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VL njhlu;ghd mbg;gilj; jfty;fs; 

Vl;bd; tif : kUj;Jtk;  

vOjpatu;   : %j;jjk;gp fhj;jKj;J 

Cu;        : nfhf;fl;br;Nrhiy 

Mz;L      : 1676 

 

Vl;bd; RUf;fk; 

,NtlhdJ nfhf;fbr;Nrhiyiar; Nru;e;j %j;;jjk;gp fhj;jKj;J vd;gtuhy; 1676 ij 

27 Mk; jpfjp vOjpKbf;fg;gl;;lJ. ,jd; %yg;gpujp GJ}iur; Nru;e;j fhypq;fhf;Fb  

itfhsp rpd;dj;jk;gp vd;gtuplkpUe;J ngwg;gl;lJ. ,t;Ntl;by; ehw;gj;njl;L 

Neha;fSf;fhd kUj;Jtf; Fwpg;Gf;fs; fhzg;gLfpd;wd. mit #uZUz;il(fha;r;ry; 

tapw;Wg; nghUky;) Kr;Ruj;jpw;F FbePu;(fha;r;ry;)> thjRuj;jpw;F FbePu;> thjgpj;j 

Ruj;jpw;f FbePu;>  rd;dp thjj;jpw;F FbePu>; tpy;thjp Cwy;> tpfhu rd;dpf;F> mofpa 

nrhf;ff; Fspif> fhah Rthjj;jpw;F Fsk;G> NehTf;F gj;J Nghl>  gpwkprk; vl;Lf;Fk; 

- (rPdp tUj;jk;)> jk;gdk;> gpj;jj;jpw;F Nrhiff;F kUe;J> Fly; thjj;jpw;F> Fly; 

thjj;jpw;F tapw;wpy; tpahjpf;F> tapw;wpy; tpahjpf;F> ngU tapj;Jf;F> ryf;fopr;rYf;F 

rf;fiu tpahjp rPdp tUj;jpj;jpw;F>  Jthiy Ntg;gfj;jp vz;nza;> vjpu; vLg;Gf;F> 

kNfhjuj;Jf;F vz;nza;> tpf;fYf;F> Ruj;Jf;F ma;ad; FbePu;> rd;dpf;F Gif kUe;J> 

NtW rd;dpf;F Gif kUe;J) >khe;jj;jpw;F vz;nza;> Ruj;Jf;F Cwy;> Jthiy kwpf;f> 

rd;dp thj Ruj;Jf;F Cwy;>  %isf;fha;r;rYf;F (kNyupah fha;r;ry;)> NtW 

gpj;jj;Jf;F> nfhSty; nfhj;Jf; Fspif>  ngl;fk; vOg;gpf;Fspif> tPf;fk; rj;jpf;F 

Fspif> gy Ru fspif> gpwNkfk; tapw;Wg; Gz;Zf;F Nru;it> neQ;R NehTf;F>re;J 

Fj;Jdj;Jf;F kUe;J( tprg; G+r;rp Fj;jpdJf;F)> gpwkprj;Jf;F> ngUk;ghl;Lf;F> NtW 

fhJ Nfhshikf;F> glu; jhkiuf;F( Njky)> rd;dpf;F>rd;dpf;F Jthiy> fhak; kUe;J> 

Nfhis rsp ,wf;f> Nfhis Fj;Jf;F> Nfhis Fj;Jf;F kW kUe;J> KuropTf;F (KuR 

fiujy;)> fz;zpy; fk;G ijj;jhy;> kz;il #iy jpupfghy fug;gDf;F> fghy fug;gd; 

fhjilg;Gf;F> %D KOf;F NtW kUe;J> jiyf;Fj;J Filr;ry; fhjilg;Gf;F> 

thjj;jpw;Fk; gy tpahjpf;Fk; nghJthd vz;nza;> kyk; ryk; kwpg;Gf;F> fw;gj;jpy; 

gy tha;Tf;Fk;> rd;dpf;F nfhjp vz;nza;> fpue;jp vz;nza; >  fhjpy; ntb rd;dpf;F> 

fhJf;F rPo; tbjy;> ehrpg; gpbg;Gf;F( ehrp tPf;fk;)> mQ;rdf;fypq;fk;> tPf;fj;Jf;F FbePu;> 

rptij FbePu;> Ruj;Jf;Fk; tapw;Wf; fspr;rYf;Fk;> ehyhk; Kiw fha;r;rYf;F( 

kNyupah)> nfw;gspf;Ff; FbePu;> Ruj;Jf;F FbePu;> tPf;fk; gyJf;Fk; Nfhkpaf; FbePu;> 

kQ;rs; fhkhiyf;F (kQ;rs; fha;r;rYf;F)> cthe;jp mUtWg;Gf;F FbePu;> eh twl;rpf;F> 

Ruj;jpw;F fUf;fy;> NtW Ruj;jpw;F> cju tha;Tf;Ff; FbePu;>  fhak; tPf;fj;jpw;F> FbePu; 

my;ru;>  NtW  tPf;fj;jpw;F> rpNyl;Lkj;jpw;F Vdhjp> NtW rpNyl;Lkj;jpw;F Vdhjp> 

,UkYf;F> ,UkYf;F Fsk;G> NtW ,UkYf;F Fok;G> ,Uky; Nky; %r;R thjj;jpw;F> 

,UkYf;F> ,UkYf;F NtW kUe;J> ,Uky; <isf;F> Nfhis ,UkYf;F> fha 
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Rthjj;jpw;F Vdhjp #uzk;>  Gspapiyf; fhak;- nfw;g thR gyJf;Fk;> tha;Tf; fQ;rp> 

Gsp ,iyf;Fsk;G> gps;is cilahu; thrpf;fQ;rp> jhsq;fha; vz;nza;>  fpue;jp 

vz;nza;> thjj; njz;nza;> rd;dpf;F nfhjp vz;nza;> rd;dpf;F fhak;> nfw;g thR 

tapw;W typf;F>  khe;jj;Jf;F vz;nza>; gy tpahjpf;Fk; vz;nza>; fz;lf; fpue;jp 

fl;Lf;F vz;nza;> gps;is cilahu; fpue;jp vz;nza;> rpd;d ehasd; tpjp vz;nza;>  

kz;il #iy  gPdprj;Jf;F vz;nza;> gps;is ngw;w ngz;fs; tapw;W typf;F>  

kz;il jiy gPdprj;Jf;F vz;nza;> J}Jtis nea;> ,Uky; fha;r;rYf;F> fpue;jp 

vz;nza;> Gsp vz;nza;> rd;dpthj Ruj;Jf;F vz;nza;> xU tpij ,Oj;j gy 

thRTf;F> rpW gps;is khe;jj;jpw;F> ntl;L khwd; Fspif> Nruhq; nfhl;il gw;gk;> 

ml;l #wzk;> thj Ruj;jpw;F> ,uj;j gpbg;Gf;F> cl;lz thRTf;F> vup Fd;kj;Jf;F> 

gy tpahjpf;Fk; gw;gk;>  khjtplha; tuhtpl;lhy;> Nfhisf;F fha;r;rYf;F nea;> kupj;j 

gps;is tpo kUe;J> kh tpo> rTf;fhu vz;nza;> rd;dp thj Ruj;Jf;F vz;nza;> 

NtW fha;r;rYf;F> ,uj;jf; fLg;G fspr;rYf;F> %y tpahjpf;F> fug;gDf;F> khe;jj;jpw;F 

Mik Xl;Lf; Fspif> Vyhjpf; Fspif> Vyhjpr; #uzk;> Ruf; Fspif> mf;fpdp 

khe;jj;jpw;F> NtW khe;jj;jpw;F Cwy;> rpW gps;is jLkYf;F> fspr;rYf;F> mf;fuf; 

Fok;G> tapw;Wf;Fj;Jr; #wzk;> khe;j Ruj;J}wy;    vd;gdthFk;. 
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க.1. சூரணுருண்டை (காய்சச்ல் வயிற்றுப் பபாருமல்)  

நேரவ்ாளம் இே்துப்பு சுக்கு கடுக்காய் மிளகு இவவ சரிசமன் எடுதத்ு 

பபாடியாக்கி எலுமிசவ்சப் புளியிலவரத்து தூதுளங்காய் அளவு 

உருண்வைபண்ணி ேிழலிலுலரத்்தி ஒரு உருண்வை சுக்குத ்

தண்ணீரில் பகாடுக்கவும்.   

முசச்ுரத்துக்கு குடிநீர் (காய்சச்லுக்கு) 

பங்கம் பாவள பற்பைாகம் பைரும் சீே்தில் ேிலநவம்பு அங்கம் 

பசாறியும் காஞ்நசாண்டியும் ஆைாநதாவை இலாமிசவ்ச எங்கும் 

ேிற்கும் நபராமை்டி இருநவலி வைட்ு ேன்னாரி தங்கும் நகாவர 

சித்தாமை்டி தாநன கூடும் நபய்ப்புைவல கூைட்ும் நவரக்்பகாம்பு 

கடுகு நராசனியும் பகாள்ளும் திப்பிலி இே்துப்பு நகாை்ைம் பபரிய 

பகாத்தமல்லி சிறக்கும் பவளுதத்ல் பிசின் கடுக்காய் ோை்டில் மிளகு 

நதtதாரம் ேல்லதரு கருஞ்சீரகமுைநன கூை்டிக் குடிக்கத் தீரும் 

முசச்ுரம்.  

உ. 2. வாதசுரத்திற்கு குடிநீர ்

பகாத்தமல்லி நவரக்்பகாம்பு பகாடு பவற்பாவர இருநவலி 

முத்தக்காசு பற்பைாகம் முவளக்கும் சிறு காஞ்நசாண்டியின் நவர ்

பமத்த மணக்கும் இலாமிசவ்ச நவண்டும் நதவதாரமுைன் பமத்தக் 

கடுகு நராசவனயில் நமாதும் நகாை்ைமிவவ நதநைன். நதடும் 

இலுப்வபப் பூவுைநன மரமுே்திரிவக ஈசச்ுவாடு பேய்தல் தாமவரயும் 

(ஆகாயத் தாமவர) வளரும் பங்கம் பாவளயுைன் ேீடும் தண்ணீர ்

ோளிவைட்ு ேிவறயுரியாய் (பதமாக) மிக்க காய்சச்ி ோடும் திப்பிலி 

தூளப்நபாைட்ு ேன்றாய்க் குடிக்கில் வாதசுரம் நபாகுநம.  

வாதபித்த சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

கண்ைங்காலி (கண்ைங்கத்தரி) சிறுநதக்கு கதிக்கும் நகாை்ைம் 

காவரிசி (காரந்பாக அரிசி) பகாள்ளும் மிளகு நவரக்்பகாம்பு 

குதிவரவாலி மரமஞ்சல் சாத்திரநவதி பற்பைாகம் திரிபாவல 

விண்ைபதாரு பகாத்தமல்லி விைட்ுனு கிராே்தி இவவ கூை்நைன். 

கீழ்காய் பேல்லியுைன் பகாள்ளும் குரும்வப ேிலநவம்பு ஏை்டின் 

படிநய இவவபயல்லாம் எடுத்நத அஞ்சி களஞ்சியாகப் நபாை்நை ேீர ்

ோளி விைட்ு பபாருத்த உரியாய் மிகக் காய்சந்சன். அதனுைன் 

கூை்நைன் திப்பிலி இைட்ுக் குடிக்கில் வாத பித்த சுரங்கபளல்லாம் 

தணிே்திடுநம.  
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ய. 3. சன்னி வாதத்திற்கு குடிநீர ்

கடுக்காய் பேல்லி தான்றிக்காய் கமலம் தண்டு (தாமவரத் தண்டு) 

நதவதாரம் கடுக்காய் முத்தம் நவர ் ேீசவ்ச (மணக்கும்) அகிலும் 

சே்தனம் குநராசாணி நபயும் புநைால் அடுக்கும் பங்கம் பாவளயின் 

நவர ்பகரும் பவைப்ாலரிசி பகாள்நள. களஞ்சி ஓபராண்டு பகாண்டு 

ேறுக்கி இருோளி (அவர நபாத்தல் ேல்பலண்பணய்) உண்நண 

உளக்காய்ச ் காய்சச்ி. மருே்திடுகில் உள்நள ேின்ற சன்னிவாதம் 

உழல் களிசச்ல் ஓங்காளம் ஒரு ோளும் மீளாத சன்னி வாதம் மீளுநம.  

 வில்வாதி  ஊறல்.  

பேற்பபாரியும் சிறு பயறும் வில்வல (வில்வவ) முல்வல நேரிய சீர ்

ஏலமுைன் சுக்கு பேல்லி முற்பைநம இளேீரில் இரண்பைாண்ைாக்கி 

முற்றிய இளேீரில் கலக்கி வடித்து ஊற்றிக் பகாள்ள பசாற்பபரிய 

சத்தி குன்மம் சுரபமாடு சத்தி ஆதியாமுைன் கிறுகிறுப்பு உழவல 

மூசச்ு (அஸ்மா) தீரும்.   

விகாரசன்னிக்கு 

சுக்கு மிளகு திப்பிலியும் துய்ய கடுக்காய் இே்துப்பு மிக்க கடுக 

நராசவனயும் களஞ்சி ஒண்டு. பகாண்டு ஒக்க சரி பகாள்நள 

நேரவ்ாளம் ஒன்றுபைநவ இலுமிசச்ம் தக்க பழதத்ால் மிளகளவு 

உருண்வை தரியாதிடுகில் விநராசனநம. (பயன் தரம்) – பவே்ேீர ்

இதற்கு பரிகாரம் மிகுே்து பால்கஞ்சி உண்நண. –குளிரும்துய்ய 

வயிற்றில் விசாதி தீரும். 

ச.4. அழகிய பசாக்கக் குளிடக 

பகே்தம் திற்பிலி பவங்காரம் கிளறும் அசநமாதகமும் 

அரத்வதக்பகாத்த நேரவ்ாளம் மைநவ (நசரநவ) பாகல் 

சாற்றிலவரத்து உருண்வை பசய்து ேிரலில் உலரத்்தி இள பவே்ேீரில் 

பகாள்ள பதாே்தம் (பதாே்தரவு) பசய்யும் சுரமது உலவக விை்ை 

பதாவலயும்.  

காயா சுவாதத்துக்கு குளம்பு 

ஏலம் அதிமதுரம் பசங்நகாை்ைம் நதவதாரம் விலாவரிசி இலவங்கம் 

பசவ்ச ோகம்பூ நவரக்்பகாம்பு இே்துப்பு சிறுநதக்கு இலாமிசவ்ச 

நவர ் அமுக்கிறா நவர ் கறிப்பாவல நவர ் ஓபரான்று களஞ்சி 

பூசணிக்காய் சாறு ஒருவை்டில் பசுவின் பேய் ஒருவை்டில் 

பசுவின்பால் வாரத்்து அவரத்துக் காய்சச்ி வடித்துக் குடிக்க பல 

வியாதியும் தீரும். 
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5. பிறமிaம் எைட்ுக்கும் - (சீனி வருத்தம்) 

பால் பசாத்தி இவலவயப் பறித்து எலுமிசச்ங் காயளவு அவரத்து 

பசுவின் பாலில் குடிக்க எல்லாப் பிறமியமும் தீரும். இது வககண்ைது.  

 

வயிற்று வலிக்கு 

முருங்வகப்பூவவ வண்டுகை்டி அவித்து பிளிஞ்சி பபருங்காயமும் 

கூை்டிக் குடிக்கவும்.  

நநாவுக்குப் பத்துப் நபாை 

உளுே்து குரக்கன் பேல்லு கரும்புதத்ு ஒதியம் பிசின் விளாம் பிசின் 

நவப்பம் பிசின் மான் பகாம்பு இதுபவல்லாம் தீய வறுத்து பபாடி 

பசய்து மத்துப்புல்லு சாகம் விை்ைவரத்து அதன்பிறகு நகாழி 

முைவ்ைக்கரு வாரத்்தவரத்துப் பதத்ுப் நபாைவும். 

6. தம்பனம் 

பாவைவ்ை வைக்நக நபான நவர ்பிடுங்கி கன்னி நூலால் காப்புக்கை்டி 

மறுகிழவம பிடுங்கி ஆறுமணிநேரம் அவரயில்கை்ை தம்பனம். 

பித்தத்திக்கு, நசாடகக்கு மருந்து  

நதற்றாங்காவயக் பகாண்டுவே்து   இடித்து இப்படி மூன்றுோள் 

ோன்கு ோள் காயவவத்து இப்படி பற்பமாக்கி காஞ்ச தண்ணீரிநல 

கலக்கிக் குடிக்கச ்சத்தி எடுக்கும் வயிறு விடும். மாற்றுக் குளுே்த 

தண்ணீர ்உப்பு புளிப்பு தவிரக்்கவும். பத்தியம் பிடிக்கவும். விைாத 

சுரமும் விடும்.  

குைல் வாதத்திற்கு 

உத்தமாகாளிச ்சாறுளக்கு பசு பேய் உளக்கு பகாதிப்பித்து பத்துோள் 

ோவால் ேக்க மாறும். 

நவறு: - இலுப்வபப் புண்ணாக்கு சுைட்ு உளக்கு பசும்பாலில் குடிக்க 

மாறும். 

குைல் வாதத்திற்கு, வயிற்றில் வியாதிக்கு 

சீவலவய (மநனாசிவல) சுைட்ுக் கருப்புக்கை்டியில் குவழத்து 

eல்பலண்வணயில் தின்ன மாறும். 

பவள்வளக்காக்கணம், சமூலம் துவவத்து உரிசச்ாறு (பிளிே்த சாறு) 

நவப்பபண்வண கூை்டிக் குடிக்க மாறும்.  
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போசச்ிக்பகாழுே்து களல் (காவர) பகாழுே்து உவர ்சாறவன நவர ்

இவவ அவரத்து ேல்பலண்வணயில் குவழத்து விழுங்க மாறும்.  

வயிற்றில் வியாதிக்கு 

சாறவனசச்மூலம் அதிமதுரம் கூை்டி அவரத்து இள பவே்ேீரில் 

பகாள்ள வயிற்றில் வியாதிமாறும்.  

7. பபரு வயித்துக்கு 

மருதம்பைவ்ை பபாடி ோளி அளிஞ்சில் பைவ்ைப்பபாடி ோளி கராம்பு 

காரந்பாக அரிசி ஒருபபாடி மிளபகாருபிடி சுக்பகாருபிடி 

மஞ்சபளாரு பிடி சிவவத நவர ்ஒருபிடி ேத்வதசச்ூரிசச்ாறு மூன்று 

ோளி இே்தச ் சாற்றில் மருே்துகவளயிைட்ு –ஏழு ோள் பவயிலில் 

வவத்து ேன்றாய் உலரே்்த பின் எடுதத்ு பபாடி பசய்து ஒரு 

பவருகடிப் பிரமானம் தின்ன பபருவயிறுமாறும். 

சலக்கழிசச்லுக்கு - சக்கடர வியாதி- சீனி வருத்தம் 

ஆவிரம் நவர ் (பபான்னாவாவர) அதன் பைவ்ை மவல தாங்கி நவர ்

அத்திப்பைவ்ை மருதம் பைவ்ை கருநவலன் பைவ்ை ஓபரான்று 

ஆறுபலம் (சரிசமன்) கடுகு பேல்லி தான்றிவிவர ஓபராண்டு 

முப்பலம் (சரிசமன்) கூை்டி ோவல்பைவ்ை மஞ்சள் இதுவும் கூை்டி 

ஊறப்நபாைட்ு காபலான்றாய்க் காசச்ிக் குடிக்கவும் வியாதி ஆறும். 

வககண்ைது.  

மவலதாங்கி என்பது முசுைவ்ை பகாடிநபால் இருக்கும். கிள்ளினால் 

பால் வராது). 

துவாடலமறிக்க நவப்பகத்தி எண்பணய் 

உள்ளி பலம் - உ (2), சாறவன நவர ்பலம் - க (1) தயிர ்நவவள நவர ்

பலம் க (1) கள்ளிப்பால் முக்களஞ்சு சித்தாமணக்கம் எண்பணய் 

ோளி நசரத்்துக் காய்சச்ி உண்ண மாறும். பத்தியம். பவே்ேீர ்

பரிமாறவும். 

அவித்த சாதத்தில் இடுகுளிவகபயாண்டு பகாடுதத்ால் வகுதத்ு 

வலிக்கு திண்டு விடும். அமிரத் வல்லி (சீே்திக்பகாடி) தன்னில் 

பகாள்ளத் திறமாக வகுத்து வலி பதறித்நதநயாடும். பேஞ்சவைத்தல் 

நோவுக்பகால்லாம் பவற்றிவலயில் விை்டிடு உலகில் வாய்வு ேீங்கும். 

தவலகுத்துப் நபய்மயக்கு பபாருே்தி வருபித்தசச்ன்னி சகலதுக்கும் 

வாகுபபறு தும்வபச ் சாகத்தில் ோசிவழியாகிவிடு வாதநோக்கும் 

தாகமுறு காய்சச்லும் பபாருமலுக்கும் கருநவம்பின் பைவ்ையுைன் 

காயத்திலிை்ைால் ஆமணக்கம் எண்பணய் கூைட்ிப் பருகினால் 

வாய்முைக்கியநதார ் சன்னிக்கு பகாள்ளப்பா குக்குைத்தில் (நகாழி 
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இரத்தம்) இரதத்ம் தன்வனக் கூை்ை பகாடிதான மே்தம் தனக்குச ்

தாள் வில்லாத நதனுைநனபாகு காய்சச்ி தயவுைநன பகாடுத்திை்ைால் 

மே்தம்மாறும். வாளவளியிலா இைர ்காணும் சன்னிக்கு ேறுபேய்யில் 

விை்ைால் ோள் விைட்ு வே்த சுரே்தனக்கு ேீயும் ேயமுன்னி சங்கு 

கசாயத்திலிை்நை காைட்ுவாய் மூன்று ோநள.  

வே்த காய்சச்லுக்கு இதமுைநன காதில் காை்ைத் தீரும். நபாை்டிடும் 

வாசி அைச ் சன்னிக்கும் பபரும்புகழான திப்பிலிநயாடுள்ளி கூை்டி 

ோை்ைமுறு மிளகுைநன கசாயம் வவத்து ேயமாக இை்டிடு சன்னி 

தீரும். ோை்ைமுறு சலத்துத் சன்னி (சீனி வருத்தம்) Ngய்க்கரும்பு 

சாறுைநன பகாடு நவரத்த்ு வரும் சன்னிதாபனாடு சன்னி 

அவனத்தும் நபாகும். விவரவுைநன அமரத்்தியநதார ் சன்னி 

பசால்நவன். நதய்த்துவிடு உமிழ்ேீரில் அஞ்சலத்வத பதளிவாகும்.  

காதுவலி தீரநவண்டி மாத்தியநதார ் ேல்பலண்பணய் பவள்ளுள்ளி 

சாகம் (சாறு) காதிலிை typயும் நபாநம- நபாய்விடுங்காண் 

துளசிநவரக்்கசாயத்திலிை்ைால் நபாகாத சன்னி எல்லாம் 

நபாகுபமண்டு பசான்னாநர- பாகமாய் வே்த வாதசுரத்திற்கு 

பரிவான ேல்பலண்பணய் பரிே்பதடு நதடிவருவாய் நமனியுைன் 

(குப்வபநமனி) நவருங்கூை்டி சிறப்பாக இை்டிடுவாய் சன்னி தீரும். 

ோை்பைட்ு உரத்த காய்சச்லுக்கு ேன்றாக துளசி நவர ் கசாயத்தில் 

இை்ைால் ஓடிவிடும். தாமாக வே்த காய்சச்ல் யுத்த கண்ைமாவல 

மாறும் அனுமானங்நகள் வாைாத வைட்ு நவரச் ் சாறும் ேலமான 

ேல்பலண்பணய் தன்னில் வாபரன வாத்திடு வாகைப் பத்தில் 

பசால்லப்பை்ை பவை்டி (பவை்டி நவர)் வடிவான சகாயத்தில் 

இை்ைாயானால் ஓடுநம சன்னி தாநன.  

காணாறு நவம்பபண்பணய் தண்ணீரிலிை்ைால் கடிகடிதாய் 

ஓடிப்நபாகும் காணுங்காநணன். காணநவ வயிறுவிடும் 

முருங்கப்பைவ்ை கருதியநதார ் நவம்பின் நவரக்் கசாயம் கூை்டி 

நபணியநதார ் குளிவக பயாண்டு விடுவீராகில் நபதமுறு வயிறு 

விைட்ு பபரிநயார ்பசான்னார ்மாரணபமன வே்த சன்னிபயல்லாம் 

தீருமாம். (சீனி வருத்தம்)  

எதிர ்எடுப்புக்கு 

சித்தாமணக்கின் நவர ்பிடுங்கி நதால் சீவி அவரத்து ஒரு பாக்களவு 

தித்திப்பு கறுப்புகை்டியுைன் (பனங்கை்டி) கூை்டி இளபவே்ேீரில் 

பகாடுக்கவும். இதற்கு மாற்று ோவல் துளிர ் ஒரு பாக்களவு 

அவரத்துக் பகாடுக்க மாறும். 
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8. நவறு:- மநகாதரத்துக்கு எண்பணய் 

அகில் வசுவாசி கசந்சாலம் பசச்ிவல ோகம்பூ ஏலம் இலவங்கம் 

மாஞ்சில் அதிமதுரம் நதவதாரம் பற்பாைகம் சிங்கி மாஞ்சில் 

நகாை்ைம் இே்துப்பு பவறும் குரும்வப சதகுப்வப பசவ்வரளி கைல் 

நுவர கடுகுநறாசவன இவவ ஓபராண்டு களஞ்சி பபான் பமழுகு 

இனி நவர ்வவக சித்தாமை்டி நவர ்நபராமை்டி நவர ்முத்தக் காசு 

ேன்னாரி நவர ்பபான்னாவவர இளேீர ்ோளி பசும் பால் ோளி நமார ்

ோளி இருநவலி இலாமிசவ்ச தாமவர வவளயம் சீநதவியார ்

பசங்களுேீர ்இவவ ஓபரான்று ோளிசச்ாறு விைவும். பமழுகுபதத்தில் 

வடித்துப் எடுக்கவும். ேல்பலண்வணயில் காய்சச்வும்.  

விக்கலுக்கு 

மநனாசிவல திப்பிலி மிளகு விளாம்புளி பேற்பபாறி ஏலம் 

அதிமதுரம் ஒரு ேிவறக்பகாண்டு பபாடி பசய்து கருப்பை்டி கூை்டித் 

தின்ன விக்கல் மாறும். 

சுரத்துக்கு அய்யன் குடிநீர ்

திருக்பகாண்வை பைவ்ை நவர ் கற்றாளம் சருகும் பபருபி (பிரkp 

இே்துப்பு களிப்பாக்கு நதற்றாங்பகாைவ்ை நவரக்்பகாம்பு கடுகு 

நராசவன கடுக்காய் இரு களஞ்சி கூை்டி ோபலாண்ைாய் காய்சச்ிக் 

குடிக்கும்நபாது கடுகு நராசவன பபாை்ைணி கை்டிப்நபாைட்ு பின்பு 

எடுத்து குடிேீரில் கலக்கி குடிக்கவும். 

9. நவறு சன்னிக்கு புடக மருந்து  

பபருங்காயம் அபின் மஞ்சள் அசநமாதகம் திற்பிலி உள்ளி வசம்பு 

நவரக்்பகாம்பு முசுத்து முைவ்ை பன்றிக்பகாம்பு சே்ேி ோயகன் 

இவவகள் கூை்டி இவலசச்ாகம் உத்தமா காளிசச்ாறு குப்வபநமனி 

தயிரவ்வள சே்ேி ோயகன் இது கூை்டிச ்சீவலயில் வவத்து ேிழலில் 

உலரத்்திபின் கவைசச்ரக்குகவளச ் சீவலயில் வவத்து திரியாய் 

திரித்து வமபீலிவய (மயில் இறகு) நவப்பபண்பணயில் துவவத்து 

அதுக்குள் வவத்துப் புவகயிைவும் சன்னி ஒடுங்கும். 

நவறு –  

மாந்தத்துக்கு எண்பணய் 

பபாடுதவல முருக்கிவல போசச்ியிவல சூவரயிவல நவலிப்பருத்தி 

இவல அயமதாகk; வசம்பு சுக்குமிளகு பவங்காயம் கூை்டி அவரத்து 

ேல்பலண்பணயில் காய்சச்ிக் பகாடுக்கவும். 
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சுரத்துக்கு ஊறல் 

பங்கம் பாவள நவர ்நவரக்்பகாம்பு பாகாக முத்தக்காசுைநன அங்கம் 

பசாறியும் mfpy;; Ntரும் அவையநவ காய்சச்ிக் குடித்திடுகில் 

அங்கபமல்லாம் பசறிே்திருக்கும் சுர சூவல பபால்லாத நோய்கள் 

இவவ மீளும்.  

10. (ய) துவாடல மறிக்க  

வை்ைத்துத்தி இவல ஒருபிடி புழுங்கல் அரிசியுைநன விழுதுபை 

அவரத்து சிறுக மூன்று உறை்டி பண்ணி மண்நணாை்டில் சுைட்ு 

ேல்பலண்பணயில் நதாய்தத்ுத் (ேவனதத்ு) தின்னவும். 

நவறு 

மிளகு ேற்சீரகம் கருஞ்சீரகம் வசம்பு எருக்கிவலசச்ாறு பகாடி நவலி 

ஓபராண்டு களஞ்சி ேல்பலண்பணய் ஆமணக்பகண்பணய் எடுத்து 

பகாதிப்பித்து உண்ணவும் மாறும். 

சன்னி வாத சுரத்துக் ஊறல் 

சித்தாமை்டி நசாரவ்ில்லா முத்தக்காசு சிறு காஞ்நசான்றி ேன்னாரி 

சீே்தில் முன்னநம கூறின நவரக்்பகாம்பு நபராமை்டிபயாடு கடுகு 

நராசவன பகாள்நள- பகாள்ளு ேீர ்நதவதாரம் பகாதத்மல்லி nks;;;;;sNt 

இரு களஞ்சு விருப்புைன் இவவ தான் பகாண்டு அள்ளு ேீர ்ோளி 

விைட்ு அவமயநவ உரியால் காய்சச்ி துள்ளு நதன் திற்பிலி நதன் 

விைட்ு துலங்கநவ குடித்திைாநய. 

நவறு  

11. (யக) மூடளக்காய்சச்லுக்கு (மநலரியா காய்சச்ல்) 

முசுற்று முைவ்ைவய சீவலயில் ஊை்டி (பபாதிே்து) பசும்பாலில் 

ேசியம் விை மூவளக்காய்சச்ல் மாறும். 

நவறு பித்தத்திற்கு 

பன்னிரு களஞ்சி காஞ்நசான்றிநவர ்இரு தூளி ேீர ்விைட்ு உளக்காக 

காய்சச்ிக்குடிக்க பித்தம் சபிக்கும்.  

நவறு –  

ஆைாநதாவைச ் சமூலம் காசச்ித் நதறு சாம்பிராணியும் (பால் 

சாம்பிராணி) கூை்டிக்குடிக்க ேீண்ை ோள் பகாண்ை பித்தம் தீரும்.  

நவறு –  

தாமவரக்கிழங்கும் அறக்கீவரயும் கடுக்காயும் இவவ தனித்தனி 

ஊறவவத்து குடிக்க பித்தம் முறியும். 
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பகாளுவல் குத்துக் குளிடக 

பபருங்காயம் களஞ்சி -ச- (7) அரிதாரம் களஞ்சி - ச- (7) வாளம் 

களஞ்சி –உ- (2) வகயான் தகவர சாற்றிலவரத்து மிளகளவு 

உருண்வை திரை்டி சிநலை்டும சன்னிக்கு ஆைாநதாவை நவர ்

காஞ்நசான்றி நவர ் கசாயத்திலிைவும் உைக்ுத்துக்கு சுக்கு உள்ளி 

மிளகுகசாயம் ேல்பலண்வண கூை்டி இைவும். முைக்கு சன்னிக்கு 

ஆமணக்பகண்வணயில் பகாடுக்கவும். பகாளுவலுக்கு 

போசச்ியிவல அவித்த சாற்றில் இைவும். வயிற்றுவலிக்கு 

பவற்றிவலயில் இைவும். பேஞ்சு நோவுக்கும் பவற்றிவலயில் இைவும். 

தவலகுத்துக்கும் பிய்க்கும் பித்த சன்னிக்கும் கபால குதத்ுக்கும் 

தும்வப சாற்றில் ேய்யம் பண்ணவும். காய்சச்லுக்கு சுக்கு 

பபாருமலுக்கு நவப்பம் பைவ்ை கசாயமும் ஆமணக்பகண்வண 

கூை்டி இைவும். உள்நபாக சன்னிக்கு மாதுளம் பழசச்ாற்றில் இைவும் 

ஒன்வனவிை்ை காய்சச்லுக்கு (மநலரியா காய்சச்ல்) இசங்கம் நவர ்

கசாயத்தில் இைவும். மூவள உள் காய்சச்லுக்கு (மநலரியா) வகயில் 

கை்ைவும் வாய்வு சன்னிக்கு உள்ளி kpsF திப்பிலி கசாயத்திலிைவும். 

அயதி சன்னிக்கு நபய்க்கரும்பு சாறும் குப்வப நமனி நவர ்கசாயம் 

உரத்த காய்சச்லுக்கு rJsh (தூதுவவள) நவரக்்கசாயம் - 

கண்ைமாவலக்கு (பதாண்வைக்கழவலக்கு) வைட்ு நவர ் கசாயமும் 

ேல்பலண்பணய் உg;பு இைவும். வாத சன்னிக்கு பனமைவ்ை கசாயம் 

(18) சன்னிக்கு நவப்பபண்பணய் அசதி சன்னிக்குத்து பலஞ்சனம் 

(தீரும்) காதுவலிக்கு தயிரவ்ிளாசச்ாகம் ேல்பலண்பணய் மாற்று- 

இராக்காசச்லுக்கு துளசி நவரக்்கசாயம் உதயகாசச்லுக்கு 

ேல்பலண்பணய்யில் பகாடுக்கவும். பித்தக்காசச்லுக்கு தித்திமுவள 

பசச் இஞ்சி கசாயம் (தித்திமூவள) முவளயுைன் கூடிய சிநலை்டும 

சன்னிக்கு குப்பநமனி நவர ்கசாயம் பதாய்வுசச்ன்னிக்கு (ஆஸ்மா) 

முசுதத்ு முைவ்ை பிைமிைட்ு சுடுதண்ணீரில் அவரத்திைவும். 

சுடுசாம்பலில் அவித்து ேிறப்பாடு (பபரும்பாடு) பகாப்பாைட்ுக்கு 

இைவும் வயிறுவிை முருங்வகப்பைவ்ை நவப்பம் நவரக்சாயம் 18 

சன்னிக்கு முருங்வகநவர ் காண்வைநவர ் குதிவர வாலிநவர ்

உள்ளிேிலநவர ்முசுத்து முைவ்ை திப்பிலி காயம் பவளுத்தல் பிசின் 

நவப்பபண்பணய் தயிலம் வடித்திைவும். 

 

12. பபைக்ம் எழுப்பிக்குளிடக 

தூதுவள ஆைாநதாவை மாவிலங்வக போசச்ி உலர ்

காைட்ுக்காண்வை சிவனார ் நவம்பு ோயுருவி அரமூளி சாறவன 

நவலிப்பருத்தி குதிவர வாலி இவவ நவர ்உள்ளி சுக்கு அரத்வத 

அகில் பூத்தாம்பளம் பூனாகம் நகாளிக்காரம் திப்பிலி பவளுத்தல் 
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பிசின் கடுகு வாலுளுவவ வசம்பு சதகுப்வப இவவ சமன் கஞ்சா 

சாறு விை்ைவரத்து பாக்களவு உண்வை பசய்து உலரத்்தி சிறங்வக 

நவப்பபண்பணய் பகாதிக்க வவத்து உள்ளுக்கும் பகாடுத்து 

தானங்களிலும் பூசவும். ேசியம் விைட்ு சிரசிலும் பபாருத்தவும். 

உண்வையில் பாதி ேிவனவு அயரே்்தால் புவகக்கவும். 

வீக்கம் சத்திக்கு குளிடக 

அழிஞ்சில் நவர ் ோரக்்கரே்வத நவர ் அவுரி நவர ் பபருங்காயம் 

சமன்பகாண்டு ஆைட்ுக்நகாமியதத்ில் அவரத்து இலே்வதக்காயளவு 

உலரத்்தி இளபவே்ேீரில் பகாடுக்கவும். எல்லா வீக்கமும் மாறும். 

பலசுர குளிடக 

சுக்கு பேல்லி தான்றி கடுக்காய் பவண்காரம் களஞ்சி (1) மிளகு 

திப்பிலி பபருஞ்சீரகம் சாதிலிங்கம் பசவ்ச இஞ்சி பகாடிநவலி நவர ்

பகே்தகம் வசம்பு சரக்கு ேிவற களஞ்சி க (1) ஆமணக்க முதத்ு 

வாளம் களஞ்சி பசவ்சத்நதனிலவரத்து பிறகு எலுமிசச்ம் புளி 

விை்ைவரத்து பயறளவு உருண்வை பசய்து உலரத்்தி தினக்காய்சச்ல் 

குவலப்பன் மயிற்குற்பறறிஞ்சக்காசச்ல் (தினுக்கிைட்ு பயரே்்தநபாது 

வரும் காசச்ல்) லுக்கு போசச்ியிவலசச்ாற்றில் பகாடுக்கவும். முவற 

பவதுப்புக்கு தயிரந்வவளசச்ாற்றில் பகாடுக்கவும். இரண்டுக்கும் 

மாற்று புளி இவலசச்ாறு கூதல் பகாண்ை காய்சச்லுக்கும் வயிறு 

சுடும் காய்சச்லுக்கும் வைட்ுக்காய் சாற்றில் பகாடுக்கவும். 

உதறலுைன் வாற காய்சச்லுக்கு நதாைம் Gspapல் பகாடுக்கவும். 

சத்திபகாண்ை காய்சச்லுக்கு சுக்கு ேீரில் பகாடுக்கவும். ேீலபித்த 

சுரத்திற்கு தம்பலகுருமிசச்ம் சாற்றிலிைவும். பித்த 

சிநலை்டுமக்காய்சச்லுக்கு வகயான் தகவர சாறுபிளிே்து 

பகாடுக்கவும். சன்னிக்கும் பலவித காய்சச்லுக்கும் சுக்கு ேீரிலிைவும். 

தவலசுற்றி வயிற்றுப்நபாக்குக்கு முருங்வக இவலசச்ாற்றில் இைவும். 

 

பிறநமகம் வயிற்றுப்புண்ணுக்கு நசரட்வ 

சாதிக்காய் கராம்பு வசிவாசு அயமதாகம் கஞ்சா இவவ ஓபரான்று 

களஞ்சி க (1) அபின் களஞ்சு – கால்- நதால் நபாக்கின எள்ளு – 

பகாதத்ு. க (1) உறுண்ை பனங்கை்டி பலம் உ (2) எள்ளும் 

பனங்கை்டியும் நசரத்்து சரக்கயும் பபாடி பசய்து நமநல தூவி நசரத்த்ு 

திண்ணவும் சவமயமைட்ும் அே்திக்கும் காலநமயும் 

பகாைவ்ைப்பாக்களவு திண்டு பவே்ேீர ்குடிக்கவும். 
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13. பநஞ்சு நநாவுக்கு  

குமுளம் பைவ்ைவய அவித்த தண்ணீரில் பவள்ளுள்ளி கடுகு 

பபருங்காயம் வசம்பு சாணிப்பாகக் காய்சச்ி பேஞ்சிற் நபாைவும். 

உள்ளுக்கு பகாடுக்க மருே்து பசவ்விளேீவரத் துவவத்து அவித்துப் 

புளிே்து கருங்குறவவ (கறுங்கறுப்பன் பேல்) பேல்லரிசி மாவில 

களிக்கல் ேல்பலண்வணயில் தின்னவும். 

சந்து குத்தினதுக்கு மருந்து (விசப் பூசச்ி) 

அவுரி நவர ்காவிளா நவர ்மிளகு மஞ்சள் வசம்பு உள்ளி இவவ பபாடி 

பசய்து நவப்பபண்பணய்பதளிதத்ுக் காய வவத்து பவற்றிவல 

பவடித்த பதத்தில் இறக்கி தூவளப்நபாைட்ு ஆற்றிக் குத்தின 

இைத்தில் நபாைவும். பத்தியம். வகப்பு புளிப்பு இனிப்பு தவிரக்்கவும்.  

பிறமிசத்துக்கு 

பவள்வளக் குே்திரிக்கம் பபாடி பசய்து ntUfbg; பிரமாணம் மூன்று 

நகாழிமுைவ்ை பவள்வளக் கருவில் மூன்று ோள் மூன்று நேரம் 

குடித்து உப்பு புளியும் தவிரக்்கவும். பசவ்சத் தண்ணீர ்முழுகவும்.  

14. பிடிப்புக்கு குத்துக்குளிடக. 

பிடிப்புக்கு பசப்பு பேருஞ்சில் மூலத்துைநன பிடுங்கித் துவவத்துப் 

பசுப்பால் அல்லது இளேீரில் குடிக்கவும். உப்பு புளி தவிரக்்கவும். 

குளிரே்்த தண்ணீர ்முழுகவும்.  

நவறு- 

சுக்கு உள்ளி கடுக்காய் திப்பிலி நபரரத்வத கற்பூரம் இே்துப்பு 

கராம்பு வசுவாசி கருஞ்சீரகம் மிளகு வால்மிளகு காரந்பாக அரிசி 

அமுக்கிறா கடுகு உத்தமாகாளிசச்ாறு விை்ைவரத்து இலே்வதக் 

காயளவு உருண்வை பசய்து ேிழலிலுலரத்்தி உள்ளுக்கு ஒரு 

உருண்வை பவே்ேீரில் குடிக்கவும். குத்துகிற இைத்தில் அநத சாற்றில் 

பாகுகாய்சச்ிப் பூசவும். குளிவக ஒன்று தூளாக்கிப் நபாைவும். 

பவே்ேீர ் பரிமாறவும். கயநராகக் காரருக்கு காயச ் சை்டியில் 

கை்டியுப்பு வறுதப்தடுதத்ுப் நபாைட்ு அே்தச ்சை்டியில் ஓமம் வறுத்து 

பசவ்விளேீர ் - க (01) பகாத்துவிைட்ு சரியாகக் காய்சச்ி அே்தி சே்தி 

ஏழு நேரம் குடிக்கவும். உப்பு வறுத்துக் கை்ைவும். புளி தவிரக்்கவும். 

முகிலி இவல தண்ணீர ்வாரக்்கவும்.  
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யரு-15 

பபரும்பாைட்ுக்கு 

ஆவாரம் நவரப்்பைவ்ை இே்துப்பும் கூை்டி எருவமநமாரில் 

பகாடுக்கவும். பபரும்பாடு தீரும். 

நவறு காதுநகளாடமக்கு 

பூமத்தங்காய் முகிழ் திறே்து உள்நசாத்திவய எடுதத்ு அடுப்பிநல 

நவகவவத்து அப்படிநய எடுத்துப் பிளிே்து காதில் விை்ைவைக்கவும். 

காதுநகளாவம மாறும்.  

பைர ்தாமடரக்கு (நதமல்) 

ேல்லபலண்பணய் உளக்கு அதிமதிரம் (பவள்வளக் குன்றுமணி நவர)் 

ஒரு சிறங்வக சீரகம், களஞ்சி அ (8). மிளகு காற்களஞ்சி இவவ 

பிைமிைட்ு இடித்து எண்பணயில் நபாைட்ு ஒவ்பவாரு சிப்பிளவு 

குடிக்கவும். அவரக்பகாதப்தண்பணய்க்கு மதுரம் களஞ்சி (உ) 2 

சீரகம் களஞ்சி க (1) மிளகு (16) நதசிப்புளி பூசணிக்காய் சுவரக்காய் 

வினாகிரி கஞ்சி இைவும். kpsF ேீரும் நசாறும் சாப்பிைவும். வககால் 

பிடிப்பு மூலாக்கினியால் வருகின்ற விசாதி எல்லாம் தீரும்.  

சன்னிக்கு 

ோய்க்கடுகு நவலிப்பருத்தி முடிதும்வப எருக்கிவல தயிரந்வவள 

இவவ சமூலம் (நவர ் காய் பூ தண்டு) மாவிலங்கப்பைவ்ை 

முருக்கங்கப்பைவ்ை உள்ளி வசம்பு சுக்கு திப்பிலி மிளகு சரிசமன் 

பகாண்டிடிதத்ு வண்டு கை்டி அவித்து சரிவரமைட்ும் ஆவிபிடிக்க 

சன்னி இறங்கும். வககண்ைது.  

சன்னிக்கு துவாடல 

பருத்திக் பகாைவ்ையில் மைட்ுமை்ைாய் தண்ணீர ் புகைட்ி துவவத்து 

அே்தத் தண்ணீரில் இரண்டுபிடி பூவனக்களசச்ி பகாழுே்து ஒரு 

சிறங்வக கடுகு தண்ணீர ் விை்ைவரத்து குளம்பாக்கி பசவ்சயாக 

நவது துவாவல நபாைவும். சுகங்காணும். அல்லது ேித்திவர 

வருவதற்கும் ேல்லது.  

யசா (16) காயம் மருந்து 

முருங்வகமுத்து ஆமணக்கம் முதத்ு பசவ்ச விவத (14) சீனக்காரம் 

நேரவ்ாளம் கஉ (12) எருக்கலம் பாலில் அவரத்துப் நபாைவும்.  
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நகாடள சளி இறக்க 

வகயான் தகவர தூதுவவளப்பழம் கறுதத்க் கரும்பு அல்லது 

கற்கண்டு சீனி இளேீர ் ஆவின்பால் பேய்க்பகாைவ்ை ஏலம் 

சாதிக்காய் இே்துப்பு அத்தி திப்பிலி சே்தணம் சரிசமன் 

எவைபகாண்டு இடித்து பபாடி பண்ணி பாகுகாய்சச்ிக் பகாடுக்கவும்.  

நகாடளக்குத்துக்கு 

பேல்லி தான்றிக்காய் கடுக்காய் இருசீரகம் ஓமம் இே்துப்பு 

அதிமதிரம் அமுக்கிறா தூதுவவள நவர ்காய் பழம் ேன்னாரிநவர ்

வைட்ுநவர ் நததத்ாம்பழம் உள்ளி திப்பிலி பிைமிைட்ுத் நதன் 

ேறுபேய்யில் குளப்பி இரண்டு நேரம் பவருகடி பகாடுக்கவும்.  

நகாடளக் குத்துக்கு மறுமருந்து 

ேற்சீரகம் ஏலம் இலவங்கம் திப்பிலி இலாமிசவ்ச மிளகு ஓபராண்டு 

களஞ்சி –நு-03 சீனி இறாத்தல் கற்கண்டு இறாத்தல் பால் அவரத்து 

ஆவின் பேய் கால்பகாத்து ேீற்றுப் பூசனிக்காய் க (1) பவை்டிக் 

காயவவத்து பபாரித்துத் தூள் பசய்து மருே்து பிைமிைட்ு 

குளம்பாக்கித் தின்னவும்.  

முரசழிவுக்கு (முரசு கடரதல்) 

ஆலங்பகாழுே்து நவரப்்பைவ்ை எருக்கலநவரப்் பைவ்ை மருதம் பைவ்ை 

கருங்காலி மருக்காவர எைப்ைான்றாக்கி (எைட்ு மைங்கு) தண்ணீரில் 

நபாைட்ு ஒரு மைங்காககக் காய்சச்ி பகாப்பளிக்கவும்.  

நவறு  

கண்ணில் கம்பு டதத்தால் 

துவரே்துளிர ்ோவல் துளிர ்குறிஞ்சா இவல மிளகு 03 ேசியத் தை்டி 

முவலப்பாலில் ஊை்டி கண்ணில் புளியவும்.  

யஎ (17) 

மண்டை சூடல திரிகபால கரப்பனுக்கு 

இதரம் அரிதாரம் காே்தம் பகே்தகம் மநனசிவல ஒருேிவற பகாண்டு 

மதுமத்வத நவலிப்பருத்தி போசச்ி இவல ஒவ்பவாரு சாறு சீவலயில் 

உருை்டி காயவவத்து இே்தச ் சாற்றில் மருே்தவரத்து திரி பசய்து 

ோசியில் புவகக்க பீனிசம் மண்வை சூவல ோசி அவைப்பு 

மண்வையில் பாரம் மண்வை நோய் சகலதும் தீரும்.  
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கபால கரப்பன் காதடைப்புக்கு 

மிளகு உ (2) பகாத்து உ (2) பகாதத்ுத் தண்ணீர ்ஒன்றாய்க் காய்சச்ி 

பமாசு பமாசுக்வக சாறு பகாத்து க (1) குளம்பாகக் காய்சச்ி வதலம் 

தப்பி மூன்று ோவளக்கு ஒருக்கால் மூன்று முழுக்கு முழுகவும். 

பவே்ேீர,் தண்ணீரால் களற்றவும்.  

மூணுமுழுக்கு நவறு மருந்து 

வசம்பு பகாத்தமல்லி மிளகு கருஞ்சீரகம் நகாமியத்தில் அவரத்து 

மூன்று முழுக்கு முழுகவும்.  

தடல குத்து குடைசச்ல் காதடைப்புக்கு மருந்து 

ஆவின் நகாமியம் ஒருோளி மிளகு பகாதத்ு (உ2) இரண்டு பகாத்து 

தண்ணீர ்நசரத்்து ஒன்றாகக் காய்சச்ி   பசுப்பால் பகாத்து ேறுபேய் 

பகாதத்ு நசரத்்துக் காய்சச்ி பதத்தில் வடித்து தவலயில் வவக்க 

குத்துக் குவைசச்ல் மற்றும் கரப்பன் இவவ தீரும். காதவைசச்ல் 

மாறும்.  

நவறு 

பவள்வளக் காக்கணம் நவர ்காண்வை நவர ்ஒவ்பவாரு பிடி உள்ளி 

மிளகு சுக்குக் கடுக்காய் இவவ அவரத்து ோபலான்றாய்க் காய்சச்ிக் 

பகாடுக்கவும்.  

யஅ (18) 

வாதத்திற்கும் பல வியாதிக்கும் பபாதுவான எண்பணய் 

போசச்ி மாவிலங்வக ேீரம்ுள்ளி பபான்னாங்கண்னி japu;Ntis 

பருத்தி ஆமணக்கு கான்வை காதப்தாை்டி பகாடிநவலி வாதமைக்கி 

எருக்கிவல ஓபராண்டு ோளி சாறு fhz;il  போசச்ி பபருமருே்து 

குதிவர வாலி காைட்ு மல்லிவக சிவவத முருக்கு ேன்னாரி 

முத்தக்காசி இலாமிசவ்க பபரும் குருே்து சன்னி ோயகன் இவவ 

ஒவ்பவான்றும் காசிவை (1 களஞ்சி) பகாள்ளவும். 

நவறு 

நேரவ்ாளம் கடுக்காய் உள்ளி பவே்தயம் அசமதாகம் நவப்பம் பிசின் 

சாறவணக் கிழங்கு அவரதத்ுக் கவரத்துக் காய்சச்ி 

ஆமணக்பகண்பணயில் பகாடுக்கவும்.  

 

 

 



Copyright @ 2022 Eastern University Sri Lanka 

மலம் சலம் மறிப்புக்கு 

ஆமபணக்பகண்பணயும் ஆவின் பேய்யும் காய்சச்ி இளஞ் சூைாக 

நமல் வயிறும் கீழ் வயிறும் பூசவும். பிறகு ஆமணக்கம் பருப்பு ஒரு 

பிடி நேரவ்ாளம் பருப்பு ோலுபிைமிைட்ு இே்துப்பு கடுகுநராசவன 

பபருங்காயம் உள்ளி அவரத்து இளேீரில் பகாடுக்கவும்.  

நவறு 

திராய் நவரும் காக்கணம் நவரும் உள்ளி வசம்பு அவரத்து காய்சச்ிக் 

பகாடுக்கவும். நுணாவிவலசச்ாறு சிறங்வக களல் பகாழுே்து களஞ்சி 

மிளகும் அவரத்து காய்சச்ிக் பகாடுக்கவும்.  

கற்பத்தில் பல வாய்வுக்கும் 

திரிவாசி நகாை்ைம் குங்குமப் பூ ஓமம் அவவர பவல்லம் பைவ்ை 

இவவ மாவாக்கி ேல்பலண்பணயில் கிண்டித் தின்னவும்.  

நவறு 

சன்னிக்குக் பகாதி எண்பணய் 

தயிரவ்ிளா உத்தமாகாளி குப்வபநமனி மாவிலங்வக எரிக்கிவல 

சாறவண முருங்வக காண்வை சன்னிோயன் ஈசுரமூலி உலர ்

தூதுவவள அவுரி நவர ் காதப்தாைட்ி இவல நவர ் உள்ளி வசம்பு 

இருசீரகம் திப்பிலி பகாத்தமல்லி சதகுப்வப கடுகு நவரக்்பகாம்பு 

இவவ நவரும் சரக்கும் பவவ்நவறாக எடுத்து வவத்து 

நவப்பபண்பணய் பவற்றிவல வடித்த பதத்தில் இறக்கி தூளும் 

சரக்கும் நபாைட்ு பபாருத்தி உள்ளுங் பகாடுக்க சன்னி தீரும்.  

கிரந்தி எண்பணய் 

பசங்கத்தாரி பகாசச்ி முைக்பகாதத்ான் மூன்றும் சமமாக களஞ்சி 

நவரும் இவலயும் புங்குநவர ்இசங்கு நவர ்பீசச்ு விளாத்தி நவரும் 

இவலயும் கிரே்தி ோயகன் சமூலம் பசருப்படி சமூலம் ேீரம்ுள்ளிச ்

சமூலம் நவலிப்பருத்தி நவர ்பவள்ளறுகு சமூலம் சிவனார ் நவம்பு 

கண்ைங்கத்தரி நவர ் நவம்பாைல் அவவர திப்பிலிமூலம் 

கடுகுநராசவன பீ ehwp இருசீரகம் பசஞ்சே்தணம் வசம்பு பசவ்வள்ளி 

ஆமணக்பகண்பணய் ஏழு கசாயம் இைட்ு பமழுகு பதத்தில் காய்சச்ி 

வடித்து உண்ணவும். பத்தியம் பிடிக்கவும். 
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காதில் பவடி சன்னிக்கு 

சுக்கு மிளகு திப்பிலி உள்ளி வசம்பு கடுக்காய் சாதிக்காய் கராம்பு 

வசுவாசி ஏலம் இலவங்கம் மாசாக்காய் வகப்பு களிப்பாக்கு 

பபருமருே்து நவர ்பவல்லம் பைவ்ை ேன்னாரி பகான்வறக் கடுக்காய் 

எருக்கவல விளாவிவல நவர ்வவகக்கு ஒநர அளவாக எடுத்து குள 

ேண்டும் நசரத்த்ு நவப்பபண்பணய் ேல்பலண்பணய் அவர ோளி 

விைட்ு பதமாய்க்கி காய்சச்ி வடித்து தவலயிலும் நதய்த்து காதிலும் 

அவைக்கவும்.  

பவடி சன்னிக்கு எண்பணய் 

ேல்பலண்பணய் திப்பிலி அதிமதிரம் உள்ளி பவவ்பவள்ளி 

பகாத்தமல்லி அசமதாகம் ேற்சீரகம் சதகுப்வப மிளகு வகப்பு 

நவம்பாைல் பவளுத்தல் பிசின் ோயுருவி நவர ் சீநதவியார ்

பசங்கழுேீர ்தூதுவவள ேன்னாரி ேிலக்குமிழ் உத்தமாகாளி அவவர 

நவர ்கூை்டிக் காய்சச்ி காதிலிைவும்.  

காதுக்கு சீழ் வடிதல் 

வைட்ு நவர ்முருங்வக நவர ்முருங்வகயிவலசச்ாறு உள்ளி வசம்பு 

குளேண்டு நவம்பபண்பணயில் காய்சச்ி தண்ணீர ் இல்லாமல் 

காதிலிைவும்.   

நாசிப்பிடிப்புக்கு (நாசி வீக்கம்) 

இதரம் பகே்தகம் சாதிலிங்கம் அவின் குே்திரிக்கம் பாசாணம் 

ஆவின் பேய்யில் அவரத்து விரவாளிப்பை்டில் தைவி ேிழலிலுலரத்்தி 

பேய்யில் நதாய்த்து பகாழுத்தி நூற்றுவிை்டு மூக்கில் குழல் வழிநய 

மூக்கில் விைவும். பத்தியம்; முருங்வகயிவல காய் பசுப்பால் பேய் 

நகாழி முைவ்ை – திரிவய நூற்று ஆற்றிக் பகாள்ளவும். 

நவறு 

அரிதாரம் சவுக்காரம் இே்துப்பு சிறுபயறு திற்பிலி மஞ்சள் - க- உ 

(11களஞ்சி) எைப்ைான்றாக்கி காய்சச்ி உள்ளுக்கும் வாய் 

பகாப்பளிக்கவும். 
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உய -20 

நவறு 

இளேீர ்பவற்றிவல வகயான் தகவரசச்ாறு பசுப்பால் எலுமிசச்ம் புளி 

ஓபராண்டு பகாதத்ு மிளகு சிறங்வக பாலில் அவித்துக் பகாள்ளவும். 

பசங்நகாை்ைம் பசஞ்சே்தனம் நதவதாரம் அதிமதுரம் வாலுளுவவ 

பவை்பாலரிசி கராம்பு திற்பிலி மூலம் நகாைை்ம் தற்நகாலம் 

பசண்கப்பூ பகாதத்மல்லி கருஞ்சீரகம் அசமதாகம் ஓபராண்டு ஒரு 

ேிவரயாய் எடுதத்ு அவரத்து கவரத்து பதத்தில் வடித்து தவலயில் 

வாரக்்கவும் ேீரப்ாய்சச்ல் கண்பணரிவு ோசிேீர ் விழுவது தும்மல் 

ேீரச்ச்ியாப் பீைனம் மண்வைக்கரப்பன் சூவல மாறும். 

நவறு – அஞ்சனக்கலிங்கம் 

திரிகடுகு வசம்பு உள்ளி சிறே்த சாறவனக்கிழங்கும் அவித்துக் 

காவல நேரம் நேரவ்ாளம் வித்து கடியநதார ்தவல அரப்பு தானும் 

கூை்டிநேராகச ்சிறுக பவை்டி நதசிக்காய் பிழிே்து  வவத்து அே்தப் 

Gspவய விைட்ு பக்குவமாய் அவரத்துருை்டிக் கண்ணில் நபாநைன். 

நபாை்ை பின் கபால சன்னி மண்வை சூவல பபாருத்தமில்லா 

முகநராகம் வாைை்மில்லா ஒரு தவல வலி மருண்ை சன்னி நபய் 

நபாக்கும். 

நவறு 

மநகாதரக்கரப்பன் வீக்கத்துக்கு நவறு – பவளவால் ஒை்டி இவல 

ேீரம்ுள்ளி இவல ோைஞ் சுவர இவல ஆைட்ுக் நகாமியம் இே்துப்பு 

பணவிவை திற்பிலி பணவிவை இவவ பகாண்டு குடிேீர ்காய்சச்ிக் 

பகாடுக்கவும். 

21. வீக்கத்துக்கு குடிநீர் 

ஆடு தின்னாப் பாவல காஞ்நசான்றி குப்வபநமனி பிரமி இவல 

இவவ ஓபரான்று பிடி கடுக்காய் எைட்ு சுக்கு நதால் சீவி வகப்பிடி 

திற்பிலி இே்துப்பு கருஞ்சீரகம் ஓபராண்டு களஞ்சு (-க- 01) ோளி 

தண்ணீர ் விைட்ுவிைட்ுக் காய்சச்ி மூன்று ோள் ஆறு தியாலம் 

காற்பகாத்தளவாகக் கண்டு ஆறுபடி திற்பிலி இே்துப்பு பபாடி 

இைட்ுக் குடிக்க மாறும். 

சிவடத குடிநீர ்

பசவ்வியம் திற்பிலி கண்ைங்கதத்ரி முத்தக்காசு. கற்கைகசிங்கி 

நதவதாரம் பகாடிநவலி சித்தாமை்டி நவர ்சுக்கு மிளகு மரமஞ்சள் 

சீே்தில் ஆைாநதாவை சிறுநதக்கு ோய்நவவள நகாைை்ம் சிறுமூலம் 

பகரும் புயத்திற்பிலி பகாத்தமல்லி இவவ எைப்ைான்றாகக் காய்சச்ி 
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குடிக்கவும். – பித்த சுரக் குடிேீர ் நகாை்ைம் சுக்கு மவலதாங்கி 

இலாமிசவ்ச நவர ்முத்தக்காசு. சிறு காஞ்நசான்றி நவர ்வல்லாவர 

இவல அத்திப்பைவ்ை ஓபராண்டு களஞ்சு (4) ஒன்றாய்க் காய்சச்ி 

பகாடுக்கவும். 

நவறு உதரக்களிசச்ல் தாகம். வறை்சி. என்பன தீரும்.  

உய 22 

சுரத்துக்கும் வயிற்றுக் களிசச்லுக்கும் 

கடுக்காய் கடுகுநறாசவன பகாத்தமல்லி சிறுநதக்கு சிவவத பயறு 

சிறு காஞ்நசான்றி ேிலநவம்பு சே்தனம் இவவ ோபளான்றாய்க் 

காய்சச்ிக் பகாடுக்கவும். 

நாலாம் முடறக்காய்சச்லுக்கு (மநலரியா) 

கஞ்சா அவின் மிளகு எழுமுவறயாக வறுதப்தடுதத்ு ேீற்றுப் 

பூசணிக்காவய பவை்டி சாறு பிளிே்து விை்ைவரதத்ு மிளகளவு 

உருண்வை பசய்து மூன்று சுரதத்ுக்கும் பவே்ePupல் பகாடுக்கவும். 

நவறு 

நகாவளக்கு – அதிமதுரம் களஞ்சி கஉ (11) உலுவா களஞ்சி-ங (3) 

நதங்காய்ப் பால் சீனை்டிப் பசவ்ச அரிசி கூை்டிக் கஞ்சிக் காய்சச்ிக் 

குடிக்கவும்.  

பகற்பளிக்கு குடிநீர் 

சுக்கு கடுக்காய் களிப்பாக்கு கருநவப்பிவல ஓபரான்று ங- (3) பலம் 

இருோளி தண்ணீர ்உளக்காக்கி பகாடுக்கவும். பவதுப்பு மாறும்.  

சுரத்துக்கு குடிநீர ்

நகாை்ைம் இருநவலி சுக்கு நதவதாரம் சிறுகாஞ்நசான்றி நவர ்வைட்ு 

நவர ்ஆைாநதாவை நவர ்சீே்தில் இலாமிசவ்ச கண்ைங்கத்தரி நவர ்

ோபளான்றாய்க் காய்சச்ிக் குடிக்கவும். வககண்ைது. 

வீக்கம் பலதுக்கும் நகாமியக் குடிநீர் 

நதவதாரம் ேிலநவம்பு பற்பைாகம் சீே்தில் நபய்ப்புைவல ோவல் 

துளிர ் அத்திதத்ுளிர ் அரசற்துளிர ் இத்தித் துளிர ் மாே்துளிர ்

முத்தக்காசு ஓபராண்டு களஞ்சி – ங- 3 ோபளான்றாய்க் காய்சச்ி 

பகாடுக்க தீரும் வியாதி. வயிற்று பபாருமல் களிசச்ல் தாகம் 

அருவருப்பு பதாய்வு(ஆஸ்மா) காய்சச்ல். தவலக்கணப்பு இவவ- 

வககண்ைது. 
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உநு 23 

வீக்கம் பலதுக்கும் நகாமியக் குடிநீர் 

சித்தாமை்டி சீே்தில் பவள்வளச ் சாறவன நவர.் ஓபரான்று இரு 

களஞ்சு- கடுக்காய் எைட்ு இவவ ேறுக்கி ோளி பசுவின் நகாமியம் 

விைட்ு தூளாக்கி மூண்டு ோள் அே்திசே்தி குடிக்கவும். வீக்கம் மாறும். 

இது வககண்ைது. கிரே்தி பகாண்ை உணவு புளி தவிரக்்கவும். 

நவறு 

குப்பிளா பிரமி இசங்கு வவ்வாபலாை்டி எருவம முல்வல ேீரம்ுள்ளி 

ஓபராண்டு திமிறு பிடி பகாண்டு வசம்பு களஞ்சி உ- 2 அரத்வத 

களஞ்சி (உ-2) மிளகு சிறங்வக உள்ளி சிறங்வக கடுக்காய் -யரு (15) 

இவவ தை்டிப்நபாைட்ு (ய-10) படி தண்ணீர ் விைட்ு 

ஒண்ைவரப்படியாய்க் காய்சச்ி ோபளாண்டுக்கு சற்றுசச்ற்நற 

குடிக்கவும். வககண்ைது. 

நவறு 

மஞ்சள் காமாடளக்கு- மஞ்சள் காய்சச்ல் 

சீனி பலம்- கை்டி உப்பு களஞ்சி – க 01 தூளாக்கி சீனியில் நபாைட்ு 

தண்ணீர ்விைட்ு கலக்கி மூன்று தியாலம் குடிக்கவும். வக கண்ைது 

உவாந்தி அருவருப்புக்கு குடிநீர் 

கண்ைம் கத்தரி நகாை்ைம் முத்தக்காசி சிறுகாஞ்நசான்று சீே்தில் 

பற்பாைகம் சிறுநதக்கு ேிலநவம்பு களஞ்சு – உ- எைப்ைான்றாக்கி 

காய்சச்ி பகாடுக்கவும். 

நவறு 

நாவறை்சிக்கு 

மண்பாவனயில் சே்தனம் தப்பி உள்ளும் தைவி உமிக் காே்தலில் 

கவிழ்தத்ு சிக வறுத்துக் பகாண்டு குைத்தில் தண்ணீரவ்ிைட்ு 

ஆறமுதநல கறுவாத்துளிர ் மாே்துளிர ் பகாத்தமல்லி வறுத்து 

இலாமிசச்ம் நவர ் நதனிவவ கூைட்ி ேன்றாகக் கலக்கி ேன்றாக 

வடித்துக் பகாண்டு குடிக்கவும். உவாே்தி விக்கல் சளிசச்ல் (சளித ்

பதால்வல) ோவறை்சி உழவல பதபதப்பு இவவ தீரும். 
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உறு (24) 

சுரத்திற்கு கருக்கல் 

திப்பிலி அசமதாகம் உள்ளி வசம்பு பகாத்தமல்லி பவனஓவல 

தளப்பத்து ஓவல தண்ணீர ் விைட்ுக் காய்சச்ி பததத்ில் இறக்கிக் 

பகாடுக்கவும்.  

நவறு சுரத்திற்கு 

சுத்த பேற் பபாரியும் சுக்கும் குவவள நவரும் கூை்டிக் காய்சச்ிச ்

குடிக்க சத்தி அருவருப்பு தாகமும் தீரும்.  

உதர வாயுவுக்குக் குடிநீர் 

பருத்தி இவல புளி இவல வகயான் தகவர எலுமிசச்ம் புளி 

ஓபராண்டு களஞ்சி எடுத்து கருஞ்சீரகம் நகாை்ைம் ஏலம் அதிமதுரம் 

பபருங்காயம் அவின் இவவ களஞ்சி ங (3) இரும்புக்கிை்ைம் களஞ்சி 

–ங-(3) ஊசிக்காே்தம் மிளகு உள்ளி களஞ்சி –ங-(3) களஞ்சி கல்மதம் 

பவடி உப்பு இவவ கூை்டி மூன்று ோள் ேிலத்திற்குள் புவதத்து எடுத்து 

அவரத்து குன்றிமணியளவு உருை்டி ேிழலில் உலரத்்தி ஏழு ோள் 

மூன்று நேரம் பவே்ேீரில் குடிக்கவும். முருங்வகக்காய் 

பபான்னாங்காணி சாம்பல் வாவழக்காய் உரும்பிரக்கி (திராய்) 

சுறாக்கருவாடு ஆறும். உப்பு புளி தவிரக்்கவும். அவைப்பு பசங்கமாரி 

மூலவறை்சி மஞ்சள் காமாவல வயிற்றுநோவு தவலசுற்று இவவ 

தீரும்.  

உரு (25) 

காயம் வீக்கத்திற்கு 

திராய் இவல ேிவறய எடுத்து அவித்துப் பிளிே்து உள்ளி மிளகு 

ஒவ்பவாரு சிறங்வக பகாண்டு அே்தச ் சாற்றில் அவரத்து 

குளம்பாகக் காய்சச்ி அே்தியில் ஏழு நேரம் உண்ண 

வயிற்றுப்புண்(அல்சர)் கைட்ுப்பை்ை கள்ளத ் தண்ணீர ் உதிரமும் 

காயம் வீக்கம் தீரும். சலமுங் களியும்.  

குடிநீர் அல்சர் 

ேீர ்முள்ளி ஓரத்தண்டு ஆடுதின்னாப் பாவல பீசச்ு விளாத்தி பனம்பூ 

இசங்கு வீop பவளவால் ஒை்டி கடுக்காய் மிளகு உள்ளி சுக்கு எைட்ு 

களஞ்சி காய்சச்ிக் குடிக்கவும்.  
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நவறு வீக்கத்திற்கு 

ேிலப்பாகல் பபாரிகாரம் பவளவால் ஒை்டி கருநவப்பிவல 

திருக்பகான்வற திப்பிலி அதிமதுரம் சுக்கு நகாை்ைம் கடுகுநராசனி 

மஞ்சள் ஓமம் சீனாக்காரம் இே்துப்பு இருசீரகம் ோபலான்றாய்க் 

காய்சச்ிக் குடிக்கவும். கிரே்தி வீக்கம் காய்சச்ல் இரசச்ல் தீரும்.  

சிநலைட்ுமத்திற்கு ஏனாதி 

இருசீரகம் உள்ளி சுக்கு மிளகு திப்பிலி கடுக்காய் அசமதாகம் 

பேல்லி அரத்வத இே்துப்பு நகாை்ைம் பேல்லிக்காய் கராம்பு வசுவாசி 

சாதிக்காய் தூதுவவள நவர ் பவைட்ுநவர ் காஞ்நசான்றி நவர ்

முத்தக்காசு ேன்னாரி நவரும் நவரும் சரக்கும் இடித்து அளவுக்கு 

சீவலயில் பபாை்ைணி கை்டிப் நபாைட்ு கஞ்சி காய்சச்ி அவிே்ததன் 

பின் எடுத்து அவரத்து இரண்ைகப்வபக் கஞ்சியில் கவரத்துக் குடிதத்ு 

மற்றக்கஞ்சியும் குடிக்கவும்.  

26. நவறு சிநலைட்ுமத்திற்கு ஏனாதி 

பேல்லிக்காய் தான்றிக்காய் திப்பிலி சிறுநதக்கு கற்கைகசிங்கி 

நகாை்ைம் மிளகு வடித்து ேறுபேய்யில் பகாடுக்கவும்.  

இருமலுக்கு 

வகயான் தகவர இலுமிசவ்ச கனதத் ஆைாநதாவை இவல பமய்ய 

மிளகு இே்துப்பு விளங்கத் (வாய்விளங்கம்) திற்பிலி பபாடி பசய்து 

பேய்தான் நதனிற் குவளத்து நேரவ்மயுைன் பகாள்வீராயின் இருமல் 

தீரும். 

இருமலுக்கு குளம்பு 

சாதாவளசச்மூலம் பகாவ்வவசச்மூலம் குண்டுமணிசச்மூலம் இவவ 

சரி பகாண்டு அவரத்துப் பிளிே்து நகாநராசவன நகாை்ைம் 

சாதிக்காய் வசுவாசி கராம்பு திற்பிலி பகருைப்பாசானம் அசமதாகம் 

பவங்காயம் நததத்ாங்பகாைவ்ை ஓபராண்டு ஒரு களஞ்சி சே்தனம் 

காற் களஞ்சி பனங்கருப்புக்கை்டி கவரதத்ுக் காய்சச்ி குளம்பாக்கி 

உண்ண இருமல் தீரும். இது வககண்ைது. 

நவறு இருமலுக்குக் குளம்பு 

கராம்பு வசுவாசி சாதிக்காய் உள்ளி மிளகு சுக்கு இருசீரகம் 

சிறுநதக்கு அரதவ்த ஏலம் வசுவாசி மாஞ்சில் திப்பிலி ஓபராண்டு 

களஞ்சி வல்லாவர கற்பூரவள்ளி பிரமி தூதுவவள கனாே்தி 

மாதுளம்பழம் பசுப்பால் பேய் பசவ்சப் பயறு இரண்டு சிறங்வக 

சீனி இதுபவல்லாம் குளம்பாகக் காய்சச்ி இரண்டு நேரம் பாக்களவு 

உண்ணவும். உப்பு புளி தவிரக்்கவும்.  
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இருமல் நமல் மூசச்ு வாதத்திற்கு 

கராம்பு அதிமதுரம் சிறுதிப்பிலி மிளகு சுக்கு வறுத்திடித்து பிைமிைட்ு 

கற்கருப்பை்டி நபாை்டிடித்து உண்ணவும்.  

இருமலுக்கு 

உள்ளி மிளகு சுக்கு வசம்பு ஆைாநதாவை இவல மாவிலங்வக இவல 

இரண்டும் தண்ணீர ்விை்ைவரத்து சரக்வகக் கவரதத்ு பகாதிப்பித்து 

ஆறவிைட்ு உண்ணவும். வககண்ைது.  

இருமலுக்கு நவறு மருந்து 

தூதுவளம்பழம் ஒரு சிறங்வக கருஞ்சீரகம் திப்பிலி கராம்பு 

சாதிக்காய் ஏலம் வில்tபத்திரி நவர ் இதுபவல்லாம் அவரத்துக் 

கவரதத்ு அளவுக்கு ேறுபேய்யில் காய்சச்ி வடித்து உண்ண இருமல் 

மாறும்.  

நவறு 

வறை்சி இருமலுக்கு நததத்ாங்பகாைவ்ை இரண்டு சுைட்ு ேஞ்சு தள்ளி 

அவரத்து மாவாக்கி பவள்ளாைட்ு எண்பணயில் மூன்று ோள் 

பகாடுக்கவும். உப்பு புளி தவிரக்்கவும். சிறு கீவர பாகற்காய் 

கூை்ைவும். பவய்ய தண்ணீர ்பறிமாறவும். 

நவறு - இருமலுக்கு 

ஆகாச மூலி இவலயும் (ஆகாயக் பகாத்தான்;) பகாடியும் அவரத்து 

அே்தசச்ாற்றில் பாறு குறுணல் அரிசி நபாைட்ு (வை்ைரிசி) கஞ்சி 

காய்சச்ி அதில் உள்ளி நவரக்்பகாம்பு மிளகு நபாைட்ுக் கலக்கி மூன்று 

நேரம் குடிக்கவும். 

இருமல் ஈடளக்கு (ஆஸ்மா)  

கடுக்காய் பேல்லிக்காய் தான்றிக்காய் கருஞ்சீரகம; திற்பிலி 

நபரரத்வத அசமதாகம் சுக்கு இவவ சரிசமன் எடுதத்ு பபாடி பசய்து 

நதனில் பவருகடிப் பிரமாணம் தின்னவும். உப்பு புளி தவிரக்்கவும். 

கிரே்தி இல்லாத கறி கூை்ைவும். 

நகாடள இருமலுக்கு 

போசச்ி பவள்வளச ்சாறவண பசருப்படி ஆைாநதாவை இவல ஓரளவு 

பகாண்ைவரத்து உறை்டி சுைட்ு ேல்பலண்பணயில் ஒரு ோள் ஒரு 

நேரம் ஒரு உருண்வை தின்னவும். – ரு (5) ோவளக்கு தின்னவும். 
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காயா சுவாதத்திற்கு ஏனாதி சூரணம் 

இனிய பேல்லி கடுகு தான்றி இனிய நகாை்ைம் அதிமதுரம் 

வண்ணசச்ுக்கு (நவரக்்பகாம்பு) கைா மஞ்சள் வளரும் கண்ைங்கத்திரி 

நவர ்சின்னத்திப்பிலி சிறுநதக்கு நசரும் இே்துப்பு இவவ சமனாய் 

மின்ன (பபான்ேிறத்தில்) வறுத்துப் பபாடி பசய்து வவத்துக்பகாண்டு 

பவருகடி இஞ்சிச ்சாற்றில் பகாள்ளவும். 

27. புளியிடலக் காயம் - பகற்ப வாசு பலதுக்கும் 

மிளகு இே்துப்பு பபருங்காயம் ஓரளவாய் எடுதத்ு புளியிவல ேீண்ை 

நேரம் அவித்து துவவத்துப் பிளிே்து சரக்கவரத்து இே்தத் தண்ணீரில் 

காயம் காய்சச்ிக் பகாடுக்க துவாவல இவறக்கும். பளுத்த புண்ணும் 

ஆறும். வாயுவும் தீரும். 

நவறு  

உள்ளி பவற்றிவல முருங்வக நவர ்பகாடிக்களசச்ி விைட்ுணுகிராே்தி 

போசச்ி இவல இவவசச்ாறு சரி கண்பைடுதத்ு பபருங்காயம் 

அதிமதுரம் திற்பிலி கராம்பு வசிவாசி இே்துப்பு நகாை்ைம் கடுக்காய் 

இருசீரகம் சாதிக்காய் இவவயும் சரிபகாண்டு நேரவ்ாளம் 

சரக்கின்பாரம் சரக்குைன் கலே்து பத்தில் பாதிவயப் பிரித்து 

நேரவ்ாளம் நபாைட்ுக்கிண்டி நேரவ்ாளம் நபாை்ைது முன்னமும் மற்றது 

பின்னமும் மூன்று ோவளக்கு ஒவ்பவாரு நேரமும் பகாைவ்ைப் 

பாக்களவு பகாடுக்கவும். பபருவயிறு பபரும்பாடு பகாளுவல் பகற்ப 

வாயு பகற்ப சூவல இவவ எல்லாம் தீரும். 

வாய்வுக் கஞ்சி (வாசுக்கஞ்சி) 

போசச்ி பகான்வற மாவிலங்வக சாறவன பகாழுே்து ஒவ்பவாரு பிடி 

உள்ளி உலுவா ேற்சீரகம் நதங்காய்ப் பாதி மருே்வதப் பபாை்ைணி 

கை்டி கஞ்சியில் அவிய விைட்ு ேசித்து முதற்குடிதத்ு பிறகும் கஞ்சி 

குடிக்கவும் மூன்று நேரம். 

நவறு 

புளி இடலக் குளம்பு 

காே்தம் களஞ்சி – ங-(3) அரப்பபாடி களஞ்சி –ங- இரும்புக் கிை்ைம் 

ஒருபிடி கடுகு மிளகு உள்ளி இவவ ஒவ்பவாரு பிடி காடி இரண்டு 

பகாதத்ு விைட்ு புளி இவல அவித்துப் பிளிே்து சரக்கவரத்துக் 

கவரதத்ு குளம்பாகக் காய்சச்ி ேறு பேய் விைட்ு புளிபதமாகக் 

பகாடுக்கவும். மநகாதரம் முழுவீக்கமும் மாறும். 
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28. பிள்டள உடையார் வாசிக்கஞ்சி 

உள்ளி களஞ்சி –க- பவே்தயம் முக்கால் களஞ்சி சீனக்காரம் கால் 

களஞ்சி களசச்ிப் பருப்பு காற்களஞ்சி இவ்வளவும் கிண்ணியிலிைட்ு 

நதங்காய் தவலப்பாலும் விைட்ு சை்டி தண்ணியின் மீநத 

கிண்ணிவய வவத்து குறுணல் கஞ்சி காய்சச்ின தண்ணீரில் 

அவரத்துக் கலக்கிக் குடித்துக் கஞ்சியும் குடிக்கவும். மூன்று நேரம். 

தாளங்காய் எண்பணய் 

சித்தாமை்டி நபராமை்டி ேன்னாரி நகாவரக் கிழங்கு இருநவலி 

இலாமிசவ்ச பகாடிநவலி தாளம்பழம் சே்தனம் ஆவின்பால் 

ஓபராண்டு பலம் களஞ்சி சிதத்ரத்வத சதகுப்வப மாஞ்சில் 

பசவ்சமஞ்சள் கசந்சாலம் அதிமதுரம். நகாை்ைம் ஏலம் இலவங்கம் 

ேறும்பிசின் களஞ்சி – க- அவரத்துக் கவரதத்ு கசாளமிைட்ு காய்சச்ி 

பதத்தில் வடித்து உள்ளுக்கும் பகாடுத்து தவலயிலும் வவதத்ு 

பத்தியம் பிடிக்கவும். - எண்பணய் - ேல்பலண்பணய் 

நவறு 

சிறுகுருே்து புங்கு கல்முரசு ேிலப்பன்வன களல் பன்வன 

கருவணயாலியம் பைவ்ை நவர ்சாறு பகாடிநவலி தூதுவவள நவர ் 

வைட்ு நவர ் - (இவவ நவர)் எருக்கிலம் சமூலம் போசச்ி சமூலம் 

ஆவணக் களசச்ி கவுதும்வப தயிர ் நவவள இவல இவலக்கள்ளி 

வகயான் தகவர ஆைாநதாவை பவை்பாவைவ்ை முருங்வக 

மாவிலங்வக இவவ இவலசச்ாறு – சரக்கு ஏலம் இலவங்கம் மஞ்சள் 

கடுகு மிளகு சுக்கு ஓமம் அதிவிவையம் சிறு நதக்கு உள்ளி 

பபருங்காயம் சதகுப்வப சாதிக்காய் கராம்பு வசுவாசி துத்தம்  

துருசி அக்கிறகாரம் மாசாக்காய் அரத்வத நேரவ்ாளம் 

ேல்பலண்பணய் நவப்பபண்வண ஆமணக்பகண்வண 

சானாகப்பதம் அல்லது பதன்நனாவல பவடித்த பதம் - தீரும் வியாதி 

சூவல முைக்கமும் தீரும்.  உப்பு புளி தவிரக்்கவும் தவலக்கும் 

வவத்து உள்ளுக்கும் ஒரு காசிவை தின்னவும். அரப்புவிைட்ு 

பவே்ேீரால் முழுகி எண்பணய் களற்றவும். 

29. கிரந்தி எண்பணய் 

இரு சீரகம் பவண்காரம் மஞ்சள் மிளகு ஏலம் இலவங்கம் அரத்வத 

பவளுத்தல் பிசின் பசண்பகப்பூ கசந்சாலம் அதிமதுரம் போசச்ி நவர ்

கறுக்காய் ேீலகு முள் வைட்ு நவர ் பபான்னாங்காணிச ் சமூலம் 

முத்தக்காசு.  இருநவலி இலாமிசவ்ச நவரும் சரக்கும் தூளாக்கி 

பிைமிைட்ு ேல்பலண்பணய் நவப்பபண்பணய் ஆமணக்பகண்பணய் 

(ஒநரயளவு) எலுமிசச்ம் Gளி விைட்ு கூை்டி மூணுோள் கசாளமிைட்ு 

முறிபதத்தில் வடித்து உள்ளுக்கம் தின்று தவலக்கும் வவக்கவும்.  
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உப்பு புளி தவிரக்்கவும். குணங்கண்டு அரப்பு இலுமிசச்ங் காயால் 

முழுகி எண்பணய் களற்றவும். தீரும் வியாதி. பதாய்வு இவளப்பு 

வககால் பிடிப்பு உவளவு குத்து முைக்கம் தீரும். ஆஸ்மாவும் தீரும். 

பவே்ேீர ்பரிமாறவும். உப்பு வறுதத்ுக் கூை்ைவும். 

 

வாதத்பதண்பணய் (விசவாதத்பதண்பணய்) 

பபருங்காயம் பபான்னரிதாரம் அயமதாகம் உள்ளி வசம்பு கடுகு 

மிளகு ஓபராண்டு களஞ்சி (உ-2) சாறவன போசச்ி ஆைாநதாவை 

எருக்கவல காண்வை வாதமைக்கி பகாடிநவலி பவண்தில்வல இவவ 

ஒவ்பவான்றும் சமூலம் நவர ் எல்லாம் சீவியவரத்து இவலசச்ாக 

ஒவ்பவாரு சிரைவ்ை விைட்ு கசாளமாக்கி மூன்று ோவளக்குப் பிறகு 

பதத்தில் வடிதத்ு நோவிலும் éசி தவலயிலும் நதய்க்கவும். 

உள்ளுக்கும் இரண்டு பணவிவை உண்ணவும். பத்தியம் உப்பு பிளி 

விைவும். 

சன்னிக்கு பகாதி எண்பணய் 

போசச்ி சித்தாமை்டி காதப்தாை்டி கல்முரசு சிவனார ் நவம்பு 

சீநதவியார ்பசங்கழுேீர ்களப்பன்வன அவுரி எருக்கு குதிவரவாலி 

முத்தக்காசு இவவ சமன் எவை எடுக்கவும். சரக்குவவக நகாை்ைம் 

திரிகடுகு வசம்பு பவளுத்தல் பிசின் சித்தரத்வத ஏலம் இலவங்கம் 

பேறுவீழம் (நேரவ்ாளம்) கசந்சாலம் இே்துப்பு பகாத்தமல்லி 

கடுகுநறாசவன கடுஞ்சீரகம் அதிவிவையம் பபருங்காயம் களஞ்சி – 

க- (1) தூளாக்கி சிறங்வக எண்பணய்க்கு இரண்டு பிடி தூள் 

பவற்றிவல வடித்த பதத்தில் இறக்கி தவலக்குப் பபாருத்தவும் 

பத்தியம் உப்பு புளி தவிரக்்கவும். எண்பணய் நவம்பு 

(நவப்பபண்பணய்க் காய்சச்வும்).  

30. சன்னிக்கு காயம் 

தூதுவவள நவர ் காதப்தை்டி நவர ் கண்ைங்கத்தரி நவர ் கல்முரசு 

போசச்ி நவர ்உள்ளி கடுக்காய் கடுகு வசம்பு தி;ற்பிலி அதிமதுரம் 

கராம்பு காவரிசி (கார ்நபாக அரிசி) கருஞ் சீரகம் கடுகு நராசனி 

இே்துப்பு தான்றிக்காய் சமன் பகாள்ளவும். ஆைாநதாவை சாறு 

பசருப்படிசச்ாறு கலே்து கவரக்கவும். சரக்வக அவரதத்ு 

பகாதிப்பித்து உள்ளுக்கும் பகாடுதத்ு தவலயிலும் பபாருத்தவும். 
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பகற்ப வாசு வயிற்று வலிக்கு 

நேரவ்ாளம் பபருங்காயம் இே்துப்பு சவுக்காரம் உள்ளி பலம் - உ-(2) 

நதங்காய் திருவி அவித்துப் புளிே்து காய்சச்ி தின்ன வயிற்றுவலி 

பகற்பவாசு பவப்பு பாவவ காமாவள பாண்டு நராகம் சறுவமும் 

மாறும். 

31. மாந்தத்துக்கு எண்பணய் 

வகயான் தகவர பபான்னாங்கண்னி முசுமுசுக்வக சீே்தில் 

சாத்தாவாரி தாவள விழுது பசுப்பால் இளேீர ் இலுமிசச்ம் புளி 

ஓபராண்டு பகாத்து இரு சே்தனம் முத்தக்காசு இருநவலி 

இலாமிசவ்ச தான்றிக்காய் கசந்சாலம் சுக்கு மவலக்குருநவலி 

மஞ்சள் சமுத்திரப் பசவ்ச குங்குமப் பைவ்ை. பசவ்வள்ளி அதிமதுரம் 

ஏலம் இலவங்கம் கராம் ோகம் திற்பிலி நகாை்ைம் பசண்பகப் 

ேல்பலண்பணய் ோளிவிைட்ு ஏழுோள் கசாயமிைட்ு முறிபதத்தில் 

காய்சச்ி வடித்து காசிவை தின்னவும். மே்தம் மாறும். உப்பு புளி 

தவிரக்்கவும். 

ஞஉ 32 

பல வியாதிக்கும் எண்பணய்  

இருசீரம் பகாத்தமல்லி உள்ளி வசம்பு பீோறி மாசாக்காய் சுக்கு 

வகப்புக் களிப்பாக்கு கடுக்காய் பசஞ்சே்தனம் கராம்பு வசுவாசி 

சாதிக்காய் ஏலம் இலவங்கம் பசவ்வள்ளி அதிமதுரம் இதரம் இவவ 

ஓபரான்று களஞ்சி க-1 சீனப்பா கலஙஞ்சி ;- உ- பமாசு பமாசுக்வக 

நகாளி அவவர பசம்பருத்தியம் பூ மாதாளம் பூ பிஞ்சு கிரே்தி 

ோயகன் நவர ்சிறுகுறிஞ்சா நவர ்கண்ைங்கத்திரி நவர ்நவலம்பைவ்ை 

கிளுவப்பைவ்ை அத்திப்பைவ்ை புங்கம் பைவ்ை ோலளவு தண்ணீர ்

விைட்ு ோபலான்றாய் காய்சச்ி வடித்துக் பகாண்டு சரக்கும் நவரும் 

அவரத்து கசாளம் இைட்ு பதத்தில் வடித்து உள்ளுக்கும் திண்டு தவல 

நமலும் பூச பகற்பப் புண் கரப்பன் கிரே்தி 18 வீக்கம் பிடிப்பு உவளவு 

மாறும்.  

ஙங-33-கண்ைக் கிரந்தி கைட்ுக்கு எண்பணய் 

நதசி குருே்தில்வல நவர ் நதாவை நவர ் சிறு காஞ்நசாண்டி நவர ்

பவருகல் கிழங்கு பவனயறுப்பானிவல பபருங்குருே்து பிரண்வை 

சமூலம் வைட்ு கண்ைங்கத்திரி சிறுகாஞ்நசாண்டி இவல நதசி இவல 

பமாசு பமாசுக்வக இவல இவவசாபறடுத்து இவலயிற் பிடி 

இவலயும் சரக்கும் நவரும் அவரத்து நதங்காய் ஆறு பழங்காய் 

திருவி அவித்து துவவத்து சாபறடுக்கவும் மருே்வதக் கவரக்கவும் 

பிறகு காய்சச்ும் நபாது எருக்கிலம்பால் ஒரு சிறங்வக விைவும் 
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பதத்தில் வடிதத்ு ேய்யம் பண்ணவும் பகாடுப்பிலைக்கவும் 

உள்ளுக்கும் பகாடுக்கவும் கை்டியில் (கை்டில்) பூசவும் இவவக்கு 

சரக்கு நகாை்ைம் பபருங்காயம் மிளகு உள்ளி வசம்பு ஏலம் 

வககண்ைது.  

ஙச 34 நவறு 

சுக்கு வசம்பு பூமத்வத ஒருபிடி தயிரந்வவளசச்ாறு பகாதத்ு 4 

எருக்கpலஞ்சாறு பகாதத்ு 4 நவப்பபண்பணய் பகாதத்ு 4 சரக்கவரதத்ு 

பதத்தில் வடித்து உள்ளுக்கும் திண்டு தவலயிலும் நதய்க்கவும். உப்பு 

புளிப்பு இனிப்பு தவிரக்்கவும். பவே்ேீர்; பரிமாறவும்.  

பிள்டள உடையார் கிரந்தி எண்பணய் 

உள்ளி நேரவ்ாளம் மிளகு சுக்கு திப்பிலி கடுகு மஞ்சள் பபருங்காயம் 

இருசீரகம் திறிவாசி பவே்தயம் ஓமம் பவளுத்தல்; பிசின் சீனக்காரம் 

பகே்தகம் துருசு கல்ோர ் கடுக்காய் ஓபரான்று களஞ்சி –க- 

நவரவ்வக குதிவர வாலp அவுரி போசச்ி மஞ்வச ஆைாநதாவை வைட்ு 

முருங்வக தூதுவவள பவs;நவலம் சராவண காண்வை காதப்தாை்டி 

பபருமருே்து சீே்தில் ஓபராண்டு களஞ்சி 1 பகாடிநவலி களஞ்சி 2 

பேய்க்பகாை்ைான்பoம் பதத்ு நவப்பபண்பணய் பவத்திவல 

பவடிபதத்தில் இறக்கி மறுசை்டி தண்ணீவர வவத்து தூவளப் 

நபாைவும்  இறக்கவும் - காசிவை திண்டு தவலக்கும் பபாருத்தி மூணு 

ோளின்பின் எண்பணய் களற்றவும். –அஞ்சு மாதம் ஒன்பது மாதம் 

ஏழு மாதம் இப்படித் தின்று முழுகவும். ஒரு வியாதியும் வராது.  

சின்ன நாயளன் விதி எண்பணய் 

அதிமதுரம் களஞ்சி 5 எண்பணய் 5 படி கயில் கருப்பன் சாறு 10 

கயில பசுப்பால் 16 படி கயில எலிமிசச்ம்புளி 4 படி கயில பமழுகு 

பதம் காய்சச்ி வடித்து தவலயில் நதய்த்து முழுகவும். பித்தம் 18 

சிநலை்டுமம் கண்பூ கபாலக்குத்து காய்சச்ல் காசம் பைலம் இவவ 

எல்லாம் தீரும்.  

ஙரு- 35 நவறு 

மண்டை சூடல பீனிசத்துக்கு எண்பணய் 

சாரவண நவர ் ஏலம் இலவங்கம் கசந்சாலம் சுக்கு கருஞ்சீரகம் 

இே்துப்பு துருசு நதவதாரம் வசம்பு களஞ்சி 1 

பவள்ளாைடுப்பாலிலவரத்து கவரதத்ு ேல்பலண்பணய் அளவுக்கு 

சரக்கும் விைட்ு மூன்று ோள் கசாயமிைட்ு காய்சச்வும். முறிபதத்தில் 

வடித்து பபாருத்தவும். உப்பு Gளி தவிரக்்கவும்.  
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பிள்டள பபற்ற பபண்கள் வயிற்றுவலிக்கு 

இரு சீரகம் பவே்தயம் அசமதாகம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி கடுகு 

ஓபராண்டு களஞ்சி 6 வறுத்து உள்ளி ோலு களஞ்சி பவதுப்பி பபாடி 

பசய்து ேல்பலண்பணய் ஒரு சிறங்வக காயவவத்து 

கருப்புக்குக்கை்டி கூைவிைட்ு குளம்பாக்கி புன்வனக்காய் அளவு 

தின்ன வயிற்று வலி மாறும். இது உண்வம. 

நவறு 

திரிகடுகு காக்கணம் பருப்பு பபருங்காயம் பவள்ளுள்ளி இே்துப்பு 

இருசீரகம் பகாடிநவலி நவர ்ஓபரான்று களஞ்சி 2 நேரவ்ாளம் காே்தம; 

சாதி லிங்கம் ஓபரான்று களஞ்சி 1 பவதுப்பி பபாடி பன்னி பவருகடி 

நதனில் பகாள்ளவும் குைகிரி வாய்வு சூதக வாய்வு வயிற்றில் 

சலவலிப்பு பபாருமல் ோபிவயச ்சுற்றி வலிக்கிறது இைப்பிர வாய்வு 

வலி இதுபவல்லாம் தீரும். 

நவறு மண்டைத் தடல பீனிசத்திற்கு எண்பணய் 

சாறவண ஏர ் நவர ் இலவங்கம் கசந்சாலம் சுக்கு கருஞ்சீரகம் 

இத்துப்பு துருசு நதவதாரம் வசம்பு ஓபராண்டு களஞ்சி 1 

பவள்ளாைட்ுப்பாலில் அவரத்து கவரத்து ேல்பலண்பணய் அளவுக்கு 

சரக்கும்விைட்ு காசாளமிைட்ு மூன்று ோள் காய்சச்ி முறிபதத்தில் 

வடித்து பபாருத்தவும்.  

ஙச} 36 தூதுவடள பநய் -இருமல் காய்சச்லுக்கு 

தூதுவவள இவல காய் அல்லது பழம் ஒரு பிடி இவலயளவுக்கு 

துவவத்து ஆவின்பேய் அவரக்பகாத்து சீனிபிடி நவப்பம் பைவ்ை 

ஊறல் சிறங்வக திப்பிலி அக்கிறா நகாை்ைம் ஏலம் பேல்லிக்காய் 

சித்தரத்வத தூதுவவள நவரம்ுத்தக் காய்சச்ு இவவ அவரக்களஞ்சி 

தூளாக்கிநபாைட்ு ஈரபவங்காயம் பபாரிஞ்சபததத்ில் இறக்கி 

சாப்பிைவும். வக கண்ைது பத்தியம் பிடிக்கவும். 

நவறு – கிறந்தி எண்பணய்  

நவப்பபண்பணய் அவரக்பகாத்து ஈர உள்ளி அவரக்பகாத்து 

ோறாக்கிரே்வதப்பூ பூண்டு பகாவ்வவ இவல பிள்வளக் பகால்லி 

இவவ ஒவ்பவாரு பிடி துவவத்து எண்பணய்யில் விைட்ு 

மூனுோவளக்கு பிைமிைட்ு அல்லது பகாதுப்பிதத்ுக் பகாள்ளவும். 

வறுத்து உப்பக் கூை்ைவும் இனிப்பு கசப்பு கிரே்தி இல்லாத கறி 

கூை்ைவும். 
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நவறு புளி எண்பணய் 

விழாவரிசி அரத்வத சதகுப்வப அகில் நதவதாரம் மரமஞ்rல் 

பவை்பாலரிசி பசவ்வியம் சிறு மூலம் பசண்பகப்பூ ோகம்பூ 

கடுக்காhய் பேல்லிக்காய் பகாத்தமல்லி நகாை்ைம் பசஞ்சே்தனம் 

எலுமிசச்ம் புளி பகாதத்ு 6 போசச்ிசச்ாறு பகாதத்ு 6 நமார ்பகாத்து 

6 ேல்பலண்பணய் பகாத்து –க- பசங்கத்தாரி மயில் ஆடிக்பகாத்து 

பபருமருே்து கள்ளபவன வில்லபத்திரிசாய நவர ்பகாடி நவலி நவர ்

சரக்கு களஞ்சு –அ- ோர ்முறி பதத்தில் இறக்கி வடித்து தவலயில் 

தப்பி முழுக கபாலம் ஏப்பிளப்பு கிறே்தி பசங்கமாரி சிநலை்டுமம் 

இவவ தீரும். 

ஙஎ 37 சன்னிவாத சுரத்துக்கு எண்பணய் 

காக்fzk; பகாவ்வவ போசச்ி நபய்ப்பருத்திச ்சமூலம் நவலிப்பருத்தி 

வாதமைக்கி இவவ சாறு –ரு- ஒவ்பவான்றும் கயில சாகம் சுரத்வத 

நதவதாரம். பசவ்வியம். சிறுமூலம் இத்துப்பு திப்பிலி அயமதாகம் 

பவை்பாலரிசி வசம்பு நவரக்்பகாம்பு பவளுத்தல் பிசின் வாலுவவ 

மரமஞ்சள் கருஞ்சீரகம் ஓபராண்டு களஞ்சி 2 சிவனார ்நவம்பு ேிலக் 

குமுள் ; சீநதவியார ் பசங்கழுேீர ் பபருமருே்து கண்ைங்கத்திரி 

சிவவதநவர ் ஓபராண்டு களஞ்சி 2 நவப்பபண்பணய் 

ேல்பலண்பணய் ஆமணக்பகண்பணய் அவரத்துக்கவரதத்ு மூன்று 

ோள் ஊறவிைட்ு காய்சச்ி சரியான பதத்தில் வடிதத்ு தவலயிலும் 

பபாருத்தி உள்ளுக்கும் திண்டு ேய்யமிைவும். 

நவறு  

சீளப்பா பலம் -ங- கராம்பு ஏலம் இலவங்கம் சாதிக்காய் சதகுப்வப 

சிறுதிப்பிலி திப்பிலி மூலம் மிளF சுக்கு குநறாசாணி பபாரிகாரம் 

நகாை்ைம் பவளுத்தல் பிசின் அசமதாகம் அதிவிையம் 

கடுகுநறாசவன இவவ ஓபரான்று களஞ்சு –க- பபாரிகாரம் ஓமம் 

பவளுத்தல் பிசின் பபாரித்துக் பகாள்ளவும். பத்தியம். நகாழி முைவ்ை 

சாம்பல் வாவழக்காய் உப்பு புளி தவிரக்்கவும். ஒன்று விைட்ு ஒருோள் 

முழுகவும். கிரே்தி பறங்கிக்கால் முைக்கம் தீரும். (ஆவனக்கால்) 

ஒருவிடத இழுத்த பள வாசுவுக்கு 

பவே்தயம் களஞ்சு –க- ேற்சீரகம் களஞ்சி –க- கருஞ்சீரகம் களஞ்சி –

க-கடுக்காய் களஞ்சி ரு உள்ளி களஞ்சு –க- மிளகு பழம் -ரு- இவவ 

தூள் இடித்து மூன்றாகப் பிரித்து –ங- 3 நேரம் முருங்வகப்பூசச்ாற்றில் 

தின்னவும். மூன்று ோவளக்கு உப்பு புளி தவிரக்்கவும். 
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நவறு  

சிறு பிள்டள மாந்தத்திற்கு 

பபாடு தவல நவர ்உள்ளி அயமதாகம் திப்பிலி ஓரளவு கீவலயில் 

கை்டி தண்ணீல் விை்ைவித்து அவரத்து உருண்வை உருை்டி ேிழலில் 

உலரத்்தி 3 நேரம் இளபவே்ேீரில் பருக்கவும். சிறுபிள்வள சத்தி 

ேிற்கும். 

ஞஅ 38 பவைட்ு மாறன் குளிடக 

சாதிக்காய் கராம்பு வசிவாசி காே்தம் குருசாணி ஓமம் அவின் சாதி 

லிங்கம் மதுமத்தம் விவத அதிவிவையம் இலவங்கம் வகa;ப்பு 

அரப்பபாடி சத குப்வப இவவ களஞ்சி-க-1 கஞ்சாசச்ாறு விை்ைவரத்து 

மறுபடி தூளாய் அவரத்து நபன் பிடி திண்டு வர வாதம் பிரமியம் 

சலக்களிசச்ல் (சீனி வருத்தம்) வயிற்றுவலி மூல வியாதி இவவ தீரும். 

நவறு 

நசரங் பகாைட்ை பற்பம்  

பசயங் பகாைவ்ை ருய (50) இதரங் களஞ்சி-உ-(2) குநறாசாணி களஞ்சி 

உ (2) அக்கிறா களஞ்சி-உ-(2) திப்பிலி மூலம் களஞ்சி -உ- (2) பழப்புளி 

நதால் பாக்களவு பசயங் பகாைவ்ை முகிள் சீவி வவத்து xரு மை்ைான 

நவவள இதரம் விைவும் பிறகு சரக்குதூள் தூவி இடிக்கவும். பவச 

பற்றிப் பிடிக்கிற நவவள களசச்ி பகாைவ்ை அளவு உருண்வை 

பிடிக்கவும் இரண்டு நேரமும் தின்னவும். விடிய ஆறு மணிக்குத ்

தின்றால் அ. (8) மணிக்கு முழுகவும். 

முழுகி நமாரும் நசாறும் தின்னவும். நமாரில்லாமல் மருே்து தின்ன 

நவண்ைாம். வாயில் கைட்ும் வழுதிலங்காய் பசு பேய்யில் பபாரிசச்ு 

தின்னவும். ேீற்றுப் பூசணிக்காய் பன்றி இவறசச்ி ஆகாது. படுக்வக 

–(உைலுறவு) ருய (50) ோள் விலக்கவும். - தீரும் வியாதி- அல்வலப்பூக் 

கரப்பன் வாதக் கரப்பன் புவைக்கரப்பன் காயன் கரப்பன் பறங்கp 

பபரும் பறங்கி (பதாழு நோய்) பசாறி கரப்பன் பறங்கி வியாதி 

(குைவ்ை நராகம்) அவர வியாதி அவரயாப்பு அழகுண்ணி பசாறி 

சிரங்கு பகற்ப வாய்வு வககால் பிடிப்பு குத்து உவளவு எல்லாம் 

தீரும். உப்பு புளி கூை்ைலாம் கிரே்தியானபதல்லாம் தின்னலாம். 

வாயிற்றாக்கினால் ஆலம்பைவ்ை பிரசம் பைவ்ை பருத்திப் பஞ்சு 

ஊறல் நபாைட்ு பகாப்பளிக்கவும். நோவும் அவசவும் கண்ைால் 

பசுப்பால் கூை்ைவும்.  
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ஞச -39. அை்ை சூறணம் 

இரு சீரகம் உள்ளி மிளகு கடுகு இே்துப்பு பபருங்காயம் அசமதாகம் 

ஓபராண்டு களஞ்சி தூள் பசய்து ங (3) முவற பிைமிைட்ு இடித்து 

பவUகடிப் பிரமாணம் இரண்டு நேரமும் நதனில் குவளதத்ு 

தின்னவும் குணமாகும். 

வாதப் பிடிப்புக்கு  

சீனப்பாகு தூள் இரண்டு விராகனிவை 4 பகாத்து பசுப்பால் 

விை்ைவித்து ோலில் ஒரு பங்கு ஆனால் அவத 9 நேரம் குடிக்கவும். 

அே்தே்த நவவளக்கு அவித்துக் குடிக்கவும். பசுப்பால் நகாழிக்குஞ்சு 

சுறாக்கருவாடு திருக்வகக்கருவாடு கூை்ைவும். உப்பு புளிப்பு விைவும். 

இரத்தப் பிரமயத்திற்கு  

மிளகு களஞ்சி இரண்டு சுக்கு களஞ்சி 4 ேறுே்தாளிசச்ாறு 

விை்ைவரத்து ேல்பலண்பணய் விைட்ு குவளத்து குளிவசயாக திரை்டி 

அே்தி விடிே்து 2 உருண்வை விழுங்கவும். ேல்லது 5 ோள் பத்தியம் 

பிடிக்கவும் வக கண்ைது. 

நவறு  

ஓமம் சீரகம் அதிவிவையம் சாதிக்காய் இவவ ஓபராண்டு களஞ்சு –

க-01 உள்ளி பலம் -க- 1 பகாதத்ுப் பாகாக்கி அவரத்து தின்னவும். -எ- 

நேரம் 7 பவய்ய தண்ணீர ்பரிமாறவும். 

சுங 40. உை்ைண வாசுவுக்கு 

மிளகு வசம்பு சுக்கு. திப்பிலி பசருப்படி நவர ்ஓபராண்று ரு -5- பலம் 

தூள் பசய்து நதன் அல்லது கற்கண்டில் புகை்டி சவமய மைட்ும் 

தின்னவும். பத்தியம் பிடிக்கவும். 

நவறு எரி குன்மத்துக்கு  

சாறவண சிவவத சமூலம் ேசித்திடித்து இருோளி ேீரவ்ிைட்ு வத்தக் 

காய்சச்ி விளக்பகண்பணய் இருோளி விைட்ு இே்துப்பு களஞ்சி 4 

காயம் களஞ்சி –க- உள்ளி கடுக்காய் (உய 20) பவண்காயம் களஞ்சி 

உ -2- சுக்கு சிறங்வக மிளகு சிறங்வக திப்பிலி களஞ்சி –உ- 

காசிலன்னம் -களஞ்சு- உ- நேரவ்ாளம் களஞ்சி –உ- அவரத்து கவரத்து 

காய்சச்ி பதத்தில் வடித்துத் தின்னவும் மூல வாய்வு குைல் வாதம் 

மே்த பீலிவக பிளித்நதப்பம் பசரியாவம சத்தி உதிரத்தில் வியாதி 

எல்லாம் தீரும். 
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பல வியாதிக்கும் பற்பம் 

சீனப்பாக் களஞ்சு 6 கராம்பு களஞ்சு 6 சாதிக்காய் களஞ்சி அ-8 

குநறாசாணி களஞ்சு –க-1 மிளகு களஞ்சு 6 சாதிபத்திரி களஞ்சு 3 

நகாை்ைம் களஞ்சு 3 ேத்வதசச்ூரி நவர ்களஞ்சு 4 சீரத்ில்நவர ்களஞ்சு 

3 சுக்கு களஞ்சி 5 சிறுகுறிஞ்சா நவர ்களஞ்சி 3 பவயிலில் உலரத்்தி 

பபாடி பசய்து வறனியல்; அவைத்து வவதத்ுக் பகாண்டு 

பவருகடிப்பிரமாணம் திண்டு பவன்னீர ் பகாள்ளவும். இருபது 

ோisக்குத ்தின்னவும் வாதக் கரப்பன் திமிரவ்ாதம் மண்வை சூவல 

மகா சன்னி வாதம் பிரமியம் உய 20ம் சிரங்கு குை்ைம் பைர ்தாமவர 

பீனிசம் காது கூப்படுதல் (குய்நயாைல்) தல மண்வை வியாதி 9> 17 

வவகயிலான பறங்கிநோய் ஓடு விழுே்த புண் ஓடுப்பரப்பு 

மூலவியாதி 9 வவக பிளவவ கண்ைமாவல துவைப்புண் கடி வக 

அவரயாப்பு உபத்திரம் இவவ தீரும். 24 ோவளக்பகாருக்கால் 

எண்பணய் நபாைட்ு பவன்னீர ்முழுகவும். கறி ஆடு மாடு பன்றி மான் 

மவர கூை்ைலாம். காய் கறி ஆகாது. தவல முழுகின மற்றோள் 

மருே்து தின்னவும். மறுபடியும் பத்தியம் பிடிக்கிறது. உப்பு புளி 

பகாறுக்காய் கூை்ைலாம். ஆண் பபண் வாவை ஆகாது.  

சுக 41 நவறு 

மாதவிைாய் வராவிை்ைால்  

திருேீற்றுப் பசவ்ச துத்தி நவர ் கூைவிைட்ு அவித்துக்குடிக்க 

உவைக்கும். மறிக்க- குதிவரசச்ாணி மாைட்ுசச்ாணி ஆைட்ுசச்ாணி 

காய விைட்ு பவே்ேீரில் ஊறவிைட்ு வடித்துக் குடிக்கவும். 

நகாடளக்கு காய்சச்லுக்கு பநய் 

இரு சீரகம் பகாதத்மல்லி jpup கடுகு வசம்பு உள்ளி ஓமம் அதிமதுரம் 

இே்துப்பு ஆைாநதாவைசச்ாகம் இசங்கு தூதுவவளசச்ாகம் நதன் 

ஆவின் பேய் கூை்டிப் பாகுகாய்சச்ி குடிக்கவும். உப்பு புளி 

தவிரக்்கவும்.  

நவறு  

மரித்த பிள்டள விழ மருந்து 

1.சாறவணநவர ் உள்ளி வசம்பு கடுகும் அவரதத்ு சுடுதண்ணீரில் ; 

பகாடுக்கவும். 

2.கீழ் காய் பேல்லி நவர ் வைட்ு நவரும் அவரத்து 

ஆமணக்பகண்பணய்யில் குடிக்கவும். 
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3.குண்டுமணி நவர ்(வைக்நக நபான நவர)் முவலப்பாலில் அவரதத்ு 

தவலயில் மத்திக்கவும் (தப்பவும்) திலதமிைவும் கீழ்நோக்கி இழுத்து 

விைவும்.  

நவறு- மா விழ  

இசங்கம் நவர ் அவரத்து காசளவு பவே்ேீரில் ; பகாடுக்கவும். மா 

விழும். 

சுஉ 42 சவுக்கார எண்பணய் 

சவுக்காரம் ேவசச்ாரம் இே்துப்பு பபருங்காயம் இருபலம் பழுத்த 

நதங்காய்ப்பூ வண்டு கை்டி அவித்து புளிே்து அதில் அவரத்துக் 

காய்சச்ி பதத்தில் வடித்து ஒரு காசிவை தின்ன பகற்ப வாயு தீரும். 

நவறு  

சன்னி வாத சுரத்துக்கு எண்பணய் 

சீநதவியார ்பசங்கழுேீர ்நவர ்குப்வப நமனிநவர ்பவளுத்தல் பிசின் 

உள்ளி வசம்பு கூை்டி அவரத்து ேல்பலண்பணய்யில் கவரதத்ு 

காய்சச்ி பதத்தில் வடித்து தவலயில் நதய்த்து மறுோள் தவலமுழுகி 

எண்பணய் களற்றவும் சன்னிவாத சுரம் மாறும். 

நவறு காய்சச்லுக்கு  

பசண்பகப்பூ mjpkJuk; ஏலஞ்சி ேன்னாரி நவர ்சீரகம் சே்தனம் இவவ 

முவலப்பாலில் அவரத்துக் பகாடுக்க காய்சச்ல் விடும். 

நவறு - இரத்தக் கடுப்புக்கு களிசச்லுக்கு 

ேற்சீரகம் மணலில் முள்ளியும் ேறுவிலிப்பைவ்ை சாறு பிளிே்து அதில் 

அவரத்து சுண்வைக்காயளவு உருண்வை பசய்து ேிழலில் உலரத்்தி 

எருவமத் தயிரில் ஒரு உருண்வை தின்னவும். இரத்தக் கடுப்பு 

களிசச்ல் மாறும். 

மூல வியாதிக்கு 

ஈர பவங்காயச ்சாறு ோளி பால் ோளி ோயுருவிக் பகாழுே்தவித்த 

தண்ணீர ்ோளி பேய் ோளி காய்சச்ி பதத்தில் வடிதத்ுத் தின்ன மூல 

வியாதி கடுப்பு மாறும். 

கரப்பனுக்கு 

ேீர ்வள்ளிக்கிழங்கு குப்புளா இவல சிற புள்ளடி காைட்ு மல்லிவக 

இவல முடுக்கிவள சிறு காஞ்நசான்றி இவல சிதத்வவர இவல 

பருத்தி இவல துவவத்து சாறு பிளிே்து திப்பிலி சீரகம் கூை்டி 



Copyright @ 2022 Eastern University Sri Lanka 

அவரத்து ேல்பலண்பணய்யில் காய்சச்ி வடித்து தின்னவும். 

கரப்பனிவவ எல்லாம் தீரும். 

சரு 43 வாதக் கரப்பனுக்கு எண்பணய் 

போசச்ி நவர ்வாத மைக்கி நவர ்சாறவண நவர ்ஓபரான்று xருபலம். 

குறுக ேறுக்கி இடித்து 2 மரக்கால் தண்ணிர ் விைட்ு உரியாகக் 

காய்சச்ி ேல்பலண்பணய் உளக்கு பேய் உளக்கு இலுப்பபண்பணய் 

இவவ விைட்ு ஒக்க உளாவி அதில் கவரக்கும் மருே்து ேற்சீரகம் 

மிளகு திப்பிலி உள்ளி வசம்பு கடுகுநறாசாணி இe;துப்பு சுக்கு 

அதிவிையம் ஓபராண்டு களஞ்சு அவரத்து எண்பணய்யில் கவரத்து 

மூணு ோள் கசாளமிைட்ு ோலாம் ோள் காய்சச்ி வடித்து காசளவு 

எண்பணய் தின்னவும். வாதக்கரப்பன் விழுே்த இைத்தில் புண்ணும் 

மாறும். (படுக்வகப் புண்). 

நவறு 

மாந்தத்திற்கு –ஆடம ஓைட்ுக்குளிடக 

ஆமணக்பகண்பணய் கிறங்வக ோலு சாதிக்காய் திப்பிலி 

அசமதாகம் இலவங்கம் இவவ ஓபராண்டு களஞ்சி 2 ஈர பவங்காயம் 

சிறங்வக பாலாவம ஓடு களஞ்சி 4 நேரவ்ாளம் 25 அவுரி நவர ்

உத்தமாகாளிநவர ்தயிரந்வவள நவர ் ோய்க்கடுகு நவர ்ஓபரான்று 

களஞ்சி 4 அவரதத்ுக் காய்சச்ி தவலயிலும் வவத்து உள்ளுக்கு க -1 

நேரம் இரண்டு நேரம் மூன்று நேரம் கண்டு கண்டு பகாடுக்கவும். 

யசு 18 மாே்தமும் தூக்கமும் தீரும். வக கண்ைது. 

சுச 44 நவறு  

ஏலாதிக் குளிடக 

ஏலம் இலவங்கம் இருநவலி ேன்னாரி இலாமிசவ்ச நவருைநன முத்தக் 

காசச்ு பேல்லிக்காய் உத்திராைச்ம்  அதிமதுரம் நகாை்ைம் சே்தனம் 

கல்னார ்பசங்கழுேீரக்்கிழங்கு உலரே்்த முே்திரிவக (பகாடிமுே்திரி) 

பசண்பகப்பூ பேற்பபாரி பசவ்சக்கற்பூரம் பூதவிருைச்ம் வில்வநவர ்

இலுப்வபப் பூ அதிவிையம் முதிரே்்த கவலயின் பகாம்புைநன (மான் 

பகாம்பு) ேற்சீரகம் இவவபயல்லாம் ஒNர சமன் இவைவாங்;கும் 

மதாளம்பழசச்ாறு பசவ்விளேீர ் கருப்பங்சாறு வாரத்்தவரத்து 

சீனக்கைவல பிருமாணம் (பை்ைானிக்கைவல அளவு) சிறுக உருை்டி 

ேிழலில் உலரத்்தி இளேீரில் குடிக்கப் பிணி தீரும். உைவலத் தாக்கும் 

நராகம் பதாண்ணூறும் தவலயில் சுரமுைநன பிரநமகம் சூவல 

அவணய பகாடிய அத்தி சுரம் பேருப்புக்காய்சச்ல் ேிைட்ூரம் பசய்யும் 

பித்த சன்னி பேருப்நபாைவனய எலும்புருக்கி ஏலமவனய 

வயிற்றுளத்தி இவவ தான் தீரும் காண்பாய். 
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நவறு 

ஏலாதி சூறணம்  

ஏலம் நகாை்ைம் இலவங்கம் இலங்கும்பத்திரி (வில்பத்திரி) சிறி கடுகு 

நகால் முத்தம் பகாத்தமல்லி குலுவும் கருஞ்சீரகம் ோகம்பூ சே்தனம் 

கற்பூரம் மயங்கும் கராம்பு தாளிவகயும் சாலச ் சமனாய் மருே்து 

பகாண்டு (தரங்குன்றாத இப்பபாருைக்வள சரிசமனpil எடுக்கவும்). 

மீண்டும் சரிபாரத்்து சரக்வக கூை்நைன். இவற்வற இடித்தவிதத்ு 

பக்குவப்படுத்திக் பகாண்டு பவகு கடி நதனில் உண்ணவும். உைல் 

எரிவு கால் எரிவு ோை்ைம் மிகுே்த உவாரத்்தி குன்மம் ேல்கும் விக்கல் 

இரத்த பித்தம் இை்ைமிகுே்த இவளப்பிருமல் இருகண் சுளத்தி 

தவலக்கனப்பு வாை்ைமுறநவ ஓை்டிவிக்கும் விளா ஏலாதி சூறணநம.  

 

45- சரு நவறு -சுரக்குளிடக 

முக்களஞ்சு சுக்கு நேரவ்ாளம் முக்களஞ்சு கடுக்காய் திப்பிலி களஞ்சு 

க (1) இவவபயல்லாம் எடுதத்ு போசச்ி இவலசச்ாறுவிை்ைவித்து 

மஞ்சாடிப் பிரமாணம் உUண்வைப் பண்ணி ேிழலுலரத்்தி 

கருப்புக்கை்டியாகுதல் போசச்ி இவலசச்ாறாதல் பிரை்டி(நதாய்தத்ு) 

தின்னவும்.  விநராதிக்கும்- (வககண்ைது) பத்தியம் மிளகு ேீரும் 

நசாறும் தின்னவும். 

நவறு 

இருசீரகம் அதிமதுரம் நகாை்ைம் ஏலம் இலவங்கம் சே்தனம் இருநவலி 

இலாமிசவ்ச ேன்னாரி நவர ்அமுக்கிறா நவர ்முத்தக்காசிக் கிழங்கு 

ஓரிதழ் தாமவர ேல்பலண்பணய் பகாதத்ு -ரு- 5 பசுப்பால் பகாத்து 

ரு- 5 இளேீர ் பகாதத்ு ரு- 5 காய்சச்ி பமழுகுபதத்தில் வடிதத்ு 

தவலயில் வவக்கவும். 

அக்கரத்துக்கு எண்பணய் 

தூதுவவள இவல குன்றுமணி இவல பகாவ்வவ இவல குறிஞ்சா 

இவல பமாசு பமாசுக்வக இவல ஓபரான்றும் சாறு பகாதத்ு 5 

ேறவன பகாதத்ு 5 (பசுபேய்) குை்ைான் பனங்கை்டி 1 இவவகூை்டி 

பமழுகுபதத்தில் காய்சச்ி வடித்து உள்ளுக்கு பேய்யும் 

தவலக்பகண்வணயும் ஒண்டுக்பகான்று பிசகாமல் பசய்யவும். 

பிசகினால் கனகாைட்ுப்படுத்தும் (துன்பப்படுதத்ும்) 
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அக்கரத்தூறல் 

அத்திப்பைவ்ை ோவல் பைவ்ை துளிர ் கவரயாக்கன் பைவ்ை துளிர ்

நபர ்அகத்திப்பைவ்ை ேீரப்்பூலா நவர ்பபான்னவவரம்பைவ்ை அல்லி 

இலே்தம்பைவ்ை வல்லாரல் பபாடுதவல கற்பூரவள்ளி ஓபரான்றும் 

ஒரு பிடி ஈரபவங்காயம் அக்கிறா மாசாக்காய் ஓபரான்றுக் களஞ்சி 

-க-  எைப்ைான்றாய்க் காய்சச்ி பகாடுக்கவும். அக்கறம் கண்ை 

பிள்வள குணமாகும். 

 

46 – சரு} அக்கினி மாந்தத்திற்கு 

பபான்னவவர இவல பைவ்ை இலே்வத பைவ்ை துளிர ் சித்தகத்தி 

பைவ்ை வல்லாரல் கவரயாக்கன் பைவ்ை பூ அயமதாகம் 

ஈரபவங்காயம் மாசாக்காய் சரியாக காய்சச்வும். இே்த ஊறல் 

அக்கினி மாே்தம் வயிற்றுப்நபாக்கு ேிற்கும். 

அக்கினி மாந்தத்திற்கு 

மாம்பைவ்ை முள்ளிலவம்பைவ்ை (முருக்கு) அத்திப்பைவ்ை 

நவரக்்பகாம்பு இவற்வறத் தை்டி ேசித்துப்நபாைட்ு தண்ணீர ்விைட்ு 

இரண்பைான்றாய்க் காய்சச்ிக் பகாடுக்கவும். அக்கினி மாே்தம் 

வகுத்துப் பபாருமல் வகுத்துப் நபாக்கு ேிற்கும். 

நவறு மாந்தத்திற்கு ஊறல் 

இருசீரகம் அசமதாகம் கடுக்காய் கராம்பு நேரவ்ாளம் 10 மிளகு 

களஞ்சி -உ-(2) இவவ கணலிைட்ு ஓடிைட்ு (ஓடு வவதத்ு வறுத்து) பபாடி 

பண்ணி காக்கனம் நவர ்களஞ்சி -உ- வல்லாரல் பிரமி பபாடுதவல 

பபான்னாவவர இவல கற்பூரவள்ளி இவல இவவ ஒருபிடி இவல. ேீர ்

வற்ற வறுத்து சரக்கும் இவலயும் பபாை்ைனி கை்டிப்நபாைட்ு 

ோலுபடித் தண்ணீர ்விைட்ுப்நபாைட்ு 4.  ோபலான்றாகக் காய்சச்ி எ 

7 நேரம் ஐே்து நேரம் பகாடுக்கவும். பபாரி மாே்தம் அக்கினி மாே்தம் 

வயிற்றுப்பபாருமல் இவளப்பு முைட்ுத் பதாய்வு இவவ மாறும். 

சிறு பிள்டள தடுமலுக்கு 

சாம்புராணி மஞ்சள் கருஞ்சீரகம் ஒரு மாசசுண்ணாம்பு ேீரில் 

அவரத்து பகாதுப்பித்து உசச்ியில் நபாை சிறு பிள்வள தடுமல் 

முறியும். அரக்கினும் காய்சச்ிப் நபாைலாம். (அiuயாப்பு) 

சுஎ 47 பிள்டளகள் சுரம் களிசச்லுக்கு 

ஆைாநதாவை இவல ஒருபிடி பிடுங்கி பவே்ேீரில் அவித்து சாறு 

பகாண்டு நதன் 2> 3 துள்ளி விைட்ு களியில் கராம்புபரண்டு அரத்வத 

இரண்டு கூை்டிக் பகாடுக்கவும். 



Copyright @ 2022 Eastern University Sri Lanka 

 

அக்கரக் குளம்பு  

சாதிலிங்கம் திப்பிலி கருஞ்சீரகம் சுக்கு கடுக்காய் மிளF அசமதாகம் 

நேரவ்ாளம் சரிகண்டு நதனிலவரத்து குளம்பு பதமாக எடுதத்ு 

வவத்துக்பகாண்டு பிள்வளக்கு தக்கது கண்டு கண்டு பகாடுக்கவும். 

அக்கரப்பபாருமல் சிநலை்டுமகைட்ு சூடும் தீரும். நதங்காய்ப்பால் 

மாற்று. 

நவறு  

வயிற்றுக்குத்து சூறணம் 

போசச்ிப்பபாடி போசச்ித்துளிர ் பிரண்வைத் துளிர ் நவப்பே்துளிர ்

சாதிக்காய் கராம்பு வசுவாசு இருசீரகம் திப்பிலி அசமதாகம் 

பபருங்காயம் உள்ளி மிளகு கராம்பு நவரக்்பகாம்பு கடுகு உலுவா 

சரக்கும் துளிரும் ஒரு அளவாக எடுத்து பவயிலில் பிைத்திலிைட்ு 

இடித்து வடிகை்டி பவருகடிப்பிரமாணம் தின்னவும். பத்தியம் வகப்பு 

புளிப்பு தவிரக்்கவும். தீரும் வியாதி வயிற்றுக் குதத்ு பசருமுதல் 

அவைசச்ல் தீரும். 

மாந்தச ்சுரத்தூறல்  

இருசீரகம் திப்பிலி அதிமதுரம் பகாத்தமல்லி மாசிக்காய்; ஈரஉள்ளி 

கடுக்காய் பேல்லிக்காய் தான்றிக்காய் களிப்பாக்கு ோவல்பைவ்ை 

அத்திப்பைவ்ை கவரயாக்கன்பைவ்ை அவவ சரக்கும் நவரும் ஓரளவு 

எடுத்துக் காய்சச்ி எைப்ைான்றாக்கி பகாடுக்கவும். 

சுஅ 48 முசச்ுரத்திற்கு  

கஞ்சாஇவல அவித்து அவரத்து முளகளவு உருண்வை பசய்து 

ேிழலுலரத்்தி மூனு சுரதத்ுக்கும் பவே்ேீரில் பகாடுக்கவும் மாறும். 

நவறு 

திப்பிலி கராம்பு குநறாசாணி அயமதாகம் ோயுருவி கடுகு 

பபருங்காயம் இரண்டும் சரி மற்ற மருே்பதல்லாம் ஓரளவு பபாடி 

பண்ணி வவத்துக்பகாண்டு காய்சச்ல் கிளம்பும் நபாது ஒருநபன்பிடி 

தின்னவும் தண்ணீர ் குடியாமல் இருக்கவும். இப்படி மூன்றுோள் 

தின்னவும். 

நவறு 

நகாவரக்கிழங்கு மிளகு திப்பிலி கடுக்காய் நவரக்்பகாம்பு 

நகாநராசவண உயரே்்த ேற்சீரகம் ஏலமுைன் இருநவலி மதுரk; 

தற்நகாலம் தண்ணீர ்விைட்ு அவரத்து நதனில் பகாடுக்கவும். 
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இத்துைன் ஒரு ஏடு முடிகிறது. 

எழுதியவர். மூத்தத்தம்பி காத்தமுத்து 

பகாக்கடிசந்சாடல 

1676. டத. 27 எழுதிமுடித்தது. 

மூலப்பிரதி. டவகாளி சின்னத்தம்பி- காலிங்காக்குடி 

1518 ம் ஆண்டு எழுதியது புதூரில் இருந்து. 

 

 

  


