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సర్వ గ హపీణానారభూపము 

దశారగభూపము 

సర్వ ఫ్ పహాదోషవారసర్ష పాదిధూపము ,) 

బాల గవాదోవమునకు అనంతాది 

ఘు తము 3) 

బాల్య గృహదోషమునకు రాస్నాది 

భ్ఫుతము 

౫ హదోషమునకు సారిబాదిఘృతము | 

భూత గ హదోషములకు సోశ్ళం గాది 

ధూపము 59 

హదోషములకు బలివహోమాదులు 4] 

తో 

గ 
న 

గృవాదోవహారస్నానము 35 

జేవాదిభూతములు సోకిన పురుష 

లతణము 

చేవాదిభూతములు సోంకటకు 

“కారణము 

భూత హణ కాలము 

దేవ్యృవాగృహీతలత్ ణము 

అనుర గ్ర హగ్భహీకలతణము 

గంధర్వ గ వాగ్ళహీకలశ ణము 

ఉరగ వాగృహీకలత్ ణము 

యత గృవాగృహీతలతణము 

బహ్మలాతస్మనృవాగృ్భహీకలక్షణము 
క జ్య రసో వి | రాతసనగ్రహగ్భహకలవమీణము 

విశాచ గ వాగ్భహితలక్షణము 
కో 

వ్ర, గ్ వహాగ్భహితలత్ణము 

కూశ్తాండ న గ,వాగ్భహీతల క్షణము 

నిషుద్ గ్య పోగృపోతలక్షణము 

చె"కిరణ వా గృ హత లవ్ ణము 

వేతాళగ్రృహగ్భహితలత్ణము 

పితృగ, వహాగ్భహీళల తయణము 

'సరువృద్ధాదిగృవాగ్భ హిత లక్ణము 

అసాధ్యభూతలవీణము 

పంచమా థా్యాయను. 

భూత్మప, వతి షే షె ధా ధ్యాయ ప్రారంభము 

ఆహింనోత క భూత చికిత్స 

భూతపీడావార యోగము 

భూతోపద, దృవమునకు నస్యాదులం 

నీడార క ర్యకవ్ళాతేను 
op 
భాతోవద్ర ద వమునకు సీదార కాది 

యథ 
యుటికలు 

పుట. 
41 

48 

99 



6 విషయ 

విషయము. పుట, 

భూత బొాధాహరధూవము ర్ర్ 

భూత రావఘృతము » 

మవాభూక రావస్ఫుకము 56 
భూతములకు బలిషఫొజాది కాలము » 

భూతములకు సామాన్యబలి ద్రవ్యములు ర్/ 
జేవాదిభూకములకు బలిసోనములం శ 

జేవ గృవాబలి ద్రవ్యములు రర 

చేవ గ. హాపీణాహరన్ఫుకము 3) 

చేవగ వాపీ డాహరనస్యాంజనములం $ 3 

దై త్య, వాబలి ద్రవ్యములు 5 

సర్ప గ్రవాబలి ద్ర వ్యములు 3 
సర్ప గృహాబా ధావారన స్యాం 

జనములు 

యత వాబలి ద వ్యములు 13 

య మబాభాహరన స్యాదులు 3 

ట్రివ్మరాతనబలిద్ర దృవ్యములు న 
బ బి, వారాతసపీడాహారనస్యాదులు 40 

రోతపేబలి ద ద్రవ్యములు 

రాతన్యవాభాధాహరనస్యాదులు 99 

పిశాచబలి ద వ్య ములు 

పిశాచపీడాహరనస్యాదులు 0) 

జేవాది గ్రహములకు తీక్షనస్యాది 

“శేధము 19 

సర్వ గృ వాపీడలకు మంత్రజవము 62 

భూత్మగ వాములకు అవస్తారచికిత్స 39 

పభ్టాథా్య్థాయము, 

ఊన్గాదప, వతిషే షెధా ధ్యాయ 

"స్రారెరభము 63 

షడ్విధ నాదములు 99 

ఉన్గాదస్వరూవము 5 

షడెర్డేధో నాదసామాన్య లక్షణము (66 
వాతజో న్థాదలత్ణము 64 

ఏ శ్రజో నాదలతణము 65 

6]; 

సూచి క, 

విషయము, 

కఫజో నాదలత్షణము 

సన్ని పౌతజో నాదలశ్షణము 

మనోఇ్యా థివలన జనించిన ఉొన్తాద 
లత్ణము 

విషజో నాదల క్షణము 
వాతజో న్రాదచికిత్స 

కఫజపి శ్తజోన్హాదచీకిక్స 
ఉన్గాదరోగ మున నస్యాంజననులం 

ఉనాదరోగమునకు హింగాగది 

ఘ్ఫతము 

ద్రహ్మీక్ళుకము 
కల్యా ణకన్సు తము 
మహాకల్యాణకఘ్ళ తము 

మహాకిశాచక్సు తము 
డొనాదవారవ ర్రి 

ఊన్యాదహరన్వే దాభ్యం గాదులు 

ఊనాదరోగనారధూ పాదులు 
వాత శ్లేప్లో నాదమునకు ధూవము 
పీత్తో నాద చికిత్స 

ఉఊనాదశమనో పాయము 

ఆధిజో న్థాదళమనో పా యము 

కామాదిజో నాదశమనో పాయు 

భూకజో నాద చికిత్స 

భూతజో నాదమున బలిదానము 

డన్రాదానుళ్న త్తి కారణము 

ఉన్శాదనివృ త్తిలమ్ణము 

స స_ష్టమా థ్యాయను 

అవస్తారవ్ర, తిషే షెధా ధ్యాయ ప్రారం 

స్ో 

అవస్తారసా మాన్యల క్షణము 

చతుర్విధావస్తారలక్ష ఇను 

అవసర వూర్వరూవల కణము 

వాతజావసారలవ ఆము 
వాలీ 



వీషయ సూచి క, 

సన్ని పా తావస్తారలక్ ణము 

అవస్థారసామాన్యు చికిళ్స 
అలలే 

చా తాద్యవస్తారచికిత్స 
శూర 

అవస్థారమునక సంశమన యోగములు 

పంచగవ్యఘ్సు తము 

మహావం చగ వ్యఘ్ఫ కము 

అవస్తారరో గమునకు బాహా బది 
- we 
ఘ్ఫృతము 

అవస్తారమునక జీఐనీ యఘు తము 

అవసారమునకు కాశ్శ్యర్యఘృతము 

ఆపస్తారవారశ్షీరము 
వసారమునకు కూశ్తాఎడఘ్బ తము 

అవసారమునకు త్రీఫలాదితెలము 

అవసారహరధూమము 
అవస్థారవారలశు నాది ప, యోగము 

అపసారరోగమునందు రసాయన 

ప్ర ఇఊమూగము 

ఆపస్తారరోగవిము కోని కుత్సావా 

పరికల్బనము 

అషప్టమాథ్యాయము. 
వ రరోగ రో విజ్ఞానీయా ధ్యాయ 

ప్రారంభము 

నే త్రరోగని దానము సంప్రాపి 

కృ చాష్ళ్రిసీ లరోగము 
గాక 

నిమేషరోగము 

వాతహతరోగము 

కుంఖిరోగము 

వీతోల్కిషరోగము 
అని 0౧ న! 

సత్త శాతరోగము 

విషయము, 

పోతకీరోగము 

కఫోల్టి.షృరోగము 
లగణరోగము 

ఉత్సంగపిటి కారోగము 

ఉావ్కిషరోగము 
య ర 

వర్తార్శోకోగము 
ఇజ్ 

అంబనరోగము 

బిసవర్త రోగము 

ఉల్లి పవర రోగము 
యట అటి 

శ్యావవర్ర రోగము 
క్ 

శిషవర రోగము 
Spr) = 

సిక తావర్హ రోగము 

కరమవర రోగము 
థి బి 
బహాళరోగము 

కకళూణకరోగము 

పత్షోవరోధరోగము 

అలజీరోగము 

అర్చుదరోగము 

9 

89 
రెప్పలయెందు జనిం చురోగములసంఖ్య 39 

పర్శరోగసాధ్యా సాధ్యములు 

వర్త రో గములయందు న త్త చకిత్సా 

క్ర 
నవమా ధ్యాయము, 

వర్తరోగ వ్ర తి షేధాధ్యాయ 

ప్రారంభము 

Van: కృచన్మీలచే తరి గచికిత్స 

కుంఖీ కావర్హరోగ చికిత్స 

వర్త రోగమునకు శస్త్ర లేఖన్మక్రమము 

నులిఖతవర లత్షణము 

ఆతలిలేఖనోవ ద వచికిళ్సలు 

వర్మ రోగమున నే త నేచనము 

ఆతిలేఖనోవ ద్రువమునళు నేచనము 
వర్త వీటి కా భేదనము 

99 

59 

91 

53 

99 

92 

98 

98 

39 

క్ి 

94 



8 విహయనూ చి క్ర 

విషయము, పు! |విషయము, పుట, పట ల్లి. ప్టరకోల్కషవర్శ రోగచికిక్స 94 వర్త సంధిగకరోగసా ధ్యా సాధ్య ములం 102 పత్మీ శాశనవర్హ రోగచికిత్స ౫. లెల్ల గ్రుడ్డునగల్లుకోగములు పదుమూడు వత్ కాశరోగమునకం జనము 95| అందు శు _్రీకరోగము 1 పోధకీరోగ చిక్రిక్ర 99 శుక్లార రోగము 
99 కఫోల్స ప్రవర్త రోగచికిళ్స | బిలాస గృ థితరోగము 1083 లగణవర. రోగ చికిత్స 96 వీస్ట కార రోగము 5) కుకూణక రోగ చిక్రిక్ర ౨ | సీరో త్నాతరోగము 0) కుకూణకరోగమునందు ధాత్రీస్తనా సీరావార్ష రోగము 7 'లేవము 

| నీరొజాలరోగము 53 కుకూణకరోగమునందు చాదిక్షి ముస్తాది కోణితార్డ రోగము ry కషూయ పానము 1) | అర్జునరోగము 104 కుకాణకరోగమునందు శిశువ్ర"ే శ్, పృస్తార్యర రోగము 00 మునకు లేఖనకర ' | స్రావార్త రోగము 33 శిశువులకు వమ నావళ్య కత్వ ము 97 ఆధిమాంసార రోగము 5 కుకూణకరోగమునందు బాలురక్ష సీరాజవిటికారోగము 105 వమ సావధము yy కం_ిగిరావార్థాదిరోగ చికిత్సా క్రమము న కుకూజణకరోగనమనందు వ ర్తి 53 | ర్మ రోగచికిత్స 9 కుకూణక పోభకీరోగములకు వరి 08 తతశుకకరోగ లక్షణము 106 పక్ష వరోధవర్ష రోగచికిత్స 59 శుద్ధశు శోకరోగలక్షణము 5 బాహ్యాలశ్యాదినర్హ రోగ చికిత్స 99 అజ కారోగలవ్ల రము 9 దశవమూ థాకియము, సీరాశుక్లకోగలతణము 107 సంధిసి తాసితరో నవిజ్ఞానీ మాధ్య్యాయ పాకాక్యయము, అనాధ్యశు క్ర ప్రారంభము 100, రోగములు 
9 సంధిగకరోగములు తొమ్మిఏి, అందు నల్లన డ్ఞునందుజనిం చురోగములసంఖ్య 108 జలస్రావరోగలక్షణము ) ఏ కాదశాథ్యాయము. కఫజజలస్రావరోగము 5 సంధిని తాసికరోళ ప్ర తి షే ధాధ్యాయ ఉఊపనాహరోగము | ప్రారంభము 109 ర _కృస్రావరోగము 10] ఉవనాహరోగ్చిక్తిక న పర్వణీరోగమ్సు న వర్వణిరోగచికిత్స 110 పూయస్రావరోగము ః పూయాలసరోేగచికిక్స 0 పూయాలనరోగము | పూయాలనక రోగమునకు చూరాంజనము,, అలజీరోగము 
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శంఖసం భావము 

ఉదుంబరఫలనం ధాపము 
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పిల్ల రోగమునకు తుత్త కాది లేపన గ” 
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దంతేవి ద న | గభొర్నద నా 
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కఫజజివ్వో 59 న్ పి తజముఖ పాక 1 
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నద్యోవ వ ణమునందు లే పూదులు 

ఆయళనద్యో వ ణచికిత్స 

నసంరంభ్ వ సొవీకిత నసం ంభ వృణచి నే 

ఘృష్పవిదళిత వృణచికిత్స 

అధీకరక్షస్తావవణచికిత్స 

సృష్ట వ్ర బచికిళ్స్ళ 
ఇకక న ణచికిక్స 

స్ఫుటిత ఈచికిక్స 

న్ఫుటిత చే త్ర మునకు నేచనాదులు 

స్థానచ్యుకకర్ణ చికిళ్స 
థి దా 

,) | అంగ చృేదమున స్నే హవ రి 

సూత్మీముఖ వ చ్రణచికిళ్స 

కోవ భేవోప వద్రవములు 

1) ఆమాశయగ తిరక్రోవ ద వములు 

| సకశ్వశయగతరుధిరోవద్ర, వములం 
ఆమప క్వాశయ రక్షవ వేళ కనుము 

ఆసాధ్యర క్ష కరోగము 

ఆమాళశయాదిగతర క్ష చికిత్స 

కోన ప ణితునికి వథ్యాహారము 

| అధికర కృస్రావమునందు ర కృపానము 

న్ కన్న భున్నాం తృ తవ వణాసాధ్యత్వము 

సాధ్యకోవ భేదర కోణము 

అభిన్నాం త్ర (శ, చకిళ్స 

ఛిన్నార్మత్ర త్ర ప్ర వేశనక్ర, మము 

కుమ్మ త్త తప చేశన శ్రమము 
ఆశనే కొంత రచ, వేశనకృ క్రమము 

బహిర్నిరకో త మేదోవర్తి చికీత్స 

సద్యో ప ణరోవణ తైలము 

గూఢ వ్ర హారాది చికిత 

పిల్లి వ్ర బే సోది చికిత్స 

స _వృవింళా థా్య్వాయము. 

1; భంగ తి పే షథాభ్యాయ ప్రారంభ ము 

ల్| భంగలతణము 

9 అసాధ్యాస్తి భంగములం 

నా అసాధ్య కరుణా స్థ్యాదిభంగలతణము 

31 అస్థిభంగ చికిత్స" 

భ గ్నాస్టి బంధనక్ర్యమము 

i9 

పుట. 
996. 

297. 

క్రీ 

39 

298 

299 

39 

800 

dul 

802 

19 

8083 

59 

804 

905 

306 

807 

5 

ae 
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విషయము, పుకీ). ) 

బంధ మోతీ ణ కాలని యమను 808 

భఖ గ్నాస్లి నేచనము 3 

అస్థిఫింగమునకు చయల నయోగను 95 

అస్థి భంగమునందు నేక లేవము 9 

ఆస్టేభంగ మునందు సృష్షడీ న పానము లి00 

స ప్రణభంగచికిళ్స 43 

లంబ వ,ణచికిళ్ళ ఫ్; 

లంబ వణమునకు ఆఅనచూర్ష వ్య యోగము,, 

సుఖసాధ్య వ్రణము 810 

భగ్నసంధిస్థెర్య కాలనియమము 9) 

కటీభం గాదులయందు శయనక్రమము. ,, 
సంధిభ ం౦గ చికిత్స $) 

చిరనిము క్షసంధి చికిత్స 1] 

అసిభంగపాకనిషేధము 5 

భంగమునందు న్నేహపస్తికర్శలం 

అ స్టీభంగమునందా హారము 

భగ్ను నికి వర్ణసీయ ములు 9) 

గంధ తెలము 0) 

అస్తావింశా ధ్యాయము 

భంగందర వతి షెధా థధ్యాయ ప్రారంభ ంలి]1) 

భ గందరనిదానల త ణము 

భగందరోపద, ద వములు 

భగందర భేదమలు 

భగందరపిటకా 
భగందరకారణవీటకలం 

వాత జభగందరపీటకాలథతీ జము న 

ఫి త్రజభగందరపిట కాల కణము 816 

కఫబభ గ౦దరవీట కొలత ణము 

వాతవీ త్తజఫ్ గందరపీట కాలవ ణము 9) 

కఫఘవాతజభ గందరపిట కాలతణజము 

సన్ని పొత జభ గందరపి టకాలత్షణము 
‘2 “ 

చిక, 

విషయము, 

భగందరవ్రణము 

శతపోనకభ గందరము 

ఉస్ట్ర శ్రీ వభ గందరము 00 
చాస్టావఫ గందరము 

పరి క్వేవిభగందరము 

బుజుఖగందరము 

ఆరో్నోభగందరము 

శంబూకావ ర్తభగందరము 

ఊ న్థార్స్ఫ గందరము 

భగందర వ ప ణశరా లాదిజ్ఞానము 59 

సాధ్యాసాధ్య భగందరమలు 

భ గందర చికిత్సా క్రమము 

భగందరమునకు న్నేవాకరాదులు 0) 
ఆంతర్తు ఖాదీభ గందర చికిత్స 0) 
శ తపోనరక్ష చికిత్స 

వరి మేపి చికిత్స 0 
.ఆర్మోభ గందర చికిళ్ళ 9) 

బస చద ద  భ గందరచికిత్స 

నోతీశాది" గదలత ణము 

భగందరమునకోు అన్నీకర 

భగందరరోగికి కోన్టశుద్ది 

భ గందర వ్కణ లేపము స 99 
భీ గందరములకు జో తివ 'త్యాది తైలము న 

భగందరమునకు యష్షిమధుక తైెలగు 822 
ఫోగందరములకు విడంగసారాదిచూర్ణము 9 

భ గందరమునకు అమ తాదిచూర్జము | 

స్వాయంభువగున్దలు 828 
థి గందర మునకు “శృంగి బేరాదిచూర్ణ ను 5 
భ గం. రమునకు త్రీఫలాదిచార్లము 

భి?” ండరరోశగికి వర్ణనీయ నులు, 

ఏకోన తి ంథాధ్య్యాయము, 
గ గ ంథ్యత్భుద్ల్ 'సదావవీనిజీవిజానా 

ఛ్యాయ ప్రారంభము 

క్ 

824 

$25 
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విషయము, పుట విషయము, పుట. 
గ ంథిలమ్ణను 825 గ ంథి చికిత్స 8883 
గ్రంథి భేదములు ,: గృంథిరోగమున'కు న్నేహాలేవనములు ,, 
వాతజ్మగ్యంథిలమణము 7 గృంథులకు న్వేదకర్శ న 
పిత్తజ్యగ్యంథిల త్ ణము 526 | వాతజాది గ గృంథిచికిళ్స 934 
కఫజ్య గృంథిల జో ణము 0) వాతజాదిన్లో గ్రంథులకు దావాకర్మ 93 
ర క్షజగృంథిల త ణము 9) మాంన్న ప్రణా గంధి చికిత్స 19 
మాంసజుగృంథిలత్ ణము | మేదోభవ గ గ్కంథిచికిళ్ళ ? 
మేడోజుగంధిలత్ణను లీ2? | సీరా గంథి చికిత్స 1) 
ఆస్టీ గృంధిలత్ణము 9 అర్భుచేచికిక్స ల 
సిర్మాగృంథిల క ణము 5 ఫీ పదరోగ చికిత్స 93 
వ్ర రగ గృంథిలతీ ణము 5» ని త్రజక్లీ వద చికిత్స శ 
సొధ్యాహేధ్య గ ంధిలజ్ ణము 828 కఫజక్షీ పద చికిత్స 49 
అర్బుదరోగ భేదములు 5: | అప రోగచికిత్స 506 
కోణి తార్చదలతణము 5) | ఆవక్వ గ ంథీ చికిళ్చ 09 
సా ధ్యాసాఛ్యార్చుదరో గములం 929 గ్రంథులకు శమ్య్యా ఏ లేపనము న 
నీ వదరోగసం సాకి | పాఠోన్తు ఖగ గ్రంథీచికిక్స 33/7 
వాత జశ్లీ పదలతణము 5) గండమాలలన కా కాదన్యాదితెలము ,, 
పిత్త జన్లీ వద |” 5) | అవచీరోగమునకు లాంగల్వాది తెలము 19 
కఫజక్టీవద 53 ౪ | గండనూలకు చంద నాది తెలము 838 
అసాధ్యక్సీ వద ,, 550, అప చీరోగమునకు నచాది-తైలము | 
కీ పద భేదములు (3 అవచీరోగమునకశరపుంఖా మరల లేవము, 
గండనూలా వ వీల కోణము ౨ | అవచీరోగమునక్రు పీలుపర్హ్యాది లేపముతిల9 అసాధ్య గండమాల + | గండమాలావచీవారలేవమూ 5 నాడీగ తిలక ణము 801 అపచీగండమాలలకు అన్నికర : 
పంచవిధనాడీ వణనములు 1) | గృంథిరోగమున శ స్త చికిత్స 19 
వాత జ నాడీల క్షణము |X గ్రంథిరోగముననుశ్రే తమతశ స త్తని పీత్తజనాడీ ,, |x 7 ంధిరోగమున మసాంకరళ న్లో చికిత 
కఫజవాడీలవ్ ణము 852 షోతజనాడీచిక్షిక ల ce 
సన్ని పాఠ జనాడీల క్షణము ,, ఏ త్రజనా డీ చికిత్స ల మగ నం. 

శల్య జ నాడీల క్షణ ము 13 కఫజ నాడీ ఒకిళ్స న 

త్రం శథార్టయము, శల్యజ నాడీ చికిత్స ..... . Sal 
గ్రంభ్యర్పుద్నో వదావచీ నాడ ప్రతి శ స్త్రకరానర్హ నాడీ ల్ ఉరి షేధాధ్యాయ ప్రారంభము ల998 గడీ వృణమునందు వర్తి - మ త 
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విషయము, పుట, | విషయము. 

నాడీ వృణవారలేపము 811 చర్మకీలలత్షణ ము 

నాడ్మీపృణవారవర్తి 13 | జతుమణే ,, 

నాడీ వృణవారకల్యా_దులు | లాంఛన 90 

వక త్రింశాథ్య్యాయము. వ్యంగనీలి కాలత్ ణము 

యుదరోగ విజ్హానీయా ధ్యాయ వా తొదివ్యంగ ,, 
గ ఇ గా ప్రారంభము 818 వను  కిరోగలతణము 

అజగల్లి కారోగలత ణము ౧, ఉతో్కో.టలత్ణము 
యనప్రఖా ఖా్య్యాలతణము 8H తుద రోగనంఖ్య 

కచ్చపీరక్షణము 9) దాషల త్రి ౦కొథా థాన్టాయము, 

వన సి కాల కణము 33 యద్ర, రోగ చ తిేధాధ్యాయ 
పొహిణగర్షభల జో ణను 9 'శ్వేరుభము 

ముఖదూషి కా $9 5 ఆజగల్లి కా చికిత్స 

వద్యకంటక ,, 815 యవ ప్ప ఖ్యాచికిళ్స 

వివృ తా 99 99 పాహిణగర్హ భాది చికిత్స 

విస్ఫ్పోటాలతణము 3) | వద కంటక చికిత్స 

దే క్రిత దా టి స 99 99 వృతాదిచి గ 

గర్దభీ (/ ౫ | జాలక గర్ద భ చికిత్స 

కక్ష్యాలవ్ణము 816 విదారి కాచికీక్స 

గంధ నానురాడి కాలవ ణము 00 శర్కరార్చుద చికిత్స 

జాలనర్షభ రోగ ॥/ )9 అసాధ్య వలీ కము 

అనగ్నిరోహిణీ 99 1), సాధ్యవలీ క చికిత్స 
ఇరివేలి కా 9 817| నాడీ వ ఆ చికిత్స 

య (UW 
విదారీ 99 క్ ఫ్ర కదరచికిళ్స 

శర్క_రార్చుద $0 | చివ్య చికిక్స 

వల్మీక 99 93 కునఖ చికిత్స 

కదరలత్ష ణము 848 అలసచికిళ్ళ 

రుద్ద దలతలాను ౫ | తిలకాలక చికిత్స 

“ఊప పన భరో గలకస్లైము 9 చర క్రీలజతుమణి చికిత్స 

స్ తో a శ A లాంఛనవ్యంగనీలి కాచికిత్స 
నా అలసలత్షణము. సన్ 849 | వ్యంగహర లేపములు 

ప - “తేల శూర కలో కలము = 9 | సవర కరలేపము 

జ w 2 | వ్యంగమున' కుద్వ ర్థన యోగము 

“స, 
“hls, Sh rs హో నో! 



విషయము. 

వ్యంగహర తెలములు 

నీలి కావ్యం గవార'లేవనము 

విషయనూ చిక, 

పుట, 
85? 

850 
నీలి కాదులకు కుంకుమాది_తెలము 5 

వ్యంగనీల్యాదులకు మంజిష్టాదిత్రెలము 859 

వ్యంగాదులకు నస్యము 

చను ప్తి చికిత్స 

ఉతో్యఠ చికిత్స 

త్రయశక్రిం శాథా్యాయము. 

గువ్యారోగ విజ్ఞాసీ యాభ్యాయ 

ప్రారంభము 

ఉవదంశాదిగువ్యా రోగములు 

పంచవిధో పదంశరోగములు 

వాతబోబవదంశ రోగల తణము 

పీ త్రబో వదంశళలతోణము 

కఫజోవదంశలమ్ణము 
ర క్షజోపదంశ లక్ ణము 

సన్ని పౌతోవదంశల కోణము 

అసాధ్యోవదంశ ,, 

యోన్యర్యో 33 

సర్ది కా 9 

అవమంధీలతీ ణము 

కుంఫికా ,, 

యోన్య లజీ 59 

ఉత్తమా ,, 

పుష్క్ల_రికా ,, 

సంవ ఢపిట కా 

మృదిత 19 

ఆష్టీలికా 9 

నివ త్ర 99 

అవ పాటి కాలతణము 

నిరుద్ధమణెలత్షణము 

రృథిక ౩ 
స్పర్శవోని 13 

విషయము. 

గువ్వాశ తపోనకలతీ ణము 

త్యక్చాక 9) 

మాంనపాక 90 

రకార్ఫ్చుద 53 

మాంసార్భుద 99 

విలకాలక ణి 

అసాధ్యగువ్యారోగములు 

యోనిరో గసంఖ్య 

వాతకీలవ్ష ణము 

అలిచరణాలవీజము 

ప్రాక్చరణా నా 

ఉదావృళత్తా 09 

జాకమ్నీ 9) 

ఆంతరుఖీ ,, 

నూచీముఖ్ ,, 
శుష్కూ ఖ్యా 09 

వామినీ 5) 
అగ షండ ,9 

93 

$9 

99 

99 

లోహాత క్ష యాల క ణము 

వరిస్థుతాల కణము 

ఊవపుతాలవ్ ణము 
ర్ం 

విప్పుతా 99 

క్షరినీ 09 
కం 

సాన్ని పాతికీ 

చతు'క్త్రిం కౌ ఛధా్య్యాయము. 

గువ్యూరోగ తి షేధాధ్యాయ 

పారంభ ము 
Wy 

ఉఊపదంశరోగచికిళ్స 



24 విషయనూ చిక. 

విషయము. పుట.| విషయము, పుట. 

ఉఊపదంశరోగమునకు కహియ కైలములురీ?4 | యోనిరోగమునకు జీవనీయత్నీర 

ఉవదంశ వ ణహరలేవము వర, పానము 898 

వాతజాద్నువదంశ చికిత్స ,. | యోని రోగమునకు బలాది.తైలము 3 

ఉవదంశ పాశకని షేధము ౨ ర క్తయోని చికిత్స 834 

మే ఢ్రార్శళ్చికిళ్స 8/6 పుష్యూనుగ చూర్ణ ము $ 

నర ప కా చికిత్స 99 శేష దుష్టయోని చికిత్స 885 
యిం దం అట్లీ వ 

అవమంథ చికిత్స 9 | యోనిరోగమునకు ధాత క్యాదితెలను ,, 
కుంఫి కా చికిత్స 1,3 | యోనిరోగమునకు యవాన్నాద్యువ 

అలబీ చికిత్స +9 యోగము 19 

ఊ త్తమాచికిత్స 3 యానికోగమునకు కాసీసాదిచూర ములశీరిరీ 

పుష్కు-రన్యూఢ చికిళ్స ర్రి/7| యోానిరోగమునకు వలాసాదిచూర్హము ,, 

త్వ క్పాక చికిత్స | దుర్షంధ యోని చికిత్స 1 

మృదిక చికిత్స 19 వాతదువ్ర యోని చికిత్స $ 0 
లు ( 

అష్టీలికా చికిత్స 53|| నన్ని పాఠ యోని చికిత్స 85/7 

నివృ త్త చికిత్స 9 శుద్ధ యోనియందు గర్భభారణము a 

అవపాటీ చికిళ్స 8/8 శు కృదోషచికిక్స | 

ని రుద్ధమణి చికిళ్స 3) ఫలసర్చి $9 

౫ ంథిత చికిత్స 3) పంచ తి ంకాథార్టియము, 
క 379 న్ కతపోనక చికిళ్చ విష వతి షేధా ధ్యా యస్థారంభ ము 899 

రకార్చుద చికిత్స 0) విపోోత్స తి 00 

అంగరోగోవచారము 9) స్థావరవిషలతణము 890 

యోని వ్యావ చ్చికిన్స 1) | జంగమవిష ,, 59 

యోానిరోగమునందు బలా తెలాద్యుప కృత్రిమాకృ త్రిమవిషలత్ ణము 39 

యోగము 850 విషస్వరూపము 891 

యోనిరోగమునందు వమగాదికర్శలు 3,| విపోషృద్య వము ,, 

యానిరోగమునకు కాశ్శర్యాదిఘ్ఫుతము ,, స్తావరవిషప,థమ వేసోవద్ర, వములు న 

యోనిరోగమునకవచాద్యు పయోగ మాలిన! ద్వితీయ వేగోష్య దృవములు వరల 

యోనిరోగమునకువృష కాది కల్కు_ పానం ,; తృతీయ వేనోప ద, వములం 3 

యోనిరోగమునకు రాస్నాదితీరము ౩, చఠుర్లవేసోప ద పములు 
థి టో 

యోనిరోగమునందు వరిషేచనము 5) పంచమ వేగోవదృవములు 5 

యోని శూలవారపి చువు ఏర2 షష్ట్రన ప్రమవేగోప దృ వములు 9 

క తల యోని చికిత ॥) | వథమవిష వేగచికిక్స 893 

39 యూనిరోగమునకు శ తావరీఘ్ఫుతము 
ప 
ద్వితీయవిష, వేగచికిళ్ళ 



వివయ నూ చి $, 25 

విషయము, పుట, విషయము. పుట. తృ తీయవిష వేగ చికిత్స 893 రొజీమల్ల క్షణము 405 చతుర్ధ పంచమవష్థస ప్పమవిష వేగచికిక్స | సోధానుతలవ ణము 5 విషవేగమునందు యవాగా పానము $94 సంక రజాతివ్యంతరసర్పల కో ణము $, విషమునకు చందోదయ శాంతి 39 | సర్పదంశ కారణము $) దూవ్నీవిషలమ్ష్ఇము 995 వ్యంతరన్వరూ వము 406 దూషీవిష నామ కారణము 896 తుండజావా తాదినసర్చ్పదంశలత్షణ ము 90 దూపషీవిష చికిత 9 | నర్పవిషలక్ ణము 99 దూషీవివవార దృ వ్యములు 89 సర్చాం గాఫీహాతలమ్ రము 407 
విషదిస్ధ విద్ధచికిత్స ' 9 | శం కావిషలతీ ణము 59 దుర్గంధ వ్రణచికిత్స 898 సవివషనిర్విషలతో ణము 3 గర, యోగము 39, దర్వీకర వ్ర థమవిష వేగాద్యుప ద్రవ 
గరలత్ష ణము 31 ములు 19 గరోీవ దృ వములు 899 నుండలివివ ప్ర థమాది వేగాద్యువ దృవ 
గరార్త చికిత్స ?) ములం 408 గరోప ద్రవవారలేవము 400 రాజిలసర్ప నిష వేగా ద్యువ ద్రవము 5» గరోవ దృవవారచూర్ల ము : | మండలివిష చికిత్సా కాలము 409 గరోవ దృవహరకమహోయము 3) | ఆల్పవిషసర్నములు , 
విషసంకటలతణము | అసాధ్యవిషలక్ష్ణను 410 
విషవృద్ధికర ద వ్యములు 401 సాధ్య విష చికిత్స 412 వర్గాది కాలవిషస్వరూపము 5 విషవ్యా ప్త క్రమము న 
పుకు కా దిక్షుగావళ్యకళ్వము 39 సర్బదస్ట్ర చికిళ్స 5 
షమ్మీ విష చికిత్స 1 | నర్ప్వదంకబంధనము 6 పె త్తికవిషచికిత్స 402 | నర్బవిష హరణము 418 వాలికవిషచికిక్స 3) | సర్పదంశమునకు దాహకర్శ 5 విషమునందు ఫఘృతమునకు శ్రేవ్హత్వము 3, | సర్పవిహోచూవ ణము “ సాధ్యాసాధ్య విషములు 5) విషపోవ్మద, వమున నీరా వేధము 414 

ప ట్ర ంశాథాాయము. . సవిషనిర్విషర క్తలమ్ ణము 0 సర్వవిష ప్రతి షే ధా ధ్యాయ ప్రైారంభముక్ష0 విషమునందు జలౌకావ్రయోగను 1 
దర్వీక రాదిసర్ప భేదములు 53  విపోప దృవమున రక్త సంభనము 1 
దర్వీకరాదివిషల కణము 3 విషమూ ర్భాహరోవచారములు 415 
దర్వీక రాదివషవృద్ది కాలము 404 | విపోక దృవమున క ఘృత పొనమం ౪ 
దర్వీకరల ష్ ణము 1, | విష వేగమున వమ నావళ్యకత్వము | మండలిలత్ణము 5; దర్వీక రాది వ్ర కృత్యనుగుణ చికిత్స 3 

అంటా 



9 విషయ 

విషయము, పుట, | 

దర్వీకరవిషయ మున పొననస్య ములు 416 

కృష్ణసర్పదప్ర చికిత్స 9 

రాజీ మద్దష్ష చికిత్స 9) 
యలు 

మండలినివ, చికిక్స 99 

ముండలివివ వార లేసము 417? 

మండలివిషమున కాళ్ల ర్యాది పానము ,, 
గోననవివ చికిత్స 

రాజీమద్విష చికిత్స 

కాండ చిత్రా విష సార చికిళ్ళ 

వ్యంతరనిష వార చికిత్స 

చ 

సర్పవిషహార పానము 
దర్వీకరవిష వేగచికిత్స 

నుండలివిష వేగ చికిత్స 

రాజీమద్విష వేగచికిక్స 

అను కృవిష వేగచికిత్స 

గర్భిణ్యాదులకు సిరా వేధనిషేధము 

సర్వవిషహరత్వ గా దిపానము 

భుజం గా దివిషవార పొననస్యాదులు 

ని క్మేషవిషాహూరణా వశ్యకత్వము 

విము క్తవివోవచారము 

సర్పాంగాఖివాత చికిత్స 

విషహరరత్నాదిధారణము ఇ 

వ అ స్త్ద శ్రీ ంశాఛా్టియము. 

కీటలూతాదివిష వృతి షే ధాధ్యాయ 

పారంభ ము 
Ww 

చతుర్విధకీటములు 

వాయవ్యకీటదంశల క్షణము 

ఆ గ్నేయకీటదంశలత్ష్తణము 

“ఇ వీ కకీటదంశలతవ్ ణము 
ఉదయ క 
సాన్ని పాతికకీటదంశలతణము 

శేీటనిష వేగలత ణము 

వృళ్ళికవిషలవ్ఇము 

9? 

॥ 
39 

సూ చి క, 

విషయము, 

వృశ్చికోత్ప శ్రి క్రమము 
మందనిషవృళ్చికలవ్షణము 

మధ్యవిషవృళ్చికల క్ష ణము 

చుహావిషవృ స్పికలథణము 

మహావిషదష్ట్ర లక్ష్ ణము 

లఅాచ్చటింగవృళ్చికదస్ట్రలక్షణము 

కీటాదిస్వ రూపము 

సాలికవిషల ఊణము 

నె_ల్లికవిషలకణము 

దే షీోవిషలతణము 

వాతికవిషచికిత్స 

వె ల్రికవిష చికిత్స 

సైస్ వివచికిత్స 

త్రి విధకీటదప్ప చికిత్స 

విషదంశమునకు నృ శే శాదిధూపము 

కీటవృశ్చిక దష్ట్ర చికిళ్స 

కీటవిషమునకు కండులీయాది పానము 
క్రీటవిషమునకు శ్వీరివృ తత్వ గా లేపము 
కీటవిషమున శోఫూదివార లేవము 

కీటవిషమునకు దశాంగొవధము 

వృళ్చికవిషమునకు నేకము 

వృశ్చిక ద౦ంళ మునకు. ఉపనావాము 

వృశ్చికదంశ మునకు వ, తిసారణము 59 

వృళ్చికవిషమున మాతులుంగాదిలేపము 

వృళ్చిక విషమున పారావతశళకృదాది 

లేపము 

వృళ్చిక దంశ మునకు హిం గాది 

'లేచవనాంజనము ః 

వృళశ్చికదంశమునకు కరంజాదిలేవనము ,, 

వృళ్చికదంశమునకు పథ్యాదిలేపనము 153 

వృళ్చికదంశ మున నీరా వేఛధాదులు 

వృళ్చికవిషమునకు నాగరాదిలేవము 

వృళ్ళిక విష వారగుటికలు 

3) 

9) 

481 

ఫ్ 

482 

39 

5) 

33 
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విషయము, పుట, విషయము, పుట, కీటాదులకు విషహా కౌవభము 484 సర్వ లా తాదంశవారనస్యాదులు 448 వృళ్చికవివ సం క్రాంతిక రాష భము "| అష్ట త్రింశాభ్యాయము, లూ తౌదంళ భేదతల్ల తణములు 1 | మూవీ కాళర్క_విష్మవతి-షే ధాధ్యాయ సాధ్యాసాధ్యలూ తావిషము 485 ప్రారంభము 444 సి లికలూ తాదడంశల శ్ ణము 19 మూవ్ కా భేదములు 
48 చే! షీ కలూతాదంశలత్షణము ౨) | మూ కావివ దుష్టలతణము 53 వాలిక లూ తౌదంశలమ్ష్ణము | ఆఘివిషలత్ ణము 445 అసాధ్య లూ తౌల క్షణము 486 ఆసాధ్య మూవీ కావిషలత్ణము 53 వె త్తికాదివ్యవ దేశ కారణము 5  వర్జనీయమూషి కాదష్ట్రలతణము 10 తీక్టైూదిలూ తాలక్ష ణము 486 దువ్హశునకలశ ణము. 446 లూ తాదంశల క్షణము 48:  శునకదవ మను జలత్ష ణము » లూాతాదివిషసానములు 5» దుస్టజంళుదస్పల త ణము 19 లూ తాకీటదంశసానములు ౫) | సవిషనిర్విషలమ్ణము 1 లూ తొనిష వ, భమవేగలతణము 19 శున కాదిదష్టలత్షణము 447 లూ తావిషద్వితీయాదివేగలవ్ష ణములం 483 జలసం త్రానలశీ ణము 1) లూ తొవిష "కాలవ మాము 3) ఆఖుదస్ట్ర చికిత్స 1 లూతాదప్ట చికిత్స 39 మూష్మకదస్ట్రమున' రక్షస్ర్తావాదులు 1 లూతాదంశమున దాహకర నిషేధము 159 | మూషి కదంశమున కులేవము 5 లూతొదంశమునకు నేచనము 8) | మూవీకదంశమున లేపాదులు 448 లూ తాదంశమునక్రు రక్తమోతణాదులం ,, మూషీ కాదస్ట్రమున వమనము 00 లరా తొదంశమునకు వద కలేవము 1) | మూవీ కాదష్తమున వవమనము 5) లూ తొదంశమునకు చంపకౌవభము 440 | మూవి కావిససార పానము i లాతౌదంశమునకు మందరగంధమాద మూషికవిషమునందు విశేచనము 449 నాషధములు 12 | మూవీకవిషమునక౦ జనము 53 లా తొదంశమునకో వమనము 9) | మూషికనిష మున కవలేవాము 1 లరాతౌాదంశమునకు వమనవి లేవ ఆఖువిషహరఫ్ళ తము 10 నావధము 1) | మూషీకవిషమునకు సీందువా*రాది 

లరా తొదం౦ళ మున కర్ణి కాపాతనము 441| కషాయము 5) లూ తాదంశమున కర్లి కా పొతసామధము ,, | మూవీకవివ మునకు అంకోలమూల 
కర్ణి కా పాతమున బృంహణచికిళ్స 442 కల్క_ము 450 లూతొదంశమున ఘృత పానము 0 మూషికవిష హరకల్కాదులం న ని త్రాదిలూశాదంశములకు హ్రీబేరొది మూషీకవిష మునకు నస్య్యాదులు 09 యోగములు 9 స శేషమూపికవిప చికిత్స గ 



లే విషయ 

విషయము, ఫుట. 
ఆళర్కదంళ చికిక్స 451 

మూషీకవిషహార పొనము 5) 

అళర్క-నిషమునకు తిలచూర్లాది పౌనము,, 

అశర్క-వివచునకు మంత్రాదులు  కల్2 

చతుహ్పాదిషషము 01 

నఖదంతవివవారౌవ ధములు 458 

వకోనచ త్వా రింశా థాాయము. 
రసాయనాభ్యా యస్రారంభ ము 454 

రసాయనస్వ రూపము ని 

రసాయన నేవన కాలము ర్వీ్ర్ర్ 

అశుద్ధశరీరునికి రసాయనని షేధము న 

ద్వివిధరసాయన వ్ర యోగము ,) 

కుటీని రారా క్రమము 0 

రసాయన ప్రారంభ కాలము 456 

రసాయనో పయోగ వూర్వక ర్హవ్యము క 

శుద్దశరీరునికి యవాన్నోపయోగము 10/ 

శుద్దకోష్టునికి రసాయన నేవనవిధి 9) 

బ్రావారసాయనము 1) 

అభయామలకరసాయనము 455 

ఆవమలకరసాయనము 459 

చ్యవన ప్రాశనమనురసాయనము 460 

తి, ఫలారసాయనము 462 

మండూకవర్ష్యాదిర సాయనము 0) 

శంఖపుష్పీరసాయనము 9) 

పంచాఠవిందఘృృతము 469 
చతువమ్చ_వలయభఘ్స్ళత ము 0) 

బ్రాహీరసాయనము 464 

నాగబలారసాయనము 465 

గోకతురకరసొయనము 0 

వారాహకందరసాయనము | 

విదా ర్యాదిరసాయన యోగము 466 

చిత మూలరసాయన యోగము 19 

భల్లాతకరసొయనవిధి 467 

నూ చీ క, 

విషయము. 

భల్లాతకన్షరసము 

భల్లాతక'లేవాము 

భ ల్హాతకతెలము 

భల్లాతకోవయోగ క మము 

భల్లాతకల ఊణము 

భల్లాతక గుణము 

వా తొతపికమున వర్ణ నీయములు 
తువరక తైల నేవన క్రమము 

వీవ్న లీరసాయనవిధానము 

వర్థమాన పీస్పలీరసాయనము 
వీవ్న లీరసా యన ఫలము 
సివ్చల్యాయస లేపనము 

శుంఠ్వా ద్యాయస లేపనము 

సోమ రాజీరసా యన ము 

కుష్టశసునందు సోమ రాజీ నేవనము 

కుష్టమున సోనురాజీసార సేవనము 

లశునరసాయెన'వి ధి 

లశునోత్ప త్తి క్రమము 

లశున నేవన కాలము 

లశున నేవన క మము 

లశున నేవనయందు నేశాదులు 

లశున నేవనయందు శీతాను లేవనము 

లశునరన వ మాలళాము 
UU 

లశున సేవన యందు పథ్యా వారము 

లగశున సేవనయందు పానము 

లశునవిమర్హ్ష కాద్యుపయోగ ము 

వాకనునందు లశునావళ్యకత్వము 

లశుననిషేధము 

లశున చే వనయందు విశేచనము 

ఛిలాజతూళ% తిక మము జ CEN 

శిలాజతు గులాము 

శ్రేస్టమెనశిలా జతులక ణము 

శిలాజతుభొ వన్నాకృ్కనుము 
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విషయము, పుట, 
రసాయన నేవనగుణ ము రర 

పరి పూర్ణ రసాయనఫలము 606 

చత్యారిం శాథార్టియము. 

వాజీకరణాధ్యాయ ప్రారంభము 507 

వాజీకరణౌష ధగుణమం 00 
వాజీకరణలతణము 

99 

ద్రిహ్లచర్య ప్రాళ న్యము 508 
వాజీకరణ వృ యోజనము 9) 

వాజీకరణ నేనన శ్రమము ర్9 
| సం తానరహితపురుషనింద 5) 
సంతాన వ శంస 1 

శుద్ధళ రీరమున వాజీకరణౌవధ్య వ్ర యోగంల్10 
వృవ్య లేనాము 99 

విదార్యాదిచూర్హ ము 511 

ఆత్త్మగుప్తాది యోగము 00 

భావితతిల యోగము ర12 
విదారీచూర్గ రోగము | 
పేస్పల్యాది చూర్ణ మయోగము 19 

యష్టిమధుక చూర్భ రోగము 5 
కరా్యా-టకశ్ళంగి యోగము 39 

శీరకాకోళియోగము 518 
స్వయంగు పాది చూర్ణ యోగము | 

దధిసరాదివృ ష్య యోగము న 

శ్వదంస్ట్రాడి యోగము 00 
|" | శుకృవృ ద్ధికరవస్తువులు 514 

శభ్రాదినిషయానుభవము క 

విషయ 

విషయము, పుట, 
శిలాజతుభావ నాకహోయము 421 

శిలాజతు వ యోగ క్రమము 432 

శిలాజతు సేపన'కాల ప్రమాణము 9) 
శిలాజతు సేవన'విధి 433 

శిలాజతువునకు సర్వరోగహరత్వ్వము 484 
కుటీ (వ, వేళ వాతాతపరసాయన 

యోగ్యము 497 

వాతాతపరసాయన యోగము 0) 
వాతాతవహరీత కీవిధానము 9) 
హారీత కీన్ఫ తము 9) 
ఛాత్రీ రసాయనము 493 

థాత్వాదిచూర్ల ము 00 

లోవోదిచూర్ణ్మ ము 498 
విడం గాదిచూర్థ ము 13 
(తిఫలవాతాళవవిధానము 499 
పునర్న వొరసాయనము క్ర 

మూ ర్వాదిర సాయన ము 13 

శ తావరీఘ్ఫు తరసాయనము 500 
ఆళ్వగ౦ ఛారసాయనము 0) 
కృష్ణ తిలరసాయన యోగము 09 

శ్వదంష్టాదిరసాయన యోగము 5 

హరీత క్యామలకరసాయనయోగను  ర్01 
శిలాజ తాషదిరసాయన యోగ ము 03 

భృంగరసాయన యోగను 1) 
వచారసా యనవిధి 

మండూకపర్టీ రసాయనవిధి ల)2 
లాంగల్యాదిరసాయన గు టికలు 5) 
నారసిం వాభ్ఫ తము 503 
భృంగ వ, వాళరసాయనము 50+ 
భృంగ తెలకల్చ్పము 505 

యు గానురూ వరసాయనము 9) 
రసాయనవిధి భ 0ళ చిక్షిళ్స 3) 
నిత్య రసాయనల కణము నా 

శ భ్రాదివిషయనులక కా మోద్టీవళత్వము ,, 
కాం తౌజననులకు కా మోద్దవకత్వము 515 

వెద్యతం తానుగుణసురతా వశ్యక త్వము 10 

మనో వాజీక రణొష ధవ స్తువులు 1 
కా మోద్దివకరవస్తువులు 516 
జరరాదిరోగములకు ముఖె స్బెషధ 

టర నభా క 
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సరా(ర చింతామణి, మేలు పలి 
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(బాలచికిత్స) బ-వ అంగము. 
అవ తారిక్ర, “క్రియ లే ఒప్ట్రాంగహ్భృదయం నాతిసంత్నేపవి స్టరమ్, కాయబాల 

అదు 
న్ ఉద్య అప అలీ 

గ్ర వో ద్ధ్వాంగళల్యదంస్థ్రైజరావృ షాక్, ఆష్టావంగాని తస్యాహుళ్చికి తా యేమ నం 
99 

౯ ఇట సు తౌ అనువచనముల చే కాయచికిత్స, బాలచికిళ్స, తనా చికిళ్ళ, టోర్ధ్వ్వాంగ చికిత్స, 
శల్యచికిత్స, విషచికిత్స, రసాయనచికిత్స, వాజీకరణ చికిత్స అను చెనిమిదియంగము 
లుగల అస్టాంగహ్యృూ దయమను వైద్య గ్రంథమును చేయుచున్నా నని గ్రంథకర్ర్తయైన 
వాగ్భటాచార్యుండు తొలుత ప్రతిజ్ఞ చేసి అటులనే సూత్రశారీర ని దాన చికిత్స 
కల్చములను పూర్వస్థానములచే కాయ చికిత్సను నిరూపీంచి వదంవజి శ్రువుప్రా పం 
బైన బాలచికిత్సాదులను నిరూపించుటకై ఊ _త్తీరస్థానమను నీ పృకరణము నారం 
ఖెంచి యందు తొలుత బాలచికిత్సయని వజంగునంగమును నిరూవీించుచున్నా (డు ! 

Fe Pp నం ల్ . = గ జక అద బలో . 
ఇదియే కౌమారభృత్యతం తమని ప్రాచీనుల చే వ్యవహరింవం బడియె;__ 

బాలో పచరణేయాధ్యాయము,. 
నూ. అథాతో బాలోవచరణీయమథధాన్థయం వ్యాఖ్యా స్యా మః, 

ఇతిహాస్తాహురా శ్రే యాదయో మహర్ష యః, 
అండం! 
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తా, కల్పన్థాన నిరూవణానంతరము బాలురకువయు క్తమెన యాషధ స్తన్య 

లతణాదులను దోధించునట్టి చాలోవచరణీయమను నీ యధ్యాయమును వివరించెదము. 

రి శిశువు జనించినతోడచే వేయవలసీన యుంపచార క్రమము. ఆ 

స్ట జాతమాత్రం విశ ధ్యోల్చాద్చాలం నై ౦ధవసర్ప్చిషా, 

వసూతిన్హేశితం చాను బలాశై లేన నేచయేత్ . ౧ 

అళ కృనొ ర్వాదనం చాస్య కర్ణ మూలే సమాచ'శేత్, 

అథాస్య దథతీ ణే క్త మంల్రముచ్చారయేదిమమ్, 2 

అం గాదంగాత్సంభ వనీ పహృదయాదధిజాయ న్వె 

ఆక్తా వై పుత్త! నామానీ స జీవ శరదళ్ళ్శతమ్, 3 

శతాయు శృతవర్షోఒనీ దీర్ధనూయురవాప్పు హీ, 
నతుత్రాణి దిశో రాత్రిరహళ్చ త్వాఒభిరవతు. రీ 

తా, | జనిం చినతోడనే శిశువుయొక్క_ శరీరము పె నైంధవలవణము చేర్చిన 

చేతినిపూసి శరీరమునం దంటికొనియుండు మావిని వరిహారింవంటబేసీ (వృసవ శ్రమను 

జెందియుండు నాళిశువునకు బలా తెలముచే సేచనముచేయించవలయును. పిదవ ఆశిశువు 

యొక్క కర్ణ రం ధ్ర ముల సమావమున 'రెండురాళ్ల చే చవ్వుడు చేయించి తర్వాత దక్నీణ 

కర్షమునందు. క్రింద చెప్పీయుండుఏ-' 'అంగాదంగాత్సంభవసి" అను మంత్ర ములను 

బపుచవలయున 

అద్రి శిశువునకు నాఖినాళ స్ఫేదస్నాన్నక, కముము. ర్రిఆా- 

స్వస్థిభూతస్య నాభిం చ సూల్రైణ చతురంగులాత్ , 

బద్ధ్వోర్ధ సం వర్ధయిత్వా చ క్ష్ వాయామవసంజయేత్ , లో 

నోఖి వ కుష్ట తె లేన సచయీక్స్నవయేదను, 

శీరివృతుకమోయేణ సర్భగంథోద కేన వా, ౬ 

కోశ ప్వైన త _్పరజతతపనీయనిముజ్జనై సై 

తా, మాళ్ళగర్భమునుండి వెలుపలికి వచ్చుటవలన కలిగిన శ్రోను శ్రమించి సుఖ 

ముగనుండు శిశువుయొక్క. నాభినాళమును నాల్పంగులములకుపై నూలును చుట్టి 

గట్టిగకట్టి ఛేదించి యానూలును శిశువు మెడకు చుట్టవలయును. పిదవ ఆనాఫికి చెంగల్వ 

కోమ్టువెచి కాంచిన త్రైలమునువూసి యాశిశువునకు థీ రవృతకషాయముచేలాని, 

వెండి బంగారు వీనిని పలుమారు నివ్వలో కాల్చి చందనాద్యుదకములో పలుమారు 

ముంచి ను ఖోష్ణ్రముగనుండు నాయుదకము వేంగాని, స్నానము చేయించవలయుంను, 



౧.” ఉ తరసా నము. కి 
అలి య 

“అశ్వత్ఫొ దుంబరస్టత్షవటని పీప్పలసంజ్ఞి తాక, 

వంచై శే శ్రీరిణ్ వృషాన్సమాఖ్యా తా విచశ కక, 9 

రావి మేడి, జువ్వి, మణి, కలంజుల్వి అనునవి శ్రీరవృతము లనంబడును, అని తంత్రాం 

శరమునందు శెప్పియున్న ది. 

జుర్రి శిశువునకు బ్రౌహ్లాదికల, ,- పానము ర్రతా- 

తతో దమీణతర్జ్థన్యా శాలూన్నమ్యాజవకుంతేక్ ౭ 
థిరసి న్న హవపిచునా ప్రాశర్టం చాస్య ప్ర వ యోజయీత్ , 

హరేణుమా ట్ర 0 మేథాయుర్భలార్థమభిమం త్రి తితమ్. ౮ 

ఐం దీ ద్రీభ్రాహ్తీవవాళం ఖపుప్పీకల్కం ఘృతం మధు, 

తా, వైద్యుండు తనకుడిజుట్టన వ్రేలి చే శిశువుయొక్క లోదొడను పెకెత్తినువ్వు 

లనూ నెలో తడువంబడిన ప్రత్సిచే శిరమును మాయవలయును, పిదవ ఆయుస్సు బలము 

బుద్ధియు వృద్ధి జెందుట కై పిన్న పావర మండూక బ్రహ్మి సరన్వతియాకు వస శంఖపుష్పి 

సీని కల్బ్క_ములో ఆవునెయ్యి తేశియు కలివి సూర్యో క్షమం త్రముచే నఖిమంత్రించి 

చేణుకంతే పృమాణము శీశువునకు నాకించవలయును, 

-ఆత్రి శిశువునకు స్వర్ణ చూర్భాది'లేవాము, రి 

చామీాకరవచాబ్రై హీతావ్యవథార్థరజీకృ తాః. ౯ 

లిహోస్టన్మ ధుఘృత్ * వేతాః "హమథాతి, త్రీ రబోఒథవా, 

తా. బంగారు వస, మండూక దహ సరనస్వతియాకు, ఛాతుమాకీకము, కర 

కాయ వీనిని చక్కగ చూర్ణ ముచేసీ తప్పనెయ్యి, లెనె వీనిలోే కలిషిగాని, లేకబంగారు 

ఊసీరికవరుగు ఏని చూర్ణ మును ఆవునెయ్యి; "లేశ వీనిలో కలీషిగానీ శిశువునకు నాకిం 

చవలయును. 

అం శిశువునకు గర్భ్భోదకవమనము వేయించుట. 9ఆా- 

గ ర్భాంభ నై ్ఫ(ంధవన ల" నర్చిషా వామయే త్తతః, ౧౦ 

తా. పదవ ఆవునేతితో సైంధవలత్షణముకలిపి యాళిశువునకు నాకించి కడు 

పులోనుండు గరో్చోదకమును వమనము చేయించవలయును, 

“ఇర జాతకర్త్యము, ఈ 

జాపత్యేన విధినా జాతేక రాణి కారయేత్ , 
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తా, తమతమ గృహ్యూసూత్ర్రములలాోం జెప్పియుండు శిశువునకుజాతకర్శ్మమును 

చేయించవలయును, 

రి శిశువునకు ఒకటి రెండు మూడుదినములయందు ను తాది పానము, లతా 

సిరాణాంహృదయస్థానాం వివృత త్వా త్స )నూతితః, ౧౧ 

తృతీయేఒహ్నా చతు'ే వా శ్రీణాం సనం ప్ర వవ ర్తలే, 

వ్రథమే దివసే తస్తా త్తి కాలం మధుసర్చిపీ.. ౧౨ 

అసంతామి శ్రి తే వం త్ర కే పావిలే పాశయేచిాళుమ్, 

ద్వితియే లక్షణానిద్ధం తృతీయ చ ఘృతం తతః, ౧౩ 

ప్రాబ్నిమిద్ధ _స్థనసార్థస్య తత్పాణితలసమ్లితమ్, 

ఎక్టేన్యానుపానం దాష్భ కాలౌ నవనీతం పృయోజయేతి , ౧౪ 

తా. హృదయమునందలి సీరలు ప్రనవశ్రమము చేర 'తెరవంబడియుండుటవలన 

స్తీ లకు ప్రసవించిన మూడవదినమునందుంగాని నాల్దవదినమునందుంగాని చనుబాలు 

జనించును. కావున శిశువునకు పృథమదినమునందు తేచి ఆవునెయ్యి కొంచెము దూలగో 

విలరసము అనునీమూటిని ఒక్కటి గాక లిపి మంత్రము చేనఖిమం (త్రించి దినమున కుమూడు 

మార్దు పొనమువేయించవలయును. రెండవ  మూడవదినములయందు లత్మణసంజీని 

చేతిలో వెచికాంచి యాఘ్బతమును దినమునకు మూసుమార్గు 'పౌనము వేయించవల 

యును. పిదవ ఆళిశువుయొక్య_ అరచేతి (ప్రమాణము వెన్నను రెండుకాలములయందు 

శిశువునకు భుజింవం జేసీ చనుపొలను క్రాగిరచవలయును. 

కర్ర _స్రన్య పాన క క్రమము, థ్రితా 

వమూతుేవ విబే _త్లేషన్యం తత్సరం చేహవృద్ధయె, 

_స్తన్య థాత్ర్యావు భే కార్యే తదసంపది వత్వే. ౧౫ 

అవ్యంగ బ్ర బహూచారిణ్ ని వర్షప ప్రకృతితస్స మే, 

నీరు జే మథిసవయసౌ జీవద్వ న న లోలువే. ౧౬ 
హేతాహారవివో-రేణ యత్నాదుపచ రేచ్చలె, 

తా. శిశువు తల్లిచనుబాలను పానము చేసినయెడల మిక్కు_టముగ బలము పుష్టి 

కలంగును. తల్లికి చనుపాలు లేకండినచో శిశువునందుప్రీతిగలవారును, అంగహీనత 

'లేనివారును, మైగున మునుపర్టించినవారును, సమానవర్ణ ము సమానప వ్రకృతిగలవారును; 

రోగరహితులును, మధ్యచభువయస్స్ఫు గలవారును, జీవించియుండు శిచువుగలవారును? 



౧.7] ఉత్తరస్థాన ము, న్ 

చావల్యరహితులునాన దాదులనిద్దరి పాలిచ్చుటకు నేర్చ్పరచి వారిని హితాహారవిహా 

రాదులచే కడువ్రయక్నముతో నువచరింపవలయును. 

“వ్ర _స్తన్య త యవృద్ధి కారణములు. గతా 

శుక్కో_)ధలంఘనాయాసా_స్హనర్టినాళసర్థి హాతవః, ౧౭ 

సరికి భుద్ది మద్య్యాన్యానూపజా రసా, 

వీరం ఉరిణ్భ ఓహధ్యశొకాదే క వివర్యయః, ౧౮ 
తా. శోకము కోవము లంఘనము (శ్రోచుకరమైనవనులు నివి చనుపాలు నశించు 

టకు కారణములు, శీధువను మద్యముళతవ్చ యితరములైన మద్యములు, అనూవబేశ 

జంతుమాంసరనములు, 'పాలు పాలతోంయగూడి ముండు జీవంతి మొదలగు నోషథులు, 

శోకము కోవము లంఘునము శ మకరములెన వనులు భయము ఇవి లేకుండుట. ఇవి Uy 
యమ్ని యు చనుపాలవృద్దికి కారణంబులు. 

థి 
కాశి రోగకర _స్తన్యములు. ధ్రిఆా- 

విర జావోరభుకాయాః తధితాయా వివేతసం 
వ దోష తోరం ఇార సన్నం రోగకరం శిగోః వ్ర షా ద్ర ఫ సచ్రనవ్టి కిం ౧౯ 

తా. విరుద్ధావారములను భుజిం చియుండు స్తీ , ఆంకలితోగాడియుండు స్రీ , 

ఊన్తాదముగల తీ , రసరకాదిధాతువులు దుష్ట ములై యుండు స్తీ ; గర్భిణీ స్రీ , వీరల 

చనుబాలు శిశువునకు రోగమును కలుగ జేయును. కావున అట్టివారి స్తన్యమును ఇప్పింవం 

దగదు. 

అధి _సన్నాభెవమునందు మేక పాలంమొదలగునవి. గ్రిజా- 

స్థన్యాభా వే పయ శ్సాగం గవ్యం నా తద్దుణం వీబేత్ , 

హన్వేన వంచమూ లేన స్థిరయా వా సీతాయుతమ్. ౨౦ 

తా. తల్లికి చనుబాలులేకుండినయెడల  మేంకపాలను శిశువునకు పొనము 

వేయించవలయును. లేక వ్రాస్వపంచమూలములనుగాని, ముయ్యాకుపొన్న నుగాని 

ఆవుపొలలోవె చి చక్కలగకాంచి అందులో వంచదారకలివీ పొనముచేయించిన 

మే(కపాలవలెనే హితకరముగనుండును, 

_పు(్ర్రి ఆ అవర్శా త్రీయందు బలిరతణాదులు. ధి 

షష్టీం నిశాం విశేవేణ కృతరతమాబలి (క్రియాః; 
బాగృయుర్భాంభథ వా_స్పసస్ట దధతః పరమాం ముదమ్. ౨౧ 

తా. బంధువులు శిశువుజనించిన యారవ దినమునందు రాత్రి రత్న బలి మొద 
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"లగు" పూజలను జేసీ యా శిశువునకు మిగుల సంతసమును కల్తించుచు జాగరణము చేయ 

“ప వలయును. 

ఆం నామకరణాదులు, ర్రిఆా- 

దళ మే దివనే సూ విధిభిః స్వకులో చి తైః, 

కార యేత్సూతికోళ్టానం నాను బాలస్య వార్చితమ్. _9_౨౩ 

బిభృతో ౬౦7౫ ర రసోవశ్వలరో చనాగురుచందనమ్, 

నహొత్ర చేనకాయు క్షం బాంధవం వా సమాతురమ్. 93 

తా, వదియవదినము సంపూర్ణ మైన వీదప స్వకులోచిత విధానంబులచే సూతి 

కోత్థానమును (అనలా ప్ర సవిం చిన స్త్రీ గ స్నానము మొదలగువానిన్సి చేయించ వల 

యును. మజియు నాశిశువుయొక్క_ శరీరమునకు మణిశిల హరిదళము గోరోచనము 

అగరు చందనము వీనినిలేపనము చేసి నక్షత్ర బెవతాయం క్షముగను లేక పూర్వబంథు 

వుల సంబంధ ముగలదిగను నమావత్షరములుగలదిగను కులజూ త్యాదులకు యు క్షంబుగను 

శుభకరముగను నుండు పేరును 'పెట్టదలయును. 

అధి శిశువుయొక్క_ ఆయుస్సును వరీత్సీంచు (కనుము. థఆా- 

తతః వ్రకృతిఖిదో_కృరూపై రాయుః పరీక్షణమ్, 
ప్రాగువక్ళిరసః కుర్యాచ్బాలస్య జ్ఞ జానవాకా భిషక్, ౨౦ 

శుచిభాతోవథానాని నిర లాని మృదూని చ 

శయాన్టి స్త సరణవాసాంని రో ఘ్నుర్గూవితాని చ, 2 

తా. సమర్థుం డగువె ద్యుండు నామకరణానం కరము శిశువును తూర్పున శిర 

ముండునటులగాని, ఉత్తరమున శితముండునటులగాని బరుండ బెట్టి వికృతి విజ్ఞానీ 

యాభ్యాయమున శెప్పియుండు వ ప్రకృతి భేదలతణంబుల చే ఆయున్ఫును పరీక్షించి 

ఆ శిశువునకు పరిశుద్ధముగను తెల్లగనునుండు దిండ్లు, మురికి లేనిదిగ మె త్తగనుండు 

వరుపు వీనికిరతోహరములైన ధూవములువేసీ ఆందులో శిశువును వరుండ బెట్ట 

వలయును, 

ఎర్రి రమోహరధూవము, థ్రితా- 

కాకో విశ స్తశ్న్ళస్త శ్చ ధూవనే త్రివృ తాన్విత 

తా. నజీవముగనుండు కాకినిచంపి యాకాకిమాంనమును తెల్ల లేగథును గూర్చి 

శిశువుయొక్క_ వరుపులు గుడ్డలు మున్న గువానికి ధూవము వేసీనరాతీసహరముగ 

నుండును, 
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-శప్రు(ర్రై శిశువునకు మణ్యాషధాదిధారణము. da 

జీవత ధాదిళ్ళంగో ఫ్రై౯ా సదా బాలశ్నుభాన ణీ౯. ౨౬ 
థారయేదాపధీః శేస్థా బ్రాహ్మం ద్రీ జీవ కాది కాక్క 
హస్తాభ్యాం గ్రీవయా మూన్షా విశేష త్సతతం వచామ్. ౨౭ 

అ ఆ ఆయు థాస్మృతి స్వాస్థ్యకరీం రతోఒభిరతణీమ్, 
తా, జీవించియుండు ఖడ్డమృగము మొదలైనవాని కొములలోజనిం చినవియు 

కరములునైన రత్నములు మండూకబ,ి సరస్వతియాకు పిన్నపావర జీవకము 
వలగు నోషభులు వీనిని శిశువుయొక్క_. వాస్తాదులయందు ధరింప జేయవలయును, 
యు రాతసుల నివారించునదియు ఆయుస్సు బుద్ధి స్మృతి సౌఖ్యమువీనిని గలంగం 
ఎనదియు ఇనైనవనను చేతులు మెడ శిరము వీనియంణెల్లప్వుశ్లు భరించునటుల 
వలయును, | 

అరి శిశువునకు అన్న ప్రాశనము, ఈ 

పంచమే మాని వు ణ్యేాహ్ని ధరణాామువ వేళయేత్ , ౨౮ 
అన ల్ లి 9 వ్ వ పకై.ఒన్న ప్రాళనం మాన్ క్రృవా_త్తత వ,యోజయేశ్ , 

తా. ఐదవ మాసమున శుభదినమునందు శిశువును భూమివె పరుండ బెటవల ' 
(cin ళు 

, ఆరవ మాసమునందు విధి (వ్ర కారము అన్న ప్రాశనమును చేయించవలయును. 

షట్స_ప్పమాష్టమానేషు నీరుజస్య శుభ హాని. డా 
ఠి వ జ కర్తా" పామాగ మే విధే డత, ఫ్రంకస్టన్య సాంత్వయకళ్షా 

తా. (6) లేక గ) లేక (రీ వ మాసమున ఆరోగ్యతనున్న శిశువును శుభ 
గా ర్రమున చల్లని కాలమునందు త ల్లి యంకతలంబుననుంచుకొని శిశువ్రునకుభయము 
ఏండునటుల నోడార్చుచు చెవులను కుట్టవలయును, 

అధి కర్ణ వేధన శ్రనుము. ధ్రిత్రా- 

ప్రగతీణం కువూరస్య భిషగాగమం తు యోషితః, 30 
దథీ,ణేన దధత్పూశచీం పాళిమన్వేన పాణినా, | 
మధ్యతః కర్ణ వీళస్య కిం చిద్దండా క్ర యం వతి. 3౧ 

జరాయునూత్ర, ప్రచ్భన్నే రవిరళ్ళ గ్థివభానీ తే, 
భథృతస్య నిశ్చలం సమ్యు గల_క్షకరసాంకితే, వ 
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విధ్యే దైవకృతే ఛిదే, సకృ దేవర్టులాఘవాత్ , 

నోర్ట్యం న న పార్మ తో నాధస్సిరా_స్తత హీ సం శ్రితాః 33 
కాలీశా మర్మ రీ రకా 

తా, బుద్టినంళుండగ వైద్యుడు తల్లియంకతలంబున శిశువునుకదలకుండ వట్టు 

కొనునటులబేసీ తనకుడివేతితో సూదిని, ఎడమచేతితో ౪ శిశువుయొక్క_ చెవి కొనభాగ 
మునుపట్టుకొని త మై మభ్య భాగ మున కొంచెనుకణక్స ప్రక్కన జరాయువువే మూయం 

బడియుండునదియు, నూర్యరశి చే (వ కెళించునదియు. తొలుత లత్తుకరసము జేగుర్తు 
బెట్టంబడినది యునైన డైవకృతరంధ్ర మును సంకర లేక ఒకేపర్యాయము కుట్టవలయంను. 

పురుషశిశువునకు తొలుత కుడివెనవియును శ్రీ శిశువునకు తొలుత చెడను చెవియును 

కుట్టవలయును. వెవితమైయొక 5 మన్య ప్ప ప జిశమున కార్థ్య్వాధః పార వ ప దేశముల 

యందు “కాళి కా, మర్మ దీ రకా” అనునాడులకు గాయముకగులును ; కావున పెన 

ఇెప్పినస్థలమునకన్న నితరస్థలములయందు కర్ణ వేధనమా చేయంజనదు. 

రి కర్ణ సిరా వేధమువలన జనించు నుష్మదృవములు. ర్రిఆ్రా- 

తద ఖా ద్రాగర్వు గ్ పరా 
సశోఫదావా సంరంభ మునార్టి_స్ప సరభావతానశాః 

తేసాం యథామయం కు ర్యాద్విభజ్యాళు చికిత్సితమ్. ౩౪ 

తా. చెవులయందుండు కాళికాడి సీరలకు గాయము తగిలిన యెతుపువర్ల ము | 

శాల, జ్వరము, వాపు; సర్వాంగ తావము, జ్వర వేగము, మన్నా స్తంభము, అవతాన 

కము, ఈయువ్మ దృవములం జనించును. కావున చళ్క-_గపర్యాలోే చిం చి ఆయారోగము 

లకు తగినట్లు చికిశ్సలు చేయవలయును. 

రి స్థాన వెధ గుణము. ధ్రిఆా- 

స్థానే విభా న్నరుధిరం నరుగ్రాగాదిసంభవః. 3% 

తా. చెనిని సరియైన స్థానమునందు కుట్టిన యెడల రక్తము, శరాలలు, ఎలుపు 

నరము మొదలగునవి కలంగ చేరవు. 

ల అరి కర్ణ వేధానంతరకర్తవ్యము. ధ్రిఆ- 

న్నేవోక్షం నూచ్యనున్యూతం సూత్రం చాను నిధావయేత్ , 

ఆమే జె చ్ లేన నీంచేచ్చ బహళాం త్రవ్వోదారయా, 3౬ 

విడే ధే ్ వాలీం పాతభుజస్పంచా ర్యాథ స్థ సవీయన్సీ 

న ర్లిస్తవవో_క్తతో' రూఢం వర్ధయేత శనై నెశ్ననెః 3 
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తా, చెవినికుట్టిన పిదప సూదిలో గు చ్చియుండు దారమును నూసెలోతడివి 

యా ద్వారమునందుకట్టి దాని నుంచవలయును. పలుమారు తెలముచే తడుపుచుండవల 

యును. శిశువు చెనితమైలావుగ నుండినయెడల చర ర్మమునుకుట్టునట్టి సూది చేకుట్టవల 
యును. వీదవ మూడు దినములకుపెన లావుగనుండు వత్తులను వట్టినద్యారములో ప్రవే 

శించం బేన్లీ స మెల్ల మెల్టంగ నానాటు నాద్వారమును 'పంచవలయును. 

అద్రి శిశువునకు అన్న ప్రయోగ క్ర మము. ర్రిఆా- 

అశ్రైనం జాతదళనం క, మేణాపనయే_త్స్పనాత్ , 
ఫూరో్యో కృం యోజయేళ్టీ ర మన్నం చ లఘు బృంహణమ్.3౮ 
తా శిశువునకు దంతములుజనిం పీన వీదవ రన్మక్షమముగ చనుభాలను నిన 

రిం వంచేసి పూర్వము వెప్పీయుండు మేకపాలు మదలోననియు లభఘువుగను శరీర 

పుష్తికరముగను నుండు అన్నమును తినిపించవ లెను. 

అథి శిశువునకు దీవనాదిమోదకములు. ర్రిఆు- 

వ్రీయాళనుజ్జమధుకమధులాజాని తోవలె* 

అవ్నస్తనసస్ట సంయోజ్యః ప్రీణనో మోదకళత్శిశ్ః, 3౯ 
దీవనో బాలబితై ఏలాశరరాలాజసక్సు ఖః, 

సంగ్రాహి థాతకీపుప్పశొర్క_ రాలాజతర్ప శై: రం 
తా. చను బాలనువిడిచి అన్నాదులనుభు జించునట్టి శిశువునకు చారవవ్వు అతి 

మధురము, లేన, వరిపేలాల్కు ఖండశర్య_ర వీనితో జేయంబడిన కుడుముల నిప్పించ 

వలయును, ఇదితృప్ర్ వీనిగలంగ జేయును ; ; మజీయు లేంతమాౌశేడు నీలకులు, వంచదార, 

వరిేలపిండి వీనిథోచేయంబడినవియు ఆగ్ని దీపనకరములునైన కుడుములను, ఆలెపువ్వు 

వంచదార వరిపేలపీండి వీనితో చేయంబడీనవియు మలమును గట్టివర చునవియు మైన 

మోదకముల నిప్పించవలయును. 

ఆగ్రి లినుపులకు సౌమ్యాషధ్య ప్రయోగము, d= 

రోగాం శ్వాసస్టి జయేత్సామై్య శేష వై రవిషాదశై ః, 

అన్య క్రాత్యయి కాద్వా $ భేర్విరేకం సుతరాంత్యజేత్. ౪౧ 
తా. ళిశువునకు రోగముజనించినయొడల చేదైన దారుణము కాకుండునవిదయు 

'వ్రమును కలంగజేయకుండునవియుణె నెనయాషధములచే చికిళ్స చేయవలయును. అసాధ్య 
గ్యథియందు తచ్చ యితరరోగ ములయందు విరేచనమున కేష్పింపంజనదు, 

అ-డఉ-ఏ 
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అర్ర త్రానన నిషేధము, రుత 

అల వ జ జ ద్ని నయ రిం త్రాసయేన్నా విభేయం తం త్ర సం గృహ్హంతి హీ గవో 

తా. చండితనముగల శిశువును బెదరిందంజనదు. అటులబెదరించిన నానమయ 

మున నాళిశువునకు బొల, గవాములు సోంకోును. 

ఆ శిశురతుణ క్రమము. 9ఆా- 

ఇటీ లోలో a వస్త్ర వాతాళ్ష రస్ప ర్యాత్చాలయేల్లంఘి తాచ్చ తమ్. రం 

తా. శిశువునకు బట్టనుండువచ్చు గాలిని నోకసీయకూడదు. కఠినములగు వస్తు 

వుల స్పర్శము తగులసీయందగు, ఆహారం బిడక వస్తుబెట్టందగదు. 

బ్రాష్తాని్ధార్ధకవ చాసారిబోకుష్టనై వైంధవైః, 

5 వ సకణె స్పాధితం వతం నా ఛాస్మృతికృద్ధ ఖతమ్. ope 

ఆయువ్యం పావ్మరతోఘ్నం భూతోన్తాదనిబర్గ ఇవ్, 
తా, మండూకబ హీ హీ (నరన్వతియాకు, శవాలు, వన నల్ల నుగ ౦ధిపాల, 

చెంగల్వకోష్టు, సై ంధవలపణము, పీవ్పల్లు వీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి కల్కము 

చేసి ఆవునేతిలో కలిపి ను ఘృత'పాకవిధి ప్ర వ కారము పక్షము చేయంుజిన్ళు త మును ళు 

వునకు పానముచేయించిన వాక్సటుక్వవ బుద్ధి, సతి ఆయుర్వ్యద్ధి ఇవి కలుగును, 

మజియు పాపము రాతనబాధ, భూత వీడ, ఊనాదంబును హరించును, 

వచేందు లేఖా మండూశీ శంఖవుష్పీ థో తావరీ, రర 

బహానోమాఒమృతా బ్రా చాహ్హీః కల్కికృత్య పలాంళి కా 

అన్టాంగం వివచే క్సర్చిః ప్ర స్థం మరం చతుర్దుణమ్ రః 

తత్పీతంధన్య మాయుప్యం ౮ వాక్తేశాస సృృతిబుద్ధికృత్, 

తా, వను శ్రాలుగ చ్చ, మండూకట్రహ్మ్ హై (సరస్వతియాక్సు, శంఖపువ్చు, పిల్లి 

వీంచర, (బ,వ్మావెట్టు: తిప్ప తీ, పొన్న గంటే వీనిని దినుసుకు (1) వలముచొప్యున' 
గృహించి. కల్క_మునేసి (1 వ్రస్థ మావుశేతిలోక లిపి (క్రీ వ్రస్థము ఆవుపాలుబోసి 
ఘ్ఫుత పాకవిధిగ పక్వము చేయవలయును. ఇది అష్టాంగఘృుళతమనంబడును. దీనిని శిశువు 
లకు పొనముచేయించిన ఆయుర్వ ఎ్రద్ధి నాక్సటుత్వము ధారణాళక్తి స్యృతి, బుద్ధి 
ఇవి కలుగును, 



౧.] ఉ త్తర న్ న ము, ll 

అజాతీ రాభయావో్యోషపాఠోగ్రాళిగ్రునై ంథవై *. 'రో౬ 
5 జ న సిద్ధం సారస్వతం సర్పి రాష థాస్మృతి “వహ్ని కృత్, 

తా. కరక్కాయలు, (త్రశే టుక ములు, చిరుబొద్ది, వస మునగ, సై ంధవలవ 

కము వీనిని సమఫాగములుగ గృసించి కల్కముచేని ఆవునేతిలోకలిపి _చేతికినాలంగిం 

తలు మేక పాలుబోసీ విధి ప్రకారము వకమువేసీన నది సారస్వతఘృు తమనంబడును, 

ఇది బాలురకు వాక్సటుత్వము, భారణాళ క్తి సతి, అగ్ని దీవనము పీవిని కలుగ? 

జేయును. 

వచామృ కాళ ఠీవథ్యా శంఖనీ వెల్ల నాగ 2 రో౭ 

అపామా"ర్లేణ చ ఘృతం సాధితం వూరగవద్దుణెః, 

తా. వస్క తివ్బ తీ కచోరములు, కరకాయ శంఖిని, వాయువిడంగములు, 

శుంక్కి ఉత్తరేణి వీనిని సమఫాగములంగ గ్రహించి కల్య-ముచేసీ ఆవునేతిలోకలిపి 

సక్వముచేసి యిప్పించిన శిశువునకు పైళ్లోకములో జెప్పియ, ౦డు బుద్ధి "మొదలగు గుణ 
ములు కలుగును, 

రి "హామచూర్లాదియోగ చతుష్టయము, థధయా- 

పామ శ్వేతవచా కుష్టమర్క-వుష్పీ సకాంచనా, రోరా 
"హనుమతా న్టైతీకళ్ళంఖః శై ష్ డర్వః కనకం వచా, 

చత్వార ఏతే పాదోశ్తాః స్రాశాగా మధుఘృ తాస్థుతాః ౮౯ 

వర్ష 0 వీణా వవున్తేాబలవర్ల కరాళ్ళుభాః, 

శా బంగారు, 'తెల్టవస, చెంగల్వకోష్టు వీనిచూర్ల ము నెనను, కోలపాల, బం 

గారు వీనిచూర్ల ము నైనన్కు బంగార్కు పొన్నగంటి, శంఖము ఏీనిచూర్థము నైనను 

సమ్ముడు' టేకు, బంగారు, వన పీనిచూర్ల ము నైనను; ఈనాల్లుచూర్ధ యోగములతో 

దేనిగా నను "లేచి, ఆవునెయ్యి వీనిలో కలిపి శిశువునకు ఒక సంవత్సరమువరకు నాకిం 

ఏన శరీరమునకువృద్ధి, బుద్ధి, బలము; మంచివర్ణంబును కలుగును. ఈ నాల్లు యోగ 

సంలం కడ్నుప్పక స్తంబులె నవి, 

x 
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రి వాక్ళుద్ధిక రవచాదిచూర్జ ము. థఆా- 

నచాయప్ట్యాహ్వసిం ధూథ్థపథా్యానాగరదివ్య నై £. ౫౦ 

శుద్ధ ర లేవాస్ట విర్లీ కై స్పకుష్టకణజీర నై 2 

అత్యష్టాంగహృదయే ఉ_త్తరతంత్రే పథమోఒథాస్ట్రయః 

తొ, వస యష్టిమధుకను, నై0ధవలవణము, కరక్కా_-యి, సొంటి, ఓమము, 

వెంగల్వకోష్ష, పివ్చళ్లు, జీలకల్ల వీనిని సమథాగములుగ చూర్ణ ముచేసీ నేతిలోకలిపి 
ఉం లా ళల ణా 

చాలులకు నాకించిన వాక్కు స్ఫుటముగ నగును. 

ఇది అష్టాంగహృదయమందలి డా త్రరతం శ్రమను 

మొదటి అధ్యాయము ముగిసినది, 

స స 



శ్రీరస్తు 
ద్వి తి యా ధ్యాయ ము. 
—— 

అవ, పూర్వాధ్యాయమునందు: జేప్సీన (స్కకారము బాలురకు విచారములను 

జేసియు రోగములు కలిగినయెడల నారోగములకు చికిత్సలను 'తేలియవరచుటైై 

బాలోవచరణియా థ్యాయనిరూపణానంత రము బాలామయ తిష షే ధా ధ్యాయము 

వెవ్చంబడుచున్న యది:___ 

చాలానుయ ప్ర త్ర ఎథా౬ధ్యాయః 

అభాతో వాలామయ ప మేధం వార్టీఖాన్టసార్ధిమః, 

బ్రితివా స్తాహాంరాల్రే, యౌోదయోా మహర్షయః. 

తా, చాల+పచరణీయా స్యాయనిరూపణానంతరవు' బాలురకు జనించు రోగ 

ములకు చికిళ్సలను జెలియవరచునట్టి బాలామయ వ్రతిషే షేధమను నీ యధ్యాయమును 

నినరించెదము. 

(గ్ర శ్రీ విధ బాలురు. ర్రిఆా- 

త్రీవిధః కథితో బాలః ౫ మీరాన్నోభయవ క్ర గనక 
స్యోస్థ ట్రం ఆాభార్థముదుష్టా భ్యాం దుషప్లాభార్టం రోగనంభవః,౧ 

శా తీరవ ర రనుండు అన్నవర్త రనుండు ఉభయవర్త రనుండు అని బాలురు మూఃడు 

౪ కారములుగనుందురని నువార్దులం వచింపుచున్నారు. (పాలనుమ్మాత్రము త్రాగస్ఫీతి 

నుండు బొౌలుండు శీరవ ర్రనుడు పాలనువదలి యన్న మునుమ్మాత్ర ము తిను బాలుండు 

అన్నవ ర్తనుండు, పాలను అన్నమును గూడ నాహారము వేయు బాలుడు ఉఊభయవర్హ 

నుడు. అట్టిపాలు అన్నము ఇవి దోషరహితంబు-లె యుంజినయుడల బాలురకు రోగ 

ముజనింవదు. దుస్ట్రంబులై యుండిన రోగములు జనించును. 

ర శుద్ధతీరలత్షణము. థతా- 

యదద్నిరేకళ'ం యాతి న చ దోమైరధిస్టితమ్, 

తద్విళశుద్ధం వయః 
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తా. ఉదకములోపోసిన నొకటిగకలియునదిగను వాతొదిదోవములచే చెరచ 

బడకయుండునదిగనుండు పాలు శుద్ధమయినదని తెలిసీకొనవలయును. 

అర్ర వారేదు్చతీరలతణము. de 

వాకాద్దుష్ణ భం తుప ప్ల వలేఒంభసీ, 9 

కషూయం సేనిలం రూతుం వరొ్పోమూ శ్రవిబంధకృత్ 

=, ఊదకములోపోసిన వెకిలేలునదిగను వగరుగను నురుగుతోంగూడినదిగను, 

రూతుగను ద (కెద్డుశనిో నుండు చనుపాలు వాతముచే దుష్టమయినదని తెలిసికొన 

వలయును, ఇది మలమూ శ్రములను బంధించును, 

రి ఏ త్తదుష్పతీరలమ్ణము. ఈ 

పీతా దుప్లాన్లుక టుకం పీతరాజ్యప్పు డాహకృత్ . 3 

తా. పిత్తమువే దూషింవంబడిన చనుపాలు ఉప్పముగను పుల్లగను కారముగను 

ఉండును ; ఉఊదకములోంబోసిన పనుపువర్థ్య ముల రేఖల లదిగనుండంను ; ; ఇది సర్వాంగ 

తావమును కలుగ జేయ.ను, 

అర్ర కఫదుస్హ తీరలత్షణము, రఆా- 

కఫా త్పలవణం నాంద్రం జలే మజ్జతి పిచ్చిలమ్,: 

తా. కఫదుష్టమైన చనుబాలు కొంచెముప్పగ దట్టముగనుండును. ఉఊదకములో 

సోసీన కలియక మునిగిపోవును. జిగటగనుండును. 

అడ సంసర్ల హో దుష్ట తీరలత్షణము. థఆా- 

సంసృష్టలింగం సంస కా త్రిలింగం సాన్ని పాతికమ్. ఆ 

తా. శండేసీదోషముల సంసర్గము'వ దుష్టమెన చనుబాలు వా తాదులకు వేరు 

జేర జెప్పంబడిన లతణములలో "50 జేసీపోషముల లక్షణములు కలిగియుండును. సన్ని 

పాతదుప్త మైనపాలకు వాతాదిదోషదుస్టల కీణములన్ని యు గలిగియుండును, 

అగ్రి దుష్టతీరజరోగములు, ఆ 

యథా స్వలీంగాం స్తద్వాాధీకా జనయత్యుపయోజితమ్, 

తా, -పెవాతాదిదోషముల వే దుష్టమెన 'పాలను శిశువున కువయోగిం చినచో 

ఆ యాదోషలవతీణములుగల వ్యాధులు జనించును, 

ట్రై తీష్టా తీళ్హరోనజ్ఞానము. ఈ 

ఫినో వీతానులీకూంచ రోదనాల తయేదుజమ్. x 
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తా. శిశువునకు న్వల్పముగను లేక తీ వృముగనునుండు రోగమును ఆళిశువ్చు 
యొక్క_ రోదనముచేతచే తెలినీకొనవలయును. (అనగా. మిక్కు_టనుగ చేణ్చిన 
దారుణవ్యాధియనియు, కొంచెముగనేడ్చిన స్వల్చ్పవ్యాధియనియు తెలిసీ కొన 
వలయును. 

వారై ఉపదృవయు _క్షశరీరచివ్నాము. ిఆా- 

-6 న జ 
వ గ నోఒయం న్న కేద్ధ ళం దేశం య త్రచ స్పర్శనాతమ్య, 

త్ర శో విదాస ద్రుజం 

తా, శిశువు తనళరీరములో నీవ, దేశమును వలుమారు చేతితో తాకుచుండునో, 
ఎచటశాకిన నహించకుండునో అటి వ చేశమునందు నొక్పికలిగియున్న దని తెలిసీ eo 
కొనవలయును, 

ఇం శిశువుయొక్క-శిరోవృాదోగాది చిన్నా ము, థఆయా- 
మూర్ధ్ని రుజం చాతీనిమిాలనాత్. ౬ 

హృది జిపహళ్వాష్థ్రద ళనళ్వాసముపష్టి నివీడి తె 8 
కో విబంధవమథు_స్తనదంశాం త్రకూజనై కి, ౭ 
ఆభథ్యానవృష్థనమనజఠ రోన్న మనై రపి, 

వ ను న = వస్తా గు వ్యూ చ విణ్తూత్రసంగత్రా, సదిగీత జై 1. లా 
తా. శిశువు ఎల్ల పుడు కండ్లుమూనీకొనియుండినచో శిరమునందు నొప్పి గలిగి 

యున్న దనియు, నాలుకు పెదవులు వీనిని పలుమారుకరచుట్క శ్వాసము, చేతులు 
ముడిచికొనుట్క ఇవి కలిగియుంజినచో టోమృనందునొవ్ని గలిగియున్న దనియు, 
మలబంధము, వాంతి, తల్లి స్తనములను కరచుట ్రేగలరచుట, ఇవి కలిగియయుండినచో 
కడుపునందు నొక్పి గలిగి యున్న దనియు, కడుపుబ్బరము వీపునువంచుట కడుపును 
సెశకెత్తుట ఇవికలిగియొండినచో ఫూ తిక డుపుననొస్పి గలిగియున్న దనియు, మలమూ్ర, 
సృతిబంధము, ఉలికివడుట, దిక్కు. లుచూచుట ఇవికలిగియుంజినచో గుదమునందు 
నొప్పిగలిగియున్న దనియు ెలినికొనవలయును, 

రి చాలరోగ చికిత్సా క్రమము. తా 
0 vr అథ థాత్రాః శ్రీయాం కుర్యాద్యి థాదీ షం యథామయమ్, 

తా. శిశువులకు రోగముజనిం దినచో నారోగములకును దోషములకును అనుగుణ 
ములైన చికిత్సలను తల్లికి చేయవలయును, 
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అధి వాతదుష్ట్ర స్తన్య దోష చికిళ్స, da 

a ళ ఆడ 9 త్ర వాతాత్యశే _స్తన్వె దశమూ లం త్ర,ఫ్టహం వీబేత్. ౯ 

అథవాగ్ని వచాపాఠాకటు కాకుష్టుదీవ్యకమ్, 

సభార్జి దారుసరళవృళ్చి కాలీ కణోషణమ్. ౧౦ 

(౮ 

తాం వాత దుష్ట స్తన్యమునందు దశమూలకషహాయమును గాని, చిత్రమూలము, వస్న 

చిరుబొద్ది, కటుకరోహిణి, చెంగల్వకోష్టు, పీమము, గంటుభారంగి, దేవదారు, సరశళ 

జేవదారు, తేలునుణి, పీవ్చళ్టు, మిరియాలు వీనికషాయమునుగాని మూడుదినములు 

తల్లికి పానముచేయించవలయును, 

అగ్రి వాతదుష్ట స్తన్య మునందు ఘృత పానాదులు, ఈ 

తతః పిబేదనతమం వాతవ్యాధిహరం ఘృతమ్, 

అను చాచఇసురామేవం స్నిగ్ధం మృదు విరేచయేత్. ౧౧ 

5 0 క వ_స్తికర్శ తత; కుర్యా ల్పే గ్షదాదీంకానిలాపవోకా 

తొ. విదప తల్లికి వాతవ్యాధథి చికిత్సి తాధ్యాయమున వుప్బ్టి యుండు వాతహర 

ఘృతములలో జేనిశెన నొకదానిని పానమువేయించి కేటగనుండు  నురయను 

మధ్యమును పానముచేయించవలయును. తర్వాత స్నేహకర్మ ను చేయించి మృదు 

విరేచనము, వ సీకర,, వాతహరములైన న్వేదాభ్యంగములు వీనిని కతుముగ చేయించ 
యం ౫ a లో 

నలయును. 

వురి వాత దుష్ట స్తన్యమునందు శిశువునకు రాస్నాదిచూర్ణము. థతా- 

రాస్నా జమోదాసరళ దేవదారుర జోన్వితమ్. ౧౨ 

బాలో లివ్యూద్ద తం "ర్వా విపకష్టం సపీతోవలమ్్స్ 
ర 2 

తా. సన్న రాన్నము; పీమము, సరళ దేవదారువెక్క_ వీనిని చక్క-గచూర్హ్లము 

చేసీ నేతిలోకలివి శిశువునకు నాకించవలయును. లేక సె జెప్ప(బడ్న సన్న రాష్ట్రము 

మొదలగు ద్రవ్యములతో వక్యము 'జేయంబడినమ్బతములో ఖండళర్క_రనుకలిపి నాకిం 

చవలయును. 

అధి పిత్తదుష్ట సన్యజనితరోగచికిక్స. ధిఆా- 

పీ తృదున్హేఒమృ తాభీరుపటోలనింబచందనమ్. ౧౩ 

థా త్రి కుమార శ్ప విబేత్కా్సాథయిత్వా ససారిబమ్, 
అథవా త్రి ఫలాను_స్తభూనింబకటురోహిణః, ౧౮ 
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సారిపాదిం పటోలాదిం పద్మ కాదిం తథా గణక, 

పిల్తముచే దుస్ట్రమైన _స్తన్యమునందు తల్లికిని బిడ్డకును తిప్పడీలగె, పిల్లిపీర, 

చేయపొట్ల, జేయ,చందనము, నల్లసుగంధిపాల వీని నుదకములోవై చి చక్కంగ కాంచి 

యాకషాయము ంను"గాని, త్రీఫలములు, తుంగము స్పలు, "నేలవేము, కటుకరోహీొణి వీని 

కొపూాయమునుగాని, సారిబాది | గణ ద, నృములకహేయమునుగాని, పటోలాదిగణ ద్రవ న్య 

ముల కపషాయమునుగాని, పద్మ కాదిగణ ద్రవ్యముల కహోాయమునుగాని పొనముచేయింప 

నలయును. 

అరి పి త్సదుష్ ఫ్య స్తన్యరోగమునందు ఫఘృతపావాదులు. ae 

ఫృు తా న్యేభిశ్చ సిద్ధాని వ త్రఘ్నం చ వికేచనమ్._. ౧౫ 

ఫ్రీతాంశ్చాభ్యం గ్ శేపాదీన్యాంబ్యాల్ 

తౌ, పీ త్తముచే దూషింపంబడిన _స్తన్యమునందు సారిశాది గణ ద ముల 

“ల్క_ముతోడను పటోలాదినణ ద వ్యములకల్క_ముతోడను పద్మ కాదిగణ, ద్రవ్యముల 
ల్కు_ముతోడను వెచ్వేరగ ఇ సక్వ్యము చేయయుడిన ఫ్ఫుతములను తల్లికిని బెడ్డకును పానము 
వేయించనలయును. పీ _క్రహరములగు విరేచనౌషభధముల నిప్పించి కీతముగనుండు అం 

“కేపనాదులను చేయించనలయును. 

-=అధ్రి కప్టదుష్ట్ర స్తన్యజనితరోగచికిర్స. లితా- 

నేహ్మాత్మ శే పునః, 
యసాహ్వసె సె ంధనయుతం కుమారం పొయయెద స్స ృతేమ్. ౧౬. 

సింధూత్లపిష్పలీమద్వా వి వస మో ద్రయుతై రథ, 

రాటపుప్పైః _స్టనౌ లిం వేచ్చికోళ్చ దళనచ్చచా. ౧౭ 

సుఖ మేవం నమే ద్బాలః 
తా. న్లేస్మదుష్ట్ట స్తన్యమునంగు య ప్రీమధుకము, సెంథనలవణము  వీనిచూ 

ఎను నేతి లోకలిపిగాని, సెంధవలవణము, పిప్పళ్లు వీనిచ్యూర్థమును ేతీలోకలిపిగాని 

ఏవునకు పొనముచేయించవలయును. మ్ర,౦గపువ్వును నూరి తేనెతో కలిపి తల్లి స్తనముల 

ను శికువుయొక్క_ పెదనులకును లేపనముచేసి యా_న్తన్యమును. శిశువు పానముచేయు 

ముల చేయవలయును. ఇటులచేసిన శిశువునకు అనాయాసముగ సమనంబగును, 

శ్రి కపదుస్థ్ర స్తన్య జనితరోగమున తల్లికీ నమనాదులు. దియా 

తక్షైర్ధాత్రం తు వామయీత్, 



B ట్ర పారి గ పృ్పాదయ ము, (ట్ర, ట్ర 

అభాచర్రితేసంసర్లీం ముస్తాది. కథితం విజీత్. గూ 
= తద్వ _తృగరపృథ్వీకాసురదారుకళింగకాక్షా, 

౨౧. అభవాతివిపాము స్పవడ్ల 9౦థాపంచకోలకమ్. ౧౯ 

“2 తో. పిదప తీళ్లమెన నవనెపధములచే తల్లికి నమనముచేయించి పేయయొదలగు 
వాని: సిప్వించి' ముస్తాదిగణ ద, న్యముల కపషోయమును-గాని, గృరథితేగరము, పెద్దజీల 

కజ్ఞ,. దేవదారు. కొడిసెవిత్తులు వీనికషోయమునుగాని, అతిఐసు తుంగము_స్టలు, వస, 

సంచక్రోఅఖములు వీనికపషాయమునుగాని పానమువేయి అచవనలయును. 

ఆం చాలారన శీ రాలసకరోగల కణము. ర 

_స్తన్యే త్రిదోషమలినే దుర్గంధాని వం జలోపమక్, 

నిబద్ధమచ్చం విచ్చిన్నం ఫేనిలం -వోప వేశ్య తే. ౨౦ 
శకృ న్నా నావ్వథావర్షం మూత్రం వీతం నితం ఘనమ్, 

జ్వరారోచకతృట్సృర్టి చుష్మ్ దంల ౨౧ 

అం DT కూజనం ఎ పథుర్భ 

Ams కమి శ్యాహురగ్భోయం = వూలైిదారణమ్, 

- చనుబాలు సన్నిపాత _ దుష్చ్రంబై యుండినచో శిశువునకు దుర్హంధముగల 

దియు, అజీర్ణ ముతో లసూడినదియు, ఒకపుడు జలముతో తుల్యమైనదియు, మలబంఫ 
ముతో సా దనదయు, ఒకపుడు నిర్మలముగనుండునదియు, నురుగుతో6 గహాడినదియు, 

నానావిధములై న బాలు వర్ణములుగలదియు నగు మలమువెడలును. మూత (త్రము. ససుప్ప 

నిర్భముగను కొంచెము తెల్లగను, చిక్కొ_ గను ఇడలును. జ్వరము, అకోఛకము, ది, 

వాంతి, కంకర, ఆవులింళఠలు అవయనములను విరిచికొ నుట, కదలించుట, కూతలు 

"వేయుట, సణ 65, భన, ముక్కు. , కండ్లు, నోరు, వీనియందు పాకము (అనలా 

ణము), మొదలగు నశేకోషదృనములు జనించును. దీనిని శీ రాలసకరోగని వైద్య 
నరులు చే ప్పెవరు, అది నముగోణమును కలుగ చేయును మిగుల దారుణమైన “ది. 

గ 

అర థీ రోలసకరోగచి చికను. రియా 

తత్రాళు ధాత్రీం బాలం చ వమనేనోపపాదయేత్ . 953 

విహితాయాం చ సంసన్గ్యాం వచాదిం 'యోజ'యేద్దణమ్, 

నిశాదిం వాథవా నూ ద్రీ పాఠాతకాఘనామయా౯. ౨౮ 



తి ఉతర స్లాన ము. i9 

తా. &ీరాలసకరోగమునందు. శిశువునకు తల్లీకిని నమనము చేయించి తల్లికి 

సేయమఘొవలగు ఆహారముల నిపష్పెంచి = సచాదిగణ ద న్య కొసాయమునుగాని చూర్థమును 

గాని నిళౌదిగణ దృగ్భక సాయమునుగాని చూర్ణ మునుగాని, అతినన, చిరుబొద్ది; కటుక 

రోహిణి, తుంగము_స్హబ, చెంగల్వకోష్టు వీని కహాయిమును గాని చూర్భమును గాని 

యిప్పిం చనలయును, 

ల్ 

కాడు వాహ్వాసారి బా, పాఠాళుంభ్యవ్భు తాలి క్తి 

సము_స్తమూ కేం దృయవాః _స్తవ్ఫదోవహరాః పరమ్. _౨% 

తౌ, చిరుబొద్ది, తీప్పతీ ౫, నేలవేము, కటక హి, దేవదారు. నల్ల 

సగ ంధిపాల, తుంగము స్తలు, చాగ, కొడి సెవిత్తులు ఇ వి _స్తవ్యదోపములను పోనెట్టును, 

అనుబం భే యథాన్నాధి ప్ర ప్రతికర్వీత "కాలవిత్ , 

తౌ. మైన చెప్పెనవకారము. చికిక్స శేసినను బాలురకు స్రన్యదోహమునలన 

జనించిన రోగము శమింపకయుండిన కాలము నెటీంగి వైద్యుడు రోగానుగుణముగ 
చికికృలను చేయ నలయును 

అరై వంతోత్ప త్రిజనితరోగములు, ధ్రిఆ 

దంత బృేదళ్చ రోగాణాం సె్వేహామవి “కారణమ్. ౨౬ 

ఏశేపూజ జ్ఞ పరవిద్భేదక కాసచ్చర్ది నీరోరుజూమ్, 

అత్రస్పందస్య పోథ క్యా విసర్పస్య చ జాయ "శ్రే, _౨౭ 

పృష్థ భం గ విడాలానాం బృర్థిణాం౦ చ నిఖోద్గ'మే, 

దంతోొద్భృవే చ ? బాలానాం ణ్ హీ కించి న్న దూయతే. ౨౮ 

తా. శికువులకు దంతోత్పత్తి సన్వరోగములకు కారణము  కానున పండ్లు 

మొలచునప్పుడు శిశువులకు జ్వరము, మలబేదము, కాసము, వాంతి, తలనొప్పి, అతి 

స్పరదము, పోభకి, .వినర్పము అనునీరోనములు విశేషముగ కలుగును. మలియు 

పిల్లులకు పృస్ళభంగము కలు?సనపుడును, చెమళ్లోకు జుట్టు జనించునపుడున్కు బాలురకు 

దంతములు జనిందునపుడు నర్వాంగములయ ౦ దన్యోముగ మిక్కు_టమెన యుస్మద,న 

ములు కలుగును, 

॥ (ఆ దంతోత్వు త్తిరోగచికిక్స en 

యథాపోపషుం యభారోగం యథోద్రే కం యథాశయమ్, 

విభజ్య దేళకాలాదీం స్త స్తత్ర ఈ చూబ్యం ఛిపర్దలమ్. లా 



క్ర అష్టోారగహాదయము, [అ 

తా. బొలురకు దంకేమాలు జనించుటనలన కలుగు రోగములయందు వాతాది 

దోషములు, జ్వ రౌదిరోగములు, ఆశయము, దేళకాలస త్త సాత్మ్య్య _పృళ్ళతులు వీని 

నాలోచించి త త్రేదనుకూలనుగ నౌషధముల నొసంగనలయును, 

ఇతని బౌలుర కాహభములు, ర్ధిఆా- 

త ఏవ దోషూ దూహ్యూశ్చ జ్వురాద్యా వ్యాథయక్స యత్, 

అత _స్తదేన థై_హజ్య్థిం మాత్రా తస్య కనీయనీ. 50 

'సాకునవూర్యాల్బ కాయ త్వాత్సర్వాన్నానుపసేననాత్ , 
తా. సూత త్రస్థానములో వెప్పియుండు వాతాదిదోషములు, రసాదిధాతువులు, 

జ్వరాదిరోగములు ఇవి బాలురకును "పెద్ద వారికుండు విధ ముగే యుండును. కాన నస్తు 

"భేద ముండదు. కావున చికిక్సాస్థానము లో చెప్పియుండు నౌషసనములనే బాలుర 

శి స్పెం చనలయును. ఆయితే శిశువులో సుకుమారులుగను, స్వల్పముగనుండు శోరీరముగల 

వారునసటనలనను, సమ స్పవిధానృములను భుజింపకుండుటనలనను, వారికి జొషధపరి 

మాణము మ్యాత్కము మిక్కిలి స్వల్పముగ నుండును. 

-అధ్రి 'బోలురకు నమనము, రజా 

స్నిగ్ధాసిన సదా బాలా ఘృత శ్రీ రనిళీ ఫేవణాత్ , ౨౧ 

న వమనం తస్మాత్సాయయేన్మతీమాన౯ మృదు, 

. శిశువు లెల్లపుడు ఘృతతీరములను భుజింపుచుండుటసలన స్నిగ్దశరీరులుగ 

నుందురు, కావున వారికీ జ్వరాదిరోగములు కనిపి ంచినతోడానీ మృదువై నసమనొప్క 

ధమును బుద్ధిమంతుండగు వైద్యుండు పొనము చేయించనలయును. 

అం _స్తన్యపానము చేయుబాలురక నమునము, ఆ 

స్తన్యస్య తృప్తం వమయేశ్తీ రశీ-రాన్న సేవినమ్. క 
తా. చనుబొలనుమా క్రేము త్రాగునట్టి శికువులకును, పాలు, అన్నము ఈరంటిని 

భుజించునట్లి శిశువులకును తొలుత భనుబాలను తృ ప్పిన పొనముచేయించి పిదప నను 

నము చేయించనలయును. 

తరి అన్నమును భుజీంచునట్టబొలురకు నమన కృముము, ఈ 

వీత వంతం తనుం వేయామన్నాదం ఘృుతీసంయుతామ్, 
శా, అన్నమునుమ్మాత్రేము భుజించునట్లి "బాలురకు లేటగనుండు పేయయను 

జంజిలో అవశేళినికలిపి శృ ఫ్టీగ ఫానముచేయించి సమనొపషధము నిస్పించనలయును. 



ఎ౨,)] ధ్ర త్త ల్ నా నమ్ము 2] 

అగ్రి బొలురకు నన్త్యాదిప్రృయోగ కనుము, రీ 

వస్తిసాధ్యే విశేకశేణ మేన ప్రతిమర్భనకొ, 33 
ల వి అవ గ జ జా యుంజ్యూద్వ శేచనాదీంస్తు ఛాత్ర్య్వా ఏన యథోదితా౯ా, 

తె శిశువులకు విశేచనము శేయించతగీన రోగయులయందు నస్తికర్మను, మర్శమను నస్యముచే చికిక్స జీయందగి నరోగములయందు వ్రశిమర్శమను నస్య మును 
చృయోగించనలయును. రోగమునక్రు తగిన విశేచనాద్యాహధములను తల్లి కి మాత్రము 
(సృయోగించనలయును, 

అద్ర _వన్యదేహవారమార్యాదిచు?ర్ల ము, లి 

మూ ర్వావ్ ్ యషనరాకోలజంబూత్వగ్దారసర్ష పాః, = 
సపాఠా మధునా లిఢాః _స్తన్యదోషపహూరాః పరమ్, 

తౌ. చాగ,  తికబుకములు, (త్రీఫలములు, శేలస, శేశేడుపట్ట, 'దేనదార్యు ఆవాలు, చిరుబొద్ది వీనిని నమఫాగములుగ గ్రహించి చూర్షముచేసి యాచూర మును 
రం తేచెలేకలిపి నాకించిన శిశువులకు _స్షన్యదోషము హరించును. 

దంతోత్స త్తీయందు పిష్పల్వాదిచార వ తిసార్లూము me -G) ఎ నే! శ్వ జా) అయి: ర్రుత్రటూా 

దంతపాళిం సమధునా చూచ్లేన ప్రతిసారయేత్, ey 
వీప్పల్యా ఛాతరీపుప్పుభాశ్రీ ఫలకృ తేన నా 

తా. పిప్పలిచూర్ల మును తే నెలోకలిపిగాని, ఆశెపువ్వు, ఉఊసీరికనరుగు వీని చూర్ణ 
యునుగాని శిశువుయొక్క_ నోటిలో దంఠముల కాధారములగు చిగుళ్లయందు మెల్లగ 
చనలయును. 

ar ep: Pfr అరి దంతి ప్ఫృ_ర్రీక్రీ లా వకాదిమాంచచుూ రము, ల... 

రా రుంజ ఒం లావతి_ర్తిరినల్లూ రరజః పుష్ప రసప్పుతమ్. 3౬ 
ద్రుతం కరోతి చాలానాం దంత శేసరవన్ను ఖమ్, 

తౌ. లావుకపిట్ట, తి త్తిరిపిట్ట వీని మాంసములను చక్కగ యెండించి చూరము టు జాం £3 
a: సి తే నెలే కలిపి బాలురకు. నిప్పించిన శీఘముగ తామరళశేకులవంటి _ దంతములు 

నించును, చు త 
అధి దంతోత్చ త్రీకి వచాడిఘ్భతము, వష బం గ 

వవాద్విబ్బృహత పాఠాకటుకాతివిపాఘనై 1|| = క్యా. శీలి 
శృ ఘృతం సిద్దం సిద్దం దశనజన్నన్షు, “అల మధురై కే న్బు సద్ధం ఇద్ధం ద ASIII 

SS క్ట 2 a 



$9 అ స్తో x] శూ ం గహ అక్ పై గ్ హా దయ ము, [ఈ 

తొ. నస్క చిన్నములుక, పెద్దమయులకి, చిరుబొద్ది, కటుకరోహిొణి, అతినన, తుంగ 

ము సలు మభురగణ ద్ర వ్య ములు వీనిని కల్క_ముచేసీ అవునేతిలో కలిపి ఘృతపాకవిధిగ 

పక్యము చేసి యాఘ్బకతేము నిస్పించిన బాలురకు శీసుం ముగ దంతములు జనించును. 

అర్ర వెలరోగపహర రజన్యాదెచూస్తము, da 

రజనీ దారు సరఖ శ్రేయసీ బృ హతీద్యయమ్, కధా 

పృశ్నిపర్తీ శతాహ చ లీథం మాశ్నీకోసర్సిపా, 
శృెహం మారుతస్వ్యానులోమనమ్. వా 

అతీ సారజ్వర శ్వ్యాసకామలా సాండుకాసనుత్, 

“జల. ఢి వశ, 
గుహణది గుది 

'బాలస్య సర్దరోగేవు పూజతం బలవర్మదమ్, ళం 

తా. వసుప్పు దేనదారు, సరళదేనదారు, కరక్కా యలు, "పెద్దములక,చిన్నములక, 

కోలపొన్న, సచాప్క పీనిచు ఆర్ష మును. తేనె నెయ్యి వీనిలోకలిపి శిశువులకు నాకించిన 

జాఠరాగ్నిదీసనము వాతీమున కనులోమగతియు కలుగును. అతిసారము, జ్వరము, 

శ్వాసము, కాముల, పాండువు, క నము వీనినిహరించును, ఇది బాలురకు సర్వరోగముల 

యందు శశ _స్తము. బలన్ఫోములను గలుగజేయును, 

అధి దంతోత్ప త్తినలన జనించురోగము లక సమంగాడిఘ్ఫుతయు, ధ్రిఆ. 

సమంగాధాతేకిలో ధృకుటన్నటబలాహ్యాయెః, 

మహాసహాతు ద్ర సహాతము ద్ర వీల్యశలాటుభిః. రోం 
సకోర్సాసీఫలై సోయే సాధితైస్పాధితం ఘృతము, 

శ్రీరమస్తుయుతం హంతి శీఘ్రం దంత్రోద్భవోడ్భవా౯. ర 

ఏవిభా నామయా నేతద్ద పఎద్లక సృసనిర్మితమ్, 

తా. మంజిష్టి, ఆ రెపువ్వు, లొద్దుగు, దుందిలము, చిట్టాముట్టి, కాటు మినుములు, 

శాటుసపెసలు, లేంతమాలిడుపిం'దెలు, మ్రత్రికాయలు వీనిని సముఫాగములుగ నుదకములో 

వైచి చక్కగ కసాయముకాచి వడియగట్లి అందులో ఆవు నెయ్యి ఆవుపాలు. పెరుగు 

మొగడ వీనిని చేర్చి హృ తెపాక విధి? పక్వముచేసి శిశంస్రులకు పొనముచేయించిన డంతో 

“ములు జనించుటనలనయగలుగు నానావిధరోగములు కడుశిసు)ముగ నివర్థించును. ఇది 

నృద్గకళ్యపునిచే నిర్మించబడిన ఘృతము. 

=అ౭ దంత తృ త్తీనలన జినించురోగములయం దొపషధనిషేధము.. ధ్రిఆ 

దంతోద్భ వేషు రోగేషు న బాలమతియం శ్ర యేత్, ౪3 

స్లయనుప్యుపళామ్యంతి జాతదంతస్థ యద్గదాః। 



చి] ఊఉ శ్రరస్థాన క్షు, భి "ఇఒ 

కొ బొలురకు దంతములు జనించునపుడు కలుగురోగ్యులు ఆదంకేయులు .చక్కొ_౫ జినిరిచిన పిదప స స స్వయముగనే శమించును. కావున నీ రోగములయందు. బాలురకు 
పథ్యభోజ నొవధాదులను మిక్కిలి నిర్భ ంధముచే నిష్పింపం జనదు. 

డ్రి "బొలురకో దివాస్వాపాదులచే జని ిచురోగములు: రతా | 

అత్యహః స్వ స్నశీతాంబుక్రెషి మ్మీక_స్తన్య సేనినః, రో 
నికో క్రచ సన రుద్దేషు సోతను స్సు రసవాహివ్వు, 
అనరోచక ప్రతిశ్యాయా జ్ఞరః కాసక్ట జ జాయతే ర్మ 
కుమార శ్ళుహ్యతి తతన్చ్నిగ్థళుక్ల మువేకుణః, 
తా. హోటియందు  మిస్క_ టమ నిద్రించుట,  శీతోదకమును పానము చేయుట, శేస్ముదున్ష ప్రమైన చనుపాలనుత్రౌనుట  వీనినలన శిశువునకు రసాదులన్య 

హీంచునట్టి పోతన స్సులు కఫముణే న నడ్డగి ంపంబడి ఆరోచకము, పీన ననము, జ్వరము, 
కాసము, ఇవి జనించి శికునులయొక్క ముఖము, కండ్లు, ఇవి తెల్లగ్ననె శచీరము 
శుష్క ౦చును. 

_ అం దివాస్వాపాదులనలన జనించుకోగములకు ౩ మైంసవాదిచూర్ణ ము. థయా- 
సై ౦ధ నవ్య మారో స్మా పాఠాగిరికద ౦బకాకా, రోజ 
శువ్యతో మఘసర్పిర్భా ఇ ్రమరుచ్యాదివు యోజయీత్, 
అవోకరోపీాల్లీయు నం పంచకం చ చూర్ణి తక్, లో౭ 
బదరీభాతకీధా శ్రీ త్రీ 'మార్లం వా సర్పిఫూ సుతమ్, 

తా, పెనచెస్పెన అరుచి మొదల; రోగముల హందు ఇ ఎనెంగనలనాము, తీకటు కములు, శాన్డేహ్టై (అనగా కాకీ దొండ), చిరుబొ ది, అడవికడిమి, వీనియూగ్య మున కేచి, 
ఆవు ను నెయ్యి వీనిలోేకలిపి యుసయోాగిం చనలయును ఆశోకరోహీశ్రి, పంచకోలములు వీని చూర్లము నుగాని, రేపండ్ల్లు, ఆరెపున్ర, ఊసిరకనయస, వీని చయూగ్గమునుగాని, నేతిలోేకిలిసె అరోచకాది రోగములయందు శిశువులకు నాకించనలయును 

0 బాలురకు శ్రోతళ్ళుద్ధిక కౌషధము. లి 
స్టారానవాద్వాబ్బప హతీకాకోల్టీవప్పవీనలై తః లూ 
నిరులోళ్పలనర్దాభాభాక్షీము ఆక్ కా | 

సిద్ధం ప్రస్థార్ధమాజ జ్యస్య స్రోతసాం ధనం పరమ్. రోజా 
నింవ్య్యూశ్యగంభాసురసాకణ్తాగ రం చ తద్దుణమ్, 



ల్ల అష్టాంగ బ్ళాదయము, (అ, 

తొ. ముయ్యాకుపొన్న, నస, “పెద్దములక, చిన్నములక్క కోకోలి పిప్పళ్లు, 
గృంథితగరము, నీరు పృబ్బలి నల్లకలువ, గలిజేరు, "ob రం తుంగము_స్టలు 

వీనిని దీనుసుకు కర్ష ప్రమాణము చొప్పున గృహీంచి కోల్క_ముచేసీ ఆ ర్ల ప స్థపకిమిత మైన 
యావు నేతిలో కలీప ఘృతపాకవిధిగ ప పక్యముచేని యిప్పించిన చాల స్రోతస్సులు 

శుద్దమగును, ముటీయు, ములక, పె న్నేరగడ్డ, తులసి, పి ప్పళ్లు వీనికల) గ్రామునుచేర్చి సక 

ముచేయంబడిన ఘృతీము నిప్పించిన స్రోతన్సులు కుద్ధమగును. 

-్రుగర్ర 'బౌలురకు కోపరోగవారస్యు కము. Oa 

యహై హ్వవిష్పలీలో ధ్ర పద్మ కోత్పలచందనై 8. సం 
తాళీస సశారిబాభ్యాం in] సాధితం నోవజిద స్హృతమ్, 

తొ, యప్రిమభుకము, పిప్పళ్లు, లోద్దుగు, పద్మము. నల్లకలున, చందనము, 

తౌళిసష త్రి, సుగంధిపాల, వీనికలు ,-మునుచేర్చి పక్ళమచేయంబడిన ఘృతము నిస్పించిన 

బాలురకు ల కోవకోగము హరించును. 

వెర్రి 'చొలురకు పున కర ళృం గ్యాదిఘ్ఫుతము రతా 

కృంగీమధూళిశాభార్టీ £ వీప్పలీ చేవదారఖిః, గం 

అశ ంధాద్దోకాకో లీరాన్నర్ష భకజీవవై , 

శూర్చపర్శి విడంగ్రాశ్చ కల్కి తై స్సాధితం భృుతమ్. ఏ9 
నో _తమాంగనిర్య్యూ శే ఘా శువ్యుతః పుస్టి కృట లేము, 

తా. కుందేలుశిరయు నుదకములో వైచి కహాయముకాచి ఆందులో కర్కాటక 
కృంగి, బాగ, గంటుభారంగి, పిప్పళ్లు, చేనదారు, సెన్చేరగడ్డ, కాకోళి, త్నీరకా 
కోళి, సన్నరాస్నృము, బుసుభకము, జీవకము, కటు పెసలు, వాయువిడంగములు 
వీనిని ననుభాగములుక గహీంచి కల్క_ముచేసీ కలపి అందులో నొక స (సుస్థ్రము ఆవు 
"నేతిని బోసి ఘృతపాక వెదక మేసి బాలుగకిస్పించిన కృశించిన బాలురకు మిక్కు... 
ట్రముగ శరీరమునకు పుష్టికలుగును, 

శ =ఇప్రుర్ర పొలంర కళ్య ౦జనతె లము da 

వచానయస్థాతగ రకాయస్థాచోరశై వళ్ళే తమ్. %3 
యు స్వమూత్రసు సురాభ్యాం చ రీ లమభ్యంజనే హితమ్స్, 

తౌ, వన, ఉననవ, (గృంథికగరము, కరక్కాయలు, కచోరమను గం 
ధ్యము, వీనినినూరి నువ్వుల నూనెలో కలిపి అందులో గొ స్ఞైమూ త (తీయు సురంయను 



95 ఒకి.) ఉ_ర్తరస్థాన ము. 

మద్య యు వీనినిబోసీ విధి సృ్కకౌరము పక్వుమువేసి DHE క భంజనము చేయి౧”ొన్స 
వీాళతముకలుగును. 

అరి లాహౌదెక'తెలయు ర్రితా- 
కా. జల ఖర క an లావోరససమం స్. ల్యప్కస్థం మస్తు చతుపణమ్, ౫౮ 

లశ్షగంథానిశా దాముకౌంతీకుసూ చందనై =, 
సమూ ర్వారో హిణ్రాస్నాశతాహక్టమనుకై స్స్మెః, wipe] 
నం లాహోదికం నావు లో లమభ్యంజనావదమ్, 
బల్యం జరు యానా +దళ్వానాపస్మారవాతనుత్ . wri 
యత రాక్షసభూతఘ్నుం గర్భిణనాం చ శ్స్య లే, 

తౌ లక్కంరిసము (1) (వస్థ్రము; నువ్వులునూ నె (1) వస్థము, పెమనమో లక 
(4 (ప్రష్థములు వీనినొకటినచేర్చీ అందులో పెన్నేయండ్డ, పసుపు, చేనదాయ, శెణుకలు, 
చెంగల్వకోష్టు, తుంగము_స్టలు, చందనము, బాగ, కటుకరోహీశి,సన్ఫరాస్న ము, నదా 
స్క ఆతిమభురము వీనిని సవుభొగములుగ గ్రపొంచి నూరీ కలి, తెలపాకవిధిగ వక్వము 
చేయ నలయును. ఇది లాకూదిక తెల మవంయబడును. దీని న సం జనముచేసిన శరీరబలము 
వృద్ధియగును. జ్వరము, క్షయము, ఊన్మాదము, శ్వాసము, ఆపస్మారము, వాళరోగము, 
యకు రాశుసులబొన ఇవి హరించును. ఇది గగ్భిణులకును మిక్సిలి పక స్తమెనది. 

-అం్ర్ర కాసజ్యరాదులకు అత్రివిసాదిచూర్ల యు, థిఆా- 
ఆ 1 5 “ అ ఇ మధునా౭_ తివిపాళ్ళంగీవిప్పలీ శ్లేహయేచ్చిళుమ్. ఎని 
గ ౮ 

శ ళ్ ఐఎకొం ౦ కొసజరచరి రుష జ వాజఒతివిపా సజ్వ న్పర్షీరుపద్రు ,తక్సు, 
తౌ, కానము, జ్వరము, వాంతి వీనిచే వీడింపంబడియుండు శిశువులకు ఆతి 

ను 

సస, 
ర్యా-టకళ్ళంగి పిప్పళ్లు వీనిచూరక్షమయును గాని అతిననచూర్ల మును మాత్రము తేనెలో 
లిపి నాక్రిం చనలయును, 

పీతం వీతం వమతి యః_స్తన్వం తం మధ్ధుసర్పిపా. ౫౮ 
ద్వివారాకీఫలరసం పంచకోలం చ శేవాష్షేత్, 
పిస్పలీపంచలవణం కృృముజిత్పారిభ దృక మ్. నోరా 

ఏ వ వం మకీ నగ జా తద్వట్ల హ్యూ_త్తథా వ్యోషం వమువుం వా రోమచర ణా మ్స 

శ్నబగక లాభత శృబ్యక శ్యావిద్దోధర్హ శిఖజన్మనామ్. కం 
తౌ. చనుబాలను పొనమునేనీనప్రు డెల్ల నమనముచేయుచుండు శిశువునకు కే, 

యి వీనిలో చిన్నములక సండురసము, 'పెద్దములక పండురసము, వంచ కోలముల' 
అంటి, శ 



నిర అళ్థాంగహృదయము, (అ, 

చూస్తంపునుకలిపె నొ క్రిం చనలయును. మజటియు, పిప్పళ్లు, జందలనణములు వాయు 

విశంగములు, వేము, (త్రీకటుకములు వీనిచూర్ష మునేనను, ళల్యక మనుమ్ముగము (ముంశ్ల 

పంది), ఏడ మృగము, ఉడుము ఎలుగుబంటి, నెమలి పీనిరోముములను చర. శ్రములను కాల్చి 

యామశినిగాని, తేనె, "నెయ్యి వీని లోకలిపి నాకించనలయును 

అర్ర పొెలురకు నమునసహార ఖదిరాడిన్ళుకేను రతా 

ఖదిరార్టున తాలసకుష్ట చందన చే రే 

సశ స్తాం సాధకం స్తీ సార్యమథుం౦ వినియచ్భతి ౬.౧ 

తౌ, చం డే మద్ది, తౌళిసుత్క, చెంగల్వకొ ప్రా, చందనము పీనిక పూయ ములో 

_ ఉనపాలు నెయ్యి వ్నిని ముఖాగములుు చర్చి బట్యముచేయరబడిన ఘృతమును బాలు 

రకు నిస్పించిన నమనము శోమిందును, 

~ఇర్రి దంతములతోడ జనిందుశిశువునకు కొం సెక ర్మ. da 

సదనో జాయతే యస్తు దం ఆతా; వ్రాగ్టస్ట వో _త్రీరాకి, 

కరత తన్మీన్ను త్వా కే ఆ శాంతికం చ నవత యే. ౬9 

దద్యాత్సదశ్నీ ణం ? బాలంనై గమేషం చ పూజ జయేత్ % 

తా. శిశువు దంతములతో దడ జనించినను తేక శిశువునకు తొలుత సెభాగమునం 

చుండు నిగుళ్ళయందు దంతములు జనించినను అది యుక్పాళమనయిడును. దీనియందు 

విధి పృకారము కొంతీకర్మనుచేయించి యాబాలుని దకీణతోడ బ్రాహ్మణునికి దాన 

ముచేసి _నెగ మేషమను గృహమును వూజింపనలయును. 

0 తాలుకంటకరోనోష ద నములు. రిఆా- 
కటా 

తొలుమాంసే కఫః (కస కురుతే తాలుకొంటకమ్. ౬53 

య నా, పానుమూలగతో వాయు రంత దేశాన్టిగోచరః, 

. యదా శిశోః సృకుకితో నో తి తిస్టంతి తదా ద్వోజా?. 

భూరూకినో వారేకస్య చాలయక్యేనిలన్సిరా?, 

హన్నాశ్శయాః ప్రసు ప్పస్గ దంరై శృం కరోత్యతః. 
తా. కికునునకు' కణతలయ ౦దుండు వాతము ఇగుళ్ళ నా నాగ గ్రైయించి శో కోపం 

వినయుడల దంతములు కీఘముగ నంకురిరపకుంథును. హతే ములుగసుండుసదా గ్రేమలను 

భుజించువాయను వాత ద్రుకృతిగలవాండ్నునెన మనుజానికి వాపము పృకోపించీ యాః 

నాకము కణతల నా కృయిం చియుండుసిరలను న్ని దించునపుడు చలింసంజేయును. ఆందు 

వలన మనుజుండు దంఠతములచే కటకటుయని శో బ్రముచేయును అని కొన్ని గ్రంథముల 
యం దధికపొఠము గన్ఫట్టుచున్నది. 



Dae ఖ్; ౨] ఉత్పరస్థాన ము. 

తేన తాలుప్ర దేశ శస నిమ్నతా మూర్ధ్ని జాయే, 
తాలుపాతః _స్పన దేవః కృన్భా9త్వారం శకృడ్ద /వమ్. జరి 

తృడాస్టకండశీ రుజా గీ వాదోర్ధ రతా వమిః, 

తా. కఫము పృళో ౦ బినచై రేజాడీ మాంస మునందు తౌలుకొంబక మనురోగ 
మును గలుళంజేయయును. అందునలక లోదౌశయంనును శిరమువందును పల్లి ముగలుసట, 
దవుడలు జూరిపోవుట, చనుపాలయందు ద్వేషము) కడుకద్ధ్రముచే _స్తన్యమును పానము 
చేయుట, ద్ర సహాపముో మలము ఇనలుట, _ దయ, నోటియందు దురద, కంగ్లనొ ప్పి; 

మెనసోలి పాలిపోవుట, వాం క యగుట, యూయయ ద నములు గలుశను. పృదన 
అని తౌలుకంబకకోగచికిక్ళ. ధి 

త్రో 2 ఎ అలా జారటం శ ఉం ల జా తతి త్ల సృ యనతూరమొ డ్రా, భ్యాం ప్రతిసారయేత్ , డో 
తారు “ఢద్వత్క ణాళుంకినో శక్చృద్రస సె యుిథనై 8 క్రి 

తా. తాలుకంఒకరోగమునందు బాలురయొక్క_. లోబొెడను “పెకెతీ తేనెలో 

యవకారమును గలిపెగాని, సిప్పళ్లు, సొంటి, ఆవుపేడరసము,  వైంఫవలనణము వీని 
నొక్క.టిగచేర్చి గాని రాచనలయును. 

-_ఆం తౌలుకంటకరోగమయునందు శ ంగబేరాడిలేపనము. ఏఆా-- 

శృంగ శేరనిశాభృ్ళంగం కల్కితం వటప్పునై [న్ డడ 

బన గోళకృతా లి స్తం కుకూశే స్వేదయ్ తతః, 

“సేన వీంచే న లాల్యాస్యం నేత్రే చ పరిపీచయేత్., ఇ 

తొ. అల్లము, పసుపు, గుంటళలగర పీ ౦ చక్కి_గనూరి యుంబకజేసి మతిచిస 

శ్రయుందుంచి దానికినుని మత్త చిసల్లను మాని | పెన ఆనుసేంక 
cn 

కాల్ళీ; యాసమునునెండి "జె నే లోదొడ నో లు 

సేవనము. చేయప లభును, 

-ధ్రి తౌలుకంటక రోగమునందు హరిత క్యాదికల్క_ము, రఆా- 

హానీత్ర కీవాచాకుష్ణక ల్క0 మాశీ కసంయుత్రమ్, 
5 ఎత్వా కుమార _స్తన్యేన ముచ్య కే తాలుకంటకాత్,. ౬౮ 

తా. కరక్కాయ, న; స్క చెంగల్వకో ష్ట్ర. వ్నిని కల్బు_ముచేసి 'చనుపాలలోకలి పి 

అందులో కొంచెము తేనె చేర్చి శికువునకు “హానముచేయిం దిన తాబుకంటకరోగము 
నశించును, + + | 



2 అష్టాంగ హృదయము. (అ, 
LA) 

అరి శిశువునకు జదమున జనించు నృణము ర 

మలోప లేపాక్సే సఏదాద్యా గుదే ర కక ఫోద్భవః, 

తామ్ర నవ్రశోఒంతఃకండూమాక్ జాయతే భూర్యపద్రవః. 
శేచి. త్తం వూాతృకావోషం నదంత్వ సే స్ట్ర2- వీ పూతనమ్, 

నృష్టారురుదకుందం చ శ్రి చ్చ త మనామికమ్. 20 

తా. గుదమిునందు నులము అంబుకొనియుండుకునలనగాని,  చెమటగలుగుట 

నలన గాని యొజుఫునర్జ్యము దురద అధికో పద్ర సములు వీనితో ౧హాడియుండు స్రణము 

జనెంచును. ఇది రి కిక ముల లనలన కలుగును దినిని కొ ౦ందణు మాతృదోపషమనియు కొం 

దబు పవూతరనమ)ఎయు, కొందణు పృస్థారుననియు, కొందజు గుదకుందమనియు, కొంద 

అం అనామిక పేమలేదని) మనియు నచింపుచున్నాారు. 

0 అం శీసేవుకు గుదసణచికిక్స. రతా 

తత ఛాత్స్యాః పయక్శోధ్యం విత్త శ్రెష్మహరాప్రై ః, 
తా, పెరోగమునందు తల్లియొక్క_ _స్తన్యములను పిత్తశ్తేద్మహరములగన  నొఎధ 

ములచే కుద్ధిచేయ నల మును, 

-డై గుదకుట్రక న సృణి కీత్స రి 

శృతకీతం చ కీతాంబుయు క్షమంతరపానకమ్ రా 

సతొద్ర తార సీకే. 'వేన వ్రణం "తేన ప్ర తేపయేల్. 

త్రీ ఫలాబదరీష్ట ఏ మర్యక్కార్యభపరిపేచితమ్, 29 

కాసీసరోచనాతున్థమనోహ్టలర సాంజ నై కి 

లేపయేడన్లుకిస్టైశ్వా చూర్జి తర్వా వదూర్ష్మ యెత్. ర 

సున సైనా యళ్టీశంఖసౌవీరకాంజనై నః 

సారి బాశంఖనాభిభ్యామసనస్య త్యవాజ౬థ వా. ౭లి 

రాగకండూత్క_ కు కుర్యాద్ర కృస్రా,నం జతొకసా, 

సర్వం చ పిత్తేన వ్రణభిచ్చస్య తే గుదకుట్టకే. బి 

స, ణఇముగల శిశువునకు "కాగి చల్లారీన యుదకములో తేని 
లో 

కసొంజనముక లి సగాని; షానకమునుగాని ఇప్పిం చనలయును, (శ్రీఫలములు, రేంపపట్ట, 
ఎం 

బావ్వీపట్ట వీనికషాయములచే సేచనముచేసి మైకీతోదకముచే నృణమును_ కడుగవల 

కాలను 



0,” ఉత్తరస్థాన ము, 29 

అను. లేక కాసీసము గేరోచనము, మమిలుతు త్రేము, మశీశిల, హరిదళము, రసాం 
ము వీరిని సకుభొగములుగ గ్రహించి క్రభిత్రో నూరి మై వ్రణమునస లేపనముచేయనల 
ను. "లేక చె కాసీసనము మొదలగు ద్రవ్యములను నున్నగ చూర్ణము చెసి యాచూర్జ్హ్మము 

గాని అతీమభురము, ళంకము, సౌవీరాంజనము వీనిచూర్షమును గాని; సుగం?పాల, 

కనాఫి (అనరా ళంకముయొక్క_ మధ్య ప్రో ము) వీశియార్శమునుగాని, లేక వేగిన 

' చూచమునుగాని న ణమునకు లేపనముచేయనలయును సెనణమునందు ఎజుపు 
3 జరి స a 

ము దురద ఇవి ఆధికముళ కలిగియుండినవో జలగలచే రక్ష సాశనముచెయించి పి త్తే 

మునకు చెప్పియుండు చికిశ్సల నన్నిటిని చేయ :లయును. 

జరి 'బొలురకు మృద్భకుణజనితరోగచికిక్స, రీఈ 

పాఠళావే బ్రద్విరజ సీము_స్తభార్మపునర్నవైః, 

సటిల్యత్రూ,వవతై స్పర్పిర్వ ఎశ్చీకౌళియు తైశ్ళృతమ్. ౭౬. 
లిహానో మాత్రయా రో గై ర్భుచ్య ఆమ్మా త్రీక్దృ్భవై ఏ, 

తా, శికునులు మట్టిని నత్నీందటనలన జనించినరోగములయందు చిదుబా | వా 

)డంగములు, పసుప్పు, మ్రూని: సుప్పు, తుంగము స్ర్ఫు, గంబుభారంగి, గలిజేరు మా 

రాజో లంట అం రా ఇ ఆరం స జ 9 లా మ 
. తగటుక ములు, తేలునుణిచెట్టు వీనిని సమఫాగములున గృహించి కల్క_ముచేసి 

నీతిలో కలిపి విధి పృకారము పక్ళముచెసి తగినపరినూణముగ నాశించిన ఆరో 

హరించును 

అరి శిశువునకు జెహ ప, మోన (క్రమము. రతా 

ఖ్ అ ఇ జ న ఇ ౨ (ఇ వ్యా భేర్యద్యస్య ఖైహజ్యం సన్మాన ప్ర లేవీతః, 
వి వాలి ఇళ లీ సో ow ర్ సం న . యా 

స్ట ముహూర్తం ధథెత ను వీత స్తం త్రం జ'యుద్గదమ్. 22 

తా. ఏరోగమున 'కీయాపషుధము వెప్పయబడియున్నదో యాయాషధ్ధమును తల్లి స్తన 

, లేపనముచేసి శిండుగడియలుంచి పిదప కడిగి యా స్పనములను శిశువులకు పాన 

లుుంచిన రోగము నిన_ర్రించును. 

పాంగవ ఏమునందలి జ్ర సమ, ఇది అప్రైంగహృద యము దటి ఊ_ర్రరతం తమను 

రెంశన అధ్యాయము ముగీసినది 

బకస్రాస్థు శర. 



శ్రీరస్తు 
జార | 

వడక లస రిం --- 

అన చొలుకు గసాము లు సోయకుటనలనను పబుతెజయగనుల రోగములుజనింనును. 

కెనున నట్రికోగములకు చికిత్సలను తెలియకపరచుపకై. బాల గృహ చ్రతిపేధాధ్యాయము 

చెస్పంబడుచున్న యిది 

ఎ op ద ర చొలాగ్తహ ప్రల ఎ-ధా ధ్యాయము, 

సూ. అభాతో బాలగృవా ప పేధం వ్యాఖ్యా న్యాము; 

అలి వూ స్నాహా ననే యాదయో మహర్షయః. 

గృహములు నోంకట 

నలన జనించు నుషదృవములను తెచ్చికిత్స ను విసరించునట్లి చాల గృహాపృతి షేధమను 

సీ యధ్యాయమును వినరించెదము. 

బాలామయ పృతిషేధా ధ్యాయనిహా కకౌనంశకరము బాల 

rt) చాల గృహగెదమయు. ధయాా- 

పురా హాస్య రత్రూర్థం సర్గల లసాణినా, 
మనువ్యవి ౫, ఈఈ పంద, స్ప ప్రీవిగ x హో ౫ గ హో, ౧ 

స్క_౦ది గే విశాఖోే మేపాఖ్యక (a గవాం? కసం త్రి, 

నకుని ప గ్రూతనా లీతపూతనా ద్భన్ స్ప ప్రూతీనా a: 

ముఖనుండలకా చేదు 2 చెనతీ న య్య “ల్సి, 

తొల్లి మహాదేవునిచే కుమారస్వామి రమణార్భమై స్మంంద, విశాఖ, మేషాఖ్య, 
శ్వ గ్రహ, పిళ్ళసంజ్హిత ఆను నైదు పురుష గ్రృుహంబులును, కకుని ప్రాతేన, శీతప్రాతన, 

దృషిపూఠన,  ముఖమండిలిక, రేవతి, శుష్కలేనతి అను చేడు సీర గృహంబులును 

సృజింపంబడినవి. 

కర్రి బాల గదా గృవాణప్రార్ష్టయాపములు ర 

తేషాం గ్రహివ్య తాం. ాపం ప్రతతం రోదనం జ్వర, ౩ 



=... డ్ న ర స్థా న ము. స 

చనం దొదె గృహాంచులు సోయటక్ము నుప బాయకకు సదా వోజ్రనము జపము 
(33 గలుగును 

ఆలం బాలనృవాన్సృహీక పామాన్వలత్షలకు. వయా లా గన 
[ల 

నామా న్బం రహాఎముత్రైసబృ్బంభా భూమే చడీ నతొ 
శా or 0 అచ టం; le జో ro § 

ఫెన స్రావ ర దృష్ట్య్రోష్టు త్రి శప జ రః, 3] 
వ్ ఈయ క 

బట్ = వజ 
జే 

గొదనం కూనం స్తన వి డ్వోషస్స (రనై కృతమ్, 
శద ర న మాం న న గ bt ఆల ల అయి > “రన్న ర్పరిళస్ప్ప్రథ్యాడ్యంగ వి కేఖనమ్, న జూద రసములు నోంక్రికనో జరి కీ .దుటు, ఆవలింతలుకొలునట, కను బౌమలు నిక్క_బొడిచికి నియుండుట, దీనకేను జెంచుట, నోటియందు నుయుసెడోలుట, దెచూపుగలుగనుట, "పెదవులుకొరక్రికొ నుట, పండ్ల: కొ౬కట, నిద్ర వట్టకుండుట, ఏడ్చుట, వి కారముగకాయుటు, చనుపొాలయందు ద్వెషముకలుగుట, క ౦ళన్వరము వి కారము నుంకుట్క, తనశదీరమును తేల్లిశ రీరయును నోళ్ళ చేగ్షీరుట ఈలతుణములు కలిగియుండును, 

~అడ్రి స్కంద, గ హగృ్ళహీతశికులకో ణము. రీఈ_ 

తత్రెకనయన్నస్తావీ శిరో విశీ పే ముహుః, 
హతే కపత్షః _స్పబ్దాంగస్స శ్వేదో నతకంధరః. జ దంతఖాద్రి _స్తన దేన్నీ త్రృస్య౯ా రోదితి విస్వరః, 
వక్రనన్లో నమేర్లాలాం భృశమూ ర్గ్వం నిరీత్స తే. ౭ ననాస్ఫృ్ ౦ధికుడ్విగ్నో బద్ధమువ్దీ శక చ్చిళుః, 
చలి తై కాశీ గండభూ స్పంరకొభయలోచనః, ల స్కం౦దా_ర్భ స్తేన వైకల్యం మరణం వా భ వద్దుగవమ్, 

జగ్బోవాముల లే సృంంద్యగ్యహము. సోంకినచో శిశు పునక్రో ఒకే తయ నందు నీరుకారుట, శిరస్సును పలుమారు కదలించుట, ఒకపార్శ సమన శ _కీ లేకుండుట, అసయివనములు _వప్రమగనగుట, చెమటపట్టుట, మెడనంగియుండుట, పంజ్హుకొరక్రుట్ర, చవనుపాలయందు ద్వేహముకలుగుట, అక స్మాత్తుగ నులి క్రిపడి పి క"రస్వరముతొ -నేడ్చుట, నోరు న౦ంకర గట, జ్ లుకారుటు, మిక్కు టముగ నూర్థద్భ ప్యిగలుగట, శరీరమునందు శశ రము పీనితో తుల్యమైన వాసనగలునట, నణయుట, పిడికిలి గట్రైగపట్టుకొ నుట, మఠలబం౦ధముగలుగట, ఒకోపార్ళ శ్రమునందలి నే తృము కణత కనుబొమ యివిచలించుట, కెండుకండ్లును ఎట్బినగుట ఈలకణములుకలునును, అట్టిశికువునకు అంగవై కల్యము"గాన్సి ఘరణముగాని నిస్సంళ యముగ గలుగును. : 



సి అం హృదయము. [ అ, 

అధి విశాఖ సహన హీశ బాలలమేణము. రితా- 

సంజానాకో ముహుః కేశలుంఛ్రనం కంధరానతిః, గా 
నిశమ్య బృంభమాణస్య శకృన్నూ గ వవ గనష్, 
'ఫనేడద్వనునమూ ల్వైతూ హా _స్తభూ?పాదన_ర్వనమ్ ౧౦ 
సనస కహాసందంశసంరం భజ(రజాగరాః, 
పూయక్ ణితగంధళ్ళ స్క_౦దాసస్మారలకుణమ్. ౧౧ 

శికువునకు విశాఖ గ హము. సోంక్రికవో చృజ్జులేసంశుట, భలుమాప ఇంకు 
కలను పీక్రికొనుట, 'మెదనందుకొనుట, శరీరమును నంచుకొని యావులించునపుడు మల 
మూ క్ర ములువెడలట, నోటియందు నురోగుకడలుట, చచూపుకలుగుట, హా నములు 
పాదములు కనుబొమలు ఫీనిని పలుమారు కదలించుట, తల్లి సనమును తననాలుకను కొత 
కుట్ర జ్వర వేగసముగలుగుట, నిదురబట్టకోండుట, శరీరమునందు. చీము రక్తము వీనితో 
తుల్యమయిన వాసన వేయుట .ఈలత్నీణములు కలిగియుండును. విశాఖ గృహమునకు 
స_౦ దావస్మారమని ము సామాంకతరము కలచు. 

రి మేష గ వాగృహీకబాలల క్షణము da 

కధ్మానం పాణిపాదస్యస్పందనం ఇుననిర్వమః, 
త్భణు ౨] వ్వీబంధాతీ సారస్వర దై న్యవివర్ల తాః, ౧-౨ 
కాజనం సతతం ఛర్డిః కాసహిధ్యా పృజాగరాః, 
ఓప్పదంశాంగసంకోచ సంభబస్తామగంధతాః, ౧౩ 
శీ నళ గ మరు వ ళం 
వం. సం నిరీత్యు హసనం మభ్యే వినమనం జ్వర 

జావ ర ఆమ ఒర ఇల్లీ ర మూ రైక నెత్రకో ఫశ నై_గమేవషగ్న హోకృ్ళతిః, ౧ర 
కడుస్పుబ్బరము, కాళ్లు చేతులను నోరును కదలించుట, నురుసగా కక్కు ట్ర, 

దప్నికలుగుట్కు పిడికిలి నట్టిగాపట్టుకొనుట్క అతిసారము, హెనస్వరము, వికారనర్ల ము 
ఇవికలుగుట, కూంత వేయుట, వాంతి, కాసమ్క ఎక్కిళ్ళు ఇవికలుగట, నిదృ పట్టక 
యుండుట, పెదన్సలను కొరికికొనుట, అనయనములను ముడిచికొనుట,  అనయవములు _నస్ధముగనగుట, గొ సై అజీర్ణము వీనితో తుల్యమైన వాసనోరీరమునందుగలుగుట, 
ఎపెనిచూచి ననుట, నడుమునంగియుండుట, జ్వరము మూర్చ, ఒక "న్మేత్తిమునందు వాజ్ట 
ఈలక్న్షణములు మేహ్నగృవాముసో క్రి శ శిశువునకు గలిగియుండును. ఈ గృహములకు 
నెగమేషమం సహితము నామము కలదు. 



5.3 ఉత్తరస్థానము.. లి 
ఇ కో గహగ్ళహీత్ర బాలలక్షణము. రియా 

కోంపో హృషీతరోముత్య్వం స్వేదశ్స్ళతుర్ని మోంనమ్, 
బహీశాయామనం జిహ్వాదంశో = ౦త్రకంఠకూజనకుు. ౧౫ ఛావనం విట్బగంధత్త్యం రోశనం శ్వానవచ్చుని, 

బాలురకు. శ్వ గృహముసోం.శినవో వతు న్య ర్పాబు వైమట  ఇవిగలు గుబ, కంన్లు మాసి కొ నియుండుకు, బాహ్యాయామవాతీము కలుగుట, నాలుకను కోర్రకి కొనుట, కింకములోపల నొకవిధమెన ధ్వనికలుగుట్క, సరు లిడుట, శరీరమునందు మల ముతో తుల్య మెన వాసనకలు/సట, కుక్క_ఐలె కూయుట ఈలక్ర గ్రాములు కలుగును. 
అతి పిక్ళగహగృహీత చాలలవణము. రత 

రోమహార్షో ముహు న్రాసస్సవాసా రోదనం జరః, ౧౬. కాసాతిసారవమభుబృం ఛాతృట్శవగంధ శా, అం ₹ష్వా వే పవివేపళ్ళోవ _స్పంభవివర్ల తాః, ౧౭ ముష్టి బంధస్సు )తిశ్చా న్లో బాలస్య స్యుః కిత్ళ ౫ పే, శిశువునకు విత్ళ గృహము సోంక్షినవో గగుర్పాటు కలుగుట, పలుమారు భయ పడుట, కారణము చేకద్మ యడ్చుట,జ్వరము, కాసము అతిపొర్వు, వాంతి, ఆవులింత, దప్పి, శరీరమున శనగంధము ఇవి కలుగుట్క అనయనమఘులను చాచుట్క ముడుచుట్ర, శోప్క _స్థంభము, వికారనర్లము, పిడికిలి గట్టిగావట్టుట, "నేత్తములంగందు నీర కారుట ఈలశక్న్ణములు గలిగియుండును, 

' -ం్రె కకుని గ సాగ్భహీత బాలలక్షణము రియా. 
స్రస్తాంగత్వమతీసారో జహష్టతాలుగళే వ్రణాః, యూ 
స్సోటా స్పృదాహమక్సాకాస్పంధివు స్యుః పునఃపునః, 
నిళ్యహ్న్ ప్రవిలీయం తే పాకో వక్తేగుదే౭వ్లివా, ౧ 

నాలుక లోపొడ కంఠము వీనియందు వేణముగలుగుట్క  శరీరసంధులయందు మంట, శూల, పాకము వీనితోం గూడియుండు ప్రటికలు పలుమారుజనించుట, కిటికలు రాత్రుల యందు కొనుపడి పగటియందు మరగిపోనుట, నోటియందును గుదమునందును గణము జనించుట్క భయపడుట్క శరీకమునందు పక్షితో తుల్య మెనవాసవకలుగు ఓ, జ్వరముకలు గుట ఈలక్షుణములు కిలిగియుంద్గును, 

అంజ, గ్ర 



a4 5 4 అఫ్బాంగపహృ్ళాదయము, (6, 

ఉడి ప్రాత నా గహన హెక్ర బొలఅషణము రిఆా- 
సూశనారమూం వమిః కంప స_స్పంద్రా రాజే ప్రజాగరః, ౩౨౦ 
హెధ్యాధ్మానం నే ఏ్భెద వీవొసా మూ (2 స్రీ రహి 
చస స్పహృహాంగరోమత తేగం కాకవ వత్పూతిగరడ తా, ౨౧ 
బా ప్రూతేన్నాగ్సహము నోంకినవో హాం) నణయు రాత్రులయందు నిదా 

భంగము | కంద యకం -ళు కడుప్పు' బ్రరము మలబంసిము దప్పి మూత్ర పశిబంధము అంగ 
ములు జారిషోవు గగుర్భాటు శరీరమున కొ క్రీ గాజన కలుగుట ఈలశోణములు గలిగి 
యుండును. 

ఆ శీరళ్ట్రాకనా గ గ్రవాగృహీత బొలల క్షణము. రయా- 
నీతష్రూతనయా కంపో రోదనం తిర్యగీయణమ్, 
తృష్టాంత్ర కూజో2 తీసారో నస్తావద్వి స గంధాతా. _౨_9 
పార మై స్థకస్య శీతశ్వమున్ష త్వ మపరస్య చ 

బాలురకు శీతళ్రాతనా గవ గువాము. సోంకిననో సణ (కట, ఏడ్చుట, ఆడ్డముగ 
చూచుట, దప్పెగలుగట, మ్రైలసలఆచుట్ర, విశేచనములగుట, శరీరమునందు $ గ్రావ్వునంటి దుర్తంధము ఇవి కలుగుట, శరీరమున నొకపార్శ్ళ పము చల్లగ నుజయొకపార్శ సము వేడిగ 
నుండుట ఈ లక్షణములు గ లిగియుండును. 

అరి అంధప్రూతనా గ గృనాగ్భహీత్ర బాలలక్షుణము de 

అంధపూతన యా ఛర్చః జ్యరః కొసోఒల్పవహ్నీ తా 93 
వర్చసో భేదవై వ్ల నర వషాగ నామ. 
దృప్తిసాదో 2తిరుక [ండూపోథీజన్మకూన్న తా న్యతా ౨౦ 
హీధో నొ ద్వేగ స్త స్పన జ్వేవనై వర్ల రసం స్వరతీళ్ష తా, 
వేవథుర్శత్న న్రగంధిత్వమథనా సావుగంధితా. . _9% 

దృ షిప్రాతే నాగ కాము నోంశిక శిశువునకు పొంతి జ్వరము కాసము అగ్ని మాంద్యం బును కలుగును. మజచియు విశారనిర్భదు? ౦ ౦ ఫములతోడ్త ఖన్నఫిన్నముగ మలమువెడలుట, శరిరము శుషి_ంచు౨, దృష్టికి ళ క్రి సం, కరరమునందు. మిక్కుట 
ముగ మూల, దురజ్క పోకకి ఇవి జనించుట, య జైనించుబ ; ఎక్కిళ్ళు భయము _స్తన్య 
మునందు చ్రేషయు వికె 'రనర్థ్భ్యము క్రూర కన్యరమ సంక ఇవి కలుగుట, శరీరమునందు మక్స్య్యగంనము గాని ఆమ్హ్షగంశము - గాని గలిగి యుంక్షుట యోలక్షీణామలు గలిగ్గి 
యుండును. దీనిక్షి అంధపూతనయని పేరుకొలదు, 



] ఉత్త రస్థా నము, 5 

రి ముకిమండలికా గవాన్భహిత శీళులక్న యు. రిఆా- 

ముఖమండిశీయా- పాణిపాదస్య రమణీయత, 
సీరాభిరసీ తా భాభి రాచితోదరతా జ్వరః. 5౬ 
అరోచకో2..౦గగ్గపనం గోమూత్ర, సమగ౦ధ తా, 

శిళువునకు ముఖనుండలి యను గృహము సోశీనచో వా స్తహాదము లందముగ 
౨డుట, కడుపు సేభాగమునందు నల్లనిసిరలు వ్యాపించియుండుట, జ్వరము అరో 
(మును కలుగుట, శరీరము కృళించుట, శరీరమున గోమూ లృీముతో తుల్యమైన గంఫ 
కలుగుట ఈలతణములు కళిగియుండును. ఈ గువామును ముఖనుండిత యనియు 
దురు, 

-పిగ్రీ శేనతీ గృహగ్భ హీత్ర బొలలక్షణము. ధ్రిఆా" 

aon గ కక ం శేనక్యాం శ్యానసీలత్వం కర్ణ నాసాశ్నీ మర్హనమ్, 58 
కౌసహిభ్మా మీ విమేపవ ప్రవ క్రత్వర కృతాః, 

బ_స్హగంధోజ్యరశ్ఫోవః పురీషం వారితం ద్రవమ్, ౩౮ 
రేవతీ గహాముసో (కీర బాలునికి శరీరమునందు కొంచెము 'తెల్లగను నల్తనను 

ఎడునర్జ్మము, చెవులు ముక్కు కండ్లు క నియందు నొప్పి, కాసము ఎక్కిళ్లు ఇవి జనిం 

బృ కండ్లుతిరుగుట, నోరు నంకరగనగుట, శరీరమునందు ఎఅుపునగ్గము, గొ క్రైతో 
ల్యమైనవాసనకలుగుట, జ్యోము శేతయుకలుగుట, మఠము పచ్చపర్ణ్మముగను దృవ 
గను వెడలుట ఈలడతుణాయులు కలిగి ముండుము. 

నస ల na ; జో శ డ్రి శుత్బు_శేవితీ గృహ్మగ్న స్త చూలలకుణము. ధిజా- 
అడి ఇల జవ్వి సాం న ఈంత ర్ట జాయత శుష్క రేవత్యాం కృమాత్సీరా(ంగ సంక్షయ, 

కి శుక్ను_రెంతీ యమ గ నాము ్హఫోశిక అని యం కపుకవ బాలునికి ళు రాలి పము గ్రహము (కిక అన్ని రశములు (క్రమ కమ 

గ కయించువొండును, 

కర్రి" బాల గృహో సాగ్టిలక్షణ ము. ea 

శేశళాత"౭ న్నవి'బ్టేషస్సరదై న్యం వినర్షతా. ౨౯ 
రోదనం గృధ్రగంధిత్వం దీర కాలానువ_ర్హనమ్, 
ఉదరే గంథయో వృతా యస్య నానావిధం శకృత్ , 30 
జహషయా నిమ్న తా మధ్యే శ్యావం తొలు చ త్రం త్యజేత్ ॥ 

బాల గృహము సోశీన బాలునికి కలవెంట్రుక లూడుట, అన్ఫజ్వేషము, దీన 

వము, వికారనర్థ్మృంబును కలుగట, యొల్లపు జేడ్చుట, శరీరమున గృద్గవాసన వీదుట; 
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రం 

రోగము బహు కాల మనుసరించియుండుట, కడుపున గుండ్రనెన గృంథులు జనించుట, 

నానా విధములుగ మలమువైడలుట, నాలుక మ్య పృదేశమున పల్ల మగుట, లోదౌచ 

నల్లగనగుట ఈ లక్షణములు కళిగియుండునేని యసాధ్యమగుటం జేసి చికిత్సయందు 

నర్షింపనలయును. 

-ఇొర్రి అసాధ్యశుస్కు_ రేపతీ గ్రవాలతణము. Ca 

భుంజానో2_న్నం బహూవిధం యా బాలః పరిహీయ'తే, 5౧ 

తృష్ణాగ్భృహతః తామా వాంతి తం శుష్క ేవతీ, 

ఏచాలు:డు అ నేకవిధములై న అన్నములను భుజింపుచుండియు కృశించి మిక్కిలి 
ద ప్పెతో. గాడిననాండుగ దుర్భలములైన యిం౦ద్రైియములు గలవాడుగ నుండునో 

యజటిబాలుని శుష్కు_లేనతియను గ, హాము చంపును. 
డు ల 

అర బొల్యగహ హ గృహ పాణకారణకు, రఆా- 

హింసారత్యర్చనాకాంతూ గ్ర హాగహూణకౌరణమ్. ఏ 

జీసహింస్తయం దిచ్చ, కామము, ప్రూజయందాస క్రీ ఇవి గ్ర నములు సోయశోటకు 

' కారణములు, (అనయా పషాంసించుటయం దిచ్చచేంగాని సురతమునం దిచ్చ చేంగాని బలి 

ముదలగువుూూజల గకొనుటయం దిచ్చుచేంగాని మనుజులను గృవాములుసో (కును ) 

ర్రి హీంసాత్మక గృహగృహీతేలక్ష ణము. రీఈ- 

తత్త హింసాత్ల కే బాలో మహా న్యా సుత నాసికః, 

తుతజివ్యాః కృణోద్బాఢమనుఖీ సాశు లోచనః, 33 

దుర్వర్లో రీంనవచనః పూతీగంధిక్ట జాయ టే, 

మామా మూశ్రపురీవం స్వం వృద్నాతి న జుగుప్పతే. 3౮౪ 

హాసా వోద్యమ్యా సంరజ్ఞో హంత్యాత్మానం తథా పరమ్, 

తద్వచ్చళ స్తకాష్థాదై. రన్న ౦వాదీ ప్ప మావికేత్. 3% 
3 వ అప్పు మళ్జేత్ప కేత్కూ వె కుర్భాదన్యచ్చ తద్విధమ్, 

తృడ్దావా మోహాక్ పూయస్య ఛర్చనం చ ప్రవర్తయేత్. 3౬ 
రక్తం చ సర్వ్భవమా క్లభ్యో రిష్టోత్ప్సత్తి శ్చ తం త్యజేత్ , 

ఫీ ంసి ౧చుటయం దిచ్చగల గ్రహము బాలురకు గాని సెద్దవాం డృకుగాని సోలి 

నరో అట్టివారు నీమిడి కారుచుండు ముక్కు. గలవారును, నాలుక లోపలి క్రీడ్నికొన 

~~ 
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బడినవారును, కోంశ్లయందు నీరు కారుచుండువారును, మిక్కి_లి యసౌఖ్యము/”లవారును, 
వికారనర్హము దీనవచనములు దుర్తంగంబును గలవారునగుదురు. వికారముగ నరచుట తన 
మూ త్రేపురీషములను అసహ్యతలేకయే చేకులతో బిసుకుట, మిక్కిలి యా గృవాముతో 
హస్తముల సెకెత్తి తన్నుకొనుట, యితరుల నాయుధాదులచే వ్రహరించుట, జ్వలింపు 
చుండు అగ్నియందు సృవేశించుట, ఊదకములో మునుగుట, బావియందురుకుట, 
మిక్కు_టముగ సాహసకృళ్యముల నొనర్వుట్క, దప్పి, సర్వాంగ తాపము, మూగ్చకలుగుట, 
చీమ, వాంతియంసట, సోతోనూర్షములనుండి రకమువెడలుట యివి కలుగును, ఇట్టి 
అరిహ్హ్టసూ చకములు కలిగియుండు వారికి చికిత్స చేయంజనదు. 

-ధ్రి రతి కామ గ వాగ్ళహీతల క్షణము, d= 

రహాః స్ర్రేరతిసంలాపగంధ స్రగ్భూహణ ప్రియః. ep 
హృష్టశళ్ళాంతళ్చ దుస్సాధ్యో రతికామేన వీడితః, 

రతెయం దాస_ కీల గ్రహము సోంశీనయుడల మనుజుడు ఏకాంతముగ థీ 
సంభోగము _వ్రీసంభామణము మంచిగం'గము నవుహములు భూహణములు వీనియం 
దిచ్చగలవా (డును, సంతోషము గలవాడును, శాంతిగలవాండ్సునె యుండును, ఇది 
కష్ట్రసాధ్యము. 

స అత్త శ వీ నే ఆరె బలికామ గృహ గృవాతీలకీణయ. రియా 

దీనః సరిమృశే ద్వ క్షం శుప్కో_ప్థగభళ తాలుకః. 5౮ 
శంకితం ఏత తే కాతి ధ్యాయత్యాయాతి దీనతామ్, 
అన్నమన్నాభిలాషేవీ దత్తం నాతిబుభువ తే. ప్రా 
గృహీతం బలికామేన తం విద్యా త్చుఖసాధనమ్. 

జలియం దొస_క్రినల గ్రహము సోంశీినయుడల మనుజుండు చై న్యముగల వాండును 'పెథవులు కంఠము లోదౌడ ఇవి యెండ్లిన వా(డునె చేతితో నోేట్రిని 
తుడుచుకొనును. బెథవి చూదును. కూత వేయును, చింతించును. దీనత్వమును బూం 
దును. అన్నమునం దిచ్చగలిగి యుండునప్ప కన్న మిడిన భుబింపకుండును. ఇది సుఖ 
సాధ్యము, 

ద్ర హింసాత్మకాది గ్రృహదోపచికిత్స ర్రయా- 
ఒడ 0 జాం 0 న పో 9 న wet రకం 
పహాంతుకామం జయే ద్ద మైస్సిద్ధమం త్ర ప్రవ రిల, రిం 
ఇతరా తు యథాకామం రతిబల్యాదిదానతః, 



85 అష్టాంగపహృదయము. [అ 

ఓ రఫీ రచుటయ ఎ దిచ్ళుగల గృహమును సిద్ధమం త్ర తృములతో6 జేయంబడిన 
సోమంబులచేతను రతికామ సహమను సంభోగము చేతను, బలికామ గ గృహమును 

సూజాదులచేశను పరిహరింపవనలయును. పొంసించు (గృదాము కునుజులసోశిన నది చిక్తి 

త్సయం దసాభ్యంబని పూర్వము వచెపష్పియురిడినను 

“తస్మాదాచర మోచ్చా వీసా చ్చి కి'క్సేత్ 2) 

చరమశ్వ్యాస పర్య ౦తము చికీక్స చేయనలయునని యా గస సం గృహ హమునందు చెప్పియుం 

దుటనలన నిచట దానికి చికిత్స మొప్ప బడినది. 

అరి సాధ్య బాల గృహ దోహదికిక్స. ధఆా- 

అభ సాధ్య, వాం "బాలం వివి శరగ్తో స్థితమ్. రం 

త్రిరవ్నాస్సి_క్షసంమృ సా సదాస। ్న హీ తానే, 

ప్రశీక్తభూతికుసుమప త్ర శ్ర బీజాన్నసర వే, ర 
రక్ష. ఘృత శో అజ్వ్యలిత ప్ర ప దీపవాతేపాష్మని, 

వ్భవాయముద్యు విశితేనివ్భ_త్తపరిణారే లం 

పురాణసర్చిమాభ్య క్ష కం పరిమి. కృం సుఖాంబునా, 

సాధి లెన బలాసింబవె వై జయంతీనృవ దు, దు,మైః, రర 

పారిభ దృ కోక ట్ర్రంగ జం బూనరుణక ట్ర ట్రృతణైః, 

కపోతవంకాపామార్ల ర్ల్షపాటలామధుశి గు, భిః, ర్మ 
కాకజంఘామహా శ్వే తాక విజ్ధథీ రపాదపై 3 
సకదంబకరం జె టేళ్చ్ థభూపం స్నాతన్య బాచేత్ . రజ 

ద్వీవివ్యాఘా/హిసింహార్ణ చర్శ భిర్భ లేమి శ్మిలె తేక 

బోలునికి సుఖసాగ్య'మైన గ వాము సోంశినయెడదల వానికి ప్రాత నేతితో నభ్యం 

గముచేయించి, చిట్లాముట్లి, వేము, తక్కిల్సి నేల, బాడి'చెము, సెనుమ్రాను, చేశేడు, ఉలి 

మిడి, కామంచిగడ్డీ, సరన్వతియాకు, ఊ డోశేణి, కలిగొట్టు, ఎజ్జమునగ్య కాకిదొండ, పాల 

చేలుసమ్మడుగడ్డ, వెలగ కీరివృతములు, కడిమి, శ్రానుగు వీనినిచేర్చి కాచి సుఖోేక్య 

ముగనుండు నుదకముచే స్నానము చేయించి పిదప మూడుపర్యాయములు అలికి 

యూత్చయిడినదియు, పరిశుద్ద మెనదెయు ఎల్లపుడుజ్వలింపుచుండు అగ్మ్భిగలదియు, విభూతి 

పుహ్పోములు పత్రములు వీజములు అన్నము ఆవాలు ఇవి చల్లంబడినదియు, రాక్షసులను 

'హరించునట్టి తెలముచే వ్ర కాళింపుచుండు దిసముగలదియుు ముద్యవాూ౦నమైధున దురా 
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చోరములను సర్టించియుండు వరిణారకులతో 6 గహూడినదియు వెన గృహమునందు అబా 
లుని కూర్చుండబెట్టి పెద్దపులి చిరుతపులి పాము నీంనాము ఎళిగుబంటి వీనిచర్మములను 
ఫఘృుతముతో తడికి ధూపము జేయ వలయును, 

హాఫీడా హరధూపము. రిజా 

జ 3 5 ్ళాఇాం = స 8, పూతీద శాంగీనిద్ధ గ నవాభల్లాతేదీ వ్ట్కె రో 
అటా నం అదం వ wt ర అద్య క్ర రి సక్కుపై సుత ధాప స్పర్వ గ్సహావి మోతణ 0 

యాట 

కలుక్రానుగ్స, దళొంగ్నీ, (అనలా ర్రీందిక్లోకములో చెప్పియుండు నన మొద 
లస పది ద న్యములు) తెల్లావాలు, సస జీడిగ్నింజలు, ఒమము, చెంగల్వకో ష్షు వీనిని "నేతి 

లోతడిపి ధూపము వేసీన సర్వ గహాబాధఢలు నిన్నర్డ్ించును. 

-ర్ర దశౌంగ ధూపము. గ్రిఈ= 

వచాహింగువిడంగాని సె ౦థధవం గజపిప్పలి. ర౮ా గ్, | 
పాఠాప్రతివిషావ్యోషం దవాంగః కళ్ళ పోదితేః, 

నస్క ఇంగువ) వాయువిడంగములు, సెంఛనలవణము, _ ఏనుంసపిప్పళ్గు, చిరు 
బొద్ది, అతివస, త్రీకటుకములు వీని నేకముచేసీ సర్వ శ్ పాములకు ధూపము వేయ 
నలయును. ఇది కశ్యపసునిచే చెప్పంబడిన దశాంగధూపము, సర్వ్మగహ బాఢలను నళిం 

పంజేయును. 

సర్ష పా నింబపత్రాణి మూలవుళ్వఖురా వదా, రా 
భూర్జప త్రం ఘృతం ధూపస్సర్వ గ హనివారణః, 

ఆవాలు, వే6ంపాకు, వేంపవేళ్లు, దింయెన, నస, భుజప త్రి, ఆవు నెయ్యి వీని నొక 
టిగచేర్చి ధూపము వేసిన సకల గృవాజాధలు నిన్నరించును. 

రి బాల గృహాదోవమునకు అనంతాదిన్ఫుతము. లిఈ_ 

అనంతా మ్రాస్థితగరం మరీచం మధురో గణః. గం 
సృగాలవిన్నా ముస్తా చ కల్కితై స్రైస్ఫృతం పచేత్, 
దశమూలరస్షీ రం యుక్తం తద్గ )వాజిత్సరమ్. సం 

దూలగోవిల, మామిడిపప్పు, గృంథితేగరము, మిరియాలు, మధురగణ ద్రృన్య 

ములు, నక్క_తోక పొన్న, తుంగము_స్తలు వీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి కల్క. 
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ముచేసీ దోనమూల కసాయములో కలిపి అందులో ఆవుపాలు ఆవు నెయ్యి చేర్చి ఘ్బుత 

పాకవిధిగ పక్వముచేసి శిళున్రలకు పానముచేయించిన గ్రహబాధలు నిశ్శేషముగ 

నిన_ర్హించును. 

-అం 'బొల గహాదోషమునకు రాస్నాాదిఫ్ఫుతము. $ఆా- 

రాస్నాద్య ఏంశుముతీ వృద్దప ౦ంచమూలవచాసునాత్ , 

"కాాఖే సర్పిః పచేక్పిస్టైస్సారి చావో వచి త్రై. ల 

సాఠావికంగ మధుకపయస్యా హీంంగుదారునిః, 

సృగృంథికై న్సేంద్రయ వైశ్సికో _స్తత్సతతం వితము, సం 

సర్ఫరోగ' గృహహారం దిపనం బలవర్ష నమ్, 

దుంపరాస్నృము, ముయ్యాకు పొన్న, కోలపొన్న,  మహాపంచమూలములు, నస, 

తుంగము_స్టలు వీని కపషాయములో ఆవునేతిని పోసి అందులో సుగంధిపాల త్రిక 

టుకములం, చి తృేమాలము, చిరుబొద్ది, వాయువిజడంగములు, యసష్టిమధుకము, పిన 

మనుబాల, ఇంగువ, దేవదారు, (గృంథికగరము, కొడిసె విత్తులు ఏనిని సముభాగములుగ 

గృహించి కల్క_ముచేసి కలిపి విధిప్యకారము సక్వముచేసి శిశువుల కిస్పెంచిన సమస్త 

రోగములు గ్రవాబాధలు వాకించును. అగ్నిదిపనము, బలము శరీరనర్జ ంబును కలు 
గును. సర్వకాలములయందు కింతకరముగ నుండును. 

డ్రి గృహదోవమునకు సారిబాది ఫఘృతము, ధ్రిజా.. 

సారిబాసురఫీ బ్రాహ్మీశంఖనీకృష్ణసర్ష పైః ర 

వణాళ్ళగంధా సురసాయున్తై స్పర్పిర్విపాచయెత్ , 
తన్నాశయేద్గ/హో౯ సర్వాక పానేనాభ్యంజనేన చ వా. 

సుగంధిపాల, ఆందుగు, సరన్వతియాకు, శంఖినీ, నల్లఆవాలు, నస, పెన్నేరుగడ్డ, 

తులసి పీనిని సమభాగములుగ గృహించి నూరి అవునేతిలో కలిపి పక్వముచేసే శిశువు 

లకు పానాభ్య ంజనములయం దుషయో॥ంచిన గృహబాఢలన్భియు శమించును, 

అర్ర భూత గృహాదేోహములకు గోళ్ళం-గాది ధూపము. ర్రిఆా- 

గోళ్చంగ లోమవాలాహినిర్హొక సృ షదంశవిట్ ॥ 

నింబప, కౌజ్యకటుకా మదనం బృహాతీద్గయమ్. సడ 
5 a > అదర దా కా ర్చానాస్థయనన్భా రోమ బేవావ్వూసర్ష పము, 
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మాయూరప శ్ర కీవాసం తుషశేవం సరామభమ్,. సోడ 
డేలు సవ కమా గన్ 

మృడ్నాం ధి బస్తమూ శక్రేణ ఛావితం క్ల క్లోమాన్సి తక్, 

ధూపనార్థ ౦ హీతం సర్గం భూతేషు విషమజ్య శే. సరా 
ఆవుమొక్క_ కొమ్ము వెంట్రుకలు తోక్క పాముకబుసము, పిల్లీ విస్థయ్సు వేం పాకు, వేపనూనె, కబుకరోహిశ్లి, మ్ర౦గ పెద్దతులక, చిన్నములక్కృ ప శ్రివిక్తులు, యవలు, గొ స్యైవెంట్రుకలు, దేశచారు ఆవాలు, నెమలిరెక్క.లు, శ్రీ; వేష్టకము, ఉఊముక, మనుజుని తేలవెండ్రుకలు, ఇం/సన వీనిని మట్టికుండలో వై చి ఆ౦చులో గౌ స్రైమూర్ర, 

ముబోసి భాననచేసి దఫెండించి నున్నగ చూర్భముచేసీ దానిని సకలభూక గ 
విషమ జ్వరము వీనియందు ధూపము జేయనల యును. 

డ్రి (గృవొదోషముఆకు బలిహోమాదులు, Oa 

భృ తాని భూత్రవిద్యాయాం వత్యుంతే యాని తాని చ 
యుంజ్యా_త్తథా బలిం హోమం స్నపనం మంతృతం తృవిత్, ౫౯ 

మం కేతం త్రములను చక్క_గగు "రైటి (శన వైద్యుడు భూతే పృతిషేధాధ్యాయం 
బున నచించిన ఘృత, బలి, హోమ, స్పానములను శిశువులకు గృయోగిం చవల యును, 

~ఇవుర్రి (గృహదోేషవారస్నా నము. Yen 

పూతీకరంజత్వశ్చ త్రం క్షీ రిభ్యో బర్బరాదవి, 
తుంబీవిశాలారలుకాశ మోాబిల్యక విగ్గ'కాః, ౬.౦ 
ఉత్కా్వథ్య తోయం తద్రాతా) బోలానాం స్నపనం శివమ్, 

కాలుక్రానుగస, తీకినృక్షయులు, కుక్క_వాయింట వీనిపట్టలు ఆకులు, సొర 
రన్ఫపాపర, దుందిలము, జమ్మి, మాశళేశు, ఇలగ వీనియాకులు; ఇటుల నీయోషధుల 
ుదకములో వై చి చక్క_ కాచి సుఖోన్షముగనుండు నా యుదకముచే బాల గ నాము కిన శిశువులకు రాత్రు లయందు స్పానముచేయించిన పొతకరంబుగ నుండును, 

అర్ర గృవాదోపానుబంఫచికిక్స, థఆా- 

అనుబంధాన్యథాక్య లచ్చ 0 గుహా పాయేప్యుషద, వాక్, re 
బాలామయనిషేధో, క్షభేవజై. స్పృముపాచశేత్, 

అ=, 6 
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పెచికిక్సలచే గ్రహములు మాత్తేము నినర్తించి వానిసంబం గ మెన యుప ద్భన 

ములు అనుసరింపుచుండిన బాలామయ పతి పషేధాధ్యాయమునంగు చొప్పంబడిన యాషభ 

ముల నాయారోగానుణుణముగ నిష్పింపనలయును. 

ఇని అహైంగహృ జయమునందలి ఊ _ర్హరతం తనమును 

" మాండన అధ్యాయము ముగి సెను, 
జ్ 

ఈ 3ర్పుళూా- 



(భూతవిద్య) 3.వ అంగము. . . 

స శు 

ఆన. మానవులకు సృంధాది (గృవాములు సోంకినచో జ్వరాద్యుప ద్రనంబులు 

గుటంబోతళె మనుజులకు భూతములుసో కిన మే జ్యురాద్యుషద నములు జనించును. 

న భూతన్వరూపాదులను "తెలియపరచుట వై భూతవిజ్ఞానీయాధ్యాయముచెప్పంయడు 

ది. 
. 

భూతవిజ్ఞానీయాధ్యాయ ప్రా రంభ ము, 
ప ఖా. 

గా, అథాతో భూతీవిజ్ఞాన వమధ్యాయం వ్యాఖ్యాన్యామః; 

ఉంచా అచ లా ఇ ర్త ఇతిపూ స్మాహురా,త్రైయాదయో మహార్షయా. 
బాలృహ ప్రతిషేధాధ్యాయ నిహాసణా నంతరము భూత గృహాలక్షణములనబో 

నట్టి భూతవిజ్ఞూనమను నీయధ్యాయమును వినరించెదము. 

అధి భూతగ్భహిత పుగుషలక్షణము. రా 

లతయీత్ జ్ఞాసవిజ్ఞానవా న్చేస్టాబల పౌరుషమ్, 

పురుషేఒపౌరుషం యత్ర, తత్ర భూతగ్ర హం వచేత్.. ౧ 

జ్ఞాన, విజ్ఞాన, వాక్య, వ్యాపార, ఒల, సామర్థ్య కంబు లేమానవునికి. ప్రకృతికి 

) వ్య_త్హ్య_స్తముగ నుండునో అట్టివానికి భూత్యగృహము సోకియున్ఫదని నిన్న 

వలయును, 

అధి చేవాదిభూతములు సోంకిన పురుషులలక్షణము. రితూ. 

2 unt wf : దరి హం 
భూతస్య రూప ప, తిభాపాగ త్యాది చ్బ ల 

యస్వానుకారం కుకు అే శతేనావిస్థం త్ర మాది శేత్ , = 

సోఒ ష్టాదళవిధో జేవదానవాదిపిఖేదతః, 
జేవదానవాది భేదంబులచే భూత్న గృహములు పదునెనిమిది విధములుగ నుండును, 

ణి చచేభూతముయొక్కా యాపషము, _ స్వభొనము, నచనము, గవులభు మొదలగు 

నుజునిశి గలిగి యుండునో యాభూతము సేోంకియున్నదని. తెలియ నలయునుః 
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లు 

-అం్ర దేవాదిభూతములు సోంకటకుకారణము. రజ 

"హేతు స్తదనువకా తు సద్యః పూర్వకృతో2 భవా. 3 
ప్రజ్ఞాసకాధస్సుతూాం శన కామాదిజన్మనా, 

లు _ప్రధర్శవ,తాచారః పూజ్యానప్వుతివ_ర్త రతి, ర 
తంతథా భిన్నమర్యాదం పాప మాతోోపఘాకీనమ్, 
చేవాద యో౭ష్యనుఘ్నంతి ౫ గృహోళ్ళిదృ ప్ర హోరిణః, ని 
ఛిద్రంపాత క్రియారంభః పాక నిన్న సష్ట్రస్య కర్మణః, 
ఏకస్య శూ న్యెఒవస్థానం న్మశానాదివు వా నిశి, ౬ 

దిగన్వస స్త్వం గరోర్నించా రే రవిధినసేవనమ్, 

అశుచేన్చవకార్వాది పరసూతకసంకరః, ౭ 
హోమమం త్ర బలీజ్యానాం విగుణం పరికర్మ చ, 
సమౌాసాద్దినచరాది పై వ్రోకావార రవ్యతి క్ర మనుః, రొ 

మనుజు లీజన్మమునందై నను పూర్వజన్మమునం బైనను బుద్ధివ్రూర్యకముగ నసరాధ 
ములు (పాపములు) చేయుటనలన నట్టివారిని దేవాది గ్రహములు "సోయాను. అది యెట్ల 
నిన మనుజు (డు కామకోరిధాదుల వలన బుద్ధిఛ్రూ శ్రార్వకమున పాపముచేసి నచో ధర్మపు 
తాబారవిరహితు ండే పెస్టలను తిరస సృరించువోం డును, మర్యాదా రహితుండును పాప 

మును జీయువా(డును, తనకుతానే కీడునుచేసికొనువాండును నగును. అట్రిమనుజునియందు 

సమయమును కను పెట్టి యుండు జేవాది గృవాములు ప్ర వ, వేశించును. తనచే పూర్వజన్మము 
నంచుగాని, ఈ జన్మమునందుగాని బుద్ధిప్రూర్వకముగ  చేయయడిన పాపములకు ఫలము 
కలుగుసమయమునందు మనుజుడు మరల పాపకృత్యములను చేయుట కారంఫించును, 

ఇదియే ఛిద్రమనంబడును. మజీయు రాత్రు త్రులయందు నిర్జన పృ దేశమునందుగాని, కళా 

నము మొదలగు దుష్ట స్ధలం పులయందుగాని స యేశాకిమయుం మట, దిగంబరుండుగ నుం 
డుట, గరువునునిందిం చుట, ళా వ్రువిరద్ధమగ సురతము చేయుట, అకుద్ధితోడ చేన 
తల నారాధించుటు, ఇకరులయొక్క.. నూతకములను తౌనుకలుపుక్రొనుట్క ఇా శా ప్రువిరుద్ధ 
ముగ హోము, మం తీ బల్కి పూజల నొనర్చుట, దినచ ర్యాధ్యాయ ధర రకా స్త్రముల 
యంచు శెస్పణుడియుండు ధరాచారముల ననుష్టీంచకుంశుట యివి భూతములుసో (క 

టకు కాగణాంబులు, 

-ఇర్రి, భూత గ సా కాలము. ల- 

గృప్హూంతి శుక్లప తిప శ్రయాదక్యో స్సురా నరమ్, af) 
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ప్ త్ర భో క్ని జరం శుక్ల త యోదశీకృష్ణ ద్వాదశ్యోర్దానవా గవో : ౯ా 

అధ 6 అ రి గంధర్యా స్తు చతుర్చ శ్యాం ద్వాదళ్యాం చోరగాః పునః, 
ఉస గ అయ 0 పంచమ్యాం శుక్ల స్పప్త్పమ్యేకాదక్యో స్తు ధనేశ్వరాః. ౧౦ 

అ లట బలీ (స అల ఇట ఇ ర్త శుక్లాష్టపంచమిపూర్ష్మ మానషు బ్రహ్మరాతసాః, 
చీ కంఠ ఇ యజ జ - క షె రశ విశాబాద్యా నవద్యాదళ పర్వసు. ౧౧ 

దశామావాస్య యోరఫ్థ్ర నవ మ్యోఃవితరోఒ పే, 

గుకునాదాదయః సాయః కాలం సంధాసు లత . రువ్భద్ధ దయ ప్రాయ లం సంధ్యాసు లతయుత్ ౧౨ 

దేన్నగ్శహాములు శ ద్ధపాడ్యమి త్రయోదశీ తిథులయందును, చాననగృహంబులు 

శుద్ద త్రయోదశి బహుళ ద్యాదసులయందును, గంఫర్వ గృహములు చతుర్దశీ ద్వాదసుల 

యందును, సర్ప గృహములు బహుళపంచమి శుద్ధస_ష్తములయందును, యత గ్రహ 

ములు ఏకాదశియందును, బ్రహ్మరాతస గృహములు శుద్ధ"స్టమి పంచమి పూర్ణిమా 

తీథులయందును, రాక్షసపిశాచాది గృహములు బహుళననమా ద్వాదశీ అమావాస్యా 

ప్రార్మిమలయందునా, పితృ గృ వాంబులు దళమి అమావాస్య అపఫ్ట్రిమినవమో తిథుల 

యందును, ఇతరములై న గురున్ఫద్ద గ్రహములు అస్థ్యమి ననమి తిధులయందును మనుజు 

అను సోంకును. మటీయు పెచెస్పిన గహములన్నియు వాని వానికిచెప్పియుండు తిథు 

అయంను సంధ్యాకాలమున నే తజుచుగనోయకను. 

అగ్రి డేష గృహగృహీతలక్షణము. థఆా- 

ఫుల్ల పద్మోపమముఖం సౌవ్యుదృష్టి మకోపనమ్, 

అల్పవాశ్సే పదవిణ్నూ త్రం భోజనానభిలావీ.ణమ్. ౧౩ 

'దేవద్దిజాతిపరమం శుచిసంస్కృతవాదినమ్, 

మోలయంతం చిరా న్నే, సురభిం వరదాయినమ్, ౧ర 

శుక్ల మాల్యాం బరసరివై లో చ్చ భవన ప్రియమ్, 
అనిదృమ ప్రథృహ్యం చ విద్యా దేవనకీకృతమ్. ౧ 

వికసీంచిన తామరప్రుహ్పృము నంటి ముఖముగలవాండును, క్రూరదృస్టిలేక సౌమ్య 

దృష్టికలవాండును, కోపములేనివాండును, స్వల్బముగమాటలాడువాండును, వెమట మల 

మూ (తృీములు నివి స్వల్పముగ కలిగి యుండు వాడును, ఆహారమునం దిచ్ళలేనివాండు 

ను, దేవట్రాహణులయందు భక్రిగలవాండును, కుద్దముగను సక్యేముగను ఖాషి ౦చువాం 

డును, చిరకాలము "న్నే తృేములను తెరచికొని యుండువాడును, సుగ౦ధమైన శరీరము 

గలవాండ్రును, నరమునిచ్చువాండును, 'తెల్లనిపుస్సములు తెల్లనివప్ర్రుములు నమలు పర్వత 



రు బూ చదల కటల దడ భల. దాతా దాబా దా దావాలు. దరద వని 

46 అపూంగహృదయము. (అ, 
€౨ 

అలక బీ 

ములు ఉ న్నతగ్భహములు ఏనియ ందిచ్ళుగల వాండును, నిద్రారహితుండును, ల 

జయింపందగని వాండునునై యుండు మశుజాని దేనృహము సోంకియున్నదని తలస 

కొననల మును, 

- 
లో జ్యో wd గ అలి 

-ఆఆధె అసుర గృహగ్భవాతే లక్షణము. థాం 

జిహ్మదృన్టిం దురా త్యానం గురు చేవద్విజద్విపమ్, 
లు 

దా 

నిర్భయం మానినం శూరం [కాధనం ననసాయినమ్. _ ౧౬ 

రుదృస్మందో విశాఖో౬ఒహ మింద్రైఇహ మితివాదినము, 

సురానూంసకుచిం విద్యా బైత్వగ్రువాగ్భహాతకమ్. ౧౭ 

కుటిలద్భమిగల వాండును, దుర్చుద్ధిగలవాండును, 'దేసతాగరుచాిహుణుల ద్వేషీం 
ర్తి 

చువాండును, భయములేని నాండును, మానము కౌగ్యము కోపము ఉత్సాహము ఫీనితో. 

లల అల అ అడు 

గహాడియుండువాండును, నేనే ఇందు (జను "నేసే సు బ్రహ్మణ్య (డను “ననే యీశ్వ 

రుండను అని వాదించువాండును, మద్యమాంసములయం౦ దధికేచ్ళగల వాండున్నునెయుం డు 

మనుజుని యందు అసుర గృహము ఆనహించియున్న దని తెలిసి కొ ననలయును, 

అగ గంధర్వ గ హాగృహీత లక్షణము. ధ్రిఆా- 

సాగాచారం సురభిం హృష్టం గీతన_ర్హనకారిణమ్, 

స్నానోద్యానరుచిం రకృవ స్తమాల్యాను లేపనమ్, ౧౮ 

శృంగారలీ లాభిరతం గంధర్యాభ్యు వీ.త్రం వచేత్, 
గంధర్వ గృహము సోంశ్రీనమనుజుండు మంచియాచారముల ననల౦బటించువాండు 

ను, సుగంధ చంద నాదులను ధరించువాండున్కు సంతోషనహితు ండును, "గానముచేయు 

వాండును, నృత్య ములను జేయువా:డును, స్నానముచేయుట యందు ప్రీతికలవాండును, 

ఉఊద్యానఎనమునం దిచ్చుగలవాండును,ఎజ్జినిన_ప్రములు ఎజినిప్రుస్పుములు ఎజ్జనిచంద్రన 

ము వీనిని ధరించుటయం దధిక ప్రీతికలవాండును కృంగారలీలలయం దాన క్షి కలవాడు 

నె యుండును. 
ఇ 

డ్రి ఉరగగృవాగ్భహీత లశ్నణము. ధ్రిఆ- 

జాం మో ఇ 9 యా 
ర-కాయేం ల్రాధనం_స్తబ్బదృ్యం వ క్రగతిం చల్రమ్. లా 

శ్షసంత్రమనిశం జిహాషలాలినం సృక్నిణిలిహనమ్, 

ప్రీయదుగ్గగుడస్నానమ ధోవదన శాయినమ్. ౨౦ 
రి కర్న ఒలు ॥ ఉరగాధిస్టితం నిద్యాత్తస్యంతం చాతపత్రతః, 
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బజ్జిని కన్నులుగల వాండును, మిక్కిలి కోపముగల నాండును, సబ్బమైన దృష్టిగల 

డును, నంకరగ నడచు నాండును, ఎల్లప్పుడు చలింప్ర స్వభఫానముగల వాండును, ఎల్లి 
కును పెద్దయూఎరవిడుచు వాండును,పామువలె నాలుక నాడించుహా(డును, సెలవులను. 
(గా పెదవులకొనలను) నాకువాండును, పాలు బెల్లము స్నానము వీనియంను పీతి 
గాండును, బోర్ల గిల సరుండువా(డును, భయపడువాండ్లును నగు మనుజుని ఉరగ్యగ 
ఎసోంశీనదని తెలిసి కొ శనలయును. 

గ్ర యత గహనగృహీక లక్షణము. (Yc 

a 
ఆంద | నిప్గుతం త్ర_సరకాతం శుభగంధం సుతేజసమ్. ౨౧ 

వి ఇ oe (వ్రీయనృత్యక థాగీతస్నాన మాల్యాను లవనమ్, 
షః ఇం జ ములో అలో ఇ 

శ మత్స్య మాంసరుచిం హృస్థం దుస్థ్రం బలిన మన్భ యమ్ ౨౨౨ 
చలితా గకరం కసె. కిందడామోశి వాదినమ్, . ర్ల దనే 
రవాస్యభావణం వై దృద్విజాతిపరిభావినమ్. ౨౩9 
అల్పరోవం హృతగతం విద్యా దృతగ్ళహీతకకా, 
భయముతో గాడి యెజ్జగనుండు న్నేతృములు గలవాడును, గసృళో_స్టమెనవాసన 

తేజస్సునుగల వాండును, నృత్యము కథలు సంగీకేమ స్నానము పుస్పములు చంద 
మత్స్యము మాంసము వీనియం౦దు ప్రీతిగలవాండును, సంతోష సమన్వితు ండును, 
గలవాండును, నాళములేనివాండును, చేతివే న ల్లను పలుమారు ఆడించువాండును,ఎన 
నినిత్తును అని పలునూరు చెప్పువాండును, రవాస్వముగ భావి ౦చువాండును, వెద్యు 
ర్వాహ్మణులను తిరస్క_రించువా(డును, స్వల్పకోపము గలవాండ్నునె యుండు మను 
రుత్యగ్యహము సోంక్రియున్నదని తెలియవలయును. 

(గ్ర ద్రహ్మరాక్షుష గ హగ్భహీత్ర లవణము. d= 

హోస్యనృత్య ప్రియం కాద చేష్టం ఛిదృ ప హారిణక్. ౨౦ 
ఆస్రోశినం రీఘ9గ తిం దేవద్దోజభివుడి స్రవమ్, 
ఆ తల్మనం కౌాప్ళశిస్తాదె్యెగ్గ షంతం భోళ్ళబ్దవాదినమ్. 9౫ 

ఒర రం ల 5_ 3 బధ కాం శా స్టవేదసఠం విద్యా దృృహితం బ్రవ్మారావమైః, 

పరిహాసము న్నర్షనము వీనియం దిచ్చగలవాండుంను, కూంరవ్యాపారములను చేయు 
న్కు సనమయిముజూ ది ప్రృవారించువాండును, కూత వేయువా(డును, వేగముగ 



48 అస్థాంగహృదయము, (అ, 

నడుచువా6డును, దేపబాహణ వై ద్యులను 'ద్వేషించువాండును, ఆయుధాదులచే తనకరీర 

మును కొట్రుకొను వాడును, (ఓ) అని కేకలు వేయువాండును, వేద శాస్త్రములను 

పఠించువాడునునె యుండు మనుజాండు బ్రహ్మరాత్సస గృ గ హపీడితుండని తెలిసికొన 

వలయును. 

కర్రి రాక్షస గ వాగ్ళహీత లతమణము. థిఆా- 

సకోభద్భ సీం భృకుటీముద్వవాంతం ససంభమమ్. ౨౬ 
ప్రహరంతం పృథావంతం శబ్దం తం ఖై రవాననమ్, 

అన్నాద్వినావి బలినం నష్టనిద్రం నిశాచరమ్ ౨౭ 

నిర్ణజ్జమళుచిం భూల్రం క్రూరం పరువభావిణమ్, 

రోపషుణం ర_క్షమాలబ్య స్త్రీర_క్షమద్యామివ. ప్రియమ్. ౨౮ 

దృస్ట్యా చ ర_క్షం మాంసం వా లిహోనం దశనచ్చడా, 

హాసంతమన్నకాలే చ రాతసాధిస్టితం వచేత్ . ౨౯ 
పదృష్టిగలవాండును, కనుబొమల నిట్రబొడిచికొని యుండు వాండును, సం 

భిమముగలవా(డును, అకస్తాత్తుగ మనుజులను కొట్టువాండును, పరుగులిడువాండును, 

కకూయువా(డుకు, భయ ౦కరముఖముగలవా6డును, ఆహారములేకుండినను విశేషబలముగల 

వాడును, నిద్యాళూన్యు డును, రాత్రు లఅయందుసం చరించువాయడును, అజ్ఞారహీ తుండును, 

పరిశుద్ధిరహీతు ండును, కార్యసంకుండుకు, ట్రూ కారము భాషించువా౭డును, కోపముగల 

వా డును, ఎజ్జనిపుష్పుములు శ్రీలు ర క్రమము మద్యము వీనియ౦దును మాంసమునందును 

ఇచ్చగలవా(డును, రకృమునుగాని మాంసమును గాని చూదినపు డెల్ల తన నాఃలుకచే పెద 

వుల నాకువా6డును, ఆ హోరకాలమునందు నవ్వువాండును నగు మనుజుని రాక్షస గృవాము 

సోంశియున్నదని తెలిసి కొ ననలయును. 

అగ్రి పిశాచ గృ హగ్ళహీత లక్షణము. రిఆా- 

అస్వస్థచి త్తంనై క్ర తీష్థంతం పరిధావినమ్, 

ఉచ్చిష్ట వృత్యగాంధర్వహాసమద్యామిప. ప్రియమ్. 50 

నిర్భర ఎనౌద్దీనముఖం రుదంతమనిమి_త్తతః, 

నై ర్లిఖంతమా'త్మానం రూత్షధ్య స్తనపుస్స (రమ్. 3౧ 

ఆవేదయంతం దూఃఖాని సంబద్ధా బద్ధ భావీ.ణమ్, 

నష్టస్నృతిం శూాన్యరతిం లోలం నగ్నం మలీమసమ్, వ 
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రథ్యా చేలపరాధీనం తృణమా లావిభావషణమ్, ల 

ఆరోహంతం చ 'కాస్థూశ్యం తథా సంకరకూటకక్ 33 

బహషశినం వీశావేన విజానీయాదధిష్టి తమ్, 
మనస్సునకు స్వస్థత లేకుండు వాండును, ఒకచొనెన నిలునక పరువులిడు వాందును, 

ఉచ్చిష్ట, నృత్య, సంగీత హాస్య, మద్య, మాం'ససము€ యందు ప్రీతిగలవాండును, ఇత 

రులు తన్ను బెదరించుబనలన టైన్యమును జెందువాండును, ' కారణములేకయే. రోదనము 

చేయువాండును, నిజనఖంబులచే తనళరీరమును గీదుకొనువా6డును, రూక్ష'మెన క్షోరిరము 

సరముగలవా(డును, తనదుఃఖముల చెప్పుకొనువా?ండును, ఒకపుడు సందగ్భరహీతంబు 

గను మణియొకపుడు సందగ్భసహితంబుగను భాషీంచువా(డును, జ్ఞాపకళ_కిలేకుండు 

వాండును, నిన ప, చేశమునందుండుట కాస_కీలవా(డును, దిగంబరుండును, మాలిన్య 

ముగలవాండును, ఎల్లిపుడు వీళ్చులయందు పడియుండు గుడ్డ పేలికలను కట్టుకొనువాండు 

ను, తృణములను మొలగాఫరించువా౯డును, కజ్రితో చేయంబడిన గుణము సంకరకూటమయు 

(అనంగా మిట్టగా పోయంబడినకుప్పు) వీని నెక్కువాండును, విశేసాహారమును భుజించు 

వాండును నె “యుండు మనుజుండు పిశాచ గ్రవాపీడితు (డని 'తెలిసికొనవలయును. 

-క్రుట్ర © తగ గృహగృహీత లకుణాము. రియో- 

వ, తాకృతి క్రియాగంధం ఫీతమాహోారవిద్విపమ్. పోర 

కృణచ్చిదం చ వే ప్రే తేన గృహీతం నరమాదిేత్ , ' 

డ్రేతముతో సమాన మెనగంఢు ఆకారము కృత్యమునుగలవాండును, భీతి జెంది 

యుండు పండును, అన్న ద్వేషముకలవాండును, తృణములను గే ంచువాండును చెనమను 

ని స్వేత గృవాము సోశి యున్నదని తెలిసికొననలయును 

అద్రి కాక్మాండ గ వాగ్ళహీతే లక్షణము 0 

బహు పృలాపం కృస్టూస సం ప్ర ప విలంవితయాయినమ్. 3% 

సహన ప ప్రలంబవృవణం కూశ్నాండాధిన్టితం వచేచ్ , 

అధికముగ మాటలాడువాండున్కు నల్లని' ముఖముగలవాండును, మెల్లగనడచు 

వాడును, నృపణములుబ్చి వ్రేలాడుచుండువాండ డును ౫ యుందు మనుజునికి మాళాండ 

గ్రహము సోంశి యున్నదని యొ టు ౦ంగనలయును. 

“అరి నిసౌద గృవాగృహీత లక్షణము 9తా- 

ర్ ంతం వీర ససమ్, గృహిత్యా కాష్ట్రలోస్టాది భ్రమ త్ర నా 5జి 

అంథ, ? - స్ 



§0 అష్టా ౦గపహృదయ ము. (అ, 

నగ్నం ఛానంతము త్త _స్తదృష్ట్రం తృణవిభూవణమ్, 

క శానళూన్యాయతనం రె స్టిక్ 'ద్రు,మ సేవినమ్. విర్ర 

తిలాన్నమద్యమాం సేవు సతతం స కృలోచనమ్, 

నిషాదాధిష్టీతం విద్యా ద్వదంతం పరుషాణి చ. వా 

మట్లిగడ్డలు, కజలు వీనిని వేతులయందు?రించుకొని సంచరించుట, నార 

చీరలంగట్టుట, సగులిడుట, ఒకపుడు దిగంబకండుగనుండుట, భయముతో ఎహాడిన 

దృ ప్మీగలిియుండుట, తృణములను భూహణములుగాగరించుట, శ్మశానాది శూన్య 

మ్రదేళ ంబులయంకు వసీంచుట, వీఢులయందలి చెట్లకి  కిందనుండుట, నువ్వులయన్నము 

మద్యము మాంసము వీనియందఖిలావ కలిస యుండ వరుషముగ ఫాషించుట ఈలత్న 

ణములుగల మనుజుని నివాద్మగహము సోంక్రియున్నదని తెలిసికొననలయును. 

“అరి ఓ కిరణ గ గ్రృవాగృహీక లక్షణము. రిఆా- 

యాచంత్ ముదకం వాన ్న 0 త్రృస్తాలోహి తలోచనమ్, 

ఉగ వాక్టం చ డానీయాన్న రమా కీర రణార్లి తమ్. ఫ్రా 

అన్నో దకములను యాచిందుట, ఆధ గృముతో లసహాడిన యెజనికండ్లు కలిగి 

యం క్రూ రముగభొషించుట ఈ- లక్షణము లుగ్గల మనుజునియందు చ "కిరణగ్రవా 

ప మ్రువేశించియున్ను దని తెలినీకొననలయును. , న్ గ 

“అం వేతాళ గ గృవాసృహీత లతణము. ధఆా- 

గంధవోాల రతిం సత్వ వాదినం పరివేపినమ్, 

బహుచ్చి ద్ర ౦ చ జూనీయా ద్యేతా భే నరీకృతమ్. ళం 

మందచిచందనము పుస్బహారములు ఫీనియాం దనురాగము కలిగియుండుట, సత్య 

.ముగభొషించుట, వనణంకుట్కు విశేషముగ భి దృములు కలిగియుండుట ఈ లక్షణములు 

గల మనుజుని వేతాళ్ళగృహూము నోంకి యున్నదని . తెలిసి కొననలయును. 

డ్రి పిళ్ళ, గ్ వాగృహీక లతణము.. dd 

అ ప్ర సన్నద్భశం దినవదనం శుష్క. తొలుకమ్, 

చలన్నయనపమ్మ గణం నిద్రాళుం మందపావకమ్, రం 

అపస సన్యపరీధానం తిలమా:౦సగుడ వ వ్రీయమ్, 

స్థ లద్యాచం చ _జానీయ్యాక్సిత్భ గృ వోవరీక కృతమ్ సం. రోం 

గ్ లీ గ్ జీ rh 



ళీ] ఉత్తరస్థాన ము. రీ] 

కలకలబారిన నే త్రీములు దై డై న్యముతోం గాడియుండు ముఖము, శుషహ్కి..౦చిన 

తాలు, పృదేళము, చలింపుడుండు కంటి'రప్పలు, నిద్రించుస్వభావము, అగ్నిమాంద్యము, 
అససన్యముగ భరించినన్య సము, నువ్వులు, మాంసము, బెల్లము వీనియందు ప్రీతి, తడబడు 
మాటలు ఈ లక్షణములుగల మనుజుని, పితృ గృహము సోకియున్ఫదని యూహించ 

సలయును, 

-ఇఆ్రైద్రి గురుస్భద్ధాది గనాగ్భ హీత అతుణము. థ్రిశా= 

గురువృద్ధర్షి సిద్ధా భిశాపచింతానుతాపతః, 

వ్యాహారాహార చేష్టాభిర్యథాస్వం తద్ద)వాం వదేత్, ce 
గురువ్రలు వృద్ధులు బుషులు సిద్దులు వీరిరయొక్క.. కాపాభీప్రాయము కనుగుణ 

ముగ నెవనియొక్కొ_ యాహార సభన కృత్యములుండునో అట్టి నునుజునియందు పెచెప్పె 

న గురువు మొదలగు గృహములు (వ్రవేశించియున్నసని తెలియ సలయును. 

. రె అసాగ్యభూత అతణము. రతా 

కువూరబ్బందానుగతం నగ్న ముద్గతీమూర్థ జమ్, 

అస్వస్థమనసం డై దర నృష్చికాలికం తం” గృహం “త్యజేత్. రర 

దిగంబరుండును, కలవై డ్రుకలు నిటు ట్ర బొడిచ్కొని యుండువాండును, స్వస్థత 

లేని మనస్ఫ్నుకలవాండును, చిరకాలమనున [కొ గృహము కలిగియుండువాండును. వల 

నమూాహముచే నావరింపంబడిన వాండును నగు పోనుజానికి చికిళ్ళ చలం వద ఇది 

ఆసాధ్యము, న TT 



పంచమాధ్యాయము, 

IC FY RN 

అవ. ప్రూర్యాధ్యాయములో చెప్పియుండు ేవాదిభూతములు సోశుటసలన 

జనించు రోగములకు చికిక్సలను తెలియవజచుటకై భూత పృ తిచేగమను నీయధ్యాయము 

చస్పంబడుచున్నయది ఎ 

భూత ప్ర త్. ఎధాధ్యాయసై, రంభ ము, 

ద వ్ర జట క D5 పరి సూ. అథాతో భు తప్రతి ముధం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ఇతిపూ స్మాహు రాశ్రైయాదయో మహర్షయః, 
భూతవిజ్ఞానీయాధ్యాయ నియాహశానంతేరము భూతోోషద్రనంబులకు దగిన చికిళ్స 

అనుబోధించునట్లి భూత పృతిేధమను నీయధా ధ్యాయమును విసరించెదము. 
వు అహింసాత్మక భూతచికిత్స రిఆ- 

భూతం! సే దహీ హీం సేచ్చం జపహోమబలివ్ర తె ః, vy ir 
(Jo 

fr | ౧ 
wer Ea మన్గుజులన్లు హీక్షస్రంచుటయందిచ్భలేన భూతములను జపహోమ బలి నృత. తప 

G శప దాబార సొంత్వశచనస్థోన దొన దయాదులచే చికిత్స జేయ నలయును, 
“Ay 

చ 

ఫ్. ' లా 

యం. 1 | 70 త్రక్సీ శా పారయోగము, న | ల ~~ ను య. 
be 

Ar ము ధాన Ce 
గ్ psd 

యు ఒంకీఫంగుపగ్యో పాలనే పాలీలశునార,_జటాజటా 
ఆజలోమిా సగోలోమో భూతశేశీ వవా లతా. _9 
కుక్కుటి సర్పగంభాఖ్యా తిలాః కాలవిపాణిశే, 
ననా నయస్థా చ శృంగీ మోపహానవల్ల ల్ల ఫ్ర్వీ' 3 
ప్రోత్ ా ంజనరనవ భ్నం రమ్భ్నుం చాన్యజాపధమ్, 
ఫరశ్వశ్యానిదున క్ష గోభానకులళల్య కాక, రో 
ద్వీవిమాన్లారగోసింవావ్యాను)సాము ద్ర దృ సత్వతః, 



సశ, . ఉత్తరస్థాన ము. ్ల్ర 

వి , ఐ లే చర్మపి_త్తద్విజనఖా వర్లైఒన్మి౯ సాధయేద్ధృళమ్. ౫ 
పురాణమధథ వా తైలం ననం తత్పాననస్య యోః, 

అజం పొ న్న ౦ చూరం చ భూపనే. అభ్యంగ చ ప్ర యో_కృన్యమేషా రం చ ధూపనే ౬ 
ఎబి శృ గుటికాం యుంజ్యాదంజ'నే సావవీడనే, 
ప్ర లేవే కల్క_ మేతేపాం క్యాథం చ పరిషేచనే. ౭ 
ప్ర యోగో= యం ర హోన్నాదా౯్సాపస్మా రాజ్భమంనయత్ 

ఇంగున, శల్రీకటుకములు, హరదళము, కస్తూరి, వెల్లుల్లి, జిల్లేడు కాడలు, జటా 

మాంసి, అజలోమి (అనంగాతులసి) తెల్లగరికె, నల్లవావిలి, నస, మ్రైంకణముబూరుగు, 

సర్పాతీ, నువ్వులు, కాకోళీ, తీరకాకోలీ, నల్లేరు కరక్కా_యలు, అతివస, మోహన 
వల్లీ, స్రోతోంజనము, 'తెల్లావాలు, గుగ్గిలము, రాకుసబాఢలను తో లగించునట్లి యుతచా 

పషభములు, ముండ్లపంగి, గాడీ చె, గుజ్ణము, అడవిపంది, ఒం మె, యెొలుగుబంటి, ఉడుము, 
ముంగిస పులి, పిల్లి, ఆవు, సింహము, పెద్దపులి, జలజంతువులు కీ నిణయుక్కు_ చర్మము 
ఫీ త్రేము దంతములు గోళ్లు ఈ ద్రన్యముల కల్కు_మును పా౭తౌనేతి లోగాని కొ త్రనువ్వుల 

నూ నెలో గాని కలిసి పాకవిధి పృకారము పక్వముచేసి దానిని స్నానాభ్యంజన నస్యముల 
యందు ప్రయోగించనలయును. మ ద్రృన్యముల నొకటిగజేర్చి చూర్ణ్షముచేసి పము 
"వేయనలయును. పెచూర్షములను గుటికలుచేసి అంజనము వేయ నలయును,. మైదన్యము 
లనునూరి కల్క_ముచేసి లేపనముచేయ నల యును. మెద,న్య ములనుదకములో వై చి చక్క 6 
గకాచి స్నానము చేయించనల యును. అట్టుపయోగించినచో భూకచాధ, ఉన్మాదము, 
అసస్మారము వీనిని వోగొట్టును. 

అరి భూతోషదృనమునకు నస్వాదులు. థ9ఆా- 

గజాహషవిప్పలీమూల వ్యోసామలకసర్ష పాక. ౮ 
గోధానకులమార్జారర్యుపవి త్ర ప్రవేవితాకా 
నావనాభ్యంగ సే కషు విదధీత గ హాపహా౯. ణా 

ఏనుంస పిప్పళ్లు, 'పుష్కు_రమాలము, శత్రీకటుకములు, ఉఊసీరికెనరుగు, ఆవాలు, 
ఈ ద్రవ్యములను ఉడుము, ముంగిస, పిల్లి, మత్స్య్యములు వీనిపి తములతో నూరి నస్యా 
భ్యంగపరిపషేకములయం దుపయోగిం చిన (గృవాబాధలు నిన_ర్జించును, 

త్రం సద్ధార్భక ఫఘృతము. థ్రిఆా 

తి 9 5 Pat సిద్ధార్థకవచాహింగు ప్రి యం సరజనీద్దయమ్, 

షూ శే వా మేంతాది మంజిస్థి శ్వెతకటభీ నవ ఇ్ఞ్ఞతొద్రికర్లికా. _ ౧6 



54 అస్టై౦గపహృదయ ము, అ, ని 

నింబస్య పత్రం బీజం తు న కవూాలళిరీవ యోః, 
సురావ్వాం త్రూ వ్రషణం సర్పిర్లోమూ త్ర త కృతును ణే, ౧౧ 
సిద్ధం సిద్ధార్థకం నామ పానే నస్వే పృ యోజితమ్, 
గహక సర్వా న్నిహంత్యాళు విశేపూదానురాకా గృహాోలా౧౨ 
క్ర ఎ క్యాలట్నీవిపోన్నాదజ్వరాపస్నా రపాప్ల చ 
ఏభి కేవావడై ర్బ_స్పవారిణా కల్పితో గదః, ౧౩ 
వాననస్యాంజనా లేప తనుఘుర్ష ణయోజితు, 
గురై * పూర్వవదుద్దిస్థో రాజద్యాశే చ సిద్ధికృత్ , ౧౪ 

తెల్లావాలు, నస్క ఇంగువ, వ్రేంకణము, పసుష్టు, మ్రానిపసుప్పు, మంబిన్ట్టీ తెల్ల గురోోంజలు, అతనన, తెల్లగినియ, వేంపాక్రు, కానుగు విత్తులు, దిరిసనప్పవిత్తులు, 'జేనదార్రు, (త్రీకటుకములు వీనిని సమభాగములుగా గ్రహించి కల్క_మువేసి ఆవు నేతి లోకలిప్పి “నేతికి నాలుగింతలు గోమూ త ముపోస్తి ఘృతపాకవిధిగ పక్యముచేసిన నది సి ద్ద్్ధక ఘృత మనంబడును. పాననన్య ముల యం దీళ్ఫుతము నుపయోగించిన సకల గృహబాధలు నివ ర్డిం చును. మజియు నీఘ్ళుక సే ఏనము నలన అసుర్మగ్యహములు, పిశాచము, అలక్ష్మీ, విషము, ఉన్మాదము, జ్వరము, అపస్మారము, పాపము ఇవి పలాయనం బగును. ఎవెతేెల్లా వాలు “మొదలగు (దృ్టాముల కల్క_మును ఆవుచేతిలాే కలికి అందులో చేతికి నాలుగింతలు 
గా చ్జుమ్మాత్సముపోసి విధి పృకారము పక్వముచేసి పాననస్య అభ్య ంజనలేపనములయ ౦దు చృయోగించిన గృహాద్యుప దృనములు నిన రించుటయే "గాక రాజద్యారమున సహీత్రన్సు 

-అధ్రి భూతోప దృనమునకు సీధ్ధార్గకాది ఘుటికలు. రజ 
నిద్దార్థకవ్యోహవణా NaS ంధానిశాదాయం హీంగుపలాండు 
కందమ్, వీజం కరంజాతుు సుమం శీరీపూత్సలంచ నల్కళ్ళృ 
క వితేవృ మాత్ . 

సమాణిమంథం సనత్రం సకుష్టుం స్యోనాక్వుూలం కిణిఫీ 
సత చ బస్తస్య మూూత్రేణ విభావితం తతి శ్రేన గవ్యేన 
గుడా .న్విదధ్యాత్ . 

౧౫ 

౧౬ దుష్ట్రవ్రణా న్మాదత మోానిగాంథూనుద స్ప కౌన్యారినివుగ N 
త్త అధ్య న ఏ వ "దేహా, దిగ్ధాహాతా౯ దర్శ్సితసర్పదష్టాం స్తే సాధయంత్యం 

జననస్య లే ప్లైః, ౧౭ 



(| ఉత్తరస్థాన ము, 6 

వల్లుల్లిగడ్డలు, క్రానుగ విత్తులు, దిరిసెనపువ్రూూలు, దిరిసెనపువిత్తులు, ఇెలోకట్ట, 

ము, |గృంధికేగరము, చెంగల్వ కోను, దుందిలపుకేళ్లు, "తెల్లగినియ వీనిని సనమభాగముగ 
గహ్ంచి గొ "జ్రయాతృములో భావనచేసి ఆవుపీ క్రముతోనూరి ఘుటికలు చేసి అంజన 
నస్టలేపనములయం దువయోగ్నిం దిన దుష్ట వృణములు, ఉన్మాదము, శేచీకటి, బద్ధోద 
రము సర్బవిసము మొదలగునవి నిన _ర్రించును, 

తెల్లావాలు, త్రీకటుకములు నన, పెన్నేరుగడ్డ, వనుపు, నూనిపసుపు, ఇంగున 
గా ధనల ని 

అగ్రి భూతపాధాహూరధూపము, ధ్రిఆా- 

'కార్పాసాస్థి మయూర పించ్చబృ్బహతీనిర్భాల్వ్య వీండీతక, 

త్వజ్ఞా ంసీషృ షదంశవిటువవణా కేశాహినిర్యోచనై 9, 
' (2 క ~ స ర్స హై ౧ ధా నాగేంద్ర ద్దోజశ్ళంగహింగుమరినా స్తులె సో కృతం ధూపనం, 

స్క౦ధోన్నా దవిశాచరాతుససురా వేశజ్వరఫ్నుం పరం. ౧౮ 
సత్తివిత్తులు, నెమలియీకెలు, వ్రాకుడు, శిననిర్మాల్యము, మ్రుంగపట్ట,జటామాంసి 

పిల్లి విష్థము, ఉముక, నస, మనుజుని తలవెండ్రుకలు, పొముకుబుసము, యేను ౮సదంతము, 
ఇంగుస్య మిరియాలు, వీనిని సమఫాగమయులుగ గహీంచి చూర్ణము చేసీ ధూవమువేసీన 
స్కృ_౦దపిశొచ రాక్షస దెన హము నో(కుటనలన జనించిన జ్వరము, ఉఊన్మాదంబును 
వారించును, 

ఇడి భూత రావభ్బుతము. ధయా-- 

దండకము. త్రికటుకదళకుంకుమ ౫ ంధికతారనింహీ నిశాదారునిదారయు 
దాం అద్య 9 స రషెదాొం 3 § గ్నాంబుశ్క్రావ్వాయః, సితేలళున ఫల త్ర యోశీరతికావణా తుగ్గే యా 

బలా లోప తై లా శిలాపద్మనై. 8, దధితగరమధూక సార ప్రియాహ్యో 

విపూఖ్యావిపూతార్గ ఫ్ .లెస్పచవ్యామమొః కలి జ] కి ఫఘృతమనవ 
అయం రాం వు ళో... జర అ జ అధ్య మ*వమయూ్రౌంశని న్ధం వతం భూ తరావాహ్వాయం సానత_స్పద్దివా 

ఫఘ్నం పరమ్. ౧౯ 
(త్రీకటుకములు, తమాలపష త్తేము, కుంకుమపువ్వు, మోడి, సర్ల కరము, ములక, 

పసువు, దేవదారు, ఆవాలు, కౌల్లావాల్క, కురువేరు, కొడి సెవిత్తులు, వెల్లుల్లి త్రిఫల 
ములు, వట్టివేరు, కబుకరోహిణి, నస, కర్పరీతు త్రము, యస్ట్రీమధుకము, చిట్టాముటి, 
మంజిష్ట్క, ఏలకులు, మణిశిల, పద్మకము, పెరుగు, (గృంథితగరము, మధూకసారము, 
(అనంగా ఇ ప్పబంక మ్రైంకణము, అతినస, కాకోళి రసాంజనము, శిలాజతు, చన్య 



ర్గీ అష్టాంగపహృదయ ము, [అ 

ము, చెంగల్వకో మ్హు వీనిని సమభాగములః గ గృహించి కల్కముచేస్స మూ త్రేనర్ణ్షములో 
చెప్పియుండు ఎనిమిదివిభములై న మూ త్రేములలోకలి స అందులో ప్రాత ఆవు నెయ్యిపో సి 
ఫఘృుతపాకవిధిగ పొకముచేసిన నది భూతరానఘృతమనయిడును. దీనిని పానముచేయించిన 
గృవాబాశలన్మి యు నిన రించును, 

-ాథ్రి మహాభూత నము తము. రయా- 

దండకము. నతమధుక కరంజలాషూ పటోనీసమంగా వవాపాటనీపంగు 
సిద్ధార్ధ నింహీనిశాయ్యు తారోహిణ్సీ బదరకటు ఫలతి కాకాండదాకు 
కృమిఘ్నాజగంధామ మరాంకోస్సకోత్తాత్రకీ శి సనిం బాంబు జేంద్రాహ్య 
యెః, గదళుకతరుపుప్ప విజో గయస్ట్య ద్రికర్లీ నికుంభాగ్ని బిలై (స్సమైః 
కల్కితె ర్మూతన్లేణ సిద్దం ఘృతం, విధివినిహిత మూళు సర్వైః 
(క్రృమైర్యోజితం పహాంతి సర్వ గ హోన్మాదకుస్ట జ్యరాం _స్పన్మ హాభూత 
రావం స్మ ్రలేమ్' ౨0 

గృంథితగరము, అతిమధురము, శ్రానుగ, లక్క, చేందుపొట్ల, మంజిళ్ట, వస, కలి 
గొట్టు, ఇంగున, 'తెల్లావాలు, సెద్దములక,  పనుష్టు, మానిపసుపు, హ్రేంకణము, కటుక 

రోహిత్తి, లేం, (త్రికటుకములు, త్రీఫలములు, కాకాండము (అనగా హాంసపాది లేక 

"పెద్దవేము) దేనదారు వాయువిడంగములు, వాయింట, తిప్పతీగ, ఊడుగు, చేందువీర, ౧ 

మునగ, వేము, తుం*ము సలు, కొడి"సివిత్తులు, 'చెంగల్వకో మ, దిరిసెనపుపువులా, దిరిసెన 
పువిత్తులు, అతినస్క, శతెల్లగినియ, నల్ల తెగడ, చి క్రేమాలము, మాళేడు వీనిని సమఫ్రాగ 
ములుగ గృహించి కల్క_ముచేసి ఆవునేతిలో కలిపి మూ,తీ,నరములో  చెప్పియుండు 
ఎనిమిది మూ కృయులనుచేర్చి విధి పృకారము పక్యము చేయవలయును, ఇది మవోభూత 

రానస్ఫుతమని చెప్పబడును. దీనిని పానాభ్య ంగనస్వ్యాదులయం దుపయోగించిన సర్వ 
| గ్రహములు, ఉఊ న్మాదము, కుహ్పువు, జ్వరము ఇవి నిశ్నేషముగ హరించును, 

అరి భూతములకు బలిన్చాజాదికొలము. ర్రిజా- 

గ్రహా గృన్షూంతి యే యేషు తేషాం తేమ విశేషత, 
దినేవు బలిహోమూాదికా ప్రయుంజీత్ర చికిత్సకః. ౨౧ 

ఏ గృహ మేతిథియందు మనుజుని సోకునో యా గ వామున కారిథియండు ౩ | (WW ఖు 
ద్యుండు జలిహోమ స్రాజాదులను చేయి ంచనల యును, 



స్తో] ఉత్తరస్థాన ము, ర్? 

“అగి భూతములకు సామాన్యబలి ద నములు ర 

స్నానన స్రవసామాంసమద్య క్షీ రగుడాది చ, 
రోచతే యద్య్వదా _స్తయేభ్య కేపామాహాశ్తేత్తదా. ౨9 
రత్నాని గంధమాల్యాని బీజాని మధుసర్సికీ, 
భమ్యా శ్చ సర్వే సశ్వేషాం సామాన్యో విధిరత్యయమ్. ౨8 

స్నానము, న, స్ర్రము, కొను, మాం'సయులు,మక్షములు, పాలు, బెల్లము మొవ 
అగు వానిలో నే గృవామున కేకాలమున'కేది యిష్టముగనుండునో యాగృహమునకు డొనిని 
ఆకాలమున నిష్పించవలయును. రత్నములు, గంభము, పుష్పములు, యనభా న్యాదులు, 

లేన, నెయ్యి, పలుబెజి0సలై న భక్షురిములు. ఇవి సర్వ గ హముల కస్టమైన వస్తువులు, 
కావున వానినన్ని గ హములకును బలిగ నిప్పిం చవలయును, 

అద్రి దేవాదిభూతములకో బలిస్టానములు. ce 

సురర్షి గురువృ బై భ్యన్సి ద్లేభ్యశ్చ సురాలయే, 
దిళ్ళు _తృరస్య్యాం తశ్రావి 'బేవాయోపహా శేద్బలిమ్,. ౨౪ 
పక్టిమాయాం యథా కౌలం౦ దై_త్సభాతాయ చత రే 

గంథధర్యాయ గవాం మారే సవస్త్రాభరణం బలిమ్. 9౨% 
వితృనాగ గ హే నద్యాం నాగోభ్యః పూర్వదథీ ణే, 
యమయమోయ యయాయతనే సరితోర్యా సమాగమ్మే . . ౨౬ 
చతుప్పథ రావసాయ భీమేషు గహానేము చ, 
రక్షసాం దషణస్యాం తు పూర్వస్యాం బ్రవ్మారకుసాకొ. ౨౭ 
శూన్యాలయే విశాణాయ పళ్చిమాం దిశమాస్థి తే, 

దేవు బుషి, గురు, వృద్ధ, సిద్ధులకు దేవాలయంబులయందును, దేవ గృవామునకు 

మాత్సము 'చేవాలయేమున౦ దు త్తరవై పునందును బలినొ సంగనలయును. ఆసురులకు పళ్చి 

మమున నాల్టుమార్లంబులు కలియుస్థానం బునను, గంధర్యులకు గోవులు సంచరించునట్టీ 
మార్షంబునను, పిళ్ళ గ్రహములకు నదీకీరమునందును, 'నాగగృవాములకు నదియందా 
గేయ వై పునను, యత్న గృహములకో యమోఆయమునను లేక శెండునచులు కలియుస్థాన 
మునను, రాక్షస గృవామునకు నాలుగు మాగములు కలియుస్థలంబునను, లేక భయంకర 
'మైన వనములయందును, బ్రృవ్మారాతస గ్రహములకు అడవిలో పూర్వదిశ యందును, 
వెళాచ్యగృహమునకు పశ్చిమదిక్కున కూన్య గృ హమునందును, ఆయా గృహమునకు జెప్పి 
యుండు కాలములో బలినొనంగనలయును. - 

అంజ, 6 



గ్ర అస్హ్థ్రాంగవ్భ్ళాదయ ము. వ్ 

రై దేవ గ వా బల్నిద నములు. థతా- 

శుచిళుక్షాని మాల్యాని గంధాః మై రేయ మోదనమ్. ౨లో 

దధి చత్రం చ ధనళం దేవానాం బలిరిహ్య లే, 
'పరికుద్ధంబులును, తెల్ల నీరం'పగలవియునైన పుష్పములు, చందనము, శ్నీరాన్నము, 

నృళుప, తెల్లనిగొడుగు వీనిని దేవషగృవాములకు బలిగ నిస్పించవలయును. 

(గ్ర జేన గృహ పీడాహర ఘృుతేము. థయా-- 

హపింంగసర్ల ప ర్భ పషడ్డ )౦ంధావోస్ట్ మైరర్ట పలోన్ని తైః. 9౯ 

చకుక్షుకే గవాం మూత్రే ఘృతప్ర, ప్కస్థం విపాచయేత్ ; 
కశాననాననాభ్యంగై శ "ప్రైవగవావి మోశణమ్, 90 

ఇంగువ, ఆవాలు, నస, తి త్రకటుకములు వీనిని డినునుకు ఒకటిన్నర పలముచొ 
, సాన గ గృహొంచి కల) గాముజేసి యొక (పృస్థము ఆఅవునేతిలో కలిపి నాట్లు (మ్రుస్థములు గో 

మూత శషుశ్వే స్ఫుతపాక విధిగ పక ముజేసి యాఘృతముచే పాన, నస ఆభ్యంజనము 

అనుచేయించిన దేనగ్సహాచాధలు నిన క్రించును. 

ఇర దేనగ్సహపీడాహరనస్యా జనములు. రియా 

నన్యాంజనం వచాహింగులనునం బ _సవారిణా, 
నస్క ఇంగువ, వెల్లుల్లి వీనిని గొెట్తమూ త్ర శ్రముతోనూరి దేనగృహములు సోలి 

యుండు వారికీ నస్వా ంజనములను చేయించ లయను. 

. అరి చైత్యగ హూ బలిద్య నములు. వ్రతా 

చై_ త్వా బలిర్భహుఫలస్పోశీరరమలోత్పలః. 3౧ 
అసురగ్భ్చ హమునకు పెక్కు_'తెజింగులెన ఫలములు, నట్టి వేరు తామరస్ట పువ్వు; నల్ల 

కలున వీనితోడ బలినొసంగనలయును. 

6 సర్బన్తృహ బల్మిదృన్యములు. రతా 
నాగానొం సుమనా లాజాగుడాపూపగడ్ దనై కి 

పరమాన్నమధుశ్షీ రక ఫవ్షవ్భున్నా గాకీసం cl 9౨ 
వచాపద్మ్మ పురోశీరరకోత్స్పలద లె ర్త లః, 

షం సర్ప గ్రవాంబులకు పుష్పుములు, నరిపేలాలు, బెల్లముగోో (జేసిన భత్యుములు, బెల్ల 

మచేర్చిన యన్న్యము, పొయనము, తేనె, షాలు, నల్లమట్ట్రి నాగకేసరములు, వ స్క పద్మ 
కము) గుగ్సిలము, వట్టి వేరు, ఎజ్జకలున ఫనితో బలి నిస్పెంచనలయును, 



ఫీ] ఉత్తర స్థానము, 69 

ఎ్రార్రి సర్ప గృవాబాధా హరనస్యా ంజనములు, das 

శ్వతపత్రుం చ రోధ్రం చ తగరం నాగసర్ష పాః, 33 
లీలేన వారిణా కిష్టం నావనాంజనయో ర్ష్మితమ్, 

తొల్లతామరప్ట పువ్వు, రద్దు, గరంథితెగరము, ఆవాలు వీనిని శీతోదకముతో 
నూరి సర్ప, గృహము సోంకియుండువారికి నస్యాంజనములను చేయించిన వీ పటాతముకలుగును, 

రి యక్ష గృహ బలి నృన్యమయులు. ధ్రిత్రా- 

యయథాణాం మీరదభ్యాజ్యమి శకో దనగుగ్గులుః, విర్ర 

చేవదారాత్సలం పద్మ ముశీరంన స్రకౌంచనమ్్మ్ 

హిరణ్యం చ బలి రోజో 
యక్షుగ్క గ హములకు పాలు, పెరుగ, నెయ్యి ఇవి కలిపిన యన్నము, గుగ్గిలము, 

దేవదారు, నల్లకలువ, తామరప్పువ్వు, నట్టి వేరు, మంచివస్ర్రుములు, బంగారు, ఇండీ 

వీనిని బలిగ నిఫ్పించనలయును. 
షు 

అరి యకుబాధాసార నస్యాదులు. (అ 

సమూశ్రౌజ్య థీ,ర మేకతః, 3౫ 

సిద్ధం స మోన్మితం పాననావనాభ్యంజనే హితమ్, 

హారీత్తకి హారిద్రే ద లశునో మరిచం వాచా. 52. 

నింబప త్రం న న బసాంబుకల్కి తం నావనాంజనమ్, 

ఆవుపాలు, ఆవు నెయ్యి, గోమూత్రము వీనిని సముభాగములుగ నేకముజేసి చ 
క్క-6గకాచి పాన, నస్య, ఆభ్యంగములయం దుపయోగించిన యక్ష గ వాబాధ నివ్నర్తిం 
చును. మజీయు కరక్కాయలు, వసుప్పు, మ్రూనివసుపు ఇెల్లుల్లి మిరియాలు, సస్క వేళ 

ప్రాకు, వీనిని గొ జమా తృములోనూరి కల్క_ముచేసి నస్యాంజనములను చేయించిన 
యత్మ గ గృహబాధ నివ క్రంషును. 

-శ్రుం్ర బ బ్రహ్మృకాతన బలి దృస్యములు, రృత్తా- 

ట్రవ్మారకో బలిస్పిద్ధం యనానాం పూర్ణ మాఢకమ్. 5౭ 

తోయస్య కుంభః పలలం ఛత్రం వస్తం  విలేపనమ్, 
ట్రైవహ్మారక్నస్సునకు యవాన్నముచే సిండింపయుడినపాత్ర, నీళ్లునిండియుండు 

కుండ, మాంసము, గొడుగు, నృమ్ర్రము, చందనము వీనిని .బలిగనెసంగ వలయును, 
ఖం బ్రహ్మరాతస సపీడాహర నస్యాదులు, be 

గొయత్రీ వింశతి పలకా ఇఒర్థృ పలికై పచత్ TF కళ్ల 



60 అస్థాంగహృదయము. (అ; 

యూ అద శికణర్రినలా కంగన లతిక సి, 

సనింబపర్షి లభునైః కుకవా _ప్పసర్సి హః. వ్రిణా 

మూకీ, తి త్రిగు శే పననస్యాళ్యం ే షు తద్ధితమ్, 

య. త్రీకటుకములు, ఇంగున, నస్క జటామాంసి, లేక సోంపు, లేక 

ఆవాలు, వేపాకు, వెల్లుల్లి వీనిని ఒక్కొకటి అరపలముచొప్పున గృహీంచి కల్కము 

చేసి ఇరువదిపలముల చం డకపాయములోోేకలిపి అందులో నడు ప కుడసనములు ఆవునె 

య్యు; నేతికిమూడింతలు. 'సోమ్యాత్రంబునుచర్చి ఘృతపాకవిధిన పక్యముచేసి పానా 

భంగ నస్యములయం గుపయోశగించిన బ్రహ్మ రాక్ష సబాధ నిన్నరించును. 

అరి రాతసబలి ద ద్రవ్యములు. రిజా- 

రతసాం పలలం శుక్రం. కుసుమం మి శ శ్కౌదనమ్. రం 

బలః సక్యామమాంసాని నిప్పావా పధిరోతీ తాః, 

రాతస గృవామునకు మాంసము, తెల్ల నిపువ్వులు, మాంసముతోకలిపిన యన్నృము, 

పక్వమచేయయిడేన మాంసము, ఆపక్యముగనుండుమాంసము, ర_క్రమలోతడిపిన ఆను 

ములు వినిని బలిగ నొసంగనలయును. 

అ రాతనన్తహచాధాహర నస్యాదులు, ధ్రితా- 

న_క్తవమూలళిరీషత్వక్ మూలపువ్పఫలానిచ. రం 

తద్వ చ్చ కృష్ట పాటల్యా బెల్పుమూలం కటుల్రికమ్, 

హింగ్వింద్ర, యవసనిబ్దార్థలశునామలకీ ఫలమ్. ర 
ల్ నావసాంచన యోర్యిజ్యో జ _స్తమూత్ర వృత గద 

ఏభిశేన ఘృతం సిద్ధం గవాం మూలే, చతుర్లు ణే, ర 

రోగ గ హోకా తారేయ'కే పానాభ్యాంజననావనై ః, 

క్రానుస, ద దిరిసనన్భక్నము, నల్లకలిగొట్టుచెట్టు వీనియొక్క_ పట్టలు, వేళ్లు, పుష్ప 

ములు, ఫలములు, మారేడువేళ్లు, తృీకటుకములు, ఇందున, కొడిసెవిత్తులు, తెల్లఆవా 

లు, వెల్లుల్లి, ఉసిరికవండ్లు వీనిని గొెజ్జమ్మా తృముతోనూరి _సస్యాంజభములు చేయం 
క్ న క జ్య oe కళ | TE) త్ క చన రాజస గృవాబాధ తొలంగసను. మటీయు మైనిచెప్పెన క్రానుగు మొదలగు ద్రవ్య 

ములను సమభాౌగములుగ గ్రహీంది కల్క_మువేసి అవునేతియందుగలిపి అందులో “సేతిక్లి 

నాలుగింతలూ గోవూ తే. శత్రీముచేర్చి భృతపాకవిధిగపక్యము జేసి పాననస్య అభ్యం జనములు 

జీయించిన రాక్షస (గృవాశాగ తొలగిపోవును, 



స ఉత్తరస్థాన ము, bl 

ద్ర పిశాచబలి ద్ర న్యములు, =~ 

వీశాబానాం బలిన్సీథు విణ్యాకః పలలం దధి. రర 
మూలకం లవణం సర్పి స్ప్నభూతోదనయావకమ్, 

పీకాచ గ వామునకు మద్యము, 'తెలికపిండి మాంసము, పెరుగు, కందమూలములు 

ఊప్పు, నెయ్యి, యవాన్నము, భూతోదనము (అన6గా సెగుగు, వనసుపు, నరిషే వలపిండి, 

నువ్వులు ఇవికలిపిన యన్నృము) వీనిని బలిగ నొసంగనలయును 

అడి పీకొచపీడాహర నస్యాదులు. ర్రిజా- 

ద్రాాద్భాయనముంజిభ్రామిసిసై ంధవనాగరమ్. ర్మ 
రంగు వీ మ్రీయంగు త్రికటురసోన త్రిఫలా వవా, . 
పాటలా శ్వేత టఫీఫరీవకసుమై న్సఖతీమ్, రోజ. 
గోవమూ త్రపాదికం సిద్ధం పానాభ్యంజన యో రి తమ్, | 
బసాంబుపా స్రెస్తెరేన యోజ్యమంజననావనమ్, ర౭ 

పసుపు, రూ నిపసు్చు నుంబిన్హ్, జటామాంసి, లేక ్లి బన్ఫసదాప, చెంధనలనణము, 

సొంటి, యింగున, పే సగము, త్రికటుకములు, వెల్లుల్లి; త్రిఫలములు, నస, కలిగొట్టు, 
తెల్ల సరిగింజలు, దిరిసెనపువ్వులు పిసని సమభాగములుగ గ్రహించి కల్కు_ముచేసీ సేత 
లోకలిపి ఘ్ఫుతమునకు నాల్లుభాగములు నోవా లే ము'చేర్చి నిధి పకారము పక్యాముజేన్సీ 
పానాళ్యంగములయం దపయోగించిన పిళొచగహము నిన్నర్తించును. మటియు శెనిచే 
ప్పిన పసుపు మొదలగు ద్రన్యములను గొజ్టమూ తముతోనూరి పీకాళ గ నాముసో ఢీ 
యుండువారికి ఆంజననగ్య ములను జేయించిన హీతముకలు/సను, 

అర్ర దేవాది గృహములకు తీక్లనస్యాదినిే బధము. ర్రియా- 

= దేవర్షి పితృగంధ ర్వే తీళ్లం నస్యాది వర్ష యేత్ , 

సర్చిఃపానాది మృాద్వన్ని౯ ఖె పజ్బమవవారయేత్ , రా 
బుతే వీశాచాస్స ర్వేషు ప్రతికూలం చ నాచశేత్, 
ఒడ ఇన ఏ 9 mde స వై దృమాతురం ఘ్నున్తి (క్రుద్ధా న బా ముజీశాజసనః, రఈ౯ 

దేవ, బుషి, పిళ్ళ, గంధర్వ గృహములయందు తీళ్ల "మైన నస్యాద్యాహధములను 
వర్షించి మృదువేన భృుతపాగాద్యాహభంబుల నిప్పించనలయును, మజీయు మైకొచగ 
వాంబుళుతేష్ప తదితర గ హములయందు వీళ్ల మును, ఆగ గ్రహములకు విరుద్ధముల్నునెన వ 
తలను చేయంజనదు, "ససనవో విశేషళ క్రియ క్షంబులై స యాజేవాది 

ఫంబుల్లె రోగిని జంపుటయే గాక వైద్యునిభాగోజంప్పను, 

గ్రవాములు కపి 



అస్ట్తూంగహృద యము. (అ, 

గ్ర సర్వ గృహపీడలకు మం_త్తీజపము. రజా 

ఈశ్షరం ద్యాదశభుజం నాథమాశర్యానలోకితమ్, 
సర్వవ్యాధిచికిత్సంతం జపా సర్వ్యగ హాక్ జయేత్ , సం 
తథోన్నాదానపస్మా రానన్యం వా చిత్తవిప్ణవమ్, 
మహోవిద్యాం చ నూయూంరీం శుచిం శం శ్రావయీ త్పదా, %౧ 

భూ తేశం పూజ యేత్ స్థాణుం ప్రమథాఖ్యాం శ్చ తద్దణాళ్, 
జపం సిద్ధాంళ్చ తన్మంత్రాక గ నప పహాోళ్లా సర్వా నపోవాతి, స్ట 

శఈణ్వరం ద్వాదశ ఘుజక' అను మంత్రే, మును జపము చేయుచుండిన సర్వ “హహ 

,) ఉన్మాదము, అపస్మారము, చి శ్పభినము ఇవియన్నియు మానును. మటీయు 
"ములు సో(క్రయుండువాని కి స్పానాదులను చేయించి కుచిగనుండు హానికి మా 

రీమహావి ద్యను ఎల్లపుడు వినిపించనలయును. స(ోభూతంబుల కధిపతరైన పరమే 
9, పృమథాఖ్యచేవెలయు నీశ్వరగణంబులను వూబించి నక లసిద్ధి ప్ర వ్రదంబులైన పర 
ర వుహామం తే త్రాములను జపించుచుండిన సర్వ్గ గ హాబాధలు నశిడేషాను. 

అరి భూత గ వహాములకు ఆపస్తారచి కిళ్స. రికా 

యావ్బానంతర యాః కించిద్వయ్య తే౭. ధ్యాయయో రీ రితమ్, 

యచ్చోక్త కమివా తత్సర్వం ప్ర పయుంజీచత పరస్పరమ్, ఏ3 
ఈయధా భాశ్థియామునండు దేన గృహానులకు ప క్యేకముగ చెప్పియుండు చికిత్సలను, 

తద చు, తిషేధాధ్యాయమునందును, ఆపసార ప కు సృతిషేధాధ్యాయమునందును వేస్పం 

చికిత్సలను గృ గ హములు సో(కియుండువారికి. 'చేయించనలయును. 

ఇది అస్టైంగహృదయమునందలి ఊ _ర్తీరతం తేమను 

ఐదనయధ్యాయము ముగిసెను, 

పుర్రె ద్రుత. 



కు, 

© 

లానే టథాా--- 

అన. భూత ప, భ త్రిెపీ పేధాధ్యాయమున ((యచ్వ్చానంతనయో; కీంచిద్వమ్య లే వై 

ధ్యాయయా ర్తి తమ్. ” ఉన్నాన, త్రీ పేధాధ్యాయ ములోను, అసస్మారప్ర, వ,తిపే పుధాధ్యా 

యములోను చెప్పియుండు చికిత్సలను భూత గ హోషదృవములకు వలయునని 

వెప్పియుండుటనలన భూత ప్రతి సేధాధ్య్యాయ నియా కనంకరము ఉన్మాద పతి 

పేధాధ్యాయము చెప్పణడుచున్న యది. — 

ఉన్మాద ప్ర ప్రతిె ఎధాధ్యాయవ్రా, రంభను, 

నూ. అభ ఉన్నాడద్రరిటేధం వ్యాబ్యాస్యామః, 

వ్రతివా సాహు రా త్రేయాదయో మహార్గ యా. 

భూత పృతిషే షేధాధార్థితా నిహపణానంకరము ఉఊన్మాదరోగచికిత్సలను తెలియ 

పరచునట్టి ఉన్మాద ప్ర సతి షేధ మను నీ యధ్యాయమును వినరించెదము. 

ఉన్నా దాషప్పట్ పషృథగ్ది“వనిచయాధివిపోద్భ వా, 
వాతీజము, పిత్తము, శ్రేమ్మజము, నన్నిపాతజము, ఆధిజము, విహజము, ఆని ఉ 

న్మాదరోగములు ఆతు పిసంబులు, 

ఉన్నాదో నామ మనసో వోమెరున్నార్ల్లై రృదః. ౧ 

పకోపమును జెంది వికుద్దమారమున సంచరించునటి వాతపి త్తశేహ్మములచే నున 
ల ణి ౧ ఠం ౨ 6౧ 

స్పునందు జనించిన మదము తిక్కు_ ఉ న్య్మాదరోగమని చెప్పంబడును. 

ప్రై షడ్విధో న్మాదసొమాన్య అతుణము. Od 

న ద వ్యయ లి శ 2 శారీరమాన మై స్ట స్టైరహి తాదన్న పానతో, 

వికృతాసాత్న న్రసమలాద్విపమాదుపయోగత*. 9 

విషమస్యాల్పసత్వస్వ వ్యాధి వేగ సముద్ద్గవూత్ , 
టీణస్య చేష్టావై మమ్యాత్పూజ్యపూజావ్యతి క్రమాళ్. 3 



G4 అస్తాంగహృదయము, (అ, 

ఆధిభీళ్లి _తృవి భంశాద్విపేణోపవిషేణ చ, 

ఏభిర్వహీనస_త్త్వస్య హృడి దోపాః ప్రదూవి. తాః. ర 

ధియో విధాయ కాలుష్యం హత్యా మాన్లాక్ మనోవహాో౯, 

జానస్న తి గాన్. ఉన్మాదం కుర్వ'తే తేన ధిప్మా నస్మ్ఫృతి భ్ మాత్ లో 

చేసో దూఖసుఖ్యభృష్టో గ్రుష్టసారథివద్రథ, 
భమత్య చింతితారంభః 

శారీరదోపుము, నూనసదోషము, అహితీముగను విరుద్ధ ముగను అసాత్మ ్యముగను 

విషమముగనునుండు నాహారపానములు; వ్యాధి వేగము, వి రద్ధాచారము, సజ్ఞనావమాన 

ము, మనోవ్యాధి, విపోపవిషములు అనువానిచే మనుజునికి వాతాదిదోషములు హృద 

యమునందు దుస్ప్రంుపై బుద్ధిక్రిమాలిశ్యమును కలుగంజేసి మనస్సును వహించునట్టి ప్రోతో 

మార్గములను చరచి ఊన్మాదరోగమును కలుగజేయును. దానిచే మనుజునికి బుద్ధి విజ్ఞా 

నస్మృతులుచెడి శరీరము సుఖదుఃఖజ్ఞానరహితం బై సారథివిహినంబై న రభముచందంబున 

విరుద్ధమార్షమున సంచరింపుచుండును. మటిియు నారోగి కృ త్యాకృత్య వివేకళూన్యుం డై 

యనుదిత కార్యములను చేయుటకు యత్నించును. 

కథ్రి వాతేజో న్మాద లక్షణము. రయా- 

తత్రవాతా తృళాంగతా, ౬. 
ఆ వ జుం్యురి. 39 అస్థానే రోదనా  కొ,శహాసితన్నితన రృనమ్, 

గీతవాది త్ర వాగంగవితే పస్ఫోటనాని చ 2 

అసామ్నా వేణువీణాదిశచ్చానుకరణం ముహుః, 
ల బళ ల్లి | 

ఆస్యా ల్ఫేనాగ మో2_జ స్రమటనం బహూుభుాబ తొ తొ 

_ అలంకారో౭_నలంకారై రయానై గమనోద్యమః, 
ఇంటో, nea గృద్ధి రభ్యనహో శ్యేషు తల్లాఖే వావమానతా. ౯ా 
నా జ్ ॥ ఉల్పిండితారుణావత్వం జై చాన్నే గ దోద్భని; 

వాతదోపషమునలన జనించిన ఉన్మాదరోగమునందు అంగములు కృళశించుట, 

కారణములేకయే యేడ్చుట, కూంతవేయుట, నవ్వుట, ఆడుట, పాడుట, వాద్యము 

వాయించుట, అనయనములు కదలించుట, అస్ఫోటనము, (అనలా భుజములనుకేట్టుట) 

గర్వముతో పలుమారు పిల్లన గో వినివీణనుబోలె కోబ్బము జేయుట, నోటియందు నురుసుఇడ 

లుట, ఎల్లపుడు తిరుగుచుండుటు, అధికముగ మాటలాడుట, అలంకారమునకో యోగ్య 

ఘుకానివస్తువులచే నలంకారము జేసికొనుట, వావానమునకు అర్హముకాని 'కాష్టాదుల 
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నెక్కీ_ సంచరించుటకు యత్నిందుట, ఆన్నాదులయందు మిక్కు_టమేన యిచ్చకలు 
గర, అన్నము దొరకినవో దానిని తిరస్కరించుట, కండ్లు ఎబ్బినె నిక్కబొడుచుకొని 
యుండుట, అన్నము జీర్ణమైనపిదప రోగము పృకోపిందుట ఈ లక్షణములు కలిగ 
యుండును, 

9 పీ ల్సీవోన్మాదలక్షణము. ఆా- 

వీత్తాత్సంతప్పనం (క్రో, రా, థో ముష్ట్రీలో ష్టాద్య భి ద్ర దన. ౧౦ 

కీశహ్మ యాదకాశంచా నగ్నత్వం కీతేవర్ల గతా, 

అసత్య జ్వలనజ్వూలా తారకాదీపదర్శ నమ్, ౧౧ 

పీల్టేదోషమునలన జనించిన యున్మాదరోగమునందు బెదరందుట, కోపము, 
ముట్టినడ్డలు మొదలగు వానినెత్తుకొని పరువిడుట, శీతలమెననీడ, ఉదకము వీనియండిచ్చ 
గలుసట, దిగంబరుండుగనుండుట, శరీరము పసుప్పువర్ణ ముగన గుట, అగ్మిజ్యాల నక్ష శ్ 
ములు దీపములు ఇవి లేకుండినను ఆవియుండునటుల కింటీకసపగుట ఈలక్షణము 

కలిగియుండును. 

అరై కిఫజో న్మాభలక్షణము. రయ 

కషాదరొ చకళ్ళృర్షి ర ల్పెహాహారవాక్య తా, . 
(పుకామతా రవాః దీతిర్లాలానింఘాణక సు తిః, ౧-౨ 

టెభత్స రిం కౌచవిద్వేపో నిద్రాశ్యయభురాననే, a 
ఉన్నాదో బలవాక్- రాత్రౌ భుక్షమాశ్రే చ జాయతే... ౧౩ 
కఫదోహమునలన జనించిన యుస్మాదరతోయునందు ఆఅరోచక్యు వారలియుగలు 

గట, సంచార ఆవోర సంభొహణములు స్యల్పములుగనుండుట, ్ర్రయందభఖిలాషజనిం 

చుట, ఏకాంతేస్థలమునందు వసించుటకోు డ్రీతీగలుగుట, జొల్లు, వీమిడికారుట, అస్యా 
ముగనుండుట, భారమును ద్వేషించుట్ర, విశేషముగనిద్రించుట, ముఖమునందు వాప్ర 
కలుగుట, ర్మాత్రియందును భుజించినప్పుడును అధికముగ ఉన్మాదము పృకో పించుట, 
ఈలక్షణమయులు కలిగియుండును. 

అం సర్నిపాతబో నాదలతణము. థఆా- 
సర్వాయతేనసంస్థానసన్ని పా తే త్రదాత్మ్మకమ్, 

ఉన్మాదం దారుణం విద్యా త్తం భిపక్పరివర్ష యేత్. ౧౦ 
సన్నిపాతమునలన జనించిన యున్మాదమునందు వాతాద్యు న్మాదరోగములకు 

వేరువేరుగ చెప్పియుండు లక్షణము లన్నియు కలిగియుండును, ఇది మిగుల చారుణ 

మైనది యగసటంజేసి చికీత్సయందు వెర్టీ ంకపుసల యును, 

అ.ఉ, 9 



అధి మనోవ్యాధివలన జనించిన ఉన్మాదలక్నణము థతా- 

ధనకాంతాదినాశేన దుస్పహేనాభివంగవాక్, 

'పాండుర్దీ నో ముహుుర్చుహ్యూక్ హాహేతి పరిజేవతే. ౧౫ 

రోదిత్యకస్మాన్ని య లే తద్దుణా౯ా బహుమన లే, 

శోకక్లిష్టమనా ఛ్యాయకా జాగరూకో విచేష్ట తే. ౧౬. 
ధనము ప్రియురాలు మొదలగు తనఫ మికి_లి (ప్రీయములగు నస్వువులు నాశన 

మగటవలన జనించిన దుస్సహశోకముచే నున్మాదరోగము కలుగును. చొనియందు 

మనుజుండు తెలుపువరముగలవాండై. దైన్యముతో పలుమారు మూర్చను _ జెందుచు హో 
యనియేడ్పుచునుం డును. అకస్మాత్తు మరణమునుజెందును. అయిష్ట్రనస్తువులగుణంబు 

లను పలుమారు స్తుతించును. శోకమువచే పీడింపయుడిన మనన్వ్పుగలవా.డై చింతింపుచు 

నిద్రించకయే తీరుగుచుండును. 

దీ > జురు 2 వీిపెణ శ్యానవదనో నష్ట్రబ్బాయాబ లేంద్రియః, 

వేగాంతశేవి సంభ్రాంతో రక్తాతు_న్హం వివర్ణయేత్ . ౧౭ 
విషసంబంధమునలన జనించిన ఊన్మాదరోగము గలవానికి ముఖము నలుపుజారి 

యుండును. శరీరకాంతి బలము ఇం ద్రియములునునశించును. భ్రమకలునును. నేత్రము 

లెజ్జిగనగును. ఇట్టి వానిని చికిత్స యందు సర్జింపనలయును. 

~అం3 వాతబోన్మాదచికిర్స. రిఆ- 

అభానిలజ ఉన్నా బే స్నేహపానం ప్రృయోజయీత్ 3 

పూర్వ మావృతేమార్లే తు సశ్నేవాం మృదు శోధనమ్. ౧౮ 
వాతీమునలనజనించిన ఉఊన్గాదరోగికి తొలుత న్నేవాసానమును చేయిం-చనల 

యును. వాతమార్షము నడ్డగింపబడియుండినయొడల న్నేహముతో గూడినదిగను మృదువు 

గనునుండు విశేచనౌహభము నిపష్పించనల యును. 

అగి కఫజపి క్రీవోన్యాదచికీక్స. ర్రితా- 

అట ఆహో ణా కఫవీత్తభావే ఒప్యాడా వమనం సవిశేచనమ్, 
న్నిస్ధస్విన్నస్య వ_స్టిం చ శిరసస్సవిశేచనమ్. ౧౯ 

జసు SR 4 అభ ర్తి తథాస్య శుద్ధ దేవాస్య ప్రనాదం లభ తే మనః, 
కళజో న్కాదము, పి త్రబోన్మాదము విరియంసు రోగికి స్నేవాన్వేదకర్మలను 

చేయించి యథా క్క మముగ వమననిరేచనంబుల కొనంగవలయును, (కొఫజో న్యాదమున 

| 
ఇసు 
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నమనంబును, పి తేజో న్మాదంబున విశేచనంబును జేయించనలెననుటి). న స్పికర్మ శిరో 
విశేచనము వీనిని చేయిం చనల మును. ఇటుల చేయుట్ నలన శరీరము కుద్భమై మనసు స్సు 

చ్ర్రసన్నృతను జెందును. 

“ఉన్నాదం న్నేహపసానేన సర్వం పూర్వముపాచేత్ ” 
ఉఊన్మాదరోగము లన్నిటియందును తొలుత స్నేహపానము చేయించనలయును, 

అని చరకమునందు చెప్పియున్నది. 

అధి ఉ న్యాదరోగమున నస్యాంజనములు. థిఖ 

ఇష్థమస్యనువృతె తు తీక్ష్యం నాననమంజనమ్, ౨౦ 

హర్ష ణా శ్వాసనో త్రాసభయ తాడనతర్జ్షనమ్, 

అభ్యాంగోద్య_ర్హనా లేపధూమాక౯- పానం చ సర్పిపః, ౨౧ 

యుంజ్యాత్తాని హ్ శుద్ధస్య నయంతి (పృకృతిం వన, | 

యెచెప్పినప్పకారము చికిక్సచేసియు వాతజూద్యు న్మాదరోగములు నిన్నరించక 

యుండిన తీళ్ల మైన నస్యము అంజనము వీనిని | పృయోగి ంశవలయును, మజీయు సంతో 
హషపటిచుట, నమాధానపజుచుట, ఉలికిపడునట్టుచేయుట, కొట్టుట, బెదరించుట, అభ్యం 

గము, నలుంస, లేపనములు, ధూమపానము), ఘృతపానము వీనిని చేయ నలయును, ఇటుల 

జేసిన యారోగి మనసు నై స్వస్థతను జెందును. 

ఇద్ర వన ్రదరోగమనకు పీంగ్య్వాదిఘ్ఫతము. ta... 

హీంగుసావర్భబవ్చో పె ర్చి పపలాంశె రృ తాఢకమ్. ౨౨ 
సిద్దం సమూ త్రమున్నాదభా తాపస్మార నుత్పరమ్, 

ఇంగన, సెసర్చలవణము, త్రీ తి కటుకములు నీనిని దినుసుకు శంజేషి వలముల 

చొప్పున్న గ హించి నూరి ఒక ఆక ము ఆవు నేతిలోకలిపి ఆందులో నోమూ త్ర త్రీముబోసి 

ఘృృతపాక విధి పక్వముచేసి దానిని ప్పెంచిన ఈ న్గాదము, భూతచాధ, . ఆహస్మారము 

ఇవి హరించును, 

-అురై (బౌ బ్యాహ్మృమ్బు కము, ఈ 

ర్ట పసి పనా స్వరనాద్యొ స హ్మ్ సి వి శ్యుత్ ప్ర ప స్థం చ సాధితమ్, ౨కి 

వోషశ్యామా త్రి త్రి వృద్ద ంతిశంఖప పుమ్చీనృపద్రు, మె, 

సస _పలాకృమిహదరైః కల్కి_తై రకుసమ్మి తై ః. ౨ 

పలవృద్ధ్య ప్ర ప యుంజీత పరం మాత్రా చతువ్ఫులమ్, H 
ఉన్నాదేకుషాపస్మారహరం నంధ్యాసుత ప్రదమ. . 

నాక్స గరస్మ తి మేథాకృద్ధన్యం బ్రాహ్మాఘృతం స షష లేమ, 



ను అష్టాంగపహృ్బాదయ ము. (అ, 

ర్త ట్రేలో జో ళు జ మందూక బృహ్వీ సరస్వతి యాకు స్వరసము (2) సృస్థములు, అనె నెయ్యి (ప డు 

స్థ్రము వీనినేకముజేసీ ఆందులో (త్రికటుకములు, నల్లసుగంధిపాల, నల్ల'తెగడ, దంతి వేళ్లు, 
శంఖపుష్పి, చేలృసంబనేణు వాయువిడంగములు వీనినిదినుసుకు కర్ష చుమొణము చొప్పు 

న గృహించి కల్కముచేసే కలిఫె పక్యముచేసిన నది బ్రా హ్యీఘృతమన[ పడును, దీనిని మొ 
ధటెదినమున 1 పలము, 2 వ దినమున £2 పలములు, తీ పదినమున లీ పలములు, క సదిన 
మున 4 పఠములు నిస్పెంచి, ల్ నదినము మొదలు ర్ పలములచొప్పున నిప్పించుచుండిన 
ఊఉ నాదము, కుష్టువు, అపస్మారంబును హరించును, గొ డాలు గర్భ ముగరించును, నాక్చ 

టుత్వము, స్వరము, స్బృతి, మేథ నీనిని నృద్ధిపరచును, సుగల య్ _సమైనది, 

అర కల్యాణకఘృతము, ధ్రిఆా- 

వఠానిశొలాఖ బ్రెలా దేవదాశ్టైలవాలుకై_ 8, D౬ 

డ్వోసారి 'బాద్దోరజ నీద్టోస్థిరా ఫలినీన తై ః, 

బృహతీ కుష్టు మంజస్టూనాగ కిసర దాడిమైః, 9౭ 

వేల్ల తాళీసపళై క లామాలతీముకళోక్సనై కి 

సద స్తీ 5 నీప పద్మక హిమైః కర్గాంశే స్సర్పిపః పచేత్, ౨౮ 
ప ప్రస్థం ౪ భూతగ గ్ర వోన్మాకకానాస్మారపాళ్నను. 

సోరడుకండూ ప్రశ నో హి గనే జ్యరే. ౨౯ 
అ రెత్రస్ట్థ ప్ర జని వా అవత 

అమేధసి ఫ్రలద్వాచి స్మృృతికామేఒల్పపావ శే. 3౦ 

బలం మాంగల్యమాయుష్యుం కాంతీసాభాగ్యపున్టీ దమ్, 
కలాళ్వణకవిదం సర్పి క్నేగస్టం పుంసవనేవు చ, కిం 
_తిఫలములు, ెద్దపాపర, సెద్దయేలకులు, దేవదారు, కూంతురుబుడమ, (నూగు 

దోస, సుగంధిపాల,నల్ల సుగంధిపాల, పసుపు, మౌనిపసుపు, ముయ్యాకుపొన్న్య, నక్క 

తోశపొన్న్య, ప్రే పే కణము, గృంథితేగరము, చ్రాకుడు, చెంగల్వకోమ్య, మంజిస్ట్య, నాగ 

ఇసరములు, దానిప్తు వాయువిడంగములు, తాళిసప త్రి, పిన్నయే లకులు, జాడే మొగ్గలు, 

నల్లకలువ, దంతి, పద్ముకము, చందనము వీనిని దినుసు కు కర్షప పృమాణముచొప్పున ల్ 

శాంచి నూరి ఒక వస స్థ మావు నెయ్యి లోచేర్చి భృుతపాకవిధిన పక్వముచేసి సిన నది కల్యా 

ఆక ముతనునబడును. భహాతిబాధ, గ్రహబాధ, ఉన్మాదము, కాసను, అఆపస్మార 

ము యము, పారిడువు, దుకీద, విషము, శోఫ, చూవాము, ప్రమేవహాము, స్లారవిష 
ము, జ్వరము ఏనియందును, రెత్రస్సు తృయించినభారు, సంతౌనములేనివార్యు చిత్త భ్రమ 



జ.] ఉ_గ్తరస్థానము. గ్ర 

ముగలవారు, బుద్ధిచెడ్నవారు, మాటలుతడబడి యుండు వారు, స్మతినికోరువారు, జాఠరా 

గీ స్వల్పముగనుండువారు, ఏరిక్రిని మిగుల చోస్టంబు. బలము, ఆయుర్వృద్ధి, కాంతి, 

పుష్టి వీనిని గలుగజేయును, గొడ్రాలికి సంతానమును గలుగజేయును, 

ర్రి మహాకల్యాణక ఘృతము, రి 

నభో ద్విసారివాదీని జలే పశె కక్ 'నింశతిము, 

రసే తస్ని౯ పచే క్పర్పిర్ల పీ షరచతుర్దుణమ్. ఏ9 

ఏశాద్వి పేదా కాకోలీకపిక చ్చూవిపాణిభి, 

శూర్చపర్టీయు తై శేతన్నహాక ల్యాణకం పరమ్. 33 

బృంహణం సన్ని పాతఘ్నం పూర్వస్మా దధికం గుకై ః, 

వ్రూూర్యక్లోకము లో చెప్పియుండు గీతి ఫలములు మొదలు నేడు దృ న్యములనువర్టింది 

సుగంధిపాల మొదలగు (21) ద్రవ్యములను సమభాగములుగ నుదకములోవై చి పొదాన 

శేషముగ కపషాయముకాచి యాక సాయము (4) భాగములు, ఘృతము(1) భాగము, తొ 
లియీత ఆవుపాలు (క) భాగములు. ఇటుల నేకముచేసీ అందులో పిల్లి పీంచర, మేద, ను 

హామేద, కాకోలి, లేయటిదూలగోవిల, కర్కాటకళ్ళంగి, పిల్లి పెసర వీనిని ప, ల్యేకము 

ఒక పలముచొప వ్వున గృ గ హించి కల్కు ముచేసికలిపె ఫఘృతపాకవిధిగ పక్వముచేసిన నదిము 
హాకల్యాణక నృుతమరపడును. కరీరపు హ్రీ ని గలుగ జేయును. సన్నిపాతమునుపోకడచును, 

కల్యాణఘృతమునకన్న విశేపగుణముగలది. 

అధి మహాపిశాచకఘృుతము, థిఆా.- 

జటిలా పూతనా శేశీ చారటీ మర్కటీ వచా, వర 

త్రాయమాణా జయా పీరా చోరకః కటురోహీిణ్రీ 

'కొయస్థా సూకరీ ఛత్రా అతిచ్చత్రా, పలంకషా, ద. 

మహాపురుషదంతా చ వయస్థా నాకులీద్వయమ్, 

కటంభరా వృశ్చికాళ శాలిపర్టీ చ అెర్ధ్రతమ్. వజ 

సిద్ధం చాతుర్ణి కోన్మాద గృహోపస్మారనాశనమ్, 

మహో వై శాచకం నావు ఘృత మేతద్వథా మృతమ్. ౨౭ 

బుద్ధి మేధాస్సృ తోరం "బాలానాం వాంగ వర్గనమ్, 

జటామాంసి, కరక్కా_యెలు గంధమాంసి, మునుగుదానుర, దూలగోవిల, నస, 

కలుక్రానుగు, చిరుతక్క_లి, కాకోళి, కచోరములు, కటుకరోహీణి, ఊసిరిక, సృద్ధదా 

రకము, దనియాలు సదాప్క లక్కు; పిల్లి పీంచర, వీరకాకో లీ, సర్మాత్సీ, సెద్లసర్నాత్నీ, 



ye , జ 

0 అ ప Ba ర గ హా దయ ము, (అ, 

గొంతెమనోర్కు తేలుమతికట్టు, ముయ్యాకుపొన్న వీనిని సమభొగ ములుగ గృహించి నూరి 

ఆవు నేతి లోకలి పిన్ఫుత పాక విధిగ పక్యముచేసిన నదిమహామె శా చకన్ఫుతమనయుడును. అమ 

తతుల్య మైనది. బుద్ధి, దారుణాళ క్రి, స్మృతి వీనిని గలుగ జేయును. బాలుర యంగము 

అను నృద్ధిపరచును. 

-అర్రి ఊస్మాదహారన రి, ర్రితా- 

బ్రాహ్మీమైంద్రీ, దీం విజంగాని నాహం హీంంగు జటాం మురాం,. 

రాస్నాం వశల్యాం లశునం విషఘ్నీం సురసాం వవాష్, 

జ్యోతిష్మతీం నాగవిన్నామనం తాం సవారీతకీమ్. 9౯ 

కాచ్చిం చ హా స్తిమూా ల్రేణ వీష్ట్య్వా చ్భాయావిశ్ మతా, 

ర్తి ర్నస్యాంజనా లేపథూ పై రున్గాదసూదనీ. రం 
మంగడూక బ్రహ్మా (సరస్వతియాకు), పిన్నపాపర, వాయువిడంగములు, శ్రీకటు 

కములు, ఇంగున, జటామాంసి, మురయను గృంథ్యము, సన్నరాన్న్మము, చెన్ఫ చెర గడ్డ, 

వెల్లుల్లి, అతినస, తులసీ, నస్క మెరపుతీగె (మాల్కి_౦గీని)) నాగదంతి, దూలగొండి, కర 

గాయలు, సారాష్ట్రికము (అనంగా తువరిమన్నుు), వీనిని సమభాగములుగ గహీంచి 
ba మూ త్రృముతోనూరి న ర్తిచేసి నీడనెండించి దానిచే నస్యము అంజనము సోలేపము 

ధూసము వీనిని చేయించిన ఊన్మాదము హరించును, 

అర్ర ఊ న్మాదహర న్వే దాఖ్యం-గాదులు, Ye 

అవవీడాళ్చ వివిధాః సర్గ పాః స్నేహసంయుతాః, 

కటు తై లేన చాభ్యంగో భఛ్యాపయచ్చాస్వ్య త్మద్ర జః రోం 

సహీంగు స్తీశ్ళధూూమశ్చ సూత్ర స్థానోదితో హీతః, 

నానావిఫ అసపీడ స్వేదములు, ఆననూనెచే అభ్యంగము, ఆవాలచూర్భమును గొ 

ట్రములోపోసి ముక్కులోనునిచి నోటితో ఊదుట, సూ త్రేస్థానములో చెప్పియుండు 

ఫేక్షధూమమును ఇంగున సహితముగ ప్రయోగించుట వీనిని ఉఊఉన్మాదరోగమునందు 

చేయనలయును, 

అధి ఊన్మాదరోగ హరభూపాొదులు, థ్రిఆకా 

శృగాలశల్యకోలూకజలూకావృపుబ_స్తజె 8, | రోం 

మూ, త్ర పీ _త్తృళకృల్లోమసఖచర్మభి రాచ శేత్ , 

భూపధూమాంజనాభ్యంగప్ర ప చేహూపరిపే.చనమ్, లో 
నక్క, ముంశ్లేపంది, గుక్గగాన, రాక్రులయంశుసం చరించు నొకవిగమెశ స 
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యొద్ద, గొెప్త వీనియొక్క మ్యూత్తేము, సత్తమ మలము వెండ్రుకలు గోళ్ళు చర్మము 
వీని చేధూపము;, అంజనము, అభ్యంగము, పట్టు, పరిషేకము వీనిని ఊ న్మాదరోగమునందు 
చేయి౦-చనలయును. 

=అర్రి వాక శేప్మోన్మాదమునకు ధూపము. రిఆా- 

ధూపయేత్ప్సతశతం చైనం కగోమై ఎన్రీస్తు పూకిభిః, 
దాక న్లెప్మాత్మ కే (ప్రాయః 

వాత శ్లేష్మ మునలన జనించిన యున్మాదరోగమునందు  దుగంభముతోం గూడి 
యుండు కుక్క_మాంసము నోమాంసము మత్స ములు వీనిచేత ధూవము వేయనలయును. 

అర్ర పితోన్మాద చికిక్స. థ9ఆా- 

సె త్తికే తు ప్రశస్య శే, లోక 
తి కకం జీవవీయం చ సర్పిః స్నేహశ్ళ్చ మికృకః, 

శీశిరాణ్యన్న పానాని మధురాణి లఘూని చ, ర 
విభ్యేచ్చిరాం యథోక్రాం వాతృప్తం మేద్యామిషస్య వా, . 
నివాతే శాయయేదేనం ముచ్చ శే వతివి భ్యమాత్ . రః 

పి_ర్తేమనలనజనించిన యున్మాదమునందు తి _క్షకభ్ళుతము, జీననీయ ఘృృతము, 
యమకన్నేహము వీనిని నిప్పించవలయును. శీతముగను మధురరసముగలవిగను లఘువుగను 
నుండు నన్నపానాదుల నిపష్పెంచసలయును. మటియు సిరావివ్య ధ్యాయములో  ఇెప్టి 
యుండు చృకారము సీరనువేధించనలయును. మదకరమైన మాంసమును తృ ప్రిగ భుజిం 
పంజేసి యాయు న్మాదరోగిని గాలిలేనిస్థలములో పరుండునటుల చేయనలయును, ఇటు 
లచేసిన బుద్ధిభమము నిన_రించును. 

-“ర్రె ఉఊన్మాదకమనోపాయము Od 

ప్రశీప్యా౭_సలిలే కరా శోషయేద్య్వా బుభుతుయా, 
ఆశ్వాసయేత్సుపహృూ _త్రంవా వాన్వైన్టి ట్ర ర్భార్థసంహృ్నితె 8, 'రో౭ 
(యటూ/యాదిస్టవినాశం వా దర్శయేదద్భు తాని నా, 
బద్ధం సర్షపతేలా క్షం న్యస్తం వోత్తానమాతవే. ళో౮ా 

క వికచ్చా ్ట౭_థవా త్ర పెగోవ్చాలె లజలై స్ప ఫ్ర శేత్, 

క శాభి సాడయిత్వావా బద్ధం శుభ వినివీ వేత్ . 'రోణా 
అథవా ఏతళస్తాళ్మజ నే సంతమసే గృహే, 
సశ్పణోద్ధ్భతదం స్తే ణ దాంలైైన్సింపో ర్లజైశ్ళ తమ్. ౫౦ 
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రి 

అథవా రాజపుుుసషూ బహీనీ షల సుసంయతమ్, 

భాపయేయుర్వభేవై నం తర్ణయంతో నృపాజ్ఞ యా. సం 

"జీహాదు! ఖభయేభ్యో వి హీ పరం (ప్రాణభయం మతమ్, 

"లేన యాశి శమం తస్య సర్వతో వ విప్టుతం మనః. స్త్రి 

నీద్ధా క్రియా ప్రయో జ్వేయం దేశ కాలాద్య వేశతయా, 

ఉన్నాదరోగిం ఉదకములేనిబావిలో త్రోసి ఆశలిచేశు ష్కి_ంచునటుల చేయన 

లయును. లేక న్నేహితులు ధర్మార్గ స హీతముగనండు నచనములచే సమాధాన పరచనల 

యును. తేక యిష్ట్రద్రన్యబ ంధు ని సాళమును వఇెస్పనలయును. లేక ఆశ్చర్యములనుచూపి౦ 

చనలయును. లేక ఆవాలనూ నెను శరీరమునకు లేపనము చేసి కదలకుండునటుల కట్టి యెం 

డలో చెలికిలపరుండునటుల చేయవలయును. లేక దురదగొం౦డియాకును శరీరమును రాచ 

వలయును. లేక ఇనుము నెట్టగకాల్సి శరీరమునకు తాకించనలయును. నూ నెనుగానిఉ దక 

మునుగాని చక్క_ంగకాచి శరీరముపై పోసెదమని చెప్పనలయును. లేక కొరడావే కొట్టి 

కదలకుండాకట్టి పల్లము లో శ్రోయనలయును, లేక ఆయునము, రాయి, జనము ఇవి 

లేకుండునదియు, శీ(కోటిగ నుండునదియ్యునెన గృహములో క్ర త్రో యనసలయును, తేకకోర 

లుతీసి నపాము చేతను, కికవే చేస్వాథీనములుగనుండుసింవాము శో లేను, ఏను(గుచేతను, బెక్షరిం-చ 

నలయును. లేక రాజళటులు చెటి కితీసి కొనిపోయి అనయనములను కోదలకకట్లి రాజు 

నిన్నుచంపునటుల ఉఊ_ర్తీకవు చేసెననిచెప్పి నిన్నుచంపెదమని బెదరించనలెను ఇటులచేసిన 

శరీరదు$ఖ భయములకన్న న ప్రాణఛయము |పృబలముగనుంశుటనలన రోగ్గిమనస్సు మిగు 

అభయపడి స్వస్థతను ఇందును. వెచెస్సిన చికిత్సలను దేశకాల బలాదుల ననస౦ంచి 

చేయనలయును. 

-అ౮ ఆదివోన్య్మాద సమనోపా యము. థఆా 

ఇస్టద్రవ్న్గవినాశాత్తు మనో యస(ోపవాన్య శే. %3 
తస్య తత్పదృశప్రా _వీస్సాంత్వాళ్వాసైశ్సమం నయీల్ , 

మనుజున కిష్టద్యన్యములు నశించుటనలన మనస్సు చెడి ఉన్మాదరోగముకలుగును. 

అట్టివానికి మరల నాద్ర,వ్యాదులను గాని వానికిసమములై న నస్తువులనుగాని లఖింపంజేయ 

సలయుిను. (ప్రీయనచనములచె సమాధానము చెప్పనలయును, ఇటులజేసిన యాయున్నా 

దరోగము శమించును. 

రి కామాదిజో నా దక మనోపాయము. ర 

కామకోకభయ కో ధవాశే న్యాలో భసంభవాక్. సర 

పరస్పర ప్రతిద్యందై (శేభిశేన శమం నయేత్, 
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కామము శోకము భయము కోపము సంతోషము అసూయ న లోభము ఫీనినల్ల 

జనించిన యునా్మాధదమును హరస్పరవిరోబ్ధములై న వె పికామాగులచే | నంగా my 
జనించిన యున్మాదమును శోకభయా : సలచేతను, ఫ్లోక్ర్గ యాదలవంన జనింఛిన యున్నా 

దమును కామూదుల చేతను) కోమింపంజేయనల3ును. 

అథి భూతబోన్మాదధచికిక్స లత 

భూ తానుబంధమిోకేత పోక కృలింగాధికాకృతిమ్. ౨౫ 
యద్యున్మా దే త్శ్రః కుర్యా చ్ఫూతనిర్చిష్ట మవవమూాపషథధమ్, 

నిదానోవ దృవాదులు వాతజాద్యు న్మాదములకు న ప్పియుండు లక్న్షణములకంటు 

ఊన్యాదరోగమున నథికముగనుండినచో నది చేవాదిభూతసంబంధిమువలన జనించినజని 
తెలిసికొని దానికీగూత పృతి"షే పేధాధ్యాయము లో చెఫ్పియుండు చికిత్సలను చేయనలయును, 

=శ్రా(్రి భూతబో నాదమున బలిడానము. రిథా- 

బలిం చ దద్యాత్సలలం యావకం స క్ఫవిండికామ్. ఎఇ 
న్నిగం మధురమాహారం తేండులా౯ రుధిరోశ్నీ తాళ, 
పక్యామకాని మాంసాని సురామైరేయమాసవమ్, సై 
అతిము క కృస్య పుష్పాణి జూ త్య్వాస్పహచరస్య చ, 

చతువ్పే గవాం తీ నదీనాం సంగమేషు చ. ౫౮ 

చేవాదిభూతములనలన జనించిన యునా శ్రదమునందు మాంసము యానకాన్నము 

నరిపేలసి ండియుంటలు, స్ని స్థముగను మధురముగను ఉ ండునన్నము, రక్తములో రడుపం 
బడిన బియ్యములు,పాకము చేయ లబడినవియు పచ్చివిగనుండునవియు -2నెన మాంసములు, 
సురామైరేయము ఆసవము అనుమద్యములు, మళ్లివ్రూలు జాజిపూలు గోరింటుప్రూలు ఈ 

వస్తువులను నలు త్ర నలు కలయుస్థలమునందును ఆవులు సం చరించునట్టి మార్లమునందును 

రెండునదులునేరు పృదేశమునందును బలి నొగంగవలయును. 

అధి ర న్మాదానుత్న్సే త్తికారణమయు రతా 

నివృత్తామిషమద్యో యో హీతాశీ ప్రయతళ్ళుచిః, 
నిజాగంతుభిపన్న్మా దై స్పత్త్వవాన్న స యుఖ్య తే, ఫరా 

మద్య మాంసము లను నరించినవాండును, హీ తాహోరములను భుజించువాండును, 

జి లేం ద్రియుంశును, పరిశుద్ధుండును, సత్త్వ్వగుణముగలవాండు నెన నునుజానియ౭దు 

వ్రూర్యో క్తములై న యున్మాదరోగము లెపుడును జనింప చేరవు, 



ల ఘా 6౫ హో దయ ము, (అ, 

_=శబ్రధ్రి ఉన్మాదనిప్ప త్లిలక్షణము. dt 

పృసాద ఇంద్రియార్థానాం బుద్ధ్యాళ్మమనసాం తథా, 
జం క కాడ ప్ భఛాతూనాం ప్రకృతిస్టత్వం విగతో న్మాదలవ్ష.ణమ్. జం 

వత్వురాద్ం ద్రీయములు బుద్ధి మనస్సు ఇవి పృనన్నములుగనుండుట్క వాతౌధి 

దోషములును రసరకాదిధాతునులుశు, స్వభొనముగనుండుట ఇవి యున్మాదరోగళమన 

అతుణంబులు. 

| మంద దయ రు శంక ఇది అ హ్రాంగహృ్బదయమునందలి ఊ_ల్తీరతంల్తేమను 

ఆ అనయధ్యాయము ముని సెను, 

రై గర 



రి] 

శ్రీరస్తు 
అద అద ఆలి 
సఫనుూ ధ్యాయము, 

య లానపటే శక్యము... 

అవ ఉన్మాదాపసారరోగములకు చికిత్సలు నమానములుగ నుండుట జేసీ 
ఉన్మాద పృతిచేధాధ్యాయ నిరూపణానంతర పస్తారపతిశేీ తిమేధాధ్యాయము చెప్పబడు 

అపస్మార ప్ర ప్రతి. ఎధాధ్యాయప్రారంభ ము, 

నూ. అభ చవ మ్మం ప్రతిచధం వ్యాఖ్యాస్యామః' 

ఇతిపూ స్మాహురా,_త్రైయాదయో మహర్ష యో, 
ఉన్మాద పృతిపేధాధ్యాయ నిరూపణానంతరము అస సారరోగ చికిత్సలను బోధిర 

చునట్టి అప పస్తార ప, ప,తిషేభమను నీయధ్యాయమును వినరించెదము, 

“<0 ఆపస్తార సంప్రా, ప్పిలతమణము. రజ 

స్మృత్ట పాయోహ్యాపస్మారస్స హి సత్త్వాభిసంప్ల వాత్ , 
జాయ తే౭._భిహే చి కే చింతాశోకభయాదిలిః, ౧ 
ఉన్మాదవత్స /కుష్వితే తె లేక్స్ లీ . తజేవాగతె టేర్మలైః కి 

వాతే స క హృది వ్యాూ E సంజ్ఞావాహిషు "వు చ ~_2 

త మో విశన్మూఢమతిః బీభత్సాః కురుతే క్రియాః, 
దంతాళా ఖాదక్ వమకా ఫేనం వాస్త పాదా చ విశీషకా. ౩ 
పళ్యన్నసంతి రూపాణి ప్ర ప్రస్థలక్ పతతి శీతౌ, 

విజిహ్మ్ల్మశీ భవే దోవ వజగే కీశే ఏబుద్ల దృష్టే. అ 
కాలాంత రేణ స పున్నక్సెవమేవ విచేష్ట కే, 

స్మృృతినశించుబ అసస్తారమన(ుడును, ఉన్యాదరోగమపలె శారీరమానసదోపషం 

బులు ప్రకోపించి సక్వగుణమునుచెరచి హృదయమును, సంజ్ఞావాహి స్రోతసు అను 

వ్యాపించినయెడల మనుజునికీ చింతే శోకము ఫయము మొదలగువానిచే చిత్తేము 
వ్యాకులతను జెంది బుద్ధి సత్వగుణంబును నశించును. అందువలన నప స్థారరోగము జనిం 
చును, ఇన జనించినర్ శచీ మనుజుండ్లు మాహాయునుశెంది జ్ఞానకాన్యులరై నిరిగెల్రే దభ 



76 అషఘ్టాంగవ్యృాదయ ము, (అ, 

లగు కృత్యములను జేయుటయే-గాక పంక్లను కటకటకొరుకుచు నురుగునుకక్కుచు హస్త 

పాదములను విదలించుదు అసత్యంబులైన రూపంబులను జూచుచు ముడిచికొ నియుండు 

చేతృములు కనుబొమలును గలవాండై భూమింబడును. దోహవేగము శ మించినతోడచే 

ప్రూర్యముసలె స్వభావమును జెందును. కొంతకాలము గడచినపిదప మరల నిటులసే మూ 

ర్పావికారములను చెందును, 

ప్రి చతుర్విధాపస్తా సారలక్షణము రతా 

అపన్మార శతు kl వాతా ది ద § ర్నిచయెన తు, ఫో 

ఆపసా కరము వాొతజము పె తేజము శేష్మజము సన్నిపాతము ఆని “నాల్జువీధము 

లుగ నుండును. 

-. ఇద్ర అపస్మారపూర్వమాప వలతృణము. ధ్రితా 

రూపముల్పిశ్చమా నే2_ స్మి క హృత్క_ంపళ్ళూన్య తా భ మః, 

త్రమసో దర్శనం ఛాష్ట్రనం. భూ/వ్యుదాసోఒ లీ వై కృతమ్, జ 

'అశబ్ద శ్రవణం స్వేదో లాలాసింఘాణక స్తు తిః, 

అవిపాకో౭.రుచిభా రా కుమ్యూాటోపో బలతయః. ర్ల 

నిద్రా,నాశోం౭_గమర్చ _స్ఫృట్ స్వవ్నే గానం సన ర్లనమ్, 

పానం మద్యస్వ తైలస్థ తయోశేవ చ మేహనక్. ౮ 
టోొమ్మువణ(కుట, ఏమియు చెలియకుండుట, శ్రమించుట, చీకటి గమ్ముట, 

చింతపడుట, కనుబొమలు నేత్రములు నివి వికారమునుజెందుట, శబ్దము వినకుండుట, 

వమటపట్టుట, జల్లు, చీమిడి యుకారుట, భుజించినయావోరము జీర్ణము కాకుం డంట, 

అరుచికలుగుట, మూర్చవచ్చుట క డుపునందు గడబుడయని శ బ్బమగుట, బలము ఈయిం 

చుట్ట నిదుర లేకుండుట, సర్యాంగములయందు నొప్పెకలుగుట, దప్పి జనించుట,స్వష్ట్ట 

మునందుసంగ్షీతన_ర్రనము, లొనర్చుటయే గాక మద్యపాన తేలపానములనుచేయుట, స్పష్ట 

మున౦దు మద్య తేలములు మూ త్రేమువెంట వెడలుట ఇవి అపస్యారరోగముకల్లుటకుముందు 

జనించు ఫూర్వరూసపంబులు, ; 

రి వాతేబాపస్మారలక్షుణము. ధియా 

తత్ర వాతాత్సు ఏరక్స్ళ్ళ ప్రపతంక్చ ముహుర్ముహుః, 

అపస్మరతి సంజ్ఞాం చ లేభశే విస్వరం రుడ౯. ల్లా 
ఉల్పిండి కామన స్రసితి “ఫీనం నమతి కంపే, 

. ఆవిధ్యతి నిరోదంతొ౯ దళ త్యాధ్య్భాతకంధరః, ౧9 



ర] ఉత్తరస్థాన ము, 77 

పరీతో విశ్నీపత్యంగం విషమం వినతాంగుళిః, 
రూతుశ్యా వారుణాశీ త్వజ్న ఖాస్టః కృష్ణ్టమావ తే. ౧౧ 

చపలం పరుషం రూపం ఏభూపం వికృతాననమ్, 

వాతజాపస్మారరోగమునందు తొడలు అదురుట, పలుమారు భూమిమైంబడి మూ 

ర్భృనుజెందుట, మరల వికారస్వరముతో నేడ్చుట, వ్రజ్ఞనుజెందుట్క న్మేత్తములు నిట్ర, 
బొడిచికొనియుండుట, నిట్టూర్నువిడుచుట, నోటియందు నురుగ కారుట, వణకోట ఈ 
లక్షణములతోోగూాడ మైమరచును. నుటియు నీరోగి శిరమును భూమిైై కొట్టికొనును. 
పండ్డుకొరుకును, 'మెనయుబ్బి యుండువాలండై నలు ప్రక్క ల యనయనముల విదిలించును, 

సంకరగనుండు వేళ్లుగలవాండుగ న్మేతృములు చర్మము నఖములు ముఖము ఇవి రూక్షము 

లుగ నల్లగనుండువాండుగ నగును, నల్లగ క్రూరముగ చంచలముగ వికారముఖముతో 

గూడినదిగ వికారహాూపము గలదిగనుండు నాకార మతనికంటి కగపడును. 

అర్ర పీ _క్రీజాపసారలక్న ణము Ode 

అప్రస్మ్మరతి వీ వీ లేన ముహూస్సజ్ఞం చ విందతి, ౧౨ 

వీత్రఫీనాశ్నీవ క్రత్వగాస్ఫాలయలి మేదినీమ్, 
ఖై రవాదీ _ప్పరుషితయాపదర్శీ తృషాన్వితః . ౧౨ 

పీ_త్రేమునలన జనించిన యప స్థారమునందు పలుమారు మూర్భను జెంది మరల 

(్రుజ్జినుజెందుట, నురుగు నే నేత్రములు ఏ ముఖము చర్మము ఇవి పసుపునర్జ ముగనుండుట, 
భూమిని చేకులతోకొట్టుట, కూిరముగ రూకుగనుండురూపము కంటికగుపడుట, 
మిక్కిలి దప్పి ఈలవణములు కలిషీవు ందును. 

అరి కఫ జా పసారల క్షణము హా 

కఫా చ్చి రేణ గ్రహాణం చిశేణై న విబోధనమ, 

sy దీ షక న చేప్టాల్పా భూయస లాలా కుక నేశత్రనఖాస్య తా, ౧౮ 
గాం 7 చున భరూపదర్శిత్వం 

చరకాలముమో (ద్ద మూర్శ్చృగలుగణట, ఆమూర్చ చిరకాలముమో (వ నిని రించుట, 

పా_స్తపొదాదులను కొంచెముగ కదలించుట, విశేషముగ బొల్లుకారోట్క చేత (తృీములు 

నోళ్లు ముఖము ఇవి తెల్లగనుండుట, తెలుపువర్భముతోో 6 గహాడినరాపము కంటికసపడుట 
ఈల కణములు కఫ జాపసారమునందు జసించును, 

ఎమై(ర్రి 'సన్నిపాతా పస్తారలతృణము = 

సర్వలింగం తు వర్జయేత్ , 



/౩ అస్టాంగపహ్భృాూవ్ య ము. (అ, 

సన్ఫిపొతేమునలన జనించిన యపసారమునందు వాతజాద్యపసారములకు వేరు 
ధీ వా "వేరుగ చెప్పియుండు లతృణములన్నియు కలిగి శయుండును. _ ఇది అనాన్యమగుటనలన చికి 

తృయందు సర్జింప6దగినది. 

గ్ర అపస్యారసామాన్యచికిక్స, de 

యు 
ఉహ ల ధీచి_త్తహృన్టానాం వ్యాక ఎబోధనమ్. ౧౫ 

గ్. ర్యా దపస్మా శే కర్మభి ర్వమనాదిభిః, 

ఎేనిచేప్పిన చొప్పున నపస్థారరోగస్వరూసములను గు శ్తెటింగి దోషములచే నావ 
రంపయడియుండు బుద్ధి మనస్సు హృదయము సోతస్సులు వీనిని తీక్షములుగనుండు 
సమనవిశేచనాదికర్మల చే కశుద్ధిపణ చసలయను, 

అర్ర వాతాద్యపసారచికిళ్స. రధఆా- 

g 9 స “వా టి వాతికం నృభోయి ఫ్టైః ప త్తం ప్రయో విరేచనై 8, ౧౬ 

శైమ్మికం నమసప్రాయైరపస్మారముపాచ శేత్ , 
యై 

వాతీజాసస్మారమును న_స్టెకర్మలచేతను, పి_క్రేజాపసారమును విశేచనముల చేతను, 
శేష్మజాపస్మారమును సమనంబులచేతను ప్రాయికముగ చికిత్స జేయనలయును, 

శత్రుం అపస్తారమునకు సంశమనయోగములు, ఆ. 

అస అగ ఉట 9, Ket సర్వత స్తు విశళుద్దస్ట సవ్యుగాశ్వానితస్య చ, ౧౭ 

అపస్మారవి మో మారం యోగాక సంశమనాక్షా శ్చణు, 
యెనిచెప్పినవిధంబున వాతజాద్యపస్తారరోగము గలవానికి న స్టీవిశేచన పమనాది 

కర్మలను ఆ యారో గానుగు+ముగను, యథా కృమముగను చేయించి సేయాదికాంబజిక 

ముల భుజింపంజేసి పిదస ఆపస్తారరోగము శమించుబకై ఉ _ల్రేరత, చెప్పంబడ్గు కుత 
పానాదుల నొసంగసలయును. 

అర సంచగన్యఘృుతము రఆా- 

AOR హా ఇ (2 గోమయస్వరసటి రదధిమూ కై. 9 ఎ్రశీం పహావిః, ౧౮ 
అపస్మారజ్వరో న్థాదకామాలాంతక రం విజేత, 

ఆవుయొక్క_ పేండరసము పాలు “పెరుగు మూత్రము నెయ్యి వీనిని సమభాగము 
లుగ చేర్చి ఘృతపాకవిధీ ప్రకారము పక్వ్పముచేయనలయును, ఇది పంచగవ్యహ్భుతమనం 
బడును, దీనిసేనననలన అపస్మారము జ్వరము ఉన్మాదము కాముళలయు వారించును, . 



ర్] ఉత్తరస్థాన ము, 70 

కలిగి మహాపంచదగ న్యభ్బుతము. yea 

ద్షోపంచమూాలీ త్రి ఫలా ద్వినిశాకుటజత్వచః. ౧౯ 
స_ప్పపర్హముపామార్లం నీలినీం కటురోహిణీమ్, 
శమ్యాకపువ్క_రజటాఫల్లుమూలదు రాల ఫె, ౨౦ 
ద్విపలాస్పలిల దో జే పకా పాదానశేవీ. లే, 

శ్రార్టీ పాఠాధకీకుంభానికంభవ్యోవరోహీమై.. ౨౧ 
(0 ॥ 

మూ రాళ్ట్రభూతికభూనిం బశ యనీసారి బాద్వమె, 
మదయంతృగ్నినిచు లై రమాంశె స్పర్పిపః పచేత్ . ౨౨ 

ప్రస్థం తద్వద్ద )వై*ః పూరైైప్టా పంచగవ్య మిదం మహత్, 
జ్వరాపస్మారజఠరభగందరవారం పరమ్. ౨3 

zh ఖార్మః కామలా పాండుగుల్మ కాస గ హాోపహమ్, 

దశమాలములు, త్రిఫలముల్పు పసుపు, మ్రానిపసువు, కొడిసెపట్ట, ఏడాకులపొ 
న, ఉ త్రశేణి, నీలిచెట్టు, కటుకరోహిణి, కేల, ప్రుస్కు_రయాలము, జటామాంసి, ట్రై 

హ్మా మేడి వేళ్ళు, శేయటిదూలగోవిల వీనిని దినుసుకు 30డుసలములచొప్పున గృహీంచి 
దో ఇపృ్కమాణ ముదకములో వైచి నాల్లన భొగము మిగులునటుల కషాయముకాచి అం 
దులో గంబుభారంగి, చిరుబొద్ది, కందులు, తెగడ, నల్ల తెగడ, (త్రీకటుకములు, కామంచి 
గడ్డి, బాగ, చిప్పగడ్డి, నేలవేము, కరక్కాయిలు,సుగంధిపాల, నల్ల సుగంధిపాల, చితీమా 

అము, మదయంతి(అనంా రున్లె) , నీరు పృబ్బలి వీనిని దినుసుకు కర్ష పృమాణము చొప్పున 
గ్రహీంచి కల్కముచేసి కలిపి ఆవునెయ్యి, గోమయరసము, ఆవుపాలు, ఆవుపెరుగు, 
గోమ్యూ తృము వీనిని దినుసుకు ఒకప్కస్థమునొ సన చేర్చి ఘృుతపాకవిధి పృ కారము పక్ష 
ముచేసీన నది నుహాపంచగన్య ఫృుతవునంబడును. జ్వరము, అపస్మారము, ఊఉదరరోన 
ము, భగం దరము, శోఫ, అర్భస్సు, కామిల, పాండుకోగను, గుల్మము, కాసము, గ్రహ 

లాగ వీనిని నిశేషముగ పోకడచును. 
-అ3 అఆపస్మారరోగమునకు వా హ్మ్మ్యాదిఘ్ఫుతము. 9ఆా- 

రం పలక గదీ ఇ _బ్బాహ్మోరసనణాకుష్థశంఖపుష్పుశ్ళతం ఘృతకొ. ౨౮ 
పురాణం మేధ్యమున్నాదాలశ్ము వ్రిపస్మారపాష్మ జిత్ , 

ప్రాశడియైన ఆవుచేతిలో సన స్వతియాకురసము, నస్క చెంగల్వకోష్టు, శంఖ 
పుష్ప పీనినిచేర్చి విధిప్రకారము సక్వముచేసి యిప్పించిన ఉఊన్మాకరోగమ్యు ఆప 
స్మారకోగము, అలక్ష్మీ ఇవి తొలంసను, ధారణాళ క్రి గలుగును, 



ర్త అష్టాంగప్యృూదయ ము. (అ, 

అరి అపస్మారమునకు జీవనీయఫ్య్బుతము. గా 
ఒక అనం అక ఒక ఒప థి ఒభ లేలప్రస్థం ఘృత ప్రస్థం జీనసీమైః పలోన్ని తైః, లో 

వీరద్రో ణే పచెల్సిద్ధ మసస్మారవి మోత.ణమ్, 

నువ్వులనూనె ఒక్రుస్థము, అవు నెయ్యి ఒక పృస్థము, జీసనీయ గణ ద్రవ్యచూ 

రము దినుసుకు ఒకపలము. వీధిని ద్రొణప్రృమాణముగల ఆవుపాలలో వ్లర్చీ భ్ఫులతపాక 
విధి పృకారము సక్వముచేసి యిప్పించిన అపస్మారరోగము హరించును. 

రై అపస్మారమునక కాళ్ళగ్యఫ్కుతము. ఆయా 

కంసే శీ శేశురసయోాః 'కార్ళ్మ ర్చైఒష్ట్రగుణే రస్పే, ౨౬ 
కార్షి నై ర్లీననీయెశ్చ సర్పిః ప్రస్థం విపాచయీత్ , 
వాతీవీత్తొ దృవం వీ ప్రమపస్మారం నివాంతి తత్. ౨౭ 

చెఅకురసము ఒక ఆఢకము, ఆవుపాలు ఒక ఆభక్ము, నేలభమ్ముడు రసము 
ఎనిమిది పృస్థములు, ఆవు నెయ్యి ఒక్క పృస్థము, ఇటుల నీ దృస్యముల నొకటిగచేర్చీ అందు 

లో జీననీయగణ ద్రృశ్యములను దినుసుకుకర్ణ ప్ర మాణముచొప్పున గృహించి కల్క_ముచేసీ 
కలిపి ఘృతపాకవిధిగన పక్వముచేసి పానముచేయించిన వాతవీ త్తీమునలన జనించిన అప 
స్మారరోగ మతిశీఘంిముగ హరించును. 

=ఇగ్రి అపస్మార హరశ్షీరము. థఆా- 

తద్వ త్కా_శవిడారీశ్సు కశ క్యాథళృ్ళతం పయః, 
కాళనడ్డ , నేలగుమ్ముడుగడ్డ, చెరకు, కుశగడ్డ్ వీనిని సనమఫాగములుగ నుదకము లో 

వైచి పాదానశేహముగ కహియము కాచి నడియగట్టి అందులో ఆవుపాలు బేర్చి చక్క_ 6 

కాచి పానము చేయించిన అపస్మారరోగము హరించును, 

-అ౦ం అపస్మారమునకు కూశ్మాండఘ్బుతము. థ్రిఆా- 

కరాశ్నాండస్వర సే సర్పిరస్టాదశగుణే శృతమ్. ౨౮ 
య్ట్యికల (గదుపస్మారహరం ధీవాక్స ఏర ప్రదమ్, 

గుమ్ముడురసము ఎనిమిది ృుస్థములు, ఆవునెయ్యి ఒకప్పస్థ ము ఇటుల నీళండు 
ద్రవ్యముల నొకటిగచేర్చి అందులో అతిమధురకల్క_మును కలిపి విధి పృ కారము పక్ష 
ముచేసీ యిస్పించిన అపస్మారరోగము శీఘమగ వారించుటయే గాక (సక్ _స్టమయిన 
బుద్ధి, వాము, క ంకస్ఫురము ఇవి స్పుటములుగ నగును. 

~ఇర్రి అపస్మారమునకు నస్యము de. 

కక్సిలానాం గవాం వీత్తం నాననం పరమం హీతమ్. 9౯ 



త్ర] ఉత్తర స్థానము, dl 

కస్ఫగాల బిశాలానాం కీంహోడినాం చ పూబతీమే, 
కపిలనర్భముగల ఆవుయొక్కొ.. పిిళ్తముచే నస్యముచేయించిన అపసారరోగీ క 

మిగుల పీతేముకలుసను. మజీయు కుక్క_ నక్క_ పీల్లి సింహము షీనిఫి ర్హమలు ( ఆపస్తార 
శి “/ వ్ గనులకు నస్టకర్మ యందు కడు శేష్థ ములు. 

-శప్రు(గ్రె ఆఅపస్థారమునకు నస్యాగ్యాంగలైలము, ధయ 

గోఢానకుంనాగానాం నృషభర్హ గవామవి. 90 
వీ శేషు సాధితం తె తలం న శ్యే2. భ్యంో చ కస్ట లే కే 

అపస్మారరోగలకు ఉడుము, ముంగీస, సర్పము, యన్న; ఆవు, ఎలుగుబంటీ 

)ని పి క్రీములను నువ్వులనూనెలో వైచి కాచి నస్యాళ్ళ ్రంగములయందు వ్రయోగీంచ 

ల యును. 

-అధ్రి అపస్తారమునకు త్రిపలాదితైలము. రిఆా- 

త్రిఫలావ్యోషవీఠద్రు, యవయారఫణిజ్ఞకై , 3౧ 
శ్యామా పామార్షకారంజబీకై 3 సైలం “నిపాచితకు,. 
గి సమూ త్రై హీతం నస సకం చూర్ణం నా వ్యాపయేద్భిపన్ . 5_౨ 

నువ్వులనూనె భాయ, గొ స్పైమ్మూశే శ్రమ నాలుగుభౌగములు వీనిని ఒకటిగా 
లివి అందులో నల్ల సుగంధిపాల, ఊ కేశి, కా రొనుగువిత్తులు, తి శ్రీశలముళు, త్రికటు 
ములు, దేసదారు, యనకొరము, మరునము వనన సమభాగములగ x గ్రప్ంచి కల్కము 
సీ కలిపి తైలపాకవిధానంబున పక్యము చేసీ అపస్థారరోగ్షిక్షి న నస్యము ఎ చేయించిన తేక 
తశ. గ్యచూర్ణ్మమును గొట్టములో నుంచి ఊఉ న్మ్యాదాపస్తార రోసలయొక్క... 

"సీ కాద్యారములయంను ప్రథమనమువేని నను హీతముకలుగును. 
0 అప స్థారహరధూ మము. de 

నకులోలూకమార్లారగ్ళ ధ కీటాహికాకకై 3, 
తుండై ః పక్షైః పురీె. యశో ధూమమస్య ప్ర సయోజయేత్. 33 

ముంగిస గుడ్గగాబ, పిల్లి వినిమలములు, గుడ్డగాబ, గద్ద, కాకీ వీనిముక్కులు 
క్కాలు  పాముకుబుసము వీనిని గ్రహించి ఆపస్తారరోగ్మిక ధూపమువే నీన హతము 

-ఇఅ్రర్రి అప స్థారహరలకునాది.ప్రయోగ ము. రత. 

లీల యేత్రైలలళునం పయసా వా శతావరీమ్, 
5 జ (శూ,హారసం కుష్టురసం నదాం ఛా మధుసంయుతామ్. 5౪ 

అ.ఆ. 11 
జం 



ర అప్ట్హాంగవహృదయము, [అ 

చెల్లుల్లీని నూ నెలోకలిపిమైనను, పిల్లిపీ దరను పాలలో లిపి మైనను), సరన్వతియా 

. కురనమును చెంగల్వకో నుక షాయమున సార్చియెనను, నసను తే నెలోకలిపియెనను పతీ 
: 6 వా ద ల 
దినము సేవించిన అససారయు శాంతపడును. 

ట్ర అపస్తారరోగమునందు రసాయన ప,యో*ము. రీ 

జ న్ు సమం ర్ ద్ధెరపస్మారో దోసె. మెశ్నారరమానైః, 

యజ్ఞాయతే. యత శె లోహ మహయర్నుననా ర స్ యః, ey] 

తద ర్తం వాన గతో a: వివమాత్సాలయేత్సచా. ౨౬ 

అపస్థారరోగము ఏకకాలంబున పృకోపించిన కారీరమాననదోపుంబు అన్నింటి 

వలన జనించినదగుటంజ్లేసియు గొప్పమర్మమణగు హృజయము నా కృయించియుండుటం 

జేసియు ఆది మిగుల కష్ట్రసాధ్యమైనదిగ నుండును. కావున నాయపస్తారరోగమును రసా 

యనములచేత చికీత్స చేయశలయును మటీయు నారోగముగలవానిని నిష్పా నీళ్లు మొద 
లుసవానినలన ముస్టు కలుగనీయిక జాగరూకతతోగ సదా రత్నీంప్రుచుండవలయును. 

-అ9 అపసారరోగవిము కుని కత్సాహపరికల్చ్పనము. రిఆా- 

ముకం మనోవికాశేణ త్వమిత్గం కృతవానితి, 

జూ దింప యెరదిమెః కిషం చే? స ప న యూయాది ద్రోహులు ర్ హో న్రీప్టం చేశొఒస్య బృంవహాయేత్. 5౭ 

మెనినచించిన చికిత్సాదులచె నసస్తారరోనము జనించి మనోదికార రహితుండుగ 
నుండు నాతోగితోవ నీ నిష జట. నిందనీయకృత్యంబులను జేసి నావనివవ ప్పక ప్రి పీ యో 

ముగను మనోవారంబుగను నుండు విషయంబులం జెప్పి వానిమనస్సున వక్సానోయు 

కలంగ'జే య నలయును. 

అయంది షో బటి a నా (గ ఇది అంగ హృద యమున ౦దలి ఉఊ_ల్తీరరంతృమను 

ఏడనయధ్యాయము ముగి సెను. 

ప్రీ గ్రహం 



శ్రీరస్తు 

అప్పృనవూ ధ్యాయ ము, 

అలలా లనే భభి... 

ఊర్థ్యాంగచికిళ్చ, (శాలాక్యతంత్రము) శన అంగము. 

అవన. హృదయము నెడి మహామర్మ స్థానమును జేరి సృకో పించియుండు వాత"ది 

దోవములచే అపస్మారరోగము కాలిగెడివిగంబున శిరమచెడి మహామర్మస్థానమునుజేకి 

కో పించియుండు వాతౌదివోవషముల చే ఊిర్జ్వాంనరోగములు (అఆనల౫ా 'ముడకొ ౦కులకు 

మైెభాగమున కలుగురోగములు) జనించుచున్న యవి. కావున అపస్మార పృ తిషేధాధ్యా 
య నిరూపణానంతర మూర్ద్వా ంగరోగములకు చిక నాగ అను నచింపుట కుష్పకృమించి 

వానిలో పథాన్మమైన చేతృ్సరోగములకు తొలుత చికిత్సలం జెప్పుటైకై న _ర్మరోగవిజ్ఞా 
నీయాధ్యాయము వెప్పయడుచున్నయాది. ఈయుూర్థ్వ్యాంగచికిత్స యేశాలాక్యతం త 
నునంబడును == ం 

వర్తరోగ విజ్ఞానీయా ధ్యాయప్రా రంభము, జాని యు నో 
అట్లీ 

సూ, అథాతో న ర్త 4౯ గవిజ్ఞునీయమధ్యాయం వ్యాఖా్ట స్యా మః, 

వలి స్మాహురాత్రే యాదయా మహార యః. షె 

అపస్మార పృతిషేధాధ్యాయ నికాషణానంతరము న రృరోగములను డెలియజర 
చునట్టి న _ర్మ్మరోగ విజ్ఞాసీ యమను సీయధ్యా యమును వినరించెదము. (న _రృరోగహనలగా 
కంటి రెప్పలయందు జనించురోగ ములు,) 

=శహ్రా(ర్రి నే తృరోగ నిదానము సంవ్రా ప్రీ, రత 

సర్వరోగ నిడానో క్షరహి తైః కువితా మలాః, 
అచముమైర్వి శే పేణ ప్రాయః విత్తానుసారిణః. ౧ 
థి Ee రి 

ల్లి సరాభిరూర్థ వి పసృ తాః 'నేత్రావయవమా శ్రీ తాః, 
నషట వ్ర ఇ జో రి అర వ_ర్హ్మసంధిం సీతం ॥ ఏష్షం దృష్టిం వా సర్గమశీ వా, 2 

రోగా౯ కుర్యుః 



రే అష్టాంగ హృదయ ము. [6 

నిదానస్థానమందలి స్వూరోగనిదానాధ్యాయంబున తికోషణ కహియాన్లు 

(పి త్హంకట్వవ్లుతిక్షో స్ట” (స్యా ద్వమ్లమపణన్నీ గి అను న్లోకములచే విసరింపయిడినవి 

యు, "నేతృములకు మిక్కీ.లి అహిళకరములై నవియ్యునైన ఆహారవిహారాదులచే వాతొదడి 

దోషములు _ప్రకోపెంచి' తజచుగ పిత్తేముతోంగూడి సిరామార్దమాలంబున మనుజుని 

మెడకొంకులకు సెభొగమునవ్యాపీంచి న్మేతృములయొక్క_ అనయ సములగుస్రర్మ్మృను (ఆ 

నంగా 'రెష్పన్సు గాని, సఐధినిగాని, తెల్ల సుడ్డును గాని, నల్ల గస, దడ్డును గాని, దృష్టినిగాని, 

లేక కండ్లంకటగాని యాకృయించి రోగములను కలుగ జేయును, 

eC) కృచో్చోంన్మీలరోగము. ఈ 

. ఇన ది ° చల స్తత్ర, ప్రాప్య వర్హ్మా శ్రీయా న్సీరాః, 

సుప్తోల్గితస్య కురుతే నర్త్మ_స్తంభం సవేదనమ్. 3 

పాంసుపూర్తాభనే త్ర త్వం కృచ్చో 7న్మీలనమక్రుచ, 

విమర్దనాత్సాస్టచ్చ శమః కృచ న్మీలం వదంతి తమ్. లో 

ఎకో పించినవాతము కంటిరెస్సల కాధారముగనుండు సిరలనుజేరి ని ద్రించిలేచిన 

వానికీ కందస్తలోహాల, నర్హ్మ స్తంభము, (అనంగా రెప్పలు _స్లబ్ఞములుగనగుట,) నేత 

ములయందు ఇసుక నిండియుండురీతిగ 'మెరమెరలాడుచుండుట, కండ్లను కడుకష్ట్రముచే 

'తెరదుట్త నయనంబులయందు నీరుకారుట మొదలగునుషద పములను కలుగం జేయును, 

"నే తృములను నలుపుటనలన నొప్పిశమించును. దీనిని కృచ్చోిన్మీలన నే త్ రోగమని 

బుసలు నచింపునురు. 

అధి నిమేహరోగము. ధిక 

చాలయక్ వర్త ననీ వాయు ర్ని మేషోన్మేవణం ముహుః, 

వాతము. ప్రకోపించి కంటికప్పలను కదలించుచు నొఫ్పిలేకయే తెరదుట 

మూయుట అనుకృత్యములను పలుమారుచేయుచుండును. దీనికి నిమేపషరోగ మని 

చముగ లదు 

వర్త శయ త్తు నిమాల్య లే. సి 

పిము క్షసంధినిశ్ళేష్టం హీనం వాతీహతం హి తత్, 
వ ౭ 

పృకోసించినవాతము రెస్పలను సంధిలోనుండి జూరినదిగను చలనము లేకుండు * 

సదిననుజేసి మరల రెప్పలను మాయునటుఖంజేయును. దీనిని బుషులు వాతహత్లరోగ 

మని నచిం చెధరు, | 



.] ట్ త్త్రస్థా న ము, ర్వ 

అడి కుంఫిరోగము. రియా 

కృషః పితేన బహాన్టి౭_౦తర్భ ర్త కుంభీక బీజవత్, ౬ 

ఆధ్యాయం లే పునర్భిన్నాః వీట కాః కుంభిసంజ్ఞ తాః, 

పిత్తముచే నల్లగ కుంఖీకవిత్తులతో (నేపాళపువిత్తులతో) తుల్యములుగనుండు 
) నేకపిటిక్లలు శెస్పలోప ల జనించును. వానిని భేదించిన మరల నవి యుబ్బుచుండును, 
నికీ కుంఫియని "పేరుగలదు, 

ర్రి పిత్తోత్సి_వ్యరోగము. de 

సదావా న్లేదనిస్తోదం రశ్రాభం స్పర్ణనాతవమ్. ౭ 
పిన జాయతే వర్త పిత్తోత్ల్కి ష్టముశంతి తల్, 

పి త్తముచే కంటిశెప్ప మంట పోట్లు వీనితోగూడినదిగను, ఎట్టగను తాంశ్రీన 
క్కి లి యుసద్ర నము జేయుకదిగను నుండును. దీనిని విత్రోత్సి.. స్టమను సేత (త్రరోగమని 
చించెదరు. 

-ఆఅర్రి సతమ్ముశాతరోగము. ర్రితా- 

కరోతి కండూం దావాం చ వీ త్తం పే వంత మాస్థితమ్. ఛో 
పత్మణాం శాతీనం వాను పత్యశాత్రం న నదంతి తమో 

పి శ్రేను యక్ కోపమును జెంది రెన్సనం డ్రుకల మభ్యఫాగమునంజేరి దురదను మం 

ను కలుగంజేయుచు. లెప్పవెం డ్రుకల నూడునటుల జేయును. దీనిని పత్మశాతరోగ 
నియెదరు, 

-ఆగ్ర పోతకీరోగము ధ్ర 

పోథక్య్ళః విటికాశ్ళ్వతాస్సర్ష పాభా ఘనాః కసాత్, రో 
నో ఫోపదేవారుక్క_౦డూకిచ్చిలాశ్రు సమన్వితాః, 
టయ ళు క ఫమునలన "రెప్ప అలోపల తెల్ల ఆనగి ౦ంజలంత పురిమాణాముకల వి” సిగ వాష్టు 

అ దురద జిగటగనుండు కంటినీరు వీనితోగరాడినవిగనుండు పిటిక్షలు జనించును, 
)ని పోధక్రీయనియొ దరు, 

రై కఖోత్లి_ప్రరోగము. Od 

కఫోల్సి పం భవేద్వ ర్త స్పంభశ్లేదోపదేవహావత్. ౧౦ 
 ఫమునలన రెప్పలు _సబ్ఞములుగ నీరుకారునవిగ నొప్పితో (గాడినవిగ నగును, 

| వ వ 
| 

| 



8s అస్టాఆగహృదయము, (అ, 
అరి లగణరోగము. ఆ. 

గ ంథిః పాండురరుక్సాకః కొం౦డూ నాకా కద్రినః కఫాత్ , 
కొలమాత్రస్ప లగణః కించిదల్ప _స్తతో2. వివా, ౧౧ 
రెపలయంచు తెలుపునర్ణము గలదియు, శూల పాకము ఇవి లేనిదియు, దుర దతో6 గూడినదియు, కఠినస్పర్శము కలదియు, శే౮సగింజంత లేక క్రాంచెమ తక్కు 

నగ (సృమాణముగలదియు నైన గంటి కఘమునలన జనించును, ఇది లగణమని 
చెప్పంబడును. 

= ఈతే ంగపిటీ కారగోగము., రీఈ. 

రకార కేన వీటికా _స్తత్తుల్యవిటికాచితాః, 
ఉఆత్సంగాఖ్యాః 

ర_కదోషముచే ఎఅుపునర్షమగలవియు అశోక ఫిటికలతో. గూడినవియు నైన 
సీటికలు రెన్సకుపైెఫౌగమునందు జనించును. దీనికి ఉత్సంగపిటి కారోగమని పేరగలదు. 

ప్రై ఉల్లి పరోగము. ఈ 
Or క ద E= తథోత్తి (ష్టం రాజిమ త్ప ఎర్గనాతమమ్, ౧-౨ 

రెప్పలయందు ర క్రదోహముచే. శేఖలతోగాడినవియు, తాకిన నొప్పిగల వియు 
గేన పిటీకలు జనించును. ఇది ఉల్లి, ష్టనునయిడును. 

అర్ర వర్హ్మార్భోరోగము. రుయా | 
అర్న్మోధిమాంసం నరా న్లః _స్తప్టం న్నీగీం సదాహరుక్, 
రక్తం ర కేన తత్సా (ఏ ఛిన్నం భిన్నం చ వర్ల తే. ౧5 

ర క్షదోవషముచే కంటి రెప్పల లోపల మ్య్టభాగమున ఆధికమాంసము జనించును, 
ఇది యొజ్జగను _స్షఖముగను మంట శూల వీనితోయసాడినదిగను ర కసావము కలది అ జావిట్టు 

ఆవ సైగ గను నగును. దీనిని ఛేదించిన మరల నృద్ధిజెందుచుండును. దీనికి నర్మార్నస్సు 
అనిపేరు. 

అరి అంజనరోగమ ధి 

మయ్యే వా వ్వర్ష్శ్మనోఒ౦తే వా కండూషా రుగ్వతి స్థిరా, 
ముద్దమా శ్రాసృజూ తామా, వీటికాంజననామికా, ౧ర 

ర కదోవముచే కంటీళస్పల నడుమలాని కొసలయ౦దు6గాని దురద్వ, మంట, 
ఘూ ల్రయుగలదియు, క ఠీనస్పర్యము గలదియు, "పెనలగీంజంత మ్రమౌణముగలదియు, ఎజ్జగ 
నుండునదియు నెనపిటీక జనించును, దీనికి అంజననుని పేరుగలదు, 
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-శ్రద్రై విసన ర్మరోగము. థఆా- 

దోమెర్వ _ర్శృబహిళశళ్ళూనం యదంతస్సూత్మ్మ ఖాచితమ్, 

ససావమం క్ర 0 విస . సగ్రానమంతరుదకచిసాభం బిసవ_రతేత్ ౧౫ 

వాతాదిదోపములచే కంటిరెప్పలు సెభాగమున. నుబ్బినవినను సూక్ష్ముములగ 
మలతోో ఆసాడిన విగను ర_క్షస్రానముగల విగను కంకి యందు నీరుకమ్ముకోని యం 

గను నగును. దీనికి బిసన_ర్మమను "ేరుగలదు. 

అరి ఉర్గి_స్టన_ర్మరోగము. ర్రిఆా- 

వారి ఒక అగ యద్యరో కి -ప్రముల్లి -ప్రమకస్మాన్లానతా మియాత్ , 

జే అన ౨ ఇ ర_క్షదోషత్ర యూ శ్లే_శాద్వదంత్యుక్లి (పన ర్త ఎతత్ . ౧౬ 

ర క్రదోషము వాతౌదిదేోష్న త్రేయము పీనినలన కంటి రెప్పలు దుస్ట్రమై కారణము 

యొండివోవును. ఇది ఉల్లి) సన_ర్యయనయుగును, 

డ్రి శ్యానస_ర్మ్మరోగము. రతా 

ద జ్ ఇట్ల ఇ్యానవర్హ మలై స్సాస్టైళ్నా్యానం రున్షేదశోఫవత్ , 
ర క్రదోషము వాతౌదిదోపష్టత్మీయము వీనినలన కంటి రెప్పలు నలుపునర్ష్మ ముగిలవి 

రాల ఊదక స్రానము వాపు వీనితో  గూడినవిగనున/సను దీనికి శ్వ్యానవ_ర్మ్మ 

పేరుగలదు. 

రి శ్లిష్టన_ర్మరోగము. ధఆయా-- 

అయ్ ళో న్లిస్టాఖ్యన_ర్హనీ శ్లిష్తే. కండూశ్వయథురాగిణీ, ౧౭ 

కంటి ళస్పలు ఒకటితోనాకటి యంటుకొని దురద వాప్పు ఎరుపునర్భను వీనితో 
| వా ప wr విగనణను. దీనికి శి పన ర్హ్మయని పేరుగలదు. 

రి సికతావ_ర్మ్యరోగము, d= 

వ రృనో2_౦తః ఖరా రూతూః విటికాన్పికతోపమాః, ణే 
లి లో 

నీక తొవర్హ్మ 

కంటి3ప్పల లో మధ్య[ప్రదేశమున నిసుక ౦కే పృమాణముగలవియు, కఠిన స్పర్శ 

ఒరాడినవియు, రూ క్షములుగనుండున వియునెన పీటికలు జనించును. ఇది సీకతా 

రునయబడును., 

కృష్ణం తు కర్లమం కర్ణ మోపమమ్. ౧౮ ణి. ది టె | 



88 అసాంగవృాదయము. (అ, 
i) 

కంటి3ప్ప బురదనలె నల్లగనుండీన కగ్గమున_ర్హ్యమవంబ డును. 

అగ్రి బహళరోగమయ. రియా 

Cd లే rs ఖా, అలీ డా ఎగా § 

బవాళ౦0 బహాలై రారని సనన క్లీయతేసమై / 

రెప్పలకుడేభాగముగ శెప్పలతో సమానవర్ణ ముగల మాంసము మిక్కు..టముగన్ఫ్భ ద్ధి 
జెందుదుండును. దీనికీ బహళమని “పేసుగలది. 

అరి కుకూాణకనోగమయ. ర్రియా- 

కుకరా ణకశ్సి కో కేవ దంశోత్స గినిమి గజః. గొ 

న్యా తేన శిశుకుచ్బూనతా మాకో మీక ణాశుమః, 

సవర్త్మళూల.ై. చ్చిల్యకర్ళనాసాశీ మద్దని. ౨౦ 
కుకూణ్యాకి మను వ_ర్హ్మృరోగముగలదు. ఇది శిశువులకుమూ తోము దంతోత్చ త్రికాల 

మున జనించును. ఈ రోగముచే శిశువునకు న్మేత్తములయం చెఅఖుపున్యము,వాపు.చూచు 
టక కక్రిలేకండుట, రెక్పలయందునాస్పి, చనులు, ముక్కు, సే త్రయులు వీనియందు 
పోట్లు కఈయుష దృ నములు కలుణసను, 

_అం సమో శ్రపరోధరోగము. రియా- 

ఖరతాంతర్జుఖత్వం చ లోవ్నూమన్నాని వా పునః. ౨౧ 
కోంటనె రిన తష 9 సం తెరవీ సూయతే, 
ఉవ్య లే చానిలాదిద్భోడలా ప్రహాళ్ళాంతిరుద్ధ ఎలో: _౨_9 

పత్మోపరోధమను న_ర్హ్మరోగముగలదు. దీనియందు కంటి రెప్పలు సంకోచము 
ను జెందును. శెప్పవెండ్రుకలు కఠినములుగ గ్రున్హుకఫీముఖములుగ నుండును. లేక వేర 
రెప్పవెండ్రుకలు జనించును. రోగస్వభావమునలన ముండ్లనలె వాడిగల్లీ యుండు నావెం 
డ్రుకలు కండలోభాగమున (గు చ్చుళొనియుండును. దానంజేసి కండలోవిశేషముగ య Cy య 
మంటయు పోటునుకల్లి “గాలిని యోరునలేక ఎండను నివ్వును చూడజాలకుండును. ఆ 
వెండ్రుకలను “పెరికి వేసిన కొన్నిదినములలో నారోగము శమించును. 

అరి అలజీరోగము. ర్రిఆ=- 

9 
య కనీనికే బహిర్వ ర్మ కఠినో గృంధికున్నతః, 

తాన్రుః పక్ట౭ స్రపూయ స్తుదలజ్యాధ్మాయ'తే ముహుః. ౨౩ 
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కంటీ రెప్పల ఇలువటిఫెగమునందు కఠినముగను ఉన్నతముగను ఎ జ్రిగను పుండై 

దిగను రక్తము -వీము వీనిని (స్మనిందునదిగనునుండు గ, గ ంధథిజనించును. దీనికీ ఆలజీయని 
పీయగలదు. ఈ గ (గృంథియంగు పలుమారు ఏము ర కము యస వించుదు పలుమారు ఉబ్బు 

ఏనుండును. 

అరి అర్చుదరోగము. ర్రిఆా- 

నర్హ్గాంతర్మాంసపిండా భశ్ళ వ్రయథుర్ల 9ధికో ౬రుజః, 
సాసె ల్” న్రిదర్చుదోదో_పె రష మో చాహ్నాత శల. ౨౮ 

ర కదోషముకోం గిరొడియుంను వాతాదితి త్రీటోషములచే కంటి రహ్సలస లోఖా 

'ముననుంటగను, నొప్పైలేనిదిగను, వెలుపల చలిం ంచునడిగన, మాంసపిండమునంటి యా 
గొారమునగలదిగను విషమముగనుండు వాపు జనించును. దీనికి అర్భు దమన పేరుగలను, 

అరై రప్పలయందు జనించు రోగము లసంఖ్య dm 

చతుర్వింశతిరి ల్యే తే వ్యాధయో న్నర్హ్మసంశ్రయాః, 
ఈ గృంథక _ర్హ్రయగు వాగ్బ్సటాచార్యోూ డు ఇరువది నాల్లు వర్మగతరోగముల 

కిప్పెరి. మాధనకరుండు ఉవర్హ్మజా స్తే పకవింళతికి? అని యిరునదియొక న_ర్మృగతరోగ 
సుల౭జేప్పెను. రోగముల నామములయందు ఈ మతములతో పరస్పరజేదము గాన 
ఏడుచున్నది. అయినను ఆయా రోగలక్షణములయందు మాత్రము విశేషముగ మార్చు 
నంబడదు. విజ్ఞులు గమనించెదరుగాక! మెజెస్పిన ప్రకారము ఇరువది నాలు'సరోగములు 
టి రెస్పలయందు జనించును. 

అర్ర న _ర్మరోగసాధ్యాసాభ్యములు, de 

ఆద్యో2 శ్ర, శేవ బె జె స్సాథ్యో దా తతో౭_ర్భ శ ల్సి శ్చ వర్జయేత్ . 9స్కి 

పతిర్మపరోధో యాస్యస్స్య్యాచ్చేసాక్ శస్తేణ సాధయేత్, 
శె జెప్పిన ఇరునదినాలుగు స _ర్ల్మరోగములలో కృ చ్యోరన్మీలనమను పేరుగల 

ందటిరోగమును కొ షభములచే చికిక్పజేసి సాధింపందగి యుండును. ని'మేహషమయు, వాతహా 
ము, ఆర్శస్సు ఇవి అసాధ్యంబులగట నలన చికీతృయందు నర్జి ౦వతగినవి, పక్ష్మో సతోధ 

సను రోగము యాస్యముగనుండును. తక్కిన పందొమ్మిది "వర్మతో “ములను శో, న 
ఘుచే చి కీత్సజేయానగును, = 

అరి న_గ్యరోగములయందు క నృృచికిత్సా కమము. థఆా- 
కుట్ట యత్పవత్మృసదనం ఛంద్యా _ః కైవ్షకి ఇార్రో దమ్. 9౬. 

భింద్యా బ్రగణకుంగ) కాబిసోత్చంగాళ్లునాల జీ 

పోధకీశ్యావసికతాశ్లి స్ట ఫోతి శైష్ట్రచతుష్తయమ్, ౨౭ 
అ.ఉ, 12 



90 అస్ట్థాంగహృదయము. [4 

సకర్పమంసబహళం విలిఖేత్సకుకాణకమ్. 
శ స్ర్రము'ే సాధింపందగిన పందొమ్మిది న_ర్మ్యరోగమలలోే పక్కునద్రన మః 

<< వ అల్ జు గ ఎ ఈ. “ నలగ రోగమును సూవీకూర్నుమును శ స్ర్రముచే పొడననలయును. అర్బుదరోగమును నృద్దిసలై 

దిశ స్త్రుముచే ఖేదింపనలయును. లగణము, కుంఖీకము, బిసము, ఉత్సంగము; అంజనము 

అలజి ఈరోగములను వ్రీహిముఖమను శ (న్రుముచే 'భేదింపనలయును. పోధ్ధక్రీ, శ్యా నము 

సికతా, శ్లి ప్టము, పితోల్సి_స్రము, క ఫోల్డీ_స్ట ము, రకోత్సి-స్వము, ఊల్పి-స్టవ_ర్మ్ర కక 

మము, బహలము, కుకాణకము వీనిని శ, న్ర్రముచే గ్నీచసలయును. 

ఇది అ ప్రైంగ హృద యమునందలి డ్ _క్రరతం క్రేమను 

ఎనిమిదనయధ్యాయము ముగీసెను, 

-ఇర్రి ర్రహ్రాజా- 



శ్రీరస్తు. 

నవమా ధ్యాయము, 

<2 

అన. నర్మరోన వి విజ్ఞానీయాధ్యాయ నిరూపణానంతరము మె రోగములకు చికీ 

కు తెలియపరచుటకై. న_గ్మ్యరోగ పతిషేధాధ్యాయము చెపస్పణడుచున్నయది:_ 

వా గ ప్రతిొ ఎ-థాధ్యాయ ప్రారంభ ము, 

౧. అథాతో నర రోగ ప్రతిషేధం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ఇలిహాస్మాహు రాత్రేయాదయో మహార్ష యః. 

ప_ర్హ్మృరోగ విజ్ఞానీయాధ్యా య నిరూపణానంతేరము కంటి ళ₹పస్పలయ౦దు బుట్టు 

సులకు చికిత్సలను విసరించునట్రి ప_ర్భ్యరోగ పృతిషేధమను నీయధ్యాయమును 

'నెద్దము. 

-ఆం కృచాిన్మీల నేత్తరోనచికిత్స. ఏతా 

ర్చ వో స గనీ లే పురాణాజ్యం ద్రా, యమొకల్కా౦బుసాధితమ్, 

ససీతం యాజ యేెళ్సీ ఎది నస్యథధూవూాంజనాది చ, రి 

కవ ర న్మీలమను న _ర్మృరోగమునంద ద్రాక్షపండు కల్క కపహాయములలో ప్రాం 

౦కలిపి ఫ్ఫుతేపాక విధిగ పక్యముచేసి అందులో చేతికి సమభొగముగ పంచదారను 

పృయోగించుటయే గాక స్నిగ్ధమైన నస్యధూమ అంజనాదులను సృయోగించ' 

ను, 

క్రి కుంఫీ కాన ర్మరోగచిశీత్స. Od 

కుంఫీ'కావ ర్న లిఖతం సైంధవ ప్రతిసారితమ్, 

య్యిధా శ్రీపటోలీనాం శ్వాఖీన . వరిషేచయేత్ . క్రీ 

కుంఖీ కా న “క్ట్రోకోగమును సృద్దిపృత్తము మున్నగు శ స్త్రముల'చే గీ దనలయున్ను 

అమునంచు సైంఫనల వణచూర్మ్మ మచే "ప రిసారణగులేని యష్ట్రమధుకము, ఉసి రిక, 

నిని సమఫానములుగ చేర్చి కాచయబడిన కసాయముచే శ్రడుపన లెను, 



ప్ర 9 | . ప్రా 0౫ హృదయము, (అ, 

అధి స్ర్మరోగమునకు * పులేఖన కృమము. da 

నివా త=_ధిస్థీతస్యా ప్తేళ్ళుద్ధ్గస్యో కానభాయినః, 
బహీః కోష్టాంబుత స్తేన స్వేదితం వర్త శ వాససా, 3 
సక్భుజ్య వస్తాంతరిత్రం వామాంగుప్యూంగులీధ్భ తవ, 
నస్తంసతే చలతి వా వర్తై గనం సర్వత స్తతః, ర 
మంశలాగ్రోణ తత్తిర్య కృత్యా శ స్తపదాంకిత్రమ్, 
లిఫె త్రెనె న పశ్రెర్వా శాక శేఫాలిజాదిశై 8, ౫ 
సునేన తోయరాశేర్యా వీచునా ప్రవృుజన్నసృక్ , 
స్థితె రే సులిఖతం సతద్రైః ప్రతిసారయేత్ . a 
యథాస్వము క్తైరను చ ప్రతాళ్ళో స్వేన వానిణ్యా 
ఘ్ఫు తెనాని_క్రిమభ్య_క్షం బథ్నియా న్మధుసర్పిషా, ౭ 
ఊార్థ్యాధిః కర్ణ యోర్లత్యా విండీం చ యనస క్యోభిక, 
ద్వితియేఒ హని ము _కృస్య పరిపేకం యథాయథమ్ రొ 
కుర్యాత్ చతు నస్వ్యాదీక్ ముంచ దేవాహ్ని పంచకము, 

న ్ రరృరోగముగలవానికి సమనవిశేచ నాది కర్మలనుచేయించి గాలిలేని ప్రదే ము 
లో వెలికిలపరుండ బెట్టి ఆపులచే నిటు నటు కదలనియ్యక పట్టుకొను నటులంజేసి సు 
ఖోగష్ళ మెనయుదకములో తడిపిన వస్త్రము చే కంటి రెస్పలకు కెని స్వేదకర్మను చేయించ 
వలయును. పిదప కంటి రెప్పకదలక యొడవముబొటనవ్రేలిచే పట్టుకొని రెప్ఫను వెలికిలనుం 
డునట్లు తెరచి మండలా గృమను కస్త్రముచేయాని కేకాకు మున్న గరుకులుకల ఆకు 
లచేంగాని, సముద్ర పునుపుగచేంగాని అడ్జ్డముగగీచి ప త్రిచే ర _కృమును తుడవనలయును. 
గీచిన వ్ర,దేళశములో రక్తము మరలస్రృవింపక యుండిన లేఖనకర్మ చక్క_ంగచేయంబడిన 
దని (అనలగా గీ య బడినదని) తెలిసికొని ఆయారోగానుగుణముగ ఎసెంధవాది ద స్యము 
అను తే నెలోకలిపి (చ్రతిసారణముజేయించి పిదప సుఖోస్టమున నుండునుదకము చేకడిగి 
గీ నినస్థలమునందు నేతినిపోసీ తేనె, నెయ్యి వీని నొకటిగ చేర్చి సెనరాచి చెవులకు 
ఊర్జ్వాధోభానముఆయంమ యవలసత్తు పిండి యుంటలనునిచి నస్త్రముచే చక్క. ల కట్ల 
సలయును. 'రండనదినమున కట్టువిడిచి 'శప్పలకునె నాయారోగములకు చెప్పియుండు 
నొహభములచే పరిషేకముచేయించి ముందువలె నాలనదినమున నస్యాదులను వప్రయోగించ 
సలయును ఆయిద్రనదినమున కట్టును ఇస్పి'వేయ నలయ్యును. 



కా] ఉ తరస్త్తాస ము, 98 
ఆవ ణి 

అర్ర సులిభఖికన_ర్హ్మ్యలతణము. ఈ 

సమం నఖనిభాం నో ఫక్ ౦డూఫుర్దాద్యవీడితమ్. ౯ 

విద్యాత్సులిఖతం వర్ల ర్న లిఖె ద్భూయా విసర్ట యే, 

రెప్పలు | కృిందమెనిజారక సమములుగను, గోళ్లతోసదృళమైన యాకారములు 

'అవిగను, దురద నొప్పి ఇవి లేకుండునవిగనునుండిన చక్కా (గ లేఖనకర్మ చేయబడిన 

ని తెలిసి క్రొననల యును, పెనిచెస్పిన సృ కారములేకుండినచో మిల లేఖనకర్మను చేయ 

అయును, 

-శ్ర్రు(ర్రి అతిలేఖనోప దువచికిత్సలు. ఇళ 

రుక్పత్మవ_ర్హ్మ సదనం సృంసనాదతి లేఖనౌాత్ . ౧౦ 

న్నేహస్వేదాదిక_స్తన్మీన్నిష్ల ఫో నాతీహారః (క కమ, 

అతిలేఖనము (అనంగా అధికము గగీచుటు) నలన హాంగలుసుట, శెపష్పవెండ్రుక 

గాడుట, రెప్పలు జారిపోవుట ఈ యుప ద్ర నములు కలుగును. దీనికి వాతేహరములై న 

ఒహాస్వేదాది ఉకిక్సలను చేయనల యును. 

-ఆం్రి స_ర్మరోగమున నేత్ర సేచనము. వఆా- 

శ అభ్యజ్య నవనీ తేన ్వేతరో ధ్ర ౦ ప్ర లేపయేల్. ౧౧ 
ఏరండమూలక లేన పుటపాేకే పచే తతః, 

లి అన జ స్విన్నం ప్రతాళితం శుష్కుం చార్జి త్రం పోటలికృతమ్. ౧౨ 

(వ్రుయాః ఖీ చే ఛగల్యా వా మృదితం "నేత్ర సేచనమ్, 

తెల్ల లోద్దుగుప్రుహప్పమునకు ఆవువెన్నను రాచి ఆముదపు వేళ్ల నునూరి పూసి పుటపొా 

వేసి పక్య'మైన పీదప దాని నెత్తుకొని చక్క యక డిగి యెండించి చూర్భము చేసీ వ్యసన 

లిత్ర మొనర్సి యాచూర్ష్మ మును చనుపాలలోంగాని గొ శ్వెహాలలోయానివై చి కలియ 6 

న్నే తృములకు నేచనము చేయనలయును, 

-ఆధం్ర అతిలేఖనోప ద నమునకు చేధనము,. రిఆా- 

శాలితండులక ల్కేన లి ప్తం తద్వత్చరిష్మ్భృతమ్- ౧౩ 

కుర్భాన్నేత్రే౭_లిలిఖ లే మృదితం దధిమస్తునా, 

శేనలేనాపి వా సేకం మస్తునా జాంగలాళినః. ౧౮ 
కంటి రెప్పలయందు లేఖనకర్మయధికముగ గృయోగి ంచబడిన యొడల తెల్ల లౌ 

ఫుస్నుమునకు వెన్నచలిమి దానికి సంశొవు బియ్యమును చక్క_గనూగి ప్రూసీ పుట 



94 హదు అఫ్బాంగవ్యాద్య ము. (అ, 
పాకముచేయించి పక మెన దొనీనెల్రీ కడిగి యెండించి చూర్ణ్మముచేని నృస్త్రగాలిత మొనర్చి పెటుగుమో౭ది మీగడ లోక్రలి ఏ నే త్సృయులకు నేచనమును చేయ నలయును, లేక యా నే తృరోగికి జాంగలదేశజంతు మాంసమును భుజంపంజేసీ వానికంటి కి సెజుగుమో (ది మోయగడచే సేదనము చేయనల యును, 

౩ న_్రర్మపిటికాబేదనము, ్ర్రిజ్తా- 

వీటికాం ద్రీహీనశ్తేణ భిత్వా తు కఠినోన్న తామ్, నిప్ప శయేదనువిధిః పరిక్ష స్తు పూర్వనత్, ౧౫ రెస్పలకుపపెని కఠినముగను ఊన్నతముగను నుండుపిటిక్ర ను _ట్రీహీనృక్ర్మను శస్త్ర ముచే భేదించి దాని లోనుండు కల్మహము బె లువెడలునటుల బిసి క్రి వూర్వము చెప్పెయుం డు (మ్రుకొరము లేవనబం గ పృతాళన నేచనాదికర్మలను చేయిం చనల౨యును, 
లేఖనే భేదనే చాయం క్రమ స్సర్వ త్ర వర్మని, 

రెహలయందు లేఖన భేదనకర్మల చేయునపుడు ంవెచెప్పిన (కమముల ననుసరించ వలయును, 

అం పెత్తోళ్ట_స్వ రకిోేత్సిన్హ న _ర్మరోగచికిత్స. థఆా- 
వీర స్రోల్లి_ప్ట్ర యోస్సా వదోస్కంధసనిద్దేన సర్చిషా. ౧౬ ఐం ళ్ Fen అవే ఒళ్ళు నూన 
నీరావి మోవక్షన్స్నిద్ధస్య త్రినృ చ్చ హం విరేచనమ్, లిఖతే స్రుశరశ్తే చన రని హౌళ్లనం పీశహ్. ౧౭ యప్థీకోపాయ న్సేకస్తు శీరం చందనసాధితక్, 

వితొష్కి పము, రక్కి ల్లి క్రమ అను న_ర్మరోగములయంను ఆరోగికి మధుర గణ ద్రన్యములతో పక్షము జేయ బడిన భృుతముచే స్ఫేహాకొర్మను జేయించి రెప్పలయం దలి సిరను వేధిం చనల యును, తెగడ్ త్రిఫలములు వీనిచే విశేచనమును జేయించనల్ర యును, సెపస్పలయందు లేఖనకర్మనుచేయించి ర క్షయము ససృవించినపిదవన దానిని అత్రివు భురకపషాయముచే క్రడ్రిగ చ౦దవమువై చి కాంచంబడీన యావుపాలచే నేచనమును వేయ నలయును, 

హారి పమ్మీశాతనస ర్మ్మరోగచికిక్స, అయా 

పత్మ్మణాం సదనే సూచ్యా రొ మకూపాన్వికుట్ట యేత్. ౧౮ 
గ్రాహయెద్యా జలాకోభిః పయ-ేత్షురశ్చేన న్యా 
నమనం నావనం సర్చిశ్ళృతం నుధురశీతలై ౯ రకా 
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పఠ్కుకొతరోగమున రవ్పువెం డ్రుక లూడిపడినవో కోముహాపరులకు నూనే పొడననలయును, లేక జలగలచే ర కమను వీ పల్చునటుల చేయ నల యును. లేక ఆవుపాల తోయగాని చెటు సరనముతో యాని సమనము చేయించి నుధురముగను శీతల ముగను 'నుండు | ద్రాక్షపండు మొదల వానిని చేర్చి పక్ళము చేయ (బడిన ఫృతముచే నస్యమును పృయోగించిన హీతమ కలుగును. 

6G పమ్మీశొతరోగమయునకంజనము. రిఈ=_ 
సంచూర్హ ర పువ్చకానీసం భానయే ుత్సుర సారా కి 
తామై దసశాహాం పదముం పక్ముశా తే తదంజనమ్. ౨౦ 

పుష్ప కాసీసమును చక్క ల చూర్ణ ముచేసి తా మ,పాత ర్కోయంగునిచి అందులో తులసీరసముబోసి వదిదినములు భావనచేసి చాన్పిచ కంటక కాముకచేసిన రెప్పవెం డ్రుక లూడుట మానును, బది శ్రేష్టమైన అ౦జనము. 

అర్ర పోధథకీరోగచికిక్స, de. 

పోధకీం రి ఖు తా శ్ఫుంథీ 2 సె (స ం౦థన ప ప్రతీనారితాః, 

ఉషప్పాంబుషు? భీతా ఫ్పించేగ్ధకిరా? ఢకీశిగు భిః, ౨౧ 
అవిడ Ee రి పనిశాశ్రేస్థా మధ్గునై. ర్యా సమా శనై * 

పోళ్టకియన న్రర్మరోగమును వృద్ధిష తేమ మొదలగు శస్త్ర (నుములచే గ్లీచి కుంతి సెంధనలనణము అ చూర్ణ ముచే డృతిసారణము చేయించి ఉస్లోదకముశేకడిగి చండ కందులు, మునగ వీనిని ఉదకములో వైచి చక్క కాంచి. యాకపాయముచేం గాని పసుప్పు, మ్రనిపసుప్పు, (లసలములు, అ3మునుకము వీని గుదకములోపై చి చక్కాల కాంచి కొంచెము లేన నచేన్చి దానిచేంగాని సేవనము చేయ; _లమయును 

శ్రి కఫోత్తి,_ ప్రవగ్గ రోగచికిళ్స, de 

క్ర ఫట గ్రాన్వే విలిఖ లే సత్ొదెః ప ప్రతిసారణమ్. ౨9 
సూక్ష్మ సె ఎంధనకావీసవానోష. హక కణ తార ర రడ, 
నమనాంజననస్యాది సరం చ కఫ ఫజిద్ధితమ్. . ౨౨౨ 

కఫోత్సి_సమును వ_ర్హ్మరోగమును క స్త్రముటే ఛేదించి సైంభవలనణయు, కానీ * సము, మణిశిల, పిప్పళ్లు, రసొంజనము వీనిని నున్నగ చూర్ణ ముజేసి అందు కొంచెములేనె జేర్చి దానిచే వ (మతిసారణముచేపేన పీతముకలుగును. మరయు నీరోగయున కషఫపారము 
లైన వమనషఘు, అంజనము, నస యు మొదలగు వానిని చేయ నలయును, 



అష్టాంగవాదయము, (అ, 

ధి లగణన ర్మరోగచికేత్స. de 

క్ర _రృన్యం లగ ణే వ్యేతదశాంతావగ్నినా దహేశ్, 
కఫోత్లి_ వ రోగమునకు చెప్పియుండునటుల లగణమను న _ర్ష్మృరోగమును చికిత్స 

జేయ శలెను. ఇటులజేసియు నారోగము కమింపకయుండిన చానిని అగ్మ్నిచే కాల్చ 
నలయును, 

_౨4త్రు(్రి కుకూఆకరోగచి కిక్స, da. 

కుకూ గ్లో ఖదిర స్టానింబప త్రశ్టీఎ్రతం ఘృుతమ్, ౨ర్ర 
వీత ఛా, శ్రీనమేక్క్యృష్ణాయే స్య పమైంధనై ః, 
అభయావిస్చనీ గాజా క్యాథనై నాం విశేచయేత్, ౨౫ 

శిశువులకు కుకకూణ్యకి' కయుకలిగ దానికి చండ, తి తఫలములు, వేపాకు వీనిని 
ఆవునేతిలోవై చి కాంచి యిప్పించి పిదప పిప్పళ్లు, యష్టేమసకము, ఆవాలు -సెంధవ అనణము వీనిశే వమనము చేయించి కరక్కా_యలు, పిప్పళ్లు, చాక వీనిని సమభాగ 
ములుగ వేచికాంచిన కపహాయముచే విశేచనము శేయించనలయున 

IG కుకూాధాకరోగమునందు ధాత్రీ, _సనాలేపము. Oa 

ముస్తాద్విరజనీకృ ప్లాక ల్కే_నాలేపయేత్ _స్తన్యా, 
భూపయేత్సర్ష సె స్పాజై షో 

కుకూణక రోగమునందు తుంగము_స్టలు, వసువు, 
నూరి దాడి సనములకు లేపనయముజేయించి ఆవాలను "నేత్రి 
ములకు ధూపము వేయనలయును, 

త నిష్నూ లోనై చి స్తన 

అడి కుకూణకరోగమునందు దాద్దిక్లి ముసొదిక పొయ పానము. ధ్రిఆ.. 

శుద్ధాం ౩ క్యాథం చ పాయయీత్ . ౨౬ 
పటోలము _సమృద్వికాసడూబీ త్రి ఫ ఫలోద్భవమ్, 

స్స కుఘాంక రోగమునందు నమన విశేచనాదుం శుద్ధము జేంటడిన శరీరము గల 
దదికీ పొట్ల, తుంగము సులు, డ్రాత్స, త్రి ప్పతీంగె, త్రిఫల అమలు వీనిక షాయమునుపానము 
చేయించ్ల వలయును, 

షె కకూణక రోగమునందు శిశువు నే తృమునకు లేఖనకర్మ. ఆ 
నికో స సు లిఖతం వ రసు ర కౌస్ఫగ్వాంబుజన్న భి. ౨౭ 
ధాత్ర వషిరికజంబూర త్ర త్రీక్యాభన సేచయేత్, 
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కుకూణకోరోగమయునందు శిశు వుయొక్క_ కెప్పలను శస్ర్రముచే మెల్లన గ్షీరగాని జల గలచే రక్రమోతీణము చేయించిగాని, ఉసిరిక, అళ్మంతకము (కొండపి ండిచెట్టు) చేశే డు వీనియాకుల కహౌయముచే నేచనము చేయవలయును. 

తిరి *శునులకో సమనా వ్యుకళ్వము. (a 

ప్రాయః చరమ తాశిత్వాద్భాలానాం శ్రేవ్మజూ గదా ౮ 
తస్మాద్వమనమేవాగో సర్వవ్యాధిషు పూజతీమ్, 

చాలురు పాలు నెయ్యి వీనిని విశేషముగ సదా భుజించుటనలన వారికీ తజచుగ కొఫరోగములు కలుగును. కావున బాలురకుజనించు సగ్వవ్యాధులయేందును తొలుత బవ నముచేయించుట మిక్కిలి సృళ్_స్టము. 

అరె రసో రోగమునందు బాలురకు వమునౌషపభము de 

నసింధూబ్లక లిమా పామార్ల బిజాజ్య_స్తన్గమాక్షి కమ్, రికా చూర్ణో నచాయాస్సమ దో మదనం మధు కానితక్ష్, 
శీరం టీరాన్నమన్నం చ భజతః క్ర మశశ్శిశోః. ఏం 
వమనం సర్వరోశేషు వికేసేణ కుకాణకే, 
స _ప్రలారసనిద్దాజ్యం యోజ్యంచోభయశోధనమ్. 3౧ 

వాలుత్రౌంగుచుండు శిశువునకు సెంఫనలనణము, పిప్పళ్ళు ఈ _కశేణి విత్తులు వీని చూర్ణ ములను నెయ్యి చనుబాలు తే నె వీనిలోకలిపి యిప్పేంచిన వమనంబగును. పాలు, అన్నము వీనిని భుజింపుచుండు శిశువునకు వస చూర్ణమును తే నెలోోక్ర లిపి యిచ్చి పమ నము చేయించవలయును. అన్నమునుమ్మాతృ్యము భుజింప్రుచుండు శిశువునకు తఆతిమధుర ము మృంగసండు వీనిచూర్షములచే నమనము చేయించవలయయును. బాలురకు సర్వరోగ ములయందును సమనమువేయించుట శేన్టము, కుకూణకరోగమునందు శిశున్రలకు వమన ముచేయించుట మిక్కిలి హీతకరము. కుకాణకరోగముగల శిళువునకు వీరజావారసములో _ ఆవు నేతినికలిపి కాచి పొనముచేయించిన నమన విరేచనంబు అను, 

“అరి కుకాణకరోగమునందు వర్తి. రితా 

ద్వోనిశారో ధ్ర యసష్ట్యావ్వూరో హిణనింబపబ్ల వెం, 
కుకూణనకే హతా న రః నీస్టై సామ్రరజోన్నితై క్ర 
మీరమో ద్రఘృుతోచేశం ద్ధం వా లోహీతేం రజః, 

అ.ఉ, 13 



9 అసఫ్టాశగవాదయమ్. [అ 
జవ 4 
న్ "కాసుప్పు] “మా మా: నిపసుప్ర, లోస్టు;స, అతిమభురము; ' కటుకకోేహోణి  'జేయచిగుళ్టు, 

రాసరాపొడి వీనిని 'ఉదకముతో జక క గనూరి న ర్రీజేసి త యోగించినను 'లేక్ష_ "ఇనుప 
రావొడి చూ మును పొలు, లేని, నెయ్యి వీనిలో తడీ సి నిషులో కోల్స్ ప్రయోగించి 
నను కుకూాణాక' కము శమించును. 

డ్రై కోకాణపోధకీరోగఘయులకు న ర్తి. 0 

ఏలారసోనకతేకశం ఖోవ ణఫణిజ్జనై *. 53 

వ. ర్ కకరాణ పోధక్యోస్సురావి స్టైశ్చీ కట్బలై 

ఏలకులు, వెల్లుల్లి, చిల్లగింజలు, ళంఖము, "మిరియాలు, మరువము, పెద్ద కేకు వీనిని 
సురయను నుద్యముతోనూరి స ర్తిజేసి కుకాణకము పోభకీ ఈరోగములయందు వయో 

గించిన పీొతముక్ర్షలుగును,. - 

ల అం వహీగోపరోథన _ర్మృరోగచికిక్స. అఆా- 

పత్మురోేణ్లేః వ్ర ప్రవృద్దేమ. శుగ్గదేవాస్య రోమసు.. . వ్ర 

ఉత్సృజ్య. చా భివోజఫ్సా ద్భాగ" భాగం. -చ పక్ముతః, 

యవమా త్రం యవాకారం తిర్భ క్సి తార 7వాససా, 3% 

అపచేయమస్ఫ. _కృన్మిన్నల్పీభనతి నోశి తే, 

..సీవ్యేత్కుటిలయా స్తూచ్చా ముద్గవూత్రాంత ర పరైః 5౬ 

టి జ్యా అలాఫే పట్టంఛ తత్ర సీ సీవనసూూత్రకమ్,. rr 

నాతిగాఢళ్ల థం 'సూచ్యా నిశ్నీ వేదధ కాకాజయేత్ . 5 

మధుసర్శిః కబళికాం న చాన్మ్మికా బంధమాదశేత్, 

న్య గో ఛాదికషామైొళ్ళ సతీ రై శ్నేచయేద్దు, దు జి ౨౮ 

పంచమే దివసే సూ య త్రమపనీయావచూార్డ మక్, 

గై రశేణ వ్రణం యుంజ్యా త్రీ త్తీశ్లం నస్యాంజనాది చ. వగా 

పమ్మరా 'ధమును న_గ్మగోగమునందు “ఇెప్పజండ్రు శ్రుకలు వృద్ది జెందియుండినచో 
ఆరోగికి నమనవిశేచనంబులను చేయించి కనుబొమలకు క్కి వ్ ౦ద రెండుభాగములును రెప్ప 

వెండ్రుకలకుశైన ఒక భాగముశునదలి యన ప్రమాణము శెస్పలను అడ్జ్డముగ శ న్ర్రముచే 
శమ తడిగుడ్డ చే ర క్షమునుతుడ ననలయును. రక్తమునిలిచినపిదప నంకరగనుండు సూది 

చే ఆక వృలనుసట్టి దారముతోనుండు నాసూదిని నుదుటియందుకట్లి యుంచంబడిన 
వ స్ర్రఖంగమునందు మిక పా '“బిసకును వదుల గానుం డంనట్లు ట్ట మురచనయును. 



స ఉత్తరస్థాన ము, 99 
పిదప తేనె భ్ఫుతము వీనికబళములను ప్రయోగించనలయాను. దీనిపై కట్టుగట్టకాడదు. 
నో ప్పిగలిగినవో న్యనే9ధాదిగణ దృన్యకహాయములో నావుషాలుకలిపి సేచనముచేయ 
నలయును. ఐద్రన దినమునందు ఆకుట్టు దారమును తీసీశై చి యావృణమునకు కావిణా 
యి చూర్లముచే అనచూర్లముచేయిరిచి తీల్ల'మేన నస్యము .ఆంజ్లేనము మొదలగువానిని 
సృయోాగ్లించనల యును. | 

దహేదశాంతౌ నిక్బజ్య నర్హ్నదోపా, శ యాం వలీష్, భి *_2 గ 
సందంశేనాధికం పశ్మ వ్యాత్వా తస్యాశ్రయం:దప్తేత్. రం 
అస నం we అల్ల నా హి ౧ ర ఇష 95: నసూచ్య రాణా గ్నీవ్య్టాన చాహోోే బాహ్యాల బే పునః, 

“అట ఆకలి వ ఒల్లో న్ దో 

ఎెనిచెప్పిన విధమున చికిక్స చేసి ము పత్త నిరోదరోగము శమింపకయుండినచో 
నర్హ్మరోగమునకు న్థనముగనుండు ప్రచేశమును నిప్పుచే కాల్చనలయును. రెప్పనిండ్రు 
క అధికముగ సృష్టి జెంచియుండీనవో వానిని సందళమను కహ్రుముచే.. (చిమటాచేశ) 
తీసివై చి వాని స్థానమును ఆగ్బిత_పమెన సూదికొనచే కాల్ల నలయును, బావో లజీరోగ 
మును శ స్త్రముచే భేదించి అగ్నిచేకాల్చ నలయును. అర్భుదరోగమును భేదించి కరముల 
చేతను అగ్ని చేతను కాల్చ్బవలయును. | 

అమల క బళ శ ళ్ళ ఇది అప్పైంగహృదయామునందలి ఉ_ల్తేరతం తమను 

తొ మ్మిదనయధ్యాయము ముగి సెను, 

“ర్రే ధ్ర 



(అ, 

ఆన కనురెప్పల నాక్యయిం చినరోగముల చికిత్సను జెప్పెనవి దప రెస్పలకునమిషమున 
నుండు సంధి సితాసితఫాగముల న్మాళ్ళయించి జనించురోగ ముల జెస్పుట కై స్ర్త్మరోగ 
చికి త్సాభ్యా యా నంతరము సంధి సితా సి తరోగవి జ్ఞానీ యా ధ్యా యము జెప్ప బడుచున్న వి వై 

సంధి నితానితరా గవిజ్ఞానీయాధ్యా య ప్రారంభము. 

సూ. అథాత స్పంధిని తాసితరోగవిజ్ఞానీయమభ్యాయం, 
నాస్ట్రఖ్యాస్యామ* ఇతివా స్మాహురా'త్రే యాదయో మహర్ష యః. 

స_ర్భ్మరోగ వతిషేధాధ్యాయ నిమాపకణానంతరము రెప్పలసంధి, కంటి తెల్లగు 
డు నల్ల గుడ్డు వీనియందలి రోగములను _ తెలియపరచువటి సంధిసి తౌసితవిజ్రానమను Gs రిట్ ద 

వ్ హొ నీయభ్య్యాయమును వివరించెదము. 

త్రి సంధిగతరోగములుతొమ్మిది. అందు జలా, సరోగలతణము. రా. 

వాయుః శ్రద్ధ న్బీరాః వ్రాష్టు జలాభం జలవాహినీః, 
అ రీస్రావయ తే వర్త స్మశుక్షసంభేః కనీనికాత్.. 

౧ J “ప J అష జరం "లన నేత్రం సరుగ్రాగ శోఫ్టం స్యాత్సీజలాస వః, 
వాతము ప్రకోపంచి జలమునువహీంచునట్టి సిరలను జేర కనురెస్సలకును తెల్ల గ్ర డ్దునకు నడురునుండు సంధిస్థానమునందుండి ఈ దకమునంటి నీరును చువింపంజేయును. దీనిచే జే త్రీములయందు శూల ఎజుపునరక్షము వాప్ప ఈయుప ద వములు జనించును. 

తరి క ఫజజల స్తానరోగము, de 
కఫా త్కఫస్ర, వే శ్వేతం వీచ్చిలం బవూళం స వేత్. ౩ కఫదోహషముపలన కంటియందు తెల్లిగను జిగట్రగను అధికముగను నుండు నీరు 

క్ర ఫన్సీ? (న కోఫ స్తీళ్ష్య్మ్యూః తూోరబుద్బుదకోపమః, 
పృథుమూలబలన్పీ , స వర క 

మప న ఇద్ధసు వర్మ మృదువిచ్చిలః, 



నం 1ul 

మహాోనపాకఃకొండూమానుపనావాస్ప నీరుజః, 

చే తృ్కయునందు శేహ్మదోపముచే తీళ్లయుగను నీరుబుగ్గనంటిదిగ ను "పెద్దదిగను జిగ 

ట్గను మృమవుగను దురదతో గూడినదిగను నొ లేనిదిగను నుండు వాప్పుజని ంచును. 
ఇది యుపనావా రోగమనయబడును. 

చం " జ CF అద జాష అ ద్ 
రకాద, కస, వే తానం బహాూూటబజ్బ్యల చాస్రు సంస్రవేత ర 

కంటియందు ర క్రదోసము నలన రక్తనర్షము గలదియు ఉప్షముగనుండు నదియు 

వెన నీరుకారును. ఇది ర క్ష స్రావరోగ మనయిడును. 

వర్త సంధ్యా శ్రీయా శే వీటికా దావాళూలినీ, 
ఇంట లో ఒం శ ఒర సి లీ తామా ముద్దోోపమా భిన్నా రక్తం స్కవతీ పర్వణ. >% 

ర_క్షదోసోము నలన కంటి తెల్లగుడ్డునంము శెప్పలసంధుల స్యా క్ఫోయించినదియు, 

మంట శూల వీనితో. గహాడినదియు, ఎ అంపుసర్జ్మ ము గలదియు, పెనసరగింజంత య్ నూ 

+ముగలదియు _నెన పిటీక బొబ్బజనించును. దీనిని ఛేదించిన ర క్షము న నించును ఇది 
ర్వణీరోగ మనంయబడును, 

-ఆఅం్ర ప్రూయస్రానరోగము, ధిఆ- 

పూయా గ్రా సా,వే వమలాస్సాస్తవర్హ రసం భెః క'నీనికాల్ , 

(గావయంతి ముహుః పూయం సాన స్రుత్వజ్యాంసపాక తః, జ 
వాతొదిదోషములు పృకోోఎంచి ర కమతోయాథ చర్మరక్రమాంసములను పాక్ష 

ంచేసి 'రపష్పసంభుల నాశ్రమంచి నల్ల గృుడ్తునుండి పలుమారు చీమును స్పవింపంజే 

మను, దీనికీ వూ యస్రానమను పేరుగలడు, 

అడి సూయాలసరోగము. రఆా- 

పూయాలసో ద్రణస్ఫూ.క్ముశో భసంరంభపూర్వకః, 
క నీనసంథా వాధ్మా యో పూయా సా వీ స'వేదనః. ౭ 

నల్ల గుడ్డు సంధియందు నుబ్బుగలదిగను, -వీమును (సృవింపం జేయునదిగను, నొ 
న్ సాడేనదిగను, చిన్నదిగను వాపుగలదిగను నుండు వృణము జనించును. ఇది 
యాలస మనంబడునా, 

అద్రి అలజీరోగము. వ్రు 

కనీనస్యాంతరలజీ శ్ ఫో రుకోదదాహవాళ, 
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నల్ల గుడ్డు మధ్యమునంను నొప్పి పోట్లు మంట వీనితోయగూడిన వాపు జనిం 

చును. ఇది అలజి అని చెప్పబడును. 

అపాంగే వా కనీనే వా క౦ండూషాపత్మ పోటవాక్. రా 

పూయ సాపీ క్రమిగ్సంథి ర్లృథి కృిమియుతో=_ ర్రిమాక్, 

కడకంటియంను గాని నల్ల గుడ్డుయందు గాని దురద, మంట "అిప్సయందు 

పోట్లు, చీముశారుట్క నొప్మ్ర క్రిములు వీనితోం గూడియుండు గృం౦థిజనించును, 
ఇది క్రిమిగృంథి యని ఇెస్పయుడును. 

_ఇబ్రగర్రె స్త శ్రసంధిగతే రోగ సాధ్యాసాధ్య ములు. రిఈ- 

“ న శద బ్య ఉపనావా హ్, మి గ్స్కంథపూ పూయాలసక పర్వణ ణా 

శ స్టేణ సాధయేత్పంచసాలజీ నాస్రవాం _స్తస్టజేత్ 
ఉపహపనా పాము శ్రి సిగ గంటి పూయాల సక న పర్వణి అనునాల్లుసంధిరోగములను 

క స్ర్రము కర్మే సాద్ధిరపం "సేగియుండును. జల స్తా నము కష్లస్రాసము ర_క్షస్రావము 

పూయస్రానము అలజి అను నీయొదురోగములను చికిత్స యందు నర్టింపనలయును, ఇటుల 

చే తృస సందులణుందుండు తొమ్మిది రోగములు చెప్పబడినవి, 

అం తెల్సి గుడ్డునగల్గు రోగములు పదిమూండు. అందు శు కికారోగము. థఆా- 

> 

పిత్తం కుర్యా ల్సితే బిందూననసితశ్యావవీతకా౯, ౧౦ 
మలాక్రాదర్శతుల్యం వా సర్వం శుక్లం సదాహరుక్, 

రోగో2యం శుక్ల కాసండ్ఞ్ల స్పశక్క లి దృష తృడ్డ గ్రరి. ౧౧ 

పిత్తము తెల్ల గ్రుడ్డునందు నల్లగను, శ్యానవర్ణ్శము గలవిగను, పసుపునర్జ్మము గలవి 

గను నుండుబిందువులను చుక్క_లుగనుకలుగంజేయును. లేక కంటిలో తెల్లగనుండు ప్ర 

"దేశమంత యు మురికీకేగిలిన అడ్జమువలె మలినముగ జేయును. దీనికీ కు క్రికారోగ మని శేరు 

6లదు.మంట, నొప్పి, దప్పి; జ్వరము ఇవి కలిగియుండును. మలము ఉండలుగవెడలును, 

రి శు క్లార్మరోగము ధఆాం- 

అ అబి “జై కఫాచ్చున్లే సమం స్వాతం 'చరవృద్ధ స్టిధి నాంసక మ్, 
నార్ల 

"తెల్ల గృుడ్డునందు సమముగను, తెలుపుసర్భముగలదిగను, చిరకాల 

'ండు అధిక మాంసము జనించును, ఇడి శు క్లైర్మమన( 
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కోప స (రుజస్పవగో బహళో వృుదుః ఫస జస్సవల్ట బహ దుః. ౧౨౨ 

గ్సత్రు న్నిద్ధ =_౦బుబింద్వాభో బలాస ౫, థితం స్మృతమ్, 

కఫఘమువలన నొప్పిలేనిదిగను, సమానన్నో ముగలదిగ ను, "పెద్దదిగను, వృదువ్లగను, 

గురువుగను, నున్నగను, జలబిందువుతో తుల్యముగ నుండు వాపు తెల్ల గుడ్డునందు జనిం 
చును, ఇది బలాస గృథితమని బుషులచే చెప్పబడును, 

డ్రి సృష్ట కార్మరోనము. de 

+ య అద ర్తి అస కో వీందుఖిః వీష్టధవృళి రుత్సనై ్ని వీష్ట్రశ ౦ వదేత్. ౧౩ 

కళదోహసమునలన తెల్ల గృుడ్డునందు పిండినలెనుండు 'తెల్లనిబిందువులు జనించును. 

ఇది పీష్టకార్మ మనంబడును, 
లు 

డ్రి సీ రోత్చాతరోగము. der 

రక్ష రాజీతతం శుక్లముష్య'తే యళ్స వేదనమ్, 
అకోఫా శూపలేపం చ నీరోత్పాతస్పళోణితాత్. ౧౮ 

ర క్షదోషమువలన తెల్ల గుడ్డు ఎజ్జశేఖలతో వ్యాపీంచినదిగను, మంటయు 

నొప్పియు గలదిగను, వాపు కంటినీరు ఇవి లేనిదిగను నుండును, ఇది సీరోత్ప్చాతమని 

చెపస్పంబడును, 

౨0 సీరొహర్ద రోగము. ఆ 

ఉవేవీతస్పిరోత్పాతో 'రాజీసా ఏవ వర్ణయక్, 

కుర్వాదస్తం సీరాహర్షం 'తేనామ్యుద్వీవణావమమ్. ౧ 

పెచెప్పిన సిరోత్చాతరోగ మునకు చికీత్సజేయక యుపేకీంచినచో నారోగము 

నలన కంటి గుడ్డునందు జనించియుండు నెజ్జనిరేఖలు వృద్ది జెంది కొంటిముండి విశేషముగ 

సీరువిడలును, ఇది సిరాహర్ష మని చెప్పయడును. ఈ రోగముచే న్నే తృములయందు గల 

దృష్టీ క క్రియు నశించును. 

అరి సీరొజాలరోగము. ధ్రిఆ- 

వీరాజూలే సీరాజాలం౦ం బృహాద్ర_ కృంఘనోన్నతమ్, 

కంటి తెల్లగు శ్తునందలి సిరలు ఎజ్జగను కఠినములుగను ఉన్న తేములుగను “పెద్ద 
వన టు చి 

గను నుండును. దీనికీ సిరాజూలమను “పేరుకలదు, 

అధి కోణితార్మరోగము. రిఆా- 

శోణితార్మ సమం శృం పద్మాభమధిమాంసకమ్. ౧౬ 
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నసముముగను నున్న గను తామరపువ్వునంటిదిగను నుండు అధికమాఠినము కంటి తెల్ల 

నందు జనించును. ఇది శోణితార్మమని చెప్పబడును. 
ల్లి W 

అడి అరునరోగము. ర్రిఆా 

నీరుళ క్లో ఒర్జునం బిందుళ్ళకలోహితలోహితః, 
౧౧ ఆం m3 

కంటి తెల్ల గుడ్గునందు కుందేటిర క్షమునలె ఎట్టిగను నున్నగను నొప్పిలేనిదిగను 

నుండు బించును జనించును. దీనిని అర్హనమనియొ దరు 

రి వృస్తార్యగ్మరోగము. ధఆో- 

౧ షరా గాల అన 9 మృ ద్వాళువృద్ధ స్రరుడ్యాంసం వ్రన్దా రి శ్యావలోహితమ్. ౧౯ 
అడ మ జ త త్రబ్వుర్యర్శ నలై సత్ర 

తెల్ల గ్రుడ్డంతయు వ్యాపించునదిగను, _ శీఘురిమున నృృద్ధీజెందునదిగను, నలుపు 
ఎరుపు సగ్గములు కలదిగను, నొప్పిలేనిదిగను, నిర్మలమైన నీరును ఇెడలింపం జేయునది 
గను నుండు మాంసము ర_క్రముత్" ౬ గూడిన తృిదోషయులచే జనించును. దీనిని స్తా 
ర్యర్మయాని చెప్పుదురు, 

హై స్పా వార్మరోగము. అయా 

స్నావార్శ స్నావసన్ని భమ్, 

తెల్ల గుడ్డుపె సన్ననినరములనలతె మాంసపు పొర వ్యాపిం దియున్న నయ్యది స్నా 
వార్మ వమునంబడును. 

దీనిలతణము తస్త్రాన్షరమున నిట్లు చెప్పబడినది: రా పృస్తారిశో౬ర్మణ స్తా సనం 
నిరంద్ధియదానిలక, వినాస్ర్రైవం హీ కుహ్కం తత్ స్నాయ్వశ్మేత్మిపశీ రితమ్” ఈ్లోక 
ముచెత పృస్తార్యర్మమను రోగమున కంటనీరు సృవించక. వాతముచే నడ్డగింపంబడి 
సన నినరముల6 బోలె మాంగప్రు పొర తెల్ల గుడ్గుపెవ్యాపించిన నదియీ స్నాయ్వర్మమని 

మునది. మాధక కరండును దిని కనుగుణముగ (స్థిరా పృస్తాది మాంసాథ్యం శుహ్క_ం 
మయ్యర్మ” అని చెప్పెను. 

ఇద్ర అధిమాంసార్మరోగము, d= 

ళుక్లాసృక్పిండవచ్చా సనం యన్యాంసం బహళం పృథు, ౧౮ 
అధిమాం సార్మ తత్ 

తెల గు J లెల్ల గు డ్డునందు తెల్లగను కొంచెము నలుపునర్గ ముగలడిళను "పెద్దదిగను గడకటి . 
ఏ య 6 యుండు ర కమునలెను ను వము డు మాంసపిండము జనింధును, ఇది ఆ సా 

బడును, ఇ ధిమూం ర్మ మన 
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తరి సీరాజ పిటి కారోగము. ఈ 

అ mS వళ్ల jg దాహఘర్గ నంత్యన్చిరా: కాక 

జో థి ఇఒ వ SA జస by ర్ల కమ్టూసన్నా స్సిరాసంజ్ఞాః వీటికాస్ప్సర్ష పోపవమూః, ౧౫౯ 

మంట నొప్పిగలవియు, సిరలచే కస్పంబడినవియు, ఆనగింజంత సృమాణముగ ల 

వియునైన పిటిక ఖు నల్ల గ్రుడ్డుకు సమిపమున తెల్ల ్ రశుపె కలుగును, దీనికి సిరాషిటి 

కొలని పేరు, 

ర్న ర జై a | “అర్ర కు _క్రిసిరావార్హాదిరోగ చితా కృమయము, లా 

భక 9 CR = శు_క్తిహర్గ సిరోత్చాత పిస్టక గ థితార్టునమ్, 
అధు wa ద “డొ సాధయే చావ. ప్పట్క_ం శమం శస్తేణ స_ప్పకమ్. ౨0 

త్య 5 ద్ g నవోత్లం తదవీ ద్రవైన్ట 

డన చెప్పిన పృకారము కంటి తెల్లగు డ్డునందు పదుమా(డు రోగములు కలుగును, 

వానిలో శు_క్తిక, నిరాహార ము, సిరోత్చాతము, పీష్టకార్యము, బిలాన్మగథితము, అర్జు 

రము ఆను నీ యారురోగములును జొష్యములచే సాధింపందగి యుండును. తిక్కన 
ఏక్లార్యము; సిరాజాలము, కోణిశార ము, ప్రృస్తార్భర్మము, సాయ్యర్మము, ఆధిమాం 

కార్మము, సీగాజపిటీక అను నీయేడురోగ ములును కే స్త్రకర్మచే సాధింవందగి యుం 

కును. ఈయీడును జనించినతోడచే చికికృజేసినయెడ నౌహధాములచే సాధింపంద్లగియుం 

కును. ఇ తెజింగున శుక్ల గతరోగములు పదుమూ6డు చెప్పంబడినవి. 

అరి అర్మరోగచికిక్స, రఆా- 

| అర్హా క్షం య చ్చ పంచభా, 

త శృద్భ మనితప్రాప్తం మాంస స్రానసిరాన్ఫతేమ్. ౨౧ 
జభ. ల ల . 

చర్ఫొద్దాలవదుచ్చా /యి దృష్టీ ప్రాప్పం చ వర్జయేత్, 

మైనచెప్పియుండు శుక్ల్షార్మ శోణితార్మ (ప్రస్థార్యర్మ స్నావార్మ ఆధిమాం 
-ర్మములను ఐదు అర్మరోగములను కస్ర్రుముచే ఛేదించి చికిత్స చేయవలయును. 
గాంస స్నాయు సిరలతో” వ్యా _ప్తమై చర్మమును ఛేడించునట్టు నల్ల గ్రడ్డున జనించురోగ 
ఏ లైదు. అందు పొడవుగను నల్ల గు డ్డునందుం కునదిగను నుండు అర త్రగోగములు దృష్టి 

జేరియుండు అర్మరోగములు,. ఈశెండురోగములు అనాధ్యంబు అగుట వలన చికిత్స 
ఏందు పర్జింపందగినవి. వీనిని శ, చ్ర్రముచే చికిత్స 6జేయజనదు. 

అఆ, 14 
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ఎశ్రప్రు(ప్రె కుతకు క కరోగలక్షుణము de 

వీ త్తం కృషే=.థవా దృష్టా శుకం తోదాశ్రురాగనత్. ౨౨ 

ఛిత్వా త్వచం జనయతి లేన స్వా తృృష్షమండలమ్, 
పకజంబూనిభం కించిన్నిమ్నుం చ క్షతళుక్రకమ్. _౨౨ 

తత్ర ఎ్రచ్చ) సాధ్యం యాస్యం తు ద్వితీయ పటల; వ్యధాత్, . 

తత్ర తోదాదిబాహుళ్ళం సూచివిద్గా భకృవ్యకా, రో 
కృతీయపటలచ్ళేదాదసాధ్యం నిచిగం వ్రలై* 

ఫీ త్రము వ్రకు పెతిమై నే తృముల యందలి మొదటిపటలమును వేదించుకొని పో 

ట్లు నీరుకారుట యొరుపునర్ణ్మ ము వీనితో లహాడి యుండు శుకృమును నల్ల గుడ్గునందుగాని 
దృష్ట్రీయంధుగాని కలుగజేయును. దీనిచేత నల్ల గుడ్డు పండిన ేశేడుపండుతో తుల్య 

ముగను నడుమ పల్లముగను నగును. ఇది తేతశు కృమన(బడును, ఇది కష్టసాధ్యము. ప్పి 

_త్తీము రెండనపటలమును శ్లేడించినచో నల్ల గుడ్డునందు పోట్లు మంట నొప్పి మొదలగు 

నుషద్రనములు విశేషముగ కలుగును నడుమ ఏ సూదితో పొడిచినట్లు నల్లగనుండును. పో 

టునుకల్టును. ఇది యాప్యము. మూండనపటలమును ఇేదించినవో నల్ల గుడ్తునందు విశే 

కష ముగ నృణములు కలిగియుండును. ఇది ఆసాష్యము. 

తృతశు కృమనగ వణమతో హూడిన కున్చమనియగ్థము. ఇయ్యది ఒకటి, కెండు, 

మూ6డుసటలముల నాక్తయిం చియుండుటచే మూడుతెజంగులు అవియే చెని వినరిం 

పంబడినవి, 

“ఇది శుద్ధకు శ్ కృరోగలక్షుణము. de 

శంఖశు క్ర 0౦ కఫాచ్య్యానం నాతిరుక్కుద్ధ శుక్ర కమ్, నా! 
తెల్ల గు గుడ్డుమస్యమున కఫదోపుముచే కొంచెము నల్లగను శంఖమునతె 'తెల్లగను 

కొ ద్దియుపద్ర, నములు కలదెగనునుండు సు క రయ (శెల్లనిచుక్క జనించును. ఇది శుద్ధ 

శుక కృకునయుడును. కుద్దశ్న క్కమన నృణమూచేకం జనించు శుక్షము౦ రొటుంసనది. 

అధి అజకారోగలక్షణాము, రిఆా- 

ఆతా మృపిచ్చిలా స్రస్ఫృదాతా మ పిటికాతిరుక్, 

అజావిట్సుద్భశోచ్చా 9యకార్థ్యా నక్జ్యాసృజాజకా. ౬. | నలి “జు | 
నల్లి గుడ్డు రక్షదోపషముచే కొంచె మెరుపుఇర్భముగను జిగటగన నుండు ర చ 

,వింపలజేయానదియు, ఎజ్జని వి టికలనో లహాడినదియు విశేషముగ నొప్పి 

at + 
SrA 
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లదియు మే(కపింటీకలతో సమాన మైన పొడవు నలుప్పునర్జ్మ రు గలదియు. నగును, ఇది 

తిజక* యనంబడును. ఇది చికికయం దసాగ్యము, 

అగ్రి సి రాళు కకోగలకుణము de 

సిరాశుక కొం మల ల నస _సప్పొప్టం కృష్ణ మండలమ్, 

సతోదదావాతామాభిన్సి, రాఫీరవతన్య తే, ౨౭ 

అనివితో స్టశ తాచ్చఘువా స(స్రు్చ త్ర్తత్త ర జేత్ 

వాతలౌది తృీిదేషములు దుష్ట్రంబులై ర _క్షముతోంగూడి నల్ల గ్రుడ్డునందు. సీరా 
కనును రోగమును కలుగం జేయును. దీనిచే నల్లగుడ్డు పోట్లు మంట మయొరుపుపర్జ ము 

రతోంగాడిన సిరలతో కబ్బయిడియుండును. శారములేకయే. యొకానొకపుడు చల్ల 
రు ఒకపుడు వేడిగను ఒకపుడు తేటగను నుటియొకపుడు 'చిక్కగను నుండు నీరు 

నల్ల గుడ్డునుండి సృవించును. ఇది యసాన్యమగుట నలన చికితృయందు సర్ట్వి౦ 

దగినది. 

అగ్రి పాకాత్య యము, అసాళ్యశు కృ వోగములు. Oa 

దోనె స్పాస్రె స్పకృత్కృష్ట్రంనీయలే శుక్ల భాపతాకు, _౨౮ 
ధనళాభోపలిప్తాభం నిష్పావార్ల రదళాకృతి 
అతితీ న్రరుజారాగ 'జాహశ్వయథువీడితమ్. ౨౯ 
ఫాకార్యయేన తచ్చుక్ర, ౦ వర్ణయే తీవ్ర వేదనమ్, 
యస్య వా లింగనానో ౬ ంత్రశ్ళా రవం య ద్వా సలోహితమ్. 80 

అత్యు క్పెధానగాఢం వా సా శ్రునాడీ వ, ణావృతమ్, 

పురాణం విషమం మే విచ్చిన్నం య చ్చ శుక్రకమ్. 3౧ 

ర క్షముతో౯ గూడియుండు వాతాది (త్రీదోషములచే నల్ల గుడ్డు తెల్లగను, తెల్ల 

కీఘుము'చే కస్పంబడినటులు౦డినదిగ ను, 'రనవపస్వువంటి కారము కలదిగను, 

'మెననొప్పి యొరుపునర్జము మంట వాపు వీనితో. గూడినదిగను నుండును. అధిక 

మునలన మిక్కిలి యుప షృద్రవమును కలుగ చేయును, ఇయ్యది ఆశీ పాకాత్య య మన 

ను. దీనిని చికీత్సయంచు వరి ంపవలయును. 

వుజీయు దృష్టినశింపంజేయు శుక శోరోగము, లోన నలుపువగ్గ ముగలదియు, లేక 

నర్షము గలదియు నగు శుక కఠినము ? నడుమ మిక్కిలి యున్నతముగ-గాని పల్లముగ 

యుండు శు కృరోగము రే కముతోంహాడియుండు నాడ్మ్నణముగల కుక్రతోన 

ఒక సంనత్సరమున స వైంబడినదిగ ని కార్యమైన యా కారముగలదిగ నగును నిచ్చి 
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న్నృముగ నుండు శు కరోగము. ఈ శుక్కరోగ ములను చిక్రళ్సీయందు సర్మింపనల యును, 
మలణిధసు అఆతీపాకోళ్య యమును మాధనకారు(డు ఇట్టుచెప్పెను:__ 
. శ్వేతస్సళూత్రా కుతి సర్వతోహి దోషే యస్యాసిత మణ్ణలం చ, తమశ్నీపా 

కాత్యయ మచీరోగం సర్వాత్మకం ఐర్ధయితన్య మాహు$ి” ఈశ్లోకమునకు కేమాఅ 
మునకును అర్థ భేష్ట్రము లేదు. 

“ఇద్ర నల్లి గు శునంకుజనించు రోగముల సంఖ్య, రఆా- ॥| 

న = 
“పే, 

a 
వంచత్యు కా గదూాః కై ఖప్వై సాధ్యా సాధ్య విభాగ త్రం, 

పెన చెప్పినప,కారము నల్ల గ్రుడ్డునందు జనించునట్టి ఐదుళు కృరోగములు సాధ్యా 
సాధ్య విఫాగములతోడ జెప్పంబడేనవి. 

తతేశు కము, కుద్ధశు కము, అజకాజూతము, సి రాళు కము, అఖీపాకాత్యయ 
మునని నల్ల గుడ్డున జనించురోగము లై దుగ నెజు౦గునది. 

ఇది అ స్థాంగహ్యృ ద యమునం దలి & _క్లీరతం తేమను 

వదియ నయధ్యాయము ముగి సెను, 

Be CL, 



౧ద.] 

వ, సంధిసితాసితరోగ విజ్ఞానీయా ధ్యాయ నియాపకానం కరము అట్టిరోనముల 

కిక్పల తెలి యపరయుటడై కై సంధిసి ప శ్రా రోగ ప్రతి మేధాధ్యా యము వెప్పయిడుచున్న న్నృయది:___ 

సంధిసితాసితరోగ ప్ర త రంభము. 

హూ. అథాత సంధిని తానితరోగ ప్రతి పే వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ఇతివా సలవాళ్రేయాదయో . మన యః. 
సంధిసితాసితరోగ విజ్ఞానీ యాధ్యాయ నిరూ పణానంతరను నే త్సయుల యందుగల 

ధి; తెల్ల గుడ్డు నల్ల గుడ్డు వీనియందుజనించెడు రోగములకు చికిత్సలను వివరించు 
3 సంధి తౌసికకోగవ, కు తశ షుధమను నీ యభా భ్యాయమును విసరించెదము. 

అధి ఉపనాహరోగచికిక్స రిఆ- 

కో. ఉపనాహం భిపక్స్వీన్నం భిన్నం ప్రీహిముఖేన చ, 
తేఖయే న్మండలా గాణ తత్ర శ్చౌప్ర ప తిసారయెత్ = గా 

విస్పలీయో ద్ర సింధూ ఫ్లై స్టర్చడి షయూత్పూర్యన త్తతం 

వెద్యుండుఉపనాహమను సంధిగత నేత్ర త రోగమునకు సుఖోక్లో్దుకము లో తడికి 

5 స్ర్రుఖండముచే స్వేదకర్మనుచేయించి విప దానిని చ్రిహీ వొముఖ్లమును కోహ్రుముచే 

ంచి మండలా గృమను శ స్త్రముచే గీ చనల మును. & పిప్పళ్లు: సెంధవలవణము వీనిచూర్ల 
గ శేచనుకలిష దానిచే పృతిసారణము చేయించనలయును, పిదప వ రృరోగము 
వెప్పైయు౨డునటుల సుఖాగహ్టోదకముచే కడిగి ఫ్ఫుతమును తడిపి లే నె ఘృతము 
' చరిమి వెవులయొక్క_ ఊర్ల పధోభాగములయందు యవల పిండి యుంటలనునిచి 

కట్టి పొట్టాకు ఉసీరిక వీనినిచేర్చి కాచిన కపాయముచే ఆకో క్రకనము చేయించ 
కును, జల, స్వాపము కఫ్యస్రానము అను సంధిరోగము అసాధ్య మసటసలన వానికి 

స కారుండు చికిత్సలను చెప్పలేదు. 
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కార్తి పర్వణీరోగచికిత్స. de 

పర్వణ బడిశేనాతా బాహ్యాసంధిల్ర తి ఛాగతః, 

వృద్ధిప త్రై ణ నర్హ్యా౭_ సై చ్చే స్యాదశ్రు గతిరన్యథా, ల 

చికత్సాచార్మ వద ౦ధవప్ర పతిసారితా, 

పర్వణియను సంధిరోగమును ఇెలుపలనుండు సంధికి వెని బడిళమను క్రమ 

చే పట్టుకొని _నృద్ధిష క్రేమను క స్త్రముతో మఫ్యఫాగమున ఛేదించనలయును, కైనగాగ్లి 
శీ రదవరాని శేశంచిషదో విశేపషముగ నీరుస్తవించును. వనుజియు లేన, సెంధనల నణము 

ఫ్సచే పృతిసారణము చేయించి అర రోగమునకు శౌస్పియుండు చికిళ్సలను చేయ 
నలయును, 

ద్ర పూయాలసరోగచి కిత్స. థఆా- 

పూయాలసే సిశాం విద్యే త్త త్రత్ర_ స్ప స్త ముపనాహాయేత్. 'ర్ర 

కుర్వీత వావీ పాకో క్ర క్షం సర్వం క యథావిధి, 
ప్రూయాలసరోగమునందు సీరను వేధించి ఊపనాహస్వేదమును చే హాయించి అవ్నీపొ 

కరోగమునకు చెప్పియుండు చికిక్సలనన్నిటిని విధిప్ప ప కారము చేయనల యును, 

అరి ప్రూయాలసకరోగము నకు చూర్గాంజనము ధ్రిఆా 

= దీ అద్య అర్య ం ( సెంధవార్ట గక కాఎసలోహ తామైస్సుచూర్షి లః, ఏ 
ఇ అద అపర చూర్షాంజనం ప్రయుంజీత సమ ట్రెగ్వా రస క్రియామ్, 

పూయాలసక రోగమునందు సైంధనలసణయు, అల్లము, కానీసము, ఉక్కు, రా 
గి వీనిని చక్క (చూర్ణ ముచేసి చూర్తాంజనమును చ్రృయోగించనలయును. లేక పై సెం 
ధవలనణము మొదలగు వానిచూర్గములను లేసెలాగే క్రల్రిప్ప రస క్రియను సృయోగించఃల 
యును, 

త్రి (క్రిమి గృంథిరోగచికిత్స, అయా 

ళా ర్రీమి మిగృంధథిం కరీశేణ స్విన్నం భిత్వా విలిఖ్య చ. a 
క్ర్ఫలాకొ ద్ర ద కానీన్యా సెంధవై* పృతిసారయేత్, 
శప మిగ గృంథికోగయునుభేదింి నోమయాటులచే స్వేదకర్శ ను చేయించి దానిని 

ప్రీహిమఫము 1 చెందల పళ (స్రుములచే గీచి పిదప త్రీఫలములు, తే శ, కానీసము, నెంధి 
నలనణము వీనితోడ [ప ప్రుతిసారణమును చేయించవలయును, 
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అత శు_క్రీరోగచికిక్స థఆా- 

పితాభిహష్టిందన చ్భు్ర్రం 

శు క్రియకు దోగమునందు పిత్త ఖిష్యందరోగయునకు చెప్పియుండు చికిత్సలే 
చేయనల యును. 

అధి బలాస గ ధిక పీష్టకరోనచికిత్స ధఆ- 

ఒలాసాహ్హాయవిష్టకౌ. ర్ల 

కఫాభివ్యందవన్ను కార సీరాన్యధముపాచేత్ , 
బీజపూరరసా_కం చ వ్యోహకోట్సబమంజనమ్. రా 

బలాస గ థితము పీష్టకము ఈ రోగములయందు సీరావే;ను నర్జించి కఫాఖిప్యం 
దరోగమునకు చెప్పిన తక్కిన చికిత్సలను చేయనలయును ర్రైకటుక ములు, సెద్దళేకు 

వీనిని మాదీళలరనముతో బాది అంజనము వేయనల యును. 

అగ్రి బలాస గ థితేరోగముల కంజనము. ర్రిఆా 

జాతీముకుళ నింధూళ్థ బేవడారమవోొ వై కి 
సైః వీ వ సన్నయా వ రికో ఫకండూఘ్న మంజనమ్. | గొ 
యి 

జాజిమొగ్గలు, _సెంనవలవణము, దేనదారు, శుంఠి వీనిని పృనన్నయను మద్యము 
నూరి కణికలువేసి బాది ఛే (త్రేముల కంజనము చేసికొనిన కోస దురద హారించును. 

డ్రి సీరోత్నాతాదిచి కిక్స, థఆ-- 

ర _కృస్యందవదు త్పాతవార్ష జాలాస్టున శ్రీ యా 
ల. సీ రోత్చాతము, సిరావార్త వము, సీరొజూలము, ఆర్గునయు అను నేత్ర రోగముల 

వందు ర_క్తన్యందరోగము నక చెప్పిన చికిక్సలను చేయనలయును, 

జవ్తు(ఫ్రె సికోత్చాతాదిరోగయుల కంజనము, రియా- 

సీరోత్చా తే విశేపేణ ఫఘృతనూవీక చుంజనమ్, ౧౦ 
సిరాహన్రై తు మధునా గమన ప్థాన్ళుష్టం రసాంజనష్, 
అక్హునే కర్క_రానుసు కౌద్రెరాక్నో్టోతనం హీతవ్. ౧౧ 
స్ఫటికః కుంకుమం శంఖో నమధుకో నఘనాంజనన్, 
మధునా వాంజనం శంఖః ఫీనో వా నీత్రయా సవా. ౧౨ 
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సీరోత్సాకరోగమునంను ఘృతము, తేనె వీనినొక టీగ చేర్చి నే క్రములకు అంజన 

ము 'వేయనలయును. సీరావార్డ రోగమయునందు రసాంజనమును శే నితోచాది ఆంజనమునే 

యనలయును. అగ్గునరోగమునందు సంచడార పెరుస మీందిమో(గడ తేనె వీని నొకటి 

గచేర్చి ఆక్చో గతనమును మ్రృయోగించన ల యును. లేక సృటికము, కుంకుమపువ్వు, శ్ అల్లు 

ము, ఆతివుధురము వీనిని త నెతోవాదిగాని, లేక సౌవీరాంజనమును తే నెతో వాదిగాన్ని 

శంఖమును, లేక సముద్రపు నుజుగును వాది పంచడారలో క లిపిగ్గాని నేక్సములకు ఆం 

జనము నేయజలయును, 

శ్రర అర్మరోగచికిక్స లి 

అర్మో క్షం పంచథా త త్తు తనుధూమావిలం చ యత్, 
రక్తం దధినిభం య చ్చ ళుక్రవ _త్తస్య భేవజమ్. ౧౩ 

అయిదువిధములగు ఆర్మరోగములలో కొంచెముగనుండునదియు, పొగనలె కల 

కచారియుండునదియు, కొంచెము ర_క్షనర్ధముగలదియు, పెరుగుతో సమాననర్జ ముగలది 
యునెన ఆర్మరోగమునందు కుక రోగమునకు చెప్పియుండుచికికృలను చేయనలయును, 

ఆగ్రి అర్మరోగమునందు కప్రుచికిక్స. అఆా-- 

ఉత్తాన స్వేతరల్సి సన్నం ససింధూ శ్లైన పరాంజిత్రమ్, 

రసేన బీజపూరస్య నిమోాల్యాశ్నీ విమర్ద యేత్ . ౧౪ 
ఇళ్ళం సంరోవి తాకస్య ప్రచలేఒ క్యాధిమాంస శే, 

అట భి y అద g ధ్బః స్య నిశ్చలం మూసర్ధ్న వర్హ్మనొళ్చ విశేషతః. ౧౫ 

అపాం మోాత.మాణస్య నృ ద్దిర్శణి కనీనకాత్ , 

వలీ సాద్య శ్ర త,త్రార్మ ఒడి శేనావలంచితమ్. ౧౬ 
నాత్యాయతం ముచుండ్యా నా సూచ్యా సూశైణ వా తతః, 

సమంతాన్మండలాగ్రాణ మోచయేదథ మావ్నీకము. ౧౭ 
కనీనకము పానీయ చతుర్వాగావతేవీ.తమ్, 
ఛింద్యా త్కనీనశే రతేద్వాహినీ శ్వాశ్రు వాహినీ, ౧౮ 
కనీనకవ్య భాద శ్రు నాడీబాక్షీ ప్రవ ర్త 
వృ ద్ధైఒర్శణ్ తథాపాంగాత్పశ్యతో = ప్య కనీనకాత్ , ౧౯ 

అర్మమను "నతృరోగముగలవానిని వెల్లి కిలపరుండ బెట్టి జకెసే 9 మునకు స్వేదకర్మ 
నుచేయించి సె ంధపలవణమును మాదీఫలరసముతోవాది అంజనమువేసి కంటిని మూయు 
నటులచేసి చక్కు_ల నలపవలయును, ఇటులచేయుటచే కలక బారియుండునే త మునందు | 

లో 
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ఆధిమాంసనును అర్మరోగము చలించును. పీదప ఆరోగియొక్క_ శీరము కంటి రెప్పలు 

వీనిని పట్టుకొని కడకంటీతో చూచునబుల'ేసీన వళి (ఆనంగా ముడత) బడుస్థలమునందుం 

డొడీ యా అర్మరోగమును బడిశమను క న్ర్రముచే పట్టి కొంచె మాడ్చి మేచుండియను 

నాయునముచేకగాని సూదిచేతగాని సూత తృముచేతగాని మండలా గృ్యమను శ స్త్రముచేత 

గాని నల్లి గుడు కపాయముకలుగ నియ్య” శేదించవలయును. కంటి సరును నహీంచునట్లి 

నీకల యందు గాయముతగలక కాపాడవలయును. అ కువాహీనీసిరలకు గాయముతగిలిన 

క౦డ్ణయందు "నెల్ల పుడు నీతు కారుచుండును, అర్మరోగము కడకంటియందు వృద్ధి జెంది 

యుండిన నారోగ్షిని నల్లి గుడ్డును చూచునటులజేసి ఆరోగమును శేదింపవలయును. 

-అధ్రి అర్మరోగమునందు సేకాద్మికృమము. 03- 

సవ్యాక్టిన్నం మధువ్వోప సైంధవ ప తిసారితమ్, 

ఉస్లేన సర్పిపూ౭_సి_కృమభ్వ కం మభుసర్పిషా,. ౨౦ 

బర్నీ యా కేచయేన్నుశా ఏ తృతీయాదిదినేషు చ, 
కరంజ బజన ద్ధేన శీ రేణ కరథ్నితె స్తథా. ౨౧ 

సమో ద్రెర్లి (నిశాలోధ్ర పటోలీయప్టికింశుకై : 
కురంటముకుళో చే చేతె ర్ముంచే చేవాహ్న్ స _ప్పమే. ౨౨ 

మెనివెప్పినవ, కారము అర్మరోగమును చక్కగ ఛేదించి తే నె | త్రీకటుకములు 

వీనిచే ప ప్రతిపారణమనుచేయించి సుఖోన్లముగనుండు చేతిని లేపనముచేసీ కేన "నెయ్యి 

వీనినొకటేగ చేర్చ చరిమి కట్టుగట్టవలయును. మూండనసదినమునందు కట్టునువిడిచి శ్రానుగు 

విత్తులతో కాంచయబుడిన యాన్రపాలచేకను, పసుపు, మ్రూనిపసుఫు, లక్ష, పొట్ల, ఆతి 

మధురము, మోదుగు, గోరింట మొగ్గలు వీని నుదకములోన చి చక్కొ_ (గ కాంచి చల్లార్చి 

అందులో కొంచెము లే నెకలిపి దానిచేతను సేకముచేయించవలయును. పిదప కట్టుగట్టి 
మేడన దినమునందు కట్టును విడుననలయును, 

ర హేనాతి చృేదరోగచికిక్స. రికా 

సమ్యళ్ళిన్నే భవేత్స్వ్వాస్థం హానాతిచ్చేదజాక గదాకా 
సకాంజన ప్రభ ఫతిభిర్టయ ల్లఖనబ్బంహా వై, 93 

రోగికి అర్మరోగము చక్క_6గ ఇేదింపంబడియుండిననో స్వస్థత కలుగును. హీన 
ముగగాని అధికముగగాని. ఛేదింపంబడినవో రోగికి అనేక రోగములు కలుగును; కావున 

వానికీ సేకము అంజనము లేఖనము బృంహణము మొదలగు చికిత్సలను జేయనలయును, 

©. 15 
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3 డ్రి కు కూర్మా డొరోగమలకంజనేయు. " ధి... 
వ. “నీతా * మనళ్ళిలై: "లేయలనణో త్రమనాగరకో, 

“అర్ర ర్వ కర్డోన్మి తం తారం పల్యాం చ మధుప్పతమ్, ౨౦ 
| అంజనం 'శ్లేవ్మతిమిరవిల్ల ౧) హ్ శ్రార్మశోపజత్, 

పంచదార, మణిశిల, ఏలకోలు, ఎసెంథనలనణము శుంఠి ఇవి దినుసుకు అర్థ 
కర్ణము, రసొంజనము ఆగ్థపలము, ఇటుల వీనిని గ్రహించి నూరి తేనెలో కలిపి కండ్లకు 
అంజనము చేసిన శేస్ముజతిమిరము, పిల్లము, కుక్లార ఈరోగములు హరించును, 

అరి తినురరోగమునకు లేఖనాంజనము. oa 

డీ ఫవై కతమద క సితచం పానీయకల్కి_ తామ్. ౨౫ 
కరానవిక పీ-తాం దగ్ధ్వా క్పా లే చూర్ల యే త్రతః, 
ప్ఫథ కృేహేషధరై గి శి పృథౌవ చ భావితా, ౨౬ 
సా మదీ శోవీతా వేసా భూయో ద్వాలవణాన్వితా, 
త్రీ క్లో త్రీజేశాన్యంజనాన్యావా 'లేఖనాని పరం 'నిమిః, ౨౭ 

కరక తాం డృయుసిరికలలో న్వేడెననొక' ద దృగ్యముయొక్క_ బెరడును ఉదకముతో 
నూరి దానిని చిల్లపెంకులోనుంచి న మూకుడు మూన్సి చక్కాయ కాల్చి యామసిని 
యెత్తి చూర్ణ ముచేసి తక్కి_న రెండు దక ద,న్యముల యొక్క రసములచే త్ వక ప్రత్యేక 
ముగ ? భావనచేసి యెండించి దానిని వైవసవలవణ ణము కాచలనణము వీనిఫోడ చక్క. ౫ 
నూరనలయును. ఇటుల నే తౌడికాయ, ఉసి రక వీనిని సె ప చుకారము చేయనలయును, 
ఈ మూడు లేఖనా ంజనములు తిమిరరోగమును విశేనము పోగొట్టును. అని నిమి 
చెప్పెను, 

ప్రై సిరాజాలరోగచికిత్స. da 

న్స్రాజూ లే సిరాయాస్తు కఠినా లేఖనావథా ః, 
న నిద ద్ధ్యంత్యర్మవత్తాసాం వీటికానాం చ సాధనమ్. 9౮ 

సిరాజాలేరోము సందు కఠినమెనసిరలు . లేఖ నౌొహషధముల'చే శళమింవకయుండిన 
వానికి అర్మరోగమునకు చెప్పి యుండు చికిత్సలను వేయనలయును. 

అరి కుక కృరోగచిక్రిత్స. re 

దోపానురోధాద్భు(క్రేషు న్ని xX గ్రరూతుం నరాఘ్బుతమ్, 
తి కమా ర ప్రమస్ఫృక్సా 9వో హః సీకాది చేమ్యశే,. ౨౯ 

చ నలం తైల మనళ్ళీలా చెలా, 
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రృగోగములయం దాయాదోపానుగుణముగ ఒకపుడు యాక్షగను, 'నుట్యొ క 

పుడు మయ శ్రైశలమృకమును ప్రయోగించనలయును. మభియు నారోగమునకో 
త్రి కృవభ్యురేము నిప్పించుబయేగాక ర_క్షస్రానము విరేచనము సేకము... మొదలగువానిని 
చేయ నలయును. 

అరి తృతశుక కురోగచికిక్స de 

త్రీత్ర్రునృద్యారిణా ప కం వకశుత్రే శతం విళేత్,. 

సిరయాను హానలేద్ర క్షం జతాకొభిళ్ళ లోచనాత్. _. 30, 
సిద్ధనోత్సల కాకోలిద్రా తాయప్టీ విదారిభిః, . 

సని తేనాజపయసా నేచనం సలిలేన వా. - 3౧ 
రాగాశ్రువేదనాశాంతెౌ పరం లేఖనమంజనమ్, 

కుతకు కృరోగమునందు. 'తెగడకపాయముతో మూడు పర్యాయములు పక్వము 

చేయ (బడిన ఘృతమును పానము చేయించనలయును. సిరను వేధించిగాని జలగలశేగాని 

ంటియందుండి దుహ్మ్రర క్షమును తీయనల యును. నల్లకలువ, కాకోళి, ద్రాత్న, అతిమధుర 

ఘు చేలుపమ్ముడు వీనితో పక్యముచేయయిడినదియు, పంచదార చేర్చిబడినదియు నై "నెన 

మీకపాలచేగాని, లేక మైనల్లకలున మొదలగువానిగూర్చి కాచంబడిన యుదకముతో€ 
గాని నేచనము చేయించనలయును. ఇటులచేసియు. కండ్రయందు ఎెజుపుసర్జము నీరు 

కారుట నొప్పి ఇవి శమించకయుండినచో లేఖనకారిగనుండు నంజనమును ప్రయో 

0చనలయును. 

అం కుతేకు కోవారనరర్తి రి. రియా- 

వర్తయో పాలిముకుళ లావ రిక చంద'నై ః, తీ 

ప్రసాదయంతి విత్తాస్కం ఘ్నుంతి చ తతళ్ళుక్ర క కము, 

జావేమొగ్గలు, అక్క., పరాయి, చందనము వీనిని నూరి కొకతికలుజేస్ వ వాది అం 

నమువేసీన పి పిత్తరక్త కు తతశకు కృంబును హరించును. 

దంతె ర్దంతి రవ వాళళ. 33 

సశంఖమా+ _క్రకాంభోధిసేనె ర్మరిచపాదిశై 3, 

తతళుక్రమవీ వ్యాపి దంతేవ ర్ర్తిర్నివ ర్తయీత్ , కర 
ఏన్గుంగు పంది ఒంక ఆవు, గుజ్జిము, మేం, గాడిద, వీనిదంతములు, శంఖ 

ఎ) ముత్యములు, సము ద్రపునురుగ్యు, వీనికి నాల్లవఫానము, మిరియాలు, వీనినన్నిటి 
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నొకటినచేర్చీ నూరి కణికలుజేసిన నది దంతనర్హి యనంబడును. ఇదె చే తృములయందు 

వ్యాపింవియుం శు కతకు రకు శుద్దకు రము ఆనురోగములను పోగెట్టును, 

అధి కు కృరోగమునకు తమాలప తౌ దిన రి. రఆా- 

అక్ష మ = తమాలపత్రం గోదంతశంఖ ఫీనో౭_ స్థిగా క్రభమ్, 
8 xr 

తొమృం చ నర్తిమూ్రేణ సర్వళు క్రక నాశినీ, 5౫% 

కానుకచెట్టుఆకు ఆవుదంతేములు శంఖము సము ద్ర పునురు?స గాడిచె యొముకలు 

రాగి వీని నావుమ్మూత్రేముతో కలిపి చక్క_6గ నూర కణిక చేసి దానిని ప్రయోగించిన 

ళు కృరోగములన్నియు హరించును. 

0 సగ్వళు కృవారాంజనము. Od 

జ క వ on *న ల్ల రత్నాని దంతాళ్ళృంగాణి ధాతవస్త్యూ షణం త్రుటి, 

కరంజవీజం లళునో ద్రణనాది చ భేషజమ్. 5౬ 

ద్ న % కస ర సనృణాన్రణగంఫీరత్వక్ స్థళుక్రమ్నుముంజనమ్, 

ముత్యములు మున్నగు రత్న్మములు, ఏనుగు, మొదలగువాని దంతములు, మేంక 

ముదలగు వానికి మ్ములు కావిణాయి మొదలగు ధాతువులు, తి త్రీకటుక ములు, ఏల 

కులు, ఎక్రానుగవి తులు, వెల్లుల్లి, స్వర్శతీరి మొదలగు సృణవారౌషధులు, వీనినేక్రము చేసి 

నూరి అింజనమువేసిన వృణయుతో ౮హాడినదియులేక నృణములేనిడియు లో ంకుగనుండు 

నదియు లేక చర్మయులోనుండునది ము _నెన శుక్తములన్నియు హరించును, 

చికి? =ఇప్రెర్రె గంఫీరకు క ర గచికిళ్చ. ఏతా 

నిమ్నమున్నమయే క్సేహపాననస్యరసాంజనై =, 5౭ 

సరుజం నీకుజం తృ విపుటపాశేన శుక్కకమ్, 

గంఫీర మైన (మిక్కిలి లోతునపుట్టిన) శు కృరోగమును స్నేవాపాననస్య రసాం 

జనముల చేతను, నొ కలదియు నొప్పిలేనిదియునైన కుక రోగమును తర్పణపుటపాక 

ములచేతను చికిశృచేయసలెను. 

అం కుద్దకుకరోగచికిక్స. ఏతా 

శుద్ధళు శ్ర నిశాయన్టీ సారి బాశాబరాంభ సా, 5౮ 

శచేనం స్టా థ్ భ్రహోటల్యా కోస్టాంభోమగన్నయా2.థవా, 

కుద్ధళు శో రోగమునకు పసుప్ప్ర, ఆతిమధురము, నల్లిసుగంధిపాల, తెల్ల లెర్గుళు 

వీనిని నై వైచికాయచిన కపాయముచే సేఛనము జేయించినను లేక తెల్లలాద్దునను,వ స్త్రఖం 
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డమ లోమూటగట్లి యామా!_ను ఉదక ములోవై చి చక్క_(గకా౭ది దానినే ఒ _లడము 
వేయి౧చినను హీతముకలు సను. 

బృహతీమూలయప్రా న్రహ్పాతాయ్రు సె ంసెంధవనాగ రై =. ప్రకా 

ధారత్రీఫలాంబునా పి ప్రై కైవితం ఆ య భాజనమ్, 

యవాజా్యామలకీప కైర్బహుకోధూపయే శ్ర తత్తః, లం 

తత్త త్ర కుర్వీత గుటికాస్తా జలమెో దృ వేపి తాః, 
మహన లా వ్రతి ఖ్యాతాళ్ళుద్దకుర్ర వారాః పరమ్, రోం 

'పెద్దములక వేళ్లు, అతిమధురము, రాగిఫొడ్రి, ౫ చె ౦ఢవల వణయు,శు ౦ఠి వీనిని చక్కగ 
చూర్ణ ముేసి ఊసీరికాయలరసముతోో నెనను కహెయముతో మైనను నూరి తా మృషా త్రకు 
తవనముచేసి దానికి యనలు నెయ్యి ఊసిరికయాస వీనివే పలుమారు భూపమ వేయ పల 
యును, పిదప దానినే త్తి ఉదకము తేనే ఫీనితోనూరి ఘుటికలు చేయనలయును ఇవి 
మహోనీలభఘుటిక లనంబడుకు. శుద్ద శుక్తరోగమును పోకడచును, 

అరి కఠరినకు క ల్ క, de 

శీరశాయవిశే రకాంశ్ళృ పుటపాకాంళ్ట క్ జ్ రోం 
కుర్యా న్మరిచవై. దేహీశిరీష ఫలా సెంధవై ః, 
ఘుర్గ ణం లి త్రీఫలాక్యాథవీ తే తేన లవణోన చా. ర 

కంటిశు క క్రకోగయు గట్టిగను స్టరముగనుండిన నటికోగికి పలుమారు ర రక్షమోకుణ 
ము చేయించి కిరోవిశచనము రీరవితీచనము ప పుటపాకములు వీనిని పలుమారుచేయించ 

సలయును. మటీయు నాశు క్రరోగమును మిరియాలు, సిప్పళ్గు,దిరిసనపు విత్తులు, సెంథన 
లఎణము వీనిని చూర్ణ్మముచేసి రుద్ద నల యును, లేక తి త్రీఫలకపాయము భొనన జేయబడిన 

అం కఠినశు కృరోగమున కొంజనయోగనములు, ర్రిఆా- 

కుర్య్యాదంజన యోగ వా న్లో కార్త ర్భగదితావిమా, 

శంఖకోేలాస్థికళక ద్రా యామధుకమాటి కై! రోల 

సురాదంశార్ల వమశై న్ఫీరీపకుసుమాన్నితై క్క 
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మెనిచెప్పియుండు కోరిన కుక కృగోగమునకు శంఖము, రేయగువిత్తులు, చిల్లగింజలు, 
ద్రామవండు, ఆతిమధురము, తే విస హార రుద్గప అయును. మ వీయు సురయనుమద్య ము, 

ఏనుంగుదంతేము, సముద ద్రసునుణుగు, దిరిస సనపున్వ వీనిని నూరి రుద్ద వల యును, 
-ుం్రి శు కృరోగ హరాంజనము. Yen 

భారి ఫడేజ్టకరే మారో లాంగలికోద్భ నః, ర 
ఉషితళ్ళోషతస్పార్ష శ్నుక్క క్ర హర్ష ణమంజనమ్, 

ముద్దా వా నిస్తుషూః విష్టాళ్నంఖమో ద్ర సమాయుశాః. రజ 

సారో వధూ కాన్మధునూన్నజ్జా వా౭ తొత్స్పమావీ కా, 
చెన్న చెర్లనడ్డను కాల్చి యాబూడిదెను ఉసిరికవండు, మరునము వీనిరసముల లో 

నాన బెట్టి యొండించి చూర్భముచేసి దానిని ఆంజనమువేసిన శుక (క్రరోగము హరించును, 
పొట్టుతీసిన పెసలు, శంఖము, తేనె ఏీనినొకటిగ చేర్చి నూరి శుక్ర నోగమన కంజనము. 
పాయె నల యును. లేక అకిమధురసారములో లే నెచేర్చి ఆంజనము వేయనలయును, తాడి 
గుజ్ఞును తే నెలోకలిఫి అంజనము జేయనలయును. 

=్రార్రి ప్యాష్ట్రశు కృవారన_ర్రి. da 

గోఖరాళి ప్వస్ట్రదశనాళ్ళంఖః సేనస్సము దృజః. రో౭ 
వో క న_ర్తిరక్టునవ్ యేన హృష్ట్రళు కృకనాశినీ, 

ఆవు, గాడిదె, గుణ్ణిము, ఒం ళు, వీనిదంతములు, శంఖము, సము దృపునుటుగు 

పీనీని మద్దిక పో యముతో నూరి కణికజేసి పృయోగించిన శు కోరోగము హరించును, 
-ఆర్రి ఉ త్ఫేన్సకుక్రాదిచి కిక్స. రా 

రొత్సనం వా సళల్యం వా ళుక్రం వాలాదిఖిర్లి ఖేత్ . లర 
పౌాడను౫ గాని శల్య ముతోగూడిశానియుండు శుక్ల రోగమును. ఇం డ్రుకలచే 

నైనను కేకాకు మున్నగువానిచే -నెన్రను గ్లీరనలయును, 

~ార్రె నం కా de 

సిరాశుక్రే త్వదృష్టి ఘ్నే చికిత్సా వ్రణళుక్రవత్, 
దృష్టి! చెయ్యను గలుగ జేయకుండు వరాల Mn నృణకుకృమునకు 

జెప్పియుండు చికిత్సను చేయనల యును. 

ఇర కు కృరోగమునకు పుం జ్వావ్యంజనము. de 

పుండయష్ట్యాహ్షకాకోలీ సింహీలోహనిశాంజనష్. రా 
కల్కితం ఛాగదుగ్గోన సఘ్మ లై ఆ భ్ధావితం యనైః, 
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ఛాల్రీపల్రే పర్యాయాద్వ రి శ్నే శాంజనం పరమ్, సం. 
ఫుండ్రృము (అనగా పువ్వులగరువెంద), యష్యివధుకము, కాక్షోల్ళి పాకుడు, 

ఉక్కు. లేక కృష్ణైగరు పనువు,రోసాంజనము వీనిని మేంకపులతో నూరి దానికి చేతిలో 

తడుపయిడిన యనలతోను ఉసీరియాకులతోనుభాపము జేయించి కణికలుజేసీ చే తృ్కమల 
కంజనమువేసిన మిక్స్కీ..లి హితము కలుగును. 

-ఇఅర్రి ఆజుకారోగచికిక్స థఆా- 

అశాం'తావర్శవచ్చస్త మజకాఖ్యే చ యోజయేత్ , 
అజకమను చేత్తరోగము సామాన్య చికిక్సలచే ళమింపకయుండిన అర్మరోగము 

నప చెప్పియుండు క సృ వికి క్సను వృయోగించనల యును, 

రి అసాధ్యాజ కారోగళమనోపాయము, థఆా- 

॥ జీ న a అజకారూమసాభ్యాయాం శుక నత చ తడ్ళిధైః. ౫౧ 

వేదనోపశమం స్నేహపానాస్ఫకృవణాదిభిః, 

కుర్యాద్బీభత్సతాం జేతుం శుక స్ఫో ల్పేధసాధనమ్. ౫9 
అసాధ్యమైన అజక నేత రోగమునకను తేదికేరములైన యసాధ్యకు కరోగము 

లకును న్నేహపాన ర_క్షమోకణాదులచే చికిత్సచేసి ఉషద్ర నములను. శమింపచేయవల 

యును. నవుటియు నానే తృవేగములో కలుగు వి కారములను పోగొట్టుటకు తగినచి కిత్స 

లను చేయనలయును., 
-ఇర్రి అసాగ్యకు కృదోపషహరో ంజనము, Yen 

నారి కేళాస్థిభ లాతతాలవంశకరీరజమ్, 

భస్మాద్భిః స్రావయత్తాభి ర్భానయేత్క_రభాస్థిజమ్. ౫9 
చూర్ణం శుక్రేవ్షసాభ్యేషు తడై (వర్ల కఘ్న మంజనమ్, . 
సాభ్యేషు సాధనాయాలమిదమేవ చ శీలితమ్. ర 

బెంకాయచిస్పలూ, జీడిగింజలు, తాటిచిగుళ్లు, వెదురుములక వీనిని నిహ్వలోే 

చక్క_6గ కాల్చి యాభస్మము నుదకములోవై చి చక్కొ_(గ కలియబెట్టి వడియగట్లి యా 
మా ళా రో 

యుదకమునందు ఒంకుయెముకలచూర్ష మును భాననజేసీ అ సాధ్యశు కృరోగముల కంజ 

నమువేసీన న్నే తృమునందు వికారనర్భము శమించును సాధ్యముగనుండు దృష్షిరోగ 

ములయందు నీయంజనమును వేయుచుండిన నవి నిన _ర్థించును. 

అరి అజ క “రోగమున ళస్రుచికిళ్స de 

అజకాం పార రతా విధ్యా సూచ్యా నిస్తాన్య -వోదకమ్, 

సమం ప్రవీడ్యాంగుస్థాన నసాన్టై )ణానుపూరయీత్ . ౨% 
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న్ణం గొదూంసచూచ్చోన బద్ధం బద్ధం ఏముచ్య చ టా టం 
స్తరాశ్రాద్వ )ణే భాజే కృష్ణభాగే సమే స్థినే. ౫౬ 
చ్నేహాంజనం చ కర్తవ్యం నస్యం చ శీరసర్చిపా, 
తథావీ పునరాధ్మానే భేదచ్చేదాదికాం (క్రియామ్. ౫2 

యుక్తా కుర్వాద్భభా నాతిచ్చేదేన స్యాన్ని మజ్జనమ్, 

ఆజకరోగ మునకు పక్కన నూదిచేపొడిచి చెడ్డనీరును ఇడలింపండేసి చేతిబొటన 

వేలికి కొవ్వును బూసికొని దానిని యా వేేలిచె పిసికి యా ణములో గోమాంస 

చూళమును నిండించి గట్టుగట్టనల యును, ఇటుల పలుమారు చేయుడుంచనలయును. ఈ 

ప్రకారమే కుదినములు చేసిన న ణము కమింది నల్ల గుడ్డు సమ ముగను సీరయుగను నగును. 

ఆట్టిసమయమున న్నేహాంజనమును, పాలు నెయ్యి వీనితో నస్యమునుచేయించనలయును,. 

ఈరీతిగ చికిశ్చజేసియు నల్లగుడ్డు మరల యుబ్బియుం డిన దృష్టికి నాకము కలుగకుండు 

నటుల భేదభేదాది చికిశ్చలను గుడ్డు బొత్తుగ చెడకండునట్టు యుక్రి చే జే సల యును 

అర్ర శు కృరోగ ఘన సుత పా నా ద్యా నక్యోకము రీ 

నిత్యం చ శేషు శృతం యథా స్వం 

పానే చ మే చ ఘృతం విదధ్యాత్ , 

న హీయే లజ్బబలా తథాంత 
దీ “రి, జాలీ “వార్చ స్తన్షైంజనై ద్ద క్సతతం ప్రయ్యుష్తో. ౫౮ 

శు కృరోగములకు ఆయారోగమునకు తగి న యోఃసభులతో పక్ష్యయ జేయయిడిన 

ఘృుతమును పాన నస్య సే చనాదులయందు శయోగించపలయును, ఇటులజేసిన ఘృత 

పొనసేచనాదులచే దృప్టికీ బలముకళిగ్ని రోగనినృ్ఫళ్యస్థ ము వృయోగించలుడిన తీళ్లైంజ 

నాదులచే దృష్టికి హాని కలుగకుండును. 

ఇది అ హ్రైంగ హృదయమునం దలి ఉ_త్తీరతం తేమను 

పదునొకండనయధ్యాయము ముగిసెను. 

కై (రీ ఆ 

జట యాల. నల 
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అవ. సంధికి తాసితరోగప్ప త్రీ షేఛాధ్యాయ నియావణానంతరము దృకి రోగములను 
రమహాపించుటకె కై దృష్టిరోగవి క్ఞానయా ధ్యా యమ చెప్పయబడుచున్నయ ది! _ 

దృ స్టిరోగవిజ్ఞానీయా ధ్యాయ ప్రారంభము. - 
సూ. ఆభాతో దృష్టిరోగవిజ్ఞానీయమధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామ ' 

ప్రతిహా సాహ హబురాత్రే, యాద కో మహార్ష యః, 
సంధిసితాసితరోగ చ్రతిశే మధా ధ్యాయే నిహాపణానంకరము దృష్టిలో? జనించురోక 

రులకు తెలియపరచునట్టి వృష్టికోగవిజ్జానీయునున నీయధ్య్యా యమును వినరించెదము, 
ళ్ = 

- ర్రై తిమిరరోగ అతృణము, అఉఆా- _ 

సిరానుసారిణి మే ప్రథమం పటలం శ్రితే, గ J 
క క మోయతే రూపం వ్య _క్షమహ్యనిమిగ్లత్క ౧౨. ౧. 

స్తే ద్వితీయం పటలమభూలవువి పశ్యతి" + 
ల్ తు యత్నాదాసన్నం దూశే సూవత్మం చ నేమ శే € 
దూరాంతికస్థం రూపం చ విపర్యా సేన మన్య తే, 
దోస్సే మండలసంస్థానే ని మండలానీవ పళ్ళతి.. . 
దధ కం దృష్టి మధ్య స బహుధా బహుధా స్థ + . 
దృ స్ట్రేరభ్యంతరగ తే ప్రాస్వవృద్ధవిపషర్యయమ్. కే e ళీ 
నాంతిక' స్థమధస్సంగ్ధా దూరగం “నప రిస్టితమ్, | |. 
పార్శ్థప శ్యన్న 'హార్ళ $2 తిమిరాఖ్యో య మవావయః. స 

వాతీపి తకఫములలో "నేచెన నొకదోషము సిరలనా,ళ శ్రాయించి చే క్రేమునం దలి 
,థముపటలమును జేరినచో అన్య క్షముగ (సూక్ష్ముము™) నుండుహాప ము కంటికి కను 
కును, గసిప్రముగకుందుకూాన మొకానొకపుడు కారణము లేకయే కంటి కగుపడున్ను 

16 
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దోషము చేత శ్రీమునందలి ఇ3ెండనపటులము న్యాక్ శోయిరచి యుండినచో అస సత్య ముగ (అన 

గొ శేకండునట్టి నస్తువుళవూడ కంటికగ పడును వా_స్సృనముగ నుండుసస్తువు కొడ్ను సయ 

తృృముచే కనువడును. నూక్కుముయిననస్తువు సమీ పమునందుండినపుడుమాత్సమే కను 

పడును. దూరమునందుండిన కనుపడేరదు. మజీయు దూరము లోనుండునస్సువు సమీప 

మునందుందునటుఆను, సమీపమున ందుండునడి దూరముగనురిడునటులను కనుపడును, 

దోషము గండ్ర క ముగ రెండవప టలమున్మాశ్ళయించియుండినవో నస్తువులన్నియు గుండ 

ముగ కనుపడున. దోషము దృష్టిమ'్య ము నా కృోయించియుండినచో ఒకేవస్తువు రెండు 

నస్తువులుగ కనుపడును. దేహము దృష్టియందు బహు ప,కారములుగ వ్యాపించియుండి 

నదో ఒకేనస్తువు ఆనేకనస్తువులనలె కనుబడును. దోషము దృష్టీయొక్క. లోభాగము 

నా కృయించియుండినదో చిన్నదిగనుండంవస్తువు ెద్దదిగను పెద్దదిగనుండునస్తువు చిన్న 
దిగను కనబడును. దోషము దృ ప్రియొక్క_ క్రింది భాగము న్మాశ్ళయించియుండినవో 

సమిాపములోనుండు వస్తువు కనుపడజాలదు. మైభాగము నా శోయించియుండినచో దూ 

రములోనుండు నస్తువు కడుపడకయుంశును. పార్శ ప్రముల నాశ్తోయించియుండినచో 

పార్శ్రములోనుండునస్తు వు లగపడవు. ఇవి యనియు తిమిరరోగ భేదము లన (బడును. 

=ఇప్రుర్రె కాచరోగ లతమణము. రాయా 

ప్రాప్నోతి కాచతాం దోచే. తృతీయపటలా శి, లే, 

'తేనోర్ట్వ మోతు తే నాధ_స్తనుచేలావృతోపమమ్. ౬ 
యథావర్షం చ రజ్వేత దృష్టీర్హీ యత చ క్రమాత్, 

తథాప్యువ వేత మాణస్య చతుర్థ ౦ పటలంగళో. ౭ 

లింగనాథం మలః కుర్వకా ఇాదయీద్ద ఫప్టైమండలమ్, 

దోషము "నేతృమునందు మూడనపటలము నాక్రాయించియుండీనవో కాచరోగ 

ముజనించును. దీనిచేత నూర్ణ విభాగమునందలి సస్తువు కైనుపడున'* అధోభాగమునందలి 

వస్తువులు కనుపడవు, ముటియు దృష్టి సన్నగనుండునస్తముచే కప్పంబడియుండు నటుల 

నుండును. ఆయాదో హెనుగుణ మైననర్ధ్యము దృ పీకి గలుగును, | కృమ్మ కృమముగ దృష్టికీ 

చ్చ క్రి తగ్గును, మజియు దోషము నేతృములయందలి మూడనపటలము న్యా కేయించి 

కా చరోగమును కలుగంజేయునపుడును చికిత్స చేయక యుపేజ్నీంచిన యాదోషము 

మూడన పటలమునువదలి నాల్లసషటులమునుజేరి దృ ప్వీని నశింపంజే యుచు దృష్టిమండల 

మును మూసి వేయును. 

[ఇచ్చట నీవిషయము నెజుం౦గునది”--- 4(పందభూతాత్మికా దృష్టః మసూరార్థ 

దలోన్మితః” ఆను నచన ప్రమాణముచే నల్ల గ్రుణ్డునడును చిరుసెనగగింజలో నర్గభాగము 
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వంటి పరిమికియు ఆకృతియుకల్లి పృథివి, జలము, కేజస్సు, వాయువు, ఆకాశము అను 

సంచభూతముల సారాంగ మైనమాపముగట్లి పాంచభౌతిక పృషంచమునందలి రూపముల 

గసహసించుక క్రి కల్పిన అవయనవిశేషము దృష్టియని తెలిసెడి. దీనినే కన్నాపయని లోక 

మున చెప్పెదరు, 

ఆట్ర్టిభృప్టీయంకు ఆంతరభాగ ములు నాల్లుకలవు. ఆయ్య్యది పటలములఠని చెప్పబడు 

ను. అవి యొకొగ_కటి దృష్టి పరిమితిలో నైదవఫొగమంత పరిమాణ ముక ల్లీ యుండును, 

ఆందొకపటలము తేజస్సుకును జలమునకును ఆధార మెన త్వ నాకృోయించియుండును, 

ఇంకొకటి మాంసము నా కృయించియుండును. మూడవది మేదస్సు నా కృయించియుండు 

ను. ఇంకొకటి ఆస్థి న్నాక్కొయించియుండును. ఈవిషయమును సు శ్రుతాచారయ్యు లిట్లుస 

'జేశించిరి:__(కేబోజలా శి శ్రిశంచావ్యాం తేస్వున్యక్ళశితా కి కి వొ ) మేద స తీ యంపటలం 

ఆ శం త్వస్థిణాపరమ్, పష్బుమాంళ సమందృ స్టే పః చేసాం చాహుళ్యమిప్య తే” 

మరయేు._“దృశ్చే ప్రే ర్నన్సరమాద్యంతు పటలం నమఖిద్రుతాః, ఏకై కనును పద్య 

"స్తే పర్యాయా త్పటలా న్తరమ్” ఆను విదేహుని వాక్య ప్రకారము మి జ్ఞ్యాహార విహారము 

లచే ప్రకపితములైన వాత-పిల్తీ-కఫ-ర_కృములను నాల్దుదోషములు దృష్టి లోభాగము 

నంగల నాలబ్రసపటల మును తొలుత (జేరి చికిక్సందేయక యుపేఠక్నీంచినవో నానాట కము 

ముగ తక్కిన పటలములతో నొక్కాకచానియందును వ్యాపించును. దానంజేసీ దృష్టి 
(చూపు) యంద మార్చోకి ల్లుచుండును. అట్టి దృష్టిదోపమునకు సామాన్యముగ తిమిరరో 

గమునిపేరు. అట్టిభేదములే “ప్రకోకయల'చేశను (ప్రాప్నోతి కాచతొం” ఇవి మున్నగు శ్లోక 
ముల చేతను గంధక ర్లవినరించెను. 

(మరియు: _ వాతాదివోషమును నాట్లు ద్భప్రీయందలి మొదటిరండుపటముల (జేరి 

నచో తిమిరరోగ మనంబడును. మాడపపటలమున జేరినపుడు కల్లురోగము కాచమనం 
బడును. నాబ్లనరోగమున6 జేరినప్పుడు లింగ నాళమనంబడును. ఇ య్యువి మూడును వాతౌడి 

దోష భేదములచే నొక్కొ టి భేదములు క బ్రియుండును. అందు తిమిక-కాచ-లింగ నాళ 

ములను వేరుగ సామాన్యలక[? ములు = ((పి రానుసారిజ్రీ మలే. . .శాదయుద్ద్భృష్టి పుండో 

లమ్”* అనుగ గంథముచే జెప్పయబడెకు. ఆరోగముల మూడింటి విశేషలకు,ణములు=(తే త్ర 

వాలేన రిమిశ” ఆ అని యుసకృమించి చెప్పబడెను.] 

(రె వాతజత మిర కాచలింగ నాకరోగలవణములు. ఈ 

తత్ర, వాలేన తిమిశే వ్యావిద్ధమిన పశ్యతి. లా 

చలావిలారుణాభాసం ప్రసన్న చేవ తే యువ 

జూలాని కేశాన్మశకాక౯ా రర్భీంశ వ వన్నీ తేఒ శ్ర ల 

కాచీభూ తే దృగరుణా పత్యా ద్య మనస్ 
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రం దీ క అ నం చే. 
చం దృ డీపొద నేకత్వం వక్క మృజ్య్వపి మన్య ఆ ౧౦ 

8 కావోదడ ద చోధూవూవృతామిన నృద్ధః కాచి దృశం కుర్యా బ్రజ్ థూ 5 ) 
జ్య ణా? శ పహాతిదర్శ నామ్, స్పష్టారుణాభాం విగ్తర్షాం సూమ్మం వా వాలిదర్శ మ్. ౧౧ 

స లింగనాశో. 

సెిచెప్పిన తి మిఠళోగములలో వాతమునలన జనించిన తీమిరరోగమయునందు నస్తు 

వ్లలన్నియు న్యా విద్దముగను అనంగా సంకరగి నుచంచలముగను క లంకంబారినదిగను బి 

గను ఒకపుడు నిర్మలముగను కనుపడును, జాలము వెం డు కలు దోమలు సూర్యరశ్మి 

ఇవి గలుమారు క0టికగపడును.. దీనిని చికిత్స చేయక యుసేక్నీంచినదో కాచరోగము 

జనించును. అకాచరోగమునందు దృన్మి యెజ్ఞగనగును, ముఖము నాసి కారహీతేముగ 

కొనుపడును. చంద్రుండు దీపము మొదలగునవి అ నేక ములుగను, నంకరగ నుండునట్లును 

వంకరలేనట్లుగను కనువడును, కాచము వృద్ధి జెందిన యెడల దృష్టీ దుము పొగ వినిచే 

కష్పయిడియుండు నటులను ఎబ్బిశను వి_సీర్ణముగను సూక్ష్మముగను దగ్శనళ క్రికహిత 

ముగను నగును. ఇది వాకజలింగ నాళమనంబడును. (లింగ తే అనేన లింగచాళ8ి ఆను 

వ్యుత్ప ్తిచే జ్ఞానమునకు సౌఫనమెన చూపు లింగ నాళమర(బడును, 

రి గంఖఫరబ్భ ప్ట్రీ లక్షణము. ర్రియా- 

వాతే తు సంకోచయతి దృక్సీరాః, 

దృజ్మండలం విశత్యంతర్షంభీరా దృగసా స్మ ప్రల: ౧౨ 

శ్ర కోపించిన వాతీము సిరలనా క్రాయింది దృష్టలోనుండు సిరలను సంకుచితం 

బులుగజేయును. దీనిచేత దృప్పమండలము లో భాగమును జెందును. ఇది గంభీరదృష్టియని 
బుహుల చే చెప్పబడును, 

అరి పి ర్లీజకిమిరకాచలింగనాశలక్షణములు, గ్రియా- 

వీ త్రజే తివిశే విద్యుత ద్యోత ద్యోతదీవితకు, 
శిఖతి త్తరివీద్య్భాభం ప్రాయో నీలం చ పళ్ళతి. ౧5 
కాచే దృ క్కాచనీలాభా తాదృశేన చ పళ్ళత్రి, 
అశ్కేందుపరి వేపాగ్ని మరిచీంద్రధనూంమి చ, ౧ర 
భృంగనీలా సిశాలోకా దృక్సిగా లింగ నాశతః, 

ఖై 0 పిత్తముసలన జనించిన తీమిరరోగమునందు సుటుము నూర్యూ(డు వీని ప,కాళ 
wt af ల 

ప్ ముచేత తజచున వస్తువులు కప్పయుడినటులను, నెమలి తి తిరిపక్షీ వీని రెక్కొ.లసతెను, నల 
గను కోనుపడును. దీనిని చికిత్సింపకయుండిన కాచరోగము కలుగును. కాచరోగమున 
ద్భష్ణి నల్లవ్రాసలంంటి కాంతిగలదిగ నగును. ఇం దృనూర్వ పరి వేషములు అగ్ఫీజ్యాల) త ఆజ 



౧౨) ఉత్తర్ స్టా న ము. 125 

ఇంద్రధనుస్సు నివి యన్నియు నల్లప్రూసలనలె కనుపడును, కాదరోగము నృద్ధి జెంది 
నవో దృష్టినశించును. దీనివలన దృషి తు మ్మెదనలె నల్లగను, దృష్టి ద్ద కలేనిదను స్స్ 

ముగ నగును, ఇని మె తిక లింగనాశము, 

అద్రి హాస్వదృష్ప్ పి ర్పీవిదగ్ధద్భ స్టీలమణములు, ఈ 

వం ౨ అప గ వా మా చ ॥ ద్భష్థః వీ తేన మా రగా సా హ్రసన్వా హ్హ స దర్శనా ౧౫ 

భవే త్సి శ్రవిదగ్ధాభ్యా వీతా పీతాభదర్శనా, 
పీ_్హేదోషముచే దృష్టి చిన్నదిగశు స్వల్వచూపు గలదిగను ఉండును. ఇది హ్రస్వ 

దృష్టి యనంబడును, మణీ ము 2 ఫి త్రేముచే దృష్టీ ప సుప్రునర్ల ముగలదెగయు వస్తువులను సను 

పువంటినర్ల ముగ గ్రుహించునదియ్యునై యుండును. ఇది పి సి ర్తీవిదగ్ధయని చెప్పబడును, 

అర్రి క ఫజతిమిర కాచ లింగ నాళలతేణములు, రిఆా- 

కేన తిమిచే ప్రాయ స్పీగ్టం క్షతం చ పళ్ళతి. ౧౬ 
కం ఖేందుకుందకుసుమైః కుముడై రిన బాచితమ, 
కాచే తు నిష్ప 7భేంద్వర్క_ ప్ర దీ పాడై రివాచితకొ. ౧౭ 
సితాభా సా చ దృష్టి స్యా ల్లింగనాశే తు లత్య తే, 
నూ ర్తః క్రఫో దృస్ట్రీగత స్స్నిస్ధ్ దర్శన నాళనః, ౧లో 

బిందూర్లలే స్యేవ చలః పద్మినీపుటసంస్థిత, 
ఉస్ట్ర సంకోచమాయాతి వాయాయాం పరిసర్పతి, ౧౫” 

కంఖకుం చేందుకముదన్ఫటికోసమకుక్లి మూ, 

కఫమునలన తిమిరరోగము జనించినవో రూపము స్నిగ్ధ ముగను, తెల్లగను, ళం 
"ఖము చంద్రుండు మొల్లపు పువ్వు తెల్లకలున వీనిచే కప్పబడి చముండునటులన క నుపడు 

ను. దీనికి చికిత్స చేయకండిన నో కఫము మూడనపటలమునచేరి కాచరోగము జనించును. 
దానియందు సస్సువులు కాంతి౦హీతములై న న చంద ద్రనూర్య దీపాదులచే కప్పంబడినటుల 
కనుపడును. కఫజలింగ  నాశమున దృష్టి తెల్లగనగును. కఫము గట్టిగ ఉంటగ పరిణ 
మించి దృప్రీమఢ్యమును జెంది దృష్టిని నశింపజేసి తామ5ాకు నడుమనుండు జలబిందువు 
వలే చలించుచుండును. మటీయు నాకము ఎండయందు సంకోచమును జెందుచు నీడ 
యందు ప్రసరించుచు శంఖము వెంల్లపువ్వు చం ద్రుండు తెల్లకలువ స్సృటీకము వీనిఐలె 
శెల్లగనుండును. 

=ఇప్రర్రి ర_క్తజతి మిళలింగనా కోల్ ఉములు. థఆయా-- 
ప్ర అయి గ తకు వా ర్తేన తిబిరే రక్షం త మోభాతం చ పళ్ళత్తి ౨౦ 



126 అహ్టాంగహాదయము అ, 

"కావేన రకా కసా నో దృ సాద్భృ క పశ్యతి, 

లింగనాశే2.వీ తాదృష్టృ జ్నీప్రభా హతదర్శనా, ౨౧ 
ర క్రదోషమువలన జనించిన తిమిరరోగమునందు నస్తువులు ఎల్లగను చీశట్మీగమి 

నటులను కనునడును. దీనికి చికిత్స చేయకుండిన నార_క్తము మాడపపటలమున జేరి యా 

రోగము కాచముగ పరిణమించును. దీనియందు దృష్టి యెజ్డిగగాని నల్లగగాని యగును. 

వస్తువులు ఎజ్జనగాని నల్లగగాని కనుపడును, దీని నుపేకీంచినచో ర_క్టము నాల్లవపట 

లమునశేరి లింగనాశమును గల్లించును. అట్టి ర_కజలింగనాశమున దృష్టి యొజ్జగగాని 
నల్లగగాని కాంతిరహికంబై దర్శనళ క్రి లేనిడిగ నగును. 

రి సంసర్ల స్నాపాతేజ తిమిగాదిరోగలక్నణములు, రిఆా- 

సంసర్షసన్ని పా తేషు విద్యా త్సంకీర్ణ లతుకాక్, 

తిబిరాదీనకస్మా చ్చ (తేస్సా్టి ద్వషక్తా కు'లేక్ష ఇమ్. _౨_౨ 

తివి-రే శేషయోర్ష్భృష్టై చిత్రో రాగః ప్రజాయతే, 
సంసరస నన్నిపాతముసలన జనించిన తిమిర కాచ లిసనాశ రోగములయం౦దు వా 

'తాదిజనిత తిమిరాది రోగములకు వేరువేర జెప్పిన అక్ష్షణములన్నియు కలిసియుండును, 

వానిచే దృప్పి యొకానొకపుడు కలశంబారినదియు మటీయొకపుడు నిర్మలముగ నుండు 

నదియు నగును. సంస్తోసన్నిపాతమునలన జనించిన కాచ లింగ నాళరోగములయం౦దు 

దృష్టిలో విచ్శితమైన రొటుపునర్ణము కలిగియుండును. 

-ఆఅం నకులాంఫు లతీణము. రఆా- 

ద్యోత్య తే నకుల స్యేవ యస్య దృ జ్నిచితా మలై, ౨౩ 
నకులాంధస్ప తత్రాహ్ని చిత్రం పళ్ళతి నో నిశి 

నునుజునియొక్క_ దృష్మీ బాశ వదోనములచే వ్యా పింపంబడి ముంగిస నేత ము 
కూ 

నలె జ్యలింపుచుండును. ఆట్రిమను జాని నకులాంధు6డని చెవ్వుదురు, వానికి పగటియందు 

రూపములు విచ్శితృములుగ కనుపడును, ఠా త్రులయందు భూపములే కనుపడవు, 
రై దోపాంధ లక్షణము Yn 

అశళ్కేఒ_స్తమస్తకన్య స్తగభస్తా స్తంభతాం గతాః, ౨౮ 

స్థగయంతి దృశం. దోపా దోపూంధస్స గదోఒపరః, 

దివాకరక రస్పృ ఫ్రై ట్ర, భా దృష్టి పథాన్న లాః, లై 

విలీనలీనా యచ్భంలి నృ క్ వమత్రాహ్న్న్ దర్శనమ్, 

సూరయ్య (శ _స్టమించినదో వారలు న్ా దృ ష్షీనిగః హను, అట్టిరోగము 

దో పారనమని చెప్పబడును, ఆరోగము గజవానికి దృష నా శృయిరిచియుండు వోష్ 



౧౨.7] ఉత్తర స్థానము, 12? 

ములు పగటియందు నూో కిరణసం ఎ ంగము చే కరిగి దృెష్టి లోనుండి జాూరిపోవును. అంచు 
నలన పగటింయందు రూపములు ప్రృకాళముగ కనువడ్సును, దీనినే శేజీకటియని లోక 
మున జెప్పెదరు, 

_=వ్రు(ర్రె ఊక్టవిదగ్గద్భ సీ లక్షణము. భఆా- 

ఉప్పత _ప్తస్వ సవాసా శీశ్రవారినిమజ్జనాత్ , ౨౬. 
త్రీదోవర_క్తసంపృ కా యాత్యూహ్మోర్ధ్వం తతో౬ఒత్నీణీ 
దాహో న్వే మలినం శుక్ల మహన్యావిలదర్శనమ్. ౨౭ 

89 రాత్రా నాంధ్యం చ జూయీత విదన్గో స్లేన సా స్మృతా, 
ఎండలో డస్పిన మనుజుండు తోడనే వీశ్రోజుకములో స్పానము వేయుట నలన 

ఉస ము త్రిదోషర_క్తములతోజే8ి కంటి యందు ప్రవేశించును. చానినలన నేత్రముల 
యందు మంట, తాపమును కలుగును. తెల్ల గుడ్డు కలయకయారియుండును. పగటి యందు 
నస్తువులు దుమ్ముచే కోప్ప(బడినటుల కనుపడును. రాత్కులశుందు. గ్రుడ్జితనము కలు 

లు 5 ఇ “వీ గును. దీనికి ఊసవిదగ్ధ దృష్టియని “పేరు. 

అయ ఎ ణా ఆ భృశమన్లూశనాద్దో మెస్సాప్రెర్యా దృష్టీ రాచికా, 5౮ 
సచేదకండూకలుపూ విదగామేన సా స్మృతా, ౧౧ థ్ ౧౧ 

మిస్కు_టముగ పులుసును భుజించుట నలన వాతాదిపోష ములు సృకోపించి రక్తము 
తోంటేరి దృష్టినికప్పికొనును. ఆందునలన దృష్టీ నీరుకారుట దురద వీనితో (గూాడినదియు 

లం 
య్ లలి కల6౦కబారినదియు నగును. దీనికి అన్లు విదగ్ధదృష్టియని పేరు, 

అరి ధూమరరోగ లక్షణము. రఆా- 

శ కజ్వరశిరోరోగ సంత_ప్తస్యానిలాదయః. ౨౯ 
ధూనూవలాం భూూమద రాం దృశం కుర్యుస్పథవా మరః, 

శోకము జ్వరము తలనొప్పి వీనిచే పీడింపంబడియుండు మను జునికి వాతౌడిదోహ 
ములు ప్రకోపించి దృష్టిని పొగనలె కలంకంబారినదిగజేసి దృష్ట్రిళ కిని నళింపంచేయును. 
దీనిచేత వస్తువులు పొగకమ్మినటుల కనుపడును. ఇది ధూమరరోగమునయుడును. 

ఇర జ "పసర్తికలింగనాళ లక్షణము. థఆయా- 

సహాసై వాల్ప్చసత్వస్య పశ్టతో రూప మద్భుతమ్. 30౦ 
భాస్వరం భాస్క_రాదిం వా వాకాద్యా నయనా శి తాః, 

ఒర అద న్నా ౬ © కుర్వంతి తేజస్సంశో పి దృష్థం మువ్తదర్శనామ్. 3౧ 



య్ 

జెపసర్షిక క్రాల్యేస లింగనాశః. 
శుర్చలుండుగనుండు మనుజుడు బలాత్కారముగ ఆ్చోగ్యకరమైన రూపమును, 

లేక మిల, కాళము గలరూపమును, లేక చంద సూర్యాది తేజస్సులను చూచినచో 

వానికి వాతాదిదోసుములు వ్రకోపించి న్నేత్తృముల నాక్ఫోయించి తేజస్సును మాన్ని 

దృప్ట్రీ నిచెళచుట మేశాక వై డూర్యముతో సమాననర్ధ్యముగలదిగను _స్తబ్బముగను. పీడారహి 
తముగను జేయుకు దీనికీ జొపసర్తి కలింగనాకమని "పేరు, | 

-ఆఅం్రి సాధ్యా సాధ్యయాప్య దృ ష్టితోగములు. ధఆా- 

అతశ్రవస్టయేత్ . ప్ర 

వినా కఫా ల్రిజ్ఞనాశాకా గంభీరాం హా ప్రొస్వజామవి, 

వషట్యూ_ణా 'నకులాంధక్ట యావా స్థ శృృసాం స్తుసాధయీత్ , ౨3 

ద్వాద శేతి గదా దృష్టో నిదె ష్పాన్ల వ పవింశతిః, 

మెనచెప్పిన చే తృీరోగములలో వాత, పిత్త సంసర్ల, సన్నిపాత, రక్షజనితలింగ 

నాశరోగములు; లా సర్పిక లింగనాకరోగము; హా హ్రస్వదృష్టి; గంఖీరదృష్టి ఇవి ఆసొ 

ధ్యంము అనటనలన' వానిని చిక్షిళ్స యందు నర్థి లపవల యును. వాళేజ, పీ _క్రేజ, కఫజ, రక్తజ, 

సంసక్షజ, సనన్నిపాతజ కాచరోగములు, నకులా ంభరోగము సీయేడురోగములు యాస్యం 

బులు, వాతజ, ఫి త్రజు కఫజు రకృజ, సంసర్తజ, సన్నిపాతజ' తిమిరరోగ ములు, కజ 

లింగనాశము, పీ _త్తీవిదద్ధరోగము, దో హింధము, ఉమ్గవి దగ్ధము, విదగ్గామ్లము, ధూమర 

ము అను పండ్రెండు చే త్రరోగములు సుఖసా్య్యంబులు. - ఇటుల దృష్టిమండలము 

నాక్యయించియుండు ఇరునదియే డు రోగములు చెప్పబడినవి, 

- ఇది అ ఘ్రైంగహృ ద యమునందలి డ్ _క్రరతం తృమను 

పం డ్రైండనయధ్యాయము ముగిసెను. 

(రి Gn 



| అ 
శ్రీ రస్తు. 

తీయో ద శాధ్యాయ ము, 
కా fs 
ల సారా 

ఆవ. దృష్టీరోగవిజ్ఞానీయాధ్యా యనికూపణానంతరము దృష్మిరోగముల లో జేరిన 
+ గములకు చికీక్సలను తెలియపజచుటనై. తిమిరరోనప్రతిచేధాధ్యాయము చెప్ప" 
ఏన్నయది. (కాణాదికోగముల చికిక్సలును ఈయధ్యాయమున నే షెప్పయుడును లింగ 
గీ AEE " ఇ య్ FP న్్ E 0 క 3) | 

గములచి కిత్సలు బాహుళ్య ముగ ను౦ండుటం జేసి అట్టి చీకిక్సల వై వ్రుల్యేకముగ 
"శవ తిషేధాధ్యాయము దీని2ంట "నే చెప్పయడును వ |. 

లం మో బథధాధ్యాయ ప్రా ంభ 
. అధథాత_స్టిమిరరోగ పృతిశేభం వ్యాఖ్యాస్యామా, 
అఇలివూ సాహు రాత్రేయాదయో మహార్ష యః, 

దృ ప్రిరోగ విజ్ఞానీయా ధ్యా యనిమాపణా నంతరము తిమిరరోగచికీత్సలను తెలియ - 
నట్టి తిమిరరోగ పతి షేధమను నీయధ్యాయమును విపరించెకము, 

శవం తిమిరరోగచికిత్సా నళ్యకత్వము. de 

తిమిరం కాచతాం యా శి కావ్". ప్యాన్ట వీ మువేషయా, 
నేత్రరోగే ప్వశో ఘోరం తిమిరం సాధయే ద్దు)తము. .- ౧ 

తిమిరరోగమునకు చికిత్సచేయక యుేక్షీంచినయెడ కావరోగముగ పరిణమిం 
దానికీ చికిక్ళృచేయకుండిన గ్రుడ్డితనము కలు॥పను. కావున నే కృేకోగమ లయందు 
దారుణామెన తిమిరరోగమునకు శీళుముగ చికిత్స చేయవలెను. 

“అరి లీమికరోగమునకు జీవంత్యాదిభ్భుత ము. ee 

తులాం పచేశత జీనంత్యా దో శేఒపాం పాదళేవీ. కే, 
త త్కా్వాఖే ద్విగుణం శ్రీరం ఘృత ప్రస్థం విపాచయేత్. . _ 
పృపౌాండరీకకాకోలీ విప్ప లీలో ధ్ర సైంధవై ః, 

కతాహామభుక డ్రా, వాని తాదారుఫ్టల తృయైః, 3. 
'కార్షి కై ర్నిశి తల్పితం తిమిరాపహరం పరమ్, పం 

అ.ఉ. 17 
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౦జి పూ కాథో కః, ద్రా కాచందనమంజష్థాకాకోలీద్యయణజీవ'కై. 

9 : న జ నీ తాశతావరీ మేతాపుండా హ్యామధుకోత్స లై 8 / 
అన ఇళ అట ట్ల ౨,1 అహి? పే జరం ఘృత ప్రస్థం సముశీరం చూన్ని తె ః, ఏన 

హంతి తత్కా_చతిమిరర కరాజీశిరోరుజ?, 

పిన్నమనుబాల నూరుపలములను దోణప్రృమాణ ముదకములోవై చి పాదానశేష 
ముగ కపాయముకాచి ఆంచులో ఘృుతము ఒక (ప్రస్థము; ఆవుపాలు రెండు ప్రస్థములు 
కొలికి పృపౌండరీకము (కర్వూరప్పు బెండ), క్రాక్రోశి, పీష్పళ్లు, లాగెద్దుగు, ఎసింవననలనణము, 
'నదాప, అతిమధుగము, ద్రాతీ, పంచదార, దేనడారు చెక్కు, శత్రీఫలములు వీనిని దినుసుక్రు 
కర్షప్రమాణమువొప్పున గ్రహించి నూరి కలిపి ఘృతపాక విధిగ పక్వముచేసి దానిని 
ర్యాత్కులయందు పొనముచేయించిన తిమిరరోగములు నిశ్నేషముగ వారించును. మజీయు 
ప్రైతు;, చందనము; మంణిష్లి, కాకోలి, శీగకాకోళి, జీవళము, సీతా (అనంగా పంచ 
చార), పిల్లిపీంచర, మేద, పుం డ్తాాశ్యూము (ఆన౮గా పువ్వుల గుళివెండ), అతిమభురము, 
నల్లకలువ వినిని దినుసుకు కర్ణ పృమాణము వొప్స్వన గ్రహించి నూరి ఒక్ళప్పస్థము ప్రాత 
ఆవుచేతిలో కలిపి అంచులో ఒక ప్రస్థము ఆవుపాలు చేర్చి ఘృతపాకవిధిగ పక్యము చేసి 
స్వానముచేయించిన కాచము, తిమిరరోగము, ర క్షరాజి (యెజ్జనిశేఖలు), తలనొప్పి 
ఈరోగములు హరించును. 

“గి పటోలాద్యఘృతము. de 

పటోలనింబకటు కాదాక్సీ సేశ్ఫనరాశ్ళ వక. | ౬. 
సధన్వయాస శ్రాాయంతీపర్పటం పాలికం పృథక్, 
వసన యలకానాం చ కథ యేన్నల్వశేఒ౦భని. ౭ 
దాఢ క=౭_ ర్థపలికై ః వప్టైః వస్థం ఘృ కాత్ప్స చేత్, 

ము_స్తభూనింబయస్ట్యావ్వూ కుటజోదేచ్చుాచందనై క ౮ 
సవిప్పలీకై. _సగుర్పర్టాాణకన్తాన్యరోగజత్, 
వివ్రధిజ్వరదుస్టారుర్వస ర్పాపచ్చికుష్ట మత్. ణా అయి ఆ వి శెహాచ్చుక్రృళమిరన క్రాం ధ్ కీనూమదాహానుత్, 

చెదుపొట్లు వేము, కటుకరోహీశ్లి, (మా,లిపసుఫు, సట్రి వేరు, తి ఫలములు, అడ్డ సరము, శేలటీమూ “లుక్రానుగు పర్పాట యు, ఇంటి లగోవిల, కల్యుకా,నుగ, పళ ఎటక్ము ఇవి డినుసుకు ఒకపలము. ఉనీ ఆహ షో కో జ 
రి 

అలో 

చిక నరుగుపక ప్రస్థము, ఇటుల వీనిని గహీంచి దోణవ్రుమాశణ ముదకములోవె చి 
యై 

స 



౧.) ఉత్రర స్థానము; 183i 

దక్క-గకాంచీ ఆఢక, పృమాణ మాకా యను నెత్తు కొని ఆందులో తీ రకము స్థల, వేల 

వేము, ఆతివుభురము, కొడిసె, కురువేరు, చందనము, పిప్పళ్లు ఇవి దినుసుకు అరపలము 

వొప్వున్నగ,హింది నూరి కలిపి దానిలో ఒకప్రస్థ మావు నేతినిచేర్చి విధిప్కృకారము పక్ష 

ముచేసి పొనముచేయించిన వి దృధి, జ్వరము, దుస్ట్రవృణములు, విసర్పము, అపచి, కుష్టు 

ఫ్ర, ముఖురోగములు, నాసీకారోగములు, కర్ళ రోగములు ఇవి నివ ర్శించును. ఇది పటో 

గాద్యుఘృత మనంబడును. ఈహ్ఫతీము శు కము, తిమిరము, కేవిశటి, ఉఊప్ష్రవిదగ్ధము; 

౨మ్లువిదగ్గము, కండ్లుమంట అను నీ నేతృరోగములను నిశ్ళేషముగ పోకడచును. 

= త్రీఫలాఘృకము. వా 

త్రీఫలాష్టపలం శ్యాథ్యం పాదశేషం జలాభ శే, ౧౦ 

"లేన తుల్యపయస్కే.న శ్రిఫలాపలక్ల్క వాకా 
అర్థ ప్రస్థో ఘృ తాళ్చిద్ధ న్పితయా మాశీ కేణ వా. ౧౧ 

యు కం పిబే త తిమురీ తద్భు కం వా వరోరసమ్, 
— 0 అలలే యాల pre +) 

శ్రీఫలములు ఎనిమిదిపలములను ఆఢక పృమాణ ముదకములోవై చి పాదానశేష 
ముగ కపాయముకాచి దానికి సనాముగ ఆవుపాలనుచేర్చి అంచులో త్రిఫలకల్క_ము 
| ఇల జో టో అలో అ కు ల ఇ ఎకపలము ఆవు నెయ్యి అర్గ పృ స్థముకలిపి విధి పృ కారము పక్ళముచేసి ఆందులో పరిచ 

వొరచేర్చిగాని, త నెచేర్చి గాని తిమిరరోగికి పానము చేయించనలయును. ఇది త్రిఫలా 

వృత మనంబడును. ఈఫృతమును త్రీఫలక షాయము లోకలీపి దోపదూహప్యాదుల నను 

(చిరిం తిమిరరోగికి పానము చేయిం చనల యును. 

-శవ్రుద్రి మహాశ్రైషలఖ్యుతము (ye 

లీ కీ ఆన 

పాలిక స్పసితాద్రామై. స్ప్ఫృతప్రస్థం సవేక్సేమై, 
అజూశీ రవరావాసా మూర గావస్వర్నసైః పృథక్ ॥ ౧౩' 

ధాన బే ఆద గ 55 9 © మహో త్రెఫలమి ల్యేతత్పరం దృష్టివికారజిత్ , 

మేకపాలు ఒక ప్రృస్థము, త్రిభలకపాయము ఒకప్రస్థము, అడ్డసరన్వరసము ఒక 

పృస్థము, గుంటగలగర సరసము ఒక కృస్థము, ఆను నెయ్యి ఒకప్రస్థము ఇటుల వపీనినీకము 

వీసీ ఆందులో ఆతిమధురము, కాకోళి, తీరకాకోళి, వాకుడు, పిప్పళ్లు, తిప్పతీంగె, 

ఏల్లకలున, పంచదార, ద్రాశ్ను వీనిని దినుసుకు ఒకసలముచ్"ప్వున (గృహించి నూరి కలిపి 

ప్భతేపాకె విధిగ పకిము చేయనల యును. ఇది మహా, త్రే ఫల మృతే మన(బడును. ఈఫతిము 

&ివేో~౫మును నిశేఫముగ పోకడ చును, కృష్టిరోగమును నిళ్ళేషముగ పోక చును, 
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అం తిమిరరోగమున త్రిఫలోపయోగము. థిఆా- 

ఇళ ఒంట ఇల్లీ ఠి ఒలీ ర శ్రేఫ లేనాథ హావిషూ లిహాన స్త్రీ ఫలాం నివి, ౧ 

యన్చీమధుశసంయక్రాం మధునా చ పరిస్ణుతామ్, 
మాస మేకం హి తాపోరః వీబన్నా మలకోదకమ్. ౧౫ 

ఇల శ న్న ఇ ర సౌపర్ట్మం లభ తే చత్స్వురిత్యాహా భగచా న్నిమి / 

త్రీఫలాఘృతములో ,త్రిఫలములు, అతిమధురము వీనిని చూర్షముచేసి కలిపి 

అందులో. తే నెబోసి దొనరి ఒక మాసమునరతు రాత్రులయందు నేవింపుదు హీతాహోర 

ములను భుజింప్పుదు ఉసిరికకహెయమును పానము చేయుదునుండిశ గరుడునిపంటి దూర 

దృష్టి చేత్కేయులక కలుగునని ,త్రికాలజ్ఞానసంపన్ను (డైన నిమిచ కవ ర్తిబెస్పెను. 

జి 9 | రి మ తాప్యాయో హూమయస్ట్యావ్వా సితాజీర్ణాభ్యమాజీ కై . ౧౬ 

సంయోూజతా యథాకామం తిమిరఖ్ను వరావరా, 

భాతునూతీ కము, ఉక్కు. బంగారు, అతిమధురము, పంచదార, పాత్ నెయ్యి; 

తే” వినితోడ (త్రిఫలములు నాయాదోపానునుణముగ సేవించిన. తిమిరరోగమును 

హారిరిచును, 

అధి తిమిరరోగికీ త్రిఫలకపాయపానము. ధీఆా- 

సఘ్ఫుతం వా వరాక్య్వాథం ఫీలయే _తీిమిరామయో, “౧౬ 

జగ అకా ఇ అయ wa అపూపసూపసక్తూ౯ నా త్రీఫలామార్షసంయుతా౯ా, 

తిమిరరోగముగలవాండు | తీఫలకసా మనులో "నెయ్యినికలిపి హానము చేయనల 

యును; లేక భక్వ్యుము పప్వుసత్తుపిండి వీనిలో త్రిఫలముల చూర్భమునుకలిపి భవ్నీంప 

నలయును, | 

-అ౮ తిమిరరోగికి త్రిఫలపాయసాద్యుపయోగము dar 

పాయసం వా వరాయు క్షం శీత్రం సమధుశర (రమ్. 

_్రోర్భకృస్ఫ వా పూర్వమచ్యాత్చథ్యాం పృథక్ సృథ్, 
మృుద్వీకాం శర్కరాషెద్రెస్సతతం తిమిరాతురః. 

౧౮౪ 

యొ 

తిమిరరోగముగలవా(డు ప్రాతఃికాలమునందు పాయసములో త్రీఫలములు, జే నె, 
ర్క-ర వీనినిచేర్చి పాయసము చల్లారినపిదప భుశింపనలయాను; లేక యాహారమునకు 
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ు౦దు కరక్కా_యనుగాని ద్రామనుగాని శర్క_ర్క తేనె ఏనితోడ ఇెవ్వేరుగ పృతిదినము 
౩బజింపుచుండ నల యును, 

్ర్రు(్రై తిమిరరోగ హరచూర్షైాంజనము, రాయా 

స్రోతోజూంశాం శృతుష్పష్టిం తామా, యోరూప్యకాంచనై ః, 

యుక్తాక్ ప్ర, లేక మేకాం శై రంధమూపోదరస్థితా౯.. ౨౦ 

నగ సనూవృ త్తే తం తత్త స్త స చ్చ చ నిఫేచయేల్, 

రసస్కంధకషాయేషు స_ప్పకృత్వః పృథక్పృథక్. ౨౧ 

వై డూర్యముక్తాశంఖానాం తి త్రిభిర్భాగై ర్యుత్రం త్రత్రం 

చూర్ణాంజనం ప్ర ప్రయుంజీతతత్సర్యం తమిరాపహమ్. '' ౨ 

ఫౌవీరాంజనము (సుర్మారాయి) అరువదినాల్లు భాగములు రాగి ఉక్కు, వెండి, 

ఎంగారు ఇవి ప్రత్యేక మొక్కొకభాగము, ఇటుల వీనిని మాసలోేనుంచి కరిగించి మధు 

గొదిగణ ద్రవ్యకపాయములో నొక్కొక కపాయమున చేరువేరుగ ముంచనలయును, 

ఇటుల ఏడు "పర్యా యములు చేయనలయును. పిదప దానిలో (స్రోతో ంజనాదులలో) వై 

కూర్యము, ముత్యములు, శంఖము వీనిని దినుసు కొక భాగ ముచొప్వున చేర్చి చక్క య 

మార్భము చేయనలయును. ఇది చూర్గాంజన నున(బడును, దీనిని పృయోగించిన తిమిర 

ోగములన్ఫియు నిన_ర్డించును, 

అరి తీమిరార్మాది చే త్ తీరోగహరాంజనము, O- 

బూాంపీ తి త్రీజాతకాయః కుంకుమనీల్“త్పలాభయాతు ఖై సై; 

సిత కాచశంఖ ఫేనక మరిచాంజన వీప్పలీమధుకై *. 9౨ 

చం ద్రేఒశ్విసీసనా ఖే సుభూర్జి తై రంజయెద్భుగ సే మళ్ల థి 

తివింరార్మర _క్తరాజీకండూ కాదాదిశమమిచ్చక ౨౮ 

త్రీ మిరము, అర్మము, ర_క్టరాజి, దురద, కాచము మొదలగు చే కృరోగములను 

తొలంగిందుకొనుట కిచ్చగలవారు, జటామాంసి, త్రీజాతకములు, ఉక్కు కుంకుమ 

పువ్వు; నల్లకలున, కరక్కాయలు, మెలుతు ల్సీము; సీతకాచము (అనంగా తెల్లగాజు, 

శంఖము సము దృపు నుటుగు, మిరియాలు, సొవీరాంజనము, పిప్పళ్లు, అతిమధురము 

వీనిని సమఫాగములుగ గ్రహించి చక్కా (గ చూర్ణము చేసి యుంచొకొని చంద్రుడు 

అశ్వినీ నత్మత్తృములో ప్రువేశించియుండుకాలమునందు నే తీముల కంకానము చేయించు 

కొ నసలయును, 
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అగ్రి కఫజ తిమీరరోగహరాంజనము. ఈ 

మరిచవరలవణభాగె భాగా జ్యా క ణసముద్ర ఇనాభ్యామ్, 
సౌవీరభాగననకం చిత్రాయాం చూర్జి తం కఫామయజిత్ , _ 

మిరియాలు, సెంధవలనణము ఇవి రెండేశిభాగములు; పిప్పళ్లు, సము దృ పునుర 
ఇవి రెండేసిభాగములు; సౌవీరాంజనము తొ మ్మిదిభాగములు నిటుల వీనిని నొక్కా..టిీ 
జేర్చి చిత్రానకు తృేమునాండు చక్కగ చూర్ణ ముచేసి అంజనము వేసీకొనిన కఫజ తివి 
రోగము హరించును. 

అర్ర దృష్టీ పృసౌదనాంజనము. de 

ద్రాతామృణాలిస్టరసే శీరమద్యవసాసు చ, 
పృథడ్దివ్యాప్పు స్రోతోజం సప్తకృత్యో నిపీచయేత్, 2 

త. తచ్చ్యూర్జ్మితం స్థితం శంఖే దృక్చ )సాదనమంజనమ్, 
ఇస్తం సర్వావీరోగషు వి దేహపతినిర్మితమ్. 
్రామీన్వరసము; తామరతూండ్ల స్వరసము, ఆవుపాలు, మద్యము, కొవ్వు, దివొ 

దకము వీనిలో సావికాంజనమును (త్రుల్యేకప, త్యేకముగ "'నేడుమార్లు భాననచేసి (నిష్ట 
కాచి పైచెప్పిన రసములలో ముంచునదిభావన) చక్య_ ౧గచూర్ణ్మించి ళంఖములో నుం; 
కొననల౫మును. ఈయంజనము '"నేత్తములకు విశేసక శక్తిని ఎనెర్మల్యము నుకలుగంజేయున 

యై 
om! 

అయ యందు శేషము. న్ చే తృరోగములయం దన్నింటియందును మిగుల కెష్థము.ఇది నిమిఛచృక్కన ర్తి నిర్మితీమ 

-అం భౌస్క.ర చూర్ణము, రిఆా- 
అ అర ar = నిరం చాదరాంగారై స్తుత్తం వేళ్ళం నిపే.చితమ్, 

క్రమాదజాపయస్సర్సిః మెద్రే తస్మాత్పలద్వాయమ్, 90 
"కొర్ది కై సాప్యమరిచప్రోతోజకటుకాన ౩, 
పటురో ధ్రశిలాపథ్యాక ఫై లాంజన ఫేన 8, of 
యు క్షం పలేన యష్ర్యాళ్ళ నూ పాంతర్ధ్మాతచూర్చి తమ్, 
హాంతికాచార్మనక్రాంధ్యర క్త రాజీస్సులీలితః, 5 
శ ము 4 అస జారీ . చూర్జో పీ సెపూత్తిమిరం భాస్కర్ భాస్కరో యథా, 

'రేంగక ప్పైలనిప్వులో మైలుతు_త్రీమును కాల్చి మేంకపాలు, ఆవుసెయ్యి, లే? 

ఫీనిలో శ్రీనుముగ ముంచనఅయును, ఇటుల "నేడుపర్యాయములు శుద్ధిచేసిన మైలుత క్షమ కండుపలములు, స్వన్థనాత్మీకము, మిరియాలు, స్రోతోంజనము, కటుకతోషాణి 



గృరిథితగరము, సె ంధవలవణము, లోద్దుస, మణి కిల, కరక్కా. యలు, పీష్పళ్లు, సీల 

కుల 'సౌవీరాంజనము, సము దృపునురుగు ఇవి దినుసు కొకకర్ణము 3 యష్టిమధుకము 

ఒక పలము ఇటుల వీనినన్నింటిని మూసలోనిడి కాల్చి గ్రహించి చక్క చూర్ణము 

చేయవలయును. దీనిని భాప్క_రచూర్భమని చెప్పుదురు, ఇది సూర్యు డంధకారమునునళి). 

పంజేయుభంగి తిమిరరోగమును నశింపజేయును. మభటియు కాచము, అర్మము, శేచీ( 

కటి, ర క్షరేఖలు అను చే భ్రనోగములును శమించును. 

తరి లీమిరాంతేకౌరజనము. రజా 

త్రింశద్భాగా భుజంగస్య గంధ పాహెణపంచకమ్. కిం 
శుల్బ తారక యోనౌ ద్వా వంగపై సక ౬౦జనా శ్రయమ్, 

అంధఇమూపికృతం ధ్మాతం పక్వం విమలమంజనమ్. వ్ర 

లతిమిరాంతకరం లో శే ద్వితీయ ఇవ భాస్కర, 

సీసము ముప్పది భాగములు, గంధపాపాణము ఐదు భాగములు, రాగి కెండుభాగ 

ములు, తాళకము రెండు భాగములు, నంగము ఒక భాగము, సావీశాంజనము మూడు 

భాగములు వీని నొక టిగచేక్చి మూసములోనిడి కరిగించి చూర్ణ ముచేసి అంజనము "వేయ 
వలయును ఇది నూర్యు ౬ డంధ కారమును పోక చచుదంద౦బున తిమిరరోగమును పోకడ 

చును. దీనిని తఅమిరాంతక మనియెదరు. 

కై తుగ్భేంజనము. థయా- 

గోమూశ్రేచ్చ గణరసే ఒన్లుకాంజికే చ తీస న్వేహవివివిషే. 
చ మాశీ కే చ, యత్తుత్ణం జ్యలితమనేకశో నిపి_క్షం తత్తు 

రాష్ట్రద్దరుడస మం నరస చశుః. 53. 

'మెలుతు త్తీమును నిష్టుభో చక్క (గకాల్సి గోమ్మాత్రేము, ఆవుపేండ రసమ పులి. 

కడుగు, చనుబాలు, ఆవునెయ్యి, నసనాభి, తేనె వీని యందు కృమముగ ముంచనల 

యును ఇటుల ఏడు పర్యాయములు ముంచి శుద్ధి చేయ బడిన "మెబుతు క్రీమును ఆంజన 

మువేసిన మనుబానికీ గరుడునితో సమమెన దృష్టిశ_ క్రి గలుగును. 

-ఆధ్ర అంజనళలా కా. ర్రిఆా- 

శ్రైస్టాజలం య గ రసం సవిపూజనిమజాపయే, 

యష్జైరసం చ యత్సీసం స_ప్పకృత్వః పృథక్పృథక్. విధ 

తప్తం తప్తం పాయితం తచ్చలాకా నేత్రే యుక్తా సాంజనా 
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ఎ = మ x నంజనొ చా, ంేమిర్యార్మ స్రావ పై చ్చిబ్య మెల్లం క ౦డూంజాడ్యం 
ర_క్షరాజీం చ హంతి, 3౫ 

- వీగమును కరిగించి త్రిఫలకహాయము, గుంటగలగరాకు స్వరనము, వననాఖి, 
ఆవునెయ్యి, మేకపాలు, అతికుధుర సరసము వీనిలో మ్రుతి దానియందు ముంచ నల 

యును, ఇటుల ఏడుపర్యా యములువేసి యానీసముచే ళలాకును చేయనలయును. దానిని. 

అంజనసహీత ముగగాని అంజవరహితముగగాని నేత్తృముల లే ప్రయోగించిన తిమిరము, 
ఆర్మరోగములు, స్రావము, వెచ్చిల్య్థము, పీల్ల రోగము, దురజు.జాడ్యము (ఆన(గా దృష్ష్కీ 
కక్షితగ్సి ముండుట) రక్షరేఖలు అను నీరోగముల హరించును. 
పారం అతి 

గ్ర దృఫ్నీగో క్రికరాంజనము, రి 

_ రసేంద్రృభుజగౌ తుత్యా తయో స్తుల్యమథాంజనమ్,  “ 
ఈపషత్క_ర్పూరసంయు_ క్షమంజనం నయనామ్మాతమ్. వ 
యో గృధ్ర స్తరుణరవిప్ర కాశగల్ల _స్పస్యాస్థం సమయ 

అత్త a అష అన వద లన ల మృతస్ట గోకకృద్భి!, నిర్హ సం సమఘృతమంజనం చ వేవ్నుం 
'యోగోఒయం నయనబలం కరోతి గార్ల ము. 32 

కుద్ధిజేసి నరసము,శుద్ధిజేసిన సీసము ఇవి సమభాగములు; ఈ ెంటికిని సమఫానము' 
సౌావీకాంజనము. ఇటుల వీనినేకమువేసి ఆందులో పదు నాజవఖాగము పచ్చ కకమ్బారమును 
జేర్చి నూరి కంటికి ఆంజనమువేసీన మిసల పీతముకలుస్తను. తిమిరరోగము హరించును. 
మజీయు బాలసూమ్యనితో సమమెన కాంతిగల వెక్కిళ్ల తోం గూడియుండునదియు, 
యు_క్రకాలములో మృతి జెందినదియు -నెన గద్దముఖమును గృహీంది యేరుపిడకలలో 
నునిచి కాల్చి యాఫస్మములో నెయ్యి, సావీరాంజనము. వీనిని సమఫాగములుగ చేర్చి 
చక్కుంగ చూర్ణ ముచేసి కంటి కంజకమువేసీన గద్దతో సమమైన దృష్టిళ క్తి కలుగును. 

కృృష్టసర్పవదనే సవావిహ్కందగ్ధ మంజనమనిస్స భత 
ధూమమ్, చూర్జితం నళదప త్రవిమిశృం భిన్న తారమవి 
రతతిచచ్సుః. 

విరా 
చెతిలో సౌవీరాంజనమునుకలిప్పి కృష్ణ సర్సముయొక్కో.. నోటియందిడి షౌ ఇలు 

వెడలకుండునటుల చేవపిడకలతోశకాల్సి చానితోడ జటామాంసీ యాకునుచేర్చి చూర్త _ 

విం ముచేసి చే త్రయల క౦జనము చేసిన స్నేతృమందలి నల్ల గ్రుడ్డునకు ఫిన్నము కలిగియుండి 
నను ఆది చక్క (బడును, 
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ఒ్రుగ్రే కుక్కు_టవి హౌ రజనము. ధితా~- 

కృష్ణం సర్పం మృతం న్యస్వు చతురశ్చావి వృళ్చి కాక్ శ 

శ్రీరకుంజే త్రిసప్తాహం శ్లేదయిత్యాథ మంథయేత్. కా 
తత్ర యన్నవనీతం స్యాత్సుసియా లేన కుక్కుటమ్, 
అంధ స్తస్య పురీషేణ వ్రేత లే ధు9వ క మంజనాత్ , రోం 

నుట్టిసండలో ఆవుపాలనుబోసి యందులో స్వయముగ_ చచ్చిన కృష్ణసర్పము 

నొక దానిని, నాల్లుతేళ్లను వైచి చక్క_.(౧౫ మూసి ఇరవదియొకదినమువరకుగ ది పిదప 

దానిని చక్కల చిలికి ఇన్నయొ ట్టి ఆవెన్నను కోడికితినిపించి యాకోడియొక్క_ విస్ట 
. రి గన రాజి గ్ర 3 9 త ముచే “నేత్రేముల క ౦0జనము వేసిన గుడ్డి వానికీ (గ డ్ నిస్సంళశయముగ దృప్పకలాగును, 

ఫి దృష్ట _క్రీకరరస కియ, da 

కృష్ణ సర్ప వసాశంఖః కతకాత్సలమంజనమ్, 

రస క్రి యేయమచిరాదంధానాం దర్శన ప్రడా. రోం 

కృష్ణసర్పముయిక్క_కొక్వ, శంఖము, చిల్లిగింజలు, సౌవీరాంజనము వీని నొక 

టిగచేర్చి నూరి చేసిన రస్నక్రీయను అంజనము(జేసిన సడ్జివానికీయహాడ. ఆతిశీఘ్రముగ 

జృష్టీని కలుగ జేయును. 

“me అప సృతిసారాంజనము, రకా 

నుదివాని దశార్థ కీచు స్థాస్యాత్తుళ్లా త్పలం పిచుర్ణస్ట్యాః, 

శీ రార దగ్ధ మేంజనము, స ప్రతిసారాఖ్యము_ల్సే తవుం తీమిచే. ర౨ 

మిరియాలు పది, స్వర్షమాథ్నీకము ఆర్జకర్ష ము, మైలుత్రుత్తము ఒకపలము, ఆతి 

మధురము ఒకకర్షము వీనిని ఆవుపాలలో తడిపి చక్క_6గకాల్సి అంజనము వేయవల 

యును. ఇది అ పృతిసారాంజన  మనరయబడును, తిమిరరోగము నందు మిగుల వశ 

'మెనది. 
మెం 

అధి తిమిరరోగమునకు అత్షవీజాది సటికలు, అతా 

అక్షవీజ మరిచామలకత్వ క్రుత్టేయస్ట్రీమధు క్రై “ర్జలపిషైః, 
రష 

ఛాయయెన గుటికాః పరిశుపష్కా నాశయంతి తీమిరాణ్ఞచి శేణ, 
శ సృమసి పైక 

ఉ. కవి 
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తొడివి త్తులు, మిరియాలు, ఉ సీరిక సరు, మైలుత్తు క్రీము, అతిమధురము పీ? 

సమభాగములుగ (గృహించి యుకకముతో చక్క (నూరి గుతీకలుజేని నీడ నెండిం 
చాన రంజన ము చేసి న తీమిరరోగ మకిశీఘుంముగ నిని రించును. 

| | ఇద్ర హణ్యా&ీకయోగము. 'd 

మరిచా మలక జలోద్భ కతు జ్థాంజ న తాప్యధాతుభిః వ్ర క్ర్రృమనృ దై; 

మణ్మాశీక ప్రతి ఇరూగ _స్తీమిరార్మ్మ న్లేదకాచకండూ హంతా. ౪౮ 

"మిరియాలు ఒకోభౌగము, ఉ సీరికనరు)స కెండుభొగములు, జలోద్భునము (ఆనం; 

తెల్లతామర) మూ(డుభాగములు, మైలుతు త్తీము నాల్జుభౌగములు, సొవీరాంజనవ 

వదుఫొగములు, స్వ మావీకము. ఆరుభాగములు నిటుల నీద దృన్యములను హీ Wal 
నూర్ అంజనము “వేయనలయును. ఇది హణాత్షీకయోగ మనంబడును. రమప 

ఆర్మము, జల స్రానము, కావము,. దురద పనన పోంగొట్టును.- 

అ రత్నౌది చూక్షాంజనము, థఆా- 

రత్నాని రూప్యం స్పటికం, సువర్ణం 
స్రోతోంజనం "కా మ్రమయస్సశంఖమ్, 

కుచందనం లోకి హీత్రగ.రికం చ .. 

చూక్షాంజనం సర్గద్భగానుయభ్ను మ్. wr ర 
నజ్రానరత్న ములు, వెండి, సృృటికము; బంగారు, సైవిరాంజనము, రాగి, ఉక్కు 

శంఖము) ర క్రచందనము, కుంకుమపువ్వు, కావిరాయి వీనిని సమభాగములుగ ,గ,హిం. 
చూర్భము చేయవలయును, దీనిని చూర్షాంజన _మనియెదరు, ఇది చే త్రేరోగము అన్ని 
టిని. పోంొట్టును. 

శు దృష్టీ బలకరనస్య ము. రీతు . . 

కిలకెల మతశుతేలం భృంగస్వరసో౭.సనాచ్చ నిధార్టిహూః, 
యసపా త్రవిసక్ళం కరోతి దృ స్టేర్భలం నస్యమ్.. రః 
ఖా. తొడినూ నె గుంటగలగరాకు సరసము, జేగిసకహొయము వీని. 

సమభౌాగములుగ గృహీంచి యినుపపా కృలేబోసి చక్కల షాకముచేసి దానిచే నః 
ము చేయించిన దృష్టే! విశేషబలము కను. 

రై తిమిరరోగమున ' స్నేహాపాన ర క్షమాకుణాదులు, “జా. 

. ధోషపానురోభేన చ నైకళస్తం శే ్నహోస్రవిస్తాః నణరేకనగై సం, 
ఉపాచ కేదంజనమూర్థ న స్ట క్తి క్రియాకర్పణ పేపచకై 1 ర 
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తిమిరరోగమును ఆయాదోపానుగణముగ న్నేహపానము, ర కమోతృణము, పీళే 

చవము, నస్యము, న్మూర్రే స్థానములో గండూహిది. విశ్యధ్యాయములో వెస్పియుండు 

మూర్భ న స్తీ, 'న స్పివిగ్యధ్యాయములో శె చెప్పియుండు నియాహాదిననువులు,' లేపము, సేకొము 

వీనిచే ప 'పృయక్నముతో చికి క్సెంపసలయును. చికిక్స చేయనగును. 

సామాన్యం సాధనవిదం ప్రతిదోషు మత శృణు | 

ఇటుల తిమిరరోగముల కన్నింటికి హాధారణముగ చికికృలు చెష స్ప6బడీనవి. వాతా 

దిదోహషములచే జనించిన తీమిరాది శే కృరోగములకు చాయా దోహినుగుణముగ. విశేష 

చికిక్స్ళ లిం చెప్పబడును. 

అరి వాతజ తిమిరఠోగ చికిత్స నా 

'దాతశే తీమి₹రే తత్త దశవమూలాంభ్లసా ' wel | రోరా 

శీ రే చతురుణే శ శ్రే ష్టాకల్క_పక్వం' వీబేత్తతః,, 
త్రిఫలాపంచమూలానాం కసూయం శీ రస ంయుతమ్. రా 

. ఏరండ తై లసంయు క్షం య్లూజయెచ్చ విరేచనమ్, 
వాఠప్ప కోపమున కల్తీన "తెమిరరోగ మునందు డళమూలముల క సౌయముల్లోే బక 

(ప్రస్థము అవీ సేయ్యి, నాల్డుప్రస్థములు ఆవుపాలు, త్రిఫలముల కల్క-ము వీనినిచేక్చ నిధి 

(సృకారము ౩ పక్షము చేసీ పానము చేయించసలయును. పిదప త్ర ఫలములు పంచమూల 

ములు వీని కపషాయములో ఆవుపాలు, - ఆముదమువేర్చి విశేచనవున కీ ప్పించవలయును, 

. అరై జీనంతీతెలము. థఆా- 

సమూల *"జూలజీవంతీతులాం ద్రో, శేఒంభసః పవేత్.. స సం 

అష్టభాగస్థి లే తస్మింపై స్పెలప్ర ప్రస్థం పయస్ఫ్సమమ్,. " 

జలా త్రిత కుజీనంలీవనీమూంవై 1 8 పలోన్నితైః. ఏం! 

యస్టీపలై శృథుర్శి శ్చ లోవాపాత్రే విపాదయ్సేత్ , 

లోహా ఏవ స్థితం మాసం నావసాదూర ర్వ పజత్రుజాక్, ల. సం 

వాతవిత్తామ యాక్ యాంటి శద్విశేపాద్దే ఫగాముయాక్ , . 

శీశాస్యకంధరాస్కంధ పుష్టి లావణ్య కాంతిదమ్. ee ఎద 

మనుబాల చెట్టును సవమూలముగ నూరు, పలములుగృవాంచి ద్రోణ పృమాణ ముడక 

ములో వై చి ఎనిమిదవభొగము మిగులునటుల క పాయము కాచి ఆందులో ఒక ప్రస్థము 

నువ్వులనూనె, ఒక క్ర సము ఆవుపాలును పోని, చిజ్ఞామట్టి, కేరాముట్టి, జిబిలిక, మను 
న్లో 

గ 

క బారీ, 
0 లి 
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బొల, పిల్లి పీంయరబేళ్లు ఇవి దినుసు కొకొ_కపలము, అతిమధురము నాల్టుసలములు 
వీనిని నూరి కలిపి యినుపపా శ్రే లో విధ్మిప్క ప,కారము పక్యముచేసి యినుపపా ల్రేలో నొక 

సమువరకు ఉంచి పిదప నాస్య చేయిం చిన 'మిడకిెంకులకు సెభాగమునందు జనించు 

నట్టి రోగములన్నియు హరించును. వాతపిత్తాదులవలన జనించు శతృ రోగముల నన్ని6 

టిని విశేషముగ6 _బోంగొట్టును. కలవెం డ్రు కలు వృద్ది జెంది నల్లగనగును, "మెడ, భుజ, 

శిరము వీనికీ పుష్టికలును, శరీరమునకు కాంతి లావణ్యము కలుగును, 

అరి జ తూ ర ర హరోగములకు ఏరం'డాడి'తెలము. రితూ 

సిత రంక వజటానింహీఫలదారువవాన లై 8 8, 

ఘోేనయా వీల్ఫనుూరూలై శే _త్రైలం పక్వం సయో౭న్వితమ్, ర 

నస్యం సర్యోర్డ పజత్తూ కూ క్టేవాతశ్లేహ్మామయా రిజిత్, 
కెళ్లాముదపు వేళ్లు. చద్రాకుడుపండ్లు, దేనదారుణెక్క_, వస (గ గృంథితేగరము, 

ముణుగు దొమర, మాశేడు వళ్లు వీనిని నూరి నువ్వులనూ నెలో చర్చి నూ నష సమము అవు 

ఫాలనుకలిపి విధి పృ కారము 'సక్షమునేసి నస్యము వేయించిన వాత శ్లేస్మములనలన మెద 

కొంకులకు పెభౌగమునందు జనించిన రోగములన్నియు నశించును, 

అం తీిమిరరోగమునకో వ్యాఘ్ళవసౌద్యం౦జనము, de 

వసాంజనేచ వై యామీ, వారాహీ వా ప్రశస్యతే, స 
గృధ్రాహికుక్కుటోన్టా వా మధు శేనాన్వితా పృథక్, 

తిమిరరోగమునందు కొండొక సెద్దప్ప పులికొవ్వునుగాని, పందికొవ్రునుగాని ఆంజన 

ము వేయవల యును, లేక గృద్ద, ము కోడి వీనికొవ్వులను చేరువేరుగ ఆతివుధురము 

తోచేర్చి చే కృముల కంజనముచేసి సిన హీతీముకలుగును. 

TC) సౌవీరాంజనోపయోగ క్ర కనుము. రితూ 

ప్రత్టంజనే చ స్రో సో తోంజం రస వీర్య తే క్ర క మాత్, సజ. 

నిష కం పూర్వనద్యోజ్యం తిమిరఘ్నమను_త్తమమ్, 
పొూవీరాంజనమును మాంసరనము తీరము ఫఘృతము వీనిలో శ్రముముగముంచి ఆం 

జనయోగము లన్నింటి యందును చేర్న నలయును, ఇటులనేసి న తిమిరిరోగము. హరించును, 

౨3 తిమిరరోగమున తర్పణచికిత్చ. అఆ 
కె" 

చే చేవం శమం యాతి త్రత్ర _స్పర్పణ వూచేత్. ౫౭ 
wr Toe 
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మేనిచెప్పిన ప్రకారము చికిక్సలనుచేసినను వాతజతీమిర రోగము శోమింసకయుం 

డిన తర్చణచికిళ్సృలను చేయసలయును, 

అరి వాతజతిమిరరోగమునకు తర్పణ హభము. ర్రిఆా 

శతాహ్య కుషఘ్టనలద కాకోళద్దయయప్టి భి, 

ప్ర పౌండరీకసరళ వీప్పలీ చేవదారుభిః. ఫరా 

వ్ట్ « సర్చిరష్టగుణయమరం పక్వం తర్పణము _రృమమ్, 

సదాప, చెంగల్వకోస్టు, వట్టివేరు కాకోళి, శీరకాకోళి, ఆతిమధురము, కర్చూ 

రపుబెంణ, సరళచేనదారు, పిప్పళ్లు, దేవదారు వీనిని సముభాగములుగ గృహించి నూరి 

ఆవు నెయ్యి లోకలిపి చ్చీత్రి కెనిమిదింత లావుపాలుపోసి నిధి ప కారము పక్యగుచేసీన నది 

శ్రేష్టమైన శర్చణొచధ మనంబడును. 

(రి ్రకారాంతరతర్పణొపుధము. తా 

మేదస స_స్తద్వదై చేయా ద్దుస్ధ సిద్ధాన్టజాహుతాత్ - ఏనా 
దయయ ఖు 

ఉద్ధృతం సాధితం తేజో మధుకోశీరచందనై ః క, 

శ్వావిచ్ళల్యకనో భానాం దశుతి _త్తీరిబర్హి రి శామ్, ౬౦ 

పృథక్పృథగనేనై వ విధినా క్ర ల్పయేద్వసాన్, 
ఆవుపాలలో జింకకొవ్వును కలిసి చక్కులకాంచి యాపాల లోనుండి నెయ్యి 

తీసి అనేతిలో ఆతమధురము, పట్టి వీరు చందనము వీనిని సమభౌగములుగ నూరి చేర్చి విధి 

(పృ కారము సక్వము చేసిన నదికేర్నణౌహభములలో మిగుల శే స్థముగనుండును, అడవిపంది, 

ముండ్లపంది ఉడుము, కోడి, తి_త్రిరివత్సీ, నెమలి వీనికొవ్వులను ప్రత్యేక ప్ర ల్యేక 
ముగ ఆవుపాలలోకలిపి కాచి దానిలోనుండితీసిన ఫఘృుతమునందు ఆతిమధురము, పట్టి 

వేరు చందనము వీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి నూరి కలిసి పక్వముచేసి తర్సణౌషధ 

మును ప్ర యోగించ నలయును, 

అగ్ర నాతేజతి మిరరోగమునకు పుటపాక నిగాహవస్త్యాదులు. రఆా- 

ప్రసాదనం శ్నేవానం చ పుటపాకం ప్రయోజరయేత్. ౬౧ 
వాతవీనసవచ్వాత్ర నిరూహూం సానువాసనమ్, 

వాతజతిమిరరోగమునకు సూత శతస్థౌనములో తర్పణపుటపాక విధ్య ధ్యాయము లో 

ఇెప్పియుండు పృసాదన, న్నేహాన, స టహాకములను వాతజ తీమిరరోగమునందు ప్ర, 

కూగంచవలయము. మతీయు వాతపీన సమునకు చెప్పింయయుండునటుల నిరాహాను వాన 

ని సిక గలను శేయనిల నును, 
అయి | 
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: -ర్రి పీ త్తీజతి మిరరోగచికిక్స, హా 

వీత్తజే తిమిే సర్చిర్డీ వనీయఫల త్ర త యెః. డం 

విపాచితం పాయయిక్వా న్నిస్ధస్య స వ్యధయేల్సిళామ్, 

| పి త్రేమువలన జనించిన Mea జీననీయగణ ద న దృన్యములు, త్రిఫల 

ములు వీనిని నూరి ఆవుశేతిలోకలిపి పక్ష మ చేయ బడిన మృతమును పొనముచేయించి 
పిదప స్నేహకర్మనుచేయించి సిరలను వేధించనలయును. 

ల. అరి పి శత్రజతిమిరరోగమున విరేచనము ర్రిఆా- 

'శర్కరె లాత్రివ త్రివృచ్చూ న్లైర్శధుయు యమెర్చోసేచయేత్. ౬కి 

పిత్తజతిమిరరోగమున పంచదార, ఏలకులు, తెల్ల తెగడచూర్భము వీనినొక టిగచేర్చి 

తే నెలోేక లిపి విశేచనమున కొసంగ వలయును, 

అధి పీ _తీజఖిమిరరోగమున సేకలేపాదులు రిఆా- 

న్టీ్రా కొ సేకలే పాదీన్యాంజ్యా న్నే త్రై ర్రొస్టమూర్లన స్సు సు 

పి త్తజతిమిరరోగముగల వానికి నేత (తృీములు, ముఖము, శిరము వీనియందు మిక్తీ..లి 

డు చర్లిగనుం సేకము, లేపము మొదలగు వానిని పృయోగించవల యును, 

౦ పి త్తీజతి మిరరోగ హరాంజనము. an 

నారిచా పద్మకోలీర ముక్రాఖాబరచంద నై కి ఇర 

వర్తిళ్శస్తాంజనే మూర్మ్మ_స్తథా పత్రోత్సలాంజనై. కి: ee 
గపుష్పకర్బారయప్ట్యా హ్నస్వర్ల 7 రికై =. “౬% 

పి_త్రేమునలన జనించిన తిమిరరోగమునకు నల ల్ల సుగంధిపాల, పద్మకము, వట్టివేరు, 
ముక్య ములు, “తెల్లలోద్దుగు, చందనము వీనిని సళుభాగములుగ గ్రహించి నూకి కణికచేసి 
బాది అంజనమువేసినను,. పె నె దన్యములను చూర్ణ ముచేసీ అంజనము చేసినను, అకప శ్రి, 
నల్లకలును సౌవిరాంజనము, 'నాగ'కేసరములు,. పసచ్చకర్నూరము, అకివుధురు, కావి 
యై వీనిని చూర్షముచేసీ అంజనము వేసీనను హీఠతముకలుగును, | 

అరి పె త్తీజతిమిరరోగమయున సౌవీరా ద్యంజనము. 6a 

సౌవీరాంజనతుత్ణకళ్ళ శృంగ ఛాతీ శ్ర ఫలస్ఫటికక ర్పూరమ్, పంవాంశం 

సంచాంశం త్ర త్రం మై కాంశమంజనం శిమిరఘ్నమ్, జజ 
tre 
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ఫౌపీరాంజనము . ఏసు భాగములు, మెలుకు త్తఘు బదు భోగములు, కర్కాటక 

కృంగి మాండుఫాగములు, ఊసిరికపండ్లు మో6ండుఖఫెగములు, పచ్చకళమహ్చూరము జక 

భాగము " వీని నొక టిగచేర్చి చూర్మ ముచేసి అంజనమువేసిన పి_త్రేజతీమిరరోగము 
హరించును. 

' వురి పి త్హీజతి మిరరోగమునకు నస్యము, థఆా- 

నస్యం చాజ్యం శతం శ్రీ రజీగనీయని $ో త్పై $, 
ఆవునెయ్యి ఒక భాగము, ఆవుపాలు నాలుగ భాగములు వీని నేకముజేసి ఆం 

దులో జీననీయగణ ద ద్రన్యములు, తెల్లకలంవ వీనిని. సముభాగములుగ గ్రహించి నూరికలిపి 
విిప్ర వ, కారము పక్వముచేసి . క్రి _క్టేజగమిరకోగయు కల వారికి నన్యము శే చేయించనలయును. 

ధ్ర కఫ ఫజతిమిరరోగచిశ్రిన్స లీ 

స్రేహ్మోద్య వే౭. మృతాక్వాథన రాకణశృతం. భృుతమ్. .. ౬2 

విధ్యేక్సిరాం వీతనతో దద్యాచ్చాను విశేచనమ్మ్ _ _. 

క్యాథం పూగాభయ్యాళుంకికృష్ణాకుంభనికుంభాజక్. 2 

కఫఘమువలనజనింఛిన తి మిరరోగమునకు తిప్పతీగాకపాయములో ఆను నెయ్యికలిపి 

అందులో త్రిఫలములు, పిప్పళ్ళు వీనినినూరి కలిపి విధి పృకారము షకష్వోమువేయంబడీన 

యాఘృతమును పానముచేయించి పిదస సిరలను చేధిందుబయే గాక పోకలు, కరక్కా 

యలు, కుంఠి, పిప్పళ్లు, తెగడ, దంతి'చేళ్లు వీనిని సకుభాగములుగ చేర్చి కా౭చిన కషా 

యమును విశేచగార్భ ము నొసంగసలయును. 

-అర్రి కఫజతి మిరరోగమునకు నస్యము. ధ్రిత్రా- ' 

హీ బేరదారుద్దోనిశాక్ళష్లాకలై క. పయోన్వి తైః, 
ద్వొపంచముూలనిక్యూ శే యా లే లం పక్వం చ నావనమ్. ౬౯ 

శ్రేహ్మజతి మిరరోగమునకు దళమూల$ పయ ములో నువ్వులనూ నె ఆవుపాలు 

క్నిని ' సమఫాగములుగ పోసి అందులో కురువేరు, దేవదారు, పసుపు మ్రా,నిపసుఫు, 

పిప్పళ్లు వీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి నూరి కలిపి విధ్శిక్ర కారము పక్వము 3 చేయ 

బడిన 'తె లముచే నస స్యము చేయింప్రనలయును. 

Cl 

సనా 

_ --ఆఅ౦ై విమలాకోకిలావ ర్తులు, ర్రిఆా- 

శంఖ మీయంగునేపాళిక టు త్రికఫం త్రిడై 2. 

ద ౦మలాాయ వివులా న రిసాంతో, కిలాహనః. :. ౭౦ 
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కృష్ణలోహూరజోవ్యోప మై ంధవత్రీఫలాంజనై 8, 

శ్ర్రభల 
ములు వీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి నూరి న_ర్థి (అనంగా కణిక) చేయవలయును, 

దీనికీ విములాన.ర్లియని "పేరు. ఉక్కురాపొడి, (త్రికటుకములు, సెంధలనణము, త్రిఫల 

ములు, సౌవీరాంజనము వీనిని సమఫాగములుగ గ్రహించి నూరి న_ర్రివేయనలయును, 

దీనికి కోక్రిలాన_ర్థియని చేరు, ఈరెండువ రులను దృష్టికీ నిర్మలత్వము కన్ఫులకంజనము 

చ్లేసిన]ో కలూగపను, 

శంఖము, చేంకణము, చేపాళి (అన మణిళిల), తీకటుకములు, త్రి 

-ఈుం్రి తిమిరళు కృరోగహారన ర రతా 

కళగా ఖరసింహోష్ట ?ద్విజూ లాలాటముస్థిచ, ౭౧ 

శ్లేకగోవాల మరిచశంఖ చందన ఫేనకమ్, 

విష్టం _స్తన్యాజదుదగ్ధాభ్యాం వ_ర్థి నీమిరళు క్రజిత్ , ౭ 

కుందేలు, ఆవు, గాడిదె, సింహము, ఒంక వీనియొక్కు_ దంతములు, వాని 

నుదుటి లోనుండు నెముకలు, శతెల్లఆ ఫుతోంక ఇం ద్ర, కలు, మిరియాలు, శంఖము, చంద 

నము, సము_ద్రపునుముగ్సు వీనిని స్త్రీచనుచాలు మేకపాలు వీనితోనూ! వ ర్రీజేసి ప్రయో 

చిన తిమిరరోగము శు కృరోగము ఇవి హరించును. 

-4ఖ్ర ర_క్షజతి మిరరోగచికిత్స da 

రర్తజే వి _త్తనల్సిద్ధిల్నీలై శ్చాస్రం ప్రసాదయేత్ , 
రక్రజతిమిఠ5రోగమునకు పీ_త్సజతిమికరోగమునకు చెప్పియుండు చికిత్సలను 

చేయవలయును. శీతవీర్య కీతస్సర్శ్భములుగల అన్న పాన, జొహభ, నేక లేపాదుఅచే 

రక్తమును శుద్ధి పరచనలయును, 

అంజనం ఫేనకర్పూర శ్వేత కాంచనచందనై 8 ౭3 
 సముద్ర్తపునురుగు, పచ్చకర్నూరము, తెల్లకాంచనము, చందనము వీనిని సమ 

భాగములుగనూరి ర_క్షజతిమిరరోగముల కంజనము చేయవలయును. (ఈయోగము ప్రాచీ 
నకోశాంతరములయందు గన్నట్టుచున్నయది ) 

అధి ర క్రజతిమిరరోగహరాంజనము. రియా 

ద్రాతయా నళదరొ ధ్ర యస్ట్రి భిళ్ళంఖ తామ్ర, హిముపద్నపద్గ కై కి 
ఇోత్సలై శృగలద్య్యవ_ర్తితై రస్తజం తమిరమాళు నశ్యతి. ౭౮౪ 
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శాత పండు, పట్టి వేరు, లాగెద్దుగు; అతిముధురము, ళంఖము, రాగ్మీ చందనము, 

తాకురపున్వు, పద్మకమా, “నల్లకలువ సీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి గాజ్తపాలతో 

నూరి న ర్షిజేసి ప్రయోగించిన ర_క్షజకిమిరరోగము కీఘృిముగ నశించును, 

అధి సంసర్రసన్నిపాతజ తిమిరరోగచికిర్స. రికా 

సంసర్గస సన్ని పాతో క్లే యథాదోపోదయం క్రియా, . = 

సంసర్పసన్నిపాతేజనితంబులై న తిమిరరోగములయం "డాయాదోవ ప్ర ప్రకోపాను 

గుణముగ పైనిచెప్పియుండు చి చికిక్సలను చేయసలగమును. 

అరి సన్నిప్తాతజ తిమిరరోగమునకు నస్యము. థతాు ' 

సిద్దం మధూక క్రిమిజిన్నరిబామరడారుభిః _ బో 

సశ్నీరం నావనం తైలం పిస్టై రెపో ముఖస్వ చ, 
క వనాల 

యవి మధుకము, వాయువిడంగములు, మిరియాలు, ' దేనదారు వీనిని. సమథాగ 

ములుగ గ గృహించి కల్క. ముచేసి నువ్వులనూ నెలో కలిపి దానికి సమముగ ఆవుపాలు 

చేర్చి విధిప, వే కారము పక్వముచేసి యాతైలముచే నస్యము చేయిం చనల యును. మయి 

నుధుకాది దృన్య యుల నుదకముతోనూరి. ముఖమునకు లేపవనముచేసిన హితమగనుండును. 

“9 సన్నిపాతజ తి మిరరోగమునకు శిరోన_స్టినస ములు, రతా 

నతనీలోత్సలానంతాయష్థ్యాహ్యసు నిషణ్ణకై_ 8, 2౬. 

సాధితం నావనే తైలం శిరోవసౌ చ శస్వతే, 

(గృంథితగరము, నల్లకలువ, తిప్పతీగ, లేక దురదగొండి, ఆతిమధురము, చ చక్ర, 

న_క్తికూర పనిని సమఫాగములుగ గృ హించి నూరి నువ్వులనూ నెలోకలిపి విధిప్ర, కారము 

పక్వముచేసి యాశత్రైలముచే నస్యము, శిరోన స్తీ వీనినిచేసిన సన్నిపాతజ త్రిమిరకోగము 

శమించును. 
' 

అరి సన్నిపాతజ త మిరరోగమున కంజవను. ఈ 

దడ్యాదశీరనిర్యూ కే పీ చూర్చితం కణమై గా ంధవమ్. = ౭౭ 

తచ్చృతేం సఘ్ఫుతం భూయః  పచేక్తౌద ౦ ఘ్నే శ్నీ వేత్ , 

ఫ్రీ శ్రేచాసికా హితమిదం సర్వజే తి లేదు శేఒంజనమ్. లో 

వట్టి వేరకమెయములో పి కిక ప్పళ్ళు, మనసెంధనలనణము ' వీనిని సమభాగములుగ గ్ర గహిం 

చి చూర్ణముచేసి కలిపి షాకముచేసీ మెకపాయము పక్వమగునపుడు దింరోకొని 

అంజ. 19 ' 



146 అష్టాంగవాదయము (అ, 

అందులో ఆవు నెయ్యిని చేర్చి గట్టిగనగునకు మరబ పాకముచేసిడించుకి ని చల్లారినపి దప 

అందులో తే నెనుచేర్చి కండ్లకు ఆంజనమువేయసల యును, ఇది సన్నిపాతజ తిమిరరోగ 

మునందు మిక్కిలి హితకరమైన యంజనము. 

అగ్రి సన్నిపాతజ తిమిరరోగహారాంజనము. రియా 

క్ అడ ర జా ఫాం ల జా లని మజ్జపూ రాణ సత్యాని ౦ రాలీ చారిణామ్, 
|) 

సోతో జాంజన యూకాని వహత్వంభ నీ-వాసయీల్ జి 

మాసం వింశతిరాత్రం వా తతశ్ళ్చాద్ధృత్య శోపయీత్ , 
సమేషశ్ళంగీపుప్పాణి సయస్ట్యాహ్వాని తాని తు. రాం 

యం ఇ చ చూర్షి తాన్యంజనం శైవం తమిరే సాన్ని పాతిక, 

ర్మాత్తులయందు సంచరించునట్లి జంతున్రలయొక్చ_ యొముకలను, మజ్జి సపాతే 

ముగ గృహించి అందులో సౌవీరాంజనమును చేర్చి ఆయెముకలను (సృవహీ ఐచునట్టి యుద 

కములో నొకమాసముగాని ఇరువది దినములుగాని యుంచి పిదప దాని నెత్తి చూర్ణము 

వేసీ ఒద్దిపువ్వులు, ఆతిమభురము ఈరెండు నస్తువులను చూర్భముచేసి మెయెముకల చూర్ణ 

ములో కలిపి సన్నిపాతజతిమిరరోగమునకు అంజనము చేయనలయును. ఇది మిగలశ్రేష్థ 

"మన యం౦జనము. 
మా 

=అర కెచరోగచికీత్స. ర్రితా- 

అయ్ కాచే. వ్యేసూ క్రియా ముక్తా సిరాం యం త్రనివీడితాః, ౮౧ 
ర గ క్ష్ 9 ఆంధ్యాయస్యు ర్మలా దద్యా త్సా/ సే రక్త జలొకసు, 

కాచరోగమునందును సైనిచెప్పిన చికిక్సల నన్ని (టీని చేయందగునుకాని సీరలను 
మాత్రము వేధింపంజనదు. వేధించినచో యంత్రముచే పీడించంబడిన వాతాది దోష, 

ములు _గ్పుడ్జితనమును కలుగంజ్రేయును. ర క్ట ్ రానము జేయఐలసీన యెడల జలగలఅచే 

ర_క్టమును తీయసలయును, 

అడ కొచరోగమున కంజనము, రఆా- 

గుడ ఫేనో2.0జనం క ప్లా మరిచం కుంకుమాదృజః. రా 

రస క్రి యేయం సమెద్రా కాచయాపన మంజనం, 

బెల్లము, సమ్ముదృ పునురుగు, సౌవీరాంజనము, పిస్పళ్లు, మిరియాలు, కుంకువు 
పుళ్వు వీనిని చూళ్భముచేని తేనెలోకలిపి చేయబడిన రస్నక్రియ కాచరోగమును 
పోగొట్టును, 
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అం సన్నిపాత్మనకులాంఫరోగచికిత్స, ధితా- 
. రి నకులాం భే త్రీదోపో ఫై లైమిర్వవిహితో విధిః, ౮౩ 

త్రిచోసములనలనక లిగిన నకులాంఫరోగమయునకు శ్రాకోహజనిత తిమికరోగము 

నకు చెపస్పియుండు చికిక్ళలను చేయ నల యును. 

అరై నిశా ౦ ఫ్యరోగమున కంజనము, రితూ 

అడ ఇ స్వ <x యిం రస క్కియాఘృత వె, ద్ర గోమయస్వరసదుతై ౩, 
= న్న నా 

తార ఏ7 రిక తాళ సైర్నికాం భి కితమంజ నను. రాళ 

fa, ఆన 
— 

దభ్వా విఘృస్ట్రం నురిచం రాశాం భ్యే2.౦జనము _త్రమమ్, 

రసాంజనము, కావిణాయి, తాళినషత్రి, వీనిని ఆవునెయ్యి, "తేనె ఆవుపేండ 

రసము కీనితోనూరి చేయంబడిన రస క్రియను నిశాంధ్యరోగముకలవారి కంజనము వేసిన 

కిశము కలుగును. మిరియాలను సెరుగుతోఖాది అంజనము వేసిన శేవీయటి నినర్తిం 

చును. ఇది శేసీశటీగలవారికి గ్వేష్టమైన ఆంజనము. 

అరై నికౌంగ్టమునకవి, ఈ 

కరంజికోత్సలస్వర్ల గ్ల రికాంభోజ శేసరై 8, రా 

పిస్టెర్లోమయతోయేన వర్తి రోపాంధ్య నాశినీ, 
యా 

p sh తో జ ర 
అజామూ ల్రైణ వా కౌంతీ కృష్టా ప్రోశోజమైంధవై*, ౮౬ 

కాలానుసారీ త్రీకటుత్రి ఫలాలమనళ్ళ్శిలాః, 
అత ఐఏ గ 9 ర్త సఫీనాశ్ళాగదుగ్చేన రాశ్ర్యంభ్యే వర్హయో హీితాః. ౮౭ 

కానుగ, నల్లకలువ, స్వర్గగై కము, తామరకేసరములు ఏనిని ఆవుపేడ రసముతో 

నూరి న _ర్లిజేసి సృయాగించినను, శేణుకలు, పిప్పళ్లు, సౌవీరాంజనము, సెంధనలనణము 
| ఆకరి భ్ త ళ్ 

ఫీనిని 'మేశమూత్రముత్ నూరి స్పర్షిజేసి పృయోగించినను_ కాలానుసారి త్రికటుక 

ములం, త్రిఫలములు, హరిదళము, నుణిశిల, సముద్రపునురుగు వీనిని మేశపాలతో 

నూరి న_ిచేసి పృయోగించినను సీకటి హరించును. 

అరి ర్యా తా్టాంగషమున కంజనము, ర్ర్లిఆా 

సన్ని వేళ్ళ యకృన్న ధ్యే పిప్పలి రదహన్పచేత్ , 
ద అయ ఇ జగ జూ తాళుప్కా మధునా ఘృష్థా నిశాంభ్యే శ్రేషఘ్టమంజనమ్. ౮౮ 

యక్ళ త్తీను మాంససిండమునకు నడుమ పిప్పళ్లు నుంచి ఆపిప్పళ్ళ్కు నిష్పు తెగుల 

నియ్యక సక్వముచేసి యెండించి ఆసెప్పృళ్లను లేనెలోవావి కండ్లకు అంజనము వేసిన 

శీలీంకటి నిన_రించును, 
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డ్రి నికౌంఢ్య మున యకృ్ళద్భకు.ణము ఆ 

ఖా బేచ్చన్సి హయకృతీ వూహీా సే. శో లసర్ప్సిపా, 

బ స్తయొక్కా సహము యకృత్తు అను మాంసఖుండములను నువ్వులనూ నె, నెయి 

వినిలోక లిపి శేసీకటిగలవాడు భీ ంపపలయును. 

రై నిశాంధ్యరోగ మున జీవంత్యాదిసల్ల వాద్యుపయోగమ. ర 

ఘ్ఫృ తే సిద్ధాని జీవంత్యాః పల్లవాని చ భతయేత్ . ౮ 

తభాతిము క్ష రె కై రండ కేఫాల్యాభీరజాని చ, 

రి ఆస భృష్టం ఘృతం కుంభయోానేః ప పైః పానే చ పూజితమ్. ౯. 

మునుబొల చిగుళ్లను గాని, పువ్వులగురువింద, ఆముదపుచెట్టు, నల్ల వావిలి, పిల్లి పీ 

చర ప్ని చిగుళ్లను గాని ఆవునేతిలో పక్వృము చేసి నిశాంధ్యరోగీకి ఇప్పించనలయును. ఆ; 

సియాకుతో కాంచంబడిన ఖృతము నిశాంధ్యరోగులకు పానమునందు |పృక_స్టము, 

అరి ధూనురాదిే ఈరోగచికిళ్స. 0 

వ wa వ Ua ఇ ధూమ రాఖాస్ట్రన్లు విల ప్లవిదాహా జీర్ణ సర్పిసూ, 

స్నిగ్ధ ౦ విశేచయెచ్ళుతో క. రి హాచ్చ సర్వతః, జాం 

భూమరము, ఆన్లువిదగ్చా, పీ _ర్రీవిదగా; ఉస్థోవిదశ్టా ఆను నేత ్రేరోగములు xe 

వారికీ ప్రాంత నేతితో న భ్య౦జినము చేయించి స్నెద్ధకరీదండుగానుండువాని! శీత్రవీర్య 

ముగల యాషఫములతో విశేచనము చేయించనలయును. థీతివీర్యాపధములను నూరి లే 

నము చేయించసల నును. ' 

అరి ధూమరాదిరోగముల యందు రస క్రీ యాం౦జనములు. రజా 

గోళక్చృ దృసదుగ్ద్' చె ఫ్రర్సోపక్వం శస్థ లె 2.0జనమ్, 

స్వర్ణ గై రిక్ తాళలీసమార్హావాపా రస క్రియా, లాం 
ఆవుపే(డరనము, ఆన్రపాలు, “ఆవునెయ్యి ననిన సమ భెగములుగ గల్లీ గృహించి యొక 

టిగచేర్చి ప పక్వముచేయంబడిన అంజనము, స్వర్ణ గేరికము, తౌాళినప త్రిచూర్లోను విని సతి 

వాపముతో 6 సూడియుండు. రస్నక్రియ యివి ధూమరము మొదలగు దృష్టిరోగముల 
యందు పీ తక రమైనవి, 

అరి ధూమరొడిరోగముల కంజనము. థఆా- 

మేదాశాబరకానంతామంజిస్థాదార్టోయస్ట్రీ భిః, 

టీ రాష్రైంశం మృతం పక్వం సతైలం నాననం హితమ్, ౯౩ 
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మేద, తెల్లలొద్దుగు, తిప్పతీగ, మంబిస్ట్రి మ్రానిపసుప్ర, అతిమధురము వీనిని 

సముభాగ ములుగ గ్రహించి నూరి ఆవు నేతిలో కలిపి చేతికిసమముగ నువ్వులనూనె నేతి 

కెనిమిది భాగములు ఆవుపాలునుచేర్చి ఘృళతపాకవిధిన పక్యమునేసి నస్యముచేయించిన 

ధూమరాదై చే త్రృరోనములు కమించును. 

-ం్ర ధూమరాదిరోగములయందు సీరావేధము. థ0ఆా- 

తర్చణం శీరసర్శిస్సాస్థి దశామ్యుతి సిరావ్యధః, 
మెనిచెప్పినచికిక్సలను చేసియు ఆన్లువిదగ్ధాది దృష్టీరోగములు శమింపకయుండి 

నచో ఆవుపాలలో తీయబడిన ఘృశముచే తర్చణ చికిక్సలనుచేసి పిదప సిరలను వేధిం 

చవలయును. 

అరి చింతౌదిజనిత నే తృ రోగచీకిక్స. 0 

చిం తాభిఘాతఫీశోక రామయ్యాతో ఏత్క_టకాసనాత్ , ర 

విశేకనసృ్యవమనపుటపాకొదివిభ మాత్ 

విదగ్ధాహారవమనా త్తు  త్తృష్టాదివిధారణాత్ . ౯ 

అవ్షీరోగా వసానాచ్చ పక్యే త్రీమిరరోగివత్ , 

యథాస్వం తత్ర యుంజీత దోపాదీక్ ఏీత్యు భేషజమ్.. ౯౬ 

చింత, ఆభిఘాతము, భయము, శోకము, యాక్షత, విషమముగ కూర్చుండుట 
వీనివలనను; విశేచనము, నస్యము; నమనము, పుటపాకము వీని నధికముగచేయించుకొ నుట 

వలనను; పక్యాన్నృమును భుజించుటనలననుు నమనమునలననుు ఆకలి, దప్పి, మలమూ 

త్రౌది వేగములు వీని నడ్డగించుటవలనను జనించిన నే తృరోగములకు తిమిరరోగలతణములు 

కలిగియుండును. కావున వానికి దోప, దూహ్య, దేళ, బలసాత్మ్యాదుళ పర్యాలోచించి 

చికిత్సలను షేయ నలయును. . 

6 అభిఘొతజదృష్టీరోగచిశీక్స తా 

సూర్యోపరాగానలవిద్భూదాది 

విలోక నేనోపహ లేతణస్య; 

సంతర్పణం స్నిగ్ధ హిమాది కార్యం 

తథాంజనంహేవఘ్ఫు తేన ఫఘృుష్ట్రమ్. కి 

నూర్య్యగహణము, నిస్ప్క 'మెబుపు మొదలగు తేనో విశేషములను విశేనముగ 

చూచుటునలన నెశ్రేంద్రియమునకు అభిఘాతము కలుగును. అట్టి సేల్రైం ద్రియమునకు 
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వ ల వి గముగను నీతముగను నుం డ్లు సంతగ్నణ చిశకీతశలను చవేయనలయును. బంగారునుఆ కీ 

ద్ర ఎ న 
లోచాొది అంజనము వేయనలయును, 

-్రుద్రి న్మేర్తరమణా వళ్యకత్వము. Oe 

చశూరతాతయూాం సర్వుకాలం మన్నుపె. న్ 
ర్యత్నఃక _ర్తవ్యో జీవి తేయావదిచ్చా, 
వ్యర్ణాలోకో=_ యం తుల్య రా త్రిందివానాం 
పుంసామంధానాం విద్యమానే=_వి వి త్తే, ఖే 

లేయింబగలు సమముగనుండు నంధులకు విశేహభనము కలిగినను ఈ ప్రపం శన నిహ్సృషియోజనము. కావున మనుజుండు జీవించియుండునజుక్ర శే తృములను రశఖ్నీం దూట యందు నెల్లపుడును యత్నముచేయనలయును, 

-అ3 చేత రక్షణోపాయములు, ర్రిత్రా 

త్రీఫలా రుధిరస్తు, తిర్చాళుద్ధిర్మ నసో నీర్వృతిరంజనం చ 
నస్యమ్, శకునాభన తా సపాదప్రూజూ సృతపానం చ 
సదైవ నేశ్రరతూ. ౯ 
అహిఠతా దశనాత్సదా నివ త్రీ ర్స ఫీ భాస్వచ్చలసూవత్మ 
ఏీతణా చ్చ, మునినా నిమినోపదిష్ట మేతత్సరమం రతణ 
మోాత.ణస్టు పుంసామ్. ౧౫౦ 

శ్రీభలోపయోగము, ర _క్షసానము, నమనవిశరేచనంబులగు శోభనొవధములు,కరూన సృృంతోపము, అంజనము, నస్యము, పకీలమాంసము ను భుజబీందుట, పాదములకు తెలూజ పనములను చేయుట, విశేషము ఘృతమునునేవించుట ఇవి నే తృరక్షణమునకు సాధకం బులు, మజీయు నెల్ల పుడు ఆహీతాహారమును భుజించకుండుట, మిక్కిలి గ్రకాళ తము కలదిగను చంచలముగను నూక్షుముగను నుండు వస్తువులను చూడకు ండుట ఇవి మనుజాలాహడ చే తృరక్నయునందు ముఖ్య సాధనమని నిమిచక్కవ_రి చెప్పియున్నాండు. 

ఇదీ .అ్రహ్రైర్థహృదయమునందలి ఉ _క్తరతం కృేమను 
ప పదుమాండనయధ్యాయ ము ముగిసెను, శో ఉ 

“కె రిప... 



ణి 

/ అలీ 
శ్రీరస్తు. 

చతుర్ద శా ధ్యాయము, 

ఆవ. తిమిర పతి షే షీధాధ్యాయ నివూవణానంతరము లింగనాశరోగచి క్రీకృలను 

'తెలియపజదుటకె లియనాశ ప సృతిషేధాధ్యాయము చెప్పం డుచున్భృ యది. 

లింగనాశ ప్రతిపధాధ్యాయ ప్రారంభము, 
నూ. అథాతో లింగనాశ ప్రతిషేధం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ద్రితిహా న్నాహారార్రే యాదయో మహార్థ యః, 

తిమిర శతి చేధాధ్యాయనిరూవణానంతేరము రింగ నాకును నేత క్రరోగము 

అకు చికిత్సలను తెలియపణచునట్టి లింగచాళ మ్రుతి సేధమను నీయధ్యాయయును విన 

రించెదము. 

అడి లింగనాోరోగచికిక్స, లితా- 

విధ్భక్సుజాతం నిప్చేఫక్షం లింగనాశం క పోద్భవమ్, 
అవ ఓని oe ఆవ _ర్తక్యాదిభిష్షడ్భిర్వివర్టి తముపద్రవై *. ౧ 

సంపూర్భామగ జనించినదిగను, గట్టిగను, దర్శనళ కి రహీతముగను, ఇంకచెప్పంయబో 

యుడు ఆస రికీ మొదలగు ఆర ఊప ద్ర,సములు తేనిదెగను, కఫమునలన జనించినదిగను 

నుండు లింగనాళరోగమును సీరాన్యగనముచేయనలెను, కఫజలింగనాళముతస్ప యితర 

లింగనాశరోగము అసాధ్యం బగుటనలన వానిని వేధింపంజనదు. 

3 సేష్మజలింగ నాళరోగస్వమాసము. థఆ- 

సో౭_సంజాతో హీ విష మో దధిమస్తునిభ స్తనుః, 
స్లాక కయావకృ స్టో వీ పునరూర్ల ర ష్టం త్రష్టద్య-కే.. ఆ 

ప హ్హ. Re - 

కరోతి వేదనాం తీవ్రా 0 దృష్టి చ|స్థగ కోనల క పజ! 

స్లెవ్మ లై! వూర్యశే స బాశు సో2_నె నె స్టసఫోక్షద్రేశేక్చిరాల్స్- 2 

సంవ్రూార్థముగ జరింపకుండు లింగనాళరోగము విషమా కారముగలిదిగను, పెరుగ 

రూ ఇమా (గదతో సదృశ ముగను పల్చ్బనగను నుండును, స. ఎ జ్లాక్రదై సీడ్చిన మరల. వై 

( 

i ఇ a 
గ్ న్ శ ॥ . 1. ల! ¥ ఫి 

ల వి ॥ గి 
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1 ॥ న! 

“శ్రీ * గ్! ate Haman 
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మును జేరును. దొరదుణమెననొ ప్పిని లుళంజేయును దానిని వేధించినను మరల దృష్టిని ఆన 
రించును. 'శ్రేస్మకర ఆవోరములచే శీసుం మున సృద్ధిజెందును, విరస్థాహారంబులచే నుషద్ర, 
నములను కలుగంజేయును, 'మెల్ల మెల్ల య నృద్ధి జెందును. oe 

రి కాల్ 5 9 “ నం న్ లింగనాశో హీ నీతత్యా న్చేష్మణ సతః, 

- తస్యాన్యదోసాభి భవాద్భవ శ్యానీల'తా గద... ర 
శ్లేష్మము తెలుఫువర్ణ మగలది యగట చే శ్రేష్మమునలన జనించిన లింగనాశకిోగ 

ము తెల్లగ నేయుండును. దానికి వాతా దిదేసయులయొ క్కు సంబంధము" కలిగి నయడల 

ఆరోగము కొంచెము నల్లగనగును, 

అగ్రి ఆనరకీవృ ప్రీ లక ఇము. రితూ 

రి వాం 9 తత్రావర్తచలా దృస్థిరావ_ర్హక్ళరుణా నీతా 

నీళ్ళసుడినలె చలిం ప్రచుండునది యు, ఎ జగ, తెల్లగ నుండునదియు నెన దృష్టి ఆన 
“రకీేయనయడును. య - 

అర్ర శర్క_.రా రాజీమతీద్భ ప్రీలమణములు, de 

శర్క_రార్క_పయో అేశనిచి కేవ ఘునాతి చ, % 
రాజీమతీ దృజ్న్ చితా శాలిళూకాభరాజిభిః, | 

జీల్లేడుపాలచుక్కొ లు నిండియు౦ డునటులను గట్టిగను నుండు దృష్టి గర్క రా 
యనంబడును, వద్లగింజముల్లునలె సన్నముగనుండు శేఖలతో వ్యాపించియుండు దృష్టి 
రాజీమతి యనంబడును, 

అద్రి భిన్నాంళుక దృ ష్టిలమీణము,. da 

షమచ్విన, దగాభా న స విషమ ర ్న దగ్ధా భా సరుక్షిన్నాంశుకా స్మృతా. జ 
వికారాకారము నొప్పి గలదిగను, ఛేదించంబడినటులను, కాల్చి (బడినబులను 

నుండు దృష్షి భి న్నాంశుకయనంబడును. 

రై చం ద్రకీదృక్షిలమణము, Ce 

ద్నన్నిః సన స్ట కాంస్యసమచ్చాయా చంద్రకీ చంద్ర కాకృతిః, 
చంద్రకీయను దృష్టి కంచుతో సమాన మైనకాంతి గలదిగను, "నెమలిప్రురికన్ను తో (ఆనంగా నెమలిరెక్క_లాే నుండుకన్నుతో) సమానాకారము కలదిగను నుండును. 



౧ర.] ఉతర స్ట్ నము, 158 Ct] 

-ఇహ్రర్రె ఛకేక్రీలక్షణము, ధియా 

ఛత్రాభా నైకవర్తా చ ఛత్రశీ నామ నీలికా. ౭ 
గొడుగు వలెనుందు శని యు నా నావిధనర్భ్శ ములతో (గూండినది యును దృష్టీ, ఛ 

యనయిడును. 
et 

అర్ర అవేధ్యలింగనాళ రోగములు. రీ 

న విధ్యేదసీరార్హాణాం నద్భక్సీనసకాసినామ్, 
నొజ్లీధ ర్ల ఖరువమితళిరఃక కర్గాశీళూలినాకు, రో 
సిరా చేసకనర్హు లుం పీననము, కాసము, అజీర సము, శిరోరోగమయు, కగ సృరోగము 3 

చే తృరోగము- ఈరోగయులుగల వారు; భయమును జెందియుండువారు ; వాంతిచేయు 
వాత వీరలకు జనించియుండు లింగనాకరోగమును వేధింపంజనదు. 

-ఆ( లింగనాకరోగమున ఈ సుచికిక్సా క క,మము. రియా 

అథ సాభారశ్వ్తో కా లే ఈుద్ధసంభా జి తాత్మనః, 
దేశే ప్రకాశే పూర్వా స్తా లిపగ్గానూచ్చ కీర రా 
యం్రి తను వెపవిష్టస్య స్విన్నాత. సృ ముఖానిలై ః, 
అంగష్టుమ్భుది తే నేత్రే దృష దృగ్వోోత్లు తంమలమ్. ౧౦ 
స్వనానాం గె వ్రేమమాసస్య నిష్క_౦పం మూర్తి ర్న భారి తే, 
కృష్ణాదర్ధాంగుళం ముక్తా తదన్హార్ధమపాంగతే: ౧౧ 
తర్ణసీమధ్యమాంగు" స్థెళ్ళలా కాం “నశ్నేలం ధృ తామ్, 

* దై దైవచ్చిద్రం నయేశ్చార్శా ఫ్రదూర్జ్వమూమంథయన్నివ. ౧_౨ 
సవ్యం దశీణవా సే "సేన నేత్రం సజ్యేనశేతరణ్, 

వైద్యు (డు సాధారణ సమశీతోప్ష' మఘైనకాలమునందు (అనలా (శావణాదిమాస 

ములయందు) వూర్యాహ్హామున వెలుతురుగనుండు దృదేశములోే మాకాలంత పొడన్రగల 
యాసనమునెకూర్చు ండి స్వస్తి స్పివాచనము జేయించికొనినవాండును, నమన విశేచనంబు 
లచే కుద్ధ మైన కరిరముగలవాండును, చక్క. నాహారమును భుజించినవా(దును నెన 
జీత శ్రరోిన ఎదుట కదలక కూర్చుండబెట్టుకొని వాని నేత శ్రోయులకు తననోటిగాలిచే 
స్వేదకర్మను చేయించి కదప "న్మేతృమును చేతిబొటనవేలిచే సలిపిన దృష్టాయందలి 

క వంటో 

అంట. 20 
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రోగము మెభాగమునకు లజేరును, అపుడు వైద్యు డారోగమునుచూచి యారోగిని కన ముక్కును రెప్పషాట్రులేక్రండ్ర జోాచుకిె నియుండునటుల జేసీ నానిశిరమును కేదలకుండు నటుల ఇతరులచే పట్టుకొమ్మని నల్ల గుడ్డుకు సమీపమున అక్యాంగళ ము యంగుఅమును, కడకంటికి పక్కున పరకయంగులమును సదలి తగ్జ నీమళ్యమాం)సక్భ్ట మలచే శోలాకును గట్టిగవట్టుకొని డై వచ్చి దృమునకుపక్క_న జేధించవలయును. ఎడమకన్ను ను కుడిచేతితో మ కుడికన్నును ఎడమచేతితోను జాగరూక్రగ్రత్రో 'వేధించనలయును, 

వూరి సువిద్ధనే తృలవణము, థఆా- 

విధ్యేత్ సువిద్దే బస్సా స్రీదరు కాంబులవ సుతః, ౧౨౩ 
సాంత్వయన్నాత్సుకం వాను నేత్రం _స్తన్వేననేచయేత్ , స తాం నీ జరు గాసి నీ రా “3 వీ మం సో కలా కాయా స్తవ 2.7, నిర్లి న్నే త్ర మండలమ్. ౧౮ 
అ పొాధమానళ్ళవనకై ర్నా సాం ప్ర, తినుదం_స్పతః, 
ఆళ్సంచనాచ్చా పవాశేద్ద నీ మండలగం కఫమ్, ౧౫ స్థలే దోషే చలే వావి స్వేదయ దశ్నీ చాహ్యతు, 
అథ దృస్థ్రృషము రూవేవు శలాకామావాచే చృనై.. ౧౬ 
మృ తాఫ్తుత్రం వీచుం దత్యా బద్ధాక్షం సాయయీ త్తతు 

లాజ్ 
న క పిద్దాద నేన పారే పీన తేముతానం ద్వయోర్య భే. ౧౭ 

నివాతే శయనె2 భ్య_కృశిరపాదం హీ'లే రతమ్, 

చేతృము చక్కల చేధించంబడినచో నొపఫ్పిలేకుండును. ఒకవిధమెన ₹ బము కలంగను. జలబిందువులు స్రువీంచును, అట్టిసమయమున రోగిని వై ద్యుండు ప్రియమైన మాటలచే నూరడింపుచు చనుభాలచే కన్నునుతీడిపి శలాకుకొనచే దృ ష్టేమండల మును నొప్పికలుగక గీచి మెల్లన దృష్టిమండలము లోనుండు కఫమును నాసీకాసమిపమునకు తీసికొనివచ్చి వెలిపరచవలయును. దోవమ్రు చంచలముగను, లేక స్థరముగను నుండినవో ఆ సే త్రేమునకు వెలుపల స్వేదకర్మను చేయించనల యును, నస్తువులు రోగినే తృములకు కోను పడినవో 'వెస్ట శలాక్యను బెటికితీసివేనీ నేతిలో త్రక్రుపంబడిన ప _త్తిని కంటిలోనుని-వి దృథమైన వస్రుఖండముచే కట్టి గాలిలేకండు స్థలములో వేధింపకయుండుపార్య ప్టము చే వరుండునటుల చేయనలయును. "రం డుకొండ్లను వేధించినచో వెలికిలపరుండునటుల చేయవలయును, ఆట్రసమయమున శిరము పాద్దములు వీనికి ఘృుతాదులచే నభ్య ౦జనము చైయించనల యును, 
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ప్రి లింగనాశ రోగచికిక్స యంచు సర్గి ం'స6దగినని., ఈ 

ఊవభథుం కాసముద్దారం ప్టేవనం వొనమం౦ంభసః, ౧౮ 

అధథోముఖస్థితిం స్నానం దంతీధావనభతుణమ్, 

సపావాం నాచశేళ్సే హవీతీవచ్చా త్ర యంత్రణా, ౧౯ 

తుమ్ముట, దస్తట, లేనుపులువిడుదుట్క కారి యుమియుట, నీరుత్తాసట, తల 

వంచుకొని కాష్బుంశుట, స్నానముచేయుట్ర, పంగ్లుతోముకొనుట, భుజించుట వీనిని 
సిరా వేను చేయించుకొనిన చేతృరోగి ఏడుదినములపజకు పర్జింపనలయును, స్నేహూషపా 

నము చేసినవానికి వెప్పియుండు సభ్య ములను చేయనల యును, 

ఇడి లింగనాశరోగమునందు వేద నానంతరకర్తన్యము. ధఆా- 

శక్తితో లంఘయీ ల్పేకో రుజి కేన సర్పిషూ, 

సవో్ట్షామలకం వాట్యమన్నీ యాళ్చఘ్ఫుతం దృనమ్. ౨౦ 
విలేవీం వా త్ర స్టహాచ్చాస్య శ్వా క్రై ర్ము క్వావీ, సేచయీత్ , 
నాతమ్నై స్పప్తమేత్వహ్ని సర్వభైవాశీ మోచయేత్. ౨౧ 

చేతృ్సమును వేధించికొనినవానికి కక్ష్య నుసారముగ లంభునము చేయించపలయు 

ను. చేతృములయందు నొస్పికలిగినచో కొంచె ముధ్భముగనుండు చేతితో కంటికి సేకము 
చేయించి త్రికటుకములు, ఊసిరికవరుగు ఇవి చేర్చయబడినదియు, ద్రునముగనుండు నదియు, 
ఘృత ముచెర్చ బడినది యు నెన వాట్య మును గాని విలేసియనుగంశజినిగాని నూడుడినముల 

సజ కీప్పించవలయును. పిదవ కంటి క ట్టునువిడిచి వాతవారమైన కపొయములచే సేచన 

ముచేసి మజుల కంటికి కట్టుగట్టి యేడుబెనముల ఎటకుంచి పిమ్మట కట్టునునిణిచి వేయ 

నలయును, 

అద్రి లీంగనాళరోగీకీ నూక్యోదీహాపదర్శననిషేధయు. ధ్ర 

he యంత్రణా నునురుధ్వేత దృ స్టైరా సైర్టలాభ త్రం 

భాపాణి సూవ్చదీప్తాని సవాసా నావలోకయీత్. _౨౨ 
దృష్టి! స్థిరత్వము, బలముకలుగు నణకు పథ్యముగనుండనలయును. బలముకలిగిన 

పీదప్ననేనను అతినూత్ముముగను అధిక పృకాళముగను నుండు నస్తువులను బలనంతముగ 

చూడంజనదు. Wy 

* (కల్సి.తౌ సృఘుతా దూరా యంతణా మనురుుంతే, దుసపే రాపా 

యనం కుర్యా డ్డ ఫ్టే రా స్థిర్యలాభతఖి? అని పాళాంళరము,. 
@ WE 

జ 
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అం లింగనాశరోగికి అహీతెహారాదిజనితరోగము. రిఆా- 

కోఫరాగరుజాదీనామధిమంభస్య -చోద్భనః, 

అహి తై శ్వేధదోపాచ్చ యథాస్వం తానుపాచ శేత్, ౨౨ 

అపొ తౌ నోరవిహారములనలనను, చే; దోషమువలనను కంటియందు వాపు, ఎజుపు 

వర్భము, నొప్పి, ఆధిమంథము ఈ మొదలగురోగమయులు జనించును. దీనియం దాయారో 

గానుగుణముగ చికిత్సలను చేయనల యును. 

అరి లింగనాళరోగికి దూూర్య్వాదిముఖాలేపము. ర్రిఆజా. 

ముఖాలేవే ప .. పార నోప్తూంతలే. ౨ర 

ససర్ష పా_న్స్లా _స్తద్వన్నాతులుంగర సాన్లుతాః, 

పయస్యాసారి బానం తా మంజిఘ్రామధుయలప్టి ఫి. 9౫ 

అజాథీరయుతై న్లేపసస్సుఖోన్షశ్శర్శకృత్చరమ్, 

లింగనాకరోగికి అహితాహారవిహారాదులచే కంటియందునొప్పి ఎటుపునగ్భుము 

కలిగియుండిన నవి ళమించుటకై గరిక యనలు, కావిరాయి, సుగంధిపాల వీనిని నూరి 

అవు నెయ్యి లోక లిపి ముఖమునకు లేపనము చేయసలయును. మజియు నువ్వులు, ఆవాలు 

పీనిని సమ ముగ గ్రహించి నూరి మాదీసలరసములో కలిపి ముఖమునకు అేవనము చేసిన 

కంటినొప్పు ఎ అంపుసర్జ్యము ఇవీ శమించును, మనుపొల, నల్లసుగంధిపాల, తిప్పతీం7, 

మంజిష్ర్రి అతినుధురము వీనిని నూరి మే6కపాలలోకలిపి యుడికించి సుఖిోోఫ్లముగ ముఖ 

మునకు లేపనముచేసిన చేకతృరోగికి మిక్కీలి సుఖముకలుగను, 

అర్ర లింగనాళరోగికి ఆశ తనము, రితూ 

రో ధ్ర సెంధనమృద్దీకామధుశై భాగ లం పయః, ౨౬. 

గృతనూశ్చా బ్టితీనం యోజ్యం రుజా రాగవినాళనమ్, 

వధుకోత్పలకుస్టెర్వా ద్రావాలావాసితాన్సి తైః, ౨౭ 

వాతన్నుసిబ్దె పయసీ శృతం సర్చిశ్చతుష్తు ణే, 

పద్మకాది ప్రతీవాసం సర్వకర్మ్శసు శస్య లే. 9౮ 

లాగిద్దుగు,  సైంభనలవణము, (దాక, అతిమధురము వీనిని మేకపాలలో వెచి 

నక్క గకాయి యాపాలచే ఆశ కితనము చేయి ంచినను, అతిమభురము, నల్లక లున, 
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చెంగల్వకేష్టు, ద్రాతృలక్కృ, పంచదార వీనిని నమభాగములుగ్యగృహించి నూరి మేక 
పొలలో కలి చక్కలగకాంచి ఆశ్నో గ్రితీనము చేయించినను, లింగనాశరోగికీ అహీ 

తాహారవిహారాదులచే జనించిననొస్పి; ఎఅువునర్జము ఇవి శమీంచును. వనాతహరద్రన్య' 

ములతో కాందంబడిన ఆవుపాలు నాలుగు భాగములు, ఆవునెయ్యి ఒక భాగము వీని 

నొకటిగ చేర్చి అందులో పద్మకాది దృన్య ముల కల్కములనుకలిపి చక్క_లకాంచిన నది 

ఆక్న్య్యాత నాది సర్వకృత్యములయందును మిగుల శ్రేస్ట్రముగనుండునుం 

అడి లింగనానరోగమున సిరామోవణము. రిజా- 

నిీరాం౦ తభానుపశమే న్ని గ్ధస్వీన్నస్య మోతయీత్ , 

మంథోకాం చ క్రియాం | హీర్యాద్య ఏ భేరూ ఢే2.౦0జనంమృదు._౨౯ 

పచేప్పెనవిధంబున చికిత్సల ౦ జేసియు కంటినొప్పి ఎజుపుసర్జ్యము ఇవి శమింపక 

యుండిన స్నేహస్వేదకర్మలను చేయించి సిరలను వేధించుటుమే-గాక మంధకోగమునకు 

చెప్పియుండు చికిక్సలను గూడ చేయనసలయును, వేధించిన స్పణము శమిరచినయుడల 

మృదువైన యంజనము వేయనలయును. 

అడ లింగనాశరోగమునందు న్తి. ధఆా- 

ఆఢకీమూలమరిచవార తొలరసాంజనై ః, 
విద్ధేఒష్ట. సగుడొవ _రిర్వోజ్యూ దివ్యాంబుపె పది "తా, ౨౦ 

కందివేళ్లు మిరియాలు, హరిదళము), రసొంజనము వీనిని సమఫోగములుగ గ్ 

సాంచి దివ్యోదకముతో చక్క_6గ నూరి అందులో బెల్లముకలిపి కణికజేసి బాది చేత 

మునందు పృయోగించిన హాతముకలుగును, 

అరి లీింగనాళరోగమున పిండొంజనము, ధియా 

జూతీశీరీనధవమేపు ఏపాణిపుప్ప 

వై డదూర్యమౌా క్షిక ఫలంపయసాసుపి వీష్టమ్, 
జో ఆశేనతొమృమమునా ప్ర, ప తను ప్రదిగం 

సపాహాతః పునరిదం పయ. (నవ వి విష్ట్రమ, వం 

వీంజాంజనం హితమనాతప శుహ్కమిక్ష, 

విద్ధే ప్రసాద జననం బలకృచ్చ దృ ్టేః, 

సోతోజవి ద్రు మశిలాంబుధిఫున తనె 

ర మై న్టనతుల్యముదితం గుణకల్చ్పనాఖిః, క 
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జూజిఫువ్వు, దిరింనపు పువ్వు, ధవనృత్షపుష్పుము, ఒద్దిపువ్వు, వైడూర్యము; ముత్య 

ములు వీనిని సళుభొౌగము ౫గ గ్రహించి మేయశపాలతో చక్క.(గానూరి తామపాత్రకు 

అఘువ్రుగవట్టిం చి ఏడుదినము లుంచవలయును. పిదప తామ్రప్మాత్తకు లేపనము చేసి యుం 

డుదానినెతి మేకపాలరోనూరి యంటళేసీ నీడ నెండించిన నది పిండాంజన మన(బడు 

ను, ఈపెంజాంజనమును వేధించిన చే తృములకంజనము వేసిన దృష్టికి _నెర్మల్యము బలము 

కలుగును. నముజియు .సౌొవిరాంజనము, పగడము, మణిశిల, సము ద్రపునురుగు వీనిని సమ 

భాగములుగ గృహీంచి మేకపాలతోనూరి పిండాంజనముజేని చే తృములకంజనము వేసిన 
వి దృష్టికీ బలము నెర్మల్యాదులును కలుగును. 

ఇది అస్టాంగ హృద యమునం౦దలి ఫ్ _్రరతం తమను 

పదునాల్లి నయధ్యాయము ముగి సెను, 

“పురి రితూ 



శ్రీ రస్తు, 

పసంచద శా ధ్యాయము, 

ననా 

అవ. లింగనాళ పృతిషేధాధ్యాయ నిళూవణానంతిరము సర్వా కీ రోగ విజ్ఞానీ 
సయము చెప్పయలడుచున్నయది!__ 

స్వత్షిరోగ విజ్ఞానీయాధ్యాయ ప్రారంభము, 
, అథాత స్పర్వావీరోగ విజ్ఞానం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ఇతివహూ స్యాహురాల్రేయాదయో మహార్ష యః, 
లింశనాకో చృతిషేధాధ్యాయ. నిమాపణానంతిరము నేతృములయందంతట జనిం 

(ములను తెలియసరచునట్టి సర్వాకీ రోగ విజ్ఞానీయమను నీ యధ్యాయమును విన 
'ము, 

(కన్నులయందలి తెల్ల గుడ్డు నల్లగుడ్డు దృష్టిభాగము కనురెప్పలు మున్నగు "నే 
వము లన్ని ంటీయందును సమకాలమున వ్యాపించురోగములు సర్వాకీ రోగములు 
* కన్నులతో నీరుగారోటరమ్ ప్రధానముగ వైనది యభిష్యన్షకోగము. ఆయ్య 
మిధ్ధేిహార విహారములంజేసి పృకుపితములై న వాతాదిదోషములచే గల్పును. ఈ 
శన్లరోగము తక్కిన చేతృరోగముల కన్నింటికిని (వధానకారణ మగును, ఈవిష 
ను సు క్రుతావార్యం డిట్లుచెప్పెను:__ “హాయేణ సర్వేనయ నామయా స్టే భన 
గన నిమి త్హమాలాః” అట్టి యభిచ్యున్లకోగము లీ క్రింద వినరింప(బడును.] 

అంధ్ర వాతాఖిస్యందలవమణము, ఏతా 

వా తేన నేత్రే=_భివ్యంచే నాసానాహో2_ల్పశోఫతా, 
కంఖానీభూ9లలాటస్వ్య తో దస్ఫురణ భేదనమ్, ౧ 
శుప్కూ_ల్పాదూవి. కాశీతమచ్చ మశ్రుుచలా రుజః, 

నిమేషో న్మేషునం కృచ్చా) జ్ఞంతూనామివ సర్పణమ్. _9 
అమ్మో ధ్మాతమివాభాతి నూక శృలై ్ యరివాచితక్, 
న్ని ధో సైక్పోపళమనం. 

శే త్రములయందు వాతము నలన నఫిహ్యందరోగము జనించియుండినయొడల 
. ఉబ్బుట ; కండ్లయందు కొంచెము వాప్రుకలుగుట ; కణతలు, నరములు, 
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కనుబొమలు, నుదురు వీనియందు పోట్టు, ఆదురు, భేదనము కలుగుట 3 ేత్రృముల 

యంను స్వల్పముగను ఎ౦ండినదిగను నుండు ఫు ఫుసిజనించుట 3 కంగ్ల్గనుండి చల్లగ నిర్మల 

ముగ నీరుకారుట ; నొప్పికలుగుట 3 కడుకష్ట్రముమోంద కంన్షనుమూయుట తెరుచుటు! 

కంటిలో జంతువులు చలిందునట్లు గులగుల లాడుట, కండ్లు ఉబ్బియుండునటులను 

సూమ్మముగ నుండు ళల్యములతో వ్యాపం చినబులను, ఇసుక కూరినట్లు 'మెరమెర లాడు 

చుండుట, సృిగ్ణముగను, ఉస్ష్యముగను నుండు చికిక్సలచే సైయుషద్రనములు. కొంచె 

ముగ శమించులి ఈ లక్షణములు కలిగియుండును, దీనిని కంటిక౦ళలని లోకమున 

వెస్పెదరు. 

అధి ఆధిముంథోగలక్కుణము. ధితా- 

సో భివ్యంద ఉవేవీతఈ. 5 

అధిమంథో భవే క్రీత్ర కర్ణ యోర్నదనం (భ్రమః, 

అేణ్యవచ మథ్యం కే లలాటాష భవాదయాః. ర 

పేనచెస్పిన వాతాఫిష్యందరోగమునకు చిక్రిత్సృచేయక యుపేక్షీంచిన అధిమంథ 

రోగము కలుగును. ఈరోగమునందు చెవులలో మోత, భరిమకలుగుట, నుదురు, కనుబొ 

మలు, నే త్ర ములు, కొణతేలు మొదలు స్థలము అలయ ౦దు ఆరణుల మధించిన విధముగ 

చాధకల్లుట. ఈ యుప ద్ర వములు కలుగును, 

అరి హ తౌధిమంధల క్షణము, థఆా- 

హతాథిమంథస్పో౭వీ స్యాత్స 9మాదా శ్తేన వేదనాః, 
అనేకయాపా జాయంతే వ్రణో దృష్టా చ దృష్టిహా, ౫ 

సే అథిమంథరోగమునకు చికిత్స యనియు ల హతౌాథిమంథమను నేత్తరోగ 
ము జనించును. ఈ రోగమునలన నే తీములయందు అనేక విధోపద 

హానిని కలుగంజేయు (వృణములును కలుగును. 

రి అన్యతో వాతరోగ లక్షణము. ధఆా- 

మన్యావీశంఖతో వాయురన్వతో వా ప్రవర్తయేళ్ , 
వ్చాథాం తీవ్రామవై వెచ్చిబ్యరాగశోఫ ౦ విలోచన ము. 

సంకోచయల ప పరశు సో౭_ నతో వాతీసంజ్ఞి త్ర 

వాతము, మెడ, కండ్లు, కణతలు వీనియందుగాని, ఇతే సలముల యందుగాని, 

ఫ్రీ వ నృమైన బాధలను కలుగజేయును. కంటి యంకు బేటుపునర్జ ము, వాపు, మిక్కు ట 

మగ జలస్రానము వీనిని కలుగచేసి 

వాఠమని సేరుకలదు. 

ద్ర ద, నములును సృష్టికి 

చే తృములను సంకోచించంజేయును, దీనికి అన్యతో 
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అరి వాకవిపర్యయరోగలమీణము. లిత 

తద్వన్నేశ్రం భమేవ్మామూనం వాకేవిపర్భ యే, ౭ 
ఆన్యతో వాతరోనలతణములు కలుగుటయే గాక నేత్రము నంకరగను తగ్గినదిగను 

నుండుట ఈ లక్షణములు వాతవిపర్య యకోగమునకు కలిగి ముం డును, 

-ఇఅర్రి సిత్తాభి గ్భందలక్న్షుణము. థఆా- 

దాహో భూవూయనం కోఫత్న్యావతా నర్హ్శ్మనో బహి. 
రజీ 5 అ 9 5 అంతః నైదో౭ఒ శు, వీతోన్షం రాగ వీతాభదర్శవమ్. ౮ 

తారోశీ తకు తావీత్వం వీత్తాభివ్యందలతణమ్, 
కండ్డయందు మంటగలుగుట, కోండ్లను౦డి పొగ వెడలునబులుండుటు, చే కృయుల 

యందు వాపుకలుగుట, రెప్పలకు వెలుపల క్యాననర్థ్భ ముగను, పసుపువముగను, వేడిగను 

నుండునీరుకారుట, ఆంతేక'కే దము, ఎఆుపునర్హము, వస్తువులు పసుపునగ్గ్యముగ కనుపడు 

ట, కంటిలో బూడిదె నిండియుండునటులుండుట, దృష్టిళ క్రి తకియుండుట ఈలక్షు 
ణములు పిత్తాఖిష్య ందరోగమునకు కలిగియుండును, 

అగ్రి సీతౌథినుంధరోగలక్షణము. రతా 

సమ ప జ్యలదంగారకీర్ణాభం యకృత్సిండసమ ప్ర భమ్, ల 

పీ త్తీమునలన జనించిన అథిమంథ చే తృశోగమున చే కృములు రగులుచుండు కసె 

వలెను, యక త్సీనుమాంసపిండముతో తుల్య మైన కాంతికలదిగను నుండును, 

-/్రి కఫాభిస్య ందలత్షణమాు. Oa 

సందే తు కఫసంభవే, 

జాడ్యం శోఫో మహా న్క౦డూ ర్నిద్రాన్నానభినందనమ్. ౧౦ 
వి ఇల్ల వి 5) (౨ సాంద్ర న్నీగ్గ బహు స్వతపిన్భావద్దూప్. కాక్రు, తా, 

ఫదోషముసలన చే త్కేములయం దభిస్యుందరోగము జనిం దియుండినవో కండ్ల 

యందు జడత్వము, ఆధిక మైనవాపు, దురదయు కలుగును. ని చాహారములయం దిళ్ళలే 

కుండును. దట్టముగను, జిగటగను, అధికముగను, 'తెలుపువర్ణ ముగలదిగను నుండు ఫుసి, 
నీరు ఇవి కలుగును, 

అద్రి కపాధిమంధలవమణము. 0ఆా- 

ప్రసేకో నానికాధ్యానం పాంనుపూర్ణ మి వేవణమ్, . 

అ.4, 21 
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ఫమునలన జనించిన యధిమంధకోగమునందు నల్లి గు గుడ్డు లోనిక్రీపోవును. తెల్ల 
గ్రుడ్డు ఉన్నతముగనుం డును, నీరుకారును. ముక్కు ఉబ్బును. - నేత్రములయందు ధూళి 
నిండికుండునటులుండును. 

అర రకాభివ్య ందరోగలకుణము. ధఆా- 

కాళు (శు,రాజీదూవీ వ కతుక సీ మండలదర్శనమ్. ౧9 

ర a నయనం స వి తృస్యందలతణమ్, 
ర క్తమునలన జనించిన యఖిష్యందరోగమునందు కంటినుండి యెక్ఞుని నీరుకారు 

ను. ఎటు స్ప వర్గ ముగల శేఖలు, ఎల్జనిఫు సీ తెల్లన డ్డునందు ఎఅతుపునర్జము పి పిత్తాభిష్యం౦ద 
మునకు చెపి ప్పైనల క జములును కలిగియుండును. 

క్ర రకాధిమ రథ ఏల క్షణము. ఈ -- 

మంేఒ శీ తామ్ర,పర్యంతముత్పాటనసమూనరుక్. ౧కి 
రాణ బంధూకనిభం తామ్యుతి స్పర్భనాకుమమ్, 
అస్ఫజ్న్ మగ్నారిగాభం కస్త మగ్నాసభదర్శనమ్, ౧ర 
శే తృయులకొనలయం డెరుప్పుఐర్భ ము, కం క్టుపెల్లగిలిపోవువటుల వేదన, జేత 

ములయందు బంభూకపుహ్నయు (మం కెనఫువ్వు) నలె నెజన్థ్మాము, తాంశ్రీన సహీంచకుంశు 
ల నల్లపడ్డు ర_క్షములోమునిగిన వేయగిం జనలె నుండుట, నస్తువులు నిష్వునలె "నెజ్తన 
నసపదుట 'ఇట్టిలమణ ములు ర_క్రమునలన జనించిన యధిమంభరోగమున కలుగును. 

రై అధిముంథసామాన్యల క్షణము. de 

అధిమంథా యథాస్వం చ సశ్వే స్యందాధికవ్య భాః, 
శంఖదంతకపో లేవు కపాలేచాతికుక_రాః, ౧౫ 

పేనిచెస్పిన ఆధిముంధకోగము అన్నిటి యందు వాతౌధ్య ఫిహ్యం దాడిరోగముల 
కన్న త్రీ వ్ర మైన యుప ద నములు, కణతలు, దంతములు, డౌడ, కపాలము వీనియందు 
మిక్కు_ట మెన శూల ఇవి కలుగును. 

అం కుహా_ కీ పాక రోగలతమణము. రఆా- 

వాతవితో త్తరం భర్గ ర తోద జేదోప చేహూవత్ , 
కూకుదారుణవర్తాాతీకృచో స /మ్లీలనమోలనమ్. అప 

నికూణనం విళుష్కత్వం ఫీ 'తేచ్చ్భాళూల పాకనత్ , 
ఉ_కృళ్శుపష్కాల్నీ పాకోఒయం. 
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వాతిపి త్తాధిక్యమువలన చే తము లయందు పోట్టుకలుగుల, చీల్చ బడీనటుల నుప 
(ద్రనము కలుగుట, "అప్పలు రూక్షగను వికారముగను ఉండుట, నేత్యములను కడుకష్ట్ర 
ముచే తెరచుట, మూయుట, "నేత్రములు శుష్కు మును సంకో-చమును జెందుట, శీత్రపస్తు 
పులయం దిచ్చకలుగుట, కండ్డయందుళూల పాకముకలుగుట ఇట్టియుసదృనములుగల 
రోగమును శుస్కా_కీ పూకరోగ మనియెదరు, | 

అరి సో ఫరోగలక్షణమయు, థఆా- 

సకోఫస్సా త్రి భిర్మలై * ౧౭ 
సర్పి స్తత్ర, శోఫో౭తిరుగాహస్టీ వనాదిమా౯, 
పకోదుంబరసంకాశం జాయ తే శుక్ల మండలమ్, ౧౮ 

అక్కూస్ణ్య ఫీతవిశదపిచ్చిలాచ్చఘనం ముహుః, 
నే త్రములయందు వాతాదిత్రిదోపములు రక్తముతోలహాడి సకోఫమును. రోగ 

మును కలుగం జేయును, దీనియందు వాపు, విశేషమైననొ ప్పి, మంటకలుగును, నోటియందు 
కఫమువెడలును. కంటి యందలి తెల్లి గుడ్డు పండిన మేడిపండునతె నాసను. కంటినీరు ఉప్ప 
ముగ, శీతముగ, నిర్మలముగ, బిగటళ, తేటగ, దట్టముగ పలుమారు వెడలుచుండును, 

~్రైర్రి అల్పకోఫరోగలత అము. Ye 

అల్పక₹ఫే=.ల్పకోఫ'స్తు పాకో౭.నర్లతుణై స్తథా. ౧౯ 
అవ పాకాత్యయే న్లోప్ట స్పృంఠరంభః కలుపూ శ్రుత, 

కష్లోపదిస్థమనితం సితం ప్ర శ్లేదరాగవత్ ౨౦ 
దాహోే దర్శనసంరోథో వేదనా శ్వా నవస్థితాః, 

అల్బశో ఫమగురోగమునందు న్నేతృములలో కొంచెము వాపు, సక ఫరోగమునకు 
శవెస్పయుండులక ఇములును కలుగణసను. అత్నీపా కాత్యయమును రోగమున హెోప్టు, నొప్పీ, 
కంటీయందలి నీరు కలంకబెందుట ఈలవణములు కలుగును. నల్ల గుడు కసముణే నాన 
రింప(బడియుండును. తెల్ల గుడ్డుకు నొప్పి, యొజుపుసర్జము కలుగును ముజియు నేత్ర 
ములయందు మంట చూపులేకపోవుట, బహువీధములె న యుషృదృ నములు కలుగును, 

అర్ర అస్లోపిత రోగలక్నణము. ధ్రిఆా- 

అన్నసారోఒన్లుతాం నీతః వి త్తరకోల కె ర్మలైః ౨౧ 
సిరాఖి "ర్నేశ్ర వమూరూఢః కరోతి శ్యానలోహితకు, 
సక్ ఫదాహపాకాళ్సు, భృశంచావిలదర్శనమ్, ౨ 
ఆమ్హావ్త స ధరం 
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వాతౌది తిదోసములు పి త్తరకాధిక్యముతోలనాడీ భుజించిన యాహారరసమును 
ఆమ్హముగజేయును అట్టి యాహారరసము రసవాహీనియైన ,సోతోనూర్లమూలంబున నే 
(తృీములను (జేరి చే త్సములయందు ఎజుంపునర్థ్యము, నలుపునర్థ్యము, వాపు మంట, పాకము, 
ఉదక స్రొ,నము మొదలగువానిని కలుగంజీయును. చే కృేములు కల(కంబారియుండును, 

ఇది అమో సీతరోగ మనంబడును. 

~ఇహ్రార్రి సర్వా శీ రోగసంఖ్య. de 

తాం క మజ న ్ర ఇత్యుకా గదా సోడశసర్వ్యగా ) 

ఇటుల న్మేతృములయందంతట వ్యాపించియుండునట్టి పదునారుశే తే రోగములు 

వెష్ప౦బడియొ, 

“ర అసావ్య దృ ష్టరోగములు, ఆతా 

పహూతొధిమంథ మే తేషు సాన్ పాకాత్యయం త్వో జేత్ , ౨౩9 
మెనిచెప్పేన వదునారురోగములలో హాతాధిమంథము, ఆవీపాకాత్యయము ఇవి 

ఆసాఢ్యములగుటచే చికిక్సియం౧గు సర్జీ ంపసలయును, 

అరి ఆధేముంధరోగకాలనియనుము, రిఆజా- 

రీ ర ఆన 9 వాతి ద్భూతః పంచరాల్రేణ దృష్టిం 

సప్తాహేన శ్రేష్మజాతో౬ ధిమంథః, 
మశ _ రొ త్సన్నో హంతి తద్వ్య శ్రీరాత్రా 

= గ న్మిథ్యావారాత్ పె తిక స్పద్య ఎవ, ౨౮ 

ఆహ్ తాహారాదులచే వాతమునలన జనించిన అధినుంభరోగము ఐదుదినములలోను 

పీ_త్రేమువలన జనించిన ఆధిమంభరోగము త క్రీ ఇమునందునుు, 'శ్లేహ్మమువలన జనించిన 
అధిమంథధకు ఏడుదినములలోను, రకమునలన జనించిన అధిమంధరోగము మూ(డుదిన 
ములలోను, దృష్టికీ విఘాతమును కలుగజేయును, 

ఇది అస్తాంగహృదయమునందలి ఉ _ర్లీరతం కనును 

సదునైదనయధ్యాయము ముగిసెను, 

కక (రై దర... 
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పొడ శా ధ్యాయము, 
మ fs. 
af గ సా. 

అన, సర్యాశీ రోగ విజ్ఞానీయాధ్యాయ నిమాపణానంతరము 'నేతృంబుల యం౦దం 
తట జనించు అభిస్యుం దాదిరోగంబులకు చికీత్సలను విశ దీక రించుటకై సర్వాషీరోగ 
మ్రుతి పేధాధ్యాయము చెప్పయబడుచున్నయది ___ 

ద స్ట్ అప కాడి లె సర్వా క్లిరోగ ప్రతి ధాధ్యాయ హార ౦భము, 
సూ, అథాత స్స ర్వావీరోగ ప్రతిపే.ధం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ఇితివాస్మాహు రాశ్రేయాదయో మహర్ష యి. 
సర్యా&ీ రోగ విజ్ఞానయాధ్యాయ నిరాపణానంతరము సర్వ్యా&ీ రోగములకు చికీ 

కలను తెలియపరచునట్టి సర్వావ్నీరోగ సృతిషేభమను నీయ ధ్యాయమును విసరిం 
దెదము, 

-్రుర్రె ఆభిస్యు ందరోగసామాన్యచి కిక. ఏతా 

ప్రైగ్తూప వవ స్థం దేషు తీక్తుగండూపనావనమ్, 
కారయే దొుపవాసం చ కోపాదన్య త్ర వాతీజాత్. ౧ 

అభిస్యందమకు చే తృరోగమునకు పూర్యయాపమ.లు కనంబడునపుజే తీళ్ల'మెన 
ంతూషమ్ము నస్యము, ఉపవాసము వీనిని చేయించనలయును అయితే వాత పృకోపము 
లన జనించిన యఖివ్య ందరోగములకు మ్మా త్రము ఎసియుపవాసాదులను చేయంజనదు, 

ఇహ వాతజాద్య ఖీస్యం దరోగమునకు బీడాలకో పృయోగము. de 

దాహోేపదేహరాగా కు శోఫశాంతె నీ బిడాలకమ్, 
కుర్వాత్సేర్య త్ర షత్తులామరిచస్వర్ల గరికై 8, 3 
సరసాంజనయస్ట్యాహ్వానతచందన సై ంధవై ః, 
మైంధవం నాగరం తార్థ వ్రంభృష్టం మండేన సర్పిహః, 3 
ఖాత శే ఘృత భ్భహ్థ్యం నా యోజ్యం సొబర దేశజమ్ు, 
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మాంసీపద్న కకాకోలీయస్ట్యా మహ్వోః పీ త్తర కయోాః. ర 

మనోహగ్టఫలినీతె దః కాఫీ సరై ఏసు సర్వ చే, 

వాతౌద్యభిహ్య ందరోగ౧ము అన్నింటియందును కండ్లయందు మంట, ఉపదేహము 

(ఆనంగా ఉబ్బు) ఎటుపునర్ల ము, ఉదకోస్తానము, వాపు ఇవి నిన్నర్ధించుటకై ఆకుషత్రి, 

ఏలకులు, వింరియాలు, బంగారుపర్ణ ముగల జేసరుజాయి, రసాంజనము, అతిమధురము, 

(గృంథితగరము, చందనము; వైంధనలవణము వీనిచే బిడాలకమును (అనగా అంజన 

మును) | సృయోగించనలయును. వాతజాఖిష్యందరోగమునకు సెంధథవలవణము, శుంరి, 

రసాంజనము వీనిని శేతిమిగడళో జేయించిగాని, “*ీతిలో తెల్లలాద్దునను 'వేయించి 

గాని ఆంజనము వేయవలయును. పి_త్తేర క్షముసలన కలిగిన అభిష్యందరోగములయందు 

జటామాంసి, పద్మకము, కాకోళి, ఆతిమధురము ఏనితోడను; కొఫజాఖిహస్య ందరోగము 

నందు మణికిల, చేంకోణము, తేచి వీనితోడను; సన్మిపాతే జాభిభ్య ందరోగమునకు చున 

ఇొఫ్పిన యౌొనధము లన్ని 6టితోడను వి డాలకమును స యాగిం చవలయును, య 3 WW 

అర అభిహ్యు ందరోగమునకు ఆనగుంకనము. రతా 

సితమరిచభాగ మేకం చతుర్శనోవ్యం ద్విరష్ట శాబరకమ్, 
అట " అన అటి ఠి 7 నః “జే సంచూర్మ్మస్ట్ న స్రబద్ధం ప్రకుపితేమా ్రైఒ వకుంఠనం నేత్ర. ౫ 

తెల్పమిరియాలు ఒకభాగము, మణిశిల నాల్లుభౌగములు, తెళ్లిలొద్దుగు పదునారు 

భాగములు. వీని నొకటిగచేర్చి నున్నగ చూర్ణ ముచేసి నన్ననిన్యస్త్రుములో మూటకట్టి 

పృకోపించియుండు 'నేతృమునకు ఆఫవంఠనేము (ఆనయగా కైమూటను కంటివె నషి 

యుండునట్లు నునిది నదులుగ కట్టుగట్టుట) చేయించిన పొతము కలుగును, 

అధి అభిష్యందరోగమునకు కుళుళ్టేచూర్లో “సయోగము, అతా 

ఆరణ్యాశళ్చగ ణర సే పటానబద్ధ 

స్సుస్టిన్నా నఖవితుషీకృ తాః కుళ్తుకాః, 

తచ్చూర్లం సకృదవచూర్ష్మ నాన్నినీ₹ 

నేత్రాణాం ఏధనులి సద్య ఏవ కోపమ్. ఇ 

అవవియులనలను వస్త్రము ములో మూటగట్టి ఆవుపేడ రసముయొక్క. యావిరిచే 

నుడికీంచి దాని న్నెత్తి నోళ్ళ చే పైపొట్టును పీసివైచి యెండించి చూర్ణముచేసి దాని నొక 

పర్యాయము అర్థరాత్రి యందు చే త్రములయం దంజనము గా ప్రయోగించిన అభిష్యుం 

దరోగచు హారింనును, 
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అడ నే త రోగములకు ఫఘాోహిదిచూర్ష ధారణము, ధిఆా- 

ఘేపాభయాతుగ్ణేకయస్టీరోద్దె J 
(Sa 

అదం అక బ్య ం ర్యూతీ సుసూమ్రెక్ల థన స్త బద్దె; 

A అద తా మ్ర,స్థథాన్యాన్లునిమగ్నమూ ర్తి 

ర్నారిం జయత్వవీ.ణినై కరూపామ్. ౭ 
ఘోషా [అనంగా గొ మ్రైచెట్టు) కరక్కా_యలు, మైలుతుత్తీము, ఆతివుధురము, 

లోన్దుగు వీని నొకటిగ చేర్చి నున్నగ చూర్షముచేసి సన్ననిగుడ్డలో సదులుగ నుండునట్లు 
మూటగట్టి తె మ్మృపాత్తీలో కలినిబోసీ అంచులో ఆమాటనుము౦ చి నే తృమలయం 

దు ధరింపంశ్రేసిన పలుతెజింగులైన నే శ్ర రోగములు హరించును. 

అడి అభిష్యందరోగమునకు సేకము ఖా 

డశభిస్సలిలపలైః ఫఎంతక్రైకం కటంకశుర్వాః నిద్ధమ్, 
వ్య అధ గ తె వప అ కం సేకో౭ ష్ట్రభాగళతిష్టః మె ద్రయుతస్పర్వదోవకువితే నేల. ౮ 

ఒకపలము మానిపసుపును పడునారుపలముల యుదకములోవెచి ఎనిమిదవ 
భగము మిగులునటుల చక్క_(గ కపాయమువాంచి కొంచెము శే నెకలిపి సర్వదోషము 
లచే కుపికంబైన న్నేతృమునందు సేకముచేయించిన పీతముకలుగను. 

అద్రి సే (తృరోగమునకు ని గృురసోపయోగము. లి 

వాతేవి_త్తక ఫసన్ని పాతజాం 

నేత్ర, యోర్బహుువిధామవిస్థ ధామ్, 
పడు ల uf 5 భీఘ్రమేన జయతి ప్ర యోజిత 

శ్సి గుపల్లవ రసః సమాశీ కః, ణా 
+ 

మనగచిగుళ్లరసములో తే నెకలిపి చేతృమునందు ప్రయోగించిన వాతపి త్ర 
కఫ సన్నిపాతముల నలన జనించిన పలుతెజంగులైన శే త్రొషద్రనములు కీథు మున 
శమించును, 

_అం వాతాభిష్యందమునకు ఏరండమూలకీరోపయోగమయు. థఆా- 

తరుణముకుబూకప త్రంభూలం చ విభిద్య సిద్ధమా జే శీ శే 

వాతాభిప్య్థందరుజం సద్యో వినివాంతి సకుపిండికాచోనస్లా. ౧౦ 
ఆముదపుచెట్టుయొక్క_ లేంతచిగుళ్ల వేళ్లను నలియంగొట్టి మేకపాలలో చేర్చి 

చక్కగ కాంచి ప్రయోగించినను, లేక చోపొద్యనుగుణముగ సత్తుపిండియుంటలను 
ఉపస్థ ముగ చృయోగ్షించినను, చాతాఫిహ్యం దబాధలు హరించును, 
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అగి వాతౌభిహ్యందరోగమున కాళ్ళో్యోతనము, థిఆూ- 

ఆశ్నో్యోతనం మారుతజే క్వాథో బిల్వాదిభి ర్ల తః, 
కోనస్స మవారండజటాబృ్బహతీమధుశిగ్రుభిః. ౧౧ 

హ్రీ, బేరవ క్ర శా గ్థేష్టోదుం బరత్వము సాధితమ్, 

సాంభసా పయసా౭_౬ జేన శూలాక్చో పతనము _త్రమమ్. ౧౨ 
మంజిస్థారజనీలామోద్రా మోద్దమధుకోత్పలై , 

క్యాథస్నశర్క_రల్నీత నేచనం ర_కవి త్తజిత్, ౧౨ 
వాతాభిష్యుం దరోగమున బిల్వాదిగణ ద్ర న్యములు, ఆముదపువేళ్లు, సెద్దము 

అక, ఎట్టిమునగ వీనిని ఉదకములోవై చి చక్కంగకాంచి సుఖోన్గయుగ ఆక్షో కతన 

ముకు చేయించిన హీతీము కలుగును. కురు వేరు, గ్రంథితేగరము, శాళ్టే్హా, [ఆనంగా 

క్రానుగు] మేకిపట్ట వీని నుదకములోవై చి చక్క లకాంచి మేశపాలను కలిపి ఆశ్చోో 
తనమును చేయించిన క08కిపోటు శమించును. మంజిన్ట్, పసుపు, లక్క, ద్రాక్షపంగు, 

అతిమధురము; ఇస్పపట్ట, నల్లకలువ వీని నుదకములోవె చి చక్క_( కాంచి అందులో 
పంచదారచేర్చి చల్లార్చి సేవనము చేయించిన ర కపి త్తములచే కల్గిన నేత రోగములు య | త న ౧ లో 

హరించును, 

అరి ర_క్టపి_క్రేజాభిహ్యందరోగమునకు కశేర్యాది పృయోగము, రియా 
వ << క్ర శరుయస్థ్యావ్యారజస్తాంత వే శిధిలం స్థితమ్, 

అప్పు దివ్యాసు నిహితం హితం స్యంబేఒస్రవీ త్తజే, ౧౮ 
తుంగము_ సలు, ఆతిమధురము వీనిచూర్థ్ణ మును సన్నృనివస్ర్రము లో నదులుగ 

మూటగట్టి దివ్యోడకములో ముంచి నేత్తృములపై ధరింపంజేసిన ర కపి _క్షపి తేములనలన 
జనించిన యఖిష్యందరోగము శమిందును, 

-ఆథ్రిర క్టపీ _త్తీజాఖిష్యుందమ. నకు పుండా,ఏధారణము. ధిఆా- 

పుండ్రయన్షీనిశామూలీ స్లుతా_స్తన్యే సశర్కశే 
ఛాగదుబ్దేడ.థ వా దాహరుగ్గాంగాశ్రు, శుునివ రనీ. ౧౫ 

చెజుస క తెల్ల తామరపువ్వు; అతిమధురము, పసుపు వీనిని నలియంగొట్టి మూట 
గట్టి గట్టి కరర సవాతముగనుండు చనుబాల లో నెనను, మేంకపాలలోగాని ముంచి నేత్ర 

పె ధరింపంజేసీన మంట, నొప్పి, ఎయిఫునర్జము, అకు స్తానము, నివ_ర్టించును, 
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అడి పీ్టర క్షజాభిష్యందమునకు రోధాగదీపృయాగము. థిఖ 

శ్వేతరో ద్ర ధు, సమధుకం ఘృత భృష్ట్రం సుచూర్జి నమ్, 

వస్త్రస్థం _స్తన్బమృధదితం వి త్తరకాభిఘాతజిత్ . ౧౫ 
తెల్లం రసున, ఆతి మధురము వీనిని చేతిలో జేయించి చూర్ణ ముచేసీ వస్త్ర 

ములో మూటగట్టి చనుపాలలోముంచి పిసికి శే తృయులయందు ప్రయోగించిన పీర్ల 

ర_క్షములచేతను, 'అభిఘాకముచేకను జనించిన చేశ్రరోగము శమించుకు, 

-ర్రె కఫజాభిహ్యం దమున కాశ్లో పతనము రా 

నాగర త్రి ఫలానింబవాసారో ధ్రరసం క, 

న్ఫ్లమాక్ఫో వైతీనం | 

శుంఠి, .తి ఫలములు, వేము, అడ్జసరము;, లోద్దు ఇ వీనిరసముల చే సుఖోష్ణముగ 
(|) 

అక కతనము చేయించిన కఫజ చే కృరోగము శమిందును. 

కర్రి సక్భిపాతాభిష్యు ంద మన కావో కితేనము, రి 

ఖు సఖీ మిగ్రెర్ఫేహ టై స్పాన్ని పాలే. ౧౭ 
సగ్నిపాశజూగిప్య౦దరోగముకు పెని చెప్పిన వాతా ద్యభిష్యందరోగములకు వేరు 

వేరుగ జెప్పిన యాప ముల నొకటి* *ఇలిఎ చికిత్సలను చేయనలయును, 

అధ వాతజాద్యఖ్ _౨దములకు ర_క్షస్యావము. ల్రితా- 

సర్పిః పురాణం పవనే పి త్తే శర్కరయాన్టోతమ్, 

వ్యోోవనిద్గం కే వీతా( 'యనమౌరావచూధర్డి తమ్. ౧౮ 

సావయీ[దు ధిరం భూయ స్తతః న్నీగ్గం విశెచయేళ్, 

వాతమునలన జనించిన చేత్సరోగమునకు పాత నెయ్యి, పీ త్రేమువలన జనించిన 

వ్వ రాల ఈ శ్ చే తృరోగమునకు శర్క_ర చేర్చంబడిన నెయ్యి, శ్చేష్మమునలన జనించిన చే త్ర రోగమునకో 

త్రీకబుకములతో కాచ(బడిన సెయ్యి ఈమూండువినములైన ఘృుతీముల శు య వకూరదూ 

గర్భములో కలిపి పానముచేయించి ర_క్షస్రానమును చేయించనలయును. పిదప స్నేహ 

కర్మనొనర్చి వినేచనాసుధము నిస్పెంచనల మును. 

ద్ర ఆభిహ్యంద'ాల హరలే పనము., గిఈ- 

ఆనూప వేసవాేణ శిరోవదన లేపనమ్. ౧౯ 

స్ట్యేన శూలే దాహే తు పయస్సర్చిర్యులెర్హి మె, 

తిమిర ప ప్రతిసేధం చ పీకు యుంజ్యాద్యథాయభమ్. ౨౦ 

అజ, 22 
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అభిష్యందరోగికి నేతృములయందు నొప్పికలిగినవో ఆనూపదేకజంతునులమా 

సముయొక్క.. వేసవారమును కొంచెము వేడి శిరమునకును ముఖుమునకును చేపని 

చేయవలయును. ఆటులచేయుటచే మంటగలిగినవో శీతవీర్య ద ష్యములను నూరి ఆం! 
లో ఆవుపాలు, నెయ్యి కలిసి కంటిపై లేపనము చేయనలయును, మటీయు అఖిష్యం, 

రోగములయందు తిమిరరోనములకు ఇెప్పినయాషధముల నాయారో గానుగుణము; 

నొసంగవలయును, - 
శవటు(ప్రి అధిమంథకోగచికిక్స. nr 

అయమేవవిధిస్సరోో మంథాదిప్వవి శస్య తే, 
మేనిచెప్పిన చిశీక్సలన్ని (టీని మంథాదిరోగములయందును చేయనలయు, (వాతా 

భి ష్య ంద మునకు జెప్పినచికీత్సలను వాతాధిమంధమునకును, పిత్తాఫిహ్యంద మునకు జెప్పిన 

చిక్రిక్ళలు పీతౌధిమంథమునకుకు, ఇుల నే తక్కిన కఫజ సంసర్హ జ సన్నిపా వజాధిమంధ 

ములసశు ఆయా యభి ర్య ంద వికిస్సలను నరుస చే యనలెననుట.) 

అరి ఆధికు. ధోగమునందు దావహాకర్మ థా 

అశాంతౌ సర్వథా మం'ే భవోరుపరి డాహయిత్ ౨౧ 
పేనిచెస్పయా౦డు ప్రకారము శీ కీత్సి చేసినను ఆది వంధరోగము శమించకయ ౦ 

డిన కనుబొమలకు పన దాహకర్మను చేయిందనలయును. 

శుద వాగే శే తృరోగ హరవ ర్తి dm 

రూప్యం రూక్నేణ గోదధ్నా లించేన్నీలత్యమాగ శే, 
శుష్క తు మస్తునావర్తిర్వా తాఖ్యామయనాశినీ, _౨_౨ 

ఆవుసెరుగును వెండిప్మాత,కుపూసి ఆపెరుగు యె ండి నల్లగనెనపిదప దానినే త్రి 

'ఫెరుగుమాదిమోగడలో చేర్చి కణికజేసి ప్రయోగించిన వాళమునలన జనించిన అభిష్యంద 
Kk తృరోగము హరించును. 

అధి పీ_ర్టేర క్షశే తృకోగవహారన ర, రతా 

సుమనఃకోరకా శంఖ న్రీఫలా మధుకం బలా, 
5 బాం జీ ఇటీ ఇ ౨ వీ త్తరకాపహో వ_గిః విస్టా దివ్యేన వారిణా, ౨౩ 

జాజి మొగ్గలు శంఖము, త్ర లములు, అతిమధురము, చిట్టాముట్లి వీనిని దివ్యో 
ణీ సో మంటు ఆ వ ౮ దకమాతోనూళి నర్షిజేపె నత సులకు ప్రయోగించిన పిత్తీర క్తములచే గల్లిన శే త్రరోగ 

[శ 
ము పహారించును 

~ర్రి శేరు తరోగవారవ ర de 

మైంధవం త్రిఫలా వ్యోవం శంఖనాభిస్సము ద్ర జః, 
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ఫన్నకె ఇ లేయకం సర్జో వ ర్హిశ్లేప్మాశీరోగనుత్., ర 
ఎనెంథవలవణము, | తీళలములు, | తృికటుకములు, శోంఖముయొక్క_ మధ్య భాగమా, 

సమ్ముద్రపునురుగు, శిలాజిత్తు, సర్టగసము వీనిని నూరి సర్డికేసి ప్రయోగించిన శ్లేష్మము 
వలన జనిరిచిన యఫిష్య౦ద నేతృరోగములు వారించును, 

అర అభిష్యుందరోగములకు పాకుపతధమోగము. దియా 

ప్రపౌండరీకం యసష్ట్ర్యాహ్యాం దాస్యం వాష్ట్రపలం పచేత్ , 

జలద్రోణే రసే పూతే పునః పశ్వే ఘనే శీ వేత్. ౨౫ 
పుప్పాంజనాద్దశపలం కర్భం చ మరిచా త్తత్ర, 

కృతళ్పూర్టా'థవా వ_ర్తిస్స ర్వాభిష్యందసంభవాక్. ౨౬ 
హంతి రాగరుజాఘర్థా౯ సద్యో దృష్టిం ప్రసాదయేత్ , 

అయం పాళుపతో ఈూగో రవాస్యం భిషజాం పరమ్. 8 
శ పౌందరీకము (కమ్చూరపు బెండ), ఆతిమధురము, మూ,నిపసుపు వీనిని దినుసుకు 

ఎనిమిదిపలములనొ స్వన గ్రహించి ద్రోణప్రృమాణ ముదకములోవే చి చక్క. కాచి 
పడియగ టి మరల పొయిమో(డబెట్టి స్వ యగికనపిమ్మట అందులో పుప్నాంజనము 

పడిపలములు, మిరియాలు ఒకక్షర మచ్చే పక్యముచేయ నలయును, పిదప దొనినె త్తి 
చూర్ణ ముచేసి యాచూర ర్ల మునుగాన్సి జాని చీ చేయయిడిన వర్తిని (కణికను) గాని చేత త్రము 
లయందు ప మ్రుయోగ్షించిన ఆఫ రకం దరోగముఅసలన "నే త (ర్రాిములయందు జనించిన యప 
సర్గము, నోప్పి, మెర పురలాడుట మొదలగునవి 'ముంచుటయేశాక తత్ క్షణమే 

దృష్టికి నెర్మల్యము కలుగును. ఇది పాశుపతమయోగమనంబడును. ఇది వైద్యులకు మిగుల 

రహస్యమైన యోగము. 

అధి కుుష్కావీపాకరోగచికి స రజా 

శుస్కూల్నీ పాకే హవివః సానమళ్షో కృ తర్పణమ్, 

ఘు తేన జీశననీయిన న స్వం కె శేన టా రా 

పరిశో హీతేశ్వా త్ర అయః కోపం సమె ంధవమ్, 

కశుమా_ శీ పాకి రోగమునకు ఫఘృతపానమును, జీవసీయిగణ ద న బ్రస్యములతో సక్వము 

చేయంబడిన ఘృుతముచే చే త్రములకు తర్పణచిశిక్సలను, అణుతెలముచే నస్యమును 
వేయిం చల ఎచయమును. ముడు ఆనుపాలను. ఛక్క_(లగా కాచి సుఖోష్ట ముగనుండునపు 

సందు చై 9నిసలనిణమును చేర్చి పరిషేకమునుచేయించిన చేకృయుల హీ భ్రమ్ముక్ర లుగును, 
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॥ సరికి కృం _స్తన్ఫపిష్టమంజనం హూ మవశొషధమ్, 9 

వసా వానూపసతో పశ” కించి తె ఏంధవనాగరా, 

ఘృ'తాకాక౯ దర్పణ ఘు సృష్ట కేశాన్న ల్లకసంపుశే. 5c 

దగ్ధజ్యపిష్టైలోవాస్థా సా మరీ. శ్రే్థమంజనమ్, 

కుంఠిని చనుపాలతో నూరి అందులో ఆవుచేతిని చేర్చి కండ్ల కంజనమువేసినను, 

లేక అనూపదేశజంతువులయొక్క_ కొవ్వులో శుంఠి, మ్రైంధినలనణము. వీనిచూర్తములను 
కొం చెముగాచేర్చి దానిచే యఃజనము చేసినను శుప్కా క్నీపాకరోగము మానును. మథీ 
యు మనుజుని తలచెం డ్రుకలను ఆవు నేతిలో తడిపి అద్దముపె చొది మల్లకసంపుటములో 

(గుడ్డుచే చేయంబడిన సంపుటమున్ననునిచి కాల్చి యామసినిగృహించి ఆవు నేతిలో లిపి 
లోపహాపా తృలోే నుంచుకొని యంజనమువేసిన' శుప్కా_ తీపాకరోగము హరించును, 

ర సకోఫాల్బకోఫచికిక్స అఆ. 

సకోఫే బాల్పకోఫే చ న్నిగ్గ సస్య వ్యధ యేల్సిరామ్. 3౧ 
కన్ని గ్ధెః పునద్దా?మాపథ్యాక్వాథత్రి త్రి వృధ్ధ స్రఎత్. తె 

సో భ్రము అల్పకశో ఫము ఆను నేత త్రరోగమలయందు రోగికి స్నేహకర్మనుచేయిం 
చి సిరలను వేధించి పిదస ద్రాత్క, కరికాగ్గ_యలకి పొయము, తెగడనుచేర్సి కా(చబడిన 
భ్ఫుతము వీనిచే విరేచనమున స కోసంగ వలయును. 

“అధి సకో ఫొదిరోగ సూలహరచేకోయు "బ్రా... 

శ్వతరో ధ్ర, 0 ఘృతభృష్ట్రం చూర్చితం 'తాంత్రవస్థితమ్, క్ 
ఉస్తాంబునా వివ్భుదితం సోహ్మలవార పరమ్. 

దడాక్వీప పౌండరీకస్య క్వాథో వాఒ౬తో ఎన్రత్నే హితః, 33 
తెల్లలొద్దుగును చేతిలో వేయించి చూర్ణ ముచేసీ గుడ్డలో మూ ంటగట్టి ఉ హ్లోదకము 

లశేయుంచి వసీకి చేకను చేయించిన సకోఫాల్పకో పజ త్రతోగళూలలు వారించును.* 

కో ఫాంల్చ్బథోఫరోగ ములయ ౦దు మ్రానిపసుష్పు వ్రపౌందకీకషు (8 న్చూర్య పుబెండ) వీని 

క్ర పూయ ముతో నాశ సితనమును చేయించిన సౌఖ్యము వలుగును, 

ల 
నత, రోగములయందు నొప్పి యొరుప్రుబర్హ యమ ఉదక స్రానము వీనిని కమింప4 

జేయుటకై య క6జిప్పుంటోయొడు సంధానయోగము: లను ప్రయోసేంచవలయుకు, 

సు 

సంధావాంశ్చ ప్రయుంజీత ఘుర్ష రాగా థు రు గా౯, 
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ఉత్తరస్థాన ము. 17 
అగ్రి చే తృరోగములకు సంధాసరయోగమయులు ధి 

క్నాముంలోహే మూత్రృష్టం ప్రయు క్షం 
నేత్రే సర్పిద్ధాపితం -వేదనాఘ్నమ్, 
తామ్రైస్ట ఏఎహ్తో గవ్చుదధ్నస్పరో వా 
యుక్తః కృష్ణా పై ంధవాభ్యాం వరిష్థః, విర 

ఇనుపపా శ్రీ లో కొంచెము గోమూ తృమునుబోసి తా మృపా తృతోరుద్ది దాని శ్రీ క్రశీతితో ధూపమువేసి గ్రహించి చే త్రములకంజనము'వేసీనను, లేక తా మవా త లశ ware వ్రుపెరుగుమో6ది మిగడను వేసి మటీయొక తా మ,పాత్రతోరుద్ది సీప్పుళ్లు, సెంధసలవ 
on రై 

ఘు వీనిచూగ మును చేర్చి నేత ములయం దంజనము వేసి నను నొప్పి మొదలగు నుస 
,వములు హరించును, ఇది మిక్కీ_లి శ్రోస్మమెన సంభానము, 

-అంధ్రి శోేంఖసంధావము. ధు 

అంగ అద్య చం అధ అదు శంఖం కాయే ఊస్థఘ్ళుష్టం ఘృతాక్తె 
అన ర య 9, 

శ్శమ్యా పై ద్దావి 0 తద్య వై శ ) 

నేత్రే యుక్తం వాంతి సంభావసంజ్ఞ ౦ 
[5 భో ఎ క రా | 
టీ ప్రం ఘర్షం -వేదనాం చాతితీవ్రామ్, 5% 
తామృపాత్రలో చనుపాూలనుబోనె ళంఖముచే రుద్ది దానికీ "నేతిలో కడ 

దవంబడిన 
మకా నక్తం దో ంద ; చచ చ్ ది పయాకులతోడను జమ్మివిత్తులతీ ఉను ధూపము పెస్సీ నేత ములకంజనమువేసీన దారుణ 

న నొప్పి మొదలగు నుషద్రనములు కీళ్య్ఫుముగశమించును, ఇది స౦ంధానమవంబడును 
అద్రి పదొంబరంలనంధొవము. ర్రఆా- 

ఉదుంబరఫలం లోహమ్ముష్టం _స్తన్యేన భూవితక్, 
సాజై స్ట కృమిచ్చదై నాహళూల రాగా, షు వార్ష జిల్ , 

లోహప్మాత్సేయందు చనుబాలతో మేడిపండును రుద్ది మృతములో తడవల్వుడ్డిన 
స్మ యాకులతోడ భూపమువేసీ నేత్తముల కంజనము వేసీన మంట, నొప్పీ, దట 
ఎర్భ్యము, ఉ దక స్పానము చముదలగు నుప ద్ర, నములు శోమించును, 

-ఇఆర్రి శీ గ్రుపల్లన సంధానము ధృ 

శి గ్ఫుపల్లవినిర్యా సస్సుఘృహుస్తా మ సంపుశ్వే, 
జల 9 అల, 0 ఇగ ఇర ఘు లేన ధూవీతో హాంతి శోఫఘర్థా శు, వేదనాః, 5౭ 
మునుగ చిగు ళ్లరోనమును తామృప్యాత్ర్సలో బోసి మజీయుక తామృపాత్రత్రో 

5క_ 

అధి అ” 9 అదం * దె 7 గం 6గరుద్ది ఘృతమ తో ధూపము వేస చే తృముల కే ౦జనము నేసి శ 

డట, ఉదకస్రానము, నొప్పెయు బారించును, 
వాపు, మెరమెర్ర 
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_ అగ్రి మృత్క_పాలాదిసం ధానము. de 

గ్ జట్ న్ని తీలాంభసా మృత్క_పాలం కాంశ్యే ఖృుష్టం సుధూవీతమ్, 
నింబప త్ర ర్ట లౌ భ్య కైర్థర్ష భూలా తు రాగజిత్ , 5౮ొ 

కంచుప్మాత్సేలో నువ్వులను వేసి యుదకముబోసి కుండపెంకులతో రుద్ది దానికీ 
చేతిలో తదవంబడిన వేపాకుతో ధూపమువేసీ నే కృములకు అంజనము వేసిన ఘర్ష ము 
మెర మెరలాడుట్క, నీరుకారుము, ఎరుపునర్హము ఇని వారించును. 

-శప్రు(ర్రి సంధావప్కయో-గానంతరక_ర్రన్యము, da 

సంధా వేనాంజితే నేత్రే విగతౌహధవేదశ, 
_స్తన్యేనాశ్చొ పతనం 'కార్యంత్రిః పరం నాంజయేచ్చ తైః 9౯ 

మైనిచెప్పిన సంధానయోగములచే శే తృముల కంజనమువేసిన నొప్పి శమించును. 
పిదప నేతృీములప చనుబాలచే ఆక్నో న్రీతనమును చేయిం చనలయోను, పె సంధానము 

లచే మూండుపర్యా భుము లకు వెన అంజనము వేయంజనదు. 

అధి నేత్తొిరోగమునకు తాలీపాదిగుటికలు. ర్రిఆా- 

తాళీసప త్ర చపలానతలోహారిజోంజనే ౪, 
యా 

రీ - ం | జాతీముకుళ కాసీసమై ంధవై భ్మూ త్ర నేవీ. తైః. ళం 
తామ్రమాలిస్ట్య సప్తాహం ధారయే క్వేవయీ త్తతః, 
మూ శ్రేగై వాను గుటికాః కుర్యాచ్బాయావిశో వి తాః, రం 

అరి ల అ అభ ఇల్ల ధ్ 'తాసృ స్రిఘ్బస్టా ఘర్హాళు,శో ఫక ౦డూవినాశనాః, 

తాళిసపత్రి, పిప్పళ్లు, గ్రంథితగరము ఉక్కు_రాపొడి, సౌవీరాంజనము, జూబీ 

ముగ్గలు, కాసీసయు, మైఎధవలనణము వీనిని సకుభౌగములాగగృహించి గోమూతృముతో 

చక్క.(గనూరి తామ్రపాక్కకు బూసి యేడుదినములుంచి పిదప చానినె త్తి గోమాత, 
ముతో నూరి ఉటీకలుడేసి నీశచెండించి చనుబాలతో రుద్ది కంటి కంజనము వేసిన 'మెర 
మెళలాడుబు, నీరుకారుట, వాప్పు, దురద యివి హరించును, 

రై నే తృరోగమునకు వ్యాఘాదికల్క_ము. థతా- 

వ్యాఘ్ర శ్షజ్మధుకం తొ మరజో౭. జాతీ రకలి,_త్రవు. ర 
: గా ల 9 << శమ్యామలకప త్రాజ్వధూ వితం నో ఫరుక్స)ణుత్ ) 

వ్రాకుడువట్ట, అతిమధ్ధురము, రాగ్షికాపొడి. వీనిని మేకపాలతో చక్కుల నూరి 
వానికి జమ్మియాస, ఉసిరీకయాకు వీనిని శేతిలోతిడిపి ధూపముచేసీ పిదప దానిచే 

కీ తృయుల కో౦ిజనము వేసిన వాపు, ఘూల హరించును, 



నిక, ఉత్తర స్థా నము, 175 

ప్ర గ్ర అమో షితరోేగచిక్రిత్స. da 

అమ్లోావి కే ప్రయుంజీత విత్తాభివ్యందసాధనమ్. రి 
అమైోషిత శే క్రేరోగమునకు పిత్తఫిస్యందరోగమునకుం జెప్పిన చికీత్సిలను చేయ 

రలయును, 

కర పిల్లరోగచికిక్స. da 

డ్రి (హై! క ఫవిత్తా స్రనిచయోర్లః కుకూణకః, 
పత పరోధళుప్మూ_శీ పాక పూయాలసో బిసః, రర 
వోథక్య నైూవి.తోల్పాఖ్యంస్యందమంథా వినానిలాత్ , 
ఏలే౭ స్టాదళ వ్ల్లాఖ్యూూ ద్వ కాలానుబంధినః. య రని 

చికిత్సా పృథగే తేషాం స్వంస్వముకాథ వళ్ళ శే, 
rar అర్య జ విల్లీభూ తేషు సామాన్యాత్ _ 

కఫ, పిర్ర, రక్ష, సన్నిపాతములచే చేరువేరజనించిన ఉఊత్ల్కి.స్టసర్మతోగములు 
గాల్లు, కుకూణ్యాకము, పత(ోోపఠోఢము, కుహా_ శీ పాకము, పూయాలనము, బిసము, 
శకి, ఆమో సీతము, అల్పకోఫము, పిత్తాఖిహ్యందము, కభాభిహ్యందము, రక్తాఖిష్య 6 

మ్కు పీత్తాదిముుుంధము, కఫాధిమంధము, రకాధిమంధము ఈపదునెనిమిదితోగమయులు 
5 త్యేకముగగాని, మి కోనుముగ గాని నే తృయమఘలయందు చిరకాల మనువ_ర్రింప్రుచుండిన 
లమను పేరుగల నేతరోగముగా పరిణమించును. -పనిచెప్పిన యుతి హెదికోగము నో లో ద ౧] లు స ప్రత్యేక పృగ్యేకముగ ఆయాదోపానుగుణముగ చికిశ్సలు జెప్ప(బడియుండినను 
రరోగముగనై యుండు యారోగములకు చికి లిం సామాన్యముగ చెప్ప(ఒడును. 

అగ్రి పిల్లరోగసామాన్య చికీత్స. dm 

అధ పిల్లావీరోగిణః, రడ, 

న్నీ గస చ్చర్ది తవత స్సి రావిద్ధవ్యా తాస్ఫ జః, 

విరిక్తస్య చ వర్త్హానునిర్ది ఫెదావిశుద్ధితః. ర౭ 
పిల్లమను చేత్రేరోగము కలవానికి స్రేహన్వేదకర్మలు, నమనము, సిరాజేభము, 

కమోకుణము, విలేచనము వీనిని యథా కృమముగ చేయించి పిల్లరోగము శోమించు 
కు కంటి అప్పును పలుమారు క స్రృముచే గీ ముచుండనలయును, 

అగి సీలరోనమునకు తుగ్ణ కాదిలేపనము. రియా 

తుత్థకస పలం "శ్వేతమరిచాని చ వింశతి 
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త్రీంశతా కాంజకపనైః విస్టా కాయే, నిధాపయేత్. ఈూ 
పిల్లానవిల్లాక్ కురుతే బహాువక్షోట్థి తా నవి, 

త ల్పేశేనోప బేప+ హోంస్తు కండూకోఫాంక నాళయీత్ . రా 

మెలుతు_ల్లేఘ ఒక పలము, తెల్లమికియాలు ఇరునది వీనిని ముష్పదిపలములు 
పులికడుసతో నూరి తొమృపాతృలో నుందుకొని దానిచే “శేతృములకు సేకము 
చేయించిన బహు సంవత్సరములు? ప జనించియుండు పీల్ల రోగములు, ఉపచేవామ, దురద: 
వాపు ఇవీ నశించును. 

అగ్రి పిల్లిరోగ హరాంజనము, ధియా 

కరంజబీజం సురసం సుమనఃకోరకాణి చ, 

సంఘుద్య సాధయేత్కా్వాఖే పూలే తశ్ర రస క్సియా. సెం 
అంజనం ప్రి శై మజ్యం పక్కుణ కారి చ ప్ర రోహాణక్, 

శ్రానుగవిక్తులు, తులసీ, జూజి మొగ్గలు వీనిని నలియంగొట్టి ఉదకములో వైచి 

చక్కు. కోహోయము కాంచి వడియగట్టి అంగు రస క్రియను జేసి అంజనము వేసిన పిల్ల 

రోగము మానును. ఊడిపోయినరెప్ప ఇం డ్రుకలు మరల మొలుచును. 

అత్రి పీల్లరోగమునకు రసాంజనాద్య ంజనము. ee 

రసాంజనం నక్లరసో *రీతిపుమ్పం మనళ్ళిలా. సగం 
సముద్ర, ౫ ఖనం లవణం 7ై_రికం మరిచాని చ, 

అంజసంముధునా వీష్టం ౨ “క్లేదకండూఘ్నము _తృమమ్, స్ 

అభయారసపిష్టం వా తగరం విల్ల నాశనమ్, 

ఛ్రావితం జ _సమూల్రేణ సస్నేహూం "దేవదారు చ, స్జీ3 

అనణము, కావిజాయి, మిరియాలు వీనిని తే నతో నూరి యంజనము వేసీన ఆ శుప్రా 

నము దురదయు వారించును. ఇది ఉత్తమమైన యంజనము. కరక్కాయకహాయముతో 
గ ంఢథితగగయును నూరి అంజనము వేసినను, లేక గొెజమూ త ములో డేవదారు ఇక 
లో ఉం శక 1 

ను భావనచేసి నూరి ఆందులో ఖృుతాదిన్నేహములను కలిపి యంజనము వేసినను 
పీల్లరోగము హరించును. 

* జాతీఫుస్న్పుం, 



. ణు 
సక, 7] ఉ తరస్తానము, 177 

లి యి 

ఆశ్ర పీల్లరోగహారన ర్తి. ఆ 

సైంధవ త్రీఫలా కృష్ణా కటుకా శంఖనాభయి, 
జల 5 సతొమృ్రరజసో నర్తిః వీబ్బ శు క్కక నాశినీ, సరో 

మైంధవలనణము, త్రిఫలములు, వీవ్పళ్ళు, కటుకరోహిశ్రి, కంఖమ శ్యఫాగము, గా 
[రాపొడి వీనినినూరి న రీజేసి యం జనము వేసిన పిల్లరోగము శు కృరోగయ హరించును, 

అర్ర పీల్లరోగమునకు పుష్పుకా నీపచూర్లోపయోగము. రఊ- 
జో ఆగ రీ రారో ద్ర రస గః పుష్ప కొనసచూర్భ్ వా సురసారసభావితీః, 
తామే దశాహం తృత్పెల్యపవ్మ శాతజిదంజనకు, op 

పుస్నుకానీసములు చూర్గ్భయు'చేసీ తామపాతృలోనై చి తులసిరసముభోని పడి 
నములు నానబెట్టి పిదప అంజనము చేసిన పిల్లరోగము "అప్పవెండ్రు, కలూడుట ఇవి 
గారించును. 

అధి సీల్గిరోగమునకు హరితాళొదిచూర్మ ము. ర్రిఆా- 

అలం చ సాఏరకవముంజనం చ 

తాభ్యాం సమం తా మ్రరజక్ష సూవ్మమ్, 
వీలేషు రోమాణి నిషేవినోఒ సా 
మార్ష్మ కరో 'త్వేకశలాకయావి. సడి, 
హరిదళము, సౌవీరాంజనము యివి సమభాగములు, వీనికిసనుము రాగ్గిరాఫొడి, 

నినొకటిగచేక్చి చక్క చూర్భముచేసి చాని నెత్తి నొకళలాకషుచే యంజనమచేసీన 
ల్లరోగము నిన రించి అప్పవెండ్రుకలు చక్కా.ల మొలుచును. 

రె పిల్ల రోగహరమ షి, de 

లాత్రూనిస్టండీభృంగదార్వీరసేన 

శ్రేష్టం కార్పాసం భావితం స _ప్తకృత్వః, 
దీపః ప్రజ్వాల్యస్పర్చిపా తత్సముక్ణా 
న మ్య కా ల్లి om శ్రఖ్రావిల్లానాం రోపణా ్టే మమ సా. మది 

అక్క_, నల్లవావిలియాకు, 'సంటగలగర, మ్రానిపసుపు వీనిరనయులలో చేడు 
ర్యాయములు పత్రిని ఖాననచేసి నిత్తిజేసి నేతి లోతడిపి దీపము. శఇలిగించి దానిలో 

అండ. 25 
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జనించిన మసీని యంజనము వేసిన పిల్లరోగముశమిం-ి అప్పవెం డ్రుకలు చక్కాల 
మోలుచును. 

అధి పీల్లరోగమునకు ర క్షమాశ్నకణాదులు, రజా 

వరా ఎన లేఖం బహుశ _స్తద్గచ్చాణిత మోతణమ్, 
పునః పునర్వినేకం చ నిత్యమాశ్చాాతనాంజనమ్. ౫౮ 
నావనం ధూమపానం చ విల్లరోగాతురో భాజేత్, 
పూయాలచే త్వశాం తేంతద్దావహస్స్ఫూత్మశలాకయా. నడ్డి 

పిల్ల రోగముగలవా(డు రెప్పలను పలుమారు గీచుకొనుటయేశాక ద క్షమారకుణ 
ము విరేచనము ఆశ్ళో న్రరనము అంజనము నస్యము ధూమపానము వీనిని పలుమారు చే 
యించుకొనవలయును. ఇటుల చేసినను పిల్లకోగమశగా పరిణమించిన వపూయాలన 
రోగము నివర్తించకండిన నూక్షుశలాకుచే కంటిలోపల దాహకర్శను చేయించుకొన 
నఖయును, 

అగ్రి నేత రోననంఖ్య,. == 

ఇ సీ A; ప్ చతుర్నవతి రిత్యత్లో క్రేతులతణసాధనై =, 
అలీ అంటట జ o ఇ జ జ (=) 
పరస్పరమసంకీర్థాః కా-క్ట్లేష కన గదితా గదాః, ౬౦ 

ఇత్తెజంగన తొంబది నాలు నే తృనోగములం వానివాని నిదానలక్షణములతోడ న్కు చిశిత్సలతోడను ఫూ ర్తి'చెప్పంబడినవి. 
మజీయు సుశ్రుతాచార్యు ండు -/మట్స పతిర్నే కృరోగాః సంగ హేణ ప కీ _రితొఃి అనిశే తృరోగములు డెబ్బడియారుగ. పరిగణనము చేసీ సృత్యేకలకుణాదుల వివరించెను, వాళ్ళటాచార్యు (డు మరికొన్ని నే తృరోగముల౮ని పెట్టి వానినన్ని (టిని జేర్చి తొ ంబడి-నా లని పరిణనముచేసీ వానిలక్షణచికీత్సాదుల వివరించెనని విస్ణాలం గమనిం చెదరుగా(త? 

అరి నే కృహీతకరాహారాచులు, రితి 

సర్వదా చ నిశ వేత్త స్వస్థోవి నయన ప్రియః, 
పురాణయవగోభూ వు శాలివన్టీకకో దృ వాకా, ౬౧ 
ముద్దాదీక కఫ్థవ్సి _త్తృఘ్నా౯ భోరిసర్చిః పరిఫ్థుతాక్షా 
శాకం వైనం విధం మాంసం జూంగలం దాడివంనీతాష్్. ౬ ౩ సైంధవం త్రిఫలాం దాహం వారి పానేచ నాభాసమ్, 



ఆత్రపత్రం పదశ్రాణం విధివద్దోషశోధనమ్. ౬కి 

చే త్స సంరక్షణమం దిచ్చగలమను జుండు రోగరహితు 6డుగ నుండినను పొతదిగ 

)౦డు యవలు గోధుమలు యొజ్టసంబాధాన్యము ముప్పదిదినములకు ఫలించెడు ధాన్య 
స్క కొత్తిలు, "పెసలు, కఫపీ త్తీములను పోంగొట్టునట్టి ద్ర, వ్యోములు వీనిని విశేషముగ 

'వుచేతిలో నేవింపపలయును, మటీయు కఫపి శ్రీవారములై న కాకములు, జూంగలమాం 

ము, దానిమ్మ, పంచదార, సైంధవలసణము, త్రిఫలములు, ద్రాక్న, ఆకాశోదకము 

ఏనినేవించుచును; గొడుగును, పాదరక్నలును ధరించుచును విధ్యు క్ట ప్రకారము శోధన 

కీత్సను సర్వదా సేవించుచుంగవలయును, 

అధి నే ర్రేరోగికి వర్జనీయములు, రతా 

వర్ణయే ద్వేగసంరోధమజీ ర్లాధ్యశనాని చ్చ 
J 4 గా నోర శ్రాధదివాస్వప్ననిశాజూగరణాని చ ౬రో 

విదాహి వష్టంభకరం యచ్చే హాహార భేషజమ్, 

మలమూతౌది వేగముల నడ్డగించుట, ఆజీర్ణముగనుండునపుడు భుజిందుట్క భు 
'చినతోడచే మరల భుజించుట, శోకము కోపము పగటియందు నిద్రించుట, రాత్రు 
రుందు నిద్రించకండుట, ఆజీర్ణ కారిగ మలబం;కారిగనుండు ఆహారాషభములను 

)ంచుట వీనిని చే తృరోగము గలవారును చే త్రేరత్నణమును గోరువారును వర్ణింప 

యును. 

వుం పాదాభ్య ౧జ నా దావళ్యకత్వము. (ఏఆా-- 

జే పాదమే పృథు సన్ని వేశే 

నిదే గ తే కే బహుధా చ నేత్రే, 

తా మ్రతణోద్య ర్తన లేపనాదీ౯ 
వాదప్రయుక్తాన్నయనం నయంతి. ౬ 

మలోష్షసంఘట్టనవీడనా డై ఏ 

సా దూషయం తే నయనానిదుష్టాః, 

భ' జేత్సదా దృస్టిహితాని తస్మా 

దుపానదభ్యంజనభావనాని, జజ 
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పాదముల (ఆరికాళ్ల) మధ్య ప్రదేశమున లావుగనుండు రెండు సీరలగలవు. ఆః 

పొదములలో నుండీ నే తృేములను తేబుచుగ వ్యాపించియుండును. కావున పాదములక 

చేయు తైలాభ్యంజనము నలుగు లేపనము మొదలగువానిని “పెసీగలు నేతృములకు కొ 
పోవుచున్నయవి.మటీయు పాదములయందు మఠము ఉప్గమైన వస్తువులు పీడ మొదలగ 
నవి సంబంధించినవో మైసిరలు దుస్ట్రంబులై న్నేతృములకు చెరుపును కలుగలోయును. కా 
వున దృష్టికి హితకరములైన పాదరక్షలు ధరించుట పొదాళ్య ంజనము చేసికొనుట, కా 

ల్లీనుచక్క_లగ కడిగికొనుట వీని *ల్లపుడు చేయుదుండవల యును. 

ఇది అష్టాంగహ్నృదయమునందరలి ఊ_క్తరతం తృమను 

పదునా ణనయధ్యాయము ముగిసెను, 

(రి ర్ట ప్రా 



౧౭.] 

శ్రీరస్తు. 

సప్తద శా ధ్యాయము, 

రజల లలని 2. 

అవ, అతీకేగ ప తిషేధాధ్యాయ నిరూపణాన౦తరము నేత్సీములకు సమీపమున 
వండు కగ్గములలో జనించు రోగములను తెలియపజచుటకె కర రోగవి జ్ఞా నీయాధ్యా వాం 

ర వాం చో 

మయము చెప్పబడుచున్నది: 

కళరోగ విజానీయాధాంయ పారంభము, ణ క్ష ని ణ్యాయి ల భ్ 
సూ, అధాత్రః కర్ణ రొ గవిజ్ఞునీయమధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ప్రితీహ స్మాహురాత్రె యాదయో మహార్ష యి. 
సర్వాతీరోగ ప తిషేధాధ్యా న నియాపణానంతరము శాలాక్యతం త్రములో 

రినకర్ణముల లో జనించురోగము అను తెలియ(బటజిచునట్టి కర్ణరోగవిజ్ఞానీయ మను నీయ 
న్యాయమును వివరించెదము, 

-ప్రు(గ్రి వాతజకర్గరోగలక్నణము, థఆా- 

ప్రతిశ్యాయజల క్రీ డాకర్ల కంగాూయనై. ర్మరుత్, 
మిధ్యా యోగేన శబ్ద స్య కువిత్రో౭ నై. న్టశ్చే కోపనై. కి, ౧ 
పాష్ట శోత్రసిరాః కంరష్టచ్యూలం సోతీని వేగవత్, 

అన్ధావభేదకం _స్తంభం శికిరానభినందనకొ | _9 
చిరాచ్చ సాకం పక(ం తు లసీకౌమల్పశ స్ప ఎవేత్, 

శోత్రం శూన్య మకస్మాచ్చ స్యాత్సంచారవిచారవత్ 9 
ఫీనసరోగము, జల క్రీడ వీనిచేతను చెన్రోల లోపల పుల్ల మొదలగవానిచే గోయశ్రికొ 

ఎచేతను, ధ్వనియొక్క_ మిథ్యామయోగము చేతను, వాత పృకోపకరములైన యితరహే 
వులచేకను, వాతము చుకోపించి చెవ్రలయందలి సిరలనుజేరి కర్ణరంధంియములయందు 
స్రమైన ఘూలను కలుగంజేయును. మణి యు ఆర్జానభేదకమను శిరోరోనము కోగ్గ స్తం 

ఘు శీతీలసస్తువులయందు ద్వేషము చిర కాలముమోి (ద నృణము వీరిని కలుగజేయును, 
జా 
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దానినుండి శొంచముకొంచెముగా అనీకా (అనయా పులినీరు) సృవించును. చెవులు వినిసిం 

చకయీ యుండును. ఒకవ్వుడు వినుచును మరియొకప్వూడు వినకయు నుండును, 

అగ్రి పీ _క్రజకర్ణరోగలతు ము. ఈ 

ఛూలం వీత్తాత్సదడాహోషా ఫీ తేచ్చాశ్వయథుం జ్వరమ్, 

ఆన్షుషాకం ప్రపక్వం వో సవీత్రలసికా స్తుతి, ర 

సా లసీకా స్పృశెద్యద్య త్ర త్రత్సాకమువైతి చ, 
కి _ర్హప్ర్యకోపముచే వెవులయందు పోటు, ముట, తౌపము, కీతవస్తువులయం 

దిచ్చ; వాపు, , జ్వరము, శీళు) ముగ పుండగుట యివి కలుగును. చెవులలో న నృణము 

పండియుండినచో కొంచెము పసుఫువర్శ్శముగల పులినీరు సృవించును. ఈనీరు శరీరమున 

తగిలినచోట్లయం'దెల్ల నృణమగను, 

అధి కఫజకర్ణరోగలక్న్షణము. ర్రిఆా- 

కఫాచ్చిరో పహానుగ్రీవా గౌరవం మందతా కుజః. ని 

కండూః క్ష్వయభురు స్టేచ్భా పాకాన్చే సతఫఘనా (స్తుతిః, 

కషప కోపమువలన జనించిన కర్ణ రోగమున శిరము, దవడలు, మెడ ఇవి బరు 

వుగనుండును. నొప్పి కొంచెయుగ నుండును. చెవులయందు దురద నాపుకలుగును. ఉష్ణ 

పస్తువులయందిచ్చ జనించును. రోగము పండినచో చెవులలోనుండి తెల్లగ గట్టిగనుండు 

శమము కారును, 

ఆగ్రి ర క్రజకర్ణరోగలత ణము. రిఈ- 

కరోతి శృవణే శూలమభిఘాతొదిదూవి తమ్' జ 

రక్తం వి త్రసమానా రిం కించిద్వాఒ ధికలతణమ్, 

దెబ్బలు మొదలగు నభిభాతములచే చెవులయందలి రక్తము దుష్టంచై చెవుల 

యందు నొప్పిని పిత్తీజకర్ణరోగమునకు చెప్పియుండు నువ ద్ర పములను స్వల్పముగ గాని 

అధికముగ గాని wo 

ఇర్రి సన్ని పాతఠజకర్ష రోగల క్షణము, Ode 

శూలం సముదితై ల్లో మెస్సశో ఫజ్వరతీ వ్రరుక్. ౭ 
పర్యాయాదుష్టశీ కేచ్భం జాయతే (స్రుతిజాడ్యవత్ , 

పక్వం సితాసితార_క్షఘనపూయ ప్రవాహీ చ, ౮g 
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సన్నిపొాతదోషమునలన జనించిన కర్శరోగమునందు వాప్పు జ్వరము; అధికమైన 
ప్పి, ఒకపుడుస్ణమునం దిచ్చ, మరియొకపుడు శీతమునందిచ్చు; జవులలో -ఏముకారు 

౨ ఈలకుణములు కలుగును, పెకర్షరోనము పండినవో తెల్లగ, నల్లగ, యొజ్ఞగ గట్టిన 
ఏండు -వీముస్రవించును, 

అగి కర్ణ నాదరోగములు, యా 

శజ్బ వాహిసిరాసం స్థె శృణోతి పవనే ముహుః, 

నాడానకస్మాద్వినిథాక కర్ణనాదం వదంతి తమ్. ణా 

వాతీము శబ్దమును ఐహీంచుకట్టి సిరలను చేరినచో చెవులకు పలువిధములై నళ బ్బము 

కస్మాత్తుగ (కోబ్బము లేకున్నను) వినంబడును. దీనిని కర్ణ నాదరోగ మనియెదరు. 

శప్రు(ర్రి బధిరలతీ ణము, అయా 

శేష్మణానుగతో వాయుర్నాదో వాసముచేన్నీతః, 

ఉవ్చైః కృచ్భా చ్చు కిం కు ర్యాద్య సృధిరత్వం క్రమేణ చ. ౧౦ 

శీష్మముతోగూడి యుండు వాతమునకు గాని, కర్ణ నాదరోగమునకు "ాని, 

కీత్స చేయక యుసేజ్నీంచినవో చెవులకు కడుకష్ట్రముమా (ద కబ్దము వినంబడును. కును 

,నుముగ శవిటికనము కలుగును, 

0 వతీనాహరోగల క్షణము. ean 

ర జా ఎ వాతేన కోపితశ్లేష్మా స్రోతో లించేత్తతో భవేత్, 
ల్ల సవ తీనావాసంజ్ల తః. రుగ్గారవం విధానం చ సప్రతినాహస జ్జత ౧౧ 

శేమ్మము వాతముచే శో షీంపంబడినదై కర్ణ ద్వారయులయం దంటికొనును. దాని 

న చెవులయందు నొప్పి గురుత్వము చెవులు ఆడచికొనియుండుట మొదలగునవి కలం 

కు. ఇది (తీ నాహరోగ మన (బడును. 

అధి కందూనో ఫరోగలవమణము. ర్రితా- 

జాం అభ కండూకోఫి కఫావ్భో 0 త్రై స్థిరా తత్సంజ్ఞ యా స్మృతే”, 

దురద వాపు ఇవి కఫమువలన చెన్రోలయంబు స్థీరయుగనుండును ఇది కండూనోఫ 

గ మనంబడును. 

అధి పూతికగ్శరోగలమణము. రిఆ- 

కఫో విదగ్గః పి తేన సరుజం నీకుజం త్వవీ. . ౧-౨ 
అణాల 

జ్య కలం అట 4 నునపూతిబహాక్లో దం కురుతే పూతికర్ణ కమ్, 
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కఫము వీ_క్లేమతోగూడినడై నొప్పితోడశాని నొప్పిలేకశాని గట్టిన దురంఫ 
యు_క్షముగను నుండు గుబిలిని కలుగజేయును. దీనికి వ్రూతికర్ల మను 'పేరుకలదు, 

© అగ వాతొదిదూవీ.త్రం లత మాంసాస్ఫ కేదజాం రుజుమ్. ౧౩ 

6 & ఆ దక అగ ఖాదంతో జం౦ంతవః కుకు సృవ్రాంకృృ సమికర్ణ కః, 

వాతాదులచే దూషికం'బైన ఇవులయందు (క్రీములు జనించి చెవులను తినుచు 

మాంసక క్లే దములనలన తీ నృమైన చేదనలను కలుగజేయును. దీనికి శ్రీ,మికర్శకమను 

ేరుకలచు, 

అగ్రి కర్ణవి ద ధిరోగలక్షణము. రుయా 

లి ం శ్ర త్రకండూయనాజ్ఞులే తలే స్యాత్ప్చూర్వలవతణః, ౧౮౪ 
8 సు నః విద్రధిః పూర్వవచ్చాన్య 

వెవులలో జనించెడు దురదను పోంగొబ్బ కొనుటకై పుల్లలు మొదలగు వానిచే చెవు 
అల్లో గీరకొనుటనలన గాయముజనించి దొన ఎంచు సషెక్సిమిశర్ణ మునకు చెప్పియుండు 

లక్షణములు కలుగును. దానికి కర్ణ్యవిదృథియను చ్చే, 

“య శ్నోఫో బహిరంతర్వామహామూలో మహోరుజు, 
(వి శ ది ం 00 వృ త్తః స్యాదాయతో యో వా స్మృతః హోథా స నిద్రధిః, 

పెద్దవేరుగలదిగను, అధికముగ నొప్పితో గూడినదిగను, గుర్మిడృముగన్ను, లేక నిడి 
విగను ఉండు వాపు చెవులలోపలగాని వెలుపలగాని జనించును. ఇది విద్రధియనంబడు 

నని నిదానస్థానమున జెప్పంబడెను. అట్టి విదధి లక్షణములు కల్లి మైజెప్పిన రీతిగ 
విద ధిరోగము కల్లునని భానము. 

0 కర కో ఫరోగలక్నణము. ఈ * 

శోఫో=_ రో౭_ర్బుదమోారితమ్, 

తేషు రుక్ప్చూతికర్షత్వం బధిరత్వం చ జాయ తే. ణో 
కర్ణార్శస్సు కర్ణార్చుదము అను రోగములయందు. చెవులలో కూల దుర్హ ంభము 

వెవిటితనము కలుగును. 
“అర్నోధిమాంసం వరా గంత సబ్ధం న్నిగ్ధం సదాహరుక్ , 

రక్తం రశ్తేన తత్సా వి ఛిన్నంఛిన్నం వివర్ధ తే, 

వర్తాాంతర్భ్యాంసపిండాభళ్ళ్వయధు ర్ల 9ధితో రుజు, 
సాస్టైస్సా స్రదర్చుడో దో_పెర్విష మో బావ్యాత క్షృలః.” 



గడీ.) ఉత్తరస్థానము,. గర 
శే 

రక్తదోషము చే ఇెశ్రలయొక్కు 3లో భాగమునందలి మాంసముపై రక్తము యివి 

_స్తబ్ధతనొంది మంట కూల వీనితోగూడి యుంబగట్టియుండును, దానిలోనుండి రక్తము 
(స్కవింప్రుచుండును. దీనిని ఛేదించిన మరల వృద్ధిజెందుదుండును. ఇది కర్షాగ్గన్సనంబడు 
ను. కగ్ష ద్వారమున మాంససీండమునంటి వాపు జనించి నొప్పిలేక చలిందుదు నుండును. 

ఇది కర్ణార్చుద మనంబడునని కర్థారః కర్ణార్చుద లక్షుణంబులు తం తౌ ంతేరమున జెప్ప. 

బడి యున్నవి. 

-*ం్ర కూచికర్ణ రోగలత ణము. ఏతా 

గ శ్భే= నిలాత్సంకుచితా శష్ములీ కరాచికర్ల కః, 
చెవితమ్మె లోభానమున వాత్మపృకోేపమునలన ముడిచికొనియుండును. ఇథి 

కూదికర్ణక మని చెప్పంబడును. 

ఇచి కర పిప్పలీరోగలక్ష ణము, ధఆా- 

ఏకో నీరుళశేకో వా గశ్సే మాంసాంకుఠప్టి ఏర, ౧౬. 
విప్పలీ ఫిప్పలీమానఃణ 

చెవి లోభాగమున. పిప్పలితో సమానాకారముగలదియు, గట్టిగనుండునదియు, 
నొప్పిలేనిదియు-నేన మాంసాంకురము ఒకటిగాని అ శేకములుగాని జనించును. దీనికి కర్ణ 
పిప్పలియని “పేరుకొలదు. 

ఆశి కర్ళవిదారి కారోగలమీణము. థఆా- 

సన్ని పాతాద్విదారికా, 
సవర్శ్మస్సరుజ_స్తబ్బఃశ్చయథుస్ప ఉవేశ్షీ తః, ౧౭ 
కటుతె లనిభం పక్వస్స  వేత్క ఎన్ఫే/ణ రోహాతి, 
సంకోచయతి రూఢా చ సా ధు?వం కర్షళవ్య్క_లీమ్. ౧౮ 

త్రీదోహముల సన్నిపాతమునలన చెవి లోభాగమునందు నొప్పితో గూాడినదియా 
_సబ్ధముగనుండునదియు, చెవితో సమాననర్భ ముగలదియు నగు వాపుజనిందును. ఇది కర్ణ 
విదారిక యనంబడును. దీనికి చికికృ చేయక యుపేశ్నీంచిన యది పండి ఆననూ నెనంటి 
దుస్ట్రర కమును (సృవింపంజేయును. ఇవి కష్టములకోడ నే జనించుకు. జనించినతోడ"ే 
నిస్స ౦ళయముగ కర్గషాళి సంకోచమును జెందును, 

“ఇర పాళీవో హరోగల క్షణము, అటా 

సిరాస్థః కురుతే వాయుః పాళీశోవుం తదాహ్యాయమ్, 

అంటి. 24 
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వాతము కర్ణ్మసిరల న్నాళ్ళయించి కర్షపాళిని కుష్కింపంశేయును.. దీనికి పాలీ 

నోషయను “పీకుగలగు. 

గి త్రం తి కారోగలక్నణము. de 

కృశా దృణా చ తంగ్రీవక్సాళీ వాలేన తంత్రి కా. ౧౯ 

వాతదోషముచే కర్ణ ఫొల్లి త్రంతినలె సన్నగ గట్టిగ నగును. ఇది త్రం తికయని 

శ్రెష్పంబడును, 

ఉరి పరిపోటరోగలకు ణము. ధఆా- 

సుకువూ జే చిరోత్సశ్లా తృపామైన ప్రనర్శి శ్రే, 

క్లే నోప్ర ఫస్పరుక్పాళ్నామకుణః పరిపోటజా్. ౨0 

సరీపోటస్సఫవనాల్ - 

న్ఫృుదువైన కర్ణ మునందలి షాళీపృజేశమును సూది మొదలస వానిచే పొడిచి 

యా ద్యాగమును కీఘరిమగ పెంచుటకు ద యత్నించినమొ శల వాతము పృకోపించి పొళీల 

యందు నొ ప్పెగలదిగను, ఎజ్హగను, పగు ళ్లుగలదిగనుండు వాపును కలుగజేయును. ఇది * 

సరిపోటరోగ మనంబడును. 

(3 ఉత్సాతకర్ణ రోగలక్షణము. de 

ఉత్పాతః వి తరశోణితాత్ , 
అ 

గుర్వాభరణభారా దై సశ్నాావో రుగ్దాహపాకవా!్ ౨౧ 

శ్యయథుః స్ఫోటవిటకా రాగోపూశేదసంయుతః, 

ఇవులయందు బరువైన యాభరణములను ధరించుటవలన పి త్తరక్షము ప్రో 

పించి వెవులయందు నొప్పి, మంట, పాకము, స్ఫోటక ము, పీటికలు,  యెరుపు 

నర్భము, తౌసము, జల స్రావము వీనితోగూడిన వాపును కలుగజేయును. ఇది ఉత్పాత 

మనంబడును, 

_ఆ౦ ఉన్మంధకర్ణరోగ లక్షణము, రఖా- 

వాళ్ళం నో ఫో౭నిలకఫాచ్చర్వత నిర్వ న్రథః స్థా. 93 

_స్హబ్ధస్స వర్ణ 8 కంశూ మానున్నంథో గలి ల్లి రళ్ళ సః, 

చాతకఫములనలన కర్ణపాళీలయంను నొప్పిలేనిదిగను స్థిరముగను సబ్ధముగను 

పాళితో సమాననర్ణ్మ ముగలదిగ ను దురదతో గూడినదిగ నుండు " వాప్పజనించును. ఇది 

ఉన్మంథధమనియు నల్లిరయనియు వెప్పంబడును. 
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అధి దుకఖనన కర్ణ రోగలకుణము. ధ్రిఆ- 

దుర్విద్ధే వర్ణి శే కచ్లే సకండూదాహపాకరుక్ 93 

శ్యయథుస్సన్ని పాత్ ోత్లస్స నామ్నా దూఃఖవర ని, 
చెవులను కుట్టతగనిస్థలమున కుట్టి యాద్వారమును పెంచినవో వాతాది తిదోహ 

లు థి లు క 

మలా ప్రకోపించి దురధ, మంట, పాకము, శూల వీనితోగాడిన వాపును కలుగ 

జేయును. ఇది దుఃఖపర్ట్ నమని చెప్పబడును. 

ఢి లేవ్యాఖ్యకర్ణ్శ రోగలక్షణమయు. ఈ 

శ జ అల a క్ర ఫాస్ఫక్కి ఎ్రమిజాస్ఫూ మ్మో స్సకండూ- శ్లేద వేదనాః, ౨ర 

'లేవ్యోఖ్యాః పిటికాస్తా హీ లిహ్ఫ్యుః పాళము వేథీ తాః, 

కఫర క్ష క్రీములనలన జనించినవియు సూత్మముగ నుండునవియు దురద, జల 

స్రావము, నొప్పి వీనితోగూడినవియు నగు పిటికలు కర్షపాళియందు జనించును. దీనికి 

లేహియని పేరు. దీనిని చికిత్స జేయక యుపేక్నీంచిన పాళ్ళీపుదేళమునంతయు నానాటికి 

భశ్నీంచును, 

~ఇపిర్రి సాధ్యా సాఢ్యకర్థ రోగములు (ఆ 

పీప్పలీ సర్వజం ళూలం విదారీ కూచికర్ణ కః, ౨౫ 

ఏషామసాధ్యా య్నావె్య్యకా తంత్రి, కాన్యాంస్తు సాధయేత్, 
పంచవింశతిరిత్యు్రాః కర్ణరోగా విభాగతః, ౨౬. 

పెనిచెప్పిన కర్భరోగములలో కర్ణపిస్పలి, సన్నిపాతహాల్క విదారికా, కూచికర్ణి 

కా అను నాల్లుకర్లరోగములు చికిత్సయం దసాధ్య బులు, తంత్రికయను కర్ణరోగము 

యాప్యము. తక్కినకర్శరోగములు చికిత్సయందు సుఖసాధ్యంబులు. ఇటుల లఅకుణ భేద 

ములతో నిరుపదియైను కర్ణరోగములు నిరూపింపంబడియొ. 

ఇది అష్టాంగ హృదయ మునం౦దలి హ్ _శ్రీరతం క్రేమను 

పదు నేడసయధ్యాయము ముగి సెను, 

శక్ర రశ 



(అ, 

ఆన, కర్షరోగవిజ్ఞానీయాధ్యాయ నివూపణా న ంతరముఅ ట్రికర్ణ రోగములకు దగిన 

చిశిక్సలను విళదీకరించుటవై. కర్భరోగపృతిషేధాధ్యాయము చెప్పంబడుచున్నయది'--- 

గొ అకు డ్ 

కర రొగ ప లప య పారంభము, 
క థ్థ్యా [క భ్ 

సూ, అథాతః క ర్త రోగ ప్రతిషేధ 0౦ వ్యాఖ్యాస్య్రామః, 

ఇతిహూ స్మాహురాత్రేయాదయో మహర్షయః, 
కర్మ రోగవిజ్ఞానీయాధ్యా య నిరాపణానంకేరము కర్ణరోగచికిత్సలను 'తెలియసర 

చునట్టి కర్ణరోగ ప్రతి వేధిమను నీయ ధ్యాయమును వినరించెడము. 

అరి వాతజకర్శరోగ ది కిత్స. రిఆా- 

కర్ణళూ'లే పవనజే పిబే ద్రాతో రసాశితః, తా, 
వాతఘ్న సాధితం సర్పిః క ర 0 స్పిన్నం చ పూరయీత్. ౧ 

పృక్తాణాం పృథగశ్వళ్ల బిల్వారై _రండజన్న నామ్, 

తై లసింధూళ్ఞదిద్ధానాం న్విన్నానాం పుటపాక తః, 3 

రయెః కవ సై _స్తద్వచ్చ మూలక స్యారళోరపి, 

వాతమునలన జనించిన కర్షకమాలయం - రోగికి మాంసరసముతో అన్నమును 

భుజీంపంజేసి వాతవార ద్ర, న్యములతోో పకము 3 యబడినమ్ళత మును రాత్రు లయందు 

షానముచేయించ నల యును. మటియు క ర్లములకో న్వేదకర్మనుచేయించి రావి, మాశేడు, 

జిల్లేడు, అముదపుచెట్టు వీనియాకులకు నూవ్వులనూ నె శైంసనలనణము వీనిని నొక్కటిగా 

కలిపి పట్టించి ప, త్యేకప, త్యేకముగ పుటపాకంబిడి కొ ంచెముస్థముగనుండునపు డారన 

మును చెవులలో పోయనలయును. ఇటులనే ముల్లంగియాకురసమును, కోలపొన్నాకు 

రసమును చెవులలో పోయనలయును, 

అద్రి కర్షరోగమునకు మహాస్పే వాము. ఆా- 

గణే వాతవారే౭. మేషము మూల్రేమ చ విషాచితః. 3 
భువ య అక ఇఒధ్య ఉగ అ) 5 మహో న్నేహో ద్రుతం వూంతి సుతీ ప్రా నషి వీేదనామ్, 

ee ఇ కూల ళీ ue ఉరూ అగు కోటా ల ఉట ఆలు. eng rr పాల ఫితరనిలో అబన్లో 



౧౮) ఉత్తరస్థానము. 150 

పులికడుగు, మూత (శ్రవర్షములు వీనిలో వాకహరగణ ద్ర వ్యముల కల్కు_మును కలిపి 

పక్షము జేయంబడిన మహే స్టే పామును ఇనిలోబోసిన దారుణమైన కగ్లళూలలు హరిం 

చును. (నూ నె, నెయ్యి ;కొవ్వుఈమూండునొకటిగకూడిన నది మహాస్నేహ మన6బడును.) 

తెరి వాతదక ర్లహాఅలకు పసంఛమూల న్నేహము, ఏయు 

మవాతః పంచవమూలస్య 'కాప్టాల్హై మణ వేష్టి తాల్ , ర 

తె లసికా క త్పదీపె ర గా క షవాన్సద్యో సవన, 

వహాపంచము ల మలకాడలప శెల్లపట్టునుచుట్టి దానిని ల తడిపి 

దీషమునవెలిగ్షించి అందుండి ప్రవించెడునూ నెను ఇవుల లోపోసిన కర్గఘాల యాతేణ 

ముననే వారించును, జేసచారు వైక్ళలకును, చెంగల్వకో ష్రుకాడలకును, సరళ 'చేవదారు 

చెక్కలకును పైంజెప్పినరీతిగ తెల్ల పట్టునుదుట్లి నుభ్వలనూ నలో తడిపి దీపముఇలిగించి 

దానినుండి | సృవించెడు తైలమును చెపులలేపోసీన ప్పుడే వాఠజ కర్గకాలలుమానును, 
అలో 

వాతవ్యాధి ప్రతిశ్యాయవిహితం కతన త్ర చ 

కాతరోగము లకును పీనసరోగము లకును చెప్పియుండు చికిత్సల నన్నింటిని వాతజ 

కర్భగోగములకును చ్రేయనలయుము. 

=అర్రి వాకజకగరోగికి వర్ష కింబులు, థజా- 

రసార్జ వయేచ్చిస్నానం శీతాంభః పానమహ్న్యవీ, a 
వాతేమువలన జనించిన కర్హ కో “ముగలవాయడు. శిరస్నానము, శీతోదక పొనము 

వీని సెల్లపుడు పర్తి ంపనల యును, 

అధి పీ త్తజకర్షరోగచికీర్స. రిఆ- 

వీత్తళూలే సితాయు క్షఘృతేన్నిగ్గం నిశేచయేత్ , 

ద్రా మోయస్టైశ్ళతం_స్తన 0 కస్త సశ క్ట్్ర్ర ర పూరణమ్. ౭ 

పిత్తముసలన జనించిన కర్ణకూల యం౦దు పంచదొర చేర్చ (బడినఘ్ఫ్ళ తము చే స 

భరీరునకు .విశేచనము చేయించనలెనుం చాత్ర అతిమధురము వీనిని చనుబాలలో వైచి 

కాచి కర్టములయందు పోయ వలయును. 

అగ్రి నీ ర్తేజక ర్లరోగమునకు యన్టీ ముధుకాది తై లము. రియా 

యష్ట్యనం తాహి మో శీరకాకోలీరో ధ్ర ధ జీవకై *, 

మృణాళ బీసమంజిష్థా సారిబాభిక్ళ సాథయేత్ , 
{4 



100 అస్టారంగబ్భాదయ ము. (అ, 

యన్దీమధురస ప్రస్థం శీరద్వ ప్రస్టసంయుతమ్, 
ంలెలస్య కుడవం నస్యపూరణాభ్యంజ నై రిదమ్. ౯ 
నివాంతి శూలదాహోేషాూః కేవలం మోద్రమేవ వా, 

అతిమధురము కపాయము ఒక పృస్థము,ఆనుపాలు రెండు ప్రస్థములు,నువ్వు లనూ నె 

ఒజకకుడసము ఇబుల వీని చేకముచేసీ అందులో అతిమధురము, తిస్పంతీగ, చందనము) 

పట్టి వేరు, కాకోళి, లొద్దుగు, జీవక'ము, తామకతూండ్లు, తానురగాడ్డలు, మంజీస్థ్ర నల్ల 

సుగంధిపాల వీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి కల్కమువేసి కలిపి తైలపాకవిధిగ పక్వ 

ముచేసి యాతేలమును నస్యమునందును కర్ణ ప్రూరణనునందును ఆభ్యంజనమునందును 

ఊ పయోగించిన కర్ణిముల యందలి శూలలు, మంట, తొపము వారించును, తే నెను 

న్యాత్సేమునైనను చెవులలో బోసిన చెవులలోని నొప్పి హరించును, 

ఇద్ర పి త్తీజకర్ణ శూలకు య హ్బ్యైదిలేసము. ఈ 

న “నం ఒల్లో ఏ 
యస్ట్యాదిఖి క సఘ్ఫృతేః కర్ణ” దిహ్నాత్సమంత్రత్రః, ౧0౦ 

ెళోకములో చెప్పియుండు యవ్టీమధుకము మొదలగు ద్రవ్యములను నూరి 

'శీతీలో కలిసి చెవికి నలు పృక్క_లయందును లేపము చేసిన కర్ణళూలలు వారించును. 

అర్ర కళజకర్షరోగచికిత్స. 0 

మయేతిపలీనిద్దసర్నిస్పీ (గం కొఖోద్నవే వామయిల్పిప్పలసిద్ధసర్పిస్సిద్ధం కభోద్భపే, 
భూమనావనగండూవ స్వేదా౯ కుర్వాత్క_ఫాపహోకా, ౧౧ 

కష్టమువలన జనించిన కర్ళశూలయందు ఫిప్పళ్లనువై చి కాచిన ఘృతముచే యభ్యం 

జనము చేయించి పిదప నమననున కొ సంగవలయును, కఫహరములై న ధూమపాన నస్య 

గందూష స్వేదకర్మలను చేయించనలయును. 

అర్ర కఫజక ర్లరోగమునకు లశు నాదిప్రూరణము. రతా 

ఊర య్ ఊప లళునార్హ కశిహా,ణాం సురంగ్భా మూలకస్య చు 
19g ఉందన య. అం బత వవ్ కదళ్యాః స్వరసఃశ్రెష్ట కదుష్ట్యః క ర్లపూరణే, ౧౨ 

కఫమువలన జనించిన కర్ణ రోగమునందు వెల్లుల్లి అల్లము, మునగ, తులసి, ము 

ల్ల ంగీ, ఆరటిగడ్డ వీనిరసమును వ్ర, త్యేకప్ర, క్యేకముగ వెచ్చజేసి సుఖోన్షముగ చెవుల 

యందు పోయనలయును, 

అరి క ఫజకర్ణరోగమునకు స్నుహ్నీకాండరనము. థయా- 

ద దు అర్మాంకురానమ్లు విస్ట్రం ఇన్రలొక్తార్ లవణాన్ని తా౯, 



చూ]  & త్త తో స్టా శ ము, 191 

సన్నిభాయ స్నుహీకాంజే క్రోం తే తచ్చదాన్వి తా౯ా, ౧9 

స్వేదయేత్సుటపాశేన సరసక్నూఒజిత్సరమ్, 

జిల్లేడుచినళ్లను కలితో నూరి అందులో నువ్వులనూనె, సైంగవలవణమయు చేర్చి 

దానిని జెముడుకాడలకు పట్టించి జెయుడాకులచే పొట్టముగట్టి, పుటపాకమువేసీ యా 

రసమును సుఖోసముగ చెవులలో బోసిన శూలలు వారించుకు, 

| వ] కొస్టజకగ్గళూలలకు వీజప్రూరాదిరసము. ధిఆా- 

నేన బీజపూరస్య కవిళ్ధస్య చ పూరయీత్ , ౧౪౮ 

మ పూరయిత్యా చా ఫేనేనాన్వవచూర్ష యేత్ , 

మాదీఫలరసమును గాని వెలగపండురసమును గాని చెవిలో పోసిన భూలలు 

హరిందును, తేక కలిని చెవిలో బోసి సముద్రపు నురుగు చూర్షమును వేసిన శూలలు 

హరించును. 

అధ్రి కొఫజకర్లళూలకు సర్ప పొదితే లము. da 

అజావిమూ శ్రనంశత్వక్సిద్ధం తెలం చ పూరణమ్. ౧ 

సిద్ధం వా సాగ్గ పం తెలం హింగుతుంబురునాగ రై 8, 

మేకమూ క్రేము, గొెప్తమ్నాకృము, వెరుదుపట్ట వీనిని నువ్వులనూనెలో చేర్చి 

కాచి యాతేలమును గాని, ఇంగున, దనియాలు, శుంఠ వీనిని ఆవనూనెలో వైచి 

కాచి చానినిగాని వెవులయందు బోసీన కర్ణ శూలలు వారించును, 

=అధ్రి ర క్రజకర్శరోగచికీక్స, ఆ 

రక్షజే విత్తవత్కార్యం సీరాం వాళు విమోవయేత్. ౧౬ 

ర_క్రదోషమువలన జనించిన కర్గరోగమునకు పి _క్రజకళ్ణశూలకు చెప్పియుండు 
చిశీక్సలను చేశుపలయును, శీఘీిముగ సిరను వేధించనలయును. 

అధి పూయపహా కర్షరోగచికిర్స. 6తా- 

పశ్వే పూయవహే కచ్చే ధూమగండూపనావనమ్, 

యుంజ్యాన్నా కీవిధానం చ దుష్ట (వృణహరం చయత్ . ౧౭ 

వెవిలో పుండు పక్వమె ప్రముకారుదున్న యెడ ధూమము, గండూపము; 

నస్యము, నాడీవేధము, దుష్ట్ర వృణహరములై న చికిత్సలు వీనిని చేయించనలయును, 

-అధ్రి పూయ స్పా వకర్ణరోగచికిక్స. రితా- 

ప్రశ ప్రమృజ్య దిద్ధం తు ద్వా కాలా పిరువ ర్తి, 



అస్థారిగవృదయము [అ, 

పూరయే బ్లూపయిత్యా తు మాశీ కేణ వపూరయేత్. ౧౮ 
సురసాదిగ ణక్వాథఫాణితా కాం చ యోజయీళ్, 
కిచున గిరి గగ ( క్ స్ అయువ ర సుస్తూక శ తద్చ్యూ క్లైరనమార్ష్మ యేత్ . ౧౯ 

ఈూలస్రైదగురుత్వానాం విధిరేవ నివ ర్తకః, 
చీము సృవించునట్టి కర్మరోగమునందు కర్ణరంసిములను పత్తినత్తీచే తుడిచి 

సాయం ప్రాతః కాలములయందు గుగ్గిలమును ధూపమువేసి చెవులలో తే నెను పోయవల 
యును. పత్తిన తిని సురసాడిగణకహాయములో తడిపి దానికీ ఖుండకోర్క_ర చూగ్శమును 
పట్టించి పృయోగించవలణయును, సురసాదిగ దృవ్యయులను చక్క_€గా చూగ్చము వేసి 
రంఫిములలో చేయనలయును. ఇటుల చేసిన కర్గముల యరివలిశూలలు స్తో వము గురు 
తము హరించును. 

=శవ్రు(గ్రి పూయ స్రావమునకు (్రీయంగ్య్వాది తై లము. థఆా- 

(ప్రీయంగుమధు కాం బష్టాధాకక్యుత్సల పర్టి ఖః, ౨౦ 
గాం జ మ్ మంజిస్థాలో భ్రలాతూబిః క విజ్ధస్య రనేన చ, ఇ 

ధా లె బ్ ఇ అచ మ _9 పచేత్రేలం తదా (సా,వం నిగ్భష్ట త్యాళు పూరణా ౧ 

వ్రేంకణము, అతిమనునము, పాటవెట్టు, ఆశెపువ్వు, నల్లకలువ, ముయ్యాకు 
పొన్న, నక్కతోకపొన్న, మంజిస్థ్ర లొద్దుగు, అక్క వీలని సమభాగములుగ గ్రహించి 
నూరి నువ్వులనూసెలో కలిపి అందులో వెలగరసమును చేర్చి విధి పృకారము పక్వముచేసీ 
మోవిలో బోసిన చీము _స్కవించుట కీథు9ముగామానును, 

ఆరి కర్భనాదబాధిర్య చికిళ్స, de 

నాదబాధిర్భ యాః కుర్వాద్యాతశళూలో_క్షమావధక్, 
శైప్మానుబం'ే శైప్మాణం స్రాగ్గ యేద్దమనాదిభిః, ౨౨౨ 

కగ్ళ నాదము 'చాధిర్యము యీరోగముల యందు వాతజకర్ణ్రళూలకు చెప్పియుండు 
చికిత్సలను చేయసల యును ెరోగములలో శేస్మము కలిసియుండినవో తొలుత నమ 
నాదికర్మలచే శ్లేస్మమును పోంగొట్టి పిదప మెచిశిత్సలను చేయనలయాును. 

అరి కర్ణ నాదసారతైలము. రఆా- 

ఏరండశి గు వరుణమూలకౌాత్స త్ర జే రస్కే 
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చతుస్టణే పచేత్తెంం శీ శే చాషస్ట్రగుణోన్ని తే, 93 
యషహ్ట్యాహ్వోథీ రకాకోళీకల్క_యు క్షం నిహంతి తత్, 

నాదవాధిక్యభూలాని నావనాభ్యోంగపూరణై *, ౨౦ 
ఆముదపుచెట్టు, మునగ, ఉఊలిమిర్కి ముల్లంగి వీనియావరసము నాల్దు ఫొగములు, 

ఆవుపాలు ఎనిమిదిఫాగములు, నుఫ్వులనూ నె యొక భాగము యిటుల నీ దృన్య యుల ఛ్లేక్ర 

ముజేసీ యంకులో అతిమధురము, &ీరకాకోళి ఈరెంటిని సన ్ఫాగములుగ గ్రహించి 
కోల్కు_ముచేసీ కలిపి ంతేలవిధి పకారము షాకము చేయంలయును. పిదప నాతైలముచే 

న స్యా గన్టింగ కర్థృవూరణములం  జేయించిన కర్ణవాదము వెవిటిశనమును శూలను 
వారించుకు. 

-ఇఅర్రె కద్ధ నాదమునకు వచాదితేలము, ధఏఆా- 

పకగం ప్రతివిషాహింగుమినిత్వక్స పర్తి కోవై 9, 

ననూ కః స తెలం సు, ససూూ పూరణ్యాల్తల రుక్సా 7వ, సు,9ినాదనుత్ , _9% 
అతినన, ఇ౧౫సవ, జటామాంసి, లనంగపట్ట, సర్హకమారము, పిప్పళ్లు వీనిని సకుభాగ 

ములుగ గ్రహించి నూరి నువ్వులనూ నెలో కలిపి అందులో కలినిపోస్సి విధి పృ కారము 

పక్యయు చేయబడిన తైలమును వెవిలోంబోసిన నొప్పి వీయుకారుట చెవియందు భఘాోేహ 
ఇవి హరించును. 

అధి కర్ణ నాదమునకు సర్షప్మతేలము. de 

కరనా బే హితం తైలం సర్ష పోళ్టం చ పూరణే, 
ఆవాలనూ నెను చెవిలోబోసిన కర్ణ నాదరోగము పహారించును, 

పుర్రె కూర తే లము, ఈ 

శుష్క_మూలకఖండానాం మెరో పీంగువువశొవధమొ. ౨౬ 

శతపుప్పావచాకుష్థదానుశి గృ రసాంజనమ్, 

సౌవర్చబయనశారస్వర్డి కౌద్భిదమై ంధవమ్. ౨౭ 
భూర్ణ గంధిబిశం ముస్తా మధుసూ క్షం చతుప్పణకు, 

మాతులుంగరస_స్పద్వత్క_దళీస్వరసళ్స "తైః, _౨౮ లి ఇ) 2 

పక్వం తైలం జయత్యాళు సుకృచ్చా ౮నవి పూరణాత్ , 
కండూం శేదం చ బాధిర్భం పూతికళ్మం చ రుక్కి 0మిాక్, ౨౯ 
తూరత్రలమిదం తెష్టం ముఖదం తామయీషు చ, 

అ.ఉ, 25 



1% ॥ అష్టాంగపబ్యాదయము (అ, 

ఎండిన ముల్లంగిని నను తునకలుజేసీ నిష్వ్వృలో కాల్చి యాబూడిద ఇంగువ, 

శుంఠ, సదాపు ఆతినస, చెంగలంకో ము, జేందారు, మునగ, రసాంజనము, సౌవర్నలక § టై ) 0 | 2 

ణము, యవమోరము, సర్తమూరము, సము ద లవణము, సెంధనలనణము, భుజవ త్రి, గ్రంథి 

తగరము, బిడాలవణము, తుంగము స్తలు యివి సమభాగములు, లే నెకలిపీన కల్కి మాదీ 

ఫలరనసము, అరిటి గెడ్డరసము యివి దినుసుకు నాల్లుఫభాగము లు, నువ్వులనూ నె, ఒక భాగ 

ము యిటుల వీనిశొకటి * చేర్చి తైలపాక విధిగ పక్యముజేసీన నివి మౌరతైలమన(బడును, 

ముఖరోగమునందును జ్రంకరోగములయంగదును కడు గ్రేష్ట్రంటైైనది. దీనిని చెవులలో బో 

సికొనిన చెవుడు, దురద, -వీముకారుట, ఖ్రూతికర్యము, కూల, క్రీములు, దారుణమైన 

కర్ణ రోగ ములును నిస_ర్జించును. 

“తరి కర్ణదోగము నకు ర క్షమోతీణము. ర 

అద అధ్య ర్ల అథ సుబావిన నష్ట తాం కర్ణ రకం హరే త్తత్రః, 3౦ 

చెవులు శబ్ద .గృవాణరహీతే ములుగ ని దించుకటుల నుండినయె స అట్రిసమ యమున 

ర క్షమోకణమున చేయించనల యును, 

ఆనర్రీ కగరోగమ:న నమనము. Pa 

సశో వ శేదయోర్మంద. సు తేర్వమనమాచ శేత్ 

శావ్రలయంగును వాపును వెమ్ముయుక ల్లి స్వల్పమున నీరుగారుచున్నరొడ నమన 

ము చేయించుట యుక్తము, 

అర నర్జ నీయ బాధిర్య ము Caఈ— 

రివ ద జం చ థ్ తి 'బాధిర్యం నర్ణయే ద్సాల స్ప యో శ్గరజ యత్ ౨౧ 

బాలురకును సృద్ధులక్షను జనించియుండు వెన్సడణును చిగశ లమగనుండు ఇెవు 

డును చికిత్సయంధు సర్జింపనలయును, 

రి చతినావారోగచికిత్స. అతా 

తినాహే పరిశ్లేద్భ స్నేహాన్వేదై ర్వశోధయేత్ , ప్రతినా 
కర్ణ శోధన శేనానుకత్ణా తై లస్ష ఫూరయీత్ . ఏ 

ససూ కసె ౦ధవవధోర్మాతులుంగరసస్య వా, 

క్లోధనాద్ఫూకశోత్సత్వె భృుతమండస్య పూరణమ్. . 389 

ప తి నాహారోగమునందు కర్షములకు న్నేహస్వేదములను చేయించి కర్షశోధన 
2 సవల గూల నెలల 

చిమ్మున గ్రోలి యం ల్రముచే కర్ణ ద్వారములను శుద్ధిచేసి నువ్వులనూ నెలో గాని మాదీ 
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ఫలరసములో గాని తేనె, సెంభనలనణము, కలి వీనినికలిపి చెవినిండునటుల పోయవల 
యును, ఇటుల చేయుటచే భూతగలిగినచో చేతిమోగడను చెవిలో పోయవలయును. 

ఆం మఠవ్లూర్జ్మక ర్ణాదిచికిత్స de 

కు మో2ఒ-యం మలపూశ్తేవి కనే కండ్యాం కఫాసవామ్, 
శ ద లి "= జవ న స్యాదితద్వ వ్య్చోఫే2 వీ కటూ స్పై శ్చాత్ర, 'లేపనమ్, 3౮ 

చెవిలో గవబిలినిండియుండిననో సృతినాహరోగమునకు చప్పియుం డు చికిత్స 
అను చెవుఆలో దురద కలిగియుండినచో ఫహరచికిర్సలును వాపుకలిగియుండినచో 
తొలుత కఫహరచిక్తిత్సలను, పిదప కారముగ ఉఫ్లముగనుండు ద్రున్యములచే సృలేపన 
ము చేయవలయును, 

-శవ్రు౦్రి పూర్ణ క్రిమికర్ణ కర్గవి దృధిచికిత్స, థయా- 

కర్ణ స్తా వోదితం కుర్యాత్ప్చూతి క్రి మిక కర్ణ యూ, 

పూరణం కటుతే లేన విశేపాత్కి_ 9మికర్ణ శే. 5 
అష 9 జ్ వమిపూర్వా హితా క ర్స విదృధావిద్రధి క్రియా, 

పూతికర్థ్యము క్రిమికర్ష్య:సు వీనికి కర్ణ స్రావరోగమునకు చెప్పియుండు చికిత్సలను 
చేయవలయును. కీమికర్ణ రోగమునందు చెవులలో విశేషముగ కటుతెలమును పోయ 
వలయును, కర్లని ద్ర ధిరోగికి తొలుత నమనమునకీప్పించి పిదప వి ద్ర, ధిరోగమునకుచెప్పి 
యుండు చికిత్సలను చేయవలయును, 

పిర్ర కుతవి ద ధచికిక్స, de 

వితోళకర ళూలో కం క రన్నం వతవిదశా పీత టక ర్ల కూల కం _ర్హవం విది, వజ 
తతేవి ద ధిరోగమునకు పి_్రజకర్ణశళూలకు చెప్పియుండు చికిత్సలను చేయ 

సలయును, 

అధి కర్ణార్శళ్చికిక్స, ఆ 

అర్మోళ్బ చేమ నా సానత్ - 
కర్గర్శస్సు కర్షామ్ళదము యీోరోగములన నాసీకారోగమునకు చెప్పియుండు 

చిక్రిళ్సలను చే నునల మును. 

పిర్ర కర్ణ వి దారి కాచికీశ్స, ధఆా- 

ఆమా ర్ల విదారికౌ, 

కర్ణ విద ధినక్సాథ్యా యథాదోషోదయేన చ, క 
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చిశీక్సృలను దోప పృకోపానుగుణముగ చేయించనలయూును, 

డ్రి పాళిశ్లోహచిక్రిత్స లా 

పాళీకోశే =నిల క్రో త్రళూలవన్నస్య లేపనమ్, 
స్వేదం చ కుర్యాల్స్వినన్నెం చ పాళీ ముద్వర్రయేతత్తిలైః 3౮ 
వ్రీయాళ * బీజయస్ట్యాహ్వాహయగంధాయవాన్వి తై 2, 
త్రత్రః పువ్టీకరై నే పారభ్యంగం నిత్యమాచశేత్ . 9౯ 

పాళీశ్లోహ తోగమయునకు వాత జకర్ష శూలలకు జెప్పియుండునటుల నస్యలేప సిద 

కర్మలను జేయించి నువ్వులు భారవప్వు, అతిమధురము, సెన్నేరుగడ్డ, యనలు వీనిని 

నూరి నలుగు "పెట్టి పిధప ఫుష్టకగములగు స్వేదములచే (చతినిత్య మభ్య ంజనము జేయిం 

చనలయాను, 

అధి కర్భశోహమునకు పుస్టీకరతైలము. థ్రిఆా- 

శతావరీ వాజిగంధాపయంసై వ్రరండజీవనై *, 

బైలం విషం సశీరం పాళీనాం పుష్టికృత్సరమ్. రోం 

పిల్లిపీచర, పెన్నేరుగడ్డ, మనుబాల, ఆముడపువిత్తులు, జీవకము వీనిని సమభాగ 

షపాంచి నూరి నువ్వులనూ నెలో కలిపి నూనెకు నాలుగింత లావుపాలను చేర్చి 

“"తెలపాక విధిగ పక్వము చేయనలయును. ఈ కైలమయు కర్లపాళులకు విశేషముగ పుష్టీని 

కలుగ జేయును 

అరి కర్లపాళీనృద్ధికరతెలము థతా- 

కొలే_న జీవనీయేన తైలం పయని పాచితమ్, 
ఆనూపమాంసక్వాఖే చ పాళీపోవణవర్భ నవ. రం 

అనూపదేశజంతు మాంసకపాయములో జీపనీయ ద్రన్యకల్క_మునుజేర్చి నువ్వుల 

నూనె నూనెకు నాలుగ్గింతలావుపాలు కలిపి విధిపృకారము పక్వముచేసిన యాతైలము 

కర్ణపాళులకు పుష్టిని కలుగంచేయుటయే "గాక వృద్దిని జేయును. 

అరై టీణకర్ల పాలీచ్చే దము, రఆా- 

పాలీం ఛిత్వాఒతిసంట్సణాం శేసాం సంధాయ పోవయేత్, 
మిక్కు.టముగ తయించియుండు కర్లపాళినిఛేదించి కయించకుండు పాళి నొక 

టిగ చేర్చి వృద్ధి చేయ నలెను. 

శ మజ్ఞా, 
ణా 



య) ఉత్తరస్థానము. 

_ అడ యాప్యక ర్భ రోగములు, Od 

యా వ్యేవం తం త్ర కాఖ్యావీ పరిపోకే=_ హయం విధిః, రే 

తం తిక, పరిపోటము అను నీ కర్ణ రోగములు యాప్యంబులు, 

ఉత్పాశే శీతలై శ్లేపో జతాకోహృతకోణి తే, 
క ర్ణోత్పాతరోనమున జలగలచే ర క్షమాక్షణము చేసీ కీత దృవ్యములచే లేపనము 

చేయనలయున, 

-ర్రి ఉ త్చొతకర్లరోగ మునకు జంబ్యాదితేలము, d= 

జం బ్వామ్ర,పల్ల నబలాయ్య్యురో ధ్రతిలోత్సలై =. ర 

సథాన్యామైస్సమంజఫైస్సకదంబై స్పసారిబె కి 
cman యా 

CRI జ జ సెద్ధమభ్యంజనం తలం విసర్బో క్షఘ్ఫు తాని న, రర 

ఉత్నాకమను కర్ణ రోగమునకు నేరేడుచిగుళ్లు, మామిడిచిగుళ్లు, చిట్టాముట్రి, ఆతి 
మధురము; లోద్దుగు, నువ్వులు; నల్లకలువ, పులికడుగు, మంజిన్ట కడిమి, సుగంధిపాల 
వీనిని సమభాగములంగ గ్రహించి నువ్వులనూ నెలో కలిపి విధి పృ కారము పక్వము చేయ 
బడిన తె లముతో నళ్య ంజనమును విసర్పరోగమున జెప్పియుండు ఘృతపానమును 
చేయించవల యును, 

అగ్రి ఊన్మంధరోగచికీళ్ళ. ధిఆా-. 

ఉన్నం ఛే ఒభ్యంజనం కైలం గోధాకర్క_వసాన్టితక్, 
తాలపత్రాశళ్ళగంధార్క_వాకుచీతిలమై ౦ధవై ః, ర 
అప జీ ౨ క సురసాలాంగలీభ్యాం చ సిద్ధం తీళ్టం చ నావనమ్, 
ఎలుక చెనియాకు లేక తాటియాకులు, పెన్నేరుగడ్డ, జిల్లేడు, బొవంచివితులు, 

నువ్వులు, సెంధవలవణము వీనిని సమభౌగములుగ గృహీంచి నూరి నువ్వులనూ నెలోకలిపి 
ఉడుము యండ్రృకాయ వీని కొ, వ్యులను చేర్చి పక్ళముచేసీ ఉన్మంధరోగికి అభ్యంజ 
నము చేయించవలయును. మజియు తులసి, చన్స చర్చ గెడ్డ వీనిని నువ్వులనూ నెలో వెచి 
కాచి యాతైలముచే తీశ్యనస్యమును చేయించవల యును 

గై దుర్విద్ధక క్షరోగచికిళ్స. Drm 

షి జ్య వ దుర్విద్ధే 2..వ్మంత్రజం చ్వామ్రపత్ర, క్యాఖేన సేచితమ్. రజ 
తే లేన పాళీం సభ్య కాం సుళ్ల వ్లైరనమూర్డ యేత్, 
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చూరర్డ ఇనా మంజిస్టాప్రపుం డ్రా వ్వానికోడ్భవై + ర 

మును, నువ్వులనూ నెచ్చే నగ్టిం జనమును చేయించి అతిమధురము, మంజిన్ట, చపౌండ దీక'ము, (కళ్యూరపు బెండ,) వసుక వీనిచూర్ల మును క్ర పట్టి ంచవలయును, అక్క, వాయు విశంగములు వీనితో కాచంబడిన శీలముచే నభ్య జనము చేయించనలయును. 
“అరి షగ్రిల్రేఫ్స్ంక్ర కర్లరోగచికిశ్స, de 

న్విన్నాం గోమయజై ః పిండే రృృహుశః పరి లేహికాక్, 'రో౮ా నిక ” జ్ విడంగసా రై రాలిం పదుర మూ త్రకల్కి శై; 
కట జేంగుదకా8 0జి బీజశమ్యాక వల గాలై!. . లోగా అథ బా 2. భ్యంజనేతై ర్వా కటుకతే లం విపాచయీత్, సనింబప త్ర మరిచమద్ననై న్లేహికావ్రశే, సం పరిలేపహీకయను కిర్హతోగము నకు ఆవుపేడయుంటలచే పలుమారు న్వేదకర్మలను జేయించి (పచ్చి పేడను నిష్పువ వేడిచేసి యాపేడచే గుఖోేన్ల ముగ కాపడకుంబెట్టుట) అడగొ స్పై మూ తృయుతో వా యువిడంగులు నూరి శ్రేవనము చేయనల యును, లేక కొడ్డి సెవితులు, గారవిత్తులు, కొనునవిత్తులు  శేలబెరడు వీనిని ఆడగా మూ త్రముత్రో (అ) 

నూరి లేపనము చేయనల యును, అేక్ష మెకొడి సె విత్తులు మొదలగు వానితోడను చేపాకు, మిరియాలు, మ, ంగపండు వీనితోడన్వు 'తెలమును పకముచేసి యాకటుతైలముచే పరి లేహిక్ర నృణమునకు లేపనము చేయిం చనల యును. 
~ద్రె సద్యళ్ళిన్న కరచి కిక్స. Ya 

ఛన్నం తు క రం శుద్రస్య బంధమాలోచ్చ యౌగికక్షు, ుద్దాస్తం లాగ యేల్ల గ్నో సద్యళ్ళిన్నే నిశోధనక్షు, సాం దెల్టెలు మొదల వానిచే కర్ణపాళి ఛేదింపం బడినవో రక్తమును బై లువెడల నియ్యక చక్క_ల పర్యాలోచించి యౌగికబంధమను కోట్టునుకట్టి విశేచనాది శోధనకర్మ లను చేయించవలయును. 
ఇవి కర్ణ రో గళ స్త్రచికిళ్స (తా 

అథ గృధిత్యా శేశాంత్రం కృత్యా చ్చేదన లేఖనము, 
ని వేళ్ళ సంధిం సుషమం న నిమ్నం న సమున్నత్రమ్, సి అభ్యజ్య నుధుసర్సిర్భా §ం సీచున్ల'ఈా౭. నకుంఠతమ్, 



గరా] ఉత్తరస్థాన ము, 199 

నూక్రే శాగాఢశిధిలం బభ్యా చూశ్షైరవాీరళ. ఎవ 

శొశితస్థాపనై ర్వ 9క్మ్య్యమాచారం వా దిశే తత, 

సవ్తాహాదామృతె లా కం శనై రపనయీల్పిచుమ్. ల 

సురూఢం జాతరోమాణం న్లీష్టసంధిసమస్థిరమ్, 
సువర్థాణం సురాగం చ శనైః కర్లం వినర్ష యేత్. ey] 

తలవెం డ్రుకల నొకటిన చేర్చి కట్టి చెవులను వేధించి దోసుమును వైలిపజచి మరల 
చెవిని హాద్చుతస్క_న లేక సభుముగచేర్చి కసె నెయ్యి వీనినిబూసి ఖండనస్ర్రృమును 

జుట్టి నూలుతో మిపలగట్టిగ మిగులవదులుగ లేక కట్టుకట్టవలయును. | సృణమునుళమింపC 
జేయునట్లి యవమ్టీ మధుక గై రికాచూర్ష ములను బూసి నృణములయందు హీతమెన అన్న 
పొనాదుల నిఫ్పిం చనల యును. ఏడు దినములసపెెని మవ స్రుఖండమునకు నువ్వులనూ నె 
ముబూన్సి మెల్ల మెల్లగ తీసి వేయనలయుకు, చెవులయందు (వృణము శోమించి వెం్యడుకలు 

మొలిచి సంధిసరిగాచేరి ౫ ట్రీగనై శరీరముతో తుల్య మైననర్భ ము గలిగియుండిన సీదపమెల్ల 
మెలగ యాకర మును నృద్ది జేయ నల యును, 

(గి హైప థి 

ఆగ్రి నగ స నర్థనతైలము. థ9ఆా- 

జలమాకసు ఏర్రయంగుపా రజన్య్యా ఇ బ్టహతీద్వయమ్, 

అశ్షగంధా బలాహా _న్వీవిప్పరలీగారస్న పాః, ౫౬ 

మూలం కోశాత్రకా * శ్యఘ్నరూవికాస_ప్పపర్మ జమ్, 
ఛుభుందరీకాలమృ తాగ్భపహూం మధుకరీకృతమ్ ౫౭ 
జంతూకా జలజన్న్మాచ తథా శాబరకందకమ్, 

వల కలె లై, ఖరం పక్వం సై లం మాహిీషం ఫఘృతమ్. ౫౮ 

హస్త రక్వమూత్రేణ పరమభ్యంగాత్క_ర్ల వర్ణ నమ్, 
నొచు,(అన(గా పాచి దూలగొండి, పసుపు. “య్కానిపసుపు, చీన్ఫములక, "పెద్దము 

క పెన్నేరుగడ్డ, చిట్టాముట్టి, ఏనుగు పిప్పళ్ళు, తెల్లావాలు, వీర, గశ్నేర్కుజిల్లేడు, ఏడా 
లపొన్న విరి వేళ్ళు యు కశాలములో స్వయముగ వమృాతిజెందిన చుంచెలుక, తుమ్మెదల 

1 కట్టయలుడిన మట్రిగూడు, జంతూ కా (అనలా అక్క జలగలు, ఇల్లుల్త్ గడ్డలు వీనిని నము 

ములుగ గి పొంచి నూరి బ స్రైనేతిలో కలిపి అందులో యేనుగమూ- త్రము గుజుపు 

నా త్రయ నుస్టలనూ నె వీనిని కలిపి న్ఫుతపాకవిధిగ పక్యముచేసి ఖరపారముగ దించు 
ఇని “మభ్యంజనము చేసిన చెన్రలం నృద్ధిజెందును. 

* కల్ల, 



అష్టాంగవ్యాదయము. [అ 

అగ్రి నాసీకాఖేదచికీక్ళ ర్రితా- 

అథ కుర్యాద్వయస్థస్య ఛిన్నాం శుద్ధస్య నాన్సికామ్, ఫా 
ఛింద్యాన్నాసా సమం షత్రంతత్తులం తత్ కపోలతః, 
త్వజ్య్శాంసం నానికాసన్నే రతం స్త త్రనుతాం నయేత్. ౬౦ 

సీ వ్యేద్దండం కతస్ఫూవాన్థ నేవిన్వా విచుయు_క్షయా, 
నాసావ్ఫేబే చ లిజతే పరిన్తో్యోపరి త్వచకొ. ౬౧ 
కపోలబంధం సందధ్యాన్సీ వే పన్నాసాం చ యత్నతః, 
నాడీభ్యాముర్లి వే వేదంతస్సుఖోచ్చా ససవపవృ త్ర తము ౬9 

ఆమే లేన సికాష తు పతంగమధుకాంజనే =, 

కోతితస్థాపనై. శ్వా నై స్థిస్సుక క్లైరవచూర యేత్. ౬3 

త్రత్రో మధుఘృుతాభ్య క్షం బధ్యా చారికమాదిశేత్, 
జ్ఞాత్వావస్థాంతరం కుర్య్యాత్సద్యో వ్రణవిధింతతః, డర 
ఛింద్యా “దూ భేధికం వాంసం నాసోపాంతే చ చర్మవత్ , 

సీవ్యే _త్తతశ్చసుక్ష క్ష శం హీనం సంవర్ల ద్ధ యత్స్పుని. ౬౫ 

యొసననయస్సుకల వాడును కద్ధ రంముకల వాండువైన మనుజునికి ముక్కు. తెగి 

పోయినచో ముక్కు_కుసమముగ చేద ననోక వత (త్రృమునుఖేదించి యాషత్ర, తే మునకు సమ 

ముగ వెక్సిల్స్ లో ముక్కు_నకు సమీషప ప్రచేకమునందుండు చర్మమాంసమర కపాయము 
కలుగనియ్యక ఛేదించి యచట యాపస్రమునునిచి పిదువుతోగూడియుండు సేవని 
యనుసూదిచే ఇైక్ష్కీ ళను కొట్లనలయాను, పిదప తెగిపోయిన ముక్కును వంకరలేక' 

కోసి దానిపై చెక్కిళ్లలోనుంచి యె త్రీన చర్మమునునిచి మిగుల (పృయత్మముతో 
కుట్టవలయును. పిన్గప శ్వాసము బై లువెడలుటకై కుట్టినచర్మమునకు లోప ప్రదేశమున 

సన్నగనుండు వెదురు బద్దలనునిచి కొంచెము సెకె_క్రేవలయును. పిదప వచ్చిపేగనుండు 
నువ్వులనూ నెను ె చర్మమునకు చరిమి ర క్షదందనము, యస్టీమభుకము, సౌవిరాంజనము 

వీనిచూర్ల ముచేకను ర క్షమును నిలుఫునట్టి సూశ్ర, స్థానమునందు సిరావ్యథవిధ్యధ్యాయ 
ములో చెపుయుండు దన ద్రవ్యముల చూర్ణ మరటేతేను అవచూర్ష మును పృయోగించి 
"తేనె అవు సెయ్యి వీని'నేకముచేసి పూసి నస్ర్రుఖండమ చేకట్టి న్నేవావి భ్యధాగ్థయము లో 
ఇప్పియుండు ఆహారొదులను యిప్ప్ధించనలయును, అనస్థా విశేషమును తెలిసికొని 

సద్యో ప్రణప్రతిషే, బుథమునకు జెప్పెయుండు చికిళ్సలను చేయవలయును, వణము ళమిం 
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చిన పిదప నాసి కానసమిపమునంబు స్వఫావమునకంకు అధికముగ న్న 

చర్మమాంసములను "భేదించి మరల కుట్టనలయును. చర్మమాంసములు నృద్ధికెందక కగ్రీ 
యుండినచో తైలాదులచే దానిని వృద్ధినొ౦దింపనలెను. 

ం్ర సద్యశ్చిన్న నాసి కాచికిక్స. ఈ 

నివేశికే యథా న్యాసం సద్య శ్చేదే=.ష్ట నయం విధిః, 

ముక్కు... తెగినయెడల నాసికను ముందునలె స్పసోనమునం దునిచి ' సెచెప్పిన 

(వుకారము చిక్రిక్సలను చేయసలయును, 

త్రాగ ఇిన్నాస్థచికిక్స Oda 

నాడి యోగాద్వినాష్ట స్య నాసాసంధానవిద్దోధిః. ౬౬ 
పెదవులు తెగినచో నాసాచ్చేదచికిళ్స లో జెప్పిన నాడీయోగముతక్క_. తక్కిన 

నాసాచ్చేదచికిత్సావిధానముల జేయునది. 

ఇది అస్టాంగవృదయమునందలి ఉ_త్తరతం తేమను 
పదు నెనిమిదనయ ధ్యాయము ముగిసెను. 

అ.ఉ, 26 



ల 
శ్రీరస్తు. 

క్ నవింశా ధ్యాయము, 
de, లతలు 

“కాల సా 

ఆన, కర్షరోన వ తి, పధాధ్యాయ _నిమాపణానం తరము (గ్ర తీజ్ఞానుసారముగ 
నాసారోగవీ విజ్ఞానీయాధ్యాయము ₹ చెప స్పంబడుచున్నయది:__ 

నాసారోగ విజ్ఞానియాధ్యాయ ప్రా పారంభము, 
ఇ 
(రాం, అథాత్రో నాసారోగవిజ్ఞానీయం వ్యాఖ్యాస్యాము, 

ఏతి వూ స్మావాంరా శ్రే యాదయో మహార్ష యః, 

కర్ణరోగ (చుతిషేధాధ్యాయ నిరూపణానంతరము సాపికయంగు జనిందురోగ 

ములను తెలియపటచునట్టి నాసారోనవిజ్ఞానీయ మను సీయధ్యాయమును వినరించెదము. 

డు I a py ర నళ్యాయానిలరజో భాష్యాతిస్వష్న జాగ © 0 

సీచాత్యుచ్చోపధానేన వీ లేనాన్వేన వారికా. ౧ 
అత్యంబుపానరమణఛర్జి భాప్బ గి హోదిభిః, 

రుద్దా వాతి” "ల్పణా దోషాః నాసాయాం స్తా పినతాం గతాః, ౨ 
అపు ఖీ ఆద జనయంతి ప్రతిశ్యాయం వర్ధమానం తయ (పదమ్, 

మంచు గాలి దుమ్ము వీనిలో తిగుసలాడుటవలనను అధికముగ మాటలాడుట 

వలనను విశేషముగని, ది ంచుటనలనను రా తు లయందు ని ది  ంచకుండుటనలనకు మిక్కిలి 

యొత్తులేనిదియు లేక ఫడుయె త్తు?నుం డునవయు వైన తలగడమో ద శిరము నుంచుకొనుట 
సలనను అన్య దేళశజల మును పానము చేయుటపలనను ఉదకము నధికముగ శ్రౌగుట నలనను 
మిక్కు టముగ స్తీసంభోగము చేయుటనలనను సమన _దుఃఖముల నణచికొనుటనలనను 
త్రీదోహములు ప్రకోపించి వాతాధిక్య ముతోగూడి ముక్కు నందుజేరి గట్టిగ్ననై కీ నప 

రోగమును కలు? జేయును దీనికి చిక్రిక్స'చే మకయుశే పీక్షీంచినవనోక యరోగము ఇ పుట్టును. 

పేనస సొమాన్యలత ణము తంత్రా న్లరమున నిట్లు చెప్పబడెను:___ 

(మస్తులుద్దోచిత శే స్మా యడా పిత్తాద్విదహ్యూ లే, తదా సృక్పిచ్చిలం నాసొ 

బహుసీంహానకం ్రవేక్, సకజ్ణూదావాపాకంద తంతు వి ద్యాద్ధి పీనసమ్” (శిరమునం 
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దలి మెదడుకు తగిన్షేస్మము సి త్రముచే దపింపబడినయెడ ర క్షముతోగూడి పిచ్చిలం 
బై నశ్లేష్మము నాసారంఫఏములనుండి యేడలేక (సృవించును, అట్టియెడ దురదయు మం 
టయు కల్తి పుండగునుం దీనిని పీననమనియొదరు. అనిభానము.) 

తృత్ర వాకాత్స )తిశ్యాయే ముఖకోహపో భృశం తవః, 3 
ఘా/శోపరోధ నిసోదదంతశంఖళిరోవ్యథాః, 
కీటకా ఇవ సర్పంతి మన్య తే పరితో భవా. ర 
స్వరసాదళ్సి రాశ్సాకళ్ళిశిరాచ్చకఫ స్రుతి, 

వాతేమువలన జనించిన పీనసరోగమునందు నోళెండుట్క మిక్కిలి తుమ్ములు 
గలుగుట, ముక్క_డచీకొనుట, ముక్కు_లో పోట్లుకలుసట్క, దంతములు కణతలు శిరము 
వీనియందు నొప్పికలుగుట, కనుబెౌములకు నలు పక్కల (క్రీములు నసంచరించునటు లుం 
డుట, స్వరవోనికలుగుట, చల్లగ స్వచ్చముగనుండు కఫము ఇెడలుట, చిరకాలముమోద 
పాకమును జెందుట ఇవి కలిగియుండును. 

వారి పి త్రజపీనసరోగలవమ ణము. dm 

పిత్త తృృస్టైజ్వరఘా?ణవిట కాసంభవ భమాః, సో 
లో sy ఎ వ్ర ల బటు ం నాసాగ్ర పాకో రూత్ వ్షస్తాన్రువీతకఫస్రు తిః, 

పిల్తీమునలన జనిందిన పీనసరోగమున దప్పి జ్వరము ముక్కుునందు పొక్కులు 
నర ముముక్కు_కొనయందు చృణముజనించును. మ టియు నెబ్బగ పచ్చగ ఉసప్పముగ రూత్న 
నుండు కఫమువెడలును, 

అరి కఫజపీనసరోగలక్షణము. రిఆా- 
కఫాత్కానసోఒ రుచిశ్శ్వాసో వమధథున్తాత్రగారవకొ. క 

శ న క జ ఇద శభ Do మాధుర్యం వదనే క ౦డూన్స్ని శుక్ల ఘనా స్తతః, 
కఫమునలన జనించిన పీనసరోగమున కాసము అరుచి, శ్వాసము, నాంతి, శరీర 

రుత్వము నోటియందు మాధుర్యము శరీరమునందు. దురద తెల్లగ గట్టిన స్నిగ్ధమున 
ఎండు కఫమువిడలుట ఈలక్షణములు కలిగియుండును, 

ఒప సర్వజోలత వై స్పై వరక స్మాద్వ ఎ్రద్ధి శౌంతిమా కా. ౭ 
శ్రీదోహమయుపలన జనించిన పీనసరోగమునందు పెచాతాదులకు వేరు వేర జెప్పిన 

రసరోగలతఇములన్నియయు. కలిగియుండును. అవి అకారణముగే నృద్ధి జెంది మరల 
మించున్ను | " 
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గి ర_క్షజపీన సల క్షణము. de 

ఇ ఠి 9 దుష్టం నాసానసిరాః ప్రాహ ప్రతిగ్యాయం కరోత్యసృక్ , 

ఉరసన్సు ప్త పతా తామ్ర,నేత్రత్వం శ్యాసపూతితా. ౮ 

కండూ శో ఇ) ల్రాతునాసాసు వీ వీతో రకం చాత్ర లత,ణమ్, 

రక్తము దుష్టమె నాసికయందలి సిరలనుడేరి పీనసకో న మును కలుగజేయును, 

దీనియందు రొమ్మునొస్పి "నీ తృములయం 'దెరుపుసర్ల ము దుర్దంధయు_క్షమెన శ్వాసము, 

చెవులు, నేత్రములు, ముస్క_ వీనియందు దురద, పి_శ్తజ పీనసమునకు చెప్పియుండు 

అతమణములు కలిగియుండును, 

-ాఆ(ర్రి దుష్ట్రపీన సరోగలశ ణము. bear 

సర్వ ఏన ప్రతిశ్యాయా దుస్థ'తాం యాంత్యు వేవీ ఆః, గ్ 

యథోకోసద్ర, వాధిక్యాత్స్ ససశ్వంద్రియతాపనః, 

సాగ్నీసాదబ్వర శ్వాస కాసోరూ పార్శ్వ వేదనః, ౧౦ 

కుష్టత్థకస్నాద్బనుకో ముఖజార్ష ౦ధ్యశో ఫకృ్ళత్, 
నాసికా శ్లేదసంశోహశుది రి రోధకరో ముహుః, ౧౧ 

పూయోపమా వనితా ర _కగథితా నిన్నసంతు సు,తిః, 

మూార్భంతి చాత్ర కృముయో దీర్భని ్న గని సీ తాణవి, ౧-9 

బినచెప్పిన పీనసరోగములకు చికిత్స జేయక యుెపేశ్నీంచిన యవి దుష్ట్రంబులగు 

ను. అపుడధికోప ద్ర నములు చతురాదీం ద్రియములయందు విశేషతాపము, ఆగ్నిమాం 

ద్యము, జ్వరము, కాాసము, కాసము, రొమ్మునొప్పి, పక్కాశూలలం కలుగును. ఇది 

దుష్టపీనసమనబ డును. కారణము లేకయే పలునూరు సృద్ధిబెందును. వముజియు. దీనిలో 

నోటియందు దౌర్షంధ్యము వాపుకలుగును, ముక్కు.లయందు -చీమిడికారును. నాసీక 

యందును నాసికా ద్వారము లడచికొనును. చీమునలె తెలుపువర్ధమునల దిగ రక్తముతో 

గూడినదిగనుండు శ్లేష్మ స్రావము కలుగును, , నిడుపుగ నున్నగ తెల్లగ అణువునలెనుండు 
నవిగనుండు శ ములు విశేహముగ జనించును 

రై పక్వపీనసరోగలక్ష ణము, de 

పక్వలింగాని తేమ్వంగలాభువం కవధోళ్ళమః, 

శ్లేప్మా సచిక్కణః వీత్రో జ్జునం చ్ రసగంధథ యో, ౧౩ 
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శరీరము లఘువుగనుండుట, కాసయు శమించియుండుట్క, పను పువర్ల ముగ గట్టిగ 

నుండు శ్లేష్మము వడలుట, రసగంధజ్ఞానముగలుగుట ఈలవణములు. పక్వము జెందిన 
నసరోగమునందు కలిగియుండును, 

ఆం తమవధుకోగలవమణము, ధియా 

తీళ్ణఘా9శోప యోగార్క_రళ్ళి సూత్రతృణాదిభిః, 
వాతకోపీభిరనై పర్వా నానికాతరుణాస్థిని, ౧౪ 

విభట్లి'తే ౭_నిలకి క్రుద్ధో కద్ధళ్ళృంగాటకం వ్ర న, జేత్ , 

నివ్ఫత్తే "ర్త కురు తేఒల్యేస్థం క్షపభుం స స స భృశం కన “య్యా 

'కారముగనుండు మిరియాలు మొదలగువాని నాఘాగిణించుట, నూర్యరశ్శ్మి 

నూలు తృణము మొదలగునవి, వాత పృకోపకరములై న వస్తువులు వీనిసంబంధము నాసిక 

యందలి తరుణాస్థ్రికీ కలిగినచో వాతము 'సృకోపమును జెంది అడ్డగింపబడి క్ళంగాట'కా 

స్ధ్ని చెరచును. ఆది మరలి నచ్చునపుడు మిక్కుటముగ తుమ్ములను కలుగజేయును 

తృునథునన బడును, 

అరి నాసి కాళోపరోగలమీణము. రతా 

శోషయేన్నాసికాస్రోతః కఫం చ కురుతే ఒ.నిలః, 
శూకపూర్తాభనాసాత్వం కృచ్చా )దుచ్చ సనం త్రతః. ౧౬ 

స్స ఎ్రతో సౌ నానసికాశోవఃం 

వాతము ప్రకోపించి నాసి కాద్య్వారమును కఫమును శోషీ ంపజేయును, చానినలన 

నాసీకమునందు ముంగ్లుంశునటు లుండును. కడుకష్టముమోద శాానమువెడలును, ఇది 

నాసీకాశోహమని చెప్పయడును, 

అరి నాసొనావారోగలతణము, ఆకా 

నాసానాహేతు జాయే, 

నద్ధత్వేమివ నాసాయాః నేవ్మరుట్ధేన వాయునా. ' ౧౭ 

నిశ్వాసోచ్భా ఏససంరోధాత్సో తనీ సంవృ తే ఇవ, 
నాసానాహరోగము జనించియుండిన యెడల ముక్కు బంధించినట్టుండును. 

'ఫముతో వ్యా _ప్రంబైన వాతముచే నిశ్వాసోచ్చా పసములు నడ్డగింపబడుటనలన నాస్స్ కో 

గార ములు చూయబడినట్టుం డును, 
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=శప్రు(ర్రి ఘా9ణపాకోరోగలక్నుణము. థఆా- 

చేన్నాసాపుకే ప్ త్తం త్వజ్యాంసం దాహశూలవత్ , ౧౮ 

ఘా/ణపాకః. - 

పీర్తీము నాసికాద్వారమునందలి చర్మమాంసములను 'పాకముజేయును, దాని 
వలన చాసికము నందు మంటమాలలు కలుగును, ఇది ఘా9ణపాక' మనంయబడును, 

ప 
స 

అరి ఘణ సానరోగలక్నణము. రిఆా- 

స్రానస్తు తత్సంజ్ఞ న్ గవ్మసంభవః, 

అచ్చ జలోవ మాం జస్రం విశేషాన్ని శి జాయ శే. ౧౯ 

ముక్కులో చేష్మమునలన స్వచ్చయుగ ఉదకముతో తుల్యముగ నుండుస్రావ 
'మెల్లప్పూడం కలుగును. ఇది విశేషముగ రాత్రులయందు కలుగును. దీనికి ఘణ స్రావ 

నును పేరుగలదు. 

అర్ర పృవృద్ధపీననల క్షణము. da 

క్ఫః ప్రవృద్ధో నాసాయాం రుధ్వా సో తాంస్యపీనసమ్, 
కర్య్యాత్స ఘుగ్టురం శ్వ్యాసం వీనసాధిక వేదనమ్. 20 
అవేరివ స్రవత్యస్వు ప్రశ్రీన్నా తేన నాసికా, 
అజస్రం పిచ్చిలం వీత్రం పక్వం సింఘాణకం ఘనమ్. ౨౧ 

కఫము నాసికమునందు సృద్ధి జెంది స్రోతస్సుల నడ్డగించి పీనసరోగమునకం కు 
నధిశములగు నుష్పదృపములు కలదియు గుజ్జుగుజ్జుమును ళబ్బముతో గూడినదియునగు 
క్వాసమును కలుగజేయును. మేకముక్కులో' కారుచుండునట్టు చీమిడి జిగటగ పసుపు 
వర్ష ముగ పక్వముగ గట్టిన నెల్లస్వ్రుడు కారుచుండును, 

_శప్రూ(గ్రి దీ ప్రిోగలతమణము. ఈ. 

అల జప అట ర్తేన నాసాదగ్గేన చాహ్యాంతస్స్పర్భనాసహా, 
భ వద్దూ మోప మోచ్చ్వాసా సా దీ ప్పి రృ హతీవచ, ౨౨ 

దుష్టర కృముచే నాసికము బావ్యూభ్యంతరముల స్పర్శను సహించలేనిదిగ పొగ 

నలెనుండు శ్వాసముతో గూడినదిగ నుండును. దీనికి దీ ప్పియని పేరుగలదు, 
అరి పూతినాసరోగలవమణము., రి 

'తాలుమూ లేమలై. ద్షసెర్నాపతో ముఖనాన్సీకాత్ , 

శ్లేప్మా చ పూతిర్ని ర్గచ్ళేత్సూతినాసం నదంతి తమ్, ౨9 



తొలు (లోదౌడ) మూల పృదేశమునందు దుస ంబులై యుండు వాతాప్ దోష 

ములచే సనోటినలన దుగ్గంధయు క్ర మైన కఫము నాసికాద్వారమున దుర్గం ధయు క్ర మెన 
వాతము వెశలును, దీనిని వూతినాసరోగ మనియె దరు, 

అర్ర ప్రూయర క్షరోగలక్షణము. ధిఆ- 
నిచయాదభిఘాతాద్యా పూయాసృజ్నానికా సృవేత్, 
తత్పూయర క్రమాఖ్యాతం రిరోదాహారుజాక రమ్. ౨ర 

సన్నిపాతమునలన గాని ఆఖిఘాశమువలన గాని చీముతో గూడియుండు ర క్షము 
నాసీకయందుండి (స్కవిందును. ఇది ప్రూయర క్షరోగమని జెప్పబడును. ఈరోగమువలన 
శిరమునందు నొప్పి సం రీ కలుగును. 

అరి పుటకరోగలకుణము. థిఆయా- 

వీ_త్త రేప్మావరుద్ధో౭_౦తర్నాసాయాం శోషయేన్నరుత్, 
కఫం సళుమ్మపుటతాం ప్ర ప్రాప్నోతి పుటకంతు తత్. లి 
వాతము పీ క్రశ్లేష్మములచే నద్షం షడ్. నాసిక లోభాగమునందలి కఫమును 

శోషింపజేయును. ఆకఫము యొండి యుంటగనగును, దీనిని పుటకమనియె దరు. 
-శభ్రుగ్రె నాసి కార్నాదిలక్నము. de 

రో ఒర్భుదాని విభ శకేద్దోవలింగై ర్యథాయథమ్, 
సె్వేవు కృచ్చా 9చ్చ గసనం వీనసః ప్రతతం తని. ౨౬. 
సానునానికవాదిత్వం పూతినాసశ్శిరోవ్యథా, 

నాసి కార్భస్సులను నాసికార్భుదములను వాతౌదిదోష. లక్ష్షణంబులనే వాని 

వావి భేదములను తెలిసి కొ ననలయును. నాసికార్శ నాశికార్చుడ రోగములయందు కడు 
గస్ట్ర ముమిద శ్వాసమువెడలును. పీనసము ఎల్లప్పుడు కాసము ముక్కుతో మాటలా 
డుట నాసికయిందు దుర్చంభము తలనొప్పి యివి కలిగియుండును. 

(గ్ర యాష్య పీనసము . Ode 

అష్టాదశానామి త్వేపూం యాపయేద్దుష్ట లేపనమ్, ౨౭ 
శెనచెప్పిన పదునెనిమిది పీనసరోగమలలో దుష్టవీనసమను రోగ మసాధ్యం 

బగటనలన యాప్యంబుగనుండును, 

ఇది ఆహైంగస్ఫాదయమునందలి ఊఉ శరతం తే మను లు ఆని లల 
పందొమిదసయ ధ్యాయము ముగ్గిసెను, 

కర్రి రమ్య . re 
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శ్రీరస్తు, 

౨౦ శాధ్యాయ ము, 

జాలక _ైవ్ర బంద 

అన. నాసారోగవిజ్ఞానీయధ్యాయ నిరూపణానంతరము వాని చికిత్సలను తెలియ 
పజచుటకై నాసాకోగ పృతిషేధాధ్యాయము చప్ప(బడుచున్ఫ యది! 

గా అ క్ర ( న సారోగ' ప్రతి ఎధాధ్యాయ ప్రారంభము, 
సూ, అథాతో నాసారోగ ప్రతి"పీధం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

వతి వొ స్మాహురాలే యాద ఇమా మహార్గ యః, 

నాసారోగవిజ్ఞానీయాధ్యాయ నిమాపణానంతరము నాసీ కాద్యారములందు జనిం 
ఇడి పీనసాది రోగచి కిత్సలను తేలియటజచునట్టి నాసి కారోగ (మ్రతిచేధమను నీ 
యధ్యాయమును వివరించెద్దము. 

అధి పీనసరోగ సామాన్యచికిక్స. రిఆా- 

సళ్వేమ విననేప్వూడా నివాతాగారగో భవేత్, 
న్నే వాన స్వేదవమనభూ మగండూవ.ధారణమ్,. ౧ 
వాసో గుఠూస్ట్రం శిరసస్సుఘనం పరి వేస్టనమ్, 
లఫ్వున్లులవణం న్నిస్ధముష్షం భోజనమద్రవమ్. ౨ 
ధన్వమాంసగుడథ రచణక త్రికటూత్క_టమ్, 
యనగోధూ మభూయిష్థం దధిదాడివముసాధితమ్, 3 
బాలమూలకజో యూూవః కుళుణ్ణ్ త్ల పూజితః, 
కవోప్టం దళశమూలాంబు జీర్తాం వా వారుణీం వీ బేీత్. ర 
జి'ఘే?చ్చోరక తర్కారీవవాజాజ్యుపకుంచి కాం 

పీనసరోగము లన్ని 6టీయందును తొలుత రోగిని గాలిలేని గృవాములో నుండు 
నటుల చేయనలయును, మటియు వానికి స్నేహపానము స్వేదకర్మము సమనము ధూమ 
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పానము గందూసగధారణము వీనిని చేయిం చవలయును. సరువుగను ఉస్గముగను నుండు 

సట్టువ్యస్త్రుములు శాలునలు వీనిని శిరమునకు గట్టిగ చుట్టుకొ నునటుల చేయ నల యును? 

ఉప్ప పులుసు. స్వల్పముగ చేర్చయిడినదియు ఖృతాదిస్నేవహామలతో గూడినదియు 
(ద్రవముకానిదియు ఊప ముగనుండునదియు _నైన భోజనము నిసప్పించవనలయును. జాంగల 

దేశమాంసము, బెల్లము, ఆవుపాలు, సెనగలు, త్రికటుకములు యివి అధికముగ చేర్చం 

బడిన యవాన్నములను నోధూమాన్నములను "పెరుగు దానిమ్మపండు వీనితో. బక్వము 
చేయయబడిన కాకోయులను, లేతముల్లంగ్షికట్టును ఉలనలకట్టును ఇప్పించసలయూును. సుఖో 
వ ముగనుం డు దళశమూలక పౌయమునుగాని పాతదిగనుండు వాగుణియను మద్యమును 

"గాని పానము చేయించనలయును. కచోరములు, తక్కృ_లి, వన, జీఅశట్ల, నల్ల జీలకజ్లి వీని 

నాఘా9ిశింఫల జేయనలయును, 

అధి పీనసకోగమునకు వ్యోహెదిటికలు, అతా 

వ్యోషతాళీసచవికాతి త్తిడీకాన్లు వేతసమ్. సి 

సాగ్న్యజాజీద్విపలికా తగలాప త్ర పాదిక మ్, 

జీర్ణాద్దుడాత్తులా నేన పశ్వేన వటకీకృతమ్. 

వీనసశ్యాసకాసభ్నుం రుచిస్వరకరం పరమ్, 

(త్రీకటుకములు, తాళిసషత్రి, చవ్యము; చింతపండు, ఫుల్లప్రబ్బలి, చి తృయాల 

ము, జీలకోజ్టి యివి దినుసుకు రెండుపలములు. అవంగపట్ట, ఏలకలు, జాపత్రి యివి 

దినుసుకు ఒకపలము. వీనిని ఏబదిషలముల పాత బెల్లముత పక్ళముచేసి గుటికలు చేయ 

వలయును. ఇది పీనసము, శ్వాసము, కాసము వీనిని పోంగొట్టును. రుచిని పుట్రించునా, 

కంఠస్వరమును చక్క_వరచును, 

అరి పీనసరోగమునందు ధూమపానము. థితా- 

శతాహ త ఇృలామూలం నో స్పినౌశకై_రండబిల్వజమ్. ౭ 

సారగ్యధం ప బేద్దూమం వసాజ్య మదనా న్వితమ్, 

అథవా సఘృ'తా౯ సక్తూక్ కృత్వా మల్లకసంపుకేు. ౮ 

సదాప, అవంగపట్ట, చిట్లాముటి, దుందిలపువేళ్లు, ఆముదపు చెట్టువేళ్లు, మారేడు 

వేళ్లు, శేల వేళ్లు, కొన్వ: ఆవునెయ్యి, మ ౦ంగపండు వీనిని నిష్వులోన చి యాధూము 

మును పీల్చవలెను. లేక గుడ్డ సంపుటమునందు నేతిలొన సక్తుశ్రలను చేర్చి యాధూము 
మును పానము చేయించనలయును, 

అండ, 27 
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అధి పీనసరోగమునందు నర్జ నీయములు, థిఆా- 

Fy త్యజేత్సా చనం శుచం శ్రధం భృశం కశేయ్యాం హిమం జలవ్ 

కీనసరోగయు 'గలవాండు శిరస్వానము, శోకము, కోపము, విశేషని ద్ర; వీరో, 

కము వీనిని వర్థి పనల యును, 

అధి వాతవీనసచికిర్స, అతా 

వీ బేద్వాత ప్రతిశ్యాయే సర్పిర్వాతఘ్నసాధితమ్. ॥ 

పటుపంచక నిద్ధంవా విడార్యాదిగ జేన వా, 

'స్వేదనస్యాదికాం కుర్యాత్ చికి త్సామర్జి తోదితామ్. ౧06 

వాతమునలన జనించిన పీనసరోగమునందు వాతహరములగు సన్నరాష్ట్రము ముద్ద 

అయిన ద్రవ్యములతో పక్వము చేయయుడిన ఘృతమునుగాని, లేక మైంధవలవణమః 

మొదలగు వైదువిధములయిన అవణములతో పక్యము చేయబడిన ఘృతమును గాని విదా 

ర్యాది గణ ద్రవ్యములతో పక్టయ చేయ (బడిన భుతమును గాని పానము చేయించ నల 

యును. ఆర్జిత వాతమునకు జెప్పియుండు న్వేదము నస్యము మొదలగుచికీత్సీలను చేయించ 

వఖ యును, 

~ఉపుర్రి ఫీ త్రేజర కజపీనసరోగచి కీక్స da 

పి త్తరకోళ్ణ యోః వేయం సర్పిర్శధుర క్రై శృృతమ్, 
పరిసే.కాకా ప్రబేహాం శ్చ నీత కుర్వీత నీతలాక, ౧౧ 

పి త్రమునలన జనించిన పీనసరోగమునందును ర క్రమునలన కలిగిన పీనసరోగము 

నందును మధుర, దృ స్యములతో పక్షముచేయంబడిన ఘృుతమును పానము చేయించనఅ 
కక జాట్ జో జ జ ను యును. శీతవీర్యముగల (దృ వ్యములతో పరిషేకప, దేహములను చేయించ లయు 

అరి పీ త్తీజాదిపీనసములకు నానన'తైెలము. థిఆజ 

జ్ ఎ ప SS 038 ధవత్యే క్రి ఫలాశ్యామా శ్రీ పరీ యఫ్టి శ క 0 

శ్నీ-కే దశగుణే శైలం నావనం సనిశెః పచేత్,. ౧౨ 

నువ్వులనూనె యొకభొగము దానికి పదింతలు ఆవుపాలు వీని నొకటిగచేర్చి దాని 

లో చండ పట్ట, (త్రిఫలములు, నల్ల సుగంధిపాల, తక్కెడ పీల్చనలెను. అతిమధురము; 

మారేడు పసపు వీనిని సమభాగములు గహీింది కల్కముచేసి కలిపి తైలపాకవిధిగ 

సక్య్వము చేసి పి తజ ర _క్టజ పీనసరోగములయందు నస్య ము చేయించసలయును, 

* తిల్వనై 8. . ఖ్ 



(తతా ౨౨౦.) 4 త్రరస్థా నము, oN 

-_ఆం కఫజపీనసదికిక్స రితూ 

కఫజే లంఘనం లేపః శిరసో గెరసర్ద పైకి, 

సతారం వా ఘృతం పతా వమేతల్సిప్టై స్తు నావనమ్. ౧౩ 

బస్తాంబునా పటువో్య్య ప వేల్ల వత్సకజీరనై . క 
కఫమువలన జనించిన పీనసరోగములకు అంఘునము చేయించనలయును, తెల్ల 

ఆవాలను నూరి శిరమునకు పట్టు వేయనలయును. ఆవునెయ్యిలో యనకారమును చేర్చి 

సమనము చేయించనలయును.. (త్రికటుకములు, మైంధసలనణము, వాయువిడంగములు, 

కొడిసెవిత్తులు, జీలకజ్ఞి వీనిని నజజ్ఞమా త త్రముతో నూరి నస్య ము'చేయి ౦ంచవలయును, 

కర్రి సన్నిపాత పీనసదికిత్న, en 

క్ర టుతీమ్లైగ్థ గృకైర్న ర్నమై సి కబలై స్పర్వజం జయీత్ , ౧ 

నన్ని పాతమువలన జని చిన పీనసరోగమునకు కటువుగ సీక్షముగనుండు ఘృత 

మును, పొనమునకును, నస్యమునకును, కబల్మగృహమునకును ఉపయోగించవలెను. 

-అం గుష్ట్రపినస శమనసోపాయము రతా. 

యత్మ్మక్రిమి క్ర కమం కుర్వక్ యాపయేద్దుస్టవీనస సమ్, 

దుష్ట్రపీనసకోగమునకు యత్మురోగ చికిల్సలు ,క్రిమిరోగ చికిత్సలు చేయించిన 

తతా్య_లమునకు మ్యాత్సము శేమనము నొందును. ఇది యాష్యంబగుటవలన నిశ్శేషముగ 

నివ_ర్రింపనేరదు, 

వో పోరుబూక  క్రిమిజిద్దారుమూ ద్రిగ దేంగుదమ్. ౧౫ 

బారా కలీజం త్రివృతా. సిద్ధార్థః సూతినుత్స్య్యకః, 

అగి ప ముంధథస్య పుష్పాణి సుక ప్ర ఫలాని. చ, ౧౬ 

అశ్వవిడ్రసమూ తాభ్యాం హా నమూ ల్రే చై కతః, 

తి మగర్భాం కృతాం న్వు రిం ఘూమఘా)సాన్యతు కీ బేత్ . ౧౭ 

త్రీకటుకములు, ఆముదపువిర్తులు, వాయువిడంగములు, డేవదారు, ఆతినస, 

ఇెంగల్వకోష్టు, గాశెపండు, నంగవిత్తులు, తెగడ, తెల్లా వాలు,పూూతీమత్స కము (అనంగా 

చౌనుగు,, కూర నెల్లివ్రూలు, గో(గువి త్రులు, మునగ విత్తులు సీఫిన్సి గుట్టిపు. విస్టా సము గుణ్ణి 
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పుమ్యూత్రేము ఏను(గుమ్మూ త్రము వీనితోనూరి తెల్లపట్టుగుడ్డలోనుంచి వర్షిజేసి యాన 

ధూమమును నోటిచేశతను ముక్కు_చేతను పీల్చునట్లు చేయించ నల యును, 

ప్రి తృువథురోగచికిత్స. థఆా-- 

మషమవథా పుటపాకాఖ్యే తీ ప్రధమనం పింతమ్, 
Qe 

కృసభు (తుమ్ముల) రోగమునందును, పుటపాకరోగమునందును  తీజ్లములగ 

ద్రున్యముల చూర్ణ ముజేసీ నాసారంఛిములచే పీలంవవలెను. 

అధి తనథురోగమునకునస్యము. యా 

శుంఠీకుష్టకణా వేల్ల ద్రా వొకల్కకపాయనత్ . ౧౮ 

సాధితం టేలమౌాజ్యం నొ నస్యం తవపుటప్ర పణుత్ , 

శుంఠి, చెంగల్వకోస్టు, పీ పిప్పళ్లు, వాయువిడంగములు, ద్రాత వీనికల్క_క పాయ 

ములలో నువ్వులనూ నెను గాని ఆవునేతిని గాని కలిపి సక్యము చేసి నస్యము చేయి 

చిన తన ఫుటపాకరోగములు హరించును. 

-అ౦ం నాసాశోహరోగచికిత్స. రతా 

నాసాశోసే. బలాతేలం పానాడా భోజనం రసైః, OF 

న్నీగ్గో భూమ సథా 'స్వేదో నానానా "హౌజఒప్టయం విధిః, 

నాన కోపదోనమునందు బలాలైలనును పొనన స్యాదులయం దుహయో గి ంచన 

యును. మాంసరసముతో నాహారము నిప్పించవలయును. స్నిగ్ధమైన ధూమపాన న్వే! 
కర్మలను చేయించనలయును, నాసాొనాహరోగమున ౦ధును ఈచికిత్సల నే చేయిం? 

నల యును, 

అగ్రి నాసాపాకాదిరోగచికిక్స. తా 

సాశే దీపై చ వి త్రఘ్నుం తీశ్లం నస్యాది సంస్తుత, 96 

నాసాపాకము దీ ప్తి అను సీరోగములయందు పి త్తవారచికిత్సలను చేయిం+ 

సలయును. నాసా స్రావమునందు &ీళ్ల నస్యాదులను చేయించనలయును, 

అర పూతినాసాదిరోనచికిర్స. ఆ 

కష్టవీనసవత్పూతినాసావీనస యోః క్రియా, 
ప్రూతినాస పీనసరోగములయందు కఫజపినసమునకు చెప్పీయుండు చికిళ్సలన 

చేయి ంచసలయును, 

అగ్రి పూరినాసొదిరోగములకు నస్యము. థఆజా 

లావూక రంజనురిచ వేల్లహింగుకణాగుడై ః, oo 



తరి.) ఉత్తర్ స్థానము, UE; 

అవిమాత్రృద్రు,తై ర్నస్యం కారమే ద్యమనే కృతే, 
చుప్రూలినాస వీనోసరోగములయందు వమనముచేయించి లక్కు, శ్రానుగు, మీరి 

యాలు, వాయువిడంగములు, ఇంగున్క పిప్పళ్లు, బెల్లము వీనిని మేక మూ తృముతోనూరి 
నస్యము చేయించనలయును, 

అరి ఫూతినాసౌదిరోగములకు శిస్రబీజాదినస్య తైలము. Oe 

శి గుసింహీనికుంఛానాం వీజై స్స్పవ్యోషపైంధవై 8, ౨౨ 
ఖగ అధు గు "మ జగ 2 స వేల్ల సురస స్తైలం నావనం పరమం హితమ్, 

మునగవిత్తులం, వ్రాకడువిత్తులు, దంతివిత్తులు, త్రికబుకములు  ైంధవలవన 

ణము వాయువిడంగములు, తులసి వీనిని సమఫాగములుగ (గ్రహించి నూరి నువుగల 

నూనెలో కలిపి పక్వముచేసీ నస్ఫముచేయించిన వూతినాస పీననరోగములు హరించును, 

అర్ర పూయర క్రరోగచికిత్స. ఈ 

పూయర శే నవే కుర్యాద, కృవీనసవత్క యామ్, ౨౩ 
ఉం అతిప్రవృ ద్ధే నాడీవత్ _ 

వూయర కృ రోగవుపుడే జనించినదిగనుండిన రక్తపీనసమునకు చవెప్పియుండు 
నటుల చికిక్సృచేయనఠఅ యును. పెరోగము జనించి బహుకాలమై వృద్ధి జెందియుండిన 

నాడీ ప్రణమునకు చెప్పియుండు చికిత్సను చేయవలయును, 

జారి నాసార్ళో౭౬రు దచికిత్స. de 

దగ్చేప్వర్నోఒఒర్చు దేవు చ, 

నికుంభకుంభ సింధూల్ల మనోహ్వాలవణాగ్నీ వై ౨, 9౪ 

రాం క rs కల్కి తె రృతమధ్వ క్వాం ఘా)ణే వర్సిం ప్ర వేశయేత్ , 

శ గ్రా, సదినాననం మాత్ర, పూతినాసో2_ వీ తం భజేత్ , ౨౧4 

నాసార్శస్ఫురోగ ముల ౦దును నాసార్చు దరోగములయందును దావాకర్మను 

చేయించి దంతివేళ్లు, తెల్ల తెగడ, సెంధవలనణము, మణికిల, వారిడళము, పిప్పళ్లు, 

చితృమాలము అనువానిని నూరి వర్తిచేసీ "సెయ్యి, తేస వీనిలో తడీపి నాసీకాద్యార 

జ లి ణీ (| మ నాల జో ములయందు చృవేశింపంజేయనల యును, ప్రాతి నాసరోగముగలవానికిని శి గ్రా పదినస్య 

మును చేయిం చనలయును, 

ఇది అపా ంగహృ దయమునం దలి ఉ కరతం త మను 
లు ఎని లో 

ఇరునదియ నయ ధ్యాయము ముగ్గిసెను, 

“ఏతా 



న్ ఎస * 

(అ 

అవు నాసారోగ ప్రతిషేధాధ్యాయ నిరూపణానంతరము.. ముఖరోగమాలన 

శెలియపబిచునట్టి ముఖరోగ విజ్ఞానీయాధ్యాయమా చెప్ప(బడుచున్న యది" 

ముఖరోగ విజ్ఞాసీయాధ్యాయ 
ప్రారంభ ము, 

తష 

ఇ మః 

సూ అథాతో ముఖ గవి్షాన
ం వ్యాఖ్యా సాన , 

ఇగ 
అట్ల క, 

ప్రతి హ స్మాహురా త్రేయాదయో 
మహార్షయ 

నాసారోగ ప్రతిషేధాధ్య్రాయము జెప్పినపిదప ముఖములో (అనంగా నోటిలో) 

జనించు రోగములను తెలియపజచునట్టీ ముఖరోగ విజ్ఞాన నును సీయభధ్యాయమును విన 

రించెదము, 

ముఖమున ఓన్భ పృభ్ళతి ప్రాక్కాకలకా 
న్ముఖహ్"” ఆను ప్రమాణమునుబట్టీ 

జదవులు మొదలు కుత్తుక కంక మునరకుంగల ప్రసయసము
నకు ముఖమనిటేరు. అట్టి ముఖ 

మున "పెదవులు దంతములు దంతమూలఅములు తాన్రలు మున్నగు నసయపములం గల్లు 

గ్రోనములు ముఖరోగములు. అట్టిరోగము లీయధ్యా యమున -జీరువేరలతమణములతో 

నివరింపంబడును, 
అరి ముఖరోగోర్చ త్తికారణము, ఖయా- 

మత్స కామా రిస నారాహాపిశితొ
మక మూ లకమ్, 

మాపషసూపదధితీరసూ శ్రేమరసఫాణితమ్. ౧ 

అవాకృయ్యాం చ భజతో ద్విపతో దంతభాననమ్; 

ధూ మచ్చర్థ నగంశూపానుచితేం చ సిరావధమ్. 9 

గ్రుద్దః శెహ్మోల్బణా దోషాః కర్వంత్యంతర్చు ఖి గదాక్, 

మళ న్టిములు  బనుము పంది వీనిమాంసములు, పచ్చిముల్ల 6గి ఉద్దిపప్పు చ్పరు 

"ఇ పాలు కలి చేయయిడెనసూపము చెటుకురసము ఖండశర్క-_ర వీనిని భుజించువారు 

గను బోర్శ పరుండువారుగను దంతభావననమును చేయని వారుగను ధూమపానము వమన 

కర్మ గండూహము సిరా వేదము సని చేయించు
కి నక యుండువారుగను ఉండుమునుజొ 

ఇక వాతాదిదోసములు కసిఠయునై గ్లేహ్మ్రధిక్యముతో నాడి నొటి sw అ కోస 

లోపల పలాలిజంగ 
wre గా శా 17 
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లైన రోగములను కలుగజేయును, ముఖరోగము లలో ఓప్పజరోగములు పదునొకండు, 
అందు; =. 

అర్ర ఖండౌస్టరోగల క్షణము. థఆా- 

తత్త ఖండ్ స్ట ఇత్యుకో వా తేనోష్టో ద్విధా కృతః, 3 
వాశేము "పెదవులనడుమ రెండుగాబెల్పును. ఇది ఖండౌస్టరోగమనయు డును, 

జుర్రి వాతజే"స్టరోగలవ్షణము. ఈ 

ఓప్టకోచే తు పవనాత్ _స్తఎస్టై నోష్టో ముహారుజ్రా, 

చాశ్యేశే పరిపాళశ్యు తే పరుపాసితకర కౌ, రో 
వాతము టన ఓస్థ్రకోప మను రోగము జనించును. దీనియందు పెదవులు నబము 

నను మిక్కిలినొప్నితో 4 గూడినవిగను రూత్షగను నల్లగను కఠినముగను చీల్చ లుడినటుల 
మితిలేనినొప్పితో ౮హాడీనదిగను అగును. 

జలా 

-శ్రు(ర్రె ఫి ర్రజౌ్యరోగల క్షణము. థఆా- 

పిత్త త్తీకాసబశా వీతౌ సర్ష పాకృతిభి శ్చితౌ, 0 0p య 

వీటకాభి ర్మహా న్లేదావాళుపాకెం 
పీ త్తీమునఅన "పెదవులు కారముగల వస్తువులను సహించనుండునవిగను " చనువు 

నర్భయు కలవిగను ఆ నాలనంటి పిటకలతో వ్యా పించినవిగను అధిక స్రైనముతో గాడినవి 
నను శీఘ ముగ పాకము 'జెందునవిగను అగును. 

డ్రి కఫ" నృరోగలతణము. en 

కఫాత్సునః, సి 

నీతాసజటశా గుభా కళూనా సవర్హ విటికాచితౌ, | 
కఫమువలన పెదవులు శీతనస్తువులను సహంచకం డునవిగను బరున్రుగను ఉబ్బినవి 

గను పెదవులతో సమానవ ధృముగల పిటకలు గలవిగను అగును. 

“రై సన్ని పాతేజెవ్యరోగలక్షణము. ean 

ఇళ 5 సన్నీ పాతా దనేకాభా దుర్గంధ స్తా వకిచ్చితా. ౬ 
అక స్మానానసంళూనరుజా విషమపాకినా, 

సన్నిపాతమునలన జనించిన ఓస్టరోగమునందు సెదనులు నానానర్ల ను. లుగల 

పీటకలతో నిండియుండునవిగను దుర  ంధిస్రైనము కలవిగను వోగటగనుండు నవిగను 
అకస్వాక్తుగ వాడుట ఊబ్బుట నొప్పి వీసతో లసాడినవిగను నిషనముమున (నృణములు 

శలనిగను ఆగ్గును. 
శాలు 
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ఇప్రర్రి రక్షజౌొస్టరోగలనుణము. da 

det బ్య cS రకోపస్ళ స్టౌ రుధిరం సవతి నిత ప్రభా. ౭ 

ఖ్యభారసద్భశం బా త్ర శీ. రే ర్పుదం భవేత్, 

రక్రదోషముచే కెదవులు రక్షస్రావముతో6 గూడినవిగను ర_క్తమువలె నెటుపు 
వర్మ ము గలవిగను అగును, రక్తము శ్నీణించినచో ఖరూరపుపండువంటి యా కారముగల 
అర్బుదము సెదనులియందు జనించును. 

అర నూంసజెస్టరోనలమణము. అతా 

మాంసవిండోపమా వమూంసా 
త్సా్యాతాం మూర్చ తిమోర్ మాల్. రొ 
మాంసదోషము జే పెదవులు మాంసపిండమునంటి యా కారముగ అవిగను క్రి, ములు 

విశేషముగ వృద్ధి జెంది యుండునవిగను అగును. 

శ్రి మేదోజౌస్టరోగలక్షణము. రిఈా- 

తే లాభశ్వయథున్తేడా సకండ్యా మేదసా మృదూూ, 
"మేదోదోషమువలన “పెదవులు నువ్వులనూ నెనంటి కాంతిగలవిగను వాపు దురద 

స్రావము వీనితోగరాడినవిగను మృదువుగను తీగను. 
ఇర క్షతజొ్య రోగలక్షణము, అయా-- 

కతజావనదీ శే లే పాశ్యుతే బాసకృత్సునః, ణా 

గ్రుఖితౌ చ పునస్పా ్రతాం కండూలా దశొనచ్చదా, 
గాయమువలన "పెదవులు చీల్చ ౬బడినటులను పలుమారు బద్దలు చేయ యిడినటులను 

గడ్డలు కట్టియుండునవిగను దురదతో గూడినవిగను ఆగను. 

-*౦ జలార్చు దరోేగలక్షణము. ధుతాంా. 

జలబుద్చుదవద్వాతకఫాదో స్టే. జలార్చుదమ్ు. ౧౦ 
వాతకఫములవలన నీరుబుగ్గనంటి యాకారముగల జలార్చుదమను రోగము పెద 

వులయందు కలుగును. ఇటుల పదునొకండు రోగములు పెదవులయందు జనించును, 

“అధి గండాలజీరోగలవణము. ర 

WINS స పరాన్వుతో, స స్థ ండునదియునగ వాపు చెక్కీ-ళ్లే 
య 

యందు జనించును. ఇది గండాలభి యనంబడును. ఇది యొకటి గండస్థానమున జనించు 
మఖరోగము, 
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దంఠరోగములు. పది, అందు! -. 

అర్ర కీతదంతరోగల క్షణము. రుయా 

వాతాదున్ల సహ దం తాళ్ళీకస్ప ర్భాధికవ్య థాః. న ౧౧ 

చాల్యంత 5 ఇవ ళూలేన లీతాఖ్యో దాలనళ్ళ సః, 
వాతముచే దంకఠకములు ఊర్ల స్పర్శను సహీంచునవిగను శీతస్పర్శ యువలన అఆధికోప 

(ద్రనములు గలదిగను -వీల్చ (బడినటుల మిక్కిలి కూలగలదిగను అగును, ఇది కీతదంత 
మనియు దాళననునియు చెప్పబడును. 

ఎశప్రు(ర్రి దంతహార్ష కోల క్షణము. da 

దంతవాే ప్రవాశామ్లుశీతభవ్యాక్షమా దజాః ౧౨ 
భవం త్వమ్లూశనేనై వ సరుజూశ్చలితా వవ, 

దంఠములం "పెనుగాలి స్పర్శము నోర్చకుండునవిగ ప్రుల్లగను చల్లగను ఉండువస్తు 
వుల భతణమును సహీంచకుండునవిగ ఫుల్లనివస్తువులను భుజించుటవలన నొప్పితోగూడి 
చలించునటులుండునవిగ నుండును. ఇది దంతనార్శ రోగ మనంబడును. 

అర ' దంత భేదరోగలతమ ణము, రుఆా- 

దంత్రఖేబే ద్యిజాసోద భేదరుక్సు ఎటనాన్విఆాః, ౧౩ 
పండ్హయందు పోట్లు బద్దలుచేయంబడినబు ల “వేదన నొప్పి పగళ్లు ఇవి కలం 

గును. ఇది దంత ఛేదమనలుడును. 

అర దంతవాలనరోగలక్ష ణము. తా 

చాలశ్చీలద్భిర్చశ నై ర్భకుణాదధికవ్య థై *, 
దంతేచాలనమనురోగమునందు దంతములు చలించుచుండును. ఆహారాదులను 

భుజీంచుటపలన దంతములయందు ఆధిక పీడకలుగును. 

కుర్ర కరాళరోేగల క్షణము. థయా- 

కఠాళస్సుక రాళానాం దశనాన్లాం సముద్భవః, ౧౦ 
కరాళరోగమునందు వికారముగను (కొ, త్తీనను దంతములు జనించును, 

-ఇపుర్రి అధీద౦ం కరోగలతణము. రితా- 

దం తాధికో2_ ధిదంతాఖ్య స్ప చోక్షః ఖలు వర్ణన 
జాయ తే జాయమానేఒతిరుగ్దా లే తత్ర ఇావ్యతి. ౧౫ 

GG, 23 
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అధిదంతమను రోగమునందు దంతము అధికముగ జనించును. అవి జనించునపు డు 
డంఠములయందు మిక్కిలి భూలకలిగి జనించినతోడ చే శమించును. ఇది వనరోగమని 

యు అధిద_న్హమనియు౬ జెప్పయుడును. 

“అధి దంతశర్య_కాఠకోగలత ణము. రతా 

అభావనాన్మలో దం లే కఫో వా వాతశోషితః, 
సూతిగంధః స్థిరథాతళ్ళర్కరా సోఒ.ప్యువేవీఈ, ౧౬ 

దంశధాననము చేయకుండుటనలన దంతెములయందలి మలముగాని కఫముశాని 

వాతముచే శోషింపంబడీ దుర్దంధయు క్రంబై గట్టిగనగును, దీనికి చికిక్సృచేయకుండిన 

యది శర్క_రారోగముగ నగును. 

అగి కష లికారోగలక్షణము. థ్రిఆా- 

శాతయత్యణుశో దంతాత్క_పాలాని కపాలికా, 
కపాలికయను దంతరోగమునందు దంతమున౦దుండి ఆణువులనలె కొంచికొంఇ 

ముగ కపాలములు (పంటి చెక్క_లు) ఊడును, 

డ్రి శ్వా సరోగలతణము. ఈ 

శ్వావళ్ళా వ్రవత్వమాయాతా ర_కృవీత్తానిలై ర్లి ప్రజాః, ౧౭ 

రక్తపి త్సీవాతిములచే దంతములు క్యానసర్ణమును జెందును. ఇది శ్యానదంతరోగ 

మన(బడును, 

ధి శ్రమిదంతేరోగలకుణము. 0 

సమరాలం దంతవూ శ్రీల్మ దోమెరుల్బణ మారు టై కి 

నవీ లే మజ్జి సుమి దం'తకే=న్నమలపూరి లే. ౧౮ 

గ్ త్కి_ )మయస్ఫూవ్నా జాయం లే జాయే తత్రః,. 

హేతు తీ వ్రా_ర్టిశమస్ససంరంభోే=_ సితళ్ళ శల, ౧౯ 

ప్రభశవూ షు కస్తుస చో క్తః క్రిమిదంతకః, 
వాతాధీక్యముతోగూడియుండు దోషములు దంతమాఅములను ద౦ంతములను 

ఆక శ్రాయించి ఆచటనుండుమజ్ఞను శ్లో షింపంజీయును. ఆందువలన దంఠములయందు ద్వా 

రలు కలుగను, ఆచ్వారములయం దన్నమలములు నిండి దుర్హంధయు క్ష కముగ నగుట 

సలన నందశిసూత్మ్మంబులైన కీ,ములు జనించును. అందువలన కారణము లేకయే దంత 

ములయందు మిక్కి_లి యుప దృవములు జనించి యకస్మాత్తుగ శమిందును, మణీయు నొప్పీ 
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తో€ గూడినదిగను. నత్లగను చంచలముగను చీమ రక్షయు |సృవించునదిగను నగును, 
ఇది క్రిమిదంతరోగమని చెస్పలుడును. ఇటుల దంఠతరోగములు పడి చెప్పయుడినవి. 

ద ౦కమాం సా కృయరోగములు పదిమూ(6డు, అందు: 

అరి వీతాదరోగలతమణము. రిఆ=- 

అభి జ్య అక ఇ అగ ఎస్ జో 
శ్లైమ్మర కేన పూతీని వహంత్య స్సమ పాతుకమ్. _౨౦ 

శీర్షం తే దంతేమాంసాని వృుదు కి న్నాసితాని చ 
° య A 

నీతాదోఒ౬ సౌం 

శేస్మర_ క్రమునలన దంతమాంసములు 'దుర్హ ంధియు క్ష ముగను కారణములేకయే 

రక్తమును | సృవింపంజేయునదిగను మృదువుగను క్లే దయు క్షముగను నల్బగను నగును, మతి 
యు దంతములు రాలిపడును, ఇది శీతౌొదమని చెప్పబడును. 

అరి ఉపకుకరోగలక్షుణము. రిఆ 

ఉపకునః పాకః వీత్తొసృృగుద్భవి, ౨౧ 

దంతమాంసాని దహ్యాం లే రకాన్యు కేధనంత్వతః, 
అ అస ఇ అక జ వి కండూవంతి స్రవంత్య స్రమాధ్యాయం శే 2. సృజి స్థితే. _౨_౨ 

చలా మందరుజో దంతాః పూతివక్రం చ జాయ లే, 

పీ తేర క్షముచే దంకమాంసములయందు పాకము (అనలా సృణము) జనిందును, 

దీనికీ ఉపకుళమని పేరు. దీనియందు దంతమాంసములు నుంటకలవిగను రక్త నరములు 

గను పొడవుగను, దురద రక్ష సొసము కలవిగను నగునా, రము 'స,వించకుందిన పదం 
CJ ట్ల 

తేమొంసము లుబ్బును. దంతములు చలించునవిగ కొంచెము నొప్పితోగూడినవిన నగును, 

నోటియందు దుర్గంగము జనించును, 

త్రి దంఠపుప్వుటరోగలత ణము, రి 

దంత యూశ్రిషు వా శోఫో బదరాస్థినిభో భనః. ౨౨ 
అద నళ ఇవ అ a కఫాస్రా తీవ్ర రుక్ఫీఘం పచ్చ త్ర దంతపుప్పుటః, 

శ౭ండు లేక మూండు దంతములయందు శేసపండుతో నమానముగను గట్టిగను 

మిక్కిలి నొప్పితో ౧హాడినదిగను ఉండు వాపు శ్లేర్మర_క్రమువలన జనించి. కీభు9 ముగ 
పొకమును జెంగును. దీనికి దంకపుష్వుటళుని పేరు, 

(రి డంతవి దధిరోగలకుణము. da 

దంతమాంసే మలై స్సాస్రెర్బాహఫోంతీళ్ళ ్వ్యయథు స్టురుః, ళో 
అష అభం ర ఆషా జస 5 సరగ్దాహస్స/ వేద్భిన్నః పూయాస్త్రం దంతవిద్రధిః, 
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ర కముతో గూడియుండు వాతాది దోష త్రయంబులచే దంతమాంసమున చా 

హ్యాభ్యంతరములయందు. పెద్దదియు శాల మంట వీనితోఒాడినదియు నైనవాపు జనిం 

చును. ఆది పగిలినయెడల చానినుండి దుర్తంధయు క్షమైన చీము ర రక్తము (సృవించును, ఇది 

దంశవిద్యధి యని చెప్పబడును. ॥ 

శ్వయథుర్చ౦తమూ లేషు రుడావాక్ విత్తర_క్రజః, ౩౫ 

లాలా,సా,వీ స సుషిరో దంతేమాంస ప్ర శాతనః, - 

దంతీమాలముల యందు పి తేర క్షముచే సుషిరమనుపేరు గలవాపు కలుగును. ఆ 

రోగమునందు దంతమూలములో నొప్పి కలుగును, జొల్లు కారును, ఇది దంతమాంసముల 

సూడిపడునటుల జేయును, 

అం నువోసు షిరరోగలతణము,. ఫఆా- 

ససన్ని పాతజగరవాక౯ా సపూయరుధిర (స్తుతిః ౨౬ 

మహోసుషిర ఇత్యు9రే విశీర్షద్విజ బంధన, 
ప్పిత్తర క్తముచే సన్నిపాతజ్వరముతో గూడినదిగ రక్తము చీము వీనిని స్కవింపం 

జేయునదిగనుండు మహాసుషిర మనువాపు దంతమూలములయందు జనించును. దంతబంధ 

ములను చెబుదును, 

అధి అధీమాం'సరోగలవ్ ణము. థయా- 

దంతొంతే కీలవచ్చోఫో హానుకర్ణరుజాకరః, ౨౭ 
ఉచ ఇదీ ఆదు అం గ ప్రతిహాంత్యభ్యవహృతిం స్తేవ్మణా సో౭_ ధిమాంసక్క, 

శేహ్మదేసముచే దవడలు చెవులు వీనియందు విశేషముగ నొప్పిని గలుగంజేయు 

నట్టి శంకునలె నుండువాప్పు దంతమ శ్యభాగంబున జనించును. ఇంధునలన ఆహారమును 

భుజించుటకు వీలుపడదు, దినిని ఆధిమాంసకమని వెప్పుదురు, 

mG) విదర్భ కోగల క్షణము. ఈ 

ఘృస్టషు దంత్రమాంసేషు సంరంభో జాయతే మహాోకా. ౨౮ 

యస్మింశ్చలంతి దంతాళ్ళ స విదర్శో ఒభిఘాతజః, 

దంత కాష్టాదులచే దంతములను గట్టిగ తోమికొనుటవలన దంతమాంసమునందు 

అభిఘాశతము కలుగును. దానిచే మిక్కిలి నొప్పితోగగూడిన వాపుకలిగి దంతముఅను భలిం 
సంజేయును, దీనికే విదగ్భమను పేరగలదు, 
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అరి గతిరోగలతణము ధీఆా 

దంతమాంసా శితా౯ రోగాకా యస్సాధ్యానప్యు వేత లే ౨౯ 

అంత _స్తస్యాస్రవ౯ దోపస్సూమ్మూం సంజన మేద్లళమ్, 

పూయం ముహుస్సా స్తవతి త్వజ్భాంసాస్ట్థి ప్ర భేదినీ. 30 
"తాః పునః పంచవిజ్టేయా లమై ణు స్య్వర్యథోదికైః రి 

దంతమాంస ములయందు. జనించి ముండు రోగ ములు సుఖ సాధ్య ములుగ నుండి 

నను వానికి దగిన చికిత్సజేయక యుపేశ్నీంచినవో నాదోషము దంతమాంసమునకు లో 

ప్రదేోమునం బ్ర చేశించి నూకు మైన రంఫములను కలుగజేయును. దానినుండి పలు 

నూరు చీము |సృవించును. దంతమాంసాదులను పథలగొట్టును, దీనిని గతీరోగనుని వచిం 

కురు, ఇని ఆయిదువినములుగ నుండును, వొనిలతీణములను పాతాదిదోసములచే తెలిసి 

కొనవలయును. ఇటుల సదిమూ+ండురోగములు దంతమూఅములయ౦దు జనించును, 

జీహ్మాగతేరోగము లారు. ఆందు:. = 

ర వాఠేజజిహ్యారోగలక్షుణము. ఈ 

శాకపత్రఖరా సుప్తా స్ఫుటితా వాతీదూవీ తా: కిం 

జిహ్ము- 

వాతముచే దూషింపంలుడిన నాలుక. శేకాకుపలె. కఠినస్పర్శము గలదిగను రసజ్ఞాన 

హీతముగను పగిలినదిగను ఉండును, 

శాశతుర్రి పి త్తజజిహ్మారోగలక్నణము, da 

విత్తాత్సదాహోషా ర కై ర్మాంసాంకురై శ్చితా, 
పీ త్తీముచే దూషింపంబడీన నాలుకయందు మికీ,_లి తాపము మంట కలుగును, 

రుజ్జననుండు మాంసాంకురములతో నిండియుండును. 

-ర్రి కఫజజిహ్వారోగల కుణము. de 

శాల్మలీకంటకావై స్తు సు కేన బహుశా గురుః, ఏ9 

కఫదూషితమైన నాలుక బూరుగ ముండ్ల సలె నుండు మాంసాంకురములతో వ్యా 

ేంబుగ గురుత్వము గలదిగ నుండును. 

“అం అలసరోగలకుణము ఆ 

కఫపితా దధక్ఫోఫో జుహ్వో' స్తంభకృదున్నతః, . 
మత్స్ వీగంధిర్భ వేత్పక్వస్వోఒలసో మాంసశాతనః, 33 

క'ఫపి త్తీమువలన నాలుక _క్రిందిఫాగమునందు పొడవుగ నాలుకను _స్తంఖింపం 

మునదిగనుండు జిహ్వాలస మనువాఫు జనించును,. ఇది సంజినచ్ "దీనియందు మళ్ళ ్య 
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ముతో తుల్యమైన దుర్హంధయు కోలుగును. ఇది నాలుకయందలి మొంసము నూడిపడున 

టులంజేయును, 

గ్ర అధిజిహ్వారోగలక్ష, ణము, 9ఆా- 

ప్రబంధనేఒ ధో జిహాయాక్ఫోఫో జిహష్ట గ సన్ని భః, 

సాంకురః కప్లవిత్తాప్రై ర్లాలోపా_స్తంభావాణ్ ఖరః, 3 

అధిజిహ్యోస్సరుక -౧శూార్యాక్నాహారవిఘాతకృత్ 0 

జిహ్వామాలమున నాలుకకు | కృిందిభౌగమునందు నాలుకకొసతో సమానమైన 
దియు మాంసాంకురములు కలదియు జొల్లు, శూల, దురద, మంట, స్తబ్ధత్వము, కఠిన 

స్పర్శము యివి కలదియుైవైన అధిజిస్వూ యనువాపు కఫపి తేర క్షముల'చే జనించును, 
ఇ య్యది సంభావణమయు ఆనోరము వీనిని ప్రృతిబంధించును. 

అ ఉపజిహ్నారోగలక్ను ణము, ఈ 

తాద్భృగేవోపజహ్వాస్తు జిహ్వాయా ఉపరి స్థితః. 5% 
నాలుకకు మెభాగమున ఆధిజహ్వారోగమునకు చెప్పియుండు లక్షణములు గల వాప్ప 

జనించును. ఇది ఉ పజిహ్వారోగ మన(బడును. ఇటుల ఆరురోగములు నాలుకయందు 

పుట్టును. 

తాలుగతరోగము లెనిమిది. అందు. 

అధి లలుసిీటకారోగలత ణము. ఏత 

'తాలుమాం సే2నిలాద్దు ప్లే. విటికాస్సరుజః ఖరాః, 

బహాో్ట్ట ఘనాఃస్రానయుక్తా స్తా సాలువిటికాస్నృతాః. 5౬ 

లోదవుడ మాంసము వాతీముచే దూషి౦పండి నొప్పి కఠినస్పర్శము గట్టిగనుండు 

స్రావము ఫీనితో గూడినవిగనుండు అసేకపిటకలుగల తాలుపిటకారోగము లోదనడ 

వనూంసమునందు జనించును, 

అరి గళశుండికారోగలతమణము. తా 

"తాలుమూ లే కఫాత్సా స్రాన్నళ్స నిన స్తినిభో మృదుః, 

ప్రలంబః విచ్చిలక్. ఫో నాసయా హోరమోరయః్.. 92 

కంఠోపరోధ తృట్కా సవమికృద్దళ శుండికా, 
ర క్షముతో గూడిన శ్లేక్మమునలన లోదౌడ మూల పృ దేశమునందు మత్స్యము 

యుక్క_ మత్స్య్యమును వ స్తీనిబోలె సమానముగ వ్రేలాడుచుండునదిగ జిగటగ మృదు 

వృగనుండు గళశుండిక యనువాపు జనించును. ఇది భుజించిన యావోరములను ముక్కు. 
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ద్వారమానుండి బైటికి త్రోయును. ఈరోగము కలవానికి గొం తడచికొనును. దప్పి, దద్దు; 
వాంతియు కలుగును, 

అగ్రి తౌలుసంహాతిరోగలకుణము. రితూ 

తాలుమభ్యే నిరుజ్మాంసం సంహాతం తాలుసంహమి, ఏరా 

శ్లేష్మర క్షఘల వలన లోదౌడ మ్య పృదేశమున నొప్పిలేని మాంనపిండము జనిం 

చును, ఇది తౌలుసంహాతి యని చెప్పబడును, 

=~ఇప్రుర్రి తాల్యర్భదరోగలకు ణము, థ9ఆూా- 

పదా గ కృలిస్తాలుమ్ళే ర కాళ్ళ రియథురర్చుదమ, 
దుక్టర క్షమునలన లోదౌడ మధ్య మునందు తామరపువ్వు నంటీ యా కారముగల 

ఆర్బుద మనువాపు జనించును. 

అథి కచ్చపతాలుపుష వటరోగలమ ణము లు, తా 

కచ్చపః క్ర చ్చపాకార శ్చీరవృద్ధిః కఫాదరుక్. వగా 

కోలాభ స్లైవ్మ మేదోభ్యాం పుప్పుటో నీరుజః స్థిర 

దుష్ట్రమైన కఫమునలన లోదొడయందు తాబేటి యాకారము గలదియు ఉప 
ద్రనము లేనిది: చిరకాలము మో (ద వృద్ధిజెందునదియునైన తాలుకచ్చప మను వాఫుజనిం 
చును. దుష్ట్రంబులై న శ్లేష్మ మేదస్స్పులనలన శేగుపండుపలె నుండునదియు స్థీరయుగనుండు 

నదియు నొప్పిలేనిదియునగు పుప్వుట మనువాపు జనించును. 

అ తౌలుపాకరోగలక్షణము. 0ఆా- 

వీ లేన పార్ః పాకాఖ్యః పూయా(న్రా, సా,వీ మహారుజః, రం 
దుష్టముగనుండు పిక్రముచే లోదౌడయందు చీమును న్రృవింపంజేయునదియు 

అధికముగ నుప షద్రవములతో6 గూడినదియునెన పాకము (అనంగా | నృణము) జనించు, 
ఇది తౌలుపాక మనంబడును. 

అ తౌలుకోషషోగలక్షణము. రిఆ-- 

వాతవీ _త్తీజ్తురాయాసై. సాలుశోష, _స్తదాహ్ట్వైాయః, 

వాతపీ_త్టేజ్య్వరము;, ఆయాసము వీనిచే లోదౌొడ ద దృవము లేకుండును. ఇది తొలు 
లేసు మనయిుడును. ఇటుల ఎనిమిదికోగములు తొలు ప ప్రజేశమున జనించును, 



224 అష్టాం గవ్భృాద య ము అ. 

గళరోగములు పదునెనిమిది, అందు! 

శపర్రి రోహిణీరోగలవమణము, లితా 

జిహ్మప్ర ప,బంధజూః కంరే చారుణా మార్లరోధినః, రం 

మాంసాంకురాశ్శీఘ)చయా రోహిణీ 9 కారిణీ, 

కంఠ , చేశమునందలి జిహ్వానమూలము లో చాలెనమైన మాంసాంకరములు 

జనించి యవి కిస రము నృద్ధిజెంది కంఠమార్చము నడ్డగ్గించును. ఇది రోహిణీరోగమని 

ఇప్పంబడును, శీఘ్ర ముగ కోని జంప్రును. 

రి వాతజరేోహిణీరోగలమీణము. ఈ 

క౦0ఠా స్యశో్ 'షకృద్వాతా త్సాహను శ్రో, త్రరుక్క_రీ. రం 

వాతమువలన జనించిన రోహిణీరోగమునందు కంఠము నోరు యొండిపోవును, 

వెక్కిళ్లు) చెవులు ఫవినియందు శూలకలుగును. 

ఇథి పీ పి త్రజరోహీణీ రోగల కణము. లఈ- 

పితా జ్ఞ జ రోపాత్ళణ్నోవాకంఠథూమాయనాన్వి తౌ, 

తీవ్ర ప దావ ప పాకాతలిరాగిణీ స్పర్శనాసహో, ల 

ప్రి త్సోమునలన జనించిన రోహిణీరోగమునందు జ్వరము, తాపము,దప్పి, మూర్చ; 

కంఠమునందు పొగవెడలున ట్లుష ద వము శూల మిక్కలి యొరుపుపర్ణయు ఇవి కలుగును, 

కీఘిముగ జనించి పొకఘయును శెందుకు. స్పర్శమును సహించకుండును. 

అర్ర కఫజరోహి ణీ కోగల క్షణము, da 

నాద్ బున పిచ్చిల్లా పాంధదుకి= | 

దుష్టకఫముచే జనించిన రోహి ణీరోగము బిగటగ శెలుపువర్ణ ముగ నుండును. 

~~ ర క్తజరోహిణీలత.ణము. థఆా- 

అస్ఫజా స్ఫోటకాచితా, 

త్రపాంగారనిభా' కర్గ రృరుక్కరీ పి త్రజాకృతి!. రర 

దుష్హర క్రమచే జనించిన రోహి జ్రీ్రోగము పిటకలతో వ్యా ప్తంబుగ జ్వలింపు 

చుండు కవితో సమానవర్ణ్య ముగలదిగ వెవులలో నొప్పిని కలుగంజీయునదిగ నుండును, 

మతీయు దీనియందు పి శ్రజకోహిణికి వెప్పియుండు లక్కణములును 
కలుగును, 
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ఆది సన్నిపాత జరోహీణీ రేగ లక్షణము. "a 

గంభీరపాకా నిచయాళ్సీర్యలింగసమనితా, 
సన్ని పాఠేముపలన జనించిన రోహిణీరోగము గంఫీరపాకము గలడిగ వాతౌదిరో 

ఫీంలీ రోగములకు చేరువేర వెప్పియుండు లక్షణము లన్ని (టితోగూడినదిన నుండును, 

“అరి కంఠరళొాలూకలతుణము. రితూ 

వో మైః కఫోల్పకై_ శోఫః కోలవద్ద ద 9థితోన్నతః, రి 

శూకళంటకవత్క శే శాలూకో 'మాగ్షరోధనః, 
కపాధిక్యముతో గూడియుండు వాతౌది దోషములచే కోరశ మున౦దు శేసపండంత. 

(పృమాణముగలదిగ నుంటగట్టి యుల డునదిగ పొడవుగ వరిముండ్లనలె కంఠనూర్ల ము న 

గించునదిగనుండు కంఠళాలూకనును వాపు జనించును. 

3 బృందరోగలక్షణము. తా 

బృందో నతో న తో దావాజ్యరకృద్దళ పార్ళ ర్ట్గః; రజ 

కఫాధిక్యముతో గూడియుండు వాతాదిదోషముల వలన గొంతుకు ప్రక్కన 

గుండ్రముగ పొడవుగనుండు వాపు జనించును. ఇది బృంిదమని పజఅంగును. సర్వాంగ 

శాపము జ్వరము వినిని కొలుగంజేయును. 

“రి తుండికేరికొలక్షణము. రతా 

హనుసంధ్యా శ నిశతః కంచే 'కార్పాసీ ఫలసన్నిఖ కి 

విచ్చిలో వ మందరుకఫః కథ్రినస్తుండి శేరికా, ర్రో౭ి 
కంఠమున చెక్కి_ళ్లసంధి ప పృదేళమునందు. పత్తివిత్తులతో సమానాకారయ గఅదిగ 

జిగటగ కొంచెము నొప్పిగలదిగ “గజ్టిగనుండు తుండికేరకయను వాష్టు జనించును, 

అరి గళ ఘరోగలమ ణము. (తా 

బాహాంతళ్ళ ప్రయభుర్థ్ధి'రో గళమాన్లార్లళోపమః, 

౫ళెౌఘో మూార్ల గురుతా తం ద్రా లాలాజ్యర ప్రదః. 'రో౮ా 
కంఠమున బాహ్యా భ్యంతరములయందు దారుణమును క ౦ఠమార్తమును గడియనలె 

నడ్డగించునదిగయు వెన వాపు జనించును. ఇది గళౌఘరోగమని చెప్పబడును, దీని 

యందు శిరోగు ముత్వము; తంద్ర,; జొల్లు, జ్వరము కలుగును, 

అధ వలయరోగలవణము. ధి 

వలయం నాతిరుక్నోఫ స్పద్వ చేవాయతోన్నతు 
అండ. 29 



ర్టిర్టిగ్ర అస్టాంగవహృదయము (అ, 
స్వల్నకాలతో 'హూడినదిన పొడవున నిడుపుగ నుండు వభయమను వాపు కంఠ 

మునందు జనించును. గళొభుమునకు వెప్పియుండు నుషదనములతో గూడియుండును, 

అర్ర నగ యుగరోగలత జము. ధఆా- 

_ మాంసకీలో గే దోమె.లేకోఒ నేవోఒ థ వా౭-ల్బ్పరుక్, కోనా 

కచ్చ గ్గ ఇ వ్వ సాభ్యవహృ త పృభుమూలో గ ళాయుక్ః, 

దుష్టంబులైన వాతొదిదోషములచే స్వల్పశూలతో గసాడియుండు మాంసాంకుళ 
మొకటిమైనను, తేక అనేకములైన మాంసాంకరము లై నను కం౦ంఠప్ర,దేశమున జనిం 
చును, ఇది అఫోభాగమున లావుగనుం డును. ఈరోగమునందు బహుకషస్ట్రముచే శ్వాసము 
వెడలును. బహుకస్ట్రము మొ(ద _ఆహాఠము లోనికింోవును. ఈరోగమునకు గకొయుక 
మను నాముముకలదు, 

అగ్ర కతమ్నీ రోగలక్ష ణము. ఈ 

భూరిమాం సాంకురవ్భ తా తీ వ్రతృ్ణ వరమూర్ల రుక్, ఏం 

సతఘ్నీనిచితా వ ర్తీశ్ళతేఘ్ని వా౭_ తిరుక్కరీ, 

అ నేక మాంసాంకురములతో వ్యాపిందినదిగ బారుణమైన దప్పీ, జ్వరము, తల 
నొప్పి వీనిని కలుగంజీయునదిగ నుండు వ రి (అనలగా వాపు) కంఠమునందు జనించున 
ఇడి శతఘ్న్యను పేరంబటి0పసు. సన్నిపాతమువలన జనించును, కత మ్బ (ఫిరంగి) న్ర్ర 
ముచందంబున మిక్కిలి యుప దృనమును కలుగంజేయును. 

శ్రి కంశవి ద్ద ధిరోగలక్షణము, రఆా- 

. వ్యా _్పసర్వగళశళ్ళీఘ9జన్న పాకో మహాోరుజః. సం 
పూకిపూ యనిభ' స్తా వీ క్వ యథుర్లళవిదధిః, 
జనించిన తత్త ణంబున పాకమును జెంది అధికోప్రద్ర్రృనములతో కంఠమునందం 

తట వ్యాపించి దుర్శంధయు క్రమైన -ఏీమువలె మఠమును (సృవించునట్టి వాపు కంఠము 
నందు జనించును, ఇది కంఠవిద ధి యన (బడును, 

ఇ గళొర్భుప రోగలకణము.' ధిఆా- 
జిహ్య్ఫోవసా నే కంఠాదావపాకం శ్యయథుం మలాః, 

వి జనయంతి స్థిరం ర_క్షం నీరుజం తద్ద ళార్చుదమ్, 
కోపించిన వాతౌదిదోహంబుబం నాలుక కొనయ 

గాని పాకరహితముగ గట్టిగ ఎజ్జగ 

దీనిని గళెర్యుదమని యందురు. 

సో 

0దు గాని కంఠథమూలఅమునందు 

ఊప దృనరహీతముగ నుండు వాఫ్రును గలుగ జేయును. 



౨౧.) ఉలత్తరస్థాస ము, రర? 

అధి గళగండరోగలక్ష్ణము. రిక 

పవనశ్లేష్మమేదోభి ర్లళగండో భవేద్బహీః ౫3 
వర ర్భమానస్సశకా లేన ముపష్క_వల్ల జే నిలురక్, 

దుష్ట ౦బులైన వాత శ్లేహ్మ వేద్రస్సులపలన కంఠమునకు వెలుపల (మెసయందు) గళ్ళ 

గండ మునురోగము. జనించును. ఇది నానాటికీ వృద్ధిజెందుచు ఉప ద్రృనరహిత మై వ్బష 

ణమునలె మెడయందు చే లొడుచుండు'ను, 

అరి వాఠజగళగండదోగలత ణము, తుం 

కృష్టో౭_రుణో వాతో దాఢ్యస్పనా-తాత్క ఎప్ప రాజిమాకా సరో 

వృద్ధస్తాలుగ శే శ్లోహం కుర్భాచ్చ విరసాస్య తామ్, 

వాత మేవలన పుట్టిన గళగండము నల్లగ లేక యొజ్జన పోట్లతో గూఢినవిగ నల్లని 

శేఖలు నిండియుండునవిగ నుండును, ఇది నృద్ది జెంది లోదొౌడ కంఠము వీనియందు 

శోహను కలుగంజేసి నోటిని తిరసముగ జేయును, 

అధి కఫజగళగంశరోగలక్షణము. 0ఆా- 

స్థిర స్సవర్ణః కండూమాక౯ా నీతస్పర్శో గురుః కఫాల్ , సి 

వృద్ధ స్తా సాలుగశే చేపం కుర్యాచ్చ ముధురాస్థ తామ్, ' 
వ్ర కేపెంచి యుండు కఫమువలన జనించిన గళగండము గట్టిన కంఠముతో 

గమానవర్ల్ ము గలదిగ దురదకలఅదిగ కీతస్పర్శము గలదిగ గురువుగ నుండును. ఇది సృద్ధి 

జెందినదె లోదౌొడ కంఠము వీనియందు తేపమును గలుగంజ్రేయును. 

~ఇతర్రి మేదోగళగండలత్నుణను, రితూ 

దసః శ్రవ్మనద్ధానివృద్ధ్ ఫై స్పోఒ నువిధీయ లే. ఏడ 

ప వృద్ధళ్ళ ఘే గే సబ్బం స్వశేఒల్ప తామ్, 

వృద్ధి జెందిన చేదస్సునలన జనించిన నశగండలాళయునందు కఫజ గళగండయునళు 

3స్పియుండు లత్షణములన్నియు నుండును. మటియు నా మేదోగళగండ రోగమునందు 

రీరము పృద్ధి జెందిన వృద్ధియు తృయించిన శయమును సృద్ధి జిందునపుడు కంఠమున నొక 

'ధమైన శబ్దమును స్వరమునకు హానియును కలుగును. 

-ఆర్రి వాతజస్యరఘ్నురో గల క్షణము, Oda 

శ్లేవ్మరుద్ధా నిలగతిశ్ళుష్క_కంకో వాతేన సరః. కలే 
(ag) 

తామ్యల౯ ప్ర ప్రస క్త కం శ్వసితి యన స స స్వగహో హోనిలాత్, 



ను! 

229 అస్టాంగవాదయము [అ, 

దుష్ట్రంబి న శ్లేష్మమ్లుచే వాతమార్ల మడ్డగింపయిడిన ఆందుసలన కంఠము 

శుష్క ంచి  బ్వరహీనకనొంద్ కడుకస్టముతో "రశ శ్య్వాసమును విడుచును. ఇది 

వాకజ స్వరఘ్నరోగి మని పజంగును, ఇటుల పదునెనిమిదిరోగములు కంఠమునందు 

జనించును. 

నోటిలోజనించురోగము లెనిమిది, అందు: 

“అరి ముఖపాకరోగలక్షుణము. తా 

కరోతి వదనస్యాంతర్వ )ణా౯ సర్వ్వసరో౭_నిలః, 5 

సంచారిణో ఒరుణాక్. రూవానోస్టై తామా? చలక్వచా, 
జిహ్మో నీ త్రాసహో గుర్వీ సు స్ఫుటితాక ౦టకాచితా. ఫరా 

విన్ఫృణోతి చ కృచ్ళ్భ )ణ ముఖం పాకో ముఖస్య చ, 

శర్రీరముందంత్రట స్రంచరించునట్లి వాతము నోటిలోపల నెట్టిగ రూతముగ ప్రస 

రించునదిగ నుండు (నృణములను కలుగజేయును. దానివలన పెదవులు యొక్డగననను. 

పెదవి"పె పైచర్మమూడును. నాలుక న్రీశ్రస స్పర్శమును సహీంచకుండునదిగ పశిలినదిగ ముంద్హు 

'బార్తినదిగ లావుగ నగును. ఇది ముఖపాకరోగ మనంబడును. దీనియందు రోగి నోటిని 
కడుకష్టముతో' తేరుచును. 

అం ఊర ర్భ ప్రగదరోగలకుణము. ధ్రిఆా- 

అధ ప్ర తీహతో వాయురర్శో గుల్మక ఫాదిభిః. కర్రి 

యాక్యూర్గ సీం వక్ర జార్లంధ్యం కుర్వన్నూ ర స్రగద స్తు 

ఆర్శస్సు గుల్మము కఫము మొదలగువానిచే నాళము స దడ్డగింపం 

బడీ నోటి యంచు దుర్ణంధమును కలుగజేయుడు నూర ర్భీ ప్రభాగమును చేరును. దీనిని ఊర్థ్వ 

గనజహేని వచించెదరు.. 

-యఖర్రి జ్ తజముఖపాకరోగలక ణము, de 

ముఖస్య వీత్తజే పాకే దాహోషే 8 _కృవక్ర తా. ౬౧ 
శూరో శీతవతస మా వ్రణాః 
పి ప్రజముఖపాకరోగమునంచు స సర్యాంగతాపను మంట నోటియందు చేదు చణ 

మునందుస్వృతగిలిన నట్టియుపష ద (దృవములుగల స ప్రైగాములు జనిందును. 

అర్ర ర క్రజముఖపాపలక్ష ణయ. oe 

కర్వచ్చ రక్షణే, 



౨ది.) ఉత్సరస్థానము. లం 

దుష్టర_క్తమువఠన జనించిన ముఖపాకరోగమునందు పీ తజ ముఖపాకమునకు 
చప్పీనలకుణములు కలిగియంం౦డును, 

అగ్రి కఫజముఖపొాకరోగలత ణము, రి. 

క్ఫ్ట జే మధురాస్థత్యం కండూవు త్పిచ్చిలా వ్రణాః. ౬.౨ 
క ఫజముఖపాకమునందు నోటియందు తీఫురసము జిగట దురదతోగూడినదిగ 

నుండు నృణములు జనించును, 

అధి ముఖార్చు దరోేగలక్షణను. రతా 
అంతః కపోలమా శ్చిత్య శ్యావపాండు కఫోర్భ్చుదమ్, 
కుర్యా త్తత్పాటితం భిన్నం మృదితేం చ నివర్ధ లే. ౬3 

కఫమునృద్ధి జెంది దవ, లో భాగము నాకృయించి కొంచెము నల్లగ తెల్లగనుండు 
అర్బుదరోగమును కలుగజేయును. దీనిని శేదించినను మర్దించినను మరల వృద్ధి జెందు 
చునుండును. . 

అరి సన్నిపాతముఖపాకరోగలత ణము. రతా 

ముఖపాకో భవెత్సామై) స్పర్వ్వై స్పర్వాకృతిర్మ లై ః, 
ర_క్రముతోగూడియుఠడు వాతాదిదోషములవే జనించిన నుఖపాక రోగమునందు 

వాతాదిముఖపాకలత,ణంబులన్నియు కలుగును, 

అ పూతివ క్ర రోగలక్నణము. de 

పూత్యాస్యతా చ తె రేవ దంత కాప్టాదివిద్వివః. ౬రో 
దంతకాస్థాదులచే దంతేశుద్ధిని జేయకోండువానికీ వాతాది త్రిదోష 

ఏలన నోటియందు దుర్గంధము కలుగు ను. 
సృకోపము 

“ఆరి ముఖరోగసంఖ్య. ౦ఆా- 

ఓస్టే గండే ద్విజ మూలే జిహ్వాయాం తాలుశే గళ్ళే 
వే సర్వత్ర, చేత్యుక్రాః పంచస_స్పతి రామయాః, ౬ 
(౬ ఏకాద శెకో దశ చ త్రీరూదశ తథా చ వషట్ , 
అష్టా వస్టాదశాష్టా చ క్రమాత్ _ 

పెదవియందు 11, చెక్కి ళ్లయందు షే దంతములయందు 10, దంతమాలముల వందు 18 నాలుకయందు 6, లేోదెచయందు రి, కంఠమునందు 15, నోటిలోపల ర్క 
టుల నోటియందంతట 75 రోగములు జెప్పంబడినవి, 



2 ం 

అడి అసాధ్యముఖరోగములు. రిఆా- 

శేవ్షనుష క్షమా ర్ ee 

కరాళో మాంసరకోష్ణా వర్చుదాని జలా ద్వినా, 
కచ్చప సాలుపిటకాగళిఘస్సువీరో మహోక్, ౬౭ 

స్వరఘాోర్ట స్రగదః త్యావ శృతఘ్నవలయాలసాః, 

నాడ్యోస్థకోపో నిచయా ద్రకా త్సరై (శ్చ రోహిణీ, ౬౮ 
దశనే సు స్ఫుటి లే దంత భేదః సోపజహ్వికా, 

గభగండస్ప స్టరభ్ర భంకః కృ- వ్య్చో /చ్య్భ్వాసో ఒ౬తివత్సరః, డా 

షుస్తుహక్షో భేదళ్చ చేపా శస్రైవథై ర్లయేత్ ॥ 

'జెస్పంబడిన డెబ్బదియైదు ముఖరోగములలో కరాళము, నూంసజోస్ట్రరోనము, 

ర క్రజోష్ట ష్టరోగము, జలార్భుదము తప్ప యితర ఆర్బుద రోగములు, కళ్ళపము, తాలు 

పిలక, గళొనుము, మహాసుషిరము స్వరఘ్నమను కోంఠరోగము జార వ్రగదమను వ క్రృరోగ 

ము క్యా నకోగము కతఘ్నీ సలయమను కంఠరోగములు అలసము అధజిన్వాము ఆను జివ్యా 

రోగములు, సన్నిపాత నాడీ దంతమూలరోగములు, సన్నిపాతబోన్ట్ర కోపము, ర క్షజరో 

హీణి సన్నిపాతజరోహిణి దంక భేదము, పక్యోపజిహి్వి కె గళగండము, స్వరభరింశము, 

ఓకసం నత్సరమునకు చెంబడిన కృష్ ంఖ్యానము యివి చిశీతృ్వయం దసాధ్యంబులు. దంత 

పార్ట ము దంత భేదము ఈరెండును యాపష్యంబులు, తక్కిన మఖ9ోగములను శ్రీందియ 

న్యా యమున నాయారోగముఅకు వెప్పియుండు ప్రకారము ళస్త్రము జాహధము వీనిచే 

ఛిక్రిక్స బేయనగును, 

ఇది అహైంగహృ దయమునం దలి 4 _ర్తీరతం తమను 

ఇరునదియొకటనయ ధ్యా రుము ముగిసెను 

“90 0 



ఇో 
శ్రీ రసు. 

ద్వావింశాధ్యాయము, 
ము. అము మె యు 

పప్రాళ్ళ లాబాల లలు. 

ఆన, ముఖరోగవి జ్ఞానీ యా ధ్యా య నికూషణానంతరమ  ముఖురోళ చికిత్సలం 
డెలుపు ముఖరోేగ ట్రతిమేధాధ్యాయను చెప్పంబడు చున్న యది... 

ముఖరోగ ప్ర తిపే.ధాధ్యాయ ప్రారంభము, 
సూ, అథాతో ముఖరోగ ప్ర తిషీ ధం వ్యాఖ్యా స్యామః, 

ప్రతి వా స్మాహురా క్రైయాదయో మవార్ష యి. 
ముఖరోగవిజ్ఞా నీయాధ్యాయ నిమాపణానంకతరము నోటిలో జనించునట్టి 6౫ ములకు చికిత్సలను తెలియప అచునట్టి ముఖరోగ (మ్రతిమేధమను నీయ ధ్యాయమును విన 

రించెవము, 

పుర్రె ఖండ్ స్టతోగచికిళ్స de 

ఖండే 'ఫ్టస్య విలిఖ్యానా న్యూ త్వా వణవదాచశేశ్, 
ఖండోస్ట మును రోగముగల వాని క్రీ స్నేహా స్వేదకర్మలను చేయించి పెదవీకొసలను క స్రముశోగీ9 వానినాకటి చేర్చి తెల్లపట్టుదారము చేకుట్టి సద్యో వృణమునకుఇెప్పియుం డునటుల నూరుపర్యాయ ములు కడిగిన నేతిని (శతథతభ్యుతమును) ప్రాసీ (వణమునఫ్యి యెని కబళికను ప్రృయోగించి చికిత్స జేయనగును. 

~~ ఖండోస్టరోగమున య ష్టీ మధుకాదితెలను, de 

యస్ట్రీ జ్యోతివ్మతీ రో ధ్ర శ్రానణీశారిబోత్చ లై *. ౧ 
పటోల్యా "కాక మాళ్యా చ లేలమభ్యంజనం పచేత్, 

అతిమధురము, జ్యోతిష్మతి మెరప్పుతీంగ (మాల్కి_ంగిని) బాద్దుప, బోడతరము, 
నల్ల సుగంధిపాల, నల్లకలునపొట్ల, కామంచి వీనిని సమఫౌగములుగ గృహీంచి కల్క... ముచేసి నువ్వులనూనెలో క్రలికి తెలపాకోవిధిగ వండి ఖండోస్ట రోగము నకు ప్రాయ 
వలయును, 

అం ఖండోస్థరోగమ. నకు నగ్య తైలము. రతా- 

నస్యం చ శో|లం్మ వాతభ్ను మధురస్క_౦ధసా ధితమ్, _. 9 



Q99 అష్టాంగ హృదయము (అ, 

ఖండోష్టరోగమునందు వాతహర ద దృక్టయలు మధురవర ద ద్రన్యములు వీరితో ప పక్ష 

ముజే యయబడిన తెలముచే నస్యమును చేయం చనలయును. 

కర్రే వాతో స్టరోగలక్షణమునకు మసోస్నేహ ము, అయా 

మహాస్నే హేన వాతే స్టే నిద్ధేనా శక్రః పీచు CR త్ర, 

దేవభూపమధూచ్చిష్ట గుగ్గు ల్వమరదారుధిః. 3 

వాతమువలన జనించిన ఓస్టరోగమునందు సరసము, మైనము, గుగ్గీలము, దేవ 

చారు అనువానిని మహో న్న హములో కలిపి పక్యముచేని అందులో పృ త్తీని తడిపి "పెన 

విప చేయవలయును. (ఘృృతేము మజ్జ, నసా, తైలము ఈ నాల్లీట నొకటి గాచేర్చిన 
వో స్నేహమందురు.) 

డ్రి పాతోస్టరోగప్రతిసారణమాు. లజ 

యస్ట్రాహ్య చూర్లయు శ్లేన తేనైవ ప్రతిసారణమ్, 
వాతోష్టరోగమునందు “ఆతికుధురమును చూర్ణ మ జేసి “పచెప్పిన మహాస్నేహము 

తోచేర్చి ప్రతిసారణము శేయించవలయును. 

డ్రి వాతోష్థరోగమునకు 'స్వేదనస్య ములు, Yn 

నాడ(ోస్థం స్వేదయేద్దుగని సిద్ధెశేరండప ల్లవై!. గ్ర 

ఖండ "స్టువిపితం నస్యం తస్య. మూర్ధ్ని చ తర్పణమ్, 

వాతోస్టరోగమునకును ఆవుపాలలో అము పక్లన వైచి చక్కంయకాచి 

నాడిచే స్వేదకర్మను చేయించి ఖండోస్ట ఉరోగమునకు చెప్పియుండు నస్యములను శిప్రో 

భ్యంగమును చేయవలయును, 

“అగ్రి పితాభి గూతోః ప్థచికిత్చ. de 

విత్తాఖిఘాతజావో పా జలౌకోభిరుపాచేేత్ , 2 

రోధ్రసర్షరసతోద్రమధుకై* ప్రతిసారణమ్, 
గుదూటీయస్టీప శ్ర తంగసి నిద్దముభ్యంజచే ఘృతమ్. ౬ 
వీ త్రేవిద ద్రధివచ్చా త్ర త్ర శ్రీయా 

ప తోస్టరోగను ems రోగము ఈ రోగములకు _జిలగలచే రక క్ష సావ 

క్రీ, అరిమధురము, ర 'కసంపేశను వీనిని సమభానములుగ బంది. నూరి ఆశే 

శ 



8౨) ఉత్తరస్థాన ము, 288 

కళ ము కు 
చీత్రిలో కలిపి సిద్ద ముచేయ (బడిన ఘృుతమువే నభ్యంజనమును పి త్తవి ధ్ర ధికోగమునక 

చెప్పినటుల చికిత్సలను చేయవలయును. 

_-శుధ్రిర కృజోస్థరోగచికిక్స, రితా- 

వోణి లే ౬౨ శ 

బ్రదమేన భవేత్కార్యం కర్ష- 

దుష్ట్రర_క్షమునలన జనించిన ఓష్ట రోగము నందు పిత్తా భిభాతజొోోష్థ ములకు జెప్పి 

యుండు చికిత్సలను చేయనలయును. 

ఏక్టే తు కఫో_త్రౌే. ౭ 
పాఠామారమధువ్యోమెర తౌ ప్రే ప్రతిసారణమ్, 

ధూమనావనగండూ+పాః ప్ర యోూజ్యూళ్ళీ కఫచ్చిదః. ౮ 

కఫవోష్ట రోగమునకు తోలుత ర క్షమోతీణమును చేయించి పిదప చిరుబొది, నత 
_ ద్ది, సక్ష 

కరము, తేనె త్రికటుకములు ఏనిచే పృతిసారణమును కఫహరములై న ధూమపాననస్య 

ందూషములను చేయించనలయును. 
= 

ధి మేదోజోస్టరోగచికిక్స. రిక 

స్విన్నం భిన్నం విమేదస్కం దహే్మేదోజమగ్నినా, 
అడ 6 ఇ 

ప్రియంగురోధ్ర త్రి ఫలామాటీకై_ ౩ ప్రతిసారయీత్ . నా 

'మేదస్సుపలన జనించిన ఓసష్టరోగమునందు స్వేదకర్మను చేయించి యారోగము 

ను శీల్పి లోననుండు మేదస్సును తీసి వేసి నిస్వుచేకొల్చి పిదప ప్రేంకణము, లోద్దుథ, 

త్రిఫలములు, తేనె ఏనితో ప్రతిసారణము చేయించవలయును. | - 

“అరి జలార్చుదరోగచికిక్స. ఈ 

అట న్ా ళ 

సమె ధ్రా, ఫఘుర్ష ణం తీట భిన్నళుద్ధై జలార్చు బే, 

పు కః అ ' 
అవగా ధేఒతివృ టై నా మారో౭_గ్ని ర ప్రతి క్రియా. ౧౦ 

జలార్ను దరోగమునం చారోగమును భేదించి శుద్ధమైన పిదప పిప్పళ్లు, మిరియా 

౫ మొదలగు తీత్లు ద న్యములను తేనెలో చాది ఆరోగమునకు మనిరుద్దనలయు. ఆరోగ 

ము లోపలికి దిగియుండినను లేక సృద్ధిజెందియుండినను దానిని కారముచే గాని నిష్వుచే 

గొని కాల్పవలయును, 
- + 

అండ. 80 



రి, అస్ట్తాంగవృాదయము (అ, 

ఇస్ర నగండాలజీచికీర్స, dE 

ఆమాద్యవస్థాస్వలజీం గందే శో ఫవదాచశేత్ , 

కపాలమునందు జనించిన అలజీరోగము అపక్ళయుగ నుండు నపుడు దానికి కోఫీ 

కోగమునకు చెప్పియుండు నటుల చికిక్స చేయవలెను, 

ప్రి శీత భంతేచి కిక థఆా- 

స్విన్నస్య శీతదంతస్య పాళీం విలిఖతాం దహేత్. ౧౧ 
లే లేన ప్రతిసార్వా చ సమెద్రఘనపసైంధవై*, 

జ్ ౧2 దాడిమత్వగ్యరాతా ర్భ స కాంతాజంబ్వస్థినాగ 5. ౧౨ 

క బళ: శీ రిణాం "కత రణులైలం చ నావనమ్, 

శీతదంతమను రోగమువందు న్వేదకర్మను చేయించి ప్రీహిము? మను కస్త్పముచే 

దంతపాళిని ఛేదించి నువ్వులనూ నెచే కాల్చనలయును దానిమ్మ బెరడు, త్రిఫఘలములు, 

రసాంజనము, చేశేడువిక్తులు, శుంఠి, సెంననలవణము, తుంగము స్తలు, తేనె అనువా 

నితో చృతిసారణ: సును చేయించ వల యుప, శరివృ తకహియములచే కబళమను అణు 

లముడే నస మును చేయిం చనలరమును, 

శం ద ౪తహర్ష భేదచికిళ్స. రజా 

దంతపహాైై తథా భేదే సర్వా వాతీహరా క్రియా, ౧౩ 

తిలయక్ట్రీ మధుళ్ళతం శ్నీరం గండూషభారణమ్, 

దంత భేదము, దంతహార్ష ము అను నీరోగములయం౦దు వాతవార చికిక్సల నన్ని6 

టిని చేసి సి నువ్వులు, ఆకిముధురము పీనితో కాచంబడిన ఆవుపాలచే గంసూహమును ధరిం 

కంజేయ నలయును, 

అం దంతభాలరోగచికిర్స. తా 

సస్నేహం దశవమా లాంబు గండూపః ప్రచల ది గే. ౧౮ 

తుళరో ధ్రకణాశ్రేష్టాప _త్తంగపటుఫుర్ష ణమ్, 
న్నిగ్గాశ్ళీల్యా యథావస్థం నస్యాన్నక బభాదయా. ౧౫ 

దంతములు చలించుచుండిన దశమూలకసాౌయములో నువ్వులనూ నెను చెర్చి 

గండూషమును చేయించనలయును. మెలుతుత్తీ పు లొద్దుగ, పిప్పళ్లు, త్రిఫలములు, 

పక్తంగతు (అనలా ర్యక్టచందనము) సైంఫవలనణము. వీనిని చక్కగ చూర్శము చే 



, తత.) ఉత్తర స్టా న ము, 285 

దంతములు రుద్దపల యును. మతీయు స్నిస్టముగనుండు నన్యము, అన్నము, కబళ;ము' 

ముదలగువాని నాయాయనస్థానుగుణముగ పలునూరు చేయుచుండవల యును. 

అధి అధిదంతరోగచికిత్స. లిఆ- 

అధిదంతకమాలి పం యదా మోగేణ జర్జ రమ్, 

కృమిదంతేమివో త్పాట్య తద్వచ్చో పదే త్తదా, ౧౬ 

అనవస్థితేర కే శన చ దగ్గే వ్రణ ఇవక్రియా, 
అధిదంలేరోగ మః నందు శ రకముల కు సక్టకారమును లేవనముచేసి శిధిలము 

నొంది యుండునపుడు దానిని కృమిదంతమునలె వంక చికిత్స జేయనలయును. ఆధి 

దంతమును పీకునపుడు నాస్థ్టానమునందు ర క్రము విశేషముగ (సృవించిన నాస్థానమును 

నిస్వుచేకాల్చి పిదప | సృణముశకో చెస్పియుండునటుల చికిత్స చేయ వలయును. 

-అధి దంతశర్క_రారోగచి కిత్స. తా 

అహింసస్టంతమూలాని దం తేభ్యశ్ళర్క_రాం హూ౭ేత్, ౧౭ 

వూరచూ ర్లిర్మ ధుయ్ముకే _స్తతశ్చప్రతిసారయేత్ / 

దంతళర్కరరోగమున దంతమూలములకు బాధ కలుగనీయక కడుజాగరూక 

తతో దంతములయం దుండు ,శర్శరను దంతలేఖనక శ స స్రముచే తీసివేసి యూర 

చూర్మములో తేనెను కలిపి వ (పృతిసారణమయు వేయించనలయున్ 

దార కపాలికాతోని కిక్స రతా 

కపాలికాయామ ప్యేవం హర్షోకృ కంచ సమాచచేత్, ౧౮ 

కపాలికయను దంతరోగమునందు 'సంతశర్య ర, దంతహర్ష ము అనురోగములకు 

శెప్పియుండగు చికీత్సలనన్ని6టిని చే మనల యును. 

“అర కృ మిడంతరోగచికిళ్స. Ne 

జయేద్భో స్తావణై న్సీ ్టన్నమచలం క్రిమిదంతకమ్, 
స్స్నిద్ధెళ్చా లేపగండూ పన స్యాహో రై శృలాప పై. ౧౯ 

గుజేన పూర్ణం సుషీరం ముధూచ్చి స్టేన వా దహేత్, 

స _ప్పదార్క_తీ రాభ్యాం పూరణం కృబుకరాలజత్ . _౨౦ 

కృమిదంతే వోగమునందు ద౦కిములు చలింపక యుండిన యెడల వాని స్వేద 

'ర్మిను చేయించి ర_క్టమోక్నణమును చేయనల యును. పిదప స్న్ణమగ పాతహూర 

పుభుగనుండు లేపనము గ౦ంచూ:నము నన్యము ఆహారము వీనిని చేయిం చనల యును, 



936 అ. పా 0౫ వ్యా దయ ము “Fé 

మటియు దంకద్యారముల యందు బేల్ల మనుగాని మైనమునుగాని నిండీంచి నిప్పులా 
కాల్స బడిన కుజ్ణశలాకునే కాల్చ నలయును. లేక ఏడాకులపొన్న పాలనుగాని జల్లే డ 
షాలనుగాని యాదంతద్వారముల యిందు నిండించిన కృ మిళూలలు పహారించును, 

అర్ర కృమిదంతళాలవారచికి క Ode 

హంగుకట్సలశానీ సస్వర్షి 'కాకుష్ట వేల్ల జమ్, 
రజో రుజం జయ కాఫ్య్రకు వస్త్రస్థం 'దశనే ధృతమ్. ౨౮ 

ఇంగువ, కేకు, ప్రహ్పకానీసము, తన్న భేద, స్వరి కామోరము, చెంగల్వకోష్టు 
మీరియాలు వీని చూర్ష్మమును నస్త్ర ములో మూటగట్టి దంతములకుమెన నుంచుకొనిన 
కృమిశాూలలు శమించును. 

అరి కృమిదంతమునకు గండూసషము, అఆ 

గండూపుం ధారయే తెల మేభి రేవ చ సాధితష్, 
. తొ క్ ॥ లీజ్ రా యు చే పారండద్వివ్యో భూాకదంబజై =. ౨౨౩ 

ఎఎచెస్పిన యింగువ మొదలగు ద్రవ్యములతో సిద్ధ ము చేయ బడిన తెలముచే 
రేక గందూవమును చేయిం చసలయును. లేక ఆయుదవుచెట్టు, ములక, "పెద్దములక, "నే నల 
కడిమి ఆనువానిని యుదకములో వైచి కపషోయముకాచి దానిని నున్ర్యలనూ నెలోక లిపి 
గండూపషమును భరింపజే యనలయును. 

“ap శూలము కదంతో త్పాటనము. Dd 

శీయాయోగై రృహువిగై రిత్య శాంతరుజం భృశమ్, 
దృఢమప్పు స్యుద్ధ రెద్దంతం పూర్వం మూలాద్వి మోశీతమ్. ౩ 
సందంశెకేస లఘునా దంతీనిర్థాతనేన నా, 

తెలం సయష్థ్యావ్యారజో గండూపో మధునా తతః. ౨ 
చెప్పిన య నేక విధ చికిత్సల నుజేసినను ఆకృమిదంత సూల శమిందక యుండిన 

నొదంతేము చలించకయుండినను దానిని సందంళకమను యంత త్రము చేతగాని దంత 
నిర్భాతమను యంత్రము చేత గాని తీసివైచి వానికి యక్టిమధుక చర్ల ము చేర్చ (బడిన 
శ్ పై లమునుగాని సను కాని గందడూపషమ్షునందు ధరింపంజేయ నలయును 

-్రుద్రి దంతశూలవారనస్య ము, da 

తత్రో విదారియస్థ్యా హ్యాశ్ళంగాటకక శరుభిః, 
కోలం దశగుణవ్నీరం సిద్ధం యుంజీత నావనమ్. ౨౫ 



కీ౨.) ఊఉ త్తరస్థాన ము, 2597 

"నేలగమ్ముడు, అతిమధురము, నమ్మదుంప, తుంగము _నలు వీనిని సవుభాగము 
లుగ Ww పించి కల్కు_ముచేసి నువ్వులనూ నెలే కలిపి నూనెకు బదింత లావుపాలను చేర్చి 

శైలపాక విధిగవండి నస్యము చేయించిన దంతశూాలలు హరించును, ' 

కృశదుర్చలన్భద్ధా నాం వాతారానాం చ నోద్ధ శేత్ , 

నోద్ధే చాత్ర "రం దంతం బహూక్ ద్ర వక్ళద్దీ సః, ౨౬. 

వషామప్యుద్థృ తై కన్నీ ౫ ్వస్సాపదుల్ళీత క్ర క మో హితః, 
కృళులు, దుర్భలులు, వృద్దులు, వాతరోగ పీడితుషు, వీరల దంఠతములను క్త 

ముచే పీకంజనదు, మజీయు ఎఎఫెగమునంచుండు దంతములను ఎప్పుడును ఊడదీయం 

దగదు. వానిని తీసి వేసీనచో అధికోప దృనయులు కలుభను. దంతముల సెరిక్రినతోడ"ే 
సృిగ్ణమగ, నీతముగ్య మధునముగ నుండు చికీత్సలను చేయవలయును, 

కర్ర శీతాదరోగచికిత్స. d= 

విస్రావితాస్రే శీతా బే నత డ్రె ప్రతిసారణమ్. 58 
ముస్తార్టునత్వ క్రి ఫలాఫలినీతార్హ సినాగనై =, 
త త్క్బ్వాథః రబలో నస్యం కలం మధురసాధితమ్. ౨౮ 

శీతాద్రనోగమునంను ర _క్షస్తానమును చేయించి తుంగము స్తలు, మద్దిపట్ట్క త్రిఫ 
లములు, ప్రేంకణము, రసాంజవము, శుంఠి వీని చూర్ష ములో తే నెను గలిపి (వతిసార 
మును చేయించవల యును. పైతుంగము స్తా 'వెందలగు వాని కపాయమువే కాంచి కబ 
భోధారణామును మధురద్రన్యములతో సిద్ధము చేయంబడిన తైలముచే నస్యమును చేయిం 
చనలయును, 

అద్రి ఉపకుళరోగచికిళ్చ, ae 

దంత నాం సాన్యూపకే స్విన్నాన్యు ప్లాంబుధారగణై =, 
ండలాగో ణు శా కాదిప త్రెర్యా బహుశో లిఖేత్ , “౨౯ 

కళ్ళ ప్రతీసార్యాణి నృుతీమండమధు దు తై ః, 
లామో వియంగుప త్తంగలనణో త్తమ రికె 8. కిం 

ఎని — OD దా రా 

సకుష్ట శుంఠీమరిచయస్టి వుధురసాంజనై =, 

సుఖోప్లో ఘృతమం.కో=.నుతె లం వా క బళ్ళగ వాః, 5౧ 

ఘృతం చ మధురై న్సిద్దం హితం కబళనస్య యో 
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ఉపకుళరోగమునంగు దంతమాంనములకు సుఖోప్తముననుండు ఉదకముచే ; 
డూపధారణమును స్వేదకర్మను చేయించి మండలా గ మను ₹ స్త స్ర్రముచే “గాని మేకా 
మున్నగు గఅికులు కల ఆకులవేశాని దంతమాంసములసు పలుమార[ేం అత్తుక, చి కన 
అము, _ప్రేంకణము, పత్తేంగము, (ర _క్షచందనము) సెంధవలనణము, కావిరాయి, చె 
ల్వకోష్టు, సొంటి, మిరియాలు, అతినుధురము, రసాం జనము అనువానిని నేతిమోగ 
తేనె వీనిలో ప పక్వమువేసి ప్రృతిసారణమును చేయించనలయును. పిజప సుఖోస్ష్రవ 
నుండు నేతిమాగడచే గాని నువ్వులనూ నెచే గాని కబళధారణమును చేయించ! 
యును. మటియు మధురౌషధ కల్క_ములతో పక్టోము చేయ (బడిన ఘృతముచే కః 
మును నస్యమును జేసిన హితము కలుగును, 

-ఇర్రి దంత సుప్వుటచి కిక్స. da 

దంతపుప్పుట కే స్విన్నచ్చిన్నభిన్నవి లేఖ తే. క. 
యస్ర్యావ్వాస్వర్ది కాళుంఠీపై ంధదై ః ప పృతిసారణమ్, 
సంకలు రోగమునందు దంతములకు స్వేదకర్మను చేయించి వేదన భేద 

లేఖనంబులంజేసి పిదవ ఆతిమధురము, స సర్గ కరము, సొంటి, సెంధనలవణము అ 
వానిచే మ్రుతిసారణమును జేయనలెను, 

ఆధి దంతీవి దధిచికిక్స. de 

విద్రధా కటుతీక్ల'వ్లణయాకైః కబళ లేపనమ్. 3 
ఘర్ష ణం క టుశాకష్టవృళ్ళి కాలీయవోద్భృవై కి 
రే త్బాకం పీమైః పక్వం సాట్యో దాహాా౭_వగాఢకః., 5 

దంతవి డ ద్రధిరోగమునందు కారముగ, తీళ్లయుగ, ఉఊషప్షముగ, రాతముగనుం¢ 
కోటుకరోహిత్రి, , చంగల్వకోన్హు, 'కేలుమణి విత్తులు అనువానిచే కబళము లేసనము ను 

ణము వీనిని యొనర్పనల యును. కీతపీర్య మునల యాసధథధముచే దంశవి ద ధిపాకము! 
'జెందకుండునటుల రథ్నీంపపలయును,. సక్వమైన దంతవిద్రధిని శ స్ప త్ర యే భేదింపన 
యును. లోపలికి దిగియుండుడానిని అగ్నిచే కాల్బనలయును, 

అద్రి సు షీరరోగచి కీళ్ళ. రియా 

సౌషీే చ్చిన్నలిఖలే సమెద్రెః ప్రతిసారణమ్, 
రో ధ్రముపామిళినే, షాతార్థ ర్భ విప త్తంగకింశునై ౨. ప్ర) 
సట్ళలై. పపాత? శ్చ తేషాం గండూష ఇవ్య తే, 

యస్ట్రీరో థో త్పలానంతాశాక బాగరుచందనై 8, 5 



న ల్లగ ఒ౨ీ9. 7] ఉత్తర స్థా ము, 

స రిక సి తాపుం డ్రైస్పిస్ట ౦ శైలం చ నావనమ్, 

సౌషిరముకు రోగమునకు ఛేదనలేఖనంబులం జేసి పిదప లొద్దుగు, తుంగము స్తలు, 

జటామాంసీ, _త్రిఫలములు, రసాంజనము; ప త్తంగము, మోదుగ, (క _క్షచందనము,) 

శేక అనువాని చూర్ణములో తేనెను కలిపి ప్రతిసారణమును. చేయవలయును. పైలా 

ద్దు మొదలగు ద్రన్యముల కషాయముచే గంధూహషమును జేయించవలయును. ఆతీము 

ధురము; లొన్దుగు, నల్లకలున, తిప్పతీగ, కేక దూఅనోవిల, నల్లసుగంధిపాల, అగరు 

వెక్క_, చందనము, కావిరాయి, పంచదార, ఫుం డు అనువాని కఠ్టముతో సిద్ధము 
Wy 

జీ యడీన తెలముచే నస్య యు జేయించనలయును. 

శు అధిమాం సకరోగచికిక్స. థఆా- 

ఇత్వాధిమాంసకం చూ ర్లెస్సణె ద్రైః ప్రతిసారయేత్. 32 

నవా తేజోపతీ పాఠాస్వర్టికాయవళకూకజై 9, 

పటోలనింబ తి ఫలాకపూయాః కబలో హతః, ఏ౮ా 

ఆధిమాంసక నును దంతరోగమును శ శ్రమే ఛేదించి పిమ్మట నస, "మెరవుతీ ౫ 
(మూలి,_౦గిని) చిరుబోొద్ది, సర్దమారము యపమతమారము అనువాని చూర్ణము లో 'తేశానుక్రలిపి 

పృతిసారణమున జేయించనలయును. బొట్ల, వేము, త్రి పలములు అనువాని కహియము'వే 
కబళమును 'చేయించనలయును, 

రి విదగ్భరోగచికీక్స, థఆా- 

విదశ్చ దంతీమూాలాని మండలాగ్రోణ కోధమయేత్, 

శూరం యుంజ్యా _త్తతో నస్యం గండూషాొది చ శీతలమ్. వా 

నిదర్భరోగమున దంతమూలమును మండలాగ క స్త్రయుణే వేదిం.చి సర్భ మార 

మును పృయోగించనలయును. పిదప వీ త్రప్రిగ్య ద్రవ్యములతో సిద్ధముచేయలుడిన నస్య 
గండూపములను జేయనలయును, 

అర్ర నాడీరోగచికిక్స de 

సంశో ధ్యోభయతః కాయం శిరక్చోపచరే _త్తతః, 
నాడీం దంతానుగాం దంతం సముద్ధ త్యాగ్నినా దహేత్, ళం 

కుబ్దాం నైకగతిం పూర్ణాం మదచనేన గుడేన వా, 

ఛావనం జాతమదనఖదిరస్వాదుక ౦టకై 8, రణ 

శీ రివృ మోంబుగండూపో నస్యం తైలం చ తత్కృతమ్, 



240 అస్తాంగవాదయయు Bt) 

దంతవిదగ్భరోగము నందు వమునవిశేచనంబులను జేయించి విరేచన నస్యముచే శిర 
మును శోధించి దంతేసమిపమున నుండు నాడికి చికిత్సచే యనలయును. మతియు 

నాదంతమును 'పెరికి వేసీ అచట బెల్లమును గాని మృంగపండును గాని యుంచి నిస్వుచే 

కాల్చసలయును. జాజి మ్రంగ్య చండ్ర, ఏనుసపల్లేరు ఆనువానిచే దం౦తేధావనమును 

చేయనల యును, తీరిష్భ క్షకపాయముతోో గంసూవమును శకిన్ఫత్న కపూాయముతో 

సిద్ధము చేయంబడిన తైలఅముచే నస్యమును ప్రయోగించవలయును. అత్తి, రావి, జువ్వి, 

అనునవి శ్రీరన్ఫతములు, 

తపు వాత జజీహ్వికంటక రోగచి కిక్స. ల 

కుర్యాద్యాతోస్థకోపో చక 0 కంట కేష్వనిలాళ్ళ్మ సు. ర 

జిహాయాం.- 

వాతజ జిహ్వోక ంటకరోగమున వాతజోవకోవ రోగమయునవ శెప్పియుండు చికి 

తృలను చేయనలయును, 

-*ర్రి సిత్హీజజిహ్వూకంటకరోగచికిక్స. Om 

వీ త్రీజా తేషు ఘృు స్ట్రేమ రుధిశే స్రు, లే, 
ప్రతిసారణగ౦డూపషనావనం మధురై కా తమ్. 'ర9 

పీత్తేమనలన జనించిన జిహ్వారోగమునందు నాలుకమలమును గీచి ర _క్షస్రావ 
మును చేయించి మభురాహధములతో 'ప్రేతీసారణమును గండూహమును నస్య మును వ్ర 
యోగించనలయును. 

వురి కఫజజిహ్వాకంటకరోగచికిత్స, a 

తీ. కఫో క్ఞైవ్వవ్యేవం సర్భ (త్రూ, ి మణాదిభిః, 

కసజ జిహ్వాకంటకరోగమునందు నాకంటకములను గిచిజేసీ రక్త మోతణము 

చేయించి తీక్లముగనుండు ఆవాలు, (త్రీకటుకములు మొదలగువానిచే వతిసారణ 
గందూష నస్యములను ద్ర యోగించవలయును, 

అర్ర జిహ్వాలసరోగచికిత్స. d= 

నవే జిహ్యోలసే ఒ_వ్యేవం తం తు శస్తేణ న స్పృశేత్, లోరీ 
జిహ్వాలసకరోగము క్ర్_కగనుండునపుడు వైచెప్పిన ప్రకారము తీక్లైషపధములవే 

ప్రతిసారణ గండూషాదులను చేయించవలెను. శ శ్ర ముచే దానిని చికిళ్స జేయ? 

జనదు. 
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శప్రర్రీ అధిజిహ్వీ కారోగచికిత్స. de 

ఉన్న మ్య జివమాకృష్ణాం బడి శేనాధిజహ్వి కాక్, 

శుదయేన్న్మండలాగ్రే ఆ ప్రీ న్ EX కాది చ, ep] 

అధిజిషా వారక నాలుకను మెకె శ్రి దానిక్రి కి రిదనుండు అధిజిహిాకరోగమును బడిళ 

ను యం త్ ,ముచే నీడ్చిపట్లుకోొ ని మండలా గ్రుమను స్త సము చే వేదించి తీ శ యుగ 

క్ళముగనురదు నౌ హగములచే భర్గ కకాదులను | ప యాగిం చవల యును. 

అం ఊపడిహ్యావిక్క్సే ర 

ఉపజిహ్యోం పరి స్రావ యవ రేణ ఘగ్ష యేత్, 
ఊపజీహ్వికను శేకాకు సున్న గు గజకులుగల ఆకులచే -నెనను, క (నృముచే నైనను, 

౦గుళి క స్త్రము చ్నేనెనను ఛేదించి దుస్పరక్తాదుల సృవింపండేసి చానివై యనకౌరము 
నిది రుష్పనలె లెను, 

అర్ర నళ శుండికాచికిక్స. 0a 

కవ్వఘ్నె శుండికా సాధ్యా నస్యగ ండూషఘరగ్గ ణైః, రజ 

శుండికారోగమునందు కఫహరమెన న నస్యము గండూహము ఘర్ష ణము అను నీచికి 

ను జేయనల యును. 

అధి గళశుండికోయందు శ స్త స్త చికిక్స. రిఆా- 

“వీర్వారుబీజ ప్ర ప తివుం వృద్దాయామనిరాతతమ్, 

అ నివిష్టం జిహ్యయాః "బడిశాద్యనలంబితము. రో౭ 
ఛేదయేన్మండలాగో ల నాత్య గ్రే న చ మూలతోః, 

ఛేదే౭.త్ఫస్ఫక్ కయాన్న్మత్యు గీ నే వ్యాధిర్చోనర్థ తే. లా 
గ ళశు౦ డికారోగము వృద్ధి జెందియుం డిన నాలుక కొస దయందలి నల్లగను, నిడుపు 

నక్క_దోన వి త్తులవలిను నుండు యా గళళుండికను బడిళాది కస్త ములచే నీడ్చి 

కొని మండలా గృమనుళ స్తృముచే 'ఛేదింపనలయును. ఆటుల ఛేసించు* ప్పుడు మిక్కిలి 
యందుగాని మిక్కే_లిమలమునందుగాని వేదింపలహాడదు. మిక్కిలి మాలమునందు 

చిన విశేషమున రక్తము తృయించి మరణము కోలుగును. మిక్కిలి కొసలయందు 
చిన సెఫోగము మరల నృద్ధిజెందును. 

“అరి గళ శుండికయందు మరిచాదిఘక్ష ణము. Dean 

మరిచాతివిపూపాఠావచాకుస్థకుటన్న మె: | 

* ఉర్యారుదీజ. 

అంట, క] 



242 అస్థాంగవహృదయము (అ, 

భిన్నాయా౦ సపటువాగ్రె ర్స ౪౦ కబళః పునః, 'రణా 
కటు కాతివిపాపాఠా నింబరాస్నా వచారిబుభిః, 

గళళుండికారోగమును చక్కగ ఛేదించి పిదప మిరియాలు, అతివస, చీరుబొద్ది, 
నస, చెంగల్వకోష్షు, దుందిలము, సెంనవలనణము అనువానిని చూర్షముచేసి అందులో 
తేనెను చేర్చి ఛేదించి ప్రణమువై నుంచి రుద్దనల యును కటుకరోహీణి, అతివస, వేము, 
సన్ఫృరాస్మ్రము, వస అనువాని కపౌయముచే కబళమును జేయిం చనల యును. 

ఇక గ్రి తాలుసంవాక్యాదిచికిక్స. Me 

సంఘాతే పుష్పుకే కూళ్శే విలిఖై వం సమాచకేత్. ౫౦ 
దంతసనంవాతి, దంతపువ్వుటము, దంకకచ్చనము ఆనుగోగములను మె గళకుండి 

కారోగమునకు చెప్పియుందునటుల కో స్త్ర మునే ఖేసంచి చికిత్సలను జేయనల యును. 

ప్రి అపక్వతాలుపాక'చి క్రీత్స. థఆా- 

ఏ 

ఘర ణం కబళ క్లీతక పాయ మధు రావా ః. Xo? 

తాలుపాకరోగము పక్వము కాకుండుటకు వూర్వ మ దానికీ పృహ్పకానీసము, 

లేన, రసాంజనము అనువానిచే భర్ష ణమును శీతముగ నగరుగ మధురముగనుం డు నౌహధ 
ములచే కబళీమును జేయించవల మును. 

అపశ్వే తాలుపాశే తు కాసీసకె ద్ర తాక న్ట్టై 

-ఇప్రుర్రి పక్యతాలుపాక'చి క్రిత్స Ode 

స క్వేఒస్టాపదవద్భిన్నే తీత శై ౩ ప్రతిసారణమ్, 
QQ 

జీ అనీ జ ఠి గా నృషనింబపటోలా చై _స్తీ్తెక బళ భారణమ్. 0 
తాలుపాకరోగము పక్వమె యుండినయొడల దానిని మండలా గృనును క్త 

ముచే ఆ హ్హైపదమునలె భేదించి తీక్ష్యముగ నువ్టముగనుండు నౌషధములచే (మ్రతిసారణ 
మును ప్రృయోగ్గించవలయును. పిదప ఆడ్డనరము, వేము, చేదుపొట్ల, జూజిగన్నే రు, 
తిప్పతీగె, కటుకరోహి ణి, పసుపు, మూ నిపనుఫు, వేపచిగుళ్లు, వ్రాసండు మొదలగు 
తి క్షదృన్యముల కహెశుముల చేతను మధుతై అముచేశను కబళభారణమును చేయించ 
సలయును. 

~ర్రి తౌలః కోషచికిస్ప్య da 

కాలుకో షే త్వతృష్ణస్య సర్పిరుత్తర భ _క్రికమ్, 



కణాశుంరీశృతం పానమమైైర్గండూప.ధారణమ్, %3 

i oe ధన్వమాంసర సాఃన్నిగ్ధా గాః తీ రసర్బిశ్చ నాననమ్, 

తాలువోపు రోగముగలవానికి దప్పిలేకుండిన ఊఉ _త్తరభ క్లికమెన ఫఘృతమును 

పిప్పళ్లు శుంతి వీనితో కాచయిడిన యుదకపా నమును, కలి మొదలగు పుల్లని దృవ్యము 

లచే గండూపభారణమును ఘృతౌడి జాంగలదేశ జంతుమాంస రసపానమును, ఆవుపాలు, 

నెయ్యి వీనిచే నస్యమును జేయించనల యును. 

అధి కంఠరోగచికిక్స. ర్రిఆా- 

కంఠరోగే వ్యసృజోత స్తీ స్తప్ళైర ్నస్యాది కర్మ చ, ర 

క్యాథః పానం చ చార్వీత్వజ్నంబతార్హ సక లింగజః, 

హరీతకీకషహాయో చా వేయో వూశీకసంయుతః, సి 

కంఠరోగముల యందు ర క్ష్తమోతణమును తీక్ష్యముగనుండు ద ద్రవ్యములచే నస్య 

గండూ పానులును, మానిపసుఫ్రు అనంగపట్టు, చేమ, రసొంజనము, కొడిశవిత్తులం 

అనువాని కపాయపొనమును,. లేక తేనెను జేర్చిన కరక్కాయల కషాయపాననును 

జేయించనలయును, 

తుం కంఠరోగమునందు కబళొదిధారణము. లిఆా 

చే శ్రేహ్యాద్యోషయవయారడార్టేద్వీవిరసాంజనై £ 8 

సపాఠా కేజినీనింబె స్పూ క్ర కగోమూూతే తృసాధి తై. తం, సీడి 

కబళలో గుటికా వా, త్ర కల్సితా ప్ర పతిసారణమ్, 

కంఠరోగములప త్రిఫలములు, శత్రీకటుకమాలు, యనికౌరము, మ్రూ నిపసుపు, 

వ్రాకుండు,రసౌంజనము, దిపవాద్ది, మెరపుసీ( గ, చేయు అనువానిని ప్రలిక శుగు, గోమూ 

శ్రమ వీనిలో చేర్చి చక్క గకాంచి దానిచే కజళభారణమును జేయించనలయును. మైత్రి 

ఫలాది ద్ర న్యముల పెకపాయనుతో 7 నూరి గుటిక ల చేస ప్రశిసారణను జేయించ 

సలయును, 

హర్రీ కంశభమాలహరబేవము, రిఆా- 

నిచులం కటళీము స్తం జేవదాపముఉశొపధమ్. ౫2 

నవా దంతి చ మూర్వా చ తేహకోష్టోఒ రికో ఫహో 
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నీరు పృబ్బలి, నల్లగినియ, తుంగము స్థలు, చేవదారు, శుంఠి, నస, దంతిశెట్ల 
చాగ ఆనువానిని నూరి సుఖోస్థ్యముగ లేపనము జేసిన కొంఠమునందుగల, నొప్పి, వా; 

హరించును, 

ఈ వాతరోహిణీ చికిత్స, ar 

అథాంత ర్చాహ్యతః స్విన్నాం వాతరోహిణికాం లికుత్ , సం 

అంగళీకస్త కేణాళు పటుయు_క్తన ఖేన వా, 
పంచవమూలాంబుక బళ సలం గండూపషనావనమ్. నా 

వాతజరోహిణీ రోగము కలవాని యొక్క చాహ్యాభ్యంతరములకు స్వేదకర్మన 

వేయించి. అంగుళి క స్త్రమునే "గాని సెంధపలనణముతో గూడియుండు నఖముచే గాన్న 

కీఘుర్సిముగ ఛేదింపనలయును, పంచమూాల కషాయమువే కబళమును, నువ్వులనూ నె 
నస్యమును గండూపమును జేయించ వలయును, 

అధి పీ తరోహిణీచికిళ్స. యా 

విస్రావ్యవి త్తసంభూతాం సితాశె ద్ర ప్రయంగుభిః, 
ఘురై తృరోధ్రపత్తంగై * కబళః క్వథ్నితెళ్చ తైః, జం 
ద్రా మొపరూపకక్యాథో హీత్రక్ట కబళ్ల గ హూ, 

పిత్తముపలన జనించిన రోహిణీరోగమును భేదించి అందులో నుండు దుష్టర క్ష 
మును ఇలిపజచి పంచదార, తేనె, స్రేంకణము, లాగద్దుగు, పత్తేంగము (అనలా ర ర 
చందనము) వీనిని నూరి రుద్దనలయును. వెపంచచార మున్నగు దృవ్యములను ఉదక 
ములో _వెచి కాచిన కాయము చేతను, ద్రాక్షపండు, పేరీత వీని కషాయము చేతను 
కబళ ధారణము చేయించనలయును. 

-శప్రుగగ్రె రకృజరోహిణీచికిత్స. da 

ఉపాదరే చేనమేవ ప్ర క్యాఖ్యాయా స సంభవామ్. ౬౧ 
ర క్తముసలన కలిగిన రోహీణీరోగ మసాధ్యమగటంచేసి దానిని చిక్ళ్సృయందు 

వర్టింపవలయును. అయినను దానిని పి తజరోహిణికి చెప్పియుండు నటుల చికిళ్ళ 
చేయవలెను. 

అగ్రి కఫజరోహీణీ చికిత్స, తా 

సాగారభూమైః కటుకై 8 కఫజాం ప్రతిసారయేత్, 
నస్యగ ౦డూప రారా స్తలం సాధితం చ ప్రశస్య తే. ౬ 
అపామార్షఫలశ్వే తాదంతీజంతుఘ్న సై ౦ధనైః, 
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కఫమునలన జనించిన రోహీణీ రోగమునందు కరుధూపము కటునర్షములో చెప్పి 

ఎండు డృవ్యములు వీనినినూరి ప్రతిసారణమును చేయించవలయును. ఉ త్లేకేణు 

లు, శ్వేతా (అనంగా విష్ణుశ్రాంతము) దంతి, వాయువిడంగములు, సెంధథవలనణాము 

0 సముభాగములుగ గృహించి నూరి నువ్వులనూనెలో కలిపి భక్కగకాంచి కఫజరో 

శియందు నస్యగండూవములను చేయించనలయును, 

రి బృంద శాలూకాదిచికిత్స. ఈ 

తద్వచ్చ బృందశాలూకతుండి శేరీగిలాయుషు. ౬.3 

బృందము, శాలూకము; తుండి#ేరీ, గిలాయు అను నీరోగములయందు కఫజి 

ాజీఫోగమునకు చెప్పియుండు చికిత్సలను చేయనల యును, 

విద్ర ధా (సావితే శ్రేష్ట రోచనాతా ర వ్పిగై_రికై_కి 

అద్య — ౮ వ్ సరోధ్రపటుప త్తంగకతై రండూపఫఘుర్ష తే. జర 

విదృధిరోగమును నస్త్రముచే ఛేదించి ర క్రమును సృవింపేసి పీదప తిల 

, గోరోచనము, రసాంజనము, కొవిరాయి, లొదధుధ, సెంధనలవణమ్ము ర క్షనం 
క్ || రు దు అనా 

ఏ పిప్పళ్లు వీని నుదకములో వైచి చక్కు(గ కాంచి గండూషమును చేయించనల 

). మటియు సె ద్రన్యములను నూరి రోగముమో6ద రుద్ద నలయును, 

అహ్ర్రు(ద్రె వాతజగళగండచికీక్స, వా 

గళగండః పవనజన్సి ఏన్నో నిస్ఫృతకొణితః, 
తిలై ర్చీజై శృలట్యోమా ప్రియాళశణసంభవై 2. a] 

ఉపనాహ్య న్రణో రూఢే ప్రలేప్యశ్చ పునః పునః, 

శి గ్ఫుతిల్లః తతా (లీగ్ జకృష్లా పున ర్నవైః. ౬౬. 

కాలామృత్కా.మూనైశ్చ పుమై శ్చ కరహాటవై!, 
ఏకై మీకాన్నితైః పిస్టై స్సురయా కాంజికేన వా. ౬-2 

వాతమునలన బుట్టిన గళగండరోగమునకు స్వేదకర్మ ర_క్టస్రానము వినినిచేయించి 

;నూ నె కుసుంబవిత్తులు, కానుగు, ఆగసి విత్తులు, యే ౦కణపు విత్తులు, జనప 

వీనిచే నుపనావాస్వేదము నొనర్పవలయును. వృణము కొంశెము శమించిన 

మునగ, తిల్వకనును గ్రంధ్యము, తక్కెడ, ఏనుగు పిప్పళ్లు, 'తెల్లగ €జేరు, సెద్దనీలి 

ప్పతీఇజేళ్లు, జిల్లేశువేళ్ణు, తాముగపున్వు లేక ను ంగపునవ్వ్వ, తెల్ల తెగణ వీనిని 
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సురయను మద్యముగోోగాని, ఫులికడుపతో గాని, నూరి పలామారు లేపనము చేయించ 
వలయును, 

“రి వాతజగళల్ గండమునకు గుడూచ్యాదితెలము, de 

గుడూచీనింబకుటజహంసపాదీబలాద్వయెః, 

సాధితం పాయయేల్తైలం సకృష్టా దేవదారుభిః, జరా 
రా గ్ 

తిప్పతీగ, వేము, కొడిసి, వాంసపాది, చిట్టాముట్లి, పేరాముట్టి, పిప్పళ్లు, జేన 

దారు వీని కల్య_ముతో పక్యముచేయ యుడిన తెలమును గళగండరోగికీ పానము చేయిం 
చవలయును, 

-్రు(ర్రె కఫజగళగండచికిత్స. ఈ 

ద క_ర్పవ్యం కఫ జే ఒ వ్యేత 'క్సే (దనిభ్లా పచేత్వతి, 
కళము చేక లిగిన గళగండరోగమునందు వాతజ గళగండరోగమునకు వెప్పియుండు 

చికిత్సలను చేయుటయే గాక స్వేదకర్మ, విమాపనము (అఆనంగా మర్చి ంచుట) వీనిని విశే 
హముగ 'చేయించనల యును. 

అరి కసజగళగండవారలేపము. ర్పుఆా- 

లేపోఒ జగంధాశివిపావిశల్యా సవిపాణికాః. డగా 

గుంజాలాబుళుకాహ్వాళ్చ పలాశతారకల్కి తాః, 

వాయింట ఆతివస, తేలుమణి, ఒద్ది, గురిగింజ ఆనుగు, శు కాహ్వము వీనిని 
మోూదుగుకూర కపాయముతోనూరి కఖజ గళగండమునకు లేపనము చేయవలయును. 

అరి కఫజగళగండమునకు తెలపానము. ర్రిఆా- 

మూత్రశృతం హగతోరం పకా కోద్రవభుల్సి బేత్. ౭0 
సాధితం వత్సకాటై ర్వా తైలం సపటువంచనకై 9, 

క ఫ్రఘ్నాంధూమవమననావనాదింశ్చ శీలయేత్. ౭౧ 
వారమారం (అనగా తూడికూరకూరమును) గోమూత్రృములో వైచి చక్క 

వండి యామోరము నొదకములో కలిపి కఫజగళగండరోగిక్రి పానముచేయించి కొొజ్లలయ 
న్నృమును పథ్యము నిప్పించనల యును, వమజియు సత్ఫే కాదిగ(ణ ద్రవ్యములు అనణపంచక 

ము వీనితో బక్వముచేయా(బడజిన తేలమును పానము చేయించనల యును. కఫవారములగు 
ధూమపాన ఐమనొఫగ నస్యగంశూవధారణములను పలుమారు చే ముచుండవల యును, 
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~ఇప్రుర్ర మేదోజగళగండచికిళ్స. రి 

మేదోభవే సిరాం విడే పిత్క_పఘ్నం చ విథిం భజేత్ , 
జట యే = అసనాదిరజశైనం స్రాతేర్మూ త్రేణ పాయయేత్ , ౭౨ 

మేదేజ గళగండరోగమునందు సిరను చేధించి కఫహరములగు చికిక్సలను చే 

యించనలయును, అసనాదిగణ ద న్యచూర్థ్ణ ములను గోమూ త్రేములో కలిపి ప్రాతఃకాల 

మునందు పానము చేయించ నలయును. 

అశళాంతౌ పాటయిత్వా చ సర్వా౯ నృణవదాచశేత్ , 

సెచెప్పినపృకారము చి కిత్సచేసినను మేదోజ గళగండరోగము. నివ_ర్థింపకయుం 

డిన చానిని ళ్ స్త్రమువే జేదంచి వృణచికీశ్సల నన్నింటిని చేయవలయును. 

అధి ముఖపాకరోగచిక్రి న్స అతా 

మ. ఖపాశేషు సత ద్రాః ప్రయోజ్యా ముఖభావనాః, ౭3 

కషథితా స్రీ ఫలా పాఠా మృ దీ కాజాజిపల్ల వా, 
నిస్టువ్యా భతయిత్యా వా కుఠేరాదిగణో ఒథవా, ౭ర 

ముఖపాకరోగములయందు త్రిఫలములు, చిరుబొద్దె, ద్రాకు, జాజిచిగుళ్లు వీనిని 

ఉదకములో వైచి చక్క_( కాంచి యాకహాయములో తేనెను చేర్చి దానిచే నోటిని 

కడగవలయును. లేక మైత్రిఫలాదులనుగాని కుశేరాదిగణ దృన్యములను గాని చక్కగ నమిలి 

యుమియపలయును. 

అరి ముఖపొాకమునందు మ్రుతి సారణాదులు, రఆా-- 

జ 2 ముఖపాశేఒనిలా త్కృష్థాపక్వులాః ప్రతిసారణమ్, 
ఇ Cee లి ఠి 5 . షణ గో ర _లేలం నాతహారై స్పిద్గం క్రాాత్రం క బళనస్య యాః, 2౫% 

వాతమునలన జనించిన ముఖపాకరోగమునందు పిప్పళ్లు సెంఛనలవణము, ఏల 

కలు వీనిని పృతిసారణమునం దువయోగిం చనలయును. వాతహర దృస్యములత్రో పక్వము 

చేయ బడిన తెలముచే కబళనస్య ములను చేయించనలయును. 

అర్ర పి త్తర_క్షచికిళ్స, d= 

అవీ ఆగ రె విత్తాన్రే రృక్తవిత్తమ్నః కఫమ్న శ్చ కే విధిః 
పితర క్తమునల:న జనించిన ముఖపొకమున రక్తపీ త్రీచికిత్సలను కోఫమువలన కలి 

గిన ముఖపాకమున కఫవార చికిత్సలను చేయవలయును, 



946 అష్టాంగవాదయముః [త, 

5 

పతెక్న విీటకాః స్రాః, లిఖే చ్చా కాదిపలై క్ల విటకా కథినా స్థిరా 2౬. 

సేకాకు మున్ఫగువానిచే కఠినముగ స్థరముగనుం డు పిటకలను ఛేదిం చనల యును, 

-ఆ్రి సన్నిపాతముఖపాః చికీక్ళ. ee 

యథా దోహోదయం కుర్యా త్పన్నిపాలే చికిత్సితమ్, 

సన్నిపాతజ ముఖపొకరోగమునందు వాతాదిదోష వ్యకోపొ ద్యనుగుణముగ వ్రుక్టీ 

తలను చేయసల యును, 

=ఇప్రర్రి అర్బుదరోగచి కిక. dar 

న వేర్చు దేత్వనంవృ ద్దే ఛేదిలే ప్ర ఫ తిసారణమ్. 22 

స్వ శానాగరక్షొత్రో క్యాథో గండూవ ఇప్వు లే, 

గుకూచీనింబకలో జో మధు తే కె లసమన్వితః. 2౮ 

యవాన్నభు_ తల నై కై లనస్యాభ్యంగాం స్త సథాచ చేత్ , 

ఆర్బుదరోగము కొ pe సృద్ధిజెం దనిదిగనః ౦డిన దానిని ళ స్త్రముచే జేడించి 

సర్గకారము, శుంఠి వీనిచూర్భ ములో "లే నెనుకలిపి ప్రతిసారణము వచేయించనలయును, 

తీప్పకీ, వేపపట్ట వీనికహెాయమాలోే తేనెను నువ్వులనూ నెను కలిపి గండూపమును 

చేయించనలయును, యవాన్నమును భుజింప6జీయనలయును. తీళ్లుముగనుండు తెలముచే 

నస్యాభ్య ంగములను చేయిం చనలయును. 

-అర్రి ప్రూతినదనరోగ చికిత్స. రిఆా 

వమి తే పూతివదనే భూమ న్తీళ్లుస్సనావనః, ౭౯ 

సమంగాధాతేకీరో ధ్ర ఫలినీపద్న కై ర్లలమ్, 
భావనం వదన స్యాంతళ్చ్ళూర్జి “రవచూ- ర్ధ్యనమ్. లాం 

నీతాదోపకుశో కం చ నావనాది చ శీలయేత్, 
పూతిముఖమను రోగము కలనానికీ సమనము చేయించి కీళ్ల యుగనుండు ధూమ 

పానమును నన్యమును పేయిరచవలయును. మంజిస్థ; ఆశెపువ్వు, లొద్దుగు, చ్చే మ్రేంకణము, 

పద్మకము వీనికపాయముతో నోరును కడగనలయాను. వైమంళిష్టాది దృవ్యమలను చూ 

ర్లముచేసి నోటీయందు రుద్ద వలయును. శీతాదము, సకుళము ఆనురోగములకు చెప్పి 

యుండు నస్య గందూషహములనుసాడ చేయించవలయును, 
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వపు ము ఖదోహహర శ్రి తి పలాదిగు టీకలు. రిఆా- 

సఫలత శత్రయద్వీపికిరాతతి క స యష్టాహ్వాసిద్ధార్థక టు శ్రి కాణి, 

ముస్వాహారిద్రా ద్వయ యానళూకవృ మర్లు కాన గమ వేత సాళ్ళ శ్చ 
అశ్వత్థజం బ్వామ్ర,ధనంజయత్వ న (శ్చాహిమాాస్టదిరస్య సార, 

క్యాఖేన తేషాం భఘునతాంగ లేనతచ్చూర్త్యయుక్తాగుటి కావిధేయాంః, 

తా ధారితాఘ్నంతి ముఖేననిత్యం 

కంఠస్థ తాల్వాదిగదా౯ సుకృచ్చాక్ , 
విశేషతో రోహిణికాస్య శోష. 
గంధా౯ా విదేహాధి పతిప్రణతాః, ౮3 

(త్రీఫలములు, చిత్రమూలము, సలవేము, అతిమధురము, 'తెల్లా వాలు, తృీకటుక్ష 

సులు, తుంగము సలు, పసువు, మ్రానిపసుఫు, యవకూరము, చింతపండు, పుల్ల పృజ్బలి, 

“విపట్ట, చీశేడుపట్ట, మామిడిపట్ట, మద్దిపట్ట, తుమ్మప పట్ట, చం (డబంక వీనిని ఉదక 
ఎలో వెచి ఛక్కల కషాయము కాచి గట్రిగనసనవ్రుదు పె త్రసలమలు మొదలగు 
స్తువుల చూర్భమునుచేర్చి గుటికలు చేయనల యును, ఆగటికలను నోటిలో ధరించు 
టులజేసిన కంఠము, పెదవులు లోదొడ మొదలగు స్థలములలో జనించినవియు మిగుల 
గారుణముగ నుండునవియు నగు ముఖరోగము అన్నియు నశించును. విజేషముగ 
సేప్టీ త్ర, ఆస్యశోషము, నూూతిగంధము మొదలగు రోగములు హరించును. ఇవి నిమి 
'కవర్తిచే నిర్మింపంబడినవి. 
లీ 

అరి ఖదిరాదితైలము. ఆ 

ఖదిరతులామంబుఫుకే పక్త్వా తోయేన తేన విస్టైళ్ళ న్స 
యె 

చందనజోంగ కకుంకుమపరి వేలవబాలకోలళీ కి ౮ర 

సురతరురో భద్రా ద్రా,తైూమంజిష్టా? చోచపద్మ్మకవిడంగై ! 

స్ప శ్యానత్రన్యకట్ళలనూవై 4లెధ్వామక్రైస్పప త్తంగైః. ౮ 

శైల ప్రస్థం విపచేత (వాంచ! 8 పాననస్యగండూ పె, మె, స్తత్, 

హత్యాస్మే సర్వగ దాక జనయతి గారీ 3° నం ) తిం 

చ వారాహీమ్. ౮౬. ఆద్య ర్తితం చ న్నాటరోధ్ర 

దార్స్ఫీభిరభ్య_క్షమచేన వక్రమ్, నిర్వ్యంగనీలీనఫదూ ప 

కాదిసంజాయ లే చంద్రసమానకాంతి, ౮౭ 

అ-ఉ. 32 



ర్య ల్ల అష్టాంగవాదయము (అ, 

నూరుపలముల చం డృపట్టను ద్రోణ పృమాణ ముదకములో వె చి పాదోసశేషముగ 

కషాయము కాచి యాకహేయముతో చందనము, నల్ల అగరు, కుంకుమపువ్వు, తుంగ 

ము _స్తల్యు కురువేరు, వట్టి వేరు, దేనదారుపక్క , లోద్దుప, ద్రాతు; మంజిష్ట్ర, లనంగపట్ట, 

సవ్మకము; వాయువిడంగములు, స స్పృ్భక్క-యను, గృంభ్యము, గ ంథికగరము, నఖముచిష్ప, 

గుముడుకేకు, పిన్నయేలకులు, ధ్యామకము, ర_క్షదందనము వీనిని కర్ణ ప్రమాణము 

చొప్పున గృహీంచి నూరి కల్కముచేసి ఒక ప్రస్థము నువ్వులనూ నెలోకలిపి విధి పకా 

రము వక చేయనలయును, ఈతైలమును పాన నస్య గండూషములయం దుపయోగిం 

చిన నది నోటి లోజనించురోగములన్ని(టిని హరింపజేసి గద్దతో తుల్యమైన దృష్టిళ కిని 
పండితో తుల్యమైన కృోవణక _క్తిని కలుగజేయును. మతియు నీత్రైలముచే ముఖమున 

కభ్య ంజనముచేయింది క, లొద్దుగు, (మ్మా నిపనుపు వీనిని నూరి నలుగు పెట్టిన ముఖ 

మునందు మచ్చ) నీలి మఖదూసి కా మొదలగు దోషములు నిస్పళ్టించి ఛంద్రునితో 
తుల్యమైన కారితీకలుగును. 

అరి నుఖరోగమునకు సవాచరఘృశము థిఆా- 

పలశతం బాణాతో యభుశే పకా రసేజ_స్మింక్ట పలార్జినై *, 

ఖదిరజం బూయస్ట్యానం తా వ్రైరహిమారసీలోత్సలాన్వట. క." తతో 

తైలప్ర స్థం ప్రాచయెచ్చ్ల విప్ర. -రేభిర ర ?వై $ 3 రారితేం తన్నుఖేన, 

ire సర్వా౯ వాంతి వచే విశేపాల్ 
సరం ధే దంతప శే కులాయాః, రాగా 

ద్రోణపృనాణ ముదకములో నూరుపలముల నల్లగోరింటనువై చి పొఠొనశేప 

ముగ క పషాయముకాచి. అందులో చండ్ర, నేరేడు; అతిమధురము, తిప్పతీగ తుమ్ము, 

మామిడి (కీర్తిక నల్లకలున ఈ యాషేధులు దినుసుకు అరపలముచొప్పున గృ గ హించి _ -కల్య_మునేసీ సె పక హియములో కలిపి ఒక్యప వ్రస్థము నువ్వులనూ నెబోసి తెల హాకవిధిగ 

పక్వముచేసి నోటిలో ధరించిన నోటియందు జనించు రోగములన్నియు నిన _గ్గించును. 

చలించుదుండు దంతములకు విశేషముగ బలముకలుసను, 

అద్రి ముఖరోగవారఖదిరసారాదిగు టికలు, రియా 

ఖదిరసారాద్యేతు లే పచేద్వల్కా తులాం వారిమేదసః, 

ఘటచతుప్కే పాదశేచే. ఒ న్నీ౯ పూ తేపునః క్వాథనాద్ధృనే. ౯౦ 

ఆవ్నీకం శీచే వేత్సుసూత్మం రజః సేవ్యాంబుప త్త తంగ? ₹ యమ్, 



ఆ] ఉత్తరస్థాన ము, 25 

చందనద్వయరో ధ్ర పుండ్రా, హ్వేయస్ట్యాహ్వులామోంజనద్వయమ్, 

ధాశోకట్ళంగ్వినిశార్తి ఫలుచకుర్దార తోం కక్, 

ము _స్తమంజిష్టాన్య,గ్రోధప్ర, ప నోహామూాంనీయ వాసకమ్, గా 

పద్మ కై లేయసమంగాశ్ళ న్ట్్రే తన్నిం _సథా 'పాలికాం పృథక్, 

జూతీపశ్రీకాం సజాతీఫలాం సహలనంగకంకోల్లకాక్. ౯9 
అ ఇగ ఇ న w= a సృటికళుభ్ర సురభికర్పూరకుడవం చ తృ తా,వవే_త్తతః, 

ఖు క్ యె ఒడ - కారయే ద్లుటికాస్సదా వై తా భారా ముఖే తద్దదాపహోః, ౯౪ 
నాల్గొద్రోణము లుదకములో ఖడిరసారము (కాచు) రెండుగూడ్లు పలములా 

కల్లతుమ్మపట్ట న నూరుపలములు వెది పాదానశేషముగ కపాయము కాచి వడియగట్టి 

నురలనాకపాయమును పొయిమిో6ద బెట్టి కాచి చిక్కగయైనపీదప ఆందులో వటి వేరు, 

సరువేరు, ర క్షచందనము, గైరికము, చందనము, పీతేచందనము, లొద్దుగు, పృహపౌండ 

కము, అతిమధురము, లత్తుక రసాంజనము, సౌవీరొంజనము, ఆరెపువ్రు, " శకః వసుపు, 

మూ నిపసుపు, త్రిఫలములు, చతుర్ణాతీకములు, నల్లఅగరు, తుంగము_స్టలు,ముంజిష్ట, మజ్జి 

మూశలు, జటామాంసి శేగటిదూలగోవిల, పద్మకము, ఏలకులు, చిట్టాముట్రి వీనిని 

నునుకు కర పమాణము చొప్పున గ పహీంచి చూగ్గముచేసీ యలిషియజ్ఞాదివపిదప... am 
వో లో ణం 

రక్ జూప త్రీ జూజికాయ, అసంగములు, తేక్కో._లములు pores దినుక్యుకు mem | 

స్థటికమునల తెల్లనైన పచ్చకళ్చూరము ఒకకుడనము చేర్చి! "1 శ్లోట్టయం | 

నెల్లపుడు ధరిందుచుండిన ముఖరోగముఅన్నియు నివరించును, 
] 

-ఆధ్రి ఆరి మేవోఘృతము. రతా 

క్వాథాపధన్యత్వ య యో జనేన 

తెలం పచేత్కల్పనయా =నయెవ, 
సర్వాస్యరోనోద్ధృతయే తదాహుు 

ర్షం తస్థిర ల్వే తోద మేనముఖ్యమ్. న్ 
శాబ్లారోగి ముదకము లో నల్లతుమ్ముపట్ట రెండునందలపలములు కాచు నూరుపషల 

ఘులు వీనిసినెన పా దొవశేసముగ కమెయముకా చి ఆందులో వూర్వయోగములో 

ప్పియుండు నట్టి వేరు మొదలగు దృస్యముల కల్కు_మునుచేర్చి నువ్వులనూనెను బోసి 

అ |] a hah aT wp Vi ais ఫై $f. | 
పీన ర. 

' pe 

ల జ లోక “టౌ | శ్ EN " i శ 4 ' ' mn EE: 

జ కీ | 

గో 

అతత చమన టప ముల్ కశ య్య 

ధి పృకారము పక్వముబేని యాతేలమును నోటిలో ధిరింపవలయును. ఈ-'తెలము నోటి 

గోబునిందు రోగములన్ని (టిని పోంగొట్టుటయందును దంతములకి స్థెర్యమును గలుగ 

యముట యందును ముఖ్య మైనదని బుషులు వచింపుచు న్నారు, 

వ్చి soe see me |" 
| 

బ్ 
తలే ర్త ma ల్ కోకో k 
మోట ఓ! nig ట్లు + 



లే అష్టాంగపృాదయము re 
రు 

అర్ర ఖదిరగు టి కాదిఫలము. రిఆా 

ఖదిశేకై తా గుటికా _స్టెలమిదం వారిమేదసా ప్రథితమ్, 
అనుకీలయక్ ప ప్రతిదినం * “స్వస్థోవి దృఢద్విజో భవతి, ౯౬. 

ఫూర్వళ్ళోకములో చపాన, చొప్పున చండ్రగుటికలు నల్లతుమ్మ కెలము వీనిని పతి 
దినము స్వస్థశ రరలుహూడ నేవించిన విశేషము? 1 దంతములకు దృఢత్వము కలుగును, 

అరి ముఖరోగహారకబళధారణము, రతా 

తు ద్రాగుడూ చీ సుమనః ప్ర వాళ 

దార్థయవాస త్రి అ వలాక్షూయః, 

మెద్రేణ యు Et క్బళ గ్ర హోఒయం 

సరామయాక్ వక్రగశా ని న్ని వాంతి, న్ రి 
వాకుడు, తిప్పతీలా, జడి వీవిచిణళు, మ్రానిపసుష్రు శేగటిదూల, గోవిల, శ్రి 

ఫలములు వీనిని సమభాగములుగ గృహించి కాచినకహేయములో తే నెను కలిపి కబళ 
ము చేయించిన నోటిరోగమయులన్నియు నివ ర్లింఛును. 

అర్ర దంతేశూలాదిహరపాశాడిచూర్ల ము, Ya 

అద అర పాఠా దార్వత్వక్కుస్థ్రముస్తాసమంగా 
ద్ర తికావీ తాంగారో ధ్ర తేజోవతీనాం, 

అద 
©) చూర్జస్సమె ద్రో దంతమాంసా ర్తి 

కండూపాకసా,వాణాం నాశనో ఘుర్గ కేన. న్ా 
చిరుబొద్ది, మ్రానిపసుపు, అవంగపట్టు, చెంగల్వకోన్లు, తుంగము సలు, మంజిష్ట, 

కటుకరోహిణి, పీతాంగా (అనయా సే ఫే ంకణము)' లొద్దుగ, జ్యోతిమ్మతి ఈయోష 
ధులను ఛక్క_ంగ చూర్షముచేసీ ఆచూర్భమున శే నెను కలిపి దంతములను తోముకొనిన 
దంతమాంసములయందలి నొప్పి, దురద, పాకము, స్రావము వారించును, 

అర్ర ముఖరో-గాదులకు కాలకచూర్గము. థ్రితా 

గృహాధూమ కార ర్భ ి పాఠావ్యోవవారాగ ష థ్ యోనవరా లేజోవై పా 

ముఖదంతగభవికాశ సమోద్రః కాలకోవిధార్యళ్వూర్థ ః. గణా 
కరిధూపము, రసా ౦0జనము, చిపాద్ది, త్రి (త్రీకటుకములు, సస్ట్యారము, శు త ఈమూల 

ము, ఉక్కు_, త్రిఫలములు, చో్యోతిమ్మతి- వలన సమభాగములుగ గ్రహించి won 
తలు " క్ష 

వృద్ధోపి, 



లీ] ఉత్తరస్థాన ము, 953 

చూర్భ ము చేసిన యది కాలకచూర్ల మనంబడును. దీనిని తేనెతో కలీపి ముఖరోగము, 
దంతేరోగము, కంఠరోగము వీనియందు నోటిలో ధరింపనలయును. 

అర్రి దంతాడిరోగములకు పీఠకచూర్ణ్మ ము. థఆా- 

దాక్వీత్వక్సింధూద్న నమనళ్శిలా యావళూకహరితాలై , 
ఛార్యః వీతకచూర్జూ దంతాస్యగళామయే సమధ్యాజ్యః. ౧౦౦ 
మూ నిపసుపు, అపంగపట్ర, సైంఫవలనణము, మణి శిల, యనమారము, హారిదళము 

వీనిని సమభాగములుగ గృహించి చక్కం చూర్ణము చేసిన నది పీతకచూర్ల మన 
బడును, దీనిని తేనె నెయ్యి వీనితోడయార్చి నోటిలోధరించిన ముఖరోగము, కంఠ 
రోగము హరించును. 

అరి కంఠరోగ హరణ టికలు. రఆా- 

ద్విమోరభూ మవరాపంచపటువో్యప వేల్ల గిరితార్హై వో, 

గోమూత్రేణ విపక్వా గళామయఘ్నీ రస కిగుటికా ౧౦౧ 
సర్హ కారము మవతూరము. కరిదూసము, పంచలనణములు, (తక టుకములు, వాయు 

విడంగములు, శిలాజతు, రసాంజనము వీనిని గోమూ తృములో ందెని సక్పముచేసి గుటి 
కలుచేసి సేవించిన కంఠరోగము వారించును, 

అరి ముఖరోగవహారహారీకక్టీ. రా 

గోమూత్రక్వథనవిలీలవిగ హాణాం 
పథ్యానాం జలమినికుప్యభావితా నామ్, 

అతారం నరమణవోవి వక్తరోగాః 

శ్రా, తారం నృపమివ నస్ప లం త్యనర్థాః, ౧౦౨ 
కపొయమునలె చక్కొ_(గ కాచయుడిన గోమూత గ్రోయులో కరక్కా యను నాన 

బెట్టి పిదప నాకరక్కాయను కురువేరు, సదాప, చంగల్యకోస్టు వీనికపషాయములలాగే 
భాననచేసీ భుజించువానికి మంత్రి చెప్పిన హితో కలను ఆకర్షించు భూూమోళునికి 
నాపదలు కలుగకుండు నట్టు” నోప్రిలో రోగములు కలుగకండును. 

అరి ముఖపాకవారక సొయము. ర్రఆా- 

స్పప్త్పచ్చదోలీర పటోలము స్ప 
వాీతేకీతి కకరోహిణీభిః, 

క్యాథం వి బే త్సాకవారంముఖహ్యి. ౧౦9 



(అ, 

శ్రీర స్తు. 

త్రయోవింశా ధ్యాయము, 

అవ ముఖరోగ పృతిషేధాధ్యాయ నికాపణానంతరము శిరోరోగవి జ్ఞానీయా 
ధ్యాయము బెప్పంబడుచున్నయది:-- 

విరోరోగ విజ్ఞానియాధ్యాయ ప్రారంభము, 

అర పశొార శ > నూ. అభాత శ్నిరోరోగవి శనం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ఇతి హూ స్మాహురాశ్రై యాదయో మహర్షయః. 
ముఖరోగ పతి పేధాధ్యాయ నిరూపణానంతరము శిరమునందు జనించురోగము 

అను తెలియపజ చునట్టి శిరోరోగవిజ్ఞానమను నీయధ్యాయ మును వివరించెదము. 

అధి శిదోరోగకారణము. రుఆా- 

ధూవమాతపతుషారాంబు కీ డాతిస్వప్పజాగరై *, 
& శే గ్షదాధిపురోవాత బాప్పునిగ హారోద నః, ౧ 

అత్హ ంబుమద్య పానేన క్రిమిభి క్వేగధారణై ః, 

ఉపధానమృజాభ్యంగ ద్వేపాధః ప్రత లేత తై. 2 
అసాత్మ సగంధదుస్తామభాప్యూదై ని శృ శిరోగతాః, 

జనయంత్యామయా! దోపూాః. 

పొగ, ఎండ, మంచు వీనియందుండుట, ఉదకమున విశేషముగ వివరించుట, 

ఆధికముగ న్ని దించుట, విశేషముగ ర్మాతులయందు నిదుర మేలుకొనియుండుట, దేహ 

మందలి చెమటను విశేషముగతీయుట, తూర్పుగాలియందు సంచరించుట, శోకము నడ్డ 
శించుట, విశేషముగ "నేడ్చుట, ఉదకమును గాని మద్యమునుగాని పరిమితికి మించిత్రౌగ 

ట, శిరమున క్రి ములుజనించుట్క మలమూత్రాది వేగముల నడ్డగిందట, తలగడలేక పరుం 
డుట, శరీరమునందు మురికిని తోమికొనకయుండుట, అభ్య ంజనమును భేయించుకొ నక 

యుండుట, అతినూక్మ్మమును లేక అధిక పృకాళము వెన వస్తువులను విశేషముగ 
చూచుట్క అసాత్మ్య్యముగ నుండుగం%"ముల నాఘాణించుట, జీర్ణము కాకుండుట, 
భిగ్గరగ మాటలాడుట, ఇవి మున్నగు కారణములచే శరము న కోయించియుండు 



-౨3,) ఉలత్తరస్థానము. 257 

జాతొదిదోహయులు ద్రృకోపమును జెండ శిరమునంను దారుణమైన రోగములను కలు 

జే మును, 

పాడి పొతబశిగోభితోపలక్షీణయు. తా 

తత్ర మారుతకోపతః, | 3 

నిస్తు ద్వే తేభృశం శంఖొ ఘాటా సంభిద్య తే తథా, 
భువోర్శ్మధ్యం లలాటం చ పతతీవాతి వేదనష్ి, ర 

బాధ్యేలేస స్వనతః క్రో "తై త్రేనిహ్మృ సేత్ర ఇవావీల్సే 

ఘూూర్హ తీవ న్రస్పర్యం సంధిభ్య ఇవ ముచ్య శే, సో 

స్ఫురత్వతీసిరాజాలం కందరాహనుసం గృ హః, 

ప కాశాసవాతా ఘా/ణగ్రాన్ ఒకస్మాద్వ్యభాళమా, a 

మార్చ నం మర్హ నే స్నెహ స్వెభబం ధ్రై శ్చ జాయ లే; 

శిసాపోయమ్. _ 

వాతపు సముసలన కణతీలలో పొడుచునట్లు మిక్కిలి యుప ద్రనము కలం 

ను. 'మెడవీలువంబడునటులుండును. కనుబొమల మధ్య ప్రదేశము; నుదురు యివి పడి 

శవ్చునటుల మికిలి శూలతో గూడియుండును, బిగ్గనై నమటలు ఘూోేషము. వీనిని 
నుటవలన చెవులయందు బాఫకలుగును, "నేత్రములు “పెసకంబడినటుల విశేషముగ నొ 

తో గూడియుండును. శిరము తిరుగునటులను సంభులయందుండి పడిపోవునటుల నుం 

ను. శిరమునందలి నరములు విశేషముగ నదురోచుండును. గొంతు దనుడబు యిీడ్ని 

"నినట్టుండ ను, వలుతురుచూచిన బా;కలుగును, ముక్కు_లోనుండి నీరు కారుచుండు 

. అకస్మాత్తుళ శిరమునంకు శాలలు జనించి స్వయమాగ నే శమించును. శిరమును 

రించుటనలనను ఘృతాదిన్నేహాములను లేపనము చేసికొనుటనలనను స్వేదకర్మను 

యబుంచుకొనుటనలన నస్తాగులచే గట్టిగ శిరమును కట్టికొనుటనలనను నొప్పి కొంచెము 

సుుంచును. ఇది శిరసాపమని వెస్పయడును. 

“అరి అర్భావభేదక శిరోరోగలక్కణము. ఈ 

అరై తు మూర్చ ఇసిస్ ఒ ర్ధావ భేవకః, ౭ 

పయోత్కు_ప్వతి మాసా డ్వా స్నయమేవ చ శావ్యాతి, 

అతినృద్దస్తు నయనం శే రావణం వా వినాశయీత్ . ౮ 

వెవెప్పియేండు వాశజశిరో రోగము శిరమునం దొకపార్శ్గ్య్యమునందు మా త్రేము 

ంచియుండిన నది అర్జానభేదక మనంబడును ఇది పన్నునైదు దినముల కొకపరాస్ట్రయ 

అంట. ఏ3 
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ముశాని బూసమున కొకపర్యాయము గాని విశేషముగ సృకోోపించి న్వయముగ'నే శమి, 

చును, ఈ అర్గావభేదకము మిస్క_టముగ నృద్ధిజెందినచో నేతృ్కములనుగాని ఇెవులన 

గాని నశింపంజేయును. 

అధి పీ క్లజశిరోభితావలక్షణము. ల్రిఆా. 

నిరో=_ భితాపే విత్త శే నీరోధూ మాయనం ౨ జ్వర, 

స్వేదో=. వీదహనం మూళ్ళా సిన్ లీతై శ కో మూర్చ వమ. | 

పిత్త పృకోపమునలన జనించిన శిరోరోగమున డం పొన వెడలునటులః 

డును. దు వయ జ్వరము, చెమట, కంటియందు మంట, మూర్చ, రాత్రులయందు; 

శీత్రపస్తువులసేసన చేతను నుషద్కనమయులు కొంచెము శమించియుండుట యిస్టేలతణమః 

జె లిశ్షియుం శును. 

అరి కఫజళిరోఫఖితొపలవ ణము. థియో 

అరుచిః కఫజే మూల్ధ్నో గురు_స్తిమితశీతతా, 
సిరానిష్పందతాలస్యం రుజ న ందాహ్న విధి కౌ సిన్, ౧ 

తంద్రాళూనావీ కహూటత్త్యం కర రృకండూయనే వమిః, 

కోఫ్మపృకోపమునలన జనించిన శిరోరోగమునందు అరుచి, శికయు బరువుగ క 

ముగ చల్లగనుండుట, సిరలు చలించకయుండుట ఆలస్యము మధ్యాహ్నమున స్వల్నః 

గను రాత్రులయం దథికముగ శిరమునందు నొప్పికలుగుట తంద్ర, కంటి అప్ప లు! 

యుండుట ఇనవ్రలయందు దురద, వాంతి ఇవి కలుగును. 

౨ఆం్రి ర_క్షజశిరోభితాషలక్షణము. 6ఆా- 

రకాల్పిత్తాధికరుజః- 

దుష్ట్రర క్షమువలన జనించి శిరోరోగమునందు సీ శ్రజశిరోరోగమునకు జెప్పియ 

డు లక్షణములు కలిగియుం డుటయే-గాక అధికముగ నుషద్ర,సములును కల్టును, 

కర్రి సన్ని పాతజశి రోభితాపలక్షణము. ఈ 

సర (సా వ్రత్సోర్వలతణః. ౧ 

సన్నిపాశతమువలన జనించిన శిరోరోగమునందు వాతజాది శిరోరోగ లతీణ: 

లన్నియు. బుట్టును, 



వెర్రి శ్రీమిజకిరోభితాపల క్షణము. Ode 

సంకీర్ణ ర్భోజనై. ర్మూర్డిష శ్లేదితే రుధిరామిపే. 
o 

కోపితే సన్ని పాత్రే చ జాయంతే మూర్తి రి జంతవః. 
రస సే పిబం? 2ఒ-స్రుం ఘోరాః కుర్వంతి వేదనాః, 09 

—— 0 

చి_త్తవి భృంశజననీర్ష గ్ కాసో బలత్యాః, 

రాత్యుశో చ వ్యధ చృదదాహస్ఫుటనపూతితాః, 

కపాలే తాలుశీరసోః కండూశ్ళోషప్రమిాలకః, 

'తామ్రా,చ్చసింఘాణక తా కర్ణనాదశ్చ జంతు జే, 

౧.౨ 

౧౩ 

రారో 

సంక్రీర్ణాహారములచేత శిరమునండలి ర_క్టమాంసములు దుష్టంబులై సన్నిపాతదోమ 
ము పృకోపించుటపలన శిరమునందు క్రిములుజనించును. ఆ క్రిములు శిరమునందలి రక్త 
సును పుండునుచేయుచు, దారుణమును మనస్సునకు మోహమును కలుగంజే యునదింయయు 
నెన యుపషద్ర, వములను కలుగ6ంజేయును. ఇది జంతుజశిరోరోగమనయుడును. మణీయు 

రోగమును జ్వరము,కాసము, బలక్షయము, రూకత్షత్క వాపు, శిరమునందు కొట్టుంబడి 
టులను ఛేదింపయబడినటులను నొప్పి, దుర్చంధము, సర్యాంగ తౌపము, కపాలము, లో 

కొడ, శిరము వీనియందు దురద, శోపు, తంద్ర ఎజ్జగ, తేటగ, చీమిడికారుట, చెనుల 

ను౦దు ధ్వని ఇవి జనించియుండును. 

శ్రి శిరఃకంపరోగలక్షణము. 0ఆా- 

వాతోల్చ్బణాళ్ళిరుకంపం తత్సంజ్ఞ 0 కుర్వతే వులాః, ౧౫ 
వాతాధిక్యముతో గూడియుండుదోషములు శిరమునందు నణ(కను కలుగంజీయయం 

ఏ. దీనిని శిరఃకంపరోగమనిరయయి దరు. 

అరి కంఖకశిరోరోగల క్షణము. 0 

శ్రీ ప్రధానై. ర్యాతాది. నీశ్ళంఖె నో ఫస్సతో ణిలే లేకి 

వదాహరుజూరాగ ప ప్రలాపజ్వరతృష్మ స్స మౌాః, 

తిక్తాస్యః ఏ వీత్రవదనః శీ ప్రకారీ స శేంఖుకః, 

శ్రీరాత్రాజ్టీవితం పంల సిద్ధ్యత్య ప్యాళు సాధితః, 
పితాధక్య ముతో గూడియుండు వాలాదిదోష ములు ర _క్షముతో సాకి 

చుందు నొ పు, సర్వాంగ తాపమ్లు, నొప్పి, యెజువుసర్జ ము, కలనరింథలు, 

(హౌ eo ౧౬ 

౧౭ 

కణతల 

జ్వరము ? 
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దప్పి; భృమము; నోరుచేదుగనుండుట, ముఖము పసుఫుబారియుండుట, ఇట్టి యుప ద్ర 

వములను కలుగజేయును. ఇది ళంఖకమనంబడును. దినికి చికిత్స జేదకుండినమూ:డుదిన 

ములలో రోగినిజంపును. శీఘ్ణయుగ చికిక్సజేసిన నొ కానొకపుడు రోగి జీవించినను 

జీవించును. 

రి సూర్యా న_ర్హశిరోరోగలకుణము, Oe 

వీత్తాను బద్ధళ్ళం ఖాత భూ/లలా శేషం వమూకతః, 

రుజం సస్థందనాం కుర్ర్యాదనుసూరో సద యోదయామ్, ౧౮ 

ఆమధ్యాహ్నం వినర్థిష్టుః తుద్వతేస్సా విశెవతః, 

అవ్య వస్థితశీతొ న్య సుఖా శామ్యుత్యతః పరమ్. ౧౯ 

సూర్యాన్నర్త స్ప ఇత్యుక్తా దశ రోగాళ్ళిరోగ తాః, 

వాతము పి తేముతోగూడి కణతలు, "స్మేత్తృములు, కనుబొమలు, నుదురు వీని 

యందు మిక్కిలి కూలనుకలుగజేయును, ఆశూల సూర్యోోదయమునజనించి మధ్యాహ్న 

మువటికు క్రమముగ సృద్ధి జెంది ఆకలితో గూడియుండునపుడు మతియు విశేషముగ సృద్ధి 

జేంది పిదప పస్వయముగ నే శమించును, ఇది నూర్యాన ర్రమన(బడును. ఈరోగమునందు 

ఒకప్పుడు ను శీత ేషచారముచేశీను, ఒకపుడు ఉఫ్టీపచారముేతను ఇంచుక సుఖము 

స్యవస్థలేకకలుగు ను, ఇటుల శిరము నాక్కాయించి జనించు పదిరోగ ములు చెప్పబడినవి, 

అధి కపాలరోగములు. ఏఆా- 

రస్యేవం చ నత్యంతే కపాలే వ్యాధయో నవ, 90 
శిరమునందలి కపాలమునజనించు తోొంబదిరోగము లింక బెప్పంబడును. 

అగ్రి Ws కరోగలకుణము. థఆా- 

కషాలే సవనే దు స్పై గర్భస్థనా వీ జాయ లే, 

సవర్థో నీరుజక్నోఫ స్త సం విద్యాదుపశీర్ష కమ్, ౨౧ 

శిర ంలమునందలి వాతము దుష్ట్రం బె యుండినచో నొప్పిలేనిదియు శరీరముతో 

సమానవర్శముగలదియునగు వాఫు.కపాలమునందు జనించును, ఇది ఉపశీర్త ర కరోగమని తెలి 

ధి కొనవలయును. ఈరోగము గర్భముననుం౦డు శిశువునకును ఒక సమయమున స సంభవించును 

“అరి క పొలపిటకాడిరోగలకుణము, థయా-- 

యథా దోపోదయం బూగయాల్చ్సిటకారు దని ద్ర దీ 
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కపాలమునందు పిటకలు, అర్భుదము, వి దధి అనురోగములు జనించును. అవి 

వాతాగులలో నేదోపముసలన జనించునో ఆదోపషలవషీణములు వానికి కలిగియుండునని 

తెలిసి కొనవలయును, 

అరి అమాం షీ కానోగలక్నణము, రఆా- 

కపాలే శ్లేదబహుశాః విత్తాసృ కేవ్మ జంతుభిః, 99 
య అతి ఆయా 

కంగుని ద్దార్థక నిభాః విటికాస్సు స్టగరూంవి.కాః, 
(క్రీములు వీనిచే కపాలమునందు క్ొజ్రలు, తెల్లావాలు 

వీనికీ సమానాకారములు గలవిగ విశేష స్తా వము కలవిగనుండు పిటకలు జనించును. ఇవి 
ఆమాంషిక యనళ6బడును. 

పిల్తీరక్కము, శ్లేన్మము, 

అరి దారుణక రో గలక్షణము, da 

కంశూ కేళచ్యుతిస్వాప రాత్యకృత్సు ఎట్నం త్యచః, ౨౩ 

సుసూత్మం కఫవాతాభ్యాం వింద్యాద్దారుణకం తు తత్, 
దురద, వెం డ్రుకలూడుట, సృర్శ జ్ఞానము లేకుండుట, రూతుత వీనిని కలుగ 

జేయుగదియు మిక్కిలి సూత్ష్మముగ నుండునదియునెన చర్మసహ్సటనము (అనంగా 
చర్మపు పగుళ్లు) కపాలమునందు కఫవాతము నలన జనించును. ఇది దారుణక రోగ 
నునంబడును, 

ఆ ఇం ద్రలు_ప్రరోగలక్షణము, de 

రోవుకూపానుగం వి త్తం వాలేన సహమూార్భితేమ్, ౪ 

ప్రవ్యావయతి రోమాణి తతశ్లేషా సకోణిత్క, 

రోనుకూ పాక౯ా రుణద్ధ్య వసు తేనా న్యేసామసంభవ. ం్యో 

తదింద్ర, లుప్తం కూభ్యాం చ ప్రాహుశ్వా చేతి బాపారే 

పితేయు "హకహతోలూాడి వృద్ధి జెంది రోమకూపములను జేరి రోనుముల నూడు 

నటుల జేయును. పిదప శ్లేష్మము ర ముతో గూడి వృద్ధి జెందినదై రోమకూపముల 
నడ్డగ్షించును, ఈకారణము చేత మరల ఇం (డ్రుకలు 'మొలవకుండును. దీనిని ఇం దులు ప్ 

రోగ మనియెదరు. = ఇకరాచార్యు లీకోగమును రూఢి వాచకనుగ వాళ యని 
చెప్పెదరు. 

అరి ఖలతిరోగలవతణము, ధ్రఆై. 

ఖల లేరవీ బృనేషవం సదనం తత్ర త్త క్రమాత్ , ౨౬ 



( అష్టోారిగ వృాదయము (అ, 

ఇంద్రలు ప్పకోగము జనించునటులే ఖలతిరోగము (అనంగా బట్టతల) కలు 

గును. ఆయితే ఇంద్రలు_ప్త రోగమునందు వెండ్రుకలన్నియు చేకకాలమున నూడిపో 

వును. ఖలతిరోగయునందు వెండ్రుకలు | కృమకృమముగ నూడిపోవును, 

=ప్రప్ర/్రి వాతౌడిఖలతిరోగలక్షణము. థా 

సా వాతాదగ్నదగ్ధాభా వత్తా “ల్స్విన్ననిరావృతా, 
కధాద్ధ నక్వగ్వర్షాంక్చ యథాస్వం నిర్జి కే త్త (చి, _9౭ 

a Cees రసాధ్యా సా నఖ ప్రభా, 

గ్నినేవ నిర్గోమా సదాహా యా చ జాయతే. _౨౮ 

వాతమునలన జనించిన ఖలతిరోగము నిప్వుచే కాల్చ్బంబడినటులను వాతమునకు 

శెస్పియుండు వర్ణముతో గూడినదిగను నుండును. సిత్తీమువలన జనించిన ఖలతిరోగము 

సన్ననిసిరలతో వ్యా _ప్టంబున పి త్తవర్థ్యము గలదిగ నుండును. కఫమువలన జనించిన ఖలతి 

రోగము చర్మము గట్టిగ నుండునదిగ కఫవర్శము గలదిగ నుండును, సన్నిసాతమువలన 

జనించిన ఖలతిరోగమునందు వాతేజూది ఖలతికోగ అతుణము లన్నియు. కలిగి యుం 

డును. నఖముతో తుల్యమైన కాంతికలదిగ నుండును, ఇదిఆ సాధ్యము నిస్వుచే కాల్చ6 

బడి నటులను రోమ రహితముగను మంటతో గూడినదిగ నుండు ఖలతిరోగము 

అసాధ్యము. 

అథ పలితరోగలకుణము. ఆా- 

శోకము, క్రోోధకృతశ్శరరోష్యా విదోగత్రం, 

కా సదోహః పచతి పలితం సంభవత్యతః. ౨౯ 

నోకము ఆయాసము కోపము వీనినలన కలిగిన శరీరమునందలి యుష్థ్యము శిర 

నును జేరి వాతాదిదోషములతో 6 గూడి తలవెం డ్రు కలను పాకము జేయును. దాని 

వలన తలవెండ్రుకలు తెల్లగ నగును, ఇది పలితమని చెప్పబడును, 

రి వాతాదిపలికరోగలకుణము. రతా 

తద్వాతాత్సు ఎటితం శ్యావం ఖరం రూతు, బలప్ర భమ్, 

వితాత్సదాహం వీతాభం కఫాల్సి దగ్దం వివృద్ధి మత్. 30 

స్థూలం సళుక్లం సరై రస్తు సింద్యాద్య్వానమి శ్చ కేలతణక్, 

* ల్లీత్ర, 
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వాత మువలన జనించిన పలితరోగమునందు వెం గ్రుకలు పగిలినవిగ శ్యామవర్థ్ణణయు 

కలవిగ కఠినముగ రూక్షృగ ఉదకముతో తుల్యమైన కాంతి కలవిగ నుండును. పిత్త 

మువలన జనించిన పలితరోగమునందు వెండ్రుకలు పసుపువర్శము కలవిగ మంటతో 

గూాడీనవిగ నుండును. కఫజ పలితరోగమునందు వెండ్రుకలు స్న్స్తముగ వృద్ధిజెందు 

నవిగ లావుగ మిక్కి లి 'తెల్లగనుండును, సని పొకేజపరితథమునందు వాతజ వలితాదిరోగ 

లక్షణము లన్నియు నుండును. 

అగ్రి శీరక్ళూలజపలితల క్షణము. ధిఆా, 

శిరోరుజోద్భవం చాన్యద్వివర్శ ౧ స్పర్శనాసహమ్. విం 
పలిత రోగము శిరక్యూలనలన జనించును. ఇది వికారనగ్శమయు కలదిగ తాంకినవో 

నొప్పిని కలంగ ఇజ్రేయునదిగ నుండును. 

జారి అసాధ్య శిరో గోగలక్ష ణము, థ$ఆా-- 

అసాధ్యా సన్నిపా లేన ఖలతః పలితాని చ, 
సన్ని సాతమునలన జనించిన ఖలతిరోగ వలితరోగములు అసాధ్యములు. 

సరీరపరిణా మోస్టాన్యవేతం లే రసాయనమ్. ఏ 
మను జునిక్తి  ముసలితనమున పలితీరోగము జనించినచో వానికి రసాయనము 

నిప్పించ వలయును, 

ఇది ఆ స్పాంగహృదయమునందలి ఊఉ _ల్తీరతం త, మను 

ఇరునదిమా 6డసయ ధ్యా. మము ముగి సెను, 

శ్రి ఆ 



(అ, 

ర 0లో శీ శ్రీ 
చతుర్వింశాధ్యాయము, 

Phere 
కస రా 

శిట్రోరోగ విజ్ఞానయాధ్యా య నిరూపణానంతరము శిపోరోగ చికిత్సల డెలుపు 

శిరోరోగ పృతిషేధాధ్యాయము వెర్పణలడుదున్నయది! == 

'శికోరోగ ప్రతిపేధాధ్యాయ ప్రారంభము. 

సూ, అభాతళ్శిరోరోగ ప్ర ధం వ్యాఖ్యాన్యామః, 

ప్రతి హూ ట్ర మహా హాయే. 

శిరోరోగ విజ్ఞానీయా ధ్యా య నిరూవణానం తరము శినో దగ చికిత్సలను "తెలియ 6 

బజిచునట్టి శిరోరోన పృతిషేధమను నీయధ్యాయమును వివరించెదము. 

అర్ర వాతజశిరోఖితాపచికిర్స థిఆా- 

శిరో2_భితాచే2 నిల చే వాతవ్యాధివిధిం చేత్, 

ఘృతాభ్య_కశిరా రాత్రౌ, విబేదుష్తపయోనుపః, ౧ 

మాపాన్ముడ్లాక్ కుళుక్టాన్వా కద్దస్థా చే దద సృ తాన్వితాక, 

తైలం తిలానాం కల్క౦ వా క్ సహా పాయయేత్. ~_9 

పిండోపనాహాక్టేదాక్న మోంసధాన్యకృ తాహితాః, 

వాతఘ్నదళశమూలాదిసిద్ధ వీ. రేణ సేచనమ్. 3 
స్నిగ్ధ 0 నస్యం తథా ధూ మళ్ళిర శ్ర శవణతర్పణమ్, 

వాతమునలన జనించిన శిరోరోగము కలవానికి వాతవ్యాధులకుంజెస్పిన చికిత్సలను 

చేయుటయే గాక ఫ్యృుతముచే శిరమున కభ్యంజనము చేయించి రాత్రులయందు నృత 

మును కొంచెము వేడిగనుండు ఆవుపొలను పానము చేయించవలయును. మటియు 

ఊఉద్దులనుగాని, 'జృనలనుగాని;, ఉలవలనుగాని పాకముచేసీ వానిని ఘృతము లో చేర్చి 

భశ్షీంపంజేసి ఆవుపాలను సుఖోస్తముగ పానము చేయించవలయును. నువ్వుల నూ నెను 

“గాని 'తెలికపిండినిగాని ఆవుపాలతోడ పానము చేయించనలయును. మాంసము ధాన్య 

ములు వీనితో బక్యము చేయయుడిన పిండస్వేదమును ఉపన"వాస్వేదమును. చేయించ 

సలెను, వాథళహరములగ ధళమూలాది ద్రవ్యములతో కాచయబడిన ఆవుపాలనే సేచ 
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నముచే ముట హీకకరము. స్నిగ్గమగనుండం నష్యము, ధూమము, హీతము శిరస్సుకు 
జెవ్రులకును తర్ప౫ చికిత్స వేయించనల యును, 

-వి(ర్రి వాకజశిరో ఖితాపము నకు నస్యము, Od 

వరణాజా గణే కుక శీ రమర్భోదకం పచేత్ , క్ర 

శీ-రావళిష్టం తచ్చీశం మధథిత్వా సారమావాశేళ్, 
తత్రో మధుర క్రై సిద్ధం నస్యం తత్పూజితం వహాపిః, ఏసి 

వన్లేజ_ శ్ర పక్ళం వీరే చ చేయం సర్చిస్సశర్క_రకో, 
వరణాదిగ ద్ర స్ట ములను సమభాగములుగ గ్రహించి నలియ(గోట్టి ఆవుపాల లో 

చేర్చి పాలకు నను నీళ్లుబోసి సాలుమా త్రము మిగులునటుల కాంచి యది చల్లారిన 

పీదప చిలికి చెన్నతీసి కాంచి దానిలో మధుర ద్ర,న్యములను చేర్చి పక్ళముచేసి యాఘృత 

ముచే వాఠజశిరో దరోగముకలవానికీ నస్యము చేయించవలయును. ఇది మిగుల గేవ్రమైన 

నస్యము. మతిం వరణాదిగణ దృవ్యములతో కాయచయడిన యావుపాలలో “చేతినిఫీనీ 

దానిలో శర్క_రనుకలిపి పొనముచేయిం చనలయును. 

అథి ఊర్ల పగరోగవారనస్టము. 0 

కార్పా సమజ్ఞాత్య్వజ్బు స్తాసు మనఃకోరకాణి చ, = 
అ గా అద యూన అరు నస్ఫముస్లైంబుపిటాని సర్వమూార్ల గ్రకుబాప హామ్, 

ప త్రివిత్సు లవప్పు, అనంగపట్ట, తుంగము_స్తలు, జూజిమెోగ్గలు వీని నుష్లో దకముతో 
నూరి నస్యముచేయించిన మెడకొంకులకు పెభాగమున జనించునొప్పి శమించును. 

eC) పి _త్రర క్షజకిరోభితాపచికిక్స. a= 

శేగ్క_రాకుంకుమశ్ళతం ఘృతం విత్తాస్ఫృగన్వయిే. ౭ 
ప్రలేపస్పష్ళు శే ః కుష్టకుటిలోత్సలచందనై ః, 

వాతో ద్రేకభయాద్ర క్షం న చాస్మిన్నవనేచయేత్, లొ 

ఇత్యళాంతౌ చలే దావా కసే వోప్ట్యం యథోదితమ్, 

సి త్తీర_ క్షజనితశిరోరోగమునకు పంచదార, కుంకుమపువ్వు వీనినిచేర్చి కాంచలుడిన 

ఘృతెమును పానము చేయిం చనల మును. చెంగల్యకోమ్హు, గృంథికగరము, నల్లకలువ, 

చందనము వీనిని నూరి ేతిలోళలిపి పట్టు వేయనలయును, ఈరోగమునందు ర క్షమోత్న 

ణము చేయిందిన వాతము చ,కోపించుకు. “గావున ర క్రమోతుణము చేయంజనదు, యె 

చెప్పిన పృకారము చికిక్సంజేసినను వాతము శమింపకుండిన దొహకర్మను కఫము, శమింప 

కుండిన నున్ష్యమెన చికిత్సలను చేయనలయును, 

అంట. ౫4 
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శిరి అర్ధెవ భేదకరోగచి కిళ్ళ. థఆా- 

అన్ధావభేద 32 వ్యేసా యథా దోహాన్వయాత్ క్రియా. -? 
అగ్ధావభేదకమను శిరోరోగము కలవానికి పెచెప్పిన చికిత్సలను ఆయా దోషాః 

గుణయుగ చేయనలయును 

"ద్ర అర్ధానభేదక రోగమున నస్వ్యారులు ధియా 

శిీీషబీజాపామాక్షమూూలం౦ నస్వం బిడాన్వితమ్, 
స్థీరారసో వా బేవేతు సృపున్నాటోమఘైకల్కి_తః, ౧ 

అ నాన భే దకరోగమునంకు దిరిసెనప్రవికులు ఉ _త్రేశేణువేళ్గు వీనిని నూరి విజ 
లంణములఖుచేర్చి నస్యము చేయించనల మును; లేక ముయ్య్యాకుపాన్న క పూయ ముతో నస 
ము. చేయించనలంయును. తగ్గిం సవిత్తులను పులికడుణుతో నూరి పబ్టైవేయనలయును, - 

( -శ్ర్రుగగ్రి నూర్యాన [రోగచికిత్స, Yen 

సూర్యాన ౩ తు తన్మింస్తు సిరయా2.పహాకేదసృక్, 
సూగ్యాన రోగమునందు మైచికిన్సలను చేయుటయే గాక సిరలను వీధించి ర్త 

ము తీయనల మును. 

అ సి త్రజశి హోభితాపచికిత్స, థయా- 

శికోభితావే వితోర్లే స్న్భస్య న్యధయేల్స్పిరామ్. ౧ 
శీతా ల్నిరోముఖా లేపసేకశోధనన_ సయః, 

..... జీవనీయళ్ళ తే శీరసర్పిషీ పాననస్యయోః. ౧_ 
పీ_రేమునలన జరించిన శిదోరోగమునందు న్నేహకర్మనువేయించి సిరను వేధిం? 

వలయును, శిరము ముఖము వీలికి కీతముగనుండు లేపషనేకములను శోధనవ_స్తీకర్మలన 

చేయించనలును. జీననీయగణ ద, కయులతో కా-చంబడిన యావుపాలు, ఆవునెయ్యి, 
వీవిని పాననస్యయులయం దుషయోగ్గిం చవల యును, 

/ రి ర కజశిదోఖితాపచికిళ్ళ. థఆా- 

క_గవ్యం రక్త జే2_ స్యేతత్ప )త్యాఖ్యాయ చ శంఖశే, 

ర_క్తమునలన జనించిన శికోభితాపమునకు పెచికిక్సలనే చేయవలయును. శంఖ! 
రోగము అసాధ్య ముగనుండినను శమించుటు కస్టమనిచెప్పి థానికి వెచికిక్సలనే చేయ 
యును, 

Wer 



అరే, ఉత్తర స్థా నము. 267 

_-=ైర్రై శే ష్మజశిరో భితాపచికి స్స థిఆాు 

నేష్మాభితావే జీర్ణాజ్య న్నే హీతః కటువ్రై ర్వమేత్ . ద 

స్వేద ప్ర లేపన స్యాద్యాగామతీట్ల ఫ్య భేవజై. " 

శస్యం తే చోపవాసో౭. త్ర, నిచయే మిశ్రమాచశేత్ , ౧౮ 

శ్లేన్మమునలన జనించివ శిరోరోగమునకు ప్రాత సేత్రితో నళ్య ంజనము చేయించి 

కటు ద్రన్యములతో నమనము చేయించనల మును. రూత్మగను తీళ్లముగను ఉష్జ్రముగను 

యుండు దృన్యయులచే న్వేవకర్మను ప్రలేపన స్యాదులను చేయిం చనల మును. . ఈరోగ 

ము కలవానికీ లంఘనము వేయుట మిక్కిలి హీతికరము. సన్నిపాతశిరోరోగమునకు వై 

చికిక్సలన్ని(టి 0 మికృళుమున చేయగల యును, 

అద్రి శ్కమిజశిరోధితాపచికిక్స, Od 

కృమిజే కోణితం నస్యం తేన మూార్భంలి జంత్రవః, 

ముత్తాశ్ళొణితగంభేన సిర్యాంతి ఘా/ణవ క్ర యోః, ౧% 

సుతీక్షునస్థథూమాభ్యాం కుర్యాన్ని ర్హరణం తతః, 
శ్రీములవిలన జనించిన శిరోరోగమునకు ర _కముచే నవ్యము చేయించిన దానిచే 

క్రీములు సృద్ధి జెంది ర కైగంధముచే మదించి ముక్కునుండియు నోటినుండియు ఆ 

క్రీములు బలువెడలును. పిదప నింకచెన్పంబోయెడు తీత్హభూమనస్యముల వ చేయించిన 

(క్రీములు నశించును, 

అధి, కీ మిజశిరోఖితాపమునకు నస్య ము. రతా 

విడంగస్వర్తి కాదంతీ హిం గుగోమూ త్ర, సాధిత మ్, ౧౬ 
డో ర్ ॥ wn స ca Er 

కటునిం బేంగుదీవల్నుతె లం నస్యం వృ థచ్పృృథక ; 

ye ' FIN వీ | వి డు అజామూ త్స ద్రుతం న స్వే కృమిజిత్కృమిజిత్సరమ్, ౧౭ 

వాయువిడంగములు, స్యాశారము, దంతి, ఇంధన, గోమూత్రము వీనితోడ యా 

సనూ నెను, వేపనూ నెను, ఇంగగన (అనలా గార) నూనెను, గోగునూ నెను వీనిని వెన్వే 

లుగ పక్యము చేసీ పృత్యేక వ్ర 

చేకపాల5ో నూరి నస్య ము చేయిం దిశను, క్రిములు నిశ్ళేషముగ హరించును, 

కేక ముగ నస్యము చేయిం నినను, వాయువిడంగములను 

అరై కి మిజశిరోరోగ మున భూఘుఫానను. రుత. 

ప్లూతివుత్స వ్టయు తై! కుర్భాద్ధుూూ ముం నాననభషజై 
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నస్యాహషధములలో దుర్దంధయు_క్రమగు మత్స్యమును చేర్చి ధూపము వేయ 

బల యును, 

వెర్రి క్రిమిజశిరోరోగమున ర క్ష్తమోతుణనిేథము. ఈ 

కృమిభిః వీతర_క్తత్వా దృ కృమత్ర న నిక్హశేత్. ౧౮ 
శ్రీములనలన జనించిన శిరోరోగము గలవానియొక్క_ రక్తమును క్రిములు విశే 

షముగ పానము జేసియుండుబవలన ఆ ట్లి వానికి ర క్రమోత్నుణమయు చేయిం చంజనడు. శ 

ములు శ్రాగుటచేతనే రక్తము వ్నీణించియుండును. అట్టియెడ ర క్షమోక్షణము చేయించి 
నచో రక్తము బొత్తుగనశించును. కావున రక్ష్తమోతీము చేయంజనదని భావము. 

ధి శిరఃకంపరోగచికిత్స, అయా 

వాతాభితాపవిహితః కంపే దాహో ద్వినా రమా, 

కంపరోగమున నాతజశిరోరోగమునకుం జెప్పియుండు చికిత్సలలో దాహాకర్మ 

దక్క- తక్కిన చికిళ్సలన్ని6టిని చేయవల యునా, 

౦ ఉపశీర్ష కరోగచికిత్స. తా 

నవే జనో తరం జాతే యాజ యేదుపలీర్ష శ (౧౯ 

నాతవ్యాధి.క్రి యాం పన్వే కర్మవిదృధిచోదితమ్, 
శికువు పుట్రినపిదప నాశిశువుకు ఉపకీర్షకరోగము కలిగినతోడనే దానికి వాత 

వ్యాధికి చెస్పెయుండు చికిత్సలను చేయవలయును. వెరోగము పక్వమైయుండినచో విద 
ధిరోగమునకు జెప్పియుండు చికిత్సలను చేయనలయును. 

కర్రి శిరోవి ద ధ్యాదిచికిళ్స. థ9ఆా- 

అమపేే యథా యోగ్యం విద ధీపిటి కార్చు బే. ౨౨౦ 

అపకముగ లేక పక్య్టముగనుండు వి ద్ర ధి, పిటక్క అర్బుదము యిరోగమ అయ. 

చాయాదోమానుగుణముగ చికిత్సలను చేయనలయును, 

అర్ర ఆమాంషికారోగచికిత్స. Ne 

అరూంపి.కాం జతాకోఖి కాలతోతా?ం నింబవారిణ్యా 

సికాం ప్రభూతలవతై ర్లిం వేదశ్వశకృ ద్రసె 2, ౨౧ 
పటోలనింబప శ్రెర్వా సహారి్రెస్సుకల్కి లై, 

గోమూ త్ర జీర్ణ వీణ్యాక కృక వాకుమై రవి. ౨౩ 

క పొలభ్యున్టం కుష్థం వా చూర్షితం లే లసంయుత్రం, 

రూంవీ.కా లేపనం కండూ శ్లేదదాప+ _రినాశనమ్, ఎః 
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అయాం పి కారొగమునందు జలగలచే ర కేమునుతీసి వేపాకు కపాయనుచే నే 

నము చేయించి గుట్లిపుపింటికలరసములో లనణమును విశేషముగ చేర్చి లేపనము చేయ 
వలయున; లేక చేడుపొట్ల, వేపాకు, పసుపు వీనిని చక్కల నూరిగాని, పాత తెలిక 
పిండి, కోడివిష్థ వీనిని గోమాాతృముతో నూరిగాని, ఆయాంషిక రోగమునకు లేపనము 
చేయనలయును. చెంగల్వకో ష్టును చూర్షముచేసి కుండెపెంకులో వేయించి నువ్వుల నూనె 

లో కలిపి ఆమూంసికారోగమునకు లేపనము చేసీన దురద, 'కేదము మంట, నొప్పి 
హరించును, 

-ఇప్రర్రె అయాం షి కాగోగహరాభ్యం జనము, థతా- 

అదో అజ మాలలిచి త్ర కాశ్వఘ్నన_క్షమూాల ప్రసాధితమ్, 
వచారూంవిక రారా సైలమభ్యంగః ఈురఘృస్థ యాః. ౨౮ 

రా 

వచా (అనగా ఇందృలు ప్తము),. అరూంషికా వీనిని మంగలక త్తిచే యొరచి 
జాజి చిత్తీమూలము, గన్నేర్కు కలు_కాానుగు వీనిని శోర్చి కాంచిన తైలమును రుద్ద 
వలయును, 

అరి అకాంషికారోగమున శిరశ్ఫోధనము, 9జి 

అశాంతా శరసళ్ళు ద్ధ్యై య లేత వమనాదిధిః, 
దా 

యెచెప్పిన పృకారము చికిత్స జేసినను అర-౦షికరోగము కమింపకయుండిన నవా 
నాదికర్మలచే శిరమును శుద్ధిచేయ నలయను, 

రి దారుణక రోగ చికిళ్స. d= 

విధ్య చ్చిరాం దారుణే లాలాట్యాం శీలయేన్న ఎ్రిడామ్. 9౫% 
5 అట్లీ ఒలు నావనం మూర్ణిన_స్తిం చ లేపసయేచ్చ సవూశ్నీకై *, 

ప్రీ యాళ బిజమధుకకుష్ట మా మెస్పసర్ష పె, ౨౬. 
లావూశమ్యాక పత్రెడగజధా తీ ఫల. స్తథా, 

కోరదూవత్ళే ఇయారవారి ప్ర కాళ్లనం హితమ్, 3౭ 
మనుజానికి దారుణకరోగము కలిగినచో వాని నుదురులోనుండు సీరను జేధించ 

నలయును. శిరశ్ళుద్ది, శిరోన స్తే, నస్యము వీనిని సలుమారు చేయించనలయాను. మొరలి 
పప్పు (బారపప్పు), అతిమధురము, చెంగల్వకోే హు, ఉద్దులు ఆవాలు వీనిని నూరి అందు 
'తేనెకలిపి లేపనము చేయనలయును, అత్తుక, రేలాకు, తెగిర్సవిత్తులు, ఊసీరిక పండ్లు వీనిని 
నూరి తేనెలోకలిపి లేపనము చేయించనలయును. కొజ్బగడ్డిని నిష్టులో కాల్చి యాబూ 
డిద నొదకములో కలిపి చానిచే కడగనలయును, 
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or ఇం ద్రలు ప్పరోగచికిళ్ళ ల 

ఇంద్ర లు త యథాసన్నం సిరాం విధ్యా ప్ర లేపయేత్, 
ప్రచ్భాయ గాఢం కాసీసమనోహ్వాకుక్థకోవ.జై =. ౨౮ 

వన్యామరతరుభ్యాం వా గుంజామాలఫలై స్తథా, 
తథా లాంగలికామూ లై ః కేరవీరరసేన వా. ౨౯ 

సతెద్ర ముద్ర వార్తాక స్వర సేనర సేన వా, 

ధత్తూరక స్య పత్రాణాం భల్లాతకరసేన వా. 30 

అథవా మాశీకహవి స్టిలపుప్ప త్రీకంటకై 9, 

తే లాక్తాహ స్తిదంతస్య మషీ వా చెపధం పరమ్. 3 
ఇం దృలుక్విరోగమునందు సమీపమున నుండు సిరను వేధించి యా పృదేశమున 

కస్తముచే కొంచెము ఛేదించి కా సీసము, మణిశిల), మైలుతు త్రము, పిప్పళ్లు. వీనిని 

నూరి లేపనము చేయించసల యమునా. ఆడవికింద, దేవదారు వీనినిగాని, గురిగింజవేళ్గు 

గురిగింజలు వీనిని గాని, చన్న-చర్శగడ్డను గాని నూరి లేపనము చేయవలయును. మటియ 

గన్నేరు రనముతో గాని, చిన్నమలక  రసములో తేనెను కలిపిగాని, ఉ'మెతైకుర; 
ముతోగాని, జీడిగింజల రసముతో గాని, నువ్వుష్రూలా, పల్లేరు వీనినినూరి లే నె, నెయ్యి 

వీనినిచేర్చి దానిచేగాని లేపనముచేయించవలయును, నుజియు ఏనుగుదంతేమును నిప్పులా 

కాల్చి యానుసిని నువ్వులనూ నెలో కలిపి లేపనము చేయించవలయును, ఇది యిం ద 

లు పరో? మునకు మిక్కిలి శే స్థౌవగము, 

-ఇతర్రి శుక్ల రోబూత్చ త్తిచి కిక్స, Nn 

శ వ్ర శుక్ల రి మోాద్గ్లమే తద్వన్నృవ. మేషవిపాణజా, 

శిరమున తెల్లవెం డ్రుకలు మొలిచినచో మేక కొమ్మును నిప్వులో కాల్చి యావ 

సీని నువ్వులనూనెలో కలిపి శ₹రముసకు లేపనము తేయపలయును, 

-వఫ్రు/(ర్రి ఇం ద్రలు ప్పరోగికి స్నాననిష్మేభము. ధా 

కాం సేకం వ(దో మసముద్నవః. . వర్ణయీ ద్వారిణాం సే యావద్ర్ మసముద్భవి. ఏ 
ఇదృలుప్తరోగి శిరములో వెండ్రుకలు మొలుదుపణకు స్మానమును వర్ణం: 

వలయును. 

కుర్ర ఖలత్యాడిరోగచి కిక్స, Od 

ఖలతెె పలి కే నల్యాం హరిల్లోమ్ని చ శోధితమ్, 

సవ క ౦గ ప ద పాస చ నస్టన క్రశిరోభ్య ప్ర దే వ్లాస్తుమువ్రాచ భేళ్, 9 
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ఖలతి (ఆనంగా బట్టతల) పలితము (అనలా వెంద్రుకలు “నెరయుట) నలి, హరి 

నోమము (వెండ్రుకలు పచ్చగనుండుట' అను కోగములు ప కలవానికి వమనవీలేవ నానుల 

క్రీస్పీంచి నన్యము జేయించుటమేగాక ముఖము శిరము వీనిశ్రీ అ భ్యంగమును వ చేహము 

(అనంగా పట్ట ను) చేయించనలయును. 

" ౮ ఖలత్యాగిరోగయుల యందు నన్యయు. ర్రిఆా- 

సిం షో లం బృహతాదై కర వనీయె ళ్ళ సావనమ్ , 

మాసం వా నింబజం జైలం మీరభుజ్నావయీవ్యతి. _ 36 
౩ఖ లత్యాదిరోగములు గలమా! కి బృ హత్యాదిణ దః వర్షములు జీవనీయగణ ద్ర 

ముఖం వీనితో పక్ళయు చేయబడిన తె తెలమునే నస్యము శేయంద చనలయును. లేక వేప 

నూనెను ఒక మానమువజకు నన్యముచేయి5చుచు నారోగిని పాలను గ్రౌసనటులను శ్రీ 

సంభోగము చేయకుండునటులను చేయనల యువ, =. 

అధి సలికనోగచికిక్న, థతా- 

నీలి శిరవకోరంట భృంగస్వరసభానితక్, 
శేల్యతుతిలరామాణాం వీజంకాకాండకీస మమ్. 954 

వీస్హా ఒజపయసా లోహాల్లిపాగర్మాంశుతాకితాత్, 
ంలేలం శృతం వీరభుజో నావనాత్పలితాంతకృత్ . రిక్త 

విరిగి, తాడి, సురుపడు వీసివిత్తులు, నువ్వుల కాకాంగళీ (ఆనా వెస్పుళట్ట) 
జ! 

వీరిని నీలి, దిరిెసెనము; గోరింట, గుంటగఅగర వీనిసోనములలో భౌవనచేసీ మేకపాలతో 
నూరి ఇనుప పా yy కు బూసి రెరిండలోనుంచినచో నంగుండి తెలము (న నువించును, 

ఆకైలము దీసి చెలికరోగయుగల వానికే నస్యము చేయించి ఆవుపాలను క్రాననటుల జేసిన 
పలికకోగము హరించును. 

రి పలితరోగమునకు నస్యము. రాయా 

థీరాక్సవాచరాద్భ ్ రంగ రజసనసిరనాద్ర సాత్, 

శనసీిదో నింత్రః ద్ర ఫి గ స్రెలస్వ కుడ డవస్సిద్ధి య్య్వాపలాన్విత . 52 

నస్యం శై ఎేలోద్భవే భాంజే శృంగ మేవస్య వా స్థ 
ఆశ్రపాలు ఒక ర్యోన్థయు, గోరింటరనము ఒక (వ్రస్థము, పంటినలగరరనము ఒక" 

రోకు, తుల నీకసయమ ఒక వస్థమా; నువ్వులనూ నె ఒక కుడవము, యిటుల వీనిచేకము 
చేసీ ఒక వలము ఆతిమభురమును చేర్చి తైలపాకవిధిగ పక్వముచేసి రాతిపా, త్రో గాని 
మేక కొమ్ములో గాని నుంచుకొని నస్యము చేయించిన పలితరోగము సాగిన నును, 



272 అష్టాంగబ్భాదయము (అ, 

అరి పలితరోగహరలేపము, థఆా- 

ది? జో శ్చ శ్రీకేణ శ్లక్లవిష్టౌ వా దుద్ధికాకరవీర కి౮ా 
ఉత్పాట్వ పలితం చేయా వాశయీ పలితాపళళాొ, 

పీన్నపాల, గన్నేరు వీనిని ఆవుపాలతో మె త్తగనూరి దానిని 'సెరసినవెం డ్రు కల 

నూడకీసి యాస్థలమునకు లేవనముచేసిన పలితఠోనము. హరించును, 

అరి పలికరోగమునకో వ్రీయాళొది లేపము. ఆతా 

నఖ ఉద్య లి ర్త శీరం మ్రీయాళం యస్ట్యాహ్యాం జీవనీయో గణ స్పీలాః 3౯ 

కృష్ణాః ప్ర లేపో వక్తస్య హరిల్లోమవలీహితః, 
౯ (UU '౮5ీ య 

చారపప్పు, ఆతిమధురము, జీవనీయ గణ ద్రవ్యములు, నల్ల ల్ల సవ్వులు వీనిని ఆవు 

పాలతోనూరి ముఖమునకు తేపనముచేసిన ఇందృలు ప్తము పలితము హరీంచును, 

౨0 కేళ వృద్ధికరలేపము. Oe 
ES 
ఎ 

తిలాస్సామలకాః పద్మకింజలో,_ మధుకం మధు. ఠం 

బృంహయేచ్చ రే మతే త్మేశాన్నూర్హప ప, లేపనాత్ , 

నువ్వులు, ఉసిరికపంన్లు, తామరశీసరము, అతిమధురము, శే నె వీని నొకటిగచేర్చి 

చక్క6గనూరి శిరమునకు లేపనముచేసిన తలవెం డ్రుకలు నల్మినిరంగుతో వృద్ధి జెందును. 

వురి కేళనృద్ధికి జటామాం స్యాదిలేపము. థఆా-- 

వమూంవీ కువ్యం తిల్రాః కృస్టాస్సారిబా నీలముత్సలమ్. tefo 
తద ౦ చ థీరవిసష్టాని శ్ రివరనం పరమ్, 

జటామాంసి, చెంగల్వకో ను షు, నల్లన నల్ల సుగంధిపాల, నల్ల క లువ వీనిని 

ఆవుపాలతోనూరి అందులో కౌ ద్రనును తే నెనుచేర్చి శిరమునకు లేపనము'చేసిన వెలి డ్రం 
కలం విశేషముగ వృద్ధి జెందును, 

అరి పలిశరోగమునకో ఆయశ్నూర్హాదిలేపము, de 

అ 9 ఉల జగ యోరజో భృంగ రజన్ర్రీఫలా కృష్ణ్వమృ_త్తికా. ర 

స్థీతమితురసే మాసం సమూలం పలితం రజేత్, 
ఉక్కు_రాపాడి, గుంటగలగరచూగ్య ము, శ్రీళలము, నల్లమట్టి వీరిని చెజుకుర? 

ములో నొకమాసమునానంబెట్టి సలికరోగమునకు లేపనము చేసీన నది నిశ్నేషముగ హరి 
చును. శెం డ్రుకలు నల్లన పడును, 
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“అరి పలితమునకు మాసాదితే పము: ఆయా 

మాహకో ద్ర నధాన్యా మ్లైర్య వాగా న్తీదినోవితా. . ౮౩ 

లోవాశుకోత్క_టా విస్టా బలాకావువి రంజయీత్ , 
ఉద్దులు,కొజ్బ్జలు వీనిని పులికడుగు లో వై చి గంజికొచి మూండుదినములు పులియ 

బెట్టి దానిలో నినువచి క్రైమును నూరి కొంగమై ఫూసినను అది నల్లగనగును! కావున శిర బెట్టి ౦గపె 

మునకుంబూ సిన పలితరోగము నిస్సంళయముగ వారింది వెండ్రుకలు నల్లంబడును. 

3 శీరోరోగవార ప ఫౌండరీకాదితైలము. తా 
“ _ ప్రపౌండరీకమధుకవిప్పలీచందనోత్స లై =. ఈక 

నిద్ధం ఛాత్రీరనే శలం న స్యేనాభ్యంజ నేన చ, . 
సర్వా న్ఫూర్శగదా౯ వాంతి పలితాని చ శ్లీలితమ్. రజి 

ఉసిరికపండ్లరసము, నువ్యులమూనె వీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి యొకటి౫ 
చేర్చి యందులో ధో పౌండరీకము (కమ్చ్యూరపు బెండ, ఆతిమాధురము, పిప్పళ్లు, ఛంజ 
నము, ' నల్లకలువ వీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి కల్క_ముచేసి కలిపి తైలపాకవిధిన 
పక్యముచేసి దొనిని నస్యాళ్యంగములయం దుపమయోగించిన శిరోరోగములన్నియు 
హరించుటయేగాక పలితేరోగము సహితము నివ ర్రింగును. 

జత్రూ,ర ప్రరోగహరనస్య ము. da 

నరీజీవంతిని ర్యాసప యోభిర్యమకం పచేత్ , 
జగ ఒర జ 3 జీవనీయెశ్ట తన్నస్యం సర్వజ త్రూ ద్ద వరోగజిత్ *. రోజ 

పిల్లిీపీదర మను'బాల వీనికపాయము, ఆవుపాలు, యమకన్నేహము వీని నొక 
టినచేర్చి యందు జీననీయగణ ద్రవ్యముల కల్కు._మును కలిపి వీ లపాకవిధిగ వక్వ 
ముచేసి నస్యము చేయించిన మెడకొంకులకు వెభథొగమునందు జనించు రోగములన్ని యు 
నిన _ర్లించును, 

నెయ్యి, నూనె, కొవ్వు, ఈమాండు స్నేహ దృవ్యయలతో శెండ్లు స్ఫేహాదృవ్య 
ములుచేరిన నయ్యని యమక 'స్నేహూ మనయిడును. 

mae! * క్లో, మధూకయష్టి (క్రిమిజీద్విళ్వభృం గైళ్ళ్ళృతం వావి, 
సుడ్చిందునామ' తన్నస్యం సర్వమూర్థామయావహామ్. 

ఆతిమధురము, వాయువిడంగములు, శులఠి, గుంటగలగర వీనిని సమఫాగములుగ 
(గృహీంచి కోల్క.ముచ్చేసి ఆవునేతిలో కలిపి విధి ప్రకారము పక్యముచేసిన నది షడ్చిందు 
ఘృత మనంబడును. దీనిని నస్వము చేయించిన శిరోరోనముఅన్నియు. హరించునని 
ప్రా చేనకోశములయం దధికపొఠము కోన(బడుచున్స యది. 

అ.ఉ, క్ర 
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ఫ్ర మొయూరఘ్యుతము. థా 

మయూరం పత్షనిత్తాంత్ర పాదవిట్తుండనర్డి తమ్, 

దశమూబబలారాస్నా మధు కై. ఊఈపలై ర్యుతమ్. ర 

జలే పకా మృత ప్రస్థం తన్మి౯ శ్రీరసమం పే 

కల్కితై రృధుకద, ప వి స్పర్గుజతూ ర్ల ్వ్యరోగజత్. 'రళొ 

_తదభ్యాసికృతం వనన స్త్వభ్యంబననోవనై 1, 

అక్కలు, పి త్రము, నరములు, కాళ్లు, మలము ముక్కు- వీని నె త్తివేసిన నెమలి 

మాంసము, దశ యూలములు, చిట్టాముట్టి, సన్నృరాసన్నయు, అతిమధురము వీనిని దినుసుకో 

వూండుప పలములచొవ్మున నుదక ములో వెచి చక్కాల కషాయము కాచి ఆందులో 

ఒకపు ప స్థ మావు నెయ్యి, ఒక స్థ మావుపాలను౬ బోసి మధురగణ ద న్యకల్క._మున 

జే సుతపాకవిధిశ సక్వ మువేయ నల యును, ఇది మాయయూరమఘత మనంబడును, దీనిని 

పానన స్తీ అభ్య ంజననస్థములంయం౦ దువయోగించుఫొనుచుండిన మెడకి ంకులకో వెభాగ 

మున జనించు రోగములల్నియు పారించును, 

-=ఖ(ర్రి మహామాయ రఘృతము. ఈ 

వతేనై న కపషూయేణ ఘృత ప్ర నం విపాచయేత్ , ర 
చతుర్గుణేన పయసా కలై లిక కారి కై *, 

[లా వా యమా 

జీనంతీ త్రిఫలా మేదాన్భుద్వీ కాద్విపరూవ.ై & సం 
సమంగాచవిశా భో కాళ్ళ రీక ర (టావ్వూమొః శ 

ఆత్ర ్న గుపామహామేదా తాలఖర్హూరము స్తై * ౫౧ 

మృణా శ ఏసఖర్టూరయన్టీ మధుకజీవకై *, 
శతావరీవిదారీక్షుబృ్భ వాలీసారి బాయుగై *, ౫౨ 
దూర్వాళ్ళ దంస్ట్టగన్ష భకశ్చ్ళంగాటకక శేరు ః కైక 
రాస్నాస్థిరాతామల- సూ లాశరిపొవ్క_రై క ౫3 

పునర్న వాకేవతీ రీ కాకోలీధన్వయాసవై ౩, 
మధూ కొకీోటవాతామముండాతాభిషుకై రవిః ఫర 

మహామాయూరమి కేతన్నాయూరాదధికం గుణైః, 
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3 ష జర ఆధ ఒం మదో ధాత్వంద్రై యస్వర భశ శ్యాసకాసార్జి తాపహమ్, స్యా 

౧ ద అధ అచ జ ఒర యోన్యసృక్కు క్రదో పము శ స్తం వంధ్వాసుత ప్రదమ్, 
తె చెస్పేననిధంబున గృహింపయిడిన చెమలిమాంసము, దళమాలములం మొద 

జం జ 9 ధ కు ఇ pny 
లణగవాని కపొతయములో ఒకప్రస్థ మాను నెయ్యిని నాల్వప్రస్థ మాన పాలను చర్చి 
పిన్న మనుబాల,  త్రిభలములు, మేద, చాక, చిట్టీశకపండు, పెద్దయికాతపండు, మం 
జిప్ట చవ్యము, గంటుభారంగి, పెద్దగుమ్ముడు, కర్కా_టకళ్ళంగి, దురదగొండి, మహా 
మేద, పిండఖర్థూరము, తుంగము సలు తానురతూడు, తామరగెడ్డ లు, ఖర్జూరము, ఆతి 
మధురము, జీవకము, పిల్లి పీదర, తెల్ల చేలగుమ్ముడు, చెరుకు, వాకుడు, సుగంధి 
పాల, నల్లసుగంధిపాల, గరికె, పల్లేరు, బుషహభకము, పరికెగెడ్డ, నమ్మదుంప్క దుంపరా 
సృము ముయ్యాకవాన్న, చేలయుసిరిక, పిన్నఏలకులు, కచోరములు, పుహ్క_రమాల 
ము, గలిజేరు, ఆమోటము, బాదాము, తవథ్నీరి, కాకోళ్ళి శేగటిశూలనగోవిల, ముంబాత 
మను పుష్పుళొకము, ఆభిషుకము వీనిని దినుసుకో కర్గపృమాణము చొప్పున గృహొంచి 
కల్కు_ము చేసి కలిపి ఘృత పాకవిధిగ పక్షము చేయనలయును, ఇది మహామాంయయూర 
ఘృత మనంబడును. దీనిని పాననస్యాదులయ౧ దుపయోగించిన ధాతుకయము, ఇం 
దియదౌర్భల్యము, స్వర భంగము, శ్వాసము, కాసము, అర్జితవాతము సారించును, 
గొ ఆ్రాలికి సంతానము కలుగును. ఇది యోనిరోగము, శుక్ల శోణితదోహము వీశియందు 
శ్రే స్ట్రమైన యొపధము. మాయూరఘ్భుతముకంకె విశేషగుణము కలది. 

ఆమఖ్రుభిః కర్కకు ర్హర్నస్తి కశ శతి ప్రకల్మ యేత్ . ఏత 
ఎలంక) యం,డ్రృకాయ, హాంప, కుంబేలు వీనిమాంసములతో సృత్యేకప క్యేక 

ముగ వమవోామాయూోరభ్ళుతమునకు చెప్పియుండు ప్రకారము ఘృతమును పక్యము చేసి 

సేవించిన మహామాయూవఘ్మతమునకు చెప్పియుండు గుణములు కలుగును, 

అం జక్రూర్ణ ్ వరోగసంఖ్య, థా 
జతూర్డ ప్రజానాం వ్యాధినా మేక త్రింళచ్చతద్వయమ్, 

ఇర ట్ ఇఒ z= న పరన్సర మసం3ర్ష్మంవి_స్తరేణ ప్ర కాశితమ్, తై 
ఇటుల మెడకి ండలకుపె జనించు రోగముల, "రెండువందల ముప్పది యొక 

టియు విసోరముగ చెప్పంబడినవి, 

అథి జ తూర్ల (రోగ చికీత్సానక్యకత్య్వ యు. 9ఆా- 

ఊర వమూల మధశ్ళాఖమృషహయః పురుషం విదుః, 
జక ఇట్ 4 వ ఈడ అ సుూూలప్రహోరిణ _స్తస్మాద్ద్యగాలా లీ ఘ,తరం జరయీల్ rr, 



మనుజునియొక్క_. శరీరమునకు వె భాగమునందు. వేళ్లును.. (క్రిందిభాగమునందు 
ఖచ చు ర & తో ఇ, 

శాఖలు నుండునని బుషులు చెప్పెదరు. కావున ట్టి య దానాంగ మైన.జత్రూూద్ధ్వ 

భాగమున జనించురోగములు శరీరమున కాధారముల నశింపజేయును, కావున మెడకు 

వెఫాగనమున జనించురోగముల నుసేవ్నీంపక అతిశీఘం ముగ చికిత్స జేయపవలెనని 

భావము, 

అం *రోరకుణా వళ్యకత్వము, థఆా- 

సెందియాణి యేనాన్ని౯ పాణా యేన చ సం శి తాః పంల శ నశ 
_ లేన తస్యో త్తమాంగస్య రహొయామాదృతో భవేత్... ౫౯ 

చతురాదిసకలేంద్రియములు ప్రాణములు. ఇవి శిరమును నుఖ్యముగ నాక్ 

యించియుండును. కావున నట్టిశిరమును గ&ీంచుటయందు మనుజుండు మిక్కిలి ప్రయ 

తృృముగలవాండుగ నుండనలయును. 

ఇది అష్టాంగహృ దయమునం దలి ఉ_ర్తీరతం త్ర, మను 

. ఇరువది నాల్లపయ ధ్యాయము ముగ్గిసెను. 

“రి 

ణి ణ్ జో ఈ, బే మ 
అన ఇ ' 



హు] 

శ్రీకన్లు 
పంచవిం౦ శా ధ్యాయ ము,. 

(శల్యతం త్రము) ర.వ అంగము, 

.  శిరోరోగ పృతిషేధాధ్యాయ నిరూ పణానంకరచ వ్రణవిజ్ఞానీయ ప్ర పతిచేధ్ధా 
ధ్యాయము చెప్పంబడుచున్నయది, = 

చ ణవిజ్ఞాసియ్యప్ర పతిపిథా ధ్యాయస్రారంభము, 
మ అత వ ద్రణవిజ్ఞానీయ ప్ర ప ప్రతిషేధం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ఏతి హూ స్మావశా్రే యాదయో మహర్ష యః 

శిరోరోగ (పతి పేధాధ్యాయ నిదాపణానంతరము న చ్రణభేదతతేణమరేను వాని 
చికిత్సలను శలియపననట్టి ద్రణవిజ్ఞానీయ ప్ర పతి హన చననీయధ్యాయమను. విన 

రించెదము. ' 

గ 

న. 

అరి వ్రృణద్వైవిధ్యము. (తా 
వృణో ద్విధా నిజాగంతుదుష్ట శుద్దపభదత 

్ర నిస్తో వోసె. మెళ్ళరీరో జ్ధైరాగంకుర్చావ్యాశ హెతుబః, ౧ 

దో మెరధిస్టీతో దుష్ట్రళ్ళుద్ధ పై మ్యైరనధిష్టితు 

నిజము ఆగంతుకము ననియు, దుష్టము శుద్ధము అనియు, వ్రణములు ద్వివి 

ధములుగ నుండును. వానిలో శరీరమందలి దుష్టవాతౌదిదోషంబులబే జనించినది నిజ 
చ్రృణమనియు అభిఘాతాదిబావ్యా కారణములచే జనించినది ఆగంతుక మనియు, దుష్ట 
వాతాదిదోషంబులతో 6 గూడియుండునది దుష్ట న వృణమనియు, దుష్రవాతౌదిన సంబంధము 

లేకుండునది శుద్ధ ప్రణ మనియు తెలిసి కొనపలయసు. 

అరై "దుష్ట వృణలక్న్షణములు, త 

సంవృతత్వం వినృతతా కాఠిన్యం మృదుతావి వా, క్ర 
= అత్యుత్సన్నావసన్నత్వమత్యోప్హ గ మతశీతతా ' 

ర_క్తత్వం స్థాండుతా కార్యం పూతిపూయపరి[ స్రుతిః, 3 

పూతిమాంససిరాస్నాయుచ్చన్నత త్సంగళా ఒతీరుక్, 



279 అస్టాంగవాదయము (అ, 

సంరంభదాహశ్వయథుక ండ్వాదిభిరుప పద్ర్రుతిః, ర 
దీర్భ కాలానుబంధక్ట విద్యాద్దుష్ట వణాక కిమ్, 

మూయ(ంబడియుండుల, క విశేషముగ తెరవంబడియుండుట, మిక్కిలి కఠిన 
ముగనెనన్కు మృాదువుగ్ననెన నుండుట, మిక్కిలి ఉబ్బియుండునదిళ, లేక లోన వ్రవే 
శించినదిగ నుండుట, అక్యుప్తముగ, లేక యతికీతముగ నుండుట, మిక్కిలి యొజ్ణ్లగగాని 
తెల్లగగాని నల్లగగాని యుండుట, దుకంధయు క్షమగు -వీముకారుట, మూంసము, సిరలు, 
నరములు, దుర్ధంధయు క్ర కంబులై యుచ్చి పణద్యారమును మూనీకొని యుండుట; 
అధికముగ నొప్పి, వాపు, మంట, దురద మొదలగు నుప ద్రునములు కలిగియు౦డుట , 
దీర కిల మనుప _క్రించుచుండుట, ఇవి దుస్ట్ర నృణములని యము 6౫ వలయు. 

-ఇర్రి పంచదశ విణ భేదములు, థణా- 

స పంచదళభా దోమెస్సర క్వెః. 

..,. _ వొలేజము, పి ర్రీజము, శ్రేష్మజము, వాతవీ తేజము, వాతశ్రేష్మేజము, క& పి తశేష్మ 
జము, సేన్ఫీపొకేజము, వాతర_క్షజము, పిత్తేర క్షజము, _శేష్మరక్తజము, వాతేసి త్తీర క్షజము, 
వాత 'శ్లేష్మర క్ర కజము, సి త్తశ్లేష్మర క్ష కజము, సర్నిపాతర క్త కజము, ర కృజము అని పణములు 

'పదిహినువిఫములుగ నుండును, 

-ఇ9ర్రి వాకేజిఫి ణలక్ష ణము. ఈ 

తత్ర మారుతాత్, % 
ఇ్యావః కో 2౬ఒరుణో భసన్నకపోతాస్థినిభే=_ వి చ 

మ స్తుమాంస పులాకాంబుతుల్యతన్హుల్పసం (స్తుతిః ౬ 

నిర్శాంసస్తోద భేదాథ్యో రూతుశ్చటచటాయ శే, 
నాతమునలన జనించినవిణము శ్యానవర్ష ముగను, నల్లగ ను, యొజ్జగను, పాశుర 

పీట్టరేం ముక తో తుల్యముగను, పెరుగుమో6ది మింగడ, మాంసముగడిగిన నీళ్లు, కూటి 
నీళ్లు ఫీనితో సదృశ మైన స్తా నముగలఅదిగను, మాంసరహీతముగను, పోట్లు నొస్పిగఅది 
గను రూత్షముగను, చటచటయను కబ్బముగలదిగను నుండును, 

0 పి_ర్రేజవ)ిణలక ణము, థిఖ. 

పి తేన శీ ప్రజః వీతో నీలః కవిలపింగళః. గా 

మూ శ్రీకీంఛుకభస్మాంబ్యులె లాం, న్లబహుు స్తుతిః, 

తూరోటీతీశుతసమవ్యథో 'రాగోమ్మపాకవా క్ భా 
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పి త్రమునలన జనించినపిణము. శీఘంముగ నృద్ధిజిందును. పనుపువర్ణము, నీల 

నర్మ ము; కపిఅవర్ల ము, పింగళ ఐర్హము గలదిగ నూండును, “గోయాత్ర, త్రము, మోమగఫువు ర; 

భన్మమును కలిపిన చుదకము, నువ్వులనూ నె, ఊదకము వనితా తుల్యముగను, ఊహ 
మును, ఆధికముగను ఉండు స్రానము గలదిగ నుండును. సిణములో నుష్పుతశిలిన 

చెట్రియుప ధనము కొలుపనో యట్టి యుషదృనమును యొజుపువర్ణమును కల్లి జేడిదై 

పొక్కులు క ల్లీయుండునూ. 

“ఇతడి కఫ జనణలక్కణము, ఈ 

కేన పాండు! కండూమా౯ బహుశ్వేతఘన సు, 

స్థూలాష్టుః కఠినస్సాషయునిరాజాల స్త స్తతోల్పరుక్, న్ 

కసీయువలన జనించిననరిణము  తెల్లిగను దురదతో. గూడినదిగను తెల్లగ గట్టిగ 

నుండు ఆధిక స్తానము గలదిగన్కు లావుగనుండు నో 

నరముల చేతను, సిరలచేఠను, వ్యా ప్పంబుగను, 

నుండును, 

స్థ్రము కలదిగను, కఠినముగను, 
స్వల్పముగ నొప్పితో౬ గూడినదిగను 

“ఇతర ర _క్షజసోణలకుణము. థా 

ప్రవాళరకో ర_-క్తేన సర_క్షం పూయముద్ద్ శేత్ , 

వాజిస్థానస మో గంచే 'యుకో లింగ్రైశ్చ పె త్రిక: ౧౦ 

ర క్తమనేఅన జనించిననంిణము పగడమువలె నెజ్టగనుండును. ర ర రముతోడ వీము 

న్యుస్కవిందును. గజ్జపుశాలయందు కల్దువాసన కలిగియుండును. పి శ్రజపిణలత్నణయు 

అతో గూడియుండును, 

ఢి సంసర్త సన్మిపాతేజఐణలక్ష ణము. ఈ 

ద్వాభ్యాం త్రిభిశ్చ సర్వ్వైశ్చ విద్యాల్ల తమణసంకరాత్ , 

ద్వం ద్వదోహము వలన జనించిన పిణమునందు ద్వంద్వదోషలక్షణములు కలం 

గును, సన్నిపాతమువలన జనించు సణమనందు పై వాతాదిపణల క్షణము అనియు 

కలిసియుండును, 

రి కుడ్జపణల కణము. రతా - 

జిహ్మో ప్రభోమృదుక్ల క్ల శ్ళా వౌష్టుపిీటకస్సమః. ౧౧ 

కించిదున్నతమ ధగోస్టి వా వ్రణళ్ళుద్ధో 2. నుపదవః, 

నాలుకతో తుల్యమైన కాంతిగలదియు మృుదువై నదియు సన్నగనుండునది యు 

ఆంచులయందు నల్లని పీటకలంగఅదియు నడమ కొంచెము పొడవుగ నుండునదియు 

నొప్పిలేనిదియు నైన పిణము కుద్ధమెనదని తెలిసి క్ల నవల యును, 
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| * 0 - స్ఫణస్థైనమాలు, ఏతా - 

చ త్వగామివసిఈాస్నాయున సంధ్యస్థిని వ్ర వ ణాశయాః, గంత 

_ కస్ట. మర్మ చ తాన్యస్టైాదుస్సాధ్యాన్యు త్తే తరో _తృరమ్, 

: . "కర్మము మొంసము సిరలు స్పాయున్రేలు యొముక్రలు సంధ్ధులు లు కోన్భయ మర్మము 

అను నీ ఎనిమిది యంగములు వరిణరులకు స్థ సానంబులుగ నుండును. వీనిలో జనించినపఛిణ 

ములు నొకదానికం శు నొకటి మిక్కిలి కష్టసాధ్యము. | 

వప్ర్రు(గ్రి సుఖసాన్యవ)ంలతుణము. అతా. - 

సుసాధ్యస్పత్వమాంసాగ్నివయోబలవతి వ్రణః. ౨ ౧ 

వృతో. దీర ప్రీపుటకక్చతుర, ప్రాకృళిశ్చ యాః, 
.. తథా సృిక్సాయుమేథోన్ద సప ష్థాంతర్వ క్ర గండ శూ” "గక 

శరీరబలయు, మౌంసఫుష్షి, జూఠరాగ్నిదీపనము ఇవి గల మొనవునికి జనించిన వి 

ఇమ్ము వయస్సుగల మనుజునికీి జ౦ంచిన విణము, గం డృముగ నిడుపుగ (త్రీ తికోణా 

కారముగ చచ్చాకముగ. నుండునణము, ' పిజుదులు సదరు శిళ్చము పెదవులు పీస్ట 

నోరు, కపోలములు వీనియందు' జని౦చిననగణము ఇవి సుఖసాధ్య లబులు.. 

a -అఅరి కష్టసాధ్యపిణలతేణము. లిఆతా 

కృచ్చ ?సాధ్యో౭-వీదళననా సికాపాంగనాభిషు, 

సేవనీజకరశోత్ర పార్శ కా స్త సనేషు చ. . ౧ 

ఫీనప్రూయానిలవహా శృల్భ వానూర్థ నిర్వమిధా ల 

భగందరో౭.౦తర్వవన_స్త స్తథా కట్యస్థిసం శ్రి తః... ౧౬ 

కుష్టినాం విషజష్టానాంశోమిగాం మధు మేహినాన్, . 

| వ్రణాః కృచ్ళే 9 సిధ్యంతి యేషాం చ స్యుర్వ కో వ్ర నణాః. ౧ 

| ఛర్రయులు దంతేములు నాసికము కడకండ్లు నాఖి సంధులు ఊదరము ”భెవులు 

పార్మ ములు చంకలు స్తనములు వీనియందు జనించినస్తిణము కష్టసాధ్యము. నుటియః 

నురుగు దము వాలేము వీనిని పహీంచునట్టి వణము, కొల్యయు కృ మగువిణము, ఊర 

ముఖముగ నుండుప్ర)ణము, లోన ముఖము గల భగ9దరము. నడుఃమునందలి యస్థుల 

న్నాక్స్ యించియుండు పణము, కుష్టరోగము గలవారలకును విషసంబంధము గలవారథ 

కును ఏ కయరోి[న మభుమేసారోగికిన జనించియుండు నిణములు నివి క న్వసాఢ్యంబులు 

ఒకవిణమునకు పై చ్చ మజీమొకవ౦ణము జనించిన నదియు నసాధ్యము.' 
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=శ్రుగ్రే అసాధ్య వృణలత్నణముబు, d- 

వైన సిద్ధ కంతి వీసర్పజ్వరాతీ సారకాసినామ్; 
విపాసూనామని ద్రా ణాం శ్యాసినామవిపాకినామ్... .. ౧౮ 

భిన్నే శిరఃకపాలే వా మస్తులుంగస్య దర్శనే, 

విసర్పము జ్వరము అతిసారము కాసము వీనిలో చేదైన నొకరోగము గల వాతి 

కీని దప్పిగల వారికిని, నిద్రృపట్టకుండు వారికిని, శ్వాసము అజీస్ధము గలవారిశీని జనించు 

పిణములు అసాధ్యంబులు, మటీ ము శిరమునంవలి కపాలము పగలుటసలన మస్తులుంగ 

నును మాంసము కనుబడినచో నాస్తిణము నివర్తించ చేరదు, 

స్నాయు శ్లేదాల్సి రాశ్చేదాద్దాం భీ ర్యా త్రి మిభతణాత్ . ౧౯ 

అస్థి భేదాక్సశల్య త్వాత్సవిప.త్వాదతర్కి తాత్ / 

మిథ్యా బంధాదతి న్నే హాద్దా/ మ్యూద్రోమాతిభుట్టనాత్ , ౨౦ 

తో భాదళుద్ధక్ స త్వాత్సౌహి త్యాదతిక రృ్భనాత్ ॥ 

మద్య పానాద్ది వాస్వాపాద్వ్యవాయా ద్రా త్రిజాగరాత్ ౨౧ 
వృణో మిథ్యోపణారాచ్చ నైవ సాధ్యోఒఒవీ రోహాతి " " 

వృణము సుఖసాధ్యముగ నుండినను నరములయందు శ్లేదము, సీరలుఖేదింప 

బడుట, పల్లముపడుట, శ్రీములశే భక్నీంపబడుట, ఎముకలు వికగియుండుట, శల్య 

ముతో6౬ గూడియుండుట, విషసంబంభము శలిగియుండుట, విధి ప్రకారము కట్టుగట్ట 
కుండుట ఫుతౌది స్నేవాములను విశేషముగ నుపయోగించుట, న్నేహసంబంధ మేలేక 

రూతుతకలుపట, వెండ్రు కలంటి కొని యుండుట, అభిఘాతము కలుగుట, కోస్థమశుద్ధ 

ముగ నుండుట, మద్య పానము చేయుట, పగటీయందు నిద్రబోవుట, మైధునము 

చేయుట, రాత్రులయందు నిది ంచకుండుటు, మిథ్యోపచారముల ననుష్ట్రించుట యి లీ 

కారణముల వలన వణ మసాస్యంబగును, 

-శపు(ఫ్రే శీఘుం సాధ్య 30) ఇలత్షణము. రతా 

క్ర పోతేవర్ల ప్రతిమా యస్యాంతాః న్లేదవర్టి తాః, _9_9 

స్థిరాశ్సే వీటకానంతో రోవాతీతి తమాదిశేత్, 

ఏసిణము యొక్క అంచులు పావ్సరపి ట్రనర్మముతో గూాడినదిగ 'కేద (అనయా 

స్రావ) రహితము గట్టిన వాడక ల్లినదిగ నుండునో అట్టివణము శీఘుంముగ ళమించు 

నని చెప్పవలయును, 

అంట. 36 
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అరి నిణమునందు నముశవిరేచనోపయోగము, ల్రితా 

అధథా త్ర కోఫావస్థా యాం యథా సన్నం ఏశ్లోధనమ్. కి 
6 9 న మూ ణి 

'యోద్యం త్ో టా శుద్ధానాం నృణశక్వాతు సృశామ్యతి, 

కేం గాడి ముండునపుడు సామా ప్యానుగుణముగ పమవమును 

గానీ విశేచనమును గాని వేయించనళల మును, ఇటులచేసిన వాపు నిణము ఇవి శీను) 

ముగ శమించును. 

(నాభికి పైభాగమున సణఇము జనించినవో నమనను, నాభికి శ్రీందిభౌగమున 

పిణము జనించినయెడల విశచనంపును చేయించబలెనని భౌవము.) 

వగిణము వాపుక 

అథి నిణమునకు కీతో పదారము. ధా 

కుర్యాచ్చీత్“పచారం తు కోఫావస్థస్య సంత్రతమ్. ౨౮ 

దోషాగ్నిఠరగ్నివ లేన ప్రయాతి సవాసా శమమ్, 
సిణము శోఫానస్థ (వాఫురూపమైన యాకారమున) నున్నపుడు పీతోపచార 

మును చేసినచో (అగ్ని కీతోపచారము నే శమించు మాడ్చి.” దోహాగ్సి కీళ్ఫు ముగ 

భమించును. 

కర్ర శోఫసంిణములకు ర క్రమామేణ ము, ర 

కోశ వృణే చ కఠినే వివశ్షే వేదనాన్వి లే. 3 
విషయు శ్తే విశేసేణ జలా కాడై స్టర్ట రేదస్ళక్, 

దుష్టైస్రే౭_పగశే సద్య క్రోఫరాగరుజాం ఛమః, ౨౬ 

-శోఫ సిణము ఆని కిఠినముగ వికారనర్శ ముతో గూడినవిగ విశేషము? నొప్పి 
గలవి” నుండినను లేక వాని కుందు విపిసంబంధము కలిగి యముండినను జలగలు ముద 

అగువానిచే దుస్టర క్షమును వెలిపబిచసలయును. ఇటులచేసినచో ళరీరమం దలి దుష్ట్రర క్షమ 

బెలువెడలి తత్త ణ మే వఛోపాదులు శమి౦చును. 

-శవ్ర్ర(ర్రి నోఫపిణమునకు సేకాభ్యంగాదులు, ఈ 

హృశే౭పహృ శే చ రుధిశే సుశీతైః స్పర్శవిర్ణ యాః, 

కతధాతఖ్భుతో పేతై ర్నుహురనై ్యరకో షి ని; 
ప్రతిలోమం హీతో లేపన్సేక్ ౬ భ్యంగాళ్చ తత తాః, ౨౮ 



-9%.] ఉలత్తరస్థానము, లిప్ 

కాఠిన్యము వి కారవర్హము నొప్పి వాపు వీనితోం గూడియుండు పిణము కల 

వానికి పలుమారు ర_క్షమోత్నణము చేయించి మిక్కిలి శీతస్పర్శ శీతవీర్యములు గల 

(ద్రవ్యములను ఆవుపాలు ఇెరుసరసము. వీనితోడ చక్క_ంగ నూరి అందులో నూరు 

పర్యాయములు కడగబడిన నేతినికలిపి నిణమునకు లేపనము చేయవలయును. మజీయు 

విణము శోషింప జేయకుండునట్టి యికరద్రన్యముల చే పలుమారు లేపనము చేసి ఆవు 

పొలం చెటు సరసము నూరుపర్యాయములు కడిగిన నెయ్యి వీనిచే ప్రతిలోమముగ సేకా 

భ్యంగములను చేయిం చనలయును. 

కశక సిణశ్లో ఫవారలేపము, థఆూ- 

న్య గో ధోదుంబరాశ్వళ్థప్త త్ వేతసనల్క ల 
ప్రదేహో భూరిసర్పిర్భిశ్నొఫనిర్వాపణః పరమ్. = _౨౯ 

మట్టి, మేడి, రావి, జువ్వి, పృబ్బలి వీనిపట్టలను చక్కగనూరి అందులో విశే 

వముగ ఆవు చేతినిచేర్చి పట్టుచేసిన నిణమునందలి వాపు హరించును, 

అర్ర శోఫసంణ ముఅకు స్వేదకర్మ. లతా 

వాతోల్బణానాం స్తబ్ధానాం కఠినానాం మహారుజామ్, 

(స్పుతాస్ఫజాం చ శోఫానాం ద్రణానామవి చేదృశామ్. 50 

ఆనూప శేసవారా దై సస్ప్వేదస్సోమా _స్పిలాః పునః, 

భా నిర్వావి తాః మే తల్చెష్టో దాహర్మ్యురాః. ౨౧ 

వాతాధిక్యముతో. గూడినవియు స్తబ్ధముగ  కోతినముగ నుండునవియు విశేష 
ముగ నొప్పిగలనియునగస వాప్రలకును పిణములకును ర కమోతణముచేయించి చక్కాంగ 

నలియగొట్టి ఘృతాదులతో పక్వము చేయబడిన అనూప జంతుమాంసము మొదలగు 
వానిచే స్వేదకర్మను చేయించవఠలయును, ఆగసివిత్తులు, నువ్వులు వీనిని వేయించి ఆవు 

పొలలో నానంబెట్టి అవుపాఠఅతోడ చే నూరి పట్టువేయనల యును. ఇల జేసిన మంట 

శూల నారించును, 

-వభ్రు'్రి స్థిరశో ఫకు లేపనము. రయు- 

స్థిరా న్మందరుజశ్నోఫా్ న్నే హైర్వాతకఫాప హైం, 
అభ్యజ్య స్వేదయిత్వా చ వేణునాడ్యా శనైశృనై 8. పం 

విమ్లాపసార్థ ౦ మృద్నీయాల్తైలేనాంగుస్ట కేన వ్యా 

యవగ్ భూ యము ద్దెప్టే సిద్ధవి ప్పైః ప్ర లేపయేత్ , 82 
| 

న యాల కాలా లారా గనుల 
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గట్టిన కొంచెము నొప్పిగలదిగనుండు వాపులకు వాత కఫములను వోంగొట్ట; 

నట్టి న్నే హములచేత నభ్యంజనము చేయించి పిదప స్వేదకర్మనొనర్చి వెదురుకొయ శే 

గాని ఆరచేతిచేగాని చేతిబటన, వ్రేలిచేగాని "మెల్లగ తోమనలయును, యవలు, గోధు 
మలు, పెసలు వీనిని చక్కూలయవండి నూరి పట్టువేయ సలయును, 

ఖం స్థిర ఫమునకు ఉపనాహన్వేదము. థఆా- 

విీలీయతే స చే నైవం తీత్ర స్తముపనాహయేత్, 
అవిదగ్ధ_స్తథా శాంతిం విదగ్గః సాకమశ్ను లే. 3ిర 

పెబెస్పిన పృకారము చికిత్స జేసి నను వాపు శమించకుండిన ఉపనాహన్వేడ్ల 

మును చేయించవలయును, ఇటుల జేసిన ఆవిదగ్గముగ నుండు వాపు శమించును, విద 

ముగనుండు వాపు పాకమును జెందును, 

ఇవి సణమునకు ఉపనాహస్వేదము, ఆ 

సకోలతిలవల్లో మా దధ్యమ్లా సక్తువిండికా, 

సకిణజ్వకుష్టలవణకోస్టా శసోప పనాహానే, 5 

శేగుపండ్లు, నువ్వులు వాయువిడంగములు, అగసి, కీణ్యము, చంగల్వకోష్టు 

సై 0ధవఅనణము, సక్తువులు. వీనిని పుల్లనిపెరుణుతో నూరి యుంటజేసి సుఖోప్తము; 
చ అణాల వం 

బొపునం దుపనాహస్వేదకర్మను చేయించిన హితము కలుగును, 

అగ్రి శోఫహారళ స్త్ర కర్మ. ఏతా 

సుపశ్వే పిండితే కోఫీ వీడనై రుపవీడి తే, 
దారణం చారణార ర్వ సుకుమారస్న స్ట్ చెవ్య లే. 58 

ఇక చెప్పంబోయొడు పీడన ద దృష్యములచే పడువలడో వాపు చక్క ం పొ 

మును జెంది యుంటగనుండునపుడు ఆరోగి సుకుమారులడై దారణ కర్మకర్లు డు 

నున్నచో చాకోఫమును శ స్త స్త్ర ముచే భేదింపందగును. 

అం శో ఫ ఏవీ దారణ ద దృన్యములు. రజా 

గుగ్గుల్యతపి గోదంతస్వర్ల శీ రీకపోతవిట్, 
తారాపధాని కారాక పక్వశోఫవిదారణమ్, 3 

గుగ్గీలము, ఆగసి, హరిదళము, స్వర్ణ శీరి, పావురపి ట్టమలము, తారవి్య ధ్యాం 

ములో బెప్పియుండు మారాహభధములు, సర్గ కారము మొదలగు మోరములా, ఇవి పండ 

చాపును వగలగొట్టునట్టి ద్రన్యములు, 



౨%, ] ఉత్తర్ స్థానము. లప్ర్ర 

అరి పూయగర్భపణమునకు పీడనము. ఆ 

పూయగ ర్భా నణుద్యారాకా సోత్సంగాన్మ్మర్మ గానవి, 
వేష ఇం కి జ [ల నిస్పే పః వీడనద్రవై. శ్రీస్తుమం తాత్స )తివీడయేత్ . కరా 

లోన చీముగలవియు సూమ్మమెన ద్యారములుగలవియు, పొడవ్రగ మర్మము 
నాాక్సయించియుండునవియ్యునెన సృోణములను మృతాది న్నేహరహీతముగనుండు. పీడన 
ద్రవ్యములచే నలుప్రక్కూలయందు పీడింపవలయును, 

క్రి ర్రి ఓ *పధలేపన కృమము, de 

శుష్యంతం సమువేషేత ప్ర లేపం పీడనం ప్రతీ, 
వీ ర ఒక a నముఖే చై నమాలింపే త్తథాదోపః ప్రనిచ్య శే, ప్రణా 

విణములకు పీడనార్భ ము పట్టువేసిన ఆది యెండునపుడు కడగంజనదు, విణ 
ములయొక్క_ ముఖము సె ఓ హధలేపనము చేయంజనదు. 

ఇుర్రి సణపీడన ద వ్యములు, (3 

కలాయయనగోధూమమాపముద్గహా శేణవ్క 
శై ౨ 5 ద్రువ్యాణాం విచ్చిలానాం చ త్వజ్మూలాని ప్రవీడనమ్. లోం 

చిరుసెనగలు, యనలు, గోధుమలు, ఉద్దులు, పెసలు, లేణుకలు, జిగటగనుండు 
ద్రువ్యములయొక్క_పట్టల్కు వేళ్లు ఇవి పణపీశన ద్రవ్యము అనయుడును. 

అరి స్రణకూళ నాది కృృత్యములయందు ఆరగ్వధాదియోగము, ధియా 

స_ప్పసను వూళనాబ్యేషు సురసారగ్యథాదికా, 
ద pe : అక అధ <7 భృశం దు నే వ్ర యోక్యా మేహాకుష్థ న నేవు చ ళం 

దుష్టవిణమునకు మూళనన్యు లేపనము, ఘృతీము, “తెలము, రస క్రి యచూర్తము, 
స్పర్హి అను ఏడు కృత్యములను చేయుటయందును ప, మేహనిణమునందును కుస్ట ప)ణము 
నందును సురసాదిగణ ద్రవ్యములను ఆరగ్యధా దిగణ దృష్యములను నిశేషముగ వయో 
గించదనలయును. 

అధి శు ద్ధాశుద్ధ విణమై ళన క్కమము, తా 

ర ఒక 4 ° అథవా మౌళనం క్వాథః పటోలీనింబప త్ర జః, 
అవిళునే విళుద్దే తు న్య గ్రోధాదిత్వగుద్భవః. ర 

చేదుపొట్ల, వేపాకు వీనిక సాయముతో అకుద్ధవిణమును కడీగీన పీతీము కలు 
గును, కుద్ధవ):9 మును న్య గ్రోధాది గణ ద్రన్యములయొక్క_ పట్టలకహేయముచే కడగ 
నలయును, ' 
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అగ్రి నృణశోఢనలేపనము. ఆ: 

పటోలీతిలయస్ట్యావ్వూ తి నృద్దంతీ నిశాడ్య యమ్, 
నింబపత్రాణి వాలేస స్పపటు గ్వ ?ణశోధనః, రః 

చేదుపొ ట్లాకు, నువ్వులు, అతిమధురము; తెల్లతెగడ్య దంతి, పసుపు, మొ 

పసుపు, వేపాకు వీనిని నూరి అందులో సెంధనలవణము కలిసి లేపనము చేసిన దుష 

చృణము కుద్ధంబగును. 

అధి నూక ద్వార వృణకో ధన కృమము. తా 

వ్రణాన్విశోధయేద్వర్తాన్న వి సూమ్మాస్యా౯ సంధిమార్లగా౯, 

కృత్రయా క్రివ్భతా దంతీలాంగలీమధుపై ౦ధవై ః, లః 
సూత్మ మైన ద్యారముగలవియు సంధిమర్మముఅ నో క్యయించినవియు నగు వః 

ములను తెల్ల తెగ, దంతి, వెన్నచెగ్ల గెడ్డ, తేనె, సెంధసలనణము వినితోచేయ(బడీ 

న రిచే శుదిచే యనలయును. 
నం థి 

అరి వాతౌధిక న దృణమునకుధూపము. దా 

వాకాభిభూతా౯ా సొస్రావాణ్ ధూపయెదుగ, వేదనా, 
యనాజ్యభార్ష ముదన శ్రీ ౩ వేష్టకసురాహ్వయెః ర ఖో 

వాళౌధిక్యము) (ప్రౌనము, తీస వేదన వనితోం గూడియుండు వృణముల! 

యసలు, నెయ్యి, భుజపత్రి, మ్ర,ంగ, సరసము, 'చేసదారు వీనినొకటిగ చేర్చి భూపన 

చేయసలయును, 

ఈ సీ తేర కృపిణచికిక్స థఫఆా- 

నిర్వాపయద్భ ఖం నః వి తత్తర _కృవిహోల్బణాక౯ా, 

పీ త్తీరక్తము, విషము ఇవి అధికముగ నుండు విణములను నీరద ద్రవ్యములచే నని 

సంజేయ వలయును, 

శవవ్తు(ర్రి స్రణమునకు ఉతాదనకర్మ. అయా 

కుప్క్కూ_్లల్పమాం సే గంభీ జే వ్రణ ఉత్సాదనంహితమ్' రః 

న్టగోధథ పద్ద గ కాది'భ్యా మక్వగ ౦థాబలాలతిలే ః, 

అద్యాన్నాంసాదమాంనాని విధినోపహి తాని చ ర 

మాంసం మాొంసాదమాం"సేన వర తే కుద్దచేకన, 



లగ తిన.) ఉత్తరస్థాన ము. 

ఎండీశదియు, మొంసము స్వల్పముగ నుం కునదియః గంధీరిముగ నురడునది యు 

నైన పిణమునకో న్యగ్రో,ఛాది గణ ద్రవ్యములు, పద్మకాది గణద్రున్యములు, ఇ్వజ్ళేరు 

గడ్డ, చిట్టాముట్టి, నువ్వులు 1 ఫీనితో ఉత్సాదనము చేయించవలమయూను. జంతువులను 

భుజిందునట్టి చిసతపులి ముదలగు జంకువులమాంసమును చక్క. (గ పాకముచేసి రోగీకి 

యిప్పించవలయును. ఇటుల జేసిన నవామాంసమువే తోగిళరీరమునందు మూం'సము 

నృద్ధిజెందును. 

కర్రి ఉక్ళన్నాదివపిణహరలేపనము. థతాం- 

ఉత్సన్నమృదుమాంసానాం వ్ర వ ణానామనసాదనమ్, రూ 

డాత్రీముకుభశానీసమ నోహగ్టలపు రాగి కై 

ఉఊతర్సన్నముగ్య మృదువుగ నుండు మాంసము గల విణములకు జాజి మొగ్గలు, 

పుష్పుకానీసము, మణిశిల, వారిదళము, గుగ్గిలము, చిత్రృమాఅము వీనిని లేపనము చేసిన 
సణము శోమిందును. 

వరి ఊత్సన్నాదివ)ిణ ములకు కూరకర్మ. థా 

ఉత్సన్న మాంసాకా కఠినాక్ కండూయుక్రాంత్షి క్లిరోల్లితా౯, రా 

నవృణాక్ సుదుః ఖశో ధ్యాంశ్చ కోధయేక్ఞారకర్మణా, 

ఉళ్సన్న మైన మాఠసముగలవియు, కఠినముగనుండునవియు, దురదతో/హాడినవి 
యు, బహు కౌలముగడచినవియు, శోధిం చుట కళ క్యముగ నుండునవియునగు సణములను 

శొరములచే శుద్ధి డేయనలయును. 

కుర్ర ఆగ్నికర్మార్డ ప్రణములు, de 

స్రవంతో ఒశ్మరిజా మూత్రం యే వాన్యే రక్తవాహీనః, ౫౦ 

ఇిన్నాళ్చ సంధయో యేపాం యథోశ్షైశ్యే చ శోధనై 8; 
శోధ్యవమానా న శుధ్యండి శోభ్యాస్సుు న్తేఒ.గ్నికర్మణా. ౫౧ 
శుద్ధానాం రోపణం 'యోజ్యముత్సాదాయ యదీరితమ్, 

మూ త్ మును _సృవించునట్టి అక్మరీవ)ణము, ర_క్షములను సృవింపజేయునటి ప్రణ 

ము సంధులు భేధింపపడేయుండు ఇ పిణములు _వెచెస్పియుండు శోధనౌపధములచే శుద్ధి 

జేసియు శుద్ధముకాకుండునంణములు వీనిని అగ్నికర్మచె శుద్ధి చేయవలయును. ఉత్సాదన 
కర్మకు జెస్పయుండు ద్ద ద్రున్యములను శుద్ధ సణములు శమించులకు పయోగించవలయును, 
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అవప్రై(గ్రి నిణరోపణ ద్ (దృస్యములు, Dim 

అక్షగంభారుహో' రో ధం కట్ఫలం మధయ్షికా, ee 

సమంగా ఛాతకీపు్పం పరమం నృణరోపణవ్, | | 

పె రుగడ్డ, తిప్పతీ౮, భెద్దుప, శుక, తక్రిుధుకము, నం స్య ; ఆరెపువ్యు ఇః 

వీణయులను మానుటయందు మిక్కిలి ణ్ శ్రైస్టాములు, ' ల 

-శఖ్రఫ్ర మొంసా శి శ్రీకవాణవారలేపము. 9తా- 

అవేశపూకిమాంసానాం మాంసస్థాసామరోహాతామ్. % 

కల్క_౦ సంరోహూణం కుర్యా _త్తి లిలానాం మధుకాన్వితమి; 

దుర్ష ంధమాంసములే నిదియు, మాంసము నాకృయించి యుంసునదియు నగు వ్ర 

ములు శమించకయుండిన వానికి నువ్వులు, అతిమధురము వీనిని నూరి కల్కమువేసి లే 

నము చేయనల యును, 

“అరి గృణళు ద్యాదులకు తిలకోల్కు.ము. థితా ' 

న్నిగ్గోన్లతి_ కృముధురకహియ,లై స్స సర్వజిత్. ౫ 
“౨. .సమాద్రనింబపత్రాాభ్యాం యు  కృస్పంశోధనం. పరమ్, 

పఫపూర్వాభ్వాం సర్పిషూ వాసా యు కృస్సా వ్ర్దాళు రోపణః. ౫ 

తిలవ ద్యవకల్క_౦ తు కేచి దిచ్చంతి తద్విద, 
నువ్వులకల్క_ము స్పిగ్ధముగ, ఊన్మముగ, చేదు, తీపు, వగరుగ నుం డుటన' 

వాతాదిదోపములనన్నిటిని పోంగొట్టును. మతీయు నానువ్వులకల్క-ములో లే నెను, 

పాకునుచేర్చిన నది | వృణమును చక ల శుద్ధి చేయును. తే నె, వేపాకు, ఆవునెయ్యి వీనితో 

నువ్వులకల్క_మును “సృయాగించిన సిణములను కడుశీఘ్ళముగ మాన్పును. ప్రణస్వ' 

పములను_ శచ్చికిక్సలను చక్కు యగ నెణీగినపండితులు కొందరు నువ్వులకల్క-మున లే ఈ 

అకల్క_ము'హాడ విణముల నార్బునని చెప్పుచున్నారు. 

అరి ర క్షపితౌదివిణచి కిత్సే.. రిఆాు 

సొసవి _త్రవిపాగంతుగంధీ రాకా సోష్మణో వ్ర వణాకొ, > 

శీ రరోపణణి శై పజ్యశ్ళ లేనా జ్యేన రోపయేత్ ం 

రోహణొప పధసి బైన తై "లేన కేభఫవాతేజా౯. ౨ 

. రక్షపి తేయ, విషమా వీనివలన జనించినదియు, ఆగంతుకమెనదియు, గంఫీర 

నదియు) ఉఫ్గముతోో ౧హాడినడియు నగు నిణములను ఆవుపాలు, ెన్నేరుగెడ్డ మొద! 



9% |] ఉత్తర స్థానము, రదర 

వణరోవణ దృన్యములు వీనితో కాంచయడిన ఘృకముచే చికి కృజే మనల ముకు, కస్ట 

వాఠజవ్రణములను రోవణ ద్రవ్యములతో పకర్పముచేయ (బడిన తైలముచే చికిళ్సజే 2 
నగును, 

శక్ర వృణములకు సొరాష్ట్రా కదిలేపనము. రి 

కాకీరోధ్రాభ యాస సిందూ రాంజనతుగ్లకకు, 
Ey - ద < డా చూర్షితం తైలమదనై ర్య క్షం రోపణము_త్తమమ్. ఫరా 

తు నరిమన్నుు, లొద్దుగు, కరక్కాయలు, సర్జక్షరము, సిందూరము, సొవీరాంజన 

ము మైలుతు తేమ, మృంగ వీనిని చక్క_లగ ,చూర్మ్మముచేసి నువ్వులనూ నెలో కలిపిన 

నది వృణములయందు శే స్థమెనరోపవణౌపుఫము. 

అరి చర్మా శిత నృణయులకు చూర్ణ వపదయోగము, లత 

a 5 "ఠా -ం అన్న సమానాం స్థీరమాంసానాం త్వ ఏనాం చూ- ర్ల ఇవ లే, 

సమముగ మాంసము గట్టిగనుం శునడిగ చర్మము నాక్కయించినడిగనుండు చణ 

ములకు మానుటక్రై చూర్షమును | పృయోగించనలయును. 

ర) న కఠ? ర ము. కర్ర చర్మ నృణములకు కకుభాదిచూర్య ము Od 

కకుభోదుం బరాశ్వత్గజంబూక్ టృలరో ధ్ర జై *. ఏనా 

అరు ర్త తచమాళు నిగృహ్లాంతి త్వక్పూ శ్రెళ్ళూర్షి తా వ్రణాః 

మద్ది, మేడి, రావి, నేరేడు, కేకు లొద్దుప వీనిపట్టులను చక్కొ_(గచూర్డ ము చేసి 

(వృణములకు చె వేసీన శీఘ్ళముగ (నృణములు మానును, 

ద్ర చర్మశుద్ధికర లాకూదిలేసము. థఆా- 

లామామనోహ్యామంజిజ్ఞాహరికాలనిశాద్య యెః. ౬౦ 

ప్ర లేపస్పషృతమెద్ర _స్త్వగ్విళుద్ధికర పరమ్, 
అక్కు, మశి కిల, మంజిస్థ, పహూదిదళ ము, పసుఫ్రు, మౌొనిపసుపు వీనిని చక్కు. 

నూరి అందులో ఆవునెయ్యి, శే సెకలిపి చర్మమునకు లేపనము చేసిన నది చక్క_6౫ శుద్ధి 

యగును. 

అరి సనర్జ్మకరలేవము. ర్రిఆా- 

కాలీయగలతామూ,ఫి హామకాలారసో _తృమెః, ౬౧ 

లేపస్పగోమయరసస్పనర్షకరణః పరమ్, 

అంట. 27. 
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శ్రూనిపనుపు, మామిడిపప్పు, నీలియాకు, త్రీఫలములు వీనినినూరి ఆన్రుసేడరసము 

లోకలిపి విణమునకు వైలేపనముబేసిన స్రిణమునందు. శరీరముతో... సమాన మైననర్భ్యము 

కలుగును, 

శం రో మోత్ప త్తి తికరలేపము. ధియా 

దద్ధోవారణదంత' ౬. _నద్ధ నటదూూమం తైలం రసాంజనమ్. డ్రి 

రోవముసంజననో వేప "ద్ద తైలపరిప్లుశా, 

చతుప్పాన్నఖరోమాస్థీ త్ర కం ఖురజూమమీ. ౬3 

ఏనుగు దంతములను నివ్వులో కాల్చి యామసి న, రసాంజనమును, నువ్ల్వులనూ నె 

లోకలిపి లేపనము చేసినను, నాలుగు కాక్టుగల జంతు వలఅయొక్క నోళ్లు, వెండ్రుకలు, 

ఎముకలు, చర్మము, కొమ్ములు, గిట్టలా వీనిని కాల్చి యామసీని నువ్వులనూ సె లోక లిపి 

'తేపనముచేసీనను విణవ మానిన స్థలమున వెండ్రుకలు చక్కు (గమొలదును. 

కర్రి విణకోగమునందు పథ్యాహారాదులు, ధ్రిఆా- 

అగ బగ న్ 
వ్రణిన న్స స్త్ర కరో కృం పథ్యాపథ్యాన్నమాది సేత్ , 

సిణరోగముగలవారికి పథ్యాపథ్యాహారములను ళ స్త్ర కర్మవి్యభ్యా యములో 

వెప్పియుం డునటుల నిర్ణ యిందునది. 

అర్ర వా తౌదిపిణములకు పృ ప తాళ నాది ద స్యములు. రతా 

చే పంచమూ లే వర్గ వాళతీఘ్నో వాతీే హీఈ. ౬ర 

న్యగ్రోధపద్మ కాజ్యా తు తడ్యత్సి త్త ప్రదూవి. తే, 
ఆరగ్యధాదికేష్మఘ్నః కఫీ మిశ్రస్తు మిశ కే. ౬౫ 
వభిః ప్రమోళనా లేపఘృత తై లరస క్రియాః, 
చూర్ణోవ _ర్తిళ్చ్ సం యూజ్యా వ్రణే సప్త సప యథాయథమ్. ౬ ౬. 

వాశబవణమునందు దళశమూలములును వాతహరగణ ద్రన్యములును) పి_ర్తీజవిణ 

మునందు న్య నో ధాదిగణపద్మ కాది గణ దృష్యములును 3 'శ్లేవ్మజవఐణమునందు కఫహర 

ములను ఆరగ్యధాదిగణ ద్ర న్యములును హీతక రములుగనుండును. కావున వెవాతాదిప)ణ 

ములయం దాయాదోషమునకు చెసి ముండు ద్రవ్యములచే ప్రృమోళనము, ఆలేసము, 

ఘృుతము, తెలము, రస్మక్తియచూర్జ్మము, న్నర్హి ఆను నేడు? కిళ్సృలను చేయించ నలయును, 

సంసర్షజవి ఇముఠలయ౨దు పైయాయధములను మిళ్ళముచేసి చికిళ్ళచేయనగు ను. 



ఒర, ] ఉత్తర స్థానము, ల] 
అధి గంఖీరాదివిణ వారఘ్బ తము, వా 

జాతీనింబపటోలపత్ర,కటుకా దార్వినిశాసారిచా 
నుం సని 

తెః 
జ్యా భయనిక్థతుత్ణమధుకై_ ర్ల కావ్యా బీడాన్సితై ః, 

సర్చిస్సాధ్యమ నేన సూత్మ్మవదనా మర్మా శ్ తాః నేదినో గంభీరాస్ప రుజ్ వ్రణాస్పగతయళ్ళుధ్యంతి రోహాంతి చ, ౬౭ 
జాజియాకు, వేపాకు, చేదుపొట్లాకు, కటుకరోపహీణ్రి, చూ నిపసుపు, పసుష్ట్ర నల్ల సుగంధిపాల, మంజిస్ట్ర, వట్టి వేరు, మైనము, యెలుతు ర్థేము, అతిమధురము, శ్రానుగ విత్తులు వీనిని సమముగ గృహొంచి కల్కముచేసి ఆవు నేతి లోేకలికి ఘృ తపాకవిధిగ పక్వముచేసి పయోగించిన నూక్ష్మ'మెన రం భ్రయులుగలవియు, మర్మముల నాళ్ళయించి ననియు, న్లదముతోగూ-డినవియు, గంఫీరములై నవియు, విశేషమ్సుగ నొష్పిగలవియు, నానాగతులుగలవియునగు పరిముఅన్నియు శుద్ధంబులై శూనును, 

ఇది అస్తాంగహృదయమునందలి ఉ _శ్రీరతం త్ర నును 
ఇరునది యెొజీసీయ ధ్యాయము ముగ్గిసెను, 

“ర 0a. ణా 

వ. కలనా... కాలాన మ 



(అ, 

శ్రీరస్తు. 

పషడ్వంశా ధ్యాయము. 

= కసా శద 

| నృణవిజ్ఞానీయ ప్ర పృతిపేధాధ్యాయము నిహూవణానంతరము సద్యోసణ వ్రతిషే, 

“un ము చెస్పంబడు చున్నయది ___ 

సద్యో వణ ప్ర ప తిపె. స ధాభధ్యాయ ప్రారంభము. 

సూ. అథాతో స్పద్యోవ్రణ పతిపే.ధం వ్యాఖ్యా నా్టామ, 

బ్రతహస్మాహురా శ్రేయాదయో మహర్షయః. 
సిణవిజ్ఞానీయ చృతిషేధా ధ్యాయ నిచూపణా నంతరము పృహారము మున్నగు 

నఖిఘాతమునలన నపుజీ జలించిన సిణభేదలతమణములను వానిచికిశ్సిలను తెలియ(బణచు 

నట్టి సదో్యోప్రణ త్ర పృతిషేధమను నీయధ్యాయమును విసరించెదము, 

అగ్రి అస్ట్రవిధ సద్యో వంిణములు ఈ 

సద్యోవ్రణా యే సహసా సంభవం త్వ భిఘాతతః, 

అనంటే రవి త రంగ ముచ్చ తే తై జుష్ట్రమస్థథా, ౧ 

ఘృష్టావకృ శ్రవిచ్చిన్న ప్ర ప విలంబితపాతితమ్, 

విద్ధం భిన్నం విదళితం. 
అభిఘహైతము న ప్రవోరాది కారణములు సంభవించినపుడే యతి వేగముతో 

జనించునటి పణములు సద్యోస్రిణము అనంబడును. అట్టివిణములు పలుబెజంగు లై 

లెక్కి_డ నలవిగాక యుండును. ఆయినను అట్టివిణములచే నాక్రమింపంబడిన శరీరాన 

యనములవిన్యాసభేదముల యిట్టి యాపిణములు ఎనిమిదివిధములుగనుండును, అయ్యవి 

ఘృృష్ట్రము; అవకృ త్తీము, ఇన్నము, సృవిలంబిళము, పాతితము, విద్ధము, భిన్నము, విడ 

భితము నని యెనిమిది విధములుగ నుండును, 

=అధి అష్టవిధ న. d= 

త్రి ఫృష్ట్రం లవీకయూా, బం 

రక్త లేశనవాయు క్షం ను ఛేదనా “త్స వేక్, 

అవగాథం తతః కృత్తే తం విచ్చిన్న 0 స్యా _్తీ తతో క వ్ చ, 3 

* త్వచః. 



౨౨౬) ఉత్త స్టా స ము, £08 

ప్రవిలంబి సవే కస్ట ఎసౌతితం పతితం తనో, 
సూమ్మోస్యం శల్యవిద్ధం తు విద్ధం కొష్టవివర్జితమ్. రో 
భిన్నమవ్యద్విదళితం మజ్జర_క్తపరిప్లుతమ్, 
ప్రహోరవీడనో త్పేపాత్సహాస్థ్నా పృథుతాం గత్రమ్. ౫ 

~~ వె అష్ట్రవిధనిణములలో ఘృస్థ్య మనునది బరియుటచే దోగియున్న వరిణము, ఆ మ్యుది లనీక (అనలా పులినీరుతో "గాని స్టల్బ్పర_క్షముతోం "గాని కూడియుండును, ఆవకృ_ల్టేమనునది ఛేదింపయడుటవలన కొంచె ముష్ణ్యముగనుండు ర క్ర్షస్రానముతోం గాడి యుండును. విచ్చిన్నమనునది అవకృ త్తమునకన్న గాయము లోన తగిలినదిగ నుండును, 
ఆయుధము మొదలగు వానిచే ఛేదింపంబడి కొంచెము శరీరముతో నంటుకొని తేలాడు 
చుండు ఆస్థులు మొదలగునవి పవిలంబిత మనయబడును.  "గాయమువలన తునుకలుగ చేయంబడి కరీరమునందుండి పడునది పాతిక మనయడును, కల్యము తగిలి నూక్ముద్వ్యా రముతో. గూడియుండునది విద్ధ మనంబడును, ఛేదింపయబడినది భిన్నమనంబడును. విశే హీముగ నభిఘాళమును జెందుటనలన మజ్జర_క్షముతో వ్యా ప్పంై అస్థులనరకు లోన డిగ్గి 
యుండు సణము నిదళిత మనంబడును, 

-ఇప్రుర్రి సద్యో వృోణచికిత్స, dae 

సద్యస్సదొో్యో వ్రణం సించేదథ యస్టా్ట హ్యాసర్చి పా, 
తీ వ్రవ్యథం కవో స్టేన బల్నాతెలేన వా పునః, క 

వెచెప్పెన చుకారము సదో్య్ట విణ సరాపములను జెలిసీక్రాన్సి దారుణమైన 
భూల్రత్రో గూడయుండు సద్యో నణమునకు అపుడే కొంచె ముష్ణముగ నుండు యష్టిమ 
ధుక _తేలముచే గాని, బలాతైెలముచేగాని పలునూరు నేచనము చేయవలయును, 

అరి సదోోపణమునందు లేపాదులు. ర్రిజా- 
తతోవ్మణో న్నిగ్సహార్థం తత్కాలం విస్ఫృతస్వ చ, 
కపాయరీతవుధురన్నిగ్ధా లేపాదయో హీతాః, 2 
సదోోపిణమునందు ఆభిఘాతము నలన జనించు శూల కమీంచుటకును రక్తము 

బె లువెడలకుండుటకును వగరుగను, కీతముగను, మధురముగ ను, సి స్థముగనుండు ద్రవ్య 
ములను నూరి లేపాదులను చేయించనలయును. 

గి ఆయతీసదో్యోవిణచికిళ్స, Oa 

సద్యో వ్రణే ప్యాయ లేవు సంధానార్థం విశేషతః, 
నుధుసర్శిశ్ట యుంజీత విత్తఘ్నీశ్చ పిమాః క్రియాః, ఖా 



994 a " అస్తాంగపహాదయము [అ, 

సద్యేసణ ములు సెద్దవిగనుండిననవి సంధించుటకై (ఏలిక లెండొంటకలియు 

టకై) విశేషముగ తే నెను ఆవునెయ్యిని లేపనము చేయనలయును,. మజియు పి శ్తవార 

ములుగ శీతముగనుండు చికిత్సలను చేయవలయును. 

అరి ససంరంభ సిణచికిత్స, ప 

ససంరంభేను కర్తవ్య మూర్గంచాధక్చ శోధనమ్, 
ఉపవాసో హితేం భూ కం ప్రతీతం ర క మోతణమ్. ణా 

సవ్యోసిణములు ఆధికోపద, పములతో6 గూడియుండినచో వమనవిశేవనంబు 

లను లంఘనమును దోపానుగుణముగ వేయించసలయును. మతటీయు నాయా యనిస్టాను 

గుణముగ వూర్వో కృహితాహారములను ర క్షమోక్నణమును వేయించనలయును. 

క్ర ర్రె సృష్ట విదళికపి చికిత్స. అఆా- 

ఘృుస్టే విదళిలే వైపు సుతరామిష్యు లే విధిః, 
అధు a అద వ 

త్రయో ర్హ్హన్టిల్బం స్రవతృస్రం పాక స్టేనాశ్లు జాయ తే. ౧౦ 

ఘృస్థము విదలితేము అనుసణములయం౦కు బై చె ప్పినచికిత్సలను విశేషముగచే య 

నలయును. ఏలయనలగా ఆపోణములయందు రక్తము స్వల్పముగ స్కవించి దానిచే థీఘర 

నుగ పాకము కలాఇభను. 

అరి అధికర_క్ట స్వానప్పోణచికీత్స. రతా 

సం స క్ష న అత్యర్థమస్రం స్రవతి ప్రాయశో=న్యత్ర, విశ తే, 

తతోర_కృతయాద్యాయా కవి లే2౭తిరుజూక శే, ౧౧ 
సే వాపానపరీ పేక స్వేద లెపోపనాహానమ్, 

స్నేహన_స్టిం చ కుర్వీత వాతేహ్నా షధసాధితమ్. ౧౨ 

విశేషముగ గాయముతగిలి మిక్కిలి రక్తము సృవించినవో నానిణము పాకము 

ను జెందకుండును,. ఆయితే అధికర క్షము వెడలుటవలన వాతము ప్రకోపించి దారుణ 

"మిన శూలలను కలుగ జేయును. కావున దానియందు వాతహర దృష్యములత్ పక్యము 

చేయబడిన స్నేహపానము, పరిషేకము, స్వేదకర్మ; లేపనము, ఉపనావా స్వేదము; 

స్నేవావ స్టీ వీనిని చేయిం చనలయును. 

ఇతి సప్తాహిక ప్రో కృస్సద్యో వ్రణహితో విధిః, 
సప్తాహద్గత వేగే తు పూల్యోక్తం విధిమాచశేత్, ౧౩ 
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ఇటుల ఏడుదినములనణకో బీయ్యవలపిన సద్యో వీణచీ కీక్సలు చెప్పలబడినవి. ఏకుదినయు లకున్చా యావిిణ వేగము తగ్గి ముండినవో నృణప్రతి'వే ధాధ్యాయమునందు చెప్పియుండు చికిత్సలను చేంణనలయును. 

~~ ఘృుష్టనంణ చికిత్స, అయా 

= గ గ ళో 
ప్రాయస్సామాన్యకశ్మ దం, వత్యు తే తు పృథక్చృృథక్ , 
అద. అవ్ 3 ~ pe ఘ్ళ్ స్పై రుజం నిస్ఫుహ్యాళు ధరా చూూగ్గాని యోజయేీత్. ౧౪ ఇటుల సద్యోవ౦ిణమ. అకు సామాన్య చికి కలు బాహుళ్ళ్యమగ చెప్పబడినవి, ఇంక య త్యేకముగ వానిచిక్రీక్సలు చెప్పంబడుచున్న వి. ఘు ష్ట్రమనునరణ మునంచు నొప్పి ని తొలుత శమింపంజేసీ పీద్రద చూర్ణ ములను ధృయోగించనల యును. 

ఇధి అసకృ త్తౌదిసిశచికిత్స, (ల 

కల్కా-దీన్యవకృ త్తే త్తు; విచ్చిన్న ప్ర వింంవినోః, 
నీవనం విధినో_కేన బంధనం చానుకీడ్రనక్షు, ౧౫ 

అనక్ళ తేమను నిణమునందు కలా). దులను శుయోాగిం చనలయును, విచ్చిన్న ము (స్కవిలంబితము అను విణములను ముందు చెప్పంబడియుండు విధీప, కారము కుట్టి 9 కో ఇ రి మ 
॥ 

కట్టుగట్లి పిదప పీననద్రన్య ములను గ్రుయోగించనలయును 

ఆం స్ఫుటిత నేత చికిత్స, Ode 

అసాధ్యం స్ఫుటిత్రం నేత్రమదిర్లం లంబవే తు యల్, 
సన్ని వేళ్ళ యథా "జ్ఞానమ వ్యావిద్ధ నిరం భిషక్. ౧౬ వీశయేత్పాణినా పద్మపలాశాంతరి కేన తత్, 

అఫిఘాతమువలన పగిలిపోయిన చేతృము చికిత్సయం దసాధ్య ము. నేతృ్సము పగిలి తునకలు కాక గేలాడుచుండినచో దానిని నిజగ్థానమునందుంచి సిరలకు అఖిఘా తము కలంగని య్యక తామరాకచే మూయయుడిన చేతితో అణచవల యును. 
డ్రె స్ఫుటిత నేత్ర మునకు నేచనాదులు, ఆ. 

తీతో=_స్య నేచనే నస్వే తర్పశే చ పంతం వానిః ౧౭ 
విషక్గమాజం యష్ట్యాహ్వాజీనళర్ష భకోత్సై =, 
సపయమై ,.ః పరం తద్ధి సర్వ నే త్రాభిఘూతజిత్ . ౧౮ 

క. 
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పిమ్మట ఆతీముధుకము, జ్రీవకయు, బుషభకము, నల్లకలువ వీని కల్కు_ములను 
ఆవుపాలను మేక చేతిలో కలిపి ఘృతపాకవిధిగ పక్వముేసి దానిని యారోగియొక్క 
చీ త్రేమలయందు నేచనము, నస్వము, తర్పణము వీనిని చేయిం చనలయును. ఈఫ్యుతము 
"నే త్రాఖిఘాతము అన్నింటిని పోంగొట్టును. 

గళవీడావసన్నే ఫ్ర. వమనోత్ శ్లేశనకువాః, 
ప్రాణాయామో౭.థ వా కార్యః క్రియా చ తశనేశ్రతత్ ౧౯ 

కంఠమునందు చెబ్బకణలుటచే చే శత్రములకు చొధకలిగినవో వాంతి, తుమ్ము 
వీని గాని ప్రాణాయాముమును గాని చేయిరచి క్షణే త్ర త మునకు చెప్పియుండు నటుశ 
చికిళ్సలను జేయ నలయును. 

-శ్రు(గ్రి యస. చికిక్స, రిఆా- 

క స్థానాచ్చ్యు లే స్యూతే ప్రో ప్రోోతస్మె లేన పూర మేత్, 

కర్ణ ములు అభిఘాతమువలన స్వస్థానము నందుండి జూరినచో వానిని సరియె 

స్థానములో నుంచి కుట్టి కర్మ ద్వ్యారములయ౦దు తైలమును పోయ సల యును. 

వు శిన్నక్ళ కాటి కాచికిశ్చ, థఆా- 

కృ కాటికాయాం శున్నా యాం నిర్ణచ్చళ్యవి వూరు లే. ౨ 

సమం ని వేళ్ళ్యబధ్నీయాత్సూ్యూ త్వా శీఘ90 నిరంతరమ్, 

ఆజేన సర్ప్సిషా చాత్ర పరిషేకః ప్రశస్యతే. 2 
ఉత్తానోఒన్నాని భుంజీత శయీత్ చ సుయం శ్రితః, 

ముచ్చిలిగు ౦ట భేదింపయబడి యా ద్వారము చే వాతము. బైలువెశలుచుండినచో 

ముచ్చిలిగుంటను సరిగానుంచి కుట్టి గట్టిగ కట్టుకట్టనలయును. పిదప మేక నేతితో 
ముచ్చిలిగుంటుకు పరషేకమును చేయించనలయును. ఆట్టిరోగముకలవానిని కదఠనియ 
ఇలికి అ పరుండబెట్టి యాహారమును భుజింపజేయవలయును, 

ఇద్ర శాఖా భూకేచికిక్స. dఈ— 

ఘాతం శాఖాసు తిర్యక్ స్థ సం గాతే త్ర సమ్మ్యజ్న్ -వేళిలే. 

స్యూత్వా వేలి లి తబందేన బర్నీయాద్ధ నవాససా, 

చర్మణా నోవృణాబంధః కార్య శ్చాసంగ "లే వ్ర కో, 

వా స్తపాదములయం౦దు అడ్డ ముగ గాయము తగిలినచో వయరగములను న 

నుంచి కుట్టి గట్టిన స్త్ర ముతో శేల్లీతబందమను కట్టునః కట్టనల యును. సగిణము "పె 
నుండి వీలిక లెండోంట చేరకయుండినచో చర్మముచే గోమ్భణాబంగకున కట్టును 

పలి యును. 
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ప్రువేళ్ళ వ వృషణా స కున్నస సంజ్ఞ యా, ౨రో 

కార్య క్ట గోవృణాబంధః కట్యామా వేళ్ళ పట్టకమ్, 

స్నేవానేకం న కుర్విత తత్త క్లిద్వతి కి హీ న్రణః. వ! 
నృషణములు అభిభాతష్తువలన . రజ సానము నందు. పారి చ్ లాడుచుండినచోో 

యారోగియొక్క_ పాదములను "న్నేత్కీములను జలముతో తడిపి యాచ్యేహణములను సరి 
యెనస్థానమాలో పృవేశింస(శేఫీ కన్న నును నేవనిచేకుట్టి నడుమునందు చిన్న పలకనుర్తిచి 
నోవ్యణాబంధమను ౩ కట్టునా కోట్టవలయును. ,న్నేహ'సే 'సేకములను చేయం జనము. అటుల జేసిన 
(సృణము లో ప్రా వముకలుసను. 

_ఇబ్రగ్రె ఇన్ననృషణరోపణతైలము. dae 

కాలానుసార్యాగు ్వేలాజూతీచందనపర్పమై =, 

శీలాదార్య మృ తాతు జ్ఞ్థిస్సిద్ధం (లం చ రోపణమ్, ౨౬. 

సరళ చేవదారుబంక, ఆగరుచెక్క.., ఏలకులు, జాజి మొగ్గలు, చందనము, పర్చాట 

కము, మణిళిల, మొనిపసుపు, తిప్పతీగె, మైలుతు _త్తము వీనిని సమభాగములుగ గృహం 
చి నూరి నువ్వులనూ నెలో కలిపి విధిప్ప ప కారము పక్వముచేయంబడిన కై తైలమును వృ వృషణ 
ములకు లేవనమువేయించిన వ గణము ఛోమించును. 

అరి భన్నవా_స్రపాదచికిర్స. (జా 

ఛిన్నా 0 నిశృషతశ్నాఖాం దగ్ధెష్టు త తె లేన యు _క్రీతకి 

బధ్నీయాతో (ళబంభేన తత్ర చణవదాచశేత్ , 3౭ 
హా_స్తములుగాని పొదములుగాని రండువిటిగినచో వానికి యు కీతో చక్కూల 

కాచిన నువ్వులనూ నెచేకాల్చి కోశబంధమను కట్టునుకట్టి నృణమునకు ఇెప్పియుండు 
నటుల చికిత్సలను చేయవలయును. 

-ఇఆర్రి శిరోభంగచి కిళ్స, థా 

కార్యా శల్యావ్యా తే విద్దే భంగాన్వివళి శ తయా 
శిరసో౭,పవ్యా తే శల్య వాలవ క రిం ప్ర "వేశయేల్ ౨౮ 

అ.ఉ, ఏ3. 
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అధ సు వో స్తులుంగస్రు, కే రుడ్లో వాన్యాదేనం చలో౭ఒన్వథా, 

వే రోహాతి చె నె కం నై రపనయిత గాచమ్. 9న 

మ స్తులుంగన్రు స్రుకౌఖాటేన్న స్పీష్కానన్యజీవజాక్, 

ఆయుధాదులచే శిరమునందభిఘాతీముక లీగి శల్యము గుచ్చుకొన్నచో నిదరిత 

(సృణయునకు చెప్పియుండు చికిక్సలనుచేశి కీద్రప శిరమునుండి శల్యమును జెలిహణి 

కీహరిముగవాలవ. క రిని (జండు డు కలతో గూడిశన రని) బ్ర బ నేశింప(జేయవలయును. ఆటుల 

జేయనిచో మెదడంనందలి మజ్జ న వింశును. ఆందునలన వాతము ప కోపించి రోగిని 

ఇంప్రును. చణము కొంచెము మాసిన ప్పెద్రప ఆ సృణమునం దంటుకొసయుండు వెండ్రు 

కల నొకటొకటిగ “సుల్లగతీయసలయాను. మలియు మెదడు బేలువెడలినచ్ి యారోగిని 

ఇకరజంతువుల 'మెడడును భతీంపంజ్రేయవల యును. 'మెదఢు. బై లువెడలుటవలన మను 

జుండు నిస్సంశయముగ మృతి జెందునని 'తెలిసియుండినను అంత్య శ్వాసము వజకు రోగికి 

చికిత్స జేయవలయునని ఆయుర్వేదత౦ తేములయంను చప్పియుండుటవఐలన నిచట మె 

భడు "బై లువెడలినపి దసహాడ చికిక్సలను తంత్ర కారుడు వెప్పియున్నాండు. 

శరై తంగ చ్చేదమున స్నేహనర్హి రి. 6 

శల్వే పహ్యృూతేఒఎగాదన్వస్నా కే 1హవనర్తిం నిధఛాపయీత్ . 30 

శిరముతప్ప తేక్కి_నయంగముల యర శల్యముకగిలిన నాళల్యమును తీసివేసి యా 

వ్రణమునందు న్నేహనర్షి నుంచవలయును. 

ఆరి సూక్ముముఖ వృణచికిత్స. రితా- 

దూరావగో థాస్పూత్ళో న్యా యే వృణాః (సు ,తశోణితాః, 

చ జ టు ఇద నేచయేచ్చ కలే లేన సూవ్మనేత్రార్చి తేన "తాకా. రెం 

శరీరమునకు లో.ల లో 6తుగాప్రబేశించియంతునదియు నూత్మమెన ద్య 

ముకలదిను విశేషముగర_క్షమును స వింపజేయునదియు నగు స్రణములకు సన్నముగ 

నుండుగొటములో చక తెలముశుబోసీ యాసిణములోపల ప వేశింపంజేసి సేచనమ 
ణు లయోలా Ww) 

చేయవలయును. 

ఎర్రి కో ష్ట్ర భేదోప దృ నములు, 0a 

భిన్నే కోష్టేఒసృ్ఫజా పూర్ణే మూర్భాహృత్సార్శ ్టవేదనాః, 
జ్వరో దాహ_స్తృశాధ్మానం భ_క్షస్యానభినందనమ్. 3 



౨౬.) ఉత్తర్ స్థా స్ ము, 29. 

సంగో విణ్యూ త్ర మరుతాం శ్యాసఃస్వేదో ౭.శ్నీర కతా, 

ఆదు అచ అస లోహగంధిత్వమాస్యస్వ స్వాద్దాశ్రే చ విగంధతా. 33 
అభిఘాతమునలన కోప్ఫముపగిలి యదిర క్రముచే వూర్మంబై యుండినచో మూర్చ 

జ్మ్మునొప్పి, పక్కళూఅ, జ్వరము, సర్వాంగతాపషము, దస్పి; కడుపుబ్బరము, ఆన్న 

మునం దిళ్ళ లేకుండుట, మలమూత్ర, అపాన వాతనిరోధులు, శాాసము, చెమట, చే త్ఫేము 

లయందు ర_క్షవర్ణ్శము, నోటియం డినుపవాసన్క శరీరమునందు దుర్గంధము అను నీయుస 
ద్రువములుక లుగ ము, 

రి ఆమాకయగతరక్షో ప ద్ర, వములు. de 

ఆమాశయనే రుధిశే రుధిరం ఛర్చయత్యోవి, 
ఆధ్మానేనాతిమా త్రే ఇ భూ లేన చ నిశస్థ తే, ప్రీతీ, 

అభిఘాతమునలన రక్తము ఆమాశేయమునజేరియుండినచో ర క్షము వమనంబగుట, 
మీక్కుటముగ కిడుపుబ్బరము, చారుంమైశ భూలలు ఇవిజనించి సీదస రోగి మరణ 
మును జేరిధును. 

రై పక్వాశ యాగ తీ రుధిరధోప ద నములు, rn 

పక్వాశయనే రుధి-లే సూలం గౌరవం భవేత్ , 
నా భేరధస్తాచ్బీతత్వం ఖేభ్యో రక్తస్య ణాగమః, 3% 
అభిఘాతమునలన రక్తము పక్యాకయమును  శేరియుండినచో కరీరమందంతట 

నొప్పి, గురుత్వము, నాభికి క్రిందిభాగమున శక్యము, చేతృము 'ముదలగుయిం, ద్రియ 

చ్వారములనుండి ర క్రమువెడిలుట ఇట్టి యాపద నములు జనించును, 

“కిరి ఆవమపక్వాశయ రక్షప, వేళ్ళక్కమము. 0m 

అభిన్నో ప్యాశయస్సూ మై స్పో?తోభిరభిపూర్య తే, 
అసృజా స్యందమానేన పా్ళేష మూ త్రేణ వ్నస్తివత్ కి 
ఆభిఘాతమునలన ఆమాళయపక్వాశయములు భిన్నంబులు కాకుండినను నూత్మో 

ముగనుండు స్రోతోమార్దముగ ప్రనహించునట్టి ర క్ర్షముచే వైఆనాళయాదులు. (మా 
శముచే చూ తృాశయము పూర్మంబగు చందంబున” ఫూరింపయడును, 

కత్రి అసాధ్యర క్రరోగము. రికా. 

త త్ర్రాంతర్గోహితం శీత పాదోచ్చా ్ టసక రాననమ్, 

ర-కాతర పాండునదన మా నద్ధం చ వినర యేత్ . కి౭ 
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పాదములు, వా_స్టములు, ముఖను, శ్వాసము అనునవి చల్లగనుండువా"ండును 

యీ త్రములుఎట్బగ ముఖము తెల్లగనుండువా౭డును, కడుపుబ్బరముకలవాండును నగు 

క్రోస్థపణరోగిని చికిత్సయం౦దు సర్ట్రింపనల యును.. 

ఆరి ఆమాశ యాధిగతర క్షచికిశ్ళ. ర్రితా- 

అవమాశయస్థే నమనం హితం పరయా యే, 

విరేచనం నిహాహం చ నిస్టే హో స్మైర్వశ్ ధనైః. 3౮ 

కోష్టాఖిఘాతమువలన రక్ష కమామాశయమునందు శేరియుండినచో నమననును, 

పక్యాకయమునందు జేరియుండినచో విశేచనంబును ఖ్భుతాదిస్నేహరహితంబును ఉక 

మును-నెన యాహభములచే నినావహవ స్టియు చేయించవలయును, 

=ఆక్ర్రైర్రె కోస్టపిణితునికి పథ్యాహోరము. ha 

+ WEY అవీ అర్య ర్త యవక్ లకుళుత్హా నాం రః స్నేహవివర్ణితై ః, 

భుంజీ తాన్నం యవాగూం వా వీబిత్రైంధవ సంయుతామ్, 3౯ 

కోన్టమునం దఖఘాతముకలిగియుండు వానికి ఫఘృృతాదిస్నె స్నేహాములేకుండునదియు; 

యనలు, శస, ఉలనలు వీనితో సక్యముచేయ యుడినదియువగు యవాగులతో నన్నమును 

భుజింపంజేయనల యును, లేక మైంధపలనణము చేర్చిన యవాగు వును గాని పానముచేయించ 

సలయును, 

ాకప్రై ఆధికర క్ట స్తా సొనమునందు ర క్రపానము. థఆా- 

అవినిసు స్స్రు/తర_క వస్తు భిన్న షః పి బేదసృక్ , 

అఫిఘాతములనలన కోస్ట్ ముపశిలి విశేషముగ ర రక్షముబై లువెడలి యురిడువాని కీ 

ర_క్షపానము చేయించపల యును. 

అరి క్లీన్నఫి న్న్మాంత్ర, నృణా సాన్యత్వము. $ఆా- 

క్లీన్నభిన్నార శ్రభేదేన కొష్ట భేదో ద్వోధా స్మ ఎత లం 

మూర్భాదయో =ల్బాః ప్రథమే ద్వితీ య్యేత్వతిబాధకాః, 

క్తి క్షి స్నాంత్ర, స్పంశయీా "దేహీ భిన్నాం తో నై. నెవ జీవతి. ర 

క న్నాం, తము భిన్నాంత్రే తము అనికోస్పభేదములు డ్వివిధంబులు., వానిలో క్రీ న్నాం 

శ్రీనును కోస్ట భేదమునను ముందుచెసి వ యుండు మూర్చాద్యుష ద్ర, ద నములు కొంచెముగ 
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నుండును, భిన్న్రాల త్రేయునందు శైమార్భాదులు విశేషముగనుండును. క్రీన్నాంత్తేను 

గలరోగి జీవించుట సందియళు. భన్నాంతృరోగి నిస్సంశయముగ జచ్చును, 

=్రర్రి సాధ్య కోష్టు భేద లక్షణము. ర్రిఆా- 

యథా స్వం మార్ల మాపన్నా యస్య విణ్మా త్ర మారుతాః, 

వ్యుప ద్రవస్ప్స భిన్నే=_వి కోసే జీవత్వ సంశయక్. ర 
రోగికి కోప్యము వగభయుండినను మలమూ శ్రా పానవాతములు నిజమార్షముల 

కలన వెడలుదు నుప దృవములు లేకండిన అట్టిరోగి నిస్ఫంకయముగ జీవించును, 

ఇద్ర అభిన్భాం తే చికిక్స, Yn 

అభిన్నమంత్ర,ం నిప్కా /ంతం ప ప్ర వెళ్ళం న త్వతొ ఒన్యథా, 

ఉత్ప్సంగిలశిరో గృ స్తం తదవ్యేశే వదంతి తు, ర 
అఫిఘాతము వలన మ్రేగులు బి టికీ నచ్చియుండినను అవి ఖీన్నము కాకుండినచో 

దానిని ముందునలె లోపల ప్రవేశింపంజేయనలయును. భిన్న మైనయెడల వానిని లోనికి 
పృవేశింపం జేయంజనదు. ఖిన్నమైయుండినను మ్రైగలను లోన (ప్రవేశింపంజేయవలయం 
నని కొ ౦దరాచార్యులు నచింపుచున్నాారు. 

—్రైర్రి శీన్భాం క్రీ పృవేశన కృమము, ధయా- 

ప్రమెళ్వ పయసా దిస్టం తృణక్ ణితపాంసుభి 

ప్ర వేశయెత్ క్ష ప్తనఖో ఘృ తేనా క్షం శనై శృనై, రోల 
చెగులు అఆఖిఘాతము వలన బెటికివగ్బ్నియుండినచో “గోళ్లను తీపి కొ నియుండు వై 

ద్యుండు తృణములు రకము, దుమ్ము వీనితో కప్పబడియుండు యా శే శెగులను ఆవు 

పాలతో చక్కంకడిగి నేతిని ఫూసి కోస్టములోపల మెల్ల మెల్లగ ప్రవేశింప జేయ 
నలయును, 

=క్షప్ర్ర శుహ్కెం త్, ప వ్రపేోన గోనుము, ఈ 

శీ రేణార్తీ ద) ఫుహ్కు_ం భూరిసర్పిః పరిప్లుతమ్, 

అంగుళ్వ్రా ప్ర మృ శేత్క_ంశం జలేనో ద్వేజయేదవి, ర 

కథాంతాండ బకేంక్యం _స్తత్మాలం వీడయంతి చ, 

డేగులు శై బెటికివచ్చి యుండియుండినచో వానిని ఆవుపాలతో తడిపి ఆవుే 

తీనిబూప్ వైద్యుండు చేతిబాటన వ్రేలితో రోగగొంతును మెల్లగరుడచు చన్నీళ్ళును 

వెన చిలకరించుచు యాద్రేసలను లోన ప వేశింపం జేయసలయున్న ఇటుల (జేసి 
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మ్రేగులు లోన సులభముగ బ్రువేశించును. అయితే ఆసమయమున రోగికి విశేషపీడ 

కలుపును, 

క 

వ్రణసౌమ్మా సి దృహుత్వా ద్వా కష్టమం శ్రమనావిశత్ .. 'ఈ౬ 

తత్ప (మౌాణేన జఠరం పాటయిత్యా ప్రవేశయేత్ , 

యథా స్థానం స్థితే సమ్యగంత్రే సీ వ్యేదను వ్రణమ్. ర౭ 

స్థానాదవేతమాద స్తై జీవితం కువితం చ తత్, 

-వేస్టయిత్వానుపస్షున ఘృ లేన పరిషేచయేత్. 'రోరొ 

పాయయీ త్తం తతః కొపం ౫ చితాతైలయుతం పయః, 

మృదు క్రియార్థం కృత" వాయోశ్సాధః ప్రవృ_త్తయే' 'రణా 

అనువేత వర్ణం చ యధథో కాం వ్రణయంత్ర, ణామ్, 

నిణము సూక్కుముగ నొండుట నలన గాని ప్రేషలు అధికముగ నుండుట నలన 

గాని యాపేగులు మరల కోస్టములో ప్రవేశింపంజేముట కసాధ్యముగ నుండినచో 

ఊదరమును ేగులంత పృమాణము ఛేదించి యా పేగులను లోన ప్ర,వేశింపంజేసి స్వస్థాన 

ములో సిగానుంచి పిదప ఆవిణమును కుట్టనల యును. అటుల చేయకుండిన బైటికి 

వచ్చియుండు నాషేగలు కుపితంబులై ప్రాణములను పోంగొట్టును, పణమును కుట్టిన 

పిదప గట్టిగనుండు వస్త్ర ఖండముచే చుట్టి ఘృతేమును నలుప్రక్క_ల తేడిపి ఎలుకచెవి 

యాకుతై అము చేర్నయడిన యావుపాలను రోగికి సుఖోన్షముగ పొనము చేయించ 

పలయును, మలము ఆపానవాతేము ఇవి అశోమార్హ మున చక్కొ-6గ వెడలుటకై పణ 

రోగములకు చెప్పియుండు పథ్యములను ఒక సంవతేరము నజికు అనుసరింపు చుండ 

వలయును. 
ఆగ్రి బహిర్మిర్షత మేదోవర్టిచికిత్స థ9కా- 

ఉదరా న్మేదసోవ _ర్తిం నిర్ల్ణతాం భస్మనా వృదా; ౫౦ 

అనకీర్ణ కపూయర్యా శ్లత్లర్యూలై _స్తతస్సమమ్, 
యై 

దృఢం బధ్వా చ సూ్రైణ నర్భయుత్కుశలోభిమన్ . సం 
ఒడ జ్ ఆయ్ ఒర పీ న్లైనాగ్నీ ప్రత స్తేన కణ సకృ బేన తు 

స్యాదన్యథా రుగాటోపో వ్భృుత్యుర్వా ఇఛిద్యవానయా. 9 

అట = - అద = అచ సమో గ్రే చ వ్రష బద్దె సుజీచ్లేన్నే ఘృతం పిబేత్ , 

* దంతి, " mn 
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శీరం చా నర. రా * చితాలామాగోతురకై. కృతమ్. %3 

రుద్దాహాజిశత్సయ స్టా మా(ః వరం పూర్యోదితో శ్ వధిః, 

మేదో గృ ంథ్యుదితం తత్ర తే లమభ్యంజనే హీత్ర్తమ్. సో 
అఖిఘాతము నలన మేదోనర్లి కడుపుళోనుండి బైటికి నళ్చినచో నాన రికి 

బూకిజెనుగాని మోనిగాని నగరుగనుంకు నోహధ్గుల కేళ్ళ చూగ్గమును గాని పూూసీ 
యా మేదోన_ర్థిమాలమును నూలుతో గట్లిగకట్లి అగ్నిలో కాంచబడిన కస స్ర్రమవే బుద్ధి 
మంత్తుండగు వైద్యుడు ఒకే పర్యాయమున శే శేవింపః సల మును, అటుల "చేయక వేరు 
(దుశారముగ ఛేదించిన అధికముగ నోొప్పినిగాని మరణమును గాని కలుగజేయును, 
కులతీయు నానిణమునకో తేసను బూసీ కట్టుగట్టి శర్క._ర, ఎలుక సవియాకు, లక, 

పల్లేరు అతిమధురము వీనిశో కాచయిడిన యావుపాలనుగాని ఘృతమునుగాని అన్నము 
జీర్ణమైన పిదప పానము చేయించిన శూల, మంట పారించును. నుతీయు ముందు ఇప్ప 
బడిన వీణచికి క్సేలను సహితము చేయవలయును. మేదో గ గ్రంథికి వెప్పియుండు తెలముచే 
న్య ంజనము చేయుంచనల యును. 

వి సదో్యోపి ణరోపణ తైలము. da 

తాలీసం పద్మకం మాంసనీహరేణ్య గురుచందనమ్, 

హారిద్రే పద్మవీజాని సోశీరం మధుకం చ తైః సి 
పక్వం సదొో్ట ను శేషూ_ క్షం తైలం రోపణము త్తమమ్, 

తౌలిసష త్రి, పద్మకము, జటామాంసి, రేణుకలు, అగరు, చందనము, పనుప్ప్ర 
చమూ నిపసుపు, తామరవిత్తులు, వట్టివేరు అతిమధురము వీనిని సమభొగములుగ్గహీించి 
కల్క_ముచేసి నువ్వులనూ నెలో “కలిపి విధిపృకారము పక్షము జేయంబడిన ” తైలము 
సద్యో విణములను శమింపల6 జేయుటంయందు ప మిగుల కేవ (శ్రావ్యమైన దని చెప్పబడి యు 
న్న్మయది. 

-శఫ్రేర్రై గూఢ పృహారాదిచికిత్స. de 

గూఢపహారాభిహశే పతిశే విషమోచ్చశై ః. %=. 
కార్యం వాతా సృజిత్త _వ్రీముగ్ద నాభ్యంజనాదికమ్, 
అఫిఘాతమునలన లోన గాయముతగిలియుండు వానికిని వివమమముగ పడినవాని 

కీని ఊన్నత పృదేశమునుండి పడినవానికిని వాతర _కృహారములైన తర్పణము, మర ర నము, 
అభ్య ౦జనము మొదలగు చికిత్సలను చేయించనలయును, ణి 

క అలా కెద. 

మునక. పతనాలు కాంతుంంవాజిమలానా లా 
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=ప్రగ్టీ విళ్లిష్టదేవోదిచికిక్స రీ 

విన్లీ స్ట 'బేహంమధిశ్రం శీణం మర్భ్జాహతావాతమొ. ఎ సక 

వాసయీ శ్రైలపూర్తాయాం ద్రోణ్యాం మాంసరసాశినమ్, 
శరీరమునందలి అనయనము వి5గి జారినవానిని విశేగముగ శరీరమునకు లోఖాగ 

మునందు గాయము తగిలినవానిని &ీణించి యుండు వానిని నుర్మములో "గా యముత్రగిలి 

యుండు వానిని మాంసరసమును భుజింపంజేసి వానిని నువ్వులనూనె నిం శం విన చాశయం 

దుండునటుల చేయ వల యును, 

ఇది అ ప్లైంగహృదయమునం దలి ఉ_క్తేరతం త్ర, మును 

ఇరునదియా జనయ థ్యా'మయము ముగ్గ సెను, 

రి ఫిత్రా 



_౨€.) 

శ్రీరస్తు, 

“ఇప అస 
స ప్రవింశా ధ్యాయము, 

సవ్యోవిణ ప, తిేధ్యాధ్యాయ నిమూపణానంతరము భంగ మ్రృతిషేధాధ్యాయ ము 

చెప్పబడు చున యది: = 

భ్ ంగ ప్రతి ప.ధాధ్యాయ ప్రారంభము. 

అథాతో భంగ ప్రతిషేధం వ్యాఖ్యాస్యామి, 
వతి వా స్మాహురా త్రేయాదయో మహ్యయః. 

సద్యోవిణ పృతిషేధాధ్యాయ నిరూపణానంశరము విరిగిన యెముకలకు చికిత్స 

లను తెలియపజచునట్టి భంగ పృతిషేధమను నీయధ్యాయమును వివరించెదము, 

౮ భంగలతణము థఆా- 

పాతేఘాతాదిభి క్వైధా భంగో౭_స్థ్నాం సంధ్యసంధితః, 

పృసారణాకుంచన యోరశ _క్రిస్పంధిము కృతా. ౮ 

ఇతరన్మిక భృశం శోఫస్పర్వావస్థాస్వతివవా, 
అశ క్ష్ 'స్పేష్టి తేల్చే 2. వీ వీడ్యవూనే సశబ్దతా. ౨ 

సమాసాదితి భంగస్య లతణం బహుధా తు తత్, 

ఛిద్య తే భంగభే దేన తస్య సర్వస్య సాధనమ్. 9 

యథా స్యాదపయోగాయ తథా తదుపదేయ్య తే, 

పడుట, అఖిఫఘాతము మొదలగువానినలన నెముకలు విరుసట భంగవన(బ 

డును. ఇది సంధిభంగ ము, ఆసంధిభంగము అని రండు విధములుగ నుండును. సంధిభం 

గమునందు వా స్పపా బాదులను జాచుటకును ముడుచుటకుకు క క్రిలేకుండును. సంధులు 

జారిపోవును. ఆసంధిభంగమునందు వాపు సర్వకాలముల యందును విశేషముగ నొప్పి, 

స్వల్పపనులను చేయుట యందును ఆక క్షి ఎముకల బిసికిన ళబ్బము కలుగుట ఇవీ కలిగి 

యుండును. ఇటుల శంగలతమణము సం గృవాముళ వెప్పంబడినది. మళియు నాభంగము 

ఆేక భేదములు గలదొిగనుండును, అయినను చికిత్స కుపయోగముగ నుండునది మొ 

త్రేము నిక చెప్పంబడును. 

అ.ఆ, ఏ9, 

ల లక్రా నారాల వ రాజులా సమా నాడాను. నారతకా దాతా గారు 

అవేమి ఊాతజలాం తపం పాగ తో 

తస్మా 

దా ఎన్యబాయేనా 
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ఎవ్ర(్ర్రి అసాధ్యాస్థి భంగములు భ్రయో- 

A య త్త వ్రస్థిస్ప శృ శబ్దం కరోతి యత్ : త్ర 

న్ ప్రవిశే న్మధ్యమస్థో విదారిత, 

౫న ౦ ర మున్చాభిఘాతేన కించి జేవావశేవీ తమ్. లీ 

ఉన్నవ్యామానం క్షతవద్యచ్చ మజ్జని మజ్బతి, 

తస్దుఖ్సా ధ్యంకృ శాశ_ కృ వాతలాల్చాశినామవి. ౬ 

పలుజెకంగుల తునకలై. పగిలిన అస్థి, స్పృశించిన ళబ్దముతోం గూడియుండు 
అస్థి, అఫఖిఘాతమా వలన తునకాా పగిిన య్య, విరిగి లోన సృ వేశించియండు ఆస్థి, 

అభిఘాతముచే చక్కొ_6గ విరిగి కొంచె మంటికొనియుండు అస్థి, ాయముతగిలియుండు 

ఆస్థి, ముజ్జలో ముణిగియుండు అస్థి, కృశులు, దుగ్పలులు, వాత ప కోపము గలవారో 

స్వల్పముగ నాహాకమును భుజించువారు వీరలకు గలిగి యుండు అస్థింగము = ఇవి చిక్లీ 
త్సయం దసాధ్యములు. 

భిన్నం కపాలం యత్కట్యాం సంధిము_క్తం చ్యుతం చ యత్, 
జఘనం ప్రతివిష్టంచ భగ్నం యత్తద్వివర్టయేత్ , ౭ 

నడుమునం దలి కపాల: మను నస్లి, యభిఘాతము చేపగిలిననది చికిళ్సృయం సాధ్యంబు. 
నుధ్ధివరోన యస్థి సంధిలోనుండి జారినయస్థ్రి అభిఘాతముచే విరిగిన పిజుదులలోనుండు 

య వీనిని చికీకృయందు నర్జ్మింపనల కును. 

అసంశ్లీ కపాలం చ లలాటం చూర్తితం తథా, 

యచ్చ భగ్న (అ) భ వేచ్చంఖళిరః పృష్థస్తనాంత రే, ల్ 

ఆభిఘాతముచే నుదుభ్కు శి[9కపాలము వీని సంధిభగ్సంబెనను, శిరఃకపాలము 

చూోంబైనను ఇవి చికిక్సవం దసా స్యంజు ౫, కణతలు, శిరము, పీష్టు ణోొమ్ము వీని 

యందలి యస్థులు విరిగిన నవియు చికిక్సయం దసాధ్య౦బులు, 

సమ్యగృమితే మష్ఫస్థిదు న్నాాన్టిసొ ద్దుర్ని బంధనాత్ , 

సంథో భాదపి యద్గశ్చక్ష క్తి యాం తద్వివర్ణ యేత్ . ౯ 

ఆదితోయచ్చ దుగ్తాతమస్థి సంధిరథాపి వా, 

ఆస్థి చక్క. లగ సెకె తేయుడి యుండినను లోన నుంచుబకు శక్యము కాకుండుట 

వలనను, కట్టుకట్టు కళక్యంబుళ నుంశంకంనలనను, సంకోోఛము వలనను ని కారమును 



౨౭.) ఉ _త్సరస్థానము.. 30? 
జెందునట్టి అస్థులను, జనించునపు డే స్వభానమువే వికారముగ జనించియుండు అసి? 

థం భులను 'చికికశయందు నర్గింపసల యును, 

కర్రి అ సాధ్యతరుణాస్ట్యాది భంగలక్షణము. రతా 

తరుణ్యాని భుజ్యం తే ఛజ్యంతే నలకాని తు, 
కపాలానీ విభిద్యం తే స్ఫుటం త్యన్యాని భూయసా, 

౧౦ 

తరుణా స్థలం అఫిఘాతీమునలన పంకరగ నగును. నళకములను అసులు విరుగును, 
థి కసాలముఅను ఆస్థులు చీల్ప్చ యబ డును.థక్కీ_నఅస్థులుపుసలును, ఇవి చికిత్సయందు దుస్ఫా 

ఢ్యంబులు, 

క్ర ర్రి అస్థిభంగ చికిత్స, లి... 

అభా ననతమున్నమ్యు మున్నతం చావవీడయీత్. ౧౧ 

అం శ్రేదతిన్నీ ప మధోగతం చోపరి వ _రయెత్ , 
ఆంఛనోత్సీడ శనోన్నామ చర్మసంతేప పబంధ నై 8, | ౧౨ 
సంధీకా శరీరగాకా సర్వాక్ చలానప్యచలానవి, . | 
ఇత్యే క సస పనోపాయెస్పమ్యుక్పంస్థాప్య నిశ్చలమ్. ౧౩ 
ప ్వైః ప్రభూతస సర్చిర్భి చ్వేహ్టయి'త్యా సుఖ _స్పతః, 

కదంబేదుం బరాళ్వళ్ళ సన్హార్దనపలాశ జై, ౧౮ 

నంశొద్భృవై ర్వా పృథుభి_ “సనుభిన్సునివేశతై 

సుళ్ళ. స్సు ప్రృతిస్తంఖై ర్వల్క_లై. పతర ల 
పర్య ళ్ళ ఉద సామా wt ల కుళశావ్యాయెస్సమం బంధం పట్టస్యోపరి యోాజయేత్, ) 

చెప్పిన పృకారము అ స్టిభంగమలను 'జెలిసికొని వఐంగియుండు నసిని సెక కే 
షా దూ 2 సలయును. ెకె తంబడియుండు అసిని కిందికీ తో, యనలయును. ఆతి శ్నీ ప్తముగనుండు రు ౦ థ్ లో 

ఆస్థిని ఆంఛనము చేయనఅయును. క్రి శ్రీందిభాగమును  జేరియుండు ఆగ్థిం మెభాగమునం 

దుంచవలయును,. చంచలముగను స్థిరముగరు సర్వశరీరము నా శ్రయించీ యుండునదిగను 

నుండుసంధులను సె చెప్పినప్ర కారము ఆంఛనము ఉత్పీడనము ఉఊన్నామము సంకేప 

బంధనము మెందలగు స్థాసనోపాయంబులశే చక్కొ_( కదలనీయక ఆయాస్థానముల 

యందు స్టొవి ంచి శతోలాో చక్కగ తడప6ంబడిన వ స్రఖండముచే చుట్లి పిదప నికొల 

ముగ సన్లో ముగనుండు కడిమి, మేడి, రావి, సర్జ, మద! మోదుగ ఆనునీ వృతుముల 

పట్టలను గాని చెక్కలను గాని నున్నగ సృగనుండు వె ధుసుబద్దలనుశాని అన్మస్హృ యు పై 

నుంచి వక స x] చేంరు:అయును, 

ఎ జర్ కేక. టా మాం దానికా కాపాడ లండు తా. రకరకా. మెట్ల ఆహా ఆకర 
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=ఇక్రిర్రి భగ్నా్టి బంనన క క్రమముః రతా 

నిది లేన హి బంభేన సంజ స్థైర్యం న జాయతే. ౧౬ 

గా భేనాతిరుజూ దాహపాకశయథుసం భవి, 

ఎముక తునియలుగ విరిగినపుడు ఆతునకలరెండిటి నొకటిగజేర్సి కట్టుగట్టునపుడు 

ఆకట్టువదలుగ నున్నచో అస్థులు రెండుతునకలు నొండొంట కలియదు, మిగుల గట్టిన 

గట్టిన విశేనముగ నొస్పి మంట పాకము వాపు కలుగును. కావున సమముగ కొట్ర 

వలయును. 

“అధి బంధమాత్నణకాౌల నియమము, అఆ 

త సహో త్త ర్ట్రహోదృతె* ఘే సప్తాహాన్నో త యేద్ధి వే . ౧౭ 

సాధారణ తు పంచాహోద్భంగ దోవవేేన వా, 

విరిగినయ స్థులయొక్క_ బంధమును ఊన్థ్మ కాలమునందు మూ(డుదినముల కొక 

పర్యాయమును, శీత కాలమునందు ఏడుదినముల కొకపర్యా యమును, సాధారణకాలము 

లైన శరద్వసంత కాలములో ఐదు దినముల కొకసర్యాయనును కట్టు విస్పవలయును, 

లేక నాయాయస్టి భంగ దోహినుగుణముగ కట్టులను విస్పవలయును. 

అర్ర ఛగ్నా స్థిసేచనము. తా 

న్య గో ధాదికపొయేణ శత న్నీ లేన చేచయిత్ , ౧౮ 

తం పంచమూలప కేన సయసా తు సవేదనమ్, 

కట్టువికి పప్పన పిదప నా సంధికి న్య గో ధాదిగణ ద్రవ్య కసాయమును చల్లార్చి నేచ 

నము చేయించసలయును. ఆసంధిలో నొప్పియుండినచో పంచమూలములతో కాన 

బడిన యావుపాలతో సేదనము చేయిం చనల యును, 

0 అస్థి భంగమునకు చక శృతెలోేపయోగము. a= 

సుఖోన్లం నానచార్య్టం స్యాచ ఏలు సలెలం మిజాన తా, ౧౯ 

విభజ్య -జీళం కాలం చ వాతఘ్నాపధసంయుతమ్, 
సకుగ్ధుండైన వైద్యుండు దేశకాల భేదములను ఆవస్థా విశేషములను చక్క. 

గు లైటింగి వాతహరాపధములలో గూడియుండు చ క క్రమైలమును ఆరోగికి పృయోగించ 
పల యును. 

కర్రి అస్థిభంగమునంగు సేకలేపములు. రజా. 

ప్రతతం సేక లేపాంళ్చ విదధ్యా ద్భ బశలీతలా౯. =౨౦ 



౨౭.) ఉత్తర స్థానము. 809 

అస్థిభంగరోగములయ దు మిగులచల్ల నెన సేకలేపముల చెల్ల పుడు చేయుచుండ 

వలయును, 

అర్ర అస్థిభంగమునందు గృ ప్రీతీ రకపానము, రత 

గస్టిషరం ససర్పీమ్మం మధు కరాషధసాధితమ్, 
ప్రాతః ప్రాతః వి బేద్భగ్న శీతలం లాతయా యుతమ్. 39౧ 

అస్థి ఫంగముగ లను కుజుడు హోొలియీోతనీనిన ఆవుపాల లోమధురొషభములను జేర్చి 

చక్క(గకాచి ఆందులో ఆవునేతినిబోసి చల్లార్చి లక్క_క లిపి పానము చేయసలయును, 

ఆరి సవృణభంగచికిక్స. dm 

సవ్రణస్థ తు భగ్నస్య వ్రణో మధుఘృతో తన ః, 
కపాయెః ప్రతిసార్యోఒ థ శేపషో భంగోదితః కృమః, _9_9 

అస్థి భంగము న్మణముతో గరాడియుండినచో నా పృణమునకు తేనె, నెయ్యి 

అధిక మగచేగ్న బడిన కసా యనులచే ప తిసారణమును జేయించి- ఛంగమునకు చెప్పే 

యుండు చికిత్సలను చేయనల యును, 

డ్రి అంబ నృణచికిక్స Ye 

లం బాని వృణమాంసాని ప్రలివ్వ వై వమధుసర్పిషపా, 

సందధీత్ర ద్రణాక్ వై వైద్యో ? సంధ న నైశ్చాపపాదయేత్ , £53 
అస్థిభంగమగలి మనుడానిక్రి (వృణమునందు మాంసము చ్రేలాడుచుండినచోఆనాం 

( 

సమునకు లేశ, నెయ్యిస్రాసీ యొకటిగ చేర్చి స్యూలే, స్థానము లో చెప్పియుండు పృకారము 

కట్టుగట్టవల యును, 

ప్రార లంబవీణమయునకోు ఆనచూర ర్ల పయోగము, రి 

తొకా సమాక్ సు సుస్థి తాక జా త్వా ఫలినీలో ధ్రకట్సలై +, 

సమం గాభాతకీయు_ కర ర్సిలె తైరవచూర్ల య్త్ . రీ 

ఛాతకీరోధ్రచూ శ్లై రా ఫోవాంత్యాళు తథా వ వ ణాః, 

0 ఉపకాంతః. ఇతి భంగ ఉపక్రాం 

ఇసప్పగిది చికిత్సలు చేయుటచే ఆస్థులు విరిగియుండు మనుజునియొక్క వణ 

ములు స్థిరముగను సమముగను నైనచో ఆపణములు శీళ్యుముగ ళమించుటకై ప్రేంక 

ణము, లొన్హుగు, శేక్కు మంజిస్ట్ర ఆరె వీనిని చక్కాంగ చూర్ణ ముచేసీ యాచూర్భమును 
గాని ఆరె, లొద్దుగు వీనిచూర్థ్య యును గాని యానిణమునకుె ప్రూయసలయును, ఇటుఖ 

భంగ చికీత్సలు చెప్ఫయడినని, 

Serene re 
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~ఇఅ్రర్రి సుఖసాధ్య సణము, ఏతా 

స్థిరధాతో బుతౌహిమే. 9% 

మాంసలస్యాల్పదోోషస్య్ట సుసాథోస్ట దారుణో 2_న్వథా) 

స్టైవధాతువు కలవా6డును, మౌంసప్పుష్టి కలవాడును, దోషము స్వల్పముగక లిగీ 

యుండువాండునునగు మనుజునికి శీతబుతువులయందు జనించిన వ)ిణము సుఖసాధ్య 

ముగనుండును. మెజెప్పిన లక్నణములకు విరుద్ధముగ నున్నయెడ నాప్రిణములు కృచ్ళు? 

సాధ్యములును, ఆసా”న్టిములును నగును. 

అర్ర భగ్నసంధ స్థెగ్య కాల నియమము. రియో 

పూర్ణమధ్యాంతవయసా మేక ద్వి త్రీగు తై: క్ర మూత్* ' ౨౬ 

మా సై స్థైర్యం భవేత్సం భేర్యథో కృం భ జతో విధిమ్) 

ఎనిచేప్పిన భంగ చికిత్సలను విధ్ధిప, కారము చేయించినచో హ్రార్యనయస్సు గం 

వారికి ఒక మాసములోను మఫ్యన యస్సుగలవారికి రెండు మాసములలోను ఆపర సయ 

స్ఫుగలవారికీ మాశుమాసముల లోను సంధులకు సైర్యము కలుగును. (విరిగిన యెొముకల 

నతికీనస్టలము గటి పడునని భొనము. ) 
థి లు 

రి కటీఛం౦గాదులయండు కయన్నక్కమము., ఈ 

కోటీజంఫూోరుభగ్నానొం కపాటశయనం హీతమ్. ౨౮ 

యం,న ల్రేణాళ్టం తభా ర్షీల్వాః పంచకార్యా నిబంధనాః, 

జంఘోరోోః పార్శప్టయోన్ష్వైాజ్యా తల వకళ్చ కీలకః 95 

శ్రోణ్యాం వా పృష్ధవంశే వా వ క్రస్యాతకయోా_స్తథా, 
నకుము, పిక్కు-లు, తొడలు వీనియందు భంగము గలవారిని బల్ల యందు పరుండ 

బెట్టవలయును, వారు కదలక యాండుటకె పీక్క_లయందు రెండు కీలక ములు తొడ 

యందు శిందు కీలకములు అరవేతియందు ఒక కీలకము ఇటుల ఐజు కీలక్ముల నేర్య 

అవవలయును. పిటుదులయం౦దు భంగము గఠలవారికిని వీపు నడిమిరొముక భంగము గక 

వారికి నిర్శుప్రక్కుల రెండేసి కీలకనులను అరచేతియందొక క్రీలకమును క దలకుండుటకో 

యేర్చుణచసల యును, 

అరి సంధిఫంగచికీర్స. రికా 

విమోరే భగ షసంథనాం విధి మేవం సమాచేేత్ . ౨ 

సంధియెముకలు విరిగియుండు వారికి పె వెప్పియుండు ప,కారము చికిత్సలన 

వేయ వలయును, 
లో 
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అరై చిరవిముక్రసంధిచికిత్స. థా 

గంధం క్లిరవిము"కాం స్తు న్ని న్విన్నాన్నృదూకృ తా౯ా, 

ఇ రోధాదై. ర్చుధ్యా చ యధా స్తం స్థానమానయేత్ . కిం 
ఒ హు కాలమున వియు క్షసంధులుగల మనుజులకు న్నే హన్వేదకర్యలను చేయించిన 

సంధులు మృదుత్వము జెందును, మృదుత్య యు నొందిన యాసంధులను పె మె చెప్పిన పు వ కొ 

రము చికిత్స చేయుట చేతను తన బుద్ధి చేతను స్వస్టానమునం చుంచవలయును. 

ఇధి అసంధిఫంనచికిక్స, థఆా- 

అసంధిభ్నో భాజే తు విషమోల్చణసాధితే, 
ఆపోథ్య భంగం యమయీ_త్తతోభగ్నవదాచశేత్ 5౧ 

'సంధులుతప్ప యితీరస్థలఅములఅయందలి యెముకలకు భంగముకలిగి యవి విషము 
ముగ చికిక్సంజేయబడి ని9ణముళ మించియుండినను బుద్దిమ ంతు (డగు వైద్యు (డు ఆభంగ 
మును మరలచేదించి సరిగా నాయస్టులను, స్వస్థానముందునిచి మేనీచెప్పిన ప కారము 
చికిక్సంజేయవలెను. నో 

అధి అస్థిభంగపాకనిేధము. థతా- 

భగ్నం నైతియథా పాకం ప్రయ శేత తథా భిషక్, 
పక్వ్వహాంసనిరాస్నాయుసంధి శ్లేషం న గచ్చతి. 5 
అస్థులయంగలి భంగము పాకము జెందినచో పుండైనచో మాంసము సీరలు 

సాయనులు పక్వములై మరల నొకటితోనొళటి చేరను కావున నవి పొకమును జెంద 
కుండునటుల వై ద్యవరుండు మిగుల ప్రృయత్నము చేయనలయును, 

అరి గ ంగమునందు న్నేవాన సికర్మలు. రి 

వాతే వ్యాధివినిర్ది స్ట షాక్ స్నేహాక భగ న్య యోజయీత్ , 

చతుః ప్ర యోగాక బల్యాాంళ్చ వ _న్తీకర్మ చ శీలయీత్. 53 
అస్థిభంగముకలవాని నికి బలకరముగ వాతవ్యాధికి చెప్పియుండునవిగనుండు నే స్నేహా 

ములను పాననస్య ఆభ్యంగ ఆఅనువాసన న_ప్టికర్మలయందను (చ్రృయోగించనలయును, వ సీ 
కర్మను, _ 

ct (షం ) ప్రా్క్సే వహ ఎకకి పంచాంతం” 

ఇత్యాది శోకములలో చెప్పియుండు ప్రకారము. చేయ వల యుకు, 

యాల ాయాకంలంల 

Fr En ETT EE 

టన 
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అరె అస్థి ఫంగమునం దోహారము. ఖా 

ఇ మవ ఇ. లం ఆాల్యాజ్యరసదుగ్ధ్నాద్యెః పాస్టకె రవిదాహిభిః, 

మాత్ర యోపచ చేద్భగ షం సంధిసం శ్లేషశారిఖిః, 

గ్ధానిర్నశస్య లే తస్య సంధివిశ్లేమకృద్ధి సా, 
అస్థిభంగముకలవానికి వికగినసంధులనొకటిగ జేర్చునవిగ ఫు సీ కరక లుగ విదాహా 

జీర్ణమును కలుగజేయు నవిగనుండు సంబాబియ్యము నెయ్యి మాంసరసము పాలు మొద 
అగు నానిని తగిన ప మాణముగ నిక్సించవలయును. మణియు భంగముగలవానికి బడలిక 
లేకండవలయును కలిగినచో సంధులు నొకటిగచేరి యతకనవు, 

అద్రి భగ్చునిక్లీ నర్జనీయములు, ర్రిఆా- 

లవణం క టుకంకారమన్లుం మైథునమాతపకొ. 

వ్యాయామం చ న సేవేత భన్నో రూతం చ భోజనక్, 
భంగముగలవాండు లవణము కారము కారము పులుసు 'మైధునను యుండ శ్ర 

మకరమైన పనులు రూక్షగనుండుభోజనము వీనిని వర్జీ ంపసలయును. 

అరి గంధతేలయు. రియా 

కృష్ణాం _స్తిలాక్- విరజసో దృఢవస్తబద్ధాక్ సప్తక్షపా వ 
హోతి వారిణి వాసయీతీ, సంకోషయీదనుదినం ప్రవిసార్య 
వైతాక్ వీరే తావ మధుకక్వథితే చ తోయే. ౩౬ 
పునరకి వీతపయస్కా_౦0 సాక్ పూర్వవదేన శోవీతా౯ా 
బాఢమ్, విగతతుపూనరజస్కా౯ సంచూర్జ రి సుచూర్జి తై 
ర్వర్టి౦జాక్టిత్ . 5౭ నలదవాలకలోహీత యఫ్థ్యి కౌనఖమిళిప్ట వ 
కువ్యబలా త్ర యొ, అగరుచందనకుంకువము సారి బాసరళ్లసక్లరసా 

మరదారుభిః. 3౮. పద్మకాదిగణోవేకతే_స్టీలవిర్టం తతశ్చ 
తత్ , సమ_స్తగంధ శై పజ్యసిద్ధదు గ్లేన వీడయేత్ . ౨౯, శైలే 
యరాస్నాంశు మతీకనే రు కాలానుసారీనతప త్రలోగ్రాః 
సత్సీరయు వైస్సనయస్క_ దూర్వ్వై గాలం పచేత్తం నళదా 
దిభిశ్చ. రం. గంధలైల మిదము త్తమ మస్థిస్థెర్య కృజ్ణయతి 

. (ల. 
కో 1 ఇ 
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వాళు వికారాకా వాతీవి త్తజని తా నతిఏ ర్యా నార్ట్రావినోఒఒవీ 

వివిరై రుప యోగ. రం 
నిర్మలములైన నల్లి నువ్వులను నట్రిగ తెల్లగనుండు వ స్త్ర ములో మూటగట్టి "వేగ 

ముగ చ్రువహించు నుదకసు లో రాత్రియందు నానబెట్టి ప్రాతః కాలమున నెత్తి ఒకటీ 

తోనొకటి అంటనీయక చెరిపి నీడ నెండించి మరల ర్నాత్రియందు ముందువలె నానబెట్టి 

నలయును, ఇటుల ఏశుదినములుచేసి పిదప ఆనువ్వులను ఆవుపాలయందును య ప్టీ మధు 

కళా యమునందును జలమునందును మెచెప్పినపు్యకారము నానబెట్టవలయును, ఊడ 

ఆనువ్వుల నెత్తి చక్క_( నెండించి మరల నావుపాలలో ఏడుదినములు వూర్వము జె 

స్పీన్నప, కారము నానబెట్టి చక్కం నెండ నెండించి వైపొట్టునుతీసి వేసి చూర్శముచేసి 

ఆందులో నట్టి వేరు, కురు వేరు, మంజిన, అతిమధురము, నఖము, సదాప, తుంగమా స్ప 

లు చంగల్వకోషు, చిన్నము_త్తీవపులగము, పెద్ద ము_ల్లేవపులగము, బలుసు ఆగరుచెక్చు., 

చందనము, కుంకుమపువ్వు, నల్ల సుగంధిపాల, సరళ దేవదారు, సక్గరసము, దేనదారు, పద్మ 

కాదిగణ ద్రన్యములు వీనిని సమభాగములుగ గృహీంచి చక్క_ల చూర్ణ ముచేసి కలిపి 

కచోరములు మొదలగు సమ_స్టగం న దవ్యములతో కాచయుడినయావుపాల లో చేర్చి చక్క. 

గబిసికి దానిలోనుండి నూనెను తీయవలయును.పిదప నానూ నెలో ములుగోరింట, దుం 

పరాస్నృము, ముయ్యాకుపొన్ఫ, తుంగము సలు. ఆడవిమామెన్య (గృంథితగరము, ఆకు 

పత్రి, లొద్దుగు, గరికె పై చెప్నినవట్టి వేరు మొదలగు ద్రవ్యములు వీనిని సమఫాగములుగ 

గ్రహించి కల్కు_ముచేసి కలిపి నాలుగింత లావుపాలుచేర్ని త్రైలపాకవిధిగ పక్వముచేసిన 

నది గంధ తైల మనళబడును. మిక్కిలి యుత్కృష్ట్ర మైనది. ఆస్థు అకు స్థెర్యమునుకలుగం జే యు 

ను, పాననస్యాదులవలన దారుణమైన వాతపి_త్హరోగములనుకి పోంగొట్టును. 

ఇది ఆసా ంగహృ్భ దయమునందలి & _క్రరతం త్ర, మను 

ఇరునదిఏడవయ ధ్యాయము ముగ్గిసెను, 

“రీ 0 

అ.ఉ, 40 



అన. ఛంగ పతి పేధా ధ్యాయ నిమాపణానంతరము భంగమును బోలె ఛగం ద్రరవ 
ఇహావమెన రోగము పటం జేసీ భగందర నిదొనలత్నణ చికిత్సాదుల 'చెల్పు భగండ్ల 
తిపేధా ధ్యాయము చప్పయబడుచున్న యది: ___ 

త్ర 
చ 

_ భగందళ ప్రతైస-ధాధ్యాయ ప్రారంభము, " 
_ ఇతి హ స్మాహురాక్రేయాదయో మహ యః. ం 
భంగ పతి పేధా ధ్యాయ నియాషణానంతరము భగందరరోగచికిక్సలను 'తెలియప 

తునటి ఛగందర పృతిషేభమను నీయధ్యాయమును వినరించెదము, 
టు + 
- రి భగందర నిదానలంతషణము. రతా 

జల టల న జన - హస్త కశ్యప స్థ? మనక రినోత్క_టకాసనై ః, 
వ్ టం న న కాం ee అర్భోనిజా నాభిహి తై రప రైశ్చ నిసే.విలైః. 6 

ర ఇల అటో గ [= అనిష్టాదృష్ట పాశేన సద్యో వా సాధుగధణెః, 
(సాయేణ పిటకాపూర్యో యోం గలే ద్వన్టంగులే షి వాం” ౬ 

( శై 4 స గ పాయ్లోర్వ )ో౭_౦తర్భాహో వా దుష్టాస్ఫజా ష|ంసగో భ్ల వేత్స్ 
వ_స్టీమూ తా (శ యా భ్యాశగత త్వా త్స్ట్రందనాత్మ కః, 
భగందరస్పః | 

ఏనుగు, గుజ్తము వీనివై నెక్కి. విశేషమున సంచరించుట వలనను కఠీనముగ మిట 
వ 

పల్లముగనుండు ఆసనము వై కార్చుంశుటనలనను పూర్వజన్మకృతము లైన పాపకర్మ ప 
పాకమువలనను ఆర్ఫో్ఫోరోగ నిదానమున ఎెప్పినకారణమఃల వలనను ఆపథ్యకరములై న 
యావోర వివోరములనలనను సెద్దలనిండించుట వలనను గుదమునకు ఒకటి రెండంగళముల 
దూరమున నెననా గుదమునందు లోభాగమున నైనను దుష్టర కృమాంసముల నాశ్రయించి 
నదిగను రక్తమును |సృవింపంజేయునదిగను పిటకల (పనూణముగల (పృణము జనించును. 
ఇది భగందరరోగ మనంబడును. ఇది వస్తీమా త్రౌశయములకు సమిపమునం దుండుట 
నలన అంఛచెల్ల పుడు సావముకలుపను, 



౨౮.) ఉత్తర స్థానము, కేశ 

ఈభగందర మనునది తంత్రా నరమున నన్వర్థ ముగ నిట్లు చెక్సల0బడినది'. (భగం 
సపరినమ న్తాచ్చ గుదంన స్త సింతణై వచ భగవద్దారయే ద్యస్మాల్ తస్మాత్ జ్లై యో భగన్లరః 3 

భగమును, న స్ర్తీని, గుదమును పగులదీసి నోలమూతా త్రాదులను చేటవెడలింప? జేయుట చేని 

యా సిణము భగంచరము 9 చెప్పబడును. ఈణుద్ధము భగం డారతీతి, భగందరః' ’అను 

వ్యుత్చ్స త్తిచే లభించుకు. | | 
| -్రు(ర్రి ధగందరోపద్రవముఖు, రా 

సర్వ శే. దారయ త్వ క్రియావతః, 
భగవ స్టీగుదాం చస్తేషము దీర్యమా శేవ్వు భారిభిః, ఠి 

వాతమూ త్ర శకృచ్చు క్రం “ఖై స్ఫూకైర్వమతిక మాత్, 
వెళనందరరోగము భగము మూత్రాశయము గుదము వీనిని బ్రద్దలు చేయును* 

దానికి చికిత్సచే యకుండిన భగము మొదలగు వానిలో నూక్షుములై న జెనీ క్ష రంధి 
ద్వారములు కలిగి ఆమౌగ్రములనఠఅవ ఆపొనవాక మలమూ, తే శ్ర ళుక్రములు. యొల్లిపుడు 
విడలుచుండున. 

ఆర భగం దరణేదములు. రతా. 

దోషః పృథగ్యాతె స్పర్వ్వైరాగంతుస్పోష్టమస్స నలక స 
వాతజము పి తేజము శేష్మజము వాతఫ్సి తేజము వాత శ్రేమహ్మజము పి త్తశేహ్మజము 

సన్నిపాతజము ఆగంతుకము అని భగం దరఐరిణము లెనిమిదివిధములు, 

అగ్రి సగందరపిటకా. రతా 

అపక్యం వీటకామాపహుుః పాక్కోపా స్తం భగందంమ్, 
పక్టముకాకుండు వాపును పిటక యనియు, పండినవాపును భగందర మనియు 

"పెద్దలు వచింపుచున్నారు, 

అడి గందర కారణ్యపీటక్షలు. థీఆ. 

గూాఢమూూాలాం ససంరంభాం రుగాఢ్యాం యూఢకోపినీమ్. ౬ 
భగందరకరీం విద్యాత్పట కాం నత్వతొ౭_న్యథా, 

మూలస్థానమయు తెలియనిదిగను వాపు, నొప్పి తీవ వేగము వీనితో6 గాడినదిగను 
నుండు పీటక భగం దరవంిణయును కలుగజేయును. సెచె ప్పిన గుణములు లేకుం డునట్టి పిట 
కలు కేనల పీటక యని చెప్పంబడును. ఇది భగందరమును కలుగంజేయ చేరదు. 

ిర్రి పహొతేజభగ౦దర పిటకాలమవణము, ర్రితాల 

తత్ర శ్యావారుణాత్' "ద భేదన్సురణరుక గారీ, ్ర 
విటెకా మాధుశాత్ + 



816 అనస్టారిగహృదయము [అ. 

దుష్టవాతము వలన జనించిన పిటకలు క్యా సవర్ణ ము కలదిగను రక్షవర్శము కలది 

గను పోట్లు, భేదము, ఆదురుట, నొప్పి వీనితో. గూడినదిగను నుండును. 

అం సి క్రేజభగందరపిటకాలక్షీణము. థ్రితా- 

పొత్తాదుష్ట్ర గీ వావదుచ్చి ) తా, 
రాగిణి తనురూహ్నా థా జరథూా మాయనాన్నితా, ౮ 

పిత్సీజపిటకలు ఒంకు'మెడనలె పొడవుగను, ర క్తనర్ష ముగలదిగను, నూత్ముముగ 

ను విశేష ముష్టముగలదిగను జ్యరముతో గూడినదిగను నగును. 

అరి కఫజభగందరపిట నాలతణము. ర్రితా- 

స్థిరా స్నిగ్ధా మపహామూలా పాండుః కండూముతీ కఫాత్ , 

ఫమునలన జనించిన పిటకలం నునుపుగను మిక్కిలి లోతులోజనించినదిగను 

'తెల్లగను దురదతో. గూడినడిగను నగును. 

కర్రి వాతపి త్తజభగందరపిటకాలమీణము. de 

శ్యావా తామా, సదాహోపా ఘోరరుగ్వాతవి త్తజూ, గ్ 
వాతేపి_తేమువలన జనించిన పిటకలు క్యా వపర్శ ముకలదిగను ఎల్తిగను సర్వాంగ 

తాపము మంట డారు, మెన నొప్పి వీనితో (గూడినదిగను నగును, 

“అరి కఫవాతజభగందరపిటకాలక్షణయు. తా 

పాండురా కించిడాశ్యావా కృచ్చ పాకా కఫానిలాత్ , 

కఫవాతమువలవ జనించిన పిటకలు కొంచెము ఇ్యిసనర్జ్మ ముకలదిగను తెల్లగను 

కడుక'ప్హముమో(డ పోకమును జెందునదిగను నుండును, 

అధి సన్ఫి పాతజభగ ందరపిటకొలక్ష ణము. ఏక 

పాదాంగుస్థసమా సై ్వర్టి' మైర్నానోవీధవ్యథా. ౧౦ 
శూూలారోచకతృజ్ఞాహజ్యరఛర్చి రుపద్రుతా, 

_త్రిదోషముసలన జనించిన పీటక కాలిబొటన కేలితో సమానాకారము గలది 

గను పలువిధములెన యుప ద్రవములను కలుగజేయునదిగను నోప్పి, ఆరోచకము, దప్పి, 
సర్వాంగతౌపము, జ్వరము, వాంతి వీనితో. గూడినదిగను 'నుండును. 

రి భగంతరవ)ణము. da 

చ్రణతాం యాంతి ఆః పక్వాః ప్రమాదాత్ - 
వైపిటకలకు చికిత్స చేయకుండిన నవి కొంతకాలమునకు పాకమును జెంది పణం 

భుగ పరిణమించును, ™ 



౨౮.) ఉత్తీరస్థానము. $17 
అరి శత పోనకభగ ందరము. ౦ఆా- 

తత్ర వాతజా, ౧౧ 
దీర్య లేఒ.ణుము,ఖే ళ్ఫిద్రోతపోనకవత్క మాత్, 
అచ్చం స్రవద్భిరాస్రా వమజస్ర్రం శ్రీనసంయుతమ్, ౧౨ 
శత్రపోనకస ంజ్ఞ'=_యం. 

.వాతేము వలన జనించిన వీటకలు పక్వ మైనయెడల అవిపగిలి జల్లెడవలె ననేక నూ 

కుద్వారములతో (గాడి యాద్వారములలోనుండి నురుగతోడ తేటగ నుండునీరును 

ఎల్లపుడు (స సృవింపంజేయుచుండును. దీనికి శతపోనకభగందరమని పేరుగలదు, 

ఉగ్ అహ - ణ్ ఉష్ట్రన్రేవ స్తు విత్తజః, 
పీ త్తీమువలనజనించిన భగందరము ఉస్ట్ర గ్రీసమను పేరంబణింగు, 

అరి పర్షీస్తా విభగం దర ము Od 

బహుపిచ్చాపరిిస్రావీ పరిస్రావీ కఫోద్భవః, . ౧౩ 
కఫఘమునలన జనించిన భగం దరవిణమునందు బీనటగను ఆధికముగనుండు స్తాన 

ము కలిగియుండును. ఇది పరిస్రాతియని చెప్పబడును, 

అద్రి పరికేపిభగందరము. ఏత. 

వాతవిత్తాత్సరివెవీ సరిశీపష్ణ గోదం గతిః, 
జాయతే పరిత స్ప స్తత్ర, ప్రా, కారపరిఖేవ. చ, ౧లో 

వాఠపి_త్రేమనలన బనింపన ఫౌదర విణమును పరికేపీయని చెప్పుదురు... ఇది 
గుదమునకు చుట్టు ప్రాకారమునలె వ్యాపించియుం డును. 

“అరి బముజిభగందరము, ఆ. 

బుజుర్వాతకభాదృజ్వార గుదో గతు త్యా తు దీర్టు శే, 
వాతకఫముపలన జనించిన భగందరము బుజువని చెప్పబడును, ఇది బుజుగత్తి 

జే గుద్దనును ఛీల్చును, 

త్రీ ఆర్నోభగందరము. Oe. 

కోఫవి "కే తు పూర్యోత్థం దుర్నామా శ్రీత్య కుష్యతః, ౧౫ 

Ui | 
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అర్బొనూ తే లే త్రతకోఫ ఫః కండూదాహాదిమూనృ వేత్ 

స లీఘు90ప ంహోలినో 2 న్య నే దయన్నూలమర్భసః, ౧౬. 

స్రవత్యజ స్తం గతిభిరయమర్శోభగందరః, 
కఫపి ల్రేయులు పూర్వము చెప్పియుండు ఆర్భస్సునాక్ళోయించి ప్రకోపమును 

జెందుటవలన అర్మోమాలము నందు దురద, మంట మొదలగు నుషృద్దవమాలు గల 
వాపు జనించును.ఇది శీఘిముగ పాకమునుజెంది పగిలి అర్మ్భోమనాఅమనందు స్రా సౌవమును 
కిలంగ (జేయును, దీనియందుగల అనేక ద్వారములలో నుండి యెల్లపుడు స్రావము కలు 

గును. దీనిని ఆర్యోభగందర మందురు, 

~ఇ్రద్రి కంబూ కాన ర్ర భగందరమను. - అఆ 

సర్వజశ్ళంబుకావ_ర్ర ర శృంబుకావర్హ ర్తసన్ని భః, ౧౭ 

గతయో దారయంత్యన్ని నుగ్వగె శ చ్షారుణై ప్లదమ్, 

సన్నిపొతమునలన జనించిన భగం దరపం ణము న త్తసల్లలోనుండు సుడులనలేె 

నుండును. దీనిని శంబూ కాన రమని చెప్పునురు. ఇది ద్వారములు గలిగి దారుణ మెన 

భూలను కలుగజేసి గుదమును చీల్బాను, 

(రి ఉన్మార్తీభగందరము, Oe 

అస్థి లేశ 2. భ్యనహృతో మాంసగ్భధ్యా యదా గుదమ్. ౧౮ 

శ్నీణోతి తిర్భక్నర్లచ్చన్నున్మార్ల ౦ శతతో గతిః, 

స్యా త్తతః పూయదీర్లాయాం' మాంసకోథేన తత్ర చ, ౧౯ 
జాయంతే క్రిమయ్యస్త _స్తస్య ఖాదంతః పరితో గృదమ్, 

విచారయంల్ న చిరాదున్నార్నీ తుతజక్ట సః ౨౦ 

మీక్కిలియాసతో నెముక తునకలతోడ మాంసమును భక్షీంచినయెడం ఆయెను 

కలు అడ్డముగ గుదమార్షమునుండి బైలువెడలును. అటుల బె లువెడలుటవలన గుదము లో 

గాయముకలుపను. ఆగాయము లో 'చీముపట్టి మాంసముకుళ్ళి (శ్రాములు జనింగును. ఆ 

క్రీములు భగందరరోగి గుదమునుభవ్షీంపుచు విశేపషముగ బాధలను కలుగంజేయుచు గుద 

మును నలుపక్కొ_ల 'ల్చును, ఈభగందరము ఉ న్మార్షి యనియు తతజమనియు వెప్పం 

బడును, 

-అర్రి భగం దరస్రణళూ లాదిజ్ఞాశము, ఈ 

శేషు రుగ్భాహాకండ్వాదీన్వింద్యాద్వ 9ణనిపే.ధతః, 
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- చెళక్షందరమయులయం దా'య్మానృణము పట్టీ ఘాల్య మంట, దుర మొదలగు 
లక్షణములను 'తెలిసికొ నవల యును. 

. 

క్రూర సాధ్యాసా ౯9 నగందరములు, ధృత 

వషట్కృచ్చ)పొధనా గో సేపాం నిచయశతుతక్షా త్వ జేత్ . ౨౧ 
ప్రవాహినీం వలీం ప్రాష్టం సేవనీం వా సమా శ్రి శ్కితమ్, 

చుభగందరరోగను లో వరయ, ది తేజము, శ్లేవ్మజము, ప వాతపీ తేజము, వాత 
శేష్మజము) పీ _త్తశేఘ్మజము అను ఆరుభేదయులు కష్ట్రసా సృంబులు. సన్నిపాతజము, తత 
జమా, ప్రువాహీని వీని న్యాళ శ్రయించియుండు భగం దరకోగములు 'నేవనీనాడిని ఆళ 
యించియుండు భగం దరరోశసము ఇవి అసాధ్యంసులు. కావున వీనికి చికిత్స చేయం 
జనదు. 

వ. అరి భగందర చికిత్సా క్రమము. రితా- 

wk విటకామేవ తథా యక్నాదుపాచేశేత్., ౨9 
శుద్ధ్య్రుసృృక్సుతినే సనకాది బొ. న్చరాథా పాకం న గచ్చత్తి 

భగంపేరము “పిటి కాసస్థను జెందియుండునపుజీ అయ్యది పాకమును జెంవకండు 
నోబుల్ 'నమునవిశేచన' రూపశుద్ధి కర్మిల చేతను, ర ్ కక్రమోతుణము' చేతను, సేకాదులచేశను 
చికిత్స చేయనలెను. 

-అ3 భగందరమునకు సేహకర్మాగులు ఖా 

పాకే పునరుపన్నిద్ధం స్వేదితం చావగావాతః. 3 
“సా యంత త్ర యి త్వార్శసమిన సమ్యాక్ప శే జృద్భగందరమ్, 

అశ్వాచీనం పరాచీనమంతర్జుఖబహి ర్ముఖమ్. . ౨౮ 
" భగందర 'విటకలు ఫొకమును జెందెయుండినచో దానిని న్నేవాకర్మ ఆవగాహన 

స్వేదము ఫీనిని చేయించి అర్నోరోగమును శేదించునటుల శేదించి ఆర్వార్ముఖముగ 
నున్నదా? ప పరాజ్య్మ్ముఖమున నున్నదా? అంతర్ముఖముగ నున్న దా? 'బహీర్ముఖముగ 
నున్నా? అని చక్క నిక్చయించుకొనవల యును. 
" "7 " ఇద్ర అంతర్ముఖాది నగందరచికిక్స, లతా 

అకాంకల్న పవ సవక్క స్తే సణ పాటయేత్ , 

బహిక్ముఖం చ్ నిశ్నేషం తతః షమాచేణ సాధయ్త్, ౨% 
అగ్నినా వా భిమక్సాధు వూ శక టైన్న ష్ట్రకంధరమ్మ్ 
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సీదప అంకర్ముఖముగ నుండు భగం దరమును ఏషీణియను యంత్రముచే చక్క6 

గజూచి కస్త్రముచే 'ఛేదింపసలయును. బహిర్ముఖముగ నుండు భగందరమును శ స్త్రముచే 

నిశ్శేషముగ ఛేడించి మారకర్మచేత గాని దావాకర్మచేత గాని చక్కల చికిత్స చేయ 

వలయును. ఊపరి గ్సీసమను భగందరమును మోరకర్మచేత మాత్రము చక్క_6గ చిశీత్స 

వేయవలెను. 

అగ్రి శరపోనకచికిక్ళ, ధియా 

నాడీశేకాంతరాః కృత్యా పాటయేచ్చశపోనకమ్.. ౨౬ 

తాసు రూఢాసు శేపాశ్చ మృత్యుర్ణీ శ్చ్రగుదే 2_న్యథా, 

కతపోనకమను భగందరరోగమునం దొకనాడిని తొలుత శ స్త్ర ముచే వ్లేదించి 

రకా స్సణము శమిందినపిదప తక్కిన నాడుల నొక్కొకటిగ క్రమముగ వాదించి చికిత్స 

చేయవలెను. ఇటులంజేయక యొకశుపర్యాయ మన్ని నాడులను చేదించిన యెడల 

రోగి మృతిజెందును. 

“తరి పరిక్నేపిచికిత్స, de 

పరిశే విణి చాస్వ్యుపం నాడ్య్య కై తారసూత్ర శై. ౨౦ 

పరికేపీ యను భగందరరోగమునందు శతపోనకరోగమునకు చెప్పియుండునటుల 

చికీత్స చేయవల యును. 

ఆం అర్భోభగందరచికిక్స. జా 

అరోభగందశే పూర్వమర్శాంని ప్రతిసాధయేత్ , 

త్య రో గపచర్యః శతజళ్ళల్యం శల్యవత_స్పతః, ౨౮ 

ఆవాశేచ్చ తథా దడ్యాత్కి/మిఘ్నం చేపభోజనమ్, 

పిండ నాడ్థాదయ స్సే వ్రదాస్సుస్నిద్ధా రుజి పూజితాః, ౨౯ 
అర్మోభగందర రోగమున ఆర్మస్సులకు తొలుత చికిత్స చేయవలయును. క్షఠజ 

భగందరరోగమును చికిత్సయందు సర్టి ంపవల యును, కల్యముతో. గూడియుండు కుఠజ 

భగందరరోగమున శల్యమును తీసివేసి | క్రిములను పోంగొట్టునట్టి లేపన భో జనములను 

చేయించవల యును. నొప్పి విశేషముగ కలిగయుండినదో మిగుల స్నిద్ధయగనుండు పిండ 
స్యేదనాదులను చేయించవలయును. 

కతిర్రి బహుచ్చి ద్ర, భగండరచికిక్చ, de 

సర్వత్ర చ బహాచ్చిద్రే ఛేదానాలోచ్య యూజయేత్, 
గోతీర్ధసర్వత్ భద్ర దథలాంగలలాంగలాకా, 30 



ఆ నేక ద్వారములతో య గూడియుండు భయదర ముకం చక్క. పర్యాలో 
చించి ఇక చెప్పబోయెడు నోతీర్ధ ము, సర్వత భద్ర, దృము, ఆర్థలాంగలము లాంగఖము 
ఆను నాల్లువిఫములై న 'భేదములను చేయనల యును, 

డ్రి గోతీర్జాదిచ్చేదలమణము. (టా 

పార పంగ తేన కసే స్త్రేణ వేదో గోతీర్థ కోమతః, 

సర్వత స్పర్వతోభ దః పార ఏ శేదోఒర్థ లాంగలి, . క్రిం 
ర ప్రద్వయే లాంగలకః. 

స్ర్రముచేత వాణముయొక్క_పార్ళ మున ఐణమునుభేదించుట గోతీర్ణకమనియ్య 
నలు ప ప్రకలను ఇేదించుట సర్వతోభద, ద మనియు ఒక పార్శ వ్రమును ఛేదించుే ఆర్థ లాం 

గలమనియు, ఇరుపార్శ వ్రములను ఛేదించుబ లాంగలక మనియు మహర్షులు ఇప్పుదురు, 

ఇటుల గోతీర్థాది నాల్టువిధశేథములను తెలిసి కొనవలయును, 

= ఫ్ర ఫగంధిరమునకు అగ్నికర్మ. టా 

సమస్తాంశ్చాగ్నినా దహేత్ 

ఆ స్రావమార్లాని షి శేపానై. నం వికురుతే పునః. 3 
భగందరపణమునందలి రకాదులను ద్రవింపంజేయునట్టి ద్వారముఅ నన్నిటిని 

నిశ్శేషముగ నిష్వుచే కాల్చినవో నావిణము మరల వి కారమును _ బెందకుండును. 
(ధ్ర సగం దరరోగ్ని! కోస్ట కుద్ది. థయాా- . 

య లేత కోస్టుళుదా చ భీష_కృస్యాంత'రాంత ర్యా, 
భగందరరోగ్షికి చికిత్స చేయునపుడు పలుమాటు అప్పుడప్పుడు కోస్టుశుద్ధిని చేయిం 

చయవలయును, 

అధి భగందరపణలేపము. (యా 

"లేపో వృతో బెడాలాస్థి త్రీఫలారసకల్కి తమ్. 99 
భంగదరపంిణముకల వారికి పలి యెముకలను త్రిఫలరసముతో నూరి కల్క_ముచేసి 

'లేపనముచేసిన హీతముకలుపను. 

“అం ఛభగందరములకు జో్యోతిష్మత్యాదికైలము. థటా-- 

జ్యోతిష్మతీవలయలాంగలి కేలుపాఠా 
కుంభాగ్ని సర్టకరవీరవవాసుధా రై, 

అ.ఆ, 4| 

దా నా రాల. మా నావ రకాలా. దడాల ననాలను. పాఅకతకాలాలా అరా వారాల చారాల. శాల. య మాట దు దాయ మడు అటా 



త్తే అష్టాంగ ప్యాద యము “అ, 

"' అభ్యంజనాయ విపచేశ భగందరాణాం | 
“కే లంవదంతి .పరమం హిత్రనేత దేపాక్. విర 

జ్యోతిష్మతి (మాల్కింగిర్సు బ 'బ్రవ్మామేడి చన్నచర్ల నెక టిరిగి, చకుభొగద్ది, 

తెల్ల తెగడ, చత మూలము," జేగ్షస ౫ సరు, పస, జెముండు, జీల్లేడు వీనిని సమఫాగము 
లుగచేర్చి కల్కముచేసి నువ్వులనూ సేలోక్ర లిపి విధి ప్రకారము కక్యామనేసి ఆతైలముచే 
భగం దరతోగు లకు _ అృభ్యరి జనము చేయించిన, మిక్కి హీత్సక రముగనుండునని -యుమషులు 
సచించెదరు, ఇ ఆ 

ఇ ' i 
జ 

- 

బద డగా, రి ధగంధరమునకు య స్రీ నుధుక తైలము, లతా 

“ గో జాతు త్రుటి రేణు కాద్విరజనీఫలినీపటుసారి బౌ, 

వ. సరపద్మ కథా కకీముదనస గరసామయరో ధ్ర కాః. 3% 
సబీజపూరఛదచై. శేభి స్రైలం విపాచళష్, 
భగ ౦దర్రాపచీకువ్య స ముధుమేవా గ్ర వ 'శాపవామ్. వడ 

వ. 

అతిముఫోరము లాష్ట్రష పిప్పళ్లు 'పీన్నయేలకులు, రేణుకలు, పసుపు, నూ నూ నిపసు 
వ్ర, పే గ్రై౦కణము, ంధనతనస్కు? "నల్లసుగంధిఫాల, థా తామరశేసరములు, పద్మాకము, ఆరె 
వన్య. మ్రంగు * సక్టరసము, ఇెంగల్వకోష్షు, ఎెజ్జలొసున, మాదీఫలపుచెట్టుయాకు 
వీనిని స సమహాసముమునమే కలు..ముచేసి. నువ్వు లనూ" నలో. కలిపి విధిప్రకారము పక్యో. 
ము చేయంబడిన తైలము భనందరము, .అపచ్చి, "కష్టము, మధుమేవాము ౪ ఈ వృణములను 
పోగొట్టును, 

గ. 
(ల కనా 

ళో 

wernt ys అరై భ్రగందరన్హులక విచంగసారాదిచూర్త ము థతా 

మతే లయుతా విడంగసారతి త్రిఫలానూగధికాకణా శ “లీజ్ 
శీమికువ్భ భగందరప్ర, చేహవ్షతనాడీ ద్రణరోవాణా భవంతి. వ 
వాయువిడంగసారము, శ్కీఫలములు, పిప్పళ్లు, / వేలకబ్ద: వీనిని సమభాగములగ 

గృహొంచి చూర్భముచేసి తేన, నువ్వులనూ నె వీనిళో కలిపి 'ఛాకించిన క్రీములు, 
వ్ర ఫళరదరము, ప వృమేహము, నాడీ (నృణము మొదలగు సృణములు హరించును. 

‘ 
= 

కుష్లు 
లు 

ళా అరి, చగందరమునళు అమృతౌదిచూర్ణ్హ ము. మజ 

అమ్భృ'కా,త్రుటి వేల్ల వత్సకం' ఈ లపథ్యామలకాని గుగ్గులు, 
క్రృమనృృద్ధవిదం మధు ద్ర్రుకం వీ విటశాష్థాయ్య భగందరా క్ట నయేత్. 

ఎఎ 
ల జో 



అరా. ఊఉ త్త ర. స్థా నము; - 928 

.” -మాగధికాగ్ని కెలింగవిడంగై ర్భిల్బన్ళు తే స్పవరాపలవమై క, 

గుగ్గులునా సద్య శేన సమేతైః మి దృయు తే స్పక లామయనాశః, 

తిప్పతీంగ వీన్నయేలకలు వాయువిడంగములు, కొడీసె, కరక, తాండ్ర, యుసి 

రికలు, గుగ్గిలము వీనిని కృముముగ నొక దానికంకు నొకటిని ఒక్కాకఫాగముచొప్పున 

హెచ్చింది చూర్మనముచేసి తేనెలో కలిపి నాకించిన పిటకలు, స్థాల్యరోగము, భగందర 

ము ఇవిహరించును. మటీయు పిప్పళ్లు, చిత్రమూలము, కొడిసెవిత్తులు, వాయావిడంగ 

ములు, నూరేడు, ఆవు నెయ్యి ఇవి ప ప్రత్యేక మొకొళా కపలము, త్రి" ఫలము లారుపలను 

లు, వీనికన్నింటికి సమము గు గ్లీలము ఇటుల నొక టిగ చేర్చి చూర్ణ మళేసి తేనెలో కలిపి 

మాత్రగనిప్పిందిన సకలకోగములు హరించును. | 

ఆరి స్వాయంభుసగుగ్దులు, రియా ' 
కల rs 

గుగ్గులుపంచపలం పలికాంశా మాగధికా. శ్రీఫలా చ. 

పృథక్సా న్్ ; త్వక్తుటికర్ష యుతం మధులీఢం కుష్టుభగందర' = + 
గుల్మగతిఘ్న మ్. రోం 

గుగ్రీలము ఐదుపలములు, పిప్పళ్లు, తి త్రిఫలములు ఇవి దినుసుకొక్కొకపలము, 

లనంగపట్ట ఒకకర్టము, ఏలకులు ఒకకర్షము 1 ఇటుల వీనీనొకటిగ చేర్చి చక్క. చూర్ణ 

ముచేసీ 'తేనలోకలీవి నాక్రించిన కష్టము, భగందరము, గుల్మము హరించును. 

అరి భగం దరమునకు శృంగి బేరాదిచూర్ష ము. థతా- 

శృంగి బేరరజోయు_కృం తజేన చ సుభావీతమ్, 
'కార్ధిఖేన దశవుకాలస్య విశేపాద్యాతరోగజిత్ , రడి 

టెచెప్పిన స స్టల్వాది ద,వ్యచూర్షమలలో కుంఠిచూర్భ్య మును చేర్చి దళమాలకపా 

యములో భావన చేసి యిప్పించిన భగండరరోగము, వాతరోగము ఇవి. నిశ్నేషముగ 

సారించును, 

అధి ఫగందరమునకు తః ఫలాదిచూర్థము. de 

G _త్రమాఖదిరసారజం రజ స్సీలయ న్నసనవారిభావితమ్, 

హంతితుల్న మహిపాఖ్యమాటీకం కుష్ట మేహవిటకాభగందరాకా, 

త్రీఫలములు, చండ్రబంక (కాచ్చు, వీనిని చక్కూల చూర్ణముచేసి.. నేగిసక 

యములో భాననచేసి దానికి సమముగ మహిసాకీ, గుగ్గిలమును చేర్చి యిస్నించిన కు 

స్థేము, చేహపిటకలు, భగంధిరము హరించును. 



కా 

904, అష్టాంగవ్భాదయము [అ 

భగందశే స్వేషు విశేష ఉ_క్షశ్నేపాణి తు వ్యంజనసాదనానీ, 
చ్రగాధికారా త్పరిశీలనాచ్చ సమ్యుగ్విది తెగ్గషధికం విదద్ధ్యాత్ . 

ఇటుల. భగందరరోగములకు విశేషముగ చికిత్సలు చేప్పంబడినవి, తక్కిన నృణ 

ములన్నియు నుఖసాధ్యములు, 'కావున వానికనుగుణముగ వానిలతణములను చికిత్సలను 
చక్కొ_ పళ్యాలోచించి చికిక్సలను చేయవలయును, 

అరి భగ ందరరోేగికి నర్గనీ యములు. ge 

అక్వష్భవ్యగమనం చలరోధం మద్యమైధున మజీర్ణ మసాత్స ్ యమ్, 

సాహాసాని వివిధాని చ రూజే వత్సరం పరిహౌేదధికం వా, రర 
భగందరరోగి పణము శ మించియుండినను గుట్బము నెక్కు_ట, అపానవాత ము 

నడ్డగించుట, మద్యమును త్రౌ(గుట, సంభోగముచేయుట, అజీర్ణ కారిగను, అసాత్మ్య్యము 
గనునుండు నోహారములను భుజించుట, పలువిధములై న సాహసకృత్యమయలఅను జేయుట 
వీనిని జకసంసత్సరముపరకు సర్జింపవలయాును, 

ఇది ఆస్టాంగహృ ద్రయమునం దలి ఉర్తీరతం త్ర మను 

ఇరునది ఎనిమిజ్రసంయ ధ్యాయము ముగి నెను, 



కహ 

శ్రీరస్తు. 

కోన లైం శా ధ్యాయము, 
FD 

కాశ యా. 

ఆవ. భగందర వ్ర త్ర షేధాధ్యాయ నిళూపణానంతరము గ గృంభ్యర్బద క్లీ థీ వడాసనీ 

నాడీవిజ్ఞానా ధ్యాయము * చెపష్పంబడుచున్న యది: a 

xX గృంభ్వ్టరు ద ఈ నీ పదాపచీనాడీ విజ్ఞానాధ్యాయ ప్రా రంఛము. 

సూ, అథాతో గృంథ్యర్నుద శ్లీ పదాపచీనాడీవిజ్ఞానం న్యాఖ్యాస్యామో, 

ఇతి హా స్యావహాురాకే యాదళయో నువార్డే యః. 

భగం దర పతి పే. బగా ధ్యా య నిమూపణానంతరము గ గ్పాంిథి, అర్బుదము, శీ పదము? 

అపచి, నాడీ వ్రణయు ఫీనిలకుణ భేద ములను తెలియజేయు గ్రంథ్యర్పుద క్లీపదాొపచీ నా 

డీజ్ఞానమను నీయధ్యాయమును విసరించెదము. 

పుర్రె గృంథిలక్షణము, dE 

కష్టప్రదానాః కుర్వంతి మేదోమాంసాస్తగా మలాః, 

వలేన్నతం యం శ్వయభథుం స గ్రంభిక్ల $థనాత్స్మృతః. ౧ 

మేదస్సు; మాంసము రక్తము వీనిన్నాక్కయించినవిగను కపాధిక్యముతో ౬ గూడి 

నవిగనునుండు వాతౌదిదోహషయులు గుండ్రముగ పొడవుగనుండువాపును కలుగంజేయును, 

ఇది యుంటగనుండుట వలన గృంథియని చెప్పబడును. 

=ప్రర్రి గృంథిభేదములు, ba 

దోపాస్రమాంసమేదోస్థిసిరా వ్రణభవా నవ, 

మై గృంథులు వాతేజము, పి_క్రేజము, శ్రేమ్మజము, ర_క్తజము, మాంసజము, మేదో 
జము, అస్థిజము, సిరాజము, పిణజము నని తొమ్మిదినిధములుగ నుండును, 

-వక్రు(ర్రి వాతజగృంథిలమణము. de 

చే తత్ర, వాతాదాయావమతోదభేదాన్వితో 2 నిత్ః, 

స్థ స్థానాశ్థానాంతేరోతిరకస్నా ద్ధానివృద్ధిమా౯, 

ముదు ర్తి రివానద్ణ' విభిన్నో చ్భృ స్రవత్యసృక్ , “ప్ప 

(6 
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వాతము వలన జనించిన గ్పంథి నిడివి పోట్లు, పగులదియునటుల నొప్పి వీని 

తోయాడినదిగ, నల్లగ, ఒక వేటునుండి ముజీయుకచోటి!ి పోవునదిగ, అకస్మాత్తు త 

నంఠచే యొకపుడు తయించునదిగ మజేయొకపుడు నృద్ధి బెందునదిగనుండును, ఇది పగి 

లినయెడల నందుండి రక్తము తేటగ సృవించును, 

—క్రార్రి పి_త్తేజ గృంథిలక్షణము. ae 

పితా త్సదాహాః వీతాభో రక్షో నా పచ్చ శే (దు,తమ్ 

భిన్నో౭ఒ శ్ర న్ ముషప్ట్రం స వలి. 

పీ తేమునలన పనించిన గ భం, వుంటతో (గూడి పసుఫుపర్ణముగ గాని, ఎఅుఫు 

వర్ణ్యముగ గాని యుండును. త్వరలో పాకమునుజెందును. ఇదిపగ్గిలిన ర_క్రమున్షముగ 
సృవిందును, 

=ఇక్రర్రి కషజ గ ంథిలక్న్షణము, te . 

శైష్ముణా నీరుజో ఘునః, “లీ 

శీత్ర స్పనర్ణః కండూమాకా పక్వః పూయం స్ర వేద్ధ న్సనమ్, 
శేస్ముమువలన జనించిన గంథి నొప్పిలేనిదిగు కీతముగ తెల్లన, గ దురదతో లాడి 

నదిగ నుండును. ఇది పక్యమెనయెడల వము గట్టిగ సృవించును, 

అద్రి ర_క్తజ గ ంథిలక్షణము. de. 

దో మర్లు స్వె=_సృజి గ్ గ్రంథిర్భ వేన్సూర్భత్సు జంతువు. . 

విరానమూాంసం చ సం.కి శ్రీకి సస్వాహః వీ వ్ త్రలతుణః, - 

వాతాదిదోపముఅలచే దుష ప్హ్లమైన రక్తము (గృంథిని జనింపంజేయును. ఆగ గ్రంథిలో 

క్రీములు వృద్ధి డెందుటపలన సెలామాంచతులయ దు స్పర్శ జ్ఞానరహీ కే మైన నాపుజనించు 

ను. దీనియందు పి త్తజగ గ్రంథికి చెప్పిన అతమణములుండును,. 

అరి నూంసజగ గ్రంథిలతణము. రికా 

మాంస పై భ్ఞాపితం మాంసమాపహోర బె.ర్ల )ంథిమావహేత్ . ౬ 

న్నిగ్య ౦ మహాంతం కఠినం సిరానద్ధం క ఫాకృతిమ్, 
tn 

య నూం'స పృద్ధిక రములై న ఆహారమును నుజిడేకుట వలన మాంసము దుష్ట మె న్ని 

ముగను పెద్దదినను. కఠినముగను సీరలతో వ్యాపించినదిగను కపాశారముగలదిగను నుండు 
? గ్రంథికలుగును, 



తిన] “ఉత్తర స్థానము. 827 

అధి మేదోేజ గ ంథిలక్షణము. ధ్రితా- 

వృవృద్ధం మేదురె రై. ర్మేదో నీతం మాంసేజ=.థవా తరచి. డ్రి 

' వాయునా కురుతే గ్రంధిం భృశం న్నీగ్గం మృదుం చలమ్, 

నన్నతుల్యాకృతిం 'చేవాడయకృద్ధిడ యాదయన్. లొ 
న్. 

అ 

“2 స విభిన్నో ఘనం మేదస్తావ మూ, గ్ తం నే వేక్ =” 

“ వేదోనృద్ధికరములగు నాహారమంన స్ట సళించుటవలన మేదస్సు మికు ట్రముగ 

వృద్ధిజెంది వాతేముచే మాంసమునందుగాని చర్మమునందుగాని కొనిపోంయడినటె డై మేదస్సు 

గృంథిని కలుగజేయును. ఇది మిగులస్ని గ్వముగ మృదువుగ చలించునదిగ శేమ్మమతో 

తుల్యాకారముగలదిగనుం కును, చేహాముకుయించిన క్షోయమును, వృద్ధి జెందిన వృద్ధిని 

జెందును. దీనిని హేదోగృంథి మని వెష్పుదురు ఇదిపగ్గిలినవో అందుండి గట్టిన యెఖుగ, 
జా ఉం 

లేక తెలగ నల్లగనుండు మేదస్సు స వించును. 
య on ల 

బ్ 9 ఖర అస్థి గృంథిలమణము. Oe 

అస్థిభంగాభిఘాతాభ్యా మున్న తావనత్రం తు యత్ * నె 

సో౭_స్టీ గ్ గ్కీంథిః= 

ఆస్థులు పేసపటనలనగాని ఆస్థులయం దఖిఘాతముకలుగుటనలన గాని అస్థులు 

హైడవుగ స్ పల్లముగనగును. ఇది అస్థిగ గ ంథియన (బడును. 

 ఇఅర్రి సిర్నాగృంథిలక్షణమ ఈ 

పదా లే స్తు సహాసాంభోఒవగావానాత్ , 
. న్యాయామా ద్యా ప్రతాంతస్య సిరాజాలం సశోణితమ్. _ ౧౦ 

. వాయు స్ఫంవిష్య సంకోచ్య నక శృకృత్వ విశోమ్య చ 

నిస్ఫురం నీరుజం గృంథిం కురుతే స సిరావహ్యాయః, ౧౧ 
బహు మారమాగ్సమునడచి తీక్హేణమే చన్నీళ్లయందు మణుగుటవలనగాని కమ 

కరమైన పనులను చేయుటచే బడలికను చెందుట నలనశాని పృకోపించిన వాతము ర రము 

త్రోోలదాడినసిరల వకా స్పినికలుకంజీయుటయే గాక వానిని చిన్న వినను వంకరగను శుషి౦ 
చినవిగను జేసి నొప్పి చలనము లేని గ్రంథులను కలుగ జేయును, ఇది సిరా గ గృంథియన 

బడును. . 

-ఇఅర్రి వ్రణ్మగ, గంధిలతమణము. రతా 

' “అజాఖే రూఢమౌాత్రే వా వ్రణే సర్వరసాశినః 
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సాడ్దా/ వా బంధరహి తే గా శ్రే ౬ శ్నాభివా తే౭_థ వొ. ౧ 

అ ఉష అధ ఒర అడ 5 వాతో౭.సృమస్తుతం దుష్టం సంకోవ్య (గృథికం వ్రణమ్, 
బళ జా జ ప కుర్యాత్సదాహః కండూవమోా? వ్రణగృంథి రయం స్మ ఎత ౧౩ 

పిణము మానకయుండునపుడు గాని మానినతోడ నే గాని మభురామ్లాది రసము 

లకు భుజీం దినను, నవిణము పచ్చిగనుండి కట్టుకట్టకుండినను; లేక శరీరమునందు రాతిచే 

గాయము తగ్గినను, వాతేము ప్రకోపించి దుస్ట్రర క్తమును వెడల ఒకే మక శుష్క్యింప 

చేసీ గృంథిని క్రలంగంజీయును. ఇది సర్వాంగ తాపము దురద వీనితోం గూడియుండును, 

దీనిని న్మణగ్క ంథి యని మవార్దులు చెప్పెదరు. 

(రి సాధ్యాసాథ్య గ ంథిలక్షణము. de 

స గక స ¥ 9 సాధ్యా దోసా,స్రమేదోజూ నతు స్థూలఖరాక్చలాకి, 

ద ఎ మర్శకంలో రజ్ధాళ్చ 

వాతాదిదోహషములచే జనించిన గగృంభులును రక్షజ మేదోజగంథులును సుఖసా 

ధ్యంబుబు, లావుగను కఠినముగను చంచలముగను మర్మ స్థానము కంఠము ఉదరము 

వీనిలో జనించినవిగనుండు గృంథు లసాభ్యింబుబు, 

-వ్తు(ధ్రె అర్భ్బుదగోగ భేదములు. de 

మహాత్తు గ ౦థితో౬.ర్చుదమ్, ౧౪ 

తల్లతణం తు మేదో2_౦కైః పోఢా దోపాదిఖి స్తు తత్, 

పొ క కిపాడ ని అకక స్రాయా మేదః కసాథ్యత్వాత్ స్థిరత్వా చ్చ న పచ్య కే, ౧౫ 

గ్రుంథికన్న పెద్దదిననుండునది యర్భుదమకయిడును. ఇది వాతేజము, సీ_ల్లేజిము, 

శేష్మజము, రక్తజము, మాంసజము, మేదోజము అని ఆరువినములు. మేదఃకఫము అధిక 

ముగను 3ఠినముగ నుండుటవలన పాకమును బజెందకుండును. 

-అర్రి కో ణితొర్చ దలతుణము. రఈ 

సిరాస్థం శోణితం దోవస్సంకోచ్యాంతః ప్రవీడ్య చ, 
పాచయీత తదానద్ధం సా_స్పానం మాంసవిండితమ్. ౧౬ 
మాంసారికురై ల్చితం యాతి వృద్ధి వాచ్చు సృవే_త్తతః, 

అజస్సం దుష్టరుధిరం భూరి తచ్చాణితార్భుదమ్. ౧౭ 
వాతాదులలో చేదైన నొకదోషము సీరలలోనుండు రక్తమును కయింప జేసి 

పాకయునుజేయును.పక్యోముగనుండు నార_క్టము మాంసపిండమునలె ఉంటగటి మాంసాం 
అం 
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కురములతో. వ్య పమై కీళురముగ నృద్ధిజెంచును, దానినుండి యెల్లపుడు దుస్ట్రర క్ము 

అధికముగ (సృవించును, ఇది కోతి తార్చుదమని వెప్పంబడును, 

ఆధి సాధ్యా సాధ్యార్చు దరోనగములు, థితా- 
అన గిలక ఒరే లేవ్వసృజ్ళాంస జే వై చత్వార్భన్యాని సాధయీత్ 0 

అర్భుదరోగము లారిటిలో ర_క్షజము మాంసజము ఆను 'రెండర్భు దరోగములు 
అసాఫ్యంబుఅగుటసలన వానిని చికిత్స యందు పర్తి ంపనల యును, తక్కిన నాల్లు అర్భుథ 

రోగములును చికికా ర ంబులు, 
ణా 

ఎర్రి క్లీ పదరోగసం ప్రాప్తి. a= 

స్రస్థితా వంక్షణోర్వాదిమధఃకాయం కఫోల్బణాః, ౧౮ 

దోషా మాంసాస్రగాః పాజా కా లేనా శిత్వ కర్త త్తే 

శనై శృనై గనం శోఫం శ్లీపదం తత్పగచకు శే, ౧౯ 
గజ్జలు తొడలు మొదలగు క్రి,ందిళరీరము నా కృోయించియుం దడ; వాతాదిదోష 

ములు కఫాధిక్యముతో ౧హాడి మాంసర కములనుజేరి తొలుత గెజ్జలయందు వాఫునుకల్లిం 

చి యావాపును నానాట తొడలనుండి మోగాళ్గకు దిగజార్మును. ఆవాపు పాదముల 

యందు (కృమముగ నానాటవృద్దినొంది పెద్దదియగును, ఇయ్యది శ్లీపజము (బోద కాలు) 
అనలుడున. 

అరి వాతజక్లీ పదల క్షణము. de 

పరిపోటయుతం కృష్ణ మనిమి_త్తరుజం ఖరమ, 
రూతవం చ బాకౌత్. 

వాతమునలన జనించిన క్లీపదకోగము చర్మమున వథుళ్లతోయాడి నల్లగ, రాక్ష 
ముగ నుండును. దీనియందు కారణము లేకయే నొప్పికలుగును. 

రై దనకు Yn 

త్తాత్తు వీతం దాహజ్యరాన్టితమ్. ౦ 
పి త్తీమువలన జనించిన కప దము పసుపునర్భయు సర్వాంగతాపమః జ్వరము వీనితో 

గూడియుండును. 

అద్రి కఫజ | శీపదలకుణము. 0a 

కఫాద్దురున్నిగ్గ మరుక్టితం మూంసాంకురై ర్పృవాత్, 
కోఫమునలన జనించిన శీ పదరోగము పెద్దదిగను స్పిస్ధముగను నొప్పిలేనిదిగను 

అనేక మూంసాంసరములనా గూడినదిగ నుండును, 

ఆ, 42 
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=్రగ్రీ అసాధ్యశ్షీస పదఠలత్న అము, రియా 

తత్త త్తే ద్వశ్సరాలీతం సుమవాత్సు సరి సుతి, ౨౧ 
ఒకన సం వళ్ఫ్ళరమునకు వెబడిన ఫీ వద రోగమును, సపెన్షదిళను ఆధిక సానముతోో 6 

గిహా శినదిగనురిడు కీ క్రీ సదరోగమును చికిత్స యంచు వగ పసల చును. 

కధ క్రీపద భేదములు, బ్రిత్రా= 

పాణినా సౌస్టకశ్షేషు వదం ల్యే శే తు పాదవత్, 
న్లీపదం జాయ శే తచ్చ బేకేఒనూచే భృశం భృశమ్. ౨ 
కీ పదరోగము కాళ్ళయందు జనిందునటుల నే చేతులు ముక్కు... ఇసృడన్టలు చెవులు 

వీని యందును జనించునని కొందరు నదింప్రుచు నారు. ఈరోగము అనూపబేశమునందు 
విశేషముగ జనించును, 

ాధ్రి గందమాలాపవీలవము, లి 

మేదస్థాః కంఠమన్యా తక మానంకణగా మేలాః, 
నవర్గాలా కరి; నీ గ ౧-నాకానులశాకృతీన్. ౨3 చో 

అవగాళ్తానా (వాక్ గండా ౧ళ్మిరపాకాంళ్ల కుర్వతే, 
పచ్న్వం రుజస్తరన్వే సకంత్న న్నే 1 య్య 'లేఒల్పరజ_స్త్వ వ J కంత ఫాల రికండురాః ౨ర 
సళ్యంత్య న్యే భవంత్య నే వ్ స్ప కౌలానుబంధినః, 
గండమాలాపచీ చేయం దూ రువ & ఒయన్ఫృర్ధి ఛాక్, 9 
దస్ఫు కంఠము "పెకతల పెద్దనరము చంకలు గజ్జలు వీనినా శ్రోయించి యుండు ఇశావదు ని గష్ట్రంబులై తమతమ న్గములతో తుల్య ముగను లిరేవముగను స్నిగ్ధ ముగను వంకాయ ఉ ఏరికకాయు పీనితో ప నమా నాకారము గలవిగనుండు న చేశ గడ్డలను కలుగజేయును, ఇది బహుకాలముమో (ద్ర వాకమునుజెందును. మటియు వానిలో కొన్ని గడ్డలు కొంచెమునొప్పితోలహాడ్ పొకమును జెందును అందులో. కొన్ని సా, వముతో( 

ాడియు మరికొన్ని విశేషముగ దురదతో లడాడియునుండును. కొన్ని కరమున నళిం. చును. కొన్ని చిరకాల మనువ _్రింపుచుంతును, ఇది గండమాలయసియు అపచి యనియు ఇప్పయబ డును. ఇది గరెకెన లె వృద్ధి మీయ ములను జెందుచుండును, 

nC అసాధ్య గండమాల, ధు. 

తాం గాం త్య చేక్సజ్వకచ్చక్న పార స్ సరుక్కాసవినసామ్, 
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జ్వరము వాంతి పార్ళ శాల కాసము పీనసము వీనితోంహాడీయుండు గండ 

"అ యసాధ్య ంబగుట నలన దానిని చికిత్సయందు సరి ంపనలయును, 

అగ్రి నాడీగతిలక్షణము. రితూ 

అభేదాత్ప్సక్వశ్ ఫస్య వ్రణే చాసథ్య సేవినః. ౨౬ 
అనుప్రవిళ్య వమూంసావ్౯ దూరం పూయోా= భిధానతి, " 
గత్రె సా దూరగమనా న్నాడినొడీన సం స్తు ఈ, —౨౭ 

నాడ్వేకా నృజురన్వేసూం మె వానేక గలతిర్లతిః, 
పక్యముగనుండు వాపు పగలకుం డుటనలనను, నంణము. కలిగియుండు నపుడ 

వ్రములను చేయుటనలనను, పణమునండలి వము మారసా'శుల భోే సృవేశించి బహు 
"రము పోవును. అటుల పోవుటవలన గతియనియు నాడీవలె బహు స్తా నఘుతో 
"డియుండుటనలన నాడి యనియు చెప్పబడును. ఇది ఒక్రశుమార్గముగను వంకరగను 
'వుచుండిన నాడి యనియు, ఆచేకమార్ల ములుగ పోన్ర శ్రూండిన గతియనియు కొన్ని 

తృకారులు చెప్పియున్నారు. 
~ఇక్రార్రి పంచవిననాడీపర ములు. థయా-- 

సా దోసె పృథ 75 స్టెళ్ళల్య హేతుళ్చ జంచవిళా. రా 

వెచెస్పిన చాడీప్రణము,వాతేజము, పిత్తీజము, శ్లేవ్మజము, సన్ని పాతజిము, ళల్య 
ఏ ఆని ఐదువిభములు,. 

అడి వాతజనాజీలతోణము. అఆా- 

వాతా త్సకుక్సూత్మముఖ వివరా ఫేనిలోద్యమా, 

ప్రవక్యభ్యధికం రాత్రౌ. 
వాతమువలన జనించిన నాడీవణము నొప్పితో (గూాడినదిగను సల దారము 

'గిగను వికారవర్శ ము కలదిగను నురుగుతోడ రక్తాదులను ప్రవించంజేయునదిగ నుండు 
దీనియందు రాత్రులలో విశేషముగ స్తా వముకలుగును, 

=ఖద్రి పీ తేజనాడీలక్షణము, ధ్రిత్రు. 

పీతా త్త ఎడ్ల పరదావాకృలత్, గో 
నీ కోప పూతిపూయా ను రొవా వాతినివి,చతి, 

పి లేమునలన జనిందిననాడి దప్పి జ్యురము సర్వాంగతాపము వీనిని కలునగయీయు 

గను, పసుపునర్ణము ఉష్ణము దుర్తంఫము వీనితో (గాడిన చీమును సృవింపంజేయునకి గ 
డును. పగటి యందు విశేష స్రావముతో, గూడియుండును, 

me లో 



bpp) అష్టాంగహృదయము [అ, 

అర్ర కఫజనాడీలమణము. రతా 

ఘనపిచ్చిలసం స్రావా కండూలా కఠినా కఫాత్ , 30 

నిని చాభ్యధిక శ్లేదా. 

కఫము సలన జనించిన నాడీఐోణము గట్టిగను జిగటగనుండు స్రానముతో (ాడి 
నదిగను దురదగలదిగను కఠిశముగ నుండును. రాత్రులయం దధికస్రా వముతో ( గాడీ 

యుండును. 

_్రుర్రి సర్నిపాతజ నాడీలమీణము. 0ఆా- 

సరె ఏ స్పర్వాకృతిం త్యజేత్, 
సన్నిపొతమువలన జనించిన నాడీసిణమునక వాతజాదినాడీవిణములకు. చెప్పి 

యుండు అక్షణయులన్నియు కలిగియుండును. 
0 శల్యజనా డీలక్షణము, ఇతా- 

అంత్రస్థి ఎతం శల్భమనాహృతం తు 

కరోతి నాడీం వవాతే చ సాస్య, 
"ఫీనానువిద్ధం త్రనుమల్చముప్ష్రం 

సాస్రం చ పూయం సరుజం చ నిత్యమ్. ఏం 

శరీరములో పల ప్రవేశించియుండు కల్యమును బై టికితీ యకోండిన నది నాడీవి 

ణమును కలుగంజేయును. ఇది శల్యజనాడియనయుడు. దీనియందు నురుగుతో. గూూడినది 

గను, తేటగను, కొంవెముగను, వేడిగను, ర క్రముతో(౧నాడివదిగను దుర్రంధయు_క్తముగ 

నుండు చీము నొ స్పితో నెల్లపుడు _సృవింపుచుండును. 

ఇది ఆస్టాంగహ్ఫ యమునందలి ఉ త్తరకం త్ర, మును 

ఇరునది తొ మ్మి దవయధ్యాయము నుగ్గిసెను, 

“రి 
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శ్రీరస్తు, 

రం శా ధ్యాయము, 

నిని క్యా 

(గ్రుంథ్యర్చుద క్లీపడాపవీనాడి విజ్ఞానియాధ్యాయ నిరాపణానంతరము తత్పంతి 
"పేధాధ్యాయము చెపస్పయడుచున్నయది' — 

గృంథ్యర్చుదక్లీపదాపచీనాడీ ప్రతిపేధాధ్యాయ (ప్రారంభము. 

సూ, అభాతో గ్ గృంథ్యర్బుదళ్లీ పదాపచీనాడీ, ప్రతిశే పధం వ్య్టాఖ్యాస్యామః, 

వతి వా స్మాహురాత్తే యాదయో మహార్ష యా. 
గృంథ్యర్బద శీ పడాషనీ నాడీవిజ్ఞానీ యా ధ్యాయ నిసా పళణానంతరము వానిచిక్రిత్స 

లను 'తెలియపజిచునట్టి గృంథ్యర్బుద శ్లీ క్లీపదాపచీ నాడీ ప ప తిషేధమును నీయధ్యాయమును 

వివరి౦చెదము. 

=క్ర్రర్రె గృంథిచికిళ్స, DE 

గృంథిప్యూమేషు క_ర్హవ్యా యథాస్వం శోఫవల్రియా, 
గ్రుంథుపక్వములు గాక యుండునపుడు ఆయాదోపానుగుణముగు కోఫరోగము 

లకు జెప్పియుండు చికిత్సలను చేయనల యును 

అరి గృంథిరోగమునకు స్నేహలేపనములు, ర్రిజా- 

అధ్య ర్త జే ర త బృవాతీచి త్రకవ్యాయి/కణాసి దైన సర్పిహో, ౧ 

స్నేహ దికామం స్వ లేపనమ్ న్నేహయే చ్చుద్ది మం చ తీ్లైళ్ళుడ్ధస్య లేపనమ్, 

గ గృంథిరోగము గలవానికి ములక, చిత్రేమాలము, వారికుండు, పిప్పళ్లు వీనితో 

సక్వము ే యయడిన ఘృతముచే స్నేవకర్మన పిదప సమనవిశేచనకర్మలను ఒనర్చి శుద్ధ 

"మైన శరీరముగలవానికి తీళ్లుద, ఇ ద్రవ్యములచే లేపనము చేయనల మును. 

క్రి గ్రంథులకు స్వేదకర్మ. dE 

సంస్వేద్భ్య బహుకో గ్రంధిం వివృద్నీయాత్సునః పునః, ౨ 
చం. పలుమారు స్వదసర్మను వక్క (గచేయించి చెతిబొటన వేలు మున 

re re 

అగువానిచ చక్కగ కపల యును, 
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ఆగ్రి వాతజాది గంధి నికిక్స, de 

ఏవ వాలే విశేషేణ రమః వీత్తాసు జే పునః, 

జలౌకసో హిమం సర్వం కఫజే వాతికో విధిః, 3 
పెచెప్పెనచికిక్సలను వాతేజ గ ంథి యందు విశేషముగ చేయ వలయును, పీ తేర క్ష 

జ గృంథులయందు జలగలచే ర్యక్టమోమణము చేయించి చల్లగనుండు పట్టు మొదలగువా 

నిని చేయవలయును. శ్రేమ్మజగంథికి నాఠజ గృంథి చికిత్సలను చేయ నల యును, 

| కారి వాలేజాది గృంథులకు దావహాక ర్మ, re 

తథాప్యపక్యం ఛితై (నం స్థలే రడే౭_గ్నినా దహేత్, 

సాధ్యశేవం స శేహో హి పునరాప్యాయ తే ధ్రునమ్. ర 
వె చెప్పిన ప, కారము చికిత్సలను జేసియు గ్రంథి పక్షము కాకుండినచో దానిని 

కస్త్రముచే చక్క_౮ ఛేడించి రక్తము గస్కవించడము నిలిచినవిదప దానిని నిశ్నేషముగ 

చక్కగ కాల్పవలయును, ఆగ్శంధి కొంచెము శేషించియుండిన నది మరల సృద్ధి 

జెందును, 

=ఇప్రగ్రి మాంసస్ఫణ గంథిచి కీక్స, ఈ 

మాంస వ్ర శోద్భవౌ గ్రంథి పాటయేచేవమేవ చ, 
వైచెస్పిన ప్రకారము మాంస్మగంథిని వప్రణ్మగ్క౦థిని ఛేదించి చికిత్స చేయ నల 

యును. 

ఆధి మేదోభవ్నగృంథి చికిత్స. రతా 

కార్యం 'మేదోభ వే వ్యేత _ల్త్మెః ఫాలాదిభిశ్చ తమ్, % 
ప్రమృద్యా _త్తీలదిర్జేన ఛన్నం ద్విగుణవాససా, 
కదాణ పాటయిత్వా వా దహేన్మేదసి సూద్ధ ప్రత. ౬ 

రా 

గృంథికీ నువ్వులకల్క_ము సూయ బడిన నృస్త్రమును జుట్టి య్మాగృంధథిని నిప్వులో కా 
ల్నబడిన కుండపెంకులు మొదల వానిచే దహీంపనలయును. తేక శసముచే ఛేదించి | ఆ లోననుండు మేనస్సును నిశ్శేషముగ చై టికితీసివేసి ని 

మేదస్సువలన జనించిన గ్రంథికిని పెచికిక్సల నే చేయనలయును, మటియు నా 

వచే కాల్చ వలయును, 
ప్రై సిరా గృంథి చికిక్స. థయా- 

సిరాగ్రంథౌ నవే వేయం తైలం సాపహూచరం తీథ్యా, 
ఉస ఇల్లీ నీ ఠి ఇ RP 
పనాహో౭నిలహా రై ర్వ స్తీకర్ళ సి రావ్యధః, ర 
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సిర్మాగ్యంథి కొ _త్రేగనుండునపుడు సొవాదర (ఆవంగా గోరింట) తైలమును పాన 
తు చేయించు యును. మటి౫ము వాతహారద్ర,న్యమ. లచే నుపనావాస్వేదము న స్రీకర్మ 

సీనే; ్నిన్రీ జేయిం చనల మును. 

_ఇక్షై(స్రే అరు వచికి క్వ. SHE 

ర్ x అ 2 అదే గంధినత్కు_ర్యాద్భభా స్వం సుతీరాం హీతమ్, 
అర్భు వ్రరోగము కలవానికీ గృ థిరోగమునకు. వెస్పియుండునటుల చికిక్సలను 

నక్కు “గ చేయనలయును 

యం సృపటేఒనిలజే విధ్యేక్సి గ్గ స్విన్నోపనాహి తే. రా 
సీరాముసరి గుల్బస్య ద్వక్ణింగుశే సాయయేచ్చ తమ్, 
నూసమేరం డబ = గోమూ క్రేణ సమన్వితమ్. ణా 

జీస్తే జీర్ణాన్న మర్నీ యా చ్భుంకికృ తప యా=న్టోతమ్, 
చ్రైోనృతం వొ వీ బే చేవమశాంతావగ్ని నా దహేత్. ౧౦ 

గుల్బవ్యాధస్సిరా మోక్షః. 

వొకమణలన జనించిన ఫీ పదరోగమునకు స్నేవాన్వే దకర్మలను చేయించి పిదప 
నుపనాహా స్వేదమునొనర్చి ఏలమం౦ండకు ఇండంగు ములకు వెసీరను వేధించి ఆముదము 
లో గోమా తృేమును కలిపి యారోగికి నొకమాసమునజకు పానము చేయిం చవలయును. 
అది జీర్ణమైనపిదప పాఠసంబాబియ్యపు అన్నమును శుంశీచేర్చి కావయుడిన యావుపాల 
తోడ థుజింపంకే యవలయును. లేక తి శీన్న శే క్లేలమ ను పానముచేయించనలయును. ఇటుల 
చేసీయు కీ సపరోగము శమింపకయు(డిన్? నిష హవ కాల్చి వీలముండకు శ్రీ (క్రీందనుండు 

సీరను శభ చవలయను 

అరి పిజి క్లీపదచికీత్స. da 

పె తే సర్వం చ పి త్తజిత్, 
సీ_క్రేమవలనజనించిన ల్లీ పదరోగమునకు పి_త్తీవారచికిత్సలన్ని టిని చేయవలయును, 

ఖ0్రి కఫజ క్లీపదచికిక్స, de 

సీరామంగుష్థ శే విధ్యా కష్ట జే శీలయేద్యవాన్. ౧౧ 

సత డ్రా, శి కపూయాణి వర్ణ మానా _స్తథాభయాః, 

లీం వళ్ళ న పవార్తాకీమూలాఫ్యాం ధాన్సయాథవా, ౧౨ 
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కోఫయునలన బుట్లిన క్లీ పడరోోగయునక కాలిభెటనమ్రేలి మందలి _ సీరనువేధంచి 

యవాన్నమును భుజింపంజేయనలయును, ముణియు నగరుగనుండు ద్రవ్యములను శే సే 

తోక భుడింప(జేయనలయుకు, దినమున కిక టివంతున నృద్ధినొందింప(బడిన కరక్కాా 
యను భుజింపవల యును. ఆవాల చెట వేళ్లను గాని ముల వేళ్ళను గాని శేశటీదూలగోేవిల 

వేళ్ళనుగాని నొంటినిగాని నూరి లేపనము చే యనలయును, 

అర్ర అపవీకోగచి కిక్స. లీ 

ఊగ్జా సధశ్ళోధనం వేయ మపవ్యాం సాధితం ఘృతమ్, 

దంతీ ద్రనంతీ త్రివృ తాజూలినీ “బేవడాళిఖిః, ౧౩ 

శీ యమీక్క_ఫమేదోఘ్నం ధూమగండూప.నావనమ్ 

సిరయాపవాశేద్ర_క్షం పిజేన్నూ ప్రణ తార గిజ. ౧౪ 
ఆపవీరోగమునందు దంతి, ఎబుకచెివియాకు, తెగడ, శేదువీర, డావరడంగి 

వీనినివేర్చి కాచయిడిన ఘృతేముచే నమనవిశేచనములను చేయించి కఫ మేదోహరములైన 

ధూమపానమును ౫ండూపమును నస్యమును చేయించనలయును, సీరనువేధించి ర_క్టమో 

క్షణమును చేయించనలయును. రసాంజనమును గోమ్మూ త్యములో కలిసి పానము శోయిం 

చనలయును, 

-ఇపుర్రి అపక్వ గృంథి చికిత్స. de 

గ్రంథీ నపక్యా నాలించే న్నాకులిపటునాగరై*, 

న్వీన్నాక్ లవణపోటల్యా కథ్రిసాననుమర్ష యత్. యే 

పక్ళముకాకుండు (గృంథులకు సర్వాశ్నీ సెంథపలపణము సొంటి వీనిని నూరి 

లేపనము చేయవలయును, కఠినము నుండు గృంథులకు సెంధపలవణమును గృడ్డచింపి లో 

మాటగట్లి దానిచే స్వేదకర్మను చేయించి. చేతిబొటనవ్రేలు మొదలగువానిచే పిసక 

సలయును. 

అరి గృంధులకు శమ్యాదిలేపనము. ధ్రిత్రా- 

శవిగామూలక లి గ్పూణాం బీజై సృ్వయవస రమకి 

లేపః పిస్టో ౬_మ్లత క్రేణ గృంథిగండవిలాపనః, ౧౬ 

జమ్మివిత్తులు, ముల్ళింగివిత్తులు, మునగ విత్తులు, యవలు, ఆవాలు వీనిని సను 

భాగములుగ గ్రహించి పుల్లని ఆవుమజ్జినతోనూరి లేపనము చేసిన గృంథులును గడ్డేలును 
కరగును, 

* బేసచారుఖి* 



30. ఉ శ్తరస్థానము, 88 
ఇద్ర పాకోన్ముఖ గృంథిచికిక్స. de 

పాకోన్ముఖా౯ా (స్రుతాస్రస్య వి త్తశ్లేవ్మవారై గ్లయేత్, 
అపక్యానేవ వోద్ద అత్య హౌరాగ్ని భ్యాముపాచశేత్ ౧౭ 

పాకమును జెందుచుండు గొంభులయందు ర క్షమాక్షణము. చేయించి పీర్టజ శేస్మవార దృ వ్యములచే చికీత్స చేయ వలయును. పక్వము కాకుండు- గ్రంథులను శక. గభేదించి కారాగ్ని కర్మలే చికిక్ళ చేయవలెను, 

“ఇధరై గండమూలలకు కాకాదన్యాదితే లము. be 

కా కాదనీలాంగలి కానహీకోత్తుండికీఫ లై ౪, 
జీమూత బీజకర్కో టీవిశాలాకృత వేధనై *. ౧౮ 
పాఠాన్వితై పలాగ్ధాం శై ర్విషశర యువైః పచేశ్, 
(ప్రుస్థం కరంజ తే లస్య నిష్తండీస్త్వరసాఢ తే. ౧౯ 
అనేన మూలా గండానాం చిరజా పూయవాహీన్సీ, 
సిధ్యత్యసాధ్యకల్పావి పానాభ్యంజననావనై 8, * ౨౦ 

నల్లవుప్పి, చన్నచర్శగడ్డ, బండిపరిగింజలు, చేపాళప్రువిత్తులు, ములుదోస, "డావర 
ఫంగ్షివిత్తులు, పెద్దపావర, చేదువీర, చిరుబొద్ది ఇవి దినుసుకు అరపలము వీని నొక 
కగచేర్చీ కల్సు.ముచేసి కానుగనూ నె ఒక పృస్థములోకలిపి ఆందులో వావిలి 
నూకురసము ఒకఆథఢకముంబో సి త లపాకవిధిగపాకముజేసి పానాభ్యంజననస్యమలయం 
ఏ పృయోగించిన చిరకాలముగ జనించియుండునదియు “ఏమును (న్రృవింపంేయునదియు 
) సాధ్య ముగ నుండునదియు నస గండమాలలు నిస్సం౦ంళయముగ నివ_ర్రిందును, 

“అగ్రి అప-వీరోగమునకు లాంగల్యాదితెలము. de 

తెలం లాంగలిశీకందకల్క_ పాటే చతుక్లు ణే, 
నిర్ణుండిస్లరే పక్ళం నస్యాదై ర్టీరపచీ ప్రణుత్ . ౨౧ 

వా జ చవ 4 నో, ముళ్ణూని నింబపతౌణి క్రి సె ర్భల్గాత కై స్సహ య 

శరావసంపుకే దగ్ధ్వా సారం సిద్ధార్థ స్సమైః, 
ఏతేచ్బా గాంబు నా పిష్టం గండమాలా ప్రలేపనమ్, 

వేపాకును నూరి అందులో తెల్లావాలు, ఉడికించినజీడీగింజలు వీనిని సమభాగ 
లుగ చేర్చి ళరావసంపుటములోనునిచి చక్క_ కాల్చి గొ స్రమాత,ములోకలిపి గండ 
“అలలకు లేపనము చేయనలయునని కొన్ని ప, తులయం దధికపాఠము గన్ఫ్సట్టుదున్న ది, 

అండ, 45 
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రి గృంథిరోగమున సుక్కుతమతళ స్రచికిత్స. రతా 
జ ఆ న్ 0౦ ప్ర లిన్యాదశచాంగపలాని 

ఐం హు ముక్త్యేంద్రవస్తీం చ గడాన్యపా శే, 
విదార్య మతా రిండనిభ్ధాని మధ్యా 

3 ్య ర్ జ్ఞాలాని క రైదితీ సుశ్రుతో క్ర కం 
ఏపార్శ్ళ గమన రోగము కలిగి యున్న దో తదితరపార్శ మున గదికాళ్ల కుకైనింద్ర, 

నప్పియను మర్మమునువదలి పండ్రెండు ఆంగుళముల ప్రమాణము భేదించి దాని మ్య 
భాగమునుండి మత్చ్యాండసమముగనుండు జాలములను బె టికిఠియ వలయును, ఇటుల 
సుక్రుతాబొర్యుండు చెప్పియున్నా (డు. 

అరి గృంథిరోగమున మతా తరళ స్త చికిత్స, Oe 
అధ 3 ఇప అధ స * ఆగుల్భకర్షా త్చువితస్య జంతో _సస్యాష్టభాగం ఖుకకాద్విభజ్య, 

ఘాగణార్డ వేధస్సురరాజవ స్తే ర్భి త్వా తమాత్ర,ం తప లే వదంతి, 
చెవులు మొదలుకొని ఏలవముండనబికు కొలిచి ఎనిమిది ఫాగములుగ విభజించి ము 

క్కు_కు సమ ముగ దవుడలో నింద్రవ_ ప్రియను మర్మమునన క్రింద తాౌనికాయంత 
మొణము జేదించి జాలము లను వెలికిందీయవలె నని కొంద రాచార్యులు నచ్చి 
చున్నారు, 

సా 

చ్ 
౦పు 

వవ్ర్ర(గ్రై వాతజనాడీచికిత్స. లి 

ఉపనాహ్యానిలాన్నాడీం పాటితాం సాధు లేపయేల్, 
శ్రీ అల్ల "= (a న మి ప్రత్యక్పువ్చ ఫలయు తై లో వీ ప్రీన్లు సెం౦ధనై 8, 33 

దుష్టవాతమువలన జనించిన నాడీ పృణమును (అనయా లోనికేగు న్రణమున్సు 
శేదించిఈ _త్తీ రేణు విత్తులను సెంధసలవణమును నువ్వులనూనెతో నూరి లేపనము చేయ 
వలయును, 

ఇప్రుర్ర పి_ర్రీజనాడీచికిశ్స, ఈ 
వె త్తీం తు లీల మంజిస్థానాగదంతీ ిలాహ్వయైః, 
పి త్రేముపలన జనించిన నాడీనిఇమును ఛేదించి నువ్వులు, మంజిష్ట్థ, నాగదంతీ, 

శీలాజతు వీనిని నూరి లేపనముచేయనలయున. 

ఇద్ర కఫజనాడీచి కిత్స, de 
లి ర్స్ జబు శేప్మికీం తీలసౌరాస్ట్రి /నికుంఛారిస్ట సి౦థ వై 8, వర య 

షా 

“నిశాద్వరైొ శి 
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శేస్మమునలన జనించిన నాడీ నృణమునుశేదిం చి యందు నువ్వులు, కుందురుహ్క 
ము, లేక తునరినున్సు, నల్ల తెగడ, వేయు, _సెంఫనలనణము వీనిని నూరి లేపనము చేయ 
వలయును, | 

రై కల్యజనాడీచికిక్స, రయా- 

శల్యజాం తిలమధ్వాజై సె శ్లేపయే చ్చిన్నశోధి తామ్, 
శల్యమునలన జనించిన నాడీ వణమును శస్త్రముచే ఛేదించి చక్కు లోకడిగి న 

వ్వులు, లేనె, ఆవు నెయ్యి వీని నొక టిగ చేర్చ లేపనము చేయవలయును, 

- (రె కస్త క ర్మానునర్హ నాడీచికిళ్స. de 

అచు ల శ్ అష న్నా ళా ' అశ స్తకృత్యా మేవిణ్యా భిత్వాంతే సమృవి తామ్. 3% 
శూరవీ తేన సూతే ణ బహాుశో దారయేెద్ద కిమ్, 

కోస్త్రముచే 'ేదించతేగని నాడీయందు ఏషిణియను యం త్రయమచే నాపిణము 
ఏమారమున వ్యాపించియున్న ది గమనించి చూచి మిరములో తడప౧బడిన సూ తృమును 

పల్మప, వేశింపంజేసి చానిని చీల్చనల యును, 

=ఆ్రధ్రి నాడీఐిణమునందు నర్తి రిఆా- 

దన్ శి అద అధ ఆం 1 అభి వ్రణమ దుష్టసూమ్మోస్యగంభీరాదివు సాధనకొ. రెడి 
యా వర్తో్యో యాని తెలాని తన్నాడీవ్వవిశస్య తే 

దుష్ట్రములుగ సూత్మృద్వారముగలవిగ మిక్కిలి లోతున వ్యాపించినవిగను ౦డు 
పిణములకు చికిత్సగా చెప్పంబడియుండు నరులు తైలములు వీనిని నాడివుణములయం 
దుసయోగించ వలయును, 

శబ్రగ్రి నాడీ నృణహరలేపము. లా 

విష్టం చంచుభలం లేపాన్నాడీ వ్ర ణవారం పరమ్, 5౭ 
అముదపువిత్తులను చక్కుంగనూరి లేపనముచేసిన నాడీ బృిణము హరించును, 

=కకక్ట గ్ర నాడీ నృణహారవ ర్రీ. rn 

ఘాోోంటాఫలత్వగ్గ వణ౦ సలాక్షం 

బూకస్టు పత్రం వని తాపయళక్ళృ, 
4 వ్ 

సంగా చేడు వాం నీక వర్తికృత హాంత్యేచి రేణ నాడీము, వేసా 
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పోకపండు, లసంగపట్ట, సెంధపలసణము, లక్క_, ఆముదపాకు వీనినొకటిగ' 

చక్క-లయనూరి అందు, చనుబాలు, జముడుపాలు, జిలళ్లేడుపాలు పీనినిచేర్చి చక్క 

కల్కముచేసి దానిచే వర్తికీసి నాడీనోణములోపల | పృజేశింప(కేసిన శీఘంిముగ 7 
పణము వారించును. 

| ఇప నొడీవోణహరకల్యా_దులు, రత 

సాము ద్ర సౌనర్భల సింధుజన్న సుపక్టఘాోేంటా ఫల వేళ్ళధూ మా: 
అవమ్రూ,తగాయత్రి జపల్ల వాళ్చే కటంక కుర్యా వథ చేతకీ చ. 

కలే 2 ఇన్టింగే చూూన్గే వరాం మై "లేవు సేవ్యనూ నేవ, 
అగితిరివ నళ్యతి గతిశ్చపలా చప లేవు భూతి రివ. | 

సాము దృలవణము, సౌనర్పలవణము, సెంధవలనణము, చక్క_(గ పండినపోక 

డ్లు, కరిదూపము, అంబాళప్పుచిగుళ్లు, చం డ్రచిగుళ్లు, మ్రా నిపసుప్రు పసుపు, కరకా 

యలు వీనిని కల్క_మునందును ఆభ్యంగమునందును చూర్ణమునందును సర్షియందును] 

పలుమాటు నుపయోగించుదుండిన చపలస్యభాసముగల వారికీ సంపత్తు శీళురిముగ నశి( 

భంగి” నాడీనణ మతికీఘ9ముగ నశించును, 

ఇది అ స్టైంగ హృ ద్రయమునందలి & _క్రరతం త్ర, మను 

ముస్పదియ సయ ధ్యాయము ముగి సెను. 

“గ్ర ర్రుత్తమై.- 
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శ్రీర స్తు, 

స ఏక లం ఛా ఛాయ 

ee 0 జలాల 

గృంథ్యర్సు దక్షిపదావీనాడీ ప పృతిషేధాధ్యాయ నిమాపణానంతరము కం ద్ర 
క. చెప వ్పృలుడుచున్న యది! లా 

న తత్ర విజ్ఞానియాధ్యాయ ప్రారంభ ము, 

సూ, అథా2ఒతఈ షు ద్ర రోగవిజ్ఞానం వ్యాఖ్యాస్యామిః, 
బ్రితిహా స్మాహురాశ్రే యాదయో మహారగ్గ యా. 

గ్కంథ్యర్బుద కీ పదాపచీ వాడీ పృతిశ్నే ల.థా భాయ హా పకానంతేరము తుద 
రోగముల లక్షణభేదములను తెలియష అమునట్టి తు ద్ర రోగ విజ్ఞానమను సీయధ్యాయము 
ను వివరించేదము. 

ఇచ్చట నీవిషయమ్సు నెటుం౦/సనది'- రోగములు మవోరోగములనియు, యద, 
రోగములనియు రెండు తెజంగులు. అందు మిక్కిలి బలిష్టయులై న కారణములచే నస 
'భేదములుక ల్లీ ప్రృబలములైన చికిత్సలను పూనికతో చేయవలసిన వ్యాధులు మహారోగ 
భఘులున న్వల్వములన కారణములచే స అ భే దములును స్వల్పలకుణములునుకోలి స్వల్పచికి 
తృలచే సులభముగ సాధింపందగినవి స (దృరోగములు. అకు ద ద్రుగోగములలతణములు 
ఈయధ్యాయమున చెప్పయుడు. అయ్యది మపచ్చదియారని హెదటొచాద్యనివే నీయధ్యా 
యాంతమునవెప్పంబడినది. కొంద రాచార్యు లింతకన్న నెక్కు వగ జెప్పియున్నారు.మథీి 
యునీప వ్ర రణమున నే ఆగ్ని రోహిణి మున్నగు కొన్ని పాణాంతకములగు రోగములును 
ప్పలబడును. ఆయినను ప్రాయికముగ శం ద రోగములు చెప్పంబడుననిఫావము. 

అధి అజగల్లి కారోగలక్షణము. విఆా- 

స్ని్గ్ధె” సవరా _గధితా నీరుజూ ముద్దసమ్మి తా, 

వీటకా క ఫవాతాభ్యాం బాలానా మజగల్లి కా, ౧ 
బాలురకు దుష్టకఫవాతములవలన స్నిస్టముగను శరీరముతో సమానవర్ష ముగలదిగను 

నొప్పలేనిదిగను పెసరగింజలంత ప శుమాణము గలదిగనుండు పీటకలు జనించును. ఇది ఆజ 
గల్లీకయని చెప్పంబడును. . . 
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=ఇప్రగ్రే యనృసృఖ్యాలక్న ణము. రి 

ఒఅ న టు స ల ఇడ నో యన ప ఖ్యా యవపఖ్యాతాభ్యాం మాంసాశ్రీ తా ఛునా, 

దుష్టక ఫవాతీములనలన యనగి౦జతో తుల్య మెనయా కారముగఅవిగను క తినము 

లుగనుండు పిటకలు మాంసము నా శ్రోయింది జనించును, ఇది యన పృఖ్య యని చెప్ప 

ఖు శును, 

ఉపరి కచ్చపీలకణము, అఆా- 

కలదు జడ 9 అవక్రాశ్చాలజీవ్భ త్తా సోక పూయా ఘనోన్న తాః, _2 

గృంథయః పంచ వా వడ్వా కచ్చవీకచ్చపోన్న తా; 

పంకరలేనివిగను అలజినలె గుండ్కముగను కొంచెము ఏ సుతో ఆహాడినవిగను 

క ఠినముగను పొడవుగనుండు ఐదారు (గం నులు జనించును. ఇది కచ్చసియని ఇక 

బడును. ఇయ్యది వీప్రనందు తాచేలువర పొడవుగనుండును. 

“అరి పనసి కాలక్షణము. (ఆా- 

చ అగ om కర స్యోద్ట సం సమంతాద్యా వీటి కాకఠినోగ రుక్. 3 

శాలూకాభా పనవీ కొ. 

చెవికివెఫాగమున గాని నలు, పృక్క_లయందుశాని కఠినముగను ఆధిక మెన నొప్పి 

తోం గూడినదిగను తామరదుంపనలె నుండు పిటక జనించును. ఇది పనసీకయ ని చెప్పం 
బడును, 

అరి పాహెణగ ర్రభలతీణము. థతా- 

శో _స్త్వల్బ్పరుజఃస్థి 

నుసంధిసముద్భూత స్తాభ్వాం పాషాణన్ రః: ర 
దుష్ట్రకఫవాతములవలన వెక్కి ళ్ళసంధులయందు కొంచెము నొప్పితోంహాడి కఠి 

నముగనుండు వాపుజనించును. బది పాపాణగర్లభమని వప్పంయబడును. 
ఆగ్రి. ముఖదూష్ని కాలక్షణము. dm 

శాల్మలీకంటకాకారాః వీటికా స్సరుజో ఫఘనా్క, 
మేదోగశ్భా ముఖే యూనాం తాభ్యాం చ ముఖదూవి.కాః. ౫ 

నయస్సుగల మనుజాలయుక్క. ముఖమున దుష్ట్రక ఫవాతీము అనలన బూరుగ ముం 

శ్లనంటి యాకారము గలవిగను నాప్పితోంహాడినవినను కఠినముగను మేధన్సు గలవిగ 
నుండు పీటకలుజనించును, ఇది ముఖదూ షీకయనయిడుసు, 
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~ఇప్రుగ్రీ పద్మక ంటకల క్షణము. Oa 

శే పద్మకంటకా భయా లై యః పద్మనిన కంటనై + క 

చీయ జే నీవుశె జై క్వ తై శృరీరం కఫ వాతేజై 8, ౬ 
దుస్ట్రకఫ వాతముల వలన తెల్లగను నోప్పిలేనివిగనుండు పేటకలు జనించి తామర 

తూడును ముండ్లుక స్వూకొనియుండునటుల శరీరమంతయు కవ్వుకొనును. ఇది పభ్య్మకం 
టకమని చెప్ప[బథును, 

కర్రి ఏిన్భతౌలశ్షణము. de 

వీ లేన & వీటకా వత్తా పకోోదుంబరసని ్న భా, 

ముహాదాహజ్య్వరకశీ వివృతా వినృతాననా. ౭ 
దుష్టసి _త్రేముచే శరీరమున గుండ ముగనుపండిన మేడిపండునలె నుండునదిగను 

సర్యాంగముల యందు తాపజ్వరములను కలుగంజేయునదిగను ముఖము తెఅన(బడినదిగనుం 
డు పీటకజనించును. దీనికి విన్భతా యని పేరుకలడు. 

-ఆర్రి మనసూరికాపిీటకాలత ణము. ఏతా 

గా ల్రేవ్వంశళ్చ నక్తస్య దాహజ్వరరుజూన్వితాః, 
వుసూరమా ్రా _సద్ధిర్తా _స్పత్సీంజ్ఞ్వః వీటకాఘనాః, లొ 
పిత్త పృకోపమునలన సర్వాంగతాసము జ్వరము నొప్పి వీనితో.గహాడినదిగను 

చిజు ససోలంక్ర ప మాణము గలదిగను గట్రిగనుండు పి పిట్రకలు సర్వశరీరమునందును నోటి 
లోపలను జనించును. దీనికి మనూరిక యనిపే'ప. 

అర్ర విన్ఫ్పోటాలతేణము. der 

తతః కష్టతరా స్సోటా - విస్ఫాటాఖ్యా మహారుజాః, 
పి త్తేప ప్రకోపము వలన నధికో పద, నములతో (౧గాడియుండు పిటకలు జనించుకు. 

ఇది వైళనూన కాపీటకలకం కు మిక్కిలి. దారుణముగనుండును. దీనికీ విస్సోటమనిపేరు, 
“ార్రి విస్ధాలతమణము. Men 

యాపద్ద్ముకర్ణి కాకారా వీటకా వీటకాచితా. ణా 

సా విద్ధా వాతపిత్తాభ్యాం- 
వాతపి త్తే (ప్రృకోప పమునలన తామరదుగ్గువంటి యా కారముగల వీటకజనించి డానికి 

నలు ప్రక్కల చిన్నవిగనుండు నచేకపిటకలు జనించును. ఇది విద్ధయని చెప్పబడును. 

ద్ర గర్పఫీలకే ణము. రిఈా- 

తాభ్యామేవ' చ గర్జ భీ, 

అంట, 44 



Li చా 

9 45 అష్టాంగపహృదయము (ఈ 

మండలా విపులోత్సన్నా సరాగవీటకాచితా, ౧౮ 
వాతపిత్తేములనలన గుండ ముగను విశాలముగను నడుమ మిట్టగను యొజ్రిగనుం 

డు పీటకలతో6 గూడినదిగనుంకు పీటకజనించును. ఇది గర్గథి యానివెస్పంబడును. 

ఇకార కమ్యాలతే ఆము. థటా- 

కశ్నేతి కచూసనే,వష మ ఫప్రాయో బేశేమషు సానిలాత్, 
వాతమువలన చంకలకు సమోసపమునందు వైగప్టిఖి మను పిటక జనించును, ఇది 

కక్ష యని చెప్పయడును, 

విత్తా దృనంతి వీటకౌస్సూ మ్మా లావోపవూ భునాః, ౧౧ 
వి త్తకుచే చంకలకు సమోషపృజేశమున నరిపేలాలవంటి యాకారముగలవిగను 

చిన్న విళను గట్టిగనుం డుపిటకలు జనిరరును. దీనినినాడ కత్నయనియీ ఇప్పెదరు. 

“అరి గంధనామరాబి కాలక్షణము. థఆా- 

తాద్భశీ మహతీ 'క్యేకా గంధనామేతి కీ రాకా, 
ఘర్మ స్వేదపరీ తే=.౦F విీటకాస్సురుజోఘనాః. ౧౨ 

'రాజికా నర్జ సంస్థాన ప్రమాణా రాజికావ్యాయాః, 

పి తేయుచే వరిపేలాలనలె "పెద్దదిగనుండు నొక పిటకజనించును. దీనికి గంధనావ 

యని “పీగుకలదు, మణియు చెవుటతోయహాడి యుండు శరీరమునందు నొప్పితో గూడి 

నదిగను గట్రిగను నల్లా వాలనంటీనగ్గము ఆకారము గుమాణయు గలదిగనుండు పీటకలు 

జనించును. వీనికి రాజి కాయనిపేరు, వీనిని చెకటకాయలని లోకమున 'జెప్పెదరు. 

కక జాలగగ భరో నలక ణము, రీ 

దోమెః విక బృతై రృందైర్వసర్పతి విసర్పవత్ , ౧౩ 
కోపం పాన్ సనుస్యా బ్వరకృజ్దాలగ ర్ల భః, 

పి_త్రమధికముగ వాత శ్లైేమ్మములు స్వల్పమాగనుండు | కృిదోషములచే వాపుజినించి 

విసర్పమునుబో లె శరీరమునం దంలేటవ్యాపించుచు పాకమును జెందక యెరుప్రునర్ల ము 

తోంగూడివదై జ్వరమును కలుగంజే యుచుండును. ఇది జాలగర్భభ మనంబడును. 

కలిగి అగ్ని రోహీణీలక్షణము. de 

మలై ః విత ల్బ్రైః స్ఫోటా జ్వరిణో మాంసడారణాః, ౧౮ 

కమా భాగేషు జాయంతే యే=_గ్నా ిభాస్సాగ్ని రోహీణీ, 
పంచాహాత్స_ప్పరాత్రా ద్వా పకౌద్యా హంతి జీవితమ్. ౧౫౪ 



పిత్తాధిక్య ముతో ౮హాడి యుండు వాతాది త్రిదోహములచే మను జునికివిశేనజ్యరము 

కలిగి నిప్పుతోతుల్యముగను మాంసమును -బీల్చునవిగినుండు పెద్దపిటకలు చంకలయందు 

జనించును ఇది అగ్నిరోహిణి మని చెప్పలుడును. ఈగోగముకల్తిన నెదుదినములకై నను; 

ఏడుదినములకై నను, పద్దునెదుదినముల కె నను రోగినిచంపును, 

౨ ప్ త్రీలింగా విీటకాన్ఫత్తా జత్తూర్థ వమిరివేల్లి కౌ, 

సన్నిపాతమునలన తిదోపలతుణ ములు గలడిగను గుం డృ ముగనుండుపిటక మద 

కొంకులకు వైెఫౌగమునందు జనించును. దీనికి ఇరివేల్లిక యనిపేరు. 

. అగ్ర విదారీలక్నుణను. రతా. 

విడారీ కందకఠినా విగారీక తనవంతు తే. ౧౬ 

దుషమెన తి దోషములచే చంకలయుందును గజలయందును చేలగుమ్ముడు గడ 
ఉపా 7 జ క య 

సలె కఠినముగనుండు పిటక జనించును, ఇది విదారి యనివెస్పంబడును, ్ష 

-శఫ్రు(ప్ర శర్మ రార్బు దల క్షణము. రతా 

మేదో=_నిలక ఫై ర్ల )ంథిస్సా ్ నయుమాంసనిరా శ యెః, 

భిన్నోవసాజ్బ్యమధ్యాభం స్ర, వే త్తృతోల్చ్బణో౭నిలః, ౧౭ 

మాంసం విశో వ్య గథితాం శర,_రాముపపాదయేెత్ 

దుర్గంధం రుధిరం శ్రీన్నం నానావర్ణం తతోమలాః, ౧౮ 

తాం స్రావయంతి నిచితాం విద్యా _త్తచ్చర్క_రార్చుదమ్, 

నరములు మాంసములు సిరలు వీనినాక్రోయించి దుష్ట్రంబులై యుండు మేదోహాత 

శేష్మములచే గృంథిజనించును. ఇది కొంచెముకాలమునకిమె పగిలి కొవ్వు నెయ్యి 

తేనె వీనితోతుల్యముగనుండు రక్తమును స్కవింపంజే యును. మటీయు దీనియందు వాత 

ము వృద్ధి జెంది మాంసమెండి శర్క_ర ఉంటగజనించును. పిదప దుర్శంధయు క్రముగను 

'నానావిధనర్ష ములుగనుం డుర క్రము _సృవించును, దీనిని శర్క._రార్బు ద మని తెలిసి వాన 

వలయును, 

~ఉకుర్రి ఐల్మీకలక్న ణము. లిక 

పాణిపాదత లే సంధా జ_త్రూ,ర్ధ్వం వోపచీయ లే. యా 

వల్నీకవచ్ళనె ర్ల థి స్తద్వదృహ్వాణుభిర్ము ఖై; 
రుద్దాహకంశతూ న్లేదాఢ్యో వల్ల్మీకో ఇఒ సమ _స్తజః, |e 
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i, 

848 అస్టాంగహృదయము అ, 

ఆరచెతులయందుగాని ఆరకాళ్ల యందుగాని సంధులయందుగాని 'మెడకిొ ౦కుల 

గృంథిజనించి పుట్టవలె నూక్షుముగనుండు ననేక ద్వారమః లతో“ లహాడి మెల్లగ 

సృద్ధజెంచముండును. దీనియందు విశేషము నొప్పి మంట కేదము దురద అధికముగ కలిగి 

యుండును, ఇది సన్నిపాతమునలన జ ౦చును. దీనిని సల్మీక మనియొ దరు. 

చె గాని 

అర్ర క దరలరీణము. రిఆా- 

శర్మరోన్నఖి తే పాదే తే వా కంటకాదిభిః, 
గ్రంథి కీలవదుత్సన్నో జాయతే కదరం తు తత్. ౨0౧ 

అరకాళ్ల యందు గులక రాయిచే నఖిఘూతము కలిగినను, లేక ముండు మొదలగు 
వ్ 

నవి పొడిచికొనినను ళల్యమునల కొంచెముబ్బియాండు (గ,ంథిజనించును దీనికి కదర 

మనిపేరు, దీనిని ఆకౌ యని లోకమున జెస్పెదరు. 

“ఇర రుద్ధగుదలత ణము, రిక 

“వేగసంధారణాద్యాయు రపానో= పానసం శృయమ్, 

అణూకరోతి బాహ్యాంతీర్మార్ల మస్ట త్రతే శృక్ళత్ . 

కా న్నిర్షచ్చతి వ్యాధిరయం దుద్ధగుదో మతేః, 

స్వయముగ పృవర్తింపుచుండు మలమునడ్డనిం టన లన అపానవాతము స చ్రృకోపిం 

చి బావ్యాభ్య ంకరములయ దు గుదమార్ష మును 'సూమ్మనుగం జేయును. చానివప మను 

జూనికి మిక్కిలి కష్టముతో మలమువెడలును, ఇది రుద్ధసడరోగమని ఇ 

= _9 

ప్పంబడును, 

అరి ఉపనఖరోగలకుణము. ిఆా- 

కుర్యాత్చి త్హానిలం పాకం నఖవమాంసే సరుగ్వ (రమ్, ౨8. 

చిష్యమతతరోగం చ నిద్యాదుపనఖం చ తమ్, 

పి త్సీవాతములుదుస్ట్ర ౦బులై నఖమునకు చిం వఫొగమునందుండు మాంసమునందు 

(పొకమును అనంగా వరిణమును) కలుగల జేయును. దీనియందు జ్వరము నొప్పి కలుగును 

ఇది చిష్యరోగమనియు, అతతరోగమనియు, ఉపనఖమనియు వెస్పంబడును. దీనిని 
గోరుచుట్టు అని లోకమున చెప్పుదురు. 

“ఇుర్రి కున కుల కణము లీ 

కృష్ణఒభీటాతాప్రావక ఖళ్చ పనో నఖ. 
మన 



- 
౨౧.] ఉత్తర స్ట న ము, 8149 

రాళ్లు మొదలవానిచే గాయముతగులుట వలన గోళ్లు నల్లగను చూతక్షగను వికార 

ముగనగును. దీనిని కునఖరోగమనియె దరు. 

అరి అలసలతృణము. రతా 

అభ wm అట 
o దుష్ట్రకర్ష మసంస్పర్శాత [-౨దూ న్షైదాన్వితాంతరాః, 

అంగళ్యోఒ లసమి త్వాహా!- 

చెడ్డబురదను తౌకోటనలన కాలి వేళ్ళసందులయంచు దురద కేదము కలుగును. 
దినిని ఆలసరోగమని చెప్పెదరు. దీని అడుసుప్రుండు అని లోకమున జెప్పుదురు. 

అగ్రి లిలకాలకలక్నణము. ర్రఆతా- 

9 తిలాఖాం _స్తిీిలకాలకాF౯. 258 
అడ గ్రాడాం " కృష్ణాన పదనాం_స్త్వక్సాక్ - 

శరీరమున నల్లగను నొొప్పిలేనిదిగను నువ్వులనంటి యా కారముగలదిగనుండు మచ్చ 
లు చర్మము నా క్రోయించిజనించును. దీనిని తిలకాలకమని -వెద్య శే సులు నచించెదరు, 

అరి మాహలకుభాము. ర్రిఆ 

మాపాూం సానేవ 'చోన్న తాక, 
అనల 

చుచెప్పిన తిలకాలకమనునది సాడవుగనుండినవో దానిని మాష మనియొదరు. 

-ఇపెర్రి చర్మకీలలమణము. de 

మాసే.భ్య స్తూన్నతతరాం శ్చర్శకీలా౯ సతాసితాక, ౨౬. 

వైమూపముఅకన్న మిక్కిలి యున్నృతముగను తెలుపు నలుపు వర్హములతోో( గూడి 
నదిగనుంశు పిటకజనించును. ఇది చర్మక్రీల మన (బడును. 

ఆంధ్ర జతుమణిలక్షణయు. ర్రిఆా- 

తథావిధో జతుమణిస్పహజేో లోహితన్సు సః, 
చర్మక్రీలమునంటి యా కారముగలదిగను శరీరముతో (గూడ బు ట్రినదిగ చెట 

అం 
నుండు పిటక జతువుణి యనంబడును. (ఇదియే పుట్టుమచ్చ.) 

అరి లాంఛసలక్షణము. ర్రితాా- 

కృష్ణం సితేం నా సహజం మర్యులం లాంఛనం సమక. ౨౨8 



we 
న. 

వా 

860 అహ్లాంగహృదయము (అ, 
లు 

మండలాకారముగ తెల్లగగాని నల్లగగానియుండు మచ్చ శరీరముతో“ డబుట్టును, 

దీనిని లాంఛన మనియెదరు. (ఇదియును పుట్టుమచ్చ.) 

అర్ర వ్యంగ నీలికాల క్షణము. ధఆా- 

శోక కో ధాదికుపితా ద్వాతవిత్తాన్ను ఖే తను, 
గా స అగ! జత ॥ త 

శ్యామలం మండలం వ్యంగం వక్రాదన్య త్ర నీలీకా _కరొ 

దుఃఖము కోపము ముదలనగవాని చే వాతేపి_ర్రేములు సృకోపించి ముఖిమునందు 

చిన్నదిన నల్లగనుండు మండలము జనించును. దీనిని వ్యంగ మనియెదరు. ఇది ముఖము 

తప్ప యితరశరీరమునజనించిన నీలిక యని చెప్పబడును. 

అర్ర వాతౌదిన్యంగలక్షణము. ధ్రతా- 

పరుషం పరుషస్పర్శం న్యుంగం శ్యావం న మారు తౌత్ , 

పితా తామా ంతేమానీల౦ శ్వుతాంతం కండువుత్క_ఫాత్ ౨౯ 
= 

రకా ద్రక్వాంశ్రమాశామ్రు మం కోషం చిశచిమాయ సే, 

వాతీమునలన జనించినష్య ౦ ము పరుషముగను కఠీనస్పర్శము నలుపు వర్గముగల 

దిగనుండును. పి _త్రేముపలన జనించినష్యంగము ఆంచులయందెట్టిగ నడుమ నల్లగనుండు 

ను. కఫముసలన జనించినష్యంగ ము తెల్లగనుండు ఆంచుగలదిగను దురదతో గూడినదిగ 

నుండును. ర క్రమువలన జనించఛినన్యంగము అంచుల యందు ర _క్ల్షముఐంటి సర్గ ముగ అది 

గను నడుమ కొంచె మెబ్డినను వోషతో, 6 గ్తూడినదిగనుండును, 
pc  . 

. అం! ప వగు eens. రితూ 

వాయునోదీరితః శేషా త్వచం వెస విళుపష్టితి, ఏ0 

శ్రత _స్త్వగ్దాయ లె పాండు! శన మేణ చ విచేతనా, 

అల్బ్పకండూరవిన్హేదా సొ ప్రసు్రి మ్? ప్రసు వ్రతః, ౨౧ 

వాతమునే చె టికి శ్ర య6బడిన శ్లేష్మము చర్మమును జెంది చక్క_(గ నెండిపో 

వును. పిదప నాచర్మమ్మ న్ా ర్రకుముచే స్పర్శజ్ఞానముశేనిదై స్వల్పమరదతో 

గాడి కే క్ల దరహితేమ్లుగనుం డును, ఇది మ్రుసు ప్పి యనంబడును, 

a ఉతో_టలక్షణము. థఆాా 

ఆగే అధు గ్ వి హం 

అసమ్యగగమనోదీర పీ త్రశ్తేహ్మాన్నని గ పా! | 

నుండలాన్యలికండూని రాగవం౦ంత బహూని చ, 
గ 

శి శే 



వార్థ. ద రాన 

కీం,] ఉత్తర స్థానము. 851 

ఉతోక స్పో౭.నుబగ్గన్సు కోఠ ఇత్యభిథీయ లే, 
చక్కు వనునము కాకుండుటనలన పృకోపించిన పీ త్తశ్రేష్మముల చేతను యు క్ర 

కాలములో నాహోరమును భుళించకుండుటనలనను మిక్కుటమాగు దురద యొజుపువగ్ణ 

ము వీనితో ౧హాడియు9డు నజశేకమండలములు జనించును. ఇది ఉతోోో_రమునయబుడును. 

చిర కాలనునువ_ ర్లింప్రుచుండిన నిదియే కోఠ మనివెస్పయడును,. 

రి తు ద రోగసంఖ్యా. da 

(పోతా సట్రింశది త్వే లే శు దృరోగా విభాగశః. 53 

ఇక్తెజింగున ముస్పదియారు కుద రోగములు విభాగముతో జెప్పంబడీనవి. 

ఇది ఆ హై ంగహృ దయమునందలి ఉ_క్రరతం త్ర, మను 

॥ ముప్పదియొ కటనయ భ్యాయము ముగి సెను. 

కుర్ర గ్రే ఎ 
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(అ, 

శ్రీరస్తు. 

ద్వాత్రిం శా ధ్యాయము, 

అన, ఈం ద్ర వోనవిజ్ఞానయా ధ్యాయ నియాపశానంతరము వాని చికిక్సృలంచెలుపు 

చు షు దృరోగ పతి మేధా ధ్యాయము వెస్పంబడుచున్న యిది? __ 

“ నాది శాం IU మద్రరోగ ప్రల పా వ్రాయ ప్రారంభ ము. 

జ ర > 9 సూ. అథాతః తముద్రరోగప్రతిపేధం వ్యాఖ్యషాస్యానః, 

ఇతిహాస్నాహురాశ్రేయాదయో మహగాయా, 
తుద కోగ విజ్ఞానీయాధ్యాయ నియాపణా నంతేరము తం దృరోగచికిళ్సలను చెలి 

య (బజచువట్టి తు దృరోగ పృతిషేథమను సీయధ్యాయమును విపరించెదము* 

-ఇజర్రి అజగోల్లికాచికి క రిఈా- 

ed జ్యూ విస్తావయే జ్ఞతౌాకోభి రపక్యామజగన్లి కామ్, 

ఆజ ల్లీ కారోగము పక్వము కాకప్రూర్యమే జలగలచే ర కృ మోతణము చేయించ 

వలయును, 

ఇర యన, పృఖ్యాచికిక్స. రుయా 

వ ఒక అల ఒక స్వేదయిత్వా యవ ప్రఖ్యాం విలయాయ ప్ర లేసయీత్ . ౧ 

జారుకుష్టమనోహ్యోలై ర్ 
© ఇ 

యవ పృఖ్యయ నురోగము పక్వ మొందుటకు పూర్వమే స్వేదకర్మనుచేయించి దేవ 

దారు, ఇంగల్వకో ము, మణిశిల, హరీదళము వీనిని నూరి లేపనము చేయించవలయును, 

దానివలన కరగిపోవును, 

-శవ్ర(ర్రి పాపా ణగర్షభాదిచికిక్స. థఆా- 

ఇత్యాపాహాణగర్హ భ్రాత్ , 

విధి స్తాం శ్వాచకేత్సక్యా న్వణవ 'త్సాజగల్లి కాకా, 3 
వెచెప్పిన ప, కారము గ్రంథి; కచ్చపము, పాపాణగర్హభము, శాలూకము, అజ 

గల్లి కా అను,రోగములకు చికిత్సచేయనలయును. మెరోగములు పక్యములై యుండినచో 

వానికి దృణచికిత్సను చేయనలయును. 



ప్రి ముఖదూ ష్కిక చికిత్స, Ce 

రో ధ్ర కుస్తుంబరువచా ప్ర లేపో ముఖదూపీ కే, 
ఇ ar వటపల్ల వయుకా వా నారి కేళోత్గళు_క్షయః. లే 

అశాంతౌ” వమనం నస్యం లలాళు చ సి రావధః, 
ముఖమాషి క రోగమునకు లొద్దుగు; ధనియాలు వస పీనినిగాన్సి ముజి బం లు ౫ 

ఈమ crm 
"పెంకాయచిస్పలు వీనినిగాని నూరి లేపనముచేయనల మును. ఇటుల చికిత్య చేసిననూ 
ముఖదూపి కారోగము నివ_ర్లికాకయుండిన నమసనస్య ములను చేసీ. పిదప ను౭కురునం సౌ 
సీరావేధనమును చేయించవల యును. 

వఫ్రు/ర్రి పద్మకంటకచికిత్చ, de 

నించాంబువాంతో నించాంబుసాధితం పద్మకంట శే. | =f 

వ బేన్లై ద్రాన్వితం సర్చిర్నించారగ్యధ లేపనమ్, 

వద్మకంటకనునురోగమున వేంపపట్టకపాయ ముతో నమనముచేయించి జ్ పక హో 

యముతో పక్వ్యము వేయంబడినఘృుతమును తే నెతోడ పానము చేయించులు ఇమే-గాక 
వేపాకు "అల వీనిని నూరి లేపనము చేయించవలయును. 

ఆరి వినృతాదిచికిన్స. Oe 

జు వివృతాదీం స్తు జాలాం తాంశ్చికి క్లే దిరి వేలి కాక్. శై 
వీ త్రవీనర్పవ _త్తద్వత్చ 9 త్యాఖ్యాయా గ్నిరోహిణీము, 

విషృతరోగము మొదలు జూలరోగమయువజకు నుండు రోగములను చమురివేల్లి క 

యని రోగమును పి త్తవినసర్పమునకు జెప్పియుండునటుల చికికృచేయవలెను. ఆశ్సిరో 

పీాంశ్రియను రోగమసాధ్య ౦బగుట వలన దానిని కుదురుట భు సరమనిచెప్పి _వెజెమ్ప్నవియైా 

ముగ చికిక్సృ చేయవలెను, 

కర్ర జాలకగర్హభచికిత్స. Ne 

విలంఘనం ర కవి మోవణం చ విరూవతణం కాయవిశోధనం చ 

ఛాల్రీపయోగా౯ న్న్ర ప్ర "దేహోా౯ కుర్యాత్సదా జాలకగ ర్త ఖస్వ - 

జాలకగ ర్రభరోగమున లరిఘనము ర క్షమోకణము రూతు చికిక్స వమనవిచేశశనములచ 

ఉాసిరికపండు ప్రయోగము శీతలముగనుండుపట్లు వీని నాయాదో హెనుగుణముగ యలు 

పుడు చేయుచుండవలయును, 

అంటా 45 



es 

న కా. 

854 అష్టాంగహృదయము (అ, 

ఉశక్రైగ్ర్రో వి దారికొచికీక్స. లి 

ఏదారికౌం వాతే ర చే శేవ్మగ్ర గ ౦ిధ్ధి వదాచచేశత్ , 

విదా'రి కారోగమున రశ క్షమాకుణయు చేయించి శేషమ్మ ౫ ంథికిం జెప్పీయుంకు 

చికీత్సలను చేయవలయును, 

అధి కర్క రార్బుద చికిక్సే రిఆా- 

మేదోర్చుద క్రి యాం కుర్యా త్చుతరాం ఛర్మ_రార్పుచే @ 

శోర్క_ రార్చుదరోగమున మేదోర్భుదమునకు జెప్పియుండు చికిత్సలను చక్క. లో 

చేయనల యును. 

శ్రర అసాధ్య వల్మీకము. థతయా- 

ప్రవృద్దం సుబహుచ్చిదృం ౦ సకోపం మర్మణి స్థ సితమ్, 

వల్మీకల హస్త సపాదే చ నర్ణయేత్ - 

మికు్కు_టముగ వృద్ది చెందిన వెన తీశకరం ధ ధృ్రములతో 6 గూాడినదిగ వాంపుగలదిగ 

నుర్మస్థానమునందును. హ_స్టపావ ముల మంచును ినించినదిగ నుండు వల్మీకరోోగమును 
చికిళ్సృయందు నర్భింపనలయును, ఇది అసాధ్యము, 

కర్రి సాధ్య సల్మీకచికిక్చ,. de 

దితరత్సునః, రా 

_. శుద్దస్యాచ్రే వృాతే లింపేత్సపట్యాశేనతామృతై 8, 
'శ్యా మాకుళుల్ణి కామరాలదంతీపలలస క్షుభిః గ్ 

సెన అసాధ్య లక్షణములు లేనుందునదిగ సెజెప్పిన సలములకన్స నితరస్థల 

ములలో జనించినదిగనుంకు సల్మీకరోనమునందు వమనవిలేచనములను ర_క్షమోక్నణ 

మును చేయించి సెంసవలవణయు, అల, తిస్పతీయా తెగడవేళు, ఉలవవేళ్లు, దంతి, 

మాంసము, సక్తోనులు వీనినొకటిళచేక్చి నూరి లేపనము చేయవలయును. 

“కారె నాడీ వృణచికి శ్చేం అతా 

జ Re Cys న తీ పన్వే తు దుష్టమాంసాని గతీస్స్పర్వాశ్చ శోధయేత్, 
శ స్టేణ సమ్యుగను చ మౌశేణ జ్వల నేన వా. ౧౦ 

వలీస్టికరోగము ప వక మై యుండిన దానియ౦దలి దుష్ట్రమాంసములను అన్ని రంధ) 

ములను క స్ర్రముచే చక్క. గఛగించి శుద్ధిచేసి జారముచేత గాని అగ్ని చేతగాని కాల్చి 

వలయును, 



కీ.) . ఉత్తరస్థానముః రిర్ర్ర 

ఇకిడ కదరచికిక్న. Oe 

శ స్తేశోత్కృత్య నిశ్నేషం న్నేహేన కదరం దహేత్, 
నిరుద్ధమణివత్యా_ర్భం రుద్ధపాయో శ్చికిత్సితమ్. ౧౧ 

కదరవోకు రోగమును కస్త మువే నిశ్శేషముగ భేదించి నూ నేవే కాల్చ వలయును. 

రుద్ద దరోగమున రుద్ధకుణిరోనమునకు య జెప్పియుండు చికిత్సలను చేయవలయును, 

క్రై చిష్యచికిక్చ రహా 

చిష్యం శుద్ధ్యా జితోష్మాణం సాధ యేచ్చ స్తకర్మ్శ్మణా; 
చిష్యతోనమున వమశవిశేచనములను చేయించి ఉప్పము లేకుండువానికీ శ జ 

ఆ 
కర్మచే చికిత్స చేయ వలెను. 

= కునఖచి కిత్స. dee 

అడ వ దుహ్షం కునఖమ పి న౦- 

దుస్టమైయుండు కువఖరోగమునం గును చిస్భరోగమునకుం జెప్పియండు నటుల 
చికిత్స జేఎు వలయును, 

అరి అలసచికిక్ళ. ధిఆా 

చరణావలసే పునః. “౧౨ 

ఛాన్యాన్లుసీకా కాసీససటోలీరోచనాతిలై *, 

సనింబప త్ర రాలిం చేత్. 

ఆలసరోగమున కాళ్ళను పులీకడుగుచే చక్కంగకడిగి కానీనము, చేయపొట్ల, 
గోరో చనము, నువ్వులు, వేంపాకు వీనిని చక్క (నూరి కాళ్ళకు వూయనలయును, 

-ఇక్రిర్రి తిల కాలక చికేత్స, థఆా- 

దహేత్తు తిలకాలకాక * ౧5 

మాసాూంక్ట్స సూర్య కాం తేన తారణ యదివాఒగ్ననా 

తీలకాలకము మాహము అనురోగములను నూర్య కాంతము (నురాకారము)చేగాని 

కూరముచే'గాని నిస్వుచేగాని కాల్చనలయును. 

కర్రి చర్మకీలజకు మలి చి క్రీక్ళ. ఈ 

తద్వదుత్క ఖఫొవీ*ోఆత నే Ea: చర్చ జూ వృణే ౧౪ 
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చర్మక్రీలము జతుమణి అనురోగములను శ క్టముచే చక్క య ఖేదించి వై చెప్పిన 

సృకారము సూసి కాంతాదులచే టహి౦ంపనలయును, 

అర్ర లాంఛనన్య ంగనీలికాచికీక్స. ఈ 

లాంఛనాదిత్ర యే కుర్యా ద్యథాసన్నం సిరావ్యధమ్, 

లేపయేత్తీ రపిస్టైళ్ళ వీ రివృతుత్వరుగంకునై ౧౫ 

లాంఛనము వ్యంగము నీలిక అను వీమాడుకోగములయందును సమిపమునందు౦ 

డు సీరను చేధించి శ&ీరివృక్నయులపట్టలను చిగుళ్లను నూరి లేపనము'చేయ నల మును, 

=ఇప్రుర్రె న్యంగవారలేపములు, 0 

న్యం గెవు చార్జునత్వగ్వా మంజిష్టా వా సవమావ్నీ కొ, 

లేపస్స నవనీతా వా శ్వేతాళశ్వఖురజా మపి. ౧౬ 

వ్యంగరోగములయందు మద్దిపట్టనుగాన మంజిస్టను-గాని నూరి మాత్నీక మను శ్రే 

చెలోకలిపి లేపనము చేయవలయును, లేక తెల్లగుజ్జముయొక్క_ గిల్టలనుకాల్చి యామ 

సీని ఆవువెన్నలోకలిపి లేపనము చేయవలయును. 

రక్ష చందనమం జిష్టాకుస్టరో ధ్ర వ్రియంగవః, 

నటాంక తా మసూరాళ్ళ్చ వంగఘ్నా ముఖకాంతిదాః. ౧౭ 

రక్ష చందనము, నుంజిష్ట్ర చెంగల్వకో సు, లొర్దుగు, సేంకణము, మట్టి చిగుళ్లు, 

చీరుశేనగలు వీనిని చక్క_(గనూరి ముఖమునకు లేపనముచేసిన వ్యంగరోగము హరించుట 

య్-గాక ముఖమున మంచికాంతియుకల్టును. 

ద్వే జీరకే కృష్ణతిలా స్పర్ష పాః పయసా సహా, 
వీస్టోః కుర్వంతి వశ్రేందుమపా స్తవ్యంగ లాంఛనమ్, ౧౮ 

జీలక ల, నల్ల జీఅక జ్ర, సల్లనువ్వులు, ఆవాలు వీనిని సమభాగములుగ గాంచి 

అవుపోలతో నూర్ లేపనముచేసిన ముఖమునందలి వ్యంగరోగములు. నిశ్ళేషముగ 

హరించును, 

మసూరాః శీరపిష్టా వా తీళ్టైూశ్శాల్మలికంటకాః. ౧గా 



కం] ఉశ్తేరస్థానము 8 

సగుడః కోలమజ్ఞా నా శశాస్ఫృక్ తా ద్రకల్కి_తః, 

సప్వాహం మాతులుంగస్థం కస్టం నా వధ్గునాన్వితమ్, ౨౦ 

విస్టా వా ఛాగపయసా సమె దా, వూాసలీ జటా, 

గోరస్థ్రి ముసలీమరాలయు క్షం వా సాజ్యమావీకమ్. ౨౧ 

చిరుసెనగలను వేయించి పొట్టుతీసి ఆవుపాలతో నూరి దొనియం చావు నెయ్యిని 

తేనెను చేర్చి గాని, పదునుగనుండు బూరుగముం స్ల నావుపాలతో జక్క (గ నూరిగౌని, 

పుల్లని రేగుగుజ్జాను కం దేలుర క్షముతోో నూరి ఆందులో తేనెను బెల్లమును చేర్చిగాని, 

ఇెంగల్వకోనమ్టును ఏడుదినములవజకు మాదీఫలములోనుంచి పీదప దానిని చక్క_ నూరి 

తేనెలో కలిపిగాని, బూరుగ వేళ్ళను చుకపాలతోనూరి. యందు తేనె కలిపగొని, ఆవు 

యముకలు బూరుగు వేళ్ళు వీనినినూరి అందు తేనెను ఆను నెయ్యిని కలిపిగాని లేపనము 

చేసిన వ్యంగరోగము నిశ్శేషముగ హరించును. 

=క్రర్రి సవర్ణకరలేపము. అతా 

జం బ్వామపల్లవామస్తు వారిద్రే ద్వే నవే గుడ, 
టా లా ఎవి వో 

వాచి బద ఒర అగ దా రా జా 
లేపస్సవర్హ్మ కృత్చిష్టం స్వర నన చ తిందుకమ్. ._ 99 

చశేడుచిగుళ్లు, మామిడిచిగుళ్లు, పసుప్పు, ద్రూనిపసుపు, కొ తబెలము, "పెరుగు 

మిండ వీనినొకటిగ చేర్చి చక్కూలనూరి లేపనము చేసినను నల్లతుమికి రసమును లేపన 

ము చేసినను ముఖమునకు మంచినర్భము కలుగును, 

శ్రి స్య౦ంగమున కుద్వ్వ _ర్తనమయోగము. ఈ 

ఉత్సలపత్ర్రం త్రగరం ప్రి యంగుకాలీయకం బదరవుజ్ఞా, 

అద కి అ రు ఆద 
ఇదముద్వ_ర్తన వమాస్యం కరోతి శతప తి సంకాశమ్. ౨౨ 

నల్లకలు వరేకులు, గృంథితగరము, హ్రేంకణము మ్యానిపసుప్పు, చేగుపండులోని 

పప్పు వీనిని సమముగ్యగహించి నూరి ముఖమునకు లేపనము చేసిన ముఖమునకు తామర 

సహ్సమునంటి కాంతి కలుగును, 

అత్రి వ్యంగహర త్రైలములు. ధిక 

వభిశేవాపై ? పిస్టైర్ముఖాభ్యంగాయ సొాధయీత్ , 

యథాదోషర్తుకాక్ న్నేహోళా మధుక క్వాథసంయు లై*. ఎర 
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క్రీర్రి అష్టా ంగహృదయము [అ, 
8 

సెజెప్పెన నల్లకలునరేకులు ముదలగునౌహగ మాలను సనుముగ (గృహీంచి కల్క 

ముేసి అతిముధుకముయొక్క.. కహాయములో కలిపి యందులో నువ్వులనూ నెను చ్చి 

ఆయాదోహేనుగుణముగ న్నేహములను పక్యముచేసీ ముఖమున కళ్యంగము జేసికొనిన 

ముషుమునకు మంచి కాంతిక్రలుగును. 

ఎవ్రై(ద్రె సీలికాన్య0గహర లేపనము. ఆ 

యవాక్ సర్షరసం రోధ్రముశీరం చందనం మధు, 

'ఘృుతం గుడం చ గోమూ త్రై సచేదాదర్వి లేపనాత్ ' ౨% 

తదభ్యంగాన్నివాంత్యాశు నీలవికావ్యంగ దూపి కాక్, 

ముఖం కరోతి పద్మాభం పాదా పద్మదళో పనా. ౨౬ 

యనలు, సర్భరసము, లొద్దుగు; వట్టివేరు, చందనము, తేనె నెయ్యి, బెల్లము 

వీనినొక టిగ చ్చే చక్క? నూరి గోమూాత్రేములో కలిపి గరిశెకంటునణికు పాకము 

చేసి దానిచే ముఖమున కభ్యంగము చేసికొనిన సీలికాస్య ంగదూషి కారోగములునిశ్ళేష 

ముగ వారించి ముఖపొదములు తొమురపుస్పుసునంటి కాంతిగలడిగనగును., 

రి నీలికాదులకు కుంకుమాది తలను. ధ్రిఆా 

కుంకు స నలపరా ఏ యలా మయస్ట్యైహ్వాదందనమో, 

న్య గో భధపాదాం స్తరుణా౯ పద్మకం పద్మ కేసరమ్. ౨౭. 

సనీలోత్పలమంజిస్థ.0 పాలికం సలిలాఢశే, 

పకా పాదావశేపేణ లేన వీ పిప్టైళ్చ కార్షి నైః ౨౮ 

లాతైూప_త్తంగ మంజిస్టాయస్టి మధుకకుంకుమైః, 
అజాథ్నీరద్విగుణితం తైలస్య కుడవం పచేత్. జా 

నీలికాపలితవ్యంగవలితిలక దూపి. కాః, 

పొంతి తన్నస్యమభ్య స్తం ముఫోపచయనర్ణకృత్. 30. 

కుంకుమపువ్వు, వట్టి వేరు, కాలీయము (ఆనలా మూనిషసుప్పు, అక్క. , అతిమ 

థురము, చందనము, లేతమట్రైయూనలు, పద్మ్యకము, పద్మ-సరములా, నల్లకలున, మంజి 

స్థ వీనిని దినుసుకొకపలముచొప్వున గ్రహించి ఒక ఆఢక ప్రమాణ ముదకములో వైచి 

షాదావశేషముగ కసాయముకాంచి అందులో అక్కు. న్యత్రంగము(అన(గా ర్యక్షకంద్లన్ల 



కి] ఉతర స్థానము, శీ5్9 

స్ క, ట్ జి ట్ ట్టి ము) మంబిష్ట, ఆతీమధురము, కుంకుమపువ్వు వీనినీ కర పృమూణయు వోప్పూన గ్రరి 

చి కల్యమువేని కలిపీ దారంలో మేకపాలు రెండు కడనహులు, నువ్వులనూనె ఒక 

కుడనము నేర్చి 'తైలపాకవిధిగ పక్యముచేశి చానిచే నస్యము చేయింధుదుండిన నీలిక్క పలి 
తము, న్య ౦గము; ఏలి, తిలకము, దూషికము ఆనుకోగములు హరించుటయే గాక మ్య 

మునకు మిక్కిలి కాంతి యుకలుపను, కాలీ మను ఈ గాక స్తూరివసుపని యం, పర్యశము 

లోజనించిన కృష్ణ చందనమని ము, కొన్నినిఘంటువులయం౦ను కనబడుచున్నది. 

-ఆధిడ్రి న్య౦గ సీల్యాదులకు మంజి హ్టైదితైలము రుయా 

మంజిష్థాశ బరోద్భవస్తువరికాలా మా హారిద్రాద్వయం 

శే పాలీవారతాలకుంకుము గదా గోరోచనా గ రకమ్, 

పత్రం పాండువటస్యచందనయుగం కాలీయకం పారదం 

ప త్తంగం కనకతగ్చిచం కమలజం వీజంతథా శేసరమ్: ఇం 

నిం తుళ్లం పద్నకాదో[ వసాజ్నుం న్య తుల్ణే పద్మ 5 దో వసాజ్య 

మజ్జా శీరంతీరిన్భయౌంబు చాగ్నా, 
వినం కం “౧M ne ర గుద్ధ వ్వ నీల్ళాదినా a 

వశ్రభాయామైందవం వాన్చు ధల. వ్ర 

మంజిస్థ , తెల్లలొద్దుగు, తునరికా (అన6గా తుసరిమన్ను), అక్క, పసుపు, 

మ్రాంిపసుఫు, మణి?ల, వారిదళ ము) కుంకుమపువ్వు; చెంగల్వకోమ్టు, గోరోచనము, 

కావిరాయి, మజ్జిపండుటాకులు, చందనము, ఫీశ చందనము, కాలీయకము,పాదరసము, 

ర కచందనమా, ఉమె, తచెటబు పట, తౌమరవితులు, తామరకేనరములు, మెనము, మెలు 
జాలి 6 కు టు ir Re ద. a 

తు_్తము, పద్మ కాదిగణ ద్ర న్యములు, క్రొవ్వు, నెయ్యి; మజ్జ, పాలు, శ్షీరచ్చడమముల 

(మల్లి జువ్వి రావి మున్నగు వాన్రిపట్టక పౌ యము వీనినన్ఫిటి నొకటి చ్చే పొయిమో (ద 
న్ ౬ 

బెట్టి పాకముచేసి దానిని ముఖమునకులేపనము చేసిన వ్యంగము నీలి ఇంందలగ రోగములు 

శమించి ముఖమునందు చంద్రునికి సమానమైన కాంతికలుగును, 

-కత్రు(గ్రి న్యం గాదులకు నస్వ్య ము, da 

వూర వస్వరసవీ రతోయవిష్టాని నావే, 

గుంటగఅగరాకురసము ఆవుపాలు, మంచినీళ్లు వీని నా కటిన జేర్చి నస్య ము చేయి త 

చిన న్యంగాదిరోగములు శోమించును, 

కర్రీ మ్రుసు ప్తి చికిత్స. (== 

అధ్య మౌ గ ఒళ్ళు రి | 
ప్రసుహ్తై వాతకుస్థో_కృం కుర్యా ద్రవాల చ వభ్నానా, 3 



860 అష్టా ౦ంగవాదయము [అ 

ప్రసు_ప్రీరోనమున వాతకుష్ట్రమునకు జెప్పియుండు చికిక్సలను చేయుటయే "గాక 
|, 1 ఆరోగము నిప్వుచే కాల్చసలయును, 

క్రి ఉతో్కోఠచికిక్స. థయా- 

ఉత్కోశే కఫవితో కం కోళే సర్వం చ కౌన్టీకమ్, 
ఉతో్కఠరోనమున కఫపి_త్తీమునకుం జెప్పియుండు చికిక్సలను, కోఠరోగమున 

కుస్టచికిత్సల నన్నింటిని చేయవలయును, 

ఇది అహ్షైంగహ్భృ బ్రయమునందలి ఉ_త్తరతం త్ర, మను 

ముప్పది రెండసయధ్యా యము ముగి సెను. 

“కుర్ర రహా 



1. ఖో 93] , 

శ్రీరస్తు, . క స్ 

తయసింశా ము. శ్రీయ స్త్రిం ధ్యాయము 

ED CY NN 

జి లారీ ఇ జ ఆన, కుద్రృ రోగ పతి పేధాధ్యాయని హూపణానంతరము గువ్యారోగవిజ్ఞానీయా 

ధ్యాయము చెప్ప యబడుచున్న యది ! = 

గుహ్యరోగ విజ్ఞానీయాధ్యాయ ప్రారంభము, 
హో లు అభ్య a గ సూ. థాత్ గహ్యర్ గనిజ్ఞానం వ్యాఖాాస్యామః, 

ఏతి హా న్మాహురా తే యాదయో మహక్ష యా. 

కుద రోగ పృతిషేధాధ్యాయ నిరాపణానంతరము గుహవ్యూరోగములను తెలియ 

పజచునట్టీ గుహ్యరోగవిజ్ఞానమను నీయధ్య్యాయమును వినరించెదము. 

రి ఈ పదంక్యాదిగు పాదోగములు. థా 

గ్రీవ్ట వాయనివ్భ త్త్స్య సహసా భ జతోఒథ వా 

వోపాధ్యువీ.తసంకీన్ష మలినాణురజఃపథామ్, ౧ 

అన్య యోనిమనిచ్చంతీమగమ్యూం నవస్తూతికామ్, 
దూవి.తం స్పృశతసోయం రతాంశ్వేషఫి నైవ వా. ' 9 

వినర్భయిప.యా తీక్షై౯ ప్ర లేపాదీల్ ప్రయచ్చతః, 

ముస్టీదంతనఖోత్పీడావిపనచ్చు క్ర పాతనై*. 3 

వేగని గ వాదీర్టాతిఖరస్పర్శవిభుట్ట నై, 

దోపూా దుస్ట్రా గతా గుహ్యం త్ర యోావింశతిమా మయాక. ర 

జనయంత్యుపదంశాద్ీ౯ 

స్రీ సంభోగమును బహుకాలమునదలి మరల నకస్మాత్తుగ స్త్రీసంభోగముచేయుట 

వలనను, వాతాదిదోషములచే దుష్టంబుగ సంక్తీర్ణముగ మలినముగ నూక్ముముగనుండు 

రజోమౌర్షముగల స్త్రీని, లేక తనయందిచ్భలేకుండునట్టి స్రీని, లేక తోడబుట్టిన స్త్రీని లేక 

చాలింతరాలిని సంభోగించుటవలనను; బ స్తే మొదలగు చతు హ్పాజ్జం తువులతో సంప 

ర్మమ చేయుటనలనను, సురసాంతమున విషము ఫురుగులు మొదలగువానిచే దూ 

అ.ఉ, 46 



స్ట అస్టాంగవహృదయము (అ, 

అరి ఆపమంధలనణము 9ఆా- 

వీఠకా బహవో దీర్థ్ర దీర్యం లే మధ్యత శ్చ యాః, ౧౨ 
a ఆలస > రి అను అభ సో౭_వమంధథః కఫాసృృగ్భా స్థం వేదనార మహాక్ష వాక్, 

గుహ్యామున నిడుపుగనుండు ననేకపిటకలు జనించును. ఇవి మధ్యమున పగులును, 

ఈ పిటకలు అవమంధమని చెప్పబడును, కఫర క్షయువలన జనించును. ఈరోగమునందు 
నొప్పి గగుర్పాటు కలుగును 

“ఇం కుంఫికాలక్షణము. థయా- 

కుంభికా రక్తవిత్తో జ్ఞా జాంబవాస్థినిధాఒ ళుజా, ౧౩ 
దుష్ట్రములగు ర క్షపి త్తీములవలన ేశేడుగింజలం లేసి యా కారముకలవియు శీభ) 

ముగ జనించునవియు వైన పిటకలు జనించును, ఇది కొంభిక యనంబడును. 

0 యోన్య లజీ అక్ష ణము, ర 

అలజీం మేహవద్విద్యాత్ - 
(వ, వేహరోగములకు6 జెప్పియుండు అతీణములు మేళాంల జీరోనమునకు 

కలిగియుండును 

0 ప త్రమాలక్షణము. రికా 

ఉ తమాం ర కపి తజామ్, 
‘ ఇ re + MRI 0 | — 0 అలాని 

వీటకాం మాషముదాభాం. 
౧ 

పి త్తర క్షములనే మేథ మునందు మినుపగింజవంటి పిటక జనించును, ఇది ఉం_ర్తే 

ము యనంబడును. 

క ప్రిర్రీ పుష్కు_రికాల క్షణము. కుథవా- 

వీటకా పిీటకొచితొ, ౧ర 

వ బసు జ 

ఆ సేకపిటకలతో గూడినదిగ తొమురదుద్దుపంటి యాకారముగలదిగ నుండు పిటి 

కొలు జనించును, ఇది. పుహ్క_రిక యనయిడును, 

శ్రి సంవ్యూఢపీటకాలతీణము, ధీఊఈ 

పాణిభ్యాం భృశసంవ్యూ భే సంప్యూఢవిటకా భవేతో: ఇ 
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అలి య 

చేతులతో మేఢయను మిక్కుటముగ మర్దనము చేయుట నలన మేఢిమునందు 

సీటకజనించును. ఇని సంన్యూఢసిటక యన(బడును. 

(రి మృదితలక్షణము. రికా. 

. <r అనం 

మృదితం మృదిత్రం వ వ్రసంరబ్ధం నాతకోపతః, 

చేతులతో మేఢిమును మర్చించుటనలనను వ్యస్తముచే గట్టిగ కట్టుటవలనను 

వాతము పృకోపించి పీటకను జనింపంజే యును. ఇది మృదిత మన(బడును, 

అరి అ్టీలికాల క్షణము. , అతా 

క్ ర్ 
విషవూ కఠినా భుగ్నా నాయున్య్యా.లికా స్మృతా, ౧౬ 

కొంచెము పొడవుగ కఠినముగ వంకరగనుండు పిటక దుష్టవాతముచే జనించును, 

ఇది అస్ట్రీలిక యనంబడును, 

=ఇప్రర్రె నివ్ఫ త్తీలక్షణము. థయో- 

చీ ( - 
ఏమర్గ నాదిదు సేన వాయునా చర్మ మేఢ/జమ్, 

నివర్తతే సరుగ్దావాం క్యచిత్సాకం చ గచ్చతి, ౧౭ 

విండితం గ్రథితం చర్మ తత్స )ల౦ బవమధోమ సోః, 

నివృ_త్తసంజ్ఞం సక ఫం కండూకాఠిన్వవత్తుత్త్ . ౧౮ 

మేఢ్రమును పిసుకుటవలన వాతము ప్రకోపించి 'మేఢ్ళిమునకు హైభౌగమునందలీ 

చర్మమును నివ ర్తింపంజేసి వుంట తాపము వీనిని కలుగచేయును. దానియం దొకానొక 

పుడు అగృమున (వృణము జనించును. మణికి (క్రిందచర్మము వ్రేలాడుచు నుంటగ 

నగును. ఆమేఢథము కఫము, దురద, కాఠిన్యము ఫీనితో ౧సాడియుండును. దీనికి నిషృ_ర్త 

మని పేరు. 

=దైర్రి అనపాొటికాలతుణము. థిఆా- 

జగ అధ 

దురూఢం స్ఫుటితం చర్మ నిర్చి ఫ్టమవపాటికా, 

'వేఢ్యముయొక్క_ మైచర్మము దుస్ట్రవాతమాచే సక్షిలి కడుకష్టముచే శ మీంచును। 

ఇది అసపాటిక యన(బడును, 

గ్రే నిరద్ధమణీ లక్షణము. ల 

వాలేన దూవీతం చర్మ్శమణా స కం రుణద్ధి చేత్, = ౧౫ 
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ప్రోతో మూత్రం తతో ౬ భ్యేతి మందథారమ వేదనమ్, 

మశేర్వ కాసరోధళ్చ సనిరుద్ధమణి ర్షదః, 9 

వాతముచే దూషింపబడినచర్మనము మణి నోందంటుకొ ని స్రోశస్సును (మూతే 

మువెడలు ద్యారమును) ఆడ్డగించును, ఆందువలన మ్యూక్స్క ముషద్ర సరహీతముగ స్వళ, 

ముగవెడలును. మణికి వికాసము కలుగకుండును. దీనికి రుద్ద కుణి యినిపేరు, 

ఇద్ర గృథితలక్షణము. ఈ 

రా తయో లింగం శూకై_రివాకీర్ల 0౦ గ థితాఖ్యం క ఫోద్భవమ్, 

కఫమునలన మేఢిమునందు ముంగ్గుగుచ్చుకొ ని యుండునటుల 'ాధకలుగున 

ఇది గృథితే మనయబుడును, 

ప్రుర్రి స్నర్శ్భహోనిల క్షణము. ఈ 

శూూకదూవితీరకోత్లా స్పర్శ్మహోని_స్రదాహ్వాయా, ౨ 
Cy — 0 

మేఢ్ళిమున ందు రక్తము ఘాక్రముచే దూషింపంబడుట నలశ స్పర్శజ్ఞానము లేక 

డును. దీనికి స్పర్శవహాని యనిసేరు. 

0 గువ్యూశత పోనకలతే.ణము. థియో 

ల్ ఉలి మట శ ద్రైరణుము ఖై ర్యత్తు మువానం సర్వతీశ్చితమ్, 

వాతశోణితకోపేన తం విద్యాచ్చతపోనకమ్: 3 

వాతర క్ష పృకేపములనలన మేఢమునకు నల్ముపక్క లయందు నూకు 

మే ఖముగల యేక ద్యారములు జసించును. ఇది శతపోనక డోగమని తెలిసికొనవలయు 

శ్రి త్వ కాక అతు ణము. థఆా- 

విత్తాస్ఫృగ్భా వం త్వచః పాకః త్వక్చాకో జ్వరదావాపాక్ , | 

పి త్సీర క్షములవలన జ్వరము సర్వాంగతాపము ఏనితో గనాడియుండు (న, 
—ద ఆవి 

లో 

"మేడఢ్రచర్మమునకు సెభాగముగ జనించును, ఇది త్వ క్వాక రోగ మనంబడును, 

అరి మాంసపాకలవణము. ల్రితా- 

వాం స్పాకస్పర్వజస్సర్వ వేదనో మాంసనొతనః, 

సన్నిపొతమువలన మాంసపాకమను రోగముజనించును. ఇది మిక్కీ లియుప దః 

తోంగాడినదై త్రిదోమకులకును జెప్పిన పోటు, నుంట, చురద మొదలగు బాధల 
గూడి మేఢిమంతయు పండై మేథిమునంధలి మాంసము నూడునటుల జేయును, 
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అరి రకార్చుదలతణము. ర్రిఆా- 

సరాగై రనీతై స్పోోమైః వీటకాభ్సిళ్ళ వీడిళమ్, 
మేహానం వేదనాక్కోగ్రా, స్త స్థం విద్బాదసృగర్బుదమ్. ౨౮ 

కొంచమెజ్ల్డగ నల్ల నుండు సోళ్చోటుకపు లచేతను ఓటకల చేతను మేఢ్డ్నము కీ డింప 

బడును. దీనియందు దాగుణమైెన శ్యా షమైై పోటు నొప్పి మున్నగుబాధలు కలుగును. 

దీనిని రకార్చుదవని తెలిసీ క్రొ నవల యను, 

కపి మూంసార్చు దలకు ణము. భీ 

మాంసార్నుదం ప్రాగుదికం విద్రధిశ్చ తి దోవజః, 
గ గృంథ్యాదిరోగవిజా సీయా ధ్యాయమునందు మాంసార్బుదలక్షణము ముందు జెప్ప 

బడియున్ఫృది. ఆలకుణముల బట్టియే మేఢిమున జనించు మాంసార్భుణమును నిక్షయించు 

నది, ఇది సన్ని పాతమువలనజనించును. మేఢివి ద ధిరోగము త్రిదోషములవలన జనిం 

చును. దీనిలక్షోణము విద ద్రుధ్యాది విజ్ఞానీయమున ముంచే ఇెప్పంబడినది. 

(ప్రి తీల కొలకలకుణము, ధయో- 

కృృళ్వాని భూత్వా మాంసాని విశీర్యం లే సమంతతః. ౨ 

పక్వాని సన్ని పా తేన తాన్విద్యా త్తీలకాలకాక్, 
మేథ్రమునండలి మాంసము నల్లగనె సన్నిపాతదోషముచే పాకమునుజెంది నలు 

పృక్కల నూడిపడును. దీనిని తిలశాలకరోగమని తెలిసి కొనదలయును. 

సాధ్య గువ్యారోగములు rr 

మాంసోన్థ మర్ష దం పాకం విద్రధిం తీిలకాలకొక౯ , ౨౬ 

చతురో వర్ణయే చేసాం ేషూక్ శీఘ9ముపాచశేత్ , 
మై చెప్పినరోగములలో మాంసార్చుదము మాంసపాకము వి దృధితిలకాలకము 

అను నాల్జురోగములు ఆసౌాభ్యంబులసటువలన చికిత్సయందు పర్టింపందగినవి. తక్కిన 

పదునారు రోగములకు కీధథు్మిముగ చికిత్స చేయ నల యును, 

-ఆర్ర యోనిరోగసం కొక. థియా- 

వింశతిర్వ్యాపదో యోచేర్ణాయం తే దుష్టభోజనాత్ . _౨౭ 
పీతములు కాని యాహారముల భుజించుటవలన స్త్రీ అలయోనియందు రోగములు 

జనించును. ఇవి యోపత్తులనంుడును. ఆయ్యవి యిరువది భేడ ములు కల్లియుండును. 
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ఫ్ర వాతకీలవీణము. థయా- 

విప్రమస్థాంఒ.గశయన భృశమైథున సేవనై కి 
ఇల్లీ నీ (2) క] దుస్టా_ర్తవాదపద్రనై వీ సబదో సురా "జ వతః, ౨౮ 

యోనా (క్రుస్థాఒనిలః కుర్యా ద్రుకొ దాయామసు ప్పతాః, 

వీవీలికాస్ఫప్తివిన స్తంభం కర్క_శ తాం స్వనమ్. ౨౯ 

"ఫినిలారుణకృ స్తాల్పతనురూ మో _రవస్కుతిమ్, 

నస్రంసం వంతణ పారా పదా న్వథాం గుల్మం క్రమేణ చ, 9౦ 

"తాం స్తాంళ్ళ స్వా గదాొకా వ్యాపద్యాతికీ నామ సా స్మృతా, 

మిట్టపల్ల ములయం౦దు పరుంశుట,ఆనయనములను వ్యగ్య _స్తముగనుంచుకొ ని వరుం 

డుట, అధికముగ మెధునము'చేయుట, బుతుర క్తము వాతాదులచే చెడుట, జన్మకు కార 
ఇ మైనభీజము దుష్ట్రమగుట, ఇవి మొదలగు కారణములచే వాతము పృకోపించి యోని 

యందు నొప్పి పోట్లు ఆయానువాతము సు_ప్పత; ఏములు పాకులాడునటు లురిడుట్క 

యోనియందు_స్టబ్బక్వము కాఠిన్యము ళబ్దముకలుగుట, నురుగుతో (హాడినదిగ యొల్హిన 

నల్లగ స్టల్పముగ శోణితము సృవించుట, గెజ్జలు పార్శ్వయలు జారుట, విశేషముగ నొ 
ప్పిక్రలుగుట, గుల్మము ఆ'నేకవిధరోగములు ఇవి (క్రమముగ నానాటజనించుట) యా 

లక్షణములు వాతక్రీరోగమునకు కలిగియుండును, 

అరి అతిచరణాలక్న్షణము. ధియా 

సె వాతిచరణా శోఫసంయుక్తా ౭_లివృ వాయతేః, కిం 
అధికముగ మెధునము చేయుటవలన మైవాతకీరోగమునందు వాపుకలుగును. ఇది 

అతిచరణ యనంబడును. 

-శఫ్రు(ర్రె ప్రా కృరణాలక్షణము, అతా 

మైథునాదతి బాలాయాః పృష్ట జంపఫోరు వంవతణమ్, 

రుజ౯ా సందూపయేద్యోనిం వాయుః ప్రాక్చరళణోతి సా. 9౨ 

జాల గానుండు స్తీ బుతు మతి కాకమునుపు మైధునముచేయుటనలన వాతము ప్ర, 

కోపించి వీపు పిక్కలు తొడలు గజ్జలు వీనిని బాధింపుదు యోనిని దుష్టముగ జేయును. 

ఇది ప్రాక్చరణయను రోగమనంబడును, 

పరి ఉఊదాన్భతౌలక్నుణము, అటా 

. వేగోడావ_ర్తృనాద్యోనిం ప్రవీడయతి మూారుతేః, 
సేనిలం రజః కృచ్ళా /దుదావృ త్తం విముంచతి. 33 



కస్త) ఉత్తర స్థాన ము, 869 

వయం వ్యాపదుదాన్ఫ త. 

కోతిత వేగము నడ్డగించుట చే వాతము యోనిని మిస్కటముగ పీడించును. అందు 

వలన నాయోనియందుండి రజన్సు నుగుగుతో గూడి కడుకష్టమతో విడలును. ఇది 

ఉ దొవృ_ర్సీరోగ మన(బడును, 

కసీ జాతమ్నే లక్షణము, (mn 

జాతీఘ్నీ తు యదానిల% 

జూతం జాతం సుతం వాంతి రావ్యూద్దుసా _రృవోద్భవమ్. 3౪ 

వాతాదులచే దుష్టముగ నున్న యార్హవముచే బుట్టిన శిశువును పృకుపిత మైన 

వాతము తనయందలి రూకుసణముచే చంపును. ఇ తెరం'స పుట్టిన శిశువుల నెల్ల చంపు 

చుండును. ఈవ్యాధి జాూతీఘ్స్రీ (శిశువుల జంపునది) యన(బడును. 

కెర్రీ అంతర్ముఖలక్ష ణము. రి 

అశ్యాశితాయా విషమం స్థితాయాస్సుర శే మరుత్ , 

అశ్నేనోత్సీడితో యోనేః స్థితః ప్రోతసి వక్రయేత్. 3 
సాస్థిమాంసం ముఖం తీ వరుజమంతర్శ్ముఖీతి సా, 
అధికముగ నన్నమును భుజించినదిగ మిట్టపల్లమునందు పరుండునదిగ నుండు 

. బక 9 న్రీకీ మెథునకాలమున వాశేము అన్నముతో. గూడి యోనియందలి స్రోతస్సును జేరి 

యాయోనిముఖమును మిక్కిలి యుషద వము కలదిగను వంకరగను జేయును. ఇది అంత 
లీ 

ర్ముఖియన(బడును, 

తరి సూ-చీముఖీలత ణము, ధితా 

వాతీలాహోర సేవిన్యాం జనన్యాం కువీతో2.నిలః, ఏక 

న్ చీము శ్రీయా యోనిమణుద్వారాం కుర్యాత్సూ ఖీతి సా, 

వాత పృకోపకరమైన యావహోరములను తల్లి భుజించినయెడల వాతీనూ ప్రో 
రీ ల శే | 

పించి గర్భములో నుండు స్తీ శికువుయుక్క_ యోనిద్వారమును నూక్షుముగ జేయును 

ఇది నూవీయుఖీరోగ మనంబడును, 

అధి సుప్కా ఖభ్యాలమణము. తా 

"వీగరోభాదృతౌ వాయుష్టష్టో విణ్మూ త్రసం గ హమ్. 5౭ 

కరోతి యోాచేశ్నోషం చ శుష్కాఖ్యా సాఒతివేదనా, 

అంట, 47 



8 70 అష్టాంసగవ్భ్యాదయము (అ, 

బుతు కాలమున మలమాూ త్మ బేనముల నడ్గగించుటవలన నాతము దుస్ట్రంబై మల 

మూ తముల నడ్డగంచి యోనిని కుష్కించునటులం జేయును. ఇది శున్సుతోగ మనం 
బడును. మిక్కిలి నొప్పితోం గాఢియుండును. 

-ుర్రి వొమినీలతృణము. ధియా 

పడహాత్స ప్తరాతాద్వా శుక్రం గర్భాశయాన నరుత్, రగా 
నమేత్సేరుజ్నీ రుజో వా యస్వాస్సా నామినీ మతా, 

దుష్ట్రవాతము బుకు స్నానమునకు పిదస ఆరు ఏడుదినములలో మరల స్త్రీ గర్భా 
[1 కయమునుండి నొక్సితోలగాని నొ స్పిలేకగాని కుక్రుమును. వెడలింపం జేయును... ఇది 

వామిని యని ని ఇెప్పయిడును. 

వయా వ క. 

స్రీ హండలక్ష ణము. థియో 

యోనా వాతోపతప్తాయాం స్ర్రీగశ్ళే బీజదోషతః. కా 
న రీ రకసంజానుభ నృద్యవిణ్ఞ_స్త సనీ చ స్వాన్ష ండసం? జ్ఞునుప కమా, 

యోని చాతమువే క వడింపయటడియుం డు సమయమున స్రీ పురుషు పస౦పర్క_మ్ము సేప్టీ 

ఆరదునలన గర్భము ధరించిన వీజదోషమువలన నాగగ్భము లోనుండి జనించిన స్ర్రీసంతా 

నము స్తనములు లేనిదిగ పురుషుని చ్వేసించునట్లి (సంభోగమునం దిభృలేని స్వభౌవము 
గలదిగనగును. ఇది పషండతోగమనయి డును. అసాధ్యము. 

తరి పముహాయోానిలక్షీణము. 

దుస్టో విష్టభ్య యోన్నాస్య 20 కష్యకోష్టం + చ మారుతః. రోం 

కురుతే వినృతాం స్ప సృన్వాం వాతకీమివ దః 8ఇ0తామ్, 

ఉత్సన్న మాంసాం మాష సాుర్మహాయోనిం మహారుజూమ్. ఈం 

నాతము దుష్టంబె యోనిముఖయును గగ్భకోష్ట్రమును జేరి యాయోని ముఖము 

. "తెజవయడినదిన జారినదిగ వాతికీరోగమునలె మిక్కిలి యుప ద వములతో గహాడినదిగ 

మాంసము బైటికినచ్చి యుండునదిగ జే మును, ఇది మవోయోని .మనయుడును. 

యథాసై ర్టాహపశవైర్చప్టం వి త్రం యోనిముపా,శ్తమ్,; 
మాంంయీ(య 2. De 

కరోతి డదాహషపాకోపాం ప్ర పూతిగంధజ్వరాన్వి తామ' ర 

ఛృకో స్ట్రభాయం నీల ఆా సితావామ్, 

సా వ్యాపతే స త్రిక 



క్షం 
ar 

ఉత్తర స్థాన ము, gt 
మో నిదొనా ధ్యాయము లో ఇచెస్పియుండు పి చత్తప పృకోవకారణముల వై దుష 

పీ త్రేము యోని యందు జేరి తాపము, పాకము, వుంట, సక రధము, జ్వరము వనన 
కలుగజేసి మిక్కి శ్ యుష్ణృమ గ ఆధిక ముగ ఫోన నగ రథము గలదిగ నలగ పసుపుఇతజ్ష్హ ముగా 

కొంచెము తెల్లగనుండు ఆ_్షననునుర క్షమును యోనియందుండి ప్రవింపంేయునాో ఇదె 
చె తిక్రీయనంబడును. 
మూ ఎని 

అరి ర క్రయోనిలకుణను. థఆయా- 

రక్త యోన్యాఖ్యాసృగతి.స్రు, తేః. ౮౪౩3 
యూానియంనుండి ర ్ పామధికముగ సవించిన నడి ర కయోని వ స క్త రశినమన ౬ 

బడును. ' | 

కష్లో౭ భిప్యుందిభిః (కు, కద్ధ్గః కుర్యాద్యోనిమ వేదనామ్, 

నీక్రలాం కండులాం పొందువిచ్చిలాం తద్విధ (స్రుతిమ్- రో 

సాన్యా వన్హైమ్మికీ. 

కష వ్రృకోపకారణములవే శేష్మము ప్ర పకోపించి యోని నుప ద,వపరకపా తము గస 

సీకలముగ దురదతో6 గూడినదిగ తెలగ జిగటగ నుండు సా నముతో గాహా డిని 

జేయును. ఇది స్లెసష్మికి యనయుడును, 

= లోహితమయాలమవణను. రితూ 

వాతి తాభ్యాం మీయతే రజః, 

సదాహకార్శ్యవై వరి న్ యస్యాం సా తోహితకతూ. రా 

దుష్టవాతపి క్తేములచే రజస్సు తయించి యోూనియందు మంట కార్మ నమూ వికార 

పర్థము కలుగును. ఇది లోహితక్షయ వునయబడుమ. 

క్ట ప్ర పరిపుతొల మణము, OE 
cn 

వీ తీలాయా నృసంవాసె. తనథూడ్రారధారణాత్ , 

వి తయు కేన మగుతా యోనిర్భనతీ దూవీ.తా, 

కగూనా స్పర్శాసప జో సా ర్తిర్నీ లవీతా స స వాహిని, 

న సకున్నిగురు త్వాతసారాజరోచక శారిశీ ద 
Cn 



అమహైాంగవహృనయము [6 

శో ,శివంయ ణరుకాడేదజ్వరకృత్సా పరిప్లుతా, 
సతాధిక్యముతో 6 గసాడియయుండు సీకి పురపసం యోగమువలనను దగును శే 

ఫ్రును ఆక్జాగించుటనలనను సాత ము పి త్రముతోగూడి యోనిని వెజచును. 'దానివల యోని యూుచ్చినదిగ స్పర్శను సహాంచకుండునదిగ నొప్పితో౬ గూడినదిగ నలగ పసు: 
పర్టముగనుండు ర _క్షమును స్కువింపంజేయునదిగ నగును. మటీయు నా స్రీ 8 పొ తికడు: 
నందును కిడుపునందును గురుత్వ ము అతిసారము ఆరోచకము పిక్క_లయందును గజ 
యందును పోట్లు శరాలజ్యరము ఇవి కలుగును. ఇది పరిపుతౌరోగ మనంబడును, ॥ 

mC) ఉపప్లుతాలతణము. లతా 
వాత శ్లేష్మా వయయవ్యాప్తా శ్వేతవిచ్చిల వాహినీ. ర 
ఆపస్తుతా స్మృతా యోనిః. 

శ్రీయోని వాత శేహ్మరోగములచే పీడింపంబడి తెల్లగ జినటగనుండు సొ వవ 
తోగూడినదిగ నాను. ఇది ఊపప్పు కౌయని చెప్పబడును. 

“ర విప్ణుతాలకుణమూ. ee 

విస్లు తాఖ్యా తభావనాత్ శ 
సంజూతజంతుః కండజూలా క ౦డ్వాచాతిరతి ప్రి యా, రో 

యోనిని చక్కు. కడగకండుటవలన దానియందు (క్రీములుజనించి విశేషము; 
దురదను కలుగజేయును. అందుచే నక స్మోత్తునగ పురుషసంభోగమునం దధికముగ నిచ , 

గ బొడమును, ఇది విఫ్తుతమనంబడును. 

DE కర్థినిలత ణము, రితూ. 

అకాలవాహానాదాషయు శే ఎప్మర _కృవిమూర్భితః, 
కర్ణి కాం జనయుదో్య నా రజియార్షనిరోధినీమ్, %C 
సా క ర్ట నీ= ' 

బుతు కాలమునకం కు నితరమెనకాలమున రజస్సు (స్కవించుటవలన వాతన్న 
సృకోసించి కఫర_క్షములతో ౧సాడి యోనియందు రబోమారము నడగించునటి క రిక్షన ల —0 

౧ యి లు వం 

కలుగజేయును. ఇదికర్ణిని యనఇబడును. 

“ర సాన్నిపాతికీ లక్షణము, de 

శ్రీ బిడ్డో మైర్యోనిర్గర్భాశయా శ్రి కః, 
అఆమయథాసోర్ట్రప ద్ర వర్ చా_ర్వాస్టపత్సా సాన్ని పాతికీ, నగ 
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(త్రీదోషములు పృకోోపించి అవి యోని గర్భాశయము ఏనినిజేరి ఆచీకోు జవ 
ములను ంయేయున లక సాన్నిపాతిక్సీ యనిేరు. sa) 

9కి యానిగదా నారీ మైళ్ళుక్రం న ప్రతీచ్చతి, 
తత్రో గర్భం న గృహ్లోతి రోగారశ్నా పోతి దోరుణాకా, 

అస్ఫర్ట రార్మోగుల్నా దీనా బాధాశ్చానిలాదిఖిః. వై అ 

రోగములచే యోని కుకృమును గృహీంచక గర్భమును ధరించకయుం డకును. 
దారుణములగు ఆస్ఫగ్గరాది రోగములును వాకపి_క్లే కఫజనితములై న నానావిధోజు ద్రవ 
ములును స్రీలకు గలుగును. ఆట్టియోనిరోగములు విశదముగ చెప్పయడినవి, 

ఇది అహ్లైంగహృదయమునందలి ఉ రతం త్ర, మను 

ముస్పదిమాడవయ ధ్యాయము ముగిసెను. 

ఫ్రీ ప్రమ + 



న. ప్ 

[అః 

th 
sol సా 

అన, గు హ్యరోగ విజ్ఞానీయాధ్యాయ నిగాపణా నంతరము వానిచికిత్సల దెలుపు 

సహ్యరోగ ప, ప తిపేధా ధ్యాయము చెప్పంబడుదున్న న్న్హృయాది?___ 

గుహ్యరోగ ప్ర సత పాధాధ్యాయ ప్రా పాళంభము, 

సూ, అథాతో గుహ్యురోగ ప్ర తిచ్చేధ 0 వ్యాఖ్యాన్యామః, 

ఇతి వా స్మాహురా.ల్రేయాదళో మహార్ష యః. 
గువ్యారోగ విజ్ఞానీయా ధ్యా య నిరూపకానం౦తేరము గువ్యారోగచి కిత్సలను నిభూ 

పించునట్టి గువ్యారోగ పృతిపేధమను నీయధ్యాయమును వినరించెదము. 

-అ౮ ఉపదంళరోగచికిక్స. అఆ 

మేఢమభ్యే సిరాం విభ్యేదుపదంశే నవోల్ధి లే, 

న్లీతాం కుర్యాత్మి)యాం శుద్ధిం నిశేశేణ విశేష త్ర ౧ 
తిలకల్క_ఘృుతతె ద్రెర్రేహః పే తు వాటి లే, 

ఉపదం౦కరోగము జనించిన తోడనే మేఢిమధ్యమునందలి సీరను చేధించవల 
యును. చల్లగనుండు లేపనేకములను చేయించవలయును. పలుమాటు విశేచనముల కొసం 

గవలయును. రోగము పక్వ మైయుండిన దానిని ఛేదించి తెలికసిండి, నెయ్యి, తేనె వీనిని 
నూరి లేపనము చేయించ వలయును, 

అం ఉపదంళరోగమునకు కషాయ తైలములు, ధ్రిఖ్రు 

జం బ్వామ,సు మనోనీప శే సరత కాంబోజకాంకురా౯ా, ఆ 
సల లకీ బదరీ నల్వపలాశకినికో దృ నా: 

త్వచః తీరి ద్రుమాణాం చ త్రిఫలాం చ జలే పేక్. 
స క్వాథః మోౌళనం; "తేన పక్వం తైలం చ రోపణష్, 

ప 
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చీరేడు, మామిడీ, జూజి, కడిమి, 'తెల్లగింకున వీనిచిగుళ్ళను, అందుగు, రేస, 

మారేడు, మోదుగు, నెమ్మి, త్నీరినృతుములు వీనిపట్టలను, | తిఫలయులను సమభెగము 

లుగ గృహించి యుదకములో వైచి చక్కగ కహెయము కాంచి దానిచే మేఢి 

చవణమును పఎంమారు కొడుగనలయును. మ వీయు వెకపౌయము లో నువ్వులనూ నెను చేర్చి 

తెలపొకవిధిన పొకముచేసి చరిమిన నుపదంకో సృణయు శమించును, 

=ఇప్రుర్రీ ఊపదంక వణ వారలేపసము. రీఆా 

తున రికలోశెలామనోహష్టులరసా రజనే 9, ల 
థై ౦ =) ! ఏ 

_హాశేణుపుస్పుకానీససౌర్వ్వా )ంనణో_త్రమైః, 
గ న్్ ల శౌ అప oa పక రి చేపః మదయ స్పూత్మకు ౦క వ్రణాపహ ఏరి 

మెలుతు త్తమ, 'కావిరాయి, లొస్టున, ఏలకులు, మణిశిల, హారిధళ ము, రసాంజ 

నము, శేణుకలు, పుష్పుకానీసము, సౌర్వా్టీి (అనలా తునరిమన్ను), సైంధవలవణము 

వీనిని సముభాగముగ గృహించి చక్కంంగనూరి తేనెలో కలిపి లేపనముచేసిన నుపద౦ళ 

రోగము శమించును. 

కపాలే త్రిఫలా దగ్గా సు తారోపణం పరమ్, 

త్రీఫలములను సమఫొగ ములుగ గృహీంచి కుండపెంకులో వైచి కాల్చి డెనిని 

తే నెలో కలిపి లేపనము చేసిన నుపదంళ పృణము మానును, 

. అరి వాత జూద్యుపదంళ చికిత్స, dae 

భ్ 

సామాన్యం సాధనమిదం ప్రతిదోవం తు శోఫనత్. ౬ 

చెచిప్పిన చికిత్స లుపదంళరోగము అన్నింటికీని సామాన్య ముగ చెప్పబడినవి, 

వాతజాద్యుపదంళ రోగములయందు వాఠజకో ఫలకు చెప్పియుంశు చికిత్సలను చేయ 

వలయును, | ' 

అర ఉపదంశపాకనిషేధము. రితా- 

న చ యాతి యథా పాకం ప్రయ లేత తథా భృశమ్, 

పక ( వ అకా. త్ల రి 
పకై_ (స్సాషయుసిరామా మై పాయో నళ్ళతి పూ ధ్వజ ౭ 

ఉఊపదంో నృణము పాకమును జెండకుండునటుల మిగల జూగరూకతతో చికిత్స 

జేయనలెను: ఆ సృణము పాక్ర్షమును జెందినచో సరములు, సిరలు మాంసములు ఇవి 

పుండై మేథిము-నశించును. .... .- ౭౭౫. 
4 
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పరి మేధాంిరృక్సి కీ, ధతా- 

అర్భసాం ఛిన్నదగ్ధానాం క్రియా "కార్యో పదంశవత్, 
మేభార్శస్సులను ఛేదించి కూరాదులతో కాల్చి యువదంళశరోగమునకు జెప్పి 

యుండునటుల చికిత్స చేయ నలెను, 

శ్రి సర్ష పికాచికిళ్ళ, రతా 

స్య పాలిఖతాస్సూ న్షై కపాయెరవచూర్ల యేల్. ౮ా 
లే గేవాభ్యుంజనం తైలం సాధయేద్వ )ణరోపణమ్, 

స్య పికయను గవ్యాతోగమయును క శ్రమువే ఛేదించి నగరుగనుండు చీళేడు మొద 
లగువానిపట్టలను సన్నగ చూర్ణము. చేసి నృణమువై చేయవలయును. మలీయు వె 
చేకేడు మొదలగు వానిపట్టల కహియమయుతో బక్వము చేయ (బడిన -తెలముచే నభ్య౦జనము 

వేయించిన (గణము శమించును. 

“కప్రిర్రి ఆనమంథచికిత్స. థయా-- 

శ్రీయేయమవమంభేఒవీ రక్తం స్రావం తథోభయోాః ౯ 
యెచిశీతశ్సను అవమంథమను గువ్యూరోగమునందును చేయించవలయును. స 

వమంధథరోగమయులయంధు ర క్ష్రమోతణము చేయించవలయును. 

ఇధి కుంఫ్కాచికిత్స, వయా 

కుంభికాయాం వారేద్ర క్షం పక్వాయాం శోధికేవ్ర తే, 
తిందుక తి ఫలారో భ్రె న్రప్టస్టైలం చ రోపణమ్. ౧౦ 

కుంశ్ళిక యను గువ్యారోగమున ర_క్షమోక్షణము చేయించవలయును, వెరోగము 
పక్వమై యుండిన దానిని చక్క. కడిగి నల్లతు మికి, (తి ఫలములు, లొొద్దుప వీనిని 
నూరి లేపనము చేయవలయును. మతీయు మెనల్లతుమికీ మొదలగు వానితో బకరము 
చేయంబడిశ 3 అమును చరిమిన పిణము శమించును. 

తరి అలబీచికీక్స, ధితా-- 

అలజ్యాం (స్తుతరకాయామయమేన శ్రీయా క్రమః, 
ఆలజీరోగమునందు ర క్షమోక్షణము చేయించి వెచికిత్సలనే చేయవలయును, 

“తెరి ఊఉ _క్తేమాచికిక్స, 0m 

ఉ_త్తమాఖ్యాం తు విటికాం సంభిద్య బడిశోద్ధృతామ్. ౧౧ 
కలై ళ్చూన్లైః కపాయాణాం మె ద్రయు క్షైరుపాచ శేత్ 

వీకా 
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ఉ రమాంకును పీటకను ముచే ఇ క మెత్త బడిశమను  నాయుధముచే పెకెత్తి చక్క ౫ ఇక్ ఇంచు 

వగరు రనముగల ద న్యములయొక్క_. చూర్ణములలో తేనెనువేరు. దానిచే గ కం ఫు తేజును 
లను ఖేయించపఖయును, 

ఇథి పుష్క. రన్యూథచికిత్స. థా 

శ్రమః వి_త్తవిసర్చ్పో కః ఫుష్కరవ్యూఢ యో ర్రితు, ల-౨౨ 
పుస్కు_రికము, సంవ్యూఢము ఆను నీరోగముఅయందు పి త్రవిస్పతరో వు రక ౬ 

జెప్పియుండు చికిక్సలను చేయ నలయును, 

రి త్వ క్చాకచికిళ్స. అయా 

త్వక్సాే స్పర్శహాన్యాం చ సేచయీత్ = 

త్వ కాకము స్పర్శవోని ఆను రోగములయందు నేచనమును చేయించ ఐల 3రంంనూం 

అరి నృదిరచికిక్స, రజా 

మృదితం పునః, 

బల్మాలై లేన కోస్టేన మధురై శ్చోపనాహయేత్ . లా 

మృదితమను లింగరోగమునందు నింక శెప్పయబోయెడు బలాతెలమును కాంచె 

ముష్ణముగ లేపనముచేసి మధుర దృవ్యకల్క_ ముతో కూడినదిగ నుఖోష్ణముగ ఇమృుతనకోా 

థముగ నుండు నుపనావామును (కట్టుగట్టుటను) చేయించ వలయును, 

అరి అప్టీ లికాచికిత్స. be 

అస్టలికాం హృ తే రే శ్లేష్మ గృంథినదాచశేత్, 

అస్టీలికారోగమున ర_క్షత్షణము చేయింది శేష్మ గ్కంథికోగమునకు౬ “జామి ఆదంం6 

డునటుల చికిక్స చేయవలయాను. 

తరి నిస్ఫ రృచికీత్స. రత 

నిస్భ_గ్లం సర్పిపషాభస్టిజ్య స్వేడయితో్టపనావాయేత్ . రార 

త్రీరాత్రం పంచగాత్రం వా సున్ని గె శ్ళాల్వలాదిభి!, 

ల అగ ము 
స్వేదయిత్వా తతో భూయస్సి్నిస్ధం చర్మసమానయెత లా 

మణిం ప్రవీడ్య శణకై ః ప్రవిస్టే చోపనాహానమ్, . — 

మణొ పునః పునస్సిగ్గం భోజనం చాత్ర కస్య తే, ఏ౬. 

అండ. 48 



878 అస్టా౦గవాదయము (అ 

విన్భ శ్రమను పేరుగల లింగరోగమునందు మేథ యునకు చీతినిపూసీ స్వేదకర్మను 

చేయించి మూండు, లేక అయిగు దినములనజకు స్పీగ్గముగనుండు శాల్వలాదులచే 

నుపనావా స్వేదమును చేయించి మరల సామాన్య ముగ స్యేదః కరృనొన్న నృథవ్వసండు 

మేశ్మిచర్మము ళో. మేఢిచుతే? మెల్లన ప్ప వేశింపంజేసి, అది వక్క వృవేశించి 

యుం కునప్పుడు ఊపనాహమేదయును మాటు చేంపంప్ “భృుతాదిస్నే వూసపాతముగ 

సాహోరనును భుళింపం జేయ నల యును, .. 

ప్ర అవపాటీచికిత్స ధిత 

అయమేవ ప్ర ప్రయోజ్బున్నా ్రదవపాట్యామవి _ క మః, 

అవషాటికయను లింగరోగమునందు ఇ ఫై నిళ్భ శ్రీ కలింగ రోగ మునకు వెప్పియుండు 

నటుల చికిత్సలను చేయ పల యును, 

శవ నిరుద్ధమణి చికిత్స. de 

నొడీ ముభయలతోోద్వారాం నిరు్దే జతునా సృతామ్. ౧౭ 

న్నే ఊకాం సో త్ర్సి న్యస్య నంచేక్ ₹ న్నేహో శృలాపమాకి, 

. ba వస్ స్థూలతీరాం తస్య నాొడీం వివర్ధయీత్ = ౧౮ 

“పోత చ్వారమనిన్థై తు విద్యా శస్తేణ పాటయేత్, 

శవం వ్హయన్థంజ్యాక్సద్యః క్షశవిధిం త్శ్రః. లన 

నిరుద్దముణి యను చీర అ చేఢ్మరోగమునంగునిరు ప్రక్కల యందు జ్యోరము యల 

గొట్రమునకు క్ళునుబూకి చేతి తోతడీవి దానిని సే హవి" స్యధ్యాయములో జెప్పియయుం 

డు ప్రకారము మేఢ వ్వారములో శునిచి వాతహారములై న బలాతెలయు మొదలగు వాని 

నాగొట్టములోపోసి శీచనము చేయుచుండవల మును. ఇటుల మూండుందినములు చేసీ 

యాగో " ట్రమునుకీసి జీసి దానికం యే లావుగనుండు మజీయొకగొట్లమును. ముందునలె మెడ్డ 

ద్వారములోుంది బలా తైలాదులచే చే చనము చేయుదుండనల యును ఇటుల నామేఢి) 

చ్యారమును వృద్ధి చేయ వల మును. ఇటుల చిశిళ్స చేసినను నిరుద్ధ ముణి రోగము నో మింపకయుం౦ 

డిన భుద్ధిమంతు (న దగు వై ద్యుండు "మ్స కరియుననుండు సే జసరియను నాడియ6దు గాయము 

తగులనీయక పెనిరుద్ధమణి 0 కోస్త్రయుచే ేదించి పిదప సద్యవమగేరోగమునకు ౬ జెప్పి 

యుండు చికిత్సిలకు చేయిం చసలఎమూును, 

“రీ గో ,0ఖైకచికిత్స రా 

x గ్రుంథితం స్వేదితం నాడ్యా న్నిద్ధ్ స్టైరుపనాహయేళ్, 

న 



. , ల . dng 

కళ] ఉత్తేర స్థానమే, . క్ి 

(గ్రంథిత్మను రోగమునకు నాడీశే స్వేదమును జేయించి పిదప స్నిద్ధమున నుష్టముగ 

నుండు ఉపనాహస్వేదమును. డే జేయించవఅయును, 

జా ౯ 

ధి క తపోనక చికిత్స, రి 

లింపేత్క_ పాయెస్స మె దైర్లి ఖత శతపోనకమ్. 290 

శత్రసోనకమను మేఢిరోగమును శ స్టముచే ఛేదించి వగరుకసయుగల ద్రవ్య 
చూక్ష యులోే తేనెను కలిపి లేపనము జేయనలయును. 

అధి రకుర్చుద్రచికీల్స, ఏలా 

ర_కృవిద్రధివ త్కార్యా చికిత్సా శోణితావ్చ దే, 

ని తార్చుదరోగమునందు ర _క్టవిదధిగోగమానకు జెపియుండు చికిత్సలను 

జేయ సలయును. 

కరి గ్ర ఆంగరోగేపచారము, de. 

వ్రణోపవారం స్వేషు యథా వస్థం ప్రయాజయేత్' 3౧ 

é‘ కంలో గ భములన్నింటీయందు ఆయాంకునస్థానసణమ నృణసామాన్య మునకు 6 

జెప్పిన అంతళ్ళుద్ధి కసా యలేపన ఘృత త్రై లరసక్తియాచూర్జాద్యుహదార ములను జేయించ 

వలయును, 

' బా యూని వొ పచ్చి కిళ్ళ, అటా 

యోానిబ్యా పత్సు భాయిష్థం శస్య లే క్ ర్మ వాతేజిత్ ణి 

న్నేహన స్వేదవస్త్ర్యాదినాతజాసు విశేషతః. _౨_౩ 
॥ లారా , 

యానిరోగములయంగు తజచుగా వాతేమును పో(గొట్టునటి న్నేవాసే న్యేదన సీ 

కర్మ మొదలగుచికిత్నలం జేయనలయును. వాతీజములైన ఇమోనిరో నములయందు స్నేహ 
'స్వేదసస్య్యాది వాతపహారచి చిక్రిక్సలను మిక్కుుట ముగ జేయన వల మును. 

త్రి Cee Pra య్ న హి వాతాదృతే 'యూోనిర్వనితానాం ప్రదువ్యతి, 
అతో జిత్వా తమన్యస్థ కుర్యాష్టోపస్య భేవజమ్. _౨౩ 

దుష్ట వాతసంబంఫిము లేకయే యోనిరోగము జనించదు. కాబట్టి , యోొనివ్యా 

పత్తు? యులకు తొలుత వాలే మనక ఏ చికిత్సంటేని.! పిద్రస 1 వితాదిదోసములకు 'చికిత్సంజేయ 

వలయును, 



క్రీర0 అష్టాంగహృదయము (అ. 

అరి యోనిరోగమునందు బలా తైలాద్యుపయోగము. ఆతా 

పాయయేత బలాతే లం మిశ్రకం సుకుమారకమ్, 

న్నీగ్గ స్విన్నాం తథా'యొోనిం దుస్థి తాం స్థాపయేత్సమామ్. ౨5 

పాణినోన్న మయేజ్జహ్మాం సంవృ తాం న్యధయేత్సున, 

ప్ర వేశయేన్నిస్పృతాం చ విన్భతాం పరివర్హయీత్ ౨౫ 
స్థానాపవృత్తా యోని క్రి శల్యభూతా శ్ర్రియో భవేత్, 

5 జప రోనిరోగముగల స్త కీ బలాతైలము మి కృశభ్ళుతము సుకుమారకఘృతఠము 

ఆనుసౌవధములను పొనము చేయించనలయును. మటీయు విషవహాముగనుండు ఆయోనికి 

స్నేహస్వేదకర్మలను కేయించి దానిని సరిగా నుంచవలయును. అది వంకరగనుండిన 

చేతితో సరిగా చేయవలయును. సంకోచమును జెందియుండిన దానిని విశాలముగ 

చేయవలయును. బెటిశి వచ్చియుండిన లోన వ్ర వేశింప6 చేయవలయును, తెజవంబడీ 

యుండిన చానిముఖము మూయునటుల చేయవలమును, స్వస్థానమునందుండి జారీ విష" 

మముగనుండుయోని లక మిగుల నాపదను కలుగంజేయును, కావున నెన్ని విధముల 

నెన సమస్థితినుంచుట ముఖ్యము. 

ఆగ్రి యోనిరోగమునందు వమనాదికర్మలు. రణా- 

కోర్మభిర్షమనాబై సశ్చ మృదుభిర్యోజయే త్తి స్రాయమ్' - ౨౬ 

సర్వతస్సువిళుద్ధాయా శేషం కర్మ విధీయతే, 
వస _స్టరిభష్టంగ పేరట కప ప ప్ర లేపపిచుధారణమ్. ఎవరే 

ఆయోానిరోగముగల స్తీ కి మృదువైన పమనవిరేచనాదికర్మలను తొలుత జేయించ 
a అం ఇ! " న్నీ వలయును. ఊర్థ్వాధోభాగములయందు శుద్ధమెన శరీరముగల స్త్రీ కి వస్తీకర్మ, ఆభ్యంజన 

ము పరిషేకము, పృలేపము, పిచుధారణము మొదలగు చికిత్సలను జేయ వల యును, 

-అథ యోనిరోగమునకు కాళ్ళ ర్యాదిఘృృతము, అయా 

"కాళ్ళర్ధు తి ఫలాద్రా, త కాసమర్షనిశాద్యయైః, 

గుడూచీమై ర్య కాళి శుక సాసాపునర్న వై ౩౮ 

పరూవశై శ్చ విప చేత్స7స్థమత.సమైర్ధ్భ్భృ తాత్ , 

ూనివాతవికారఘ్నం త్రత్చీతేం గ ర్భదం పరమ్. . ఒతిగా 



కర) ఊఉ త్తరస్థాన ము, 851 

పెద్దగుమ్ముడు, _త్రిఫలములు, ద్రాక్ష, కసివెంద, పనుపు, (మానిపసుఫ్రు తిప్ప 

తీం₹, ములుగోరింట, పిల్లిపీచర, దుందిలము, గలిజేరు, చెద్దయీ(త అనువానిసి దిను 

సుకు కర్షపృమాణముచొప్పున గ్రహించి కల్ప సుచేసి ఒకప్రస్థ మావు వెయ్యిలోకలిపి 

ఘృతపాకవిధిగ పొకముచేసి పానము చేయించిన స్తలకు యోనిలో జనించు వాతరోగ 

ములు వారించుటయే-గాక స్తీ లు గగ్భమునుకూడ ధరింతురు. 

_ ఖ్రర్రి యోనిరోగమునకు వచాద్యు పయోగము. థఆా- 

వచోపకుంచికా౭._ జాజీకృ ప్లావృ హక సై ౦ధనమ్, 

అజ మోదాయనమోొరశర్క_ రాచి త్ర, కాన్వితమ్. 30 

విస్టా ప్రసన్నయా౭ ఒలోడ్య ఖా దె త్తద్షృతభర్షితమ్, ' 
యోనిపార్ళా § ర్తిహృద్యోగ గుల్మా రోవినివ్భ త్తయే. ఏ౧ 

వస్య నల్లజీలకట్బ్క జీఅకజి, సిస్నళ్టు, అడ్డసరము, -సెంధవలనణము, ఓమము, 

యవక్షారము, శేర్క_ర్క చి తృయమాలఅము వీనిని సమభాగములుగ గ్రహించి పృసన్నయను 

మద్యముతోనూరి దానిలో-ే కలిపి చేతిచే వేయించి యిప్పించిన యోనిశూల, పార్శ్వ 
శూల, టోొమ్మునొప్పి, గుల్మము, అర్శస్సు అను నీరోగములు వారించును. 

అధి యోనిరోగమునకో వృపకాదికల్కపానము. రజా 

వృషకం మాతులుంగస్య మూలాని మదయంతికాక్షు, 

విచేన్న చ్ర్యస్సలవతై స్తథా కృష్ణోపకుంచికై 2. 3౩ 
అడ్జరసము; మాదీఫలపుచెట్టువేళ్లు, మళ్లె వీనిని మద్యముతోనూరి దానిలో చేకలిపి 

సైంధవలవణమును చేర్చి పానము చేయించినను, పిప్పళ్లు, పెద్దజీలకజ్డ వీనిని మద్యము య: ఆం 

తోనూరి మద్యములో నేకలిపి అందులో -సెంధవలనెణము చేర్చి పానము చేయించినన్తు, 
యోనిళశూలలు హరించును. 

అధి రయోనిరోగమునకు రాస్నాదిత్నీరము. రతి 

రాస్నాశ్వదంస్టావృవ కై శృ బ్రతం శూలహారం పయః; 

సన్నరాస్త్రము, పల్లేరు, అడ్డసర్వయు అనువానిని సమఫాగములుగ ఆవుపాలలో 

చేర్చి చక్కంకాంచి యాపాలను పొనము చేయించిన యోనిశూల వారించును, 

అం యోనిరోగమునందు పరిషేచనము. రియా 

గుడూచీ,త్రి ఫలాదంలొక్వాథై శృ పరిెషేచనమ్. 33 



'ిర2 అహ్లాంగవృదయము 
<A) 

తిప్పతీలగ, త్రిఫలములు, దంతి వేళ్లు అనువాని కపాయముచే నుఖోష్టమగ 

నీకి శే నీచనము చేయి న యోఎమాల హరించును. 

కా యానిశూలనా* పిచువు, ర్ 

నతవార్దాకీనీకుష్ట పై ౦ ధవానురదారుధిః, 

తీ లాత్స )సాధితాద్ధార్యః విచురోనా రుజాపహాఃి, 

ర్రైకికరయు, పెద్దము అక, ఇెంగల్వకోన్తు, మనెంధవల వణము, చేవదారు 

వానిని సమభానముల గ డక ంచి కల్క_ముచేసి నువ్వులనూ నెలో చేర్చి చక్క_(గక 

దానిలో ప్ర, శ్రీని తేడపి యోనియందు ధరిందిన యోనిశూల హరించును, 

-ఆం్రి పీ _రేలయోనిచికిక్స. రికా, 

వీ త్తలానాం తు యోనీనాం సేకాభ్యంగవిచుకక్రి యాకి, 
శీశాః ఏ _త్తృజితః కార్యా శ్లే ్ ననానార్భం ఘృతాని చ, 

పీ పృకోపముగల యోనులకు శీతస్ప్సర్శ ముగలవిగ పి తీహరముగనుండు సే 

అభ్య ంగము పెరుకర్మ వీనిని చేయించనలయును. ఛు స్ఫుతముచే స్నేహకర్మనుకూడ చే, 

చనల యును. 

అతి యోనికోనమునకు శతా వరీఘ్ఫతము. లా. 

కరానీీమూలకులారతుపా, శత్లుణ్ణవీడితాత్, 

సేన శీరతు ల్యేన పాచయీత ఫ్య శాధకమ్. 

జనన ల్యూ వృుద్వీకాభిః పూష కె రి 

పిచై! వి వ్రీియాఖై శృాయాం శె ర్మధుకాద్వి బలాని తైః, 

సిద్ధశీ తే తు మధునః విప్పల్యాశ్చ పలాస్ట్రకమ్, 
కరే రాయా దశపలం శీ వేల్లి ల్లి హ్యాత్సిచుం త్రతః, 
'యోన్య సృృక్ళు క్త కదోపషఫు షం నృమ్యం పుంసవనం పరమ్, 
శతం తయముస్ఫక్సి త్తం కాసం శాసం పహాలీమకవ్ు. 

'కావులాం వాతరుధిరం విసర్పం హృచ్చిరో ల్ హామ్, 

ఒం... అపస్మా ఇ రౌద్ది తౌయామనుదోనా, గదాంళ్ళ: నాళ్యయీళత్ , 



కీర! ఉత్తరస్థానము కీర 
ఉక 

చల్లి పిల్లీ నడ్డేలు (పేల్లిపీచరగడ్డలు) నాలు తులములను (నాలుగునం దల పలములు) 

గహ రిచి చక్కు నూరి రనమునుపీ ండుకొని యారనమునకు సమము అవుపొలను ఒక 
ఆఢక ఆవునెయ్యిని వీనినొకటిగం జేర్చి అందులో జీవనీయగణ ద, ద, న్వములు, దల్ల పిల్పిగడ్డలు, 

దాక, పేరీత, మురళి. అతివుధురము, చిట్టాముట్టి, ఢరాముక్లే ఆనువానిని క్ట పృమా 

ణముచొ స్వూన గగొంచి కల్క_ముచేసి కలిపి ఘృతపాకవిధిన వక్వముచేసి చల్లారినపీదప 

జానియందు తేచి. ఖీ నీ మిదొపలములు, ' పిప్పళ్లు ఎనిమిదిపలములు, పరిచదార పదిపలములు 

చేర్చి చానిని కర్ణ వ్ర మాణము (వృతిదినము నేవించుచురిడిన యోనిచూల, ర క్షదోషము, 
కు క్కదోహము, రము, మయము, రక్తపీ త్రము, కాసము, శ్వాసము, హలీమకము, 

కామల్క, వాతర క్షయు, విసర్పకుష్టువు, అత ్మ్మునొస్పృ, తలనొప్పి, ఆపస్మారము, అర్చీ 

తవాతేము, ఆయామవాతము, మ డాత్యయ ము, ఈ నాష్ట్రదయు ఇవియన్నియు హరించును, 

పర్యవృద్ధి కలుసు ను. గర్భుభునుకలుగం జేయును. 

అథి యోనిరోగమునకు జీవనీయ ఖ్నీరపానము. తా 

ఏవమేవ పయస్పర్చిర్టీవనీయోపసాధితమ్, 
గర్భదం పి త్రీజానాం చ రోగాణాం పరమం పహీత్రమ్, రోం 

వైనెప్పిన ప్రకారము. జీవనీయాహధములతో  పక్యయు 'చేయంబడిన యావుపా 

లను గొని" ఇయ్యినీ గానీ స్రీలకు పానము చేయించిన యోనిదోషము హరించి గర్భము 

ధరింతు ఢం మజియు నిది ప  త్రజరోగములఅయందు మిశల హీతకరముగ నుండును. 

_౨ఆథ్రి రో యోనీరోగమునకు బలాదితై అము, ధిఆా- 

జలా దోణద్వయక్వా ఖే ఫఘృతతై లాఢకం పచేత్ , 

గా చకుర్లుతే కృృష్ణాకాకనాసానితాన్వితై =. ర 
శేవంతీ శీ రకారోళీస్థిరావీరర్ణి జీననె 9, 

'పయస్యా శ్రానణీముద్ద వీలు మాహాఖ్యపర్టి భిః, ర 
వాతవిక్తామయాక హత్వాపానా ద్దర్భం దధాకి తల్, 
రెండుదోణముల పరిమితమెన చిటాముటి చేళ కపహాయములో ఒక ఆఢకసంి. 

మితమైన ఆవునెయ్యిని, జక అఢకము నువ్వులనూ నెను, నాబ్దాగికములు ఆవుపాలను 

బోసీ అందు పిప్పళ్లు కాకిదొండ, జీణంతి, శీరకాకొళి, ముయ్యాకుపొన్న, కాకోళి, 

బుద్ది, జీవకము, పిన్నమనుబాల, బోడనరము, పిల్లీ' పుర, షా, "కాటుమినుములై ఆను 

ఛానీని సమభాగములుగ్థగృహించి కల్కముేసి కలిపి భృుతపాకవిధిగ పక్వముచేసి యా. 
ఘృతమును పానము చేయం చిన వాతీసి_త్తరోగములు వారించి గర్భ ధాకణము కలపను, 



804 అష్టాంగహృదయము rఅ, 

ఆధి ర కృయోనిచికీర్చ. తా 

రర్త _క యోన్యామసృగ్వన్టైరనుబంధమ వే: యు చ రక 

యథావోపోదయం మరజ్య ద్ర క్రస్టావమా వధం, 

ర_క్టయోనిరోగయునందు. సృవించురక్తము యొక్క_ వర్ణ భేఫములను బట్టి 
వాతాదిదోషసంబంధమును తెలిసికొని ఆయాదోపానుగుణముగ జకెపథముల నిప్పించ 

వఖయును, 

వ! పుష్య నుగచూర్ష ము. ధా 

పాఠాజంచ్యా వ ము యోరస్టీ శిలో బ్భేదం రసాంజనమ్. ర్మ 

అంబస్థూం శాల్నలీవిచ్ళాం సమంగాం వత్సకత్వచం, 

బాహ్లీక కచిల్యాతివిపూరో ధ్ర తోయద రికమ్. ర 

కుంరీ మధూ కమా చీకర _క్షచందనకట్భలంి 
కట్యంగవత్స కానం"తాధాతకీమధు కౌర్జునమ్. ర౭ 

._ పుష్యే గృహీత్వా సంచూర్ష్య్య సమోద్రం తండులాంభసా, 

_ పీశేదర్శస్సృతీసా-రే రక్తం యశ్చోపవేశ్యతే. . రేలా 
దోషా జంతుకృతా యే చ 'బాలానాం తాంశ్చ నాశయేత్, 

యోూనిదోషవం రజోదోవం శ్యావశ్వేతారుణానిత్రమ్' 'రోనా 

చూర్జం పుష్యానుగం నామ హీతమా శ్రేయపూజితం, 

చిరుబొద్ది, చీశేడునిత్తులు, మామిడివిత్తులు, శిలో ద్భేదము (ఆనంగా శిలాజిత్తు, 

రసాంజనము, ఆంబపష్టా (అనంగా బలుసు), బూరుగుబంక, మంజిస్థ, కొడి సెపట్ట, ఇం 

నువ, మానేడు, ఆతివస, లాద్దుగు, తుంగము_స్తలు, కావిరాయి, సొంటి, ఇప్ప, మానీ 

కము, ర క్షచందనము, కేకు, దుందిలము, కొడిసె, తీటకసింద, ఆరెపువ్వు, ఆతిమధు 

రము, కడిమి అను నీయోపధులను పుష్యమాసములో పుస్యునత త, తృములో సమభాగ 

ములుగ గ్రహించి చక్కగ చూర్మముచేసి బియ్యపుకడుగులో కలిపి ఆందులో కొంచె 

ము శేశశ్చు పొనముచేయించిన ఆర్భస్సు అతిసారము రక్తస్రావము బాలురకు కి,మి 

రోగము ఇవి శమించును. మటియు నిది యోనిరోగమును నల్లగ తెల్లగ యొజ్జగనుండు 
ఆర్హవదోషమును పోంగొట్టును. ఇయ్యది పుష్యానుగచూర్ణ మనయిడును. ఆత్రేయ 
మునిచే -వెప్పయిడినది. 
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రీ శ్రేష్మదుష్ట్రయానిచికిక్స, అతా 

యోన్యాం బలాసదుసూ యాం సర్వం మాటో ప మాషధమ్. సం. 

శ్రేష్మముచే దుష్ట్రమెన యోనిగలవనితక్రు హాక్షముగ ఊస్ణముగనుండు నౌషధము 
నిఫ్పింఛవల యును, 

ఫ్ర యోనిరోగమునకో ధాతక్యాది.తై అము, ధతా- 

ధాతక్యామలకీప త్ర ప్రో+తోజ మధుకోశ్స లై 2, 
జం బార్టిమ్రు/,సార కాసీసరోధ్రకట ఏలతీం దుకై 9, Xo 

సౌరాస్ట్రీ ) కాదాడి మత్వగుదుం బరశలాటుభిః, 

అశతమాశ్రెరజామూ శ్రే శీ రే చ ద్విగుణీ పచేత్, ౫౨ 

తైలప్ర స్థం తదభ్యంగోః విచువ స్తీమ యొ జయేత్ , 

శూనోల్తానోన్న తా _స్తహ్టై విచ్చిలా ప్రానణీ తథా, ౫3 

విప్లుతోపప్తుతా యోని స్పి ధ్యేశ్చశ్పోటళూలినీ, 

మేకమూ త్ర ము నిండు పృస్థములు, ఆవుపాలు రెండు ప్రస్థములు, నువ్వుల 

నూనె జక ప్రస్థమ వినినొకటిగ వేర్చి ఆందులో ఆరెపువ్వు; ఈ సిరికయాక5కు, సొవీ 

రాంజనము, ఆతిమధురము, నల్లకలువ, "సేలేడువిత్తులు, మానిడిని త్తులు, ఫుష్పకాసీ 

సము, లొద్దుగు, కేకు, నల్ల తుమికి, సౌరాష్ట్రికము, (అనంగా తువరిమన్ను) దానిమ్మ 

బెరడు, మేడికాయ వీనిని దినుసుకు కర్షవృ్యమాణముచొపస్వున చేర్చి తెలపాకవిధిగ పక్వ 

ముచేసి యా_తైలమును అభ్యంగము సిచున్చ వ_స్తికర్మ వీనియందు చృయోగించిన రక్ష 

స్రావముగఅదియు పోట్లు శూల బొబ్బలు వీనితోంగూడినదియు. జిగటగనుండునదియు 

నగు యోనిరోగము అన్నియు నివ్నర్తించును. మటియు ఉత్తాన, ఉన్నత, _నద్ది, పిచ్చిల, 

విప్పుక, ఉస పప్టుత అను మయోనివ్యాపత్తులును శమించును, 

అరి యోనిరోగమునకు యవాన్నాద్యుపయోగము. థతా- 

యవాన్నమభయారిస్థం సీధుతైలం చ కీలమేత్. రో 

వీప్పల్భ యోరజఃపథ్యాప్ర'యోూగాంశ్చ సమాశీ కాక్, 

యవాన్సము, ఆభయారిస్ట్యము, సీ ఆను మద్య ములు, నువ్వులనూ నె వీనిని 

రమోనిరోగముగల వారి క్రిప్పించుచుండవలయును, మటీయు పీష్పళ్ళచూర్షము ఆయో 

భస్మము హరీకకీయోగములు ఆన్ఫువానిని తే నెసహితముగ పలుమాటునిప్పించనలయును, 

ఉ. 49 



880 అస్తారగవృాదయము (ఆ, 

-థ్రి మోొనరోగమునకు కానీసాదిచూర్ష ము. థ్రియో- 

శారీచం త్రి భో రఫలా కాంథ్లీ నావు మ్రుజంబ్వస్థిధాతరీ, Dri 

వెచ్చిశ్యే ! మద్ర సంయు _కృళ్చూర్ణో "వె వైళద్య కారకః, 

న కానసము, త్రిఫలములు, తుపర్మళ్చు, మామిడివిక్తుల, చీళశేకువీత్తులు, ఆకె 
పువ్వు ఆనునానిని సమ భౌగ ములుగ గ్రహించి చక్క లగ చూస ముచేని తే వలో కలిపి 

యిస్ఫించిన జిగటగనుండు యోని శుద్ధంబగును, 

త్రి రానికోగయునకు పలాకోదెచూర్గయు. యా 

పలాశ థా తకీజంబూసమంగా మో చసక్షజః, 9 = 
దున్గంధే విచ్చి లే న్లే దే స్తంభనళ్ళూర్త ఏవ తే, 
అరగ్వధాదివర్షస్య క్ షూయః పరిపేచనమ్. స 
_న్తస్టైనాం కర్క_శానాం చ కార్యం మార్గ నకారకమ్, 
థారణం వేసవారస్య కృసరా వాయసస స్వ చ ౫౮ 

మోదుగు, ఆనపువ్వు, ేశేడ్రు, మంజిష్థ్ర, బూ, సర్ధ్య రము ఆనువాని చూర్ష్మ 
మును (వృయోగ్షించిన దుర్రంధముగ స్రానయు మున బీగటననుండు యోనికోగము 
హరించును, మటియు ఆకగ్యధాదినణ ప్ప ద్రశ్యముల కొపాయముచే సేచనము వేయించిన 
యోనియందలి డు ్రగిథౌదిదో హీఘులు శమించుకు _సస్టము ముగ కఠినముగను౦డు రోానుల 
యందు వ మృదుశ్వ మును నలుగంజే మునట్టి వేసవారము కృసోము పాయసము వీనినినరింపం 
జేయవలయును, 

అధి దుర్దంఫయోనిచికిళ్స. థమె- 

దుర్గంధానాం కపూయస్స్య్యా ,క్తే త్తం వా కొల. ఏవ వా, 
చూర్ణ నా సర్వగంధానా౦ పూతిగంభాప కర్ష రికి 3 
మంచివాసవగల యోషద్ధి ద్ర గ్ల ములయొక్క- కసొయమును గాని కల్కు_మును 

గాని చూర్భ మును గని యద్ర: స్యముభతి బక కము చేయ (బడిన తీలమునుగాని వయో 
[0 చిన రోనియందలి దు గ్రంథము హారంచును 

ఒకకప్రు్ర వాకదుర్చ్రయోనిచికిళ్స, రీ 

శేవ్మలానాం కటు ప్రాయాః స సమూ శా, ప _స్తళయో హతాః, 

=. విత్తే సమధుకతీరాః వాశే _₹ లాస్థుసంయు'తాః, . ౬౦ 
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శేహ్మాధిక్యముగల యోనులకు మిక్కిలి కారముగలదిగ గోమూత్రము చేర్చబడిన 
దిగనుండు వ _స్లికర్కలు ' పిత్తాధిక్య ముగల మయోనులకు అతిముధురము, ఆవుపాలు శోర్చ 
బడినదిగనుండు వ _న్లీకర్మలు వాతాధిక్యమునల యోనులకు నువ్వులనూ నె, పులికడుగు 

అనువానితో గూడియుంశు న సెక ర్మబు హాతక్రరంబులుగ నుండును. 

పారి సర్నిపాతయోనిచికిత్చ, Om 

సన్ని పాతసముక్రై యాః కళ్ళ సాధారణం హితేమ్, 

సన్నిపాత యోనిరోగమునందు వైనాతాదియోనిరోగములకు 1 స్పియుండు 

చికీత్సల నన్నింటిని చేయవలయును. 

-ఈవి(ర్రై కుద్ధయో ని యందు గగ్బి ధారణము, ee 

ఏవం యోనిము శుదాసు గర్భం విందంతి యోవీ.తః, ౬౧ 
అదుష్రే ప్రాకృశతే బీజే జీవోపక్రవుణే సతి, 

సెచె. “ఎవ కారము పకక ముటనల యోని శుద్ధం బై యుండి పురుషుని సూ 

ము దోషరపీతంబై యుండినచో స్రీలు గ మును భరింతురు. 

-శ్రర్రి శుక (క్రదోపచికిత్స. da 

పంచకర్మ విళుద్ధస్య పురుపుస్యావి చేం (ద్రియమ్. ౬9 

పరీక్ష నన్జె్టోసాణాం దుష్టం త్రై కైపపాచశేత్, 

నమనవిచేచనాది కర్మలచే పరిశుద్ధుంచుగనుండు పురువషునియొ క్క... శు కోమును 
తెలుప్రు మొదలగు వాతొదిదోషనర్జ్మ ౨బుల చే పరీకీంచి ఆశు క్ర ము దుష్టం బై యుండదివవచో 

శు కృదోదహరములై న యాపషనముల నిప్పించనల మును, 

పర్రి ఫలసర్ప్చి. రతా 

మంజస్టాకుష్టతగర తి ఫలాశర్క్మ_ రావవా! ౬౩ 
దే ః సే నాధుకం పే మేదా దీస్వకః కటురోహీః ణీ 

పయస్యా హీంగుకాకోళీ వాజిగంధాశ"తాన దక ౬ర 

విసా ఖూొంతై ఘే త్ ప్రస్థం పము ' రాచ్చతుక్ల పసణమ్, 

యోనిళు క్ష ప్రదో పేషు తత్స "ల్ధ్వవు చ కస్ట ల. ౬౫ 
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ఆయుష్యం పౌస్థ్రీకం మేధ్యం “ధన్యం పుంసవనం పరమ్, 

ఫలసర్చిరితి ఖ్యాతం పుష్పే వీతం ఫలాయ యత్ * ౬౬ 

మ్రియమాణ ప్రజానాం చ గ ర్భిణీనాం చ పూజితేమ్, 

క్ క అభయ అధ్య వశ్రత్పరం చ బాలానాం గ్రవాన్నం చేహనర్ణ నమ్, ౬౭ 

మందివ్ట; చంగల్వక షు, గు ంఖితగరము, త్రీఫలములా, పంచదార, వస, 

పసుపు మానిపసుపు, ఆతిమధురము, మేద, ఓముము, కటుకరోహిణి, షిన్నమనుబాల, 

ఇంగువ, కాకోళి, పెన్నేరుగడ్డ, పిల్లి పీచర అనువానిని దినునుకు కర్ష ప్రమాణము చొప్ప 

నృగృహించి కల్క_ముచేసి (మ్రస్థపరిమిత మైన ఆవునేతిలో కలిపి అందులో నాలుగు 

ప్రుస్థము లావుపాలనుచేర్చి ఘృతపాక విధిగ పక్వము చేయవలయును. ఇది యానిదోహ 

మునందును, శు కృదోషమునందును మిగుల ప్ర శ స్టమైనది. ఆయుర్వ ద్ధి; పుష్టి, బుద్ధి 

సంతానము వీనిని గలుగంజీయును. దీనిని చ్తీ అకు బుతు కాలమునందు పానముచేయించిగ 

గర్భము కలుగును. ఇది ఫలసర్పియనంబడును. జనించినతోడనే మృతిజెందు శికువు 

అను వ్రసవించునట్టి స్త్రీలును గర్భిణులకును మిగుల హితకరమైనది. చాలగ్రృహదోప 

మును పోగొట్టును, శరీరమునకు పుష్టిని కలుగం జేయును, 

ఇది ఆషా ంగహృదయమునందలి ఈ _త్తీరతం త్ర మను 

ముప్పదినాల్లసయధ్యాయము ముగిసెను, 

తర్రిధితా = 



కేస) 

వ్రీరస్తు. 

ఖో తో 

అంచ త్రం శా ధ్యాయము, 

(విషచికిక్స (అగదతం త్రము ౬వ అంగము.) 

ము కు 
అననం ఇత 

అవ. గుహా | లె విష క్ ము వ వ గహ్యరోగాదులన విషము తతీణమే ప్రాణములను పహూరించాొంటపల న 

గువ్యారోగ కృతి పేధాధ్యాయ నిమళమూపణానంతరము విషష తిషేధా ధ్యాయము 

విషప్ర తిసధాధ్యాయ ప్రా ంభము, 

చెప్పుల 

నూ, అథాతో విష ప్రతిపే.ధం వ్యాఖ్యా న్యామః, 

ఇతి వా స్మాహురాత్రేయాదయో మహార్షయః, 
గువ్యూరోన పృతిషేధాధ్యాయ నిరాపణానంతరము విషచికిత్సలను దాతియకలతి 

చునట్టి విషపు, తిష్మేధమను నీయధ్యాయమును నవివరించెదము, 

మథ్యమానే జలనిధావవ్భ తార్థం సురాసురై ః, 

జాతః ప్రాగమృతోత్స త్తేః పురుహో ఘోరదర్శనః- రా 

దీ ప్తలేజాశ్చతుర్దంప్టో? హరి తేేకో ౭_నలేతుణః, 

జగద్విషళ్షుం తం దృష్ట్వా తేనాసౌ విషసం ఖం ఆ 

హుుంకృతో బ్రవ్మాణా మూర్తి తతఃస్థావరజంగ మే 

సో౭_ధ్యతిష్యన్నిజం రూసముర్లు త్వా వంచనాత్మకమ్. 3 

తొల్లి జీవాసురులు ఆమృతముకొ ణకు సము ద్రమును మధథింపుచుండ
ం-ణగా అన 

త్ర ముత్పన్నమగుటకు మును ప్రుభయంక ర మున యాకారము గలవాడును ఇక్యలిం్రు 

చుండు తేజస్సు గలవాడును నాల్లుకోబుపండ్లు గలవాడును ఆకుపచ్చ వద్ధ్య ముఐం తికి 

వెండ్రుకలు లవాయడును నిష్టాసంటి చేర్రేములు గల వాడు నెననొకురుమ డు 

జనించెను. వానింజూచి లోకమంతీయు విపొదమును చెందెను. దొనంజేసి యమా హ్రుహే 

షునికి విననుుసేరు కలిగినది. పిదప య్లావినవురుషుండు ప్ర్రవ్యాచే అదలింపల్టుడెన 
అకాల wp క అజా గాలా em 7“ 
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వాలడై వంచన సర్టఫోవముగల నిజయా కారమును నదలి స్థాఎర జంగమరూపమైన శరీర 
యె ఫి రా 

మును ధరించెను, కావున విషము స్టా నరము, జంగముము అని శెండువిధములుగ 

నుండును, 

వత్ర(్రి స్థ వరవిసలక్షణము. రట 

స్థిరమత్యుల్బణం ఏళ్ళే యత్క_ం బెము ప్ర ప తిష్టితమ్, 

కాలకూశుం ద ద్రవత్సాఖ్యకృంీ హాలాహలాదికమ్. ర 

గడ్డల యందలి విషము స్టావరవిష నునంబడును. ఆడి కాలకూటము ఇండ 

పక్సేము శృంగి హాలాహలము అని పలువిధములుగ నుండును. ఇది అధికవీర్యముగలది, 

పండ్లు పూలు మొదలగు వానియందును స్థావరవిషముండును, అయితే గడ్డలోనుండు 
విషముపలె విగ్యవ_త్తీరము కానేరదు. . -. 1 

“ కాలకూటం వత్సనాభం సాక్ర్తుక వాలకం కర్ట మకం వైరాటం ము 

_స్తకంశృంగీ పుండరీకంమపహావపషం పహోలాహాలం వమూార్క_టకం కాశపుప్పుక 
FE: g ర అన ర మింద్రాయుధం తథా _కైలమికి భేదాః ప్రకీ_ర్తితా 

కాలకూటుము, సత్సనాఫము, సాక్తుకము,. వాలకము,  కర్షమకము, వైరాటము; 
ము స్తకను, శ్చంగ్మి, పుండరీకము, మహావిషము, హోలా హలము, మర్క._టకము, కాళ 

పుహ్పుకము, ఇంద్రా నుధము, తైలము అని విషభేదములు గఠఅనని సంగృవామునందు 

ఛప్పంయబడి యున్నది. 

అరి జంగమవిసలక్నేణము గి 

సర్పలూ తౌాదిదంపా ను దారుణం జంగమం విషన్, 

సర్పము, సాలెపురుగు మొదలగు వాని కోజలయందలి నిషము .జంగమ విషమ 

నంబడును. ఇదియు _దారుణముగశే యుండును. కొన్నిజంతువులకు గోళ్ళు కొమ్ము 

న్యూూలతృేము మలము మొదలగువానియందును 'విషము౦ండును, 

అరి కృ తీమాక్ళ తి మువిసలక్షణము. థతా- 

స్థావరం జంగమం చేతి విషం ప్రో, క్షమకృ్ళ త్రి మమ్, గ్ 
కృతి మం గరసంజ్ఞం తు! కయప సివిధొపషడ్రై, 

' హండి యూగవనవేనాళు చిహాచ్చిరతకా చ్చతత్ , జ 

శ్ ఫపాండూదరోనా ఇదదుర్నామాదీ" కరోతి చ 
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వెచెస్పిన స్టో వరము జంగముము అను శెండువినములై న విషయులు అకృత్రి, 

మము (ఆనంగా స్వఫావసిద్ధము) ఆనంబడును. నానావిధ" సఫములను చేర్చి చేయం. 

బడినవిషము గరమనిబజుంగును, ఇది కృ తిమ మయినది. మటియు నీగరళ మును విషము 

మునుజులను బహు కాలముమో (ద జంచ్పుము.బేక వాపు పాండువు ఉదరరోగము ఫెత్య ము 

ఆర్మస్సు మొదలగు దారుణకోగములను కలుగజేయును. 

=క్ర్రీ విషస్వ హా పము. లి 

తీలోష్టయాకువిశదం వృవాయ్యాళుకరం లఘు. ౭ 
వీకాన్ని సూవ్మ మన వక్ష కళసం వివమపాకీ చ, 

ీజతో విప 5 తు త్ డై దై సెరన్వితం గురై, భ్ 

వాతవితో _త్తరం న్యాణాం సద్యో హారతి జీవితమ్, 

విషము తీథ్ణ్యముగ, ఉన్మముగ, రూక్షుగ, విశోేదముగ, ఆతిశీఘ్రముగ కరీరయునం 

దంఠట వ్యాపించునదిగ, అఘువ్రుగ్య నూత్ముముగ్య మధురాదిరనములు స్పష్టముగ తెలియ 

కుండునదిగ, జీర్ణము కొకుండునదిగ నందును. విషము తీక్షాదిస ఇములతో గూడి 

యుండుటవలన ఓజస్సునకు విరుద్ధ ముగ నుండును. మటియు నది వాతేపి త్సేముఅ ద్రైకో 

పీంప(జేసి మను జులప్రాణముల నతి కీఘుంి ముగ పోంగొట్టును, 

వీవం హీ దేహం సం, పా ప్రాహ ప్రౌగ్తూవ షయతి నోణితక్. గ 

కోప ఫవిత్తానిలాంశ్సాను సమం దోపాక్ సపాశయాకొ 

తతో హృదయమౌస్థాయ “దేహో చ్చేదాయ కల్ప తే. ౧౮ 

విషము శరీరమున బ్ర వేశించి తొలుత రక్తమును దూషింప( జేసి పిదప కఫ 
పీ తవాతములను వానినాని “'యాళయములతోడ -బేకాలమునందు చెఅచి దుష్టర కకఫ 

పీ ర్తీవాతమాలతోడ హృదయమును జేం,సో, ఫో మార్గ ము అన్నింటి నడ్డగిం ది మనుజుని 
జ౦పును. 

తెరి స్థ నరవివ ప్రథమ వేగోప ద్రవములు. రిఆ- . వ 

జ శ అలో స్థావరస్యోపయుక్రన్య వేగ పూర్వే ప్రజాయతే, 
జిహాగయాఃా సం? సః క న న శ్యానతా _స్హ ఖో మూర్చా _తాాసః క్ల మో నమిః. 
స్థానరవిపము యొక్ష రథము వేగమున నాలుకయందు క్యామనర్భ ము శరీరము 

నందు న్తబ్ధత్వము మూర్చ నణుకు బడలిక వాంతి కలుగును, 



892 అష్టాంగహృదయము (ఈ, 

=ఆ్ర(్రి ద్వితీయ వేగోప ద్రునములు. da 

ద్వితీ యే వేపథుః న్వేదో దాహాః కోంశే చ వేదనా, 

విషం చామాశయం ప్రా ప్తం కురుతే హృది వేదనాను. ౧౨ 

స్థావరవిసముయొక్క ఇండేవచేగమునందు వణుకు చెమట  సర్వాంగతాపము 

గొంతులో నొప్పికలుగును. విషము ఆభాశయమును జెందియుండినవో టొమ్మునందు 

విశేషముగ నొ ప్పికలుగును. 

థి తృతీయ వేగోష ద, ద వనములు. ధియా 

'కాలుకోష స్పృతీయే తు శూలం చామాశయీ భృశమ్. 
దుర్భలే హరి కే ళూనే జాయేలే చాస్య లోచనే. ౧౩ 

పక్య్వాశయగ కే తోదహి హిధ్ళాకాసాం త్ర కూజనమ్, 

స్థావరవిషముయొక మూ మాండవ టీనమునందు | కశజాడ యండిపోవును. ఆమా 

కయమునందు మిక్కు_టముగ శూల కలుగును. చేతృములు దృష్టిళక్రిలేనివిన ఆకుపచ్చ 

వర్ణ్యముగఖవిన ఉబ్బినవిగననగును. విషము పక్వాళయమును జేరియుండిన పోట్లు ఎక్కిళ్లు 

దగ్గు డే ఢశుగులరచుట కలుగును, 

(ట్ర చతుర్ధవేనోప ద్ర నములు, రతా 

చతుర్ణే జాయతే వేగే శిరస శ్చాతిగారవమ్. ౧౮ 
స్థ వర విషముయొ కు... నాల్లవవేగమునందు శిరమున మిక్కిలి గురుత్వము కలుగు. 

టమే గాక పృధమాదివిగవేగమానకుం జెప్పియుండు అక్షణమూలుకూడ కలుగును. 

ఇధి పంచమ వేగోషద,వములు. a> 

కఫ ప్రచేకో వై వర్ల కం పర్వభేదశ్చ పంచమే, 

సర్వదోవ ప్ర క్పశ్చ పక్వాధానే చ వేదనా. ౧ 
ఆయిదవవేగమునందు కఫాధిక్యము, నోటియందు నీరూరుట, శరీరమునందు 

వి కారవర్ష మ, గణుపులయందు నొప్పి, వాతౌది త్రిదోపము, లేక కాలమునందు చ్రకోప 

మును బెందుట, పక్యాశయమున ౦దు శూల కలుగును. 

తరి హస్పస ప్రమ వేగోపషద్యవములు. de 

హస్తే సంజ్ఞా ప్ప ప ణాకోశ Eg సుభ శం చాతిసార్య తే, 

స్క_ంధపృష్టకటీభంగో భవే న్మృత్యు శ్చ సప్తమే. ౧౬ 
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ఆజినవేగమున _ృజ్ఞా ఫంగము విశేచనము కలుగును. సీడన జేగమునందు భుజశిర 

ములు వీపు నడుము వీనియందు నొప్పికలు గును. రసాది స_పధాతువులు విషముచే 

దూషింపయబడుటవలన మరణముకూడ కలుగును, 

-ు0్రి చథమవిష.వేగచికిత్స. yen 

ప్రథమే విప వేగే తు వాంతం కీతాంబుసేచితమ్, 

స్పర్పిర్శ ధుభ్యాం సంయు_క్షమగదం పా నుయేద్దు)తకు. ౧౭ 
స్థానరవిషయుయుక్క. మొదటి జేగమునంను అరోగికి తొలుత వమనముచే 

యించి శీతోదకముచే నేచనము చేయించి విషహశాపథములను తేనె నెయ్యి వీనిలో 

కలిపి యిప్పించనలయును, 

కర్రి ద్వితీ య విష వేగచికిక్స. de 

ద్వితీయే పూర్వవద్యాంతం విరి కం చానుపాయయీత్ , 

శండవవేగమునందు తొలుత శీతోదకముచే సేచనము చేయించి పీదప నమనవిగే 

చనములను జేయించి విషవాకాషసముల నిస్పించవలయును, 

అద్రి తృతీయ విస వేగ చికిత్స. జా 

రృతీయేఒగదపానం తు హితం నస్యం తథాంజనమ్. ౧౮ 
మూండవవేగమునందు విషహరాహభపానము, నస్యము, అంజనము వీనిని చేయిం 

చపలయును, 

-అధ చకుర్భపంచనువస్థ స స్పమ విషవేగచికిక్స, (త 

చతున్ణే స్నేవాసంయు క్త మగదం ప్రతియోజయీత్, 
పంచమే మధుక క్వాథమౌాథీ కాభ్యాం యుతమ్ హితమ్, ౧౯ 

షష్వే2-_తిసారవల్సిద్ధి రవవీడ స్తు స్పప్తమే, 
మూ ని మ కౌకపదం కృత్యా సాస్ఫగ్యా విశితమ్ తీవేత్. ౨౦ 

విపషముయొక్క_ నాల్టవవేగమునందు ఖృుతాదిన్నేవా సహితముగ విపౌగధముల 

నిప్పించవలయును. ఆయిదన  వేగమునందు ఆతివధురకపాయము, తేవె వీనితోడ 
కాహభమును జేర్చి ఇప్పించవలయును. విపముయొక్క_ ఆజవజేగమునందు అతిపసారరోగ 

మునకు జెప్పియాండు చికిత్సలను జేయనలయును. విషముయొక్క_ ఏడన వేగమునందు 

సూ శ్రస్థానముయొక్క.. రో గానుత్సాదనీయాధ్యాయయులోః జెస్పిన అవజీడస్వేద 
మును జేయించనలయును. లేక రోగిశిరమున కాకపదాకారముగ చ్చేదనమును చేయించి 

ఆందులో రక్తృసహితము గనుండు జంతుమాంసముల ను..చనలయును, 

అ.ఉ, 50 



శ 
894, అస్థాంగహృాదయము [అ 

శి వీషవేగమునందు య వాగగాపాొనము. ఫూ 

శ్చ జ అల ” 3 $ ఇాతక్యగ్నికః పాఠా సూర్యవల్ల సమృ తాభయాః, 

3% జగ పై ం ధ్ లీ ద ఆడ శ DC శేలుశ్సిరీవః కిశిపీ వారిద్రై మొద్రసాహ్వాయా 

పువర్న చే త్రి టుకి౦ బృహతేస సారిజే బలా, 

ఏషాం యపాణాం నిర్యూహే = సీతాం సఘ్ఫుతమావీ కామ్. ౨-౨ 

యుంజ్యా బ్వేగాంఠ శే సర్షవివఘీ రి కృతక ర్మణ, 

లో తద్వన్నధూూకమధుకప న్స శేసరచందనై కి ౨9 
చేదువీర, చ్చి త్సేమాలము, చిరబొద్ది, సూర్యవల్లి , తిప్పతీగ, కరక్కాయ, 

విరిగి, దిరిసనము, ఉ_ర్రశేణు, పసువు, మా నిపసుపు, నటమూశ&్నీకము, తెల్పగలిజేరు, 

యొజ్బుకలిజేరు, త్రీకటుకములు, చిన్మములక, సెద్దములక, సుగంధిపాల్క నల్ల సుగంధి 

పాఠ చిట్టాముట్టి వీనికహెయములో యవాగు ఆనుగంజిని పక్వముచేసీ అది 

చల్లారినపిదప దాని ఈరిదు తేని నెయ్యి చేర్చి విషవేనమ స్యమునందు తోగకి పానము 

చేయించనలయును. ఇడి అన్నివిషములను పోగొట్టును. ఇప్ప, ఆతిమభురము, పద్మ 

శేసరములు, చందనము. వీనికపా యముతో సేయ యనుగంజిని పకతముచేసీ అందులో 

సెయ్యి, లేనె చేర్చి యిస్పించిన విషము హరించును, 

తరి విసయునకు చంద్రోదంపశాంతి. de 

అంజనం తగరం కుష్థం హారితాళం మనళ్నిలా, 

ఫలినీ త్రికటు స్పృక్కా_ నాగభృప్పుం సశేసరమ్. ౨౮ 

హుెరేణు వుధుకం మాంనీ రోచనా కాకమాలికా, 

శ్రీ చేష్ట క్షకం సర్హరస వ భళత్రాహ్యో కుంకుమం బలా, ౨౫ 

త్రమాలపత త్ర లాళీనభూర్జోలీ శే నిశాద్వయమ్, 

కన్యోపవాసినీ స్నాతా శుక్షవాసా మధుద్రు.కోః. 
ద్విజానభ్యిర్స ప్ తైః పుష్మే కల్పయేదగదో త్త మమ్, 

వైద్వశ్చాత్ర తదా మంత్రం ప్రయతాత్నా ప పలేదిముమ్. ౨౯ 

నమః పురుషసింహాయ నమాసాశాయణో య చ, 

యథాసా నాభిజూనాతి రసో సష్తపరాజయమి, తతొ 

ఏతేన సత వాస్యేన అగవోయే ప ప్రసిద్దస్టతు, 

న మో వై శార్భమాతే హుళ్లు హుక్ ర రతవమాంసర్వవిపే.భ్యః. 

౨౬ 
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గౌరి గొరధోరి చండాళి మాతంగి స్వాహా,” 
విస్టే చ ద్వితీ యో మంత్రః “ఓం హరిమాయి స్వాహా ౨౦ 

(a) 

అ శవవివ, వే తాళ లో హాకార్మ్మ ణ వాస్మ్మ సు, 

మారక వ్యాధిదుర్భిమయుద్ధాశనిభ యేషు చ 5౧ 
వాననస్యాంజనా లేపమణి బంధాగ యో జితః, 
ఏష చంద్రో దయో నామ శాంతి స్ప్వ_స్తకియనం పరమ్. 3_౨ 

రసా రజనము, గ ౯థితీగగము, చెంగల్వ కో షు, హారిదళేమ్యు వణిళిల మ్రేంక 
ణము, (తీ,కటుకములు, సక యను గ ంధ్యము, నాగ 'కసరములు, శేణుకలు, ఆతము 
రము, జటామాంసి, తెవత్నీరి (వెదురుప్పు), కాచి, (క్రీ, వేస్టకము, సర్షరసము, సదా పవి తులు, 
కుంకుమపుళ్వు, చట్టాముట్టి, తమాలప తి, తొళీసష త్రిభుజప త్రి, నట్రి వేరు పసుపు, 
మ్రానిపసుపు ఈ దృష్యములను సమఫాగనుగ గ్రహించ నలయును. పిదప 'స్నానము 
చేసి తెల్లన న్ర్రణును గరించి ఉపవాసముతోన ౧డు కన్యక ఫుష్యనత, త్రీమునందు ట్రా 
సహ్మాణపూజచేసి వేద్రుగ్యముల సె త్తి తే సలోతడిపి నూరి క్ర పటభమును సిద్ధముచేయ వల 
యును, ఆసమ చుమున విద్య నరుండు పరిశుగ్ధుల్నడై నమః పురుషనసింహాయ-చ ౦డాలిమా 
తంగిస్వాహి” అకు మం త్రేమును జపించవలెను. కెపవమును నూరి సిద్దము చేసినపిదప 
(ఓం వారిమాయిస్వాహా” అను నీమం త మును జపము చేయనలెను. అట్టి మం త్ర వ్రూర్యక' 
ముగ సిద్ధమైన యీ యాపహధము చంద్రోదయ మనంబడును, దీనిని సకల: తాళ హమిలు, 
ఆనహీంచినపుడును, సకలవిషము అ యందును, వూర్వ జన్మకృత పొ పముచే గల్తినక ప్టములయం 
దును, చంపనుండు వ్యాధుల యందును, దుర్చి తసమయమునం దును, యుద్ధ కాలమునందును, 
పిడుగులు పడునప్వుడును, పానము, నస్యము, అంజనము, ఆలేపము, మణిబంధమూ మున్న 
గుయోగముల కుపయోగించినయెడ పెజెక్స్టినవి మన్సియు కాంతినొందును. మిక్కిలి 
సుఖముక్ ల్లును, 

వ్ర ర్రి చూ పీ విసలక్న్ష ణము. dae 

జీర్ణం విషహ్నావధిభి రతం వా 

దావాగ్ని వాతాతపశోవీతం నా, 
స్వభావతో వా సుగుణైర్న యు కం 
దూవీవిపాఖ్యాం విమమభ్యుపై 8. ౩9 
ఏచ్యాల్పభావాదవిభావ్య మేత 

తృఫావృతం వక్ష గణానుబంధి, 



త౮6 అషహ్టైంగపహృదయము “అ, 

'తేనార్జితో భిన్నపురీపవర్లో 
దుష్టాస్రరోగీ తృడరోచకా ర్త, 3 
మూర్భన్వమ న్లద్ద్గదవాగ్విమువ్యాక్ 
భో వేచ్చ దూహ్మో దరలింగ జుష్ట్రక, 

ఆమాశయనే కఫవాతరోగీ 
సక్వాశయస్టేఒ నిలవి _త్తరోగీ, తో 
భవేన్నరో ధ్వ_స్తశిరోరుహాంగో 

విలూనపతుస్ప యభావిహాంగోః, 

స్థితం రసాదిహ్వథ వా విచి కాకా 

కరోతి ధాతు ప భవా౯ వికారాకా 3౬ 
మిగులపాతదిగను లేక విషహరాహభములచే వీర్యము పోంగొట్రంబడినదిగను లేక్ష 

కార్చిచ్చు] ఎండ, గాలి వీనిచే కోషింప(బడినదిగను లేక స్వభావముగ నే స్వల్పగుణము 
కలదిగను, నుండువిషము దూోష్నీవిష మన(బడును. ఇది స్వల్పవీర్య ము గలదియగుటనలన 
దొనిగుణము బయిటికి తెలియకయే కఫముతో జేరి యచేకవర్గ ములు శరీరములో నే యుం 
డును. ఆదూస్నీవిషముచే పీడింపంబడియుండువానికీ మలమునందు వికారనర్లము దుష్ట 
భ క్షరోగము, దప్పి, అరోచకము, మూర్చ; వాంతి, వాక్కు. స్పనముగలేకుండుట, మో 
హము,ఉదరరోగము ఇవి కలిగి యుండును. ఈదూషీవిషము ఆమాకోయమును జేరియుం 

డినవో కఫవాతరోగములును పక్య్వాశయమును, జేరియుండిన యెడ వాతసి త్తరోగము 

లును కలుగును, దూప్కీవినము రసాదిధాతువుల నాాళ్ళయించియుండినచ' మనుజుండు 

రెక్కలు విరిగినపత్నీవలె వెం డ్రు కలురాలి కృళించినళరీరము గలవా౭డుగ నగును; లేక 
నానావీధములైన రోగములచే పీడింపయటడును. 

అధి నూషీవిషనాముకారణము. రతా 

ప్రా,గ్వాతాజీక్ష క్తాభ దినాస్వవ్నాహీ తాశనై ః, 

దుస్థ్రం దూషయ తే భఛాతూనతో దూవీవిషం స్మ లేన్. 5౭ 
మైవిషము తూర్చుగాలి ఆజీర్ణము శీతల ద్రవ్య నులు మేఘము పగటిని ద్ర, ఆహ్ 

తౌహారములు వీనిచే దుస్త్రంబె రసాధిధాతువులను చెజదును. కావున దీనికి దూషీవిష 
మని పేరుకలిగి నది. 

అధి దూషీవిపచికిత్స. ళా 

దూపవిపా_ర్తం సుస్విన్నమూర్థ్రం చాధళ్చ్ళ శోధితమ్, 
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దూవీవిషారిమగదం లేవాయేన్నధునా ప్థృతకు. 3౮ 
దూషీవిహముచే పీడింపలుడి యుండు వానికి స్వెదకర్మ నమనవి శేచనవు లం పినిన 

చక్క_గచేయించి దూషీవిషములను పోంగొట్టునట్టి ఇంక చెప్పబోయెడుజొపణు సులనూ 
మాత&్నీక మను తే చేతో గాకించనలయును. 

క్రైర్రి నూషివిషవార దృ ష్యములు, ధయోం- 

వీస్పల్యో ధ్యామకం మాంపీ రోధ? మేలా సువర్చి కా, 
శ A కుటన్నటం నత్రం కస్టం యై చందన రికక్. 9౯ 

ఇ 
ఐ ఇ దూఎ.పవిపారిర్నావ యం న చాన్య( తా po) వార్య తే, 

పిప్పళ్లు, భ్యామకమును (గ్ర ంగ్య్రిమ, జటామాంసి, లొద్దును, ఏలకులు, ప్రాజ్దుతియ గుడు బెట్టు, దుందిలము, (గ ంథితేగరము, చెంగల్వకోష్టు అతిమధురము, చంజనమూ, 
కావిరాయి యివి దూషీవిసారి యనయిడును. ఇతరాపథము లుండినను వానికంాశా కు పిప్పళ్లు మొదలగునవి దూష్షీవిషమును వోంగొట్టుటయందు విశేష _శీగలవిగ నుండును, 

అర్ర విపదిగ్ధవిద్ధ చికిత్స. Oe 

వివదిగోన విద్ధస్తు ప్ర తామ్యూతి ముహు ర్భుహూః, లం 
వివర్షఫావం భజ తే విసాదం వాశ్చు గచ్చతి, 
కీశురవావృతం చాస్య గాత్రం చిమి-దిమాయు తే. లోగా 

(శో,ణిప్పష్టశిరస్ప గంధ సంధయస్సు విసు వేదనాః, 

కృష్ణదుష్టాస్త విస్రావీ తృణ్మూ ర్భాజ్వరదావావాకొ. భో 
దృష్టి కాలువ్యువమభుశ్యాసకాసక ఈ శణాత్ , 
ఆర_క్తవీతపర్ణంతః శ్యానమధ్యో తిగుగ్ వ్రణః, ఈక 
సూయ తే పచ్య లే సద్యో గత్వా మాంసం చ కృష్ణ తామ్, 
ప్ర్న్షీ న్నం భీర్య తే 2_ భక్ష్యం సవిచ్చలపరిస్రవమ్. తళ 

కుర్యాదమర్శవిద్ధస్య హృదయావరణం [ద్రుతమ్, 
విషము పూయంబడినళ్ళస్త ము మున్నగునవి గుచ్చుకొనిన మనుజుడు ఆంలు 

మాటు బడదలికను జెందును. వి కారసర్హ ము దుఃఖము వీనిని శీఘ9ముగ జెందును, మతి దము 
వానియొక్క_ శరీరమునందు పురుగులు పారొడునట్లు చివచినుయని యుస్ర్రవము కలు 
గును. పిజుదులు, వీస్ట్రు శిరము, భుజశిరములు, సంధులు వీనియందు నొప్పికలం౫ుు ను, 
నల్లగనుండు దుష్టరక్తము నువించును. దప్పి, మూగ్చు, జ్వరము; సర్వాంగతామవయాు, 
"స్మత్తృములు కలక బారియుండుట, వాంతి, శ్వాసము, కాసము ఈలతణములు కల్లును, 
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కీంచెమెట్టగ పసుప్రువర్ణమగలదిగ నడువు నల్లగ విశేషముగ నొప్పితో ౭ గూడి 

అతిత్వరలో పాకమును బెందునదిగ నుం డును, సణముకల్లు గు, ఆసణమాన౦దలి నూ 
చ్ a లు ౮ టో Va నల్లగ నె నా వముతో 6 గూడి శ్రీందిక్ జారిసడును, మర్మ్రస్థానమాతేప్ప యుతరస్థల 

యం౦ంను గాయము తగిలిన వానికి ఆతికీఘిముగ మూగ్భకలునను. 

శల్బమాకృష్య తవ్రేన లోహే హేనానుద హేద? గ్రణమ్, 

అథ వా ముష్క_క శ్వ తాసోమత్వక్తామ, మృవల్లితః, 

విరీష్లూ దృ ధ్ర నఖ్యాళ్ళ తో రేణ ప్రతిసారయిత్ . 
అట శుక నాసా ప్రతివిపావ్యాఘమూ లై శ్చ 'లేప్రయీత్ , 

విషము స్రూయ బడిన క స్త్రము మున్నగవానిచే గాయము తగిలిన; 

శరీరములో నాటియుండు ళల్యమును తీసి వేసి య్యానృణమును కాల్చినయిను 

దహింపనల యును లేక మొక _పుచెట్టు, కలిగొట్టు, తెల్లతుమ్మ, మంజిష్ట్ర దిరిస 

నల్లపప్పి అనువాని మోరములచే ప్రతిసారణమును జేయించసలయును. దుంది! 

ఆతివస్క వా్య్తికుండు నీని వేళ్ళును నూరి మై సృణమునకు లేపనము చేయవలయును, 

షచికిత్వాం చ కురూ తస . కీటదస్థచి తాం చ ర్యా _త్త్స్య యథా రతః 

విషము ఫూయంబడినళల్యముచే గాయము తేగిలినవానికీ పురుగు కాటునకు 

యుండు చికిత్సలను జేయసల యును. 
," 

-ఇ్రర్రై దుర్హ ంధ నృణచికిళ్స, de 

వే తు పూతివిశితే క్రియావి త్తవిసర్పవత్ , 

ప)ణమునం వలి మాంసము దుర్హంథము గఅదిగనుండిన పి త్తీవిసర్పమునకు 

యుండు చికిత్సలను జేయనల యును. 

కైర్రి గర పృయోగము. థఆా- | 

సౌభాగ్యార్థం శ్ర్రియో భస్ర రాజై వారాతిచోదితొః. 
గరమాహారసంప్ఫ శ్ర 0 యచ్చం త్యాసన్నవ _ర్రినక 

భర్తను స్వాధీనపణదుకొనుటకై. స్త్రీలు భర్తలకు గరమును (ఆనంగా క 
విషమును) ఆహారములో కలిపి యిప్పింతురు. రాజులమ సమివమునందు౦డు ప 

కులు శతు శత్రువుల శై రు శురణచే గరము నిష్పింతురు. 

త్రి గరలతణము. ర్రితా- 

నానా వాణ్టంగశ మలవినుస్ధాపధథి భస్మనామ్. 

నిపాణాం చాల్బవీ ర్యాణాం యూగో గర ఇతి స్మృతః, 
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జా వనాజిరెతువుల అనయనములు మలములు, ఉ న్యా దొదివికారములను కోలుగం 

జేయు నోహధులభస్మ యు, స్వల్పవీర్య ముగల విషము, వీని నొక్క_టిగ జేర్చి చేయంుడినది 
రుని చెప్పంబడును, 

త్రై గరోప్మద్ర, నములు, రికా 

"కేన వాండుః కృక్లో౭_ల్పాగ్నిః కాసశ్యాసజ్య రార్డి తః, ఏ౦ 

వాయునా ప్రతిలోమేన స్వప్నచింతాపరాయణః, 
మహోదరయకృత్తీ పహీ దీనవాగష్టర్భలో= లస. సం 
శోఫవాక్ సత తాధ్యాతః శువ్క_.పొదకరః కుయ్యో, 

స్ఫవ్నే గోమాయుమార్థారనకులవార్టిల వానరా౯. ఫం 

_ప్పాయః పశ్యతి శుహ్కాంక్ష వనస్సతిజ లాశేయాక్, 

మన్య తే కృష్ణ మా త్నానం గారో గారం చ కాలక. ౫౨ 

వికర్ణనాసానయనం ప శ్యే త్తద్విహా కేం దియః, 
f~ శ , 6 అద బృతేరనై సళ్ళ బహూాుభిః న్లో ఫఘాూరె రుపద్రవై £. సర 
గరారో నాశమాష్నోతి కళ్చిల్పద్యో2 చికిత్సతః, 

“పెగరమును భుజించినవానికి శరీరమునందు తెలుపునర్ల ము (పొండురోగము), 
కృళత్వము, అగ్బిమాంద్యము, కాసమూ, శ్వాసము, జ్వరము, పృతిలోమముగనుండు నొ 
తముచే నెల్చిషుడును న్నిది,ందుటయంగును, చింతయందును, ఆళ కీర తియుండుట, మహో 
దరముయికృ త్తుప్టీవాంబును పృజ్ధినొంగుట, దీనతీగలమాటలు, బఅపహని, ఆలస్యము, 
వాపు, ఎల్లపుడుకడుపుబ్బరము, కాళ్ళు చేతులయందు కృళత్వము క్షీయకోగము కలుగును 
మటీయు నక్క, పిల్లి, ముంగిస సర్పము, కోంతి మొద్రలసనవి స్యన్నమునం ద॥గప 
డుట, తటాకను, నృతృములు ఇవి యొండియుండునటుల స్వప్నమున గోచరించుట, 
స్వభావము నెజ్టనర్ట మగల తనళరీరము నల్హగనశుపడుట, తనకు ఇనవులు, ముక్కు, 
కండ్లు మొదలగునవి యుండియు లేనటుల నగపడుట ఇవి మున్నగు నుష్మద, వములు 
కలుగును. మటియు గరసంబంధముకలవాండు), వైయుప ద, వములచేతను ఇతరములస నే 
కోపష్రద్కవముల చేతను పేడింపంబడినవాండై మరణము నొందును. గరము ను భుజించినవానికి 
అప్వుజే చికిక్సం జేయనిచో గరము లో జేర్చ (బడిన యకాహధము లయొ క్క వీర్యము చేత 
నస్సుడే మరణమును జెందును. 

కహి గరా త్తపికిత్స. రితూ. 

గరార్తొ వాంతవా౯ భుక్తా స్ట తత్చథ్యం పానభోజనమ్. ore 
శుదపహ్నూచీ చేమ న కస్త ద్ధహ్భ ల యే ద్దేమ సూత్ర స్థానవి'ే స్మర, 
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ఇరముచే పీడింపంబడినవానికి వమనమఘు కేయిరిచి పథ్యకరమైన యన్నపా 

నాదుల నిప్పించి. 

“ళు ద్ధేహృది తతశ్శాణం "హీమచూర్ల స్ట దాపయేక్ .” 

అని సూత శ్రీస్టానములో ౬ జెప్పియు౦ ను విధిప్ర కారము స్వర్ణ చూడ రృ మునిప్పీంచనలయున్యు 

ఇ్రర్రి గరోవ దృవ "సరళేపము. Yen 

శర్క_రామెదృసంయుుక కం చూర్జం తాప్వసువర్ష యో. ౫౬ 

లేహాః ,ప పృశమయత్యు గ Xo సర్వ్యయోగకృతం ఏిషమ్, 

ధాతుమాకీకచూర్ల ము, సున్గచూర్భము, వీనిని తేనె, శర్క_రతోడ కలిపి నాకిం 

చిన దారుణమైన గరవిషయముఅన్నియు కోమించును. 

ఖతి గరోప ద్ర వహర చూర్ణము, థ్రితా- 

మూ ర్వామ్భృ తానతక ణాపటోేలి చవ్య చి త్ర కాక, ౫౭ 

నవాము_స్తవిడంగాని తక కోస్థాంబువుస్తుభిః, 

విశే ద్ర చ్చేన వాస్వేన గదోపపాతపావక్ః. రో 

బాగ, తిప్పతీలా, గృంథికేగరము, విష్పళ్లు, చేదుపొట్ల, చవ్యము, చి క్కృమూ 

లము, నస, తుంగము స్తలు, వా నువిడంగ ములు వీనిని సముభాగములుగ గృహించి చూర్ణ 

ముజేసి మజ్జిగతో. గాని కొంచమ్ముషస్టముగ నుండు నుదకముతో € గాని పెరుగుమో6ది 

మియగడతోం గాని ఫుల్లగనుండు మాదీసలము మొదలగువాని రసములతో గాని కలిపి 

పానము జేయించిన గరగరిబంభము నలన కలిగిన అక్లి మాంద్య ము శమించును. 

గ్ర గరోష వ వహరక సాయము. 0a 

పారావతొమివశీకీపుష్క_రాహ్యం శృతం హిమమ్, 
గరతృష్టారుజాకాస సళ్వాసహిధ్యా జ్వరాపహమ్. ౫౯ 

పావురపిట్టమాంసము, కచోరములు, పుహ్మ్కు_.రమాలము వీనిని నమభౌగములుగ 

నాదకములోోనె చి చక్క గకాంచి చల్లార్చి పానము జేయించిన గరము, దప్పి, కాసము, | 

శ్వాసము, ఎక్కిళ్లు, జ్వరము ఇవి వారిందును. 

అరి విహసంకటలక్నణను. థఆా- 

విష ప్ర॥్ తికాలాన్నదో హషదూప్యాదిసంగ మే, 

విపసంకటముద్దిష్టం నత మై సక శ్ర, త జీవతి. ౬౦ 

పి_క్లే పకృతి, ఐర్జకాలము, నిరుద్ధాన్న ము, సర్పాడివిసము, పిత్తము రక్తము, 

సాత్మ ము ఇవి మున్న గని యొక్క.టిగ్ జేరినచో విషసంకటమని చెప్పబడును .౪ విష 

సంకటముగల సనుయమున విషుబాధకల్లినచో నూటికొక్క_ండు మాత్రము జీవించును. 
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హప్రేగ్ర విషనృద్దికర భ్రష్ట ములు. రుయా 

ము త్తృష్షాభుర్ను జార్చల్య రైక ధకోకభయ క్ర మై, 
అజీగ 8 వీ తవమూరుతవ్నదిఖిః. ౬౧ జీర్ణ వర్చూద్రవత వీ తేమారుతే సద్ధిఖి 

తిలపుష్పుఫలాఘా/ణభూ బాప్పఘనగర్జి లె, 

హా_స్సీమూమీక వాది త్రనిస్ప్రనై ర్విపసంక కః, ౬-౨ 

పురోవాతోత్సలా మోదమవనై. ర్వర తే విషమ్, 
ఆలి, దప్పి; దుఃఖము, బలహాని, కోపము, చెమట, భయము, ఆయాసము, 

అజీర్ణము, దృనథాపమైన యాహారము, పి _త్రీవాళ పృకోసము, నువ్వులు, నువ్వులపుష్ప 

ములను ఫలములను నాఘాిణించుట, భూబాపహ్పుము, (అనంగా వర్షాకాలములో భూమి 

యందుండి వడలు నొకవిఛమెన ఆవిరి) ఉరుములు, ఏను గగర్దనము; ఎలుకకూ6త, వాద్య 

శబ్దము, పై జెప్పిన విషసంకటములు తూర్చుగాలి, నల్లకలువవాసన, కామము వీనిచే 
విషము వృద్ధిజెందును. 

ఇిర్ర ఎర్జూది కాల విషస్థ తాపము. రి 

వరాను వాంబుయోనిత్వా త్పంేదం గుడవద్దతను. ౬39 

విసర్పతి ఘనాపాయె తదగస్త్యో హిన_స్తి చ 
ప్రయాతి మందపీర్యత్వం వివంతస్మాగ్ధ నాత్ఫ యే. జర 

విషము నీటిలో జనించినదికానున వర్ష కాలమునందు బెల్ల మువలె (దృవరూపము 

ఫొందడి శరీరమంద౦తట వ్యాపించును. శరత్యా..అమునందు అగస్తు $C డుదయించి విష 

మును హరించును. కావున ళరత్కాాలమున విషమునకు వీర్యము తగ్గిపోవును, 

కర్రి విప ప్రకృత్యా దిజ్ఞా నా వ్యోకత్వ ము. dae 

తీ ప క్పొతిసాత్త [ రుసాన వేగబలాబలమ్ ల లలో ల dS83 మయా 

ఆలోచ్య నిపుణం బుధ్యా కర్మానంతరమాచ శేత్ శ వం, 

వె జెప్పినప, కారము పృకృతిసాత్మ్యము బుకువులు, స్థానము వేగము వీని 
ఏలాబలమును చక్క ౧ పర్యాలోచించి పిదప వాని కనుసణముగ దగిన చికిత్సలను 

జేయ సలయును. 

కపి శ్రెషి శ్రకవిహ £9 En జు 

శ్లెన్మీకం వమనె రుషగూవతతీవె:ః 
లొ యా ౯ ష్ద్రె 
కషూయకటుకి కైశ్ళ భేజనై శృ్ళమ యేది్భివన్. ౬౬. 

సేష్మికవిపమును నమనముల చేతను ఉష్పముగ రూత్షగ తీళ్లముగనుండు పట్టుల 

అంట. క్ర] 
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చీక్రను నగరుగ కారముగ చేదుగసుండు ఆహారములచేతసు' శమిళపం జేయ నలయూును, 

౨శఫు(గ్రే వె త్రీకవిపచికిత్స. 0a 

పె త్తికం స్రంసనై స్పేక ప్ర బే హైర్భ బశలీతలై *, 

కషూయతి_క్రమధు.రె ర్వ తీయు ్తైశ్చ భోజనైః. ౬౭ 

పి త్తాధిక్యముగఅ విషమును విరేచనములచేతను మిక్కిలి కీతీలముగనుండు' నేక లేప 

ములచేతను వగరుగ శేదుగ తీయ్య6గ భృతసహీతముగనురడు నాహారములచేతనుశ మింప6 

శ్రీయ పలయును. 

కది పాతిక విపచికిత్స ధయ 

ఇవ తాళ్ళకం జయీత్స్పా పదున్ని గ్ధౌ్హులవణాన్విలైః, 

సృ తై ర్భోజనై న్లపె స్తథెవ విశితాశనై 1 ౬ళో 

సాఘృతం సృంసనం శ స్తం పృలేపో భోజ్య మాహధథమ్, 

వాతికవిషమును మధురముగ స్నిగ్ధముగ అమ్లులవణరసములతో(గూడినదిగ నెయ్యి 

చేగ్పయిడినదిగ నుండు భోజనముల చేతను పట్టుల చేతను మాంసాహోరములచేతను కమిం 

పంజేయనలయును. విషమునందు ఘృతీమును చేర్చక వీలశేచనమును'గాని పట్టులనుగాని 

ఆహారమునుగాని హొపధమును గాని చేయించకూడదు. 

అరి వీసమునందు ఘృత మునకు శేేష్టక్వము. అతా 

స్వేషు సర్వావస్టేషు విసేషు న ఘృత పమమ్. ఇన 

విద్య లే భేషజం కించిద్విశేపాత్స )బలేఒనిలే, 

అన్నివిషములయ౦ మను విపోషదృ వావస్టలయందును నేతితో సమాన మైన 

యౌహషధ మేదియులేదు. వాక ప్ర కోపముతో గూడియుండు విసమునందు. మిక్కుట 
ముగ చేతినిప్పించనల నను, 

0 సాధ్యా సాధ్య విషములు, de 

శ్ర ర శ అయత్నాళ్లై న్స! సాధ్యం యత్నా త్నితాశయా శృయమ్, ౭0 

సుదుస్సాధ్యమసాధ్యం వా వాతొశయగత౦ విషమ్, 

ఫముతోల౬. జేరియుండు విషము స్వల్నపృ్యయత్నముచే సుఖసాధ్య౦బగును, 
పిత్తాళ యము న్నాళ్ళయించియుండు విషము కడుకస్టముమో6ద సాశ్యంబగును, వాతా 

శోయము నాళ్ళయించియుండు విషము మిక్కిలి కష్టసాధ్యము. లేక ఆసోధ్యము. 

ఇది అహ్లైంగహృదయమునం దలి ఉ_ల్తేరతం త్రేవోను 

ముస్పదిమై దవయధ్యాయము ముగి సెను. 

-ఆరిఏితా.- 



రజ ,1 

నీర స్తు. 

అగు ద జ్య పు ట్రం శా ధ్యాయము, 

sl యుల 
న రాలా 

అవ, విష తి పేధా ధ్యాయ నిళూపణా నంతరము సర్బవిప ప్రతి మెలా భూ 
యము చెప్పబడుచున్నది" 

సర్వవిష ప్రతె.ధాధ్యాయ ప్రా రంభము 
ఆప అ “కాన్ గ 93 గ నెళ్గ్న సూ. అథాత స్పర్పవివ ప్రలిపేధం వ్యాఖ్యా స్యామః, 

అఖి హా స్మావురాకత్రే యాదరఈౌాోా మహర్ష యః, 

విషపతిపేధాధ్యా య నిరాపణా నంతరము సనర్పవిషములఅ చికిత్సలను తెలియ పణ 
చునట్టి సర్బవిష పృతిషేధిమను నీయధ్యాయమును విపరించెదము:.. 

రై దర్వీకరాదిసర్బ భేదములు, ఆ 

దగ్వీకరా మండలినో రాజీమంతశ్చ పన్నగాః, 
త్రీథా సమాసతో భామా భిద్యం లె శే త్వ నేకథా, ౧ 
వ్యాసతో 'యోనిభేబేన నోచ్యం లే౭ నుపయోగిన 
భూమియందు నివసించు సర్పములు దర్వీకరము, మండలి రాజీవుంతయు ఆని 

మూడు విధములు, మ తీయు సెసర్పములు యోని భేదంబులచే ఆనేక విధములుగనుండకము ను, 
అట్టి భేదములు చికిత్సయం దుపయోగరహీతములుగ నుండుటం జేసి యిచట విసారవసుగ 
వాని భేదముఠను (గ్రంథకర్త చెచ్చండయ్యి. 

అథి దర్వీకరాదివిపలత ణము. ఆతా. 

విశేపా దా తుకటుకమమాస్థ్యం స్వాదు శీతలమ్. _9 
విషం దర్గ్వీకరాదీనాం డమాద్యాతాదికోపనక్స్ 

దర్వీకరము, మండలి, రాజీవుంతము అను నీమా6ండువిధములై న సర్పములదమెం క 

విషము రూక్షయగ. కారముగ. పుల్లగ 'ఊన్షముగ కొంచెము తియ్య కీతల ముగ 
నుండును. యథా కృమముగ వాతాదులను దృకోవపింపంజేయును, (దర్వీకరవిషము అత 
మున్సు మండలివిషము పిత్తేమును. రాజీముంత విషము కఫమును మిక్కుటనున ఈ; కో 
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పింపంజేయునని భౌవము.) విషములన్న్ఫియు  టాకోదిగణయు_క్షంబులుగ నుండునని 
పూర్వాధ్యాయమునందే చెప్పబడినది. ఆయినను దర్వీకరము మొదలగు సర్పవిహములకు 
వైయాటొదిగుణములు విశేషహముగ కలిగియుండునని తెలియపజచుటకై మరల నీయ 
భ్యాయమునందును తంత రకారు(డు చెప్పియున్నా (డు. 

రి దర్వీకరాదివిహవ్భ ద్ధికాలము, de 

తారుణ్య మధ్యనృద్ధ ల్వేవృష్టిశీతాతవేము చ, 3 
విహోల్బణా భవం ల్యే తే వ్యంతరా బుతుసంధివు, 

మెచెస్పిన దర్వీకరాది సర్పములకు యౌవన మధ్యమ వార్థక్య దళశలయందును 
వర్షాకాల మైన శాావణము మొదలగు నాల్లుమా సములు కిక కాలమైన మౌర్షశిరము మొద 
లగు నాల్దుమాసష ములు యెండకాఅమెన వత తము మొదలగు నాల్లుమాసములు వీనియం 
దును యభ్యాకృమముగ విపము అధికముగనుండును, సంకరజాతు లైన పాములకు బుతు 

నంధులయందు ని పాధిక్య ము కలిగియుండును. 

" (దర్వీకరసర్పములకు యొవనవయసునందును, నర్షూకాలమెన శ్రానణ భాద్రపడ 
ఆశ్వయుజ కా ర్రీకనాసముల నల్లి టియందును నిషమధీకముగ నుండును. మండలిసర్న 
ములకు నడివయసునందును, మంచు కాలమెన మౌర్ష శీర్ష పుష్యు మాల ఫాల్లునమాసముల 
నాల్లిటథియంగును విపమధికముగ నుండును. రాజీమంతము అనుసర్పములకు ముసలినయ 

సునందును, ఎండకాల మైన వె త్ర, వెశాఖ జ్యేష్ట ఆపాఢమాసముల నాల్లింటియందును విప 
"'మెక్కుుడుగ నుండును, సూ త్రేస్థానమున 6 జెప్పిన బుతుసంధికాలమునందు సంకరజాతు 
లైన తక్కిన సర్పములకన్నింటికిని విషము మిక్కిలి అధికముగ నుండును.) 

అద్రి దర్వీకరలక్న్ష ణము, ఏమా 

రథాంగలాంగల్య త్ స్వ స్తికాంకుశధారిణః, శ్రీ 

ఫణిన నృీఘంగతయ స్పర్పా దర్వీకరాస్స +ఎతౌా 
చక కము, నాగలి, గొడుగు, స్వ సికయు, ఆంకుశము యీ చిహ్నములతో, 

గూడిన పష్టోలుగల వియు అతి వేగముతో. పరుగిడునవియు నగు సర్పములు దర్వీకరము 
అని బుషులకుల జెప్పయటడును, 

అరి నుండలీలతృ్య్యము, ధిక . 

శ్రేయా మండలినో౭భోగా మండె లై ర్వివి థై ల్లి తాః, సీ 
ప్రాంశనో మందగమనాః. 
వాహ (స కారములగు మండలములతో (పొడలతో) గూడినవియు | నిడుప్పుగ 
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నుండునవియు ఆతివేగసముతో. గూడినవియు నగుసర్పములు మండలియని తెలిసికొన 
వలయును, వీనికి పడిగాలుండవు, 

(రి రాజీమల్ల తృేణము. de 

రాజీమంత్ర సురాజిభిః, 

న్నీగ్గా విచి తృవర్లాభి _స్రీర్యగూర్థ గం విచి తి తాః, ౬ 
నానావిధవర్ల నంత జాడే అడ్డము? నిడుప్రగ వ్యాపించియుండు రేఖలు 

(కోట్లు) గల సర్పములు రొజీనుంతము అనబడును, 

-అరధ్రి గోధాసుతేలక్షణము. రిఆా- 

గోధానుత స్తు గాఛేరో విపే. దర్వీకరై స్పమః, 
చతుస్పాత్ = 
గాభేరము (ఆనలగా ఉడుము) దర్వీకర సర్బవిపషమువంటి విషముగలదిగ నాల్లు 

కాళ్ళతో. గూడినదిగ నుండును, 
(ఉడుము దర్వీకర సర్పజాతికి ఇతరసర్పజాతి సంసర్లమున కబ్లునది. ఇదినాల్లు 

కాళ్లు క ల్రీియుండును. దర్వీకరసం బంధము కల్తియుండుటం చేసి దానింబోలె తీవ నృమెన 

విషము కల్టియుండునని ఫావము.) 

(రె సంకరజాతి వ్య ంతరస సర్పలతుణము. రతా 

వ్యంతరాక్ విద్యా బే కేపామేన సంకశాత్ . 2 

వాష్టీమి కృలక్షణా _స్తేహి సన్ని పాత ప్ర కోపనాః, 
పెచెస్పిన దర్వీకరాది సర్పములయొక. పరస్పర సంకరమునలన జనించిన సర్ప 

ములు హ్యంతేరయు అనంబడును. వీనికి వెదర్వోకరాది సర్పములకు6 జెప్పియుండు అతణ 
ములు కలిసియుండును. వీని విషము సన్నిపాతమును వృకోపింపంజేయును, 

ర సగస్పుదంళ కారణము. వ్రతా 

ఆహారార్థం భయా త్పాదస్ప ర్యాదతివిపాత్తుధః. రా 
పాపవ్ఫ త్తితయా వై రా చ్లేవర్షి గ యమచోదనాత్, 
దళంతి సర్పా స్తే స్తహూా కృం విషాధిక్యం యథోతత్త తంమ్. ణా 

ఆహారముకొ అకును భయ మువనలనను కాళ్ళచే తతొ _స్యూట వలనను విషము వుద్ధి౯ 
జెందియుండుట వలనను కోపమువలనను పాపస్వఫావము చేతను ద్వేహమున నఅనను దేవ 

తలు బుషులు యముడు వీరి స్రేరేపణవలనను సగ్బములు మనుజాదులను కోజిచును, 
వే జెప్పిన కాటులో నొక దానిక. నొకటి విపెధిక్యము కొలదిగనాండును, (అనలా 
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ఆహారము కొకు కజచిన కాటునకన్న భయములనలన కజచిన కాటునందు విషముగ 

నుండును.) ఇట్లు సెజెప్పిన వానిలో నొకొదానికన్ఫ నొకటి యధికవిషమని యూహ్ీికి 

చునది. 

అదిషప్టా త్కారణం జ్జ త్వా ప్రతికుర్యా దృభాయథమ్, 

_.... వైచెస్పీన దర్వీకరాది సరో ములు కజచుటకు కారణములను చక్కాంగ తెలిషికోని 

వానివానికీ తగినట్టు చికిత్సలను జేయనలయును, 
తో 

త్న 

-శఖ్రు(గ్రి స్య ంతరస్థరూ పము, de 

వ్యంతరః పాపశీలత్యాన్మార్లమా శ్రిత్య తిస్టతి. ౧౦ 
ష్యంతేరములను సర్పములు (సంకరజాతి సర్పములు) పాపిష్టిస్వఫొనము గలవి 

యగుటంజేసి యెల్లపుడు మనుజాదులు సంచరించునట్టి మార్గముల యందు సంచరించుచుం 

డును. . అట్టిర్రోఐలలనిపె పెట్టి ప్రాణుల గరవంజూచును. 

“అరి తుండావాతాది సర్పదంశలక్షణము, ధిక 

యత్ర, లాలాపరిేదమా త్ర తం గాలే పదృశ్య కే, 

నతు దంష్ట్ర? కృతేం దంకం 6 తత్తుండాహాతమాది చేత్, ౧౧ 

ఏకందం స్ట్రా) పదం చే వా వ్యాలీథాఖ్యమళోణితమ్, 

దంస్ట్రాప బే సరే బే వ్యాలు_ప్పం త్రీణి తాని తు, ౧౩ 

మాంస శేదాదవిచ్చిన్నర_క్షవాహీని దంస్థ్రకమ్, 

దంస్థ్రాపదాని చత్వారి తద్వద్దస్ట్రనిబీడితమ్. ౧౩ 

నిర్భాషం ద్వయమ,_త్రా,ద్యమసాధ్యం పశ్చిమం వదేత్, 
'మనుజానియొక్క_ శరీరమున సర్పముయొక్క కోరలుతగులక దాని జొల్లుమూర్కేము 

తగిలియుండిన నది తుండా వాతేమనియు, ఒకటి లేక రెండు కోరలుతగిలి రక్తము వెడ 

లకయుండిన నది వ్యాలీఢమని యు, శండు కోరలు దృఢముగ తగిలి ర క్షముతో. గాడీ 

యుండిన నది వ్యాలు ప్తమని యు, యాడు కోరలు గట్టిగత గిలి మాంసము ఇేదింపయిడి ధార 

గా రక్తము (సువించుచుండిన నది ద౦స్థ్రకమనియు నాల్టు కోరలు దృథఢముగతగిలి ధారగ 

రక్తము (సృవించుచుండిన నది దష్ట్రని పీడితమనియు జెప్పంబడును, వానిలో తుండాహా 

తము; వ్యాలీఢము ఆను రెండును విషరహితములుగ నుండును, వ్యాలు ప్తము దంస్ష్ర్రికము 

అను రెండును కస్ట్రృసాధ్యములు,. దష్టనిపీడిత వ "నునది అసాధ్యము, 

ఆరి సర్భవిషలతణము, da 

విషం నాహేయమస్రాపష్య రక్తం దూషయతే వపుః ౧౮ 
రృక్తముణ్వవి తు ప్రా స్థం వర్ధతే లైలమంభువత్ ; గ ఎ 

nT 
' 
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స్నాఖిషమునకు ర క్షసంబంభము కలుగక శరీరము జెడెబీరదు. ఆబీషము స్వల్పర క్ష 
ముతో సంబరథికచినశు. జలములో నువ్వులనూ నె స్వల్చరూకగిలిన నుదక మంతయు 
"నటుల వార్టపించునో అటుల శరీరమంతయు వ్యాపించును, 

అ సర్పాంగాభిహతల క్షణము. రుత 

ఫీరోస్తు సర్పసంస్స ర్మాద్భ యేన కువిశో2_నిలః. ౧౫ 

కడాచితు_రు తే కోపం సర్పాంగాభివాతం తు తత్, 
భయపడు స్వభావము గలవానికి సర్పము తాకుట వలన విశేషభయముకలిగి దానిచే 

వాతము (పృకోపించి ఒకానొకప్పుడు శరీరమున వాపును గలుగంబే యును, అది సర్చాం"గా 
భిహాళ్తక్రుని చెప్పబడును. 

అగ్రి గంకవిహపల క్షణము. 0యా- 

"దుర్తాంధకా రే విద్దస్య శేనచి ద్దస్టశంకయా. ౧౬ 
విషో చ్వేగో జ్వరళ్ళర్ధి యా ర్భా దాహ ఒవీనా భవేత్ , 

గ్లానిరోహోే=..తిసారో వా తచ్భ్చంకావిషముచ్చ తే. ౧౭ 
గాథాంధకారములోే చేదైన నొకజంతువుచే గాయము తగిలిన వానికీ పాముకి 

చినదన్న సందేవాముచే విషజేగము జ్వరము వాంతి మూర్చ సర్వాంగతాపము, లేక బడలిక 
హూవామయు అతిసారము కలును. ఇది శంకావివమని చెప్పబడును. 

రి సవిషనిర్విష లక్షణము. de 

తుద్య తే సవిపో దంఠః కండూశో ఫరుజూన్వితః, 
దవ్యా తే గ్రధితః కించిద్విపరీతస్తు నిర్షహః. ౧౮ 

విషముతో. గూడియుండు కాటునందు పోట్లు దురద వాపు శో ఫనొప్పి తాపము 
ఫెం:చెము ఉ ౦టక ట్టి యుండుట ఈలక్షణము లుండును. ఇట్టి లక్షణములు కేకుండిన 
ది నిర్విషమని తెలిసి కొనవలయును. 

అ దర్వీకరీ పథమ విష వే గాద్యుష ద వములు de 

పూర్వే దర్వకృతాం వేగే దుష్టం (స్రావ్భవత్యసృక్ ) 
శ్యావతా తేన వశక్రాడా సర్పంసీవ చ శీటకాః, ౧౯ 
ద్వితీయే గంథయోా వేగే తృతీయే మూర్ధ్ని గౌరవమ్, 
దుర్గంధో దంశవి క్షేదక్చతు రే మ్వనం వమిః, ౨౦ 
సంధివిశ్రేషణం తందా, పంచమే పర్వ భేదనమ్, 

* ,దురంధకాశేి ఆనీ పొఠా న్హరము. 
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చాహో హిధాషా చషస్టేచ హృతక్సీశా గాత్రగారవమ్. _ ౨౧ 

మూర్భా విపాకో ఒతీసారు ప్రాప్య శుక్రం తు సప్తమే, 

స్కంధప్పృష్టకటీ భంగస్పర్వచేస్టానివ_ర్తనమ్, ౨-౨ 

దర్వీకరమను సస్పముయొక్క మొడటి విషువేగమున శ్యా వపర్జ ముగల దుస్ట్రర కము 

(స్రవించును. దానిచేత ముఖము కండ్లు నాలుక వీనియందు శ్యా వర్గ ము కలుసను. శరీర 

ఘంకట పురులు సంచరించున ట్లుండును. దగ్వికరమును సర్ప యయుక రెండవవిసవేగ 

మునందు గ్రంథులు, మూండనవిస చేగమునందు శిరో గురుత్వము, దుర్గంధము క అచినస్థల 

మునందు చ్రస్తనుండుట, నాల్రన విసజేగమునంకు నోట జొల్లు కారుట, వాంతి శరీరం 

ధులు జారిపోవుట అలస్యమా "అయి దసవిప జేగమునందు గణుస్రలయందు నొప్పి సర్వాం 

గతాపము ఎక్కి-ళ్లు, ఆజవవేగమున టొమ్మునొప్పి, శరీరగురుళ్వము, మూర్చ; అజీర్ణము, 

ఆతిసారము, సడవవేగమునందు విషము శుక (క్ర్రైస్థానమును జే రుటఎలన భుజశిరములఅయం 

దును నడుమున౦ నును వీపునందును నాట న వా స్తపాదాదులు చలనము లేకుండుట 

కలుగును. 

అరి మందలివివ ప ప్రథమాది వేగోవద్ర, పములుః రథా- 

అథ మండలిదష ష్టస్య దుష్ట్రం వ్రీత్రీఛ నత్యసృక్ ; 

శ్రేన కీతాంగతా దాహ ద్వితీ యే శ్వయథూద్భవః' ౨9 
తృతీయే దంశవిచ్షేదస్పే (ద_స్హృష్టా చ జాయతే, 

చతుళ్ణై జ్వర్వ తే దాహాః పంచమే సర్వగాత్రగః, re. 

మండలియను సర్పము కజచినవానికి మొదటి విష'వేగమునందు ర క్షము'చెడి రక్తము 

పసుపువర్ణ ముగ నగును. దొనివలన శరీరమంతయు పసుపువర్శ్మముగ నగును. డొనిపలన 

శరీరమంతయు పసుపునర్శయు తొపముకలుగును. రెండపవిష'వేగమున వాపు; మూండవవిష 

వేగమున కటిచిన స్థలమునందు వెమట, దప్పి, నాొల్లివవిషవేగమున జ్వరము, తాపము, 

ఆముదవ వివవేగమున సర్వాంగ తాపము కలుగు ను. 

-వవ్ర(గ్రి రాజిలసర్పవిపవేగాద్యుప దనము. be 

దష్టస్య 'రాజిలై సృష్టం పాండుతాం యాతి వోశితమ్, 
బ యటట 

పాండు తా తేన గా త్ఫౌణాం ద్వితీయే "సరు తాలి చ _9% 

తృతీయే దంశవిక్తేదో నాసికాశ్నీముఖ స వా, 

చతు గరిమా మూర శి మన్యా _స్తంభళ్చ భంచమే, డం 

గాత శ్రభంగో న్వరక్శీత చ్యేషయో పూర్వవద్వ బేత్ , 
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రాజీమంతమను సర్పము కరచినవానికి ర_క్షమువెడి తెల్లగనై శరీరమంతయు తెల్ల 

గనగును. 'రెండవవిహషవేగమున శరీరమున మిక్కిలి గురుత్వము, మూండసవేగమున కజచిన 

స్థలమున చెమట ముక్కు "సత్రములు నోరు వీనియందు స్నానము, నాల్టనబీగమున 

శిరోగరుత్వము మెడపట్టుకొ నుట, అయి డవ వేగమున శరీర మందంతట నొప్పి జ్వరము 

శెత్యము కలుగును. మండలి రాజీమంతము ఆను సర్పములయొక,_ ఆరు ఏడు విషవేగ 

ములయందు దర్వీకరమను సర్పముయొక్క ఆరు ఏడు విషజేగమునకు చెప్పియుండు ఉప 

దృవములు కలుగును, 

అరి మండలివిషచి కి తా కాలము, రితి 

కుర్యా త్పంచసు వేగము చికిత్సాం న తతః పరమ్. ౨౭ 
దర్వీకళాదిసర్పములు కోజిచినవానికి ఐదు విషవేగములలోపల తగ్గిన చికిత్సను 

చేయవలయును. అందుకు అసాగ్యము కావున చికిత్సజే యంజనదు. 

అరి ఆల్బ్పవిషసర్పములు., ర్రిఆ- 

జలాప్లు తారతిశీ ణాభీతానకులని నీతా 

లీతవా తాతపవ్యాధితు _క్లృస్థా శృ మవీడితాః. _9౮ 

తూర్షం చేశాంతరాయా'తావిము_క్షవిషకంచుకాః, 

కుశౌపధీకంటకవ బ్యే చరంతీవ కాననమ్. ౨౯ 

"దేశం చ దివ్యాధ్యుపి.తం సర్వా _స్తేఒబ్బవిపా మతాః, 
జలములో తడిసినవిగ, సంభోగము చే శ్ మముకు జెందినవిగ, భయపడీనవిగ 

ముంగిసచే జయింపంబడినవిగ, చలి, గారి, చండ, వ్యాధి, ఆంకల్వి దప్పి, ఆయా 

సము వీనిచే పీడింపయడినవిగ, అపుడే చేశాంతరయునుండి వచ్చినవిగ, విషమునుగాని 

కూసమునుగాని విడిచినవిగ, దగ్భ, ఓహధులు ముండ్లుగల అడవియందుగాని డేవతలుసం-చ 

రించు సృదేశమనందు గాని సంచరించునవిగనుండు సర్పములన్నియు మిక్కి_లి స్వల్ప 

విషముగలవిగ నుండునని ముహర్దులు నచింపుచున్నారు, 

“ఖృశానవై త్వవల్నీక యజ్ఞ శ్ర శయసురాలయే, 

చతుప్పు ఖే జలస్థానేజీర్ణోద్యా నేషు కోటే. 
శీరద్రుమే నింబతరా నిష్ట శే గిరగవ్వూ శే, 
చక్కవ జ, X దాకుంతత్రిశూలాంకజటాధ'రాః. 

రకాస్యనయనా యే చ తే స్యురాశీవిషోపమాః, 

అ.ఉ, క్ర2 



410 అష్టారిగహృదయము [అ, 

న తేషు కాలనియమో న చ వేగే స్వను[క్రమః, 

మంత్రతంశ్రబలాన్నావీ ప్రసవ్యా వినివర్తనమ్.” 
శ్మశానము చెత్య ప్ర దేశము పుట్ట యాగభూమి జేవాలయము నాళ్లుత్రోరివలు 

కలసినస్థలము జలసమిపష్మన, దేశము పాత యుద్యానము నృత.ములతొరటలు పాలుగల 

సృృక్నములు వేంపచెట్టు సె అమేరువర్యక హల వీనియందు నసీం చెడి పొాములును, చకంము 

వ జూ యుధము గద కుంతము శ్రీతాలము వీనితో తుల్యముగనుండు శేఖలుగల పడిగఅ 

తోయహాడిన సర్పములునునోరు కండ్లు యివి యెజ్బగనుండుపాములును యివియన్నియు 

"పెద్దసర్పములతో సమానమైన విషము కలవిగనుండును. వెపాములు కజుదుటకు "కాల 
నియమంబును కారణంబును లేకండును. వాని విషవేగములకు (క్రుముములేదు, మణీ 

మంతృతం క్ర, ఓషధి మొదలగు వాని వీగ్యములచే వానివిషము (తిష్వుటకుసాధ్యముకా నే 

రదు. అని సంగ్తృవామునందు చెప్పంబడి యున్నది. 

కర్రా అసాగ్యవినల క్షణము. రీ 

క్షశానచితినై కాడా పంచమిోపతు.సంధిము. 30 

అస్ట్రమిననమిసంధ్యామధ్యురా తిదినేమచ, 

యామ్యాగ్నేయమభఘాశ్లేషావిశాఖాపూర్వనై బు శే, 5౧ 
నెబుతాళ్యే ముహూ "రే చ దస్థం మర్శసు చ త్యజేత్, 
దస్టమా శ్ర న్సి తాస్యాతన్నీర్భ్యమా ణశిరోరువాః. వ్ర 
సబజిజ హా ఇకా రీతోబా _స్తబ్బజిహా్య్వో ముస బుర్మూగ్భ న్టీత్ర సనో న జీవతి, 

శ్మశాన, చితి, వైశ్య ప్రబేశావ దుస్త్రస్థలముల యందుకు, సంచమి, పక్షీ సంథులు, 

అస్లమి, నవమి ఈహధుఅయందును, సంధ్యా కాల ఆర్ధ ర్మాశ్ర, మన్యాహ్బకాలములయ ౦ 

దును, భరణి, కృత్తిక, మఖ, ఆశ్లేష, విశాఖ, పుబ్బ, పూర్వాహాఢ, పూర్వాభాద్ర; 
మూల, ఈనక్షు త్కేములయందును, నెబుతమను ముహూ_రమందును, మర్మ స్థానముల 

యందును, పాముకజచిన నా మశుజులు జీవింపచేరరు. పాముకజచినతోడనే వానికి 

నోరు కండ్లు తెలుప్రుబారుట తలం డ్సుక లూడిపడుట నాలుకన్తబ్బమగుట, పలుమాటు 

మూరగ్భకలుగుట ఊపిరి చల్లగవెడలుట ఈ యుష్రద్ర,నములు కలిగినవాడు జీవించ(డు, 

'కావున వీరలకు చికిత్సంజేయుట సిష్ప్రయోజనము. 

“శృయథు ర్వేదనా స్తీవ్రా శ్రీవాభంగోఖీర కతా, 

మూర్చా గళ్ల గవా శ ర్ధిః వ్రేత రాజస్య కింక -రాః, 

జూరజవ ప్రతి మో గంఠః కూర్మ పృృష్థ్ట్రవదున్నతః, 



eps 

5౬,7] ఉ_త్సరస్థోనము, 411 

యట స్వ క 
ర_క్సంఖభ్యాస్సమ స్తేభ్యో వర్తలే న తు దంశత్రః, 

రోమవార్షో నళిని రై శృ్వయథుర్లోహితో= సితః, 
హృష్ట మేహన తాన క్ర కవకత్వం యస్య తం త్యజేత్ ,” 

పాముక అిచినతోడ చే వాపు తీ సృ'మైననొప్పి 'మెడపట్టుకొనుట చేత త్ ములఐమొ జై 
చజారుట మూర్చ భోొన్ముఆశచికెనుట చా వాంతి యా మడ (ద్రృునములా కలిగినావమో నా 

మనుజు6డు జీవించ నేరండు. మణియు బొముక అచిన స్థలము ఢశడుపండు పా నల్లగ 
తాబేలు వీఫ ఫునల పొడ ఏవుగనె శ్లదీవమునందలి ద్యాగములయందుండి రక్షము సృకు ంచుచూ 

షాముకణి చిన స్థలములో మాలే, ము రక్తము (సృవింపక యయుాందిన నట్టి వాళడుజీవి అ-బండు = 

గగుర్నాటూ వాఫు శరీరము కొజ్షనాని నలగ గానినగుట చే తృయులు ముక్క. నోయ 

యివి వంకరగనట యూ ముప ద నములుగల విషరోగి జీవించండు. అని సరల్మగృహా 

మునంగు చెప్పబడియున్నది. 

హిధ్శా శ్వాసో వమిః కాసో దష్టమా తృస్వ దేహినః, 33 
జాయంతే _యుద్దపద్యస్య సహృచ్భూలీ న న జీవతి, 

పొముకణ చినహోడ చే మనుదానికీ ఎక్కి ళ్గు శ్వాసము వాంతి కాసము ఆతొముుు 

ప్పి యివి యేకొకోఅమున జనించిన నట్టైనాండు జీవించ(డు, 

శనం వవుతి నిస్సంజ్ఞ తా న్రవపాచక రానన ౮ 

నాసావసాదో భంగోజ_ రో విద్శేదళ్ల థనందితా, 

నిపవీతీస్వ దస్థ్ర స్వ ది గ్థెనాభివాతస్య చ. 533 

భవం లతని తూాపాణి సంపా స్తే వ జీనతతుయే, 

హుయఘును త్రౌంగినవానికి గాని పాము కణ చినవానికి గాని నిషము వ్రూూయే బడిన 

కస్తము కొట్టంబడిన వానికి గాని నురుగును కక్కు_ట, పృజ్ణిలేకండుట, కాళ్లు ఇేతులం 
ముఖము నల్పిగనణుట, ముక్కు నంకరగనగుట, శోరీరనుందంకట నొప్పి, మలము వడా 

లుట్క సంధులుజారుట యాలతుణములు కలిగినవాడు జబీవించండు. సె అమ ౯౭ ముల 

సురణకాౌలమునందే కలుగును, 

న నష శ్వేతనా తీస ర్న తతాత్ మతజాగమః, ౨౬ 

దంజావాతస్య నో రాజీ ప్రయాతస్వ యమాంతికమ్, 
ముందుచెప్పిన చు, కారము పొముళలఅవిన ఐ"*స్తక్రి తత్త మైన నస్యములు హకీయిం 

చియు వానికి ప్రజ తెలి మకుండుట, శరీరమును వేదించిన నాగాయమునుండి అ _క్తమూా 

వెడలకుండుట, కబ చేనట్టగకా ట్రిన యాక ల్లి వలె రేఖ దడ్డు కలం కుండుట ఈ అత భామ 

లక లిగిన వాడు యముని నమో సమునకు పోవునని నిళ్ళయింసనిల యును, 



412 అష్టాంగవాడయము (ఆ, 

శ్రి సాధ్య విషచికిత్స. de 

అతో౭న్యథాతు త్వరయా ప్రదీప్తాగారవద్భిపక్ , 32 
రత౯ కంఠగతా౯ ప్రాణాల విషమాళు శమం నయీత్, 

సర్పదహ్హనికి మై చెప్పిన య సాధ్య లక్షణములు లేకుండినచో ఆనిప్పుతేగిలి కాలః 

చుండు యిల్లును శ్రీఘీముగ నుదకాదులచే కళమింపం జేయుచందంబుని విషసంబ౦) 

ముచే పీడితుండుగ నుండువానికి త్వరిళముగ కెవథ్ధాదుల నిప్పించి యా విషమున 

శీఘముగ శమింప(జేయనలయును. 

~ైర్రి విషవ్యా ప్తి కృమము. ఈ 

మాత్రాశత్రం విషం స్థిత్వా దంే దష్టస్య దేహినః 3౮ 

చేవాం ప్రకృమతే ధాతూ౯ రుధిరాదీ౯ ప్రదూవయత్ , 

ఏతన్మిన్నంత రే కర్మ దంశస్యోత్క_ _రనాదికమ్, వగా 

కుర్యాచ్చీఘు90 యథా జేహే విషవల్సీ న రోవాతి, 

పొము కిఅచినచోటులో నావిషము నూరు త్రుటుల కాలముసరకునుండి పిదప 

రకాదిధాతునులను చెజుచుచు దేహమంతట వ్యాపించును, కావున నాకాలములోపల నే 

పేసము కరీరమంతట వ్యాసించకుండునటుల నతికీఘుగిముగ పాముకజచినతోడనే ఆపా 

మును కజచుట పాముకాటున కాటువేసి రక్తముదీయుట మున్నగు చికిత్సలను జేయ 

పల మును. 

అధి సర్బ్పదస్ట్రచికిర్స, ధణా- 

దష్టమాత్రో దశేదాకు తమేవ పవనాళినష్. రోం 

_లోష్టం మహీం వా దళనై శ్చిత్వా చాను ససం భ్రమమ్, 
నిష్టీ.చేన సమాలింసే ద్దంశం కర్ణ మ లేన వా. ళం 

పాముకి చినపురుషు(డ తోడసే యాపామును త్వరగా కొఅకనలయును. లేక 

ఆట్రిమనుజుండు మట్టిగడ్డను-గావి భూమినిగాని పండచేకొరికి పిదప కారియుమిసి పాము 

క అిచినచోట ఆవుమ్మినిగాని తన గుబిలినిగాని తౌను లేపనము చేయవలయును. 

క్ర ర్రి సర్నెద ంశేబ ధనము. థా 

దంశస్యోపరి బధ్నీయాదరిష్టాం చతురంగ తే, 

కౌమాదిఖి ర్వేణికయా సిద్ధెర్లుం త్రెళ్చ మంత్ర విత్ * రై 



5౬.) ఉ_త్తరస్థాన ము. 418 

అరిబువ క్పేతుబంధేన బంభేన _స్తభ్య తే విషమ్, 

న వహంతి సిరాశ్వాస్ట విషం బంధాఖివీడితాః. రి 

మంత శ్రసిద్దినల వాండు తెల్ల పట్టుగుడ్డ చింపినెనను, వెం డు ,కల్బనెనను సిద్ధమం 

తృములచే నఖిమంత్రించి పాము క్షణిబిన 'సలమునకు మైన నాల్లు అంగళముల ప్రదే 

మలో గట్టనలయును. ఇటుల కట్టుటచే ఆనకట్టునలన ప్రవహీంచునీరునిలుదుభనో 

సిరలనూర్హ మునుండి శరీరములో విషము వ్యాసించక నిలుచును. 

nl) సర్పవిషవారణము. యా 

నిప్పీడ్యానూద్ధ -రేద్దంశం మర్శసంధ్యగతం తథా, 

న జాయే సవేగో వీజనాశళాదివాంకురః, లో 

పెచెస్పిన (సృ్కకారము కటుక ట్రినపి దప నావిషము మర్మములు సంధులు వీనిని బీర 

కయుండునపుడు కజచినచోటును కత్ర్తిచేగీంచి చక్క_(గ బిసికి విషమును బైలుపజచ 

పలయును. ఇటులంజేసిన (విత్తనములు నశించిన మొలకలు వెంలసకుండు చందంబుని” 

విషమును బైలు పజదుబసలన విషచవేగము కలుగకుండును. 

అరి సోదంకోమునకు దాహకర్మ. థితా- 

దంశం మండలినాం ముక్తా వి _త్తలతాాదధాపరమ్, 

ప్రశపై ర్రేమలోహాదై ౪ ర్పహేదాకూల్మశేన వా. రి 

కరోతి భస్మసా త్పద్యో వహ్నిః కీం నామ న తణాత్ , 

మండలియను సర్పముయొక్క_ కాటుకస్ప యితరములగస  కాటునందు బం గారు 

యినుము మొదలగు లోసహములను చక్కొ_ గకాల్సి వానిచే గాని కొ టీవిక క్రైలచేం “గాని 

కాల్చిన నాయగ్శి విషమును కృణకాలములోే భస్మము చేయును 

ఆచూ షే ప.త్చూూర్ష నో వా మృద్భస్నాగదగోమయెః. రజ 

ప్రచ్భాయాంతరరిష్టాయాం మాంసలం తు విశేపతః, 

అంగం సావన దంశేన లేపయెదగ దై గ్ముహుః రడ 

చందనోకీరయు శన సలిలేన చ సేచయేళ్, 
సర్పదహ్హలన వారికి పూర్వము చెప్పెనప్ర కారము కట్టు*ట్లి పిదప మిక్కి_లి బలనం 

తులగు మనుజాలు మట్టి, బూడిచె కపధము గోమయము. వీనిలో చేనినెన నొకటిని 

నోటినిండ నుంచుకొని పాము కజచినవోటులో నొక గొట్టమునునిచి డానిభార్గముగ 
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విషమును నోటిచే పీల్చ వలయును. పాము విషఘుతగిలినవాండు న్థూలక రీరుండుగ నుం 

డిన వానివిషమును వెచె స్పనప,కారము నోటిచేక నే పీల్చవలయును. మతీయు విషహ 

రాషభములను నూరి శరీరమంతఓ నలుమాటు పూయుచుండనలయును. చందనము, వట్టి 

చేరు వీనినినూరి యుదకములో కలిపి యాయుదకముచే సేచనమును చేయనలయాను. 

అర్ర విపోప ద నమున విరావేధము. రితూ 

చ అడ రాం గా ఒడ 

విసు ప్రవిస్ళ శే విధ్యాళ్చ'రాం సా పరమా శ్రీయా, 'రరొ 

| వ్ 9 దే గ 
రే నిర్లి 'యమాణ ఘూ కృత్స్నం నిర్హి/య ఆ విషమ్, 

విషము శరీరమంతట వ్యాపీంచియుండిన సీరను వేధించవల యును. ఆట్టుచేయు 

టవలన రక్తము బైలువెకలి చక్క_6గ నార క్తముతో విషమంతయు బైటికి వచ్చును" 

కాబట్టి సిరాజేధము విషచికిత్సృయం దు త్తీమమెనది. 

ఆగ్రి సనిపన్సిర్విషర క్షలక్షణము. తా 

దుర్గంధం సవిషం ర_క్కమగ్నా చటచటాయ లే. రణ 

యథా దోషం విశుద్ధం చ పూర్వవల్ల త యేదసృక్ , 

విషముతో ౧సాడీయుండు రకము దుర్షంధము కలదిగ నుండును, దానిని 

నిప్పులో వేసిన చటచటయను కబ్దము కలుగును, శుద్ధంబుగ నుండు రక్షము నాయా 

దో హోనుగుణముగ సిరావ్య ధవిధ్య ధ్యాయము లో జెప్నియుండు అతణములవే తెలిసి 

కొనల చును, 

శ్రి నిపషమునందు జలౌ కా పృయోగము, Ye 

నీరా స్వదృశ్యమానాసు యోాజ్యా శృంగ జలాక సః, ౫0 

వాపు మొదలగు నుషదృనములచే సిర అగుపడకయుండిన  చిమ్మునగొట్లమునే 

గాని జలగలచేంగొని ర_క్షమును తీ యసల యును, 

-ఆధ్రి నిపోప ద్రవమున రక్త స్తంభనము. ఛితా- 

0 స హం ప విలినం ప కోణిత స్రుత శేష, చ ప్రవిలీన విహోష్మ ణా, 

ఆష్ అరు ఇట నం జ చ ల జర 0 

చేప సెకే_స్తు బపహాు?ః సంభ యేద్భృళఏత లై. సం 

'చైలువెడలినది పోంగా శేషించియుండు ర కృయు విపొగ్శి చేకరిగి వెడలుచుండివ 

మికీ_లి కీకలముగ నుండు పట్లు చేకము నీనిని సలుమాటు చేయించి యార క్షమయు యలు 

వెడలసఘండునటుల6ం జేయ పలయును, 
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కథ విషమార్చావారోపచార ములు, ధి 

అస్కన్నే నీప. వేగాద్ది _చూారృాయమదవ్యాద్ద వాసి 

భవంతి "తాక జయచ్ఫీకై ధడి ర్వీ జేచబ్చారోమహర్ష తః, 99 

కిసవేగమునే ర క్షము'"పేరి (స, వింపక కయుండిన మూర్చ మదాత్యయము ఉక్" మ్ము 

నొప్పీ కలుగును. ఆట్రివారికి చల్లగనుండు లేపనేకములను జేయించనలయును. శరీరమున 

గగుర్పాటు కలుగ వణకు విసనకజ్ద మొదలగు వానిచే గాలితగులునట్లు విసరనలయను. 

స్క_న్నే తు రుధిరో సదో్పో విష వేగః వ శావ్యుతి, 
రక్తము చక్కం౫ బె లువెడలిన విషచేగము శీఘిములో శమించును, 

అడి వీపోేప (ద్ర, నమునకు ఫఘృతపానము. థితా- 

అ జ్ అల్ల ; విషం కర్షతి తీక్షుత్యా. ద్ధదయం తస్య గు ప్పయే, x3 

వి బేద్ధ్భతం ఘృతకుదృమగదం చా ఖృుతాస్లుతమ్, 

హృదయావరణే చాస్య శేస్మా వ్య్చాద్యుపచీయ శే సరో 
విషము తీక్ణ స్వఖానము గలదియసటం జేసి హృదయము నీడ్చును, కాయబట్టి 

యాపహృదయమును కాసాడుటకై ఆవునెయ్యినిగాని, అవ నెయ్యి "తేనె కలిపిగౌని, 

విషహరౌషధముఅను ఆవు నెయ్యిలో కలిపిగాని విహరోగి కిప్పించ వలయును. ఇటుల 

వేసిన శ్లేశ్ముము వృద్ధిజెంది యది వృాదయమును నావరిందును, 

అరి విషవేగమున వమనా నళ్యకత్వము. థఆూా- 

పవృ త్త త్రగారవో జే శహృల్లాసం వావముయీ తతః, 

దై. కాంజికకాళుగ్గ తై తే లమద్యాదివక్టై తైః: క్ 

వమనై ర్విపహృధద్భిళ్చ నైవం వ్యాప్నోతి తద్వపుః, 

పొము కాటుతశీలినవానికి శరీరమునందు గురుక్ళము ఓకర పహృృాల్లానము కలిగి 

యుండిన విష కవారములై న ద్రనరూపముగనుండు నాహభములచే సమునము చేయించ 

వలయును, గంజి, ఉఊలపకట్టు నువ్వుల నూనె, మద్యము మొదలగు వానిచే నమనము 

చేయింపం జనరు. వైవెప్పిన ప్రకారము పమనము చేయించిన శరీరమునందు విషము 

వ్యాపీించ నేరదు. 

-శ్రు(ర్రి దర్వీకరాది పకృ త్యనుగుణచికిత్స, OE 

భుజంగ దోవ ప్రకృతిస్థాన వేగవి శేవతః. ౫౬. 

సునూత్ముం సవ్యాగాలోచ్య విశిషస్థాం వాచశేత్ క్రియామ్, 
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సర్పము, దోషము, ప్రకృతి, స్థానము. వేగము వీనిని చక్కొ_(గ పర్యాలో చించి 

వానివానికి తగినటుఅ చికీత్సలను జేయసలయును. 

అత్రి దర్వీకరవిషమున పాననస్య ములు. థితా- 

సిందునారితమూలాని శ్వేతా చ గిరికర్షి కౌ. స్మర 

పానం దర్వీక రై ర్లప్రే. నస్యం మధు సపాకలన్, 

'' దర్వీకరమను పాముకజిచినవానికి వావిలివేళ్ళను గాని ఖెల్లగం మొనను గాని నూరి 

యుదకములో కలిపి పానము చేయించి పిదప చెంగల్వకో ష్టును ఉదకముతోనూరి మాశ్నీ 

కమను తే నెలోకలిపి నస్యము చేయిం చవలయును, 

ఇధి కృష్ణసస్ప దషచికిర్సం ఆయా 

కృష్ణసచ్పేణ దష్టస్య లింపేద్దంశం హృ లేఒసృజి. సరా 

చారటీనాకులీభ్యాం వా తీక్ష్యమూలవిపేణ వా, 

పానం చ మె ద్ర మంజస్థా గృహధూమయుతం ఘృతీమ్. ౫౯ 

కృష్ణ సర్పము కజచినవానికి రక్తమోతృణము చేయించి కజచిన చోటునందు 

గురిగింజవేళ్లు, పెద్దసర్బాతీ, వేళ్లు వీనిని నూరి లేపనము చే యనలయును, లేక తీళ్ష'మైన 

మూలవిషమువే లేపనము చేయవలయును. మంజివ్య, కరిధూపము, తేనె వీని నావు 

"నెయ్యిలో కలిపీ పానము చేయించవల యును. 

“ఆరి రాజీమద్దన్టచికిళ్స. థయా- 

తండులీయక కాళ్ళర్య కిణిహీ గిరికర్షి కా, 

--.  మాతులుంగీ నితా శేలుః పాననస్యాంజనై ర్షి తం, ౬౦ 

అగదః ఫణినాం ఫోనే విపే రాజీమతొామవి, 
| రాజీముతు అనుస్చము "పెద్దసర్బములు, వినియొక్క  దార్యువిపములందు చిట్టి 

కూర, గుమ్ముడు, ఉత్తరేణు, తెల్లగంయెన, ఆడవి మాదీఫలపువెట్టు తులసి, విరిగి వీనిచే 

పాన నస్యాంజనములను చేయించిన హీతముకలుగును. 

ఇతిర్రి మండలివిషచి కిక్స. 0 

సవూ* స్పుగంధా మృదకా శ్వేతాఖ్యా గజదంతికా, ౬౧ 

అన్ధాంశం సౌారసం పత్రం క విష్ధం బిలుదాడిమమ్, 

సమెద్రో మండలివిపే. వికేపాదగదో హితః. ౬9 

. పెద్దసర్పాతీ, (చాత శ్వేతాఖ్యా (ఆనలా కలిగొట్టు;, నాగదంతిచెట్టు ఇవి 

సమఖోగమాలు, తులసి, వెలగ. మాలేడం, దానిమ్మ ఇవి దిను సొక్షటింటిశి అర్థ భాగము* 



కు] ఉత్తర స్థానము. 417 

ఏుల వీనిని నూరి తేనెలో కలిపి మండలి యనా సగ్బము కజచినవారికీ స్పీంచిశ మిక్కిలి 
'తేము కలుగును, 

“కర్రి మండలివిషహరలేపముః రియా 

పంచవల్కవరాయ పనా గపుప్పైలవాలుకమ్, 

జీవకర్ష భకోశీరం నితా పద్ముక ముత్పలమ్ ౬9 
సమో ద్రో హీమవా న్నామ వాంతి మండలినాం విషమ్, 
లేపాచ్చ్వయధువీసర్ప విస్ఫోటజ్వరదాహూహో, జర 

పంచవల్క లము, (అనంగా దిరిసినము, రావి, మతి, జువ్వి, (పృబ్బలి వీని 
లు), త్రిఇలములు, అతిమభురము, నాగశేసరములు్యు ఏఅకలు, జీవకము, బుష షభ 
ఘు వట్టి నేరు పంచదార, పద్మకము, నల్లకలువ వీనిని సమఫాగములుగ గ్రృహీంచి 
రి తేనెలో కలిపిన నాయావమధము:దిపొమవాకో అనయిడును. దీనిని లేపనముల్లేసిన 
ఏడలి సర్పవిహము, వాపు, విసర్పము, విస్ఫోటము, జ్వరము, తాపము ఇవియన్నియు 
రించును, 

తిరి మండలివిహషమున కాళ్మర్యాదిపానము. థతయా- 

కాళ ర్యవటశ్ళంగాణి జీవకర ర భకౌ సి క్షి 

మంజిష్థా మధ్ధుకం చేతి దాః మండలినా  విటేత్. ౬రీ 
సమ్ముడు, మల్ల చిగుళ్లు, జీవము. బుహభకము, పంచదార, మంజిస్ట్ర, అతిమధు 

ఏ అనువానిని నూరి ఉదకములోకలిపి మండలియను సర్పము కటజచినవానికి పానము 

నుంచనలయును. 

-అధ్రి గోనసవిషచికిక్స. ధ్రితా- 

వంశత్వగ్బీజకటుకాపాటలీ బీజనాగరమ్, 

శిరీషబీజాతివిపీ. మూలం గావేధుకం వచా. ౬౬ 
విస్టా గోవారిణా౭_ష్టాంగో వాంతి గోనసజం వివమ్, 

వైదురుప జ, వెదురువిత్తులు, కటుకరోహిశ్రి, కలిగొట్టువి తులు శుంఠి, దిరిసెనపు 
లం, అతిపస, అశని గోధుమ చెట్టువేళ్లు, వస ఆనవానిని, సమ ఫౌగములుగ గ గ హించి 

మాత్ర, ములో నూరవలయును, ఇది అహ్లాంగాహధ మవ(బడును, ఇది గోససమను 

'విసమను వోంగొట్టును. 

~్రైర్రి రాజీమద్విపచికిత్స. de 

కటు కాలివిపాకుష్త.గృ వాథూ మహా లేణుకాః, ౬౭ 

అ.ఆ, గ్ర 
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సక ద్రవ్యోపషతగరా ఫఘ్న౦తి రాజీమ'తొం విషమ్, 

॥ కోటుకరోహిొాణి, అతివస, చెంగల్వకో హై, కరిధూపము, శేణుకలు. త్రి కోటుకొములు, 

గ్రుంథికగరము, తే నె అనునోషధ్దులును రాజీమంతేమను సర్పవిషమును పోగొట్టును, 

ఇణరి కాందచి (ెవిషవారచికిక్చ, థఫఆా- 

నిఖనే త్కాండచిత్రాయాః దంశం యావుద్గయం౦ భువి. ౬౮ 

ఉద్ధృత్యప్రస్థితం సర్పిగ్దాన్యమృద్భా్యాం ప్ర లేపయేత్ , 
వి బేత్పురాణంచ ఫఘృుతం వరావూ ర్షావదూర్లి తక్, ఆర 

జీ విరిఖో భుంజీత యవాన్నం సూపసంస్కృృతమ్, 

కాండచి త్రాయను సర్పము శరీరయునం ద్మేప, దేళమును కణచినదో యా పృదేక 

మును భూమిలోపల రెండుజాముల కాలము పాతిపెట్టి పిదపయె త్తీ ఆకాటుపై ధాన్య 

పుముట్లిని చేతిలో కలిపి లేపనము చేయవలయును. పిదప త్రీ ఫలములను చూర్ణ మువేని 

ప్రాతశీతిలే కలిపి పానము చేయించి యది జీర్ణమై విశేచనమైన పిదప సంబాబియ్య 

ములో కందిపప్పును చేర్చి పక్యముచేసి చాని నాహారముగ నిష్సించవలయును, 

అధ న్యంకరవిషహరచికిత్స. తూ 

కరపీ'రార్కకుసు మమూలలాంగలికాకణాః, ౭0 

కల్కయీదారనా కేన పాఠామరిచసంయుతాః, 
వీవు. న్యంతరద షానా మగదస్సార్వ కార్మికః. ౭౨ 

గస్చేరువూలు, గస్చేరువేళ్లు, జిల్లేశుప్రూలు, జిలేశుశేరు, చన్హచర్ల గడ్డ, పిప్పళ్లు, 

చిరుబొద్ది, మిరియాలు అనువానిని కలితోనూరి దానిని న్యంతరమను సర్పము కజిచిన 

వానికి పొన నస్యాదులయం దుపయోగి ంచవల యును, 

0) సర్పదప్హపాననస్యా దులు. థతా-- 

శిరీపుపుప్పుస్వర సే సప్తావహాం మరిచం నితమ్, 
ఛావితం సర్పదష్టానాం పానే నస్యాంజనే హిత్తమ్' ౭౨ 

తెల్లమిరియాలను, దిరిసెనపువ్వు రసములో చేడుడినములు నానబెట్టి దానినిసర్స 

ముకఅచినవారికి పాననస్యాంజనములయం దువయోగించిన హీతముకలుగును. 

అరి సర్పవిషహరపానను. రికా 

ద్విపలం నతకుష్టాభ్యాం ఘృత మే ద్రచతుష్పలమ్, 
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(గృం౦థితేగరము చేండుపలములు, చెంగల్వకోే ఫ్లు రెండుపలములు, ఆవ్రు-జ్వ ల 
నెయ్యా 

నాల్లుసలములు, దే రా సుల విని నొక కటిన చెర్చి పానము వేయించిన 

= ర్రి దర్వీక రవిష వేగచికిక్స థఆా- 

అధ దర్వీకృతాం వేగ పూశ్వే విస్రాన్య కోణితకా, 
పయనం, అజ చో ఇ న్ ది అగదం మధుసర్బృర్భావ్టం నంయు క్షం త్వరితం విబీత్. ఆడో 

ద్వితీయే వమనం కృత్వా తద్వదేవాగదం పిబేత్, 

విపూస పాః ప్రయుంజీత్ర తృతీయే=_ ౦జననావనే. 
౭m 

సిచేచ్చరు న పూక్యోత్తాం యవాగూం వమనే కృతే, 
షప 9 న 

పష్థపంచమ యోళ్నీ తే ర్టిగ్టం సి_క్ష మభీళ్లుశః, z= 

పాయయేద్దుమనం తేక్ష్యం యవాగూం చ ఏిపహూపహాః, 

అ wd విన్న Fu o అగదం గులు తీళ్లుం యుం౦జ్యాదంజననస్ట యోః- 242 

కృ త్వ్యాఒ.నగాథం క్స్త్రైణ మూరి కాకపదం తతః, 

మాంసం సరుధీరం తస్య చర్మ వా తీత్త నికీ చేత్ , 2౮ 
దర్వీకరమను స సర్పముకఅచిన వానికి షయుదటివిపువేగమునందు తొలుతర క్షపానమూ 

జేయించి పిదప "లేచె, నెయ్యి వీనితోడ విషహళాషనమును నీఘ్టురి మున నప్వైదచవలఅ 

యును. శెండన విపువేగనమునంచు పమనమున కించి పిదస లేనె, ఇయ్యి వీని లాో*”” నావ 

థమును కలిపి తినిపించవలెను. మూం6 డవ వేగమునందు విషహరములై న యాహభవులే 

ఆంజనమును నస్యమును చేయించనలయును. నాల్చవ వేగమున నమనమును జయించు 

పూర్వము చెప్పియుంను చేయను పొనము చేయిం చనలయును, అయిదు ఆలా “జే 

ములయందు విపోపద్ర,వముగల వానిశరీరమునకు శీతముగనుండు విషహారాహధము లనూ 

పలుమొజు పూసి విషహర కషా మముచే సేచనము చేయించి నీళ్టమెన వమ సౌధము 

నిస్పించి విషహాశౌమధములతో సిద్ధము చేయంబడిన గంజిని పానము చేయిం-చవఅ 

యును. ఏడవ వేగమున తీన్షైష సములచే అంజననస్యములను చేయించి కళస్త్రముచే తరము 

నందు కాకపదొకారముగ లోతుగ చ్చేదించి దొనియ లదు రక్తముతో నాడి సరం యు 

మాంసమును “గాని చర్మమును “గాని వముందచసలయును. 

“అర మండలివిప.వేగచికిళ్స. రతా 

తృతీయ నవమి భః వే యాం శే మండలీినాం వి బేత్ , 
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అతీళ్ష మగదం హే గణం వా పద్మ కాదికమ్, ౭౯ 

మండలి యను సర్పము కజచినవానికి మూండవవిప వేగమునందు వమనము చేయించి 

క్చయను పానము చేయించనల యును. ఆజువ విషవేగమునందు పీక ముకాకుండు విపషవా 

శావధథమును గాని పద్మృకాదిగణ ద్రవ్యములను "గాని యిప్పించవలయును, 

అరి రాజీమద్విష వేగచికిత్స. రతా 

అబ్యేఒవగాఢం ప్ర చాయ వేగ దష్ట్రస్య రాజులై ః, 

అలాబునా హేేద్ర_క్షం పూర్వవచ్చాగదం విబేత్. రాం 

షఫే2.౦జనం తీశ్సతమమవవీడం చ యోజయీత్, 

రాజిలఅమను స్పోము కజచినజానికి మొదటివిపవేగమున కాటునందు గాఢముగ 

ఛేదించి సౌరకారబుబ్హచే ర క్షయను పీల్చి 'వెలిపజిచి ముందు ఇెప్పియుండునటుల నౌషధ 
మునిప్పించపలయును, ఆజిన విపువేగమునందు తీక్ట్యమైన అంజనమును అవపీడమును 
సృయోగించనలయును, 

శమై/గ్రి అను కృవిప వేగచికిత్చ. de 

అను శేషు చ చేగేమ క్రియాం దర్వీకరోదితామ్, ౮౧ 

మండలి రాజిలయు ఆనుసర్చముల విహజేగములతో దీనికీ ప, త్యేకముగ చికిత్స 

'జెస్పలబడలేదో వానికి దర్వీకరమను సర్బవిషమునకు6 జెప్పియుండు  చికిక్సలం జేయ 

దల యును. 

(గ్ర గర్భి ణ్యాగులకు సిరావేననిపషేధము, ధియో 

గర్భిణీ బాలవృ దేష మృదుం వి ధ్యేత్సిరాం నచ, 

గర్భిణీ స్త్రీ; చాలుర్కు వృద్ధులు వీరలకు పాముకాటుతగిలినచి  మృదుకేత్సిలను 
వేయసలయును, సీరను వేధింపంజనదు. 

“అర్ర సర్భవిషవరత్య"గాదిపానము. రికా 

త్వబ్మనోహ్వానిజ వక్రం రసశ్నాస్తాలజో నఖః. ౮9 

తవూలః శేసరం శీత్రం వీత్రం తండులవారిణా, 

పాంతి సర్వవిపా ణ్యతద్వ జ్రివజ్ర కవాసురాF. ౮9 

లవంగపట్ట; మణిశిల, పసువు, (మ్మానిపసుప్పు గ్రృంధితీగరము, రసము, ప్పలి 
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జ a a భరీ గోరు తమాలష్మత్కము, పద్మశేసరములు యా, దృన్భములనునూరి బియ్యపుకడుగు లో జేర్చి 

చల్లగ పానము చేయించిన ఆది ఇంద్రుని న జూయుధము, అసురుల నళింపంజేయు 

భంగి సమస్త్వవిషములను నశింపంజేయును. 

=ఇత్రార్రి భుజ ంగాదివిసహారపాననస్య్యాదులు. ya 

బిలస్ట మూలం సురసస్య పుష్పం 

ఫలం కరంజస్య నతంసురావ్యాయమ్, 

ఫల్మ త్రిక 0 వో్ట్షనిశాద్వయం చ 

బస్తస్టమూ త్రేణ సుసూత్మవీష్టమ్. భార 

భుజంగ లూతో ౦దురవృశ్చి కా దై § 

ర్చిషూచికాజీర్ణగ రజ్వు రై Ee 

అర్తాన్న రాక భూతవిధర్షి తాంక్స 

స్వస్థకరోత్యంజన పాననమై . రా 

నూరేడు వేళ్లు, తులసి పువ్వు, క్రానుగవిత్తులు, | గృంథితగరము, 'జీనచారు, త్రిఫల 

ములు, త్రికటుకములు, పసుపు, న్ఫూనిపస సుపు ఆనువానిని సమభాగములుగ గ్రహించి 

గొెట్రమ్మాకృముతో చక్క_లనూరి వానిని అంజన పాననస్యములయం౦ దుషయోగ్నించిన 

సర్పము, సాలెపురుగు, ఎలుక, తేలు మొదలగు విషజంతువుల విషము, విషూచిక, ఆజీ 

ర్లము, గరమను విషము, జ్వరము, భూత గృహ బాధలు ఇవియన్నియు హరించును, 

ప్ర లేపాదై చ్యెళ్చ నిశ్ళ్రేషం దం'శాదప్యుద్గ రెద్వివమ, 

భంయో+ వేగాయ జాయేత శేషం దూవీవిపాయ వా ౮౬ 

విషవారౌహధములచే పట్టు జీయుట పానము అంజనము నస్యము మొదలగువానిని 

చేయించి విషమును నిశ్శేషముగ బెటికి తీసిచవేయనల నను. విషము శరీరమున కొం 

వెము శేషించియుండిన నది మరల వేగమును కలుగజేయును, లేక దూ మీవిహముగ పరిణ 

మించును. కావున కాటునందును ఇంచుకేనియు విసమును నిలుసక నిశ్ళేషముగ హరింప? 

జేయనలెను, 

=క్షప్టిర్రై వీము కృవిపోే పమహారము, Er 

విపాపాయేఒనిలం (క్రుద్ధం స్నేహోదిఖిర పాచశేత్ , 



422 అస్రాంగ హృదయము (అ, 

ఖే లమద్యకుళుళ్థాన్లువ రై ప్రో పవననాళనై *, ౮౭ 

విత్తం వి త్తీజ్వరవారై 8 కపాయశ్నే హవ న్తీభిః, 

సమాశీ కేణ వొర్లేణ క ఫమారగ్గథాదినా* ౮లో 

విషము ళమించినపిదప గృకోపించియుండు వాతమును నువ్వులనూ నె మద్యము, 

ఉలవలు, చింతపండు ఇవితప్ప తక్కిన వాతహస్నేహౌహధములనే చికిత్స చేయవలెను. 
పిత్తము (పృకోపించియుండిన దానిని పిత్తజ్వరమును పోంగొట్టునట్టి కషాయముల చేతను 
స్రేహవ స్తీ కర్మల చేతను, కఫము పృకోసించియుండిన తే నెతోంగూడిన ఆరగ్వధాది 

గణ ద్రవ్యముల చేతను శమింస6ంజీయ వళయును, 

ఎవ్రప్ర(గ్రి సర్వాం గాఫిహశచికిత్స. de 

సితా వైగంధికో ద్రావౌ సయస్యా మధుకం మధు, 
పానే సమంత్రపూతాంబు ట్రోతణం సాంత్వహర్షణమ్. ౮౯ 

సర్పాంగాభివా తే యుంజ్యా త్తథా శం'కావిపార్చి "లే, 

సర్వాంగాఫి ఘాతము (స్పోముయొక్క... శరీర స్య ము) చే “గాని శళంకావిషము 

(పొముకజ చిగద నే సందేవాము)చే గాని పీడింపంబడి యుండువారికి పంచదార్య కై గంధి 

కము; దాక, పిన్నమనుబాల, యష్టిమధుకమ', లే నె వీనిని నూరి మర్మత్రముచే నభిమం 

శత్రింపయుడిన యుదకములో కలిపి పానము చేయించి పీదప నాయుదకమును శరీరముపై 

ప్రోతీంచి మంచిమాటలను జెప్పి సంతోషమును కలుగజేసిన హీతముకలును, 

అరి విషహరరత్సాదిధారణము. ధితా- 

క-ర్కే_తనం మరకతం వజ్రం వారణమౌా _క్షికమ్, ౯ాం 

వైడూర్యం గర్భభముణిం పిచుకం విషమూవికమ్, 

హివమనద్దిరిసంభూతం సోమరాజీం పునర్నవామ్. నాం 

తథా ద్రోణాం మహాద్రోణాం మానసీం సర్పజం మణిమ్, 

విపాణి విషశాంత్యర్థం ఏర్యవంతి చ ఛారయీత్ . న 

కర్కే_తనమనురత్న ము, మరకతము, సృ జము, ఏను ౬గుకుంభస్థలము న౦డితీయ (బడిన 

ము లీయముబు, వెడూర్యము, గర భమణి, పిచుకము (అనగా గారచెట్టు) విషయా షీకము 
అంటి as ఏ రం 

(ఆనలా విషముష్టి శెట్టు), పీ మ వత్సర్యతము లోజనిం చిన చావంచివిత్తులు గలిజేరు మానస 

సరస్సు లోజని చిన ద్రోణ (ఆన గౌ ఏనుంగుతున్మి), నుహాద్రొణా (అనంగొ "పెద్దతుమ్మి 
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బెట్టు) అకు ఓహధులు, స్పోముయొక్క_ పడిగలోజంనిచినరత్స ములు వీర్య ముగల విషములు 
వీనిని విషకాంత్యర్థ ము మనుజుండు భరింపనలయును, 

య న్ అధ ఛత్రీజర్ణిరపాణిక్ట చశేద్రాత్రై, విశేషతః, 
తచ్చాయాశబ్బవిత్రస్తాః ప్రణశ్యంతి భుజంగమాః. నా 
మటియు మనుజాండు గొడుగునుపట్టుకొ ని జరరమను వాద్యమును చేతి లోధరి ంచి 

ఘాోషి ౦ప్టుచు రాత్రు,ల మంచు సంచరించిన గొడుగు నీడ వాద్యశోబ్ల ము వీనినలన భయ. 
మునొంది స్వాములు దూరముగ తొోలటసను. చదానంజేసి మనుజునకు సర్చబొధ 
తొలగును 

ఇది ఆ స్తాంగవ్భ్యూ దయ మునందలి ఈ _క్రరతం తేమను 

ముస్పదియాఅవయ ధ్యా య ము ముగి సెను, 

“ఇర Qa 



(అ, 

ఈసీ 
శీరసు, 

సప్తర్రింశా ధ్యాయము, 

యయ. 

అవ సర్నవిషు పృతిపేధాధ్యాయ నిమాపణ్రానంతరము విషసామ్యముచే కీట 

తీషేధా ఛా ధ్యా హూము వెప్పంబడుదచున్నయదిః ఎ 

కేటలూతౌదివిష ప్రతి పేధాధ్యాయప్రాళంభ ఘు, 

సూ, అధాతః కీటటలూ తాదివిష ప్ర తిపే.ధం వ్యాఖ్యాన్యామః, 

ఇతి వా స్మాహు రాత్రే యాదయో మహగ్ష యః, 
సర్ప విష ప్ప ప,త్రిష్నే పేధా భారయ ని మాజా న ంతేరము "సరసు సా లెజబ్టరుగ లు 

ముదలగు వాని విచఘుఅకు చికిక్సలను చెలియ (బజుచునట్టి కీటలూతాదివిపపృతిశే పేభమను 

నీయ ధ్యాయమును నిపరించెద ము. 

క్రై ్ రీ చతుర్విసకీటములూ, థతా- 

సర్సాణామేన విణ్మూ త్ర శుక్రాండశవోధథజాః, 

దోమై ర్వఫ్ధమై స్పమసై శ్చ యుక్తాః కీటా శ్చతుర్విధాః ౧ 
పూర్వాధ్యాయములో _ వచించిన దర్వీక రాది సర్బ్పములయొక్క_ మలమూి 

(టా 
శుక్ర అండములు, చచ్చి కుళ్ళినసర్బ్పములశరీరము. వీనినుండి క్రీటములు జనించును, 

ఆయ్యవి వాతము) పిత్తము, శ్లేష్మము, సన్నిపాతము అను దోషముల గుణాదులు కల్లి 

యుండును. ఆందు వాతముగ కల్లినవి వాయస్యములనియు, పిత్తసణము గల్లినవి ఆగ్నే 

యము అనియు, కళగుణములు కల్లినవి శ్లైష్మికము అనియు, త్రిదోషముల గుణములు 

కట్లనవి సాన్నిపాతికములనియు నాల్లుతెజింగు లగును. 

అధి వాయన్యకీటదంకలక్షణము. ధ్రిత్రా- 

దహ దష్ట్రస్య క్షీళై ర్వాయవై థ్టి ర్చంశ సాదరుజోల్భణః, 

చెనెప్పిన కీటములలో వ్యాయభ్యములను  క్రీటములు కణచినస్థలములో పోట్టు 

నొప్పి అధికముగ నుండును, 

అరి ఆగ్చేయకీటదంగలక్షణము, వతి 

ఆగ్నేయెరల్పసం సావో దావారాగ విసర్పవా౯ . 9 

పక్వవీలుఫల ప్రఖ్యః ఖచారసద్భశో 2-థ వ్యా 
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ఆగ్నేయ శీటములుకణచినవో కాటునందు స్వల్పగుగ రక్తము స వించ్చను 
జాలి లో గలా అ 

నుంటయం ఎలుపువర్ణ మును కల్లియుండును. విషము శరీరమునం దెల్ల వ్యాపించును. కణ 
చినచోట గోగు కాయను ఖగారపుకాయను బోలిన దగ్దుకల్లి యుండును, 

ఇథ్రి స్లేష్మికకీటదంళశలతృణము. ర్రయా- 

కఫాధికై ర్మందరుజః పకోదుంబరసన్ని భః. 3 
'శ్లేష్మికమను కీటముకటచిన నాకాటునందు స్వల్బముగ నొప్పి మేడిపండు వంటి 

© 
దా 

యాకార ముండును, 

- సాన్సి పాతిక క్రీటదంశలక్షణయు, తా 

ఇ అగ చ్ స్రావాథ్య స్పర్వలింగ స్తు వివర్ద్వ్రన్సాన్నిపాతికై, 

సౌన్నిపాతిక మను పురుగులు కజుచినవానికి కజచినచోటునందు విశేషసావ్వ్రు 

వాయ న్యాదికీటముల కాటులకు6 జెప్పియుండు లక్షణములు కలిగియుండును ఇది 

యసాగ్యం బగుటనలన చికిక్సయందు నర్జీ ౦ప6దగినది. 

అథి కీటవిష వేగలతణము. ధిక 

-వేగాళ న్స సర్పవచ్శాభో వరి రి మ్లుర్వి స సర కతా. ళో 

నివో2. 2... శీ గౌరవం మూర్భాభమశ్ళా ఏసోఒతివేదనా, 

సశ్వేపాం కర్ణి కాకోఫో జ్వరః కండూరరోచకః, > 

పెచెప్పిన కీటములయొక్క_ కాటులయందు సర్పమునకు. 'జెప్పిలయంండు 

విషజీగమువంటి జేగములు కలిగియుందునాః ఆకాటులంగు వాపు ప్రతిదినము వృద్ధి 

జెందుదుండును. రక్తము దుర్చంభము కలదిగనుండును,. శిరమునందును నేత రేసుల యం. 

దును గురుత్వము కలుగును. మజీయు నారోగికి మూర్చ భ్రమ శ్వాసము ప వలుక్షమిథధము 

లైన యుషృదృపములు కలుగును, మటీయు వైచెస్పిన అన్నికీటములయొక్క కాటు 

లందు కజబిన స్థలములో గుండృయుగనుండు వాపు కలుగును, మటియు జ్వరము దురద 

ఆరోచకము కలుగు నుం 

“0 సృశ్చికవిషలక్షణము. థతా- 

వృశ్టికస్ట విషం తీళ్టమాదా దహతి వహ్నివత్ , 

జార ర్స ప్రమారోవాకి ప పం దంే పళ్చాత్తు తిష్టుతి? & 

దంఫేస్సద్యో౭_తిరక్భార్థవన స్తుభ్య తే స్ఫుటతీన చ 

అ.ఆ, గ్రశ్ష 



A అస్టాంగవాదయము (అ, 

' లేలుకు విషము తీళ్టముగనుండును, అది మొదట అగ్నివలె శరీరమున కుట్టిన 
'చోటునందు దహీంచును. పిదప నళికీఘుంియముగ పైకెక్కి మరల కజదినచోటులో నిలిచి 
యుండును. మటియు తేలుకుట్టినచోట అధికముగ నొప్పి నల్లనివర్శము నూదిచే ఫొడు 

చునట్లును పగిలిపోవునట్లును చేదనయు కలుగును, 

ప్రి సృృశ్చికోత్ప త్తి త్రిక (క్రమము. 

తే గవాదిశకృత్కో థా దీ ృద్దదస్టాదికోథత. ౭ 
" సర్పకోభాచ్చ సంభూతా మందమధ్య మహళవిషాః, 
ఆను మొదలగు జంతువులయొక్క కుళ్ళిపోయిన పీడలోనుండియు, సర్పము 

మొదలగు విషజంతువ్రల కాటుతగిలి మరణమును జెంది కుళ్ళిపోయిన ళరీరములలో 

నుండియు, సర్పము మృతి జెంది కుళ్ళిపోయినదాని శరీరమునుండియుః వై లేళ్లుపుట్టును, 

మథటీయు నవి యథా క్రమముగ మందవిషము మశ్యవిషము మహోవీసము గలవిగ 

నుండును. (కుళ్ళిన పేడలో బుట్టినవి స్యల్పవిషము అనియు, విషజంతు వులచే జచ్చిన 

వాని శరీరమున బుట్టినవి మభ్యవిషము అనియు, కుళ్ళిన పాము ళరీరమున బుట్టినవి తీవ్ర 

విషము అనియు ఫానము,) 

శవ్రు(ర్రై మందధవిషవృశ్చికలతణము. రీ 

మందాః వీతా స్పితాః శ్యావా రూతకర్చురమేచకాః. రొ 

రోముశో బహుపర్వాణో లోహితాః పాండురోదరాః, 
మందవిషముగల లేళ్లు పసుఫువర్శము కలవిగను తెలుపు శ్యావపర్గ మచి తృవర్ష ము 

కలవిగను నల్లనిరోమ ములతో (6 గూడినవిగను అ నేకములగు గణుప్రులుగలవిగను క్షు 

తెల్లనికడుపు కలవిగ నుండును, 

-ఆథ్రి మధ్య విషపృళ్సి కలక్షణము, de 

ధూ మో,దరా.క్రిపర్వాణో మధ్యా స్తు కపిలారుణాః. లా 

విశంగాళ్ళ బలాళ్చీ_తా, తాాళో బరీ తౌ భః 

మధ్య విషముగల తేళ్ళ 1 మును మూండు గణుపులు కపిలపర్ష్మ ము యొబ్దని 

వర్మ ము బంగారు నర్ణ్మ ము చి గ్ర తవర్ణ యు రక్షయుసలె నెట్ట వర్ణము కడుపు నందు పొగబంటి 

పరము కలిగియుండును, 

అగ్రి మహావిషనృశ్చికలవమణము, పా 

మహాోవిపూః, 
అగ్న్యాభా ద్వే్యేకసర్వాణే. రక్రానితనితోదరాః. ౧౦ 
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మహావిషముగల లేళ్లు నిప్పువంటి యెజ్డని 'కాంతిగలవిగను ఒకటిరెండు గణు 
పులు గలవిగనుం డును. మటీయు వీనిలో కొన్ని యొజ్జగనుండు కడుపుగలవిగను కొన్ని 

నల్లని కడుపుగలవిగను కొన్ని తెలని క డుపుగలవిగ నుంథును. 
య య 

కర్రి నముహోవిహదస్థలక్న్షణము. అతా 

ెక్షష్ట్ర త్ళూనరసనః _న్లబ్బగాత్ర, జ్వరార్పితః, 
ఖై ర్వమన్నోణితం కృష్ణమింద్రి యార్థానసంవిదన్. ౧౧ 
స్విద్య౯ మూర్చ౯. విశుప్కూ_సో వివ్వూలో వేదనాతురః, 

విశర్యమాణమాంసశ్చ ప్రా పాయశో విజహాత్యేసూన్, ౧౨ 

చెచెప్పిన మహావిషమను తేళ్లు కుట్టిన వానికి నాలుక యందుబ్బు, శరీరమున _సబ్ధత్వే 

ము, జ్వరము, నలి నఅర కనును చతురాదీం ది యచ్వారములత్ో ౬ (గృ గ క్కు_ట, కబ్లస్సర్మాది 
లో 

జ్ఞానములులేకుండుట, చమట, మూర్చ ,నోరుయెండుట,బడలిక పలువిధములై న యంపద్ర,వ 

వములు, కూంసము కుళ్ళిపడుట యీలాటి యుపషద,వములు కలుగుటయే గాక మరణను 
ల 

కూడ కలుగును. 

అగ్రి ఉచ్చటింగచ్భశ్చికదక్భ్రఆనణము. ధ్రితా 

ఉచ్చటింగస్తు వగోణ దశకత్య భ్యధికవ్య థః, 

సాధ్యతోో వృళ్చికాత్ స్త స్తంభం శేఫసో ప్యృూష్టరోమతొమ్. ౧౩ 

కరోతి చేకమంగానాం దంశశీ ) తాంబునేవ చ 

ఉష్ట్ర )ధూమస్స వవోకో శాత్రిచారాళ్ల న్స రా తీకః. ౧౮. 

ఉచ్చటింగమను పేరుగల తేలు నోటిచే క్రజచును. అది కిజిచినచో మనుజునికి 
సామాన్య మైన తేలుకన్ఫ మిక్కి_లీ బాధకి ల్పును, మేఢ్శము _ స్తంఫించుట, చెం డు కలు 

నిక్క_బొడిచికొనుట, శరీరమంకుండి చల్లనినీరు (చెమట) (సృవించుట, యిట్రియువ్న దృశ 
ములు కలుగును, ఈ లేళ్ళను ఉష్ట్రధూమమని యు రాత్రు లయందు సంచరించుటఏరన 
రాతి తి కమనియు జెస్ప్నెదరు, 

ద్ర కీటోదిస్వయోాపము.. థియో 

పాతవితో తృరాః కటా ఛమ్మీ క ణభోందురో!, 
రం 

పాయో వాతో ల్ఫణవిపూ నృళ్చి కాసష్ట /భూమశకాః. ౧౫ 

ఫస ములు వాతి త్రై ధిక మైన వీషము కలనిగను కణభము (కణుదురీగెలు) దలు 



4928 అస్టాంగవ్భాదయ ము [అ, 

కలు యివి శ్లేహ్మాధిక్యముగల విషముకలవిగను తేళ్లు ఉష్ట్రధూమకములు ఇవి వాతా 
ధిక్యముగల విషముతో గూడినవిగ నుండును, 

a ఎడ్లు అధ జర Pd | యస్య య ష్ నన దోషస్య లింగాధిక్యం ప్రత ర్కయెత్ 3 

తస్య తస్యావధై.ః కుర్యాద్విపరీతగుతై ః క్రియామ్. ౧౬ 
కీటాదులచే కజువంబడీనవానికి' వాతాదులలో చేదోషము యొక్క... అతణమూ 

అధికముగ నుండునో వానిని చక్క_ంగ తెలిసికొని యాదోషమునకు విరుద్ధ గుణముగల 
యొపషథములచే చికిత్సలను జేయ నలయు ను, 

అగ్రి వారీకవిసలక్షుణము. ధిక 
| 3 క 

హృతల్సీడో ర్థ్వనిల స్తంభ స్సీరాయా మో2స్థిపర్వరక్ శ 
ఉంధి అధీ 

వ్ న ఖఘయూర్ష్య నో ద్వేస్టనంగా త్ర శ్యావతా వాతికే విశే. ౧౭ 
వాతాధిక్యముగల విషమునందు అొమ్మునొప్పి, ఊర్థ ్ టవాత స్తంభము, సిరలు 

ఆస్థులు గణుపులు వీనియందు కూల, ఘూర్ణ నము (అనగా చృకృమునలె తిరుచట) 
ఊద్వేష్టనము (ఆనంగా పొర్గాడుట), శరీరమునందు నలుపువర్ష్మ ము, ఈలశ్నుణనములు 
కలుగును, | 

అత్రి మె త్రిక విషలక్న్ష ణయు, తి 

సంజ్ఞునాశోన్ట నిశ్యాసా వ్యాద్దావాః కటుకాస్య తా, 
మాంసానదారణం శోఫో రక్షవీతళ్చ మై త్తిశే, ౧౮ 

ప్రజ్ఞాభంగము, ఊపిరి వేడిగవెడలుట, జొమ్మునందు మంట, నోరు చేదు 
నుండుట, శరీరమున మాంసము చీల్చయిడినట్లు నొప్పి, రక్త ఫీతవర్ణ ములుకల వాపు యీల 
తృణములు పిత్తాధిక్యముగల విషమునకు కలిగియుండును. 

9 శ్రేష్మికవిసలతణము. de 

ఛర్చ్యరోచకవ్యాల్లాస ప్ర సీకో క్షే కవీనసె ౩, 
స్ త్యముఖవూాధు నై ఫ్రర్విద్యాన్లే ఎస్మా ధికం వివమ్, దో 

శ్లేష్మ ధిక్యయుగల విహమునందు వాంతి ఆరో.-చకము హృల్థానము ప, నేకము 
(ఆనంగా నోటియందు నీరూరుట) ఓకర పీనస శరీరమున వైేత్యేము, నోటియందు తీపు 
శఛఈలతణములు కలిగి యుం డును, | + 

ఎషపప్రస్రి పొతీకవీపదచిశీక్స, ర 
వీణ్యా కేన ద్రణా లేపస్తెలాభ్యంగక్ట వాతి, 
నాడీ స్వేదః పులాకాై గీర్షృంవాణక్స విధి వ్రతః, ర్ 



5౭) ఉ త్తరస్తానము. 429 

వాతౌధిక్యముగల విసమునందు శేలపిందిచే స చణమునకు లేపనము, నువ్వుల 

నూనేచే నభ్య ంజనము, నాడీస్వేధము, బృంవాణచికిత్స నిని చేయించిన పొతము 

కలుగును, 

-శ్రి'్రి పె వై త్తికవిష పుచికిత్స. రతా 

మె కో జ్య 9 హా Ta రి మై త్తీశం _స్తంభయేళ్సేకై ః ప్రదే హైశ్చాతిశీతలై:, 

మిక్కిలి చల్లగనుండు సేకముల చేతను పట్టులచేతను పిత్తాధిక్యముగల విషనును 
య రు Wer. + 

_స్తంభింపం జేయ సలయును, 
a అభ 

“ర శ్రే హిట్రకవివచికిత్స, Oe 

లేఖన స్వేదన చ్చేదవ మనై ల్ల గమ్మీం జయ్త్ . 9౧ 

లేఖనము, ఛేదనము, స్వేదకర్మ, వమనకర్మ వీనిచే శ్లేస్మాధిక్యముగల విషమును 

చికిళ్సం జేయనగు ను, 

అధి | రీ విఢకీటదప్టచికిక్స. లిక 

a జర i ' కీటానాం త్రిఃప్రకారాణాం త్రెపిభ్యేన ప్రతి క్సియా, 

స్వేదా లేపన సేకాంస్తు కోస్టాన్నా )యో ౭.వచారయేత్ . ౨-9 
| 9 అన్య త్ర మూార్భి తా ద్దంశపాకతః కోథతోజ. పి నొ 

వెచెస్పిన వాయవ్యాదిభేదములచే మూండువిధయములగు కీటములయొక్క_ కాటుల 

యందు యథా కృనుముగ న్వేదకర్మ లేపనము నేకము వీనిని సుఖోస్మముగ చేయించ 
వలయును. అయిలే వైకీటముల కాటుకగిలినవాండు మూర్చంజెందియుండినను మైకా్టు 

తగిలినస్థలము (నృణము కలిగియుండినను లేక కుళ్ళిపోయి యుండినను షె చై స్వేదాది 

చికిత్సలను చేయంజనదు. 

అధి విపదంకోమునకు నృకేళాదిధూపము. థ్రిఖా- 

నృ శేశాస్సర్ష పాః వీతా గతో జీర్ణ శ్చ ధూూపనమ్' ౨౨ 

విపదంశస్య సర్వస్య కాశహ పరమబ్వపీత్ , 
మనుజుని వెండ్రుకలు, యొజ్జణవాలు, పాథబెల్లము. వీనిని నమఫొగములుగ 

గ్రపొంచి విషజంతునుల కాటులకన్నింటికిని ధూసము వేసిన హితము కలుగు నని కాళ్య 

పుండు నచించియున్నా (డు. 

వివఘ్నుం చ విధిం సర్వం కుర్యా తృంశోధనాని చ, ౨లో 



పెకీటాదుల యొక్క. కాటులయందు విషహరచికిత్సలు సమన వీలేచనములు 

చేయించ సల యును, 

అధి కీటన్ఫశ్చికదస్టచికిల్స. అతా 

సాధయి తీర్చ నద్గస్థాక్ విపాగ్టెః కటవృశ్సి కై కి 

విసాధిక్య ముగల కీఏములు గొని తేళ్లుగాని కజ చిననానికి సర్పదష్ట్ర చికిత్సలను 

చేయవలయును, 

అం కీటవిషమునకు తండులీయాదిపొనము, ధియా 

తండులయకతుల్యాంశాం త్రీవృ తాం సర్పిషూ వీ బీత్* 9౫ 

యాతి కీటవిమైః కంపం న కై లాస ఇవానిలై:, 
చిజ్టికూర, తెల్ల తెగడ వీనిని సమభాగములుగ గృహించి నూరి ఆవు నేతి లోకలిపి 

పొనము చేయించినచో కై లాసపర్వతీము యెటుల కదలకయుండునో ఆటుల కీటవిష 

ములచే మనుజుండు భయమును జెందకుండును, 

ఆగ్రి కీటనిపమునకు శీరివృమషత్వ గాలేపము, తా 

తీరివృతుత్వగా లేపళ్ళు ద్ధే కీటవిపూపహాః. 9౬. 

కీటములం కోిచినవానికీ సమనవిశేచనముల _ జేయించి శీరవృక్నయల యొక్క. 
పట్టలను నూరి లేపనము చేసిన విషము హరించును. (అత్తి, జువ్వి, మల్టి, ఇవి శీర 

వృక్షములు. ) 

అగ్రి కీటవిషమున ఫోఫూదివారలేపము. రత 

ముక్తాలేపో నరశ్ళోఫతోదదాహజ్వర ప్రణుత్, 
ము తీయములను వాది కీటములయొకం_ కాటుకు లేవనము వేసిన వాఫు,పోటు, . 

న (ధా, ఇం్ర)) య! 

జ్వరమును హారిందును. ఇది మిగుల శ్రేష్ట మైన లేపము, 

అరి కీటనిషమునకు దశెంగెహభము, రతా 

వచా హీంగువిడంగాని సై ంధవం గజవీప్పలీ" దే 

పాఠా ప్రతివిపొ వ్యోషం శకాశ్ళవేన వినిర్మితమ్, 

దశాంగమవుగదం వీత్యా సర్వవటవిషం జయీతళ్. .. డూ 

వస, ఇంగుప్క వాయువిడంగములు, సెంధవలనణము, ఏను6గుపిప్పళ్లు, చిటు 

బోద్దీ, ఆతినస్క, త్రికటుకములు వీనిని సమభాగములాగ గ్రహించి నూరి.పానము చేయిం, 

చిన కీటవిషము అన్నియు హరించును. ఇది దశాంగాషధ మన (బడును, కాళ్యపునిచే ' 

నిర్థింపంబడేనది, 



3౭,1] ఉత్తరస్థానము, 81 

కప్రుర్రి వృశ్చిక విషమునకు చేకము, ధీ 

సద్యో వృశ్చికజం దంకం చక్రతై లేన సేచయేత్ , 
నిదారిగంధ ని ద్దేన కవో స్టేనేతశేణ వా* 9౯ 
లవణో త్తమయు కేన సర్పిషూ వా పునః ప. 

నించే తో_హ్లారనా శేన సశ్నీరలవతేన 30 

శేలుకాటును తక్షణము చకృతైలముచేంగాని 'ముయ్యాపపొన్నతో సిద్దము 
వేయంబడీన తలము బే6 గాని సేచవము ఏ చేయించిన ఫీకము కలుగును, మజీయు వ్ర 

చీతిలో మైంధనలనణము చేర్చి దానితోంగానీ ఆవుపాలలో వైంధవలనణము చేర్చి 
జానితోలాని కొొంచెముస్థ యుగ నుండు కలితో శాని తేలుకాటుతగిలిన తావునకు పలు 

నాటు సేచనము చేయుచుండిన హితము కలుగును. 

“అధి పృక్సికదంళోమునకు ఉఊపనావాము, థ్రియా- 
ఇ అద ఇద అదం = ఆపనాహోోే ఘృ కే భృస్థః కలో 2. జాజ్యాశ్చ ఇయు ౦ధవా, 

జీలకజ్ఞ, సెంధవలసణము వీనిని సమభాగములుగ గహించి కోల్కు_ముచేసీ కాప 

చుండు నేతిలో వైచి దానిచే ఉపనాహాస్వేదమును చేయించవలయును, 

అరి సృళ్చికదం౦ంళమునకు పృతిసారణము, ఏతా 

ఆదంశం 'స్వేదితం చూసైః ప్రాయ ప్ర తిసారయీత్ . 3౧ 

రజనీమై ౦థవవోష సషశిరీష ఫలపుప్పుతై 1 

శేలుకళ నినవోటునటి చక్కు స్వేదకర్మను చేయించి చాని_పై పనుపు, 

సైంధవలవణము, | త్రికటుకములు, దిరిసెనపువిత్తులు, పువ్వులు వీని చూర్థ్భ మునే రుద్ద 

చలయును,. 

ఆధి నృశ్చికవిపమున మొతులుం గాదిలేపము. తా 

మాతులుంగాన్లుగోమూ త్రవిష్టం చ సురసాగ జమ్. 39 

'లేపస్సుఖోవ్షశ్చ పీ తేః పిణ్బాకో గోమయో2పీ వ్యా 

పానే 'సర్పిర్మభుయుతం శ్నీరం వా భూరిశర్కరమ్. 33 
మౌదిఫలఫురసము, గోమూత్రము వీనిలో తులసీ పున్వులనునూరి లేపనముచేనీనను, 

తెలికపిండిని నూరి గాని నోమయమను గాని సుఖోష్టముగ లేపనము చేసినను హీతము 

: కలుగును: మతీయు అవునేతిలో తేనెను కలిపిగాని ఆవుపాలలో అధికముగ పంచచా 

రను చేర్చిగాని పానము చేయించిన హిఠము కలుగును, 
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అధి సృళ్చికవిషమున సొరావతళశకృ దాదిలే పము, 0a 

పాఠానతేశకృత్సభ్యా తగరం విశ్వళేషజమ్, 

బీజపూరరసోన్ని శః పర మో వృశ్చికాగదః. త్రి 

సశై వలోష్ట్ర ?దంస్టా? చ హంతి వృశ్టికజం విష్, 

పావురపిట్టములము, కరక్కాయ, (గృంథితగరము; శుంఠ వీనిని మాడీ 

ఫలరసముతో నూరి తేలుకుట్టిన స్థలములో తేపననము చేయవలయును. తేలువిసమున 

కిది శ్రేష్టానభయ్సు మజియు పాచి ఒంమెపల్లు వీనిని బాది అేపనముజేసిన తేలు 

విషము మానును. 

“సమై ౦ధవోస్ట దంస్టా? చ హంతి వృశ్చిక జం విషన్, 

మనోహ్వోమై ౦ధవం పీంగుమాలతీపల్లవాని చ 

గోశక్ళ ద సపిస్ట్రేయం గుళికావృశ్లి కార్చి శే, 

లశునో మరిచం హింసురసం విశ్వ భేపజమ్, 

అగ్హ థీ. శేణగుళికా వృశ్చి కార్చి తశంకరి 

సెంధనలనణము ఒం పల్లు వీనిని బాది తేపనముచేసిన "తేలువిషము వ+రించును, 

మణీ శిల, సె ంధనలవణము, ఇంగువ విరజాజిచిగుళ్లు వీనిని సనుభాగములుగ ఆవు "పేడ 

రసముతో నూరి గుళికలు చేయవలయును. వెల్లుల్లి, మిరియాలు ఇంగువ, తులసి, 

శుంశి వీనిని సమభాగములుగన గ్రహించి జిళ్లేడుపాలతో నూరి గుటికలు  చేయనల 

యును. ఈ రెండువిధములప గటికలు వాది తేళ్ళుకుట్టినచోటునందు చేసిన తేలు 

విషము శమించి సుఖము కలుగును. ఆని సం గృవామునందు చెప్పబడియున్నది. 

~ఇఅధ్రి వృశ్చిక దంశ మునకు హీం'గ్వాదిలేపనా ౦జనము. థియో 

హంగునా హరితాళేన మాతులుంగరసేన చ, ఏసి 

'లేపాంజనాభ్యాం గుటికా పరమం నృశ్చి కాపహా, 

ఇంగువ, హారిదళము వీనిని సమభాగములుగ మాదీళలరసముతో నూరి గుటికచేసి 

దానిచే లేపనము అంజనము నేసిన తేలువిషము నిశ్ళేషముగ వారించును. 

అర్ర వృశ్చికదంశమునకు కరంబాదిలేపనము. థణజా- 

కరంజార్జున శె లూనాం క టథ్యాః కుటజస్య చ, ౨8 

శిరీప్సస్య చ ఫుప్పాణి మస్తునా దంశ లేపనమ్, 
క్రానుగు, మద్ది, విరిగి,నల్లగినియ, కొడిశ, దిరిసెనము వీనిపువ్వులను "పెరుగుమింది 

మిలడతో నూరి తేలుకాటునకు లేపనము చేసిన హీతము కలుగును, 



2] ఉత్తరస్థాన ము. 438 
అద్రి పృశ్చికదంశమునక పఖ్యాదిలేపనయు. థియి- 

'యా ముహ్వాతి పృశ్ళనితి ప్రలపత్యు గ వేదనః. 3౭ 
తస్య పథ్యా నిశా కస్త మంజిష్టా తివిషపోషణమ్, 

సాలాబువృంతం వార్తాకరసపిష్టం పులేపనమ్* 2౮ 

ఏమనుజుండు తేలుకుట్టుటనలన మిక్కిలి యుష్మదృవముకల వాండై మూార్భను జెం ది 
ఏట్టూూర్పువిడుచుచును, ఆసంబద్ధముగ మాటలాడుచునుం చువో అట్టివానిశీ కరక్కాయ, 
సుప, పిప్పళ్లు, మంజిస్థ, ఆతివస, మిరియాలు, నారకాయతొడిమి వీనిని నమ 
గొౌగములుగ గృహించి పంకాయరసముతో నూరి తేలుకుట్టిన స్థలమునందు లేపనము 
వేయ వలయును. 

అథి నృ శ్పికదంశమున సిరావేధాదులు. థ9యా- 

సర్వత్ర, 'వో,గా గాళివి పే పాయయీ ద్షధిసర్సివీ, 

విభ్యేత్సరాం వన విదధ్యాచ్చ వమనాంజననావనమ్' వా 
ఉన్ఫ్యన్నిగ్ధాభ్ల్స మధురం భోజనం చానిలాపహమ్, 

దారుణమెన అన్ని తేలువిషములయందును ఆవు పెరు ఆవు నెయ్యి ఆవుపాలు 

నిని సమభాగములుగ కలిపి పానము చేయించనఅయును. ర క్షమోతేణము నమనకర్మ 

$0జనము నస్యము వీనిని చేయించవలయును. వాతమును వారించునదిగ నుష్టముగ న్నేవా 

నుంప్పముగ కొంచెమన్సుముగ హుధురముగనుం డు భోజనము నిప్పించపలయును. 

~అర్రి వృశ్చీకవిసమునకు నాగరాదిలేసము, థితా- 

నాగరం గృహకపోతపురీషం 

వీజపూరకరసో వారితాలమ్, 
సైంధవం చ వినివాంత్యగదోఒ యం 
చేపతో=_లికులజం విషవమూళు. రోం 

శుంఠి, ఊరపావురపిట్టమలము, హరిదళము, సైంధవలనణము వీనిని మాదీఫలరస 

సుతో నూరి లేపనము జేసీన తేలువివ మతికీఘంియుగ వారించును. 

అధి వనృళ్చికవిషవారగుటికలు, రతా 

అం నృశ్చికదష్టానాం సముదీ శ్లేభృశంవిశే, 

పేణా లేపయే దంముచ్చిటిం7ఒప్యయం విధి, రం 

అ.ఉ, కర 



484 అహారగవహృదయము (అ 

తేలుకుట్టినవానికి విషము మిక్కు_టయుగ వృద్ధికెంగుచుండిన నాకాటుకువైన 
విషమును కేపన్ము జేయ నల యును, రః చ్చ టింగమను వేలకాటునందును ఈచికికృశే 

మేక వలయును, 

తుది కీటాదులను విిహారాపధ ము, థ్రితూ- 

నాగపురీషచ్చ త్రం రోహీహమూలం చ శేలుతోయేన, 

కర్యాన్దుటాం లే పాదియమళివిషనాళినీ శే, స్థా ర 
నాగపురీసుళ్ళృ త్ర తము, కాచిగడ్డి శేళ్లు వీనిని సమ భాగ ముల? (గృహించ్ని విరిగిరస 

ములో నూరి గుటికలు చేసి దానిని లేపనము చేసిన కేలువిషము హరించును. 

ప్రార వృశ్చిక విషస ంకాంతక్ర రౌపుథము, వ్ 

అర్క. స్య దుగ్గేన శిరీష బీజం 

లై త్రీ ర్భావితం పిప్పలి చూర్షమి మిశృమ్ శ 

వస్టోజగదో వాంతి విపాణి కీట 
భుజంగలూతోందురవృళ్చి కానామ్. ర 

దిరిసెనపువిత్తులను జిళ్లేడుపాలలో మూండుపక్యాయములు కౌవనచేసి దానికీ 

సమముగ పిప్పలిచూర్భ మును కలవనలయును. ఈయాపషధము కీటములు సర్పములు సాలె 

పురుగు ఎలుకలు తేళ్లు వీనివిషములను పోంగొట్టును, 

శిరీషపుప్పం సకరంజ బీజం కాన్మీరజం కష్ట మనళ్శిలా చ, 

ఏఫోగవో శా త్రీకవృశ్చికానాం సంక్రాంతికాదీ కథినో జినేన. రర 

చెరి సెనపుపువ్వు, శొనుగవిత్తులు, కుంకునుళు పువ్వు, ఇెంగల్వకోష్టు, మణిశిల వీనిని 

సమభొగములుగ గృహం చక్క నూ రపలయును. ఈయాహధము రాత్రికమను తేలు 

విషమును నిశ్ళేషముగ పోగొట్టును. సర్భజుండైన బుద్దునిచే చెప్పంబడినది. 
లు af థి 

nC) లూ తాదంశ భదత ల్లకుణ ములు, re 

కీశ్రుభ్యో దారుణతరాలూతా ప్లోడశధాజగుః, 
నీ యో ఒడ ~ ల 0 అష్టావింశతరి ల్యే కే తత ఒప్యన్వే తు భూయ మీ. ర 

హస్త రక్ష సినుచ గా వదంత్య నే సహ స శః, 

బహాపద్ర వరూపాతు లూ.తే కె వ విపాళ్మ కా. రజ 
యాపాణినామత_స్తస్యా దూక్లేయాణ్యతిసంకరాల్, 

 దోవతోజత పచక్షుశే నాస్తి స్థానన్యవగ్థా చ హి ౬ఒతేః ప్రచక్ను | రం 
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సాలెపురుగులు కీటంబులన్నిటికన్న దారుణములై నవి. అవి పదునారు విధములుగ 

నుండునని బుషులు చెప్పుచున్నారు. కొందు ఇరువదిఎనిమిడి విధములనియు మటీ 

కొందటు వేయివిధములనియు, కొందణు అనేకవిధనులఅనియు నచింపుచున్నారు. ఆయి 

నను ఆపి అ నేకో పద్రశములను గలుగలజేయు సభా వ ముగలవిగ మిక్కిలి విషముతో ౬ 

గూూడినవిగ నుండుటంజేసి అవి ఒకశేవిధముగ నుండును. మటీయు సాళలెప్టరుగులు 

మిక్కిలి సంకరములుగ నుండుటంజేసి వాని రూపనామములను వెన్వేరగ చెప్పుటకును 

చెటుంపటకును సాధ్యముకానేరదు, వానికి ష్టాననిశ్చయము లేదు. కాయట్టి వానిదో 

షములనుబట్టి చికిత్సలను జెప్పంబడును. 

ధి సాధ్యాసాధ్యలూతావిసము. అతా 

« ఆం ష్ కృచ్చ సాధ్యా పృథ గ్లో మెరసాధ్యా నిచయన సా, 

సాలెపురుగు కాటు పెత్తికయు శ్లెప్మేకమా వాతికము సాన్నిపాతికము అని 

నాల్లు విథములుగనుండును. వానిలో మూసు కృళ్చషసాభ్య ము లుగ సొన్సిపాతికమను 

నది అనాధ్యముగ నుండును, 

ధ్ర సె త్తీకలోతొదంకలత ణము. థయు- 

వ “జి న్్ జర వ ౦౬ 4 తద్గంశః వె త్తిక్ జాహాతృట్ళో ఫటజ్వర వమోూపహవాక్ రర 
ఖ్ 9 ణి భృశోషప్మార క్షవీతాభః శ్లేదీ దామాఫలోపమః, 

పిత్తాధిక్యముతో నుండు సాలెపురుగుకాటు కలవారికి సర్వాంగతొపము 
దప్పి పిటకలు జ్వరము మూర్భ మిక్కి లి యుహ్థము కలుగను. మటియం నాకాటు 

నందు స్రావము కొంచెము యెజుపు ససుప్రుపర్ష ములు ద్రాకృసండునంటీ యాకారము 

నుండును, 

కర్రి శేస్కికలూ తాదంళలతుణము. de 

శ్లేప్మీకః కఠినః పాండు! పరూషక ఫలాకృతిః, రజా 
౦ 

నిద్రా,ం నీత్రజ్వురం కాసం కండూం చ కురుతే భృశమ్. 

శేమ్మోధిక్యముగల సాలెపురుగు కాటునందు కఠినస్పర్శము తెలుపునర్ణము, 'పేరీం 

తపండువంటి యాకారముగ కల్లి ముండును, వూటియు నిది నద్ర, శీత్రజ్వరము కోసము 

దురద వీనిని మిష్కు_టముగ కలుగ జేయును, 

అరి పహాతకలూతొదంశలత్షణము ధ్ర 

వాలికః పరుషళ్ళా స్థన పర్వ భేద డ్వర ప్రదః, | సం 



496 అస్థాంగహృదయము [అ, 

వాతౌధిక్యముగల సాలెపురుగుకాటు కఠినముగను శ్యా వనర్థము గలదిగను సంధు 
అయం౦దు పళ్లు జ్వరము వీనిని కలుగంజేయునదిగ నుండును, 

తద్విభాగం యథా స్వం చ దోపలింగై రభావయేత్, 
వైసాలెపురుపల భేదములను వానికాటులకు( జెప్పియుండు వాతాదిదోష లతణ 

ములచే తెలిసికొనవలయును, 

అధి అసాధ్యలూతౌలకణము. ధ్ర. 

అసాధ్యాయాం తు హృనొ్శ్శహ శ్వాసహీధ్యాళిరోరుజాః' సం 
స్వేతాః వీతాన్సీతా రకాః వీటికాః శ్వయథూద్భవాః, 
'వేపథుర్దమథుర్హాహ _సృడాంధ్యం వక్రనాసతా, ౫9 
శ్యావోస్థన క్రదంతత్త్యం పృష్ట గీ వానభంజనమ్, 
పక్వజంబూసవర్ణం చ దంశాత్స వతి శోణితమ్, ౫3 

అసాధ్యమగు సాలెప్రురుగుకాటునందు చి తీభిమ, శ్వాసము, ఎక్కీ-ళ్లు, తేఆ 
నొప్పి, తెల్లగ పసుష్రుపషర ముగ నలగ మొజగనుండు పిటకలు, వాపు, వణుకు వాంతి, ౧౧ రం 0౧ (అ 

మంట, దస్పి, గుడ్డితనము, నోరు పండ్లు వీనియందు వంకర, పెదనుఅయందు శ్యావ 
వర్గము వీపు మెడ యీడ్చికొనుట్క యీయుప (దృవములు కలుగును, మటీయు సాలెష్ట 
రుణ కజిచినస్థలమునందు పండిన చేశేడుప ండువంటి వర్ల ముగల రక్తము (స్కవిందును, 

ఇకార వి శ్రీ కాదిక్య పదేశ కారణమూ * లి 

సర్వాపీ సర్వజా ప్రాకూూ వ్యప దేశస్తు భూయసా, 
సా లెప్టరుగు అన్నియు తజచుగా శ్రీదోహజములుగ నుండును, అయినను వాతో 

దులలో ేదోషలత్షణ మధికముగ నురడునో యాదోహమును బట్టి వాతికము సె త్రీ 
కను శ్లేస్మీకము ఆనియు చెటు గనలయును, 

ఆ తీక్టూదిలూతాలవమణమా. రతా 

సత చుధ్యానర ల్వేన సాశ్రిధా వాంత్యు వేవీ తా. సరో 
సపాషే వాన దఫాహేన పకన ఛ పరం క్రమాత్, ' 

తీక్లయు మధ్యమము అధమము అని సాఠ్యె పరుగుల మూండు వీధములుగ నుం 
డును. వానికాటులకు చికిత్స చేయక యు పేకీ ంచినచో తీళ్లములగువాని వీవ పషము ఏడు 
దినముల లోపలను, మధ్యమ వేగముగలవి పదిదినముల లోపలను, అధమ వేగము గలవి పదు 
వనైదుదినముల లోపలను శ్రునుముగ మనుజుని చంపును, 



కీ౭,] ఉ త్తరస్థానము. 48? 

అరి లాతౌదం౦కోలకు ణము. రిఆా- 

లూఆతాదంశక్చ సరో్ట౭_ఏి ద్యద్రుమండలసన్ని భః, సి 

సతో సీతోఒరుణః వీత ఖ్భా్టివో వా వమృుదురున్నతః; 

మభ్యే కృష్ణో౭_థ వా శ్యావి సర్యం తే జాలకొవ్ఫతః, ౬ 

విసర్పవా౯ వో ఫయుత_స్తప్య లే బహూ వేదనః, 

జ్వ రాళుపాకవి క్లేదకోథావదరణాన్వితః. ౫౭ 

ఠి శ్లేచేన యత్స ఎ ప్రశళషింగం తథాపి కురు వే నృణమ్, 

సాలెపురుగు కాటులన్నియు దద్రు;సన్టువుతోతుల్యముగను సం డృముగ నుండు 
ను. మటీయు నాకాటులు తెల్లగగొని యెజ్బగగాని తెలుపు నలుపు కలిసి గాని పసుఫుసర్జ 

ముగగానియుండును. మృదువుగ పొడవుగ మధ్య ప్ర,దేళములో నల్లగ, లేక క్యా పవర్ణ ముగ 

అంచులయందు జాలకముతో(గూడినదిగ విసర్పము వాపు మిక్కిలి శూల వీనితోం 
గూడినదిగనుండును. మణియు దానియందు జ్వరము. ఆశుపాకము (శీఘిముగ పుండ 

గుట) స్రావము కుళ్లి పోవుట పగుళ్లు ఇవియును కలుగును. కాటులోనుండు చెడ్డనీరు 

శరీరములో నెచటతగిలిన నచట (వృణము కలుగును, 

(0 లూతాదివిపస్టానములు. లి 

జస శ్వా సదంహ్టా/శకృన్నూూ త్ర ళు క్రలాలానఖా_ర్తవై ః, సభా 
వీ అస ఆజ్ రై అష్టాభి రుద్వమ త్యేసా విషం వై ? ర్వి కేషతః, 

' ఊపిరి, కోరలు మలము, మూత్తేము, శుక్రము. జొల్లు, గోళ్లు, ఆ_ర్హము 

ఆను నీయెనిమిదిటిచే సాలెపురుగులు విసమును గ్రృక్కును. అందు నోటిచే విశేషమున 
విషమును గృక్కు_ను. 

అగ్రి లూతౌకీట దం స్థానములు, 0a 

లూకా నా భేర్చ శత్యూర్శ మూర ్టం వాధశ్చ కీటకొకి ఫరా 
తద్దూషితం చ వస్తాదిదేహే పృ_క్షం వికారకృత్, 

సాలెపురుగు మనుజానియొక్కొ_ నాభికి పెభాగమునకణుచును. కీటములు నూరే 

ము నాభికిపెనను క్రిందను కఖచును. సాలెఫప్టరుగ విషముకేగిలినన్య స్త్రను మొదలగు 

నవి శరీరమున తగిలినను రోగములు జనించును. 

అద్రి లూతావిన ప ధమవేగలక్షణము., తా 

దినార్భం లత్య లే నైవం దంశో లూ కావిహాద్భవః. ౬ం 
సూచీన్యధనదాఖాతి తతో=.సొ ప్రథమేజ హని, 



అ షొ రగ హా డయము [అ 

అన్య _కృవర్ల క ప్రచలః కించిత్క._౦డూరుజానితః, ౬౧ 

సాలెష్టరున కాటు అరధినమువజకు తెలియకుండును. పిదప మొదటిదినమునందు 

॥ నూదిచే పొడుచునట్లు బాధకలిగి రూపము తెలియక కొంచెము దురద నొప్పి వీనితో 

గూడియుండును. 

-క్రైర్రి లూ తౌ విహణతీ యాది వేగల కణములు. de 

ద్వితీ యేభ్యున్నతో ౬.౦ తేషు పీటనై రివ వాచితః, 
క x ఇ ఒడ 9 

వ్య _కనరి' నతొ నస కండూవమాక౯ా గృంధిసన్నిభః, ౬3 

తృతీయ సజ్వరోరోమహర్ష కృద్ర_క్రమండలః, 

శరావరూపసోదాఢ్యో రోమకూవేషు స స్పవః. ౬9 

మహాంశ్చతు స్టే శ్వయథు స్తాపశ్వాస భ్రమ ప్రద 

ఏకారా౯ కురుతే తాంసా౯ పంచమే విపషకోపజాక్,. ౬ర 

వస్టేవ్యాప్నోతి మర్మాణి స పమే హంతి జీవితమ్, 
© A వి 

సాలెప్రురుగుకజుచిన శిండనదినమునందు కాటుయొక్క_ అం మలయందుబ్బు 

కీకుకలు యివి చక 6గకనయబడుచు నడుము కొ ౦చెనుపల్ల ను గృంథిఐంటో యా కారము 

దురదకలుగును. మూండసదినమునందు జ్వరము గగుర్పాటు పోట్లు రోవుకూసము లయం 

దుస్రొవము సానికెవంటి యాకారముక లిగి యొజ్ఞన గుం ద్రృ్యముగనుందును. నొల్లన దినము 

నందు ఆకాటు “పెద్దదిగను వాపు తాపము శ్వాసము చిమ పనితో ఇసాడినదిగనుండును, 

'ఆయిదసదినమునందు విహపృకోసయున౭న జనించువట్లి య 'నేకోష్రద్రృవములను గలుగ( 

| జేయును. ఆజసదినమునందు ఆవిషము మర్మములంతట వ్యాపించును. ఏడనదినమునందు 

మరణమును కలుగంజే యును, 

క్ అర ర్ చే 2 ఇతి తీక్షంవిషం మధ్యం హీనం చ విభజ దతః, ౬౫ 

సైచెప్పిన ప్రకారము సాలెపురుగుయొక్కు. తీక్ట విషము ఉసదృవములను కలుగ( 

జ్రీయును. దీనిని బట్టి మ్య మా.గసువిషములను పర్యాలోచించి నాని యుపద్రవాది (ప్ప 

మాణములను తెలిసి కొనవలయును. 

క్రై లూతావిహ కాల పృమాణము Od 

వకవింశతిరా త్రేణ విషం శావ్యుతి సర్వథా, 

సాతెప్రురుగు విషము ఇరునదియొకదినముల లో శ మనమునొంనును, 

అథాళు లూతాదష్టస్య శస్తై ణా దంశముద్ద రేత్ డడ 



5౭.) ఉత్తరస్థానము. శ) 

= అ g లీ 
ద వొచ్చ జూంబవాొభ్ధా దై ర్నతు నితో త్తరం దహేత్, 

సాలెప్పరుగు కజిచినవానికి గలకాటును నలుపృక్కుల ళసస్త్ర ముచే శేదించి 

జూంబవౌ ఫ్టాది క స్త ములచే ద్రహీంపవల యును. ఆకాటు పిత్తౌధిక్య ముగలదిగనుండిన 

దొనిని దహీంపంజనదు, 

అథి లాతోదంకమున చావాకర్మనిషేధము. గతిక 

కర్కశం భిన్నరోమాణం మర్శసంభ్యాదిసం శ్రితేమ్. ౬౭ 
అద ఒడ జగ మరి “మ్ 
ప్రసృతం సర్వత దంళశం న చ్చిందీత ద పాన్న చ, 

CR SIDN ర శ ఏ ముం! 'సలము చ కఠిన;ముగ వండు లు రాలిపోయినదిగ మర్మముసంధు మొడల/ఏ స్థలములనా క్ష 

యించియుండునదిగ నలు పృక్ర్క_ ల వ్యాపి ంచినదిగ నుం డు సాలెపురుగు కొటును ఇేదించు 

టయు దహించుటయు దగదు, 

అథి లూతొదంళమునకు సేచనము. రికా 

టీ నా. వ FE 
"లేపయే ద్దగ్గమగడై ర్మధుమై ధవ సంయుడై ః. ౬౮ 

సుకీతై న్సేచయేచ్చాను కపాయిః తీరినృత జై 
వెచెస్పిన _పృకారము క స్త్రముచే చేదించి దహీ ంపంబడిన యా కాటునకు లేన, 

ెంధవలవణము వీనిని విషహరొధములలో కలిపి లేపనముచేసి చల్లగనుండు శీరినృక్న 

కహా కుములచే సేచనము చేయనల యును. 

అరై లాతౌదంశోమునకు ర క్షమాకుణాదులు, థయా- 

సర్వతో౭-పహనేద్ర_క్తం శృంగాదై్యన్సిరయా2ఒవి వా, ౬౯ 

నీకా లేపా_స్తతళ్ళీతా బోధిశ్లేష్మాంతకాతుకై_౪ 
వన య షా 

సాలెపురుస కాటునందు చిమ్మనగొట్టము మొదలగు యం త్రేములచేగాని సిరను 

చేధించుటచేగాని పలుమాటు ర_క్టమును (సృవంపండేసి రావి, విరిగి, తాడి వీనిపట్టల 

కషాయముే సేకమును లేపములను చల్లగ పలామాటు చేయించపల యును, 

-శవ్రవ్రి లూతౌ దంకో మునకు పద్మకలేపము, థతా- 

ఫలినీద్వినిళా మే ద్ర సర్చిగ్భిః పద్మ కావ్యాయః, ౭0 
5 

అజేషలూ తాకటానామగదస్సార్వ కార్మిక 8, 

డేంకణము, పసుపు, మ్రానిపసుపు, తేచి, ఆవునెయ్యి ఏనినొకటిగ చేర్చి నూర 

వలయును. ఇది పడ్మకొషభమనబడును. దీనిని సాలెపురుగులు, కీటకములు మొదలగు 

ఆన్నివిషపురుగులకాటుల యందును లేపసేకాది క్రియలయందు నుపయోగిర చిన హ్తము 

కలుగును, . | 
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ns] లరాతొైంక మునకు చంపకొహధము. her 

హరిద్రా డ్యయప త్తంగ మంజిష్టానత శేసనై. 8 ౭౧ 

సమె దృసర్చిః పూర్వస్నాదధిక శృంపకాహ్వాయ; 

తద్వద్షో మయనివ్సీడాశర ,-రాఘృతమా తీ శై ః డ్డ 

పసుప్ప, యమభూనిపసుప్కు ప తేంగము (అనయా ర క్షవందనము). మంజిస్థ; న గృంథితగ 

రము, పద్మశే నరములు వీనిని సమభాగములుగగహించి నూరి ఆందులో శ్రేచె ఆవునెయ్యి 

వీనిని సమభొగయులుగకలిపిన చంపకొహధమన(బడును. ఇది యుందుేస్పిన పద్యకమనో 

కైరధమునకన్న మిక్కిలి శ్రే స్టమైనది. మజీయు ఆవుపేండరగయు, పంచదార, ఆవు 

నెయ్యి, 'తేనె వీనిని ? వము భాగములు గ గహించి మిళ్ళ్ ముచేసి శేష ముచేసిన సాలెప్టరు 

సలు మొదలగు క్రీటయులవిసపములు హరించును. 

ట్ర లంతొాదంశమునకు మందరగంభమాదనౌషధములః. ధిమి 

అపామార్షమనోహ్వులదార్వీధ్యామక గై రినై * 

నై లాకుష్ట మరిచయస్ట్యాహ్వనృుతమావ్ కై. ౭9 

అగదో మందరో నామ తథా2ఒన్యో గంధమాదనః, 

నతరోధ్రనవాక ట్వీపాకై లా పశ్రకుంకుమైైః. ౭౮ 

ఉ_క్రశేణు, మణిశిల, హరిదళము, మ్రానిపససుపు;, ధ్యామకనును (గృంభ్యము, 

కావిజాయి, గృంథికగరము, ఏలకులు, ఇంగల్వకోమ్టు; మిరియాలు, ఆతిమధ్ధు 

రము, తేనె అవుశెయ్యి. వీనిని సమభాగమాలుగ్నగ హించి యొకటిగచేర్చి నూర 

వల యును. ఇది మందరమన బడును. (గృంథితగరము, లొగ్దుగు, వస, కటుకరోహిొణి, 

చిటుబి 'ద్ది ఏలకులు, జావ తి, కుంకుమ న్వు వినిని సమభానములుగ గ గృహించి నూరవ 

లయను ఈ యాషహధమునకు గంకమాదనమను పేరు, మందరము ధి ంఢమా దనము 

ఆనునీ జొె:షధములు రెండును సాలెఫ్టరుగు మొదలగు వాని కాటులయందును హీతమును 

కలుగంజే యును. 

= లూతొెదంళశమునకు నమనము. థిఆా 

విహఘ్నుం బహుదో షేము ప్రయుంజీత విశోధనమ్, 

సాలెపురుగు కాటుతగ్షిలిన వానికి దోషము అధికముగ కలిగియుండినవో విషమును 

పోంగొట్టునట్టి విశీచనాషభము నిపష్పించ వలయును, 

థి భాతాౌదంకశమునకు పమనవిరేచనౌపహధము. థతా- 

యస్ట్రావ్యామదనాంకోల్ల జాలినీసిందువారికాః. బి 
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ఫీ శ్రష్టాంబునా వీత్వా విషమాళు సముద్వమేత్ 

శిరీషపత్రత వజ సలఫలం వాంకోల్లవటాలవత్ , ౭౬ 

విశేచయేచ్చ త్రి ఫలానీలినీ త్రి వృతాదిభిః, 

సాఅెప్టరుగుకాటుతగిలినవానికి కఫమధికముగ కలిగి యుండినవో అతిమధురము, 

మ్రంగ ఊడుఖ, చేదువీర, వావిలి వీనిని సమభాగములుగ గృహీంచి చక్కాలనూరి త్రిఫ 

అకహాయములోకలిపి పొనముచేయించి యావిశము కీఖఘు౨ిముగ నమనమగునటుల చేయ 

నల యును. లేక దిరసెనపుటాకులు పట్టలు వేళ్లు విత్తులు ఊఉ. 'శుగు వేళ్లు వీనిని సమభాగములుగ 

గ్రహించి నూరి శ్రీసలోదక ము లోక లిపి “హీనముచేయించి విషము నమశంబగునటుల 

చేయించి పిదప త్రీసలములు, ెద్దనీలి, తెల్ల తెగడ మొదలగు విశచనొషధములను ద్ర 

ఇఆయోగించి విశేచనము చేయించనలయును. 

కర్రి అరాతౌదంశో మున కర్టి కాపాతనము. థ్రికా 

నివ్భ త్ర తేదావాకో ఫాచె కర్ణి "కాం పాత యేద్వ)ణాత్ . డె 

సావెప్టరునసకాటుగల వారికి వెత పన సమనవిశేచ శాద్య్యాప పషధములను సేవించుటచే 

మంట వాపు మొదలగునుషద్తవకులు శమించినయెడల నింళచెస్పలబోయెడుకెపుధము 

అచే (వణమునుండి కర్టికను నెలిప్రుచ్చ నలరమను, 

=ంకర్షక్టు(ల్రీ లూతొదంకమున కర్ణి కాపూతనొషథము. der 

కుసుంభ పుష్పం గోదంతస్స్టర్ల శీరీ కపోతవిటా, 

శ్రీవృతా పసైంధవం దంతీ కగ్ణికాపాతనం తథా, ౭౮ 
మూలము తరనారుణ్యా వంశని శేఖసంయుతమ్, 

అమామ య / 

కుసుంబపువ్వు, వారిదళము, స్వర్ణ శీర, (అనగా కంకష్టము,) పొవురపి ట్టమలము, 
తెల్ల తెగడ, సైం'గవలవణము, దంతిచెట్టువేరు అనునీయోపధులు (సృణమునందలి కర్ణి కను 

హరింప(జేయును. పెద్దపాపరవేళ్లను నూరి తవతీరి (వెదురుప్పు) లోకలిపి లే సనముచేసీన 
కర్ణిక రాలీపోవును. 

తడ్వచ్చ మై ౦ధనం కస్టం దంతీకటుకడాగ్గి కమ్, ౭౯ 

రాజకోశాశతకీమూలం కిఛో వా మధి 5ోదృవః, 
మటీయు _సెంధవలనణము, చెంగల్వకో షు, దంతిఇెట్టు, కటుకరోహిణి పిన్న పాల 

వేళ్ళు, పెద్దవీర వేళ్లు, పెరుగుమొందిమో గడ ఆనునవియును కర్షికనువారింపం జేయుట య 

ధు సమస్థంబుగనుండును, 

అ.ఆ, 56 
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పిర్ర కర్ణి కాపొతమున బృంసహా ఇచికిత్స Ce 

౨ కరి కాపాతసముయే బృంహయే చ్చ ఏిపాపహైః. ... . ౮౦ 
కిర్లి పకునపుడు విష హశాషధముల చే బృం హణచి కిక్నలను జేయ నల యును. 

తథ లాతౌదంశమున ఘృత పానము dar 

శ్నేవాకార్భ్యమశేవం చ సర్పిషైవ సమాచశేత్ , 

విషస్య వ వృద్ధయే లై. ఇ బలమో రివ తృణోలుపమ్. రొద 

అగ్నిని తృణములు వృద్ధి కే ముకట్టులు నువ్వులనూనె విషమును న నృద్ధి(జే యును, 

కావున సర్పము సాలెఫ్టరుగు మొదలగు వాని చషయము యందు నువ్వులనూ నెను 

బొత్తుగ వర్జించి అవి నెయ్యిని విశేషముగ పొనము వేయించవలయును, మటీయు సే స్నేహ 

ద్రవ్యములతో చే బెంయసలసీన పనులనన్ని (టిని చేర్రితోచ చేయవలెను, 

అధి పతాదిలాతాదంశములకు హీ, చేరాదియోగములు, be 

హ్రీ, జేరవై. కోంకతగోప పకన్యాముస్తాళమిాచందనతిందు కాని, 

న శే వాలనీలోత్సలన క్రయ్య శ్వజ్నా కులీపద్మ కఠాఠ మధ్యమ్, ౮ 

రజనీఘన సర్పలోచ నాకణ ళుంఠీకణమూలచి త్ర కః, 
వరుణాగురుబి ౫ పాలలివిచు మందా యేశేలుశేసరక్ొ. ౮౩3 

బిల్వచందననతో త్పలళుంఠీవ ప్పలీనిచుళ వేతస కుస్టమ్, 

థు _శీశాకవరపాటలిభ్యా సిందువారకరఘాటనరాంగమ్. లారీ 

వి త్తకఫానిలలూ తాః పానాంజననస్య 'లేపసేశేన, 

అగదనరాంః వృ_త్తస్థాఃకుమతీరివ వారయం హ్యేతే.  _ ౮౫ 
వట్టి వేరు, పుల్లవెలగ, పిసీపీచర, 'తుంగము స్తలు, జమ్మి, చందనము, నల్లతు మికీ, 

పాచి, నల్లకలువ, (గృంథితేగరయు, అతిమధురము, అపంగపుపట్ట్య 'పెద్దస ఏర్పా, పద్మ 
కము, మ్ర,0గకాయ గుజ్జు వీనిని స సముఖాగ'ములుగ జే్చ చేయబడిన యాచధముయొకటి, 
వసువు, తుంగము స్తు, “సక్పాకీ, పిప్పళ్లు, సొంటి, మోడి, చి తృేమాలము, ఊలిమిడీ, 
అగరు, మాశేడు, కలినొట్టు, వేము, అభయము (అనగా ఎట్టి జేర), విరిగి, నాగర 
ముఘ వీనిని సకుముగచేర్సి చేయబడిన యొహధము ఆండవది. మాశేడు చందనము, 
గృంథితేగరము, నల్లకలువ, సొంటి, పి పిప్పళ్ళు, నీరు పృబ్బలి, చెంగల్యకో ప్లు, ముత్యపు 

చిష్ట్క చృక్కగ_రికూర, కలిగొట్టు గంటుభారంగ, వావిలి, తామరగడ్డ, అనతిగములు 
వీనిని సమములుగచేర్చి చే చేయ ౭ఎడిన యొాషభము మూండనది. ఈమూడు విధములేప' 
శ్రే ్ ళాహధములు పాననస్య ఆంజనసేకముల నం దుపయోగ్షించిన పతి నీ న్మఠేలు దుష వనిత 
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లను నిరసించుచాడ్నున” పిత్త శ్లేష్మ వాశములసలశ జనించిన సొ లెపురుగులయొక్క. 
విషములను నిరసించును, 

=ఇకనగ్రి సర్వలూతాదంళ వార నస్యాదులు, d= 

రోధం సేవం పద్మకం పద్మ రేణుః 

కాలీయాఖ్యం చందనం యచ్చ ర_క్షమ్, 

"కాం తాపుష్పం దుగ్దినీకామృణాళం 

లూ తాస్పర్వా ఘ్నంతి సర్వక్రియాభిః, ౮౬ 
భాస్టగు, కురు వేరు, పద్మకము, తామరపువ్వు, తొమరపుప్పముల ధూళి, పీతచం 

దనము, ర_క్లచందనము, కాంతౌపుపష్పుము, (ఆనలగా ప్రేంకణపుప్పము) ఎజ్జడా త్తశేణి, 

తామరతూండ్లు యీ ద్రవ్యములచే పాన నస్యాంజన లేపనేకాదులను చేయించిన సాలె 
పురుగు విషము అన్నియు వారించును, 

ఇని అప్రాంగవ్భా దయమునందలి య్ _శ్రీరతం తమను 

ముష్పదిఏడవయ ధ్యాయము ముగి సెను, 

“పరే గట్రా 



(అ, 

శ్రీ రస్తు, 

ఆపలేం శౌ యము, 
రు జాల థా 

జీపు క్రితం... 

అప. కీటలూతౌది విష ప్రతిషేధ్యాయ నియా పక్రానంతేరము మూ షీ కాళర్శ. 

విషప్త్రృతిా బధా ధ్యాయము చెప్పంబడుచున్నయది; __ 

మూప్.కాళరవిష్క. ప్ర వజ పా,రంభము, . 

సూ. అభాతో నవూపికాళర్క_వివ ప, వ్యాఖ్యాస్యామః 

ఇతి హూ స్మాహురాత్రే యాదయో హా య 

కీటలూతాదివిపచికిత్సా నిరాపణానంతరము యొబుకలు, పిచ్చికుక్క లు వీనివిష 

ములకు చికిళ్సలను వివరించునట్టి మూసి కాళర్క విష పృతిషేధమను నీయధ్యా యమును 

విసరించెదము* 

ఫి మూ పి,కాభేదములు, ఆయా 

లొలనశ్చపలః పుతో) హాసిర శ్లిక్కి_రో2_జిరః, 

కచంయదంతః కులకః కోకిలః కది వీలో2౬. వీతః. గి 

అరుణశ్ళబళ సే తః కపోత్ః పలితోందురః, 

చుచుందరో రసాలాఖ్యో దశాప్టై చేతి మూసనీ.కాః, 3 
లాలనము, చపఅప్పుత్రృము; హసిరము, +క్కిగముు అజీరము, కహా .నోద్రంతేము, 

కులకము, కోకీలము, కవిలము, ఆసితేమ్కు ఆరుణము, కాల ము, కశమ, కపోతము, 

సలితము, ఉంగురము, చుచుందరము, రసాలాఖ్యము ఆని యొలుకలు పదునెనిమిది భేద 

ములు గల్లియుండును. 

రి మూషీ కావిహదుష్ట్రల కణము. థయా- 

శుక్రం పతతి యత్రెపాం కుక్రదిగ్ధె స్పృళంతి వా, 

యదంగమంగైై_స్తతా సై, దూవి. జే పాండుతాం గలే. 3 

గృంథయా శయభథుః కోథో మండలాని భో మోజరుచిః, 
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భీ్రజ్యురో2. తిరుక్సాదో చేపభుః పర్వ భేదనమ్. ర 
రోమవహార్ష ౩ స్రుతిద్నూర్చా దీగ్భ కాలాను బంధనమ్, 

శ్రేస్మానుబద్ధ బహ్టఖు పోతకచ్చర నం సతృటా. >% 

చెచెప్పిన యెలుకలయొక్క_ శుక్రము మను జాలయొ క్క. యేయంగమయునకు తగు 

లునో, లేక శుయెలుకలు శుకృముచే హ్రూయ బడిన యంగ ములతో మనుజులయొక్కా 

యేయంగములను తొకునో యా = యంగములయందలి రక్తము దూషింపంబడి తెలుపు 

వర్ష ముగ సరిణమించి గృంభులు వాపు కుళ్ళు మండలములు కలుపను. ఇంతయే గాక 

నానునుజాునికీ భమ, ఆరుచి, కీతజ్యరము, మిక్కి_లిశాల, దౌర్భల్యము, వణుకు, గణు 

పులయందు నొప్పి గగుర్చాటు, స్రావము, మూర్చ ఇవికల్షి బహుకాల మనువ ర్లించి 

యుండుట, దప్పి, ఎలుకలె నాకారముకల క ఫమును వమనముచేయుట మొదలగు నుప 

ద్రవనులు కలుగును. ఇట్టి వమనము విష ప్రభావమున కల్లును, 

ఆరి ఆఖువిసలకేణము. 0ఆా- 

వృపాయ్యాఖువిషం కృ ఏచ్చ+9 భూరురా భాయక్సో కుష్యతి, 

ఎలుక విషము శరీరముంతట వ్యాపించునట్టి స్వభావము కలదిగను కష్ట సాధ్యముగ 

నుండుటయీ7గాక పలుమాలటు ప్రకోపము నొాందుచుండును, 

అధి అసాధ్యమూపి,కావిపషలవమణము, రఆా- 

మూర్చాంగ శోఫవై వర్ణ శ్లేదద్దా శ్ర తిజ్వరాః. ౬ 
శిరోగురుత్వ్యం లాలాసృృక్చర్చి శ్వాసాధ్యలతణమ్, 

మూర్చ; శరీరమునందు వాపు, వికారవర్ధము, '్లిదము ఇెవుడు, జ్వరము; శిరో 

గురుక్వము, జొల్లుకారుబ, రక్తము వాంతియగట యివి యొలుకకాటున౦దు ఆసాధ్య 

లక్షణములని తెలయనలయును, 

కత్రి వర్టనీయ మూ పి, కాద ష్టలతుణము, ఈ 

వి శహూనవస్తిం వివర్ణోస్టమాఖ్యాఖభ్రై క్ల 9ంథిభిక్సి తమ్. ౭ 

చుచుందరసగంధం చ వరయ దాఖుదూవీ.తమ్, 
"పొ త్రికడుపునం దుబ్బు, సెదనుల యందు  వికారవర్థము, కరీరమంతట నలుక 

వంటి యాకారము గల గ్రువిథులు, శరీరమున దుంవెలుకవాసన, ఇట్టిలక్షుణములు ఎలుక 

శాటుగలవానికి కలిగియుండిన అట్టివానిని చికీల్సయందు వర్డింపవలయును, . 
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— కర్ర దుస్ట్రశునకల క్ష ణము da 

ఫునః సెహమ్మాల్బణా దోహాస్సంజ్ఞాం సంజ్ఞావహో శ్రి తాః, ౮ 

ముష్ట్యంతః కుర్వ లె వ భం ధాతూనామేతిదారుణమ్, 

లాలావానంధబధిరః సర్వత స్పో౭.భిధావతి. _.. గొ 

స్రస్తపుచ్చహనుస్కంధశిరో దుఃఖి నతాననః, 
కుక్కుకో వాతోదిదోవములు శ్లేష్మ ధిక్యముతో 6 గరాడిన_వై సంజ్ఞను (అనలగా 

జ్ఞానమును) సహి౦దునట్టి స్రోకస్సుల నాక్తయించి జ్ఞానమును పోగొట్టి రసాదిధాతు 

న్రలకు దారుణమైన కధను కలగ జేయును దానివలన నాకుక్క సొల్తుకారుదుండు 

నదిగను సిగను చెవిటితన స్ట గలదిళను_ తోంకవెక్కిళ్ళు భుజశిరము లివి, జాకి 

నవిగ నుందును. మరియు నది  త్రలవందుకోని మిగల దుఃఖముతో "నెల్ల పుడు పలుచెరం 

గుల పరువిడుచుండును, | 

అరి శునక దస్ట్రనుకజలక్షేణము. de 

దంశ స్తేన విదష్టస్య సు_ష్తః కృష్ణం “స్రవత్యసృక్. ౧౦ 

హృచ్చిరో రుగ్గో ఏర_స్తంజ్ల' _స్హృష్టామూర్భోద్భవో ను చ 

చెచెప్పియుండు లతృణములుగల _ కుక్క మనుజుని కణచినయుడఆ సాకాటు 

స్పర్శజ్ఞానము లేనిదిగ నల్లనిరక్షమును |సృవింపం జేయునదిగ నుండును. పిస జొము 

నొప్పి జ్వరము శరీరము _స్తజ్ఞముగ నగుట దప్పీ మూర్చ యివి జనించును, 

అరి దుష్త్రజంతు దష్టలకుణ మా. 9తా- 

అనేనాన్యేఒవీ బోద్దవ్యా వ్యాళా దంస్టా?ప్ర, హోరిణకఃి ౧౧ 
కోరలచే కజచునట్టి నక్క మొదలగు దుష్టజంతువుల కాటులందును పెచెప్పిన 

కుక్కు-కోటు లకు ఇములు “కలినియుండూనని తెలియ వలయును. 
0 సవిషనిర్భిస లక్షణము. థతా- 

కండూనిసోదవై. వగ స్ట్సు_్ర్ వీ న్లేదజ్వర భమాః, 

వీదావారాగరుక్చాక శోథ గ ంధివికుంచనమ్, ౧౨ 

దంశావదరణం స్ఫోటాః కర్టి "కా మండలాని చ, 

సర్వత సవిషే. లింగం విపరీతం తు నిర్విపే.. ౧౩ 

వీషముతో.6 గూడియు౦డు ఆన్ని కాటులయందును దురద, పోట్లు, వికార 

వర్ణము, స్పర్శాజ్ఞానము, స్రావము, జ్వరము, భమ, మంట, యె అుపువర్గు ము, 
గాజా 

* .శ్రరత్యసృళ్ ? ఆని పొఠాన్హరము; 
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శప్పీ, పాకము, నాళ, గృంధులు; విసంచశయు, కణ చినస్థల మునందు పళ్ళు, విట 

క్రలు శెర్టీక్క మండలములు. ఆను నీలతృణ ములు కలిగియుండును విషరహేతముగ నుండు 

కాటుశంద్లు, సై లక్షణములు లేసంశుకు. | 

రి కునకాదిదస్టలకణము థితా-.. 

దష్టో. యేన తు తన్పేష్టా రుతం కుర్ణ న్వివళ్యతి, 

పళ్ళే _సమేవవాక స్మాదాదర్శసలిలాదివుః ౧౪౮ 

ఏజంకువు మనుజునికజు చినదో యాజంకువుయొక్క_ న్యా పూరములను మనుజు. 

డు చేయుడు దానినలె చేకూ ముదు అద్దము ఉదకము మొదలగు వానియందు ఆజంతువు 

లను అకస్మాత్తుగజూదుదు మనుజుడు మృతి (కెంపును. 
“me జలసంత్రానలతుణము. లి 

యో౭-ద్భ్య స్త స్టైదదల్టో= వి శబ్దసంస్పర్శ దర్శనై, 

జలసంత్రాసనామానం దష్ట్రం తేమకి వర్ణ యెత్ . ౧% 

కుక్క మొదలగుజంతునులు కజివక యుండినను యెవడు వానియొక్క శబ్దము 

స్పర్శము దర్శనము వినిచేశను ఉ దకమునలనను ఛయపడుసో వానికి జలసంగ్రైస ఆని 

జేరుగలచు. అట్టివానిని చీ చికిళ్సృయందు సి ంపనల మును, 

అరై ఆఖుదస చికిత్సే. రతా 

ఆలునా దష్ట్రమాత్రస్ట దంశం కాండేన దావాయేత్ , 

దర్చ శేనాథ వాతీ చ గుజా స్వాత్కర్లి రి కాన్య్భ థా, | ౧౬ 

ఎలుక. కజచి దనతోండణే ఆకాటును. నిష్వూలో కాల్చంబడిన యినుముచేత 

గాని ' అద్దముచేతంగాని కాల్పవలయును, ఆటులచేయకండిన యూరమయు లగుబాభలు 

కలుగును. | 

“ఇతర మూ షికదప్పమున రక్తస్తావాదులు, ఉతా- 

దగ్ధం విస్రావయేద్దంశం ప్రచ్చిన్నం చ ప్ర, లేపయేత్, 
విరీషరజనీవ క్ర కుంకుమూమృతవల్లి ఖిి ౧౭ 

పెచెస్పిన వ కారము 'కాల్చ.6బడిన ఆకాటును భేడించి ఈ క్షమును (స్రవింప(జేసి 

దిరిసనఫువి తులు, పసుపు, గృరథిశగరము, కుంకుమపువ్వు, తిప్పతీంగె వీనిసి'నూరి: కాటుగా 

లేపనము చేయసలయును. 

ఇ ఆరి మూపీకదంళమునకు లేపము, ర్రితా- 

ఆగారధూ మమంజిష్థారజ నీలవణో_త్రమైః, 
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లేపో జయళత్యాఖువిమం కర్టికాయాశ్చ పాతని, ౧౮ 
కరిమాపమయు, మంబిస్థ, పసుపు సై ంధనలవణము వీనిని సమభాణ ములు 5 గహ 

చి నూరి లేపనము చేసిన నెలుకలవిసము హరించును. కర్ణికయును పడిపోవును, 

ఆధ్రి మూాషీకదంశమున లేపాడులు, రికా 

తీతో౭_న్లు! వాళయితాగను తోయొనను చ లేఫయీత్ , 

పాళిందీ క్వేతకటీ బిల్యమూలగుడూచిథిః. ౧౯ 

అనె నెక్సక్సే విషకోఫ ఫఘ్ల్ను స్సిరాం వా మోక యేద్దు కమ్, 

ఎలుక కాటును పుల్లని కలితో కడిగి మణల కుద్ధజలములతో కడిగి నల్ల తెగడ, తెల్ల 

గినియ, మాశేడు వేళ్లు, తీష్పతీ ౫ వీనిని నూరి బోనిచేతను విషము వాపు వీనిని 

పోంగొట్టునట్టి యితరణయోహధుల చేతను లేపనము చేయవలయును. లేక సీరను చేధించ 

వలయును. 

(రి మూషీ కాదస్హ మున వవునము. ధి 

ఛభర్హ నం నీలినీక్వా ఖై శ్ళుకాఖ్యాంకోల్ల యా రవి. ౨౦ 

ఎలుకకాటు కోలవానికి నీలిచెట్టు కపోయముచే. గాని, దిరిసనము, ఊడుగు వీని 

క్ర సాయము'ే గాని వమనము వేయించనలయును. 

“5 మూ పీ'కాదష్హమున వవునము. రతా, 

మదనస్య చ సంచూర్ణ్య్యా దధ్నా వీత్వా విషం వమేత్. ౧ 
ఎలుక కజచినవానికి చేదువీర, దిరిసనము, డానరడంగి, యంగ అనువాని 

విత్తులను చూర్ణ ముచేసి ఆవుపెరుగులో కలిపి పొనము చేయించి విషమును వమనము 
జేయిుంచవలయును. 

తరి మూ సీ కావిషవారపానము. థి 

వవామదనజీమూతకుష్టం వా మూ త్ర వే చేవితమ్, 

పూర్వక ల్చేన పాతవ్యం సరోోందురవిషాపహమ్, _9౨._9 

వస, మృంగకాయ, డావరడంగి, చెంగల్వకోమ్లు వీనిని సమఫాగములుగ గ్ 
హించి గోమాతృముతో నూరి ఆవుపెరుగులో కలిపి పొనముచేయించిన “నెలుకలవిష 
యములన్నియు వారించును. ల! 
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త్రథ్రీ మూవీ క వివమునందు, విలేచనము.. అయా 

విరేచనం త్రివృన్నీలీ త్రిఫలాకల్క_ ఇమృ తే, ' 
ఎలుకకఠి చినవాని క తెల్ల తెగడ, నీలి, త్రీఫలములు ఆనువానిని నమముగ: వు 

అంచి కల్కమువేస్తి విశేచనమున క్ర ప్పిం చనలయును, 

రె మూష్మికవిషమున కంజనము., థిఈ 

అంజునం గోవయరసో ప్యోవసూత్నుగజో = న్వితః, _౨౩ 

కుంఠి, పిప్పలి మిరియాలు వీనిని సమముగ గృహించి నున్నగ చూర్షముచేసి 

వ యరనము లో "కలివి ఎలుకవిషముకలవాని కంజనము వేయనల యును 

ప్ర మూపీకవిషమున కనిలేవాను. రితి 

కవిత్ధగ్ మయరసో మధుమానవలేవానమ్, 
ఎలుక్షవిషమునందు వెలగపండురసము అవుపేండరసము వీనిని సమముగ.మి శ వసు 

J ఆందులో కొంచెము శే సెకలిపి నాకించనలయును, సల 

" 
a ల 
Pr) 

జక్ర్రర్ర ఆఖువిషహా హరభ్సుతేము. థఆా- 

: తండులీ యకమూ లేన క సిద్దం వానే పాతం ఘృతమ్. “౨లో 
ద్వినిశాకటభీరశ్తాయష్ట్యా నై ప్వా ర్వా ఘృతాన్న్వి.తైః, 
'కస్ఫాటమూాలసిద్గం వా పంచకాకి విత మేవ ణా: ౨౫8 

బీలుకకాటునందు బ్తోటారవేళ్లకల్క ములో చేమంబడిన నృుతమును గాని 
పు; మ్రానిపనుపు, గినియ, అతిమధురము, తిప్పతీ ౫ అనువానికల్గ ముతో, సిద్ధము 
వంబడిన ఘ్ఫుతమునుగాన్సి తెల్లజిల్లేడు వేళ్గ్ళకల్క_ముతో పక్ళ్టముచేయ (బడిన నృత 
ఏగాని, వెలగశెట్టుయొక్క. వేళ్ళు, పట్టలు, ఆకులు, ఫువ్వులు, పండ్లు ' ఆనువాని 
ముతో పక్యముచేయంబడిన ఘృతేయునుగాని ఇప్పించిన హితము కలుగును, 

కర్రి మాసి కవిహమునకు సిందువారాదికపాయము., ఆతా. 

నిందువారనత్తం' శ్, బిల్వమూలం పునర్నవా, 

- నచాశ్వదంస్టా/జీమూత మేపాం "క్వాథం స సమావ్నీకమ్. ' ౨౭ 

పి బేచ్చ్భాల్యోదనం దధ్నా భూంజానో మూవి.కార్జిత, 

తశ్రేణ శరపుంఖాయా బీజం సంచూర్ర ర్ల వా వి చేత్. ౨౮ 
ఎలుకనసముచే క పెడింపంబడియయుండు వానికి వావిలియాకు, గృంథితేగరము, మునగ 

, మారేడు వేళ్లు, గలిజేరు, నస్క పలేరు, బేవతాడి వీనికపాయము గు తేనె సహీతముగ 

అజ, 7 
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పొనము'చేయిరచి ఆవుపరుసతో సవానియ్యప అన్నమును భుజింపద జేయవఆ 
యును. లేక కిల్లవెంపలివిత్తులను చూర్యమువేసి ఆవ్రనుజ్జిగలో కలిపి పానము చేయించ 

ఖ్లలయును, . 

| అథి మాషిక విషమునకు అంకోఅమూఅకల్క_ మా, శ్రిత 

అంకోల అృమూలకీల్కో జాబ _స్తమూ శే కణ కల్కిత 

పానా లేపన యూర కస్పళ్యాఖువిమనాశనః, ౨౮ 
'ఊడుగు వేళ్లను నొెబ్బమ్మార్ష ముతోనూరి కల్య.ముచేసి పొనమును తేపనమును 

జేయించిన నెలుకవిషము హోరీంచున, 

గ్ర మూషిక విష హరకోలా)... దుల. ధిఆా- 

“కపిత త్థమధ్యతిలకతిలాంకో్ట బజటాి విజేత్, 

నాం మూక్రే ర పయనసనా మంజరీం తిలక స్ట వొ జలగ 

అథవా పసైర్యకాన్మూలం సమె ద్రం తండులాంబునా, 

ల... కటుకాలాబువిన్య స్తం వీతం వాంబునిశోవీత్రమ్. కిం 
వెలగస కా, కానుగణెట్టువేళ్లు, నువ్వువెట్టు వేళ్ళు, ఊడుగు చెట్టు వేళ్లు వీనిని సమ 

యుగ, నోమూ క్రేయుతో నూర పానము శేయించినను, లేక న నువ్వులపువ్వులను ఆవుపాల 

లో. నూరి పానము చేయించినను, లేక ములునోరింట వేళ్లను బిక్యుపుకడంగుతో నూరి 

అందులో కోంచెము తేనె కలిపి పానము చేయించినను, లేక వేచానుగుబు ట్ల లో 

నుభకముబోసీ యొకరా త్రి, నాన బెట్టి దానిని పానము వచేయించినను నెలుకకాటు విష 

ము. హరించును, 

డ్రి మూప్కీకవిపమునకు నస్యాదులు. రా 

సిందువారస్య మూలాని బిడాలాస్థివిషం నతమ్, 

జలవీహ్టోఒగదో హంతి నస్యాదై కరాఖుజం విషమ్: 3౧ 

| కల్ల వావిలివేళ్లు,' పిల్లియెస్థుక బక విషము గ గృంథితగరము అనువానిని సమ 
వ 

ముగ గృహీంచీ ఉదకమేళో నూరి నస్యమును శేపగయును చేయించిన నెలుకకాటు 

పషము ఏ హరించును “గ గ్ల? గ 

అరి సశేగమాకిక వివచికిళ్చ. ఈ 

సశ్వేషం మూవికవిమం ప్ర ప్రీకవ్యక్యభ్రదర్శనే, 

టక! య్ 
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యభాయభథం చా కాలేను వోఫాణాం వృద్ధి హేతువు. 3 
తత్త స్వ యథావస్థం ప్ర ప్ర యోజ్యాః స్య పవక రమా 
యథా స్వం యే చ సరి ష్ట్టాః తథా దూవీవిషాపపహోః, ౨3 

పై చెప్పినప్కకారము. చిశిక్సజేసినము ఎలుకకాటువిషము చక్కు. 6గ నివర్తిందక 
కొంచెము శేషించియుండినవో నది మేఘము వృద్ధి జెందునపు డును, వాతాడిదోహ 
ముల నృద్ధికాలములందును పృ ప కోపీంచును. దానియం దొయా యవస్థానుసణముగ మె 

ప్పిన చికిక్సలనన్ని(టిని చేముటయేగాక దూషీ విషమునకు చెప్పియుండు చికిత్సలను 
కూడ చేయ వలయును, 

=~ అళర్ను_ దంకచికిశ్స, dae 

దంశం ప్యాళర్క దష్ట్రస్య దాము స్టేన సర్పిషా, 
ప్రదిహ్నాదగ దై స్కై _ సై పురాణం ద ఘృతం వీబేత్ , 5౮ 

అర్క్మ_శీరయుతం చాస్య యోజ్యి మాశువిరేచనక్, 

పిచ్చికుక్క కఅచినవానియొక్క_. కాటును బాగుగ కాచయడి మిక్కిలి వేడిగ 

నుండు చేతితో కార్స్ యొలుకవీషమునకు జెప్పియుండు జెపధములచే. చలేపనముచేసి 

ప్రాత అవునేళతిని పానము చేయించవలయును. మణియు త్వరలో  విశేచనౌహథములోే 
బీల్లేడుపాలను కలిసి యిస్పించనలయును,. 

-వ్ర(ర్రి వూాప్సీక విషహూరపానము. థఆ- 

అంకోల్లో _్రరమూలాంబు తి పలం సహాపిపలమ్, 5% 
అడు అజ్ వి బేత్చధత్తూరఫలాం శ్యెతాం వావీ పునర్నవామ్, 

పిచ్చికుక్క. * అచినవానికి ఊడుగ వేళ్ళే కసాయము మూాడుపలములుు, ఆవు 
నెయ్యి ఒజకపలము వీనిని మి శ ముచేసీ పానము చేయించనలయును, లేక త్తు ఉమ్మెత్త త 

విత్తులు, తెల్లగలిజేరు వీనిని సమేముగ నుదకముతో నూరి పానము చేయించనలయును, 

ఆధి ఆశర్క విషయమున తట్టలు సాగా ల్లా 

వక థ్యం పలలం శో లం వి వీ కారకా} నగమెకూగుడః 8. | 

భీన_త్రి తి విషమాళర్క_ం ఫ నబ్బందనిక్ఞూనిజ్ణః, 

చేయించిన. నువ్వులచూూర యు కెలకరా స పాకే బెల్లము గి సమముగ 

౨౬ 

గ fy’ ret AT] 
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గృహించి మిళ్ళ మచే యుదకములో కలిపి పొనమ చేయించిన నది గాలిమేఘు 
ములను వోంగొట్టుభంగి “పిచ్చికుక్క కాటువిషమును వోంగొట్టును. 

అగ్రి అళర్య_ వివమునకు మం తౌదులు, Oa 

సమంత్రంసౌావధీరత్నం స్నపనం చ ప్ర యోజమయేత్. 3౭ 
Cp ల్లా న్ శ జ్ జన పిచ్చి సక్కొ_ కజ దినవానికి సిద్ధమం కృములచే నఖినం త్రింపంబడినదిగ నోహధ్ధులు 

రత్నములు చేర్చంబడినదిగ నుండు నుదకముచే స్నానమును చేయించనసలయును, ' 

ఓం క క అష్టో _శ్రీరకతం వారా సిద్ధ మంత్రా భిమం తతః, 
2 అష a అఫ్ట్రో _త్రీరశలొ న్నానైః. పుప్పమాలావకుంకి తైః, 

వీ = అగ గోచర్మమా త్ర శేలి చ జ్వల త్ర౭._గ్నాకుశా స్త ల లేః 

“శనీ ఉన దీ oun వవ స్థండిలే సరిత స్తే స్నానం చాస్య చతుప్పథే -.. .... 

“అభళర్మాధిపకే యత సారమేయగణాధిప, 

అళర్క_జుష్ట మేత న్నే నిర్వషంకురు మాచిరాత్ , 

స్వాహే”తి మంత్రోఒళర్కాం తే సర్వకర్మను కస్య తే” 
అని అష్రాంగసంగృవామునందు. పిచ్చికుక్క విషమునకు మంత్తేము స్నాన క్ర, 

మము చెస్పంబడియున్నది. ప్రశస్తమైన నదీతీరమున గోచర్మమాాత్స పరిమాణము గల 
దేశమున స్థండిలము "నేర్చరిచి అందు దర్భల బరిచి యచ్చట నొకకలశమును నూట 

యెనిమిదియంగుళముల యెత్తుకల కలళమునునిచి నదీజలముచే నిండించి దానిని పుష్ప 

మాలికలచే గప్పి ప్రక్కనన  గినిడి “అలర్కాధిపలే=కుగుమాచిరాల్ స్వాహ” అను 
మంత్రేముచే హోమము నూటయొనిమిదిమార్లు చేసి పిదప నామం త్రేముచేత శేనూట 
యెనిమిదిమాస్ల కలఠకో దకము నభఖిమం త్రించి యామం త్రేయు నుచ్చరింపుచు కలకోదక 

నుచే నఫిషేకము చేయించిన పిచ్చికుక్క. విషము నిశ్నేషముగ హంరచును, 

ప్రార చతు ప్పాద్విషము. థయా' 

చతుష్పాద్భిర్జి పాద్భిర్వా నఖదంతపరిక్షతమ్, 
శూయ తే పచ్చ తే రాగజ్వరస్రావరుజూన్వితమ్. . - . 95 

నాల్టఏకాళ్లునల యను(గు, గుజ్తిము రెండుకాళ్లుగల మనుజులు, "నెమలి, కోడి 

అభా ముదలగువానియొక్క.. గోళ్ల చేతను. పండ్లచేతను నునుజులకు గాయముళలిగిన అనో 



3౮] ఉ తరసా న ము, గరీతే 
స / 

టులో నాజంతువులయొక్కా_ విషముతగ్షిలి యుబ్బి పాకమును జెంది యొజుపునర ము 
జ్వరము సోను నొప్పి ఇవి కలుగును. 

ఇ 

శే 

~అధ్రి నఖదంతవిషహరౌహభములు, ర్రిఆతా- 

సోమవల్కో ఒశ్వకర్షశ్చ గోజిహ్వూ వాంసపాదికా, 
రజన్యా గ్రైరికం క్ నఖుదంత్రవిపాపవాః, వినా 

తెల్లచండ డ్ర్ అళ్వకర్ణ ము (అనంగా ఏపీ), కర్చూ్నూరపుబెండ, హంసపాదిచెట్టు, 
పసుపు, మానిషసువు, కావిరాయి వీనిని సమముగ ,౫ గ/హీంచి లేపనముచేసీన జంతువుల 
యొక్క_ గోళ్ళనళనను పండ్లవలనను గాయము కగలుైచే జనించినవిషము నారించును. 

ఇది అస్తాంగన్భా దయమునందలి ఊ_ర్తేరతం, తేమను 
ముష్పదిఎనిమిదవ యధ్యాయము ముగిసెను, 

“అరె ధీతా- 



(అ. 

శ్రీర స్తు, 

ఏకోనచ త్వా రిం శా ధ్యాయము, 

ప రిక్త. 

(రసాయనతం త్రము ౭.వ అంగము, ) 
ల 

ఆన, మూ పీ కాళర్క_ విష ప్రతి పేధా ధ్యాయ నియాపణానంతరము రసా య నాధ్యా 

యయు శౌస్పయడుచున్న యది: ...... 

ర సాయనాధ్యాయ ప్రార ంభము, 

సూ, అధాతో రసాయసాథ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ఇతి వా స్మాహు రాత్రెయాదయో మహర్ష యి. 

మూవి కాళర్క_విప పతి ే ధాధ్యాయ నిరూపణానంతరము రసాయన్హోాగము 

లను తెలియసఅచునట్టి రసాయనా ధ్యాయమును విసరించెదము. 

(రోనములనన్ని6టి ని నిస్నర్దింపంజేసి ముసలితనమునురానీయక ఆయువును వృద్ధిజే 

యయునది రసాయనము. అ ట్రి యోగములు ఈయ ధ్యాయమున వివరింపంబడుటంచేసి యియ్యిది 

రసొయ నాధ్యాయమని వెస్పంబడును.) 

క్రి ర్ర రసాయన'స్వ మాపము. ధి 

దీర్భమాయుః స్మతిం మేధానూరోగ్యం తరుణం వయో, 
అద అద i ఆమి ప్ర ఫభానర్జస్వ రాదార్యం దే పొంది యబలోదయమ్. ౧ 

వాఫిద్ధిం నృషతాం కాంతిమవాప్నోతి రసాయనాత్, 

లాభోపాయో హీ శనానాం రసాదీనాం రసాయనమ్. 9 

గ్రేఫ్రములగు రసరకాదిధాతునులను సాందుటకు కారణముగ నుండునది రసా 

యన మనయిడును. ఈ రసాయనదమొుూగములను సనేవించుట్రవలన మనుజులకు దీర్భ 

oe క కి జర కొాసనము కాం? యువు స్మృతి బుద్ది క్రీ ఆరి గాము యొననము కాంతి నర్థము మంచిస్వరము కో 

చ్ గ ళ్ళ ఛై ఇగ 7 > Ord డార్యము కరీరబలము చతుర దేర, ద్రియజల:హు నాక్సిద్ధి వీర్య పుష్టి కాంతి ఇవియన్నియు 

“సక సకకాఎ ధాకూ నాం) అయనం (స్తానం) రసాయనమ్” ఆను 
ఎమ్ ని 

సు రసరక్తాదిధాతువును పోషించుట శారణములగు నొవధ 



: కిలా] ఉత్తరస్థాన ము. శరన్ 

యాములన్నియు రసాయన నళబ్దము చే. జెప్పంబడును. అట్టి ధాతువులు పరికుద్ధములై 

వృద్ధి కొందుటంకేసే మను జులకు దీర్హా యుప హ్యము మొదలజేసి కరీరకాంతి పరక జెవ్వంబడిన 

గుణములన్నియుం స్వయ ముగ నే కల్లును. “కావువ అట్టి యా ుర్వ ద్ధి మున్నగు పశ 

గుణముఅకన్నింటికిని కారణమైనది రసాయనమని ఫలిత ధము. 

తరి రసా యన నే వనకోలను. ర్రియో- 

పూర్వే నయసి మధ్యే వా తత్స 9యోజ్యుం బితాత్మనః, 

న్ని గస స్ఫుతర కస్వ విళుష్షసు చ సర్గ(థా, న్న్న స్టా రసి విశుద్ధ థి (థా వ 

వాకర్మ, రక్తమోతణము. వీనిని చయించిళనినవాండును ఐమనవిశళేచన 

కర్మంబులచే కుద్ధ మైన కరీరముకఅవాంండును.. జిచేం్టద్కియుండును నగు పురుషునికి 

తొలినయసునందు గాని మశ్యనయ స్ఫువ౦ిడు గాని చెగపాయనము ఫయోగ్ంచ 

సనలయును, 

అధి ఆకుద్ధ?రీ మునికి రషసాయననీ సధ నబ, భ్రమా 
దై నది ఫే జ ఉన న లగ ౧ అవిళుష్థ నఎెగహీ యు నొనాయనాొ విధి 

వాజీకరో వా మలిక్ వ వే భభ. lot 

న్నేజావమన విశేచ నాదికర్మల చే FEE భగం దీసిళొనక ఇంక వెప్పంబోయొడు 

రసౌంకు నరెెరాగములను గాని వాజీకరణ యోగములఅను గాని ఊపరయోగించిన అది 

(మురికినుండు సృస్త్రమునకు రంభ బట్టకుండు చందంబుని ఇలనంతముగా నోపదు* 

కావున నమనవిశేచనాదులచే శోధనము జేసికొనుట ముఖ్యము. 

-అ్రగ్ర ద్వివి; నరసాయన పృయోగ ము. గతా 

రసాయనానాం ద్వివిధం ప్ర యూగమృషయో విదుః, 

కుటీ ప్రా -, వేళ్లికం ముఖ్యం వాతాతవిక మన్య థా. oe] 

వటీహ్రూవోకము, వాతౌాళపికము ఆని రసాయన పృయోగములు రెండు విధము 

లుగ నుండునసయు వానిలో కుటీప్రావేశికము శేవ్యమంయు వాతొతపికము గ్రేష్టము 

కాదనియు మహార్గులు చెప్పుచున్నారు, 

రి కుటీనిర్యాణ క క ముము. రకా 

నిర్వాతే నిర్భయ * వాస ప్రాప్యోపకరణే పురే 
దిళ్టుదీచ్యాం శుభీ చేశే త్రిగర్భాం సూత్ములోచనామ్. ౬ 

తానూలేసరబా వ్యాళ శ్రమూర్థాద్యవిలంఘితామ్, 

ధర్మా. 
Pn 
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సబ్బవై ద్యోపకరణాం సుమృష్టాం కారయేక్కు టీమ్. ... - ౭ 
రసాయన'సే సవయ ౦ దిచ్చగల మనుజుండు - శాలిలేనిదియు. భయము అేకుండు 

నదియు అన్నిసామ సులు దొరుకునదియు ధర్కిస్గ మైనదియు నసపట్టణమునం దు_త్తర 
దిక్కు లో మనస్సు నకు ప్రియమును భయరహీతమును . నైన ప్రదేశమునందు మూండు 
గగ్భిగ్ళవాములు గలదియు _నూక్ష స మెన గవాక్షములతొం. గూడివదియు పొగ యంద 
దుమ్ము సర్పము దుక జంతువులు శ్రా దుష్టులు "ముుంుదలగ వారు (య వేశించుట కళ క్షం 
భుగనుండునదియు కెొషమ్యులు సిద్ధముగ నుండునదియు ఆవుపేడ మున్నగు నానిచే నలికి 
పరిశుద్ధ ముగ నుండునదియునణస ౧సడీవెను నిర్మించ వల యును, 

కర్రి రసాయన ప్రారంభకాలము. da | 
అథ పుత్వేఒహ్నీ సంపూజ్య పూజ్యాంస్తాం వవిశెచ్చుచిః, 
తత్ర సంకోధనై ళ్ళుద్ధః సుఖీ జాతీబలః పునః, రో 

బ్రవ్మాచారీ ధృతియుతళ్ళ /ద్దధానో జిలేం ద్రియి, 
,..... దానిలదయాసక్యే న్రృతధర్శ్మపరాయణః. = 

దేవతానుస్న ప్రక యుకో యు _కృసుప్న వ్రజాగర్క 
వమీయావధః పేశలవాక్సా )రభేత రసాయనం, “౧౦ 

..... నీమ్మట నామనుజుండు కుభముపాూూ ర్రమనందు స్నానాదులచే పరికుద్ధుండున, మంగళస్వ స్రనాచనముఅను చేయించికొని వూ జ్యులుగనుండు గరుబ్రాహ్మణమిత్రౌదు 
లను పూజించి ముందు నిర్మి ౦ చయబడిన డీసి లో వవేశించవల యును, పిదప నచట సుఖముగవసించుచు వమనవిశేచవకర్మలచే కరీరళుద్ధిగల వాండంను రోగరహీతు (డునునె మరలళరీరమునకు బలము నచ్చినపిదప స్రీ సంభోగమును వర్లి ంచినవాండుగ సంతోషము గలవా(డుగ చాపల్యములేనివాండుగ బొతేం ది యుండు దానము సదావారము దయ 
సత్యము నియమము ధర్మము వీనియం దాన క్రినలవాండుగ ఎల్లపుడు బేనళల ధ్యానించు -వాడుగ నిద్ర జానరము వీనిని సకాలమున యు _కృముగంజేయువాండుగ జకెపధముల 
యంసు (ప్రీతిగలవాండుగ ప్రీయమైన మాటలాడు వాండుగ కరీరవా జానశ్ళుద్ధి గలవా 
డుగనుండు నామనుజు(డు రసాయనరోగమున కారంఫించనలయును, 

గి రసా య నోపయోగస్రూర్యక్ష _ర్లవ్యమయు. ర్రిఆా- 
హారీతకీ మూవులకం సైంధవం నాగరం వణాక్, . 
హరిద్రా,ం వీప్పలీం వేలం గుడం చోష్టాంబునా వీబేత్. ౧౧ 
వి 



కిక) ఉత్రరస్థానము. శీర్? 
మనుజుడు రసాయనయోగమును శేవించుటకుమునాపు స్నేవా స్వేదకర్మలను 

చేయించికొని కరక్కాయ, ఉసిరికపండు, పైంధవలవణము, కుంఠి, వస, పనుప్ర, 
పిప్పళ్ళు, వాయువిడంగములు, వాతబెల్లము వీనిని నమముగ గ్రహించి నూరి ఉష్ణో దక 
ములో కలిపి చక్క_ 6౫ విశేచనంబగుటకై పానముచేయవలయును. 

09 కుద్దశరీరునికి యవాన్నోపయోగము. ఏతా 

త్రత్ర శుద్గకరీరాయ క్ర ఫతీసంసర్దనాయ చ ౧౨ 
త్రీరా త్రం పంచరా త్రం వా సవావాం వా ఘృ తాన్వితష్, 
దద్యాద్యానకమాశు ద్దేః పురాణశకృతో 2. థ వా. ౧౩ 

అనంతరము శుద్ధకరీరముగల వాం డును గంజి మొదలగు పథ్య మ లభుజించిన వాం 
డును నగు ఆమనుజునికి మూడు లేక మొదు లేక ఏడు దినములపజకుగాని లేక కడుపు 
లోనుండు పాఠమలము బయలు వెడలువణకుగాని యవాన్నమును ఘృత సహిత ముగ నిప్పిం 
చపలయును. 

గరి శుద్ధకోమ్టునికి రసాయన నేననవిధి, ఏతా 

ఇత్థం సంస్కృతకొష్టస్య రసాయనముపాహాేల్, 
యస్య యద్యాగికం వళ్ళే త్సర్వ మాలోచ్య సాళ్ళ న్రీనిత్* ౧౪౮ 

సమర్గు(డుగ సాత్మ కిము నెటీంగినవాండుగ నుండు వై గ్యు(డు ఎవెచెప్పీనపుకాం/ 
ము శుద్ధ మెనకోస్టముగల మనుజు నికి నిశ ఇప్పబోయెడు రసాయనయోగమలలా 
యు_క్రముగనుండు రసాయనమును ద్ర్రయోగించనలయును, 

“రె బ్రావ్మారసాయనము. అతా 

పథ్యాసవాస్తం త్రీగుణధా తీ ఫలసమన్వితమ్, 
పంబానాం పంచమూలానాం సార 0 పలశతద్వయవమ్. ౧౫ 
జలే దళగుత్తే పక్తా( దశభాగస్థి తే రన, 
ఆసోథ్య కృత్వా న్యస్థ్ని విజయామలకాన్యథ. ౧౬ 
వినీయ తన్మి౯ నిర్యూహే ూజయేత్కుడవాంశకష్, 
త్వ్శేలాము _స్తరజనీవిప్పల్యగరుచందనమ్, ౧౭ 
మండూకపర్ట్మీ కనకశంఖపువ్బీ నచాప్ల నమ్, 
యస్టావ్యాయం విడంగం చ గమార్హి త్రం తులయాధికమ్, ౧౮ 

అ.ఉ, గ్ర. 



458 అష్టాంగవ్యాదయము Y 

“సితోపలార్థ భారం చ పాక్రాణి శ్రీణి సర్పిమి, 
జ చ తై లాత్పచేశ్చుర్వం తదగ్నా లేహుతాం గశమ్ ¢ 

అవతీర్ణం హీంమం యుంజ్యాద్వంశ్ ః మ మెద్రశతె శ్రిభిః, 

త్రతేః సేన మథికం నిదధ్యాగ్థ తేభాజనే 

యా నోపరంధ్యా దాహార మేకం మాత్రాస్య సా సలా, 

a షస్ధికః పయసా చాత్ర జీర్ణ భోజనమివ్య శే. a 

నై ఖానసా వాలఖల్యా స్తథాచా స్వే తపోధనాః, 

అధ్య కః ఇ a - 

బ్రహ్మణా విహితం ధన్గమిదం ప్రాశ్ళ రసాయనమ్. 9 
1౧ తండద్రాశమక్ష మవలీపలి తామ యవర్డి తాః, 

మేహాన్మృతిబలో కే పీతా బభావురమితాయుపః, 
వ్యు కరక్క్శొా_యిలు, మూండు వేలు యుసిరిక పండ్లు, ఇన్నూటయాబై 5 

ములు పంవమూలములు నీరెని 

ఒక్ 

పదింతే లుదకములోనై ది నండి పదియవఫాగము మి, 

లునటుల క హాయముకాచి దించుకొని సె కరక్కాయటు ముదలగు వానిని చక్కా! 

బిసికి అందులోని విక్తులు నరములు తీసి చేసి యాకపషాయము లో ల వంగపట్టు, ఏఅకుల 

తుంగము స్తలు, పసువు, పీ పిప్పళ్ళు, ఆగరు చెక్కు, చందనము, సరస్వతియాకు, నాగ 

రములు,. "శంఖపుష్వీ, వస, తుంగము స్తభా, అతిమధురము, వాయువిడంగము! 

వీనిచూర్భ ము . వ న్వేరుగ ఒకకుడవను, పదునొకండుతులములు పంచదార, మూండు ఆ 

కములు, ఆవు నెయ్యి, రెండు ఆఢకములు నువ్వులనూనె వీనిని చేర్చి మరల పొయిమి6 

టి లేహముగ నగునజకుసండి దించుకొని చల్లాకినపిథప అందులో మున్నూూట యి? 

వది పలములు తే నెను చేర్చి గరిటె చక్క 6౫ కలియబెట్టి పాత చేతికుండలో నుం: 

వలయును, దీనిని మాతెశా సేవించి ఆది జీర్ణ మెనపిదస ఆరునదిదినములకు ఫలించెడ 

సంబాధాన్యపు అన్నమును ఆవుపాలతో భు జీంపవల యును. మా తయన గొ- (స్రౌత 

కాలమున నీయాపుఫము నెంతపరిమాణము పుచ్చుకిొనిన సొయంకాలమునకు జీర్ణ మ/పన్ో 

 యంకపరిమాణాము కలదె, వైఖానసుల వాలఖిల్యులు ఇతీరమహార్డులును . యబహ్య 

నిర్మింపంబడిన యీిరసాయనమును సేవించి ఆలస్యము ఆయాసము బడలిక వళులు పక 

తము రోగములు నివిలేనివాగై మేధా స్మృతి, శరీరబల ము వీనితో (గూడి దీర్భయున్సు 

౫లవారుగ మనిరి, 

“అరి అయా గులకగసా యనమయు ర్రిఆా- 

అభాయామలకసహా సం నిరామయం ప్స్పలీస హూ స్రయుతేమ్, 
శ wa శ ఓ ల్ చో న స 5 గావ ds 

తరుణపలాశ.వోర ద్ర పళ్ళతం స్థాపయగా సండే ౨౮ 
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ఉపయు స్తే చ నవ్లైబే చ్భాయాసంళుహ్క చూ రి తం మోాజ్యమ్, 

పాదాంశేన సితాయాశక్చతుగ్దుణ-భ్యాం మధుఘృ తాభ్యామ్. 

త్రద ్హ ృ్రతేకుంఛ భూమా నిభాయ మణ్యా ససంస్థముద్దతే, 

ప్రాప్తా పో యభానలమూచి తాహారో భ చేత్సతకమ్, 

ఇత్యుపయుంజ్యా౭_-శేవం నర్ష శతమనా మయో జరారహితః, 

జీవతి బఖపుస్ట్రైనపూన్న తీవ మెధాద్యు సీన్సితో వి "సేచ్చేణ 5౭ 

క్రొ తేగనుండు మోడుగుతారము యొక్క” నీళ్ళును మట్టికండలోబోసి ఆందు 

లో వెయ్యి కరక్కాయ బు, వెయ్యి ఉసిరిక కాయలు, వెయ్యి “పెచ్పళ్లుచ్చే మోదుగు. 

మూరోదక మిగ్షిరిపోవువజకునుంచి పికవ డాని నెత్తి నీడ నెండించి. బిత్తులు మొదలగు 

వానిని తీసీ వేసి దానిని చక్క గ చూర్ణ ముచేసి అందులో నాల్రనభెగము సంచ 

చారను కలిపి నాలుగింతలు తేనెను అవునేతిని బోసి చీతికుండలోనుంచి భూమిలోపల 

ఆరు మాసములు పాతి బెట్టి పిదప నె త్తి ప్రా తక కాలమున జాఠరాగ్ని బలానుగుణముగ 

పొనము చేయించి సభ్యా హారము లను భుజింపం జేయనల యును. ఇటుల నాయాషథ 

యును నిశ్ళేషముగ భుజించినమనుజుం డు రోగము ముసలితనము మున్నగునవి లేక శరీర 

అము పుష్టీస్య తి, బుద్ది అనువానితో ౬ గూడినవాండై నూయసం వత్సరములు సుఖముగ 

కీవించును. 

“జడి ఆమలకరసాయనము,. రుయా 

నీకుజూర్చ (పలాశస్య ఛిన్నేశీరసి తత్త తమ్, 

అంతర్జి (వా స్హం గంభీరం పూర్యమామలక్రైర్న వై * _9౮ా 

ఆమూలం వేస్టితం దై ఫో ప్షి నీపంక లేవీతమ్, 

అదీప్య గోమయొర్వనై ఏర్నిర్యాతే స్వేదమే_త్తత, . ౨౯ 
స్విన్నాని తాన్య్వామలకాని తృవా ట్ట 

ఖా దేన్మరః ము ద్రఘృుతాన్వి తాని, 

వీరం శ్చత్రం చానువి బేత్స )కావం 

తేనైవ వేత చ మాస మేకమ్. 
వర్థ్గాని నన్చ్యాని చ తత యత్నా 

టే ్రస్యేం చ చ లీతాంబు న పొవలీనాొవి, 

వఏకాదతాహే2 స్య తతోవ్యతీ తే 

పతంతి కేశా దళనా నఖా ళ్ళ. కేం 



450 అస్థాంగహసహ్ళాదయము (ఆ. 

అభాల్చకై_ రేవ దినైస్సురూప స్రేవ్వకయః కుంజరతుల్యపీర్య:; 
విశిష్ట మేధాబలబుడ్ధి సత్త్వ భవత్యేసౌ వర్ష సవాస్త జీవీ, 9 

కీటకాదులచే వెజచలడకను రోగరహితంబుగను పచ్చివిగనుండు మోదుగు చెట్టు 

కొమ్ముయొక్క_ కొనను మూండుమయూరలునటేకి ఆకొమ్ముకులోపల రెండుమాళ్ల్ ప్రమా 

ణము లోతుగ రంధంిము తొలచి ఆబొంగులో కొ త్తదిగననుండు ఉసిరికపండ్లను ని౦ 

డించి వైద్భాోడ్డని చక్క. జుట్టి దాని తౌమరకొలసులోని బురదనుబూసి గాలిలేని 

చోటులో ఆడవియేరుపిడకలతో ఉసిరికాయలు పక్యమగువణికు పుటము వేయనలయు 

ను. పిదప దానిని గృహీంచి ఉ సిరకకాయలనె త్తికొని ప్రతిదినము తేనె ఆవునెయ్యి 

వీనితోడ తృ ప్రిక బస వణకు భుజించి చక్క(గకాంచిన ఆవుపాలను పానము చేయనఆ 

యును, ఇటుల ఒక మాసము ఆహారములేక సెయుసిరికపండ్లను భుబింపనల యును. ఈ 

రసాయనమును సేవించునపుడు రసాయన సేసనలో వర్దసీయము-గాచెప్పియుం డు కూరాదు 

లను మిగుల్యప్యయళ్నముతో ఇర్జింపవలయును. కితోద్రకమును చేతితో నైన తాకరాదు, ఇ 
టులసేవించువానికి పదునొకండుదినములుగడచిన పి దపతలవం డ్రుకలు పండ్లు గోళ్ళురాలి 

పోవును. పిదప స్వల్పదినములలో నే యామనుజుండు ముందుకన్న విశేషసౌంద్రర్యముగల 

వాడుగ స్త్రీ సంభోగమునందు విశేషశ _క్తిగలవా(డుగ ఏంనుగవంటి బలముగల వాడుగ hw: 

కరీరబలను ధారణాళ కి సత్త్వ్వగుణము లివి ఆధికముగ గలవా(డుగ నగుటయీ గాక వేయి 

సంవత్సరములు జీవించును, 

-అర్రి చ్యవన ప్రాశనమను రసాయనము, ధ్రిత్రా- 

దశమూాలబలాము_స్తజీవకర్భ భ కోత్సలమ్, 

పర్హినా పిప్పలీశ్ళంగీ మేదా తామంకీ త్రుటి. 33 

జీవంతీ జోంగకం ద్రా, మూ పొష్కురం చరప్తనం థర్రీ, 

పునర్న వాది కారోల ' *కాకనాసామృ తావ్యాయా!. 3౮ 
విదారీ ౨ నృనమూలం చ తదైకథ్యం పలోన్మితమ్, 

జలద్రో గో పచేత్సంచ ధార్రి ఫలకతాని చ, 3% 

పాదశేవం రసం తస్మాద్వ స్థన ిమలకాని చ, 

గృహీత్వా భర్జయే కె లఘ్ళ' తాద్దాదళభిః పలై 2 35౬ 

మత్స స్రండికాతులా ర్లేన యుక్తం శ శ్రేవావర్పచేత్, 

స్నేహార్థం మధుసిద్దే తు తవకీ. ర్యా శ తుప్పు లక్. 3౭ 
పీప్పల్య్యా ద్వొిసలం సద్యాచ్చ కుస్దాతం 4 కణార్భి తమ్, 

శక నాసా, 
or శా 
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అతో=_వలేహయేన్న్మాత్రాం కుటీస్థ 8 పథ్యభోజని, కా 

9 త్యేప. చ్యవనప్రాకోయం ప్రైశ్య చ్యవనో మునిః, 

జరాజర్షరిత 2. ప్యాసీన్నారనయననందనః. ప్రణా 

కాసం శ్యాసం జ్వరం శోషం హృద్రోగం వాకకోణితమ్, 
ఛా 

అష ఇఅ' ణా బుస 
మూత్రశుక్ర్షాశ యా౯ దోహో౯్ వైస్వర్వ చ వ్భపోహాతి, 

'చాలవృద్ధవతశీణకృళశానామంగ వర్గ నః, రోం 

మేధాం స్మృతలిం కాంతిమనా మయళ్వే 

మాయుః ,ప,కర్షం పవనానులోమ్యుమ్, క్ష పు వ 
అల్ల ఒకే ఇడ శ్రమ ప్రహర్షం బలమిం ద్రియాణా 

a అష రి మగ్నేశ్చ కుర్యాద్విధినోపయు కః, రణం 
దశమూలములు, -చిబ్హాముట్టి, తుంగము స్తలు, జీవకము, బుపభకము, నల్లక 

లువ, కోలపొన్న నేలపొన్న, పిప్పళ్ళు, కర్కాటకళ్ళంగి, మేద, "నేలయుసిరక 

ఏలకులు, పిన్నమను బాల, నల్లఆగరు, ద్రాక్షపండు, పుష్కర మూలము, చందనము, 

ఆరుగంట్ల కచోరములు, గలిజేరు, కాకోళి, శీరకాకోలి, కాకిదొండ, తిప్పతీంగె, చేల 

గుమ్ముడు, ఆడ్డసరపు వేళ్ళు వీనిని దినునుకు ఒక పలము చొస్వున గ్రహించి ద్రోణ 

ప్రమాణ ముదకములో వైచి అందులో నూరు యాసిరికపండ్లను జేర్చి నాల్లవఫాగము 

నీళ్ళు మిగులునటుల వండి యాయుసిరిక పండ్లను గృహించి అందులోని విత్తుల నెత్తి 

చేసి యాయుసిరిక పండ్లను నువ్వులనూ నె పన్నెండు పలములు ఆవు నెయ్యి పన్నెండు 

పలములు వీనిలో వేయించి మరల 'ననాకపాయములో జేర్చి యామె పలములు పంచ 

దొరను కలిపి లేహమువలె వండవలయును. పిదప దానిని (గపొంచి చల్లారిన పిదప 

అందులో పన్నెండు పలములు శే నెను జేర్చి తవాన్నీరి (వెదురుప్టు) నాల్లు పలములు, 

పిప్పళ్ళు శెండు పలములు, చతుర్ణాతకము ఒక పలము చేర్చి యొకప్య్మాఠత్సేలో నుంచు 

కొనవలయును. ఈలేవామును ముందు జెప్పిన గుడిసెలో వసింపుచు మ్యార్ఫేగా నేవిం 

పుచు పథ్యాహారములను భుజింపుచుండపలయును, ముసలితనమునలన శిథిలమెన శరీర 

ముగల చ్యవను(డను మహర్షి యీలే వామును సేవించి యకొౌవననయస్సు గలవాలంజై 

స్ర్రీలలోచనము లకు ఆనందకరమైన సౌందర్యముగలవా6 డాయెను. కానన నీరసాయన 

మునకు చ్యవనస్రాశమని చేరుగలిగినది. ఇది కాసమ్బు శ్వాసము, జ్వరము, శోప్కుటోొమ్ము 

నొప్పి, వాతరక్తము, మూ త్సకృచ్భము, శు కృదోపుము, స్వరభంగము వీనిని పోలో 

ట్టును. 'బోలురు నృద్ధులు శ్నతశ్నీణులు కృశులు సీరికి శరీరపునీని కలుగంజేయును.. దీనిని 

నిధ్ధిప్ర కారము సేవించిన బుద్ధి వృద్ధి స్మృతి మంచికాంకి ఆరోగ్యము ఆయుర్వృద్ధి 
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మృజీయు వాతమున. కను లోమగతి స్త్రీలకు నంతోమమును గలుగంజేయునట్లి సంభోగ! 

చత్లురాదిం ద్రియములకు బలము జాఠరాగ్ని టపనము కలుగును, 

. వురి శ్రీథలారణా యన ము. ఈ 

మధుశేన తవకీర్యా ,విప్పల్యా సింధుజ్మన్యా,..... ..... 

 పృథస్లో హైస్సువశ్షేన వచయా మధుసర్పిపా. . 1 

సితయా వా సమాయుకా సమాయుక్తా రసాయనమ్, 

తి ప ల్రీఫలా సర్వరోగఘమ్న్ 'ముధాయుః స్మృృతిబుద్ధిదా' 

ఆఫమధురము, వెదురుస్వు, పిప్పలి, సెంధవల ణము, వడి, రాగి, సీసము ల 

ఆయము, సువఐర్థ్య ము, సస, తేనా, నెయ్యి, పంచదార వీనిలో దేనితో. యాని 

నుగ త్రిఫలములను జేర్చిన నది రసాయనం బగును. దీనిని విధిపృకారము నేవి, 
సర్వరోగములు నివర్రించుటయ గాక ధారణాళ శ్రియల బుద్ధి; ఆయువు, స్మృతి, 

ఇవి కలుగును, 

రి మండూకపర్గ్యా దిరసా యనము. ధిక 

మండూక పర్ష్యాః సరసం యథాగ్ని 

శ్రీ శేణ యస్టీమధుకస్య చూరక్ష్మం, 
రసం గుడూచ్యాస్పహమూలపుప్పా §ః 

| కల్కం౦ ప్ర పయుంజీత చ శంఖపుప్పా నః 

ఆయుః ద చానా్యామయనాళనానిబలాగ్ని నర ర్ల స్వరనర్భ నాని, 

మేధ్యాని వై తాని రసాయగా ని మెధ్యా ప పే సణలు నంఖ్లుపు 

మండూకృబహ్మో (సరస్వతియాకు స్వోసమును ఆవుపాఅతోను, అతివ 

చూర్ణ్మమును, తిప్పతి (౫ స్వరసమును, వేళ్లు పుష్పుములుగల కం ఖప్పుప్సి కల్య-_మును, 

రాన్ని. బలానుగుణముగ సేవించిన ఆయుస్సు వృద్ధి మగును, రోగములు హరించును 

రబలము ఆగ్బిదీపనము మంచినర్ల ము స్వరము కలుగును. ధారణాశ_కీం గలుగును, 

ప్రత్యేక ప్ర క్యేకముగ రసాయనముగ నుండును. వైచెస్పిన వానిలో కంఖవుష్పి ! 

ముగ బుద్ధి క క్తులను కలుగ (జేయును. 

అరి కంఖపు ప్పీగసాయనము. ప్రత 

నలదంకటురోహిణ పయస్యా 

మధ౩౦ చందససారివో గీగంధ్యా, 
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5 త్రిధలా కటుకత్రయం కక 
సపటోలం లవణంచ శె నై స్సువి మె. 

మ లు 
- యై 

వీ త్రీగుకాన రసేన శంఖపుప్పావ్ట 

స్సపయస్క_ం౦ ఘృతనట్వణం విపర్వమ్, 

ఉపయుజ్య భవేజ్ఞడో= వీ వాన్నీ 

శుతధారీ ప్రతిభానవానరోగః, రో౭ 
పట్టి చేరు కటుక నతి, పిన్నమమబాల, అతిమభురము, రక్తచందనము, నల 

సుగంధిపాలి, వస్త తి సలములు, త్రికముకములు, పసుపు, మ్రూ౧పసుపు, చేదుపొ ట్ల, లో 

సెంధనలవణము వీనిని సమముగ గ్రహించి చక్క. (నూరి కోల్సు_ముచేసి ఒక ఆఢక మావు 

చేతలో కలిపి ఆందులో మూడు ఆభకములు శంఖపుష్పిరసము ఒక ఆఢకము ఆవు 
పొలు చేర్చి ఘృతపాక విధిగ పక్యముచేసి దానిని పానము చేయించిన మూఢు.డుగ 

నుండు వానికి కూడ మంచివాక్కు, ధారణాళ శ్రి, విశేషబుద్ధి, వికాసము, ఆరోగ్యము 
కలుగును. 

క రోజ 

ల్ -వట్రు(ర్రె రకు రి 

వేమెస్టర్మ్యృణాళ బిసశే త్రబీజై. g 
Qe 

సీద్దంస సయావముశకంం సయస చ సర్పిః, 

పంవారవిందమితి తత్స ?థితం పృథివ్యాం 

ప్ర భ్ ష్టపౌరుషుబల వ ప్రతిఖె థై_ర్ని పేవ్యమ్' ర౮ా 
శామ[రూండ్లు, తామరగడ్డలు. తామర కసరములు తౌమురశేకులుు తామర 

విత్తులు వీనిని సమభాగములాగ జేర్చి కోల్కు_ముచేసి ఆవునేతిలో కలిపి చేతికి సమము 
ఆవుపాలు బోసి అందులో అపరంజి లేకలను జేర్చి ఘృతపాకవిధిగ పక్యము చేయవల 

ఆయును. ఇది పంచారవింనఘ్బుత మనంబడును, శుక్తము,ు బలము, బుద్ధి నశించియుండు 

వారికి దీని నిష్పించిన హీతము కలంగును. 

ఇర చతుమ్ము.పలయఘ్ఫ్ళ తము, da 

యన్నాళకందదళ కేసరవద్విపక్వం 

_ నీలోత్సలస్య తదవి ప్రథితం ద్వితీయన్, 

...... సర్పిశ్చృతువ్కువలయం సహిరణ్యప త్రం 

మేధ్యం గవామవి భవేత్కిము మానుపాణాం, ' - “ళ౯ 
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నల్లకలువ పుష్పము యొక్క_ తూండ్లు, గడ్డలు, కేకులు, కేసరములు వీపిని సమ 

ముగ గ్రహించి కల్కు_ము చేసి ఆవునేతిలో కలిపి అందులో ఆపరంజిశేకులను జేర్చీ 

చేతికి సమముగ ఆవుపాలను జేర్చి భృుతపాకవిధిగ పక్కకు చేయవలయును. ఇది చతు 

ష్కు సలయ ఫఘృతమవంబడును. దీని నిష్పించిన పశువులకు కూడ విశేషముగ బుద్ధి 

శాళలము గలుగును, ఇంక మనుజులమాట చెప్ప వేల? 

గి బా హ్మీరసాయనను, 0 

బ్రాహీ హ్మా వచా సె సె ౦ధవశంఖపువ్సీ 

హాహా వ్ట్తక బ్రవ్నాసునర్చ ర్స లేంద్ర, వః; 

వై చేహికా చ క్రియవాో పృథక్సు గః 

యవా సువగ్లస్య తిలో విషపస్య. %ం 

సర్పిషశ్చ పల 'మేకత వతద్యోజయేత్పరిణ లే చ ఘృతాథ్యమ్, 

భోజనంసమధు వత్సరమేవం శీలయన్న ధిక ధీస్మ ఎ్రలిమేధః, ఎం 

అతి, కా ్రాాంతజరా వ్యాధీతం చద్రాలస్య క న మక్షమః, 

జీవత్యబ్బశతం పూర్ణం దీ తేజః "కొంతిదీ సమా, %_9 

విశేషతః కుష్టకి లాసగుల్ల 

విషజ్యరోసన్మాదగరోదరాణి, 

అభర్వమంతాది కృ తాళ్ళ 

కృ త్యా శ్నామ్యంత్య నేనా తిబలాళ్ళ వాతొః, ౫3 

సొస్టతియాకు, వస, సైంధవలవణము, శంఖపుష్స్పీ, పొన్నగంటి, పత్తంగము, 

ఆదిత్యభ క్రి పాపర, పిప్పళ్లు యివి దినుసుకు మా(డు యవల ప్రమాణము అపరంజి 

శెండు యవల ద్ర,మోణము, విషము ఒక తిల్వపృమాణము, ఆవు నెయ్యి ఒక పలము 

వీని నొకటిగచేర్చి నూరవలయును. దీని నిప్పించి ఆది జీర్ణ 'మైనపిదప ఆవునెయ్యిని విశే 

షముగ చేర్చుకొని కొంచెము తే నెతోడ సంచాబియ్యపు అన్నమును భుజింపవలయును, 
ఇటుల ఒక సంవత్సరము సేవించిన వి శేసుబుద్ధి, స్మృతి, ధారణాళ క్రి, సంపత్తు, తేజస్సు; 

కాంతి వీనితో. గాడి, ముసలితనము, రోగములు, ఆలస్యము, ఆయాసము, బడలిక ఇవి 

లేసివాళదై నూరు సంవత్సరములు సంపూర్ణ ముగ జీవించును. మటీయు నీయాహధముచే 
కుష్ఫము, కిలాసము, గుల్మము, విషము, జ్వరము, ఉ న్మాదము, కృ త్రిమవిషము, ఊఉ దర 

రోగము, ఆధర్యమం తృముచే జనించిన యుషదృ్కవములు చారుఖములై వాతరోగములు 

ఇవి యన్నియు హరించును, 



జ 3 
శ ప ్ నో ప్రశ) డ తర స్టో న ము, 405 

త్ర ర్రై నొగబలారసొయన.యమ ర్రఖ్రా= 

శరన్ము ఖే నాగబలాం పుష్ట రాగో సముద్ధ చేత్, 

అక్ష మూ త్రం తతో వమమూలాచ్చూూర్షి తా సృయసావిబేత్, ర 

లిహ్యాన్మధుభ్భు తాభ్యాం వా థీరనృ త్తిరనన్న భక్, 
ఏనం నర్షప్రయోగేణ జీ వేద్వర్ష శతం బలీ. స 
శళరత్కా_లారంభమునందు ఫుష్యనత్షత్రేమున జిబిలిక చెట్టువేళ్లను గసాంచి చ 

కలగ చూర్ణ ముచేసీ చానిని కర్ణ పృమాణము ఆవుపాలలో కలిపిగాని లేక తేశె, వష 
నెయ్యి వీనిలో కలిసిగాని పానము చేయనల యును. అన్నమును - భుబింపకూడగు, 
ఆనుపాలను మ్యాతృము పానము చేయనలయును. ఇటుల నొక సం ఐత్సరముచేసిన మను 

జాడు బలిష్టుగడై నూరుసం వక్స్ళరములు జీవించును. 

=ఆ్రుర్ర గోతంరకరసాయనము, థ్రయా- 

ఫలోన్ముఖో గోతురకస్పమూల 
శాయావిశళుహ్క_స్స్పువిచమార్టి తాంగః, 

సుభావితః స్వేన రనేన తస్మా 

నార" పరాం ప్రాసృతికీం వి బేద్యః, ౫౬ 

తీ రేణ తేనై వ చ శాలి మశ్నకా 

జీర్ణే భవేత్స ద్వతులోప యోగాత్ , 
శ _కస్సుయాప స్సుభగళ్ళ తాయుః 

కావి కకుద్మానివ గోకులస్థః, ౫౭ 
పండిన చేనుంగుపల్లేరును సమాలముగ గృహించి నీడనెండించి చక్కు 

చూర్ణ ముఇేసి దానిని వైనులసపళ్తేరరస సముతో భావనచేసి మరల నీడనెండించి మెత్తగ 
చూంర్ణముండేసి యాచూర్షములో. ప సృసృత (రెండుప పలముల) పరిమితము ఆనుపాల లోకలిపి 

పానముచేసీ యది జీర్ణమెనపిదప తపుపాలతో సంబావి న్యూసు అన్నమును భుజింపవల 
యును, ఇటుల పెచూర్భిమును ఇన్ఫూరుపలములు సేవించిన మనుజుండు మంచి క క్రి 

సౌందర్యము నూరుసంవత్సరము లాయుస్సు కామా దీపనము మదించిన మొద్దువంటి 

సంభోగళ క్రికలవాండుగ నగును. 

-వవ్ర(ర్రి వారానా కంజరసా యనను. థియా- 

వారాహీకందమాన్దా/ర్డ 7౦ థీ కరేణ వ్నీరపః వీజేత్ , 

అ.ఉ, 59 
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మాసం నిరన్నో మాసం చ శీరాన్నాదో జరాం జయేత్, 

మిక్కిలి పచ్చిననుం శు నారాహీకందమును గ్రహ్ంచి ఆవుపాలతోనూరి 

ఒకమాసముపానముచేసి అన్నమును భుబింపక ఆవు పాలను మాత్స్కము  తౌగుచుండవల 
యును. పిదప నొకమాసమునబికు ఆవుపాలతో అన్నమును భుజింపనల యును, ఇటుఅ 
చేసిన మనుజానికి ముసలితన మే లేకుండును. 

తత్క_ందక్ళ్యక్షచూగ్గ ౦ వా స్వరసేన సుభావితమ్, 
ఘృుతమో ద్రప్పుతం లిషస్థ గత్పక్వం వా ఘృతం విజేత. కరా 

నారాహీక్షందమును చక, చూర్ల మువేసి దానిరసములో-నే చక్కల భావన 
చేసి తేనె, నెయ్యి వీనిలోకలిపి నాకించినను లేక వారాహీకంద కల్క_. ముతో పక్వ 
ముచేయంబడిన ఘృతమును పానము చేయిందచినను ముసలితనము లేకుండును, 

శక్షమ్త్రై(ద్రై వి దార్యాదిగసా నొనయోగము రీ 

తద్వద్విదార్భ్యతిబలాబలా మధుకవాయనీః, 

“శౌయనీశ్రేయసీ యుక్తా పథ్యా ధాశ్రీస్థిరా (న్మ్ఫృతాః ౬౦ 

మండూకీశంఖకును మా వాజిగంధాశ తా వరీః, 
ఉపయుంజీత మేధావీ నయా స్ట్థెర్య బలప్రదాః' ౬౧ 

(eM 

జేలుపమ్ముడు, పేరాముట్టి, చిట్టాముట్టి, అతిమధురము; కాకమాచి, ఏనుగు 

పిప్పళ్ళు, చిఅుబొద్ది కరక్కా_య, ఉఊసిరికపండ్లు, ముయ్యాకుపొన్స, మండూక్ష 
అగ = ఒం “జీ జో బ్రహ్మా: శంఖపుష్పి, పె న్నేరుగడ్డ, పిల్లిీపీచర అనువానిని ప్రత్యేక, ల్యేకముగ వారా 

హీకందమునకుంజెప్పినవినముగ ఆవునెయ్యి పాలు వీనితో సేవించిన ధారణాళ క్రీ యా 
వనము, బలము కలుగును. 

తరి చిత గూలగసా యనరోాగము, ధ్రిఆా- 

యథా స్వం చిత్రకః పుమ్పై శ్లేయః వీతసి'తాని-తై 
షా 

యథో తరం స గుణవాక్ విధినా. చ రసాయనమ్, ౬9 
భాయాశళుష్క_ం తతో మూలం మాసం చూర్జీ కృతం లివాక, 
సర్పిపూ మధుసర్చిర్భా ఫ్రం వీబ్ వాపయసా యతిః, ౬3 

* జీవంతీ, f “'అమృతాఃి అని పొరఠరాొంతేరము. 
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అంభనా వా హీ*తాన్నా లీ శతం జీవతి నీరుజః, 

మేధావీ బలవాక్ కాంతో వపుష్మూ౯ దీ ప్పపానకః, ౬రీ 

తె లేన లీఢథో మాసేన వాతా౯ా హంతి సుదు స్తరాక్, 
మూ్రైణ శ్విత్ర,కుష్పాని వీత స్తక్రేణ వొయుజాక, a 

చిక్కయాలపు చెట్టు, పసుపువర్ణముతో గూడిన పుస్పముకలదిగ, తెల్లప్రుహ్పము 

కలదిగ, నల ప్రహ్పము కలది మూ6(డుతెజంగల నుండును. వానిలో ను తరో తరము; 
aR) ద అటే 

నొకదానికన్న నొకటి మిగుల గ్రేన్టసణము గలది. దానిని విధిప్కృకాగ ముసయోగిం 

చిన నామయుకారోన్య బల బుద్ధి వికాసములు కలుగును. కావున చిత్తేమూఅపు వేళ్ళను 

గ్రహించి నీడ నెండించి చక్క. చూర్చముచేసి డాని నొకమాస మావుశేతితో ౬ గాని, 

ఆవునెయ్యి తేన వీనితో గాని కలిపి నాకించి ఆవుపాలతో లేక మంచినీటితో పానము 

చేయించిగాని ప్రీసంభోగమును వర్షించి, హితావోరములను భుజింపం జేయుచుండిన నా 

మనుజుండు రోగరహితు (డుగధారణాళ క్రియల బుద్ది బలము శరీరకాంతి పుష్టి అగ్నిదీప 

నము వీనితో6 గసూడినవాండుగ నూరుస సంపత్సిరములు జీవించును. మటియు వెచి త్రిమూ 

అపు వేళ్ల చూర్భమును నువ్వుల నూ నెలో కలిపి ఒకమాసము సేవించిన దారుణమైన వాతే 

లి ర్న స లద అల రోగములు గోమూల్రేములో కలిపి పొనముచేసిన శ్విత్తీకుద్ధ ములు ఆవుమజిగలో కలిపి 

పానముచేసిన గు దాంకురములు హరించును. 

అర్ర భల్లాతకరసాయనవిధి. ఏయు 

భన్తాతనాని పుష్టాని థాన్యరాశె నిధాపయేత్ , 

గీస్మే సంగృవ్యా హేమంతే స్వాదున్నిద్ధహిమైర్వపుః. ౬౬ 

వ. తాన్యస్ట్రగుణే సలి లేఒ ఫ్ట్రో నిపాచయేశ్, 

అష్టాంశశిష్టం తత్క్య్యాథం సశ్నీరం శీతలం వి బేత్. ౬౭ 
వర్ల ర యేత్చ గకృవాంచాను త్రత్రైకై క మరువ్క_రమ్, 
సప్పర్నాత్ర. త్రయం యావశ్రీణీ త్రీణి త్రతః పరమ్. ౬౮ 

అచశ్యారంశతస్తాని ప్రస యెద్వ్యద్ధిన తత 

సహస ముపయుంజీతీ సపాహైరితీ స ప్పభిః. ౬౯ 
ఉద © గ యంత్రి తా త్యాఘృతశీర శాలిపాస్టికభోజ నః, 

తద్వత్రిగుణితం కాలం ప్రయోగాం తేఒవీ చాచశళేత్, ౭0 

అశిపోలభ తే పూరా నహ్మార్టీప్రిం విశెపతేః, 
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. ప్రమేహక్రిమికుష్ణార్నో మేదో దోవవివర్శితః. ౭౧ 

పండిన జీడిగింజలను గ్రీస్ముకొలము లో గృహించి ధాన్యరాశియందు బూడ్చి 

పెట్టనలయును, మధురముగ స్నిస్ధముగ వీశలముగ నుండు నావోరాదులచే శరీరపుషిని 

'జెందియుండు మనుజుడు “హీసుంతబుతువులో వెజీడిగింజల నెత్తి వానిలో ఎనిమిది 

జీడిగింజలను ఎనిమిదింతే లుదకములో వైచి ఎనీమిదవభాగము మిసలునటుల కహా 

యము కాచి దానిచే త్తికొని అందులో కొంచెమావుపాలను జేర్చి చల్లగ ఉఊజుదటిదినము 

నందు పానము చేయనిల యును. పిదప శెండవదినము మొదలుకొని సృతిడినమునందు 

సెక_క్క_జీడిగింజచొొవ్వన హెచ్చించి యాగింజల నుదకములో వైచి పూర్వముసలె 

క పూాయముకాచి,  ఇరుఐదిదినములనజకు ఆవుపాఅలో కలిపి సానము చేయనలయు 

ను, పిదప నలునడి దినములపజకు మాండేనీ జీడిగింజలచొప్వున హెచ్చించి కహాయము 

కాచి ఆవుపాలతో పానము చేయవలయును. పిదప జీడిగింజలను "హెచ్చించినటుల నే 

మరల తగ్గించి కహెయము కాచి, యావుపాలతో పానము చేయపల యును, ఇటుల నలు 

వదితొమ్మిదిదినముల లో ఇయ్యి జీడిగింజల నువయోగవఅ చనల మును. 'వైజీడిగింజల నువ 

యోగించునపుడు ఆవుపాలు అవ్వ నెయ్యి సీనితో సంబావుబియ్యపు అన్నమును, అరువది 

దినములకు ఫలించెడు సంజావుబియ్యపు అన్నమును భుజింపుచు, స్రీ సంభోగమును వర్జించి 

యుండవలయును. ఇటుల భల్లాతక సేవనము ముగించినపిదప నూటయా బెదినములపటికు 

వెపథ్య ముల నే చేయుచుండవలయును. ఇటుల౭బేసీన మనుజుండు వ్ర, మేహము, క్రీమిరో 

గము, కుష్టువు; అర్శస్సు; మేదోరోగము ఇవి లేనివాడై ఆగ్నిదీ ప్పిని ఆయురారోగ్య 

జలాదులను బెందును, 

క్ర ర్రె భల్లా తేకస్టరసము. థయో- 

వీష్ట స్వేదనమరు జై పూర్ణ భల్లాతకైర్విజ ర రితేః, 

భూమినిఖా తే కుంభే ప్రతిస్థితం కృష్టమృల్లి ప్తమ్. ర్క 

పరివారితం సమంతాత్సచే త్రతో గోమయాగ్నినా మృదునా, 

తత్స (రసో యశ్చ్య్యవలే గృహ్హాయా త్తం దినేఒ న్యన్ని౯. ౭9 

అముముపయు జ్య సరసం మధ్యష్టమభాగికం ద్యిగుణసర్పిః, 

పూర్వవిధియం త్రి తాత్మా ప్రాస్నోతి గసణాక్ స తానేవ, ౭ర 

సంబావుబియ్యపుపిండిని నీళ్ళలో కలిపి మట్టీకండకు లోపలంయబూసి డాని క్రింది 

భాగమున సన్నముగ గంథ్రముచేసి పండిన జీడిగింజల నలియంగొట్టి కుండనిండుగ బోయ 

సళలయును, పిదప భూమిలోపల నొకకుండను బూడ్చి దాన్నిపై జీడిగింజలకుండ నునిచి 
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నల్లమట్టితో చీలమన్ను జేసి కుండకు నలు ప చుకపూల యురుపిడకల నిండించి మృద్వగ్నిచే 

వండవలయును. పెకుండలో నుండి శ్రే ందికుండలోే yg వించి ముండు జీడి తెలమును 

మరుదినమం చె త్తికొని ఒకభాగ నూతలము ఎనిమిదవ “ఘనము తేన, తేనెకు 3ండింత 

లావు నెయ్యి యిటుల నొకటిగ జేర్చి సేవించి, ఫూర్వశ్లకములో జెప్పియుండు ప్రకా 

రము పథ్యాహారమును భుజించిన ఆయుకారో గదులు కలుగును. 

క్రై భల్లాతక లేహము. de 

పుష్టాని పాశేన పరిచ్యుతాని 

భల్లాత కాన్యాఢక సమ్మి తాని, 

న్ఫు స్వే ్వష్టకాచూర్షక గైర్ష లేన 
ప్రతోళ్య సంకోవ్య చ మారు లేన, ౭% 

జర్జరాణే విపచేజ్ఞలకుం భే పాద శేపధృత గాలితర్లీ లే 

తద్రస సం పునరపి శ్రపయేత కీరకుంభసహిత్రం చరణనే. 2౭2 

సర్వా పకం "లేన 'కుల్యప్రమాణం 

యుంజ్యా ల్స్వేచ్చం శర్క్మరాయా రజోభిః, 

ఏకీభాతం తత జటీగ భణేన 
స్థాష్యంధాశ్యో స స_ప్పరాత్రం సుగు ప్పమ్. ౭౭ 

తమమృతీరసపాకం యః ప్రే ప్రాశమశ్న 

న్ననుపిజతి యశేష్టం నా రసం వా, 

స్స ఎతివుతిబల మేధాస త్త వసా వైరు వేతః 

కనకనిచయగరస్సోఒళ్ను లే దీగ్గమాయు!, ౭౮ 
చక్క (గముదిరి పండి తనంతట కి శ్రీందరాలియండు జీడిగింజలను ఒక ఆగక 

వ్ర మాణము గృహొంచి యిటికపొాడిచే ల శుద్దోదకముచే కడిగి గాలిలో నెండించి 

సఫయంగొట్టి దోణప్ప పమాణ ముదకములో వైచి చక్క_€గా పాకము చేసీ పాదావశేష 

ముగ క్రహేయము కాచి అకహేయమును గృహొంచి పడియ(గట్లి యదిచల్లారిన పిదప నా 

రసమునందు దో9ణప్రృమాణ మాన్రపాలను జేర్చి మరల పాదాపేపముగ కాచి డాని 

యందు సమముగ ఆవు నేతిని చేర్చి ఘృుతపాక విధిగ పక్యముచేసి సాత్మ కి పృకృత్యాభ్య 

నుగుణముగ పంచదారనుజేర్చి దించుకొని గరిటచే చక్క. కలియంబెట్టి ధాన్యరాశిలో 

“నీడుదినములు చక్క 6గ బూడ్చి పెట్టి దాని నెత్తికొని అమృతరసమువంటి పాకముగల 

యాలేవామును ప్రాతఃకాలమున జాఠరాగ్ఫీ బలాద్యనుగుణముగ భుజించి పిదప మంచి సో 
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యుదకమును "గొని ఆవుపాలను గాని మాంసరసమును గాని య'భేష్టముగ పొనము'చేయ 

వలయును. ఇటులంజేసిన పురుషునికి స్మృతి, బుద్ధిబలము, ధారణాళ_కీ స త్తే పము,బంగా 

రువంటి శరీరకాంతి, దీర్చ రుంష్యము కలుగును, 

(రై భల్లాతకృతెలము, ఆ 

= . ల ద్రోణేఒ౦భసో వ్రణకృతాం కత్రిశళాద్విపక్వా 
“Rp ద్ర బే 'ఈ్మా్టథాఢ శేపలసమై స్పిలతై లపాత్రమ్, 

తిక్రావిపాద్ధ్యయనరాగరిజన్న తా $ 
లాల్ ప్! 

స్పిద్ధంపరం నిఖలకుష్టునిబ కృగాయ. ౭2౯ 

దోణప్ప మాణముదకములో మూండునందల జీడిగింజలను వెచి చక్క_(గ కాచి 

అధక ప హంగ దించుకొని అందులో నువ్వులనూనె ఒక ఆఢకము బోసి చేందు 

పొట్ల? పస అతివన, వఖీరకాకోళి, శిలాజతు, రసాంజనము వీనిని దినుసుకు ఒకపలము 

చొప్పున గ్రహించి కల్క_ముచేసి కలిపి తేలపాకవిధిగ పక్వముచేసి చాని నుపయోగిం 

చిన కుష్టరోగములన్నియు నళించును. 

అర్ర ఛల్లాతకోపయోగ కృమము. ర్రితా- 

సహామలకళు_క్తిభిర్లధిసరేణ తె లేన వా 

గుజేన పయసా ఘృ తేన యవస క్తుభిరాా సహా, 

తీలేన సహమాశీ కేణ పల లేననూజేన వా 

వపుహష్క_.రమురువ్కురం పరమ మేధ్యవాయుష్క_రమ్. ౮౦ 

జీడిగింజలను ఉసిరికసరుగుతో ౭ గాని “పిరుగుమో౭ది మియడతో. గాని నువ్వుల 

నూనెతో గాని 'బెల్లముతోలాని ఆవుపాలతో. గాని చేతితోలాని యనలపిండితో 6 

శాని నువ్వులతో ని శే నెతో గాని మాంసముతో. గాని వండిన కందిపప్పుతో గాని 

ఇేర్చి సేవించిన శరీరఫుష్ట్రి మిక్కిలి బుద్ధివికాసము ఆయుర్వ్య్భృద్ధియు కలుగును. 

అధి భల్లాకకలతణము. ధఆా- 

భల్లాత కాని తీమూని పారీన్యగ్ని సమాని చ, 

భవంత్యమ్భుతకల ల్పాని ప్రయుకాని యథా విధి. రాణ 

'జీడిగింజలు తీక్లుయుగ జీర్ణళ_కిని కలుగంజేయునవిగ అగ్నితో తుల్యమైన య్య 

ముకలవిగనుండును. వానిని విధి ప కారము చేవించిన అమృఠతుల్యం౦ంబుగ నుండును 

| = భల్లా తీక గుణము. ఈ 

కఫజో న స రోగోజ స్తీ న విబంధోఒ స్టి కశ్చన, 
య 
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యం న భల్లా లాతకం హూన్యాచిఘ?మగ్ని బల ప్ర ప దమ్. ౮9 

మిక్కిలి జూక రాగ్ని దీప్తిని కలుగ ంజేయునట్టి ఫడగంచలచే పహూరింపంబడకుండు 

నట్టి కఫజరోగము గాని మల బం ఫరోగము గాని యొద్ద యునులేదు. 

-శశ్రుర్రి పాతొతసికమున పో! వియములం. ధియో 

వాతాతపవిధానే౬. ఏ విశేపేణ వివక్షయీత్, 

కుళుత్థదధిసూ కాని లేలాభ్యంగాగ్ని సీవనమ్, ౮3 

వాతాతపికమను రసాయన పృయోగవిధి ననుసరించి జీడిగింజలను సేవించునపుడు 

ఉలవలు పెటుగు కల్చితెలాభ్య ౦ము ముదలప వానిని సర్షీంపనలయయును, 

ధి తువరక తె లనే వన క్రమము, థి 

బృతాన్తునరకానాను పశ్సి మార్గ వతీరజాః, 
పీ చీతరంగవిలో భమారుతిోద్ఞూతీహ్సువాః. రార 

తేభ్యః ఫలాన్యాదదీత నుపక్వాన్యంబుదాగమే, 

మజ్జాః ఫ లేభ్యశ్చాధాయ శోషయిత్వా ఒవచూర్మ్యచ. ర౫ 
తిలవత్పీడ యేద్దో?ణ్యాం క్వాథయెద్వా కుసుంభవత్ , 
తృత్తైలం సంసృతం భూయః పచేదాసలిలత యాత్ . ౮౬. 

We కరిషీే చ పఠశుమా త్రం నిధాపయెత్, 

్నద్ధ స్వీన్నో హృతమలః సతాోదుద ద్ధృత్య త త్తతః, ౮౭ 

చకర్థభ కై న కాంతరితః ప్రాతః పాణితేలం వీబేత్ , 

మం శ్రే జానేన వూశిస్యతై లన్య దివసే శుభే. ౮౮ 

“మజ్ఞాసార! మహావీర్య! సర్వాన్ధాతూ కొ విశోధయ, 

శంఖచక్ర, కో గదాపాణి సొ స్వామాక్ష పయ తేజ చ్యుతః 3 రా 

'తేనాస్యోర్థ గమధస్తాచ్చ దోప యాంత్యసకృ_త్తతః, 

సాయమ చేవాలవణార యవాగూం శీతలాం ఏ జేత్, ౯ాం 

పంచాహాోని వి బే _ల్రెలమిళ్థం నర్హ్యాని వర్జయేత్ శ 

పక్షం ముద్గరసాన్నా శీ సర్వకుష్మెక్విముచ్య శే. ౧ 

పశ్చిమసము దృతీరంబున తుపరకమను పేరుగల వృక్షములు జనించియుండునుం 

వాని చిగుళ్లు సమాద్రపుళలలగాలిచే నెల్లపుడు చలించుచుండును. (ఇవియే. నీరుడు 
5 అట ఇ Aoజల మ్రానులు) అట్టివృవ.ములనుండి వక్కాలమాగిన ఫలములను వర్గా కాఅమునందు 
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గ్రహించి వానిగింజలనుండు పప్పునుదీసి నీడనెండించి చూర్ల ముచేసి (గానుగలోో ను 

వ్రుులనుండి నూశ్దెతీ మయుచంద౦ంబును గానుగనందుండి తెలముతీయనలయును. లేక కుసు 

మవిక్తులనుండి తైలమును దీయునటుల వెచూర్శము నుదకముల్లోవెచి కపషాయకరుకాచి 

అందుండి తైలమును గ్ర పొంపనలయును. పీదప నానూనెను, పొయిమో(దనిడి యుదక 

ముకలియకుం డునటుల కాచి దించుకొని ఛల్గ్లారినపిదప యేజుపిడకలరాశిలో పద్నునైదు 

గినములనజకు పూడ్చి పెట్టవలయును. యం తృమునుండి తీయంబడిన కేల మవ జలసంబం౦ధ 

ముండదు. కావున డానినిమా త్రము కాచంబనిలేదు. పిదప నాత్రైలమునె త్తికొని-ా 

“మజ్ఞాసారమహాపీర్య.... .... తేచ్యుతః” 

అను మంత్రముచే నఖిమంత్కించి స్నేవాస్వేదకర్మలచే కుద్ధమెన శరీరముగల రోగికి 
ప్రాతఃకాలంబున కర ప్రమాణ మిప్పించిన సమనవిశేభనంబులై వోపషములు బయలు 

ఇడలును. పిదప సాయం కాలంబున నెయ్యి ముద్రలగు స్నేహాముల్కు అనణములు వీనిని 

సర్టీ చి యనాగు ఆనుగంజిని చల్లన పానము జేయించవలయును. ఈ ప దుకారము ఖదు 

దినములు చెతెలనును పానము చేయించి ఆఅసపథ్యావోరములను పర్టించునటులం చేసి దానికి 

పీదప పదువైదు దినముఅనజకు పెసలకట్టులతో సంచాబియ్య మన్న మును భుజింపంజేయు 
చుండనల యును. ఇటుల6బేసీన చారుణమైన కుస్థ్రములు నిప_ర్రించును, 

త్ర తేదిన ఖదిరక్వాఖే త్రి తిగుగ్లో సాధుసాధితమ్, 

హీత్రం పూర్వవత్స కం పిబేన్నాసం సుయం శ్రితః, బత 
క _కృళరీరళ్చ కుర్వన్నాహార మోారితమ్, 

అనేనాళు ప్రయాణ సెభయేకు, వినం న నరమ్ ౯9 

సర్పిర్దధుయుతం వీతం తేవ ఖదిరాద్వినా, 

పక్షమాంసరసాహోరం కరోతి ద్విశతాయుపమ్. కొర 

తచేవ నే నీ పంచాశద్దివసానుపయోజితమ్, 

+ వవుష వష్మంతం శ్రుతధరం కరోతి త్రిశతాయుషమ్. గ 

* భిన్నస్వరం రకృశేతృం శీర్ణాంగం కి Tass 

వికారస్య్థరము కర వాల్తును, "క కృపగ్శ ముకల నేత్రములు కలవాడును, శిథిలము 

నొందిన అవయవములు కలవాడును క్రిములవే భత్షీింపంబడిన యవయవములు గల 

వాడును నెన కుష్ఫరోగికి పైతెలము నిప్పించవలయును, 

+ వలీప పలితనిర్ము క కం స్థిరద్విజకచ శ్రు శు తిమ్. 

వలు లు, తెలవెండ్రు క కలు నెరళ్ట యివిలేనివాండ్లును, దంతములు, ఇం డ్రి కలు ఇవి దృఢ 

ముగ నుండువాంను, శ్రవణ _క్రీకలవాండును నగును, 
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వై జేపష్పిన తువరక తైలమును మూడింతల చండృకసాయయులో జీర్సి కెలపాక 

వీధిగ పక్వముజేసి యేరుకుపిడకలరాశిలో పదునైదుదినసములు పూడ్చిపెట్టి పిదప డాని 

"నెత్తి దేవాబలా ద్యనుగుణమునగ ఒకమాసమునజకు పానముజేయించి యవాగు ఆనుగంజిని 

పథ్యము గా నిప్పించుచుండనలయును. ఆత్రెలముచేతనే శరీరమున కభ్యంజనము జేయించ 
పలయును. ఇట్లుజేసిన కుస్టరోగము అతికీఘుంముగ నిస్నర్హి యగును, మబేయు. వైజెస్పిన 

తు వరక తేలమును ఆవు నెయ్యి తేసి వీనితోడ జాశరాగ్సీ బలానుగుణముగ పణునెదుదిన 

ములు పానముజేయించి మాంసరసముతోడ ఆహారరన సును భుజింపంజేసిన మనుజుడు 

కండువందల సంవత్సరములు జీవించును, సై తెలమిచే యేబదిదినములసజుకు నస్యము 

వేయించిన మనుజుని! సుందర మైనళరీరము, ధారణాళ _క్రియుక ల్లీ మూ6ండుసందల సంవత్స 

గము లాయువుకలుణును. 

అరి పిప్పలీరసొ యనవిధానము. థితా- 

పంచాష్టా స్ప దశ వా వీప్పలీర్మధుసర్పిపా, 
రసాయనగుణాన్వేషమీ సమామేకాం ప్రయోజయేత్ . గ 

ఐదు లేక ఏడు లేక ఎనిమిది లేక పది పిప్పళ్లను తేనె ఆవునెయ్యి. వీనితోడ 

నొకసంనక్సరముసజికు సేవించిన ఆ యురారో-గ్యాదులు కలుగు ను. 

తిన్తన్సిప్రను పూర్వా స్టా భక్వ్వార్రై భోజనస్య చ, 
విష్పల్యఃకిం ఛుక తూరభావితా ఫఘృతభగర్షి తాః. ౯౭ 

ప్రయోజ్యా మధుసంమిశ్రా రసాయనసగుశో పి.ణా, 

పిప్పళ్లు మోదుగుతకారములో భావనచేసి పిదప చేతితోవేయించి వానిలో 

మూండుపిస్పళ్ళను తే నెతోడ ప్రాతః కాలమునందును, మూండు పీప్పళ్లను భోజనమునకు 

ముందును, మూండుపిప్పళ్లను భోజనానంతరమును సేవించిన రసాయనమువలె గుణము 

నిచ్చును. 

అధి వర్ధమానపిష్పలీరసాయనము. అయా 

కృమవృద్ధ్యా దశాహాని దశ సెప్పలికం దినమ్. ౯౮ 

వర యేత్స్పయసా సార్ధం త్రై వాపనయెత్సునః, 

జీర్తాపధశ్చ భుంజీత పాస్టీకం తీరసర్పిపా. ౯౯ 
విస్పలీనాం సహస్రస్య ప్రయోగోఒయం రసొయనమ్, 

విస్టా స్తా బలిభిః సేయాశ్ళృుతా మధ్యిబలై ర్షర్రైః, poo 

తద్వచ్చ ఛాగదు గ్ధేన ద్వే సవాస్రై ప్రయోజయేత్ శ ఓ 

అ.ఉ, 60 
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_బుద్రటీ దినమునం౦ను వద్కి'రండవదినము ఇరువది, మూాండవదినము ముప్పది ఇటుల 

పదిదినముఅనఅకు దిశంఒకి టికి పది పిప్పళ్ళ చొప్పన హెచ్చించి ఆపిప్పళ్ల ను ఆవుపాలతో 

భుజింపనల యును. పదునొకండవదినదము తొంబది, పన్మింశవదినము ఎనుబది, పధుమా6డన 

దినము డెబ్బది ఇటుల దినముఒకటిీకి పదిపిప్పళ్గచొప్పున తగ్గించి ఇరువదిదినముల వటికు 

పీప్పల్లను ఆవుపాలతో భుజింపవలయును, ఎట్లన గా మికీ,, లి బలముగలవారు. _పైపి 

ఫ్ప క్లను ఆవుపాలతోనూరి పొనముచేయనలయును. మభ్యమబలముగల వారు వెపిస్పళ్ళ 

నువకములో వె చి కపోయముకాచి పానముచేయ వలయునని భావము. పెపిస్పళ్ళు జీర్ణ 

మెనపీదప ఆరువదిడినములకు ఫలించెడు సంబావువియ్యపు అన్నమును ఆవుపాలు "నెయ్యి 

వీనితోడ భుజింపవలయును, ఇదియ సహ్మ సృపిప్పలీ పృయోగమనయు డును, ఉత్కస్ప 

'మెన రసాయనము) ఇటులశే మేకపాలకో రెండువేల పిప్పళ్ల్శను నేవింపవల యును. 

అరి పీప్పలీరసాయనఫలము. థఆా- 

fe wa 3 9 కిక 0 బాం గాయ అక ఏభిః ప్ర మయోగ్రైః విప్పబ్యః కాసళ్వాసగ ళ్య హోళా, ౧౦౧ 
వ్యాన్ పధ్య ఖర ~ ం అర డే 

యత్మూ మేహ గ హణ్యర్శః సాండుత్వవపుమజ్వ రాక్, 

ఫఘ్నుంతి శోఫం వమిం హిధ్యాం ప్త పానం వాతశోణితమ్, ౧౦౫౨ 

పెచెప్పిన ప్రకారము పిస్పళ్లను సేవించినయెడ కాసము, శ్వాసము, గళ గృవా 

ముుతయము, గృమేహము గృహాణి, ఆర్శస్సు, పాండురోగము, విషమజ్వరమాు, వాపు; 

వాంతి, ఎక్కిళ్ళు, ఫ్రీ హాము, వాతేర కము ఇవియన్నియు వారించును. 

0 పీప్పల్యాయసలేపనము. థ9ఆా- 

ఆచి లి అక బిల్వార్లమా శ్రైణ చ పీప్పలీనాం 

పా త్రం వ లించేదయసో నిశాయామ్, 

ప్రాతః వి బే త్తత్పలిలాంజలిభ్యాం 

వర్షం య ఖేస్టాశనపాన చేష్ట, ౧౦9 

రెండు కర్ష ములపీప్పళ్ళీ నుదకముతో చక్కా గనూరి సాయంకాలము ఇనుప 

పాక్సేకు లోఖొగమునందుబూసి ఘమరుదినముదయినున పాతృీకుయూసియుండు దొనిని 

గి ఏయొ త్తికొని సేవించి శెండుదో సళ్ళుజలమును పానముచేసీ పిదప య భేష్టముగ (పథ్య 

నియమములేక ) అన్నపా నాదులను నేవింపపలయును. ఇటుల నొకసంనత్సర కాలము సేవిం 

చిన నె జెస్పెనరీతిన కాసళ్యాదిరోనములన్నియు నిన_రీంచును, 

ఏ < ర్త శుంరీ విథంగ త్రి ఫలాగుడూచీ యది వారి ద్రాతిబలాబలా శ 
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ముపాసురాహ్యోగరుచి త్రకాక్ళ సౌగంధికం పంకజముత్సేలాని, 

క స య స హి oe 8 ధవాళ్గక రాసన బాలప త్ర సా రా_స్తథా పిప్పలివత్స /) యోజ్యాః; 

లోహోపలిపాః సృృథ ౧వ జీ కేత్సమాశృతం వ్యాధిజరావిము కః. 
ము ల లి కు 

శీ రాంజలిభ్యాంచరసాయనాని యుక్తాన్యమూన్యాయస లేపనాని, 

కురగంతి ఫ కళుణ, పన్ కప ర్వంతి పూర్యో క్రగుణప్రగర్ష మాయు ప్రకర్షం ద్విగుణం తతశ్చ, 

శుంఠి, నాయువిడంగములు, త్రిఫలము; తిప్పతీగ, ఆతిముధురము, పసుపు, 

పేరాముట్టి, చిట్టాముట్టి; తుంగము _స్టలు, దేందారు, ఆగరు, చిత్రమూలము, నల్లకలువ 

పువ్వు, చెంగలువప్రూాలు, తామరపూలు, చంద్ర, ఏపి, వేగిన అనువానిచిగుళ్ళు ' వీనిని 

పృత్యేక ప్ర త్యేకముగ ెచెస్పినపిస్పళ్లసలె నూరి రా త్రియినుపపా క్రేకుయబూసి మరుదిన 

ముద యమున గీ ఎయొ త్తికొని రెండుదోసెళ్ళు ఆవుపాల ఆనుపొనముతో నేవించిన 

మనుజుండు రోగము ముసలితనము లేనివాడై నూరుసంవత్సరములు జీవించును. మను 

జుండు పెచెప్సిన ఆయసలేపరసాయనములను ఆవపాలత్ సేవించిన విశేపగుణ 

ములు కలుగుటయీగాక (రెండునందల) సంనత్సరములు జీవించును, 

ఇం సోమరాజీరసాయనము., ధ్రికా= 

అసనఖదిరయాా_పె. ర్భాపితాం సోమ రాజీం 

మధుఘృతశిఖపభఖ్యాలో హబదూశ్లరువేశామ్, 

నరదమువలీహానః పారిణామూాొ న్వికారాం 

స్త వ్ర్జలి మితహితాలనీ తద్వదాహారజూతా౯ ౧౦౭ 

చేగిస్స చండ ఏనికపాయములతో భాననచేయయుడిన బొపంచిత్తులను తేనె, 

చెయ్యి, చిత్రమూలము, కరక్కా-యచూర్భ ము, ఊక్కు-భస్మ్రృము వీనితోడ నొకనంవ 

తర కాలము సేవింపుచు హీతాహారములను మితముగ భుజింపుచుండిన ముసలితనమునలన 

జనించిన వికారములు ఆ హోరదోషముపలన జనించిన వోగములును హరించును. 

“రై కుద్ధ మునందు సోమరాజీ సేసనము. రికా 

తీచే)ణ కుస్టేన పరీతీవూూ _ర్తిర్య స్పోమరాజీం నియమేన ఖాదేత్ , 

సంవత్సరంకృష్ణ తిలడ్వితీయాం ససోమరాజీం నపుపూ౭_తోకే లే, 

దారుణ మన కష్టము సర్వశరీరమున౦దును వ్యాపించియుండును గావున అట్టి 

రోగనుగల వాడు బానంచిత్తులను నల్లనువ్వులత్ చ నొక సంనిత్ఫేరము పగ్యం కము తప్పక 

భశ్మీ ంప్రుచుండిన ప్రార మైన కుస్టమునూని చంద్రునిసంటి కాంతిగల శరీరముగలవా నగును, 
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అధి కుష్టమున సోమురాజ్లీసారసేవనము, (తు... 

యే సోమరాజ్యావితువీ.కృతాయా 
శూ ర్లరు నేతా త్పయసస్సుజాతాత్ ః 

రా 

ఉద్ధ ఫళ్టి సారం మధునా లిహాంతి 
త్రక్రం త'ేవానువిబంత్రి వాంతే. ౧౦౫౯ 
కువ్యినః కుఖ్యవమూానాంగా స్తే జూాతాంగుళి నాన్సికాః, 
భాంతి వృతా ఇవ పునః ప్రగూఢనవపల్ల వాః*, ౧౧౦ 
దారుణ మెన కుష్టరోగముసలన నవయనములు కుళ్ళును, అందుచే వేళ్ళు ముక్కు. 

యివి లోనికీడ్చుకొనిపోవును. అట్టివారికి 'బానంచివిత్తు ల వెపొట్టుతీసి చూర్ణ ముచేసి 
ఆవుపాలలో కలిపి చక్క. కాచి 'పేరంబెట్టి చిలికి ఇన్ననెత్తి దానిని ' తే నెలోకలిపీ 
నాకించి పిదప నామజ్జిగను పొనముచేయించినయెడ వారికి కుప్పరోగము నివ రించి వృత్న 
ములు చిగిరించుచందంబున మరల వేళ్ళు ముక్కు. చిగిరించి మునుపటి నలె దక్క (బడును' 

“అరై లశునరసాయనవిధి, శిఖా... 

సీత వాతపిమదగ్ధతనూనాం _సబ్ధభుగ్నకుటిలవ్యథి తాస్థ్నా మూ, 
భేపజస్య పవనోపవాతానాం వయ్య తే విధిరతో లళునస్య. ౧౨౧ 

చల్లగాలి, మంచు వీనిచే పీడింపంబడీన శరీరముగల వారికిని, _ృబ్బముగ నీడ్చు 
కొనునదిగ వంకరగ నొప్పితో ౮హాడినదిగ నుండు యెముకలుగల వారికిని, వాతరోగముబే 
వీడింపంబడిన వారికిని, హితకరముగనుండు వెల్లుల్లి కల్పము నింకవచించెద. 

కర్రి లశునోత్స త్తి కనుము. రహ 

రాహో 'రమృతచె ర్వేణ లూనా చే పతితా గభాత్ , 

అమృతస్య కళా భూమా ే రసోనత్వవమూగ తాః, ౧౧2 

ద్విజా నాశ్నంతి తమతో దై త్వ'చేహా సముద్భవమ్, 
సా మోదమృతసంభూ లే న్లాామణీస్సరసాయనమ్, ౧౧౩ 

రాహువు దొంగతేనంబున నమృతపానము చేయుటచే వాని కంఠమును విష్ణువు 
క్యక్కముచే ఇఛేదించెను. అపుడు వానినోటిను౦డి భూమిపై. బడిన యమృతకణము వెల్లుల్లి 
గజనించె. అసురశరీరమనంగుండి జనించినందున 'నావెల్టల్లిని బౌవ్మాణులు భుజింపక 

a 
జ్జ ఇవు ఈ స జే 2) జ 9 న్లో, తే కుషిన 8 తహరి ద నేత్రావిశీ న్ట్రనుళో ంగుళి నాన కాగ్రాః 

విహాయవై సా స్య మ వాప్యరూపంపునః చటాభా ఇవ భాంతి సృృషాః, 
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నిషేధించిరి. వెల్లుల్లి ఆమృతముపలన బుట్టినది యగుటంజేసీ యాది రసొయనములలో 
మిగుల శే శ్రేష్టము. కంఠము తెగిన రాహువును (బ్రైతీకింపంజేయ సమ ర్థమగుటం జేసీ రసా 

యనములలో, వెల్లుల్లి మిక్కిలి శే శ్రేస్థకునిభావము. 

అరి లశునసేఐనకాలను. జా 

నీలయీల శునం శీతే పసం తే౭_ఏ కఫోల్పణకి, 
య 

ఘనోదయే౭..వీ వాతా _రస్సదా వా గ్రవ్మలీలయా. ౧౧౮ 

స్నిగ్ధ శుద్ధతనుళ్ళీతమధురోపస్కృ తాశయః, 
త్రదు _త్తంసావతంసాభ్యాం చర్చి తానుచరాజిరః. ౧౧౫ 
మనుజుడు స్నేవాకర్మను చేయించుకొసి వమనవిశేచనంబుల చే పరిశుద్ధళరీరము 

గలవాండె శీతలముగ మధురముగనుండు ఆహారముఅను భుజింపుచు "“హీమంత “9ిశిరబు 

తువులయందు వెల్లుల్లిని సేవించవలయును, క ఫాధిక్య ముగలవాండు వసంతబుతువునందు 

ను వాతాధిక్యముగలవాండు వర్ష బుతువునందును వెల్లుల్లిని నేవించవలయును. వాతరోగ 

ముగలవాండు అన్ని బుతువుల యందును శీష్మర్తు చర్యా పృకరణమున ఇప్పియుండు 

నియనుము నవలందించి వెల్లుల్లిని 'ేవింపవలయును. ఆసమయమున వానిసేనకులు వెల్లుల్లిని 

శిరమున౧దును చెవులయందును అవతీంసనుగ నునిచికొని మందిరాంగణమున సంచరించు 

చుండనలెను, 

ధి అశున సేవన కృమము. థతా- 

తస్యకందాన్వసంతాం తే హిమవచ్చ్ళక దేశజూక, 

అపనీతత్వచో రాత, తీమయేన్నదిరాదిభిః- ౧౧౬ 

తత్క_ల్కు_స్వరసం ప్రాతళ్ళుచితాం తవవీడిశమ్, 

మదిరాయాస్సురాణాయా క్ర్రిభా గన సమన్వితమ్ ౧౧౭ 
మద్యస్తా ఫ్టెగ్యస్యో తై.లస్య మస్తునః కాంజి స్య వా, 

తత్కాల ఏవ వా యుక్తం యు క్షమాలోచ్చ మాత్రయా 

కై లసర్పిర్వసామజ్దశ్షీ రమాంసరచై 8 పృథక్, 
క్యాఖేన నా యథావ్యాధి రసం శకేవలమేవ వా. ౧౧౯ 

పిజీద్దండూషమా త్రం ప్రాక్క్ంఠనాడివిళుద్ధ యే 

హీమవత్సగ్యతమ నందును రు కక చమునందును జనించిన ఏ ఇెల్లుల్లిగడ్డలను వసంతకా 

లాంతమున గ్రహించి వపెపొట్టుతీసిన వెల్లులిపా యలను రాత్రియందు మద్యాగలలో 

నానవేసీ ప్రాతః కాలమునందు యొ త్రీ చక్క. €గనూరి స్వరసముచేసి తెల్గనిన్నస్ర్రము లో 
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వడియకట్టి యారసమును మూ6డింతలు మదిరయను మద్యములోలాాని యితగమ, 

లలో6గాని నువ్వులనూ నెలోంగాని ఇృ్హుగుమో ది మొాయగడలోలగని కలిలో 

కలిపి రోగిళరీరబలా ద్య నుగుణముగ పానము చేయించనలయును, వెల్లూల్లిని నువ్వుల 

నెయ్యి కొవ్వు మజ్జి ఆవుపాలు మాంసరసము వీనిలో దేనితో నైనను ₹ లేక వెల్లుల్లిర? 

ప ప్రత్యేకముగ నైనను అయారోగానుగుణముగ కంఠ నాడి కుద్దియగుటవై. తొలుతగ 

షపరిమాణము (పుక్కి-టినిండుకు) పానము చేయించవలయును. 

అరి లకునసేననయందు సేకాదులు. ధ్ర. 

ప్రశతీం స్వేదనం వాను వేదనాయాం ప్రశస్వ శే, . (6 

శీతాంబుసేకః సవాసా వమిమూర్భాయయోర్ము ఖే, 
వెల్లుల్లీరసమును పానము చేయువానికి వేదన కలిగివవో శరీరమునందు స్వేద! 

చేయించవల యును, ఆరోగికి నటులచేయుటచే వాంతి మూర్చకలిగిన కీళ్ఫుముగ మ 

నందు చల్లని నీళ్ళను చల్ల నల యును. 

శేషం పిబజేళ్ల్క_మాపాలయీ స్థిరతాం గత ఓజసి, ( 
బడలికనిన ర్తించి ఓజస్సు స్థేగ్యయును జెందియుండునపుడు శేషి ంచియుండ 

రసమును పొనము చేయిం చనల యును. 

రి లశునసేసనయందు కీతొనులేపనము. రకు 

విదావాపరిహారాయ పరం శీతాను లేపనః, 

థారయెే త్వ్పాంబుకణికా ముకాః క రూూరవూలి కాః, ౧ 

వెల్లుల్లిని సేవించుటవలన జనించిన తౌపము (ఒడలికైమంట) శమించుట_కె 

నుండు' చందనమును బూసికొననలయును. జలబిందుసహీతేముగనాండు ముకావోర 

పచ్చకర్నూరము వీనిని భరింపవల యును. 
అరి లశునరన ప్ర మాణము. తు 

కుడవో౭.స్య పరానూ్రా శ్రాశదర్థం శేవలస్ట తు, 
పలం విష్టస్య తన్నజ్జ స్సభ క్షం వ్రాక్చ ీళీయేత్* . ( 

సురయను మద్య ముతో చేర్చయడిన వెల్లుల్లి రససేననయందు ఒకపలము ఉ 

మొత్త. వెల్లుల్లిరసమును మాత్రము నేవించుటయందు అఆరపల ము_ల్లేమమా తె. 

పాయలను చక్కూంగనూరి చేసన లు... సేసనయందు ఒకజల ముత్తీవ మాత్ర. వీనిని 

రముతోడను ఆహారమును భుజించుటకుముందును నేవింపపలయును. 
కార్రి లశునసే సనయందు పథ్యాహారము. ధ్రతా- 

జీర్ణ ఆాల్యోదనం జీ శంఖకుం దేందు పొండురక్, 

భుంజీతే యూ మః పయసా రసి ర్వాధన్వచారిణామ్, ౧ 
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సెశప్పియుండు (చ, కారము వెల్లుల్లిని సేనించనలయును, ఆది జీర్ణంటైన పిదప 
శంఖము, మంద్రపుప్పుము, చం దు డు వీనిపలె తెల్లగనుండు పాఠసంచావ్సవి చ్యువు అన్న 

మును కట్టులతోడను ఆవుపాలతోడను లేక జాంగల దేశజంతు వుల మాంసరసములతోడను 
భుజ్ంపవలయును, 

అరి లకుననేవనయందు పానము ధియా 

మద్య మేకం విబేత్త త్ర తృట్ప /బంఛే జలాన్వితమ్, 
కో అమడ్యపస్తా (రనాళం ఫలా౨బు పరినిష్టకామ్ ౧౨౫౪ 

తత్ర్క_ల్కం యు సమఘ్ముతం ఘృత పాత్రే ఖజాహాతమ్, 

స్థితం దశాహాదన్నీయా _త్తద్వద్యా వసయాసమమ్, ౧౨౬ 
వెల్లుల్లిని నేవించినవారికి దప్పికలిగినచో మద్యయులో నుదకమునుకలిపి పానము 

చేయించనలయును. రోగి మద్యపా నా ఖ్యాసములేని వాండుగనుండినచో వానికి సలాం 
బువు (తఫలకపాయ ము)ను గాని కలిని గాని పరిని క్లి కను గాని పొనము చేయించవలయు 
ను. లేక వెల్లుల్లి కలగ_ములో సమముగ ఆవునేతిని కలిపి చేతికుండలో బోసి ₹ంటతో 
చక్కుంగ కలియంబెట్టి పదిదినముఖుంచి పిధప దానిని పొనము చేయించవలయును. లేక 
వైకల్య ములో కొవ్వును కలిపి పడిదినములు నేతికండలో బోసి పెట్టి పిదప దానిని 
పానముచేయి 6చసలయు కు, 

“ర లశునవిమర్గ కాద్యుపయోగము. ర 

వికంచుక స్రాజ్యరసోనగర్భా౯ 

సళూల్య మాంసా౯ వివిధోపదంశా౯, 
9 a గ అడ దాం వీమగ్ద కాన్యా ఫఘృుతళు కయుకాక 
బుద అట ఖ్ ప్ర కామమద్యా స్లిఘుతుక్థమళ్న౯ . ౧౭ 

పొట్టుతీసిన వెల్లులిపాయల నధికముగ చేర్చ (బడినదిగ శూలముతో పక్యమ చేయం 
బడిన మాంసముతో యసాడిన దిగ అచేకవిధ ఉపదంళములు కలవిగనుండు విమర్స కము 
లను ఘృతశు_క్రి సహీతముగ భుజింపనల యును. 

“ఇతెర్రి వారమునందు లకు నావక్యకత్వ ము, ధఆా--. 
కా విత్తర_కృవినిర్ము క్రసమస్తావరణావృ లే, 
శుదే ద్గ వ్ల వై ఫ్ వాని తే వాయా న ద్ర సిం లధుసె త్సరమ్. , ౧.౨౮ 

పీ_తేర క్షయము తప్ప ఇతరదోషసంబ ంధముకలిగి శ వాతేమునందును శుద్ధ వాతమునం 
ధును వెల్లుల్లికి సమమైన యాపధ మెద్దియులేదు. 

న్లో అమద్య వాకా మస్తు, లా ంబుక క చుసంతిశోమం చసుగంధ్ధికీ కం, 
సద్వీరకం జాంగలజం రసం వా తుషోదకంవా పరిసిక్ట కం వా.అనిపూలా_న్హరము, 
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' (రి లశుననిమే పధము, యా 

వ్రీ యాంబుసృడదుగస గ్గస్య మాంసమద్యాన్లువిద్విప, 

అక్రితికోరజీక్లం చ  రసోనోవ్యాప చే Uy వమ్. ౧౨౯ 

సళ్లు, బెల్లము, లు ఏనియందిచ్భగలవారిక న, = మాంసము, మవ్యము, ఆమరస 

ముగలవస్తులు వీనియ ౦దుద్వేషము గలవారికిని, అజీర్ణమును సహీ ౦సకుండు వారికిని వెల్లుల్లి 

ఆపదను కలుగజేయును, 

ఊతం లశునసేవనయందు విశేచనము, ఏత 

పీ త్తకోపభయాదం లే యుంజ్యా నృదు విరేచనమ్, 
రసాయనగుణానేనం పరిపూర్ణా౯ా సమళ్ను లే. ౧౩౦ 

వెల్లుల్లిని సేవించినపీదప రోగికి పి _క్షప్రకోపము కలుగకుండుటకై వై ద్యుండు 

మృదువైన విశేచనౌవధముల నిప్పించసలయును. ఇటులఅంజేసిన మనుజునికి పరిజ్ఞార్జ్మ మైన 

రసాయనగణంబులు ఫలించును: __ 

“ అమాంబుపాశేతయువికారమత్ల కయానాధ్య నాతాతపభామ్యచింతాః, 

స్వప్నం దివా జాగరణం నిశాసు విష్టంవ్యవాయం దధిచాత్ర, నేన్ళేత్ .” 

రసాయనవిధ్శి ప్రకారము వెల్లుల్లిని 'సేవించువారు శీతోదకపానము, బెల్లము కర్కర 

మొదలగునవి, మత్స నములు, మద్యపానము, మార్షస సంచారము, యుండ్య గాలి, 

అధికసంఫఘాప్యూము, మనళ్చింత, పగటీని ద్ర, రాత్రులయందు జాగరణము, పిండిచే 

చేయబడిన భక్ష్య యులు, _స్టీసంభోగము, 'పెరుణ్స వీనిని వరి ౦పనలయునని కోళశొంతర 

ములయం దధికపాఠము కనంబడుచున్నయ ది” 

శిలాజతు కల్పము, 

“రి శిలాజతూత్ప త్రీ క్రమము, Se 

హ్. ర్కతీపాగిర యో జతుతుల్యం వమంతి యత్ , 
ఎప్ అభ టట్లీ హేమాదివడ్డాతురసం ప్రోచ్య తే తచ్చిలాజతు. ౧౩౧ 
గ్రీహ్మబుతువునందు పర్వతములు సూర్యునిచే తపింపంబడి ఆందుండి బంగారు 

ఇదలగు ఆలు లోవాములరసములు లక్క_వలె సృవించును. ఇది శిలాజతువనంయబడును, 

(బంగరు, వెండి, రాగి, ఇనుము, సీసము, తగరము అను నీయాజింధాతువులవలన సరూప 
ముగ శిలాజతువు పుట్టుననిభావము ) 

శ గి స్మేబశప్తా. 
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తిరి. శీలా జతు/సణము. ధితా- 

“సర్గం చ తి_క్షకటుకం నాత్యుష్షం కటు పాకతః, 

చేదనం చ విశేపేణ తావాం తత్ర ప్రశస్యతే. ౧౩౨ 

బంగారు మొదలగు ఆజంధాతువులచే జనించిన శిలాజతును వేదుగ కారమున 

కొంచె ముష్ణముగ ఫాకమువలన కటురనముగలదిగ వాతాదిదోషములను చే డించునదిగ 

కుండును. వానిలో నినుమువలన బుట్టిన శిలాజతు. విఇల ప్రశ సమైనది, 

~ర్రి శేన్థమైనశిలాజతులతు. ను. Oe 

గోమూూత్రగంధి కృవ్హం గుగ్గుల్యాభం విశర్క_రం మృత్స్నమ్, 

న్నీగ్గమనవ్లుకపహొయం మృదు గురు చ శిలాజతు శ్రేష్టము. ౧౩౩ 
ఆవుపంచితకునంటి వాసనగలదియు, నలుపువర్థము గలదియు, . గుగ్గిలమువంటి 

కాంతిగలదియు, ఇసుక మట్టితగలదియు, స్నిగ్ధముగ నుండునడియు, పుల్లగ నగరుగ లే 

కుండునదియు, "మె త్రేగ వగరుగ నుండునదియునగు శిలాజతును శ్రేవ్టము. 

“రి శిలాజతు'భాసనా,కృమము. 0 

వ్యాధివ్యాధితసాత్మ రిం సమనుస్సరక భావయే దయఃపా్రే,; 
ప్రాక్కే_వలజలధథాతం చుష్కం క్యాఖె స్తతో భావ్యమ్. ౧౩౨౮ 

రోగముయొక్క... సాత్మ్య్యము రోగియొక్క_ సాత్మ సము వీనిని చక్క_6 పర్యా 

లోచించి మొదట శిలాజతువును మంచినీళ్ళతో చక్క_గకడిగి యెండించి పీదపదానిని 
మునుపపాత్రలో వైది కపాయములతో భానన చేయనల మును, 

ఇ శిలాజతు భొననాక'పా యము. ధిక 

సమగిరిజమస్ట్రగుణి తే నిఃక్యాఖ్యం భాననావధం తోయే, 

తన్ని భ్యాహే౭_ప్టాంశే పూత స్టే ప్రమీవే దిరిజమ్. ౧౩౨౫ 

తత్సమరసతాం యాతం సంశువ్క_౦ ప్రతీ వేద్రసే భాయా, 
సై మె కేనం. క్యా ఖై ర్భాన్యం నారా౯ భవేత్స ప్ప. ౧౩౬ 
యె 

శిలాజతు, భావనౌహధములు వీనిని సమముగ గ్రహించి ఎనిమిదింత లుదకము 

* నో సర్వదోహ ప్రశమనం సర్వకోగవి నాళనమ్ , 
రం య 

శిలాభ్యో “చుస్య యజ్ఞాతం౦ ధాతోస్త శ్రేద్దుణం పజేత్. 

శిలాజకువు. వాతొదిదోష, పృకోపము, సమ _స్తరోగములు వీనిని పో(గొట్టును, 

వీధాతున,నుండి జనించునో ఆధాతువుగుణము శిలాజతువునకు కలుగును. 

అండ , 61 - 
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లోవైచి ఎనిమిదవఫొగము మిగులునటుల కషాయము కాచి వడి చుగట్టి వేడిననుం డు 
నాకహోయములో శిలాజతు వును వేకయనలయును, నానినపిదప ఆశిలాజతువు నెండించి 
మరల నాక పౌయములో వేయనలయును. ఇబుల నాయాకపాయముల లో నేడుపర్యా 

యములు భావన చేయనల యును, 

శ న్ను ఖో స “క్రి లాజతు ప్రయోగ కృమము త 

అథ నస్నిగ్గన్ట శుద్దస్ట ఘృతం తి క్షకసాధితమ, 
త్ర స్థహం యుంజీత గిరిజ మేనై “కేన తథా త్ర సిహమ్. ౧౨౭ 
ఫల త్ర యస్య యూెపేణ పటోల్ఫా మధుకస్య చ 

యోగ యోగ్యం తత_స్తస్య కాలావేకం ప్రయోజయేళ్, ౧౩౮ 
శిలాజ మేవం 'దేవాస్య భవత్యత్య్వుపకారకమ్, 
గుణాక సమగ్రాన్కురు తే సహసావ్యాపదం న చ, ౧9౯ 

స్నేహాకర్మను చేయించికొనిన వాండును, నమనవిశేచనంబులను చేసికొని శుద్ధ 
మైన శరీరముగల వా(డును నగురోగికి తొలుత తి కృళ్ళుతమును మూ:డుదినము లిప్పించి 
పిదప కుద్ధశిలాజతువును మాండుదినములును, (త్రిఫల కపాయముత్రోడను మూండుదిన 
ములును, చేందుపొట్ల క పాయముతోడను మూ/డుదినములు అకిమధుర కపాయముతోడ 
నిప్పించపల యును. పిదప యు-క్తకాలమును యోచించి శిలాజతు నిప్పిం-చ వలయును, 
ఇటుల శిలాజతువును ప, యోగ్షించిన నది కరీరమునకు మిగుల నువకారమును కలుగజేసి 
విశేషగణములనిచ్చును. ఆకస్మాత్తుగ నాపదలను గలుగ, జేయకుండును, 

-ఇఫ్రు(గ్రి శిలాజతు సేననకాల పృమాణము. తా. 

( A tn అక ఒక ఎక త్రింసస్తసప్తావాం కర్ణ మర్ధ పలం పలమ్, 

5 జ్య అపా “ హానమధ్య్యో త్త మో యోగ శ్చిలాజస్య క్రమా స్మృతః ౧౪౦ 
శిలా జతు మ్రుయోగమునకు ఎడుుదినములు అ?;మము, ఇరువదిఒకదినములు మధ్య 

మము, నలుపడితో మ్మిది దినమ.లు శా త్తముము. పొతికపలము అభమమా తే; అఆఅరపలము 
ల క గా షీ (| 9 మధ్యమమ్మాత, ఒకకలము ఊ త్రేవ మాత్రే. ఇటుల కాలమా తౌ యోగము అ తెలిసి కొన 

' పల మును. 

యోగ స్ప్తసపాహోస్తయ ఏకళ్చ కొలత, ప 0 Kes) 
తీ అదలా ~ అ నిర్దిష్ట స్ర్రీవిఢి_స్తస్ఫ వరో మధ్యోఒవర _స్తథా, 

ప ప మాతా తీస్న తి . పలమగ్ష పలం కర్షం శ్రా తిస్యతిధా మతా ధ్ 
అని వైయర్థిమునే చర కాచార్యు డును ఎప్పియున్నా6డు, 



ఇతిధ్రి శిలాజతు సేవనవిధి. అయా 

సంస్కృతం సత్కృ లే దేహే ప్రయు_క్తం గరిజాహ్వాయమ్, 

యుక్తం వ్యష్పైస్సమ్మైర్వా తాన్రూ యోరూప్య హేమఖిః.౧౦౮౧ 

వీ శేణాలోడితం కుర్యా చ్చిఘం రాసాయనం ఫలమ్, 
కుళు జ్ఞా స్కాకమాచీం చ కపోతాం న్స సదాత్న జేత్ “=, ౧౮౩ 

స్నేహ స్వేదవమనాదులచే శుద్ధమైన శరీరముగలవానికి వాతాదిదోషములను బో౭గో 
ట్టునట్టి ఓపధులతో భావనవేయ 6బడిన శిలాజతువును తామృము, ఇనుము, వెండీ బం 

గారు వీనిలో నొక్కొక్కటితోం గాని లేక అన్నింటితోలాని ఆవుపాలలో. కలిపి 
యిస్సించిన రసా యనఫలము సిద్ధించును, శిలాజతు సేవనయందు ఉలవలు, కొచియాకు, 

పావురపిట్ట మాంసము వీని గెల్హ్లప్వుడు నర్జీ ంపసలయును, 

“శుప్కామిషం ఏరూఢం విష్టం ఛు క్తం విదాహి గురువాన్యత్ 9 

పానాళనం కుళుత్థా౯ా విశేషతో వర్ణయేచ్చాత్ర, 

శిలాజతు ప, మోగేము విదాహీని గురూణి చ, 

వర్ష యుత్సర్వ కా లేవు కుళుజ్ఞాంక్చ సదా త్వ జేత్ .” 
శిలాజతువును సేనించువా(డు యొండినమాంసము, గడ్డలు, పిండి, కలి, విదాహిన గరు 
వుగనుండు ఆహారపానములు వీనిని పర్టింపవలయును, ఉఅనలను మాత్రము చనెల్లపుడును 
వర్టింపపల యునని చరకాణార్యు (డును, ఖరనాథు(డును చెప్పియున్నారు, 

ఇచ్చట ఓకులుల్లౌంళ్చ సదాత్యజేత్ ” అని చెప్పుటవలన ఉలవలను నూత్తేము 

శిలాజతువును సేవించిన మను జుండు తనజీ వదళ వరకును నర్జీంచనలెనని యభిప్రాయము. రాళ్ల ను 

పగులదీయు గుణము ఊలనలయందున్నవి, రాళ్లను పగులదియువారు ఈ అవలను నీళ్ళలో 
బోస్ కాచి యానీళ్ళచే రాళ్ళను. తడిపి సుఖముగ రాళ్ళను పగుఅదీయుట వాడుక, 
కావున ఉలనల యందు రాళ్లను పగులదీ యు గుణము చత్యతము. రాళ్ళయందు దాని 
సత్ఫేరూపముగ జనించినది శిలాజతువు. దాొనినేవించిన వారి శరీరము. శిలాజతువముయ 
ముగ నుండును. అట్టివారికి చె జెప్పినరీతిగ రాళ్ళ'ఛేడిందు శక్రికల ఉలవల నుపయోగ్షిం 
చుటవలవ శరీరము శీథిలనుగును. ఈయభి పా మముచేత నే చరకాచార్యులు (సదాత్య 
జేత్ ? ఆనియుపదేశించిరి ఈ యభిప్రాయము ననుసరించియే వాగ్భట ఖరనాథాదులును 
ముఖ్యముగ నిషేధించిరి, 

- శద పి చేన్మా హేంద్ర, 

శిలాజతువును సేవించుకపుడు ఆ కాశో దకమునుగాని బావిసీళనుగాని సెలయేటి 
నీళ్లను గానీ త్ర్రైాయవఅ యును, 

యె 

ముదకం కొపం రొసువణాంబు వా 
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అరి *ిలాజతునునకు సర్వరోగవారత్వము. ఖు. 

స సో౭=స్టీ రోగో భువి సాధ్యరూపో 
జత్వేశ్ళ జం యం నజయెత్చ /సవ్యా, 

తత్కాలయోగ్రై ర్విధివత్స యు క్షం . 
స్వస్థ సస్య వో శాం విపులాం దధాతి, rR ౧౮౩ 

పూర్వము చెప్పిన కాలమాతౌదియోగను లతో విధి పృకారము ప రోగింపయబడిన, లీ లో 
శీలాజతువునలన పోంగొట్టబడ కుండునట్టి రోగము లోక మునం 'దెచ్చటను లేదు. మజియు 

శిలా జతువును వీధిప కు కారము 

కీఘముగ కలుగును 
ప్రయోగించినరో స్వస్థ శరీరముగలవాని కధికబలము 

మటియు శిలాజతు పృ యోగమున రోగభేదములచే ననుపొ నాదిభేద యులు సంగ 

వామున నిట్లు చెస్పయిడియొ. 

“జ్వరీజ్వరఘ్నా ౦ బుదపర్పటాది 

క్వాథేన ర_క్రీమధుయన్టీ కాయా, 
న్టోవీ వరస ః క్రవ్యభుగామిపో లై 

రబ్మాయూరమాం సె 8 పయసా చ కాళ్ళ్టి. 

మధ్యంబునా మేదసి సంప ప్రవృద్దే శీ రేణ పర్యాకులబుద్ధిస త్తే త్ర సిం 

పాంజోసకో ఫే జఠరే సకృశ్చ 0 పిబేచ్చిలాజం మహ్ మీ్జలేన 

అక్ష పీరతరా చ్యేనకుష్థం ఖదిరవారిణా, 

విషం విహృఘరగడై రం క్యేవం తద్యథామయమ్. 

చె శనలజ త్రి త్రీికటుమె ద్ర దృష ద్రధాతూన్ని శ్నీవతే, 

శ్ రోదహశీయో ఓ జీశ్లే యక్మ్మణా న సబాధ్య కే, 
సుభావితాం సారజలై స్తులాంవీ త్యా శిలోద్భవాత్ , 
సారాంబునైవ భుంజానశ్ళాలీ౯ా జూంగల జై. రసః, 

అపోవ్యా మధుమేహాఖ్య మంతీకం రోగసంకరమ్, . 

వపుర్వర్ల బలో వేతళ్శతం జీవత్య నామయాః. 

అమరమందిరమందరసం భొవాళ్సలశతేం గిరిజాదుప యోజయ, 
యది జ రామరదుఃఖపివ్ని తాం సుచిరమిచ్చసి జీవితసంతతిమ్, 



ద్ర) ఉ త్తరస్థా నము. 

దశగుణముపయుం శే యక్ళతం శీ లజూతా 

వ్రఘుహితమితభోజీ వర్ణయక్ వర్షనీయా౯, 

సతతీస మనుషకా౯ వర్ణితాక్ వై ద్యబ్బండై 

రిధమతి స గచాఘాక 'నేశ లే చబాయుషోఒ౦తమ్, 

శిలాహ్వాల్తోడశవలం త్రి శ్రిశేకత్ర భావయేత్, 

వరాయా దళమూలస్య గుడూచ్యాః కర [టస్య చ, 

బలాయా మధుయష్ప్యాశ్చ రసే గవ్వే చ చారిణి, 

- థీ శేసకృత్క_ మేకై వం స_ప్పకృత్వ_స్తథా పునః, 
“కాకోలియుగ గ భునపువ్క_రవహ్ని రాస్నా 

మేదాయుగర్లి రి చవికాగజవిప్పలీ నామ్, 
పా ఠాద్విజీరక కోనికుంభ ఏదారియుగ నే! 

ఏరావరీమధు ఫలాంళునుతీద్వయానామ్, 
పలికానా మబ్బేణే సిద్ధానాంపాదశేపి. లే కణ, 

ఛావితమిళ్థం గిరిజం ద్విప లై శ్వూర్హీక ఫలెర్యుంజ్యూత్. . 

కర్క_టశ్ళంగీధా తీ వ్యో మెస్తాళీసప త్రకుడవేన, 
చూూర్హ ప లేన విడార్యా _స్తనతీ ర్యా కర్భ యుగ్మెన, 

కుంక"వేన చతున్ల్నాతె స్కెలనృత మె ద్రశర్క_రాభిళ్ల 

ద్విపలాభిర్ట్విగుణాభిః కుర్యాద్దుళికా _స్పతో=. తసమాః, 
 'తొశ్ళుప్మూ. నవకుం భే జాతీపుష్పాధివాని తేస్థా ప్యాః, 

తాసామేకాం ఖాదేత్స 9తిదినమునుపానమత్రే స్ట హమ్. 
శీ రరసదాడిమవాంభోమాారిీ ర పకన సురాసవాద్యన్యతమమ్, 

జీర్థ౭_న్నం లఘుభోజ్యం యూషపయః విశితనిర్య్యూ వె “పాకి, 

సపాహామా త్ర మేవం సర్వాన్నీనః కృమాద్భ వేత్సరతః, 

భ_క్షస్యాంతే ప్రాగ్వాగుళికా న విరుధ్య లేవై షాక్ 
నిరపాయాభూరిఫలా పరిహారసుఖోపయోబితా జయకి, 

పుబలమవి వాళీశోణితమూూారు స్తంభం జ్శరం దీగ్భమ్ 
(WU 
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భగమూత్ర్, త ళుక వోవపీ సృహాయకృద్ర, క్ష క్త పొండుహృ ద్రో గాళ్ళ 



వర్ణ గృనమిగుల్మ వీనసహిధ్మా కాసారుచిశ్యాసా౯, 

విద ధిముదరం కుషం శి త్ర ౦పాం కం తమయంమదం మూర్భాన్, 

ఉన్నాదమపస్మారం ముఖనే త్ర శిరోగదాంస్తాంస్తాF, 

ఆనాహమతీసారం వాలీముకం కామలా గ్ర హణిళోగాకా, 
గ్రంథ్యర్చుదా౯ సవీటకా౯ భగందరం గండమాలాం చ, 

అత్రి కార్భ  మలిస్థాల్యం స్వేదమవి వీ పదం గుడే కీలా౯, 
దంస్టా/విషం సమూలం గరప్ర యోగాక్ నుఘోరాంక్ష, 

అభిచారమ రాతికృతం దుస్స (ష్నం థారికీం తథా బాభామ్, 

పాప్మాలఖ్న్మీం చేయం గుటికాశమయేచ్చివా నామ, 

వృప్యాయుప్యా ధన్యా కాంతియశల్నీ 9విబోధనీ మేధా, 
కరు లే నృపవల్లభ తాం జయతి వివాదే చ వక్రస్తా.. 
జితఖలతినలీపలితం జీవయతి సుఖం శత్రద్వయం శరదామ్, 

వర్ష ద్వయ ప్ర యోగాద్వర్ష శత చతుష్టయం జీ వేత్ .” 

జ్యరితు నికీ శిలాజతును జ్యరహరమను ముస్తాపర్పట కాదిక పాయములతోడను, 

ర కృపి త్తరోగికి యస్టీనుభుకకహాయముతోోడను, తృయరోగము గలవానికి మాంసమును 
భుబించునట్టి జంతువులయొక్క_ మాంసరసముతోడను, కార్భకిము గలవానికి "నెమలి 

మాంసముతో 6 గాని, ఆవుపాలుతోో 6 గాని, మేదోరోగము గలవానికి తేనె, ఉదకము 

వీనితోడను, బుద్ధిభ్ళమ గలవానికి ఆవుపాలతోడను, పాండురోగము వాపు దారుణ 

మైన యునరరోగము యీరోగములు గలవానికి బెట్టమాా త్రేముతోడను పానము 

చేయించసనలయును, మటియు శిలాజతువును వీర ర్వాది కహోయములతోోడను, చంద్ర, 

కపొయముతోడను, పొనము చేయించిన కుష్టరోగము. వారించును, విషహరౌషధ 

ములతో పానముచేయించిన విశములన్నియు హరించును. ఇటుల శిలాజతువు నాయా 

రో గానుగుణముగ నిప్పించవలయయును. _ శిలాజకు, త్రికటుకములు, తేనె ధాతుమాత్నీ 

కము వీని నొకటిగచేర్చి నేవించి యాయాపధము జీర్ణంబెన పిదప ఆవుపాలతోడ 

సంబొవుబియ్యపు అన్నమును భుజించిన తయరోగము హరించును, సౌరోదకములో 

భానన చేయ బడిన శిలాజతువును సారోదకముతోడ పానము చేసీ యది జీర్ణ మైన 

పిదప జాంగల జంకు మాంసరసగుూలతో _సంబావు బియ్యపు అన్నమును భుజింపఐల 

యును. ఇటుల ఒకమాసముచేసిన భయంకరమగు మధుమేహా రోగములు నివ ర్టింది 

ముంచిశలీర కాంతి బలము వీనితోడ రోగములేక యేనూరుసం నళ్ళరములు నునుడా(డు 



a న్ శ న సై నా , ఫ్ 

జీవిందును: మణి యు తోనోవద్ర, నంబులు ముసలితనములేక బహుకాలము సుఖముతో 

జీవించుట యం దిచ్చగల వాండు పీ మనత్పర్వతీ ములో జనించిన శిలాజకువును. నూరు 

పలములు భుజిచనలయుంను, మనుజుండు శుద్ద శిలా జతువును వెయ్యిపలములు కాల 

కృమముగ భుజింపుచు అపథ్యాహారముల వర్జించి లఘువుగ హికముగ మితీముగనుండ్తు 
WU 
ఆహారములను భు శింపుదుండీన రోగరహితు. డె పెపు_ సంవత్సరములు జీవించును. 

. మహతియు పదునారు పలములు శిలాజతువును గ్రహించి త్రీఫలక హెయము దళ 

మూలక హౌ యము, తిప్పతీగ కషాయము, కర్మ [టకకళ్ళంగి కహాయము, యవ్టీముభుక 

కషాయము వీనిలో నొకొ, రాకగా దొనియంగును మూంజేసి పర్యాయములు భాపన చేసి 

పీద్రప ఆన్రప ంచితము నందుకు, ఆనుపాలయందును నొకొ_క్కు_పర్యా యను భావన 

'వీయవలంయును. కి వీదప కాకోళి, శ్షీరకాకోలి, తుంగము_స్పలు, పుష్కర మూలము, 

చ్చికృయాలము, సన్నరాస్నృము, మేద, నుహామేద, బుద్ధి, చన్యము, ఏనుగుపిప్పళ్లు, చిరు 
బొద్ది, జీలకజ్ఞు, నల్లజీలకజ్ఞ, దంతి వేళ్లు, శేలగుమ్ముడు, తెల్ల నేలగుమ్ముడు, పిల్లిపీచర, 

ఇప్ప, కోలపొన్న, నేలపొల్న వీనిని సృశ్యేక మొక.క పలముచొెపహ్యూన గ్రహించి 

'దోణశ్రమాణముదకములో వైచి పాదాపశేషముగ కషాయము కాచి అందులో సమైళి 

లాజతువును ఏడుపర్యాయ ములు భావఐన చేసీ చూర్ణ ంచి దానియందు కర్కా_టకళ్ళంగి, 

ఉసిరికవరుప, (తృికటుకములు, తాళివప్కత్రి వీ౦ిచూర్ణము దినుసుకు ఒకకుడఐము, 

చేలపమ్ముడుగడ్డ చూర్ణము ఒకపలము, తవతీరి, _(వెదురుప్వు) 'రెండుకర్ష ములు; 

చతుర్దాతకములు ఒక కుడనము, నువ్వులనూ నె తేసి, నెయ్యి, పంచదార యివి దిను 

సుకు నాల్షుపఅములు వీనినన్నిటి నొకటినచేర్చి చక్క నూరి కర్ణ (కాలుపలము) 

సృమాణము గుటికలు చేసి నీవ నెండించి జూజీ జీపువ్వులతో వాసనబట్ట(బడిన క్రొ తకుండలో 

పంచుకొని, వానిలో" (పృతిదిన మొకొ_క్క_ గుటికను భుజింస్పచు ఆవవలు, మాంస 

రసము, దానిమ్మపండు “ర సము, మౌర్జ్వీకము, సుర, ఆసవము అనుమద్యములు, వీనిలో 

'దేన్నినెన ప్రియముగనుండు దానిని అనుపానముచేసి యది జీర్షమెన పిదప అఘువైన 

యన్నమును పచ్వుకట్టు, ఆవుపాలు, మాంసరసము వీనిలో జేళంతోడనైన భుజింప 
వల యును. 

ప్రైప్రృకారము ఏడు దినములు గుటికలను నేవింపపలయును. పిదప నాహారమును 
పథ్యనియమములేక యిచ్చవచ్చినట్టు భుజింపవచ్చును. పెసటికలను భోజనమునకు ముం 
దుగాస్కి భోజనమునకు పిదప గాని భుజింపవల యును. ఇశ యుప దృవమును కి లునంజేయ 
చేరదు, విశేషళణమును కం౫గంజేయును. ఇది శివగుటికలని చెళ్చగుడును. దారుణమెన 
వాఠర క్షయము, ఊరు _స్పంభము, ఒహుకాల మనువ ర్లింపుచుండు జ్వరము, యోనిరోగము, 

మూ శ్రేక్ళచ్భము, శు క కృదోషము, | సవానృద్ధి యకృద్వ ద్ధి, ర _్షదోసము, పాండువు, 
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వృాదోగము, సగ రోగము, వాంతి, గుల్మము, పీవసము, ఎక్కి. ళ్లు, కాసము, అరుచి, శ్వా 

నము; విద్రధి, ఉదర) రోగము, కుష్పువు, శ్వి త్కరు, నపుంసకత్వము, క్షయము, మ దాత్యయ 

ము, మూర్చ, ఉన్మాదము, అపస్సారమ ముఖ కోన యు, చే తృరోగము, శిరో రోగము, 

కడుపుగ్భరము, హలీమకము, ఆతిసాముర, 'కామిల, గృవాతే, గ్ర గ్రంథి, అర్బుదము; 

పిటకలు, భగందరము, గండమాల, అతికార్శ ము, అకస్ధల్యమ, స్వేదము, శ్రీ పదము, 

అధ్మోంకుగములు కోరపండ్లవిహము, కృ శ్రి మప యోగ విషము, ట్ వారోవ ద (దృవములు, 

ధుస్స పపము, భూకతభాఫ, పాపము, అలక్ష్మీ పీనినన్నింటిని పోగొట్టును, ముశేయు నిది 

ఆయుర్వృద్ధి, శు కనృద్ధి, మంచికాంతి, బుద్ధివికాస సము వీనిని కలుగజేయును. ఈ 

టికి ల నోటిలో నుంచుకొనియుండిన రాజపశ్యము కలుగును. వివాదమునందు జయ 

ముకలుగును. దీనిని సేవించిన మనుజులు వళులు వెండ్రుకలు ఇరయుట యివి లేని 

వానై రెండువందల సంనక్ళరములు జీవింతురు. మజియు మనుజులు దీనిని ర0డుసం 

వత్ప్సరములు నిధిప, ప కారము సేవిం-ఏిన నాల్లునం థల సంవత్సరములు శ్రీవింతురు. అని 

సం గృహమున ఇెష్ప్రయడియున్నది. 

మటియు ఖరనాథుండు జిలాజతూత్పత్తి క శ్రమము, ఇ వాని భేదములు, వాని రసపణ 

వీకవిపాదులు, వాని గుణములు, భావనా ఛేదములు మున్నగువాని నిట్లుచెప్పెను'==.. 

“కనకా ద్రజతా తామ్ర దయస సీసా తథా తృపుణః, 

గిరివివరనిస్స తం తత్కాస్రథస్సి గా తిమృుదు మృత్స మ్. 

జత్వాభం చ శిలాజతు వింద్యా దేతజ్జడాత్మకం గిరిజమ్, 

సంర_క్షవీతవర్గం సతి_క్షమధురంరసే కటువిపాశీ, 

లీశం కనకశిలాజతు విశేషతః శ్లేష్మ వి_త్రఘ్నమ్, 

ేత్రంచ. తి కమధురం పాచనవ'ల్లేఖనం ర్లీత్రము, 

. కీంచిల్బవణం విద్యాద్వి శేషతో వాతీపీ శ్రఘ్నమ్, 

నితికంఠతుల్యనర్ల, ౦ ప్రీళ్ణ పం లేఖనం ఏపాకకటు. 

కించిల్లవణం "తా మ్రాక్మకం స్స ఎత? క ఫవృద్ధి దోపే.ణ, 

గుగ్గులుకౌభం స్పిద్ధం తీ క్రం లవణం సరం విశదతీశ్యమ్, 

కటుపాకి నాతికీతం బ్ర త్రీమలఘ్నుం త్వాయసం శ, గు సక్, 

సా్టకరసమానవశ్లే సీస త్ర త్రపుసంభవే శిలాజతునీ. 

అల్పాంతరకర్మ కో కృష్ణాయసజా చ్చిలాజతునః, 

గోయూ శ్రగంథమనిత్రం గుగ్గులుకాభం విశర్మ_రం మృత్స్నమ్, 



స డా ] 

ఉత్త రస్థానముః 

న్నీస్ధమనన్లుకపూయం శిలోద్భవం సర్వకర్శణ్యమ్, 
సశ్నేవాలవణభావాద్యాతీఘ్నం వి తృనుత్సరతా్రా తత్. 

రసపాక యోః కటుత్యా క్మెష్ట్వాచ్చ శ్లెష్మ మేదోఘ్నుమ్, 

కటుతీళ్ష, త్వాద్దపనమ గ్నోరుస్టీపనాన్నలా౯- పచతి, 

తిక త్యా ద్ర కృఘ్నం కటుకే న్ శ్రిసష్వాత్క్ర్రామిఘ్నం వ్యా 

శొభనభావాద్ద్భృుప్యుం స్నిగ్ధ త్వాత్వొష్టీకం చ బల్యం చ, 
ఆయువ్యుం చ విషన్నుం మంగభ్య మము తాన్వయత్వాచ్చ, 

కోధనభావాతో )తోధాక్విం ద్రియబుద్ధిశోధనం వర్ల మ్. 
పుత్ర, ష్రం చ వృవ్యభావాన్నేధ్యం యోనిస్వభావాచ్చ” 

'ఛావితమనై్య క్రవై్యా ర్వీర్యోత్కక్షాద్విశేషకర్ష్శ ణ్యం, 
తత్సావ్ట _త్తస్మాద్భాన్యం వాతాదిహరావధక పూయమైః. 
రాస్నాదశమూలబలాపునర్న నై రండళుంఠిమధుకానాం, 
క్వాథేన భావితం తద్విశేషతో వాతరోగట్బుం, 
ద్రాతాభీరుపటోలీ త్రాయంతిగుడూచిజీవనీయానాం, 
'క్వాఖేన భావితం తద్విశేపతః పి త్రరోగఘ్నం, 
త్రీ ఫలావవావిడంగక రంజఘునము ఖ్య పంచమూూ లానామ్, 

సహపంచకోలకానాంక్వాభేన కఫామయే భావ్యమ్. 
లఘుపంచమూాల శుంకీ డ్రా, యా కాళ్ళ ర్య నాజిగ ంఛానామ్, 
సగుడూచీగసబలానాం రనేన వీతానిలగ బేవు. 
ఘునకుష్టనణా త్రీ భలాసురదారువిడంగ పంచకోలానామ్, 

రజనీమరొచాతివిపాయు-కానాం వాతేకఫజేషు, 
పాఠాపటోలనింబర్రి ఫలాఘనకోస్థస ప్పపళ్ణానాం, 
ర్రాయంత్య మృ తాతివిపాసహితానాం వి త్తకఫ చేమ. 
త్రీ మలేమయథాదోవం 'యోగానేతాన్వికల్ప్య భావ్యం స్యాత్, 
శేవలజల థాశం తచ్చువ్క_ంకాషణా _స్తతోభావ్యం, 

గిరిజం చతుపణజలం 'క్యాధ్యం స్వాత్ ఛావనౌషధంత త్ర, 
చతుర్ధ శేపే. క్య్వాభేపూతో స్టే ప్రథీ వేద్దిరజమ్.” 

అంట . 62 
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పర్యతమునందు బంగారు వెండి, రాగి, ఆయము, సీసము, త్ర (ఆన(గొ తగ 

రము) వీనిలోనుండి పృ ల్యేకవ, క్యేకముగ లక్క_వలె ద్రవమున సృవించునది శిలాజతు 

సనంబడును. వానిలో సువర్ణము వలన బుట్టిన శిలాజతునవ్ర యెజ్జిగను పసుష్రుగను శొం 

జము చేడుగను తి య్యగను, పాకమువలన కటువుగను కీశముగ నుండును. ఇది తేటుచుగ 

శేష్మపి శ్రయులను పోంగొట్టును. వెండివలనపుట్టిన శిలాజతువు చేదు మధురముగ జీర 

మును కలుగంజే మునదిగ వాతౌదిదోహముల భీదించునదిగ శీతముగ క్రొంచెనుప్పగ నుం 

డును. ఇది తేటు దుగ వాతపీ త్తీమును హరించును. తా మృమునలన జనించిన శిలాజతువు 

నెమలిపంటి వర్ణ ముగలదిళ తీక్ష్య ముగ నున్ఫముగ వాతొదిదోపముల భేదించునదిగ కటు 

నుగ కొంచెముస్పగ నుండును. ఇది కఫమును వృద్ధి జేయును, ఆయ మును౦డి బుట్టినళిలా 

జతువు గుగ్గి అమునంటి నర్ధ ముగలడిన స్నిగ్ధముగ చేదు ఉప్పగ  శీఘనిముగ శరీరమున 

వ్యాపించునదిగ నిర్మలమున తీక్లముగ పొకమునలన కారముగ కొంచెము శీతముగ నుం 

డును. ఇది సన్నిపాతమును. పోకడచును, మిగుల శ్రేస్థ మెనది. వీషము తగరము వీని 

సలన జనించిన శిలాజతువు, సీసము తగరము వీనినర్షము కలదిగ నుండును. వానిగుణ 

ములు ఆయస శిలాజతువుకన్న కొంచెము. తక్కువగనుండును. గోమూ తేమువంటి 

వాసనకలదియు తెల్లగను గుగ్గిలమునలె నుండునదియు రాళ్లు లేనిదియు గ్రే ష్ట్రమైన మట్టి 
లో6గూూడి స్నస్టముగ పులుపుగ వగరు రసములు గలదియునైన శిలాజతువు సర్వకృళ్య 

ములయం దుపయో-గా ర ము, 

మటీయు నీశిలాజతువు స్నేహముతో6 గూడి ఉప్పగ నుండుటవలన వాతమును 
పోంగొట్టును, శరీరమందంతట వ్యాపించు స్వఫౌపము కలదియగుటపలన పి త్తమునుహరిం 

చును. కట్టువైన రసపాకములు కఠఅదిగ తీళ్లముగ నుండుటవలన శేష్మము మేదస్సు వీనిని 

పోంగొట్టును, కారముగ తీళ్ణమున నుండుటపలన జాఠరాగ్నికి దీపనమును కలుగ కేసీ ' 
దోషములను పాకము చేయును. చేదుగనుండుటనలన ర _క్షదోహమును కారముగ తీక్ట, 

ముగ నుష్టముగ నుండుటవఅన కృములను పోంగొట్టును. అనేక సుగుణములు గలదిగ 

నుండుట వలన శు క్రృవృద్ధిని; స్నిగ్ధముగ నురడుటవలన ళరీరపుప్టి బలమును, అమృతసం 

బంధము గలదిగ నుండుటపలన ఆయుర్వ దిని బలమును కలుగంజేయును. విషమును 

పోంగొట్టును. మజీయు నిది శుద్ధి కీ మునదిగ నుండుట వలన సప్రోతోమార్ష ములు రసరకాది 

ధాతువులు చతురాద్ం ద్రియములు వీనిని కుద్ధిపణచును. శరీరమునకు మం చివర మును 

కలుగంజ్రేయును.కుక్కమును వృద్ధి జేయునదిగ నుండుటపలన స౦ంతొనమునుకలుగ (జేయును, 

సువర్షాది ధాతువులనుండి జనించినదగుట వలన బుద్ధికి ధారణాళ కిని గలుగంజేయును, 

నుటీయు నీశిలాజతువును యితరదృవ్యములతో ఖావవజేసినది మిగుల వీర్యయు 

క్షంబై విశేషసణములను కలుగంజేయును. కావున వాతౌదివోషములను పోంగొట్టునట్టీ 

యాషధముల కపాయనులలో భావనచేయవలయును,. సన్నరాస్నృము, దళమూల 
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ములు చిట్టాముట్టి; గలిజేరు ఆముదపాకు, సొంటి, అతిమభురము అనువానికపాయము 

లతో భావనచేయ బడిన శిలాజతువు విశేషముగ వాతరోగ ములను బో (గొట్టును, ద్రాక్ష, 

పిల్లీపీచర, చేందుపొట్ల, కలుక్రానుగు, తిప్పతీగ, జీవనీయాహభధములు వీనికపాయము 

అతో భావనచేయ (బడిన శిలాజతువు పిత్తరోగములను నిశ్నేషముగ పోగొట్టును, 

శ్రీ థలములు, వస్క వాయునిడంగములా, క్రానుగు; తుంగము సలు, దళమాలములు, 

పంచకోలములు అనువానికపాయములతో భావనచేయం౭బడిన శిలాజతువును కఫరోగ 

మున _ప్రృయోగింపసలయును. అఘుపంచమూలములు, సొంటి, ద్రాక్కు సమ్ముడు, 

"పిన్నేరుగడ్డ, తిప్పతీ గరసము, చిట్టానుట్టి ఫీనితో భావనచేయయబడిన శిలాజతునును 

పి_త్రవాతరోగములయం దుపయోగి ంపవలయును, తుంగము_స్టలు, చెంగల్వకోమ్షు, వస, 

త్రీఫలములు, చేవదారు, వాయువిడంగములు, పంచకోలములు, పనుప్ర్కు మిరియాలు, 

ఆతివస వీనికి హాయములతో ఖావనజేయంబడిన దానిని వాతేశ్లేష్యజరోగములయం దుప 

యోగింపవలయును. చిజుబొద్ది, చేదుపొట్ల, వేము, | త్రిఫలములు, తుంగము సలా, చెం 

గల్వకో స్ట, ఏచజాకులపొన్న, కలుక్రానుగు, తిప్పతీగ, ఆతివస అనువాని కషాయము 

అలో భావనచేయ బడిన దానిని పి త్తీశ్తేష్మరోగములయందు. వేర్చుకొనవలంయును- 

సన్నిపాత దోవములయందు ఆయాదోష పృ కోపొనుగణముగ (పెచేప్పిన కషాయము 

అను పర్యాలోచించి వానిలో శిలాజతు వును ఛావనచేయనసలయును. 

రిలాజతువును తొలుత మంచియుదకములో కడిగి యొండించి పిదప దానినీ 

నాతొదిదోపపార కపాయములతో ిజెప్పినవిధముగ ఫొవనచేయవలయును. భానసోహ 

నములను నాలుగింత లుదకములో.వై చి నాల్లనభోగము మిగులునటుల కహోాయము కాచి 

రడీయగట్టి ఉక్టముగనుండు దానిలో శిలాజతువును వైచి భా ననచేయవలయును, అని 

ఖరనాభుఃడు వెప్పియున్నాండు. 

ఇచ్చట నీవిషయమునెజుం౦గునరి వాళ్ళ టాబాయ్యేలు (సము గిరీజముస్ట్యగు ఖీ తే 

08 క్వాథ్యం; కన్నిరల్య్యూ హే అష్టాంగే వ్రూతో నే సృతీపే ద్రిరిజమ్” ఆనువాక్యముచే 

కాాథ్య ద వ్య మునకు ఎనిమిదింతలు నీళ్ళు బోసి అప్రమాంశము మిగులునట్టు కాచినక సాయ 

సున శిలాజకు వునుుఖొవన చే యవలెనని చెప్పిరి. ఖరనాథు (శు (గిరిజం =ద్దిరిజం అనువాక్య 

మచే నాల్రపఖొగమును శేషించినక పాయమున భఖావనచెప్పెను, వానగ్ఫటునకు అష్ట్రమాంళే 

శీర క్య్వ్యాథము వీర్యప_త్తరముగ నుండుననిభావము. 

“సలిలవిళుద్ధా దిరిజొ ల్సి చేదరోగః ఫల త్రీశరసేన, 

మాత్రాం కృవాభికృద్ధాం త్రువ్రహం కపాయీణ మధుకస్య, 

రోగాన్వి లేమ గిరిజంజలళుద్ధం భావితం కహాయొశ్చ, 

దోసున్యాధి బలాతుకకాలా వేటీ ప్రయుంజీశ్ర, 
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జీర్గాహధస్సుఖోదకపరిపి.కో మాంసరసపయోయూమైః, 
ర-కాదిపాస్ట్రీకోదన మననమరోగో గదీ చాద్యాత్ . 

వ్యాధ్యాతురదోషబలం దృష్టా తస్ట క్రిధాప్రయాగస్సా విత్ , 

ES త్ర్రుషష్టిరాత్రం మాసోమధ్య శ్రుస_ప్పరాత్ర మనరః, 

పానావావో రొరా స్స్మాద్దివ్యం శీలొద్భవం కౌపమ్” 

రోగరహితుండుగ నుండు పురుషుండు మంచియుదకనములో శుద్ధిజేసిన శిలాజతు 

వును కృమముగ నొకొ_క్కొ_దినమున కొక్కఖాగము హెచ్చించి మూండుదినముల నజకు 

త్రిఫలక షాయము యన్టీ మధుకక సాయము వీనితోడ పానము చేయవలయును. రోగము 

తోయాడియుండు వానికి ఉదకములో చక్కగ కడగయబడి ఆయారోగానుగుణమగు 

కసాయములో ఫాననచేయంబడిన శిలాజతువును వాతాదిదోషరోగరోగి బలకాలాదుల 

ననుసరించి మాత గనిప్పించి యది జీర్ణ మైనపిదప నుస్థోదకములో స్నానము చేయించి 

యొజ్ఞసంబాబియ్య ము; ఆరువదిదినముల లోపలించెడు సంబావుబియ్యము వీనియన్నృము 

లను మాంసరనము, ఆవ్లవాలు, కట్టులు ఏనితోడ భుజింపంజేయవలయును, వమటియు 

నీశిలాజతువును ఆరువదిమూ 6డుదినములుసేవించుట ఉ త్రేనుము. ఒకమాసము సేవించుట 

మధ్యనుము, ఇరువదియొకదినములు సేవించుట అధమము, ఇటుల శిలాజతు పృరయోగము 

ఉఊ_ర్హేమ-మధ్య మ-అధమ భేదములచే మాండువిధములుగనుండును. రోగము, రోగి, వా 

తాదిదోషములు వీనిబలమును చక్కు 6౫ పర్యాలోచించి పై జెప్పిన మూ6ండువిధములలో 

చెద్ది యు క్షముగనుండునో దానిని ప్రయోగింపనలయును, శిలాజతువును సేవించువారికీ 

స్నానపానాదుల యందు డివ్యోదక ము "సెలయేటినీరు బావినీరు వీని నుపయోగింప 

వలయును, అని తంత్ర నరమునగలదు, 

చరకాభార్యులుమ్మా త్రము శిలాజతూత్ప త్తీని నాల్లువిధములుగ నే యిట్లుచెప్పిరి 

“అనమ్హం చ కషాయం చ కటుపాకి నిలాజతు, 

అత్యుష్ణశీతం ధాతుభ్య శృతుర్భష్ట _స్తస్ట సంభవః, 

“పీమ్న స్పరజతా తామా? దురం కృష్ణాయసాదపి, 0) 

శిలాజతువు ఆమ్లరసరహితముగ వగరుగపాకమువలన కారముగ ఆత్యుష్ణముగ నీత 

ముగనుండును, ఇది స్వర్ణ ములోనురిడి యు రజతమున౦దుండియు తాస్రుమునందుండియు 

మంచి .ఇనుమునందుండియుజసించును. వానిలో మం-ది యినుములో జనింభబినది మిగుల 

శ్రేవ్యము అనియు, సువర్గాది నాల్లుధాతువుల లోనుండి శిలాజతువుజనించుననియు, చర 

శాచార్యు (డు చె ప్పిచున్నాండు, 
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“దాన వేంద్రవిజతా౯ పురా సుఠరా౯ 

భ్రష్ట కాంతిధృతిశ ర్య తేజసః, 

ప్క్యు విమ్షు రమృతం కిలాసృృజ 

ద్దుర్గులుం బలనపుర్ణయ ప్రదమ్, 

అద్యాస్యతస్సురగ ఆః కీలధూూపముఖ్యాక- 

హిత్వా వరాగరుతురుష్క. హి మేందుదర్పా౯ా, 

నిర్ణహ్యామానవపుపో పి శిఖాం వీబంత ర 

గం బేన యస్యముది ల దధతి పృసాదమ్* 

స ్హయాగవాహీ స శివ స్పశార్వ 

స్పర్వ ర్తుసేవ్వు స్పఖశీలనీయః, 
హంతా జరాపాహ్మ మయామయానాం 

కరా గ్నిమేధా స్మ ఎతీపాటవానామ్, 

గంధోత్కటస్పదాపో స్నిద్ధద్రవవిచ్చిలో విగ తశల్యః, 

మహిపాఖ్యః పుప్పరాగస్సటికాసి తనీరజబ్బాయః. 
యాపద్మరాగరాగ్వోభః గనరచ్చద పాటలో యో వా, 

జయతీంద్రనీలమమలం భగ్నో 2౭ ప్యతికాంతిము శే (న. 

'జృేస్టః ప్ర ప మోగో 2- స్వ తులా పలానై షవాధికం వీబేత్ , 

ఆకత్రే యమునిగీతేక్చ మంత్రో, యం సర్వకర్మకృత్, 

“భనవా౯ా వుండీకామో ప బేవాశ్చ స సపురందరాః, 

ఆజ్ఞాపయంతి సమ్యాక్తాం ప్రభానం బాదిశంతి "తే, 

జరామరణదూః ఖేభ్యో యథా లే. భ్యుర్ణి తాస్సు రాః, 

ఉపయో కు స్తై వాస్య భవత్వం హి మహాబల 
పంచమూలస్య మవాతః "క్యా థేన హీతభోజినా, 

 గుగ్గులుక్ళీలితోవాంతి సర్వా౯ వాతకఫామయాకా. 
లఘీయసో2ఒపి తద్వచ్చ సుఖో స్వేన జలేన వా, 

మస్తుధాన్యాన్లువము దై సిరా వచా బేస్సలిలేన నా, 
నరణాబేస్తు 'బాధిర్భం దంతకర్ణ శిరోరుజః, 
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స్వర భేదోదర శ్వాసవర్థ్మాంతర్లుల్మ వి ద్రధిక్ 

వాతవిత్తాసరోగము బృంహణార్థిని చేప్య లే; 

క్యాఛేస వాజిగంధాయా జీవనీయగ ణస్య వా: 

క్యాథనోత్సల మృ ద్వీకార_క్షచందనజన్ల్న నా, 

వాతపి త్తం నిహం కేవ పద్మకాదిగణస్య వా. 

చవ్యకుస్థ విడంగానాం యవాన్యానాగరస్య వా, 

ప్రసారణ్య శ్చ తోయీన గుగ్గులుః కఫవాళీజిత్ , 

తూ వ్రిషణాగ్నిఘన వేల్ల వరాభి 

ర్భతుయక్ సమఘ్ఫృతం మహిహాతుం, 

ఆశు హంతి కఫమారుతీ మేదో 

వోపుజూ౯ బలవతో2. పీపికారాక౯ా 

పటోలనింబ త్రి ఫలాగుడూచీగాయత్రి రా త్రిద్వ్యయబీజకానామ్, 

'క్యాఖిః పృథక్పథ్యపరస్య హంతి 

మాసేన ఫఘోరా౯ కొఫవి త్తరోగాకా, 

విశేపాచ్చోఫపీసర్పదుష్ట వ్రణభగందరాక, 

శుక్రా _ రవమనోదోవ ప్ర మేహళ్వి త్ర పాండు తాః, 

పటోలారిష్టనిర్యూహపిష్టళూల్యరసాంజనః, 

గళరోగాపచీవ్యంగ గృ ంధిస్థౌల్య క్రీ మి ప్రణుత్ . 

నిలాజతుసమః వీతః పయసా వాతశోణితమ్, 

నిన ర్లయత్యేతిబలం శీరమాంసఘ్బు తాళినః. 

రిసీన పయసామూా త్ర రాత పి_త్రకఫాపవాః, 

బ్రా హు మండూక శంఖానాం పృథ జ్నే ఛాదికృ ద్ర సై. 

మాగధిశాగ్ని విడంగకళిం గ ర్బిల్గఘ్ళ తె స్పవవాపలప క్షా 

గుగ్గులునా సద్భశేన సమేత్రైఃకో ద్రయుతై స్సృకలామయనాశః. 

విబేత్పలశతం యో 2-స్య విధినానియతో యతిః, 

నాకాలమృత్యుర్న వ్యాధిర్న తస్య జరసో భయమ్. 

కల్బయే జాపకై పై స్వమై ఎన్టర్వాబధిషు వ్యాధినాశ నైక 
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శిలాబతు విధానం చ గుగ్గులోస్స ర్గమిమ్య తే. 

గుణనిధిరపి కుర్యాత ఏ ఒ తిమాతోో )పయు కృ టు 

_స్తీమిరవదనశో పష, బతాకార్శ స్ట మేహ, 
శమలళిథిలభావం బేహరాత్యుం చ తస్మా 

_ ద్రజనిచరనిశ్నేవీ స్యాన్న రోగీవ్వమిము.” 
థోల్లి దేవత అసురులచే జయింపంబడి కాంతి ధైర్యము శరము సంతోషములు 

తేజస్సు ముదలగు వానిని పోగొట్టుకొని మిక్కు_టముగ దుఃకఖింపుచుండు వారియందు 

విష్ణువు దయార్జ్ష్రహృదయుం డె శరీరకాంతి బలారోగ్యజయ పదమును అమృతతుల్య 

మునైన గుగ్గిలమును సృజించెను. కావున బేవతౌగణంబు లిపుడును శ్రేష్టమైన అగరు 

వెక్క_, అందుబంక, పచ్చకర్నూరము మొదలగు ,శేస్టధూప ద్రవ్యములను వర్జించి గుస్టి 

అపుధూపవాసనచే సంతుష్షులె మనుజాలయొక్క_ కోరికలను పూ_ర్రిచేయుచున్నారు. 

మబటీయు గుగ్జి లము కకూగవాహీగా సుఖమును కలుగంజీయునదిగ సర్వర్తువులయం 

దును నుఖముగ నేవింపందగినదిగనుం డును. ముసలితనమును దారుణమైన తోగములను 

పొంగొట్టును. జూఠరాన్నిదీపనము ధారణాళ _క్రిగలబుద్ధి, స్మృతి వీనిని కలుగంజేయును. 

కాల్చీన విశేషవాసనగల దిగ స్పృిగ్ట్రముగ జిగటగ శల్యరహితముగ పుష్యరాగము, స్ఫటి 

కము, ఇంద్రనీలము జఇజందలగు మణులఅనంటీ వర్ల ముగలదిగనుం డు నెడ మహో సా శ్రీ గుగ్గీల 

మన(బడును. పద్మరాగమునంటి డనర్జ్భముగలదిగగాని బంగారు రేసలనవంటి వరము 

శలదిగ గాని పగులంగొట్టినవో ఇంద నీలమణివంటి వర్ణముకలదిగగాని నుండు గ్లీలము 

మిగులశేంష్టము. దీనికి ఒకతులము తగిన్నపృరూణము, రెండు పలములకుపె సేవింపం 

'జనదు. దీనిని: == 

al ((ఛగవాకొ పుండరీకాశ్నః మవోబలి” 

అను మం తృములచే నభిమంతించి |పృయోగింపవలయును. మవోపంచమూల 

క్రహాయములతో గుగ్గీలమును సేవించి హీతాహారములను భుజింపుదుండిన వాతరోగము 

అన్నియు వారిందును, అఘుషంచమాలకపాయముతో.గాని సుఖోష్టముగ నుండునుడ 

కముతో గాని జెరుగుమో (ది మొాణయడతో గాని ఫులికడుగుతో గాని నుద్యముఅతో 

గాని వచాదిగణ ద్రవ్యముల కపాయములతో గాని పరణాదిగణ దృ స్యక పాయములతో 6 

గాని గుగ్షిలభును కలిపి పానముచేసిన చెవిటిశనము, పండ్లనొప్పి, చెవినొప్పి, శిరళ్మూ 

ల, స్వరభేదము, ఊదరరోగము, శ్వాసము ; వృద్ధి, గుల్మము; విద్రధి; వాళపి త్తరోగ 

ములు హరించును. ెన్నేరుగడ్డలకపాయముతోంగాని జీపనీయగణ ద్రృన్యక పాయము 

తోయాని నల్లకలువ, ద్రాకుపండు, రక్రచందనము వీనికహాయములతో గాని గుగ్గిలమును 
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పానముచేసీన వాశపీ త్రరోగములు హరించును. శరీరమునకు పుష్టీకల్లును. పద్మకాదిగణ 

దృష్య కషాయ ములతోంగాని చస్యము, చెంగల్వకో షు, వాయువిడంగములు అనువాని 

కపా యములతో (గాని దురదగొండి, శుంఠ వీనికహౌయములతో ఆగాని పాపరకపాయ 

ముతో గాని గుగ్గీలమును సేవించిన కఫవాతములు హరించును. (త్రీకటుక ములు, చత, 

చూలములు, తుంగము సలు, వాయువిడంగములు, పీల్లిపీచర అనువాని కసొయముల లో 

మహిసా థీ పగి లము ఆన్రనెయ్యి చేర్చి పానము చేయించిన కఫనాశజనోగములు, మేదో 

దోషము వారించును, చేదుపొట్ట, వేము, (త్రీఫలములు, తిప్పతీగ, చండ, పసుపు! WW) 

మ్రానిపసుపు, వేగిస అనువానిక హాయములతో పృత్వేకముగ గుగ్గిలము నొకమాసము 

జీవించిన దారుణమెన కఫపి త్రకోగములు, వాపు, విసర్పము; దుస నృణములు, భగంద 

రము, శుక్రదోపషము, ఆ_ర్హనదోహము, ప్రమేహము, శ్వి తృకుస్తువు, పొండురోగము 

హరించును, చేదుపొట్ల, వేము అనువాని కహౌయములలో రసాంజనము గుగ్గిలము వీనిని 

సమముగ కలిపి పొనముచేయించిన గళరోగము, అపచి, వ్యంగము, స్తౌల్యరోగము, 

గ్రంథులు, శ్రీమిరోగము హరించును. శిలాజతువునన సమభాగమయుగ గుగ్షిలమునుకలిసి 

ఆవుపాలతోగూర్సి పానముచేయించి ఆవుపాలు, మాంసరసము, ఆను నెయ్యి వీనితోడ 

ఆహారమును భుజింపంజేసిన దారుణమైన వాతర క్షరోగములు హరించును. మాంస 

రసముతో గాని ఆవుపాలతో గాని నోమూా తృేముతో గాని గు గ్లిలమును పానము వేయి ౦ 

చిన వాతపి త్రేకఫములు హరించును. సరన్యతియాకురసము, బోడతరము, ళంఖపుష్పి 

అనువానిరసములతో చేరు వేడుగపానముజేసిన జ్ఞాపకళ క్రి బుద్ధిమున్నగనవి వృద్ధినాందును, 
పిప్పళ్లు, చి క్రేమాలము, వాయువిడంగములు, కొడిసెవిత్తులు, మాశేడుపండు, ఆవుచె 

య్యి; పస వీనిని దినుసుకు ఆరు పలములు చొప్పున గృహించి ఆందులో ఆరుపలములు _ 

సగ్షిలయునుచేర్చి తే నెలోకలిపి పొనముచేయిరచిన సమ స్తరోగములు నివ _ర్రించును.నూర' 

పలముల గుగ్గిలమును విధిపృకారము సేవించి పథ్యాహారములను భుజింపుచు ప్రీసంభోగ 

మును పరి ంచియుండిన ఆకాలమరణము, రోగము, ముసలితనము కెలుగకుండును. శిలా 

జతుకల్పమునకు జెప్పియుండు పృకారము గుగ్గీలమును ఆయారోగముల కనుగుణము 

లైన యనుపానముల గల్పించి ఇప్పించసలయును, 

మరియు గుగ్గిలమునందు సె జెప్పిన విధముగ నమోఘగుణములం క ద్రియున్నను పకి 

మితి కధికముగనేవించినయెడ తిమిరరోగము, నోశెండుట, పుండత్వను, కృళత్వము, 

శ్ర, మేహమాులు, అవయసశే థిల్యము, శరీరమున జిడ్డులేక రూశ్నముగనుండుట ఇవి 

మున్న గురోగములు కల్లును. కావున గుగ్గిలమును తగివ పృమాణముతో ననుగుణములై న 

యనుపాననుల6 గూర్చి విధ్యు క్ష పృ కారము గుగ్గీలము సేవించినచో రోగములన్నియు 

నిప్పర్తించును. ఇత్తెజింథన గుగ్గీలకల్సము అష్టౌంగసం గృహమున. జెప్పంబడినది. 
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క్ర ర్ర కట పృజేశ వాతొళ పరసా య వమోగ్య ము. ధ్రియోా 

కుటీ ప్రవేశః తణినాం పరిచ్చదనతాం హీకః, 
వ్ మ జ . రా | అతో 'ఒన్యథా తు యే తేసాం సూర్యవూాసతికో విధి, ౧రర 

స్వతం తు విశేషపరివారము కలవారుగ నుండువారికి కో టీ పృజేశమను రసా 

యన ప్రయోగము హీ తేకరముగను అడున, పళాధీనలును ౩రివారరహితులు నైనవారికి 

వాతొతఫీకమను రసాయనయోగము హితకరముగ నం ఘను, 

అధి వాతౌెళపరపోయనదమో*నము. థియో 

- 
వాతాతపసపహా యోగా నమ్యంతే౭_తి' విశేషత, 

“సుఖోపదారా భంశేఒ.పి యే న జేవాస్య బాధాకాః. ౧౦ర౫ి 
వాతాతపకమను రసాయన యోనములం నింక విజశేషముగ వెప్పంబదుచున్నవి. ఈ 

యోగములు అనాయాసనముగ  సేవింప:దగిన విగనుండును,. పథ్యాహారవిహారాదుల మం 

డేదైన భంంశ ముకలిగినను శరీరమున కహ దృసములను క లంగ ( జేయకుండును. 
mE శ్రి చం 

నీత్రోదకం పయః మై ద్రం ఫఘృతమెన్రై కన్తో ద్వశెక, 

త్రీశస్పమ_స్తమథవా ప్రున్పీకం స్థాపయెద్య. ముకి. ౧ర౬ 
త నీ ౮ వే oe కీతోదకము ఆవుపాలు, తేన, చెయ్యి వీనిని సృశ్యేక ప క్యేకముగగాని 

రండ్లేసిగా చేర్చిగాని మూంటేసిన చేర్చిగాని అన్నింటిని చేర్చగాని భోజనమునకుము ౦:ు 

పానము చేసిన యౌవనము స్థిరముగ కలుఫను. 

అద్రి వాతౌతష వారీతకీవిధానమ అథో 

గడేన మధునా శుంఠత్యా కృృష్టయా లనజేన బా, 
ఆబ చే దక్ సదా ప్న జీపెడర సుఖ్: ద్య చ్వే ష్ సదా పళ వేద్వర్ష శతం సుఖీ ౧రడె 

మను జు6డు (మ్రతిదినము శం'డేసి కర కౌా_యలను బెల్లముతో గాని తేఇతోం 

గాని శుంఠితో౭ గాని | సిప్పళ్ళతో గాని సెంఫిపలవణముతో 6 గాని భత్నీంప్రుచుండిన 

నూరు సంనక్సిగములు సుఖముగ జీవించును 

ఇ క్ష ఇ alm ఒఅవ ల మ వు వో అద హారీతకిం సర్పివీ, సంప్ర'తాప్వ సమశ్నత _స్తత్పిబతో ఘృతం చ, 

* న్లో వాతొతీపవిధా సేఒపి విశేషేణ వివర యీత్, 
౧౧ pa 

కుళుట్టే = కాని తెలా భంగ నిస ఇజమ్. 

వాతాత పికరసాయనయోగములను సేషించువారును ఉలనలు పెరుగు, కలి, 
Tan ww - - 

కైల*ధ్యరనము పీనిని వర్టింపవలయును. _ 
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భా వేచ్చిరస్థాయి బలం శరీచదే సకృత్క తం సాధు యథా కృతే, కరక్కాయ బెరడును "నేతితో వేయించి భక్షీంచి యాఘ్ఫుతము ను పానము చేసిన యెడ కృతస్థాండ।గ వానికి చేసిన యుపకారమునుబ్రోలై కరిరమునం చెల్ల పుడు స్థిరమైన 
బలము కలుగును, 

చ 

శ్ష్రు(్రి ధా త్రీరసాయనము, Oar 

ధా రత్రీరసక ద్ర సికాఘ్ళ తాని 
హీ తాళనానాం లిహాతాంన రాణాం, 
ప్రణాశమాయాంతి జకావికారా 
US ౦థావిళొలా వవ దు హీ తాః ౧౪౯౯ 

ఉ సిరికపండురసము, తేనె, పంచదార, ఆవు నెయ్యి వీనిని సమముగ చేర్చి సేవించి హీతమైన యాహారములను భుజించు వారికి “చక్కగ. చదనయడక యుండు గొప్ప గ్రంథములు శీఘృముగ నశించు చందంబున ముసలి తనము వలన జనించిన విశార 
ములు నశించును. 

=ఇప్రర్రి ధా కో్యదిచూర్థ ము, dae 

ధా త్రీ క్రిమిఘ్నా సనసారచూర్ల ౦ సృతే లసర్చిర్మ ధులోవాకేణు, 
=) గ అప్నా ఆ " జీ వళ 

నిషేవమాణస్య భవేన్నరస్య తారుణ్య లావణ్యమవి ప్రణష్టమ్. 
ఉసిరికపండ్డు, వాయువిడంగములు, వేగిసచేప నీనిచూగ ము; నువ్వులనూనెెఆవు ళం నెయ్యి, లోహచూర్శము అనువాని నొకటిగ చేర్చి సేవింప్రచుండు మనుజు నికి యావన 

సౌందర్యములు నశించక యుండును. 

ఆశు లోహాదిచూర్షము. 0. 

లోవాం రజో వేల్లభవం చ సర్పిః వ్ ద్రద్రుతంస్థావితమబ్ద్బమాత్రమ్, 
సాముద్గ కే నీజకసారక్ల్ స్తే లివా౯ా బరీ జీవతికృన్ణ కేశః. ౧౫౧ లోహాచూర్హ ము, వాయమువి శంగముల చూర్ణ ము, ఆవునెయ్యి, తేనె వీనిని సమ ముగ నొకటిగ చేర్చి కలియబెట్టి వేగసచేనతోం జేయ (బడిన సంపుటములో నొక సంవ 

తరము నజకునుంచి పిదప దానిని సేవించిన మనుజుడు మిక్కిలి బలము నలని శల 
tn వెండ్రుకలు వీనితోడ చిరకాలము జీవించును. 

హారి విడంగాదిచూర్ల ము. ర్రిత్రా- 

విశంగభల్లాతకనాగరాశి యేఒశ్నంత్రి సర్చిర్ణ్మధుసంయుతాని, 
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జరానదీం రోగతరంగణీం తే లావణ్బయుక్ర్తాః పురుషూ _స్తరంతి. 
వాయువిడంగములు, జీడిగింజలు, శుంఠ అనునానిని ఆవు నెయ్యి, తేనె వినితోడ 

డతిదినము సేవించు పురుషులు రోగమనెడు అలలతో (గాడియుండు ముసలిత నమ సెడు 
నదిని దాటి సౌాందర్యముతోడ చిరకాలము జీవింతురు, 

=అధ్రి త్రిఫలవాతాతపవిధానము. (ఫా 

ఖదిరాసనయూష భావితా యా 

శ్రుఫలాయా ఘృతమావీకప్తతాయాి, 

నియమేన నరా నిషేసితారో 

యది జీవంత్వరుజః కిముత్ర, చిత్రమ్. ౧౫౩3 
శ్రీఫలములను చండ, వేగిస ఆనువానికపాయముల లో భౌొవనచేసి దానిని ఆవు 

చెయ్యి, లే నె వీనితోడ ప్రతిదినము తప్పక సేవించువారు రోగరహితులై. నిశ్చుయముగ 
చిరకాలను జీవింతురు, 

వీజకస్య రసమంగుళహార్యం శర్క_రాముధుఘృతం త్రీఫలాం చ 

లీలయత్సు పుకుషేషముజరతాస్యాగ తావి వినివ్వర్తత ఏవ. ౧౫౪౮ 
చిక్కు గనుండు చేగిసరసము, పంచదార, తే నె నెయ్యి, త్రిథలములు వీనిని సమ 

ముగగూర్చి సేవించిన పురుషులకు, ముసలితనమువచ్చినను అది చక్కంగ నినర్హించునుః 

జీ మో rd పునర్నవన్యార్ధ పలం నవస్య 

విష్టం పి'బేద్యః పయసార్ల మూాసమ్, 

మాసద్యయం త త్రి గుణం సమూాం సొ 

జీర్ణో=_ పిభూయ స్పపునర్నవస్స్యాత్ . ౧౫ 
గ్వొ_క్త*నుండు గలిజేరును అరపల ఘు గ్రహించి ఆనుపాలలో నూరి కలివి పదు 

నెదు దినములు లేక రెండు నూసములు లేక ఆరు మాసములు లేక ఒక సంవత్సరము 

సేవించి సథ్యాహారములను భుజింప్రుచుండిన ముసలితనముగల మసుజుండు గూడ యౌవ 

నము గఅవా6 డగును, 

-్రుద్రి మూోర్య్యదిరసా యనము, der 

మూూర్యాబ్బ హత్యేంశుమతీ బలా నామురీర పాఠాసనసారి'బాణాక్, 
కొలానుసార్భాగురుచందనా నాం వదంతి పొనర్నవ మేనక ల్స్, 
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బాగ, వాకుడు లేక, ములక, ముయ్యాకుపొన్స, చిట్టాముట్టి; పట్టి వేరు, చి 

బోద్ది, చేగిస, నల్లసుగంధిపాల, యిరుగుడు, అగరు, చందనము అనువానిని పెగలి జేర 

ఇప్పయుంశునటుల నూరి ఆవుపాలలో కలిపి సేవించిన రసాయనఫలము కలుగు 

మహర్దులు సచింపుదు న్నారు 

డ్రి శ తొసరీఘృతరసాయనము. థియా- 

శతావరికల్క_కపాయసిద్దం యే సర్పిరశ్నంతి సితాద్వితీయం, 
డొంక ల Pe ఇత ఒడ అ ౯ ఒవితాధ్యానమభి ప్రపన్నాన్న విప్రలుంపంతి వికారచే "ర 

పిల్లిపీదర కా పకల్కు_ములతో ౬ బక్వముచేయయుడిన ఘృకేమును పంచ? 

సహీతమునగ పానము చే మువూనుజాలు ఆయుస్సు అనుమాగ్గమునందు సం చరించునస్ట 

వారిని రోగము నెడుచోరులం పీడింపంబాలరు. అన లగా నీరసాయనమును 'ేవింపుచు! 

మనుజులకు జీవితకాలము వణకు రోగములు కలుగవని ఫౌానము, 

=క్రార్రి ఆక్చ్టగంధారసాయనము. bE 

వీ తాళ్య్వగంధా. పయసార్థ మాసం ఘృ కే శేనతై లేన సుఖాంబునా? 

కృృళస్య పుష్టం నపుషో విధ తై ఫ్ బాలస్ట్థ సస్యస్వయథా సువః 

ఇన్నేరుగడ్డదూర్చ మును ఆన్రపాలతో గాని ఆని చేతితో గాని నువ్వులనూ చె 

గాని ఉష్ణోదకముతో గాని పదునై దుడినములు పొనము'చేసి పధ్య ముతోనుండిన (నో 

వర్ష ముచే లేంతసస్య ములకు పుష్టీకలుగు చందంబుని” కృశించియుండు వారికీ శరీర; 

కలుగును. 

క్రి కృర్షతిలరనా యనయోగము. de 

దినేదినే కృష్ణతిల ప్ర ప కుంచం సమశ్న తాం నీతజలాను పానమ్, 

పోపశ్శరిరస్య ౪ ఫ వత్టనల్లో దృథభవం త్యామరణా చ్చదంతాః, 

ప్రతిదినము నలి నువ్రగ్భ అన శు ఒక పలముఫత్నంచి కీరో దక మును ఆఅగుషాన 

పొనము'చేయు వారికి విశేషకరీరఫుప్టి కలుగుట యే గాక మరణమునణకు దంతములు 4 

పక దృఢనులై యుండును, 

త్రి శ్వదం స్టైందిరసాయ నయోగము. యా 

లే న. కొం చూర్షం క్వదణష్టా/మలకే మృ తానాం 

లిహాన్ససర్సిర్మ భుభాగమి శృమ్, 

వ్భహః స్థిరశ్ళాంత వికారదుఃఖః 

సమాళ్ళత్రం జీవతి కృష్ణ కేశః, ౧ 
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పల్లేరు, ఉఊసిరికవరుగు, తిప్పతీ(7 వీనిచూర్ల మును ఆవునెయ్యి, తేనె వీనితోడ 

గృతిదినము నేవించువారు థాతుపుష్టి బలను నల్లనితేల వెం డ్ఫుకలు వీనితో ౧హాడి రోగ 

రహితులై నూరుసంవత్సరములు జీవింతురు, 

ధ్రి హరీత క్యామలకరసా యనయోగ ము. జా 

సార్ధంతిలై రామలకాని కృ షె 
Qe 

రహోణేి సంతుద్య వారీతకీర్యా, 

. యేఒద్యురగ్గయూరా ఇవ "తే మనుష్యా 
రమ్యం పరీణామమవాస్ను వంతి, ౧౬౧ 

నల్లనువ్వులతోడ ఉసిరికఐరుసను గాని తౌడికాయ బెరడును గాని కరక్కా. 

యను గాని చూర్షముచేసి పృతిదడినము భక్నీంపుచుండు వారు "నెకులినలె సుందరము 

నుండు యౌోాననమును బెందుదురు, 

ప్రై శిలాజత్వాదిరసా యనణయాగము, రియో 

శిలాజతుతే ద విశంగసర్చిర్గోహాభయా పారద తాప్వ్య భత: 
ఆపూర్య లే దోర్చల"చేవాధాతు ప్రి వంచరా శ్రే ణ యజాకశాంకః, 

శిలాజతువు, తేనె, వాయువిడంగములు, ఆవునెయ్యి, లాోేహచూర్భము, కర 

కాయ, పాదరసము, ధాతుమాషీకము వీనిని సమముగ చేర్చి సేవించిన వైదుదిన 

ములలోపల చంిద్రుండు వృద్ధి చెందు చందంబున న కృశించిన వారికి శరీరబలధా తుపుషులు 
వ్ 

వృద్దీ(జెందును, 

=ఇప్రర్రై భృంగరసా యనంగ ము. రాజా - 

యే మాసమేకం స్వరసం పిబంతి దినేదినే భృంగరజస్పముళ్థమ్, 

టీ రాశిన స్తేబలవీర్చయుక్తా స్పమౌాళ్ళతం జీవితమూ మూస్నునంతి 

గుంటగలగరాకు రసమును ఒక మాసము వజకు పృతిదినము పానముచేసి ఆవుపాలు 

తోడ అన్నమును భుజింపుచుండిన మనుజులు బలపీర్యయు కలై నూరు సంవత్సరములు 

జీవింతురు, 

(ప్రి పబొరసోయనవీధి, ర్రిఆా- 

మాసం పదామప్వుప సేవమూానాఃథీ చోణ తె లేనఘృ తేనవా౭_ వీ, 

భవంతి రమోభిరధృప్యరూపా మేథావినోనిర్మల మృష్టవాక్యాక, 
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పసను ఆవుపాలకో గాని ఆవుశేతితోం గాని నువ్ర్యలనూనెతో( గాని ? 

మాసము భుజించిన మనుజులు రాకుసాబాధరహితులై ధారణశ, క్రియల బుద్ది, మేధ, న్న 

ముగ నుధురముగనుండు వాక్కు. వీనితోడ సుఖ యుగ జీవింతురు, 

అం మందూకప పర్టీ రసా యనవిధి, అయా 

మండూక పరీ మవి భకయంతోో 

భృష్టాం ఘృ తే మాసమనన్న భ వ్యాక, 
జీవంతి కాలం విపులం ప్రగల్భా 

స్వారుణ్యలావణ్యగుణోదయస్థాః, ౧౬ 

సరస్వతియాకును నేతిలో వేయించి. ఒకమాసమువజకు భుజింపుచు అన్నమః 

భవీంపకయుండిన మనుజులు యొననము సౌందర్యము సుగుణములు వీనితోగూడ - 

కాలము జీవించియుందురు, 

ఇద్ర లాంగల్యాడిరసా యనగ టికలు, రి 

లాంగలీ త్రి ఫలాలోహపల పంచాశ తాకృతమ్, 

మార్క_వస్వరసే వస్టాక్టి గుటికొనాం శత్రత్రయమ్. , ౧౬ 

కాయావిళుష్హ్టం గుటికాగ్ధ మద్యా 

త్పూర్యం సమస్తామవి తాం క్రమేణ, 
వీ బేద్విరికృః క్రమళళ్చ మండం 

'వేయాం విలేవీం రసకౌదనంచ . ౧క 
సర్పిఃన్నిగ్గం మూాసమేకం యతాత్మా 

మాసాదూర్థ కం సర్వథా సై రనృ_త్తోః, 
వర్ల ర్ట్యం యక్నా త్చర్వకాలం త్వజీర్ణం 
నలై వం యోూగమేవోప పయుంజ్యాత్ , ౧౬ 

భవతి విగతరోగో యోా2ఒప్యనాధ్యామయార్త రః 

ప్ర బలపురువకారక్నోభ శే యో౭._ పివృద్ధః, 
ఉపచితప పృథుగాత్రశ్శ )త్రనేక్రా నెతొదియు గ 

_స్తకుణ ఇవ సమానాం పంచజీ కశేచ్చతాని ౧౬౯ 
నాగేటిచాలుగడ్ల, త్రీఫలములు , ఇనుము వనన దినుసుకు పది పళముల చొప 

పున ర్తేయు పీసది పలములను ంటగలగరావస్వరసముతో నూరి మూండునందలా ఆరు 
అభా eam స్యా 
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గుటికలుచేసి నీడనెండింది తొలుత నాసటిక యొకటిలో సయును భుజింప 
వలయును. ఇటుల ఒక మాసమునజకు భుజింపుదు విశేచనంజెన పిదప (కనుము 
మండము, పేయి, విలేపి ఆనుగంజులను మాంసరసముతోడ నన్న మును విశేషమున చేతితో 
భుజింపవల యును, పిదప పథ్యములేకయే య భేస్టమున సర్వాన్నమ. లను భుజింపనగును: 
ఆ బీర్ణకరమ అన్నమును నూత్తము ప్రృయత్నృముతో నర్మింపవల యును. ఈ పృకారము 
ఆగుటికల నన్నింటీని ఒక సంసక్సరము లోపల భుజింపనలయును. ఇటులచేసిన మను 

జుండు అసాధ్యరోగ వీడితు(డుగ నుండినను మిక్సి లి వృ స్తు దుగ నుండినను కరీరపుష్టి 

బలము చతరాదీం, ది యపటుత్య్వము వీనితోడంగూడి యాొననము గల వానివలె ఐదువం 
దల సంవత్సరములు జీవించును, 

~ఇ్రార్రీ నారసి ంహభ్ఫ తము. థయో- 

గాయత్రీ శిఖశింశుపాసన శివా వేల్లాత కారుష్క్ల రాకా 
పిష్టైప్రైదశసంగుణే20భాసి ధృతా౯ ఖండై స్పహో యామ'యెః, 
పాత్రే లోహమయే శ్ర సహంరవికరై రాలోడయన్నాచయీ 
దగ్నాచానుమృడా సలోవాశకలం ఫాదస్థితం తత్పచేత్. ౧౭౦ 
పూత స్యాంశః వీరతో౭౬౦ళ _స్తథాంకౌ 

భార్గాన్ని ర్యాసాన్ట్వై వరాయా స్రయోఒంశాః, 
అంశాళ్చ త్వార స్పేవా హయ్యంగవీనా 
"దేకీక లలో. సిత త్పాధ యేత గలవ్వలో హాః, ౧౭౧ 

విములఖండని తా మధ్ధుఖిః పృథగ్యు 

తమయు_క్రమిదం యది వా సుతమ్, 
స్వరుచి భోజనపానవిచేవ్టీతో 
భవతి నా వలశః పరిలీఆయ?౯. ౧౭౨ 

శ్రీమాన్ని స్థూతపాప్మా వనమహీవబలోవాజివేగః స్థిరాంగః 
శేశ్రైర్భ ఎ్రంగాంగనీకై ర్మృధుసురభిముఖో నైకయో వీన్ని పేప్కీ 
వాళ్లే ధాధస మృద్దస్స పటుహుతేవహోే మాసమా త్రోపయోగా 
ద్ద త్తే. సౌ నారసింవాం వపురనలశిఖాత పచామిాకరాభమ్. 
అత్తారం నారసింవాస్య వాస్ట్థరోన స్ప భ్రళ్ంత్యవి, 
చక్రోజ్యలభుజం భీతా నారసింవా మివాసురాః, ౧౭ిర 
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చండ చిత్తయాలము, యికుపడు, వేగిన, కరక్కాయ, వాయునిడంగములు, 

శొనీకొయ, జీడిగిందబు అనువానిని 'సమముగ గృహీంచి యినుషకుండలో వైచి యొని 

మిడింతే లుదకముబోసి అంఘలో నినుపతునళలను చేర్చి మూా(డుదినములు బేండలోనుంచి 

గరిటవే కలియ బెట్టుదుండపలయును, పి దప దానినీ పొయిమి:దంబెట్టిమృద్వగ్ని చే నొ 

అవఫాగము మిగులునటుల కపాయముకాచి వడియగట్టి యాకహాయము ఒక భాగము, 

ఆవుపాలు ఒక భాగము, గుంటళఅగరాకురసము శెండు భౌగము ౫ రోశలక సాయము 

మూడుభాగములు, ఆవు నెయ్యి 'నాల్లుభాగములు, ఇటుల వీనినన్ని టినొక టిగచేర్ని ఇను 

పపాత్రలోబోసి మైయినుపతునకలతోడ మరల మృత పాకవిధిగ పక్ళ్యముచేయ వలయును: 
దీనిలో ఖంసశర్క_ రను లేక "తే నను బేర్చిగాని చేర్చకాగాని పానము చేయవలయును, 

ఇది నారసింహూఘృుతమనయిడును. దీనిని ప్రతిదినము ఒక పల ప్ర మాణముచొ పున ఒక 

మాసమునజసు షానము చేసీ య భీచ్చాహారవిహారమ. ల నేయుచుం 3న మనుజుండు మంచి 

బుద్ధిగల వా శు ఆకవిదున్న బోతునంటి బలము, గుట్లిమువంటి వేగము, దృ భాంగత్వము, 
నల్ల సివెం గ్రుకలు, నోటియందు తేనెతో తుల్యమగు వాసన, అనేక స్రీ సంభోగళ క్రి ను 

టమైనవాక్కు, ఛారణాళ క్రి, మం చీబుద్ధి, జాఠరాగ్నిదీ ప్రి, కరిగించిన అపరంజివంటి 

శర్రీరనర్శము వీనిని జెంధును. మజీయు చక్కధరుండగు నృసీంవామా ర్లీ సమిపంబున 

నసుకులు భయముచే రాకుండునటుల వెళ్ఫ్ళుతమును సేవించువారి సమీపంబున రోగ 
ములు రాకుండును, 

==కక్రార్ర భృంగ పృ వాళరసాయనము. థఆా- 

భృంగ ప్ర వాళొనమునై వ భృషాక్ 

ఘృ లేన యః ఖాదతియం క్రి తాశ్నా, 

విశుద్ధకోహ్టో౭_ సనసార సిద్ద 

దుద్ధానుప_స్త తృృతభోజ నార్థః. ౧౭౫ 
మాసోపఈూగాత్ససుఖీ జీవత్యబ్ద్బ శతద్వయమ్, 

గృక్లోతి సక్సదప్యు క్రమవిలు_ప్పస్మృతీం ద్రి యి. ౧౭౬ 
మనుజుండు న్నేహ సమనవి రేచనకర్మల చేయించికొని పరిశుద్ధమైన కోస్థ్రముగల 

వాడై గుంటనలనరచిగుళ్ల ను వైనారసింహాషఘుతము లో వేయించి భత్నీంచి వేగిస చేవ 
నుచేర్చి కాచంబడిన యావ్లపాలను అనుపానముగ పుచ్చుకొని పెపాఠఅతోడనే సంచావు 

బియ్యపు అన్నమును భుజింపనల యును. ఇటుల నొకమాసము సేవించిన సుఖముతోడ 
రెండువందల సంసత్సరములు మనుజుండు జీవించును, చతరాదీం దియములు స్మృతి 
వీనికి హాని కలుగకుండును, మటీయు వానికి ఒకపర్యాయము వెప్పిన మాతృముచేత నే క 

టా 2 ఫ్ చ గృహించునట్టి ధారణాళ_క్టి కలుగును, 



9౯] ఉక్త రస్థానము, రక్ 

కల్లలు (ప్రి భృంగ తే లక ల్పము, థియో 

అనేనైన చ కల్ప్చేన య స్పెలముపయో జయేత్ , 
QQ 

అ " చేడు గగ ణా ఇ $ తానేవాప్నోతి సగుతా౯ కృష్ణ కశక్ట జాయ తే, గా౭౭ 

మైచెప్పిన చారసింహమఘృతవిధి ప కారము తైలమును సిద్ధముచేసి సేవించిన 

మనుజునికి పై చెప్పిన గుణములన్నియు కలుగుటయీ గాక చెం డ్రుకలును నలనగును. 
cn 

కర్రి యయుగానుమూపరసా యన ఘు. యా 

ఆక్తాని శక్యాని ఫలాని తాని యుగానుభాపాణి రసాయనాని, 

మహానుశంసాన్యపి బాపరాణి ప్రాప్తానదికష్టాని నక్నర్తితాని. ౧౭౮ 
కలియుగమున కనుగుణములును మిక్కిలి సుఖాయురారోశ్యాది సుగుణంబులను 

కలుగలజేయునవియు సేవించుటకు సులఫంబుగ నుండున వియునగు రసాయనయోగములు 

ఇెప్పంబడినవి. మిల శ్వేస్థంబుగ _ విశేషసణములతో. గూడినవిగ నుండు ఇతరరసా 

యన యోగములుండినను అవి యీ యుగ ం౦బున ననుష్టీం చుటు కళ క్షి ంబుగను వానిలో 

జెప్పియుండు జొషభంబులు లభించుట దుర్శభంబుగను నళికష్టానహంబులు™ నుండుట 
రై Bh ac జో వలన వానిని తం తృకారు. డెచట వచింపండయ్యు. 

క్రి రసా యనవిధిభంకళ చికిత్స. ఈ 

రసాయనవిధి భ్రంశాజ్ఞాయర న్వాన్ధధయో యది, 

యథా స్వమాషధం తేషాం కార్యం మాకా ్టరసాయనమ్. 
రసాయనయోగమును నేవిందినపుడు అపభ్యాణుల చే. రోగములు జనించినచో 

రసాయన నేననను వదలి ఆయా రోగములకు చెప్పియాండు బొపుములను సేవింప 

నల యును. 

కర్రి నిత్యరసా యనలకుణము. ర 

బగ స్ట్ ~ అద ఆలా సత్యే వాదినమ కో ధమధ్యాత్మ ప్రస గొంది యమ్, 

శాంతం సద్భ్భ_త్తనిరతం విద్యాన్నిత్యరసాయనమ్. ౧౮౦ 

సత్యమును సంభా షీంచువా(డును, కోపరహీతు(డునుు యోగాభ్యాసము చేయు 

వాడును, శౌంతీ, సదాచారను వీనితో ఉసాడిన వాండును నగు మనుజుండు పతి 

దినము రసాయన సేనననలన కలుగు ఫలన.ను పొందును 

ఆరి రసాయన సేవనగుణము. ధ్రియా- 

గై శేభిస్పముదితస్సేవ తే యో రసాయనమ్, 



క్ష్ 

స నివృత్తాత్మా దీర్షాయుః పరశ్రేవా చ మోదతే. ౧౮౧ 

మనుజా(డు పెచెప్పిన నక్యారినునణ సమన్వితు౦డై సె వె రసాయనములను శేవిం 

చిన దీర్భాయువుతో గూడి యిహాలోకమున మిక్కి_భి సుఖముల ననుభవించి లోకాం 

భరంబున పగమానంధమును పొందును, 

అర్రి సరిఫ్టూర్ధరసా యనసలము. థ్రితా- 

శాస్తానుసారిణే చర్యా చి తకః పార్శర్టివర్తిని, 

బుద్ధిరస్థ స్టలితా స్టేషు పరిపూర్ణం ౦ రసాయనమ్. ౧౮౨ 
తన ప ప్రవర నము క స్రపద్ధతి ననుసరించి యుండుట, తనపరిచారకులు తనచిత్తీము 

నెలింగి మెలంగుచుండుట, క బ్బ ఆస్పర్భంహాపంరస-గంధములను నట్టియిం దియముల 

విహయములయందు ఆయాయిం ద్రియమును స్వే చ్భగవిడువక చలనముశేని బుద్ధికల్లియుం 

డుట, ఈమూ గును పరిప్రూర్డ మైన రసాయనమై యుండును, 

ఇది అ హ్రైంగవృా దయ మునందలి ఈ _ర్టేరతం త్ర, 

ముప్పదితోొమ్మిదవ యధ్యాయ ము మునీపను, 

కఫిర్రి గుత్తుల 



రం.) 

శ్రీరస్తు. 

చత్వారి ౦ శా ధ్యాయము 

(వాజీకరణతం త్రము, ర-వ అంగము,) 

a. 2. 

ఆవ. రసాయనాధ్యాయనిరూపణా నంతరము రసాయనమువలె బలవీర్యాదులు 

కలుగుట కుపాయమును బెలియపజచునట్టి వాజీకరణా ధ్యాయము చెప్పంబడుచున్న 

౦కోది* 

వాజీకరకో కాధారాయ బ్రా పారంభము, 

నూ. అథాతో వాజీకరణాధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః, 

ఇతి వా స్మాహురా శ్రేయాదయో మహగ్ష యి. 

రసాయనా ధ్యాయనిరూవణశానంతరము వాజీకరణ యోగములను గెలియపజచు 

నట్టి వోజీకరణనును నీయ ధ్యాయమును వివరించెద ము == 

(వాజీకరణమన:---దుష్టములగు వాతాదిదోషు సంబంధమునంజేసి జీవాధారమైన 

శేతస్సు వెడియుండు వారికి అట్టిళేతస్సును నిరున్నముగి జేసి సంభోగవిషయ మె గుణమును 
(అ) దలు mg జు 

బోలె పూర్ణమైన శక్రిని కల్లించునది యని యర్థము.) ఈవిషయము ,క్రిందనుండు రెండు 

మూడు శ్లోక్ర్షములచే తింత్రకారుంజే నీపరించెను, 

“అరి వాజీకరణొవధగుణము. 0 

వాజీక రణమన్విచ్చే తృతతం విషయీ పుమాక్షా 
లి య అడడ గు అటు =~ తుస్రకి పుష్టీరపత్యం చ ణవ_త్తత్ర, సం శ్రితమ్, ౧ 

అపత్వసంతానక రం యత్సద్య స్పంప్రవార్ష ణమ్, 

స్రీసంభోగమునం దాస_ కీల పురుషుడు వాజీకరణొపధముల నెల్లప్పుడు 'సేవిం 

పుచుండవల యును. దానిచేత సంతోవము శరీరపుష్టి మంచిగుణముగల ప్ర తృసం తౌనము 
గొప్పసంళశోపషము యివి తతణమున కలుగును. 

ధి వాజీకరణలమణము. ధియా 

వాజీవాతిబలో యీన యాత్యప్రతవాతొ ఒంగనాః, ౨ 



$08 అష్టాంగహృదయ ము [అ 

భవత్వేతి వీ యః (స్రీణాం యేన యేనోసచీయ త, 

తద్వాజీకరణం తద్ది చేవాస్ఫోర్షస్క_రం పరమ్. 3 
ఏయాషగనేనవచే పం డు గుజ్తమువలె నధిక బలముగలవాండై స్తీ స స్రీసంభోగ 

మునందు మిక్కిలి సామర్థ కిము గలవాండుగ స్రీలకు మిక్కిలి ద్రియుండుగ నగునో, 

వమజియు చీయాషధముచే శరీరము విశేషముగ సృద్ధించెందునో, యస య వాజీకరణమన( 

బడును. ఇది విశేపబలమును కలుగంజేయును, 

అధ బ్రహ్మచర్య ప్రాకస్త్యము. 9ఆా-. 
ధర్మ నిం యశస్య వూయుప్యుం లోకద్వయరసాయనమ్, 

అను మోూదామహే బ బ్రవ్మాచర్య మేకాంతనిర్మలమ్, ర 

ధర్మము, యశస్సు, ఆయుస్సు వీనిని కలంగంజేయునదియు, ఇనాలోక పరలోక 

ములకు రసాయనమునలె మిక్కిలి యుపకారియునగు బ్రహ్మచర్యము ఎల్లపుడు నిర్మల 

ముగ నుండును. కావున నది మిక్కిలి శేష్ట్ర మైనది. 

ప్రయోజనము, de 

అల్పస త్తీ (స సస తుశేనై శె ర్భృాధ్యమానస్య రాగిణి, 

శరర క యర యర్థం 'వాజీకరణముచ్చ్యు శే. % 
స్యల్బక_ి అకా యడ విషయానుభనము వలన జనించిన దుఃఖములచే పీడింప 

బడి ముండు వా(దును ద్రీనంభోగేచ్ళ గలవాడును నగు పురుషునికి శరీర రక్షణము 

కొలు కై తంత్రి, త కారునిచే సేవాజ్ః రణము చెప్పణబుడుచున్నది, లోకమునందు నైశ్రేయ 

సికము, అభర్థ దయికము అని రండుమారములు గలవు, అందు శేపలము పరలాము 

నకు సాధన మెనది నెశ్రేయసీ హోము, ఇహలోక మున కల్లు సంతానాది సుఖముల కొను 

కిరాల మైనది ఆభ్యుదమకము. వానిలో నైగే యసీకమూర్షము ననుసరించి బృహ్మ 

చరోపచేశ ము చేయబడును. ఆభ్యుదయికమారేయు ననుసరించి వ్రీసంభోగము ముద 

అగు విషయానుభవములకు సాధనమైన వాజీకరణాద్యుపదేశ మిచట చెప్ప(బడుచు 

న్నది. ఇతర తంత్ర కారులును ఈ వాజీకరణమును చెప్పియున్నారు, 

కల్పస్టదగ్ర గ వయసో వాజీకరణ సేవిన్క 

స్వేవ్వ తువ్వహరహర్వ వ్రవాయో న నివార్యతే.... ౬ 

సమర్థండంను యావననయస్పుగఅ నాండును వాజీకరణొషధమఘులను సేవించువా+ 

డును నగు వేపను 2కి అన్ని బుతువులయందును |పృతిదినమునందును స్తీ సంభోగము 
(7) 

షపేయందగు ను. + 

-ఖఖ్రుర్రి వాజీకరణ 
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తెరి వాజీకరణ సేవన క్ర, భుము, రతా 

. అధ స్నిర్ధవిళుడ్దా నాం నియాసహోక” సానువాసనాక , 

ఘృత తే రస శ్రీ రశర్య_ రాత్ ద్ర సంయుతాక, . రి 

'యోగవిదో్యోజ యుత్చూర్వం శీ రమాంసరసాళినామ్, ' 

తతో వాజీకరాక్ ఈాూూగొో౯ా శు కా పక్య్ళవివర్భ నాకా, రా 

న్నీవాకర్మను చేయించుకొని నమనవిశేచనంబులచే శుద్ధమైన శరీరము గల 

వాండును, ఆవుపాలతోడను మాంసరసముతోడను అన్నమును భుకిందువాండును నగు 

పురుషునికి నువ్వులనూనె, ఆవునెయ్యి, ఆవుపాలు, మాంసరసము, పంచదార, తేనె ఆను 

వానితో గూడియుండు నిళూవోనువాసన వ స్తేకర్మలను తొలుత జేయించి వాజీకరణ 

యాగముల చెటీంగినవైద్యు (డు శు కృవ్భద్ధిని పు పుత్రనృద్ధిని కలుగ ంజేయునట్లి నాజీక రణ 

యోగములను ప్రయోగింపనలయును, 

అథి సంతానరహీతపురుపని౦ ద. థఆా- 

అచ్భాయః పూతికుసుమః ఫలేన రహితో ద్ర 

య్రైక శ ్బెక శా ఖళ్చ నిరపత్య స్తథా నరః, డా 

ఇాయావిహీనంబును దుర్గంధయు క్ర పుహ్పములతో€ గూడినదియు, ఫలరహిత 

'మినదియు, ఒకే కొమ్మగలదియు, ఒకటిగ నుండునదియు నగు నృృతము మనుజులచే 

ఇటుల నిందింపంబడునో అటులనే సంతానములేకుండు మనుజు(డు నిందింపంబడును. 

క్రి సంతాన్నప, ప శంస. రతా 

స్థృలద్గమనమమవ్య క కవచనం భూవళిధూసరమ్, 

అవీలాలావిలముఖం హృదయాహ్లాదకారక మ్, ౧౦ 

అపత్యం తుల్య తా "క్రీన దర్శనస్పర్శ నాదిషు; 

కింపునర్యద్యశ్ ధర్మమాన క నీ కులవర్ధ నమ్. ౧౧ 

తడంబడుచుండు నడక, స్పష్ట్రము”గాని నూలు, దుమ్ముచే పఫపూయంబడిన శరీ 

రము, జొల్లుకారుచుండు నోరు యీలాటి చిహ్నములు గల శిశువు మనుజులను 

జూచుట వలనను, తౌకుటనలనను, హృదయమునకు మిక్కిలి లి సంతోసముకలుగును. దీనికీ 

సమానమైన సుఖ మౌలోకమునం దెద్ది నులేదు. కావున యశస్సు, ధర్మము, గౌరవము, 

సంపద, కుఅము వీనిని వృద్ధింజేయ నట్టి సుగుణసంతౌనము మనుజుని మనస్సుకు మిక్కిలి 

సంతోషమును కలుగంజీయునని వేరుగ వెచ్చనేల? ఆ ట్ సంతానము లభీంచుటకో వాజీక 
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గి కుద్ధకరీరయున నాజీ కరణొహధ ప యోగము, ధి 

ళుద్ధకాయే యథాశ_క్తీ వృష్యయోగాక్ ప్రయోజయేత్, 
జాఠరాగ్ని బలానుగుణ ముగ కుద్ధళరీరముగల పురుషునికి నింక చెప్పయబోః 

వాజీకరణయోగములను పయోగింపవల యును, 

శవ్రు(ర్రి షృహ్యలేవాము. de 

శ-రేశుకుశకాశా నాం విదార్యా పరణస్య చ, 

మూలానిక ౦ట కార్యాశ్చ జీకర్ణ భకౌబలామ్, 

మేద ద్వే చే చకాకోత్యా శూర్చపర్ల్యా శతావరీమ్, 
అశ్చగంధామకిబలామాత్మగుప్తాం పునర్నవామ్, 

పీరాం పయస్యాం జీవంతీ మృద్ధిం రాస్నాం త్రికంటకమ్, 

మధుకం శాలిపర్టిం చ భాగాం పలికా౯ా పృథక్, 

మాపాణా మాథకంహై తద్ది ( దో శే సాధయేదపామ్, 
రనేనాథక శే షేణపచే తేన ఖృుతాఢకమ్, 

దత్యా విదారీధాతీ మురసానా మాఢకాఢకమ్. 
ఘృ తాచ్చతుక్షుణం తీరంవేప్యూణీమాని చావవేత్, 
ఫీరాం స్వగుపాం కాకోళ్ళా యప్ట్రీంఫల్లూని విప్పలీమ్, 

చాహం విదారీం ఖర్జూరం మధుకాని శతావరీమ్స్ 

తల్సిద్ధపూతం చూర్షస్య పృథక్స) స్థేనయోజయేత్ . 

శర్క_రాయాస్తుగాయాళ్చ వీస్పల్యాఃకుడ వేన చ 

మరిచస్య ప్రకుంచేన పృథగర్థపలోన్ని తై కి, 

త్వశేలా శేసరై ళ్లక్షైః వెద్రాద్వికుడ వేన చ 

పలమా త్రంత్రతః ఖా దేత్చ్రత్యహం రసద్యూ భక్. 

'తేనారోహాలివాజీన కులింగ ఇన హృష్యుతి, 
రెల్లు, వెటుకు, కుళగడ్డ, కుంవురెలు, చేలగుమ్ముడు, వీరకృణము, (ఆ; 

అవురుగడ్డి) వాకుడు వీని వేళ్లు. జీనకము, బుహభకము, చిట్టాముట్రి, మేద, 

"మీద, కాకోళి, తీకకాకోళి, కారుమినుములు, ఆడవి పెసల, పిల్లిపీచర, పెన్నేర 
- స్లీరాముట్టి, శేగటిదూలగోవిల, గలిజేరు, పెద్దచల్లపిల్లి గడ్డలు, సిన్నమనుబాల, 
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మనుబాల, బుద్ది, | త్రీకంటకములు, అతినుధురము, ముయ్యాకుపొన్న వీనిని దిను 

మూండుపలములవొప్పున గృహీంచి శెండుదోంణము లుదకములో వెచి అంద 

రెండుకథకములు మినుములను చేర్చి ఒకఆఢకమయు మిగులునటుల చక్క (గ కషాం 

కాచి వడియ (ట్టి దానిలో ఆవునెయ్యి ఒకటఢకము, శేలగమ్ముడు, ఉసిరిక శా 

వీనిరసములు దినునుకు ఒకఆఢకము, ఆవుపాలు నాల్లుఆఢకములు యిబుల వీనిని 

ెద్దపిల్లిపీ చర, శేగటిదూలనోవిల, కాకోళి, శీరకాకోలి, అతిమధురము, బ్రహ్మ 

ఫీష్పళ్ళు, దాక, శోలగుమ్ముడు, ఖసష్టారము, య షిమధుకము, పిల్లిపీచర వీని 

ముగ గృహించి కల్కు_ముచేసి కలిపి భృుతపాక విధి? పక్టముణేసి వడియనట్టి ఆం? 
పంచదార, తవశ్నీరి, (వెదురుచ్వు) వీనిచూర్జ్మము ఒక్కప్కస్థము,. పిప్పళ్లు నాల్దువలః 

మిరియాలు ఒకపలము, అవంగపువచెక్క, ఏలకలు, నాగకేసరములు ఆనువానిచూ 

ఆరపలము, తే నె రండుకుడవములు చేర్చి చక్క ౮౫ కలియబెట్టి దానిని పృతిదినము 

పలము పానముచేసీ మొాంసరసము ఆవుపాలు వీనితోడ అన్నమును భుజింపవలంి 

ఇటుల జేసిన గు జ్ఞమువంటి సంభోగళ క్రి పిచ్చుకనంటి (శ్రీ డాళక్రియు కల్గును. 

-శఫి(ర్రి విదార్యాదిచూర్థ్భము. da 

విదారీవిప్పలీ శాలి ప్రియా శేతురకా ద్ర జః. 

పృథక్ స్వగుప్తానూలాచ్చ కుడవాంశం తథా మధు, 
తులార్షం గర ,-రామార్లాక్ప )స్థార్థం నవసర్సిహః. 

ఫో౭_తమాత్రమతః ఖా బేద్యస్వ రామాశతం గృహే, 

చేలగుమ్ముడుగడ్డ, పిప్పళ్గు, శాలి మొరలి, గొలిమిడి, తీటకసిండచే. 

చూర్చము దినుసుకు వకకుడవము, తేనె నకకుడసము, పంచదార యావైపలములు, 

నెయ్యి పదునారుపలములు వీనినన్నింటి నొకటిశచేర్చి చక్కయ కలియ బెట్టి 
ప్రతిదినము కర్ణ పృమాణయు భక్నీందిన మనుజులకు నూర న్తీీల నేకకాలమున 
గించునట్టి శ క్రికలుగును. 

రి ఆత్మ గుపాదియోగ ము, అతా 

సాత్మగుప్తాఫలా౯ థీ శే గోధూమాకా సాధితా౯ హీవా 
మాపాన్యా సఘృత కే ద్దా౯ ఖాదాకా గ వ్రీసషయో నుప 
జాగర్తి రాత్రిం సకలామన్విన్నః న్వేదయే త్తి ఎ యః. 

తీటకసి ందవిత్తులు, గోధుమలు వీనిని ఆవుపాలలో చేర్చి వండి చల్లార్చి 

"గాని ఈ వుపొాలలో మినుములనువండి దానిసి ఆవునెయ్యి, తేన వీనికోంగాని ౩ 
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త్రెలుచూరు దూడవేసీన యావుపాలను పొనముచేసిన ఆ నేక స్త్రీలను సంభోగించునట్టి 

క కీమునుజులకు కలుగును, 

7 ఇ 3 ఫావితతిలయోగము. ధియో 

బస్తాండనిద్ధే పయనీ భావితానసకృ త్తిలాక్, 

యః ఖాటేత్ససితాకా గచ్చెత్స ప్రోతమపూర్వవత్ , ౨ 

గాడిణడప రిచెట్టును చేర్చి కాచయడిన యానుపాలలో న. ననుస్వులను పలుమారు 

భావవచేసి దానిని పంచదారతోడ భతీంచిన నూరు శ్రీ లను సంభోగించునట్టి శ_క్టి మ 

నుజులకు కలుగును, . 

ధి వి దారీచూర్ష యోగము. ఈ 

చూర్షం విదార్యా బహుకః స్వరసేనై న భావితమ్, 
జా ద్రసర్చిర్యతం లీణ్యా ప్రమడాశతమృచ్చరి. 9౬. 
చేలసమ్ముడుగడ్డచూగ్గమును చేలభమ్ముడుగడ్డరసములో పలుమారు భావనచేసి 

ఆవు నెయ్యి, తేనె వీనిలో కలిపి సేవించిన ఫురుషు(డు నూర్ణురు స్త్రీల చేక్షకాలమున 

సంభోగీంచును. 
అగ్రి పీస్పల్యాదిచూర్జ యోగము. థయా- 

కృస్లా ధాత్రీ ఫలరజ స్స (రసేన సుభావితమ్, 

కర్క_రామధుసర్చిర్భిక్లీ థ్వా యో2_నుపయాః వీబేత్. . ౨౭ 
స నరో౭_శీతి వర్గోో౭_వి యువేన పరిహృప్యుతి. 

పిప్పళ్లు ఉసిరికవరుగు వీనిని సమభాగములున గృహించి చూర్ణ ముచేసి దానిని 

యుసీరికసండ్లర సములో పలుమారు ఖానవేసి పంచదార, తేనె, ఆవునెయ్యి. వీనిలో 

కలిపి సేవించి పిదప నావుపాలను పానముచేసిన స్రరోషు(డు ఎనుబదిసంవత్సరముల 

వాండుగనుండినను యొ ననపురుషునివలె స్తీ అను సంభోగ్షించును. 

~అగ్రి యసష్టిమధుకచూర్ణ్మ యోగము. థతా- 

కర్ణం మధుకచూర్హ్మస్య ఘృతమయో ద్ర సమన్వితమ్. ౨ 
పయో౭.నుపానం యో లిహ్యాన్ని త్య చేగస్స్ప నా భవేత్, 

యస్టిమధుకచూర్భము ఒకకర్త ోర్షమును, అవు నెయ్యి, తేనె వీనిలో కలిపి భక్షీంచిన 
యి జగ తోడచే అవుపాలను పానముజేసీన ఫృరుషునిక్తి న్రీ సంభోగమునం 'జెల్లపుడును శశీ 

కలుషను, 

4 కరా (గాటకళ్ళంగి యోగము. అతా 

. కుళీరళ్ళంగ్యా యః కల్కమాలోడ్య పయసా విబీత్ . _ తిన 
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సీతాఘృతపయోన్నాశీ స నారీషు వృహోయ శే, 
కర్కాటకళ్ళుంగి ౧నూరి కల్క_ముచేసి ఆవుపొలలోకలిపి పొనమువేసి పంద 

జార, ఆవు నెయ్యి, ఆవుపాలు ఏీసితోడ సంబావుబవియ్యపు అన్హయును భుజించిన పురు 

షు(డు మదించినన్భహభమువలె స్త్రీ అను సంభోగించును. 

ధ్ర శ్నీరకాకోలిరోనము. రియా 

యః పయస్యాం ఫయనస్సిద్ధాం ఖా దేశ్శధు స్ఫు తాన్వి తామ్, ఏ0 

విబీద్బాహ్మ_యణరి బాను తీరం న శషయమేతి సః, 
శ్రీరకాకోలిని ఆవుపాల లో చేర్చి నండి ఆవు నెయ్యి, "కేన వీనితోడభతీంచి 

ముడిరిన దూడగలయానుపాలను పానముచేసిన మనుజుని స్రీ సంభోనమునలన శుక్రము 
తృయింపకుండు ను, 

శక్ర సృ యంగ పాదిచూర్ష యోగము . థతా- 

స్వయం గు స్తేతురక యోర్సీజమూర్హం సశర్కరమ్. 3౧ 
ధారోష్టేన నరః వీత పయసా రాసభాయ శే, 
ఉచ్చటాదూర్షమవ్యేవం శొతావర్యాశ్ళ యోజయేత్ , ప్ర 

తీటకసీ ందవిత్తులు, గొలిమిడివిత్తులు వీనిని సమముగగృహించి చూర్షమువేసి 
దానిక సవుముగ పంచ దారనుకలిపి భక్షించి ఆవుపాలను గారో ష్ణమునగ పానము చేసిన 
స్తీ ప్రై సంభోగమునందు విశేషముగ శ ఒక్రీకలుగును. గం జ్ర మైన తుంగము _స్తలచూర్ష్మ మును 

లో పిల్లిపీ చరచూర్భ మును కర్క_రతోడ కలిపి భక్షించి 4 ఆశ్ర కాలను ధారోన్టమన. పాన 
ముచేసిన పురోననికి న్రీసంభోగమునందు విశేషక_క్రికలంగను. 

అరి దధిసరౌడి ౫ వృష్య యోగము, లిక 

చంద్ర శుభ్రం దధిసరం ససిత్రం పార్టీ కౌదనమ్, 
పాకే సుమార్జితం భక్వా( నృద్ధో౭వీ తరుణాయ తే. 33 

చంద్రు సెసతె తెల్లగనుండు ఆవు సెరు;సమాంది మోలళడను తెల్ల నిన్మస్ర్రము షై వె 

నుంచి దా, ay సమముగ శోర్క_రను కలిపి అందులో అరువదిటినములకు భలించెడు సం 

చావుబియ్యపు అన్నమునుచేర్చి చక్క. (గక లిపి భక్నీంచిన సృృద్ధుండుకూడ  నయస్సుగల 
వాడును, 

శ్వదం ప్టే/తుర మా పాత గుప్పా బీజశతానరీః, 

అ.ఉ. గగ 
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వీబకా శీ చేణ జీరో౭..వి గచ్చతి ప్ర ఫవముడాశతమ్. కళ 

పల్లేరు, గొలిమిడి విత్తులు, మినుములు, తీటకెపీ ౦ద్రవిళ్తులు, పిల్లిపీచర వీనిని సమ 

భాగములుగ | గ్రృహీంచి నూరి ఆవ్రపాలలోకలిపి పానమువేసిన స్పృద్ధునికిహాడ నూర్జురు 

స్తీ స్ప అను సంభోగించునట్టి శ్రి కలుగును. 

(క్రి ను కృన్నద్ధికర వస్తువులు, రిత్యా, 

యత్కి_ంచిన్నధురం సిద్ధం బృహణం బలవర్ణ నమ్, 

మనసో హక్షణం యచ్చ తత్సర్వం నృహ్యముచ్య తే, cs] 
మధుకరనము గలసి యును న్నీగ్గమును శరీరపుష్టిని కలుగంజేయునది యును బలమును 

పృద్ధిపఅ దువది యును మనస్సుకు సంతోహమును కలుగంజే యునడియునైన సస్తువులన్నియు 

కు కృమును వృద్ధిజే నునని మహర్దులు నచింపుకురు, 

ద్రవై వైర రేవం విధ _స్తసాస్దెడ్డర్పితః ప్ర ప మదాం వ్రజేత్; 

అత్మ వేగేన చోదీన్లః త్రీగుణైశ్చ ప్ర ప్రవార్థి తః, 3౬ 

పురుషుడు వెచెప్పిన జకర్యా యోగనులను పేవించుటనలన శ శక్రీగలవాయడై 

లావణ్య సౌందర్యాదిగుణములచే సంతోషమును జెంధినవా౬డై న్రీలకో సంభోగము 

ేయవల మును, 

అరి శచ్చాదివిషయానుభనము. తా 

'నేవ్యాస్స శ్వేంద్రి, దియసుఖా ధ రకల్ప( దుమాంకురాః, 

విషయాతిశయాః పంచ శరాః కుసు సుమధన్వనః, 32 

ధర్మమనెడు కల్పవృకు ముయొక్క_ చిగుళ్ళనలె నుండునవియు మన్మధుని పంచ 

కూఢముసన లె నుండువవియు మనోవారముగ నుండునవి యు సశ్వేం, దియములకు నుఖు 

మును కలుగంజ్రేయునవియు నైన శబ్దస్సర్శ్భ మాపరసోంభములు మనుజునిచే సేవింప 

వలయును, 

ఇర కచబ్లాదివిష మములకు కామో ద్దీపకశ్వము. da 

ఇష్టా 'హ్యూకై కవో2 ప వా హో వ్రీతికరాః పరమ్, 

కింపునః ప్రరేే యె సీమూకేన ప్ర పృతిస్థి తాః, ౨౮ా 

ళ బ్దస్పర్శ మహాప రసగంధములలో నొక్కొ. క్క టియ మిక్కు_టముగ మనుజుని 

యొక్క మనస్సుకు సంతోహమును కలుగజేయును. అట్టి ళబ్బస్పర్శాదుఅన్నియు ేక కా 
లమున ద్రీశరీరమునంసు సముదా తు ముగ స్థాపింపయడి మిక్కు టమగు సంతోషమును 

కలుగజేయు నెడ అట్టి సంతోష, మిట్టిదని చెస్పవలెనా? 
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డి కాంతాజనములకు కామా ద్దీపకత్యము. ఆ 

నామాపి యస్యాహృదయోత్సేవాయ 

యాం పళ్ళ తాం తృ_ప్తిరనా పపూర్వాా, 

స్వేం ద్రి యాకర్ష ణపాశభూఆా 

కాంతాను శ్రి త్రి వతదీకీతా యా, వా 

కలావిలాసాంగవయోవిభూపా శుచిస్పలజ్ఞా రహసి ప్రగల్భా; 

ప్ర వ౦నదాతుల్యమనళ్ళ యాయాసా ప్రే వృషతాయపరంనరస్య, 

నామోచ్చారణ మ్మాల్తేంబున మనంబున కాహ్లాదము కలుగ 6జేయునదియు దర్శన 

మాత్సేంబున విశేషతృ ప్తీని కలుగంజేయునదియు, సక్వేంద్రియముల నాకర్షి రిచు స్వభో 

పము కలదియు, యెల్లప్పుడు భర్త ననుసరింపుచుం కునదియు, కామతం త్రకళలు, లీలలం, 

మనోవారమెన ఆవయపములు, యుక్తమైన సయస్సు, ఆభరణములు, అజ్ఞ ఫీనిచే మనో 

వహారముగ నుండునదియు, సుగతమునందు విశేసవాతుర్యము గలదియు, పి ప్రాయముగ మాట 

లొడునదియు, సమానమైన అనురాగముతోం గూడినదియు నగు స్త్రీ నునుజునికి విశేన 
ళు కృవృద్ధిని కలుగ ంజేయుటయే-గాక పురుషునియొక్క_ సృదయమును ఆకర్షి ంచును, 

(రి వి వై ద్యతం_త్హానుగుణ సుర తాసళ్యకత్వ ము. తా 

ఆచశేచ్చ సకలాం రతిచర్యాం కామశాస్త్ర విహి తామనవద్యామ్, 

-జేశకాలబలశ్ _క్వనురోధా.దై గద్బతం త్ర తసమయో క _కృష్టివిరుద్దామ్. 

మనుజుండు కామశాస్త్రములో వెస్పంబడినదింయయు శరీరమువకు కకగాదులను కలు 

గ జేయనిదియు ఆయుర్వేద తం త్రాచారములకు విరుద్దము 'కాకుండునదియు నగు సుర 

తముల నన్నింటిని చేశ కొఅబలశ క్ష రికుసారముగ చేయవలయును, 

అరి నునోవాజీకర ణొషఫవస్తువులు, ర్రిణా- 

అభ్యంజనోద్వ రన సేకగంధ స కీ త్రవస్తాభరణ ప్రకారాః, 

గాంధర్వ కావ్యాదిక థాప్ర పృవీణాస్స మస్యభా వా వశగావయస్యాకః. 

దీగ్భి కా స్వభవనాంతనివిష్టా పద్మ రేణునుధుమ త్తవిహాంగా, 

నీలసానుగిరికూటనితంచే కాననాని పురకంఠగ తాని, ర 

దృష్టిసుఖా వివిధా తకుజూతిశ్ళా ?త్రసు ఖఃకలకోకిలనాద, 

అంగసుఖ ర్తువశేన విభూషపా చి త్తసుఖ స్పకలఃపరివారః. రర 

తాంబూలమచ్చమదిరా కాంతా కాంతానిశా శశాంకాంకా, 

యద్యచ్చకించిదిస్టం మనసో వాజీకరంతత్తత్ , ర్మ 
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అభ్యంజనము; ఉద్వ రృనము; సేకము, గంధ ద్రవ్యములు, పుమ్సుహారము, మ 

నృస్త్రములు, భూహణాములు, సంగీకమునందును కాన నాట కాది రసనంతములై న గ 

ములయందును పాండిక్యము గలవారుగ మంచి స్వభావముగల వారుగ స్వ్యాధీను 

నుండు న్నేహితులు, తామరప్పువ్వుల యందలి దుమ్ముచేతను మకరందముచేతను వ 

చిన పడులతో గూాడినది ము తనగ్భ హనమో'పము నందు నిర్మి ంస౬బడినదియు నగు 

బావులు, పచ్చనిపచ్చికచే మూసికొనియుండు పర్వతసమిప ప్రదేశమునందలి అడ 

చూచుటకు మిగుల రమ్యుముగనుండు నానావిధ వృక్షజాతులు, చెవులకు సుఖముని 

కోకిలస్వరము;, ఆయా బుతువుల కనుగుణములును ఆనయవయులకు కష్టమును క 

జేవయనిదియు.నెన భూపణములు, మనస్సునకు _ప్రియకరములైన పరివారములు, తాం 

అము, నిర్మలముగనుండు మద్యములు, లావణ్యగుణములతో ౬ గూడియుండు ప్రి 

రాలు, పూర్ణ చంద్రునితో ప్రకాశించు రాత్రులు ఇవి యన్ఫియు మనస్సునకు : 

మును కలుగజేయును, కావున వీనిని వాజీకరణ మనయిడును. ఇంతయే గాక మనస్సు 

మికికలి ప్రియశును కలు (జేరయునదిరైైన వస్తువులన్నియు వాజీకరణమనియే శె 

బడును. 

శరై కామో ద్రిపకరనస్తువులు, ఆ 

మధు ముఖమిన సోత్సీలం ప్రియాయాః 

కళరణనాపరివాదినీ వీ యేవ, 
కుసుమచయమనోరమా చ శయ్యా 

కీసలయినీలతిశేవ పుష్పీతా.గ్రా,. 

జేకే శరీచే చ న కాచిదా _ర్తిర స్టైషు నాల్చోపీ మనోవిఘాతః 

వాజీకరాస్సన్నిహితాళ్చ "రాగా కామస్య కాముంపరిపూరయ 

కలుసపువ్వులతో నలంక కింప(బడిన ద్రాఖుముద్యము, యిష్టుకాలువలె ష్ 

ముగ శబ్టించునట్టి వీణాగానము, పుష్పములు, చిగుళ్ళు ఏనితో నిర్మింపంబడిన శ 

శరీరమునందు రో గాదులులేకండుట, తనకిష్టమైన పదార్థములు సులభముగ దొరు 

సెచెప్పియుండు వాజీకరణయోగములు, దృఫ్ట్కిరమ్యు ముగ రోగాదులను కలుగంజేయ 

నుండు ప్రదేశము, ఇవియన్నియు మనుజునికి ప్రియురాలియొక్క_ ముఖముపలె క 

దీఫనమును కలుగ౭జేయును., 

ఆధి జ్యరాదిరోగములకు ముఖ స్టపధసం గృవాము. రితా- 

ముసాపర్పటకం౦ జ్యశే, తృవి, జలం, మృద్భ ఎ్రస్టలోష్ణోద్భవం 



భోరె,] ఉక్తీరస్థానము, 17 

లాజూశ్చర్చి షు వస్తిజేవు గిరి జం మేహేను ధాత్రీనిశే 

పాండ్” శ్రేష్టము మా బభయానిలక స వీ హామయీ వీప్పలీ 

సంధానే క్రిమిజా విపే. శుకతరుర్మేదో=నిలే గుగ్గులుః, 

వృహో౭స్పపి శే కుటజో౬తిసా రే 

భల్లాతకో౭_ర్భన్సు గ శేషము హేమ, 
స్థలేషు తార్భ కం క్రిమిషు క్రిమిఘ్నం 

కోసీ సురాభాగపయోా౭._ను మాంసమ్: రా 

అవ్యామయేషుత్రి ఫలా గుతూచీ 

వాతాస్రరోగే మధితీం గ హిణ్యామ్, 
ల అదం కు స్టైషు "సేవ్యః ఖదిరస్వ సార 

సృ ్వేషమరోగేము శిరావాయం చ, సం 
అడ ఇ సల ర్ . ఉన్మాదం ఫఘృతమనవం శోకం మద్యంవ్యపస్స్మ ఫతిం బ్రాహ్మ: 

నిద్రా, నాశం శీరం జయతి రనాలా పృతిశ్యా యమ్. సిం 

మాంసం కార్మ్యం లశునః ప్రభంజనం _స్తబ్దగ్నాత్ర తాం స్వేద, 
గుడ మంజర్నాః ఖపురో నస్యాత్ స్క౦ంధాం సబాహురుజమ్స 3 

నవనీతఖండమర్చితమాష్ట్ర/0మూ త్రం పయశ్చ హంత్యుదరం, 
నస్యం మూూర్గవికారా్ విద ధిమచిరోత్ణమ సవిస్రావ. ౫9 

నస్యం కేవలముఖజూన్న స్టాంజనతర్పణాని నేత్రరుజు, 

వృద్ధత్వం శీరఘ్భ కేమూర్భాం ఫీతాంబునూరుతచ్చాయాః. ౫౮ 

సమళుక్తార్ణ కమా తా మందే వపా శ్రమే సురాస్నానం, 
దూఃఖసహ కే స్థ వాస్టయా మో గోతురుర్హి తు శ్ర చ్చే ఎట 

కాసే నిదిగ్ధికా "పార గకాలే పుష్మ్కు_రజా జట్కా 

పయసః స్థాపనేధా త్రీ తి ఫలాగుగ్గులుర్వ 9కే, సక 
వ _స్పీర్వాతవి కారాక శమైతాకా రేకః క ఫోద్భ వాకా వమనమ్, 

త ద్రం జయతి బలాసం సర్చిః పిత్తం సమోరణం లైలమ్. ౫2౭ 

ఏత్వ గ ఫ్రంయతో ఏ )_కృం రోగాణామావధం శవూయాలమ్, 

తద్దేశకాలబలతోో వికల్బనీయం యథా యోగమ్ సై 
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జ్వచమునందు తుంగము స్ప ౫, పర్పాటకము, దప్పియం౦దు కుండపెంకులు, యిను 

ము మొదలగు వానిని నిప్వులోకా ల్పిముంచిన యుదకము వాంతియందు వరిపేలాలు, 

మూ త్రృకోళమునందలి రోగములయందు శిలాజకు వు, ప్ర మేహరోగములయందు ఊస్ 
రిక, పసుపు, పొండురోగమునంకు అయము, వాతకఫ షోల యందు కరక్కాయ, ప్లీహ 

రోగమునందు పిప్పళ్లు, ఉధఃతతమునందు అక్కా, విపోప (దృనమున డిరికనము మేదో 

రోగమున గుగ్గిలము, ర_క్టపి _క్లరోగమున అస్హేసరము, తెకిసారరోగమున కొడిసె, 

అర్శ్నోరోనగమున జీడి, కృతి నీ మవిషమున బంగారు, కృమిరోగమున వాయువిఢంగములు, 

కోహయందు సురయనుమద్యము, మేకపాలు, మేకమాంసము, నేత్రరోగములయందు 

శ్రీఫలములు, వాతర_క్టరోగమున తిప్పతీగ, (గృ వాణిరోగమున చిలికినమబజ్జిగ, కష్ట 

రోగమున చం డ్రచేవ, సకలరోగముల యందు శిలాజతువు మిక్కిలి శ్రేస్టముగనుండు 

ను. మటీయు పాత నెయ్యి ఉన్మాదరోగమును, మద్యము కోకమను, + సరస్వతియాకు; 
అపస్మారరోగమును, ఆవుపాలు నిద్రాహోనిని, రసౌలా యనునది పీనసరోగమును, మాం 

సము కృళత్వమును, వెల్లుల్లి వాతరోనమును, స్వేదకర్మ శరీర _ప్తబ్ధక్వమును, నల్లబూరు/ప 

బంక నస్యమునలన, కంఠము భుజశిరములు చేతులు తొడలు అనువానియందు జనించిన 

రోగములను, వన్న ఖండళర్క ర అనువాసిని సమముగచేర్చి చక్క_(గమర్తి ంచబడిన ఒం 

"'పెమూత్సృము లేక ఒంకెపాలు ఉఊదరరోగమును, నస్యము శిరోరోగమయులను, ర_క్రమో 

తణము విద ధిరోగములనుు నస్యము కబళము అనునవి నోటిలోజనించు రోగములను, 

నస్య ము ఆంజనము తర్పణము ఆనునీమా(డును నే త్ర రోగములను, ఆవుపాలు, ఆవు 

నెయ్యి మునలితనమును, చల్ల(గనుండు నుదకము 9 సీథ యివి మూర్చారోగమును 

పోంగా ట్టును. అల్లము అగ్నిమాంద్య మును, సురయనుమ ద్యము స్నానము అనునవి శ్ మ 

మును, వ్యాయామము దుఃఖమును, స్థెర్యమును, పల్లేరు మూ కృక్ళచ్చగమును, నన 

డు కాసరోగమును, ప్రహ్కు_రనాలము పార్గసాలను పోంగొట్టును. టాసిరిక, త్రిఫల 
ములు ఆనునవి నయస్సును స్థి సిగపణి దును. ౫ గ్లీలము సిణయు నారును. వ స్థికర్మలు ఏ వాత 

రోగములను, విచేచనము పీ “క్టకోములను, వమనకర్మ కిఫరోగములను పోగొట్టును, 
మటియు తేనె కఫమును, నెయ్యి సి_త్తేమును, నువ్వులనూ నె వాతమును పోగొట్టును, 

ఇటుల నాయారోగములను బోంగొట్టునట్టి యాపధములు చెప్పబడినవి. బుద్ధిముంతు 6 
దగు వే వై ద్యుండు దేశ కాలబలాదులను 'పర్యాలోచించి ఆయారోగములకు తగిన ూగము 

అను _ప్రృయోగించ వలయును, ఆయారోగచికిత్సాప్ర, పృకరణములయం జొషధములు విసా 
రముగ చెప్పంబడియుండినను తొలుత వి సారముగ చెప్పి పీ దప నాయర్థ ముల నే సం గహ 

ముగ చెప్పుట తం తే తృీకారులయొక్క.. సంప్ర, దాయము కావున మరల నిచట యాహూ 

సధముల చే సంగ వాముగ శీ నీగ్భంథక ర నచించియున్నా డు. 



రది.] ఉత్తరస్థానము. కెర్ 

కప్రర్రి. అగ్ని వేళక్ళతా యుర్వేద విషయ ప్రశ్నము. ధియా 

ఇత్యాత్రేయా దాగచమయ్యార్థసూ త్రం 

తత్పూకానాం వేశలానామతృ ప్ష; 

'భేడాదీనాం సమ్మతో భిన్న మః 

ప ప్ర చేదం సంశయానోగ్ని వేశః' ఫీలా 

దృశ్యం లే భగవక౯ా శేచిడాత్మవంతో 2. ఏ రోగిణా, 

దృవ్యోపస్థాతృసంపన్నా వృద్ధవై దృమతానుగాః. ౬౦ 

తీయమాణామయ ప్రాణా విపరీతా స్తథాపే, 

హి తాహితవిభాగస్య ఫలం తస్మాదనిశ్చితమ్. ౬౧ 

కింశా_స్టి శా స్థమనస్మిన్నితి కల్ప్బయతోోగ్ని వేశముఖ్యస్య, 

శివ్యగణసృ పునర్వసురాచఖ్యా కార్త విత్ _స్తత్త్వమే. ౬౨ 

అన్ని చేళముని ఆరేంయమహార్షి చే వైచెస్పినప్ర్యకారము ఆయాశ్వద నూర్రా,ర్థ 

ములను చక్క గ గు స్తెటీంగి వానియందు మూల సంశయముగల వా( డై ముభురముగ ను 

యు క్తీయు కంబు నైన ఆ తేేయముని భాషీతంబుల నాకర్టించి తనివినొందక. ఖేడాది 

బుషుల సమ్మతిని పొంది భ_క్లివినయములతోడ ఆ తేయమహర్షీ! కొందరు మనుజు 

లాయుశ్వేదమున చెప్పియుండు ప్ర కారము కతాహారవిపారాదులను చేయుచుండియు 

కోగములచే వీడింపయడుచున్నారు. మణియు వారు బెహధము పరిచారకులు ద్రవ్యము 

వీనీతో లహాడి గొప్పవైద్యుల మతాను సారముగ నొహగములనుసేవించియు కొందజురోగ 

నిన్ఫ _త్రిని కొందు నుువణమును జెందుచున్నారు. ముటీయు హితావహోంవిహారము లను 

పాటీంపక ద్రృవ్యాషభపరిచారక సంప శ్రి లేకుండు వారును నృద్ధవైద్యమతముల ననుస 

రింపకుందువారును నగు యితరులుడెచెప్పినస కారము కొందటు మరణమును కొందణు 

రోగనివృ త్రిని జెందుచున్నారు, కావున కీళాహారవిహారాదులకు ఫలము నిశ్న్ళుయముగ 

కలుగుటలేదు. ఈశా సృృమునందేది యుపదేశింపంబడుచున్న ది? ఆయుశ్వేదశా(స్త్రముచే 

ఫలమేదియు కనుపడలేదు. దానంజేసీ కాకదంతే పరీక్ష్నవలె యీకాస్తారంభము నిస్బ్ర 

రఈోాజనం బుగ జూపక్లుడిని; ఆని సృళ్ళజేసెను, యిటుల సంశయముతోగూడియుండు 

అన్ని జేశాది శిమ్యగణంబులకు ఆయుర్వేద తత్వార్భములన్ని6టిని ఆ తేేయమహర్షి నింక 

ఇెప్పంబో వుప్రృకారము మరల నుపచేశించెను. 

అధి ఆరేేయమహర్ది కృతో_క్టరము, అతా 

నచికిత్సా ఒచికిత్సా చ తుల్యా భవితు మర్హతి 



ర్20 అస్టైంగవ్యృ్యూాదయము 

వినాపి క్రియ యా స్వాస్థ్ రం గచ్చ'తాం పీకీోడశాం$ యా: 

ఆత్రంకపంకమగ్నా నాం హాస్తాలంబో ఛిష్టుతమ్, 

జీవితం | మ్రియమాణానాం సశ్వేషామేవ నౌపధాత్ , 
నహ్య్యు పాయమవేక్షుం తే సశ్వే రోగా న చాన్యథా, 

ఉపాయసాధ్యాస్సిధ్యంతి నాహతు రతుమాన్యతః 

యదు_క్షం సర్గసంప త్తి యుక్తయావిచికిత్స యా, 

నృుత్యుర్భవతితనై షవంనోపాయే౭._ _స్యనుపాయతా. 
అవ్యేవో పాయయు కస్య ధీమతోజాతుచి త్కి )యా, 
న సిధ్ధద్ధెనవై గుణ్యా న్నత్వియం పోడ శాల్మి కా. 

కసా సిద్దో ఒఒగ్నితో యాదిస్వేద_స్తంభాదిక ర్మణి, 

నవ్రీణనం కర్శనం వా కస్య శీరగవేధుకమ్, 
కస్య మాషాళ్ళగుప్తాదా వృష శ్వే నాస్తి నిశ్చయః, 
విణ్మూ త్రకరణా వె పౌక స్య సంళయితెయ వే. 

విప.౦కస్య జరాం యాతి మంత్రతం శ్రవివక్టితమ్, 

కః ప్రా _ప్పఃకల్భ్య తాం పథ్యాద్భ లే రోహిణికాదిము. 

అవీవాకాలమురణం సర్వసిద్ధాంతనిక్చితమ్, 

వముహూతావీ ప్రయశ్నేనవార్యతాం కథ మన్యథా, 

చందనాద్యవీ దాహాదా రూఢమాగమపూర్వకమ్, 

శాస్తాబేవ గతం సిద్ధిం జరే లంఘనబ్బృంహాణమ్. 

చతుప్పాద్దుణసంపశ్నే సమ్యగాలోచ్య ఆూజితే, 

ర ర చికి 0 మా కథా వ్యాధినిర్థాతం విచికత్చాం చికిత్సి లే 

ఏత్రద్ధి మృత్యు పాశానామకాండే భేదనందృఢమ్, 

రోగోత్రా సితభీతా నాం రమోసూత్రమసూత్రకమ్. 

న్త _త్రదమృతం సాఠతొజ్ఞగ త్యాయాసవర్షి తమ్, 

యాతిహాలాహలత్వం చ సద్యోదు ర్భాజ నస్థితమ్ 

(అ, 
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ర్డీ అగ్ని వేళా, చికిత్స యనునది నాల్టుపాదములతోడను వదునాటు గుణములతో 

వను చాడియుండును, అట్టి చికిక్సలేకయే యెచటరోగము నివర్దించినదని బెప్పెదవో 



ళం.] ఉత్త రస్థానము. ట్ట]! 

యచటను చికిత్సకలభనియే  జిస్పవలెను, చికిక్సలచే నివర్హింపందగిన రోహిణికాది 

రోగము లెపుకును చికిత్సలేకయే శమింపచేరవు; చానంకేసి చికిత్సచేయుటయు. చీకిత్స 

శేయకుండుబయును యీశెండును తుల్యము కానేరదు. రోగమ నెడు పంకంబున 

మంబ యుండు వారికి మంచి యొషభముల నుపదేశించున ట్టి యీచీకిత్సాళొ స్త ము 

హూ సాలంబకుల్యమున నుండును. మరణమును జెందువారిక్రి జఇెదధ్యసృయోగములచే 

ప్రాణము. కళుగ నేరదు. రోగములలో కొన్ని యసాఫ్యంబుబుగ నుండుటవలన యాన్ని 

తోగముల యందును చతు పాదములతో గూడియుం దు. నీచికిత్స సఫలము కాసే 
రదు, అయితే సుఖసాధ్యములుగనుండు తోగములు మాత్రము చికిక్సలచే ళనించు 
కానన! 

“దృశ్యం లే భగవకా శేచిత్ ” 
అను క్లోకములచే  చికిత్సలేక రోగము నివ్నర్థించుచున్నది. చికిత్సలను చేసిం మర 
ణము కలుగుచున్నయది. అనిచెప్పిన యది యు క్రీయు కము కానేరదు. బుద్ధినుంతు (డు 

గను సకలసామ గులతో 6 గాడినవా(డుగను నుండువానికి కాలదోపముసలన పదు 

నారు )సణములతోం గూడియుండు చికేక్సఫల మిన్వకుండును. అయి శే అంకం 

ఆయుపా_అము రోగముల సాధ్యా సాఢ్య గ్వ ములు ఫీనిని తొలుత చక్కంగ తెలిసిక్రొ 

పీదప చికిత్స చేయుట కారంఖించనఅయునని ఆ యుశ్వేవతం త, ములలో చె2 యుండుట 

వలన నెదన్టీవరుండు వానిని తెలిసికొని చికిత్సలను జేయుట కప క్ర మించిన నవి నిస్సంళ 

యముగ నఫలను లగును. ఈయర్భ ముెనే: 

“సాధ్యా సాధ్యవిభాగజ్టి' జ్ఞానపూర్వం చికిచ్చగః కి 

కాలేనారభ తే కర్ట్యయ  గ్రత్సాధయతే ధమ్.” 
అనుశ్లోకముచే చరకాచార్యుండును బెప్పియున్నాండు. 

సుటియు ఆగ్ని స్వేదమును, ఉదకము _సంభనమును, ఆన్రప*లు తృప్తిని, గోధు 

మలు కృళత్వమును, మినుములు తీటకసింద అనునవి శుక్కుమును నృద్ధిజే యును. మును 

జులకు మలమూత్ర త్ర విసర్జ నములు సుఖకరంబులు. దానినడ్డగి౦ ముక క్ కోగకొరణము. హుం త్రీ 

తంత ప, యాగములు "లేక విషము జీర్ణము 'కానేరదు. “కోేహి ణీ కొదిరోగములు పథ్యము. 

లేకయే నివ _ర్లింపన9 సకలజనులకును విక దయుగ "తెలియును, కావున నీదికిక్స 'సఫలమని 

కరతీలామలకమువలె కనుంబడుచున్నది.మజియు ఆ కాలమకణమనునది సర్వసి ద్ధాంతస సమ్మ 

తముగ నున్నది. చిశిత్సాళాస్ర్రము చేకుండిన నెయునంటి ప; (గయత ముచేతను అకాలవురణ 

మును అడ్డగించుటకు సాధ్య ఘు కానేరదు శరీరమున విశేసతాప ము కలిగినచో చందనా 

దులను శేసనము వేయనలయుననియు, చాతపిత్తాదిజ్వరములు కలిగినచో లంభనపాచన 

కహాయాది పృయోగములను పే పయ, యవాగు మొదలగు ప పథ్య ముల నిప్పీంచవలయు 

అ.ఉ. 66 
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ననియు, అహితాహార విహారముల కు సర్బీ0పవల యు ననియు, వికిత్సాశొస్ర్రుము జల! 

శలియవలయునే కాని యితర విధోపొయమునలన _తెలియుటకు సాన్యము కానేరదు 

కావున సూ కీ స్థానమునం దాయుహా_మోయాధ్యాయము లో జెప్పియుండు చత 

పాదములలో 6 గాడీనది ము _ ర్రోగిశరీరదేశ కాలబలానులను చక్కు- బర్యా లో చిం' 

వేయ యబడివది ము నెన చికిత్సరోగము శు కశమింపంజేయు నా? చేయదా? యవి సంశయము! 

ప3ందరాదు ఈచికి శ్చాశా,స్త్రము భుకుదాలకు అకాలమున యము పాశముసలెను౦ 

జ్యురాదిరోగముఅను నిస్ఫంశ యముగ శేదించుటయీ-గాక రోగభయము కలిగి యాం: 

నారిని రకూసూత్రీము వలె రత్షీంచును. కావున నిది సకలజకలచేకను ఆవశ్యమ 

నభ్యసి ంపం దగినది. మతీయు నసీశాస్తము సము ద్రమథశప్కృయాసలేకరయు అఖిం+ 

సృత్యకు మృ శేమునల నుండును. ఇబులుండినను దుస వై ద్య హూ స్టగత మైనచో Me 

పాతృలోనుంచిన అమృతము విషముగ పరిణమించుచంథంబుని” విషమాపన 

నగును, 

అగి ఆయుశ్వేదజ్ఞానకాన్య వై ద్యనింద ఏఆా- 

అజాశశా ససద్నావా్ జాసమాశ్రపరాయణా! ; 

న్ ww అ 

త్య జేద్దూరాద్భిపక్పాశాక్ పాళా” వై వస్వతానివ' 

ఆయుశ్వేదశా స్త్రపరి జ్ఞానములేక కేవలము. చికిల్సౌనూ తృమును కొంతే” 

కొని చికిక్స౭జేయువారును, 
శా స్త్రమునుమ్మాతే 

మభ్యసించి అనుభనజ్ఞానములేని 
_ 

లును యమపాపాశములబోలె రోల స్ర
ాణముల ధం ంసంజేయుదురు. కావున అట్టి కై 

లను దూరముగ పర్థి ంపవలెను. (శా స్త్రపరిజ్ఞాన ంబును, అనుభ వజ్ఞాన ౦బును ఇందును 

వైద్యుడు చికిత్స (జేయ నర్ఫుండం కాని ఇంటీ లో నొకటీమ
ా త్రము కలనై ద్యుండ: 

త్స జేయనో పడని భావమా.) 

ఈవిషయమునే సు శుతాచాక్య లి ట్లుపదేశించిరి'—'(యస్తు శ్రీఫలశొ 

లలో, త్ో బ్య ది పా od జో అభ్య 
Pea 

కర్మస్వపకిని సీతకి, సముహ్యత్యా 
తురంప్రా ని స్రాప్యఖీరరివాహఐమ్

, యస్తుక ర్మసు 

తః ధార్ట్యాక్ శా స్త్ర బహిష్కృత! , నవత్సుపూజామాప్చోతి వధంచార్హతిరా 

ర 
త్రము చక్కగచదివి చికిశ్సావిధానములయం దశుభన: 

లేని్ఐ ద్యుండు రోగివిషయ మై దేశ కాలారి బలాబలముల 
-నెరుంంనోపక భయ; 

ముక లవాఃడు రణరంగమున ను
పయోనిం చిన దందమున చికిశ్సయందు పొరబాటు! 

మరియు చికిత్సావిధానమున ననుభసజ్ఞానముమా త్రము కల్లియుండి శాస్త్రపరి 

(కేవలము శా స్త్రమునుమా త్త 



రర.) ఉత్తరస్థా నము; రికి 

బొత్తుగలేక వై డ్యకశా స్త్రమును. ధిక్కొ_రించు కుత్సితివై ద్యుండు గౌరవమును బొందంజా 
లడు. అట్టివై ద్యుండు రాజునే చంపందగియుం డును) 

రె ఆయుర్వేద సం ప్రదాయానుభ వజ్జ వైద్య పృకంస థతా- 

భిపజూం సాధువృత్తానాం భద్ర వమాగమశాలినామ్, 

అభ్య _స్తకర్శణాం భద్ర దం భద్రం భద్రాభిలాపిణామ్. ౭౬ 

ఘుంచినకతలు“ల వారును ఆయుశ్వే చాగమంబులకు జక్స- గ బఠించి వానియం 

దలి సారాంళములను నిస్సంళయ ముగ "తెలిసికొని తెలలేహాదిపాకములు నిరూహోను 

వాసనవ_స్టీకర్మలు సిరావేఫ చెందలగు వానియం దనుభసనముగల వారును, 'గకలజనులకో 

సుఖమును గోరయవారును నగు వైద్యో _త్రములు మిక్కిలి శ్వేస్థులు, అఆటునంటి వారికీ 

మువాలోకపరలోకములయందు శేవుము కలుగును, 

-శట్రు'్రి అస్ట్రైంనహృ దయ గ, ంధనిర్మాణఫలము. ఏతి 

బ్రతి త్రం త్ర గుణై ర్యా క్షం తంత్రదోపవివర్శి తం, 

చికిత్సాశా స్తమఖలం వ్యాపఠ్య పరితేః స్థితమ్, ౭౭ 

నిపులామలవిజ్ఞునమపోమునిమ తానుగమ్, 

మహాసాగరగంభీరసం గ హోస్థోప పలత.ణమ్, 

అష్టాంగవై ద్యక నుహోదధిముంధ'చేన 

ఈో౭_ష్టాంగసం గ్ల హమహామృతరాశీరా ప్ప, 

తస్మాదనల్ప ఫలమల్పసముద్యే మానాం 

ద్రీత్యేర్ణ మేతే దుదితం పృథగవ తంత్రమ్ ౭౯ా 

“అలంకృతం యు _క్తిఫదై స్పద్శతె రివ కొంచనమ్, 

పష. ట్రింశ తార్థదు న్లషు భిషజాం సంక్రృమైరివ. 

౭౮ 

తత్రాధికరణం యోగో 'హేత్వర్థోఒర్థఃపదస్య చ, 

ప ప్ర చేళో శని వ్రోవాక్యశేపాః ప్ర యోజనమ్. 

ఉపదేశాపదేశాతిదేశార్థి రాప శ్రినిరయాః, 

ప సంగ కాంతనై శాంతాస్సాపవల్లో విపర్ణయ.. 

పూర్వపతవిధానా నుముతవ్యాఖ్యానసంశేరరాః, 

అతీతానాగ తావే పమ స్వసంజ్ఞ్మి వ్యాసముచ్చ యాః, 
wr కోల లి తా 

/ 

అజన గంలో? కలల్లో 
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నిదర్శనం నిర్వచనంనిరారా౭_ గోథవికల్పనమ్, 
ప్రత్యుత్సార_ స్పథ్ద్ధారః సంభవ _స్తంత్రయు_క్తయి. ” 

ఇత్యాదిన్లో కములచే చెప్పబడి యుండు నున్నది యారో 'కంత్రలక్షణములతో గాడి 

నదియు, ఆప్రసిద్ధః ప్లైఎ తం తృదోవరహితంబును, బ్రవ్మాచే జెప్పంబడినదియు, శత 

సాహా సస సంపాతానపమెనదియ ఎనన చికిత్సాళా స్త్ర స సున చక్కొ_€గ బఠింది వాని 

యందలి తత్త్వ్వర్థముల చక్క (గనెజింగి నిర్మింసంబడేనదియు, సమ సనస్తు జ్ఞానములు 

'నిర్మలముగ కలిగి ముండు ఆత్రేయాదిమవార్డుల మతము ననుసరించి యుండునదియు, 

సముద్రృముపలె నతిగంభీరముగ నుండునదియు, ఆయుర్వేద తంతృములన్ని(టీలోనుండు 

సకల సారార్థములను బోధించునది ము, ఆఘహ్లైంగ వై ద్యకమను గొప్పసము ద్రమును మథిం 

చి గ్రహించిన అమృత రాక నలెనుం శునది యు, స్వల్ప పృయాసగల వారికిని ఆ యురారో 

ఇగ బ్ర్వోర్య్రాది గొప్పఫలముల నిచ్చునదియనగు నీయస్థాంగహృదయనును తం త్రేము సక 

లోకులకు ప్రీతికొఅవై (ప్ర త్యేకమున నిర్మింప(బడినది, 

-ఇఆధ్రి చాహటచికిత్సితాళ ౦ కాని"పే సుధము * ధిఆ= 

ప్రదనూగ మనిద్ధత్వా త్సక్వేతు ఫలదర్శనాత్ , 

ప న్న స ౦చన, మం త్ర వత్సం ప్ర యో_కృవ్యం న విా=మాంస్యం కథంచన 

ఈశం త్రము ఆ తెయాదిమహర్దులయొ క, ఆయుశ్వే దాగమంబుల ననుసరించి 

నిర్మీంపంబడియుండుట వలనను పృత్యక్షముగ ఫలముల నిచ్చుటనలనను దీనిని మంత్ర, 

ముపలె రథ్నీరంచుదు ప్రృయోగించనలసినది. దీనిలో జెప్పియుండు విషయములు ఫలిం 

చునా ఫలించచా యని సం'దేహీ ౦పంజనదు, 

= '్రి ఆ హ్హైంగ హృదయ గ్ర, ంథపథనసలము. థియో 

నీర ర్లజీవితమారోగ్యం ధర్మ మర్థం సుఖం యశః, 

పోరావబోధానుఫానై. రధిగ చృశ్యతో ధ్రువం, రాం 

ఏతత్పఠ౯ సంగ వాబోధస క్ర 

స్స భి స్తకర్మా భిషగ ప్ర కంప్టకి 

కోర దం దం ఆక ౦పయత్యన్య విశాలతం త్ర 

కృతాభియోగా౯ యది తన్న చిత్రమ్. లా 

అహ్హాంగన్భాసయమును నీ గృంథమును చక్క (గబశించి యందలి యర్శ్భముఅను 

నిస్సంళోయముగ తెలిసికొని తద్విధిప్రృకారము అశుష్టించిన మనుజు (డు దీర్ణయున్ర, 

ఆరోగ్యము, ధర్మము, అర్భము; సుఖము, యశము అనువానిని నిస్సంశ యము? పొం 

దును, మటీ ము అహైంగహృదయమను నీతంత్రీమును బఠించి అర్థములను 'ెలిసికొని 



తోం.] ఉత్తరస్థాన ము. రేక 

దీనిలో జెప్పయణుడియుండు, ప కారము చికిత్సాదులను చేయువైద్యుండు వైద్యులందటీ 
కన్న శేవ్ధుండుగ నుండుటయే గాక చరక సు శుతాది మహర్దుల శృణీకేంబులుగ నతి 

విస్తారమగ నుండు వెద్యతం తృేముల యందు ని శేసపరి క మల వైక్యులను సులభముగ 

జయించును, 

క్రీ అస్తాంగహృ దయ పఠనావళ్యకత్వ ము, ఈ 

యది చరక మధీ తేతద్ధు నం సుక్రుతాది 

పృణిగదితగదానాంనామమా శ్రే = పి బావ్యా్యాః, 

అథ చరకవిహీనః పృక్రియాయామఖన్నః 

కివివఖలు కరోతు వ్యాధితానాం వరాకః, ౮3 
చరకతం త్రో మును మ్మాల్తే తము పించి యుండువానికి సు సుకు, తతం లే, త,ములో జెప్పి 

యుండు న రషసంధి సితాసితంపే చే న్నే తృరోగములయొ క్క... నామములు కూడ తెలియక 

పోవును, సు శుతాదితం త్రీ ములను మాతే తము పఠించియుండువానికి చరకతం త్రము లో 

జెప్పియుండు  పాహదూష్యకాల శరీర క్లే షైసాత్యా స్రది అత్నణములు కెలియస్తండును. 

ఆట్టివై ద్యులు రోగణలకెటుల చికిత్సం జేయుటకు ళ_క్రినలవా? రగుదురు? ఆప్టాంగవాదయ.. 

నును నీగృంథమునందు చరక సు శ్రుతతంత్తముల యందలి చికిక్సలన్నియు స్పస్ర్రముగ 

వెప్పయిడ యుండుట వలన దీనిని వ పఠరించువారు అన్మికోగములకు చిత్సలను జేయ 

గలరు, 

“రి ఆస్టాంగహృదయ Ww స్యాత్య ము, Oa 

అభిని వేశనశాదభియుజ్య తే 

సుభణితే=.వి న యో దృఢథమూథకః, 

పఠతు యత్నపరః పురుపూయుషం 

స ఖలు వై ద్యకవూద్యమనిర్వదః. లర 

మిక్కిలి మూధఢబుద్ధిగల మనుజుండు ఆల్రే, యాది మహర్షి ర్లి పృణీత సకలా యు 

'ల్వేదసారాంళత త్ _క్రక్షానములను అనాయానమగ కలుగంచేయు నీ గ గ్రంథమును వదతి 

పక్షపాతబుద్ధినలన హ్రావీన గ్రంథము అయందు విశ్వాసముచే వానిని 'తభ్యనింపుచుండిన 

నట్టివాండు రు సంనత్చరములవజకు మిక్కిలి (పృయత్నమ.తో నా పా ఏన గ గ్రంథము 

అనే పరిశీలించుగాత. (ఆనలా కలియుగమున నునాహాలకు ఆ యువ బుద్ది * బలము జ్ఞానము 

ఇని మిక్కి_లి స్యల్పముగ నాండుటనలన చెచెస్పిన ప్రాచీన గృంథ ములను పఠించి వాని 

యర్థ్ ంబులను దెభిసి కొనుటకు నీయాయువుచాలదని ఖావము,) 



అ షా ంగహృదయము [అ 

వాశే విత్తి శ్లేవ్మశాంతకౌ చ పథ్యం 
(తైలం సర్పి ర్మాశీ కం చ క్రమేణ, 

ఏతద్భ్బ9హ్మ భావ తే బ బ్రనసిజో వా 
కానిర్శం శ్రే వకృృభేవదో కళ క్షి, రో 
అభిధాతృవశాత్కిం వా ద్రువ్వశ _క్రీర్విశివ్య లే, 

అతో మత్సీరముక్స బ్టమాధ్యస్థ న్టమవలం బ్య తామ్. ౮౬ 
వొతమునందు నువ్వులనకూ నె, ప్ర పీ త్రయనంసు నెయ్యి, సేఘ్మమునందు కేశి పథ్య 

కరములు. ఆని సాకూద్చంహ్మ చెప్పినను లేక బ్రహ్మపుతు (డైన సనత్కు మారుండు 
చెప్పినను వాతపి త్త శ్రేస్మాదులను పోంగొట్టుటయందు తెలారులకు విశేషళ _్రకలుగదు, 
సామాన్యమైన మనుజాఃడు చెప్పినను నానికి శ క్రికగ్తదు. అటుల వచించువారి మహిమ 

వలన దృస్యములకో ళ క్తి కలుగానేరదు. కాయుట్టి బుద్ధినుంకు (డగు మనుజుండు వకు 

పొకము నదలి యేకాలమునండేది సులభముగను సఫలముగనుండునో అట్టి గః భ మల్పను 

(గృహి ంచసలయును. 

బుషి ప్రణీతే ప్రీతి సస ప్ర చరకస్నుక్రుతౌ, 
భేడాద్యాః కిం న పథ చే తస్మాద్దా/వ్యాం సుభావీతమ్, ర్ 

మహర్షులు రచించినవె వెద్యతం తే తములనే ఇఠింపనలయునని ప్రీతిగ అవారు చరక 

సు శ్రుతతం శ్ర ములను నదలి భేడాదితంత త ముల నేల పఠింపయగాడదు? కావున బుద్ధిమంతు 
అస పారు సుహూషిశము నసళ్య ముగ గ్రహేంచపలయును. భేడాదితం త (త్రీములను వదలి 

విశేసార్భ స పృతిపాదక౦బులును అనాయాసముగ పఠింవం దగినవి మునునిస చరకసు కుత 

తం త్రమాలు! ను మవ ల తములందజు నెటుల పఠీించుచున్నారో అటులే య డే 

యు క్షం వచో _గ్యాన్యాం” అను న్యాయము ననుసరించి బుద్ధిముంతులః చరక నుశ్రు, 

తాది సకలతం శ్రీ మలకంశకు నులభముగ సక లాయుశ్వే ద త్ర త్ర (తేమ ల యందలి సారా 

ర్భములను ప్ర ప లహదించునదిగ నుండు నీయ స్ట్రగ హృద యతేం త్ర, త ne మిక్కిలి క శ్రద్ధతో 

బఠింపనలయును, 

అధి అస్ట్రైంగహృ ద్ర య గృ౭థసంస్రా క్రి. తా 

హృదయమున హృదయ మేతత్స రాయు శ్వేదవాబ్శయప యో ధే, 

హృష్టా యచ్చుభవూ_ప్తం శుభమస్తు సరంతతో జగతః, ౮౮ 
అ స్టైంగహ్యృదయనును నీవై ద్యతం గేయము సకలా యుశ్వేద తం త్రీముల నెడు 

సరు ద్ర, మునకు వృాధయమువలె నుండును, (అనంగా మను జులస్భృ దయను శ ర్రీధ్ర 



కీర ఉ తర్రస్తాన ము, ర్? 

ములో నొకఫొగముగ నుండిన నది పదిమాలసీరలచే సకలశరీరము నెటుల వ్యాపించి 
యుండునో అటులే యాతంత్రీము సూ త్ర శారీర నిదొన చికీత్స కోల్చసీద్ధి ఉత్తర 

తంతృమ నెడు ఆబుస్థానంబుల'చే నాయుశ్వే ద తంత్రము లన్ని (టిని వ్యాపించి వానిలో 

నుండు సారాస్థ్రములను సులభముగ పృతిపాదింపుచు సర్యోత్కృృష్ట్రముగ నుండును. 

కావున బుద్ధిమ ౨తులు ఈయ స్టాంగహ్భృ దయ ము నభ్యసించి యందలి సారాంశళములను 

(గ్రహించి మంగళ మును పొంద్రనల యుళు. అందునలన సకల లోకమునకు అత్యు క్రమ 

మెన మంగళము కలుగుగాక. 

ఇది అహ్లైంగహృదయమునందలి ఉ _త్తరతంత్ర,మను 

నలుసదవవయ ధ్యాయము ముగి నెను, 

క్రీ రు 

ధి [me 
వార ఇతీ శ్రీసీంచాసప్తావార్యవు క్ర వాగ్భ టాచా ర్య విరచితాయాం 

అహ్టాంగహృదయసంహీతాయాం ఆం ధ్రృతాత్సర్య సహితాయాం 

హషము తరసానం ఇమా వమ్, అ జాని య ఇ 

జాడీ వమాలంజలంల 

అనీ అల్లో ఇటో అటి బలి శ్రీనుద స్టుంగహ్భృ దయ మును బావాొట, గృంభయు 

సంపూర్ణ ము. 

- 

aeons 

చెన్నపురి; వావిళ్ల. రామస్వామిశాస్తులు అండ్ సన్స్వారి 
“వావిళ్ళ*వ్రైస్సున ము, దితము'1080 త్త 



వెద్య గ్రంథ ములు, 

వయం లా న్య షు 0 

వతి కేం కీ 

అనుషపానమ౦జ3, సాం ధ్రృశౌత్పగ్యము. శ "+ ' ' | 

ఆజీగ్గ్శముంజరి 3 న. 

ఆ స్హాంగ హృదయ ము; సూ శ్ర, స్థానము oe 

డిటో చికి వృట్టైకమ, కల్పస్థానము 60 

డిటో శారీరని చౌనస్థానము "ee 

డిటో డ్ శ్రరస్థానము 

బ్లలా జుల్ గుర్చా, యూనానివె వైద్య గంథములలో మిక్కిలి యు త్రీమ మైనది, 

ఉక తర్జుమా, కాలికోజండు 46 

కాలజ్ఞానము, సాంద్ర తాత్పర్యము 446 

కుమారతం త త్రము, రానణకృతము 60 

గదలిగ నవు, సోఢథలక కృతము; సాంధృతాత్పర్యము 66 

చక్రదక్త, ఆ౦ధ,తొత్పర్యము 46 

చికీత్స్చా సారము, ఆం ధృతాత్సర్యము “09 

నాడీజ్ఞానము; సాం ధృ తౌత్సగ్య ము oe 
బినవరాజీయము, ఆం ధృతాత్సగ్యసహీతేయు, క్రొ త్తీకూర్చు 

ఛేహజకల్చ్పము, సాంధ ధృతాత్సర్య ము 

మాధవనిదానము, ఆం ధ్ర వ్యాఖ్యానస సహితము 

మహాచికము, Smalip pox) +8 
రాజభూరాండము, సాం ధతాత్సర్యము 

లోలంబరాశీయము 0) 

వస్తుసణమహో ద్రధ్ధి 1) 
విసన ద్యచింతొమణి ॥/ 

నృమోయుశ్వేదము 13 

వె వె ద్యశతళ్లాకి 

సు సు, శుత కారీరము 
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