
நிலவேம்பு கஷாயம்/குடிநீர் 
வேரஸ் காய்ச்சல்கவை ேிரட்டும் நிலவேம்புக் கஷாயத்தின் மகத்துேம் 

 

டெங்கு, சிக்குன் குன்யா, பன்றி காய்ச்சல், பறவை காய்ச்சல் எனப் புதுப்புது வைரஸ் 
காய்ச்சல் ைவககள் டபருகிைரும் காலம் இது. அைற்வறக் கட்டுப்படுத்தும் 
ைரீியமிக்க மருந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு மமலாகத் தமிழகத்தில் பயன்பாட்டில் 
இருந்துைருைவதப் பலரும் அறியைில்வல. 

சளி, இருமலுக்கு மிளகு - சுக்கு கஷாயம், காய்ச்சலுக்கு நிலமைம்புென் 
மைப்பங்டகாழுந்து கலந்த கஷாயம், ையிற்று ைலிக்குச் சீரக - ஓம கஷாயம் என 
இயற்வக மருந்துகள் ஆட்சி டசலுத்திய காலம் மருைி, ‘கஷாயம்’ என்ற ைார்த்வத 
இன்வறக்கு ைரலாறாகிைிட்ெது. நிலமைம்புக் குடிநீர், கபசுரக் குடிநீர், பித்தசுரக் குடிநீர், 
ஆொடதாவெக் குடிநீர், சிறுபவீளக் குடிநீர் எனப் பல்மைறு ைவகயான குடிநீர் 
ைவககள் சித்த மருத்துைத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன. நாளுக்கு நாள் புதுப்புது மநாய்கள் 
ைரீியம் டபற்றுைரும் நிவலயில், மவறந்த கஷாய (குடிநீர்) கலாச்சாரத்வதப் 
புதுப்பிக்க மைண்டிய அைசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

காய்ச்சல் குடிநீர் 

சூழ்நிவல தங்களுக்குச் சாதகமாக அவமந்தவுென், ைரிந்து கட்டிக்டகாண்டு ைரும் 
டெங்கு, சிக்குன் குன்யா, பன்றிக்காய்ச்சல் மபான்ற காய்ச்சல் அரக்கர்கவளக் 
கட்டுப்படுத்தவும், அழிக்கவும் ைழிமுவறகவளக் கண்ெறிய மைண்டிய கட்ொயத்தில் 
இருக்கிறது இன்வறய மருத்துைச் சமூகம். நம் நாட்டில் `நைனீ ைிஞ்ஞானம்’ 
அறிமுகமாகாத ஆதிகாலத்திமலமய, எழுத்தாணிடகாண்டு ஓவலச்சுைடிகளில் 
மருத்துை முவறகவளப் டபாறித்துவைத்த சித்தர்களின் ஞானம் ஓங்கி இருந்தது. 
மருத்துை உலகுக்குச் சித்தர்கள் அறிமுகப்படுத்திய நிலமைம்புக் குடிநீர், அவனத்து 
ைவகயான காய்ச்சல்கவளயும் தீர்க்கைல்லது. 

என்னவேல்லாம் இருக்கிறது? 

நிலமைம்புக் குடிநீரில், நிலமைம்புென் டைட்டிமைர், ைிலாமிச்வசமைர், சந்தனத்தூள், 
மபய்ப்புெல், மகாவரக்கிழங்கு, சுக்கு, மிளகு, பற்பொகம் மபான்ற ஒன்பது ைவகயான 
மூலிவககளுென் மமலும் இம் மருந்தின் ைரீியத்வத அதிகரிக்க டநல்லி, கடுக்காய், 
கடுகுமராகினி, அரத்வத, ஆொடதாவெ, மாைிலங்கபட்வெ, மஞ்சள், மைம்பு, சீந்தில் 
டகாடி மபான்ற கலவை அெங்கியுள்ளது. 

 



 

குடிநீர் தயாரிப்பு முவற 

இரண்டு மதக்கரண்டி நிலமைம்புத் தூள் கலவையுென் (4-8gm) இரண்டு ெம்ளர் நீர் 
(200ml) மசர்த்து, நன்றாகக் டகாதிக்கவைத்து அவர ெம்ளராக (50-30ml) ைற்றியவுென், 
கசவெ ைடிகட்டிைிட்டு அருந்த மைண்டும். அவனத்து ைவகயான காய்ச்சல்களும் 
நீங்கும். காய்ச்சல் நீங்கிய பின் ஏற்படும் உெல் ைலி மற்றும் உெல் மசார்வு 
மபான்றவையும் அகலும். மருத்துைரின் ஆமலாசவனப்படி நீரிழிவு மநாயாளிகளும் 
நிலமைம்புக் குடிநீவர அருந்தலாம். தினமும் இரண்டு (அ) மூன்று மைவள பருகலாம்.  
கஷாயம் தயாரித்து மூன்று மணி மநரத்துக்குள் அருந்துைது சிறப்பு. 

நீர் ேடிே மருந்து 

நீர் ைடிை மருந்து திசுக்களால் எளிதாக உறிஞ்சப்பட்டு, ைிவரைாகப் பலன் தரும் 
என்பது ஆராய்ந்து அறியப்பட்ெ உண்வம. அந்த ைவகயில், நீர் ைடிைில் 
ைழங்கப்படும் நிலமைம்புக் குடிநீர், ைிவரைில் காய்ச்சலின் தீைிரத்வதக் குவறக்கும் 
ைல்லவமடகாண்ெது. பழவமயான கஷாயத்தின் மகிவமவய மறந்துைிட்டு, கசப்பான 
உெல்நிவலயுென் அவலந்துடகாண்டிருக்கும் நாம், ஓர் அற்புதமான மருந்வதயும் 
மருந்து ைடிைத்வதயும் நம் அணுக்களுக்கு மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த மைண்டியது 
அைசியம். 

வசயல்படும் முவற  

காய்ச்சல் காரணமாக மந்தமவெந்த பசித் தீவயத் தூண்ெவும், மசார்ைவெந்த 
மனதுக்குத் டதளிவைத் தரவும், காய்ச்சலின் உக்கிரத்வதக் குவறக்கவும் நிலமைம்பும் 
பற்பொகமும் உதவுகின்றன. டகாண்ெ நச்வச அகற்றும் டசய்வகயும், காய்ச்சவலக் 
கண்டிக்கும் குணமும், உெலில் மதங்கிய நச்சுப் டபாருட்கவள நீக்கும் சிறப்பும் 
ைாய்ந்தவை. பித்தம் அகற்றும் டசய்வக டகாண்ெ ைிலாமிச்வச மைர், 
அதிகரித்திருக்கும் பித்தத்துக்கு ஆறுதல் தரும். சந்தனமும் மகாவரக் கிழங்கும் 
ைியர்வைவயப் டபருக்கி, காய்ச்சவலத் தணித்து, உெவலத் மதற்றி உரமாக்கும் 
மகிவம டகாண்ெவை. ைியர்வைவயப் டபருக்கி உெல் டைப்பத்வத ைிவரைாகத் 
தணிக்கும் தன்வம டகாண்ெது டைட்டிமைர். கசப்புச் சுவை டகாண்ெ மபய்ப்புெல், 
காய்ச்சலின் தீைிரத்வதக் குவறக்கும், மமலும் இதில் மசர்க்கப்பட்டுள்ள மற்ற 
மூலிவககள் உெலின் மநாய் எதிர்ப்பு சக்திவய அதிகரிக்கும், டமாத்தத்தில், 
நிலமைம்புக் குடிநீர் காய்ச்சவலக் குவறக்கும் மாமருந்து. 
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