ஒருயனதிற்கு மநல் குமந்ததகளுக்கு  யித ததொற்று
மொய்கள் ,ஊட்டச்சத்துக் குதொடு மொய்கள் யருகிது.
இதத சித்த நருத்துயத்தில்
நொந்தம் - (21 யதககள்
கணம்

-

1-3 யனது யதப)

(24 யதககள்

3-7 யனது யதப)

கபப்ொன் - (8 யதககள்

1-3 யனது யதப)

அக்கபம்
சுபம்

- (7 யதககள்)
- (20 யதககள்)

கமிச்சல்

- (8 யதககள்)

சுபம்

- (3 யதககள்)

யிப்பு

- (4 யதககள்

18 யனது யதப)

ொண்டு, மசொத, கொநொத
கிருநிகள் ன் ிரிவுகொகப் ிரித்துள்ர்.
இருநின் குிகுணங்கள் :ததொண்தட யி, மூக்கில் ீ ர் யடிதல், குபமொதச நொறுதல், யொய்
ஓனொநல் இருநல், ஆபம்த்தில் மகொதம சரியப தயினிடொதந ின் ொள் தசல்ச்
தசல் மகொதமமம் சிமம் நிகுதினொக தயியபல் ,சினின்தந, கண் சியத்தல்,
தூங்கமுடினொதிருத்தல் மொன்தயனொகும்.

1. குமந்ததகின் இருநலுக்கு இருநல் சூபணம்
- ஆடொமதொதட இத
- கடுக்கொய்

அதத்தும் சந அவு டுத்து தொடித்து

- கண்டங்கத்திரி இத

சித்து டுத்து சூபணம் தசய்து

- துசி இத

தயத்துக்தகொள்வும்

- அதிநதுபம்
குமந்ததனின் யனது, தடக்குத் தக்க 1/2 முதல் 1
மதக்கபண்டி தய்னில் கந்து தப இருநல், மகொதம, கம் தீரும்.

- யொல்நிகு
- சிற்பத்தத

ஒவ்தயொன்றும் 5 கிபொம் டுத்து, தொடித்து 250 நிி

- அதிநதுபம்

தண்ண ீரில் இட்டு

ன்ொகக் கொய்த்து இக்கவும்.

- திப்ிி
— 10 நிி முதல் 20 நிி யதப கொத, நொத இருமயத
அருந்தவும் ின் 10 நிி ொல் ருகத் தப இருநல் தீரும்.

- கண்டங்கத்திரி மம்
- அமுக்கபொ கிமங்கு

சந அவு டுத்து தொடித்து

- சிறுதிப்ிி

தயத்துக்தகொள்வும்

— 250-500 நிகி அவு மதில் தப இருநல் தீரும்.

- கடுக்கொய்
- சுக்கு

சந அவு டுத்து சூபணம் தசய்து தகொள்வும்

- திப்ிி
— குமந்ததனின் தடக்கு ற் அவு டுத்து மதில் தப
இருநல் தீரும்.

- ஆடொமதொதட
- அதிநதுபம்

சந அவு டுத்து 8 ங்கு ீ ர் யிட்டு 1/8 கொய்ச்சி

- திப்ிி

யடித்து டுத்துக் தகொள்வும்.
— அத்துடன் சிிது மதன் கந்து

தப இருநல்

தீரும்.

2.

யனிற்றுப்மொக்கு அல்து மதி (Diarrhoea)
ஒரு ொதக்கு 3-4 முதக்கு மநல் ததொடர்ந்து நம் ீ பொக தசல்ல்

குிகுணங்கள்:- உடல் மசொர்வு
- தண்ண ீர் தொகம் அதிகரிப்பு
- யனிற்று யி
- சினின்தந

யனிற்றுப்மொக்கிற்கு யட்டு
ீ
நருத்துயம்:
அ) ஒரு தகப்ிடி அவு தகொய்னொ
இததன அதபத்து,ீ ரில் கந்து தகொதிக்க தயக்கவும். அதனுடன் 1 மதக்கபண்டி
சீபகப்தொடிதன மசர்த்துக் தகொள்வும். இக்கசொனத்தத யடிக்கட்டவும்
- 1 மதக்கபண்டி ொன்கு மயத தப யனிற்றுப் மொக்கு நட்டுப்டும்.
ஆ) நொங்தகொட்தட ருப்பு
கருமயப்ில்த இத
சுண்தடயற்ல்

சந அவு டுத்து தொடித்து சூபணித்து

தயந்தனம்

சுந்தனிரில் 250 நிகி கொத நொத தபவும்.

ஓநம்
இ) சுக்கு
நிகு

சந அவு டுத்து அதபத்து மநொரில் கந்து

யசம்பு

தபொம்.

சின் தயங்கொனம்
ஈ) நொதுதப்மத் மதொல், சுக்கு சந அவு டுத்து ஒன்ிபண்டொக தட்டி 8 ங்கு
ீ ர்யிட்டு 8-ல் ஒன்ொக யற்தயத்து சிிது மதன் கந்து தப கமிச்சல், மதி தீரும்.
உ) யசம்பு

- 4 கிபொம்

தணொனித

- 1 தகப்ிடி

ஓநம்

- 4 கிபொம்
யசம்த சட்டினிிட்டு கருக்கி , அதனுடன் தணொனிததனச்

மசர்த்து யறுத்து ின் ஓநத்தத அதனுடன் இட்டு ஓநம் தயடிக்கும் தருயொனில் 1/2
ிட்டர் தண்ண ீர் யிட்டு 1/8—ஆக யற்தயத்து யடித்து தப மதி ிற்கும்.

சுபம்
சுபம் தினொகவும் அல்து ிமொய்களுக்கு துதணனொகவும் யரும்.

குிகுணங்கள்:ததகநொக இருத்தல்
சினின்தந
உடல் மசொர்வு
கண் ரிச்சல்
ததயி
ொயட்சி

சுபத்திற்க்கொ நருத்துய குிப்புகள்:1. ிமயம்பு குடிீ ர்
2. ஆடுதீண்டொப்ொத இத, யங்கப்ட்தட ிமில் உர்த்தி
தொடித்து சூபணித்து யஸ்திபகொனம் தசய்து லுநிச்சம்மச்சொறு
யிட்டதபத்து ருத்திக்தகொட்தட அவு நொத்திதபகொக்கி ிமிலுர்த்தி
மதில் 1 அல்து 2 நொத்திதப தபவும்.

3. யிஷ்ணுகிபந்தி குடிீ ர்:யிஷ்ணுகிபந்தி, சுக்கு, கடுக்கொய் மதொல், யொலுழுதய, இண்டு
சந அவு டுத்து ஒண்ிபண்டொக இடித்து குடிீ ர் தசய்து கொத நொத
தப சுபம் தீரும்.

4. சுக்கு , கடுக்கொய் , சீந்தில், ிமயம்பு, மய்புடல் சந அவு
டுத்து ஒன்ிபண்டொக தொடித்து சுபம் கண்டவுடன் இப்தொடினில் 1/2
மதக்கபண்டி இட்டு 200 நிி தண்ண ீதப 50 நிினொக கொய்த்து யடித்து
கொத நொத இருமயத மதன் மசர்த்து தப சுபம் தீரும்.

ழு நொதம் முதல் ன்ிபண்டு நொதம்(1 யனது) குமந்ததகளுக்கு
மகழ்யபகு ொல் கஞ்சி
சுத்தம் தசய்னப்ட்ட மகழ்யபகித ொன்கு நணி மபம் ஊதயத்து
அதபத்துக்தகொள்வும். அதபத்த யிழுதித யடிகட்டி மகழ்யபகு ொதத் தினொக
டுத்துக்தகொள்வும்.ின்ர், அப்ொித நிதநொ தீனில் தயத்து கிிக் தகொண்மடகொய்ச்சி
கஞ்சிப்தம் யரும்தொழுது சிிது உப்பு, சிிது சர்க்கதப (ொட்டு சர்க்கதப (அ) தயல்ம்)
மசர்த்து இக்கவும்.

சத்து நொவுக் கஞ்சி
மததயனொதய :1.

மகழ்யபகு

2.

மசொம்

3.

நக்கொச்மசொம்

4.

மகொதுதந

5.

தகக்குத்தல் அரிசி

6.

யபகரிசி

7.

திதணனரிசி

8.

கம்பு

9.

சொதந அரிசி

10.

கடத ருப்பு

11.

ச்தச னறு

12.

ிக்கடத

13.

உதடத்த கடத

14.

ொர்ி

15.

முந்திரி

16.

ொதொம்

17.

சுக்கு

சந அவு

3/4 ங்கு

1/4 ங்கு

தசய்முத:மநற்கூரின தொருட்கில் சுக்கு தயிப நற் தொருட்கத ல்ொம்
தித்தினொக நிதநொ தீனில் இம் யறுப்ொக யறுத்துக் தகொள்வும். சுக்கித மநல் மதொல்
ீ க்கி சுத்தி தசய்னவும். ின்ர் அதத்து சபக்குகதமம் ஒன்ொக அதபத்து டுத்துக்
தகொள்வும்.
கஞ்சி தனொரிக்கும் முத:ொத்திபத்தில் 1/2 டம்ர் தண்ண ீர் டுத்துக் தகொதிக்க தயக்க மயண்டும். நற்தொரு
ொத்திபத்தில் 1 கபண்டி (20 கிபொம்) சத்துநொயித சிிது தண்ண ீர் யிட்டு கட்டி இல்ொநல்
ன்ொக கதபத்து தகொள்வும் .தகொதிக்கின் தண்ண ீரில் கதபத்த நொயித

யிட்டு

கிிக்தகொண்மட யந்து, தகட்டி ஆதும் அதில் 1 டம்ர் சும்ப்ொித கந்து,
சுதயக்மகற் சர்க்கதப (ொட்டுச் சர்க்கதப) நற்றும் 1 சிட்டிதக உப்பு மசர்த்து ன்கு கிி
இக்கவும்.

