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நெஞ்சு சளி
தேங்காய் எண்ணையில் கற்பூரம் சேர்த்து நன்கு சுடவைத்து ஆர வைத்து நெஞ்சில்
தடவ சளி குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------தலைவலி
ஐந்தாறு துளசி இலைகளும் ஒரு சிறு துண்டு சுக்கு, 2 லவங்கம், சேர்த்து நன்கு
அரைத்து நெற்றியில் பற்றாகப் போட்டால் தலைவலி குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------தொண்டை கரகரப்பு
சுக்கு, பால் மிளகு, திப்பிலி, ஏலரிசி ஆகியவற்றை வறுத்து பொடி செய்து தேனில்
கலந்து சாப்பிட தொண்டை கரகரப்பு குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------தொடர் விக்கல்
நெல்லிக்காய் இடித்து சாறு பிழிந்து, தேன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் தொடர் விக்கல்
தீரும்.
-------------------------------------------------------------------------------வாய் நாற்றம்
சட்டியில் படிகாரம் போட்டு காய்ச்சி ஆறவைத்து அதனை ஒரு நாளைக்கு மூன்று
வேளை வாய் கொப்பளித்து வந்தால் வாய் நாற்றம் போகும்.
-------------------------------------------------------------------------------உதட்டு வெடிப்பு
கரும்பு சக்கையை எடுத்து எரித்து சாம்பலாக்கி, அதனுடன் வெண்ணெய் கலந்து
உதட்டில் தடவி வர உதட்டு வெடிப்பு குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------அஜீரணம்
ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் கருவேப்பிலை, இஞ்சி, சீரகம், மூன்றையும் கொதிக்க வைத்து
ஆறவைத்து வடிகட்டி குடிக்க அஜீரணம் சரியாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------குடல்புண்
மஞ்சளை தணலில் இட்டு சாம்பல் ஆகும் வரை எரிக்க வேண்டும். மஞ்சள் கரி
சாம்பலை தேன் கலந்து சாப்பிட குடல் புண் ஆறும்.
-------------------------------------------------------------------------------வாயு தொல்லை
வேப்பம் பூவை உலர்த்தி தூளாக வெந்நீரில் உட்கொள்வதினால் வாயுதொல்லை
நீங்கும். ஆறாத வயிற்றுப்புண் நீங்கும்.
-------------------------------------------------------------------------------வயிற்று வலி
வெந்தயத்தை நெய்யில் வறுத்து பொடி செய்து மோரில் குடிக்க வயிற்று வலி நீங்கும்.
-------------------------------------------------------------------------------மலச்சிக்கல்
செம்பருத்தி இலைகளை தூள் செய்து, தினமும் இருவேளை சாப்பிட்டு வர மலச்சிக்கல்
தீரும்.
-------------------------------------------------------------------------------சீதபேதி
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மலை வாழைப்பழத்தை நல்லெண்ணையில் சேர்த்துச் சாப்பிட சீதபேதி குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------பித்த வெடிப்பு
கண்டங்கத்திரி இலைசாறை ஆலிவ் எண்ணையில் காய்ச்சி பூசி வந்தால் பித்த வெடிப்பு
குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------மூச்சுப்பிடிப்பு
சூடம், சுக்கு, சாம்பிராணி, பெருங்காயம் இவைகளை சம அளவு எடுத்து சேர்த்து
வடித்த கஞ்சியில் கலக்கி மறுபடியும் சூடுபடுத்தி மூச்சுப்பிடிப்பு உள்ள இடத்தில்
மூன்று வேளை தடவினால் குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------சரும நோய்
கமலா ஆரஞ்சு தோலை வெயிலில் காயவைத்து பொடி செய்து தினமும் சோப்புக்கு
பதிலாக உடம்பில் தேய்த்து குளித்து வர சரும நோய் குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------தேமல்
வெள்ளை பூண்டை வெற்றிலை சேர்த்து மசிய அரைத்து தினமும் தோலில் தேய்த்து
குளித்து வர தேமல் குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------மூலம்
கருணைக் கிழங்கை சிறுதுண்டுகளாய் நறுக்கி துவரம் பருப்புடன் சேர்த்து,
சாம்பாராக செய்து சாப்பிட்டு வர மூலம் குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------தீப்புண்
வாழைத் தண்டை சுட்டு அதன் சாம்பலை தேங்காய் எண்ணையில் கலந்து தடவி வர
தீப்புண், சீழ்வடிதல் மற்றும் காயங்கள் விரைவில் குணமாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------மூக்கடைப்பு
ஒரு துண்டு சுக்கை தோல் நீக்கி அரை லிட்டர் நீரில் போட்டு சுண்டக் காய்ச்சி,
பால், சர்க்கரை சேர்த்துக் காலை, மாலை சாப்பிட்டு வர மூக்கடைப்பு விரைவில்
நீங்கும்.
-------------------------------------------------------------------------------வரட்டு இருமல்
எலுமிச்சம் பழசாறு, தேன் கலந்து குடிக்க வரட்டு இருமல் குணமாகும்
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சித்த மருத்துவ அழகுக் குறிப்புகள்

தேங்காய்எண்ணெயில் மஞ்சள்தூளை போட்டுக் குழைத்து உடம்பிற்கு தடவி, பயத்தமா
வை
தேய்
த்துக் குளித்தாள் தோல் பளபளப்பாகவும், மிருதுவாகவும் இருக்கும்.
-------------------------------------------------------------------------------ஆரஞ்சு பழத்தை இரண்டாக வெட்டி முகத்தில் தேய்த்து, பத்து நிமிடம் கழித்து சோப்பு
போட்டு கழுவ வேண்டும். தினம் இவ்வாறு செய்து வந்தால் முகம் பளபளப்பாகவும்,
இளமையுடனும் இருக்கும்.
-------------------------------------------------------------------------------முகத்தில் உள்ள தேவையற்ற முடிகளை நீக்க அடிக்கடி எலுமிச்சைசாற்றை தடவ
வேண்டும். தினமும் இவ்வாறு செய்வதால் முடி வளர்ச்சி குறைந்து முகம் அழகு
பெறும்.
-------------------------------------------------------------------------------பருமனாக இருப்பவர்கள் எடையை குறைக்க தினமும் காலையில் ஒரு டம்ளர்
வெதுவெதுப்பான வெந்நீரில் ஒரு மூடி எலுமிச்சைபழச்சாற்றை பிழிந்து அதனுடன் அரை
ஸ்பூன்
தேன் கலந்து சாப்பிட்டால்
எடை குறையும்.
-------------------------------------------------------------------------------நகங்களை வெட்டும் முன் எண்ணெயைதடவிவிட்டு, சிறிது நேரம் கழித்து நகத்தை
வெட்டினால், விரும்பும் வடிவத்திலும், அழகாகவும் வெட்ட இயலும்.
-------------------------------------------------------------------------------கூந்தலில் எண்ணெய் பசை அதிகமாக இருந்தால், கோழி முட்டையில் கொஞ்சம் சர்க்கரையை
கலந்து தலையில் லேசாக தடவிக்கொண்டு பிறகு தலைக்கு ஊற்ற வேண்டும். இதனால்
எண்ணெய் பசை நீங்கி முடி அழகு பெறும்.
-------------------------------------------------------------------------------தேநீரில் வடிகட்டிய பின், மிஞ்சும் தேயிலைத் தூளில் எலுமிச்சை
சாறை பிழிந்து,
தலையில் தேய்த்துக் குளித்தால், தலைமுடி பளபளப்பாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------வேப்பிலை, புதினா, சிறிது மருதாணி
மற்றும் குப்பைமேனிஇலைகளை காயவைத்து,
தூளாக்கி வைத்துக் கொள்ளவும். இதில் சிறிது எடுத்து,
பாலில்
குழைத்து, முகத்தில் பூசி, 20 நிமிடம் ஊற வைத்து குளித்தால், முகம் வோடிக்குரு
வராமல், வெளியில் கறுத்துப் போகாமல் இருக்கும்.
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-------------------------------------------------------------------------------இளம் சூடான ஒரு லிட்டர் நீரில், இரண்டு ஸ்பூன் உப்பைப்போட்டு, கண்களை
கழுவினால் கண்கள் பிரகாசமாக இருக்கும்.
-------------------------------------------------------------------------------கை, கால் முட்டிகளில் கறுப்பு நிறம் அதிகமாக இருந்தால், தொடர்ந்து அந்த இடத்தில்
எலுமிச்சம்பழ சாற்றை
தேய்த்து சோப்பு போட்டு குளிக்க வேண்டும் நாளடைவில் கறுப்பு நிறம் போய்
விடும். தோல் வறண்டும், சுருக்கமும் இருந்தால்
ஆலிவ் ஆயிலைப்
பூசி, சிறிது நேரம் ஊற வைத்து, சோப்பு போட்டு குளிக்க வேண்டும்.
-------------------------------------------------------------------------------இரவு படுக்கும் முன், புதினா சாறுஇரண்டு தேக்கரண்டி, அரை மூடி எலுமிச்சம்பழ
சாறு
ஆகியவற்றுடன்
பயிற்றம்பருப்பு
மாவை கலந்து முகத்தில் தடவிக் கொண்டு பத்து நிமிடம் ஊறிய பிறகு ஐஸ் ஒத்தடம்
கொடுக்க முகம் சுத்தமாகும். பருவினால் ஏற்பட்ட தழும்பும் மறையும்.
-------------------------------------------------------------------------------ஆப்பிள்பழத்தை சின்னச் சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி முகத்தில் தடவினால்
சருமத்தில் உள்ள எண்ணைப் பசை குறையும்.
-------------------------------------------------------------------------------முகத்தில் உள்ள முடிகளை அகற்ற, முட்டையின் வெள்ளை கரு, சர்க்கரை, சோளமாவு
அனைத்தையும் ஒன்றாகக் கலந்து பசைபோல் ஆனதும் முகத்தில் தடவவும்.
காய்ந்தவுடன் மெதுவாக பிய்த்து எடுத்தால் முட்டையுடன் முடியும் எளிதில் வரும்.
-------------------------------------------------------------------------------மோரை முகத்தில் தடவி 15 நிமிடம் கழித்து முகத்தைக் கழுவினால் வறண்ட சருமம் புதுப்
பொலிவடையும்.
-------------------------------------------------------------------------------பழுத்த வாழைப் பழத்தைநன்றாகப் பிசைந்து முகத்தில் தடவி, 20 நிமிடம் கழித்து
கழுவினால், சருமம் மிகவும் மிருதுவாகும்.
-------------------------------------------------------------------------------ஆரஞ்சு பழத்தோலைவெயிலில் காயவைத்து பொடி செய்து பாலுடன்கலந்து சருமத்தில் தடவி
அரைமணி நேரம் கழித்து கழுவி வந்தால், வெயிலில் ஏற்பட்ட கருமை மறையும்.
-------------------------------------------------------------------------------பால், கடலை மாவு, மஞ்சள், சந்தனம்,
அனைத்தையும் கலந்து முகத்தில் தடவி குளித்தால்
சருமம் அழகாகவும், பளபளப்பாகவும் மாறும்.
-------------------------------------------------------------------------------தேங்காய்ப் பாலுடன்ஒரு டீஸ்பூன் தேன் கலந்து முகத்தில் ஐந்து நிமிடம் மசாஜ்
செய்தால் சோர்வடைந்து சருமம் புத்துணர்ச்சி பெறும்.
-------------------------------------------------------------------------------தக்காளிபழத்தை இரண்டாக நறுக்கி முகத்தில் தடவினால் சருமத்தில் உள்ள எண்ணைப்
பசை குறையும்.
-------------------------------------------------------------------------------தோல் வறண்டும், சுருக்கமும் இருந்தால் ஆலிவ் ஆயிலைப்பூசி, சிறிது நேரம் ஊற
வைத்து, சோப்பு போட்டு குளிக்க வேண்டும்.
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