சாரீ்ங்கதர

வம்ஹிதை

என்னும்

வைத்திய சாஸ்திர ஸிரீவார்த்த ஸ்ங்காஹஃ, .

ரநூலியற்றிய முறை

ம
ம்
யும்

“ஒரு குறிப்பு.

ஸம்ஸ்க்ருத மூலச் செந்தத்திலுள்ள விஷயங்கள் யாவற்
ஆதியோடந்தமாக விபாகம் செய்ததும், “Ine?
கட

வாழ்த்து”?
₹* நூலின் தன்மை?
்் ரோக பரீக்ஷைய%
ஸையும்”? என்றவாறு முற்றிலும் விஷயங்களுக்கெல்லம்

“கள் இட்டதும் தமிழில் மொழி பெயர்த்த ஆரரியசே.
2 சாஸ்த்ரீய பிரமாணங்களை அனுஸரித்துத் தமி... மெ
பெயர்ப்பாிரியரே சாரீங்கதா தீபீகை என் சற டிப்பணியையும் எழு.
சேர்த் இருக்கிறார்.
8. ஒவ்வொரு விஷயத்தின் இறுதியிலும் போடட்பட்டுள்
இல$சங்கள், ஸம்ஸ்கருத மூலக் இரந்தத்தின் 296565 ௮த்.இடாம
னுடைய அவ்வவ்விஷயங்களின்
மொழிபெயர்ப்புக்கு
ஆதா

சீலோகங்களின் எண்ணிக்கைகளை முறையே குறிப்பிடுகின்
றன
.

& தரந்தத்தின் இறுதியிலுள்ள பிராசீந-நவீத மாநங்க
இற விஷயமும், முகல் இரண்டாவது அனுபந்தங்களும் (மோச
சி த்ஸைகளும், முக்யமான சல ஒளஷத ஓகுப்புகளும் ௮
குண விசேஷங்களும்), விஷய அகராதியும் தமி;தில் மொடி.
தத ஆசிரியராலேயே இயற்றி இணைக்கப் பெற்றன. :
Do. லின் மற்ற அம்சம் மூலக் இரந்தத்தின் மொழி
பாகும்.
மேலே குறிக்கப்பட்டவாறு மொழி பெயர்ப்பாடரியரா
க்கப் பட்டுள்ள அம்சங்கள் இம் காலைப் படிப்பவருக்குப் பல.

அம் ளெளகரிய

மளிக்கும்

எனக் கருதும்.

மே, அ.
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை
$

௨9

௦

’

ஸ்ரீ சார்ங்கதரனுடைய
பிராசீன ஸம்ஸ்க்ருத ஆயுர்வேத

நூலின்

தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு,
வஇதுடுடுஇஞுகவை.

.

ஓப்ளோமா என்னும்
இிஓத்ஸகரும், **அஷ்டாங்க
**மே& ஸந்தேசம்!'?
தமிழில் மொழி
துவம்,”

அதிகாரப் பத்திரம் பெற்ற அயுர்வேத
ஹ்ருதயம்? “மாதவ Bsr” காதம்பரி
முதலிய ஸம்ஸ்க்ராதச் சிகிரர் தங்களை த்
பெயர்த்தவரும், “தரிதோஷ தத்

“நிதாகஸுரம்??

“Brn தார்ஜுநீய

சத்ப

ஸங்கிர

ஹம்?” முதலிய ஸம்ஸ்க்ருத ால்களுக்கு ஆசிரியரும்,
எல்லா இந்திய ஆயுர்வேத வித்யாமீட உபாக்ரா
ஸநாஇபதியும்,

டில்லி

டிப்பி ஆயுர்வேத

காலேஜ்,

வித்யாபீடம், ச்வாலியர் ஸம்ஸ்தான ஆயுர்வேத

ஆயுர்வேத

வித்வத்

பரீகைஷ, லங்கா ஆயுர்வேத காலேஜ் முதலிய

வற்றின் ஆபுர்வேத

வித்வத் பரீ க்கருமான

ஆயுர்வேத

பண்டித

பூஷணம்

மே. துரைஸ்வாமி

ஐயங்கார்,

எ. வி. என்-

அவர்களால் மொழி பெயர்க்கப்பெற்றது.
மேற்படியார் இயற்றிய

சார்ங்கதர

தீபிகை

என்னும் விரிவான டிப்பணி,
அனுபந்தங்கள்

முதலியவற்றுடன்

கூடியது.

மூத்றிலும் பரிசோ இக்கப்பெற்ற

மூன்றாம் பதிப்பு
சென்னை :

“வைத்திய கலாநிதி”? ஆப்ஸ்,
1921

வேப்பேரி,

்

_ Printed at

.

‘The -* Swadesamitran *? Branch Press, Mount Road,

Madras.
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மூன்மும் பதிப்பின்
குறிப்புரை.
ஆபுர்வேத வைத்திப சாஸ்திரம் கற்க முபல்பவருக்கு முற்றிலும்.
உபயோகமானது
அவ௫ியமாயுள்ள
தம் இச் சார்ங்ககாஸம்ஹிதை. அபுர்
வேத சாஸ் திராம்சங்கள் அனைத்தும் ஸாங்கோபாங்கமாக௨ம் மிச்ச ஒழும்
காகவும் சுருங்கவும் விளங்சவும் விவரிக்கப்டட்டி ௬ுப்பதால், கற்று த்தேர்ந் த.
வைத்தியர்களுக்கும் தொ ழில் முறையில்
இன்றியமையாச் தோழனெ
னக்கூடியதும் இச்சம்ஹிதையே.
ஆகவே மான் இதை மூன்றாமுனற
இப்டொழுது மீண்டும் பதட்பிக்கும் பாக்யம் பெற்றேன்.
எவ்விஷமமும் ஒரு முறைக்குப் பன்முறை பரி£லனம் செய்யப்
பட்டால் பெரிதும் சீர்மை பெறுமென்பது அனைவரும்
அறிந்த தத்து

வம், இரண்டாம் பதிப்பு வெளியான இவ்வெட்டு வரு... காலத்தில் சற்

இல

அம்சங்கள்

வரவே,

திருத்சப்படவேண்டியவையாய்

அவைகளையெல்லாம்

எனச்சுத்

சுறித்துக்கொண்டு

தெரிய.

இப்பதட்பில்

இரு த்தியமைக்க
ஸெளகரியம்
நேர்ந்தது.
மொழி
பாகங்களில் சில ர்திருத்தம் செய்யப்பட்டதோடு, வேறு

பெயர்ப்பு"
இல முத்

கியமான உபயோகமுள்ள அம்சங்களும் இப்பதிப்பில் விருத்தி செய்
யப்பட்டும் விசேஷமாய் ஒழுங்குபடுத் சப்பட்டுமிருக்கன் றன. அவற்றுள்
முதலில் இரண்டு ௮னுபக்தங்களைக் குறிப்பிடலா?.

கூடியவை விஷய அகராதி

பிறகு

குறிப்பிடக்

முதலியன,

சார்ங்ககர ஸம் ஹிதையின் மத்ய£ சண்டத்தில் விவரித்துள்ள
ஒவ்வொரு ஒளஷதமுறையும், உத்தர கண்டத்தில் விளக்கியுள்ள ஒவ்
வொரு

ABgenr முறையும்

பற்பல

ரோகங்களில்

உபயோடக்கக்.

கூடியவையென்
று மாலில் கூறப்பட்டிருக்கன்றன, அவ்வெளஷதங்
கள் யாவும்,
அ௮ச்சிுத்ஸாமுறைகள் அனைத்தும் எந்தெந்த
வியாதி

களுக்கு

உபயோகமாகின் ரனவோ

முறையில் பகுக்சப்பட்டு,
வெளஷசங்களும்

அனுபந்தத்தில்

யின்

அவ்வியாதிகள்

அ௮வ்வியாதிகளின்

சிதத்ஸாமுல், றகளும்

குறிக்கப்பட்டிராக்ன்ன.

முதற்பஇப்பில்

இவ்விஷயமே

மாவும்

அகராதி

பெயர்களின் Ep

வகுப்பு

வகுப்பாக

சார்வ்கசர

ga!
முதல்

ஸம்ஹிதை

சேர்ச்சப்படவில்லை. © Cored:

வம்
-களும்

ஒளஷூதங்களும்?? என்ெ

ஒருவாறு

பெயருடன் இரண்டாம்

இவ்விஷமம் சேர்க்கப்பட்டது.

அப்பதிப்பில்

ப BIH
இவ்விஷயம்

318 பக்கங்களில் அச்டெப்பட்டத.
இந்த மூன்றாவது
பப்பில்
“*ரோகங்களு£ கெத்ஸைகளும்?? ஏன்றெ முதல் அனுபந்தமாக
இத
சேர்க்கப்பட்டு, பெரும்பாலும் ஸம்பூர்ணமரகச் செய்யப்பட்டி ௬*றெ.து.
இவ்விஷயம் 82-பக்கங்கள் கொண்டதாம்
இப்பொழுது
அச்சாயி
ருப்பதைக்கொண்டே. இது எவ்விதம் விருத்தி செய்பப்பட்டிருக்ற

தென்னும்

உண்மை விளங்கும்.

இரண்டாம் பதிப்பில் இல்லத புதிப ௮!சம் மற்றொன்று இரண்

டாவது அனுபந்தமாக

இப்பதப்பில்

சேர்ச்கப்பட்டிருச்றெது.

ஒளஷ

தங்களுக்குள்ள குணவிசேஷங்களை (8060180 ௬௦44௦8)
அனுஸரி
த்து, சார்ங்ககரன் கூறிபுள்ள டியே ஒளஷத-சிகித்ஸா முறைகளைக்
கூறுபாடு செய்து இந்த பாகம் அமைக்கப்பட்டது.

இது

வைத்தியர்க

க்கும் இனிது உபயோகமாயிருக்கும். மேலும் புதித1கச் சேர்க்கப்பட
டுள்ள “பிரா?க-நவீஈமாகங்கள்?? முதலிய ல சில்லரை விஷபங்களு 5
படிப்பவருடைய உபயோகத்திற்கு இன்றியமையாதன வென்று இப்

பதிப்பை

*
ள்ள

உற்றுப்.டி.ப்பவருக்குப் புல.படும்,

மற்றொரு முக்யெமான அம்சம் இதில் இஜதியில் இணைக்கப்பெத் '
விஷய அகரரஇயாம். முதல் இரண்டாம் ப 'இப்புகளின்

அகரா இக்கும்
இப்பதிப்பிலுள்ள
விஷபஅகராஇக்கும்
இலும் அளவிலும்
மிக
வித்தியாஸத்தைக் காணலரம்,

.பிலுள்ள இவ்விஷய அகராதியை,

வைத்தியர்களும்

மேற் கூறிய சர்பாடுகளையும்

ஒழுங்
இப்பதிப்

கற்றறிந்த

'யோரும் சணியான ஒரு “வைத்திய அகராஇ?? யென்றே

விஷய
ஏனை

கருதச்கூடும்.

அபிவிருத்திகளையும் செய்ப

கான்

ஏற்றுக்கொண்ட
சிரமம்
எத்தகையசென்பது
இப் பதிப்பை
சிரத்தையுடன் உற்று கோக்கு பவருக்கு விளங்காமற்பே-காத.
a
வித சரமங்கள் ஒரு புறமிருக்க, இச்.தாலை மீண்டும் அச்சிடுவதற்குக்
கைட்பொருளை விசேஷமாகச் செலவு செப்பும் சரமமோ மிக:
பெரி 5.

இதில் பிரபுக்களின் தயவையோ, ஈண்பர்களின் உதவியையோ
நரம்
சிறிதும் சாடவில்லை. இப்பு,த்தகத்தைப் படிக்கும் விவேகெேளே
மது
எல்லா சிரமத்திற்கும் ஈடுசெய்பவரென்ப து எமது துணிபு,
வேப்டேரி,

15—2— 1927.
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இரண்டாம் பதிப்பின்

முகவுரை
வடமொழியில்
தாற்றுச்

ஆதிகாலத்தில்

கணக்காயுண்டு,

“மொழிபெயர்க்கப்பட

வில்லை.

மதன் முதல் இச் சார்ங்கசர

முடிக்ச முன் வச்தேன்.
பத்திரிகையோடு சிறுகச்

இயத்றிய ஆயுர்? வத

அவற்றில்

எதுவும்

ஆகவே

அக்குறையை

ஸம்ஹிதையை

அால்கள்

இதுகாறும்

தமிழில்

நீக்குவதற்கு

கான் மொழி

பெயர்த்து

இதன் முதற் பதிப்பு வைத்திய சலாகிதி
இறுக

அச்சிட்டு

வெளியிடப்பட்டு

கான்கு

வருஷங்களுக்கு முன் முடிவு பெற்றதென்பது பலருக்கும் தெரிந்த
விஷயர். ஸர்ஸ்ருத ஆயுர்வேத அால்களிலுள்ள பெரும்பான்மை
யான சாஸ்த்ரீய விஷயங்களெல்ல:ம் இச் சார்ங்கதர ஸம்ஹிதையில்
சுருக்க விவரிச்கப்பட்டிருப்பதாலும்,
விஷபவிபாகங்களைச் செய்து
ஒழுங்காகக் தமிழில் மெழி பெயர்க்கப்பட்டு டி.ப்பணி முதலியவற்
றோடு வெளியிடப் பட்டதாலும், வைத்திய சாஸ்திர வல்லோரும் மற் .

றும் அறிஞர்களும்

இச் சரர்தத்தை மிகவும் மதிப்புடன் ஏற்றச் சிறப்.

-பிக்கலாயினர்.
ஆகவே முதலிற் பதிப்பித்த பிரதிகள் முற்றிலும் செல்
வழிச்து இங்ஙனம் இரண்டாம் பஇப்பும் இப்பொழுது வெளியிட

வேண்டியதாயிற்று,
அபூர்வமான

"மொழி

மூலிகை

வடமொழிச்

பெயர்ப்பின்

முதலியவற்றைக்

சொற்களுக்குப் பொருள்

குறிப்பிடும்

சில

எழுதுவதிலுர்,'

முறையிலும், விஷயங்களை விபாடுப்பதிலும் இப்

பதிப்பில் மேலான £ர் திருத்தம் செய்வதற்கு Ge
Arup més
மும் எடுச்துக்கொள்ளப் பட்டுள்ளது. அட்டவணையும், **ரோகங்களும்

ஓளஷூதங்களும் ?? என்சுற தலை;பங்கத்துடன் கூடி.ப பாகமும் இப்பதி
-ப்பித் புதிதாசச் சேர்க்கப்பட்டன. முதற் பதிப்பின் முகவுரையிலேயே
-இக்கிரம்தத்தின் இறப்பையும் உபயோகத்தையும் மற்றுமுள்ள வரலாறு
"களையும் விளங்க விவரித்திருப்பதால் இணி இங்கு மொழியக்கூடிய
.விசேஷமேது மிலது,

வேப்பேரி,

8—4—1919,

-

}

மே,

=
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முதற்பதிப்பின்
மூகவுரை.

சாரீங்கதா ஸில்ஹி தையானது

யங்களைப்

பொதுவாக

(ஹிதை, அஷ்டாங்க

வடமொழியில்

வைத்திய

விவரிக்கும் சரகஸம்ஹிசை,

ஸுச்ருத

விஷ.

ஸம்

ஸல்கரஹம், அஷ்டாங்க ஹ்ரு தயம் (ு.தலியவை.

களைப் போன்றதோர் காய சஇத்ஸா பிரதானமான ஆயர்வேதீதீ
லாகும்.
பிரா£ன வடமொழி வைத்திய நால்களிலுள்ள
பரிபாஷைகளும், பல:

வாறான பிணிகளின் பிரிவுகளும், ஒளஷ த முறைகளும், ச௫த்ஸாகிரமம்.
களும் கூடுமான வரையில் இதன் ஆரியரால் ௮ங்கோபாங்கங்களோடு
சுருக்க விளக்கப் .ட்டி.ருக்ன்றன.
ஆசையால்
களைவிட சுருக்கமான தும், வைத்தியர்களுக்குத்
அ.இக உபயோகமுள்ள துமான

வைத்திய

இது மற்றக் இரத்தம்.
தொழில் முறையில்

லாகும்.

ஆகவே

மிகப்,

பிரஹி2 திபெற்ற ஆயுர்வேத நூல்களுள் சார்ங்கதரஸம்ஹிதையே வைத்.
;தியக்

இரந்தம்

படிக்க ஆரம்பிப்பவருக்கும்

உப்யோகப்படக் கூடியதாம்.

தமிழில்

விஷயங்களை விவரிப்பதற்கு மூன்,

இதனடியிற்

மூதலித்

எழுதிய

பலவகையிலும்:

இந்_நாலைப்பற்றி சில

ஆயுர்வேதம் என்னும் விஷயத்தை

சிறிது குறிப்பிடுவது இச்சந்தர்ப்பத்திற்கு ௮வசியமெனக்

கரு துன்ெறேன்; ஸம்ஸ்கருதத்திலிருந்து மொழிபெயர்த்த
சத்தைப் படிப்பவருக்கு ஆயுர்வேதம் இவ்லிவ்விஷயங்கள்
தென்றும், வடமொழியில்

இருச்சன்றன

அபூர்வமான

வெனவும் ஒருவாறு

இவ்வளவு

வைத்திய

இப்புஸ்2.
அடங்கிய
நூல்கள்

அறிய விருப்பமிருக்குமென்ப
இல்.

ஐயமில்லை.
-

அல ஜீவராசிகளுடைய பிணிகளைப் போக்கவு*, ஆரோக்க&யச்
தைக் காச்சவும், ஆயுளைப் பெருக்கவும் ஆதாரமாக ஆயுர்வேதம் என்னும்
சாஸ்திரம் ஆதியில் பிரம்மதேவனால் உணரப்பட்ட:தென்றும்,
அப்பால்
அது இல்ம் சீலோகங்கள் அடங்கிப மிகப் பெரியதோர் Sré gure
அவரால் இயற்றப்பட்டு தக்ப்பிரஜாபஇிக்கு
உபதேூக்கப்பட்டதென்
அம் ஸுச்ர௬ுத ஸம்ஹிதை முதலிய பண்டைக்காலத்திய வைச்திய:
ல்கள்
கூறுனெ் றன.
தகரிடமிருந்து
அச்வினீசேலதை.

ழசவுரை

XTIT

களும், அவர்களிடமிருக்து
இந்திரனும் ௮க்உலைபைக் கற்தறிந்தவா
ராம். : ஆதியில் தேவர்களிடம் இங்கனம் உபதேச பரம்பரையித்பரவிய
அம், உலகத்திற்கெல்லாம் மிகவும் உபயோககரமாயமைந் ததுமான அள

Anis அச்சாஸ்திரத்தை, மஹேந்திரன், மனிதரையும் பிணிகளிட.
மிருக்து சாக்கவெண்ணி, இவ்வுலகத்தேோரால் எளிதில் உணரக்கூடிய
வாறு

எட்டுப்

பகுதிகளாகப்

பிரித்து," பரதீவாஜர் முசலிய முணிவர்

களுக்கு உபதேசித்து, இவ்வுலகிலும் பரஎச்செய்ததாக : ஆயுர்வேத நூல்
.களில் சரித்திரத்திந்கு ஸம்பர்தப்பட்ட பாசங்கள் அறிவிக்கன் றன.
"மேலும்

ஆயுர்வேதம்

அனைத்தையும்

சாரீரம்

என்றும்,

றும், ஓவதி விபாகம் என்றும், ஓளவ௩தகல்பம்

கிதாநம் என்

என்றும், ச௫ச்ஸாவிதி

யென்றும் வேறுவித பல வகுப்புகளாகப் பிரித்து, இவ்வுலகில் இசைப்
படிப்பவருடைய புத்திக்கு ௮திக ஆயாஸமுண்டாகாசபடி. அமைத்த

தும்

அவ்விர்தினேயாம்,

அல்லாமலும்

இச்சாஸ் திரமனை த்தையும்

ஒரு
மனிசன்
சுறுகய
ஒரு
புருஷாமஸ்ஹில்
கற்றுணர்வது
கடினமெனக்
கருதி, மாணிடருச்கேத்ற
மிக
விரிவான
இதத்

ஸாக்ரமத்தை

அவ்விந்தின்

AG gene

பெனவும்*

அவற்றுள்

மூதலாவதை

"கொண்டும்,

இரண்டு

காயசக்த்ஸை
பெரிய

பரத்வாஜர்

இரண்டாவதை

மூதலியவர்கள து

தன்வந்தரியீன்

இவ்வுலகற் பிரசுரம் செய்ததாகவும்
பங்களுக்கே சாரீரம் முதலிய

யெனவும்?

பாகங்சளாகப்

பரம் பரையைக

பாம்பரையைச்கொண்டும்

கூறப்படுகிறது.

மற்ற எல்லா

சல்ய
பகுத்து,

இவ்விரு

அம்சண்களும்

விஷ

அங்கல்களாய்

அமைந்துள்ளன.

1.

காயசிகித்ஸை, பாலரிகித்ஸை,

சித்ஸை, சல்யளகத்ஸை,
கரணம் என்னும் இவை
படுகின் றன.

எண் வசையான

2 ஒளஷூதப் பிரயோகங்களால்
சிகீத்ஸையாதம்.
8.

மர்திரசஸ்இரங்களைச்கொண்டு

சிகித்ஸையாதும்.

கரஹ௫ூ௫ித்ணை, ஊர்ச்வாங்க

வீஷசி௫த்ஸை,

இரஸாயகசக்த்ஸை,

வாஜீ

ஆயபு்வேதாங்கங்கள்

எனப்

செய்யப்படும்

இததஸை

செய்யப்படுவது:

காய
சல்ப
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IpHajanr
பிரம்மருஷியான

பரத்வாஜரானவர்

மஹேச்தானிடம்

சென்று

காயசிதத்ஸையைப் பிரசானமாகக்சொண்ட
சாஸ்திரத்தை உபதே
சக்சப்பெற்று,
மேதினியில்
வந்து
மேன்மைதங்கெ
அத்ரிபுத்ர
ரான புநர்வஸு என்பவருக்கு அதை ஆதியோடந்தமாம் 'உ.தேசித்
ததாச இதிஹாஸம் கூறுறது,
அப்புகர்வஸுவும் பாஞ்சால கேத்தி

ரத்திலுள்ள சாம்பில்ப ராஜதாணியில் ரிலாஸம் செய்துகொண்டு பிரஹ்
மவித்துக்களான அக்னிவேசர், பேளர், ஜதாகர்ணர், பராசரர், ஹ-ரி.த:க்ஷாரபாணி என்னும் ஆறு சிஷ்யர்களுக்கு அக்காயத்ஸா சதான மா

வைத்திய

சாஸ்திரத்தை -முற்றிலும்

மொஜிக்தருளினார்.

க்ஷத்ரியவம்

சத்திற் பிறது தன்௰ந்தரியென்றும் திவோதாஸன் என்றும் பிரஸித்தி
பெற்ற இராஜ ர௬ஷியானவர், கலைகளனைத்துக்கம் கல்லூரி மெனத்
தகும் காமாஈகரில் வஹித்துவருகையில், ஸுச்ருதர், ஓளபதேகவா,
ஓளரப்ரர்,
பெளஷ்கல வதர்,
கரவீர்யர்,
கே:புரரஈதிதர்
முதலிய
க்ஷத்ரிய குலத்தினரான சஷ்யர்சளுக்குத் தமது விருப்பத்திற்கு ஏத்ற
arg சல்யசிகித்ஸையை ஆசதாரமாகக்கொண்ட
ஆயுர்வேதத்தை உப
தேூத்தனர்.

இல்விருவிதமான.

ஸம்பிர தாயங்களுள், முதலிற்.

கூறப்

பட்டது பாத்வாஜஸிஃபிரதாயத
என்று அல்லத ஆத்ரேயஸம்பிர
தாய என்று வழங்கப்படும் ; மற்றொன்று தன்வந்தரீ ஸல்பிரதாயம்
goog NF
Han isis
என்று மொழியப்படுது வழக்கம்.
. அப்பால்

இவ்விரு

ஸம்பிரதாயத்சைச்

சேர்ச்தவர்களும்

தணித்.

தனியே அகசேகம் இரந்தங்களை இபற்றலாயினர்.
*' காயசிகித்ஸா
ப்ரதானமான வைத்திய ால் முதன் முதல் அக்ணி2௮௪ முனிவரால்
தமது மதிவிசேஷத்சைக்கொண்டு இயற்றப்பட்டது,
எனினும் ஆத்
மேயர் என்னும் முணிச்ரேஷ்டரால்
உபதேசிக்கப்பெற்ற
விஷயங்
களை எவ்வகையிலும் அது மீறியகல்ல,
அதன் Ime பேளர் முதலிய
வர்களும் சணித்தணியே காயசிகித்ஸா ப்ரசானமான மூல்களியற்றி புத்
'இயித் சிறப்புற்ற தமது மாணாக்கர்களுக்கும் உபதேூத்தனர்??
என்று
௪. ரசஸம்ஹிதைமீன் ஸா 2இிரஸ்.த்தாரத்தினுடைய முதல் அத்தியா

யத்தில் மொழியப்பட்டிருச்றது, அவ்விதமே **ஒளபதேகவதர்திரம்,.
ஒளரப்ரதக்திரம், /ஸுச்ருததக்திரம்,
பஷ்சலாவதசர்திரம் என்னும்
இக்ரர்தங்களே, பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ட
சல்யரிகிச்ஸா பீரதாண

ழசவுரை
மான மற்றெல்லா

நூல்களுக்கும்

XV

மூலசாரணங்களாயின ??

என்றும்'

ஆயுர்வேத அசால்களில் கூறப்படுகிறது.
்
ஆனால். தன்ர சரி ஸம்பிரதாமத்தைச் சேர்ச்த ஸுச்ரு2 ஒளப
ே5௮-ஓளஎ
ரப் -பெளஷ்கலாவத - போஜாதிகளால்
1 இயற்றப்பட்ட

சல்யதர் இரங்களும்,

ஆத்ரேய

ஸம்பிரதாயத்தைச்

சேர்ந்த

அக்னி

௨ே௪-பேள-ஜ.தூகர்ண -ஹாரீ த - க்ஷ£ரபாண்யா திசளால் இ.பற்றப்பட்ட
காயசிகத்ஸையை முக்இபமாபுடைய ஏசரக்தங்களும் இப்பொழுது லப்
தமய் விட்டனவெள்று வரைந்திட வரும் துன்றேன். அவற்றுள் பல

நால்கள்

அகேக

வைத்தியக்

கிரந்தங்களுக்கு

வியாக்பாகங்கள் இயற்

நிய சக்ரபாணி, விஜயரக்கிசன், சவதாஸன் முதலானோரின் சாலத்தி
ஓம் இருச்துவர்ததாக அவர்களால் ஆங்காங்கு எடுத்து உதஹரிச்சப்
பட்ட அ௮மகேகம் பாடங்களைக் கெண்டு ௮ நமாணிக்க வேண்டியிருக்கின்

றன,

**ஸுச்ருத

ஸம்ஹிதை?”

என்னும்

வைத்திய

தால்

இப்

பொழுது
எங்கும் ைச்கச் கூடியதென்றும், ஆகவே லுப்சமாகப்
போன
ஓளபசேவ-ஓளஎரப்ராஇி தக்திரங்களுடன்
அதையும் சேர்த்.
துப் படிப்பது சரியல்லவென்றும் சிலர் நினைக்கக்கூடும்.
ஸுச்ருத$௩
என்னும் ராஜருஷியினால்
ஆதியில் * வருத்த ஸுச்ருதம் ?? என்

னும் சல்ப தந்திரம் ஒன்று இயற்றப்பட்டு அச்காலத்தில் ௮த பிரஹீ்
தம-கவும்,

அச்சிகத்ஸையைச்

செய்தவருச்-ச் இறந்ததோர்

பிரமாண

அலாகவும் இருச்துவந்தது.
அப்பால் எவரோ அம்மஹாக் இரந்தத்
சைச் சுருக் ஸங்செஹ நால் ஒன்று எழுத; அதையும் வேறு எவரோ
சர்திருத்துவதாகப் பாவித்து, சாஸ்்திரத்திற்கும் பிரத்தியக்ஷ£நுபவத்
இற்கும் இணங்காத ௮கேக வகையில் அதை ர்குலைதுவிட்டனர்

அர்த ஸங்ரெஹ.நாலே இப்பொழுதுள்ள ஸுச்ருத ஸம்ஹிதையாகும்
என்று
பலர் அபிட்பிராயப்
படுதன் ரனர், ஆங்காங்கு
வைத்திய
கால்களின் வியாச்யாதாச்கள் ** வருத்த ஸுச்ருதம் 7? என்னும்
டெயரைக்
குற்ப்பிடுவதைக்
கொண்டும்,
அவர்கள்
அவ்வல்
வியாக்யாநங்களில்
தாம் எழுதும் லெ
விஷயங்களுக்குப் பிரமா
1, போஜன்
முதலானவர்
சல்யதக்திரம்
இயற்தியிருககன்
னர் என்று டல்லணாசாரியார் இயற்றிப கிபந்த ஸங்வோஹம் என்னும்
ஸுச்ருத வியாக்கியாகம் முதலியவற்றால் பிரஹித்தம்.

முகவுரை
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ணர்மாச 'வ்ருத்தஸாச்ருதத்திலிருந்து எடுத்துக் கூறும் ச்லோகவ்
ஸுச்ருதத் தில் எங்கும்
இப்பொழுதுள்ள
களும் , வாக்யக்சளம்
காணப்படவில்லை யென்பதைக்கொண்டும், - ஆதியில் *: வ்ரு.த்தஸுச்
ருதம்?” என்று ஒரு இரந்தம் இருச்ததுண்டென்றும் இப்பெழுதுள்ளது
அதன் ஸங்ரெஹமாயிருப்பதடன் பல விதத்தில் லைச் 'இய சாஸ்திர
தத்துவல்களை மாறு பாட்டுடன் விளக்கும் வேறு போலிக் இரந்தமென்

தும் வியக்தமாகக் கூறலாம். அச்ணிவேசர் இயத்திய விரிவான ஸம்ஹீ
தைமைச் சுருக், சரகர், இப்பொழுது பிரஹித்தமாயுள்௨ன சரகஸம்
ஹிதையை வரைந்தது போலவே, வருத்தஸுச்ரு தமும் ஸு்கிரஹிக்கப்
கிறுச்திக்
பட்டதாசத் தெரியவருறது. இவ்விஷயத்தை இத்துடன்
்.
்
(கொண்டு ஸந்தர்ப், த்தை ௮. நுஸரிப்போம
சாயசித்ஸையையும், சல்யசத்ஸையையும் பிரதானமாகப்பெத்த
'இவ்வைத்திய சாஸ்திரம், காலக்ரமத்தில் உலகில் வேரூன்றி கனரறாகச்
செழித்து

வருங்கால்,

எண்

வகையான

வைத்தியாக்கங்களில்

ஓவ்

'வொன்றிலும் அகேகம் பெயர் தனித்தனியே மிகவும் பிரவீணர்க
வ்ளன்று பிரஹித்திபெற்று வரலாயினர். அவர்களள் சல்யசிகித்ஸை
யில

'ஸுசச்ருதர்

முதலிய குரு பரம்பரையைச்

சேர்ந்தவர்களும்,

கழுத்

இற்கு மேற்பட்ட ஊர்த்வாங்கல்களிலுண்டாகும் கோளாறுகளுச் கேற்ற
சாலாக்ம சகித்ஸையில் ஜனகர், நிமி, காங்காமகர் முதலியவர்களும்,
காயசித்ஸையில் அக்னிவேசர், பேளர் முதலியவர்கள து பரம்பரையில்

வந்த சரகர் முதலியவர்களும், பூதவித்யையில் அதர்வருவி முதலான
வர்களும், கெளமாரப்ரு2யம் என்னும் பாலசிகித்ளையில் ஜீவகன் முத
.லானோரும், ௮அகதமென்னும் விஷூகித்ஸையில் காச்யபர் முதலியவர்
களும் மேலான அறிவும் ௮நுபவமூமுள்ளவரகளா யிருக்து வர்தனராம்.
இவ்வாறு ஆயுர்வேதத்தி லடங்கய ஆறு அங்கங்கள் முதலில்
௮கேசவித £ர்பாடுகளையும் பெற்று அபிவிருத்தி யடைக்து வருகையில்,
அப்பால் ஒளஷதப் பிரயே கங்களில் ல புதிய முறைகளும் அறிவித்
சிறப்புற்ற ஆய வைத்திப*களுடைய அநு பவத்தில் வரத்கொடல்
அலைகளே இரஸணஸெளஷத முறைகள் அல்லது இசஸஃயகல்சள்
"சமொழியப் படுன்றன.
ஓஷ திகள் முதலிப ஸ்தாவர ஜங்க௦
சாசிகளைச் சேர்ந்த சரக்குகளே, மணிதர் முதலி.பவர்களுடைப ஜீவ

ன.
என
ஜீவ.
ஸம்

முகவுரை

ரர.

பந்தமுள்ள தாதுக்களில் ஸம்பவிக்கும் கோளாறுகளை அகற்றுவதற்கு
அபாயம் கேரிடாவண்ணம் உபயோடுக்கச் கூடியவை யென்று, சருதி,
முற்காலத்திய வைத்தியர்கள் ஆஇயில் தாம் இயநத்திய ஆயுர்வேத சத்
ஸாச் இரந்தங்களில் ஓஷ;இவகைகளை அல்லது மூலிகைகளைச் .கொ
ண்டே பெரும்பாலும் ஒஏளஷத முறைகளைக் கூறலாயினர். பிறகு
காலம் செல்லச் செல்ல, வைத்தியசாஸ்திரஉல்லோரால்
பதார்த்த
குணங்களும் பலவித உபாயங்களைக் . சொண்டு டரிசலிக்கப்பட்டு வரவே,
ஜீவராசிகளைச் சேத
அம் முதலிய லோஹஙவர்க்கங்களும், கந்தகம்
முதலிய
தாதுவர்க்கங்களும், பாரதம் என் னும்
பாதரஸம் முதலிய
இரஸகர்க்கல்களும்
தகுந்தவாறு
பக்சுவம்
செய்யப்படுமானால்,
- அவற்றையும் ஒளஷதமாகப் பிராணிகளின் தேஹத்தில் பிணிகளைப்
போக்சப் பிரயோடுக்கலாமென்று நிச்சயித்தார்கள்.
மேலும் மூலிகை ்

முதலிய வந்ரறால் பக்குவம் செய்பப்படும் ஒளஷதங்கள் அளவில் ௮.௧
மாய் உபயோடச்ச வேண்டியவைகளா யிருப்பதுடன், ௮கேக விதத்தில்
௮ருசியைச் கொடுத்து, வியாஇகளை நீடித்த காலத்தில் போக்கக் கூடிய

வையாயிருக்க, அதற்கு கேர் மாறாத, இரஸெளஷதங்கள் அளவில்,
மிகச் சொற்பமாகப்
பிரயோடுக்கத் தகுக்தலையாசவும், ஆகவே உட்.
கொள்வதற்கு

அருவருப்பைத்

த.ராதனவாகவும், ககர த்தில் ஆரோக்

இய மஸிக்கவல்ல வீர்யமூள்ளன வாயும் இருப்பதால், மூலிசைகளாலான
ஒளஷதங்களைச் காட்டிலும் இரளெளஷதங்கள் மேன்மை பொருந்தி
யவையெனச் கருதப்பட்டன,

அயுர்வேதத்தைப் படி.த்தறிர்தவர் இதே

பொருளைக் கூறுவதான ஒரு பத்தியமும் படிப்ப தண்டு : அதாவது;
“ ஸ்வல்பமாத்ரோபயோகதவாக் அருசேரப்ரஸல்கத :) சதிப்ரமாரோ
கயதாயித்வாத் பேஷஜேப்யோதிகோ ரஸ: 73 என்பதேயாம். ஆதிமன்,
நித்பமாதன், சந்திரஸேனன், ஸோமதேவன்,
சோவிந்தன்,
நாகார்
ஜுனன் முதலியவர்கள் அவ்வி, இரஸாயகக் இரந்தங்களை இயற்றி,
அவ்விஷயமான அறிவுக்கு அக்காலத்தில் அதிகாரிசளாகவும் அனைவ
சாலும் கருதப்பட்டிருக்தனர்.
வாஜீகரணம் என்னும் தச்.திரம் ஒரு

வாறு

காமகலையிற்

பற்றுள்ள

போக்களுக்கே

முற்காலத்திய அர்ய வைத்தியர்கள்

ஏற்றசென்று

கருதி,

௮தைச் தகுந்தவாறு கெளரவிக்கா

மல், அதில் விசேஷப் பிரவ்ருதி யில்லாதவரா யிருந்தனசென்றும்,
இவ்வுலகத்து இன்பங்களிலேயே வீசேஷ விருப்பமுள்ள
வரா யிருக்ச

XVIII

,

ழசவுரை

யவகர்கள் அரசாண்ட

காலத்தில் தமக்கு

விருப்பமான இச் சாஸ்திரப்

கற்றவரை ௮இகமாக ஆதரித்து வச்சனர் என்றும், அதுமுதல் வாஜீ
கரணம் ஏன்னு5 விஷபத்தையே பிரதானமாகப் பெற்றதும், சிறிது

காய சிகித்ஸையின் விஷப மடங்கிபதுமான இப்பி வைத்தியம் ௮ல்லது
யூனானி வைத்தியமென்று ஒருவாறு திரிபடைச் ச யவ வைத்தியம்
ஏன்பதோர் பிரத்தியேகமான
முறையும் ஏற்பட்டசென்று, முகம்
மதியர் அரசாண்ட காலத்து சரித்திரங்களைக் சொண்டு அனுமா
ணிக்கப் படுறது. ஆகவே யவ வைத்தியர்கள் “வாஜீகரஸம் எனப்
படும் வ்ருஷ்ப இஇத்ஸா ப்ரதானமான
அங்கத்தில் தேந்சியுடைய
வர் என்று ஒருவாறு புகழ் பெறலாயினர்,
இங்கனம் அச்ணிவேசர் ஸுச்ருதர் முதலிய முனிவர்கள் பிரத்தி
யேகமான ஒவ்வொரு விஷயத்தில் மிகவும் நிபுணர்களாயிருந்து, தாம்
அறிக்த அரிய விஷயங்களை லேோகோபகாரத்தின்

பொருட்டு

_நால்களா

யியற்நீயிருக்க, அவ்வளவு விரிவான ஒவ்வொரு உரந்தத்திலுமடங்மெ
விஷபங்களைச் பெஹித்து சரகர், வாக்படர், பாவமிச்ரர், சக்ரதத்தர் மூ.
லியவர்கள் பொதுவாக அல வைத்திய விஷயங்களும் ௮டங்யெ ஸங்
இரஹக்கிரந்தங்களை
வரைந்தனர்.
இக்கிரந்தங்களில்
வைத்தியத்
இற்கு அவசியமான காயசிகித்ஸை, சல்பசிகத்ஸை, சாலாக்யசி௫த்ஸை
முதலான அம்சங்கள் அனைத்தும் ௮க்த்.த விஷயத்திற் பிரதானமான

வையென்று பிரமாணமாகக்
போதுமானவளவு
கருதியே, இவை

'ஒனால் ஸங்கரஹ?

கொள்ளப்படும்

உத்கரந்தல்களிலிருக்து

ஸங்செஹித்து எடுத்துச் சேர்ச்சப்பட்டிருப்பதைக்
ஸங்கிரஹக்கிரக்தங்சள் என வழங்கப்படுகின்
றன)

என்னும்

பெயர-ல்

இவை

சுருக்கமான

றிய

அகவே அனுபவத்
ல்கள் என்று சிறிதுஈ் பிரமங்கொள்ளலாகாது,
இல் ஸாதாரணமாய்
உபயோகிக்கப்படும் ஒளஷதங்களைப் பக்குவம்
சடுத்ஸாக்ரமங்களை

தில ந

வேற்றுகையிலும் வைத்தியருச்குச் கலக்கமின்றி விஷயங்களைச்

செய்கையிலும், பிணியாளிகளிடம்

கின்று

சுருங்

கவும் விளங்கவும் இவை
உபதேிச்கக்கூடியவையாயில்லை;
காரியம்
செய்யப்புகும்போது வைத்தியர்களுக்கு அவ்லிச
கலக்கங்கள் ஏவ்வகை
யிலும்

ஏற்படாவண்ணம்

எல்லாப்

முறைகளையும், ச௫த்ஸ1சிரமங்களையும்,

பிணிகளுக்கும்

வைத்திய

ஏற்ற

ஒளஷத

பரிபாஷைகளையும்

முகவுரை
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சுருக்கமாக--.அனால் வேண்டிய வளவு--விவரித்துச் சார்ங்கதரன் என்
னும் வைத்தியச்சேஷ்டர் இந்த ஸம்ஹிதையை இயற்றலானார்.*
ஆயுர்வேதத்திலடங்பெ ௮அலெ அங்கங்களையும் அதனதன் பரி
பாஷைகளுடன் வெகு சுருக்கமாகத் தெளிவாய் அறிவதற்கு எவசே
னும் விருப்பங்கொண்டால், அவர்களுக்கு இச்சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை
ஓன்றே
அனுகூலமானதென்பதற்கு
ஐயமில்லை.
இச்சார்ங்கதரன்
சாஷ்த்ரீயழான விஷமங்களை விவரிப்பதில் பிரா£ன முணிவர் முதலான
மஹான்கள் மொழிந்துள்ள தத்துவமார்க்கங்களிணின்றும் சிறிதும் தவ
நினரல்லர். என்றாலும் சரகர்- ஸுச்ருதர் - வாக்படர் முதல-ன ஆதி
சாலத்திய ஆசாரியாகளைப்போல்
ஸுடத்ர- சாரீர- கிதாக-சிெஸாதி
ஸ்.த்தாநங்கள் என்னும் பிரிவுகளை இவர் இக்த ஸம்ஹிதையில் ஏற்படுத
தாமல், (1) பரிபாஷைகள், சரீ ரதத்துவம், நாடீபரீக்ஷை

என்னும்

முதலில்

அறியவேண்டிய

விஷங்களை

Cred sro

ஒரு

பாகமாகச்

சேர்த்து அதைப் பூர்வகண்டம் என்றும், (2) இதற்கு அடுத்தாற்போல்
் அறியவேண்டியவையான ஸ்வரஸம், கீவாதம், பாண்டம், லேஹ்மம்,

ஸ்கேஹம் முதலிய பத்பல வகையான: ஒளஷதமுறைகளைப் பக்குவம்
செய்யு , முறைகளுடையவும் அவற்றின் உபயோகங்களுடையவும் விஷ
யங்களை மற்றொரு பகுதியாகச் செய்து அதை மச்யமகண்டம் ஈன்
௮ம், (8) அவ்வித ஒஓளஷங்களைக்கொண்டு பூர்வகண்டத்திற் குறிப்
பிட்ட ரோகங்களுக்குச்
செய்யவேண்டிய ஸ்கேஹகம், இரத்த மோக்ஷ
ணம் முதலான சித்ஸாக்ரமல்களைச் சேர்த்து உத்தாசண்டம் என்றும்
ஆச மூன்று சண்டங்களை யமைத்தார். இவ்வாறு தமது நாலில் நதாதன

மாச

விஷய

விபாசம்

மூண்டாகாவண்ணம்
மெனத் தகுத்ததே.

செய்து,

படிப்பவரின்

மனதிற் சிறிதும் கலக்க

இக்கரக்தத்தை இயத்நியதும் ஒருவித £ர்திருத்த
ஆகவே இப்புஸ்தகமானது கற்தறிக்த வைத்தியர்

களுக்கு ஒளஷ.தகிர்மாணங்களிலும்,

சதத்ஸாகிரமங்களிலும் உடனுக்

குடன் உதவுமாறு ச ஐந்ததோர் கைச்சுவடியா யமைந்துள்ளது. இதில்
sf reg ga மிகச் சொ .ற்பமாகவே கூறப்பட்டிருப்பதத்கும், வியாதி

களின் ஸங்க்யைகளையெல்லாம் முத்நிலும் : மொழிக் து அவத் ற்நின் பூர்வ
ரூப-சூப்-ஸம்ப்ரா இ-உபசமங்களின்! தன் மைகளைச்

டம, பூபூர்வ-ரூபா, இகளைப் பற்றிய விவரங்களை
ஆசம்பத்தில் (1-ம பக்கம் டி.ப்பணியில்) பார்க்க,

இறிதும்

விவரிக்கா

இப்புஸ்தகத்தின்

EX

ழகவுரை

மல் விட்டதற்கும் காரணம், வைத்தியர்கள் ச௫ச்ஸை செய்யும்பொ
GS அத்தருண த்திற்கு அவசியமான ஓளஷதாஇகளிலும், கார்யக்ர
மங்களிலும் மட்டும் கலச்சமுறாவண்ணம் வெகு சுருச்சமாக அவர்
களுக்கு விஷங்களை யுபதேடச்சக் கூடியவாறு இந்தூல் உபயோகப்
படவேண்டுமென்
று இச்.தாலா௫ிரியர் கரு இனார் என்பதேயாம்,
சார்ங்ச உரஸம்ஹிதையானது, ௪சர௭ஸுச்ருதாதி
ஸம்ஹிதைக
் ளுக்குப் பிற்காலத்தில் ஏற்பட்டதெனத் தெரிய வருகறத. இதன் ஆ

ரியரான சார்ங்கதரன் என்பவர் இ. பி, பதினான்காவது அாத்றாண்டின்
ஆரம்பத்தில் ஜீவித்திருக்ததாகவும் இவருடைய பிதாவின் பெயர்
ந தி:மோதரன ?? என்று வழகங்கப்பட்டதாகவும் இதே
கவியினால்
இயற்றப்பட்டதோர்
ஸம்ஸ்கிருதச்கலம்பக நாலான
6 சார்ங்கதர
பத்ததி ?? என்னும் புஸ்தகத்திலுள்ள
ரில வர்ணனைகளைச்சொண்டு

அறியப்படுகிறது. இச் சார்ல்கதா பதததிக்கு பீடர்ஸன் என்பவரால்
ஆங்கிலத்தில் வரையப்பட்ட முகவுரையிலும் இவ்வாறே சார்ங்கதர . .
னுடைய காலம் குறிக்கப்பட்டிருக்க்றத,
₹* ஸாளக்ராம கிசண்டு ??
என்று கூறப்படும் *ப்ருஹர்நிசண்டு
ரகரம் ?? என்னும் வைத்
இய காலில் அதன் ஆசிரியரால் மொழியப்பட்டுள்ள சல விவரங்களைக்
சொண்டு,

இச்சார்ங்ககரன்,

₹ விச்வப்ரகாசம் ??

என்கற

வெகு

Sr

ஹித்தமான ஸம்ஸ்5ர௬.த கிகண்டுவின் அரியர் ஜீலித்திருக்க காலத்
இற்கு முன்னமே இருக் சாரென
நிச்சயிக்கவேண்டி aging.
Sau
687 ராஜ்யத்தை அண்டுவந்த வீரபுச்சன் என்னும் அரசனுடைய

ஆஸ்த்தாகத்தில், அலை
அ.இகாரங்களையும்
கெல்லாம் பாஷ்யமி.பற்நியயரென்று
பெயர்

பெற்று, வேதங்களுக்
பெற்ற ஸாயகமாதவா

சாரியருக்கு ஸமகாலத்தில் இச் சார்ங்கதரனும் அவ்விடங்களில் ஸம்
பச்;தம்
பெற்றிருந்ததாகவும்
கூ ப்படுகிறது.
சார்க்ககார
ஸம்
ஹிதை, சார்ங்கதர பத்ததி என்னும் இவ்விரண்டு masters ga

1.
நூல்,

சார்ங்ககாபத்ததி
மீடர்ஸ்ன் என்ற

யென்னும் உடமொழியிலுள்ள
கலம்பக
ஆங்கில வித்வானால் பரிசோ 'திக்கப்பட்டு,

பம்பாய் ஸம்ஸ்கிருதக் கோவையில் (68௦௦-ஷுூ Sanskrit Series)
1889-ம் வருஷம் அச்சிற். இப்பிக்கப்பட்டு வெளியாயிருக்கறது,
ப

ழகவுரை

அய

த்து இவரால் இயற்றப்பட்ட அால்கள் வேறு ஏதேனும்
உண்டென்
பலவிதமான ஜ்.௮.ரங்களுக்கு
பதும் இல்லையென்பதும் தெரியவில்லை.
ஒளஷதங்களையும், இதத்ஸாக்கரமங்களையும் விவரிப்பதற்கென்று முன்

ang

ச்லோகங்கள்

கொண்டதாய்

** தரிசதி??

இயற்றப்பட்ட

என்

ஆசிரியர் என்று
நாகரவம்சத்திற்

லும் வைத்திய நூலுக்கும் சார்ங்கதரன் என்பவர்
அனால் ௮ச் சார்ங்கதரன்;
கூறப்பட்டிருக்கறது,

அரந்தணருடைய புத்திரரென்றும்,
,பிறக்த தேவராஜன் எனனும்
வைகுண்டாச்ரமரென்னும் யதியினுடைய சிஷ்யரென்றும், கூர்ஜுூ
தேசத்தில் வவித்த௨ரசென்றும் ௮க்.நாலிலுள்ள சில பத்தியங்களால்
அறியப்படுவதால், தரிசதியின் ஆசிரியரான சார்ங்ககரன் இர்த ஸம்
.ஹிதை இயற்றிய சார்ங்கதரனினும் வேறு பட்டவர் என்பது ஈன்கு
விளங்குகின்றது.
அம£ஸ்இயர், தேரையர், புலிப்பாணி
முதலியவர்களும், மற்றும்
ஹித்தமுனிகள் எனக்கூறப்படும் தல இரஸசாஸ்இிரவல்லோரும். தமி
ழில் வரைந்துள்ள
வெவ்வேறு
வைத்திம.நால்கள்
கூட ஆயுர்வேத
நூல்கள் என்று

வழங்கப்படுவதை

சாம்

கவணித்து

வருகின்றோம்.

அயுர்வேதம் ருக்வேதத்திற்கும் அ.கர்வவேதத்திற்கும் உபவேதமென்
னும்
விஷயம் இச்சாஸ்திரத்திற் பிரவ்ருத்திபுள்ள்
அனைவரும்
அறிக்ததேடாம். வேதம் அசாதியென்று நாம் ஈம்பியிருச்கன்றோம் ;
அவ்விதமின்றி மேளுட்டார் சொல்லும் விதமாய் வேதமும் பண்டைக்
காலத்தில்
“போதிலும்,

E26

ஒருவரால்
இபற்றப்பட்டதேயென்று
லெர்
உலூல் இப்பொழுதுள்ள வித்யைகளெல்லாம்

அகேகமாயிரம்

களஞ்சியமான

அண்டுகளுக்கு

வேதமென்னும்

.பிரசமாத்திலிருந்ததென்று

எவரும்

அக்காலம் முதல் சேவர்களும்,

முன்பே.

இக்துக்களின்

ஸகல
மஹாவித்பை

நினைத்த
ஏற்படுவ

சாஸ்திரக்
புவியிற்

௮ங்ககரிக்காமலிருப்பத ற்கில்லை.

முணிவர்களு 6)

ஹித்தர்களும்,

மற்றும்

அசார்யர்களென்று ஆதரிக்கப்பட்டு வத மஹான்களும் வேதங்களிலட
ங்கிய வைத்திய ஸம்பச்தமன அம்சங்களைக் ரெஹித்து ஸம்ஹிதைகளை
யும் ஸங்்கரஹக் இரக்தங்களையும் நூற்றுக் சணகச்கா யி.பற்றலாயினர்.
அவதந்றுள் பிரஜாபதி ஸம்ஹிதை, ௮ச்விஸம்ஹிதை, வலபித்ஸம்ஹிஜை,
பாஸ்சரஸம்ஹிதை,
வைத்யஸர்வஸ்வம், வியாதிஹிர்து
விமர்தம,
அிவநார்சவம், ஜீவதானம், வைத்யஸந்தேஹபஞ்ஜாம், த்வைகரிர்ணய

பய

.

தந்திரம் என்னும்
ரன், அச்வினீ.

முகவுரை

இக்ரெந்தங்கள்
தேவதைகள்,

முறையே

சூரியன்,

பிரம்மதேவன்,

ககுலன்,

இந்தி

ஸஹதேவன்,

யம

தர்ம ராஜன், ச்யவனமுணி, ஜனகமஹாராஜன், அகஸ்தியர் இவர்க
னால் இயத்றப்பட்டவை யென்றும், இந்தச் இரச்தங்களே உலகில்
ஸகல
ஓத்ஸாசாஸ்இிரங்களுக்கும்
ஆதாரங்களாய்
ஏற்பட்டலை
மென்றும்
பிரஹ்மவைவர்த்தபுராணத்தில்
பிரஹ்மசண்டத்தின்
பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் பதினாறு பத்இியல்களில் கிருபிக்கப்பட்
டிருக்றது, ஆகவே முற்காலத்தில் ச்ரக்கர்களும், அரேபியர்களும்
யூனாணி யெனப்படும் யவனர்களும், ன சேசத்தவர்களும் வைத்திய
சாஸ். இரத்திற் பரிசயம் பெற்றதற்கும், இது ஸம்பந்தமான ல்கள்
'இயற்றியதற்கும் ஆயுரவேதமே ஆதாரமா யிருந்ததென்பதற்கு அக்ஷேப.
மில்லை,
இவ்வாறு உலகில் ஸகல தேசத்து வைத்திய முறைகளுக்கும்
ஸம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள ஆயுர்வேதக் இரந்தங்களே ஆதாரமான துபோல்,
தமிழில் இயற்றியுள்ள வைத்திய நூல்களுக்கும் இவையே மூலமா

யேற்பட்டன வென்பதிலும் ஸர்சேகமில்லை.
தேசாந்தரங்களில் ௮ல்
லது தவீபாந்தரங்களி லிருந்தவர்கள், ஈமது பரத கண்டத்திற்கு யாத்
திரையாக வந்து, இங்இருக்து மற்றச் சாஸ்இரங்களைப் போலவே ஆயுர்
வேத நால்களையும் தமத தேசச்திற்குச் கொண்டுபோய், தமது பாஷை

களில்
மொழி
பெயர்த்தும்,
அவற்றிலிருந்து
விஷயங்களைச்
இரஹித்தும்
வைத்திய .நால்களை
யீயற்றீனர்,
ஆனால்
ஆயுர்
வேதத்தை ஆதாரமாகக்கொண்டு தம் தேசத்திய
வைத்திய சாஸ்தி
ரம் எழுதப் பட்டதாசக் கூறுவதைப்

பெருமையாகக்

கருதாமல், தமது

தேசத்தில்
தமது
அறிவைக்கொண்டே
ஏற்படுத்திய
சாஸ்திர
மெனக் கூறும்படி ௮ன்னி௰ய காட்டினர் அவற்றை
வரைக்தனர்.
அனால் பரதகண்டத்தியவரான
sug
தமிழ் நாட்டார் வேததி
திலும் உபவேதமான
ஆயுர்வேதத்திலும் அளவற்ற
ஆதராதிசய:
்.. மூடையவர்களா

மாக

யிருப்பது

இயற்றப்பட்ட

இயல்பே மாதலின்,

தரிழில் பிரச் தியேத

வைத்தியதால்களையும்

ஆயுர்வேதால்கள்

- என்றே வழங்குவது தமக்கும் தமது ால்களுக்கும் மிகப் பெருமை
(யெனக் கருதினார் என்று நிர்ணயீக்னெே ஐன். மேலும் riers ss

தில் அயுர்வேதக் ஏரந்தங்களை

இயற்றிய ஆதி புருஷர்களான

யர், தன்வந்தரி மூகலானவர்களே முக்யெமான Oe

௮கஸ்்.தி
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Crees ஆசிரியராயிருக்
சனர் என்றும், ஸம்ஸ்்இருதத்திலுள்ள ஆயுர்
"வேத ஸாடுத்திரங்களுக்கு வியாக்கியாகம் வரைந்த யோகாநந்தகாதர்
என்பவர், தமிழ் வைத்திய முறைப்படி. கிரந்தங்கள் இயற்றிய ஸித்தர்
களில் ஒருவர் என்றும் கருதப்படுகிறது.

இலை

முதலான

ஸம்பந்தவ்

களைச் சொண்டு தமிழிலுள்ள வைத்தியக் கீர்க் தங்களுக்கும் ஆயுர்வே
தம் என்னும் பெயர் வழக்கத்தி லிருப்பதாகக் கூறவேண்டி. வருறெது.
அனால் அகஸ்தியர் வைத்திய காவியம், gevGut வைத்தியம், ௮சஸ்
But பரிபூரீணம், போகர் எழுனூறு, யூகமுணி ஆயிரம், உரோமருஷி

ஐன்னூறு, புலிப்பாணி ஐன்னூறு மூதலிய தமிழ் வைத்தியக் சரச்சங்
களைச் கவணித்துப் பார்த்தோமாயின், அவற்றில் ஸம்ஸ்கிருத வைத்தியக்

இரந்தங்களில்

வழங்கப்படும்

பரிபாஷைகளும்,

விஷய

விபாசங்களும்

காண்பதரிதா யிருக்கின்றன.
உதாரணமாகச் சரீர தத்துவம், பிரவ
ததித்சஸை, வஸ்இகர்மர், இரத்த மோக்ஷ்ணவிதி, சஸ்திர. சிகதஸை,

இரஸ-லோஹ-

தாது

வர்ச்கக்களே

ஒளஷத

முறைப்படி பக்குவம்

செய்வதற்கான சாஸ்தீரீய் பரிபா௨வா இரமங்கள்
முதலிய வைத்திய
சாஸ்
இர த்திற்குப் பிரசான அம்சங்களான அம்சங்களைக் கூறும் பிரா
சனமான
தமிழ்வைத்திய
நால்கள் எக்கிருகன் தனவோ
இது

வரையிலும் ஒருவராலும் வெளியிட முடியவில்லை.

°

சரீர தத்துவம், பிரஸவ சகிஃ்ஸை யென்னும் இவ் விஷயங்களைக்
திவிர்த்தும் மற்ற எல்லா பாகங்களும் சார்ங்கதர ஸமஹிதையில் சுருக்க
மாக விவரிக்கப் பட்டுள்ளன.
சரீர தத்துவம் முதலிய ஸகல அங்கள்
களும் அடங்கிய வைத்திப நூல்கள் உடமெ:ழியில் அநேகம் உண்டு.

அவ்விதமான கிரந்தங்களை

ஸம்ஸ்கிருதமறியாக மீழ் வைத்தியர்களும்,

தமிழிற் பரிசயமுள்ள அங்லெ வைழ்தியம் கற்றவரும், ஆயுர்வேதாபி
.மாணிகளும் அதியவேண்டுமெனவும், இவ்வாறு ஆயுர்வேத வைத்திய

.சாஸ்திரத்தைத்

தேசத்திற்

பரலச்செய்து ஆபுர்வேத வைத்்தியர்களுக்

கும் ஒருவாறு செல்வாக்கை யுண்டுபண்ணி, ஆங்கலெ வைத்தியர்களு
உன் இவர்களுக்குத் தொழில்களில் ஒற்றுமையை ஸம்பாதத்து வைக்க
வேண்டுமெனவும் கருதி, ஸம்ஸ்கிருத பாஷையிலுள்ள
ஆயுர்வேசு
maser gs தமிழில் மொழி பெயர்க்க மூமன்றேண்.
அவற்றுள் சார்
ங்கதர ஸம்ஹிதையே பெரும்பான் மையான ஆ.பர்வேத வைத்திய பம?

XXIy

ழகவுரை

பாஷைக ள்டங்பெ சிறிய ஸங்ெஹக் சரந்தமாகவும், ஆயுர்வேதம் கச
ஆரம்பிப்பவருக்கும், வைத்தியத்தில் தேர்ச்சி பெற்று சகித்ஸை செய்து
வரும் தொழிலாளிகளுக்கும் ஒருமிக்க உதவக்கூடிய இறத்த நாூலாசவும்
இருப்--மைக் கண்டு, மொழி பெயர்ச்சகவேண்டி௰ய வடமொழி வைத்திய

அரல்களுள் இதையே முதலில் எழுதி வெளியிடுவது உசிகமென்
றுநிச்சயித்து, அங்கனம் செய்ய முயன்று, வைத்திய கல-நிதியின்
மூலமாக நேயர்களுக்கு இதைச் சிறுகச் சிறுக அளித்துவந்து முத்றி
௮ம் கடவுளருளால் கடைப் பிடிக்கலானேன்.
இதில்

உடமொழியிலுள்ளபடியே

வழங்கவேண்டிய

பரிபாஷை.

களையும், மற்றும் ஸம்ஸ்இருத வைத்தியத்திற் பரிசயமில்லாதவர் அறி
வது கடினமென ச் தோற்றும் பாகங்களையும் அனைவரும் ஈன்குணரும்
பொருட்டு அவ்வவ்விடங்களில்

விவரமாக

டிப்பணியும் வரையப்பட்டு:

ag.
4Fomsu ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உடனுக்குடன் ௮௨
சியமான ஸமயல்களில் எடுத்துப் பார்ப்பதற்கு எளிதாயிருக்குமாறு:
இறுதியில் தெளிவாக விஷய அகராதியும் சேர்ச்கப்பட்டிருக்ன்
றது.
ஆகவே வடமொழியிலுள்ள சார்ங்கதர ஸம்ஹிதையின் மொழிபெயர்ப்
பான இப்புஸ்தகம் தமிழ் 5ஃ-ட்டிலுள்ள ஆயுர்வேத வைத்தியர்களுக்.
கும், வைத்திய ால்களைப் படிப்பதிற் பிரியமுள்ள மற்றவருக்கும் ஈன்
குதவுமென்று நம்புகிறேன்.

வைத்திய

கலாநிதி

ஆபிஸ்,

ஆயுர்வேச பூஷணம்

சன்னை.

1915னஞ் செப்டம்பர்மி” 7௨

மே. துரைஸ்வாமி ஐயங்கார்

இச் சிரந்தத்திலுள்ள ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் யாவும்
வெவ்வேறாகப் பகுக்கப்பட்டு, முற்றிலும் தலையங்கங்கள் இடப்
பெற்றிருக்கின்றன.

இதனால் நாலிலுள்்ள விஷயங்கள் எளி Ba

, கண்டறியக் கூடிய ஸெளகரியமுண்ட
து. இறு
ாஇற
தியில் விஷய
அகறா இக்கு முன்பு இரண்டுவித அனுபந்தங்களும் சேர்ச்சீட்பட்
டி.ருக்சன் ரன. (15-2-27)

சாரங்கதர

ஸீ

ஸம்ஹிதை
பணை

பூர்வ கண்டம்
—c10000—~

மூதல் அத்தியாமம்
பரிபாஷை
கடவுள் வாழ்த்து:--இமயமலையில் மாசற்ற நிலவில் ஒளிவீசும்
மஹெளஷதியைப்போல் 1 பார்வதியானவள் எவரது இருமேனியீன்
தேஜஸ்ஹினிடையிலிருந்தவளாய்
பிரகாசிக்கன்றனளோ,
அப்பர

மேச்வரன் உங்களுக்கு எல்லாச் இறப்பையும் அளித்தருள்வாராக,

1, '

நூலின் தன்மை:--பிரா€ன முனிவர்களால் பிரயோடச்சப்பட்டுத
வைத்தியர்களின்
வென்று

அனுபவத்தில்

அநியப்பெ ற்ற வைத்திய

பன்முறையும் பயன் தரக்கூடியன
முறைகளை

றோர் மனதைத் திருப்தியுறச் செய்யுமாறு

நன்கு

சுருக்கிச்

சான்

இக்நூல் இயற்றப்படுஇ ௦௫.2

ரோகபரீக்ஷயும் சிகித்ஸையும:--வைத்தியன், சோக்களுக்குண்
டாகும் எல்லாப் பிணிகளையும், காரணம், பூர்வளூபம், ரூபம், ஸம்ப்ரா
ப்தி, உபசயம் 2 மற்றும் அவற்றின் உட்பிரிஉகள் இவைகளால் Bore

1.

செ

ஒஷதிகள்

இரவில்

பிரகாசிக்கும் குணமுடையவை.
இதற்கேற்றவாறு பிரகாணத்சை

மின்மீனியைப்போல்

ஒளியுடன்

இது
வைத்தியக்கிரர் தமான தால்,
அனுஸரித்து மஹெளஷ தியான து

உபமானமாகக் கூறப்பட்டது.

2...

காரணம் (வியாதி

ஹேது),

பூர்வரூபம்

குறிகள்), ரூபம் (சோகத்தின் இயற்கைக்
(சோகம் சரீ ரத்திற் பாவும் வகை), உடசயம்

வகை) இக்க ஐந்தக்கும் பத்சலக்ஷ£ணஙங்கள்

(சோகத்தின்

as

குறிகள்),
எம்ப்ராப் 8
(ரோகம் உபசாரம் இயாகும்

என்று

பெயராம்,

2

சார்ங்ககாகஸம் வரிக்

பரீக்ஷித்து, கீஞுஹ்மண்ம், உவ

ணிம் 1

[அத்தி. 1

என்கிற

இருவித

கத்ஸா

சர மங்களையும் சாஸ்இர முறைப்படி. நடத்தவேண்டும். 3.
நூலின்
உபயோகம்:--அநிவடையோர்,
தேவர்களுக்கிருப்பது
போல் சிறப்புற்ற ஓஷ களுக்கும் பல பேதங்களிருப்பசை யுணர்ந்து,
ஐயமின்றி அவற்றின் பிரபாவங்களை ஆதரித்தேர்க வேண்டும். இயற்
கையானவையும்,
வெளிச்சாரணங்களாலே தபபெவையும்,
உடலைப்

பற்றியவையும், மனதைப்பற்றியவையமான

நா ன்கு வித ரோகங்க்ளும்

பூர்வ கர்மங்களையம், வாத பித்த கபங்களென்னும் தோஷங்களையும் 2
காரணமாகச் கொண்டு
உற்பத்தியாகன் றன;
அலவ்வீத
வியாதிகளை

விலக்கப் பொல்லா வினைப் பயன்களைப்

போக்குபவையும்,

நற்பயன்

வீளைவிப்பவைபுமான இறந்த வைத்திய முறைகளைப்
பிரயோடூச்ச
வேண்டும்.
அகமங்களில்
குறிக்கப்ப டாத அனேக
முறைகளை
யும் பிரத்யஷானுபவத்தைக்சொண்டும்.
அனுமானத்தைக்கொண்டும்
அனைவரின் கன்மையின்
பொருட்டு
அதிக
விரிலின்றி இதிற்
கூறுவோம்.
ட,
கண்டஙிளுடையவு£ அத்தியாயங்களுடையவு% அட்ட வணை:(1) பரிபாஷை, ஒளஷூசம் முதலியவத்தின் விவரம், சாடீபரீ
கரா இவிது,
இபனபாசனாதி குணங்கள், சாரீரம், உண்வு முதலியது உட்செல்லும்

வகை, ரோகங்களின் ஸங்க்யை இவ்விஷபங்களடங்பே ஏழு அத்தியா
யங்கள் முறையே பூர்வகண்டத்திலும்,(2) ஸ்வரஸம்,க்வா
தம, பாண்டம்,
ஹிமம், கல்கம், சூர்ணம், குளிகை, லேஹ்யம்,

ஸ்சேஹம்,

ஸந்சானம்,

1. ப்ருஹ்மணம்--சரீரத்திற்கு புஷ்டி, தரக்கூடிய AB Zone
கர்ஷணம்--சரீரத்திலுள்ள
தோஷங்களை வெளிப்படுத்set செய்யப்
படும் லங்கனம், வமனம், வீசேசனம் மு தலிய AE seus “முறைகள்.

2.

தோஷ்கள்---வாதம், பித்தம், கபம் என்கிற

சோகங்களைப் பிறப்பிக்கும்

காரணங்களின்

டைந்து, பிறகு சரீரத்தைத்
கூறப்படுகின் றன,

இம்மூன்றும்,

சேர்க்கையினால்

தாஷிப்பதால்

னை

Saar sry

அத்தி-1.]

பூர்வகண்டம்.

8

தாதுசுத்தி, இரஸங்கள் இவ்வீஷ:பங்களடல்ப பன்னிரண்டு

அத்தி

யாயங்கள் முறையே மத்யமகண்டத்திலும், (8) ஸ்கேஹபானம்,

ஸ்வே

தவிதி, வமனம், விசேசனம், ௮.நுவாஸகவஸ் தி, கிரூஹவஸ்தி,

உத்தர

-வஸ்.தி, கஸ்யம், தாமபானவிதி, கண்ஷே திவித,லேபகா திவிதி,இர தத

மோக்ஷ்ணவிதஇ),கேத்திரசி௫த்ஸை இவ்விஷபங்களடங்கிப பதின்மூன்று
அத்தியாயங்கள் முறையே உகத்தரகண்டத்திலும் விவரிக்கப்படும், ஆக
இர்த

ஸழ்ஹிதையில்

முப்பத்தாண்டு

அத்தியாயங்களும்

இரண்

டாயிரத்து அறுனூறு பத் இயங்களும் 1 அடங்கியிருக்கன்றன. 717-183.
மாக்த பரிபாஷை:--ஒளஷதத்தில் வஸ் துக்களைப் பிரமாணமின்
,நியே உபயோரடுத்தால், ௮வை எங்கும் முறைப்படிச் சேராவாகையால்
ஒளஷதமுறைகளுக்கும் அவற்றை சோகிகளுக்குப் பிரயோ&ப்பதற்கும்
அவசியமான அளவுகள் இங்கு கூறப்படுகின்றன. 14,
அளவுகளின் விவரம்: சாளரம்: முதலிய

துவாரங்களிலாடே

சூரியரெணங்களில் காணப்படும் நுண்ணிய பொடி. தாஸரேணுவென்
றும், ௮ல் முப்பதில் ஒருபாகம் பரமாணுவென்றும் வழங்கப்படும்.
80 பரமாணுக்கள் கொண்டது
-என்றும் பெயர்.

6
6
8
8

தரஸரேணு கொண்டது
மாீசகள் கொண்டது 1
இராஜிகை கொண்டது
ஸர்ஷபம் சொண்டது 1

& யவம் கொண்டது

1 தரஸரேணு.

இதத்கே

வம்2

இதற்கே

இரச்

1 மரீசி,
இராஜிகை,
1 ஸர்ஷபம்,
யவம்.

1 குஞ்ஜு

(குன்றுமணி.)

இகை என்றும் பெயர்.
1.
யும்,

ப்ரகஷிப்தங்களென்று
பெரிய
பத்தியங்களில்

கும் பாகங்களையும்,

கொண்டால்
விடலம்,

மந்திரம்

குறைவள்ளதாகத்

வழங்கப்படும்
ஜெ பத்தியங்களை
82
எழுத்துகளுக்கு அஇிகமிருக்

முதலிய

வாக்பெங்களையும்

சேர்த்துச்

தோற்றும் பத்தியல்களும் சரிஃாய்

4

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை
6 குஞ்ஜாக்கள்

கொண்டது

தாமம் என்றும் பெயர்.
4. மாஷங்கள் கொண்டது

1

[அத்தி-1,

மாஷம்.

1 சாணம்.

இதற்கே ஹேமம்,

இதற்கே

தரணம்,

டங்

க்ஷாத்ரகம்,

வட

கம் என்றும் பெயர்.

2 சாணம் கொண்டது

1 கோலம். இதுவே

கம், தரங்க்£ணம் என்றும் கூறப்படும்,
2 கோலம் கொண்டது 1 கர்ஷம்.
இழையே பாஎரிமானிகை,
அக்ஷம், பிசு, பாணிதலம், இஞ்சித்பாணி, இர்.துகம், பிடாலபுதகம்,
ஷோடடிகா,
கரமத்யம், ஹம்ஸபபதம்,
ஸுவர்ணம்,
கவளக்ரஹம்,
உதும்பரம் என்றும் வழங்குவர்.

2 கர்ஷங்கள் கொண்டது
றும், அஷ்டமிகை

2 சுக்திகள்

1 அர்.த்தபலம்.

இதற்கே. சுச்தியென்

யென்றும் வேறு பெயருண்டு,

கொண்டது

1 பலம்.

இதுவே

முஷ்டி,

அம்ரம்,

சதுர்த்திகை, ப்ரகுஞ்சம், ஷோட?, பில்வம் என்றும் கூறப்படும்,
2 பலங்கள் கொண்டது 1 ப்ரஸ்ர௬ுதி.
BERS
eee
a பெயர்.

2 ப்ரஸ்ருதிகள்
அர்த்த

கொண்டது

1 AGA.

இதுவே

குடவம்,..

இதற்கு

'சராவம்,.

சராவம், ௮ஷ்டமானம் என்றும் வழங்கப்படும்,

2 அஞ்ஜலிகள் கொண்டது
அஷ்டபலம் என்றும் பெயராம்.

1 மாணிகை.

2. மானிகைகள் கொண்டது 1 பிரஸ்த்தம்.
A பிர ous sma sor கொண்டது 1 ஆடசம்.
இதற்கு பாஜ௩ம், காம்:
ஸ்யபாதீரம் என்றும் பெயர் (அறுபத்து நான்கு பலம்.)

4 அடகங்கள் கொண்டது 1 திசோணம், இது கல்வணம், உன்
மணம், உன்மானம், கடம், இராசி, கலசம் என்றும் கூறப்படும்,
2 திசோணங்கள் கொண்டது 1 சூர்ப்பம், இதற்கே கும்பம்

என்றும் 'பெயர் (அறுபத்து நான்கு சராவம்),
2 சூர்ப்பங்கள்
கொண்டது 1
ரோணி,
கோணீ

என்றும் கூறப்படும்.

4 திசோணிகள் கொண்டது

Sor sng பலம்.)
i

கி

1 தாரீ

2000 பலங்கள் கொண்டது 1 பாரம்,
100 பலங்கள் கெ-ண்டது 1 தலாம்.

வ
ase

(காலாயிரத்துக்

வ

.

ல
ஹட்

தொண்:
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மாஷம், சாணம்,
.திரோணம், திரோணீ,

5

கர்ஷம், பலம், அஞ்ஜலீ, பிரஸ்த்தம், அஆடகம்,
காரீ இவை ஒல்வொன்றும் முறையே ஃமேன்

"மேலும் கான்கு கான்கு பாகம் அளவில் ௮இிகமானவையாம்.

14-88,

பதாரிீத்தங்களின் தன்மைகளை அனுலரித்து பிரமாணபேதங்
கள் :-குஞ்ஜா என்ற அளவு முதற்கொண்டு குடவம் வரையிலு
ள்ள
அளவுகளின்படி
உலர்ந்த முற்ற எவ்வித

உபயோ௫க்கும்போது
அளவில்

இரவபதார்த்தத்தையாவது,
ஈரம் அல்லது
பதார்த்தத்தையாவது ஒளஷக
முறைகளில்

அவற்றையெல்லாம்

உபயோடச்க

வேண்டும்.

முறைகளி 'ந்கூறிய அதே

இரவபதார்த்தம்

அல்லது

ஈர

பதார்த்தங்களை மட்டும் பிரஸ்த்தம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவு
களில் பிரயோடிக்கும்போ து, உலர்ச்த வஸ்.துக்களுக்குச் கூறப்பட்டுள்ள

அளவைவிட இரண்டு பங்கு அதிகமாய்ச் சேர்க்க வேண்டும். ஆனால்
துலா பிரமாணங்கொண்ட
அளவில் இரவம் அல்லது ஈர வஸ்
_துக்களை அவ்விதம் இரண்டு பங்காசச் சேர்க்க வேண்டிய அவூய

மில்லை. 84485.

அளவு பாத்திரம் :--சுற்றவிலும், உயரத்திலும் நான்கு அங்கு
லங் ' கொண்டதாய்

மண்,

மரம்,

மூங்கில்,

உலோஹம்

மூதலியதால்

“செய்யப்பட்ட பாத்திரத்தின் அளவானது குடவம் 1 எனப்படும்,

386.

ஒளஷதங்களுக்தப் பேயசிடல் :--ஓஒளஷத முறைகளில்

எந்த

பதார்த்தம் முதலிற் கூறப்படுகன்றதோ, அப் பதார்த்தத்தின் பெய
ரைக்கொண்டே அந்த ஒளஷதத்தின் பெயரும் வழங்கப்படும். 87.
காளிங்க பரிபாஷை:--நிறை அல்லது அளவான து காளில்கம்
மாகதம் என்று இருவகைப்படுமென்றும்,
காளிங்கத்தினும்
மாகத

மானமே சறக்ததென்றும் இவ்விஷ:;பமறிந்தவர் கூறுவர் 2, காலம், ஜா.
1.

குடவத்தைப்போலவே

அதற்குக்

குறைந்தவைபும்

௮திகமு

மான அளவுகளுக்கும் பாத்திரங்களை கிர்மிச்கலாம்.
2. முன்னால் களிங்கதேச முறைப்படி வழங்க அளவுகளுக்கு த
* காளிங்கம்? என்றும், மகததேச முறையில் அழங்கபெவற்றித்கு *மாகதம்”
என்றும் பெயர் வம்தகாக இதனால் அ௮மிபப்படுகிற

து.
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சார்ங்கதார ஸம்ஹிதை.

6

மாக்னி,. வயது, சக்இ, பிரக்ருஇ,1 தோஷம், இடம் இவற்றின் தன்மை:
களை உற்று நோக்கத் தகுந்தவாறு!மாத்திரைகள் ஏ .ந்படுத்தவேண்டுமே
யன்றி

வேறுவிதமாய்

அனைத்துக்கும்

அளவுகளைக் கூறுவதற்கில்லை.

வும், வலிவிற்

நிச்சயமான

நிறை

அல்லது

கலியுகத்தில் மனிதர் மக்தாச்னிகளாக.

குறைந் தவராகவும், உருவத்திற்

குன்.றியவராசவும் இருப்

பதால், அவர்களுக்குத் தகு$்,த அளவுகளை அறிஞர் அங்கேரிக்கக்கூடிய
வகையில் கூறுன்றோம்.

88, 39.

காளிங்க அளவுகள் —
12 கெளரஸர்ஷபம்£

(அல்லது ஸர்்ஷபம்)

2 மவங்கள் கொண்டது

2 குஞ்ஜா
8 குஞ்ஜா
& மாஷம்

கொண்டது 1 யவம்-

1 குஞ்ஜா.

கொண்டது 1 வல்லம்.
கொண்டது 1 மாஷம்5
சொண்டது 1 சாணம்.

என்றும் 'சொல்லப்படும்.
6 மாஷங்கள்கொண்டது

இதுவே நிஷ்கம்,

'டங்கம்.

1 கத்யாககம்,

10 மாஷங்கள் கொண்டது 1 கர்ஷம்.
4 க்ஷம் கொண்டது 1 பலம். (10 சாணங்கள்).
4 பலம் கொண்டது 1 குடவம்,
பிரஸ்த்தம் முதலிய மற்ற
கூறிய மாதிரியே.
40-48,

அளவுகளெல்லாம்

மாகதமானத்தித்:

பதார்த்தங்களை யுபயோகிக்தம் வகைகள் :--வாய் விடங்கம்,.
இப்பிலி, வெல்லம், கெய், கொத்தமல்லிவிசை, தேன் இவற்றைத்
தவிர மற்ற வஸ்துக்களை எல்லாக் காரியங்களிலும் புதிகாகவே உபயோ
இக்க
வேண்டும்.
த்தில்,
வெட்பாலை,
ஆடாதோடை,
பூசுணி,
தண்ணீர்
விட்டாங்கழங்கு, . அமுக்கிறாங்்கழங்கு, மருதோன்றி, சத

1. வாதப் பிரக்ருதி, பித்தப் பரக்க,

சிலேஷ்மப்

பிரக்ருஇ

என்று பிரக்ருஇிகள் மூன்று.
2
கெளரஸர்ஷபம் (வெள்ளைக் கசன் நிறை கொண்ட தாகை:
யால் இட்பெயர் வந்தத).
இதற்குச் குறைச்த கறம அளவுகள் மாகத.

அளவுகளைப் டோன் நலையே,
8.

குஞ்ஜாக்கள் 7? கொண்டது
4

1 மாஷம் என்றும் இலர்.

7
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குப்பி, முதியார் கூர்தல் இவற்றை ஈரமாகவே உபயோகிக்கவேண்டும்;
அனால் முன் ஈரவஸ்.துக்களுக்குக் கூறிய முறைக்கேற்பட்ட அளவை
வீட இருமடங்காகச் சேர்க்கக்கூடாது.
உலர்ந்த
பதார்த்தம் பு இதா
யிருந்தால் ஸகல காரியங்களிலும் உபயோகடிச்சலாமென்றும், ஈரமான

வஸ்துவை யோகத்தில்! விதித்ததைவிட இரண்டு மடங்காகச்
வேண்டுமென்றும் சொல்லப்படும்
தாகும்.

விதியானது

எங்கும்

சேர்க்க

பொதுவான

44-௧0,

ஒளஷ்த ழறைகளில் விவாம் கூறவிடின் செய்யவேண்டிய
வகை்:--ஓளஷ.த முபயோடுக்க வேண்டிய வேளையைக் குநிப்பிடாம
லிருக்தால் காலைநேரமும், ஓஷதஇிகளிலிருந்து
கிரஹிச்கவேண்டி௰
பாகம் இன்னதென்று குறிக்காமலிருந்தால் அவற்றின் வேரும், ஒளஷ
தங்களில் உபயோகெகப்படும்

பதார்த்தங்களுக்கு

தனிச் கூறாவிட்டால் எல்லாவற்றிற்கும் ஸம
களைப் பக்குவம் பண்ணுவதற்குப் பாத்திரம்
பிடாவிட்டால் மட்பாத்திரமும்,

கு.த் திரவ பதார்த்தம்
மும், தைலம்

சஷாயம்

முதலியதைக்
செய்ய

பக்குவம்

தணித்

காய்ச்சுவதற்

கூறப்படாதவீடத்தில்

இன்னதென்று

முதலியதைப்

அளவுகள்

பாகமும்,
ஒளஷதல்
இன்னதென்று குறீப்

இவ்வித

ஜல

எண்ணெழடு

வேண்டுமென்று விவரிக்காவிட்டால் ஈல்லெண்ணெயும் : சரஹிக்கப்
படவேண்டும். ஏதேனும் ஒரு யோகத்தில் ஓரே பதார்த்தம் இரண்டு
தடவைக் கூறப்பட்டிருந்தால், அதை ௮ந்த முறையில் இரு மடங்கா
கச்சேர்க்கவேண்டுமென்பது கருத்தாம்.
சூர்ணம், ஸ்கேஹம், அஸவம்,
லேஹ்யம் இவற்றில் சந்தனம் சேர்க்கவேண்டியதானால் பெரும்பாலும்

வெண் சந்தனமும், கஷாயம், லேபம் இவைகளிலாயின் செஞ்சந்தன
மும் சேர்க்கவேண்டும். 2 47-50.
காலபேதத்திலை பதார்த்தங்களுக்தம் தணபேதம்:--ஓளஷ
தோபயோடுயான

மூலிகை

முதலியவைகளை

ஒரு

வருஷத்திற்கு

மேல் உபயோகிக்காமல் வைத்திருந்தால்
குணஹிஎங்களாய்விடும்.
சூர்ணங்களின் வீர்யமும் இரண்டு மாதங்களுக்குப் பின் குறைவடை
1.

யோகம்--ஓளவஷூதமுறை.

a

ஸ்நேஹம், ஆஸவம், லேபம்

முகலிய

பற்றிய பொருள் முதலான விவரங்களைப்
யத்திற் காண்க,

விசேஷமுறைகளைப்

பின்னால் ௮ச்தர்த அத்தியா

8

சார்க்கதர ஸம்ஹிதை

[அத்தி],

யும். குளிகைகளும் லேஹ்.பங்களும் ஒரு வருஷத்திற்கப்பால்

ஸத்துவ

மிழச் தவிடும். நெய், தைலம் முதலியவை நான்கு மாதங்களுக்குப்
பிறகு குணங்குன்நியவையாகும்.
இலகுபாகமான 1 ஓஷ திகள் ஒரு
வரு_த்திற்குப்பின் வீர்யமத்றவையாய்விடும். ஆஸவங்கள், தாதுத்
இரவ்யங்கள், இரஸவர்க்கங்கள் இவற்றிற்குக் காலம் செல்லச் செல்ல
குணங்களும் ௮ இகமாகும். 51-58.
்
ஒர யோக்த்தில் தகாததை விலக்குவது உத்த நீததைச் Cans

பதும்:--ஒரு யோகத்தில் சொல்லியிருக்கும் பதார்த்தங்களின் வரிசை
யில் ஏதேனுமொரு பொருள், குறிப்பிட்ட வியாதிக்குக்
தகாததா
யிருக்தால், அறிந்தவன்
அப்பதார்சத்தத்தை
:அவவரிசையிலிருந்து
விலக்கிவிடலாம்; வியாதிக்கு ஏத்றகான பொருள்
மற்றொன்றிருக்

தால், முறையில் மொதியப் படாவிடினும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

54.

ஒஷதகிகளுன்டாதம்இடங்களும் ௮ வறீறைக் கீரஹிக்க்த் ததநீத
காலங்களும்: விந்தியம் முதலிய பர்வதங்கள் சூடுள்ளவையெனவும்,

இமாலயம் முதலான மலைகள் குளி:ந்சவை

யென்றும்

கருதப்படுகின்

'ஐன; ஆகவே அவற்றில் உற்பத்தியாகும் ஓஷ திவசைகளும்,
அவற்றிற்
டச்
காரணமாயுள்ள
ப்பிரதேசங்களுக்கேற்ற
குணமுள்ளன
வாகும். காடுகள், தோட்டங்கள்
முதலான வேநீடங்களிலும் இவ்
வோஷ இச் பயிராகன்றன. சுத்தமான சித்தத்துடனும் நிர்மலமான

சரீரத்துடனுங் உடிய புருஷன்

ஈல்ல

சுபதினத்தன்று

திலேயே சூரியனுக்கு எ திர்முகமாயிருக்து

விடியற்காலத்

செவபெருமானுக்கு

வந்த

னம் செய்வதாக இருதயத்தில் தியானித்த, ஸாதாரண பூமியில் 2
வடபாகத்திலிருக்கும் ஓவதியை மெளனமாகவே இருந்து சரெஹிக்க
வேண்டும். புற்று அல்லது பாழிகள், மனதுக்கு வெறுப்பைத் தரும்
1. இலகுபாகம்--சறு
இளம் பாகம்,

2.

ஆயுர்வேத

ஜ்வாலையில்

அால்களில்

எளிதில்

பூமியானது

பண்ணப்படும்

ஜாங்கலம், ஆதாபம்,

ஸாதாரணம் என்று மூன்று விதமானதென்றும்,
அவற்றில் வெயிலா
லம் காற்றாலும் விசேஷமாய் வறண்டுள்ள பூமி ஜாங்கலபென்றும்,
சதுப்பான பூமி ஆதாபம் என்றும், இரண்டுக்கும். பொதுத்தன்மையா
யுள்ளது ஸாதாரண பூமீயென்றும் கூறப்படும்,

அத்தி-2.]

பூர்வகண்டம்.
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இடங்கள்,
ஏப்பொழுதும்
ஈரமாகவேயிருக்கும் பள்ள த்தாக்குகள்,
மயானபூமி, சவர்கிலம், அனைவரும் செல்லும் பாதை இவ்வீடங்களி
லுண்டானவையும், கருமி முதலிய ஜக்துக்கள், ௮க்ணி,

பணி

இவற்றி

னால் எரிச்கப்பட்டவையுமான ஒஷ திகள் பயன்படா, சரத்காலத்தில்
ஓஷ தஇிகளில் இரஸம் 1 கிரம்பியிருக்குமாகையால், ௮ப்பொழுது ஸகல
காரியங்களுக்கும் மூலிகைகளைக் செஹிக்கவேண்டும். ஆனால்
வீரேகம்
வமனம்

இவ்விரண்டுக்கும்

Ane SENS

உபயோகமாகக்கூடிய

eat இறுதியில் ரெஹிக்சவேண்டும்.

அந்தந்த பதார்த்தங்களிலிநந்து

பதார்த்தங்களை

55-59.

கரஹிக்கவேண்டிய அம்சங்

கள்:--எவற்றிற்கு வேர்கள் மிகவும் பெரிதோ, அவ்வித செடிகளின்
வேர்களிலுள்ள
பட்டையையே இரஹிக்கவேண்டும். ஓஷதிகளின்
- தன்மையறிந்தவன், சிறிய வேர்களையுடைய ஞூலிகைகளை
றிந்து
.அவற்றை ஸமூலமாய் எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். ஆலமரம் முத
லியதைப்போன்ற விருக்ஷஙங்களிலிருச்து பட்டையும், வேங்கையைப்
போன்றவற்றிலிருக்து ஸாரமென்னும் பிஏினும், தாளிசம் போன்ற
மரங்களிலிருந்து

இலைகளும்,

shew

முதலியதிலிருக்து

களும், 3 காட்டாத்தி முதலியதிலிருந்து புஷ்பங்களும், கள்ளி
லான திலிருந்து பாலும் ரெஹிக்சக்கூடியன.
60-01,

பலம்"

முஷ

இரண்டாவது அத்தியாயம்.
ஒளஷதம்

முசலியவற்றின் விவரம்.

ஒளஷதங்களை
உபயோகிக்தம் காலங்கள்: -ஓஒளஷ தத்தை
. அதிலும் விசேஷமாக கஷாயங்களைப் பெரும்பாலும் காலைகேரத்தில்
உட்கொள்வதே உத்தமம், மணிதர்
மருந்துண்பதற்கு ஐந்து வித

மான

காலங்களுண்டென்றறியவேண்டும்.
1.

வருஷ

ருதுவில் பெய்யும்

அவையாவன --இறிது

மழையினால்

சரத்ரு துவில் செடி.

கொடிகளெல்லாம் செழித2.து இரஸம் நிரம்பியிருப்ப இயல்பு,
2.” விரேகம்--குடலிலிருக்து €ழ்கோக்கி மலங்கழிதல்.
3 தரிபலை--கடுக்காய், தான்றிக்காய், நெல்லிக்காய் இம்மூன்
க்கும் தணிப்பட தரிபலை மென்று பெயர்,

10

- சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை

[அ.த்தி-2

சூர்யோதயமாகையிலும்,
பகற் போஜனஸமயத்திலும்,
மாலையில்:
போஜனமுண்ணும் நேரத்திலும், அடிக்கடியும், இரவிலும் என்ற.
இவ்வைந்து வேளைகளிலும் ஒளஷதம் புஜிக்கச்கூடும், (1) பித்தம்,
கபம் இவை அதிகமான ஸமயத்திலும், விசேகம், வமனம், லேககம் 1
என்றெ இவற்றிற்காகவும் பெரும்பாலும் விடியற்காலத்தில் ஒளஷத
முண்ணவேண்டும்.
ஒளஷதத்தை யுபயோடுப்பதற்கு இதுவே முதற்:
காலமாகும்.
(2) அபாநவாயு விகாரமடைத்திருந்தால் Hora? 5 SOS

போஜனத்திற்கு முன்பு உபயோடுப்பது நலம்.
அரோசகமாயிருக்
தால் அப்பொழுது சுவையுண்டுபண்ணச் கூடிய மருந்தை நற்சுவை
யுள்ள

பற்பல

அஹாரங்களுடன்

கலந்து

எடுத்துக்கொள்ளலாம்..

ஸமாறவாயு 2 விகாரமடைந் திருந்தால், ஜாடராகணியும் மந்தமாயிருக்கு
மானால் ஸமர்த்தனான வைத்தியன் பசியை உத்ேபனம் செய்யக்கூடிய
'ஓஒளஷசகச்சை

போஜனத்தின்

இடையில்

உபயோகிக்சச்

செய்ய

வேண்டும். வியாஈமென்னும் 5 வாயு பிரகோபத்தையடைந்தால்
னம் செய்த வுடனேயும்,

'சோகங்களில்
அதீதை.

விக்கல், அஷ்ஷபகவாதம்,

போஜனத்திற்கு

முன்னும்

யுபயோடிக்கவேண்டும்.

இரண்டாவது

காலமும்

4

பின்னுமாகவும்

ஓளஷதமுபயோகிக்க

கூறப்பட்டது.

போஜு

நடுக்கல் இவ்வித

ஒளஷ.
இவ்விதம்.

(8) உதாகவாயு

5 பிரகோ

பத்தை யடைந்து குரல் முதலியதைச் கெடுத்தால்
மாலையீல் போஜ
னம் செய்யும்பொழுது ஒவ்வொரு கபளத்தினிடையிலும் ஒளஷ தச்

தைப்.பிணியாளிக்குச் கொடுச்சவேண்டும்.
“ம.

Gren,

Cased

பிராணவாயு

முதலியவற்றின்

ஸமாநலாயு-நாபிக்குக்

சழமுள்ள

கோளா

விவரமான : பொருள்

முதலியவற்றை 4-வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கவும்.

752.

6
்

அவயவங்களின்

வேலை

களைச் சரிவர கடத்தும் ஒருவித வாயு,

்

8.

வியாசவாயு--ஸர்வ அவயவங்களையும்

வியாபித்துச் சரீரகாரி

யங்களையெல்லாம் நடத்தும் வாயு,
4.

அக்ஷேபகவாதம்--கை

கால்

கண்

முதலிய

மூலைக்கு மூலை யிழுக்கும் ஒருவித வாதரோகம். ,
உதாநவாயு--கண்டத்திலிருந்தகொண்டு
வுள்ள வேலையை ஈன்றாக நடத்தும் வாயு,

6.

அவயவங்களை

அவ்விடத்

பிராணவாயு சரீரம் உயிருடனிருப்பதத்கு

ஒருவித வாயு.

இதற்குச் சரஸ்ஸு..
%

முக்பெ ஸ்.தானமாம்,

தி

முக்யெமான

-
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பூர்வசண்டம்.

11

றடைந்தால் பெரும்பாலும் மாலையில் போஜனம் செய்தபின் ஒள௨ஊ
காலமாகக்? கருத
ஸஞூன்றாவது
இதை
புபயோசிக்கலாம்.
தத்தை
விஷதோ
ச்வாஸரோகம்,
விக்கல்,
வாந்தி,
தாஹம்,
(4)
வேண்டும்,

ஷம் இவத்றில் ஒளஷதத்தை ௮ உக்கடியும் அஹாரத்துடன் கலந்தும்
கொடுக்கலாம்.
இது நான்காவது காலமாகும். (5)
கழுத்திற்கு
மேற்பட்ட அவயவங்களில் உற்பத்தியாகும் பிணிகளிலும், குமட்டலை

யுண்டாக்குவதிலும், ப்ருஹ்மணம் செய்வதிலும் இரவில் உணவு உட்
கொள்ளாமலிருர் து வெறும் வயிற்றிலேயே பாசம் சமகம் என்னும்

சிச்ஸைகளைச் செய்யவேண்டும். மருந்துகளை யுபயோடப்பதில் இவ்
விதம் ஐந்தாவது வேளையும் கூறப்பட்டது. 112.
பதார்த்தங்களுக்கு ஐது தன்மைகள்:--பதார்த்தங்களில் இச
ஸம், குணம், வீர்யம், விபாகம், பிரபாவம் என்று ஐந்து விதமான தன்
மைகள் அனுபவச் உரமத்தைக்கொண்டு கூறப்படுகன் றன,

18.

இரஸங்கள்:--இனிட்பு, புளிப்பு, உப்பு, காரம், கைப்பு,
இவை

அறும் இரஸங்கள்

அல்லது

அவர்ப்பு

சுவைகளெனப்படும் ழ; இவை

பல

பதார்.ச்சங்களில் பலவகையிழ் கூடியீருக்னெறன. அவற்றுள் ட்ரு.இவீ
ஜலம் இவ். ரண்டு பூதங்களின் அம்சங்களால் புளிப்பும், ஜலம் அக்னி
இவற்றின் அம்சங்களால் உப்பும், வாயு ஆகாசம் இவற்றின் அம்சங்க
ளால் காரமும், வாய அகணி இவைகளின் அம்சங்களால் கைப்பும், பூமி
வாயு இவற்றின் அம்சங்களால் துவர்ப்பும், இவ்வாறு இரண்டி ண்ட

பூதங்களின் சேர்க்கையினால் முறையே அறுசுவையும்
por.

14,15.
குணங்கள்

குரு,

இற இவ்வைந்தும்

ஸ்கிக்த்தம்,

இரெமமாக

ப்ருதீவீ,

உற்பத்தி யான்

இஷ்ணம், ரூக்ஷம்,

ஜலம், அக்னி,

இலகு என்

வாயு,

காசம்

இவ்வைந்து பூதங்களின் அல்லத அநத பூதங்களாலான வஸ்துக்களின்
குணங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
ஐந்துவகையான இக்குணங்களி

லேயே

மற்ற

16, 164.

எல்லாக் குண

ஸமூஹங்களும்

அடங்கியவைகளாம்.

1. குரு--பாரமானது ; ஸ்நிக்த்தம் பசையுள்ள து; இஷ்ணம்,
வெகு ‘gears Qe
வேலை செய்யும் சுருக்குள்ள தன்மை : ரூக்ஷம். வறட்டு ; இலகு-இலேசு.
[குரு, இலகு, மந்தம், தீஷ்ணம்,
இதம்,
உஷ்ணம்,

ஸ்கிக்த்தம்,

ரூக்ஷம்,

ச்லஷ்ணம், கரம்,

ஸாம்தீரம்,

இரவம்,

842

-சார்க்கதா ஸம்ஹிதை

.
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விரயங்கள் :--இரல்யங்களை ஊடுருவி ஆச்ரயித்திருக்கும் வீர்யம்
கள் பெரும்பாலும்

தம் உஷ்ணம்

என்று

இருவகைப்படும் ; ஆகையி

னால் உலகமெங்கும் வியாபித்துள்ள வஸ்துக்களெல்லாம் காங்கை
அல்லது குளிர்ச்சி யுள்ள தாகக் காணப்படுகின்றன.
வேறு வீர்யங்கள்
எவையாகிலும் உண்டானால், அவையும் .ஒருவாறு இஉ்விரண்டிலேயே
உட்பட்டவையாகும்.
17, 18.
‘af பதுங்க
ஆ
ென்ளிவிம் பதார்த்தங்கள் குடலிற் சென்
தும் மதுரமாகவும், அம்லமாகவும், கடுவாகவும் மூன்றுவித விப்ரகங்களை
(பரிணாமங்களை) . அடைகின்றன;

சஸமுமுள்ள

பதார்த்தங்கள்

பெரும்பாலும்

மதுரமாகவும்,

மதுசமும்

௮ம்லம்

இலவண

அம்லமாகவும்,

வர்ப்பு, காரம், கைப்பு இவை கவொகவும் பாகத்தை அடைகஇன் றன.
இப்படி மதுரமாச பாகமாகும் பதார்த்தத்தினால் கபமும், ௮ம்லமாக பரக

மடையும் பதார்த்தத்தால் பித்தமும், கடபாகத் தினால் எள்
விருத்தி
பாவதியல்பு. 1 19-20,
்.
பிரபாவம்:--நெல்லிச் கனியானது கொடியெலுமிச்சம் பழ்த்திற்
கற்ற இரஸம், குணம், வீர்யம், விபாகம் இவைகளுடன் கூடியதா
டு தும், கொடி யெலுமிச்சையைப்போல் இரஸா களுக்குத் தகுந்த
பயனைத் தராமல், மூன்று தோஷங்களுக்கும் ஒருமிக்சக்
காணும்
கோளாறுகளைப் போக்குவதும், அவ்விதமே
ஸஹதேவீ? யென்னும்

செடியின் வேரை சரஸ்ஸில் கட்ட ஜ்வரம் உபசாந்தி படைவது
போல் சல திரல்யம் உட்கொள்ளப் படாமலே பரிசம் முதலான
தாலேயே சில ஸமயத்தில் படனளிப்பதும் பிரபரவம் எனப்படும்.; 8மிருது, கடினம், svg $ தரம், ஸரம், ஸு௫ஷ்மம், ஸ்த்தூலம், விச தம்,
பிச்சலம் என்று குணங்கள் இருபது விதங்களென்பது வாச்படன்
ம தலியலரது கெ-ள்கை.]
1.
உட்கொள்ளப்படும்
பதார்த்தங்கள் எவ்வித சுவையுள்ளன
வாயினும், குடலுக்குள் சென்றபின் சிரமமாக மேலே சொன்னவிதமாய்

தடலிலுள்ள ஜடராக்ணி முதலியதின்
மாகப் பக்குவமாய் மாறுபாடடையும்,

சேர்க்கையினால்

மூன்று வித

2...

ஸஹூேதேலீ--பேராமுட்டியைச் சேர்த்த ஒருவித செடி.

8.

ஒரு பதார்த்தமானது,

அதற்குள்ள

இசஸம்

குணம்' வீர்யம

விபாகம் இகத நான்கு விதமான தன்மைகளுக்கும் மாறான வேலையைச்
செய்தால், ௮ந்த சக்தியே பிரபாவம் என்று சொல்லப்படும்.

13:

. பூர்வகண்டம்.
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ஒளஷத்த்திற்கு

உபயோடுக்கப்படும்

பதார்த்தங்களில்

குள்ள இரஸத்திற்கும், வேறு ல

குணங்களுக்கும்,

கும், ல

சல

விபாகத்திந்கும்,

வேறு

வேலைகளைச் செய்யக்கூடியன.

சில

அவற்றிற்

சில வீர்யத்திற்

பிரபாவத்தற்கும்

ஏற்றவாறு

21-28.

.

இரதுககளும் அவற்றில் தோஷங்களுக்குண்டாதம் மாறுபாடூ.
களும்:--வாத பித்த கபங்கள் எந்த காலங்களில் சயம், பிரகோபம்,
உபசமம் ட என்கிற, மூன்று நிலைமைகளை யடைகன் ,னவோ அந்த
காலங்கள், குரியன் மேஷம் முதலிய இராசிகளிற் சேருவதால் ஆறு
இருதுக்களாக வகுக்கட்டட்டுள. சூரியன், மேஷம் விருஷபம் இவ்
விரு இராசிகளில் இருக்கும்போது கரீஷ்மரு துவும், மிதுனம் கடகம்
இவற்றிலிருக்கையில்
லிருக்கையில்

சரத்ரு வும்,

மிரால்ருட்

வர்ஷருதுவும்,

சனுஸ்

ருதுவும்,

துலாம்

சிங்கம் கன்னி

இவற்றி'

விருச்செங்களிலிருக்கும்போ து

மகரங்களிலிருக்கையில்

ஹேமக்தமும்,

கும்ப

மீனங்களிலிருக்குங்கால் வஸக்தமுமாகும் 1, வாயுவான து சரீஷ்மருது:
வில் சயத்தை அடைந்து, பிராவ்ருட்காலத்தில் பிராகோபித்து, சரத்
ருதுவில் தானே
உபசமமடைகின்றது.
பித்தத்திற்கு வர்ஷாகால£்

Bea

suger, சர.த்கால2தில்

பிரகோபமும்,

வஸந்தத்தில் உபசமழும்

உண்டாகும்.
கபத்திற்கு ஹேமர்தத்தில் சயமும், வஸந்தத்தில் பிர
கோபமும், பிராவ்ருட்காலத்தில் உபசமமும் ஏற்படென்றது.
3 கார்த்.
இிகைமாதத்தின் இறுதியிலுள்ள எட்டு நாட்களும், மார்கழிமாதத்
1.

இருதுக்களை

இவ்விசம்

நூல்களுக்கும், உலகத்தில்

துடன், தோஷங்களுக்கு

போலில்லாமல்

மேலும்
யிருக்க,

உபசமமும்

வெவ்வேறு

சணக&டுவது

வழங்கப்படுவதற்கும்

மற்ற

guitars

வித் இியாஸமாயிருட்ப

மற்ற: வைத்தியக்சரர் தங்களைப்

ருதுவில்

சொல்லப்பட்டி ரக

து;

ப்ராவ்ருட் என்பது வர்ஷருதுவுக்கே மத்றொரு பெயரா
அதைப் பிரத்தியேகமாக ஒரு ரு.துவாகவும் க தியிருப்பது

சில வைத்்தியாசார்யர்களுடை அபிப்பிராயச்தை யனுஸரித்ததாகும்.
2.
ars Nes
கபங்களுக்கு ஸ்சானங்களை விவரமாக 5-து து

அத்தியாயத்தில் காண்க; ஒவ்வொரு தோஷமும்

அததற்குள்ள

முக்
யமான
ஸ்தானத்திலேயே
விருத்தியடைர்தால் சயம் என்றும், அதற்கும் மேலாக விருச்தியாய் இதர தோஷஙகளின் இடத்தையும் .
வியாபித்தால் பிரகோபம் என்றும், ௮வ்விசமான கிலைபைகளிலிருக்து
குறைந்து
தன் ஸ்தானச்தை
வந்தடைந்தால் உபசமம்
என்றும்
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-தின். முதலில் எட்டு நாட்களுமாக இப் பதினாறு
தினங்களும்
யம
தம்ஷ்ட்ரைகள் 1 எனப்படுமாகைபால், அக்காலத்தில் அற்பமாக உண

வுகளையுண்டு
ஜாக்கரதையாயிருப்பவசே . அசோக்கயெக்குறைவின்றி
.ஸுகமாய் வாழ்வர், 24-20,
ஆஹாராதிகளால் தோஷங்களுஃத மாறு பாடூகள்:--வாதபித்
தகபங்கள், அததற்கு ஏற்ற குணமுள்ள
அஹாரங்களாலும்
செயல்
களாலும் அசாலத்திலுங்கூட சய ப்ரகோபங்களைப் பெஞ்க்கூடும் ;

அவற்றிற்கு எதிரிடையான குணங்களுடன் கூடிய
களால்' உ௨சமத்தை அல்லது க்ஷ்யத்தையடையும்.

அஹாரவிஹாரவ்
இலகுவும்

மான குணங்களுடையதும் அளவில் மிகக் குறைசந்ததுமான

ரூக்ஷமூ

உணவா

௮ம், ௮தஇிக சைத்தியத்தாலும், ஆயாஸத்தாலும், மாலை
கேரத்தினா
௮ம், காமம், சோகம், பயம், சந்தை
இவைகளாலும்,
இராத்திரியில்
நித்திரையின்மையாலும்,
அமிகாதத்தாலும், றீந்துவதாலும்,
சரீர
தாதுக்கள் க்ஷ்ண்மடைவதாலும், உணவு ஜீர்ணமான பின்பும் வாயு
'பிரகோபமடையும்;
இவற்றிற்கு கேர்
விபரீதகுணமுள்ளவைகளால்
அது உபசாக்தியாகும்.
காரமும் அம்லமுமான
இரஸங்களையுடைய
தும் மிகச் காங்கையுள்ளதும் கார்தலுமான
உணவுகளையுண்பது,
இக உஷ்ணமான இடங்களிலிருப்பது, உஷ்ணத்தை விருத்தியாக
சம் காரியங்களைச்செய்வது, பசி தாஹங்களை அடக்குவது
இவற்றா

௮ம்,

நடுப்பகலிலும்,

.பிரகோபிக்கும்;

யடையும்.

உணவு

இவற்றிற்கு

மதுரமும்

ஜீரணமாகும்
விபரீத

ஸ்நிக்ததமும்

தருணத்திலும்

குணங்களால்

குளிர்ந்ததுமான

பித்தம்

பித்தம்
சாந்தி

அஹாரங்களைப்

புஜிப்பது, பகலில் நித்திரை செய்வது, ப
மக்இத்தல், காலைநேரம்,
ஆயாஸமீன்றி
ஸுகமாயிருப்பது
இவைகளாலும்,
உணவு
உட்
“கொண்ட ஸமயத்திலும் கபம் பிரகோபமாகும்; விபரீத குணங்களால்

AS

உபசாந்தியடையும்.

, 80-85,
—EO

வழங்கப்படும்,
சயம் பிரகோபம் இரண்டு
நிலைமைகளில்
சரீரச்
கே!சராறும், உபசயத்தில் ௮ச்கோளாறுக்குக் குணமும் உண்டாகும்.

1.

யமதம்ஷ்ரை--யமனது

பங்காமானது எனச் கருத்து.)

கோரப்பல்,

(அதைப்போல்
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மூன்றாவது

அத்தியாயம்.

நாடீ பரீக்ஷை

முதலியத.

நாடியின் நிலை:--கரத்தில் பெருவிரலின் அடியில் ஜீவ நிலைமை
களைக் குறிப்பசான யாதொரு

தமனியுண்டோ,

1 அதன் அசைவுகளைக்

கொண்டு ேரீரத்தின் ஆரோக்கிய நிலைமையையும்,
1.
பாட்டையும் பண்டிதர் அ3ின்றனர்.

வியாஇயீன் கூறு

து,
பலவித நிலைமைகளில் நாடியின் ம௩றுபாடகள்:--காடியான
வாயுவின் பிரகோபத்தினால் ஸர்ப்பத்தைப் போலவும் அட்டையைப்
பித்தம் பிரகோபமடைக்தால் களிங்கம், 2 காகம்,
போலவும் அசையும்.
கபம் பிரகோபித்தர்ல் ஹம்ஸம்
தவளை இவற்றைப்போல் அசையும்.
்
ஸந்நிபாதத்தினால் செங்கு
அசையும்.
போலவும் புறாவைப்போலவும

ருவி, இத்திரி, விச்சுள்ளி இப் பறவைகளைப்போல் செல்லும். ஸம்
யோகங்களால் றிது கேரம் வேகமாசவும் சிறிது கேரம் மந்தமாசவும்,
நாடி கடக்கும். வாத பித்த கபங்கள் அததற்குற்ற நிலையைவீட்டு
இடம் புறண்டசைந்தாலும், நாடி. .சற்றுகேரம் விட்டு விட்டசைர்தா
லம், அதிக சக்ஷ்ணகதியாகவோ ச€தமாகவோ இருந்தாலும் உயிருக்கே
ஜ்வரம் வந்இருக்கையில் நாடி. வெகு
அபாயம் கேரிடு மென்றநியவும்.
கோபம் காமம் இவை

உஷ்ணமாகவும் வேகமாகவும் இருக்கும்.

யிருக்கையில் வேகமாகவும், சந்தையும்

யுண்டா

பயமு முண்டானபோது க்ஷ்ண்

கதியாசவும், பச யின்மையிலும் சரீர தாதுக்கள் மெலிவடைச் திருக்கை
யிலும் மிகவும் மந்தகதியாகவும், ஆமதோஷம் அ இகரித் திருந்தால் காடி.
யானது இரத்தம் நிறைந்து சிறிது உஷ்ணம் தணிந்து இரண்டுருண்
டும், பசதீபனம் நன்குண்டா யிருப்பவனுக்கு வேகத்துடன் சபலமாக
வும், ப
தணிந்து சுகத்திருப்பவனுக்கு வலிவுடன் இடமாகவும் ௮சை

யும்.

284,
அசுப ஸ்வ்ப்னங்களும் பரிஹாரங்களும்:--ஸ்வப்னங்களில் வஸ்
2

1.
2,

தமனீ-சுத்த

ரத்சமோடும்

களிங்கம்
-- கள்ளிச்

இரத்தக்குழாய்,

காச்கை

பெனப்படுகிற து.

16

சார்ங்கதா

ஸம்ஹிதை.

(9-3

'இர மணியாமலும், மொட்டைத் தலையாகவும், வெப்பு அல்லது கறுப்:
பான நுணியைத் தரித்துக்சொண்டும், அங்கஹீனமாகக் கறுத்து விகார
மாகவும்,

பாசம் அல்லது
ஏதேனும்
ஆயுதத்தைக்
சையிலேந்தக்
நோக்.
தென்திசை
கொண்டும், கட்டிடத் .து வதைத்த வண்ணமும்,

இச் சென்றவாறும்,
ண்டுமிருக்கும்

எருமை, ஓட்டை,

ஆண்களையோ

கழுதை

பெண்களையோ

இவற்றீலேறிக்கொ

யாதொருவன்

காண்ட.

றானோ, அவன் ஆரோக்இயெகிலைமை தவறி சீக்ரத்தில் பிணியாளியாய்ஆயுளையும் இழப்பான். மேலும் எவனொருவன் தான் ours SSG
விழுவதாகவும், நீரிலோ நெருப்பிலோ மறைவதாகவும்,.
ந்து ழே
"துஷ்ட விலங்குகளால் வதைக்கப் படுவதாகவும், மச்ஹியம் முதலிய
வற்றால் விழுங்கப்படுவதாகவும், கேத்திரங்களும் தீபமும் அவிர்து விடுவ.
தாகவும்,
தைலத்தையும் கள்ளையும் 'குடிப்பதாகவும், இரும்பையோ
எள்ளையோ
பெறுவதாகவும்,
பக்குவமான
அன்னத்தைப்
புஜிப்ப.
தாகவும்,
ணெற்றில் அல்லது
பாதாளத்தில் விழுவதாகவும்
கனவு
காண்இறானோ, அவனும்
அவசியம்
ரோயோகப் போய் உயிரையும்
துறப்பான்.
இவை முதலிய துஸ்வப்னங்களைக் கண்டவன் அவற்றை
Gai@ 'நவரிடமும்

சொல்லாமலே,

காலையி

லெழுந்திருந்து

ஸ்காகம்

செய்து, பொன், எள், இரும்பு
இவற்றை தானம் செய்ய வேண்
டும். இஷ்ட தைவங்களை ஸ்தோத்இரம் செய்து தேவாலயத்திலும்.

வஹிப்பது

ஈலம்.

வப்னத்தினா

வான்.

இவ்விதமாக

லுண்டாகும்

மூன்று

நாட்கள்

தீமைகளிணின்றும்

அவன்

செய்தபின் துஸ்
மீட்டு

பெறு

916.
சுப ஸ்வட்னங்கள் :--ஸ்வப்னங்களில்

தேவர்கள், அரசர், மித்

'இரர்கள், பிராம்மணர்கள், பச, ஸமித்து, அ௮க்ணி, இர்த்சம் இவை
களைக் காண்பவனும், கலங்கிய ஜலங்களைத் தாண்டுவதாகவும், பகை::
வரை ஜயிப்பதாகவும், மாடமாளிகையிலும் விருஷபத் Bord Bulb பர்வ

தத்தின்மேலும் யானையின்பேரிலும்

ஏறி யிருப்பதாகவும் பார்ப்பவனும்,

வெளுத்த
புஷ்பங்கள் “ லஸ்.இிரங்கள்
மாம்ஸம் மத்ஹியம் கணனிகள்
இவற்றைப் பெறுவதாகச்
காண்பவனும்
அரோக்யெமடைவதுடன்
செல்வவானாகவும் ஆவான்.
கூடத் தகாதவருடன் கூடுவது, மலத்
தைப் பூசிக்கொள்வது, புலம்புவது, இறப்ப, தபோல்
தோற்துவ Bs:
பக்குவம் பண்ணாத
இறைச்சியை யுண்பது, அட்டை வண்டு ளுர்ப்பம்
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தோத்றங்கள்
தேனீ இலைகளால் sodeiiCag, QadSzurar
ஸ்௮ப்ன த்திலுண்டானால் அவன் சோத்இனால் பீடிக்கப்படுபவனாமிருக்
தாலும்,

சக்ரத்தில்

சுகமடைசர்து

செல்வத்

்
எ ஒனாய்
ஆரோக்பமுள

துடன் வாழ்வான். 17-21.
தூத பரீக்ஷையும் கதனழம்:--ரோ£யின் தூதர்கள் தன்னைச்
சேர்ந்தவராகவும், இறமையுள்ளவரஈகலம், கிர்மமமான வஸ்இரங்கள்
தரித்தவராவும், அசேசக்யமுள்ளவராபும், குதிரை goog விருஷ
பத்தின் மீதேறிக்கொண்டு வெளு£2 புஷ்பம் கனி இவற்றையுடைய்
வராயும், ஈல்ல குலத்தில்
பிறர்து
ஈன்னடக்கையுள்ளவராகவும்,
பிராணனுச்காதாரமான வாயு வரும் திசைகோக்க கிற்பவராகவுமிரு
ந்து 1 வைத்தியரிடம் தகுச்த ஸமமயதில் சென்றால், ௮௫5 சோூகள்
சுகம் பெறுவ, ரோகியின் பொருட்டு வைத்தியரை
அழைத், அ வரு
வதற்காகச் செல்லும் தூதலுக்கு கற்சகுனமாவது சுபமல்ல; ' ஆனால்
வெகு விரோதமாக இருப்பதுபோல் தோற்றும் கரூரமான:. சகுனமே

, தன்மை

தரும்.

ரோ௫க்கு

சிகத்ஸை

செய்வதற்காகப்

புறப்படும்

வைத்தியனுக்கு யாத்திரையில்
சுபமான சகுனமே
உற்றதாகும்.
வைத்தியணிடம் சிகத்ஸைக்காகப் புறப்படும் ரோ௫ிக்கோ கரூரமாகத்
தோற்றும் சகுனத்தையே சுபமாகவும், சுபமாகத்
தோற்றுவதையே

அபசகுனமாஈகவும் கருதவேண்டும்,
சிகீத்ஸைக்தத் ததந்த

22-25.

சோகிகள்:--அ௮அவனவன
து

குற்ற பிரக்ருதியென்ன, வர்ணமென்ன

இவற்றுடன்

தகுந்த வலிவுள்ளவனும், இக்த்ரியங்களை
யனும், வைத்தியரிடம் பக்தியள்ளவனுமான

இத்ஸை செய்யவேண்டும்.

1.

Fura EB),

கூடியவனும்,

யடக்யொளுர்
தன்மை
ரோகிக்சே வைத்தியன்

26-26.

*யஸ்யாம் ப்ரா £ணமருத்

வாதி

ணா

pile. ஜீவஸும்: சா”

கற அரைச்லோகம்
ப்ரகரணத்துக்கு
ஸம்பந்தமில்லாமல்,
லேயோ ஈடுலில் சேர்ச்கப்பட்டதாச2் தோற்றுவசால் இங்கு
மொழிபெயர்க்காமல் வீடு eC ame,

2

என்

எவரா
அதை

18.

சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை.
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நான்காம் அத்தியாயம்,
-கடவத்குமமமவைை

தீபன பாசனாதி குணக்கள்.
தீபனம்:--ப௫ியை உத்தீபனம் செய்யக்கூடியதும்,

அனால்

அபச்

குவமான உணவை ஜீர்ணமாகத் தகுந்தவாறு பக்குவம் செய்ய . வல்
லமையற்றதுமான பதார்த்தம் அல்லது குணம் *தீபனம்” எனப்படும்.

அதாவது ஜடாமாம்ஹியைப் போன்றது.
$.
பாசனழம்,
தீபன.பாசனழல்:--யாதொன்று
அமமென்னும்
அபக்குவமான உணவை நன்கு ஜீர்ணமாகும்படி. பக்குவம் * செய்யக்
கூடியதோ, அனால் பசியை உத்தீபனம் செய்ய
வல்லமையற்றதாகவு
மிருக்கிறசோ அவ்வித பதார்த்தம் அல்லது குணம் (பாசனம்? எனப்
படும். அதாவது காககஸேரம் போன்றது. மேற்கூறிய
இரண்டுவித.
குணங்களுமுடைய பதார்த்தங்கள் *தீபனபாசனம்? என்று கூறப்படு
மாம்.
அதாவது இத்திரஞூலம் போன்றது.
1.
சமனம்:
- ஸமமான நிலைமையீலஓன்ள வாத பித்த சபங்களென்
லும் தோஷூங்களுக்குக

கோளா அண்டுபண்ணாமலும்,

பிரகோபபடை

ந்த தோஷங்களைச் சரீரத்தினின்றும் சழியச் செய்யாமலும், வைஷ
ம்யப்பட்ட தோஷங்களை மட்டும்
ஸமகிலைமைக்குக்
கொண்டுவாத்
சொல்லப்படும்.
தகுந்த பதார்த்தம் அல்லத குணம் *சமனம்? என்று
அதாவது சர்திந்கொடி மு.தலியதாம்,
24.
அனுலோம்னமல்:--ஏப்பொருளான து குடலிலுள்ள மலங்களைப்
பக்குவம்செப்து,

மலச்சிக்கலைப் போக்கி,

அம்மலங்களை

gover

யினால் தள்ளுகன்றஐதோ அதை *அனுலோமனம்” என்று ௮றீக.
வது கடுக்காயைப் போன்றது.
3.
ஸரைம்ஸினம்:--பக்குவமாகவேண்டி௰

இக்கிச்கொண்டிருந்தால்
வெளிமீல்

ஆளனவழியாக

மலம்

அதைத் தகுச்சவாறு

லது குணம்

(“ஸ் ரம்ஸனம்”

போன்றது.

As.

தள்ளும்

முதலியது

பக்குவம்

குணமுடைய

எனப்படும்,

அதாவது

ans

அதா

குடலில்

செய்யாமலே

பதார்த்தம்

அல்

சாச்கொன்ை ற

ள்

பேதனம்:--வாகாதி தோஷங்கள்
கோளாறடைந்து,
அதனால்
இறுகட்போய் குடல்களில்
இக்கிக்கொண்டும், அல்லது இச்கச்கொள்
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இம்தே-கிகிக்
டத்
ரத ற
வட
ன்
ல்
கீழ்கோக்கித்
உடைத்துச்
மலத்தையும்
எரம.லுமிருக்கும் னத் எவ்வகையான

பதார்த்தம்

கள்ளும் குணமுடைப

சடுசரோகிணிபைப் போன்றதாம்.
ரோசனம்:--பக்குவமானதும்

(பேதனம்?

எனட்படும்.

அதவது

5.
பக்குவமாகாததுமான

எல்லா மலத்

தைபும் ஈன்கு இரவமாகச்செய்து குதமார்கத்தினால் வெளியில் கதித்து
விடுங் குணமுடைய வஸ்துவானது *சேசனம்' எனப்படும்,
அதாவது

சிவதை வேரைப்போன்றது.

6.

லம்னம் :--கோளாறடைக்த

பித்தத்தையாவது

சபத்தைபாவ (தூ

எப்போருள்' பல.த்காசமாய் மேல்கோக்? வெளிப்படுத்துங் குணமுடை
பதோ, அது *வமனம்'
எண்றறியவும்.
அதாவது மதனபலம் (மருக்
காளை முதலிபதைப் போன்றதாம்.
Th.
தேஷ் ஸிங்சோதனம:- குடலில் சேர்ந்திருக்கும் மலத்தை

அவ்

விடத்திலிருக்து மேலாகவும் மோகவும் வெளிப்படுத் துங் குணமுடைய
பதார்த்தம் *தேஹ ஸம்சோதனம்” எனப்படும்.
அதாவது தேவதாரி
பின் கணி முகலிபதைப் போன்றது.
84.
்
சேதனம்:--சரீரத்தினுள்

கபாதி தோஷங்களை
அடியோடு அறுத்து
படும்.

தகாத

விசமாகப்

ப ற்றிக்கொண்டுள்ள

எக்த வஸ்துவானது தனது சச்இயினால்
நிவ்ருத்தி செய்யுமோ அது *சேதனம்*

அவையாவன:

யலக்ஷ£ரம், மிளகு, லொஜது,

BORG
எனப்

முசலியன,

9 4

லேக்னம்:--எந்த
பதார்த்தம்,
தேஹத்திலுள்ள
sr gée%er
யாவது தோஷங்களையாவது-சோஷணம் செய்து அவை யிருக்குமிடல்
களினின்றும் கல்லி
வெளிட்படுத்துமோ
அது *லேகனம்” என்று
கூறப்படும்.
அவையாவன: தேன், வென்னீர், வசம்பு, யவதாணியம்
முதலியன.
105.
க்சாஹி:--உஷ்ண

வீயத்தினால் தீபனம் பாசனமென் னும் குணா

ங்களுடன் கூடிடதாய், குடலிலுள்ளத் இரவ பதார்த் தங்களுக்கு வதட்
சியை யுண்டாக்குவது *ச்ராஹி? என்று | சொல்லப்படும்,
௮ வையா
வன:

சுக்கு, ஜீரகம், யானைக் இப்பிலி

முதலியவை,
14,
ஸ்தம்டனம்:--எப்பொருள் வறட்சி, இதவீர்பம், கப
இலகுத்தன்மை
இலத்றால் வாதத்தை
விருத்தி, செய்புமேர

ஸம்,
அs

20
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“ஸ்தம்பனம்” எனப்டடும். அலையாவன: வெட்பாலை, பெருவாகை,.
மூதவிமவற்றைப் போன்தவையாம்.
124.
இரஸாயனம்:--£க்கரத்தில்
சமத்தனம் Cofino
சரீரத்

இற்கு வலிமையைக் கொடுத்து, இ.௪ர சோகங்களை

யொழிக்சக்கூடிய

. பதார்த்தம் * இரஸாமனம் ? என்றறிக.
அவையாவன : இந்தில்,
GseF
யென்னும் அழுசண்ணி,
குங்கிலியம், கடுக்காய் முதலி
யவை.
18%.
வாஜீகரம்.--எந்த வஸ்துவை யுபயோட&ப்பதால் ஸ்தரீகளிடம்
விருட்பம் அஇிகரிக்குமோ ௮:து
*வாஜீகரம்?
என்று வழங்கப்படும்.
அவை பேராமுட்டி, க-ஞ்சோதீ இவற்றைப் போன் நலையாம்.
14,

‘

&srab—ais
அது

:சுக்ரலம்?

இரவ்யத்தினால்

எனபட்ட௦ம்.

நிலப்பனங் இழங்கு, சர்ச்களை,

சுக்ரம் விருத்தி யடைபுமோ

அவையாவன

:---அ௮முக்கிறாங்கெங்கு,

தண்ணீர்விட்டாங் தெங்கு, பால், உளு

65, சேராங்கொட்டை ; இவை சுக்ர 2்தை

விருத்தி பண்ணுவதடன்,

அதை வெளிப்படுத்தங் குணமுமுடையன.
15-18]...
்
ஆர்த்தவ ஜனசைழல், ஸ்தம்பனழம்:- கனிந்த கண்டங்கஇரிக்
. காயானது ஸ்த்ரீகளுக்கு ௮ர்த்தவச்தை உண்டுபண்ணி வெளிப்படுத்.
தும்; ஜாதிக்காய் அதைச் முறைக்கும்; கடுக்காய் சோஷணம் பண்ணி

வீடும்.

17%.

ஸூக்ஷ்மம்:--சேஹத்திலள்ள வெகு ஸு$ஆமமான துவார
களிலும் ஊடுருவிச் செல்லும் குணமுடைய பதார்தீதம்
*ஸுடுஷ்மம்*”
என்று சொல்லப்படும்,
அவையாவன :--இம்.துப்பு, தேன், வேம்பு,

ஆமணச்செண்ணெய் முதலிடன.

183,

வ்யவாயி :--எந்த பதார்த்தத்தை
யுபயோடுத்தவுடனே அதன்
சக்தி உடலெல்லாம் விய:பித் து, ௮சன் பிறகு அப்பதார்த்தம் ஜீர்ண
மாகுமே:, அது *வ்யவாய்” என்று வழங்கப்படுகிறது.
அது கஞ்ஜா,

அபீனி முதலியவத்றைப் பேன்றது.
194.
விநட்ஸி:--எது ஸர்தி பந்தங்களை நெகிழச் செய்து, ஓஜஸ் என்
னும் வீர்டத்தைபும்
யதோ, அட்பொருள்

தாதுக்களிலிருந்து விலக, வீடுங் குணமுடை
‘Seal? எனப்படும்.
அது பாக்கு, கோத்ரவம்

முதலியதைப் போன்றது.

204.

அத்தி-5.]

பூர்வகண்டம்.

மதகாரி:--எக்த

21
போக்குந்தன்மையதாக

புத்தியைப்

இரவ்பம்

வும், தமோகுணம் மேலிட்டதாகவும் இருக்கின்றதோ, ௮.து *மதகாரி£
அது மதிபம் முதலியதைப் போன்றதாம்; மேலும்
எனப்படுகின்றது.
என்னும் குணமுடைய
ஸுஷ்மம், சேதனம்
வ்யவாயி, Saad,

21, 22.

வஸ் துச்களும் மதகாரியாக இருக்கின்றன.
யோக்வாஹி:--ஸர்ப்ப விஷம்போல்

தாய்

பிஊணனைப்போக்கும்

உஷ்ணவீர்யமுடைய

மிக

குணமுடைய

யோக

விஷபதார்த்தம்

224.

வாஹி? என்று கூறப்படும்,

ப்ரமாதி:--எந்தவஸ்து,

தன்

அப்புறப்படுத்துங்
தோஷங்களை
அவை
சொல்லப்படும்,
என்று

வீர்யத்தினால்

காடிகளிணின்றும்

குணமுடை பதோ அது ப்ரமாதி
மிளகு, : வசம்பு முதலியதைப்”
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போன்றதாம்.

அபிஷ்யத்தி:-பசையினாலும்,

குருகுணத்தினாலும்

இரஸ

மென்னும் ௮ன்னப்பசை ஐடுவதற்கான குழாய்களை அடைத்து, சரீ
மத்திற்குச் செழிப்பை யுண்டாக்கும் குணமுடைப பதார்த்தம், *அபிஷ்

பந்தி? என்று கூறப்படும்.

அது தமீர் முசலி பதைப்போன்றது.

ஐந்தாம்

ர

_அத்இ.பாயம்.

சாரீரம்--கலை முதலி.பவற்றின் விவரம்.
கலை:---தா.துக்களிலும் ஆசயங்களிலும் தேஹ_ஃதின்

பரிபக்குவமான

நிலைமையில்

பசைபோன்ற

யாதொரு

சூட்டினால்

பதார்த்த

முண்டோ அது
4சலை* என்று சொல்லப்படகறது.
1.
தாதுழதலியவந்நின்
எண்ணிக்கைகள்:
தனிதனிககில்
உள்ளும் புறமுமுள்ள தாது முதலியவற்றின் எண்ணிக்கைகள் முத
லில் சுருக்கமாகச் கூறப்படுகின்றன; அவைபயாவன:- கலைகள் ஏழு,
அசயங்கள் ஏழு, தாதுச்கள் ஏழு, தாது மலங்கள் ஏழு, உபதாதுக்
கள் ஏழு, சர்மங்கள் ஏழு, தோஷூம்கன் மூன்று, ஸ்5ஃயுச்கள் தொள்
சாரயீ£ம், ஸீ திகள் இரண்டாயிரத்தட்பத்து,

எலும்புகள்

முன்னூறு,

இட

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை
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மம்மங்கள் நாற்றேழு,
ஹிரைகள் எழுனூறு, இரஸவஹங்களான
தமணிகள் இரு:்பத்தினாலு, மாம்ஸடே?கள் புருடருக்கு ஐன்னூறு,
ஸ்இிரீகளுக்கு
ஐன்னூற்றீருபது,
மாம்ஸகண்டரங்கள்
பதினாறு;

'புருடருக்குச் சரீரத்தில் பத்து ஸ்ரோதஸ்ஸுகள்;
விவமாக இதனடியீல் கூறுகிறோம்.
ஏழ

கலைகள்:

-மாட்ஸகா,

இவைகளையே

2-6,

்

இசக்ததரா,

மேதோதரா,

யக்ருத்

- அல்லது ப்லீஹதரசா, அந்த தரா, அச்ணிகரா, சுக்தரா ௬ன்று கலை
கள் ஏழுவிதமாகச் கூறப்பட்டிருச்சின்றன. 73.
ஏழ இசயங்கள்:--மார்புக்குள் கப:சடமும், அதற்குச் ம் ஆமா
அயரும், காபீச்குமேல்
ரது இடது பாகத்தில் அக்ணியாசயமும்,

அதற்கு மேலுள்ள திலபென்னும்

பித்தாசயத்இர்கு2 2 ம் வாதாசய

மும், அதற்கும் இட் மலாசயமும், அதன்ேழ்

சமயமும்,

மார்புச்குள்

ஜீவ: சாரமான

வஸ்தியென்னும்

இஎ்தாசயமும்

ஆக

மூத்ரா

ஏழுவிதன்

கள-க அசமங்கள் வருச்கட்பட்னெ,
கர்ப்பம் தரிக்கும் அவயவம் கர்ப்
பாசமமென்றும், முலைட்பாஓண்டாசும் : அவயங்கள் இ£ண்டும் ஷ்த
- கியாசமங்களென்றும், ஸ்த்ர்களுக்குப் புருடரைவீட மூன்று ஆசயல் '
4
5
.
.
.
one
கள் அதிகமாய் ஏர்டட்டிருச்சன்
ரன. 011,
எடி தாத.க்கள்:--இரஸம், 5 இரச்சம், மாம்ஸம், மேதஸ், 4
எலும்ப, மஜ்ஜை, 5 சகலம் ஏன்று இவை ஏழுவகைபான
தாதுச்கள்

1.

ஒல்லெ-ர௬

தாதுவின் .நுண்ணிய

போல் மூடியீருக்கும் மிச மெல்லிய
கலையென்று கூறப்படுகிறது.

அம்சங்களையும்

சட்மம்பேோன்ற பசையள்ள

கவசம்
பாகம்

2.
கபம் முகலியது உண்டாய் நிலைத்திருட்பத ற்கும் உணவு
SCUBA தங்குவதச்கும் அதாரமாடள்ள
பாகங்கள்
அசயங்க

ளெனப்படும்,
உணவுகள்
மன்றாகப்
டக்குவமாவதற்கு
வேண்டிய
பித்தம் அக்னியென்றும், அது தீங்குட்டம் அச்னியாசயம் அல்லத
பித்சாசயமென்றும் சொல்லப்படும்.
:

8.

குடலில்

மோதக்கூடிய

கெண்மை2க௨ம்

நிலைமையீலுமுள்ள

ர்

இரலமாகவும்

பக்குவமான

உணவீன்

இரத்தமாக
ஸாராம்சம்
து

-இரஸமெனப்படும்,

4.
ல்.

மேதஸ்- கொழுப்பு,
பஜ்ஜை--எஓம்புசளுச்குள் இருக்கும் புசசலான தாது.
௩
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ERAS
SiC
எனப்படும்.
இவையெல்லாம் ் பாசகமபென்னும்
3
யினால் பக்குவம் பண்ணப்பட்டு ௨ன்ரலிருக்தொன்றாய் உற்பதக்தியாகின்

சன; அதாவது -இரஸத்திலிருர்து இஎச்தமும், இரத்தத்திலிருக்து
மாம்ஸமும்,
மாம்ஸத்இலிருச்து
மேசஸ்ஸும்,
மேதஸ்ஹிலிருக்து
எலும்பும், எலும்பிலிருர்து மஜ்ஜையும், மஜ்ஜையிலிருந்து சுக்லமும்

உண்ட-ூன்றன. 12, 18.
ஏழ மலங்கள்:
(1) தாக்கு, சண், தவடையீன் உட்பாகம் இவ்
லி._க்களிலுண்டாகும் இசவ தா ர்த்தங்கள்; (2) அன்னரஸம் பக்
குலமாம் இரத்தமாக
மாறும்பொழுது ௮. & #6 ஒருவிச வர்ணத்தை
யண்டுபண்ணும் இரஞ்ஜகம் னன்றே பித்தம் ; (3) காதுகளுக்குள்
உண்டாகும் குறும்பியென்னும்

அமுக்கு;

“) » காக்கு பற்கள்

அக்குள்

இச்சு அவபங்களிலுண்டாகும்மலம்; (5) ஈகங்களிலும் நேத்திரங்
களிலும் சேரும் அழுக்கு; (6) வாயிலுண்டாகும்
வாத்தை; (4)

சீ ரச்திலண்டாகும்

இவை

மூறையே

ல்ருந்துமுண்டாகும் எழு மலங்களாகும்.

It, 15,

ஏழ

கட்டிகள்;

உபதாதுக்கள்:--(1)

உற்பத்தியாய், பின்னர் தானே

யீல் வெளியாகும்

இரஜஸ்

ஸ்இரீசளுக்கு

ஏழு

தாதுக்களி

அச்தச்த

காலத்தில்

க்ஷ8ணிக்கும் ஸ்சச்பம்,

என்ற

இரவம்,

(8)

(2)

மாதவிடா

வஸையென்னும்

மாம்“ஸக்களினிருக்துண்டாகும் ௪சுத்தமான ஒருவகைக் கைலம்போன்்ற
» (4) வியர்வை, (5) பற்கள், .(6) மயிர்கள், (1) ஓஜஸ்
னன்
ண்ட
ஏழு தாதுக்கி5 ருந்து ' உற்பத்த தியாவதால் ஏழு உப
அதுச்கள் என்று வழங்கப்படுகன்ட ன.
இவற்றுள் “ஓஜஸ்” என்னும்
wus gare
EF eS uuecesagi, பசையள்ள தாகவும்,
சரீரத்திற்கு
வேண்டிப . வைரப்டொருள௨ங்இப தாகவும்,
ஸெளம்யகுணமுள்கா
தாயம் தேஹத்திற்கு வலிவையம் புஷ்டியையும் கொடுக்கச் கூடியது
மான ஓர் அரும்பொருளாகும்,
16—18.
எழ சரீமங்கள்:--மாம்ஸங்களைல் கவட்ந் இருக்கும் *அவபாஹிர்?

என்கிற முதல்
மானது.

னும்

சர்மம்

விதம

என்கிற

*லோஹிதா” என்கற

ஒருவித

பரு

உற்பத்தியாவகற்கு

என்கிற மூன்றாவது சர்மம்
அதாாமாகும்.

சேமலுண்டாவதற்கு

இரண்டாவது

கான்காவது

ர்

ம். ry?

of Se

படை
ப்படுகிறது

ஆதார

இலகசாலகமென்

அதராமானது,

சர்மகளமென்5ற
ட

சர்மம்

*ச்வேதா”

உண்டாவதற்கு
;

அது

இலா
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வெண்குஃ்டங்களுண்டாகு

மீடமாகும்.

ஐச்

தாவது (வேதா? என்றும், எல்லாலீத குஷ்டங்களும் உண்ட-வதற்கு
அதுவே ஆதாரமென்றும் கூதப்படகறது.
“ரோஹிணீ” என்ற AG

வத சர்மம் சரெர்தி, கண்டமாலை, அப£யென்னும் புற்றுவியா தி' இவை
கள் உற்பத்தியாவதற்கு அசாரமாகும்.
ஏழாவது சம்மம் *ஸத்தூலா”
எனப்படறது;
இவ்விதம் ஏழு

வித்தி

மூகலியவை

சர்பல்களும்

சேர்ர்து

எனலாம். 19-22
மன்று தேோஷங்கல்:
அம் *தோஷூஃகள்? என்றும்,

அம் வழங்கப்படுகின்றன.

இதை
இரண்டு

அச்ரயித் தண்டாகும்.
நெல்லளவு

கனமூள்

லாப, பித்தம்,
கபம் என்கற இம்மூன்.
“தாலுச்கள்? என்றும், மலங்கள்” என்

தோஷங்களில்

ஒவ்வொன்றும்

ஐந்துவித

மாகப் பிறிக்கப்படம்;
இவைகள்
மூதலில் விகாரமடைந்தே, பி ற்கு
சரீரமெல்லாம் தூஷிக்கப்படுமாசையால் “தோஷங்கள்” என்றும், சரீ
ச.த்தை எவ்விதத்திலும் தஃங்குவதற்கு அதாசமாயி ருப்பதால் *தாதுக்
கள்? என்றும், waned sf rs Ba
சேருவதற்குக் கே:ளஃறடைந்த
இந்த தோஷங்கள் காரணமாயீ Gusa “மலங்கள்? என்றும் மொழி

யப்பவெதா மறியவம்,
பித்மம் ஸ்வாதந்தரியமில்ல-த.த ;
கபமும்
‘cain sé தீரியமற்தது; அவ்விகமே ஏழு தா துச்களும் ஸ்வேதம் மூத
லிய மலங்களும்
பரா$ீனம:ன செயல்களை புடை பவை; அளமபால்
"இவையனைத்தும்
வாயால் இழுக்கட்டடும் மேகம்பே-ல் வாதமென்
இற
தோஷத்தினால்
எல்லெல்லீதம்
செலுத் தப்படுமே அவிக
மெல்லாம் செல்லும் தன்மையடைபன லாம்.

1.

சரீரத்தில்

அல்லல்லீடங்களுக்கு

23—25
I— <0.

இ௰ நகையாயுள்ள

வர்

ணங்களை விளக்சக்கூடிபதாயிருப்பதால் *அவபாஹிம?
என்றும், நிறத்
இல் சிவக் திரு:,சால் *லோஹி 27 என்றும், அல்லீதமே வெண்மை
யாயீருப்பது *ச்வேத? என்றும், வெண்டிவட்பு கலந்தது
‘Sir என்
௮ம், பரிசம் மு.கலியவத்றால் 2ஷபங்களைப் புத்திக்கு எட்டகைக்கும்
சக்இபுள்ளது Cast
என்றும், விக்கங்கெ-ள் வதற்கும் அறு வதற்

கும்

தகுந்த தாமீருப்ட தால் ரோஹிணி”

தால் 4ஸத்தூலா?

என்றும் செொமமாக

“ஸத்தாலா? என்று சொல்லப்படுவது
ஸ்கரா? என்று கூறப்பட்டி ௬செது.

என்றும்,

பெயர்கள்

ஏ

தடிப்பாக

இருப்ப

பட்டன.”

இங்கு

ஸுச்ருதஸம்வரிதையில்

மம்

Yo
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வர்யு அல்லது.
வாதம்: வாயுவானது, சரீரத்தில் அந்தந்த
தாதுக்களும் அவயங்களும் இதர கோஷம்
மூதலிய்வைகளும் செய்ய
வேண்டிய அதன தன் காரியங்களை விபஜனைசெய்து ஒழுங்காக நடத்தி
அவைகளைச் தூண்டெதத்கேற்ற
ஸ்வதந்திர சக்தி யுடையதாயிருப்ப
gia,
சரீரத்திலடங்கப தோஷ-தாதுக்களுள்
இதுவே வலிவுள்ள
தென்று கருதப்படுகிறது.
இது
தமோகுணம௰மாகவும், ஸுஇுஷ்ம
மாகவும், இதவீர்ய மூடையதாகவும்,
வறட்டு யுண்பெண்ணும் தன்

“மையதாகவும்,

இலகுவாசவும்,

அசையக்கூடிய

குணமுள்ளதாகவும்

Hook gor து,
Bite,
ஸமாகம்,
பிராணம், உதாகம், வியாகம்
என்று இவ்வாதம் ஐர்து வகையானது;
இவற்றுள் அ௮பாகம் என்ந
வாயுவுக்குக் குடலுக்குள்
மலாசயமென்னும்!
பாகமும்,
ஸமானத்
இற்கு பக்வாசபமும்,
பிராணவாயுவுக்கு இருதயமும்,
உதாசவாதத்

இிற்குக் சண்டமும், விபாகவாதத்திக்கு
னங்களாகக் கூறப்படுகின்றன.

ஸர்வசரீரமும்

முக்கிய

பித்த ப:--பித்தமானது உஷ்ணவீர்யம், தரவத்தன்பை
சள் அல்லது இலைப்பசுமை நிறம், இரஜோகுணம், கசப்பும்
மான
இரஸம் இத்சன்மைகளுடையதும்,
எரிக்கட்பட்டபின்

ப்பு

ஈஷத்கைப்

மென்கிற

தான

பெறக்கூடியதுமாயீருச்சின்றது.

இடச்இற்கருகில்?

எள்ளிலையைப்போன்ற

ஸ்தா

26-28.

உணவுகளைப்

திலமென்கிற

குடலில்

பக்குவம்

மஞ்
காரமா
rye

பச்வாசய

செய்யக்கூடிய

பித்தாசயத்திலடக்கய

பித்தமானது *பாசகம்? என்றும், லேபனமென்னும் பூச்சுகளையும் அப்
யங்கத்தி ஓபயோடுக்கப்படும்
தைலம் முதலியவற்றையும் பக்குவம்
செய்பவல்ல தும்,
தோலுக்கு
ஒருவிக
காந்தியை யுண்டுபண்ணச்
கூடியதுமான பித்தமானது *ப்ராஜகம்? என்றும், மகரக்
என்னும்

கல்லீ ரலுக்குள் உண்டாவதும், அன்னரஸத்திற்கு ஒருவித நிறத்தைக்
கொடுத்து இரத்தமாகச் செய்யத் தகுந்ததுமான பித்தம் *ரஞ்ஜகம்*
என்றும்,
ம்,

இரண்டு

மகேத்இரங்களுக்கும்

மலாசயம்-- உணவின்

ரூபங்களைப்

பார்ச்சச்கூடிய

கழிவுப்பொருட்கள்

சேச்ச்இருக்கும்

குதத்திற்கு மேலுள்ள குடலின் ஒரு பாகம்,
2.
டமான

உணவுகள் பித்தம் மூதலியவைகளுடன் கூடி. ஜீர்ணமாரு
இறுகுடலைச் சேர்ந்த ஐர் பாகம் பச்வாசயம்” எனப்படும்.

26,
சக்தியைச்

சார்ங்கததர ஸம்ஹிதை

,

[அத்தி-5.

பித்தம் (அலோசகம்?

என்றும்,

அறிவையும்,

கொடுக்கும்

விசேஷமான புத்தியையும் உண்டாச்கக்கூடி:பதாய் இருதயத்திலிருச்
- கும் ஒருவித பித்தம் 4ஸாதகம்” என்றும், ஆக பித்தம் ஐந்து விதமாகப்

பகுக்கப்படுகன்றது.

29—324.
சிலேஷ்மம்;:--கபம்,

க்பம் அல்லது

குழகுழப்பானது,

பார

முள்ளது, வெண்மையானது,
பசையுள்ளது,
சதவீர்பமுடையது,
ஸச்வகுணம் மேலிட்டது, இபற்கையில் மது ரஸமுள்ஏ.து, தஹிக்
கப்பட்டால் இலவணர[ஸமுடையது. இதில் *கலேதகம்? என்கிற கபம்

ஆமாசயமென்னும் இரைப்பையிலும், 4ஸ்கேஹாம்?
லம், ஸமம்” என்பது சண்டத்திலும்,

யத்திலும்,

சலேஷகம்”

தேஹத்திற்கு

என்பது

வன்மையையும்

என்பது

*அவலம்பகம்”

இருக்துகொண்டு,

ஸந்திகளிலும்

அவ;பவங்களுக்கும்

எல்லா

சிஈஸ்.ஹி

என்பது இரு,

யையம் உண்டுபண்ணும், 83-35.
WEY, WF, எலும்பு: -தேஹத்தில்

மாம்ஸம்,

திறமை

எலும்பு,

.மேதஸ் இவைகளை ஒன்றோடொன்று
பிணைத்துக் கட்டுவதற்குப
யோகமான : பந்தனவஸ்து “ஸ்காயு” என்றும், தணித்சணி அவபவவ்
கள் ஒன்றோடொன்று இலேஷ்ம வஸ்துடன் சேர்ந்து கட்டுண்டி

ருக்கும் சரீரபாகங்கள் ove Saar?
சரீரத்திலுள்ள

என்றும்

சொல்லட்படுகன் றன.

தாறுக்களெல்லாவந்றித்கூம்

இதா

அதாசமாய்

தேஹம் இடமாய் நிற்பதற்கு “எலும்புகள்? உபயோகமாயீருக்கன் றன.
86, 57.
மரீம்ம், ஷிரை, தம்னீ; மாம்ஸபேச் ழதலியலை:--பெரும்
ப-லும்

ஜீவாதாரமான

ஸ்தானங்கள்

₹ம*மங்கள்?

கள் சண்டறிக்து மொழிக் திருக்னெறன..

யம சார்கள் £ஸ்நாயுக்கள்? என்றும், 1 வாத பித்த
சே-ஷங்கள் அல்லது தாதுக்கள் ஒடுவதற்கேற்ற

கள்?

என்றும்

வழங்கப்படுகன்றன.2

1, ஸ்காட--மாம்ஸபேசகளை
பதர்குபயோகமான
வன்மையும்

என்று

ஸக்திகளை

கபங்களென்னும்
கடிகள் *ஹிரை .

இரஸமென்கிற

தாதுவையும்

எலும்புகளுடன் சேர்த்துப் பிணைப்
வெண்மை திறமுமுள்ள
தார்.

இசை ஐங்கலெத்தில் டெண்டன் (11௭0௦1) என்பார்கள்.
2. ஹிரைகள்--காஐச்களிலிருச் து (கோஷங்கள்)
4

முணிவர்

பந்தனம் செய்

கழிவுப்

௨27
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ப2 “௨ச்செய்

வேகத்துடன்

சேஹமெங்கும்

வாயுலையம்

விசேஷமாய்

பிராணிகளின் அவயஉங்
எனப்படும்.
யும் குழல்கள் *தமனிகள்?
களுக்கு வன்மையையும் வேலைகளைச் செய்வதற்கு நல்ல பிடிமானத்

தையும் தருவதற்கேற்ற தாதுக்களை *மாம்ஸபே?சகள்” என்பார்கள். 2
அவயவங்களை வேண்டிய
விதமாக
நீட்டவும் சுருக்கவும் உபயோக
எனிறு கூறம்படுஒன் றன.

Sardar

இரண்டிரண்டு

யோனி,

அபாஈசேசம்,

சரஸ்ஹில் ஒரு
- இரண்டும்,

மூக்கு,
இவற்றின்

துவாசமும், ஸ்த்ரீகளுக்கு

கருப்பையீன்

மூன்று துவா2ங்களும்

சேத்திரங்கள்,

gaits களும்,

முகம்

வழியில்

*கண்டரங்

கார்கள்

மாகும்டடி ஒருமிக்கச் சேர்ந்த மாம்ஸபேகெளின்
கள்?

காதுகள்

மேஹகம்

ஒவ்வொரு

அல்லது

' துவாசமும்,

விசேஷமாக ன ரட்

மற்றொன்றும்

4ஸ்சோதஸ்ஸுகள்”

என்று

ட்பதின்

ஆச

ணப

றன.
பிராணிகளுக்குச் ச:மத்தில் நண்ணிய வேறு துவாரங்களும்
அ௮ளவிரந்தவையுண்டு,
83-42,
[)ப்புஸிம், ப்வீஸம், யக்நத்:--*புப்புஸம்? என்றெ
௮வபவும்
உதானவாயுவுக்கு.
ஆதாரமாய்,
மார்பின் உட்புறத்தில் இடதுபுறமா
யமைக்திருக்கன்றது.3
இரத்தம்
ஓடுவசற்கு அதாரமான
ஹிரைக
ளென்னும் காளங்களுக்கு ஒருவாறு மூலமாயிருக்கும் £ப்லிஹம்? என்
இற அவயவம் வயிற்றினுள் இடத பக்கத்தில் இணைக்கப்பட்டிருச்
இறது. 4 வயிற்றினுள் வலது பாரிசத்தில் அமைந்துள்ள *யக்ருத்£

பொருட்கள்
இக்குழாய்களே

வெளிப்பட்டு

ஐடுவதற்கேற்ற

ஆங்கிலத்தில் வைன்கள்

குழாய்கள்

(ஏுஷ்ந௨)

ஹிசைகள்;

எனப்படும்.

1. தமனிகள்--சுத்தாத்தம் ஓடும் ஆர்டரீ (&ார௩ரார) என்கிற
இரத தக்குழாய்கள்
2. மாம்ஸபேசகள்--தசைகார்கள் .
8. புப்புஸமம் என்பதே
ச்வாஸாசயம் என்று
சொல்லப்படும்;
மார்பினுள் இடது புறத்இலிருக்கும் சீவாஸாசயம் பண்னன்றுமி
வலது புறத்திலிருப்பது உண்கெடென் றும் சல தந்தங்கள் கூறுகன்
Lor.
அனால் சீவாஸாசயம் போ ஐ-லங்ஸ்) இரண்டென்றும் இசண்
ணி புப்புஸமென்றே பெயசென்றும் விவஹரிப்பது பொருக் தும்.
4.
துடன்,

ப்லீஹத்தில்
அனேகம்
அதில்
இரத்தத்திலள்ள

இர்சக்காழாய்கள்
செங்குறுகடஙுகள்

பர லியீருட்ப
வீ2சஷமாம்
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அல்லது கல்லீரல் என்ற அவயவம் இரஞ்ஜகமென்னும் பசுமைகிற
முண்டாக்கக்கூடி௰
பித்தத்தை
யுண்டாக்கும்.
முதலில் இரத்
தம் ஊடுருவிச் செல்லுலதற்கும் ஆதாரமாயுள்ளது.
48, 44.
திலம், வருக்கம், பீஜம், இருதயம்:--வயிற்றுக்குள் ஈருருவங்
கொண்ட ஒருவித திரவம் ஓடுவதற்கான காளங்களுக்கு மூலமாகவும்,

நீர் வெட்கையைத் தணிக்கக் கூடியதுமான அவயவம் ₹திலம்? என்
தும், 2*வ்ருக்கங்கள்? என்த இரண்டு ஈேரந்திகள் வயித்நினடியில்
மேதஸ் என்னும் கிணநீரைப் பொடித்து நிரப்புவதத்தாக அமைக்தி
ருக்கின்றன வென்றும் கூறப்படுகின்றது.3 வ்ருஷணங்கள் அல்லது
*பீஜங்கள்? என்கிற இரண்டு இரந்திகள் வீர்பவாஹீ யென்றெ சுச்லம்

:

ஓவெதற்கேற்ற நாதக் குழல்களுக்கும்
சுகலமுண்டாவதற்கும், புரு
ஷத்தன்மைச்சான சக்தியை
உண்டாக்குவதற்கும் ஆதாரமானவை,

வெளிகருவதற்கு

சுக்லமும் மூத்திரமும்

வழியாகவும்

கர்ப்பத்தை

யுண்டாக்கும்
உபகரணமாகவம்
ஏற்பட்டிருக்கும் அவயவம்
லிங்க
மென்று கூறப்படுகிறது. *இரு யமான து” சைதன்யமென்கிற உணர்ச்

சிக்கு ஒருவித ஸ்.தானமென்றும்,

ஓஜஸ்

என்னும் தாதுவுக்கு ஆச்ரய

மானதென்றும் கருதப்படுெது.4 45-63,
உற்பத்தியாவதும் அழிவதுமாயிருப்பதைக் கருதி, ௮தை
முற்காலத்
இல் இரத்த காளம்களுக்கு மூலஸ்;தானமென்று கரு தனர்போலும்.

1.

இரத்தம் வாடுருலீச் செல்லுவதற்கு ஆதாரமாயுள்ளதென்று

கூறுவதால், குடல்லிருக்து அன்னரஸத்தை
இரஹித்துக்கொண்டு
யக்ரு;கண்டத்திஷள் நழைக்துபோகும் ஒருவித முக்கி இரத்தக்

குழாய் (ரத1 74௦௦) குறிக்கப்படுதஈ. தென்க.
2.

இலம்?

(gall bladder)

என்பசை

cap

இல?

பித்தாசபம்

கூ.ஐன்தனர்.

கைப்படி எனள்ளிலைடோல் நீண்டிருக்கும் கலோமா
Baw (Pancreas) எனத் தெரியவருகிறது.

ர

அல்லது

பித்தப்பை

சார்ங்கதரனுடைய
அல்லது

கொள்

கணையமே

“லருக்கங்கள் ்? மூத்திரக் குண்டிக்காய்களென்று (114018)

வழங்கப்படுகின்றன.

ஆனால்

இவை

ஞூத்திரத்தை

வைகளேயன்ஜீ மேதஸ்ஸை உண்டாக்குபவையல்ல.
4.

யுண்டுபண்ணுப

இருதயபானது இரத்தக்குமாய்களுக்கெல்லஈம்

னம் போலிருச்துகொண்டு

இர222தை

உடல்முடிய

காபிஸ்த்தா

ஏப்டொழுதும்

|

ஸிரை

ஹிசைகளும்
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55-5)

ழசலியவற்றல்

தமணிகளும்

5 ஈரம்

வகை:--

போஷித்கப்படும்

சரீ £ஈத்திலெங்கும்

ம்பி,

நாபிபிலிருந்து

௮ந்த ஹிரை முதஃ்யவை, வாயலீனால் தூண்டப்
வியாபிச்சின்றன.
தா துட்பொருட்களை
வேண்டிய
அந்தந்த ௮அவயவங்களுக்கு
பட்டு,
்கும் இயல்
போஷிப்பிக
,
ரத்தைப்
சரீ
ும்
யீன்றுக் கொடுத்து எப்பொழுத
இருதடகம
து
யுவான
பிராணவா
புடையன. 1 காபியில் வந்து சேரும்
௮காயத்தி'
பிறகு

பரிசித்து,
லத்தின் இடையிலுள்ள டாகத்தைப்
லுள்ள

அமுத்மென த் நகும் சுத்தவாயுவைச்

சரீரம்

உட்கொள்வதற்

காக, உள்ளடங்கயெ வாயுவானது கண்டத்தை விட்டு வெளி வரன்
அமிருகவாயுவான து உச்சுவஸ
றது; அவ்விதம் ஆகாயத்திலுள்ள
இவ்வித
வேகமாக உட்செல்லுகன்றது.
: ரூபமாய் உறிஞ்சப்பட்டு
வாயுவே தேஹமனைத்தையும் செழிச்சச்செப்து, ஜாடராக்னியையும்
47-49.
விருத்தி செய்கின்றது.

இயுளும் இறப்புக்:--சரீரத்திற்கும் முற்கூறிய பிராணவாயு
மூதலியவற்றிற்கும் பரஸ்பரமுண்டான சேர்க்கையினால் ஆயுள் ஏற்
-படுறதென்றும், காலக்கிரமத்தில்

வில

அவை

வெவ்வேறாகப்

அவைகளுக்குண்டான

பிரிந்து

விவெதாலேயே

ஸம்பந்தம்

மரணமென்

பூமியில் எங்கும்
பது உண்டாகறசென்றும் அறிஞர் கூறுகின்றனர்.
ம்
க்கக்
ன
லே
பிராணி ஒன்
கூடியதா
ஜீவி)த்திரு
மரிக்காம
என்றைக்கு
என்றா
அகையால் மரணம் தடுச்சச்கூடாதது.
றுமே இடையாது.

லும், சரீரத்திற்கு ரோகங்களை மட்டும் வரவிடாமல் இயன்றவளவு
தடுக்கவேண்டும். 50-51,
வியர்திகளை விலக்குதல்:--மசணமென்பது எவராலும் தடுக்க
முடியாதது; ஆலும்

பிணிகளைமட்டும்

தடுப்பது

வியாதி

அவ௫ியம்.

நேர்க்திருக்கையில் அதற்குப் பரிஹாரம் செய்யாமலிருந்தால்,
சோகல்களும் இஇக்ஸைக்கு
ஸையினால் கிவ்ருத்திச்சக்கூடிய

எத்
சப்

பரவச் செய்றெது; அனால் உணர்ச்சிக்கு இது முக்ய அ.காரமென்
இற விஷயம் யோடிக்கக்கூ.டிய த.
1, இங்கு நாபி யென்று சொல்லப்படுவது தொப்புஎல்ல; இரச்
தக்குழாய் முதலியவைகளுக்கு சூல்: ஈனமான இடமே சாபியென்று
சொல்லப்டடுவதாய்

அறிக,

சாமியென்றால்

மூலம்

எனப்

பொருள்.
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படாமல் யாப்யம்”
யீருக்கும் - ரோகம்
சோகம் சச்சரத்தில்

என்ற கிலைபையை யடைச் தவிடும்.
யாப்யமா
அஸாசத்யமாகவும்
அவ்விதமே
அஸாத்பமா
பிராணஹாசமாசவும்
1 ஏற்படும்.
ஆகையால், '

கரமலிபாகங்களை 2 சன்கறிக்து
அணுககலொட்டாமல் சரீரத்தை
னில் அறம் பொருள்

[அத்தி.5

ஒல்வொரு மணிதனும் பிணிகள்
இரசமித்து வரவேண்டும்.
எனெ

இன்பம் வீடு

என்ற

கான்குவீத

புருஷார்த்

தங்களுக்கும் உடலே முதற் கருவி.பாகறது. 52-58.
போகாரசேோம்கியங்களின்..
காரணம்: தாதுக்கள், மலங்கள்,
தோஷங்கள் இகை வைஷம்ய மடைந்தால் சரீரத்திற்கு அழிவை
யண்டுபண்ணும் ;

அவை

இயற்கைம்

தன்மையில்

குறித்த

அளவி

லே இருந்து அர்தால் சரீரத்திற்கு வலிவையும் வீரு 2 தியையும் இன்பத்
தைபும் அளிக்குமென்று அறிக.

543.

ஸ்ருஷ்டி.

கிரமம்.

ழலப் பிரஃருதி ழதலியது:-- உலகத்திற்கு

முதற்காரணமாயீருப்

பலஞம், விருப்பு வெறுப்புகளெழிச் வனும், ஞானானம்தைக

ஸ்வ.

ரூபி மான ப2மபுருஷனது அதீ த்தில், சூரியனுக்குப் பிர இச்சாமை
மைப்போல் “மூலப்பிரகிருதி? என்று ஒன்றுண்டு,
இக்தப் பிரக்ருதி
யானது சுபம் அசேதனமாயிருந்தாலும், : பராமாத்மாவக்குள்ள சைதன்
1.

ஸாத்யம்,

கஷ்ட

ஸாத்மம்,

யாப்யம்,

அஸாத்யம்

என்று

வியாதிகள் ஈ-ன்கு விதம். (1) சிகுத்ஸையினால் எளிதில் பரிஹரிக்
கத்கூடிய ரோகம் ஸாதமம். (2) விசேஷமான
இிதித்ஸைகளால்
வெகு கஷ்டப்பட்டு நிவ்ருத்தி
செய்யக்கூடியது கஷ்ட ஸராத்பம்,
(8) சிகிஜ்ஸை செய்தும் ரோகம் கிச்சேஷமாக
சாரச்தியடையாமல்
சிதள-பலத்தினால்- சக்கரம் மரணம் கேரிடாமல்
காலங்கழித்து
வரக்கூடிய ரோகம் யாப்யம்,
(4) எவ்வித சிதித்ஸையினாலும் As
தும் நிவ்ருத்திக்க முடியாதது அஸுத்யரோகம்
எனப்படும்.
2. பூர்வஜன்மத்திற்
செய்த கர்மங்களுக்குத் தகுக்ச விதமே

இந்த ஜன்மத்தில் ரோகங்கள் உண்டாகுமென்று கர்மவிபாகம் என்
கித சாஸதிரம் கூறுகின்றது. எவ்வெவ்வித கர்மங்களால் எவ்வெவ்
வித ரோகங்கள் உண்டாகச் கூடுமென்று ஸம்ஸ்கருதத்திலுன்ள

றிஹ்மாவலோககம்?
கூறட்பட்டுள.,

முதலிய

கர்மவிபாக

இரந்தங்களில்

*வீர

விவரங்கள்

அத்-்.]
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யத்தின் ஸம்பக்தத் தினால், ஒருவித காடகம்போல் அதித்தியமான இவ்
வலக மனைத்தையும் um isp.
ஸம்வஜகத் காரணமான
Bes

பிரக்ருதியானது

இச்சாமமமானதும் மஹ_ச்தென்னும் மற்றொரு பெய

ருள்ளதுமான 4பு சத யென்னும் தத்துவச்தை முதலில் உண்டாக்
தத்துவம்
புத்தியீலிருந்து (அஹங்காரம்? என்னும்
இந்த
இற்று,
இராஜஸா
ம்,
ஸாத்விக-ஹங்கார
இது
பின்னர்,
பிறகு உண்டாயிற்று.
ஹங்காரம், தாமஸுாஹங்காரம் என்று ஞூன்று விதமாகப் பிரிந்தது.

50-௦6,
ஏகாதசேத்தீரியங்கள்:--ஸாத்லீக - ராஜஸாஹல் சாரங்களின்
சேர்க்கையினால் பதினோரு இச் இரியங்கள் உண்டாமீன.
அவற்றுள்

செவி,சம்மம், நேத்திரம், கக்கு, 5:

என்னும் இவ்வை௰் தும் ஞானேம்

தரியங்களென்றும், வாக்கு, கரம், பாதம், உபஸ்த்தம், குகம் என்துத
இவ்வைந்தும் கர்மேர்இிரிபங்களென்றும், மனதென்னும் பதினோராவது
இந்திரியமானது இருவிதமான தன்மையு மூள்ளதென்றும் வழங்கப்

படும், 59604.
uss sat

மாத்ரைகள்:--பிறகு,

ஸாத்விச

ளின் சேர்க்கையினால் தன் மாத்ரைகள் என்னும்

காம ஹக்சாரங்க

ஐந்துவிச தத்துவங்

கள் உண்டாயின.
அவையாவன:--சப்த தன் மாத்தளை, ஸ்பா்ச தன்
மாதரை, ரூப தன்மாத்ரை, இரஸ தன் மாதீரை, கமத தன் மாத்சை
என்பவைகளே,
61--623.
பத்கபூதங்கள் ழதலியவை:--இர்க பஞ்சக
தன்மான்ரைகளி
லிருந்து முறையே ஆகாசம், வாயு, அக்னி, ஜலம், ப்ருதிவீ என்று
ஐந்து பூதங்கள் உண்டாயின.
ஸ்தூல
ஸ்வரூபமான இக்க ஐந்து
பூ
i இயற்கைக் குணங்களான சப்தம், ஸ்பர்சம்,
ரூ.
ரூபம்,
இரஸம், கந்தம் என்ற
இவ்வைந்தும் பஞ்ச தன் மாத்ரைகளின்.

“விசேஷங்கள்”? எனப்படுகின்றன. சப்தம் முதலிய இக்த ஐற்து ‘SCE
ஹூ்களையும்? ஐந்து
ஞானேந்தரியங்களுக்கு
suuisciar
ஐந்து
“விஷயங்கள்” என்றும் வழங்குவர்.
குகம் என்கிற இந்த ஐந்து கர்மே
தல், இெொஹித்தல், ஸஞ்சரித்தல்,

வாக்கு, கரம், பாதம், உபஸ்த்தம்,
பற்களுக்கும்

மூறையே

இன்பமனுபவித்தல்,

பேசு

மூலனின்

92.
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ஜனம் செய்தல்

என்று

“விஷயங்கள்” எனப்படும்,

ஏற்பட்டுளள

ஐந்து:

[அத்த-த
கர்மங்கள்

இருபத்தினலை தத்துவங்கள்: -சச்வானை
மூலப்பிரக்ரு B46

பிரதானம்,

வேறு பெயர்களுமுண்டு,

அவற்றின்

68-00.
பிரக்ர௬ுஇ,

ஆச்சயித்திருக்கும்

சக்தி,

அலிக்ருதி

என்று

மஹத் அல்லது புத்தி, அஹங்காரம், பஞ்

ச,சன்மாத்ரைகள்
இவ்வேழு
தத்துவங்களும்
தனித்தனியே
ஒரு
வகையீல் பிரக்ருஇகளாகவும், மத்றொரு
வகையில் விச்ரு இகளாகவும்
தோத்றுவதால், இவை “பிரக்ருதி விக்ருதிகள்? என்று மொழியப்படு

இன்றன.
பதினோரிக்த்ரியல்களும், பஞ்சமஹா பூதங்களும் ஆக இப்
பதினாறு தத்துவங்களும் *விக்ரு திகள்? அல்லது விகாரங்கள்? எனப்:
படும். ஆக மூலப்பிரக்ருதி ஒன்று, பிரக்ருதி விக்ருதகள் ஏழு, விக்
ரு.திகள் பதினாறு; இவை யெல்லாம் சேர்ச்து இருபத்தினாலு தத்து
வங்களென்றும், உலகமனைத்திலும் வியாபித்திருப்பவை இவைகளே'

யென்றும் அறீஞர் கூறுகின்றனர். 61-09.
. ஜீலாத்மாவும்
௮தன்
நீலைமையும்:--எப்பொழுதும்
அழி
வில்லா கித்தியபுருஷனான ஜீவாத்மாவானவன், இவ்வாறு இருபத்தி
னான்கு

தத் துவங்களாலாஇய

சரீரமென்னும்

இருஹத்தினுள்,

மன:

தாகும் தனது தாதனுடன் சேர்ந்து வாஸம் செய் வருகிறான்.
ஆக
லால், இர்த ஜீவாச்மாவே நல்வினை தீவினைகள், இன்ப துன்பங்கள்

முதலியவற்றால் சூழப்பட்டும்,
கயிறுகளாலும்

கிறான்.
லது

மனதாலும்

கட்டப்பட்டுமிருக்றே

கர்மங்களென்னும்
சரீரியென்றும்

கர்மம், செம், லோபம், மோஹம், அஹங்காரம்,
மஹத், பத்து

ஜீவாதமாலைக்

இச்த்ரியங்கள்

கட்டும்

இவைகளெல்லாம்

கருவிகளா

மாயக்

வழங்கப்படு

புத்தி

௮ல்

சரீரியென்றெ

யேற்பட்டிருக்கன்றன.

இந்த

ஜீவாச்மா
அஞ்ஞானத்தினால்
பக்தனத்தையும்
சரீரத்திலிருந்த
வாதே
தனது
ஸ்வருபத்தையறியும்
ஞானத்தைப்
பெறுவதால்

மோக-்ஷ£$ந்தையமடை&றுன். இவ்விதம்
மாவுக்கும் சரீர.த்திற்கும் துன்பங்களை

கட்டுண்டிருக்கையில் ஜீவா 3
ரோகமே
வீளைலிக்ன்றது.

ஆரசோக்பம் அவற்றின் இன்பத்திற்குக் காரணமாகும்.

38.
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அத்தி - 6.]

ஆருவது

அத்தியாயம்.

உணவு உட்சேல்லும் உகை முதலியது.
Hoyts உட்சேன்று ஜீரீணமாவது:--உணவு முசலில் பிராண
வாயுவினால் தள்ளப்பட்டு *அமாசயம்” என்னும் இரைப்பையில் விழு

ந்து, ௮து, அறுசுவையுடையதாயிருந்தாலும்,..

முதலில் மதுரஸமாக

மாறி, நரைத்துத் திரவத்தன்மையையும் பெறுகின்றது. பிறகு, அன்
னத்தைப் பக்குவம் செய்யும் ₹பாசகம்? என்கற பித்தச்கினால் சமைச்
கப்பட்டு, அம்லரஸமாக மாறுபாடடையும்.
பக்வாசயத்இிந்கும் அமர
சயத்திற்கும் இடையீலிருப்பதும், பித்தகரசாவென்கற ஆறாவது கலை
யாகக் கூறப்படுவதுமான *கஹணீ” என்ற இடத்தில் 1 அவ்வுணவு
குடலிலுள்ள (ஜாடராக்னி” என்னும் ஒருவித பித்
விழுன்றது.
கத்தினால் அன்னம் பக்குவம் செய்யப்பட்டு, சரெஸமாய் மாறுஇறெது.
இவ்விதம் உணவு செமமாகப் பக்குவமாய் வச்சால் $இரஸம்* என்னும்

ஒருவகை
ஒருவித

இரவமாகவும்,
தோஷமாகவும்

பலத்தினால்

மறுபடியும்

பக்குவமாகாமற்போனால்
பரிணமிக்கும்.
௮ந்த

*ஆமம்?

அங்குள்ள

இரஸம்

இனிய

என்றெ

ஜாடராக்னியிண்ட.
சுவையள்ள தாகவும்

அதிக எண்ணெய்ப் பசையுடையதாகவும் ஆப்வீடும்.
ஈன்றாகச் குட,
லில் பக்குவமான
உணவின் இரஸமானது அமுதத்திற்கு ஒப்பிடக்

கூடியதாய்

அலை

தாதுக்களையும்

மந்தமாயிருந்து உணவு

தகு.ச்சவாறு

போஷித்துவரும்.

ஜாடராச்னி

பக்குவமாகாமற்போனால்,

: அகன்

இரஸம் கடுவும் ௮ம்லமுமான இரஸத்தைப் பெற்று, விஷ்சன்மை
யையமடைந்து, பலவித பிணிகளையும் உண்டாக்கும்.
1-6,
ட.
சிறுகுடலும், ஆமாசயம் என்கிற இரைப்பையும்
ந்தி
க்கும்
இடத்திலள்ள கபாடம்போன்ற
பாகம் Grama . எனப்
படும், அதற்கு ஆங்கிலத்தில் பைலோரிச் வால்வ் (41040 valve)
என்று
பெயர்.
குடலில் ல் பக்குவமாவதற்குக
் ம் தகுந்தன்று ் உணவெல்
:
a
டம்
லாம் ஒருவித இரவமாகும் வரையீல் அதைச் சிறுகுடலில் போகலீடா

மல் வரஹிச்திவைம் திருட்பதால் கரஹுணீ? என்று

இல்லிடம் கெட்டுப்போவதால்
யம் ‘Sr amet?

என்று

உண்டாரும்

வழங்கட்டமம்,

ஒருவித

பெயர்

வந்தது.

அஜீ*ணபேதி

34

சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை

[935-6

பலங்கள் :--இவ்வாறு ஈன்கு ஜீர்ணமமான

உணவின் ஸாராம்சம்

இரஸம்” ஆகவும், நிஸ்ஸாரமான கஜிவுப் பொருளான து மலம்” என்ப
தாகவும், ல
இிரவமான கழிவுகளாகவும் மாதிவீடுன்றஉன.
அந்த

நீர்மமமான கழிவுப்பொருள்
ஹிரைகளென்டற காரி சத்தக் குழாய்
களின் மூலமாய் மூத்திராசயத்தையடைந்து மூச்திமாக மாறி வெளி
வருகின்றது. உணவின் இப்பியான மலமானது
புக்வ:சயத்திற்கு

அடியில் வந்து சேர்ந்திருக்கும்.
இல் அமைந்துள்ள

சொல்லப்படும்

அவயவங்களால்

ள் மேலுள்ள

வலயமானது

னது 4ஸர்ஜறீ” என்றும்,

என்கிற

குதத்துவாரத்

*வலிகள்” என்று

வெளிப்படுத்சப்படுகின்றது;
₹பிரவாஹிணீ”

இறு இயிலிருப்ப து

கூறப்படும். 7--8$.
இரஸம் இரத்தமாக
இரஸம்

௮த, அதற்குச் ழே

மூன்று வலடங்களைப்போன்ற

மத்தியிலுள்

(கராஹிக?

என்றும் 1

மாறுதல்:--உணவுகளின்

தாதுவானது முதலில்

பட்டு இருதயத்தை அடைகின்றது.

அவ ந்

என்றும்,

ஸாராம்சமான

ஸமானவாயுவினால்

தள்ளப்

பிறகு, அந்த இரஸம் இரஞ்ஜ

சம் என்கிற பித்தத்தினால் சென்னிதமடைந்து ஈல்ல இரத்தமாகப்
ச்குவமய்வீடுகறது.
இரத்தமானது சரீரமெங்கும் வியாபித்து ஜீவ
னுக்கு உத்தமமான ஆதாரமாகவும் ஆகிறது. இரத்தம் சுபாவத்தில் குரு
குணமுடையதாசவும்,
பசையுள்ள தாகவும்,
இடைவிடாது
அசைந்
தோடுற் தன்மையதாகவும், சிறிது இனிய சுவையுடன் கூடியதாகவும்
இருக்கும்.
ஏதேனும் காரணத்தினால் முறிவு பெறுமானால் பித்தம்

போல் பசுமை நிறங்கொள்ளும்.
தாதுக்களின்

9103,

(பரிணுமம்:--இரஸம்

மூதலிய

பித்தத்தினால் பக்குவம் செய்யப்பட்டு,

மு.ற்கூறியபடி.

தாது மற்றொரு தாதுவாக

மாஸத் தில்

மாறி,

ஒரு

தாதச்சள்

பாசக

முறையே
சுக்லமாக

ஒரு

ஆய்வீடு

i. குதம் என்கிற மலததுவாசத்தில் மூன்றுவிசமான தசைநார்
"களால் மூன்றுவித வலயங்கள் அல்லது வலிகள் ஏற்பட்டிருக்ன்

னை;

இவற்றுள் மலச்சை அழுத்தித் கள்ளுவது *பிரவாஹிணீ”

என்

லும்,
அதை மெல்ல கெழெச்செய்வது 4ஸ*ஜசி' என்றும், மேலிருந்து
வரும் மலத்தைத் தாங்கிக்கொள்வது *திரொாஹிகா” என்றும் "கூ
ன்றன.

அவயவம்

இம்ஞான்று
Deepa

வகையான

ஆக்கட்பட்டிருக்கி ஈது.

சைவர்களால்

Gel

றப்படு
ஏன்ஞும்

த்தி - 60]
-இன்றன;

பூர்வகண்டம்,

ஸ்த்ரீகளுக்கும் அவை

யில் இரஜஸ்

என்கிற

_ 35

இவ்விதமே

திரிபடைந்து,

தாதுவாக மாறுகன் நன.

௮ண்

கடை

பெண்கள்

இரு பாலரும் காதல.இகரித்துப் புணருங்கால், அவர்களுடைய

தோஷ

ம.த்ற சுக்லமும் இரஜஸ்ஸும் ஒன்றோடொன்று கலந்தால், ஸ்த்ரீ
யின் கருப்பையில் கர்ப்பம் அவிர்ப்பவித்து காலக்கிரமத்தில் சவாக
வெளிவருகின்றது.

இதில், ஸ்த்ரீயினுடைய

இரஜஸ்

௮ இகமாயிருச்

தால் பெண் இசுவும், சுக்லம் அதிகமானால் ஆண் இசுவும்,
ஒரே அளீவாயிருந்த£ல் ஈபும்ஸகனும் பிறக்கக்கூடுமென்று
Gog
எஈச்வரேச்சையின்படி.
இம்மூன்றிலொன்று
கொள்ளவேண்டும்.
11183,
—

இரண்டும்
கூறப்படு

ஜனிப்பதாகக்

வயதுக்தத் ததநீதவாறு ஒளஷதப் பிரமாணங்கள்:--சசக்களு
க்கு முதல் மாதத்தில் ஸாதாரணமாய் ஓளஷதங்களை பால், தேன், '
சர்க்கரை; நெய் இவை சேர்த்து லேஹ்யமாகச் செய்து ஒரு குஞ்ஜா
பிரமாண த்திற்கு ௮திகப்படாமல் கொடுக்கலாம். ஒரு வருஷம் பூர்த்தி
யாகிற வரையில் மாதம் ஒன்றுக்கு ஒரு குஞ்ஜுபிரமாணம் அதிக
மாகக் கொடுத்து வரலாம். பிறகு பதினாறு வயது வரையில் வருஷம்,
ஒன்றுக்கு ஒரு மாஷம் வீதம் பிரமாணத்தை ௮ இகப்படுத்தலாம்.

அத

ற்கு மேல் எழுபது வயதுவரையில் ஒரே அளவில் ஒளஷதங்களை உப
யோகித்து வரவேண்டும்.
எழுது வயதுக்குமேல்
பாலர்களுக்குக்
கொடுக்கும் விதமாக ஒளஷதப் பிரமாணங்களைச் சிறுகச் சிறுகக் குறை
,தீதுவ£வேண்டும். மேற்கூறிய அளவுகள் கல்கம், சூர்ணம் இவ்விரு
வித ஒளஷதங்களை உபயோகப்பதத்கேயாம்.
பலவித கஷாய ரூப
மாகப் பக்குவம் செய்த ஒளஷதங்களை மட்டும் முற்கூறிய அளவுகளை
விட. காலு மடங்கு அதிகமாய் உபயோடுக்கவேண்டும்.
14.17.

வயதுக்கேற்றவாறு

சிகித்லாழறை

லேபம், ஸ்நாநம், அப்யங்கம், வமாம்,

3.

அஞ்ஜகம்--மைதீட்டுவதுபோல்

லேபம்--பூச்டெல்;

ழதலியது:--அஞ்ஜாம்,

பிரதிமர்சம் 1

கண்களில்

ஸ்நாகம்--சஷாயாஇகளால்

டம்; அப்யங்கம்--தைலாதிகளை

சரஸ்ஸு

என்ற

இவ்வித

ஓளஷதமிடல்;

செய்யப்படும்

நீராட்

முதலானவற்றில்

தேய்த்

தல்; வமநம்--வாச்இக்குக் கொடுத்தல்; பிர திமர்சம்--இரண்டு.
அளவில் தைலத்தை கஸ்.பமிடல் ; ௧௮ளம--ஓளஷதங்சனால்

பித் து
வம்ச

96.

சரர்ங்கதர ஸம்ஹிதை

சி௫2்ஸா முறைகள் மனிதனுக்குப்
பயன் தரக் கூடியன.
மென்பது

பிறர்தது

[அத்தி-6.
முதலாக

கவளம் ஐர்சாவது வயதுக்குப்

எட்டு வயதுக்கு மேலும், விசேகமானது

என்றைக்கும்
பிறகும்,

ஈஸ்ய

ப இினாறு வயதுக்குப்

பிறகும், புணர்ச்சி இருபது வயதுக்கு மேலும் ஏற்றவையாம், 18, 19.
ஆயுள் அழீதல்:-- வாலிபலயது விருத்தியாய் வருவதாலும், தே
ஹக்தின் ஒளி, புதிது புதிகான விஷயங்களை அலேஇக்கும் மேதை
பென்னும் மதிவீசேஷம், சர்மம், இருஷ்டி, சுக்லம், விக்ரமச் செய்கை,
ஸாதாரண

புத்தி, கர்மேந்தரியங்கள்,] மனது என்றெ இப்பத்து

வங்களும் கிரமமாக முதிர்ச்சியடைச்து

ஆபுளும்

தத்து

குறை

:

20.

ந்து வரும்.

வருவதாலும்

வாதப் பிரக்ருதி முதலிய தன்மைகளின் குறிகள். 2
வாதப்

பிரச்நுதி:--மீகச்

சொற்பமான

கேசங்களுடையவனும்,

மெலிந்தும் வதட்சிபுள்ளதுமான
தேஹமுூடையவனும்,
மிதமின்றி
எட்பொழுதும் பேசும் குணமுள்ள வனும், சலசித்தனும், gers He
ஸஞ்சரிப்பதாசச்
சனவு காணும் சன்மையனுமான
மணிதன் வாதப்
21,
பிரக்ரு.தி* எனப்பலொன்.
©
பித்தப் பிரக்நுதி:-- வாலிய வயதிலேயே ஈரையண்ட மயிர்களை:

பெத்றவனும், மதிம்ம் இறற்சவனும்,

தன்மையனும், வெகு
தேஜோமயமான

அடிக்கடி

உருவங்களைக்

பிரக்ருதி” என் உறப வேண்டும்,

காண்பவனுமான

இவைகளைப்

பற்பல

மணி தனைப் பித்தப்

22,

சொப்புளி2தல்; சஸ்யம்--மூக்ல் ஓளஷதமீடுதல்;

கும் கொடுத்தல்.

வியர்வையுண்டாகுக்

கனவுகளில்

சோஷமுள்ளவனும்,

பற்றிய

வீஷயங்கள்

இல் விரிவாகக் கூ ஈட்டும்.

1.

கர்மேச்தீரியல்களைப் பற்றி 5-வது

2,

இசுச்கள் கர்ப்பத்தில்

SCreit—Cy இச்

உத்தரகண்டத்

அ.த்இயொயத் தில் பார்க்க.

௨ ம்பதிதியாகும்போதே, மாதா பிதாக்ச

ளுடைய சரீரத்தின் வாத பிச்ச கபங்களின் நிலைமைகளுக்குஏற்றவ
ாறு ;
இட்ஞூன் ற தோஷங்களில் என்றோ
இரண்டோ மூன்றுமோ சிறிது

மேலேகங்கமீருச்குமாசையால், அவற்றிற்கேற்க செக்சளுச்கு.
வாதா
இப் பிரச்ருஇகள் எற்பன் ஈன.
இம்மூன்று பிரக்ரு இகளை' ஆங்லெ
வை*இயர் தெர்கள் (Nervons\, பிலியஸ் (Bilious), ப்ளெக்மாடிச்
(Phiesmalic) oe a முறையே ame Bem mani.

கம்பீரமான
வலிவுடன் கூடிய

பிரக்நுதி
Su
இரண்டுருண்டு நல்ல

செழித்து

37

பூர்வகண்டம்.

அத்தி-6.]

நிஇறி௫ப்பான

வளர்ந்து

ஸ்வப்

தலைமயிர்களுடைபவனும்,

*ஈபப்

மணிதன்

காண்பவனுமான

னங்களில் பற்பல நீரோடைகளைக்

பிரக்ர௬ுதி” எனப்படவொன்.

கொள்கைகளுடையவனும்,
சரீரத்தைப் பெற்றவனும்,

28...

மீச்ரப் பிரகீருதிகள்:-வாத பித்த கபங்களில் இரண்டிரண்டு ௮ல்
ஏற்படும

தோஷங்கள் சேர்ந்து சிலருக்குப் பிரக்ருதியாக

லது மூன்று

னால் அவர்களிடம், மூன் தணித் தனி தோஷத்திற்குச் கூறிய ரூறிகள்
பலவாறு கலந்து காணப்படும்; ௮ம்மனிதர்கள் *மிச்ரப்பிரக்ரு திகள்”
எனப்பவொர்கள்.1

234.

நித்ரை முதலியவை
தோஷம்

பித்தம்

பந்தத்தினால்

இவற்றால்

பிராந்தி

பித்தங்கள்

மயக்கம்

இவற்றின்

புத்திமாறாட்டம்

என்கற

கப

உண்டாஇறது.

என்னும்

₹மூர்சிசை*
வாத

இரஜோகுணம்,

உண்டாகிறது.

:--தமோகுணம்,

ஸம்பந்தத்தினால், * கித்ரை *

இவற்றின்

தமோகுணம்,

வகை

உண்டாதக&்

ஸம்

ஏற்பகெறது.

லாத சபங்கள், தமோகுணம். இவற்றின் ஸம்பந்தத்இனால் *சோம்பல்”,
ஓஜஸ் என்கற உபதாது க்ஷபமடைவது, மனகோயட்
உண்டாகிறது.

உண்டா

அஜீர்ணம், அதக சிரமம் இவத்றால் சரீரத்திற்கு இளைப்பு”
கும்.

வதில்

2&-2ம,

ஆலஸ்யம் முதலியவற்றின் விவரணம்:--கார்யங்களைச் செய்
அது *ஆலஸ்யம்£
இறமையிருந்தும் உத்ஸாஹமற்றிருந்தால்

புத்திக்கு மழுக்கம் சிறிது நேரிட்டு, ஒரு முறை ச்வா
எனப்படும்.
ஸதை உட்கொண்டு மறுபடி. வாயை நன்றாகத் திறந்து வெளியிடப்

படும் நீண்ட ச்வாஸம் [ஜ்ரும்பா* (கொட்டாவி)

என்று சொல்லப்படும்,

உதா வாயு, பிராணவாயு இரண்டும் சேர்க்து மேல்கோக்கிச்செல்ல, அப்
பொரிர்துவரு
கபமும்
ஸமீபத்திலுள்ள
பொழுது- சரஸ்ஸுக்கு

மானால்,

மூக்கிலிருந்து

வேகமாய்

சப்தம் வெளியாகும்;

அது

“தும்

அணித்து.

1.

ஏிச்ரப்

பிரக்ருதிகள்--வாத

பித்தப்பிரகீ்ருஇ,

வாசு

கபப்

பிரக்ருதி,பித்த கபப் பிரக்ருஇ (தவர்தவப்ரக்ருஇகள்),வாத பித்த கபப்

பிரக்ருஇ (ஹந்கிபாதப்ரக்ருஇி)

என்று நான்கு வகைப்படும்,
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[அத்தி - 7.

மல்” (கவது) எனப்படும். வேண்டியவளவு அஹாரம் குடலில் விழுந்து:
கிரம்பியிருப்பதாலும், உதாஈவாயு
பிரகோபமடைவதாலும் வயித்றி
லிருக்.து மேலோ வரும் ஒருவித வாயு *உத்காரம்? (ஏப்பம்) எனப்படு:

ன்றது.

26-28.
OSG

ஏழாவது

அத்தியாயம்.

சோகங்களின் ஸக்க்யை.
வியாதிகளைப்பற்றிய ழன்னுரை:--முன்னால், மூணிவர்களால்
ஆராம்ச்சி செய்யப்பட்ட ரோசங்கள் எவ்வளவுண்டோ ௮வ்வளவை
யும் காம் இங்கு சுருக்கமாகக் கூறுன்றோம்; ௮கேக விதமான வியாதி
கள் ஏற்பட்டிருப்பதுடன்,
அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் பலவித பேத.
மூடையதாகவும் இருக்கன் றது.
ஜ்வரங்கள்:--ஜ்வரம் இருபத்தைந்து விதம்; அவற்றின் விவ.

ரம் பின்வருமாறு:--வாதம், பித்தம், சயம் இம்மூன்று தோஷங்கள்
கோளாறடைவதால்
மூன்றுவிக ஜ்வாங்களும், வாத பித்தம், வாத
பம், பித்த கபம் என்று இரண்டிரண்டு தோஷங்கள் கோளாறடைவ.
தால் மூன்று வித தவர்த்வ ஜ்வரங்களும், மூன்று தோஷங்களும் ஒரு
மிக்கச் கோளாறடைவதால் *ஸக்நிபாதம்” என்ற ஜ்வாமும் உண்டா

இன்றன.
இவற்றில் உட்பிரிவுகள் அனேகம் உண்டு, விஷம ஜ்வரம்:
கள். பெரும்பாலும் ஸச்கிபாதத் தினால்? உண்டான் D883 அவை.

ஸந்ததம், ஸததம், அர்யேத்யுத்யுஷ்கம், சருடகம், சாதுர்த்தகம் என்று
ஐச்து

வகைப்படும்.3

*அகந்துகம்? 4 ஏன்று

வேறுவகை. ஜ்வரமும்

1 “விஷம ஜ்வரங்கள்? தமீழில் “முறைக்காய்ச்சல்” எனப்படும்.
விட்டுவிட்டு காலம் மாறி வருவதால் விஷமம் என்று கூறப்படுகிறது.
;

2.

க

ஸக்கிபாதம்--மூன்று தோஷங்கள் ஒருமிக்கச் கோளாறடை

8. ஸந்ததம்--விடா ஜ்வரம்; ஸததம்--ஓளே நாளில் இரண்டு”
மூறை விட்டுவிட்டு வரும் ஜ்வரம்; தீருதீயகம்--நடுவில் ஒரு
காள்
8 மூன்றாவது மாள் வரும் ஜ்வரம்; சா துர்த்இகம்--நடுவில் இரண்டு:
காள் வீட்டு கான்காவது இனம் வரும் ஜ்வரம்,

4.

ஆகக்துகம்--பூர்வரூபம் முதலியலையீல்லாமலே இடீரென்நு

உண்டாகும்

maw.

்
4
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இது ஒன்றே
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பூர்வகண்டம்:
பகுக்கப்படும்.

பதின்மூன்று விதமாகப்

இப்

அவற்றுள்
பதின் மூன்றையும் மூன்று: பகு இகளாகவும் பிரிக்கலாம்.
இச்
சாபம்
ரெஹாவேசம்,
அபிசாரம்,
சேர்ந்தவை:
பகுதியைச்
முதற்
காரணங்களால்! உண்டாகும் மூன்றுவித ஜ்வரங்களாம், *அபிகாத
ஜ்வரங்கள்? இரண்டாவது பகு.இயைச் சேர்ந்தவை $ அலை சிரமம்,
அவயவங்கள் அறுபடுதல், சல்யம் முதலியவை சரீ ரத்திர்குல்' பாய்தல்,
aot முதலியவற்ளுல் எரிக்கப்படுதல் என்கற நான்குவித காசணங்க

ளால் உண்டாகின் றன.*அபீஷங்க ஜ்வரங்கள்? மூன்றாவது பகுதியைச்
சேர்க் தவையாம்; அலை--காமம்,

பயம், மனகோய்,

கோபம்,

மஹக்

தான வியஸனம், ஓளஷதங்களின் வாணனை என்கிற ஆறு வகையான
காரணங்களால் உண்டாகக்கூடியன.
இவ்விதமாக அந்தந்த காரணகு
களைக்கொண்டு
இருபத்தைந்து லிதமான . ஜ்வரங்களையும் அறீச்து
கொள்ளவேண்டும்? 2-0]
ர
ரூ
கோளா
தனித்தனியே
தோஷங்கள்
ன்று
அதிஸாசம்:--மூ
றடைவதாலும், ஸம்நிபாதத் னாலும், சோகத்தினாலும், அமமென்கிற ,
அஜீர்ணத்தினாலும்,
பயத்தாலும்
முறையே
ஏழுலீதமான
*அதி
ஸாரம்” உற்பத்தியாகன் ஐத3. 7h.

காரஹணி:-.ெஹணீ”
மடைந்து, புஜித்த உணவு

துண்டு; இதற்கு *கரஹணீ” என்றே

1.

5

என்றே குடலின் ஒரு பாகம் விகார
ஜீர்ணமாகாமல் அவ்விதமே பேதிாயவ
பெயர்.

தணித்தனி

அபிசாரம்--பிசாசம் -- முதலியவற்றை

ஏவுதல்;

தோஷம்

ரஹா

வேசம்--யகஷர், கந்தர்வர், மற்றும் கூ தரதேவதைகள் முதலியவற்றின்
ஆவேசம்; சாபம்--முணிவர் முதலியவ*சளால் இடப்படுவது.

2.
*அபிம்பாஸ ஜ்வரம்? ஏன்ற
ஒருவித கொடிய ஜ்வாமும்,
ஸப்ததாதுகதமான எழு ஜ்வரங்களும், ஆமஜ்வரம், பக்வஜ்வரம் என்ற
லெ ஜ்வரங்களும், ஆக வேறுவித பல விசேஷ ஜ்வரங்கள் *மாதவநிதா
ஈம்” முதலிய இரந்தங்களில் ௮இகமாகக் ௯ றப்பட்டி ரக்னெறன. இந்த
ஜ்ரங்களுக்கும் பிநகு கூறப்படும் ஸகல ரோகங்களுக்கும் குற்கள் பூர்

வரூபம் முதலிய விவ2ல்கள் இர் த ஸங்ரெஹ இரச்தத்தில் விசேஷமாய்
விவரிச்கப்படமாட்டா.
8. பயாதிஸாரம் என்பது மாதவநிதாகத்இல்

இல்லை.
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களால் மூன்றுவித சரஹணீ ரோகமும்,

[அத்தி. 1

ஸற்கிபாதத்தினால்

ஆமதோஷத்தினால் ஒன்றும் ஆக ஐர்துவிதமாகும்.
. : பிரவாஹிகா:--(பிரவாஹிகா”1 என்று

உண்டு; இது

தணித்தனி

8,

மற்றொரு

தோஷங்களாலும்

ஒன்றும்

அதிஸுமம்

இரத்தத்தினாலும்

ஆக நான்கு விதமாய் உண்டாகின்றது.
B84.
் அஜீரணம்: மூன்று கோஷங்களால் கணிச்
தனியே. மூன்று
வித *அஜீர்ணம்? உண்டாகும் ; இவற்றுள் வாதஜ்தினால் உண்டாகும்
அஜீர்ணம், *விஷ்டப்ததம்” என்றும், பித்தத்தினால் உண்டாவது வித
க்த்தம்? என்றும், சகபத்தனாலுண்டாவது *அமம்? என்றும் வழங்கப்

படும்.2 ஒன்றுக்கொன்று விரோதகுணமுள்ள
ஏற்படும் இரஸதாது

.விவத்தன்மையடைந்து,

உணவுகளை யுண்பதால்
*விஷாஜீர்ணம்*

என்

இற மத்றோர் அஜீர்ணசோகத்தை உண்டாக்கும்,
*அலஸகம்” என்று
மற்மொரு அஜீர்ணவியாதி யுண்டு;அது வாத பித்த கபங்களால் தனித்
தனியே மூன்று விதமாய் உற்பத்தியாகன்றது, 3 மூன்று தோஷங்கள்
கோளர்றடைவதால் ஏற்படும் ல அஜீர்ண கத்தினால் மூன்றுவிதமான

*விஷூர ரோகங்களும்? உண்ட-இன் றன.
றும்,

*விளம்பிகா*

என்றும்

ரோகத்சைச் சேர்ந்தலையாம்,

4 *தண்டகாலஸகம்*?

வேறிரண்டு5 வியாதிகளும்

என்

அஜீர்ண

911,

1.

பிரவாஹிகா--இது சதபேதி என்று வழங்கப்படும்,
2.
வீஷ்டப்த்தம்--ஜீர்ணமாகக் கூடாமலும், வெளிவசவிடா
"மலும் குடலிலேயே தகைபப்பட்ட தெனப் பொருள்; விதக்த்தம்-பித்தத்தின் சூட்டினால் மிகவும் எரிக்கப்பட்டது; அமம்--கபம் பிர

கோபமடைவதால் உணவு இறிதும் பக்குவமாகாமல் தங்கவிடுவத.
8. அலஸகம் வாதத்தனாலேயே
உண்டாவதாகவும், Sage

.ப்த்தமே. அலஸகம் என்பதாகவும் வாச்படர்
கூறுகிறார்.
குடலில் பக்குவமாகாமல் . அடைபட்டு வெளிவாமுடியாமல்
கும் வமிற்றுப்பொருமல் “அலஸகம்? என்று கூறப்படுகிறது.

4,
5.
தேஹம்

அஹாரம்
உண்டா

வாந்திபேதி யென்ற வியாதி விஷ-௫ூயெனப்படும்.
விஷத்தன்மையுள்ள இரஸதாது சரீரமெங்கும் பரவுவதால்
விறைத்துப்போய்
குத்சல்
குடைத்தலேற்பட்டால்
அது

தண்டகாலஸகம் என்ழம், விறைத்தலின்றி

தால் விளஎம்பிகா என்றும் க றப்படும்,

மற்றக் கோளாறுகளிரும்

355-1.)
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அ?*சோரோகம் :--அர்சஸ் என்கிற மூலசோகம் ஆறுவிதம்,
அவை--வாதார்சஸ்,
பித்தார்சஸ், கபார்சஸ், ஸகீநிபாதார்சஸ், ஸம்
ர்கஜார்சஸ் 1, ரக்தார் சஸ்? என்பவைகளாம்.
இவை ஸஹஜார்சஸ்,
உத்தாகாலஜார்சஸ் என்று பொதுவாக இரண்டு விதமாகப் பீரிச்கப்
படும், இவற்றில் சுஷ்கார்சஸ்,
ஆர்தரார்சஸ் என்று
வேறிரண்டு
வசைகளுமுண்டு, 4 12%,
சரீமகலகம்:--இர்த ரோகம்5 வாதஜ சர்மகேலகம், பித்தஜ சர்ம

லேகம், கபஜ சர்மலேகம் என்று மூன்று வகைப்படும்.
கிநுமிசோக்க்:--இருபத்தோரு

விதமான

18.

இ&ருமிகள்

சரீரத்தில்

உற்பத்தியாகன்றன; அவையெல்லாம் பாஹ்பகருமிகள்,? : *அப்யந்தர
கிருமிகள்? என்று பொதுவாக இருவகைப்பட்டனவாம்.8 அவர்றுள்
1, ஸம்ஸர்கம்-- இரட்டை
தோஷங்களின் கோளாறு.
ஸக்
நிபாதம் -மூன்று தோஷங்களின் கோளாறு.
[ஸம்ஸர்கஜமான அர்
.சஸ்ஸை மூன்றுவிதமாகப் பிரிக்கக் கூடுமாயினும், ஸம்ஸர்கம் என்கிற

முறையைக்கொண்டு இங்கு ஒசேவிதமாகச் கூறப்பட்டதென்ச. மாதவ
கிதாறம் முதலியவற்றில் ஸம்ஸர்கார்சஸ் என்பதற்குப் பதிலஃ-க evan,
ஜார்சஸ்ஸே அருவதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிற g.|

2.
8.
இல்

ரக்தார்சஸ்--இரத்தம் பொடியும் மூலம்.
பிறப்பிலேயே உள்ள து *ஸஹஜார்சஸ்” என்றும்,

வாதாதிகோஷங்கள்

கோளாறடைவதால்

பிற்காலத்

உண்டாவது,

*உத்

.தீரகாலஜமான அர்சஸ்” என்றும் சொல்லப்படும்.
4,
ருந்தால்

மூலத்திலிருக்து இசத்தம் முதலியது: பொட் தகொண்டி.
அது
ஆர்ஜ்ரார்சஸ்
என்றும்,
பொ௫ிவில்லமலிஞக்தால்

சஷ்கார்சஸ் என்றும் கூறப்படும்.

5. குதத்வாரத்திலுண்டாகும்
ஒருவித
கட்டி சசர்மலேகம்?
எனப்படும், இதைச் கிம் வைத்தியர்கள் “கிரந்தி? என்பார்கள்.ஆங்கி
-லத்தில் பிஸ்டுலா எனப் பெயர்.
6. பாஹ்டகிருமிகள்--வெளியில் சோமம் முதலியவற்றிலுள்ள
கோஷூ்களால் உண்டாகும் பேன் முதலியன; அப்யந்தரகிருமிகள்-கூடல், இரத்தம் முதலியந்தைச் சார்க்து சரீரச்தின் உட்புறத்இில்
விரு.த்இயாகும்

கிருமிகள்.
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யூகம், லிசா என்றெ இரண்டும் பாஹ்பூருமிகள்? எனப்படும்.1
மற்றவையெல்லாம். “அப்யந்தர இருமிகள்
அவையாவன :--ஹ்ரு.
தயாதம்,
அந்தராதம்,
தம், தர்ப்பகுஸுமம்,

ஸம்,

ரோமத்வீபம்,

உதராவேஷ்டம்,
ரத்தம், மாதீரு,

உதும்பரம்,

௬௫௬, மஹாகுஹம், ஸுகக்
ஸெளாஸம்,
லோமவித்வம்

கேசாதம்

என்கிற இப்ப இனான்கும்

. பெரும்பாலும் கபத்தை ஆச்ரமித்து லிருத்தியாகக்கூடிபவை.
மகே:
ரகம், லேலிஹம், ஸலூகம், ஸெளஸுுராதம், , ககேருகும் என்கற

வேறு ஐந்துவிதமான
இவ்விருபத்தோரு

இருமிகள்
விதமான

மலங்களில்

உற்பத்தியாகின்
ன.

கருமிகளன்றி

வேறு

இல

2

இருமிகளும்

உண்டு; அவற்றுள் கபம், இரத்தம் இவ்விரண்டையும் ஆச்ரயித்து
உண்டாவது 4ஸ்காயுகம்? 8 என்று சொல்லப்படும்.
வெளி தோஷம்
களைச் கராணமாகசக்கொண்டு விரணங்களில் உற்பத்தியாகும் வெவ்
வேறு

வகையான

வேறு இருமீகளும் உண்டு, 4 . 14.18,

1
யூகம்--போன்;
லிக்ஷா--ஈர் எனப்படும்
(மலினமான
வஸ்திரம் முசலியவற்றில் இருக்கும்

பேன்முட்டை;.
வெண்மையான

பேன்கள் லிக்ஷ£ எனப்படும் என்று Ravi).
.

2.
அப்யந்தரமான
பத்தொன்பதுவிச இருமிகளுக்கும்
வியவ
ஹாசத்தின் பொருட்டும் பெரும்பாலும் அவ்விதமான பெயர்கள் இடப்
பட்டனவென்று மாதவ. கிதாரத்தில்
விஜயரகதிசனுடைய
வியாக்யா
8.

ஸ்ராயுகம்--உணச்ட

என்றுபெயர்;

அவ்வித

நரம்புகளுக்கு

ஈஎம்புபோன்ற

. (14௦5)

கருமியானது

every

[ஸ்தரயுகம்”

எனப்படும். ஸ்நாயுகம்
என்ற
$ருமியானது, இரத்தத்தையும்,.
நிணநீர் என்னும் ஒருவிச கப;ச்தையும் விகாரப்படுத்தி *5-ட.விரணம்”
போன்ற ஒருவிக ரோகத்தை
யண்டுபண்ணுறெது ; இதைக் தமி.
ரில் ஈரம்புச்சலக்தி யென்பார்கள்.'

4,

மாதவகரனுடைய

கொள்கை

இவ்விஷயத்தில்

மாது: கிருமிகள் இருப துவிதம்.
அவை
ஆப்மந்தரங்கள். என்று இருவகைப்படும்,

ஆச்ரயித்துண்டாகுபவை, (8) கபத்தில்

பின்வரு

பொதுப்பட பாஹ்யங்கள்,
(1) வெளி தோஷங்களை

விருத்தியாகுபவை, (8)

இரத்.

தத்தில் விருத்தியாகுபவை;
(4) மலத் திலுண்டாகுபவை
என்று,
அவற்றை மீண்டும் காலு விதமாகப் பிரிக்கலாம்; வெளி தோஷங்
களாலுணடாகுபுவை :--பூகம்,
ஜிக்கா.
என்பவையாம், .. குடலில்.
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பூர்வகண்டம்
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பாஷ்டுசோகம்:--வாதம், பித்தம், கயம்,

ஸந்நிபாதம்

றால் சணித்சனியே ஒவ்வொருவித பாண்டுவும், மண்
மத்றொரு விதமும் ஆக ஐக்.துவித பாண்டு சோகம்களாம்.!

இவற்

உண்பதால்
19.

காமலா, தம்பகாமலா, ஹவீமகம்:--ஸாதாரணமான

காமலா

ரோகம்2 ஒருவிதம். கும்பகாமலா3
என்பது மற்றொரு விதமான ஐ.
ஹலீமகம்4 என்னும் விமாதியும் ஒசேவிதம். 19%.
இத்த பித்தம் இரத்த பித்தம் என்ற ரோகம்
அதோகம், உபயமார்க்ககம் என்று மூன்று
வகைப்படும்;

கபத்தை
gees
€ருமீகள்:--அர்தீராதம்,
ஹ்ருதயாதம்,
பஹாகுதம், சுர, தர்ப்பகுஸுமம்,

ஊர்தவகம்,
அவற்றுள்

உதராவேஷ்டம்,
ஸுசர்தம் என்

இற ஒருமிகள், காகப்பூச்சி, அட்டை, தானிய- முளைகள் இவைகளைப்
டோன் தவையாம். இரத்தத்தில்
கண்களால்
பார்ச்சச்கூடாதவாறு
வெகு.
ஸுலஷ்மமாயிருக்கும்
கிருமி கள்
கேசாதம்,
Crone’g.
வம்ஸம்,
ரோமத்வீபம், உதும்டரம்,
ஸெள ரஸம்,
மாத்ரு
என்று
கூறப்பகென்றன. குடலில் மலாசயத்தில்
உற்பத் ் தியாகும் இருமி
கள்

ககேருகம், மகேருகம்,

களாம்.

இந்தக்

௦ evan uO IT

கரும்களால்

Dy

லேலிஹம்

உண்டாகும்

என்பவை

சோகங்களும்

விவரிக்கப்பட்டி ௬க்ன் றன.
1. மண்ணை யுண்பதாலும் வாத பித்த

கபல்களே

அங்கு

லீகாரமடை

ந்து, அக்கோளாறுகளுக்கேற்ற குறிகளே காணப்படுமாகையால் தனிப்
LL. மண்ணுண்பகதால் ஒரு பாண்டுரோகம் உண்டாவதாசகச் கூறுவது

சரியல்லவென்னும் கொள்கையீனால்

ஸுச்ருத

ஸம்ஹிதையில்

காலு

விதமான பாண்டுசோகங்களே கூறப்பட்டி ரன் றன வாம்.

2.

ஸம்ஸ்கிருதத்தில்

காமலாயெனப்படுலது

தமிழில்

காமாலை

என்று வழங்கப்படூம்.
8.
காமலா ரோ கத்தில், இரத்தத்தில் பித்தம் அதிகம் சேர்த்து
உடலெல்லாம்
மஞ்சள்
நிறமாகக்
காணப்படும்,
காமலாசோகமே
மிகவும் முதிர்ச் துடோனால், சத்திரம் முதலியவை
ம்கச் கறுகிறங்
கொண்டு, உடல் வீவ்க, மல மூத்இிரங்களில் சல ஸமயம் இரத்தமூம்

விழத் ஜெக,

தாஹமும்

வதட்டியும் பித்தமயக்கமும்

விட்டால் அக்கிலை “கும்பகாமலா”
மாலை” என்றும் கூறுவதுண்டு.
4,

பாண்டு

ரோகத்தில்

கோபத்தினால் சிறிது மஞ்சள்

எனப்படும்.
ர்வு,

site

அதிகரித்து
₹வறட்கா

வாத பிகுண்களின்

கிறமாக அல்லது

இலைப்பசுமை

பீ

Ar

44.

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை

வாய், மூக்கு,

செவி

முதலிய

மேல்வழிகளால்

[அ த்தி-7.
இரத்தம்

பணி

மானால் *ஊர்தவகம்? என்றும், ழே குதம், மூ£த்திரமார்க்கம். முதலிய
வற்றால் வெளிப்படுமானால் (அதோகம்”? என்றும், இரண்டு வழிகளா
ஓம் அல்லது மயிர்க்கால்கள் கூலமாகவும் வெளிப்படுமானால் *உபய
மார்ச்சகம்* என்றும் கூறப்படும்; ஊர்த்வகரக்தபித்தம்
கபதோஷத்
.தினாலும், அதோகரக்தபித்தம் வாதத்தினாலும், வாதகபங்களுடைய
சேர்க்கையினால் உபபமார்க்ககமான
இரத்தபித்தமும்
உண்டாகன்
ரன.
205.
காஸில்:--காஸரோகம் ஐக்.துவிதம்; அவற்றில் வாத பித்த கபங்
களால் தனித்தனியே மூன்றுவித காஸங்களும், ச்வாஸாசயத்தினுள்
ஏதாவது அபிகாதம் முதலியவற்றால் விரணமுண்டாவதால்
க்ஷ்த
-காஸம் என்ே மற்றொருவித காஸமும், தாதுக்கள்
க்ஷ்ணிப்பதால்

வேறொருவித க:ஸமும் உண்டாகும். 1 214.
க்ஷ£யஃ்:--ஷபரோகமும் ஐந்து விதமே; தணித்தனி தோஷத்
இனால் மூன்று வித க்ஷயமும், ஸந்நிபாதத்தனால் ஒன்றும், விரணங்
களிலிருந்து இரத்தம்
உண்டாகிறது.
224.

அபரிமித:மாய்

வெளியாவதால்

மத்றொன்றும்

சோஷம்:-சோஷரோகம் ஆறுவிதம்; விசேஷமான ஸ்த்ரீப்ச
SUBS 5 DED ML, சோக தீதினாலும், உரக்ஷ்தம் முதலிய விரணத்தினா
லும், ௮திகமாய் ஓடி வஜிநடப்புதாலும், மிதமிஞ்சிப வியாயாமத்தா
ஓம், கிழத்தன்மையினாலும்
முூடைபதாகவும்

மாறிப்போய்,

௮வை உற்பத்தியாகின் றன?3. 234.
வலிமைபும்

உத்ஸுஹமும்

க்ஷபமடை

த, பசியின்மையுடன் மெதுவான ஜ்வரமும், உடலெல்லாம் விசேஷ
மான கோவும் உண்டாகுமானால், ௮வ்வித சோகம்

*ஹலீமகம்: என்று

சொ ரல்லஃ்படுகிற து,

1,

௪ அந்திரமான சில காரணங்களாலும்,

முதலில். கூறப்பட்ட

கான்கு 5; வக்களும் Assam Oris ruta
அபேதிக்கப்பட்டச
௮ம், *ஷூபகாஸம்” உண்டாகக்கூடும்.
2. ஆஷபத்திற்கும் ' சோஷத்திற்கும் பேதம் விசேஷமாயில்லை.
ஆயினும் வா தீ பித்த கபங்களின் கோள:றுகளால்
உண்டாகுபவை
பெரும்பாலும் க்ஷயம் என்றும், ஸ்
ஸ்த்ரீப்ரஸங்கம்
முதலிய சரீரத்திற்கு

அமாஸஹேதுவான

மத்த ஹேதுக்களால் ௨உண்டாவது

சோஷம்

என்

| 68-1.)

பூர்வகண்டம்.
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ச்வாஸரோகம்:௭ தீரச்வாஸம்,
ஸம், மஹாச்வாஸம்,

சின்னச்வாஸம்

தமகச்வாஸம்,

என்று

ஊர்தீவச்வா

சீவாஸ்ரோகம்

ஐந்து

விதம். * 24d,

ஹிக்கர்ரோகம்:--விக்கல் என்று வழங்கப்படும்
ஹிச்சகாசோக
மம் ஜந்துவிதம்; அவையாவன:
க்ஷ தரஹிக்கா, . அன்னஜஹிக்கா,.

கம்பீரஹிச்கா, யமள ஹிக்கா, மஹாஹிச்கா என்பவையாம்£, 25%.
அகீனிவிகாரம்:--உணவுகளை வயிற்றினுள் பக்குவம் செய்வதற்
கேற்ற ஒரு வகையான பித்தம்
கோளாறடைவதால்
உண்டாகும்
பிணி

*அச்ணிவிகாரம்”

என்று

வமங்கப்படுதிறது;

யானது விஷமம், இஷ்ணம், மர்தம்,
கோளாறுகளைப் பெறும்; இதில்

பஸ்மகம்

விஷமம்

இதில் :

என்றெ

என்பது

அசனி

சான்கு வித
வாதத்தினாலும்,

றும் சார்ங்ககானுடைய கருத்து, .இவ்விரண்டும் இரர்ஜயகும்ரோ
கம் என்று வழங்கப்படும்,
1.
(1) அயாஸசாமான
வேலை
செய்வதாலும், wee Bulle
லும் அக்கடியும் சிறுகச் இறுக மேலோங்க வரும் மூச்ச ‘ape Sore aut
ஸம்” எனப்படும்,

(8)

சீவாஸமார்க்கங்களில்

Berri. ட்ட்ள்ள

சப

தீதை வெகு கஷ்டத்துடன் வெளிப்படுச் தகைமீல், கழுத்தும் இரண்
ஸைச் சேர்ந்த முகம் தேதலிய அவயங்களும் aud se: air
இரும்
பவும் மூடியாமல் அடிக்கடி மயக்கந்தரக்கூடிய ச்வாஸம் ₹*தமகச்வாஸம்”
எனப்படும்; கமசச்வாஸமே பிரகமகம், ஸர்தமகம் என்று இரு௨கைப்
படும் என்றும் மாசவகிதாகம்.
(8) ஒரு முறை
இருமல் வரும்போது
மூச்சு ஒரே இழுப்பாய் மே லுக்கு
வருமேயன்றி, மறுட டியும் இக்ச்
தில். வெளியிலிருர் து: உள்ளுக்கு சீவாஸம் வாங்கமூடியாமல் முகமெல்
லாம்
வெளுத் தத்
இணற்ப்போகும்
நிலைமபையையுண்டாக்குவது
ஊர்தவச்வாஸம்? எனப்படும். (4) தூரத் இிலிருப்பவரும் கேட்குமாறு
விருஷபபியோலி வேகமாகப் பிரயாஸப்பட்டு விடப்படுவது *மஹாச்வா

ஸம்? என்று சொல்லப்படுகிறது.

(8)

வெகு

கேரம் மூச்சுத்திணறி

உடம்பெல்லாம் வலியுண்டாய்
வயிறுப்பலுடன்
லவியர்வையும்விட்டு
பிராணன்போய் விடுவ துபோல் தோற்றுவது *சின்னச்வாஸம்” அகும்.

2. (1) இடையில் வெகுகோம்
விட்டுவிட்டு
சண்டத்தின்
அடியிலிருந்து வருவதுபோல் தோற்றுவது-. ₹கஷுத்ரஹிச்கா?. (9)
மிகமிஞ்சிய அன்னபானாதிகளால் ஒயிற்ரினுள்ளடங் பெ
ane’

வெளில.ரவதால் உண்டாகும்

விம்

8 IST
வ

வயு

CTI] OM GET,

ட்ட

co
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சார்ங்கதர் ஸம்ஹிதை.

[அத்தி-7.

“திஷ்ணம் பிததத்தினாலும், மந்தமானது GUE Denar;

பஸ்மகம்

என்

பது வாத பித்தங்களாலும் உண்டாகின்றன. 1 264,
அசோசகம்:--வாத பித்த கபங்களால் தனித்தனியே ஒவ்வொன்
றும், ஸம்பிபாதத்தினால் ஒன்றும், மனதுக்கு உண்டாகும் அருவருப்பு
௮ல்லது ஸங்கடங்களால் ஒன்றும் ஆக ஐர்.து அசோசகங்கள் உண்டா

கின்றன. 27%.
சர்தி--சர்தி

2 ஏழு விதம்;

மூன்று

தோஷங்களால்

தனித்

தனியே ஒவ்வொரு சர்தியும், குடலில் நிருமீகள் சேருவதால் ஒரு
வித சர்தியும், ஸச்நிபாதத்தினால் வேறொரு
சர்தியும்
அருவருப்

பான பதார்த்தங்களைக் காண்பதால் மற்றொரு சர்தியும்,
கர்ட்பந்தரிப்பதால் ஒருவித சர்தியும் உண்டாகும். 28%,
ஸ்வாபேதம்:--ஸ்வாபேதம் )

ளால் மூன்று விதமும், மேதஸ்
ஒருவிதமும், ஸக்நிபாதத்தினால்
ஒன்றும் உண்டாகும்.

அறுவிதம்;

என்னும்
ஒன்றும்,

வாத

ஸ்த்ரீகளுக்கு
பித்த

கபங்க

கொழுப்பு அஇகரிப்பதால்
தாதுக்கள் க்ஷிணிப்பதால்

29.

காமீயிலீரு5து மேலோங்கி வருவதுபோலவும் கம்பீரமான தொனியுடன்
கூடியதும் பலவித உபத்திரவங்களுண்டு
பண்ணு வதுமான விக்கல்

'“கம்பிரஹரிக்கா”. (4) சிறிது
கேரத்திந்கொரு முறை
சிரஸ்ஸையும்
கழுத்தை:பும் நடுங்கச்செய்துகொண்டு இரட்டையாக வரும் விக்கல்
“பமள ஜிக்கா”. (3) மர்மங்களைப் பீடி. த்துக்கொண்டும் உடலை தடுக்கச்
கெண்டும் இடைவீடாமல் உண்டாவது *மஹாஹிக்கா£,
1. ஒரு ஸமயம் நல்ல பரியும் மற்றொரு ஸமயம் ப௫ மந்தித்தும்
இருந்தால் விஷமாகீணி? பென்றும், பசிபுண்டாகும்போது அது தாங்க
மடியாகதாயிருர்தால்
é
wre “தீஷ்ணாக்னி? என்றும்,
றும், பசியே

யில்லாமல்

ஆஹ

£

த்தில் விருப்பமற்றிருந்கால் *மந்தாக்னி? என்றும், ஒரு இனத்தில்
அடிக்கடி உணவுகள் விசேஷமாய் . புஜிச்சகப்பட்டபோதிலும் அவை

யெல்லாம் பஸ்மீகரிக்கப்படுவ துபோல் எப்பொழுதும்

சாப்பிட

மென்& ஐ.
படும்.

என்றும் . கூறப்

3.

விருப்பம்

அதிகமானால்

வேண்டு

்

சர்தி-வமறம்

கஇருமீஜமான
சர்தியும்
படவில்லை.]
3.

*பஸ்மகாக்னி?

அல்லது

[மாதவநிதாநத்தில்

கர்ப்பிணிகளுக்குண்டாகும்

ஸ்ஃபேதம்--சண்டத்தின்

டைக்கமமல்,

வாச்தியாதல்,
தொணி

சர்இயும்

மாறுபடுதல்;

சேர்க்,
தொண்

அத்தி-7.]

பூர்வகண்டம்.

AT

கநஷ்ணுசோகம்:--த்ருஷ்ணாசோசமும் ஆறுவகைப்படும்; 1 வாத
பித்த கபங்களால் மூன்றும், ஸற்கிபாதத்தினால்
ஷயமடைவதால் ஒன்றும், சிலரோசங்களுச்கு

மற்றொன்றும் உண்டாகும்.

ஒன்றும், தாதுக்கள்
உபத்திரவரூபமாக 2

805.

மர்ச்சர்ரோகம்:--மூர்ச்சாரோகம்

வா.தஜம்,

பித்தஜம்,

.ர்ரிபாதஜம் என்று சான்கு விதமாகும் 3. 815.
பீரம்ம் முதலியன: பிரமம் என்னும் தலைச்சுற்றல்,
தற்த்ளை யென்:னும்

சோம்பல்,

ஸச்யாஸசோகம்,

இளைப்பு இவற்றில் ஒவ்வொன்றும், ஒவ்வொரு.
மதம்:--வாத
1,

பித்த

சபங்களால்

கபஜம்,

கிச்திரை,

4 கலாகி

விதமேயாம்.

மூன்று

தருஷ்ணாரோகம்நீர் லெட்கையினால்

என்தற

82,

மதங்களும் 5, ஸந்தி
உண்டாகும்

வியா ®.

'[மாதவதிதாகத்தில் மூன்று தோஷு்களாலும் விரணங்களிலிருக்து
இரத்தம் அபரிமிதமாய் வெளிப்படுவதாலும், மற்.ஐ தாதுச்கள் க்ஷ்ணிப்

பதாலும், ஆமம் என்றெ ஒருவித அஜீர்ணதோஷத்தினாலும், உப்பு
புளிப்பு முதலியவை மேலிட்ட உணவுகளை யுண்பதாலும் அக ஏழு
. விதமான தருஷ்ணாரோகம்
உண்டாவதாகக்
கூ தப்பட்டிருக்க றது...
வேறு சல ரோகங்களுக்கு விசேஷக் குறியாகக் சோன்றும் உபத்திரவ
ரூபமான தீருஷ்ணை இந்த ரோகத்துடன் கூட்டி எண்ணக்கூடியதா
யில்லை.
ஸர்நிபர்தத்தினால்
உண்டாவதையே
ஆமதோஷத் தினால்
ஏற்படும் த்ருஷ்ணை யென்றும் குறிப்பிட்டி ௬௧
து.]
உபத்திரவம்-- ஒரு
சோகத்தைக்
சாரணமாகச்கொண்டு

வேறு வியாதி.
உற்பத்தியாகும்.
3. மூன்று தோஷங்கள், இரத்தம், மதுபானம்,
விஷம் ஆச
ஆறு காரணங்களால் ஆறுவித ஞூர்ச்சை
யண்டாவசாக
மாதவகர
னுடைய கொள்ககை.
4,

ஸர்யாஸம்-ரஸ்ஸாக்குள்

உஷ்ணம்

அல்லது

பி சகம்

அதிகரித்து, ஸங்நியாதத்தினால் உண்டாகும் ஒருவித கூர்ச்சாரோகம்.
5. மதம்--வெறி
[மாதவகரன் முதலியவர்களால் “பதரோகம்,
என்று தனிப்பட ஒரு ரோகம் வாதாதிதோஷங்களால்
ஸம்பவிப்ப
தாகக்
உறப்படவில்லை.
பிறகு வரும் மாதாச்பயத்தில் இத சேர்ச்
சப்படுதி௫ து.]

48.
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

fy SET

பாதத்தினால் ஒன்றும், இரத்தத்தினால் ஒன்றும், 1 மதுபான தினால்
மற்றொன்றும், விஷவேகத்தினால் வேறொன்றும் உண்டாகும். 88.
மதாத்யயம் ழதலியன:--மதாத்பயம் 2 என்கிற ரோகம் தனித்
தனி தோஷத்தினால்

ஓவ்கொன்றும்,

ஸந்நிபாதத்தினால்

ஒன்றும்

ஆக நான்கு வகைப்படும். பரமதம், 3 பாகாஜீர்ணம் 4, பாகவிப்ரமம், 5
பாகாத்யயம் ந இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமேயாம். 8$,
தாஹரோகம்:--தாஹம் என்ற காங்கை இரத்த - பித்த ஸம்
பர்சத்தினாலும், இரத்தத்தினாலும்,

கத்தினாலும், தாதுக்கள்

நாவறட்டியினாலும்,

க்ஷ்ணிப்பதாலும்,

படுவதாலும், வயித்றில் இரத்தம்

பொடந்து

கேவல பித்

மர்மஸ்கானங்களில் அடி.
நிரம்புவதாலும்

ஆக ஏழு

கா.மணங்களால் உற்பத்தியாகின்றன. 85, 86.
உன்மாதம்:--மூன்று
தோஷங்களால்
தனித்தனியே
ஓவ்
வொரு உன்மாதமும், ஸக்கநிபாதத்தனால் ஒன்றும்,
வீஷப்பிரயோகச்

தினால்

ஒன்றும்,

மனகோய்களால்

மற்றொன்றும்

ஆக

ஆறு

உன்

மாத ரோகங்கள் உண்டு, 87.

1.

இரத்தமதம்--இரத்தத்சைக் குடிப்பதாலுண்டாகும் வெறி.
மீதமிஞ்சிய மதுபான கத்தினால் உண்டாகும் ரோகம் மதாத்ய .
யம் எனட்டடும்.

8.
சோம்பலும்

மலமூத்திரங்கள்

மேலிட்டு,

பளுவாயீருப்ப துடன்

ஸர்திகளிலும்

கோயண் டானால், ௮.5 மதம்

4,

பானம் பண்ணிய

யறியவல்லமைபத்று..

ரகளை

கபம் மீகவும் அதிகரித்து,

தலையிலும்

*$பரமதம்”

எனப்படும்.

வயிற்றுப் பொருமலும், வாந்தியும், தொண்டையீல்
5...

ஸஹிக்கக்கூடாத

மது ஜீர்ணமாகாமல் பொறுக்க

டானால் அது *பாநாஜீர்ணம்' எனப்படும்,
இருதயம், தொண்டை,

தில் அழற்சியும், மூக்கு மூகலான

மற்றும் பல

சரீரம்

பந்தகமடைந்து,

முடியாத

எரித்தலும்.

அவயவங்கள்

அவயங்களிலிருக்து

சபம்

உண்
இவத்

அதக

மாய் பெருகுவதும், மூர்ச்சையும், வாந்தியும், ஜ்வரமும், தலையும்,
மத்ய ஸம்பர்தமான
உணவு
வகைகளில்
வெறுப்பும் உண்டாக்கும்
வியாதி 4பாஈவீப்ரமம்? என்று கூறப்படும்,
6. பாகாத்பயம் என்ற
பிணி
மாதவநிதாகம்
லியவற்
நில் தனியாகக்
கூறப்படவில்லை,
[பெரும்பாலும்
Cen dumb
என்பது மதாத்யயச்இினால் நேரிடச்கூடி.ப அபாயகரமான் ஒருவகை
கிலைமையாகும்.]

அத்தி - 1.]

பூர்வகண்டம்

பூதோன்மர்தம்:--பூதோன்மாதம்

49
இருபது

விதம்;

தேவர்,

அஸார்,
கந்தர்வர்,
இன்னார், யக்ர், பித்ருதேவதைகள், குரு
சாபம், பிரேதம், குஹ்யகர்,2 வருத்தர், ஹித்தர், பூதங்கள், பிசாசங்
கள், ஜலதேவதைகள், காகங்கள், பிருஹ்ம ரக்ஷஸ்ஸுகள், இராக்ஷஸர்,
கூஷ்மாண்டதேவகதை,3
எஏவலெனப்படும்
கருத்பை
வேதாளம்

இவற்றால் பூதோன்மாதங்கள் இருபதும் உண்ட-ன்றன.

88-89.

அபலிமாரம்:--அபஸ்மாரம்4 வாத பித்த கபங்களாலும்,
பாதத்தினாலும் ஆக நான்கு காரணங்களால் உண்டாகின்றது,
ஆமவாதம்:--€ல்வாயு

எனப்படும்

பித்த கபங்களாலும், ஸச்நிபாதத்தினாலும்
usBunGormg.
414:
பித்த

ஆமவாதரோகமும்

ஆக

வாத

மான்கு விதமாய்

உற்

சூலை:---சூலையென்னும் வயிற்றுகோய் எட்டுவிகம்; அவை வாத
கபங்களால் ஒவ்வொருவிதமும்,
தவர்த்வ தோஷங்களால் த

மூன்றுவிதமும், ஸச்நிபாதத்தினால்

ஒன்றும் ஆக எண்வகைப்படும்.
ஜெ.

ened
405.

Life
சூலை

குண்டான
1.

42%.

ஒன்றும், ஆமதோஷத்தினால் 5

gv மழதலியன:--உணவு
பரிணாமசூலை யெனப்படும்;

காரணங்களாலேயே

ஜீர்ணமாகுங்கால்
உண்ட7
இதுவும் ஸாதாரண குலைச்

எட்டுவிதமாய்

உற்பத்தியான் ஐது;

பிரேதம்--ஒருவன் அபரிமிதமான பாபங்களைச் செய்து இத

ந்தபின், உத்தரக்ருத்பங்கள்

அவனுக்கு

ஈடவாமற்போனால்,

ஈரகானு

மோக்ஷ்மூ
பவம் செய்து முடிந்த பிறகும் ஈல்ல ஜன்மமுமில்லாமல்,
பிரேதம்.
பெயர்
அதன்
நேரிடும்;
மடைய முடியாமல் தவிக்க
2. குஹ்யகர்--நிதிகளைக் காக்கும் பூதங்கள்.
3.

உஷ்மாண்ட

தேவதை--சவனுடைய

பிரமதகணத்தில்

இருக்கும் கூஷ்மாண்டம்போன்ற வயிந்றையுடைய பூதங்கள்,
அபஸ்மாரம்---காச்கைவலி.
வாதபித்தம், வாதகபம், பித்தகபம் என்றவாறு இரட்டைப்
பட்ட தோஷங்கள் தவம்த்வங்கள் எனப்படும்.
6.
ஆமதோஷம்--இதைப்ப ற்றி 40-வது
பக்கத்தில் டிப்பணி
யில் 2-என்று குறிப்பிட்டிருட்பதைப் பார்க்க.
4.
5.

A,

50.

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

மேலும் அன்ன தரவசூலை, ; ஜ்வர
ஒவ்வொரு விதமேயாம், 43, 44,

[அத்த 7

பித்தசூலைஜ என்றெ இவ்விரண்டும்

உதாவர்த்தம்:--உதாவர்த்தம் 3 என்னும் ரோகம் பதின்ஞூன்று
வகைப்படும்; அவற்றுள் பசியை அடக்குவதால் உண்டாவது ஒன்று;
நாவறட்சயை அடக்குவதால் ஏற்படுவது
இரண்டாவது; கித்திரை
யைத் தடுப்பதால் உற்பத்தியாவது
மூன்றாவது; ச்வாஸத்தை கிக்ர

ஹம்

செய்வதால்

ஸம்பவிப்பது

சான்காவது;

மேலோங்கி

வரும்

வாந்தியை அடக்குவதால் ஜணீப்பது ஐக்தாவத்; தும்மலைத் தடுப்ப
தால்
உண்டாவது
ஆறாவது;
கொட்டாவியை
அடக்குவதால்

நேரிடுவது

ஏழாவது;

எப்பமென்னும்

உற்பத்தியாவது எட்டாவது;

ஒன்பதாவது;

சுகத்தை

கண்ணீரை

அடக்குவதால்

தேகச்கெறிவைத்

தடுப்பதால்

அடக்குவதால்

ஏற்படுவது

ஸம்பவிப்பது

பத்தாவது;

மூத்திரத்தைத்
தடுப்பதால் உண்டாவது பதினொன்றாவது; மலத்
தைக் கட்டுவதால்
ஜனிப்பது பன்னிரண்டாவது;
அபாகவாயுவை
அடக்குவதால் உற்பத்தியாவது பதின்ஞூன்றாவது;4 இந்த உதாவர்த்
1.
ஹாரம்

பத்தியமும் ௮பத்தியமுமான உணவுகளைச் கலந்துண்பதால்
ஜீர்ணமான பிறகோ, ஜீர்ணமாகும்போதோ, ஜீர்ணமாகாம

லிருக்கையிலேயோ

எந்த

சூலை

உண்டாகிறதோ

அது

அன்னத்ரவ

சூலை எனப்படும்.
2. ஜ்வரம் விசேஷமாய் அடித்து, அதனால் குடலில்
அதிகரித்து உண்டாகும்
சூலை ₹ஜ்வரபித்தசூலை ? என்று
லப்படும்,

[மாதவநிதாநம்

பிடப்படவில்லை.]

முதலிய

தால்களில்

இக்க

பித்தம்
சொல்

சூலை

-

குறிப்

்

8. குடலுக்கும், துவாரமுள்ள மூச்தரநாளம் முதலிய மற்ற
அவயவங்களுக்கும் இயற்கையில் அமைந்துள்ள
உம் நோக்கச் செல்
லும் அசைவு இயற்கைக்கு மாறாக மேல்நோக்கி அசையத் தலைப்படு ,
வதால் உண்டாகும் ரோகம் *உதாவர்த்தம்” என்று உ றப்படுதிற து.

குடலுக்கு இயற்கையான கெளியுந்தன்மை
motion) என்றும்,

அவர்த்தம்

மேல் கோக்க யுண்டாகும்

தம் என்றும் கருதப்படுகிறது,
4.

பரி, தாஹம், மல மூத்திர விஸர்ஜன

டாகும் உணர்ச்சி முசலியவை
6

(ரகவ

அவ்வசைவு
Der

வேகங்கள் எனப்படும்,

உதாவர்சத்

Beak

கண்

:

நா

பூர்வகண்டம்.

அத்தி-1.]

தங்களுள் இறுதியிற் கூறிய மூன்றும் பல சவ்னுகளூச்குக் காரண
மான உபத்திரவங்களை யுண்டுபண்ணக் கூடியவையாகும், - *5_-48,
ஆநாஹமழல் உரோக்ரஹழம்:--வயித்றுப்
இருவகைப்படும் ;ழ அவற்றுள்
ஆகாஹரோகம்

டொருமலெனப்படும்
குடலில் பக்வாசயம்'

Beran
பிரத்யா

என்றெ பாகத்தில் உற்பத்தியாகும் பொருமல் ஸாதாரண
என்றும்) இரைட்பை பென்கிற ஆமாசயத்தில் உண்டாவது
ஏன்றும்

நாஹம்”

கூறப்படும்,

மாரடைப்பு

ஷ்நத்சோகம்:--இருதயத்தைப் பத்திய
வாத

உரோக்ரஹ

சோகம்

ஐச்துவிதம் ;.

49.

ரோகம் 1 ஓசே விதம்,
அவற்றுள்

என்னும்

பித்த

ஸந்நிபாதத் தினால்

மூன்று,

கபங்களால்

ஒன்று 2 , நமிகளால் ஒன்று ஆக ஐந்து வசைமாம். 50.
எண்வகைப்படும் ; 8 அவற்றுள்
உதரரோகம்:-- உகரசோகம்
ஸர்கிபாதத்தினால் ஒன்று, வயிற்
வாத பித்த கபங்களால் (மூன்று,
மண்ணீரல் என்னும்
றில் ஒருவித நீர் சேருவதால் மற்றொன்று,

-ப்லீஹம் வீங்குவதால்

ஒன்று,

முள்

குடலில்

முதலியவை

அவத்றால் குத்தப்பட்டு துவாரம் உண்டாம் விடுவதால்

தத்தினால் ஒன்று ஆக எட்டு விதம்.

“சேர்ந்து
wor

ஒன்று,

515.

மூன்றும்,
வாத பித்த சபங்களால்
தன்ம்ம்: உ குன்மரோகம்
தீவந்த்வதோஷங்கனால் மூன்றும், ஸம்நிபாதத்தினால் ஒன்றும், இரத்
584.
தத்தினால் ஒன்றும் 4 ௮௧ எட்டு விதமாகும்.

ஒருவித
உண்டாசும்
1. உரசோக்ரஹம்-ச்வாஸகாளத்தில்
இது . குறிப்பிடப்படவில்லை. அனால்
வாதரோகம். மாதவகரனால்
£ உரோகாதம்? ஏன்று மற்றொரு வியாதி அங்கு குநிச்கப்படுகிற து.
உண்டாவதாக
ஹ்ருத்ரோகம்
ஒரு
2. .ஸர்நிபாதத்தினால்
-ஸுச்ருதரால் கூறப்படவில்லை
.

உதரம்

மே

ரோகம்

வயிற்றுக்குள்

;

டலுச்

னன

ம், wa Balen -

வெளியில் கணீர் FI:nad aoe

வயிற்றின்
சொல்லப்படும்,
-படுங்கால் அது (ஜலோதரம்” என்று
இடது பக்கத்திலுள்ள மண்ணீரல் வீங்குவதால் ₹ப்லீ § Cau grit? என்

இற வியாதி உண்ட:;வ௮
யக்ருத் வீங்குவதால்'
டாகின் ற து. ]
4,

மில்

இச த்த

ஏற்படும்

போல், வலது
*பக்ருத்தாலீ?

புறத்தில்

என்கிற

கு: ன்மம்- இத்த ரோகம்,

கோளாறுகளால்

என்கிற

கல்லீரல்

கல்ம:ச்தரோகம்
ஷ்.த்ரீ களுக்கு

கருப்பையினுள்

உண்

மாதலிடா

உண்டாகின்றது;

52.

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை
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மத்மர்காதம்:--நீரடைப்பு என்ற
மூத்ராகாதரோகம் பதின்
மூன்று வகைப்படும் ; அவற்றுள் வாதகுண்டலிகா என்பது முதலா
ag;
இரண்டாவது
வாதரஷ்டீலா $; மூன்றாவது
வாதவஸ்தி ;
மூத்ராததம்
நான்காவது ; ஞூதஜடரம் ஐந்சாவது ; CLP BL SB pULILD
ஆறாவது ; ஏழாவது மூத்ரோத்ஸங்கம் ; எட்டாவது ஞூத்ரக்இரந்தி ;
ஒன்பதாவது
ஞூத்ரசுகீரம் ழ
மலாகாதம் பத்தாவது ; ஞூத்ரஸரதம்
பதினொன்றாவது; உஷ்ணவாதம் பன்னிரண்டாவ து ; வஷ்திகுண்

டலிகா பதின்மூன்றாவதாம் ; 1] இவற்றுள்

இறுதியிற் கூறிய ஞூத்திர

மோகங்கள் மூன்றும் மிகவும் கொடியவையாகும்.

ஆகவே ஸ்த்ரீகளுச்கே

இவ்வியாதி

ருக்கு உண்டாகாதென்று

உண்டாகச்

58-56,

கூடுமேயன்றி புருட

கூறப்படுகிறது ; ஏழு தாதுச்களில்

ஓன்

மீன இரத்தம் ஒறாவாறு விகாரமடைவகால் புருடருக்கும் வயிற்றில்
இரத்த குன்மம் உண்டாகச் கூடுமென்று சிலரது கொள்கை,

1.
மடைந்து

(1) வஸ்தியெனப்படும் மூத்திரப்பையினுள்
அப்பையீன்

உட்புறத்திலேயே

வாயு

பிரகோப

ஸ ஞ்சரிப்பதால்

மூத்திரம்

“அடிக்கடியும் ' வெகு சொற்பமாகவும் வெளிவருமாயின் அது
குண்டலிகா£ எனப்படும்.
(2) வாயுவானது வஸ்இயையும்,

‘ang
குத

மார்க்கத்தையும் அடைத்து, வஸ்இயில் பொருமலை புண்டாக்கி வீங்
கச் செய்தால் ௮து *அஷ்டீலா? எனப்படும் ; (கூழாங்கல் எனப்படும்
௮ண்ட வடிவமான ஒறுவித.வழுக்கைச் சல் வட தேசத்தில் அஷ்டீலா
என்று முன்னால் வழங்கப்பட்டதாம் ; அவ்விதக் சல்லைப். போலவே

இல்லீக்கமும் காணப்பட்டதால் இதற்கும் ௮ஷ்டீலா என்று பெய
ரிடப் பெற்றது). (8) மூச்திரவேகத்தை அடக்குபவனுக்கு வஸ்தஇயி

னுள் வாயு பிமோகோயித்து அ௮ப்பையின்
அவாரச்தகை
அடைத்து
விடுவதால் சிலருக்கு மூத்திரம் வெளிவர
முடியாமற் போய்விடும் ;
அந்த ரோகம் “வாதவஸ்தி? எனப்படும்,
(4) மூத்திரத்தை அடக்கு
வதால் சிலருக்கு மூத்திரம் வேகமாய் வெளிவராமல் வெகு மகச்தமாய்
வருமானால் அது ஞூ. தீதிராதீதம்£ எனப்படும்,
(5) மூச்திவேகச்தை
அடிக்கடியும் தடுப்பதால் வஸ்இயின் €ழ் துவாரம் அடைப்பட்டு
௨ஸ்இ
யில் பொருமலுண்டாய் அவவவயவம்
காபிக்கு மேல் செம்பினால்

அது “மூதஜடரம்” என்று கூறப்படும்,

(6) சரீரவறட்டியுடன் பலம்

குன் தியவனுக்கு வஸ்தியில் வாயு பித்தம் இரண்டும் பிரகோபி
த்து:
மூத்திரத்தை வற்றச் செய்தால் அது “மு.தீரக்ஷயம்? எனப்படும்.
(7)
வஸ்தியிலோ,
எத்திலோ, லிங்கத்தின்
முூனையிலோ
.பிரகோபு
மடைந்த arses Deyn மூச்இரம் கடைபடுவதுடன்..
இரத்தமும்

அத்தி - 7.]

பூர்வகண்டம்.

.
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ழத்ர கீருச்சிரம்:--நீர்ச் சுருக்கெனப்படும் epsréGeArn எட்டு
விதம்; அவற்றுள் வாத பித்த கபங்களால் மூன்று விதமும், எங்கி
பாதத்தினால் நான்காவதும், சுகரத்தனால் ஜக்தாவதும், 1 மலபந்தத்

'இனால் 2 ஆறாவதும்,
இற

கல்

அபிகாதத்தினால்

மூத்திரத்தோடு

அச்மரீ

8 ஏழாவதும்,

எட்டாவதும் உண்டாகிறது.

அடைபடுவதால்

வந்தால் அது

*மூ.த்ரோத்ஸங்கம்?

வஸ்தியின் அடி.த்துவாரத்தில் உருண்டை

என்

57,—58.

எனப்படும்.

(8)

வடிவாக ஒரு கிரம்தி உண்

டாய் இடீரென்று
மூத்திரத்தைத் தடுத்தால் ௮து * ஞூ£தீரக்கிரந்தி ?
எனப்படும், (9) மூத்திரத்துடன் ரேதஸ் கலந்து வருவதால்' சாம்பல்

கலந்ததுபோல் மூத்திரம்
படும்;
(10) மலத்தின்

வெளியாகும்; அது ₹மூதீரசுகீரம்? எனப்
வேகத்தைத் தடுப்பவனுக்கு உதாவர்த்த

ரோகம் உண்டாய், : அதன் மூலமாய் ஞூத்திரத்திலும். மலத்திற்குண்
Lier மாற்றம் முதலியது தோன்றும்; அது ₹ மலாகாதம் * - என்று
வழங்கப்படும்.
(11) வாயுவினால்
பித்தமாவது
கபமாவது இரண்டு
. மாவது இறுஇப்போய், மூத்திரம் மஞ்சள்
நிறமாகவோ வெண்மை
யாகவோ சென்னிறமாகவோ எரித்தலுடன் Gast
asst sg

'£ மூதரஸாதம் ? ஏன்று சொல்லப்படுகிறது.
வுழைப்பினால்

நிறமாகவும்

பிரகோபமான:

இரத்தம்

பித்தம்

கலந்ததுமாய்

(12)

மிதரிஞ்னெ சரீர”

வஸ்திபை யடைந்து, மஞ்சள்

மூத்திரத்தை

கஷ்டத்துடன்

asst
யுண்டாக்கி
வெளிப்படுத்தினால் ௮து * உஷ்ணவாதம் ”
எனப்படும்,
(18) வெகு வேகமாய் ஓடுவது முதலிய ஆயாஸ கரமான
காரியங்களால் இடீரென்று. வஸ்தி. இடம் புரண்டு கர்ப்பத்தைப். போல்
நாபிக்குமேல் : தூக்கிக்கொண்டு: நின்றால் ௮து * வஸ்திகுண்டலிகா £
எனப்படும்.

1,

ஏதேனும்

தோஷத்தால்

விகாரமடைர்ச

சேதஸ்ஸானது

.மூத்திரகாளத்தினுள் வந்து தங்கியிருந்து மூ.த்திரத்திற்குத் சடையை
யுண்டுெபண்ணி, வஸ்தியிலும் லிங்கத்திலும் வலியைத் தரும்.

2. மலமானது
அவ்விடத்திலேயே
Gag அ௮ருலுள்ள

மலாசயத்தில் சிக்கிக்கொண்டு, மேன்மேலும்
விருத்தியாவதால்,
மலாசயத்திற்கு
எதிரில்
மூத்திராசயமூம் தாக்கப்பட்டு, த்தி காளம்

அதனால் சிறிது அடைபட்டு மூத்ரக்ருச்சரம் உண்டாகும்.
8.
ஏதாவது. அடிபட்டு, சல்லியம் ஏதேனும் உட்புகுந்து மூத்திர

மார்க்கத்தில் தடையை
புண்டுபண்ணுமாயின்
க்ருச்சிரம் ? உற்பத்தியாகும்.

£ அபிகாதஜ

ஜூத்ர

[அத்தி. 7
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அச்மரீ:--அச்மரீரோகம் 1 நான்கு விதம் த அவற்றில் வாத பித்த
கபங்களால் மூன்றுவித அச்மரீ ரோகங்களும், சுக2த்தினால் மற்றொரு
அச்மரீ சோகமும் உண்டாகும். 59.
மேஹம் அல்லது பிரமேஷ்ம்:--மேஹரோகம் இருபது வகைப்
ஸுராமேஹம்,
பிஷ்ட
படும் ற அவையாவன :--இக்ஷுமேஹம்,
Grand, ஸாற்தாமேஹம், சக்ரமேஹம், உதகமேஹம், லாலாமேஹம்,.
மாஞ்ஜிஷ்டமேஹம்,.
சரைர்மேஹம்,
ஹிகதாமேஹம்,
சதமேஹம்,

ஹாரிதாரமேஹம், நீலமேஹம், இரத்தமேஹம், கருஷ்ணமேஹம், க்ஷா.ர
மஜ்ஜாளேஹம், மதுமேஹம்
மேஹம், ஹஸ் இிமேஹம், வஸாமேஹம்,
இக்ஷுமேஹம் முதல் சகைர்மேஹம்
என்பலையாம் ; 2 இவற்றுள்
லசையிலுமூள்ள பத் துமேஹங்களும் கபத்தினாலம், மாஞ்ஜிஷ்ட மேஹம்

முதல் ்ஷ£ரமேஹம்

வரையிலுமுள்ள

ஆறும் பிதததினாலும், மத்த
00-02].

கான்கும் வாதத்தினாலும் உற்பத்தியான் நன.
1.

வாயுவானது

கப பித்தங்களையம்,

வஸ்தி

முதலிய மூத்திர

மூத்திரத்தின் திரவ

மார்க்கங்களிலுள்ள

பாகத்தையும், சுகரத்தையும்

"சோஷணம் செய்வதால் மணல்களைப் போன்ற இல கடின பதார்த்தம்
கன் உண்டாகும் ; அவை *அச்மரீ? என்று சொல்லப்படும் ; மணல்
களைப்போன்ற இப் பதார்த்தங்கள் சிறிய பருக்காங்கற்களைப் போல்.
'இருக்தால் அவை *₹ சர்க்கரா * எனப்படும்;
்
2.

மேஹ்ரோகத்தில்

மூத்திரமானது

நிறம்,

மணம்,

சுவை

முதலியவைகளால் இ-்ஷ-ஈ௩உரஸம் முதலியவந்நிற்குச் சமானமாயிருக் தால்
அததற்குத் தகுக்த பெயரால் அகத்தந்த மேஹரோகமும் வழங்கப்படு
இறது.
இக்ஷு-கருப்பஞ்சாறு ; ஸாு௩ரா- கள்; பிஷ்டம்-௮ரிசி முத
லியவற்றீன் மாவு ; ஸாந்தீரம் - தோய்ந்துபோன பால் மூதலியதைப்
போன்றது ; சுகரம்-ரேசஸ் ; உதகம்-ஜலம் ; லாலா-உமிழ்நீர்; £ தம்...
வெகு குளிர்க்தது ; ஹிகதா-பருக்காங்கல் அல்லத மணல் ; சகைர்

மேஹம்-வெகு Pfu அளவில் அடிக்கடியும் போகும் மூ.ததிரரோகம் ;.
மஞ்ஜிஷ்டை-ஒர் சாயமீடும் வேர் ; ஹரிதரா-மஞ்சள் ; நீலம்-நீலகிறம்
அல்லது நீலியைப்போன்றது ; ரக்தமேஹம் - இரத்த
கிறமானதும்
இரகத்தத்துடன்' கூடியதுமான மேஹம்; இருஷ்ணம்- மிகவும் கறுப்
பானது ; க்ஷாரம்-உப்பு முதலிய சில காரட்பொருள் ; ஹஸ் திமேஹம்-

யானையைப்போல் அதிகமாக மூத்திரம் வெளிவீடுதல் ; வஸா-மாம்ஸம்
கழுவிய நீர் போன்றது ; மஜ்ஜா-ப்ஜ்ஜை. மென்னும் எலும்புக்குள்:
எடங்கய ஒர் சான ; மத-சேன்.
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38-1.)

ஸமயம்

ஸோம் சோகக்:--ஸ்த்ரீகளுக்கு ல

வெண்ணிற

இரவம்

“ “ஸோமரோகம்”

கருப்பையிலிருக்து

மேஹசோகம்

அவ்வித

வெளிவருவதுண்டு;

என்று சொல்லப்படும்; இது 1 ஒரே விதமாம், 68.

பிரமேஹ பிட்கைகள்:--பிரமேஹபிடகை 2 பத்துவிதம்; அவை
யாவன:--சராவிகா, கச்சபிகா, புத்ரிணீ; விதா, அலஜீ; மஸூரிகா,
விதாரிகா, வித்ரதி என்பலையாம்; 3 இவை
ஸர்ஷபிகா, orld,
மேஹரேககத்திற்கு உபத்திரவங்களாய் உண்டாவதியல்பு. 645.
மேதோ ரோகழம் சோதையும்:--மேதோ விருத்தி * யென்
னும் அதிஸ்த்தாலசோகம் ஒரே விதம். சோபம் அல்லது சோதை
தனித்தனி
அவற்றுள்
என்கற நீர்க்கோவை ஒன்பது வகையாம்;
தோஷத்தினால் உண்டாவது மூன்று; தவர்த்வ தோஷங்களால் உண்
டாவது

மூன்று; ஸர்கிபாதத்தினால்

அபிகாதத்தினால்

ஒன்று;

விஷ ஸம்பந்தத்தினால் மற்றொன்றும். 655.
் விநத்தி, அண்டவிநத்தி, கண்டமாலை,
ரோகம் ஏழுவிதம்; அவற்றுள் வாதம், பித்தம்,

1.

ஸோமரசோகம்

மாதவகரனால்

ஒன்று;

|
கண்டாலதீ: விருத்தி
கபம் இவத்றால் மூன்.

கூ றப்படவில்லை.

ஆனால்

நிர்ணயஸாகர ௮ச்சுக்கூட த்தில்
வெளியாயிருக்கும்
மாதவதிதார£க்
இன் இது தியில் அனுபந்தத்தில் இரத ரோசம் சேர்க்கப்பட்டிருக்றெது.
பாவ ப்ரகாசம்
முதலிய சல
இரந்தங்களிலும்
இது
குறிப்பிடப்
பட்டுள து.
2. பிரமேஹ
பிடகை: ட பேதகாவிகளுர்குண்டாகும்
இரர்
ஜப் பிளவை என்னும் இலந்தி.

8. சாரவிகா---சராவம் என்றால் அகல். எனப் பொகுள். அதைப்
போன்ற து சராவிகா; கச்சபிகா---அமையைப்போன் றது; புத்ரிணீ-சுற் திலும் சிறிய கொப்புளங்களுடன் கூடிய பிளவை; விஈத்--வெகு
ஆழமுள்ளதும் விசே௨
வலியுண்டுபண்ணுவதுமான
பிளவை;
அலஜி--பல
பருக்களுடன் கூடியதும்,
வெளுப்பும்
இவப்புமான
வர்ண முடையதும்,
வெகு துன்பர். தருவதுமான
ரிகா--கடலைகளுக்கு ஒப்பான து; ஸர்ஷமபிகா--வெண்

னமாயிருப்ப து; ஜாலிரீ--வரிசையாய்
களுடன்

வீல்கயெழும்பிய

கூடியது; ' வி தாரிகா-.-நிலப்பனங்தழேங்குக்கு

விதரதி--விப்புருதியென்று வழங்கப்படும் ௪ம்ழ்க்கட்டி,
4,
(மேதா

இிலந்தி; மஸு௫ு
கடுகுக்குச் சமா

கொழுப்பு
விருத்தி”

மிகவும்

எனப்படும்.

அதிகரிப்பதால்
ட

மாம்ஸஜாலல்
ஒப்பான து)

உண்டாகும்

ரோகம்

56.

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை

[அத்தி -7

அம், இரத்தித்தினால் ஒன்றும், மேதஸ் என்னும் கொழுப்பினால் ஒன்

(ம், மூ.த்திரத்தினால் ஒன்றும், குடலிறக்கத்தினால் ஒன்றும் உண்டா

இன்றன."
அண்டவிருத்தி என்பது ஒரே விதம்.
கண்டமாலை,
கண்டாலஜீ என்ற். ரோகங்களும் ஒவ்வொரு விதமாம். 66—674.
கிரநீதி:--இரந்தி? என்னும் வியாதி ஒன்பது விதம்; அவற்றுள்
மூன்று

தோஷங்களால்

தினால்

ஒன்றும்,

ஞூன்றுச்

தரந்திகளும்

விரைகளின் 5 தோஷத்தால்

இரத்ததோஷத்

ஒன்றும்,

மேதோ:

தோஷத்தினால்* ஒன்றும், விரணத்தினால் ஒன்றும், அஸ்த்தி தோ
ஷத்தால் ஒன்றும்,
por. 684,
தம்,

மாம்ஸதோஷத்தினால்

ஒன்றும்

உண்டாகின்

௮ர்புதம், யானைக்கால:---அர்புதசோகம் 5 ஆறுவிதம்; வாதார்பு
பிதீதார்புதம், கபார்புதம், மாம்ஸார்புதம், மேதோர்புதம், இரத்

1. விருத்தி--௮ண்டம்
என்கற
[மூத்திரவேகக்தை
அடக்குபவனுக்கு

பீஜம் பருத்துப்போவது.
அண்டத்தில்
அவ்விதத்

Bran ஒன்று சேர்ந்து மூத்திர விருத்த உண்டாகும்.
௮ண்ட
விருத்தி யென்று தணியாக ஒரு விருத்திரோகம் மாதவகரன் முதலி
யவர்களால் கூறப்படவில்லை.
கழுத்துக்கு மேல் லெ விரணங்கள்
வரிசையாக உண்டாவதுண்டு; ச்வாஸாசய ஸம்பக்தமான கழலைரோக

மூள்ளவருக்கு

இவ்வித

கட்டிகள்

முக்ெமாய்

உற்பத்தியாகும் 9

இவை *கண்டமாலை” என்று சொல்லப்படுகன்றன.
ஒரு கட்டி உண்
டாய் ௮து உடைந்து போய் ஆறிய பிறகு அதன் பக்கத்தில் மத்ரொ

ன்று உண்டாவது

*கண்டாலஜீ”

எனப்படும். இதற்கே

*அப2”

என்

றும் பெயருண்டு,]

போய்

2.

கரந்தி--மாம்ஸம் கொழுப்பு இவை முதலியவை கெட்டுப்
உண்டாகும் ஒருவித கடினமான கட்டி ; இரத்தக்கரர்த,

விரணக்கிரந்தி, ௮ஸ்த்திகரந்தி, மாம்ஸக்கிரந்தி
மாதவ கிதாகத்தில் கூ தப்படவில்லை.

என்னும்

8. ஹிரைகள்.-காரிசத்தக்குமாய்கள்--அதக
சிலருடைய சை கால்களிலுள்ள ஹிரைகள் பருத்து

கொள்வது இயல்பு; அவை ஸிராக்ரர் இ எனப்படும்.
4, மேதஸ்- கொழுப்பு;
கொழுப்பானது

இரக்திகள்

வேலை செய்யும்
முடிச்சு கட்டிக்
இலருக்கு

ஒவ்

வொரு அவயவத்தில் அதிகமாகச் சேர்ந்து கட்டிகள் உண்டாகக்
கூடும் ; அவ்விதக் கட்டிகள் (மேதோூரர்.இ” எனப்படு?ன் நன.
5.

அர்புதம்--புரைகுழல்,
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58-1]
தார்பதம் என்பவையாம்.

ச்லீபதம் என்கற யானைக்கால் வாதஜம், பித்

கஜம், கபஜம் என்று மூன்று விதமாம்,

694.

வித்ரதி:--வித்ரதி! ஆறு விதம்; அவற்றுள் வாத பித்த கபங்க
ளால் தனித்தனியே மூன்று வித்ரதிகளும், இரத்த தோஷத்தினால்

ஒரு வித்ரதியும், அடிபவெதால் ஒரு விதமும்,

ஸர்கிபாதத்தினால் ஒரு

விதரதயுமாம். 70].
விதம், அவையா
பதினைந்து
விரணம் ங்கள்?
விரணங்கள்:
இரத்தவிரணம்;
,
கபவிரணம்
,
சதவிரணம்
௮ன:--வா தவிரணம், "19
, ஸக்நி
கபவிரணம்
பித்த
்,
்மவிரணம
வாத பித்தவிரணம், வாதச்லேஷ
விர
கபரக்த
த
விரணம்,
பாதவிரணம், வாதரக்த விரணம், இரத்தபித்

ணம், வாத பித்த ரக்தவிரணம், வாத கப ரக்தவிரணம்,

விரணம், ஸர்நிபாத ரக்தவிரணம்

என்பவையாம்;

Qos

பித்த கப் ரக்த

Src meer

யாவும் அகந்.த.கங்கள், சாரீரங்கள், சுத்தமானவை, அ௮சுதீதமானவை
என்று மீண்டும் நான்குவிதமாகப் பிரிக்கப்படுகின் றன... 71—75.

ஸத்யோவிரணம்:--ஸத்யோவிரணம்?

எண்

வகைப்படும்;

1, வித்ரதி--ஒரு லிதமான ம்க்கட்டி; இதையே வீப்புருதி
பென்று தமிழில் வழங்குகிறார்கள். [குடல் முதலிய உள் அவயவங்
களில் உற்பத்தியாகும் வித்ரதிகளைத் தனியாகச் குறிப்பிட்டு அவை
களை அந்தர் வித்சதி? என்று மாதவகரன் கூறியிருக்கிறார்.]
5. விரணங்கள்--இவை,
இரத்தம் முதலிய
தாதுக்களில்
தோஷங்கள்

சேர்ந்து சரீரத்தில்

தானாகவே

முதலியன.
8. ஸத்யோவிரணம்---ஏதாவது

உண்டாகக்கூடிய

அடிபடுவதால்

கட்டி,

உண்டாகும்

விரணம்.
இதில் அவிகலுப்தம் என்றால் ௮வயவம் அறுபடாமல் உள்
காயம்படுதல்; விலம்பிதம்--சதைகள் அறுபட்டுத் தொங்கும் காயம்,
சன்னம்--ஸாதாரணமாய்
சிறிது
அறுபடுதல்; பின்னம்--கோடரி

"கொண்டு பிளக்கப்பட்டது

போன்ற காயம்;

ப்ரசலிதம்---அவயவம்

“நெகிழ்ந்து
போதல்; கருஷ்டம்--சர்மம் வழுன் போதல்; வித்தம்-ஆணி முதலியவற்றால் குத்தப்படுதல்; கிபாதிதம்--அ௮டி.த்து நசுக்கப்
படுதல்.
(மாதவகி, SBE தில் சன்னம்,
enor,
SEs, =p Sl,
பிச்சதம், கருஷ்டம் என்று ஆறுவிசமான ஸத்யோவிசணங்கள் கூறப்
பட்டி ௬க்இன் mer. |
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அவையாவன :--அ/விகலுப்தம், விலம்பிதம், சன்னம், பின்னம், ப்.ர௪
லிதம், கீருஷ்டம், வித்தம், நிபாதிகம் என்பவையாம். 176,
கோஷ்ட பேதம்:--கோஷ்ட பேதம் என்பது சின்னார்துரம்,.
டிஸ் ஸ்ருதாந்திரம் என்று இருவகைப்படும். 765.
௮ஸ்த்தி

பங்கம், தக்த்த

விரணம்:--அஸ்த்தி

பங்கம்2

விதமாம். அவையாவன:--பக்நப்ருஷ்டம்,
விதாரிதம்,
விச்லிஷ்டம், இர்யச் கதிப்சம்; அதோககம், ஊட்2வகதம்,

எட்டு

விவர்த்இதம்,.
ஸந்தி பக்கம்

என்பனவாம். அச்னியினால் எரிக்கப்படுவதால்3
பிலுஷ்டம், விதக்த்
தம், துர்த்தக்த்தம், ஸம்யக்தக்த்தம் என்று . நான்குவிதமான விரணம்:

கள் உண்டாகின்றன. 77.
Bie விரணம்:--காடீ விரணம், ஐந்து விதம்;
பித்த சபங்களால் மூன்று நாடீ விரணங்களும்,

அவற்றுள் வாத

ஸச்நிபாததீதினால் ஒரு:

விரணமும், சல்யத்தினால் ஒன்றும் உண்டாகின்றன.

78,79.

பகந்தரம்:--பகந்தரம்” 5 என்கிற குதத்துவாரத்திற்கு ௮ருடல்உண்டாகும் பிளவை எண் வகைப்படும்; அவற்றுள் வாயுவினால் உத்
1. கோஷ்டம்--குடல்; குடலுக்கு உண்டாகும் இதைவானது
“கோஷ்டபேதம்” என்று சொல்லப்படுகிறது; அதில் குடல் அறுபடு

மானால் Fares Aru’ corgi, ஆஸைத்வாரம் முதலியவற்றின்
மாம் குடல். வெளியே சரிக்துபோமானால் ₹நிஸ் ஸ்ருதாக்திரம்”
றும் கூறப்படுகிறது.
2.
அஸ்த்தி பங்கம்--ஏலும்பு
மூரிதல்:

விதாரிதம்--ஏலும்பு

கூல
என்

முரிதல். பச்சப்ருஷ்டம்--இடுப்பு:

பிளச்துபோதல்;

விவர்த்திதம்--எலும்

புகள் தரும்பிப்போதல்;
விச்லிஷ்டம்--நழுவுதல்; திர்யக்கதிப்தம்-குறுக்காகச் சாய்தல்; அதோகதம்--மேலிருர்து
சழ்முகமாக ஈழுவுதல்;.

ஊர்தீவகதம்-சீழிருக்து
'ஒடிர்து அல்லது

8.

மேலே

ஏறி விடுதல்;

ஸச்இிபச்ஈம்---ஸச்இயில்

விலகப் போதல்.

ப்லுஷ்டம்--சொப்புளிக்கச் செய்தல்; விதக் க் 'சம்--அ.இகெமாச

-ஏரிர்து போகுதல்;

தூர் தக்தீதம்-ஈன்றாக

சுடப்படாமை;

ஸம்யக்தக்.

தீதம்--ஈன்றாக முறைப்படி எரிக்கப்பட்ட i,

4.

one. Srami—srcye AobB cretruicsgtiGre

புரையோ

டும் விரணம்.
்
5. பகந்தரம்--இதைத் தமிழில் பவுத்திரம்
என்கிறார்கள். 2
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அத்தி-1.]

பத்தியாவது * சதபோககம் ? என்றும், பித்தத்தினால் உண்டாவது
£ உஷ்ட்ரக்ரீவம் ? என்றும், சபத்தினால் ஆவது பரிஸ்சாவீ? என்றும்,.
வாத

சால் உண்டாவது
வது

மீத்தங்

வாத

₹பரிக்ஷேபீ? என்றும், சப

பித்தங்களால் உண்டா

“மூலபகச் தரம்?

என்றும், அகர். துகமான

அல்லது

*அர்சோஜம்”

என்றும்,

*ர௬ஜு”

உற்பத்தியாவது

கபங்களால்

உண்டாவது
*உக்மார்£*' என்றும், ஸந்நிபாதத்தினல்
பகந்தரம்
சங்காவர்த்தம் ? என்றும் வழங்கப்பகென்றன!. 80-81.
உபதம்சம்:--மர்மீஸ்த்கான த்திலுண்டாகும்

வாத பித்த

இற வியாதி

கபங்களால்

ஸந்நிபாதத்தனொல் ஒன்றும்,

₹ உபதம்சம்? 2 என்

ஒலஃ்லொள்றும்,...

தணித்தணியாக

இரத்த தோஷத்தினால்

ஒன்றும் ஆக

82.

ஜந்து விதமானது.

கக தோஷம்:--சூக தோஷம் 3
இருபத்து
ஓுண்டாகும் விரணமானது

வன: லிங்கார்சஸ்,

கீரச்திதம்,

மர்மஸ்த்தானதி
என்னும்
காலு விதமாம் ழ அலையா

நிவ்ருத்தம்,

அவமந்தம்,

ம்ர௬ு.இதம்,.

சதபோரசகம், அஷ்டீலிகா, ஸர்ஷபிகா, தீவக்பாகம், அலபாடிகா, மாம்ஸ
உழபவம், மாம்ஸார்புதம், புஷ்
பாகஷ், ஸ்பர்சஹாகி, விருத்தமணி;
1.

(1)

சதபோககம்--அனேக முகங்களுடன் கூடியதும்,

போன்ற இரத்தம் வடிவதுமான விரணம்;

நுரை

(2) உஷ்ட்ரசரீவம்-ஒஓட்டை

யின் சமுத்தைப்போல் நீண்டு ஊளர்ந்த விரணம்;

(8) பரிஸ்ராவீ-௮.இ௪

மாய் ழ் வடியக்கூடிய விரணம்; (4) ௬ஜு-ஆஸன துவாரத்திற்கு
மூன்பறதஇில் குறுக்காக நீண்டு வளர்க்திருட்பது ; (3) பரிஷேபீ-மீக
வும் வலியுண்டெபண் ணும் விரணம் ;

நேரிடும் கட்டி;

(6) அர்சோஜம். மூல முளையினால்

(7) உச்மார்€-குதத்வாரத்தினுள்

ஏதாவது சல்லீயம்

தாக்கி குதத்வாரச்சுவில் துவாரம் ஏற்பட்டு உண்டாகும் சம்க்கட்டி, ;.
(8) சங்காவர்த்தம்-சங்சன் உட்பக்கத்தச் சழிமைப்போல் இருப்பது;
[மா தவநிதாகத்தில் ௬ஜு, பரிச்ஷேமீ, அர்சோஜம் என்ற 'ஹம்யோசஜ
பகந்தரங்கள் மூன்றும் கூறப்டடவில்லை._)
2, உபதம்சம்--லிங்கப்புற்று என்று சொல்லப்படுகிற து.
3. ES தோஷம்--மர்மஸ்த்தான 2ல் உண்டாகும் ஒரு வகை
யான மேஹவிரணம்; இதில் இரத்தமும் விகாசமடைக்து தோலைப் பற்
திய ல மேஹப்படைசளும் உண்டாகும்; சர்மத்தைப்பற்றி உண்டா
கும் முள்ளுகளைப் போன்ற ல முளைகள் சுகங்கள் என:்டடும்.
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கரிகா, ஸம்மூடபிடகா, அலஜீ, இரத்தார்புதம், வித்ரதி, கும்பிகா, இல
.காலகம், கிருத்தப்பகசம், பரிவர்த்தகா 1 என்பவையாம்.
83—86.
(1)

1,

லிங்கார்சஸ்--மர்மஸ்த்தானங்களில்

முளைகளைப்

மூல

போல் ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக வளர்ந்து மிகத்துன்பமளிக்கும் முளைகள்;

(2) கீரக்திதம் - எப்பொழுதும் சூகம் என்கிற முளைகளால் லிங்கம்
நிரம்பியிருக்கும் வியாதி; (8) நிவ்ருத்தம்-அடிக்கடி. யுண்டாவதும்

மறைவதுமான சூக தோஷம் ; (4) அவமந்தம்-மிக வேதனை யுண்
டாக்குபவையும், வெகு நீண்டு எண்ணிக்கைமீல் ௮ இகமாயிருப்பவையு

மான

கொப்புளங்களைப்

போன்ற

மாதவகரன்; (5)
என்று
வீங்ப்போய் விடும் சூகம்;

சூகங்கள் ; இதையே

அதிமந்தம்

ம்ருதிதம் - தினவெடுத்துச் தேய்ப்பதால்
(6) சதபோககம் - ஸஷ்மமான அனே

க துவாரங்களுடன் கூடியது ; (1) ௮ஷ்டீலிகா - சிறிதும் பெரிது
மாய் நீண்டு. வளர்ந்திருப்பது ; (8) ஸர்ஷபிகா-வெள்ளைக்கடுகு போன்
றது; (9) தவச் பாகம்-எரித்தலுடன் கூடிய ஜ்வரத்தை யுண்டாக்கும்
சூசகம்: (10) அவபாடிகா-லிங்கத்தின்மேல் பிளவுகளை யுண்பெண்ணு
நெகிழச் செய்
கெடுத்து
(11)மாம்ஸபாகம் - மாம்ஸத்ரைக்
ag;
யில்லாத
உணர்ச்சி
யும் சூகம்; (12) ஸ்பர்சஹாணி - பரிசித்தால்

சூகம்; (18)

விருத்தமணி - மணியென்னும்

மூடிவிடும்

முனையை

வியாதி : (14) உஹ்பலம்- பயறுகள் போன்ற சூக தோஷம் ; இதையே
மாதவசரன் உத்தமா என்வருர் ; (15) மாம்ஸார்புதம் - லிங்க்த்தின்
மாம்ஸம் கெட்டுப்போய் குழல்போல் உண்டாகும் விரணம் ; (16) புஷ்

-கரிகா-அனேகம்

சிறிய கொப்புளங்களுடன்

கூடிய தாமரைப் பூவின்

வஸ்துச்
கட்டி; (17) ஸம்மூடபிடகா - சுணையுள்ள
தாதுபோன்ற
உண்டாகும் சூக
களால் தேய்க்கப்படுவதால் லிங்கம் வீங்கிப்போய்

தோஷம்; (18) அலஜீ--வவெப்பும் கறுப்புமான அனேக றிய விர
கூடியது ; (19) இரத்தார்புதம் - இவப்பும் கறுப்புமான
-ணங்களுடன்
அனேச பெரிய கெபப்புளங்களுடன் கூடிய

யைத்

தரும்

சூகதோஷம் ;

ஸஹறிக்கக்கூடாத வேதனை

(20) வித்ரதி- அனேக

வர்ணமானண

கும்பிகா-கரவற் கொட்
சீழ் இரத்தங்கள் வெளியாகும் கட்டி ; (21)
கறுப்பாயிருக்சம் விரணம் ; (22) தஇிலகாலகம்-மாம்ஸப்
-டைப்போல்

களைக் சறுக்சச்செய்து செதறப்பண்ணும் வியாதி; (28) நிருத்த ப்ர
கசம்--லிங்கசத்வாரத்தை அடைத்துவிடும் சூக தோஷம்; (24) பரிவர்த்
'திகா-மணியின் மேலுள்ள சர்மத்தை மடித்துத் தோலுடன் தோலாய் .
சுருக்கிவிடும் சூ௫ தோஷம்,

வகரன்

உபதம்சரோகத்தில்

[இவற்றுள்

லிங்கார்சஸ்

சேர்த்திருக்கறார் ழ

பாடிகா, விருத்தமணி, கிருத்தப்ரசசம்,

பரிவர்த்தளா

என்பதை மாத

நிவ்ருத்தம்,
இந்த

அவ

ஐந்தும்
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தஷ்டழம் வேண்தஷ்டழம்:--குஷ்டரோசம்
மாம் ழ அவற்றுள் வாதத்தினால் காபாலிகம் என்கத

பதினெட்டு வித.
குஷ்டமும்,

பித்

தத்தினால் உதும்பரம் என்பதும், கபத்தினால் மண்டலம் வீசர்ச்கொ
என்பவையும், வாத பித்தங்களால் ருக்ஷஜிஹ்வமும், வாத கபங்களால்
கப
என்பவைகளும்,
விபாதிகா-ஹித்மம்-ஏககுஷ்டம்-இடிபம்-௮லஸம்
ோடம்
சர்ம
மஹாஞுஷ்டம்
பாமா--விஸ்ப
$85
பித்தங்களால்
களம்-புண்டழ்கம்-சதாரூதம்

ஸர்கிபாதத்தினால்

இவைகளும்,

மும் உண்டாகின்றன." ச்விதரம் என்ற வெண்குஷ்டம்
பித்தஜம், சகபஜம் என்று மூன்றுவிதம், 87-90.
மாதவகிதாகத்தில்

காகண

வாதஜம்,

கூ ஐப்படவில்லை 3

இட்பிரசாணத்தில்

geCar

urge Ages Serius. சூக ரோகம் பதினெட்டு விதமேயாம்.]
1. (1) சாபாலிகம்--சர்மமானது
வறட்சியுடன்
கறுஞ்வெப்
பான மண் ஓடுபோல், ஆய்வீடுவது ;
Qy 2 SuLUTu— 98 Hewiypid
போன்றது;
(8) மண்டலம்-வெளுப்பும் இவப்பும்
நிஇுநி௫ப்புமுள்ள
வீக்கம்போல் சற்து மேலுக்குக் ளேம்பிய அடர்த்தியான படை ; (4)
விசார்ச்கொ-கறுப்பாயும், இனவுள்ள தும், ஒருவித நீர்ப்பொருள் Qu

சிந்து கொண்டிருப்பதுமான படை, ; (5) ருக்ஷஜிஹ்வம்-சுற்றீலும்

ந்து ஈடுவில் மேக வர்ணமுள்ள

வெகு

தடிப்பான

இவ

குஷ்டம் ; இதை

யே ருஷ்யஜிஹ்வம் என்றும் சொல்வர் ; (6)
விபாதிகா--கை கால்
களில் வெடிப்புகளை அதிகமாய் உண்டாக்குவது ; (7) ஹித்மம்-சொரி
யும்போது வெளுப்பும் சவெப்புமான
மெல்லிய
தோல்களை
உதிரச்
செய்வதும், சுரைப்பூ போன்றதுமான படை ;
இது பெரும்பாலும்
மாரில்
உண்டாகிறது.
(8) ஏககுஷ்டம்--மீன்செதிள் போன் தாய்
உடலெக்கும் பரவியிருக்கும் குஷ்டம்; (9) கடிபம் அல்லது டிமம்காய் சாய்த்ததுபோல் கடினமும் கறுவலுமான
படை; (10) அலஸம்இனவுடன் கூடிய வந்த கட்டிகளையுடைய
படை; (11)
தத்ர.

படர்
(18)

தேமல் எனப்படும் படை; (12) பாமா-ஸாதாரண
இரங்கு :
விஸ்போடம்-கொப்புளம் ;) (14)
மஹா குஷ்டம்.இது வரை

யில் சொன்ன எல்லா இலக்ஷணங்களுடன்

கூடியது; (15) சமர்தளம்-

தினவு வலிகளுடன் கூடிய சிவந்த கொப்புளங்களையுடைய விரணம் ;
(16) புண்டரீகம்- தாமரைப்பூ போன்றது;
(14) சதாருகம்-கறுஞ்
சஉட்பான அனேக வர்ணங்களுடன் கூடிய ௮இக
வியாதி; (08) காகணம்-காச்சணம் பூவுக்கு ஸமமான

எரி்தலைத்
குஷ்டம்.

தரும்

(63

சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை

.
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ee CHI Grtadizar:—Qaa! அறுபது விதம்; அவைபாவன:.
சர்க்கரார்புதம், இச்இரவ்ருத்தா, பகஹிகா, ' விவ்ருதா, #6470098,

-வராஹதம்ஷ்ட்ரா, வல்மீகம், கச்சமீ, திலகாலகம், கர்தமீ, ரகஸா, யவ
-ப்ரச்யா, விதாரிகா, கதம், மஷகம், நீலிகா, ஜாலகர்தபம், இரிவேல்லீ,
ஜ.துமணி, கு2ப்ரம்சம், அச்ணிரோஹிணீ, ஸச்கிருத்தகு
தம், கோடம்,
Grek, ௮நுசமீ, பத்பிரீ. கண்டகம், சிப்பம், அலஸம், முகதாஷிகா,
கக்ஷ£, வ்ருஷ்ணகச்சூ, கந்தம், பாஷாணகர்தபம், ராஜிகா, வ்யங்கம்,

இவற்றின் பிரிவுகளு
என்பவைகளும்
லீஸ்போடம், மஸுரிகா
மாம். 2 இவற்றுள் வ்யங்கமானது வாதஜம், பித்தஜம், கபஜம், ரக்தஜம்
என்று நாலுவிதம்; விஸ்போடமானது வாத பித்த கபங்களால் தணித்
தனிமே மூன்றுவிதமும், தவர்ச்வதோஷங்களால் மூன்றும், இரத்தத்
இனால் ஒன்றும், எ$்கிபாதத்தினால் ஒன்றும். ஆக எண்வகைப்படும்;
மஸுஒரிகைபானது மூன்று தோஷங்களால் தணித்தணியே ஞூன்று
லீதமூம், தவம்த்வ்தோஷங்களால்
ஞூன்றுவிதமும்,
ஸக்நிபாதத்தி
னால் ஒரு விதமும், சர்மம்-இரத்தம்-மாம்ஸம்-மேதஸ்-அ௮ஸ்.த்.இ-மஜ்ஜா-

அக்ரம் இந்த தாதுக்களை அச்ரயி2து எழு விதமும் ஆசப் பதினான்கு
விதமாக உண்டாகின்றது; இவைபனைத்தும் சேர்ந்து அறுபது விதப்
களாகின்றன:

மேதஸ்

ஏன்ற

கொழுப்பு-௮ஸ்.த்தி-மஜ்ஜா-சுகீரம்

'இவந்றைப்பற்றிப மஸூரிகாசோகம் கான்கும் அஸா)த்தியம். 91-09.
1.

காரணம், குறிகள்,

சிகச்ஸை

முதலியவை

எவற்றிற்கு

அத்பமாயிருக்கின்றன வோ அனை
‘age த்ரரோகங்கள்? எனப்படுகின்
ன. புலி முதலிய. கொடி.ப
விலங்குகள் கு தீரமிருகங்கள் எனப்
படுவ அபோல், மிச த்திய குணமுள்ள சர்க்கரார்புதம் மூ கலியவைகளும்

Sage

5,

ரோகங்கள்? என்று கூறப்படுவதாகவும் சிலாத கருத்து.
ய) சர்க்கரார்பதம்--வாதம் சயம் இரண்டும் பிரவே பித்து

மாம்ஸம்-ஷி ரை--ஸ்காயு இவைகளை உலர்த்தியும், அவற்றில்
Spe
கட்டிகளைடும், பள ரிங்குகளைப் போன்ற
கட்டிகளையும் உண்டுபண்ணி

துர்க்கக்கசமான ழ் முதஃியெவற்றை வெளிப்படுத்துமானால்
அது
*சர்ச்கரார்புதம்? எனட்டடும். (2) இந் இசவ்ருத்தா-- தாமரைக்கீழங்கு
Guz ன்ற ஒருவித ௪ழ்கசட்டி;
€
இச் இரவித்தா என்றும் சொல்லட்டும்;
(8) பசஹிகா--கா அகளுக்குச் சமீபத்தில் ௮இ௧ வேதனையை உண்டு
பண்ணிக்கொண்டு

போன்றஜாப்.

உற்பத்தHugs

அசன்ற

eo:

முகத்துடன்.

(4)

கூடிய

பழுத்த

அத்திப்பழம்

விரணம்

‘Sagar?
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(5) ௮த்தராலஜீ--அடி சிறுத்து மேல்பாகம் விசா

காணப்படாமல்

உன்னதமாகக்

செம்பியகான

௮௫

ழில்லாத கட்டி. (6) வராஹதம்ஷ்ட்ரா--இரத்த வர்ணமான உட்டத்
,திடன் கூடியதும், சர்மத்தை வேகச் செய்வதும், கொடிய வேதணை
-யைத் தருவதுமான விரணம்.
(1)
வல்மீகம்--கழுத்து; அக்குள்,
துடையிடுக்கு முதலிய விடங்களில் இரந்திகள் வீங்கிப்போய் .௮னேக
துவாரங்களுடன் கூடியதாயுண்டாகும். புற்றுபோன்ற
Speco.
(8) கச்சமீ--அரிசையாகஜந்தாறு இடங்களில் உற்பத்தியாகும் ௮மை
யைப்போன்ற கட்டி,
(9) திலகாலகம்--தோலோடு தோலாப் எள்ளு

.கள்போல் கறுப்பாக உண்டாகும் சர்மசோகம்.
10) கர்தடீ---அனேச
சிறிய கட்டிகளுடன் கூடிய வீச்சம், (11) ரகஸா- வேதனையின் ஜீ
சர்மத்தின்மேல்

வடப்பாகவோ

கும் சர்மலியாதி;

இதத்கே

கறுப்பாகவோ

மாதவகிதகம்

மேலோங்கி

முதலியதில்

வர்திருச்

*நியச்சம்?

எனப் பெயர். (12) யவப்ரஃபா--மாம்ஸ
த்தை அச்ரயித்து சாமையென்
னும் தாணியம்போல் கடினமாயுண்டாகும் பரு. (18) விதாரிகாஅக்குள் துடையீடுச்கு

முதலான விடங்களில்

இரத்தவர்ணமாம் கிலப்

பனங்கிழங்குபோல் உண்டாகும்
இலநர்தி.
(14) கதரம்-கல்லுகள்
அல்லது முள்ளுகள் தாக்குவதால் பாதங்களில் உண்டாகும் ஒருவித
-கரய்ப்பு; அணிவிழுதல் என்றும் சொல்வது வழக்கம், (15) மஷகம்வேதனை யுண்டுபண்ணாமல் உளுந்துருவங்கொண்டு

உண்டாகும்

பரு.

(16) நீலிகா--கறுத்தவர்ணமான பிறவி மறு. (17) ஜாலகர்2பம்.-2ச்
ரம் பக்குவமாகாமல் ஜ்வரத்துடன் உண்டாகும்
அச்னிபம்மை
போன்ற விரணம்.
(18) இரிவேல்லீ--தலையில்
டாகும் வெகு வேதனையைத் தரச்கூடிய கட்டி,

உருண்டைபாயண்
(19). ஜந்து மணி

அல்லது ஜதுமணி--தோலுடன்
தோலாய் நோயில்லாமல் உண்டா
யிருக்கும் பிறவித்தேமல்,
(20) குதப்ரம்சம்--£தபேதி ௮இிலாரம்
(முதலியவற்றால் வெகு து பலமான மணிதனுக்கு குதம் வெலிவரு
தல். (21) அச்ணிரோஹிணீ--மஹத்தான ஜ்வரத்தையும் ௮ச்னியைப்

போல் உள்ளும் புறமும் தாபச்தையும் உண்டாக்கிக்கொண்டும், மாம்
ஸழ்தைப் பிளக்கச் செய்துகொண்டும் அக்குள் முதலான a 2 Sev
உண்டாகும் பிளவை; இக்க கோய் ஒரு வாரத்திலாவது ப ES) காட்

களிலாவது பதினைக்து காட்களிலாவ்து மனிதனைக் கொன்றுவிடும்.
(இதுதான் ப்ளேக் என்று
சொல்லப்படுவதாகச் ல
லை: Bure

ளுடைய

கருத்து).

"தீவாரம் வாயுவின்

(22) ஸர்கிருத்த குதம்--குதம் என்கிற ன

பிரகோபத்தால்

சுருங்கப்போய்

மலம்

தாராளமாய்

Damar
முடி.பாமத்போய்விடுதல்,
(28)
கோடம்-- சரீ மெங்கும்
தினாவையுண்டு பண்ணிச்சொண்டு வியாபிக்கும் வெர்த படை,
43
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சார்க்கதர ஸம்ஹிதை.

[௮.தஇ-7...

விஸர்ப்பம், உதரீதம், சீதபித்தம்:--விஸர்ப்பரோகம் 1 லாத
பித்த சபங்களால் தணித்தணியே மூன்று விதமும், தவக்த்வ தோஷங் .
சளால் மூள்று விதமும், ஸந்கிபாதத்தினால் ஒன்றும், Qéof தாஹத்தி

னால் ஒரு விதமும்,
விதமாகன்றது.

அபிகாதத்தினால்

மூம், 2 வாதபித்தங்களின் ஸம்பந்தத்தால்
மூம் 8 உண்டாகன்றன.
100-102.
சுககம்--ஈகம்

ஒருவிதமும்

பித்த ச்லேஷ்மங்சளர்ல்

சறுத்தும்

கடினமாசவும்

ஆக

ஒன்பது

* உதர்தம் ? என்ற ரோக
*சதபித்தம்”

ஆய்வீடுவது.

என்கற சோக:
(25)

அநுசயீ-

பாதத்தின் உட்புறத்தில் அழமாக மாம்ஸவ்ளை : ஆச்ரயித்து அதிக
வலியைச் தராமல் உண்டாகும் ஒருவித வீச்சம். (26) பத்மீரீகண்ட
கம்--தாமரைத் சண்டிலுள்ள

முள்ளுகளைப்போல்

உண்டாகும்

சர்ம

வியாதி. (877) சிப்பம் ஈகத்திற்சச் சுற்றிலுமுள்ள மாம்ஸத்தை அசர
யித்து உண்டாகும் ஒருதவி விரணம் ; இதையே ககச்சுற்று என்பார்
கள். (28), அலஸம்-சேற்றுப்புண். (29) முகதாஷிகா--முகத்திலுண்
டாகும் ஒருவிதமான தழும்பு.
(80) சக்ஷ£--அக்குளிலுண்டாகும் கறு
நிறமான இரத்தக்சட்டி. (81) வ்ருஷணகச்சூ-- துடை யீடுக்குகளில்

உற்பத்தியாகும் தினவை யண்டெபண்ணுவதான

படை,

(82)

கந்தம்-

sap என்னும். விரணத்தைப்போல்
சரீரத்தில் வேறெங்கேயாவது
உற்பத்தியாகும் பிளவை; இதையே *கர்தமாலா? என்றும் சொல்வார்
கள்.
(88)
பாஷாணகர்தபம்--முகவாய்க்கட்டையின்
பூட்டிலுற்
பத்தியாகும்
ஒரு
கட்டி, (84) ராஜிகா--கடுகைப்போன்ற
பரு;

இதையே யுவாநமீடகா அல்லது
வ்யங்கம்-ஓவிருதமான
மஸுஒரிகா--அம்மை.

யெளவனப்

பரு. என்பார்கள். (85)

தேமல். (86) விஸ்போடம்-சொப்புளம். (87)
[இவற்றுள் கோடம், வீஸ்போடம், மஸுஒரிகா

என்பவற்றை
மாதவகரன் க்ஷுதரரோகத்தில் சேர்க்காமல் தணித்
தனி அதிகாரத்தில் கூறியிருக்கிறார். வயங்கம் முதலியவை வாதாதி
பேதங்களைக்கொண்டு
பிரிக்கப்படுவதால் மற்ற 28 விதங்களான
க்ஷ£ தரரோகங்களும் கணககடப்படும்.]
1, வீஸர்ப்பம்--௮க்கி அல்லது
அக்ணியம்மை,
மாதவதிதா
கத்தில் விஸர்ப்பம்
ஏழுவிதமென்று
சொல்லப்படுகிறது;
௮ல்
௮ச்னிதாஹ அபிகாதங்களால் விஸர்ப்பம் கூறப்படவில்லை.

2...

உதர்தம்--எப்பொழுதும்

இனவுடனும்

வீகச்கத்துடனும்

கூடிய சென்னிறமான படை3. உதர்தமென்னும் படையில் எரித்தலும்
கரி்தால் ௮து *£ தபித்தம்” எனப்படும்,

வறட்சியும்

அதி
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பூர்வ கண்டம், .

அத்தி-1.]

அல்ல பித்தம், வாத ரக்தம்:--*அம்லமித்தம்” 1 என்னும் சோ
கம் வாதத்தினால் ஒன்றும், கபத்தினால் ஒன்றும், வாத கபங்களால்
₹வாதரக்தம்?
உண்டாகின்றது.
ஆக மூன்று : விதமாய்
ஒன்றும்

என்றெ ரோகம்? வாத பித்த கபங்களால் தணித்தணியே மூன்று, ஸம்தி

தோஷங்களால்

வர்த்த

பாதத்தினால் ஒன்று,

மூன்று, இரத்த

தோஷத்தினால் ஒன்று ஆக எட்டு விதம். 108-105.
வாதழராகங்கள்:--முற்காலத் Bu முனிவர்களால் கூறப்பட்ட
குறிச்கப்படுன்
அடியில்
வாதரோகங்களும்
எண்பதுவித
படி

ஹறுஸ்தம்பம், ஊருஸ்தம்பம்,
றன $) அவையாவன--3 அக்ஷேபகம்,
கடி
பார்ச்வசூலம்,
ராயாமம்,
அந்த.
ம்,
பாஹ்யாயாம
,
சிரோக்ரஹம்

. க்ரஹம், தண்டாபதாரகம், கல்லீ,
காதம்,

ஜிஹ்வாஸ்தம்பம்,

பாதஹர்ஷம்,

grt, பிரதிதாநீ, கஞ்ஜம்,

அர்திதம்,

பங்கு,

மர்யாஸ்தம்பம்,

இர்ஷம்,

இரோஷ்டுக

பக்ஷ£

கலாயகஞ்ஜம்,

கீருத்ரஹீ) விச்வாச,

அபடா

அபதந்திரகம்,
ஹுகம் , அபதாஈகம், விரணாபாமம், வாதகண்டகம்,
பிரத்
அஷ்டீலா,
கத்கதம்,
மிக்மிநம்,
அங்கபேதம், அங்கசோஷம்,

வாமகம்,

ஸ்தம்பம்,

ரெளக்ஷ்யம்,
மூகம்,

பத்தவிட்கம்,

அங்கபங்கம்,
அ.இஜ்ரும்பா,

அங்கவிப்ரம்சம்,
அதியுத்காரம்,

வாதப்ரவ்ருத்தி, ஸ்புரணம், ஹிராபூரணம், கம்பம்,
ப்ரலாபம்,

க்ஷிப்தஞூத்திரம்,

பலக்ஷயம்,

சுக்ராஇப்ரவ்ருததி,

ஸங்கோசம்,

அங்கசூலம்,

அ௮ங்கபீடா,

குப்ஜம்,

யஷ்டீலா,

நித்திராகாசம்,
சுகீரகார்சயம்,

விட்காரஹம்த
அர்திரகூஜகம்?

கார்சியம், சீயாவம்,

ஸ்வேதகாசம்,

துர்பலம்,

சுகீரசாசம்,

இத்தாக

வக்தரம், ஆச்
கஷாய
வஸ்.த்திதி, சித்தகாடிச்பம், ஆஸ்யவைரஸ்யம்,
தோதம்,
மீருத்வம்,
்,
ரோமஹர்ஷம
சைத்பம்,
கம்,
மாநம், பிரத்பாத்மா
்வம்,*
கந்தாஜ்ஞத
,
பிரஸுப்தி
ா,
சப்தாஜ்ஞத
,
கண்ட, ரஸாஜ்ஞதா

கேத்திரக்ஷயம் என்பவையாம்.
1,

அம்லபித்தம்--நெஞ்செரிவு

நிதாசத்தில்

பித்தகபங்களால்

கூறப்படுகிற து,
2.

106—1145.
அல்லது குலை யெரிவு;

நான்காவது

அம்லபித்தம்

மாதவ

ஒன்று

்

வாதரக்தம்--குஷ்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ரோகம்.

8...
(1) அக்ஷேபகம்--குலி அல்லது
பம்-மோவாய்ச்கட்டைப்
பிடிப்பு,
(8)

5

இரவ,
(2)
ஹதுஸ்தம்
ஊருஷ்தம்பம்-துடைகளில்

66:
வெகு

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை
வேதனையுண்டு

பண்ணுவதான

.

ஜ்வரத்துடன்

[அத்தி-7.
கூடிய

வாத

நோம், (43).
சிரோகரஹம்- தலையை
அசைக்கமுடியாமலுண்டாகும்
பிடிப்பு. (5) பாஹ்யாயாமம்-முதுகுப் பக்கமாய் வளையச்செய்யும் வலி,
(6) அந்தராயாமம் - வயித்றுப்பச்கமாய்
வளையச்செய்யும் வலி. (7)
பார்ச்வசூலம்-பக்கச்சூலை,
(8) கடிக்ரஹம்-இடுப்புப் பிடித்தல், (9)
தண்டாபதாககம் - கொம்பைப்போல் சரீரத்தை
விழையச்சைய்யும்
ஒருவித வலி. (10) கல்லீ அல்லது கல்வீ-பாதம், துடை, கை இவ
ற்றை முடக்கிவிடும் வாயு. (11) ஜிஹ்வாஸ்தம்பம்-மாக்கு அசைக்கக்

கூடாமற் போய்விவெது.
(12) அர்திதம்.மூகத்தசை அல்லது வாயை
ஒரு பக்கமாக இழுக்கும் ஒருவித பார்ச்வவாய, (18) பக்ஷாகாதம்பார்ச்வவாயு.
(14) இரோஷ்கெ£ர்ஷம்- முழங்கால் வீங்கப்போய்
சோயையண்டுபண்ணும் ஒரு வாதரோகம் $; இதை நரித்தலைவாயு
வென்றும்

சொல்வர்.

(15)

மர்யாஸ்தம்பம்-கழுத்து ஈரம்புச்சளுக்கு.

(16) பங்கு-வாயுவினால் இரண்டு காலும் ஸ்வாதீனமில்லாமற்போய்
மூடவனாய் வில்.
(17) கலாமகஞ்ஜம்- கால்களுடைய பூட்டுகள்
தளர்ச்துபோய்

தடுமாறிக்கொண்டே

நடத்தல்.

(18)

தாநீ-குடலின்

மேற்புறத்தில் ஆரம்பித்து அளன வாரம் முதலியவற்றைப் பிளப்
பதுபோல் Sp நோக்கச் செல்லும் வாதநோய்.
(19)
பிரதிதூநீ“அஸைத்வாரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து குடலினுள்ள பக்வாசயம் என்
கிற பாகத்தை நோக்கி
மேல்பச்கமாக
கோவை
யுண்டுபண்ணும்
வாதரோகம்.
(20) கஞ்ஜம்-இடுப்பில் ஸம்பந்தப்பட்ட வாயுவானது
துடையிலுள்ள கண்டரங்களை இழுத்து கால்
அசைக்கக்கூடாமற்
போவது. - (21) பாதஹர்ஷம்-பாதங்களிற் டரிச உணர்ச்சியற்று ஒரு
வித சலிர்க்கையுண்டாவது,
(22) கருச்ரஷீ-இடுப்பிலிருந்து ஆரம்
"பித்து துடை, முழங்கால், பாதம் இவற்றை
(நோக்கிக் இரமமாக

கோவை யுண்டுபண்ணிகச்சொண்டு செல்லும் ஒருவித வாயு, (29)
விச்வா£-க்ருத£ரவீ மாதிரியே கையிலுண்டாகும் வாயு, (24) அப
'பாஹுகம்-கைகளிலுள்ள இரத்த நாடிகள் சுருங்கப்போய் கை ஸ்வா
இீனமற்று வீடுவது.
(25) அபதாநகம்-இருதயம், சரஸ்,
கன்னம்

முதலிய அவயவங்களில் வெகு
'அவயவங்களும்

லிட்டுக்கொண்டு

முற்றிலும்

வேதனையுண்டாய்,

அசைவற்று

விழச்செய்யும் ஒருவித

விரணவேதனையைப்

பொறுக்க

மாதலகிதாகம் முதலியவற்றில்
கம்-தரையில் கடக்கப்

போகாமல்

ஞாபகம்

வலி.

சண்களும்
தடுமாறி,

(26) விரணாயாமம்-

முடியாமலுண்டாகும்

கூறப்படவில்லை.)
குஇிகால்களில்

மற்ற
கூக்குர

வலி ;

(இது

(27) வாதகண்ட
உண்டாகும்

நோய்.

(28) அபதர்திரகம்- அபதாககத்திற்குள்ள குறிகளே றிது குறை
வாசக் காணும் ரோகம் ; (மாதவகரன் அ௮பதாகக அபதச் இரகங்கள்
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இரண்டும் ஒன்றே என்று கூறுகிறார்.) (29) அங்கபேதம்--ஒவ்வோ
போஷணைகளைக்

அங்க

(80)

கேப்,

உண்டாகும்

பிளப்பதுபோல்

ரவயவத்தையும்

.சோஷம்--அவயவங்கள்

இசஹிக்கமுூடியாமல்

சுஷ்

இத்தல், (81) மிர்மிகம்--வாய் குளறுதல். (82) கச்சதம்--தெற்று
வாய். (88) அஷ்டீலா-குடலுக்குள் நாபிக்குக் €ழே வாதம் அ.தி
கரித்து குன்மத்தைப்போல் உண்டாகும்

,யஷ்டீலா-குடலில் குறுக்காக நீண்டு

வாமநம்-குள்ளம்.

ஒருவித

(86) குப்ஜம்- கூன்.

பெல்லாம் முறுக்கிப்

கட்டி.

(84)

உண்டாயிருக்கும் கட்டி,

(84)

மபிழியப்பவெதுபோன்ற

.சூலம்.ஊ௫யினால் குத்தப்பவெதுபோன்ற

பிரத்

(35)

அங்கமீடா
- உடம்
கோய்.

நோய்.

(98)

(89)

அங்க

ஸங்கோசம் -

அவயவள்கள் குறுகிப்போதல். (40) ஸ்தம்பம் - அவ;பவங்கள் அசைக்க
முடியாமற்போகும் இமிர்வாயு.
(41)
செளஃ்மம்- சரீரத்தில் பசை

யற்றுப்போதல்.

(42)

அங்கபங்கம் - அவயவம்

.அங்கவிப்ரம்சம்-அவபவம்

இடம்விட்டு நெழுப்

இசைவுறுதல்,
போதல்.

(dds

48)
Se

ஹம்-மலபச்தம்.
(5) பத்தவிட்கம்- மிகவும் முஇர்ச்துபோன
மல
பந்தம் (16) மூகம் ஊமை,
(47) அதிஜ்ரும்பா-மிதமீஞ்சி௰
கொட்
டாவி,
(48) அத்யுத்காரம்-மிகமிஞ்சிய ஏப்பம்,
(49)
அந்தொகூஜ

கம்-வயிற்றிலுண்டாகும் இரைத்தல். (50)
வாதப்ரஉருச்தி - குடலி
லிருக்து மேலும் ீழுமாய் எப்பொழுதும் வாயு வெளிவருதல்,
(51
ஸ்புரணம்-கை கால் முதலிய அ௮வயவங்களின் துடிப்பு. (52) ஹிரா
பூரணம்:

ஹிரைகளென்னும்

மிஞ்சி கிரம்பியிருத்தல்.

இளைத்தல்..

(55)

அறியாமல்

பிதற்றல்,

(58)

இரத்தக்குழாய்களில்

கம்பம்-சரீரநடுக்கம்,

ச்யாவம்-கறுத்தல்.

(57)

(56)

இரக்கம்

(53)

மித

கார்ச்யம் -

பிரலாபம்- தன்னையும்

கிப்தமூதரம்- தனக்குச்

தெரியாமல்

அல்லது அடக்கச் சக்இயில்லாமல் மூத்திரம்
வெளிவருதல்,
(58)
நித்திராராசம்- தூக்கமின்மை.
(59) ஸ்வேதகாசம் - விய/வையின்மை.

(60) துர்பலம்-பலயீனம்.

(61)

பலக்ஷயம்-பலம்

அடியோடு

அழிதல்.

(62) சக்ராஇப்ரவ்ருத்தி-இரேதஸ்
அதிகமாய்
வெளிவருசல்.
சுகீரகார்ச்யம்-இரே.சஸ் குறைவுபடுதல்.
(64) சுக£காசம் - சகரம்

(68)
அடி

யோடு அழிர்துபோதல்.

(66)

(65)

சத்தாகவஸ்இதி - சித்தப்ரமை.

சித்தகாடிச்பம்- எவ்வளவு கஷ்டத்திலும்

வைரஸ்யம்- அரோசகம்,

(68)

மனமிளகாமை.

கஷாயவக்தரம்-ஏந்த

(67) ஆஸ்ய

சுவையும்

துவர்

ப்புபோல்
உணரப்படுதல்.
(69)
ஆத்மாகம்- வயிற்றுப்பொருமல்.
(70) பிரத்பாத்மாகம்-நாபிக்கு ௮ருகல் மட்டும் உண்டாகும்
பொரு

மல். (71) சைத்யம்-உடலில் உஷ்ணம்
சோமஹர்ஷம் - மயீர்ச்சிலிர்க்கை
(138)
பயப்படுந்தன்மை.

(74)

தோதம்-குத்தல்,

குறைந்துவிடதல்,
(72)
பீருத்வம் - இடீரென்று
(75)

அகண்டு-இனவு.

[௮ ததி-7..

'சார்க்கதர ஸம்ஹிதை.

68°

- பித்த ரோகங்கள்:--பிறகு

பித்தத்தினாலுண்டாகும்

கூறப்படுகின் றன;
வித 'ரோசங்கள்
விதாஹம், உஷ்ணாங்கத்வம், பிரமம்,

காற்பது

1 அவையாவன--தூமோ ச்காரம்,
கண்டசோஷம்,.
காந் திஹாரி,

முகசோஷம், அல்பசுக்ரத்வம், இக்தாஸ்யதா, ௮ம்லவக்த்2 தலம், ஸ்வே
தஸ்ராவம், அங்கபாகதா, கீலமம், ஹரிதவர்ண தவம், அத்ருப்தி, Ss

தேஹத்வம், ரக்தஸ்.ரரவம், அங்கதரணம், லோஹகக்தாஸ்யதா, தூர்க்கர்
சத்வம், பீதமூத்ா தவம், அரத, பீதமலத்வம், பீததர்சநம், டீதகேத்ரதா,.

பீததந்தத்வம், 2தேச்சை, பூதககத்௨ம், தேஜோத்வேஷம், அல்பரிதீராத்
பிர்சமலதவம்,

வம், கோபம், கார்ச்யம்.

தமோதர்சநம்,

ரஸாஜ்ஞதா-சுவையறீயக்கூடாமை,

முணரக்கூடாமை,

விட

லெ

(80)
முடியாமை.
முதலியவற்றில்
'[மாதவநிதாகம்

வாதசோகங்கள்

வேறு

பிரமம்-தலைச்சுத்றல். (5) காந்திஹாகி-சரீரத்தில்

சண்ட

சோஷம் - தொண்டைசக்கம்மல்.

முகம் உலர்ச்துபோதல்,

யிழத்தல்.

(19).

கேத்திரக்யம் - கண்
கூறப்பட்டவைகளை

விதமாகக் கூறப்பட்டி ௬க€ன் றன.]

1. (1) தூமோத்காரம்--புகைவதுபோல
விதாஹம்-எரிவு. (8) உஷ்ணாங்கத்வம்-சரீரம்
(6)

சப்தாஜ்ஞதா - சப்த

(77)

(78) பிரஸுப்இ-பரிசவுணர்ச்சி

கந்தாஜ் ஞ.த்வம்-மணமறீய
தெரியாமை.

பீதம்ண்டல-

115-121.

sient, பித்ததிஸ்ஸரணம் ,] என்பவையாம்.
(76)

உஷ்ணச்வாஸம்,

Ao Sur,

உஷ்ணமல2௨ம்,

உஷ்ணஷூத்ர த்வம்,

ஏப்பம் வீடுதல்,
சூடாமீருத்தல்,
ஒளி

(7)

(2)
(4)

மழுங்குதல்...

மூகசோஷம் -

(8) அல்பசுக்ரத்௨ம்- இரேதஸ் மிகக் குறைவு

படுதல். (9) இக்தாஸ்யதா-லாய்க் கசட்பு. (10) அம்லஉக்த்ரதவம் ௧9
'வாய்ப்புளித்தல். (11) ஸ்வேதஸ்ராவம்-விய்வை அதிகமாகக்
so. (12) அங்கபாகதா - சரீர வேக்காடு, (18) கலமம்-சோர்வு. (14)
ஹ்ரிதவர்ண ஜவம்-சேஹம் இலைப்பசுமை கிறங்கொள்ளல், (15) ௮த்
ருப்தி-௪ இலும் இருப்தியீன்மை. (16) மீத தேஹ$வம் - தேஹம் மஞ்

சள் நிறமாதல், (17) ரக்தஸ்ராவம்-- சரீ ரக்திலிருந்து இரத்தங் ௧௪
தல், (18) அங்கதரணம்-சரீரம் பிளவுபடுதல். (19) லோஹசர்தாஸ் :
(20) தூர்கந்தத்வம் யதா-வாயில் இரும்பு வாளலனையுண்டாவது.

(21) மீதமூதரத்வம்-மூத்ரம் மஞ்
சரீரத்தில் துர்க்கக்தமுண்டாவது.
பீதமல£வம்(28)
௮ரஇ.புரட்டல்.
சள் கிறமாயிதங்குதல். (22)
மீததர்சகம்-பார்ச்சட்படுவ
(24)
Anurag.
மலம் அதக மஞ்சள்

தெல்லாம் மஞ்சள் நிறமாகத் தோற்றல், (25) மீதநேத்ரதா-கண்
மஞ்சள் கிதமாயிருட்பது, (26) மீத தக்தத்வம்-பற்கள் மஞ்சள் கிற
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கப ரேோர்கங்கள்:--சபத்தினால் இருபதுவித ரோகங்கள் உண்
அதஇகித்ரை, கெளரவம்,
அவையாவன:--தந்தீர)
-பாசன்றன.
வலே ரசம், ச்வேதமலம்,
ச்வேதா
,
ப்ரஸேகம்
. முசமாதுர்யம், முகலேபம்,
்சை, திக்தகாமிதா,
உஷ்ணேச
த்பம்,
ச்வேதமூத்ரம், ச்வேதாங்கம், சை
பம், பஹுஜூத்ரம், ஆலஸ்பம்,
சுக்ரபாஹுல்.

.மலாஇக்யம்,

திருப்தி, குர்ச்குரவாக்யம் 1 என்பலையாம்.

இரத்தீ வியாதிகள்:--இரத்த தோஷத்தினால்
உண்டாவத;க

கங்கள்

மந்தபுத்தி,

122—1244.

|மொழி.பப்படுகிற து;

பத்துவித Cov

அவை:பாவன:--கெள

(27) சதேச்சை-குளிர்ச்சியில் விருப்பம் அதிகரித்தல். (26)
மாத.
(29) தேஜோசத்வேஷம்பீதநகத்வம்-ஈகங்கள் மஞ்சள் கிறமாவது,
(80)

வெளிச்சங்களில் வெறுப்பு,

பிரகாசமான

நித்ராத்வம்-

அல்ப

(81) கோபம்சினம். (82) கார்ச்யம்தூக்கம் குறைந்து போதல்.
88) பிக்சமலத்வம்-திரவமாக விசேசனமாகு
இளைத்துப் போதல்.
தல், (84) அக்த்பம்-குருட்டுத்தனம். (85) உஷ்ணச்வாஸம்-வெகு
சூடாக மூச்சுவிடுதல். (86) உஷ்ண வஞூத்ரத்வம்-மூத்திரம் வெகு
சூடாக வருதல், (87) உஷ்ணமலத்வம்-மலம் மிகச் சூடாகப் போ
(89) பீத
தல். (88) தமோதர்சகம்- கண்பார்வை இருளடைதல்.
வட்டங்கள்
அதிகமாகச்

மண்டல தர்சநம்-ஆகாயத்தில் மஞ்சள் நிறமான ஏதோ
பித்தம்
பித்தநிஸ்ஸரணம்--(49)
காணப்படுதல்.

சுரப்பது.
1, (1)
கம்,

தந்தரா-சோம்பல்

(2)

அ.திநித்ரை-மிதமிஞ்சிெய

(8) கெளரவம்-தன் சரீரம் தனக்கே பாரமாக

தோந்தல்.

தூக்
(4)

முசமாதுர்யம்- எப்பொழுதும் வாய் இணிப்பாயிருத்தல். (5) முகலேபம்அதிகமாகச்
வ:ய் குழ குழப்பாயிருத்தல். (6) ப்ரஸேகம்-உமிழ்நீர்
ச்வேதாவலோககம்--எப்பொருளும்

கரத்தல்.

(7)

யிருத்தல்.

(9) ச்வேதமூத்ரம்--மூத்திரம்

இருட்பது போலத் தோந்றுதல்.

(8)

வெண்மையாக

ச்வேதமலம்--மலம்

வெளுப்பா

வெளுத்துப்போதல்.

(10)

ச்வேதாங்கம்--உடல் வெளிறுதல்.(11) சைத்யம் -உடலில் சதம் ௮தி
கரித்தல், (2) உஷ்ணேச்சை--சூட்டில் விருப்பம். (18) இக்தகாமி
விருப்பம், (14) மலாதிக்யம்-மலம் அதிகமாதல். (15)
தா-சசப்பில்
(16) பஹுஞூத்ரம்சுக்ரபாஹுஈள்யம்--சுக்ரம் ௮ இகமாகச் சுரத்தல்
மூத்திரம்

அ.திகமாயிறங்குதல்.

(17)

ஆலஸபம்-மந்தமாகக்

காரியம்

புத்தி. (19) தரப்.
(18) மந்த புதீஇ.மிசக்குதைவான
செய்தல்,
போல் எப்பொழுதும் உணர்ச்சி.
வயிறு நிரம்ப அஹாரமுண்டது
20) குரக்குர வாச்பம்-குரகுரவென்கிற குரலுடன் பேசுதல்,
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ஏவம், ரக்தமண்டலம், ரக்தகேத்ரம், ரத்தமூதீரம், ரக்தஷ்டீவாம், ரக்த
பிடகா, ஓளஷ்ண்யம், பூஇகந்தம், | மீடை, பாகம்!
என்பவையாம்,

195-196,

ழக சோகங்கள்:--முகத்தினுள்

எழுபத்தினான்கு

வியாதிகள்

உண்டாவதாக மூச்தோசால் மொழியப்பட்டிருக்கின்றது ; அவற்றுள்
உதகெளில் பதினோரு ரோகங்கள் உண்டான்
றன $ அவையாவன---

வா? பித்த கபங்களால் தனித்தனியே மூன்றும், ஸந்நிபாதத் இனால்
ஒன்றும், இரத்தத்தினால் ஒன்றும், க்ஷதம், மாம்ஸார்பதம், கண்டோஸஷ்
ட்டம்,

ஜலார்புதம்,

மேதோர்புதம்,

அர்புதம்

என்பவையுமாம்,

2

பற்

களில் பத்துவித வியாதிகள் உற்பத்தியாகன்றன ;

அவை:

க்ருமிதந்தம்,

சர்க்கரா, அதர்

தந்தஹர்ஷம்,

கராளம்,

தந்தசாலம்,

தாளகம்,

1. (1) கெளரவம்:--உடல் பருத்து பாரமாயிருப்பது
தோற்றம். (2) ரக்தமண்டலம்--உடலில் இரத்த வர்ணமான
கள் உண்டாவது.

(8)

ரக்தநேதாரம்--சண்

இரதக்தவர்ணமாக

(49) ரக்தமூதீரம்--மூத்திரத்துடன் இரத்தம் கசிதல்.
நம்--உமிழ்நீரில்”. இரத்தம்

கட்டி,

வருதல்,

(6)

போல்
படை
அவது.

(5) ரக்தஷ்டீ

ரக்தபிடகா--இரத்தக்.

(7) ஒளஷ்ண்யம்--சேஹத்தில் சூடு, அதிகரித்தல். (6) பூதி

கந்தம்--சரீரத்தில்

கோஉண்டாவது,.

துர்காற்றமுண்டாவது.

(9)

பமீடை--சரீரத்தில்

(10) பாகம்--சரீர வேக்காடு,

[வாத

பித்த

கபங்

களைப் போல் இரச்தமும் நான்காவசான ஓரு தோஷீமென்று தில
ரது கருத்தானதால், இரத்தத்தினாலும் ஸ்வதர்திரமாய் ல
வியாதி:
கள் உண்டாடன்றன
என்று
இங்கு
கூறப்பட்டது,
மாதவகரன்

முதலியவர்கள்
டாவதாகக்

வாதத்தினால்

பிரத்தியேகமாக

கூறீயீருக்கன்றாரேமன்றி,

80

பித்தம்

வித வியாதிகள் பிர.த்தியேகமாய் உண்டாவதாசச்
2.

க்ஷதம்:--அடிபவெதால்

புரை சூழலைட்போல் உதடு

லெடித்தப்போதல்,

வீங்கி

உண்டாகும்
வீவெது.

ஜலார்புதம்--உள்ளே

வியாதிகள்

முதலியவற்றால்

உண்
இவ்

சொல்லவில்லை. ]

விரணம். மாம்ஸார்புதம்கண்டோஷ்.்._ம்--உதடு:

தூர்நீர்

சுழல்.
மேதோர்புதம்- கொழுப்புத் தங்கய புரை குழல்,
ஸாடியாண புரை குழல்,

தங்க

புரை

அர்புதம்--
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அதவ]

பல்லீறு
$தாதம்;

என்பனவாம். 1
தம், சீயாவதர்தம், தந்தபேதம், கபாலிகா
றன; அவை
ன்
உற்பத்தியாச
வியாதிகள்
்று
களில்-பதின்ஞூன

உபகுசம், தந்தவிதீர தி, புட்புடம், ௮ 'திமாம்ஸம், விதர்ப்பம், ளெளஷிரம்,
மஹாளெளஷிரம், வாதநாடீ, பித்தகாடீ, கபகாடீ, ஸற்நிபாதசாடி, ரக்த

காச்லுண்டாகும்
நாட என்பவையாம்.2
அலஸம்,
வாதஜம் , பித்தஜம், கபஜம்,

வியாதிகள் ஆறு ;: அவை
அ.இிஜிஹ்வம், உபஜிஹ்வா

என்பவையாம். 3 அர்புதம், தாலுபிடசா, கச்சமீ, தாலு ஸம்ஹதி, கள
சுண்டீ, தாலுசோஷம், தாலுபாகம், புப்படம் என்று தவடையில் எட்டு

1,

(1)

தாளசம்:--பல் பிளக்சப்பவெதுபோன்்ற வேதனை.

க்ருமிதந்தம்-பற்களில் இருமியுண்டாதல்,

(2)

(8) தந் தஹர்ஷம்-பற்சிலிர்க்

கை. (45 கராளம்--கோரப்பற்களைப் போல் பல் ஒழுங்னேமாதல். (5)
தந்தசாலகம்-பற்கள் ஆட்டங்கொள்ளல். (6) சர்க்கரா--ப (ற்களில் கறன்
கட்டுதல், (7) அ இதந்தம்--பற்கள் ஒன்றுமேலொன்றாய் முளைத்தல்.
தந்தபேதம்--பற்களில்
பற்கள். (9)
(8) ச்யாவதர்தம்--கறுத்த
இடிப்பது

யாய்

போன்ற

பற்களை

கோய்.

(10)

விட்டுப் பிளந்து

விருத்தி.

கபாலிகா--சர்க்கண்டயே

கழன்றுவிடும்

வந்து

கிலைமைக்கு

விடுவது.

2. ததோதம்:-- பல்லீறுகளிலிருக்து இரத்தமும், மிருதுவான
இறிய தூர்ச்சந்த மாம்ஸங்களும் அடிக்கடி வெளியில் சிதறுதல். உப
குசம்--பல்லீறுகள் வெந்துபோய்

கொள்ளும் ரோகம்.

எரிச்சலெடுத்து

பற்கள்

ஆட்டங்

தக்த விதரதி--பல்லீறுகளின் குழிப்புண்.

புப்

புடம்--இரண்டு அல்லது மூன்று பற்களின் ஈறுகள் வீக்கங்கொண்டு
உண்டாகும் ஒரு கட்டி, அதிமாம்ஸம்--கடைவாம்ப் பல்லில் ௮ Be
நோயை யுண்டாக்கி உமிழ் நீரை விசேஷமாகச் சுரப்பிக்கும் பெரிய
அடியிலுள்ள மாம்ஸங்கள் தேய்ந்து
விதர்ப்பம்--பற்களின்
கட்டி.
ஈறு
ளெளஷிரம்ஈறுகளில் ௮இ௧ வலியை புண்டாக்கும் வியாதி.
மஹாஸெள
புரையோடும் கட்டி.
களின் அடியில் - உண்டாகும்
ஷிரம்--ஸெளஷிரமே விருத்தியாய் ஈறுகளிலிருக்து பற்கள் சிதறப்

போகும் நிலைமைக்கு வந்து
கோய்.

வாதநாடி,

தவடைகள்

பித்தகாடி,

கபநாடீ,

பிளக்கப்படுவது

போன்ற

ர்க்தராடீ--இவைகள்

௮ம்

தந்த தோஷத்தினால் பல்லீறுகளில் உண்டாகும் புரையோடு கூடிய
விரணங்கள்.
்
8, அலஸம் அல்லது அலாஸம்:--நாக்ன்மேல் உண்டாகும்
ஒருவித கட்டி. அ.ிஜிஹ்வம்--உள்காக்கு வளருதல். உபஜிஹ்வா...நாக்கின் அடியில் அதைப்போல் உண்டாகும் ஒருவித கட்டி,
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வியாதிகள் உண்டாகும்." வாதரோஹிணீ, பித்தரோஹிணீ; கபரோ
ஹிணீ, ஸந்நிபாதரோஹிணீ,' மேதாரோஹிணீ,
ப்ருந்தம், களெள
கம், களவித்ரதி, ஸ்வரபங்கம், துண்டிகேரீ, சதக்நீ, சாலூகம், அர்
புதம், 'களாயு, வலயம், வாதசண்டம், கபகண்டம், மேதோகண்டம்
என்று;சொண்டையில் பதினெட்டு வியாதிகள் உண்டாகும்.2 வாத

பித்த் சபங்களாலும்,

இரத்தத்தினாலும், ஸச்நிபாதத்தினாலும் ஐக்து

ஆஸ்யபாகங்களும், பூத்யாஸ்யம்' என்கற ஒரு வியாதியும், ஊர்த்வ
தம், ௮ர்புதம் என்ற இரண்டும் ௮௧ எட்டு வியாதிகள் முகத்தினுள்

1. (1) அர்பூதம்.-தவடையின் மத்தியில் தாமரைப்பூ போல்
உண்டாகும் வீக்கம். (2) தாலுபிடகா--தவடையிலுண்டாகும் கட்டி,
(8)

கச்சமீ---ஆமையுருவமான

டாளம்மை யென்று பாமரஜனம்
தாடையினிடையில்

அதிக

வலியில்லாத

சொல்லும்,

வலியில்லாமல்

மாம்ஸம்

வீக்கம்;

(4) தாலு
பருத்துப்

(5) களசுண்டீ--தாடையின் அடியில் துருத்தியைப்

புட்

ஸம்ஹதி--

போல்

போவது,

உண்டா

கும் நீண்ட வீச்சம். (6) தாலு சோஷம்--தவடை உலர்ந்து போவது 5
இதில் கோயுமுண்டு.
(7) தாலுபாகம்--தாடையின் வேக்காடு,
(8)
புப்படம்- தாடையில் இலந்தங்கொட்டையைப்
போல்
உண்டாய்

நீடி த்இிருக்கும் சிறிய விச்சம்,
2. சோஹிணீ:--அனேக

. சிறிய

தொண்டையின் துவாரத்தை மறைத்து
ஸம்பந்தமான வீக்கம், ப்ருந்தம்--அ௮ந்த

ஏரித்தலும்,

அதனால்

ஜ்வாமும்

முளைகளுடன்

கூடியதாய்

விடுமாறு வளர்ந்த இரந்த
வீச்கத்தலேமே
விசேஷ

தொடருமானால்

ப்ருந்தம். என்று

சொல்லப்படும்.
களெளகம்--அன்ன பானங்கள் வாயு இவை போ
கும் மார்க்கக்தைத் தடுக்கும் ஜ்வரத்துடன் கூடிய வீச்சம். களவித்

7தி--தொண்டையனைத்திலும் வியாபித்த £ழ்க்கட்டி. ஸ்வாபல்கம்--மூச்சுவிட முடியாமல் தொண்டையிலுண்டாகும்
ஒருவித கம்மல்,
அண்டிகேரீ--எரித்தலுடன்
கண்டத்தை : வேகச் செய்யும் புண்;
சதக்நீ--மாம்ஸ
ஸம்பந்தமான. முளைகள் விருத்தியாய் அவற்றால்
தொண்டையினுள்
வர்த்தியைப் போலுண்டாகும் மிச வேதனை
யுண்டுபண் ணுவதான
விரணம்.
சாலூகம்--சறிய
முளைகளுடன்
கூடிய இரந்தி.
அர்புதம்--குழல்போன்ற விரணம். களாயு- கண்
டத்தினுள் கடினமாயுண்டாகும் நெல்லிக்காய்களைப் போன்ற வீக்கம்,
வலயம்--கபம். பிர்கோபமடைவதாலான வலயக் போன்ற
வீக்கம்,
கண்டம்--தொண்டையிலுண்டாகும்
மிகப்
பெரிதான
ஒருவித
கட்டி,

௮த்தி-7.]
உண்டான்றன.
127-141.

பூர்வ கண்டம்...
இவ்விதம்

முகவியாதிகள்
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.

ஏழுபத்துனான்காகும்.

கர்ண ரோகங்கள்:--செவிகளுக்குள் வாதம், பித்தம், கபம்
"இரத்தம், ஸக்கிபாதம் இவற்றால் ஐக்துவித ரோகங்களும், வித்ரதி)
சோதை, அர்புதம், பூதிகர்ணம், கர்ணார்சஸ், கர்ணஹல்லிகா, பாதிர்
யம், தந்த்ரிகா, கண், சஷ்குலீ, கருமிகர்ணம், கர்ணகாதம், os Sor

amb orem gy பதின்மூன்றும் ஆகப்ப.தினெட்டு வியாதிகள்உண்டாகும்.?

1. ஆஸ்யபாகம்--வாயின்
பூத்யாஸ்யம்--வாயிலுண்டாகும்

உட்புறத்திலுண்டாகும் வேக்காடு,
wai sas ,கம்--வாயின்
தும்சாற்றம்,

மேற்புறத்திலுண்டாகும் வேக்காடு.

[பத்களில் எட்டுவித வியாதிகளும், உதடுகளில் எட்டு வியாதி
களும், பல்லீ றுகளில் ப.தினைச்தும், தாடைகளில் ஒன்பதும், மாக்கல்
ஐந்தும், கண்டத்தினுள் பதினேழும், முகத்தினுள் எல்லா இடத்

சேர்ந்து மூன்றும் ஆக அறுபத்தைந்து வியாதிகளே

முகத்

இலும்
உற்பத்தியாவதாக மாதவநிதாகம் மு;சலியவற்றில் கூறப்படு
Ber
இந்த இரந்தத்தில் முகரோகங்களில் பல வியா திகளின்
.இறது.
விதமாயிருப்பதுடன், மாதவநிதாநம் முதலியவற்றில்
வேறு
பெயர்
.கூறப்பட்டிருப்பதினும் ௮.இிகமாகவும் க.றப்பட்டுள.]
வீக்கம். பூதிகர்ணம்--செவிக்குள்
௨. சோதை:- ஸாதாரண
ஓழ்க் கொள்ளல். கர்ணார்சஸ்--காதுக்குள் உண்டாகும் முளைகள்
.கர்ணஹல்லிகா--காதின் உட்புறத்திலுண்டாகும் ஒருவித இரத்தக்
கட்டி; குறும்பியென்று சிலர். பாதிர்யம்--செவிட்டுத்தனம். தந்த
ரிகா--வீணையின் தவனியைட்போல். எப்பொழுதும் செவியில் மெல்
கண்டே-௮.திகமான தினவு. சஷ்குலீ-.லிய சப்தம் உண்டாவது.
காதின் சங்குபோன்ற உள்ளலயவத்திலுண்டாகும் விரணம். கருமி
கர்ணம்- காதுக்குள் க்ருமிசள் உற்பத்தியாவது. கர்ணநாதம்--எப்
ப்ரதீகாஹம்---கா.தி
கோஷமுண்டாவது.
பொழுதும் காதுக்குள்
லுண்டான குறும்பி மிகத்திரவமாகப் போய் மூக்கு வழியாக வெளி
வருவது; அப்பொழுது ஒரு பக்கத்தில் தலையில் அதிக வலியுண்டா
கூறப்படவில்லை.
ரக்தஜகர்ணரோகம்
[மாதவகிதாகத்தில்
Go.

மாதவ நிதாதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட கர்ணசூலை, கர்ணக்ஷ்லேடம்,
கர்ணஸ்ராவம், கர்ணகூதம், கர்ணத்தில் குளவி முதலியவற்றின் பி.ஈ
வேசம், கர்ணபாகம் இவைகளுக்குப் பதிலாக இங்கு சோதை,
௮ர்

புதம், கர்ணார்சஸ், கர்ணஹல்லிகா,

தந்தரிகா,

சஷ்குலீ இவை

கூறப்
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை

[அத்தி-7.

கர்ணபாளீ யென்றே
வெளிக்காதில் உத்பாதம், பாளி சோஷம்,.
விதாரீ, துக்கவர்த்தசம், பரிபோடம், லேஹீ, பிப்பலீ என்று ஏழு
வித ரோகங்கள் உற்பத்தியானன்றன.!

பித்த கபங்களால்

காதின் அடிப்புறத்தில்

மூன்றும், இரத்த2தினால்

இனால் ஒன்றும் ஆக ஐந்துவிக வியாதிகள்
146.

ஒன்றும்,

ஸர்நிபாதத்

உண்டாகின்றன.

நாஸா ரேர்க்ங்கள்:--மூக்இல் வாதம், பித்தம்,

வாத

142--,

sub,

enbAur

தம், இரத்தம் இவற்றால் ஐக் அவிதமான பிரஇச்யாயம் என்ற ரோக:
மும், பீஈஸம், பூ இஈஸ்யம், நாஸார்சஸ், ப்ரம்ச து, க்ஷவம், காஸாகாஹம்,.

பூதிரக்தம், அர்புதம், துஷ்டபீசஸம்,
ஸ்ராவம், தீப்சகம் என்றெ

வேறு

௩௩ஸாசோஷம், காஸாபாகம்,
பதின்ஞூன்று

வியாதிகளும்

பூய
ஆகப்.

பதினெட்டு ரோகங்கள் காசியில் உண்டாகும். 2 147-148],
1. உத்பாதம்:--சனமான
Buren Setar
பூணுவதால்
அல்லது அடிபடுவதால் காதுகள்
கன்நீப்போயுண்டாகும்
வீக்கம்...
பாளி சோஷம்--பாளியென்கிற வெளிக்காது மிகவும் வ றண்டு போ
தல்.
விதாரீ-காது
வெடித்துப்போயுண்டாகும்
விரணம்,
துக்க.
வர்த்தகம் -தீவாமுண்டாக்கு
வளர்க்கும்போது
உண்டாகும்
வீச்
கம்.
பரிபோடம்--காதில்
கருஞ்சிவப்பாக
உண்டாகும்
வீக்கம்.
லேஹீ--காதிலுள்ள மாம்ஸங்ஃளை அழித்துவிடும் விரணம். பிப்பலீ...-

காதின்

மேற்புறத்தில்

[மாதவ நிதாகத்தில்

கரடு

முரடாக

பாளிசோதை,

கம், லேஷீ அல்லது பரிலேஹீ என்று
கூறப்பட்டுள. காதின் அடிப்புறத்தில்

டாவதாகவும்

அதில்

உண்டாகும்

பரிபோடம்,

சர்மவியாதி,

உத்பாதம், உர்மந்த.

ஐந்துவித பாளீ விரணங்கள்
ஐந்துவித வியாதிகள் உண்

மொழியப்படவில்லை ;

ஆகவே

மாதவதிதராநத்

தில் இருபத்திரண்டு கர்ணரோகங்களும், இந்த நரர்சததில் முப்பது
கர்ணரோகங்களும் மொழியப்பென்றன ; ஸுச்ரு.5 ஸம்ஹிதையில்

, இருபத்செட்டுவித கர்ணரோகங்கள்
2.

க றட்பட்டி ௬க்ன் றன.]

பிர'திச்யாயம்:--சரஸ்ஸுஈக்குள்

வாயு

பிரகோபமடைந்து,

நாசியின் அடியிலுள்ள கபம், பித்தம் முூதலியது சரஸ்ஸை நோச்டு
இழுக்கப்பவெதால் உண்டாகும் வியாதி, பீகஸம்--மூக்கில்
எப்பொழு

தம் கபம் சீழ் முதலிய கரச துகெ-ண்டிருப்பதுடன், எரித்தலும்,
மூச்.
இனுள் பொருமலும், வாஸனையறிவதில்
உணர்ச்சியின்மையு

னால் பீஈஸம் எனப்படும். பூ தி ஈஸ்யம்-மூக்இல்
துர்காற்றமுண்டாவது,

முண்டா

சமுண்டாவது, அல்லது:

காஸார்சஸ்-மூக்இனுள்

உண்டாகும்

முளை

15:

பூர்வ கண்டம்.

7]

த்தி.

யுண்டாகும் வியாதிகள்

சிரோ ரோகங்கள்:--ஏரஸ்ஸைப்பற்றி

பத்து விதம்; அவற்றுள் வாதத்தினால் அர்த்தாவபேதமும்,
கபத்தினால்

இனால் சரஸ்.தாபமும், ஒருவித கோயும்,

autos Graskiacr:—uererwe
௫

௮

ப்ரம்சது-சிரஸ்ஸுக்கு
கள்.
கபம் வெயிலின் வெப்பத்தினால்

யீன்

வழியாகப்

பெருகும்

தோஷழுண்டாவதாகக்

தும்மல்,

ருமீயினால்

ஒன்றும்,

149-150...

ஒன்றும், சங்ககம் என்பது ஒன்றுமாம். 1
ஓ

wen

ஒன்றும், ஸூடர்யாவர்தீதம்

அ.இர்ச்சியினால்

தலையின்

ஒன்றும்,

என்பது

இரத்தத்தினால்

ஒன்றும்,

பாதத்தினால்

பித்தத்

ஒன்றும்,

erGiage,
.

.

அரளும்ஷீகா,
.

ச

சேர்ந்து தோய்ர் இருக்கும்
அடியில்
முறிச்தும் போய் காசி
்
இரவமாகவம

வியாதி;

வெயீலில்

செல்லுவதால்
இதுவே.

கூறுவதர்குச் காரணம்

ஜல

க்ஷவம்--

பூதிரக்தம்-சழும் இரத்

காஸாகாஹம்--நாசியீன் பொருமல்,

gap டீஈஸம்-அடி.க்.
தழும் கலந்து காசியின் மூலமாம்க் க௫தல்.
கடி மூக்கிலிருந்து முற்கூறீயடடி. தோஷங்கள் கவ தும் உலர்வது
மாயிருக்து சூரக்கில் பொருமலும் துர்நாற்றமும் அஇகரிக்கும் வியாதி.
'நாஸாசோஷம்-நாசியில்
பசையற்றுப்
போவது.
நாஸாபாகம்-தர௫ி

பூயஸ்ராவம்-£ழ்
வெப்பங்கொள்வது.
இல் அழற்சி அதிகரித்து ச்வாஸமும்
[பீஈஸம், பூ திஈஸ்யம், நாஸாபாகம்,
பூயரக்தம்,

தோஷஜ

க்ஷ்வது,. அகந்து

பீரதசோஹம், நாஸாஸ்ராவம்,

வெளிவருதல். தீப்தகம்-ரூ:௨
வெகு சூடாக வெளிவருதல்.
ஆகந்துபூயரக்தம்ழஏ
தோஷஜ
க்ஷவது,

காஸாசோஷம்,

ப்ரம்சது,

ஐச்துவிச

இப்தகம்,

பிரஇச்யாடம்,

ஆசந்துக பிரதிசியாயம், ஏழுவித அர்பு.தம், நான்கு சோதைகள், சான்கு
வித ௮ர்சஸ், சான்குவித இரத்த பித்தங்கள்; ௮க முப்பத்சேழு வித

காஸா. ரோகங்கள் மாதவநிதாநத்தில்
கூறப்பட்டுள. ஸாச்ருதச்
இல் முப்பத்தோருவித சாஸாரோகங்கள் கூ றப்பட்டி ர௬க்ன் றன.]
1,

அர்த்தாவபேதம்--ஒற்றைத்

தலைவலி.

இரஸ்தாபம்-தலை:

யில் உண்டாகும் அழற்சி.
ஸுூர்யாவர்த்தம்-ஸுடர்யன் உதயமாகும்
போது ஆரம்பித்து மத்தியான்னம் வரையில் ரெமமாக
அதிகரித்து:
வெயில்
தாழத்தாழ
குறைந்துவரும்
தலைவலி,
சங்ககம்-சன்னத்
தில் ஸஹிக்சச் கூடாமலுண்டாகும் வலி.
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379),

தாருணம், பிடிகா, அர்புதம்;

[955-7
கல), :.பலிதம்

இக்தரலுப்தம்,

. என்று ஒன்பது வியாதிகள் உண்டாகும்

151-152.

நான்கு
நேத்திர ரோகங்கள்: -கண்களில் தொண் sor pa
வியாதிகள் 'உற்பத்திபாடன்றன?; அவற்றுள் வர்த்மா என்ற கண்
அவை.பாவன._-கருச்சி
இருபத்திகான்கு;
, சவ்வில் உண்டாவது
அருங்
சோக்மீலகம், பஷ்மபாதம், கபோத்ச்லிஷ்டம், லோஹிதம்,
குகணகம், பஷஷ்மார்சஸ், “பஷ்மரோ
நிமேஷம், ரக்தோத்க்லிஷ்டம்,
போத, கலிஷ்டவர்த்மா, பஹலம், பஷ்
தம், பித்தோத்க்லிஷ்டம்,
மோத்ஸங்கம், அர்புதம், கும்பிகா, ஹிசதாவர்த்மா, லகணம், அஞ்ஜ௩
. காமிகா, கர்தமம், Fura வர்த்மா, பிஸவர்தமா, அலஜீ, உத்கலிஷ்ட

வர்த்மா என்பனவாம்.
1.
போல்

உப£ர்ஷசம்--தலையின்மேல்
உண்டாகும் ஒருவித வளர்ச்சி.

‘mages
டாகும்

வர்த்மாவும்

பெருக்கும் ௮கேக
புண்கள்.

இவடித்துப்

போதல்.

கண்ணின்
மற்றொரு

வெள்ளை
சிறிய

தலையைப்

அளும்ஷீகா.-௮இகமாக ஊன்

கண்களுடைபவைபான

தாருணம்-மண்டையிலுள்ள

பிடிகா-சிறிய

விழியும்

சர்மம்

தலைபிலுண்
அடிக்கடி

கட்டி.

இந்த்ரலுப்தம்-தலை

மயிர் உதிர்ந்து போதல்.
கலஇி-- வழுக்கைத்
நரைத்தல்.
[கபால சோகங்களை
மாதவகரன்
ஃத்தில் சேர்த் இிருக்கறார்.]

தலை. பலிதம்-மயிர்
க்ஷுத்ரரோக நிதா

2. கீருச்சிரோர்மீலாம்--இமைகளை
கஷ்டப்பட்டுத்
இறக்க
'வேண்டியதான
வியாதி; பஷ்மபாதம்- இமைகளில் தின வெடுத்து
அதிலுள்ள
மயிர்கள் உதிர்ந்து விடுவது; கபோத்ச்லிஷ்டம்-கபம்
.மிரகோபமடைந்து கண்கள் கலகப் போகும் விபாதி; லோஹிதம்
வர்த்மா என்கிற சவ்வின்
இடையில் மிருதுவாகவும் இவப்பாகவும்
உண்டாகும் சிறிய முளை; இதற்கே சோணிதார்சஸ் எனவும் பெயர்;
அருங்கிமேஷம்-வாயவின் பிரகோபத்தினால் சண்ணிமைகள் தானே
எப்பொழுதும் அசைவது;
ரச்கோச்க்லிஷ்டம்-வர்த்மாவில் இரத்தம்
அதிகமாய்
ஓவெதால்
உண்டாகும் வீக்கம்; குகூணகம் அல்லது

-குஞ்சகம்--வர்த்மாலான.து சுருங்கப் போவதால்
. மல்
போவது; பக்மார்சஸ்-வெள்ளரிக்காயின்

கண் தஇறக்சச்கூடா
றிய
விதைகள்
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சேரும் ஸர்தியீல் ஜலஸ்ராவம், கபஸ்.ராவம், ரச்தஸ்ராவம், பர்வணீ,.
பூடஸ்ராவம், கீருமீக்கரச் இ, உபகாஹம், அலஜீ, பூயாலஸம் என்று ஓன்

என்றும்
போல் உண்டாகும் ,முளைகள்; இதற்கே அர்சோவர்தமா
முளை
மயிர்கள்
ல்
பெயர்; பஷ்மசோதம்--இமைகளின் உட்புறங்களி
ணும்
பண்
உண்டு
த்து கண்களில் அரிப்பையும் வீக்கத்தையும்
வியாதி;
இல
வேறு

என்றும்
பஷ்மகோபம்
மாதவகிதாகத்தில்
இதற்கே
வழங்கப்படு
உபபஷ்ம, என்றும் பெயர்
நூல்கவலில்

உஷ்ணம்
இறெது ; பித்தோத்ச்லிஷ்டம்--பித்தத்தினால் கண்களில்
வலியையும்
இனவையம்
அதிகரித்தல் ; போத€ே-சண்ணீரையும்
அ.திகமாயுண்டாக்கக் கடுகுகளைப்போலுண்டாகும் சிறிய கொப்புளக்:

மீருதுவாகவும்:

வேதனையின்நீயே

கள் ; கலிஷ்டவர்த்மா -- ௮இக

வெப்பாகவும் திடீரென்று உண்டாகும் ஸாதாரண விக்கம் ; பஹலம்--

வர்த்மாவில்

வர்த்மாவின், வர்ண

வியாபித்து

இடத்தையும்

எல்லா

மாகவே உண்டாகும் கடினமான கொப்புளங்கள் $ பஷ்மோத்ஸங்கம்---

வர்.த்மரவுக்கு உட்புறத்திலும் கெளிப்புறத்திலு முண்டாகும் புரைகள்-

போன்ற முகங்களுடன் கூடியதும், தினவுள்ள துமான பெரிய செப்பு
எம் ; கும்பிகா--மாதளம் விழைகளைப்போன்ற. ; கொட்புளம் ; ஹிகத$.
பிடகை
உண்டாகும்
வர்த்தமா--சடினமாகவும், சிறியவைகளாகவும்
கள் ; லசணம்--கடினமாகவும், பழுக்குச்தன்மை யற்றதும், பெரிதாக
கொப்புளம் ; இதற்கு மாதவ
வும் உண்டாகும் வேதனையந்ததான

நிதாகம் முதலியவற்றில்

எனப்

ஈகணம்

பெயர் ;

அஞ்ஜாகாமிகா--

குத்தல் அழத்சியுடன் கூடிய இவந்த நிறய கொப்புளம் ; கர்தமம்-இருப்பதுடன் துநீர்கள் விசேஷ
க்லிஷ்டவர்த்மாவைப் போலவே

மாகச் சசர்து சொண்டிருக்கும்
வெளிப்புறத்திலும்

வியாதி ; சியாவவர்தமா--வர்தமாவுச்கு

உட்புறத்இலும்

சன்றிப்போனதுபோல்

கறஞ்

வீக்கம் ; பிஸவர்த்மா--கர்த்மாவுக்கு உட்புறத்
இவெப்பாயுண்டாகும்
இல் துளாரங்களும் வெளிப்புறத்தில் வீக்கமும் உண்டாய் ஒருவித
இரவதைக் கசியச் செய்யும் வியாதி; ௮லஜீ--சிவர்த கோகெளுடன்
கூடியதாய்

வர்த்மாவில்

ஸந்இியிலுண்டாகும்

உண்டாகும்

ரோகஜ்கனில்

வர்த்தமா--வேதனை யீல்லாமல்

வியாதி ;

இதை

சேர்த்திருக்கறுர்.

வெனிப்புறத்இல்

தாய் ஒகுவித துர்நிரைக் சசயச் செப்பும் வியா தி,

மாதவகரன்

உச்சலிஷ்ட

வீக்கத்துடன்

கூடிய

78.
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ug வியாதிகளுண்டாகின்
றன. 1 சுக்லம் என்கிற வெண்மண்டலத்தில்
ஹிரோத்பாதம், ஹிராஹர்ஷம்,
ஹிராஜாலம்,
சுக்லிகா,
அ-திமாம்ஸார்மம், ப்.ரஸ்தார்யர்மம், பிஷ்டசம், ஹிராபிடிகா,

அர்ஜுஈகம், ஸ்காய்வர்மம்,
.களுண்டாகும்.

1.
மான

சோணிதார்மம் எனப்

2 இருஷ்ணபாகம்

என்றெ

சுக்லார்மம்,
கபக்கிரந்தி,

பதின்மூன்று வியாதி

கருவிழியில்

சுத்த சுக்லம்,

ஜலஸ்ராவம்--ஸந்தியின்
இடையிலிருந்து மஞ்சள் Ap
நீர்வடிதல் ; இதை
பித்தஸ்ராவம்
என்று: மாதவ்நிதாநம் 3

.கபஸ்ராவம்--பிசுபிசுப்புள்ள வெண்மையான நீர் வடி.தல் ; ரக்தஸ்ரா
வம்--இரத்தம் வடி.தல்;பர்வணீ--கு.த்தல் அழற்சிகளுடன் கூடிய கொடி
-கொடியாகப்

படர்ந் ் இருக்கும்

வியாதி; பூயஸ்ராவம்..-£ழ்

போன்ற

ுர்சீர் வடிதல் ; இருமிக்கரக் இ--வர்த்மாவிலும் இமைகளிலும் தனவை

௫

யுண்டாக்கும் ஸு௫ஷ்ம இருமிகள் சேர்ந்து ஸந்தியில்
கஇரந்தியைப்
போலுண்டாகும் வீக்கம் ழ உபகாஹம்--ஸந்தியிலுள்ள
இரந்திகள்
வலியில்லாமல்
வீக்கம்கொள்வது $ அலஜீ -- வர்த்மாவிலுண்டாகும்
௮லஜியைப் போன்றதே ; ; மாதவநிதாகத்தில் ஸக்5 இயில் மாத்திரமே

og
உண்டாவதாகக் கூ ஐப்படுகிற து; பூடாலஸம்-ஸர் தியிலுண்
டான வீக்கம் பக்குவமான பின் குத்தலுடன் €மைப் பொடுயச் செய்
மும் வியாதி.
2.

ஹிரோத்பாதம்--வேதனையுடன்

மல் சென்னிறமாயுண்டாகும்
‘ny

கிறங்

போவதால்

அல்லது

கொடிபோன்ற

வேதனையில்லா

மாசுகளால்

கொள்ளல்; விராஹர்ஷம்--ஹிரோ, Sur gu

சண்களிலிருக்து

ஜாலம் -- இரத்தநாடிகள்

சென்னிறமான
பெருத்துப்போய்

சண்

வெ

மூ Bits

நீர் வடிதல்; ஹிரா
வெண்மண்டலத் Bev

வலையைப்போல்
சிக்குள்ளவைகளாக
காணப்படுவது; சுசலிகா-சிறிது. கறுகிறமாகவும் மாம்ஸவர்ணமாகவும் அல்லது வெண்ணிற
மாகவும் உண்டாகும் பொட்டுகள்; இதையே

கரன்

GE Blas என்று

மாதவ

முசலியவர் கூறியிருக்£ன் றனர் ;, சுக்லார்மம்--மீரு துவாகவும்

“வெண்மையாகவும் உண்டாகும் ஒருவித பிந்து ; ௮ இமரம்ஸார்மம்-oe
மிகு துவாகவும் கறுநிறமாகவும் மல்லி லைப் போலுண்டா

கும் வியாதி; பரஸ்தார்யர்மம் -- கறுஞ்சிவப்பாக முதலில் உ
யாய் அப்பால் ரெமமாக கேத்திரம் முடிய வியாபிக்கும் பிந்து ; பிஷ்ட
கம்--சாம்பல் பூத்தது
போன்ற
மாசுகள்
உண்டாவது; ஸிய்
பிடிசா--ஹிரைகள்
என்னும்
இரத்தநாடிகள்
பருத்துப்போல
“கொப்புளங்களைப் போலுண்டாகும் வியாதி ; $ கபக்ரெர்தி--வெண்கரர
நிறமாகவோ வெண்ணிதமாகவோ உண்டாகும், மிருதுவான கிரந்த
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அறிராசுகலம், க்ஷதசுக்லம், அஜகா, ஹிராஸங்கம்
என்று ஐந்துவித
வியாதிகள் உண்டாகும். கண்களில் காசம் என்கிற ரோகம் வாதம்,
பித்தம், கபம், ஸம்ஸர்கம், ஸர்கிபாதம், இரத்தம் இவற்றால் . ஆறு
திமிரரோகமும் வாக பித்த sume
.விதமாக உற்பத்தியானன்றது.?

ளாலும், ஸம்ஸர்க்கத்தினாலும்,

ஸர்ரிபாதத்தினாலும்,

இரத்தத்தினா

லும் ஆக ஆறு விதமாக உற்பத்தியாகும்.”
லிங்ககாசம் என்பது வாத
பித்த சபல்களால் மூன்று விதமும், ஸம்ஸர்க்கத இனால் ஒன்றும், ஸக்நி
பாதத்தினால் ஒன் றம், “இரத்தத்தினால் ஒன்றும், மற்றொரு ரோகத்

உபத்திரவரூபமாக

இற்கு

ஒன்றும்

த்ருஷிடி.

ஏழுவிதமாம்.4

ஆக

பாகத்தில் பித்தவிதக்த்த த்ருஷ்டி, ௮ம்ல விதக்த்தத்ருஷ்டி, உஷ்ண
விதக்த்த

தருஷ்டி,

நகுலாந்தயம்,

தாஸராசர்தயம்,

ராத்ரியாக் தபம்,

௮ர்ஜுகம்--முயலின் இரத்தத்திற்குச் சமானமான
கிதமுடையதாய்
உண்டாகும் ஒரு பிச்.து; ஸ்காய்வர்மம்--கடினமான தும், மாம்ஸத்தில்

வியாபித்ததும், பசையற்றதுமான

ஒரு

பொட்டு ;

'வெண்மண்டலத்தில் தாமரைப்பூவைப் .போல்
மாம்ஸவளர்ச்சியைத் தருவதான வியாதி.

1.

சுத்த சுக்லம்--வெகு வெண்ணிறமாகப்

சுக்லம்--ஹிரைகள்

சோணிதார்மம்--

மீருதுவாக

உண்டாய்

பூவிழுதல் $ ஷிரா.

சறுத்துப்போவதாலுண்டாகும்

வெண்ணிதமான

மாசு ; க்ஷதசுச்லம்--காயம்படுவதாலுண்டாகும் GH; அஜகா--பிச
பிசுப்புள்ள சண்ணீரை வடியச் செய்வதும், சென்னிறமான தும், ஆட்
டுப்புழுக்கையைப் போன்றதுமான காய்ப்பு ற இதையே அஜகாஜாதம்
என்றும் கூறுவர் ; ஹிராஸங்கம்--ஹிரைகளென்னும் காடிகள் ஒன்று
மேனெொன்றாகச் சேர்ந்து வளர்ச்து விடுதல்.
2.
காசம்--காய் காய்ப்பது. ௮ல்லது பூவிழுவல். ஸம்ஸர்கம்--இர

ண்டு தோஷங்கள் ஒன்றாக விகாரமடைசல்; soul
விதமான

வியாதிகள்

பொதுப் பெயரால்

உண்டாகுமாயி னும்,

Selene? மூன்று

ஸம்ஸர்கம்

அம்ஹூன்றும் குறிக்கப்பவெதைக்

ஓசே ரோகமாகச் கூறப்பட்டதென்க.
8. திமிரம்--இருஷ்டியை மறைத்துவிடும் வியாதி.
4,

வியாதி,

லிங்கநாசம்--தர்சனசக்தியை

[உபஸர்ச்சத்தினால்

குறிக்கப்படவில்லை
].

உண்டாகும்

அடியோடு

என்ற

கருதி,

லிங்கசாசம்

ஒரு

மூன்றும்

அழித்துவிடும்

மாதவகரனால்

80.

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

ஹ்ருஸ்வ த்ருஷ்டி, கம்மீர' தீருஷ்டி.

என்று

[அத்தி - 7
அதி:

எட்டுவிதமாம்."

மந்தம்? என்பது வாதஜம், பித், கஜம், கபஜம், ரச்தஜம் என்று நான்கு
அபிஷ்யந்தமும்3 வாத பித்த கப ரக்தங்களால் கான்கு விதமா
விதம்.

யுண்டாகும்.

சோகங்கள் எண்வகைப்படும்
டாகக்கூடிய
விபாயயம், அல்பசோபம், அக்யதோ வாதம்,

1,

உண்

நேத்திரத்தில் எல்லா பாகங்களிலும் பொதுவாக

ஒழ; அவையாவன:--வாத
பாகாத்யயம், சுஷ்காக்ஷி'

பித்த விதக்த்த த்ருஷ்டி--பிரகோபம்டைச்த பித்தம்

கேத்

இரத்தின் மத்தியீல் வியாபித்து தருஷ்டியை
மஞ்சள் நிறமாகச்
செய்து பார்க்கப்படும்
வஸ்துக்களையெல்லாம்
மஞ்சள்
கிதமாகத்
அம்லகண்களில்
தருஷ்டிவிதக்த்த
அ௮ம்ல
;
தோ -ற்றச்செய்வது

மான

நீருண்டாய்,

அதன்

ஸம்பந்தத்தினால்

த்ருஷ்டிபாகம்

கொள்வது ; உஷ்ணவிதக்த்த தருஷ்டி--௮இ௧
களை

அல்லது

௮த௪

தாபமான

பாகம் கெட்டுப்போவது ;
டலங்கள்
ஆகாயத்தில்

வெயிலைப்

அழற்சி

உஷ்ண

வஸ்துச்.

பார்ப்பதால்

த்ருஷ்டி.

நகுலாந்த்பம்--பகலில் பற்பல வர்ணமண்
வியாபித்திருப்பதுபோல்
தோத்றுவதும்,

, ஜரிப்பிள்ளையின் 'கண்ணைப்போல்
காணப்படுவதுமான தீருஷ்டி. 5
தூஸராக்த்பம்--பார்க்கப்படுவதெல்லாம் புகைபடிக்ததுபோல்
தோற்
pag;
ராத்ரிகாந்த்மம்--இரவிற் கண் தெரியாமை ;
ஹ்ருஸ்வ
த்ருஷ்டி--வெகு ஸமீபத்திலிருப்பதைத் தவிர
தாரதத்திலிருப்பவை
காணமுடிபாமற் போவது ; பகலில் எந்த வஸ்துவும் வெகு சிறிதாகக்.

காணப்படுவதென்றும்

சிலரது

கொள்கை ;

கம்பீர

பிரகோபமடைந்து தருஷ்டிபாகம் மிகவும் சிறுத்துப்

பிரதேசத்நிலிரு$து வேதனை

யண்டாகும் வியாதி,

தருஷ்டி--வாயு
போய்,

ஆழமான

தருஷ்டி--க௬

விழிக்கு ஈடவில் பாடா என்று சொல்லப்படும் பாகம்.

2. அதிமத்தம்--ஒற்றைத்
தலைவலியுடன்
கேத்திரகோளம்
வேருடன் பிடங்கப்படுனதுடோல் உண்டாகும் வெகு துன்பமளிக்கச்
கூடிய சோய்,

8.

:

அபிஷ்யர்தம்--கண்களில்

ort GD SE.

பலவித துர்நீர்கள் சேர்ச்து சண்

:

. ஹதா இமந்தம்

அத்யுஷிதம்,

சோபம்,

பாகம்,
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. என்பனவாம்.

153—170$.
தோஷங்கள். _-புருஷர்களுக்கு

Bids

உண்டாகும்

நஈபும்

கூடியவர்

ஈர்ஷ்

தோஷத்துடன்

கைதோஷம் ஐந்து விதம்; அவ்வித:

விபர்யயம்--வாயு பிரகோபித்து கேத்திரங்களிலும்
மாற்தி மாத்றி வலியை யுண்பெண்ணுவது. அல்ப

1. வாத
புருஉங்களிலும்

சோபம்.-சண்களில் உஷ்ணம் அதிகரித்து

அக்பதோவாதம்--௧:.து,

சிறிது வீச்சமுண்டாவது.

மூலபாகம், . சிரஸ், . மோவாய்க்

செவியின்

கட்டை, இன்னும் வேறு இடங்களிலும் கோளாறடைந்த வாயுவான து
புருவங்களிலும்

சண்களிலும்

வியாதி,

பாகாத்யயம்--அரிப்பு,

௮.தஇி௫

அதிக

யுண்டுபண்ணும்

வேதனை

வீக்கம்,

வேதனை,

வேக்காடு

இவற்றுடன் கூடியதாய் கேத்திரம். ணிந்த அத்இப்பழம்போல்

சுஷ்காகதிபாகம்--பார்வை
விடுவது.
என்ற சவ்வு மீக வதண்டுபோவது.

அத்புஷிதம்--சண்ணைச்சுற்றிலும்

மங்காலகப் போய்,
சோபும்--ஸாதாரண

சறுஞ்சிவப்பான

கண் முடியவும் அழற்சி அ.திகமாயுண்டாய், 'சண்ணீரும்

ஆய்

வர்தமா
வீக்கம்,

நிறம் படர்க்து,
விசேஷமாகப்

பிரகோபத்தாலுண்ஹதா இமர்தம்--வாயுவின்
டான அிமந்தம் என்டெ வியாதி மூததிர்ச்து விடுவதால் மஹத்தான
வேதனைகள் கேத்திரத், 'இலுண்டாகும்; அது ௮ஸாத்தியமான வியாதி
யானதால் ஹதாதிமந்தம் என்று வழங்கப்படுகிறது.
வியாதி.

பெருகும்

[வர்த்மாவில்

வியாதிகளும்

இருபத்தோரு

வெண் மண்டலத்தில் பதினோரு வியாதிகளும்,
வியாதிகளும்,

இருஷ்ணமென்கற

முழுமையிலும் சேர்க்து

கருவிழியில்

பதினேழும்,

சுக்லமென்றெ

ஸந்திகளில்
கான்கும்,

தருஷ்டிபாகத்தில்

ஒன்பது
கேத்திரம்

பன்னி

ரண்டும், சண்களுக்கு வெளிப்புறத்தில் அவற்றைச் சார்ச்து இரண்
மாதவசரன் முதலியவர்
ஏம் அக எழுபத்தாறு நேத்திரரோகங்கள்
களால் கூறப்பட்டிருக்கன் றன.
6
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை
ஸுகம்,

யசன், அ௮ஸேக்மன், கும்பீகன்,

| [அத்தி-7.
என்று

ஷண்டன்

கூறப்

படுவர்.1 1713.

சுகா
தேஷங்கள்.---சுக்தோஷங்கள்
எண்
வகைப்படும்;
, அவையாவன?
வாத பித்த கபங்களால் ஞான்றும், ஸம்ஸர்க தோஷ

களால் ஞூன்றும், ஸக்கிபாதத்தினால் ஒன்றும், இரத்தத்தினால்

ஒன்று

மாம்; இவத்றள் இரத்தத்தினால்

யென்

-இும்,

வாத

கபங்களின்

உண்டாவதந்கு

குணபகந்தி

சேர்ச்கையினாலுண்1_வதற்கு " பூபதோஷ

மென்றும், வாத பித்தங்களால் உண்டாவதற்கு க்ஷ்ண்தோஷமென்
றும், வாத கபங்களால் உண்டாவதற்கு இரக்திலம் என்றும், ஸந்தி

ன

பாதத்தினாலுண்டாவதற்கு
படும்? 172-178.

மலதோஷமென்றும்

பெயர்

வழங்கப்

1. ஈர்ஷ்யகன்-- தனக்குச் சுயமாய் வீர்யமில்லாமல் பிதர் புணர்
வதையறிர்து பொறாமை மேலிட்டு ௮வ்விஷயத்தில் பிரவ்ருத்இிட்ப
வன்$ ௮ஸேச்பன் -- மிகவம் சொற்பமான சுக்ரசோணிதமூள்ள தாய்
, தந்தையருக்குப் பிறக்ததால் சுகரமில்லாமலிருப்பவன்;
கும்பீகன்-,சொத்பமான சுகீரமுடைபவனாயிருந்தும் இக்தரியகிக்ாஹம் பண்ண

,சக்தியத்றவனாய்

புருஷரிடமும்

புணரவிடும்புபவன்;

ஸுகந்தி

அல்லது ளெளகரச்திகன்--பற்பல
ரோகங்களால்
கோளாறடைக்த
கர்ப்பாசயத்திலிருந்து
பிறந்தவன்;
ஸஷ்ண்டன் -- ர௬.துகாலத்தில்
ஸ்தீரீஸம்போகத்தினால் பிறக்கும் பிள்ளை.

2. குணபகந்தி---சவத்திற்கு ஸமானமான துர்நாற்தமூள்ள
து;
பூயதோஷம்--சழ்போன்றது;
இரச்திலம்--தோய்க்துபோய்
கட்டி

யானது.

[இங்கு

உண்டாவதாகக்

இரத்த
கூறாமல்,

தோஷத்தினால்
வாத

சுகரத்தித்கு

கபங்களாலேயே

தோஷம்

குணபகந்தி, ரம்

,திலம் என்ற இரண்டு ௬5ர தோஷங்களும் உண்டாவதாகக்
கூறப்
பட்டிருக்றெது; 'அனால் வாத கபங்களாலேயே இரண்டு
தோஷவ்

. களும்

உண்டாவதாகச்

சொல்வது

யுக்கமாகத்

தோற்றாததுடன்,

ஸுச்ருதம் முதலிய
இதா இரந்தங்களில்
இசத்தத்தினால்
தோஷம் உண்டாவதாகப் பிரயோடுக்கப் பட்டிருப்பதையும்

இங்கு இரத்த கோஷ்தினாலேயே குணபகந்தி
யப்பட்ட து.]

உண்டாவதாக

குணப
சுருதி

வரை

அத்தி-7.]
நது
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பூர்வகண்டம்.

தோஷங்கள்:--இணி

ஸ்த்ரீகளுக்குண்டாகும்
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பிரான

ரோகங்கள்

சாஸ்திர

மூறைப்:டி

கூறப்படுகன் றன: அட் து

காலத்

இல் வெளியாகும் சோணிதம் என்றெ உதிரத்தைப் பற்றிய வியாதி
கள் வாத பித்த கபங்களால் மூன்றும், பூயகந்தி, குணபகந்தி, re
இலம், க்ஷ்ணம், புரிஷதுல்யம் என்று ஐக்தும்.ஆக எண்வகைப்படும் 1,
*பிரதரம்”? அல்லது ₹ரக்தப்பிரதம்£2 என்ெெ வியாதியில் வாத பித்த
-சபங்களால் மூன்றும், ஸீந்நிபாதச்தினால் ஒன்றும் ௮௧ நான்கு வித
மூண்டு,
174-176,
யோனி ரோகங்கள்ள்:--வாத பித்த கபங்களால் மூன்றும், ஸந்ி
பாதத்தினால் ஒன்றும், இரத்தம் கெட்டுப் போவதால் ஒன்றும், இரத்
தம் க்ஷ்ணி 'ததுப்போவதால் ஒன்றும், சுஷ்கம், வாமநம், ஷண்டி சம்,
அந்தர்முகம், ஸுு£முகம், விப்லுதம், புத்ரக்றம், பரிப்லுதம், உபப்

ஓதம், ப்ராக்சரணம், மஹாயோகி, கர்ணிநீ், அத்யாகக்தி,

அதஇிசரண்ம்

என்று பதினைக்தும் ஆக இருபது. வித €யோணி ரோகங்களாம். ர்
யோணிகர்தம்* என்கிற ரோகம் நான்கு விதம்;
ats Wes Sime
ளால் சூன்றும், ஸக்நிபாதத்தினால் ஒன்றுமாம்.
177-180.
1. பூயகர்தி முதல் புரவு தல்யம் வரையிலுள்ள ஜந்து வியாதி
களின் விவரங்களைட்பற்றி சுக£ கோஷ விவரங்களைப் பார்க்கவும்.
2.

8.

பிரதரம்--பெரும் பாடு,

சஷ்கம்--வறட்சியுள்ள து;

கசியச் செய்வது;

வாமனம் அஷ்டமலல்களைக்

ஷண்டிதம்--மபும்கைதோஷு்திழ்

கூறிய ஷண்

டன் என்கிற குணமுள்ள யோணி; ௮ம் 2 தாமுகம்--யோணியின் முகம்
உட்புறமாக மடிச் இருப்பது; ணஞுமுகம்- வெப் பேல் வெகு
மெல்லிய
த்வாரமுடையது ;:
விப்லு
லுதம்--எப்பெழு தும் வேதனை
யுடன் கூடிய
புத்ரக்கம்--௧: :ப்பமுண்டானாலும் அடிக்கடி அசை
அழியச்

செய்யும்

விசேஷ

கோபுண்டபுெபண்ணுவது;

ஆர்த்தவமென்லும்.

தன்மையுள்ளது ; 3
உதிரத்தை

இதற்கே “உதாவர்த்த யோனி?

பரிப்லு தம்--புணர்சையில்.

உபப்லுதம்--நுமையுடன்.

கூடிய

கஷ்டத்தோடு

வெளியிவெத5

என்று மாதவகான் ;

ப்ர2க்சரணம்--

ஸம்யோகத்தில்
முன்னதாக ஸ்தீரீக்குப் பிரவ்ருத் இயை
யுண்டெபண்
ணக்கூடியது ; ; கர்ணிரீ. யோனியில் ஒருவிதக் ரத்தி உண்டாவது;
அத்யாகம் இம 3 கமிஞ்சி௰ ஆவலுள்ள ௮;
அதிகாணம்--பல முறையி,

லும் இருட்தி படையாதது.
4,

போணி கம்தம்--யோ POUR if மழு

a

என்குற

ஒருவித

வீராணம்,

84

சார்க்கதர ஸம்ஹிதை.
கர்ப்ப

வியாதிகள் -உபவிஷ்டகர்,

மூடகர்ப்பம்,

விஷ்கம்பம்,

[9

காகோதாம், மக்கல்லம,.

கூடகர்ப்பம், -ஜராயுதோஷம்,

கர்ப்பபாதம்

என்று கர்ப்பத்தைப் பற்றிய கோளாறுகள் எண் வகைப்படும்.॥
1813,
ஸ்தன

ரோகங்களும்,

ஸ்தன்ய

8-7.

181,

ரோகங்களும்:--வாத பித்த

கபங்களால் மூன்றும், ஸந்கிபாதத்தினால் ஒன்றும், அடியவன் ஒன்
றும் ஆக ஸ்தன ரோகங்கள் ஐந்து.
ஸ்தன்யமீ என்த மூலைப்பாலைப்
பத்றி முன்போலவே வாத மித்த கப
ஸந்நிபாதங்களாலும், காயம்

படுவதாலும் ஐச்.துவித வியாதிகள் உற்பத்தியான்றன.

182, 183.

பால ரோகங்கள்: -திறமையில்லாத
புருஷனால் உண்டான
9௪, ஒருவனுக்கு இரண்டு
பத்ணிகளிருப்பதால் ௮வ்விருவர்களில்
எவருக்கேனும் பிறக்கும் பலங்குன்றிய பிள்ளை, ஸ்த்ரீ புருஷர்களுக்
குப்
புத்திரோத்பான
சக்தியில்லாமலிருந்தும்
தைவச்செயலாகப்
பிஜக்கும் குழக்தை
இம்மூன்றும் பெற்றோர்களின் தோஷத்தால்.
பிதந்தவையாம்.

அன்றியும் வேறு

வகையான

பால ரோகங்கள்

இரு

பத்தாண்டாம்; அவற்றுள் வாத பித்த கபங்களின் தோஷத்தினால்
கோளாறடைந்த முலைட்பாலால் முறையே: மூன்று. வியாதிகள் உண்
டாகும்;

தந் தோஜ்பேதம்,

தந்தாகாதம்,

தந்த சப்தம்,

அகாலதந்தம்--

1.
உபஉீஷ்டகம்--சர்ப்டத்தில் செ ன்னு வள ராமல் இறுத்
துப்போதல்; சாகே-தரம்--சுகரசே-ணிதங்கள்
கருப்பையீல் சேரும்
போது வாயுவின் Mu ue SSE GOH கோளாதடைச்து ஒயிற்றுப்பொரு

மலை யண்டெண்ணி, கர்ப்பக் குறிகளைக் காட்டி, பிறகு சிறிது காலத்
தில் தானே கரைக் 5 துவீடும் கோய்; மச்சல்லம்---பிரஸவித் 5 சவுடனே
கர்ப்பாசமத்திஓள்ள அழுக்குகள் ' கன்கு வெளிவராமல் போய், அழுக்
குள்ள Ors தம் அல்லீடத் 'தில் பிரகோபமடைந்த வாயுவினால் FOE
யப்பட்டு ஒருவித கட்டியை யுண்டுபண்ணி, சாபிக்கு ஸமீபத்திலும்
இடுப்பிலும் விசேஷமாக வேதனை யுண்டுபண்ணி வயித்றுப் பொரு

மலையும் தருமானால் 'மக்கல்லம்? எனப்படும் ; ஞூடகர்ப்பம்--பிரஸவ
காலத்தில் வாயுடீனால் கருப்பையின் வாய் தகையப்பட்டு சச வெளி
வரமுடியாமல், மூத்திரமும் விருத்தியாய் இடுப்பு முதலான விடங்
களில் சகோயுண்டுடண் ணுதல்; விஷ்கம்பம் கர்ப்பாசயத்தித்கு அடி.
யீல் பிரை. காலத்தில்

௪௪

இதந்கே ₹டரிகம்? என்றும்

உழல்

பெயர்;

மரம்போல்

கூட

குறுக்காயிருப்பது ;

கர்ப்பம்-கருத்தரித்திருக்
தும்

அத்தி - 7]

பூர்வ கண்டம்.
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என்று பற்களைப்பற்றி யுண்டாகும் ரோகங்கள் நான்கு; 1 மேலும்அஹி
பூதகம், முகபாகம், மூகஸ்ராவம், கு தபாகம், உப£ர்ஷகம், பத்மாருணம்,

.தாலுகண்டகம்,
விச்சின்னம், பாரிகர்ப்பிகம், தெளர்பல்யம், காதர
சோஷம், சய்யாமூ)த்திரம், குகணகம், சோதனம், அஜகல்லீ என்று
பதினைந்து வியாதிகளும் உற்பத்தியானெறன,

ஸின் கோளாறால்

ஜ்வரம்

முதலிய

மூன்று

£

வாத

ஸு௫இிகா

பித்த

கபங்க

ரோகங்களும்'

கர்ப்பிணிசக் சூண்டான சூறிகள் காணப்படாமை $ ஜராயு தோஷம்--கர்'
ப்பாசயத்தினுள் செவுக்குப் போர்வையைப் போலிருக்கும் பை கோளா

ஐடைவது$. கர்ப்பபாதம் 5-மாதங்களுக்குப் பிறகு 7 மாதங்களுக்குமூன்
அகாலத்திலண்டாகும் பிரஸவம்.
கும்

1. தங்தோத்பேதம்--பற்கள் புதிதாக முளைக்கும்போது உண்டா
வேதனை ; தந்தாகாதம்--பற்கள் பிடுங்கப்படுவது
போன்ற

வேதனை ; தந்த சப்தம்--பற்களில் கோம் அதிகரித்து விண்விண் என்.
பது போன்ற சப்தம் உண்டாவது ; அகால ந்தம்--அகாலத்திலுண்
டாகும் பல். [மாதவநிதாகம் முதலியவற்றில் இந்த கான்கு ,ரோகங்க

ஞூம் டையா.]
2. அஹிபூதகம்--பற்கள் முளைக்கும்போது வாந்தி, ஜ்வரம்,
வாயிலும் உடம்பிலும் ஒரு வகையான துர்நாற்றம், அதக அழுகை
இவை இருக்குமானால் அஹிபூதமம் என்று சொல்லப்படுகிறது.
gas)
பூதம் என்பது ஸாமான்ய

பால ரோகத்தில்

சேர்ந்தது.

முகபாகம்-..'

வாயில் புண் உண்டாவது ; முகஸ்ராவம்--வாயிலிருக்து எப்பொழு
தும் சொள் ஒழுகுவது ; குதபாகம்.--அஸன த்வாரம் புண்ணாய்விடுவ து£
அபசீர்ஷகம்--சிரஸ்ஹின்மேல். மற்றொரு தலையைப்போல் உண்டாகும்

வீக்கம்; பச்மாருணம்--தேஹம்தாமரைப் பூவைப்போல் வெண் வெப்
பாக அவது ; தாலுகண்ட கம்--தவடையின் மேற்பு நத்தில் ஒரு பள்ளம்
விழுந்து, தவடை அசைக்க முடியாமல், ஸ்தக்யபான த்தல் குழந்தைக்கு
வெறுப்புஉண்டாவ து;விச்சின்னம்--மூதஇிரப்பையின் ஸமீபத்தில்உண்

டாகும் ஒருவித விஸர்ப்பரோகம் ; பாரிகர்ப்பிகம்---தாய் கர்ப்பிணியாகப்
போன் பின்பு ௮க்குழச்தை ' அவளிடத்தில் ஸ்தன்யபானம் செய்து,
காஸம், அஜீர்ணம்,வாக்இ, இளைப்பு முதலியவற்றால் பீடிச்கப்பமொனால்

பாரிகர்ப்பிகம் என்று

சொல்லப்படுகிறது ;

செளர்பல்யம்--பலமீனம் ;

காதீரசேோஷம்--சரீரம்
நாளுக்குமாள்
இளைத்துப்போதல் ;' ' சய்யா
மூத்திரம்--படுக்கையிலேயே மூத்திரம் விட்டுக்கொள்வது ; குண
கம்--பாலின் தோஷத்தினால் கண்களின் வர்தமாவில் ஒருவகைமான

அரிப்பு

உண்டாகும்

வியாதி ; சோதனம்--ஏப்பொழுதும்

மிதமிஞ்ஓ
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 ; 1, அந்தந்த தோஷங்களுக்கும் ௮வரவர.து பலங்க
உண்டான்ரன
ளுக்கும் தகுந்தவாறு சஓுத்ஸை செய்தால் அவை எளிதில் நிவ்ருத்:
இக்சச் கூடியவையாம். .184--188.

பால

டென்று

பாலரஹங்சள் 2 உண்

கிரஹங்கள்.--பன்னிரண்டு

மாமூணிகள்

கண்டறிந்திருக்கன்றனர் ஒழ அவையாவன :-பித்ருசெ

ச்வெஹம் 5

விசாகரெஹம் ,

BEC SETAMD 3;

அழுதல் ; ௮ஜகல்லீ--ஒரு விதமான அக் யைப்போன்ற சர்மலியாதி.
[இவற்றுள்

தாலுகண்டகம்,

பாரிகர்ப்பிகம்,

குகணகம், இவற்றைத்

ர்த்து மத்தவைகள் வேறு
நிதாநக்கரஈ்தங்களில்
காணப்பட.
வில்லை.
1. பிரஸவி£க ஸமயத்தில் உண்ட.ஈகும் ஜ்வராதிகள் ஸதகா
ரோகங்கள் எனப்படும்.
2. முன்னால் ஞாழற்காட்டிற் பிறந்த ஸுப்ரமண்யனைக் காப்ப
தற்காகச் வெபெருமானால் புருஷ உருவமுள்ள ஐர்.து செஹங்களும்
ஸ்திரீ புருவமுள்ள ஏழு செஹக்களும் டடைக்கப்பட்டதாகச் கூறு:
Ber meri.
:
8. evessSranSar:—QGa
GpsewmseereG
GG Sowr
ணில் நீர்வடியும், தலையை அடிக்கடி. புரட்டும், சேஹத்தில் ஒரு பாரிச
மெல்லாம்

விழுந்து

அதிகமாகும், தலை
இல்

போகும்,

௨ணங்கு

விருப்பமிராது,

பயந்து

உடல்

அசைவற்றீருக்கும்,

வீடும், பற்களைக்
வீரிட்டு

அழும்,

வியர்வை

கடிக்கும், முலையண்ப
வாய்

ஒரு

பக்கமாய்

இழுக்கப்படும், சொன் அதிகமாய் பெருகும், உயர விழித்துப் பார்க்
கும், உடலில் சவர்காற்றம் வீசும், முகம் திகைத்திருக்கும், மலம் இறு
வீடும், கையை கெட்டியாக மூடிக்கொள்ளும், ஒரு சண்ணும் புருவ
மும் அசையச்கூடும், இரு சண்களும் மீகச் சவர். திருக்கும்; Ges Gran
த்தினால் சரீரத்தில் எதாவது
சாச்வசமான
கோளாரறாவது மரண
மாவது
உண்டாவது
நிச்சயம்.
இதுவே
ஸ்கந்தாபஸ்மாரம் எனப்

4.

Sens Sram Seo :--நினைவு தவறுதல், மயீர்களைப் பிச்ச

கொள்ளுதல்,
ழுத்து மடங்கக் கொள்ளல், வாயீலிருந்து
நுரை
வருதல், கைகால்கள் உதறுதல், தாயீன் ஸ்சனம் தனது நாக்கு இவை

களைக் கடி2தல், ஜ்வரம், தூக்சம்ன்மை, உடம்பில் ஒருவித துர்க்கந்தம்
இவைகள் மேற்டடி. மீடையீன் குறீசளாம்.

்

5. ¢a தரஹ பீட :--நடுச்சல், பயீர்ச்சிலிர்கை, வியர்வை,.
கண்களை ' எட்டொமுதும் மூடிச் கொள்ளல், பஹிராயாமம் என்ற:

அத்தி - 7.]

பூர்வ கண்டம்.

ஹம் 1, சைகமேய
நண்டிகின

வலி,

கீரஹம், ? சகுகி
இரஹம், 5 பூதசா

காக்கைக்

கடித்துக்கொள்ளல்,

பில் மலத்திற்குச்
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சஹம், 3 சபூதகா
இரஹம்,6

கூக்குரலிடல்,

சமமான துர்நாற்றம் உண்டாதல்,

கள் உண்டாகும்.
1. பித்ருரெஹ

Gram, 4

அந்தபூததா

ஞி: -மயிர்ச்சிலிந்கை,

Gr’

ஓடுதல், உடம்
கதறுதல் இக்குறி .

அடிக்கடி

gee

மூறுதல், இடீரென்று அழுதல், ஜ்வரம், இருமல், அஇிஸாரம்,வாந்தி,
அதிக கொடிடாவி, தாஹம், உடலில் சவத்திற்'ந்கு

நாற்றம், வலி, உடல் அசைவற்றுப்போதல்,
களை கெட்டியாக மூடிச்கொள்ளுதல், கண்ணீர்
இரஹக் குறிகளாம்.

2.

நைகமேய ரஹ மீடை:-- வயித்துப்

ஸமானமான

துர்

கறுகிறமாகுகல், கை
விடுதல் இலை பித்ரு

பொருமல்,

கை கால்

வாய் இவை துடித்தல், நுளை கக்குதல்,
தாஹம், அதிஸாரம், குரல்
கம்மல், தேகவர்ணம் மாறுபடுதல், கூக்குரலிடல், வாந்தி, இருமல்,
அ£க்கமின்மை,
உதட்டைக்
கடத் துக் கொள்ளுதல்,
அவயவங்கள்
சுருக்கங்கெ: Teron él, விழித்துப் பார்த்து சிரித்தல், இடுப்பு வளைந்து
போதல், ஜ்வரம், ஒரு கண் _ விலக்குதல், மயக்கம் இவ்விசச் குறிகள்
காணப்படும்;
இதுவே நைகமேஷ கிரஹம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

8.
விடுதல்,

சகுநி இரஹம்:--இரவில் எல்லா அவயவங்களும்
அதிஸாரம்,
வாய்க்குள்ளும் தொண்டையிலும்

வெடிப்புகள்,

ஸர்.இகளில் எரித்தல்

அவையனைத்தும்

மறைக்துபோய்

இலை

வாயும்

யுண்டாகும் $;

குதமும்

வீழ்ந்து
விரணம்
பகலில்

அமன்றுவிடும்;

ஜ்வரமும் ௮ இிகமாகும்.
4, த தபூதகா Sian மீடை:--உடல் ஈடுக்கம், அழுகை, மூலைப்
பார்வை, தாஹம், குடல் இரைத்தல், ௮அதிஸ.ரம், உடலில் துர்நாத்
றம், சரீரத்தில் ஒரு பாரிசம் முடிய குளிர்க்து போதல், மத்றொரு
பபாரிசம் சூடாயிருத்தல் என்பவை இதன் குறிகளாம்.

5. முகமண்டநிகா காஹ பீடை: கைகால்கள்
கத் தோற்றும், வயிற்றீல் கறுகிறமான
ஹிரைகள்

மனோஹரமா
வியாபிக்கும்,

ஜ்வரம்,
௮ரோசகம், சரீரவாட்டம்,
கோமய நாற்றம் இக்குறிகளும்
காணப்படும்.
6. பூதசா செஹ மீடை :--வாந்தி, நடுக்கம், சோம்பல், தூக்க

மின்மை, விக்கல், வயிந்றுப் பொருமல், பேதி, 'தாஹம், மூ£த்திரம்
கட்டிப்போதல், சரீரம் சக்தியற்று விழுந்துபோதல், மயிர்ச்சிலித்சை
என்பவை இதன் குறிகளாம்.

[அ.த்தி-7.
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ஹம், 1 ரேவ$ ரெஹம், 2 சுஷ்கரேவத செஹம் 9 என்பனலாம்.

கால்

வெடிப்பு, வாதரக்தம் முதலிய வேறு காற்பத்தாண்டு வியாதிகளும் 4
இருஷிகள்' கூறியிருக்கறார்கள். 188
குழந்தைகளுக்குண்டாகுமென

1911.

தோஷங்களின் பலவகைமான கோளாறுகள்:--வாத பித்த
கிலைமையை அடைவதால்,
கபங்கள் சரீரத்தில் ஏற்றக்குறைவான
தோஷங்களின்
இரண்டிரண்டு
நிலைமையிலும்,
தனித்தனியான
சேர்க்கைமீலும்
்
தோஷங்களின
மூன்று
ஒருமிக்க
சேர்க்கையிலும்,
அவ்விதமான
அறுபத்திரண்டு வகையான வேற்றுமைகளைப் பெறும்;

மாறுபாடுகளம் ரோகங்களென எண்ணப்பட்டும். ஆகலும் அவந்றை
எங்கும் தணியாக வியாதிகளென்று விவஹரிக்கவில்லை. 5 1923.
1,

அந்த

சரீர இளைப்பு,

பூதகா சரஹபீடை:-- ஜ்வரம்,

தருஷ்டி. மக்தமாகுதல், ௮௧

BSA, முலையுண்பதில்
காணப்படும்.

2.

விருப்பமின்மை,
.

Gra$ SranSe:—

காஸம், வரச்இ, பேதி,

வேதனை,

நடுக்கம் முதலியவை

சரீரம் பசுமையாகவும்

மயக்கம்,

இதில்

கறுப்ப-கவும்

மாறுதல், காது கண் முதலியவற்றைம் தேய்த்துக்கொள்ளல், இரு
(மல், வாயினுட்புறம் இரத்தவர்ணமாதல், ஜ்வரம், இரவமாகவும் மஞ்சளா
கவும் மலம் இதங்குதல் என்பவை இதன் குறீகள்.

8.

சுஷ்கரேவத ரெஹம்:--சரீ ரத்தில் ரெமமாக எல்லா ௮வயவ

ங்களும் க்ஷ்ணித்து வரும்.

_
பம் 9

&.

சாரீர வ்ரணம் 15 வீதம், ஸத்யோவ்ரணம் 8 விதம்,

விதம்,

உதர்த்தம்

ஒன்று, வாத

2க்தம் 8 விதம்,

வீஸர்ப்

கால் வெடிப்|

ஒன்று; ஆக 42 விதங்களாம்.
5.

தோஷங்கள்

சுபாவகிலைமையினும்

கமாவ

லயோ

க்ஷ்ணிப்பசாலேயோ அவற்றீக்கு ஏ oan ine qn eee
வாதம் விருத்தியாதல், பித்தம் விருச்பொதல், கபம் விருத்தியாதல்

என்று தனித தணியே 8 விதமாக வீருத்தரூபமான கோளாறு.
ஸம்
ஸர்கத்தினால். 9 வித விருத்தியுண்டு:--வாத பித்தங்கள்
ஸமமாக
விருத Bursa, args கபங்கள் ஸமமாக
விருத்தியாதல், பித்த கபல்

கள் ஸமமாக விருத்தியாதல் ; வாதம் வருத்தம்--பித்தம் வ்ருத்ததரம்,

பித்தம் வருத்தம்--வாதம் வருத்ததசம், கபம் வ்ருத்தம்--வாதம் வருத்த

தரம்; வாதம் வருத்தம்--கபம் வருத்ததாம், பித்தம் வ்ருத்தம்--கபம்

வருத ததரம,

கபம்

வருத்தம்--பித்தம்

வ்ருத்ததரம்

த; என்பனகாம்
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செய்கையில்

கர்மங்களைச்?

பஜ்ஈ கர்மஜ ரோகங்கள்.--பஞ்ச
ஒவ்வொன்றிலும் நேரிடும் ஹீசயோகம்,

மித்யா

ஸர்ரிபாத.த்.இனால் நேரிடும் -விருத்திகள்

18. விதங்கள்;--சபம்

யோகம்,

அதியோகம்

தம்-வாத கபங்கள் வ்ருத்ததரங்கள், பித்தம் வ்ருத்தம்--வாத

age
சுபங்கள்

வருத்ததரங்கள், வாதம் வ்ருத்தம்--பித்த கபங்கள் வருத்த தரங்கள்;
பித்த கபங்கள் வருத்தங்கள்-வாதம்- வ்ருத்ததரம்; வாத கபங்கள்
வருத்தங்கள்-பித்தம் வ்ருத்தசரம், வாத பித்தங்கள் வருத்தங்கள்-கபம் வருத்ததரம் என்று BW Gib. மூன்றும்
ஓரே
அளவாக
வ்ருத்திய 1a
ஒருவிதம். வாதம் வ்ருத்தம்- -பித்தம்
வ்ருததரம்-

கபம்

வருத்ததமம்;

வாதம் வ்ருத்தம் ௨ தபம் வ்ருத்த்ததரம்--பித்தம்

வ்குத்ததமம்; பித்தம்
வ்ருத்தம்- கபம்
வருத்ததாம்- வாதம்
வ்ருத்த
தமம்) பித்தம் வ்ருத்தம்-வா.தம் வ்ருத்ததரம்-கபம் வருத்ததமம்; கபம்

வருத்தம்- வாதம் வருத்ததரம்-பித்தம்

பித்தம்.

வருத்ததரம்-வாதம்

சேர்ந்து ஸம்கிபாதத்தினால்

வருத்ததமம்; கபம் வருத்தம்-

வருத்ததமம்

18

என்று

வகைகளாம்.

ஆறுவி2ங்களும்

இவ்வாறு

வ்ருத்தி

ரூபமான. கோளாரின் மூலமாய் தோஷங்கள் 25 வித
நிலைமைகளை
அடையும். சுண
பமான கோளாறின் மூலமாகவும் வ்ருத்திக்குக்
கூடிய சரமப்படியே 35 வித நிலைமைகள் : தோஷங்களுக்கு
Catia

தண்டு, ஸர்நிபாதத்தில் ஒரு தோஷம் தர்கிலைமையில்
ஒன்று வ்ருத்தியாவத, மத்றொன்று க்ஷ்ணிப்பது என்றெ
ஆதுவிதமாம், அது

எவ்விதமெணில்:

வாதம்

ஸமம்.பி.த்தம்

தம்-கபம் க்ஷ்ணம்; பித்தம் ஸமம்-வாதம் வருத்தம்-கபம்
கபம் மைம்-பித்தம் வருத தம்-வாதம் க்ஷணம்; வாதம்
வருத்தம் - பித்தம்

கஷ்ணம்;

பித்தம்

இருப்பது,
காமத்தில்
வருதி

க்ஷ்ணம் ;
ஸமம்-கபம்

மமம்-சபம் வ்ரூத்தம் - வாதம்

ணம்; கபம் ஸமம்-வாதம் வருத்தம்-பித்தம் க்ஷணம் என்றவாறு
ஒரு தோஷம் க்ஷயித்து இரண்டு தோஷங்கள் வருத்தியாவதா லும்,
இரண்டு க்யித்து

ஒன்று வ்ருத்தியா ஈவதாலும்

அறு

பேதங்களுண்டு;

அலையா:
வாதம் க்ஷ்ணம்- பித்த தசபங்கள் வருத்தங்கள்; பித்தம்
க்ஷ்ணம்- வாசகபங்கள் வ்ருத்தங்கள்; கபம் க்ஷ்ணப- -வாத பித்தங்கள்
வருத்தங்கள். வாதபித்தங்கள் கஷ்ணங்கள்-சபம் வருத்தம்; வாத கபங்
கள் க்ஷ்ணங்கள்- -பித்தம் வருத்தம்;
வ்றாத்சம் எனறு 6 வமைகளாம்.

பிததகபங்கள் க்ஷ்ணங்கள்-வாதம்
அக இவை 12 விசங்களாயின.

இவை அனைத்தும் சேர்ந்து தோஷங்களின்
கள்

எனப்படும்.

08-வது

62. விதமான

விதம் சோஷங்களின் மமை்மான

கோளாறு
இயற்கை

நிலைமையேயாம்; அது அரோக்கியத்திற்குச் காரணமாம்,
1. பஞ்ச கர்மங்கள்--வமாம், விரேகம், கிரூஹலஸ் இ), அதுவா
me ans),

நஸ்யம்

ஏன்றெ

ஐச்துவிச

சத்ஸ7

முறைகளும்

டஞ்ச

90.

சார்ங்கததா-ஸம்ஹிதை

—
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என்கிற பேதங்களை 1. ஆதாரமாகக் கொண்டு பஇதினைந்துவிதமான
கோளாறுகள் “சரீரத்தில் உண்டாக்கக் கூடும்; 2 அவையும் ரோகல்க
ாகவே ஒருவாறு கருதப்படுன்றன.
193.
ஷட்கர்மஜ ரோகங்கள்.--ஸ்சேஹம், ஸ்வேதம், சண் ஷேம்,
தாமம், அஞ்ஜகம், தர்ப்பணம்3 என்ற ஆறுவித சிதித்ஸைகளைச்
செய்கையில் ஒவ்வொன்றிலும் ஹீகயோகம்,
மித்யாயோகம்
அதி
யோகம் என்ற மூன்றுவித தவறுதல்கள் நேரிடச் கூடுமாகையால்,
அலந்றால் பதினெட்டு விதமாகச் சரீரத்தில் கோளாறுகள் உண்டாக
லாம்; அவத்தையும் ரோகங்களாகவே கூறவேண்டும்.
1943.
கர்மங்கள்

எனப்படும்.

[வமகம்-வாற்தியாவதற்காகச்

செய்யப்படும்

இதித்ஸை. வீரேகம்- பேதியாவதற்காகச் செய்யப்படுவது.
நிருஹ
வஸ்இி-சஷாயங்.
ளே குதத்தின் வழியாகச் செலுத்தி
மலங்களைச்

௨.

கழித்தல்,
அநுவாஸந வஸ்.இ-தைல ஸம்பந்தமான
ஓளஷதங்களை
குதமார்க்கத்தனால் செலுத்தி சிதித்ஸை செய்தல்.
ஈஸ்யம்-ரூரக்இல்
மருக்திடல். ஸ்கேஹம், ஸ்வேதம்,
வமகம், விரேகம், வஸ்தி என்
பலை பஞ்ச கர்மங்களென்று வேறு சிலரின் கொள்சை.]
1. பஞ்ச கர்மல்களைக் செய்கையில்
ஓளஷதங்களை
உபயோ
இக்க வேண்டியதைவீட குறைந்த அளவில் உபயோடுப்பதும், த
ஸையைச் செய்யவேண்டி௰ கால அளவுப்படி செய்யாமல் குறைந்த
“கால அளவில் செய்து முடிப்பதும், ௮கதந்த முறைக்கு 4ஹீஈயோகம்”

என்றும், எந்.த 9௫ த்ஸை எந்த ஸமயத்தில் செய்யக்கூடியகோ அதை
விட்டு வேறுவிதமான
சிகிதனஸயை வேறுவிதமான
ஸமயத்தத்
செய்வது

*மித்யாயோகம்”

என்றும், எந்த கர்மமும்

யப்படுவது அல்லது அளவு கடச்.த காலத்திற்

அளவுமீறி... செய்

செய்வது

*அதியோகம்”'

என்றும் கூறப்படும்.
2. வமகத்தில் ஹீகயோகம், மித்பாயோகம்,
அதியோகம் என்
றும், வீரேகத்தில் ஹீநயோகம், மித்பாயோகம், அதியோகம்
என்றும்

ஒவ்வொன்ற்லும்
வஸ்தி,

மூன்று

8

அநுவாளக

லிதீ்யாஸங்கள்

பேதங்கள்
வஸ்தி,

கூறப்படும்.

ஈஸ்.பம்

உண்டாகையால்

அவ்விதமே

இவற்றிற்கும்

ஆகக்கூடி.

உண்டாகலாம் எனப்படுகிற து.

8.

ஸ்கேஹம்
- சரீரத்தில்

உள்ளும்

புறமும்

கிரூஹ

தனித்தனியே

15

சோகங்கள்

பத்பல

தைலம்

இருதம் முதலியவற்றால் செய்யட்படும் இத்ஸை, ஸ்வேதம்.வியர்வை
யுண்டாகுமாறு செய்யப்படும் ச௫தஸை,.
கண்ஷேம் - வாய்க்கொப்பு

ளிக்கும் முறை.

தல்.

அா£மம்- பற்பல

அஞ்ஜநம்-மையீடுதல்,

ஒளஷதங்களால்

தர்ப்பணம் - தலையில்

தூமபானம்
லெ

செய்

ஒளஷதல்

அத்தி - 1]
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91.

சைத்தியம் ழதலியவநீறல் உண்டாதம்
சைத்தியத்தினால் உண்டாகிற

பாதை ஒரு

சேர்கங்கள்:--அ.இக

ரோகமாகவும்,

அவ்விதமே

௮.௧ உஷ்ண த்தினால் ஒரு ரோகமும், சல்யங்கள்! சரீரத்திற் புகுவ
தால் ஒரு ரோகமும்,
க்ஷ£ரங்களைக்?
சொண்டு அஜாக்கிரதையாக:
ச௫த்ஸை செய்வத,ல் ஒரு சோகமும் உண்டாவதுண்டு,
1955.
ஸ்த்தாலா ஜங்கமாதி விஷங்கள்:--ஸ்.த்தாவரம்,5 ஜங்கமம்,*
ச்ருத்ரிமம்” என்று விஷம் மூன்று விதம். அவற்றுள் காலகூடம் முத
லிய ஸ்த்தாவர விஷங்கள் ஒன்பது விதமாகப்

பிரிக்கப்படுகின்றன. 6

ஜங்கம வீஷமும் அனேக விதம். சிலந்திவிஷம்,

ஸர்ப்பவீஷம்,

தேள்

விஷம், எலிவீஷம், குளவிவிஷம் முதலானவை
ஜங்கமவிஷங்களாம்.
இந்த விஷங்களில் ஒவ்வொன்றும் வாதப்ரகோபகாரி, பித்தப்ரகோப

காரி, கபப்ரகோபகாரி, ஸச்கிபாதகாரி என்று மீண்டும் நான்கு விதமாக
வகுச்சப்படுசன்றது.

வீஷமானது

சல ஜந்துக்களுக்குக்

கோரப்பற்

களின் சல்கத்தால் வரம்புகட்டி, தைலம் முதலியவற்றைத்
தேங்களவத்த செய்யப்படும் ஒருவித ௪௫ த்ஸை.

தலையில்

1.
சல்யங்கள் சரீரத்திர்குள் புகுந்து ுதையை
யுண்டுபண்
ணும் முள், ஆணிகள், கல், மண் முதலிய வெளிப்பொருட்கள்.

2.

ஆரமீ--எரித்தலையுண்டாக்க்

கொப்புளிக்கச்

செய்யும்

காரமான உப்புவகை.

8.

செடி

கொடி

விருக்ஷம்

முதலியவற்றைச்

சேர்ந்த

sor £ஸ்தாவரவிஷங்கள்” எனப்படும்.

விஷ௩
.

4, ஸர்ப்பம், தேள் சலர்தி, நாய் முதலியவற்றின் விஷங்கள்
“ஜங்கம விஷ்ங்கள்” என்று சொல்லப்படும்.
5.
ஸாதாரண
இல ஓஷதிகளை
அல்லது
கொண்டு செய்மப்படும் விஷம் க்ருத்ரிமவிஷம்”
படுறது.

ஓளஷதங்களைக்
என்று சொல்லப்

6.
ஒன்பது விதமான
ஸ்த்தாவர
வீஷங்கள்,--மூலவிஷம்,
பதரவிஷம், பலவீஷம், புஷ்பவீஷம், சர்மவிஷம், ௬&ரவிஷம், ஸாச
விஷம், கிர்யாஸவிஷம், கந்தவீஷம் என்பவையாம்.
[லம் - வேர் ;
பத்ரம்-இலை:
பலம்-கணி;
சர்மம்-தோல்;
ச்ஷீரம்-பால்; ஸாசம்-மர2

Boar

உட்புரத்திலள்ள

வைரம்

கந்தம்-மணம்.
தாதுவீஷம் என்பது
தைமீல் கூறப்படு
து. |

அல்லது

சாறு;

பத்தாவதாக

நிர்யாஸம்-பி௫ன்;
ஸுச்ரு.த

ஸம்ஹி
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-களிலும், சலவத்றிற்கு ககங்களிலும், லதுக்கு

மயிர்களிலும், சிலதுக்

குச் கொம்புகளிலும்,. சிலவற்றிற்கு எலும்புகளிலும்,

சலதுக்கு

eps

திரத்திலும், வற்றிற்கு மலத்திலும், சலதுக்கு, க்ரத்திலும், ல
துக்கு தருஷ்டியிலும், Pages
நிச்வாஸம் என்கிற வெளிவரும்
மூச்சுக் காற்றிலும், சிலவற்றிற்கு உரிழ்நீரிலும் இருக்கும்; வேறு சில:

ஜந்துக்கள்
பரிசிப்பதாலும்
விஷதோஷங்கள்
ஏற்படுவதுண்டு,
ஏதோ விஷம் சரீரத்தில் ஸம்பந்தித்து விட்டதாக சங்கை அ திகரிக்கு
மானால், அவ்வித
சங்கையினாலேயும்
குணங்கள் சரீரத்தில் தோற்றுவதுண்டு,
கீநத்ரிமவிஷம்

விஷத்திற்குண்டான
196-199.

தூரக்

ழதலியன:--க்ருத்ரிமவி ஷமானது

கர

விஷம்," தாஷீவிஷம்£ என்று

கு

காது விஷங்கள்

ஏழுவிதம்3

இரண்டு

விதமாகப்

பிரிக்கப்படுறெது.

உபதாது

விஷங்கள் ஏழுவிதம்4;

1. கரவிஷம்--சதருக்களாலாவது,
பாசமுள்ள வரஈகச் செய்ய விருப்பமுள்ள

புருஷர்களைக்
தம்மிடம்
ஸ்த்ரீகளாலாவது உணவு

மூத்தலியவற்றில் இடட்டடும் ஒருவித விஷம் - கரவிஷம்

என்று

சொல்

லப்படுகறது. இது பெரும்பாலும் விஷகுணமற்ற சில பசார்த்தங்களைச்

சேர்த்துச் செய்பப்படுவமாம்.

2... தூஷீவிஷம்-விஷகுணமுள்ள ல பதார்த்தங்கள், அவத்
தின் தன்மைக்குத் தகாக இடங்களின் ஸம்பக் ,தத்காலோ, காலவித்
யாஸத்தினாலோ,
விஷஹரமான
ஐஷதிகளின் சேர்க்கையினாலோ,

தீ வாயு வெப்யில் முதலியவத்றாலோ,
அல்லது இயற்கையினாலேயோ
வீர்யத்தில் குன்றிப் போகுமானால் * தூஷீவிஷம்” எனப்படும்.
தாதுச்
களைப் பலவாறு தூஷிப்பிக்குந் தன்மை யுடையதாலும் தாஷீவிஷம்
என்று சொல்லப்படுகிறது.

8.

பொன், வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு, வங்கம், துத்தநாகம், காரீ

யம் இவை ஸப்த தாதுக்கள்

எனப்படுகின்றன.

படி. சுத்தம் செம்யாவிட்டால், இவை

வீஷத்தன்மை

இவற்தை

முறைப்

யுடையவைகளா

கும்,

4,

பொன் நிமிளை, வெள்ளி

கலம், பித்தளை, சரி ஹிந்தூரம்

கிமிளை,

என்னும்

எப்சு
உபதாதுக்கள்.
இவற்றையும்
ஷூத்தன்மையைகச் காட்டும்,

மயில்

காவி,

அசுத்தமாய்

துத்தம்,

சிலாஜது

வெண்

இவை

உபயோத த்தால்
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அவ்விதமே உடவீஷங்களும ஏழுவிதங்களென்று கூறப்படுன்றன.
கெட்டுப்போன சண்ணீரால்
ஒருவித விஷம்
உண்டாகன்றது..
அம்பு மூசலிய ஆயுதங்களின் முனைகளில் தீட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு
வித வீஷம் *இக்த்த வீஷம்” எனப்படும் , 200, 201.
காத்சோறி ழதலியதால் உண்டாதம் தீமைகள்.--காஞ்சொறி
யிலை, கெட்டுப்போன

சண்ணீர்,

காருங் கருணைக்கிழங்கு

தின் ஸம்பக்தத்தினால் சர்மத்தில் எரித்தல் உண்டாகும்.

டையின் பாலாலும் சீரித்தலுடன் வீக்சமும் உண்டாகும்.
மயக்கம்.--சொட்டைட்பாக்கு,

வம்3 இந்த
மயக்கம்

கஞ்ஜா,

உண்டாகும்.

சல

202.

தான்றீச்காய்,

நான்குவிசமான

௨ஸ்.தச்கனால்

நான்கு

முதலியவத்

சேராங்கெ-ட்

தஷ.தஇசளுடைய சனி,

கோதர:

மதம் அல்லது
சர்மம்,

வேர்,

இலை இஉர்றாலும் கான்குவீத மடச்கம் எம்டவீச்கும். 2(8.
நிதாந அத்தியாயத்தின் முடிவுரை.--இவ்வாறு உடலில் இதர:
பதார்த்தங்களின் ஸம்பந்தத்தால்: பிரஹித்தமாக உண்டாகக்கூடிய பத்:
பல உபத்திரவங்சளும் கூறப்பட்டன; தா.துவர்க்கங்கள், ஒஷதஇிகளின்
மூலவர்க்கங்கள்,

ஜீவவாக்சங்கள்

முதலியவைசளால்

கூடி. வியாதிகள் இன்னும் எண்ண்றந்தவையுண்டு,

ஸம்பவிக்கச்.

204.

,

—OFERO

1, எருச்கம்பால், கள்ளிப்பால், சி னார்கிழங்கு, got, Gers
௮பிணி, ஊமத்தை 'இவ்வேழும் ஸப்த உபவிஷங்களாம்.
2.

முற்காலங்களில்

எதிரிசளின்மேல் அல்லது

காட்டு விஉள்

குகளின் மேல் அம்பு முதலிய ஆயுதங்களைப் போடும்போது,
அவ்
எதிரிகள் அல்லது விலங்குசள் தவராமல்
வம்புகள் பட்டு உடனே
உயிர் துறக்க: வேண்டுமென்று எண்ணி அவ்வாயு ங்களின் முூனையீல்

விஷங்களைப் பூசுவது வழக்கம். ௮.து *இக்த்த விஷம்? எனப்படும்.
8.

சோத்ரவம்--ஒருவித

மயக்கக்சரும்

யம் என்று இலர் ; அனால் வரகுக்கு
இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

தாணியம் ; வரகுதானி

மயக்கமுண்டாகச்கூடிய

SOS eee

சுபாவம்

மத்யம

கண்டம்
“மடயவய

முதல் அத்தியாயம்
ஸ்வரஸ கல்பனை.
\

பஜ்ச்

கஷாயங்கள்.-இணி

Dow, meer

ஸ்வரஸம்,,

EQS,

SATS,

என்னும் ஐந்துவித காயங்கள் கூறப்படுகின் றன)

இவற்றுள் ஸ்வரஸத்தைவிட
கல்கமும், கல்கத்தினும்
Sain spl,
க்வாதத் ் தினும் ஹிமமும், ஹிமத்தைவிட பாண்டமும் முறையே இலகு
குணம் மேலிட்டவையாம்., 1 1,

சுத்த
ஸ்வாஸம். --பதனழியாத
ஓஷதிகளைப்
புதிதாகக்
கொண்டுவந்து
அப்பொழுதே இடித்து, வஸ்திரத்திலிட்டுப் பிழிச்
'இதடுப்பதால் வரும்சாறானது ஸ்வாஸ.ம் என;பபடும்,
2.
நீசோஷித

ஸவாஸ்ம் எழுதத்கூறிய ௨ஸுதாரண

குபயோகமான

வஸ் துக்கள்

“செய்து, சான்கு

பலம்

சூர்ணம்

சூர்னாத்தை இரு மடங்கு ஜலத்தித்

போட்டு,

ஓர் இராப்பகல் முடிய ஊறவைத்து,
சுத்தஸ்வரம்போன் ஐ தாயிருக்கும்.
நிசோஷித

ஸ்௨ரஸம்

ஸ்வரஸத்திற்

உலர்ச் கருர் தால் : ௮வற்றைச்

அப்பால் வடிக்கட்டி யெுத்சாலும்
இது இரவெல்லாம் ஊ.றவைப்பதால்

எனப்படும்.

usa
Wasted. _ஸ்கீரஸத்திற்கான மூலிகைகள் ஈரமாகவே
இடைச்காவிட்டால்,
உலர்ந்தவைகளைக்
இரஹித்து, எட்டுமடங்கு
“ஜலத்தில் இடித்துச் சேர்த்து, பக்குவம் செய்து, காலில் ஒரு பங்காக
வற்தலைத்து,
வடிக்கட்டி
ஸ்வாஸத்திந்குப்
பதிலாயுபயோகிக்க
லாம்.

4.

்

ஸ்வரஸங்களை
wy பயோகிக்தம்
௮ எவு:--ஸ்வரஸம்
வெகு
குருகுணமுள்ள காகையால்
அதைப்
பொதுவாக
அரைப்பலம் உப

1.

இரவியங்களுக்கு இலகு, குரு எ ன்று குணம் இரண்டுண்டு;

அவற்றுள் குடல் மூதலியவற்றித்குக் கஷ்டத்தை யுண்பெண்ணாமல்
TH DU ஜீர்ணமாகக்கூடி.ப பதார்த்தம்கள் இலகு குணமுள்ளலை;

சிறிது

அல்லது

ape

பிரயாச த்தின்பேரில்

நீடித்து ஜீர்ணமாகக்

கூடிப அல்லது ஜீர்ணமாசச்உடாத வஸ்.துக்கள் குருகுணமுள்ளவை.

:
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பக்வஸ்வரஸ.த்தையம்
நகிசோஷிதஸ்வரத்தையும்,
"யோூக்கலாம்.
ஒரு பலப்பிரமாணம் உட்கொள்ளலாம். 5.
ஸ்வாஸித்தில் சேர்க்க்க்கூடிய இதா வஸ்துக்களின் பிரமா
.ணம்.--தேன், சர்க்கரை, க்ஷாரம்,

ஜீரகம், உப்பு, நெய்,

மத்

தைலம்,

அம் பலவித சூர்ணங்கள் இவை முதலியவற்றை அவசியமானால் ஸ்வர
. .ஸத்தில் தஹித்தணியே ௮ரைக்கால் பிரமாணம் சேர்க்கலாம்.? 6.
அகஃநதா
ஸ்வரஸம்3.--£க்திற்கொடியிலிருச்து
ஸ்வரஸம்
பிழிந்தெடுத்து, அதில் தேன் கலந்து உட்கொள்ள ஸகல பிரமே
-ஹங்களும் தரும்.64.
தாத்ரீ ஸ்வரஸம்.--கெல்லிக்கணியீலிருக்து ஸ்வரஸமெடுத்து,
௮.தில் மஞ்சளின் சூர்ணத்தைக் கலந்தாவது, தேன் சேர்த்தாவது
பிரமேஹரோகங்கள் தீருவதற்கு உட்கொள்ளலாம்.
7.
வாஸா ஸ்வாஸிக்:--அடாதோடையின்
ஸ்வரஸத்தில் தேன்
சேர்த்து

உட்கொண்டால்

இரத்தபித்தம்,

காமாலை, சிலேஷ்மரோகம், பித்தப்பிரகோபம்

ஜ்வரம், காஸம்,
இவை

க்ஷயம்,

நீங்கும். 8..

த்ரீபலா ஸ்வரஸம் ழதலியன.---கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்"
நிக்காய் இம்மூன்றின் ஸ்வரஸத்தையும் ஒருமிக்கச் சேர்த்துச் தேன்
கலந்து உட்கொண்டாலும், மரமஞ்சள் ஸ்வரஸம், வேப்பிலை ஸ்ல
1. பிறகு கூறப்படும் பற்பல
ஸ்வரஸங்களை
உட்கொள்ளுல
தற்குத் தனித்தனியே பிரமாணம் பெரும்பாலும் கூறப்படமாட்டா
அவற்றை உட்கொள்ளுவதற்குப் பொதுவான
பிரமாணம் இதுதான்
என்றறிக.

2.
ஸ்வரஸங்களில் தேன் முதலியவற்றையும் சூர்ணவகைகளை
யும் சேர்ப்பதற்கு இதுவே பொதுவான அளவு; ஆகவே பிதசு ஓல்
வொரு ஸ்வரஸத்திலும்

தனித்தனியே

இதச சரக்குகளைச்

சேரப்

பதற்குப் பெரும்பாலும் பிரமாணம் கூறப்படமாட்டாது..
8.

அம்ருகா-£ந்திற்

கொடி;

இவ்விசமே

பிறகு

கூறப்படும்

எல்லா ஓளஷ;தமுறைகளிலும்
மூதத்சரக்ன் பெடரைச்கொண்டு,
ஸம்ஸ்கிருதத்தில் ஒளஷதங்களுக்குக் குறிக்கப்படும் பெயரை முறை
களில்

முதன்முதல்

குறிப்பிடப்படும்

தமிழ்

பெயசைச்கொண்டு

'தாத்ரீ? என்பது நெல்லிக்கனி யென்றும், *வாஸா” என்பது அடதோடையென்றும் சரெமமாபணருக. அவ்விதம் முதலிற் சூரிஃகப்படு

வது பெரும்பாலும் ௮ங்தக்ச

முநையின்

தாய்ச்சாக்காகும்.
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ரஸம், ்இத்கொடி ஸ்வரஸம் இவற்றில் ஏதேனும்
விட்டு உபயோ௫த்தாலும் கரமாலை சமனமாகும்.

ஒன்றில் தேன்

9.

். துளஸிஸ் வாஸம்
ழதலியது.--- துளஹியிலைச்சாற்றிலாவது,
பெருவாகையின் : ஸ்வாஸத்திலாவது மிளகுப் பொடியைச் .கலந்துப
'யோ௫த்தால் முறைக்காய்ச்சலென்னும் விஷமஜ்வரங்கள் தீரும். 10.
மர, நெல்லி
ஜம்பூபல்லவ ஸ்வாஸம் ழதலியது.--காவல்,
இவத்றின் தளிர்களிலிருக்து ஸ்வரஸம் பிழிந்தெடுத்து, . அவற்றில்
ஏதேனுமொன்தில் தேன், கெய், பால் இவற்றுள் எதையாவது சேர்
உட்கொள்ள
11.

தீது
கும்.

உக்ரமான

இரத்தாதிஸாரமும்

நிவ்ருத்தியா

ஸ்வரஸமாவது, பெரு
பப்பூல ஸ்வாஸம்--கருவேலக்தளிர்
வாகை, வெட்பாலை இவற்றின் பட்டைகளின் சாறாவது உட்கொள்
அதிஸாரங்களையும் போக்கும். 12.
எப்பமொனால் ஸகல விதமான
ஆரீத்ரக ஸ்வாஸம்.---இஞ்சியின் ஸவரஸத்தில் தேன் கலந்து
நீங்கும். ச்வாஸம்,
அண்டவாயு
உட்கொள்ள வருத்தி 'யென்றெ
அது சமனப்படுத்
காஸம், அரோசகம்,: பிரதிச்யாயம் இவற்றையும்
தும்.

18.

பீஜபூர
தேன்

ஸ்வாஸம்.--கொடிமாதளம்பழத்தின்

அல்லது

தயத்தைப்பற்றிய

ஸ்வரஸத்துடன்

யவ-ஷாரம்

கலந்து உபயோடக்க பார்ச்வசூலம், இரு
நோய்கள், மூத்திராசய ஸம்பர்தமான வியாதிகள்,

கடுமையான குடலைப்பற்றிய வாயு இவை நிவருத்தியாகும். . 14.
சதாவரீ ஸ்வரஸழம்கநீயா ஸ்வாஸழக்.--(1) தண்ணீர் விட்டாற்
ழங்க் ஸ்வரஸத்தோடு தேன் கலச்துபயோடத்தால் வயிற்றிலுண்
டாகும் பித்த சூலை போகும். (2) சோற்றுக் கற்றாழைச்சாற்றில் மஞ்
சட்பொடி சேர்த்து உட்கொண்டால் ப்லீஹரோகம், அப£யென்கித
வியாதி இவ்விரண்டும் ஸ்வஸ்த்தமாகும். 15,
ஸ்வாஸம்.--பேச்சுரையின் . ஸ்வரஸத்தை இர
அலம்புஷா
ண்டு பலம் அளவில் பருனோல் அப, கண்டமாலை, காமாலை இலை
கிங்கும்.

16,

மத்யம
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ஸி்வாஸக்--சசமூண்ட

சசழண்ட

வர்

கண்டம்.

பச்சிலைச்

மென்னும்!

சாற்றை இளஞ்சூடாகக் காய்ச்ச, மிளகுட்பொடியும் தூவி ஏழு காட்
அர்த்தாவபேதமென்கத
ஸூர்யாவர்த்தம்,
உபயோகித்துவா
கள்
்
17.
கும்.
நிவ்ருத்தியா
இவை
ஒற்றைத்தலை நோய்

பிராஸ்மீ

ஸ்வாஸிக்

முதலியது...-பிரமீயிலை, கூஷ்மாண்டம்,

வசம்பு, சங்கங்குப்பி இவற்றன் ஸ்வரஸங்களுள் ஏதேனுமொன்நில்
தேன், கோஷ்டம் இவற்றைச் சேர்த்து உட்கொள்ள ஸகலவித உன்
18.
மாத ரோகீங்களும் தீரும்.

கூஷ்மாண்ட

ஸ்வாஸிம்--நீத்றுப்

பூசணிக்காய்

ஸ்வூஸ த்தை

வெல்லம் கலந்து உபயோகித்தால், பதனழிக்த கோதரவ'
தாலான உணவுகளை யுட்கொண்டதால் நேரிட்ட வெறி

யாகும்,

தாணனியத்
நிவ்ருத்தி

19.

காங்கேருகீ ஸ்வாஸம்.--பேம்ப்மீர்க்கம் வேரின்
ஸ்வரஸத்தை
உடனே
கத்தி
முதலியவற்றால் வெட்ண்ட
அவயத்திலுள்ள
விரணத்தின் துவாரத்தில் கிரம்பவும் விட்டால்,
விரணத்தில் ஏற்
படக்கூடிய வலியைச் சிறிதும் உணராம லிருக்கலாம். 20,

புடபாக ஸ்வரஸ்க்கள்?.
புடபாக
ழறை: சல
ஐஷதிகளைப்
புடமிட்டு பக்குவம்
செய்து, அப்பால் ௮தன் கல்கத்தைப் பிழிந்து ஸ்வரஸம் இரஹிச்கப்

படுவதுண்டு ; அவ்வித

புடபாகம்

இங்கு மொழியப்படுகின்ஐன.
வேண்டுமோ அவ்வோஷதிகளை

செய்வதற்கான

1. சசமுண்டம் என்பது இன்ன ஓஷதியென்று
வில்லை;

சசமுண்டம்

னென்றும், அதுதான்

என்பதும்

Sats

.ல

முறைகள்

எவற்றிலிருச்து ஸ்வாரஸம்
யெடுத்து, அவற்றின்மேல்

இரஹிக்க
லெ இலை

ஈன்கு விளங்க

சச$ம்மீ

யென்பதும் ஒரே

அல்லது

பாலக்€ரை

வஸ்துதா

பென்றும் ல

்து கொள்கை.

2... சில
பதார்த்தங்களிலிருக்து
ஸ்வரஸமெடுப்பது
Ads
பிரயாஸமாயிருக்தாலும், அல்லது பக்குவம் செய்யாமல் அவ்வித ஸ்வ
tometer
உபயோடப்பது பிசகெனக் கருதப்பட்டாலும், அப்பொ
முது அவ்வஸ்துக்களைப் புடபாகம் செய்து, அதன் பிறகு அவற்றி
AGEs ஸ்வர்ஸம் பிழிந்துபயோகப் து ஈலமாகுமென்பது கருத்து;
அவ்வித புடபாகவிதி யென்ற விஷயம்
இங்கு விவரிக்கப்படுகற து.
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பெருங்கு
சுற்றவேண்டும்; . அவை
“சளையேர் மரப்பட்டைகளையோ
ருக்தால்
பத்திரங்களாயி
மரங்களின்
முதலிய
ஆல், காவல்
(par,
உத்தமம், அதன்மேல் இரண்டு அங்குலம் கனமாக மண் முதலிய
வற்றை லேபகம் செய்யவேண்டும்; பிறகு மேற் பூச்சானது தழல்
போல்

சென்னிறமாகும்

வரையில்

புடம்தில்

இதுதான் ஸாதாரணமாய்
வேண்டும்.
முறையாகும். 21-22,
புடபாக
செய்தெடுத்த

செய்வதற்கான

புடபாகம்

உட்கோள்ளுவதந்தல்

ஸ்வாஸ்த்தை

அதில் சேர்க

அளவுகள்:--புடபாகத்தினால்

கும் பதார்த்தங்களுக்தம்

ஸ்வரஸங்களைப்

பொதுவாய்

எரிக்க

ஒளஷதத்தை

ஒரு

பக்குவம்

தடவைக்கு

ஒரு

பலம் விதம் உட்கொள்ளலாம் ; இவ்வித ஸ்வரஸத்தில் தேன் சேர்க்க
வேண்டுமானால்

அதில்

கால்

பலம்

சேர்க்கலாம்;

கல்கம்,

சூர்ணம்,

ஸ்வரஷத்தித்கு
இரவ பதார்த்தங்கள் முதலியவைகளை ஸாதாரண
உபயோகக்கும் விதமாகவே சேர்க்கவேண்டும். 28%.
குடஜ புட பர்கம்.--வெட்பாலையின் பட்டையை அரிச கழுவிய
நீரால் பசசையாஃவே அரைத்து அக்கல்கத்தில் நான்கு பலம் உருட்டி.
"யெடுத்து, அதன்மேல் காவலிலைபைச் சுந்றி, நூலால் நன்றாகச் கட்டி,
கோதுமைமாவை அதன்மேல் பூசி, அதற்குமேல் கனமாக மண்ணைக்
தடலி, பசுஞ்சாணத்தினாலான வறட்டிகளின் இடையில் வைத்து
எரித்தல் போடவும்; மேலே பூசிய மண் தழலைப்போல் சென்னிறமாகக்
கர்ணப்படும்போது

அதை

வெளியீலெடுத்து,

மேலுள்ள

கவசங்களை

கல்கத்தைப் மிழிந்து ova
விலக்இ, உட்புறத்தில் பக்குவமாயுள்ள
ஸம் இரஹிக்கவும். ௮ந்த ஸ்வரஸம் நன்கு குளிர்ந்தபின்னர் தேன்
இவ்வெளஷதம், sacs சித்ஸைக்
கலந்து உட்கொள்ளலாம்.
கும் வசப்படாதவையும், வெகு நாட்களாகத் துன்பமளிப்பவையுமான்
அரிசியை
பலம்
ஒரு
போக்கும்.
அதிஸாரங்களையும்
“ஸகலவித
உடைத்துக் கழுவி, எட்டு மடங்கு ஜலத்தில் சேர்த்து, ஒரு காள்
ஊறவைத்து, அந்த ஜலத்தை மட்டும் வடித்து இவ்விதமான எல்லா

இிதித்ஸைகளிலும் ௮னுபானமாகக் கொடுப்பது கலம். 24—28,
அரளுத்வ&ஃ புட பாகக்--பெருமரப்பட்டையையும் முன்போல்.
படபாகம்

செய்து

ஸ்வாஸமெடுத்து

உபயோ௫க்க

ஜாடராக்ணி

விரு

௮த்இ-1]
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தீதியாகும்;
அதில் தேனையும் இலவம்பிசினை.பும்
கொண்டால் எல்லா ௮திஸபரங்களும் தீரும், 29,

சேர்த்து

உட்

நீயகீரோதாதி புடபாகம்:--1 ஆலமரம் முதலியவற்றின் பட்டை
களை அரைத்து கல்கம் செய்யவும் ; இத்திரி யென்கிற கதியின் வயித்
ops Sy tH குடல் முதலிபவற்றை விலக்க) அ௮க்கல்சத்தை அவ்

வயித்றினுள் நிரப்பி, அச்னியிலிட்டுப் புடபாகத் இனால் பக்குவம் செய்து,
அப்பால் அதைப் பிழிர்தெடுத்த ஸ்வாஸத்தில் தேன் சேர்த்து உபயோ
இத்தால் எல்லா அதிஸீரங்களும் நகிவ்ருத்தியாகும். 80.
தாடிம புடபாகம்:--ஈன்றாகச் கனிந்த மாதளம்பழத்தைப்
பாக விதிப்படி சமைத்து,
அதன் ஸ்வாஸத்மசைச் சேனுடன்
கொண்டாலும் அலெ அதிஸாரங்களும் தீரும். 81.

புட
உட

Wet
Luts
மநலிய்து:--கொடிமாகளை,
மா, நாகுல்
இவற்றின் தளிர்களைத் தணித்தணியே புடபாகம்
செய்து, இரஸம

பிழிக்து, ௮ந்த இரஸங்களில் ஒன்றைத் தேனுடன்
பாதத்தினாலுண்டான

மிகத்

துன்பமளிக்கும்

பருனொல், ஸக்கி
வாச்இபும்

நின்று

விடும்.

82, 88.
வ்நஷபத்ர புடபாகம்:--ஆடாதோடை யிலைகளை அரைத்து, ப
புடபாகம் செய்து, ஸ்வாஸமெடுத்து,
குளிர்ந்த பின்னர், தேன்
கலந்து உபயோகித்தால்,
இவை குணமாகும். 84.

இரத்த பித்தம், காஸம், ஜ்வரம்,

க்ஷாத்ரா புடபாகம்:--சண்டங்கத்திர்மின்

வேர்,

க்ஷபரோகம்

இலை,

பட்

டை, புஷ்பம், காய் இவ்வைந்தைபும் இடித்து புடபாகத்தினால் பக்கு
வம் செய்து, ஸ்வரஸம்
சேர்த்து

பிழிந்து,

உட்கொண்டால்

யனைத்தும் தீரும்.

கரஸம்,

அதில்

இிர்பிலியின்

சூர்ணத்தைச்

ச்வரஸம், [சபப்ரகோபம்

இவை

30.

1. அல், அரசு, அத்தி,
வெள்ளிலேடத்தி, செல்விலோத்தி,
'சிறுகாவல், பெருநாவல், மருதை, வஞ்9, கருங்காலி, பூவரசு, மா, நீர்
வஞ்ச, பலாசு, மணிப்புங்கு, இலந்தை, கடம்பு, தும்பை; அதிமதுரம்,
இலுப்பை இவை
யாவும் **அலமரம்
முதலியவற்றின்
4 + 9 என்

பதால்

குறிக்கப்படுகின்றன; இவற்றின்

கணம்?” என்று

பெயர்,

கூட்டுக்கு “யச் ரோதாத
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விபிதக புடபாகம்:--பசுமையான தான்றிக்காய்களை யெடுத்து,
அவற்றின் மேல் கெய்தடவி, கோதுமைமாவை மேலே. பூசி, தழலி
லிட்டு புடபாகம்போல் பக்குவம் செய்து, பின்னர் வெளிமீலெடுத்து
மேலுள்ள கவசங்களைப் போக்கி, அதன் தோலை Ad zara; us
தால்

காஸம்,

ச்வாஸம்,

பிரதிச்யாயம்ழ,

தொண்டைக்கம்மல்

இவை

நீங்கும். 36,37.
்
சுண்டீ புடபாகம்:--சுக்குப் பொடியில் இறிது செய் சேர்த்து.
அதை ஆமணக்கலையில் சுற்றி, மந்தாக்ணியிலிட்டு புடபாகம் செய்து,
வெளியீலெடுத்து

அச்சூர்ணச்தடன்

காலை வேளைகளில் புஜித்து

ஸமபாகம்

வரலாம் இ;

சர்க்கல்ர சேர்த்து,

அசனால்

ஆமாதிஸாரத்
தினா

.லுண்டாகும் கஷ்டங்கள் நிவ்ருத்தியாகும்.
மேலும் சுக்குத் தூளை
.அமணச்கம் வேரின் சாத்நீல் கலந்து, அதைப் புடபாகம் செய்து,

௮.5 இரஸத்து_ன் சேன் கலந்து உட்கொண்டால், வெகு கஷ்ட
ஸாத்பமான ஆமவாத ரோகத்தினாலுண்டாகும் துன்பங்கள் போகும்.
88603.
ஸூரண புடபாகம்:--காருங்கருணைக்
தழங்கைப் புடபாகக்
செய்து, ஸ்வரஸம் பிழிக் த, தைலம் உப்பு இவற்றை அத்துடன்
க்து உட்கொள்ள அ௮ர்சஸ் என்னும் மூலரோகம் தரும்.
‘
ச்நங்க

புடபர்கம்:-மான்கொம்பை

gi

மண்

கல

அகலில்

வைத்து, அதன் மேல் மத்றொரு அகலை மூடி, லை செய்து புடம்
போட்டு,

அப்பால்

அதிலிருந்துண்டாகும்

பஸ்மத்தைப் , பசுவின்

நெழ்யிற் கலந்து உபயோகிக்க,
இருதயத்திலுண்டாகும்
சயமாய் நிவ்ருத்தியாகும். 423.

சோய்

இச்

அடுபடுவ்மு
வை

இரண்டாம்
க்வாத

_

அத்தியாயம்.
கல்பனை.

கீவாதம்:! கஷாயத்திந்கு

யங்களை இடித்துப் பதினாறு

உபயோகமான

மடங்கு

1, உலர்ந்த அல்லது பசுமையான
கட்டி யெடுச்சப்படும் கஷாயம் *ச்வாதம்?

ஜலத்தில்

ஒரு
சேர்த்து,

பலம்

இரவி

மட்பாத்தி

ஐஷ$இகளைக் காய்ச்டி வடிச்
எனப்படும். மூலிகை முத

அத்தி-2.]

_ மத்யம கண்டம்

த்தில் எட்டில் ஒரு பங்காகச் சுண்டக்
வேண்டும்;

இக்கஷாயத்தைக்

10]

காய்ச்,

கமலாச்னியிட்டு

வடிக்கட்டி.

யெடுக்க

எரிக்கவேண்டும்;

இக்

கஷாயத்தை இளஞ்சூடாயிருச்கையிலேயே
உட்கொள்ளலாம்; இவ்
விதம் பக்குவம் செய்யப்படும் முறை' ச்வாதம்?, *ச்ரு தம்”, கஷாயம்”, “நிர்
யூஹம்£ என்ற

பெயர்களால் வழங்கப்படுகிறது.

1,2.

கீவாதத்தை உட்கொள்ளும் அளவு:-- வயது முதிர்க்து அனுப
வம்பெத்த வைத்தியருடை;ப உபதேசப்படி. க்வாதத்தை நன்றாகப் பக்கு

வம் செய்து, அதற்கு முன் புஜித்த ஆஹாரத்தின்
ஜீர்ணமான பிறகு க்வாதங்களைப் பொதுவாக

கொள்ளலாம்.

இரஸம் 1 ஈன்கு

ஒரு பலம் அளவில் உட்

8.

க்வாதத்தில் பதார்த்தங்களைச் சேர்க்கவேண்டிய பிரமாணம்:க்வாதத்தில் சர்க்கரை சேர்க்க வேண்டுமானால், வாத

தோஷத்தாலுண்

-டாதய வியாதிகளுக்கான ச்வாதத்தில் நான்கில் ஒரு பாகம்: சர்க்கரை
யும், பித்தாதிகமான வியாதிகளில் க்வாதத்திற்கு எட்டில் ஒரு பங்கும்,
கபாஇகமான ரோகத்தில் கவாதத்திற்குப் பதினாறில் ஒரு பங்கும் சோக்
-கலாம்.

தேன்

சேர்க்கவேண்டுமானால்,

வாதாதிசமான

வியாதியிலுப

யோக்கசெக்கூடிய க்வாதத்தில் பதினாறில் ஒரு பங்கும், பித்த வியாதியில் *
எட்டில் ஒரு பங்கும், 'கபவியாஇயில் கான்இல் ஒரு பங்குமாக முதையே
முத் கூறியதற்கு மாறாகச் சேர்க்கவேண்டும். ஜீரகம், குங்கிலியம்,
க்ஷ£ரங்கள், உப்புகள், சிலாஜ.து, பெருங்காயம், தரிகடுகம் 2 இவற்றை
க்வாதங்களில் சேர்ப்பதானால் ஒரு சாணப்பிரமாணம் 3 உபயோஇக்
லியலைகளைச் காய்ச்சி பெடுக்கப்படுவதே கஷாயமென்று
ஸாமானி௰
மாய் வழங்கப்பட்டாலும், ஸ்வரஸம், க்வாதம், பாண்டம், . 2 தகஷாயம்,

கல்கம் என்கிற ஐந்துக்குமே கஷாயம் என்பது பொதுப் பெயரா
கும்.
1. உணவுகளையுண்ட
பின்பு, அவற்றின் திபிசளெல்லாம்
கீழ்க் குடலில் மலமாகப் பிரிக்கப்டட்ட பின், இரத்தத்தித் சேருவதத்
கேற்றதாய்
எனப்படும்.

மிகுந்துள்ள

வெண்மையான

தஇரவ;தார்த்தம்
.

2. சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு இம்மூன்றுக்கும் ஒருமிக்க
கம்” எனப் பெயர். ₹*தரியூஷணம்? என்றும் வழங்கப்படும்;
8.

சாணம்

4-வது

பக்கம் பார்ச்ச.

இரஸம்”

₹த்ரிகடு

102

சார்க்கதர ஸம்ஹிதை.

[5 8-2.

sourit. ure’, Ged, Qadat, wgae. மூ தீதிரம் இவைகளையும், இதர
இரவ பதார்த்தங்களையும், கல்கம், சூர்ணம் முதலியவற்தையும் க்வாதத்
இல் கால் பலம் வீதம் சேர்ச்சலாம். 4-6
கவர்தத்தைத் தயார் சேய்வதற்கான தறிப்பு:-- பாத்திரத்தின்
முகத்தை மூடிலீட்டு ச்வாசச்சைச் காய்ச்எனால். ௮ல் சேர்த்துள்ள
ஜலம் ஈன்றாகச் சுண்டாது; ஆசவே sans முதலியவற்றைக் காய்ச்
சும்போது

பாத்திரத்தின்

வாயை

மூடாம்லிருக்க

. 'வேண்டவேது

அவ௫ியம். 7தடூச்சியாதி கவாதம்.--- €ந்திந்கொடி, கொத்தமல்லி விதை,
வேம்பு, செஞ்சந்தனம், பத்மகம் 1 இவற்றிற்கு *கு€ச்யொதி கணம்”
எனப் பெயர்; “இப்பதார் ததங்களைக்கொண்டு பக்குவம் செய்யப்படும்
க்வாதத்தை யுபயோகக்க ஸகல ஜ்வரங்களும் தீருமென நிச்சயிக்கப்
டடுறது; மேலும் நாவரட்சி,

ஹ்ருல்லாஸம், 2 சரீரவேக்காடு, வாந்தி,

௮௫.௪ இவர்ரையும் போக்சும்; தபனசுணமும்

இதற்குண்டு, 8.

சுண்ட்யர்தி கீவர்தம்:-- சுக்கு, தேவதாரு, கொத்தமல்லி விதை,

சண்டங்கச்ரி பெண் சண்டங்கத்திரி இவர்றை கவாதம் செய்து,
ஜ்வரச்இினால் கருந்துபவர் .மூசன் முதலில் புனல் அமதோஷூத்
தைப் பச்குவம்செய்து ஜ்வரச்தையும் போக்கும்.03.
க்ஷாத்ராதி

கீவர்தம்:--

சண்டங்கத்திரி,

அடாதோடை, தாமரைக்கழங்கு இவற்ற்ன்
எட்டுவித ஜ்வரங்கள் 3 சமனமாகும். 105.

நிலவேம்பு,

சஷாயச்தை

சுக்கு,

யட்கொள்ள

ன

——

1.

பத்மகம்-- இதை தரிலைத் தாமரையென்பர் இலர்,

2.

ஹ்ருல்லாஸம்:--இருதமம்

படவென்று

9.

இயர்கையினும்

௮ Bevis பட

அடி.2துக்கொள்ளல்.

வாதஜ்வமம், பித்தஜ்வரம்,

கபஜ்வரம்,

வாத

பித்த ஜ்வரம்,

வாதகபஜ்வரம், பித்தகப ஜ்வரம், ஸந்நிபாகஜ்வரம், “eb gs ஜ்வரம்
என்று ஜ்வரம் ஸாமாணியமாய் எட்டு விதங்களாம். [இந்நூலில் ரோகங்

களின்

ஸங்க்மைமைக்

குரீப்பிடும் அத்தியாயத்தில்

ஜ்வரம்

இருபத்

.

அத்தி-2.]
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மத்பமகண்டம்
இந்தித்கெ:௨.

மோடி,

பாசக சக்தியுண்டு;

எல்லாக்

தடூச்சியாதி கீவாதம் இரண்டர்வது:-சக்கு

குறிகளுடனும் பூர்ணமாய்
ட்

ஏழாவது

நல்ல

ச்வாதத்இிற்கு

இவற்றின்

உண்டான வாதஜ்வரத்தில்,

இனத்தில்

இக்சஷாயம்

- சார்லிபர்ண்யாதி கீவாதம்.-சிறுமல்லி,
கை, இக் இற்கொடி, நன்னாரிவேர் இவற்றைச்
சூடா யிருக்கையிலேயே பானம்

அது உற்பத்தி

உபயோடச்சத்

தகுந்தது.

இரா
இற்றாமுட்டி,
கஷாயமிட்டு இளஞ்

செய்தால் கடமையான

வாத

ஜ்வரம்

இரும். 123.

காச்மரீயாதி கீவாதம்:-- பெருங்குமிழன், கன்னாரிவேர், இரா
கை, கழற், சர இற்கொடி இவற்றின் ச்வாதத்தில் வெல்லம் சேர்த்து
உட்கொண்டால் வாரதஜ்வரம் கிவ்ருத்தியாகும்: 18$.
கடீபலாதி கர்தம்:-- ரஇறுதேக்கு, வெட்பாலரி9,
வட்டத்
இருப்பி, கடுகரோ௭ணீ; கோரைக்கிழங்கு இஉற்றைச் சேர்த்து பக்கு
வம் செய்த ச்வாதமானது தீவிரமான
பித்தஜ்வரத்தில் தோஷப்
களைப்

கக்குவம்

செய்வதற்காக

ஜிவாமுண்டான

பத்தாவது

தினத்

Ba உபயோகிக்கத் தகுந்தது. 14%.
பர்ப்படாதி
கீவாதம்:-- பர்ப்பாடகம், அட்தோடை, சடுகசோ
Gost, நிலவேம்பு, காஞ்சொறி, ஞாழல் இவற்றினால் செய்த கஷாயத்
துடன் சரக்சரையும் சேர்த்து உட்கொண்டால் நாவறட்சி, தேகவேச்
காடு, இர்த்தபித்தம் இவ்வித உபத்திரவங்களுடன் கூடி.ப. பித்த ஜ்வ

எம் நிவாரணமாகும்.

15,16.

திராக்ஷாதி கீவாதம்.-- இராகைஷை, கடுக்காய், கோரைக்தழங்கு,
கடுகரோகிணீ, பச்சிலை, பர்ப்பாடகம் இவற்றால் பக்குவம் செய்த
கஷாயம் பித்தஜ்வாத்தை

நிவாரணம்

சரீரதாபம், இரத்தமித்தம் இவற்றையும்

செய்யும்;

காவநட்டு, மூர்ச்சை,

போக்கும். 17%.

பர்ப்படாதி கீவாதம் இரண்டாவது:-- பித்தஜ்வரத்தைப்

குவதற்கு பர்ப்பாடகம் ஒன்றே

சிறந்த ஒளஷதமாகும்;

தைந்து விதமென்று ஸாமானிய ஜ்வரங்களையும்
யும் சேர்த்துக் கணகூடப்பட்ட தென்க.]

விசேஷ

அதை

போச்

சச்

ஜ்வாங்களை

104

.

சனம்,

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

வெட்டிவேர்,

குருவேர்

இவற்றுடன்

செய்து பானம் பண்ணினால் பித்தஜ்வரம்
மென்று கூறவும் வேண்மோ? 18$.
பார்

[அத்தி-9.
சேர்த்து

கவாதம்

எளிதில் நகிவ்ருத்தியாகு

கீவாதம்:-- கொடி மாதளை வேர், ஜடாமாம்ஹீ;

காய், சுக்கு, கரம்திதகரம் இவற்றால். காய்சீசியெ

கடுக

கஷாயத்தில் யவக்ஷ£ரக்

சேர்த்து, கபஜ்வரத்தில் ௮து உண்டான பன்னிரண்டாம் நாளில்
உட்கொள்வது கலம்; இக்கஷயாத்திற்குள்ள பாசன குணத்தினால் ஆம
கோஷங்கள் நீங்கி ஜ்வரம் நிவ்ருத்தியாகும். 196.
பூநில்பாதி கீவாதம்:-கழங்கு, சுக்கு,

நிலவேம்பு,

தண்ணீர் விட்டான்,

வேம்பு,

சந்தில்,

திப்பிலி,

கண்டங்கத்திரி

GEANE
இவற்

நின் கீவாதம் கபஜ்வரத்தைப் போக்கும். 205.
படோலாதி கீவாதம்:-இச்சிலிக்கிழங்கு,

ஆடாதோடை,

பேயப்புடல்,
சீந்தில்

தேன் சேர்த்து உட்கொண்டாலும் கபஜ்வரம்

தரிபலை. 1 கடுகரோடணே,
இவற்றின்

கீவாதத்தில்

நீங்கும். aly.

ugssuss
கீவாதம்:-- பர்ப்பாடகம், கோரைக்கழெங் சு, Fé Bev,
சுக்கு, நிலவேம்பு இவ்வைந்துக்கும் பொதுவ-க 'பஞ்சப தீரம்
எனப்
பெயர்;
இவற்றால் பக்கும்
செய்யப்படட கஷாயம் வாத பித்தம்

களாலுண்டான ஜ்வரத்தைத் தீர்க்கும், 224.
க்ஷுத்ராதி கீவாதம், இரண்டாவது:-- கண்டங்கத்தரி, சுக்கு,
சீந்தில், அல்லிக்$ழங்கு ௦ இவத்றின் கஷாயத்தை
கபவாதங்களின்
பிரகோபத்தினாலுண்டான gain சத்திலாவது
ஸர்கிபாத ஜ்வரத்திலா
வது பானம் செய்யலாம்; காஸம், ச்வாஸம், ௮௬9), பார்ச்வளூலை இவ்வு

பத்திரவங்களை புண்பேண் ணும் ஜ்வரத்திலும் இக்சஷாயம்
விளைவிக்கும், 28, 24.

நற்பயன்

ஆரக்வதாதி க்வுத%:-- கொன்றை, மோடி, சோரைக்கழங்கு,
கடுகரோ௫ணீ;
கடுக்காய் இவற்றைக்சொண்டு
பக்குவம் செய்த
கஷாயம்

டம்.

வாதகப

ஜ்வரத்சை

தீரிபலே--கடுக்காய்,

2கரத்திற்

நெல்லிக்காய்,

போக்கும்; . ஆமதோஷத்

தான்றிக்காய்

இம்மன்

நின் டொதுப்பெயர்,

வித

2, பெஎஷ்கரம் என்பதை புஷ்கர தேசத்திலுண்டாகும் ஒரு
மூலிகையென்றும், தாமரைக் இழெங்கென்றும், ஒருவிச கோஷ்ட

மென்றுங்கூட கூறுவர். மற்ற விடங்களிலும் பெஎஷ்கரம்
மூலம் என்பவற்றிற்கு இதே விவரம் பொருந்தும்.

புஷ்கர

௮த்தி-9.]
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தினாலுண்டான சூலத்தையும் போக்கும்5 இச்சஷாயத்திற்கு
பாசனம், பேதனம் என்ற குணங்களும் உண்டு, 255.

ரன்

அல்நதாஷ்டக கீவாதம்: -£ந்தில்,
வேம்பு,
கடுகரோகணி,
கோசைக்கழங்கு, வெட்பாலரி9, சுக்கு, பேய்ப்புடல், வெண் சந்தனம்
இவ்வெட்டுக்கும் சேர்ந்து *அம்ருதாஷ்டகம்”?
எனப் பெயர் ழ; அம்ரு
தாஷ்டகததை கீவாதமிட்டு, இப்பிலிட்பொடியையும்
சேர்த்து உட்
கொள்ள பித்தகபங்களாலுண்டான ஜ்வரம் நிவ்ருத்தியாகும் ; வாந்தி,

௮௬௪), இருதயத்தின் உபடபடப்பு, சரீ ரதாபம்,
இரும். 26—27$.
படோலாதி

காவறட்டு

இவையும்

க்வாதம், இரண்டாவது:--பேப்ப்புடல், இசரத்த சக்

தனம், மருளஸ்கிழங்கு,! கடுகரோகிணீ, வட்டத்திருப்பி, தந்தில் இவற்
Dor sar gw பித் தசபஜ்வரம், வாச்), தகாபம், சொறி, சரங்கு, சல
விஷங்களாலுண்டாகும்தீங்குகள் இவற்றைப் போக்கும்.
285.

கண்டகாரீயர்தி

கீவ-தம்:-கண்டங்கத்திரி,

சுக்கு, கொத்தமல்லிவிதை, தேவதாரு இவற்றின்

சிறுவமு துணை,

sag

ங்களையும் போக்கும்; பாசனம் என்கிற குணத்திலும்

ஸர்வ

ஜ்வ

இறக்தது, 29.

்

தச்ழல கீவாதம்:--சிறுமல்லிகை, பெருமல்லிகை, கண்டங்கத்
BA, சிறுவழு துணை, நெரிஞ்சி, பில்வம், தழுதாழை, பெருக,
பெருங்குமி மன், பாதிரி
இம்மூலிகைகள்
பத் $ துக்கும் “தசமூலம்?

எனப் பெயர்; இத்தசமூலத்தைக்
கொதிக்க வைத்து
வடிக்கட்டி,
௮ தில் திப்பிலிப் பொடியைச் சேர்த்து உட்கொள்ளலாம்.
இதனால்
வாசஜ்வரம், ஸக்நிபாதஜ்வரம்,

ஸு இகாதோஷம்,

க்ஷயம்,

sls GF

சிய சைத்தியம்,
தலைச்சுற்றல், ௮.இ௧ வியர்வை, காஸம், ச்வாஸம்,
ஹ்ருத்க்ரஹம், 2 கண்டக் ரஹம்5, பார்ச்வசூலை, சோம்பல், தலைவலி,
இவை தீரும்,

80.88.

ஹரீதக்யாதி கீவாதம்
மல்லி விதை, செஞ்சதை,
1,

கடுக்காய், கோரைக்கிழங்கு,
தாமரைக்கிழங்கு, அகோ

கொத்த
கெட்

‘epian® என்பதற்கு வைத்மகசப்தவிக்து முதலிய கிசண்டுக்

.கள்படி மருள் (880565067௨ Z2ylanica)

என்று பெயர்.

இலவிடங்க

ரில் பெருங்குரும்பைக்கும் ஞூர்வா என்ற பெயருண்டு,
2. ஹ்ருத்கீரஹம்: :--இருதயப்பிடிப்பு)
தடைபடுதல்.

8.

கண்டகரஹம்:--கழுத்தை

கும் பிடிப்பு,

அதாவது

அசைக்கமுடியாமல்

இருதயகடை..

உண்டா

[அத்தி-2.
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வட்டத்திருப்பி,,
இந்திற்கெடி,' பச்சிலை,
பாலரிச, வெட்டிவேர்,
கஷாயமீட்டு வடிக்கட்டி, ௮ல்
சுக்கு, கடுகரோணெீ இவற்றைக்

நாவபிலிச் சூர்ணத்தைச் சேர்த்து உட்கொள்ள ஸர்நிபாதஜ்வரம் தீரும்.
ஸம்றட்டு, காஸம், தேகதாபம், வாய் தழுதழுத்துப் பிதற்றல், சவா
இப், சோம்பல், வாந்தி, க்ஷயம், ௮௫௬௪9 இவையும் சமனமாகும்; மலம்,

மூத்திரம், அபாஈவாயு இவை கட்டுப்பட்டிருப்பதையும் அகற்றும் 9:
பன பாசகுணமும் உண்டு,
84.56.
இத்திர
சவியம்
பிப்பல்யா்தி கீவாதம்,--இப்பிலி, மோடி
ஞூ£லம், சுக்கு, வசம்பு, அதிவிடயம், சோம்பு, வ்ட்டத்திருப்பி, வெட்.
நிலவேம்பு, மருளங்கிழங்கு, கடுகு, மீளசூ,
பாலரி௪, 1 அசேணுகம்,

கடுகரோடணேீ,

அல்லிக்தெங்கு,

கண்டுபாரங்கி,

வாய்விடங்கம்,

கர்க்

காடச்ருங்இ, எருக்கம் வேர், கண்டங்கத்திரி, கடுக்காய், காஞ்சொறி,.
ஓமம், ஜீரகம், பெருவாகை, பெருங்காயம் இவ்விருபத்தெட்டு பதார்த்
தங்களையும் ஸமபாகமாகச் சேர்த்து, க்வாதமிட்டு உட்கொள்ளுவதால்-

கப-வாதஜ்வரம் நீங்கும்; வாதரோகம், சரீரத்தில் சைத்தியமதிகரித்தல்,

பிரபலமான கபம் இவற்றைச் கண்டிக்கும் ; வாய்ப்பிதற்றுதல், அதி:
வாத
நித்ரை; அஇகமாய் மயிர்சலிர்த்தல், அரோசகம், உக்ரமான

நோய்கள், அபதக்த்ரகம், சரீரமெல்லாம்

இவற்

உணர்ச்செயற்றிருத்தல்

றையும், ஸகல ஜ்வரங்களையும், பதின்ஞான்றுவிதமான ஸர்டிபாத
' ரங்களையும் 2போக்கும். 87-42.

கிராதாதி

கீவர்தம்:--கிலவேம்பு,

கடுகசோகணீ;

ஜ்வ

கோரைச்

இழங்கு, கொத்தமல்லிவிதை, வெட்பாலரிச,
சுக்கு,
தசமூலங்கள்,
மரமஞ்சள், யானைத்இிப்பிலி இவற்றால் பக்குவம்
செய்த கஷாயம்
பக்கசூலை, ஸச்நிபாத ஜ்வரம், சாஸம், ச்வாஸம்,
வாந்தி, விக்கல்,

சோம்பல், ஹ்ருத்க்ரஹம் இவற்றைக் குணப்படுத்தும், 48-44,
கட்பலாதி கீவாதம், இரண்டாவது:--சிறுசேக்கு,3 கோரைக்
இழங்கு, சண்டுபாரங்்
1.

கொத்தமல்லிவிதை, காவட்டம்புல்,

வெப்பாலரிஎுக்கு வழங்கப்படுவது

கருநொச்சி இவற்றிற்கும் *வத்ஸகம்”

போலே

பர்ப்பாட

ஆடா காடை,

என்ற பெபருண்டு,

2. எல்லா விஷமஜ்வரமும் ஸந்நிபாதத்தினால் உற்பத்தியாவ தாகக்
கூறப்படுவதால், அவவிஷம ஜ்வசங்கள் பதின்ஞூன்றுமே இங்கு ஸக்கி
பாத ஜ்வாங்கள்
என்று
குறிக்கப்பவெதாடற்க;
இவ்விஷமஜ்வரங்

களின் -விவரத்தைபழ்பற்றி 88-வது பக்கத்தைப் பார்க்க,
8.

agar,

கட்பலத்தை

இலர்

மருதமரமென்றும்

(Myrica

₹கட்பலா* என்று ஸ்த்ரீலிங்கமானால் குமிமனுக்குப்

Sapida\

பெயர்,
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கர்ச்காடகச்ருங்இு, தேவதாரு,

சஷாயம் சகாஸம், ஜ்வரம், சீவாஸம்,
இவர்றைச் சமனம் செய்யும். 45.

சுக்கு இவற்றின்

கபப்பிரகோபம்,

கண்டகரஹம்.

குடூச்சியாதி கீவாதம், ழன்றவது:--£ச இர்கொடியையும் திப்பிலி
மையும்

சேர்த்து பக்சுவம்செய்த

சவாதச்தையுபயோடுத்தால்

வெகு

காட்களாகத் தொடர்ச் அவரும் ஜ்வரமும் நிவ்ருத்தியாகும். 46.
பரீப்படாதி கீவாதம், ழன்றவது.--பர்ப்பாடகச்தைச் சேர்த்து
க்வாசம் செய்து உபயோடத்தால் பித்த ஜ்வரம் ஈன்றாக நிவ்ருத்தி
யாகும் ; செஞ்சந்தனம், குருவேர், சுக்கு இவற்றையும் மேற்கூறிய
சரச்குசளடன்

கிவ்ருத்தியாகும்.
நிதிக்திகாதி

சேர்த்து சவாதம்

செம்தால் பித்த

ஜ்வரம்

நிச்சயமாய்

47.
கீவாதம். -- சண்டங்கத்திரி, €ச்திந்கொடி, சுக்கு

இவற்றை க்வாசமிட்டு இட்பிலிப் பொடியை அ௮க்சஷாயத்தில் சேர்தது
பானம் டண்ணலாம் ; இதனால் ச்வாஸரோகம், காஸம், அர்.திதம், 1 பீஈ
ஸம்,
௮௬௪), தொண்டைக்கம்மல், சூலகோய், அஜீரணம், ஜ்வரம்

இவை நிவ்ருத்தியாகும்.

4.

தேவதார்வாதி கீவாதம்:--தேவதாருப்படை, வசம்பு, கோஷ்டம்,
இட்பிலி, சுக்கு, சிறு தேக்கு, கோரைக்கழங்கு,

நிலவேம்பு,

கடுகரோ

இணீ, கொத்தமல்லி விதை, கடுக்காய், யானை தீதிப்பிலி, பூனைக்காலி,
நெரிஞ்சு, பெருங்காஞ்சொதி, சண்டங்கத்திரி, ௮திவிடையம், €ந்தித்
கொடி, க்ச்காடச ச்ருஞ்சி, சராஞ்ஜீரசம் இவர இடித்துச்சேர்த்து
இல்வற்றீர்கு ! எட்டுமடக்கு ஜலம் சேர்த்து, எட்டில் ஒரு பங்காகக்
காய்ச்சி உடிச்சட்டி, பிரஎவித்த ஸ்த்ரீசளுக்குக் கொடு£தால், அவர்
சளுச்சுண்டாகும்
பக்கசூலை, காஸம், ச்வாஸம்,
ஜ்வரம், மூர்ச்சை,

உடல் நடுக்கம், தலைகோய் இவை இரும்.
க்ஷாத்ராதி

கீவாதம்,

49-51.

மன்றவது:--சண்டங்கத்திரி,

மல்லி வீதை, சுக்கு, சந்திர்கொடி, கோரைக்கழல்கு,
1.
அர்இதம்:--இதைப்பற்றி 66-வது
குறிப்பிட்டுள்ள டிப்பணியைப் பார்க்க.

சொச்

அல்லிக்கிழங்கு,.

பச்சத்தில்

(12) என்று:
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“செஞ்சர் சனம், நிலவேம்பு, பேய்ப்புடல், ஆடாதோடை,
தாமரைச்
கழங்கு, கடுகரோஇிணி, வெட்பாலரி௪, வேம்பு, கண்டுபாரங்கு, பர்ப்
பாடகம் இவற்றை ச்வாதம் செய்து காலையில் உட்கொண்டு வத்தால்
-ஸகலவித குளிர்ஜ்வரங்களும் போகும். 52-53].
ழஸ்தாதி கீவாதம்:--கோரைக்கழெங்கு, கண்டங்கத்திரி, சந்தித்
சொடி, சுக்கு, நெல்லிக்காய் இவற்றைக் கஷாயமிட்டு, இப்பிலிச் சூர்
.ணத்தையும் தேனையும் சேர்த் துப் பருகினால் விஷமஜ்வரம்நீங்கும். 545.
படோலாதி கீவாதம், ழன்றவது:--பேய்ட்புடல், வெட்பாலரி௫,
தேவதாருப்பட்டை, தரிபலை, கேரரைக்சழங்கு, தராகை,

சச்திற்கொடி, ஆடாதோடை
உட்கொண்டால்

இவற்றின் கவாதத்தில்

ஸந்ததம்,

தரூதீயகம்,

௮.திமதரம்,

தேன் சேர்த்து

அக்யேத்புஷ்கம்

என்கிற

- விஷம ஜ்வரங்களும்1, முதலில் தாபம் அதஇகரித்து அப்பால் €தள
-முண்டாகக்கூடிய ஜ்வரமும், நவஜ்வரமும் 2 இரும், 55-60.
படோலாதீ

கீவாதம், நான்காவது:--பேய்ப்புடல்,

வேம்பு, திராக்ை,
, தீத்தில் தேனையும்

தரிபலை,

கோரைக்கிழங்கு, ஆடாதோடை
இவற்றின் க்வா
சர்க்கரையையும் சேர்த்து உட்கொள்ள
அச்யேத்

,யுஷ்கஜ்வரம் நிவாரணமாம்.

STL,

தடூச்சியாதி கீவர்தம்,நான்காவது:---2 இிற்கொடி, கொத்தமல்லி
விதை,

கோரைக்தங்கு,

செஞ்சந்தனம்,

வெட்டிவேர்,

சுக்கு இவற்

“றைச் கஷாயமிட்டு, தேனும் சர்க்கரையும் கலந்து, தருதயக ஜ்வரம்
இவ்ருத்தியாவதற்கும், நாவறட்சி சரீரதாபம் முதலியவற்றைப் போக்
- குவதற்கும் உபயோகிக்கலாம். 58, 59,
சேவநாரீவாதி
ஆடாதோடை,

கீவாதம், இரண்டவது:--தேவதாரு,

சறுமல்லிகை,

சுக்கு,

நெல்லிக்காய் இவற்றைக்

கடுக்காய்,
கஷாய

—

1.

விஷம

ஜ்வரங்கள்:--88-வது

பக்கம்

டி.ப்பணியில்

விவரம்

பார்க்க.

2. நவஜ்வரம்:--ஜ.வரம் உற்பத்தியானது மூதல் 8 நாள் வளை
மீல் கவஜ்வரம் எனப்படும் ; ௮.து ஆமஜ்வரம் என்றும் கூ றப்படும்;

மிட்டு,

09,

மத்யம கண்டம்.
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தேன்

சர்ச்களை

சேர்தது,

சாதுர்ததிசஜ்வரம்,
1 சீவாஸம்,.

காஸம், அக்னி மார்த்பம் இந்த சோகங்களிற் கொடுச்சலாம். 605.
கொத்த.
ஐந்தாஉது:---சந்திற்கொடி,
தடச்சியாதிக்வாதம்,
பர்ப்பாடகம்,.
வேர்,
வீளாமிச்சை
மல்லிவிதை, டெட்டிவேர், சுக்கு,
ஆடா
செஞ்சர்சனம்,
வஉட்டச்திருட்பி,
அ௮திவீடயம்,
பில்வவேர்,
இவற்றைக்
லெட்பாலரிசி
கோரைக்கிழங்கு,
நிலவேம்பு,
தோடை,

சஷாயம்

போட்டு,

அநீமபிறகு

வடிச்சட்டி,
௫.

கொள்ளலாம்; அதனால் இரத்த

தேன்
.

பித்தம், 2 ஜ்வரம்,

சேர்த்து

உட்.

ட

அதிஸாரம் இவை

நிவ்ருத்தியாகும். 61--62.5.
சுண்டயாதி கீவாதம்:- சுக்கு, டெட்பாகரிசி, கோரைக்கிழங்கு,
ஓந்திர்சொடி, அதிடீடமம் இஉர்ரன் க்வாதச்தைப் UGEEH sai.
mr Gears 5 ஒழிந்துவிடும், 685.
தாநீயகாதி கவாதம்.--கொத்தமல்லி வீதஜை, குருவேர், பில்வ:
சுச்கு இவற்ரன் கவாசம் ஈன்கு ஜீர்ணமா
வேர், கோரைக்கழங்கு,
கீராஹி,
போக்கும்;
சூலத்தைப்
உணஉசளாலுண்டாகும்
காத
வீசேஷமாயடையது.643,
குணங்களையும்
என்கிற
4
பாசனம்
இீபனம்,

தாநீயகாதி கீவாதம், இரண்டாவது:-- கொச்தமல்லி
இவற்ரீனாலான சஷாயத்திர்கும் தீபனம் பாசனம்

சுக்கு

சுணங்களுண்டு;

ஆமணக்கு

கோரைக்தழெங்கு,

டெட்டிவேர்

வேரையும்

சேர்த்து

விசை?
என்கற.

இக்கஷாயத்தைப்.

பக்குவம் செய்தால் ஆமலாசத்தினாலுண்டாகும் ட பாதையும் ay
ருத்தியாகும். 655.
வத்ஸிகாதி கீவா்தம்:-- கெட்பாலரிச, அ.இிவீடயம், பில்வவேர்,.
1,

சாதுர்த்தெ

ஜ்வரம்:--

இவந்றைக்

88-வது

கஷாயம்

பக்கம்

காய்ச்சி

yu

டிப்பணியைப்

பார்க்க.

2.
8.
இருக்கும்
4.

இரத்த பித்தம்:--48-வது பக்கம் பார்க்க.
ஜ்வராதிஸாரம்:-- ஜ்வரத்தடன் அதிஸாரமும்
தொடர்ச்
வியாதி.
:
₹தராஹி? முதலிய வீஷமங்களைபபற்றி 18,19-ம் பக்கங்களைக்

காண்க.

5.

அமலாதம்:- 49-வது பக்கம் பார்க்க,
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யோகத்தால் அஜீர்ணத்துடன் கூடிய அதிஸாரமுந், நாட்பட்ட சூலை
யுடன் கூடிய இரத்தாதிஸாரமும் சமனமாகும், 665.
கடஜரஷ்டக கீவாதம்:--குடசப்பாலை, அதிவிடயம், வட்டத்
திருப்பி,
நெல்லிப்பருப்பு,
வெள்ளிலேத்தி,
கோரைக்கிழங்கு,
வெட்டிவேர், மாதளை இவ்வெட்டு
வஸ்துக்களின்
சேர்க்சைக்கு
*குடஜாஷ்டகம்?
எனப் பெயர். இவற்றைக்
கஷாயமிட்டு அதில்
தேனையும்
இலலம்பிசனையும்
சேர்த்து உட்கொண்டால்
குடலில்
எரித்தல், இரத்தப்போக்கு, சூலை, அஜீர்ணதோஷம்
இவற்றுடன்

கூடியதும்
நீங்கும்.

வேறுவித சிகித்ஸைக்கு வசப்படாததுமான

௮ pales

67085.

ஷ்ரீபேராதி

கீவாதம்:--குருவேர்,

.காட்டாத்திட்பூ,

வெள்ளி

லோத்து, வட்டத்திருப்பி, நாகட்பூ, வெட்பாலை, கொத்தமல்லி விதை,
அதிவிடயம், கோரைக்கிழங்கு, €க்திற்கொடி, பில்வவேர், சுக்கு இவற்
றைக் கஷாயமிட்டு உட்கொள்ள, நாட்பட்ட அ௮திஸாரம், அரோசகம்,
அஜீர்ணசூலை,

இரச்தாதிஸ:ரம்,

ஜ்வரம்

கஷாயத்திற்குப் பாசனசக்தியும் உண்டு,

இவை

குணமாகும்;

இச்

69701.

தர்தகயாதி கீவாதம்.-காட்டாத்திப்பூ, பில்வவேர்,
வெள்ளி
லோத்தி,
குருவே,
யானைத்திப்பிலி
இவற்றை ச்வாதம் செய்து
றிது குளிசச்செய்து, தேன் சேர்த்து குழம்தைகளுக்குக் கொடுக்க
லாம்;
அல்லது
இக்சஷாயத்தை
மீண்டும்
காய்ச்சி சர்க்கரையும்
தேனும் கலந்து லேஹ்பமாகச் செய்தும் சிறுவர்களுக்கு உபயோடக்க
-லாம்; எல்லா ௮இஸாரங்களும் குணமாகும், 71, 72.

சர்லிபரீண்யர்தி கீவாதம்: சிறு மல்லிகை,

இத்றாமுட்டி, பில்

லம், கொத்தமல்லி விதை, சுக்கு இவற்றைக் கஷாயயிட்டு உபயோ
ப்பதால் வயிற்றுப்பெொருமல், வமிற்றுவலி இவற்றுடன் கூடிப் வாத

ஸம்பக்தமான உரஹணீரோகம் திவ்ருத் இயாகும்.
குடச்சயோதி கீவாதம்,

78.

ஆற ௨து:-- சீச்திற்கொடி,

அதிவிடயம்,

சுக்கு; கோ ரக்த"
இவத்றின்
கஷாயம்
அமதோஷத்துடன்
கூடிய கரணணீரோகத்தைப் போக்கும், ஆகவே கீராஹீ, Susie
னம் என்கற குணங்கள் இக்கஷாயத்திற்கு உண்டு, Th,
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யவாதி-பில்வர்தி கீவாதம்:-- (1)வதாணியம், பேய்ப்புடல், கொத்த
மல்லி விதை இவற்றைக் கஷாயமிட்டு, அத்துடன் தேனும் சச்க்

கரையும் சேர்த்து உபயோகித்தாலும்,

பில்வவேர், (2) மாங்கொட்டை

இவற்றைக் கஷாயமிட்டு அதில் தேன் சர்க்கரை

சேர்த்து உட்கொண்

டாலும் ஸகலவித ௮ .திஸாரங்களும் நீங்கும். 74.
த்ரிபலாதி

கீவாதம்:--தரிபலை,

சவரியார்

கூச்தல்,

முருங்கை

இப்பிலிப்

பொடியையும்,

வாய்விடங்கப்

கொள்ளலாம்; இதற்கு *கீருமிக்னம்”

யால் வயிற்றுக் இருமிகளை அழித்து
யோகமாகும்.

கோரைக்கதீழங்கு,

கஷாயம்

செய்து, ௮தில்

பொடியையும் சேர்த்து
என்கிற

உட்.

குணமுண்டு ; அகை

வெளிப்படு த இக்கஷாயம்

உப.

163.

தரிபலாதி
.கடுகரோணெ,
மிட்டு, அதில்

தேவதாரு,

இவற்றைக்

கீவாதம், இரண்டாவது:--தரிபலை,

€ீச்திற்கொடி,

வேம்பு, நிலவேம்பு, ஆடாதோடை. இவற்றைக் கஷா௱
தேன் சேர்த்து காமாலை, பாண்டுரோகம் இவற்றைப்

போக்குவதற்கு உபயோகிக்கலாம். 775.
புநர்நவாதி க்வாதம்:--சாதடை, கடுக்காய், வேம்பு, மரமஞ்சள், ,
.தடுகரோஇணைி, பேய்ப்புடல், சந் திற்கொடி,, சக்கு இவற்றைச் சேர்த்து
பக்குவம் செய்த ச்வாதத்துடன் பசுவின் மூத்திரமும் சேர்த்து உப
யோகத்தால் பாண்டுரோகம்,
காஸம்,
மஹோதரம்,
ச்வாஸரோகம்,
நிவ்ருத்தி
ஒயிற்றுவலி, ஸர்வாங்கங்களிலுமுண்டாகும் வீக்கம் இவை

யாகும்.

78-79,

வ-ஸாதி

கீவாதம்:--ஆடாதோடை,

தஇிராகை, கடுக்காய்

(நின் சீவாதத்தில், தேன்

சர்க்கரை சேர்த்து உட்கொண்டால்
80.
காஸம் இவை நீங்கும்,
ச்வாஸம்,
மான இரத்தபித்தம்,
கேவல
வாஸா கீவதாம்:--அடாதோடையை
மமீடும்
மிட்டு, தேன் சேர்த்து உபயோடூத்தால் இரத்தபித்தம், வக

கபபித்தஜ்வரம் இவை குணமாகும்.
வர்ஸாதி

கீவர்தம்,

இரி, €ர்திந்கொடி,

ச௨காய
காஸம்,

81.

மன்றுவது:--அடாகோடை,

இவற்றின்

இவற்
2 6&7

கஷாயத்தைக்

கொண்டால் ஜ்வரம், காஸம் இவை இரும்,

81%.

தேன்

கண்டங்கத்
கலந்து

உம்

112

சார்ச்கதர ஸம்ஹிதை
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-அடாதோடையையும்,

டங்கத்திரி வேரையும்
சேர்த்துக்
கஷாயமிட்டு, அதில்
பொடியையும் தூவி யுபயோ௫ுத்தால் காஸரோகம் தீரும். 82.

சண்

இப்பிலிப்

க்ஷ£ாத்ரர்தி கீவர்தம், நான்காவது:--சண்டங்க த்திரி, கொள்,
அடாதோடை,
சுக்கு. இவற்றீனால்
பக்குவம்
செய்த ககாதத்தில்
அல்லிக்ெங்சன்

பொடியைச்

நிவ்ருத்தியாகும்,

தாவி உட்கொண்டால்

ச்வாஷ-காஸம்

88.

மோணுகாதி கீவாதம்:--அரோணுகம், இப்பிலி இவற்றை சவா
தம் செய்து, பெருங்காயத்தைப் பொடித்துச் சேர்த்து உட்கொள்ள
ஐர்துவித 1 லிக்கல்களும் உடனே நீங்கும்,
84,
பிலவ கீவாதம் முதலியது, இரண்டாவது:--பில்வவேர்ப்பட்
டையையாவது, சந்திற் கொடியையாவது கீவாசமீட்டு, அதில் தேனை

யும் கலந்து

உட்கொள்வதால்

ஸர்நிபாதத்தினாலுண்டாகும்

வாக்இ

நீங்கும் ழ அவ்விதமே பர்ப்பாடக
சீவாதத்தைப்
பக்குவம் செய்துட்
கொண்டால் பித்தத்தினாலுண்டான சர்த்தியும் தீரும். 85...

இரண்டாவது தசமல கீவாதழம் சேபாலிகா கீவாதழம்:--2௪
மூலங்களைக் கொண்டு 2 பக்குவம்

செய்த:

வாதத்தில்

பெருங்காயம்,

அல்லிக்கெெங்கு இவற்றைப் பொடித்துச் சேர்த்து உட்கொண்டால்
க்ருத்ரஹீ 8 ரோகம் நீங்கும் ; பெருங்காயம் முதலியகைச் சேர்ச்காமல்
கெருமாச்சியீலையை மட்டும் கஷாயமிட்டு உபயோடக்தாலும் க்ருத
gas ரோகம் தீரும், 86,
ரர்ஸ்நா்தி

க்வாதம்:--ஏற்றரக்தை,

சுக்கு, அமணக்குவிதை

இவற்றைச்

தாதுச்களையும் ஆச்ரயித்து

உண்டான

அமவாதரோகத்திலும் உட்கொள்ளலாம்,
இரண்டாவது

ராஸ்நாதி

€ர்இிற்கொடி,

காய்ச்சி கஷாயத்தை
ஸர்வாங்க

87,

1.

5-வித

தசமூலம்:-105-ம் பச்சம் பார்க்க.

விக்கல்கள்:--45.வது பக்கத்தில் விவாம்
பக்கம்

ஏழு

வார கரோகத்திலும்,

கீவர்தம்:-- ஏற்றத்தை,

2,

8. கருத்ரஷி:-06.வது
பதைப் பார்க்க,

பெருமரம்,

(22) என்று

Qehes®,

காண்க,

குறிப்பிட்டிரு:்
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ஆமணக்சன் வேர், தேவதாரு,
வெள்ளைச்சாறடை,
2க்இற்கொடி,
கொன்றை இவற்றைக் கஷாயம் காய்ச்ச, சுக்கைப் பொடித்துச் சேர்
தீது உட்கொண்டால் கால்பிடிப்பு, இடுப்புப்பிடிப்பு, பக்கசூலை, பின்

புறச்சூலை, துடைவலி, வெகு
ரோகங்கள் நீல்கும். 88, 89,
மஹா
மூட்டி,

கடினமான

ஆமவாதம் ஆயெ

ராஸ்நீர்தி கீவாதம்:--சித்றரத்தை,

அழணக்கு, தேவதாரு,

டை, சுக்கு, கடுக்காய், சவியம்,

காஞ்சொறி,

இச்சிலிக்ழெங்கு, வசம்பு,

கோரசைக்கமஙகு,

வாத
இந்றா

ஆடாதோ

.சாறடை,

இத்தித்

கொடி, கடற்பாலை, சதகுப்பி, கெரிஞ்சி,
அமுக்கிறாங்மெங்கு, அஇ
விடயம், பச்சிலை, தண்ணீர்விட்டாங்மெங்கு, இப்பிலி,
மருதோன்றி,
கொத்தமல்லி விதை, கண்டக்கத்திரி,
சிறுவமுதுணை
இவற்றைக்
சொண்டு பக்கு௨ம செய்த கவாதத்தில் சுக்குத்தாள் சேர்த்து உட
கொள்ளலாம்;
இவற்றுள் சிற்றரத்தை மட்டும் இரண்டு பாசமும்,

காஞ்சொறி முதலிய மற்றவையெல்லாம்
கப்படவேண்டும்;

இக்கஷாயத்தில்

குப் பதிலாகத் இப்பிலிப் பொடியை

ஒவ்வொரு

சுக்குப்

பாகமூம்

பொடியைச்

உபயோகிக்கலாம்;

சேர்க்

சேர்ப்பதற்

அல்லது யோக

ராஜகுக்குல:1 என்றெ ஒளஷ;தத்தையாவது, அஜமோதாதி சூர்ணத்

தையாவது 2, அமணகச்கெண்ணெயையாவ*
சேர்த்து உட்சொள்ள
லாம்; இதற்குப் பெயர் (மஹாராஸ்காதி க்வாதம்” என்றும், கர்ப்போத்
பத்தி செய்யக்கூடிய சக்தி இவ்வெளஷதச்திற்கு
உண்டென்றும்

பிரம்மாவினாலேயே கூழதப்பட்டிருக்கறது. மேலும் ஸர்வாங்கங்களிலும்
நடுக்கமுண்டாவது, கூன் விழுதல், பார்ச்வவாயு, அபபாஹுகம், 3
1.

யோகராஜகுக்குலு:--இதைப்பத்றி இச் கண்டத்தில் 7-வது

அத்தியாயத்தில் 56 மூதல் 70-வது ச்லோகம் வரையில் பார்க்க,
2. அஜமோதாதி
சூர்ணம்:--இந்த
மூறையைப்ப ற்றி இசே
கண்டத்தில்
6-வது
அத்தியாயத்தில்
18
முதல்
17-வை
யிலுமுள்ள ச்லோக எண்ணிக்கைகளைப்

மையும் செய்லலாம்.
8.

அபபாஹுகம்--66-வது

டுள்ள டிப்பணிடைக் காண்க,

8

பார்க்க; அஜூமோதாதி மாத்தி

பக்கம்

(24)

என்று

குறிப்பிட்

ரக் .

.
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க்ருத்ீ, 1 அமவாதம், 2 யானைக்கால், அபதாசகம், 5 அக்தாவ்ருத்தி
மென்னும் குடலிறக்கம், .வயிற்றுப்பொருமல், கால் முழங்கால் இவற்
றைப் பற்றிக்கொண்டு உண்டாகும் வாதநோய்கள்,
அர்இதம், 4. சுக்ல

ஸம்பந்தமான ரோகங்கள், ஆண்குறியைப்பற்றிய
கனம் , யோகிஸம்பந்தமான

யும்.

பிணிகள்

வியாதிகள், மலட்டுத்

இவற்றை

ஸ்வஸ்த்தம் .செய்

90-96.
ஏரண்ட ழலாதி

கீவாதம்.--அமணக்கு,,மாகளை, ரெரிஞ்டு, ஈறு

வழுதுணை, கண்டங்கத்திரி, கல்லுருவி, பில்வம் இவற்றின் Cate
னால் :பக்குவம் செய்த கஷாபு த்தில் ஆமணக்கெண்ணெய், பெருங்
சயம், யவஷாரம், இந்துப்யு இவற்றைச் சேர்த்து உபயோடத்தால்
ஸ்தனவ்கள், தோள்கள், இடுப்பு, அண்குறி, இருதபம் இவற்றிலுண்
ஊகும் வலி நிவ்ருத்தியாகும்.
97, 98.

ழன்றவது சுண்ட்யாதி கீவர்தம் ழதலியது.- சுக்கு, ஆமணக்கு
கேர் இவற்றின் கீவாதத்திலாவது, வெட்பாலரிசியின் சீவாதத்திலாவது
பெருங்காயத்தையும் கல்லுப்பையும்

சேர்த்து

உட்கொண்டால் வாதத்

தின் கோளாறாலுண்டான சூலை கிவ்ருத்தியாகும்;
த்நியலாதி கீவாதம்,

ழன்றவது--தரிபலை,

,தின் கஷாயத்தில் சர்க்கரையும்
ஏரண்ட

கொன்றை

தேனும் கலந்துபயோகித்தால்

பித்தம், சரிரவேக்காடு, பித்தசூலை இவை

குவேரை

99.

கிவ்ருத்தியாகும்.

ழல கீவாதம், இரண்டாவது--இரண்டு

இவற்

இசத்த
100.

பலம் ஆமணச்

எட்டு பங்கு ஜலத்தில் சேர்த்து க்லாதம் காய்ச், யவக்ஷ£ார'

மூம் சேர்த்து உட்கொள்வதால்
சூலை இவை நீங்கும். 101.
தசழலக்வர்தம்

பக்கசூலை,
்

இருதயத்திலுண்டாகும்

பூன்றவது--சசஞூலங்களைச்

சேர்த்து பக்கு

1.
2.
8.

கீருத்ர௨ீ--00-வ.து பக்கம் டிப்பணியைப் பார்க்க,
அமவாதம்--&9-வது பச்சம் பார்க்க.
அபதாககம்--66-வது பச்சம் பார்க்க.

4,

அர்திதம்--00-வது பக்கத்தில் பார்க்க.
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வம் செய்த கீவாதத்தில் பவஷாரமும்
டால் இருதபசூலை, குன்மம்,

.

அர்த

இக்துப்பும் சேர்த் து. உட்கொண்்

வயித்றுநோய்,

காஸம், ச்வாஸம் இவை

BUGS தியாகும்.

ஹரீதக்யாதி கீவாதம்,

இரண்டாவது--கடுக்காய்,

காஞ்சொறி,

பச்சிலை, கெரிஞ்சி, கல்லுருவி இவற்றைச் கஷாயமிட்டு, தேன்சேர்த்து
உட்கொண்டால். மலபந்தம், எரிச்சலுடனும் வலிபுடனும் கூடி௰ நீர்ச்

சுருக்கு.இவை நிவ்ருத்தியாகும்.
்

க

1085.

்

்

2

வீரதர்வாதிகண க்வாதம்.--விளாமிச்சை,! புல்லுருவி, ஞாழல்,

செல்குறிஞ்சி,
மஞ்சட்குதிஞ்சி, வாடாக்குதிஞ்சி, தர்ப்பை, கெட்டிக்
கோரை, கொறுச்கை, பேய்ச்கரும்பு, கொக்குமச்தாரை, முன்னை,மருள்,
கல்லுருவி, பெருவாகை, றெரிஞ்சி, நாயுருவி, தரமரை, பிரமியிலை இவ்
வோஷ இகளின் சேர்க்கை *வீரதர்வாதி! பென்னும். சிறச்சதோர் கண
மாகச் கூறப்படும்; இவற்றின் க்வாதத்தை உபயோடத்தால் சர்க்கரா, ௮௪
மரீ, ஞூ.த்திரக்ருச்சிரம், மூ.த்திராகாதம் 2 என்கிற

யும், கைல

வாதரோகங்களையும் போக்கும்.

மூத்திர வியாதிகளை

104-106.

ஏலாதி கீவாதட-ஏலச்சாய், அதிமதுரம், கெரிஞ்ச, அசேணுகம்

ஆமணக்குவேர், தஇடாே தைட, இப்பிலி, கல்லுருவி இவற்றைச்-சேர்த்து,
கன்றாக கீவாதம் செயது, சிலாஜது பஸ்மமும் சேர்த்து உட்கொண்
பால் சர்க்கரா, அச்மரீ, மூத்திர கீருக்சரம் இவை நீங்கும். 107, 108.

கோக்ஷுா கீவாதம்.-கெரிஞ்சியை ஸஞூலமாக

சர்ச்சரை, தேன் இவற்றைச் சேர்த்து உட்கொள்ள
களும், உஷ்ணவாதமும் 5 நிவ்ருத்தியாகும்.
109,

கீவாதம்செய்து

மூத்திர க்ருச்சிரங்

த்ரிபலர்தி வாதம், நான்காவதா.--தரிபலை,
மரமஞ்சள், கோ
எரக்கிழங்கு, தேவதாரு இவற்றின் க்வாதம்.சேன் கலந்து உட்கொள்

-பைபடுமானால், பிரமேஹங்களைப் போக்கும்.

1094,

1,
வீரதரு? அல்லது வீரதரம்? என்று விழலுக்குப் பெயர்,
“சேங்கொட்டை மரம்,ஒரு வகை பில்வம், மருசை இவற் நிற்கும் பெயர்,

2.

சர்க்கரா, அச்மரீ முதலியதைப்பற்றி

08-ம்

பக்கத்தில்

மீம் காண்க.

8.

உஷ்ணவாழம்02, ௦ வது பக்கம்களைப் பார்க்க,

விவ

‘116°

.
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வத்ஸிகாதி கீவாதம், இரண்டாவது.--வெட்பாலரி௫), தரிபலை,.
மரமஞ்சள், கோரைச்சிழங்கு, கொடிமாதளை இவற்றைச் சேர்த்து பக்கு
வம் செய்த சஷாயழ்திலும் சேன் கலந்து உட்கொண்டால்

கள் தீரும்.

பிரமேஹம்

110.

மரமஞ்சள், பேய்ச், தும்மட்டி இவற்றைக்

கோரைக்கழக்கு,.

தரிபலை,

த்ிபலாதி £கீவர்தம், ஐந்தாவது.

சஷாயமீட்டு,

மஞ்சட்டொடி

யைச் தாலி யுபயோ௫ித்தால் ஸக்லவித பிரபேஹங்களும் நீங்கும். 111,
தாரவ்யாதி கீவர்தம்:--மாமஞ்சள், இ£ஸாஞ்ஜகம், 1 கோரைக்
இழங்கு, சேராங்கொட்டை,? பில்வம், அடாதோடை, நிலவேம்பு இவத்

தைக் சஷாமமீட்டு வடிக்கட்டி, ஆறிமபிறகு சேன் கலந்து உட்கொண்

டால் மஞ்சள், வெண்மை, கறுப்பு, Pain இவ்விச கிறங்களுடன்கூடி.
யதும் வெகு வேசனையைத் தருவதுமான பிராதாம் என்றெ பெரும்பாடு

112.

நிவ்ருத்தியாகும்,
நீயஃரோதாதி

இலந்தை,

வஞ்ச,
லோத்தி,

உதியமரம்,

கண

கீவர்தம்.--ஆல், பூவரசு,

அத்தி,

காட்டுமாமாம்,

ட்ரியாளம்,

அதிமதுரம்,

படகரணை,

கல்லாலை,

அரசு, இலுப்பை,

வெள்ஸி
யாஜே

இறுநாவல், பெருநாவல், மா, கடுக்காய், கடம்பு,
"கொக்இ, தும்பை,
மருதமரம், சேராங்கொட்டை இவற்றன் கூட்டுக்கு *யச்ரோதாதி
கணம்” என்று பெயர்; இலையனைத்தையமோ அல்லது இவத்றுள்
உபயோ
க்வாதம் செய்து
சேர்த்து
இடைச்சச்கடிபவைகளையோ
மிகுதியா
இக்கஷாயத்திற்கு
குணம்
என்ற
இக்கலாம். 2ராஹ்
1.

இரஸாஞ்ஜகம்--காசதுத்தம்

அல்லது

பாத்றுத்தம்

என்று

இலர் கூறுன்றனர்.
[மாமஞ்சளைக் கஷாயும்போல் காய்ச்சு ௮தி
லிருந்து ஸத் துவம்போல எடுக்கப்படும் ஒருவித அஞ்ஜகம் . இரஸாஞ்ஜ
தம் எனப்படுக£ற து; அனால் மரமஞ்சளும் இக்சஷாய
சச் கூறப்டட்டிருப்பதால், இரஸாஞ்ஜகம் என்பது
ளாகவே இருக்கடேண்டும்,|

2.
ஒளஷத

இங்கு

சேராங்கொட்டையை

முதலில்

முறையில் தணியா
பொரு
வேறொரு
்

சுத்தி

செய்சே

முறையீல்

வில்

சேர்க்கவேண்டுமென்பதை
வைத்தியர் கினை
ஞூன்று-'
[கொட்டைகளை சாணிப்பாலில்
வைச்சவேண்டும்.

காள்

roasts, auc,

பிறகு

புதிய

சாணிப்பாலில் இரண்டு
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பண்டு; வரண்யமாசவும்!
உபயோகமாகும்;
ஓஒடிந்துபோன
saw
வங்களைக் கூட்டி அங்குள்ள விரணத்தையும் ஆற்றும்; யோகி ஸம்
பந்தமான தோஷங்கள்,
அழற்சி,
மேதோரோகம்,2 மேஹரோகங்
கள்,

விஷஸம்பந்தமான

கோளாறுகள்

இவற்றையும்

நீக்கும்.

183—1164:
.

பில்வாவதி
கீவாதம், ழன்றவது:-- பில்வம், முன்னை,
வாகை, பெருங்குமிழன், பாதிரி இவற்றைக்
கஷமாயமீட்டு

தேன் சலச்து உட்கொள்ள மேதோ

ஆறவது

தீரிபலா

கீவாதல்

தேன் சேர்த்து உட்கொண்டாலும்

தோஷம் தீரும்.

ழதலியது,--

மேதோரோகம்

மட்டும் கொதிச்சவைத்து அற்றி, ௮தில்
சொண்டாலும் மேதோரோகம் குணமாகும்.

1174.

தறிபலாக்வாதத்தில்
தீரும்;

பசுஞூத்திரம்

சேர்த்து

தீரும்.

தால் உடலெல்லாம்

பக்குலம்

குங்கலி.பத் தாளையும்

மஹோதரம்

119$.

புநரீநவாதி கீவாதம் இரண்டாவது:-- சாறடை,
தாரு, கடுக்காய், சுக்கு, இவற்றைக்கொண்டு

உட்

சுக்கு,
தேவ
வேர்ப்பொடி

உபயோகத்தால்

முதலிய வயித்றைப்பற்றிய கோய்களெல்லாம்

'இல் பசு மூத்திரம் சேர்த்து,

ஜலத்தை

தேனைச்சேர்த்து
118
க்்

ச்வ்யாதி கீவாதம்:-- சவ்வியம், சித்திரஞூலம்,
காரு இவற்றைச் சேர்த்துக் கஷாயமிட்டுு,
சிவதை

யைத் தூவி,

-பெரு
அதில்

2ந்தில், தேவு
செய்த கீவாதத்

தாவி

உபயோகித்

வியாபித்துள்ள வீக்கமும், மஹோதரம் முதலிய

வயிற்றைப் பற்றிய வியாதிகளும் நீல்கும்.

1205.

ஹரீதக்யாதி க்வாதம் ழன்றவது:-- கடுக்காய், செம்மரம் இவ
ற்றை ச்வாதம் செய்து, யலக்ஷ£ரம், இப்பிலி இவற்றைப் பொடித்
துச் சேர்த்து விடியற்காலத்தில்
உட்கொண்டுவந்தால், யக்ருது
தரம், 5, ப்லீஹோதரம்
"யாகும்.
1214.

மூன்று யாமல்கள்

4, குன்மம்,

கொதிக்கவைத்து

மஹோதரம்

பிறகு

இவை

நிவ்ருத்தி

நன்றாகக் கழுவி

உலர்

தீதி யெடுக்கவும்.]
1.

வரண்யம்--- விரணங்களை ஆற்றும்

2.

மேதோரோகம்--- 55-வது பக்கம் பார்க்க.

குணம்.

8.

யக்ருதுதரம்-- கல்வீரல் வீங்கப்போயுண் டாகும்

4.

ப்லீஹோதாம்--மண்ணீரல் வீங்இப்போயுண்டாகும் வியாதி.

வியாதி,

ics

சார்ங்கதர-ஸம்ஹிஷ்த.
"புநர்நவாதி: கவாதம்;

[அதத - 2.

ழன்றுவது:-- சா்றடை, மரமஞ்சள்; மஞ்

சன், சுக்கு, கடுக்க்ய், சச்.இல், சித்திரமூலம், கண்டுபாரங்கி,
அரு: இவைகளைக்சொண்டு
பக்குவம் செய்த: கீவாதமானது:

கால், வயிறு,
. 122, 128.

முகம்

இவற்றிற்

பரவிய

வீக்கத்தைப்

தேவ
தகை,

போக்கும்.

த்ரிபலா கீவாதம், ஏழாவது:-- தரிபலையீனால்

பக்குவம்செய்த

கலாதத்தில் பசுமூச்இரம்
சேர்த்து: உட்கொள்ள
லான அண்ட வீக்கம் குணமாகும். 124.

வாதகபங்களா

ராஸ்நாதி க்வாதம், ழுன்றவது:-- சித்தரத்தை,
மூட்டி) ௮.இிமதரம்,: நெரிஞ்சி,
மிட்டு, அமணச்கெண்ணெயைச்

வ்ருத்தி
மென்னும்
ஞும்.- 12.

சந்தில், சிற்று

ஆமணக்குவேர் இவற்றைக்
சேர்த்து,
உபயோடத்தால்'

மீஜத்திலுண்டாகும்

குட ot

an

சஷாய
9657

போக்.

காத்ச்நார கீவாதம் ழதலியது:-- செம்சமர்தாரப் பட்டையின்:
கீவாதத்தை
சுக்குப்பொடியுடன்
உபமோகித்தாலும்,
மாவலில்கம்
பட்டையின் கவாதச்தில் தேன் கலர் துபயோடத்தாலும் கண்டமாலை

இரும்.

126,

- சாகோட கீலாதம்:பசு மூத்தித்துட்ன் ன

பிராய்மரப்பட்டையீன்

iaelicb

யானைக்கால்

கலாதத்தைப்
இரும்;

மேதோ

சோகமும் நிவ்ருத்தியாகும். 127,
நான்காம் புநரீநவாதி. கீவாதழம் சிக்ருக்வாகழம்:-- சாதடை,.
மாலலிக்கை
Bape er
மூரும்சப்பட்டையின்
Gazer: டொடித்துச்

கிவாரணமாகும்.

128,

| கீவாதம் அந்தர்வித்ர இகளைப்
போக்கும்,
கீவாதத்தில்
பெருங்காயம்,
இர்துப்பு
சேர்த்த உட்கொண்டாலும் aes
or SN

வநணுதி கண கீவாதம்:-- வருணாதிகணக்வாதத்தில்
ஊஷீ
காதி கணத்தின் 2 சல்கத்தைச்' சேர்த் து, டக்குவ்மாகாமல் சடுகிலைமையி
1.
2.

அந்தர் வித்ரதி--இதைப்பற்றி 17-வ்து-பக்கம் பார்க்க.
ஊஷகாதிசணம்--பூநீறு, . மயில்.துத்தம், பெருல்சாமம்,,

பசுமையான

௮ன்னபேதி,.

வெண்மையான

சின்ஜது இவற்றீன் சேர்ச்கை,-

அன்னியம்

இர் துப்பு,

அத்தி - 2]
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லிருக்கும்
அர்தர்வித்தியை குணப்படுத்துவசற்காக
உட்கொள்ள
லாம்.
வருணா
கணமாவது:--மாவலிங்கை,
சொக்குமர்தாரை;
பில்வம், காயுருவி, இத் இரஞூலம், முன்னை, ௮ரணி, வெண் முருங்கை,

கறுமுருங்கை, றுவழுதுணை, கண்டங்கத்திரி,
குறிஞ்சி,

கறுங்குறீஞ்சு,.

மருள்,

செங்குறிஞ்சி, வெண்

ஆடுதீண்டாட்பாளை,

நிலவேம்பு,

வேலிப்பருத்தி, கோவை, புங்கு, தண்ணீர் விட்டான்
இவைகளே.
யாம்; இச்த சணத்தினால் பக்குலமான ச்வாதம்
அந்தர்வித்ரதியைப்
போக்குவதோடு

கபத்தின்

கோளாறுகளையும்,

மேதோரோகத்தை

பும், குன்மததையும், தலைகோயையும் கிவ்ருத் திசெய்யும்.
கதிராதி கீவாதம்:--கருங்காலி,

தரிபலை

தில் எருமை மெயயும் வாய்விடங்கப் பொடியும்

தால் பகந்தரம் தீரும்,
படோலாதி
வேம்பு, கருங்காலி,

இவற்றின்
சேர்த்து

சவாதத்

உபயோ௫த்

188.
கீவாதம்
திணிசை

ஐந்தாவது:--பேய்ப்புடல், Shur,
இவைகளை கவாதம் செய்து, குங்கலியம்

சேர்.துதுபயோகக்க ஸகலவித உபதம்சங்களும் குணமாகும்.

குடூச்சியாதி கீவதாம்,

18%.

ஏழாவது:-- இச்திற்கொடி, ஆமணக்கம்

வேர், ஆடாதோடை
இவற்றின்
சவாதத்தில்
யைச் சேர்ச்து உட்கொண்டால் தேஹமெங்கும்

ரத்தம் தீரும்.

129—182.

ape co EO) cain Dever
பரவியிருக்கும் வாத

185.

படோலாதி கீவாதம், ஆறுவது:-- பேய்ப்புடல், தரிபலை, கடுக
ரோகிணி, இந்திற்கொடி, தண்ணீர் விட்டான் இவற்றின் க்வாதத்தை

யுட்கொண்டால் அழற்சியுடன் கூடிய வாதரக்தம்

போகும்.

186..

தாத்ரீயாதி கீவதாம்:-- ரெல்லிப்பருப்பு, காசுச்கட்டி] இவற்றின்
கீவாதத்தில்
காட்டுஜீரசகப்
பொடியைச்
சேர்த்து£
இனந்தோதும்

உட்கொண்டு, பத்தியமான
குஷ்டம் தீரும். 187.
ம்ஞ்ஜிஷ்டாதி

உணவுகளையும் புஜித்து வர்தால்

கீவாதம்:-- மஞ்ஜிஷ்டி,

1. *கதிரஸாரத்தை”
பிஏனென்றும் கூறுவர்,

வெண்

தரிபலை, கடுகரோணெ,

காசுச்சட்டியென்றும்,

இலர்

கருங்காலிப்

Q. அவல்குஜம் crartiees sO gre (vernomia anthel
mintica) oa ou, anicCurahiGQuer oie gant. 9" ome@sntg.
யென்று

கூறுவது மூண்டு,
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

வசம்பு, மரமஞ்சள், £க்தில்,
தைப்

போக்கும்;

வேம்பு

சிரங்குகள்,

இவற்றின்

காபாலிகமென்கற.

[அத்தி - 2.
கஷாயம்

வாதரக்தத்

குஷ்டகோய்,

மண்டலமென்னும் குஷ்டம் இவைகளும் குணமாகும்.

ரக்த

1884.

...
மஜ்ஜிஷ்டாதிகண
கீவாதம்:--மஞ்ஜிஷ்டி,
கோரைக்கிழங்கு,
குடசப்பாலையிலை, இந்தில், கோஷடம், ௬௧, கண்டுபாரங்க, கண்டங்
கத்திரி, வசம்பு, வேம்பு, மஞ்சள், மரமஞ்சள், தரி. லை, பேய்ப்புடல், கடு
கோணி, மருள், வாய்விடங்கம், இனிசை,
இத்திரமூலம், தண்ணீர்
விட்டான், கொன்றை, 1 திப்பிலி, வெட்பாலரிச), அடாதோடை, ரிசி
லாங்கண்ணீ, தேவதாரு; வட்டத்திருப்பி, கருங்காலி, செஞ்சந்தனம்,
சிவதை, மாவலிங்கை, கிலவேமபு, கார்ப்பொகரிச, பச்சிலை, பிராய்,
பஹாகிம்பம்,2 புங்கு, அதிவிடயம், சுருவேர், தும்மட்டி, அறுகம்புல்,

கன்னாரி, பர்ப்பாடகம் இவறந்றீன் சேர்க்கைக்கு “மஞ்ஜிஷ்டாதி சணம்??
என்று பெயர்; இக்கண த்திந்கூறியுள்ள பதார்த்தங்களைச்சேர்த்து பக்கு
வம் செய்த. க்வாதத்தை இப்பிலிப்பொடியையும், குங்கிலியட்பொடியை
யும்சேர்த் து உட்கொண்டால் பதினெட்டு விதமான குஷ்டங்கள், வாத
சக்தம், அர்.திதம், உபதம்சம், யானைக்கால், ப்ரஸுப்தியென்னும்

ச்சியின்மை, பார்ச்வவாயு,
குணமாகும்.

மேதோரோகம்,

உணர்

கேத்திரரோகங்கள் இவை

139—1444.

ஷடங்க கீவாதல்:--தரிபலை,

நிலவேம்பு, மஞ்சள்,

வேம்பு, சச்

தில், வெல்லம் இவற்றைச் சேர்த்து பக்குவம் செய்த கஷாயம் (ஷட
ங்க கீவாதம்?
எனப்படும்; இது தலை,
புருவம்,
கன்னம், காது

இவற்றிலுண்டாகும் வலி,

ஒற்றைத்தலைவலி, ஸூடர்யாவர்த்தம், சங்க

கம், தந்தபாதம், மற்றும் தல பல்நோய்கள்,
கள், சுக்லம்,2 மற்றுமுள்ள கண்ணோய்கள்

இராக்கண், படலரோகம்
இவற்றை நிவ்ருத்தி செய்

யவல்லது
145-147,
வாஸாதீ கீவாதம், ஐநீதாவது:--அடாதோபை, சுக்கு, இந்தில்,

1.

“தீராயமாணா”

என்பதை

ஹிமாலயத்திலுண்டாகும் அப்பெ

யர்சொண்ட செடியென்று இலரும், கழற்சச்செடியென்று
கூறுவர். கொன்றையென்றும் பொதுவாகச் கூ றப்படும்.
2,

மஹாகிம்பம்--ஒருவித

துள்ள வேப்பமரம்என்று

வேம்பு.

சிலரும்

(நூற்றுக்கணக்கான

வய

கூறுஇழுர்கள்.)

8. இங்கும் இனி மற்ற விடங்களிலும் குறிக்கப்படும் வியாதிக
ளின் விவரங்களை பூர்வ கண்டத்தில் 7-வது ௮.த்இயயத்தில் HESS
தலையங்கங்களின் £ழும், டிப்பணியிலும் காண்க.

'

அத்தி 2.]

மத்யம

கண்உம்.

மரமஞ்சள்; செஞ்சந்தனம், சித் இரமூலம்,
சோணீ,

பேய்ப்புடல்,

தரிபலை,

நிலவேம்பு,

கோரசைக்கஇழல்கு,

வெட்பாகரி௪, குடசப்பாலையிலை இலற்றின்
சோகங்களையும்.

போக்கும்;

மேலும்

wl
வேம்பு,

கடுக

மவதாணி௰ம்,

கவாதம் ஸகல

கேத்திர

தொண்டைக்சம்மல்,

பீகஸம்,

ச்வாஸசோகம், உரக்ஷதம் இவ்வியாதஇிகளும் குணமாகும்.

148, 149.

தடூச்சியாதி க்வாதம், எட்டாவது:--2க்திந்சொடி, , தீரிபலை
.
இவத்றை க்வாதம் செழ்து இப்பிலிப் பொடியையும் சேர்த்து தேன்
கலந்து தினந்தோறும் உட்கொள்ள
கும்.
350.’

கேத்திரரோகங்களும்

ஸசல

கீல்

அச்வத்தாதி கீவாதம்:--௮௬, அத்தி, பூவரசு, ௮ல், நீர்வஞ்சி
இவத்தீன் க்வாதத்தை விரணக்களைக் கழுவ உபயோகக்கலாம்; இத
னால் ஸாதாரண விரணக்கள், வீச்சம், உபதம்சம் இலையும் கிவரு£து
யாகும்,

751.

ப்ரமத்பா முதலிய கஷாய வகைகள்.
ப்ரமத்யா

ழறை:--ஏதேனும்

செய்து,

வட்டு

பங்கு

இதற்கு

*ப்ரமத்மா”

எனப்

பெயர்,

'பொதுப் பிரமாணம் இரண்டு பலம்,
ழஸ்தாதி
விரண்டையும்

ஒரு

பலம் சரக்கைச் சூர்ணம்

ஜலத்தில் கவாதமபோல்

இதை

காய்ச்சி

யெடுக்சவம்)

உபயோகூக்கவேண்டி௰*

152.

ப்ரமந்தய்ா:--கோரைச் இழங்கு,
சேர்திது ப்ஏமதயா என்தற

வெட்பாலரிச

கஞ்சிபோன்ற

பக்குவம் செய்யவும்; இதை ஆறவைத்து, பிறகு தேன் சேர்த்து

ண்டு பலம் அளவில் உட்கொண்டால்
ஏம் நீலகும், 158.

இவ்

கஷாயமாகடு

இச

இமக்தத்துடன் கூடிய ௮.இஸ-

யவாகூ ழறை:-காலு பலல்கொண்ட உணவு அல்லது ஒளஷூச்
சரக்கை ௮றுபத்துனாலு பலங்கொண்ட ஜலத் தில். சேர்த், த, அசைவ
குறையுமளவும் காய்ச்சி யெடுத்துச் கொள்ளப்படும் குழம்பான ஒருவித

திரவம் *$யாவகூ? எனப்படும்,
,

ஆம்ரத்வகாதி

15%.

வவாகூ:--மாம்பட்டை, ஆம்ராதமரப்பட்டை,

1. ஆம் சாதகம்--தமிழில் மரிமாஞ்செடி யென்கருர்கள். ஒங்க
லத்தில் 800185 ]ரீக௩த1£2ரக என்றும் வைத்பக சப்தஹிந்த முத
லியதில் கூறப்படுகிற
து,

. 12a

சார்க்கதர: ஸம்ஹிதை.
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cape.
Dagteomé sastuc-O,
அதில் சம்பா அரிசியை.
உடைத்துச் சேர்த்து யவாகூவாகப் பக்குவம் செய்து உட்கொள்ள
லாம்; இதை யுபயோடுத்தால் செஹணீரோகம் இரும். | 155.
யூஷம் சேய்யும் ழறை:--ஒரு: கஷாயத்தில்

பிரதான வஸ்து

ஒரு

பலமும், சுக்கு,

இப்பிலி

சேர்க்க வேண்டிய

இவை

அரைக்கால்.

பலமும், ஒரு மிரஸ்த்தப்
பிரமாணங்கொண்ட ஜலத்இல் சேர்த்து,
காய்ச்சி டெடுததுக்கொள்ளப்படும் ஒருவித கஞ்சி 4 யூஹம் ? எனப்

படும்,

156.
ஸ்ப்தழஷ்டிக் யூஷம்:--கொள்,

முள்ளங்கி,

கரந்திதகரம்,

யவதானிய௰ம், இலந்தம்

- சுக்கு, கொத்தமல்லி

விதை

பழம்,..
இவற்

one Grigg பக்குவம் செப்த யூஷத்தை யுபயோடத்தால் கபம்,.
வாதங்களின் கோளாறுகள், ஸர்கிபாத ஜ்வரம், ஆமலாதம் இவை
திரும்; தொண்டை, வாய், மார்பு இவற்றிலுள்ள மலங்களை வெளிப்
படுத்தி அவற்றிற்கும் சத்தியைத் தரும்; இவ்வஸ் தக்களால் பக்கு
வம் செய்யப்படும் கஞ்போன்ற கஷாயத்இற்கு **ஸப்தமுஷ்டிசயூஷம்?
என்று

பெயர்.

157, 158,

பேயா:--ஒரு.
பலங்கொண்ட
ஏதேனும்
பதார்த்தத்தைப்.
பொடித்து, அறுபத்தினாலு பலம் (ஜலத்தில் பக்குவம் செய்து, அரை

வாசி

குறையும்படி.

காய்ச்டு பெடுத்து,

கொள்ளச் செய்யலாம்; அதை

உணவு

*பேயா” எனக்

உசீரர்தி பேயா:-- வெட்டிவேர்,
வேர், கோரைக்கிழங்கு, சுக்கு, சந்தனம்

மூகலியதுடன் | உட்.

கூறுவர்,

159,

பர்ப்பாடகம்,
விளாமிச்சை
இவற்றால் பேயாவைப் பக்கு

வம் செய்து, குளிர்ந்த பிறகு, தாஹமும் ஜ்வரமும் Pas
160,
உபயோ௫க்சலாம்.

Sus ashe

உஷ்தேதைகம்:- ஜலத்தை
எட்டில் ஒரு பங்காகவாவது,காலில்.
ஒரு பங்காகவாவது, அரளைவாசியாகலாவ த, கொதிவரு
ம்
வரையிலு,
மாவது காய்ச்சி யெடுச்ச அது “உஷ்ணோதகம்” எனப்படும
்,
உஷ்ண
ஜலத்தை இரவில் பருவேர கபவிகாரம், ஆமவாதம்,
மேதோசோகம்,.
காஸம், ச்வாஸம், ஜ்வரம்
இவை நீங்கும்;
ூத்திரப்பையிலுள்ள

தேஷங்களையம் போக்கும்;

மூத்திர த்தையும்

படுத்தும்; தீபகசத்தியும் இதர்குண்டும்.

தாராளமாக

161, 162.

வெளிப்.
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கண்டம்.

198:

சேர்த்து:
க்ஷீரபாகவிதி:--ஏதேனும் ஒளஷதச் சரக்குகளைச்
பாலைப் பக்குவம் செய்யவேண்டுமானால், அப்பொழுது ஒளஷதச் சரக்
சுகள் எவ்வளவு சேர்க்கப்டடுமோ அவற்றித்கு எட்டு மடங்கு பாலும்,
பாலுக்கு நான்கு மடங்கு ஜலமும் சேர்த்து,

எவ்வளவு பால்

பட்டிருக்றேசோ அது மாத்திரம் மிகுந்திருக்குமாறு காம்ச்சி
ஒள ஷதங்கள்

சேர்க்காமல்

ஜலம் சேர்த்துக் காய்ச்ச,

கேவலம் பாலை

மாத்திரம்

சேர்க்கப்.

விடவும்...

மேற்கூறமபடி.

அன்னம் முதலியதற்குப் பதிலாக அஜீர்ண

வயிற்றுவலியில் உட்கொள்ளலாம்.

108.

பஞ்சழலீ க்ஷீரம்:--பஞ்சமூலங்களைச் 1 சேர்த்து முன்போல்
பாலைப் பக்குவம் செய்து உட்கொண்டுவந்தால் ௮துவே கைலவிதமான
ஒளஷ்த
போக்குவதற்கு உத்தமமான
காள்பட்ட ஜ் வரங்களையும்
இவ்வபத்
மாகும், ச்வாஸம், காஸம், தலைகோய், பக்கச்சூலை, பீரஸம்

இச.வல்களுடன் கூடிய ஜ்வரமும்: இதனால் நிவ்ருத்தியாகும்.

16%.

சிறுகாஞ்சொறி, .
. தீரிகண்டகாதி . க்ஷ£ரம் :--சிறுவழுதுணை,
பூனைக்காலி, சிற்றாமுட்டி, கண்டங்கத்திரி, வெல்லம், சுக்கு
இவற்
றைச் சேர்த்து பக்குவம் செய்த பாலானது கபஜ்வரத்தைப் போக்குவ

துடன் மலபந்தம், நீர்ச்சுருக்கு இவற்றையும் நீக்கும்.
ச்

1655.

.

அன்னம் பக்குவம் சேய்யும் வகை
அப்பால் ரோ௫ுகளுக்குச் தகுஈத அ௮ன்னங்களைப்

பக்குலம்

செய்

யும் வகைகளைட்பற்றி இங்கு ஸ்ங்காஹமாகக் கூறுகிறோம்:

. யவாகூ அல்லது கீருஸார்:--அரிசி,
பயறு, உளுந்து, . எள்
, இவற்றில் எதையாவது எடுத்துப் பொடித்து,
அப்பதார்த்தத்திற்கு
ஆறுபங்கு

இதற்கு
இல்வுணவு

ஜலம் சேர்த்து,

‘ware?

அல்லது

இறிது

குழம்பாகக்

*கருஸரா?

அனுகூலமாயிருக்கும்.

காம்ச்சவேண்டும்;

எனப் பெயர்.

யவாகூவானது

ரோக்களுக்கு
கீராஹி,

பல்யம்,

தர்ப்பணம், வாதஹரம் என்கிற குணங்களுடையது- 166--16
13.
விலேபி:--முன்போலவே

அரிசி

அவற்றிற்கு கால பங்கு ஜலம் சேர்த்து,

மூதலியதை

யுபயோகுித்து,

யவாகூவைவிட

ட 1, இறு மல்லி, பெருமல்லி,
சிறுவழுதுணை,
நெரிஞ்சில் இவ்வைந்தும் *பஞ்சஞூலம்” எனப்படும்,

இன்னும்

சண்டங்கத்திறி,.

[968-2
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றிது சனமாகப் பக்குவம் செய்ய, ௮வ்வுணவு Sas

என்று சொல்

ப்படும்; இதற்கு ப்ருஹ்மணம், தர்ப்பணம், ஹ்ருதயம்,

மதுரமாயிருப்

புதால் பித்தஹரம் என்கற குணங்களுண்டு.

:

1683.

பேயாவும் யூஷழம்:--அதஇக.
இரவமாகவும்
சொற்ப
அவி
முள்ள துமான பேயாவென்கற மற்றொரு விதமான கஞ்சியுண்டு; முற்
கூதீய அரிச முதலிய பதார்த்தங்களில் ஏதேனுமொன்றை யெடுத்து,
பதி பங்கு ஜலத்தில் சேர்த்து, பக்குவம் (செய்யவேண்டும்; யூஷ
கனமாயீருக்கும்,
சிறிது
மெனனும் கஞ்சி பேபாவைப் பார்க்கனும்

பேயா யூஷத்துனும்

குணத்தில்

இலகுவானது; சோஹ்.

என்கற

குணமும், தாதுபுஷ்டியைத் தரும் சக்தியும் அதற்குண்டு; யூஷமும்

சீக்க௦ம் ஜீர்ணமாகச் கூடியவாறு அவ்வளவு இலகு குணமுள்ளதாக
வும், பல்யம், சண்ட்யம், 1 கபஹரம் என்கத குணங்களுடன் . கூடிய

தாகவும் இருக்கும்.

109--1705.

YA ம ண்டம்:--காலு பலம் அரிசியைப் பதினாலு மடங்கு ஜலத்தில்
சேர்த்து பச்சவம் செய்து, ௮திலிருக்து ௮வீழைச் தவிரதது கஞ்சியை
மாத்திரம்

வடித்துக்கொள்ளவேண்டும்

;

அவ்வாறு

பதினாலுபங்கு

.ஜலம் சேர்த்து பக்சுவம்செய்து அவிழில்லாமல் வடி.த்தெடுத்த
யானது

வெகு சக்கரத்தில்

ஜீர்ணமாகக்கூடியது;

கஞ்சி

மதுரமாகவமிருக்

Ev. Qs HE ‘uswwv car பெயர்: இந்த மண்டத்தில் சுக்கு,
இந்துப்பு இவற்றையும் சேர்த்துபயோகித்தால் சிற்த
பாசகமாகவும்
, தீபகமாகவு மிருக்கும். 171-174.
அஃ3$டதண மண்டம்:--கொத்தமல்வி விதை,
மிளகு, இக்துப்பு இவற்றையும்,

மோரையும்

சுக்கு, இப்பிலி,

மேற்கூறிய

மண்டத்தில்

சேர்த்து, பெருங்காயமும் எண்ணெயும் பொரித்துச் சேர்த்து பக்குவம்

செய்தால் அதற்கு *அஷ்டகுணமண்டம்?

,தீபகம், வஸ்திஸம்சோதகம் 2, ரக்தவர்த்தகம்
1.

என்று பெயர்: இதற்கு
என்றெ

குணங்களும்,

கண்ட்யம்- தொண்டைக்கம்மல் முதலியதைப் போக், கண்

உத்திற்குப லந் தரக்கூடியது.

2. வஸ்திஸம்சோதகமம் -- மூத்திரப்பையிலுள்ள தோஷங்களை
யும், மூ.த்திரம் செகக்கொள்வதையும் போக்கக்கூடியது. [பகம் முத
லியவற்றைப்பற்றி பூர்வகண்டம், கான்காம் ௮த்தியயம் பார்க்க]

195-

. மத்யம கண்டம்,

அத்தி-3.]

gunviogé Bisa unger négb sé B14), ஜ்வரஹரரம்; ஸக்கி
பாசஹரம் எனற

குணங்களும் உண்டு,

1178-1745,

வாட்யமண்டம்:--யவதானியச்தை
நன்றாகச் கழுவியுலர்2இ,.
அப்பால் செவ்வனே வற்த்து, முன்போலவே பக்குவம் செய்தால்
அதற்கு *வாட்யமண்டம்” எனப் பெயர்; அதற்கு கபபித்தஹாம், சண்ட்
யம், ரச்ச்சமித்த சோதநம் என்றெ குணங்களுண்டு,
175.
லாஜமனைடம்:--தெற்பொறிசளாலாவது,
வத முன்போல் பக்குவம் செய்தால் அதற்கு
பெயர் ; இதற்கும் கப பித்தஹரம், கீராஹீ

தாஹம்,

ஜ்வரம் இவற்றைப்

போக்குக்

வறுத்த அரிசியினாலா
*லாஜமண்டம்' என்று
என்கிற குணங்களும்,

தன்மையும்

உண்டு.

1765.

மூன் ருவது அத்தியாயம்.

பாண்ட கல்பனை.
பாண்டம். --கஷாயத்திற்குச் தேவையான பதார்த்தம் ஒரு பலம்'
எடுத்து, சன்றாக இடித்து, ௮.இல் காலு பலம் கொதிக்கும் ஜலச்தைச்

சேர்த்து, றிது

மூடிவைத்து,

எடிக் கட்டவேண்டும்.

'இரவம் ? எனப்படும்.

இது

௮தை

மாணம் இரண்டு பலம்.

இலும் சேன்,
லாம். 12.
மதாக
னம்,

சர்க்கரை,

வஸ்திரத்தினால்
* பாண்டம்?

உட்கொள்ள

*சூர்ணத்

வேண்டிய பொதுப் பிர

க்வாதத்தில் சேர்த்த மாதிரியாகவே பாண்டச்

வெல்லம்

இவற்கைச் சேர்த்துச்
ve"

புஷ்பாதி பாண்டம்:--இலுப்டைப்பூ,

ஈச்சம் பழம்,

மட்பாத்திரத்தில்

அல்லது

தாமரைத்தண்டு,

கொள்ள

அதிமதுரம், சந்த

தாமரைப்பூ, வெள்ளிலோத்இ,.

பெருங்குமிழன்) சாகசேஸரம், தீரிபலை, சன்னாரி, இராகை, நெற்
பெரரி, இவத்றை இடித்து, வெக்நீரில் சேர்த்து, சிறிது கோத்தித்
கெல்லாம்

வடிக்கட்டி,

சர்ச்சரையும்,

தேனும்

சலர்து

லாம் ; இது *மதாசபுஷ்பாதி பாண்டம் ? எனப்படும்,

உட்கொள்ள

.அல்லது மேற்
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கூறிய

உட்கொள்ளக்கூடும்,

இவ்வாறு

சரீர வேக்காடு,

பாண்டமாகவோ

வாதபித்த.

உபயோடுப்பதால்

பக்குவம்செய்து

தசஷாயமாகவோ
வரம்,

.சதகஷாயமூம் 1 பக்குவம்பண்ணி

இவ்வஸ்துக்களை

நாவறட்ட, மூர்ச்சை,

மனக்கோளாறு,

தலைச்

சுற்றல், இரத தபித்தம், வெறி இவை நிவ்ருத்தியாவது நிச்சயம், ,8--5
பாண்டம்.--மாக்கொழுந்து,

ஆம்சகிஸலயாதி
ந்து, ஆலம்விழுது,
செய்த பாண்டத்தில்
யும்; நரவறட்டி,

காவற்கொழு

வெட்டிவேர்
இவற்றைக்கொண்டு
பக்குவம்
தேன் சேர்த்து உட்கொண்டால்” ஜ்வரம் தணி

வாச்தி,

௮திஸாரம்,

பிரபலமான

ஞூர்ச்சை இவை

யும் குணமாகும். 65. .
்
mare
புஷ்பாதி பாண்டம், இரண்டவது.--இலுப்பைப்பூ,
பெருங்குமிழன், செஞ்சர் தனம், வெட்டிவேர், கொத்தமல்லி விதை,
இராஷ்ஷை இவத்றால் பாண்டம் பக்குவம் செய்து, ஆறிய பிறகு சர்க்க
யும் சேர்த்து
உபயோகிக்கலாம் த) இது
காவநட்சு,
பித்தப்பிர

கோபம், சரீரவேக்காடு, மூச்சை இவற்றைப்போக்கும்.

7, 8.

மந்தங்கள்.”
மந்த கல்பனை.--மந்தம் என்கிற
டத்தைச்

சேர்ச்ததேயாம் ; ஆகவே

பாகமும் ஒரு விதத்தில் பாண்

அவ்விஷ:பமும்

இவ்வத்தியாயத்தி

லேயே கூறப்படுகின்றது.
பக்குவம் செய்யவேண்டிய
பதார்த்தத்
தைப் பொடிசெய்து, ஒரு பலம் வஸ்தவுக்கு நான்கு பலம் குளிர்ந்த

ஜலம் சேர்த்து,

இவற்றை

வேண்டும்; மந்தத்தைப்
கொள்ளலாம்.

ஒரு மட்பாத்திரத்தில்

பொதுவாக. இரண்டு

94.

கர்ஜூராதி

புளி, புளியாத்தை,

அளவில் உட்
்

மந்தம்.--பேரீச்சங்காய்,

நெல்லிக்கனி,

செய்த மந்தம் மதுபான;த்தினா
போக்கும்.
10,

1.

ஈன்றாகக் கடைய

பலம்

மாதளம்பழம்,

ஈச்சம்பழம்

இவத்றால்

லுண்டாகும் எவ்வித

சதகஷாயம்--இதற்கே

ஹிமம்

என்று

திராஷை,

பக்குவம்

விகாரங்களையும்

பெயஃ

அடுத்த

மந்தங்கள்

எனப்படு

அத்தியாயத்தில் விவரம் காண்க.

2. கடைந்து பக்குவம்
கின்றன.

செய்யப்படுவதால்

1.

மத்யம கண்டம்.

BA.)

.மாதளம்
மந்தம் .--சிறுகடலைமாவில் தேனையும்,
மஸ்ராதி
தத்தினா

ஸந்நிபா
்வதால்
உட்கொள
கடைக்து
விட்டுக்
்றையும்
-பழச்சாற
113.
.லுண்டான வாந்தியும் சக்செத்தில் நிவ்ருத்தியாகும்.
யல .மநீதம்.--வாத்கோதுமை மாவில் நெய்யும் குளிர்க்த ஜல
Yb சேர்த்துக் கடைந்து அதிகத் திரவமாகாமலும், அதிக கம்டியா
யில்லாமலும் பச்குவம் செய்து உட்கொள்ள காவறட்சி, தேகவேக்காடு,

இரத்தபித்தம் இவை தீரும்.

125.

நான்காவது அத்தியாயம்.
.

—ocpstoo—

ஹிம கல்பனை.
ஹிமம்

அல்லது

சீதகஷாயம் :--கஷாயத்திற்குபயோகமான

பதார்த்தங்களைப் பொடித்து,

வீதம் ஜலம் சேர்த்து,

ஒரு பலம் பதார்த்தத்துக்கு ஆறு பலம்

இரவில் ஊறவைத்து

*ஹிமம்” என்று கூறப்படும்; இதற்கு
பெரும்பாலும்

எல்லா

ஹிமகஷாயங்களையும்

பொதுப் பிரமாணம் பாண்டத்திற்குச்
நியவும். 13.
ஆம்ராதிஹிமம்.--மாம்பட்டை,

இவற்றை

எடுக்கப்படும்

கஷரயம்

“€தகஷாயம்” என்றும் பெயர்,

கூறியிருப்பது போலவே
காவற்பட்டை,

இடித்து, இரவில் ஜலத்தில்

1

உட்கொள்வத ற்குப்”

என்ற

மருதம்பட்டை

சேர்த்துவைத்து,

காலத்தில் தேன் கலந்து உட்கொள்ள இரத்தபித்தம் தரும்.

வீடியற்
24,

மரிசஈதி-ஹிமம்.--சிளகு, அதிமதுரம், பேயகத்திக் கொழுக்து,
கருகெய்தல்
இவற்றைக் கொண்டு பக்குவம்செய்த ஹிமகஷயம்
நாவறட்சியையும் வாச்்தியையும் போக்கும். 8.
நீலேோ்த்பலாதி
ஹிமம்.--கருகெய்தல், சிற்றாமுட்டி, இரா
க்ஷ;
இலுப்பைப்பூ, அதிமதுரம், வெட்டிவேர், அல்லிக்£ழக்கு,
பெருங்குமிழன், ஈச்சம்பழம் இவற்றினாலான ஹிமமான து வாதபித்த
1. அக்னியிலேற்றீச் .காய்ச்சாமல்
குளிர்ந்த ஜலத்திலேயே
பக்குவம் செய்யப்பவெதால் இது * ஹிமம் ? என்றும்,
என்றும் வழங்கபபடுஇற
து.

₹

ெசசஷாயம் ?

122.

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை

ஜ்வரங்களைப்

போக்கும் ; வாய்ப்பிதற்றல்,

[அத்தி 8..
தலைச்சுத்றல்,

வாந்தி,

மூர்ச்சை, நாவநட்டு இவற்றையும் நிவ்ருத்தி செய்யும். 4--55.
அம்ததா ஹிமம்:--€க்திற் கொடியீனாலான ஹிமத்தைப் பருக
காட்பட்ட ஜ்வரம் நிவ்ருத்தியாகுமெனக் கூறப்படுகிறது.
6.
வாஸா

ஹிமம்:--அடாதோடையின்

ஹிமகஷாயமான து காஸம்,.

இரத்தபித்தம், ஜ்வரம் இவற்றைப் போக்கும். 65.
தான்யக ஹிமம்:--கொத்தமல்லி. விதையினாலாபெ

ஹிமத்தைச்

சர்க்கரை சேர்த்து, விடியற்காலத்திலட்கொள்ள சரீ ரத்தினுட்புறத்தி
ஓண்டாகும், வேக்காடு, நாவறட்டு இவை குணமாவதுடன், குடல்,

செவி, காச முதலியவற்றில் சேர்ச்துள்ள தோஷங்கள் நீங்கி ௮அவ்வவ
யவங்கள் சுத்தமாகும்.

Th.

தான்யகாதி
ஹிமம், இரண்டாவது :-- கொத்தமல்லி
விதை,
கெல்லிப்பருப்பு, ஆடாதோடை, தஇிராகை, பர்ப்பாடகம் இவற்றின்
ஹிமமானது இரத்தபித்தம்,
போக்கும்.
By.

ஜ்வரம்,

ஐந்தாவது

நாவறட்9ி,

ஷ;பம்

இவற்றைப்

அத்தியாயம்.

கல்க கல்பனை
நல்கும்

ஈரமான

உலர்ந்த

அல்லது

அஸ்துக்கசைச்

கல்லில்

அசைத்தெடுத்தால் அது ₹*சல்கம்? எனப்படும் , இதற்கே: ₹ப்ரக்ஷ
பம் § gaituc? என்றும் பெயர்களுண்டு;
கல்கங்கசோப் பொதுவா
5
1,
கால் பலம் அளவில் ஜலத்துடன் உட்கொள்ளலாம்.

கல்கத்தில் சேர்க்கக்கூடிய பதர்ந்த்தங்களின் அளவுகள்:-சல்கத்தில் தேன், நெய், எண்ணெய் இவற்றை இரு மடங்காகச் சேர்க்க
வேண்டும்; சர்க்களை, வெல்லம் இவற்றைக் கல்கத்திந்கு ஸமயெடை
பாகச் சேர்க்கவேண்டும்; வேறு இரவ பதார்த்தங்கனை கல்கத்தினும்
நான்கு

மடல்காசச் சேர்க்சலாம்.

2.

பிப்பலிவர்த்தமாநகம்:ஒரு

தினத்தில்

மூன்று

Bul
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களை அரைத்து உட்கொள்ளலாம் $ இரண்டாம் காள் ஆறு தப்பிலி
களையம், மூன்றாம் காள் ஒன்பது இப்பிலிகளையும் கல்கமாகச் செய்து
உயயோகச்கலாம்; இவ்விதமே பத்தாவது காள் வரையீல் இனத்திற்கு
மூன்று இப்பிலி விதமாக உயர்த்திக்கொண்டே வாவேண்டும்;
இலர்
இனம் ஒன்றுக்கு ஐந்து இப்பிலிகள் விதமும், சிலர் எழு தஇப்பிலிகள்
விதமும் பத்து மாள்

வரையில் அதிகப்படுத்தி

வரலாம்.

இதைஉப

யோடப்பதை நிறுத்த வேண்டுமானாலும், முதலில் உபயோகித்த ரெமப்
படியே தினக ஒன்றுக்கா மூன்று இப்பிலி விதமாகவோ, ஐந்து இப்பிலி
விதமாகவோ, ஏழு இப்பிலி விகமாகவோ முறையே குறைச் துச்கொண்்
டுவரவேண்டும். இவ்விதம்
முதல்பத்து நாட்கள்
௨ரையீல்
இனந்
தோறும் மூன்று மூன்றாகவோ, ஐந்தைம்தாகவே தஇப்பிலிகளை ௮௧
மாயுபயோடுத்து வந்து,
அப்பால் பத்து காட்கள் வரையில் இரமமாகக்
குறைத்து,
இவ்வெளஷதப்
பிரயோகத்தை
இருபது
நாட்களில்
முடிக்கலாம்; இவ்வித
முறைக்கு
*பிப்பலீ வர்த்தமாககம்”
என்று
பெயர்.
இதனால் பாண்டு ரோகம், வாதரக்தம்1,
சாஸம், ச்வாஷம்,
அரோசகம், ஜ்வரம், மஹோதரம், அர்சஸ், க்ஷயம், சபததின் கோளாறு

கள், வாதரோகம், உரோக்சரஹம்

இவை

நிவ்ருததியாகும்,

fou பத்ர கல்கம்:--வேப்பிலையை அரைத்து,

8-4,

அச்சல்கத்தை

சர்மத்தின்மேல் தடவினால் விரணங்களிலுள்ள தோஷங்களைப்போச்இ
அவற்றை ஆற்றும், இதே சகல்கத்தை உட்கொண்டால் வாந்தி,
குஷ்
டரோகம், பித்தச்லேஷ்மங்களுடைய கோளாறுகள், கிருமிகள் இவை
தீரும்.
5].

மஹா நீ௰்ப ஜடாகலகம்:-மிகவும் முதிர்க்த
பட்டையை யெடுத்து கல்கம் செய்துபமோடத்தால்

லாதரோகம் 9

குணமாகும்.

களும்,

கலந்து

வேரின்
என் ற

6.

ரஸோநகல்கம்:--வெங்காயத்தை
கல்லெண்ணெயோடு

வேப்பம்
க்ருத்ரஹீ

மாத்திரம் கல்சமாகச்செய்து,

உட்சொள்ள

விஷமஜ்வரங்களும் போகும்.

உக்சமான

வா .தரோகங்

7.

1. வாதரச்தம்--05-ம் பச்கம் பார்க்க,
2.

கீருத்ரஹீ--00-ம் பக்கத்தில் (92) என்கிற குப்பைப் பார்க்க,

9
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சார்ங்கதா-ஸம்ஹிதை

[அத்தி-5

ரஸோநாதி கல்கம் இரண்டாவது:--ஈன்கு முதிர்க்த வெங்காயக்
'தின் மேலுள்ள புறணிகளை விலகப் பிளச்து, மத்தியிலுள்ள

முளை

யையும் விலக்க,
அதற்குள்ள
துர்சாற்றக்தைப்
பொக்குவதற்காக
இரவில் புளித்த மோரில் ஊறவைத்து, மறு காள் அசைத்து,
அட்டு
ப்பு, ஒமம், பொரித்த பெருங்காயம், இச் துப்பு, இப்பிலி, சுக்கு, மிளகு,

ஜீரசம் இவற்றை ஸமயெடைபெடுத்து சூர்ணம் செய்து, முற்
கூறிய
'தல்க்த்துக்கு ஐந்திலொரு:பங்கு சூர்ணக்தை அச்சல்கச் துடன் கூட்டி,
வேளைக்குக் கால் பலம் வீசம் உட்கொள்ளலாம்? * இதனால் ஜாடராக்னி
விருத்தியாகும்; ஸ்.த்ரீகளுக்கு மா தவிடாயிலுண்டாகும் கோளாறுகளும்
நீங்கும்; தினந்தோறும் இக்கல்கத்தை யுட்கொள்கையில் ஏஏண்ட மூல

சவாதத்தை! அநுபானமாகப்

பருஇவந்தால்

ஸர்வாங்கவாதரோகம்,

ஏகாங்க-வாதரோகம், அர்இதம், அபதந்த்தரகம், அபஸ்மாரம், உன்மா
தம், ஊருஸ்தம்பம், கீருத்ரவீ, மார்வலி, இடுப்புவலி, வயித்றுவலி,2 இர௫
மிரோகம் இவைகள் தீரும். அஜீர்ண முண்டாகக்கூடிய உணவு முத
லியவை, வெயில், கோபித்தல், ௮தஇ௧க ஜலபானம், பால், வெல்லம்
இவையனை த்தையும் ரஸோநாதி கல்க முூபயோகிட்பவன்
எப்பொழு
தும் விலக்கிவிட வேண்டும்; மதுபானம், மாம்ஸ போஜனம், புளிப்பான

உணவுகள் இவை பிரதிதினமும் உபயோடக்கச்தகு்கலையாம்,

68-15,

பிப்பலயர்தி கலகம்;--இப்பிலி, மோடி, சுத்தி செய்த

சேராமல்

கொட்டை

இவற்றின் கல்கச்தைக்

ஸ்.தம்பம் தீரும்.

தேனுடன் உபயோகித்தால்

ஊரு

16,

விஷணுக்ராந்த ஜடர் கலகம்:--விஷ்ணுக்கரொந்இி வேரின்
கத்தை சர்க்கரை, தேன், நெய் இவற்றில்
ஏழு

தாட்களில் பரிணாமசூலை

கலக்துட்கொண்டு

dag த் தியாகும்,

17,

சுண் ட்யாதிகல்கம்:--சுக்கு, எள், வெல்லம் இவற்றின்
1.
2.

கல்

வந்தால்

கல்கத்

ஏரண்ட

மூலக்வாதம்--114.வ.து பக்கம் பார்ச்ச,
இங்கு கூறப்பட்டுள்ள
வா தசோகங்களின்
Warmer

பூர்வகண்டம் 7-வது
காண்க,

அத்தியாயத்தில்

வாகரோக

ப்ரகாரண க்இற்

|
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தைப் பாலுடன் உட்கொண்டால்
மாகும். 18.

பரிணாமசுலையும் ஆமவா தமும் குண

கல்கம்:--நாயுருவிவிசதைகளின்

அபாமார்கபிஜ

. அரி9 கழுவிய நீருடன் உட்கொண்டு வர்த:ல்
, மூலரோகம் நிச்சயமாய் கிவ்ருத்தியாகும். 19.

கல்கத்தை

இரத்தார்சஸ் என்னும்

பதரீ ழலாதி கல்கம்:--இலச்தைவேர் கல்கத்சையும், எள்ளின்
கல்கத்தையும் கலந்து தேனையும் பாலையும் சேர்த்து உபயோகிச்ச இரத்

தாதிஸாரம் தீரும்,

20.

லாக்ஷா கலகம்:--செவ்வரக்கை கல்கம் செய்து, கூஷ்மாண்ட
கால் பலம் ௮ளவில் உட்கொண்டால் இசக்தக்குறைவு,
ஸத்துடன்.
21.
உரக்ஷதம், கூயரோகம் இவை நிவாரணமாகும்.

கல்கம்
வேளை
தண்டூவியஜடாகலகம்:---முள்ளுக்சளையின்
செய்து, அத்துடன் பால்துத்தமும் தேனும் கலம்.து அரிச கழுவிய:
நீசோடு உட்கொண்டால் மாதவிடாயில் உண்டாகும் ௮மிசமான

இரத்

தப்பெருச்கை நிவ்ருத்தி செய்யும். 22.
அங்கோலழல கலகம்:---அழிஞ்சில் வேரின் கல்கச்தைத் சேன்
- கலந்து அரிசி கழுவிய நீரோடு உபயோடுத்தால் ௮திஸாரம் குணமாகு
மென்றும்,
படுதறது.

வீஷஸம்பக்தமான
'28.

தீங்குகளைப்போக்குமென்றும்

அறியப்

வந்தயாகர்க்கோடகீகல்கம் ழதலியது:--பேய்த் தும்மட்டி வேர்,
எதேனும் ஒன்றை கல்கமா
பாதிரி வேர், பில்வவேர் இம்மூன்றில்
கச்செய்து, நெய்யுடன் உபயோடத்தால் ஸ்த்த வரம் ஜங்கமம் என்ற
இரண்டுவித விஷங்களாலுண்டாகும்! தீங்குகள் நிவாரணமாகும். 24.
அபயாதி
கலகம்:--கடுக்காம், இந்துப்பு, தப்பிலி, சுக்கு இவற்
மின் கல்கச்தை யுபயோடுத்தால் ஸந்நிபாதத்தினாலுண்டாகும் கெடுதி
கள் தீரும். 244,
அபயாதி
கல்கம், இரண்டாவது:--கடுக்காய், இச் தப்பு, சுக்கு
இம்மூன்றையும்
சல்கமாகச்
செய்துட்கொள்ளலாம்.
இதற்கு Sue

பாசக குணங்களுண்டு,

1.

ஸ்த்தாவர

25,

ஜங்கம

விஷங்கள்--91-வது

பகம் பார்க்க.
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த்ரிவ்நதாதி

[அ.த்தி-0.

கல்கம்:--கருஞ்சிவிதைவேர்,

பலாசம்விதை,

சானியோமம்,

கம்பில்லம் என்தற

ஒருவித சிவந்த

வாய்விடங்கம்,

வெல்லம்

ஸமபாகமாகச்

செய்து,

புளித்த

இவற்றை

மோசோடு

உட்கொள்ளலாம்;

குரா:

தாதுப்பொருள்,
சேர்த்து

கல்கமாகச்

இதனால்

வயித்றில்

சேர்ச் தள்ள எல்லா கிருமிகளும் ஒழியும். 205.
நவநீதாதிகலகம்:--வெண்ணெயையும்
எள்ளையும்
சேர்த்து:
கல்கம் செய்துபயோடுத்தாலும், வெண்ணெய், சர்க்கரை, சாககேஸரம்
இவற்றின் கல்கத்தைடட்கொண்டாலும் இ£உத்தார்சஸ் என்னும்
por
ரோகம் இரும். 275.

்.

சுண்டிச்லாடூு கல்கம்

லைப்பருப்பின் yep த்துடன்

யின் கல்கச்தை மோருடன்
ருத்தியாகும்.

ழதலியது:--இஞ்சியின் கல்கத்தைச் கட
உட்கொண்டாலும்,

சண்டங்கத்திரிக்கா

உட்கொண்டாலும் கரஹணீ ரோகம் நிவ்-

26%.

ஆறுவது
சூர்ண

அத்தியாயம்.
கல்பனை,

குர்ணம்:-ஈன்கு உலர்த்தி யெடுத்த வஸ்துக்களை நன்றாகப் பொடி:
செய்து வள்இரகாளிதம் பண்ணி யெடுக்க அது சூர்ணம்”

எனப்படும்?

அதற்கே ரஜஸ், கோதம் என்றும் பெயர்.
கும் டொதுப் பிரமாணம் சால் பலமாம், 1.

யுபயோடக்

சூர்ண்த்தில்.
அளவு:--சூர்ணத்தில்

கரையை

இரண்டு.

சேர்க்கச்கூடிய

பதார்த்தங்களின்

வெல்லக்தை

மடங்காசவும்

சூர்ணங்களை

ஸமயெடையாசவும்,

சேர்க்கவேண்டும்;

கூர்ணங்களுக்த
லேஹ்பம்போல்

௮நுபானம்
உட்கொள்ள

பாவனை

சர்ச்

சூர்ணங்களில்

பெருங்காயத்தைப் பொரித்துச் சேர்த்தால் Sas
டல் உண்டாசாமலிருக்கும்.
2,
களை

போது

குமட்.

மதலியன?:--சூர்ணங்

வேண்டுமோனால், , அவற்றுடன்

1, கம்பில்லச்தை டாக்டர் நாட்சர்ணி என்பவர் குங்குமம் என்று.
எழுதுகருர். குங்குமப்பூ என்று அவரது கருத்துப் போலும்,
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353-6)

Osi முதலிய எந்தத் இிரவபதார்த்தங்களையும் இரண்டு மடல்காக
உபயோகிச்சு வேண்டும்; சூர்ணங்களை இரவ பதார்த்தங்களில் கரைத்
அப் பருகவேண்டுமானால், ௮.த்தரவ பதார்த்தச்களைச் சூர்ண ங்களினும்
நான்கு மடங்கு அதிகமா யுபயோடுச்ச வேண்டும். சூர்ணம், லேஹ்யம்,
குளிகை யென்னும் மாத்திரைகள், கல்கம் இவற்றிற்கு ௮நுபானமாக
உபயோகிக்கும் இரவ பதார்த்தங்களை வாதசோகங்களில் மூன்று பல
மாகவும், மித்த ரோகற்களில் இரண்டு பலமாகவும், கபரோகங்களில்
ஒரு பலமாகவும் எடுத்துக்கொள்ள வெண்டும். தண்ணீரில் விடப்
பட்ட தைலமானது நொடிப்பொழுதில் அச் நீரிலெங்கும் பரவி விடுவ
துபோல் ஒளஷதமூம் அநுபான பலத்தினால் அங்கங்களில் ஈன்கு
-வியாபிக்தன்றது.

சூர்ணங்களை லை இரவபதார்த்தங்களில் ஊ.றவைப்ப

துண்டு; அதற்கு பாவனையெனப்
பெயர்; பாவனை செயவதற்கான
.சூர்ணமனைத்தும் அமிழ்ந்து ஊறச்கூடிய அளவான இரவத்தில் சேர்க்
கப்படவேண்டும்; இதுதான் சூர்ணங்களை பாவனை செய்வதற்கான
“பொதுப் பிரமாணமாம். 8-6.

சித்திரமூலம்,

சூர்ணல்:--ரெல்லிக்காய்,

ஆமலகாதி

கடுக்காம்,,

தப்பிலி, இந்துப்பு இவற்றைக் கூட்டி சூர்ணம் செய்யவும், இது ஸர்வ
வரங்களையும் போக்கும்; நாக்கில் ௮ரோசகத்தை. நிவ்ருத்தி செய்
கபஹரமாகவும், பேதகமாகவும்,

யும்;

த.ு பாசக மாகவும் வேலை செய்

யும், 754.
மிப்பலி

சூர்ணக்:--இப்பிலிபை

“தேன் கலந்து லேஹ்;பம்போல்

ஜ்வரம்,
M66

விக்கல்,

சீவாஸம்,

நல்ல வலிமையைத்

களில் இந்த பிப்பலீ

மாத்திரம்

உட்கொள்ளவு:ம

ப்லீஹசோகம்
தரும்.

சூர்ணத்தை

சூர்ணம்
இதனால்

loa Eq;

செய்து,
காஸம்,

sors

பாலர்களுக்கு மேற்கூறிப ரோகம்
—
84.
உபயோடுக்கலாம்.

த்ரிபலா தர்ணம்:--ஒரு கடுக்காய், இரண்டு
தான்றிக்காய்,
நான்கு நெல்லிக்காய் இவற்றின் கூட்டுக்கு ₹தரிபலை” எனப் பெயர்.
- இந்த தரிப்லையை சூர்ணம் செய்து உபடோடத்தால் மேஹரோகங்கள்
நிவ்ருத்தியாகும்,
விக்கம்,
விஷமஜ்வாம்,
குஷ்டம்
இவையும்
“போகும்;

இபநம், கபஹரம், பித்தஹரம்,

இரஸாயகம் என்கற

குணங்
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களும் இதற்குண்டு,

இதே

[அத்தி 6..

சாணம் கெய் அல்லது தேனுடன் கலந்த

உபயோடுச்ச நேத்திர ரோகங்களையும் போக்கும். 9.11.
தரியூஷண தர்ண்ம்:--இப்பிலி, மிளகு, சுக்கு இவற்றின் கூட்
டுக்கு
*தரியூஷணம்” அல்லது
₹தரிகடு?
எனப் பெயர்.
இச்.சூர்
ணம் மேதோசோகம்,
குஷடம், பீகஸம், ௮சோசகம், ஆமதோஷம்,
மேஹரோகம், குன்மம், தொண்டையைப்பற்றியவியாஇகள் இவற்றைப்
போக்கும். சயஹரம்,தீபனம் என்கற குணங்களும் இதற்குண்டு, 125.
பஜ்ச கோல தாண்ம்.--இப்பிலி, சவ்வியம், சுக்கு, மோடி, இத்

இரமூலம் இல்வைந்தின்

கூட்டுக்கும்

(பஞ்சகோலம்”

என்று பெயர்.

இட்பஞ்சகோல சூர்ணமானது வயிற்றுப் பொருமல், ப்லீஹசோகம்,
குன்மம், வயிற்றுவலி, சபசோகங்கள், மஹோதரம் இவற்றை குணப்
படுத்தும்; ௬௪௫௪ம், பாசக தீபஈம் என்ற குணங்களுமுணடு, 18,14.
.
தரி ஜாத-சதுர்ஜாத
சூரீணம்.-- ஏலக்காய்,
இலவங்கப்பட்டை,

இலவங்கப்பத்திரி
ஜாதம்?”

என்றும்,

இவற்றின் கூட்டுக்கு
இம்மூன்று

₹₹தரிகந்தம்??

சரச்குகளோடு

அல்லது “sh

நாககேஸரம்

சேர்ச்

தால் “ச துர்ஜாதம் ?? என்றும் பெயர், தரிகர்தத்தையாவது, ௪ தர்ஜாத
் கத்தையாவது சூர்ணம் செய்துபயோூத்தால் சரீரத்திற்கு கல்ல கிறத்
தைச் கொடுக்கும் ) அபோசகத்தைப் போக்கும்; விஷங்களையும், கப
சோகங்களையும் நிவ்ருத்தி செய்யம் ; இக் கூட்டுகளுக்கு ரூக்ஷம்; உஷ்
ணம், இலகு,சஷ்ணம் என்ற குணங்களும், 1 பித்தத்தை அபிவ்ரு
தீதி செய்யும் தன்மையும் உண்டு.
154,

ஜீவநீயகண

சூர்ணம் :--காகோலீ,

கஷ$ரசாகோலீ,

ஜீவகம்,

ரிஷபசம், மேதா, மஹாமேதா, ஜீவந்த, மதுகம், முத்கபர்ணீ; மாஷ
பர்ணீ என்றே
இவற்றின் கூட்டுக்கு
* ஜீவரீய
சணம்: 2 என்று:

1.

ரூக்ஷம் முதலிய விஷயங்களைப்பத்றி 11-ம் பக்கம், குணம்
கள்? என்பசைப் பார்க்க,
2. ஜீவரீயகணத்தின் பகார்த்தங்களுக்கு இதர. பாஷைகளில்:
- பெயர்

இடைப்பதில்லை; இப்பதார்த்சங்கள்

பப்ப தும்

அரிது.

[ஜீவகம்- திருநீற்றுப் பாலை, ரிஷபகம்-௧ இர்ப்பச்சை, காகோலீ- இரளி,.
க்ஷீரகாகோலீ-வெளுத்த இரளி, மூத்கபர்ணீ-நரிப்பயறு, மாஷபர்ணீபெருவீடு

கொள்ளி என்று இலர்.]

்

ஆத்தி-0]
பெயர்.

மத்பம கண்டம்
இக்த சணத்திற்கு

மதுரமான

குருகுணம், ஸ்தர்யத்தை யுற்பத்தி
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சுலை, கர்ப்போத்பாதாசக்தி,

செய்யுந்தன்மை;

ப்ருஹ்மணம,

-வ்ருஷ்யம், ஸ்நிக்த்தம், தம் என்னும்
குணங்களுமூண்டு ். ஆகவே
இவற்றின் சூர்ணம் காவறட்சி, இரத்தபித்தம், அரிதகாஸ்ம், அயம்,

ஜ்வரம், சரீ ரதாபம், வாதரோகங்கள் இலைகளைப் போக்கும். 16-18.
அஷ்டவர்க சரீணம்:--மேதா, மஹாமேதா; காகோலீ, கரச
Gare’, ஜீலகம்,

ரிஷபகம், ருத்தி,

*அஷ்டவர்சம்”? என்று

பெயர்.

வருத்தி

இவற்றின்

இவ்வஷ்டவர்கத்தின்

பணைட

சூர்ணத்திற்

கும் ஜீவரீயகண ததிற்குள்ள குணங்களேயாம்.
19, 20.
்
பஜ்சலவண தர்ணக்:--இந்துப்பு, சலட்டுப்பு, On,
யுப்பு,

வளையலுப்பு

இவ்வைர்துக்கும் சேர்ந்து “பஞ்சலவணம்”

கறி
' எனப்

பெயர், இவற்றுள் இந்துப்பு மாத்தொம் *ஏகலவணம்”
என்றும்,
இர்.தட்பு சவட்டுப்பு இரண்டும் *த்விலலணம"” என்றும், அவ்விரண்டு
டன் அட்டுப்பையும் சேர்த்தால் *தரிலவணம்” என்றும், தரிலவணத்
துடன் கறீயுப்பையும் சேர்த்தால் *சதுர்வவணம்” என்றும் முறையே
பெயர் வழங்கப்படும். இவற்றுள் இந்துப்பு முக்கியமான லவணமா
கும்; எதேனும் ஓளஷ.த முறைகளில் விவரம் கூறாமல் உப்பைச் சேர்க்க
வேண்டுமென்று கூறியிருந்தால் இந்துப்புதான் சேர்க்கக்கூடியதாம்.
பஞ்சலவணங்களைச் சேர்த்து செய்யப்பட்ட சூர்ணத்திற்கு சிறிது
மதுரமான சுவை, ஸ்நிக்த்தம், ஸு5ஆ்மம், உஷ்ணவீர்யம், இபகம்,
திஷ்ணம் என்றெ
குணங்களுண்டு, ஆகவே
இச்சூணத்தை
யுப
யோகத்தால் சரீரவன்மை றிது குறைவடையும்.
இது கபம், பித்
தம் இத்தோஷங்களை விருத்தி செய்யும், மல

ராச வெளிப்படுத்தும,

க்ஷ£ரத்வய சூர்ணம்:--ஸர்ஜக்ஷாரம்,

“க்ஷ£ர.த்வயம்” எனப்படும்.

மூத்திரங்களையும

21-98.

இவ்விரண்டும்

நன்

்
யல கரம், இவ்விரண்டும்

அக்னிக்கு

குணக்களுடையவையாம்:
இவ்விரண்டையும் தவிர
் வசைசளுமுண்டு.
இவையனைத்தும் குன்மரோகம்,

செஹணீரோகம், இருமிரோகம், சர்க்கரா, அச்மரீ

ஸமானமான
வேறு Ao apr
அர்சோரோகம்,

யென்னும்

ஞூத்திர

ரோகல்கள் இவற்றைப் போக்கும்
சன்மையையும், மலத்தை மெது
வாச வெளிப்படுத்தல், பாசம் என்கற
குணங்களையும்
உடையன
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வாம்;
முறைதவறியுபயோடுத்தால்
மையைப் போக்கவிடு,
24, 25.

இவை

[அத்தி -6
புருஷருக்குள்ள

ஆண்

ஸிுதர்சன தர்ணம்:--த்ரிபலை, மஞ்சள், மரமஞ்சள், கண்டன்
கத்திரி, சிற ௨ழுதுணை, இச்சிலிக்கிழங்கு, தீரியூஷணம், இரந்திதக
ரம், மருளல்அழங்கு, சந்தில், சாஞ்சொறி,
கடுகிரோகணீ,
கம், கோரைக்கிழங்கு, கழற்சிக்காய், கெட்டிவேர்,
வேம்பு,

இழங்கு,

அதிமதுரம்,

வெட்பாலரி௪,

பர்ப்பாட
அல்லிக்

குராராணியோமக்,

குடசப்

பாலை, கண்டபொரங்க, முருங்கவிதை, பூநீறு, வசம்பு, கருவாப்பட்டை,
தாமரைச்சுழங்கு, குருவேர், வெண்சச்தனம்,
அ.திவிடபம்,
Gop
முட்டி, இறுமல்லி, பெருமல்லி, !வாய்வீடல்கம்,
தகரவிகை,
சித்திர
மூலம், தேவதாரு, சவ்வியம், பேய்ப்புடல்,
Sasi, ரிஷபகம்,
இல

வங்கம், மூங்கிலுப்பு, வெண்தாமரை, காகோலீ, ஜா.இி.அத்திரி, தாளிசப்
பத்திரி இவை:பனை த்தையும் ஸமயெடையாகச் சேர்த்து சூர்ணம் செய்
wad,
இச்சூர்ணம் அனைத்துக்கும்
பாதி
பாகம்
நிலவேம்புச்
சூர்ணத்தையும்
சேர்த்துக்
கலக்கவேண்டும்.
இது
4ஸுப்தர்சன
சூர்ணம்” எனப்படும்.
இந்த சூர்ணம் ஸக்கிபாத தோஷம், தவத்தவ
“ தோஷம் இவந்றாலுண்டாகும் ஜ்வரங்கள்,
அகந்துகமென்னும் பூதா
வேசாஇகளாலுண்டாகும்
ஜ்வரம்,
தாதுகத ஜ்வரங்கள், அர்யேத்
யுஷ்சம் முதலிய விஷம ஜ்வரங்கள், மனதின் கோளாறுகளா லுண்
டாகும் ஜ்வரங்கள், ஈளிர் ஜ்வரம், சோம்பல் அல்லது
இமிர்,
தலைச்
சுற்றல், eran A, ச்வாஸம், காஸம், பாண்டுரோகம், இருதயத்தைப்
பற்றிய சோகம், காமாலை, இடுப்புவலி,
முதுகுவலி,
முழங்கால்வலி,
பக்கச்சூலை
இவையனைததையும்
போக்கும்.
இந்த
சூர்ணத்தை

குளிர்ந்த

ஜலத்துடன் உட்கொள்வது

சக்சொயுதமானது
அஸுரர்
கருவியாயிருந்ததுபோல், ஸகல

நலம். . ஸுதர்சனமென்னும்

அனைவரையும்
ஜ்வரங்களையும்

அழிப்பதற்கு
அகத்துவதற்கு

- சூர்ணம் தகுக்த ஸாதமமாயிருக்கின்றது. 26—36.
தீரிபலாதி சூர்ணம், இரண்டாவது..--த்ரிபலை,
றைச் சூர்ணம் செய்து, தேன் சேர்த்து

காஸம், ச்வாஸம், ஜ்வரம் இவை நீங்கும்;
குணங்களும் உண்டு,

87-

லேஹ்பம்போல்

ஏற்ற
இச்

இப்பிலி இவற்
உட்கொள்ள

இீபஈம், ரேசகம்

என்கிற
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58-6.)

கட்பலாதீ கர்ண: றுதேக்கு,
கோரைக்கிழங்கு,
, கடக
தாமரைக்கிழங்கு
கர்க்காடகச்ருவ்,
இச்சிலிக்கக்கு,
“ரோசி,
இவற்றின் சூர்ணத்தைச் தேனுடனாவது
இஞ்ச்
சாத்றோடாவது

வன்
கலந்து உட்கொள்ளலாம்; இச்சுர்ணம் தொண்டைக்கு- நல்ல
வாதரோகம்
அரோசகம்,
சீவாஸம்,
காஸம்,
மையைத் தரும்; ஜ்வரம்,
கள், வாந்தி, வயிற்றுவலி, க்ஷயம் இவ்வியா திகளும் போகும்,
கட்பலாதி கர்ணம், இர ண்டாவது:--இறுதேக்கு,

88, 89.
தாமரைக்

இங்கு, கர்க்சாடசச்ருங்த, கோரைக்கிழங்கு, தீரிகடு, இச்சிலிக் கிழங்கு
இவற்றைக் தனித்தனியாகவோ ஒருமிக்கவோ சூரணம் செய்து தேன்

- அல்லது இஞ் ஸ்வாஸத்தில் குழைச்து உட்கொள்ளலாம்;
“செய்தால் கபம், வயிற்றுவலி, மேஹசோகம்,
காஸம், சீவாஸம்,
க்ஷயம் இவை குணமாகும்.

அரோசகம்,
49, 41, .

இவ்விதம்
வாந்தி,

க்ட்பலாதி சர்ண*, ழன்றுவது:--சிறுதேக்கு, தாமரைக்கிழங்கு,
இப்பிலி, கர்க்காடகச்ருங்கி இவற்றின் சூர்ணத்தைத் தேனில். குழை
த்து லேஹ்.பம்போல் உட்கெ-ள்ள சீவாஸம், காஸம், ஜ்வரம் இவையும்,
மற்றுமுள்ள கபரோகங்களும் தீரும். 42.
கர்க்காடக ச்நங்ஃயாதி தூர்ணல்:--கர்க்காடகச்ருங்க,
அ.இவிட'

யம்,

தப்பிலி இவற்றின் சூர்ணத்தைத் தேனில் குழைத்து குழந்தை

-களுக்குக் கொடுக்க, காலம்,
ஜ்வரம், வாச்தி இவை
நிவ்ருத்தியாகும்.
அல்லது ௮திவிடயத்சை மத்திரம் சூர்ணம்செய்து தேனுடன் கொடுத்
தாலும் அப்பயனுண்டாகும்.
45,
ய வக்ஷாராதி சூர்ணம்:--யவக்ஷாரம், அதிவிடயம்.
சர்க்காடகச்

ரங்கு, திப்பிலி, தாமரைக்கிழங்கு இவற்றின் சூர (ணத்தைத் தேனில்
“குழைத்துச் கொடுத்தால் குழக்கைகளுக்கு உண்டாகும் ஐந்து
வித
காஸங்களும்;

போகும், &ம்.

சுடையாதி சூர்ணம்.சுச்கு,
அதிவிடயர்,
பெருங்காயம்,
"கோரைக்கிழங்கு, குடசப்பாலை, சத்இரஞூலம் இவற்றின் சூர்ணத்தை

"உஷ்ண ஜலத்துடன் உட்சொண்டால்
அதிஸாரம் தீரும்,

1.

அஜீர்ணத்தினாலுண்டாகும்

4.

ஐந்துவித காஸங்கள்--க்ம்.வது பக்கத்தில் காஸ்" . என்கிற

தலையங்கத்தைப் பார்க்க.
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[அ.த்தி-0..

ஹரீதக்யாதி சூர்ணம்:--கடுக்காய், அதிவிடயம், இந்துப்பு, சவுட்
டுப்பு, வசம்பு, பெருங்காயம் இவற்றைச் சூர்ணம்செய்து உஷ்ண
துடன் உட்கொள்ளவும்; தீபகம், கீராஹ் என்னும் சுணங்கள்

குண்டு; ஆகவே இது ஆமாதிஸாரத்தை
464,

நிவ்ருத்தி செய்யக்

ஜலச்
இதற்

கூடியது.

இலத கங்காதர சூர்ணக் கோரைக்கிழங்கு,
பில்வவேர், வெள்ளிலோத் தப்பட்டை, இலவம்பிசின்,

வெட்பாலரி௪),
கரிட்டாத்திப்பூ

இவற்றைச் சூர்ணம் செய்து, புளித்த மோர் வெல்லம்

இவற்றில் ஏதே

னும் ஒன்றுடன் உட்கொள்ளலாம்.இச்த சூர்ணத்திற்கு க்ராஹிகுணம்
விசேஷமாயுண்டு ;. ஆகையினால் ஸகலவித “அதிஸாரங்களையும்
தேத

பேதியையும் நிவ்ருத்தி செய்ப இது ஏற்ற ஒளஷதம்; இதற்கு **இவகு
கங்காதரசூர்ணம்?” என்று பெயர். 47-48.
ல்ருத்த கங்காதா கர்ணம் - கோரைக்கிழங்கு,
பெருவாகை,.
சுக்கு, காட்டாத்திப்பூ, வெள்ளிலோச்்
இ, குருவேர், பில்வம், இலவம்

பின், வட்டத்திருப்பி, வெட்பாலரிச, குடசப்பாலையிலை, மாம்பருப்பு,

அதிவிடயம், வதட்சண்டி1 இவற்றைச் சூர்ணர்செய்து தேன் அல்ல து

அரிசி கழுவிய ஜலத்துடன் உட்கொள்க; இதற்கும் கராஹி
குணம் ௮.இகமாயண்டு; இச்சு சூர்ணம்

ப்ரவாஹிகா,

யென்ற

ஸகலவிதமான

அ.திஸாரங்கள், கரஹணீ இவற்றை 2கூரத்தில் ஸ்வஸ்த்தம்

வல்லது. ௮இ௧க உபத்திரவகரமான அதிஸாச ரோகத்திற்கு இது
வும் சித்த ஒளஷதம். இதற்கு

பெயர்.

“வ்ருத்தகங்காதர

சூர்ணம்?

செய்ய

மிச
என்று

49—514,

மரிசாதி சூர்ணம்:--மீளகு, சத் இரமூலம், சவுட்டுப்பு இவற்றின்
சூரணத்தைப் புளித்த மோரோடு தனந்தோறும்
உட்கொள்பவனுக்கு

இரஹணீரோகம் நிவ்ருத்தியாகும்; மஹோதசம், ப்லீஹோதரம், அக்னி
மாத்தியம், குன்மம், அர்சஸ் இவையும் குணமாகும்.
கப்பித்தாஷ்டக

52, 58.

சூர்ணம்:--உலர்ந்த விளாம்பழம்

உலர்ந்த மாதளை, உலர்க்த புளியம்பழம், உலந்த
டாத்திப்பூ, ஓமம், இப்பிலி இவத்றில்
பாகம், மிளகு, ஜீரகம், கொத்தமல்லி

எட்டு

பாகம்,

பில்வப்பழம்,

காட்

ஒவ்வொன்றும்
மும்மூன்று
Song, கிரர்திதகரம், விளா

1: *லஜ்ஜாலு£ என்பதை வறட்சுண்டி யென்றும்,
Foor mG

Cursor ono வழங்குவர்.

தொட்டார்

வேர்,

மிச்சை
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சவுட்டுப்பு,

மூலம், சுக்கு இவத்தில்

குராசாணி

ஒல்லொன்றும்

யோமம், சதுர்ஜாதம், த்திர
ஒவ்வொரு

பாகம்; இவற்றை

நன்றாய் சூர்ணம் செய்து, ஆறு பாகம் சர்க்கரை சேர்த்து, தொண்டை
வியாதிகள், ௮ திஸாரம், க்ஷம், குன்மம், இரஹணீ இந்த Sun Bacher
உபயோ௫ச்கலாம்;

இதற்கு

*கமித்தாஷ்டக

சூர்ணம்” 1 எனப் பெயர்,

54--57,
தாடிகாஷ்டக சூஷ்ணம்:--உலர்க்த மாதளம்பழம் இரண்டு பலம்,
கற்கண்டு எட்டு பலம், தரிகத்தம் ஒரு பலம், தீரிகடு மூன்று பலம்,
இவையனைத்தையும் சேர்த்து இடி.த்துச்செய்யப்படும் சூர்ணம் (தாடி
மாஷ்டகம்? என்று சொல்லப்படும்; இரச சூர்ணம் நாக்குக்கு நத்சுலை

யைத் தரும்; இேசம், சண்ட்யம், கராஹி என்றெ குணங்களும், காஸம்
ஜ்வரம் இவற்றை ஸ்வஸ்த்தம் செய்யும் தன்மையும் உடையது. 55, 59மாதளம்
இண்டாவது:--உலர்ச்த
தாடிமாஷ்டகசகூர்ணமி
பழம் எட்டு பலம், திப்பிலி, மோடி, கு. ராசாணி யோமம், மீளகு, கொத்
தமல்லி விதை, ஜீரகம், சுக்கு இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பலம்,
மூங்கிலுப்பு கால் பலம், கருவாப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, ஏலக்காய்,
நாககேஸரம். இவை ஒவ்வொன்றும் அரைக்கால் பலம்; இவற்றையெல்
லாம் ஒன்றாசச் சூர்ணம் செய்து, அதில் எட்டு பலம் சர்க்கரையும் கல
நீது உபயோ௫க்கவும்; இதற்கும் *தாடிமாஷ்டக சூர்ணம்” எனப்பெயர்,
தொண்டைச் கம்மல், ௮ச்னி
அ.திஸாரம் க்ஷயம், குன்மம், ரொஹணீ;

மாந்தம், பீஸம், காஸம் இவற்றைப் போக்கும். 60-62.
சணடங்கச்
பிப்பலயாதிகூர்ண்ம், இரண்டாவது:--இப்பிலி,
தரி, சறுவழுதுணை, மவக்ஷாரம், குடசப்பாலை, "சித்திரமூலம், நன்
ஞரி, வட்டத்திருப்பி, இச்சிலிக்தெங்கு, பஞ்சலவணம்; இவற்றின்
சூர்ணத்தைத்' தயிர், ஸுரை யென்னும் ஒருவித மத்தியம், வெந்நீர்
உட்கொள்ளலாம்; இதனால் வாதசோ
இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றோடு
கங்களும், செஹணீ தோஷமும் தீரும். 68, 04,

இலவங்காதி தார்ணம்:--இலவங்கம், கர்ப்பூரம், ஏலம், இலவங்கப்
1.

கபித்தம்--விளாம்பழம்) இந்த யோகத்தில் விளாம்பழம் மற்ற

வைகளைவிடஎட்டுமடங்கு சேர்க்சப்படுவதால் ‘aN Sarasa

இதற்குப் பெயர் வர்தது.

என்ற:
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பட்டை, காககேஷரம்,

ஜாதிக்காய், வெட்டிவேர், சுக்கு, கருஞ்ஜீரகம்,

அகிற்கட்டை, மூர்கலுப்பு, ஜடாமாம்ஷீ, கருகெய்தல், திப்பிலி, சந்த
னம், இரந்இதகரம், குருவேர், தக்கோலம்
இவ்வனைத்தையும் ஸம

"யெடை சேர்த்து சூர்ணம் செய்து, சூர்ணத்தில் பாதி பாகம் சர்க்கரை
“யும் கலந்து உபயோகுிச்சவும். இதற்கு *இலவங்காதி சூர்ணம்” எனப்
பெயர். இது பசியை உத்தபகம் செய்யும்; மனதுக்கு உத்ஸாஹமூட்
“டும்; அரோசகம், ஸக்கிபாத தோஷம், இருதயத்தைப்பத்றிய வியாதிகள்,

கண்டதோஷசங்கள்,

காஸம், விக்கல், பீசஸ.ம்,

க்ஷயம், தமகச்வாஸம்,

அதிஸாரம், உரக்ஷதம், பிரமேஹம்,குன்மம், செஹணீ இவற்றைப்போச்
சூம். வ்ருஷ்யம் என்த குணமும், பலத்தை விருத்தி செய்யும் சக்தி

யுமுண்டு, 65-69,
ஜாதீபலாதி தர்ணம்:--ஜாதிக்காய், இலவங்கம்,

ஏலக்காய், இல

வங்கப்பத்திரி, இலவங்கப்பட்டை, காககேஸரம், கர்ப்பூரம், சர் தனம்,
எள், மூங்கலுப்பு, கரம் இிதகரம், நெல்லிப்பருப்பு, தாளிசப்பத்இிரி, இப்
பிலி, கடுக்காய், சோம்பு, இத்தொஞுூலம், சுக்கு வாய்விடங்கம், மிளகு
இவற்றை ஸம யெடை சேர்த்து சூர்ணம் செய்து, சத்தி செய்த கஞ்ஜா
வையும் மற்றச்சரக்குகளுக்கு ஸமமாகக் சலந்து சூர்ணம் எவ்வளவோ
அவ்வளவு சர்க்கரையும் சேர்த்து, அதைச் கால் பலம் எடை தேனில் :

. குழைத்து

உட்கொள்ளச்செய்யலாம்;

இது கரஹணீ ரோகம், காஸம்,

ச்வரஸம், அரோசகம், க்ஷயம், வாதரோகங்கள், கபரோகங்கள், ப்ரஇச்யா

யம் இவ்வியா திகளை யெல்லாம் சீக்கிரத்தில் போக்கிவிடும், 70-74.
மஹாகாண்டவ
சூர்ணல்:--மிளகு, காககேஸரம், தாளிசப்பத்
SA, பஞ்சலஉணம் இவற்றீல் ஒவ்வொரு பாகம்; மோடி, இத்திர
மூலம்,

இலவங்கப்பட்டை,

ஒவ்வொன்றும்

இப்பிலி,

இரண்டிரண்டு

பாகம்;

உலர்ந்த

புளி, ஜீரகம் இவை

கொத்தமல்லி

விதை,

புளி

வஞ்சி,
சுக்கு, ஏலக்காய்,
இலந்தம்பழம்,
ஓமம், கோரைக்இழங்கு
இவை ஒவ்வொன்றும் மூன்று பாகம் ழ இவை.பனைத்திலும்
நாலில்

.ஒரு பங்கு மாதளம்பழம்
சர்ச்சரையும் கலந்து
Gio?

எனப்

சேர்த்து

இடித்து,

உபயோடுக்கலாம் ழ

பெயர்,

நாக்குக்கு

சூர்ணத்தில்

இதற்கு
நற்சுவை

சரிபாதி

4(மஹாகாண்டவ
யளிப்புதற்கு

-சிதந்த ஒளஷதம் $ இருதயத்திற்கு வலிவைத் தரும்;

இது

தபனகுண

14%
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21 68-6.)

மூண்டு ; காஸம், அதிஸாரம்,

லிய உதரத்தைப்

பற்றிய

வயிற்றுப் பொருமல்,

அர்சஸ்,

குன்மம்,

மூகசோகங்கள்,
இருமி

Sag OF,,
ஐந்து

ரோகம்,

இச்சூர்ணம்

மான சர்த்திகள், ச்வாஸம் இவைகளையும்
பண்ணும்.
75-80.
நாராயண தாணம்:--சத் திரமுலம், த்ரிபலை, தரிகடு,
வசம்பு, கொட்டைக் சசந்தை, குராசாணி யோமம், மோடி,

வித

ஸ்வஸ்த்தம்
ஜீரகம்,
சதகுப்பி,

விதை, வாய்

கொத்தமல்லி

இசாமதுள கீறி, 1 ஓமம்,உ இச்சிலிக்ழெங்கு,

மூ£த:

மஹோதரம்

சண்டரோசங்கள்,

வியாதிகள்,

விடங்கம், சோம்பு, காககேஸரம், தாமரைக்கிழங்கு, யவக்ஷ£ரம், ஸர்ஜ
க்ஷாரம், பஞ்சலவணம், கோஷ்டம் இவைகளை
ஸமயெடையாகவும்
பேய்த் தும்மட்டியை இரண்டு பங்காசவும், கருஞ்சிவதை, கேபாளம்
சான்கு பங்காசவும்
இரண்டையும் மூன்று பங்காகவும், இலைக்சள்ளி
சேர்த்து சூர்ணம் செய்யவும்; பாசம், ஸ்நேஹாம் இச்சுணமுள்ள?
ஒளஷதங்களால் ரோகயின் குடலை ஸ்கிக்த்தமாகச்
செய்து,
மேற்
கூறிய சூர்ணத்தை விரேசனத்திற்காகக்
கொடுப்பது கலம்;
இதை

ஹ்ருத்ரோகம், பாண்டுரோகம்,
காஸம், ச்வாஸம்,

பகந்தரம்,

குஷ்டம்,

அததற்குத் தகுந்த அநுபானத்துடன்

களக்ரஹம்,

சரஹணீ,

அக்னி மாச்தியம்,

ஜ்வரம்

இவற்றில்

உடகொள்ளலாம் ;

மேலும்

வயித்றுப் பொருமலில் ஸுரை யென்னும் மத்பத்தோடும், குன்மத்
'தில் இலந்தம்பழ ச்வாதத்துடனும், மலபக்தத்தில் தயிரின் மேலுள்ள

தெளிவு நீரோடும், அஜீர்ணத்தில் உஷ்ண
ஜலத்தோடும், அஸனக்
கடுப்பில்
புளியம்பழரஸத்துடனும்,
மஹோதரம் முதலிய
வயிற்
ஹைப்பற்றிய வியாதிகளில் ஒட்டகத்தின் பாலோடு அல்லது பசுவின்
மோருடனும், வாதரோகங்களில்
அன்னத்தின்
புளித்த நீரோடும்,

ச்
அர்சோ ரோகத்தில் மாகளம்பழ
சாத்றோடும், இரண்டு
விதமான
விஷங்களிலும்
கெய்யுடனும்
இச்சூர்ணக்சை' யுட்கொள்ளலாம் ;

1. “அஜகந்தா?? என்பதை இராமதுளஸி அல்லது எலுமிச்சம்
துளஹி

(Ocimum gratissimum) garg

Pag,

Carer Quer a

இலரும் கூறுவர்,

2.

ஸ்நேஹங்கள், ஸ்ரோஹ

விதிகள்

இவற்றின்

உத்தரகண்டம் முதல் அத்தியாயத்திற் கானலாம்.

விவரங்களோ

142

சார்ச்கதர ஸம்ஹிதை.

“நாராயண

போக்கக்கூடியது ;

பல சோகங்களையும்.

மற்றும்

இது

[38-6
இதற்கு

81-89.

சூரணம்” எனப் பெயர்.

ஹபுஷாதி சூர்ணம்: கொட்டைக்கரந்தை, தீரிபலை,
காய், இப்பிலி, பிரம்மசண்டு, சவெதைவேர், இலைக்கள்ளி,

கழஜ்சிக்
கடுகரோ

இணீ, வசம்பு, அவுரி, இந்துப்பு, இருஷ்ணலவணம், கரியுப்பு இவற்றின்
சூர்ணத்தை உஷ்ணஜலம், பசு மூத்திரம், மாகளம்பழ ஸ்வரஸம், தரி
பலா ச்வாதம்,
மாம்ஸ ரஸம் இவற்றில் எதேனும் ஒன்றோடு
உட்
கொள்ளலாம்; இதனால் அஜீர்ணம், ப்லீஹோதரம், குன்மம், சோதை,
அர்சஸ், ஹலீமகம், காமாலை, பாண்டு, குஷ்டம்,
வயிற்றுப் பொருமல்
,இவைகள் தீரும்,
90-95.

பத்ச ஸம

சரணக்:--சுக்கு, கடுக்காய், இப்பிலி,

பஞ்ச

ஸம சூர்ணம்”?

என்று

வயிற்றுப் பொருமல், மஹோதரம்,
போக்கும். 98-94,
பிப்பலயாதி சூர்ணம்;

பெயர்;

அர்சஸ்,

செய்பவும் ;

சூர்ணம்

.சவுட்டுப்பு இவற்றை ஸமயெடையாகச் சேர்த்து
இதற்கு

சிவதை வேர்,

இது வயித்றுவலி,

இவற்றைப்

ஆமவாதம்

மன்றவது:--கால் பலம்

தஇப்பீலியும்

-ஒரு பலம் கற்கண்டும் சேர்த்து சூர்ணம் செய்யவும் ; ௮ச்சூர்ணத்தை
கால் பலம் அளவில் தேனில் குழைத்து உட்கொள்ளவும்;
இதனால்
வயிற்றுப் பொருமல், மலபச்தம், மஹோதரம், கபசோகங்கள், சூலை

இவை ஸ்வஸ்த்தமாகும்.

95-90,

லவணதாயாதி
சூர்ணம் :--இந்துப்பு, அட்டுப்பு, சவுட்டும்பு,
யவக்ஷாரம், ஸர்ஜக்ஷாரம், குப்பைமேணி, சதகுப்பை, வசம்பு, ஓமம்,
-இராமதுளஸி, கொட்டைக்கரந்சை,
ஜீரகம், கருஞ்ஜீரகம், மிளகு,
“மோடி, இப்பிலி, யானை த்திப்பிலி, பெருங்காயம், இங்குபத்திரி, ௪௪
'சிலிக்கிழங்கு, வட்டத்திருப்பி, இற்றேலம், சுக்கு, சத்திரஞூலம், சவ்வி
யம், வாய்விடங்கம், புளிவஞ்சி,
மாதளம்பழம்,
புளி, சவதைவேர்,

நேபாளம்,
ரல்)
ங்கை,

தையும்

தண்ணீர்விட்டாங்கழங்கு,

தேவதாரு,
தாமரைக்

ஸம

பேய்த்தும்மட்டி,

கண்டுபா

குராசாணியோமம்,) கொத்தமல்லிவிதை,
மாரு
இழங்கு, இலந்தம்பழம்,
கடுக்காய்
இலையனைத்

பாகமாசச்

சேர்த்து

சூர்ண்ம் செய்து,

இஞ்சிஸ்வரஸ

மத்யம

5B - 6]
த்திலும்,
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கண்டம்.

செொரம்மட்டிமாதளம்பழஸ்வரஸக் இலும்

தனித்தனியாக

பாவனை செய்து, Ont, ஈன்றாகப் பழகெ மத்யம், உஷ்ணஜலம்,
கீவாதம், மோர், ஒட்டைப் பால், புளித்த
இலக்தங்கொட்டையின்
உட்கொள்ள
அன்னரஸம் இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றோடு அசை
லாம் $ இதனால் யக்ருதுதரம், ப்லீஹோதரம், ! , இடுப்புவலி, ஆனைக்
கடுப்பு, வயிற்று நோய்கள், ஹ்ருத்ரோகம், அர்சஸ், மலபக்தம், ௮க்ணி
பொருமல், ச்வாஸகாஸம்
வயிற்றுப்
விக்கல்,
மாந்இயம், குன்மம்,

பதார்த்தங்களைக்
நன்றாக ஸ்வஸ்த்தமாகும் ழ மேற்கூறிய
இவை
முற்கூறிய வியாதிகளில்
கொண்டே கீருதமும் 2 பக்குவம். செயது
உபயோடுக்கலாம்.

97-—1045.

தும்புர்வாதி சூர்ணம் :--முருங்கவிதை, தரிலவணம், குராசாணி
யோமம், தாமரைக்கழங்கு, யவக்ஷாரம், கடுக்காய், பெருங்காயம், வாய்வீ
டங்கம் இவை ஒவ்வொன்றும் ஸமபாகம் ; சிவதை வேர் மூன்றுபாகம்
இவற்றை நன்றாகச் சூர்ணம் செய்து உஷ்ண ஜலத்தோடாவது, யவ
தான்ய சவாதத்துடனாவது உட்கொள்ளவும் ; இதனால் ஸகலவிதமான
இவையும்
சூலைகளும், குன்மம், வயிற்றுப் பொருமல், மஹோதரம்

105-107.

தீரும்.

சித்காதி சூர்ண்ம்:--சித்ரஞூலம், சுக்கு, பெருங்காயம், இப்பிலி,
மோடி., சவ்வியம், ஓமம், மிளகு இவை ஒவ்வொன்றும் கால்பலம்; சவுட்
அட்டுப்பு,
வளையலுப்பு,
டுப்பு, யல-்ஷாரம், இந்துப்பு, ஸர்ஜக்ஷ£ரம்,
கரியுப்பு இவை ஒவ்வொன்றும் அரைக்கால் பலம்; இவற்றை ஒருமிக்
கச் சேர்த்து சூர்ணம் செய்து கொம்மட்டி மாதளம் பழ ரஸத்திலாவது,
வெயிலில் உலர்த்தி
மாதளம்பழ ரஸத்திலாவது பாவனை செய்து,
குன்மம், செஹணீ ரோகம், அம
இந்த சூர்ணமானது
யெடுக்கவும்.
அரோசகம் இவ Bena
கபப்பிரகோபம்,
அச்ணிமாக்தியம்,
வாதம்,
,
போக்கும், 108--11]

1.

பீலீஹோதரம்,

மகீருதுதரம்

இவற்றைப்பற்றி

51-ம் பக்கம்

உதரரோகம் என்கிற தலையங்கமூள்ள வரிகளைப் பார்க்ச,
2. கீருதம் பக்குவம் செய்வதைப்பற்றி உத்காகண்டத்தில் avs
ஹவிதிகளைச் சொல்லும் முதல் அத்தியாயத்தைப் பார்க்க.
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படபர்நல

சூர்ணம் :--இந்துப்பு'

[அத்தி-6

ஒருபாகம்,

மோடி,

இரண்டு

பாகம், இப்பிலி மூன்றுபாகம், சவ்வியம் நான்கு பாகம்,சிதரஞூலம் ஐந்து
பாதம், சுக்கு அறு பாகம், கடுக்காய் ஏழு பாகம் சேர்த்து சூர்ணம் செய்ய
வும் ழ இதற்கு

*படபாகல

அச்னி இபகம் செய்யும்.

சூர்ணம்”

என்று பெயர்;

இது

ஈன்றாக

1124.

அஜமோதாதி சூர்ணம்:--ஒமம்,

வாய்விடங்கம், இச் தப்பு, தேவ:

தாரு, இத்திரமூலம், மோடி, சதகுப்பி, இப்பிலி, மிளகு, இவை ஒவ்
கொன்றும் கால் பலமும், கடுக்காப் ஒன்றேகால் பலமும், நிலக்கடம்பு.
இசண்டனைப் பலமும், சுக்கு இரண்டரைப் பலமும் சேர்த்து சூர்ணம்
செய்து உஷ்ண ஜலத்துடன் உட்கொள்ளவும்; ஸர்வாங்க சோதை,
ஆமவாதம், ௫ல்வாயு, க்ரு.த்ரணீ, இடுப்புவலி, பக்கவலி, அளனக்கபெபு,
தூநீ; ப்ரதிதூநீ, விச்வா€, கபரோகங்கள் இவை
இவ்வெளஷதத்தால்
இரும்.
இந்த சூர்ணம் எவ்வளவு எடை யிருக்னெறதோ அவ்வளவு
எடை வெல்லம் சேர்த்து
மாத்திரைகளாசவும் செய்து
உபயோ௫க்க:

லாம்.

118-117],

. இரண்டாம் சுண்ட்யாதி சூர்ணம்:--சுக்கு, சவுட்டுப்பு, பெருங்கா
யம், மாதளை, புளிவஞ்சி இவற்றின் சூர்ணத்தை உஷ்ண ஜலத்துடன்
உட்கொள்வதால் ச்வாஸமும், ஹ்ருத்ரோகமும்
நிவ்ருத்தி மாகும்.
1183.
ஹிவ்ஃவர்தி சூர்ணம் அல்லது தளிகை:--பெருங்காயம், வட்டத்
இருப்பி, கடுக்காய், கொத்தமல்லி விதை, மாகளை, சித் திரஞூலம், கச்
சிலிக் தழங்கு,
ஓமம்,
த்கரிட,
கொட்டைக்கரக்தை,
புளிவஞ்சி,

இராம துளஸி,

புளி,

ஜீரகம், தாமரைக் இழங்கு, ஊசம்பு,

சவியம்,

spre sand,
பஞ்சலவணம்
இவற்றைச்
சூர்ணம் செய்யவும்.
இந்த குர்ணத்தை அஹார முண்பதற்கு முன்பாவது, அஹார முண்

ணும்பொழுது ஈடுவிலாவது
உபயோடுக்கலாம்.
பழைய
மத்யம்,
மோர், உஷ்ணஜலம் இவற்றுள் எதேனும் ஒன்றை அநபானமாய்
உபயோகிக்கலாம்.

ஹ்ருத்சோகம்,
அஸனக்கடுப்பு,
ரோகம்;

இதனால் $ வாத

சகபல்களாலுண்டான

குன்மம்,

அஷ்டீலா, வஸ்திசூலை, பார்ச்வகுலை, மோகிசூலை,
மூத்திரக்ருச்சிரம், வயித்றுப்' பொருமல், பாண்டு

அரோசகம்,

விக்கல்,

கல்லீரலையும்

மண்ணீரலையும்

பற்றிய
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இவற்
௮ர்சஸ்
வியாதிகள், காஸம், ச்வாஸம், களக் ரஹம், கரஹணீ,
சூர்ண த்தை கொம்மட்டிமாதலையின் ஸ்வ
இதே
றைப் போக்கும்.
செய்து
பக்குவம்
மாத்திரைகளாகவும்
ரஸத்தில் பாவனை செய்து,
ம்.
்தமாகு
ஸ்வஸ்த
்
இலையும
ம்
சபஜ்வர
ரம்,

வாதஜ்வ
உபயோ த்தால்

119-126.
யவாநீகாண்டவ

சூர்ணம்

wit Bary

கு ராசானணியோமம்,

கால்
பலம்,

சுக்சு, புளி, புளிவஞ்சி, இலர் தம்பழம் இவை ஒவ்வெ.ன்றும்
அரையே அரைக்கால்
பலம், மிளகு மூவீசம்மலம், திப்பிலி
இலவங்கப்பட்டை,

சலவுட்டுப்பு,

இவை

கொத்தமல்லி விதை, ஜீரகம்

சேர்த்து சூ/ணம் செய்து,
ven
அரைக்கால்
ஒவ்வொன்றும்
நான்கு பலம் சாச்கரையையும் கலக்து விடவம். இது ₹$யவாநீ சாண்டவ

சூர்ணம்?

எனப்படும். இந்த சூர்ணம்

பாண்டுரோகம்,

ஹ்ருதரோகம்,

வயித்றுப்
இரஹஜ்வரம், வாக்தி, க்ஷயம், அதிஸாரம், ப்லீஹோதர:்,
ம், அர்
சஈ்திய
௮க்ணிமவலி,
ு
வயிற்ற
ம்,
அரோசக
்,
பொருமல், மலபந்தம
றை
இவற்
கள்
வியாதி
ும்
்
உண்டாக
சஸ், காக்கு- தொண்டைகளில
1893.
126-ஸ்வஸ்த்தம் செய்யும்.

தாளிசாதி சூர்ண்ழக் தளிகையு%--தாளிசப்பத்திரி ஒரு பங்கு,

மீளகு இரண்டு பங்கு, சுக்கு மூன்று பங்கு, தப்பிலி கான்கு பங்கு,
ஏலக்காயும் இல௨ங் ஈப்பட்டையும் தனிச்
மூங்கலுப்பு ஐந்து பங்கு,

செய்து

தனியே அரைப் பங்கும் சேர்த்து சூர்ணம்
பங்கு சர்க்கரையும்

கலக்கடேண்டும்ஐ;

இது

முப்பத்திரண்டு

*தாளிசாகு

சூர்ணம்?

அரோசசத்தைப்
எனப்படும்; இச்சூர்ண த்திற்கு பாசனசக்தி யண்டு;
வாந்தி, அதிஸாரம். க்ஷயம்,
ஜ்வரம்,
போக்கும் ) காஸம், சீவாஸம்,
வயித்றப் பொருமல்,

ப்லீஹோதரம்ழ

சொெஹணீ;

பாண்டுரோகம்

சர்க்கரையைச் காய்ச்சி பாகு செய்து அதில்
இவற்றையும் போக்கும்.
உபயோ௫க்சலாம்.
சூர்ணத்தையும் கலச்து மாத்திரையாகச் செய்தும்

110-198.
ஸிதோபலாதி

தர்ணம்:--கற்சண்டு பதினாறு

பங்கும்,

மூஸ்

இலுப்பு எட்டு பங்கும்; இப்பிலி நாலு பங்கும், ஏலக்காய் இரண்டு பங்
. கும், இலவஸ்சஃ்பட்டை ஒரு பங்கும் சேர்த்து சூர்ணம் செய்யவும்,

இதை தேன் ௮ல்
இதற்கு “ஹி3தோபலா இ ஞாணம்* எனப் பெயர்;
லது கெய்போடு கலந்து உட்கொள்ளலாம்; இக்வெளஷதம் ச்வாஸம்,
10
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கரஸம், க்ஷயம், கை கால் எரீத்தல், ௮க்ணிமாச்தியம், காக்கின்
தமர்,
பார்ச் சூலை, அரோசகம், ஜ்வரம், இ.ரத்தபித்தம் இவற்றை
இக்கரத்

Ba ஸ்வஸ்த்தம் செய்யும், 184-187,
பாஸி்சரலவண தார்ணம்:--கநியப்பு எட்டு

ஐந்து பங்கு, அட்டுப்பு, இந்துப்பு,

பங்கு,

கொத்தமல்லி விதை,

சவுட்டுப்பு

தப்பிலி,

இலவங்கப்பத்திரி, நாககேஸரம், தாளிசட்பத்
மோடி, கருஞ்ஜீ.ரகம்,
இரி, புளிவஞ்சி இவை ஒவ்வொன்றும் இரண்டிரண்டு பங்கு, மிளகு,
ஜீரகம், சுக்கு இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பங்கு, மாதளை நான்கு
அரைப்
பங்கு, இலவங்கப்பட்டை, ஏலம் இரண்டும் தனித்தனியே
பாஸ்
சூர்ணம்
பங்கு, இவற்றை யெல்லாம் சேர்த்து செய்யப்பட்ட
கால்
கரலவணம்” என்று வழம்சப்படும். இந்தச் கூர்ணத்தை அரைக்

பலம் வீதம் புளித்த அன்ன ரஸத்திலாவது, மோரிலாவது,;

ஸுரை

சலந்து
பென்னும் மத்தியத்திலாவது, அல்லது "ஆஸவங்களிலாவது
தகபங்களினாலுண்டாகும்
வா
இவ்வெளஷதம்
உட்கொள்ளலாம்;

குன்மல்கள், ப்லீ ஹோம், மஹோகமம், க்ஷயம், அர்சஸ், இரஹணீ,
குஷ்டம், மலபந்தம், பகந்தரம், சோதை, சூலை,ச்வாஸகாஸர/, ஆமவாதம்

‘ ஹ்ருத்ரோகம்,௮க்னிமார் தியம் இவற்றைப்போக்கும்; தீபஈபாசககுணங்

நன்னபயின்
கள் இதற்கு வீசேஷமாயுண்டு; ஸகல ஜனங்களுடைய
சண்டறிடப்பட்
முன்பு பாஸ்ச£ாளால் இவ்வெளஷதம்
பொருட்டு
டது.
188-144,
ஏலாதி சர்ணம்:--ஏலக்காய், ஞாழல், கோரைக்கிழங்கு, - இலர்
இலலங்சம்,
நெற்பொரி,
தங்கொட்டை, இப்பிலி, வெண்சர்தனம்,
சேர்த்து)
சர்க்கரை
சூர்ணம்செய்து
த்தையும்
காககேஸரம் இவையனை

தேனில் குழைத்து உட்கொள்ள, ஸர்கிபாதத்தினொாலுண்டாகும் வாந்தி

யானது வெகு சக்கரத்தில் நின்றுவீடும்.

145,146.

வ்யாக்ரியாதி சூர்ணம்: கண்டங்கத்திரி, ஜீரகம்,
இம்மூன்றையும் சூர்ணம் செய்து தேணிற் குழைத்து
உடனே
இவை
மஹாச்வாஸம்
ஊர்த்வச்வாஸம்,
147.

ude fou சூர்ணம்:

நெல்லிக்காய்
உபயோகிக்க
சமநமாகும்-

வேப்பமரத்தின் வேர், இலை,

பழம், பட்டை இவற்றை மும்மூன்று பலம் எடுச்து சூர்ணம்

புஷ்பஞ்
செயய
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கடுக்காப், ககரவிதை,

இத்திமூலம்

சேராங்

கொட்டை, வாய்விடங்கம், மெல்ஃ9க்காய், மஞ்சள், திப்பிலி, மிளகு,
சக்கு, ஆட்லாங்கொடி, பச்சிலை, நெரிஞ்சில், சர்க்கரை இவை
ஓவ்
“வொன்றும் ஒவ்வொருபலம் எடுத்து அனைத்தைபும் ஒன்றாகக் கூட்டி,

கரிசலாங் கண்ணிச்
கருங்காலி, இணிசை

சாத்றில்

முதலில்

பாவனை

இவற்றை எட்டுமடங்கு

செய்து,

அப்பால்

ஜலத்தில் சேர்த்து, எட்

டில் ஒரு பாதமாகச் காய்ச்சி) அதில் மேற்கூறிய சூர்ணத்தை மிண்டும்
பாவனை செய்யவுர். அதில் சூர்ணமெல்லாம் ஊறி உலர்ந்த பிறசூட
அதைக்

கால் பலம் அளவில் கருங்காலி

யத்தோடாவது, பாலுடனாவது

இணிசை

இவற்றின்

உட்கொண்டு வரலாம்;

க்ஷ

இது

இறக்

,கரஸாயனமாகும்; ஒரு மாதகாலம் உபயோகிக்க ஸகல
குஷ்டங்களும்
சார்தமாகக்கூடும்; அகேவிக இதர ரோகசங்களும் கிவ்ருத்தியாகும். இ

““பஞ்ச்ரிம்ப சூர்ணம்? என்று கூறப்படும், 148-159,

*

ன

சதாவர்யாதி சூர்ணம்:-தண்ணீ/விட்டான், கெரிஞ்சில், பூனைக்
காலி விதை, மீர்க்கு, பேராமுட்டி, நீர்முள்ளிவிதை
இவத்றைச்
சூர்ணம் செய்து, இரவில்

பசுபாலு_ன்

உட்கொள்ளலாம்,

இக்தச்

சூர்ணத்தின்பிரபாவத்தினால் புருஷருக்கு ஸ்.தரீசளிடம் பிரவ்ருத்இிக்க
விசேஷ இறமையண்டாகும்.
151,155,
்

அச்வகந்தாதி கணம்;

அமூக்கிறாங்கிழங்கு பத்து

பலமும்,

கடற்பாலை £ பத்து பலமும் சேர்த்து சூர்ணம செய்து, கெப் வைத்தும்

பழபெ மட்பாத்திர.த்தில் எடுத்து வைத்து, கால்ல ச அளவில் பாகேடு

'உட்கெ ள்ள, மூன்போலவே ஆண்மையதிகமாகு ம். ஸ்த்ரீ சளிடம்சேரர
மல், இல்வெளஷதத்தை யுட்கொண்டு வருபவன் ஈரைதிரை
பேது

மின்றி வெகு திட சரீரியாய் வாழ்வான்.
156,157.
ழுஸவீ கந்தாதி சூர்ணம்:--கிலப்பனங்கழெங்கன்

திற்கோடியின்
1,

ஸத்துவம்,

லே/ஹபஸ்மம்

இதைப்பற்றி

இதே

தின் மொழிபெயர்ப்பு வரையில் விவரம் காண்க,

பாடத்தில் நீர் வஞ்சி

பதினோ..

51-வ

2. ‘AGSSSIGS& orairLieng கடற்பாலை
பென்று
புளிச்சை பென்று வேறு சிலரும் கூற:௮ர்.

ச்லோகஃ

*

ee
சிலரும் செம்.

பென்றும்;

என்கிற பாடத்தில் பூனைக்காலி பென்றும் @ டாருள்.

Be

இலம்

கண்டதில்

ராவது அத்தியாயத்தில் 44-வது ச்லோகம் மூதல்

8. *வ.ரீர£ என்கிற

சூர்ணம்,

நீர்வஞ்சிக்கொடி 3, நெரிஞ்சில்,

fare P™
்
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பீரின், சர்ச்சரை;

நெல்லிக்கனி

இவற்றின்

[அ.த்தி-7

சூர்ணம்

அனை த்தையும்

ஓன்று சேர்த்து நெய் அல்லது பாலுடன் உட்கொண்டால்

இற்றின்பச்

'இற்கு வேண்டிய சக்தியுண்டாகும், 158].
சித்திகாதி கர்ணம்) இரண்டாவது:-- இத்தி: மூலம், தரிபலை,.
கோரைக் இழங்கு, வாய்விடங்கம், தரிகடு இவற்றை ஸமயெடையாகச்
சேர்,ச.து, லோஹபஸ்மம் .ஒன்ப தில் ஒரு பங்காகக் கலந்து, தேன் அல்
லது

மெய்யோடு உட்கொள்ளலாம்.

இதற்கும்

பசுமூ.த்திரம்௮ல்லது

மோர் அநபானமாக உபயோடச்சச்கூடியதாம்; “உக்ரெமான பாண்டுரோ
கம், ஹ்ருத்ரோகம், பகந்தரம், சோதை, குஷ்டம், மஹோ தரம், அர்சஸ்,.
அக்ணிமாச் தியம், ௮சோசகம், கிருமிகள் இவற்றை

go

செய்யும்.

இச்சூர்ணம் ஸ்வஸ்த்

159-161.

ஆகாரகாபாதி தர்ணம்:--அக்கராகாரம்,
குங்குமப்பூ, இப்பிலி, ஜாஇக்காய், இலவங்கம்,

கொன்றும் கால்பலம், அபினி

ஒரு பலம்

சுக்கு,
சந்தனம்

சேர்த்து

விடவும், இந்த சூர்ணத்தை ஒரு மாஷப்பிரமாணம்

தச்கோலம்,.
இவை
ஒல்

சூர்ணம் செய்து.
1 தேனோடு கலந்து

செய்யும்;

புரூ

ருக்கும் ஸ்தீரிசவூக்கும் அன்னியோன்னியம் ப்ரீ தியை யுண்டு

இசவில் உட்கொள்ளலாம்; இது சக்ரத்தை ஸ்தம்பறம்

பண்

ணும்-

162—1644.

ஏழாவது
குளிகா

துளிகை:--இணி
றது;

குளிசைக்கே

அத்தியாயம்.
கல்பனை.

குளிசைகள்

செய்யும்

வகை

வடகம், வடி, மோதகம், வடிகா,

கூறப்பட்
பிண்டி,

குடம்.

வர்த்தி என்று வேறு பெயர்களுண்டு, வெல்லம், சர்ச்சளை; மைஸாக்ஷி
இவற்றில் ஏசாவது ஒன்றை அக்னியின்
மீதேற்றி இளசச்செய்்த,
அதில் அ௮வூயமான
சரக்குகளின்
சூர்ணசத்சைக்
சேர்த்து...
களறி குளிகை செய்யலாம். சல ஸமயம் மைஸாக்ஷியைக்
காய்ச்
அட

1.

மாஷப்பிரமாணம்:-&-ம் பச்கம்பார்ச்க.

பதார்த்தங்களைச்

தேன் முதலிய 'இரவ

சாமலே,

“செய்டலாம்,

149

மத்யம கண்டம்

அத்தி.7.]

சேர்த்து

குளிகை

1—3.

தளிகைகளில் சேர்க்கக்கூடிய் பதார்த்தங்களின் அளவு மத
அியன3--குளிகைகளில் சர்க்கரை சேர்க்க வேண்டி. வந்தால், அதைச்
சூர்ணத்தினும் கான்கு மடங்காகச் சேர்க்கவேண்டும்; வெல்லமானால்

இரண்டு மடங்கும், மைஸாக்ஷி, தேன்இவற்றை ஸம பாகமாகவும், இதர

இரவ பதார்த்தங்களை இரண்டு மடங்காசவும் சேர்க்கவேண்டும். அவரவ

ருடைய சரீர பலத்திற்குத்தகுக்தவாறு கர்ஷப்பிரமாண த்திற்கு அதிகப்

படாமல் குளிகைகளுக்கு அளவுகள் ஏழற்படுத்தவேண்டும். 4-4.

குடம்:--பேய்த்தும்மட்டி, கோரைக்கிழங்கு, சுக்கு;

பாஹுசால
நேபாளம்,

இச்சிலிக்கிழங்கு,

கடுக்காய், : இவெதைவேர்,

வாய்விடங்கம்,

நெரிஞ்சில், சித்திரமூலம், வாலுழுவை இவத்றில்ஒவ்வொன்றும் அரை
பலமும், கருணைக்ழெங்கு எட்டு பலமும், கடற்பாலை காலு பலமும்,
,சேராங்கொட்டை

இந்த

காலு

கவாதத்திற்கு

பலமும் சேர்த்து

ஜலம்

கவாதம் காய்ச்சவேண்டும்;

தரோணம் சேர்த்து, அதை காலில்

ஒரு

ஒருபங்காகச் சுண்டக்சாய்ச்சவும்,

Sante

சரக்குகளின்

மொத்த

எடைக்கு மூன்று மடங்கு வெல்லம் சேர்த்து, மறுபடியும் தீயிலேற்றிக்
இளறவேண்டும்; சூர்ணமும் கஷாயமும் ஒன்றாகக் கலந்து பக்குவமா
இற

மையத்தில்

சித்திரமூலம்,

இவதைவேர், நேபாளம், வாலுமுூலை

"இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பலமும், தீரிகடு, ஏலம், மிளகு, இல்
ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்று பலமும் சேர்த்து
'வங்கப்பட்டை இவை
பக்குவம்செய்து இறக்கிவிடவும்; சிறிது ஆறியவுடனே ஒரு பிரஸ்த்தப்

பிரமாணம் தேனையும் சேர்த்து அனைத்தையும் ஒன்றாகக் கலந்து குளி
கைகளாகச் செய்துவிடவும்; இது மிகவும் குணத்திற்ஏிறந்த குளிகை
“யென்று வைத்தியர்களால் கொண்டாடப்படுகிதது;

இதத்கு,

*பாஹ-௩

சாலகுடம்? என்று பெயர்; இவ்வெளஷதம் ஸகலவிதமான அர்சோரோ
கங்கள், குன்மம்; வாத ஸம்பந்தமான உதரசோகம், ஆமவாதம், பிரதிச்
பாயம், ெஹணி,

.பிரமேஹம்
H—124,

க்யரோகம், பீரஸம்,

.இவற்றைப்போக்கும்;

ஹலீமகம்,

பாண்டு

ரோகம்,

இது றந்த இரஸாயனமுமாகும்...

.
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சார்க்கதர ஸம்ஹிதை

- [அத்தி...

மரிசாதி தளிகை:--மீளகு கர்ஷப்பிரமாணம், இப்பிலி கர்ஷப்
“பிரமாணம், யவக்ஷ£ரம் அரை க*ஷம், மாகளை இரண்டு கர்ஷம் இவற்
றைச் சூர்ணம் செய்து, எட்டு கர்்ஷங்கொண்ட வெல்லத்துடன் கல
ந்து, ஒவ்வொரு
சாணப்பிரமாணமாக: குளிகைகள் உருட்டலாம்;
இர்த சுளிகையை வாயில் அடகூக்கொண்டிருக்தால் எவ்வித காண
மூம் தீரும், 18-15,
சுண்ட்யாதி தளிகை:--சுக்கு, கடுக்காய், வெல்லம், கோரைச்
இழங்கு இவற்றையாவது, தான்றிக்காயை மாத்திரமாவது குளிகை
செய்து வாயில் ௮அடச்$க்கொண்டிருக்
சால் எல்லா ச்வாஸ-காஸங்களும்
குறையும்,
16.
ஆமலகாதி தவிகை:--ெல்லிப்பருப்பு, தாமரைக்கழங்கு, கோஷ்.

உம், நெர்பொரி, அலம்விழுது இவற்றை அரைத்துக் தேன் விட்டு
(குளிகைகளாகச் செய்து, வாயில் அடக்கிக்சொண்டு வந்தால் மிகுந்த
நாவறட்சி நிவ்ருத்தியாகும். 17%.
ஸிஜ்தீவநீ தளிகை:--வாய்விடங்கம், சுக்கு, இப்பிலி, கடுக்காய்,
நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய், வசம்பு, €ஈ்திர்கொடி, சேரஈங்கொட்டை,.
காபி இவற்றை ஸமமயெடையாகச் சேர்த்து, பசுமூத்திரத்தனால் அரை
த்து, குன்று மணியளவில் குளிகை செய்யவும். இந்த மாத்திரையை
இஞ்சி ஸ்வாஸத்துடன் உட்கொள்ளலாம்.
அஜீர்ணத்திலும் குன்மச்
திலும் ஒரு குளிகையும், விஷ-ஒசயில் இரண்டு குளிகைகளும், ஸர்ப்

பம் கடித்தால் மூன்று குளிகைகளும்,

ஸந்நிபாதரோகங்களில்

குளிகைகளும் உட்கொள்ளலாம்; இது மனிதரை

மையிலிருக் த உயிர்ப்பிக்கும் சக்தியுடையதாகையால் *ஸஞ்ஜீவநீ
கை? என்று வழங்கப்படும்,

நான்கு

அபாயகரமான

நிலை

குளி

18-21,

வ்யோஷாதீ தளிகை:-த்ரிகடு, புளிவஞ்ச), சவியம், சாளிசப்பத்ரி,.
சித்திரமூலம், ஜீரகம், புளி ஒவ்வொன்றும் கர்ஷ பரிமாணமும், இல
வங்கப்பட்டை, ஏலக்காய், : இலவங்கப்பத்திரி இவை ஒவ்வொன்றும்

மூன்று சாணபரிமாணமும், வெல்லம் ஐக்.துபலமும் சேர்த்து செய்யப்ப
டும்

மாத்திரை *6வ்யோஷாதி குளிகை? 1 எனப்படும். இது

முள்ள மீரஸரோகம், ச்வாஸகாஸம்,
ப ரஇச்யாயம் இவற்றைப் போக்கும்,
1.

அசோசகம்,
22-53.

ஆமதோஷ

தொண்டைக்கம்மல்,

வ்யோஷம்--த்ரியூஷணம் அல்லஅ தரிகடு,

151.

inguin saith

62-1]

சுண்டீ தளிகை ழதலியது:--சுக்கு, வெல்லம் இவ்விரண்டையும்
மாத்திரையாசச்செய்து ஆமே 'சாஷங்களிலும, இப்பிலி, வெல்லம் இர
ண்டையும் குளிகை செய்து அஜீர்ணரோகத்திலும,

ஜீரகம், வெல்லம்

இவ்விரண்டையும் சேர்த்து குளிகை செப்து மூத்திர கருச்சர ரோகத்
இலுர், கடுக்காய், வெல்லம் இவ்விரண்டையும்
235.
சோரோகத்திலும் உபயோடுச்கலாம்.

செய்து

குளிகை

னர்

சேராங்சொட்டை,
தவிகை:--கடற்பாலை,
வ்நுததார்வாதி
சுக்கு இவற்றின் சூர்ணத்துடன் வெல்லம் சேர்த்து மாத்திரை செய்
துபயோடுக்க ஆறுவித அர்சோரோகங்களும்' போகும்.

253.

ஸூரணதி தளிகை:-- உலர்த்த கருணைக்கிழங்கு முப்பத்திரண்டு
பாசம், இத்திரமூலம் பதினாறு பாகம், சுக்கு நான்கு பாகம், மிளகு இர
ண்டு பாகம் இவற்றைச் சூர்ணம் செய்யவும்; இவர்றிற்குப்போதுமான
அளவு-வெல்லம் சேர்த்து குளிகை செய்து அர்சோரோகத்தில் உபயோ
கிக்சலாம்.

26—274.

இரண்டாக்

ஸ்ூரணுதி தவிகை:-

கடற்பாலை

கருணைக்கிழங்கு,

இவ்விரண்டும் தனித்தனியே பதினாறு பங்கு, கிலப்பனங்தெல்கு, ௪
.இரஞூலம் இவை தனித்தனியே எட்டு பங்கு, கடுக்காய், தான்றிக்காய்;
கெல்லிக்காய், வாய்விடங்கம் சுக்கு, இப்பிலி, சேராங்கொட்டை,
மோடி, தாளிசப்பத்திரி இவை

ஒவ்வொன்றும்

நான்கு

பங்கு,

இலவஸ்

கப்பட்டை, ஏலம், மிளகுஇவை ஒவ்வொன்றும் இரண்டு பங்கு; இவற்
றையெல்லாம் சேர்த்து சூர்ணம் செய்து; எல்லாவத்நிற்கும் இரண்டு
மடங்கு வெல்ல சேர்த்து இடித்து குளிகைகள் செய்யவும். இந்த
மாத்திரைக்கு இபேனசக்தி விசேஷமாயுண்டு; அர்சஸ், வாதகபங்களா
௮ண்டான சரஹணீரோகம், ச்வாஸ:ர், காஸம், க்ப்மோகம், ப்லீஹசோ
கம், யானைக்கால், சோதை, விக்கல், மேஹரோகம், பகந்தரம், மயிர்
நரைத்தல் இவற்றையும் ளோக்கு?; வ்ருஷ்பர், இரஸாயனம், மேத்பம்,1

28-89.
என்கற குணங்களும் உண்டு,
த்ரிபலாதி தளிகை:--த்ரிபலை, தரிகடு,
1.

சவியம்,

மோடி,

வ்ருஷ்மம்:--வாஜீகரம் என்று கூறப்படும் குணம்.

யனம், வாஜீகரம் என்கிற விஷயங்களைப்பற்றி 20-வது
மேத்மம்- புத்தியை

வருத்தி செய்யக்கூடிய ருணம்,

இத்
ரஸா

பக்கம் பார்க்க.

- சார்க்கதர ஸம்ஹிதை
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இரமூலம், தேவதாரு, சுத்தி செய்த பொன்னிமிளை, 1 இலவங்கப்பட்
டை, மரமஞ்சள், கோரைக்தெங்கு, வாய்விடங்கம் இவை ஒல்கொன்

றும் கால் பலம, இவையனைத்துக்கும் இருமடங்கு சுத்தி செய்த மண்
சம்? சேர்த்து, எல்லாவற்றையும் எட்டு மடங்கு பசுமூத்திரத்திலிட்டு,

அடுப்பிலேற்றி பக்குவம் செய்து, குளிகைகள் செய்யவும். இவ்வெள
ஷதம் காமாலை, பாண்டுரோகம், மேஹசோகம், அர்சோசோகம்,சோதை,
குஷ்டம், கபரோகங்கள், ஊருஸ்தம்பம், அஜீர்ணம், ப்ஷ்ஹசோகம்
இவற்றை ஸ்௮ஸ்த்தம் செய்யும், 84-86].
பிப்பல்யாதி தளிகை:--தேன் ஒரு பங்கு, கெய் இரண்டு பங்கு,
இப்பிலி காலு பங்கு, சர்க்கரை எட்டு பங்கு, பால் பதினாறு பல்கு?
சதுர்ஜாதகம்3 ஒரு பங்கு

இவையனை த்சையும்

சேர்த்து ௮ச்னியீலேத்றி

பக்குலம்செய்து மாத்திரைகளாக உருட்டவும். இந்த குளிகை தாதுக்
களைப்பற்றிய ஸகல ஜ்வரங்கள், ச்வாஸகாஸம், பாண்டு ரோகம் ‘sr HS
களின் க்ஷணம், ௮க்னிமாந்தபம் இவற்றைப்போக்கு:ம், 87-89.

சத்திரப்ரபா தளிகை:--கார்ப்போகரிசி, வசம்பு, கோரைக்கிழங்கு,
திலவேம்பு, £ஈ்தில், தேவதாரு, மஞ்சள், அதிவிடயம், மரமஞ்சள்,
'மோடி, சத்தரமூலம், கொத்தமல்லிவிதை, தரிபலை, சவியம், லாய்
விடங்கம், ஆனை த்திப்பிலி, தரிகடு, பொன்னி௰ளை, க்ஷ£ரச்வயம், இல
வணத்ரயம்

இவற்றில்

வேர், சேர்வாளம்,

ஒவ்வொன்றும்

இலவங்கப்பத்திரி,

சாணபெடைபு;)

இலவங்கப்பட்டை,

சிவதை

ஏலம்,

மூங்லெரிசி இவை
ஒவ்வொன்றும்
கால்
பலமூம், அ.பபஸ்மம்
அமசைப்லமும், சர்க்கரை ஒரு பலமும், லொஜது இரண்டு பலமும்,
மைசாகதி இரண்டு பலமும் சோத்து சூர்ணம் செய்து, சிறது ஜலம்
விட்டு அரைத்து

மாத்திரைகள் செய்யவும்;
இதற்கு
*சக்திரப்ரபா
போக்கக்கூடி
ரோகங்களைம்
இது ஸர்வ
குளிகை” என்று பெயர்.
யது; விசேஷமாக இரு துவித பிரமேஹங்கள், மூத்திர க்ருச்சிரம்,
1.

பொன்னணிமீளையென்னும் ஸ்வர்ணமாசுகிகத்தின் சுத்திமுதலி

யதைப்பற்றி இசேகண்டத்தில் 11வத அத்தியாயத்தில் விவரம் பார்க்க.

2.

மண்ரேம்--11-வது அத்திபாயத்தில் விவரம் காண்க.

8.

சதர்ஜாதம்--6-வதுடக்கம் பார்க்க.
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வயிற்றுப் பொருமல்,
மலபந்தம்,
-மூ.தீதிராகாதம், அச்மரீரோகம்,
இரம் இகள், அர்புதம்,
வயிற்றுவலி, மேஹரோகத்தினாலுண்டாகும்
௮ண்டவருத்தி, பாண்டுரோகம், காமாலை, ஹலீமகம், குடலிறக்கம்,
இடுப்புவலி, ச்வாஸகாஸம், விசர்ச்சிகை யென்னும் சர்மவியாதி, குஷ்
பகந்தரம்,

௨ம், அர்சஸ், சொறி, ப்லீஹரோகம்,

Cogs

தம் கசோசம்,

இரரோசம், ஸ்த்ரீகளுக்குண்டாகும் மாதவிடாய் ஸம்பக்தமான வியாதி
-கள், புருடருக்கு சுக்லத்தைப் பற்றிய வியாதிகள், அகச்ணிமாந்த்மம்,
இவற்றைப்
அரோசகம், ஸச்சிபாத ஸம்பந்தமான வியாதிகள்
கும். பல்பம், வ்ருஷ்யம், இரஸாயகம் என்கற குணங்களும்

போக்
இதற்கு

கர்ஷமென்கிற அளவு

கான்கு

உண்டு, இச்சந்திர ப்ரபா குளிகையில்
.சாணங்கசொண்டதாம்.

40—49,

காங்காயந குளிகை:--குராசாணியோமம், ஜீரகம்,

கொத்தமல்லி

விதை, மிளகு, வெண் காக்கட்டான், ஓமம், கருஞ்கேரம் இவை ஒவ்
கொன்றும் ௪-ல் பலம், பெருங்காயம் ஆறு சாணம், க்ஷ£ரத்வபம், பஞ்ச
லவணம், சவதைவேர் இவை

தனித்தனியே

இச்சிலிக்மெங்கு, அல்லிச்கிழங்கு,

அரைப்பலம்,

வாய்விடங்கம்,

கேபாளம்,

மாகளம்பழம்,

304

aril, ASHseparr, UMAGA, 8G Qeoa ga@arar md ஒவ்வொரு
பலம் சேர்த்து, ஈன்கு சூர்ணம் செய்து, கொடி மாதளம்பழச்சாறும்
சேர்த்து அரைத்து குளிகைகள் செய்யவும். கெப், பால், மத்தியங்கள்,
மோர் முதலிய புளிப்பான வஸ்துக்கள், உஷ்ணஜலம் இவற்றில் ஏதே
னும் ஒன்றை இந்த மாத்தியைக்கு அநுடானமாகக் கொள்ளலாம், இந்த
குளிகை ₹காங்காயக/? என்கிற முனிவரால் செய்யப்பட்டு, குணத்திற்
து. குன்மரோகங்களைப் போக்குவதற்கு
சிறந்ததென்று கூறப்பட்டுள்ள
மத்தியங்களுடன் உபயோகித்தால் வாத
இது-மிக உபயோகமானது.
குன்மத்தையும், பசும்பாலோடு உபயோகித்தால் பித்த குன்மத்தையும்,
பசு மூத்திரத்துடனுபயோடித்தால் கப குன்மத்தையும், தசஞூல கவா
,தீதீதுடன் உபயோடுத்தால் ஸக்கிபாத குன்மத்தையும், ஒட்டகப்பாலு
டன் உட்கொண்டால் ஸ்த்ரீகளுக்குண்டாகும் இரத்த குன்மத்தையும்

இருதயத்தைப் பற்றிய

வியாதிகள்,

சரஹணீ,

சோய், வயிற்றுக் இருமிகள், ௮ர்சஸ்

இவைகளும்

இரும்.

போக்கும் ற

வயிற்று
50-55.
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யோகராஜதக்தலு:--சுக்கு,
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மோடி, . இப்பிலி, சவியம்

இத்.

இரமூலம்,
பொரித்த காயம்,
ஓமம், கடுகு, ஜீரகம், _ கருஞ்ஜீரகம்,
அரேணுகம், குடசப்பாலை, வட்டத்திருப்பி, வாய்விடங்கம்,
அனைத்
(இப்பிலி, ககரோஇணீ, ௮ இவிடயம், சண்டுபாரவ்) மருளங்கிழங்கு,.
வசம்பு இவ்விருபது சரக்குகளில் ஒவ்வொன்றும் சாண
பரிமாணம்,.
இவையனைத்துக்கும் இரண்டு மடங்கு தரிபலை, இவற்றையெல்லாம்

சூர்ணம் செய்து,

இவையெல்லாவற்றிற்கும்

ஸமயெடை

; மைசாக்ஷி'

சேர்த்து, அடுப்பிலேற்றி பக்குவம் பெய்து பாகுபோல்
வருகையில்,
வங்கபஸ்மம்,
காகபஸ்மம், : வெள்ளிபஸ்௦ம்,
காந்தபஸ்மம், அப்
எசபஸ்மம், மண்ேபஸ்மம், இரஸஸித்தாரம்,
இவை ஒவ்வொன்றும்.
ஒவ்வொரு பலம் கலந்து, அனைத்தையும் ஒரு பிண்டமாகச் செய்து,.
'கெய் வைத்திருந்த ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து, சிறிது ஆறியபின்

ஒவ்வொரு சாண
இது

யெடையுள்ள

*யோகராஜ

வியாதிகளைப்

மாத்திரைகளாக

குக்குலு”! என்று

போக்குவதிலும்,

உருட்டவும் 5:

சொல்லப்படும்,

ஸந்நிபாத

இரஸ:யகம் என்ற குணத்திலும்

இது பெயர் போனது. இவ்வெளரஷத
முப்யோகிச்கையில்
புணர்க்9,
-ஸாதாரண ஆஹாரவகைகள், பானவகைகள்
இவற்றைப் பரிஹரிக்க.
வேண்டுமென்கிற கியமமில்லை.
ஸகல
விதமான
வாதரோகங்கள்,
குஷ்டரோகம், அர்சஸ், சொஹணீ;
பிரமேஹம், வாதரக்தம், வயிந்று
கோய், பகந்தரம், உதாவர்த்தம், க்ஷயம், குன்மம், அபஸ்மாரம், உரோச்:
Gran என்கற மார்பிடிப்பு, அக்ணி மார்த்பம், ச்வாஸகாஸம், அரோ

சகம், புருடருக்குண்டாகும் சுகலதோஷம்,
லுண்டாகும் தோஷம்

தன்மையைப் போக்கக்
குண்டு.
புருடருக்கு

சாஜகுக்குலுவை
விதமான

1.

இவற்றை

ஸ்த்ரீகளுக்கு

ஸ்வஸ்த்தம்

செப்பும்

கருத்தரிக்கச்
செய்யும்
ஆண்மைக்குறைவைபும்

சாஸ்நாஇக்வாதத்துடன்?

வாதரோகங்களும்,

மலட்டுத்

குணமும்
அகற்றும்,

உபயோடத்தால்

காகோலீச்வாதச்துடன்

மைசாகதி யென்னும் குங்கிலியம்

மாதவிடாயி
;

சேர்த்து

குளிகைகள் குக்குலு என்று வழங்கப்படும்,
2. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கஷாய
வகைகளின்
களை *க்வாதகல்பனை” அத்இிபாபத்திற் பார்க்க,

இதற்
யோக

பல:

உட்கொண்

செய்யப்படும்
Sarre

டால்

15த.
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பித்தரோகங்களும்,

டால் சபரோசங்களும்,

ஆரச்வதாதி

தார்வ்பாதி

க்வாதத்துடன்

ச்வாதத்தோடு

உட்கொண்-

உபயோ இத்தால்

பாண்டு:
மேஹரோகங்களும், பச மூத்திரத்தோடு உட்கொண்டால்
வேப்பம்
மேதோரோகமும்,
சோகமும், தேனோடு உட்கொண்டால்
பட்டைக் சஷாயத் துடன் உபயோடத்தால் குஷ்டரோகமும், குடூச்சி
வாதரக்தமும், பிப்பல்யாதி
உபயோடத்தால்
யாதி ச்வாதத்துடன்
க்வாதத்தே டு உபயோடத்தால் சோதையென்னும் சோகை, வயிற்று
வலி இவையும், பாடலீரதி
சவாதத்துடன்
உபயோகித்தால்
எலி

விஷழுர், தரிபாலாச்வாசத்துடனுட்கொண்டால்
உக்கிரமான கண்:
ணோயுர், புனர்சவாதி ச்வாதத்துடன் உட்கொண்டால் ஸகலவிதமான'
உதரரோகங்களு 6 நிவ்ருத்தியாகும்.

55-09].

கைசோரிக தந்தலு:- மூன்று பிரஸ்த்தம் தரிபலையையும், ஒரு:
பிரஸ்த்தம் சர்திற்கொடியையும் ஈன்றாக இடித்து, இரும்புப் பாத்
இரத்திலிட்டு, ஒன்றரை தசோணப்பிரமாணம் ஜல சேர்த்து, அரை
வாசி ஜலம் வற்றும்வரையில் காய்ச்சி வடி.ச்சட்டிவிடவு :$) பிறகு
அக்கஷாயத்தை அதே பாத்திரத்திலிட்டு ஒரு பிசஸ்த்தப் பிரமாணம்

சுத்தமான மைசரகஷிபைச் சேர்த்துக் கரண்டியினால்

அடிச்சடியும் ளே

நிச்கொண்டே
காய்ச்சவும்;
வெல்லப்புகுபோல்
குழைச்துவரும்
ஸமயத்தில் இரண்டு பலம் தரிபலை,
ஒரு பலம் இந்திற்கெடி,
ஒன்

இஐரைப்பலம் தரிகடு, அரைப்பலம் வாய்விடங்கம், கால்பலம் நேபாளர்,.
கால்பலம் சிவதை வேர் இவற்றை ஈன்கு சூரணம் செய்து
Crissy,
அனைத்தைபும் ஒன்றாகச் ளெறி உருட்டி, ஒரு
நெப்ப்பாத்திரத்தில்
சேர்த்து, சாணப்பிரமாணங்கொண்ட மாத்திசைசளாகச்
செப்பவு ம்.
இந்த மாத்திரைகளை அந்தந்த

தோஷ

நிலைமையறிந்து

பெருபாலும்

எல்லா வியாதிகளிலும் உ.பயோடக்கலாம்.
இதற்கு உஷ்ண
ஜலம்
தையாவது, இளஞ்சூடான பாலைபாவது, மஞ்ஜிஷ்டாதி கீவாதத்தை
யாவது

முறைப்படி

குக்குலு” எனப்படும

அருபானமாபுட்கொள்ளலா?.'

இந்த குளிகை ஸகல

4கைசோரிக

குஷ்டங்கள், ஸர்கிபாத

வாதரக்த்தம், ஏல்லாவிசமான
விரணங்கள்,
குன்மங்கள், பிரமேஹ
பிடககைள்,
பிரமேஹர்,
உதாரோகர்,
அச்னிம,க்தய2, சாஸ £,.
"சோதை, பாண்டு இவற்றை ஸ்வஸ்த்தம் செய்பர்,
இதை
இனம்
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தோறும்

றிது உபயோடுத்துவந்தால்

சரீரத்திற்குக்

காந்தியைத்

[அ.தத-7.

இரஸாயநமாசவும்

தரும்,

வாஸாதி

இருக்கும்.

க்வாதத்துடன் உட்

கொண்டால் நேத்திர ரோகங்களையும், வருணா இதக்வாதத்துடன் உட்
கொண்டால் குன்மம் முதலிய
வியாதிகளையும், கதிரக்வாதத்துடன்

உபயோகித்தால்
விரணங்கள்
குஷ்டங்கள்
முதலானவற்றையும்
போக்கும்.
ante சேர்ந்த
இவ்வித
ஒளஷதமுபயோ௫க்கும்

போது புளிப்பான பதார்த்தங்கள், இஷ்ண

பதார்த்தங்கள்,

அஜீர்ண

முண்டபெண்ணக்கூடிய பதார்த்தங்கள், புணர்ச்சி, சரமமுண்டாக்கச்
கூடிய வேலைகள், வெயில், மத்தியம், கே.பம் இவற்றை விலக்கி
-விடவேண்டும்-

70-81.

த்ரிபலாதி குக்குலு:--த்ரிபலா சூர்ணம் மூன்று பலம், திப்பிலி
சூர்ணம் ஒருபல.॥, மைசாககி ஐந்துபலம் இலையனைத்தையும்
ஒன்
ராகக் கலச்து இடித்து, குளிகைகளாய் உருட்டி, ௮வரவரது ஜாடராக்
ier
பலத்திந்குக் தகுந்தவாறு
உபயோடக்கலாம்,
இது பகக்

தரம், குன்மம், சோதை,

அர்சஸ்இவற்றைப் போக்கும். 82, 88.

கொக்ஷுராதிதக்கலு:--இருபத்தெட்டு
அறுமடங்கு

ஜலத்திலிட்டுச்

சாய்க9,

பலம்

நெரிஞ்சமை

பாதி ஜல வற்றிப்போன தும்

வடிக்கட்டி, அக்கஷாயத்தில் ஏழு பலம் மைசாக்ஷி
“செய்து,
வெல்லப்பாகுபோல்
வரு/பொழுது
கோரைக்கிழங்கு
இவற்றில் ஒவ்வொன்றையு %

சேர்த்து பக்குவம்
தரிகடு,
தீரிபலை,
ஏழு பலம் எடை

சூர்ணஞ்செய்து, அதில் கலத்து, மாத்திரைகளாய் உருட்டவு், இதை
யுட்கொண்டால் பிரமேஹம், மூத்திரக்ருரம்,
பிரதாமென்னு 5
“பெரும்பாடு,

கோஷம்,

மூத்திராகாதம்,

வாதரக்த்தம்,

அச்மரீ இவை குணமாகும்,

வாதரோகங்கள்,

த்ரிபலாதீ தளிகை, இரண்டாவது:--த்ரிபலை எட்டு பலம்,
மான சேராங்கொட்டை நான்கு பலம், கார்ப்போகரிசி
ஐந்து
வாய்விடங்கம் கான்கு பலம், அயபஸ்மம்; சவெதைவேர், மைசாகதி,
ஐது இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வாரு பலம், அல்லிக்கிழங்கு
பலம், சித்திரமூலம் அரைப்பலம், மிளகு
அரைக்கால் பலம,

திப்பிலி, கோரைக்கிழங்கு, இலவங்கப்பட்டை,
திரி, குங்குமப்பூ

ஒவ்வொன்றும்

சுக்ல

84-87,

சாணயெடை;

ஏலர்,

சத்த
பலம்,
லா
எட்டு
சச்சு,

இலவங்கப்பத்

இவ்வனைத்தையும்
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பாகு செய்து...

கற்கண்டை

சூர்ணம் செய்து, இவற்றிற்கு ஸமயெடை

988 மேற்கூறிய சூர்ணத்தைப் போட்டு, நன்றாகக் செறி மாத்.
இரைகளாய் உருட்டவும். இதை அவரவரது சரீரக் கூறுபாட்டுக்
கேற்றவளவு உபயோகித்து வந்தால் ௮௫ல குஷ்டங்கள், ஸரம்டிபாத.
வியாதிகள், பகந்தம், ப்லீஹவ்ருத்தி, குன்மம்,

தஉடை.

நாக்கு உள்

தொண்டை இவத்றிலுண்டாகும் வியாதிகள், சிஸ் கேத திரம் புருவம்.
இரும்...
இவத்றிலுண்டாகும் ரோகங்கள், இடுப்புவலி முதலியவை
காபிக்குக் முள்ள அவயவங்களில் வியாதி கண்டால் அஹுரமூண்
பதற்கு முன்பும், வயித்திலுண்டான வியாதிகளுக்கு உணவின் இடை
யிலும்,
அஹார

அவ;பவங்களில் வியாதி சண்டால்
மார்புக்கு மேற்புறத்து
இவ்வெளகஷதச்தை யுட்கொள்ள வேண்டும்...
முண்டபிறகும்

,

88—944.
இருபத்தைச்தூ
செம்மந்தாரப்பட்டை
காஜ்சநார தக்தலு:-பலம், தரிபலை ஆறுபலம், தரிகடு மூன்று பலம், மாவலிங்கம் பழம்

ஒரு

பலம்,

கர்ஷம்,

ஒவ்வொரு

ஒவ்கொன்றும்

இவையனைத்தையும்

யெல்லாவத்றித்கும்
இவை
சூர்ணம் செய்யவும்;
மைசாகழி சேர்த்து, அனைத்தையும் ஒன்றாயிடித்து,
குளிகைகள்

செய்யவும்.

கொண்டுவரலாம்.

இலை.

இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி

ஏலக்காய்,

தஇனந்தோறும்

இதை

உக்கிரமான

கண்டமாலை,

சேர்த்து:

ஸமயெடையாக.
சாணமெடையில் '
காலையில்

உட்

அர்புதம்,

அப,

குன்மம், குஷ்டம், பகந்தரம் இவற்றைப்
. இரந்திகள், விரணங்கள்,
கருஸ்
கீவாதத்தையாவது,
கரந்தையின்
போக்கும். கொட்டைக்
கஷாயத்சை
காலி மரப்பட்டையின் ச்வாதத்தையாவது; ககெகாயின்

யாவது, உஷ்ணஜலத்தையாவது
மாகச் கொள்ளலாம்.

இவ்வெளஷதத்திற்கு

அநுபான

95—100.

திப்பிலி, வாத்'
மாஷாதி தளிகை.--- உளுந்து, கோதுமை,
கோதுமை, சம்பா அரிச இவற்றை உமி; நீக்கித் தனித்தனியே சூர்
ணம் செய்து, ஒவ்வொன்றிலும்

ஒவ்வொரு

பலம்

கலந்து, அனைத்தினும் அரைவா௫ கெய் சேர்த்துப்
சூர்ணமனை த்துக்கும்

ஸமமாக

ஜலத்தையும் சேர்த்து, சிறுகச்

கற்கண்டையும்,

இறுகத்

தீயிட்டு

எடுத்து

ஒன்றாகக்

பொரித்த,
இரண்டு

பிறகு
மடங்கு:

பக்குவம் செய்யவும்.
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நன்றாகப் பக்குவமான பின்பு மாத்திரைகளாம் உருட்டவும்.
ஒரு பல மருந்தை கான்கு மடங்கு பாலுடன் மாலை கே. ரத்தில்

இதில்
இனச்

தோறும் உட்கொண்டு வரலாம். இதை யுட்கொள்வதால் ஆண்மை
யதிகரிக்கும்; சிற்றின்பங்களில்
விசேஷமாப் பிரவ்நத்தித்தாலும்
பலங்குன்றா து.
இவ்வெளஷதமுட்யோகிக்கையில்
உப்பையும்,
புளிப்பைபும் லிலச்ிடவேண்டும்.

எட்டாவது

101-105.

அத்்இயாயம்.

லேஹ்.ப கல்பனை.
லேஸ்யழக் அநன் பரிமாணழக்:--க்வாதம் முசலியதை

1 மீண்

டும் காய்ச்சி பக்குவம் செய்வதால் திரண்டு கனமாக வரும் பாகமான து
லேஷ்யமெனப்படும்; இதற்கே rahe,
அவலேஹம்,
லேஹம்

என்றும் பெயர், லேஹ்.பங்களை
உட்கொள்வதற்குப் பொதுவான
பரிமாணம் ஒரு பலமாம். 1,
லேஹ்யந்தில் சேர்ந்நவேள்டிய வலிதுந்களின் பிரமாணம்
கள்:-- லேஹ்.பத்தில் சர்க்கரை சேர்க்க வேண்டுமானால்,

அதில்

உப

யோக்கப்படும் சூர்ண ததைக் காட்டிலும் நான்கு மடங்கும், வெல்ல
மானால் இரு மடங்கும் திரலபதார்த்தங்கள் 2 நான்கு மடங்கும் உப
யோடக்கப்படவேண்டும்;

Cadnu

பாகல்களுக்கு

பொதுப் பிரமாணமாகும்.
2,
லேஷ்ய பாகத்தின் அறிதறிகள்:--

எங்கும்

இதுவே

லேஹ்பம் நன்கு

பக்குவ

மாற நிலைமைக்கு வந்ததானால், அதன்
இள&ிப பாகானது
போல் இழுபடும்; அசை
ஜலத்திலிட்டால்
அமிழ்க்துவிடும்;

களால் அழுத்தினால் சிறிது உரட்பாயிருபபதுடன்,
களிலுள்ள இரேகைகளின் முத்திரையும் பதியும்;
1.

இங்கு க்வரதம் முநலியது என்று

அதில்
அதில்

ஸ்வரஸம்,

_ தம், பாண்டம், ஹிமம் என்கிற ஐக்துவித கஷாயங்களும்

தால்
விரல்

.அங்குலி
சேர்க்கப்

கல்கம்,

குறிக்கப்படு

இன்றன.

2.

கலா

இரவபதார்த்தங்கள் - பல், தேன், மெப் முதலிபலை,
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படும் சரக்குகளுக்குள்ள சுவையும் மணமும்
படும்.
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்

மத்;பம கண்டம்
நிறமும்

ஈன்கு

காணப்

8.

லேஹஷ்யத்திந்த அநுபானங்கள்:-- பால், கருப்பஞ்சாறு, பஞ்ச
மூலகஷாயத்தினாலான யூஷம், 1 வாஸாக்வாதம் 2 இவை பொதுவாக
லேஹ்யங்களுக்குச் சிறச்.த அனுபானங்களாகும். &,
கண்டகார்யாதி அவலேஹக்:-ஒரு
தரோணபரிமாணக்?
“கொண்ட ஜலத்தில் நூறு பலம் கண்டக்கத்திரியைச் சேர்த்து சவா
தம் காய்ச்சவும்) மூன் *சேர்த்த ஜலத்தில் காலிலொரு பாகம் மிகுக்
"இருக்கையில், ௮ல் அடியில் வரும் சரக்குகளைச் சூர்ணம் செய்து
சேர்க்கவேண்டும்: சர் திற்கொடி, சவியம், சித்திரமூலம், கோரைக்
இழங்கு, கர்க்காடச்ருங்க, தரிகடு, காஞ்சொறி, கண்டுடாரங்5) சித்த
ரத்தை, கச்சோரம் இவை
ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பலம்; சர்க்
கரை இருபத்தைந்து

பலம்;

கெய்,

நல்லெண்ணெய்

தணித்தணியே

எட்டு பல;
இவற்றைச்
சேர்த்து லேஹ்யமாகச் செய்து ஆறிய
. பிறகு தேன் எட்டு பலமும், மூல்கலுப்பின் சூர்ணம் கான்கு பலமும்,
இப்பிலிப்பொடி நான்கு பலமும் சேர்த்து,
ஈல்ல மட்ப,.த்இரத்தில்
. வைத்இருக்கவும். இர். லேஹ்;ம் விக்கல், ச்வாஸரோகம்
இவற்றை
நன்றாகப் போக்கும், 5-9.
சீயலநப்ராசாவலேஹல்.-பாதிரி, ௮8ல், பெருங்குமிழன்,
பில்வம், பெருமரம், நெரிஞ்சில், சிறுமல்லி பெருமல்லி, கண்டங்
கத்திரி, சறுவழுதுணை, இப்பிலி,
கர்க்காடசசருங்த, திராக்ஷை Fé
இல், கடுக்காய், இத்றாமுட்டி, மோகநெல்லி,
ஆடாதேர்டை,
ருத்தி,

. ஜீவந்த, கச்சோரம், ஜீவகம், ரிஷபகம்,

கோரைக்கிழங்கு,

தழங்கு,
சறுகோவை, கரிப்பயறு, பெருவீடுகொள்ளி,
இழங்கு, சாறடை, காகோலீ, க்ஷீரகாகோலீ;
தாமரை,

மேதா, சற்றேலம், அகருக்கட்டை,

சந்தனம்

இவற்றில்

அல்லிக்

கிலட்பூசணிக்
மேதா, மஹர

ஒவ்வொரு

1, பஞ்சமூலம்--128-வது பக்கம் டிப்பணியிலும், யூஷம் என்
, பதைட்பற்றி 122-வது பக்கத்திலும் விவரம் காண்க.
பக்கத்தில் 6கேவல வாலா
2. வாலா சவாதம்--111-வது
க்வாதம்” என்பதைப் பார்க்க.
8. தீரோணம்--4-வது பக்கம் பார்க்க,

_ 160

ச

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

பலமெடுத்து, இடித்த, ஒரு பாத்திரத்தில்

[அத்தி 8..

த்சோணபரிமாணம்

ஜலக்

(இல் சேர்த்து, இவற்றுடன் ஐர்நாறு நெல்லிக்கணிகளையும் . போட்டு
பக்குவம் செய்து,
எட்டிலொரு.
பங்காகச்
சுண்டும்படி
கஷாயம்

காய்ச்சி, அதிலுள்ள' நெல்லிச்கணிகளைப் பிளக்து கொட்டைகளை
டெடுத்து, வஸ்திரத்திலிட்டு நன்றாகப் பிழிச்
த, ௮3௧.2 இப்பியை ஏழு
பலம் நெய்யில்: சேர்த்து, Anse
Ans
அக்கினியில்
வறுத்தெடு
தீது, முற்கூறிய க்வாதத்தை
வடிக்கட்டி
இதல் சேர்த்து,
ஜம்பது:
பலம் கற்கண்டையும் அத்துடன் கூட்டி ேஹ்;பபாகமாகச் செய்ய
வேண்டும்; அப்பால்
தப்பிலி
இரண்டு பலம், ஞூங்லெப்பு
நான்கு
பலம்,
இலவங்கப்பட்டை,
ஏலம், இலவங்கப்பத்திரி,
நாககேஷரம்
இவை ஒவ்வொன்றும் மூன்று சாணமெடை;
இவற்றை ஈன்கு சூர்

ணம் செய்து, மேற்கூறிய லேஹ்பத்தில் சேர்த்துக் கலந்து, ஆறு:
பலம் தேனையும் உட்டுக் ளெறவேண்டுப்.
இவ்வாறு ச்யவனர் என்
இற இருஷிமனால் கூறப்பட்ட இந்த லேஹ்யம் *ச்;பவனப்ராசம்*
என்று

க்ஷ்பரோகத்தினால்

பீடிச்கப்படுபவர், தமது

ஜீர்ண சக்இக்கேற்றவாறு தகுந்த அளவுகளில்

வழங்கப்படுகிறது.

இந்த அவலேஹத்தை.

. இரஸாயனமாக
உட்கொள்ளலாம்; இதை
பாலர், வயது முதிர்ந்தவர்,
உரக்ஷ்தரோக்கள்.
ஸ்த்ரீ ஸம்பந்தத்தினால்
தாதுகடண்மடைந்தவர்,.
இருசயசோகமுள்ளவர், ஸ்வரம் க்ஷ்ணித்தவர்
இஃர்களு:
உபயோ
இக்க நர்சுணமுண்டாகும்;' காஸம், ச்வாஸம், காவறட்டு,
வாதரக்த்
தம், உசே.சாரஹூென்னு5 மார்ப்பிடிப்பு, வாதபித்த தோஷம்,
சுக்ர

மூத்கரதோஷம்

இவற்றையும் போக்கும்.

னுக்கு புத்தியும் தீஷ்ணமாகும்.

னுக்கு வேண்டிய சதாதுவும்

வித

தெளிவும்

உபயோடுட்பவ.

அதிகரிக்கும்,

புஷ்டியடையும், சரீர நஇறத்திற்கு

காக்தியும் உண்டாகும்;

னுச்குண்டாகாது.

இசை

ஞாபகசக்தி

புருஷ.

ஒரு

அஜீர்ணமென்ப து அப்பாட

10211,

- கூஷ்மாண்ட லேஷஹ்யம்:-- நீற்றுப்பூசுணிச்சாய்களை யடைத்து
உட்புறத்து லீதைகளை
விலக்கவிட்டு, நாறுபலம் கதுப்பை யெடு
தீது,

Hes

சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி, அதில் இரு மடங்கு ஜலம் சேர்த்து,

ஜலம்

பாதி

துண்டுகளை கனபான

சுண்டிப்போகு

மளவும் காம்ச்9, அட்பூசுணித்.

எஸ்திரத்தியிட்டுப் பிழிந்து, வெயிலில் றிது.

- மத்யம கண்டம்,

இ-9.]

16r

-

உலர்த்தி, கத்திமுனையினால் ௮வத்றை ஈன்றாகக் கெர்த்தி, வாயகன்ற
sibs பாத்திரத்தில் சேர்த்து, ௮ல் எட்டு பலம் மெய் ஊத்றி சிறிது!
வறுக்கவேண்டும் ; பிறகு மூன் பிழிந்தெடுத்த பூசணிச்சாற்றையும்.
இதில் ஊ.தறி, நாறு பலம்

கற்கண்டையும்.

சேர்த்து,

அனைத்தையும்

ஒன்றாகப் பக்குவம் செய்யவும்; அவை ஈன்கு பக்குவமாய் வரும் ஸம
யத்தில் இப்பிலி, சுக்கு, ஜீரகம் இவற்றை இரண்டிரண்டு பலமும்,
கொத்தமல்லி விதை, இலவங்கப்பத்திரி, ஏலம், மிளகு, இலவங்கப்பட்
டை இவத்றில் ஒவ்வொன்றையும் அரைப்பலமும் கூட்டி, சூர்ணம்
செய்து சேர்க்கவேண்டும்; பிறகு கான்கு பலம் தேன்சேர்த்து, ஈன்.
sé Gor Sea,
Qs
“கூஷ்மாண்டாவலேஹ:”
. என்ப்படும்.
அ௮வாவாது ஜீர்ணசக்திச்கேற்றவாறு இர்ச லேஹ்.பத்தைக் தகுந்த
அளவில் உட்கொள்ளவேண்டும்,
இரசச்தபித்தம்,
க்ஷயம்,
ஜ்வரம்,
சரீர இளைப்பு, நாவறட்டு, தலைச்சுற்றல், வாந்தி, ச்வாஸகாஸம்,. க்ஷத
காஸம் இவை தீரும் ; பாலருக்கும்
விருத்தருக்குங்கூட இதைக்

கொடுக்கலாம்.
அல்லாமலும்
மார்புக்குண்டான
அளர்ச்சியைப்
போக்க, வன்மையையு முண்டுபண்ணும்; வருஷ்:பம், ப்ருஹ்மணம்,
பல்:பம் என்கிற குணங்களும் இவ்வெளஷதத்திற்குண்டு, , 22-28.
Ora லேஹஸ்யம்:--கூஷ்மாண்ட லேஹ்பத்திற்குச் கூறிய
முறைப்படியே காருங்கருணைக்கழங்கையும்
சமைத்து லேஹ்யமாகச்
செய்யலாம் ; இக்த லேஹ்யம்
அர்சஸ், ஆமவாசம்,
அக்ணிமாந்த்மம்

'இவற்றைப் போக்கும். 294.
அகஸ்தியஹரீதகீ லேஸ்யம்:--சறந்த கடுக்காட்கள்

நாறு,

வாற்கோதுமை

பலம்,

இத்திர

காஞ்சொறி,

சங்கங்

ஓர்

ஆடகம்!, தசஞூலம்? இருபது

மூலம், யாணைத்திப்பிலி,

நாயுருவி,

கச்சோரம்,

குப்பி, சண்டுடாரங்5, மோடி,, சத்றாமுட்டி, தாமரைச்சழங்கு இவை
தனித்தனியே இரண்டி.ரண்டுபலம், இவற்றை ஐச்.து ஆ4_கங்கொண்ட

ஜலத்தில் சேர்த்து, அதிலுள்ள : யவதானியம்
தாகத் தெரிச்தவுடனே கஷாயத்தை வடிக்கட்டி,

டும் எடுத்து: விதைநீக்கு

மீண்டும்

இக்கஷாயச்தில்

],

ஆடகம்,--4. வது

De,

தசஞூலம் :_105-ம் பச்சம் பார்ச்ச,

11

ஈன்கு சமையலான
கடுக்காய்களை

சேர்த்து,

பக்கத்தில் விவரம் காண்க,

மட்

நெய்
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எட்டு. பலமும், சல்லெண்ணெய்எட்டு பலமும் அதிலூற்றி, நாறு பலம்
வெல்லமும் சேர்த்து
பக்குவம் செய்து,
லேஹ்யபாகத்தில் இறக்கி
விடவும்; அப்பால் ௮ல் தேன் நாலு பலமும், இப்பிலியீன் சூர்ணம்
காலு பலமும் சேர்த்து விடவும். இர்த லேஹ்யத்துடன் ௮இிலடங்கப
கடுக்காயையும் ஒவ்வொன்று எடுத்து,
இனக்தோறும்
புஜித்து வா
லாம். இதனால்-க்ஷயம், காஸம்,
அரோசகம், பீசஸம், சரஹணீ

ஜ்வரம்,
இவை

சீவாஸம்,
நீங்கும்;

விக்கல், அர்சஸ்,
தேஹத்தளர்ச்சி,

மயிர் நரைத்தல் இவைகளுமுண்டாகாவண்ணம் தேஹத்திற்கு
மையும்,

அழகிய

நிறமும்

வன்

இதைபுபயோடுப்பதாலேற்ப்டும் ழ

இந்ச

லேஹ்யம் புருடருக்குச் சிற்த
இரஸாயனமாகும்,
பெரும்பாலும்
ஸர்வரோகங்களையும் நிவ்ருத்தி செய்வதற்காக அகஸ்திய முணிவரால்

இது செய்யப்பட்டதாம்:

82-87.

தடஜாவலேஷமம்;--தாறு

பலம்

வெட்பால

ஒரு தீரோணம் ஜலத்தில் சேர்த்து

கான்கில்

இருக்குமாறு சாய்ச்சி வடிக்கட்டி,

முப்பது பலம்

பாகுபோல்

வருமளவும்

அப்பொழுது

ளெறிக்கொண்டே.

இரஸாஞ்ஜனம், 1 இலவம்பி௫ன்,

மரப்பட்டையை

ஒருபாகம் ஜலம் மிகுச்
வெல்லம் சேர்த்துப்

மீண்டும்

காய்ச்சவும்

தரிகடு,

தரிபலை, நறு

விலி, சத்தரஞுலம், வட்டத்திருப்பி, பில்வம், வெட்பாலரி௫), வசம்பு,
சேராங்கொட்டை, அ௮.திவிடயம், வாய்விடங்கம், முள்ளங்கி இவற்றை
ஒவ்வொரு பலமெடுத்து சூர்ணம்
செய்து,
மேற்கூறிய
அவலே
ஹத்தில் சேர்த்து, அத்துடன் சான்குபலம் நெய்டையும்

ஊற்றி

வம் செய்து இறக்கிவிடவும் ; அப்பால் சிறிது ஆறியவுடனே
பலம் தேன் சேர்த்துக்

கொள்வதால் ஸகலவித

கலந்து விடவும்;

இகத

பக்கு.

நான்கு

லேஹ்பத்தை

உட்

அர்சோரோகங்களும் £க்கரத்தில் நிவ்ருத்தி

யாகும்; அர்சஸ்ஸாலுண்டாகிற

இதர ரோகங்களும், ௮.இஸ...ரம், அரோ

சகம், பரஹணீ, , பாண்டுரோகம், இரக்தப்பித்தம், காமாலை, அம்லபித்
தம், சோதையென்னும் சோகை, சரீர : இளைப்பு,
சதபேது இவைச்
ளும் தீரும்.
இதற்கு அனுபானமாக
கெய்,
மோர்,
இவற்றையாவது, கெய் ஜலம் இவ்விரண்டையுமாவது:
லாம். உட்சொண்ட ஒளஷதம் ஈன்கு ஜீர்ண்மானதும்

1-

பால், தயிர்
உபுயோ௫க்க
சரீரம் ஈன்

இரஸாஜஞ்சம்:--116-ம் பக்கம் டிப்பணியைப்: பார்ச்ச.
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<9) 55-9.)

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய

வேண்டும். 98-44,
தடஜாவலேஸஷம், இரண்டாவது --வெட்பால
, பலங்கொண்ட

பசுமையான

சேர்த்துச் காய்ச்சவும்;

பட்டையை

'த்துவர
பனிக்க

eA stu

உணவுகளை

மரத்தின் ' ஆறு

ஒரு தீசோணம்

அக்கஷாயம் கான்கில் ஒரு

ஜலத்தில்.

பாகமாகக்

காய்ந்த

தும் வடிக்கட்டி, பிறகு தொட்டாத்சுணங்க) காட்டாத்திப்பூ, Sears
பட்டை, வட்டத்திருப்பி, இலவம்பிசின், கோரைக்கிழங்கு, அதவிட
யம் இவற்றை ஒவ்வொரூ பலமெடுத்து சூர்ணம் செய்து, அக்காஷயத்
இல் சேர்த்து, மறுபடியும் கரண்டியில் குழம்பாகப்பற்றிக்கொள்ளும்
வரையில் பக்குவம் செய்பவேண்டும்.
இந்த அவலேஹத்தை, ஜலக்
_துடனாவது, ஆட்டுப்பாலுடனா ag,
பாலேட்டோடாவது
உட்
கடு
பண்ணுவதுமான
வேதனையுண்டு
கொள்ள, பற்பல நிறமானதும்
மையான
அதிஸாரங்களும்
ரக் தப் தரமென்னும்
பெரும்பாடும்,
.ஸகலவித அர்சோரோகக்களும், £ தபேதியும் திரும். 45-46, .

ஒன்பதாவது அத்தியாயம்.
ஸ்கநேஹ கல்பனை |
ல்நேஷபாகந்தீ3 க
மாவது பச்குவம்

ஸீர்மான்ய

விதி: க்ருதமாவது 3 2 தைல

செய்யப்படவேண்டுமானால்,

கல்கத்திரவ்யங்களினும்3.

அதில்

சேர்ச்கப்படும்

க்ருதம் அல்லது தைலத்தை நான்கு

மடஷ்

கும், தைலம் அல்லது கீருதத்தினும் ஜலத்தை மான்கு மடங்கும் சேர்
த்து பக்குவம் செய்பவேண்டும்; இக்தைலத்தை அல்லது

6G பலம் பரிமாணத்தில்
1.

பொதுவாக

ஸ்நேஹம்--கெய்,

தைலம்

உட்கொள்ளலாம்;
முதலிய

க்ரு தத்தை

அல்ல து

எண்ணெய்ப்பொருட்

களின் பொதுப் பெயர்,
9.

க்ருதம்:--கெய்.

8.

-கல்கம்:--க்ரு.தம், தைலம் முதலியவற்றைச் சஷாயாதிகளிஷ்

பக்குவம்

செய்கையில்,

்
அவத்றின்

குணத்தை

-காகத் தைலாதிகளில் சூர்ணமாகவோ அல்லது
சேர்க்கப்படும் வஸ்துக்களின் கூட்டு,

அதிகப்படுத்துவதத்

ஈரமாகவே

@

இடிக்தேச

fy) 5-9
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ஒளஷதச்சரக்குகள் ' ஒரு, பங்கானால்,
கஷாயத் ் திலிடவேண்டி.ய
அதற்கு நாலு பங்கு ஜலம் சேர்த்து, காலில் ஒரு பங்கா்கக்காய்ச்ச) அக்
சஷாயத்தைக்கொண்டும் ஸ்சேஹ்ங்களைப் பக்குவம் 'செய்பலாம்;

1,2.

'விதிகள்:--சஷாயமிடக்கூடி௰:
் -ஸ்நேஜபாகதிதில் விசேஷ
பதார்த்தங்கள்,
சரக்குகள், அவற்றின். தீன்மைகளைப்பற்றி மிருது
கடின பதார்த்தங்கள், அ இகடின பதார்த்தங்கள், மத்திம பதார்த்தம்:
அவத்றுள் மிருதுவான
கள் என்று காலுவிதமாகப் பகுக்கப்பட்டுள.
$,தங்களினும் ஜலம்
தார்த்
அப்ப
ய
கஷாயத்தில்
களிடவேண்டி
பதார்த்தங்
அதி:
ஜலமும்,
பங்கு
எட்டு
தங்களுக்கு

்
பதார்த்
காஓபங்கும், கடின
வேண்கடினபதார்த்தங்களுக்குப்- ப தினாறுபங்கு ஜலமும்... சேர்க்கப்பட
வஸ் துக்களுக்:
மிரு, அவுமல்லாமல் கடின முமாகாத மத் திமமான
டும்;

கும் எட்டு மடங்கு ஜலந்தான் சேர்க்கவேண்டும். கஷாயத்தில் சேர்க்க
வேண்டிய வஸ்துக்கள் கால் பலம் முதல் ஒரு பலத்திற்கு மேற்: Lis:
வையாயிருந்தால், ஜலத்தை அவற்றிற்குப் பதினாறு மடங்காகச் சேர்க்க:

வேண்டு; ஒரு பலத்திற்கு.மேல் நாலு பலத்திற்கு மேற்படாமலிருச்
தால் எட்டு பங்கு ஜலமும், ஒரு பிரஸ்த்தம் முதல் ஒரு காரீவரையில்!,
ஜலத்தைக்கொண்- நாலுபங்கு ஜலமும் சேர்ச்சவேண்டும். கேவலம்
ஸ்சே
டோ, க்வாதங்களைக்கொண்டோ, ஸ்வரஸங்களைக்கொண்டோ
ஹம் பக்குவம் செய்ய வேண்டுமென்று கூறப்படுமிடத்து, - . அவற்றில்

கல்கத்தை

முறையே

ஸ்கேஹத்தினும்

பங்கு,

காலிலெரு

. ஆறி

லொரு பங்கு, எட்டிலொருபங்கு இவ்வாருகச் சேர்க்கவேண்டும். எந்த
ஏதே:
மோர் இவற்றில்
ஸ்கேஹபாகத்தில் தயிர், பால், மாம்ஸாஸம்,
Bev கல்கச்தை ஸ்நேஹத்தினும் எட்டில்
னும் சேர்க்கப்படுகிறதோ

பால்

ஒரு பல்காகச் சேர்க்கவும்; இவ்வாறு

முதலியவந்றாலேயே. . .பக்

குவம் பண்ணப்படும் ஸ்கேஹங்களில் SAS பதார்த்தங்கள்

1],

காரீ-காலாயிரத்துத்

தொண்ணாற்றாறு

நன்கு பபக்

பலம்,

பலங்களுக்கு மேற்பட்டு ஒரு பிரஸ். த்தத்திற்கு அஇகப்படாத
இரவ்யங்களுக்கு எவ்வளவு ஜலம் சேர்த்து பக்குவம் செய்ய
மென்பது கூறப்படாவீடினும், இதற்குக். ழ் 4 மடங்கும்,

மேல் 8-மடங்கும் ஜலம்

சேர்க்க

வேண்டுமென்று

ப்தை சோக்க, இவற்றித்கு மத்திமமாக

*மென்பது கருத்தாம். ]

6-பங்கு ஜலம்

சாலு:
கஷாயதீ'
வேண்டு”
இதற்கு

குறிக்கப்பட்டிருப்
சேர்ச்கவேண்டு:

அத்தி-9]
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குவமாவதற்காக காலு பங்கு ஜலமும் சேர்க்கப்படுவது அவசியம். எந்த
.-ஸ்கேஹங்களை ஐக்தவிதங்களுக்குக் குறையாத இரவ. தார்த்தல்கள்
சேர்த்து டக்குவம் பண்ணவேண்டுமென்று கூறப்படுறறதோ, அவத்

நில் ஒவ்வொரு இரவபதார்,ததத்தையும்

ஸ்கேஹத்தித்கு ஸஎமான ௮ள

வில் சேர்க்கவேண்டும்; இரவபதார்த்தங்கள் 'ஐக்.துவிதல்களுக்குச் குறை
வாக இருந்தால், அவற்றை ஸ்நேஹத்தினும் சாலு மடல்காகச் சேர்க்க
லாம். pew குறிப்பிடப்படாமல் வேறு 'இரவபதார்த்தத்தால் ஒரு
-ஸ்கேஹம் பக்குவம்t பண்ணப்பமோறு கூறியிருக்தால்

ஸ்நேஹம் நன்கு

பக்குவமாவற்காக அதில் காலு மடல்கு ஜலத்தைச் சேர்ப்பதுடன், கல்

ஒரு
குத்தையும் ஜலம் விட்டுப் பிசைந்து உபயோகிச்கவேண்டும்,
.ஸ்ரேஹபாகத்திற்கு கவாதம் மாத்திரம் இன்ன சரக்குகளால் பக்குவம்

செய். ப்படவேண்டுமென்று கூறி, கல்கம் முதலியது கூ த ப்படாமலிருக்
BIA, YASH ச்வாதத்திற்கு உபயோூத்த வஸ்.துக்களையே கல்கமாசவும்
கல்கமே சேர்க்காமல் ஸ்கேஹபாகம் செய்வதானால்,
சேர்க்கவேண்டும்.
is ஸ்சேஹத்தை ஸ்வரஸம் முதலிய ஏதேனும் 'இரவபதார்த்தத்தில்

தனியாகப் பக்குவம் செய்யவேண்டும்; ஆனால் ஏதேனும் திரவபதார்த்
தத்தால் மட்டும் பக்குவம் பண்ணப்படும் அவ்வித ஸ்கேஹபாகத்தில்
தால்,
ஏதாவது புஷ்பவகைகளையே சல்கமாக உபயோ௫க்கவேண்டியிருச்
அப்பொழுது அந்த ஸ்நேஹத்தில் காலடங்கு ஜலமும் சேர்த்து பக்கு
. வம் பண்ணவேண்டும்; அவ்வாறு ஸ்கேஹங்களில் புஷ்பகல்கம் சேர்க்ச
வேண்டுமானால், அ௮க்கல்கத்தை ஸ்கேஹத்தினும் எட்டில் ஒரு பங்காகச்
58-11.
சேர்க்கவும்.

ஸ்நேஹம்

பக்தவமானதின்

அறிதறிகள்:_ ஸ்கேஹத்திலிட்ட

.சல்கத்தில் சிறிதளவு எடுத்து விரல்களால் உருட்டினால் அக்சல்கம்
அக்னணியிலிட்டால் சுடர் சுடரென்
.தரிபோல் உருண்டுவரும்; .௮தை
ஸ்கேஹங்கள் பக்குவமாய் .விட்டதற்கு இவை
சப்தமிராது;
இற

பபொதுக்குறிகளாம்; மேலும் அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஸ்நேஹம், கல்
கத்திரவ்யம்கள் இவத்றிற்கு இயற்கையான மணம், நிறம், சுவை
இவைகளும் ஸ்நேஹம் நன்கு.
யாகத் தெரியவரும். ஆனால்

பக்குவமான ஸமயத்தில் வெளிப்படை
தைலபாகத்தில் கன்கு பக்குவமாகிற

ஸமயத்தில் 'நுரையுண்டாய் தைலத்திற்கு வாஸனை முதலிபது தோன்
ஸமயத்தில் நுமைகளுண்டாட்்
தும்; க்ருதபாகத்தில் பக்குவமான
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பிறகு அவை அடங்க க்ருதம் தெளிவாகவும் வானை
தாகவும் காணப்படும்,

முதலியதுடைய

12—184.

மூன்றுவிதமான ஸ்நேஹபாகம்:--ஸ்கேஹபாகம் மிருது, மத்தி
மாம், கடினம் என மூன்று வகைப்படும்.
அவற்றுள் சிறிது கஷாய
முதலியவற்றின் இரஸத்துடன் கூடிய கல்கமுடையதான
ஸ்நேஹ.

யாகம் மிரு துபாகமென்றும், இரஸமேயில்லாமல் சிறிது மெதுவாயுள்ள
கல்கத்துடன் கூடிய ஸ்ரேஹடாகம் மத்திமப:கமென்றும், “சிறிது உரப்
யான

கல்கமுள்ள

ஸ்கேஹபாகம்

கடினபாகமென்றும்

கூறப்படும்,

14—153.
உபயோகிக்கத்தகாத
ஸ்நேஷபாகங்கள்: ட தக்தீதபாகமென்
அம், ஆமபாகமென்றும் ஒளஎஷதமாக உபயோடக்கத்தகாத இரண்டு வித
ஸ்கேஹபாகங்களுண்டு;
கடினபாகத்திர்கு
மேல் முறியுந்தன்மை
படைந்தால் அது தக்த்தபாகம் என்றும்,
மிருது பாகத்திற்கும் குறை
வான பாகம் ஆமபாகம் என்றும் கருதப்படும்.
இவற்றுள் தக்த்தபாக.

மடைந்த ஸ்நேஹம் தாபத்தையுண்டாக்குவதுடன்,
ஊழற்றதாகவுமிருக்கும்; அமபாகமான
ஸ்கநேஹம்
குருகுணமுள்ள தாகவும்

ஆகவே

கூடியதாகவுமிருக்கும். 164.
பாகபேதத்திலை உபயோக

பெரும்பாலும் பய
வீர்யமற்றதாசவும்,.

அக்னிமாந்தீயமுண்டுபண்ணக்

பேதம்:--முற்கூறிய

மூன்றுவித

ஸ்நேஹபாகல்களள் மிருதுபாகமாகச் செய், ஸ்கேஹம் ஈஸ்யகர்மத்தி
அம், மத்திமபாகமான ஸ்கேஹம் ஸகலவிதமான
சிகித்ஸைகளிலம்,
சடினபாகமான ஸ்சேஹம் அப்யங்கத்திலு முபயோகமாகும்; ரோகம்
மூதலியவற்றீன் கிலைமைக்கேற்றவாறு இவத்தில் எது எவருக்கு ஏற்ற

தென்று வைத்தியர் கிச்சயித்துச்கொள்ள வேண்டும்,
174.
ஸ்நேஷங்கள் பழகவேண்டு5.-க்ருதம், தைலம், லேஹ்மம்
முதலானவற்றை ஒரு தினத்திலேயே பக்குவம் செய்து உபயோத்து :
விடக்கூடாது;

இவற்றைச்

லெ காள்"

விசேஷ குணங்களைத் தரும்,

பழகவைத்து

sain

iene

183.

க்ருதங்கள்:
பிப்பலயாதி கீருதம்:--இப்பிலி,
சுக்கு, இர் துப்பு இவம்றில்

மோடி, சவியம், சத் இரகூலம்,

ஒவ்வொன்றும்

ஒவ்வொரு

பலம் சேர்த்து

3 5 B-9.]

மத்யம கண்டம்,
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ஒரு பிரஸ்த்தம் நெப்பை அதற்கு காலு பங்கு பாலில் கலந்து பக்குவம்
செய்யவும்; இந்த கருத; ப்லவீஹரோசங்கள், விஷமஜ்வரல்கள், அக்னி.
மாக்த்யம், அரோசகம் இவற்றைப் போக்கும். 19-20.
சாங்கேரீ கீநதம்:--இப்பிலி, மோடி, சத்திரஞூலம், யானைத் திப்
பிலி, நெரிஞ்சில், சுக்கு, கொத்தமல்லி விதை, வட்டத்திருப்பி, பில்வ
வேர்ப்_ட்டை, குராசானியே:மம் இவற்றை ஒவ்வொரு பலம் இடிக்
துச் சேர்த்து, அறுபத்திநாலுப லம் நெய் ஊற்றி, நெய்க்கு காலுமடங்கு
புளியாமையின் ஸ்வரஸத்தையும், நாலுமடங்கு தயிரையும் சேர்த்து,
சிறுகச் இறுக ச்ருதத்தைப் பக்குவம் செய்பலேண்டும் ; இது ₹சாங்
கேரீ க்ருதம் ? எனப்படுகிறது.
இந்த க்ருதம் கபவாதங்கள், ரஹ
ணீரோகம், ௮:சஸ், வயிந்றுப் பொருமல், குதம் நெகிமுதல், apsr
க்ருச்சிரம், £தபேதி இவற்றைப் போக்குவதில் வெகு சிறந்த ஓளஷ

gt,

21-244,
- மஸிூராதி தீநதம்:--நாறு பலம் சிறு கடலையை ஒரு தரோண
பரிமாணங்கொண்ட ஜலத்தில் சேர்த்து, காலில் ஒருபங்கு கஷாயமாகக்
காய்ச்சி,

பில்ஃவேர் எட்டு

பலமும், கெய்

பதினாறு பலமும்

சேர்த்து

பக்குவம் செய்யவு* ; இது ஸகலவிதமான அ.திஸாரங்கள், இரஹணீ,
ததெபேதி இவற்றைப் போக்கும். 25-61.
காமதேவ கீநதக்:--அமுச்குறாவ்கிழங்கு நாறு பலம், நெரிஞ்சில்
ஜம்பது பலம், இற்றாமூட்டி,
ச் இற்கொடி, இறுமல்லி, நிலப்பனங்
கழங்கு, தண்ணீர்விட்டால் இெங்கு, சாறடை, அரசம்பட்டை, சுக்கு,

குமிழம்பழம். தரமரைக்கிழங்கு, உளுந்து இவை ஓல்வொன்றம் பத்து
பலம், இவற்றை நான்கு தசோணம் ஜலத்தில் சேர்த்து, காலில் ஒரு
பங்காக வற்றக் காய்ச், அதில் ஜீவநீயசகணம் 1, கோஷ்டம், அல்லிக்
கழங்கு, செஞ்சக்தனம், இலவங்கப்பத்திரி, இப்பிலி, திராகைஷ, காஞ்
சொறிக்காய், கருநெ:ப்தல், சிறுகாகப்பூ, காட்டு சன்னாரி, மை ஈன்னாரி,
சிற்றாமுட்டி, பேராமுட்டி, இவற்றைச் தனித்தனியே கால் பலம்
இடித்து, இரண்டு பலம் சர்க்கரையும் கூட்டி, நமாமக் கரும்பின் சாற்
தில் ஓர் ஆடகமும், நெய் ஓர் ஆடகமும் சேர்த்து, சிறுகச் தீயிட்டு பக்கு

வம்

செய்யவேண்டும்.
1.

இந்த கீருதம் இரத்தபித்தம், உரக்ஷதம், ஹலீ

ஜீவநியகணம்:--181-வது பக்கம் பார்க்க,
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மகம், பாண்டு,
சூலை,

ஸ்வரபேதம்,

[அத்தி-9.

வாதரக்தம், மூத்திர கருச்சரம், பார்சவ

காமாலை;

சுச்ரம் க்ஷ்ணித்தல், மாரெரிவு, சரீ ரமெலிவு, ஓஜஸ்
போக்கும் ; கருத்தரிக்காத ஸ்.திரீகளுக்கு கருப்
இவற்றைப்
க்ஷயித்தல்
பம் தரிக்கும் சக்தியையும், புருடருக்கு சுக்லத்தையும் உண்டு பண்ணும்;

இருதயத்துக்கும் மற்ற அங்கங்களுக்கும் பலத்தை விருத்திபண்ணும்
Ants

Qroviward; *£ காமதேவக்ருதம் ??

என்று

இதன்

பெயர்.

27—35.

த்ரிபலாதி கீரகம்:--த்ரிபலை, மஞ்சள், மரமஞ்சள்,

தக்கோலம்,

காட்டு ஈன்னாரி, மை ஈன்னாரி, ஞாழல், சிறு மல்லிகை, பெருமல்
லிகை, தேவதாரு, ஏலவாலுகமென்ற கந்தத்திரவ்யம், கிர் திதகரம்,
அம்மட்டி, நேபாளம், மாகளை, நாககேஸரம், கருநெய்தல், ஏலம்,
மஞ்ஜிஷ்டி, வாய்விடங்கம்,

கோஷ்டம்,

அல்லிக்

சந்தனம், தாளிச்ச_..த்திரி, கண்டங்கத்திரி

கால் பலம் (இடித்துச் சேர்த்து,
ஜலம் சேர்த்து,

சஷாயமாசப்

இழங்கு, இலவங்கம்,

இவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும்

இவை யனைத்துக்கும் காலு மடங்கு
பக்குவம்

செய்து,

நெய்யை அல் சேர்த்துச் காய்ச்சவேண்டும்.

ஒரு

பிரஸ்த்தம்

இந்த கீருதத்தை அபஸ்

மாரம், ஜ்வரம், க்ஷயம், உன்மாதம், வாதரக்த்தம், காஸம், அகணி மாந்த
யம், பிரதச்யாயம், இடுப்புவலி, தருதயகஜ்வரம், சாதுர்த்திக ஜ்வரம்,

மூத்திர

கருச்சிரம், விஸர்ப்பம்,

சொறி,

இரம்குகள்,

பாண்டூரோகம்,

ஸ்த்தாவர ஜங்கமவிஷங்களாலுண்டாகும் தீங்குகள், பிரமேஹ ரோகம்:
கள் இவற்றில் உபயோகிக்கலாம் $ ஸ்.இரீகளுக்கு மலட்டுத் சன்மை
யைப் போக்கவும், பூதங்கள், யக்ஷர்கள், இராக்ஷஸர் இவற்றா லுண்டா

கும் சங்கைகளை அகற்றவும் ஏற்றதாகும். 86-41,
அம்நதாதி கீநதம்:--சர்இற்கொடியைக் கஷாயமிட்டு, ௮க்கஷா
யத்தில் அக்கொடியையே
சூர்ணம் செய்து கல்சமாகச் சேர்த்து,
பாலூ ற்றி, நெய்யையும் சேர்த்து பக்குவம் செய்யலாம்,
இந்த க்ருதம்
வாதரக்தத்தை
க்கிரத்தில்
போக்கும் ; மிகவும் முதிர்ர்துபோன

குஷ்டத்தையும் சமனம் செய்யும்,

42.

மஹாதிக்தக கீருதக:--ஏழிலம்பாலை, அதிவிடயம், கொன்றை,
கடுகரோகிணீ, வட்டத்திருப்பி, கோரைக்கிழங்கு, வெட்டிவேர், தரி
பலை, பர்ப்பாடகம், பேய்ப்புடல், வேம்பு, மஞ்ஜிஷ்டி,, இப்பிலி, ௮ல்

மத்யம கண்டம்,
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.லிக்ழெங்கு, இச்சிலிக்சங்கு, சர் தனம், காஞ்சொறி, தும்மட்டி, பேய்த்
தும்மட்டி, மஞ்சள், மரமஞ்சள், சீந்தில், காட்டு நன்னாரி,

சமை

நன்

தண்ணீர்விட்டாங்தெங்கு,
ஆடாதோடை,
னாரி, பெருங்குரும்பை,
-கழற்சிக்காய், வாலுளுவை, அதிமதுரம், நிலவேம்பு இவை ஒவ்வொன்

றும் கால்பலமெடை, நெய் இவையனைத்தினும் -காலு பங்கு, நெல்லிச்
சனியின் ஸ்வாஸம் நெய்யைச்காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு, ஜலம்
எட்டு பங்கு ; இவ்விதமாக மேற்படி வஸ்துக்களைச் சேர்த்து க்ருதம்
இதை வாதரக்த்தம், குஷ்டம், இரத்த
பக்குவம் செய்யவேண்டும்.
குன்மம்,
பித்தம், இரத்தார்சஸ், - பாண்டுரோகம், இருதயரோகம்,
ஜ்வரங்கள்
விஸர்ப்பம், பெரும்பாடு, கண்டமாலை, க்ஷ தரரோகங்கள்,
க்ருதம்?
*மஹாதித்தகத
இதற்கு
இப்பிணிகளிலு பயோடுக்கலாம்.

எனப் பெயர். &8--46,
காஸீஸாதி க்நதம்: அன்னபேது,
ரைக்இழங்கு, தாளகம்,

மனச்சிலை,

விடங்கம், குங்கிலியம், தேன் மெழுகு,

மஞ்சள்,

்
மரமஞ்சள், கோ

கம்பில்லகம், கந்தகம்,

வாய்

இரஸாஞ்ஜனம்,

வெண்கடுகு,

அறிந் தூரம், கருங்காலி, வேப்பிலை, புங்கையிலை, ஈன்னாரி, வசம்பு, மஞ்
ஜிஷ்டி, அதிமதுரம், ஜடாமாம்ஹீ, சாட்டுவாகை, ். வெள்ளிலோத்தி,

அல்லிக்கிழங்கு,

கடுக்காய்,

தகரவிதை இவற்றில்

ஒவ்வொன்றிலும்

.கால் பலம் எடுதது சூர்ணம் செய்து, ௮ச்சூர்ணத்தை ஒரு தாமிர பாத்
காள்
.தரத்திலிட்டு, முப்பது பலம் கெய் சேர்த்து, வெயீலில் ஏழு

வைத்திருக்கவும். இந்த கருதத்தை குஷ்டம், தத்ர என்னும் படை,

வாதரக்த்தத்தினா
சொறி சிரங்குகள், சூகதோஷங்கள், விஸர்ப்பம்,
கொப்புளம், மண்டை வெடிப்பு,
லுண்டாகும் விஸ்போடமென்னும்
உபதச்சம், காடீவ்ரணம், கெட்டுப்போன இகர விரணக்கள், வீக்கம்,
பகந்தரம், லூதா என் னும் லெந்தியினாலுண்டாகும் விரண விசேஷப்
இது
கள், இவந்றைப் போக்கு௮தற்கு உபயோகித்துக்கொள்ளலாம்;

விரணங்களிலுண்டான

தோஷங்களையகற்றி

அவற்றை

ஆறவும் செய்யும்; பிறகு சர்மத்திற்கு நல்ல நிறத்தையும்

ணும்.

Fabio
உணடுபண்

49-55.

1, இங்கு கூறப்பட்டுள்ள காளகம் முதலியதை சத்தி செய்து
சேர்க்கவேண்டும் தாளகம், மனச்சிலை முசலிய தாதுட்பொருட்களின்
சுத்திமுறை முதலியவைகளைப்பற்றிய விவரங்களை இதே கண்டத்தில்

11-வது அத்தியாயத்தித் காண்க,
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ஜாத்யாதி கீநதம்:--ஜா.இக்காய், வேம்பு, பேய்ப்புடல், மஞ்சள்,
மரமஞ்ள், கடுகரோகணீ£;
மஞ்ஜிஷ்டி, அதிமதுரம்,
தேன்மெழுகு,.
புங்கை, வெட்டி. வேர், ஈன்னாரி, மயில் துத்தம் இவற்றைப்

பொடித்து

கெய்யிற் கலக், அக்னியிலேற்றி பக்குவம் செய்யவும். மர்ம ஸ்த்தா
னங்களை ஆச்ரயித்துண்டாகுபவையும்,
தூர்நீரைப்
பெருக்குப்வை
யும், வெரு ஆமமாக வியாபித்திருப்பவையும், மிச வலியபுண்டுபண்ணுப:
வையுமான விரணங்கள் யாவும் இந்த கீருதத்தைப் பூசுவதல்
ஆறி
விடும். 56-57.
்.

பிந்து கீநதம்;ஏத திரமூலம், சங்கங்குப்பி, கடுக்காய்,

லம், கருஞ்சிெவதை, வெண்டுவதை, கடற்பாலை,

கம்பில்

கொன்றை,

வாளம்,

பீர்க்ரு, சேவதாளீ, அவுரி,
வெண்காச்சணம்,
பொன்னாலங்காய்,
மோடி, வாய்விடங்கம், ககெரோகுணீ, பிரம்மகண்டு
இவற்றில் கால்

கால் பலம் பொடித்தெடுத்து, எருக்கம்பால் இரண்டு பலம்,
பால் ஆறு பலம், நெப் பதினாறு பலம் சேர்த்து
இர்த நெய்யை ஓவ்வொரு

சூலம், உதாவர்த்தம்,

பலமாக

வீக்கம்,

“வித உதரரோகங்கள் இவை
பால், கொள்ளுக்கஷாயம்,

பக்குவம்

கள்ளிப்
செய்யவும்.

உபயோடுக்க குன்மம்,

வயிற்றுப்பொருமல்,

தநிவ்ருத்தியாகும்; பசும்பால்,
உஷ்ணஜலம் இவற்றுள்

குஷ்டம்,

பகந்தரம்,

எட்டு

ஓட்டைப்

ஏதேனுமொன்

றை மேற்படி க்ருதத்திற்கு அனுபானமாக உபயோடுச்சலாம்;
இதில்
ஓவ்வொரு பிந்து உட்கொள்கையிலும் ஒவ்வொரு முறை
வீரேசன

மாகும். பிந்து கருதமெனப்படும் இவ்வெளஷதத்தை நாபியில் தட
வினாலும் பேதியாகும், 568-695,
த்ரிபலாக்நுத௰, இரண்டாவது:--த்ரிபலையின் கஷாயம்,
ஆடா
தோடையின் ஸ்வரஸம், கரிலொங்கண்ணிச்சாறு, ஆட்டுப்பால், கெய்
இவை ஒவ்வோரு
பிரஸ்த்தம் சேர்த்து, அதல்: த்ரிபலை, இப்பிலி,
இிரானக்ஷ, சந்தனம்,
இந்துப்பு, இத்றாமுட்டி, காகோலீ,
க்ஷரகா
. கோலீ, மேத, மஹாமேதா, Wore, 6G,
சர்க்கரை
வெண்தா
மரை, செந்தாமரை, சாறடை, மஞ்சள், மரமஞ்சள்,
அதிமதுரம் ஒவ்
வொன்றையும் கால் பலம் எடை இடித்து கல்சமாசச்
சேர்த்து பக்கு
வம் செய்யவும். இதை
யுபயோடுத்தால் இரவில்
சண் 'சரியாமை,
ஈகுலாந்தமம், சொறி

இரங் ௫, பில்லம், சண்ணில்

நீர்வடிதல்,

படலம்,
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'இமீரம், அஜகம்1 முதலான

மர்ம

-

மத்யம கண்டம்
கொடிய கேத்திர

ரோசங்களும்

இந்த க்ருதம் பானம் செய்வதற்கும், சஸ்யமி 'டுவதற்கும்

64—69.
யோகமானது,
கேளராதி கீநதம்:--மஞ்சள், மாமஞ்சள்,
இழங்கு, ஈன்னாரி, வெண்சர்தனம்,

மிகவும்

இற்றாமல்லி,

செஞ்சர் தனம்,

நீங்கும் ;.
உப

மருளங்

சந்தில், அதிமது

வெ.*டிவேர்,.
ரம், அல்லிக்தெங்கு, காககேஸரம், தாமரை, நெய்தல்,
செய்து,
சூர்ணம்
இவற்றைச்
2
்கள்
மேதா, தரிபலை, பஞ்சவல்கலங
,
ஒரு பிரஸ்த்தம் கெய்
கால்பலமெடையெடுத்து
ஒவ்வொன்றிலும்
யைப் பக்குவம் செய்யவும். இதை யுபயோடுப்பதால் விஸர்ப்பரோகம்,
லூதாயென்னும் இலெந்தி விரணம், கொப்புளங்கள், விஷப்பற்றுகள்,
தீரும்.
குளவி கொட்டுவதாலுண்டாகும் விரணங்கள் முதலியவை
இது *கெளராதி க்ருதம்” எனப்படும், 70-12.

பலாதி த்நதஃ்:--சிற்றாமுட்டி, அதிமதுசம்,

Apps sos,

௪

மூலம், தரிபலை இவற்றில் இரண்டிரண்டு பலமெடுத்து, ஒரு தீசோண
சல்லீரல்,
இறகுகள், பித்தம், குடல்,
ஜலத்தில் சேர்த்து, மயிலின்

அதில் சேர்
-கரல்கள், மூக்கு இவற்றை விலக்க மற்ற உடல்களையும்
த்து, காலில் ஒரு பங்காகக் காய்ச்சி, ஸமபாகம் பால் சேர்த்து, ஒரு படி.
பலம்
செய்யையும், ஜீவரீயகண வஸ்துக்களைத் தனி ததனியே கால்
தலைகோய்,
கல்கமாகவும் சேர்த்து பக்குவம் செய்யவும், Qos GSO
மக்யாஸ்தம்பம், இடுப்புவலி, அர்திதம், காது நாட கேத்திரம் காக்கு
மூதலானவைகளைப்
கோய்கள்
இவந்றிலுண்டாகும்
தொண்டை
பட்டம் இந்த க்ருதம் பருகுவதற் சம், ஈஸ்யமீடுவதற்கும் அப்யன்
ஹேமந்
உபயோடச்சககூடியது.
கத்திற்கும், * காதிலிடுவதற்கும்
காலங்களிலும் உபயோ
தருது, சஏரருத, வஸந்தருது இவ்வித
718-703.
திக்சத்தகுக்தது.

பல்க்ருத5:--த்ரிபலை, அதிமதுரம், கோஷ்டம்,
-சள், கடுகரோ௫இணீ, வாய்விடங்கம்,
1-

நகுலாந்த்யம் முதல்

இப்பிலி,

அஜகம்

வரையிலுமுள்ள

களின் விவரங்களைப்பந்றி 76-ம் பக்கம் முதல் 81-ம்
முள்ள கேத்திரசோக வகைகளைப் பார்க்க.
2.

மஞ்சள், மரமஞ்

கோரைக்கிழங்கு,

பக்கம்

git

ரோகங்

வரையிலு:

அல், அத்தி, அரசு, பூவரசு, கல்லால் இவற்றின் பட்டைகள்

“பஞ்சவல்கலம்' எனப்படும்.

ற
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மட்டி, இறுதேக்கு, வசம்பு, மேதா,

-கோலீ, காட்டு ஈன்னாரி,
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மஹாமேதா,

காசோலீ,

சமை ஈன்னாரி, ஞாழல்,

க்ஷ்ரகா

சதகுப்பை,

காயம்,

சிற்றரத்தை, வெண்சந்தனம், இரத்தசர்தனம்,
இலவங்கம்,
மூக்க
அப்பு, தாமரை, சர்ச்சகளை, ஓமம், வாளம், கண்டங்கத்திரி வேர் இவற்

றைப் பொடித்து கல்கமாகச் செய்து, உயிருடனுள்ள சன்றுக்குட்டி
யுடன் கூடியதும் ஒசே கிறமான துமான பசுவின் பாலினின்றுமெடுத்த
கெய்யில் ஒரு பிரஸ்த்த பரிமாணமும், அதற்கு காலு மடங்கு பாலும்
ஒரு
மம்பாத்திரத்திலாவது
தாமிர
பாத்திலாவது
சேர்த்து,
” நல்ல இஇியீல், புஷ்யகக்ஷத்திரத்துடன் கூடிய சுபதினத்தில், காட்டு,
வறட்டிகளைக்கொண்டு

தீயிட்டெரிக்கவேண்டும்,

அப்பால்

நல்ல

, தனத்தில் இதை உட்சொண்டால்
புருஷருக்கும்
ஸ்த்ரீகளுக்சூம்
தாதுபுஷ்டியுண்டாகும்; மலட்டுத்தனமும் கிவ்ருத்தியாகும்; மதியும்
மேன்யையடையும்; அடிக்கடி

பவள்

இவ்வெளஷதத்தை

அற்பாயுளான

புட்கொண்டால்

கூடியவனும் மிச மேதாவியுமான

புத்திரனைப்

குழந்தைகளைப்

சதாயுஸ்ஸாக

பெறு

ஜீவிக்கக்

பெறுவள்; பரத்வாஜ

. முனிவரால் மொழி. ப்பட்ட இக்த கருதமானது *பலருக்தம்' என்று
வழங்கப்படும்.
77. 844,
வ்நஷாதி கீநதம்:--ஆடாதோடை, வேம்பு, ர்தில், கண்டங்
-கத்திரி, பேய்ப்புடல் இவற்றைச் கஷாயமிட்டு
வடிக்கட்டி,
மெய்
சேர்த்து, மேற்கூறிய கஷாய

பக்குவம்

சரக்குகளையே கல்கமாகவும்

செய்து உட்கொள்ள

விஷமஜ்வரங்கள்,

குஷ்டம், விஸர்ப்பம், வயிற்றுக்கருமிகள்,
-ஸ்.வஸ்த்தமாகும்.
85,86.

சேர்த்து

பாண்டுரோகம்,

அர்சோசோகம்

இவை

பல கீநதம், இரண்டாவது:
மருதோன்றி, செங்குறிஞ்ு) தரி
பலை, €ர்திற்கொடி, சாறடை, பலாசு, மஞ்சள், மரமஞ்சள், சிற்றரத்

தை, மேதா, . தண்ணீர்விட்டான்

இவற்றைக் கல்கமாக

இடித்துச்.

'சேர்த்து, ஒரு பிரஸ்ததம் நெய்யை
காலு மணங்கு
பாலில் சேர்த்து
பக்குவம் செய்து உபயோடுச்கலாம்.
யோதிசூலை, பரிப்லுதம்,
உபப்
ஓதம், வாமகம், அக்தர்முகம், பித்தயோகி,
விப்லுதம்,
ஷண்டிதம்!

1,

பரிப்லுதம் முதலிய

பக்கம் பார்க்க,

யோணி

விகாரங்களைப்

பற்றி 88-வது
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ஆபெ

மத்யம் கண்டம்

கோளாறடைக்த

யோனிகள் .
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. யற்கை

மீண்டும் ஸ்த்ரீ கர்ப்பத்தரிக்கத் தகு தவளாவாள்.

இக்.த இசண்டாவது-:

போச்குவதற்காகவே ஏற்பட்

*பலக்ரு. தமான து” —
டது. 87-90.

தைலங்கள்.
லாக்ஷா தைலம்:--ஓர் ஆடசப்பிரமாணம் செவ்வரக்கை, காலு
பங்கு ஜலத்தில் சேர்த்து, காலில் ஒரு பங்கு மிகும்படிக் காய்ச்ச gar
கம் செய்யவும்; அதில் ௫௬ பிரஸ்த்தப்பிரமாணம் ஈல்லெண்ணெயும்,.
ஓர் ஆடகம் பசுந்தயிரின் தெளிவு நீரும்'சேர்த்து, சதகுப்பை, அமுக்
தரால்கழங்கு, மஞ்சள்,

தேவதாரு,

கடுகரோடணீ,

௮சேணுகம், மரு.

எங்கழங்கு, கோஷ்டம், அதிமதுரம், சக்.தனம், கோரைக்கிழங்கு, சற்ற:
சரத்தை இவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும் கால் பலமெடுத்து சூர்ணம் செய்து.
மேற்படி. தைலத்தில் சேர்த்து, இறுகச் சிறுக தீயிட்டெரிக்கவும். ' இக்.த.
தைலத்தை

வடிக்கட்டி,

அப்யங்கம்

செய்து வச்தால் ஸகல விஷ்மஜ்வ

ங்களும், காஸம், ச்வாஸம், பிர.இச்யாயம், . கழுத்.துப்பிடிப்பு,

இடுப்பு:

பிடிப்பு, வாதரோகங்கள், பித்தரோகங்கள், ௮பஸ்மாரரோகம், உன்மா
தம், யக்ஷராக்ஷஸர்களால் நேரிடும் காற்று சங்கையென்னும் வியாதிகள்;

சொறி ரங்குகள், வயித்றுரோய், அங்கங்களில் பல கஈரணங்களா
ஓண்டாசும்
துர்காத்றம்,
அவயவங்களில் திடீரென்றுண்டாகும்'
துடிப்புகள் மு.தலியலையும் கிவ்ருத்தியாகும்; கர்ப்பிணிகள் இத்தைலத்
தைக்சொண்டு அப்யங்கம் செய்துகொண்டால் அவர்களுடைய கர்ப்பம்
கன்கு புஷ்டியடையும்,
91-96,
அங்காரக தைலக்:--பெருங்குரும்பை, அரக்கு, மஞ்சன், மர
மஞ்சள்,

மஞ்ஜிஷ்டி,

டம், சற்ற.ரத்தை,

தும்மட்டி,

ஜடாமாம்ஹி,

கண்டங்கத்திரி,

இந்துப்பு, கோஷ்:

தண்ணீர்விட்டான்

இவத்றில் ஒல்

வொன்றிலும் ஒரு பலபபி.ரமாணம் சேர்த்து, இவற்றை. ஓர் ஆடகப்பிர.
மாணம் காடியில் சேர்த் து, ஒரு பிரஸ்த்தம் தைலத்தைக் காய்ச்சியெடுச்
கவும்; இதற்கு *அங்காரகதைலம்? எனப் பெயர்; இத்தைலம் ஷகலவித

ஜ்வரங்களையும் போக்கும்... 97,98.
நாராயண தைலம்:--அமுக்கிறாங்கழங்கு,
வேர், பாதிரி, சிறுவழுதுணை, கண்டங்கத்திரி?

ணப
நெரிஞ்சில்,

பில்வ
பேரா.
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முட்டி, வேம்பு, பெருவாகை, சாறடை, முதியாற் கூந்தல், ௮௫ல்
இவற்றைத் தனித்தணியே பத்து பலமெடுத்து, காலு ச்ரோணம் ஜலச்

-இல் சேர்த்து,

காலில்

ஒரு

பங்காகச் காய்ச்சி 'வடி.ச்கட்டி, அ.இல் ஓர்

ஆடகப்பிரமாணம் மல்லெண்ணெயும், தண்ணீர்விட்டான் Sips Ges
சாறு ஓர் ஆடகமும், தைலத்திற்கு நாலுபங்கு பாலும் சேர்த்து, அப்
பால்

கோஷ்டம்,

மாம்ஷி) இந்துஃபு,

ஏலம்,

சக்தனம்,

பெருங்குரும்பை,

அமுக்கிறாக்கிழங்கு, சிற்றரத்தை,

வசம்பு, ஜடா

சிற்றாமுட்டி,

சதகுப்பை, தேவதாரு, சிறுமல்லிகை, பெருமல்லிகை, ர்ச் திதகரம்,
இவற்றில் இரண்டிரண்டு பலம் பொடித்து கல்கமாகச் சேர்த்து, தைல

த்தைப் பக்குவம் செய்யவும்:

அத்தைலத்தை

ஈஸ்யமீடுவதற்கும், அப்

, யங்கத்திற்கும், பாகம் பண் ணுவதற்கும், வஸ்.இி செய்வதற்கும் 'உபயோ

இச்கலாம்.

இதனால் பார்ச்வவாய, ஹநுஸ்தம்பம்,

மக்யாஸ் தம்பம், கள

.தீரஹம், பொட்டைத்தலை, செவிட்டுத்சனம், கால் கடக்கமுடியாமற்
போய்விதெல், கடி.க்்ரஹம், சரீரம் மெலிவுறுதல், இந்தரிபங்கள் மந்த
மாய் விடுதல், இரசத்தக்ஷயம், 'சுக்ரக்ஷயம், கூயரோகம், Qari, wo
வ்ருத்தி, அண்டரோகசம், தந்தரோகமங்கள், சிரோக்ரஹம், பார்ச்வசூலை,
“மொண்டிய-ய்விடுதல், புத்தி மந்தப்படுதல், க்ரு.த்ரஹீ $இவை முதலிய
.அனேகவித வாதரோகங்களும் சாக்தமாகும்; இதனுடைய
பிரபாவத்தி
னால் மலட்டுத்தன்மையும் நீங்கி ஸ்த்ரீ குமர்தையைப்பெறுவள்,
இச்

,தீத் தைலத்தை யுபயோடுத்துவச்தால் மணிகர்
குதிரை முதலிய மிருகஜாஇகளும் மேற்கூறிய

மட்டுமேயல்ல, யானை,
பிணிகளிலிருக்து விடு

பட்டு ளெளக்கியமடையும்.
துஷ்ட அஸுரரை காராயணன் காசமாக்
இய துபோல், வாதரோகங்களை அடியோடு அகற்றுவதற்கு இத்தைலம்
உத்தமெளஷ மாகும்,
991084,

.

வாரணி

தைல&:--அருகம்

புற்களின்

களைச் களைந்து, அதில் மூன்று பலமெடுத்து

பலம் தைலத்தை

அதில் சேர்த்து ஒரு

வடபுறமாயோடும் வேர்
இடிச்சு,

பன்னிரண்டு

க்ஷ்ணகேரம்

காய்ச்சவும்.

பன்னிரண்டு உளுர்செடை தைலத்தைச் சேர்த்துக்கொண்டு புஜித்தூ
aig

கைநடுக்கம்,

தலைகடுச்கம்,

மர்பாவென்னும்

கழுத்திவள்ள மாடி

Geeதின். சடுக்கம்கம்
மின்
10%,்டாகும் கழுத்
--1ொலுண
109ச்சய
இரும், தளர்

ம்
த்தைத்துும்
இவையனைஇவையன
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பாலா தைலம்:--த்றாமுட்டி வேர்க்கஷாயம், தசஞூல சக்வாதம,
'கொள்ளுக்கஷாயம்,
யவதாணிய க்வாதம், இலக்தங்கொட்டையின்
க்வாதம், பால் இவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் எவ்வெட்டு பாகமும்,
தைலம் ஒரு

பாகமும் சேர்த்து,

ஜீவரீயகணம்,

தண்ணீாவிீட்டான்,

தேவதாரு, மஞ்ஜிஷ்டி, கோஷ்டம், கல்மரம், ரொர்திதகரம், ௮ல்,
"இந்துப்பு, வசம்பு, சாரடை, ஜடாமாம்ஷீ, காட்டு ஈன்னாரி, மை ஈன்
னாரி, இலவங்கப்பத்திரி, சதகுப்பி, அமுக்கிறாங்கிழங்கு, ஏலம் இவத்
நையெல்லாம்

இடித்து கல்கமா

யுபயோகித்த,

தைலத்தைப் பக்குவம்

'செய்யவும். கருத்தரிக்காத ஸ்த்ரீகளுக்கும், சகரம் க்ஷ்ணித்த புருட
க்கும், வியாயாமமென்னும் அதிகமான தேஹப் பயித்சியினால் மெலி
ந் துபோன சரீரமுடையவருக்கும் பிரஸவித்த ஸ்திரீகளுக்கும் இத்
தைலம் மிக உபயோகமானது ழ ஸுிகளுக்கும் அரசருக்கும் இத்தை
லம் ஏற்றது;
ஸகல
வாத ரோகங்களையும்
போக்கும் ; இதத்கு

““பலாதைலம்” எனப் பெயர்,

111-116.

ப்ரஸாரிணீ தைலம்:--நாறு பலம் மு.தியார்கூச்தலை ஒரு த்ரோ
ணம்

ஜலத்தில்

சேர்த்து, காலில்

-ஸமமாகத் தயிரும்,

ஒரு

பங்காகக்

காய்ச்சி, அசத்கு

தைலமும், காடியும், தைலத்தினும்

ஈ.லு பல்கு,

பாலும்
சேர்த்து, அதிமதுரம்,
மோடி,
இத்திரமூலம்,
இந்துப்பு,
வசம்பு, மூதியார்கூர்தல், தேவதாரு, சிற்றாத்தை, யானைத் தஇப்பிலி,
-சேராங்கொட்டை, சதகுப்பி, ஜடாமாம்ஸி இந்த சல்கதிரவ்யங்களை
“யெல்லாம் இடித்துத் தைலத்தினும் எட்டிலொரு பங்காகச் சேர்த்து
பக்குவம் செய்யவும். 'இத்தைலம் வாதரோகங்கள், கபத்தினாலுண்டா

கும் ரோகங்கள், கூன்விழுதல்,
தம்,

ஹநுஸ்தம்பம்,

-விஷமமான
“போக்கும்.

முடவனாகுதல்,

இடுப்புவலி,

வாத ரோகங்கள்
117-121.

கீரத்ரஹீ;

கழுத்துப்பிடிப்பு,

இவை

அர்த

மற்றுமுள்ள

யஊனைத்தையும் சக்கரத்தில்

மாரஷ தைலம்:--உளுந்து, யவதாணியம்,; ஆழிவிதை
கண்
உங்கத்திரி, பூனைக்காலி, மருதோன்றி, நெரிஞ்சில், பெருவாகை இவ்
“வொவ்வொன்றையும் எவ்வேழு பலமெடுத்து, காலுமடல்கு
ஜலம்
சேர்த்து,

-ம்டை,

காலில் ஒரு

பங்காகக்

இலந்தங்கொட்டை,
*

காம்ச்சி

யெடுச்சவும்.

சணல்விதை,

கொள்

பரு.த்திக்கொ

ஒவ்வொன்றை

176.

சார்க்கதர. ஸம்ஹிதை.

[அத்தி - 9...

யும் பதினான்கு பலமாக காலு பங்கு ஜலத்திலிட்டு, காலிலொரு பங்கு
மிகும்படி, காய்ச்சி யெடுத்துச் கொள்ளவும் ; ஒரு பிரஸ்த்தம் ஆட்
டிறைச்சியை அறுபத்துகாலு பலம் ஜலத்தில் போட்டு, அதையும் காலி
லொரு

பாகம் குறையுமாறு

பக்குவம் செய்தெடுக்கவும் ;

இந்த கவா

தங்களை யெல்லாம் ஒன்றாகச் கூட்டி, ஒரு பிரஸ்ததம் ல்லெண்ணெய்-

சேர்த்து, 2க்இல், கோஷ்டம், சுக்கு,சிற் 22.த்தை, சாறடை, ஆமணக்கு,
இப்பிலி, சதகுப்பை, சிற்றாமுட்டி, முதியார் கூந்தல், ஜடாமாம்ஹி,.
கடுகரோகண் இவ்வொவ்வொன்றிலும் அரைப்பலமெடுத்து * சூர்ணம்
செய்து, மேற்படி தைலத்திலிட்டு சறுகச்சிறுகத் தீயிட்டெரித்துப்.
பக்குவம்

செய்யவும்.

இத்

பார்ச்வவாயுவு, ஆக்ஷேபகம்,
ளின்

நடுக்கம்,

போக்கும்.

தலை

இதற்கு

தைலம்,

கரீவாஸ்தம்பம்,

ஊருஸ்தம்பம், .

நடுக்கம், விச்வா€

(மாஷதைலம்?

சதாவரீ தைலம்:--தண்ணீர்

அபபாஹுகம்.

அபதாசகம்,

முதலிய

எனப் பெயர்,

விட்டால்

கை

கால்க.

வாதரே:கங்களைப்.

122-180,

தெங்கு, இற்றாமுட்டி,

பேராமுட்டி, சிறுமல்லி, பெருமல்லி, ஆமணக்கு, அமுக்கிறால் கழங்கு,
நெரிஞ்சில், பில்வவேர், காவட்டம்புல், மகுதோன்றி இவ்வத்தில் ஓவ்.
'வொன்றிலும் ஒன்றரை: பலமெடுத்து, அனைத்தையும் காலுபங்கு

ஜலத்தில் சேர்த்து, காலிலொரு

பங்காகக் காய்ச்ச, ௮ல் ஒரு

பிரஸ்:

தத்தம் தைலமும் ஒரு பிரஸ்த்தம் பாலும், ஒரு பிரஸ்த்தம் தண்ணீர்
விட்டாங்கிழங்கின் சாறும், ஒரு

பிரஸ்த்தம்

ஜலமும்

சேர்த்து,

சண்:

ணீர் விட்டாங்கழெங்கு, தேவதாரு,
ஜடாமாம்ஹி, இரந்திதகரம், சந்த
னம், சதகுப்பை, சிற்றாமுட்டி, கோஷ்டம், ஏலம், கல்மரம், கெய்தல்,.

ருத்தி, மேதா, ௮ திமதுரம், காகோலீ,

ஜீவகம்

பலம் விதமெடுத்து சூர்ணம் செய்து

கல்கமாகச் . சேர்த்து,

இவற்றை.

கால் கால்

சாண _த்தினாலான வதட்டிகளிட்டு எரித்து “பக்குவம் செய்யவும்,

பசுஞ்,

இத்

தைலத்தை யுபயோகத்தால் புருடனுக்கு வீர்யவ்ருத்தி யுண்டாகும் ;:
ஸ்த்ரீ களுக்கும் கருப்பையைப் பற்றிய கோளாறுகள் கழிர்து கருத்த
ரிக்கும் கிலையுமேற்படும்; யோனியிலுண்டாகும் சூலையும்
bags B

யாகும்;
போகும்;

மேலும்

சரீரம் முடியவுமுண்டாகும் வலியும்

காமாலை,

லுண்டாகும் வியாதிகள்,

பாண்டுரோகம்,

கருத்ரஹீ,

தலைவலியும்

-திருத்ரிமவிஷஸம்பர்தத் இனா.

ப்லீ ஹரோகம், க்ஷயம்,

மேஹ
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கூடிய

தாபத்துடன்

-சண்டாபதாநகம்,

ரோகங்கள்,

ப்ரதரமென்னும்

றும் பொருமல்,

இவற்றையும் இத்தைலம்

இரத்தபித்தம்

வாதரக்தம்

வயித்

பெரும்பாடு,

வாதபித்தம், அர்திதம், இரச்த்த

நிவ்ருத் A

செய்யும், *சதாவரீதைலம்? என்னும் Qiidpnp SGapeoeéCrumre
கூறப்பட்டது.
தைலம் பக்குவம்
செய்வதற்கு முன்,
“ஓம் காசா
யண்யை ஸ்வாஹ.” என்ற மக்திரத்தைச் சொல்லி, வடக்குமுகமாய்
நின் றுகொண்டு கருங்காலி மரத்தினால்

ey Sena ster
ஸ்வாஹா?”

லெட்டி* யெடுக்கவும்;
என்கிற

மந்திரத்தையும்

செய்த கோடரியைச்சொண்டு

**ஓம்

ஸர்வவ்பாஇவிராசிச்யை

சொல்லிக்கொண்டே

மூலிகை

களைப் பிடுங்கவும், **ஓம் குமார ஜீவிக்யை ஸ்வாஹ.?? என்ற மந்தி
ரத்தை மோதி ஓஷ $திகளைப் பக்குவம் செய்யவும். 181-189.
காஸிஸாதி நைலக்:--அன்னபேதி, நீர்த்திப்பிலி, கோஷ்டம்,
சுக்கு, இப்பிலி, இந்துப்பு, மனச்சிலை, அலரி, வாய்விடங்கம், சித்திர
மூலம், ஆடாதோடை, நேபாளம், மீர்க்கம்விதை,
காககேஸரம், தாள
கம் இவற்றில் கால் பலமெடையெடுத்து இடித்து, கல்கமாகச் செய்து
ஒரு பிரஸ்த்தம் தைல.த்தைப் பக்குவம் செய்யவும்; இதில் கள்ளிப்
.பால் இரண்டு பலமும், எருக்கம்பால் இரண்டு பலமும், தைலத்தித்கு
நரலு மடக்கு
பசு மூத்திரமும் சேர்த்து எரித்துக்
தைலத்தைத்
தயார் செய்து கொள்ளவும்.
அர்சஸ்ஸுகளை அகற்ற கரகாதன் என்
பவரால் இத்தைல முறை கூறப்பட்டது ; இதை அர்சஸ்ஸென்னும்

மூல முளைகளின்மேல் தடவ, ௮வை க்ஷ£ரத்தினால் எரிக்கட்பட்டவை
உதிர்ந்துவிடும்ழ
போல்
ஆனால்
இது
குதச்வாரத்திலடங்5;ப
சர்மம் முதலியவற்றிற்கு
யாதொரு தீங்கைய
முண்டுபண்ணாமல்,
க்ஷ£ரத்தினால் நிறைவேற்றப்படும் குணங்களை யுண்டுபண்ணி பிணி
யாளிக்கு ஸெளச்ூடெத்தைத் தரும். 140-143.
பிண்ட தைல௰்:--மஞ்ஜிஷ்டி,

மதுரம்,

தேன்மெழுகு

இவை

sae,

மட்டிப்பால்,

ஆமணக்கெண்ணெய் இருபது பலம் சேர்த்துத்
தைலத்தைப்
வம் செய்யலாம்; இது பிண்ட தைலம்' எனப்படும்; இத்தைலம்

சச்த்தத்தைப் போக்கும்,

1444.

அதி

ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பலம்,
பக்கு
வாத

அர்க்க தைல௰்:--எருக்இலையிலிருந்து சாறு பிழிந்து அச்சாத்
நில் மஞ்சளைச் சூர்ணம் செய்து சேர்த்து, கககெண்ணெயையும் கூட்டி

12
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பக்குவம் செய்யப்படும் தைலத்சைக்
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தடவிவந்தால் சிரங்கு,

sears

கடுவான், சொறி முதலிய ச£ம வியாதிகள்: நீங்கும். 1454.
மரிசாதி தைலக்:--மீளசு, தாளகம், சவெதைவேர், செஞ்சர் த
னம், கே.ரைக்கிழங்கு, மனச்சிலை, ஜடாமாம்ஹீ, மஞ்சள், மரமஞ்சள்,
தேவதாரு, தும்மட்டி, அலரி, கோஷ்டம், எருக்கம்பால், ஒஷ்வொன்
றும் கால் பலமும், அரைப்பலம் ஈரபியும், ஒரு பிரஸ்த்தம் கடுகெண்
ணெயும், இலையனைத்துக்கும் இருமடக்கு ue மூத்த இரமும், இரு
மடங்கு ஜலமும் சேர்த்து பக்குவம் செய்து, வெண்குஷ்டம், குஷ்டம்,

புண்டரீகமென்னும் படை,
சண

சிரங்குகள்,

தலையிலுண்டாகும்

இரத்த

சொறி இவற்றில் இச்தைலச்தை
தைலம்? எனப்படும். 140-150,

புபயோடுக்கலாம்.

தரிபலாதி தைலம்:--த்ரிபலை,
மரமஞ்சள், செஞ்சக்தனம் இவற்றால்
த்தை செஸ்ஹிலுண்டாகும் சில

செய்துகொள்ளலாம்.
்

சிரங்குகள்,

தோஷத்தினாலுண்டாகும்

ஸாதா

சர்மவியாதி,

இது

“*மரிசாதி

வேம்பு, கிலவேம்பு,
மஞ்சள்,
பக்குவம் செய்யப்பட்ட தைல

விரணங்களைப் பே-க்க

அப்யல்கம்

15'.

நிற்ப தைலம் --வேப்பங்கொட்டைகளைக்
கரிஏலாங்கண்ணிச்
சாற்றில் பாவனை செய்து, அவ்வாறே இணிசயிலைச் சாற்றிலும் ௮வ
ந்றை மீண்டும் பாவனை செய்து,
அவ்வித்துச்களை cess,
அவற்றி
லிருந்து எடுக்கப்படும் தைலத்தை
serio
யுபயோ௫க்க
அகாலத்தி
லுண்டாகும் நரைத்தலைப் போக்கும் ழ இத்தைலமுபயோடுச்சையில்

பாலையும் அன்ன த்தையமே அஹாரமா

யுட்கொள்ளவேண்டும்,

1521.

யஷ்ட்யாதி தைல௰்.--அ இமதுரம், பால், புதிய நெல்லிக்சனி
இவற்றை க்வாதம் செய்து, அதில் தைலத்தைப் பக்குவம்
செய்யவும்.
இதை ஈஸ்யகர்மத்தி ஓபயோடுக்கத் தலைமயிர்களையும்
தாடி மீசை
களையும் கருகிறமாகச்

செய்பும்,

1534.

.
கரத்ஜாதி தைலம்:--புங்கை, சத்தரமூலம், ஜாதிக்காய் அலரி
இவற்றைச் சேர்த்து க்வாதம் செய்து, அதில் தைலம் பக்குவம் செய்ய
லாம்.
(மேற்கூநீய பதார்த்தங்களையே இத்தைலத்தில் கல்கமாகவும்
உபயோடிக்கவேண்டும்.
இத்ல.தலத்தை அப்மங்கம் செய்துகொள்ள

இந்தரலுப்தம்”?

என்னும் மயிர்களுதிரும் சோகம் இரும்.

1544,

தீலிந்யாதி
மருதோன்றி,
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“மத்யம கண்டம்,

«4 55-9.)

தைலக்:--அவுரி,

மருதம்பூ,

தாழைவேர்,

வேல்கைமாத்தின்

கரிசிலாங்கண்ணீ

புஷ்பம்,

இப்பிலி, என் த்

ஏரக்இதகரம், தாமரையின் ழெங்கு கொடி இலை புஷ்பம், அயபஸ்மம்/
ஞாழல், மாதளையின். பட்டை,
லுள்ள உலர்ந்ச சேறு இவை

€க்தில், தரிபலை, தாமரையோடையி
ஒவ்வொன்றும் கரல் பலமெடை சேர்

த்து சல்கமாகச் செய்யவேண்டும்; முதலில் தரிபலதி கவாதத்திலும்,
.கரிலாங்கண்ணிச்சாத்றிலும் தைலத்தைக் காய்ச்சி, பிறகு gal aps
லியதாலான கல்கத்தை அதில் சேர்த்து பக்குவம் செய்யவேண்டும்.
இத்தைலம் மயிர்களை உதிரவிடாமல் கருகிறமாகச் செழிக்கச் செய்யும்;
௮காலத்திலுண்டாகும்

கரைத்தலைபும் போக்கும்;

தலையிலுண்டாகும்

-வெடிப்புகளையும், உபஜிஹ்வாரோகத்தைபும் குணமாக்கும்.155--1584.
ப்நங்கராஜ நைலக்:--சரிலொங்கண்ணிச்

சாத்றுடன்

னதலம்

சேர்த்துக் காமச்?) ௮ல் இரும்புக்கட்டம், தரிபலை, ஈன்னாரி இவற்
றைக் கல்சமாகச் சேர்த்து பக்குவம் செய்பலாம்.
இத்தைலத்தால்

வெடிப்பு, அகாலத்திலேற்படும் ஈரைத்தல், சொதி
தல் இவை நிவ்ருத்தியாகும், 159, 100.
டுரிமேதாதி

தைல௰்:--தாறு

பலம்

சிரங்கு, மயிரு இர்

வெள்வேலம்பட்டையஞை

இடித்து, ஒரு திரோணம் ஜலத்தில் பக்குவம் செய்யவும்; அதை நாலில்
ஒருபாகமாகச் சுண்டக் காய்ச்சி, வடிக்கட்டி
பெடுத்துக்கொண்டு,
இரண்டு பிரஸ்த்தங்கொண்ட தைலத்சைச் சேர்த்து, பிறகு வெள்வே
லம்பட்டை,
இலவங்கம், காலிக்கல், ௮௫ல், தாமரைக்கழங்கு, மஞ்
ஜிஷ்டி, வெள்ளிலோத்தி, இலுப்பை, செவ்வரக்கு, அல், கோரைக்
கிழங்கு, இலஃங்கப்பட்டை, ஜாதிக்காய், கர்ப்பூரம், தக்கோலம், கருங்
காலி, சந்தனம், காட்டாத்திப்பூ, சிந்றேலம், காககேஸசம், இ தேக்கு.

இவற்றில்

ஒவ்வொன்றிலும்:

கால்

பலமெடையெடுத்து,

சல்கமாகச்

செய்து தைலத்தில் சேர்த்து பக்குவம் செய்.பவும்.
இத்தைல த்தை
யுபயோடுத்தால் வாயிலுண்டாகும் புண்கள், தசைகள் கெட்டுப்பேடி
தல், கரைத்தல், பல் சொத்தைப்பிடி த்தல், பல்லில் தவாசம் விமுதல்,

பல் கருகிறங்கொள்ளல், பல் சிலிர்த்தல், பல்லில் 2ழ்ச்கட்டியுண்டஈ.
,தல், பற்களில் கிருமியுண்டாதல், பத்களில் துர்காத்ந மேத்படுதல்

380.
நாக்கு,

சார்ங்க தார ஸம்ஹிதை
தவடை,

உதடுகள்
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இவற்றிலுண்டாகும்

வியாதிகள்

யனைத்தும் தீரும். 161.--165%,
ஜாதீபல்லவாதி

தைலம்:--ஜா.தி,

இவற்றின் தளிர்கள், தேன்மெழுகு,
மரமஞ்மள்,

கடுகரோ€ணீ),

இவை

வேம்பு, பேம்ப்புடல், பச்டிவை

அதிமதுரம், கோஷ்டம், மஞ்சள்,.

மஞ்ஜிஷ்டி,,

தாமரைக்கழங்கு,

வெள்ளி'

லோத்து, கடுக்காய், கருநெய்தல், மயில் துத்தம், ஈன்னாரி, பச்சிலையின்
வித்து இவற்றை ஸமயெடையாகச்சேர்த்து இடித்து கஷாயம் செய்து,.
அதில் தைலம் பக்குவம் செய்யவும். நாடீவ்ரணம்,

கொப்புளம்,

சொறி,

ஓரங்கு, ஸத்யோவிரணம், ஈகம், பற்கள் இலை தாக்குவதாலுண்டா
கும் விரணம், மற்றும் கெட்டுப்பான விரணங்கள் இவற்றிலெல்லா
முபயோகமாகும். 166--1695.
ஹிங்கீவாதி தைலம்:--காயம், தும்பில், 1 சுக்கு இவற்றைக் கடு”
செண்ணெயில் சேர்த்துச் காய்ச்சவும்.

இத்தைலத்தைக்

காதில் விட்டு'

வந்தால் காதுலலி கிவ்ருத்தியாகும். 1705.
பாலபில்வ
தைலம்:--பில்வயிலைத்தளிர்களைப்
பசுஞூத்திரத்
தில் அசைத்து, தைலத்தில் அ௮க்கல்கத்தையும், ஆட்டுப்பாலையும், ஜல்
தையும் சேர்த்துக் காட்ச, காதில் விட்டு வந்தால் செவிட்டுத்தன்மை

யும் போய்விடும். 1713.
பாலழலகாதீ தைலம்:--இளம் முள்ளங்கிக்கழங்கு, கடலை Ups
லிய இரட்டைப்பிளவான பருப்புகளுள்ள சல தகாணியள்கள் இவற்
றை எரித்தெடுக்சப்படும் க்ஷாரங்கள், ஸர்ஜக்ஷாரம்,
யவக்ஷாரம், பஞ்ச
லலணங்கள், பெருங்காயர், முருங்கை, சக்கு, தேவதாரு, வசம்பு.
கோஷ்டம், சதகுப்பி, மரமஞ்சள், இர இிதகரம், கோரைக்ழெங்கு.
இவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும் கால் கால் பலமெடுத்து கல்கம் செய்து,.

ஒரு பிரஸ்த்தப்

பிரமாணங்கொண்ட

தைலத்திற்

மரச்சாறு, மாகளஞ்சாறு, மதுஸுடுக்தமென்னும்

சலந்து,

வாமை

ஒருவித காடி

இவற்:

றைத் தைலத்திலும் நான்கு மடங்கு அதிகமாகச் சேர்த்துத் தைலம்
காய்ச்சவும்.

காதில் சீழ்வடிதல்,

தனம், காதில் கருமீயுண்டாதல்,
1,

காதிரைச்சல், காதுவலி, செவிட்டுத்
மற்றுமுள்ள

காதைப்பற்றிய வியாதி:

தும்பில் என்பது ௮சோசமரத்தைச் சேர்க்க ஒரு ஜு.தி,
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கள்,

- மத்யம கண்டம்

முகத்திலுண்டாகும்

பலம்,

இவ்வனைத்தையும்

இத்தைலம்

ஒரு பிரஸ்த்தம், தேன்

[எலுமிச்சம்பழரஸம்

கிவ்ருத்தி செய்யும்.

சான்கு

நேரய்கள்

181

இப்பிலிப் பொடி ஒரு பலம்

இவற்றை

ஒரு

மட்பாத்

இரத்இல் ஒன்றாகள் சேர்த்து, பாத்திரத்தின் வாயை மூடி, தாணி௰ச்
களஞ்மயெத்தில்

ஒரு

மாதகாலம்

வைத்தெடுத்தால்

அது |

eae

தம் எனப்படும்]
172—1774.
பாடாதி தைலம்: -வட்டத்திருப்பி,
மஞ்சள்,
மரமஞ்சள்?
'பெருங்குரும்பை, இப்பிலி, ஜுா.இிமல்லியின் தளிர், நேபாளம் இவற்
ஜைச்

சேர்த்து

பக்குவம்

செய்த

தைலத்தை

சஸ்யமிட்டால்

காட்

பட்ட பீசஸரோகம் தீரும், 1784.
தஷ்டாதி தைலம் அலல்து கீகுதல்:--கோஷ்டம்,

பில்வவேர்ட

.இப்பிலி,

இப்பதார்த்

சுக்கு,

திராக்ஷை

இவற்றைக்

கஷாமமிட்டு,

தங்களையே கல்கமாகவும் சேர்த்து, தைலமாவது கருதமாவது பக்கு
வம் செய்து, அத்தைலம் அல்லது கருதத்தைக் கொண்டு நஸ்யமிட
(ஜலதோஷத்தினாலுண்டாகும் ௮இக தும்மல் தணிந்துவிடும்.. 119.
வ்யா்கீரியாதி
தைலக்:--சண்டங்கத்திரி, நேபாளம், வசம்பு,
.மூருங்கை; துளஸி, தரிகடு, இந்துப்பு இவற்றைக் கல்கமாகச்செய்து

பக்குவம்

செய்யப்படுகிற

தைலத்தை

ஈஸ்யமாக

உபயோடுத்தால்

(மூக்கில் சழ்வடிச்து தூர்சாற்ற மெடுப்பது நிவ்ருத்திபாகும். இதனால்
குடலின் பாசகசக்தியும் விருத்தியாகும். 180$.
&நஹதாமாதி தைலம்:--- ஒட்டடை, இப்பிலி, தேவதாரு, யவ
க்ஷ£ரம், மஞ்சள், இந்துப்பு, காயுருவிவிதை இவந்றால் பக்கு௮ம்
செய்த தைலம் காஸார்சஸ் என்னும் மூக்லுண்டாகும் வித்ரதியைப்
'போக்கும். 1815.
, சாறு,

வஜ்ாதைலல்:--கள்ளிப்பால், எருக்கம்பால், . ஊமத்தையிலைச்
சஇத்திரமூலத்தின் சாறு, , எருமைச் சாணிப்பால் இவற்றைச்

சமமெடை

யெடுத்து,

அனைத்துக்கும்

“சேர்த்து, தைலம் மட்டும்
யும் அத்தைலத்தை

மிகும்படியாய்

அதற்கு காலு

'இல் சேர்த்து, தைலம்

மிகுமாறு

மடங்கு

பக்குவம்

-தந்தகம், இத்திரஞூலம், மனச்சிலை, த-ளகம்,

ஸமமாக

ஈல்லெண்ணெய்

காய்ச்சி யெடுத்து,
அளவான

மறுபடி

பசு . மூத்திரத்

செய்தெடுக்கவும்.
வாம்விடங்கம்,

பிறகு
௮திவிட

6

வம்,
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வச்ஸநாபி,

ஜடாமாம்ஷீ,.

வசம்பு,

கோஷ்டம்;

பேய்ச்சுரை,

தேவதாரு
தீரிகடு, மரமஞ்சள், அதிமத:ரம், ஸர்ஜக்ஷாரம், ஜீரகம்,
இவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும் கால்பலமெடுத்து சூர்ணம் செய்து எண்:
ணெயில் சேர்த்து பக்குலம் செய்யவேண்டும். இதற்கு வஜ்ர தைலம்
குஷ்டங்:
எனப் பெயர். இதை அப்யங்கம் செய்துவந்தால் ஸகல
்
களும் தீரும், 182-186.
வெதைவேர்?
நேபாளம்,
தைலம்:--அலரிவேர்,
கரவீராதி
க்ஷ£மம்
எரித்தெடுத்த
யுலர்த்தி
இவற்றை--வாழமரத்தை
SiG
அத்தைலத்தை
காய்ச்சி,
கரைக்க ஜலத்தில் சேர்த்து, அதில் தைலம்
187.
மயிர்களை உதிர்ப்பதற்கு உபயோடக்கலாம்.
லாக்ஷா சந்தனுதித்

ஈகமென்

தைலம்:--சச்.தனம், வெட்டிவேர்,

னும் கந்தஇரவ்யம், மரமஞ்சள், அ;இதமதுரம், கல்மரம், தாமரைக்
இழங்கு, மஞ்ஜிஷ்டி, ஸரளமரப்படை, தேவதாரு, குருவேர், ஏலக்
காய், புல்கை, சாககேஸரம், இலவங்கப்பத்திரி, முறமென்கிற வாஸனை
வஸ்து,

ஜடாமாம்வீ,

தக்கோலம்,

மஞ்சள்,

கோரைக்கிழங்கு,

ஈன்

இலவங்கம், அல், குங்குமப்பூ, இலவம்சப்
னாரி, கடுகரோணெ,
- பட்டை, அரேணுகம், ஈளி யென்னும் கந்தத் திரவ்யம் இவற்றை
நீர்
மெடுத்துப் பொடித்து, தயிரின்மேலுள்ள தெளிவு
ஸமபாக
எடுத்து, அதில் தைலத்தையும் முற்கூறிய வஸ்துக்களின் கல்கத்தை
காலு:
யும் சேர்க்கவேண்டும்; தயிரின் தெளிவு நீர் தைலத்தினும்
மடங்கு அ.இிகமாயிருக்கவேண்டும்; ௮.த்தைலத்திற்கு ஸமான பாகம்
Gran
கஷாயமும் சேர்க்கவேண்டும், இத்தைலம்
செவ்வரக்குச்
போக்கும்; பலத்தை விருத்தி செய்யும்; அபஸ்மா எம்,
தோஷங்களைப்
ஜ்வரம்,

உன்மாதம்,

பேய்

பிசாசு

முதலியவற்றையும்

அகற்றும்.

ஆயுளை விருத்தி செய்யும்; சரீரத்திற்கு புஷ்டியைத் தரும் ; வகர
ணம் செய்வதில் உத்த மெளஷதம்; விசேஷமாக க்ஷ்யரோகம், இரத்த
பித்தம் இவற்றைப் போக்கும், 188—191}.
வசாதி. தைலம்:--லசம்பு,
தேவதாரு, சுக்கு,

கடுக்காய்,

ஞூவை இவை ஒவ்வொன்றும்
ணம்

ஜலத்தில்

சேர்த்து

கச்சோரம்,

௮இவிடயம்,

பஞ்சள்,

பத்து பல மெடுத்து,
சவாதம்

மரமஞ்சள்,

கோரைக்கிழங்கு,

செய்யவும்;

கான்கு

இதில்

வாலு

தரோ

தகரயீலைச்
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சாற்றையும், சேர்த்து, கடுசெண்ணெயை

ஊற்றிச் சிறுகச்

சிறுக எரித்

மாலில் ஒரு பங்காக வற்றி யிருச்கையில் சிறிதளவு
தல் போடவும்.
ஹிந்தூரத்தைச் சேர்த்து இறக்கவிடவும். இ.த்தைலம் கடுந் துயரளிக்கும்
சண்டமாலையை நிவ்ருத்தி செய்யும்,
192-- 19%,

நீர்தண்ட்யாதி தைலம்:--கருகொச்சியிலைச் சாற்தில் தைலம்
சேர்த்துக் காய்ச்ச) ௮.இில் சவனார் இழங்கைப் பொடித்து கல்கமாகச்
சேர்த்து பத்குவம் செய்யவும். இத்தைலத்தை ஈஸ்யமாக உபயோகித்
தால் மிகவும் வருத்தமீதரும் கண்டமாலை தீரும். 1955.

பத்தாவது அத்தியாயம்.

ஸந்தா௩ விதி.!
ஸிந்தாந
லெ

முறை:--ஓஷதி

நாட்களளவும்

வகைகளை சில இரவபதார்த்தங்களில்

சேர்த்து ஊறவைத்து, அப்பதார்.த்தங்களிலிருச் து”

ஸத்துவங்களைக் கூட்டும் முறை * ஸந்தாமம் * எனப்படும் ழ அவ்வித
ஸத்தான” முறையினால் ,ஆஸவம், அரிஷ்டம் முசலிய பல வேறு மது
வகைகள் ஒளஷ.தம:ய் உபயோகப்படுமாறு பக்குவம் செய்யப்படும்,

1;

ஆஸ்வாரிஷ்டங்களின் பேதழம் பீரமாணழம்:--ஒஷதி முதலிய
வற்றையும் ஜலத்தையும் | காய்ச்சாமலே, ஒஷதஇிகளை ஜலத்தில் ௮ப்ப
டியே சேர்த்துப் பக்குவம் செய்மப்படும்.மத்யம் * ஆஸவம் ” என்றும்,
ஓஷதிகளை ஜலத்தில் சேர்த்து க்வாதம் செய்து பக்குவம் செய்மப்படு

வது * அரிஷ்டம் ? என்றும் வழங்கப்படும்.
இவற்றை உட்கொள்வ
தற்குப் பொதுவாக ஏற்பட்ட அளவு:ஒரு பலமாம். 2.
1. மூலிகை முதலியவற்றை ஏதேனும் தகுந்த திரவ பதார்த்தங்
களில் சேர்த்து வெகு காள் புளிச்சவைத்தும், வாலை முதலியவத்றின்
மூலமாய் ஆவியாக இறக்இயும் 1 பலவகைகளில் பக்குவம் செய்யப்டடும்
மது இனங்களின் பாகமூறை * ஸந்தாகவிதி ? என்று : கூறப்படும்.
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ஆஸவா்ரிஷ்டங்களில்

[அத்தி-10.

வஸ்துக்களைச்

சேர்க்கவேண்டியதில்

போதுப் பிரமாணம்:--ஆஸவாரிஷ்டங்களில் வஸ்துக்கள் சேர்க்கவே
ண்டிய அளவுகள் கூறப்படாதவிடத்து அடியில் வருமாறு பதார்த்தல்க
ளைச் சேர்க்கவேண்டும்;
இரவ பதார்த்தம் ஒரு த்ரோணமானால் வெல்
லம் நதூறுபலம், தேன் ஐம்பது பலம், மற்ற கல்கவகைகள் வெல்லத்தில்
பத்திலொரு பங்கு,

8

சீதாஸ் சீது:--இணனி௰ய சுவையுள்ள மூலிகை முதலியவற்றைச்
காய்ச்சாமலே ஜலத்தில் ஊறவைத்து பக்குவம் செய்பப்படும் ம்பம்
‘Esra Ga? cary சொல்லப்படும். 34.
பக்வரஸ் சீது:--ஈன்றாகச் சமையல்
மூலிகைகளாலும் அதல பதார்த்தத்தாலும்
யம்

* பச்வரஸ சது”

செய்த இனிய சுவையுள்ள
பக்குவம் செய்டி மத்

என்று வழங்கப்படும்,

ஸீாரை:--அரிசியினாலான

அன்னத்தை

A.

மீண்டும்

அதிலிருந்து பக்குவம்செய்து இறக்கப்படும் ஒருவித மதுவை
என்று கூறுவர், 4.
்

சமைத்து
*ஸ-ுஈரை*

ப்ரஸித்நா, காத்பரீ, ஜ௩லம, மேதக%, கிண்வகஃம்:--ஸுசையி
ire மேற்புறத்தில் தெளிவாக வருவது ₹ ஸுராமண்டம் ? ௮ல்
லது

£ ப்ரஸந்நா ” என்று கூறப்படும்.

ஸு. ராமண்டத்தை

வேறொரு

பாத்திரத்தில் இறுத் துக்கெஈண்டால் அதற்கடியில் சிறிது தடிப்பாயிருக்
கும் பாகம்*காதாம்பரீ? என்று: அதற்கும்அடியில் சிறித குழம்பியிருக்
கும் திரவபாகம் ஜல? என்றும், அதற்கும் €ழ் மிகவும் கனமாகத்
தங் யிருப்பது

* மேதகம் ? என்றும்

பக்குவஞ்செய்து
பாகம்

சொல்லப்படும்.

ஸுா..த்தை நீக்யெபின்

* இண்வகம்”

எனப்படும்.

மேதகத்தைப்

அடியில் தங்குகிற இப்பி.பான

5-0,

வாருணீ:--பனை, கர்ஜுடு.ரம் இவை முதலியவத்தின் சாற்றைக்
கொண்டு ஸந்தாஈம் செய்.பப்படுவதாலுண்டாகும்
மதுவை *வாருணீ”

என்பார்கள்,

6.

்

ஸூக்தம்: --எதேனும் திரவபதார்த்தத்தில் சழங்குகள், வேர்கள்,
கனிவர்ச்சங்கள் முதலியவற்றையும், ஸ்கேஹ வர்க்சங்களையும், உப்பு
வகைகளையும் சேர்த்து பக்குவம் செய்யப்படும் ஒருவி ச மத்பமானது
*ஸா௫க்தம்?

எனப்படும்.

Th,
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.

சு£ரம்:--தேனாவது, இனிய சுவையுள்ள வேறு திரலபதார்த்த
மாவது பதனழிந்த புளித்துப் போனபின்பு அதை மத்டம்போல் ஸர்தா
நம் செய்ய அது “சக்ரம்! அல்லது *சுக்தம்? எனப்படும். 85.
தடஸ்கதம் ழதலியது:---வெல்லம் கலந்த ஜலம், தைலம், இழங்
குகள், வேர்கள், கணிவர்க்கங்கள் இவற்றைச்

யட்பெற்ற புளிப்பான

பெயர், - இவ்விதமே கருட்பஞ்

சேர்த்து ஸர்.தாகம் செய்

மத்யத்திற்கு *குடஸூக்தம்” என்று

ஒருவகை

சாற்றைக்கொண்டு

செய்யப்படுவதற்கு

*இக்ஷுஸுடக்தம்? என்றும், தராக்ஷையைக்கொண்டு செய்பப்படுவதற்கு
910
திராக்ஷ£ஸூடுக்தம்” என்றும் பெயர்.
அப்படியே உமியுடன்
உடைத்து,
ிபங்களை
:--யவதாண
துஷாம்பு

ஊறவைத்து ஸந்தாகம் செய்யப்பவெது
ஜலத்தில்
சமைக்காமல்
“அஷ ம்பு” என்று வழங்கப்படும். 104.
. £ஸிளவீரக்:--யவதாணியங்களை உடைத்து உமிநீக்கி சமைத்து
௮றந்தாகம் செய்ய (ளெளவீரம்” என்கிற மது உண்டாகும். 11,

. காத்ஜிகக்: பெருங்கடலை, கொத்தமல்லிவிஷ்த இவற்றை க்வா
தம் செய்து, அ.ஏன்மேல் படர்ச்துவரும் ஏடு முதலியவற்றை யெடுத்து
றந் தாஈம்செய்து '“காஞ்ஜிகமி? என்கிற மத்யம் பக்குவம் செய்யப்
11.

படும்,

்.

முதலியவற்றைச் சேர்த்து ஸந்தா

சண்டாகி--முள்ளல்க, கடுகு

கம் செய்து சண்டா€?

என்றெ மத்யம் உண்டாக்கப்படும்.

உ$ராஸிவம்:--வெட்டிவேர்,
குமிழன்,

கருகெய்தல்,

ஞாழல்,

12.

சுருவேர், அல்லிக்ெங்கு, பெருங்
தாமரைக்கிழங்கு, வெள்ளிலோத்தி,

மஞ்ஜிஷ்டி,, காஞ்சொறி, வட்டத்திருப்பி, நிலவேம்பு, கடுகரோகிணீ,
ஆல், அத்தி, கச்சோரம், பர்ப்பாடகம், வெண் தாமரை, பேய்ப்புடல்,
காககேஸரம், ஈரவல்பிரின், இலவம்பிசின் இவை ஒவ்வொன்றையும்
wore சூர்ணம் செய்து, இருப.து பலம்
ஓவ்வொரு : பலமெடுத்து

'தஇிராஷை, பதினாறு பலம் காட்டாத்திப் பூஇவற்றையும், இரண்டுத்ரோ
ணம் ஜலத்தில் சேர்த்து, சர்க்கரை
இவற்றையும் சேர்த்து, ஜடாமாம்ஹி,

டாகும்

புகையினால்

ஸம்ஸ்காரம்

அாறுபலம், தேன் அூறுபலம்
மிளகு இவற்றை யெரித்துண்

செய்யப்பட்ட

ஒரு.

மட்பாத்திரத்

,தில் அதை ஊற்றி, ஒரு மாதகாலம் மூடி வைத்திருந்து பிறகு எடுது
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வடி.ச்சட்டி. உபயோடக்கவும்.
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இது *உ€ராஸவம்* எனப்படும்,

இரத்த

பித்தம், பாண்டு, குஷ்டம், பிரமேஹம், அர்சஸ், கருமிரோகம், சோசை.
இவற்றைப்போக்குவதற்கு இது ஏற்ற ஒளஷதமாம்.
18-13.
துமார்யாஸ்வம்:--பூச்சி முதலியவத்றால் எரிக்கப்படாமல் நன்கு
வளர்ந்த சோந்றுச் கற்றாழைகளை யிடித்து ஸ்வரஸம் பிழிந்து, அதில்
ஒரு தரோணம் சாத்றை நெய்யிட்டுப் பழயெ கல் அல்லது மண் மய
மான பாத்திரத்தில் சேர்க்கவும்; தேன் ஐம்பது பலமும், கத்தி செய்த
அயம் ஐம்பது பலமும் அதில் கலக்கவேண்டும்; தரிகடு, இலவங்கம், "
ச.துர்ஜாதம்,1 சித்திரமூலம், மோடி, வாட்விடங்கம், யானைத்திப்பிலி,

சவியம், கொட்டைச்சரந்தை; கொத்துமல்லிவிதை;
கமூகு, கடுகசோ
இணேீ, கோரைக்கீழங்கு, தரிபலை, சிற்றரத்தை, தேவதாரு,மஞ்சள்,
மரமஞ்சள், பெருங்குரும்பை, திராக்ஷை, நேபாளம், தாமரைக்கிழங்கு,
Pome»,
பேராமுட்டி, பூனைச்சாலி, தரிசண்டகம்
சதகுப்பி

இங்கு பத்ரி, அக்காரகாரம், சென்னெல், இங்குணப்பட்டை, சாறடை,
வெள்ளைச்சாறடை, வெள்ளிலோத்தி, பொன்னிமிளை இவற்றில் ஒவ்
வொன் றிலும் அரைப் பலமும், காட்டாத்திப்பூ எட்டு பலமும் சேர்த்து
் அஸவயம் பக்குவம் செய்யவும், இதைச் சரீரகூறுபாடு, வயதின் அளவு,
ஆயெவற்றைச் கவணித்து இரண்டு பலமாவது, ஒரு பலமாவது, அரைப்.
பலமாவது உட்கொள்ளக் கொடுக்கலாம், இது பலம், ப௪, தேக நிறம்
இவற்றை விருத்தி செய்யும். ப்ருஹ்மணம், ரோசனம், வ்ருஷ்யம் என்
இற குணங்கள் இதற்கு ௮திகமாயுண்டு,
பரிணாமசூலை, எட்டு வித:

மான உதரரோகங்கள், உக்கிரமான க்ஷ்யரோகம், இருபது விதமான
மேஹரோகங்கள், உதாவர்த்தம், அபஸ்மாரம், மூத்திர கருச்சிரம், சகர
தோஷம், அச்மரீரோகம்,

கருமிரோகம்,

இரத்தபித்தம் இவற்றை

நிச்

சயமாய் நிவ்ருத்திசெய்யும். 18-97.
பிப்பலஃயாத்யாஸவம்:--இப்பிலி,
Sore,
சித்திரமூலம், கோமைக்கழேங்கு, வாய்உீடங்கம்,
1.

சதுர்ஜாதம் 18&-ம் பக்கம் பார்க்க,

2.

கண்டங்கத்திரி,

சறுகாஞ்சொறி

கும் த்ரிசண்டகம் எனப் பெயர்.

சவியம்,
சமூகு,

நெரிஞ்சில்

மஞ்சள்,.
வெள்ளி

இம்மூன்றுச்
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லோத்தி, உட்டத்இருப்பி,

நெல்லிக்கனி;

சற்றேலம்,

வெட்டிவேர்.

ஜடாமாம்ஹீ; இல.
சந்தனம், கே-ஸ்டம், இலவங்கம், இரச்இிதகரம்,
ஞாழல், காககேஸரம்,
இலவங்கப்பத்திரி,
உங்கட்பட்டை, ஏலம்,

இவற்றில் ஒல்வொள் றையும் அரைப் பலமெடை மெடுத்து சூர்ணம்.
பலம்
செய்து, இரண்டு திரோணம் ஜலத்தில் சேர்த்து, முன்னூறு
வெல்லத்தையும், பத்து பலம் காட்டாத்திப் பூவையும், அறுபது பலம்
ஒருமீக்க ஒரு மட்பாத்திரத்தில் சேர்த்து வைக்க.
திராக்ஷைடையும்
டேண்டும்; பிறகு அப்பதார்த்தங்களின் ஸத்.துவம் அணைத்தும் ஜலக்
தெரிந்தஉடன் வடிச்கட்டி, ரோகிகளுக்கு
இல் கலந்துவிட்டதாகத்
ஜீர்ணசக்தி.
ரோக்களின்
உபயோடத்து வரல-ம், வைத்தியர்கள்
ான
ு
ு
அளவில் இதை உப.
யைச் சண்டறித்த அவரவருக்க ஏற்றவிதம
று
பிப்பல்யாத்பாஸவமென்
இது
செய்யவேண்டும்,
யோடச்சச்
,
சரீர
மஹோதரம்
,
குன்மம்;
க்ஷயரோகம்
இதை
ம்;
சொல்லப்படு
உபயோகிக்க.
மெலிவு, செஹணீ, பாண்டுரோகம், அர்சஸ் இவற் றில்
நற்குணம் பிறச்கும். 28—33.
லோஹா ஸிவம்:--ஈன்கு சூர்ணம்செய்த அயம், தீரிகடு, த்ரி.
இத்திர
கோரைக்கழங்கு,
பலை, குராசா னியோமம், வாய்விடங்கம்;
மூலம் இவை ஒவ்வொன்றும் நான்கு பலம், காட்டாத்திப்பூ இருபது.
பலம், வெல்லம் நாறு பலம், ஜலம் இரண்டு திரோணம் இலவையனை த.
தையும் கெய் வைத்துப் பழபெ ஒரு மட்பாத்திரத்தில் சேர்த்து, வாயை
*லோஹா
இது
மட்சலை செய்து ஒரு மாதகாலம் வைத்திருக்கவும்.

ஸவம்” எனப்படும். இது ஈன்கு பசிஸ்ய உத்தீபனம் செய்யவல்லது;
பாண்டு, உடல்வீச்சம், குன்மம், உதர வியாதிகள், ௮ர்சஸ், குஷ்டம்,
மண்ணீரலின் வீச்சம், சொறி, இருமல், ச்வாஸம், பகந்தரம்;

சகம், ரெஹணீ, இருதய வியாதிகள்
யும். 884-835,

இவற்றையும்

திராக்ஷாரிஷ்டம்:--தாறு பலம் : தராஷையை

அசோ

நிவ்ருத்தி

செய்

கான்கு

திசோ

Ha Criss
ணம் ஜலத்தில் சேர்த்து ச்வாதமாசக் காய்ச்சவும் ந
வடிக்கட்டி,
ஜலம் ஒரு இரோணமாக வற்றிய பின்பு, அதை ஆற்றி
கெய் வைத்துப் பழயெ ஒரு பாண்டத்தில் ஊற்றி
கங்களைச் சேர்க்கவேண்டும்: தேன் நாறுபலம்,

அடியில் வரும் கல்:
இல
தக்கோலம்
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- வங்கம், -ஜா இக்தாய், மிளகு,

இலவங்கப்பட்டை,

பத்திரி, கரசகேஸரம், இப்பிலி, சித் திரஞூலம்,

mab

Joa ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு

“மேற்கூறிய சஷாயத்தில் சேர்க்சவு;

வதற்கு

உபயோகப்படும்

.புகையீட்டு, கர்ப்பூரம்

பலம்,

பானையை

ஏலம்,

சவியம்,

இதை

இலவங்கப்
மோடி,

இவற்றை

வைத்துப்

சந்தனம்,

அர்சஸ், உதாவர்ததம், குன்மம்,

போச்சு

வயிற்றுக்

அமே

இடித்து

பக்குவம் செய்

அகல்

இவற்றால்

தடவியும் ஸம்ஸ்காரம் செய்வது

"வெளஷதம் சரஹணீ ரோகத்தைப்
பலவிதமான

[அத்தி-10

நலம்,

அ௮ச்னிதீபனம்
கிருமிகள்,

இவ்

செய்பும்;

குஷ்டம்,

விரணங்கள், நேத்திரரோகம், தலைவலி

முதலிய

பற்

சரஸ்

-ஸைப்பற்றிய வியாதிகள், தொண்டையிலுண்டாகும் வியாதிகள் இவற்
றைப் போக்கும்,
89-48.
துடஜாரிஷ்டக்:--வெட்பாலை

பது பலம்,

இலுப்பைப்பூ

இவற்றை

நாலில்

கான்கு

ஒரு

பங்காக

பூலையும் நூறு
-ஒரு மாதகாலம்

எனப்படும்.

வேர்

தாறு பலம,

இராகை் ஐம்

பத்து பலம், பெருங்குமிழம்பூ பத்து பலம்,

தீரோணம் ஜலத்தில் சேர்த்துக் காய்ச்சவும்; ஜலம்

வற்றிய பிறகு,

இருபது

பலம்

காட்டாத்திப்

பலம் வெல்லத்தையும் சேர்த்து, மட்பாத்திரத்தில்
வைத்திருந்து
எடுக்கவும்.
இது குடஜுரிஷ்டம்

ஸகல

ஜ்வரங்களிலும் உபயோடுக்க

தம்; ௮ச்ணி தபனமூம் செய்யும்,

இது நல்ல

ஒளஷ

44-46,

விடங்கா ரிஷடக்:--வாய்விடல்கம்,

இரந்இிதகரம், சிற்றாத்தை,

- வெட்பாலரிச, இலவல்கப்பட்டை, ஜாதிக்காய், வட்டத்திருப்பி, சற்
“ஹேலம், நெல்லிக்கனி இவந்றில் ஒவ்வொன்றிலும் ஐச்து பலம் எடுத்

துப் பொடித்து, எட்டு
கஷாயத்தை

தரோண ஜலத்தில் சேர்த்துச்

எட்டில் ஒரு

பாகமாகச்

காய்ச்சு,

ச௪ண்டவைத்து,

௮க்

வடிச்சட்டி,

ஆநிய பின்பு, முன்னூறு பலம் தேன், இருபது பலம் காட்டத்தப்பூ,
இரண்டு பலம் தரிஜாதகம், 1 ஞாழல், காககேஸரம், வெள்ளிலோத்தி
ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பலம், தரிகடு ஏட்டு பலம் இவற்றைச் சூர்
ணம் Orig,

Cote pu

யும் நெய் வைத்துப்
மூடிவைத்து,

1.

கஷாயத்தில்

பழ

அப்பால்

சேர்த்து,

டாண்டத்தில்

வடிக்கட்டி

சேர்த்து

எடுத்து,

இவையனைத்தை

ஒரு மாதகாலம்

மிகத்துன்பமளிக்கும்

*தரிஜாதகம்? 184-0 பக்கத்தில் விவரம் பார்க்க,
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வித்ரதி, ஊருஸ்தம்பம்,

அச்மரீ,

மேஹம்,

ப்£த்யஷ்டீலா,

பகந்தரம்,.

கண்டமாலை, ஹ.நுஸ்தம்பம் இவ்வற்றில் உபயோகிக்க 6.ந்குணமுண்டா
கும். இதற்கு * விடங்காரிஷ்டம் ? எனப் பெயர், &7---52.
பலம், ஆட
ஐம்பது
தேவதார்வாத்யரிஷ்டம்:--தேவதாரு

தோடை

இருபது பலம், மஞ்ஜிஷ்டி, வாலுளுவை,

நேபாளம்,

ஏரக்தி

தகரம், மஞ்சள், மரமஞ்சள், சிற்றரத்தை, வாய்விடங்கம், கோரைக் இழ.
இவற்றில் ஒவ்வொன்றும்
ங்கு, காட்டுவாகை, கருங்காலி, மருதை
பத்து பலம், குசாசானியோமம், வெட்பாலரி௫, சந் தனம், £ம்.தில், கடுக.

சோ,

இத்திரமூலம்

இவை

ஒவ்வொன்றும்

மனை த்தையும் எட்டு திரோணம் ஜலத்தில்

எட்டு

பலம், இவை

சேர்த்து, ஒரு 'திரோணமா

கச் காய்ச், எடிச்கட்டி, ஆறியபின்னர் காட்டாத்திப்பூ பதினாறு பலம்,
தேன் முன்னூறு பலம், தீரிகடு இரண்டு பலம், தரிஜா.தம் சான்குபலம்,
இரண்டு பலம் இவ்வனைத்தையும்
சூழல் கான்கு பலம், காககேஸ.ரம்
சூர்ணம் செய்து கஷாயத்தில் சேர்த்து, அவற்றை நெய் வைத்துப் பழ.

இப பாண்டத்தில் ஒருமாதம் வைத்திருந்து, பிறகு எடுத்து வடிக்கட்டி

பிரமேஹசரோகம், வாத
இது கஷ்ட ஸாதயமான
உபயோ௫ச்சவும்;
அர்சஸ், மூத்திரக்ருச்சரம், சொறி, இரங்கு,.
ரோகங்கள், சோஹணீ,
குஷ்டம் இவற்றைப் போக்கும்,
இதற்கு ₹ தேவதார் வாத்யாரிஷ்டம்?:
எனப் பெயர்.
58-59.

கதிராரிஷ்டம்:--கருக்காலிபட்டை ஐம்பது பலம், தேவதாரு ஐம்
பது பலம், ஆட்லல்கொடி. பன்னிரண்டு பலம், மரமஞ்சள் இருபது
பலம், தரிபலை இருபது பலம், இவற்றை எட்டு திரே:ணம் ஜலத்தில்
சேர்த்து ஒரு இரோணமாகக் காய்ச்சி, வடிக்கட்டி, ஆறியபிறகு, ௮.தில்
இருநூறு பலம் தேன் சேர்த்து, ஐம்பது பலம் சர்க்கரை, இருபது பலம்
காட்டரீத்திப்பூ, தக்கோலம்
காகசேஸரம்,
ஜாச்காய், இலவம்கம்,

ஏலம், இலவங்சப்பட்டை,

இலவங்கப்பத்திரி இவை

ஒவ்வொரு

பலம்,.

இப்பிலி கான்கு டலம், இவற்றை கெய் வைத்துப் பழயெ ஒரு மட்பாத்தி:

ரத்தில் ஒருமாதம் வைத்திருந்து

பிறகு உபயோடுக்கலாம்.

மஹாகுஷ்டம், இருதயத்தைப் பற்றிய

புதம், குன்மம்,
னும்

இரர்.இ, இருமிரோகம்,

மண்ணீரலின்

ரிஷ்டம் *

எனப்படும்,

வீச்சம்

இவை

60-65,

இதனால்:

வியாதிகள், பாண்டுரோகம், அர்'

௧-ஸம், ச்வாஸம், ப்லீஹ மன்:

நிவ்ருத்தியாகும்.

இது

்

* சிரா:

:
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சார்க்கதர ஸம்ஹிதை.
பப்பூலாநிஷ்டம்: - இரு

நாறு

பலம்

[ <9) 58-10,
கருவேலம்

பட்டையை

நான்கு தீரோணம் ஜலத்தில் சேர்த், ஒரு திரோணம் மிகும்படி.யாகக்
காய்ச்சவும். பிறகு ௮ச்சஷ௰ம் அநியபிறகு முன்னூறு பலம் வெல்லம்,

பதினாறு பலம் காட்டாத்திப்பூ, திப்பிலி, ஜர.திக்காய், தக்கோலம், ஏலம்,
இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி இவை-வசைக்கு இரண்டு பலம்,
,நாககேஸரம், இலவங்க, மிளகு இவை ஒவ்வொரு பலம், இவ்வனை த்
தையும் ஒரு மாதம் மட்பாத்இரத்தில் வைத்திருக்து, அப்பால் எடுத்து
அடி.ச்சட்டி யுபயோடிக்சலாம்,
இதற்கு : பப்பூலாரிஷ்டம் ? என்று
பெயர்.
இதனால் க்ஷயம், குஷ்டம், ௮திஸாரம், ப்ரமேஹம், ச்வாஸ

காரஸம் இவை இரும். 65—684.
திரா்ஷாரரிஷ்டம், இரண்டாவது:--ஐம்பது பலம்
இரண்டு தீரோணம்

ஜலத்தில்

சேர்தது,காலில் ஒரு

தராக்ஷையை

பங்கு

மிகும்படி

க்வாதம்செய்து வடிக்கட்டி ஆறிபபிறகு, வெல்லம் இரு தாறு பலம், இல
வங்கப்பட்டை, ஏல , இலவங்கப்பத்திரி, நாககேஸரம், ஞாழல்,மிள கு,
இப்பிலி, வாய்விடங்கம் இவை
ஓஒவ்வொருபலம், இவற்றைச் சூர்ணம்
செய்து அனைத்தையும் மேற்கூறிய கீவாதத்தில் சேர்த்து, ஈன்றாகச் கல

க்தி, ஒரு மாதம் மூடிவைத்து, வடிக்கட்டி ௮௫5 அரிஷ்ட;த்மை உட்ச
ள்ளவும்.
இங்வெளஷதம் உ௱க்ஷதம், க்ஷ£ம், காஸ ச்வாஸம், தொண்
டையிலுண்டாகும் விமாதிகள் முதலியவற்றைப் போக்கும் ழ சரீரத்
இல் சேர்ந்துள்ள
கெட்ட .மலங்களையும் வெளிப்படுத்தும் ; தேஹக்
திற்கு வன்பையை யுண்டாக்கும்,
இதற்கு *இராக்ஷ£ரிஷ்டம்” எனப்
பெயர்.
69724.

மோஹித்காரிஷ்டம்:--ாறு

பலம்

செம்மாப்

பட்டையை

நான்கு திரோணம் ஜலத்தில் சேர்த்து, காலிலொரு பங்கு மிகும்படி
யாகக் காய்ச்சி, ஆற்றி ௮டிக்கட்டிய பின், வெல்லம். இரு.நா.நு பலம்,

கரட்டாத்திப்பூ பதினாறு பலர்,

பஞ்சகோலம், 1 தரிஜுதம்,

தரிபலை

இவை ஒவ்வொரு பலம், இவற்றைச் சூர்ணம் செய்து கவாதத்தில்
“சேர்த்து ஒரு மாதம் வைத்திருந்து, அப்பால் வடிக்கட்டி.
யுபயோகிக்
கவும் ழ இதனால் அர்சஸ், சரஹணீ, பாண்டு, இருதயத்தைப் பற்றிய

-வியரஇ
1.

ப்லீஹசோகம்,
பஞ்சகோலம்

குன்மம், மஹோதரம்
154-ம் பக்கம் பார்க்க,

முதலிய

வயிற்றைப்

மத்யம
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கண்டம்,
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-

பத்திய ரோகங்கள், குஷ்டம், சோகை, அரோசகம் இவை கிவருத் இ
யாகும். இது *ரோஹிதகாரிஷ்டம்” எனப்படும். 758-703.
தசழலா ரிஷ்டம்:--சிறு மல்லிகை, பெருமல்லிகை, கண்டங்கத்
AA, சிறுவழுதுணை, நெரிஞ்சில், பில்வம், தழுதாழை, வாகை, பாதிரி,
இத்சசஞூலத்தில்
எனப்படும்.
தசமூலம்”
பெருங்குமிழ் இவை
சித்திரமூலம் இருபத்தைந்து பலம், தாமரைக்
வகைக்கு ஐந்து பலம்,
இருபது பலம், இக்
இழங்கு இருபத்தைந்து பலம், வெள்ளிலோத்தி

தில் இருபது பலம்,
னிரண்டு பலம்,

நெல்லிக்கனி பதினாற பலம், காஞ்சொறி

பன்

கருங்காலி, உளுந்து, கடுக்காய் ௨கைக்கு எட்டு பலம்,

"கோஷ்டம், மஞ்ஜிஷ்டி, தேவதாரு, வாய்விடங்கம், ௮திமதுரம்,சண்டு
சவியம்,
unas, விளாம் ழம், தான்றிக்காய், வெள்ளைச்சாறடை,
.ஜடாமாம்ஷீ; ஞாழல், நன்னாரி, கருஞ்ஜீரகம், சவதைவேர், அசேணு
கம், இற்றரத்தை, இப்பிலி, கமுகு, கச்சோரம், மஞ்சள், சதகுப்பி,
கர்க்
வாலுளுவை,
அல்லிக்கிழங்கு, சாககேஸபம், கோரைக்கிடிங்கு,
க)
காகோலீ,
மேதா, பஹாமேதா,
காடகச்ருங் ' ஜீவகம், ரிஷபகம்,

ருத்தி, வ்ருத்தி இவற்றில்

வகைக்கு இரண்டு பலம்;

இச்சரக்குகளை

காலில் ஒரு பங்கு மீகும்படியாகச்
எட்டு மடங்கு ஜலத்தில் சேர்த்து,
அறுபத்து
வைக்கவும்;
க3ய்ச்சி, ஒரு மட்பாத்திரத்தில் சேர்த்து
அதற்கு நாலு மடங்கு ஜலத்தில் சேர்த்
நான்கு பலம் திராக்ஷ்யை

துச் காய்ச்சி, முக்கால் பாகமாக வற்றவைத்து ஆற்றி முற்கூறிய கஷா
தேனையம்,
பிறகு முப்பத்திண்டு பலம்
யத்துடன் கலக்கவும்;
அப்
சேர்த்துச் கலக்கவும்;
நானூறு பலம் ஞெல்லத்தையும் அதில்
வேட்டிவேர், சந்த
பால் முப்பது பலம் காட்டாத்திப்பூ, . சச்கோல:,
இலவங்கம், இலவங்கப்பட்டை, ஏலம், இலவசப்
னம், ஜாதிக்காய்,

பத்திரி,

க2ககேஸரம், இப்பிலி: இவற்றை ௮.சைக்கு இரண்டு

எடுத்து சூர்ணம் செய்து கல்கமாகச்
:மெடை

கஸ்தூரியும்

சேர்க்கவும்;

சேர்க்கவேண்டும்.

இவை

பலம்

இதில் ஒரு

சாண

மடங்கிய

பாண்

டத்தை பூமியில் புதைத்துவைத்து, பதார்த்தங்களிலுள்ள ous Haun
வெளியி
பிறகு, பாத்திரத்தை
ஊறிய
கஷாயத்தில்
அனைத்தும்
அதில்
லெடுத்து, அதிலுள்ள 'திரவபாகத்தை வடித்துக்கொண்டு
அடி
கலக்கமான பாகம்
் தேற்றாங்கொட்டையைச் சிறிது தேய்த்து,
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[அத்தி-11.
வடி.த்தெடுத்து:

நிற்கும் தெளிவான பாகத்தை

இதை ரெஹணீரோகர், ச்வாஸம்,
உபயோகடிக்சவும்,
சகம், குன்மம், பகந்தரம், வாதவியாதிகள், க்ஷபம்,

அரோர
பாண்டு:

காஸம்,
வாச்தி,

சோகம், காமாலை, குஷ்டம், ௮ர்சஸ், மேஹரோகங்கள்,
அ௮ச்னிபாந்த்
யம், மஹோதரம் முதலிய வயிற்றைப்பற்றிய ரோகங்கள்,
சர்க்கரை
யென்னும் சிறு - கல்லுகளுண்டாகும் ஞூத்திரரோகம், மூத்திரக்ருச்:
சிரம் என்ற நீர்ச்சுருக்கு, தாதுக்கள் ௬ஷணமாவது இவ்வித
வியாதி
சளில் உபயோடுக்கலாம்; இவ்வெளஷதம் மெலிக்து போனவருக்கு
புஷ்டியைச் தரும்; மலட்டுத்தனத்தையும் நிவ்ருத்தி

செய்யும்;

கிறம் அல்லது ஒளியையும்,

சுக்லதாதுவையு்

செழிப்பிச்சகவல்லது.

இது

தேஹபலத்தையும்,

*தசமூலாரிஷ்டம்” எனப்படும்,

சரீர

77-82...

பதினோராவது அத்தியாயம்.

தாத சுத்தி முறை '
ஸிப்த தாதுஃகள்:--பொன், வெள்ளி, பித்தளை, செம்பு, காகம்,.
வங்கம்
அல்லது வெள்ளீயம், இருபு அல்லது
எஃகு இவ்வேழும்

ஸப்த தாதுக்கள்? ஆம். இவற்றைச் சத்தி செய்து ஒளஷதங்களில்:
உபயோகக்கவேண்டும்.
1.
போன் ழதலியவற்றின் சுத்தி: -பொன், வெள்ளி, பித்தளை,.
செம்பு, இரும்பு இவற்றை வெகு மெல்லிய தகடுகளாய் அடித்து, ௮க்:
னியிலிட்டுப் பழுக்கக் காய்ச்சி, சல்லெண்ணெய், மோர், காடி, பசு மூத்
'இரம், கொள்ளுக்கஷாயம்
இவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும்
மும் மூன்று

முறை தோய்த்தெடுக்கவும். பொன் முதலிய லோஹங்கள்
செய்வதால் சுத்தியாய் விடுகின்றன. 2, 3.

இவ்வாறு.

3. டொன், வெள்ளி, செம்பு மூதலிய லோஹங்கள்
தாதுச்.
கள்? என்றும் கூறப்படும், கந்தகம், சிலாஜது முதலி.ப கனிஜ வர்க்கங்க

ளும் தாதுவர்க்கத்தில் சேர்ச்தலையென்று
லெ
சாஸ்திரஞ்ஞரது
கொள்கை, ஆகிலும் அவற்றை சார்ங்கதரன் முதலியவர்கள் இரஸவர்க்.
கங்களிலேயே சேர்த் இருக்கன் ஜர்.

e811]

மத்டம கண்டம்.

நாக-வங்கங்களின் சுத்தி:--நாகம்,
தனிச்

தனியாக

உருக்கி
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இவ்விரண்டையும்

எருக்கம்பாலில்

தோய்ச்கவேண்டும் ;

இவ்விதம் மூன்று முறை செய்தால் அவை சுத்தமாகும், 4, ஸ்வர்ண பஸ்ம முறைகள்:-- (1) ஒரு பக்கு
பொன்னையும்
இரண்டு
பங்கு.
பாதரஸத்தையும் 1 சிறிது காடிவிட்டு அரைத்து
குளிகை மாதிரியாக உருட்டவும். பிறகு
ஒரு அசலில்
இக்குளி
கையை

வைத்து,

ஸமயெடை

சந்தசத்தை

இதத்குக்

€ழும்

மேலும்

சேர்த்து, மற்றொரு அகலால் மூடி, சுற்றிலும் லை மண்ணிட்டு, முப்
பது வறட்டிகளைச் கொண்டு புடம்போடவும் ; . இவ்வாறு பதினான்கு
முறை செய்ய ஸ்வர்ணம் கிருத்தமாக 2 பஸ்மமாய்விடும் ஒழ ஒவ்வொரு
முறை புடம்போடுகையிலும்
முன்மாதிரியே
ஈர்தகம்
சேர்த்துலர

வேண்டியது அவயம்,

(8) பொன்னை உருக்கி, அதற்குப் பதினாறில்

ஒரு பங்கு சாசம் சேர்த்து சூர்ணம் செய்து,

குளிகைபோல் உருட்டவும் ;

தைக் ழும் மேலும்

காடி

அக்குளிகைக்கு

சேர்த்து, ஓர் அகலில்

விட்டு

அரைத்து,

ஸமயெடை

வைத்து,

கந்தகத்

' மேலேமந்

றொரு 5% மூடி, சுற்றிலும் சீலைமண் செய்து, இருபது வறட்டி
களைக் கொண்டு புடமிடவும் ; இவ்வாறு ஏழு புடங்களிட ஸ்வர்ணம்
நிருத்தமாக பஸ்மமாய்விடும், (8) இரஸம், கந்தகம்
இரண்டையும்
ஸமயெடை

சேர்த்து,

கஜ்ஜளியை3

மேல்--சேக்குகள்

1,

செம்மந்தாரையின்

வெகு மெல்லிய
எவ்வளவு

சாற்றால்

சேச்குகளாகச்
சனமோ

ஸ்வர்ணம் முதலியவற்றைப்

அரைத்து

செய்த
அவ்வளவு

அந்த

ஸ்வர்ணத்தின்
' சனமாகத்--

பஸ்மம் செய்தவற்காகவம், அல்

லத வேறு விதமாகப் பக்கு.லம் செய்வதற்காகவும் உபயோ௫ச்கப்படும்
இரஸம் கந்தகம் முதலியவற்றையும்
சத்தி செய்தே
உபமோக்க
வேண்டும்.
இவற்றின் சுத்தி முறைகளைப் பற்றி அடுத்த 12-வது
அத்தியாயத்தில் விவரம் காணலாம்.
2.
நிருத்தம் என்றால்--பஸ்மமாகச் செய்யப்பட்ட
தாதுளை

எவ்வுபாயத்தினாலும் ௮ந்த நிலைமையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கக் கூடா
மை இதுவே அபுநரப்பவம் என்றும் கூறப்படும்,
8. இரளம், கந்தகம்
இரண்டையும் சேர்த்து
அரைத்தால்
கறுத்த மைபோல் மாறிவிடும் இ; அது கஜ்ஜளி யெனப்படும்,
18
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அரைத்து
தடவி, செம்மந்தாரைப் பட்டைமை
' தடவிய
சஜ்ஜளி
,ற்றுள்
அவ
செய்து,
மூசைகள்.

அதனால்' இரண்டு
.டொன். சேக்குகளை

௮டைத்து, பிறகு மண்ணாலாகய மூசைக்குள்

மேற்கூறிய

மூசையை

அடகு, சுற்றிலும் சீலைமண் செய்து உலர்த்தி, வறட்டிகளைக்கொண்டு
இவ்விதமே மூன்று புடங்கள் போட ஸ்வர்
கடுந்தீயிட்டெரிச்சவும்.
ரோகக்களி
எவ்வித
இந்தப் பஸ்மத்தை
ணம் கன்கு பஸ்மமாகும்.
இவனார்
போல்
(&) செம்மந்தாரையைப்
லும் உபயோடச்சலாம்.
இழங்கைச் கொண்டும், பெருங்குரும்பையைச் இகாண்டும்; மனச்சிலை

யைச் கொண்டும்

புடம்போட

ஸ்வர்ணம்

பஸ்மமாகும்,

(9)

மனச்

இலை, ஈயஸிந்தாரம் இவ்விரண்டையும் ஸமயெடை யெடுத்து, எருச்
கம் பாலை விட்டுக் குழம்பாய் அரைத்து, பாவனை
செய்யவேண்டும் ;
பாவனை செய்கையில் வெயிலில் உலர்த்தி வரவேண்டும் ; ஏழு முறை

பாவனை செய்து உலர்த்திய

பிறகு,

இந்த

சல்கத்திற்கு

ஸஎமயெடை

ஸ்வர்ணத்தை உருக்கி அத்துடன்
சேர்க்கவும்.
ஸ்வாணமும் கல்
மும் ஒன்றாகக் கூடி உருகும்படி மறுபடியும் கடுந்தீயிட்டு எரிக்கவேண்
டும் ; இவ்விதமே ௮தேவிதமான கல்கத்தை மூன்று முறை சேர்த்து

ஸ்வர்ணத்தை உருக்கவெர பஸ்மமாகும், (6) மாடப்புறாுவின்
௮ல்
லது கோழியின் மலத்தைச் தங்க சேக்குகளில் ஈன்றாகப் பூசி, ரேக்கு
களுக்கு

துச்
மண்
வும்,
கள்

அடியிலும்

மேலும்

ஸமயெடையாக

சந்தகத்தைப்

பொடித்

சேர்த்து, ஒர் அசலில் வைத்து, மற்றொரு ௮கலால் மூடி, லை
செய்து, ஐந்து வறட்டிகளைக்
கொண்டு குக்குடபுடம்! போட
இவ்வாறு ஒன்பது குக்குட புடங்களிட்ட பிறகு முப்பது வறட்டி
வைத்து மஹாபுடம்? ஒரு முறை
போடவேண்டும்.
இவ்விதம்

செய்ய ஸ்வர்ணம் பஸ்மமாய்விடும்,

5.19,

1: பதினாறு அங்குல அகலமும், பதினாறு அங்குலநீள மும், பதி
ஞறு அங்குல ஆழமுமுள்ள பள்ள த்தில்,' ழும் மேலும் வறட்டிகளை
அடுக்கு, கடுவில் புடமிடவேண்டி௰ வஸ்துவை வைத்துப் போடப்படும்
புடம் “தக்தடபுடம்” எனப்படும்,
2. இரண்டு கஜம் அசலம், இரண்டு கஜம் நீளம், இரண்டு கஜம்
அழமுமுள்ள பள்ளத்தில், ஆயிரம் வறட்டிகளுக் இடையில்
போடப்
படும் புடம் (மஹாபுடம்? என்று சொல்லப்படும்.
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ஸ்வரீணத்தின் குண்ஙிகள்:--முற்கூறியவாறு ஏதேனும் ஒரு
வகையில் பன்குவம் செய்த ஸ்வர்ணத்திற்கு இணிப்பு அல்லத கசப்
பபான சுவையும்,ஸ்நிக்த்தம், சதம், குரு, விஷக்னம், இரஸாயனம் என்
விருத்தி Gah
இற குணங்களும், புத்தி, ஞாபகசக்தி முதலியவற்றை

யும் தன்மையும் உண்டு,. 20,
ஈஜதபஸ்ம ழறைகள்:--(1) மெல்லிய தகடகள-க அடித்த ஒரு
பல்கு வெள்ளியின்பேல் ஏதேனும் அம்லத்தினால் ஒரு யாம காலம்
ஆட்டிய மூன்று பங்கு தாளக கல்கக்தைக்
அடைத்து,

Ser oer’

முப்பது

மூசை

தடவி, அவற்றை

வறட்டிகளைச் கொண்டு

புடமிடவும்.

yg DS GeO sO ES) மறுபடியும் தாளக கல்கத்தை முன்போலவே
தடவி மூசையிலிட்டு புடம் போடவும்; இவ்வாறு பதினான்கு புடங்க
(2) பொன்னிமிளையைச் கள்ளிப்பால்
.ரிட வெள்ளி பஸ்மமாய்விடும்.

அரைத்து,

லிட்டு

வெள்ளி

கொண்டு புடமிட்ட துபோலவே

சேக்குகளில்
பதினான்கு

தடவி,
Gap

தாளகத்தைக்

புடம்போட பஸ்:௦

21—24.

மாகும், 1

aris பாஸ்மக்:--தாம்்ரத்தை மெல்லிய சேக்குகளாக அடித் து,
ஏதேனும் புளிப்பு வகைகளில் சேர்த்து, மூன்று ஈஈட்கள் எரித்து ஆவி
யில் பாகம்செய்து, பிறகு அ.த்தசடுகளைச் கல்வச்திலிட்டு, அவற்றிற்கு
அசைக்கவும்; பிறகு
.நாலில் ஒரு பங்கு இரஸம் சேர்த்துச் கடவ
அம்லத்தினால் அசைத்த இரு
எலுமிச்சம்பழரஸும் முதலிய ஏதேனும்

மடங்கு
போல்

கந்தகத்தை அத்தகடுகளின்மேல் பூசி, அவற்றை கோளம்
பிறகு பொன்னாங்கண்ணிபையாவது, புளி
உருட்டவும்;

யாரையைரவது,

1.
குணங்கள்

முதலிய

ழே

கெள்ளைச்சாறடையையாவது

அரை தீது,

HE

ஸ்வர்ணத்திற்கு புடம் முதலிய கூறியபிறகு, அதன்

சுருக்கமாய்

சிலவற்றிற்கும்

விவரிக்கப்பட்டன

குணம்

; அதுபோலவே

வெள்ளி

கூறப்படவில்லை யாதலால், டி.ப்பணி

யில் அவ்வித தாதுக்களின் குணங்கள் கூறப்படுதன் ஐன:-, பின்பு

வெள்ளிக்கு--ஸ்நிக்த்தம், துவர்ப்பு அல்லது புளிப்பு, ஜீர்ணமான
மதுரமாச மாறுதல், வாத பித்த ஹரம், சரீரத்திற்கு வன்மை

யைத் தருதல், விஷச்னம் முதலியவை குணங்களாம்,
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கல்கத்தைத் தாம்ரகோள த்தின்மேல்
அது

பூசவேண்டும்;

சிறிது

சுற்றிலும்

உலர்ந்ததும்,

ஒரு ௮ம்குலம் சனம்

ஒரு சிறிய மட்பாத்திரத்தி

னுள் வைத்து, அப்பாத்திரத்தை மற்றொரு பெரிய பாத்திரத்தினுள்

வைத்துச் சுற்றிலும் மணலைப் பரப்பி, பாத்திரத்தின் வாயை ஒரு ௮௧.
லால்ஷூடி,, சாம்பர் உப்பு இவ்விரண்டையும் ஜலம் விட்டரைத்து, ௮5
அப்பாத்திரத்திற்கும்

னால்

அடைத்து, அடுட்பில் ஏற்றி,
கடுர்தசொண்டு

கான்கு

௮கலுக்கும்

இடையிலுள்ள ' சந்துகளை

முதலில் | சிறு தீயிட்டு கிரமமாக அதைக்

யாமகாலம்

எரித்துத்” தீயிலிருந்து

இறக்.

ஆறிய பிறகு உள்ளடங்கிய தாம்ரம் மு;தலிமதையெடுத்து, கருணைக்கிழ
ங்னெ் சாற்றைவிட்டு ஒரு நாள் அரைத்து, கோளமாகச் செய்து, 965
கோசாத்தினுள் ௮மைவா௫ கந்தகத்தைச் சிறிது நெய்விட்டு அசைத்து:
ஒரு மூசையில் அடைத்து, சஜபுடம்!

இட்டு

எரிக்கவேண்டும்.

அது

தானாகவே ஆதியபின்பு மூசையிலடல்கயே தாம்ர பஸ்மசத்தை பெடுத்துச்
இது ரோ௫களுக்கு உபயோகிக்கக் கூடியவாறு ஹித்தமா
கொள்ளவும்.
யிருக்கும்.

ஸாதாரண

தாம்ரத்தைப்போல் இது

தளர்ச்சி, மமக்கம் முதலிய
ளுது.?” 25-92.
ஆர பஸ்மழம், காம்ஸ்ய
செய்த

சுத்தி

1.

பித்தளையை

வார்.இி, தலைச்சுற்றல்,

துர்க்குணங்களைச் சிறிதுமுண்டு

பண்

பஸ்மழம் 5:--காடி. முதலியவற்றால்
வெகு

மெல்லிய சேக்குகளாகச் செய்து

அகலத்தில் 18$ கஜமும், ரீளத்தில் 183 கஜமும், ஆழத்தில்

133 கஜமுமுள்ள ஒரு குண்டத்தில், முக்கால்பாகம் வரையில் வறட்டி.
களை யடுக்கி, அதன்மேல் புடம் போடவேண்டிய பாண்டத்தை அமர்

த்தி) அதன்மேல் பள்ளத்தின் வாயளவும் வறட்டிகளிட்டு போடப்படுவது *சஜபுடம்” எனப்படும். சிலர் இரண்டுமுழ கன
cream
பள்ள த்திலிடப்படுவதை

கஜபுடம் என்டார்கள்.

2. , தாம்ரபஸ்மத்தின்

குணங்கள்:--சிறிது இனிப்பும் துவர்ப்பு

முள்ளது; aw pseu ஜீர்ணமாகும்பேர்து சசப்பு அல்லது கார்ப்பாக
மாறும்) சபம், பித்தம் 'இவத்றாலுண்டாகும் கோளாறுகள் நிவ்ருத்தி
யாகும்; குன்மம், குஷ்டம், மூலரோகம், . சோகை, பாண்டு, மஹோத
ரம், பித்தமயக்கம் முதலியதைப் போக்கும். . பலமுபெண் ணும்.
8.
ஆரபஸ்மம்--பித்தளை பஸ்மம், காம்ஸ்ப பஸ்மம்--வெண்சல:
பஸ்மம்,

10ம்

மத்யம கண்டம்
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கொண்டு, அதற்குச் சமசயெடையான கந்தகத்தை எருக்கம்பால் விட்டு
அரைத்து, அதைப் பித்தளை ரேச்குகளின்மேல் தடவி, ௮.த்தகடுகளை

ஒரு மூசையிலடைத்து

கஜபுடத்தில் எரிக்கவும் ; இவ்வாறு

முறை.

பித்தளை

புடம்போட

பஸ்மமாய்விடும், 1

இரண்டு

பித்தளைக்குக்

கூறிய முறைப்படியே வெண்கலத்தையும் புடம்போட்டு பஸ்மம் செய்ப
லாம்?, 88-81, :
தாமாழ், பித்தளை, வேண்கலக் மன்றையு௰ பஸ்மம் செய்ய
மந்றேரு ழறை:-- தாம்ரம், பித்தளை, வெண்கலம் இவற்றின் ' தகடு
கஸின்மேல், ௮வத்றிற்குச்
சமயெடை கந்தகத்தை
எருக்கம்பால்,
ஆலம்பால், நொச்சியிலைச்சாறு, பழமுண்ணிப் பாலையின் சாறு இவற்
ரல் அரைத்துத் தடவி முன்போல் புடமிட்டால் அம்மூன்று லோஹ
ங்களும் பஸ்மமாகும்; Bod.
நாகபஸ்ம-ழறைகள்:--(1) சுத்தமான காகத்தின்மேல் வெந்றி
லைச் சாற்றாலரைத்த மனச்சிலையைத் தடவி, முப்பத்திரண்டு
புடம்
“போட

நிருத்தமாக பஸ்மமாகும்.

(2) சத்தமான காகத்தை

ஒரு

.பாத்திரத்திலிட்டு உருக்கி, அரசம்பட்டை,

புளியம்பட்டை

நகத்திற்கு

இரும்புத்துடுப்பால்

காலில் ஒரு

பங்கு சேர்த்து

மட்

இவற்றை
செ.ற

'வேண்டும். ஒரு யாமகேரத்தில் சாகம் ௮ப்பட்டைகளின் .சாம்பசோடு
-கலந்து சூர்ணமாய்விடும். பிறகு அத்த காகத்திற்குச் சசயெடை மனச்
சிலையைச். சேர்த்து, .காடி. விட்டு இரண்டையும் அரைத்துப்
புடம்
போடவும்.; புடம் ஆறிய பின்பு மாகச்தை யெடுத்து
மீண்டும் அவ்
விதமே மனச்லை சேர்த்து காடி விட்டரைத்து புடம் போடவேண்
டும். இவ்விதமாக அறுபது புடமிட்டால் நாகம் பஸ்மமாகும் 3, 86-89.
1. பஸ்மமான பித்தளையின் குணங்கள்: -ரூக்ஷம், கருமிஹசம்,
'விஷஹரரம், வ்ருஷ்:பம், இரஸாயகம் என்னும் குணங்களும், வாதசோ
சங்கள், பாண்டு, ப்லீஹரோகம் இவற்றைப் போக்கும் தன்மையும்

இதத்கு உண்டு,
2.

வெண்கலத்தின் குணங்கள்:--பஸ்மமானபின்

-கும்; உஷ்ணவீர்யம்;

வாந்தியை

600.

உதவும்.

உபயோடுக்க

யுண்டுபண்ணும்,

தபனமாகவும்

சசப்பாயிருக்

கேத்திரரோகப்

பாசனமாகவும்

வேலை

“சசய்யும்.

8. காகத்தின்
குணங்கள் :--உஷ்ணவீர்யம், கப-வாதஹரம்,
் குருகுணம், லேககம், இரஸாயனம், சுக்ரலம், ஆகவே சரீ ரபலத்தை
ஸிருத்தி செய்யக் கூடியது.

[காகம்--தரரீயம் அல்லது ஹிஸம்,]

£98

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

[அ.த்த-11,

வங்கபஸ்மம்:--ஒரு
மட்பாத்திரத்தில் வங்கத்தை உருக்க,
அதற்கு காலில் ஒரு பங்கு புளியம்பட்டையும் அரசம் பட்டையும்
சேர்த்து, இரும்புத் துடுப்பால் சேறி வர, இரண்டு யாமத்தில் பொடி.
யாட்உீடும், அப்பால் அச்சூர்ண த்திற்கு ஸஎமடெடை தாளகம் சேர்த்து,
காடி வீட்டு அரைத்து, அகல்களில் வைத்து சலைமண்செய்து, கஜ

புடத்தில் எரிக்கவம்;

மறுபடியும் ௮தில்

பத்திலொரு பங்கு

சேர்த்துச் காடியீனால் ஒரு யாமகேரம் ஆட்டி.

₹புடமிடவும்,

பத்து புடங்களிட உங்கம்1 பஸ்மமாகும். 40—43.
அயபஸ்ம முறைகள் :--(1)
சுத்திசெய்த
பொடிகளைச் சந்திற்
போடவும், சோற்றுக்

தாளகம்
இல்வாறு

மெல்லிய

பப்:

கொடியின் சாறு விட்டரைத்து, மூன்று புடம்
கற்றாழையின் சாத்றால் அவ்விதமே அரைத்து

மூன்று
புடம் போடவேண்டும், வெள்ளைச் சாறடைச்
சாற்றால்
அதை மீண்டும் அசைத்து ஆறு புடங்களிடவும்.
இவ்விதம் செய்
தால் அயம்
அல்லது எஃகு பஸ்மமாய்விடும். (2) எஃகு
அல்லது.
அயட்படொடிச்சுப் பன்னிரண்டில்

ஒரு பாகம் லிங்கம் சேர்த்து, சோற்

அக் கற்றாழைச் சாச்றால் இரண்டு யாமபளவும் அசைத்து

புடமீடவும்.

இல்விதம் ஏழு புடங்களிட அயம் அல்லது
எஃகு
பஸ்மமாகும்.
(8) வெள்ளைச் சாறடைச் சாற்றாலும், €ர்திந்கொடியின் சாற்றாலும்,

முலைப்பாலாலும், எருக்கம்பாலாலம் ௮யத்தை அரைத்து. முன்போ
லவே புடம்போட ஈன்கு பஸ்மமாகும், (4) ஒருபங்கு இரஸம், இரண்டு:
பங்கு கந்தகம் இரண்டையும் ஒன்றாகக் கலச்து அரைத்து கஜ்ஜஸி
யாகச் செய்து,
இவ்விரண்டுக்கும் ஸமயெடை
அயச்சூர்ணத்தைச்
சேர்த்து, சோற்றுக் கர்றாழைச் சார்றால் இரண்டு யாமமளவும் அமை
கீது, ஒரு கோளம்போல் அவர்றை யருட்டி, ஒரு
தாம்ரபாத்திரத்
தில் வைத்து வெயிலில் சத்று நேரம் உலர்த்தி, ஆமணக்கலைகளால்:
அசைச் சுற்றி, மீண்டும் ௮ரை யாமசாலம் வெயிலில்
லைக்க Bor

சூடுகொள்ளும்; பிறகு
1.

வங்கத்தின்

௮தை

அப்படியே

குணங்கள்:--இறிது

கலந்த சுவையுள்ள ௮ ; ரூக்ஷம், கபஹரம்,

தானியக்

களஞ்செத்தில்:

உப்பும் காரமும்

பித்தஹரம்,

சசப்பும்

கருமிஹாம்;

பாண்டு, மேஹரோசம் இவர்றைப் போச்கும்) லேகமம், இரஸாமனம்
என்றெ குணங்சளமுண்டு;
[கல்கம்
வெள்ளீயம் அல்லது தகரம்.].
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புதைத்து, அதன்மேல் ஒரு அகலை மூடி, அதற்குமேல் தானியத்தைப்
பசப்பிவிடவும் ; பிறகு மூன்று நாட்கள்

கழித்து அதையெடுத்து கல்

வத்திலிட்டு அரைத்து, உஸ்.திரகாளிதம் செய்ய வேண்டும். இவ்விதம்
செய்ய ஜலத்தில் மிதக்குமாறு அயம் பஸ்மமாகும்.]
44—51,
எல்லா

தாதுக்களையும்

புடமிட

பொதுழறை

:--அயபஸ்மக்

தைப் பக்குவம் செய்ய முற்கூறிய கான்காவது முறையை மனுஸரித்து,
gear, லோஹங்களையுமே பஸ்மம் செய்யலாம்.
ஸ்வர்ணம் “மூசலிய
மேலும் மனச்சிலை, சந்தகம், எருக்கம்பால் இம் மூன்றையும் அரைத்து

ஸ்வர்ணம் முதலிய எந்த தாதுக்களின்மேலும்
புடங்களிட அவை பஸ்மமாய்வீடும், S24.

தடவி

பன்னிரண்டு

உபதாதுக்கள்.
ஸப்த உபதாதுக்கள் :--கிமீளை; மயில் தத்தம், ௮ப்ரகம், நீலாஞ்

ஜனம், மனச்சிலை, தாளகம், ரஸகம் என்ற இவ்வேழும் உபதாதுக்கள்
என்று கூறப்படுகின்றன. 2 58%.
ஸ்வர்ணமாக்ஷிக சுத்தி :--பொன்னிமீளை மூன்று பாகம், இச்
அப்பு ஒரு பாகம் ; இவற்றைச் சொடி.மாதளம்பழச் சாற்றிலாவது, எலு

மிச்சம்பழச் சாற்றிலாவது சேர்த்து, அடுப்பிலேற்றி பக்குவம் செய்யவும்”
இதை ஒரு இரும்புப் பாத்திரத்தில் ,சேர்த்து ஈன்றாசக் செறிக்கொ
ண்டே பக்குவம் செய்யவேண்டும். பாத்திரம் சவர் துவரும் ஸமயத்தில்
அதை இறச? விடலாம்.
இவ்விதம் செய்தால் ஸ்வாண மாகதிக மென்
னும் பொன்னிமீளை சுச்தியாய்வீடும்.
54-55,
ஸ்வரீணமா௯$க

கொள்ளின்

பல்மம் :--சுத்தியான

கஷாயத்தினாலாவது,

பொன்னிமீளையைக்

எண்ணெயினாலாவது,

மோரைக்

1, அயத்தின் குணங்கள் :--சுவையில் துவர்ப்பு; ல முறை
களில் கசப்பாயுமிருக்கும் ழ உஷ்ண வீர்யம், ரூக்ஷம், க௦-பித்த ஹரம் ;
சோகை, பாண்டு, குஷ்டம், ௮ர்சஸ்,

பிரமேஹம், வயிற்றுவலி,

முசலி

யதைப் போக்கும் ; இறந்த இரஸாயனமாகவும் உபயோகப்படும்.
2. பொன்னிய௰ீளை, வெள்ளிகிமீளை, மயில் துத்தம், வெண்கலம்,
ஈயம்,
வேறு

ஹித்தூரம், லொஜது'
இலர் வழங்குவர்.

இவற்றை ஸப்த

உப தாதுச்கள்

என்று
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கொண்டாவது, வெள்ளாட்டு மூச்இிரத்தனாலாவது அரைத்துப் புடம்
போட பஸ்மமாகும். 1 564.
துத்த சுத்தி:--துத்தத்தை

வெள்ளரிக்காயின்

சாத்றாலும்,

சிறு

குறிஞ்சாவின் சாத்றாலும், எலுமிச்சம் பழ ரஸ.த்தினாலும் ஒவ்வொரு
நாள் பாவனை செய்து, கடும் வெயிலில் வைத்து ஸூர்யபுடம் போட்
டால் சுத்தமாகும். அல்லது பூனை, புறா, இவற்றின் மலத்தினால் மயில்
துத்தத்தை அரைத்துவிட்டால் சுத்தமாகும்.
57, 58.

துத்த பஸ்மம் :--அவ்விதம் சுத்திசெய்த மயில்துத்தத்துடன்
அதற்குப் பத்தில் ஒரு பங்கு வெண்காரம் சேர்த்து ௮ரைத்து ஒரு

புடமிடவும்;

பிறகு தயிரால் ஆட்டி

த்து ஒரு புடமும் போடவேண்டும்.
பஸ்மமாகும்.2
59,

அம்ச

ஒரு புடமும், தேன்விட்டு அளை

இப்படிச் செய்தால் தத்தம் ஈன்கு

சுத்தி:--இருஷ்ணாப்
ரகம் என்ற

கருகிறமான

அப்ர

கத்தை அச்னியிலிட்டு ஊ.இி:யெடுத்து, பாலில் சேர்த்து, அவற்றை
மெல்லிய தளஸ்களாகப் பிளந்து, முள்ளுக்சேரையின் சாத்றிலும், காடி.
மிலும் தணித்தணியே எட்டு யாமம்வரையில் பாகனை செய்ய அப்ரகம்

சுத்தமாகும், 60,
அப்ரக் பஸ்மழறைகள் :--(1) அப்பால் அதை தானியாப்ர
கம் செய்து உலர்த்தி, பிறகு எருக்சம்பால் சேர்த்து ஒரு காள் முழுவ
தும் அரைத்து, எல்லாவற்றையும்

1.

சக்கரம்போல்

மாகஷிகத்தின் குணங்கள்:--சுவையில்

அடை

தட்டவும்.

முதலில் மதுரமாயும்

அப்பால் சிறிது காரமும் கசப்பும் கலந்ததாயும் இருக்கும் றத உஷ்ண
வீர்யம்; கபஹரம் ; அர்சஸ், சோகை, மஹோதபம் முதலிய ஓயித்
றைப் பற்றிய வியாதிகள், மூத்திர
வியாதிகள், அக்னிமாக்த்யம் முத

லியவத் 2ல் உபயோகிக்கச் கூடியது,
குணங்களு

விஷஹரம்,

வ்ருஷ்யம் என்றெ

முண்டு,

2. துத்தத்தின் குணங்கள் :-- துவர்ப்பும் சிறிது காரமுமான
சுவையுள்ள து : உஷ்ண வீர்யம் ; லேககம், ஆகவே வமனமுண்டாக்

கும்; விஷ ஸம்பந்தசமான கோஷங்களி
லுபயோ௫க்கத் த்குந்ததுவெண்குஷ்டம், நேத்திரரோகம் இவற்றிலும் உபயோகமாகும்.
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அதை எருக்கலைகளால்
சுற்றி கஜபுடத்தில் எரிக்கவும்.
இவ்வித
-மாகவே மறுபடியும் அரைத்து ஏழு முறை புடம் போடவேண்டும்,

அதற்குப் பிறகு ஆலம் விழுதுகளின் க்வாதத்தினால் மூன்று முறை
அரைத்து மூன்று புடம் டோடவும். இவ்வாறு செய்ய அப்ரகம் நன்கு
,பஸ்மமாகும், இதை அனு பானங்களின் முறைகளைக்கொண்டு பல
Os சோங்களில் உபயோடிச்சலரம். இவ்விதமாக பஸ்மமான ப்ர
கம் €க்கிரம்கிழததன முண்டாகாமல் சரீரத்தை இடமாகச் செய்யும்.
(2) சுத்தமான தானியாப்ரகத்தையும்1,
அதற்கு ஆறிலொரு பங்கு
சுக்கையும், ௮வ்௨ளவு கோரைக் இழங்சையும் சேர்த்து, காடி விட்டு
ஒருகாள் ௮ரைக்கவேண்டும்,

மத்ரொரு 5:ள்

இத்திரமூல

ஸ்வரஸம்

அல்லது சித்திரமூலக் கஷாயத்தினால் ௮வத்றை அசைத்து கஜபுடம்
போடவேண்டும்.

அதை

யெடுத்து

மூன்று முறை அரைத்து

- பிறகு

மீண்டும்

தரிபலாக்வாதத்தினால்

முன்டோல் மூன்றுமுறை புடம் போடவும்.

சிற்றாமுட்டி, பசுமூத்திரம், நிலப்பனங்கிழங்கு, துளஹி,

ணைக்கிழங்கு இவற்றின் சாற்றால் தணித்தனி மூன்று முறை

௧௫௬

ஆட்டி.

மும்மூன்று புடங்களிடவேண்டும்,
இவ்விதம் பக்குவம் செய்ய அப்ர
கம் நன்றாக பஸ்மமாகும்.2 61-67.
நீலாஜ்ஜனம் முதலியவ£றின்
சு$தி:--நீலாஞ்ஜனக் கற்களை .
. சூர்ணம் செய்து, எலுமிச்சம்பழ ரஸத்தில் சேர்த்து ஒரு நாள் வெயி
1.

அப்ரகத்தை

நன்கு

பொடித்து,

சுணையுள்ள

நெல்லுடன்

கலந்து, ஒரு வஸ்.இரத்திற் கட்டி, ஒரு வாயகன்ற பாத்திரத்தில் ஏதே

ணும் காடி. அல்லது
அப்்ரகப் பொடியும்

புளித்த அரிச
நெல்லுமடங்கிப

பிசைந்து அலசவும் ; அப்பொழுது

அப்ரகம்

வஸ்.திரத்தின்

கழுவிய நீரை வார்த்து, அதில்
வஸ்இரத்தின் மேத் புதத்தைப்
வெகு

சவாரங்களால்

நுண்ணிய

;தான்யாபாகம்
எனப்படும்.
மிக்க
மிருதுவான
போன் ற, தான்யாப்ரகமே நவநீதாப்ரகம் எனப்படும்,
2.

அப்ரகபஸ்ம

இிரஹணீ இவற்றில்

சுணக்கள்:--பிரமேஹம்,

உபயோகிக்சலாம்;

கொண்டு குஷ்டம், ச்வாஸம், காஸம்,
களிலும் உபயோூச்சக்கூடும்,

பொடிகளாக

வெளிவரும்.

அந்தந்த
மஹோதரம்

அது

தான்

(வெண்ணெய்
க்யம்,

பாண்டு,

அருபானங்களைக்
முதலிய

சோகங்
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லில் வைத்து பாவனை செய்ய அவை சுத்தமாகும். இவ்விதமாகவே
கைரிகமென்னும் சாவிச்சல், ௮ன்னபேதி, வெண்காரம், பலகறை,
துவரீ அல்லது ஸெளராஷ்ட்ர ம்ருத்திகை, சங்கு, கங்குஷ்டமென்:
னும் ஒருவித சாவி இவைகளையும் சுத்திசெய்யலாம். 1 68—694.
கட்டி,
மனச்சிலா சுத்தி:--மனச்சலையை டோலாயந்திசத்தில்?
மூன்று

நாட்கள்

வெள்ளாட்டு மூ.த்திரல்கொண்டு

பிறகு ஆட்டின் பித்த நீரில் ஒரு

தடவை பாவனை

பாகம்- செய்து,

செய்ய

மனச்சிலை-

சுத்தியடையும்3, 703.

தாளக சுத்தி: -தாளசத்தை ஈன்கு

சூர்ணம்

Suites

டோலா

யக்திரத்தில் கட்டி, காஞ்ஜிகமென்னும் காடியிலிட்டு ஒரு யாமம்

வம் செய்து,

அப்பால்

பூசுணிச்காய்

ரஸத்திலும்,

பிறகு

பக்கு:

ஈல்லெண்-

ம. கைரிகம் முதலியவற்றின் பாக விஷயங்களை
இச்சிறு ஸம்:
இரஹ $ரந்தத்தில் விவரிக்காவிடினும், நீலாஞ்ஜன த்தைப் போலவே
சுத்தி செப்யக்கடடி.பவை யென்ற

ஒரு

ஸம்பக்தத்தைச்

கொண்டு.

அவையும் இங்கு கரஹிக்கப்_ட்டனவாம். [நீலாஞ்ஜன.த்தை பஸ்மம்
செய்வதில்லை ; ஆடலும்
மனச்சிலையிலிருந்து.
ஸத்துவமெடுப்பது
போல் இதிலிருந்தும் ஸத்துவமெடுக்சச்கூடும். .நீலாஞ்ஜனத்தின்
குணங்கள்:--தேவீர்யம், கேத்திர ரோகங்களில்
யது, விஷஹரம், கபவாதஹரம்.]

2.

டோலா

யர்திரம்:--சுத்தி

ஒரு வஸ்திரத்தில் கட்டி, ஏதேனும்

உபயோகிக்கக்

செய்யவேண்டிய

கூடி.

வஸ்துவை.

இரவ பதார்த்தத்துடன் கூடி:

ஒரு பாத்திரத்தின் முகத்தில் சுறுக்காக ஒரு கொம்பை
வைத்து:
அதில் ௮ல்வஸ்திரத்சைச் கட்டி பாத்திரத்தினுள் தொங்கவிட்டு, எரித்

தல் போட்டுஅ திலிருந்தெழும் ஆவியில் அவ்வஸ்துக்களைச் சுத்தி

செய்:

வதற்கான இவ்வகையான து *டோலாயர்திரம்” எனப்படுகின் றது.

3.

மனச்சிலை முதலியவற்றிலிருந்து ஸ.த்துவமெடுக்கும்

பிறகு சுருக்சமாசச்

கூறப்படுறத.

காரமும் கசப்புங்கலர்த
சர்மரோகங்களைப்

சுவையுள்ள து;

போக்கும்;

யத்தைபும் அகற்றும்.

மனச்சலையின்

கபஹரம்,

முறை:

குணங்கள்:

உஷ்ணவீர்யம்,

Saran sb;

வாகஹரம்,

அச்ணிமாக்தி:
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அது சுத்தமாகும்1.
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தீரிடலா கீவாசத்திலம் அவ்விதமே பக்குலம் செய்ய
T1—724,

இரஸக சூ்தி:--இரஸகமென்னும் சிறிது சடினபான ஒரு ௨௪ை.
லெண் சாதுவைப் பசு மூத்திரத்தில் ஏழு நாள் டோலா
யக்திரத்தைக்

கொண்டு பக்குவம் செய்ய சுத்தியாகும்.2 பிறகு எல்லா வேலைகளிலும்
உபயோடுச்சலாம். 785.
தாதுக்களின் ஸதவபாதநம்:--செவ்வரக்கு, மத்ஹியம், ஆட்டுப்
பால், வெண்காரம், மான் கொம்பு, எள்ளுப் பிண்ணாச்சு, கடுசு, முருங்

கப்டட்டை,

குன்றுமணிவேர்;

லெல்லம்,

இந்துட்பு,

சம்பளம், வாற்

கோதுமை, ஃடுகரோ€ணீ, மெய், சேன் இவச்றுள் €டைச்சச்கூடிய
பதார்த்தங்களுடன் முற்கூறிய உபதாதுச்களைச் சலர்து, ௮ ர்றை:

மூசையில் சேர்த்துக் கடுஞ்சூட்டில் எரிக்க அவற்ரீலிருக்து.வெகு தல்
லியமான ஸத்துஒம் வெளியாகும். 74-76,

இரத்தினங்கள்.
வஜா

சுத்தி:--௨ஜ்ரம் அல்லது வைமென்னும் இரச்தின சதை:

கண்டல்கத்திரி கேரளைப் பிளச்த

உஸ்இரத்தில்

கட்டி,

கொள்,

அதனுள் மறைத்து

கோத்ரவம்

இவற்றின்

வைத்து, ஒரு

சஷாயத்தில்

டோலா மச்திரச்சைக் கொண்டு மூன்று காட்களளவும் பக்குவம் செய்
யவும், இவ்வாறு பக்குவம் செய்த வைரத்சைச் காய்ச்சச் சாப்ச்டுக்

கழுதை

மூத்திரத்திற் போடவும்;

செய்த

வஜ்ரத்தை

அவ்விசம்

இருபத்தோருமுறை

செய்ய வஜ்ரம் ஈன்கு சுத்தமாகும். 17-78,
வஜா பஸ்மம்:--(1) சிறிது தாளகத்தை மூட்டுப் பூச்சிகளின்
இரத்தத்தால் அரைத்த, கோளமாகச் செய்து, ௮தனுட்பு தத்தில் சு2தி'

பறைத்து

வைத்து,

அக்கினியில் வைச்து

1. தாளக குணங்கள்:--காரமான சுலையுள்ள து; உஷ்ணவிர்
யம், ஸ்கிக்த்தம், சுஷ்டஹரம், விஷஹரம்; சர்மரோகல்களை நீக்கும்)
வாதரோகங்களைப் போக்கும்.

2.

இரகைத்தின் குணங்கள்:--ஸகல மேஹங்களிலும், கேத்தி.

சோகங்களிலும் உபயோகச்சலாம்.
8. ஸத்துவம்:--பஸ்மத்தினும்

௮௫௪

வீர்யமுள்ள

பாகம்; வெண்மையாகவும், கள.களப்பாகவும் இருக்கும்.

ஒருவித:
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8-11.

ஊதவும்; அர்த கோளம் ஈன்கு எரிந்து அக்ணிவர்ணமாயிருச்சையில்,
குதிரையின் இறுகீரில் தோய்ச்சவும்.
மிண்டும் முன்போலவே தாள
கத்தை கோளம் செப்து அதில் வஜ்ரச்னத யடக்கி புடம் போடவேண்
டும். இவ்விதமாக இருபத்தோருமுறை எரித்தெடுச்க வஜ்ரம் பஸ்மமா
கும்.
(2) அல்லது பெருங்காயம், இந்துப்) கொள் இவற்றை ஜலத்
இல் சேர்த்துச் காய்ச்சி, வஜ்ரச்தை அக்ணியிலிட்டுப் பழுக்கக் கரய்சீட),
மேற்கூறிப கஷாயத்தில்
சேர்கசவும்; இவ்விதமாக
இருபத்தோரு
தடவை செய்ப வஜ்சம் பஸ்மமாகு ம். (8) அல்லது ஒரு வெண்கலப்

பாத்திரத்தில் சவளையைப் பிடித்துவைக்க, அது பயத்தினால் மூத்திர
மிடும்; அதில் ௨ஜ்ரத்சைச் காய்ச்சிக் காய்ச்சி பலமுறை தோய்க்க பஸ்:ம
மாகும்],

79.98,

்

வைகீராந்த சுத்தி ழதலியது! - மைக்ரார்தத்தையும் வஜ்ரச்சைப்
“போலவே சத்தி செய்பலாம்.
கருடப் பச்சைச் கல்லையும் வைடூர்பத்
தையும் இவ்விதமே சுதி செய்யலாம்.
அதை மறுபடியும் அக்னியில்

- காய்ச்சிக் காய்ச்சி குதிரை மூத்திரத்தில் தோய்க்கவும்; இவ்விதம் பதி
.னான்கு முறை செய்து, அப்பால் இறுகுறிஞ்சாவின் வேர், இலை,
தண்டு, புஷ்பம், காய் இவ்வனை த்தையும் கல்கம்போல் அரைத்து, அச்
. கல்கத்தினுள் ௮வ்வைக்ரார்தத்தை மறைத்து,

- செய்து,புடம் போடவும்

இவ்வாறு

ஏழு

மாக்த2 பஸ்மமாகும்.
இர்ச பஸ்மத்தை
வும் உபயோகிச்சலாம்2, 64-95.

மூசையினுள் அடக்கம்

தடவை

புடம்போட வைச்

வஜ்ரபஸ்மத்திற்குப்

பதிலாக

நல்ழத்து ழதலியவ£றின் சுந்தி:--தழுதாழையின் ஸ்வரஸத்தில்
BAY SH, பவளம், மற்றுமுள்ள இரச் தினங்கள் இவற்றை டோலாயம்
, திரத்திற்கட்டி. ஒரு யாமகாலம் அவியிந் பக்குவம் செய்.ப அவை ஈன்கு

சுத்தியாகும்.
1.

80%. .

வஜ்ரத்தின்

குணங்கள்:--பல்யம்,

ஆயுஷ்யம்,

வருஷ்யம்,

-இசஸாயனம், பருஹ்மணம்; அதிகமானால் விஷகுண த்தைக் காட்டும்.
2. வகைக்ராந்தத்தின் குணங்கள்: -மேஹரோகம், க்ஷயம், இர
, ஹணீ) காஸம் முதலியவற்றைப் போக்கும்; வ்ருஷ்யம், இரஸாயனம்,
பல்யம், தீபம், வஜ்ரத்திற்குக் கூறிய மற்ற குணங்களும் இதற்குண்டு,
1 வைகராச்சம் என்பது ஸ்படிகம்போன்ற ஒருவித கல்.]
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நல்ழத்து முதலியவங்றின்
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பஸ்மம்:--சோத்றுச்

கற்றாழையின்

சாறு, முள்ளுக் கையின் சாறு, முலைப்பால் இவற்றைக்கொண்டு
மூத்து, பவளம் முதலிய
இரத்தினங்களை சன்றாக
அரைத்து

தடவை

புடம்போட, அந்தந்த

துடன் பஸ்மமாகும்.

இரத்தினமும்

இதற்குமுன்

அததற்கேற்ற நிறத்

ஸ்வர்ணமர்கஷிகத்தி 'ற்குக்

விதமாக ஈல்முத்து முதலியவற்றையும் பஸ்மம்
வஜ்ரச்தைப்போலவே ஸகல

செய்யலாம்."
சிலாஜது

கூறிய

அல்லது:
பஸ்.ம்

்.

சுத்தி:--கோடை

லிருந்து உரு வெளிவரும்

செய்யலாம்.

இரத்தினங்கசளையும் சுத்தி செய்து

87694,

நல்
ஏழு

காலங்களில்

மலைப்பிராச்தங்
சளி

சிலாஜதுவை எடுத்துவந்து,

தரிபலாச்வாதம், கரிசலாங் கண்ணிச்சாறு

பசும்பால்.

இவற்றால் ஒவ்வொரு

அசைத்து வெயிலில் உலர்த்தி யலர்த்தி பெடுத்த:ல்
மாகும்.
90, 91.

காள்

லொாஜது

சுத்த

சிலாஜது பஸ்மம்:--சலை யுருவமான சிலாஜதுவைச் று

Pm

துண்டுகளாகப் பொடித்து, மிகவும் சூடான ஜலத்தில் சேர்த்து ஒரு
யாமகாலம் வைத்திருக்து,
அப்பால் ஈன்றாக அரைத்துச் கடைந்து,
வடிக்கட்டி, ௮ந்த ஜலத்தை ஒரு மட்பாத்திரத்தில் எடுத்து கெயி

லில் வைத்திருக்கவும் த பிறகு அதன் மேற்புறத்திலுள்ள சுழம்பான
பாகத்தை வடி.த்தெடுத்து மீண்டும் வெயிலில் வைக்கவேண்டும்,
இவ்
வாறு இரண்டு மாத காலம் மேன்மேலும் வடித்து வெயிலில் வைத்து
வந்தால் ஓளஷதமாய் உபயோகக்கத்தகுந்த
நிலைமை சிவாஜதுவுச்கு

உண்டாகும். இவ்வித சிலாஜதுவை நெருப்பில்
சேர்த்தால் லிங்கம்
போல் உரு மேலெழுக்துவரும் ; புகை சிறிதும் இராது,
பாத்திரத்
இன் அடியில் தங்ஓயிருக்கும் ௮ம்சத்தையும்
1.
கேத்திர

அநேகமுறை

ஜலத்தில்

நல்முத்தின் குணல்கள்:--சுவையில்
ரோசங்களைப் போக்கும்; விஷஹரம்;

மதுரம், சேேமீர்யம்,
க்ஷடரோகம்,
வாயி

அண்டாகும் புண் முதலியவற்றையும் போக்கும் ;

பலம் தேஹபுஷ்டி.

இவற்றையும் தரும்; பித்தத்தையும் போக்கும். பவளத்தின்
தணங்
கள்:--சபம் முதலிய தோஷங்களை
தெஇழச் செய்து
வெளிப்டடுத்
தும்;

கேத்தி

காஸம் இவற்றை

தோஷங்களைப்

நிவ்ருத்தி

குணங்களுமுண்டு,

போக்கும் ; க்யம்,

செய்யும் ;

தீபகம்

இரச்சபித்தம்,

பாசகம்

என்த
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.கலக்கி வெயிலில் வைத்துவர அதுவும்
மாகும்.
92—954.

யில்

ஒளஷத

[அத்தி - 11,
முறைக்கு

உபயோக

மண்டூரம்;--தான்றிமாச் கட்டைகளிட்டு எரிக்கப்படும் அக்னி
இரும்புக்கட்டத்தைப்
பழுக்கக்
காய்ச்ச,
பசுமூத்திரத்தில்

தோய்க்கவும்.

“பொடி

இவ்விதம் ஏழுதடலை

செய்து,

அப்பால்

தீயிலேற்றி

மாய் மாறும்.

செய்தபின் ௮தை

இரு மடங்கு தரிபலாக்வாதக்தில்
வருக்க

அக்கிட்டம்

சகன்ருகப்

சேர்த்துச் கலக்கி,

கருஞ்செவப்பான

ஸிக்தூர

இதை 'மண்டூரம்? என்பார்கள்.? , 97-08?

க்ஷார கல்பனை.
இரண்டுவித க்ஷ£ரரழறை:--க்ஷ£ரம்

செய்வதற்கு

உபயோகமான

.விருக்ஷங்களின் கட்டைகளை
உலர்த்தி
நெருப்பிட்டு . எரிச்சவும் ;
அக்கினி அவிந்துபோன
தும் அவற்றின் பஸ்மங்களை பெடுத்து ஒரு மட்

பாத்திரத்தில்

நாலு

“சேர்த்துக். கடைந்து
மறு காட் காலையில்
துக்கொண்டு ஜலம்
வேண்டும் ; பிறகு
ணிறமான சூர்ணம்

பங்கு

ஜலமிட்டு,

அதில் அந்தச்

சாம்பரைச்

ஓர் இரவெ ல்லாம் அவ்விதமே வைத்திருக்து,
மேலே தெளிஆ்திருக்கும் ஜலத்தை மட்டும் வடித்
முடியவும் சுண்டிப்போகும்
வரையில்
காய்ச்ச
பாத்திரத்தினுள் சுத்றிலும் படிச் இருக்கும் வெண்
போலிருக்கும் உப்புகளேச் ௭ரண்டி.
பெடுத்துச்

“கொள்ளவும்,
அடியில் மிகுந்து நிற்கும் குழம்பு போன்ற
ஒருவித
அப்புகீரையும் மற்றொரு பாத்திரத்தில் பிரத்திபேசமாய் எடுத்துவைக்க
வும். இவ்விருலவித க்ஷ£ரங்களில் சூர்ணம் போலிருப்பது சர்மம் முத
.லியவற்றைச்
சல
வியாதிகளில்
மேலே
உபயோடத்துச்
«Oa

_தற்கும், திரவமான

௯்ஷ-ரம் அவசபமான

ஸமயங்களில் ஜலம்

மு;தலி

1. சலாஜது குணங்கள்:--சுவையில் சைப்பும் இதிது காரமும்
கலந்திருக்கும்; உஷ்ணவீர்யம், இரஸுயகம் ; மேஹம்,
உன்மாதம்,
அச்மரீ, வீக்கம், அபஸ்மாரம், கபம், மஹோதரம், அர்சஸ், மூத்திரப்
பையிலுண்டாகும் வியா திகள்: இவற்றை நிவ்ருத்தி செய்யும்,
2. மண்ரூரத்தின் குணங்கள்:--பாண்டு,
மேஹம்,
ஆமவாத
'மென்னும் €ல் வாயு,
வரதரக்தம், குன்மம், வயித்றுக்
இருமிகள்,

சோகை இவற்றை நிவ்ருத்தி செய்யும்; சரீரத்திற்கு வன்மையை
யண்டாக்கிச் சழத்தனத்தினால் நேரிடும் பலக்குறைவைபும் தடுக்கும்,

:

41 6 B-12.]

மத்பம கண்டம்,

யவைகளில் கலக்கி உட்கொள்வதற்கும்
வைத்தியர்சன் அந்தர்;
லாம், 1 99-10.

|

ஏற்றவையாம்.

ரோகங்களில் இத்த

க்ஷா£ரங்களை

“207
விஷயமறிக்த
யபயோகக்க

பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம்.
இரஸங்கள்.
பாரதத்தின்

பிரபாவ :--பாதரஸம்

எனப்படும்

பாரதமான து

ர்வ ரோகங்களையும் போக்க வல்லதெனவும், சரீ ரத்திற்குப் புஷ்டியை
யுண்டுபண்ணுச் தன்மையதென்றும் முனிவர்களால் நன்கு மதிக்கப்
பட் டிருக்னெறது.
இரஸசாஸ்இரத்தில்
தேர்ச்செடைந்த பண்டித

ரால் மூறை தவறாமல் இரஸம் பச்குவம் செய்யப்படுமானால், ௮தை யுப
'யோடப்பவர் தேஹஸித்தி2 யடையவும், எளிதில் லோஹஸஹித்தியை 8
நிறைவேற்றவும் கூடும்,
இரஸம் முதலியவற்றிற்த பலவித பெயர்கள்:--இரஸேச்2ரம்,
பாரதம்,

1.

ஸுடுதம்,

ஹரஜம்,

ஸு௫ுதகம்,

க்ஷாரம் என்றால் நீரடிமுத்து

இரஸம்,

மரம்

முகுக்தம்

என்று

முதலியவற்றின்

இலை

தழைகளுடன்கூடிய களைகளை எரித்து, அவற்றின் சாம்பரை ஜலத்திற்
கரைத்துச் காய்ச்சி யெடுக்கப்படும் மிகவும் தஷ்ணமான உப்பு,
சுணை

யுள்ள யவதாணி௰ம் முதலியவற்றின் முள் முதலானதையும் எரித்து
க்ஷ£ரமென்னும் உப்பு எடுப்பதுண்டு,
இவ் வுப்புகளையே தமிழில் கார
'மென்றும் கூறுவர்,
[தாதுக்களை ஒளஷதமாய்
உபயோடுப்பதற்கு
அவற்றை பஸ்மம் செய்து உபயோஇப்பதுபோல், க்ஷ£ரமுறையீலும் சல
மரங்களையும் சுணையுள்ள தானியம் முதலியவற்றையும் எரித்த பஸ்ம

மாக்க அவற்றிலிருச்து

ஓளஷதத்திற் குபயோகமான க்ஷாரம் என்னும்

சத்து எடுக்கப்படுவதால் க்ஷ£ர முறையும் இங்கு கூறப்பட்ட து.]

2.

சேஹஹித்தி--யோகத்தினால்

உண்டாகக்கூடிய

அணிமா,

மஹிமா, கரிமா, இல£மொ, ப்ராப்தி, ப்ராகாம்யம், ஈசத்வம், ௨ஏச்வம் என்

am gar ஹித்திகள்.
3. லோஹ்ஹித்தி--லோஹவர்ச்கங்களை பஸ்மமாகவும் ஸத்துள
மாகவும் செய்வதற்கும், ௮வற்றைக்கொண்டு தாதுவாதம் மூதலியகைச்
செய்வதற்கும் ஏற்ற முறை,
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ஒளஷத

முறைகளில்

.

[இத்தி.12,

பாதரஸத்திற்குப் பல பெயர்கள் வழங்கப்படும்.

மேலும் இக்தப்பிரகரண த்தில் தாம்ரம், வெள்ளி, பித்தளை,காகம், ஸ்லர்

ணம், வங்கம், ௮.பம், வெண்கலம், காந்தம் என்ற ஒன்பது லோஹங்க
ளும் சூர்யன், சந்திரன், அங்காரகன், புதன், பிருஹஸ்பதி, சுக்ரன்,
இராகு,

கேது

என்னும்

ஒன்பது

இரஹங்களுடைய

பெயர்களால்

முறையே வமங்கப்பட்டு வரும். 2-8.
பாரத
சுத்தி-கடுகு,
வெள்ளுள்ளி
இவற்றைர் கல்கமாக
அரைத்து, அதனால் மூசை செய்து, அம்ஞூசையினுள் பாரதத்தைச்
சேர்த்து, மற்றொரு மூசையினால்

மூடி, வஸ்இரத்தில்

கட்டி, டோல

மந்திரத்தின் மூலமாய் காடியில் தொல்கவைத்து, மூன்று காட்கள்
தீயிட்டு அதன் ஆவியில் இரஸத்தைப் பக்குவம் செய்து, சோநத்றுச்
கற்றாழையின்

சாள்

அரைக்கவும்; அப்படியே

சித் தரமூலக் கஷாயத்தினால் ஒரு தினமும்,

சாற்றில்

அதை

ஒரு

மணத்தக்காளியின் ஸ்வா

ஸத்தினால் ஒரு தினமும், தரிபலாச்வாதத்தினால் ஒரு தினமும் தனித்
தணியே

அறைத்து,

பிறகு

காடிகளைச்

சேர்த்து

சன்றாகச் கழுவி

இரஸத்தை மட்டும் தனி.பாகப் பிரித்தெடுக்கவேண்டும்.
அப்பாரதத்தை கல்வத்திலிட்டு, பாதியளவு
இந்துப்பையும்

அப்பால்
சேர்த்து,

எலுமிச்சம்பழச் சாற்றால் ஒரு சாள் முடிய இடைவிடாது அரைக்க
வும். பிறகு வெள்ளுள்ளி, கடுகு, இந்துப்பு, கவஸாரம்
இவற்றில்
ஒவ்வொன்றையும் இரஸத்திற்கு ஸமானமாகச்
சேர்த்து, காஞ்ஜிச
மென்னும்

காடியைச்

சேர்த்து

அரைத்து,

அதை

ஒரு

சக்கரம

போல் தட்டி, வெயிலில்
உலர்த்தி, பெருங்காயத்தை
அரைத்து
அதன்மேல் தடவி, அதை ஒரு பாத்திரத்தில்
வைத்து உப்பை

நிரப்பி, மற்றொரு பாத்திரத்தை அதன் மேல் கவிழ்த்து மூடி, சுற்றி

ஓம்

சீலை

மண்

இயிட்டு எரிக்கவும்,
பாத்திரத்தின் மீது

செய்து

உலர்த்தி,

அடுப்பிலேற்றி சிறுகச் இறுகத்

அவ்வாறு எரிக்கையில் மேலே
கவிழ்த்துள்ள
குளிர்ந்த ஜலத்தை அடிக்கொரு முறை விட்டு

வரவேண்டும்,
சமமாக ௮க்ூணியையும் கடுஞ் .ஜ்வாலையுடன் எரித்து
வரவும், இவ்வாறு மூன்று: யாமகாலம் எரித்து இரஸத்தை ஆவி
யாகச் செய்து மேலேயுள்ள பாத்திரத்தின்
உட்புறத்தில் படியச்
செம்யவேண்டும்.

இவ்விதம்

செய்ய

இரஸம்

சுத்தமாகும்.

பிறகு

9) 5 B-12.]
மேல் பாத்திரத்தை
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டடி.ந்திருக்கும் பாதரஸத்சை

்

வழித்தெடுத்துக் கொள்ளவும்.1 4--12%.

- கந்தக சுத்தி:--வாயகன்ற ஓர் இரும்புப் பாத்திரத்தில்

ண்மை

 பிறகு அதற்கு
: உருகிய
ஊற்றி அடியில் தீயிட்டு எரிக்கவும். கெய்
மையெடை கந்தகத்தைப்' பொடித்துச் சேர்த்து, 95 ஈன்றாக கெய்
யுடன் கலந்து உருயெ பிறகு மெதுவாகப் பாலில் ஊற்ற வேண்டும்,
இவ்விதம் செய்ய கந்தகம் சுத்தமாகும். 2

18,

14.

லிங்கத்திலிநந்து இரஸிமேடுக்தம் ழறை:---லிங்கத்தை *
டுப்பாலிலும், எலுமிச்சம்பழச்சாறு

முதலிய

ஆட்

அம்லவர்க்சங்களிலும்

தனித் சனியே ஏழுமுறை பாவனை செட்ய அது ஈன்கு சுத்தியாகும்.
பிறகு எலுமிச்சம்பழ ரஸத்தினாலாவது, வேப்பிலைச்சாத்நினாலாவது,
ஒரு யாமகாலம் . ஆட்டி ரறிது உலர்த்தி, முன்பு
கறிய விதமாக ஊர்த்வபாதக யர் இரத்தில் வைத்து

பாதாஸத்திற்குச்
எரிக்கவும்; மேற்

படிந்திருக்கும்,
பாரதம் முன்போல்
பாத்திரத்தினுள் சுத்தமான
15-17,
அதை யெடுத்து ஒளஷத முறைகளில் உபயோகிக்கலாம்,
ஆவி
அடிப்பாத்திரத்தில் இரஸம் முதலியதை வைத்து
ஊர்த்வ
யாக்கி, மேற்பாத்திரத்தில் படியச்செய்வற்கான உபகரணம்
1.

பாதந யந்திரம் எனப்படும்.

2. சுந்தகத்தை உருக்கப் பாலில் ஊற்றி

பிறகு

ஜலத்திற்

கழுவி

மிண்டும் ஏழு முறை அவ்விதமே செய்யில் உருக்கிப் பாலில் சேர்த்
தால் சுத்தமாகும்.

இவ்விதம் செய்வதுதான் ஸாதாரணமுறை,

தேத்தி
என்னும் உலாக்கா
ஹாலண்டு
5. லிங்கம்--இது
ம்
்
என்றும், பவளம்போல் சென்னிற
உலாந்தாலிங்க
லுண்டாவதால
மாயிருப்பதால் பவளமனச்சிலை
முல் வழங்கப்படும் ;
என்றும் கூறப்படும்,

ஜாதிலிங்கமென்றும்

ஸம்ஸ்கிருதத்தில் தரதம் என்றும்,
இதிலிருந்து எடுக்கப்படும் பாரதம்

கீரஷ்ட ஈஸம் எனப்படும்,

14

யென்றும்,

தமி

ஹிங்குளம்
ஹிங்களா

[9 5 8-12
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நவ விஷங்கள்:--காலகூடம், 1 வத்ஸநாபம், 2 ச்ருங்கசம், 3 fur

இபசம், 4 ஹாுலாஹலம், ,5 பீரஹ்மபுதீரம், 9 ஹாரிதீரம் 7 ஸக்துகம் 8,
181,
ஸெளராஷ்ட்ரிசம்) என்பவை தவ விஷங்கள்” எனப்படும்,

].

காலகூடம்--இது

ஒரு

விஷவிருக்ஷத்தின் . பிசின்; அவ்

விருக்ஷம் அரசமரம்போன்ற உருவமுள்ளது.
ச்ருக்கபேர கேத்தி
ஏத்திலும்,
கொங்கணதேசத்திலும்,
மலயபர்வதப்பிராந்தங்களிலும்
உற்பத்தியாகுமாம்.
காரலகூடமென்பதை கிழங்கு என்று இலர்.
2.
வத்ஸமாபம்-- வச்ஸமாபியைப்போன்ற.து;
“ இவாரயிலை
வத்ஸநாடச்செடியின் அருகில் இதா மரங்
போன் ற. இலைகளுள் ள து;
கள் விருத்தியாசமாட்டா, (இதை இச்.திரகாபம் என்தும் சிலர் கூறுவர்.
8, ச்ரும்ககம்--இதுவும் காபியைப்போன்றதோர் கிழங்கு.
இவ்
விஷச் இழங்கைப்

பசுவின் "கொம்பில்

கட்டினால்

சென்

பால்

அதன்

னிறமாக
4,
காசமுள்ள
அகையான
5.

அல்லது இரத்தமாக மாறிவிடுமெனச் கூறப்படுகிறது.
ப்ரதீபகய- நிறத்தில் மிகச் சிலரது ௮க்கிணியைப்போல் பிர
தும், மிகவும் அழத்சியுண்டுபண்ணச் கூடியதுமான ' ஒரு
கழங்கு,
ஹாலாஹலம்--இவ்விருக்ஷ£த்தின்
இலைகள்
பனையோலை
யைப்போலிருக்கும்) புஷ்பங்கள் கொத்துக் கொத்தாகக் தொக்கும்;
பசுவின் முலையைப்போல் காய்கள் காய்க்கும்,
இவ்விருக்ஷத்தின் கடு
மையான வேச்காட்டினால் அருலுள்ள மரங்களும் புற்பூண்டுகளும்

எரிக்துவீடும்.

ஹாலாஹலம்

இஷ்டுக்தையிலும்,

து
இவ்விஷுவிருக்ஷமான

என்னும்

ஹிமாலயத்திலும்,

சென்கடற்கரைகளின்

Ao

பாகத்திலும், கொங்கண சேசத்திலும் உற்பத்இயாகுமாம்.
6,

ப்ரஹ்மபுத்ரம்--இப்பெயர்கொண்ட இழேங்கு

மூம் கமில கிதமான து.

மலயபர்வச்சாரலி

7.

ஹாரித்ரம்-- மஞ்சளைப் போன்ற

8,

ஸக்துகம்--பலவாறு முடிபோன்ற

இவ்விஷச் கிழங்கை

உடைத்தால்

போன்ற ஸூத்துக்கள் கிரம்பியிருக்கும்,
9. ஸெளராஷ்ட்ரிகம்--இதுவும்

ளெளரராஷ்ட்ரசேசத்தில்
குணமுள்ள தழங்கு,

உள்ளும்

புற

லுற்பத்தியாகும்.

ஒரு கழங்கு.
கணுக்களுடன்

உட்புறம்

ஒருவித

காபியைப்

கூடிய

மாப்பசை
போன்றதாய்

உற்பத்தியாகக்கூடிய மிகச் கொடிய

விஷ

அத்தி-19.]
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517.

ஸப்த ஊபவிஷங்கள்:--எருக்கு, இலைக்கள்ளி, ஊமச்தை, வெ
ஸனார்கழங்கு, அலரி, குன்றுமணி, ௮பிணி இவ்வேழும் *ஸப்த உபவிஷ
ங்கள்? எனப்படுகின்்உன.

194.

பாரதத்திற்த -தாதுக்ராஸ சக்தி- மேற்கூறிய விஷூவர்ச்சங்களைச
சேர்த்து பாரதத்தை அரைக்க, அதில் சேர்க்துள்ள சகலப்பான கோஷ்

சள் விலக, அதற்கு ஒருவகையான முகமென்னும் கன்மையுண்டாய்,
எளிதில் தாது வர்க்கங்களையும் கரஹித்துச்கொள்ளுவதற்கேற்ற குண
மூம் உண்டாகின்றது? அல்லது தீரிகடு, யவக்ஷ£ாரம், ஸர்ஜக்ஷ£ரம்,
கடுகு, பஞ்சலவணம், வெள்ளுள்ளி,
சவஸாரம், முரும்சை இவற்றை
.ஸமயெனடயாசச் சேர்த்து, ஒரு மிக்க சூர்ணம்செய்து, எலுமிச்சம்பழச்
.சாற்றையாலது, கொடி யெலுமிச்சம்பழ ரஸத்தையாவது,
க டிசளையா
வது விட்டு, அ௮ச்ணியின் மேலேற்றி, நன்றாகச் காய்ச்சிய கல்வத்தில்

அனைத்தையும் மூன்று நாள் இடைவிடாமல் அரைத்து வந்தால் இர
த்திற்கு தாதுவர்க்கங்களே செஹிப்பதற்கேற்ற முகமென்னும் தன்
மையு உண்டாகும்.
20-24.
கச்சபயந்திரழம் கந்தக ஜாரணழம்:--சர்சச்த்துக்கு - ஜூாரண
அதற்கான கச்சபயச் திரமுறையும் கூறப்படுகிறது.
ஒரு பெரிய
. மும்£
மட்பாத்திரத்தன்
உட்புறத்தில் சுற்றிலும் சிறிய வரம்பு ஏற்படுத்தி,
அதிற்கடியில் ' ஜலம் சேர்த்து, அவ்வரம்பின்மேல்
நிற்குமாறு HF
அகன்ஐ மண்ணாலாகிய அகலை இடையில் ஞூடியைப்போல் அமைத்து,
அகலின் விளிம்பும் வரம்பின்

sani Joss
வசகலின்மேல்

மூனையும் சேருமிடத்தில்

சுற்றி லுமூள் எ

சுண்ணம் பூசி:ஈன்றாக அடைத்துவிடவும்.
இரஸத்தைச்

சேர்த்து

இரஸத்திற்கு

பிறகு

அவ்

ஸமயெடை

கந் &

கத்தை அதன்மேல் பொடித்துச் சேர்ச்சவேண்டும்,
பிறகு € apairar
அகலுக்கு ஸமமாக அகன்ற மற்றொரு அ௮கலை அதன்மேல் கவிழ்த்து
மூடி, அதன்மேல் சாம்பரைப் பரப்பி, காலைந்து வறட்டிகளை:
அசன்
1. ஸ்வர்ணம் முதலிய லோஹவர்க்கங்களை
உறிஞ்சிக் சவர்க்து
கொண்டு தன்னுடன் லயப்படுத்துங் குணம் இரஸத்தித்கு ல ஸ.ஸ்
காரங்க.॥ால் உண்டாகும்; அ௮வ்விதமுண்டாகும் சன்மையை ஈஸ்கீராலக்

என்பார்கள்.
2.

ஜாரணம்

என்பது--ஒரு

பதார்த்தத்திலுள்ள

ஸாராம்சல்

களை மற்றொரு பதார்த்தம் கவர்க்து கொள்வது; ஸ்வர்ணம் மு.தலியதைக்
கிரஹித்து
மரகும்,

அதன் ஸத்துவங்களை |இரஸம் சவர்ச்து கொள்ள:து ஜு௬ரண
ன்

க

ல
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மேல் அடுக்இ, அக்னியை மூட்டி. புடம்போடவும்.

தானே அவிந்துபோனபின்னர் சாம்பர்
ஜாரணமான

கந்தகம் ஸம்பர்தித்த

அ௮க்னெர்யெல்லாம்

முதலியவற்றை

விலக்கிவிட்டு

இரஸச்தையெடுத்து,

மறுபடியும்.

முன்போலவே அவ்எளவு சர்சகத்துடன் கலந்து, மீண்டும் இவ்விதமே
புடம்போட்டு எரிக்கவேண்டும். இல்விசம் ஆறு முறை கந்தகம் சேர்த்
ப் பக்சுஉம் செட்ய, அறு டங்கு சக் சகமும் இரஸத்துடன் ஒருமிக்சச்
கலந்துவிடும், இதை
ஜாரணம்.
என்பார்கள்,
இவ்வாறு கந்தகம்.

ஜாரணமான பாரதம் அச்னிதீபனம்

செட்யவும், மற்றும்

பல மூறைக.

ளில் உடயோடச்சவும் தகுந்ததாகன்ற.ஐு.
இட்விதம் அறு பங்கு கந்த.
சம் சேர்த்து பச்சூலம் செய்யப்டட்ட பாரதம் *ஷட்குண பலி ஜாரித

ரஸம்”? என்று வழங்கப்டடென்றது.

25284.

இஸ் டஸ்ம ழறைகள்:--(1)
அமஸாரமென்னும்
ஒட்டடை.
இரஸம், உழமண்ணுப்பு, கத்தகம், ஈவஸாரம் இவற்றை ஸமபாகமாகச்

சேர்த்து,

ஏதேனும்

புளிப்பு

வஸ்துவால்

ஒரு

யாமம்

அரைத்து,

அவற்றை ஒகு கண்ணாடிச் குப்பியினுள். சேர்த்து ”லைமண் செய்து,.
அதன் anew
erp
மண் பூசி உலர்த்தவும்; ஒரு மட்பானையின்
அடியிற் சிறிய ச்லாரமிட்டு, ௮தில்.குப்பியை வைத்து, ௮க்குப்பியைச்
சுற்றிலும் அதன் கழுத்து வரையில் மணலை நிரப்பி, அடுப்பிலேற்றி,

இறுகச் சறுகத் தீயிட்டெரிச்சகவேண்டும், பிறகு ரெமமாகக் கடுந்தீயிட்டு:
பன்னிரண்டு யாமங்களளவும் எரிக்க இரஸ:

பஸ்மமாய்விடும்.

தானே அறிடீபின்பு அச்குப்பியை உடைத்து,

அதனுட்புற.த்தில் மேற்

பிறகு

ய நமாசப் டடிர் திருக்கும் கந்தகத்தின் அம்சங்களைப் பரிஹரித் து, அடி.யி
௮ள்ள இரஸ டஸ்மத்தையெடுத்து, ௮வ௫ியமான காரியங்களில் ௨.
யோ௫ச்கலாம்.
(2) காயுருவி விதைகளையரைத்து இரண்டு மூசைகள்

செய்யவும்,

அந்த மூசையினுள் இரஸ: ,ததைச் சேர்த்து, பேயகத்தியின்-

பாலையும் அதில் கலந்து, தும்டைப்பூச்களையும்,
சருங்காலிப் டட்டையையும் ஞூர்ணம்செய்து,

மேலும் சேர்த்து, மேலே மற்றொரு ee
த்வா.ரத்தை மண்பூரி மறைத்து, மந் றொரு
அதை

வாய்விடங்ச த்தையும்,
இரஸத்திற்குக் கீழும்

மூடி, இடையிலுள்ள
டெரிய மண்மூசையினுள்

வைத்துமூடி, அதற்கும் லை மண் செய்து

கஜுடத்தில்

எரிக்கவேண்டும்;

இவ்விதம்

உலர்த்தி, அப்பால்

ஒரு புடம்போட

பாரதம்

பஸ்மமாகும்.
(8) பேயத்திப்பால் விட்டு அசைத்த பெருங்காயத்தி
னால் இரண்டு மூசைகள் செய்து, இசஸத்தையும் பேயத்திட்டாலால்

ஆட்டி, ஒரு மூசைச்குள் வைத்து, அதை மத்றொரு மூனசமீனால்

அத்தி-19.]: '
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மூ) அதைச் சுற்திலுமுள்ள தவாரங்களை நன்றாக அடைத்து, அதை
மற்றொரு பெரிய மண்மூசையினுள் வைத்து €லைமண் செய்து, மெது
வான ஒரு புடம்போட பாதரஸம் பஸ்.மமரய்விடும்,
(4) பாசரஸத்௯த

"வெற்றிலைச்சாந்றாலாட்டி, அதை வெள்ளரியின் இழெங்கு
அல்லது
வேரின் உள்ளே அடக், மண்மூசையினுள் வைத்து, ஸாதாரணமாய்
ஒரு முறை புடம் போட்டாலும் பஸ்மமாகும்,] 29—41.
ஜவரரிங்தச ரஸிழ்; ழதலாவது:--மான் கொம்பைப் பொடித்து
அதற்கு ஸமபாகம் பாரதம் சேர்த்து, சி.த்தரஞூலரஸ.த்தினால் ஆட்டி,
ஒரு மட்பாத்திரத்தில் சேர்த்து, அடுப்பிலேற்றி இரண்டு

வும்.

பிறகு மான் கொம்புக்கு எட்டில்

சேர்த்து,

வும்,

ஒரு

அனைத்தையும் ஈகல்வத்தில்

பங்கு

அரைத்து

யாமம் எரிக்க

தரிகடு

சூர்ணம்

வைத்துக்கொள்ள

இதில் நிஷ்கப்பிரமாணம் எடுத்து வெற்றிலைச்சாற்றுடன்

“கொண்டு வர் வாதஜ்வரம்)

பித்தஜ்வரம்,

மற்றும்

௮நேச

உட்

வகையான்

ஜ்வரங்களும்தீரும; இதற்கு ஜ் வாரங்குசரஸ.$? எனப்பெயர் &2--483
ஜவசாரி ஈஸம்:--பாதரஸம், இரஸகம், தாளகம், மயில்துத்தம்,
வெண்காரம், கந்தகம் இவ்வனைத்தையும் சுத்தமாய் ஸமபெடைபாகக்

arabs ga, urate

nga ow

நாள் அரைத்து,

ஒரு தாம்மிர பாத்திரத்தின், உட்புறத்தில்

அரை

௮க்கல்கத்சை

அங்குல

கனமாகத்

தடவி, அப்பாத்தாத்தின்
முகத்தை மூடி,
வாலுகாயக் இரத்தில்?
எரிக்கவேண்டும், அ௮ப்பாத்திரத்தின் முகத்தில் ஏதேனும் தாணி.பல்
1. பாரத பஸ்.ம குணங்களும் உபயே [சமுறைபும்--ரமிஹாம்,
குஷ்டஹரம், அயுஷ்யம், பல்.பம், மற்றும் அநேக வியாதிகளை அந்தந்த

பதார்த்தல்களின்
களில் பாலுடனும்,

சேர்க்கையினால்

போக்சக்கூடியது.

பித்தரோகங்களில்

வாதரோகமப்

சர்க்சரையுடனும்,

சபரோகல்

களில் இப்௮ிலி அல்லது சுக்குக் கஷாயத்துடனும், ஸாதாரண
களில் எலுமிச்சம் பழ ரஸத்தோடும், இரத்தப் பெருக்குசளில்

ஜ்வரன்
சேனோ

டும், அதிஸாரங்சளில் சிறுரையின் சாறு அல்லது
தயிரோடும்?
.கண்டுபாரங்கயின் சூர்ணத்துடன் வயித்றுளைத்தல்
முதலானவத்றி
லும் இரடைஸ்மத்தை உபயோ&க்கலாம்,

2.

வாலுகாயந்இரம்:--இரஸம்

ஒளஷதமாகச் செய்வதற்கு ௮வற்றை

முதலிய
ஒரு குப்பியில்

.மட்பாத்இரத்தில் அடியில் சிறிது மணலைப் போட்டு,

தாதுவர்க்சங்களை
சேர்த்து,

அதன்மேல்

ஒரு

குப்

4
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களை வைத்து அவை. பொரியுமாடில்,
அப்பொழுது குப்பியினுள்ளி
ருக்கும். ஒளஷதம் பக்குவமான தாய் அறிக,
அப்பால்
அக்கினியை

அவித்துவிட்டு, : அப்பாத்தரமும் அதனுள்ளிருக்கும் ஒளஷதமுச்,
தானாகவே ஆறிய! பிறகு, பாத் திரத்தினுட்புறததிலிருக்து ஒளஷதத்
தைச் சாண்டி.

பெடுத்துச்கொள்ளவும்,

அவ்வெளஷதம்

‘sari?

என்று வழங்கப்படும், ௮இல் ஒரு மாஷப்பிரமாணம் எடுத்து வெற்ற்வே.
யினுள் வைத்து புஜிச்ச அர்யேத்புஷ்கம், தீருதீயகம், சர்துர்த்திகம்
முதலான விஷம ஜ்வரங்கள் தீரும். dd 485,
,
சீதாரி ரஸம்:--தாளகம், மயில் துத்தம், செம்புப்பொடி, இரஸம்,
கந்தகம், மனச்சிலை இவற்றில் ஒவ்வொரு கர்ஷம் எடுத்து,
தீரிபலா
க்வாதத்தினால் இவற்றை நன்றாய் அடைத்து, உருட்டி. மூசைகளிற்
சேர்த்து புடம் போடவும்.

பிறகு எருச்சம்பால், கள்ளிப்பால், நேபாள:

கஷாயம், கருஞ்செவதைச் சஷாயம் இவற்றில் சணித்தனியே எவ்வேழு
முறை பாவனை செய்யவும். ஐம்பது மிளகுகள்,
வெல்லம் ஒரு கர்
ஷம், இரண்டு துளஸியீலைகள் இவத்றுடன் மேற்கூறிய பஸ்மத்தைக்
கலந்து மூன்று தினங்கள் உட்கொள்ளவும்.
இதற்குப் பாலும் ௮ன்
னமும் கலந்து
பத்தியமாயுபயோகச்கலாம்.
முதலில் குளிர் வந்து

அதன் பிறகுண்டாகும் ஜ்வரமும், முதலில், சூடு அதிகரித்து பிறகு
சைத்யத்துடன் விருத்தியாகும் ஜ்வரமூம், அர்யேத்புஷ்கம், தருதி.
சம், சாதுர்த்திசம் என்இற ஜ் வரங்களும்
*£ தாரிரஸம்* எனப்பெயர், 49-54.
ஜவாகன தடிகா:--சுத்தரஸம் ஒரு

நிவ்ரு.த்தியாகும்.,

இதற்கு

பாகம், 8 5G pouty திப்பிலி,

கடுக்காய், அக்கராகாரம், கடுகெண்ணெயினால் சத்தம் செய்த கந்தகம்,
பேய்த்தும்மட்டிக்சாய் இவை ஒவ்வொன்றும்
கான்கு பாகம் சேர்ச்து,
சூர்ணம் செய்து, பேய்த்தும்மட்டியின் சாற்றால் ஒருமிக்க அரைத்து,.
உளுர்துபோன்ற மாத்திரைகளாய் உருட்டி, சர்திற்கொடியின் ஸ்வ
ம்ஸத்துடன் உபயோடுச்து வர ஸர்வ ஜ்வரங்களும் நீக்கும், இது:
“ஜ்வரகன குடிகா” என்று கூறப்படும்,
55.57,
்

பியை வைத்து, சுற்றிலும் கழுத்து வரையில்

பானையின் அடியில்

இயிட்டு

மணல்

எரிப்பதற்கேற்ற உபகரணம்

யந்திரம் என்றம், ஸி கதாயந்திரம் என்றும் கூறப்படும்,

சேர்த்து, மட்

வாலுகா

915 8-12.)

“ மத்யம கண்டம் '

லோகநாதாஸம்,

முதலாவது:--சுத்தமானதும்

செய்து முகமுண்டாக்கப்பட்ட துமான
பிறகு

௮க்கஜ்ஜளியை

அளவான பலகறைகளில்
வெண்காரம், உடைத்துப்
ait
யும்

ஜாரணம்

பாரதம் இரண்டு

கந்தகம் இரண்டு பங்கு இவ்விரண்டையும்
வும்.
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பங்கு, சுத்த:

சேர்த்து சஜ்ஜளி 1 செய்ய

இரஸத்தினும்

கான்கு

மடங்கு அதிக

கிரப்பிவைக்கவும்,
அப்பால் ஒரு பாகம்
பொடியாக்கி சங்கம் எட்டு பங்கு இவ்

ben sit பசும்பால் விட்டரைத்து, உலர்த்தி, இச்சூர்ண்மனை த்தை
ஒர் அகலில் சேர்த்து, மற்றோர் அகலால் மூடி லை: மண்

செய்து, ஒரு முழம் ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் வைத்து கஜபு_ம் போட
வும்.

“அதை

ஆறியபிறகு

எடுத்து, அவற்றை

அரைத்து,

இரமமாக

இருபத்தொன்பது மி எகுகளுடன் ஆறு குஞ்ஜா ப்ரமாணங்கொண்ட
இவ்வெளஷதத்தை .செய்யிற் கலந்து வாதரோகங்களிலும், வெண்
ணெயிற் சலந்து பித்தரோகங்களிலும், கபத்திலுண்டாகும் வியாதி

களில் தேனோடும் கலந்து உட்கொண்டு வரலாம். அ.இிஸாரம், க்ஷயம்,
அரோசகம், சரஹணீ, சேகமெலிவு, ௮ச்ணிமாத்திய *, காஸச்வாஸல்
கள், குன்மம் இரத ரோகங்களிலும் உபயோடுக்க நந்குணம் பிறக்கும்.
இவ்வெளஷதத்தை
யுட்கொண்டதும்
மெய்யும் அன்னமுமாகக்
கலந்து மூன்று கவளம் புஜித்துவிட்டு, தலையணை யில்லாமல் மஞ்சத்
இன் மீது சிறிது நேரம் மல்ல-ந்துப் படுத்திருக்கும். பிறகு புளிப்பு
ஸம்... தப்படாத ஆகாரங்களைப் . புஜிக்கலாம் த அதாவது கெய், புளிச்
காத தயிர், மதுர பதார்த்தங்கள், கெய்யித் “பக்குவம் செய்த ஜாங்கல

மாம்ஸம் இவ்வித உணவுகள்

உபயோக்கச் கூடியவையாம்.

பசி யுண்

டானால், மாலை கேரத்தில் பாலும் ௮ன்னமுமாய் உட்கொள்ளலாம்.
பயற்றம் பரு:ப்பாலாயெ வடகங்களை கெய்யித்பெர்றித்து அன்னத்திற்கு
வியஞ்ஜனமாய் “உடமே?இச்கலாம்.
செய் தேய்த்த அப்யங்கம் செய்ய

லாம்.

அப்பொழுது எள்ளுப்பிண்ணாக்கு, கெல்லிப்பருப்பு இவற்றைத்

தேய்த்து ஸ்கானம் செய்யவேண்டும்; இளஞ்சூடான
ஜலசத்தையே
ஸ்நான த்திர்கு உபயோ௫ப்பது நலம். எண்ணெயை உபயோகுிக்கவே

கூடாது, மேலும் பில்வம், பாகல், கத்திரி, மத்ஹியம், புளி, மது
பானம், மற்றும் ஸந்தாகம் ற செய்த பானவசைகள், காயம்;
சுக்கு?
12.

கஜ்ஜளி:--198-ம் பக்கத்தில் டி.ப்பணியில் விவரம் காண்க,
ஸந்தாகம்:--இதைப்பற்றி 1885-ம் பக்கம் பார்க்க.
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை

உளுந்து, சிறுகடலை, பூசுணி,

[அத்தி-12,

கடுகு, காஞ்ஜிகமென்னும்

காடி இவை

மூ;தலிய பதார்த்தங்களும், வியாயாமமென் னும் : இலபப்பயித்சி முதலிய
தும்,

புணர்ச்சி,

அகால நித்திரை,

வெண்கலப்.

பாத்திரத்தில் போஜ

னம் இவை முதலியவைகளைப் பரிஹரிப்பதும் இவ்வெள௨;த
முபயோ
சீப் பதற்கான. பத்திய முறையாம், இது * லோகநாத ரஸம்.” என்று
கூறட்படும், சந்திரன் நன்கு செழித்து வளர்க்த பெளர்ணமி இதி
யில், அல்லது சுக்ல க்ஷத்தில், வாரமும் நக்ஷத்இரமும் சுபமா யிருக்கை
யில்
லோககாதனைப்
பூஜித்து, சன்னிகைக்கு
அன்னமளித்து,
சக்திக்டென்றவாறு தானமும் செய்த பிறகு, காலையில் லோசநாத
மென்னும் இவ்வுத்தம 7ஸெளஷ.தத்தை உட்கொள்ளவேண்டும், இவ்
வெளஷத. . .மூபயோகுப்புதால் சரீரத்தில்
தாபம் அ.இிகரிப்பதாகத்
தோற்றுமாயின் அட்பொழுது சந்திந்கொடியின் ஸத்துவத்தைச் சர்க்க
ரையோடு

கலந்து

உட்சொள்ளலாம் ; மூங்லுப்பையும்

பொடித்து

அத்துடன் ..உபயோடப்பது. நலம். கர்ஜுடரப்பழம், மாதளம்பழம்,
இிராகை், கரும்பு
இவற்றையும் புஜிக்கலாம். லோகநாத2ஸ.த்தை
அச்தந்த

ரோகங்களில்

அடியித் கூறப்படும்

அனுபானங்களுடன் உப

யோகிச்கலாம்:--மாக்கு அசோசகமுள்ளதா யிருக்.தால் கொத்தமல்லி
விதைபை நெய்யில் எருத்து, சர்க்கரையுடன் அனுபானமாகக் கொடுக்க:

லாம்.

ஜ்வரம் உண்டாயிருச்கையில் கொத்தமல்லி

விதை,

இந்இற்

_ கொடி. இவற்றை ச்வாத2 செய்தாவது, வெட்டிவேர், ஆடாதோடை
இவர்றைக் கஷாயமிட்டாவது -அனுபானமாகக் கொடுக்கலாம்,
இச்

கஷாயங்களுடன்
களையே

சர்க்கரையும்

இரத்தபித்தம்,

சேர்ச்சவேண்டும்.

க_ரோக*, ச்வாஸம்,

காஸம்,

இக்கஷாயம்
தொண்டைக்

கம்மல் . இவற்றிலும் : அனுபானமாய் உபயோடுச்கலாம்.
நித்திரை
யின்மை, அதிஸாரம், இரஹணீ;
அக்னிமாந்தியம் இவற்றில் கஞ்
ஜாவை வறுத்து சூர்ணம்செய்து தேனில் சலந்து இரவில் லே கநாதத்
துடன் - உட்கொள்ளச்
செய்யலாம். , வயிற்று
வலி, அஜீர்ணம்
- இவத்றில் அட்டுப்பு, கடுக்காய், . இப்பிலி, இவற்றின்
சூர்ண சத்தை

உஷ்ண் ஜலத்துடன் உபயோடுக்கலாம். : ஜ்வரத்தில் இப்பிலிப்பொடி.
'யையும் தேனையும் கலந்து உட்கொள்வது நலம். ' ப்வீஹோதரமென்
னும் மண்ணீரலின்

அர்சஸ்,

நாசியில்

வீக்கம்,

இரத்தம்

லாதரக்த்தம், ' சர்த்தியென்னும்: வாந்தி,

கதல்' என்னும்

இவ்வியாதிகளில் மாத

அத் இ-12]

- மத்யம கண்டம்.

சாம்பூ ரஸச்சை

உட்கொள்ளக்
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கொடுக்கலாம்.

நாசியிலுண்டாகும்

வியாதிகளில் லோகமாதத்துடன் சர்ச்கரையையும் அருகம்புல்
தையும் கலந்து ஈஸ்யமிடலாம்.
இலந்தங்கொட்டை, தப்பிலி,

ரஸத்
,மயி

-லிறகு பஸ்மம், இவற்றைப் பொடித்துச் கூட்டி சர்ச்சரையும் சேர்த்துத்

தேனுடன் சலந்துட்கொள்ள வந்தி, விக்கல் இவை
நிவ்ருத்தி
பாகும். மேற்கூறிய முறைகள் யாவும் லோகநாதத்திற்கு அனுபான
மாவது போல
மிருதாக்கம், ஹேமசர்ப்பம், மெளக்இகம் மூதலிய
போடலீரஸங்கள்

அனைத்திற்குமே

ஏற்றவையாம்.

அகில: வியாஇகளையும் விலக்குவதற்கான
-இரஸெளஷத முறை இவ்வாறும். 58-82,

பெரும்பாலும்

*லோகநாதம்”

என்னும்

லோகதாதம்,
இரண்டாவது:--பலகறை பஸ்மத்தையும் மண்ட
த்தையும் நெய்யில் பாகம் செய்தெடுத்து, அவற்றிற்குக்
சமயெடை

மிளகுப்பொடி. சேர்த்து, வெத்றிலைச்சாற்றில் பாவனை செய்து, அச்
.சூர்ணச்தில் ஒரு மாஷப்பிரமாணம் தேனுடனாவது வெண்ணெயுடனா
வது ஒவ்வொரு யாமக்தோறும் உட்கொண்டு வந்தால்

-தில் கூயரோசம் தீரும். இதுவும் *லோககாதம்”?
838—B844,

மீருகாங்க

ஒரு

என்றே

போடலிரஸிம்:--பூர்ஜமராப்

(மெல்லிய தகடுகளாய் தடி.த்த ஸ்வர்ணத்தையும்

மண்டலத்

கூறப்படும்.

பட்டையைப்போல்
மையெடை

பாரதத்

தையும் கல்வத்திலிட்டு, மலையகத்தியின் ஸ்வரஸத்தினாலாவது, க்
இரஞூல ஸ்வரஸத்தினாலாவது,
சவனார்கழங்கன் சாற்றாலாவது பிஷ்
டம் போலாகும் வரையீல் அரைத்து, பிறகு ஸ்வர்ணத்திற்கு காலில்

ஒரு பங்கு வெண்காரமும், இரண்டு பங்கு கன்றாக ௮ரைத்த ஈல்
மூத்துச் சூர்ணமும் சேர்த்து, எல்லாச் சரக்குகளுக்கு ம் ஸமயெடை
கந்தகமும் கலந்து, அனைத்தையும் ஒருமிக்ச அரைத்து, ஒரு உருண்
-டையாகச் செய்து வஸ்இரத்தில் லவைத்தச் சுற்றி, அகன்மேல் மண்
பூசி உலர்த்தி, ஓர் அகலில் வைத்து மத்றொரு அகலால் மூடி சீலை
மண் செய்யவும். பிறகு அந்த ஸம்புடத்தை ஒரு விசாலமான
மட்
பாத்திரத்தில்

வைத்து,

சுற்றிலும் உப்பைக்

கொட்டி,

அப்பாத்திரத்

இன் முகத்தை மூடி, ”லைமண்ணால் முத்திரையிட்டு, உலர்த்தி
சம் வறட்டிகளிட்டுப் புடம்போடவும். பின்னர் அப்பாத்திரம்
௮ியது தானாகவே ஆறியதும்

ஸம்புடத்திலுள்ள

இரஸம்

௮கே
மூத

முதலியவற்
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[அத்தி-12.

ஹறையெடுத்து, அதில் சேர்த்த பாதரஸத்இற்குச் சமயெடை. கந்தகம்:
சேர்த்து, முன்போலவே கல்வத்திலிட்டு அரைத்து,
அவ்விதமாகவே
கஜபுடத்தில் எரிக்கவேண்டும். அப்பால் ஆறிய பிறகு ஒளஷதத்தைப்
புடத்திலிருந்து எடுச்துக்கொள்ளவும், இதை இரண்டு குஞ்ஜாப்பிர
மாணத்தில் எட்டு மிளகுகளோடாவது மூன்று தஇப்பிலிகளுடனாவது
வாத-பித்ச-சபாதிகளின்
கிலைமைகளையும் மற்றும்
பிணியாளியின்
தன்மைகளையும் அறிக்து.ஏற்றவாறு உபயோ௫ச்கச் செய்யவும்.
மன
இத் கவலைபீன்றி அனமதியர்கவும் பரிசு,த்தமாகவும்
இருட் துசொண்டு!

லோககாதரஸத்திற்குக்
கூறிய
பத்தியமூறைகளை
மனுளரித்தே.
இவ்வெளஷசச்தையும்
உபமோகிச்சவேண்டும்,
கபத்தினாலுண்டா
கும் கோளாறுகள், ரெஹணீ;
காஸம், ச்வாஸம், . க்ஷயம், அரோசகம்,
சரீரமெலிவு,

பலமின்மை

இவ்வனைத்தையும் ர்க்கும்,

இந்த

இர

ளெளஷதத்திற்கு *மிருகாங்க போடலீ? என்று பெயர், 85-05,
ஸஷேமகர்ப்ப போடலீ ரஸம், ழதல:--பாரதம் ஒரு
Ube,
ஸ்வர்ணத் தகடு கால் டங்௪, இ-ண்டையும்
அமைச்கவும்,
பிறகு அவற்றிற்கு இரண்டு
மலை? கத்தியின்
ஸ்வரஸத்இனால் ஆட்டி,

சேர்த்து, பிஷ்டம்போல்
பங்கு கந்தகம் சேர்த்து:
கோளம்போல் செய்து,

மூசைகளுக்குள் வைத்துச்
சுற்றிலும் சந்துகளை
யடைத்துவிட்டு,
மூன்று: நாட்கள் பூதரயர் இரத்தில் 1 எரிக்கவேண்டும். பிறகு மூசையி
SGA அவையனைத்தையும் எடுத்து, அவற்றிற்குச் சமயெடை கர்
தகம் மறுபடியும் சேர்த்து, இஞ்சி ஸ்வரஸத்தினாலும்,
இத் இரமூல:

ஸ்வரஸத்தினாலும் அரைத்து,
சிறிது மஞ்சள் கிறமான பருத்த பல:
கறைகளுக்குன் அவற்றை அடை த்துவிடவுர், பிறகு ௮ச்சோழிகளில்
நிரப்பியுள்ள சரக்குகளுக்கு எட்டில் ஒரு பங்கு:
வெண்காரமும்,
அ.இல் பாதி நாமியும் சேர்த்து, கள்ளிப்பால் விட்டு அரைத்து, இச்சல்
கத்தினால் சோழிகளிலுள்ள தவரசங்களை மூடி,
ஒரு மட்பாத்திரத்தி'
னுள் சுண்ணம் பூச, ௮ச்சோழிகளை அதனுள் வைத்து, அப்பாத்தி

ரத்தின் வாபை

மூடியிட்டுச் சலைமண் செய்திடவும்.

பிறகு

. இதை

1. இசஸம்
முதலிய சரகீகுகளடங்யெ பாத்திரம் அல்லது
மூசையை ஒரு சிறிய பள்ளத்தில் வைத்து, அதை முற்றிலும்மணலால்-

ஜூடி, சுற்றிலும் தீமீட்டு எரிக்கப்படும் முறைக்கு பூ தரயந் தரம்” எனப்

பெயர்,

. அத்தி.19.]
ஒர்

அழமான

மத்யம கண்டம்.
பள்ளத்தில்

ஒளஷ;கதச்தையெடுத்துப்

வைத்து

219

கஜபுடம் போட்டு, ஆறியபிறகு:

பிணியாளியின்

தன்மை

முதலியவற்றை:

யறிந்து, லோககாத ரஸத்தைப்போல் கொடுக்கவேண்டும். மிருகாங்க:
சஸ)்இற்குச் கூறிய பத்தியக்சரெமங்களே இவ்வெளஷதத்திற்கும் ஏறத்
- இவையாகும்; மேலுல் மூன்று நாட்கள் மட்டும்

உட்பு உபயோடுச்சச்கூடி.

யதல்ல.
இவ்வெளஷத முபயோடக்கப்பட்டு வருகையில் வாந்தியுண்
'டானால்| 2 இர்கொடிலீன் கஷாயத்தைத் சேனுடன் கொடுக்கவேண்டும். கபம் அ.இகரித்திரும்
தால் இஞ்சியும் வெல்லமும் கலந்துபயோக£ச்
கலாம். விசேஷமாக மலப்போச்கு நேரீடுமானால் கஞ்ஜாவைப்பொரி
தீது

தயிரிற்

ani,
றைப்.

சலந்து

இரஹணீ;
போக்கும்;

உட்கொள்ளலாம்.

அரோசகம்,

அ௮க்ணிதீபனமும்

இதனால்

“ஹேமகர்ப்ப போடலீ ரஸம்” எனப்டடும்.
பங்கு,

இவ்வெளஷ்தம்

கபவாதக்களின்

காஸம்,

கோளாறு இவற்

உண்டாகும்.

இது

96-10,

ஸஷேமகர்ப்ப போடலீி ரஸம், இரண்டாவது:--இரஸம் காலு:
தகடுசனாகச்செய்த
ஸ்வர்ணம் காலு பங்கு இரண்டையும்

அரைத்து பிஷ்டம்போல் செய்து, பன்னிரண்டு பங்கு கந்தகம் சேர்த்து

கஜ்ஜளி செய்து, பதினாறு பங்கு ஈல்முத்தும், இருபத்தி கான்கு பங்கு
சங்கமும்,

ஒரு

டங்கு

வெண்காரமும்

சேர்த்து

அனைத்தையும்

ஒரு:

மிக்கச் சேர்த்து, ஈன்றாகப் பழுத்த கொடி எலுமிச்சம் பழங்களின் ஸ்வ
ரஸத்தினால் . அரைக்கவும். பிறகு அவற்றை ஒரு கோளம்போல்:
சேர்த்து, மூசைகளுக்குள் வைத்துச் சுற்றிலும்

வறட்டிகளைப் போட்டு கஜபுடமிடவும்,
தை யெடுத்துப்-டொடிசெய்து, ௮தை

வேண்டிய

இவ்வெளஷதத்

நான்கு குஞ்ஜாப் பிரமாணத்தில்

பத்தொன்பது மிளகுகளைப் பொடி செய்து
யையும் கலந்து உட்கொள்ளலாம்.

கவசமிட்டு

ஆறிய பிறகு
அத்துடன்

இசைச் கலந்து

'வெள்ளிப்பாச் தரமாவது, ' மட்பாத்திரமாவது,

.காச

பசுவின் நெய்

உபயோடுப்பதற்கு

பாத்திரமாவது

, ஏற்றதாகும்.
அமைதியான
மனதுடன்
லோகநாதத்திற்குக் கூறி
யுள்ள ப்த்த்தியமூறைகளை.யனுஸரித்து இதையும் உபயோஇக்கவேண்
டும்.
இதனால்
காஸம், “சீவாஸம், க்ஷயம், வாத்ரோகங்கள், சபரோகவ்

கள்,

இரஹணீ;

அதிஸாரம்

இவை

போடலீ ரஸம்” என்றே கூறப்படும்,

தீரும்.

இதுவும் (ஹேமகர்ட்ப

106-112,
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[5 f-12.

ஜவராங்தச சஸில், இரண்டாவது:--இரஸம், காபி, கந்தகம் ஒவ்
“வொன்றையும் சுத்தம் செய்து, ஒவ்9வான்் றிலும் சாணப்பிரமாணம் எடு
,தீதுக்கொள்ளவும்; ஊமத்தவிகை மூன்று சாணம், பிரம்மகண்டு விதை
அனைத்திர்கும் இரண்டு பங்கு; இவற்றை அரைத்து சூர்ணம் செப்ப

வும்.

இரண்டு குஞ்ஜா அளவில் இச்சூர்ணத்தை

எலுமிச்சம்பழத்தின்

உட்புறத்துச் சோற்றில் கலந்து உபயோ௫க்கலாம்; இஞ்சி ஸ்வரஸத்துட
Org உட்கொள்ளலாம்.
ஸரக்கிபாத ஜ்வாம்,, அக்யேத்யுஷ்கம், தரு

யகம், சாதுர்த்திகம் என்னும் விஷமஜ்வரக்கள் ஆபவை இதனால்
தீரும்... இதற்கு *ஜ்வராங்குச ரஸ ம எனப் பெயர், 118-115.
ஆனந்த பைவ ஈஸக்:--லிங்கம், காமி, மிளகு, வெண்காரம்,
திப்பிலி இவற்றைச் சமயெடைபாக எடுத்து சூர்ணம் செய்பவுச். இது
“*ஆனக்த டைமவ ரஸ: எனப்படும்.
இதில் ஒன்று அல்லது இரண்டு
சுஞ்ஜாப் பிரமாணம் தேனோடு கலந்து அவரவருடைய சரீர பலத்தை
- .யதிந்து உபயோகிக்கச் செய்யலாம்.
வெட்பாலரி9, இலவங்கப்பட்டை ,

இவ்விரண்டையும் குர்ணம்செ.ப்து, இத்துடன் மேற்கூறிய ரஸத்தைகச்
கலந்து கர்ஷப்பிரமாணம் உபடோகிச்ச ஸந்நிா.தத்தினாலுண்டான ௮தி
[ரம் கிவ்ருத்திபாகும். இதற்கு பத்தியக்செமம் தயிரு5 அன்னமும்
கலந்து

புஜிக்சச்

செப்பலாம்;

பசுவின்்கெப்,

மோர் இவற்றையும் உப

'யோ௫க்கலாம். விசேஷமாக நாவதட்சியுண்டானால் குளிர்ச்த ஜலக்
தைக் முடிக்கலாம்; இரவில் ஈன்றாக கித்திரை யுண்டாகாலவிட்டால்
சிறது கஞ்ஜாவை உபயோக௫ிக்கலரம்.
116-119.
ப

ஸூ$காபரண

ரஸில்:--சாபி

ஒரு பலம், இசஸம் சாணப்பிரமா

ணம் இவ்விரண்டையும் ஒன்றாகச் சூர்ணரம்செய்து, ஒரு அகலில்
வைத்து மற்றோர் அகலால் மூடி, லை மண் செப்து உலர்த்தி, அடுப்
பில் ஏற்றி இரண்டு யாமம்வரையில் சிறுகச் Apes SW
Nes

வும்.

பிறகு புடத்தை மெடுத்துத் இறந்து, மேல் அகலின் உட்புறத்

Bf படிச்திருக்கும் பஸ்ம போன்ற ஒளஷதத்தைச்
காற்றுப் படாம லிருக்குமாறு உடனே

கூரண்டியெடுத்து

ஒரு குப்பி.பில்

வை/கவேண்டும் ,

-குப்பியிலிருக் து ஊ9யினால் எடுக்கையில், அவ்வூமுனையில் எவ்வளவு
ஒளஷதம் கிஐகுமோ அவ்வளவு பிரமாணம் மூர்ச்சை யடைந்திருப்
பவனுக்கும், ஸந்கிபா தத தினால் அபாயகரமான நிலைமையிலிருப்பவனுச்
.கும்

உட்கொள்ளக்

கொடுக்கலாம்,

தஷ்ணமான

கத்தியினால்

அத்இ-19.]

மத்யம கண்டம்.

-

தலையில் சிறிதளவு இண்டு இல்வெளஷசத்தை
துத் தேய்க்த, இரத்தத்தில் ஒளஷதம் நேராக

தால் ஜூர்ச்சையுற்று அபாய

‘921
அவ்விடத்தில்
ஸம்பந்தித்து

நிலைமையிலிருப்பவனும்

வைச்
விடுவ

ஜீவித்துவிடு:

வான். 'இங்கனமே
மரிக்கும் நிலைமையிலிருக்கும் ஸர்ப்பந்தீண்டிய
மனிதனுக்கும் செய்யப் பிழைத்து விடச்கூடும்.
தாபம் அ.இகரிக்கு
மானால் அவனுக்கு உடனே மதுரமான வஸ்துக்களைக்
கொடுத்துச்

தாபத்தைத் சணித்து விடலாம். 120-125.
ஜலதுட ரஸம்:--*பார தபஸ்மமும் கச்தசமும் ஸமயெடை, அதற்கு
மாலில் ஒரு பங்கு மனச்சிலையும், ௮சே அளவு பொன்னிமீளை, திப்
பிலி, தரிசடு இவத்றையும் எடுத்து ஈன்ராகப் பொடித்து, மத்ஷியம்

மயில் இவற்றின் பித்தங்களில்

சணித்சணியே எழு

மூறை

பாவனை

செய்து, உலர்த்தி பெடுச்சவும். இதை ' இரண்டு சுஞ்ஜாப்பிரமாணச்
தில் உட்கொள்ளலாம்.
இதற்கு சதகுப்பியின் ஸ்வாஸத்தையாவது,

பஞ்சகோலச்வாதத்தையாவது

அனுபானமாய்

இதற்கு 'ஜலசூடரஸம்*
எனப் பெயர்,
தையும் போக்கும்.
இர்ச உளஷதச்தை

உபயோ௫க்கலாம்..

இது
ஸந்நிபாததோஷத்
உட்கொள்கையில் ஒரு பாத்

இரத்தில் ஜலம் சேர்த்து ௮.இல் கைகால்களை வைத்திருப்பது
அதனால் ஓளஷூதத்தின் வீர்யமும் அதிகமாகும். 126-129,

ஈலம்,

.
பஜ்சவகீத்ர ரஸிம்:--இரஸம், நாபி, கந்தகம், மிளகு, வெண்:
சாரம் இவற்றை ஊமத்தையலைச் சாற்றால் ஒரு காள் முடிய அரை
த்து உலர்த்தவும்,
பஞ்சவக்காஜ
ரஸம்?
எனப்படும்
இல்வெள
apg sons இரண்டு குஞ்ஜா ப்பிரமாணத்தில் உட்கொள்ள ஸர்கிபாச

மூம் கிவ்ருத்தியாகும்.

அதற்கு

த்ரிகடு சூர்ணத்தையும் சோத்து

தயிரும் அன்னமும் பத்தியமாகும்.
கேரம் இருக்சச் செய்வது நலம்.

எருச்சன்

வேரின்

அனுபானமாய்

பிணியாளியை
இந்த

கஷாயச்தில்

உபயோக்கலாம்.

ஜலத்தில்

ஒளஷ;தத்தைத்

கலந்து உட்கொண்டால் கபத்தின் கோளாறுகளும்
ராக்னியை விருத்தி செய்வதற்கு இசை
கேன்,

சிறித

தேனுடன்

விலகும். ஜாட
இஞ்சிஸ்வரஸம்

இவற்றுடன் உபயோகிக்கலாம்.
இதை "யுபயோடுச்கையில் வேண்டி
வளவு கெய்யும் மாம்ஸமும்
சாட்பிடுவதால்
அ௮க்கணிபலம்
As gi

குறைவடையாமல் மேன்மேலும் விருத்தியாகும்.

180-188,
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உன்மத்த .ரஸம்:--இரஸமும், கந்தகமும் ஸஎமயெடை பெடுத்து
'ஊமத்தங்காயின் சாற்றால் ஒரு தினம் அரைத்து, அதற்குச் சமமாக
தீரிகடு சூர்ணம் கலந்து ஈஸ்யமிடலாம், இதனால் ஸந்ரிபாத தோஷம்
தரும், : இது “உன்மத்த ரஸம்” எனக் கூறப்படும், 1844.
நேபாள .ரஸம்:--நேபாளவிதையைச் தோல் நீக்பத்து கிஷ்கப்
பிரமாணம் எடுத்து, மிளகு, இப்பிலி,

“வொரு நிஷ்கம் சேர்த்து,
- பாவனை செய்யவும்.

Soi.

பாதரஸம்,

எலுமிச்சம்பழச்

இவ்வெளஷ தத்தை

ஒவ்வொன்றும்

சாற்றில்

ஓவ்

ஒரு வாரம்

அஞ்ஜனமிட

185—1864.

ஸந்நிபாதம்

டா

நாராச ரஸம்:--இரஸம்,

வெண்காரம்,

மிளகு

இவை

ஓவ்

'வொரு பங்கு, கந்தகம், தப்பிலி, சுக்கு இவை தனித்தனியே இரண்டு
பங்கு, தோல் நீக்யெ நேபாள Song
அனைத்திற்கும் ஸமயெடை ;
"இச்சரக்குகளைச் சேர்த்து சூர்ணம் செய்யவு;

ஜா பிரமாணத்தில் உட்கொள்ள

கன்றாக

இசை

வயித்றுப் பொருமல், மலச்சிக்கல்,
உதாவர்த்தம்
யாகும்.
இது *காராச ரஸம்” என்று கூறப்படும்,

ரோசக ரஸம்:--லில்கம், வெண்காரம்,
ஒவ்வொன்றும் தனித்தணியே கால்

நேபாள விதையும்

ஒவ்வொரு

பலம்,

பலம்;

இரண்டு குஞ்

விரேசனமாகும்,

இதனால்

இவை

நிவ்ருத்தி
187..189,

சுக்கு,

இப்பிலி

பிரம்மதண்டு

இவை

விதையும்

இவ்வனை ததையும்

ஒன்றாக

அரைத்து, பசும்பாலுடன் மூன்று குஞ்ஜா ப்பிரமாண த்தில் உட்கொள்
எவும்.
(தை மலபந்தம் வயிற்றுப் பொருமல்
இவற்றில் மலம் கழி
- வதத்காக உட்கொள்ளச் செய்யவும்.
140, 141.

வஸிநீத தஸிஈமாகா

ரஸம்:--ஸ்வர்ண பஸ்மம்

இரண்டு பங்கு,

. அப்ரக பஸ்மம் இரண்டு பங்கு, அய பஸ்மம் மூன்று பங்கு, இரஸ பஸ்
மம் கான்கு பங்கு, வங்க பஸ்மம் மூன்று பல்கு, பவள பஸ்மம் இசண்டு
பல்கு, முத்து பஸ்மம் இரண்டு பங்கு, இவையனைத்தையும் ஒன்றாக
அரைத்து, அஆடாதோடையின்
ஸ்லரஸம்,
மஞ்சளின் ஸ்வரஸம்,
வ:ழைக்கழங்கின் சாறு, தாமரையின் சாறு, ஜா இிமல்லிகையின் சாறு
இவத்ரறால் தனித்தனியே அரைத்து, பசும்பாலில் அவ்வனைத்தையும்
பாவனை செய்யவும்.
பிறகு துளஹி ஸ்வரஸத்தில் பச்சசச் கர்ப்பூரம்

கலந்து, ௮ல் கஸ்தாரியை

பாவனை செய்து,

அச்சஸ்்தூரியையும்

மேற்கூறிய சரச்குகளுடன் சேர்த்து நன்றாகக் கலந்துவிடவும்,
‘ants குஸுமாகரம்? என்று கூறப்படுகிறது.
எவ்விதமான

இது
மேஹ

9S G-12.]

மத்யம கண்டம்.
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சோகங்களிலம் இசை இரண்டு குஞ்ஜாட்பிரமாணத்தில் தேனில் .கல
நீது உட்கொள்ளக் கொடுக்கலாம், ௮ம்லபித்தம் முதலிய: சோசங்களைப்
சந்தனம் இவற்றுடன்
அளவாக சர்க்கரை
போச்குவதற்கு ௮கே

142-140,

கலச்து உபயோடச்கச் செய்யலாம்.
மிநகாங்க

இராஜ

ஈஸம்:--இரபைஸ்மம்

பாகம், ஸ்வாண

மூன்று

பஸ்மம் ஒரு பாகம், அப்ரச பஸ்மம் ஒரு பாகம், மனச்சிலை, கந்தகம்,
இவ்
தாளகம் இம்மூன்றும் தனித்தனியே இரண்டிரண்டு பாகம்;

ஒன்றாகச் கூட்டி சூர்ணம்

வனைத்தையும்

சூர்ண

இர்சு

செய்யவும்,

பிறகு
சவாரங்களில் அடைத்துவிடவும்.:
,திதைப் பலகறைகளின்
'வெண்காரத்தை ஆட்டுப்பால் விட்டு அரைத்து இதனால் ௮ப்பலகல ற

அவற்றை வைத்து,

களின் வாரங்களை மூடி, ஒரு மட்பாத்திரசதில்

அப்பாத்திரத்தின் முகத்தையும் மூடி, லை மண் செய்து உலர்த்தி
அப்பால்

கஜபுடமிடவும் ;

ஆறியபிறகு

லெடு

வெளிபி

பாத்திரத்தை

த்து, அதிலுள்ள ஒளஷுதத்தைச் கிரஹித்து சூர்ணம் செய்துகொள்ள

வும்,

இது *இராஜ

எனப்படும்,

மிருகாங்கம்?

இதில்

நான்கு

குஞ்

ஜாப்பிரமாணம்

உட்கொள்ள

பத்துத் இப்பிலி,

இருபத்தொன்பது மிளகு, இவற்ரைப் டொடித்துத்

க்ஷயசோகத்தைப்

, போக்சச்கூடியது,

அஹாரவ்
தேனிற் கலந்து இதற்கு அனுபானமாய் உபயோகிக்கலாம்,
களில் அவூயமானவளவு கெய் சேர்த்து உட்கொள்ளச் செய்யலாம்.

-ஸ்இரீஸம்பந்தம்,
சரீரத்திற்கு

நிக்கவும்,

அதிக

கோபம்,

சமீபத்திலிருத்தல்,

அக்னிக்குச்
காரியங்கள்

சரமமுண்டாக்கும்

பரிஹ

வற்றைப்

இ

்,

1477-7513,

ஸித்தயோக ஈஸம்:--ஒரு பங்கு பாரதமும், இரண்டு பங்கு சந்
,தகமும் கல்வத்திலிட்டு கஜ்ஜளி செய்து, அவற்றிற்குச் சமயெடை
என் பொடியைச் சேர்த்து, சோற்றுக் கற்றாழையின் சாத்றால்
அனை த்தையும் இரண்டு

யாமம் ஆட்டி,

பாத்திரத்தில் வைச் து,

அதனுள்

கோளமாசச் செய்து,

ஆமணக்கிலைகளைப்

தாம்மிர

போட்டு

மாடி

வைக்கவும், அரை யாமம் கழித்துப் பார்க்க, அப்பாத்தாத்தில் 2) Bw
உஷ்ண முண்டாயிருக்கும். பிறகு தாணியக் களஞ்சியத்தில் ௮தைப்
புதைத்து வைத்து,

ஒரு நாள்

கழிச்ததும் எடுத்து

வஸ்திர காளிதம் பண்ணீயெடுச்சு, ௮வ்கெளஷதம்

சூர்ணம் செய்து

ஈன்காு

ஜலத்தின்

:
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மேல் மிதக்குமாறு பக்குவமா யிருக்கும்.
பிறகு சோற்றுக் கற்றாழை
ன் சாத்றிலும், கரிலாங்கண்ணிச் சாற்றிலும், மண த்தக்காளிச் சாந்

நிலம், மருதோன்தியின்
சாத்திலும், வெள்ளைச்

சாற்றிலும், ச்ராவணீ யென்னும் ஓஷ தியின்
சாரடையின்

சாத்நிலும்,

2௫இற் கொடியின்

ச-ந்ற்லும், கொச்சியின் சாற்றிலும், இத்திரமூல
ஸ்வரஸத்திலும்
தனித்தனியே ஏழு முறை பாவனை செய்து, வெயிலில் உலர்த்தி:
யெடுக்சவும்,
இது *ஹித்தயோகம்” என்று வழங்கப்படும்,
ஸித்தர்

கஞடைய அனுபவத்தில் பயனுண்டான.காக
ஓள௨ஊ.சமாகும்.

இது

அகேகம்

அவர்களால்
"கூ றப்பட்ட

வியாதிகளைப்

போச்கச்

கூடியது.

எஃகு அல்லது அயத்மைப் பொடித்து மேற்கூறிபவிதம் செய்தால்
பஸ்மமாகும்,
அதுபோலவே ஸ்வர்ணம் முதலியவற்றையும் செய்ய
பஸ்மமாகும். எந்த ரோகக்களிலும் தரிபலாக்வாதம், தேன் இவற்று
டன் சலந்துட்கொள்ளலாம்.
152-158,
அக்னி ரஸம்:--த்ரிகடு,

தீரிபலை,

ஏலக்காய்,

ஜாதிக்காய்,

இல

வங்கம் இவை ஒவ்வொன்றும் ஒன்பது UDG, Ss ரஸம் இவத்திற்குச்
சமயெடை சேர்த்து அரைத்து வைத்துக்கொண்டு,
இரண்டு கிஷ்ச
பிரமாணம் தேனில் கலந்து உட்கொள்ளலாம். இது ₹-அக்னி ரஸம் £

எனப்படும்.

இது கப காஸங்களைப் போக்கும்,

அம்நுதரர்ணவ

லம் :--பரரதம்,

வெண்காரம், சற்றரச்தை,

159--1604,

கந்தகம்,

வாய்விடங்கம்,

தரிபலை,

லோஹஸ்மம்,.

தேவதாரு,

தரி

கடு, 2ந்திற்கொடி, தாமரைக் தழங்கு, தேன், சுக்கு இவ்வனை ச்கையம்
ஸமமையெடை சேர்த்து அசைத்து,
ஜூன்று குஞ்ஜாப்பிரமாண த இல்

உட்கொள்ள
என்று

எவ்வித

காஸமும்

இரும்,

கூறப்படும்.
161--1621.
ஸிூர்யாவர்த்த ரஸம்:--பாதரஸம்

பல்கு இவ்விரண்டையும்
கேரம் அரைத்து,

1,

சோந்றுச்

இது

4 அம்ருதார்ணலம் ?

ஒரு பங்கு, கந்தகம்

அரைப்

கற்றாழையின் சாத்றால் ஒரு யாம

அவற்றிற்குச்சமயெடையான

லோஹம் முதலானவற்றை பஸ்மம்

செப்புச் தகடுகளில்

செய்தபிறகு

நன்கு பச்

குலமாமித்றா என்று பரிக்ஷத்தறிய அவற்றை ஜலத்தில் சேர்க்சவும்;
அப்பொழுது அவை ஜலத்தில் மிதச்தால்
பக்குவமானத
ற்கு
ணம் அமிழ்ச் துவிட்டால் பச்குவமாகவில்லை யென் ஐறியவம்.

இல-்ஷ
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௮ச் கல்கத்தைக் தடவி, ஒருமாள் ஸ்தாலீயச்திரத்தில்! எரித்தெடுத்து;
சூர்ணம்செய்து, ௮தில் இரண்டு குஞ்ஜா பிரமாணம் உட்கொள்ளலாம்;
இது ச்வாஸ ரோகத்தைப் போக்கும்,
இதற்கு *ஸூர்யாவர்த்த ரஸம்?
என்று பெயர்,
168-164.
a

ஸ்வச்சந்த

பைரவ. ரஸிம்:--சுத்தி செய்த

பாரதம், அய டஸ்மம்,

பொன்னிமிளை, கத்தகம், தாளகம், கடுக்க;ய், அகல், கருகொச்9, ரி
50, வெண்.ஏரம், நாபி இவற்றைச் சமயெடையாகச் சேர்த்து, கருநொச்

சிச்சாற்றால்
றால்
ஒரு

ஒரு £ தினமும்,
தினமும் அரைத்து,

கொட்டைக்கரச்சையின்
சாற்
இரண்டு குஞ்ஜா. பிரமாணத்தில்

குளிகைகள் உருட்டி உலர்த்தி வைச்துச்கொள்ளவும், வாகசோகங்க
ளால் பீடிச்சப்படுபவ* இதை உபயோடுக்கலாம்.
இது £ஸ்வச்சர்த னபர

வம்” எனப்படும், சிற்றரத்தை, £ந்தில், தேவதாரு, சுக்கு, அமணக்கன்
வேர் இவற்றைச் கஷாமமிட்டு, ௮.தில் சிறிது மஹிஷாகதி
பிஏனைப் பொடித்துச் சேர்த்து இளஞ்சூடாயிறாக்கையில்
மாய் உட்கொள்ளலாம்.
165-168,

ஹம்ஸ்போடலி

ரலம்*--ஈன்றாக எரித்தெடுத்த

சூர்ணம், த்ரிகடு, வெண்சாரம், காபி,

யெடை

யெடுத்து,

கொண்டு,

கந்தகம்

எலுமிச்சம்பழச்

ஒரு மாஷப்பிரமாணம்

கலந்து
உட்கொள்ளலாம்.
இது
ட் பர மோரும்
அன்னமும்

சாற்றால்

பென்னும்
அனுபான

பலகதையின்

இரஸம் இவற்றைச் சம

அரைத்து

வைத்துச்

மிளகுப்போடியோடும்

நெய்யோடும்

ரெஹணீரோகத்தைப்
சலந்துபயோடுப்பது

போக்கும்,
பத்தியமாம்,

அதற்குச் சமபாசமான
த்ரிவிக்ரமாஸம் :-- தாம்சபஸ்மக்தை
வெள்ளாட்டுப் பாலில் சலந்து தியிலேற்றி ஜலபாகம சுண்டும் வரையில்

பக்குவம்

செய்து இரஸம்,

கந்தசம் இவற்றை அத த்குச் சமயெடையா

கச் சேர்த்து, கருநொச்சிச்சாத்றால் ஒரு காள் அரைத்து, கோளமாகச்
யாமகாலம் வாலுகாயந்திரத்தில்? பக்குவம் செய்ய
ஒரு
செட்து,
வும். இதில் இரண்டு குஞ்ஜா பிரமாணம் உபயோகிக்கலாம்; கொடி.
1.

ஒரு

சரக்குகளைச்

று

கலசத்தில்

சேர்சது,

அதன்

பக்குவம் செய்யவேண்டிய ஓRerag ee
வாயை

ஒரு

அகலால் ஞி,

அடுப்பு!

லேற்றி எரிக்கவேண்டும்; :இவ்வகைபாக பாகம்

செய்வதற்கான

ஸாதா

ரண

உபகரணத்திற்கு "ஸ்தாலீயர்இரம்! எனப் பெயர்,
2.

வாலுூகாயச்திரம் 2143-௮௮ பக்கம் பார்ச்ச,

15
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.
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மாதளையின் வேரைச் கஷாயமிட்டு இதற்கு அனுபானமாய்

உட்கொள்

ளலாம். இதற்கு *த்ரிவிக்ரம ரஸம்? எனப் பெயர். இதை ஒரு மாத
காலம் விடாமலுபயோடிச்சக அச்மரீ யென்னும் ஞூத்திர வியாதி நிவ்
ருத்தியாகும். 171-178.
மஹாதாளேச்வர ஈஸம்:--தாளகம், பொன் ஸிமிளை, மனச்சிலை,
பாத.ரஸம், இந்துப்பு, வெண்காரம் இவை

ஒவ்வொரு பாகம்,

கந்தகம்,

தாம்ர பஸ்மம் இவ்விரண்டும் சணித் தனியே இரண்டு டாகம், இவற்றை
எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால்
ஐந்து மாட்கள் ௮ஃரத்து மூசைகளில்
அடைத்து பூதரயச்இரத்இல்1: வைத்தப் புடமிடவும்; இவ்விதமே ஓவ்
வொரு முறையும் எலுமிச்சம்பழச்சார்றால் அரைத்து ஆறு
புடம்

போடவேண்டும்.
இவ்விதம் புடமிட்ட ஓளஷசச்சரக்கு ஆறு பலம்,
தாம்.ர பஸ்மம் இரண்டு பலம், அய பஸ்மம் நான்கு பலம்; இவ்வனை த்தை
யும் எலுமீச்சம்பழச்சாற்றால் ஒரு காள்

புடம் போடவும்,

பிறகு அதை

அரைத்து ஸாதா.ரணமாய் ஒரு

யெடுத்து

அத்துடன் முப்பதில் ஒரு

பாகம் காபியைச் சேர்த்து, எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக அசைத்து எடுக்க
வும்.

இதை

இரண்டு மாஷப் பிரமாணம் எருமை

உட்கொள்ள வேண்டும்.

பிறகு ஆட்லாங் கொடியை

மெய்யுடன் கலந்து

யபுலர்த்தி சூர்ணம்

செய்து, கர்ஷப்பிரமாணம் சூர்ணத்தைக் தேன் அல்லது நகெய்யோடு கல
த்து மேற்கூறிய ஒஓளஷதத்திற்கு ௮அனுபானமாய்
உபயோட௫ப்பது கலம்.
;மஹாதாளேச்வர
ரஸம்”? என்னும் இவ்வெளஷதம்
பலஉகையான
குஷ்டங்களையம் போக்கும்.
174-178.

துஷ்டதடார ரஸம்:--இரஸ பஸ்மம், கந்தகம், அய டஸ்மம், தாம்.ர
பஸ்மம், மஹிஷாகி குக்குலு, சதரிபலை, வேம்பு, சஃ்கிரஞூல:், லா
ஜது இவற்றைச் தனித்தனியே சூர்ணம் செய்த, ஒவ்கொன் றலும்
பதினாறு சாணமெடை
யின் சூர்ணம் அறுபத்து

1.

குப்பியை

யெடுத்துக்கொள்ளவும்.
புங்கங்கொட்டை
நான்கு சாணம் ; ௮ப்2க பஸ்மம் அறுபத்து

பூதரயச்சீரம்--இரஸெளஷசச்சரக்குகள்

மத்ெறொரு

மட்பானையினுள்

ஒளஷதக்குட்பி மறையுமாறு மணலை
இரத்தை அமர்த்தி வைத்து, அதன்

pi ae

ஒரு

அடக்க, அப்பானையினுள்
நிரப்பி, ஒரு சுழியில் அப்பாத்
மேலும் சுற்றுப்புறங்களிலும்

தீயீடவேண்டும்; இது “பூ தரயக்இரம்!? எனப்படும்.

58-12.)
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நான்கு சாணம்; இவ்வனைத்தையும் ஒன்றாகச் கலந்து, தேன் மெய்
இவற்றைப் போதுமானஅளவு “சேர்த்துக் குழைத்து, நெ.ப் வைத்துப்

பழய மட்பாத்திரத்தில் இம்மருக்சைச் சேர்த்து
குடார ரஸம்? என்கற இது அவயவங்களைச்

குஷ்டரோகங்களையும் போச்சவல்லது.

வைக்கவும்.

குஷ்ட

சிதறச்செய்யும்

கொடிய

179-182.

உதயாதித்ய ரஸம்:--சதத ரஸம் ஒரு பல்கு,

கக். தகம் இரண்டு

பல்கு ழ இஒற்றைச் சோற்றுக்கற்றாழையின் சாற்றால் ஒரு காள் ௮சை

த்து, கோளமாக

உரு“டி,

மட்பாத்திரத்தினுள்

வைத்து,

இத்குச் சமான
எடையுள்ள
ஒரு
தாம்ரபாத்திரத்தை
முறைக்கு ஏற்றவாறு சுத்தம் செய்து, இப்பாத்திரத்தைக்
மட்பாத்திரத்தின்மேல்

மூடவேண்டும் ;

சுற்றிலும் சாம்பரைக் சனமாக,்

தூவி,

இரஸத்
ஓளஷத
கவிழ்த்து

அத்தாம்ரபாத்திரத்தைச்

மட்பாத்திரத்திற்கு

அடியில்

கடுந்தீயிட்டெரித்தக்கொண்டே,

தாம்ரபாத்தரத்தின்
மேல் பசுஞ்
சாணங்கலத்த குளிர்ச்த நீரைச் சிறுகச் சிறுக விட்டு வரவேண்டும் ;
இவ்விதம் இரண்டு யாமகாலம் எரித்து அப்பால் தீயை கிறுத்திவிட
வும். பிறகு பேயகத்தி, சித்திரமூலம்,
தரிபலை, கொன்றை
இவற்
தின் டட்டை, வாய்விடங்கம், வாலுளுவை இவற்றை இடித்து ஜலம்
சேர்த்து சவாதம் காய்ச்சி)
இக்கஷாயத்தில்
மேற்கூறிய
ஓஒளஷ

தத்தை ஒரு காள் முடிய பாவனை

செய்யவேண்டும்.

“உதயாதித்ப

ஸ” என்ற இதை இரண்டு குஞ்ஜா ௮ளவில் உட்கொள்ளலாம்.
“இது விசர்ச்சகொ யென்னும் சர்மரோகத்தையும், ததர
குஷ்டம் என்
னும் படையையும், வாதரக்தத்தையும் நிவ்ருத்தி
செய்யும்,
கருக
காலிப்பட்டையின்
கஷாயத்தில் வாலுளுவைப் பொடியைச் சேர்த்
துக் காய்ச்சி வடிக்கட்டி, அதற்கு அனுபானமாய் உபயோசிச்க வேண்
டும், வெண்குஷ்டரோக முடையவன் மூன்று சாணமெடை உத;
'தித்ய ரஸத்தைப் பசும்பாலுடனாவது, தீரிபலாக்வாத.த்தடனாவ து உட்
கொண்டுவர மூன்று காட்கள் அல்லது எழு காட்கள்' கழித்து உடலில்
எங்கு! கொப்புளங்கள் உண்டாகும். அப்பால் அவுரிவேர், குன்தீலே*,

ஊ.மத்தைவேர், செருப்படை, வல்லாரை,

புஸியரணை இந்த

மூலிகை

களையும் ௮ன்னபேதியையும் ஒன்றாக அரைத்து, எழு கான் அக்கொப்
் பளங்களின்மேல் தடவிவர? அவை
சாந்தமாகும்.
எல்வித வெண்
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குஷ்டமும் இல்வெளஷதப்பிரயோகத்தினால் நிவ்ருச்தியாகும், Fels
ரத்தின்மேல் உபயோடப்பதற்கு வேறுவிசமான
லேபக்களும் வைத்
இயர்களுடைய அ௮நுபவத்தில்
வந்திருப்பதாகக்
கூறப்படுகிறது:
குன் நிமணி, சித. இரஞூலம் இவ்விரண்டையும் அரைத்து மேலே பூச
வந்தாலும்,

மனச்சிலை,

மாயருவிச்சாம்பர்

அரைச்துத் தடவினாலும் வெண்

இவற்றை

குஷ்டம்

ஜலத்தினால்

விலகும்.

188-192,

ஸர் வேச்வராஸம்:--இரஸம் ஒரு பலம், கந்தகம் நான்கு பலம்,
இரண்டையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து ஒரு
யாமகாலம்
அரைச்சவும்;
பிறகு தாம்ரபஸ்மம், ௮ப்ரக பஸ்மம், அமபஸ்மம், லிங்கம் இவை
ஓவ்:
கொன்றும் ஒவ்வொரு

பலம்; ஸுவர்ணம்,

பிரத்தியேகம் பத்து கிஷ்கங்கள்;

வெள்ளி

இவ்விரண்டும்

வஜ்ரபஸ்மம் ஒரு

மாஷமெடை

சுத்த தாளகம் இரண்டு பலம்; இவ்வனை த்தையும் சல்வத்திலிட்டு

மிச்சம்பழச்சா ர்றால் ஒரு நாள் அரைக்கவும் ஒழ

அவ்விசமே

எலு

ஊமத்தை

யிலைச்சாறு, ஆடாதோடை
இலைச்சாறு,
இலைக்கள்ளிச்சாறு, எருக் தலைசசாறு, எட்டிச்கொட்டையின் கஷாயம், அலரீயிலைச்சாறு இவற்:
நில் ஒவ்வொன்றையும் சேர்த்து ஒவ்வொரு ள் ௮ரைகச்கஷேண்டும் ;.
இவ்வாறு ஏழு காட்கள் அரைத்த பின்பு உருட்டி. வஸ்.இரத்இனால்
சலசமீட்டு வாலுகாயக் இரத்தில் மூன்று சாட்கள் இளர்தீயிட்டு எரி

த்து பக்குவம் செய்து,

பிறகு

அப்புடத்தையுடைத்து,

மருர் துடன் ஒரு பலம் காபியும்,

இரண்டு

பலம்

அதிலுள்ள

திப்பிலியையும்

பொடித்துச் சேர்த்து அனைத்தையும் ஒன்றாகச் கூட்டவும். இது ஸர்
வேச்வர ரஸம்” எனப்படும்.
இதை இரண்டு
குஞ்ஜா
அளவில்
தேனில் கலர்து உட்கொள்ளலாம்.
பரிச உணர்ச்சி யிழநர்த குஷ்ட
ரோகத்திலும், படைபோன்ற விகாரத்தை யண்டு-ண்ணும் குஷ்டத்
இலும் இவ்வெளஷதம்

உட்கொள்ளத்

தகுந்தது.

QT

EHDA,

தேவதாரு இவ்விரண்டையும் சூர்ணம் செய்து, கால் பலம் சூர்ணதக்சை
அமணக்கெண்ணெயுடன் கலந்து மேற்கூறிய ஒளஷதத்திற்கு அனு

பானபாய் உட்கொள்வதால் நற்குண மூண்டாகும்.
ஸ்வர்ண்க்ஷீரீ
யை

ஈலம்:--ஐர்.து

ஒரு திசோணம் மோரில்

முடியவும்

வற்ப்ட்போன

டலமெடை

சேர்த்து

பின்பு

பக்குவம்

ஒரு இிசோணம்

198199,
பிரம்மதண்டு விதை:
செய்யவும் )

மோர்:

பாலில் சேர்த்து

459-12)
அவ்விதமே

பிறகு

மத்யம கண்டம்
கொதிக்கவைத்து,

அதிலுள்ள

௮வ்விதைகளை யெடுத்துக்
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வற்றிய

கழுவி யுலர்த்தி, சூர்ணம்

செய்து,

அச்சூர்ணத்தில் . ஐந்து பலமும், மிளகுப்பொடி இரண்டு
இரஸபஸ்.மம் ஒரு பலமூம் சேர்த்து, ஒன்றாகக் கலந்து

பலமும்,
வைத்துச்

கொள்ளவு 5லாம்.

பரிச

இதில் ஒரு வேளைக்கு நிஷ்கப்பிரமாணம் உட்கொள்ள
வுணர்ச்சியைப்

போக்கும்

குஷ்டரோகத்தில்

இதனால்

என்று
கற்குண மூண்டாகும்.
இதற்கு
ae
ரஸம்?
“பெயர். 200-902.
மஹா மேஷ்பத்த ஈஸம்:--இரஸபஸ்மம், காந்தபஸ்மம், மண்
டூரம்,லொஜது, சுச்சமான பொன்னிமிளை, மனச்சிலை, தீரிகடு, தரி

பலை,

இலந்தங்கொட்டை,

செய்யக்கூடிபவற்றைப்

விளாம்பழம், மஞ்சள்

பொடித்து, இருபது

இவற்றில்

முறை

சூர்ணம்

கரிசிலாங்கண்

-ணிச்சாற்றில் பாவனை
செய்யவும்; பிறகு
௮ச்சூர்ணமனை த்தைபும்
உலர்த்தி, நிஷ்கப்பிரமாணம் தேணில் சகலச்து உட்கொள்ள எவ்வித
மேஹரோசங்களும்
போகும்.
*மஹாமேஹபத்தரஸ_ம?
என்று
இதற்குப் பெயர். ஈன்கு முதிர்ந்த வேப்பமரத்தின்
ஐந்து வித்து
-களைச் சூர்ணம் செய்து, ஒரு பலமெடை. அரிச கழுவிய நீரில் சேர்த்து,

- மேற்கூறிய

ஒளஷதத்திற்கு

அனுபானமாய் உட்கொள்ளலாம்.

௮ல்

லத இரண்டு நிஷ்சமெடை மெய்யில் கலக்தாவது உபயோடுச்சலாம்.
"வெகு நீடித்த காலமாய் தொடர்ந்து வரும் மேஹசோகம் அணைத்தும்

இதனால் நகிவ்ருத்தியாகும்.

209-206.

மஹாஹ்நீ ரஸக்:--இரஸம் நாலு

பங்கு, கந்தகம் எட்டு பங்கு,

மஞ்சள், தீரிபலே, கோரோசனை
இவை பிரத்தியேகம்
இரண்டு
UTS,
EGE Paws, சித்திரமூலம் இவை
ஒவ்வொன்றும்
மூன்று
பாசம், தீரிகடு, நேபாளம், ஜீரசம் இவை ஒவ்வொன்றும்
எட்டு பாகம்;
இவற்றை ஒருமிச்சப் பொடித்து, காஞ்ஜிக மென்னும்
காடியிலும்,
-கள்ளிப்பாலிலும், கரிலொங்கண்ணிச்சாற்றிலும், சித்தரஞூலக் கஷா
யத்திலும், அமணக்செண்ணெயிலும் தணித்தனியே எவ்வேழு மூறை
பாவனை செய்டவும். இது
*மஹா வஹ்நி ரஸம்? எனப்படும்.
ஒரு
நிஷ்கம் ஒளஷதத்தை உஷ்ணஜலத்துடன் உட்கொள்ள
கன்கு

அிரோசனம:கும். இதை யுபயோகிப்பவர் மாலைப் பொழுதில்

இந்துப்
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பும் மோரும் சலர்ச ௮ன்னத்தைப் பத்தியமாய் உட்கொள்வது கலம்,
குஸிர்ர்ச ஜலம் உபயோடச்சச்கூடாது, வமித்றைப்பற்றி யண்டாகும்
வியாதிகளையம்,

ஆமவாதம்,

நிவ்ருத்தி செய்யும்,

ஊருஸ்தம்பம்

முதலியவற்றையும்

207-211,

வித்யாதர ரஸம்:--சந்தகம்,

தாளகம்,

பொன்னிமீளை,

இத
தாம்ர

டஸ்மம், மனச்சிலை, இரஸம் இவ்வனைத்தையும் சூர்ணம் செய்து, இப்

பிலிக் சஷாயத்தில்

ஒரு இனமும், கள்ளிப்பாலில்

ஒரு இனமும்

டானை செய்து வைச்தக்கொள்ளவும். அதில் அரை நிஷ்கமெடை
மெடுத்துச் தேனுடன் கலந்து உட்கொள்ள குன்மம், மண்ணீரலின்
வீச்சம் இவை நீங்கும், இதற்குப்
பசுஞூத்திம் அனுபானம்.
இது

*வித்யா.த.ர ரஸம்” எனப்படும்,

212-218,

SP Cass ரஸம்:--வெண்காரம்,
மான்கொம்பு,
ஸ்வர்ணம்,
தாம்ரடஸ்மம், இரஸம் இவத்றை இஞ்ிஸ்வரஸத்தினால்
ஒரு காள்
அசைச்து, ௮;ல்களில் வைச்துச் லைமண் செய்து புடம் போடவும்,
இது

*தரிகேதரரஸம்”

எனப்டடும்.

இதில்

மாஷஃபிரமாணம்

நெய்

தேன் இவற்றில் கலந்து உட்கொள்ளலாம். பிறகு இந்துப்பு,
ஜீர
கம், பெருங்காயம் இம்மூன்றையும் பொடித்து, தேன், மெய் இவற்றில்
குழைச்து அனுபானமாய் உபயோடக்க வேண்டும்: இதை . ஒரு மாத
காலம் உபயோகத்துவர பரிணாமசூலை மென்னும் வயிற்றுவலி

இரும்,

214-216,

கஜகேஸரி ஈஸம்:--ஒரு
பங்கு பாதமஸத்தையும்,
பங்கு கந்தகத்தையும்
ஒரு யாமம் நன்றாய் அரைக்கவும்;
கும்

மையெடையாக

தாம்ரபஸ்மத்தையும்

சேர்த்து

இரண்டு:
இரண்டுகச்

ஒர்

வைத்து; மற்றொரு அகலால் மூடி. லை மண்செய்து, ஒரு

இரத்தில் வைத்து, அதற்குள் மும் மேலும்

டும். பிறகு தை

கஜபுடத்தில் எரித்து,

உப்டைச்

அகலில்

மட்பாத்

சேர்க்கவேண்

தனக்குத்தானே

பிநகு எடுத்து உள்ளிருக்கும் ஒஏளஷதத்தைச் சூர்ணம் செய்து

ஆறிய

வைத்

தக்கொள்ளவும். இதை இரண்டு
குஞ்ஜாப்பிரமாணத்தில்
வெற்
நிலையில் மடித்து மென் றுவிடவும்;
பிறகு பெருங்காயம், சுக்கு, ஜீர
கம், சம்பு, மீளகு இவற்றீன் சூட்ணத்தில் கால் பலம் எடை உஷ்ண.

ஜலச்தடன்

அனுபானபாய்

உட்கொள்ளலாம்;

₹சஜசேஸரி ரஸம்*

அத்தி-12] .
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அஸாத்தியமென்று

போச்கக்கூடியது,

231

கருதப்படும்

வயிற்று

வலிகளையும்

217-220,

ஸ்ூதாதி வடி:--பாரதம், நாபி, கந்தகம், ஓமம், தீரிபலை, ஸர்ஜ க்ஷ£ரம், யவக்ஷ£ரம், சித்திரமூலம், இச்ப்பு, ஜீரகம், அட்டுப்பு, தரிகடு
இவை சணிச்தணியே ஒவ்வொரு பங்கும், இவ்வனைச்துக்கும் ஸமமாக
எட்டிக்கொட்டையும் சேர்த்து சூர்ணம் செய்து, எலுமிச்சம் பழச் சாற்
றால் அரைத்த, மிளகுகளைப்போல் மாத்திரைகள் செயஃவும்.
அசனி
மாச்தியத்இிற்கு இது றந்த ஒளஷதம்.
221—2224.
அகீர்ண கண்டக ரஸி5:--பாசதம், காபி, கந்தகம், இவற்றைச்
சமயெடை யெடுத்து, இவ்வனைத்தச்கும் மமைமாக மிளகுப் பொடியை
யும் சேர்த்து, சண்டங்கத இரிச்சகாயின் ஸ்வரஸத்தினால் ஆட்டி, அர்த
ஸ்வாஸத்திலேயே

Ge gue!

இருபச்தோரு

யெடைடல்

டச ரஸம்” என் இற

முறை

மாத்திரைகள்

இவ்வெளஷதம் அலெ

சபையும் போக்கக்கூடியது,

பாவனை

செய்யவும்;

செய்து,

மூன்று

₹ அஜீர்ண கண்

அஜீர்ணத்தையும்

விஷ

228-225,

மந்தாந பைவ ஈஸம்:--இரஸபஸ்மம், தாம்ரபஸ்மம், பெருங்கா
யம், சாமரைகச்கிழங்கு, இந்துப்பு, கந்தகம், தாளகம், கடுகரோஇணீ இவ
ற்றைச் சமயெடை பெடுத்து சூர்ணம்செய்து,வெள்ளைச்சாதடை, தேவ

தாளீ,

கருநொச்சி, மூள்ளுக்கை,

பேய்ச்சுரை

இவற்றின்

ஸ்வ

மஸத்தினால் தணித்சணியாக ஒவ்வொரு
காள் ஆட்டி. உளுந்து ௮ள
வாச மாத்திரைகள் செய்யவும். இதைச் சேனுடன் கலர்து உபயோடுக்க
லாம்.
இதற்கு வேப்பம்பட்டை
கவாதத்தை அனுபானமாய்
உட்
கொள்ள
வேண்டும்.
கபத்தினாலுண்டாகும் வியாதிகளை
நிவ்ருத்
B45 வல்லது.
இது * மந்தாக பைரவ ரஸம்”
என்று
வழங்கப்

படும்,

220-226,

வாதநாசந ரஸம்:--பாரதர், ஸ்வர்ணம், வஜ்ரம், தாம்ரம், அயம்,
பொன்னிமீளை, தாளகம், நீலாஞ்ஜனம், துத்தம், அபினி, பஞ்சலவ
ணம் இவற்றை ஸமபாகம் எடுத்து, கள்ளிப்பாலிட்டு ஒரு காள் அரை
$8, அகல்களில் வைத்து €லைமண்செய்து, பூதாயர் இரத்தில் பக்கு
வம்செய்யவும்.
பிறகு அப்பு_த்திலள்ள ஒளஷசத்தை
யெடுத்து
ஒரு மாஷாப்பிரமாணம் இஞ்சி ஸ்வாஸத்தில் சலக்து உட்கொள்ள

. [அத்தி 12.
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வேண்டும்,
வம் செய்த

மோடியையும் இப்பிலியைபும் பொடித்துச் சேர்த்து பக்கு
க்வாதத்தை மேற்கூறிய ஒளஷகத்திற்கு ௮னுபானமாய்
இரவு

ஆக்ஷே.க மென்னும்

உபடோ௫க்கலாம்

சோகங்களையும் போக்கும்.

எல்லா வாத

முதலான

2209-2813,

சோகஹா ரஸ௰்:--ஸ்வர்ணம் எட்டு சாணமெடை, இரஸம் பன்
னிரண்டு சாணம், அப்ரகம் கான்கு சாணம், கந்தகம் பன்னிரண்டு
- சாணம், தாம்ரம் இரண்டு சாணம், பொன்னிமிளை இரண்டு சாணம்,
அயம் எட்டு
ஒரு -பல b3

வங்கம் இரண்டு சாணம், ஞெளலவீரம் மூன்று சாணம்,
கிலப்பனங்கிழங்கு
காபி மூன்று சாணம்,
சாணம்,

இவற்றை ஈன்றாகப் பொடி செய்து, எலுமிச்சம்பழம் முதலிய புளிப்
பான பழங்களின் சாறுகளை விட்டு ஒர நாள் அரைத்துப் புடம்பட
வும், அப்பால் அப்புடத்திலுள்ள ஒளஷ;தத்தை யெடுத்து, கல்வத்தில்
என்றெ
ரஸம்?
* சோகஹர
கொள்ளவும்.
அரைத்து வைத்துக்
இவ்வெளஷதம் உக்ெமான ஸர்நிபாதம், வெண் குஷ்டம், குஷ்டம்,

வீஸர்ப் ம், பகந்தரம்,
இனாலுண்டாகும்

ஜ்வரம், அஜீர்ணம்,

கோளாறுகள்

கிருத்ரிமவிஷப்

இவ்வற்றில்

ஒரு

இஞ்சி ஸ்வஸத்துடன் கலந்து உபபோடிக்சலாம்.
ஸித்நீபாத பைரவ

ரஸிம்:--இரஸம்,

பிரயோகத்

"மாஷமெடையில்

292-281,

கந்தகம்

ஒவ்வொன்றும்

முக்கால் பலம் ; வெள்ளி) அப்ரகம், தாம்ரம், வங்கம், அபினி இவை
கால் கால் பலம்; முருங்கப்பட்டையின்
ஸ்வரஸத்தினாலும், சத்திர

மூல ஸ்வரஸத்தினாலும், சுக்குஸ்வரஸத்தினாலும், பில்வ .ஸ்வரஸத்
இதனாலும், மூள்ளுக்களை ஸ்வரஸத்தினாலும் தனித் தணிய ஒவ்
வொரு யாமம் மேற்கூறிய

சரக்குகளை

வஸ்.இரத்தினால் கவசம் செய்து,

அரைத்து,

கோளமாசச் செய்து

இதை ஒரு காசக்குப்பியில்

வைத்து,

அதினுள் £€ழும் மேலும் உப்பை கிரட்பி, இக்குப்பியை மற்றொரு மட்
பாத்திரத்தில் வைத்து, அதனுள் மணலை நிரப்பி, இரண்டு யாமகாலம்
எரித்தல் போடவேண்டும்.
அப்பால் அக்கோளத்சை யெதத்து சூர்
ணம்செய்து, அத்துடன் கால் பலம் பொடிசெய்த பவளமும், சாண
Que நாபியும் சேர்த்து, கருஷ்ண ஸர்ப்பத்தின் விஷத்தில் இரண்டு

நாள் பாலனை

செய்யவும்,

இரெந்திதகரம்,

அமுக்கிறாங் தெங்கு, ஜடா

மாம்ஷி; பிரம்மதண்டு, நீர்வஞ்9, இப்பிலி, அவுரி, இலவங்கப்பத்திரி,
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சசகுப்பி, தேவதாளீ,
ஏலம், சித்திரமூலம், சறுப்புக் கஞ்சாங்கோரை,
ஜாதிக்காய்,
இலுட்பை,
கொட்டைச்கரந்தை
ஊமத்தை, அகத்தி,
மருக்காரை இவற்றின் சஷாயநீரால் தனித்தனியே
ஒவ்வொரு, கான்
குப்பியில் அடைத்து வைத்துக்
அரைத்து, உலர்த்தி வைத்து ஒரு

“கொள்ளவும். இதை இரண்டு குஞ்ஜ ப் பிரமாணத்தில் உட்கொள்ள
லாம். பதினாறு மிளகுகளைப் பொடி செய்த, கெ.ம்மட்டி மாகளை
யின்
சாறு,
இஞ்சிஸ்வரஸம்
உபயோகிக்கலாம்,
பானமாய்

இதை

இவற்றுடன்
சேர்த்து
அனு
எனப்டடும்
£ஸந்நிபாகபைரவரஸம்”

ஸர்நிபாத ரோகங்களில் பிரயோடுச்கலாம்,

288-240.

சரஹணீ கபாட ரஸம்:--வெள்ளி, நல்முத்து, ஸ்வர்ணம், யவ
க்ஷாரம், இவை

ஒவ்வொன்றும்

பங்கு; பாதரஸம்
அரைத்து,

மூன்று

ஒவ்வொரு பாகம்;

டங்கு;

மான்கொம்புக்குள்

சேர்த்து,

இரண்டு

கந்த-ம்

இவற்றை விளாம்பழ
லைமன்

ரஸத்தினால்
செய்து

புடம்

(போடவும். அதை ஆறிய பிறகு எடுத்து, இற்றாமுட்டியின் ஸ்வரஸச்
இனால் ஏழு நாட்களும், நாயுருவிச் சாற்றால் மூன்று காட்களும்
அரைகச்கவேண்டும். பிறது வெள்ளிலோத்திப்பட்டை, அதிவிடயம்,
இந்தில் இவற்றின்
கோரைக்கிழங்கு, காட்டாத்திப்பூ, வாலுளஞுவை,
.ஸ்வரஸங்களால் தணித்தணியே மும்மூன்று முறை பாவனை
மிளகுப்பொடி, தேன் இவற்றுடன் மேற்கூறிய
வேண்டும்.

செய்ய
ஒளஷ

தத்தை ஒரு மாஷாப்பிரமாணம் உட்கொள்ள எவ்விதமான அதிஸ ர
,மூம் செஹணீரோகமும் இரும், அ௮ச்ணிதபனமும் உண்டாகும். இது
247-251.
‘Branca? sum ரஸம்” எனக் கூறப்.டும்.
அப்ரகபஸ்மம், . கந்தசம்,
ரஸம்:--பாரதபஸ்மம்,
வஜா கபாட
பவக்ஷ£ரம், வெண்காரம், ௮௫௧, வசம்பு இவற்றைச் சமபாகபெடுத்து,
காடி, எலுமிச்சம்பழ ரஸம், கரிசிலால் எண்ணி ரஸம் இவற்றால் ஓவ்

“வொரு நாள் ஆட்டி, ஒரு கோளமாக உருட்டி, உலர்த்தி, ஒரு இரும்
புப் பாத்திரத்தில் வைத்து ஓர் ௮கலால் மூடி. லைமண்ணிட்டு, அதன்
அடியில்

சிறுகச் சரச

அரை

யாமகாலம்

தீயிட்டெரிக்சவேண்டும்-

பிறகு அதையெடுத்து அவ்வெளஷதத்திற்குச் சமமாக

அதிவிடயம்,

சேர்த்து,
இலவம்பிசன் இரண்டையும் பொடித்துச்
கஞ்ஜா இவற்றின் கஷாயங்களில் எழு மூறை பாவனை

விளாம்பமம்,
செய்யவேண்
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டும்; பிறகு காட்டாத்திப்பூ, வாலுளஞுவை, கோரைக்தெங்கு, வெள்ளி
லோத்தி, பிக்வம், €ந்தில் இவற்றின் கஷாடங்களில் ஒவ்வொரு நாள்
பாவனை செய்து

கூறப்படும்,

உலர்த்தவும்.

இது

*வஜ்ர

கபாட.

ரஸம்”

என்று

இதை சாணப்பிரமாணமாகத் தேனில் கலர் துபயோடக்க

லாம்.
இத்திரஞூலம்,
சுக்கு,
இவற்றைச் சமமாசச் சூர்ணம்

கறுட்புப்பு,
பில்வக்காய்,
கறியுப்பு
செய்து, உஷ்ணஜலத்துடன்
மேற்

கூறிய ஒள௩தத்திற்கு அறுபானமாய் உட்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்
லெளஷூதம் ஸகல தோஷங்களாலும் ஸம்பவிக்கும் இரஹணீசோகச்
தைப் போக்கும், 259-257.
தாராதி ரஸம்:--வெள்ளி ஒரு பன்கு,

வஜ்ரம்

ஸ்வர்ணம் மூன்று பங்கு, தம்.ரம் சான்கு பங்கு,

இரண்டு

பங்கு,

இரஸம் ஐந்து பங்கு,

கர்தகம் ஆறு பங்கு, ௮:பம் ஏழு பங்கு;,இவற்றைச் சோற்றுக் கற்றாமை
மயீன் சாற்றால் அரைத்து, காசிக் குப்பியில் அடைத்து, ஒரு பானையில்
இக்துப்பைக் கொட்டி,
அதணிடையில் அக்குப்பியை அமர்த்தி அப்
பானையின் வாயை மூடி, லை செய்து அடுப்பிலேற்றவும்.
ஒரு நாள்
மூடி௰வும் சிறுகச் று ௮ச்னிபை வளர்த்தி, அப்பால் தீபை கிறுத்தி

விடவேண்டும்.

ஆறிய

பிறகு அச்சுப்பிமிலிரு்து

வெளியீலெடுத்து,
அதை
சாற்றிலும்ழ
காகோலீ,

ஒளஷதத்தை

எருச்சம்பாலிலும்,
அமுக்கறாங்ழெங்கன்
பூனைக்காலி,
நிலப்பனங்கிழங்கு,
யானை

கெரிஞ்ச, தண்ணீர் விட்டான் இவற்றின் ஸ்வரஸத்திலும், தாமரைக்
கழங்கு, பத்ரமுஸ்தையென்னும் முத்தக்காச, ஞாழல் இவற்றின் ஸ்வ
மஸகத்திலும் சனித்சணியே மும்மூன்று
நாட்கள் பாவனை
செய்ய
வேண்டும்.
பிறகு கஸ்தூரி, தரிகடு, பச்சைக் கர்ப்பூரம், தத்கோலம்,

ஏலர், இலவங்கம்

இவற்றை

முற்கூறிய

சூர்ணத்தில்

எட்டிலொரு

பங்காகச் சேர்த்து, அனைத்துக்கும் ஸமயெடையாக, சர்க்கரையையும்
கலச்து வைத்துக்கொள்ளவு*்.
இதை ஒரு சாணமளவில் இரண்டு
பலம பசும்பாலுடன்
உட்கொள்ளவேண்டும்,
இதற்கு மதுரமான
உணவுகளையே
பத்தியமாகக் கொல்ளவேண்டும்,
இதன் பிரபாவத்
தினால் தேசத்தில் அழகும், வன்மையுர், ஒளியும் செழிக்கும், சுக்ல
தாதுவும் மீக விருச்தியடையும்,
258.2654,
ம்
கந்தரீப்ப ஸுந்தர ரஸம்: பாரு தம், வஜ்ரம்,

காகம், நல்முத்து,

58-12.)
வெள்ளி,

கால்

மத்யம கண்டம்,

995

ஸ்வர்ணம், இருஷ்ணாப் சகம் இவற்றில்

பலமெடுத்து, சருங்காலிப்

டட்டையின்

ஆட்டி, பவளட்பொடி, கக்.தகம் இவற்றில்

ஒவ்லொன்றிலும்

சாத்றால்

அவற்றை

ஒவ்வொன்றையும்

கால்பல

மெலட கலந்து,

அமுச்கறாங்ெங்கு

ஸ்வாஸத்தால்

அனைத்தையும்

அரைத்து, அதை

மான்கொம்புச்குள்

அடைத்து ஒரு

முறை புடம்

போடவும். பிறகு காட்டாத்திப்பூ
காகோலீ;
அதிமதுரம், ஜடா
மாம்ஷஹீ, சித்றாருட்டி, பேராமூட்டி, சுரைக்காய், தாமரைக்தெங்கு,
தண்ணீர்விட்டான் இழங்சு, இங்குணப் பட்டை, திராகை, திப்பிலி,
புல்லூரி, றுமல்லிகை,

ஈச்சம்பழம்,

மேர்பல்லிகை,

இறு சோரைக்கழங்கு,

டெருமல்லிசை,

இலுட்பை,

காய்ப்பயறு,

பூனைக்காலி

இவற்

றின் ஸ்வரஸங்களில் பாவனை செய்து உலர்த்தி, ஏலக்காய், இலவங்
கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, ஜடாமாம்ஹீ, இலவங்கம், ௮௫ல், காக

கேஸரம்,

கோரைக்கழம்கு,

இட்பிலி,

வெட்டிவேர்

இவற்றைத்

தனித்தனியே .சாணமெடை
சேர்த்து,
அனைத்தையும்
சூர்ணம்
செய்து, பிறகு ஒரு சாணம் கஸ்.தூரியையும், ஒரு சாணம் பச்சைக்
கர்ப்பூரத்தையும்
அதில்
கலச்துகொள்ளவுஈ.
இது
‘sisi
ஸுந்தர
ரஸம்” என்று சொல்லப்படும்,
கெல்லிக்கனி, நிலப்பனவ்

ஓழங்கு, சர்க்கரை இவற்றைப் பொடித்து ௮தில் கால்டலமெடுத்து,
இல்லெளஷ.தத்தை ஒரு சாணப்பிரமாணம் கலச்து, கால்பலம் கெப்
விட்டுக் குழைத்து, இரவில் உட்கொள்ளலாம்.
அதற்கு இரண்டு
பலம் பாலையும் அனுபானமாகச் கொள்ளலாம்.
இசனால்
சரீரவன்
மையும்,
சுக்லவிருத்தியும் உண்டாகும். ஆகவே
இவ்வெளஷதம்

இறந்த வ்ருஷ்யகுண முள்ள தாம்.
லோஹ

266--2733.

சஸாயனம்:--சுத்தாஸம் ஒரு பங்கு, சுத்தகந்தகம்

இர

ண்டு பங்கு இவ்விரண்டையும் அரைத்து சஜ்ஜளி செய்து, இக்கஜ்
ஜளிக்குச் சமயெடை உருக்கிரும்புத்தூளைச் சேர்த்து, ஒரு யாமம் ௮ரை
ES இச்சூர்ண த்தில் சோந்றுக்கர்ராழையின் சாற்றை விட்டு Gaus
் லில் வைத்து மூன்று நாட்கள் ஆட்டவு?. பிறகு இரமமாக இதில்:
உஷ்ணமுண்டாய் விசேஷ தூயமும் ஊம்பு. அப்பொழுது இசைச்
கெட்டியாகப் பீண்டம்போல்
உருட்டி,
ஒரு
தாம்2பாத்திரத்தில்

வைத்த,

அதிக

சுணைபுள்ள

தானியக்

களஞ்சியத்திற்

புசை2த
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வைத்து, மூன்று காட்களுக்குப் பிறகு எடுத்து,
காள் வெயிலில்.

மூன்று

வைச்சவும்;

பிறகு

முறை பாவனைசெய்து

[அத்தி-12,
கல்வத்திலிட்டு

2ந்திற்கொடியின்

வெயிலில்

ஒரு

ovate ssa

உலர்த்தி,

மறுபடி

தீரிகடு

க்வாதத்திலும், ஆடாதோடை, இத்திரமூலம் இவற்றின் ஸ்வரஸத்தி

அப்பால்
௮ம் தனித்தனியே மும்மூன்று முறை பாவனைசெய்து,
இரும்புப்பாத்திரத்தில் இசைச் சேர்த்து, தரிபலாக்வாதத்திலும்
5G
'நொச், மாதளம்பட்டை; தாமரைக்குழங்கு, ஏரி௫ிலாங்சண்ணி, மரு
தோன்றி, பலாசம்பட்டை,

வாழைப்பட்டை

இவற்றின் சாறுகளிலும்,

வேங்கம்பட்டையின் கஷாயத்திலும், அவுரிச்சற்றிலும், வரளச்
ச்சாற்றிலும், கருவேலங்காய்ச்

விட்டாங்கழங்கு,
தனித்தனி

சாற்றிலும், பேராமுட்டி,

நெரிஞ்சு, €ர்தில்

மும்மூன்றுமூறை

இவற்றின்

பாவனை

ஸ்வரஸங்களிலும்

செய்யவும்.

றுள் இடைச்கக்கூடிய ஓஷதிகளின் ஸ்வரஸம்

சுண்

தண்ணீர்

ஆனால்

இவற்

அல்லது க்வாதங்களில்

மட்டும் பாவனைசெம்தால் போதுமான து. இவ்வெளஷதத்தை கோல
ப்பிரமாணமாக கெய்யிலும் தேனிலும் கலந்து காலை.பில் உட்கொண்டு
வரலாம், ஒரு பலம் சிற்றாமூட்டிச் சஷாயத்தை இதற்கு ௮னுபான
மாம் உபயோடிக்கலாம். இதை
ஞூன்று
மாதங்களளவும்
உபயோ
கிக்க ஈரை
இரைகள் நீங்கும். இப்பிலிப்பொடி, தேன் இவற்றைச்
கலக்து அனுபானமாயுட்கொண்டால், அச்னிமாக் தியம், ச்வாஸகாஸம்,
பாண்டுரோகம், மற்றும் வாச கபங்களால்
நேரிடும்
கோளாறுகள்

இவை நிவ்ருத்தியாகும். €ச்திந்கொடியின் ஸத்துவம்,

தேன்

இவற்

,றிற் கலந்து உபயோகிக்க வாதரக்த்தம், .ரெஹணீ,
அர்சஸ், ஞூ;த்திர
சோகங்கள், ௮ண்டவிருத்தி இவை
இரும், சரீ ரவன்மையையும்,
நிறத்தையும் இது விருத்தி செய்யும், *லோஹரஸாயனம்”
என்கற

இவ்வெளஷ.தம் வ்ருஷ்யம், ஆயுஷ்யம் என்ற குணங்களில் மிகச்
சிறந்தது. அயத்தனாலான ஓஒளஷதத்தை யுபயோஇப்பவர் பூசுணிக்
காய்,

ஈல்லேண்ணெய், உளுந்து சலக்த அன்னம், கடுகு,

புளிப்பு இவற்றை உபயோடக்சக்கூடாது..

சில

நேபாளசுத்தி

விசேஷ.

மதுபானம்,

274-266,

விஷயங்கள்.

நேபாளத்தின் மேற்றோலையும், முளைபைபயும்,

மூனையிலுள்ள மூக்குபோன்ற

பாகத்தையும் நீக்கு,

அவ்வித்துகளைப்

<3 55-12. |

மத்யம

பசுஞ்சாண த்தில் மூன்று

கண்டம்.
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நாட்கள் புதைத்துவைச்து, அப்பால் உஷ்ண

ஜலத்தினால் சழுவியெடுத்து, கல்வத்திலிட்டு அரைத்து, புதிய மட்பாத்
(தரத்தில் அக்சல்கச்சைக் தடவிவிடவும், அதிலுள்ள எண்ணெய்ப்
பசை உறிஞ்சப்பட்டு வறண்டுபோன தும், சூர்ணமபோலிருக்கும் கிலை:
மையில் அதையெடுத்து எலுமிச்சம்பழஸ்வரஸ த்தில் ௮கேக முறை:
பாவனை செய்யவேண்டும்,

இவ்விதம்

டக்குவம் செய்த நேபாளம் சதக

மாகவும், குணத்திற் சிறந்ததாகவும் இருக்கும்.

1...

நாபி சுத்திஃ-வ தஸநாபியைச் இறு
துண்டுகளாசச்
செய் Sls
ஒரு துண்டு வஸ்திரத்திற் கட்டி பசுஞூத்திரத்தில் போட்டு. மூன்று
காட்கள் வெயிலில் வைத்திருக்கவும்; ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் மூசல்
காள் சேர்த்த கோகூத்திரத்தைக் கொட்டிவிட்டுப் புதிதாக மீண்டும் பசு
மூத்திரம் சேர்க்கவேண்டும், மூன்று காட்கள் சென்றதும் அத்துண்டு
களை யெடுத்து வெயிலில் உலர்த்தி, மிக மிருதுவாக அரைத்தெடூக்க

on)

சுத்தமாகும்.

இவ்வாறு

சுத்தி

செய்த காபியை அவசியமான

வியாதிகளில் உபயோ௫க்கலாம்,
மற்றொரு விதத்திலும் சாபியைச்
சத்தம் செய்யக்கூடும்.
அச்கிமங்கை முன்போலவே
துண்டுகளாகச்
செய்து, வஸ்.திரத்திற் கட்டி, வெள்ளாட்டுப்பாலில் டோலாயச்இரமாக
வைத்து ஒரு யாமகாலம் எரித்தல் போட சுத்தமாகும். வெள்ளாட்டுப்
பால் இடைச்சாவிட்டால் பசும்பாலைச்கொண்டு சுத்தி செய்யலாம். 2-5.

1. நேபாளசுத்தி, காபி சுத்தி /இம்முறைகள் €மே அஉூயமா
யிரு்தும் கூறப்படவில்லை யென்பதைக் கருதி, இதர கிரக்தத்திலிரு

ந்து எடுத்து ஸம்ஸ்இிருதத்தில் வெளியாயிருச்கும்
சார்ங்கசர ஸம்
ஹிதையில்
இப்பிரகரணத்தில் ₹*சார்ங்கசரனால் கூறப்படாதவை?*
என்று குறிப்பிட்டு சேர்ச்சட்பட்டி ௬க்ன் றன. ஆகவே இங்கு 1-முதல்
5-வரையிலுள்ள பத்தியங்கள் சார்ங்கதகர ஸுர்ஹிசைக்குச் சே.ராதவை

யென்று கருதப்படுன் றன.

உத்த ரு

கண்டம்

முதல் அத்தியாயம்
ஸ்ரேஹபான
நான்தவித
என்று

ஓரம்,

ஸ்கேஹம்

விதி

ஸ்நேஷங்கள்:- க்ருதம், தலம்,
சான்குவிதம்.1 நான்குவித

ஜங்கமமென்னும்

இரண்டு

வஸு,

மஜ்ஜா

ஸ்கேஹங்களும்

ஸ்த்தா

மூலங்களரிலிருச்து உற்பத்தியாகின்

றன. ஸ்த்தாவரபதார்த்தங்களிலிருர்து உற்பத்தியாகும் ஸசேஹங்க£ள்
கல்லெண்ணெயும், ஜங்கமங்களிலிருக்து உற்பத்தியாறவற்றுள் நெய்
யும் சிறந்தவையாம்,
ஸ்கேஹபானம் செய்வதற்கு
ஸுூர்யோதயம்
சிறந்த காலமாகும்.
1-2,

ஸ்நேஷங்களின்
.கூறய

சான்குவித

சேர்க்கைக்கான

ஸ்நேஹங்சளுள்

பரிபாஷைகள்:--மேத்

எசேனும் இரண்டை

ஓருமிக்கச்

சேர்த்தால் ௮தற்கு'(பமகம்” என்றும், மூன்றைச் சேர்த்தால் *த்ரிவ்ருதம்*
என்றும்,

நான்சைச்

சேர்த்தால்

அக்தக்த கிலைமைச்கேற்றலாறு
நாலு

சாட்களும்,

ஐந்து

*மஹத்”

ஸ்நேஹத்தை

யோகிக்கலாம். ஏழு சாட்களுக்குமேல்

1,

கீருதம்-நெய;

வகையான

சோறுபோன்ற

பெயராம்.

மூன்று

நாட்களும்,

நாட்களும், ஆறு நாட்களுமாக முறையே உப
ஸ்கேஹத்தைப் பானம்

அதுசரி ரத்திற்கு ஸாத்மியமாய் விடும்.2

நிணம் அல்லது கொழுப்பு;

என்றும்

தைலம்

செய்தால்

34.

எண்ணெய்

வகைகள்;

வஸாஃ-

மஜ்ஜ:--எலும்புகளுக்குள்ளிருக்கும்

ஒரு

பசை,

2. ஸாத்மியம்- உபயோகிக்கப்படும். ஒளஷதங்கள்
சரீரத்தில்
அவ்வவற்றின் குணல்களுக்கேற்ற செயல்களைக் காட்டும்; ஆனால் ஒளஷ
தங்கள் அல்லது சரக்குகள் எவையேனும் நீடித்து உபயோடக்கப்படுமா
னால் அவை
விசேஷகுணங்களைக் காட்டாமல் சரீரத்திற்கு உரிய

பதார்த்தங்களைப்போல் ஆப்விடும்,

அவ்விதம் சரீரத்திற்கு ஸஹஜமாய்

வீடுவதுதான் ஸாத்.மயம் எனப்படும்,

௮த்தி-1,]

உத்தரா

ஸிநேலபானத்திற்கான

கண்டம்
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அளவுகளும்,

உபயோகங்களு*:-

ஸ்கேஹபானம் செய்வதற்கு ஹீனமாத்திரை,
மச்பமமாத்திரை, உத்
கமமாத்திரை
என்று
மூன்றுவித அளவுகள் உண்டு.
வாத பித்த
கபங்சளென்ன, சாலபேதங்களென்ன, வயதின் வேற்றுமைசகளென்ன
இக்கிலைமைகளை
பனுஸரித்து ஸ்சேஹங்களைக்
கொடுக்கவேண்டி:ப

அளவுகளையும்
திர்த்தாரணம்
செய்யவேண்டும்,
அள-வுகளில்லாம
௮ம், காலகிழமமின்றியம், உண்டிவினை பத்தியச்செம மில்லாமலும்
-ஸ்நேஹங்களை

௮௧

புட்கெரீண்டால்

சரீ.ரவீக்கம்,

அர்சஸ்,

நித்திரை, உணர்ச்சிக்குறைவு இவையுண்டாகும்.

சோம்பல்,

மல்ல ௮ச்ணி

. தீபனமூள்ள மனிதருக்கு ஒரு பலம் ஸ்கேஹமும், மத்பமமான ஜீர்ண
சக்தியுள்ள வருக்கு முக்கால் பலம் ஸ்கேஹமும், ஜீர்ணசக்தி யில்லாச
வருக்கு அரைப்பலம் ஸ்நேஹமூம் கொடுக்கலாம்,
அல்லது ஸ்நேஹ
பானத்திற்கு அலை வைத்தியராலும்
அம்ககேரிச்சப்பட்ட வேறுவித

மூன்று அளவுகள் உண்டு.
பானம் பண்ணினால் அது
அந்த அளவு உச்சம

அவையாவன: எவ்வளவு ஸ்நேஹத்தைப்
ஓர் இராப் பசலில் ஜீர்ணமாகக் கூடிமோ

மாத்திரையாம்;

ஒரு

முழுப்பகலில்

ஜீரணமாகக்

கூடிய அளவு மத்யம மாத்திசையாகும்; அரைப்பகலில் ஜீரணமாகக்
கூடியது ஹீனமாத்திரையாம்.
அவற்றுள் ஹீனமாத்திரையே ஸுகத்
காத்தக்கது.
அது இபேனம் வ்ருஷ்யம் என்கிற குணக்களுடைபது,
தோஷங்கள் சிறிது கோளாறடைச்திருக்கையில் ஸ்கேஹதக்தை ஹீன
மாத்திரையி லுபயோடுப்பதே நலம்,
ஸ்கேஹங்களை மத்பம மாத்தி
ரையி லுபயோடுப்பதால் சரீரம் நன்கு ஸ்நிக்த்தமாகும் ;1 பிரம மென்
னும் தலைச்சுற்றல்
முதலியதும் நீங்கும் ழ அவ்விசமுபயோடுப்பதால்

ப்ருஹ்மணமென்னும் குணமுமூண்டாகும்.
உத்தம
மாத்திரையி
ஓபயோப்பதால் குஷ்டம், விஷதோஷர், உன்மாதம், ரொெஹபீடை,
அடஸ்மாரம் இவை

கிவ்ருத்தியாகும்,

&-09.

கீநதபானத்திற்கான “ நீலைமைகள்:--பித்தத்தினால்
ஏற்பட்ட
வியாஇகளில் கருத்தைக் தணியாசவும்,
வாத! போகங்களில் இல

வணங்களைச்

சேர்த்தும்,

கபம் மிகுதியாய் விருத்தியான வியா இகரில்

1, ஸ்றிக்த்தம்--எண்ணெய்ப் பசையுடன்.
அல்லது வறட்டு மீல்லாக்தன்மை,.

கூடிய

தன்மை

5

[அத்தி-1.

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.
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இவற்றுடன்.

கூரரவசைகள்

த்ரிகடு,

கூட்டியும் உபயோடுச்கலாம்,

மேலும் ரூக்ஷ சரீரிசள், விரணத்தினாலும் வீஷப்பற்றாலும்
வர், வாத பித்தச்களா

லுண்டான

age gu

வியாஇிசளுடன் கூடியவர், அறிவு,

ஞாபசத்தி இவற்றிற் குன்றியவர் இவர்களுக்கெல்ல ரம் கருதபானம்
10--11$.
சிறந்ததாகும்.
கருமிக
நிலைமைகள்:--குடல்களில்
தைலபானத்திற்கான
வாதரோகங் க்ளிலும், கபம்

ஞுண்டாயிருக்கையிலும்,

கொழுப்பு இவை

விருத்தியா யிருக்கையிலும், சரீரத்தை வன்மையாக்க வேண்டிய நிலை
மையிலும் தைலத்தை புபயோடக்கலாம்; மேலும் எவருக்குத் தைலமே
அவர்களும் தைலத்தை யுபயோகப்பது
ஸாத்மியமா யிருக்ெறதோ
12,

மலமே,

சரீர

வஸாபர்னத்திற் தரியவ*:--௮இ௫
வடைந்தவர்களும், சுச்லம்

வுழைப்பினால் மெலி

தாதுக்கள் சுஷ்கமான௨!

இரத்தம் முதலிய

ரும், மஹத்தானவியாதிகளால் வருந் துபவரும், ௮இக சரீர வலிவுள்ளல!
், ஜீர்ணம் செய்துக்கொள்ளச்சகூடடிய
வாதட்பிரகோபத்தினால் பிணியுண்டவரும்

௮ச்னி பலமுடையவரும்,
ஸ்நேஹம்
வஸாயென்னும்

தை உபயோடப்பதற்கு உரியவராகின்றனர்.

185.

மஜ்ஜாபானத்திற்தரியவர்:--க்ரரகோஷ்டமுள்ள வரும் 1 தலே
பமீடிச்கப்பபெ
வாதசோகங்களால்
சங்களை ஸஹிக்குமியல்பினரும்,

௮௫௪ ௮ச்னி

வரும்,

ததை அருந்துவதற்கு

அ]ஹ.சானவராம்,

மேலும்

லாப் பிணியாளிகளுமே க்ருதபானமும் செய்யலாம்.

ஸ்நேஹபானத்திந்தரிய காலங்கள்: ட

உஷ்ணகாலங்களில் 2 இரவும்
காலங்களாம்;

என்னும்

தபேனமுடையவரும் மஜ்ஜா

ஆனால் வாத

பொதுவாக

ஸ்கேஹ

மூன்குறித்த

எல்

18.

ப
னம்களில் பகலும்:

ஸ்கேஹ பானத்திற்கேற்ற

பித்தங்களின் மீரனேபத்தினலுண்டான

வியாதிகளில் இரவிலுர், வாத கபங்களின் பிரகோபத்தினாலுண்டான
வியாஇகளில் பகலிலும் ஸ்கேஹபானம் செய்வது உடதமாகும். 153.

Wi

1,

கீரூரகோஷ்டம்--கற்குடல்,

2.

ஹேமந்தருது, சரருது, வர்ஷருது இவை €த சாலங்கள் ;

மூன்று ருதுக்சளும் உஷ்ண காலங்கள்.

அத்தி-1.]

உத்தர கண்டம்.

நஸ்யம்

முதலியவ£றிற்த$ிய

ஜூம, கண்வேஃய

21]

ஸ்நேஹங்கள்:--கஸ்யம், அப்யஞ்

மூர்த்த தர்ப்பணம், கர்ணதர்ப்பணம், நேத்திர

பணம் என்னும் சரிமைகளில் 1 வாத பித்த கபங்களுக்குள்ள
பலங்களை யறிர்து க்ருதக்தை.பாவது தைலத்தைய- வது தக்கபடி,
யோகக்கலாம்.
164.

sit)

பலா
உப

ஸ்நேஹத்திந்து
அனுபானங்கள்:--க்ர௬ுதபானம்
செய்ததும்
இளஞ்சூடான
ஜலச்தை உட்கொள்ளவேண்டும்,
தைலடானத்தில்
யூஷம் உடீனே உபயோடச்சச்கூடிய து.
வஸு, மஜ்ஜா இவற்றுடன்

மண்டம் பருகத்தகுச்சது.
மான அ௮னுடானங்களாம்.
ஸ்நேஹபானத்தை

ஸ்சேஹபானங்சளில் வையே அனுகூல
174,
அரவருப்பவருக்கு ச
GuitwiGeuste

டிய உபாயம்: -ஸ்நேஹப-னத்தில் வெறுப்புள்ள சிறுவர்கள், வயது
மூதிர்ந்தவர்சள், ஸ-குமார
தேக$கள், மெலிச்து போனவர்,
ora
ஐட்சியுள்ளவர் இவர்களுக்கு அஹாரக்களிற் கலந்து
ஸ்சகேஹல்களை
உட்கொள்ளச் கொடுப்பது நலம், உஷ்ணகாலங்களில்
அனைவருக்
குமே
இவ்விதச்தான்
செய்யவேண்டும்.
இத் சகையவர்களுக்கேற்ற
ஸ்கேஹக குணமுள்ள உணவுகள் பலவுண்டு, அதக எள்ளும் சொற்ப
அரிசியும் சேர்த்து பக்குவம் செய்யப்பெற்ற கெய் கலந்த
wate
வென்னும்
கஞ்சியை
இஎஞ்சூடாயிருக்கையில் : உட்கொண்டால்
உடனே தேகம் ஸ்நிக்த்தமாகும்.
ஒரு பாத்திரத்தில்
சர்க்கரையம்
மெச்யும் சேர்த்து, ௮.தில் பசும் ரலைச் சறர்து உஷ்ணச் துடன்
பருகு

வதால் சரீரம் உடனே ஸ்நிக்த்தமாகும்,

18—204.

ழுறைதவறன ஸ்நேஷ பானத்தினுலுண்டாதம்

தீமையும் பரி

ஹாாழம்:--மித்பாசரணையினாலும், 2 மிதமிஞ்சிய ஸ்ரேஹபா
த். ன
தின
அம் எவருக்கு உட்கொண்ட ஸ்கேஹம் ஜீர்ணமாவதில்லையோ,
வயித்

1.

நஸ்டம், அப்யஞ்ஜாம் முதலியவற்றைப்
ற்றிய விவரங்களைப்

பின் வரும் ௮த்தி.பாயங்களித் காண்ச,

2.

சசகாலங்களில்

உஷ்ணகாலத்தித்கேத்ற

ஆசரணைகளும்,

உஷ்ண காலங்களில் €தகாலசரணைகளு ம, குருபோஜன த்திற்குப் பதி

லாய் இலகுவும், இலகுவுக்குப் பதிலாய் குருவும்-இவ்வாறு நேர்
ரிடையான

ஆசாணைகள்

16

மித்பாசாரங்கள் எனப்படும்,

எதி
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[அத்தி-1.

லுப் டொருமலுடன் அஜீர்ணச்தையு முண்டுபண்ணுமோ
அவரை
உஷ்ண ஜலம் குடிச்சச் செய்து வாந்தி செய்விக்க வேண்டும். உட்
கொண்ட ஸ்தேஹம் கன்றாக ஜீர்ணமாகவில்லை யென்ற சங்கையிரும்
தால் உடனே ௮க்த நோயாளி ௫றிது வெக்கீரைக் குடித்தால்
ஸ்சே
ஹம் ஜீர்ணமாய், ஒயிற்திலேயே ஸ்ரேஹம்
தல்யிருப்பதற்கு ஆமி
. குறியாக உண்டாய்ச் கொண்டிருந்த ஏப்பம்

முதலியதும்

கிஷ்ருத்தி

மாகும்; உணவுண்பதில் இச்சையும் உண்டாகும். பித்தப்பிக்ரு இக்கு
அல்லது பித்தரோகமுள்ளவனுக்கு
ஸ்நேஹ்பானத்தினால்
ஜாட
ராச்ணி மீகவும் ளே றப்பட்டு ஈரவறட்டு யேற்பட்டால் அக்கிலைமைக்கு
எதிரிடையான சஏத்ஸை

செய்யலாம்; அதாவது

குடிச்சச் செய்ய சாவநட்டு நீங்கும்.
ஸ்நேஹபானம்

ஜலத்தைக்

21—24,

சேய்யத்தகாதவர்கள்:--

அரசோசகமுள்ளவன், உகராரோஇ
பலன், ஸ்.தால தேஹி,

குஸிர்ந்த

அஜீர்ணசோக,

தருணஜ்வாமுடையவன் 1)

மூர்ச்சையினால்

வருந்துபவன்,

தூர்ப்

வெறியன்,

வஸ்தி ஓச்ஸை செய்து கொண்டவன், விசேசம் செய்துகொண்ட
வன், வமனம் செய்விக்கப்பட்டவன்,
சாவறட்சியினாலும்
சரமத்தி
னாலும் கஷ்டப்படுபவன், அகாலத்தில் முறைகேடாகப் பிரஸவித்த
வள் என்னும் இவர்கள் ஸ்சேஹபான த்திற்குச்; தகாதவராவர் ; மாரி

காலத்தில் எவருக்குமே ஸ்கசேஹபானம் உற்றதல்ல. 25, 26.
ஸ்நேஷபானத்திற்தரியவர்கள்:--ஸ்வேத Ragman
வேண்டி௰வர், வேறு வகையான சோத
இித்ஸைக்குரியவர்,

செய்ய
பாதுபா

னம் செய்பவர், சிற்றின்பத்தில் அஇகட்பற்றுள்ளவர்,
அதிக வியாயா
மம் செய்பவர், இந்தையுள்ளவர், இழவர், பாலர், இளைத்தப்பே னப்,
ரூக்தேகமுள்ளவர், இரத்தம் க்ஷ்ணித்தவர், சகல
ண முள்ள
லட்

வாதரோகத்தினால்
பீடிக்கப்படுபவர், திமீரமென்னும் கேத்திரரோ
கத்தினால் வருந்துபவர் இவர்களுக்செல்லாம் ஸ்சேஹபானம்
இறந்த
தாகும். 27, 213.
1. தருணஜ்வரம்:--முதிர்ச்சி பெறாத”ஜ்வரம்.
களுக்குப் பிறகு ஜ்வரம் பக்குவமாவதாகவும், அதற்கு
தருணஜ்வரம் அல்லது அமஜ்வாம் என்று

கூறப்படும்,]

[எட்டு
மூன்

காட்
MS

945

உத்தர கண்டம்

அத்தி-1,]

சரீரம் ஸ்நிக்த்தமானதற்த அறிதறிகள்:--வாததோஷம் கோளாற
டைத்த

நிலைமையை

விட்டு இயற்கை

நிலைமையடைவது

1, ஜாடரா

க்ணி விருத்தியாவது, மலம் இளகலாம் எண்ணெய்ப் பசையுடன் வெளி
யாவது, சரீரம் மிருதுவாகவும் ஸ்நிக்த்தமாகவும் ஆவது, சரீரத்தில்
"சிறிது சளைப்புண்டாவது, ஸ்சேஹத்தில்
அருவருப்பு
ஏற்படுவது,
தேகம் இலகுவாதல்,
இக்தரியங்கள யாவும் ௮ததற்குண்டான இயற்
கைச்சச் $ யைப் பெறுதல் இவைகள்
ஸ்நேஹபானம் செய்து சரீரம்
நன்கு ஸ்டிக்த்தமாயில்றென்பதற்ற்கு அ௮றிகுறிகளாம். ஸ்நிச்த்தமாகாமல்

.ூக்குணம் மேலிட்டிருக்தால் மேற்கூறிய
மான குணங்களுண்டாயிருக்கும். 28,29.

குறிகளுக்கு

கேர் விரோத

அதிஸ்நீக்த்தமானதந்தக் தறிகள்:--அன்ன வேஷம்,
நீர் கரத்தல், குதத்தில் எரித்தல், அனைக்கடுப்பு,

சோம்பல்

தல், அதிஸாரம், சரீரம் வெளி நிப்போதல் இவை

வாயில்
௮இகரித்

மிதமிஞ்சிய ஸ்நிக்தத

குணத்திற்கு அறிகுறியாம். 80.
அதிஸ்நிக்த்த நிலமையிலு* நக்ஷநிலைமையிலு£ சேம்யவேஃன்
டிய சிகித்ஸை:--மிகவும் வதட்சியுண்ட சரீரமூள்ளவன் ஸ்கேஹ
பதார்த்தங்களை

வேண்டும்.

யுபயோகித்து

அ.திஸ்நிக்த்தமாக

சரீரத்தை

ஸ்நிக்த்தமாச்செசொள்ள

ஆய்லிட்டால் சாமை, கடலை இவற்றின்

கஷாயம், மோர், பிண்ணாக்கு _மாப்பண்டல்கள் இவத்றை யுபயோடித்து

சரீரத்தை ரூக்மாக்க வேண்டும், 81.
ஸ்நேஹோபயோகத்தினுலு்டாதம்
களை யுபயோகப்பவருக்கு ஜாடராக்ணி

துணங்கள்:--ஸ்கேஹல்

ஈன்றாக

SG EA ure;

குடல்

சுத்தமாகும்; தாதுக்கள் புஷ்டியடையும்;

புலன்கள் யாவும் பலம்பெந்று

நல்ல நிலைமையிலிருக்கும்;

வன்மையும்

தேகத்திற்கு

உண்டாகும்; கிழத்தனம் €க்ரெமேற்படாது.

ஸ்நேஹங்களை

யுபயோகிக்கையில்

வை:--ஸ்சகேஹமுபயோகக்கையில்
1.

இங்கு

“வாதா துலோம்யம்

௮ழூய நிறமும்

82,

பரிஹரிக்க

வியாயாமம்
என்பதற்கு

கை நிலைமையடைவது எனப் பொருள் கூறினோம்.

மாம்ஸ

வே.ஈடிய
போஜனம்,

வாகதோஷம்இயற்.

இதற்கு

ஸ்நேஹ

சி த்ஸை வா.தரோகங்களுக்கே இன் 'நியமையாததென்பது காரணமா
கும்.
வாதா நுலோம்யம்” என்பதற்கு அபானவாயு வெளியாதல் எண்
றும் பொருள் கூறுவர்.
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[அத்.இ-2;

தள வஸ்துவின் உபயோகம், வேக நிரோதம் 1, ௮ இகமாகக் சண்:
விழித்தல், பகலில் கிச்திரை போதல், வாயிலும் குடல் முதலியவற்றி
லும் இரவபதார்த்தங்களை.௮.இிகமாகச் :சரக்கச்செய்யும் பதார்.த்தங்களின்:
உபயோகம், ரூக்ஷமான

உணவு இவற்றைப்

இரண்டாவது
ஸ்வேத
நான்தவித

ஸ்வேதங்களும்

பரிஹரிக்கவேண்டும்,

88.

அத்தியாயம்.
விதி,
அவற்றின் உபயோகங்களும்:--

தாப ஸ்வேதம், ஊஷ்ம ஸ்வேதம், உபசாஹ ஸ்வேதம், இரவ ஸ்வேதம்
என்று ஸ்வேதமுூறை நான்கு வகைப்படும்.
ஸ்வேதமுறைகள் யாவும்
பெரும்பாலும் வாசஹரங்களாகவே இருக்கும்.
சில ஸமயம் அவை
தாபஸ்வேதம்
அதாவது:
குணங்களைபு முண்டுெபண்ணும்.
வேறு

ஊஷ்மஸ்வேதம்

இவை

கபஹரங்களாகவும்,

உபகாஹஸ்வேதம்

வாத

ஹாமாசவும், திரவஸ் வேதம் பித்தஹசமாகவும் உடயோகமாவ துண்டு,1,2,

ழன்றுவித
முற்கூறிய
ஸ்வேதம்,

ஸ்வேதங்களும்

அவற்றின்

உபயோகங்களும்:--

கான்கு ஸ்வேதமுறைகளையும் *ம௲ஹா ஸ்வேதம்”; *மதச்யம
*தூர்ப்பல ஸ்வேதம்” என்று மூன்றுவிதமாகப் பிரிக்கலாம்...

அவற்றுள் மிகவும் டலிஷ்டருக்கும், மஹத்தான
பவருக்கும், சைத்திய

தம் ஏற்றதாம்,

பாதையீனால்

வியாதிகளால் வருந்து

பீடிச்கப்படுபவருக்கும் மஹாஸ்வே

மத்மம பலமுள்ளவருக்கும், மத்யம பலமுள்ள வியாதி

சளால் வருந் துபவருக்கும் மத்யம ஸ்வேதம் தகுந்தது, ' துர்ப்பலர்களுச்.
கும், வெகு ஸாமாணிய வியாதிகளுடையவருக்கும்
துர்ப்பல ஸ்வேதம்

உற்றதாகும்.

8,

1. வேகநிசோதம்:--மலவிஸர்க்சம், மூூத்திரலிஸர்ச்கம், அபானவாயு விஸர்க்கம், தும்மல், நித்திரை, ட௪, தா ஹம் முசலியவை வேகங்களென்றும், அவற்றை
இயர்சைக்கு மாறாகச் தடுத்தல் வேசகிரோத:
பென்றும் கூறப்படும்.

.அத்தி-2]

உத்தர கண்டம்.

நீலைமைகளுக்குத் ததந்த
கபம் பிரகோபமடைந்திருந்தால்
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வேவ்வேறு ஸ்வேத ழறைகள்:-ரூக்ஷபதார்த்தங்களால் செய்யப்படும்

.-ஸ்வேதமும், சுபம் வாதம் இரண்டும் கோளாறடைந்தால்
ரூக்ஷமும்
-ஸ்நிக்த்தமுமான பதார்த்தங்களாலான ஸ்வேதமும், வாதம்
கபத்தா
லம்
மேதஸ்ஸாலும்
சவரப்பட்டிருந்தால்
சிறிது
கதகதப்பான

வீட்டில் வஹிப்பது, ஸுஒரியரெணங்களைப் பரிசிக்கச்செய்வது, கைச்
சண்டை, வழிநடத்தல், கனமான போர்வை, Atos, ௮திக வியாயா
ம.) பாரல்களைச் ௬மத்தல் என்னும் இவ்வித காரியங்களும் பிணி
களைப் போக்கத் தகுந்த ஸ்வேத

முண்டாக்கும்

முறைகளாம்,

4,5.

ழதலில்
ஸ்வேதசிகித்ஸைக்த உரிய பிணியாளிகள்:--5ஸ்
யம்,
வஸ்திகள், இதரசோதனகத்ஸை
இவற்றைச்
செய்து
'கொள்ள வேண்டியவர் முதலில்
ஸ்வேதசிகித்ஸை செய்துகொள்ள
“வேண்டுவதும் அவயம்.

ரோ

இம்மூவருக்கும்

மேலும் பகந்தரரோடு,

சஸ்திர சிசச்ஸை

-ஹ்வேதம் செய்டவேண்டியது

அவயம்.

மூலரோ௫ு,

செய்வதற்கு

ச்மரீ

முன்பும்

6,7.

ஸ்வேத சிகித்ஸைக்தப் பிறத சேய்ய வேண்டிய காரியம்:-மூட
.சரீரத்திற் பிரவேசித்த சல்யங்களை வெளிப்படுத்திய பிறகும்
கர்ப்பத்தில்? வயித்நிலுள்ள செவை வெளியிற் கொண்டு வந்த பிற
கும்,

காலப்பிரஸவமாகவோ

அகாலபிரஸவமாகவோ

ஸஷ்த்ரீசள்

வித்த பிறகும் ஸ்வேதம் செய்யவேண்டும். 8.
ஸ்வேதத்திற்தரிய நிலைமையும் காலழம்:--ஸ்வேத
'குரியவர்களை ௮௧
காத்றோட்டமில்லாத
விடங்களில்
'செய்து, அதற்கு மூன் புஜித்துள்ள உணவு

ஜீர்ணமான

களுக்கு ஸ்வேத விதியை நிறைவேத்றவேண்டும்.
ஸ்வேத சிகித்ஸலையைப்
டயன்படச்
.ஸ்வேதம் செய்வதால்

தாதுக்களில்

பிரஸ

சிகித்ஸைச்
இருக்கச்
பிறகு ! அவர்

84.
செய்யுழபாயம்:--

வியாபித்தள்ள

தோஷங்கள்

1. வமனம், விரேசனம், ஈஸ்.பம் முதலியவை சோதன சிஇச்ஸை
கீள் எனப்படும்.
2. ஞூடகர்ப்பம்:--பிரணவகாலத்தில் ௪௬ கருப்பையில் இயற்
கைக்கு மாறாகத் இரும்பி வயிற்றில் சிக்கக்கொள்வதால் உண்டாகும்
மீகாளாறு,
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை

Braue

Gund குடல் முதலியவற்றில்

ஸ்வேதம் செய்தானவுடன் :சிறிது
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வந்து

சேரும்.

ஸ்கேஹங்களை

இவ்விதம்

யுட்கொண்டால்

அத்தோஷங்கள் விரேகத்தின் மூலமாய் வெளிப்பட்டுவிடுகின் றன.
ஸ்வேத சிதிச்ஸையினால் சரீரம் வியர்க்கையில் €களமான' பதார்த்தங்
களால் இருதயத்திற்கு அருகில் மார்பைப் பரி௫க்கவேண்டும்.
ஆனால்
அதற்கு மூன் சரீரத்தை ஸ்நேஹங்களால் மெதுப்படுத்தவேண்டும்.

கண்களையம் தளமான

வஸ்.துக்களால் மூடிவிட்டு

௪ல் ஸ்வேசம் செய்யலாம்,

910]

அவற்றிற்கு

௮௬

்

ஸ்வேதசிகித்ஸைக்கத்
தகாதவர்:--அஜீர்ணம்,
தர்ப்பலம்?மேஹரோகம், க்தக்ஷ்ணம், மாவறட்டு, அதிஸாரம், இ-ச்ச்தபித்தம்,
பாண்டு, மஹோதரம் முதலிய வயிற்றைப் பற்றிய வியாதிகள், வெறி
இப்பிணிகளால்
பமீடிக்சப்படுபவரும்,
ஸைக்கு உரியவால்லர்.
11, 12.

கர்ப்பிணியும்

ஸ்வேதசிகத்

மிருது ஸ்வேதத்திற்தரிய நீலைமை:-- ஆனால் மூற்கூதியவர்
களுக்கும்
அவசியம்
ஸ்வேத$தித்ஸை செட்யவேண்டிய௰ நிலைமை
கிர்ப்பந்தமா மேர்பட்டால், ' துர்ப்பல ஸ்வேதமென்ற
மிருதுஸ்வே
தம் செய்வதே உ௫ிதம்.
மேலும் இருதயம், பீஜங்கள், சண்கள் இவ்

விடங்களிலும் மிருது ஸ்வேதமே செய்யவேண்டும்....-18.
அளவு மீறிய ஸ்வேத%$தினால் உண்டாதம் தீமையும்

பரிஹார

ழும்.--ஸ்வேத சிகித்ஸையை மிதமிஞ்சி செய்து விட்டால்
ஞட்டு
களில் வேதனை, நாவறட்சி, சேச அழற்சி, சரீரவாட்டம், தலைச்சுற்
றல், இரக்த்தபித்தம், பிடகைகளென்னும்
விரணங்கள்,
கோபம்

இவை உண்டாகும்.
இக்கோளாறுகளை

இவ்விதம் நேரிட்டால்,

”தோபசாரம்

செய்து

அடக்கவேண்டும்.-14

தாபஸ்வேதம்.--மணல், வஸ்திரம், சரக்கள்,
ஓடுகள், பந்து
கள் இவற்றைச் காய்ச்சியம்,
தழல்கள் உள்ளடல்கயெ
பாத்திரங்கள்
. மூதலியவர்றைச் கொண்டும் ஒற்றடம் கொடுத்து தாப aa sso

நிறைவேற்றவேண்டும்.
எந்தெந்த நிலைமைக்கு
வேண்டும்.
15.

ஊஷ்மஸ்வேத

மணல்

முதலியவற்றில்

உற்தசென்பதை

எக்தெந்த வஸ்து

வைத்தியர்கள்

முறைகள்:--(1% இரும்புக்

உற்றுணர

குண்டுகள், செய்:

அத்தி-9.]

உத்தா கண்டம்

கல், கற்கள்

முதலியவற்றை
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அக்ணியிலிட்டுச்

சாம்ச்௪ி, காடியில் சேர்

_ த்து, அதிலிருந்து ளெம்பும் ஆவி சரீரமெங்கும் படும்படி வஸ்.இிரங்க
ளால் காடி யடங்யே அப்பாத்திரத்தையும் உடம்பையும் சேர்த்து போர்
தீதுச்கொண்டு

படும்,

செய்யப்படும்

சத்ஸாமுறை

ஊஷ்ம ஸ்வேதம்

(2) ஒரு குடத்தின் ஒரு பாரிசத்தில் சிறிது

எனப்

ச்வாரம் செய்,

மரம், மூக்கில், லோஹவகைகள்
முதலிய ஏசேனும் ஒன்றால் கோபுச்
சம்டோல் செய்த இரண்டு முழம் நீளமுள்ள குழாயை அச்த த்வாரத்

தில் அமைத்து, அதில் வாசஹரமான திரவியங்களாலாகிய கவாதங்கள்,
ஸ்வரஸங்கள் முூசலானவற்றைக் கொக்கும்
நிலைமையில் கிரப்பி,
அதன் வாயை மூடிவிடவும்,
ஸ்வேதம் செய்துகொள்ள வேண்டிய

பிணிபாளிக்கு மூதலில்

அப்யங்கம் செய்வித்து,

அவனுடம்பை

கன

- மான
போர்வைகளால் .போர்த்து ஓர் அளை த்தில் அல்லது வேறு
இடத்தில் ஸுகமாயுட்காரவைத்து, துதிக்கையைப் போன்ற அக்கு
மாய்.
மூலமாய் வரும் ஆவியை
அவனுடம்பில் பரவச் செய்யவும்,
நாடீஸ்வேசம் என்கற இது வீசேஷமாக வாத ரோ௫க்கு குணம் தாத்

தக்கது.

(8) பூமியில் ஒரு புருஷப் பிரமாணம் அகல நீளமூம் சிறிது

ஆழமுமுள்ள பள்ளம் தோண்டி,

எரித்து,

அப்பால் அதிலுள்ள

௮ல்

கருங்காலிச்சட்டைகளையீட்டு

நெருப்பை 1அப்புறப்படுச்தி,

அப்பள்

சத்தில் பால், காடி, ஜலம் இவற்றைத் தெளித்து, லாதஹரமான
இலை தழைகளால் அதை மூடி), அதன்மேல் தழைகளைச் கொண்டு

படுச்கையிட்டு, அதன்மேல்

பிணியாளியைப் படுக்சச் செய்தால் சரீரம்

நன்றா வியர்க்கும்,
இவ்விதமாகவே உளுர்து முதலிய வற்றையும் வேச
வைத்து அவத்றால் சயகமேற்படுத்தி, ௮தில் மனிதனைப் படுக்கச்
செய்து ஸ்வேதம் சேய்யலாம்,
16-21,

உபநாஷஸ்வேதம்:--பிறகு
மெனில்:.--முதலில்

வாசஹரமான

&உபரசாஹஸ்வேத

மூறை

ஒளஷதங்களை

பால்,

ஏங்கன
மாம்ஸ

ரஸம், காடிகள், . உப்பு, ஸ்கேஹகர்க்கங்கள்
இவற்றைச் சேர்த்து
அரைத்து, சிறிது சூடேற்றி வாதரோகத்தினால் வருச் துபவருடைப
தேசத்திற் பூசவேண்டும்.
இராமங்களுக்கு அருகில் நீர்ப்பாங்கான
இடங்களில்

ஸஞ்சரிக்கும் மிருக

Bp கூறப்பட்டுள்ள
1.

ஜீவரீய

பஈஷிகளின் மாம்ஸ 4,

ஒளஷதச் சரக்குகள், தயிறு,

ஜீவரிபசண
த்

காடி, க்ஷ£ரங்கள்,

கணம்...-194.ம் பக்கம் விவரம் காண்க,
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[அத் இ-2.]

வீரதராதி சணத்திற் கூறிய 1 சரக்குகள், சொள், உளுர்து, கோதுமை,
ஆளிவிதை, எள், கடுகு, சதகுப்பி, தேவதாரு, கருநொச்சி, ஜீரகம்,
ஆமணக்கு
வேர், ஆமணக்கு
விதை,
இற்றரத்தை,
முள்ளல்க,
முருங்கை, ஜடாமாம்ஹி, தப்பிலி, கஞ்சாங்கோரை,

உப்புகள்,

௮ம்ல

பதார்த்தங்கள், முதியார்கூந்தல், அமுக்கறாங்கிழங்கு, சத்றாமுட்டி,
தசமூலம் 2, இந்தில், பூனைக்காலிவிதை இவற்றுள் இடைச்சகக் கூடிய
வத்றைச் கரஹித்து இடித்து, வதக்5, வஸ்.திரத்திற் கட்டி! ஒற்றடம்

கொடுட்பதுபோல்

Caged

கான

*மஹாசால்வணம்”

இம்முறை

செய்யலாம்.

உபநாஹ

என்று

ஸ்வேதத்திற்

வழங்கப்படும்,

இது

ஸகலவித வாதசோகங்களையும் அகத்றும். 222714.
திரவஸ்வேதம்:-- இரவஸ்வேசம்
எவ்விதமென்றால்--தைலம்
மூதலானதைச் செண்டு பிணி.பாளி௰ின் சாரத்தை ஸ்நிச்த்தமாக்க,
அவனை வாதஹரதிரவ்யங்களாலான
கஷாயம் நிரம்பிய தொட்டி.
யில் அல்லது
பாலில், காபிக்குமேல் ஆறு அங்குலம் வரையில்
சரீரம் அமிழ்ச்திருக்குமாறு உட்காரச் செய்து, அதே ச்வாதத்தை
இளஞ்சூடாக
எடுத்து இரு
தோள்களிலும் தாரைபோல்
விட
வேண்டும். இவ்விதமே நோயாளிக்கு
தைலத்தினாலும், பாலாலும்,
கெய்யாலும் ஸ்வேதசிகித்ஸை செய்யலாம். ஸ்ரேஹங்களில் ௮மிழ்
ச்து செய்துகொள்ளும்
ஸ்வேதசிச்த்ஸையை
ஒன்று
அல்லது
இரண்டு காள் இடைபில் விட்டுவிட்டுச் செய்வது நலம்.
தைலம்
முதலிய
ஸ்கேஹவகைகளில்
மூழ்கி ஸ்வேதசித்ஸை
செய்து
கொண்டால்,
மயிர்க்கால்சளாலும்,
ஹிரைகளின்?
மூலமாகலம்,

தமனிகள் மூலமாகவும்

௮5

ஸ்கேஹல்களின்

அம்சங்கள்

சரீசத்

1. வெட்டிவேர், ௮ல், ஈச்வரமல்லி, ஆடாதோடை, கல்லுருவி,
கெரிஞ்ச, ஞாழல் இத்கடகாடென்னும் ஒரு சிவந்த மூலிகை, மருதோ
ன்றி,கருங்குறிஞ்சி,
£ந்இல், சவுட்டுக்கோரை, தர்ப்பம், காவட்டம்புல்,
பேய்க்கரும்பு, பெருவாகை, விழுதி, வாடாக்குறிஞ்சி,
உத்தாமணி,
மருதை இவை வீரதரா இ.கணம் எனப்_டும்.
2.
தசமூலம்--115-வது பக்கம் பார்க்க.
8. ஸஹிசைகள்--88-87-ம் பக்கங்களைப் பார்ச்ச,

4,

தமனிகள்--86-37-ம் பச்கல்களைப் பார்க்க,
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.தினுள் வியாபித்து தேஹத்திற்கு வன்மையைத் தருன்றன. . விரு
கத்தின்
வேர்களில்
ஊற்றிய ஜலத்தினால் அதில்,
களைகளும் செழித்து வளருவதுபோலவே, ஸ்டகேஹத்தில்

-ஸஷ்வேதம் செய்து கொள்வதால் சரீரத்தில்

இலைகளு£
அமிழ்ந்து

தாதுக்கள் விருத்தி: படை

கின்றன. வாயுவினாலான சோளாறுகளைப் போக்குவதற்கு
இதைக்
காட்டி லும் இறந்த உபாயம் வேறொன் நில்லை. 28-83.
ஸ்வேத சிகித்ஷையை நிறுந்து% ஸமயம்:--அ௮இ௧க
சைத்யமும்
வலியும் ஒழிஈது,.. ௮அவ;பவங்களின்
பிடிப்பும் பாரமும் குறைந்து,
௮க்ணி இபன முண்டாய், தேகம் மிரு துவாகவும் ஆயிற்றானால் ஸ்வேத

சிகித்ஸையை கிறுத்திவிடவேண்டும். 84.
ஸ்வேத ழடிவில் சேய்யவேண்டிய காரியம்:-ஈன்கு

ஸ்வேத

:இ௫த்ஸை செய்து முடிந்ததும், சரீரத்தை ஈன்றாகப் பிடிச்து
விட
ேண்டும், 1 பிறகு உவஷ்ணஜலத்தில் ஸ்கானம செய்து, அபிஷ்பக்தி

யென்னும்? குணமில்லாத அஹாரத்தை
மெதுவாக)
won,
ஸ்வேத சிகித்ஸை செய்து கெண்டவன் உடனே
wi? செய்யச்கூடாது.
85.

புஜிப்பது
வியாயா

மூன்முவது அத்தியாயம்.
வமன

விதி.

வமன விசேசனங்களுக்கேற்ற காலநீ கள்:--சரத்ருது,வஸந்த
ரது,

வர்ஷருது

இக்காலங்களில்

பிணியாளருக்கு

விஷயமறிக்த

வைத்தியர்கள் வமனம், விரேசனம் இவற்றைச் செய்விக்கலாம்.
1.
கடஃ்பிரகோபத்தால்
வமனத்திற்க உரியவர்:--வலிவுள்ளவர்,
.வருந்துபவர், இருதயத்தைப்பற்றிய வியாதியினால்
பீடிக்கப்படுபவர்,
1,

பிடித்து-விடுகல்--சேகத்தை

இதமாக

2.
8.

அபிஷ்யந்தி--21-வது பக்கம் பார்க்ச.
வியாயமாம்--தேகவுழைப்பு.

4,

வமனம்--வார்தி

செய்வித்தல் ற

.திரவமாக்கி வெளிப்படுத்தும் சிகத்ஸை.

மர்த்தனம் செய்தல்,

விரேசனம்--மலத்தைக்
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வமனிதித்ஸையை ஹிதமாசச்
கொண்டவர்,
வர் இவ்வித மனிதர்கள் ௮ர்தந்த ரோகங்சளில்

உரியவராகின் றனர்.

[அத்தி-5
மனோதைரியமுள்ள
வமன இிகித்ஸைக்கு

2.

வமனம்
சேய்வதற்கான
வியாதிகள்:--விஷஸம்பச்
தத் தனு
௮ண்டான கோளாறுகள், ஸ்தன்யசோகம், அகணனிமார்த்பர், யானைக்

கால், அர்புசம், இருசயசோகம்,

குஷ்டம்,

விஸர்ப்பம்,

மேஹரோகம்,

அஜீர்ணம், தலைச்சுற்றல், விதாரிகா என்னும் சஒந்தி, ௮-8 என்னும்
புண், காஸம், சீவாஸம்,
பீனஸ, அண்டவ்ருத் தி,
அபஸ்மாரம்..
ஜ்வரம், உன்மாதம், இரத்தா திஸ.ரம், சாஸாபாகம், தாடையீலுண்டா
கும் புண், உதட்டிலுண்ட--கும் புண், காதில் £ழ்வடி தல்,
உள்நாக்கு
வீங்குதல், களசுண்டியென்னும் தொண்டைச் சிலந்தி, ௮.திஸாரம்,

பி.ச்தரோகங்கள்,

கபரோகங்கள்,

மேதோரசோகம்,

சோகங்களில் வமனம் செய்விக்கவேண்டும்,

அருசி

இந்த.

8-5,

வமனத்தீற்தத் தகாதவர்கள்:--இமிரமென்னும் கேச்இரவியாதி,
குன்மம், மஹோதாம் முகலிய உதர வியாதிகள், தேசம் இளைத்துப்
போதல், மகவும் முதிர்ந்த வயது, கர்ப்பம் தரித்தல், மிகவும் ஸ்தா
லித்த தேகம், க்ஷ்ஷகாஸமென்னும்
இரத்தகாஸம், வெறி அல்லது:

மதம், ரூக்ஷசரீ. ரம், பசி,

உதாவர்த்தம், சஷ்டப்பட்டு

வாந்தி

செய்யும்

கிலைமை, லாச தோஷத்தினாலேயே
உண்டான கோளாறு, பாண்டு:
ரோகம், கீருமிரோகம், படிப்பதால் தொண்டை
வறட்டியறுதல் இல்.

வியாதிகள:ல்

வருந்துபவரும்,

வரும், சிறு குழக்சைகளும்

நிரூஹவஸ்தி

செய்து

வமன த்இற்கு உரியவரல்லர்,

கொண்ட.
6—74,

வமனத்திற்கத் தகாதவர்களில் சில விலக்த:--அனால் பாண்டு
ரோக, வயித்றில் கருமீயுள்ளவன், படி.த்தசால் தொண்டை வறண்ட
வன் இவர்சளுக்கு அஜீர்ணமும் தொடருமானால்
முண்டவனுக்குச் செய்வது போலவே வமனம்
யது அூயமாம்,
8.

அப்பொழுது விஷ.
செய்விக்க வேண்டி

அதிமதுர கீவாதத்திலை
வமனம்:--பாண்டுரோகம்,
இருமி.
தொண்டை வறட்சி இவ்வியாதிகளுடன்
அஜீர்ண மும் தொடருமா

1.

கிரூஹ௨ஸ்தி..-இதைப்பற்றிய வீவரங்களை

தில் ஆறாவது

அத்தியாயத்திர் காண்க,

இந்த

sams.
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னால் அவர்சளுக்கும், வமன த்திர்குரிய விஷமுண்டவர் முதலியவருக்:
கும், சபபிரகோபத்தினால் வருக்துபவறாக்கும் அதிமதுரத்தை
கலா

தம் செய்து உட்கொள்ளக் கொடுத்து வபனம் செய்விக்கவேண்டும், 9...
பாலர் ழதலிய ஸீஈதமார தேகிகளுக்தச் செய்விக்கத்ததம்
வமனழறை:--ஸுகுமாரதேஹிகன், சரீரம் மெலிந்தவர்,

பாலர்,

கழ

ர், பலசாலிகள் இவர்களுக்கு வமனம் செய்விக்கக்கூடாது ;
ஆனால் .
அவூயமாக இருந்தால் ,யவாகூவையாவது, பாலையாவத,
சயினரயா
வது, மோரையாவது வயிறு நிரம்ப மேலே
எதிர்த்து வரும்படி. ௮இ௫.
மாம் உட்கொள்ளச் செய்து .௨மனம் செய்விக்கஷேண்டும் ழ
மேலும்
வழக்கத்திலில்லாசவையும் கபச்தை விருத்தி செய்யத் தகுந்தவையு

மான அஹாரபதார்த்தங்களைக்
கொடுத்து சோயாளியின் சரீரத்தி
னுள் சேர்ச் திருக்சும் தோஷங்களைக் கல்லிவிட்டு, ஸ்சேஹசக௫்ச்லை
யும்

வமனம்

செய்துவைத்தபின்

ஸ்வேதசதித்ஸையும்

செய்வித்

தால் சுடலிலிருர்து தோஷங்கள் ஈன்றாக வெண் வந்துவிடும். 10, 11.
வமனத்திற்த உபயோகிகதம் போதுச் சரக்குகள்:--எவ்வித
மான வமன

ச௫த்ஸைகளிலும்

வமனமுண்டுபண்ண இர்துட்பு ௮ல்
அனால் வமனமானது சில
லது சேன் உபயோடுச்சத் தசுந்ததாம்.
ஸமயம் பார்க்க வழங்காத துன்பத்தைத் தரும்; அவ்வித வமன சித்

யை விரும்பாதவருக்கு அதற்கு மாறாக
செய்வது நலம், 12,
|
கீவாதம் பகீதவம்
வமனத்திற்த

விசேசன

சிகத்ஸையைச்

செய்யுழுறை:-க்வாதம்

செய்வதற்கான வஸ்.தக்கள் நான்கு பலமிருர்சால், அவற்றிற்கு ஓர்
ஆடகப்பிரமாணம் ஜலம் சேர்த்து, அளை
வாச மிகூ£படிக் காய்ச்சி
யெடுக்கவும்.
வமன?௫ச்ஸைச்கு
உபயோடக்வேண்டி௰
கஷாயங்
18.
செய்யவேண்டும்.
பக்குவம்
களைப் பெரும்பாலும் இவ்வாறே

்.

வமனத்திற்காக

ஒளஷதங்களுபயோகிப்

அளவு:--வமனத்தித்காக

க்வாதங்களை

பதற்தப்போது.

உபயோகிச்கவேண் டுமானால்

அதில் ஜ்டேஷ்ட மாத்திரை டென்றும், சிஷ்ட மாத்திரை யென்றும்,
மத்யம

1,

மாத்திமைடென்றும்

நடூட்பீராயறும்

மூன்றுவித

அளவுகள்: உண்டு I. அவ்

பலமும் வாம்ந் தவருக்குக்

ஜ்டேஷ்டமாத்திரை (பெரிய ளவு)

என்றும்,

கொடுப்பது

சுமர்சைகளுச்கும் ப்
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அள்

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை
ஒன்பது

பிரஸ்த்தம்

மாத்திரை மெனவும், ஆறு

அனலில்
பிரஸ்த்தம்

்.

[அத்தி.5

கொடுக்கப்படுவதை

ஜ்3.பஷ்ட

அளவில்.

கொடுப்பதை

மத்பம

மாத்திரையென்றுர், மூன்று பிரஸ்தங்களை கநிஷ்டமாத்திரை பென்
றும் சொல்லுவர்,
மேலும் கல்கம், சூர்ணம், லேஹ்பம இவற்றை
வமனத்திற்காக
உபமோகிச்சவேண்டுமானால்,
அவற்றிற்கு மூன்று
பலம்
ஜ்யேஷ்டமாத்திரையாகவும்,
இரண்டு
பலம்
மத்யமமாத்
.இரையாகவும், ஒரு பலம் ககிஷ்ட
மாத்திரையாகவும்
கருதப்படும்,
இது
வமனததிற்காா
ஓளஷதங்களுபயோகிப்பதற்கான
பொதுப்
பிரமாணமாகும்.
14, 15.

வமனுதிக்ளில்
வும்,

பிரஸ்த்தந்தின்

விசேசனத்திற்காகவும்,

பரிமாணம்: -வமனத்திற்காக

இரத்தமோக்ஷ்ணம்'

-வும் ஒளஷதங்களுபயோகிப்பதற்கான

செய்விப்பதற்காக

அளவுகளில் பிரஸ்த்தம்

என்

-இற பரிமாணம் கூறப்படுமானால், அந்த பிரஸ்த்தம் பதின்ஞூன்றரைப்
பலம் அளஉள்ளதெனக் கருதப்படுமாம்.2
16,

வமனத்திற்கான
“கொண்டவருக்கு

எட்டு

அளவுகள்:--வமனத்திக்கரக
முறை

வாந்தியினால்

ஓஒளஷதமுட்

அல்லது

பித்தகீர்

வெளிட்படுமானால் அது உத்தமம அளவென்றும், ஆறுமுறை வாந்தி
யானால் மத்.பமமென்றும், நான்கு முறையானால் சிறிய அளவெனவும்
கூறப்படுகிறது,
17,
்
தனித்தனியே வாத பித்த கபங்களாலான வியாதிகளில் வற
னத்திந்தரிய
போருட்கள்.--கடுரஸமும்
இீக்ண குணமுமுள்ள

பதார்த்தங்களால் க.,த்தினாலான வியாதிகளிலும்,
யும்

பொருக்திப

மதுரமும் குளிர்ச்சி

வஸ்துச்களால் பித்தத்தனாலான

வியாதிகளிலும்,

வும் அர்ப்பலர்களுக்கும் கொடுப்ப து கநிஷ்ட மாத்திரை (சிறிய அளவு)
என்று.)
மத்யமவ,பதுள்ளவருக்கும்
மத்யம
பலமுள்ளவருக்கும்
“கொடுப்பது மத்யமமாத்திரை (மத்திம அளவு)
என்றும் கருதப்படும், :

ட்டம்

இரக்தமோக்ஷணம்

குத்தி வெளீப்படுதல்.

2.

வமனம்

--

இரத்தத்தை

வைத்யக பரிபாஷை மூதலிய வேறு

முதலியவத்றில்

ஹிசைகளிலிருக்து

லெ

ஏரந்தங்களில்

ஓளஷ.ூப்பிரமோகத்தற்கு 12-பலங்கொண்

Lg
பிரஸ்ச்தமென்றுக்
மற்றவைகளுக்கு
ஒரு பிரஸ்த்தமென்றும் கூறப்படுகிறது-

16-பலல்கொண்ட்து

455-3)
மிகவும்

உத்தர கண்டம்.

மீதுரமும்

பதார்த்தங்களால்

இலவணமும்

கபம்

செய்விக்கவேண்டும்.

வாயு

அம்லமும்

இவற்றாலான
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உஷ்ணவீர்யமுமுள்ள

வியாதிகளிலும் வமனம்-

18,

கபம் மதலியவற்றலான வியாதிகளுக்கேற்ற
வமதெளஷ.
தங்கள்:--சபட்பிரகோபத்தில் அல்லது கபத்தினாலான வியாஇயில் இப்
பிலி, மருக்காரை, இந்துப்பு இவற்றைப்

சேர்த்து உட்கொள்ளலாம்.

பொடித்து உஷ்ண

ஜலத்தில்

பித்தத்தினாலான வியா இகளில் அல்லது

பித்சப்பிரகோபத்தில் பேய்ப்புடல், ஆடாதோடை, வேம்பு இவற்றைச்.
குளிர்ச்த ஜலத்துடன் உபயோடச்சலாம், கம் வாதம் இவ்விரண்டாலு:

முூண்டான

வியாதிகளில்

அல்லது

அவ்விரண்டும் ஒருமிக்க

பிரகோ

பித்த நிலைமையில்
மதனபலச்தைப் பாலுடன் உட்கொள்ளலாச்.
அஜீர்ண த்தில் இர்துப்பை உவ்ணஜலத்துடன்
உட்கொண்டு வமனம்
செய்யவேண்டும்,
19, 20,

வமஜனேபைசாரம்:--வமன சிகிச்ஸைக்குரிய
காலளவு
கான

உயரமுள்ள
ஓளஷதங்களை

ஒர்

பிணியாளியை முழங்

அனைத்தில் உட்காரச்செய்து, வமனத்திற்

உட்கொள்ளப்பண்ணி,

வைத்தியன்

மெல்லிய

ஆமணக்கர் சண்டை யெடுத்து ௮அசனால் மோகயின் தொண்டைபைப்
பரிசித்து
வாச்தியுண்டாகும் வண்ணம் செய்யவேண்டும்.
மனம்
பண்ணும்போது அ௮ப்பிணியாளியின் கன்னங்கள்
இரண்டையும் பற்
நிச்கொண்டு அவனுக்கு உத்ஸாஹமூட்டவேண்டும்,
21,
துச்சரீத்தி:--உமனம் தகுந்தவாறு செழ்விசக்கப்படாமல் உள்ளே
தங்கிருக்கும் தோஷங்கள் முற்றிலும் வெளிவராமற்போனால் அப்
பொழுது வாயில் நீர் சுரக்கும்; மாரில். ஒருவிதமான அடைப்பு அல்லத
பிடிப்பு உண்டாகும்; குடலில் ஒருவாறு அரிப்பு அல்லது வேதனையும்
ஸம்பவிக்கும்.
இக்சு.றிகளால் வேண்டியஉளவு
யென் றறியலாம்; இது *தச்சர்த்தி? எனப்படும்.

லாந்இியுண்டாகவில்லை
282,

அதிவமனம்:--மிதமிஞ்சி வாந்தி செய்யப்படுமானால் scrape,
விக்கல், ஏப்பம், மயக்கம், சாக்குத்துவளல், சண் புரளாதல், முகவாய்க்
சட்டைப் பிடிப்பு, இரத்தவார்தி, உமிழ்நீர் ௮இகமாயூறல், சொண்டைக்

குள் வேதனை இச்குரிசள் ஸம்பவிக்கும், 284.
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சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை
அதிவமனத்திஷலான

கோளர்றுகளை

[அ.த்தி-5
விலக்கு

மபாயக்:--

மனம் மிதமிஞ்சியண்டானால் மிருதுவாச விரேசனமாகும்படி. உபாயம்

செய்யவேண்டும். ௮தஇிக லவமனத்தினால் நாக்கு இழுக்கப்பட்டு சுருச்
கங்கொண்டால் இருதயத்திற்கு வன்மை தரக்கூடியவாறு பக்குவம்
செய்த

ஸ்டிக்த்தமும் ௮ம்லமும் இலவண

ரஸமுமுன்ள

கருதம், பால்,

.மாம்ஸரஸம் இவற்றால் கபளக்ரஹ 41 செய்.பவேண்டு
ம; ஆனால் கபளச்
ஹம் செய்௮தற்குமுன் புனிப்பான கனிகளைப் புஜிப்பது ஈலம்; காக்கு
வளியில் துவளுமாயின், எள், திராக்ஷை இவற்றைச் 'கல்சர்செய்து
அதன்மேல் தடவி, மெதுவாசச் சுருங்க உட்செல்லுமாறு செய்யவேண்
டும். சண்கள் பிதுங்கவொட்டாமல் மெதுவாக
தேத்திரங்களில் கெய்
விட்டுக் கட்டலாம்,
முகவாய்ச்கட்டையின் பிடிப்பு அல்லது தளர்ச்சி

யில் ஸ்வேத
ou

sr

சகிக்ஸையும்,

வாதகபங்களின்

சி௫த்ஸைபும்* செப்பலாம்.

கோளாறுகளை யகத்றக்

வாக்தியில்

னால் இரத்தபித்தத்தித்குக் கூறப்பட்டுள்ள ச௫த்ஸை

இரத்தம்

வருமா

செய்வது கலம்.

மேலும் நெல்லிக்கனி, இரஸாஞ்ஜனம், வெட்டிவேர், நெற்பொரி, சந்த
னக்குழம்பு இவற்றை மந்தமாகச் 8 செய்து, அதில் நெய், தேன், சர்க்

கரை

இவற்றையும் சேர்த்து

உட்கொள்ளச் செய்யலாம்; இதைப் பரு

குவதால், அதிக வாக்தியினாலுண்டான
வங்கள் நீங்கிவிடும், 24—29.

காவறட்சி

மூதலிப

௨oe Bie

் முறைப்படி வாந்தியானதன் /தறிகள்:--மார்பின் உட்புறம் ௮ல்

லது இருதயர், தொண்டை, சிரஸ்

இலை

டுத்தல், சரீரத்திற்கு இலாசவமுண்டாதல்,
, இலய இவையே முறைப்படி வாக்தியானதன்

வமனத்திற்கான
பகற்பொழுது
1.

பத்தியம்:

சாய்ந்தது?

எசத்தமாதல், கன்கு பசியெ
க.-பித்தங்கள்
குறிகளாகும்,

முறைப்படி.

வாக்தியானபின்பு,

அச்ணிதீபனமுண்டாயிருப்பண்த

சகபளக்ரஹம்--இந்த கண்டத்தில்

10. -வது

ஒழிதல்
80.
யறிந்து

அத்தியாயத்தில்

இதைப்பற்றிய விவரங்களைப் பார்க்கவும்,
2.
மஸ்யம்--இதே கண்டத்தில் 8-வது
விவரங்களைப் பார்க்க.
5.

அத்தியாயத்தில்

மந்தம்--120.வது பக்கத்தைப்
பார்க்கவும்,
os

இதன்
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பயறு, காரரிச), சம்பா, இருதயத்திற்கு டலக்தரக்கூடிய மாம்ஸரஸம்
இவற்றால் பூஷம் 1 செய்து பிணிபாளிக்குக் கொடுக்கலாம்,
81.

வமனத்தினால் நிவருத்திக்கக்கூடிய
வியாதிகள்:--சோம்பல்,
.அதிகித்திரை,) வாயில் துர்சாற்றம், குடலில் அரிப்பு, செஹணீ,
விஷம் இவத்றாலுண்டாகும் தீங்குகள் ஈன்கு வமனம் செய்வதால் கிவ்
ருத்இக்கச் கூடியவையாம்.

32.

வமளசிகித்ஸையில் விலக்கக்கூடியவை:--அஜீர்ணமுண்டா
௧௧ கூடிய உணவு, சரரிர்ந்த ஜலம், வியாயாமம், புணர்ச்சி,” சைலாப்யங்
கம், ௮இ௧ செனமுண்டாதல் இவத்றை வமனச௫தஸை
வன் ஒருநாள் முடிய விலக்கவேண்டும்.
38.

செய்துகொண்

சான்காவது அத்தியாயம்,
விரேசன விதி,
விரேசனத்திற்த ழன் சேய்யவேண்டிய/ சிகித்லை:--முதலில்
“ஸ்கேஹங்களைச் கொண்டு சரீரத்தை ஸ்நிக்த்தமாச்ச் செய்து, பிறகு
ஸ்வேத முறைப்படி தேகத்திற்கு ஸ்வேதம் செய்வித்து, எமனவிதியை
யும் தகுந்தவாறு நிறைவேற்றி, அப்பால் குடல்களிலிருக்
து மலங்கஜியு
மாறு ஈன்கு விரேசனமும் செய்விக்க வேண்டும்.
வமனமின்ம்யே
விசேசன த்திற்குக் கொடுத்தால்,
அமாசயமென்னும்
இரைப்பைக்கு
“மேலுள்ள

கபமானது

ழ் நோக்கிச் சென்று

இரஹணீபென்னும்

கலா

ரத்தை £ மூடிவிடும் ; அல்லத அகணி மாக்தியம், சரீரம் பாரமா யிருப்
பதுபோன்ற கோளாறு, பிரவாஹிகா டென்னும் ஆஸனச் கடுப்பு இவை
யாவது உண்டாகும்.
அல்லது பாசனமுள்ள
ஒளஷதங்களால் குட
லில் சேர்ச்துள்ள அடக்குவமான தோஷங்களையும், கபத்தையும் பக்கு
வம்செய்து, ஸ்கேஹ வர்க்கங்களால் சரீரத்தை ஸ்றிக்த்சமாக்கி, ஸ்வேத

இஇதஸையையும் செய்து,
யுபயோகிக்கலாம்,

அப்பால் வீரேசனத்திற்கும்

1-2,

1. பூஷம்- இதைப்பற்றி 124-வது பக்கம் பார்க்க,

2,

Sransef—33-0 ude பார்ச்ச.

ஒளஷ தங்களை
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விரேச்னத்திற் கேற்ற காலம்:--சரத்ரு தவிலும் வஸந்தரு துவி
அம் தேகம் சுத்தியாலதற்காக விரேசனம் செய்விப்பது ஈலம் $ அனால்
ஆபத்காமான மையங்களில் வேறு காலங்களிலும் செய்விக்கலாம்; 84.

விரோசனம்' செம்விக்கக்கூடிய

கோளாறுகள்.--பித்தம்

பிர

கோபித்ததாலான
கோளாறுகளிலும், ஆமதோஷத்தினாலான
வியாதி
சளிலும், உதர ரோகங்களிலும், வயிற்றுப் பொருமலிலும் குடலைச்
சத்தி செய்வதன்பொருட்டு விரேசனம் செய்விக்க வேண்டும்,
44. ,
விசேசனத்தின் மேன்மை:--லங்கனம், ௦ பாசனம் என் இற..சிஓத்
ஸைகளால் தோஷங்கள் ஸ்.வஸ்த்தம் செய்யப்பட்டாலும் சல மையம்
அவை மீண்டும் பிரகோபமடையும்; விரேசனம்
முதலிய
சோதன
இக ச்ஸைசளால் எவர்களுடைய சரீரம் சுத்தம்
செய்யப்படுகிறதோ
அவர்களுக்கு அத்தோஷங்கள் மீண்டும் மேலெழுந்து துன்பம் விளை
விப்பதில்லை.
S$.

விசேகத்திற்தத் தகாதவர்கள்:-௮இக வேலை முதலியவற்றால்
களைப்புற்றவர், காவறட்சியினால் கஷ்டப்படுபவர், ஸ்.தாலதேக்கள்,
கர்ப்பிணிகள், ஈவஜ்வரிகள் 1 புதிதாகப் பிரஸவித்த ஸ்த்ரீ; அசனி
மாந்தியமுள்ளவர், மதாத்பய ரோகிகள் 2, சரீரத்தில்

சல்யம்

புகுச். த

வருக்துபவர்,
ரூக்ஷ்தே௫கள் 3 இவர்கள் விரேகத்திற்குத் தகாதவர்
கள். 6-5.
விரேகத்திற்தத் ததந்த ரோகிகள்---ஜீர்ண ஜ்வரிகளும் 4, கரு
தீரிமவிஷம் 5 பரவிய சரீரமுடையவர்களும், வாதரக்தம், பகந்தரம்,
அர்சஸ்,
பாண்டு,
உதரரோகம், . இரக்திகள், இருதயவியாதிகள்,
அரோசகம், யோகி ரோகம், பிரமேஹம், குன்மம், ப்லீஹரோகம், விச
ணங்கள், வித்ச தி, வாச்இி, கொப்புளங்கள், விஷூ, குஷ்டம், காது
கெழு
ட்

சவஜ்வரம்--108-ம் பக்கம் பார்க்ச.
மதாத்யயம்--48-வது பக்கம் பார்க்க,

4.

ஜீர்ண ஜ்வரி--அமஜ்வர திலைமை

ரூக்ஷ்தே௫்கள்--வதட்சியுள்ள சரீர முடை௰மவர்.

நீங்கெயவன்;

ஜ்வாத்தினால் வருர் துபவன் எனவும் கூறலாம்.
5.

கீருத்ரிமவிஷம்--02-வது பக்கம் பார்க்க,

நாட்பட்ட.

:
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நோய், நா சியைப்ப ந்திய ரோகம், சிரோரோகம், வாய்ப்புண் முதலிய
முகத்தைப்பற்றிய கோய்கள், ஆண்குறி
ஸம்பந்தமான
வியாதிகள்,
கேத்திரரோகம், சோபையென்னும்

சோகை,

இருமிரோகம்,

லாத

தோஷம் க்ஷ்ணித்தல், வயிற்றுவலி, மூத்திர : அடைப்பு
இவ்வியாதி
களால் மீடிக்கப்படுபவரும் விரேகத்திற்கு உரியவராவர், 811,

கடல்களின் தணபேதங்களும் விசேகம்

செய்விக்க

ஒளஷத

மாத்திரைகளும்:--எவருடைய குடலில் பித்தம்
அதிகரித்திருக்கு
மோ அவர் மிரு. துகோஷ்டிகள் 1 என்றும், கபம் அதஇசரித்திருக்குமா
னால் மத்யம கோஷ்டிகள் 2 என்றும், வாதம் மேலிட்டு வஹண்டிருர்

தால் கரூரகோஷ்டிகள் 8 எனவும் கூறப்படுவர். "இவர்களுள் க்ரூர
கோஷ்டிகளுக்கு ஸாதாரண ஒளஷூதங்களால் விரேசன மூண்டாக்கு
வது கடினம். மிருது கோஷ்டமுடையவருக்கு

சிறிய

அளவுகளிலும் ன்

மத்யம கோஷ்டமுள்ளவருக்கு மத்யமமான
அளவுகளிலும், கரூர
கோஷ்டிகளுக்குப் பெரிய அளவுகளிலும் ஒளஷதங்சளைப் . பிரயோ
இக்க வேண்டும் ; ௮அவ்வெளஷதச்
சரக்குகளும் வீர்யத்தில் முறையே
மிருத---மத்யமம்--தீஷ்ணம்
என்கிற
குணங்கஞள்ளவையாயிருப்
பது அகசியம்.
1218,

தடல்களின்

தன்மைக்கேற்ற

கோஷ்டிகளுக்கு

திராக்ஷை

டால்,

விரோகேளஷதங்கள்:--மிருது
ஆமணக்கெண்ணெய்

யுபயோடப்பதாலேயே விரேசனமுண்டாகலாம்.
குச்

வெதைவேர், ககெரோகணீ;

மூண்டாகும்.

மத்யம

கொன்றை

க்ரூரகோஷ்டமுள்ளவருக்குச்

கோஷ்டிகளுக்

இவத்றால்
கள்ளிப்பால்

நீறு, நேபாளம் முதலியவற்றால்
தான் விரேசனமூண்டாகும்.

விரேகத்தில்

உத்தம மத்யம

ஹீன

இவத்றை

யோகங்கள்:

வீசேக
கூகை

144,

முப்பது

முறை விசேசனமாய் இறுதியில் ஆகும் விசேகத்தில் கபமும் வெளி
வருமானால் ௮து உத்தம யோகமென்றும், இருபதுமுறை விரேசன
்

1,

மிருது

கோஷ்டிகள்:

-மிருதுவான

. அல்லது

. குடல் உடையவர்கள்.
2. மத்யம
கோஷ்டிகள்:--அதிக
இளகலுமல்லாமல்
கடின முமல்லாமலிருக்கும் குடல் உடையவர்.
8.

க்ரூர கோஷ்டிகள்:--கற்குடலுள்ள
வர்.

17

Bar Gus

அதக
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மானால் 7௮து மத்யம யோகமென்றும்,
யோகமென்றும் கூறப்படும், 15$-

விரசேகத்திற்கப் பொதுவாக
ஹீந
உத்தம

பத்துமுறை

இரண்டு

மாத்திரையென்றும்,

யென்றும், அரைப்
படும். 165,
SCissh$o

soah

பலம்

ஒரு

பலமானால்

அனால்

கஷாயங்களின் உத்தம

மாத்திரைகள்:--விரேகத்தித்காகச்

இக்கப்படுமானால் அவற்றை

[அத்தி-4.

சஷாயவகைகள்
அளவில்

பலமானால்

மத்யம
உபயோ

உபயோடுத்தால்

மத்யமமாத்திரை

ஹீனமாத்திரையென்றும்
°

paSwuaiver

ஹீன

கூறப்

snali—sdsiaar,

மோத்சம் அல்லது குடிகைகள், சூர்ணங்கள் இவ்வுருவங்சகொண்ட
விசேசன ஓளஷதங்களை வயது, “வியாதி முதலியவற்றின்
சன்மை

களுக்கு ஏற்றவாறு கால் பலம் ஆளவிலோ,
ஒரு பலம் அளவீலோ

உபயோகுக்கலாம்-

அரைப்பலம்

௮ளவிஷோ,

174,

வாதாதி தோஷங்களுக்கேற்ற /விரோகேளஷதங்கள்:--பித்தம்
பிரகோபித்து உண்டாகும் வியாதிகளில் விசேகத்திற்காகச்
உதை
வேரின் சூர்ணத்தை
இராக்ஷ£இக்வாதம்*
மூதலியதுடன் கலந்து
உட்கொள்ளலாம்.
கபத்தினால்
பீ.உச்சப்பட்டவன்.
தரிபலாச்வா
தம், கோஷூத்திரம் இவற்றுடன் தீரிகடு சூர்ணச்சைச் சேர்த்து உட்
கொள்ளலாம். சிலவகை வேர், இந்துப்பு, சுக்கு இவத்றின் சூர்ணத
தை
எதேனும் காடிகளுடனாவது,
ஜாங்கலமாமஸரஸத் த.டனாவத
வாதவியாதிகளில் . விரோசத்திற்காச

எளிய

18—194,

விரேோசனேளஷதம்:--அமணச்செண்ணெயை அதற்கு

இரு மடங்கு
உட்கொண்டால்

அந்தந்த

உபயோகிக்கலாம்,

தீரிபலாக்வாதத்துடனாவது,
£€க்கரத்தில் விரேசனமாகும்,

பாலுடனாவது

கலந்து

20.

நுதுக்களுக்கேற்ற விரோசனேளஷதங்கள்:--சவதை

வேர், வெட்பாலரிசி, தப்பிலி, சுக்கு இவற்றைப் பொடித்து
இரா
க்ஷாதி கீவாதம், தேன் இவற்றுடன் கலந்து வரீஷ' நதுவில் விரசேசன

1, தஇராக்ஷ£தி கீவாதம் 108.வத பக்கம் பார்ச்ச,
2. தரிபலா
கீவாதம்:-கடுக்காய், நெல்லிக்காய்,
இவற்றைச் சேர்த்து செய்யப்படும் ச்வா தம்,

;
சான்றிக்காய்

௮த்இ-4.]
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'ஒளஷதமாக உபயோகிக்கலாம்; சிவதை வேர், காஞ்சொறி, கோரைச்
தழங்கு, சர்க்கரை, வெட்டிவேர், சந்தனம், அதிமதுரம்
இவற்றின்

.-சூர்ணத்தை இராக்ஷாதி ச்வாதத்துடன்
"நதுவிலும், சிவதை

வேர்,

சலந்து குளிரச்

சித்திரமூலம்,

கருஞ்செவதை, வசம்பு, கூகைநீறு
'ஜலத்தோடு
ஹேமந்தநதுவிலும்

செய்து சாத்

வட்டத்திருப்பி,

ஜீரகம்,

இவற்றின் சூர்ணத்தை உஷ்ண
விசேசனத்திற்காச உட்கொள்ள

லாம்.
இப்பிலி, “த்த இந்துப்பு, சிவதை, கருஞ்சிவசை இவற்றின்
சூர்ணத்தைத் தேணிற் கலந்து சிசிரநதுவிலும், வஸந்தநதுவிலூல்,
சிவதை வேரைப் பொடித்து சர்க்கரையுடன் ஸமபாகமாகக் கலந்து

கீரீஷ்ம நதுவிலும் விசேசனத்திற்காா

உட்கொள்ளலாம்.

21-25.

அபயா
மோதகம்:--கடுக்காய்; மிளகு, சுக்கு, வாய்விடங்கம்,
கெல்லிப்பருப்பு, தப்பிலி, மோடி, இலவங்கப்பத்திரி,
இலவங்கப்பட்
டை, கோரைக்கிழங்கு
இவற்றைச் சமபாகமாகவும் வாளம் இரண்டு

பங்கும், சிவதை

வேர் எட்டு

செய்து, ஆறு பங்கு

Que

பங்கும் சேர்த்து,

சர்க்கரையும்

குளிகைகள் செய்யவும்.

யில் குளிர்ந்த

ஜலத்துடன்

கலந்து,

ஈன்றாகச்

தேன் கூட்டி,

இதில் ஒரு

சூர்ணம்
கால்

குளிகையை

உட்கொள்ளலாம் ; கன்றாக

பல

காலை

விசேசன

மாகும் ; விரேசனம் குறைவாயிருந்தால் குளிர்ந்த ஜலத்தை மேன்
மேலும் பருகலாம் ழ விரேசனம் அதிகமானால் உடனே உஷ்ண ஜலத்
தைச் குடிச்சு பேதி கின்றுவீடும்
உணவுகளை
யுண்பதிலும் பான
வகைகளைப் பருகுவஇலும், மற்ற ;வேலை விளையாட்டுகளைச் செய்வத

லும். இவ்வெளஷத மூபயோ௫க்கையில் கியயமொன்றுமில்லை,

விஷம

ஜ்வரம், அக்னிமாச்இயம், பாண்டு, காஸம், பகந்தரம், அர்சஸ், குஷ்
டம், குன்மம், சளகண்டம்,
தலைச்சுற்றல், உதரசோகங்கள்,
தேக
pA, ப்லீஹரோகங்கள், மேஹம், க்ஷயம்,
நேத்திரவியா திகள்,
மூத்ரச்கிருச்சிரம், அச்மரீ,
வயித்றுப்பொருமல்,
.வாதரோசங்கள்,
முதுகுவலி, பக்கவலி,
துடையிலுண்டாகும் கோய்,
இடுப்புவலி,

வயிற்றுவலி:

இவை

இல்வெளஷதத்தினால்

தரும் ழ

அவசியமான”

அமயங்களில் இதை புபயோஇித்துவர. கிழத்தன்மையும் சீக்செமுண்
சிறத்த
இது
எனப் பெயர்.
இதற்கு *அபயாமோதகம்?
reg.
இரஸாயனமாகச் கருதப்படுகிற
து. 26—325.

'
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.
விரேசனேளஷதழட்கோண்டபின்

[அ.த்இ-4...

செய்யவேண்டிய விதி:

விரேசனத்தத்காக ஒளஷத முட்கொண்டதும் குளிர்ர்த ஜலத்தினால்
கண்களைத்

: துடைத்துக்கொண்டு,

Apis

பரிமளலஸ்துக்களைச்

சிறிது முசர்ச்து, தாம்பூலம் கீரிச்சலாம். ௮;தஇ௧க காற்றோட்டமில்லாத.
பிரதேசத்தில்
இருச்துகொண்டு,
விரேசனமாகும்போலிகருக்தால்.
அதை அடக்கக்கொண்டிராமல் அப்போசைக்கப்போது மலபாதையை,

நிவ்ருத்தி செய்யவேணும்; படுத்துறங்கக்ூடாது; குளிர்க்த ஜலத்
தையும் பரிக்காமலிருப்பது கலம் ;

கடியும் பரு வரலாம்.
பித்தமும்,
அப்பால்

இளஞ் சூடான ஜலத்தை அடிக்.

வமன சிகித்ஸையில்
வாயுவும்
சரெமமாச

முறை தவருத விசேகத்தில் மலமும்

கபமும்,
ஒளஷதமும்,,
வெளிவருவதுபோல்,.

பித்தமும்,

ஒளஷதமும்,

அப்

பால் சபமும் முறையே வெளிப்படும். 83-83.
துரீவிரேகத்தின்
குறிகளுந்
கிகிதீஸையும்:--தகுக்தவளவு:
விரேகம் ஆகாமற்போனால் அது
7 துர்விரேகம்?
எனப்படும், அப்
பொழுது நாபியில் தடிப்பும், வயிற்றுவலியும், மலம், வாயு இவற்றின்
இக்கலும், குடல்களில் வேதனையும், தேகத்தில் தழும்புகளும், சரீரம்

பாரமாயிருப்பதுபோன்ற உணர்ச்சியும், தேக அழற்சியும், ௮ரோசக”
மும்,
உயிற்துப்பொருமலும்,
தலைச்சுற்றலும்,
வாந்தியும் உண்:
டாகும். இக்குறிகளுண்டானவனுக்கு பாசனகுணமூள்சா
ஸ்நேஹ.
வர்க்கங்களால் வயிற்றிலுள்ள மலாஇகளைப்
களை

ஸ்நிக்த்தமாக்கு

மீண்டும்

பக்குவம்

செய்து,

குடல்

வீ€ரசனமாகும்படி.

உபாயம்

செய்ய

வேண்டும்.
அவ்விதம் இசய்ய அவ்வுபத்திரவங்கள் ஒழிர்து, அச்ணி”
இபனமுண்டாய்,
சரீரம்
பாரமாகிருப்பதுபோன்ற
உணர்ச்சியும்

86-88:

தீர்ச்து ஸகமுண்டாகும்.

அநிவிரேகத்தின் குறிகளும் சிகித்ஸையும்:--மூர்ச்சை,
குதம்
நழுவிட்போதல், வயிற்றுஉலி, ௮இக கபம் வெளி
வருதல், மாம்ஸம்

கழுவிய

நீர்போன்றதும்

கொழுப்பு

அல்லது

தண்ணீரைப்

போன்”

. ஐதுமான மலம் கழிதல், அல்லது இரத்தமே வெளிப்படுதல் என்னும்
“இவை
மிதமிஞ்சிய
வீரேகத்திற்கு
அறிகுறிகளாகும்.
அம்மணி

சனுச்குச் சரீரச்சைச் : சுளிர்க்க ஜலத்தினால் துடைத்து, குளிர்க்த
அரிச சழுவிய நீரையும் தேனையும் கலந்து குடிச்சச்செய்து, மெதுவாக
வமனம் செய்விச்சவேண்டும்.

மாம்பட்டையைத்

தயிர்

சேர்த்தாவது

௮த்இ.4்.]
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காடி சேர்த்தாவது அரைத் 5 கல்கமாகச் செய்து,

காபியின் மேல்

தட

வினால் ௮இிகமாய் பேதியாவதைச் தடுக்கும். அல்லது வெள்ளாட்டுப்
பால், விஷ்கரமென்னும் வகுப்பைச்சேர்ந்த பக்கிகளுடைய மாம்ஸு
ரஸம்," அல்லத மானின் மாம்ஸரஸம் இவற்றில் ஏதேனுமொன்றுடன்
சம்பா அரிசியினால் அல்லது காரரசியினாலான
அன்னத்தையாவது,
சிறு கடலையைச் சமைத்தாவது கலந்து சிறிது புஜிச்சச் செய்யலாம்.
மேலும் கீராஹியெஷ்னும் குணத்திற் 2 றந்தவையும் குளிர்ந்தவையு
மான தகுந்த பதார்த்தங்களால் மலத்தைக் கட்டுவதற்கு வைத்தியன்

உடனே முயல வேண்டும், 89—43.
ழறைப்படி விரேகமானதின் தறிகளும்
பிந்திய உபசாரங்
களும்:--தேகம் இலகுவாசவும், மனது மிகத் தெளிவுற்றுமிருக்து;
வருமானால்

வாயுவும் அதற்குற்ற மார்க்கத்தினால் ழ்கோச்சி

முது

அப்பிணியாளிக்கு

முறைப்படி

விரேகமுண்டாய்

௮ப்பொ

ஸுகமுண்

டானதாகக் கருதவேண்டும்.

அதன்பிறகு குடலில் மிகுச்துள்ள ஆம
தோஷம் முதலியவற்றைப் பக்குவம்செய்ய பாசன ஒளஷதங்களை இர

_ விற் பருகச்செய்வது நலம். At,
விரேகத்தின் உபயோகம்:--விரேசனமாகும்படி ௮ப்போதைசக்
.கப்போது ஒளஷுத மூபயோடுத்து வருவதால் இர்த்ரியங்களுக்கு பல
மும், புத்திக்கு,த் தெளிவும், ௮க்ண் தபனமும், தாதுச்களுக்கு வன்மை
யும், இயுளபிவிருத்தியும் உண்டாகும்.

விரோகேளஷத
'பெருங்காற்று

43,

ழபயோகித்தவ்

வீசுநிடங்களில்

விலக்கவேண்டியவை:--

இருப்பது,

குளிர்ச்த ஜலம், தைலாப்

* யங்கம், அஜீர்ணமுண்டாக்கும் உணவு, வியாயாமம், புணர்ச்சி இவற்றை
விசேசனெளஷத

முட்கொண்டவன் விலக்கிவிடவேண்டும்.

46.

விரோகத்தில்: பத்திய:--சம்பா அரிச, காரரச, பயறு இவை
.மூதலியவத்றால் பக்குவம் செய்த யலாகூவென்னும் கஞ்சியை விரேக
wera

உட்கொள்வது

கலம்;

அல்லது

ஜங்கலமாம்ஸ ரஸ;த்துட

1.

விஷ்ரெங்கள்:--லாவம், விச்சுளி, குயில்,

2,

கராஹி:--:19-வது பக்கம் பார்க்க,

செங்குருவி, ௪சர

வாகப்புள், கிலாமூக்கி, அழுகுரல் பக்ஷி, இத்திரி, இராஜாளி, சோழி,
சொக்கு முதலிய பக்ஷிகள் விஷ்செ சணத்தைச் சேர்ச் தவைபாம்.
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சார்ங்கதர் ஸம்ஹிதை.

[௮.ததி-5:.

னாவது, விஷ்ரெமென்னும் பக்ஷியீனங்களின் writer ரஸத்துடனாவ து;
சம்பா
கும்,

அரிசியினாலான
47,

அன்னத்தைக்

ஐந்தாவது

கலந்து

புஜிப்பத

ஹிதமா

அத்தியாயம்.
——— ட,

இரண்டுவித
வஸ்தி

வஸ்திகள்:--*அநுவாஸனம்”,

இருவகைப்படும்;

*நிரூஹம்” என்று:

ஸ்கேஹவர்க்கங்களால்

செய்மப்படுவது

“அதுவா வஸ்.இ? என்றும், கஷாயம் பால் சைலம் முதலியவற்றைச்
சேர்த்து செய்யப்டடுவது *நிரூஹவஸ்்.இி? என்றும் கூறப்படும்.

யென்னும்

வஸ்.துவினால்

வஸ்.தி'

செய்யப்படுவதால் 2 இச்சிகிக்ஸை 4வஸ் இ?'

என்று வழங்கப்படுசன்றது:

1, 2.
மன்று வஸ்திகள் சேய்யப்படூம் கிரமம்:--அவத்றுள் *அ.நவாஸனஉஸ்்.தி£ யென்பது மூதலிற் கூறப்படும்; அதன்பிறகு “கிரூஹஸ்? விவரிச்கப்படும்; நிரூஹஉஸ் இக்கு உத்தர.தஇல்? செய்மச் உடி.ய:

உஸ்.தியானது *உத்தரவஸ்இ? என்று வழங்கப்படும். 81,
மாத்ராவஸ்தி:--அ நவாஸஈ வஸ்.தியிலேயே ₹மாத்ராவஸ் இ? யென்”
றொரு வகையான லஸ்தியுண்டு.
₹மாத்ராவஸ்இ? யென்பது ௮ல்.
வஸ்இகர்மத் திற்காக

உபயோடக்கப்படும்

ஒளஷதங்களில்

அல்லது.

1. எதேனும்
கருவியினால்
அனைத்வாரமூல்மாய்
தைலம்
முதலியவற்சைச் செலுத்தி குடலைக் கழுவுவதற்கான உபாயம் ஒஸ்தி:
மெனப்டடும். மூச்இிரமார்க்கம் அல்லது கருப்பையைக் கழுவுவதற்:

கான

வஸ்தி *உச்தரவஸ்.இி? எனப்படும்.

2. வஸ்தியென்று
மூத்திரப்பைக்குப் பெயர், [மூ.ற்காலங்க
ளில் மிருகங்களின் சனமான ஞூத்திரப் பைகளைப் மீச்சாங்கு ழல்களுச்
“குப் பதிலாக குதமார்க்கத்தனால் ஒளஷழங்களைப் பீச்டடெ உபயோஇத்து வந்தனர். அகவே,
அக்கருவியும், அவ்வேலையும் *ஒஸ்.இ:”
எனப்படுகன் நன..]

3. உத்தரவஸ்தி--௮ தவானைத்இக்கும் நிரூஹத்திற்கும் உத்

தத்தில் (பிறகு) செய்யப்படுவதால் இப்பெயர் வந்தது.
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அத்த-5.]

செய்கைகளிலுள்ள பேதத்தினால் ஏற்படுத்தப்படாமல், ௮வ்வெளஷ
தங்களின் அளவுகளிலுள்ள
பேதத்தினாலேயே
ஏற்பட்டதாகும்.
அநுவாளனவஸ்தியீல் ஒன்று
அல்லது இரண்டு-பலம் அளவாகத்
தைலம். முதலியது உபயோகிக்கப் படுமானால் அது * மாத்ராவஸ்இ?
எனப்படும், 44.
அநுவாஸனத்திந்து உஊரியவரம் தகாதவரும்: -- சூக்ஷ்சரீ மும்,

மிதமிஞ்சிமீ பசியும், மிகவும் அதிகரித்த வாத தோஷழுமுடைய
மணி
தன் அ௮துவாஸன வஸ்திக்கு ஏற்றவனாவான். குஷ்டசோகு,
மேஹ
ரோ, ஸ்தாலித்த தேகமுடையவன், மஹோதரம் முதலிய உதரசோகங்
களால் வருச்துபவன் இவர்கள்
அ௮நுவாஸலனவ௮ஸ்திக்குத் தகாதவர்
“கள், 5.
‘

இரண்டு

வஸ்திகளுக்தம்

தகாதவர்:--அஜீர்ணம்,

காவறட்சி,

மனகோய், மூர்ச்சை, : அரோசகம், பயம்,

இவற்றால்

வருந்துபவர்

அஸ்த்தாபக௨ஸ்தி

உன்மாதம்,

ச்வாஸம், காஸம்

யென்ன 2 அநுவாஸன

வஸ்தி யென்ன இரண்டுக்கும் தகுக்தவரல்லர், ' 64.

நேத்திரத்தின்

விவாணம்:--பொன்

முதலிய

லோஹங்களாலா

வது, மரம் அல்லது
மூங்கில் முதலியவற்றாலாவது,
வேறுவிதமான சண்டுகளாலாவது, தந்தத்தினாலாவது,

தீவாரமூள்ள
மாடு மூதலிய

மிருகங்களின் கொம்பு முனைகளாலாவது,
இரத்தினங்களாலாவது
உஸ்தியில் சேர்ப்பதற்கான நேத்திரம் ? சேய்பப்படவேண்டும், ஒன்று
முதல் ஆறு ஒயது வரையிலுள்ள இறுவர்களுக்கு உபயோகிப்பதற்கு
கேத்திரம் ௮று அ௮வ்குலம் நீளமாகவும், அதற்குமேல் பன்னிரண்டு
1.

இரண்டு யாமங்களில் ஜீர்ணமாகச் கூடிய அளவில் ஸ்கேஹ

த்தை உபயோடத்துச்
'ஓபயோ௫க்கப்படுவது
து கொள்கை.

2.

அஸ்த்தாபு

செய்;ப்படுவது அல்லது ஒன்றரை பல மளவி
* மாத் ராவஸ்தி ?யின் முறையென்று வேறு சில

வஸ்தி--கிரூஹவஸ்திக்சே

மற்றொரு பெயர்.

[இதையே சஷாயவஸ்இ யென்றும் கூறுவர், அவ்விதமே அநுவா |
ஸனத்திற்கும் ஸ்கேஹவஸ்தி யென்று பெயர் வழங்கப்படும்,|
8. சேத்திரம் -தோல் அல்லது மூத்தரப்பையாலான லஸ்தியில்
இணைக்கப்பட்டு, குதத்தில் பிரவே௫ப்பித்து
தற்கு உபயோகமான குழல்,

மருந்துகளைப்

மீச்சிடுவ
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[அத்தி 5

வயது வரையில் எட்டு அங்குலம் நீளமாகவும், பன்னிரண்டு வய துக்கு
மேற்பட்ட அனைவருக்குமே பன்னிரண்டு அங்குலம் நீளமாகவும் செய்
மபட்படவேண்டும்.
அவற்றில் ஆறு அல்குலமூன்ள கேத்திரத்திந்கு
ஒரு :யறு புகும்படியாகவும், எட்டு ௮ங்குலமுள்ள கேத்திரத்திற்குச்
சிறு கடலை பிரவே௫ிச்கச் கூடியதாகவும், பன்னிரண்டு அங்குலமுள்ள
தற்கு இலந்தங்கொட்டை நுழையும்படியும் தவாரம் அமைக்கப்பட
வேண்டும். கேத்தரத்தை வழவழப்பாகவும், அடி பருத்து நுனி௫நு
தீததாகவும் செய்யவேண்டும், அவற்றின் அடி. பாகம் பிணியாளியின்
பெருவிர லளவாகவும், முனை சுண்டுவிர லளவாகவும், குளிகைபோல்
சிறிது உருண்டு வழவழப்பான முகமுடையதாகவும் இருக்கவேண்டும்,
கேத்திரங்களின் அடிப்பு றத்தில் காலு பாகல்களுக்குமேல்ஒரு கணுவும்,

முனையில் காலு.ரகத்திற்குக் ழ் ஒரு கணுவும் ஏற்படுத்தி, அவத்தின்
அடிப்புறத்துக்

விடவும்,

கணுவரையில் வஸ்தியை

நுழைத்து

T—12,

நன்றாகச்

கட்டி

்

வஸ்தியேன்னும் கநவிக்கான வஸ்துக்கள் :--மான், ஆடு, பசு,

பன்றி, எருமைக்கடோ

இவற்றுள் ஏதேனும் ஒரு மிருகத்தின் மூத்த

'ரப்பையை யெடுத்து வஸ்தியென்னும் கருவியாகச் செய்துகொள்ள
லாம். அவ்வித மூ£த்திரப்பை இடைக்காவிடின், ஏதேனும் சர்மத்தி
னால் வஸ்தியை நிர்மித்துக் கொள்ளலாம்.
இதற்காக உபயோகிக்கப்
படும் ரூத் திரப்பை முதலியவற்றை முதலில் துவர்ப்பான

லான

கஷாயங்களில்

மெதுத்தன்மையும்

வேண்டும்,

184,

தோய்த்து,

வன்மையும்

ஒருவித

உண்டாகும்

வர்ணமும்
வண்ணம்

வஸ்துக்களா

நிகிகிகப்பும்
பதன் செய்ய

-

விரணவஸ்தியின் நேத்திரம் :--விரணங்களைக் கழுவுவதற்கு
உபயோகமாகும் வஸ்திக்கு எட்டு அங்குலம் நீளமுள்ள தும், வழவழப்பா
யிருப்பதுமான நேத்திரத்தை வஸ்தியில் இணைக்க வேண்டும;
அந்த
நேத்திரம் கழுகென்னும் பக்ஷியினுடைய இறகுத்தாளின் பருமனுள்ள

் தாகவும், பயறு நுழையக்கூடிய
- படவேண்டும்,

இரக்தர

முடையதாகவும்

அமைக்கப்

144.

வஸ்தியின் மஹிமை:--வஸ்தியை முறை தவராமல் உபயோ
கத்து வந்தால் சரீரம் செழித்து வளரும் ழ அழூயெ நிறங்கொள்ளும் ;

அத்தி-5.]

உத்தர கண்டம்.

்- தேகவன்மை விருத்தியாகும்; ஆரோக்
யும்; ஆயுளும் வளரும்.
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நிலைமை

அபிவிருத்தியடை

15].

அநுவாஸனத்திற்கேற்ற காலங்கள்:--வஸந்தகாலத்தில் ஸாயவ்
-கால கேளையில் ௮ நுவாஸனவஸ்தியப் பிரயோகிக்கவேண்டும். க்ரீஷ்
மருது, வர்ஷருது, சரத்ருது இவற்றில் இராத்ரி காலங்களில் ௮சைப்
,பிரமோடுப்பது உ௫ிதமாம். 16.
ழமஸை தவறிய அநுவாஸினத்தினலான தீங்தகள்:--மிகவும் எண்
“ணெய்ப்பசையுள்ள உணவுகளைப்
புஜிக்கச் செய்து ௮நுவாளனம் ,
“செய்விக்கக்கூடா து; இரண்டு முறையாக ஸ்நேஹக்களை யுபயோகிஃப
தால்! மணிதனுக்கு

ஒருவித வெறியும்

மூர்ச்சையும் உண்டாகக்கூடும்.

அதிக ரூக்மான உணவுகளை யுண்டவனுக்கும் உடனே ௮தநுவாஸனம்
“செய்தால் சரீரவன்மையும் கிதமூம் குறையும். ௮நுவாஸன வஸ்தி
mums
கிரூஹவஸ்தஇியைமாவது குறைக்க ௮ளவில் உபயோகத்
பயன்படமாட்டா.

போதுமாறு

அவை

தால்,

அளவு

மிஞ்சி உபயோ

-இக்கப்படுமானால், ௮வ்வஸ்இ கர்மங்களால் வயித்றுப்பொருமல், சோர்வு;
அதிஸாரம் இக்கோளாறுகளுண்டாகும்.
17-19.

அநுவ(ஸினத்தில்

உத்தம

மத்யம

வாஸனத்தில் ஸ்கேஹம் முதலியவற்றை

இத்தால் “உத்தம
மாத்திரை?

மாத்திரை?

யென்றும்,

யென்றும்,

ஒன்றரைப்

ஹீநமாத்திரைகள்:--௮.நு
ஆறு பலம்

அளவில் உபயோ

.மூன்று பலமானால் *மத்.பம

பலமளவாயின்

*ஹீசமாத்திரை”

யென்றும் கருதப்படும். 20,
சதாஹ்வா தைல விரேகழம் அநுவாஸனத்திற்கேற்ற நீலைமை
ஃபும்:-சத்குப்பி, இந்துப்பு இவற்றைச் சூர்ணம் செய்து எண்ணெயீல்
சேர்த்து,
வஸ்தி
செய்வதற்குமுன்
விரேசனமாவதத்க1கச்
கொடுக்கவேண்டும். அச்சூர்ணத்சை
உத்தமமாத்திரையில்
ஆறு
மாஷமும்,
மத்யமமாத்திரையில்
கான்கு
மாஷழமும், ஹீநமாத்

1,

ஸ்கேஹம் என்றால் எண்ணெய் வஸ்துக்கள் என்று முன்பே

கூறப்பட்டிருக்றெது; எண்ணெய்ப்
பசையுள்ள
உணவுகள்
ஒரு.
-ஸ்சேஹமாகவும், ௮நுவாஸனத்தில் பிரயோடுக்கப்படுவது மற்றொரு
வகையான ஸ்நேஹவிதியாகவும் இருட்பதால் இரண்டுவித ஸ்கேஹல்
கன் என்று குறீக்கப்பட்டசாம்,
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தரையில்

இரண்டு

மாஷ எடையும்

[அத்தி-5.

எண்ணெயித்

சேர்த்து உபயோ

தக்கவேண்டும்.
இதையுபயோகத்து விரேசனமான பின்பு ஏழு காட்
கள் சென்றதும், சரீரத்தில் பலமும். சிறிது உண்டாயிருச்தால், அறு:

வானத்திற்கு ஏத்ற மற்ற நிலைமைகளையும் பெற்ற மணிதருக்கு:
அஹாரமுூட்கொண்டபின் அவ்வஸ்இியைச்
அநுவாஸனம் சேய்யவேண்டிய

செய்யவேண்டும்,

21,22..

ழறை:--அப்பால், ௮நுவாஸன

வஸ்.இக்குரிய மனிதனுக்கு முதலில் அப்யங்கம் செய்வித்து, உஷ்ண
ஜலத்தினால் ஸ்வேதமூண்டாக்த, விதிப்படி. போஜனமும் செய்வித்து,.
Obs இங்குமங்கும் உலாவி வரச் செய்து, அபானவாயு wan apsS
எம் இவற்றை வெளிமீடட்பண்ணி, ௮.தன்பிறகு ஸ்சேஹ வஸ்.தியைப்
பிரயோ௫ிக்கவேண்டும், இடதுபுறமாகச் சாய்ந்து, இடது காலை நீட்டி...
யும் மற்றொரு

காலை.

மடக்டிச்கொண்டும்

செய்து, குதத்தில் சிறிது எண்ணெயைத்
ஈத்தை மெதுவாக

குதத்தினுள்

பிணியாளியைப்

தடவி,

படுக்கச்

வஸ்இயின் கேத்தி:

செலுத்தவேண்டும்.

இதற்காக மூன்:

பாகவே வஸ்.இியையும் கேத்திரத்தையும் நன்றாக நூலைக்சொண்டுஇணைத்துச் சட்டி ஆயத்தமாய் வைத்துக்கொள்வது அவயம்.
வஸ்தி
மினுள்

ஸ்மேஹக்தை

ஊற்றி,

வைத்தியன்

சனது

இடது: கையால்

கநேத்திரத்தைப் பிடித்து பிணியாளியின் குதத்திற்குள் செலுத்தி, மற்:
றொரு சைமால் வஸ்தியென்னும் பைடைச் றிது வேகமாக அழுத்த
வேண்டும்.
உஸ்தியைச்
டாவி, இருமல், தும்மல்,

பது

மாத்திரைகள்

கொண்டகாலத்தில்

செய்து முடிக்கவேண்டும்,

பின்,

அ௮ப்பிணியாளி

செய்துசொண்டி ருக்கையில்
கொட்.
இவை வர.மல் அமைதியாயிருந்து முப்

ஒருமுறை

இல்விதம் ஸ்நேஹத்தை

மல்லாந்து சயனித்தவாறு

வஸ்தியைச்.
உட்செலுத்திய.

சந்தேறக்குறைய.

அறு எண்ணிக்கைகள் எண்ணும் வரையில் அசையாமலிருக்கவேண்:
டும், கோயாளியை
உடலனைத்தையும்
ஈன்றாக நீட்டிக்கொண்டு.
படுக்சச்செய்து, அவனுடைய
இரு கால்களையும் மூன்று
முறைமெதுவாக
மடக்கு
பூமியின்
மீது
உசைக்கச் சொல்லவேண்

1. முப்பது மாத்திரைகள்--சற்றேசக்குதைய முப்பது விநாடி...
கள். [ முழங்காலைச் சுற்மலும் சடிச்கைப் போட்டுக்கொண்டே மெதுவா
சக் கையானது ஒருமூறை சுழன்றுவா எவ்வளவு சேரம் செல்லுமோ
அவ்வளவு கேரம் ஒரு மாத்திரை யென்று கூறப்படுகிற த.]

அத்து-5.]
டும்)

உத்தரா கண்டம்.

இடுப்புக்குக்

ழும் இடுப்பின்

7

இரு

புறங்களிலும்

தட்டிக்

கொடுத்து,
படுக்கையின்மேல் இடுப்பைக் தாக்கித்தாக்கு அசைக்சச்
செய்வது நலம் ; இதனால் ஷ்சேஹம் சரீரத்தில் வியாபிப்பது மல்லா
மல்,

குடலிலிருந்து

மலங்களும்

எளிதாகச்

கழிய

வகையுண்டாகும்_

இவ்விதம் வஸ்தி செய்து. முடிந்த பின்னர், சோயாளி
படி. ஸுகமாக கித்திரை செய்யலாம். 88-80,

அநுவாஸனம்

நன்து

நிறைவேறியதன்

பிரயோகித்த
ஸ்ரேஹமானது
கலந்து சஷ்டமுண்டுபண்ணாமல்

தன் விருப்பப்.

தறிகள்:--வஸ்.இயில்

அபானலாயுவோடும்
மலத்தோடும்
இச்சிரம் வெளிவந்தால் அதுவாஸ

னம் ஈன்கு நிறைவேறியதாசச் கருதப்படலாம். 31.
அநுவாஸனத்திற்தப் பிறத கோடூக்கத்ததநீ்த

உணவு:--முன்

னால் புஜிச்த அஹாரம்

மூலமாய்ப்

நன்கு ஜீர்ணமாய்,

வஸ்.தியின்

பிர

'யோகித்த ஸ்கேஹம் முதலியது வெளிவச்த
டசியும் ஈன்கு உண்டாயிருந்தாள், 'அவனுக்கு

பிறகு மாலைகேரத்தில்
மறுபடியும் இலகுவான

அஹாரத்தை

85,

வேண்டியவளவு கொடுக்கலாம்,

ஸ்நேஹம் குடலில் தங்கி கெடுதி செய்யாமலிந&க ஊபாயம்:.அதுவாளனஉஸ்தி செய்துகொண்டவனுக்கு மறுகாள் இளஞ்சூடான
ஜலத்தையாவது,

கொத்தமல்லி

விசை

சக்கு

இவ்விரண்டையும்

சேர்த்துக் காய்ச்சிய சஷாயஜலத்தையாவது உட்கொள்ளக் கொடுப்
, பது ஈலம் ; இல்விதம் செய்வதால் வஸ்.இயினாற் செலுத்திய ஸ்கேஹத்தில் ஏதேனும் சிறிது பாகம் குடலில் தங்5க் கெடுதி செய்யாம
லிருக்கும்.
88.

எத்தனை மறை அநுவாஸனம் செய்ய வேண்டத் ?.--மேற்
கூறிப முறைப்படி ஆறு முறையோ, ஏழு
முறையோ,
எட்டு
முறையோ, ஒன்பது முறையோ
ஸ்சேஹவஸ்தியைச்
செய்யலாம் ;.
ஆனால் ஒவ்வொரு நூறை அனுவாணனம் செய்ததும் இடையில் அப்
டோசைச்சப்போது நிரூஹவஸ் தியைச் செய்துவரவேண்டும்.
94,

ஒவ்வோரு
ஸ்நேஸவஸ்தியிலைம் எற்படும் தணங்கள்.-Ys" 6 செய்யப்படும் வஸ்தியினால் தடைசளின்:
இடையிலுள்ள
பாசங்களும்,

ஞூ.த்திரட்பையும்

முறையும் வஸ்தியை

ஸ்நிச்ச்தமான்றன.

நன்றாசச் செய்து

| இரண்டாவது:

முடித்தால் சரஸ்ஸைப்பற்றி
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[அத்தி-5.

புள்ள வாததோஷம் நிவ்ருத்தியாகும். முன்றாவது முறை உபயோ
Bes வஸ்தியினால் பலமும் தேகநிறமும் விருத்தியாகும். நான்சா
வது முறையும் ஐந்தாவது முறையும் பிரயோகித்த
வஸ்இிகளால்
இர், இரத்தம் என்னும் இரண்டு தாதுக்களும்
ஸ்நிக்த்தமாகும்.
ஆராவது வஸ்தியினால் மாம்ஸமும், ஏழாவது
வஸ்இயினால் மேதஸ்

ஸாம், எட்டாவது ஒன்பதாலது
பஜ்ஜாதாதுவும் ஸ்கிக்த்தமாகும்.
தடவை

ஸ்நேஹ

வஸ்தியைப்

வஸ்.திகளால் முறையே எஜும்பும்
இவ்விதமாகலே
மீண்டும் ஒன்பது
பிரயோகுத்தால்

தோஷங்களையும் சன்றாசப் போக்கவிடலாம்.
இருபத்தினாலு

முறை இவ் வஸ்இியைச்

சுக்லத்திலுள்ள

இங்கனம் முன்னூற்று
செய்துகொள்பவர்,

ஒரு

பபானைக்குண்டான வன்மையைப் பெறுவரென்றும், குதிரை முதலிய
வைகளைப் பலாத்கரமாய் ஜயிக்சக்உூடிய சக்தியைப் பெறுவரென்றும்,
'தேவதைகளுச்கேற்ற
தேஜஸ்ஸை
அடைவசென்றும்
கருதப்
படுகிறது.

895-884.

தினந்தோறு* -அநுவாஸன நிநஸஷங்களுக்து உியவர்.--வாதம்
மிகவும் அதிகரித்து,
சூக்ூத்தன்மை
மேலோங்கியுமுள்ள
சரீர
முடையவருக்கு நாள்தோறும் வைத்தியன் ௮நுவாணன வஸ்.இயைக்
"கொடுத்துவரவேண்டும். இதற்கு மாறாக கபம் அதிகரித்தும்,
த.த்தன்மை மேலோங்கியுமிருக்கன்ற
தேகமுள்ளவர்கஞச்கு
வஸ்தியை அவ்விதமே செய்யவேண்டும்.
894,

அநுவாஸனத்திந்தரியவர்.--ரூ-க்ஷ்தேகெளுக்கு

நீடித்த காலக்

, ஹீநமாச்திரையில் ஸ்கேஹவஸ்தியை
செய்து வருவது நலம் ;

அவ்விதமே

வெகு

காட்களளவும்

மிகவும்

இந்த

மேலும்

எவனுக்கு

ஸ்கேஹம்

அப்படியே

ஸ்கேஹவஸ்தியைச்

நீடித்துச்

ஸ்கிச்த்தமான

க்கு ஹீகமாத் திரையில் கஷாயவஸ் தியைச் செய்து
மம்.

ஸ்நிக்த்
கிரூஹ

வருவதும்

செய்ததும்

வெளிப்பட்டுவிடுகன்றதோ

மணித

உத்த
உடனே

அவனுக்கு

மறுபடியும் அப்பொழுதே மற்றொரு
முறை மிசச் இதிய அளவில்
அநுவாலனவஸ்தஇியைப் பிரயோகிப்பது
அவரியம் ழ
எவனுடைய

. சரீரம் கன்கு ஸ்நிக்த்தமாமிருக்னெறதோ அவன் தேசத்தில்
ஸ்கே
அறம் தங்காமலிருப்பது இயல்பு, 40-14,
அநுவாஸினத்தினாுல் மலம் சுத்தியாகாவிடில் செய்யக்கூடிய
அபாயங்கள் பலவாறு அசுத்தமான மனிதனுக்கு
௮.நுவாஸனம்

௮த்தி-த.]
செய்தும்,

உத்தரா கண்டம்.
உட்செலுத்திய

ஸ்கேஹம்
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மலங்களுடன்

வெளிவராமழ்:.

டோனால், சரீரம் சோர்வுறுதல்,
வயிற்றுப்பொருமல்,
வயிற்றுவலி,
பெருமூச்செறிதல்,
பச்வாசயமென்னும்
இறுகுடலுக்குள்
பாரமா
யிருப்பது
போன்ற உணர்ச்சி இவை
உண்டாகும்;
அட்டொழுது
திஷ்ணவீர்யமுள்ள ஒளஷதங்களால் கிரூஹவஸ்இயைப் பிரயோ௫க்க.
வேண்டும் ; அல்லது தீஷ்ணவீர்யமுள்ள
ஒளஷசங்களாலான
பல.
வர்த்தியையரவது1 குதத்தில்
செலுத்தலாம்.
அபானவாய,
மலம்,
உட்செலுத்திய ஸ்கேஹீம் இவை
Sip நோக்கி வெளிவந்து விடுமாறு
திஷ்ணமான ஈஸ்.பமும் விரேசனமும் பிரயோடப்பது நலம், வஸ்.

யினால் செலுத்திய ஸ்கேஹம்.

எவனுக்கு

வெளிவராமலிருர்தும்

ஒரு

வித கெடுதியையும் செய்வதில்லையோ அவனுக்குச் சரீரம் ரூக்ஷமா
யிருட்பதாகவும் சாணப்பட்டால், அச்ச ஸ்நேஹத்சை வெளிப்படுத்த
மூயற்சி

செய்யவேண்டிய

அவசியமில்லை;

சரீரம் மிக ரூக்ஷமாயீரு௩-

தால் உட்செலுத்திய ஸ்கேஹம் அனைத்துமோ ஒரு பகுதியோ உட
லில் ஊறிவீடுவது இயல்பு, ஸா.தாரணமாய்
மத்றவருக்கு
வஸ்இயி

னால் செலுத்திய ஸ்கேஹம்
மறுகாள் விரேகம் முதலிய

ஹத்தை

ஒரு காள்
சோதன

முடிய

வெளிவராமலிருப்பின்

இஇித்ஸையினால்

வெளிப்படுத்திவிடவேண்டும்.

ஆனால்

அந்த

ஸ்நே

ஸ்சேஹவஸ்இயில்.

முதலிற் பிரயோடுத்த ஸ்கேஹம் வேளிவராமலிருக்தால் மறுஃடியும்.
42.—4.6 4,
ஸ்கேஹச்சைச்கொண்டே சோதனம் செய்வது பிசகு,

அநுவாஸனத்திற்த
ணக்கு,

புங்கு,

ணீர்விட்டான்,

தடூச்சியாதி

கண்டுபாரங்கி,

மருதோன்றி,

நைலம்:--£க்திர்கொடி,

ஆடாதோடை,

றுசோவை

காவட்டம்புல்,

இவை

ஒவ்வொரு

ஆடி
தண்

பலம்;

யவதாணிய௰ம், உளுச்து,
ஆளிவிதை,
இலச்தங்சொட்டை,
கொள்
இவை ஒவ்வொன்றும் இரண்டு பலம்; இவற்றையெல்லாம்
நாலு
திசோணம் ஜலத்தில் சேர்த்து ஒரு த்ரோணமாகச்
சண்டச் காய்ச்சி.
அக்சகராயத்தில்

ஒரு

ஆடகம்

தைலம்

செர்த்து,

ஜீஉரீயகண த்திற்

1. பலவர்த்தி--மருக்காரை யென்னும் மசனபலம்
pseu
வற்றால் செய்யப்படும் இறிது நீண்ட குளிகை; இவ்வித வாச்திகளோ
குதத்தில் செலுச்தினால் உடனே மலங்கள் வெளியித் Ej. Os HE
*கு.தவர்ஷி” என்றும் பெயர்.
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

கூதிய

பதார்த்தங்களை! அதில்

கல்கமாக

[அத்தி-5.

இடித்துச்சேர்த் 2

பக்குவம்

செய்டவும்; ஸகலவிதமான
வாதரோகங்களிலும்
அதுவாஸனவஸ்இ
செய்வதற்கு இத்தைலம் ஏற்றதாயிருக்கும், 47-40.
ழறைதவறன
அதுவாளனத்தினுலுண்டாதம்
தீக்தகள் :வஸ்தி கர்மம் முறைப்படி கிறைவேறாமற்போனால், எழுபத்தாறு வித
.மான இல்குகள்
3.

Sutw

ஸம்பவிக்கும் 2,

அக்கேரளாறுகளுச்கு

கணம் 184-வது பச்சத்தைப்

ஸுச்ருதஸம்

பார்க.

uv

2. மூறைதவறிய அநுவாலனத்தினாலுண்டாகும்
எழுபத்தாறு
விதமான தீங்குகளாவன--வஸ்தியினுடைப கேத்திரத்தின் உருவம்
தழுங்கீனமா யிருப்பதாலுண்டாகும் கெடுதிகள்
பதினொன்று..-(1)
மிகப்பருமன்,
(2) மிகக் கடினம், (8) வக்திரத்தன்மை, (4) மிக மெல்
- லியதாயிஞூத்தல், (5) பிளக்திருத்கல், (6) கர்ணிகை யென்னும் கட்டு
. அருகில் இருத்தல், (7) ௮து தாரத்திலிருத்தல்,

ரம், (9) வெகு விசாலமான

(8) மெல்லிய.

தீலாரம், (10) மிகவும்

தவா

Sarasa,

(11) மிசவும் குறுகியிருத்தல், நேத்திரம் உட்செல்லுகையில் . ஆறு
வித கெடுதிகளுண்டு...-(1) அசைசல், (2) புரளல், (8) பாரிசத்தித்

பொத்துதல், (4) குறுக்காகப் பாய்தல், (5) குதத்தின்

“தைத் தாக்கல், (6) அகன் மேற்புறத்தைத்

- கள் ஐந்தாம்.--(1) மிகப் பெரிது,

தாக்கல்,

(2) மிகச் சிறிது,

அடிப்புறத்

வஸ்இி கோஷ்

(8) தகாதவிடங்

களில் த்வாரமுள்ள
து, (4) மிக விரிக்தத;.(5) ஈன்கு
சட்டிமுடியா
சது. உஸ்திபை அமுக்குவதில் நான்கு
தோஷங்கள்--(1)
வெகு

, பலமாய் அழுத்தல், (2) வெகு மெல்லென

அழுத்தல்,

(8) அடிக்கடி

யும் மெள்ள அழுத்தல், (4) காலவிளம்பம் செய்து அழுத்தல்,
Bra
- யங்களைப்பற்றிய் தாஷங்கள் பதினொன்றாம்--(1)
பக்வமாகாதவை,

(2) அளவிற் குறைந்தவை, (8) அளவில் மிகவும் அதிகமானவை, (4)
மிகக் குளிர்க்தவை, (5) மிகச் சூடானவை, (6) மிகவும் தஷ்ணமா
னவை, (0) மிகவும் குறைந்த வீர்யமுள்ளவை, (8) மிகவும் ஸ்க்த்த
மானவை, (9) மிக ரூக்மானவை, (10) மிகவும் சசமானவை
(11)
“மிகத்திரவமானவை. சடனத்தினாலுண்டாகும் ஏழு தோஷங்கள்-(1) தலை aS pig படுத்தல், (2) தலையை நிமிர்ந்துப் படுத்தல், (8)
். கூணிக்கொண்டு படுத்தல், (4) உட்கார்ர் திருத்தல், (5) உடலை ளைத்
ப்படுத்தல், (0) தலை தாழ்க்து இடுப்பு உபர்ச் திருத்தல், (7) வலது

புறமாக ஒருச்சாய்ந்துப்

படுத்தல்.

இந்த

44 கோளாறுகளும்

வைத்

தியணுடைய கவனக்குறைவால்
கேரிடச் கூடியலையாம்,
நோயாளி
யீன் முறைதவறான செய்கைகளால் பதினைந்து தோஷங்களுண்டு--

9 5 B-5.]

உத்தர கண்டம்.

-ஹிதையில் கூறப்பட்டிருக்கும் உபாயங்களை

'செய்யவேண்டும். 504.
அநுவாஸனத்திற்தப் பிறத

271.
அறுஸரித்து

அன்னபானுதிகளின்

1 ச௫க்ஸை

ழறை:--அ.து

-வாணனம் முடிரச்ததும் டானம், 'அஹாரம், விஹாரம் இவற்றையும் மற்.
அம் பரிஹரிக்ச வேண்டியவைகளையும் ஸ்சேஹ.பானவிதியில் கூறப்பட்

“டுள்ள விதமாகவே ஸச்தேஹமின்றி கிறைவேற்றி விடலாம், 514.
(1) சரீரதீதித்கு ஆயரஸமுண்டாக்கிக் கொள்ளுதல், (2) மனவருத்தப்

படுதல், (8) புணர்ச்9, (4) பகலில் நித்திரை யுறுதல், (5)

உரத்தப்

பேசுதல், (6) வாஹனங்களில் ஏறிச் செல்லுதல், (7) வெகுநேரம்
உட்கார்க்திருத்தல், (8) ஸ்நானம் செய்தல், (9) அதிகமாய் நடமாடு
£8, (10) குளிர்ச்த ஜலத்தை யுபயோடத்தல், (11) அபத்தியமான
உணவுகளைப் புஜித்தல், (42) வழக்கமில்லாத போஜனங்களை யுபயோ

-இத்தல், (18) காற்றுக்கு எஇரிலிருத்தல், (14) வெயிலில் தங்குதல்,
(15).அமிதமாக உண்பது,

அஜாக்கரதையினால்

வைத்தியன் பிணியாளி இ௫வருடையவும்

உண்டாகக்கூடிய

தோஷங்கள். பத்து--

(1)

மோதம் கோளாறடைதல்,
(2) பித்தம் சோளாறடைதல், (3) கபம்
“கோளாறடைதல், (4) ஆஹார தோஷத்தினால் ' அநுவாஸனம் Sarr
'மூறுதல், (5) மலம் சிக்கிச்கொள்ளுதல், (6) ஸ்கேஹம் குடலுக்குள்
'வெகுதாரம்
பிரவேடித்தல்,
(7)
ஸ்வேத
சிகித்ஸையில்ல1மல்
wearer செய்தல்,
(8) உடல்
குளிர்ச்சொயிருப்ப து,
(9)

:பட்டினியாயிருப்பவனுக்கு

அறுவாஸனம்

செய்தல்,

(10)

மிசவும்

வைக்
செய்தல்,
சொற்ப அளவில் புஜித்தவனுக்கு ௮.நுவாஸனம்
தியனுடைய
கவனக்குறைவாலுண்டாகும்
தோஷங்சள்,
இன் னும்

ஒன்பது உண்டு.

(1) வேண்டி௰வளவு

(2) வயித்றுப்பொருமல், (8)

அநுலாஸனம்

ஆளனச் கடுப்பூ,

லிருந்து ஏதேனும் தோஷமுள்ள

இரலம்

(4)

க9தல்,

கடுப்பு, (6) ஹ்ருதயம் படபடத்து அடித்தல், (7)

செய்யாமை;

ஆனை

(5)

த்வாரத்தி

வயிந்றுக்

உடற்பிடிப்பு, (8)

அளவு மீறி வஸ்இியைச் செய்தல், (9) ஜீவசக்தியைக் குறைத்தல்,
இலை வஸ்தியினாலுண்டாகும் 76 கோஷங்கள் எனப்படுகின்றன, «
1.

வதற்கான

வஸ்தியினாலுண்டாகும்

உபாயங்களும்

கோளாறுகளுக்குச்

முறைகளும்

ஸுச்ருத

சிகித்ஸை

செய்

ஸம்ஹிதையின்

Pasar
ஸ்த்தாகத்தில் *கேத்ரவஸ்இவ்பாபச் சிகித்ஸை?
அத்தியாயத்தில் விவரமாகக் கூறப்பட்டி ருச்சன் றன,

என்னும்

972

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

[அ.த்தி-6.

ஆறுவது அத்தியாயம்,
நிருஹவஸ்தி விதி.
நீநஹம் அல்லது ஆஸ்த்தாபந வஸ்தியும் ஓதன் பேதக்களுல்:அகேசு முகாச்தரங்களைக் கொண்டு *நிரூஹவஸ்தியான து” பலவித
* மாகப் பிரிக்சப்பட்டெள து ; அந்தந்தச் காசணக்களுக்கேற்றவாறு அவற்
திற்கு மூணிவர்கள் பெயர்களையும் ஏ.த்.டுத்தியிருக்சன்றனர். 1 Aer
ஹத்திற்கே “ஆஸ்த்தாபகம்"என்று மற்றொரு பெயருண்டு ; கோளா

டைந்த

தோஷங்களையும்

தாதுக்களையும்

மீண்டும்

அததற்குள்ள

ஸ்த்தாகவ்களில் ஸ்த்தாபிக்கும் தன்மை இவ்வஸ் திக்கு உண்டானதால்
இது “*ஆஸ்.ததாபகம்”? என்றும் வழங்கப்படுகிறது,
1, 5,

நீநஹத்தில் கஷாயாதிகளின் அளவுகளுக்தப் பொது
கஇிஞ்ஹவஸ்தியில் ஒன்றேகால் பிரஸ்த்தமளவில் சஷாயம்

வற்றை

உட்செலுக்தினால்

௮து

உத்தம

மாத்திரை யென்றும், ஒரு

பிரஸ்த்தமளவு உட்செலுத்தினால் ௮து மத்மமமாச்திரை
மூன்று

குடவப்பிரமாணம்

சருதப்படும்,

செலுத்தினால்

வி.தி:மு£தலிய

வென்றும்,

ஹீனமாத்திரையென்றும்

8.

நீநஹவஸதிக்கத் தகாதவர்கள்:--மிகவும்
முடையவன்,

குடல்

ளுடன் கூடியவன்,

முதலியவற்றில்

உரக்ஷதரோ௫ு,

சல்லிவிடப்பெத்ற

இவற்றால்

தேக

தோஷங்க:

இளைத்துப்போனவன்,

பொருமல், வாந்தி, அர்சஸ், இருமல், ச்வாஸம்,
அதிஸாரம், விஷு,
குஷ்டம், ம துமேஹம்,

மஹோதாசோகம்

ஸ்கிக்த்தமான

வயிற்றுப்.

குதத்தின் வீச்சம்,
ஜலேோதரமென்னும்

பீடிக்சப்ப$பவரும்,

கர்ப்பிணியும்.

ஆஸ்த்தாப.வஸ்
இக்கு உற்றவசாகார், 4, 5,

திநஹத்திற்து
ரக்த்தம்,

உரயவர:--வாதசோகங்கள்,

விஷமஜ்வரல்,

மூர்ச்சை,

காவறட்சி,

உதாவர்த்தம்,
ம€ஹோதரம்

வாத

முதலிய

வயித்றைப்பத்றிய நேரய்கள், வயிறு வீச்சம், மூதரக்ருச்சரம், BFP
1. மிருதுவஸ்தி, தஷ்ணவஸ்இ,
உத்ச்லேசஈவஸ்தி முதலிய
வஸ்திகள் கிரூஹவஸ்தியின் பேதங்களாம் ;
அவற்றீன் விவாம் இவ்
வத்தியாடத்தில் 17-வது 'பத்யம் முதல் 86-வது பத்யத்தின் மொழி
பெயர்ப்பு

வரையில் கூறட்பட்டிருக்றெது,

௮ண்டவ்ருத்தி,

அம்லபித்தம்,

பெரும்பாடு,

இருதயரோகம்,
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கண்டம்

உத்தர

458-6.)

அக்னிமாந்தபம்,

பிரமேஹம்,

இவ்வியாதிகளில்

வைத்தியர் விதிப்படி. கிரூஹவஸ் இியைச் செய்யலாம்.

சூலை,

விஷயமுணர்ந்த
6,7,

‘Span செய்யுக் கிரமம்:--மல-மூ£த்திர-வாயுக்கள் ஈன்கு வெளி
யான

பிறகு,

ஸ்வேதவிதிகளாலும்

ஸ்நேஹகர்மங்களாலும்

சரீ

ரத்தை முதலில் ஒருவாறு மிரு துவாகச் செய்து போஜன ச்திற்கு முன்
பாகவே நடுப்பகலில், பிணியாளியை வீட்டிற்குள் இருக்கச் செய்து,
நிலைமைக்கும்
அவனவனுடைய
அநுவாஸலனவஸ்தியைப்போலவே
வியாஇகளுக்கும் தகுந்தவாறு . சிரூஹவஸ் தியை நிறைவேற்றவேண்
ஓளஷதமும் மல
டும். வஸ்தி செய்து முடிந்ததும், உட்செலுத்திப

மூம் வெளிட்டடுவதற்காக ஒரு முகூர்த்த நேரம் குக்தியவாறு உட்கார்ச்
இருக்கவேண்டும். ஒரு முகூர்த்தகேரத்திற்குள் மலம் முதலியது
குடலிலிருஈ்து வெளிப்படாமற்போனால் மலத்தை வெளிப்படுத்தும்
க்ஷ£ரங்கள்,

குணமுள்ள

UF

மூத்திரம்,

புளிப்பான பதார்த்தல்கள்,

இந்துப்பு இவற்றைக்கொண்டு மறுபடியும் நிரூஹம் செய்தே அவற்றை
வெளிப்படுத்தவேண்டும்.

நீநஹல்
முதலில்

மலமும்,

8104.

நிஜைவேறியதன் தறிகள்:--ஏவனொருவனுக்கு

நன்த

பிறகு

பித்தமும்,

அப்பால் கபமும், அதன் பிறகு

அபானவாயுவும் சரமமாக வெளியாகன் ஐனவோ, சரீரம் இலகுவாகவும்
ஆய்விடகதகோ அவனுக்கு கிரூஹம் ஈன்றாகப் பிரயோகிக்கப்பட்ட
11s.
தாய் அறிக,

நிநஹ்ம்

நன்து

நீறைவேறததன் தறிகள்:--உட்செலுத்தப்

பெற்ற ஒளஷதம் மெள்ள மெள்ளவும், அல்லது மிகவும் சொற்பமாக
வும் வெளிவருமானால், மலம் அபானவாயு இவை வெளிப்படாமலும்

பிரயோச்கப்பட
அவனுக்கு கிரூஹம் தகுந்தவாறு
இருந்தால்,
12.
வில்லை யென்றறிக.
நிநஹ்-அநூவாஸீன வல்திகள் நன்த நீறைவேறியதன் போதுக்
களிப்பு ௮.இகரித்தல், சரீரம்
யொழிந்து
குறிகள்:--மனக்கவலை
ஸ்நிக்த்தமாசல், வியாதிகள் நீங்கப்போகல் என்னும் இவை அஸ்த்தா

பந வஸ்தியும்
இபமான

அநுவாஷனவஸ்தியும்

பொதுக்குரிகளாம்.

18

ஈன்கு

வஸ்தியைப்

நிறைவேறீயதற்கு
பிரயோகப்பதில்

முச்
COE
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அனுபம்

பெற்ற

வைச்தியர்

இவ்வாறு

[அத்தி-6.

அசை

கிறைவேற்றவேண்

டும், ஒரு மூறை பிரயோகித்த வஸ்தியினால்
பயனில்லாவிட்டால்
இரண்டு முறையோ, மூன்று முறையோ அல்லது நான்கு முறையோ
உசிதப்படி. அதைப் பிரயோடக்கலாம்.

18-144,

வாத-பித்தஃகபரோகங்களில்

வாத சோகங்களில் ஒரு ௮துவாஸனவஸ் இயையும்

யையும் :பிரயோகிச்சலாம்.
இரண்டு Aeranmn Sater
துவர்ட்பும்

காரமும்

்

நிநஹ்வஸ்தியின்
ஒரு

கிரமம்:
சிருஹவஸ்தி

பித்தவியாதிகளில் பாலையும்
கலந்து
யுபயோ௫க்கவேண்டும்.
கபரோகச்களில்

ரூக்ஷமூமாயுள்ள : வஸ். துக்களைக்கொண்டு அவை

இளஞ்சூடாயிருக்சையீல் மூன்று மூறை

வஸ்தியைச் கொடுச்சவேண்

டும். வாத-பித்தகபங்களென்னும் மூன்று
தோஷங்களும் கோளா
டைந்து ஸம்பவிக்கும் வியாஇகளில் பால், யூஷம், மாம்றரைஸம் இவற்

றில்
எதேனுமொன்றை
நோயாளிக்கு
மேறையே பத்இயமாகக்
கொடுக்கவேண்டும்.
கிரூஹவஸ்தியைச் செய்து முடித்சதும் பிறகு
அத.மாளனை ௮ஸ்.இியையும் பிரயோஇப்பது அயம்,
15—164.
மிருது வஸ்திக்தரியவ?:--ஸுகுமாரமான சேசமுள்ளவருக்கும்,
இழவர்களுக்கும், பாலர்களுக்கும் மிருதுவஸ்தியையே
பிரயோ௫க்க
வேண்டும்; தீக்ஷணவஸ்தியைப் பிரயோடித்தால் அவர்களுடைய தேக
பலத்தையும் ஆடளைபும் அது அழிக்சக்கூடியதாகும்.

174,

உத்கலேசாதி வஸ்திகளைப்பாயோகிக்தம் நியமம்: முதலில்
உத்கலேச்வஸ்தியையும்,2? இடையீல் தோஷஹாவல்தியையும்,3
இறு

யில்

சமனவஸ்தியையும்*

வஸ்தி முதலியவற்றில்
பின்வருமாறு,
18.

பிரயோடிக்கவேண்டும்.

உபயேோ-௫க்கக்கூடிய

பதார்த்தம்

உச்ச்லேசந

முதலியவை

1. மிருது வீர்யமுள்ள
வஸ்தக்களால் சொழ்ப அளவில் பிர
யோகச்சட்படும் வஸ்தி மிரு துவஸ்இி யெனப்படும்,

2...

உச்ச்லேசக

௨ஸ்.இ..-சுடல் முதலியவற்றில்|

“தோஷங்களைக் சேப்பிவிடக்கூ டிய

3.
4,

எஸ்த,

சேர்க்துள்.
துள்ள

Pe

தோஷஹரவஸ்தி.--தோஷங்களை வெளிப்படுத்தும் வாதி.
சமனவஸ்தி,-தோஷங்களைச் குறைத்து (வெளிப்படுச்சா

மல்) கோளாறடைந்த தாது
கொண்டுவரும் வஸ் இ.

முதலியவற்றை

இயற்கை

நிலைமைக்குக்

அத்தி-0.]

உத்தர கண்டம்.

உத்கீலேச்நாதி
-விதை, அதிமதுரம்,
'தோல், வசம்பு

-கல்லிவிடுங்
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வஸ்நிகளுந்தரிய சரக்தகள்:--(1) அமணக்கு
இப்பிலி, இந்துப்பு, கொட்டைக் கரந்தையின்

இவ்வஸ்.துக்கள் உச்க்லேசகமென்னும்

குணமுடையன.

(2)

சககுப்பி,

தோஷங்களைக்

அதிமதுரம்,

பில்வப்

பழம், வேட்பாலையின் கணி இவற்றைச் காடியுடனாவது பசு மூத்திரத்
'தேடாவது கலந்து வஸ்தி செய்தால் தோஷு்களை ஹரிக்கும்.
(3)

ஞாழல்,

அதிமதுரம்,*கோரைக்கிழங்கு,

இரஸாஞ்ஜனம்

பாலுடன் கலந்து வஸ்தி செய்ய சமனமுண்டாகும்.
சோதநவல்தித்தரிய

இவற்றை.

19-91.

சாக்தகள்:--மலங்களைச்

கழி:;பச்செட்பும்

குணமுடைய பதார்த்தங்களைக் கொண்டு 1 பக்குவம் செய்த க்வாதங்த
ளையும்,
அதே
வஸ்துக்களாலான
சல்கங்களைபம்,
இக்துப்பையும்
ஒன்றாகச் சேர்த்து, அுடுப்பால் ஒன்றுசேர்த்துச் செறி, அப்பால் அதை
வஸ்தியாக உபயோிக்கலாம் $; இது சோததவஸ்தி பென்று சொல்லப்
படும், 224,

லேகநவஸ்திக்தரிய
சாக்தகள்:--தரிபலாச்வாதம்,
பசுவின்
ஞூத்திரம், தேன், யவக்ஷாூரம் இவற்றையும், ஊஷ எதி சணத்இல் 2
அடங்இப வஸ்துக்களின் கல்சத்தையும் சேர்த்து வஸ்இிகள் பிரபோ
கலாம் ; இது லேகநவஸ்தி எனப்படும்.
234,

ப்நஹ்மண வல்திக்தரிய சாக்தகள்:--ப்ருஹ்மணகுணமுள்ள
பதார்த்தங்களால்

அகிய கவாதத்தைபும், இணிப்பான வஸ்துக்களின்
கல்கத்தையும், கெய், மாம்ஸாஸம் இவற்றையும் சேர்த்து வஸ்இகள்
கொடுக்கலாம் ; இவ்வசையாசச்
செய்யப்படுவது
ப்நஹ்மணவல்தி
எனப்படும்,
244.

பிச்சிலவஸ்திக்தரிய
கறுவிலி,

1.

சாக்தகள்:--இலர்தம்பழம்,

முள்ளிலவம்பட்டை, காஞ்சொறி,

இவெதை

வேர், ஆமணக்கு,

சுக்கு

;சேபாளம்

கரிகால்,

இவற்றைப்

முதலியவை

பசும்

சோத

குணமுள்ள (மலங்களைக் கழியச் செய்யும்) சரக்குகளாகும்.
2. ஊஷகாதி
கணம்--உவர்மண்ஷப்பு,
(ன ஷகம்-- மிளகு
என்று சிலர்,)மயில் துத்தம், பெருங்காயம், ௮ன்னபேதி, yasusraSev
மென்னும் மற்றொருவித அன்னபேதி, சிலாஜது இவற்றின் ஸழு£தா
யத்திற்குப் பெயர்,
்
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பாலில் பச்குவம் செய்து, சேன் சேர்த்து சலந்து உஸ்தி செய்யலாம்.
இதற்கு பிச்சிலவஸ்தி 1 என்று பெயர். வெள்ளாடு, செம்மறியாடு,
மான் இவற்றின் உதிரத்தையம்
மேச்கூறீம
வஸ்இச்சாக்குடன்
கூட்டி உபயோ௫ச்கவேண்டும்.
பிச்ெவஸ்தியில் பன்னிரண்டு
அளவில் ஒளஷதங்களை உட்செலுத்தலாம்.
25--:64.

பலம்

மதுதைலக வஸ்தியின் சாக்த ழதலியன:--முதலில் கான்கு
பலம் தேனில் கால் பலம் இகச்துப்பைச் சேர்த்து ,இரண்டும்"ஈன்கு கல
ந்துவீமொறு
குழப்பவும் ழ பிறகு
கான்கு
பலம்
தைலத்சைச்
சேர்த்து சலச்கவும்; இதில் பிறரு கூறப்படும் சதகுப்பி யென்னும்
கல்கத் தாரவியத்சை மான்கு பலம் சேர்த்து, அதுவும் தைலத்துடன்
ஒன்றாசக் கூடிய பிறகு, அடியில் கூறப்படும் அமணக்கன் வேரின்

கஷாயத்தையம்

எட்டு பலம் இதில்

ஊற்றவும்,

இவ்வாறு இவற்றை

ஒன்றாகக் கூட்டி நிபுணரான
வைத்தியர் இதைக்கொண்டு வஸ்தி
செய்விச்கலாம்.
இத்த நிரூஹலஸ் திக்கு மேற்கூறிய அளவில் வஸ்துக்

களைச் சேர்ட்பதென்பது பொது விதியாகும். இதில் விசேஷ விதிச
ளும்
சில
உண்டு :--வாத ரோகங்சளுக்கான
வஸ்தியில் தேன்
நான்கு பலமும் ஸ்கேஹம் அறு பலமும் சேர்க்கவேண்டும். பித்தத்
தற்குத்

வேண்டும்.

தேன்

நான்கு பலமும் ஸ்கேஹம்

கபத்தித்கு

ஆறுபலம்

இரண்டு

தேனும்

கான்கு

பலமும் சேர்க்க

பலம்

ஸ்ரேஹ

மும் கலக்கவேண்டும்.
அல்லது பொதுவாகச் கூறுமிடத்து--தேன்
தைலம் இரண்டும் எவ்லெட்டு பலம், அதற்கு ஸம அளவு ஆமணக்
கன் வேரின் கஷாயம், சதகுப்பியின் கல்கம் அரைப் பலம், இந்துப்பு

அரைப் பலம் இவ்வாறு சேர்த்தும் இவ்வெளஷதத்தைப் பக்குவம்
செய்யலாம். இது மதுதைலகவல்தி என்று கூறப்படும். 2 இவ்வெள
ஷதத்தை வஸ்தி செய்வதற்குமுன் துடுப்பால் ஈன்றாகக் sade
விட்டு உடயோகக்கலேண்டும்,
இவ்வித
மேதோரோகம்,
குன்மம், இருமீரோகம்,

வஸ்இப் பிரயோகத்தினால்
ப்லீஹவ்ருத்தி, குடலில்

“4,
பிச்சிலவஸ்தி...-சரீரதா துக்களுக்குக் களிட்புசத் தன்மையை
யுண்டாக்கும் வஸ்தி ; இதை பிச்சாவஸ்இி யென்றும் கூறுவர்.

2.
யீல்

மதுசைலகலஸ்தி--தேன்,

பிரசானமாகைமால்

இது

தைலம்

மததைலசவஸ்.இ

இரண்டும்

இவ்வஸ்இ

மெனப்படுறது.

௮த்தி-0.]

. உத்தர கண்டம்.

மலம் மேன்மேலும்

சேர்ந்துவிடுதல்,

யாகும்; சரீரபலம், காந்தி,
'தீபகம், ப்ருஹ்மணம் என்ற
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உதாவர்த்தம்

இவை

நிவ்ருத்தி

இவைபும் விருத்தியாகும் ; வ்ருஷ்யம்,
குணங்களும் இதற்கு உண்டு, 27-93.

தீபநவஸ்தியும் அதன் சாக்ககளும்:--தேன், கெய், பால், எண்
ணெய் ஒவ்வொன்றும் இரண்டு பலம்; வெக்கரந்தையும் இநஈ்துப்பும்
தனித்தனி

கால்

பஃமெடை;

இவற்றாலான கஷாயத்தினால் பிரயோ

இக்கப்படுமி வஸ்.இி தீபூநவஸிதி எனப்படும்.
84,
யுகீதரத வஸ்தியும அதன் சாரக்தகளும்:--அமணச்சன் வேரின்
கஷாயம், தேன், ஏண்ணெய், இந்துப்பு, வசம்பு, தப்பிலி, மருக்காரை
'இவற்றைச் கூட்டி வஸ்.தியாகப் பிரயோடிக்கலாம்; இதற்கு யுகதாத
வஸ்தி எனப் பெயர்,2 85.
ஸித்தவலஸ்தியும்

அதன்

சரக்தகளும்:--பஞ்சமூலக்வாதம்,

தைலம், இப்பிலி, தேன், இந்துப்பு, அதிமதுரம் இவற்றை ஒன்றாகச்
கூட்டி வஸ்தி செய்யலாம்.
இது ஸித்தவஸ்தி
படும்,3

,

என்று

36.

நீநஹத்திற்தப் பிறத

சொல்லப்

பத்திய& சிரமம்: -சிரூஹவஸ்தி செய்து

'கொண்ட பிறகு உஷ்ண
ஜலத்தினாலேயே ஸ்நானம் செய்யவேண்
டும், பகலில் கிதஇிரை செய்தலைபும், அஜீர்ண முண்டாசக்கூடி.ப உண
வுகளையும்
விலக்கவேண்டும், மற்ற
பத்திய
விதிகளையெல்லாம்
அநுவாலனை வஸ்தியிற் கூறப்பட்ட விதமாகச் செய்யவேண்டும்,
37.
—

1.

SusacvG@—géoforé Bugs)

பேச்சி ஜாடராச்ணியை

விருத்தி செய்யச் கூடிய வஸ்தி.

2.

யுக்தரதவஸ்தி

யென்பது

ஒரு

பொருளைக்கொண்டு

ஏற்

பட்டதல்ல.

8. ஸித்தவஸ்இி-.--இச்த வஸ்தியைப் SrCu@sg agasre
ரோகங்கள்
நிவ்ருத்தியாவதும், தேகபலம் ஸ்திரப்படுவதும் கை
கண்ட விஷ பென்றெண்ணி இப்பெ:பபர் கொடுச்சப்பட்ட த.

>
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அத்தியாயம்.

—OCbtHCOo—-

உத்தரவஸ்தி விதி.
உத்தாவஸ்தியில் நேத்திர அளவு:--இனி உத்தரலஸ்தி யென்
னும் விஷயம் கூறப்டடுதறது:--இந்த வஸ்தி செய்வதற்கான கருவி
யில் நேத்திரம்! பன்னிரண்டு அங்குலம் நீளமாகவும், இடையில் ஒரு
கட்டுடன் கூடிய2,கவம், முல்லை மொட்டுபோன்ற முனையடையதாக
வும்,

ஒரு கடுகு

நழையக்கூடிய

தீவாரமுள்ள தாகவும் அமைக்கப்பட,

வேண்டும். 1,
உத்தாவஸ்தியில்
ஒளஷதம்
பிரயோகிக்க
போதுவிதி..-இருபசைந்துக்குக் குறைந்த வயஇனருக்கு ஸ்ரேஹத்தை இரண்டு
கர்ஷமளவாசவும்,

வாசவும்

அதர்கு

உக்தாலஸ்தீயில்

ரின் கொள்கை,
24,
உத்தா வல்தியைப்
வருஷூத்திம்குக் குறைந்த

ணம் ஸ்கேஹத்தையும்,
பலம்

மேர்டட்ட

ஒரு

பல மள

சாஸ்இரஞ்ஞ

,
பாயோகிக்தம் ழறை.--இருபத்தைந்து
வயதுள்ளவருக்கு இரண்டு கர்ஷப்பிரமா

அசற்கு

ஸ்கேஹத்தையும்

வயதினருக்கு

உட்செலுத்தலாமென்பது

மேற்பட்ட

வயதுள்ளவருக்கு

ஒரு

உத்தரவள் தியில் பிரமோூச்சலாமென்பது

சாஸ்திரமறிர்த
னவத்தியர்களின் சொள்சை,.
கிரூஹவஸ் திமீனால்:
் , குடல் முதலிமஓர்னைச் சுச்சம் செய்த பிரச, ஸ்நானம் போஜனம்
இலர்றால்

சகுத்தவாற

இிருட்திடைந்த

பிணியாளியை

முழங்கா

எளவு உயமமுள்ள அளனச்இல் , உட்சாரச்செய்து, ஏற்நதோர் சலா
சய மெசெஐ, அதில் எண்ணெய் முதலியவர்றைச் சடவி, ஆண்
-சுற்யினள் மெதுவாக

நனைத்து,

அர்த ச்வாரச்சைச்

சுத்தம்செய்து

“சொண்டு, அட்பால் ௨ஸ்.தீமீன் நேச்தர சத்தில் கெட்யைத் தடவி, மூத்
திரமார்ச்கச்தினுள் டெள்எபெள்ள அது ஆங்குஎபளவு பிரவே$ச்சச்
செய்து,

உடனே

எஸ்தீயை

அழுச்திவீட்டு,

பீரகு

மெதவாச

கேத்திரச்சத வெளியீல் இழுச்சல;ம். பிரகு உட்செலுத்திய ஸ்கே
ஹம் வெளிவர் தவீடுபாளூல், ௮நவாஸஊனஉஸ்்.திச்குப் பிரகு செய்ய
*ஷேண்6பென்ற வீதிச்சட்டட்டள்ள உடசாரக்ஃளை இதர்சும் நிறை
வேற்றலேண்டும்.
8-5],
1.

நேத்திரட்-இசைட்பர்ற் 269-உ.து டச்கம் பார்ச்ச,
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சிறுவர்களுக்தம் உத்தரவஸ்தியின் பிரமாணம்

முதலியது:---ஸ்.தரீகளுடைய கர்ப்பாசயத்தைச் சுத்தி செய்வதத்காகப்
பிரயோடச்கப்படும் வஸ்.இயின் கே.ததிரம் சனதஇில் சுண்டுவிரல் அள
வாகவும், நீளத்தில் பத்து அங்குலமாகவும், பயறு நுழை௰க்கூடிய

தவாரமுள்ள தாகவும் ௮மைக்கப்படவேண்டும்;
அதை
யோனியில்
கான்கு ௮ங்குலமளவு பிரவே௫க்கச் செய்யலாம்; ஞூ.த்திர மார்க்கத்தில்
உபயோடுக்கவேண்டி௰
கேத்திரம் புருஷர்களுக்கேற்ற
கேத்திரம்
போலவே மெல்லிதா யிருக்கவேண்டியதடன் இரண்டு அங்குலமளவே
உட்செலுத்தப்படவேண்டும்.
பாலர்களுக்கு ஞூ£த்திரக்ருச்ெம முத
லிய சில வியாதிகளில் பட்டும் உத்தரவஸ்தி செய்யவேண்டி வரும்;
அவர்களுடைய மூதத்திரமார்க்கத்தில் மெல்லிய சேத்திரத்தை ஒரு ௮ங்

குலம் நீளம் உட்செலுச்தலாம்; சறுவர்களுடைய ஞூத்இரமார்க்கத்தில்
நேத்திரத்தை ஜாக்கிரதையாய் கை ஈடுங்காமல் மெதுவாகப் பிரயோ
இக்கவேண்டும். ஸ்த்ரீகளுடைய கர்ப்பாசய தவாரத்தில் ஸ்கேஹங்
களை இரண்டு பலம் அளவிலும், ஞூ.த்திரமார்க்கத்தில் ஒரு பலம் ௮ள
விலும், பாலர்களுக்கானால் இரண்டு கர்ஷப் பிரமாணத்இலும் பிரயோ
இச்சவேண்டும்,

6-9,

ஸ்த்ரீகளுக்து

்

உத்தரவஸ்திசெய்யு மறை:--ஸ்த்ரீகளை

முழங்

கால்சள் மேலெழுந்து நிற்குமாறு கால்களை. மடித்துக்கொண்டு மல்
லாந்துப் படுக்கச்செய்து, அப்பால் அவர்களுக்கு உத்தர வஉ.ஸ்இயைப்

பிரயோடக்கவேண்டும்.
யது

வெளிவராமற்

அச்களால்
இரவ்யங்களை

முதலில்

பிரயோடுத்த

போனால் மறுபடியும்

உஸ்தியைப்
நூல்களால்

பிரயோகிப்பது

ஒளஷதம்

முதலி

சோசனகுணமுள்ள!

சலம்;

அல்லது

asi

சேதனத்

சுற்றிச் செய்யப்பட்ட பலவர்ததிடையவது

ஸ்சேஹல்களில் தோய்த்து யோணிமார்ச்கத்தில் இடமாய் நிற்குமாறு
சிறிது கேரம் அடைத்திருக்கலாம்.
மூத்திரப்பை முதலியவற்றில்
எரித்தலுண்டானால் ௮ட்பொழுது பாலுள்ள விருக்ஷங்களின் பட்டை
களைக் சஷாயமிட்டு ஆறிய பிறகு ௮தைக்கொண்டாவது,
பாலினாலா

வது உடனே உத்தரஉஸ்இியைச் கொடுப்பது அ௮வ௫யமாம். 10-12.
உத்தரவஸ்திக்து ஏற்ற ரோகிகளும் தகாதவர்களுக்:--பருடர்
களுக்கு சகல ஸம்பச்தமான
வியாஇகளையும், ஸ்த்ரீகளுக்கு மாத
1, சோதனகுணம்--இதுவே தேகஸம்சோ தனம்
இதைப்பத்றி 19-வத பக்கம் பார்க்க.

எனப்படும் ;
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[அத்தி-8

விடாய் ஸம்பந்தமான ரோகங்களையும் பரிஹரிப்பதத்கு உத் தரவஸ்இ
ஏற்ற சிதத்ஸையாகும்; ஆனால் பிரமேஹத்தினால் வருக்துபவருக்கு
எப்பொழுதும் உத்தரவஸ் தியைப் பிரயோ௫ப்பது உசிதமல்ல,
184.

உத்தரவஸ்தி

நன்த

நீறைவேநியதற்தம்

நிறைவேறததந்தம்

துறிகள்:--அ.நுவாஸலனம்
நன்கு ரிறைவேறியதாலும் முறைதவறி
செய்யப்படுவ தாலும் ஏ.த்படும் குணங்களும் இமைகளும் முறையே உத்
தரவஸ்தி ஈன்கு கிறைவேறியதற்கும் கிறைவேருததற்கும் ஸம்பவிக்
கக்கூடிய குணாகுணங்களாகும். மேலும் உத் தரலஸ்இயினாலுண்டா
கும் தீமைகளை ஸ்ரகேஹவஸ்தியைப்
பிரயோகித்துச் சமம் செய்ய

வேண்டும்.

144,

பலவர்த்தி:--ரேசன குணமுள்ள ஒளஷதச் சரக்குகளால் பிணி
யாளியின் பெருவிரலின்

வைத்து_விசேசனம்
எனப்படும். இதை
யோ௫ச்சவேண்டும்.

அளவுள்ள தாகச் செய்யப்பட்டு

குதத்தினுள்

செய்விப்பதற்கான நீண்ட குளிகை ₹*_லவர்த்
நெய்யால் ஸ்ஙிக்த்தமாகச் செய்து குதத்தில் பிர
154.

எட்டாவது அத்தியாயம்.

கல்யலிதி.
நஸ்யழம் ௮தன்

இரு பிரிவுகளு%:--காசியின்

வழியாகச்

செம்

யப்ப?ம் ஒளஷூதப் பிரயோகம் *£ஸ்.பம்' எனப்படுதிறது $ அதற்கே
₹நாவநம்” என்றும் பெயர், ரேசனம் ஸ்கேஹனம் என்று ஈஸ் பம் இரு
வகைப்படும் ழ தோஷங்களை வெளிப்படுத்தி தாதுக்களை இளைக்கச்
'செய்வதற்கான சி௫த்ஸை ரேசனம் என்றும், தாதுசக்களைப் போஷிக்

சச் செய்வது ஸ்கேஹனம் என்றும் கருதப்படும். இவற்றை முறையே
கர்ஷண, ஈஸ்யம், ப்ருஹ்மண ஈஸ்.பம் என்றும் கூறுவர், 1, 2,

நஸ்யத்திற்கேற்ற

காலழம்

தகாத

காலழம்.--சலேஷ்மச்

கோளாறாலுண்டாகும்
வியாதிகளில்
காலைவேளையிலும்,
மித்த
வியாதிகளில் நடுப்பகலிலும், வாதரோகங்களில் மாலைப்பொழுதிலும்
கஸ்யம் பிரயோசச்சலாம்;

யோகிக்கலாம் ; ஆனால்

இவ்வாறு பகற்பொழுதிலேயே

வியாதி

உக்£ரமாயிருக்தால்

சஸ்ய முப

இரவிலும்

பிர

அத்இ-8.]
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“யோகிக்கலாம். போஜனம் செய்தவுடனே ஈஸ்பகர்மம் செய்யக்கூடாது;
மேலும் மாரிகாலத்திலும், இலங்கனம் அல்லது விரேசனம் முதலிய
கர்ஷஹண
கூடாது.

இகிக்ஸைகள்
8, 3h.

செய்திருக்கும்போதும்

ஈஸ்பம்

பிரயோஇக்கச்

,

நஸ்யத்திற்தத் தகாதவர்கள்:--புதிகாச
பிரதிச்யாயத்தினால்!
பிடிச்சப்படுபவர், கர்ப்பிணிகள், இரு தரிம விஷத்தின் ஸம்பர்தத்தினால்
அன்பப்படு_வர், அஜீர்ண ரோ௫கள், வஸ்தியை அப்பொழுதே பிரயோ
இத்துக்கொண்டவர், ஸ்கேஹங்களையாவ து ஜலத்தையாவது,
௮ஸவம்
மூதலிய மத்யவகைகளையாவது
உட்கொண்டவர்கள்,
அதிக
Aare
கொண்டவர், மனத்துயரமுள்ளவர், காவறட்சியுள்ளவர், ஜெவர்கள்,

குழந்தைகள்,

மலஜலாதிகளை

வெளிலிடாமல் ௮டக்கக்கொண்டிருப்

பவர், ஸ்கானம் செய்தவர், ஸ்சானம் செய்யப்போகிறவர்கள்

௫ம் ஈஸ்ய சிதித்ஸைக்கு உற்றவராகார்,

இவர்

யாவ

&--5.

நஸ்யந்திந்து ஏற்ற வயது:--எட்டு வயதான
றுவர்களுக்கும்,
அதற்கு மேத்பட்ட வயதினருக்கும் ஈஸ்:பம் பிரயோடிக்கலாம்; ஆனால்
எண்பது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதினருக்கு ஈஸ்.ப சிகிச்ஸை
நன்மை செய்யாது.

6.

விரேோசன நலஸ்யத்திந்கான ஒளஷதங்கள்:--மிகவும் தஷ்ண
-வீர்யமூள்ள னதலங்களைச்,கொண்டாவது, தஷ்ணவீர்யமுள்ள சாக்கு
களால் பக்குவம் செய்யப்பட்ட ஸ்கேஹங்கள், கவா தங்கள், ஸ்வாஸ்
கள் இவற்றாலாவது விசேசன ஈஸ்யத்தைப் பிரயோடுச்சலாம்,
Td.

விரேச்ன நஸ்யத்தின் மாத்திரைகள் :--காசியின் தவாரங்களில்
விரேசன கஸ்யத்திந்கான ஒளஷதத்தில் எட்டுத் துளிகளை விட்டால்
உத்தம மாத்திரை. யென்றும், அறு துஸிகளை விட்டால் மத்பம மாத்
Bor யென்றும், நான்கு துளிகள் விட்டால் ஹீனமாத்திரை யென்

றும் கூறப்படும், 84.
நஸ்யேளஷதத்திற்கான

சாரக்தகளின்

பொது

அளவுகள்:--

மஸ்யத்திற்காகப்
பக்குவம் ' செய்யப்படும் ஒளஷதங்களில் தஷ்ண
-வீர்யமூள்ள
ஒளஷதச்சரக்குகளை
ஒரு
சாணப் பிரமாணமாசவும்,
காயத்தை ஒரு யஃப்பிரமாணமாகவும், இச்துப்பை ஒரு மாக்$ அளவாக
1.

பிரதிச்யாயம்-- 14-வது பச்சம் பார்ச்ச.
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வும் சேர்க்கவேண்டும்; மேலும்

[அத்தி-8.

திரஉப்படொருளான

பாலை எட்டு சாண

மும், ஜலத்தை மூன்று கர்ஷமும், மதுர ரஸமுள்ள வஸ்.துச்களை
sia மெடையாசவும் சேர்க்கலாம். 9—10},

ஒரு

விரேசனநல்யம்
இரண்டூ விதம்:--சிரோவிசேசன
கஈஸ்யமா
னது] *அவபீடம்?, *ப்ரதமகம்? என்று இரு வகைப்படும்; இந்த ஈஸ்
யங்களை

அததற்கேற்ற

பிணியாளிகளையறிர்து உபயோ௫ிக்கவேண்டும்.

(1) கல்கமாகச் செய்த ஒளஷதச் சரக்குகளை ஈன்றாகப் பிழிந்து வரும்
சாற்றை அவ்வாறே நா௫ியினுள் செலுத்துவீது *அவமீட sev’?
எனப்படும்; அவ்வாறு சாறு பிழிவதற்கான ஒஷதி ,தீஷ்ணகுணமுள்ள
தாயிருச்சவேண்டும்.
(2) அடியில் ஆறு அங்குலம் நீளமுள்ளதாசக:

வும், முனையில் இரண்டு ளையாகப் பிரிர்து இரண்டு முகங்களுடைய
தாகவும் செய்யப்பட்ட ஒரு குழாயினுள் தஷ்ணகுணமுள்ள ஓளஷூதச்
சரக்குகளாலான சூர்ண த்தை ஒரு கோலப்பிரமாணம் சேர்த் து,குழாயின்
இரண்டு முனையுள்ள பாகங்களைப் பிணியாளியினுடைய காசியின்
இரண்டு சதவாரங்களிலும் சிறிது செலுத்தி, அதன் அடிப்புறத்தை
வைத்தியன் தனது
வாயினால் ஊதி, அக்குழாயினுள்ளடங்ப
சூர்

ணத்தை

ரோடயின்

நஸ்.பம்?3 ஆகும்.

ஸுூக்குக்குள். செலுத் 'தவேண்டும்;

இது £ப்ரதமா

11-18.

விரேசன நல்யத்திறதரிய ரோகங்கள்: தோள்களுக்கு மே.
ஓள்ள அவயவங்களைப்பத்றிய வியாதிகள், கபத்தின் கோளாரால்
ஸம்பவிக்கும் ரோகங்கள், தொண்டைக்கம்மல், அரோசகம், பிரதிச்
யாயம், தலைவலி, பீசஸம், சோகை,

அப்ஸ்மாரம், குஷ்டம் இந்த வியாதி

களில் விரேசன ஈஸ்யம் தகுந்ததாம்.
டம்

வீசேசன ஈஸ்யத்தினால்

முள்ள தோஷங்கள்
அம் சொல்லப்படும்,

2.

14,15.
சரஸ்ஸஹிலும்

வெளிவருவதால்

அவமீடம்- பச்சிலை

அதற்கு ஸமீபத்திலு

அது *சிரோவிரேசனம? என்
.

முதலியவற்றின்

சாற்றைப்

பிழிந்து.

இந்த ஈஸ்யம் செய்யப்படுஉதால் இ.து *அவமீடம்? எனப்படுறெது.

8.

ப்ரதமகம்--வாயால்

ஊதி

ஓளஷதத்தை

தால் இது ப்ரதமாம்? என்று சொல்லப்படுகிற து,

உட்செலுத்துவ

4 5§-8.]

உத்தர

கண்டம்.
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பாலர் ழதலியவருக்கேற்ற நீஸ்யம்:--பயந்தோர்; ஸ்திரீகள்,
சரீ; மெலிவுற்தவர்சள், பாலர்கள் இவர்களுக்கு ஈஸ்யம் செய்யவேண்டி.
யிருச்தால் ஒளவுதச்தை ஏதேனும் ஸ்கேஹத்துடன் கலந்துபயோ
கிக்கவேண்டும் ; என்றால் ப்ருஹ்மண ஈஸ்மம் செய்யவேண்டும், 155.

அவபீட நஸ்யத்திந்கேற்ற வியாதிகள்:--தொண்டையைப் பந்
திய வியாதிகள், கருமி ரோகங்கள், ஸக்சிபாதம், ௮இக
நித்திரை,
விஷமஜ்லரம், மனோ வியாதிகள் இவற்றில் ௮அவபீட சஸ்யம் ஏற்றதா
கும், 163.

ப்ரதமத நஸ்யத்திந்கேற்ற பிணிகள்:--இவ்வெளஷூதம் மத்த

கஸ்யங்களைப் பார்க்தனும்
அதிக தஷ்ண
வீர்யமுள்ளதாகையால்
மிகவும் உக்ரெமான வியாதிகளிலும், மூர்ச்சை யடைச்திருக்கையிலும்,
தைர்மசாலிமான
வைத்தியர்சளால் சூர்ணச்தைக்கொண்டு ப்ரதமர
நஸ்யம் பிரயோகச்சத் சகுந்தது.

174.

சில வாதரோசங்களுக்கேற்ற நஸ்யம்:-- சுக்கு, வெல்லம், திப்
பிலி, இந்தட்பு, இவர்ன.ற ஜலம் விட்டு அரைத்து,

கஸ்மமிட

நேத்திர வியாதிகள்,

இரஸம்

காது கோம்கள்,

பிழிக்து

காசியைப்பற்றிய

கோளாறுசள், சிரஸ்்ஸைப் பற்றிய ரோகங்கள், முகவாய்க்கட்டைப்
பிடிட்பு, மக்யாஸ்.தம்பம், சளக்ொஹம், கைகளிலும் தேகத்தின் பாரி

சங்களிலும் ஸம்பலிச்கும் பீணிகள் இவை சாந்தமாகும்,

மனதைப்பந்ரிய

ரோகங்களுக்கேற்ற

18, 19.

:

நஸ்யம்: இலுப்பைப்

பூவின் சாறு, இட்பிலி, வசம்பு, மீளசு, இந்துப்பு இவற்றை உஷ்ண
ஜலம் விட்டு அரைத்து ஈஸ்யம் செய்ய மூர்ச்சை
முதலியவை கில்
ரு.த்தியாம், புத்திக்சு.2 செஸிவு உண்டாகும் $; அபஸ்மாரம், உன்மா
தம், ஸந்நிபாதம், அபந்திரம் இலையும் நீல்கும், 205.
சோம்பலைப் போக்தம் நஸ்யம்:--இந்துட்பு, வெள்ளைமிளகு,
கடுகு,

கோஷ்டம்

இவற்றைச்

செம்மறியாட்டின்

மூத்திரத்தினால்

அட்டி சாறு பிழிந்து ஈஸ்டமிட சோம்பல் கிவ்ருத்தியாகும், 213.
ப்ரதமந நீஸ்யேளஷதம்:--ரோஹித மென்ற செங்கல்மீனு
டைய பித்தத்தில் பாவனைசெய்த இந்தப்பு, வசம்பு, மிளகு, இப்பிலி,
1.
ஏழாவது

மச்யாஸ்தம்பம்
அத்தியாயச்தில்

முதலியவர்ரைப்பம்றி
விவரம்

பார்க்க.

பூர்வகண்டத்தில்
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

[அ த்தி-8.

சுக்கு, தக்கோலம், வெள்ளுள்ளி, குங்குலியம், சிறு தேக்கு இவற்றைச்
சூர்ணம் செய்து, ப்ரதமக ஈஸ்பமாக உபுயோடக்கலாம், 22, 28.
ப்ருஹ்மணஈஸ்ப
நஸ்யம்:--பிறகு
இரண்டுவித ப்நஹ்மண
ஸ்நேஹனகஸ்ய
கூறப்படுகிறது: -ப்ருஹ்மணமென்னும்
முறை
மானது *மர்சம்? ப்ர இமர்சம்”? என்று இருவகைப்படும், 2,
மாச் நீஸ்யந்தின் மாந்திரைகள்:--எட்டு சாணங்கொண்ட ௮ள
வில் ஈஸ்யெளஷதம் உபயோகிக்க படுமானால் அது மர்சநஸ் பத்தின்
இதத்சே . தர்ப்பணமாத்திரை டென்றும்
உத்தம மாத்திரையாகும்.
பிரயோடச்கப்படு
நஸ்பெளஷதம்'
கான்கு சாணமஎளவில்
பெயர்,

மர்சத்தின் மக்பமமாத்திரையாகும்; ஒரு சாணப்பிர
அது
மானால்
மாணமுப்யோகிக்கப்பமானால் ௮து ஹீனமாத்திரையாகும்.
அந்தந்த
சோகியினுடைய சரீரத்தின் தேஷச்கூறு பாடுகளையும் பலா பலங்களை
யும் அறீச்து இம் மூன்றுவித அளவுகளில் எசகேனும்
ஒன்றைபனு

-ஸரித்து காசியின் ஒவ்வொரு

சத்வாரத்திலும்

அவ்வளவு

தையும் இரண்டு மூன்று வேளை பிரயோ௫ப்பது ஈலம்,

மர்ச்ம் செய்யவேண்டிய

நாட்களின்

ஓஒளஷதச்
95, 26.

ழறை:--ஒன்று

விட்டு

ஒரு நாளாவது, இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறையாவது,
மூன்று
காட்களுக்கு ஒரு முறையாவது, நான்கு நாட்சளுக்கு
ஒரு தடவை
யாவது, ஐக்து அல்லது ஏழு இனங்களுக்கு ஒரு முறையாவது மர்ச

கஸ்யத்தைப் பிரயோ௫இக்கல)ம்.

மாச - விரோன
மார்ச கஸ்.பத்தைப்

27.

நலயங்களால்

நே?டு$

பிர போடுக்சைபில் மற்றொரு

யைப் பிடித்துக்சொண்டிருப்பது

அவூபம்;

அபாயங்கள்:

மனிசன்

பிணிபாளி

ஏனெனி௰

உள்ளடல்

இப தோஷங்கள் மர்ச சிகித்ஸையினால் மிகவும்
எெப்பப்படுதி௪் றன
வாதலின் இதில் ஆபத்துக்கள் அநேக விதமாய் கேரிடுவதுண்டு,
இவ்
- விதமாகவே
சிரோவிசேகமென்கிற
சேசனகஸ்பத்திலும்
அபாயங்க
கள் ஸம்பவிக்கும்,
28,
6

மர்ச - விரேகங்களாலுன்டாதுக் தீ ங்க களுக்து

மர்சஈஸ்.பத்தைப்

பிரயோ௫ிப்பதால்

தோஷங்கள்

நிவாரணம்;
கள-ப்பிவிடப்

பட்டு நேரிடும் தீங்குகளை கிவ்ருத்தி செய்வதற்காக வமனடகிக்ஸை
பும், விரேசனஈஸ்பமும் செய்வது
நலம்,
அவ்விதமே
ரேசனகஸ்

955-3)

உத்தா கண்டம்.

யத்தினால்

ஸம்பவிக்கும்

உண்டாறெ
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தோஷக்ஷூயத்சைச் காணமாசக்

அபத்துச்சளில்

நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு

சொண்டு

ஆலோடத்து

ப்ருஹ்மண ஈஸ்ய சி ளைமைச் செய்யவேண்டும்,
29,
ப்நஹ்மணநஸ்யத்திற்தரிய
பிணிகள்:--சரஸ்ஸைப்
பற்றிய
வியாதிகள், சாசிமைப்பத்றிய வியாஇகள், கேத்திரோகங்கள், ஸார்
யாவர்த்தம், 1
அர்த்தாவபேதம், பல் கோய், பலக்குறைவு, மர்யாஸ்தம்
பம், கைகசோாயும் தோள்களையும் பற்றிய வியாதிகள், காக்கு வறண்டு
போதல், சாதிரைச்தல்,
வாதவியாதி, சந்தவியாதி,
அகாலத்தில்
தலை கரைத்தல், தலை மயிர்களும் மீசை முதலியவைகளும்
உதிர்ச்து
விடுதல் இவ்வியாஇிகளில் ஸ்ரேஹங்களாலாவது,
மதுரமான
வேறு
பசார்த்தங்களைக்கொண்டாவது
ப்ருஹ்மணாஸ்யம் செய்யவேண்டும்,

80-81.
ஸுூரீயாவர்த்தம்

ழதவியவற்றில்

ப்நஷ்மணநஷ்யம் :-குங்-

குமப்பூவை
மெய்யிற் பொரித்து அத்துடன் ஸம அளவு சர்ச்கஷர
யும் சேர்த்து, பாலில் குழைத்து
ஈஸ்யமீட
வாதரச்தத்இனால் புரு
வம், சன்னம், நேத்திரம்,
சரஸ், காது இவற்றைப்பற்றி யண்டாகும்
ஸுடர்யாவர்த்தம்,
ஒற்றைத்தலைவலி முதலிய கோய்கள்
நிவ்ருத்தி
யாகும்.
அல்லது அ௮ணுதைலத்திஞலாவது, 2? காராமண தைலத்தி

1.

ஸுடுர்யாவர்த்தம்--இது

முதலான

வியாதிகளின்

விவரத்

தைப்பற்றி பூர்வசண்டத்தில் ஏழாவது அ.த்தியாடத்திற் பார்ச்ச.
2.
௮ணுதைலம்--அநேகம் சரக்குகளைச் சேர்த்து
நஸ்டீமீடு
வதற்சென்று பக்குவம் செப்யப்ப€ம் ஒருவித
தைலம்,
[சிறுபாலை
அல்லது
ஜீவர்தியென்னும்
கொடி,
வெட்டிகேர்,
.தேவத:று,
கோரைக் இழங்கு, இலவங்கப்பட்டை, விளாமிச்சை, ஈன்னாரி,
சந்த
னம், மாமஞ்சளின் டட்டை,
அ.திமதரம், பெருங்கோரைக்கக்கு,

அஇற்கட்டை, தீரிபலை, வரள் சாமரை,

பில்வம்,

சருகெய்தல்,

சண்

டங்கத்திரி, பெருமல்லிசை, அனை ௨ணக&், சிறு மல்லிகை, சிறு௮மு
துணை, வாட்வீடங்கம், இலஉங்சப்பச்
தரி, இர்நேலம்,
அமேணுகம்,
தர்மரையின்
தாது
இச்சரச்குகளோ
ஸமபாகமெடுத்து,
அவர்றில்
அறு மடங்கு ஜலம் சேர்த்துச் காம்ச்சி வடிச்கட்டி,
இச்சஷாய2தில்
பத்திலொரு பாகம் தைலம் சேர்த்துச் காய்ச்சவேண்டும்,
இல்வாழு
uggiga_ma
இகசே சஷாயச்சினால்
அத்தைலச்சைக்
காட்ச
வந்து,
பத்தாவது தடையில் அச்தைலச்சிச்கு
எமபாசம்
கெல்
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[அச் இ-8.

னாலாவது!1; மாஷதைலத்தினாலாவது, 2, அந்தந்த ஒஷதஇிகளைச் சேர்
த்து பக்குவம் செய்த கருதங்களினாலாவது மேற்கூறிய ரோகங்களில்
தஸ். பமிடலாம். 82-54.
வாத-பித்த-கபங்களில் தனித்தனி யுபயோகிக்கக்கூடிய
நஸ்
யங்கள்:--சபஸம்பந்தமான வியாஇகளிலும் மற்றத்
தோஷங்களு
ter
கலந்து
பிரகோபமடைக்த
வாததோஷச்தினுலுண்டாகும்

வியாதிகளிலும் தைலத்தையும்,

வாததோஷத் இனாலேயே

கும் சோகங்களில் கொழுப்பையும்,

“ ஸம்பவிச்

பித்த ரோகங்களில் நெப்

லது மஜ்ஜைபயையும் நஸ்பமாயுபயோகிப்புது நலம்,

பார்ச்வ வாயு ழதலிய வாத

ரோகங்களுக்கேற்ற

உளுந்து, காஞ்சொறி, சற்றரச்தை,

௮ல்

85,

நல்யம்:-

இற்றாமுட்டி, ஆமணக்கு, காலட்

டம்புல், அழுக்கிறாவ்கிழங்கு இவற்றை ஸமபாகம்
சேர்த்து
க்வாதம்
செய்து,
அதில் சிறிது காயமும் இந்துப்பும் சேர்த்து,
அந்த
கவா
தத்தை
யெடுத்து,
இளஞ்சூடாயிருச்கையிலேயே . கஸ்யமிட்டால்

நடுச்சலுடன்
அபபாஹுகம்

கூடிய

பார்ச்வ வாயு,

இவ்வித

அர்திதவாதம்,

வாதவியாதிகள்

மக்யாஸ்தம்பம்,

நிவ்ருத்தியாகும்,

86, 37.

மர்ச-ப்ரதிமர்சங்களின்
பேதங்கள்: பெரும்பாலும்
wie
சஸ்யத்திந்கான ஒளஷதங்களைக்கொண்டே ப்ரதிமர்சமும் செய்யப்
படும்,

ஆனால்

தான்

இரண்டுக்கும்

ஓளஷச௫ப்

பேதமேற்படுகின்றது.

பிரயோகத்தின்

ப்ரதிமர்சத்தில்

அளவில்

ஸ்கேஹெளஷதங்

களை ஒல்லொரு காசித்வாரத்திலும் இரண்டிரண்டு பிக்துக்கள் விட
வேண்டும். ஸ்நேஹ வஸ்துவில் ஆள்காட்டி விரலை இரண்டு கணுச்
கள் மட்டும்
தோய்த்து எடுக்க அவ்விரலிலிருக்து எவ்வளவு
ஸ்நே
ஹம் விழக்கூடுமோ
மான
பிந்துக்கள்

மர்சசஸ்யத்தில்

அதுஒரு பிந்து”
எனப்படுகிறது,
இவ்வித
எட்டு சேர்ந்தால்
ஒரு சாணப்பிரமாண மாகும்.

ஸ்நேஹங்களை

சாணப்பிரமாணமும்,

ப்ர இமர்சத்தில்

இரண்டு பிர் துக்கரம் உபயோகிக்க வேண்டும்,

88-20,

எர்ட்டுப்பாலையும் ஊற்றி,

மாத்திரம்

இறுதியிம் தைலம்

மிகும்படி

யாகக் சாய்ச்சி யிறக்கிவிடவேண்டும், ௮து ௮ணுதைலமுறையாம்.]
1. சாராயணதைலம்--178-வ.த பக்சம் பார்க்க,
2.

மாஷ தைலம்--175-வது பக்கம் பார்க்க.

58-8)

உத்தர

ப்ரதிமர்சத்திந்கேற்ற
“சென்று பதினான்கு

கண்டம்,
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ஸிமயநீகள்:--ப்ரஇமர்சம்

காலங்கள் வைத்திய

செய்வதற்

சாஸ்இர வல்லோரால் ஏற்ப

டுத்தப்பட்டிருக்கன்றன; அவையாவன :--(1) விடியற்காலம், (2)
பற்களைச் சுத்தி செய்த பிறகு, (8) வீட்டிலிருச்து வெளியில் வேலைக்
காகப் புறப்படும் கேரம், (4) வ்யாயாமம் முடிந்த பிறகு, (5) வழிஈட
ந்த பிறகு, (6) yorrishs
ge

பிறகு, (7) மலவிஸர்க்கச் இற்குப் பிறகு,

(8) மூத்திரலிஸர்க்கத்திற்குப்

பிறகு, (9) கேத்திரங்களுக்கு

அஞ்

ஜனம் உபயோடுத்த பிறகு, (10) கபளக்ரஹம் 1 மூடிந்த பிறகு, (11)
போஜனம் செய்தபிறகு, (12) பகலில் ds Gear Orig apes Ine,
(189)

வாந்தி

செய்த

41-42,
Cote
பிரயோகித்த

வருமானால்
யென்று

பிறகு,

(14)

மாலைநேரம்

மாத்திரையறியுழபாயம்
ஸ்கேஹ

வஸ்து

அப்பொழுது
கூறலாம்.

சிறிது

அதை

மூக்கினால்

என்பலையாம்.

முதலியது :-- மூக்கினுள்

உறிஞ்சும்பொழுது

ப்ரதிமர்சத்தின்
உறிஞ்சும்போது

வாயினுள்

ஒரு

மாத்திரை

வாயில்

வரும் சஸ்

யெளஷதம் முதலியதை அப்படியே துப்பிவிட வேண்டும், 48, 44,
ப்ரதிமரீச்த்தீன் உபயோகங்கள்:--கேகம்
மெலிச்சவர்களுச்
கும், காவறட்சி யுள்ளவருக்கும், பாலருக்கும், வயது சென் ஐவர்களுக்
கும் ப்ரதிமர்சம்

பிரயோடக்கத்

யவங்களில் உண்டாகும்

தக்கது.

தோளுக்கு

பெரும் பான்மையான

மேலுள்ள

அவ

வியாஇகளுக்கும் ப்ரதி

மர்சமே ஏற்ற
நஈஸ்யமாகும் ழ இதை
மூறைப்படி
யபயோத் தவம்
தால் ஈரை திரை முதலிய விகாரங்களை: யுண்டாக்கும் மெச்தனமும்
இக்கிரத்தி லுண்டாகாது; நேத்திரம் முதலிய இ௫்த்ரியங்களும் பலம்

பெறும். 453.
மயிர் நரைத்தலைப்

போக்தம் நல்யம்:--தான்றிக்காய், வேம்பு,

பெருங்குமிழன், கடுக்காய், 'கறுவிலி, காகோலீ இவை ஒவ்வொன்றும்
தைலத்தில் சேர்த்துக் காய்ச்சப்பட்டு ஈஸ்யமிடப் படுமானால் மயீர்கள்
கரைப்பதைப் போக்கும்.
46.

நல்யம் சேய்யு
1.

முறை:--ஈஸ்யத்தை

கபளக்ரஹம்--இதன்

10-வது அத்தியாயத்திற் பார்க்க

விவாச்தை

நன்கு
இதே

கிறைவேற்றும்
கண்ட த் இல்

28%
முழை

சார்ங்கதர.ஸம்ஹிதை.
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இங்கு கூறப்படுகன்றது:-ஈஸ்யம் செய்வதற்கான பிரதேசம் அதி

ச வாயு வீசாத்தாகவும், புழுதி முதலியவற்றால்

இருக்கவேண்டும்.

அழுக்கடையா ததாசவும்

பிணியாளியான௰ன் பற்களை முன்னதாய்த் தலச்

இக்கொண்டு சோதன

சிகித்ஸைமைச்

செய்து சரீர த்தையும் நிர்மலமாக

வைத்தக்கொள்ளவும் ; பிறகு வைத்தியன்
' தாமபானத்தினால் தொண்
டையைச் சுத்திசெய்து, முகத்தையும் வியர்க்கப்பண்ணி, அப் பிணி
யாளியை மல்லாந்துப் படுக்கவைத்து, தலையைப் பின்புறண்கச் சாய்ச்
கச்சொல்லி, கை கால்களையும் ஈன்றாக நீட்டிக்கொள்ளச் செய்யவும்;

பிரகு வைத்தியன் கோயாளியின் கண்களை வஸ்.திரத்தினால் மறைத்
துச் கட்டி, மூக்கின் முனையை உயரச் தூக்கி ஈஸ்யத்சைப் பிரயோ
இக்க வேண்டும் த

இளஞ் சூடான

ஓஒளஷதத்தைப்

பொன்

வெள்ளி

முதலியவற்றாலான சிறிது நீண்ட சிப்பிமீனாலாவ.து, முத் தச்சிப்பியினா
லாவது,

பஞ்சு முதலியவற்றில்

யுக்தியினாலாவது

ஒரு

தேய்த்துக்கொண்டாவது,

தடவையிலேயே

ஸூக்குக்குள்

வேறுவித

தாரையாக

விடவேண்டும்.
ஈஸ்யங்கள் பிரயோடச்கப்படுகையீல் தலையை அசைச்
கல், கோபித்தல், பேசுதல், மூக்கை உறிஞ்சுதல், சரிததல் இவைகளும்

கூடா $; இவற்றைச் செய்தால், மூக்கில்

பிரயோ௫இத்த

ஸ்ரேஹம் உட்

செல்லாது ; அதனால் இருமல், பிர இச்யாயம், தலைநோய், சண்ணோய்
முதலியவைகளும்
ஸம்பவிக்கும்.,
தொண்டைக்கு
மேற்புறத்திலும்
மூக்கன் அடித்வாரத்திலுமூள்ள ச்ருங்காடகம் 1 என்கிற பாகத்தை

ஒளஷதம்
மூக்€ல்

நன்றாகப்

பரிசித்து

ஈரமாக்குமளவும்

வைத்துக்கொண்டிருக்சவேண்டும்;

௮

அதை

அவ்விதமே
விழுங்கச்

கூடாது; அவரவர்களுடைய
சக்இிக்கயன்றவாறு ஐந்து மாத்திராக
லமேோ, ஏழு மாத்திராகாலமேோ, பத்து மாத்திரா காலமோ ஓளஷதச்தை
நாசியினுள்
சேர்ந்துள்ள

வைத்துக்கொண்டிருந்து
கா,
முகம்
இவற்றுள்
கபம் மு.சலிய இரவங்களை உட்கார்ந்துசொண்டு காறித்

தப்பி விடவும் ; மூக்கன் வலது புறத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு இடது"
மூக்கை

இடது

பச்சவாட்டிலும்,

இடது

காசியை அழுத்திக்கொண்டு

1. ச்ருங்காடகம்: மூகன்
உட்புறத்து
தவாரமும்,
காது,
சண், தொண்டை
இவற்றின் தவாரங்களும் ஒன்று கூடும் இடம்;
அகையீனாலேயே காற்சந்தியைச் குறிப்பிடுவசான ச்ருங்சாடகம் என்
க பெயர் அவ்விடத்திற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட தென் றறிக,

2 588.)
வலது

உத்தர கண்டம்.

நாசியை

வலது

அனால் தனக்கு

பக்கவாட்டிலும்

நேர் எதிரில்
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இந்சக்கூடாது.

இந்தவேண்டும்;

ஈஸ்யம்

நிறைவேறிய

வுடனே மன வருத்தமுண்டாவதையும், இரஜோகுணம்
முதலியவற்
நின் எழுச்சியால் கோபம் நேரிடுவதையும் விலச்கவேண்டும்; நாறு
சிமிஷங்களளவும் கித்திரையின்றி மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டிருக்ச

வும்.

விரேசன ஈஸ்யம் செய்த பிறகுகூட

டியதுடன்? தூமபானழாவது,

இவ்விதம் பண்ண

கபளக்ரஹமாலது செய்வது

வேண்

ஹிதமாகும்.

47-50.

நஸ்ய% நன்த

பிரயோகித்ததற்த .மன்று முக்கியக் தறிகளுக்

பிறது சேய்யவேண்டிய
பட்டதற்கு மூன்று

உபராரங்களும்:--முறைப்படி

முக்கியமான

குறிகளை

சாஸ்

சஞ்ஞார்

ஈஸ்யமிடப்
கூறுவர்,

அ௮வை--சுத்தியோகம்,
ஹீரயோகர், அதியோகம் என்பவைபாம், (1)
மனது இலகுவாயிருட்பதாக உணர்ச்சியுண்டாதல், காச, செவி, கேத்
இரம், தொண்டை முதலிய அவயவங்களிலள்ள
தவாரங்கள் சுத்த
மாதல், நிவ்ருத்தி செட்யவேண்டிய௰ வியாதி
சாத்தமாதல், மனதும்
இர்த்ரியங்களும் தெளிவடைதல் என்னும் இவை சிரஸ்ஸ-ு சத்திபான
தீன் குறிகளாம்.

(8)

கண்டச்திர்கு

மேலள்ள

அவயவங்களில் ஒரு

விதமான அரிப்பு, ௮வ்வவயவங்களில் ஏதேனும் கூவுசளுண்டாசல்,
டாசமாயிருப்பதுபோலக் தோற்றுதல், கண், மூக்கு முதலிய இச்த்ரிய

தீவாரங்களிலிருக்து கபம் அதிகமாகக்

சஏிதல்

என்பவை

இரஷ்ஸு௰

வேண்டியவளவு சுத்தியாகாமலிருப்பதை--என்றால் ஹீசயோகத்தை-அறிவிக்கும் குறிகளாம்.
(8) உருபெ
ஞூளை போன்ற
பதார்த்தம் .
மூக்கு முசலான இிலிருர்து வெளி வருதல், வாயு விருச்தியாதல், இம்

தீரியங்கள்

ப்ராச்தியடைதல்,

சிரஸ்ஸு

சூனியமாயிருப்ப துபோலத்

தோற்றுவது என்னும் இவை சரஸ்ஸு மி தமிஞ்சி சத திசெய்யப்பட்ட,
தன் குறிகளாம்.
சரஸ்ஸு
நன்கு சுத்தமாகாமலிருக்கால்
கபஹர
மான ிகித்ஸையும், மிசமிஞ்சு சுத்தி செய்திருந்தால் QT SON ToT eer

சத்ஸையும் அனுகூலமாயிருக்கும்;

ஸம்பத்தமான

ஒளஷ தத்தை

நஸ்யத்தில்

ஈன்கு

சுத்தியாயிருந்தால் க்ருத்

ஈஸ்.பமாக உபயோகிப்பது

அதிஸ்நிக்த்தக்

மிதமிஞ்சி ஸ்ரேஹ ஈஸ்பத்தைப்
19

தறிகளும்

அதன்

பிரயோடுப்பதால்

சலம். 57-01.

பரிஹாழம்:-சுபம் ௮இகமாகச்
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கதியும்;

சிரோபாரமுண்டாகும்;

| [அத்தி 9,

இந்த்ரியங்கள்

விகாரங்சொள்ளும்,

இவ்வித லக்ஷணங்கள் ஸம்பவித்தால் அப்பொழுது

யத்தைப்

பிரயோடுக்கவேண்டும்;

சரீரத்திற்கு

ரூக்ணமான

ஸ்நிக்த்தக்

ஈஸ்

சன்மை

ஈஸ்யத்திற்குப் பிறகு
அஹாரங்களையும் கொடுத்த,
யுண்டாக்காத
624.
செய்யவேண்டிய இதா உபசாரங்களையும் செய்யவேண்டும்,

பஜ்ச் கரீமங்கள்:--இதுவரையிலும் வமனம், விசேசனம், கிரு
ஹவஸ்தி, அநுவானனவஸ்தி, நஸ்யம் என்று -சரீரத்தைச் சத்தி செய்
வதற்கேற்ற ஐந்துவிகமான சிடுத்ஸாஏிரமங்கள் கூறப்பட்டன; இவ்
வைந்தையும் முனீச்லரர்கள் *பஞ்சகர்மங்கள்” என்பார்கள், 084,

ஒன்பதாவது

அத்தியாயம்.

தூமபான
ஆறுவித

விதி,

தாமங்கள்:--வியாதிகளில்

மானது சமனம்,ூப்ருஹ்மணம், சேசனம்,

பிரயோ௫இக்கப்படும்

காஸஹரம்,

தாம

வாமனம், வாண

தாபனம் என்று ஆறுவிதமாகச் கூறட்டட்டிருக்கன்ற
த: சமனமென்
னும் தாூமத்திற்கு *மத்யமதூமம்*, ப்ராயோகெ தூமம்? ஏன்று வேறி
ரண்டு பெயர்களுண்டு,
அவ்விதமே ட்ருஹ்மணத்திற்கு (ஸ்கேஹன
அமம்,” *மருதுதாமம்? என்றும் வேறு இரண்டு பெயர்கள் வழங்கப்
படும். சேசனதூமத்திற்கும் *சோதன தூமம்,” 'தீஷ்ணதாமம்? ஏன்று

வேறு பெயர்கள் உண்டு,
தாமபானத்திந்தத்
வன்,

பயந்தவன்,

கொண்டவன்,

1-2,
தகாதவர்கள்:--மிகவும்

துயரமுள்ளவன்,

விரேகச௫த்ஸை

அப்பொழுதே

செய்துகொண்டவன்,

விழித்தவன், நாவறட்சியுள்ளவன், சரீ ரதாபமுள்ளவன்,

சோர்க்துபோன
வஸ்தி

செய்து

இரவில் சண்
வாய்உலர்க்து

வருர்துபவன், மஹோதரம் முதலிய உதரரோகமுள்ளவன்,
சிரஸ்
ஹில் தாபமதிகரித்தவன், திமிரமென்னும்
கேத்திரரோகமூடைய
வன், வாந்தி
செய்பவன்,
வயிற்றுப்பொருமலுள்ளவன்,
உரக்ஷத
வியாதியினால்
வருந்துபவன், பிரமேஹரோகு,
பாண்டுரோஇு, சர்ப்
பிணீ, ரூக சரீ ரமுள்ளவன், கேகம் மெலிந்தவன், பால்-தேன்-நெம்-

ஆஸவம்

முதலிய

மத்திய வசைகள், அன்னம்-தயிர்-மத்ஹியம் இவற்

அத்தி-0.]
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றை உட்கொண்டவர்கள், சிறுவர்கள், கிழவர் ஆப
இவர்கள் தாமபா
த்திற்கு உரியவராகார். 8-6,
முறை தவறிய
தூமபானத்திந்தப்
பரிஹுமங்கள்:-காலம்
தவறியும் அளவு மீறியும் தாமமுட்கொள்வதால்
அகேகம் இக்குகள்
.ஸம்பவிப்பதுண்டு,
அவ்விதமான தீங்குகளில் கருபானம் செய்தல்,
.தஸ்யமிடுதல், அஞ்ஜனமிடுதல்,
தர்ப்பணசிகித்ஸை!, இவற்றை
உப
யோகிச்கவேண்டும் ;_,மேலும் க்ருதம், கருப்பஞ்சாறு, இராஷை, சர்க்
கரை சேர்த்து செய்த பானகம், பால் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை
யாவது, மதுரரஸமுள்ள
வேறு பதார்த்தங்களையாவது,
புளிப்பான
பதார்்த்தங்களையாவது
அச்கோளாறுகளைக்
தணிப்பதற்கு உபயோ
.இச்கலாம்,
7, 8.

தூமபானத்திற்கேற்ற
aw 5

முதற்கொண்டு

வயது:--தூமபானம்

உபயோகக்சக்கூடியது

a

; எண்பது

பிறகு ௮தை உபயோ௫ச்சக்கூடாது. 8$.
தூமபானததின் போதுவான
உபயோகங்கள்:

வயதுக்குப்

மத்தை

. முறை தவராமல் பிரயோகித்தால் காஸம், ச்வாஸம், பிர இச்யாயம், மக்
யாஸ்தம்பம், ஹநுஸ்தம்பம், தலைவலி,
வாதரோகங்கள்,
கபரேரகவ
கள் இவை கிவ்ருத்தியாகுமென்று பொதுவாகக் கூறலாம்.
smog
தைத்
தகுந்தவாறு
பிரயோகடுத்துவரும்
புருஷனுக்கு நேத்திரம்
முதலிய இ௫ஈ்.த்ரியங்களும் மனதும் தெளிவுறும் ; வாக்கும் ஸ்புஷ்ட
மாகும் $

தலைமயிர் மீசை பற்கன்

இவை

திடப்படும்;

முகமும்

ஸுக

நீதமுள்ள தாயிருக்கும். 9105.
தும நாடியின் உறவம் :-- தாமபானத்திற்குப 'யோகிக்கக்கூடிய
குழாய் *தூமகாடி” எனப்படும்.
அ.த்தாமநாடியில் மூன்று கணுக்களை
ஏற்படுத்தி மூன்று பாகங்களாக அதைச்

செய்.பவேண்டும்,

௮து ஒரு

சுண்டுவிரல்
பருமனுடையதாகவும்,
அதன் தவாரம் ஒரு கடலை
துழையக்கூடியதாகவும்
அமைக்கப்படவேண்டும்,
சமனதூமத்தி ற்
கான தாமகாடியை ரோகியின்
விரல்களைக்கொண்டு
நாற்பது ye
குலம் நீளமுடையதாகச் செய்யவேண்டும் ; ம்ரு.து.தாமத்இற்கு
மூப்
1.

அஞ்ஜனம்,

தர்ப்பணம் என்பவைகளைப்

இன் 18-வது அத்திபாத்தில் விவரம் பார்க்௪,

பத்றி

இக்கண்டத்

[5 8-9.
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பத் இரண்டு அங்குலம் நீளமுடையதாகவும்,
பத்து நான்கு ௮ங்குலமுடையதாகவுர்,

தீஷ்ணதாமத்திற்கு

காஸஹரமான

இரு

தாமத்திற்குப்

பதினாறு அங்குலமுள்ள தாசவும், வமனதாூமத்ததிற்கும் வ்ரண தாபனத்
இற்கும் பத்து அங்குலம் நீளமாகவு$ செய்யப்படவேண்டும்.
அதன்
பருமன் டெருங்கடலையின் சுற்றளவுக்கு ஸமானமாசவும்,
அதன்
த்வாம் ஒரு

வேண்டும்.

கொள்

11--14,

அளவுள்ள

நுழையக்கூடிய

இருக்க

தாகவும்

்

தாமவர்த்தியும் அதன் உபயோகங்களும்:--பன்னிரண்டு அல்
குலம் நீளமுடைய மிகவும் வழுமூண்டதான ஓர் ஈர்க்கை பெடுத்து,
தூமம் செய்வதற்கான ஒளஷதச் சரக்குகளை
த்து, கால்பலமெடை

கல்கத்தை அந்த

மளவும் தடவி, நிழலில் அதை

ஈன்கு

ஈர்க்கன்மேல்

உலர்த்தியபிதகு)

கல்கமாப்

அரை

எட்டு

அங்குல

அதனுள்

gL aS

யள்ள ஈர்ச்கை மெதுவாகச் கழத்றிவிட்டு, அக்குமாய்போன்ற
இயை மட்டும் எடுத்துக்சொள்ளவு *. பிறகு ௮ந்த வர்த்தியை

னும் தகுர்.த ஸ்கேஹத்தினால் ஈனைத்து, அதன்

முனையை அச்ணிய௰ிற்

காட்டிப் பற்ற வைச்து, அசன் மற்றொரு முனையை

யாகும் நேத்திரத்தில் உட்செலுத்தி,
அதிலிருந்து
வாயால் உட்கொள்ளவேண்டும் ;
உட்கொண்ட

முற்கூறிய

தாமழபயோகிப்பத$கேங்ற

நாடி :

வரும் தூமத்தை
தூமத்சை
வாயா

லேயே வெளியிடவேண்டும்.
பிறகு காசகளால் உட்கொண்டு
யம் வாயாலேயே வெளியிடவேண்டி௰து.
15-17,
அகலில் வி-ணங்களுக்கு

ats
ஏதே

அதை

மந்றேரவித கரவி:--ஓர் அகன்ற

தூமம் போடுவதற்கு உபயோகமான

ஓளஷ

கச் சரச்குசளைச் கல்கமாசச் செய்து வைத்து, நெருப்புத்தழல்களையும்'
போட்டு, அசன் மேல் நடுவில் தவாரத்துடன் கூடிய மற்றொரு அகலை
ஞூடவேண்டூம் ; பிறகு
அந்த தீவாரத்தில்
தாமகாடியின் ஒரு

முனையை நுழைத்து, அக்குழாயினூடே
வ் ரணங்சளுக்குத் தூபம்டவேண்டும்.

்.

வரும் புகையைக்கொண்டே

18%.

அந்தந்த தூமத்திந்குத் ததந்த கலக திரவ்யங்கள்:--சமன
அமத்
(திற்கு ஸ்கேஹம்

கலந்த

ஏலாதிசணகல்கமும்
1, மருது

தூமத்திற்கு

1. - ஏலாதிசணம்---ஏலம், (சிற்றேல:், மட்டிப்பால், வானைப்
புல், சோஷ்டம், ஜடாமாம்ஸி, வெட்டி வேர், காவட்டம்புல், காகட்பூ,

458-9)

.

உத்தர கண்டம்.
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ஹர்ஜரஸமு by ரேசனதூமத்திற்கு தஷ்ணகல்கமும், காஸஹர தா£மத்
Boe மிளகு, காட்டுத்திப்பிலி இவற்றால் செய்த கல்கமுர், வமன
அமத்திற்கு ஸ்மாயு வென்னும் ஒருவித
(மூதலிபதின் கல்கமும், வ்ரணஹரமான

வன்மையான
தாபத்திற்கு

தசை 1, சர்மம்
வேம்பு வசம்பு

முதலிய பொருட்களால் செய்த கல்கமும் தகுச்சவையாம்.

19-20,

“கிநஹங்களில் தாபம்
போடூவதற்கேற்ற
வல்துக்கள்;-(ரோகங்கள் நிவ்ருத்தி செய்வதற்காக கிருஹங்களில் தூபம் போடு
வதற்கேற்ற சரக்குகளாவன:- மயிலிறகு, வேப்பிலை, கண்டங் கத்தி
ரிக்சாய்,
மிளகு, பெருங்காயம், ஜடாமாம்ஹீ, பரிச்திச்கொட்டை,
ஆட்டு மயிர், பாம்புத்தோல், பூனையின் மலம், யானையின் தந்தம் இவற்
-றைச் சூர்ணம்
செய்து, மெப்பிற் கலச்து, வீடுகளில் தாபம்போட
ஸகல பாலக்கிரஹங்களும் தீரும்;
பிசாசங்களையும் இராக்ஷஸர்களை.பும்

போக்குவதற்கும் இவ்வித
ஜ்வரங்களும் சாந்தமாகும்.

தாபக்கள்
21-24,

ஏற்றவையாம்;

இதனால் கைல

தாமபர்னத்திலான
தீங்தகலின்
பரிஹாரழறை:--தாம
பானத்தினால் நேரிடும் தீங்குகளில் 'சேசன ஈஸ்யத்திற்குச் கூறிய பரி
(ஹார முறைகளையே உபயோகிக்கவேண்டும்.
24.
தூம நாடிக்கேற்ற வல்துக்கள்:--தாமபான த்திந்கான

மாடிசன்

அல்லது கேத்திரங்களைச் செய்வதற்குப் பலவிதமான லோஹங்களையும்
-சவுட்ட்ச்கோரை
இக்கலாம்,

அல்லது

ஸஞுங்கில்

முதலியவற்றையும்

உபயோ

25.

கச்சோரம், கருவாப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, ெச்திதகரம், சாமந்தி,
'போளம், புலியுகரென்னும் வாஸனை வஸ்து, தேவதாரு, ௮௫ல், ஸரள*
விருக்ஷம், குங்குமப்பூ, கருங்கச்சோரம், குங்கிலியம், ஸர்ஜரூஸம், குக்
_துருகம், சரக்கொன்றை, காககேஸரம் இவற்றின் சேர்க்கை,
,
1,

ஸ்காயு:--இதைப்பற்றி 26-வது பக்கம் பார்க்க,
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சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை.

[அத்தி-10..

பத்தாவது அத்தியாயம். :
கண்ஷோதி

விதி 1,

நான்தவித கண்டூஷ கபளக&ரஷங்கள் ல்சேஹசசண்வே?,
சமக சண்$ஷேம், சோதநகண்ஷேம், சோடணகண்ஷஹேம் என்று கண்

ேேவிதி சான்கு வகைப்படும்,

சகபளக்ரஹமும்

கான்குவி5 பேதங்களுடையதாம்.

நான்தவித

ஸ்கேஹகம்: முதலான

1,

கண்ஷேங்களுக்கான

வஸ்துக்களும்

வியாதி”

களும்: -வாதரோகங்களில் ஸ்நிக்த்தமும் உஷ்ணமுமான திரவியங்க
ளால் ஸ்கேஹச சண்ஷஹேமும், பித்தரோகங்களில் மதுரமும் £சளமு
மான

லஸ்துக்களைக்கொண்டு

கண்ஷேமும்,

சமஈம்

சபரோசங்களில்

யுடன் கூடி௰யவையும் உஷ்ண

அல்லது

காரம் புளிட்பு

ப்ரஸாதம்

ஈன்ற:

உப்பு இவ்வித சுவை

வீர்யமுமூள்ள பதார்த்தங்களால் சோத

சண்ஷேமும், விரணங்களில் துவர்ப்பு சசப்பு மதுரம் இச்சுவையுள்ளவஸ்.துக்களால் இளஞ்சூடாக
ரோபணசண் ஷேமும்: : செய்யவேண்
டும், 2.
‘
கண்ஷஷே கபளங்களின் பேதம்:--கான்குவித சண்ஷேஙாள்
கூறப்பட்டன; சபளக்ரஹங்களும் ௮அங்கனமே நான்குவிதமாம். லாய்
கிரம்பவும் அசைக்கமுடியாமல் ஏதேனும் இிரவவஸ்துவைச் சேர்த்து
செய்யப்படும்
முறை
*கண்ஷேம்? என்றும், அசைவதாயிருந்தால்
அதுவே *கபஎம்! என்றும் வழங்கப்படும்;
ஆனால் கண்ஷேம் இரவ.
வஸ்.துக்களாலும், சபளக்ரஹம் கல்கத்தனாலும் செய்யவேண்டியவை,

மேலும் சண்ஷேமாக உபயோடுக்கப்படும் திரவலஸ்துக்களில் கோல
பிரமாணம் சூர்ணமும், கபளச்்ரஹத்தில் கர்ஷபிரமாணம் கல்க வஸ்து
வும் சேர்ச்சவேண்டும்,

8-5,

கண்டூஷம்சேய்யுழறை ழதலியது:--கண்ஷஹேம்,
லியவை ஐச்தாவது யது மூச தகொண்டு

1,

சண்ஷேம்: -சோகபரிஹாரத்திந்கான

துவை வாயில் வைத்துக்கொண்டு

தப் பிரயோக முறை,

சபளம்

செய்யத்தகுச் சுவை,

கெப்வளிகச

ஏதாவது

முத
நெற்

இரவ லஸ்

உபயோகக்கும் ஒளஷ

<2) 58-10.)

.

உத்தர கண்டம்

ிக்கட்டு, தொண்டை

முதலி.பவற்றிற்கு
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ஸ்வேதகம் செய்துகொண்டு)

செய்துகொள்ள
ஆஸனத்தில் ஈன்றாக உட்கார்ர்தவாறு கண்ஷேம்
வேண்டும். வாத வியாதிகளில் மூன்று முறையும், பித்த வியாதிகளில்
ஐந்து முறையும், க.பவியாதிகளில் ஏழு முறையும் சண்ஷேம் . செய்ய.
வேண்டும்,
மேலும் எப்பொழுது
வாயில் கபம் நிரம்பவும் சுரந்து

விடுகின்றதகோ,

தோஷமாவது

இதைவுற்று

ஸளெளச்கியமுண்டான

கா௫ியிலிருக்தும்

கேத்திரத்திலிருந்தும்

தாகத் தோற்றுன்றதோ,

கபம் முதலியது க9ரீத வெளிவருகன்றதோ

அதுகரையில்

கண்டு

ஷத்திரவத்சைச்
கொப்புளித்துவிடாமல் வாயில் வைத்துக்கொண்
டிருக்கவேண்டும், கண்ஷேத்தைப் பிரயோகப்பதற்கு இவை
பொது
வான விதிகளாகும். 6---]74.
்
சில வியாதிகளுக்கேந்ற கண்டூஷங்கள்:--எள்ளுப் பிண்ணாச்
ஸ்கேஹம் இவற்றுள்

ஏதாவது

ஒன்று ஸ்கேஹசகண்டூஷம் செய்வதற்கு ஏற்றதாகும். எள்,

குச் கரைத்த ஜலம், பால்,

எதேனும்

'கருகெய்

தல், நெய், சர்க்களை, பால் இவற்றில்

ஏதாவது

ஒன்றை

ஸம

Bar

வான தேனோடு கலந்து : சண்ஷேம்க உபயோ௫த்தால் வாயிலுண்
கண்ஷேமாக ,
டான எரித்தல் நிவ்ருத்தியாகும். தேனைமாத்திரம்.
உபயோ த்தால்

முகம் நிர்மல சாசும். வாயிலுண்டான

எரித்சலு ர, காவறட்டுயும்
தோஷங்களிலும்,

நீங்கும், விஷ

“க்ஷ£ரம் அக்னி

விரணங்களும்,

ஸம்பந்தத்தினாலுண்டாகும்

இவற்றின்

ஸம்பர்தத்தாலான

அழழற்கெளிலும் கெய்பையாவது பாலைபாவது சண்ஷஹேமாக . உபயோ
இக்கலாம். பற்சள் பலஹின்மடைச்து :ஆட்டங்கொ-ள்ளுமானால் அதில்.
தைலம், இந்துப்பு இவற்றைக்

கலந்து

சண்ஷேம் செய்வது

நாவறட்ட, அரோசகம் இவற்றில் : காஞ்ஜிகமென்னும்
டூஷம் செய்வதால்.

இந்துப்பு,
டூஷம்

த்ரிகட,

செய்யலாம்.

அவை

௪-ச்சமாகும்.

வெண்கடுகு,
கபம்

இஞ்ச

சபக்

காடியை

நலம். ்

சண் '

பிரகோபித்திருக்தால்

இவற்றைச் சேர்த்து

பிரகோபித்திருகையிலும்,

கண்

இரத்தபித்த

ரோகத்திலும் தாபலை,: தேன் இவை சேர்ந்த 'கண்ஷேம் இறந்த '
குணக்சரும். மரமஞ்சள், எம்.இில், தரிபலை, இராகை, ஜாதிபத்திரி)
ஆறில்
பூனைக்காலி இவற்றை க்வாதம் செய்து ஆறியபிறகு, அதில்
ஒரு பங்கு தேனையும் கலக்து கண்ஷேமாக

பாதத்தினாலான வாய்ப்புண் நிவ்ருத்தியாகும்.

உபயோகித்தால்

86-14.

ஸத்தி:
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ப்ரதிஸாண-கபளக்ரஹங்கள்:--எக்த ஒளஷதங்களைக்கொண்டு
:பரதிஸார
கண் ஷேம் செய்பப்படுகிததோ அதே ஒளஷதல்களால்
செய்யப்
அவந்றாசேயே
கபளக்ரஹமும்
ணம்?1.. செய்யலாம்,
படலாம்.

15.

மர்துலுங்காதி

சோறு,

கபளக்ாஷம்:--கொடிமாதளையின்

இந்துப்பு, மிளகு இவற்றைச் சேர்த்து கபள2சஹ (செய்ய, உணர்ச்சி
18.
யின்மையும் கபவாதங்களாலுண்டாகும் அ௮ரோசகமு ம் நீங்கும்ஃ

ப்ரதிஸாரணமஃ* மன்று வித%:--சல்கர்,
என்று ப்.தஸாரணம்

மூன்று வகைப்படும்,

முகத்திலுண்டாகும்

விரணல்சளைப் போக்குவந்கே

ப்ரதிஸாரணத்திற்கான

களை விரல்முனையில் எடுத்து

முகத்தினுள் gists

கேற்றவாறு

தடவவேண்டும்.

சூர்ணம்

லேஹ்யம்,

ஓளஷதங்

வியாஇிகளுக்

17,

தஷ்டாதி ப்ரதிஸாணம்:--சோஷ்டம், மஞ்சள்,

மஞ்ஜிஸ்டி,

வட்டததிருப்பி, கடுகரோகிணீ, சதகுப்பி, பெருங்குரும்பை, கோரைக்
ப்ரதிஸார
சூர்ணம் செய்து
கிழங்கு, வெள்ளிலோத்தி இவர்றைச்

ணம் செய்தால் வாயிலுண்டாகும் இரத்தப் பெருக்கு,
கம், எரித்தல் முதலியவை கிவ்ருத்தியாகும். 184.

பல்வலி,

வீக்

கண்டூஷத்தின் மன்று யோகக்கள்:--(1)கண்ஷேத்தை வேண்
டியவளவு

செய்யாவிட்டால்

அது

ஹீகயோகம் எனப்படும்;

ஹீச

கபம அதிகமாகச் சுரத்தல், சுவை.பறியமுடியாமற்
யோகத்தினா“”
அளவு மீதி
போதல், அரோசகம இக்கோளாறுகள் உண்டாகும்.(2)
அதனால்

வாயில்

புண்களும், சாவறதட்சிபும், தாஹமும், சோர்வு 2 ஸம்பவிக்கும்,

(8)கண்

செய்யப்பமொனால் ௮து அதியோகம் எனப்படும் ந

வேத்தினால் தோஷங்கள் கன்றாக வெளிப்பட்டு ஆரோக்கயமுண்டா
திவ்
வியாதி
னால் அது ஸம்யக்யோகம் எனப்படும்; அப்பொழுது
கிர்மலமாவ
இருப்தி யுண்டாதல், முகம்
ருத்தியாதல், மனதுக்கு
வல்லமை
காரியங்களை எளிதில் செய்வதற்கேத்ற
துடன் தனது
©

1, ப்ரதிஸாரணம்--வஃயினுட்புறத்தில் முக்கியமாய்
டையினுள் கபம் அதிகரித்துண்டாகும்
வீக்கம் அல்லது
முதலியவற்றைப் போக்குவதற்குப் பூசப்படும் ஒளஷதம்.

தொண்
விரணம்
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யைப்: பெறுதல், 1 இந்திரியக்களெல்லாம் கெளிவுறுதல் என்னும்
இவை
கண்ஷேம் ஈன்கு நிறைவேறியதன்
இலக்ஷணங்களாகும்.

19—208,

—_—_————

பதினோராவது அத்தியாயம்.
லேபநாதி விதி.
லேபநழம் ழன்றுவித ழகலேபநழம்.--லேபகத்தையே£ லேபம்
என்றும், ஆலேபகம் என்றும் கூறுவர்,

அதில் முகத்தில் பூசப்பவெது

முகலேபம் ? என்று சொல்லப்படும் ; முகலே.பமானது தோஷஹரம்,
விஷ ஹரம்,

வர்ண்யம்

என்று

மூன்று

வகைப்படும்,

௮ச்த

லேப

கத்தை அரை அங்குலம் கனமாகவும், அதில் மூன்றிலொரு பங்கு
.சனமாசவும், அல்லது அ.இில் நான்கில் ஒரு பங்கு கனமுள்ள தாகவும்
மூகத்திற் பூசவேண்டும், மூகலேபகம் சரமாக இருக்கும் வரையிலும்
அது வியாதிகளை அகற்றும் ; உலர்ந்துவிட்டால் முகத்தின் பொலி
லைப் போக்கிவீடும்.
1, 2.

புநரநவாதி

லேப் --வெள்ளைச்சாறடை,

மரமஞ்சள், சுக்கு,

(வெண் சடுகு, முருங்கப்பட்டை இவற்றைக் காடிவிட்டு- அரைத்து
-லேபகம் செய்ய ஸகல சோதைகளும் தீரும். 8.
விபித பலமஜ்ஜா லேப.--தான்.றிக்காயின் விதையை அரைத்து

லேபகம் செய்ய முகத்திலுண்டாகும் அழற்சி, வேதனை.
Mage Sucgu.
34.

முதலியவை

மஞ்சள்,
ஜடாமாம்ஹி,
இரத்த சந்தகம், ஏலக்காய்,
சரக்குகளின்
இப்பத்துச்
கோஷ்டம், வெட்டிவேர்

மாமஞ்சள்,
சேர்க்கைக்கு

தராங்க லேபம்.--சாட்டு வாகைப்பூ, அதிமதுரம், கரச்திதகரம்,

உண்
வாயில் பம் அதிகரித்து விரணங்களோ விக்கமோ
“1,
டாயிருந்தால் வாயை அசைப்பதற்கும், உணவுகளை மெல்லுவதற்கும்
முடியாதல்லவா ? கண்ஷேத்தை ஈன்கு நிறைவேற்றிய பிறகு அவ்
வித சஷ்டம் நிவாரணமாவதால், மூகம் தனது வேலையை சன்கு நிறை

வேற்ற வல்லதாஜெ தென்று கூறப்பட்டதென்க.
2... லேபநம்--பூச்சு மருந்து.
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சீசாங்கம் ? எனப் பெயர் ; இவற்றை
செய்து,

ஜச்தில் ஒரு

[அ.த்தி-11..

வெகு

நுண்மையாகப்

பொடி.

பங்கு கெய் கலந்து, ஜலமும் சேர்த்து லேபமா

கச் செய்யலாம். இதனால் விஸர்ட்பங்கள், விஷ ஸம்பக்தமான கெ:ப்பு.
எங்கள், வீச்சங்கள், மற்றும் கெட்டுப்போன புண்கள் இவை நீங்:

கும். 4-6,
திலாதி

்

லேபங்கள்.--எள், ஆட்டுப்பால்

இரண்டையும் அரை

தீது, அத்துடன் வெண்ணெயையும் கலந்து லேபமாக உபயோடத்தால்
சேராங்கொட்டைப் பாலாலுண்டான வீக்கம் இரும் ; கருத்த மண்,

எள் இவற்றை அரைத்து வெண்ணெயைச் கலந்தும் இவ்வீக்கத்தின்
மேலுபயோடுக்க நற்குண முண்டாகும்.
7,
லாங்கல்யாதி
லேபம்.--கலப்பைச் இழங்கு 1
அதிவிடயம்,
சுரைவேர், புடலம்வே*, கொடி.மாதளை இவற்றை ஈன்றாசச் காஞ்ஜிகம்
சேர்த்து அரைத்து லேபமாகப் பூூனால், பூச்சிக்கடிசளாலுண்டாகும்
ஜளெப்புளங்கள் சாக்தமாகும், 8.

ரக்த்தசந்தனுதி லேபம்.--இரத்தசச்சனம், மஞ்ஜிஷ்டி,, வெள்ளி
லோத்தி,

ற்றை

கோஷ்டம்,

'லேபமாகச்

குணமாவதுடன்

ஞாழல்,

செய்து

ஆலமரமொட்டுகள்,

உபயோகித்தால்

முகத்திற்கு ஒருவித

சிறுகடலை

வ்யங்கமென்னும்

காக்தியும் உண்டாகும்,

இவ

வங்கு
9.

மாதுலுங்கழலாதி லேபம் .--சொம்மட்டி
மாதளையின் வேர்,
மனச்சலை, நெய், சாணிப்பால் இவற்றை லேபமாசச். செய்து உபயோ
இக்க வ்டங்கம்,

கட்டிகள், காலமென்னும்

கறுப்பான், மற்றும் சர்மவி

யாதி இவை தீருவதுடன் முககாந்தியும் உண்டாகும்.
10,
லோத்ராதி லேபம். -வெள்ளிலோத்தி, கொத்துமல்லி

விதை,

சம்பு, இவற்றின் லேபத்தினால் யெள வனப் பருவத்துப்பருக்கள் போய்

விடும், மிளகையும் கோரோசனையையும் சேர்த்தும் முகப்பருக்களில்:
லேபமாக உபயோகிக்கலாம்.
1],
டக
ஸித்தார்த்தகாதி லேபம்.--வெண்கடுகு, வசம்பு, வெள்ளிலோ
த்தி, இந்துப்பு, இவற்றை யாவது, மருதம்பட்டையைத் தேனில் இழை
"த்தாவத, மஞ்ஜிஷ்டியைத் தேனில் இழை ச்தாவ, வெள்ளைக்கு திரை

1.

லாங்கலீ--இதை தேம்காய் என்று சிலரும், கலப்பைச் மெல்:

சென்று இரும், £ர்த்இப்பிலியென்று சிலரும் வழங்குவர்.

அ௮த்தி-11,]
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உத்தரா கண்டம்,

யின் குளம்பை எரித்து ௮க் கரியை
கங்களில் உபயோடுச்சலாம்.
124,

அர்க்ககூ$ராதி
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வெண்ணெயிற் சலர்தாவது வயம்:

லேபம்:--மஞ்சளேப்

பொடி:

செய்து எருக்கம்

பாலோடு கலச்து லேபம் செய்வதால், முகத்தில் வெகு

உயிருக்கும் கருடிறம் கிச்சயமாய் நிவ்ரு.த்தியாகும்.

காட்களாயுண்'

183.

வடபத்ராதீ லேபம்,--பழுத்த ஆலிலை, குருக்கத்திப்பூ, இரத்த

சந்தனம், கோஷ்டம், மரமஞ்சள், வெள்ளிலோத்தி இவற்றை லேபமா:
கச்செட்து உபயோகிகீசக யுவாநடபிகா, வயங்கம், நீலிசா என்னும் பரு.
இவை தீரும். 1&, 15.
பிண்யாகாதி லேபம்:--பழைய எள்ளுப் பிண்ணாக்கு, சோழி
யின் மலம் இவ்விரண்டையும் பசுவின் மூத்திரத்தில் அரைத்து, லேப
மாக ௨பயோடுச்ச சரஸ்ஹிலுண்டாகும் ௮அரூமஷிசா என்ற விரணவ்

கள் நீங்கும். 16.
கதிராதி லேபம்:--கருங்காலிப்ட்டை, வேப்பம்பட் டை, தாவல்
பட்டை இவற்றைப் பசமூத்திரத்தினால் அரைத்து, அல்லது குடமல்
லிசைப்பட்டை, இக்துப்பு இவ்விரண்டையும் சேர்த்து

மாக
கும்,
டம்,

உபயோகித்தால்
17.

அரூம்ஷிகா

என்கிற

அரைத்து

விரணங்கள்
்

லேப

சாக்தமா

ப்ரியாள பிஜாதி லேபம்:--முூதளம்விதை, அதிமதுரம், சோஷ்
உளுந்து, இந்துப்பு, கேன் இவற்றின் லேபத்தை கபாலகச்தின்

'மேல் சர்மம் வெடித்துப் போகும்போது உபயோ&ச்கலாம்.
18,
காகஸ்லேபழம்
ஆஇம்£பிஜாதீ லேபழம்:--கசகசாவிசையைப்
பால் சேர்த்து
அரைத்து லேபமாகப்
பூசினால்
கபாலசர்மத்தின்
வெடிப்பு குணமாகும்.
அல்லது மாங்கொட்டையின் : உட்பருப்பையும்

கடுக்காயையும் ஸமபாகமாசச்
மாக
உபயோகித்தாலும்
யாகும்.
194.

சூர்ணம்
மிகச்

செப்து,

- குரூரமான

பாலில் soda Cars
அன்

நிவ்ருத்தி:

திக்தபடோலாஸி லேபம்:--பேய்ப்புடலின் சாற்றைச் சரஸ்ஹில்.
லேபமாக

உபயோகித்து

வந்தால்

இந்தரலுப்தம்

உதிர்தல் மூன்று இனங்களில் நிவ்ருத்தியொய்விடும்,
ப்ருஹதீரஸாதிலேபம்
றையும் தேனையும் கலந்து

என்ற

தலைமயிர்

205.

முதலியன: சண் டங்கத்திரியின்
சாற்
சரஸ்ஹில் பூசுவதாலும், குன் றுமணியின்
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சாற்றோடு

வேர் அல்லது காயையாவது சேரால்கொட்டையின்

சலந்து

லேபகம் செய்வதாலும் மயிர் உதிர்தல் கின்றுவிடும், 213.
கோக்ஷுராதி லேபம்:--கெரிஞ்சல், எள்ளுப்பூ, இவற்றை ஸம
“யெடையான தேன் மெம் இவ்விரண்டோடும் சலந்து சிரஸ்ஹில் லேப
நம் செய்துவந்தால் தலைமயிர் கன்றாக வளரும், 22%.
கஜதந்தமஷீ லேபம்:--யானையின் தந்தத்தை எரித்து மையாகச்
செய்து அத்துடன் இரஸாஞ்ஜனம்,!

ஆட்டுப்பால்

இவற்றையும் சேர்த்

துக் குமைத்து லேபம் செய்ய உள்ளங்கை முதலான

வி.ங்களிலும்

மயிர்கள் முளைச்சச்கூடும்?. 28%.

ய்ஷ்ட்யாதி லேபம்:--அதிமதுரம், கெய்தல், திராகை, எண்
ணெய், நெய், பால் இவற்றை ஒருமிக்க அசைத்தெடுத்து, சிரஸ்ஸில்
தீடவிவர மயிருதிர்தல் நின்றுபோய் அவை செழிப்பாகவும் திடமாகவும்
வள. ஆரம்பிக்கும்.
245.

லேப:--காத்கால்

ரோமலித்ஜநந

ஜச்துக்களுடைய3 சர்மம்,”

சோமம், ஈகம், கொம்பு, எலும்பு இவற்றை எரித்து பஸ்மம் செய்து
அகத பல்மத்தை எண்ணெயிழ் கலத்து பூசிவந்தால் தலைமயிர் நன்றாக

வளரும், 255.
இந்தா வாரணீ தைல

லேபம்:--பேய்த்தும்மட்டி

விதையின் 4

. எண்ணெயைச் சரஸ்ஹில் தினந்தோறும் தேய்த்துக்கொண்டு வந்தால்,

தலைமயிர் வண்டுபோல் ஈன்றாக உளரும்.
அயோரஜல்காதி

1.

கரிலாங்கண்ணி,

இரஸாஞ்ஜனம்--110-வது பக்கம் பார்க்க,

2,

நைக்

20%.

லேபம்:--இரும்புத்தாள்,

உதிர்ந்துபோன

குறிப்பிடுவதந்கே

விடங்களில்

ஈகன்கு

உள்ளங்கையிலும்

மயிர்

மயிர்

வளரு

மென்ப

முளைக்குமென்று

.கூறப்பட்டதென்க.

8. நாற்கால் ஜக்துக்கள் என்பதால் மஹாம்ருகங்கள் குறிக்கப்
டடுதன்றன; அவை பன்றி, எருமை, தலை கவிழ்க்தோடும் அண் மான்,
சறுட்புச்சாரலுள்ள

சவுரிமான்,

கலைமான்,

பெரியசவுரிமான்,

சோஹிதமென்னும்

கட்கமிருகம்

Qanaiur ib.
.
ட 4,
இதைச் காட்டு வெள்ளரி யென்று

மான்,

யானை,

டசுபோன்ற

மான்

இலர்.
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த்ரி_லை, கறுத்த மண்

ஊறவைத்து, அதை

இவற்றை

ஒரு

மாதகாலம்

கருப்பஞ்சாற்றில்

லேபமாக சிரஸ்ஹில் தேய்த்து வர்சால்

மயிர்கள் கறுகிறங்கொள்ளும்,

நரைத்த

274.

தாதரீபலாதிலேப*:--கெக்லிக்கனி

மூன்று,

கடுக்காய்

இரண்டு; தான்றிக்காய் ஒன்று, மாம்பருப்பு ஐச்.து, இரும்புத் தாள் ஒரு
கர்ஷப் பிரமாணம் இவ்வனைத்தையும் ஒரு இரும்புப் பாத்திரத்தில்
சேர்த்துப் "பிசைந்து,
இரவில் பனியில்
வைத்தெடுக்கவேண்டும்.
இந்த லேபகம் அகாலத்தில் உண்டாகும்
அதிக
கரைத்தலையும் Fs

இரம் போக்கும்,
த்ரீபலாதி

28—294.
லேபம்:---தீரி.லை,

அவுரியிலை,

அயம்,

கரிசிலான்

கண்ணி இவற்றை ஸமபாகமாகச் சேர்த்துப் பொடி செய்து, செம்
மறியாட்டின் மூத்திரத்தினால் அரை2து லேபம் செய்து உபயோடித்
தால் தலைம௰ர்கள் ஈன்கு கறுகிறல் சொள்ளும், 805.
மஹா த்ரிபலாதி லேபம்:---த்ரிபலை, இரும்புத்தாள், மாகளம்
பட்டை, தாமரைச் கிழங்கு இவற்றைச் தனித்தனியே
ஐந்து பலம்
எடுத்து ஒருமிச்கச் சூர்ணம் செய்து, பதினாறு பிரஸ்த்தம் கரிசிலாப்

சண்ணிச் சாற்றில் கலந்து

ஓர்

இரும்புப்

ஒரு மாதகாலம்
யும் சேர்த்து பூமிக்சள்
இருக்கவேண்டும் ; பிறகு அதை யெடுத்து

துச்

பாத்திரத்தில்

அனைச்தை

செய்து வைக்
அடக்கம்
வெள்ளாட்டுப்பால் சேர்த்

குழைத்து, அதை ஒரு கூர்ச்சத்தில் எடுத்து ச-ஸ்ஹில்

இராச்

ஆமணக்கிலைகளால் தலைமயிர்களைச் சுற்றிக்கொண்டு
இரியில் தடவி,
படுக்கவும் ; பிறகு காலையில் எழுது ஸ்மானம் செய்துவிடவும்.
இவ்
வாறு மூன்று: முறை லேபம் செய்தால் கரைத்தல் நிச்சயமாக நிவ
ரு.த்தியாகும்,
81-85.

சங்கசூர்ணுதி லேபம்:--சங்க சூர்ணம் இரண்டு பாகம், தாளகம்
ஒரு பாகம், மனச்சிலை அரை
ஜலம் சேர்த்து அரைத்து,
வந்தால் ஏழு வேளைகளில்
போல் தலையிலுள்ள மயிர்கள்
1.

பாகம், ஸர்ஜுஷாரம் ஒரு பாகம் இவற்றை:
எடுத் தவிட்டுக் சடவி
தலைமயீர்களை
க்ஷபணக ஸர்ரியாஹியின்1] செரஸ்ஸைப்
ச
85-87,
யாவும் உதிர்ச்துவீடும்.

கூபணச ஸச்நியாஹிகள்--ஜைன

ஸக்கியாஹிகள்.

[௮௪௮

ஸச்ரி.பாஹிகள் தலைமயிரை வேறுடன் பிடுங்கித் தலையை வழுக்கையாக
வைத்திருப்பது வழக்கம்].
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தாளகாதி லேபம்.--தாளகம் இரண்டு சாணமெடை, சங்க
சூர்ணம் ஆறு சாணமெணை., பலாசஆா.ரம் இரண்டு சாணமெடை
இவற்றைச்

சேர்த்து,

வாழைத்தண்டின்

சாற்றாலாவது,

எருக்கிலை

யின் சாற்றாலாவது ஆட்டி, சரஸ்ஹில் மயிர்களை ரைத்துவிட்டு
எழு மூறை லேபம் செய்து வந்தால் மயிர்கள் முற்றிலும் உதிர்ந்து
விடும். 88, 39.
்
ஸ்வர்ணபுஷ்ப்யாதீ

லேபம்.-பொன்னாவிதை,

'பேதி, காய்விடங்கம், மனச்சிலை, கோரோசனை,

இந்துப்பு

அன்ன
இவற்றை

அரைத்து லேபம் செய்து வச்தால் வெண் குஷ்டம் நீரும்,
வாயல்யாதிலேபம்.--மணத்தக்காளி;
தகரவிதை

40,
கோஷ்

டம், இப்பிலி இவற்றை அரைத்து ஆட்டு மூத்திரத்திற் குழைத்துத்
தடவிவந்தால் வெண்குஷ்டம் நிவாரணமாகும், 41.
இரண்டாவது தாளகாதி லேபம் தாளகம் ஒரு சாணமெடை,
வாலுளுவை மகான்கு சாணமெடை இரண்டையும் சூர்ணம் செய்து, பசு
மூத்திரத்தில் அரைத்துத் தடவ வெண்குஷ்டம் நிவ்ருத்தியாகும். 42,
வாதச்சியாதி லேபம்.---கார்ப்போக.ர௪), நீர்வஞ்சு, அரக்கு, பேய
கத்தி, இப்பிலி, இரஸாஞ்ஜமம், இரும்புத்தாள்,
எள் இவற்றை ஸம

பாகமாயெடுத்து, சூர்ணம் செய்து, பசுக்களின் பித்த நீரைச்
அரசைச்து வைத்துக்கொண்டு

குஷ்டம் போய்விடும்,
பால்,

இரண்டாவது
பலக்ஷ£ாரம்

48)

உடம்பில்

தடவி

வா

சேர்த்து,

க்கிரம்

வெண்

44,

தாத்ரியாதி லேபம் --நெல்லிச்சணி, மட்டிப்
இவற்றைஅரைத்துசக் கலந்து,
காடியைவிட்டு

ஆட்டி, லேபமாக உபயோடக்க

ஹித்மமென்னும்

தேமல் நீங்கும்.

45,

தாக்வ்யாதி லேபம் --மரமஞ்சள், மூள்ளங்கவிதை, தாளகம்,
தேவதாரு,
வெற்றிலை இவை
தணித்தணியே காஷப்பிரமாணம்,
சங்குப்பொடி. ஒரு
லேபம் செய்பவும்,

சாணமெடை
இவற்றை ஜலம் விட்டு அசைத்து
இதனால் எவ்விதமான தேமலும் தீரும்.
45, 47.

ஹரீதக்யாதி லேபம்:-கடுக்காய், இந்துப்பு, காவிக்கல், இர
ஸுஞ்ஜனம், கறுப்புப்பு இவற்றை ஜலத்தினால் அரைத்து லேபமாசச்
செட்து உடயோகக்க ஸகல சேத்திரரோகங்களும் நிவாரணமாகும். 45,
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இரஸாஜ்ஜனதி
-தடிகா
லேபம்:--இரஸாஞ்ஜனம்,
தரிசி
இவற்றை அரைத்து குளிகைபாக உருட்டி வைத்துக்கொண்டு கேத்
'இரங்களுக்குப் போட்டுவக்தால் எரித்தலோடும்
தினவோடும்
கூடிய

.அஞ்ஜநாமிகா! என்ற வியாதி நீங்கும், 49,
்
ப்ரபுந்நாட்பிஜாதி லேபம்:--தகரவிதை, வாலுளஞுவை,

கடுகு,

ள், கோஷ்டம், மரமஞ்சள், கோரைக் இழெங்கு இவற்றைச் சூர்ணம்
செய்து மோர்விட்டழைத்துப் பூசுவதால் தத்ர என்னும் படர்தாமரை,

சொறி, விசர்ச்சொ? இவை நீங்கும். 50.
ஹேமக்ஷீரயாதி லேபம்:--பிரும்மதகண்டு
கம், லிங்கம், கந்தகம், தசரவிதை, கோஷ்டம்,

விசை,

வாய்விட்

ஹிச்தாரம்

இவற்றை

ஒருமிச்கச் சேர்த்து, சூர்ணம் செப்து, ஊமத்தையிலைச் சாத்ருலும்,
'வேப்பிலைச்: சாற்றாலும்,
வெற்றிலைச் சாற்றாலும்
தனித்தனியே
அதை

ஆட்டி.

லேபகமாக உபயோகிக்கலாம்.

தாமரை, விசர்ச்சிகா, சொறி, ரகஸம் 3
கும், 51-55,
.
தூர்வாதி

விதை,

லேபம்: அறுகம்புல்,

கருங்கஞ்சாங்கோளை

இவற்றை

இதனால்

இவை

சிரங்கு,

இகரம்

கடுக்காய்,

மோர்

இந்துப்பு,

சேர்த்து

டடர்

ஸ்வஸ்த்தமா
தகா

அரைத்து

“லேபம் செய்தால் சொறியும், படர் தாமரையும் தீரும். அல்லது அறு
கம்புல்லையும் மஞ்சளையும் சேர்த்தரைத்துத்
தடவி லந்தால்
சொ,
சிரங்கு, இருமிரோகம், படர்தாமரை,
சீதபித்தம் & இவை
நிவ்ருத்தி
யாகும்.
5&, 54.

ஸித்தார்த்தகாதி லேபம்--வெண்கடுகு, மஞ்சள்,. கோஷ்டம்,
தகரவிதை, எள் இவற்றைக் கடுசெண்ணெயினால் ஆட்டி லேபமாச
உபயோடத்து வருவதால் படர்தாமரை நீங்கும். 56.
ராஸ்நாதி

லேபம்--9ற்

Ph

"வெண்சந்தனம்: ' அதிமதுரம்,

தரத்தை,

கருகெய்தல்,

சிற்றாமுட்டி

இவற்றைப்

அஞ்ஜாநாமிகா...-/0-வ.துபக்கம் பார்ச்ச,
வீர்ச்சொ---01-வது பக்கம் பார்க்க,

ரகஸம்--62-வ.த பக்கம் டிப்பணியும் பார்க்க,
சதபித்தம்--04.வது பக்கம் பார்க்க,

தேவதாரு,

பொடித்து
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செய்யையும் பாலைபும்
சேர்த்து லேபமாகச் செய்து
வாததோஷத்தினாலுண்டாகும் விஸ£ப்ப ம தீரும், 57.
ம்நுணுனாதி

உட்யோடுக்க
வெள்ளி

சந்தனம்,

லேபம் தாமரைத்தண்டு,

லோதி, வெட்டிவேர், தாமரைப்பூ, செப்தல், சன்னாரி,
கெல்லிச்
காம், சடுச்காய் இவற்றின் லேபம் பித்த விஸர்ப்பதச்தைப் போக்கும். 59,
ழன்றம் தீிபலாதி லேபம், --த்ரி.லை,
தாமரைக் கிழங்கு,
வெட்டிவேர், வறள்ச்சண்டி, அலி, கொறுக்கைவேர, “அறுகம்புல்
இலற்றை

கும்.

அலைத்து

லேபம்

செய்ப

சபலிஸர்ட்பம்

59.

நிவ்ருத்தியா

்

ஜடாமாம்லயாதி

னும் பீசின்,
குரும்பை,

லேபம்:--ஜடாமாம்ஷீ,

வெள்ளிலோத்தி,
கருகெய்தல்,

அதிமதுசம்,

தாமரை,

செளதக்ருதத்தினால் 1 அட்டி

ஸர்ஜூஸம்

அசேணுகம்,

காஈட்டுவாகைப்பூ

என்

பெரும்

"இவற்றை

சத

லேபம் செய்ய இரத்தபித்தமுர், வாத

சக்த்சமும் தீரும், 604.
ஆமலக லேபம்.--கசெய்யிற்

பொரீத்த

செல்லிக்சனிகளைச்

காடிசளால் அரைத்து லேபமாசச் செய்து சரஸ்ஸில் தேய்த் துவர்
தால் கா௫ுப்வரும்து இரத்தங்கசிதல் நிவ்ருத்தியாகும்.
01.

கோஷ்டலேபழம்
'ழசுதந்தலேபழம்--கோஷ்டத்தைப் டொடி
தீத, காடிவிட்டு
அரைத்து,
ஆமணக்கெண்ணெயினால்
சுமை
தீத, சரஸ்ஸில்
சேய்க்க தலைவலி
ஸ்உஸ்த்தமாகும்.
அவ்வாறே
கொக்குமக்சாசப்
லாம்.
624,

பூவையம்

அவ்வியாதியில்

லேபமாச

உபுயேசச்ச

தேவதார்வாதி லேபம்.--தேவதாரு, இரர்திதகசம், கோஷ்டம்,
விலாமிச்சைவேர்,

சுக்கு

இவற்றைச்

தீ.து, எண்ணெயைக் கலந்து லேபம்
தலை௮லி நல்கும்,

கைத்து,

செப்ய

காடி.பினால்

வாததோஷத்தினாலான

634.

சந்தனுதி லேபம்.--சம் தனம், வெட்டிவேர், அதிமது2ம்,
முட்டி, புலியரென்னும் வாஸனைத்
;

1.

சததெளத

வரண்யமான

அரை

க்ருதம்--நாறு

இரவ்கம்,
தடவை

௪ ருகெப்சல்
ஜலத்தில்

Pigg
இவற்
௮ல்லது

கஷாயம் முதலியவற்றில் கடைச் அ பக்குலம் செப்த கெப்,
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றைப் பாலில் ௮ரைத்து லேடஈம் செய்தால்

இரச்த்தபித்தம்,

இவை ஸ்வஸ்த்தமாகும், 64%.
மன்றம்
தாதீரியாதி
லேபம்:--கெல்லிக்கணி,
வெட்டிவேர்,

தாமரை,

மிச்சை, விழல்வேர்
இனாலுண்டான
தீரும்,

அல்லிக்கழெங்கு,

இவற்றினாலான

தலைவலியும்,

தலைவலி

முத்தக்காசு,

சந்தனம், அறுகம்புல், விலா

லேபச்தை உப்யோ௫க்க பித்தத்

இரக்த்தபித்த

ஸம்பக்சமான

நோயும்

65, 66.

ஹோணுகாதி லேபம்:--அரேணுகம், சக்தி தகரம், சல்மரப்

பட்டை,

கோரைகச்கழேங்கு,

ஏலம்,

அ௮கிற்கட்டை,

சேவதாரு, ஜடா

மாம்ஷஹீ; சிற்றரத்தை, அமணக்கலை இவற்றை லேபம் செய்து சிறிது
இளஞ்சூடா யிருச்கைமீலேயே உபயோகிக்க சலேஷ்மநோய் நிவ்ருத்தி

யாகும். 67,
சுண்ட்யாதி

லேபம்:--சுச்கு,

தாரு, காவட்டம்புல் இவற்றைப்

கோஷ்டம்,

தகரவிதை,

டசுமூ.த்திரச்தினால்

கபத்தினாலுண்டாகும் தலைவலி நீங்கும், 68.
சாரிபாதி லேபம்.--ஈன்னாரி, கோஷ்டம்,

தேவ

அரைத்துப் பூச

அதிமதுரம்,

வசம்பு,

சருநெய்தல் இவற்றைச் காடியினால் ஆட்டி, பிறகு எண்ணெயை விட்
டுக் குழைத்துத் தடவினால் ஸுாயாவர்த்தம், அர்த்தாவபேதம் என்

னும் நோய்கள் தீரும். 69.
சதாவரீயாதி லேபம்.--தண்ணீர்விட்டான்,
கம்புல், எள், சாறடை

இவற்றின்

கருநெய்தல்,

அறு

சங்ககம், அநந்தவாதம்

லேபமானது

என்ற சிரஸ்ஸைப்பற்றிய வலிமுதலானவற்றைப்

போக்கும்,

70.

ப்ரலேபமும் ப்ரதேஹமும்.
ப்ரலேப-ப்ரதேஹங்கள்--இதன்

யீன்படி இன்னும் சில

லேபவிதிகள்

பிறகு அறிஞரது

கொள்கை

வரையப்படுதின்நன.

ப்ரலேடம்

என்றும், ப்[தேஹம் என்றும் லேபம் இசண்டுவிதமாகும்.
ஈரமான
எருமைத்தோலவ்வளவு 'சனசாக ப்ரலேப ப்ரதேஹங்களைச்
செய்ய.
வேண்டுமென்பது
பொதுவிதியாகும்.
ais லேபம் குளிர்ச்சியாக
வும், அதக சனமல்லாமலும், உலர்க் துவிடச் கூடிபசாகவம் செய்யப்
படுதறதோ

அது

20

ப்ரலே-5

எனப்படும்,

எத்த

லேபம் ஈரமாகவும்,

.
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சிறிது

கனமாசவும், உஷ்ணமாகவும் செய்யப்படுகிகோ அது ப்ரதே
இவற்றுள் ப்ரதேஹம் கட-வாதங்களா
ஹம் என்று சொல்லப்படும்,
அண்டாகும் கோளாறுகளைப் போக்கக்கூடிபதாம்1, 71-72,

ப்ரதேஹ-ப்ரலேபனங்களில் சில நியமங்கள்.
ரலேப-ப்ர
தேஹங்களை மயிர்க்கால்களினாடே பிரகே௫க்குமாறு லேபகம் செய்
தால், அவற்றின் வீர்யம் மமீர்க்சால்சளாலும்,

விரைகளென்னும்

ரத்தக் குமாய்களின் முசங்களாலும் சரீரமெங்கும்£சச்கரத்திற்
இரவில்

லேபம்

செய்யக்கூடாது,

பெடுத்துவிடவேண்டும்.

ஆனால்

உலர்ந்துவரும்

ப்ாரதேஹம்

காரி

பரவும்,

ப்ரலேபஈத்தை

பூசப்பட்டுள்ள

பாகம்

உலர்ந்து அவ்விடத்தில் ஒருவாறு இவு கண்டு அப்பூச்சு உலர்க்து வரு
மளவும், அதை பெடுத்துவிடாமல் வைத்திருக்கலாம்,
இரவில் மயிர்க்
கால் முனைசஸில் சேகச்சூடு தக்கயிருக்து சூரிய வெளிச்ச மின்மையி

னால் தானே வெளிவந்து விடமாசையால் இரவில் லேபம் செய்யச்
கூடாது.
ஆனால் விஷயமுணர்க்த நிபுணர்கள் அவூயமென் றறிச்
தால் இரவிலும் ப்ரலேபஈம் முதலியசைச் செய்யலாம்.
78-76.
விரணங்களில் லேபம் ழதலிய கிரமம்---இசத்தம் கபம் இவற்
நின் கோளாறால் ஸம்பவிக்கும் வீச்சம் பழுக்காமலும் வெகு ஆழமாக

வியாபித்து மிருந்தால்,௮தற்கு மு.தலில் வீக்கத்சைக் குறைஃபதற்கான
“சோதஹாரம்' என்ற லேபமும், இரண்டாவது இரத்த மோக்ஷணமும்,
மூன்றாவது உபகாஹஸ்வேதமும், நான்காவது சஸ்இரத்தினால் ண்டு

தோஷங்களை

வெளிப்படுத்தும்

முறையும்,

ஐந்தாவது

அவ்விரணச்

தைச் சமுவியோ வேறு விதமாகவோ சுத்திசெய்யும் (சோகம் என்
னும் முறையும், ஆறாவது ரோபணம் என்னும் விரணத்தை ஆறச்செய்

வதும், ஏழாவது விரணமுண்டான விடத்திற்கு மீண்டும் பழைய கிற
முண்டாகட் பண் ணவதும் கிரமமாக விரணங்களுக்கு அவயம் செய்ய
வேண்டிய சிகித்ஸா மூறைகளாம்,

1.

ப்ரலேபம் அல்லது

லேபம்

77784,

என்றால் ஸாதாரணமான எந்தப்

பூச்சு மருந்தையும் குறிக்கும்; ்2தேஹமென்றால் பற்றுப்டோடுசல்.
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லேபம். -கொடிமாகளையின்

வேர்

ஜடா

மாம்ஷீ, தேவதாரு, சுக்கு, சிற்றரத்தை;
மூன்னைவேர்
இவற்றை
அசைத்து லேபமாக
உபயோகிச்சக
வாததோஷத்தினாலுண்டாகும்
-வீக்கம் நிவ்ருத்தியாகும்.
TI.
மதுகாதி

லேபம்.--அதிமதுரம்,

வெண்சந்தனம்,

பெருங்

.குரும்பை, நெட்டக்கோரையின்

வேர்,

அல்லிக்கழெங்கு, வெட்டிவேர்,

- விளாமிச்சை வேர், தாமரைப்பூ

இவற்றைப் பித்தத்தினாலுண்ட-கும்

-வீச்சங்களில் லேபமாயுபயோகடிச்சலாம்.

80%.

கிருஷ்ணுதி ப்ரதேஹம்.---இிப்பிலி,
முருங்கப்பட்டை,
மணல், கடுக்காப்

பழைய எள்ளுப்பிண்ணாக்கு,
இவற்றைப் பசுமூத்திரத்தில்

அரைத்து கொதிக்க வைத்து
இளஞ்சூடாக ப்ரதேஹம்
சபத்தினாலுண்டாகும் வீக்கம் நிவாரணமாகும்.
813,

நிசாதி லேபம்:--மஞ்சள்,
சந்தனம்,

கடுக்காய்,

மரமஞ்சள்,

அறுகம்புல்,

செய்தால்

வெண்சச்தனம்,

வெள்ளைச்சாறடை,

செஞ்

வெட்டிவேர்,

அல்லிக்ஓழல்கு, வெள்ளிலோத்தி,காவிக்கல், இரஸாஞ்ஜனம் இவற்றை
அரைத்து வெளிச்சாரணங்களாலுண்டாகிற
வீக்கத்திலும் இரத்த

தோஷத்தினாலான வீக்கத்திலும் லேபமாயுபயோகிக்கலாம்,

89,

88,

சணப்ரீண்யாதி லேபம்.--சேப்பல் கழங்கு, மூள்ளல்5,
முருங்
-கக்காய், எள், கடுகு, ஸக்து என்னும் காடிச் சத்து, கிண்வமென்கிற
மத்யச்சச்கை; ஆளிவிதை இவறிறின்
லேபரத்தினால்
வீக்சங்கள்

பழுத்து வரும், 84.
தந்த்யாதி லேபம்.--நேபாளம், சித்திரமூலப்பட்டை,

கள்ளிப்

பால், எருக்கம்பால், வெல்லம், சேராங்கொட்டை,
அன்னபேதி,
துப்பு இவற்றின் லேபம் 6 தாரணகுணம்” 1 உள்ளதாம்.
85.
சிரிபில்வாதி

ஞூலம்,

அலரிவேர்,

லேபம்:

-புக்கம்பட்டை,

கழுனொடையவும் மலங்கள்

ஆ௫யவற்றை

இத்தால் *தாரணம்” என்னும் வேலையைச்
ஸர்ஜக்ஷாராதி

1,

நேபாளம்

மாடஃபுறாவினுடையவும்

உடைபச்

AZ Br

பருச்தினுடையவும்

அரைத்து லேபமாக உபயோ,

செய்யும்.

லேபம்.--ஸர்ஜக்ஷாரம்,;

தாரண_--கட்டிகளை

இக்

86,

யவஷாரம்

செப்பும் குணம்,

இவற்றை

508

சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை,
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லேபம் செய்ய வீச்சங்சள் சக்கரம் உடைர்தடீடும், அவ்விதமே
பிரம்மதண்டு விதையையும்
விரணம் முதலியவை
உடைவதற்கு
மேலே லேபமாக உபயோகக்கலாம். 874,
இஈஸ்டாம் தீலாதி லேபம்.--எள், இந்துப்பு, அதிமதுரம்,.
வேப்பிலை,

மஞ்சள்,

மரமஞ்சள்,

செய் விட்டுக் கலர்து,
சுத்தமாகும்.

வதை

விரணங்களின் மேல்

வேர்

இவற்றை

லேபகம்

இடித்து

செய்ப

86, *

நீம்பபத்ராதி

அவை

ம்

லேபம்,--லேட்பீலை,

சேன், மெய்,

மரமஞ்சள்,

அதிமதுரம், எள் இவற்றை ஒருமிக்க அரைத்து லேபாம்
செய்ய
விரணம் சுத்திமாவதடன் இச்மமம் அறியும் வரும்.
89.
காத்ஜாதி லேபம்.--புங்கம் வேற்
வேப்பிலை.
நொச்சியீலை
இவற்றை அரைத்து லேடமஈம் செய்தால் விரணத்திலுண்டாகும் இருமி
கள் அழியும்.
895.
லசுநாதி லேபம்.--வெள்ளுள்ளியீன் கல்கத்தையாவது, வேட்
பூலையும் காயத்தையும் சேர்த்து அரைத்த சல்கச்தையாவது விர
ணக் கரு.ட்சளைப் போக்க லேபமாக உடயோகடிக்கலாம்.
90:

சஷ்டாவது நீம்ப பத்ராதி லேபம்:--வேப்பிலை, எள்,
எம், உதை

வேர், இர்தட்பு, கிம்ீளே

இவற்றைச்

சேர்த்து

நேபா
செய்யப்

படும் லேபமானது செட்டுப்டோன விரணங்களைச் சத்தம் செய்யவும்
ஆத்றவும் அடியோடு அவற்றைப் போச்சவும் உபயோகமாகும்.
91.
மதநபலாதி
பாரதேஷம்:--மருக்சகாரை,
கடுகரோகணீ
இவ்.
விரண்டையும்

யின் மேல்
சோய்

காடிமீனால் அட்டி,

சிறிது

அதைச்

கொடிக்சவைத்து

சூடாயிருக்கும்போதே - லே: ஈம் செய்ய

நிவ்ருத்தியாகும்,

வயிற்று

92.

சிக்நுத்வகாதி ப்ரதேஷம்.--முருங்கைவேரின் பட்டை,
ணொச்சியலை,

சாபி

ஆமணக்குவேர்,

வாற்கோதுமை

கோதுமை,

லெண்
பயறு

இற்றை அரைத்தச் கொதிக்கவைத்து இளஞ்சூடாக வாததோஷத்.
'தஞாலுண்டாசும் விதா திமீல் லேபநம் செய்யலாம். 98%,
லாஜாதி லேபழம் பயஸி்யாதி லேடழம்:--நெற்பொரி, அதி”
மதுரம், சர்க்கரை இவற்றை நெய்விட்டு அரைத்து, பித்ததோஷச்
இனாலுண்டாகும் விதா தியில் லேபாம் செய்யலாம்; அல்லது க்ட்சகா
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இவற்றை;பாவது லேபகம் செய்ய

94,

இஷ்டகாதி ப்தேஹம்.--செங்கற்பொடி, மணல், இரும்புச் சட்
த்தின் தாள், பசுஞ்சாணம் இவற்றைக் கோமயம் சேர்த்து ஆட்டிக்
கொதிக்கவைத்து கபவித்ரதியில்
சிறிது சூடாயிருக்கையிலேயே ப்ர

தேஹமாக உபயோ௫ச்கலாம்.

95.

இரண்டாம் ரக்தசந்தநாதி லேப௰்,--செஞ்சர்தனம், மஞ்ஜிஷ்டிட
மஞ்சள், அதிமதுரம், காவிச்சகல்
இவற்றைப் பொடிசெய்து பாலில்
குழைத்து இரத்த விதரதஇயிலும், ஆகந்துகமென்னும் வெளிச் காரணன்
களாலுண்டாகும் வித்ர தியிலும் லேபகம் செய்யலாம்.
96.
நீசுளாதி பாதேஹம்.--நீர்ச்சடம்பு,
மூருங்கவிதை,
தசஞூலம்
இவற்றைக் கல்கம்போல் அரைத்து பக்குவம்செய்து இளஞ்சூடா யிருச்

கையில் வாத தோஷத்தினாலுண்டாகும்
செய்யலாம். 97,
தேவதார்வாதி

கட்டிகளின்மேல் ப்சதேஹம்

ப்ரதேஹம்.--தேவதாரு,

பேய்த்தும்மட்டிச்சாய்

இவ்விரண்டையும் அரைத்து உஷ்ணமாச௫, கபதோஷத்தினா லுண்
டாகும் கட்டிகளில் ப்ரதேஹம் செய்யலாம்: 975,
ஸ் ரஷபாதி லேபம்.--கடுகு, வேப்பிலை, சேராந்கொட்டை இவ
ற்றை எரித்து, ஆட்டு மூத்திரத்தில் ஆட்டி ௮ப€ யென்னும் விரணக்
இன்மேல் லேபகமாய் உபயோடுச்கல:₹ம்.

985,

இரண்டாம் ஸரஷ்பாதி லேபம்.--கடுகு, முருங்கவிதை, சணல்
விதை, ஆளிவிதை, யவதாணியம், மோடி. 1 இவற்றைப் புளித்த மோர்

விட்டு அரைத்து சண்டமாலை, அர்புதம், கண்டமென்னும் சட்டி. இவற்
'நின்மேல் லேபமாக உபயோடக்க ௮வை குணமாகும். 99, 100.
குஞ்ஜாபலாதி ப்ரதேஹ்ு .--வாததோஷத்தினால் மட்டும் ஓர்
அவயவம் மிகவும் பீடிக்கப்படுமானால், அவ்வவயவத்தில் கூர்மையான
1. மோடி--இங்கு மூலகபீஜம் என்பதற்கு மோடி
மாளத்திலுள்ள ஆயுர்வேதநிகண்டுவில்
கூறப்பட்டதை

என்று மலை
அனுஸரித்

துப் பொருள் எழுதப்பட்டது. மூலகத்தை மூள்ளங்யென்று
பிரகரண த்தில் சொல்வதற்கில்லை.

இந்தப்
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.
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ஒரு கத்தியீனால இரத்தம் வருமாறு £றி, அவ்வீடத்தில் குன்றுமணி
களை அரைத்து நன்கு ப்ரதேஹம் செய்ய அபபாஹுகம், விச்வா€,
கீருத்ரவீ இக்கோளாறுகளும், மற்றும் .வாகதோஷ ஸம்பந் தமான வியா
'இகளும் சரம் ஸ்௨ஸ்த்தமாகும். 101, 102.
தத்தாராதி

சாறடை,

லேபம்.--ஊமத்தை

முருங்கை

இவற்றின்

ஆமணக்கு,

இலைகளையும்

கருகொச்ச,

கடுகையும்

சேர்த்து.

அரைத்து கல்கம்போல்செய்து லேபஈமாச உபயோ௫ச்க வெகு நாட்பட்ட

கடுமையான யானைக்காலையும்

நிவ்ருத்தி செய்யும்,

அஜாஜ்யாதி லேபம்.--ஜீரகம்,

108,

இவக்கரச்தை,

கோஷ்டம்,

ஆம

ணக்கலை, இலக்தை இவற்றைக் காடிவிட்டு அரைத்து லேபம் செய்ய:
கீல்வாதம் நிவாரணமாகும்,
104.
காவீமழல லேபம்.--அலரிவேரை ஜலம்விட்டு ஆட்டி. லேபசம்
செய்ய,
ஆண்குநீயிலுண்டாகும்
அஸாத்திய
வலியும் கிவ்ருச்திிடையம்,
105.

குணங்களைப்

பெற்ற

நான்காம் தீரிபலாதிலேபம்,--தரிபலையை ஒரு சட்டியில் எரித்து,
௮க்கரியைச் தகுந்தவளவு தேன்விட்டுச் குழைத்து, உபதம்சமென்றெ
வியாதியில் சர்மச்திலுண்டாகும் விரணங்களின்மேல் பூசிவா, சக்கரம்

ஆறிவிடும். 106, 107,
துகாக்ஷீர்யாதீ லேபம்.--மூங்கலுட்பு, பூவரசம்பட்டை, சந்த
னம், காவி, €ந்திந்கொடி, இவற்றை ஆரைத்து, மெய் விட்டுக் குழை
த்து, ௮ச்னி ஸம்பந்தத்தினாலண்டாகும் விரணங்களின்மேல் பூசிவர,
அவை ஆறிவிடூம். 108,
திந்துக்யாதி
yo dang Orig,

லேபம்:-- தும்பை,
அச்கஷாயத்தில்

இலவங்கப்பத்திரி

இண்டை

நெய்யையும் கலந்து எரிப் புண்.

களின்மேல் லேபம் செய்ய அவை குணமாகும்,
1084.
யவாதி லேபம்,--யவதாணியங்களை எரித்து மையாகச் செய்து,
'ஏண்ணெயிற் கலந்து எவ்வித எரிப்டண்களின் மேலும் லேபசம்செய்து.
ar goa

FéGrn gow.

பலாச்பலாதீ

கன்கு

கல்சம்போல்

1094,

;

லேபம். --பலாசங்காய்,

அரைத்து,

தேனையும்

அ.த்இக்காய்

இவற்றை:

ஈல்லெண்ணெயையும்

அத்தஇ-11,]

உத்தர கண்டம்.

சேர்த்துச் குழைத்து

யோனிமார்க்சத்திற்

511
பூசினால்

அவ்விடம்

பலங்

கொள்ளும்,
1103,
ச
மாகந்தாதி லேபம்:--மாம்பிஞ்சையும், சர்ட்பூர த்தையும், தேனை
யும் சேர்த்து ஆட்டி, சல்கமாகச் செய்து, யோணியில்

தடவிவருவதால்,

ஸ்த்ரீகளுக்கு யெளவன:ப்
பருவம் கழிந்திருந்தாலும்
கெட்டியாகும். 1113.
்
மரிசாதி லேபம்:--மிளசு, இந்துப்பு, இப்பிலி,

அவ்வவயவம்
ரெர்திதகரம்,

கண்டங்கத்திரி, தாயிருவி, எள், கோஷ்டம், வாற்கோதுஸை ர, உளுந்து,
606,
அமுச்கிறால்கெங்கு இவற்றைள் சூர்ணம் செய்து தேடைன்
கலந்து
ஸ்தநம். லிங்கம் முதலியவற்றில் லேபஈம்
செய்ய
அவை
பலப்படும்;
புஜம் முதலிய
அலயவங்களும் ஈன்றாகப் பெருக்கும்.

112-114,
இரஅ்துப்பு,
ஸிதாதி லேபம்:-சர்ச்சளை, அமுக்கிருவ்ழெங்கு,
ஆட்டுப்பால் இவற்றைச் சேர்த்து, க்ருதம்
பக்குவம் செய்து, முன்
போலவே

உபயோசப்படுச்ச

யுண்டாகும். 115,
இரண்டாம் இத்த

அவ்வவயவங்களுக்கு

வாருண்யாதி

ஈல்ல

வலிமை

லேபம்.--பேய்த்தும்மட்டிச்

சாற்றையும் பாதாஸத்தையும் கலக்து, செவ்வலரியின் கட்டையினால்
அடிக்கடியும் ஆட்டி, இரண்டையும் கலந்து முன்போலவே அவ்வவய
வத்தில் உபயோடச்சு நற்குணமூண்டாசும்,
1165.
தாம்பூலாதீ லேபம்.--வெற்றிலைச்
சருகையும்,
சகோஷ்டத்
தையும், கடுச்சாயையும் சூர்ணம் செய்து ஜலத்தில் குழைத்து,
சரீர
மெங்கும் தடவீவா
சேஹத்திலுண்டாகும் துர்சாற்றம்
போய்வீடும்,

117/5.
தளுந்தாதி லேபம்
அல்லது
தாள்.--மிக நுண்மையாகப்
பொடித்த கொள்ளையும், கோஷ்டம், ஜடாமாம்ஹீ வெண்
சர்தனம்
இவற்றின் சூர்ணத்தையும், கடவைமாயையும், இலவங்கசப்பட்டையீண்
குர்ணத்தையும் ஒன்றாகக் கலந்து, தேசத்தில் தூவுவதால், வியர்வை

யினா லுண்டாசக்கூடிய

துர்நாற்றம்

நிவ்ருத்தியாகும்,

118, 119.

வசாதி லேபம்.-- வசம்பு, அட்டுப்பு, கோஷ்டம், மஞ்சள்,
மர
மஞ்சள், மிளகு இவற்றைப் பொடி செய்து ஜலத்தில் கலந்து செய்

312.

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

யப்படும் லேபம் ஸ்த்ரீ புருஷர்கள்
உக்தம ஓளஷதமாம்.
120,

[அத்தி-11.

ஒருகருக்கொருவர்

வசமாவதற்கு

சிரோ வஸ்தி.
மரத்த

தைலங்கள்.

-அப்யங்கம்,

பரிஷேகம்,

பிக,

வஸ்தி

என்று மூர்த்த தைலமென்னு2 சரஸ்ஹில் இடப்படும் தைலமுறை
நான்கு வகைப்படும்; இர்.த அப்யங்காதி கான்கு
முறைகளுள் ஓவ்
வொன்றும் மேன்மேலும்
வீர்யத்தில் முறையே
இறச்தவையாம்.
இவற்றுள் அப்பங்கம், பரிஷேகம், பிசு என்னும் மூன்றுவித தைலப்
பிரயோகங்களும் பிரஹித்தமானலை;

1]

இங்கு அறிவித்சிறந்த வைத்

இியர்களின் கொள்கைப்படி
சிரோவஸ்தி யென்னும் மூர்தீதசைல
மூறைமட்டும் விவரிக்கப்படுகின்றது.
121, 122.
நகிகளமுள்ள
அங்குலம்
சிரேர்வஸ்தி மூறை.--பன்னிரண்டு
அல்லது ரெஸ்ஸுக்கு ஸம அளவுள்ள சர்மத்தைத் தலையைச் சுற்றிக்
கட்டவும்; அதற்குமுன் அக்த சர்மத்தில் இரண்டு

த்வாரங்களை

யேற்

படுத்தி யிருக்கவேண்டும்; உளுந்தை நன்றாகப் பொடி. செய்து ஜலம்
விட்டுப் பிசைந்து, தோல்
கட்டியிருக்கும் பாகத்தில்
நெற்றியைச்
சேர்க்தார்போல் அதைத் தடவிவிடவேண்டும்; அதற்கு மேலேயும்,
சர்மம் வியாபித்துள்ள
பாகம் வரையிலும்
அதைப்
பூசிவிடலாம்.
இவ்வாறு

சிரஸ்ஸைச் சுற்றிலும்

பாத்திடைப்போல்

ஓர்

சுவரெடுத்து

சிரஸ்ஸில் பாத்தி நிரம்பவும்
இளஞ்சூடான ஸ்கேஹத்தை
ஊற்ற
வேண்டும். பிறகு நாச, செவி:இவற்றிலிருக்து ஜலம் ஊறும் வரை
கி௮ருத்தி செய்வதற்காக

இவ்விதப்

பிரயோகம் செய்யப்படுகிறதோ

யிலுமாவது, எக்த

வியாதியை

அவ்வியா தியினாலுண்டான

துன்பங்

கள் தீரும்

ஆயிரம்

வரையிலுமாவது,

மாத்திராகாலமாவது 2 தலையில்

1. அப்யங்கம்--தைலம் முதலியதை சரஸ்ஸு£ முதலிய அவய
வங்களில் தேய்த்துக்கொள்ளுதல்; , பரிஷேகம்--எண்ணெய் முதலிய”
வற்றைச் சிரஸ்ஹின்மேல் சாரைபோல் ஊற்றுதல்;
பிசு--சூடான
எண்ணெய் முதலியவற்றில் துணி முதலியதை கனைத்து
ஒற்றடம்
செய்தல்,
்

2,

மாத்திராகாலம்.-200--வது பக்கம் பார்க்க,

258-11.)

உத்தர கண்டம்.
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.அத்தைலத்தை ஊறவைக்கவேண்டும், அஹாரமுண்பதற்கு
முன்
பாகவே இிரோவஸ் தியைச் செய்வது உத்தமம், இதை ஜஐசர்து
௮ல்
லது ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்த
செய்யவேண்டும். சிரஸ்ஸிலுள்ள

'ஸ்கேஹத்தை

வடித்து, வஸ்தியையும்

.மூதல் தலைவரையிலும்

அவிழ்த்துவிட்டு,

நாற்புறமும் ஈன்றாசப்

பிடித்து

தோள்

விடவேண்

டும் ; அப்பால் சிறிது சூடான ஜலத்தினால் ஸ்கானம் செய்விக்சவும்.
எளிதில் இெித்ஸைக்கு வசப்படாத தலை நடுக்சம் முதலி.ப
அமேகம்
வர் தரோகங்கள் இம்ருறையினால்

நிவ7ரணமாகும் ழ

சாலங்களிலும் பிரயோ௫ிக்கலரம்.

123—1274,

இதை

எல்லாக்

ஓருச்சாய்ந்து

படுக்கச்

கர்ண பூரணம்.
கர்ணபூரண
செய்து,

முசை:--கோயாளியை

சிறிது சூடான பசுமூத்திரம் அல்லது

மூத்திரங்களாலாவது,

இதர

மிருகங்களின்

ஸ்கேஹவஸ்துக்களாலாவது,

ஏதேனும்

ஸ்வரஸங்களாலாவது கோய் தாண்ட

. செவிக்கு முதலில்

ஸ்வேத

சிதஸை செய்து, பிறகு தகுந்த ஸ்சேஹம் முதலியவற்றால் கர்ண
பூரணம்! செய்யலாம். செலியினுள்
இவ்வாறு நிரப்பிய ஒளஷ
தத்தை நாறு மாச்திராகாலமாவது ஐன்னூறு
மாத்திராகாலமாவது
ஆயிரம்
மாத்திராகாலமாவது அப்படியே
வைத்திருக்கவும். காது,
தொண்டை,

சிரஸ்ஸு

இவத்றிலுண்டாகும் வியாதிகளில்

.கர்ணபூரணம் செய்வது ஈலம் 2 .
களால்

கர்ணபூரணம்

முன்பாகவே

செய்வதானால்,

உபயோகிப்பது

இவ்விதம்

ஏதேனும் ஸ்வரஸம் முதலானவை

லம்;

அதை

அஹாரமூண்பதற்கு

நைலம்

முதலானவற்றைக்

கொண்டு செய்வதானால்
ஸுஒர்யாஸ்தமனத்திற்குப்
இச்கவேண்டும்.
128-181,

பிறகு

உபமோ

அர்க்கபத்ர ஸ்வாஸம்:--பழுப்பான எருக்கலையை கெய் தடவி, .
சிறிது அக்னியில் வதக்கப் பிழிச்து ஸ்வாஸமெடுத்து, . ௮கைக்
கர்
ணத்தில் விட்டால் காதுவலி கிவ்ருத்தியாகும். 1824.
1,

2.

கர்ணபூரணம்.--சாதில் ஏதாவது ஒளஷதத்சை ஊற்றுதல்,

இங்கு மாத்திரா காலத்தைப்பற்றிய

ஒரு

ச்லோசம்

கப்பட்டது; அல்விஷீ௰ம் முன்பே விவரிச்சப்பட்ட து.
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[அ.த்தி.11,

பஸிதழத்ராதி கரீணபிந்து:--செம்மதிமாட்டின்
சிறிதளவு இர்துப்பைச் சேர்த்துச் கலக்,
கரமான

காதுவலியும், காதினுள்

கூதீதிரத்தில்

செவியில் ஊற்றிவ”

உண்டாசும் விரணம்

உச்

முதலியவை

களும் கிவாரணமாகும்,
1834.
ச்ரங்கபேராஸாதி கர்ணபூரணக்:--இஞ்சி ஸ்வரஸம், ௮இிமது£
எஸக்ரியை, தேன், இந்துப்பு, செல்லிச்காய்,
செஞ்சச் SUES pL
Gander shared, நல்லெண்ணெய், வெண்காரம்,
புளிசாரத்தை
யின் ஸ்௨ரஸம் இவற்றை ஒன்றாகச் கலக், சிறித சூடாக்கி, கர்ண

பூரணமாக உபயோகிக்கக் சாது வேதனை தீரும்.
கபித்தஸ்வாஸாதி

184, 185,

கரீணபூரணம்:--விளாம்பழம்,

கொடிமாத

எம்பழம், புளி, இஞ்டு இவற் பன் ஸ்வரஸத்தைப் பிழிந்து சுத்தமாச
வடிக்கட்டி, சிறிது காய்ச்ச, இளஞ்சூடாகவே காதுகளில் விட்டு - வர்
தால் கர்ணசுூலை சாந்தமாகும், 186.
அர்க்காங்தராதி புடபாகம்:--எருக்சந்தளிர்களேக் காடியைச்
சேர்ச்து அரைத்து, உப்பையும்

எண்ணெயையும்

தீது, கள்ளித்தண்டைப் பிளந்து ஆதனுள்

சேர்த்துக்

அக்கல்கச்தை

வைத்து, பிறகு எருக்கிலைகளால் மூடி முறைப்படி புடபாசம் 1
வும்; பிறகு
அதை வெளியீலெடுத்து
ஸ்வரம் பிழிக்து,

சூடாயிருக்கையிலேயே

யாத காதுவலிகள்

கர்ணபூரணமாய்

யாவும் கிவ்ருத்தியாகும்,

உபயோடக்க

குழை

அடக்
செய்ப
இளஞ்

தாங்கமுடி

187, 188.

மஹாபத்சழல
தீபிகா தைலம்:--மஹாபஞ்சமூலங்களின் 2
எவ்லெட்டு அங்குலம் நிகளமுள்ள தண்டுகளைப் பட்டுத் துணியில்
சுற்றி, தைலத்தில் ஈனைத்து, அக்னியித் காட்ட அதிலிருர்து

தைலத்தை ஒரு பாத்திரத்தில்

ஏச்திக்கொள்ளவும்; இது

தைலம்”? எனப்படும்,
இதை இளஞ்சூடாயிருக்கையில்
, ஊத்த காதுவலி உடனே இரும். 189, 10,
கோஷ்டாதி தீபிகா தைலம்,--மஹா
, பக்குவம் செய்யும் விதமாகவே கோஷ்டம்,

வடியும்

**தீபிகா
கா 'தினுள்

பஞ்சமூல இீபிகாதைலம்
தேவதாரு,
பெருவாகசை

1, புடபாகம்--97-வத பச்சம் பார்க்க,
4... மஹாபஞ்சமூ£லம--பில்வம், குமிழன், பெருவாகை,
சிறுவழு தணை இவ்வைர்இன் வேர்களாம்.

பாதிரி,

௮த்தி-11.]
வேர்

உத்தா கண்டம்.

இவற்றையும்
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தீயில் எரித்து தீபிகா தைலம் இறக்கலாம்.

கர்ணபூரணமாயுபயோ௫ச்சக

ஸந்நிபாதஸம்பர் தமான

கோளாறும் இகரம் நிவ்ருத்தியாகும். 1413,
ஸ்ூகரவஸாதி
கர்ணபூரண்ம்.--அதிமதுரம், காகோலீ, உளு
ந்து, கொத்தமல்லிவிதை இவற்றை அரைத்து, ச்வாதமாகச் காய்ச்,
அச்சஷாயத்தில் பன்றிக் கொழுப்பைப் பக்குவம்செய்து, கர்ணபூரணம்
செய்ய காதிசைத்தலும், காதுவலியும் தீரும், 1424.
ஸ்வர்ஜிகாதி தைலம்:--சவட்டுப்பு, உலர்ச்த முள்ளங்கி, பெருங்

காயம், இப்பிலி, சதகுப்பி இவற்றையம், தைலத்தையும், தைலத்திற்கு
நான்கு மடங்கு ஏதேனும்
ஸூக்தச்தையும் ] சேர்த்து
செய்து, தைலத்திற்கு நாலில் ஒரு பங்கு பாதரஸம் சலந்து,

பக்குவம்
கர்ணபூர

ணம் செய்ய, கர்ணகாதம், கர்ணசூலை, செவிட்டுத்தன்மை, காதிலிரு
ந்து £ழ் வடிதல் இவை தீரும். 148, 144,
அபாமார்க்கக்ஷா£ா£ தைலம்:--சாயுருவியின் க்ஷரத்தை ஜலத்
இல் கரைத்து, வடிக்கட்டி, மிண்டும் அந்த க்ஷ£ரத்தையே சிறிது:
கல்கமாகச் சேர்த்து, எண்ணெயையும் ஊற்றி, பக்குவம் செய்யவும்.
இத்தைலம்
செவிட்டுத் தன்மையையும், காதிரைத்தலையும்
போக்
சும்.
145.
சம்பூக தைலம்:--ஈத்தைகளின் மாம்ஸத்தைச் கடுகெண்ணெ
யுடன் கலந்து பக்குவம் செய்யவும்,
இத்தைலக்சைச் காதிலுண்டா
கும் குழிப் புண்களை ஆற்றுவதற்கு உபயோகிக்கலாம்.
146

வித

பஜ்சகஷாயாதி காரணபூரணம்:--பஞ்சசஷாயமென்னும் ஐக்து
சரச்குகளைச்
சூர்ணம்செய்து,
விளாம்பழரஸத்தில்
கலக்க),

தேன்

கலந்து

நன்றாகக்

குழைத்து,

காதிலிருச்.த €ழ்உடி.தல் கின்றுவிடும,

கர்ணபூரணமாக உபயோகிக்க, .

[தும்பை

கடுக்காய், வெள்ளி

லோத்தி, மஞ்ஜிஷ்டி,, மெல்லி இவ்வைர்தும்' இங்கு *பஞ்சசஷாயங்
கள்? என்று? கூறப்படுகின்றன.)
147, 146,
ஸ்வாஜிகாதி
கர்ணபூரணம்:--சவட்டுப்புப் பொடியைக் கொடி
மாதளையின் சாற்றில் சிறிது கலந்து, கர்ணத்தில் உபயோடக்க, காதி
லிருந்து €ழ் மூதலியது வடி.தல், காதுநோய், காதெரித்தல் முதலியவை ,

எளிதில் கிவ்ருத்தியாசன்றன.
1,
2.

149.

ஸுடுக்தம்-..184.ம் பக்கம் காண்க,
ஜந்து துவர்ப்பான சரக்குகள் எனப் பொருள்.

51%
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(அத்தி-12,

ஆற்ர பாவாளாதி
கரீணபூரணம£*:--மாந்தளிர், கர்வல்தளிர்,
இலுப்பைத்தளிர், ஆலக்சளிர் இவற்றை இடித்துச் சேர்த்து எண்
“ணெய் ஊற்றி பக்குவம் செய்து வடி.ச்கட்டி. உபபோடுத்துவா, 2ம்வடி.த

டன்

உடிய காதுகோய் தீரும்,

150,

ஹரிதாளாதி கர்ணபூரணம்:--சன்கு சுத்திசெப்ச தாள 55055
பொடித்து, கோமூத்திரத்தில் சிமிதளவு கலக்த) கர்ணபூரணமாய் உப

'யோக்த்தாலும், கடுகெண்ணெயைச் சிறிது ஊற்றினாலும் ச5துக்குள்ளி
ருக்கும் இருமி

முதலியது அழிந்துவிடும்,

சிக்நழலஸ்வாஸாதி
ஸம்,

151:

கர்ணபூரண?்:--முருங்கைவேரின்

சொழுகண்ணியென்னும்

அரலாட்டிப்பச்சையின்

ஸ்வ

ஸ்வரஸம்,

-காஞ்சொதிவேரின் ஸ்வாரஸம் இம்மூன்றையும் சேர்த்து, தரிகடுவை
பும் குர்ணம்செய்து கலக்€, காதிலுண்டான அல்லது காதில் பிரவே
அித்துள்ள இருமி முதலான ஜக்துக்களை அழி:ப்பதற்காச உபயோடக்க
லாம். 1524,

பன்னிரண்டாவது

அத்தியாயம்.

இரக்தமோக்ஷணவிதி.
இரக்த
வியாதியின்

மோக்ஷணந்தின்
கூறுபாடுகளைபும்

௮ளவு
தேக

மதலியது.--பிராணியினுடைய
நிலைமைகளையும்

உற்றுகோக்கிெ

இிலிருக்து இரத்தத்தை ஒரு பிரஸ்த்தம் அளவாவது, அரை
மாவது, கால் பிரஸ்த்தமாவது வடி.யச் செப்டலாம்,
ருதுவில் இரச்தமோக்ஷணம்! செப்வது உ9தம்.

பிரஸ்த்த

ஸாதாரணமாய் சரத்
இரக்த மோக்ஷ்ணம்

செய்வதால் சர்ம வியாதிகளும், இரத்திகளும், வீக்கம் மு. தலான வைகளும்
உண்டாசமாட்டா,
1, 2,

இரத்தத்தின்

பில் மதுரமாகவும்,

இயற்கை

நிறத்தில்

லக்ஷணங்கள் இரத்தமானது சுவை

வெப்பாகவும், நடுத்தர

உஷ்ணகிலைமை

1: இரக்ச மோக்ஷணம்--ஷி ॥/சைகளென்னும் காரிரத்தக்குமாய்களி
ருந்து இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தும் முறை.
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யைட் பெற்றதாசவும், குருகுணமுடையதாகவும், பசையள்ள தாசவும்,.
அருவருப்பான ஒருவிச காற்றமுடையதாசவும் இருச்னே றது. இரத்
தம் ஏகாவது காரணத்தால் முறிவடடந்தால் பித்தப் பிரகோபத் தினா.
லுண்டாகும்
கோளாறுகள் எஸம்பவிக்கும்!,
சவர்காதற்றம், திரவத்
தன்மை, சிவப்பு, அசைந்தோடும் ஸ்வபாலம், அவியாகக் கரைதல்:
என்னும் இல்வைந்து குணங்களும்
இரத்தத்திலிருப்பகால்,
அது
முறையே நீரு இவீ, அப், தேஜஸ், வா.பு, -ஆசாமம் இவற்றின்" குணக்:
சளுள்ள தாகச் கருசட்டடுசறது, 8, 4
இரத்த தோஷக் தறிகள:-- இரத்தம் தஷிச்கப்பட்டால்

சார்

இல் வேதனையுண்டாகும் ; அழற்சியும்,
எரித்தலும் ஸம்பவிக்கும்;
. இரத்தவர்ணமான தடிப்புகளும், அரிப்பும், வீக்கமும்,
கொட்புஎங்

களும் உண்டாகும். 4.
இரத்தம் அதிகரித்தால் காணக்கூடிய
தறிகள்:--இரத்சம்
மிதமிஞ்சி விரு த்தியானால் சரீரம் முழுமையும் விசேஷமாக நேத்திர
மும் மிகச் இவந்துவீடும்; ஷிரைகள் என்னும் இரத்தக்: சுழாய்கள்
எட்பொழுதும் பூர்ணமாய் கிரம்பியிருக்கும் ;
தேகம் பாரமாயிருப்ப
தாகச் தோற்றும்; நித்திரை அதிகமாய் உண்டாகும்; மேதஸ் என்

னும் சொழுப்பு அதிகரிக்கும் ; உடலில் அழற்சியும் உண்டாகும்,

6,

இரத்தம்
க்ஷீணித்தால்
காணக்கூடிய தறிகள்:--இசத்தம்
க்யமடைந்தால் புளிப்பு இனிப்பு என்னும் சுவைகளில் விருப்-மும்,.
மூர்ச்சையும், சர்மத்தில் வதட்டியும், விரைகளென்னும் இரச்சக்.
குழாய்களின் தளர்ச்சியும், வாதம் பிரகோபமடைக்து அது சன் ஸ்த்தா
கத்தை

விட்டு வேறு மார்க்கங்களிற்

தகைய விகாரங்சளும் ஸம்பவிக்கும்.

பிரவே௫ப்பதும்,

இன்னும்

இச்

7.

கோளாறடைந்த தோஷங்களால் இரத்தத்திற்தண்டாதம் தறி
கள்:-- கருஞ்சிவப்பு, நுரைத்தல், வதட்ட, வன்மை அளவிலும்.
குணத்திலும் மெலிவுறுதல், வேகம் அதிகரித்தல், உறையுக்சன்மை'
குறைம்துபோதல்,' ஊயால் குத்தப்படுவதுபோல்
வேதனையண்டா
1,

பித்த வீயாதிகளைப்பற்றி 08-வது பச்சம் பார்ச்ச,

[அத்தி 12,

சார்ங்கததர ஸம்ஹிதை
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தல் என்னும் இவை வாத தோஷத்தினால் சோளாறடைந்த இரத்தத்
இன் குறிகளாகும். பித்தத்திலை இரத்தம் தாஷிக்கப்பட்டால் அது
நிறத்தில் மஞ்சளாகவும், அல்லது இலைப்பசுமையுள்ள தாகவும், லெ
ஸமயம் கறுப்பு அல்லது நீல கி 'நமாகவும் காணப்படும் ) சவர் நாத்த
மும், உறையக்கூடாத நிலைமையும், இயற்கையினும் ௮திக உஷ்ண

மூம் அதற்குண்டாகும் ; ஈ, எறும்பு முதலான ஜந்துக்கள் அவ்வித
இரத்தத்தை விரும்பமாட்டா. கபத்தினலை கோளாறடைத்த இசத்த
அதிகரித்தும்,“ பசையுள்ள தாகவும்,
மானது குளிர்க்தும், அளவில்
காவிச்கல் கரைத்த ஜலத்திற்கு ஒப்பாகவும், சதைவுண்ட தசைகார்'
தன்மையதாக
களுக்கேற்ற நிறமுடையதாகவும், எளிதில் உறையுக்
வம், வெகு மந்தமான ஓட்டமுள்ளதாகவும் இருக்கும். இரண்டிர
ண்டு தோஷங்களால் தூஷிச்சப்பெற்ற இரத்தம் ௮ந்தர்த தோஷம் :
சளின் கலப்பான குறிகளுடன் கூடியதாயிருக்கும், மூன்று தோஷம்
களாலும் தாஷிச்கப்பெற்றிருக்தால், அகத இரத்தம் துர்காற்றமுள்ள
தாகவும்,

காஞ்ஜிகமென்னும்

காடிக்கு

ஒப்பாகவும்,

மற்றும்

மூன்று

தோஷமங்களுக்குள்ள எல்லாக் குறிகளைப் பெற்றதாகவும் இருக்கும்.
58-11,
விஷதுஷ்டமான இரத்தத்தின் தறிகள்:--ஏதேனும் விஷ ஸம்
பந்தத்தினால் கோளாறடைத்த இரத்தம். கறுகிறமாகவும், காசி முத
லியவற்றின் மூலமாக அடிக்கடி. வடி.புந்தன்மையதாகவும், சவர்காற்ற
மூள்ள தாகவும், காடியைப் போன்றதாகவும்,
அளவில் அதிகரித்த

்டாக்குவதற்குக்
தாகவும்,
ஸர்வ
குஷ்டங்களைபுமுண
காரணமாச
வும் இருக்கும்,
12,
இரத்தத்தின்

இயற்கை. நிலமை:--எவ்விகாரமுமின்றி

கைத் தன்மைலிருக்கும் இரத்தம் இர்த்ரகோபமென்னும்
பூச்சிக்கு நிசரான நிறமுடையதாகவும், தோய்ச்துவிடாத
மிகத் தடித்துவிடாத நிலைமையள்ள தாகவும்

காணப்படும்.

இயற்

தம்பலப்
அல்லது
12%.

இரக்த மோக்ஷண்த்திற்கேற்ற வியாதிகள்:--ஏதாவது விக்கம்,
எரித்தல், தேகம் அழன்று வீடுதல், சரீரத்தில் இரத்த வர்ணம் அதி

கரித்தல், இரத்தக் கசிவு ஸம்.பவித்தல், வாதரச்த்தம்,
அதன்பமனிப்பதும் கஷ்ட

ஸாத்ியதுமான

குஷ்டம், மிகத்

வாதரோகம்,

கையிலுண்

'
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அத்தி-12.]

.டாகச் கூடிய சொறி இரங்கு முதலிய வியாஇசள், யானைக்கால், விஷம் களால் இரத்தம் தூஷிக்கப்படுதல், சரந்தி,

அர்புதம், அப2£,

க்ஷு௩த்ர

ரோகங்கள், இரத்தத்தின் கோளாறால் ஸம்பவிக்கும் ௮இமந்தம், விதா
ரிகா, ஸ்தன
ரோகங்கள், சரீரம் இளைத்துப் போதல், சரீரம் மிக
வும் பருத்துப்போதல், இரத்த தோஷத்தினா
லுண்டாகும்
அபிஷ்

யந்தம், இமிர், காசி, வாய் முதலிய
கல்லீரலைப், பற்றிய வியாதிகள்,

அவயவங்கள் துர்நாற்ற முறுதல்,
மண்ணீரலைப்
பற்றிய வியாதி

கள்,
விஸர்ப்பமென்னும் அக்்$விரணம், விதரதி,
இரத்தச் ' கட்டி.
கள், காதில் புண்ணுண்டாதல், உதடுகளில் புண் உண்டாதல், நச
அழன்று போதல், வாய்ப் புண், தலை நோய், உபதம்சம், இரக்த பித்
தம் இந்த
ரோகங்களில்
வைத்தியர்
சருங்கங்களாலாவது 1 ௮ம் .
டைகளைப் பிரயோகித்தாவது
சுரைக்குடுக்சைகளாலாவது அல்லது
ஹிரைகள் என்னும் காரிரத்தச் சுழாய்களைக் இறியாவது இரத்தத்தை
வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
15-18.

இரத்த மோக்ஷணத்திந்தத் தகாதவர்கள்.--மிகவும் மெலிவு
தேகமுடையவன்;
அதிகமாய்
அடிக்கடியும் புணருபவன், பேடி,
பயப்படுந்தன்மையன்,

கர்ப்பிணீ;

பிரஸவித்தவள், - பாண்டுரோகு,

பஞ்ச கர்மங்களால் ஸித்தி யடைக்தவன் 2, ஸ்சேஹபானம் செட்தவன்,
அர்சஸ்ஸால் பீடி.க்கப்படுபவன், சரீ ரமெங்கும் வீக்கம் கொண்டவன்,
உதரரோகமுள்ளவன், ச்வாஸ-காஸ சோ$கள், வார்தியினாலும் ௮

ஸாரத்தினாலும் துன்பப்பபெவன், ஸ்வேத ிகித்ஸையினால்
மிகவும்
.வியர்த்தவன், பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்டவன், எழுபது முதல்
அததந்கு மேற்பட்ட வயதுடையவன், சாயம் முதலிய அபிகாதத்தினால்
இரத்தப் பெருக்குள்ளவன் இகர்களுக்கு இரக்த மோக்ஷணம் செய்யக்
கூடாது,
ஆனால் மேற்கூறியவர்களுக்கு
அபாயகரமான
நசிலைமை
நேரிட்டால் அட்டைகளைப் பிரயோடத்து இரத்தத்தை வெளிப்_டுத்த

லாம் 9 சரீரத்தில் விஷம்
.காரிரத்தச்

சூழாயைக்

ஸம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு விரை யென்னும்
கறி

இரத்தத்தைப்

பெருக்கி விடுவது

ஈலம்,

19-22,
1,
என்று

ச்ருங்கம்--மீச்சாங்குழல்,
[ச்ருங்கமே allfléss (Syringe)
வழங்கப்படுகிறது.|
2, பஞ்சகர்மங்கள்--89, 290-வது பக்கங்களைப் பார்க்க,
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சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை.
வாத-பித்தககபங்களால்

துஷ்டமான

படுத்தல். -வாததோஷச்தினால்

பசுவின்

கொம்பினாலான

தத்தை

அட்டைகளாலும்,

[அத்தி 19.
இரத்தத்தை

தாஷிக்சட்பெந்ற

ச்ருங்கத்தினாலும்,
கபதுஷ்டமானதை

Garacs

இரத்தத்தைப்

பித்ததுஷ்டமான இசச்
சுரைச் குடுச்சைகளைச்

கொண்டும் கற்றறிர்த வைத்தியன் வெளிப்படுத்தவேண்டும்,

தவட்ச்வ

தோஷங்களாலும் ஸர்நிபாதத்தினாலும் கோளாறடைக்த இஈத்சச்தை
மதியூகத்தடன் ஹிராமோக்ஷணம் செய்தும், 1 பதங்களாலும்2 வெளிப்.
படுத்தி விடலாம்.
28-24.

ச்நங்கம் முதலியவற்றின் பியோகத்தால் இரத்தம் சுத்தியாவ
தில தாரதம்யம்.--ச்ருங்கம் என்னும் கருவியினால் இரச்த மோக்்ணம்
செய்தால், அவ்விதம் செய்யப்படும் பிரதேசத்திலிருந்து பத்து அங்குல
அம்

வரையிலுள்ள

இரக்கத்தை

அது

அட்டையானால் ஒரு முழம் தூரத்திலுள்ள

வலிவடன்

உறிஞ்சம் ;

இரத்தத்தை இழுக்கும் ;.

சுரைக் குடுக்கையைப் பிரயோூ்தால் பன்னிரண்டு அங்குலம் தாரம்
வரையிலுள்ள இரத்தத்சை
ஆகர்ஷணம்
செய்பலாம் ; பதங்களைச்

கொண்டு ஒரு' அங்குலம் தாஈச்திலள்ள இரச்தச்தை மட்டும் வெளிப்
படுத்தலாம் ; ஹிராமோ-ஷணம் செய்தால்

சரீரத்தில் எங்கும் வியாமித்

துள்ள இரச்தத்திலிருக்கற கோஷங்களை வெளிப் படுத்தி தேசத்தைச்
சுத்தமாக்கி விடலாம். 25, 26,
இரத்தம் வேளிவா ழடியாத நிலைமை:--குனிர்
அதிகரித்த
காலங்களிலும்,

௮ம், ௮இ௫

நிலைமையிலும்,
சக்தமோக்ணம்

படாது,
27,
இரத்தம்
இடத்தம்

,

அஹுரமுட்கொள்ளாமலிருச்கையிலும்,

நித்இரையிலும்,

மல

பயர் திருச்கையிலும்,

ஞூத்இரங்கள்
செய்ய

வெளிப்டடாமலிருச்கும்போ தும்

முயன்றால்

வேளிவராவிடில்

தகுந்தவாறு

வெளிவசாமற்

ஞூர்ச்சையி'

ஆயாஸமூண்டான

இரத்தம்

சேய்யண்டிய
போகையில்

ஈன்கு

வெளிப்

ஐபாயல்...
கோஷ்டம்

தரி
1. ஹிரா-- காரிரத்தச் குழாய் ; மோக்ஷணம் —
அதைக் £றி
இரத்தக்சை வெளிட்படுத்சல்,
2. பதம் ஏதேனும் கூர்மையான கருவியினால் இரதம் வடி
யம்படி ஆங்காங்கு கொச்துதல் அல்லது ஜதல்,

.அத்தி-19,]

_.

உத்தர கண்டம்.

கடு, இக்திப்பு இவற்றைப்

பொடி

செய்து,

வதற்காகக் €றி விரணமுண்டாக்ிப
நன்றாகக் கசியத் தொடங்கும்.
28.
இரக்த மோக்ஷ்ணத்திந்து
ஆகையினால்

ஸ்வேத

குளிர்

இரக்தமோக்ஷணணம்

இடத்தில்

ஏற்ற அல்லது

காலங்களிலும்,

சிடுத்ஸைபைச்

921.

௮தி௪

தேய்க்க இரத்தம்

ஏற்காத
உஷ்ண

செய்யாமலிருக்கையிலும்,

செய்

காலம்.
காலத்திலும்,

அதிகமாப்

ஸ்வே

தனம் முதலியவற்றால்
வேக்காடு
அடைந்திருச்சையிலும்
Qrés
Cuoraporo Oriméaeorg,
விஷயமூணர்ந்த னவத்தியர் பிணி
யாளியை யவாகூ
என்னும் அஹ.ரத்தசை
உட்கொள்ளச் செய்து
அவன் திருப்தி யடைந்திருக்கையில் இரத்சக்தை:
வெளிப்படுத்த
வேண்டும்.
29.

இரத்தம் அதிகமாகப்

பேநதவதந்தக்

காரணழம்

பரிஹுர

மும் -ஸ்வேச சிகித்ஸைபை மிதமிஞ்சி
உபயோடப்பதாலும், காலம்
மிச உஷ்ணமாயிருக்தாலும், விரைகளை அளவுமீறி றிக் கொத்துவ
தாலும் இரத்தம் மிகு இ.யாக வெளிப்படும்.- ௮.௪ நிலைமையில் அதைத்
தடுப்பதற்கு முூபல வண்டும்,
௮ல்வாறு
இரத்தம்
அதிகமாகப்
பெருகவிடுலைஃயில்

செய்யவேண்டி௰0 'சன்னவென்றால்,

வெள்ளி

லோரத்தி, ஸர்ஜாஸம் என்னும் பிசின், நீலாஞ்ஜகம் இவற்றை விர
ணத்தின் முகத்தில் பூசலாம்.
யவதர்ணி.பம், கோதுமை
இவற்றின்
சூர்ணத்தைபாவது, மூவங்கலுப்பு, தகவம், காவி இவற்றின் சூர்ணத்
தையாவது
பாம்புத் தோலின்
சூர்ணத்தையாலது, பட்டு அல்லது
வஸ்திரத்தை
எரித்து அதன் பஸ்மத்தையாவலது இரத்தப் பெகுச்
குடன் கூடிய விரணக்தின் முகத்தில் தாவிவிடலாம் ; அல்லது விர
ணத்தின் முகத்தை ஈன்றாகச் கட்டி தளமான
வஸ்துக்களை அசன்
மேல் தடவி வருவதுடன், அப்பிணியாளிக்கு வேறுவித €தோபசாரம்
களையும் செய்யலாம்;
அல்லது எந்த ஹிரை இறப்பட்டதோ
அதே

ஹிரையை முதலிற் £றப்பெற்ற

இடத்திற்கு

மேலே மறுபடியும்

ஏறி

விடலாம் ; அன்றேல் ௮௬.௧ இடத்தை
க்ஷாரத்தினாலாவது அசனி
யினாலாவது
௯ட்டு வி$வது ஈலம்.
துவர்ப்பான வஸ்துக்கள் விர
ணத்தின்
முகத்தை
மூடி
இரத்தச்சை
நிறுத்தும்;
€சளமாண
பதார் தங்கள் இரத்தத்தை
உறையச் செய்து அதைப் பெருகலிடா

21
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மல் தடுக்கும் ; க்ஷ£ரங்கள் என்னும் காரவசைகள் விரண மு£சத்தைப்
பக்குவப்படுத்தி இரத்தத்தைக் தடுக்கும் ; விரையிலுண்டான வி,ண
முகத்தைச்

சுட்டால்

௮ந்த

"பெருக்கு நின்றுவிடும்.

இரத்தச்

குழாய்

சுருங்க

இரத்தப்

80-98.

அண்டவிக்கத்தில்

ஸிசாதாஹ%:--இடது

பீஜம்

விவ்கியிருக்

தால் வலது கையின் பெருவிரலுக்கு அடீயிலுள்ள ஹிரையைச் ௬டு
வதும், வலது அண்டம் வீங்கனால் இடது கரத்தின் பெரு விரலின்
ஹிரையைச் சுடுவதும் முறை ; இவ்வாறு அவ்வவபவங்களிலுள்ள
விரைகளைச்
சுடுவதிலுள்ள பிரபாவத்தினால் 'பீஜங்களின் வீச்கம்

கிவாரணமாகும்.

34,

விஷூசியில்

85.
ஸிராதாஷம் :--விஷடசரோகத்தில்

"கால்களைச் சுடுவதால்
தால்
இரஸதாதுவும்,

சுருக்கங் கொள்வதால்

குதி

ஜாடராக்ணி அதிகரிக்கும் ; இவ்விதம் «Oa
கபமும்
நெடிழ்ந்தோவெதற்கான
குழாய்சள்

அவ்வாறு தீபன சக்தி

யேற்படுகின்றது.

86.

கல்லில் - மண்ணீரல்களின் வீக்கத்தில் ஸிராதாஹம்:--சறு
வர்களுடைய
வயிற்றில் கல்லீரலும் மண்ணீரலும்
இரத்ததோஷம்
“Gating
விங்கிவிடும்போது,
அவ்வவயவங்களுக்கு
Corre
வயிற்றின் மேல் சுடுவதால், அங்குள்ள ரத்தக் குழாய்கள் சுருக்கம்
கொண்டு அவ்வவயவங்களின் வீக்கமும் நிவ்ருத்தியாகும்,
37.

இரத்தத்தை அதிகமாக வேளிப்படுத்தலாகாது.--இரத்தத்தில்
தோஷம் சிறிது தங்கியிருக்சாலும், அதனால் வியாதி மறுபடியும் ஸம்ப
வித்து விடாது

;

ஆகவே

தோஷத்துடன்

கூடிய

மிகுந்திருக்குமாறு விட்டுவிடுவது ஈலமேயன்றீ,
வடியச் செய்வது சரீரத்திற்கு ஹிதமல்ல, 38.
அளவு

மீறிய

இரச்தம் சிறிது

அதை

இாக்தமோக்ஷணத்தினுலுண்டாதம்

அளவுகீறி
கேடூதி

கள்:--இரத்தம் அளவுமீறி வடியுமானால் நேத்திரம் கெட்டுப்போசல்,
“இக்ஷேபகமென்னும் இசிவு, காலறட்சி, திமிரமென்னும்
கண்ணோய்,
தலைவலி, பார்ச்வவாயு, ச்வாஸகாஸம், விக்கல், தேக அழஜற்ச), பாண்டு
சோகம் இவை
ஸம்பவிக்கும்ழ;
அல்லது மரணாந்தமான
அபத்தும்

பேரிடம்,

894,
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இரத்தத்தின் அநமை:--இரத்தத்தினாலேயே தேகம் உற்பத்தி
யா௫ன்றது; தேகம் அதினாலேயே
போஷிக்கப்பட்டு ஜீவித்து வரு
,கஇன்றது; இரத்தமில்லையேல் சரீ ரத்தினணின்றும் ஜீவன்
போய்விடும்;
ஆகவே கற்றறிச்ச வைத்தியர்கள் இரத்தத்தைச் காப்பதிலேயே கருத்தா
.பிருக்கவேண்டும்.
404.

இரத்த மோக்ஷணத்தில் சீதோபசாரத்தினலான
விக்கத்திந்
தப் பரிஹுாம்--இரக்தமோக்ணம் செப்த பிறகு
தோபசாரம்
“செய்து அதனால் வாமி பிரகோபமடைந்து. வலியுடன் அவ்விடம் லீச்
சங் சொள்ளுமாயின், இளஞ்சூடான
ஒற்றடம் கொடுக்கவேண்டும்.
414.

கெய்யினால்

அப்பிரசேசத்தில்

இரக்த மோக்ஷணத்தினுல் பலஹீனமானவனுக்கு
உசிதமான
உணவு --இரக்தமோகஷஸாத்தினல்
இளைத்துப்
போனவனுக்குக்
கலைமான், மூ£பல், செம்மறிபாடு, கறுத்த மான், வெள்ளாடு Bla halar
' மாம்ஸரஸமாவது, பாலாவது பானம் செய்வதற்கு
எஏற்றவையாகும்;
ச ரரிசியினாலான அன்ன க்தையும் உபயோகிப்பது con.
424,
இரக்தமோக்ஷணம் நீன்கு நிறைவேறியதன் தறிகள் --சரீசத்தி
லிருந்த துன்பங்கள் கிவ்ருத்திமாதல், வியாதி குறைதல்,தோஷஃபிர
கோபங்கள்
அல்லது உபத்திரவங்கள் சாக்தமாதல், மனது ஸுக
.மடைதல் என்னும் இக்குறிகள்
இரக்தமோக்ஷ்ணம் என்கிற
இச்

Pa som sae நிறைவேற்றப்பட்ட தன்
.இரக்த

மோக்ஷணத்திற்தப்

பிறது

குறிகளாம்.

48.

பத்தியக்கிரமம்.கமா

யாமம், புணர்ச்சி, சனம், குளிர்ச்த ஜலஸ்கானம்,
௮இக
காரில்
,வஹித்தல் அல்லது உலாவுதல், ஒரு வேளையே உணவுண்பது,
us
லில் நித்திரைபோதல், க்ஷ£ரவகசைகள்
ஸம்பந்தப்பட்டதும் புவிப்
புள்ள தும் காரமுமான உணவுகளை யுண்பது, மனத்துபரம், வாதாடு

தல், அஜீர்ண முண்டாக்கும் உணவு இவை தேசத்திற்கு வேண்டிய
.வன்மையுண்டாகும் வரையில் சகாதவைகளாம். 44, 45,
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பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம்.
நேத்திர சிகித்ஸை.
பலவித

நேத்திரெளஷதங்கள்:--ஸேகம்,

பிண்டிகா, பிடாலகம், தர்ப்பணம், புடாபாகம்,
லிய

சல்சங்களைக்கொண்டு

செய்யவேண்டும்.

ஆச்சியோசாம்,.

அஞ்ஜும்

இவை

கேத்திரவீயா இசளுக்கு *்

முத

As senor

1.

ஸேகம்.
ஸேகம் சேய்ய மழறை:--ஸேகம்
செய்துகொள்ளவேண்டி௰
மனிதனை கேத்திரங்களை மூடச் செய்து, அவற்றிக் மேல் நான்கு.
- அங்குலம் உஉரத்திலிறாந்து சாரைபோல் ஒஏளஷத குணமுள்ள Hr
உங்களைப்
படும்.
2.

பிழயோகட்பது

ழன்றுவித

ஸேகம்'?

ஸேகங்களும்

அல்லது

அவற்றின்

*பரிஷேகம்??

எனப்

காலநியமங்களும்:--

௮ச்த ஸேகம் மூன்று வகைப்படும் : அவற்றுள் ₹₹ ஸ்சேஹம் ?? என்ற
சேம் வாத வியாதியிலும், ((ரோபணம்'” : என்பது
இரத்தஸம்பந்த
மான
அல்லது பித்த
எம்பந்தமான விபாஇகளிலும்,
*4லேககம்?*'
என்பது
கபவியாதியிலும்
பிரயோடுக்கக்கூடியனவாம் 1,
இம்ஞூன்
றையும் பிரமோ௫க்கும் கால அளவு பின்வருமாறு: சற்றேறக் குறைய
அறுஞாறு மாத்திராகாலம் ஸ்சேஹ ஸேகத்தையும், சானூறு மாத்திரா
காலம் மோபண
ஸேகத்தையும்,
மூன்னூறு மாத்திராகாலம் லேகஈ:
ளே.கத்தையும்
பிரயோகப்பது
முறையாம்.
ஸேகமென்னும்
இச்
ச௫த்ஸை செய்வதற்கு ஏற்றது பகல் வேளையே;
அபத்தான
அல்

லது அதி£க்சரத்தில் சத்ஸை
செய்யவேண்டியதான
இரவிலும் ஸேகம் செய்டலாம். 8-4,
1.

ஸ்நேஹந

செய்யப்படும்

கேகே;

ஸேகம்--கெய், பால்

மூதலிய

பதார்த்தங்களால்

ரோபணஸஹேகம் -- அழற்சி அல்லது

முதலியவற்றை அற்றுவது; லேச
வெளிப்படுத்தும் ஸேகம்,

வியாதியில்

ஸேகம்--தோஷங்களைச்

விரணம்

சரளைத்து

அத்தி-18.]

உத்தர கண்டம்

பலவித

ஸேசநெளஷதங்கள்---(1)

$35

வெள்ளாட்டுப்பாலை

ஆம

ணச்கின் வேர்-இலை-பட்டை இவற்றைச் சேர்த்துக் காய்ச்ச கேத்திரத்
தில் வாதாமபிஷ்பக்தம் ! என்னும் கோயைப் போக்குவதற்கு இளஞ்

(சூடாக ஸேகம் செய்வது கலம், (2) இக்துப்பைச் சேர்த்துச்சாய்ச்சிெய
பாலையாவது, மஞ்சள், மரமஞ்சள், இச்துப்பு இவற்றைச் சேர்த்து பக்கு .
வம் செய்த பாலையாவது அவ்விதமே

வாதாபிஷ்யச்தம்,

என்னும் நேத்திர ரோகங்களில் பரிஷேகம்
கும்; இர்த ஸேகமே சுஷ்காகதிபாகம் என்கிற

வாதவிபர்யயம்

செய்வது ஹிதமாயிருக்
கேத்திரவியாதியிலும்

எட்பொழுதும் உபயோகமுள்ள தாம்,
(8) வெள்ளிலோத்தியின் பட்
டை, அதிமதுரம், - இவ்விரண்டையும் ஸமபாகம் சேர்த்து, கெட்பிற்
. பொரித்து, நுண்மையாகப் டொடிசெய்து, அப்பொடியை வெள்ளாட்டுப்
பாலில் சேர்த்துக் காய்ச்ச? அதைக் கண்களின்மேல் சாணைடோல்

ஊற்றிவந்தால் பித்தத்தினாலும் இர.த்தத்தினாலும் உண்டாகும் அமிஷ்

weg

கிவாரணமாகும்.

ம.

அ இமதுரம்,
சர்க்கரை,
கல்கமாகச் செய்து
குளிர்க்த

தாலும்

தரிபலை,

வெள்ளிலோத்தி,

இறுகோரைக்கிழங்கு,
ஜலத்தில்
கலச்சி

இரத்தஸம்பர்தமான

அபிஷ்£யந்தம்

இவற்றைக்
ஸேகம் செய்

இரும்,

(5)

செவ்

வரச்கு, அதிமதுரம், மஞ்ஜிஷ்டி, கெள்ளிலோச்தி, கருஞ்சந்தனம்,
பரவக் இவற்றின் கல்கம் கலந்த _ ஜனித்த
Mo gangs Cavern
1.

துவில்பச்த

இதைவிபதி றி

80. வது

பக்கம்

பார்ச்ச,

[இவ்வத்தியாயத்தில் மேலே வரும் கேத்திர ரோகங்களைப் பற்றிய விவ
ரங்களை 76-முதல் 81-வது பக்சம் வரையிலும் மூலத்திலும், டி.ப்பணியீ

இம் பார்த்துச்கொள்க. ]
2. ஸம்ஸ்கிரு த;த்திலுள்ள சார்ங்கதரஸம்ஹிதையில்
(கிர்ணய
ஸாகர) சாசக்ஷ்ரே சரதம் என்பதற்குப் பதிலாக சாகக்ஷ்ரே. க்ருதம்
என்று பிழைபட ௮ச்சிடப்பட்டிருக்கிறது ; ச்நதம் என்பதற்கு ஏற்ற

பாலில்

வாறு

காய்ச்சி

என்று

மொழி பெயர்த்துப் Senger

இங்கு

வரையப்பட்ட தென்று அறிக,

8.
என்று

காலாநுஸார்யகங் என்பதற்குப்
ஷ்ஸ்கிரு த.2இல்

காலாநுலார்யகம்
மும் கூறுவர்.

(சிர்ணய

ஸாகர)

என்பது கருஞ்சந்தனம்

பதிலாக

காலாநூஸாரிப:

அச்சிடப்பட்டிருக்றெ.து?

எனப்படும்;

கல்மரம் எண்
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செய்தாலும் இரக்தாபிஷ்மர்சம்

சாந்தமாகும்,

[அத்தி-18
(6) வெள்ளிலோத்திப்

பட்டையை
நகெய்யிற் பொரித்து சூர்ணம் செய்து வஸ்.இிரகாளிதம
பண்ண், உஷ்ணஜலத்தில் கரைத்து
ஸேகம் செய்ய கேத்திரத்தி

ஓண்டான சூலம் அல்லது வலி நிவ்ருத்தியாகும்.

5-1],

ஆச்சியோதாம்.
ஆச்சியோதந மறைகள்:--சண்களைத் இறந்து இருஷ்டியின்
மத்தியில் திரவமான ஒளஷதத்தை இரண்டு அங்குலம் உயரத்திலி
ருந்து துளித் துளியாக விவெதற்கான முறையே ₹ஆச்சியோதகம்”'
எனப்படும்;
இச்சிகீத்ஸையை
இராக்காலத்தில்
செய்யக்கூடாது,
அச்சியோதநம் என்னும் முறையும் லேகஈம், ஸ்சேஹகம், ரோபணம்,
என்று மூலகைப்டடும்,
அச்சியோதஈத்திற்கான
ச.2ஸையீல் எட்டுத் துளிகளாகவும், ஸ்சேஹந

ஒளஷதத்தை லேகா
ூதத்ஸையில் பத்துத்

துளிகளாசவும், ரோபண த்தில் பன்னிரண்டு துளிகளாகவும் பிரயோ
இச்கவேண்டும், ௮அஉ்வெளஷதத்தை சல காலங்களில் சிறிது உஷ்ண
மாகவும், கோடை காலங்களில் குளிர்ச்சி பொருச் இயதாகவும் உபயோ
. இக்கவேண்டும் ழ
இம்முறை
'எல்லாவிடத்திலும்
., பொதுவான தென்றே கருதப்படும்.
12-14,

வாதாதிதோஷங்களுக்கேற்ற

பெரும்பாலும்

ஆச்சியோதந

கள்:--வாத ஸம்பந்தமான . நேத்தி ரோகத்தில்

ஒளஷதங்.

சசப்பும் ஸ்நிக்த்தமு

மான் ஒளஷதச்சை ளேசநத்திற்கு உபயோடுப்பது நலம்; பித்த ஸம்
பந்தமான வியாதிகளில் மதுரமும் குளிர்ச்சியும் பொருந்திய ஓளஷ. .
தங்களையும், சபரோகங்களில் சசப்பும் உஷ்ணவீர்யமும்
வறட்சியு
முள்ள ஒளஷதங்களையும் உபமோ௫க்கவேண்டும்.
எல்லா ஆச்சியோ

தீ ஒஓளஷதங்களையுமே

நாறு

அக்கொண்டிருக்கவேண்டும்.2

1.

ஆஅச்சியோசனத்தில்

மாத்திராகாலம்

நேத்திரத்தில்

mai

15—164.

லேககம்,

ஸ்கேஹம், ரோடணம்

என்

இற முறைகள் ஸேக விதியில் கூறப்பட்ட விதமேயாம்.

&

இமை

கெடிலெழுச்தை

கொட்டுதல்,
உச்சரித்தல்

ஒரு மாத்திரை அலது

விரல்களால்

ச்டிச்கைப்

இவற்றிற்கு எவ்வளவு

வாங்மாத்திரை எனப்டடும்.

போடுதல்,.

காலமோ

ஆது

அத்தி-15,]

-:

உத்தர

கண்டம்,
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பலவித ஐச்சியோததநேளஷதங்கள் (1)
பில்வாதி பஞ்ச
மூலங்களையும், கண்டல்கத்திரி, ஆமணக்கு இவற்றின் வேரையும், முரு
ங்கப்பட்டையையும் கீவாதமாகக்
யிருச்கையிலே
ஆச்சியோதகம்

அபிஷ்யந்தம்
அரைத்து,

தீரும்.

(2)

காய்ச்சி வடிக்சட்டி, இளஞ் சூடா
செய்ய
வாததோஷம்பக்தமான

வலேப்பிலைகளைச்

வெள்ளிலோத்தியின்

சிறிது

பட்டையின்மேல்

ஜலம்

விட்டு

அக்சல்கத்தைப்

பூசி, நெருங்பிலிட்டு அதை நன்றாக வதக்க, அப்பட்டையையும் கல்கம்
போல் ஈசுக் இரஸம் பிழியவும் ; இச்சாற்றை கேத்திரத்தினுள்

ஊற்ற

வாததோஷத்தினாலும்

இரக்தபித்தத்தினாலு.

உண்டான.

அபிஷ்பந்தம் நிவாரணமாகும். (8) தரிபலையை கவாதம் செய்து
ஆச்சியோசாம் செய்தாலும் எல்லா அபிஷ்யக்தங்களும் போய்விடும்,
(4) முலைப்பபலை நேத்திரங்களில்

விட்டுவர்தால்

மான வியாஇகளை:பும், வாத ஸம்பக்சமான

இரக்தபித்த onusgs

வியாதிகளையும் போக்கலாம.

(5)
பாலில் சேர்த்துக் காய்ச்சிய * க்ஷ£ரஸர்ப்பிஸ் ? என்னும் &G
தத்தை கேத்திரததில் ஆச்சியோதநம் செய்து, அதைச் றிது நேரம்
துடைக்காமல் வைத்துக்கொண் டிருந்தாலும் வாத-ரகீத ஸம்பந்தமான
வியாதி நிவ்ருத்தியாகும்.
17---203.

பிண்டிகா.
பிண்டிகையின்

கூடிய ஒளஷதச்

மறை.--நேத்திரோககல்களில்

சரக்குகளைக்

கல்கம்போல்

உபயோடச்சச்

செய்து, பட்டு

.மூதலிய

வஸ்.திரங்களால் அக்கல்கத்தை நேத்திரங்களின்மேல் வைத்துச் கட்டும்
முறையே பிண்டீ அல்லது கவலிகை என்று வழங்கப்படும்;
இதை

சேத்திரத்திலுண்டாகும் அபிஷ்டந்தம் என்தற வியாதியிலும், விர
ணங்களிலும் கட்டுவதற்கு உபயோகிக்கலாம். 214.
அபிஷ்யந்தத்தில் பிண்டிகை உபயோகிக்தம்
கிரமம்.--சபம்
கோளாறடைந்து

னால்,

முதலில்

ஸையும்,

ஸ்வேத

அசனால்

அபிஷ்யக்தமும் அதிமந்தமும்

அப்பிணியாளியின்
இித்ஸையும்

சிரஸ்ஸுக்கு
செய்து

ஸ்கேஹ

உண்டா

இதத்

முடித்து, 1 தீக்ஷ்ணவீர்ய,

1. ரஸ்ஸுக்கு ஸ்கேஹ சஇத்ஸை செய்யு முறையைப் பற்றி
இசே கண்டத்தில் 11-வது அத்தியாயத்தில் (சிரோவஸ்தி * விதியைப்
பார்க்க,

328

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.

[௮.த்தி-13.]

மூள்ள ஒளஷதங்களைக் "கொண்டு சரோவீிரேகம்'1 செய்விச்ச வேண்
டும். பிறகு எல்லாவித அ.இிமந்தங்களிலும் நெற்றியிலுள்ள ஹிரை
யைக் €றி இரச்ச மோக்ஷணம் செய்வது முறை ; அதனால் ௮ இமக்தம்
சிறிதும் நீங்காவிட்டால், புருவங்களுக்குமேல் தாஹூதித்ஸை செய்ய
வேண்டும்,
அவ்வாறே கற்றறிந்த வைத்தியர் எவ்வித அபிஷ்யந்த
சோகத்திலும் கண்களின்மேல் பிண்டிகையைச் கட்டுவது முறையாம்.

29-24,

பலவித

பிண்டிகைகள்.--வாதஸசபந்தமான

அபிஷ்யந்தத்

தைப் போக்குவதத்காக ஸ்கிக்த்தமான தும், உஷ்ணமுமான பிண்டிகை
உபயோகமானதாம்.
(1) ஆமணக்கின் வேரையும் இலையையும் பட்
உடையையும் பிண்டிகையாகச் செய்து வாசாபிஷ்யந்தத்தில் பிரயோகிக்க
லாம். (2) நகெல்லிக் சனியின் பிண்டிகை பித்தாபிஷ்யந்தத்தைப்
போக்கு ஸுக
காய்களையாவது

முண்டுபண்ணும் ; வெகு நாட்பட்ட
பித்தாபிஷ்யர்தநோயைப்
போக்க

உபயோகிக்கலாம்,
கப ஸம்பந்தமான

வேப்பமரத்தின்
பிண்டிகையாக

(8) முருங்கயிலைகளால் செய்த பிண்டிகையான
து
அமிஷ்பக்தத்தைப் போக்கும். (4) லேப்பிலைச

ளால் செய்த பிண்டிகை ௧.-பித்தங்களா
களை அகற்றும் ; தரிபலையின்

லுண்டாகும் அபிஷ்யக்தங்

பிண்டிகைபும் கப பித்தங்களா

லுண்டா

கும் அபிஷ்யந்தங்களைத் தீர்க்கும். (5)
வெள்ளிலோத்தியின் பட்
டையைசக் காடியில் அசைத்து, நெப்யிற் செறி நேத்திரங்களில் கட்ட

இரத்தஸம்பர்தமான
பிலையையும்,

சிறிது

அபிஷ்பந்தம்
இந்துப்பையும்

அசைத்து வதக்க இளஞ்சூடாக
வீக்கம், அரிப்பு, உலி இலை

இரும்.

(6)

சேர் தீது

அவற்றைச்

௬க்கையும், வேப்
சல்கமாய்

நேத்திரம்2ளித் கட்டினால் அவற்றின்

நீங்கும்.

25—294,

பிடாலகம்.
பிடாலகம் சேய்யு மறை.--கண்களைச் சுற்றிலும் வெளியில்
இமைகளித் படாமல் பூசப்படூம் லேபம் * பிடாலசம் * எனப்படுகன்
22.

அந்த லேபத்தை முகலே வி "இப்படி.

1.

சிரோவிரேகம்--ஈஸ்யவிதி

அத்தியாயத்தையும் கவனிக்க,

அவ்வளவு கனமாக உப

அத்இபாயத்தைபம் தாமபாகவி தி

அத்தி 18.]
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மோக்கவேண்டும்.!
பிடாலகப் பிரயோகத்தித்கேற்ற முறைகள் சல
.அடியித் கூறப்படுகின்றன.
304.
பலவித

பிடாலகங்கள்:--(1)

அதிமதுரம்,

காவி,

இந்துப்பு,

மரமஞ்சள், இரஸாஞ்ஜனம் இவற்றை ஸம அளவாக. எடுத்து, ஜலக்
சேர்த்து ஆட்டி, கண்களுக்கு வெளியில் அவற்றைச் சுற்றிலும் லேபகம்
“செய்ய ஸகல

யும்

கேத்திர ரோகவ்களும் தரும்.

கடுக்காயையும்

தாவது

சுக்கையும்

பிடாலகமாக

த் இரஞூலம்,

உபயோகிக்கலாம்.

பச்சிலை,

(2)

பச்சிலையைபும்

மாகளந்தளிர்

(8)

(4)

இவற்றையும்

உபயோ௫க்கலாம்,

பிடாலகமாக

சோற்றுக்

இவற்றின்

வாறு லே.கம் செய்பலாம்.
யையும் அரைத்தும்

இரஸாஞ்ஜனத்தை

கல்கம்போல்

வசம்பு,

அவ்விதம் செய்யலாம்.

அரசைத்

கந்றாமை,

சல்சத்தையும்

மஞ்சள், வேப்பம்
(5)

(0)

ஆவ்

பட்டை

சுக்கைபம் காவி

வெள்ளிலோததிப்

பட்டையையும் இந்துப்பையும் எரித்து, தேன் மெழுகைச் சேர்த்து
செய்யில் அவற்றை நுண்மையாகப் பொடித்துக் கலந்து அஞ்ஜாமாக

வாவது பிடாலகமாகவாவது
உபயோடிக்க
கேத்திரத்திலுண்டாகும்
வலி உடனே தீரும். (7) வேப்பங்காயை இடித்து இரஸம் பிழிந்து,
ஒரு சுத்தமான இரும்புப் பாத்திரத்தில் ஊற்றி நன்றாகக் குழட்பவும் ;
அது சிறித குழம்புபோல் ஆனபிறகு ௮கைக் கண்களைச் சுற்ம்லும்
Caren
செய்ய
கண்வலி
சாந்தமாகும்.
(8) மிளகைப் பொடி

செய்து,

அதைச்

கரிசலாங்கண்ணிச்

சாற்றில்

அரைத்து

கேத்திரத்

தைச் சுற்றிலும் லேபகம் செய்ய அர்மங்கள் என்னும் வியாஇகள் அடி
(யோடு துலையும்,
(9)
அஞ்ஜகாகாமிகா என்னும் ரோகத்தில் முதஃல்
ஸ்வேதசிதித்ஸையினால் அதைச்
கரைத்து,
அப்பால் மனச்சிலை,
ஏலம், கதம் என்கிற வாளனைத் திரவ்வீயம், இந்துப்பு இவற்ரைப்

(பொடி செய்து தேன் விட்டுக்
81-31,

கூட்டி லேபஈமாக

உபயோ௫க்சலாம்.

தர்ப்பணம்.
தர்ப்பணழம் அதற்கேற்ற

கண்ணேய்களும்

.--”ப்பால்

தரப்

என்னும் மற்றொரு கேத்திர சிதத்ஸை கூறப்படுகிறது ; கண்

பணம்”
Ls

முகலேபக

முறையைப்பற்றி

297/-வது பக்கம் பார்ச்சு,

830

சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை.

களுக் குண்டாகும்

லெ

கோளாறுகளைப்

டிய வன்மையைச் கொடுத்து

[அத்தி-13.

போக்க

அவற்றிற்கு வேண்

தீருப்தி யுண்டாக்கும் முறையே

₹ தர்ப்ட

ணம்? எனப்படுகின்றது.
எவருடைய
நேத்திரம்
ரூச்ஷமாகவும், 4
வறட்சி புடையதாகவு:், வக்கிரமாகவும், கலங்கபெ.தாகவும், இமை மயிர்க
ஞூதிர்க்கதாகவும், ஹஊிரோத்பாதம், கருசசிரோச்மீலாம், இமி.ரம், அர்
ஜும், சுகலம், அபிஷ்பர்தம், அதிமந்தம், சுஷ்காகதிபாகம், வாத விபர்
யபம் என்னும்
இருக்கின்றதோ

ரோகங்களுடையதாகவும், லீக்கக்கொண்ட தாசவு ச்
அவர்களுடைய
கண்களுக்கு * தர்ப்பணம் ? என்

னும் இச்சிசித்ஸை ஏற்றதாகும்; கேத்தி ரோகங்களை யறிவதில்
நிபுணராயிருப்பவர் அவ்வித
கோய்களில் இம்முறையைப் பிரயோ
இக்க வேண்டும், 88-60,
தர்ப்பணத்திற்தத்

அம்,

தகாத

STD

அல்லது மேகத்தினாம் சூரியன்

கே டைகாலத்திலும், அல்லது

மிகச்

மதலியது, --மாரிகாலத்தி

மறைச்சப்பட்ட

காட்சனலும்,

சூடான ஸமயல்களிலும்,

குளிர்-

காலத்திலும், பிணியாளிக்கு மனக்கவலை, தேகத்தில் அசைஇ, தலைச்
சுற்றல் இவை உண்டாயிருக்கும்போதும், உபத்திரவங்கள் 2 அடல்:
காமலிருக்கையிலும்
தாப்பணப
கித்ஸைபைச்
செய்வது உத.
மல்ல; Al,

நேந்திரதரப்பண
வெயில்

தும்பு

தூசி

ழறை:--௮தஇக
முதலிபவை

காற்றோட்ட மில்லாததும்,.

யத்றதுமான

ஒரு

பிரதேசத்தில்

பிணிபாளியை மல்லாந்து ச.பனிச்சச் செப்து, ஜலம் விட்டுப்
உளுத்தமாவைச்

தணியே இரண்டு
ஒன்றுக்கொன்று

கொண்டு

இரண்டு

கண்களைச்

பிசைந்த

சுற்றிலும்

தனித்

வரம்புகளைச் சிறிது உபரமாகவும், கெட்டியாகவும்,
ஸம்புந்தப் படாதவைபாகவும்,
மேடுபள்ளமில்லா

மல் ஸம உயரமுடையனவாகவும், வட்டமாகவும் கட்டவேண்டும். ஆடை.

யில்லாத நெய்யை இளஞ்சூடான
அவ்வாம்புகளுக்குள்

1.

' ஊற்றலாம்;

ஜலத்தில் வைத்து
அல்லது

வறட்9ி-என்பது ஜலப்பசையத்றது

உருக்கி, அதை.

சததெளத

க்ருதத்சை

$ ரூக்
என்
ஷம்
து எண்
-

ணெய் அல்லது கொழுப்புப் பசையத்றிருப்பது
2.
உபத்திரவம்--47-வது பக்கம் பார்க்க,
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கண்டம்,

891:

யாவது,! பாலைச் சலுப்பியெடுத்த
வெண்ணெயாலாகிய
கெய்யை
யாவது அக்கண்களின் மேல் ஊற்றலாம் ழ முதலில் கண்களை மூடிச்
கொள்ளச் செய்து, இவற்றின் மேல் இரெப்பைகள்
அமிழும் வளை
யில் அவ்வாறு நெய்யை ஊந்றுவது முறை; பிறகு மெல்ல மெல்ல.
சண்களைச் திறக்கவேண்டும்.
42-44,

தரீப்பணேளஷதம் ஊறவேண்டிய
கால அளவு:--வர்த்ம
சோசங்களில் நாறு மாத்திராகாலமும்,
கபதோஷம் கலைந்து ௮து
சுத்தமான

நிலைமையிலும்,

கேத்திரஸத்இகளைப்பத்நிய

-வியாதிகளி

லும் ஜன்னூற மாத் இரமகாலமும், தருஷ்டியைப்பத்நிய சோகங்களில்:
அதிமந்தத்தில் ஆயிரமாத்திராகால
எண்ணூறு மாத்திராகாலமும்,

மும் ச்ுதம் முதலிய தர்ப்ணெளஷதங்களை நேத்திரங்களில் ga
வாறே ஊறி நிற்கும்படி வைத்திருக்கவேண்டும். இவ்வாறு செய்ய.

தர்ப்பணம் என்னும் கரியை

நிறைவேற்றப்டட்டதாகும்,

தர்ப்பணத்திலை பாரகோபித்த

கபத்தைக்

45-47,

கழித்தல்:--ஸ்கே

ஹத்தின் வீர்யத்தால் ளெப்பிவிடப்பெற்ற
கபத்தை அப்பிணியாளி
யின் அவ்வவயவத்திலிருந்து பிறகு வெளிப்படுத்த
முயலவேண்டும்;
அதற்காக மவதானிய௰த்தைச் சமைத்து, அவ்வன்னத்தினால் சுடச்
சுடக் கண்களைச் சுற்றிலும் ஸ்வேத சித்ஸையைச் செய்யலாம் :?'
அல்லது தூமபானம் செய்வித்தாவது அக்சபத்தைக் கழிக்கலாம், 48எத்தனை நாட்கள் தர்ப்பணம் சேய்யவேண்டூம்? :--கேத்திரங்
இச்சிதித்ஸைடைச்
பெறுமளவும்
ஆரோக்யேகிலைமையைப்
கள்
செய்யவேண்டும் ழ அவை ஓரே தினத்தில் ஸுகமடைத்தாலும் இச்
சகெக்ஸையை அத்துடன் நிறுத்திவிடலாம் ழந இல்லாவிடில்
நாட்களாவது ஐந்து காட்களாவது தர்ப்பண சஓத்ஸையைச்

வரவேண்டும் ; அதற்குமேல் செய்யக்கூடாது.
நிறைவேநறியதன்

தர்ப்பணம்
பண கத்ஸையினால்

1.
2.

டும் ;

சததெளத
ஸ்வேத

48].

துறிகள்:--கேத்திரங்கள்

இருப் தியடைச் தனவென்பதற்கு

க்ருதம்--இதைப்பற்றி 80-வது

சிகித்ஸை--இங்கு

மூன்று.
செய்து.

உபசாஹஸ்வேதம்

இதைப்பற்றி 247-வது பச்கம் பார்க்க,

தர்ப்

அடிமீ ற்

பக்கம் பார்க்க,
செப்பவேண்

592
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கூறப்படுபவை குறிகளாகும்:--ஏற்ற சாலங்களில் ஸுகமாக

தித் திசை

புண்டாய், தகுந்த நேரத்தில் விழிப்புமுண்டாகும் ழ கண்கள் Aiwa
மாய் இயற்கை கிறங் கொள்ளும் ; தொந்தரவுகள் கிவ்ருத்தியாய் சண்
கன் ஸுகம் பெந்றிருக்கும்.

ழுறை தவறிய
முறை தவறமய

&9, 50,

தர்ப்பணக்

தர்ப்பண

படுகன் றன:--அளவு

தறிகளு%

பரிஹாழல்:--அப்பால்

இதித்ஸையினாலுண்டாகும்

மீறி

தர்ப்பணிதத்ஸை

குறிகள்

கூறப்

செய்யப்டிமோனால்

சண்களில் நீர் கசியும் ; அலை சனத்துத் தோத்றும் ? மிகவும் ஸ்நிக்த்
தமாயிருக்கும்,
வேண்டி;பயளவு
தர்ப்பணசிதித்ஸை
செய்யப்படா
விடின் கண் சூ-ஷமாயிருக்கும் ; சண்ணீர் அடிக்கடிக் க௫ிந்து கேத்

தசம் -லக்கவ் கொள்ளும் ;
வியாதி நிவ்ருத்தியாகாமல்
கூடிய தாகவுபிருக்கும். அளவு மீறிய தர்ப்பண த்தனாலான

வலிபுடன்
கோளாறு

களுக்கு உடனே ரூக்குணமுண்டாகும்
சகித்ஸையையும்,
டியவளவு செட்யப்படாத “ஹீனதர்ப்பணத்திற்கு”
அதத்கு

ஸ்ஃிக்த்த குணந்தரும் சத்ஸையையும் செய்வது
போக்கும் பரிஹாரமுறையாம், 514.

வேண்
wigs

அக்கோளாறுகளைப்

புடபாகம்.
புபாக

ஒளஷத

“தைக் கூறுவோம்:--.2

ழறை:--இணி
இரண்டு

முதலிய ஸ்ரேஹவஸ்துச்களைபும்

பலம்

புடபாகம்
மாம்ஸத்தை

செய்யும்

கிரமதீ

யெடுத்து,

நெய்

சிறிது சேர்த்து, ஈன்றாக

அரைத்து

இரண்டு ஸம அளவான பிண்டங்களாக உருட்டவும். இப்புடபாக :
-கல்பனையில் கடின பதார்த்தங்கள் ஒரு பலமளவு சே'க்கப்படுமானால்,
அவற்றை

இடித்து

ஆட்டுவதற்கான

இரவ

பதார்த்தங்களை

நான்கு

பலம் சேர்ச்கவேண்டுமென்_து பொது வி தியாம்.
அவ்வாறு ஆட்டி
பெடுத்த வஸ்.துக்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து உருட்டி, ஏதேனும் இலை
1.

வேண்டியவளவு என்றால்--மூற்கூறியவாறு

திரரோசத்திற்குத்

கீகுந்த

வண்ணம்

கும் குறைவான நேரத்தில் செய்பப்படும்

அந்தந்த

௮ச்தந்த

நேத்

மாத்திராகாலங்களுக்

சித்ஸையெனக் கருத்து,

2.
மத்பமகண்டம் முதல் அத்தியாயத்தில்
பலவித
youre
முறைகள் கூறப்பட்டிருக்ெறன,
அவ்விதமேதான் இங்கு கூறப்
படுடவையுமாம்.

அத்தி-18.]
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களால் அவற்ரைச் சுற்றி டி, புடபாச முறைப்படி அக்னிய௰ித் பக்கு
வம் செய்து, அதை பெடுத்துப் பிழிர்து, அசன் ஸ்வரஸத்தைக் ரெ
(ஹிக்க வேண்டும்:
52-54,

புடபாக ளிவாஸத்தை நேத்திரத்தில் ஊந்றவேண்டியமுமை:-மேச்கூறியபடி. இரஹித்த அப்புடடாக ஸ்வரஸத்தைக்கொண்டு தர்ப்
பண சிஷுஸையில் கூறியவிதமாக முறை தவறாமல் கேத்தரங்களுக்குச்
சிகத்ஸை செய்யவேண்டும் ; என்றால் பிணியாளியை மல்லாச்துப்
படுக்கச்செய்து, தளூஷ்டியின்1 நடுவில் அந்த ஸ்வரஸத்தை விடவே
ண்டும்,

இச்

சி௫த்ஸையை

செய்துவருவது நலம்,

அவசியமான

வரையில்

இனநர்தோறும்

55-

ழவகைப் புடபாகேளஷதங்கள்.-- இட்புடபா கெளஷதம் ஸ்டே
ஹகம், லேசகம், ரோபணம் என்று மூவகைப்படும்.
அவற்றுள் மிக்க

ரூக்ஷ$்தன்மை யடைந்த கேத்திரத்திற்கு ஸ்ரேஹகமுர், மிகவும் ஸ்நிக்த்தத் சன்மையைப்
பெற்ற நகேச்திரத்திற்கு லேகாமும் ஏற்றதா
கும்; வேறொரு ரோபணபுடபாகெளஷதமானது
பித்த
தோஷத் தினாலுண்டான
கோளாறுகளையும்
இரச்தவிகாரங்களையும்,
விர
ணங்களையும், வாத தோஷத்தையும் போக்குவதுடன், தீருஷ்டியின்
சக்தியைபும் அ .இிகரிச்சச் செய்ய வல்லது.
கெய், மாம்ஸம், நிணநீர்,

மஜ்ஜை, கொழுப்பு,
இவற்றைச்கொண்டு

இணிய சுவையள்ள வேறுவித ஒளஷதங்கள்
பக்குவம்
செய்யப்பட்ட
புடபாகெளஷ தம்

£ஸ்கேஹந புடபாகம்”
ஆகும்,
இவ்வித ஒஓளஷதத்தை
கேத்திரவ
களில் இரு.நாறு மாத்திராகாலம் ஊ.றும்படி வைத்துச்கொண் டிருக்ச
வேண்டும்.
ஜாங்கல பூமியில் ௨ஸிக்கும் மிருகங்களுடைய கல்லீரல்,.
மாம்ஸம்
இவற்றை
லேகநகுணமுள்ள
பதார்த்தங்களுடன்? சேர்த்

துச்

கலக்கவும்;

பிறகு

உருக்கிரும்பின் பொடி,

ப ங்இன் பொடி, பஉளப்பொடி,

1.

தருஷ்டி--சண்களில்

இந்துப்பு,

செம்புப்

கடல்நுரை;

கருவிழிகளின்

அ௮ன்னபேதி,

நடுவிலுள்ள பாபா

(ஜா!) எனப்படும் பாகம்,
2.

லேகாகுணம்--இதைப்பற்றி

பொடி,

19-வ.து பக்கம் பார்க்க,

[அத்தி 15.
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-ஸ்சோதோஞ்ஜனம் 1 இவற்றைபும்
பொடித்து,
தயிரின்மேலுள்ள
முன்போல்
ஆட்டி,
கல்வத்தில்
அவ் வணைத்தையும்
ஆடையினால்

பிண்டம் செய்து, புடபாகம் பண்ணி யெடுத்தபிறகு அதன் ரஸத்தை
“லேகாமாக கேத்திரங்களில் இடலாம். லேககெளஷதத்தை
கேத்தி
rasta

oy

முலைப்பால்,

மாத்திராகாலம்

ஜாங்கல

வைத்துக்கொண்டிருச்கவேண்டும்,

தேசமிருகங்களின்

மாம்ஸம்,

தேன்,

கெய்,

கசப்பான ஒஷஇகள் இவற்றைக்கொண்டு புடபாக முறைப்படி. பக்கு
லம் செய்த ஒளஷதமானது
சோபணமாக
டஉபயோடுச்சப்படலாம்,

இதில் லேகநத்தைவிட மூன்று மடங்கு காலம் ஒளஷதத்தை கேத்தி
ல்களில் ஊறும்படி வைத்துக்கொண் டி.ருக்கவேண்டும், 56-60.

மறை தவறிய

புடபாகேளஷத

படபாகெளஷூதங்களைக்
தர்ப்பணத்திற்கு ஏற்ற

தவறிய

சுத்ஸைகளால்

தர்ப்பணத்திற்குக் கூறிய
களாம்.
61.

சிகித்ஸைக்தப் பரிஹாாம்.--

கொண்டு
செய்யப்படும் சிகித்ஸையானது
முறையாகவே
இருப்பதால், இதில் முறை

கோளாறுகள்
பரிஹாச

நேர்ந்தால்,

மூறைகளே

அவற்றித்கும்

தகுத்த

AG saren

.

அஞ்ஜாம்.
௮ஜ்ஜநப் பிரயோகத்திற்கேற்ற காலம்:--முத்கூறிய AS Zor
கிரமங்களால்

நேத்திரதோஷங்கள்

வந்த பிறகு, முறைப்படி

ஒருவாறு

தகுச்த வேளையில்

பக்குவநிலைமைக்கு

அஞ்ஜுவிதியை

கிறை

வேற்றவேண்டும்.
ஹேமந்த
ருதுவிலும்,
சிரருதுவிலும்
பகல்
-கேரத்தில் அஞ்ஜசம் பிரயோடுக்சவேண்டும் ;
கரீஷ்மரு துவிலும்,
சரத் ருதுவிலும் காலையிலாவது மாலையிலாவது அஞ்ஜ௩ஈ கர்மம் செய்ய

லாம் ; வர்ஷருதுவில் ஆகாயம் மேகத்தினால் மூடப்பட்டி ரக்கையி
லும், அதிக வெயில் காயும்போதும் அஞ்ஜஈமிடுவது பிசகு$ வஸந்த
ருதுவில் இதை

எந்த நேரத்திலும் செய்யலாம்.

62, 63.

1, ஸ்ரோதோஞ்ஜனம்--இதை ஹிந்தி முதலான பாஷையில்
-*ஹுமர்மா? என்று வழங்குகன் தனர் ; சிலர் தமிழில் இதை நீலாஞ்
ஜனம் என்பார்கள்ழ ஆங்கலெத்தில் இயிறிய216
of antimony
என்பர்,

.அத்தி-18.]
துண்த்தில்
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அஜ்ஜநங்கள்:--அஞ்ஜுமானது

லேககம், ரோபணம், ஸ்நேஹமம் என்று மூன்று விதமாம்.,

க்ஷ£ாரங்களாலும், தக்ணவீர்யமுள்ள
அஞ்ஜகம்
"லேகஈமென்னும்
வேறு பதார்த்தல்களாலும், ௮ம்லரஸமுள்ள வஸ்.துக்களாலும் செய்யப்
படும். ரோபணாஞ்ஜாமென்பது துவர்ப்பும், கசப்புமான இரஸமுள்ள
அஞ்ஜகம்
வஸ்்.துக்களால் செய்.டப்படுவதாம். 1 ஸ்சேஹகமென்றெ
ஸ்கேஹஸம்பக்தமுடையதஃக
விசேஷ
மது ரஸமூடைபதாகவுர்,
ப்ரஸாதகாஞ்ஜ;ூமாகவும்? கருப்
வும் இருக்கவேண்டும் ழ அதுவே
62, 65...
படும்,

அ்ஜநங்கள்:--குனிகை, 2ஸக்
உநவத்தில் ழவகைப்பட்ட
ரியை, சூர்ணம் என்று அஞ்ஜநம் மீண்டும உருவத்தில் மூன்று கைப்
இவற்றை.

படும்,

முறைப்படியே

சலாகையினாலாவது,

இமைத்து

விரல்களாலாவது கேத்திரங்சளில் இடவேண்டும்.
கையை

விட ரஸக்ரியையும், அதைவிட

தில் குன்நியலைகளாம்.
அஜ்ஜநத்திந்து

மான வேலைகளைச்

செய்து

குளி

இவற்றுள்

சூர்ணமும் முறையே

வீர்யத்

66.

ஆகாத

நிலைமைகள்:

ஏதேனும்

அயர்ச்திருச்கையிலும்,

அபாயகர

புலபுகைய aru,

பயக்திருச்கையிலும், மத்யபானம் செய்திருக்கும்பொழுதும், ஈவஜ்வா
நிலைமையிலும், அஜீர்ணமாயிருக்கையிலும், வேசங்களை அடககமீருச்

கும் போதும் அஞ்ஜாத்தைப் பிரயோகிப்பது உசிதமல்ல.
அஜ்ஜநதளிகைகள்:--குஸிகையாகச்
ழன்றுவித
-அஞ்ஜுமான து தீஷ்ணாஞ்ஜகம், மித்யமாஞ்ஜும்,

67.
செய்யப்படும்

மிருத்வஞ்ஜும்

என

1. இங்கு
ஸம்ஸ்கீருதஞூலத்தில்
கிர்ணயஸாகர
முத்ராக்ஷர
சாலையின் புஸ்தகப்படி
**கஷாயதிக்தரஸயுச் ஸ்கேஹநம் மோபணம்
மதம், மதுரம் ஸ்கேஹஸம்பர்ஈமஞ்ஜகம் ?? என்று இருட்பது பிசகு.
மதுரம்
மதம்;
ஸ்கேஹமம்
**கஷாயதஇக்தரஸயுக்ரோபணம்
அதை
துவர்ப்பும்
ஸ்கேஹஸம்பச்சம்...?? என்று மாற்றிப் படிக்கவேண்டும்.
சசப்புமான வஸ்துக்கள் ரோபணத்திற்கு
உபயோகமானவை
மென்

பதும், அவ்விதமே மதரமும் எண்ணெய்ப்
தங்கள் ஸ்கேஹகங்களாக

.

அவற்றுள்

பசையுள்ள துமான ப.2:12

இருப்பவையென்பதும் பிரஹித்தம்.
2. ஸ்நேஹகாஞ்ஜகத்தினால் கண்களுக்குச் தெளிவுண்டால௮
இயல்பாதலால் ௮து ப்ரஸாதநர்ஜ்ஜநம் என்று கூறப்பட்டதென்ச.

-
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மூன்று வகைப்படும். அவற்றுள் தீஷ்ணாஞ்ஜாத்திற்கான குளிகையைட்
பிரமாணத்தில் ஒர்

அமேணுகம்

அல்லது

வாய்விடங்கத்தின்

௮௭

வாசச் செய்யவேண்டும்; மத்யமாஞ்ஜகத்திற்கான குளிகையை ஒன்
ஈளை அரேணுகத்தின் அளவாகவும், மிருத்வஞ்ஜுகுளிகையை இச
ண்டு அரேணுகங்களின் அளவாகவும் செய்துகொள்ள வேண்டும், 68,
ழன்றுவித ரஸிகீகியர்ஜ்ஜநம்:--ஞூன்று
விடங்கல்உளின் அள
லான ரஸக்ரியை யென்னும் அஞ்ஜகெளஷதம் உத்தமப்பிரமாணம் என்
றும், இரண்டு விடங்கல்களின் அளவுகொண்டது மத்யமஃபிரமாண
மென்றும், ஒரு விடங்கத்தின்
௮ளவுகொண்டது
ஹீஈமாத்திரை
யென்றும் கழுசப்படும்,1

ழன்றுவித

69.

சூர்ணுஞ்ஜநம்:--அஞ்ஜகத்தில்

சூர்ணமென்னும்

பாகமும் விரேசக சூர/ணமென்றும், மிருது சூர்ணமென்றும், ஸ்கேஹ
சூர்ணமென்றும் மூன்றுவிதமாம். அவற்றுள் விரேசக கர்மத்தில் உப
யோகடக்கப்படும் சூரணத்தை இரண்டு
சலாகை அளவு
கொண்ட
தா்?

உபயோடுக்கவேண்டும் ;

சலாசைகள்

பிரமோ&ப்பது

மிருதவஞ்ஜகமாயின்

அதை

வாறு டக்குவம் செய்த சூர்ணாஞ்ஜகத்தை ' கான்கு சலாகைகள்

கச்சவேண்டும்.

உபயோகமான சலாகையானது

சேய்யழறை:--அஞ்ஜனமிடுவதற்கு

எட்டு

அம்குலம் . நீளமாகவும்,

வழுக்கையாசவும், கூர்மையில்லாமல் மழுக்கக்கொண்ட
களையுஉடயதாசவும்
அமைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

சிலையினாலாவது,

அஞ்ஜநங்களை

1.

ஏற்ற
பிரயோ

70.

அஜ்ஜநசலாகைகளைச்

னும் தகுந்த

மூன்று

உடதம் ; ஸ்நேஹகர்மத்திற்கு

இங்கு

லேகநகர்மத்தின்

லோஹகல்சகளாலாவது
பொருட்டு

கூறப்பட்டுள்ள

வெகு

இரு
அது

மூனை
ஏதே

ஆக்சப்படலாம்.

உபயோடிச்க

தாம்ரத்

உத்தம--மத்யம--ஹீகமா த்திரை

கள் முறையே தீஷ்ணாஞ்ஜகம், மத்யமாஞ்ஜசம், மிருத்வஞ்ஜும் என்
அம் கூறப்படும்,
8- சூர்ணத்தை ஏதேனும் இரவவஸ்துவிற்
சலர்து இழைத்து

அஞ்ஜுமாக உபயோடக்கவேண்டும் ; அதில் ஒரு
வளவு ஒளஷதம்
எடுக்கக்கூடுமோ
கொண்ட அ௮ளவெனப்படும்,

அந்த

சலாகையினால்

அளவு

ஒரு

எவ்

சலாகை.

<9 58-13.) .
Beoora ஸு

உத்தர கண்டம்

அயத்தினாலாவது,
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சிலையினாலாவது

ஆக்கப்பட்ட

சலா

கையை உபயோ.இக்கவேண்டும். ஸ்சேஹகாஞ்ஜுத்தை
இடுவதற்கு
'பொன் அல்லது வெள்ளியினால் செய்யப்பட்ட சலாகை உபயோடச்
கச் தகுந்ததாம்.
ரோபணகர்மத்தில் சலாகை அங்குலியைப்போல்
மிகவும் மிரு துவாயிருக்கவேண்டும்.! 71-72.
அக்ஜநமீடம மறை:-மாலை
நேரத்திலாவது,
விடியற்காலத்தி
லவது அஞ்ஜ௩ம் பிரயோடுக்கக்கூடியதாம் ; $; அசை
எந்த நேரத்தி
௮ம் தோன்றியவாறு “உபயோடுச்சவே கூடா த.
௮௫
குளிரில்லா
மலும், அதக சூடில்லாமலும், அ௮மிதமாகச் காற்று வீசாமலும், ஆகாயம்
அதிகமாக

மேசங்களால் கூடப்படாமலுமிருக்கி ற

மையங்களில்

அஞ்ஜ

அத்தைப் பிரயோடுப்பதால் ஈலமுண்டாகும். அஞ்ஜுத்தை சலாசை
மூதலிபதைச் சொன்டு நேத்திரத்தினுள் கருவிழிக்குக் €ழே வர்ச்ம
மென்னும்

மாம்ஸபாகத்தில்

நெடுகவும்

சடைச்சண்

அஞ்ஜ௩ வர்த்திகள்.
சந்திரோதயவர்த்தி:--சங்கன்
காபியெனப்படும்

சுழியுள்ள

வரையில் தீட்டவேண்டும்.

கேத் $ இரத்தில்

73, 74.

அதன் அடிப்பாகம்,
தான்றிக்காயின் கொட்டை
அல்லது பருப்பு,
கடுக்காய், மனச்சிலை, தப்பிலி, மிளகு, சோஷ்டம், வசம்பு இவற்றில்
ஒவ்வொன்றையும் ஸமபாகமா
யெடுத்து, அணைத்தையும் நன்றாகப்
பொடித்து, வெள்ளாட்டுப் பால் விட்டு ஆட்டி, யவ தாணியத்திற்கு ஸம்

அளவாக

வர்த்திகள்

செய்துகொள்ளவும்.

இந்தச் குளிகையை

ஓர்

அரேணுசம் அளவுஜலம் சேர்த்து இழைத்து கேத்திரங்களில் அஞ்
இதனால் திமிரரோகம், மாம்ஸவ்ருத்சத்தி, காசம், படல
ஜாமிடலாம்.
வர்தம
என்னும் இராச்சண்
ராதரயாச்தயம்
அர்புதம்,
ரோகம்,
ரோகம், புஷ்பமென்னும் பூவிழுதல் என்கிற
இக்கேத்திரரோகங்கள்

நிவ்ரு.த்தியாகும்.

இது சந்த்ரோதய

வர்த்தி” எனப்படும்.

75-77

1.
அஞ்ஜாமென்னும் parang saa லேகநாதி கர்மல்களுக்குச்
தகுந்தவாறு சரக்குகள் வித்தியாஸப்படுவது அவூயமாயிருப்ப துபோ
லவே, சலாகைகளும் அததற்குத் தகுந்தவாறு வெவ்வேறு லோஹாதி
களால் அமைச்சப்படவேண்டுமென்பதும்”ஆபுர்வேச முறைகளைக்
கர்

திந்தவரின் கருத்தாம்.
22
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காஜ்ஜபீஜ வர்த்தி: -டங்கம் விதையை அசேகமூறை பலாசம்
பூவின் ஸ்லரஸத்தில் பாவனைசெய்து, அக்க ஸ்வரஸத்தைக்கொண்டே
அதை ஆட்டி வர்த்திசெய்து, முன்போலவே சண்களில் இட, சண்
களிலுண்டாகும்

பூலைப் போக்கிவிடும்,

78.

லேகந வரீத்தி:--கடல்நுரை, இந்துப்பு,

சங்கு, கோழிமுட்டை

மீன் மேலோடு, முருங்கவதி௪இவற்றை நன்றாகப் பொடித்து, ஜலம்
விட்டு அரைத்து வர்த்திசெய்.பவும்;
இது
சுக்லம் முதலிய கேத்திர

சோகங்களைச்1
விடும், 79.

சஸ்இரத்தினால்

இண்டுவிடுவ்தபோல்

தந்த வரீத்தி:--யானையின் தச்தத்தையும், பன்றி,

குதிரை, வெள்ளாடு இவந்நின் குளம்புகளையும்,

அறுத்து

ஒட்டகம், ப௬,

சங்கையும்,

நல்முத்

துச்களைபும், கடல்நுரையையும் ஸமபாகமெடுத்து சூர்ணம் செய்து,
ஜலம்விட்டு கல்வத்தில் சன்கு அரைத்து, வர்த்தி செய்யவும். இதத்கு

“* தந்த வர்த்தி? என்று பெய!. கண்களிலுண்டாகும் சுக்ல ரோகத்
தைப் போக்க இது சறக்த ஒளஷதம், 80,
நீலோத்பலாதீவர்த்தி:--கருநெய்தல்,
முருக்கவிதை
காக
கேஸரம் இம்மூன்றையும்

செய்து
கும்.

சகேத்திரங்களில்

ஈன்றாகக்

கல்வத்திலிட்டு

அஞ்ஜமிட

8].

அள

_
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வர்த்தி:--எண்பது

பது

காட்டு

வர்த்தி

நிவ்ருத்தியா

எள்ளுப்பூ, அறுபது இப்பிலி, அறு

ஜீரகம், ஐம்பது ஜாதிப்பூ, பதினாறு

சேர்த்துப் பொடித்து,

ஆட்டி

அதிரநித்ரை

ஈன்கு ஜலத்தினால்

மிளகு

அரைத்து

இவற்றைச்

வர்த்திசெய்ப

வும், *குஸுமவர்த்த? எனப்படும் இதை ஒன்றரை அசேணுகம் அள
வில் ஜலத்தில் உரைத்து கேத் இரங்களில் இட இமிரம், அர்ஜுஈகம்,
சுக்லம் இவை நீவ்கும்; மாம்ஸ வளர்ச்சியும் அறுபடும், 82-84.
இரஸாஜஷ்ஜநாதீ வர்த்தி:--இரஸாஞ்ஜாம், மஞ்சள்,
குருக்கத்திட்பூ, பில்வத்தஸிர் இவற்றை,

மரமஞ்சள்,

பசுஞ்சாணம் கரைத்து வடிக்

. கட்டிய ஜலத்தில் ஆட்டி வர்த்திசெய்து, கேத்திரங்களில் இட, nage
தீயம் என்னும் இராக்கண்ணோய்தீரும்.
1... இதனால் வர்த்மரோகம்
மென்பது கருத்து,

854,

முதலியவைகளும்

போக்கப்படு

5 H-13.]
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ஒரு

பங்கு,

தான்றிக்

“கொட்டை இரு மடங்கு, கடுக்காயின் பருப்பு மூன்று பல்கு
இவற்
-ஜைப் பொடி செய்து, ஜலம் விட்டு ஆட்டி, வர்த்திசெய்து, இரண்டு
.அரேணுகமளவு உரைத்து கேத்திரங்களில் இட
நேத்ரஸ்ராவம் என்
னும் கண்ணீர்ப் பெருக்கும், வாதரக்தத்தினாலுண்டாகும் வலிபும்

“போகும்.

864.

்
இரஸக்ரியபை 1

துத்தாதி ரஸிக்ரிமை:--துரிக, , பொன்னிமிளை,

இந்துப்பு,

சர்க்

கரை, சங்கு, மனச்சிலை, காவிபென்னும் கைரிகம், கடல்நுளை, மிளகு
இவற்றைப் பொடித்து, கேன் சேர்த்து, இரஸக்ரியையாகப்
“செய்து, வர்த்மரோகம், அர்மம், இமிரம், சாசம், சுக்லம்

“ரோகங்களில் உபயோடுக்க அவ்வியாதிகள் தீரும்.
- கர்ப்பூராதி ரஸிகீரியை:--பச்சைக்
பாலில் குழைத்து

மென்னும்

ரஸக்ரியையாக

67-86.
பொடியை

கேத்திரங்களில்

பூ இக்கரம் நிவ்ருத்தியாகும்.

மடரிசாதி

கர்ப்பூபப்

பக்குவம்
என்றெ

இட,

அலம்
குஸும

894.

ரஸ்கீரிமயை:- மிளகைத் தேணிலாவது

குதிரையின்

வாயிலிருந்து ஊறும் உமிழ் நீரிலாவது இழைத்து நேத்திரங்கரில்
அஞ்ஜாமிட சூர்யனைச் கண்ட
இருள்போல
அதிநித்ரை ஒழிந்து

விடும்,

904.
ஜாதீபுஷ்பாதிரஸிகீரியை:--ஜாதீபுஷ்பம்,

பவளம்,

மிளகு,

கடுகரோகிணி, வசம்பு, இந்துப்பு இவற்றை ஸமபாகம் எடுத்து, செம்
மறியாட்டின்
மூத்திரத்தில் குழைத்து அஞ்ஜசமாக
உபயோகிக்க,

தேகத்திலுண்டாகும் சோம்பல் அல்லது திமிர் உடனே

தீரும்,

914,

சிர்ஷபீஜாதி ரஸகீரியை:--காட்வொகையின் விதை, திப்பிலி,
மிளகு, இந்துப்பு, வெள்ளுள்ளி, மனச்சலை, வசம்பு இவற்றைப் ப௬
மூத்திரத்தில் இழைத்து, ரஸக்ரியை செய்து
அஞ்ஜாமிட, மூர்ச்சை”
முதலியவற்றால்
உணர்ச்சியற்றிருப்பவர்
மீண்டும் உணர்ச்சிபைப்
“பெற்று எழுச்துவிடுவார்.

92%.

1. இரஸக்ரிளை- இளகிய பாகுபோன்ற ஓளஷத

பாகம்,

[அத்தி-18.

சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை.
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தார்வ்யாதி ரஸ்க்ரியை:--மரமஞ்சன், பேம்ப்புடல், அதிமதுரம்,
வேட்பக்கொட்டை, அல்லிககடங்கு, கருகெய்தல்,. எறள் தாமரை இவ
தறை ஸமபாகம் எடுத்து, இவ்வனைச்துக்கும் காலு மடல்கு ஜலம்
சசர்த்துக் காய்ச்சி, நாலில் ஒரு பங்காகச் சுண்டச்செய்து வடிக்.
கட்டி, அச்சஷாயச்சை மீண்டும் பாகுபோல்
வருமளவும் காய்ச்ச

வேண்டும்; அது தானே
காலில் ஒரு

டக்கு

குளிர்ந்து

சேனும்

வந்ததும், அக்சஷாயத்திற்கு

சர்க்கரைடம்

சேர்த்துக்

சலகீ௫விடவும்,

இச்த இரஸச்ரியை கேத்திரத்தில் உடயோகிக்சப்படமானால் கண்ணெ
ரித்தல், சண்களில் நீர்வடிதல், சண்களில் இரத்தம் வடிதல், சண்:
இலெப்பு, சண்லலி

இவை

போகும்.

98-95.

இரஸாஜ்ஜநாதி ரஸ்கீரியை:--இரஸாஞ்ஜாம்,
டீன், ஜாதிப்பூ, மனச்சிலை, கடல் நரை, இந்துப்பு,
இற்றை

ஸமபாகமெடுத்து,

ஸர்ஜமென்னும்
காவிக்கல்,மிளகு

ஈன்றாகச் தேனில் இழைத்து கேத்திர

களில் இட, பலவித தூர்ரீர்களுடன் கூடிய வர்தமரோகமும், சண்:
களிலுண்டாகும் தினவு
முதலியதும்
இரும்;
இமைமயிர்களும்.
இதனால் ஈன்கு வளரும். 96, 97,
்
தடூச்சியாதி

பலமெடை,

ரஸ்கரியை:--2 இந்கொடியின்

தேன்

ஒரு

மாஷமெடை,

ஸ்வரஸம்

இந்துப்பு அதே

இவத்றையெல்லாம் ஒன்றாகச் கல்வத்திலிட்டு ஆட்டி

கால்:

அளவு,

Ques,

Cas.

'இரங்களிக் இடுவதால் பில்லம், அர்மம்,

இமிரம், காசம், சண், லில்ச

நாசம்

கண்களின்

என்னும்

கேத்திரரோசங்களும்,

கருவிழிகளிலும்

வெண்மண்டலல்களிலுமுண்டாகும் வியாஇிகளிம் இரும்,

98, 99,

ோடு
்தைந்த அடிய
அச்தகாரதஅந்த
வஸ்துக்

யன்
:-- சூர்
ரியை
ரஸக்வெள்
ீநவாுதி டோல
டைபானது
புதரடுவத
சாற
ளைச்
அகத்றிவீ
களின்

சேர்க்கையினால்

அரேகம்

மேத்திரரோகங்களைப்

போச்சவல்

லது: அதாவத---இல்வெளஷதச் சரம்கைப் பசுவின்பாலில் இழைச்
்,
ற்
ரசண்6 வடி.த
ும், நெய்ய
தேனிட்
தினயவையம
சண் ிற்
என்ன
துப்போட்
் ஜலம்
த்துப்போ
லைபம்
ோகித்தாலநேத்
குழை
துபயடால்
'கலம்

டால் இமிர
் இழைத்துப் போட்
, ீற்தைலத்தில
இனாகிகண்டேோயம்
கண்பூவைபும்காடிய
டால்
teas துபபோகித்கால்
ராசத்தையும்,
போக்கும்.

1004,

அத்தி-15.]
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பப்பூலதன ஈஸிகீரியை:--கருவேலங்
கொழுச்தை
கவாதம்
“செய்து, வடிக்கட்டி, மீண்டும் லேஹ்யம்போல் காய்ச்ச யெடுக்கவும்.
இதைத் தேனில் சலக்து நேக்திரங்களில் அஞ்ஜனமிட சண்களி லிரு
த்து நீர் வடி சல் நிவ்ருத்தியாகு மென்ப நிச்சயம்,
1014.
ஹிஜ்ஜல பல ஈரஸிகீரியை.--நீர்ச்சடம்பின்
காயை ஜலத்தில்
தேய்த்து, இனந்தோறும் சண்களில் அஞ்ஜனமாக உபயோடத்து வரு
வது நலம்,
கண்சஸில் நீர்வடி தலைப் போக்குவதற்கு இது மிகச் ஏற.
5 ஒளஷதமெனச் கருதப்பட
து,
1024,

கதகாதி

ரஸகீரியை --தேத்றாம்

கொட்டையைத்

தேனில்

"இழைத்து, றிது பச்சைக் கர்ட்பூரத்தையும் அத்துடன் தேய்த்து Cos

-இரவ்களில் அஞ்ஜனமிட, சண்சளி

லுண்டான கலக்கம் முதலியவை

-விலகி அவை ஈன்றாகச் தெளிவடையும்,
1095.
கீருதாதிரஸ்கீரியை,--கசெட்யையும் தேனையும் கலந்து ஈன்றாகக்
குழைத்துச் கண்களில் அஞ்ஜனமாக உபயோடத்தால் ஹிரோத்பாதம்
என்கிற நேத்திர வியாதி நிக்ரு.ச்தியாகும்.

104,

கீரஷண ஸரீப்பவஸாதி ரஸிக்ரியை.--கருகாகத்தின் நிணகீர்
அல்லது கொழுப்பு, சங்கு, தேக்றாங்கொட்டை இவற்றை ரஸக்ரியை

"செய்து

அஞ்ஜனமாக

பார்வை உண்டாகும்.

உபயோகிச்சு,

105,

2சரதஇல்

அர்தகர்களுக்கும்

்

லேகந ரஸ்க்ரியை.--கோழி முட்டையின் ஓட, மனச்சிலை, காரு.
ப்பு, 1 சங்கு, சந்தனம், இச் துப்பு இவற்றை நுண்மையாகப் பொடித்து,
ஜலம் சேர்த்து, ரஸக்ரியையாகச் செய்து அஞ்ஜனமிட
கண்ணில்
விழுந்துள்ள பூ, அர்மம் முசலிய ரோகங்கள் அறுபட்டு நேத்திரம்

ஸ்லஸ்த்தமாகும். 106,
பிப்பலயாதி ரஸக்ரியை--இப்பிலியை
-லீரலின் இடையில் மறைத்துவைத்த,

செம்மறி யாட்டின் கல்

அக்ணியிற் பச்குவம்செய்து எட

தீது) ௮ச்திப்பிலியை இழைத்துச் சண்களில் அஞ்ஜனமிட்டால் நக்தர
su

மென்னும் இராக்கண்

1. காசலவணம்
அனப்படுஇறெ.து.

ஸ்வஸ்த்தமாகும்.

என்பது

தமிழில்

இவ்விதமே மிளகையும்

அட்டுப்பு

அல்லது

காருப்பு

942.

சார்ங்கதர (ஸம்ஹிதை,

[அத்தி-18.

பக்கு.வம்செய்து தேனில் உரைச்துஅஞ்ஜனமிட்டாலும் இராக்கண் நிவ்
ர௬ுத்தியாகும்,

107.

சூர்ணாஞ்ஜாம்,
அரை

மரிசாதி குர்ணுஞ்ஜநம்---மிளகு

சாணமெடை,

இப்பிலி

யும் கடல் நமையும் சணிச்சனியே இரண்டு சாணமெபை, இந்துப்பு
புதிய ளெளவீமாஞ்ஜகம் 1 ஒரு சாணமெடை,
அரை சாணமெடை,

ஆக இவத்சைச் இச்இிரா ஈகத்திரத்சன்று வெகு

நண்மையாசச் சூர்

ணம் செய்து அஞ்ஜசமாக உடயோ௫ச்சவும். 2 இசனால் சண்6, காசம்,
சடசதோஷத்திஞலான கோளாறுசள், மற்றும் பலவிதமான மலங்கள்

முதலியவை நீலகி நேத்திரம் சுத்தமாகும்.

108, 109,

தாதுப்
சுர்ணுஞ்ஜநம், இரஸகமென்னும்
ஸ்ரீவரோகஹா
பொருளை 8 ஒரு இலையில் வைத்து நுண்மையாசப் பொடித்து, அச்சூர்
ண்மை

பின்

ஜலத்தில் ஈன்றாகச் கரைத்து விடவும் ; சற்று நேரம் சென்ற:

மெதுவாக

ண்டு,

அடியில்

டும்; பிறகு
வைத்திருக்க,

ஜலத்தை

மற்றொரு

பாத்திரத்தில்

வடி.த்துக்கொ

தங்

நீந்கும் சூர்ணத்தை விலக்விட வேண்
வெயிலில்
அர்த ஜலத்தை அப் பாத்தாத்திலேயே
அதிலுள்ள ஜலமெல்லாம் வழ்றிட்போய் அடியில் ஒரு,

வித வண்டல் தங்கி அது பர்ப்படம்போல் 4 ஆய்விடும் ழ; அதை யெடுத்
1.

ஸெளவீராஞ்ஜாம்--வெண்மையான அல்லத

றிது மல்கல்

திறமான தர் அஞ்ஜாச்சல்,
இதை லர் வெண்ணஸுர்மா என்பார்சள்.
3n80598e White antimony என்று வமல்கப்பமோம்.

2... சூர்ணாஞ்ஜநங்களை சேத்திரங்சளில் ஏகாவது தேன், முலைப்:
பால் முதலிய திரவ பதார்த்தங்களில் சுழைத்துச்சான் இடடேண்டும்.
மஸக்.ியைகளிலும் ல சூர்ணங்களை அவ்வித முபயோ௫த்த போதிலும்
- ரஸச்ரியாஞ்ஜு.ச்தை எப்பொழுதுமே

கொள்ளலாம்;

இரவருபமாகச் செய்து வைத்துக்:

சூர்ணாஞ்ஜுத்தை வேண்டியபோது

அவசியமான தழ

வத்தில் உபயோட&ப்பது வழக்கம்,
8.
இரஸகம்..-208-வத பக்கத்தில் விவாம் பார்க்க,

4. பர்ப்படம்--மெல்லிய
பாளங்கள்,

பலகைத்துண்டுகளைப் போன் ற்

4 58-13.)
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செய் து தரிபலாஸ்வரஸத்தில்

செய்யவும்; அப்பால்

மூன்று

அதில் பத்திலொருபங்கு

முறை

பச்சைக்

பாவனை

கர்ப்பூரத்தை

யும் பொடித்துச் சேர்ச்சவேண்டும். இதை நேத்திரங்களில் ௮அஞ்ஜா
கண்களுக்கு மிக்க
மாயுபயோடிக்க ஸகல தோஷங்களும் இரும்;
ஸெளக்கயத்தை யுண்டுபண்ணும். இது *ஸர்வரோகஹர சூர்ணாஞ்
ஜும்”? எனப்படும். 110-112,
ஸேளவீராதி ஆர்ணஜ்ஜந்ம்:-லெளவீராஞ்ஜுத்தை
மீல் எரித்து, தரிபலாஸ்வரஸத்தில் அதன் சூர்ணத்தைச்
ஏழு வேளை கேத்திரங்களில் அஞ்ஜுமாக உபயோடக்கலாம்,
தீமே அதன்

சூரணத்தை

முலைப்பாலில் கலக்

தனந்தோறும்

அக்னி
கலக்கி
அவ்வி
கண்க

இவ்வெளஷதம் பெரும்பான்மையான கேத்
ளில் அஞ்ஜாமிடலாம்.
113—1144,
இர ரோகங்களையும் போகச்சக்கூடியது,
அஜ்ஜநமீடூம் நாக சலாகை:--சாகமென்று லோஹத்தை தரி
பலாகஷாயம்,

மூத்திரம்,
காய்ச்சிக்
சலாகை

காய்ச்சித்
செய்து,

டினால் ஸகல

பிறகு

அந்த காகத்தினால்

ஒரு

அதனால் நேத்திரங்களில்

மைதீட்டுவதுபோல்

தட்

தோய்க்கவும் ;

நகேச்திரரோகங்களும் தீரும்,

ப்ரத்யஞ்ஜும்
நேத்திர

சுக்குக் கஷாயர், செய், பசு

சரிசிலாங்கண்ணிச் சாறு,

தேன், வெள்ளாட்டுப்பால் இவத்தில் தனித் தனியே
115, 116,

முதலியன.

சேர்தநம்:--கண்சளில்

ஸம்பவித்த

தோஷங்களெல்

லாம் நீஸ்5, நீர்வடி தலும் முற்றிலும் "கின்ற பிநகு, சுத்தமான சண்ணீ
sya
ரில் முகத்தை அமர்த்தி, நேத்திரங்களை நன்றாகத் Brig
அபபால் அதற்கு முன்னிருந்த தேத்தி கோஷங்களுக்
வேண்டும்.
6s தகுக்தவாறு ஏசேனும் ப்ரத்பஞ்ஜுத்தை யுபயோடுப்பதும் ௨௫

தம். அனால் தோஷங்சள் முற்றிலும் சண்களிலிருந்து விலகாமல்
இன்னும் சிறிது மிகுச்திருப்பதாகத் தெரியவந்தால், அக்கேச்திரங்க
களைச் கழுலச்கூடாது, 1174.
பரத்யஜ்ஜந்ம்:--கேத்திரம் தஷ்ணமான ஒளஷதப் பிரயோகங்
களால் அமற்சசொண்டுவீடுமானால், அப்பொழுது ௮வ்வழ.த்சி முதலி
யதைப் போக்டு அதற்குத்; தெளிவை

யுண்டுெபண்ணும்

ப்ரஸாதஈமென்

944,

சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை

னும் குணமுடைய சூர்ணாஞ்ஜத்தை

யுபயோடுப்பது “ப்ரத

ஞ்ஜகம்*

்

118,

எனப்படும்.

[2 68-13.

நயதநாம்நதமேன்னும் பாத்யத்ஜநீம்:- முறைப்படி. சுத்திசெய்த
காகத்தை " உருக்) அதில் சுத்திகெப்த பாகரஸத்தை? ஸமயெடை
யாகச்

சேர்ச்சவும்;

அல்விரண்டுக்கும்

ஸமமாக

நீலாஞ்ஜ_த்தையும்

பொடித்துச் சேர்த்து, அனைத்தையும் ஒன்றாகச் கலக்து பிறகு சல்வத்
லிட்டு ஆட்டி, அச்சூர்ணத்தில் பத்திலொருபங்கு பச்சைக்கர்ப்பூர '
மூம் சேர்த்துக்கொள்ளவும்: இது ப்ரச்பஞ்ஜும் என்னும் ஒளஷத
மாம்,

இது

சண்ணோய்களைப்

தீம் போன்றது.

போக்சக்கூடியது;

கண்களுக்கு

அமு

119, 120.

ஜயபாள வர்த்தி: -சேோபோளவிதைகளை முளை
நீக்கிக் செடி
யெலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் இருபச்சோரு முறை பாவனைசெய்து, கல்
வத்தில் ஆட்டி வர்த்தி செய்யவும்.
இதை எர்ப்பம் தீண்டி௰வனு
டைய கண்களில் அஞ்ஜூமாக இட இவ் வெளஷதம் அவனுடைய
தேகத்திலுள்ள

லது.

விஷத்தைப்

போக்க

121, 122,

அவனைப்

பிழைப்பிக்க

்

நேத்திர ரோகங்களைப்
போஜாமுண்ட பிறகு உடனே

வல்

,

போக்கும் ஒர ஸாதாரண மறை;
தனது இரண்டு கைகளையும் சூடுண்

டாகுமாறு ஈன்றாகத் தேய்த்து, கேத்திரங்களின்மேல் ஈன்கு அமர்த்தி
வக்தால், இமிரம் முதலிய நேத்திர வியாதிகள் சாத்தமாசச்கூடும், 128.

எந்த

நேந்திர ரோகங்களைத்
தடக்க ஸுுலபமான உபாயம்:
மணிதன், இனந்தோறும் மூன்று வேளையும் வாயில் குளிர்ந்த

ஜல,ச்தை

கிரப்பிக்கொண்டு,

ஈனைத்துச் கழுவி
வியாதிகளாலான
சயம்,

இரண்டு

சண்களைபு௦

தண்ணீரால்

வருகின்றானோ, அவன் எப்பொழுதும்
நேத்திர
துன்பங்களை அனுபவிக்க நேரிடாதென்ப து கிச்

125,

௩

1. சாகசத்தியைப்பற்றி 108-வது பச்கம் பார்ச்சு,
2. பாதரஸசுத்தி.--அல்ல
து
பாரதசுத்தி,
208-வது பக்கம் பார்க்க.

இசைப்பற்றி

அத்தி-18.]
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கீரந்தத்தின் முடிவுரை.
இந்நால் ஆயுர்வேத ஸாரம்:--ஆயுர்வேதமென்னும் அகண்ட
முத்திர த்தில் மறைச்து இடக்கும் அநேகம் அரும் பொருட்களாகும்
மாணிக்கத்திரள்களைக்

பத்பல

லிருந்து மிகவும்

இந்த

சல

ஸாரமான

வரையப்பட்டன.
விஷயங்களைப்

ஸம்ஹிதைபை கான். 2 இயத்றலானோன்.
125,

ஸம்ஹிதையின்
ஹிதையான து,

அந்தூல்களி
பெயர்த்தெடுத்து

ஸத்புருடர்களான

கடாக்ஷத்தைக்

கல்விமான்கள் இச். நாலின்சண் தமது

“செலுத்துவாராக,

மேதாவிகளால்

ல

முன்னால்

கண்டறிர்து

ஸம்ஹிதைகள் 1 விரிவாக

மஹிமை:--சார்க்கசரனுடைய 3

பலவகையான

கருத்தடன்

~

120.

பிணிகளாகும்

இந்த

வறுமையை

ஸம்

ஓளஷத

மூறைகளெனப்படும் அருமையான இரத்தினங்களால் அகற்றக்கூடி.ப
_தாயிருப்பதால், தாமரை மலர்களைப்போல் குளிர்க்து மனோஹரமாக
நிர்மலமாயிருக்கும்

கவிகளின்

இருதயங்கஸில் இக்செெதம்

மைப்போல் ருடன் விளங்குமாக 4,

ஸ்ரீதேவி

197,

1. சரகஸம்ஹிதை, ஸுச்ருத ஸம்ஹிதை, காச்யப ஸு ஹிதை,
அறாரீ தஸ:ம்ஹிதை முதலியவை இதனால் குறிச்கப்படுபவை.
2. கான் என்று ஸம்ஸ்கிருத நூலுக்கு ஆசிரியரான
சாங்க
சரன் குறிக்கப்படுகறார்.
8. சார்ள்கதரன்.--என்றால் ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு என்று இங்கு
.மத்றொரு பொருளுண்டு.

4,
கமலமலர்களில் வஸிப்பவளும், சார்ங்கக£னான
ஸ்ரீமஹா
விஷ்ணுவின் பத்ணியுமான ஸ்ரீதேவியானவள், வேண்டி௰
தனங்க
ளைச் கொடுத்து ஜனங்களைச் செல்வவான்களாகச் செய்ய லல்லகளா
யிருப்பதுபோல்,

சார்க்கசகரனுடைய

இந்த

ஸம்ஹிதையும்

ஒளஷ;த

முறைகளைக்சகொண்டு வியாதிகளாகிற வறுமையைப் போச்சி, அசோத்
இயமாகும் செல்வத்தை
விருத்தி செய்யவல்லது ; மேலும் ௮௨ள்
தாமரை மலர்களில் வஹிப்பதுபோல, இதுவும் சவிகளுடைய
கமலங்களில் இருக்கத்தகுக்தது என்றும் கரு தாம்.

இருதய
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இந்நாலின் உபயோகம்:

அளவற்ற

[அத்தி-15
ாசகிகளை

ஆரர்ய்க்தறிவ

"தற்கான இறமையித் குன்றியவர்கள், அல்லது அதற்குத் தகுந்த
நீண்ட காலத்தைப் பெறா தவர்கள் இதுகாறும் ௮௫ல அால்களையும் படிப்
பதில் தமது சக்தியையும் மீறி முயன்றது போதும்; வைத்திய சாஸ்தித்
இன் ஸுராம்சமனை த்தையும் இதிற் சுருக்கக் கூறியிருப்.தால், விவே௫.
கள், சுருக்கமான இந்நாலைப் படித்தறிய
முயல்வது
முற்றிலும்.
யுக்சமாகும்,

முற்றிற்று.

அனுபந்தம்
ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்
இந்த அனுபக்தீத்தில் முக்பமொன
இல் குறிக்கப்பட்டு,

அவற்றிற்கு

இந்த

ரோகங்கள்

அகராதி ஏரமத்-.

ஸம்ஹிதையில்

மொழியப்பட்

டுள்ள ஒளஷதங்களும் சதித்ஸாமுறைகளும்
இரமமாகக் குறிப்பிடப்
படு€ன்றன.
இவ்விஷயம் முற்பஇப்பிலிருக்ததைவிட விஸ்தாரமாக
வும் ௮இக ஒழுங்காகவும் சேர்க்கப்பட்டிருக்ன்றன. இங்கு குறிச்சப்
படுற வியாதிகள், அவற்றிற்கான ஒளஷ.த-சித்ஸைகள் ஆயெவற்:

நின் மத்ற விவரங்களையெல்லாம் இப்புஸ்தகத்தின் இறுஇயிற் சேர்த்
- துள்சா விஷய அகராதியைப் பார்த்து புஸ்தகத்தின் அந்தக்தப் பக்சத
இல் பார்த் தக்கொள்க.
சூர்ணங்கள்-நா.ராபண

அக்னிதாஹம்.
(சக்த்த விமணம், எரிப்புன்கள்.)
ஜாத்யாதி க்ருதம்

(லேபகம்,.

காஷீஸாதி க்ருதம்
சத zor க்ருதம்

%
9

காஷஹீஸாதி தைலம்
ுகாக்ஷீர்யாதி லேபம்

ஆ
க

6 gar 8 Gaus
war

8)

லேபம்

9
:
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அக்னி மாந்த்மம்.
(பசியின்மை)
அமளுத்வச் புடபாகம்-குடச்
யாதி

சணக்வாதம்-

சூட்ணம்-

லவண ச்ரயாதி சூர்ணம்- சத்திர

தரிபலாதி

சூர்ணம்-ஹரீ சச்யாதி சூர்ணம்மரிசாதி சூர்ணம்-தாடிமாஷ்டக

காதி
சூர்ணம்-யவாநீகாண்டவசூர்ணம்- படபாநல
சூர்ணம்-

ஹிதோபலாதி சூர்ணம்-பாஸ்க.ர
லவண
சூர்ணம்-பிப்பல்யா இ
குளிகை-ஸ-6.ரணாதி

உடகம்-

சந்திரப்ரபபா குஸிகை-யோகராஜ
குக்குலு-கைசோரிக
குக்குலு.
கூஷ்மாண்ட
லேஹ்யம்-ஸு7

ணலேஹ்யம்-பிப்பில்யா திக்ரு சம்
த்ரிபலாதி கருதம்-தசமூலாரி்.
டம்- குமார்யாஸவம்லே-ஹா
ஸவம்-மாக்ஷிக பஸ்மம்-லோககாத
ரஸம்-ஹேமகர்ப்டபோடலீ ரஸம்.
ஸுுதாதிஷடி-லோஹ
ஏஸாய
னம்- அபயாமோதகம்- வமஈம்-லங்கநம்-நிரூஹவஸ் தி.
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அங்கசோஷம்.

குளிகை-யோகராஜ

(கார்ச்யம்-இளைப்பு)
அச்வகக்தாதி சூர்ணம்-௮சஸ்
திய ஹரீதே
லேஹ்பம்-குட
-ஜா௨லேஹச் (முதல) ச்யவனப்
ore

லேஹ்பம்-கூஷ்மாண்ட

லேஹ்.பம்-காமதேவக்ருதம்-காரா
யண

தைல2-லாக்ஷ£

ரஸம்- மிருகால்கபோ

-லீரஸம்-(பல ஹீனத்திற்கான

னம்-விசேசனம்-இரக்த மோக்ஷ
ணம்-ஹிராதாஹம் (மத்த வாத
ஹர சிதித்ஸைகளும்.)

அதிநித்ரை
பிப்பல்யாதி க்வாதம்-தசமூலா
ரிஷ்டம்- இராக்ஷ£ரிஷ்டம்- லோ
கநாத ரஸம் (முதல்)-5ஈராயண
தைலம் சத

அதிமூத்திரம்

அச்மரீ
(aps Br usiésgBa

sev

(பிரமேஹம் பார்க்க) ,

௮திஸாரம்

அடைப்பு)

வீரதரா தசணக்வாதம்-ஏலாதஇி
க்வாதம்-க்ஷ.ர.த்வய . சூர்ணம்-சம்

இரப்ரபா

குளிகை-கோக்ஷ்உரர

தி
குக்குலு-அபயாமோதகம்குமார்ய ஸ்வம் - விடலஸ்க-ரிஷ்

டம்-தசமூலாசீஷ்டர- Rais
பஸ்மம்-தரிவிக்ரம் £ஸம்-நிரஹ
௮ஸ்இி.உத்தர
வஸ்தி-ஸ்வேத

லிதி-

தைலம்-கஸ்ப

விதி,

ம.த்றவைகளும்.)

குக்குலு-

தீரிபலாதி
குக்குலு-அபயாமோ
தகம்-சாராயமண
தைலம்-மாஷ
தைலம்- லோஹரஸாயனம்- வம

சக்த-தாஇ

தைல/-௧௪௪ மூலாரிஷ்டம்திரா
க்ஷ£ரிஷ்டம் - பிப்பல்யாஸவம் “லோசசாத

[அனுபந்தம்

(மூச்இரக்ராச்ர2இற்

கான மற் றவைகளும்.)

அண்டலவிருத்தி
(பீஜ வீச்சம், வ்ருத்தி, விதை
வாதம், அந்தர விருச்தி, குட
லிறச்கம் முதலியன.)
ஆர்தரகஸ்வரஸம் மஹா
ரா
-ஸ்நாதி கீவாதம்-த்ரிபலாதி கவா
தம் (மூன்றாவ.த)-சக் தரப் ரபா

(பொது)
(பேதி, வயித்றுப்போக்கு)
பப்பூல ஸ்வரஸம்-குடஜ புட
பாகம்-அரளுத்வச் புடபாகம்-கயக்
சோதாதி புடபாகம்-தாடிம புட

பாகம்-குச்சியாதி gaits (ms
தாவது)-குஜுஷ்டக கீவாதம்ஹ்ரீபேராதி கவாதம்-தாதக்யா இ
க்வாதம்-பில்வாதி
கவாதம்-ஆம்

7தஸலயாதி பாண்டம்- அங்கோல
மூல கல்கம்-ஆம்ரத்வகாதி யவா
கூ-சுண்ட்யாதி
சூர்ணம்-சங்கா

தச சூர்ணங்கள்-கபித்தாஷ்டக
சூர்ணம்-யவாநீகாண்டவ
சூர்
ணம்-தாடிமாஷ்க

assaf

சூர்ணம்-இல

குர்ணம்-தாளிஸ:தி

சூர்ணம் - குடஜாவலேஹஙல்கள்பாஹுசால குடம்- மஸூராதி

Bish sir.)

ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்,

949:

(அதிஸாரம் தொடர்ச்சி)

அபபாஹுுகம்

க்ருசம்-சாங்கேரீ ச்ருதம்-தசமூ
லாரிஷ்டம்-ரோஹித காரிஷ்டம்
பிட்பல்யாஸவம்-லோகமாத ரஸம்ஆனந்த பைரவரஸம்-சரஹணீச
பாடாஸம்-லோஹ ரஸாயனம்.

(எகசளிலுண்டாகும் வாத
ரோகம்)

அந்தர் வித்தி

மஹாசாஸ்நாதி கவாதம்-காரா
மண சூர்ணம்-ஜீவரீயசண சூர்
ணம்-அஜமோதாதி சூர்ணம்-வா
Gor
தைகம்-மா௨ஷ
தைலம்.
ப்ருஹ்மண
நஸ்யம் - மாஷாதி'
க்வாத ஈஸ்யம்-குஞ்ஜாபலாதி ப்.ர
தேஹம்-(வேறு வாகஹர கத்

(குடல் முதலியவற்றுள்

உண்டாகும் விப்புருஇி)

ஸைகளும்)

புசர்சவாதி gang (கான்சா
ச்வாதம்-வருணாதி
வது)-ச௪௬

அபஸ்மாரம்

க்வாதம்-தாடிமாஷ்டக

(கொறுக்குவலி ௮ல்லது

சண

சூர்

ணம்-காஞ்சநார குக்குலு-லோக
நாதரஸம்-விடங்காரிஷ். ம்- நிரூ
ஹஸ் தி-ஸ்வேதவி தி. ஷ்ரேஹ

விதி.-

கம்-யோகராஜகுக்குலு-தரிபலாதி

அந்த்ர விருத்தி
(அண்ட விருத்தியைப் பார்ச்ச)

அபதந்த்ரகம்
(வேதனையுண்டாக்கும் ஒரு
விதவாதம்.

அபதாககம்,

சண்டாபதாககம் முதலியன.)
இரஸோன

யாதி

காக்கை வலி)

கூஷ்மாண்ட
ஸ்வரஸம்-ப்ரா:
ஹ்மீஸ்வரஸம்-இரஸோநா
தி கல்

கல்கம்-பிப்பல்

ச்வாதம்-மஹாராஸ்காதி

அீவாதம்-மாஷ தைலம்-நா.ராயண

தைலம்-ஸ்வச்சர் த பைரவரஸம்மாஷாதி தைல ஈஸ்யம்-பேசன
'நஸ்யம்-சிரோவஸ் இ.
(வே.ற வாசஹர சித்ஸைகளும்)

க்ருதம்-லாக்ஷ£

தராதி

தைலம்-லாக்ஷாசச்

தைலம்-குமார்யாஸவம்-ச

லாஜது
டஸ்மம்-ஸ்நேஹபானம்
(உத்தம மாத்திரை)-சேசன ஈஸ்

யங்கள்.

அபிஷ்யந்தம்
(கேத்திர ரோகம்

பார்க்க)

அம்ல-பித்தம்
குடூச்சியாதி சீவாதம் | முதல்)
த்ரிபலாதி கீவாதம் (மூன் ரவது)

இராக்ஷ£தி

சவாதம்-மஹாகாண்

சூர்
சூர்ணம்-லவங்காதி
டவ
ணம் - தாடிமாவ்டக
சூர்ணம்:
குடஜாவ லேஹம்-௨ஸந்தளுஸ்-5
மாக” சளஸம்-நிரூஹ.ஸ்
தி.

-
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அரும்ஷிகா.

(தலையிலுண்டாகும் சிரங்கு,

வமனம்- விரேசனம்-

Creesey

யம்- கண்ஜஹேங்கள்-

மாதுலுல்

காதி கபளகரஹம்.

மண்டைக்கறுப்பான் முதலியது)

௮ர்சோ
ரோகம்.
(மூலசோகம்)

மஞ்ஜிஷ்டா தி கீவாதம்-காஹீ
ஸாதி

க்ருதம்-லாக்ஷ£

தைலம்-

மாதுலுல்கமூலாதி லேபம்-பிண்
யாகாதி லேபம்-கதிராதி லேபம்turer பமீஜாதி லே.ம்-லோஹ
சஸாயனம்-விரேசனம்.

அபாமார்கபீஜ கல்கம்- அர்த்
சக ஸ்வரஸம்- கு€்சியா Bacar
க்வாதம்-அம்ரு.தாஷ்டக க்வாதம்க்வாதம் - பிப்பல்

மாதி
க்வாதம் - நிதிக்ததிகாதி
ச்வாதம்- ஹ்ரீபேராதி ச்வாதம்.பிப்பலீ வர்த்தமாககம்- ஆமலகாதி
சூர்ணம் - தரியூஷூண சூர்ணம்தீரிஜாதக-சதுர்ஜாசக

கள்-கட்பலா

ஸுரண

புடபாகும்-பிப்பிலி

வர்த்தமாககம்-க்ஷ£ர, sais

சூர்ணங்

சூர்ணங்கள்-லவ

ங்காதி சூர்ணம்- தாடிமாஷ்டக
சூர்ணம்-மஹ-காண்டவகூர்ணம்தித்திரகாதி சூர்ணம்-ஹிங்ச்வாஇ
சூர்ணம் - தாளிஸாதி சூர்ணம்ஹிதோபலாதி
சூர்ணம்-வ்யோ
ஷாதி
குஸிகை-சக் திரப்ரபா

சூர்

ணம்-மரிசாதி
சூர்ணம்-மஹா
காண்டவ சூர்ணம்-கா.ராயண
சூர்
ணம்-ஹபுஷாதி
சூர்ணம் பஞ்ச
மை சூர்ணம்-லவண

அரோசகம்.

ஹரீதக்யாதி

[அனுபந்தம்.

தரயாதி சூர்

ணம்-ஹிங்கலாஇ சூர்ணம்-பல* நீ்
காண்டவசூர்ணம்-பாஸ்கரல௨ண
சூர்ணம்-சத்திரகாதி
சூர்ணம்
(இரண்டாவது) - பாஹ-ு-சால
குடம்-வ்ரு.தசதார்வாதி குன்:

ஸரணாதி
லாதி

குளிகைகள்-தரிப
குளிகை-சச்இர்ரபா

குளிகை-சாங்காயக
யோகராஜ

குளிசை-

குக்குலு-த்ரிபலாதி

குச்குலு-ஸுடரண

Gassஹ்பம்-

அசஸ்திய

லேஹ்பம்-

ஹரீதரீ

குடஜாவலேஹங்கள் -

ண்ட

கூஷ்மா

லேஹ்யம்-சால்கோ

2G

த்ம்-வ்ருஷா தி
க்ரு,தம்-சாவூ
ஸாதி
தைலம்-உ£ராஸவம்-பிப்
பல்யா த்யாஸவம்-லோஹா ஸம்...

அகஸ்திய ॥ஹரீ 28 லேஹ்பம்குடஜுவ லேஹம் (மூதல்)- பிப்

இிராக்ஷ£ரிஷ்டம் - தேவதார்லாத்
யரிஷ்டம்-சதிராரிஷ்டம்-0- ஹி
தீகாரிஷ்டம் - தசஞூலாரிஷ்டம்-

பல்யாதி

அபயா

குளிகை - யோகராஜ

குக்குலு-

க்ருதம்- குமார்யாஸ

வ்ம்-லோஹ-ஈஸவம்-ரோஹிதகாரி
.ஷ்டம்-தசமூலாரிஷ்டம்- லோச
நாதரஸம்-மிருகாங்கபோடலீ ர
ஸம்-ஹேமகர்ப்பபோடலீ ரஸம்-

மோதசகம்-தாம்.ர பஸ்மம்-

அய பஸ்மம்-மாக்ஷிக பஸ்மம்-2லா
ஐ.து

பஸ்மம்-லோகநாத

(லோஹரஸாயனம்,

ren.

ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்.

அனுபந்தம்.]

அர்தித வாயு

டம்-பேயா-நா.ராயண

(முகத்தைக்கோணச் செய்யும்
வாத சோகம்)
நிதிக்த்தி காதி கீவாதம்- மஹா
பரரஸ்காதி க்வாதம்-மஞ்ஜிஷ்டா தி
கண

கீஷதம்.இரஸோ நாதி

கம்-பலாதி

கல்

கருதம்கபிரஸாரிணீ

தைலம்- சதாவரீ

தைலம்-விடங்

காரிஷ்டம்-மாஷாதிக்வாத
யம்-ஸ்நேஹந

ஈஸ்

கஸ்யம்-(வா தஹ.ர

மான மற்ற சசத்ஸைகளும்.)

(ஒற்றைச் தலைவலி)
FEC CTL.

ஸ்வரஸம் பஞ்ச

ச்ஷீரம்சதாவரீ

தைலம்-

ப்ருஹ்மண நஸ்யம்-௮ ணுதைல
கஸ்யம்-நா.ராயண தைல ஈஸ்யம்-

சாரிபாதி லேபம் ( தலைவலிக்குக்
கூறியுள்ள மற்றவைகளும்,)

அர்புதம்

ர்ணம்-ப-ஸ்சர

ணம்-சச் இரப்ரபா குளிகை-சாஞ்
சநார குக்குலு-விடங்காரிஷ்டம்கதிராரிஷ்டம்- -ஸர்ஷ்பாது
லே
பம்
(இரண்டாவது)-வமனம்இரச்ச மோக்ஷணம்.

ஹ்ரீ பேரா திக்லா தம்-நி.இக்த்தி
க்ஷரம்-மண்

கர்ணம்

லோஹாஸவம் - விடங்காரிஷ்....
ம்-லோகநாத ரஸம்-அஜீர்ணசண்

௨௪ ரஸம்-ரோகஹர

ரஸம்-வம

னம்-லங்சனம்- (அக்ணிமாக்தடத்
திற்கான மற்றவைகளும்.)

ஆகந்துக விரணம்
விரணம், காயம்,

சிதைவு முதலிய)
௮ச்வத்தாஇ க்வாதம் (கழுவு
தல்)-ச்யக்ரோதாதி க்வாதம்( கழு
வூதல், கிம்ப சல்கம்-ஜாத்தியாதி
க்ருதம்- காஹீஸாதி கருதம்-தரி
பலா க்ருதம்-ஜாதீபல்லவா # தை
லம்-சோதக- சோடண
குணமு
ள்ள வேறு லேபநங்கள்,

ஆகாஹம்
ஆத்மாகம்,

மல்,

ஒயித்றுப்

பொரு

வயிறுப்பஸம்)

பீஜபூர ஸ்வரஸம்-மஹா ராஸ்
நாதி ச்வாதம்-மரிசாதி சூர்ணம்சித்ரகா தி சூர்ணம்-பஞ்சகோல
சூர்ணம்- மஹா காண்டவ சூர்
ணம்-நாராயண

அஜீர்ணம்
காத க்வாதம்-பக்வ

லவண

தாடிமாஷ்டக சூர்ணம்-ஸஞ்ஜீ
நீ குளிசை-சுண்டீ குளிகை- a
பலாதி குளிகை-குமார்யா ஸ௨ம்-

(புரையோடும் இரந்தி)
ஹிங்க்வாதி
சூர்ணம்-ஹபு
ஷாதி 'சூர்ணம்- சிதரகாதி சூர்

சூர்ணம்.

ஹபுஷாதி ஞூர்ணம்-சிதீரகாதி சூ

(தயோ

அர்த்தாவபேதம்

லி

1

சூர்ணம். ஹபு

ஷா தி சூர்ணம்-பஞ்சஸமை
Gi
ணம்-பாஸ்கரலவண
(FAT LL~
பிப்பல்யாதி சூர்ணம்-லவண த்
பாதி சூர்ணம்-தும்புட்வாதி
சூர்
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சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.
(ஆகாஹம்

- ஆமாதிஸாரம்

தொடர்ச்சி)

ணம்-ஹிலங்க்வாதி

சூர்ணம்-யலா

(அஜீர்ண பேதி)

நீ சாண்டவ சூர்ணம்-தாளிஸா
தி

சூர்ணம்-பாஹுசால

குடம்-

சச்இரப்ரபா குளிகை-சாங்கேரீ
க்ருதம்-பிந்து
க்ருதம்-சதாவர்
யாதி தைலம்- காராச ரஸ-சேச
நரஸம்-அபமா

மோ 'சகம்-ஸ்வேத

திகுத்ஸை.

ஆமதோஷம்

சுண்டீபுட பாகம்-வத்ஸகாதி'
க்வாசம்-ஹரீ சக்யாதி சூர்ணம்ஹிங்க்வஷ்டக
சூர்ணம்-சபித்
SOL
சூர்ணம்-ஜா$ீபலாதி
சூர்ணம்-பஞ்சஸமம சூர்ணம்-சிதர
காதி சூர்ணம்-பப்பூலாரிஷ்டம்லங்கனம்.

ஆர்த்தவரோகங்கள்.

சுண்டீபுடபாகம்- அஜமோ தாதி
சூர்ணம் - பாஸ்கரலவணம்-சிதர
காதி
சூர்ணம் - வ்யோஷாதி
குடி.கா- அபயாமோதகம் - வமனம்

- லங்கனம்-ஸ்வேத சகித்ஸை.-

ஆமவாதம்
(சல் வாயு-முடக்குவாதம்:

முதலியது.)

(ஸ்த்ரீகளுச் குண்டாகும் ௬௮
ive sorter கோளாறுகள்)
,தசமூல

sarge - தேவதார்'

வாதி ச்வாதம்-ரஸோனா இகல்கம்-.
சர்இர ப்ரபா குளிகை - யோக
சாஜ குக்குலு-சசமூலாரிஷ்டம்சதாவரீ தைலம்-பலா தைலம்காராயண தைலம் - லாக்ஷா தை
லம்-பலக்ருதம்-காமதேவ கருதம்-

தசஞூலா ரிஷடம்-உத்தரலஸ் இ...

சுண்ட்யாதி கல்கம் - சுண்டி
புட்டாகம்-தான்யகாதி க்வாதம்ராஸ்காதி
கீவாதங்கள்-ஸப்த

ஆஸ்ய

(வாய்ட்புண்.)

முஷ்டிச யூஷம்-குலுத்தாதி யூ

ஷம்- உஷ்ணோதகம்- தரியூஷூண
சூர்ணம்-பஞ்ஸம சூர்ணம்- இத்

இிரகாதி

சூர்ணம்-அஜமோதாதி

- சூர்ணம்-பாஸ்கரலவணசூர்ணம்பாஹுஈசால

சுடம்-ஸுடு ரண

லேஹ்யம்-யோகராஜ

நாராமண

குக்குலு-

தைலம்-மண்டூரம்-

மஹாஉஹ்கிரஸம் - அஜாஜ்யாதி
லேபம்-ஸ்வேத இ௫த்ஸை, விரே
சீனம்,

பாகம்.

குடூச்சயொதி ச்வாதம்(மு.தல்),திராகாதி
சவாதம் - உதி
பேயா-யவாடீ சாண்டவசூரணம்ஹிதோபலாதி சூர்ணம்-பலாதிச்:
ருதம்-இரிமேதாதி
தைலம்-(த்ரி
பலாதி குளிகை) -மெள க்திசபஸ்

மம்-விசேசனம்- கண்ஜேங்கள்" குஷ்டாதி பிரதிஸாரணம் விமீ
தபல

னம்.

மஜ்ஜாலேபம்-

விசேச

ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்.

அனுபந்தம்.]
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ஆக்ஷேபகவாதம்.

ஸ்யாதி லே.ம்-சர்தகாதி லேபம்-

Ferre.
புடபாகம் - இரஸோ
நாதி கல்கம்-ஜாதீபலா திசூர்ணம்அஜமோகதாதி சூர்ணம் - பலாதி
க்குதம்- இராக்ஷ£ரிஷ்டம்தசஞூலா
.ரிஷ்டம்-மாஷ
தைலம்-வாதசா

தாத்ரியாதி
லேபம்
(மூன்றா
ள் து)-இரச்த மோக்ஷ்ணம்-ஈஸ்ய

இரக்தாதிஸாரம்

(இரத்தபேதி)

ச௩ரஸம், நஸ்யவிதி-விரேசனம.

இந்திர லுய்தம்.
(சலதி,

தலைமயிருதிர்தல்)

சதாவரீ

தைலம்-கரஞ்ஜாதி

*தைலம்-நீலிக்யா தி, தைலம்-ப்ரும்
கராஜ

தைலம்- இக்தபடோல

ரஸலேபம்:- ப்ருஹூரஸாதி லே
பம்-கோக்ஷ்ராதி
லேபம்-கஐத
ந்தமஷீ லேபம்-யஷ்ட்யாதி லே
பம்-ரோம ஸஞ்ஜுந லேபம்-இம்
'தஇரவாருணீ தைல லேபம்,

இரக்த-பித்தம்

(நாத)

-

ஜம்பூபல்லவா இிஸ்வரஸம்- வத்
ஸகாதி
கீவாதம்-குடஜாஷ்டக
கீவாதம்-ஹ்ரீபேராதி
சவாதம்முஸ்தா இப்ரமத்பா(உணவு)- பத
ரீஞுலாதி சல்கம்-வ்ருத்த கங்கா
கர.
சூர்ணம் - இலகுகங்காதர

சூர்ணப-இலவங்காதி சூர்ணம்.
குடஜாவலேஹம் - பட்பூலாரிஷ்
டம்- விடங்காரிஷ்டம் - அனந்த
பைரவ ரஸம்-ஹேமகர்ப்ப போ
டலீ ரஸம்.

இரக்தார்சஸ்

வாய் முதலியதிலிருக்து

இரத்தம் கசிதல்)

வாஸாஸ்வரஸம் - வ்ருஷபத்
இர புடபாகம்-திராக்ஷ£தி க்வா

(இரத்தமூலம்)
அபாமார்கமீஜ
தாதி

கல்கம்-தவநீ

கல்கம்-ஸு௫ரண

பாகம். மஹா

புட

காண்டவ சூர்ணம்-

தம்-குச்சியாதி க்வாதம் (ஐர்தா

ஹபுஷா.தி சூர்ணம்-பாஹுசால

வது) - வாஸாதி:
மதாசபுஷ்பாதி

கீலாதங்கள்பாண்டம்
யவ

மந்தம்-ஆம்ரா
ஹிமம்-தாக்யகாதி

றிமம்-வாஸா
ஹிமம்-ஜீவ

குடம்-வருத்ததார்வாதி குளிகை
அ குடஜாரிஷ்டங்கள்-- கஉஷ்மா
ண்டலேஹ்யம்-ஸு௫ரண லேஹ்

நீய

கணஞூர்ணம்-ஹிதோபலா இ

சூர்ணம்-கஷ்மாண்ட
லேஹ்
யம் - குடஜாவலேஹம்( முதல்) காமதேவச் ருதம் - மஹாதிக்தக
க்ருதம்-ச தாவரீ
தைலப்-லாக்ஷா
சந்தசாதி
தைலம்-உ€ராஸவம்குமார்யாஸவம - பிரவாள பஸ்
மம்-லோகசாத ரஸா - ஜடாமாம்

23

யம்-மஹாதிக்தக கருதம்,

இருதய ரோகம்
(ஹ்ருத்போகம் பார்க்க, )

இருமல்

.

கோஸம் பார்க்க.)

இளைப்பு
(அங்கசோஷம் பார்க்௪,])
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தம்-௮ச்வத்தாதி

ஈரல் கட்டி
(க்ருதரம் பார்க்க.)

உதர ரோகங்கள்

குடலையும் வயித்தில் மத்த
அவயவங்களையும் பற்றிய
வியாதிகள்),

(பொது)
புநர்கவாதி க்வாதம்-சல்யாதி
கோல சூர்ணம்-சித்தரகாதி சூர்
ணம்-பாஸ்கரலவண
சூர்ணம்ஹபுஷா தி சூர்ணம்-யோகராஜ
குக்குலு- கைசோரிக குக்குலுதீரிபலாமோ தகம்-பிந் து கருதம்குமார்யாஸவம்- பிப்பல்யாஸவம்-

- தசஞூலா

ரிஷ்டம்-லோஹாஸவைம்-லோஹர
ஸாயனம் -மஹாலஹ்கிரஸம்-அப

யாமோதகம் - விரல்ல
வஸ்தி,

இரஸாஞ்ஜகாதி
லேபம்-தாம்ர
பஸ்மம்- வங்க பஸ்மம்௨ இரக்த
மோக்ஷணம்.* -

உபஜிஹ்வா.

திரியூஷண சூர்ணம் யவாநீ சா
ண்டவ
சூர்ணம்-விதோபலாதி

சூர்ணம்-மரிசாதி குளிகை-வ்யோ
ஷாதி குளிகை-நீலிஈ்யாதி தை
லம்-ஹேணுகாதி
லேபம்-தோ
தாமபானம்- கண்ஷே

உரக்ஷதம்.

ச்வாதம்-வீரதர்

க்வாதம்- பாஸ்கரலவண சூர்ணம்
யோகரர்ஜ குக்குலு-கைசோரிக
குக்குலு-பிர் த கருதம்-குமார்யா
ஸவம்- இராக்ஷாரிஷ்டம் - காராச

ஸம்- அபயாமோதகம்- விசேச
னம்- நிரூஹவஸ்தி- மதுதைலக
வஸ்தி,

"உபதம்சம்
(கொறுக்கு

eeu gor
புடபாகம்-விபீதக
புடபாகம் - கட்ப்லாதி. சீவாதம்-

விதி,

வா இிகணக்வா தம்-வருணா திகண

படோலாதி

(உள்நாக்கு வளர்ச்சி.)

ஷுஹா

உதாவர்த்தம்
ஹரீதச்யாதி

வியாதி)
க்வாதம்

.கீவாதம்-அச்வ

கந்தாதி சூர்ணம்-காஞ்சகாரகுக்
குல - விடங்சாரிஷ்டம்- Base
க்ருதம்- தீரிபலாதி கருதம்-காஹீ
ஷாதி கருதம்-சரவீர மூலலேபம்
தீரிபலாதி லேபம் (நான்காவது)

க்லாதம்-வர்த்தமாகபிப்பலீ- -பஞ்ச

ரோஹிதகாரிஷ்டம்

.[அனுபந்தம்.
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வத). மஞ்ஜிஷ்டாதி சணக்வ,

(இரக்தகாஸம் முதலியது.)
வாஸாதி
ஷ்டச

கவா'தங்கள்-குடஜா

கவாதம்-லாக்ஷா

கல்கம்-

ஹிதோபலா இ சூர்ணம்- இலவவ்
காதி சூர்ணம்-சாளிஸாதி சூர்
ணம்-ச்யவன ப்ராச லேஹ்மம்கூஷ்மாண்ட
லேஹ்யம்-கண்ட
கார்யாத்பவலேஹம் - காமதேவ

க்ருதம்- திராகஷா ரிஷ்டம்-உ£ரா
ஸ_ம்-சசமூலாரிஷ்டம்,

yeu sin]

ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்,
சிரோ

உரோகாதம்.

கீவரதம்- தசமூல சவாதம்-

கட்பலாதி ச்வாதம்-லாக்ஷ£.இ கல்
கம் - கூஷ்மாண்டி
. சீயவனப்ராச

ட்ட

ஊருஸ்தம்பம்,

க்ஷ்யத்ராஇி கவாதம்-அம்ரு
தர
ஆடக

வஸ்தி-வமன-விசேசனங்

கள்.

(மார்பு தாக்கப்படுலதாலான
கோளாறு.)
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லேஹ்மம்-

லேஹ்யம்-(உரக்ஷ

தத் திற்கான மற்றவைகளும்.)

ராஸ்நாதி கீவாதம்- இரஸோ
காதி கல்கம்-பிப்பல்யாதி சல்சம்சந்திரப்ரபபா குளிகை-த்ரிபலாதி
குளிகை:

அகஸ்திய

anf se

லேஹ்யம்-விடங்காரிஷ்டம்- லோ
ஹாஸவம்-மஹாவஹ்கி

ரஸம்:

உரோ க்ரஹம்.

கருஷ்ணாதி ப்ரதேஹம்-ஸ்வேத
விதி,

(மார்புப் பிடிட்பு அல்லது

கடி.க்கிரஹம்

மாரடைப்பு-ஹ்ருத் கரஹம்

(இடுப்புப் பிடிப்பு-இடுட்புவலி)

முதலியன.)

மஹா

கரொதாதா தி
கீவாதம்- கட்ப
“லாதி கீவாதம்-தசமூல கீவாதங்
கள்

= அம்ரு. தாஷ்டக

ஏண்ட

மார

க்வாதம்-

முலாதி கீவாதம்-வர்த்த

பிப்பலீ - ஹிங்க்வஷ்டச

. சூர்ணம்-தாளிஸாதி
சூர்ணம்ஹிதோபலாதி
சூர்ணம்-காங்கா

யன குடி.கா-யோகராஜ குக்குலுச்யவனப்ராச லேஹ்யம்-லோஹர
-“வம்-ஸ்வேச சிகித்ஸைகள்,

உன்மாதம்.
(பித்து, இித்தப்ரமை)
பிராஹ்மீ

ஸ்வரஸம்-கூஷ்மா

ண்ட ஸ்வரஸ.-சசமுண்ட

ஸ்வ

ரஸம்-மதூக புஷ்பாதி பாண்டம்-

'இசஸோகா தி

கல்கம்-தீரிபலாதி

.க்ருதம்-லாக்ஷா.
தைலம்-லாக்ஷா£
சந்தகாதி *தைலம்- தசஞூலா ரிஷி
டம்-குமார்யாஸவம்- -தஷ்ண

AD

ஸ்நே

ஈஸ்யங்கள்-அஞ்ஜகங்கள்-

ண்ட

மாஸ்நா.இ

கீவாதம்-ஏ.ர

மூலா தி க்வாதம்- அஜமோ

தாதி சூர்ணம்ஸுு தீர்னசூர்ணம்
ஹிங்கீவாதி சூர்ணம்-மாஷ தை
லம்-சதாவரீ தைலம்-லாக்ஷா தை
லம்-௮பயா மோதகம்-விரேசன
ம்-

ஸ்கேஹ் சிகித்ஸை-ஸ்வேத விதி.

கண்டக்கிரஹம்.
(மக்யாஸ்தம்பம்,

கழுத்துப்

பிடிப்பு)
கட்பலாதி கீவாதம் (இரண்
டாவது)-சா.ராயண சூர்ணம்-பலர
இக்ரு கம்-லாக்ஷ£
தைலம்-நாரா
யண தைலம்-வாருணீ தைலம்பிரஸாரிணீ தைலம்-மாஷ தை
லம்-ஈஸ்:ப விதி-ப்ருஹ்மண ஈஸ் ,
யம்-மாஷக்வாத நஸ்யம்-தாமபா

னம் - (வரசஹரமான மற்றவை
களும்.)

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.
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கண்டமாலை .
(கள.கண்டம், அப? முதலியன)
அலம்புஷா ஸ்வரஸம்-கந்யா
ஸ்வரஸம்-சாஞ்சநார

கவாதம்-

ராஸ்காதி ச்வாதம்-டஞ்ச கிம்பசூ
'ர்ணம்-யோக.ராஜகுக்குலு-காஞ்ச

கரகுக்குலு-த்ரிபலா சூளிகைமஹாதிக்தக க்ருதம்-வசாதிதை
லம்-நிர்குண்ட்யா தி தைலம்-விட

ஙக்காரிஷ்டம்-௮பயா

மோதகம்-

தசாங்கலே. ம்-ரிசுளா தி லேபம்-

தேவதார்வர தலேபம்-ஸர்ஷபர இ
லேபம்-இரக்தமோக்ஷணம்,

கண்டூ
(சொறி - ஐரிப்பு)
மஞ்ஜிஷ்டாதி
கவாதம்-பஞ்
சநிம்ப
சூர்ணம் - சந்இசப்ரபா
குளிகை-தரிபலா திக்ரு சம்-சாஹீ

ont BEG Su - லாக்ஷ£.

தைலம்-

அர்ச்சதைலம்-மரிசாநீற

தைலம்

ப்ருங்கராஜ

தைலம்-ஜாதபல்ல

வாதி தைலம் - தேவதார்வாத்யரி
ஷ்டம் - லோஹாஸவம்

- பிரபுச்

நாடமீஜாதி
லேபம்-ஹேமக்ஷீர்
யாதி லேபம்-தூர்வாதி லேபம்
வீசேசனம-ஸ்கேஹஃ: தி.

கபரோகங்கள்
(ஜலதோஷ

:-மார்ச்சஸி

முதலியன”
வாஸாஸ்வரஸம்-க்ஷ-௩ தீரா புட

பாகம் - வருணாதி சணக்வாகம்சட்பலாதி கவாதம் (இரண்டா

௮) - குளுத்தாதி. யூஷம்-உஷ்
ணோதகடானம் - லாஜ

மண்டம்-

[அனபந்தம்...

வர்த்தமாக பிப்பலீ-கிம்ப கல்கம்பஞ்சகோல
சூர்ணம்- தரிஜாதச
சதுர்ஜாதச

சூர்ணங்கள் - கட்ப

லாதி சூர்ணம் ஜாதீபலாதி சூர்
ணம் - மஹாகாண்டவ சூர்ணம்பிப்பல்யாதி சூர்ணம்-ரிதாரகாதிசூர்ணம்-௮அஜமோதாதஇி சூர்ணம்தாளிஸாதி
சூர்ணம்-ஹிதோபலா
'திசூர்ணம்-தரிபலாதி குளிகையோக ராஜகுக்குலு-பிரஸாரிணீ
தைலம்-சால்கேரீ கருதம்-லோக
காத

ரஸங்கள்-மிருகாக்கபோட

லீ.ரஸம் - மந் தாரபைரவ ரஸம்பிரவாள பஸ்மம்-வமனம் (அத
மதுரச்வாச வமனம்)-ஈஸ்.பவிதி
நிரூஹவஸ்திகண்டஷேவிதி ஹரேணுகாதி லேபம்.

கபாலரோகங்கள்.
(முண்டைவெடிப்பு முதலியது.)
சதாவரீ தைலம் - தீரிபலாதி
தைலம்-மரிசாதி
தைலம்-நீலிக்
யாஇிதைலம்- ப்ருங்கராஜதைலம்ஜாதீ பல்லவாதி தைலம் - ஜாத்
யாதி கருதம் - பிண்யாகாதி

பம்-சதிராதி

லே

லேபம்-மாதுலுங்க:

மூலாதி லேபம்-ப்ரியாள மீஜாதி
லேபம் - காகஸ லேபம் - அம்ரமீ
ஜாதி லேபம் - திக்படோலரஸ
லேபம் - தரிபலாதி
லேபம்-சத

தெளத

க்ருதம்-சிரோலஸ்
தி.

கம்பரோகம்.
(சகை-கால்-தலை முதலிய ௮வ
யவங்களின்

மஹாராஸ்காதி
ஜிஷ்டாதிகண

ஈடுச்சம்)

கீவாதம்-மஞ்
கவாதம் -

இ௫

_அனுபக்தம்
(சம்பரோகம்

357

ரோகங்களும் சிசித்ஸைகளும்.
தொடர்ச்சி)

ஸோ
கல்கம்-ஸுதர்சன
சூர்
சூர்ணம்ணம் - அஜமோதா.தி
யோகராஜ குக்குலு-லாக்ஷ£ தை
லம்-கா.ராயண தைலம்-வாருணீ
தைலம் - ப்ரஸாரிணீ
தைலம். மாஷ ஷதலம்.குஞ்ஜாபலாதி ப்ர

தாளர இசர்ணபூரணம்-சக்ருமூல
ஸ்வரஸாதி கர்ண பூரணம்- பால
மூலகாதி

தைலம்,

பாதிரீயம். (செவிடு):--கா.ரா
யண

தைலம்- பாலபில்வதைலம்-

பாலஞூலா திதைலம்-ஸ்வர்ஜிகா இ
தைலம்-அடாமார்கக்ஷ£.ரதைலம்.

பூதிகர்ணம். கோதில் ழ் வடி.

தேஹம்,

கர்ணரோகங்கள்.

தல்):- ஸ்வர்ஜிகாதி தைலம்-பஞ்
சகஷாயாதி கர்ண பூரணம்-ஸ்வர்

(காதைப்பற்றிய நோய்கள்.)

ஜிகாஇகர்ணபூ ணம்-அம்£ப்ரவா
ளாதி க்ணபூரணம்-பாலமூலாதி

(பொ.துவான சிஇக்ஸை)
ஷடங்க கீவாதம்-பலாஇ ருக்

"தம்.பாலமூலகாதி தைலம்-ஹில்
.கீலாதி தைலம்-கோஷ்டாதி தீபி
சாதைலம்-விசேசனம்கர்ண ஜலை.(காதில் குத்தல்.)
அர்க்கபுத்திர ஸ்வரஸம்-பாலமூல
.காதி தைலம்-ச்ருக்கபேரரஸாதி
சர்ணபூரணம்-கபித்தஸ்வரஸா தி
கர்ணபூரணம் - அர்க்காங்சுராஇ
புடபாகம்-மஹாபஞ்சமூல தீபிகா
தைலம்-

ஸு௫கர்வஸா தி

கர்ண

பூரணம் - ஸ்வர்ஜிகாதி தைலம்-ஆம்ரப்ரவாளாதி கர்ணபூரணம்.

கர்ண நாதம். (காதிரைத்த

.ஷ்:-பாலமூலகா தி

தைலம்-ஸுஸு

.கரவஸ்:இ கர்ணபூரணம்- ஸ்வர்
ஜிகாதி தைலம்- அபாமார்கக்ஷ£.ர
தைலம்-ப்ருஹ்மண

ஈஸ்யம்.

கர்ண விரணம், (காதில் பு
ண்)--பஸ்த மூத்ராதி கர்ணபி
.நீது- அம்ரப்ரவாளாதி கர்ணபூர
ணம்-சம்பூச

தைலம்.

கிருமீ கர்ணம்.(இருமி முதலி
பவை காதில் சேருதல்):--ஹரி

GD

OVD.

கர்ப்பாசய வியாதிகள்
(ஸு௫இகா ரோகம்

பார்க்க)

களரோகங்கள்
(சொண்டை

வியாதிகள்:

சுண்டி, தொண்டைக்
முதலியவை,)

கள

கம்மல்

விமீதக
புடபாகம்-நிஇக்த்தி
காதி ச்வாதம்-வாஸாஇி கவாதம்

(ஐந்தாவது )- தீரிரூஷண

சூர்

ணம்-இல௨ங்காதி சூர்ணம்
ங்க்வாதி சூர்ணம்- விகோபலாதி
சூர்ணம்-பவாநீ காண்டவ
சூர்
ணம்-வ்யோஷாதஇ

குள்கை-த்ரி

பலாதி
குளிகை: (இரண்டா
வது)-ச்யவன ப்ராசாவ லேஹம்காமதேலவ் கருதம்-பலாதி க்ருதம்நீலிச்யாதி தைலம்-இராக்ஷ£ரிஸ்,

டங்கள்-லோககாத ரஸ்ங்கள்-வம
ன்ம்-விரேச்ன ஈஸ்யம்-அ௮பீட.

த்ஸ்பம்-சண்டஷேங்கள்- (மற்றும்
சபஹரமான சிகித்ஸைகள்)
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சாதி
குளிகை - சுண்ட்யாதி
குளிகை - கைசோரிக குக்குலு-

காமலா

(காமாலை)
வாஸா ஸ்வரஸம்-த்ரிபலா ஸ்வ
ஸம் - அலம்புஷாஸ்வரஸம்-தார்

ஸுடரணாதி

வடகம் - பிப்பலீ_

மோதகம்-சந்திரப்ரபபா குளிகை
யோகராஜ' குச்குலு-ச்யவனப்ரா

வீஸ்வரஸம்-த்ரிபலாதி க்வாதம்
(இசண்டாவது)-ஸு தர்சன சூர்

சாவலேஹம்

ணம்-ஹபுஷா தி

ஹ்யம்-த்ரிபலா HSC; sw * லாக்ஷ£

குர்ணம்-பாஸ்

கரலவண சூர்ணம்குளிகை-சந்இரப்ரபா

தரிபலாதி
குளிகை-

குடஜாவ லேஹம்- காமதேவ &G

தம். சதாவரீ தைலம்-தசமூலாரி
ஷ்டம்-௮பயா மோதகம்.
காய்ச்சல்

வாஸாஸ்வ ரஸம்-௮ர்.2ரக ஸ்வ
ரஸம்-வ்றாவத பத்திர புடபாசம்ap SIT புட்பாகம்- -விமீதக புட
பாகம்-தசமூல
கவா தம்-ஹரி த
oun 8 san gu-Girr gn 8 க்வா
கீலாதம்-

நிதிக்

கீவாதம்- புரர்கவாதி
கவாதங்கள்-

ag gon G) கீவாதம்- உஷ்ணோே
தகம்-பஞ்சமூலீ
கூ$ரம்- வாஸா
ஹிமம்- பிப்பலீவர்த்தமாககம்பிப்பலீ
சூர்ணம் - ஸு தர்சன
சூர்ணம் - கட்பலாதி

தா கரஸம் - மிருகாங்சக

போடலீ

சஸம்- ஹேமகர்ப்பபோடலீ ரஸம்-

அலம்புஷா ஸ்வரஸம்-கம்யாஸ்

(இருமல்)

க்வாகம் - வஸாதி

இிதைலம்-னோஹாஸவம்- ௧கஇரா
ரிஷ்டம்- தசமூலாரிஷ்டம்-லோக

கிரந்தி

காஸம்

தம்-கட்பலா தி

தண்டகார்யவ

அம்ரு தார்ணவரஸம் - பிரவாள
பஸ்மம்- அபயாமோத்கம்- வமனம்-தூமபானம்.

(ஜ்வரம் பார்க்க)

தீதிகாதி

-

லேஹம் - ௮கஸ் தியஹரீ த€லே

சூர்ணவ்

கள்- தாடிமாஷ்டக

சூர்ணம்-இல

வங்காதி சூர்ணம்

- ஜாதீபலா தி

“சூர்ணம் மஹாகாண்டவசூர்ணம்
-நாராயண சூர்ணம்- ஹிஸ்ச்வா தி
சூர்ணம் -தாளிஸாதி கசூரணம்தோபலாதி
சூர்ணம் - uf

வரஸம்-காஞ்சகார

கவாதம்-சா

கோடக்வாசம் - மஞ்ஜிஷ்டாதிக
ணக்லாதம்.சர் இரப்ரபாகு ஸிகை-.
யோகராஜ குக்கு லு - காஞ்சநார
சுக்குலு- தரிபலாகுக்குலு- தரிப
லாதிக்ருதம்-ஜாதீபல்லவாதி தை

லம்-வசாதி தைலம் - கஇராரிஷ்த
டம் - ஸர்ஷபா திலேபம்- இரக்ச
மோக்ஷ்ணம்-விரேசனம்.

. கிரஹணீ
சாலிபர்ண்யாதி
ச்சியாதி

க்வாதம்-கு௫

கீவாதம்-அம்ரத்வகாதி

யவாகூ (உனாவு)-சுண் டீசலாடு
கல்கம்-க்ஷ£ர,த்வய
சூர்ணம்-கங்
காதர சூர்ணக்கள்-மரிசா தி சூர்

ணம் - கபித்தாஷ்டக சூர்ணம்பிப்பல்யாதி
சூர்ணம் (இரண்
டாவ.த)-இலவங்கா தி

ஜாதீபலாதி

சூர்ணம்-

சூணம்-நா.ராயண.

அனுபந்தம்] ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்.
(Grane

தொடர்ச்ச)

சூர்ணம்-9 'த்திரகா இ

Sevaimy

சூர்ணம்”

(goal 5b UTTée)

Bacar 8) சூர்ணம்-2: ஸிஸாதி
ரூர்ணம்- பாஸ்கரலவண சூர்ணம்-

பாஹுசால குடம்-ஸட.ரணா தி
குளிகை (இரண்டாவது)- கால்
காய௩
குளிகை-யோகராஜசுக்
குலு-கஸ் திய
ரீ த€லேஹ்

யம் - குடஜாவலேஹ 7 7(முசல்)சாங்கேரீ
கருதம்-மஸுடுராஇ
க்ருதம் - பிப்பல்யாத்யாஸவம் -

லோஹாஸவம்- இ ராக்ஷ£ரிஷ்டம்தேவதார் வாத்யரிஷ்டம்-ரோ ஹி
தகாரிஷ்டம - தீசமூலாரிஷ்டம்-

அப்ரகஸ்மம்.வைக்ரார்சபஸ்மம்
லோகசாத ரஸம்-மிருகாங்கபோ
டலீரஸம்-ஹேமகர்ப்பபோடலீ ர
ஸம்- ஹம்ஸபோடலீ ரஸம்-கரஹ
ணீகடாடரஸம்-வஜ்ரகபாடரஸம்

லோஹ்ரஸாயனம்.

கிருமிரோகம்
(குடலிலுண்டாகும் பூச்செள்)
தீரிபலா தி

க்வா தம்-நிம்பபத்தீ

திர. கீல்கம்-தீரிவ்ரு காதி கல்கம்சாஸ்காதி கல்கம்-க்ஷ£ர தீவய சூர்
ணம்-மஹா

காண்டவ ரூண்ம்-

சித்திரகாதி சூர்ணம் (இரண்டா
வது)- மரிசாதி சூர்ணம்-முஸலீ

கந்தாதி

சூர்ணம்-

குளிகை-

வ்ருஷாதி

காங்காயக
க்ருதம்

கெளராதி .க்ருதம்-உ£ராஸவம்குமார்யாஸவம்- இராக்ஷ£ாரிஷ்டம்கதிராரிஷ்டம்- மண்டூரம்-அபயா
மோதகம்-விரசேசனம்- மதுைலக
வஸ்.தி-அவடீட நஸ்யம். -
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குதப்ரம்சம்

.

(குதம்-இனைம்- ஈழுவுதல்)
Srever §) க்வாதம்-மஹா ராஸ்
காதி சவாதம்-ஹரீ தக்யாதி சவா
தம்-ஹிங்கீவா 'இசூர்ணம்- நாராய
ணசூர்ணம் - யவாநீசாண்டஓசூர்

ணம்-சாங்காயக
ராஜ

குஸிகை-யோக

குக்குலு- குமார்யாஸவம்-

லோஹாஸயம்- குடஜாவே லஹம்
சாங்கோீக்ருதம்- சததெள்த க்கு

தம்.

குல்மரோகம்.
தசமூல

கவா தம்-ஹரீ கியா 8

க்வாதம்-வருணாஇகண

க்வாதம்-

த்ரியூஷண சூர்ணம்-பஞ்சகோல
சூர்ணம்- க்ஷா.ர.த்வய சூர்ணம்-மரி
சாதி
சூர்ணம்-கபித்தீதாஷ்டக
சூர்ணம்-இலவங்காதி

மஹாசாண்டவ

சூர்ணம்-

சூர்ணம்-நாரா

யண சூர்ணம்-ஹபுஷாதி
சூர்
ணம்-இலவணதீரயாதி. சூர்ணம்ும்புர்வாதி
சூர்ணம் - இதீர
காதி சூர்ணம்-ஹிஸ்க்வாதி சூர்

ணம்-பாஸ்கரலவண

சூர்ணம்-

பாஹுசால
குடம்-ஸஞ்ஜீவநீ
குளிகை-காங்காய:
குளிகையோகராஜ குக்குலு-கைசோரிக
குக்குலு-த்ரிபலா குக்குலு- காஞ்
சார குக்குலு-மஹாதிக்தக க்ரு
தம் - பிச்துக்ருதம்-பிப்பில்யாஸி
வம்-லோஹாஸவம்- Borer flag
டம் - ரோஹி தகாரிஷ்டம்- BFP
லாரிஷ்டம்- =~ STL
பஸ்மம்-மண்

[அனுபந்தம்

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை.
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(குல்மரோகம் தொடர்ச௪)
டூரம்-விச்பாதர ரஸம்-லோககாத

ஸம் - அபயா மோதகம்-விரேச
னம்- நிரூஹவஸ்
இி- மதுதைலக
வஸ்தி.

குஷ்டம்

அஜமோதாஇ சூர்ணம் - ஸுதர்
சன சூர்ணம்-மாராயண தைலம்பிரஸாரிணீ
தைலம் - சதாவரீ
தைலம் - குஞ்ஜாபலாதி ப்ரதே
ஹம்-ஸ்வேத சித்ஸை-ஸ்நேஹ
விதி.

சங்ககம்

மஞ்ஜிஷ்டா தி கணகவாதம்-நி
ம்பாதி கல்கம்-த்ரிபலா சூர்ணம்தரியூஷண சூர்ணம்- நாராயண

(கன்னத்தில் உண்டாகும்வலி.)

சூர்ணம் ஹபுஷாதி

அணுதைல

சூர்ணம்-பா

ஸ்கரலவண சூர்ணம்-பஞ்சகிம்ப
சூர்ணம்-சித்திரகாதி
சூர்ணம்
(இரண்டாவத)-த்ரிபலாதி குளி
கைகன்- சச்திரப்ரபா.

யோகராஜ
அம்ருதாதி

தைல நஸ்யம்-கோஷ்ட லேபம்சுண்ட்யாதி லேபம்-ஸ்வேதவிதி.

சர்தி

(on 8)

குக்குலு-

க்ருதம்-பிர்து கீருதம்-வ்ருஷா.இி

க்ருதம்-மஹாதிக்தக க்ருதம்-மரி
சாதி தைலம்-வஜ்ர தைலம்-உ£

ரஸலம்-லோஹாஸவம்- இராக்ஷ£
ரிஷ்டம்- சேவதார்வாத்பரிஷ்டம்

- பப்பூலாரிஷ்டம்- ரொஹிதகாரி
ஷ்டம்- தசஞூலாரிஷ்டம்-க இிராரி
ஷ்டம்-தாம்ர பஸ்மம்- அயபஸ்மம்

குடார

ரஸம்-மஹாதா

சேச்வர ரஸம்-ஸ்வர்ண க்ஷீரீ
ஸம்-கனக ஸுந்தர ரஸம்-மை
னம்-வீரேசனம்-இரக்த மோக்ஷ

பீஜபூராதி
யாதி

புடபாகம்-குடூச்சி

கவாதம் - அம்ரு தாஷ்டக

க்வாதம்-பில்வக்வாதா இகன்-. ௮ம்
ர

இஸலயாதி

பாண்டம்-மஸுட

ராதி மந்தம் - மரிசாதி ஹிமம்-நீ
லோத்பலாதி ஹிமம்-நிம்பபத்திர
கல்கம்-கட்பலாதி

மஹா காண்டவ

சூர்ணங்கள்-

சூர்ணம்-யவாநீ

காண்டவ சூரணம்- தாளிஸாதி
சூர்ணம்-ஏலாதி சூர்ணம் கூஷ்

மாண் டலேஹ்மம்- தசஞூலாரிஷ்.
டம்-லோகநாத

ரஸம்-விசேசன

விதி,

ணம்.

சர்ம வியாதிகள்.

க்ருத்ரஸீவாதம்
“. தசமூல
கவாதம்-சேபாலிகா
கீவாதம்-ராஸ்நாதி ச்வாதம்-மஹா
ராஸ்காதி கீவாதம்'- மஹாநிம்ப
ஜடாகல்கம்-இரஸேகா திகல்கம்-

தைலம்-

கஸ்யம் - நாராயண

குளிகை-

கருதம்-காஸீஸாதி

கவாதம்-ஷட

கீவுதம்-சதாவரீ

குக்குலு-கைசோரிக

குக்குலு-சாஞ்சகார

குஷ்ட

வருணா இிகண

ங்க

(தோலைப்பற்றிய ஸாதாரண
்

ரோகங்கள்.)

(பொத)

த்ரிபலாதி க்ருதம்-சாஷீஸாதி
க்ருதம்-மஹாதஇிக்தக கரு.தம்-மரி

அனுபந்தம்].

ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்.
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(சர்ம வியாதிகள் தொடர்ச்ச)
சாதி தைலம்-பிண்ட தைலம்மாதுலுங்க மூலாதி லேபம்-தசா
ங்ச லேபம்-ப்ரபுக்சாடபீஜு திலே
பம்-ஹேமக்ஷீர்யாதி லேபம்-தார்
வ்யாதி லேபம் - நிம்பபத்திராதி
“லேபம்-ஸ்கேஹவிதி

வது)-மாராயண தைலம்-சதாவரீ
தைலம்-பலா தைலம்-குமார்யாஸ

சிரங்கு?

சூக தோஷம்.

(பாமாலைப் பார்க்க.)

படோலாதி க்வாதம் (இரண்
டாவது, ஐந்தாவது)-மஹாராஸ்
காதி ச்வாத!-ஏரண்ட மூலாதி

சிரோ ரோகங்கள்.
“(சிரஸ்்ஸைப்பற்றிய ஸாமான்ய
வியாதிகள்)
(டொது)
சசமூண்ட ஸ்வரஸம் - தரிப
லாதி தைலம்-நீலிஈ்யாதி ஒதலம்'இராக்ஷ£ரிஷ்டம்-சந்தசாதி லே
.பம்-விகேசனம் - ஈஸ்யலிதி-ப்ரதி
.மர்ச நஸ்யம்-சிரோவஸ் தி,

சீதபேதி. .
(பிரவாஹிகாலைப்பார்க்க.)

சுக்ர ரோகங்கள்.
(வீர்யம் அல்லது ஆண் தன்மை
மைப்பற்றிய வியாதிகள், ரேதஸ்
ஸ்கலநம் முதலியன.)
ராஸ்நாதி கீவாதம்-அகா£ கர
பாதி சூர்ணம்-சச்இரப்ரபா குஸி
கை-மாஸாதி
குளிகை - யோக
ராஜ குக்குலு-கோக்ஷ-்பராதி குக்
குலு - சீயவனப்ராசாவலேஹம் .கூஷ்மாண்ட

லேஹ்யம்-அகஸ்

,தஇியஹரீ ச௪€ லேண்யம்- காமதேல
க்ருதம் - பலக்ருதம்

(இரண்டா

வம்- தசமூலாரிஷ்டம் - தாராதி
ஸம்-வஸக்த குஸு.மாகரரஸம்ஹித்தயோக
ரஸம்-மஹாமேஹ
பத்த ரஸம்-கந் சர்ப்ப ஸுந்தர
ரஸம்,

கீவாதம்-ர்யசீரோதாஇசண கவா
தம்-மஞ்ஜிஷ்டா இகண க்வாதம்காசாயண
சூர்ணம் - பஞ்சநிம்ப
சூர்ணம் - மஹாதிக்தக . க்ருதம்-

யோகராஜ குக்குலு-சக் இரப்ரபா
குளிகை - குமார்யாஸவம் - கதி
சாரிஷ்டம் - தசஞூலா

லோஹஸவம்-த்ரிபலாதி

ரிஷ்டம் -

கருதம்-

அம்ருதாதிக்ரு.தம்- மஹாதஇிக்தக
க்ருதம்-சாஹீஸாதி க்ரு.தம்கெள

ராஇக்ருதம் - மரிசாதிதைலம் தாம் பஸ்மம்-லோஹரஸாயனம்
-இரத்த மோக்ஷணம்.

சூலரோகம்
(வயித்று வலி--ஆமசூலை,

ளுூமசூலை

பரி

முதலியன)

நிதிக்த்திகாதி கீவாதம்- தாக்ய
காதி கீவாதம்-வத்ஸகாதி
சவா

தம்- ஹ்ரீபேராத்க்வ:
தம் - புகர்
ear Sean gio goer un A sar
தம்: தீரிபலாதி ச்வாதம்(மூன்றா
வ்து)-தசஞூல கீவாதம் (மூன்று
வது)- ஏரண்டஞூல கவா கம்-பீஜ
பூரஸ்வரஸம் - வீஷ்ணு கீராந்த

சார்ங்கதார ஸம்ஹிதை.
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(சூலரோகம்

தொடர்ச்ச)

ஜடாசல்கம்- சுண்ட்யாதி சல்கம்பஞ்சகோல சூர்ணம்-கட்பலாதி

லோஹாஸவம்- தாம்ர பஸ்மம்-அய
பஸ்மம்-மண்டூரம்-விரேசன விதி-.
தசாக்க லேபம்,

ச்லீபதம்,

சூர்ணங்கள்-பஞ்சஸம சூர்ணம்பிப்பல்யா தி சூர்ணம்-லவண தர
ய: தி சூர்ணம்- தும்புர்வாதி சூர்

ணம்-பாஸ்கரல௨ண
சூர்ணம்யவாநீசாண்டவ சூர்ணம்-ஹிக்ச்
வாதி சூர்ணம்-சத்திரகாதி

சூர்

ணம்-சச்திரப்ரபா குளிகை-சாவ்
காய குளிகை-யோகராஜ குக்
குலு- தசமூலாரிஷ்டம்-குமார்யா
ஸவம்-பிந் துக்கு தம்-லாகா

லம்-லோகநாத

தை

ரஸம்-த்ரிநேத்ர

ம்ஸம் - கஜகேஸரிரஸம் - நா.ராச
ஸம் - ஸ்வச்சந்தபைரலரஸம் மதநபலா திட் ரதேஹம்- வங்கபஸ்

ன்

- இிரூஹலஸ்தி - விசேசன

சொறி,
(சண்டேவைப்பார்க்க)

.

சோதை

(சோபம், சோகை, ஊதல்).

புகர்சவா திச்வாதங்கள் - வீரத
ராஇிசணக்வாதம் - ஹரீதக்யாதி
கீவாதம் - ஹபுஷா, தி 'சூர்ணம்அஜமோதாதி
சூர்ணம்பாஸ்

கரலவண
சூர்ணம்-௫த் Sizer B
சூர்ணம்- பஞ்சலம
சூர்ணம்-

[அனுபந்தம்.

(யானைக்கால்)
மஹாராள். .நாதிக்வாதம் சாகோ-

டக்வாதம்- மஞ்ஜிஷ்டாதி கண
க்வாதம்-பஞ்சகிம்ப சூர்ணம்-ஸு

தர்சன சூர்ணம்-ஸ-டரணாதிகுளி
சை (இரண்டாவ து) -காஞ்சகார
குக்குலு-காஹீஸாதி

5G தம்-

ஜாத்யாதி க்ருதம்-பிந்து கீருதம்-

வ்ருஷா தி

க்ரு Se அங்காரக

தைலம்- காராச ரஸம்- அபயா
மோறகம்-தத்தாராதி
லேபம்இரக்த மோக்ஷணம்-

்

ச்வாஸரோகம்.
(ச்வாஸகாஸம், ஊர்த்வ ச்வாஸம்,.
. தமசச்வாஸம் முதலியன)
ஆர்தரச ஸ்வரஸம்-க்ஷ-ஈத்ரா
புடபாகம்-விமீதச புடபாகம்- SE
மூல க்வாதம்-ஹரீ தகீயாதி க்வா
தம்-கரா தாதி சீவாதம்-கட்பலா தி்
க்வாதம்-நி Bas Sian 'தி கீவாதம்-.

புகர்சலாதி க்வா.தம்-வாஸா இக்வா
தங்கள்-சசஞூல சீவாதம்- (கூன்
ராவது) - உஷ்ணோசகம்-பஞ்ச
ஞூலீ க்ஷீரம்-பிப்பலீ வர்த்தமாஈ

ஸுடுரணாதி குளிகை (இரண்டா

கம்-பிப்பலீ சூர்ண2-ஸு தர்சன.
சூர்ணம்-சட்பலாதி சூர்ணங்கள்-

“யோகராஜ குக்குலு- கைசோரிக
குக்கு ல-கோக்ஷு ராதி குச்குலுகுடாஜாவலேஹம்-பிந்து கர தம்உ£€ராஸவம்-சோஹி தகாரிஷ்டம்-

ஜாதீபலாதி சூர்ணம்-மஹாகாண்

வது)- த்ரிபலா 2

குளிகைகள்-

டவ

சூர்ணம்-காராயண

ணம்-வியாகீரியாதி

சூர்

சூர்ணம்-லவ.

ணத்ரயாதி சூர்ணம்-சுண்ட்யாதி

அனுபந்தம்]

ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்.

(ச்வாஸரோசம் தொடர்ச்ச)
சூர்ணம் (இரண்.டாவ.2)- ab ms
வாதி சூர்ணம்-தாளிஸாதி சூர்
ணம்-ஹிதோபலாதி சூர்ணம்-மரி
- சாதி குர்ணம்-இலவல்காஇ சூர்
ணம்-வ்யோஷா இதகுஸிகை-ஸ௫
ர்ணாதி (களிகைபிப்பல்மாதி

குளிசை'சந்திரட்ரபா குளிகையோச.ராஜ குக்குலு- சண்டகார்
யாதி ௮வலேஹம்-ச்யவனப்ராசா
வலேஹம்-கூஷ்மாண்ட

யம்-௮அகஸ்திய
யம்-லாக்ஷ£தி
ஸவம்-

லேஹ்

ஹரீத€ லேஹ்
தைலம்-லோஹா

த்த்ரு
(படை, தழுதணை,
எச்சத் தழும்பு.)
காஷீஸாதி

ஷ்டம்-சதிராரிஷ்டம்-௨ தயா இச்.
யரஸம்- ஸர்வேச்வர

ச்வித்ரம்
(கிலாஸம்- வெண்குஷ்டம்)
மஞ்ஜிஷ்டாதி க்வாதம்-படோ

லாஇ-க்வாதம்- மரிசாதி
துத்தபஸ்மம்-உசயா திப

சோகஹரரஸம்

-

தலம்

லேபம்-ஹேமக்ஷீர்யாதி லேபம்தூர்வாதி
லேபம்-ஹித்தார்த்த
காதிலேபம்.

தந்தரோகங்கள்
(பற்களைப்பற்றிய - வியாதிகள்)
ஹ்ரீ பேராதி சவா தம்-ஷடங்க
கீவாதம்-ப, தீயா 'இக்வாதம்-அச்வத்
தாதி ச்வாதம்,சர் 3 திரப்ரபா குளி
கை-ரா.ராயணை 2 தலம்- இரிமே தா
,திதைலம்-ப்ருஹ்மண*ஸ்பம்-ப்ர

திஸா.ரணஞூர்ணம்-குஷ்டா Bar
Bourrenn-(Camad 5 cir Gent ஏணங்களும்

லேபம்-ஸ்வர்ணபுஷ்ப்யா 'திலேபம்

வாயஸ்யாதி
லேபம்- தாளகாதி
லேபம் நண்டை பவாகுச்
சியா திலேபம்- தார்வ்யா திலேபம்,

தகோதரம்
(மஹோதாம் பார்க்க)

தக்த்த விரணம்
(அக்ணிதாஹம் பார்க்க)

சண்ஷேங்களும்.) .

தந்த்ரா

ரஸம்-

ச்வித்ஹர

ரஸம்-லோ

ஹரஸாயனம்-ப்ரபுஈ்சாட பீஜாதி

கதிராரிஷ்டம்- பப்பூலா

7ஸம்- ஹேமகர்ப்படோடலீ ரஸம்ஸுூடர்யாவர்த்தரஸம் - லோஹ
ரஸாமனம்-வமனம்- தூமபானம்,

க்ருதம்-மஹாதிச்

தக க்ரு தம்-அர்க்க தைலம்-மரி
சாதிதைலம் - தேவதார்வா த்ய

ரிஷ்டம்-இிராக்ஷ£ரிஷ்டம்- தசஞூ
லாரிஷ்டம்-அப்ரகபஸ்மம்- லோக
ors ரஸம்-மிருகாங்க போடலீ

568.

(இமிர்-சோம்பல்- உத்ஸாஹக்

குறைவு- அலஸதா.)
தசமூல

சவாதம்-ஹரீ கக்யாதி

க்வா தம்-பிப்பல்யா தி
கீவாதம்இராதாதி
கீவாதம்-ஸுதர்சன
சூர்ண.ம்-ச்யவனப்ராச லேஹ்மம்- “
தசஞூலாரிஷ்டம்- இராக்ஷ£ரிஷ் *
டம்மண

நாராயண தைலம்-ப்ருஹ் :
ஈஸ்யம்-ரேசன ஈஸ்யம்-நீ

லோத்பலாதி வர்த்தி-௮ஞ்ஜாம்.
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சார்ங்கத்ர் ஸம்ஹிதை.

[அனுபந்தம்.

தலைச்சுற்றல்
(சிசோப்ரமணம்- இருருப்பு)
தசமூல கீவாதம்-மதாக புஷ்
பாதி
பாண்டம். நீலோத்பலாதி

(க்ஷவதுவைப் பார்க்க)

றிமம்-ஸு௦ தர்சன சூர்ணம்- கூ
ஷ்மாண்ட
லேஹ்மம்- ச்யவன

(தேகத்தில்)

ப் ராசலேஹ்யம்-

தசமூலாரீஷ்ட

ம்-நா.ராயணதைலம்-ச தாவரீ

லம்-ஸ்ரேஹஃரனம்

துர்நாற்றம்
பஞ்சநிம்ப

தை

(மத்யமமாத்

திரை)- வமனம்- அபயாமோதகம்கஸ்ய விதி.

தலைவலி

தசாக்க

லேபம்-குளுத்தாதி லே

பம்- விரேசனம் -ஸ்வேதவிதி-ஸ்
கேஹவிதி,

தேமல்

(சிரச்சூலை,சிரோவேதனை)
வருணா திகண

க்லாதம்- SF

மூல கீவாதம்-ஷடல்க

கவா ச்ம்

பஞ்சமூலீ க்ஷ்ரம-பலாஇ
கரு
தம் சதாவரீ
தலம்- திசாக்ஷ£ரி
ம் ஷ்டம்-விரேசன
கஸ்யம்-௮ ணு

தைல

சஸ்யம்-நாராயண தைல

கஸ்யம்-தூமப-னம்-கோஷ்ட லே

பம்-முசுகுந்த

லேபம்-தேவதார்

வாதி லேபம -சந்தகாதி லேபம்தாத்ரியாதி லேபம் (மூன்றாவது)
சுண்ட்யாதி லேபம்-ச தாவர்யாஇ
லேபம்-இரக்ச
“சரோலஸ்தி.

மோக்ஷணம்-

இ

தாஹம்-தாபம்

உடலின் அழத்சி)
கண

க்வாதம்- ச்யக்ரோகாதி

கீவாதம்-இராக்ஷ£தி

கவா

தம்-மதாகபுஷ்பா தி
பாண்டங்
சள்-தான்ய காதி இறிமம்-ஜீவநீய
- சண சூர்ணம்-ச.தாவரீ தைலம்-

அப்யங்கம்,

(ஹித்மம் பார்க்க)

தொண்டைவியாதிகள்
(களரோகங்கள் பார்க்ச)

த்ருஷ்ணை
(era, oc)
குடூச்சியாதி க்வாதம்- இராகஷ£
இக்வாதம்- அம்ரு தாஷ்டக sar
தம்-உ€ராதிபேய।: (உணவ)-லா

ஜமண்டம்-மதூகபுஷ்பா இ

பா

ண்டம் -ஆம்ரஸலயா B

பாண்

டம்-யவமந்தம்-மரிசாதி

ஹிமம்-

நீலோத்பலாதி

கு€ச்சியாதி சணக்வாதம்-தரி
பலாதி

சூர்ண.:-லோஹா

ஸவம்-லோ.ரஸாயனம்-லாக்ஷ£
தைலம்-தாம்பூலாதி
லேபம்-

ஹீமம்-தான்டக

ஹிமம்-ஜீவரீயகண
சூர்ணம்ஆமலகாதி
குளிகை-ச்யவனப்
gre
லேஹ்யம்-கூஷ்மாண்ட
லேஹ்பம்-. நிரூஹலஸ்தி- ப்ரதி

மர்ச வஸ்தி.

நாக்குப்புண்
(அஸ்யபாகம் பார்க்க)

அனுபக்தம்] ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்.
நாடீவிரணம்
(மமம்புச்சலச்தி, புரை யோடும்
புண் முதலியன)

ணம் - லாக்ஷா தைலம்-காரயண
தைலம்-டலா தைலம் - திராக்ஷ£

ரிஷ்டம்-லோககாத ரஸம்-அனம்
,தபைரவரஸம்-சரோவஸ்
தி.

நீயக்ரோதாதி கீவாசம் (கழுவு
தல்) - காஹீஸாதி கருதம்-ஜாத்

யாதி

கருதம்-ஜாதீ

நீர்க்கோவை

பல்லவாதி

(மஹோதரம்

தைலம்-தீசாங்க லேபம்-லாங்கல்

யாதி லேபம்-திலாீ லேபம்-நிம்
பபத்திராதி லேபங்கள்-லசுகா.தி
லேபம்-ஸர்ஷடா தி லேபம்-ஸ்வே

விதி - ச்ருங்கத்தினால்
நாஸா ரோகங்கள்.
(காசியைப் பற்றிய

'வியாதிசள்)

(பொது)
ஆர்த்ரகஸ்வரஸம்-விபீ.தக புட
பாகம் -பஞ்சமூவீக்ஷ£ரம் - தரியூ
ஷண
“சூர்ணம் - இலவங்சாதி

சூர்ணம்-ஜாதிபலாதி
ஹிதோபலாதி

சூர்ணம்-

ஞாணம் - தாளி

ஸாதி
சூர்ணம் - வ்யோஷாதி
குளிகை - யோகராஜ சுக்குலுச்யவனப்ராச லேஹ்யம்-பலாதி
க்ருசம்-சருஹதூமாதி சைலம்பாடாதி
தைலம் - குஷ்டாதி

தைலம் - வ்யாக்ரியாதி தைலம்ச்ருஹதூமாதி
சைலம்-லோக
நாத ரஸம் - தாமபானம் - ஈஸ்ய
விதிகள்.

நித்ராபங்கம் (நித்திரையின்மை)
gi - வருணா, தி
sain
தசமூல
புஷ்பாதி
-மதாச
கலாதம்
சனா
ஞர்
பாண்டம் - ௮அகாரகரபாதி

பார்க்க)

நீர்ச்சுருக்கு.
(மூத்திர கருச்சிரம் பார்க்க)

நெத்திர ரோகங்கள்.

சுத்தி

செய்தல்.
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போது:--மஞ்ஜிஷ்டா
இக்வா
தம்-ஷடங்க கவாசம் - வாஸாதி
க்வாதம் - (ஐந்தாவது, - குச்சி

யாதி ச்லாதம்- (எட்டாவது) தரி
பலா சூர்ணம்-சர்திரப்ரபா கு
சை-யோகராஜ குக்குலு-கைசோ
ரிக குக்குலு-த்ரிபலாக்ரு.தம்(இர

ண்டாக.த)-பலாதி

கருதம்- இரா

க்ஷ£ரிஷடம்-காம்ஸ்யடஸ்மம்- துத்
சபஸ்மம்-நீலாஞ்ஜும-மெளக்திக
பஸ்மம்-ப்ருஹ்மணசஈஸ்யம்- பிர இ:

மர்ச கஸ்யம் - ஹரீசக்யாதி லே
பம் - இரஸாஞ்ஜகாதி குடிகாலே
பம்-இரச்தமோக்ஷணம்.
அதிமந்தம்:--சம்தரோதயவர்
த்தி - லேபகெளஷதங்கள்
சேசன ஈஸ்யம் - பிடாலகப் பிர
யோகமங்சள்.

அபிஷ்யந்தம்:---லோ தபலா

இவர்த்தி - மரிசாஜி
ச்ருதாதி

ரஸச்ரியை-

மஸக்ரியை - ஹிஜ்ஜல

டல ரஸக்ரியை-மரீசாதி
ஞ்ஜசப-ஸர்௨மோக ODI G

ஜாம்-ளெளவீராதி
ilo

கயகாமருதம்

Gi@D
COGS

சூர்ணாஞ்ல-

.

த க்சலாசமை

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை."
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(கேத்திரரோகங்கள்தொடர்ச்௪)
ளேசகெளஷதங்கள்- ஆச்சியோ
தகெளஷதங்கள் - பிண்டீகை
கன் - பிடாலக முறைகள்-தர்ப்
பணமுறைகள் - புடபாக முறை
கள் - அஞ்ஜனமுறைகள்.

௮ந்தத்வம்:-- கு€்சியாதரஸ
க்ரியை-தருஷ்ணஸர்ப்பவ ஸாதி
ஸக்ரியை-கயகாம்ரு தம்.
காசம் :சந்திரோதய

வர்

த்இி-துத்தாதி ரஸக்ரியை-கு€ச்
சியொதி ரஸக்ரியை - இரஸாஞ்ஜ
நாதி ரஸகரியை - லேகந ரஸக்

பீஜாதி வர்த்தி - லேகந வர்த்ததந்த வர்த்தி - குஸும வர்த்திதுத்தாதி ரஸக்ரியை-கர்ப்பூ ராதி
ரஸக்ரியை-புகர்சவாதி ரஸக்ரியை
லேகந ரஸக்ரியை.
லிங்கநாசம்:-- குடச்சியாதி
சஸக்ரியை- ஆச்சியோதநங்கள்-பு
Luts முறைகள்.
வரீத்மரோகம் :--சக்திசோ
தய வர்த்தி-துத்தா திரஸக்ரியைஇரஸாஞ்ஜகா தி ரஸக்ரியை-லேக
ந ரஸக்ரியை.

அர்ம்ம்:-மரிசாதி

லேபம்-துத்

ரியை.

தாதி ரஸக்ரியை-லேகந சூர்ணம்.

நக்தாந்தயம் :--இரஸாஞ்ஜ
நா.இவர்த்தி சந்திரோதயவர்த
திபுகர்சவாதி ரஸக்ரியை - கணாதி

ண

நேத்திர கோபம்:--(கண்
வீச்சம்: வலி) தார்வ்யாதிரஸச்
ரியை-கதகாதி

ரஸக்ரியை.

நேத்திரதாஹம்:---தார்வ்யா தி
ம்ஸக்ரியை-ஹரீ தக்யா தி லேபம்கயகாம்ரு தம்-ஸேசகங்கள்.

நேத்திர ஸ்ராவம்:--தாத்ரீமீ
ஜாதி வர்த்தி - தார்வ்யாதி ரஸக்
ரியை - பப்பூலதள ரஸக்ரியை-

.ஹிஜ்ஜலபல

ரஸக்ரியை - கேத்

திர சே தமம்.
தய

மாம்ஸ் விரக்தி:-சர்திரோ
வர்த்தி- லேகந வர்த்தி -

குஸுமமவர் த்தி.
புஷ்பம் (பூவி ழுதல்):-சக்திரோதய

திமீரம்:-ஸ்கேஹ.பானம்-ரோப
வர்ஜ்திகள்-துத்தாதி ரஸக்

ரீயை.

ராத்ரியாந்தயம்:-ப.த்யா இக்வா

எஸக்ரியை.

௯

. [அனுபதந்தம்.

வர்த்தி-கசரஞ்ஐ

தம்- இரஸாஞ்ஜகாதிவர்த் இ-புகர்
நவாதி
யோகம்-லேகந
ரஸக்
ரியை.

பக்ஷமரோகம் :--இரஸாஞ்ஜ
நாதி ரஸக்ரியை-ரோபண
கரியை,

ரஸ:

பகந்தரம்.

(பவுத்திரம்)
மஞ்ஜிஷ்டாதி க்லாதம் - கதி
ராதி ச்வாதம்-மா.ராயண சூர்ணம்
“பாஸ்கர லவணகசூர்ணம்-சித்திர
காதி சூர்ணம் (இரண்டாவது)
ஸுரணாதி
குளிகை (இரண்

டாவது)-சக்திர ப்ரபா குளிகை-

யோகராஜ எக்குலு - தரிபலாதி
குக்குலு - காஞ்சநார குக்குலு-

அனுபந்தம்]

ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்.
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(பகந்தரம் தொடர்ச்ச)
காஷீஸா இக்ருதம்-பிக்து க்ருதம்

கராஜ தைலம்-விபீதக்யாதி தை
லம் - அப்.
ரக பஸ்மம் - அயோ

-லோஹாஸவம்-விடல்காரிஷ்டம்
,தீசமூலாரிஷ்டம் - ரோகஹர

மஜஸ்காதி லேபம்-தாத்ரீபலாதி
லேபம்-தரிபலாதி
லேபம்-மஹா

ஸம்-கநகஸுஈந்தர ரஸம்-அபயா
'மோதகம்-மதுகாதி லேபம் - தசா

தீரிபலாதி லேபம்,

பல்கோய்

ங்ச லேபம்-ஸ்வேதவிதி.

பசியின்மை

(தச் தசோகல்களைப் பார்க்க)

(அசனி மாக்த்மம் பார்க்க.)
படை-படர் தாமரை

பக்ஷவாதம்

(தத்ரூவைப் பார்க்க.)

பரிணாம சூலை

பக்ஷாகாதம்.)

(சூலரோகம் பார்க்க.)

மஹாராஸ்காதி

பலமின்மை

ஜிஷ்டாதி

(பலக்குறைவு, தெளர்பல்யம்.)
ல்வங்காதி சூர்ணம் - சந்திர
-ப்ரபா குடிகை-ச்யவன

ப்ராசம்-

-கஷ்மாண்ட லேஹ்யம் - ௮கஸ்
'தியஹரீ த€

லேஹ்யம்-குடஜாவ

'லேஹம் (மூதல்)-காமதேவ கர
தம்-நாராயண தைலம்-பலா தை
லம்-லாக்ஷ£ா சந்தனாதி தைலம்சுமார்யாஸவம்- பிப்பல்யாத்பாஸ
-வம்-இராக்ஷ£ரிஷ்டம் - தசமூலா
ரிஷ்டம் - மெளச்திக பஸ்மம் -

மண்டேம்
- மிருகாங்கபோட
.லீரஸம் - தாராதி ரஸம்-லோஹ
மஸாயனம-வஸா

தைலக

(பக்ஷவதம்-பார்ச்வவாயு,

பானம-

மது

வஸ்தி,

பலிதம்

(மயிர்- ஈரைத்தல்)
ஸுஒரணாதி குளிகை (இரண்

ra gi)-ysn
Su anf seGa
ஹ்யம்-நிம்பதைலம் - யஷ்ட்டா தி

தைலம்-நீலிக்யா தி தைலம்-ப்ருங்

கவாதம்-மஞ்

ச்வாதம்-இரஸோ

காதி கல்சம் - பஞ்சமூலீக்ஷீரம்
ஹிங்கலாதி சூர்ணம்-சாராமண
தைலம்-மாஷ தைலம்-யோகராஜ

-குச்குலு-ஸ்கேஹ விதி-ஸ்௨ர்ண
க்ஷ்ரீரஸம்-ஸ்வேதவிஇ-(வா தஹ
சமானமற்ற சிதத்ஸைகளும்),
பாண்ூ
தரிபலாதி

ரோகம்.
கீவாதம்

(இரண்

டாவது) - புகர்தவாதி கவாசம்பிப்பலீவர்த் தமாநகம்-ஸ-௦ தர்சன
சூர்ணம் - நாராயணா
சூர்ணம்ஹபுஷாதி சூர்ணம்-ஹிங்க்வாதி
சூர்ணம்-பவாநீ
காண்டவ சூர்

ணம்- தாளிஸாதி

,இரகாதி சூர்ணம்வது)- பாஹுசால

சூர்ணம்-௫த்

(இரண்டா
சுடம்-தீரிப

லாதி ஈளிகை-பிப்பல்யா திகுளி
கை-சர்திரப்ரபாகுளிகை - கை 5
சோரிக குக்குலு-சுடஜாவ லே
ஹம் (முதல்) - காமதேவ க்௬
தம்-த்ரிபலா தி க்ருதம்-பஹா இக்
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«

(பாண்டுரோகம் : தொடர்ச்சி)
தக

கபதோஷம்:

கருதம்-வ்ருஷாதி க்ருதம்-

சதாவரீ
தைலம்-௨உ2 ராஸவம்பிப்பல்யாத்யாஸவம் - லோஹா
ஸலம்-கதி.ரா ரிஷ்டம்-லோஹித
காரிஷ்டம் - தசமூலாரிஷ்டம்தாம்ரடஸ்மம்- ஆரடஸ்மம் - வக்க
பஸ்மம்-அயபஸ்மம்-அப்ரக பஸ்
மம்- மண்டூரம் - லோஹரஸாய
னம்-அபயாமோதகம் - விரேசன

விதி,

ரகஸம், சிரல்கு.)க்வாதம் (இரண்டா

வது)-மஞ்ஜிஷ்டாதி

கவாதம்-

தரிபலாதி
4௫௬ தம்-காஹீஸாதி
க்ருதம்-மஹா திகத ச்ருதம்-௮ர்

௪
தைலம்-மரிசாதி தைலம்ப்ருங்கராஜ தைலம்-ஜாதீபல்ல
வாதி தைலம் - லோஹாஸவம்தேவதார்வாதமரிஷ்டம் - மாது
௮ங்கமூலாதி லேபம்-ஹேமக்ஷ£ர்
யாதி லேபம்-தூர்வா தி லேபம் -

வடபத்ராதிலேடம்- உதயாதித்ய
ரஸம் - இரக்தமோக்ஷணம்-(சர்ம
வியாதியில் குறிக்கப்படும் மற்ற
வைகளும்)

பார்ச்வவாயு.
(ussamg

க்ஷ£ராதி

சூர்
- யவ

சூர்ணம்- கர்க்காடக

ச்ருங்க்யாதி சூர்ணம்-தாளிஸாதி
சூர்ணம்-ப்ரவான பஸ்மம்-ச்யலன
ப்ராசாவ லேஹம்.

ஜவரம்:-- துஸஷீஸ்வரஸம்

-

கு€ச்யொதி தீவாதம்-சுண்ட்யாதி
க்லாதம்-கட்பலாதி; சூர்ணம் ஸஞ்
ஜீவிரீகுளிகை-ஜ்வராங்குச.ரஸம்,.
சரதி:--௪ங்க பஸ்மம்- கூஷ்
லேஹ்யம்-ஏலாதி

சூர்

ணம்-மஸு.ரா.தி மந்தம்-மரிசாதி
ஹிமம்-லாக்ஷ£சந்தகாதி தைலம்.
ஆக்ஷேபகம் (வலி):--சுண்
டீபுடடாகம்-இரஸோசா தி கல்கம்-

தசமூலாரிஷ்டம்-மாஷ

தைலம்-

விசேசனம்- தபனம்.

(மத்த வியாதிகளில் பெரிய
வர்களுக்கு உபயோடுக்கும் ஒள
ஷதங்களும் சிதி த்ஸைகளும் உரி
தப்படி. சிறிய அளவுகளில் பிர
யோக௫ிச்கக் கூடியன)

பித்தரோகங்கள்.
(பித்தம் அதிகரிப்பதால் காணும்
விகாரங்கள்.)
வாஸா ஸ்வரஸம்-பர்ப்படாதி
கீவாதம்-

= ஷ்டக க்வாதம்- -ருடச்சி
யாதி க்வாதம்- வீலேமீ- வாட்ய

அதிஸாசம்:--தாதக்யா Béan
gi -முஸ்தாதி
ப்ரமதீயா- muy
ஸ்வரஸம் - மரா

பிப்பலீ
சூர்ணம்

Sait தங்கள்- இராக்ஷாதி

பார்க்க)

பால ரோகங்கள்.

பல்லவ
க்ருதம்,

ணம்-சட்பலாதி

மாண்ட

பாமா

(கச்சூ,
படேலாதி

[அனுபந்தம்..

8

மண்டம்-பவமண்டம்- லாஜமண்
டம்-2தூக புஷ்டாதி பண்டம்நிம்ப பத்திர சல்கம்-தரிபலா சூர்
ணம் - ஹவிதோபலா தி

யோகராஜ

ஞர்ணப...

குக்குலு - கூஷ்டா

அனுபர்தம்]
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சோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்.

aa

ண்டலேஹ். ம்-ச். பவன

ப்ராசாவ

லேஹம்-அசஸ்திய ஹரீத£ லே
ஹ்யம் - குமார்யாஸவம்-லாக்ஷ£
இ
தைலம்-௪தாவரீ Go தலம்-வஸந்த
குஸுமாகர ரஸம்-க்ருதபானம்விசேசனம்-சமன கண்டூஷம்,

குடஜாவ்
லேஹம்- சாம தேவ
க்ருதம்-த்ரிபலா, தி க்ரு தம்- -மஹா

இத்தக கீருதம்-பலக்ருதம்-பலா : '
தைவம்- -தசமூலா ரிஷ்டம்-குமார்
யாஸவம்- உத்த. ரவஸ்இ- நிரூஹ
வஸ் 5).

பிரதிச் பாயம்,

பிடகா.
(இரத்சக்கட்டி” விரணசோதை)
அச்வத்தாதி ச்வாதம் (ஸ்வே

தம் -த்ரிபலாதி

சூர்ணம்

(லேப

கம்)-சாஹீஸாதி கருதம் - பிந்து
க்ருதம் (ரேசனம்)- லோஹாஸ
வம் (உட்கொள்ள) - சிலாஜ து
பஸ்மம் (உட்கொள்ள)- தசாங்க.
லேபம்-மாதுலுல்க மூலாதி லே

பம்-பீஜபூர மூலாதி லேபம்-மது
காதி லேபம்-கீருஷ்ணாஇ ப்ரதே
ஹம்- நிசாதிலேபம் - தீந்த்யாதி

லேப் ம-சிரிபில்லா 'திலேபம்-ஸர்ஜ
க்ஷ£ூராதிலேபம்-நிசுளா தி ப்ரதே

ஹம்-தேவதா: வாதி ப்ரதேஹம்இரக்தமோக்ஷணணம்,

பித்து.
(உன்மாதம் பார்கக)

பிரதரம்,
(பெரும்பாடு)

ofS 5௪
புடபாகம் - Wi sre
ஸ்வாஸம் - ஜாத்யாதி சூர்ணம்agape BB
குளிகை- தீரிபலா தி
க்ரு.தம்-லாக்ஷ£ தைலம் - விரே
சன

ஈஸ்யம்- தூமபானம்.

பிரமேஹம்,

(இ.திமூத்திரம், நீரிழிவு, மது
மேஹம் முதலியன.)
தாத்ரீஸ்வரஸம்-அம்ரு.தா ஸ்வ
சஸம்-தரிபலா ச்வாசங்கள்-வத்ஸ
காதி ச்வாதம் (இரண்டாவது) நீயசிரோதி

கீவாதம்

- இலவங்

காதி சூர்ணம்-த்ரிபலா சூர்ணம்பாஹுசால குடம்-சற்திர ப்ரபா

குளிகை - யோகராஜ

குக்குலு-

கைசோரிக
குக்குலு-கோக்ஷசாதி குக்குலு-ஸுூட.ரணா இதி ௨௨
கம்-தீரிபலாதி க்ருதம் - சதாவர்

தார்வ்யாதி ச்வாதம்-மஹாராஸ்

யாதி தைலம்-உ€ரா ஸவம்-தேவ

காதி கீவாதம்- தசஞூல சவாதம் -

தார்வாத்யரிஷ்டம் - விடங்கா
ரிஷ்டம்- பப்பூலாரிஷ்டம் - த௪
மூலாரிஷ்டம் - வஸந்த
Gays

ந்யக்ரோதாதிகண க்வாதம்-ஹிங்
sais) சூர்ணம்- ,கண்டுலீய ஜடா
கல்கம்-சர் திரப்ரபா குளிகை-கா
ங்காயா குளிகை-யோகராஜ குக்
குல்-கோசு௩ ரர இ குக்குலு த்ரி

பலாதிகுளிசை(இரண்டாவ2)24

மாகா£ஸம் - மஹாமேஹற

்ஸம்- அயபஸ்மம் - ௮ப்ரக
மம்-ரிரூ.ஹவஸ்
இ,

பத்த

பஸ்
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பிரமேஹ பிடகை

ண்டாவது)

(இராஜப் பிளவை)
அரிபலா கீவாதங்கள்-க்யக்ரோ

,திகண க்வாதம் (கழுவுதல்)-கை
சோரிககுக்கு.ல-காக்த பஸ்மம் வஸந்த குஸுமாகர ரஸம்-குமார்
யாஸஃம்- சந்திரப்ரபா குளிகைமாதுலுங்காதி

லேபம்- ஸ்வேத

பிரவாஹிகா.
வடற்றுக்

அபளுத்வகபட
பாகம்-ந்யக்ரோ
தாதி புட பாகம்- -தாடிம புடபா
கம்-வத்ஸகா தி. க்வாதம்- குடஜா
ஷ்டச ச்வாதம்-தாதகீயாதி கவா
தம்-பில்வாதி கீவாதம்-முஸ்தாதி

யவாகூ

உணவு)-ல1ஜமண்டம் (உணவு)
Seeman
fe பாண்டம்-பதரீ
மூலாதி கல்கம்-இலகு கங்காதர

குர்ணம்-வ்ருத்த கங்காதர சூர்
ணம்-தாடிமாஷ்டக ஞர்ணம்-மு
ஸ்தாதி

சூர்ணம் - இலவங்காதி

சூர்ணம்-கபித்தாஷ்டச சூர்ணம்குடஜாவ

லேஹம்-சாங்கேரீ க௬

தீம். மஸராதி

சூர்

யாயத் துக்கும் காஸா மோகங்களு
ச்கும் கூறிய மத்் றவைகளும்),

புத்தி மாந்த்யம்.
பிராஹ்மீஸ்வரஸம் - தசமூல

கடுப்பு)

ஜம்பூ பல்லவ ஸ்வரஸம் - பப்
பூல ஸ்வரஸம்-குடஜபுட பாகம்-

ப்ரமத்யா-அம்ரத்வசாதி

- இலவங்காதி

ணம்- பாஹுசாலகுடம்- வ்யோ
ஷாதிகுஸிகை-௮.கஸ் 'தியஹரீ 58
லேஹ்யம்- பாடாதி தைலம்-வ்யாக்
ரியாதி தைலம்-வமனம்-விசேசன
நஸ்யம்- தாமபான விதி-(பிரதிக்

விதி.
(பேதி,

[அனுபந்தம்

கருதம்-குமார்யா

ஸவம்-சந்இர ப்ரபாகுடி-ஸ்வேத
சிிக்ஸை-ஸ்கேஹ விரேசனம்.

கீவாதம்- பிப்பல்யாதி
ச்வாதம்மதூகபுஷ்பா தி பாண்டம்-நீலோ
கபலாதிஹிமம்-இரஸோகா தி கல்
கம்-ஸஞ்ஜீலநீ

ணம்- -தாடிமாஷ்டக சூர்ணம்(இர

- ஸர

கை-யோகராஜ குக்குலு-ச்யவன
ப்ராசாவலேஹம் - கூஷ்மாண்ட
லேஹ்யம்-அகஸ்.திய ஹரீ த€லே
ஹ்யம் - சாமதேவ கஞ்தம் - தரிப
லாதி கருதம்-பலக்ருதம் (மு.தல்)
லாக்ஷாகைலம்-சா.ராடண சைலம்-

தீசஞூலாரிஷ்டம்-ஈஸ்.ப விதிகள்.

பூச்சிக்கடிகள்
காஹீஸாதி
க்௫ுதம்-கெளரா
இ கருதம்-சசாங்க லேபம்-லாப்

கல்யாதி

லேபம்-

சததெளதக்

ருதம்-இரக்த மோக்ஷணம்-விரே
சனம்-(விஷச்
கோளாறுக்குக்
கூறும் மற்றவைகளும்.)

பெரும்பாட

பீநஸம்.
கிதிச்த்திசாதி கவ-தம்-வாஸு*
,இச்வாதம் (ஐந்தாவது)- பஞ்_
மூலீ
க்ஷம் - தரியூஷண சூர்

குளிகை

ணாதி குளிகை-சச் திரப்ரபா குளி

பிரதரம் பார்க்க)

ப்லீஹரோகம்
(ப்லீஹஹல்ருத்தி,

சதாவா

ஸ்வாண

ஜ்வாக்கட்டி)
- கற்பா

May

அனுபந்தம்]

ரோகங்களும் சிகித்ஸைக ளும்.
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(ப்லீஹரோகம் தொடர்ச்௪)

மலட்டூத்தனம்

ரஸம்ஹரீதச்பாதி
கலாதம்
(மூன்றவது)- பிப்பலீ சூர்ணம்.
பஞ்சகோல
சூர்ணம்-ரிசாதி
சூர்ணம் ஹபுஷாதி
சூர்ணம்.இலவணத்ரயாதி சூர்ணம்-ஹில்
arf சூர்ணம்-பவாநீகாண்டவ
,சூர்ணம்-தாளிஸாதி
சூர்ணம்பாஸ்காலவண
சூர்ணம்-ஸூடச
ணாதி வடசம் (இரண்டாவது)
தரிபலா
குளிகைகள்-சந்திரப்

(வர்த்பாத்வம்) :
மஹாராஸ்கா திச்லாதம் - யோக
ராஜ குக்குலு .கரமதேவ கருதம்த்ரிபலாதிக்ருத2- பலக்ரு தங்கள் பல தைலம்-தசமூலாரிஷ்டம் -

௯.

சபாகுளிகை-பிப்பல்பாதி க்ருதம்
-ச.தாவரீ தைலம்-லே;ஹாஸ.ம்-

கதிராரிஷ்டம் - ரோஹிதகாரிஷ்
.டம்-விடங்காரிஷ்டம் - தசஞூலர
ரிஷ்டம்- ஆரபஸ்மம்- வித்மாதரர
ஸம்-லேககதரஸம்- அபயாமோ

, தீகம்-மதுதைலக வஸ்தஇி-இரக்த
மோக்ஷ்ணம்-தாஹவிதி,

மதாத்யயம்
(மதுபான

விகாரம்,

வெறி,

முதலியன)

அற்ம்- மதூக புஷ்பாதி பாண்டம்-

மதுமேஹம்
(பிரமேஹம்

பார்க்க)

மந்யா ஸ்தம்பம்
(சண்டகாஹம்

பார்கக)

மிர் நரைத்தல்
(பலிதம்

பார்க்க)

முறைகளையும்
்

மலபந்தம்.
(மலச் As சல்--விட்கரஹம்)
ஹாீசக்யாதி
கீவாதங்கள் - தரி:
கண்டகாதி

க்&ரம்-நா சாயணஞூர்

ணம் - பிப்பல்யாதி சூர்ணம்-லவ
ணத்ரயாதி சூர்ணம்- rover லவ
ண
சூர்ணம்-யவாநீ
காண்டஉ
சூர்ணம்-சச்திர ப்பா குளிகைகாராச ரஸம்-மேசக ரஸ ₹-ஈஹா
வஹ்சி ரஸம் - அபயாமோதகம்மதுதைலக வஸ்தி,

Pan.

(விஸ்ப்ே டம் பார்க்க.)

இராக்ஷ£ாதி garg - «799°
ராதி மர்தம்-கூஷ்மாண்ட ஸ்௮ர
'திராஷாரிஷ்டம்-அலமீடக
யம்-உமனம்-ஈஸ்.பவி.தி.

(ஸுதிகாரோக

௫

பார்க்க),

Lose

மதம்,

ப்

ஈஸ்

மஹோதாம்.
(தசோாம், ஜலேோதரம்,
நீர்ச் கோவை)
புகர்சவா இ கீவாதங்சள் - சவ்
யாதி ச்வாத:3-ஹரீ தல்பாதி சவா
தம் (மூன்றாவது) - பீப்பலீவர்
தீதமாககம்-பஞ்சகோல சூர்ணம்-

மரிசா தி சூ்ணம்-ஹ காண்டவ
சூர்ணம்-நாசாமண

FE" ONT: IEF

சமை 'சூர்ணம்-பிப்பல்.,
COO Le BYTE இ. சூட்
ETD COT சர்ணம்
சூர்ணம் (இரண்டாவ

he கூர்

சார்ங்கததா ஸம்ஹிதை.
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் (மஹோதராம் தொடர்ச்ச)
யாவைம - ரோஹி தகாரிஷ்டம்தசமூலாரிஷ்டம்- Brees பஸ்மம்மாக்ஷிக

பஸ்மம்- அப்ரக

பஸ்மம்-

Pans து டஸ்மம்,

முகப்பரு முதலியன.

மூர்ச்சை.
இிராக்ஷ£ தி

கவாதம்- மதாக

புஷ்பாதி பாண்டம்-ஆம்ரகஸல
யாதி பாண்டம்-நீலோத்பலாதி
ஹிமம்-யோகராஜ குக்குலு-இரா
க்ஷாரிஷ்டம்- -தசமூலா

(யுவாஈபிடகா)
விமீதபல மஜ்ஜாலேபம்-லோத்

ராதிலேபம்- உடபராஇ லேபம்தீரிபலாதிலேபம்-ஹேமக்ஷீர்யா இ
லேபம்- இ£2 ஸாஞ்ஜகா தி லேபம்இர் மேதாதிதி தைலம்- பிரதிஸார

mw ORamyroor

ரிஷ்டம்-

ரஸம்-நாராயண

தைலம்-நிரூஹவஸ்
தி - ப்ரதமக
ஈஸ்யம் - மரிசாதி
ரஸக்ரியை

(அஞ்ஜகம்)- சிரிஷபிஜாதி ரஸ

க்ரியை

(அஞ்ஜகம்).

மூலரோகம்.
(அர்சஸ்ஸைப் பார்க்க):

ணங்கள்.

- மூத்திர க்ருச்சிரம்.

மேதோ

(நீர்ச்சுருக்கு)
- வீரசராதிகண க்வாதம் - ஹரீ
ட
.
2
oc
sur Géan go (@rer-_nrag)ஏலாதி கீவாதம் - கோக்ஷ£ராரதி
கீவாதம் - த்ரிகண்டகாஇக்ஷ்ரம்ஹிங்கவா திசூர்ணம்- கோக்டரா
இகுக்கு.ல- 6 Bes. ரகுளிகை-

சாங்கேரீ. SQ st காட்தேவ க்ரு
தம் -த்ரிபலாதி க்ருதம்-குமார்யா
ஸ.ம்- தேவதார்வாத்யரிஷ்டம் தசஞூலாரிஷ்டம்-லோஹ ரஹாய
னம்-அபயாமோதகம் - கிரூஹவ
ஸ்தி-உத்தர வஸ்.இி.

மூத்திராகாதம்.
(ஞூத்திரம் அடைபடுதல்)
பஹாராஸ்காகி
கீவாதம்-வீர
நவ
எண
கீவாதம்-சந்திரப்ர
£ குளிகை சகொக்ஷுரா இ. GE
& QI en

[அனுபந்தம்

ஈஹ்

இ-வீசேனம்.

a உசா

உஸ்

ரோகம்.

(தேசம் ஸ்த்தாலித்தல்)
ந்யக்ரோதாதி

கண

க்வாதம்-

பில்வாதி கீவாதம் (ஞீனருவது)
த்ரீிபலா க்வாதம்
(றாவது) சாகோடச்வாதம்-வராணாதி கண

க்வாதம்-மஞ்ஜிஷ்டாதுகண

க்வா

தம்-உஷ்ணோதக பானம்- தீரியூ

ஷண சூர்ணம் யோகராஜ குக்
குலு-மதுதைலக ௨ஸ்.இி-இரக்த
மோக்ஷணம்-லங்கனம்.

மேஹ

ரோகங்கள்

(ஞூத்திர ஸம்பர் தமான
வியாதிகள். பொது)
மஹாராஸ்காதி க்வாதம்- ந்யச்
சோதாதி கண கீவாதம்- -தீரிபலா
சூர்ணம்- த்ரியூஷண

சட்பலாதி

சூர்ணம்-

சூ.ணம்- (இரண்டா

வததித் டலா
ப்ராசம்- -அ தாவர

குளிகை-ச்;பஉன
ைதலம் - குமா

<3) DIG தம் J

ரோகங்களும் சிகித்ஸைகளும்.

(மேஹ சோகங்கள் தொடர்ச்ச)
யாஸலம்-விடங்காரிஷ்டம் - த௪
மூலாரிஷ்டம் - வங்க பஸ்மம்மாகஷிகபஸ்மம்-வைக்ராந்த

பஸ்

மம்-சிலாஜ.து பஸ்மம்-மண் ரம்வஸந்த குஸுமாகரம்-மஹாமே
ஹபத்தரஸம௰ - லோஹ
ரஸாய

னம்.

யக்ருது தரம்
(யக்ரு.த்ரோகம், யக்ருத்தாலீ,
மாந்தக்

கட்டி)

ஹாீ தக்யாதி கீவாதம் (மூன்றா
வது) - தாளிஸாதி சூர்ணம் ஹிங்க்வாதி
சூர்ணம் - இல
வண தரமா
சூர்ணம் - யவா
நீசாண்டவ
சூர்ணம் - பாஸ்
கர லவண
சூர்ணம் -' விடங்கா
ரிஷ்டம் - ஸு ரணாதி குளிகை57௪ ரகம - லோகநாத ரஸம்

(முதல்) - சேசச ரஸம் - மஹா
வஹ்கி ரஸம் - வித்யாதர ரஸம்'த்ரிகேத்ர ரஸம்-கஜகேஸரிரஸம்wo siA வடி-பாரத
பஸ்மம்அபயாமோதகம் - ரேசன வீதி Agan aug - ஸ்வேத விதி -

தாஹவிதி.

யானைக்கால்
(ச்லீபதம் பார்க்க)

“யோனி

ரோகங்கள்

த்யச்ரோதாதிகணக்வா'தம்-ராஸ்
காதி கவாதம்-சசமூல கவாதம்தேவதார்வாதி சவாதம் - தார்வ
யாதி கவாதம்- தண்டுலீய ஐடா

கல்கம்- ஆகார கரபாதி சூர்ணம்-

ஹிங்க்வாதி
கண
கை
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சூர்ணம் - Sabu

சூர்ணம்-சந்திரப்சபா குளி
- யோகராஜ குக்குலு -

Caras

ராதி

குக்கலு-

ஜாலலேஹம்
தம் - தரிபலாதி
இத்தக க்ருதம்-பல

சுதாவரீ

குட

காமதேவ கர
கருதம்- மஹா
கருதங்கள்-

தைலம்-நாராயண தை

லம் - பலாதைலம்-தசூலாரிஷ்
டம்-தாராதி ரஸம்-டலாசபலா தி
லேபம்-மாசந்தாதி

லேபம்-விரே

சனம்-உததரலஸ்
தி,

வயிற்றுகோய்
(சூலசோகம் பார்க்க)

வலி-வலிப்பு
(இக்பகவாதம் பார்க்க)

வஸ்திரோகம்.
வீரதராஇகண கலாதம்-ஏலா
இக்வாதம்-கோ-்ஷ.ரா இக்வாதம்ராஸ்காஇிக்வாதம்- தரிசண்டசாதி
க்ஷ்ரம்-ஹிங்க்வ: தி சுணம்-கட்
பலாதி சூர்ணம் - குமார்யாஸவம்தீசமூலாரிஷ்டம்-தேவதார்வா தய
ரிஷ்டம்-விடல்காரிஷ்டம்-உ£ரா
ஸவம்- லொஜது
பஸ்மம்-மஹா
மேஹபத்த ரஸம்-உத்தரவஸ் தி-

ஸ்வேதவிதி.

வாத ரக்தம்.
க்வாதம்

(ஏழா

வது)-படோலாதிக்வாதம்

(மூன்

குசேடொதி

றாவது) -மஞ்ஜிஷ்டாதி க்வாதம்பிப்பலீ வர்த்தமாககம்-யோகராஜ
குக்குலு

- கைசோரிககுக்குலு

-

கோக்ஷஈராதி குக்குஓு-சயவன
ப்சாசாவலேஹம் - காமதேவ ச்௬

சார்ங்கதர எம்ஹிதை.
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(வாத ரச்சம் தொடர்ச்ச)
தம்-த்ரிபலாஇக்ருதம்-அம்ருதாஇ
கரும் - பஹாதிக்தக

காஹீஸாதி

கறாதம்-

கருதம்-சதாவரீ தை

லம்-பிண்ட தைலம் - மண்டூரம்லோகநாத ரஸம்-குஷ்ட குடார
சஸம்-உதயா இ.த்ப ரஸம்-லோஹ

[அனுபந்தம்..

சஸம்-வாசகாசக ரஸம்-லோஹ
சஸாயனம் - பயா மோதகம் ௮.நலாஸ உஸ்.இ-குசேயொதி
தைல

அதுவாஸும்

- நிரூஹ

உஸ்.இ-ஸ்வேதவித-மஹா சால்
உண ஸ்வேதம்-தூமபான விதி,

வாந்தி,

ஸாயனம்-தாம்£ டஸ்மம்-வீரேச
னம்- சிரூஹ_ஸ் தி - ஜடாமாம்ஸ்

(சர்திைப் பார்க்க)

யாதி லேடம்-இரச்தசமோக்ஷ்ணம்,

விக்கல்,

வாதசோகங்கள்.

(ஹிக்காவைப் பார்ச்ச)

(டொது.)
பீஜபூர ஸ்வரஸம்-பிப்பல்யாதி
சீவாதம் - ராஸ்நாதி க்வாதங்கள்-

விசர்ச்சிகா.

ஏரண்டமூலாதி

மாதீசண

கசீவாதம்-லீரத

க்வாதம்-தசஞூல கலா

சந்திரப்ரபா குளிகை-தசாங்க:
லே.ம்-ப்ரபுக5:ட பீஜா இலேபம்
ஹேமக்ஷீர்யாதி லேபம்,
6

விச்வாசி.

தம்-கராதா தி ச்வாதம்-பஞ்சஞூலீ

க்ஷீரம் - பிட்பலீ வர்த்தமாககம் இரஸோன க௩கம்-௮ஜஐ மோதாதி
சூர்ணம் - ஸுதர்சன சூர்ணம்ஹிங்க்வாதி

சூர்ணம் - விதோப

லாதி சூர்ணம்-ஜீ௨நீயகண சூர்
ணம் - கட்பலாதி சூர்ணம்-பிப்
பல்யாதி சூர்ணம்
வத) - ஜாதீபலாதி

(இரண்டா
சூர்ணம்.

காராமண

ஸசூர்ணம்-யோகராஜ

காமதேவ

க்ருதம்-லரக்ஷ£தைலம்

குக்குல-கோக்ஷ-௨ர இ குச்குலு
நாராயண தைலம் - மாஷ

தை

லம்-பலா
தைலம்-பிரஸுரிணீ
தைலம்-ச தாவரீ தைலம்-குஞ்ஜா
பலாதி
ப்ரசேஹம் - தேவதார்
வாத்யரிஷ்டம்- தசஞூலாரிஷ்டம்
ஆரபஸ்மம்

பாரத
டு
௨-ல்

-

தாளக

பஸ்மம்-

டஸ்மம் - ஹேமகர்ப்பபோ

எல்
ரஸம் - ஸ்௨ச்சந்தபைரவ

் (வாதரோக சிகிச்ஸைகள்,)

வித்ரதி.

(சழ்க்கட்டி, விப்புருச)
மஹா.இக்தக கீருதம் - கெள:
ராதி கருதம்-விடங்காரிஷ்டம்உபதாஹ

ஸ்வேசம் - வமனம் -

மாஜலுங்க

மூலாதிலேபம்சண

பர்ண்யாதி லேபம்-சக்ருதவகாதி
ப்ரதேஹம்-லாஜாதி லேபம்-பய
ஸ்யாத் லேபம்-இஷ்டகாதிப்ர
தேஹம் - ரக்சசந்தராதி லேபம்-

(இரண்டாவது) -இஃக்த மோக்ஷ

ணம்.

விரணங்கள்.
காங்கேரு£ ஸ்லரஸம் - ௮௪
௮த்தா திச்லா சம்(சுத்தம்செய்ய)கியக்ரோதாதி
க்வாதம்-
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(விரண்ங்கள் தொடர்ச்9)
பபத்திர கல்கம் - கைசோரிக
குக்குலு

-

காஞ்சகார

குச்

குல-காஹீஸாதி க்ருதம் - ஜாத்
மாதி கருதம்-கெளராதி க்ருதம்

ஜாதீபல்லவாதி
தைலம் - த்ரி
பலாஇி தைல. -தசாங்க லேபம்,திலாதி ஜேபங்கள் - தரிபலாதி
லேபம்-நிம்பபதராதி £லபம்,

விஷக்

கோளாறுகள்.

பலாதி

கெளாராதி க்ருதம் - வ்ருஷாதி
க்ருதம்-சதகதெளத கருதம்-தசா
ங்ச
லேபம்-ராஸ்காதி லேபம்-

சகவாசம் (இரண்டா

ஹர ரஸம்-சனச ஸு5ந்தரரஸம்-

தைலம் - ஸ்வர்ண

டஸ்மம்-செளச் திகபஸ்மம்-ஸ-டச
ரஸம் - சனகஸுந்தர

ஸம்-ரோகஹர.ரஸட்-ஆரபஸ்மம்
-ஸஞ்ஜீவிநீ சூடிகா - மோகராஜ
குக்குலு - லால்கல்யாதி

தசாங்க

விஸர்ப்பம்.
(௮க் முதவியவை)
தீரிபலாதி
கருதம்-மஹாதஇச்
26 க்ருதர்-காஹீஸாஇ கருதம்-

ம்ருணாளாதி லேபம்

சூர்ணம்-காராயண சூர்ணம-த்ரி
பலாதி கருதம்-கெளராதி கர
காபரண

ஷிரா.தாஹம்.

(டொது)
வது) - கயகீரோதாதி
சவாதம்அங்கோல மூல கல்கம்-உந்தயா
கர்க்கோட£, கல்கம்-சதுரஜாதஈ
,தம்-சதாவரீ

meses
குளிகை - அஜீரண
கண்டக ரஸம்-கஜகேஸரி ரஸம்-

லேபம்-

லேபம்-ஜயபாலவர்த்தி-

ஸ்கேஹ பானம் (உத்தம மாத்தி
மை)-ஊன.3-லீசேசனம்-இசக்த

ag)

தரிபலாதி

இசக்த மோக்ஷணம.

விஸ்ப்போடம்.
(மஸுரிகா, துர்நீர்க் கொப்பு
எங்கள், அம்மை, வைசூரி;)
காஹீஸாதி க௬ம்-செளராதி

க்ருதம் - ஜாதீயாதி க்ருதம் - ௪,த

தெளதக்ருதம்-ஜுதீ பல்லவாதி
தைலம்-சதாவரீ தலம் - புதர்ந
வாதி! லேபம் - தசாங்க லேபம்லாங்கல்யாதி லேபம் - ராஸ்காதி
லேபம்-சந்் தனா
லேபம்-வடபத்
இர லேபம் - நிம்பதள கல்கம்சதோபசாரம்.

வேண் குஷ்டம்

மோணம்.

விஷம ஜ்வரம்.

(ச்வித்ரம் பார்க்க)

வ்யங்கம்.

(ஜ்வரக்களைப் பார்க்க)

(வங்கு என்னும் சர்மரோகம்.)

da OF.

ரச்தசந்தநாதி லேபம்-மாதுலு
ங்க மூலாதி லேபம்-ஸித்தார்்.தத

(வாச்தி பேதி
மரிசாதி சூர்ணம்-மஹாகாண்

டவ சூர்ணம் - தும்புர்வாதி
ணம்:யவாநீகாண்டவ

(மூன்றா

லேபம்-ரோச

சூர்

சூணம

காதி
லேடம்,

லேபம் - வடபத்இராதி
(சர்ம

ரோகத்திற்குத்

கூறிய மற்ற முறைகளும்.)

சார்ங்கதர ஸம்ஹிதை
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வரங்கள்.

க்வாதம்- தசஞ்ல

வாஸர் ஸ்வரஸம்-குடூச்சியாதி
கீவாதங்கள் -க்ஷ-௩ த்ராஇக்வா தம்-கண்டகார்யாதி ச்வாதம்-பிப்பல்
யாதி க்வாதம்-கட்பலாதி கவா.
தம் (இரண்டாவது) - நிதிஃத்தி

காதி கீவாதம்-ஐஹ்ரீபேராதி க்லா
தம்-வாஸாதி க்வாதம் (மூன்றா
வத)-உ€ராதி பேயா (உணவுஉஷ்ணோ SE பானம்-பஞ்சமூலி
சம்-லாஜமண்டம்-ம.தாக புஷ்

பா தி பாண்டம்-ஆம்ரகஸலயா இ.
பாண்டம்- வாஸாூஹிமம்- தான்ய

காதி ஹிமம்-பிப்பலீ வர்.த்மாககம்ஆமலக: தி சூர்ணம்- ஜிவரீயகண
ஸு

தர்சன

சூர்ணம்-

கட்ப்பல1 கி சூர்ணங்கள்- தாடி
மாஷ்டக
சூர்ணம் - சாராமண
சூர்ணம்- தாளிஸாதி சூர்ணம்ஹிதோபலாஇ

சூ: ணம்-கூஷ்

of

cr. Cardnut- year Sus amP

ss லேஹ்மம்-அங்காரகதைலம்நாராயண தைலம்-லாக்ஷ£ சந்த
நாதி தைல.-ஜ்வராங்குச௪ ரஸம்-

ஜ்வரகீனகுடிகா

-

Careers

ஸம் - ரோகஹர ரஸம் - சனக
ஸுந்தர ரஸம்- வமனம் - லங்க
னம்-ஸ்வேதவிதி,

ஆம

ஜவாம் :--சுண்ட்யாதி

க்வாகம் - உஷ்ணோதச

ச்வாதம்-ஸ்வே

தவிதி.

(பொது)

சூர்ணம் -

[அனுபந்தம்

பானம்-

வமனம்-லங்கனம்,
வாத ஜவாம்---குடச்சியாதி
SOIT Gi (இரண்டாவது) - சாலி
பர்ண்யாதி ச்வாதம்-காசமர்யாத

பித்த ஜவரம்:-- கட்பலாதி
கீவாதம்- பாப்படாதி கீவாதம்இராக்ஷ£தி

கவாதம்- ஹிதோப

லாதி சூர்ணம்: உ$ராதி

பேயா-

வமனம்-விரேசனம்.

கப ஜ்வாம்:“-வ்ருஷபத்திர
புடடாக2- பீஜபூராதி சவாதம்பூகிம்பாதி ச்வாதம்-படோலாதி
க்வாத.-தரிசகண்டகாதி க்ஷ்ரம்பிப்பலீ சூர்ணம்-வமனம்-லங்க
னம்.
வாத-பித்த ஐவாம்:--பஞ்ச
பதா
ச்வாதம் - மதாகபுஷ்ப.
இ
பாண்டம்-ீலோ.சஃ்பல। திஹிமம்.

வாத-கப

ஜவரம்:--க்ஷ௩த்

ராதி க்வாதம

(இரண்டாவீது)-

ஆரக்வுதா இ கீவாதம்- -பிப்பல்பா இ
கீவாதம்,

பித்த-கப.

தாஷ்டக,

ஜவாம்:--அம்ரு

சகவாதம்-

வது) கேவல

வாஸா

(இரண்டா
ச்வாதம,

ஸிநீநீபாத ஜவாம்:--க்ஷ-ு
தீரா :
,இக்வாதம் (இரண்டாவது)- தீச்

மூலக்வா தம-ஹரீ தக்யா தி

ச்வா

தம்-கராகாதி

க்வாதம்- ஸப்தமு

ஷ்டிகயூஷம்

(உணவு)- “அபயாஇ

கல்கம் (முதல்) ஸுசதர்சன சூர்
ணம்-ஜ்வாங்கு௪ ரஸம் (இரண்
டாவ .த)- ஜலசூட
.ரஸம்-உன்ம
தக ரஸம்-ரோகஹர ரஸம்-ஸந்
நிபாத பைரவ ரஸம்-ஸ௫ூ௫தா
பரண ரஸம்.

விஷம” ஜவாம் (முரைச்காய்
ச்சல்:-- துளஷீ ஸ். வரஸம் க்ஷுத்ராதி சவாதம் (மூன்றா
வது)- முஸ்தாதி கீவாதம்-படோ

லாதி கவாதம்-குசேரஏியொதி gar
தம் (கான்காது) - தேவதார்வா
இக்வாதம்
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அனுபந்தம்]

(இரண்டாவத)-இர

ஸோக கல்கழ்-த்ரிபலா சூர்ணம்ஸு தர்சன சூர்ணம்-பிபல்யா இ
க்ருதம்-வ்ருஷாதி கரும் - லா

௯்ஷ£தி தைலம்- ஜ்வராரி

ரஸம்-

அ௮பயாமோதகம்-கிரூஹ
yes weve,

வஸ்.தி-

சதோரி ரஸம்-ஜ்வராங்குச ரஸம்புராண

ஜவாம்:--குசேயொ

இதி சீவாதம் (மூன்றாவத)-பஞ்ச
மூலீக்ஷீரம்- அம்ரு.தா.தி ஹிமம்வீசேசனம்.
ஜ்வாக் கட்டி:--(ப்லீஹோ
தரம் பார்க்க)

(சிசோசோகம்)
ஷடஙல்க சவாதம்-ப்ருஹ்மண
கஸ்யம்-௮-ணுதைல கஸ்யஃ-௧:.ரா
யண தைல சஸ்யம்-மாஷதைல

தஸ்யம்-சாரிாதி

லேபம்-சசோ

ஸ்வர க்ஷயம்.
(தொண்டை வியாதிகளைப்
பார்க்க.)

ஹநஸ்தம்பம்.
தைலம் - சதாவரீ
நாராயண
தைலம்-பிரஸாரிணீ தைலம்- வீட
ங்காரிஷ்டம் - வாதகாசக ரஸம்மற்தவைகளு£)

(வாதஹரமான

த்ரிபலா இச்வாத:₹- காஹீஸுதி
க்ருதம் - கெளராதி க்ருதம் சததெள தகர சம்-ஜாத்யாதி ECR

_திம்-க்யகரோதாதி கீலாதம்.

(தேமல்.)
தாதக்யாதி லேபம்-தார்வ்மா இ
லேபம்-மஹா இிக்க கருதம்-

ஸுஸதிகர் ரோகங்கள்.

ஹலீமகம்.
பாஸ்கரலவண

சூர்ணம்-ஹபு

சூணம் - பாஹுசால
ஷாதி
குடம-சந்திர ட்சபாதி குடிகாகாமதேவ க்ருதம-சேசனப-கிரூ
ரோகத்தில
ஹவஸ்தி-(காமலா
கூறீய மற்றவைகளு*.)

ஹிக்கா.
(விக்கல்.)

தேவதார்வாதி கீவாதம்-மஹா
ராஸ்காதி ச்வாதம் - தார்ல்மாதி
ஜடா

ஸமர்யாவர்த்தம்

ஸ்வேதவிதி - ஸ்சேஹ வி.திகள்-

ஸத்யோவிரணம்.

கீவாதம்-சண்டுலீய

ராதி சுக்குலு - குடஜாவலே
. ஹம்-மஹா இத்தக கருதம்-பல
க்ரு தம்-பலா தைலம்.

கல்

கம்-சந்தீரப்ரபாகுடி.கா- கோக்ஷ-॥

ரொதாதி ச்வாதம்- அசேணு
காதி சவாதம்-பிப்பல்யாதி சூர்
ணம்-இல௨௰்காதி சூர்ணம்: இல

வணகத்ரயாதி

சூர்ணம் - ஹிங்க்
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வாதி குர்ணம்-ஸ-ரணாதி குளி
சை (இரண்டாவது) -சண்டகார்

யாதி அவலேஹம் - அகஸ்திய
antsg லேஹ்யம் - லோகநாத
ஸம்--மனம்- ஈஸ்யவிதி.

ஹ்ருத்ரோகம்.

(இருதயத்தைப் பத்திய
awa Gear.)
பீஜாபூச ஸ்வரஸம்-ச்ருங்கபுட
பாகம்-குசேசியாதிஇசண ச்வாதம்அம்ரு. காஷ்டக

கீவாதம்-தசஞூல

க்வாதம்-சீரா தாதி

ண்டஞூல

க்வாதம்,- ஏர

கலாதம்- ஸுதர்சன

சூர்ணம்-இலலங்காதி
சாராயண

சூர்ணம்-

சூர்ணம்-ல௮: ண தீரயா

தி சூர்ணம்-சண்ட்மாதி சூர்ணம்
(இரண்டாவ)

ல

ஹிங்கீவா தி

சூர்ணம்-பவாரீ காண்டவ சூர்
ணம்-பாஸ்கர லவண சூர்ணம்.
இத்திரசாதி சூர்ணம் (இரண்டா
வது)-காங்காயக குடிகை-யோக

மாஜ குக்குலு! - சீயவனப்ராசாவ
லேஹம் - கூஷ்மாண்ட லேஹ்
ய.-அகஸ்திய amt se லேஹ்
யம் - மஹ: Hégse
கீருதம்-லோ
ஹாஸவம்- கதிராரிஷ்டம் - ரோ

ஹி Sara

திராக்ஷ£ாரிஷ்

டம்-கிருஹவஸ்
இ-ஈஸ்யவி இ.

க்ஷதகாஸம்
(இரக்த = evn)
ஜிரீயகண சூர்ணம் -ஹிேதா
பலாஹி சூர்ணம்- சாளிஸாதி சூர்
ணம்-சியவனப்ராச
லேஹ்மம்கூஷ்மாண்ட
லேஹ்யம்-தஇிரா

[௮ னுபர் தம்.

க்ஷ£ாரிஷ்டம் - லோஹா

ஸவம்-

மிருது ஈஸ்யம்,

க்ஷயம்
(யஷ்மா,

வாஸா

இராஜயக்மா,

சோஷம்)
ஸ்வரஸ: 2வ்ருஷப த்

Br புடபாகம்- வாஸா சீயாதம்தசமூல
சவ்தம்-ஹரீ தகீயாதி
க்வாதம்- தான்யம்! *'ஹிமம்-பிப்
பலீவர்ச்தமானகம - லாக்ஷா கல்
கம்- ஜீ௨நியகண
சூர்ணம்-சட்
பலாதி சூர்ணங்கள்-கபித்தாஷ்
டக சூர்ணம- இலலங்காதி சூர்
ணம்-ஜாதீபலா இ
குர்ணமwas காண்டவ சூர்ணப-தாளி
ஸாதி
சூர்ணம்-ஹிதோபலாதி
கர்ணம் - பாஹுசால
கசுடம்-

“இரணாி

குளிகை - பிப்பல்

யாதி
கூளிகை-யோக ராஜ குச்
கு௮ - ச்யவனப்ர ? சாவலேஹம்கூஷ்மாண்ட
லேஹ்யம்-அ௮கஸ்

இய ஹரீ தூ
# கிரு தம்-

லேஹ்யா- தீரிபலா

iT. சாயணதைலம்-சதா

ar
தைலம்-லாக்ஷாசம் சகா தி
தைலம் - குமார்பாஸவ-பிப் பல்
யாதியாஸவம் - பப்பூலாரிஷ்டம்-

திராஷாரிஷ்டம்-ச௪ மூலாரிஷ்
டம் - அப்ரகபஸ்மம்-வைக்ராற் த
பஸ்மம்-மெளக்திக பஸஷ்மம்-பிர
வாளபஸ்மம்-சிலாஜ.து
பஸ்மம்ஸ்வர்ணபஸ்மம்- லோகநாதரஸ:௰

(இரண்டாவது)

ஹேமகர்ப்ப

போடலீ ரஸம் - இரசாஜம்ருகரங்:
கரஸம்- அசனி
ரஸம்-லோஹர
ஸாயனம்-வஸாபானம்.

அபத்தம் 9,
முக்கியமான சில ஓளஷ_த வகுப்புகளும்
அவற்றின் குரை விசேஷங்களும்.
_ஆயுஷ்யம்.
(ஜேயுளை வீருத்தி

ஹாீ£த€ லேஹ்பம்-கவ்மாண்ட

செட்வது.)

அச்வகக்தாதி சூ்ணம்-பலக்ரு
தம்- Ore சந்தனாதி தைலம்ச்யவனப்ராசம்- சசமூலாரீஷ்டம்வஜ்.7 பஸ்மம்-பாரத பஸ்மம்-லோ

ஹசரஸாயனம்-தாரா இரஸம்- வஸ
க்தகுஸுமாகரரஸம்-லீரேசனம்வஸ்தி

கர்மங்கள்.

(மெத்தன்மைக்பெல்பான
முதலியதைச்

தீரிபலா

தூர்

தடுப்பது)

சூர்ணம் - பஞ்சகிம்ப

சூர்ணம்-அச்வகற்தாதி சூர்ணம்பாஹுசால
குடம்-ஸுலரணாதி
குளிகை (இரண்டாவது)-சக்திர

ப்ரபா

குளிகை-யோகராஜ

குலு-கைசோரிக

னப்.ராசாவலேஹம்

தேவக்ரு தம்-_லக்ரு தம்-ஸ்வர்ண
பஸ்மம்- அஆரபஸ்மம்- சாக பஸ்மம்-

வங்க டஸ்மம்-அயபஸ்மம் - வஜ்ர
பஸ்மம்-லைக்ரார்த
ஜது டஸ்மம்.

குக்

குக்குலு-ச்மவ

- அகஸ்திய

பஸ்மட்-சலா

கண்ட்பம்.
(தொண்டைக்கு

இரலாயனம்.
பலம்

லேஹ்:ம்- தசஞூலாரிஷ்டம்-சாம

வலுவைச்

கொடுப்பது.)
பூஷங்கள்-பேயா-வாட்ப மண்
டம்-உஷ்ணோதகம்-பிப்பலீ
சூர்
ணம்-சட்டலாதி சூர்ணங்கள்-தா
டி.மாஷ்டச சூர்ணம் - தாஷிசாதி
சூர்ணம்-ஹிதோபலாதி சூர்ணம்அண்டசார்யாதி
லேஹ்பம் - ப்ர
வாள பஸ்மம்...

*முச்மான ல ஒளஷத வகுட்புகளூம் அவற்றின் (ps Suse en
Gar SCsapae ers ur sH20 SHG sqesures குறீச்கட்படுகன்
வேறு ல குண வீசேஷங்களை பூர்வ சண்டம் 4-வது aes
தன,
யாயத்திலும், நூலிற் கூ.றப்படுசற ஒளஷ.த முறைகளின் வி௮ரங்களி
அவ்டீஷயத்தில் சாம் சேர்
ஓம் படித்துத் செரிர்தகொள்ளலாம்.
தள்ள கீஸ் சாரபான முதல் அனுபச்சமும் உடமயே-சபாயீருச்கும்.

[அ லுபந்தம் 2.
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கிருமிஹரம்.

கபஹாம்.
வாஸா

ஸ்வரஸம்-க்ஷ-ஈ தராபுட

பாகம்- -வருணாதி கண க்வாதம்ஸப்தமுஷ்டிகயூஷம் - உஷ்ணோ
SE: யூஷம். - வாட்யமண்டம் ல: ஜமண்டம்

*

பிப்பலீ

வர்த்த

மாககம்-அமலகாதி
சூர்ணம்-த்ரி
பலா
சூர்ணம்-தரியூஷண சூர்
.ணம்-சாங்கேரி கருதம்-தாம்ரபஸ்
மம்-காச பஸ்மம்-வங்கபஸ்மம்-பிர
வாள பஸ்மம்: லோசநாத rent
ஹேமகர்ப்ப போடலீ சஸ..-பஞ்
சவக்தீர

்ஸம்-

ஊஷ்ம

ஸ்வேதம்-

தாப

ஸ்வேதம்-

(மத்றும்லே

கசெளஷசங்களும் கபசோகங்க
ளுக்குக்கூறிய ஒளஷதங்களும்.)

கர்ப்பஜுகம்.
(கர்ப்ப

போஷகழுமம்)

மஹாராஸ்காதி

கீவாதம்-ஜீவ

.நபகண சூர்ணம்- -யோகராஜ குக்
குல-ச்இர ப்ரபா Spar உஷ்
மாண்ட

லேஹ்பம்- பலக்ருதம்-

-லாக்ஷ£ தைலம்- தசஞூலாரிஷ்டம்,

கிராஹீ.
(மலம்

முதலியதைக்

கட்டுவது.

ஸ்தம்பனம்)
ஜம்பூபல்லவாதி ஸ்வரஸம்-.ப்
பூல ஸ்வரஸ -குடஜாஷ்டசச்வா
BL -தாச்யகாதி
க்வாதம்-க 629
யாதி கீவாதம்-ந்யகீரோதாதிசண
க்வாதம்-பவாகூ- பேயா-லாஜமண்
பழ -ஹரீதக்யாதி சூர்ணம்-கங்கா
தர சூர்ணங் ஈன்- தாடி.

சூர்ணம்-குடஜாவ

மாஷ்டக

லேஹங்கள்.

தரிபலாதிக்வாதம்-கிம்பபத்திர
கல்கம்-த்ரிவ்ரு.தாதி

கல்கம்-த்

இரகாதிசூ:ணம்(இரண்டாவது)
ஆரபஸ்மம்-வம்க பஸ் ஈம் - பாரத

பஸ்மம் -கிமபபத்திராதி

லேபம் -

(கிருமி ரோகத்திறந்குக்
மற்ற வைகளு 2.)

கூறிய

சுக்லம்
(சுகீல?- ஐர்த்தவம் இவற்றை
விருத்தி செய்வது.)
ஆகாரகசபா தி
சூர்ணம்-சதா
வர்யாதி சூர்ணம்-முஸலீசக்தாதி

சூர்ணம்-மாஷாஇி குளிகை-காம
தேவ க்ருதம் பலக்ருதம் -ச தாவரீ
னை தலம்-தசமூலாரிஷ்டம்-காகபஸ்
மம்-தாராஇரஸம்- கந்தர்ப்பஸுபிந்
தரரஸ(-(வ்ருஷ்ப குணமுள்ள
மற். தவைகளும்).

தீபனம்
(படியை விருத்தி செய்வது)
தான்யகாதி sag. HICKS
வக்புடபாகம்-குடூச்சியாதி க்வாத
ம்-உஷ்ணோதசம்- மண்டம்- அஷ்
டகுணமண்டம்-ரஸோகாதி
கல்
Sib SAUNT சூர்ண ஃ-தீரியூஷண
சூர்ணம் பஞ்சலவண
சூர்ணம்ant séur 8) சூர்ணம்-தாடிமாஷ்

டக சூர்ணம். மஹாசாண்டவ சூர்
ணம்-படபராநல சூர்ணம்-ச்யவன
ப்ராசாவலேஹம்- குமார்யாஸவம்பிப்பல்யாத்பாஸலம் - ஷட்குண

. பலிஜாஙிதரஸம்- ஹேமகர்ட்ப போ
டலீரஸம்-பஞ்சவக்தர ரஸம்-கர
ஹணீசபாடாஸ /- ஸ்கேஹபான
ம்.விரேசனம்-தீபநவஸ் தி.

அனுபந்தம் 2.]

ஒளஷத

- குண விசேஷங்கள்

பல்யம்

மம்-தாம்ர

(தேசபலத்தை விருத்தி
செய்வது)

யலாகூ-யூஷம்- அஷ்ட குண

மண்டம்-இலவங்காதி

சூர்ணம்-

981

பஸ்மம்-வல்கபஸ்மம்-

விசேசனம்- இரவஸ்வேசம்.

ப்ருஹ்மணம்

(சரீரத்திற்கு புஷ்டியளிப்பது.)

சம்.திரப்ரபாகுளிகை- கூஷ்மாண்
டலேஹ்மயம்- ச்யவனப்ராசலேன்
ஹ்

விலேமீ-பேயா-ஜீவரீய
சண,
சூர்ணம்-கூஷ்மாணட லேஹ்யம்
லாக்ஷ£சக்தநாதி
தைலம்-குமார்

மம்்௮கஸ் Bui ant g SCovaioy 1 ம்t
லாக்ஷ£சந்தநா 'தஇதைலம்- குமார்யா

பஸ்மம்-மெள க்திகபஸ்மர் - ஸ்கே

ஸவம்- இராக்ஷ£ரிஷ்டம்- சசஞூலா

மாஸவம்- தசமூலாரிஷ்டம்- வஜ்ர
ஹபானம்-மது தைலகவஸ்தி-பிச்

ரிஷ்டம்-ரஜதபஸ்மம்-தாமர பஸ்
மம்-மாக டஸ்மம்-வஜ்ர
பஸ்மம்-

சாவஸ்தி (அங்கசோஷத் இற்குக்.
கூறிய மற்றவைகளும் )

மண்டூரம்- ஷட்சுணபலி ஜாத

மேத்யம்

ஸம்- தாரா தி

ரஸம்-சந் கர்ப்ப

ஸுநந்தரரஸம் - மத தைலகவஸ்

”தி-ஷி.த்தவஸ்இி (பலஹீனத்தித்
குச் கூறிய மற்றவைகளும். )
பாசனம்

(ஜீர்ணம் செய்விப்பது)
தான்யகாதி
கவாதம்-சண்ட
கார்யாஇச்வாதம்- ஆரக்வதா இச்வா

தம்- குசேசியாதிச்வாதம் (ஆறா
வது)-அபயாதி கக்கம் (இரண்
டாவத)-மண்டம்- க்ஷாரதீலயசூர்

ணம்-ரா.ரமமண

(புத்தியை விருத்தி செய்வது)
ஸுரணாதி சுளிகை- (இரண்
டாவ தி)- ப்ராஹ்மீஸ்வ ரஸம்-ச்ய
வனப்ரா சாவலேஹட- பலக்ரு தம் -

ஸ்வர்ண பஸ்மம்- தசமூலக்வாதம்...
பிஃபல்மா தக்வா தம்- மதூகபுஷ்பா
'திபாண்௨ம்-ரீலோ தபலா, Fal ww
-இரஸோகாதி கல்கம்-ஸஞ்ஜீவநீ
gale காசாயண தைலம்-சதா
ar GF லம்-விரே சனம்.

ருச்சியம்.

சூர்ணம-தா

ent 8) சூர்ணம்-பாஸ்கர லவணம்

வ்யாக்ரியாதி தைலம்-காம்ஸ்டபஸ்
மம்-(அஜீர்ண ரோகத்திற்கான
மற்றவைகளும்.)

பித்தஹரம்
லாஸாஸ்வரஸம்- விலேடீ-வாட்
யமண்டம்-லாஜ: மண்டம்-மதாக
புஷ்பா தி பாண்டம்- -தான்யகஹி
மம்-நிடப பத்திர கல்கம்- த்ரிபலா
சூட்ணம்-லாக்ஷா தை 2௮்-ர ஜ துடன்

(அரோசகத்தைப் போக்க
நாக்கின் சுவையை விருத்தி
செய்வது)
ஆர் தரகஸ்வசஸம்-பஞ்ச சோல
சூர்ணம்-தாடிமாஷ்டக சூர்ணம்...
மஹாுகாண்டவ

லவண

சூர்ணம்-பஸ்.தர

சூர்ணம் - கூஷ்மா ண்ட்

லேஸஹ்மம்- குமார்யா5 ஸலம்.(ரோ
௪௪, த்தி £64
On, eS

௨2

4

கூற்ய

மத்த “லை

சார்ங்கதார ஸம்ஹிதை.

B82

வாருணீ

ரேசனம்.

லேகனம்.

மாக்” வெளிப்படுத்துவது.)

நாராஉண சூர்ணம்-அமலகா
இ
சூர்ணம் - ஆரக்வதாதி கீவாதம்பிந்து க்ருதம் - நேபாள ரஸம்நாராச ரஸம்-மஹாவஹ்கி ரஸம்அபயா மோதகம் - (wars ்தத்திற்
மற்றவைகளும்)

-

ரோபணம்.

(தோஷங்களைக்களப்பி

சணக்வாதம்,

௮ச்வத்தாஇ சவாதம்-நிம்ப பத்தி

படுத்துவது.)

ணம்-காம்ஸ்யபஸ்மம்-காகபஸ்மம்-

வங்க

பஸ்மம்- துத்த

பஸ்மம்-

லேநவஸ்தி - தாமபானம் - (கப
ஹாமான மற்றவைகளும்.)

வர்ண்யம்.

(இயற்கை கிறச்தை தேகத்தில்
விருத்தி செய்வது.)

ராதி லேபம்-இலா திலேபம்-நிம்ப
பத்திர கல்கம்-கரஞ்ஜாதிலே_ம்லசுநாதி லேபம் - தரிஜாதக சூர்
ணம்-ச துர்ஜாதச சூர்ணம்-காஹி
ஸாஇக்ருதம்-௪த தெளதக்ருசம்,

வெளிப்

தாம்ர. பஸ்மம்-லவண தீரய சூர்

(விரணாஇிகளை ஆற்றுவது)

நியச்ரோதாதி

தைலம் -*கூ6ச்சியாதி

ம்ஸக்ரியை,

!லிசேசனம்-மலத்தை இரவ

கான

[ அனுபந்தம் 2.

ரிக

தீரிஜாதக சூர்ணம் -,-கை சோ
குக்குலு - ச்யவனப்ராசாவ

லேஹம்-அகஸ்இி;ப ஹரீத€£ லே
ஹ்யம்-காவீஸா.இிஃ
கரு தம்-குமார்

ரோம சாதகம்.

யாஸவம்- -தசமூலாரிஷ்டம்- தாரா
இரஸம்-லோஹ ரஸாயனம்-மத
தைலகவஸ்தி - ரக்தசந்தகாதி
லேபம்.

(உரோமங்களை உதிர்ப்பது.) .

வஸ்தி சோதகம்.

(விரணங்களுக்குக் கூறிய

மற்ற

வைகளூம்.)

சரவீராஇி தைலம் - சங்க சூர்
on 8 லேபம்-தாளகா தி லேபம்,

சேர்ச்துள்ள

ரோம வர்த்தாம்.

மூத்தொத்தை வெளிப்படுத்து
வது; வருக்கங்களிலிருக்து

(மயிர்களை வளர்ப்பது.)

மூத்திரத்தைச் சுரப்பிப் து.)

யஷ்ட்யாதி
சைலம்- கரஞ்
ஜு -இிதைலம். - நீலிச்யாதி
தை
லம்

(மூ.த்திப்பையில்

- ப்ருங்கசாஜ

தைலம்-

கோக்ஷாராதி
லேபம் - கஜதச்
தஷீலேபம்- யஷ்ட்பா இலே_சோகளஞ்ஜாக
லேபம் - இ்இ திரா
ம்
ஜ்

ami தக்யாதி

தராதி

sarge -

க்வாதம்

- வீர

கோக்ஷ£௩ ரா இ

gay த் - அஷ்டகுணமண்டம்உஷ்ணோசசம் - பஞ்ச
லவண
சூர்ணம் - ஹிங்க்வாதி கண்ணர்
கேக்ஷுராதி
குக்குலு-சந்திர

ஒளஷத - குண விசேஷங்கள்.

அனுபந்தம் 2.]

(வஸ்தி சோதகம் தொடர்ச்ச) .
ப்ரபாகுடிகை-சாங்கேரீ

கருதம்-

தேலதார்வாதமரிஷ்டம்: - தச
மூலாரிஷ்டம் - உத்தர வஸ்து,

வாதஹரம்
ஸட்தமுஷ்டிக

'யோகராஜ
குக்குலு - சாக்கேரீ
க்ருதம்-ரஜ.த பஸ்மம்-நாகபஸ்மம்-

ஹேமகர்ப்ப போடலீ ரஸம்-வாத
நாசஈ ரஸ2-உபநாஹ

ஸ்வேதம்-

அனுவாகைவஸ்
இ. (வாதரோசன்
களுக்குக் கூறிய மற்றவைகளும்,)

விஷஹரம்

யன

சூர்ணங்கள்-காரா

சூர்ணம்-ஸ்வர்ண

பஸ்மம்-

ஜ.தபஸ்மம்- ஆரபஸ்மம்- மாகதிக
டஸ்சம்- துத்த பஸ்மம்-மெளகச்திக
பஸ்மம்-(விஷக் கோளாறுகளுக்
குச் கூறிய மற்றவைகளும்.)

வ்ருஷ்யம் ,
(வஜீகரணம்-தாதுடோஷக
மென்னும்

ஜீவநீயகண

குணம்.)

சூர்ணம்-இலவல்

காதி சூர்ணம்-அசாரகரபாதி சூர்
.ணம்-சதாவர்யாதி
சூர்ணம்-௮ச்

வசர்தாதி
சூர்ண£-முஸலீகச்
தாதி சூர்ணம்-ஸுாணாதி குளி
கை (இரண்டாவது) சக் திரப்ரபா
குஸ்கை-மயோகராஜ

மாஷாதி

ரஸம்-வஸச்த

குஸுமாகர
ரஸம்-ஸ்நேஹபானம்-மதுதைல௪ வஸ்.இ-ஷிதா இ

லேபம-இர்திரவாருணீ

தைல

லேபம்.

ஸக்நிபாதஹரம்
அஷ்டகுண
மண்டம்-௮ப
யாதி
கல்கம்-ஸுதர்சன
சூர்
ணம்-இலவங்கா இ சூர்ணம்-ஸஞ்

நீயக்ரோதாதிசண
க்வாதம்.அங்கோலமூல
கல்கம்-வக்த்யா
கர்க்சோடாக€
சல்கம்-தரிஜுாதக
FSIS

சாவலேஹம்-கூஷ்மாண்டலேஹ்
யம்-காமதேவ சர௬ுதம்-பலக்க
தம்ு
ச.தாவரீ தைலம்-குமார்யா ஸவம்அ ரபஸ்மம்-மாக்ககை
பஸ்மம்-சந்
தீர்ப்ப ஸுச்தர ரஸம்-லோஹர

ஸாயனம்-தா.ரா.தி

பூஷம்-யவாகூ

383

குக்குலு-

குளிகை-ச்யஉனப்ரா

sas
குளிகை-சச் இிரப்ரபா
குளிகை-யோகராஜ
குக்சூலுதீரிபலாதி குளிகை-ஸுடுகொப
ரண ரஸம்-ஜலசூட
ரஸம்-உந்
மத்த ரஸம்-நேபாள ரஸம்-ரோக
ஹர
ரஸு்-ஸர்கிபாத
பைர
சஸம்-௮வமீட நஸ்யம்.

ஹ்ருத்பம்

(இருதயத்துக்கு பலம் த௬:த)
கீலாதம்அம்ரு. தாஷ்டக
விலேமீ- மஹா காண்டவ
சூர்
ணம்-காமதேவ க்ருதம்- இராக்ஷ£

ரிஷ்டம்-தசஞூலா ரிஷ்டம்-உஷ்
மாண்ட
லேஹ்யம்-ச்யவனப்ரா
சாவ லேஹம்-சதாஉரீ
சைலம்-

ப்சஸாரிணீமைலம்-ஸ்லட்ண பஸ்
மம்-(ஹ்ருதரோகத்திற்கான ih
றஐவைகளு :,)

விஷய அகராதி,
அஞ்ஜா குளிகை,

A
அ௮சஸ் தியஹரீ

த€லேஹ்யம்,161

அகால தந்தம், 84, 85
அகஇ, 64
அக்னி, 22,
உ.

அம்மை,

9

அசயம், 22
டடத

»

”

22

தாஹம், 847
memes, 45, 847
ரஸம், 224

92

மோஹிணீ,

62,

சோஷம், 65,

”

“4

ஜல

a is,

67,

85, 348

நிலை

ஆ

207

குசல்

|

அணு தைலம், 385
௮ண்டம், 56

அண்ட, விருத்தி, 55, 56, 848

நர.

தாரணம்,

68

ர]

பங்ச fy

33
yy

பாகதா, 68
பீடா, 65, 67

ஒட

பேதம்,

64,

887

மைகள், 885
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ஸ்நாநம்,

85

ஸ்காயு, 26
ஸ்நாயுகம், 42
ஸஷ்காய் வர்மம், 78, 79

ஸ்கிக்த்தம், 11, 289
ஸ்கேஹ கல்பனை, 168
ஸ்கேஹங்களின் சேர்க்கை முத
லியது, 288

ஸ்கேஹங்களுக்கு பாக பேதத்தி
னால் உபயோக பேதம், 166
ஸ்மேஹங்களை
உபயோடக்கை
யில் பரிஹரிச்ச
வேண்டி௰
“வை, 248
ஸ்சேஹங்கள்
பழகவேண்டும்,

166

427

விஷய அகராதி.
ஸ்சேஹத்திற்கு

அனுபானங்க

ந்.

ஸ்கேஹக அச்சியே: தமம், 826
ஒ
சண்ஷேம், 294
y eur, 26
2 சூர்ணாஞ்ஜாம், 886
ஒமம்,
39

290

ஈஸ்யம்,ஷி80

ட புடபாசக முறை, 888
99 Gave, 324
ஸ்கேஹகாஞ்ஜக, 885
ஸ்கேஹ பாகத்தில் விசேஷவிதி
ser, 164
ஸாமான்ய

ஒ.

பாகத்திற்கு

»

பாகங்கள், 166

விதி, 163
95

விதம்,

பானத்தில்

அருவருப்

புள்ளவருக்குச் செய்பு

முபாயம், 241
பானத்திற்கு அளவுக்

ளும் உப

யோகங்க
ளும், 289

39

3

3?

92

பானம்

அனுபானங்
கள், 241
உரியகாலங்கள்

240
உரியவர்கள்,

242
செய்யத்தகாதவர்

கள், 242

9 பானவிதி, 288

2) வஸ்இ, 263

ஸ்கேஹம், 90, 168, 265, 824
»

ஸ்கேஹோபயோகத்தினாலுண்

டாகும் குணங்கள், 248
ஸ்பார்ச தன்மாத்திரை, 81
ட ஹானி, 59, 60
ஸ்புரணம், 65, 07
ஸ்.ரம்ஸகம், 1

ஸ்ருஷ்டிரெமம், 80
ஸ்சோதஸ்ஸுகள், 27

ஸ்ரோதோஞ்ஜகம், 884
ஸ்லச்சந்த பைரவ ரஸம், 225
ஸ்லர பங்கம், 72
பேதம், 46
து

166

99

ஸ்கேஹம் பக்குவமான இன் அறி
குறிகள், 165

க்ஷயம்,

879

ஸ்வ ரஸ கல்பனை, 94

மூன்று

3

|

குடலில் கெடுதி செய்யா

மலிருக்ச உபாயம், 261

ஸ்வரஸங்களை உடயோகக்கும்

அளவு, 9%

ஸ்வசஸத்தில் சேர்க்க வேண்டி௰

இதர

வஸ்துக்களின்

பிர

மாணம், 05
ஸ்வரஸம், 0&

ஸ்வர்ணத்தின் குணங்கள், 195
ஸ்வர்ண பஸ்ம முறைகள், 198
9

புஷ்ப்யாதி லேபம், 802

.
3

மாகதிக சுத்தி, 199
2
பஸ்மம், 190

,.

க்ஷீரீ ரஸம், 226

ஸ்வர்ணம், 198
ஸ்வர்ஜிகாதி. : சர்ண
815
ஐ.

பூரணம்,

தைலம், 815

ஸ்வேத சிகித்ஸைக்குக் தகாத
வர்,
பிறகுசெய்ய
”
”

வேன்டிய கா

Punt, 245

சார்ங்கதா ஸம்ஹிதை :

-428

ஸ்வேத சஇத்ஸையைப் பயன்
படுத்து (பண்பி
யம், 245
9

ட

93 சிஆத்தம

ஸமயம்,

காசம், ம் 7
முடிவில்
செய்யவேண்
டிய as

249

||
|
|

ஹிங்குளம், 209
ஒறில்குளா கருஷ்ட ரஸம், 2009
ஹிங்க்வாதி குளிகை, 144
39

சூர்ணம், 144

3,

தைலம்,

180:

ஹிம கல்பனை, 127
ஹிமம், 9&, 127

ஹிஜ்ஜல பல அஸகரியை,

811.

டிவி தி, 244

ஹீ யோகம், 90
ஹேமகர்ப்ப போடலீ ரஸம்

காலமும், 2&

1-வது, 218
ஆ
2-வது 219
ஹேமக்த ருது, 18

ஸ்ராவம், 08
-ஸ்வேதத்இற்குரிய நிலைமையும்
ஃஹ்வேதம், 90

த

ஹ்
ஹதாதி

கெளஷதம்,

65

றம்ஸ பதம், 4

ஒ. போடலீரஸம், 225
ஹரஜம், 207
ஹரித வர்ணத்வம், 08
aon aren
கர்ண பூரணம்,
16
anf séun@ க்வாதம் 1-வது,

உ

105
”
”

2-வது, 115
8-வது, 117

a

சூர்ணம், 188

a9

லேபம், 802

்

ஹேம க்ஷீர்யா
தி Contig 8085
ஹ்ரீபேராதி ச்வாதம், 110
ஹ்ருதயாதம், 42
ஹ்ருத் செஹம், 105, 855

ஹபுஷாதி சூர்ணம், 142

”
”

259

ஹேமம், 4

மச்தம், 81

ஹநு ஸ்தம்பம்,

ருதுவுக்கேத்ற விரேச

ஹசேணுகாதி லேபம், 815
ஹலீமகம், 48, 877

ஹஸ்தி மேஹம், 5%
ஹாரித்ர 5,
5+
ஹாரித்சம்; 210

ஹாலாஹலம், 210
-ஹிக்கா ரோகம், 45, 817

ஒ.

சோகம், 51, 8768

ஹ்ருத்யம், 888
ஹ்ருல்லாஸம், 102

ஹ்ருஸ்வ த்ருஷ்டி, 80

ap
க்ஷ்த Srovid, 44
>, சுச்லம் 79
க்ஷய காஸம், 44, 878
க்ஷயம், &%&, 878
க்ஷ்வது, 86, 75
க்ஷவம், 7&, 75,

க்ஷ£ர கல்பனை, 200
உ த்வய சூர்ணம், 199
உ த்வயம், 185
1, மேஹந், 54

விஷய அகராதி,
க்ஷ£ரம, 91, 207

19

இரண்டு வித முறை,
206

க்ஷிப்த மூதரம், 65, 67

க்ஷண தோஷம், 62, 68
க்ஷ£ஸ பாகவிதி, 128
9 விஷம், 91
ஸீர்ப்பிள்,, 27
க்ஷ்யத்ரகம், 4

429»

கதிர ச்வாஸம், &5
x ரோசங்கள், 62

ஒட ிகீசா, 45
க்ஷூமத்ராஇ சீவாதம் 1-வது, 102
8
”
”

99
9»
”

2-வது, 104.
8-வது, 107.
4-வது; 119

க்ஷ£மதரா புடபாகம், 90
க்ஷோதம், 182

சுசேசமித்திர ன்: பிராஞ்சு பிரஸ், சென்னை.

480
பிராசீ௩-நவீ௩ மாஙங்கள்.
(அளவுகளும் கிறைகளும்.)
அால்களிலு ச மொழியப்பட்'

சார்ங்கதகர ஸ! ஹிதையிலும் மற்ற ஆயுர்வேத

ள்ள ஆயுர்வேதமாகபரிபாஷா முறைகளுக்கும், ஈவீன முறைப்படி. வழங்கப்,
படும் ௮ளவு-நிறைகளிள் செமங்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள் இதனடியில்। }
கறிக்கப்படின் றன.

:ஆபுர்வேத

ஒளஷதங்களைக் ' கையாளுகையில்

அவூய்

மான அளவு-நிறைகளைக் சவணிப்பகற்கு
இவ்விஷடம் இங்கு சேர்க்கப்படுகிறது.
அளவு-நிறைகளின் ஒற்றுமை பெருமபாலும்
3 ஸர்ஷபங்கள்”
கொண்டது
1 யவம்$
2 waveiezor

5

ளெளகரியமுண்டு பண்ணுவதற்காக:
அடியிற்குறிக்கப்படும் பிரா£ே-சவீக
ஒழு ங்கான
து.
அல்லது 4 ரைன்
2 ட
குஞ்ஜார் i

3 குஞ்ஜா

”

1 மாஷம்

”

12

& மாஷம்
2 சாணம்
2 கோலம்

3
5
iy

1 சாணம்
lGsrmaec
3 கர்ஷம்

35
4,
»

48
9
192

,=
y=
,=

24
¢$
1

உ கர்ஷம்
2 சுத்தி

5
55

»
384
yl g288

,=
5, =

2
4

உ பலம்

3

1ப்ரல்ருதி

,8,)

y=

8

2 SIG 8
2 குடலம்
2 கராவம்

%
35
a

l@as
1 சராவம்ரி
1 Gregg

9

100 பலம்

் 1 சுத்தி
1 பலம்

1 துலாம்

(3 — அவுன்ஸ்.
குறிப்ப:--1 குஞ்ஜா--2 இரை.

96

4, =

தோலா

A

,6,, 192 ,, = 16
,,12,, 884 ,, =_32
,, 1u99288,, = 64

10 ப

ப -- டவுண்டு.)
1 தோலா...1092

= 400

95
93
33
33
3)
92
92
33
53
நத

இரை.

] அவு.--460 இரை. அல்லது 2$ தோலா.
1 பவு,--&0 தோலா அல்லது 16 அவு.
.
1
60
8

20 இரை - 1 ஸ்க்ரூபில்.
பிந்து அல்லது துளி - 1 மினிம் - சுமார் 8 மரீசிகள்
மினிம்கொண்டது - 1 டிராம் - 1 தேச்கரண்டி
டிராம்
ay
- 1 அவுன்ஸ -.,2 டேபுள் ஸ்பூன்

16

அவுனஸ்

LE

பவுண்டு (80 அவுன்ஸ்) - 1 பைண்டு
டைண்டு - 1 காலன்.

yy

: -1 பவுண்டு - 40, தோலா

.* ஸர்ஷபம்- சுமார் 1-கடுகு நிறை.
1 யவம்--சுமார் 1-தாணியமணி நிறை.
* குஞ்ஜா- சுமார் 1-சன்றுமணி யெடை.
-....
4 சராவம் என்பதே சேர் எனப் ப௫றது.
படும் சேர் 2& தோலா நிறையுள்ள து.

ஆனால்

இப்பொழுது வழங்சப்

அஷ்டாங்க

ஹ்ருதமம்,

மதற்பாகமும் இரண்டாம் பாகழும்
ஆசார்ய வாக்படருடைய பிராசீன ஸம்ஸ்கிருத
ஆயுர்வேத கிரந்தத்தின் மொழி பெயர்ப்பு, |

82 அத்தியாயங்கள் கொண்ட முதற் பாகமும், 28 அச்
இயாயல்கள் அடங்கிய இரண்டாம்

பாகமும், ஸ-ஒுத்திர ஸ்த்

தாகம், சாரீர ஸ்ம்தாநம், நிதாகஸ் ததாகம், சித்ஸா
நம், கல்ம்ஸ்
த தாகம் இவைகள் அடங்கியது.

அயர்வேத

பூஷணம்

௪. வி. எஸ்,

பண்டித

எம்.

அவர்களால் மோழி

துரைஸ்வாமி

ஸ்த்தா

€யங்கார்

பெயர்க்கப்பட்டது.

ஸ்டுத்திர ஸத்தாரத்தில்:--ஆயுஷ்காமீயம், Harriton,
ரு.*சர்யை, ரோகங்கள் உண்டாகாத வழி, திரவக்திரவ்ப
விஞ்ஞானம்,

ஷாதி

அர்ஈஸ்வரூப

விஞ்ஞாகம், சோதராதி

விஞ்ஞாகம்,

குணமுள்ள

அகர்கரக்க, தோ

இரவ்ய ஸ்வரூப

விவரணம், ஸ்நேஹம், ஸ்வேதம், .வமஈ-விரேசநம், வஸ் தி,
நஸ்யம், தூமபாகம், கண்டஷேோ திகள்,
அஞ்ஜகாாதிகள், தரப்
பண-புடபாகங்கள், யந்திரவிதி, சஸ் திரவிதி, விராவ்யதை,

சஸ்இர சுர்மம், கூஷாராக்னி விதிகள் முதலிய அரேகம் விஷ
யங்கள் 80 அத்தியாயங்களில் விவரிக்கப் பட்டுள்ளன.
சாரீர ஸ்த்தாகத்தில்:--கர்ப்போற்பத்தி, கர்ப்ப வியாபத,
அவயவாதிகளின் தத்துவங்கள், மர்ம விவரணம், விக்௬௪

சாசீர விஞ்ஞாரம், தூதபரீக்ஷை முதலிய சரீர தத்துவாதி
ஸம்பக்தமான விஷயங்கள் 6 அத்தியாயங்களில் விவரிக்கப்
படுகின்றன.

நிதா ஸ்த்தாநத்தில்:--ஜ்வரம், இரக்ச பித்தம், காஸம்,
ச்வாஸம், ஹிச்கா

(விக்கல்),

௯தபம்,

மதமென்னும்

வெறி,

அர்சஸ் என்னும் மூலம், அதிஸாரம், கரஹணீ, மூத்திர க்ர

அரெ மென்னும்

தீர்ச்சுருக்கு மூ தலியவை,

பிரமேஹம், வித்

ரதி, அண்டவ்ருத்தி, குல்மம், மஹோகதாம் முதலிய உதர தைப் பற்றிய வியாதிகள், பாண்டு, சோகை, குஷ்டம், ச்வி
மர மென்னும்

வெண்

குஷ்டம்,

வாதரோகங்கள்

முதலிப

16-அத்தியாயங்களில்:

லக்ஷணுதிகள்

ரோசங்களின். 'காரண
விவரிக்சப்படிஇன்றன.

சிகித்ஸா ஸ்த்தாகத்தில்:--ஜ்வரசிசிக்ஸை, இரக்்க-பித்,க
தி த்ஸை,

காஸ .சிகித்ஸை, ச்வாஸ சிசித்ஸை, இராஜய-ரஷம்

கள், po

(sien)

(சூதய) ச௫த்ஸை,

ஹணீ
ஸை,

சி௫த்ஸை,
Ast

சி௫தஸை,

சர்தி

(வாந்தி) இருதய

சிசித்ஸை,

ரோக ச௫தஸை

அதிஸார

சிகித்ஸை,

Rago,

மஹோதரம்

அ௮ண்டவ்ருத்தி

சிசித்ஸை,

முதலிய உதர

ஸைகள், பாண்டுரோக சிகித்ஸை, ச்வயது
கள், வாத ரோகங்களின் சக)த்ஸை இவை
ஓஒளஷத

சிி.க்ஸா

முறைகளோடு

விஷயங்கள்

குல்ம

ரோங்களின் 5௫
(சோகை

ஸை, குஷ்ட ரோகம் முதலிய சர்ம வியாதிகளின்
வியாதிகளின்

சர

மூத்திராகாத சிகித்ஸை, பிரமேஹ GAS
சூத்

சி௫த்ஸை

முதலி. அநேகம்

நூற்றுக்

சணக்கான

98-அத்தியாயங்களில், விஸ் சாரமாக

விவரிக்கப்படுஇன்றன.
கல்ப ஸ்த்தாநத்தில்:--வமக கல்பம், விரேசக
saved,
வமக-விரேசநங்களா லுண்டாகும் தீங்குகளைப் பரிஹரிக்கும்
சல்பம், வஸ்தி கல்பம், வஸ்.இப் பிரயோகத்,தாலான லியாபச்
பரிஹார-கல்பம், பேஷஜ கல்பம் இவை முதலிப ஹித்தெள
ஷூத சிகித்ஸா முறைகள் 6-அத்தியாயங்களில்

கின்றன.
மே ௮ம்

ஓவ்வொரு

(கவுரையும், ஒவ்வொரு

பாகத்திலும்
பக்கத்திலும்

விவரிக்கப்படு:

பிரத்தியோசமாய்
வியாச்பாநமும், விஸ்:

தா.சமான விஷய அகராதிகளும் சேர்க்கப்பட்டிருக்னெறன...
பிராசீன
யந்திர
சஸ்்திரங்களென்ன,
சசீரதசத் துவங்க.
ளென்ன

இவ ற்றை விளக்கும்

சித்திரப்

படங்கள்

அநேகம்

அச்சிடப்பட்டி ருக்கின்றன.
ட முதிற்பர்கம் 450 பக்கங்களுக்கும், இரண்டாம் பாகம்.
சுமார் 250 பக்கங்களுக்கும் ௮திகம் கொண்டவை.
ஸாதாரண அட்டை பைண்டு
விலை. ரூ. 120,
முழுக் காலிகோ பைண்டு (உயர்க்் 5.௫)
ரூ. 150.
வைத்திய கலாநிதி ஆபீஸ், வேப்பேரி, மதராஸ்.

