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«Тибби Мансурї» - асари гаронбањои
Абубакр Муњаммад Закариёи Розї
Абубакр
Муњаммад
ибни
Закариёи
Розї
аз
мутафаккирони машњури форсу тољик, ки дар фалсафа
њамчун саромади равиши хирадгаройї ва мубаллиѓи
љањонбинии илмї буда, дар илми тиб номбардору аз хатари
парокандагию фаромўшї эмин нигоњдорандаи он эътироф
гардидааст. Ба хизматњои ў дар пешрафти илму фарњанги
башарият аз љониби муњаќќиќони гуногун бањои арзанда дода
шудааст ва муаррихи маъруф Љорљ Сартон нимаи дуюми
садаи сеюми њиљрии ќамариро њамчун «асри Муњаммад
Закариёи Розї» номгузорї намудааст. Чунин арзёбиро Розї
тавассути осори гаронбањояш дар фалсафа, илмњои тиб,
физика, химия ва ѓайра мушарраф гардидааст. Ному насаби
ин марди хирадманд берун аз сарзамини аљдодияш дар шакли
тањрифшудаи Абубатер Разес (Abubater Razes) тавассути
тарљумаи осораш маълуму маъруф гашта буд. Номгўи осори
Розї тибќи маълумоти худаш ва дигар сарчашмањо тахминан
200 адад дониста шуда, соњањои гуногуни илмро дарбар
мегиранд. Донишманд ва ховаршиноси утришї Паул Кравс
(1904-1944) соли 1936 асаре зери унвони «Рисолатун фи
фењристи кутуби Муњаммад ибн Закария Ар-Розї ли Аби арРайњан ал-Берунї» («Рисолаи Абу Райњони Берунї оиди
фењристи китобњои Муњаммад Закариёи Розї») ба табъ
расонидааст. Бино ба маълумоти Абурайњони Берунї (9731048) Муњаммад Закариёи Розї 184 китоб дар мавзўъњои
гуногун таълиф намудааст. Аз љумла доир ба тиб-56,
табииёт-33, мантиќ-7, риёзиёт ва нуљум-10, фалсафа-17,
метафизика (мовароут-табиѓа)-6, илоњиёт-14, химия-22,
илмњои гуногун-10.
Лозим ба ёдоварист, ки аксари асарњои Розї ба
масъалањои илми тиб бахшида шудаанд, ки ба ў шўњрати
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љањонї овардаанд. Дар ин радиф зикри китобњои ў «Њовї»,
«Тибби Мансурї», «Тибби фуќаро», «Шакк бар Љолинус» ва
ѓайра, муњим ба назар мерасад, зеро дар онњо Розї дар
баробари таќвияти асосњои назариявии илми тиб, инчунин,
љанбаи амалии онро инкишоф додаст. Дар ин хусус М.
Наљмободї мавќеи Розиро дар пешрафти илми тиб чунин
арзёбї намудааст: «Розї, таќрибан, аввалин табибест, ки
худро аз ќайди бисёре аз аќоиди ду устод – Буќроту Љолинус
рањо намуда ва аз муаллимини худ људо шудааст, бад-ин
маънї, он чи ки дар озмоиш сањењ ба назар мерасида,
интихоб ва он чи дар амал носавоб буда, рад намудааст»1.
Дар баробари асари «Алљомеъ-ул-њозир ли саноат-иттиб» ё «Њовї», њамчунин китоби «Тибби Мансурї» аз
таълифоти арзишманди Розї дар соњаи илми тиб ба шумор
меравад. Баёни матолиби пизишкї дар ин асар аз усули
фалсафии матрањнамудаи мутафаккир гувоњї медињад.
Маншаи чунин тамоюлот аз муњаббати беандозаи ў ба
фалсафаи юнонї буд, ки дар ќаринаи он «њар як пизишки
юнонї дар айни илтифот ба масоили пизишкї гўшаи чашме
низ ба масоили фалсафї дошт». Ин алоќамандиро дар
таълимоти тиббияш Розї пеш аз њама дар заминаи
фарогирии мактаби Буќроту Љолинус ташаккул дода буд, ки
худи онњо низ тибќи гузориши муаррихон дар баробари
пештози илми тиб буданашон, инчунин дар бањсњои фалсафї
шеваи нотакрор доштанд. Минбаъд чунин алоќамандии
фалсафа ва тибро мутафаккирони мо дар мавриди омўзиши
он аз манбаъњои юнонї ва интиќол ба ќаринаи
фарњангияшон нигоњ доштанд. Вале Розї дар ин маврид њам
таќлиди мањзро раво надонист ва дар баробари зинда
кардани мероси мазкур соњиби андешаи ба худ хос
буданашро нишон дод.
Ба андешаи Розї аз роњи шинохти колбаду физиологияи
инсон метавон инчунин ба дарки вижагињои ахлоќї ва
љамъиятии ў ворид шуд. Масалан, ў нишонањои файласуф
1

. Закариёи Розї. Мунтахаби осор. –Душанбе, «Адиб», 1989. –с.14
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буданро чунин баён мекунад: «Ќомате устувор, миёна дар
лоѓарї ва чоќї дорад. Ранги пўсти сафед дорад, ки гароянда
ба сурхї аст. Дорои мўйњое аст, ки дар камї ва фаровонию
лахтї ва печдор будану сиёњї ва сурхи миёна мебошад. Вай
дорои кафи дасте аст, ки њамвор миёни ангуштонаш боз аст
ва дорои пешонии бузургу чашмони мешиву намнок
мебошад, ки гўё њамвора хандаю шодї дар нигоњаш ба њам
омехта шудаанд». Чунин равиши табиатгароёна дар мавриди
маънидоди падидањои ахлоќию љамъиятї ва инсоншиносї
минбаъд дар улуми љамъиятии форсу тољик ва кишварњои
ѓарбї мавќеи барљаста пайдо намуд. Лозим ба таъкид аст, ки
чунин дидгоњи табиатгароёнаи тибби Муњаммад Закариёи
Розї бо тамоюли хирадгароёнаю таљрибавии афкори
фалсафии ў њамоњангї ва алоќамандии зиёд дошт. Инчунин,
дар таълимоти ахлоќияш зарурияти канорагирї, фосила
љустанро аз майлу хоњиши афзалияти беандоза ба эњсосоту
ангезањои дигари ѓаризавиро пайваста таъкид менамояд. Аз
ин рў, ў таљрибаро авлотар медонист, ў аз љумлаи он
пизишконест, ки тарзи ќабули беморонро дар бемористон
яке аз аввалинњо шуда ба роњ монда буд. Дар бемористони
шањри Рай аввал беморро шогирди шогирдони вай муоина
менамуд, агар дар муоина душворї пеш меомад, ба шогирди
аслии Розї мурољиат менамуданд. Агар дар муоинаи бемор
боз мушкилї пеш меомад, пас ба худи Розї мурољиат
менамуданд.
Чунин тамоюли андешаи мутафаккир аз њама бештар
дар бандубасти бахшњои яке аз китобњои арзишманди ў
«Тибби Мансурї» равшан мушоњида мешавад. Аз ин рў,
китоберо, ки хонанда айни замон дар даст дорад, аз љониби
машњуртарин пизишки замони шоњигарии Сомониён
Муњаммад Закариёи Розї эљод ва ба машњуртарин шоњи
Сомониён Абумансури Сомонї бахшида шудааст. Мо, имрўз
хушбахттарин ворисонем, ки пас аз 1200 сол, яъне пас аз 12
аср ин асари бењамтои ниёгон, ки асрњо дар хазинаи шоњон
њамчун як ганљи бебањо нигоњ дошта мешуд, бо забони
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модарии худ - тољикї мехонем ва аз ин осори фарњанги
тиббї ва таърихии худ бањра мебарем.
Аввалин саволе, ки дар пеши назари мутахассисон доир ба
ин китоб пайдо мешавад, он аст, ки оё ин асарро муаллиф барои
шоњ навиштааст ё баръакс китоби таълифшудаашро гирифта
тўњфа кардааст? Љавоб ба ин савол хеле муњим аст, чунки танњо
љавоби дуруст метавонад моњияти њар мавзўъ ё масъалањои
тиббию табобатии дар ин осор дохил кардаро ба осонї бо
кушодани як занљири дарози печ дар печ нишон дихад.
Чунин, масъаларо инчунин боз мо барои он дар
муќаддимаи тољикии «Тибби Мансурї» дохил намудем, ки
дар ягон тарљума ва ё чопи ин китоб муњаќќиќони таърихи
тиб ё хонандањои одї нагузошта буданд, ки дар тули 12 аср
шумораи онњо дар Шарќ ва Ѓарб эњтимол ба чанд њазор
мерасад. Дигар масъалаи мушкили исботи мансубияти он ба
шоњон ё дарбориён аз мавзўи баррасии проблемањои тиббие
маншаъ мегирад, ки зимни онњо дар чигунагии пешгирию
табобати беморињо ё андешаи тадбирњо марбут ба њифзи
саломатї, бо такя аз таљрибаи кўшиши ба таври дастрас
пешнињод намудани матлабро ба харљ медињад.
Аз диди мазкур мутолиаи ин асар, ки бо забони хеле
дастрас ва зикри мисолу тавсияњои рўзмарраи њаётї таълиф
шудааст, аз бисёр љињат дарёфти љавоби саволњои боло ба
хонанда маълумоти равшану возењ пешкаш менамояд. Яъне
мухотаби ин асар на танњо табибони њирфавї, балки доираи
васеи хонандагоне аст, ки ниёзи амиќ дар умури њамешагии
фурў рафтан ба умќи масъалањои тиббиро доранд. Барои
ањли дарбор дарки матлаби китоб хеле осон аст, зеро
муаллиф кўшидааст дар мавриди интихоби мавзўъ њам
шеваи баён ва њам барои хонанда мушкилї эљод нашавад.
Розї чунин њолатро наѓз мефањмид ва саъй кардааст, китоб
на чандон бузург, вале мазмунан тамоми пањлуњои илми
тиббро фаро гирифта бошад.
Муаллиф дар ин китоб тамоми масъалаи тибби амалї ва
назариявиро ба 10 гурўњи хурду бузург бандубаст намуда,
муњтавои онњоро хеле дастрасу оммафањм баён менамояд. Аз
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љињати њаљм ин ќисмњо (гуфтор) гуногунанд. Гуфтори аввал
дар 27 боб ба баёни масъалањои ќиёфа, анатомияи узувњо,
сохтори устухони сару гардан, узвњои љинсї ва ѓайра
бахшида шудааст.
Гуфтори дуюм мизољшиносї, сеюм моњият ва таъсири
доруњо ва ѓизоњо, чорум нигоњдории тандурустї, панљум
ороиш ва пероиш, шашум тадбирњо оид ба рафтору
чорабинии дуруст дар њолати гармову сармо, нигоњубини
дасту по ва руй, бинї, чашм, табобат ва ёрии таъљилї ба
шахсони мубталои ин вазъ, омодагии љисмї барои сафар,
пешгирии захми саворагї, захми пойафзол, тасфияи обњои
ифлос, солимдории лашкар, дарёгардї ва ѓайра мебошанд.
Бахши њафтум марбути масоили шикастабандї, дармони
захмњо, берун баровардани чирк, бељошавии устухон,
баромадагињо, боди сурх, сўхтан, хунрезї, њиљомат,
пешгирии хунрезии захмњо ва раг задан аст. Гуфтори њаштум
дар 55 бахш дар бораи муолиљаи зањри мор аз газидан ва
дигар њашароти зањролуд ё саги девона, зањролудшавї аз
растанињои зањролуд ва ѓайра маълумот медињад.
Гуфтори нуњум иборат аз 95 бахш дар бораи дарди сар,
дарди нимисар, саргича, сарсом (минингит), сакта, хоболудї,
фалаљ, карахтї, ларзиш, фаромўшї (нервология), зуком,
беморињои чашм, садои гўш, сангинии гулин, хунрезї аз
бинї, бўйи дањону бинї, хунравии шикам, шикамравї,
зардии пўст, баромадани рўда, захми зањдон ва узвњои
мардона, бемории лоѓура (троибалебин), филпої, доруњои
ислоњавас ва зидди лангї тавсияњои љолиб медињад.
Гуфтори дањум дар 34 бахш доир ба табњои гуногун, аз
љумла таби як рўз дар миён, таби бемории сил бо њарорату
балѓам, таби 3 рўз дар миён, таби њаррўза, табњои якљоя бо
гармову сармо, шинохти нишонањои ташхис ба мисли набз,
пешоб, пасмондањо, араќи бадан ва ѓайра иттилоъ медињад.
Дар «Тибби Мансурї» бори аввал њакими бузург доир
ба ёрии тиббї ба љабрдидагони њолатњои фавќуллода
(гармову сармои сахт) сухан меронад. Розї дар бораи
лашкаргоњ ва истгоњњои латтагї, яъне шакли аввалини
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хаймањои латтагї, доир ба берун овардани тири пайкон аз
захм маълумоти даќиќ медињад.
Гиёњдармонї ва ѓизодармонї усулу воситањои асосии
муолиљавии Закариёи Розї ба шумор мераванд. Он замон бо
ташаббуси Муњаммад Закариёи Розї бори аввал бо усули
синтетикї ё химиявї њосил кардани доруњо ба миён омаданд.
Аввалин доруи синтетикие, ки Закариёи Розї истењсол кард,
ин доруи «сулема» буд, ки онро кимиёшинос ва табиби
машњур аз пайвастагињои симобї њосил карда буд.
Бояд ќайд намуд, ки бо маќсади муолиља, пешгирї ё
табобати ин ё он беморї дар «Тибби Мансурї» ќариб дар
њама њолат доруњо ё ѓизоњои парњезї таъкид гардидаанд.
Дар бахшњои «Тибби Мансурї» доир ба хосиятњои шифої,
инчунин зиёну зарари доруњо маълумоти муфассал дода
намешавад, чуноне ки дар «ал-Ќонун» ё «Сайдана»-и
Абурайњони Берунї мебинем. Розї дар «Тибби Мансурї»
аксаран давоњоеро дохил кардааст, ки камзиён ва дар муњити
хона ё дарбор истифода бурдани онњо ё ќисман ё тамоман бе
зиён буданд.
Яке аз проблемањое, ки дар ин китоб Розї барои
дарбориён хеле эњтиёткорона њидоят кардааст, масъалаи
ќиёфашиносї мебошад. Ин проблема ба мисли оташи зери
хокистар хатарнок буд, чунки ќисме аз дарбориёни ќиёфаашон
ба шоњ ё вазир шабењ бо сабаби номаълум метавонистанд
мушкилие барои ањли дарбор ба миён оранд.
Дигар масъалае, ки ба олами ислом ё дарбориён писанд
набуд, ин масъалањои сексологї ё ин ки љимоъ мебошад.
Розї доир ба ин масъала назар ба Ибни Сино ва дигар
мутафаккирони
олами
ислом
пурратару
васеътар
навиштааст. Аз эњтимол дур нест, ки чунин чорабинии
Абубакр Муњаммад Закариёи Розї доир ба ин масъалаи
њаримона вобаста ба он аст, ки насли шоњон аз назари
наслию авлодї, генетикї рафта-рафта рў ба харобии наслї ё
авлодї гирифтор нашавад.
Њамин тавр, бо назардошти муњтавои рангинаш «Тибби
Мансурї» яке аз аввалин китобњое, буд, ки олами Ѓарб онро
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соли 1481 њамчун китоби дарсї дар донишгоњњои тиббии
Аврупо интихоб кард. Бо ин маќсад Љерард Кремонкї онро
ба забони лотинї бо номи «Lider Almansoris» тарљума намуд
ва ин тарљумаи лотинї пайи њам соли 1484, 1492, 1493, 1498,
1501, 1510, 1519 (Венетсияи Италия) соли 1533, 1544 (Базел)
ва боз соли 1684 ба нашр расидааст. Њамин тавр, ин асари
бењамтои Шарќ то аввали асри 17 њамчун китоби дарсї
хизмат кардааст. Ў аввалин маротиба дар тибби амалї
амалияи эмгузарониро љорї намуд ва дар асри ХVIII олими
англис Љейнер пас аз мутолиаи нашри англисии «Обила ва
сурхакон» (ал-Љадри ва-л-њасба) ин амалияро дар Аврупо
барои рањоии мардум аз вабоњои шадид ривољ дод. Ин аст
сањми бењамтои олими бузурги тиб ва файласуфи Шарќ дар
пешрафт ва тамаддуни тољикону љањониён.
Китоби «Тибби Мансурї» ба забони тољикї бори аввал
бахшида ба таљлили 1150-солагии зодрўзи олим ва мутафаккир
Закариёи Розї, ки ба фењристи санањои таърихии ЮНЕСКО
дар солњои 2016-2017 ворид карда шуд ва он бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз моњи июли соли 2016 ба
тасвиб расонида шуд, ба нашр мерасад. Дар тањия ва ба нашр
омода намудани он сањми кормандони илмии шуъбањои
таърихи фалсафа, Маркази «Синошиносї», таърих ва
фалсафаи дин ва ходимони алоњидаи дигари Институти
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.М.
Бањоваддинови Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон зиёд
аст. Бинобар њамин, бо назардошти он ки нашри асари мазкур
бори аввал ба забони тољикї сурат мегирад, институт барои
ќабули пешнињоди фикру мулоњизањои хонандагон бањри
мукаммалтар кардани он сипосгузорї менамояд.
А. Н. Муњаммад,
доктори илмњои сиёсї, профессор
Юсуфшоњ Нуралиев,
доктори илмњои тиб, профессор
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БА НОМИ ХУДОВАНДИ БАХШАНДА,
БАХШОЯНДА
Њеч хушбахтие љуз ба дасти Худо нест, пас бар ў такя
кардам ва корамро бад-ў вогузоридам.
Аммо баъд, шоиста аст њар одамї хиради худро дар њар
њунарњое, ки андаке з-он медонад, парвариш дињад, ки дар
њангоми ниёз ва бархўрд бо он з-он суд бибарад, чу одамї аз
њеч њунаре, ки ниёзманди он аст, бе ниёз намебошад. Бар ўст,
ки њарчи барои устувории тан ва чигунагии нигоњдорї ва
пойидани он ниёз аст, хуб бишиносад. Ин донише аст бас
печида ва даќиќ, ки барои паймудани роњаш ниёз ба фањми
дурахшон ва тезњушї бисёр аст ва низ донишњое, ки дар ин
ормон вайро кумак мекунад, бояд бишносад. Њунаре, ки роњаш
пойидан ва устувор нигоњ доштани тан аст пизишкї номида
мешавад ва он ду бахш аст: нахуст донише, ки дар бораи шеваи
дуруст нигоњ доштани тан дар тандурустї ва чигуна пойдор
мондани бењдошт, дар он сухан мегўяд ва дигар равишњое, ки
тани беморро ба суи тандурустї роњнамун мекунад.
Бар одамї боиста аст, ки ба ин дониш ва шинохти роњи
дурусти пойидани тани хеш дар њолати тандурустї ва беморї
таваљљуњ намояд ва дар он корозмуда шавад ва худро водор
ба арзишгузорї ба он кунад, ки дар њангоми ниёз з-он суд
бибарад, чунки намедонад, ин ниёз кай ва дар куљо ба суроѓи
ў меояд ва чун наметавонад дар њар њангом ва дар њар замон
ва дар њар љо ва њар сарзамин худро ба пизишке барои дармон
нишон дињад. Агар одамї дониши пизишкиро надонад ва
нашиносад ва надонад чи гуна бемориро, ки ба он дучор шуда
дармон намояд ва пизишкеро наёбад то дармони ўро зери
назар бигирад, сарнавишти бемор ба сўи марг рафтан аст ва ё
ба сўи куњна шудани беморї ва мондагор шудани он ки
бењбуд намеёбад. Пас одамї бояд бар гирифтани донише, ки
тандурустї ва саломатиро ба даст меоварад ва бемориро аз ў
дур месозад, озманд (њарис) бошад.
Дар ин китоб ман куллиёте, чашмањое ва гўшањое аз
њунари пизишкї овардам, ки баргирифтам аз китобњои
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Буќрот ва Љолинус ва Армосус ва онон, ки дар паи онњо аз
пешиниён ва файласуфони пизишк ва пас аз онњо омадаанд,
яъне касоне ки дар бораи пизишкї ва огоњињои он сухан
гуфтаанд њамчун Пулис (Пулус; Фулус) ва Ањрун (Ањрон) ва
Њунайн пури Исњоќ ва Яњё пури Мосавайњ ва дигарон, ки
гуфтањои эшонро бисёр ба резабинї ва кутоњнависї ва диќќат
аз миёни матни навиштањояшон људо сохтам ва ин китобамро
дар дањ гуфтор ќарор додам ва њар гуфторро ба бахшњое бо
њуруфи (абљад) нишонагузорї кардам, ки маротиби он ба
гунаест, ки ба осонї дастрасї ба њар матлабе имкон дорад.
Ва аз Худованди бузург ёрї ва пирўзї мехоњам, то
битавонам ризояташро фароњам созам, то маро ба худаш
наздик намояд.
РЕЗГУФТОРЊОИ ДАЊГОНА
Гуфтори нахуст: пешдаромади пизишкї ва шинохти
рехту ќиёфаи андомњо.
Гуфтори дуюм: шинохти омезаи (мизољи) тан ва
омехтагињои (хилти) чирашуда бар тан ва нишонањои кўтоњ
ва гирдомада аз чењрашиносї, ки дар роњи дониши
рехтшиносї корбурд доштааст.
Гуфтори сеюм: вижагї ва арзиши хўрокињо ва доруњо.
Гуфтори чорум: нигоњдошти тандурустї.
Гуфтори панљум: ороиш ва пероиш.
Гуфтори шашум: равиши дурусти љањонгардї ва
гардишгарї.
Гуфтори њафтум: куллиёте дар њунари шикастабандї ва
боз кардани сари думалњо ва бењбудии захмњо.
Гуфтори њаштум: зањрњо ва газидагии њашарот.
Гуфтори нуњум: беморињое, ки сар то по дар тан падид
меояд.
Гуфтори дањум: табњо ва паёмадњои пас аз он ва он чи,
ки ба шинохташ барои бењтар дармон кардани таб ниёз аст.
Гуфтори нахуст бисту њафт бахш аст
Куллиёте, ки ниёз аст то дар оѓози гуфтор оварда шавад:
морфулужии (шаклшиносии) андомњо ва вижагињояшон;
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устухоншиносї; моњичашиносї; асаб; рагњо (сиёњрагњо);
сурхрагњо;
маѓзшиносї;
чашмшиносї,
гўшшиносї;
бинишиносї; симохшиносї; забоншиносї; гулўшиносї; сина
ва шушшиносї; дилшиносї; марї ва меъдашиносї;
рўдашиносї; љигаршиносї; сипурзшиносї (тињол); кисаи
зардобшиносї; кулия (гурда) шиносї; масона (пешобдон)
шиносї ва ёд кардани куллиёте аз судмандињои дастгоњи
гувориш; пардањо ва ниёми шикамшиносї; хоя ва
наринашиносї; пистоншиносї ва зањдоншиносї.
Гуфтори дуюм панљоњу њафт бахш дорад.
Куллиёте дар шинохти омезањо (мизољ), нишонањои тани
њамоњанг (муътадил); нишонањои омезаи гарм; нишонањои
омезаи сард; нишонањои омезаи тар; нишонањои омезаи
хушк; нишонањои омезаи гарму хушк; нишонањои омезаи
сарду тар; нишонањои омезаи маѓз; нишонањои омезаи дил;
шинохти омезаи шикамба (меъда); шинохти омезаи хояњо ва
ёдкарди пайвастњо ва гўшањое, ки дар шинохти омезањо
метавон з-он ёрї гирифт. Ёдоварии нишонањои кўчак, ки бо
дигар нишонањо дар бархе аз њолатњо барои шинохти
омезањои омехташуда метавон з-он кумак гирифт,
нишонањои сустии пай (асаб); омезаи андомњо ва
омехтагињои он (хилт); шинохти анбоштагї (имтилоъ);
шинохти омехтагии бартар дар нишонањои чирагии зардоб
(сафро); нишонањои чирагии талхоб (савдо); нишонањои
чирагии балѓам; нишонањои мўй; нишонањои ранг (пўст);
нишонањои чашм; нишонањои абрў; нишонањои бинї;
нишонањои пешонї; нишонањои лабу дањон ва дандон;
нишонањои рўй ва симо; нишонањои гўш; нишонањои сухан
гуфтан ва овоз; нишонањои гўшт (моњича); нишонањои
ханда; нишонањои љунбиш; нишонањои гардан; нишонањои
шикам; нишонањои пушт; нишонањои шона; нишонањои
бозу; нишонањои кафи даст; нишонањои тињигоњу ланбар
(сурин) ва соќ ва кафи по; нишонањои по ва гомњо;
нишонањои диловарї; нишонањои тарс; нишонањои касе, ки
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хушфањм ва нармхў аст; нишонањои файласуф; нишонањои
дуруштхўї; нишонањои талхрўї (бадахлоќї); нишонањои
њавасронї; нишонањои ахлоќи занона ва хўи ахтагон ва
куллиёте барои ташхис (ташхиси беморї) ва барасии он.
Гуфтори сеюм бисту чањор бахш аст.
Куллиёте, ки аз роњи он метавон ба арзиши хўрок ва
дору пай бурд. Арзиши хўрок ва дору, арзиши донањои роиљ,
ки метавон аз онњо нон пухт; дар он чи аз гандум ва љав бар
мегиранд; арзиши об; арзиши шароб; арзиши нўшобањое, ки
мастизо нестанд; арзиши гўшт; арзиши хўроки андомњои
љонварон (чањорпоён); арзиши хўрокињои сохта ва
пардохташуда; ширинињо; арзиши тухми мурѓ; арзиши сари
шир; мост; кара (маска); панир; оби панир; мости чакида;
тарф (мусл, оби панири сифтшуда); ќараќурут; шири
турушшуда (рахбин); шири чарбигирифта (махиз) ва равѓан;
арзиши моњї; арзиши туршиљот ва дегафзор (тавобил);
чошнињо (абозир); арзиши сабзиљот ва он чи з-он дар
пухтани хўрок ба кор меравад ва арзиши обкома (комих) ва
туршиљот (равосил – равосир) ва филфил ва чошнї (сибоѓ);
арзиши мевањо; сабзии хўрданї; хушбўкунандањо; равѓан;
пўшок; боду насим; шањрњо; мураббоњо (парварондани
хўрок); доруњое, ки корбурди бисёр доранд.
Гуфтори чањорум сиву як бахш аст
Ёдоварии куллиёте дар бораи бењдошт ва нигоњдошти
тандурустї; андозаи љунбиш ва варзиш; равиш ва гоњи
анљоми он; андозаи хоб, гоњи он (ваќти хоб), судмандињо ва
зиёнњои он; корбурди дурусти хўрок; равиши корбурди
дурусти нўшиданињо; пок кардани тан аз пасмондањо;
баргузидани нишастангоњњо ва зистангоњњо; њушдор барои
рухдодњои бад, пеш аз нерўманд шудан ва пойдор гаштани
онњо; андўњу равонпарешї; хўйњо; он чи зиёни хўрокињои
носозгорро дур месозад; он чи аз зиёни шароб љилавгирї
мекунад; он чи љонишини шароби ангур мешавад; хунгирї
ва зиёнњои он ва равиши корбурди он; судмандињо ва
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зиёнњои тињисозии тан ва корбурди онњо; боло овардан
(ќай); судмандї ва зиёни наздикї кардан (њамбистарї);
судмандї ва зиёни обтанї (гармоба гирифтан); шакл ва
ранги як тани тандуруст; судмандињои мисвок задан;
нигоњдории дандонњо; нигоњдории чашм; нигоњдории
шунавої; беморињои шикамба; вабо ва роњи поидани он;
равиши нигоњдории тан дар гоњњои гуногун; равиши
нигоњдошти зани бордор ва рўён (љанин); равиши осонзої;
равиши нигоњдории занон пас аз зоймон; равиши парвариши
кўдак; гузиниши доя ва нигоњдошти ў; куллиёти дигар дар
равиши нигоњдошти одамиён ва равиши озмудани пизишк.
Гуфтори панљум њафтоду панљ бахш аст.
Ороиш; шўраи сар; резиши мўй; рўйиши мўй; нигоњдошти
мўй; резону баланд кардани он дар љойњое, ки хоста мешавад
ва дармони оѓози качалї; мўйхура; фар (печон) кардани мўй;
нарм ва лахт кардани мўй; сиёњ кардани мўй; равише барои
дертар сафед кардани мўй; сурх ва бур кардани мўй; сафед
кардани мўй; равиши тарошидан ва кам кардан ва резиш ва
љилавгирї аз рўйиши мўй; он чи мўйро хушбўй месозад; он чи
бўи нураро мезудояд; он чи аз сўзиши љои нура дар тан
љилавгирї ва љои сўхтаи онро дармон мекунад; бемории
качалии (калии) сар; сафед кардани рўй; дурахшон ва нарм ва
њамвор кардани пўст; он чи ранги пўстро сурх мекунад; он чи
ранги пўстро зард мекунад; он чи пўстро сиёњ мекунад;
моњгирифтагї; лак ва каку мак; он чи љўш ва захмро мезудояд;
љўшњои сурхи падидомада дар рўй; кабудии падидомада аз
зарба; холкўбї; он чи љои љўшњои обиларо мезудояд; хориш ва
љараб; захме, ки аз хориш падид ояд; гарї (њасф); товилњои
пўстї (ќўбо); бањаќи (лаки) сафед ва барас (песї), ки дар
мижањо падид меояд; бањаќи сиёњ; љузом; загил (салил);
рўйиши мўи мижа; шупуш падидомада дар мижањо; мўйча;
хушкии пўсти даст (љасо); барљаста шудани (берунзадагии)
чашм; сахт шудани пилакњо; бадбў шудани бинї; бадбў
шудани дањон; он чи бўи бади сир, пиёз ва тараи хўрдашударо
мекоњад; он чи бўи шаробро нињон мекунад ва онро мекоњад;
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он чи аз равон шудани бузоќи дањон дар хоб ва бедорї
љилавгирї мекунад; он чи дандонњоро дурахшон мекунад ва
сурохњоро пур мекунад; он чи аз хўрдагии (пўсидагии) дандон
љилавгирї мекунад; он чи аз афтодани дандонњои љунбон
љилавгирї мекунад; он чи кундии дандонњоро аз миён мебарад;
поксозии гўш аз љирмњо; он чи араќи зери баѓалро аз миён
мебарад; он чи аз араќи по љилавгирї мекунад; он чи бўи араќи
танро хўшбў мекунад; он чи бўи бади пешоб ва дањонро
мебарад; љилавгирї аз бадбў шудани лошаи мурда ва
гандидани он; он чи аз зуд бузург шудани хояи нављавонон ва
пистони духтаракон љилавгирї мекунад; он чи нохунњоро
баднамо ва зишт мекунад; он чи ангезаи тараки лаб, рухсора ва
пушти даст мешавад; омос ва хориши ангуштон дар поиз ва
зимистон; он чи танро шодоб мекунад; он чи танро мефарсояд;
он чи оби мардона ва рост шудани наринаро биафзояд; он чи
наринаро бузург кунад; он чи вожан (мањбал)- ро танг намояд;
он чи тарї ва лизии вожанро бибарад; он чи вожанро гарм
кунад; он чи хушии наздикї карданро биафзояд; дармони зуд
берун омадани оби мардона; дармони сустии љинсї ва коњиши
оби мардона ва сустї дар рост шудани нарина аз фузунии
наздикї; он чи дар обистанї кумак кунад; он чи аз бордорї
љилавгирї мекунад ва он чи рўёнро меандозад; он чи ба
наздикї кардани бисёр кумак мекунад; он чи кумак мекунад,
ки шароб бештар нўшида шавад; он чи мастиро зудтар
меоварад; он чи мастиро сабук кунад ва њушёриро зудтар
меоварад ва дармонї хуморї.
Гуфтори шашум нуздањ бахш аст.
Равиши дурусти гардишгарї; парњез аз гармо ва зиёни он чи
аз гармо ба гардишгарон ворид меояд; поидани зањрњо ва
пайгирии паёмадњои газидагї; фурўкашї кардани ташнагї ва
љилавгирї аз зиёни он; чигунагии гардишгарї дар сармо ва
гармои сахт ва чигуна роњ паймудан дар он; дармони
сармозадагї; бењушї аз гуруснагї; нигоњдошти дастњо ва пойњо
ва дармони њар кадом, ки табоњї дар он оѓоз шуда; яхзадагии
чашм аз сармо ва дармони он чи з-он табоњ шуда бошад; сўзиш
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ва дарди падид омада дар чашм аз сармои сахт ва боди сард;
хастагї ва сустї; омодасозии тан барои гардишгарї ва
гузиниши барномаи хўроки муносиб; он чи зиёни обњо ва
палаштињои (палидињои) онњоро дур месозад; равиши
нигоњдошти подгонњо ва урдугоњњо; равиши гардишгарї дар
дарёњо; он чи аз падид омадани шупуш љилавгирї мекунад; он
чи аз дигаргунии ранги чењра дар офтоб љилавгирї мекунад; он
чи аз тарак ва шикофи пошнаи по љилавгирї мекунад; соидагї
ва хароше, ки аз саворкорї ё чакма ё кафш падид ояд; замин
хўрдан бо сар ва зарбдидагии он.
Гуфтори њафтум бисту њафт бахш аст.
Куллиёте дар њунари шикастабандї: нарм кардани
сахтшудагињои монда дар андомњо пас аз љўш хўрдани онњо;
куллиёт ва гўшањое аз дармони захмњо ва берун овардани
чиркњо; доруњои рўёнандаи гўшт; доруњои сарбозкунандаи
думалњо; доруњои азмиёнбарандаи гўшти зиёдатї; доруњое,
ки сари захмњоро боз мекунад ва шикофтани он бо корд ниёз
набошад; ханозир (омоси гардан); саратон; думалњо; омоси
гарм; омоси шул (суст); омоси сахт; салъа (захм);
баромадагињои ѓадудї; љўшњои раванда (мурча-намл); нори
форсї (боди сурх); сўхтан аз оташ ва оби љўш ва равѓани доѓ;
доњис (аќрабак); хунрезии захм ва раг задан (фасд); њиљомат
кардан; золў(зулук); ришта (беморї); берун овардани тир ва
хасу хошок; захмњо ва шикастагии сар (шиљољ); даљолї ва
сарињамбандии даљолон.
Гуфтори њаштум панљоњу панљ бахш аст.
Куллиёте перомуни дармони зањрњо ва газиши
љондорони рез ва парњез аз онњо; неши морњо; неши каждум;
неши каждуми зард (љарор); неши ратил ва шибис (њазорпо)
ва анкабут; неши занбури вањшї ва занбури асал ва мўрчаи
пардори зањрї; неши сусмор (азоя) ва сусморак; он чи
њашарот ва газандагони рез ва дарандагонро меронад ва
онњоро мекушад; гоз гирифтани сагњое, ки њор нестанд ва
дарандагон; паланг ва одамї; гоз гирифтани саги њор; касе,
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ки гиёњи беш хўрда бошад; касе, ки ќурунус-сунбул хўрда
бошад; касе, ки зањраи бабр хўрда бошад; касе, ки зањраи
мор хўрда бошад; касе, ки зафнї (занбул-ийил) хўрда бошад;
касе, ки араќи тани чањорпоён нўшида бошад; касе, ки зуруњ
(боѓуља, кужхор) чашида бошад; касе, ки мавизаки кўњї
хўрда бошад; касе, ки тарёк хўрда бошад; касе, ки шавкарон
хўрда бошад; касе, ки решаи мењргиёњ (ябруњ) чашида
бошад; касе, ки љавзи мосил (тотура) хўрда бошад; касе, ки
банг нўшида бошад; касе, ки оби гашнизи тоза нўшида
бошад; касе, ки тухми исфарза (ќатуно) хўрда бошад; касе,
ки ќорчи зањрї (фитр ва камо) хўрда бошад; шир ки дар
шикамба бибандад; касе, ки кабоби бирёне, ки дар пўст
печидашуда бихўрад; хўрдани моњии сард; нўшидани шири
табоњшуда; касе, ки маѓзи гиёњони табоњшуда ва равѓани
табоњшуда хўрад; касе, ки ќўрбоќаи найистонњо (мурдобњо)
ва рўдхонагї бихўрад; касе, ки арнаби бањрї хўрад; касе, ки
гандбистари бад хўрад; касе, ки самѓи (широба) садоби кўњї
хўрад; касе, ки балозур хўрад; касе, ки харзањра хўрад; касе,
ки аз нўшидани унсул (пиёзи муш) зиён бинад; касе, ки аз
хўрдани тухми газна (анљира) зиён бинад; касе, ки аз
нўшидани оби сард зиён бинад; касе, ки оњак хўрад; касе, ки
мортак (мардосанг) хўрад; касе, ки љива хўрад ё дар гўшаш
бирезанд; касе, ки исфидољ (сафедоб) хўрад; касе, ки нура ва
зарних хўрад; касе, ки аз чирки оњан ё буродаи он осеб
бибинад; касе, ки зангор хўрад; касе, ки дар хўрдани зог ва
нўшодир зиёдаравї кунад; касе, ки широбаи гиёњон (ятуъ)
нўшад; касе, ки харбаќи сафед ва љабалањанг (љабри оњанг)
ва кундус ва аратнисо (бухури Марям) хўрад; касе, ки турбад
хўрад; касе, ки фарфиюн (фариюн) хўрад; касе, ки дар
хўрдани мозариюн зиёдаравї кунад; шинохти нерўи доруњои
равонкунанда ва андоза ва равиши корбурди онњо ва
намунаи як доруи таркибии равонкунанда.
Гуфтори нуњум наваду панљ бахш аст.
Сардард ва дарди гиљгоњ ё нимаи сар; саргиља; сарсом
(миненгит); сакта; хоболудагї (сибот) – зилзадагї ва хирагї;
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фалаљ; карахтї; ларзиш; лаќва; ташаннуљ; фаромўшї; саръ
(Epilepsy); кобус (бахтак); молихўлё; зуком; бемории чашм;
захмњои чашмї; сафедии падид омада дар чашм; љараби
пилки чашм ва илтињоби ќарния; хориши гўшаи чашм ва
пилк; нохунаи чашм; сурхии чашм аз зарба; ашки чашм;
коњиши дид (камбиної); омоси пилкњо; мўи баргаштаи
чашм, ки онро озор медињад; обрезиши чашм; шабкўрї;
кушодии ќарния (интишор); реши куњнае, ки дар гўшаи
чашм падид ояд; дарди падид омада дар гўш; захми падид
омада дар гўш; садои падид омада дар гўш; сангинии гўш;
кирм ва газандагони фурўрафта дар гўш; он чи дар гўш фурў
равад; хунрезї аз бинї; захмњои даруни бинї; бавосири
падид омада дар бинї; гандидан ва бўйнок шудани бинї;
дарди дандон; кашидан ва шикондани дандон; кундии
дандон ва карахтии он; барфак ва љўши дањон; лиссаи хунї
ва гандидагии он; дандоне, ки бо сармо дарднок мешавад;
афтодагии забони кўчак; ќурт додани золў; фурў рафтани
хор ва устухон ба даруни гулў; сангинии забон; овезон шудан
ва берун афтодани забон аз дањон; пайдо шудани ѓадуди зери
забон, ки ѓўк хонда шавад; омосњои падидомада дар забон;
гирифтагї ва омоси гулў; сурфа (сулфа); тангии нафас; зотул-љанб (омоси пардањои перомуни шуш); зоту-р-рия (омоси
шуш); хилти сина ва берун андохтани он; сил; хафаќон
(тапиши дил); шикамравиши хунї бо дард ва боло овардани
(ќай кардан); бадгуворишї; дардњои шикамба; саксака
(њакњака - њиккак); шикамхорагї (серинопазирї); дардњои
љигар; зардї; истисќо (сероб- ношудагї); дардњои сипурз;
ќулинљ; беиштињої; сахтии пешоб кардан; санг ва омоси
падидомада дар гурда ва пешобдон; сўзиши пешобї; хун ва
чирк дар пешоб; пешоб кардани пайваста (чака-чака); кирми
падидомада дар шикам ва нишастангоњ; баромосидани
нишастангоњ ва пизї; бавосир ва захмњо ва таракњои
нишастгоњ; банд омадани хуни моњона; равон кардани хуни
моњона; таракњои вожан; омоси падид омада дар зањдон;
захмњои зањдон; гирифтагии зањдон; бемории бордории
дурўѓин; фатќ ва ќарв дар хояњо; ниќрис ва сиётик;
гўжпуштї (кўзпуштї); ворис ё баромадагии омоси рагњои по;
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бемории поѓура; филї шудани по; сурини миёни ду рон;
дардњои падидомада дар андомњои берунии тан.
Гуфтори дањум сиву чањор бахш дорад.
Табе, ки пизишкон таби рўзона гўянд; таби диќ (сил); табе,
ки як рўз дар миён меояд пизишкон онро таби ѓаб гўянд; таби
пайваста ва хеле гарм, ки пизишкон ба он таби муњриќа ё сўзон
гўянд; таби фарогир (мутбиќа); табе, ки њар рўз навба дорад ва
балѓамї гуфта мешавад; таби рубъ, чањор рўз як бор; табњои
гуногун, ки панљ ё шаш рўз як бор меояд; табњои пайваста; табе,
ки ба њамроњаш сармо ва гармо бо њам дида мешавад; таби
ларзї, ки гармо надорад; таби бењушкунанда, ки аз бисёр раќиќ
шудани омехтагињо хилт падид меояд; таби бењушкунанда, ки
бо обакї шудани омехтагињои нарм падид меояд; табњои
бењушкунанда, ки бо омехтагии нарми фаровон њамроњ аст;
табњои падид омада аз омос; таби вабої; табњои таркибї; обла
ва тифус (Typhus) ва сурхак; он чи дар бораи барномарезии
беморињои сахт донистанашон ниёз мебошад; нишонањои хуб ва
бад; пешогоњињои хуб ва бад; шинохти замони табњо; шинохти
расидани (пухтагї) бўњрон; шинохти гуногунињое аз туњисозї,
ки дар буњрон дар паси он меояд; шинохти нишонањое, ки
намоишгари хубї ва бадї, комил ё норасо будани бўњрон
мебошад; пешоб; пайхол (пасмондањои сифт); набз; чигунагии
поидани беморињои сахт; нигоњдошти давраи наќоњат.
Инњо бахшњои омада дар гуфторњои дањгона мебошанд.
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ГУФТОРИ НАХУСТ: СУХАНОНИ КЎТОЊ, КИ НИЁЗ
АСТ ДАР ОЃОЗ ОВАРДА ШАВАД,
ПЕШДАРОМАДЕ БАР ПИЗИШКЇ
Дониши пизишкї, посдори тандурустї дар тан ва
берункунандаи беморї аз тани бемор ва баргардонандаи он
ба тандурустї аст ва он ба ду гурўњ: назарї ва корбурдї
(болинї) бахш мешавад.
Гурўњи нахуст се бахш дорад; яке шинохти фоктурњои
табиї, дуюм шинохти беморињо ва ангезањои он, сеюм
шинохти нишонањои беморї.
ОМИЛЊОИ ТАБИЇ
Омилњои табиї њафтоанд: устуќусњо (моя ва модда),
омезањо (мизољ), омехтагињо (хилт), андомњо, нерў, равон ва
коркардњо мебошад.
Устуќусњо (моя ва модда)
Аносир чањор гунаанд: оташ, ки гарм ва хушк; њаво, ки
гарм ва намур (намнок); об, ки сард ва намур; замин, ки сард
ва хушк мебошад. Ин суханро Модарюс рад кардааст ва
гуфтааст: мояњои нахустин чањор гунаанд: оташи гарм,
њавои сард, оби тар ва хоки хушк мебошад.
Њайюло ва моддаи басит (нахустин) аст. Бархе аз
пешиниён ба унвони чизи мавњум ва номављуд гузора
кардаанд, ки ин сухан нодуруст мебошад. Устуќусњо
њиссгарњои моро месозанд ва Офаридгор њамаи одамиён ва
љонваронро з-он офаридааст, чунон чи таркиботи онњо
таљзия шаванд, ба мояњои нахустини хеш бозмегарданд.
Пойдории њар чиз дар ин љањон ба ин чањор устуќус ё
аносири аввалия (моя) баста аст, ки з-он сохта мешавад ва
падид меояд. Замон ва уфуќњои чањоргона низ бар пояи он
дастабандї мешавад, пас уфуќи ховар гарму хушк, љануб
гарму тар, бохтар сарду тар ва шимол сарду хушк аст.
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Омеза (мизољ)
Омезањо нуњгонаанд: яке њамоњанг (муътадил) ва њашт
ноњамоњанганд, ки аз њамоњангї берун мебошанд, чањортои
он танњо, ки гарм, сард, тар, хушк ва чањорто таркибї, ки
гарму хушк, гарму тар, сарду хушк ва сарду таранд.
Омехтагї (хилт)
Чањорто њастанд: хун, балѓам, зардоб (сафро) ва талхоб
(савдо).
Балѓам. Бархе аз гунањои балѓам ширину гарму намур
мебошанд; гунаи дигари он намакин, ки гарму хушк аст;
дастае з-он турш, ки сарду хушканд; ва гурўње бемаза, ки
сарду намуранд; гунаи панљуми он шишаї (зуљољї), ки
сардтарин ва намуртарин гунаи балѓам мебошад, ки ба хун
табдил намешавад. Њар гуна омехтагї, ки бо боло овардан
(ќай) ё бузоќ аз дањон берун ояд ва аз сўи сар ба поин сарозер
гашта ва ё бо хилти сина аз дањон берун равад ва табиати он
бемаза бошад, ба он балѓам гўянд. Чунон чи балѓам бар
хилофи омезаи табиии худ дар дамои бисёр боло мазаеро ба
даст оварад, ин маза пайвандхўрда бо омезае аст, ки бар тан
чирагї пайдо карда мебошад ва бад-он номгузорї мешавад.
Агар дамои таъсиргузор бар балѓам ба андозаи табиї,
бошад, онро гуворидаву ширин њамчун мазаи хун мекунад.
Табиат ин гуна балѓамро ба монанди хун ба кор намегирад.
Агар дамои коргар бар балѓам аз андозаи табиї берун
бошад, бар он чира шуда ва онро гуворида ва намакин
менамояд. Агар бар он чиратар гардад, турш шуда ва чунон
чи дамои коргар бар балѓам дамои табиї бошад онро
мегуворад ва ширин њамчун мазаи хун месозад. Ин гунае аз
балѓам аст, ки табиат онро ба монанди хун ба кор мегирад.
Балѓам аз хўрокињои сард ва намур дар гувориши нахустин
дар шикамба ва њамчунин аз хўрокињое, ки дуруст гуворида
нашудаанд, падид меояд.
Табиат барои пазириши он (балѓам) њамчун рагњо ва
мўйрагњо, ки љойгоњи хун њастанд ва кисаи зардоб, ки љои
зардоб ва сипурз љои талхоб мебошад, ованде насохта аст.
Њар чи з-он ба сўи љигар ва овандњои он равад, хун мегардад
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ва њар он чи дар рўдањо бимонад ва ба сўи љигар наравад, аз
рўдањо ронда мешавад. Бо зардоб ба љињати тундї ва тезї, ки
поккунанда ва шустушўдињандаи рўдањост њамчун «бўра», ки
шустушўдињанда ва дурахшонкунанда мебошад.
Њеч гоњ балѓами ширин ва гуворо ба љињати ниёзи тан ба
он аз тан ронада намешавад, чун ба монанди хун хўроки тан
мебошад. Њамчунин балѓами табиї, ки бемаза аст, њамин
короиро дар тан дорад. Њаргиз балѓами ширин ва балѓаме,
ки ба монанди об бемаза аст, ба љињати ниёзи тан барои ба
њаракат даровардани бандњо ва намур кардани андомњо ба
вижа маѓз ба кор мераванд, то хушку табоњ нагарданд, аз тан
берун фиристода намешаванд. Вале ду гунаи дигар –
намакин ва турши он чун аз табиати одамї берунанд, танро
мешўянд ва тан аз онњо пок мегардад.
Зардоб. Бахше з-он дар љигар ва бахше дигари он дар
шикамба сохта мешавад. Намунаи падидомадаи он дар
љигар чањор гуна аст: гунаи нахуст сурх (ќирмизї); дуюм
зардобе, ки обакитар аз ќирмизї аст ва аз омехтагии об бо
ќирмизї дуруст мешавад; сеюм ба ранги зардаи тухми мурѓ,
ки ранги зарди он ба монанди ранги зардаи тухми мурѓ
мебошад, он аз гунаи нахуст (ќирмизї) сифттар (ѓализтар)
аст, будани он бад-ин њолат ба љињати аз даст рафтани оби
он мебошад; гунаи чањоруми зардоб сурхи обї (њамро) аст,
ки ба монанди хуни обакї мебошад. Ин гуна зардоб дар
асари аз даст рафтани андаке обе, ки дар зардоби гунаи
ќирмизї ва ё аз омехтагии хун њангоми зодан сохта мешавад.
Зардоби сохташуда дар шикамба се гуна аст: нахуст он
чи, ки ба љињати ранги сабзе, ки дорад ва ба монанди ранги
тара мебошад, тараї хонда мешавад; гунаи дуюм зангорї,
чун ба монанди зангори оњан буда; сеюм нилгун, чун ба
монанди ранги пия (нилаљ) дуд дода шуда аст.
Талхоб. Ду гуна аст: нахуст талхобе, ки табиї аст ва он
тањшини хун мебошад, ки пизишкон онро «омехтагии сиёњ»
хондаанд ва талхоб наменоманд, то миёни талхоби табиї ва
нотабиї људо шавад; гунаи дуюм талхоби нотабиї аст, ки аз
сўхтан падид меояд. Ин талхоб ё аз сўхтани омехтагї, ки
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«омехтагии сиёњ» хонда мешавад, ки тањнишини хун аст ва ё
аз сўхтани зардоб дар дамои бисёр боло ва ё аз сўхтани хун,
ки бисёр гармшуда ва табоњ гашта, сохта мешавад.
Бархе аз андешмандон гуфтаанд аз сўхтани балѓаме, ки
бигандад ва гандидагиаш ба дарозо кашида ва дамояш боло
рафта ба даст меояд ва онро ба гунаи тањнишини сифт ва
паст дароварад, ки судмандии он дар тан бисёр аст ва чунон
чи бо боло овардан ва монанди он берун равад, њељ гуна
мазае, ки ба он номида шавад доро нахоњад буд. Ва чунончи
рўи замин рехта шавад ба љўшиш дарнамеояд, њамон гуна,
ки сирка дар бархўрдаш бо замин ба љушиш дармеояд. Ба
андомњое, ки меравад, осеб намерасонад. Сеюмин вижагии
он агар магас ё паша ва дигар љонварон онро бибўянд, ё
бичашанд, з-он намегурезанд. Чањорумин вижагии он чунон
чи дар дар тан афзоиш ёбад ва саррез гардад, на танњо аз
берун ронданаш тан сабук гашта ва осеб намебинад, балки
хушнуд шуда ва бар анљоми корњои табииаш устувортар
мегардад.
Тафовут миёни вижагињои талхоби нотабиї бо талхоби
табиї, ки «талхоб» хонда мешавад ин гуна нишон дода
мешавад: нахустин вижагї мазаи гас ва туршии он аст;
вижагии дигар аз даруни андомњое, ки гузар мекунад, ба
онњо осеб мерасонад; сеюмин вижагї чунон чи ба замин
бирасад бар он ба љўшиш дармеояд ва бод мекунад ва
коркарди сиркаро нишон медињад; вижагии чањорум магас
ва паша ва дигар љонварон онро чун бибўянд, з-он дур
шаванд ва бигурезанд; њамчунин дорои як вижагии вижаи
худ аст, ки њангоми берун омадан аз тан табоњии тан ва
роњњое, ки з-он гузар мекунадро захмї менамояд, зеро аз ин
андомњо ба сахтї гузар мекунад, њамон гуна ки Буќрот гуфта
аст, ки соиш ва харошидагии рўдањо падидомада аз талхоб,
кушанда ва марговар аст.
Сохтори андомњо
Андомњое њастанд, ки љузъњои онњо њамонанди
якдигаранд: њамчун устухон, пай, рагњо, гўшт, пињ ва чарбї,
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ки ба онњо андомњои њамонанд гуфта мешавад. Бархе дигар,
ки бахшњояшон ба монанди сар, сина, дастњо ва поњо
њамонанд нестанд. Њамчунин андомњоеанд, ки фармондењї
доранд ва арзишманданд ва чањортоанд: маѓз, дил, љигар ва
хояњо мебошанд. Бархе дигар коргар ва дастёранд ва
чањоранд: пайњо, сиёњрагњо, сурхрагњо, овандњо ва роњњои
гузари оби нарина. Гурўњи сеюм на фармондењ ва на
коргузоранд ва корашон танњо бар пояи нерўи табиии
худашон анљом мегирад, њамчун устухонњо, ѓузруфњо, гўшти
сода, чарбињо ва пардањои пўшушї ва монанди инњо. Гурўњи
чањорум андомњоеанд, ки худашон нерўе надоранд ва нерўи
худро аз андомњои фармондењї мегиранд, њамчун шикамба,
ки дорои нерўи гирої ва боздорандагї аст ва нерўи њиссии он
ва андомњои дарунї аз маѓз меояд ва он нерў њаракатеро ба
андомњои берунї ва њаракатдор медињад. Ин андомњои
дарунї нисбат ба андомњои берунї, ки пурнерў ва
пурљунбишанд, камтар њисс доранд. Андомњои берунї њисси
фаровон ва нерўи андак доранд, чун дар табиати онњо нерў
намебошад, вале нерўи гармї ва зиндагиро аз дил ва рагњо ва
хунро аз љигар ба василаи овандњо ва маљорї барои таѓзия ва
нерўзої мегиранд. Њис ва њаракатро ба василаи пайњо аз маѓз
ба даст меоваранд. Чунончи андомњои фармондењї ба таври
табиї ва худ ба худ дорои њисси бисёр ва андомњои берунї
пурнерў бошанд, сабаби коњиш ва навасони коркарди эшон
мешавад, ба монанди љигар. Агар дорои њиссе њамчун њисси
ангуштони дастњо ва поњо бошад, бо андак дарде аз анљоми
кори худ худдорї мекунад ва нотавон аз кори кашидани килус
ва таљзия ва табдили он ба хун ва њамчунини фиристодани
хун ба андомњо барои таѓзияашон мегардад. Агар хўрок ба
тан нарасад, нобудии андомњо ба дунбол хоњад дошт, аз ин рў
њисси андомњои фармондењ коста шуда то дар баробари
андаке дард аз анљоми дурусти корашон боз намонанд ва тан
нобуд нагардад.
Офариниши андомњо бар пояи љойгоњи арзиши онњо ва
коркардашон бо якдигар тафовут дорад. Устухонњое, ки дар
тан њастанд дорои гунањои дароз, кўтоњ, пањн, борик, пур ва
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тухолианд. Њамчунин пайњо низ гуногунанд, бархе сахт ва
гурўње нарманд. Бархе аз рагњо нарманд, ки хун дар он ба
сўи андомњо равон мебошад ва гурўње аз онњо сахтанд, ки
њам хун ва рўњ дар он равон аст.
Сохтор ва рехти устухонњо
Мегўям: Офаридгори бузург ва арљманд устухонњоро
поя ва сутуни тан гузошт, чун мо ниёз дорем ба њангоми
љунбонидан гоњ ба гоњ њар андом, бахше дигаре такон
нахўрад, аз ин рў на як устухон балки устухонњои бисёр
барои он фароњам карда ва барои њар як рехти вижаи созгор
бо он чи, ки мехоњад, омода намудааст. Бар сари њар устухон
андоме ба номи тондун (зардпай) рўёнда, ки сари дигари он
ба сўи сари дигари устухон меравад то њаракати гурўње ва бо
њам ва ё њаракатњои ба танњої хосташуда з-он устухонро ба
анљом расонад. Ин андом (зардпай) сахту сафед ва бењис аст.
Дар як сари устухон барљастагињое ва дар сўи дигар
фурўрафтагињое барои дарњам фурў шудани ин барљастагињо
дар ин љоњо фароњам шудааст. Аз ин рў, миёни устухонњо
бандњое сохта шудаанд, ки вижагии ин бандњо фароњам
омадани њаракатњои људогонаи њар бахше људо аз бахши
дигар аст ва вижагии будани зардпайњо, ки устухонњоро ба
њамдигар пайванд дода, боло бурдани тавонии њаракати
гурўње чанд устухон бо њам аст, ки ба монанди як устухон
анљом дода шавад. Мо агар бихоњем, њамаи дастро
биљунбонем, онро аз сўи банди шона бо як такон ба љунбиш
дармеоварем, ба монанди ин ки њама устухонњои даст як
устухон мебошад, бе он ки банди оринљ ва банди мучи даст
ва бандњои ангуштон дар ин кор кундї ва боздорандагї
падид оваранд. Чунончи бихоњем, танњо бахше људо аз
бахшеро биљунбонем, аз банде, ки барои он омода шуда ин
корро анљом медињем. Бо фароњам шудани ин систем њар ду
гуна њаракати њамоњангї ва бахшеро бастагї ба хосту ниёз
анљом медињем, чун устухонњо ба худии худ њаракат
намекунанд, балки ниёзманди муњарикеанд, ки муттасил ба
њис ва њаракате мебошад, ки сарчашмаи он маѓз аст. Ин
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иттисол њамон пайњо њастанд, ки танњо ба устухон
намечаспанд балки пас аз омехтан бо гўшт ва зардпайњо ба
онњо низ мечаспанд, чун агар пай ба танњої ба андоми
бузург пайванд хўрад, ё онро наметавонад ба љунбиш
водорад ва ё љунбиши он суст хоњад буд. Аз ин рў, њар пай
пеш аз расидан ба андоме, ки љунбониданаш хоста шуда
шоха-шоха шуда ва дар гўшт ва зардпай, ки ба њамаи онњо
моњича гуфта мешавад, метанад.
Андозаи њар моњича баробар бо андозаи андоме аст, ки
љунбиши он хоста шуда ва љойгирии он дар ростое аст, ки он
андом ба сўяш меравад. Сипас аз ду сўи моњича ва дар њар ду
сўи андом њаракатпазир андомњое ба номи зардпай рўиш
меёбад. Зардпай аз пай то торњои рўишёфта дар сари
устухон, ки тињї аз гўште, ки бофти миёни моњича аст, сохта
мешавад ва ба бахши поёнии андоме, ки њаракати он хоста
шуда мерасад, бад-ин гуна пайвандашон анљом мепазирад,
бо камтарин кашиш моњича дар љињати пояи он зардпай
нерўмандона кашида шуда ва чун ба поини моњича
часпидааст, њамаи он андомро ба љунбидан вомедорад.
Худованди бузург маѓзро пойгоњи њис ва њаракати иродї
гузоштааст ва з-он риштањо (пайњо)-еро рўёнда, ки ба
андомњо меравад, то ба њар кадоми онњо гунањое чанд аз њис
ва њаракат бидињад. Мо љойгоњи рўиши пайњоро њангоми
ёдоварии колбадшиносии онњо ёд хоњем кард.
Бахшњои поинии тан чун аз маѓз дуранд, дар зимн ниёз
ба њис ва њаракат доранд ва масири асаб аз онњо ба маѓз
меравад. Албатта роњи дур ва бо омодагии андак ва
номутмаин, аз ин рў Худованди бузург дар поини косаи сар
(ќањф) сурохе фароњам оварда, ки бахше аз маѓз ба номи
нухоъ з-он берун меояд ва ба љињати арзишмандии нухоъ
онро бо занљираи сутун муњрањое нигањдорї кардааст.
Њамон гуна, ки косаи сар нигоњбони маѓзи сар мебошад
нухоъ дар њоле, ки ба хубї поида мешавад инчунин дар
саросари тан равон мегардад. Њар гоњ ба наздикї ва дар
ростои андоме расид аз миёни сурохи муњрањо пае рўёнда
мешавад ва ба он андом њис ва њаракат медињад. Чунончи
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осебе ва пешомади ногувор барои маѓз рўй дињад, њама тан
њис ва њаракати худро аз даст медињанд.
Аз ин рў, маѓз поя ва сарчашмаи њис ва њаракати идорї
буда ва нухоъ њамчун рўдхонаи бузург ва пайњои руидашуда
аз нухоъ њамонанди рўде баргирифта з-он рўдхона мебошад.
Агар бар сарчашма осебе бирасад, зиёни он саросарї аст ва
њар гоњ барои бархе рўдњо пешомаде рўй дињад, зиёни он
танњо ба љое аст, ки он пай берун омадааст. Аз ин рў,
дониши пизишкї шинохти љойгоњи рўиш ва берун омадани
пайњо ва рафтани онњо ба андомњоро барои дармон ва
бењбудї судманд донистааст.
Андешманди бузург Љолинус гуфтааст: марде аз рўи
чорпое меафтад бархе аз муњрањои танаш ба санг хўрданд ва
пас аз муддате њаракат бархе аз ангуштонаш сахт мешавад.
Пизишкон рўи он ангуштон дору ва марњам мегузоштанд,
вале њеч нишоне аз бењбудї намоён намешуд, вале Љолинус
доруњои ба кор бурдаи эшонро ба рўи муњрањои осебдида, ки
сарчашмаи пайи ангуштон з-он буд, мегузорад ва базудї
бењбудї ошкор мешавад.
Пайњо дар оѓози берун омадан аз маѓз ва нухоъ нарманд
њамчун маѓз ва нухоъ сипас њар чи дуртар мешаванд сахтар
шуда, то ин ки як тор ва шохаи комили пай мегардад.
Судмандии пайњо дар ин аст, ки дастгоњ ва роње барои
расонидани њис ва њаракат ба андомњо мебошанд. Аз ин рў,
њар гоњ пае аз пањно баста ё бурида шавад, њис ва њаракате, ки
ин пай барои њар андом мебарад, аз даст хоњад рафт. Агар
нухоъ аз пањно бурида ё шикаста шавад, њис ва њаракати
андомњое, ки растангоњи пайи онњо поинтар аз ин буридагї
бошад, аз кор меафтад. Агар буридагї дар дарозои нухоъ ё
њар пайе рух дињад, ба коркарди онњо осебе намерасонад, вале
рухдоде, ки дар пањно рўй дињад ба андозаи буридагї дар сўе,
ки падид омада коркарди он андомро аз байн мебарад.
Маѓз бо он ки сарчашмаи њис ва њаракати иродї
мебошад, бар пояи дидгоњи Љолинус афзун бар он, љойгоњи
хаёлпардорзї ва андешидан ва ёдгирї (њофиза) мебошад.
Бахши хаёлпардозї дар бахши пешин ва бахши андешидан
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дар бахши миёнї ва бахши ёдгирї (њофиза) дар бахши
пасини маѓз аст.
Офаридгори бузург дилро чашма ва конуни њарорати
ѓаризї нињод, ки бахшњои дигари тан аз ин бањра мебаранд
ва он бо рўиши сурхрагњо аз дил ва рафтани онњо ба
андомњо мебошад. Њар андоме, ки сурхрагњояшро аз даст
дињад, сахт ва карахт мегардад, њис ва њаракати он сахт
гашта ва чунончи ин дуро аз даст дињад, сард мешавад ва ба
монанди бофтаи мурда мегардад. Чун моњичањо ва пайњо ва
маѓз барои ба анљом расонидани дурустии корњои худ њар
кадом ба андозаи вижаи худ ба њарорат ниёз доранд, аз ин рў
сурхрагњо ба эшон мечаспанд. Ин нахустин суде аст, ки тан
аз дил мебарад ва нишондињандаи бартарии љондорон бар
гиёњон мебошад. Суде, ки тан аз маѓз мебарад, суди дуюм
аст, ки ба василаи он ба камол мерасад ва ормони поёнї роњ
рафтан ба сўи он аст. Суде, ки тан аз љигар мебарад дар
миёни љонварон ва гиёњон яксон аст ва он ба даст овардани
хўрок ва дар пайи он боландагї мебошад. З-он љое, ки дил
барои пойдор мондан бар табиати худ аз як сў ниёз ба
бўйидани њавои сардтар аз худаш дорад ва аз сўи дигар,
њавои гармшуда дар даруни худро берун биронад, аз ин рў
барои анљоми ин кор дастгоњи танаффус, ки сина ва
шушњост офарида шудаанд. Миёни он ду ва дил пайванд ва
роњое гузошта шуда, ки дар миёнашон њавои тозаии лозими
эшон дар рафту омад аст. Њамон гуна, ки мо дар бахши
колбадшикофии ин андомњо бозгў хоњем кард.
Љигар љойгоњи нахустини хун ва корхонаи хунсозї
мебошад ва рагњое ба он пайванд хурда то хуни
бадастомадаро ба њамаи андомњо ба андозаи ниёзашон
бирасонад. Хун барои њар андом хўрок ва сўхт аст то
битавонад пойдор бимонад ва биболад. Њар чизе, ки дар як
њолат бимонад ё з-он чизе баргирифта шавад ва ё з-он коњиш
наёбад, њамчун сангњо, ёќут, зар ва шиша мебошад. Дар
њолати дуюм чизе љойгузини бахши косташуда мегардад
њамчун оби дарё рўзона з-он коњиш меёбад ва љойгузини
аздастрафтаи он оби рўдхонањост, ки бад-он афзуда мешавад
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ва шакли пойдор ва наздикро пайваста ба намоиш
мегузорад. Тани љондорон низ бар ду поя устувор шуда
бахше таљзияпазир аст ва бахше, ки рушд мекунад ва барои
он ки яксон намонад, ба хўрок ниёз дорад. Ва агар хўрокеро
ба кор мебарад, аз гунаи маводи коњишёфта набошад ниёз ба
андоме мебошад, ки хўроки хўрдашударо ба монанди
моддаи таљзияшуда дароварда ва з-он љое, ки њама маводи
хўрок ба кор рафта низ таљзияи комил намешаванд, балки
бахше з-он таљзия шуда ва ба монанди аздастрафтањо
дармеояд ва бахши дигар ба гунаи пасмонда ва
таљзиянопазир ва љойгузинношуданї ба љой мемонад.
Чунончи ин пасмондањо дар тан мондагор шаванд,
беморињои гуногунеро ба љой мегузоранд. Табиат барои
берун рондани онњо аз тан дастгоњ ва роњњое фароњам
кардааст, з-он љо ки гувориши хўрок се љойгоњ дорад, аз ин
рў пасмондањо се гунаанд: яке пасмондањои маводи гуворида
дар шикамба ва рўдањост, ки пайхол (мадфуъ) ном дорад,
дигаре пасмондањои падидомада дар љигар, њангоми сохтани
хун аст, ки дарбаргирандаи зардоб, талхоб ва пешоб
мебошад. Инњо аз хун сарчашма мегиранд, ба сўи кисаи
зардоб ва испурз (сипурз) ва ду гурда рафта, ки мо онро
густурдатар дар бахши колбадшиносии ин андомњо ёдоварї
кардаем. Пасмондаи равоне, ки падидомада дар андомњо ба
монанди хуне аст, ки дар онњо љараён дорад ва њамчун оби
бинї ва ашк ва љузъи он мебошад.
Тан дорои чањор гуна дастгоњ мебошад, ки сетои он
фармондењ ва барои зистан ниёз ба онњост:
Дастгоњи гувориш, ки дарбаргирандаи шикамба, љигар,
канолњо рагњо ва роњњои он њамчун дањон, марї, рўдањо ва
пизї (маќъад) аст.
Дастгоњи њарорати ѓаризї, ки созанда ва нигоњдорандаи
ин дамост. Нахуст дил ва сурхрагњо, сипас сина, шуш ва
дигар андомњои кумаккунандаи танаффусї аст, ки мо
онњоро дар љояш худ ёд мекунем.
Дастгоњи њис, њаракат ва андешидан, дарбаргирандаи
маѓз, нухоъ, пайњо, моњичањо, ватарњо, зардпайњо ва дигар
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андомњое, ки ниёз ба ёрии онњо дар анљоми корњои њиссї,
њаракатї ва андешаї аст.
Њар кадом аз ин се дастгоњро як андом фармондењї
мекунад ва дигар андомњо хидматгузор ва њамроњикунанда
дар анљом расонидани дурусти кори он дастгоњ њастанд.
Фамондењи дастгоњи гувориш љигар ва дастгоњи нигоњбони
њарорати ѓаризї дил ва дастгоњи њиссї, њаракатї ва корњои
андешаї ва равонї маѓз аст. Ва њар кадоми инњо ба њам
гирењ хўрда ва ниёзманди якдигаранд. Њар оина љигар ва
овандњои фиристандаи сўхт ба дигар андомњо набошад,
њамагї хушк ва нобуд мешаванд. Њар гоњ њарорати дил ба
љигар намерасид, барояш нерўе намемонд, ки кори худро ба
анљом расонад ва њар оина, гарм кардани маѓз ба василаи
сурхрагњо ва дил, ки таѓзияи он бо љигар ва рагњои раванда
ба сўяш набувад, маѓз тавоне бар анљоми кори њамешагии
худро намеёфт ва кори худро ба дурустї анљом намедод. Ва
њар оина, тањрики моњичањои сина ба василаи маѓз барои
нафас кашидан набуд, дил низ наметавонист њарорати
ѓаризиро ба саросари тан бифиристад.
Дастгоњи таносулї ё тавлиди мисл дарбаргирандаи
зањдон, нарина, хояњо, овандњои оби нарина ва роњњои
рафтани онњо аст. Ин дастгоњ ниёзи зистии њар фард-фард
намебошад, вале бояд барои мондагории насли одамї
бошад. Чун Офаридгори бузург тани одамиро аз андомњои
таљзияпазир ва номондагор дуруст кардааст, ки сабаб
мешавад як шахс мондагор намонад. Аз ин рў, дастгоње
барои сохти одамиро фароњам мекунад, ки корбарии он
ангезаи мондагории одамиён мешавад.
Инњо суханони кўтоњ ва куллиёте дар бораи андомњо ва
коркард ва судмандињояшон буд. Мо акнун онро ба гунаи
густурдатар ва гузоратар ёд хоњем кард, чун ормони мо дар
кўтоњгўї ва кўтоњнависии ин китоб нест, гарчї ин китоб
барои ковиш ва љустуљў густурда нигошта нашуда, балки
бар кўтоњии саросарии он низ назар дорем.
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Устухоншиносї
Косаи сар гирд аст вале на фарогир, дар он сўрохињои
рез ва дурушити фаровоне аст, ки аз онњо аъсоби бисёр
берун меояд ва сиёњрагњо ва сурхрагњо ба даруни он ворид
мешаванд. Аз се барљастагии косаи сар яке дар пешонї ва
яке дар паси сар ва дуто дар љои гўшњо аст. Бузургтарин
сўрохи он дар поин љои часпандагии сутунмуњрањо, ки нухоъ
з-онберун меояд ва он аз тикањои бисёр ташкил шуда, ки ба
њамдигар мечаспанд ва љойгоњи расидани ду ё чанд тикаи
устухонї ба якдигарро дарз меноманд. Орвораи забарин ба
косаи сар мечаспад, ки дарбаргирандаи гунањо ва гўшњо ва
дандонњои боло аст ва њамчунин аз тикањое чанд, ки ба
њамдигар тавассути дарзњо мечаспанд. Сипас орворањои
зерин, ки дандонњои поин дар он ќарор гирифта, ки бо
часпандагии якпорча ва устувор бо сар надоранд, балки ба
љињати ниёз факи поин ба њаракати пайванд бандгуна дорад
ва љойгоњи банди разфин (банди гиљгоњи факї) гуфта
мешавад. Факи поин ба љуз дандонњо аз ду устухон, ки миёни
онњо барљастагї дар чона ва дигаре зери косаи сар дар
назики банд мебошад. Миёни он ва факи боло устухоне
устувор аст, ки пур аз фурўрафтагињое, ки аз танавуъи шакли
ин устухонњо шакл гирифта ва «ватад» номбурда мешавад.
Шумораи устухонњои сар ба љуз дандонњо бисту се устухон
мебошад: шаштои он дар косаи сар ва чањордањто факи боло
ва дуто факи поин ва яке шабпара аст. Дандонњо дар њар
овора шонздањтоанд, ки ду пешин ва ду канорї ва ду неш ва
панљ осиёб дар рост ва панљто дар чап. Гоње яке аз осёбњо
коњиш ёфта ва чањорто мешаванд. Решањои дандонњои осёби
орвораи боло се ва гоње чањорто ва дар орвораи поин ду
реша мебошанд, дигар дандонњо як реша доранд. Њамаи
устухонњои сар панљоњу панљто аст.
Нахустин муњраи гарданї ба бузургтарин сурохи косаи
сар мечаспад, ки љойгоњи берун омадани нухоъ аст. Ин
муњрањои њафтгонаи гарданї ду сурох дар њар сў доранд. Аз
ин ду сўрох пайњое берун меоянд, ки яке ба сўи рост ва
дигаре ба чапи тан меравад, ба дунболи ин муњрањо
муњрањои пушт меоянд, ки њафдањтои дигар аст, ки
31
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

дувоздањтои он муњраи пушт аст ва дар њадди поини сина то
рўбарўи он буда ва панљтои дигар он муњраи камар аст.
Њамаи муњрањо монанди муњраи нахустин, ки руишгоњи
нухоъ аст то устухони хољї монанди якдигар ва аз як
гунаанд ва шуморагони онњо бисту чањор аст, ба нудрат гоње
яке афзоиш ё коњиш меёбад. Дар љойгоњи охирини муњра
устухони хољї аст, ки се бахш дорад ва монанди дигар
муњрањо мебошад ва ба бахши поинии он устухони дунболча
пайванд мехўрад. Дар њаќиќат бахши сеюми он њамон
устухони дунболча аст, ки ба монанди ѓузруфї устухоне аст.
Муњрањо ба якдигар ба василаи бандњое ба њамдигар
мепаванданд. Аз миёни часпандагии ду муњра аз њар сў пайе
берун меояд, ки дар њамон самти тан пахш мешавад вале аз
канори устухони дунболча танњо як пай берун омада, ки дар
њамон љо пахш мегардад. Устухони хосира ба ду сўи
устухони хољї пайванд мехўрад, ки дар он фурўрафтагї
ќарор дорад ва љойгоњи сари устухони рон аст. Ин
рехтшиносии устухонњо ва муњрањост аз растангоњи нухоъ
(нахустинмуњра) то устухони дунболча.
Ва акнун боз мегардем ва колбадшиносии устухонњои
поини гарданро бозгў мекунем ва мегўем, устухонњои поини
гардан, ки мо онњоро ёдоварї накардем, дарбаргирандаи ду
чанбар ва устухоншона ва дандонњо ва устухонњои сина ва
даст ва устухони шармгоњ ва по мебошанд.
Устухони чанбар дорои як бахши берунии гуж ва дарунї
ков аст. Як сари он љои бархўрди (мафсали) бозу ва китф бо
сари бозу ва тарафи дигари он дар болои сина дар гудии
гулў мечаспад. Љойгоњи устухони шона пушт аст, ки
устухони пањн буда ва як сари ѓузруфї ба он мечаспад,
њангоме ки ба наздикии чанбар мерасад, гирд мешавад ва
фурўрафтагие дар онљо дорад, ки сари устухони бозу дар он
ќарор мегирад.
Устухонњои сина
Љиноѓ аз њафт устухон ташкил шуда, ки як сўяш ѓузруфї
аст ва ибтидои он гўдии њалќ ва интињои он каме поинтар аз
пистон мебошад, ки дарбаргирандаи сари сина то миёнаи
32
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

тан аст. Ин ќафаса љойгоњи танг ва баста буда, вале танњо
љое аз шикам аст, ки њис дорад, ки дар поини он бахши нарм
ва шули (сусти) беустухон ва данда мебошад. Аз њар сў
дувоздањ данда гўзи синаро фаро гирифта, ки
баландтаринашон миёнатарини онњо аст. Њафтои онњо аз як
сў ба муњрањои пушт ва аз љилав ба сари ѓузруфи яке аз
устухонњои љиноѓ мечаспанд ва панљтои дигар пайванде бо
љиноѓ надоранд ва озоданд ва чунончи фишоре ба онњо
ворид гардад ба дарун фурў мераванд ва дандањои пушт
номида мешаванд. Аз бахши поини љиноѓ то устухони
шармгоњ бахши нарм ва шули шикам мебошад.
Устухонњои даст
Акнун устухонњои даст ва пойро ёд мекунем. Нахустин
устухони даст бозу аст. Устухони так (ягона), ки аз берун гўж
ва аз дарун ков аст, саре дорад, ки дар фурўрафтагии шона
дар љое, ки барояш омода шуда ќарор мегирад. Ин як сараш
аст, сари дигараш дар оринљ ќарор мегирад ва дар њамон љо
(оринљ) буридагї ва фурурафтагии ќарќарамонанде аст, ки
сари устухони занди зерин дар он фурў рафта ва
фурўрафтагии дигаре, ки зоида љонибии занди забарин дар он
љо мегирад. Андозаи ду занд аз оринљ то мучи даст аст. Яке
кўчактар аст ва «занди забарин» номида мешавад ва дигаре
бузургтар аст ва «занди зерин» ном дорад. Дар љои расидан
он ду ба муч дорои зоидањоеанд, ки ба василаи онњо ба њам
мепайванданд, миёни онњо ва мучи даст банде аст. Мучи даст
аз њашт устухон, ки рўи њам дар ду радиф ќарор гирифтаанд,
ташкил шуда аст инњо устухонњои сахт ва бемаѓзанд, ки аз
гирд омаданашон ба даври њам шакли созгор бо њолати
табиии муч ба даст омада аст. Ва пас аз муч кафи даст меояд,
ки аз чањор устухон ташкил шуда, ки бо зардпайњое ба
устухонњои муч мечаспанд, банди ангуштон ба устухонњои
кафи даст мечаспанд. Дар њар ангушт се банд вуљуд дорад, ки
ба василаи зардпайњо ва бандињое ба њамдигар пайвандии
устувор пайдо кардаанд. Даст сї устухон дорад, ки шомили як
бозу, ду занд, њашт муч, чањор каф ва понздањ банди панљ
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ангушт аст. Нахустин банди ангушт ибњом тавасути мафсали
бисёр нарм ба занди забарин итисол меёбад, то битавонад ба
њаракатњои густурда ва пурдоманаи худ њамчун рўдарўї бо
чањор ангушти дигари даст ёбад.
Устухонњои по
Нахустини он рон аст, ки устухони таке бо беруни гўж ва
даруни ков ва сари нимагирд дорад, ки гўди имкардаи
устухони беном дар тињигоњ ќарор мегирад, ин гўди
нахустини банди по мебошад. Дар бахши поини он ба гўде, ки
дар устухони занди бузург, ки яке аз ду устухони занди соќи
по аст ворид мешавад. Андозаи зандњо аз зону то устухони
пошнаи по мебошад. Занди бузургтарро, ки балантар аст
дуруштнай ё занди поин мегўянд ва кўчактарро занди боло
нозукнай меноманд. Як сўи ду устухони занди соќи по дар
пошнаи по ба њам мерасанд ва банди сеюми поро месозанд.
Устухони кашкак, ки аз чанд лоя ташкил ёфта рўяи гирд
ва ѓузруфї ва часпида ба он дорад, ки ба он чашми зону ё
санги осёб мегўянд. Устухони пошнаи по аз љилав ба
устухони ќоп ва аз поин ба устухони тосе мепайвандад.
Мучи по аз се устухон ташкил шуда ва шакле созгор бо
ниёзи коркардї ва љойгоњи худ месозад. Сипас ба инњо
устухонњои панљгонаи кафи по муттасил мешаванд ва пас зонбанди ангуштон, ки њар як се банд ба љуз ангушти ибњом
дорои ду банд аст. Шумораи њамаи устухонњои по бисту нуњ
устухон аст: як устухони рон, ду устухони соќ, пошна ва ќоп
ва тосї њар кадом яке, мучи по сето, кафи по панљто, банди
ангуштон чањордањто ва яке кашкаки зону аст.
Бар пояи дидгоњи Љолинус агар њамаи устухонњои танро
шумориш кунанд дувисту чињилу њашт устухон мешавад, ба
љуз устухоне, ки ба монанди лом дар нигориши юнонї аст ва
дар њанљара ќарор гирифта аст ва устухоне дар дил, ки бархе
аз колбадшиносон онро ѓузруф мешуморанд ва ба љуз
устухонњои рез, ки дарзњоро мепушонанд ва ба монанди
кунљид њастанд, аз ин рў ба онњо «кунљидї» гуянд.
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Моњичашиносї
Ба пояи дидгоњи Љолинус чунончи њамаи моњичањои тан
шумориш ва људосозї шаванд, шумораи он ба понсаду бисту
нуњ моњича мерасад ва мо ба андозае, ки барои ин
китобамон басанда ва барои њадафамон шоиста аст онњоро
ёдоварї мекунем. Пас мегўем: моњичањо аз гўшт ва пай ва
зардпай ташкил шудаанд ва василае барои њаракатњои иродї
њастанд ва шакли онњо бар пояи љойгоњ ва ниёзе, ки ба
онњост, гуногун мебошад.
Моњича як бофт гўште аст, ки як самт рў ба поин ва з-он
андоме ба номи «ватар» рўиш меёбад ва масиреро гузар
мекунад то ба поини андоме, ки мехоњад онро ба љунбиш
водорад мерасад, то онро биљунбонад. Шеваи љунбонидани
њар андом чунин аст, ки моњича ба сўи растангоњаш
(решааш) ба њам фишурда ва кашида мешавад. Аз ин рў,
њамаи он андом дар ростои моњичае, ки рўи он ќарор
гирифта кашида мешавад. Моњичае, ки бихоњад андоми
бузургро ба љунбиш водорад бузургтар ва кулуфтар аст.
Гоње як ё якчанд ватар з-онрўиш меёбад то ба андоме, ки
хоњони њаракат аст, бичаспад. Гоње чандин моњича барои
љунбонидани як андом бо њам њамкорї мекунанд. Њамчунин
моњичае, ки андоми кўчакро ба љунбиш вомедорад, кўчак ва
нозук аст ва он ки андоми бузургро такон медињад бузург ва
ситабр аст, ба монанди моњичаи рон, ки њама поро
метавонад ба њаракат водорад. Ба дурустї метавон гуфт, ки
ин моњича дорои андозаи бузург аст.
Моњичањои такондињандаи пилки боло кўчак ва бисёр
нозук ва бе зардпайанд. Њар андоме барои њаракати иродии
худ ниёзманди моњичае аст, ки онро дар ростои масири
њаракаташ биљунбонад ва чунон чи бихоњад дар љињатњои
гуногун њаракат дошта бошад, ниёзманди моњичањое бо
вазъияти макони гуногун хоњад буд, ки њар кадом аз онњо ба
њангоми њаракат ба њар сў бо кашида шудани он моњича ба
њамон самт хоњад буд. Бояд моњичае бо коркарди мухолифи
он дар њолати оромиш бимонад то кори моњичаи нахуст ба
хубї анљом пазирад. Чунончи ду моњича бо коркарди
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мухолиф дар як замон бо њам кор кунанд он андом дар як
њолат барпо истода ва устувору кашида хоњад шуд. Намунаи
он кафи дастро метавон ном бурд, ки моњичањои ќарор
гирифта дар бахши даруни соид, чунончи кашида шавад
кафи даст то баста мешавад ва агар моњичањои ќарор
гирифта дар пушти даст кашида шаванд, кафи даст ба пушт
хам мешавад. Агар моњичањои њар ду љињат кашида, кафи
даст дар миёни он ду њолат устувор мемонад.
Њаракатњои иродии тан шомили њаракати пўсти пешонї,
њаракати чашм ва ду гуна ва канораи параи бинї ва ду лаб ва
забон ва гулў ва орвора ва њаракати сар ва гардан ва шона ва
такон додани банди бозу, соид ва банди соид, мучи даст ва
бандњои ангуштон ва њаракати андомњои даруни гулў ва
њаракати сина барои нафас кашидан ва такони нарина ва
пешобдон барои боз ва бастани роњи пешоб ва њаракати
рости рўда барои љилавгирї аз берун рафтани пайхол ва
њаракати пўст ва пардањои шикам ва такон додани банди рон,
соќ ва банди соќ, мучи по ва њамаи ангуштони по мебошад.
Барои њар кадом аз њаракатњои номбурда моњичањои
созгор бо шакл ва бузургї ва вазъияти он њаракат дар назар
гирифта шудааст. Агар мо ба гунаи густурда бањс кунем,
навиштори мо носудманд хоњад шуд ва ба дарозо кашида
мешавад. Аз сўи дигар, бо гуфтор наметавон вазъияти
моњичањоро њамчун устухонњо ва пайњо ва (сиёњ) рагњо ва
сурхрагњо дар зењни тасвир кашид, балки ниёз ба бисёр дидан
ва бисёр андешидан дорад. Аз ин рў, мо ба кўтоњї ва танњо ба
шумориш кардани моњичањо басанда мекунем ва мегўем:
чињилу панљ моњича дар рухсора дида мешавад, бисту
чањортои он барои њаракатњои чашм ва пилкњо, дувоздањто
барои љобаљои фак ва нуњто барои дигар њаракатњои иродии
андомњои симо мебошад, ки намунаи он моњичаи пушонандаи
пўсти пешонї аст, ки барои бештар боз кардани чашм ба кор
меравад ва дуто барои њаракати парањои бинї ва дуто барои
боло кашидани лаби боло ва дуто барои поин кашидани лаби
поин ва дуто барои њаракати гунањо мебошад.
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Бисту се моњича сару гарданро ба љунбиш вомедоранд ва
бархе аз онњо танњо сарро ба сўе, ки он моњича он љо ќарор
гирифта, такон медињанд ва бархе сару гарданро бо њам.
Гурўње он дуро ба сўи љилав ва бархе ба пушт ва порае ба рост
ё чап мекашанд. Нуњ моњича вижаи забон аст, сию дуто барои
њаракатњои њалќ ва њанљара аст ва њафто барои њаракатњои
њар шона дар љињатњои гуногун мебошад. Сездањ моњича
њамаи њаракатњои бозуро дар њар самт ба дўш доранд. Чањор
моњича рўи бозу гузошта шудаанд дар њар самт ќарор
мегирад, ки дутои он дар бахши дарунї аст, ки бозуро хам
мекунад ва дуто дар сатњи беруни бозу ва онро боз мекунад.
Њафтдањ моњича дар њар соид аст, ки дањтои он рўи сатњи
пушти соид ќарор гирифта ва њафто дар сатњи даруни он ки
њаракатњои кафи даст ба дарун ва берун ва ба сўи ангушти
ибњом ва ангушти кўчак ва барои хам кардан ва боз кардани
чањор ангушти дигар анљом медињад. Њаждањто дар кафи њар
даст барои њаракати ангуштон ба сўи ангушти ибњом ва
ангушти кўчак ва хам (гўд) кардани кафи даст ба кор меравад.
Як саду њафт моњича барои њамаи њаракатњои сина аз танг
кардан то кушод намудани он ба кор меравад, чињилу њаштто
барои њамаи њаракатњои тираи пушт аст. Њашт моњича рўи
шикам густурда шудааст, ки бархе ба дарозо ва порае
муварраб аз устухони љиноѓ то устухонњои шармгоњанд ва
њаракатњои шикамро аз фишурдан ва ба њам оварданро он
анљом медињад ва ба њаракатњои дигар низ кўмак мекунанд.
Чањор моњича барои хояи мардон ва дуто барои занон ва
чањорто барои такон додан ва сих кардани нарина ва моњичае
барои сифт гирифтани дањонаи пешобдон, ки пешоб контрол
шуда берун равад ва чањорто барои баста нигоњ доштани
сўрохи нишастангоњ, то аз берун рафтани беконтроли пайхол
љилавгирї намояд. Бисту шаш моњича барои њаракатњои ду
рон ва бисто барои њаракати ду соќ ва ќарор гирифтани онњо
дар ростои ронњо ва бисту њашт моњича барои ба њаракат
даровардани по (муч ба поин) ва бархе њаракатњои ангуштони
по ва ќарор додани онњо рўи кафи по мебошад.
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Пайшиносї
Пайњо аз маѓз ва ё аз нухоъ мерўянд. Нухоъ аз бахши
пасини маѓз берун меояд ва дар ниёми маѓз нигоњдорї
мешавад ва мо онро њангоми колбадшикофии маѓз ёд
мекунем. Он чи з-он (маѓз ва ниёмаш) људо мешавад аз
даруни муњрањо гузар мекунад то ба устухони дунболча
мерасад, нухоъ ном дорад. Дар љойгоњи пайванди њар ду
муњра бо њам як зављи пай аз нухоъ људо мешавад, ки яке ба
сўи рост ва дигаре ба чап рафта то он ки ба дунболча
бирасад то дар онљо поён ёбад. Ва аз поини он танњо як пайи
(таки) бе, ки љуфте аз рўбарўи он берун меояд, дида хоњад
шуд. Аз маѓз њафт пай људо мешавад, ки яке ба самти рост ва
дигаре ба чап меравад.
Аз маѓз њафт љуфт пай мерўяд
Љуфти якум: нахустин љуфт аз бахши пешини маѓз људо
шуда ба чашмњо рафта ва њисси биноиро ба онњо медињад,
ин ду пай холианд. Ин ду пай пас аз берун омадан аз маѓз ва
андаке дур шудан ба њам пайванданд, њар кадом
сўрохињояшонро пур мекунанд. Дар њоле, ки њар ду даруни
косаи сар ќарор доранд аз якдигар људо мешаванд, пас з-он
њар ду берун омада, ба чашми самти худ мераванд.
Љуфти дуюм: ин љуфт аз пушти љуфти нахуст падид
меояд ва косаи сарро аз роњи сўрохии кафи косаи чашм тарк
мекунад ва дар моњичањои чашм пахш мешавад ва њаракатро
ба онњо медињад.
Љуфти сеюм: ин љуфт аз пушти љуфти дуюм дар љое, ки
лаби пешини маѓз ба лаби дуюм мерасад, мерўяд. Мо дар
оянда бо хости Худо шакли ин лабњоро гузора хоњем кард.
Љуфти сеюм бо љуфти чањорум дармеомезад ва сипас з-он
људо мешавад ва чањор бахш мегардад. Яке аз онњо ба сўи
шикам ва зери пардаи диафрагми поин меояд ва риштањои
дигараш дар бахшњое аз сурат ва бинї ва дањон пароканда
мешавад ва бахши дигар з-он ба љуфти пасини худ мечаспад.
Љуфти чањорум: растангоњи љуфти чањорум аз пушти
љуфти сеюм мебошад ва дар гулў (зери овораи поин) пахш
шуда ва ба он њисси вижаашро медињад.
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Љуфти панљум: риштањое аз ин љуфт дорои њисси
шунавої буда ва шохањои дигар з-он ба моњичањои
љунбонандаи гуна њаракат медињад.
Љуфти шашум: риштањое аз љуфти шашум дар гулў ва
забон ва бахши дигар з-он дар моњичањои шона ва пиромун
пахш мешавад ва риштањои дигар з-он ба самти гардан поин
меравад ва њангоми гузар шохањое з-он људо шуда, ба
моњичањои њанљара мепайвандад. Чунончи ба сина бирасад
боз њам таќсим мешавад. Бархе аз онњо дубора ба боло
бозгашта ба моњичањои њанљара мечаспад. Шохањое з-он дар
ниёми дил ва шуш ва марї ва пиромуни онњо пароканда
мешавад. Боќимондааш, ки бахши бештари он аст, пас аз
паймудани роње ба диафрагм мерасад ва з-он рад мешавад,
бахши бисёре з-он ба дањони шикамба ва мондаи он ба
ниёми љигар ва сипурз ва дигар андомњои дарунї
мепайвандад. Дар ин љо низ риштањое аз љуфти сеюм ба он
меомезад.
Љуфти њафтум: ин љуфт аз бахши поинии маѓз дар
љойгоњи рўиши нухоъ падид меояд ва дар моњичањои забон
ва гулў пахш мешавад.
Нухоъ:
Сиву як љуфт пай ва як такї аз нухоъ мерўяд: њашт љуфти
он аз миёни муњрањои гардан ва дувоздањ љуфт аз муњрањои
пушт, ки дар баробари сина ќарор гирифтаанд ва панљ љуфт
аз муњрањои камар, ки поинтар аз пушт аст ва сето аз
устухони хољї ва сето аз миёнаи устухони дунболча ва яки
танњо аз канораи устухони дунболча берун меояд.
Нахустин љуфт аз сўрохи нахустин муњраи гардан берун
омада ва боло рафта, дар моњичањои сар пахш мешавад.
Љуфти дуюм аз миёни сўрох падид омада аз часпидагии
муњраи якум ва дуюм берун меояд ва ба пўсти сар мечаспад
ва ба он њисси ломиса (басової) медињад ва ба моњичањои
чашм ва гуна њаракат медињад.
Љуфти сеюм аз сўрохи фароњамшудаи миёни муњраи
дуюм ва сеюм берун меояд ва ду бахш мешавад, бархе з-он
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ба моњичањои такондињандаи гуна ва бахше з-он дар
моњичањои миёни ду шона пароканда мешаванд.
Љуфти чањорум аз миёни муњрањои сеюм ва чањорум падид
шуда ва сипас ду шоха гардида, яке аз онњо дар моњичањои
пушт фурў меравад ва дигаре ба љилав рафта ва дар моњичањои
мувозї бо пушт ва болои он пароканда мешавад.
Љуфти панљум аз миёни муњрањои чањорум ва панљум
берун меояд ва чандин ришта мешавад, бархе ба пардаи
диофрагм ва баъзе ба моњичањои такондињандаи сару гардан
ва шохањое ба моњичањои шона медињад.
Љуфти шашум аз миёни муњрањои панљум ва шашум ва
љуфти њафтум аз миёни муњрањои шашум ва њафтум ва љуфти
њаштум аз миёни њафтум ва њаштуми охирини муњраи гардан
падидор меёбанд. Пайњои беруномада низ таќсим мегарданд
бархе ба моњичањои сару гардан ва бархе ба моњичањои
тираи пушт ва пардаи диафрагм мераванд, ки ба љуз љуфти
њаштум ба диафрагм риштаеро намефиристанд. Гурўњи
дигаре ба моњичањои бозу ва шона мераванд, риштањое аз
љуфти шашум ба моњичањои шона мечаспад ва њаракати
бозуро бар дўш мегирад ва низ риштањои ба болои бозу
рафта ба он њис медињад. Аз љуфти њафтум шохањое ба
моњичањое меравад, ки њаракати бозуро ба дўш мекашанд,
риштањое дар ниёми моњичањои пиромуни он фурў рафта ва
ба он њис медињад. Риштањое аз љуфти њаштум ба пўсти бозу
рафта ва њис ба онњо медињад. Риштањое дигар ба моњичањои
бозу рафта ва њаракати кафи дастро бар уњда мегирад.
Љуфти нўњум аз миёни муњрањои њаштум ва нуњум, ки
нахустин муњраи пушт аст берун омада, риштањое з-он дар
моњичањои миёни дандонњо ва гурўњи дигар дар моњичањои
тираи пушт меравад ва бархе з-он ба сўи кафи даст рафта ва
њис ва каме њаракатро ба он медињад.
Љуфти дањум аз миёни муњрањои нўњум ва дањум берун
омада, риштањое з-он ба пўсти бозу рафта ва ба он њис
медињад, риштањое аз мондаи он ба љилав рафта, дар
моњичањои миёни данда ва моњичањои пўшонандаи сина
пароканда мешавад, риштањои дигар дар моњичањои пушт ва
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шона пахш мешавад. Равиши парокандагии пайњо то љуфти
нуздањум чунин мебошад.
Љуфти бистум нахустин пайи беруномада аз нахустин
устухони хољї аст ва дуюмї (љуфти бисту шашум) аз
устухони дуюм, сеюмї (љуфти бисту њаштум) аз устухони
сеюм мерўянд, њамагии онњо ба охирин пай баромада, аз
пушт мепайвандад. Бахши бисёри аз онњо поин омада, ба
поњо мераванд, вале се љуфт берун омада, аз устухони
дунболча ва таки поёнии онњо, њамагї дар моњичањои
нарина ва сўрохи нишастгоњ ва пешобдон ва моњичањои
ќароргирифта дар ин пиромун пахш мешаванд.
Рагњо
Сиёњрагњо
Њамаи (сиёњ) рагњо аз баромадагии љигар мерўянд.
Љигар, даруни гўд (ков) ва буруни барљаста (гуж) дорад. Аз
барљастагии он раги бузург дармеояд. Андаке пас аз берун
омаданаш ду бахш мешавад. Яке аз онњо, ки бузургтар аст ба
поини тан меравад ва андомњои ќароргирифта дар он љо хун
мерасонад.
Шохаи дуюмї ба боло меравад ва андомњои болоиро
хун медињад, шохаи болої дар њангоми гузор ба диафрагм
мечаспад ва дар онљо ду шоха мешавад ва барои таѓзияи
диафрагм дар он пароканда шуда, сипас дар он рахна
мекунад. Дар њангоми гузар кардан шохањои нозуки он људо
шуда, ба ниёми дунимкунандаи сина ва ниёми дил ва ѓадуди
туса рафта ва дар онњо пахш мешавад ва мо онро дар
колбадшиносї њар кадом ёдоварї кардаем. Сипас з-он
шохаи бузург људо шуда, ба дањлези рост мепайвандад, ки ин
шоха ба шохакњои дигар таќсим шуда яке аз онњо ба даруни
батни рост (яке аз ду батни дил) меравад. Дуюмї аз сатњи
рўини дил ба даври он мечархад ва њамаи љои онро машруб
мекунад. Сеюмї ба зери сина мечархад ва андомњое, ки дар
онљоро сероб месозад. Њангоме, ки аз дил гузашт, рост ва
мустаќим рафта то ба ростои ду устухони чанбар бирасад.
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Дар масири рафтанаш шохањои кўчаки њар кадом дар
самти худ људо мекунад, то он чи дар наздикї ва дар ростои
њар кадом аз онњо ќарор дорадро машруб созад ва њамчунин
шохањои кўчактар з-он ба сўи берун људо шуда то моњичањои
беруниро, ки дар ростои он даруни аст, таѓзия намояд.
Њангоме, ки дар ростои зери баѓал аст шохаи бузург бо номи
«босилиќ» з-онљудо мешавад, ки ба зери баѓал меравад ва
њангоме, ки дар ростои миёнаи чанбара расид, ки љойгоњи
сари сина мебошад, ду шоха шуда, яке ба рост ва дигаре ба
чап меравад ва њар кадоми инњо ба ду шохаи кўчактар бахш
шуда, ки яке аз ин ду бар шона савор ва аз тарафи берунї ба
даст ворид мешавад ва раги «ќифол» ном мегирад. Шохаи
дуюм низ ду бахш аст, ки њамсамт мешаванд, яке з-он дар
жарфнои гардан боло меравад, то он ки вориди косаи сар
шавад ва њарчи аз андомњи маѓзї ва ниёмњои онњостро таѓзия
кунад.
Дар њангоми гузор аз гардан то ворид шудан ба маѓз
шохањои кўчак барои машруб кардан, гардан ва андомњои
дарунии он људо шуда, ки «вадољи зерин» (умќї) номида
мешавад. Вале дуюмї ба гунаи сатњи боло рафта, то он ки
дар сару сурату чашму бинї пахш шуда ва њамаи онњоро
машруб созад ва он «вадољи сатњї» аст. Аз шоха шонае
њангоми гузар аз бозу шохањои кўчак барои машруб кардани
сатњи бозу људо мешавад ва низ барои бахшњои дарунии бозу
шохањои кўчаке аз шохаи зери баѓалї људо мешавад,
Њангоми наздик шудани шохаи шонаї ва зербаѓалї дар
канори банди оринљ шохањои бисёр з-он људо мегардад, ки
яке аз шохањои раги шонаї аз раги зербаѓалї дарњам
мешаванд ва поин меояд ва дар наздикии оринљ номи
«акњал»-ро ба худ мегирад.
Дуюмин шохаи раг шонае аз бахши рўи бозу гузар карда
бар занди забарин савор мешавад ва номи њублуз-зироъ ба
худ мегирад. Шонаи дигар аз раги зербаѓале, ки љояш
поинтар аст аз даруни бозу гузар мекунад то ба сари занди
зерин мерасад. Яке аз рагњои људо шуда з-он шохаест, ки ба
миёни ангушти кўчак (хинсар) ва дуюмин ангушт, ки миёни
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ангушти кўчак ва миёна (бинсир) аст меравад ва усайлам
номида мешавад.
Шохае, ки ба сўи андомњои зерин меравад, бар муњрањои
пушт савор шуда ва рў поён равон аст ва шохањое з-он људо
мегардад, ки яке аз онњо ба чинњои гурда ва ниёмњои он ва
андомњои наздикашон меравад ва онњоро машруб месозад.
Аз ин шоха ду раги бузург људо шуда ба даруни гурда равон
аст ва сипас шохаи дигар з-он људо шуда ба хояњо меравад.
Пас з-он дар канори њар ду раг он аз ду сў људо мешавад ва
андомњои наздик ба худро ки бархи дарунианд, чун
пешобдон ва зањдон ва гуруње, ки сатњитаранд чун пўст ва
ниёмњои шикам ва тињигоњро таѓзия менамоянд. Ин роњ
идома меёбад, то он ки ба муњраи поёнї мерасад ду бахш
шуда, яке ба пои рост ва дигаре ба пои чап меравад. Боз
шохањое з-он људо мешаванд ба моњичањои рон мераванд
шохаи сатњи руйин ва шохаи умќи моњичањое, ки дар жарфо
ќарор гирифтаандро машруб месозанд. Дар наздикии зону се
шоха шуда, яке аз миёна гузар мекунад ва моњичањои зерин
ва дигар аз сатњ меравад ва моњичањои дарунї ва берунии
соќро таѓзия мекунанд. Сеюмин, ки «софин» ном дорад, аз
канораи даруни соќ гузар карда ва дар сатњи дохили пошна
намоён мегардад. Охирї аз сўи сатњи соќ ба умќ меравад, то
он ки ба ноњияи беруни пошна бирасад, ки номи ирќун-нисо
ба худ мегирад. Аз ин ду њангоми расидан ба гоми по
шохањо људо шуда ва дар пушти по пароканда мешаванд. Ин
раг, ки дар ноњияи ангушти кўчак ва дуюмини ангушт, ки
миёни ангушти кўчак ва ангушти миёна пахш шуда, шохае аз
«раги сиётик» аст ва он ки ба ноњияи ангушти ибњом омада,
аз раги «софин» аст. Њамагии ин рагњо аз љигар бархостаанд
ва машрубкунандаи њамаи андомњои тан мебошанд.
Сурхрагњо
Сурхрагњо аз батни чапи дил мерўянд. Ду сурхраг
њамљинсанд, вале яке кўчактар аз дигаре аст, бо ин ки
нозуктар аз дигар сурхрагњо мебошад. Ин сурхраг вориди
шуш шуда ва дар он таќсим мешавад. Дигаре, ки бузургтар
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аст ва «арунти» ном дорад ва ду шоха шуда, яке ки кўчактар
аст, ба батни рост рафта ва дигаре пиромуни дил мечархад,
сипас ба даруни он рафта ва дар он пароканда мешавад.
Сурхрагњои баромада аз батни чап пас аз таќсими
нахустин дубора ду шоха шуда, яке ба поин ва дигаре ба
болои тан меравад. Шохае, ки ба боло меравад дар њар су
таќсим мешавад ва ба андомњои дар ростои худашон
мепайвандад, то гармои ѓаризеро ба онњо бидињад.
Њангоме, ки дар ростои зери баѓал ќарор мегирад, шохае
з-он људо шуда, бо (сиёњ) раги зери баѓал ба сўи даст меравад
ва монанди он таќсим мешавад.
Њангоме, ки дар жарфои бозу аст шохањои кўчаке ба
моњичањои сатњї ва умќи бозу медињад, то он ки дар наздики
оринљ кам-кам ба сатњ меояд ва дар бештари танњо набзи ин
раг ошкор аст.
Њангоме, ки њанўз сурхраг дар зер ва часпида ба раги
зерибаѓалї аст, андаке аз оринљ поин омада ва њанўз дар
жарфо аст, ки шохањои мубини он људо шуда, то ба
моњичањои соид бичаспад ба андозаи муносиб аз соид гузар
мекунад, ки дар соид ба ду бахш мегардад.
Яке аз онњо, ки ба мучи даст меравад аз рўи занди забарин
рад мешавад. Ин раге аст, ки пизишкон њамвора љустуљугари
набзи он мебошанд. Дигаре, ки кўчактар аст, аз рўи занди
зерин гузар карда, ба муч расида, дар кафи даст пароканда
мешавад, ки гоње зарабони набз-он дар кафи даст намоён аст.
Шохаи болої њангоме, ки ба љойгоњи сари сина (саршона)
мерасаду шоха мешавад ва њар кадом низ ба ду бахш
мегарданд, яке аз ин ду аз рўи раги вадољи зерин гузашта ва
сипас боло рафта, то он ки ба даруни косаи сар ворид шавад.
Њангоми гузар шохањое з-он људо шуда ба андомњои
зерини худ меравад. Њамон гуна, ки дар мавриди (сиёњ) рагњо
гуфтем, сурхрагњо низ таќсим мешаванд. Паз аз ворид шудан
ба косаи сар ба гунае шигифтовар таќсим мешавад ва он
чизе ба монанди тўре аст, ки зери маѓз пањн шуда ва
андомеро месозад, ки аз тўрњои њаманбошта ва риштањои
дар њам танида падид омадааст.
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Пас аз ин таќсим дубора ба ду шохаи бузург ва баробар
монанди пеш аз таќсим табдил мешавад ва вориди танаи
маѓз мегарданд, ки дар он љо низ шоха-шоха шуда, ки яке аз
ин шоха, ки кўчактар аст, боло рафта, дар сатњи сурат ва сар
ба монанди (сиёњ) раги вадољи сатњї пароканда мешавад.
Набзи ин шоха пушти гўш ва дар гиљгоњ намоён
мешавад, вале набзи намоёни ошкор ва бузург дар ду
вадољро метавон дар наздики вадољи зерин (умќї) дид. Ин ду
сурхраг «шараёнњои сабот» номида мешавад.
Шохаи поёнии раванда, ки яке аз ду сурхрагњои
рўйишёфта дар дил аст, ки ба андомњои поёнї меравад. Ин
шоха бар муњрањои пушт савор ва ба сўи сарозер поин
мешавад ва дар канори њар муњра ду шоха шуда, яке ба сўи
рост ва дигаре ба чап з-он људо мегардад, ба андомњои дар
ростои худ мепайвандад.
Нахустин шохаи људошуда ба шуш меравад, сипас шохае
ба миёни андомњо з-он људо мегардад, пас з-он ду шоха
барои пардаи диафрагм ва шохае барои шикамба ва љигар ва
испурз ва ниём ва пардањои шикам ва рўдањо ва гурда ва
зањдон ва хояњо ва пешобдон ва нарина меравад.
Шохае барои моњичањои берун ва дар ростои ин
андомњо мечаспад, то он ки ба муњраи поёнї расида, дар он
љо ба ду шоха таќсим ва њар кадомашон ба сўи яке аз пойњо
рафта ва парокандагишон њамонанди (сиёњ) рагњо аст, љуз он
ки њамаи инњо жарфо мебошанд ва љойгоњи ошкор шудани
набзи онњо дар кашолаи рон ва миёни ангуштони сабоба ва
миёнї ва дар канори пошнаи по зери ќавзаки дохилї ва дар
пушти по ва наздики зардпайи бузург мебошад.
Шинохти маѓз
Маѓз тухолї нест, вале дорои њуфрањое мебошад, ки бар
пояи дидгоњи Љолинус чањор ададанд ва ба якдигар роњ доранд
ва «батни маѓзї» номида мешаванд: дуто дар љилави маѓз ва
яке дар миёна ва дигаре дар пушти маѓз бар пояи намояи
кашидашуда дар зер мебошад. Дар канори ин маљроњое падид
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омадаанд, ки ба гунае созгор бо ин маљро фароњам шудаанд,
ки гоње онро мебандад ва замоне онро боз мекунанд.
Маѓз дорои ду зоидаи рўйишёфта дар луби љилавие аст,
ки њамонанди нуки пистон мебошанд ва ба устухони
тўришакл мерасанд. Њисси бўёї дар ин ду зоидаи нуки
пистонї мебошад. Ин устухон дорои сўрохњои бисёр ва
нобаробар, шабењи абр, яъне ѓирболї аст ва дар косаи сар ба
гунае љой мегирад, ки тањи бинї ба он мерасад.
Маѓз дорои ду ниём: яке сахт ва кулуфт ва дигаре нозук
ва нарм аст. Нозук ба маѓз часпида ва дар бисёре аз љойњо бо
он яке мешавад. Ниёми сар ба косаи сар часпида ва дар
љойњое ба маѓз мечаспад. Ин парда дар ду љой сурохњои
бисёр дорад, яке дар тањи бинї аст, ки устухони тўришакл
аст, дигаре канори устухоне, ки дар ком аст ва ин низ
сўрохињое дорад. Пасмондањои ду бахши пешини маѓз аз
роњи устухоне, ки дар поёнаи бинї аст, рехта мешавад ва
пасмодањои ду батни миёнї ва поёнї аз устухоне, ки дар ком
аст, ба берун ронда мешавад, ки бо он рондани ин фузунињо
аз беморињои бад рањої меёбем.
Дар зери маѓз ва сахтшома бофте тўримонанд аст, ки аз
сурхрагњо баромада ва дар сар шакл мегирад. Њамон гуна,
ки дар бахши сурхрагњо гуфтем, аз ин бофти туришакл ду
шоха берун меояд ва дар сахтшома рахна мекунад ва ба маѓз
мечаспад. Рўйиши пайњоро дар бахши пай ёдоварї кардем.
Шинохти чашм
Чашм аз њафт лоя ва се намурї сохта шуда аст. Сохтори
он бар пояи гузорае, ки медињам, чунин мебошад: нахустин
љуфти пай, ки миёнтињї мебошад, аз маѓз мерўяд ва аз косаи
сар берун омада, ба сўи кафи косаи чашм меравад. Ду ниёми
маѓзї рўи онро мепўшонад ва њангоме, ки аз косаи сар берун
меояд ва дар новдони устухони чашм ќарор мегирад ниёми
сахт (сахтшома) аз ин пай људо мешавад. Сахтшома дар ин
љо пўшише танњо барои бахши болои косаи чашм мегардад.
Колбадшикофон ин лояро «лояи сулбия» меноманд.
Ниёми нармшома аз шома људо мешавад ва пўшише барои
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лояи сулбия мегардад ва чун ба монанди машимия аст, онро
«лояи машимия» мегўянд. Ин лоя пас аз бархўрд бо асаб
худаш лояи дигаре дар зераш сохта мешавад, ки «пардаи
шабакийя» ном мегирад. Дар миёни ин лоя љисме нарм ва
тар бо ранги шуша завб шуда, ки рутубати зуљољийя бад-он
гуфта мешавад, падид меояд. Дар миёни ин андом љисми
дигаре бо андаке њамворї ва зулол ва равшан ба монанди ях,
ки ба он «рутубати љалидийя» гўянд, шакл мегирад.
Лояи зуљољия ниме аз пиромуни љалидияро дар бар
мегирад. Нимаи болои онро андоме ба монанди тори
анкабут, ки бисёр зулол ва оинаї аст, дар бар мегирад ва
«лояи анкабутия» номида мешавад.
Сипас рўи он љисме равон ба ранги сафедаи тухми мурѓ
вуљуд дорад, ки «рутубати сафедаи тухми мурѓї» хонда
мешавад. Рўи рутубати сафедаи тухми мурѓї љисми нарм ва
нозуки махмалї аз дарун ќарор дорад, ки мардумак аст, ба
гунае аст, ки рутубати сафедаи тухми мурѓиро аз берун фаро
мегирад ва ранги он дар инсонњо фарќ мекунад, шояд бисёр
сиёњ ва шояд камрангтар бошад.
Дар миёнаи он ва ростои љилдийя сўрохе аст, ки дар
њолатњои гуногун ба андозаи ниёз лояи љилдийя кушод ва
танг мешавад, ки дар нур бисёр танг ва дар торикї кушод
мегардад. Ин сўрохи «њадќа» ном дорад ва ба он «лояи
инабийя» гуфта мешавад.
Боло ва рўи ин лояро андоме фишурда ва сахт ва њамвор
монанди сањифаи нозук, ки аз шохи сафеди борик тарошида,
фаро гирифта, ки «ќарнийя» ном дорад ва њамвора ба ранги
лояи зерини худ, ки «инабийя» ном дорад дармеояд ва он ба
монанди чизи рангин аст, ки ба љоми шушаї часпида бошад
ва чунин пиндошта мешавад, љои чизи часпида ба шушаи
рангин аст, ки аз часпидани он чиз ба шушаи рангин, ранги
шушаро ба худ гирифта аст.
Растангоњи ин лоя аз сулбийя аст. Рўи онро андоме
сафедранг фаро мегирад, ки њамаи бахшњои онро
намепўшонад, балки то љойгоњи сиёњи чашмро пўшонда ва
он «мултањима» хонда мешавад. Ин лояи сафеди чашм
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мебошад ва рўйишгоњаш пўсти беруни пўшонандаи
косаи
сар аст. Растангоњи ќарнийя лояи сулбийя ва инабийя лояи
машимийя ва анкабутийя лояи шабакийя аст.
Шинохти бинї
Њангоме, ки канали бинї ба боло меравад ду шоха
мешавад, яке аз онњо дар интињои дањон сарез мекунад ва
дигаре боло рафта, ба устухони тўримонанд, ки дар љилави
ду зоидаи маѓз, ки чун ду нуки пистон аст, ба поён мерасад.
Ин канали дуюм роњи бўёйї ва канали аввал роњи танаффуси
њамешагї аст, албата на танаффусе, ки аз роњи дањон аст.
Шинохти гўш ва симох
Маљрои гўш аз устухони сахт сохта шуда, ки ба он
«устухони хора» мегўянд. Ин канал дорои хамидагї ва печњои
бисёр аст, ки бад-ин гуна гузар мекунад, то ба љуфти панљум
рўйиш ёфта, аз маѓз мерасад, ки дар он њисси шунавої аст.
Шинохти забон
Забон андоми гўштї, шул (нарм) ва сафед аст, ки рагњои
кўчак ва бисёр пурхун дорад, аз ин рў ранги он сурх
мебошад. Сурхрагњо ва (сиёњ) рагњо ва аъсоби фаровони беш
аз арзиши он бад-он мерасад. Ду дањона, ки бузоќ з-он
сарозер мешавад, дар зери он ќарор гирифта аст. Ин бузоќ
дар бофти ѓадуди шул сохта мешавад, ки љойгоњ дар забон
аст, сохта мешавад. Ин бофтро «созандаи бузоќ» меноманд.
Ду дањонае саррезгари бузоќанд, ки ин намурї аст, ки
сабаби мондагории табиии забон ва перомуни он мебошад.
Шинохти њалќ
Дањон ба ду канал ворид мешавад: яке аз онњо дар љилав
ќарор гирифта ва колбадшиносон онро «ной» мегўянд ва
дигаре дар пушти он ва рўи муњрањои гардан аст ва «марї»
хонда мешавад, ки з-он хўрок ва ошомиданињо гузар
мекунад ва аз ной њавои танаффусї рафту омад мекунад.
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Рўи он даричае гузошта шуда, то њангоми ќурт додани
андаке хўрок ё ошомидани чизе ба даруни он фурў наравад.
Ин дарича комилан бар рўи он менишинад ва баста
мегардад. Чунончи, андаке хўрданї ё ошомиданї ба даруни
ной равад, як њолати ќалќалак ва дарде ба монанди ворид
шудани пўстаи чизе дар бинї њангоми атса пеш меояд. Ва он
чи ба даруни ной роњ меёбад, сурфаи шадид барангехта
мешавад ва он чизро партоб ва берун меандозад.
Дастгоњи танаффусї тарроњии бисёр дурусте дорад. Зонљо ки ин маљро ба шуш меравад ва шушњо бахше аз
дастгоњи гуворишї нестанд, балки бахше аз дастгоњи
танаффусї мебошанд ва њеч гуна роње ба поин надоранд, њар
чи дар он биафтад танаффусро танг мекунад. Аз ин рў
боиста аст, ки пешгирињое кард ва дастурњои вижае дод, то
аз ин рўйдод љилавгирї шавад, магар он ки хеле кам рўй
дињад.
Агар дар њолати ќурт додани хўрок, касе фарёд занад ва ё
сухан гўяд ва дар канори он танаффус низ ки бояд бикашад,
дар њамин замон чизе ба даруни ной биравад, сурфа барангехта
мешавад, то он чизи фурў рафта дар нойро з-он биронад.
Сохти ово
Њамчунин дар инљо дастгоње барои сохтани ово фароњам
шуда аст. Ово аз нафаси кашида сохта шуда ва њаво модаи
он мебошад. Дар ин љо дастгоње созгор бо сохти на танњо як
гуна ово, балки гунањои фаровони он дар андоме ба номи
«њанљара» фароњам шуда аст ва он аз се ѓузруф сохта шуда,
ки созгор барои эљоди ово мебошад ва андоми дигаре ба
номи «лисон-ул-мизмор» (монанди торњои савтї) низ дорад.
Моњичањои бисёр барои њаракатњое, ки барои эљоди
садоњои гуногун мебошад, гирдињам омадаанд. Андомњои
ной ва шуш ва сина ва моњичањо ва ниёмњо ва диафрагми
дастгоњи нафас кашидананд ва пас з-он падид овардани ово
дар њанљара ва андоми монанди забон най (торњои савтї) аст.
Овоњо ва њуруф бо кўмаки забон ва лаб ва дандонњо ва
њар чї андоме, ки дањон аст, сохта мешаванд.
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Шинохти шуш ва ќафаси сина
Фазои шикам аз устухони чанбар то устухони тињигоњ
аст, ки ду бахш дорад. Бахши болої, ки љойгоњи шуш ва дил
ва бахши поини он дарбаргирандаи шикамба ва рўдањо ва
љигар ва испурз ва кисаи зардоб ва гурда ва пешобдон ва
зањдон мебошад. Људокунандаи ин ду фазо «пардаи
диафрагм» номида мешавад.
Диафрагм аз сари љиноѓ оѓоз мешавад ва ба гунаи уреб
поин меравад ва ба ду сўи муњраи дувоздањуми пушт
мечаспад, ки људокунандаи бахши болої ва поинї аст.
Фазои болої тавасути пардаи дигар ба ду бахш таќсим
мешавад, ки аз миёнаи (фазои болої) гузар мекунад ва
њамчунин ба муњрањои пушт мепайвандад.
Рехти ин фазоњои сегона инчунин аст. Фазои боло сина
номида мешавад ва марзи он аз боло ду устухони чанбар ва
аз поин диафрагм аст, ки шикамро аз пањно ду ним
менамояд. Ин форми сина аст.
Шуш
Њамон гуна, ки гуфтем, ной аз поёнаи дањон оѓоз
мешавад. Њангоме, ки ной ба зери чанбар мерасад, ду шоха
мешавад. Њар шоха ба шохакњои фаровон бахш мегардад.
Пиромуни онро бофти шуш фаро мегирад, пас танаи шуш
шомили ной ва рагњои зери он ва бофте, ки пиромуни онро
фаро гирифта, мебошад. Ниме аз шуш дар фазои рости сина
ва нимаи дигар дар сўи чап аст.
Ной аз ѓузруфњои доирамонанде, ки ду сеюми онњо гирд
аст ва ба ду сари ин нимадоира пардаи нарм ва рост гузар
карда, ки ин ду сарро ба њам мерасонад. Монанди шакл,
ниёмњои нарм миёни онњоро фаро гирифтааст.
Њанљара
Њалќ андоми ѓузруфї ва барљаста ва гуж ва дар сатњи
гардан бо даст ќобили ламс аст, вале бахши софи он ба марї
мечаспад. Агар фарз кунед, ки шумо ду лулаи найеро бар
мегузинед. ⅓ ё ⅔ яке аз лулањоро ба гунаи саросарї (дарозо)
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шикофе дињед ва з-он људо кунед, сипас бар љои кандашуда
коѓазеро рўи дарозои бахши шикофдодашуда бичаспонед
сипас наи коѓаз гузоштаро аз бахши коѓазиаш канори найи
дигаре бигузоред. Инчунин метавонед нойро дар канори
марї нишон дињед.
Шеваи нафас кашидан
Њамаи фазои боло барои системаи нафас фароњам шуда
аст. Чунончи синаи бозшуда шушро кашида ва мегустаронад
ва бо бозшудани шуш њаво аз берун кашида мешавад. Пас
дамидани њаво ба дарун яке аз ду бахши танаффуси
мебошад, сипас сина фушурда мешавад ва дар паи он шушњо
низ гирд меоянд, ки бо фишурда шудани онхо њаворо берун
меронад ва ин бахши дуввуми танаффус мебошад.
Ниёз ба њавои берун ва рондани њавои дарун ангезаи
осоиши дил мебошад. Бахше аз њавои истиншоќшуда аз
роњњои фароњамшудаи миёни шуш ва дил ба дил мерасад,
пас аз гарм шудани он њаво љазб шуда, барои табодули
тахвия ниёз ба берун ронданаш пеш меояд. Аз ин рў, сина
фишурда мешавад ва њаворо берун меронад ва дубора боз
мешавад ва шушњо низ боз мегарданд ва њавои дигар (тоза)
ба дарунашон меояд, ба монанди дамандае (зукок), ки бо он
ба оташ медаманд, яъне даманда боз мешавад ва аз њаво пур
мегардад ва њангоми баста шудан аз њаво тињї мешавад.
Сина аз дарозо ду бахш мешавад, дар њар бахш яке аз
шушњо гузорида шуда, то барои танаффус ду дастгоњ бошад,
чунончи яке осеб дид дигаре корро дунбол кунад. Чунончи
њамин гуна дар чашмњо мебошад. Њамчунин ин коркард, ки
манзур танаффус аст, ба чињати арзишмандї ва ниёзи бисёр
ба он барои зистан, таваљљуњи бештаре ба он шавад, ки
Офаридагор онро ба хубї сохта ва пардохтааст.
Чи басо бахше аз сина осеби сахте мебинад, дар ин
њангом самти дигар барои ниёзи танаффусї ба по мехезад ва
агар бар ду сўи сина осеб ворид ояд, он кас ба андозаи
хафашудагон зиндагї хоњад кард.
Ной аз пушт ба марї часпида аст. Марї роње барои
гузари хўрок ва ошомиданї аст. Миёни онњо лояи нарм
51
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

гузошта шуда, ки њангоми ќурт додан барои марї тангї пеш
наояд. Агар ормони мо густурдатар накардани ин китоб аз
ин андозаи дар назар гирифташуда набуд, мо шинохти
андомњо ва судмандињояшонро густурдатар ёд мекардем. Аз
ин рў, мо нагузорем то он љо ки метавонем кўтоњгўи ва
кўтоњнависї кунем.
Шинохти дил
Дил ба монанди меваи санавбар вожгун аст, ки сари
махрутияш ба сўи поин ва танаи он ба болост ва дорои
пўшиш аз як лояи фушурда аст, ки пиромуни онро фаро
гирифта, вале њамаи дилро фаро намегирад. Буни дил дар
миёни сина ќарор дорад, вале сари махрутияш ба сўи чап
гароиш пайдо мекунад. Сурхраги бузург аз бахши чапи он
меравад, аз ин рў, набз дар самти чап ошкор мешавад.
Дил дорои ду батни бузург, яке дар рост ва дигаре дар чап
аст, дар растангоњ ва ба ин чизе ба монанди ѓузруф вуљуд
дорад, ки ба монанди бистаре барои дил мебошад. Миёни
батни рост ва чап сўрохњое мављуд аст. Батни рост дорои ду
дањона буда, ки яке аз онњо љойгоњи вуруди рагњои руишёфта
дар љигар аст, ки хунро ба даруни батни рост мерезад. Бар
дањонаи он даричае аст, ки љињати пардањояш аз берун ба
дарун аст, то барои чизе, ки ба дил ворид мешавад баргардад
ва ом шавад. Дањонаи дуввуми раги раванда ба шуш, ки раги
бе набз аст ва ба он мечаспад, зеро дорои девораи сахт ва
кулуфт мебошад. Аз ин рў, колбадшиносон онро сурхраг
меноманд, ки чун девораи он сахтар ва кулуфттар аз (сиёњ)
рагњост ва ин ном шоистаи ўст, чун дар њамаи умри одамї
њамеша дар љунбиш аст. Ва дар порагии он то даридагии
(сиёњ) рагњо хатари бештаре нуњуфта аст, даричае бар дањонаи
берун рафтани ин раг аст, ки чињати шикофњои он аз дарун ба
берун мебошад, то барои чизњои берунраванда, аз дил ба сўи
берунї хам шуда ва роњи баргашти онро бибандад.
Ду дањона дар батни чап аст, яке барои сурхраги бузург
(аорта), ки њама сурхрагњои тана з-он мерўянд, даричае бар
дањонаи он аст, ки парањояш аз дарун ба берун буда, барои
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хун ва љони берунраванда аз дил ба самти берун хам
мешавад ва роњи баргашти онро бибандад. Дањонаи дуввум
сурхраге аст, ки ба шуш меравад ва дар он њавои аз шуш
барои дил аст, ду дарича бар ин дањона гузошта шудааст, ки
парањои он аз берун ба дарун аст, то барои њавои воридшуда
ба дил боз шавад ва баргардад. Дил дорои ду барљастагї
(зоида) ба монанди гўш, яке дар рост ва дигаре дар чап аст.
Шуш пўшонандаи дил аст, то он ки аз расиданаш ба
устухонњои сина дар љилав, љилавгирї намояд ва аз осеб
расидан ба он љилавгирї кунад.
Шинохти марї ва шикамба
Чун гуфтем, ки дар поёнаи дањон ду роњ аст, ки яке барои
танаффус, ки ба шуш меравад ной ном дорад ва дигаре барои
хўрок ва ошомидание, ки ба шикамба меравад марї ном
дорад. Аз пушт бар рўи муњрањои гардан ќарор гирифта ва
имтидод дорад, то он ки диафрагмро рад кунад ва бо торњои
басташуда ва чун диафрагмро рад кунад кушод мешавад ва
«шикамба» ном мегирад, дар зимн каме ба самти чап моил
аст. Аз ин сар шикамба каме ба сўи чап гароиш дорад. Кафи
(гудї) он ба самти рост аст, агар онро кадуи гирд бо гардани
дароз, ки ба тањи он гардани дигаре муттасил мешавад,
бипиндорї ба ин шакл метавон рехти шикамба ва мариро ба
тасвир дароварї, љуз он ки шикамба дар љое ки ба пушт
мерасад андаке сатњї шуда. Дар зимн, бахши сари болои он
марї мебошад ва сари дигараш оѓози рўдањост, ки ба муњрањо
ва дигари андомњои дарунї тавасути наворњо ва торњо
муњкам ва устувор гардида ва нигањдорї мешавад.
Офаридгор ба љињати арзишмандї ва ниёзи фаровон ба њар
кадоме аз ин андомњо ва нигаронї аз осеб додани њар яки
онњо устувортар ва сахтар бастабандї кардааст.
Дањони поини шикамро «бобулмиъда» ё «бавоб»
меноманд. Чунончи шикам аз хўрок пур шавад, ин дањона ба
гунае баста мешавад, ки њеч чиз, њатто об берун намеравад,
то он ки гувориш поён ёбад ва ё фосид шавад, сипас дањона
боз мегардад, то он чи дар шикамба аст, ба рўдањо равад ва
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ин нахустин љойгоњи рўдањост. Танаи шикамба аз се лоя
ташкил шуда: яке аз онњо риштањои дар дарозо ва дуввумї
дар пањно ва саввумї риштањои дар бахши пушти он ќарор
гирифтааст. Шикамба дорои вижагї ва судмандињое аст, ки
ёдоварии он сухани моро ба дарозо мекашад.
Шинохти рўдањо
Рўдањо ду пўшиш доранд, ки бар лояи берунї
часбандагињое дорад ва онро ба гунаи устувор пўшонида аст.
Рўдањо шаш гунаанд, се то борик (кўчак) дар боло се то
бузург дар поён. Нахустин рўдаи кўчак, ки ба поёни шикамба
мепайвандад, дувоздањ номида мешавад ва дар паи он рўдае,
ки тањрўда (соим) гуфта мешавад, меояд. Ин ду рўдаи рост ва
истода дар дарозии тана мебошанд. Сўрохњои кашиши хўрок
ба сўи љигар дар ин ду бештар аз соири рўдањо аст. Ин
дањонаро дар бахши љигар ёдоварї хоњем кард.
Пас з-он рўдањое меояд, ки номи даќиќ дорад. Ин рўда
дорои печу хамњои бисёр мебошад. Кушодии ин се рўда ба
андозаи боб-ул-меъда аст. Пас з-он рўдаи маъруф ба аъвар
«рўда кўр» аст ва он ба монанди зарф ва кисае аст, ки њељ
гуна роње ба љойе надорад. Чун дорои як дањона аст, замоне
з-он чизе ворид мешавад ва њангоми дигар аз њамон дањона
берун меравад ва дар самти рост ќарор дода шуда аст.
Пас з-он рўдаи бузург меояд, ки оѓози он аз сўи рост
мебошад ва њамаи пањноии шикамро то ба сўи чап мегузаронад.
Ва пас з-он рострўда меояд, ин бахш дорои кушодагии бештаре
аст, ки пасмондањо дар он гирд меоянд, њамон гуна пешоб дар
пешобдон. Дар поёни он рострўда рактум аст, ки бар он
моњичаи љилувгиркунанда аз берун рафтани (пайхол) ќарор
гирифта, то ба гунаи иродї онро берун резад.
Шинохти љигар
Љигар дар зери дандањои болої аз дандањои пуштї
ќарор гирифта ва шакли он њилолї ва дорои фурўрафтагї
дар сўе аст, ки ба шикамба мерасад ва зиёдањое дорад, ки
гоње ба чањор ё панљ ва самти рости шикамбаро пур мекунад.
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Бахши гужи он ба диафрагма мерасад ва бо торњое ба ниёме,
ки рўи он аст мечаспад. Аз бахши гудии љигар канале ба
номи «боб-ал-кабид вуљуд дорад ва шакли он ба монанди
(сиёњ) раг аст, вале дар он хун нест ва ба шохањое таќсим ва
онњо низ ба шохакњои дигар бахш мегарданд. Андаке аз
онњо ба кафи шикамба ва дувоздањ ва бештари он ба рўдаи
сиём ва сипас ба дигар рўдањо меравад, то ба рўдаи рострўда
мерасад. Ин дањонањо, ки пеш аз ин ёд кардем, хўроки
гуворидаро ба љигар мерасонад.
Њарчи аз дањонаи он љазб мешавад аз роњњои танг ба
кушодатар рафта, то он ки дар канали боб-ал-кабид гирд
оянд. Сипас ин канал дар даруни љигар ба шохањои борик ва
муйина таќсим мегардад ва гуворидањо дар онњо пароканда
мешаванд. Бофти љигар онњоро мепазирад ва таљзия
мекунад, то хун гардад.
Аз барљастагии љигар раги бузург мерўяд, ки њамаи
рагњои тан, ки пеш аз ин дар колбадшиносии рагњо ном
бурдем з-он мерўяд. Худи ин раг дар љигар ба шохањои
муйин таќсим мешавад, ки ба шохањои таќсим шуда, канали
боб-ал-кабид мепайвандад. Хуни (сохташуда) дар шохањои
муйинаи раги бузург, ки дар бахши барљастагии болои љигар
мерўяд, боло меравад. Он низ бад-ин гуна аст, ки нахуст дар
рагњои кушодатар рафта, то ин ки њамаи хуни ба даст омада
дар раги бузург бархоста аз барљастагии љигар меоянд.
Шинохти сипурз
Сипурз дарозшакл ва дар самти чапи тан нињода
шудааст. Риштањое ба ниём рўйи он часпида аст. Шикамба
аз сўе ва дандонањои пушт аз суйи дигар онро дар бар
мегиранд. Ду канал з-он мерўянд, ки яке ба гудии љигар ва
дигаре ба дањонаи шикамба меояд.
Шинохти зањра
Кисаи зардоб ё зањра ба рўи љигар ќарор гирифтааст.
Дорои ду канал: яке ба гудии љигар ва дигаре ба шохањои
таќсимшуда ба рўдањои борик ва кафи шикам мепайвандад.
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Шинохти гурда
Дар ду тарафи муњрањои пушт дар наздикии љигар
(гурдањо) ќарор гирифтаанд. Гурдаи рост каме болотар аст
ва њар кадом гурда ду канол дорад. Яке з-он ду канали њар ду
гурда ду самти худаш ба раги бузург баромада аз
барљастагии љигар мепайвандад, канали дуввумї људогона аз
гурда људо мешавад, пешобдон бичаспад. Ва ин канал њар ду
гурдаро то ба гунае шигифтовар ба пешобанд, ки «њолиб»
номида мешаванд.
Шинохти пешобдон
Пешобдон љойгоњ ва нигоњдорандаи пешоб аст ва
љойгоњаш миёни сўрохи настангоњ ва устухони шармгоњ
мебошад. Аз ду лоя ташкил шудааст. Бар дањони он даричаемоњичае гузошта шудааст, ки онро мебандад ва аз бурун
рафтани пешоб љилавгирї мекунад, то ин ки ба гунае
худхоста ронда шавад. Пешоб аз ду канал, ки «мизроњ» ном
дорад, аз ду гурда ба он сарозер мешавад. Њангоме, ки ин ду
маљро ба пешобдон мерасанд, нахуст аз яке аз ду лояњои
пешобдон гузар мекунад, сипас аз лояи дуввуми он рад
мешавад, то ба гардани пешобдон мерасад. Пас з-он бар
даруни пешобдон саррез мегарданд.
Суханоне кўтоњ дар бораи судмандии дастгоњи гувориш
Дањон бо доштани ду вижагии њисс ба сової ва чашої,
тавоноии људосозии маззањои хуб аз бад дорад. Чун маззаи хуб
дар бештар маврид созгор бо тан ва хўроксози он њастанд.
Арзишмандтарин кори забон сухан гуфтан аст. Њамчунин дар
њангоми љавидани хўрок дар дањон, онро ба љињати ниёз дар
осиёб кардани якнавохт ба шаклњои гуногун љо ба љо мекунад.
Ин кори забон ба монанди осиёбе аст, ки барои хуб
осиёб кардан њама чизро дар њам меомезад.
Дандонњо се гунаанд: Бархе барои буридан шоистагї
доранд, чун дандонњои пешин ва канорї ва бархе, ки барои
шикондан чун неш ва гуруње осиёб кардан - дандонњои
панљгонаи осиёб.
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Аз шигифтињои рўйињам ќарор гирифтани дандонњо ин
аст, ки дандонњои пешин ва канорї дар њангоми ниёз
метавонанд дар тамос ва нук ба нук шудан ба њамдигар
бошанд ва ин кор дар њангоми гоз гирифтан бад-ин гуна аст,
ки бархе аз онњо бар дандон рў ба рўи њам шуда ва
дандонњои пойинро пўшонда ва тамос миёни онњо барќарор
мешаванд. Агар ин гуна набошад кори гоз гирифтани њар
чиз анљом намегирад. Ин кор бо кашида шудани фуки пойин
ба љилав сабаб мешавад, ки дандонњо бо њам нук ба нук
гарданд. Ва дар њангоми љавидан ва осиёб кардани фук ба
љои худаш боз мегардад ва дандонњои пешин ва канори
пойин ба дарун рафта ва аз њолати нук ба нук шудан бо
дандонњои боло дур мешаванд, бад-ин гуна дандонњои осиёб
рўи њамдигар ќарор мегиранд. Бо нук ба нук шудани
дандонњои пешин ва канорї орвораи боло ва пойин имкони
љуфт шудани дандонњои осиёб аз миён хоњад рафт. Ин њолат
њангоме рух медињад, ки шикастани чизе хоста шуда бошад.
Решаи дандонњои осиёб ба љињати кор кардан ва
мондагортар буданаш бузургтар аз решаи дигар дандонњост.
Бештар шудани шуморагони решаи дандонњои боло ба
љињати овезон будани онњост. Пеш аз ин гузориш барои ворид
нашудани чизе ба даруни ной дар њангоми ќурт додани
хўрокњо дода шуд. Акнун онро равшантар бозгў мекунем: дар
њангоми ќурт додани хўрок марї ба самти пойин меравад ва
њанљара боло кашида мешавад ва даричаи рўи он устувор
мегардад, то ќурт додани онњо аз рўи он дарича рад шаванд
ва даруни марї саррез шаванд. Замоне, ки хўрокњо ба
шикамба расиданд, шикамба онњоро мегирад ва з-он анбошта
ва пур мешавад ва дањонаи шикамба баста мешавад хўрокњо
дар он љо мемонад то гувориши онњо ба пойин расад.
Љигар аз рост ва сипурз аз чап ва чодаринаи шикам аз
љилав моњичањои тираи пушти шикамбаро аз пушт дар бар
мегиранд. Њамаи ин андомњо барои гарм нигоњ доштан ва
њамчунин бењтар гарм кардани он мебошад. Дар натиља хўрок
дар он мепазад, то он ки ба монанди широбае шавад, ки
муносиб барои рахна кардан ба даруни дањонаи каналњои
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раванда ба љигар бошад, ки онро пеш аз ин бозгў кардем.
Фаровонии ин дањонањо ба ин далел аст, ки чун яке бошад
њама гуворидањо ба як љо бояд сарозер шаванд ва ин мумкин
аст бахше аз гуворидањо ин як дањонаро аз даст дињанд ва ба
њадар равад.
Аз ин рў, дањонањо афзоиш меёбанд, то ин ки каналњо ба
бештар фазоњо рўдањо бипайвандад, то чунон ки гуворидањо
як дањонаро аз даст дињад, аз дањонаи дигар ба сўи љигар
кашида шаванд. Њамчунин печу хамињои бисёр барои рўдањо
гузошта шуд, то мондагории гуворидањо дар он бештар
бошад ва берун рафтани зудњангом надошта бошад ва ин
кор ба вижа дар рўдаи кўр бењтар анљом мешавад ва он чи
дар ин рўда бимонад, дигар арзиши хўрокї нахоњад дошт ва
гандидагї бар он чира мешавад. Бофти љигар ин афшурдаро
мепазонад, то з-он хун сохта шавад. Бинобар ин лозим аст
андаке аз он аз љигар људо шавад, то ангезаи тунд анљом
гирифтани таљзия ва осонии он гардад. Њамчунин, аз ин
рўст, ки сиёњраги бобу-л-кабид пас аз вуруд ба љигар барои
суръат ва осонии бештари таљзияи широба ба шохањои
бориктар таќсим мешавад. Чун хўрок андомњо ва
боландагии онњоро дар гарави хуни пок ва шоиста аст ва
њамчунин пас аз пазонда шудан њар чиз ногузир аз
пасмондањое сохта мешавад. Аз ин рў, њамроњ бо фароянди
сохтани хун ду гуна пасмонда падид меояд, ки яке тањнишаст
ва дурдї ва дигаре шиновар ва кафмонанд аст.
Аз як сў барои поксозии хун аз инњо кисаи зардобї
фароњам шуда, ки барои он гардане сохта шуда, то ба даруни
љигар равад ва зардоби падидомада дар он ба дунбол
сохтани хунро ба сўи худ бикашад.
Аз сўи дигар, сипурз низ офарида шуд ва канале барояш
фароњам гашт, то ба љойе равад. Ва пасмонди дигарро, ки
талхоб аз онњо падид меояд ба сўи худ бикашад. Пас хуни
пок бе фузунињои зардобї ва талхобї хоњад шуд, ки он ба
андозаи ниёзи тан дар хун мемонад. Пас хун баке тар аз он
аст, мо мехоњем. Пас ниёз аст, ки бахши пасмондаи оби он
гирифта шавад, то сифтии он ба андозае шавад, ки з-он гўшт
сохта гардад. Аз ин рў, ду гурда офарида шуда ва барои њар
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як канале дароз фароњам омада то ба раги баромада аз
барљастагии љигар бичаспад. Ва бахши фузуни об онро пеш
аз боло омадан ва машруб кардани андомњо бигирад.
Њангоме, ки хун аз фузунињои сегона пок шуд, хубу
шоиста ва созгор ва њамоњанг барои хўроки андомњо ва
боландагии онњо мегардад. Њангоми арзишманд будани
хўрокрасонї ба тан шинохта мешавад, ки мо ба арзиши
коркарди поксозии хун аз ин фузунињо коре, ки дар дастгоњи
поксозикунандаи он анљом мегирад, ошно бошем. Чунончи
кисаи зардобї зардобро ба сўи худ накашад ва ё онро дар хун
ба љо бигзорад, то ба хўрок ба андомњо биравад. Беморињои
гуногуни падидомада аз зардоб чун зардї ва сўзањо ба сурхї
ва намла ва табњои сахт ва монанди он рух медињад. Чунончи
сипурз талхобро накашад, беморињои талхобї чун ярќони
сиёњ ва бањаќи сиёњ ва ва пўста – пўста шудани пўст ва љузом
ва молухулиё ва монанди он рўй медињад. Чунончи фузунињои
об ба сўи гурда ронда нашавад яке аз ду бемории истисќої бо
номи «истисќои зиќї» ва ё «истисќои лањмї» руй медињад.
Агар ин дастгоњи поксозикунанда набошад ин беморињо
пайваста ва њамвора мемонанд.
Аз шигифтињои кашидани фузунињои хун аз як сў
омадани каналњои кисаи зардобї ва сипурз ба гудии љигар
барои берун кашидани зардоб ва талхоб мебошад ва аз сўи
дигар, омадани ду канали гурда ба раги бархоста аз
барљастагии кабид ва кашидани фузунињои об аз хуни
сохташуда дар љигар мебошад, зеро хун барои боло рафтан аз
рагњои муйина ва расидан ба бахши барљастагии рўи љигар
ниёз дорад, ки обе, ки тар бошад, то битавонад ба осонї боло
равад. Аз ин рў, бояд фузунињои оби он то расидан ба бахши
барљастагии рўи љигар дар худаш бимонад, ки бар асари он
шитоб рахна кардан ва ба боло рафтан аз ин муйинањоро ба
хубї дошта бошад. Аз ин рў, канали берун кашонандаи
фузунињои обї њељ гоњ ба гудии љигар намеравад, балки пас аз
боло рафтани хун ва гузар аз рагњои мўйина ва сипас расидан
ба рагњои кушад, дигар бениёз аз обакї будани ѓузунињои обї
хоњад буд. Пас аз расидан ба бахши барљастагии љигар, хун
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ниёз ба сифтї ва сангинии бештар пайдо мекунад. Аз ин рў,
бояд он ду канали гурдањо ба ин љо бипайванданд.
Акнун хуни пок аз раге, ки дар барљастагии љигар
рўйида, боло меояд ва хунро ба саросари тан мебарад.
Хунрасонї ба андомњо бар пояи як таќсимбандии дуруст ва
додгарона нисбат бар арзиши кории њар андом дар сар то
сари тан мебошад. Ин кор ба гунае аст, ки мо онро дар
бахши парокандагии рагњо дар тан гузора кардем, ки ба њар
андом ба андозаи бањраварии он хун дода хоњад шуд. Дар
њар андоме бо таваљљуњ ба табиати худ таљзия шуда, сабаби
нерўзої ва боландагии он андом мешавад, албатта агар
хоњони боландагї бошад ва агар на, боистї хуни љойгузин
ба андозаи бахши таљзия хоњад буд. Ин кор њадаф ва хостаи
нињоии мо аз дастгоњи гуворишї мебошад.
Офаридгори бузург барои фузунињо, ки хун з-он пок
шудааст, судмандињои дигар низ нињодааст. Кисаи зардоб бо
яке аз каналњои худ зардобро аз хун пок мекунад ва бо
канали дигар онро ба даруни рўдањо мефиристад ва рўдањо
ба љињати тундї ва тезии он (зардоб) ба рондани пасмондањо
ва берун кардани онњо барангехта мешаванд. Ва ин сабаби
покиза шудан ва эминї аз гирифтагї ба монанди фузунињо
дар рўдањо мешавад.
Сипурз фузунињои тањнишиншударо мекашад ва хунро зон пок месозад, сипас онро дигаргун менамояд, то сифтї ва
туршї ба даст оварад, сипас бахше аз онро ба дањонаи
шикамба мефиристад, ки бо турушї ва сифтии худ сабаби
огоњї ва барангехтани иштињо мешавад, сипас бо
пасмондањо берун равад.
Гурда бахши оби хунро гирифта ва он чи ки шоистаи
таљзия кардан аст, ба кор мебарад. Сипас мондаи онро ба ду
канале, ки аз пеш гуфтем, ба пешобдон мерасонад. Аз сўи
дигар пешобдон бузург сохта шуда, то одамї барои пешоб
кардан пайваста ба по нахезад ва бар дањонаи он даричае
гузошта шудааст, ки онро танг карда ва мебандад ва то пур
нашавад, з-он чизе берун намеояд ва бо афзоиши андозаи
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пешоб дар он ва сангин шудан ва ё тундї ва сўзиши он ба
хости худ онро рањо карда, то берун равад.
Дар фароњам омадани пешоб роње аз гурда ба пешобдон
хирадмандии бузург нуњуфта шудааст ва чунин аст, ки агар
пешобдонро пур аз бод кунем, боде з-он берун нахоњад омад,
бо он ки дорои ду дањона аст ва аз њарду дањонаи он њар чизе
метавонад рафту омад кунад. Ва бахши обакии хун, ки
пешоб аст, аз гурда ба даруни њар ду (мизроњ) мерезад ва зон љо, ки ин ду маљро нахуст аз яке аз ду лояи пешобдон рад
мешавад, то ба гардани пешобдон бирасад, сипас аз лояи
дуввум гузар мекунад, аз ин рўст њар чї ба даруни пешобдон
бастатар шуда ва намегузорад, андаке пешоби гирдомада
дар пешобдон ба боло баргардад. Њамчунин, пазириши
пешобро ба пешобдон осонтар дунбол мекунад, то
пешобдонро сангин кунад ва њар гоњ нороњатї эњсос шавад,
он моњичаро во медорад, ки аз бастани дањонаи пешобдон
даст бардорад. Пас пешобдон бар он чи дар даруни худ
дорад, фишор меоварад, то пешоб берун рехта шавад. Пас
мондањои сифт пас аз тињї ва покиза шудан аз њар гуна
арзиши хўрокї ба рострўда ронда мешаванд, ин рўда кушод
аст ба тавони гирд овардани пасмондањои бисёрро дорост то
одамї пайваста барои берун рондан ба по нахезад. Њангоме,
ки пасмондањо сангинї кунанд ва ё эњсоси сўзиш (нуг-нуг
задан) пайдо шавад, сабаби нороњатии љондор шуда, онњо бо
хости худ моњичае нигоњдорандаро озод карда ва
пасмондањо берун мераванд. Чунин аст сарнавишти хўрок аз
њангоми ворид шудан ба тан ва то бардошт з-он ва сипас
берун рондани пасмондањо ба хости Худованд.
Шинохти девораи шикам
Дар пушти пўсти пўшонандаи шикам моњичањои
њаштгонае, ки гуфтем ќарор дорад ва дар паси моњичањо,
пардаи фушурда, ки «сифоќ» ном дорад, дида мешавад. Ва
пас аз сифоќ (бофти чарбї) чодарина ва пас з-он андомњои
даруни шикам гузорида шудаанд. Фатќ ба дунболи поргии
сифоќ дар пардањои шикам падид меояд.
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Шинохти лояњо ва нарина
Аз устухони шармгоњ андоми асабии пур аз фазоњои
густурда руиш меёбад, ба он низ сурхрагњои бисёр, беш аз
арзише, ки доранд меоянд, ин андоми нарина аст. Ду маљро
(барих) аз сифоќ ба монанди мизроњ (њолиб) берун меояд, сипас
кушод мешавад. Лояи дарунии он бахше аз ду лояи кисаи
хояњо шуда, ки ду хоя дар он ќарор гирифтаанд ва рагњои
мўйина, ки бо печу хамињои бисёр мебошад, аз раге, ки ба сўи
пойин меояд људо шуда, ба хояњо меравад. Њамчунин, бофти
сафеди ѓудї онро фаро мегирад ва хуни гирдомада дар онро
таљзия карда, то сапед шуда ва оби наринаи хом гардад. Ва
сипас з-он љо ба хояњо меравад ва дигаргунагї ва шакл
гирифтани он комил мешавад, то оби наринаї корсоз шавад.
Оби нарина аз ду роњ ба нарина саррез мешавад. Рост (сих)
шудани нарина бо пур шудани фазоњои он аз њавои сангин ва
рагњои он аз хун мебошад. Инзол њангоме аст, ки лўлањое, ки
оварандаи оби наринаанд кушод ва кашида мешаванд ва
барои партоб кардан ба берун, он чї даруни худ гирд
овардаанд, барангехта мешаванд. Ин барангехтагї ба љињати
пуршудагї ва анбоштагии овандњои оби нарина ва ё сўзиш ва
доѓ шудани онњо мебошад. Яке аз роњњои барангехтани нарина
молидани сари он ба танњої ва ё њамаи он ба андоми нармии
дигар мебошад, ин ангезаи кашида ва кушод шудани лўлањои
оби нарина ва берун андохтани њар чї дар он мешавад.
Шинохти пистон
Пистон аз сурхраг ва (сиёњ) раг ва пай сохта шудааст.
Њамчунин бофти сапеди ѓудаї низ миёнашонро пур карда
аст ва табиати он ба монанди шир аст. Худованди бузург ва
воло онро барои сохтани шир аз таљзияи хун офаридааст. Ин
сурхрагњо ва сиёњрагњои дар пистон ба шохањои бисёр борик
таќсим мешаванд, ки ба даври њам мепечанд ва бофти
созандаи шир онро фаро мегирад то хуни даруни худро ба
шир, ки монанди табиати худи он аст, дигаргун намояд.
Њамон гуна, ки бофти љигар широбаи љазбшуда аз шикамба
ва рўдаро ба хун, ки ба монанди худи он аст, чунин мекунад.
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Шинохти зањдон
Зањдон миёни пешобдон ва рострўда дар болои пешобдон
ќарор дорад. Дар дўшизагон кўчак буда ва бо бордорї ва
зодан бузург мешавад. Зањдон бо се ришта наворњои занљираї
мањор шудааст, ки ба гунаи бофти асабї мебошад. Ин
риштањо тавоноии кушод шудан ва дароз шудан ба њангоми
ниёз ва фушурда ва дарњам кашида шуданро дар бениёзї
доранд. Дар њангоми зодан ниёз њаст, ки густурда ва чандин
баробар кушод шаванд. Аз ин рў, бофти зањдон ва наворњои
мањори он, ки ба гунаи занљиравор пањн мебошанд, њангоми
аз бофти асабї сохта шудаанд.
Зањдон дорои ду батн аст, ки ба як дањона мунтањї
мешавад ва низ дорои ду зоид бо номи «шохи рањм» аст.
Пушти ин ду зоид ду тухмдон, ки кўчактар, вале њамвортар аз
хояи мардон аст, дида мешавад. Аз ин ду тухмдон оби занона
ба даруни зањдон ва гардани он рехта мешавад ва дар поён ба
дањонаи вожон мерасад ва ин барои зан ба монанди нуки
сурохдори нарина мебошад. Дањонаи зањдон дар душизагон
фушурда ва чиндор ва танг ва навшукуфта аст. Рагњои нозуки
бофташуда миёни чинњоро пур кардааст, ки дар њангоми
нахустин наздикї дарида мешавад ва он чинњо бо сари
нарина кушод мегарданд, њангоме ки зан бордор шуд дањонаи
зањдон рўи њам меафтанд, то он ки натавонад сари нарина ба
даруни он биёяд. Ва агар замони зодан пеш омад ва ё осебе ба
рўён расид ва онро табоњ сохт, дањона кушод мешавад, то
рўён берун ояд. Бар пояи дидгоњи Љолинус рўён аз оби (зан ва
мард) сохта мешавад ва бо хуни моњона болида ва бузург
мешавад ва дар офариниш, нарњо зудтар аз модањо комил
мешаванд. Аз рагњое, ки ба зањдон меояд, бахше ба рўён
мечаспад ва онро таљзия мекунад, то рушди он комил шавад.
Њангоме ки нумўи он комил гашт ба он чї барои он мерасад
басанда нахоњад буд, пас ба сахтї мељунбад ва њаракатњои
сахт ва нерўманде мекунад, ки ангезаи порагии робитањои
зањдон мешавад ва ин њангоми зодан мебошад. Гуфтори
нахуст поён ёфт. Ситоиш ва сипос аз они Худост.
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ГУФТОРИ ДУВВУМ: СУХАНОНИ КЎТОЊ ДАР
ШИНОХТИ ОМЕЗАЊОИ ТАН ВА ОМЕХТАГИЊОИ
ЧИРА БАР ОН ВА НИШОНАЊОИ КЎТОЊ ВА ФАРОГИР
ДАР ДОНИШИ РЕХТШИНОСЇ
СУХАНИ КЎТОЊЕ ДАР ШИНОХТИ ОМЕЗА
Омезаи тан аз ранг, нармии пўст, ќиёфа, дастмолиш,
коркарди тан, пасмондањое, ки з-он берун меояд шинохта
мешавад.
Ранг
Рангњои сафед, тира, ољї, качї, сурбї нишон аз сардии
омеза мебошад. Сурхї ба хурмої, зардї ва гандумгун будан
нишонаи гармии омеза аст. Равшании бисёрранг
нишондињандаи обакї ва кам будани омехтагї (хилт) ва
тирагии бисёр нишонаи сифтї ва бисёр будани омехтагї аст.
Ранги сафеди моил ба сурхї нишон аз њамоњангї ва миёна
будани он аст. Соф ва равшан будани ранг нишон аз миёна
будани омеза аст. Чунончи сурхии бештар ва равшанї
камтар бошад, нишондињандаи чирагии хун аст. Агар сурхї
кам бошад, ки ба ранги ољї бизанад, нишонаи камхунї аст.
Агар коњиши сурхї то љойе бирасад, ки бештари он аз миён
биравад, пизишкон ин рангро гаљї меноманд ва нишони
коњиши зардоб ва талхоб ва хун ва чирагии балѓам бар тан
мебошад. Агар ранг ба сафедї бизанад ва сабзї низ ба он
омехта шавад, пизишкон онро сурбї мегўянд ва нишон аз
камии зардоб ва хун ва чирагии талхоб ва балѓам аст. Агар
тирагии ранг бо зардї ва каме сурхї њамроњ бошад, нишон
аз чирагии хун бо бастагии боло, ки ба андозаи ранги сурх
омехташудаи он аст ва агар сабзї тира дар он бошад, нишон
аз чирагии талхоб аст. Ранги хурмоии тан, ки ба сапедї
бизанад, дорои сардтарин омезае мебошад ба он љо, ки ба
сурхї ва зардї бизанад ба андозаи њамон ранг, дорои
гармтарин омеза аст. Чунончи, ба ранги зард бошад, гурўње
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аз онњо ба сафедї ва равшанї мезанад ва ба монанди ранги
пашми шутури мода мебошад.
Касе, ки хуни фаровон аз даст дода бошад, рангашон ба
зардї мезанад, ки нишон аз тињї шудани тан аз хун буда, на
нишони чирагии зардоб, балки аз камхунї аст. Ранги зарди
ин гуна касон, нишондињандаи пайомади як беморї аст,
бархе аз инњо ранги зарди ростинанд дорои рўшної ва
шафофияти кам ва ранги онњо дар дарозии зиндагї њамвора
пойдор аст. Инњо танњои зардобї доранд ва бархе аз онњо,
ки ба њамроњи ранги зардї, сабзї ва тирагї ва шодобии кам
доранд, њамроњ бо чирагї омехтагии ду зањра (зардоб ва
талхоб) мебошад, ки бадтарин омезаи тан аст. Љигар ва
сипурз дар чунин касоне бештар замонњо бемор аст ва
њамвора тандурустии эшон нопойдор мебошад.
Сабза (гандумгун) будани ранг њар чи ба зардї гирояд,
пас онњо, гармтарин омезаро доранд ва бештар ба зардобї
будан мегироянд ва њар чи омехтагии сабзї бештар дошта
бошад, гармии камтар дорад ва ба талхобї будан гироиши
бештар дорад. Пўст њарчи чарбї бештар дошта ва фарбењтар
бошад, нишон аз омезаи намур (мартуб) ва њарчи нозуктар
ва лоѓартар бошад, нишондињандаи омезаи хушкитар аст.
Чунончи фарбењї аз гўшти сифт ва сахт ва сурхии хун дар
ранги ошкор бошад, он омезаи гарм ва намур ба андозае, ки
он аст. Агар чоќї аз чарбї бошад ва тан шул ва хун кам,
омезаи он ба сардї ва намурї њамроњ аст. Њамоњангии
андомњо ва нигањ доштани андозањо дар њангоми андозагирї
яке ба дигаре нишондињандаи наздикї ва баробарии андозаи
омезањо аст ва тафовути онњо дар чунин њангом
нишондињандаи ин аст, ки омезаи андомњо яксон
намебошад, ба якдигар наздик нест.
Кушодагии фазоњои даруни андомњо ва каналњо ва
љойгоњи ирсолии онњо нишони гармии омеза аст. Борикї ба
тангии онњо сардии омезаро нишон медињад.
Дастмолиш
Дар даст молидани тани гарм, гармиро ва тани сард,
сардиро ва тани нарм, намуриро ва тани суфт ва зибр,
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хушкиро нишон медињад. Чунончи, ба њангоми дастмолиш
гармиро ба њамроњи нармї дар намоён бошад, омезаи он
гарм намур ва агар њамроњи он бо зибрї бошад, гарму хушк
мебошад. Чунончи нармї бо сардї њамроњ бошад,
намоишгари омезаи сарди намур ва агар ба њамроњи он
зибрї бошад, омезаи сарди хушк аст. Бештари танњои сард
дар дастмолиш, нармї доранд. Албатта дар танњои сард
зибрї низ дида мешавад, вале тани сард омезаи зибр
наметавонад бошад.
Коркардњои тан
Коркардњои табиї њамчун, иштибоњњо, гувориш, болидагї
ва парвариши шањват ва бузург шудан ва набз мебошад.
Чунончи набз нерўманд ва шитобон бошад, намоишгари
омезаи гарм аст ва агар кунд ва суст бошад, нишонаи омезаи
сард хоњад буд. Он чї вобаста ба равон бошад, њамчун њуш
ва тундсухангўї ва пургўї ва љунбиш ва варзиш ва бебокї ва
диловарї нишонаи омезаи гарм ва з-он сўи онњо, омезаи
сард аст. Пасмондањое, ки аз тан берун мераванд чун пайхол
ва пешоб ва араќ ва мў нишондињандаи омезањои
гуногунанд. Намунаи он бисёрии мў ва тундиравишї ва
фушурдагї ва сиёњї ва печиш ва сифтї ва зибрии мў
нишонаи омезаи гарм ва з-он сўи он, омезаи сардро гувоњї
медињад. Бўи бади араќ нишонаи омезаи гарм ва бисёрии он
намоишгари омезаи намур аст ва з-он сўи он. Хушкї ва
андаке пайхол ва рангин ва бадбўй будани пешоб омезаи
гармро нишон медињад.
Нишонањои тани њамоњанг ва миёна
Ранги тани њамоњанг ва миёна, сафед моил ба сурхї аст,
ки дар дастмолиш на сард ва на хеле гарм ва нарм аст ва
гироиши бештаре ба сардї ва зибрї дорад. Андозаи он
миёни лоѓарї ва гўштї аст, ки ба пургўштї наздиктар аз
лоѓарї аст, бавижа, агар дар андешаи хушгузаронї ва
шиносої бошад. Мўи ў миёна дар фушурдагї, нозукї, сиёњї,
бурї, печ доштан ва лахтї ва софї аст. Рухсорааш на пурмўй
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на бемўй мебошад. Дар анљоми корњои табиї ва равонии тан
миёнарав аст. Шањватрон нест ва на нотавонии љинсї низ
надорад, балки миёнаи ин ду мебошад, на шабзиндадор ва
на пайваста дар хоб ва на шитобанда ва на хунсард аст.
Пасмондањое, ки аз тани ин афрод берун меравад бар
пояи њамоњангї ва миёнагии њолатњои ёдшуда аст, ба таври
куллї њолати он миёни њолатњои берун аз њамоњангї аст.
Рагњояш на танг ва пинњон ва на кушод ва намоён аст, ово ба
танаффусу набз ва љунбишњои ў миёна дар бузургиву кўчакї
ва кундиву тундї мебошад.
Нишонаи тани гарм
Танњои бо омезаи гарм боландагии тундтаре доранд ва
дар дастмолиш гарманд ва камгўшт ва лоѓар буда, рагњои
намоён, љунбишњои тунд ва тез дошта, бебок ва нотарс,
камхобанд. Мўйњои фаровон ва сиёњ ва печишї дошта ва
сабзрў мебошанд.
Нишонаи тани сард
Тани бо омезаи сард дорои боландагии кунд ва руиши
оњистаи мўйанд. Дар анљоми корњояшон кунданд, набзи
ором, танаффуси бе ово, сардии онњо дар дастмолиш
њувайдо аст. Нерўи љинсї ва тухмрезии (тавлиди мисл) онњо
пойин ва пурхобанд.
Нишондињандањои тани намур
Ин тан дар дастмолиш хеле нарм нишон дода мешавад,
шулгўшт, дорои аъсоби ором, устухонњо ва бандњои
камтавон, пўсти шўл ва суст, ки шояд аз «хастагї» бошад, ки
зуд низ шикаста мешавад, чоќ ва пурхоб ва кундандеш њаст.
Нишонаи тани хушк
Тан бо омезаи хушк, зибр, лоѓар, сахт ва нерўманд аст.
Пўсти эшон кулуфтї мебошад. Хунсарданд ва дар хастагї
бурдбор мебошанд, бандњо ва зардпойњои тани эшон намоён
аст. Тан ва рухсораи пурмўй бо ранги сабзаи тунд доранд.
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Нишонаи тани нарми хушк
Дорои мўйи фаровон ва баланд ва сиёњ ва фушурда ва
тани камгўшт њастанд. Дар дастмолиш гармии ошкор
доранд, пўсти эшон кулуфт аст, зибрхўянд. Аъсоби нерўманд
доранд, зардпайњо ва устухонњо ва бандњояшон намоён аст,
камхобанд, дорои набз ва љунбишњои тунд ва гармї дар
дастмолиш, диловар ва бебок њастанд.
Нишонаи тани сарди намур
Дастмолиш хеле нарманд. Ишон тос ва ё дорои мўйи
лахт ва соф ва рагњои танг ва пинњон ва бандњои пурчарбї,
фарбењгун мебошанд, суст ва пурхоб, танбал, кунд дар
љунбишанд. Њолатњои танњои сард ва хушк, гарм ва намур
миёни њолатњои такии онњо аст. Њолати таркибии онњо ба
андозаи гироиш ба њар кадом аз авомил ва ё решањост ва ё
комилан миёнаи онњо мебошад.
Нишонаи омезањои маѓз ва рехти онњо
Шакли маѓз аз рехти косаи сар пайравї мекунад. Њарчи
косаи сари кўчактар, маѓз низ хурдтар аст. Чунончи шакли
он дигаргун шавад, рехти маѓз низ з-он пайравї мекунад. Аз
ин рў, сари кўчак ва ё бисёр бузург њар ду ѓайри маъмуланд.
Гунаи бадформи он монанди љойи атрдон ё кифи хонумњост.
Бењтарин шакли сарњо бояд аз назари бузургї ва гирдї
муносиб ба табиї, каме барљастагї дар љилав ва аќиби он,
андаке ноњамворї (фурўрафтагї) дар ду сўйи сар ва канори
ду гўш бошад.
Агар омезаи маѓз гарм бошад, дар дастмолиши сар
намоён аст ва њамчунин чењраи гармтар ва чашмњои сурх ва
рагњо ошкор аст. Мўйњои сари эшон зуд ва тунд равиш
меёбад. Мўйи эшон фушурда, сиёњ ва печхурда ва нерўманд
ва камхоб ва зуд хушк мешавад. Мўйи эшон дар баробари
бодњои тунд парешон мешавад. Сангинї ва анбоштагї
(имтило)-ро дар сар зуд эњсос мекунанд.
Дидгоњи онњо ноустувор ва зуд дигаргун мешавад. Ва низ
зуд назар медињанд. Онњо дорои њуши боло ва дар корњои
равонї суръат доранд. Омезаи сард з-он сўи омезаи гарм аст.
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Дорандагони чунин омеза камхоб ва кундзењнанд. Мўйи сари
эшон лахт буда ва сиёњии кам доранд. Пайваста дучори
сармохўрдагї мешаванд. Бо барањнагии сар осеб мебинанд ва
љунбиши пилакњои онњо кунд аст. Омезаи хушк бо рўиши
тунди мўй, качалии зудњангоме њамроњ аст. Шабзиндадории
бисёр доранд ва оби бинии эшон сарозер намешавад, магар
он ки гирифтори беморї шаванд. Њељ гоњ дучори зуком ва
сармохўрдагї намешаванд. Омезаи намур з-он сўи он аст.
Мўйи нозук ва тунуке ва бо рўиши кунд доранд, вале тос
намегарданд ва оби бинии эшон пайваста сарозер аст.
Њамвора дучори сармохўрдагї мешаванд. Хоболуд ва
кундњавосанд. Омезаи гарми хушк, мўйи гарми нерўманд
доранд, ки бо равиши тунд ва њамвора аст. Дар назардињї
шитобанда амал мекунанд ва њисгарии хубе доранд. Саррези
пасмондањои эшон андак аст. Омезаи сарди намур з-он сўи он
аст, пурхоб, танбал, кунд њастанд, качал намегарданд, зуд ва
њамвора дучори сармохўрдагї мегарданд.
Омезаи гарми намур ва сарди хушк ба андозаи гироиш
њар кадом ба авомили аввалияи њар як дорад ва дар пайи он
нишонањои он ошкор мешавад. Ва чунончи ин ду (гарми
намур ва сарди хушк) мутаносиб бошанд, нишонањои онњо
низ ба таносуби таркиби онњо хоњад буд.
Нишонаи омезаи дил
Чунончи омезаи дил гарм бошад, набз ва танаффус тунд
ва пайваста хоњад буд. Синаи эшон пур ва фушурда аз мўй
аст дар дастмолиш синаи гарм доранд. Дорандаи он
диловар, бебок ва нерўманд аст. Дил дар њолати бузургї ва
кўчакї, омезаи худро нишон медињад. Бузургии сина,
нишонаи вижаи гармии дил аст, ба вижа агар бузургии он ба
њамроњи кўчакии сари (одамї) бошад ва бузург набошад.
Дар чунин њолате ѓайр аз нишонаи гуфташудаи мо ниёз ба
нишонаи дигаре надорад, вале агар сина кўчак ва сар бузург
бошад, нишондињандаи кўчакии дил ва сардии омезаи он
аст. Чунончи бузургии сина ба њамвораи бузургии сар ё
кўчакии сина ба њамроњи кўчакї бошад, бењтар аст
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нишонањои дигарро низ баррасї кунем. Чунончи омезаи дил
сард бошад, ба њамроњи он набз ва танаффус оњиста ва сина
аз мўй барањна бошад. Ин сардї дар дастмолиши он эњсос
шавад, дорандаи ин омеза тарсу ва танбал аст.
Дар омезаи хушк набз сахт, сина камгўшт ва лоѓари
хушкида аст. Њамчунин дорои рагњои пайдо ва пўсти
кулуфте мебошад. Дар омезаи намур набз гарм ва ором аст.
Сина барањна аз мўй ва нарм ва шодоб мебошад. Дар омезаи
гарму хушк набз сахт, пайваста ва шитобон аст ва синаи
пурмўй ва дар зери ноф мўйњои фушурда ва сутург ва
танаффуси амиќ ва пайваста аст ва њамаи тан дар дастмолиш
гарм мебошад. Бадан пур моњича ва лоѓар (камчарбї) аст. Ў
бисёр хашмгин, нотарс, чолок ва аљул ва бепарво ва пурдил
мебошад, вале дар омезаи сарди намурї дуруст з-он сўи ин
њолатњои гуфташуда мебошад.
Нишонаи омезаи љигар
Нишонањои чун бузургї ва фарохии рагњои баромада аз
љигар ва юбусат ва бисёрии иштињо ва нерўи љинсї ва
сохтани фаровони зардоб ва рангин шудани пешоб ва
пайхол ва ташнагии фаровон ва осеб дидан аз хўрдани
хўрокњои гармозо ва фаровонии мўй дар поёндидандњо
(шаросиф) баёнгари гармии омезаи љигар аст. Омезаи сарди
љигар дорои нишонањои з-он сўи гуфташудаи мо мебошад.
Хушкии (омеза), камхунї ва хушкии тан ва лоѓарии шикам
ва шодобии андак нишона медињад.
Омезаи намур нишонањои з-он сўи онро дорост. Омезаи
гарм ва хушк нишонањои бисёр пойдор ва нерўманд дорад.
Њамчунин дар омезаи намур ва сард, нишонањои омезаи сард
намоён ва ошкор мешавад. Омезаи гарму хушк нишонаҳои
бисёр пойдор ва неруманд дорад. Њамчунин дар омезаи
намуру сард, нишонаҳои омезаи сард намоёну ошкор
мешавад.
Нишонаҳои омезаи шуш
Агар омезаи шуш гарм бошад, ово кулуфту нафас фароғ
(амиқ) ва синаи бисёр кушод хоҳад буду ва фурўбудани
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ҳавои сард барояш каму зиён ва кашидани ҳавои гарм (ба
дарун) барои шуш зиёни бузург дорад. Чунончи омеза сард
бошад, з-он сўи он аст ва агар хушк (омеза) бувад, ово расо
ва берун рондани пасмонда ва гарм шудани сари ночиз ё
нахоҳад буд ва чунончи (омезаи) намур бошад, вижагиҳои он
з-онсўст. Нишонаҳои омезаҳои таркибї ба вижагии ҳар яке
аз љузвҳо баргирифташуда дар таркиб аст.
Шинохти омезаи шикамба
Чунончи шикамба омезаи гарм дошта бошад, гувориш
(хўрок) беш аз иштиҳо хоҳад буд ва дар он хўрокҳое
зудгувор монанди гўшти парандагон ва бузғола табоҳ
мешавад ва хўрокҳои сифт (дергувор), монанди гўшти гову
ҳалим (ҳариса) некў гуворида мешавад ва ташнагї афзоиш
меёбад ва шахс наметавонад љилави хўрдани худро бигирад
ва бар асари он шахс дучори сардард ва саргиљї шуда ва
бисёр хашмгин мешавад.
Агар (омеза) сард бошад, нишонаи он з-он сўст, пас
иштиҳои ў беш аз андозаи гувориданаш аст ва фарди
хушхўрок аст ва сабаби табоҳии хўрокиҳои сангин мешавад.
Бўи оруғ дар ҳангоми табоҳи хўрок дар шикамба турш аст,
вале дар омезаи гарм ҳангоми табоҳи хўрок дар шикамба,
бўи дудмонанде дорад. Иштиҳои бештар ба хўрокиҳои сард
дорад ва дар пурхўрии он зиён мебинад.
Агар шикамба омезаи намур дошта бошад, ташнагї кам
ва пайхол намнок мешавад ва дил ба ҳамхурдагї боло
овардан зудтар ба ў рўй меоварад, саргиљї ва саргаштагї ва
тори чашм дар ў бисёр намоён мешавад.
Агар омезаи хушк бошад, з-он сўи ин вижагиҳост:
ташнагї афзоиш ва пайхоли хушк ва ҳангоме ки гуворидани
шикамба кунд мешавад, поин рафтанаш низ сахт мегардад
ва иштиҳои ў каму низ ростин нахоҳад буд. Агар з-он сўи он
бошад, иштиҳояш бисёр хоҳад буд. Чунончи, одамї дар як
бор хўрдан, пурхўрї барояш сангинї пеш оварад, беҳтар аст,
он андозаи хўрданро дар чандин бор бахш кунад, чун дигар
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гирифтори сангинї нахоҳад шуд. Анљоми ин шеваи хўрдан
осону сабук ба ҳамроҳ хоҳад дошт. Боиста аст, ки ҳамвора
ин равишро думбол кунад. Ин нишондиҳандаи шикамба
нерўманд, вале бо андозаи кўчак мебошад.
Нишонаҳои омезаи хояҳо
Чунончи омезаи он гарм бошад мўи пиромунаш бисёр ва
фушурда аст ва дорои нерўи љинсии неруманду оби
мардонаи бо ҳамбастагии боло, булуғ ва рушд зудтар
мебошад. Рагҳои нарина барљаста ва намоён ва зардии
пайҳои он ситабр ва пўсти перумуни нарина ва хоя зибру
кулуфт аст. Агар омезаи сард бошад, нишонаҳои з-он сўст,
ки гуфтем. Чунончи (омезаи) хушк бошад, оби мардона
коҳишёфта, сифттар хоҳад шуд ва таҳрики љинсии кам аст,
на ин ки нотавон бошад. Дар омезаи намурї оби мардона
афзоиш меёбад ва обе, ки тар аст ва таҳрики љинсї кунд ва
нарина шил мегардад, чун зардпаёҳои неруманде надорад.
Пўсти нарм ва бемў дорад. Чунончи, омезаи гарм намур
бошад, дорои нерўи љинсии бисёр ва оби мардона фаровон
аст. Вай шаҳватрон ва нерўманд дар наздикї мебошад, вале
агар сарду хушк бошад, нишонаҳои он з-он сўст.
Гўшаҳо ва нукоте, ки барои шинохти омезаҳо бад-он ниёз
ҳаст ва з-он метавон кўмак гирифт
Омезаи тан ба монанди омезаи андомҳои фармондиҳї
ҳамчун мағзу дилу љигару хояҳо аст. Тандурустарини он ба
монанди ин андомҳо, бавижа дилу мағз аст ва бадтарини он
гунае ба монанди ин андомҳо набошад. Касоне, ки бо
таваљљуҳ ба син ва шаҳр ва дурандешї дар пойбанди
тандурустии худ, ин омезаҳоро ҳамвора ба гунаи миёна дар
тан устувор нигаҳ медоранд, ҳамеша аз тандурустї
баҳраманд хоҳад буд. Тани кўдак аз (тани) дигар синњо
намуртар ва тани солмандон хушктар аз дигар синҳост.
Ҳамвора бар хушкии тани одамї аз рўзи зода шудан то
солхўрдагї ва куҳансолї афзуда мешавад.
72
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар поёни пирї фароянде љуз чирагии хушкї бар тан дида
нахоҳад шуд. Пасмондаҳои берунрондашуда дар солхўрдагон
ба ҳамроҳии сурфа ва оби бинї дар фазоҳои дарунии андомҳо
анбошта ва тира ва намуриҳои онҳо коста мешавад, зеро
коҳиши ҳарорати ғазизї ва нотавонї аз гувориш ва
дигаргунии хўрок рух додааст. Аммо бархе аз андомҳо бисёр
хушканд ва дар онҳо тирагї ва хушкию камии дурахшандагї
ва андаке обу пажмурдагї намоён аст. Ҳарорати кўдакон
бештар, вале дар љавонон нерўмантар мебошад.
Омезаи солхўрдагон нисбат ба миёнсолон гарму намур
ва нисбат ба нављавонон сарду хушк аст. Шаҳрҳои бо обу
ҳавои гарм, омезаро хушктар ва пўсти танро месўзонад ва
шахсро хашмгин менамояд, вале андомҳои даруниро сард
нигоҳ медорад, дар шаҳрҳои сард намуреро мондагору пўсти
танро ҳамчун касоне, ки омезаи сард доранд, нарму бе мў
мекунад, вале андомҳои дарунї гармои бештар аз андомҳои
берунї ба даст меоваранд, аз ин рў мўҳои печдор чун
ҳабашиён ва сабзарўи чун арабон нишонаи гармии омезаи
эшон нест. Нармии пўсти туркону бемўї ва сапедии онҳо
нишонаи сардии омезаи онҳо низ намебошад. Чун андомҳои
даруни туркон бисёр гармтар аз тани ҳабашиён аст ва тани
ҳабашиён бисёр хушктар аз тани туркон мебошад.
Шаҳрҳои бо обу ҳавои миёна дар гармию сардї
нишонаҳои ошкоршудаи тани ҳолати дарунии эшонро
гувоҳї медиҳад ва ҳамчунин нишондиҳандаи ба даст
овардани омезаҳои гуногун мебошад. Пас дорандагони
чунин нишонаҳо агар хўрдану ошомидану хобидану
оромишу нармиро ба гунае афзоиш дода бошанд,
намоишгари он аст, ки эшон омезаи намур ба даст
овардаанд, ки з-он сўе омезаи хушк хоҳад овард. Аз ин рў,
ҳар гоҳ касеро чоқу пургўшт диданд, ки ба ҳамроҳи он
кушодии рагҳо дорад, хоҳем донист, ки бузургию чоқї, ки ба
даст оварда, ҳолати табиии вай нест ва беҳтар аст миёни
фарбеҳї ва пурчарбї тафовуте гузошта шавад, зеро фарбењї
ва пургўштї аз бисёрии хун ва омезаи гарму намур аст, вале
бо чарбї будан аз бисёрии намурї ва омезаи сард аст.
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Ёдоварии нишонаҳои хурд, ки метавон аз онҳо ҳамроњ бо
дигар нишонаҳо барои шинохти омезаҳои гуногун кўмак гирифт
Овои баланду дурушт нишонаи омезаи гарм аст ва нарму
хоболуд будан нишонаи сардї аст.Тундсухан гуфтан ва тунд
пилк задан нишонаи омезаи гарм аст. Бинии борику нўги
тези зебо ва гардани дарозу гулўи берунзада ва барљаста ва
садои кулуфт нишонаи омезаи хушк аст.
Бузургии чашм, рехту дуруштию барљастаги он
нишондињандаи омезаи намур аст. Чашми бузург, ки дар
паҳнои сурат кашида шуда ба монанди чашми туркон
нишонаи омезаи намур аст. Зибри мў ва истода будани он ва
паҳнии нўги бинї ва пургўштии гунаҳо ва каммў бар
рухсора ва гирифтагии забон нишонаи гармомезаи намур
аст. Бўи бади тан ва даҳон нишондиҳандаи омезаи гарм аст
ва кабудии ҳамроҳ барафрўхтагии сурат ва омоси пилки
поин намоишгари сустии љигар ва парокандагии дандонҳо
ба борикию нозукї ва суст будани онҳо нишонаи сустии
тану кутоҳии умр аст.
Кўтоҳии ангуштону кулуфтии онҳо намоишгари омезаи
сарду намур аст. Нармии нохунҳо ва нозукию ҳамвории он
нишонаи омезаи намурї ва нармии кафи дастҳо ва поҳо
намоёнкунандаи нотавонї ва камбуди ҳарорати ғариза
мебошад.
Нишонаҳои коҳиши тавон
Кундї ва ларзиш ҳангоми корҳои сахт ва сустї пас аз
наздикї ва фуруҳуштагї пас аз нўшидани сардї ва нармии
бандҳо ва борикии зардпайҳо ва нозукии пўст, ки бештар
дар дорандагони омезаи намур аст.
Омезаи андомҳо ва омехтагии онҳо
Дил, гармтарин андом аст ва тан гармои худро з-он ба
даст меоварад, ки ба монанди мояи нахустин ва сарчашмаи
ҳарорати ғазиза аст, пас аз дил, љигар ва пас аз љигар, гўшт
(моҳичаҳо) гармтаранд ва чарбии сардтар аз гўшт аст.
Омезаи мағз сардтар з-он мебошад.
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Омезаи ғузруфтҳо ва риботҳо ва зардпайҳо ва бофтњои
девори рагҳо ва ниёмҳо сарду хушканд, љуз устухонҳо.
Омезаи пўст миёна аст бавижа кафи дасти одамї.
Омезаи пай онҳое, ки аз мағз мерўянд, намуртар ва
бахше, ки аз нахоъ мерўяд наздик ба омезаи пўст аст.
Омезаи бофтсозандаи шир ва оби мардона ва оби даҳон
сард намур аст.
Бофти гўшт бо дигар андомҳо мутафовид мебошад, аз ин
рў, ҳар кадом ба танҳої омезаи вижаи худро хоҳад дошт.
Омезаи бофти шуш бо омезаи бофти гурда тафовут дорад ва
сухан дар бораи ин мавзўъ ва густариши он берун аз
андозаест, ки ҳадафи ин китоби мо мебошад.
Намуриҳо ва омехтагиҳо
Зардоб гамтарин омехтагї аст, ки хушк низ мебошад,
балғам ва хун низ чунинанд. Балғам сарду намуртарин
омехтагист. Талхоб (савдоъ) нисбат ба хун сард ва нисбат ба
дигар омехтагиҳо хушк аст. Хун нисбат ба балғам тар ва
талхоб нисбат ба зардоб намуртар мебошад. Ҳар кадомашон
гунаҳое доранд, ки бархе аз гунаҳое балғам сардтар аз
дигаре аст. Бархе аз гунаҳое зардобї аз назари чигунагї
тундтар ва бадтар аз дигаргунаҳояш мебошад. Ва бархе аз
гунаҳое хун беҳтар ва миёнатар аз гунаҳое дигаре худ аст.
Бархе аз хунҳо ба омехтагї шабоҳати бештаре доранд то ба
хуни пок то љое, ки он хунро бо омехтагии зардобї, талхобї
ё балғамї мешиносанд.
Шинохти анбоштагї
Чунончи фазоҳои рагҳо аз он чї доранд оканда шавад то
гунае кашида шаванд ва бод кунанд, пизишкон ин ҳолати
анбоштагиро имтилоъ) бар пояи фазои ҳуфраи рагҳо меноманд.
Гунаи дуюми анбоштагї ҳолате аст, ки маводе дар тан
гирд меояд, ки беш аз ниёз хўроки он мебошад ва табиати
одамї наметавонад бахше аз онро барои тағзияи андомҳо ба
кор барад чун нотавон аз табдил кардан ва чира шудан бар
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онҳост. Пизишкон ҳолати анбоштагиро бар пояи нерў
меноманд ва ҳар ду ҳолат нишонаи беморї мебошад.
Нишонаҳои анбоштагї бар пояи фазои ҳуфраҳо
Сурхии ранг ва гармии тан кашидагї ва хастагии тан
хамёза кашидан, хоболудагї ва низ анбоштагии рагҳо ва
густурдагї ва хунрезии бисёр аз бинї ва аз лиса бо камтарин
ҳаракати он, сангинии сар ва чашм ва ба вижа сардард ва
кундии зеҳн ва ҳавосу набзи бузург аз нишонаҳои ин
анбоштагї мебошад.
Ҳолати тан дар ин љо ба монанди ҳолати аз ҳол рафтан
ва беҳушї аст, ки аз пурхўрї ва пурнўшї ва пурхобї ва
ворафтагї аст.
Нишонаҳои анбоштагї бар пояи нерў
Поин омадани иштиҳо ва сангинї дар ҳангоми љунбиш
ва сустию танбалї ва сурх набудани ранги рухсора ва
кашидагии андомҳо мебошад. Набз дар ин гуна анбоштагии
бузург нест вале пешоби камранг ва нопухта мебошад.
Шинохти чирагии омехтагиҳо
Нишонаҳои чирагии хун
Нишонаи чирагии хун ба монанди нишонаҳои гунаи
нахустин анбоштагї аст ва дар чоҳое, ки роҳ берункардани
хун ба таври табии (ҳиљомат) бошад, хориш падидор
мегардад ва эҳсоси ширинии нобаҳангом пайдо шудани љўш
ва дамл ва ранги сурхи пешоб нишонаҳои дигари он аст.
Чунончи дар синни нављавонї ва бо тани шодоб ва пургўшт
бошад ва ҳамчунин хўрокҳои хунсозе, ки пас аз ин хоҳем
гуфтро хўрда бошад, метавон чирагии омехтагии хунро дар
тани ў пешбинї кард.
Нишонаҳои чирагии зардоб
Зардии ранг ва талхии даҳон ба ҳамроњи хушкию
ташнагї бисёр ва поин будани иштиҳо ва дил ба ҳамхурдагї
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ва боло овардани зардоб ва заҳроби сабзранг ва сўзишҳои
гуногун ва хушкии забон ва зибр будани он ва зардранг
шудани сапедии чашм ва пешоб сўзон ва обакеро аз
нишонаҳои он ба шумор овард. Чунончи ҳамаи ин нишонаҳо
ё бархе аз онҳо ошкор шаванд ва дар канори он вижагиҳои
ҳамчун тобистону синни љавонї ва хўроки кам ва гармо ва
хастагии бисёр ва хоби кам ва омезаи тани гарм пешрав
бошад, ҳамаи ин нишонаҳо пешбини бартарии зардобро
боистатар мекунад.
Нишонаҳои чирагии талхоб
Сўзиши шикамба, афзоиши дуруғини иштиҳо, ранги
паридагї, сиёҳї, сангинї, сифтии хун ва пешоби сиёҳу сурхи
тирае, ки ба сабз мезанад, аз нишонаҳои он мебошанд. Тане,
ки сохти талхоб дар он болост дар гурўҳи танҳои сапеди
чоқи бемў камтар аст, зеро талхоб дар ин танҳо гоҳе сохта
намешавад. Сохти он дар танаҳои сабза, лоғар ва пурмў
бисёр мебошад.
Танҳое, ки хурмоиранг ва сурханд ва ҳамвора дучори
хастагї ҳастанд ва шеваи нодурустеро дар хурданї думбол
мекунанд, ки ҳамон пайвастахории хўрокиҳои созандаи
талхоб дар тан аст, заминаи сохти талхобро бештар
мекунанд. Аз ин рў, дар чунин тане ҳамеша афзоиши талхоб
хоҳем дошт, ки дучори гол ва лаку ва пес (баҳақ) ва чурукҳои
нохушоянду бузурги сипурзу дигар бемориҳои талхоб
мегарданд. Ин нишонаҳои чирагии талхоб дар бештар
маворид дида мешавад.
Нишонаҳои бартарии балғам
Афзоиши бузоқу часбандагии он, коҳиши ташнагию
сохти пешоби сапедранг ва танбалию кундию хоболудагї,
шали шикам ва кундии гувориш аз нишонаҳои он ҳастанд.
Дар канори инҳо бояд омезае сарду сармои зимистонро низ
афзуд. Бо чирагї балғам, одамї камљумбиш мешавад ва
камтар дар паи варзиш меравад ва низ ба пурхўрии ҳар гуна
хўрокї ба вижа балғамсоз, руй меоварад. Ҳамчунин гароиш
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ба обтанї бо обҳои тоза ва гуворо ва хоб дидани бисёр
пайдо хоҳад кард. Ҳамаи ин вижагиҳо нишонаҳои чирагии
балғам мебошанд. Дар ҳоле, ки касе ба борону дарёҳо ва
руду хонаҳо тавваљуҳи бештар дошта бошад, ин тавваљуҳ
нишонагии чирагии «намурї» бар ў мебошад. Касе, ки ба
оташ ва озарахшию љангҳо тавваљуҳи бештар дошта бошад
ин нишондиҳандаи чирагии зардоб аст ва агар тавваљуҳи ў
ба рангҳои сурх ва чизҳои рангин ва саргармиҳо ва хўрокҳои
ширин ва хунгири «ҳиљомат» ва раг задан ва берун омадани
хун бештар бошад, нишони чирагии хун аст. Чунончи
тавваљуҳи вай ба сиёҳию торикию ҳавлонокї ва тарснокї
бештар бошад, нишондињандаи чирагии талхоб аст.
Агар касе дар хоб бибинад, ки дар барф (ях) ва ё љое
сарду дар ҳоле озор дидан аз сармост, ин руъё намоишгари
бартарии омезаи сардї дар ўст ва з-он сў.
Агар касе дар хоб худро дар гармоба ё дар баробари
хуршед бубинад ва ё боди бисёр гарм ё оташ бар ў мевазад
ин нишондињандаи чирагии омезаи гармо дар вай мебошад.
Касе, ки хоби бисёр парвоз кардан ва афтодан бубинад,
намоишгари омезаи хушкии маѓз ва камии омехтагињо ва
обакї будани он аст. Касе, ки худро дар хоб дар њоли
бардоштани чизе сангин бубинад, нишонаи анбоштагї аст.
Фарде, ки дар хоб худро дар љоњои бадбўй дар њоли роњ
рафтан биёбад, дар тани вай омехтагињои гандида вуљуд
дорад ва з-он сў. Чунончи худро дар њоли гардиш дар
гулистони сарсабз ва љойе, ки бўйњои хуш дорад бубинад,
нишондињандаи миёна будани омехтагињо ва дурї аз
гандидагї аст.
Касе, ки худро лоѓар ва чурукида ва шитобон дар љойњои
танг ва санглох дар њоли рафтан бубинад, ин хоб нишон
медињад, ки дар љойе аз дастгоњи танаффуси ў тангї ё
басташудан падид омада, ки аз нафас кашидани ў љилавгирї
мекунад.
Шеваи хариди бардагон
Шоиста аст, ки ба ранги вай таваљљуњи бештар шавад,
чун агар ранги нопойдор бошад, нишондињандаи бемории
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љигар ва сипурз ва ё шикамба аст ва ё хунрезї аз бавосир
мебошад. Аз ин рў, бояд пўсти тани бардаро дар рўшної
љўстуљўй кард, то чизе ба монанди лак ва пес камранг ва ё
оѓози лак ва песи камранг, ки муљиби падид омадани
«кубољ» аст аз диди ў пинњон намонад.
Лак ва пес дар оѓоз нињон аст, он гоњ дар љойњое аз тан
лакањое ба ранги сапед ва сиёњ падидор мешавад, сипас лака
нерўманд ва устувор мегардад.
Ќубо дар оѓоз зибр аст ва дар љойњои аз тан падид меояд,
сипас дар чанд рўз рушд карда устувор мешавад. Агар дар
љо-љои тан љойи холї холкубї ё сўхтаи дида шавад, бадон
бояд таваљљўњи вижае гардад, чун мумкин аст дар он љо
бемории песї буда, ки сўзонида шуда ё холкубї ё
рангшудагї барои нињонкории он анљом гирифта бошад.
Чунончи муддате з-он бигзарад ранги он љойгоњ аз миён
рафта ва лак ва пес дар љойи сўзонидашуда ё холкўбишуда
густариш меёбад. Чунончи хол бошад, барои аз миён
бурдани гумони худ, вайро ба гармоба бурда, ва бо оби гарм
ва ашнон ва бурак ва сирка шустушў дињад, сипас ўро хуб
вориснамояд.
Агар љойи сўхтагї ё холкубї дар љойи нољур ва љолиби
таваљљуњ (перомуни дастгоњи таносулї) бошад, бояд ба сахтї
бадгумон шуд ва ўро бисёр шустушў дод ва киса кашид ва
перомуни онро ба хубї ворисї кард, чун ин љойгоњ хеле
чизњоро ошкор мекунад, љойи пурсуљў барои он мегузорад.
Шунавої ва шеваи сухан гуфтан ва хўрди вайро баррасї
кунанд, сипас мўйњои сару тани ўроо љустуљў намоянд, ки оё
реши сар (саъфа) ва зардзахм ва шураи сар (њазоз) дида
мешавад ё на?
Њамчунин чашми вайро баррасї кунанд, ки оё дорои
устухони њамвор ва миёна аст? Оё биної ва зулолии сапедии
чашми ў ба андоза аст ё на? Оё торї ва торикии он
пешогоњии љазом аст? Чунончи дар он зардї дида шавад,
нишони бемории љигар аст. Агар дар он рагњои сурх бисёр
намоён бошад, нишони хунрезист. Пилакњояш аз назари
тамиз будан ва осонии њаракат бояд баррасї шаванд.
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Агар сахт њаракат бошад, дар бештар маврид як бемори
голпилк ва ё омодагии дучор шудан ба онро дорад. Сахтї
дар такон додани пилк бад аст. Чун дар ин њолат ў ниёз
дорад пилкњояшро њангоми бедор шудан бисёр молиш
дињад, то боз шаванд ва низ ба гўшаи чашм (маоќ), ки
наздики бинї (ба истилоњ димоѓ) аст, фишор дињад, ки шояд
таровише з-он берун биёяд, ки агар чунин бошад, нишонаи
будани носур дар он љо хоњад буд, мижжањо ва абрўњои ўро
хуб баррасї намояд, ки кам будани он ба вижа, агар њамроњ
бо гирифтагии садо ва сурхии рухсора бошад, бад аст.
Нафаси вайро аз бинї ва дањон баррасї намояд, ки бўйи
бад надошта бошад. Дар офтоб бинии вайро аз назари
кулуфтии гўштолу будан ва каљї баррасї кунанд, ки
нишонаи гарм будани бавосир дар даруни он мебошад, ва
осон нафас кашидани онро бубинанд.
Вазъияти дандонњоро аз назари мураттаб будан ва
нерўмандї ва тамизї ва оё дар онњо лаќї ё хўрдагї
(пўсидагї) њаст, баррасї кунанд. Чун дандонњои нерўманд
нишонаи мондагории бештар аз дандонњои нозук ва суст
њастанд, ки зуд меафтанд. Њамчунин њушдордињандаи сустии
њамаи тан низ мебошад.
Гардан ва рост будани онро ба хубї баррасї кунанд,
онро бифушуранд ва бубинанд, ки оё љойи барљастагї ва ё
захм рўйи он њаст ё на? Чун гардан љойгоње њаст, ки ба тундї
ѓадањои сахт (ханозир) дар он падидор мешавад.
Синаро бубинанд, оё пањн гўштолу мебошад? Чун борик
ва лоѓар будани шона ва пешогоњии бемории сил мебошад.
Ўро ба пушт бихобонанд ва њамаи шикамаш баррасї
кунанд, оё дар љойе барљастагї дорад? Ва ё дарде ба њангоми
фишор овардан бар он ба вижа, дар љойгоњи љигар ва сипурз
ва дањонаи шикамба падидор мешавад ё на?
Ўро водор ба роњ рафтан кунанд ва тавони гом
бардоштани ўро баррасї намояд. Дастури гирифтани чизе ба
ў дињанд то тавони гирифтанаш дида шавад. Чунончи
камтавон бошад, нишонаи сустии пайњо ва омодагии фалаљ
шудани ў хоњад буд.
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Ўро водор ба давидан кунанд, то ошкор шавад, оё дучори
тангии нафас ва сурфањои сахт мешавад? Дастњо, пойњояшро
бо якдигар андозагирї кунанд то яке аз дигаре кутоњ набошад.
Вазъияти бандњо ва равон будани онњоро дар такон доданњо
низ баррасї намоянд. Соќи пои ўро ба хубї бубинанд, оё дар
он рагњои бузург кушодашуда дида мешавад, ки он метавонад
ба вориси по ва ё бемории «пил пойї» бианљомад. Аз инњо
гузашта дигар маворидро бо зиракї аз роњи шинохти омезањо
кўмак бигиранд ва ба даст оваранд.
Нишонањои мўй
Нармии мўй тарсуї ва зибрї диловариро нишон медињад
ва бисёрии мўй бар шикам шањватронї ва бар тираи пушт
диловарї ва бар шонањо ва гардан, бехирадї ва нотарсї ва
бар сина ва шикам, камии њушро намоишгар аст. Мўйи
истода (сих шуда) бар сару њамаи тан нишондињандаи тарсу
будан аст.
Нишонаи ранги пўст
Ранги хурмої ва сурх намоишгари бисёрии хун ва
њарорат ва ранге, ки миёнаи сапед ва сурх ва њамроњи он
пўсти бе мўй бошад, миёна будани омезаро нишон медињад.
Ва касе, ки дорои ранги сурхи оташин аст девона ва ољул ва
фарде, ки ранги сурхи мулоим дорад, њамвора хиљолатї аст.
Ва касе, ки сабзаи тунд аст бадахлоќ мебошад.
Нишонањои чашм
Касе, ки чашмњояш дурушт бошад, танбал аст ва фарде,
ки чашмњояш фурўрафта бошад, зирак ва нобакор аст, касе
чашмњояш берунзада аст дар бештари маврид бешарм ва
луда (шўх) ва хандон ва нодон аст.
Агар чашм дар дарозии тан (боло ва пойин) гардиш
кунад, дорандааш фиребкор ва палид аст. Фарде, ки чашмаш
хеле сиёњ бошад, тарсу аст. Касе, ки ранги чашмаш монанди
ранги чашми буз бошад, нодон аст.
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Шахсе, ки чашмонаш ба тундї њаракат кунад ва тезбин
бошад, фиребкор ва дузд аст. Касе, ки њаракати чашмонаш
кунд ва истода бошад, андешаманд ва фиребкор аст.
Касе, ки нигоњаш занона бошад, бе он ки заннамо
бошад, шањватрони лофзан аст.Чунончи нигоњи марде ба
нигоњи кўдакона ва ханда ва шодї дар симояш бошад, умри
дароз дорад.
Фарде, ки чашмони дурушт ва ларзон дорад, танбал ва
бекора ва занбоз аст. Агар касе чашмони обї, кўчак ва
ларзон дошта бошад, бешарм ва фиребкор ва занбора аст.
Чунончи чашмонаш сурх њамчун ахгар бошад, шарур ва
бисёр пурдил аст. Чашми сиёњ намоишгари танбалї ва кундї
аст. Чашмони обие, ки дар он зардї дида шавад (монанди
он, ки бо заъфарон ранг шуда бошад) нишони пастии ахлоќ
аст. Касе, ки чашмаш ба њар ангезае обиранг бошад ва ба
сапедї бигирояд, тарсуст ва фарде, ки чашмонаш зард
бошад, низ тарсу аст.
Нуќтањои фаровон перомуни мардумаки чашм
нишондињандаи шарорати дорандааш аст, чунончи ин нуќта
дар чашмони обї бошад, дорандаи он шарур аст.
Чашме, ки дар перомунаш чизе ба монанди наворї
фарогирифта бошад, дорандааш фарде рашкбар, кинахў,
луда, тарсу ва шарур аст. Чашмоне, ки ба монанди гов аст,
нишондињандаи бехирадии дорандааш мебошад. Чунончи
чашми сиёњ буда, сипас ба гунае заркорї шуда, ранги зард ба
худ гирифта бошад, дорандаи он хунхор ва хунрез аст.
Чашмони ба боло баргашта, ки њамчун чашми гов бо
сурхии бисёр бошад, дорандааш нодон ва зинокор ва њамеша
маст аст.
Бењтарин чашм, чашмони мешї аст, ки меши он хеле
дурахшандагї надошта ва дар он зардї ва сурхї ошкор
нашавад, ки нишондињандаи сиришти хуб аст.
Дорандаи чашмони обї, ки дурахшандагї дорад ва ба
зардї ва сабзї њамчун фирўза мегирояд, паст ва палид аст ва
агар ба њамроњи он нуќоте сурх чун хун ва ё сафед бошад,
дорандаи он бадтарин мардум ва зирактарини эшон мебошад.
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Чунончи мардумак барљаста ва бахшњои дигари чашм ба
андоза бошад дорандааш бехирад аст. Чунончи чашми
фурўрафта ва кўчак бошад, дорандаи он рашкбар ва бехирад
аст.
Агар чашм барљаста ва кўчак, ба монади чашмони
харчанг бошад, нишони нодонї ва гироиш ба шањватронї
аст. Чунончи чашми кўчак, камљунбиш бошад ва хеле дар
канорњо ду-ду бизанад, дорандааш паст ва фиребкор аст.
Агар пилкњои чашми касе бе он, ки бемории вижае
дошта, шикаста ё чинхўрда ва печида бошад, дорандаи он
дуруѓгўй, фиребкор ва бехирад аст.
Дорандагони чашмони кўчак ва хеле ларзон, афроде
шарур њастанд. Чунончи чашме дурушт бошад, аз шарорат
коста ба бехирадии ў афзуда мешавад. Дорандагони
чашмони бисёр обї шарур ва хиёнаткоранд. Чашмоне, ки
њамвора дар канорањо чархон бошад, нишонаи тарс ва
девонагии эшон аст. Касоне, ки чашмонаш аз бисёрии ранги
обї ба сапедї мегирояд тарсу њастанд.
Нишонањои абрў
Дорандагони абрўвони пургўшт бисёр ѓамгин ва
сустсухан њастанд. Агар абрў баланд ва дарозшуда, то ба
гиљгоњи, дорандаи он худбин, гумроњ, лофзан аст. Њамчунин
касе, ки абрўи ў аз сўи бинї ба поин бигирояд ва сўи гаљгоњ
ба боло равад, дорандаи он газофагў ва бехирад аст.
Нишонаи бинї
Касе, ки канораи бинии борик дошта бошад, дўстдори
душманї ва касе, ки бинии кулуфтї ва пул дошта бошад,
камфањм ва фарде, ки канори бинии борик ва дароз дорад,
камхирад ва беэњтиёт аст. Ва фарде, ки бинии пањн дорад,
шањватрон ва касе, ки сўрохњои бинии бодкарда дорад,
бисёр хашмгин мебошад.
Нишонањои пешонї
Касе, ки пешонаи пањн ва густурда ва бечину шикан
дошта бошад, фарди ситезаљўй ва ошўбгар аст, шахсе, ки
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пешонаи ахм ва гироиш ба миёна дорад, бисёр хашмгин аст
ва он, ки пешонии бузург дорад танбал ва он касе, ки
пешонаи кўчак дорад, нодон ва касе, ки пешонии бисёр
пурчину шикан дорад, газофгў аст.
Нишонањои дањон ва лаб ва дандонњо
Касе, ки дањони кушод дорад, хеле бо фањм ва диловар
ва касе, ки лаби кулуфт дорад, бехирад ва бадсиришт ва касе,
ки лаби камранг дорад, пайваста бемор аст ва касе, ки
дандонњои суст ва борик ва пароканда дорад, нотавон ва
касе, ки дандони неши баланд ва нерўманд дорад, шарур аст.
Нишонањои симо ва чењра
Чунончи симои одамї њолати чењраи шаробхоронро
дошта бошад, њамвора маст аст. Агар
чењраи
хашмгин
дошта бошад, њамеша хашмгин ва агар шармгин аст. Ва агар
рухсораи
шармгин
дорад,
пас
камрў
мебошад.
Чунончи симои гўштолуд дошта бошад, танбал ва
нодон аст. Агар гунањои ў пургўшт бошад, дорои сиришти
тунд аст.
Агар симои ў лоѓар бошад, бисёр бофањм ва
арзишгузор аст.
Касе, ки рухсораи кўчак дошта бошад, паст ва чоплус
ва нобакор аст. Агар сурати бисёр гирд дошта бошад, нодон
аст. Агар бузургии чењра бисёр бошад, танбал аст. Касе, ки
сурати дароз дошта бошад, хеле бешарм аст.
Касе, ки симои густох дорад, бадахлоќ аст, магар ба
нудрат. Касе, ки гиљгоњ ва раги гардани бод карда дошта
бошад, бисёр хашмгин аст. ољул
Нишонањои гўш
Касе, ки гўши баланд дорад нодон ва дарозумр аст. Он
ки гўши кўчак дорад, нишонаи нобакорї ва кўтоњумр
аст.Касе, ки гўши овехта дорад, кўтоњумр аст.
Нишонањои ово ва сухан ва танаффус
Касе, ки садои зумухт дорад, бепарво ва диловар аст.
Касе, ки тунд сухан мегўяд, ољул ва камфањм аст. Касе, ки
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баланд ва тунд сухан гўяд, пас ољул ва бадахлоќ ва бисёр
хашмгин аст. Касе, ки нафаси баланд дорад, фурўмоя аст.
Касе, ки овои сангин дорад, пурхўр аст. Касе, ки тудмоѓї
сухан гўяд, рашкбар ва нињонї ба мардум бадї мекунад. Дар
поён овои дурушт ва бам нишонаи бехирадї ва камњушии
дорандааш мебошад.
Нишонањои гўшт (моњича)
Моњича ва гўште, ки бисёр суфт ва сахт бошад, нишонаи
сахтфањмї ва кундњиссї аст ва гўшти нарм намоишгари
хубии фањм ва сиришти дорандааш мебошад.
Нишонаи ханда
Касе, ки бисёр механдад, нармхў ва хушрў аст ва
таваљљуњ ва ањамияти камтар ба масоил дорад. Касе, ки кам
механдад, з-он сўи он аст ва аз коре, ки мардум анљом
медињад, хушнуд нест. Касе, ки баланд механдад бешарм аст.
Касе, ки њангоми ханда дучори сурфа ё тангии нафас
мешавад, фарди пургў ва густох ва пур сару садост.
Нишонаи њаракатњо
Њаракатњои кунд нишонаи кундї ва тунд нишонаи
беэњтиётї аст.
Нишонањои гардан
Касе, ки гардани бисёр кўтоњ дорад, фиребкор ва палид
аст. Шахсе, ки гардани дароз дорад, фарёдзананда ва доду
бедодкун ва бехирад ва бадахлоќ ва тарсу аст. Касе, ки
гардани кулуфт ва нерўманд дорад, дорои омезаи асабї ва
хашмнок ва бисёр зибирхў аст.
Нишонаи шикам
Тангии дандањо ва бисёрии гўшт, нишондињандаи
нодонї аст. Нарм ва нозукии шикам, нишонаи хубии андеша
аст. Бузургии шикам, нишондињандаи бисёр њамбистарї
кардан аст. Борикии дандањо ва нозукии онњо, намоишгари
сустии дил аст.
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Нишонањои пушт
Пањноии пушт, нишонаи нерў ва танумандї ва хашми
боло аст, дуто будани пушт, нишонаи бадахлоќї аст.
Устуворї ва истода будани пушт, нишони некї аст.
Нишонањои шонањо
Шонаи борик, нишонаи камхирадї ва пањнии он,
нишони хирадмандї аст. Берунзадагии сари шона, нишонаи
нодонї мебошад.
Нишонаи бозуњо
Агар бозуњо дароз бошанд ба андозае, ки дастњо ба
зонуњо бирасанд, нишонаи њайкалмандї ва танумандї ва
мардумдорї аст. Чунончи бисёр кўтоњ бошанд, дорандааш
дўстдори бадї буда ва одами тарсу аст.
Нишонањои каф
Кафи дасти нарм ва нозук, нишонаи тунд ёдгирї ва
фањмидагї аст. Кафи дасти зишт ва кўтоњ, нишонаи
бехирадї аст. Кафи нозук ва бисёр дароз, нишонаи пурљўї ва
густохї ва камњушї аст.
Нишонањои нишемангоњ ва кафал ва соќ ва по
Пойи пургўшт ва суфт нишони бадфањмї ва кўчакии он
нишони гунањкорї ва шўх будан ва лудагї аст. Борикии
устухони пошна, нишонаи тарс ва кулуфтї ва нерўмандии он
нишони бепарвої ва нотарсї аст. Кулуфтии ду соќ ва
зардпайи пой, нишонаи бехирадї ва худписандї аст.
Пургўштии кафал, нишонаи занборагї ва нерўмандї ва
шулї ва рањої аз њар чиз аст. Фарбегии бисёри устухони
сурин, нишонаи диловарї аст. Агар устухони тањиягоњ
њайкалманд бошад, нишонаи диловарї ва бузургї аст.
Борикии тињигоњ нишонаи сустии тан ва тарс аст.
Нишонаи гом бардоштан
Касе, ки гомњои баланд ва оњиста бармедорад, фарди
ором ва комёб аст. Касе, ки гомњои кўтоњ ва шитобон
бармедорад, шахси ољул ва шитобон аст, ки таваљљуњи бисёр
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ба масоили мухталиф дорад, бе он ки дар онњо устувор ва
побарљо бошад.
Нишонањои диловарї
Касоне, ки диловар њастанд, мўйњои нерўманд ва зибру
андоми устувор ва устухонњои кулуфт ва дандањо ва дасту поњо
ва бандњои суфт ва нерўманд ва бузург ва сина ва шикам ва
шонањои ситабр ва гардани нерўманд ва камгўшт ва сари
синаи фаррох ва сурини камгўшт доранд. Њамчунин диловарон
касоне њастанд, ки дар миёнаи соќи пойњояшон моњичаи
пургўшт бошад ба гунае, ки ба сўи пойин сарозер шуда бошад.
Њамчунин афродеанд, ки бештар дорои пўст ва гўшти хушк ва
пешонии лоѓари бечин ва чурук ва бемўй мебошанд, ки њамаи
онњо аз нишонањои диловарї дар эшон мебошад.
Аз нишонањои дигари диловарї миёнагї дар доштани
гўшти тан ва рост будани андом ва нерўмандии бандњо ва
дандањо ва каммўйи дар кафалњо аст. Њамчунин шонањои аз
њам дур ва абрўњои кашида ва пешонии њамвор ва бемўй, ки
дар он зарангї ва хашм дида мешавад ва сина ва шонаи
пурмў ва зардпайи нерўманд мебошанд.
Нишонањои тарсуї
Тарсу дорои мўйи нарм ва ќомати камонї ва моњичањои
соќ ба боло кашида ва ранги зард ва чашмони заиф, ки
пайваста дар канорањо ду-ду мезанад ва дастњо ва поњои
борик ва нигоње афсурда ва ѓамгин аст.
Нишонањои тезфањмї ва хушсиратї
Гўшти нарм ва каме намур ва миёна дар чоќї ва лоѓарї
ва шонањои барафрошта, тираи пушти бегўшт дорад, вай
дорои ранге миёни сафедї ва сурхї, ки зебої ва
дурахшндагии вижае дорад ва пўсти нозук каммў, на сахт ва
бисёр сиёњ ва чашмони мешї ва намнок, ки дар он намурї ва
зулолї дида мешавадро доро мебошад.
Нишонањои дигар он хуб фањмидан ва доштани сиришти
некў ва миёна будан дар баландї ва кўтоњии ќомат ва лоѓарї
ва чоќї аст. Њамвора ранги сафед, ки ба сурхї зада мешавадро
доро мебошад. Кафи даст ва пойи миёна дар кўчакї ва бузургї
ва камгўштї ва фарбегї дорад. Андозаи бузургии сараш миёна
87
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

аст. Кулуфти гарданаш андак мебошад. Ранги мўйяш каме ба
сурхї мегарояд ва дар лахтї ва печдор будан миёна аст. Симои
гирду бинии њамвори бисёр зебо ва андозаи устухон он миёна
мебошад. Вай дорои чашмони мешї аст, ки дар он намварї ва
зулолї дида мешавад.
Нишонањои файласуф будан
Ќомати устувори миёна дар лоѓарї ва чоќї дорад. Ранги
пўсти сафед дорад, ки гароянда ба сурхї аст. Дорои мўњое
аст, ки дар камї ва фаровонї ва лахт ва печдор будан ва
сиёњї ва сурхї миёна мебошад. Вай дорои кафи дасте аст, ки
њамвор, миёни ангуштонаш боз аст ва дорои пешонии бузург
ва чашмони мешї ва намнок мебошад, ки гўйї њамвора
ханда ва шодї дар нигоњаш ба њам омехта шудаанд.
Нишонањои тундсириштї ва баднињодї
Бисёр сафед ё сабзару ва ё рангпарида аст. Вай дорои
шикаме гунда ва ангуштони кўтоњ ва симои гирд ва гунаи
пургўшт аст. Њамчунин аз нишонањои он гардани пургўшт ва
поњо ва миёне гўштолу мебошад. Дар ин гуна афрод,
шикамшон ба гирдї мегарояд ва шонањояшон ба боло кашида
мешавад. Пешонии эшон гирд ба монанди барљастагї ниме аз
кура хоњад шуд. Эшон дорои орворњои бузург ва соќњои дароз
ва чењраи дароз ва гардани кулуфт хоњанд буд.
Нишонањои бешармї (пуррўйї)
Эшон чашмони боз ва дурахшон ва пилкњои кулуфт ва
ќомати кўтоњ, ки каме ба љилав кашида шуда ва шонањое, ки
ба боло рафта доранд. Онњо дорои љунбишњои тунд њастанд.
Ранги хурмої доранд ва пурхун мебошанд. Дорои симои
гирд ва синаи ба боло кашида шуда њастанд. Њамчунин
чашмони бисёр боз ва бо хирагии зиёд ва мижањои баланд
дошта ва дорои сухани тунд ва тез мебошанд.
Нишонањои талхруйї
Симои ахму ва ё сабзарў доранд. Пўсти чењра ва тани
хушк доранд ва лоѓар њастанд. Чењраи густох ва мўйи лахти
сиёњ доранд.
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Нишонањои шањватронї
Дорои ранги сафед, ки ба сурхї мегарояд ва мўйи бисёр
лахту сиёњ, гиљгоњи пурмў ва чашмони дурушт ва бузург, ки
дар он сабуксарї ва тињимаѓзї дида мешавад.
Нишонањои занонагї
Модаи њар љинс дилмурдатарини онњост ва бурдборияш
кам аст ва осон фармонбарї мекунад ва зуд хашмгин
мешавад ва зуд ором мегирад ва дар бисёре аз умур
фиребкор ва бебок ва бешарм аст.
Њамчунин модаи њар љинс симое кўчактар ва нозуктар ва
гардани бориктар ва шонаву синаи тангтар ва чанд данда
камтар дорад. Ба љои он устухони суринаш бузург аст, рони
пургўшт ва соќи борик ва кафи дасту гоми пойи нарм дорад.
Бисёр тарсу ва бадсиришттар аз нари њар љинсе мебошад.
Нишонањои хољагон
Бадахлоќу бехирад ва шикампарасту бебок аст. Касе, ки
мардум вайро ахта накарда бошанд, балки бехоя ба дунё
омада ё он ки хояњои бисёр кўчаке, ки дида намешавад
дошта ва њамчунин касе, ки риш дарнамеоварад, бадтарин ва
палидтарини эшонанд.
Суханони кўтоњ дар чењрашиносї ва баррасии дониши он
Бењтар аст, ки бо як нишона зуд доварї наншинад, балки
то он љо, ки метавонанд нишонањои бештаре аз њар кас гирд
оваранд, сипас доварї ва гузинишро бар пояи нишонањои
дуруст бадастомада, анљом дињанд.
Њаргоњ ба нишонањои з-он сўи якдигар бархўрд карданд,
онњоро андоза бигиранд ва бисанљанд, чунончи нерўеро
бартар ёфтанд, бидонанд, ки нишонањои рухсора ба вижа,
чашм аз нерумандтарин ва дурусттарин ва бартарини онњо
мебошанд.
Гуфтори дуввум ба поён омад ва сипос бар Худованди
љањониён аст.
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ГУФТОРИ СЕВВУМ: СУХАНОНИ КЎТОЊ, КИ ДАР
ШИНОХТИ АРЗИШИ ХЎРОКИЊО ВА ДОРУЊО КЎМАК
МЕКУНАНД
Маззаи ширин (ширинї)
Ширинињо гарманд вале хеле гармозо нестанд, гармии
бисёр боло аз онњо ошкор намешавад магар он ки њамвора
хўрда шаванд ва ё хўранда омодагии гирифтор шудан ба
онро дошта бошад.
Ба монанди табдорон ва дорандагони омезаи гарм.
Њамчунин пайваста хўрдани онњо зардоб ва хунро афзоиш
мудињад ва аз онњо беморињое ба монанд тангї ва гирифтагї
ва омоси љигар ва сипурз падид меоварад ба вижа агар касе
омодагии онро дошта бошад. Њамчунин ангезаи шикамрвиш
ва сустии шикамба мегардад, албатта барои синаву шуш хуб
мебошанд ва шодобкунандаи тан ва афзоишдињандаи оби
мардонаанд.
Маззаи туруш (туршї)
Сард аст, вале на хеле, зардобу хунро аз миён мебарад,
чунончи шикамба ва рўдањо тамиз бошанд шикамро банд
меоварад ва дар сурате ки балѓам зиёд бошад шикамро
равон мекунад, танро сард ва нерўи гувориширо ба вижа дар
љигар коњиш медињад. Ба пайњо ва дастгоњи асабї зиён
мерасонад, танро хушк, вале иштињоро бармеангезонад ва
бедор мекунад.
Чарбињо
Шикамбаро суст ва шикамро равон ва одамиро зудтар,
пеш аз басанда будани хўрок сер менамояд. Гармозо
мебошад, ба вижа дар табдорон ва касоне, ки љигару
шикамбаи гарм доранд. Танро намвар ва нарм мекунад ва
балѓамро афзоиш медињад ва андешиданро кунд мекунад ва
хобро меафзояд.
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Бандоварандањо (сифткунандањо)
Агар пайваста хўрда шавад, танро сард ва хушк мекунад.
Гўшт ва хунро коњиш медињад. Дар бештар маворид
шикамбаро неруманд ва шикамро банд меоварад ва хун
талхобї месозад.
Маззаи талх (талхињо)
Бисёр гармозо мебошанд ва хушк мекунанд ва ба тундї
хунро ба сўи сўзондан ва бад шудан ва афзоиш зардоб
мекашонад.
Маззаи тунд (тундињо - њариф)
Беш аз талхї гармозо њастанд. Аз ин рў,
барангезонандаи дамо ва зуд барафурўзандаи тан мебошанд.
Хунро месўзонанд ва онро дарњам меомезанд ва ба сўи
њолати зардобї ва сипас талхобї мекашанд.
Маззаи шўр (намакин)
Гарму хушк мекунад, шикамро банд меоварад. Нарму
поку дурахшонкунанда аст. Маззаи хўрокии хубе дорад ва
бо њарорати зиёд аст. Чунончи хўрдани он пайваста бошад,
зардоб ва талхоб падид меоварад. Чунончи хўрдани он
пайваста набошад шикамро равон мекунад.
Тафа (бемазза)
Хўроке, ки мазза надорад, арзиши хўрокии он болотари
намак аст ва наздик ба миёна мебошад. Бархе аз онњо гармои
миёна доранд ва бархе дигар ба њамин гуна сармозо њастанд.
Чунончи ба њамроњи он намурї бошад, тарї меоварад, агар
вобаста ба хушкї бошад танро хушк мекунад.Чунончи яке аз
ин маззањои номбурда бар ин мазза чирагии андаке ва ё хеле
кам ва нињонї дошта бошад коркарди он дар тан ба њамон
гуна аст, ки ёд кардем. Агар ду мазза бо њам баробар шаванд
коркарди онњо њамсон хоњад буд.
Шинохти арзиши хўрокињо
Арзиш хўрокињо гуногун аст. Бархе камнерў ва гурўње
нерўзои бисёр ва дастаи миёнаи он ду њастанд. Хўрокињои бо
арзиши нерўзо кам, се гурўњанд:
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Гунаи нахуст: бархе онњо созандаи хуни мулоим њастанд,
ки ба он мулоимкунанда мегўянд. Агар хуни сохташуда аз
онњоро бо хуни тан даромезанд, хун обакитар ва мулоиматар
аз оне мешавад, ки њамеша мебошад. Монанди маѓзи гандум
(гандуми бе сабўс), ки чандин бор хисонда бошанд ва гўшти
чўља ва дарољ ва тењу ва кабк ва боли парандагон ва он чи аз
гўшти моњибачагон, ки нарм ва лизї надошта бошад ва каду
љузъи онњо аст. Ин дастаи хўрокињо барои касоне, ки љунбише
надоранд ва њарорати ѓаризї дар тан эшон поин аст ва
касоне, ки дар тани онњо кимуси сифт сохта шавад ва ё дар
љигар ва сипурз ва гурда ва маѓзи эшон тангї ва гирифтагї ва
ё дар бархе аз бандњои онњо бемории балѓам ба вуљуд ояд.
Гунаи дуввум: хўрокињои мулоимкунанда њастанд, ки он
чи аз чизњои сангини монда дар шикамбаро ба ангезаи
доштан тундї ва тезї нарм мекунанд ва њамонњо созандаи
кимусњои сифт мебошанд, њамонанди пиёзу њавиљ ва
шалѓаму турб ва љузъи онњо. Чунончи ингуна хўрокињо
пухта ё кабоб шаванд гармозої ва бандоварандагии шиками
онњо коста мешавад. Мондаи онњо сифту бад хоњад шуд.
Мумкин аст ин судмандї аз нарм кардану мулоим намудани
чунин хўрокињо ба даст ояд.
Бо се равиш метавон аз сахтии онњо рањо шуд. Ё он ки бо
он чи аз сахтиву сифтї дар онњост пухта шаванд, то онро
нарму мулоим кунад, монанд коре, ки бо пиёз анљом мегирад
ва ё афшураи онњо гирифта шавад ва ё пухта шавад ва оби
он ба кор равад монанд коре, ки бо турб анљом медињанд ва
ё нимпухтаи он хўрда шавад, ки балѓамро бибурад, монанди
коре, ки њама бо он анљом медињанд.
Гунаи севвум: Хўрокињои нармкунандае њастанд, ки аз
онњо асари нарму мулоимкунандагї падид меояд ва ба њар
кимуси сифту часбон дар тан бирасанд онро нарм ва мулоим
менамоянд. Ин даста аз хўрокињо чањор зердаста доранд.
Зердастаи нахуст аз гунаи севвум: гуворо ва ширинанд ва бо
нерўи ширине, ки дар онњо њаст он чи ки дар дарунашон
астро нарм мекунанд, монанди оби љав, харбуза, анљири
хушк, гирду, писта ва асал ва љуз он ки нармкунанда
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мебошанд. Ин зердаста ба монанди гунаи нахуст аз
хўрокињои мулоимкунанда њастанд бо ин тафовут, ки дар
нармкунандагии тан тавонотаранд.
Зердастаи дуввум аз гунаи севвум: гарму тунд ва
барандаанд њамчун хардал, таратезак (њурф) сир, тара,
карафс, шоњї, овешан, наъноъ, пудина, розиёна судоб
шавид, зира, каровиё, кабар ва шароби зарди софшудаи
кўњнаи райњонї. Ин гурўњ барои касоне, ки ниёз ба кушоиш
тангињо ва гирифтагињои даруни љигару сипурз ва синаву
маѓз ва њамчунин барои буридани балѓам ва равон кардан
он, судманд аст. Хуб нест, ки касе онро пайваста бакор
бурда, чун хунро обакї мекунад, аз ин рў, хўроки тан коњиш
меёбад ва нотавон мешавад, сипас ангезаи боло рафтани
гармои хун ва ба сўи зардобе гароидани он мешавад.
Зердастаи севвум аз гунаи севвум: њар чи ба монанди
обкома ва моњї, ки гўшти он нарм ва чарби он кам бошадро,
ки намак суд ва обпаз карда бошанд ва оби панир ва низ њар
чизе, ки дар он аз хўрокињои намакин ва гуворо ва бурак
буда бошад, љузви ин зергурўњ мебошад. Судмандї ва
зиёнњои ин гурўњ наздик ба судмандї ва зиёни чизњои гарму
тунд аст, љуз ин ки ин гурўњ дар поксозии шикамба ва нарм
кардан шикам тавонотаранд.
Зердастаи чањорум аз гунаи севвум: ин гурўњ чун
туршанд, баранда ва нармкунандаанд, монанди сирка ва
сиканљабин ва турунии туруш ва оби анори туруш ва њарчи
аз туршињо, ки дар хўрокињо ба кор меравад. Ин гурўњ барои
касоне, ки шикамба ва дигар андомњои эшон гарм мебошад
ва ё хўрокињои сангин ба кор мебаранд ва ё пурхўри дар
хўрокињои сабук мекунанд ва балѓам месозанд, судманд аст.
Чунончи хўрокињои сангин ба танњої гарм ва ё бисёр хаста
ва ё камхўрок ва ё пурхоб пас аз хўрок бирасад, он тан
онњоро гуворида ва онро ба тан пайванд дода ва нерўяшро
бисёр ва пойдор мекунад. Бењтарин замони ба кор бурдан ин
хўрокињо дар замистон аст, зеро аз як сў, њарорат дар даруни
одамї гирд омадааст ва аз сўи дигар дорои хоби дароз дар
ин фасл дорад. Вале дар њоле, ки эњсоси костї ва норасої дар
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тан бинамояд ё онро њангоме бихўрад, ки дамои тан ба вижа
шикамба, поин бошад, ё ин ки хастагии андаке дошта бошад
ва ё пурхўри карда ва ё хоб пас аз хўрокаш кам буда бошад
ва гувориши онњо басанда набошад, њамаи инњо ангезаи
сохтани кимуси сифт аз онњо мешаванд. Дар пайи он
гирифтагињое дар љигар ва сипурз падид меояд. Албатта
бењтар аст дар чунин њолат аз хўрдани хўрокињои сангин, ки
танњо барои фурў нишондани иштињост, дурї намояд.
Бавижа, агар ба он ниёз њам надошта бошад. Њамчунин
набояд онро ба танњої ва пайваста бихўрад. Њар кас тани
њамоњангу тандуруст дошта ва хастагии бисёру ниёз ба нерўи
бештаре надошта бошад, бењтарин хўрок барои ў миёнаи
нарму сангин аст. Чун танро лоѓар ва нотавон намекунад ва
ба монанди хўрокињои нарм, гандидагї ва гирифтагї падид
намеоварад. Инњо чизњое њастанд, ки аз нон ва гўшти мурѓ
ва барра ва бузѓола ба даст меояд.
Гўшти бузѓола ва барра намур ва лиз аст. Гўшти чўљаи
кабутар ва гунљишк, хуни гармтару сангинтар аз хуни миёна
месозанд. Боли ѓоз миёна аст ва дигар андомњояш пасмондаи
бисёр дорад. Њарчи љунбиш ва парвоз бештар ва чарогоњњои
гуногунтар дошта бошад ва дар љои хушхўрок ва хуш
обуњаво, ки њавои поки гарм ва ё хушк дошта бошад, чарида
бошанд, хўроки бењтару гуворотареро фароњам месозанд.
Њарчи з-он сўи он бошад, хўроки пасттар ва касифтар омода
мекунанд.
Њарчи аз тухми мурѓ бавижа обпаз шудаи нимбанд
дуруст шавад миёна дар сангинї хоњад буд. Њарчи гўшти
моњии сифт набошад ва лизи ва часбандагї ва бўи гандидагї
надошта ва хушмазза бошад ва дар обњои пок аз касофат ва
гилњои сиёњу бадбў зист кунад, хўрок он бисёр хуб хоњад буд.
Аз мевањо, ангур ва анљир агар хуб расида бошанд ва аз
дарахт чида ва дар анбор нигоњ дошта бошанд, њарчи аз онњо
сохта шавад дар нармї ва латофат миёна аст. Агар аз дарахт
чида нашуда бошанд низ зиён нахоњанд дошт. Аз сабзињо
коснї ва коњу ва морчўба хуб аст. Аз шаробњо он ки ранги
ёќутї, соф ва хеле кўњна набошад, судмандтар хоњад буд.
94
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Хўрокињое, ки бисёр пасмонда доранд гўшти ѓоз ба љуз
бол ва андомњои дарунии њар љонвар ва маѓз ва парандагони
љангалї ва онњое, ки дар бешањо ва киштзорњо мезиянд ва
нахўди тоза ва боќило ва гўшти мешу барраи ширхор њар
љонвар ва гўшти домњои парваришї ва њарчи аз моњиёне, ки
дар обњои касиф ва гилолуди бадбў бошанд.
Хўрокињое, ки сангинї надоранд: чун боли парандагон
ва почаву гардани чањорпоён ва њар љонваре, ки дар хушкї
ва биёбон бичарад.
Хўрокињои миёна дар сохтани кимуси хуб ва кимуси
палишт иборатанд аз: нони хушкор, гўшти хояи бузѓола ва
барраи гўсфанд, ва аз андомњо забон, рўдањо ва чодарина.
Аз мевањо ангури расида ба вижа бар дарахт ва анљири
расида ва хурмои тоза ва гирд ва шоњбалут. Аз сабзињо коњу
ва пас з-он коснї ва пас з-он хиёр ва пас з-он сармаќ, сипас
хурфа, ва пас з-он турушак сипас њарчї, ки тундї ва тезї ва
решањои зиёд надошта бошад.
Хўрокињои гарм
Касоне, ки дар заминњои сард, сармо ба онњо мерасад ва
ё шањрњои сард сайри зиндагї мекунанд ба ингуна хўрокињо
ниёз доранд, ки ба монанд гандуми пухта ва нони сохта шуда
аз гандум, нахўд, шанбалид, хурмо, кунљид, шоњдона, ангури
ширин, кишмиши ширин, карафс, шоњї, турб, хардал,
таратезак, гирду, сир, пиёз, тарра, панири кўњна ва шароби
ширин бањра бубаранд. Гармтарин шароби гарм, шароби
кўњна ва зард мебошад.
Хўрокињои сард
Касоне, ки тани гарм доранд ва дар њангоми гармо ва
дар шањрњои гармсере мизиянд, ниёз ба ин хўрокњо доранд.
Намунаи онњо: љав ва њарчи з-он сохта мешавад, говрас
(љорвас), каду, харбуза, хиёр чанбар, олу, хиёр, њулув, њарчи
ба туршї ва тундї ва гасї бигарояд шомил ангур, кишмиш,
бињори хурмо (гунаи хурмои норас), турушак, хилол (гунаи
хурмои норас), коњу, коснї, хурфа, хашхош, себ, гулобї ва
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аноранд. Агар онњо гас бошанд, бисёр сард ва агар туруш
бошанд сард ва мулоиманд. Сирка сард мулоим ва барои
пайњо зиёнбор аст. Ва аз шароб њарончи сафед ва гас бошад
камтарин гармиро дорад ва њарчи тозатар ва нобтар бошад
сардтар аст.
Хўрокињои хушк
Касоне, ки тани намвар доранд ва ё дар њавои намнок ва ё
дар шањрњои намвар мезиянд ба ин гуна хўрокињо ниёз
доранд, ки дарбаргирандаи адас, калам, талќони хушк ва њар
хўроке, ки сурх шавад ва ё бирён ва ё обпаз гардад. Хўрдани
бисёр судобу донањои гиёњї, хардал, сирка, обкома ва гўшти
љонварони пир намунаи ин даста хўрокињо мебошад.
Хўрокињои таризо (намвар)
Касоне, ки дучори чирагии омезаи хушканд ва ё дар њавои
хушк ва ё дар шањрњои хушк зиндагї мекунанд, ниёз ба ин
хўрокињо доранд, об љав, каду, хиёр чанбар, харбуза, хиёр,
баќилаи яманї, сармаќ , боќолї, нахўд ва лубиёи тоза ва њарчи,
ки бо об пухта ва обпаз шавад ва дар он донањои гиёњї ва
сирка ва обкома ва судоб ва гўшти барраи љонварон бошад.
Хўрокињои судманд барои шикамба
Меваи ба оби намакин, ки зайтун дар он парварда шуда
ва ба вижа зайтуни парварда шуда дар сирка ва равѓани
зайтун, мозу, ангур, ки дар туфолаи афшурањои дафншуда
бошанд ва хурмои норас ва шароби ноби хушбў барои
шикамба судманданд. Њамчунин, пўсти зардранги туранї
агар андаке з-он бошад, нерўбахши шикамба аст, вале агар зон бисёр хўрда шавад з-он љо, ки сангин ва кундгувориш аст,
бад гуворида мешавад.
Њар хўрок ва нўшидании бандоваранда, чунончи пеш аз
дигар хўрокињо хўрда шавад, шикамро банд меоварад ва
агар пас аз дигар хўрданињо ва ошомиданињо хўрда шавад
шикамро нарм ва равон мекунад, зеро ба василаи пайњои
шикамба ва кўмаки онњо дар рондани хўрокињо
кумаккунанда аст ва гирд омадани балѓами лиз ва часбанда
96
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

дар шикамба онро олуда ва табоњ месозд. Аз ин рўст, ки ин
гуна хўрокињо чунин костињоро месозанд.
Хўрданињое, ки балѓамро аз миён мебарад ва шикамбаро
пок мекунад дарбаргирандаи сирка, турб, шароби тоза,
гирду ва анљир њастанд ва агар шикамба суст ва кунд ва
дорои андаке балѓам бошад барои аз миён бурдани балѓам
ва пок кардани он ба љињати гирд овардан ва нерўзойи
девораи шикамба аз кабар, ки ба танњои дар сирка парварда
шуда ва ё бо сирка ва асал ва шоњтара, ки дар сирка ва
шароби кўњнаи гарм ва хушбў хобонида шуда, ба кор
меравад. Њаргоњ дар шикамбае талхоб падид ояд, кашут ва
карафс судовар аст.
Хўрокињои зиёнбор барои шикамба
Чаѓандар ба љињати сўзише, ки дар асари тундї, ки
дорад ва бурќия (оши мост) ва бозаранљибуя ва шалѓам, ки
сўзиш дар он дида нашвад.
Баќлаи ямония ва сармаќ ин ду ба ангезаи лиз
буданашон шикамбаро суст мекунанд бењтар аст, ки бо
сирка ва обкома хўрда шаванд. Шанбалила чун лиз ва
пурчарб аст барои шикамба хуб нест. Анљир ба ангезаи зуд
таљзия шудан дар шикамбаи сард туруш мешавад ва дар
шикамбаи гарм ба зардоб табдил мешавад. Асал њангоме, ки
бисёр хўрда шавад, дар шикамба сўзиш пайдо мекунад,
дилбањамхурдагї падид меоварад. Харбуза низ болоовар
аст, чунончи дар шикамба гуворида нашавад аз он кимуси
паст падид ояд, аз ин рў ангезаи исњоли хунї мешавад, пас
бењтар аст пас аз харбуза, хўрокињои бо кимуси хуб бештар
хўрда шавад. Маѓз барои шикамба хуб нест, пас бењтар аст,
ки бо нон ва пудинаи кўњї ва љилљуља (футанљи барї) ва
хардал ва намак хўрда шавад. Шароби сангини тозаи сиёњ ва
бисёр тунд дар шикамба ба тундї туруш мешавад ва
дилошубї падид меоварад.
Хўрокињои сардардзо
Шир ва њама чарбињо ва ангури дафншуда дар туфолаи
афшурањо ва шоњї ва шанбалид ва шоњдона, њамагї сардардзо
97
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мебошанд. Шароби зарди гас беш аз гунаи сиёњи он сардардзо
ва дилошўбкунанда аст. Вале, шароби сафед ва обакї сардард
падид намеоварад ва чи басо оромкунандаи сардард бошад ва
барои сардард аз об судмандтар аст ба вижа агар ин сардард аз
пасмондае дар шикамба мондааст, ба даст ояд.
Хўрокињои бодовар
Нахўд ва боќолї ба вижа солиму дастнахўрда пухта
шаванд ва чунончи пўстканда ва ё ордшуда пухта шаванд,
бодкунандагии камтаре доранд ва агар обпаз шаванд,
бодкунандагии он боз њам камтар мегардад. Пас аз инњо ду
лубиё ва мош ва љаву адас агар пухти онњо устувор нашавад,
бодовар хоњанд буд. Шукуфаи њар гиёњи ангудон ва ангезаи
сўхта, анљири тоза бод оваранд ва чун зуд фурў менишинад
бод кардани онњо ба тундї аз миён меравад. Анљире, ки
расида бошад, бодовар намебошад, вале анљири тоза бодовар
аст. Анљир ва асале, ки пухта нашаванд дар шикамба
бодсозанд, ва агар пухта ва кафи он гирифта шавад дигар
бодовар нахоњад буд. Шароби ширин, ки маззаи ширинї дар
он эњсос шавад ва афшураи њар мева ва њар хўрок бодсоз ва
чунончи хуб пардохта ва пухта ва расида шавад ва ё обпаз
гардад, аз бодоварии он коста мешавад. Донањои бодшикан
чун зира, анисун (бодёни румї) ва ангудони румї (кошум) ва
садоб, чунонки бо онњо омехта шавад, аз бодоварии онњо
љилавгирї мекунанд, сиркаи омехта бо асал низ бодњоро
коњиш ва нафхро аз миён мебарад.
Доруњои нарм ва поккунанда ва љилодињанда ва аз
миёнбарандаи гирифатагињо
Бахши обакии оши љав ва шанбалила ва харбузаи
ширин ва боќолї ва нахўд (сиёњи он гурдаро поксозї ва
сангњоро муталошї мекунад) ва кабар бо сирка, аз ин гуна
доруњо њастанд. Чунончи пиёзи даштї пеш аз хўрок хўрда
шавад, шикамба ва рўдањоро пок мекунад ва гирифтагии
гурдаро боз мекунад, ба вижа агар бо хардал ва пиёз ва ё сир
ва ё тара хўрда шавад. Турб кимуси сифтро нарм мекунад ва
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мебарад. Оби панир низ мулоимкунанда аст. Анљири тоза ва
хушк гурдаро пок мекунад. Бодом ба вижа талхи он нарм ва
пок ва бозкунандаи тангињои гурда аст. Тињол дар берун
рондани намури аз сина ва шуш кўмак менамояд. Писта
љигарро неруманд мекунад ва кушояндаи тангињост. Шањди
занбур нарм ва поккунанда ва ба вижа агар аз дарахти гарм
ва хушк чун пудина кўњї (саътар) ва монанди он гирифта
шуда бошад. Оби асал бузоќи сифтро мулоим ва кўмак ба
равон шудани таровиши он мекунад. Сиканљабин
нармкунанда ва барандаи намурињои сифт ва лиз ва
бозкунандаи тангињо ва басташудагињои љигар аст. Тињол
сина ва шушро поксозї менамояд.
Шароби мулоим рагњоро аз кимуси ѓализ ва кўњна, ки
дорои тундї ва тезї мебошадро пок мекунад. Њамчунин
барои касе, ки дар љигар ва тан кимуси сифт ва сард дошта
бошад, судманд аст.
Шароби обакї барои берун рондани «намурї» аз шушњо
ва шароби ширин барои нерўбахшии андомњо ва намнок ва
нарм кардани онњо њангоме, ки дар онњо пасмонда сифт
бошад, шоиста аст.
Хўрокињое, ки гирифтагї падид меоваранд
Шире, ки бахши обакии андак ва бахши панирии
бештар дорад чи басо дар касоне, ки онро бисёр ба кор
мебаранд ва гурда ва љигари эшон омодагии пазириши ин
осебро дорад, метавонад гирифтагї дар љигар ва санг дар
гурдањо падид оварад. Њама хўрокињои гарм чунончи сахт ва
сифт бошанд, барои љигар ва сипурз бад њастанд.
Анљир агар ба танњої хўрда шавад сифти љигар ва
сипурзро афзоиш медињад, вале агар бо нарм ва
поккунандањо чун пунаи кўњї (фуданљ) ва пудинаи кўњи
(саътар) ва филфил хўрда шавад, кўшояндаи гирифтагии
љигар ва сипурз хоњад буд. Хурмо ва хурмои тоза ва њарчї аз
гандум дуруст шавад ба љуз ноне, ки хуб сохта шуда бошад
ва нўшиданињои ширин, падидоварандаи гирифтагї дар
љигар ва санг дар гурда ва боло бурдани сифти сипурз ва
бузургтар кардани он мешавад.
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Хўрокињое, ки ба оромї фурў мераванд
Њарчи ки аз маѓзи гандум сохта шуда бошад, боќолї,
маѓз, љигар ва дили љонварон ва тухми мурѓ њарчи пухтатар,
сурхшудатар ва обпазтар шавад, ва лубиё, кунљид, балут,
себ, гулобї гасмазза, ва шароби ширин гаси тоза ва ноб ва
њаргуна об.
Хўрокињое, ки ба тундї дар шикамба табоњ мешаванд
Зардолу ва тут ва харбуза ва каду, ки ба тундї аз
шикамба фурў нараванд ва ба кимуси палишт бархўранд ба
тундї табоњ мешаванд. Аз ин ру, боиста аст, ки пеш аз онњо,
хўроке хўрда шавад то шикамбаро пок созад ва фурў
рафтани онњо тунд гардад ва роњро барои он чи пас аз он
хўрда мешавад њамвор кунад. Њаргоњ он, пас аз хўроке хўрда
шавад ба љињат мондан дар шикамба табоњ мешавад ва
дигар хўрокњоро низ табоњ месозад, ки гоње ин табоњї ба љое
мерасад, ки њамчун зањри кушанда мешавад.
Хўрокињое, ки зуд табоњ намешаванд
Касе, ки хўрок дар шикамбаи ў табоњ мешавад, бењтарин
хўрок барои ў ончи сангинтар ва сахттар, ва кундтар дар
гувориш бошад, ба монанди гўшти гов ва ба вижа почаи он
аст ва бењтарин он почаи гов ва љуз он мебошад.
Хўрокињои нармкунандаи шикам
Њангоме, ки пасмондаи хўрокињо, ба кундї аз шикамба
ва рўдањо фурў раванд, пас ниёзе би кор бурдани хўрокњои
нарм ва равонкунанда аз паси он мебошад, ки дорои ширинї
ё тундї ё шўрї мебошанд. Аз ин рў, оби адас ва оби калим
шикамро нарм ва худи онњо шикамро банд меоваранд.
Шўрбои хурўси пир, ва нони хушкор ва оби шанбалид бо
асал ва оби зайтун, чунончи пеш аз хўрок бо обкома нўшида
шаванд, нармкунандаи шикаманд. Чунончи пас аз хўрок ва
ба обкома, њатто андаке аз он хўрда шавад, хўрокро табоњ
мекунанд ва њарчи бо сирка парварда шавад нерўдињандаи
шикамба бар берун ронандаи хўрокњои бандоваранда аст, ки
пеш аз ин аз он ёд кардем.
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Шири обак ва оби панир ба вижа бо намак ва асал агар
омехта шаванд ва њамчунин гўшти барраи њар љонвар,
чуѓундар, сармаќ, исфинољ, каду, харбуза, ва мавизи ширин
ва тут, гирдуи тоза ва хушке, ки бо об асал хис хўрда ва
пухта шуда бошад, ки пас аз хўрдан онњо чунонки, шароб
ширин нўшида шавад, ангезаи гуворидани хўрок ва
нармкунандагии шикам мегардад.Чи басо оби асал ва
шароби тунд ба сўи рагњо бираванд ва бахши бисёре аз
хўрокро бо худ бибаранд ва бо ин кор шикамро банд
оваранд, вале бо њамин њол пешобовар мебошанд ва шояд
дар шикамба бимонанд, барои берун рондан пасмондањо ва
ба он сайхунак бизананд ва барангезонанда шаванд ва
шикамро равон кунанд. Чунончи, асал пухта нашавад
нармкунанда ва агар пухта шавад сифткунандаи шикам аст.
Њамчунин оби асал агар пухти он ба дарозо кашад, инчунин
хоњад буд. Сиканљабин шикамба ва рўдањоро пок мекунад,
вале мумкин аст захми рўда падид оварад. Шароби ширин ва
афшурдаи ангур шикамро нарм мекунад.
Хўрокињои бандоварандаи шикам
Чунончи хўрок пеш аз гувориш, аз шикамба фурў равад,
барои он ниёзманди хўрокњои боздоранда ва нигањдоранда
мебошад ва онњо чизњоеанд, ки хушкї ва гасї ва тундї ва
сифтї бар онњо чираанд. Чун ба гулобї донаи ос, меваи
пудина, адас, балут, шоњбалут, ва шароб гас, ки бо гасї ва
тундї ва тезї, шикамро банд меоварад. Биринљ, говарс,
арзан, ва орди љав шикамро мебандад ва хушк мекунад,
гўшти харгўш, ва калим пас аз пухт ва дур рехтани об
нахустини он чи басо нармкунандаи шикам бошанд.
Шири пухта ва панир аз барои сифт будани он,
шикамро мебанданд. Бењтар аст, ки шири љўшида бошад ва
обаш коста шавад, чун бахши обакии шир нармкунандаи
шикам аст. Метавон реге ва ё тиккаи оњани гудохта ва
доѓшудаеро дар он андохт, то ин норасоиро дуруст кард, ки
барои касоне, ки ба далели доштани гармои бештар эњсоси
сўзиш дар шикамба ё рўда мекунанд, судманд аст. Аз он љо,
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ки бастагии ингуна шир болост, дар шикамба сифт ва
панирї мешавад ва чи басо пас аз гуворидан ва берун
рафтан, тангињое дар љигар падид оварда ва сангсоз шавад.
Боиста он аст, ки пас аз гирифтани оби бисёр бо
љўшондан аз он, обе ба он афзуда то обакитар шавад ва сифт
нагардад. Бо ин кор, шири сохта шуда, на тангї падид
меоварад ва на сангсоз хоњад буд.
Чизњои туруш чун оби себи туруш, анори туруш чунончи
дар шикамба бо кимуси бад ва сифт бархўрд кунанд, онро
бурида ва фурў мебарад ва шикамро нарм мекунанд ва агар
ба кимуси хуб бархўрданд шикамро мебанданд.
Шинохти арзиши донањое, ки аз онњо нон сохта мешавад
Гандум
Гандум табиати гарми наздик ба миёна дорад. Гунаи
арзани он дорои бештарин маводи хўрокї ва хушмаззатарин
анвоъи он аст ва вижатарин дона барои хўроки мардум аст,
ки хуни сохта шуда аз он миёнатар аз дигар донањо мебошад.
Љав, дорои моњияти сард наздик ба миёна аст. Нисбат
ба гандум арзиши хўрокии поинтаре дорад. Бодовар,
сардизост ва барои касе, ки аз боди шикам ва беморињои аз
сардї ва ќулинљ гила дорад, зиёновар аст. Ва барои афроде,
ки табдор њастанд ва касоне, ки мехоњанд лоѓар шаванд ва
хун наздик ба ранги сиёњ дар танашон сохта шавад, судманд
хоњад буд.
Биринљ, миёна дар гармї ва сардї аст. Чун шикамро
мибандад, барои касе, ки дучори ќулинљ аст, бад хоњад буд.
Арзиш хўроки он боло мебошад, фурў рафтан он аз шикам
осон нест, магар бо равѓани бисёр пухта шавад, чунончи бо
шири пухта ва бо шакар хўрда шавад, арзиш хўрокии бисёр
болое хоњад дошт њамчунин афзоишдињандаи хун аст.
Боќило, наздик ба миёна, вале гароиш ба сардї дорад,
бисёр бодовар ва саргиљовар аст, ва сангинии сар падид
меоварад, ва танро суст менамояд. Чуночї оби он бе намак
хўрда шавад, гулў ва синаро нарм кунад, ва агар бо сирка ба
кор равад, шикамро банд меоварад, ва барои касоне, ки аз
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боди ќуланљ ва фатї озор мебинанд, зиёновар аст. Тозаи он
омехтагии (хилти) хом падид меоварад, ва балѓамро дар
шикамба ва рўда афзоиш медињад ва бодовар аст.
Нахуд
Гарм, бодовар, пешобовар ва хунимоњонаовар ва
афзоишдињандаи оби мардона аст. Тозаи он дар шикамба ва
рўдањо пасмондаи фаровон месозад, Обпази он камтар
бодовар аст.
Адас
Сард ва хушк аст, падидоварандаи хуни сиёњ мебошад.
Танро хушк мекунад. Нерўи љинсиро коњиш медињад, хунро
сокин ва шиновар ва сард мекунад. Чунончи пайваста хўрда
шавад, тории чашм ва беморињои талхобї падид меоварад.
Обпази он камтар бодсоз ва бештар хушкунанда аст.
Мош
Сард ва хушк ва аз адас ва боќоло сабуктар аст.
Бодсозии он камтар з-он ду аст. Арзиши хўрокии камтар аз
боќило дорад. Молидани он бар андомњои суст ва
кабудшуда аз зарба судманд хоњад буд.
Боќилои мисрї (турмус)
Сангин ва сахтгувориш аст. Бояд некў пухта шавад, то
хушмазза гардад ва хўрда шавад, гармозо хоњад буд.
Њангоме ки талхї дорад, барои хўрдан судманд намебошад,
балки доруе нек барои обкунандаи ѓуддањои сахти гулў аст.
Њангоме, ки хушмазза набошад ва ба кор равад,
поккунандаи бисёр неруманд аст ва афзоишдињандаи пешоб
ва хуни моњона аст ва рўёнро фурў меандозад ва кирмњои
рўдањоро меронад ва дањонаи фистули њеморроидро
(бавосир) боз нигоњ медорад.
Лубиё
Танро боднок ва шодоб мекунад, пешоб ва хуни
моњонаро равон ва шикамро нарм месозад. Бавижа, гунаи
сурхранги он танро доѓ менамояд, вале саргиља падид
меоварад ва хўрандаи он хобњои бад мебинад.
Љулбон (lathyrus sativus)
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Сард ва хушккунанда аст. Арзиши хўрокии поин дорад.
Барои хунсозї бад ва ба пайњо зиён мерасонад. Сард ва
хушк, бо арзиши хўрокии поин ва бандоварандаи шикам аст.
Арзан
Сард ва хушк бо арзиши хўрокии поин ва бандоварандаи
шикам аст.
Говрас (Setaria viridis):
Гунае арзананд, сард ва хушк; бандоварандаи шикам ва
бо арзиши хўрокии поин аст.
Он чи аз гандум ва љав сохта мешавад:
Нон
Нон баргирифта аз гандум аст. Роиљтарин хўроки
мардум буда, ва бо њама созгорї дорад. Њарчи хамирмоя ва
намаки он бештар бошад, тахмир ва расидан бењтар аст.
Хўроке сабук, зудгувор ва нарм аст. Нони тозаи бемоя
(фатир) гувориши сахттар дошта ва фурў рафтани он аз
шикамба кундтар аст ва дардеро дар шикам бармеангезад ва
гирифтагї дар љигар ва санг дар гурда падид меоварад.
Нони сапед ё њаворї (бесабус)
Арзиши хўрокии болотар ва фурўдињи кундтар дорад.
Нони хушкор фурў рафтани тундтар ва арзиши хўрокии
поинтар дорад ва хуни сохташуда з-онба сиёњї мезанад
(малала ва тобаќ) ва тобаї ва њар чї нопухта ва ё хуб
парварда нашуда бошад, гувориданро сахттар мекунад ва
дард дар шикам падид меоварад. Наметавон онро пайваста
хўрд, љуз касоне ки пайваста бо хушкї ва сахтї њамроњанд.
(Оши) ришта ва нони хушкнона ва ќатоифи нони шакарї
ва нонњои кўчаки мусалласи ширин ва нони гўштии моядор
мебошанд ва ба монанди ноне аст, ки ба он моя назадаанд ва
танхо бо равѓан ва шир сиришта шудаанд, ки кулуфттар,
сифттар, вале бењтар ва бо арзиши хўрокии болотар мебошанд.
Нони љав нисбат ба нони гандум сард ва бо арзиши
хўрокии камтар, ва бодсоз ва барангезандаи беморињои сард
ва бандоварандаи шикам мебошад. Нонњои баргирифта аз
дигар донањо, ки дар гузашта ном бурдем, дорои вижагињои
њамон донањое аст, ки нон аз онњо сохта мешавад.
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Нишоста
Чуночи з-он њарира ё фирнї бо шакар ва равѓани бодом
сохта шавад, арзиши хўрокї дорад. Нармкунандаи гулў ва
сина мебошад. Пайваста хўрданаш гирифтагии љигар падид
меорад.
Сабус
Чунончи бо обаш њарира сохта шавад, дар он
поккунандагї ва поксозии шушњост. Аз миёнбарандаи
омосњои падидомада аз балѓам ва бод мебошад, ва чунончи
омоси зери пўст бошад, агар бо помаде (маъљуне), ки аз
пухтани он бо об сохта мешавад ва бар пахш молида шавад,
хуб аст. Агар хурдшудаи онро дар об хисонда ва сипас
бипазанд, поккунанади сина ва шуш аз зибрињо ва
хушунатњои падидомада аз сурфа ва барои рафъи сангинии
сина ва таровишњои шушњо мебошад.
Оби љави пухта
Барои дорандагони табњои сахт судманд аст.
Нармкунандаи сина ва шуш ва азмиёнбарандаи ташнагї ва
гармои сўзон аст. Он часпандагї ва лизї ва сифтї надорад.
Вижагии поккунандагї ва сириште сард ва намур (намнок)
дорад. Чунончи бо шакар ва сиканљабин нўшида шавад,
тунд фурўраванда аз шикамба ва поккунандаи он аст. Ва
шустушўдињандаи
пасмондањо
ва
пешобовар
ва
азмиёнбарандаи сифтињо ва барои барсом судманд бошад.
Хамир
Хамирмояи баргирифта аз орди гандум, ки андаке гарм
аст. Љолинус гуфта: «Бо он ки дар њангоми турушшудагї
гармозо мебошад, вале нерўи сардкунандагї низ дорад. Он
азмиёнбарандаи омос аст ва чунончи бо равѓан рўи
думалњои чиркин гузоранд, думал сар боз мекунад».
Ва агар аз андозаи тахмири он нагузашта бошад, онро
рўи љои неши каждум бигзоранд, судманд аст. Дар ин
маврид бењтар аст хуб пухта шавад, то сифт гардад ва онгоњ
бар љои неши каждум гузошта шавад.
Хамирмояи орди сапед
Чуночи дар об хисонда ва соф шавад ва як шашуми
вазни табошир ва ба андозаи он шакари табарзад ва ду
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ќирот заъфарон ба он изофа гардад ва ба кўдаки табдори
ташна нўшонда шавад, ки вайро ором мекунад.
Талќонњо (савиќ)
Талќони гандум
Гармо ва ташнагиро фурў менишонад ва касоне, ки
љигари гарм доранд, чунончи бо оби бисёр сард ва шакаре,
ки бо оби гарм шусташуда бихўранд, суд мебаранд. Дорои
каме нерўи бандоварандагї аст. Ин вижагиро пас аз дарёфти
хушкї аз оташ пайдо мекунад.
Аз ин рў, барои касоне, ки сириште миёна доранд ва
сардї дар онњо каме чира аст, судовар буда, ошомидани он
бо шароб шикамро банд меоварад, вале бо шакар ва асал
онро шул мекунад.
Талќони љав
Барои табдор аз талќони гандум бењтар аст, љуз он ки
сардї ва арзиши хўрокии бештар аз миёна дорад. Бемори
табдор ва шикамравиширо барои доштани вижагии
бандоварандагии шикам бо он дармон мекунанд.
Азмиёнбарандаи боло овардан ва дилошўбии падидомада аз
зардоб аст ва бандоварандаи шикамба ва шикамравиш
мебошад ва чунончи шакар дар он набошад, зардобро аз
миён мебарад.
Талќони кунор
Барои шикамба сундманд аст. Бандоваранадаи
шикамравиш мебошад ва барои табдор ва касе, ки зардоб
дорад, низ хуб аст.
Талќони љадвор (салт)
Сард ва барои сурфа хуб ва нармкунандаи сина ва сиришт
аст. Ва барои зардоб ва тањрикњояш низ нек мебошад.
Талќони сумоќ
Вижагии часбондагии шикамбаро дорост. Судманд,
бодоварандаи шикам, иштињоовар ва судманд барои
барангехтагии зардоб ва равонкунандаи он мебошад. Бояд
донист, ки њама талќонњои гузорашудаи мо њангоме корсоз
њастанд, ки шакар дар онњо набошад.
Арзиши об
Ба гунае яксон нигањдорандаи намурњои бунёдини тан
аст. Хўрокро обакї мекунад ва фурўбарандаи он ва
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поёноварандаи дамост. Нисбат ба шароб дорои созгории
бењтарест барои табдорон ва касоне, ки дорандаи омезаи
гарманд. Бењтарин об сабуктарини он аз назари вазн ва аз
назари зуд сард ва гарм шудан ва аз назари маза бо андаке
ширинї мебошад. Ором таљзия шуданаш нишони сангин
будани он аст. Он чи ки нишондињандаи сабукии он аст, зуд
тамом шудан ва зуд хушк шудани замине аст, ки бо он обёрї
шавад. Чунончи замин дар оби сабук хуб сероб гардад, зудтар
аз замине ташна мегардад, ки бо оби сангин сероб шавад.
Обњое, ки дорои маза ва бўи баде њастанд, шоистаи
нўшидан нестанд ва барои дармон ба кор мераванд.
Оби кадир (ѓайришаффоф) падидоварандаи тангї дар
љигар ва санг дар гурда мебошад ва касе, ки онро биошомад,
бењтар аст ба њамроњи он сир бихўрад.
Оби шўр шикамро шул мекунад. Чунончи ошомидани он
њамвора ва пайваста шавад, ангезаи сифт шудани шикам ва
хушк шудани пўст, эљоди тарак ва бемории гол дар пўст
мешавад.
Оби мурдобї (истода) ва гандида сипурзро бузург ва
омезаро табоњ менамояд ва таб падид меоварад.
Оби сардшуда бо барф (барфоб) ва обе, ки ба худии худ ин
сардиро дорост, чунончи ношто ошомида шавад, шикамбаро
тињї карда ва зиён мерасонад ва љигарро сахт сард мекунад.
Бинобар ин шоиста аст, ки афроди табдор онро ношто
биошоманд, то аз он суд бибранд. Ва чунончи бо хўрок
ошомида шавад, шикамбаро неруманд ва иштињоро
бармеангезад. Андаке з-он басанда аст. Обе, ки сардии он ба
андозае нарасад, ки лаззате з-он бурда шавад, шикамро омос
мекунад ва ташнагиро хуб фурў наменишонад. Вале иштињоро
коста ва танро шул мекунад, рўињамрафта хуб намебошад.
Обе, ки љўшида мешавад, бархе аз таркибњои он аз даст
меравад, бодоварии он камтар мешавад ва низ
тундфурўраванда мегардад. Оби борон барои касоне, ки зуд
дучори таб мешаванд, бад аст. Бавижа агар монда бошад.
Вале гунањои дигари он хуб мебошад. Оби веларм (ширгарм)
дилбањамзадагї падид меоварад. Оби гарм чунончи дар
ношто нўшида шавад, шикамбаро аз пасмондањои
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хўрокињои аз пеш хўрда поксозї мекунад ва шустушў
медињад ва чи басо шикамро низ шул кунад. Агар дар
ошомидани он зиёдаравї шавад, шикамбаро шустушў
медињад ва онро суст мегардонад.
Шустушўи тан бо оби бисёр гарм ва ё бисёр сард барои
тан хуб нест. Барои тан бо омезаи миёна оби веларм некўст.
Оби сард тани шодобро неруманд месозад ва гармии
онро меафзояд. Барои солмандон ва танњои аз по даромада
зиёнбор аст.
Оби гарм хастагиро мезудояд ва дардњоро ором мекунад,
ва шодобии танро меафзояд, ва онро гармтар мекунад ва
пешобро афзоиш медињад ва танро шул, ва барангехтагии
хунро меафзояд ва неруро мекоњад.
Обњои гарм
Оби ќирї ва гўгирдї аъсобро гарм мекунанд ва барои
беморињои сардї, агар касе дар он обтанї кунад, судманд
аст. Ва низ барои бемории гол (хориш) ва љўшњои тан хуб
аст. Ва андомњои дарунї, бавижа љигарро бисёр гарм
мекунад. Оби нўшадир ва оби гилолуд, чунончи ошомида
шавад ва ё дар он касе бинишинад ва ё бо он танќия шавад,
шикамро шул мекунад. Оби зогї (купоросї) барои банд
овардани хуни баромада аз дањон ва хунравии моњона, ва
хунрезии бавосир судманд аст, агарчи болобарандаи дамои
таб дар тан ё омезаи гарм аст.
Обњои доѓ, ки љўшида ва виларм мешаванд, ќуланљро аз
миён мебаранд ва бодњои анбошташуда дар андомњоро
меронанд ва намуриро гирд меоваранд. Обњои кони оњан
барои сипурзи бузург муносибанд ва обњои кони мис барои
омезаи табоњшуда хубанд. Оби кони ќир ва бўра ва гўгирд ва
онњое, ки дар конњои нуќра ва мис ва зог мебошанд, ба
љињати сангин буданашон ангезаи сахтї дар пешоб кардан ва
падид омадани шикамравиш мешаванд.
Сахтии ин гуна обњо ба љињати сохта шудани ин гуна
филизњо дар сармои сахт дар замин (конњо) мебошад, ва ин
ки ин филизњо ба василаи оташ завб мешаванд.
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Бењтарини ин обњо обе аст, ки аз сарчашмаи конњои оњан
берун биояд ва чун арзиши боло дар хўрокдињї доранд,
барои дорандагони сипурзи бузург судманданд.
Обе, ки аз кони мис мељўшад, табоњкунандаи омеза аст.
Арзиши шароб
Шароб дорои гунањои бисёр ва танавуи тахмир аст ва
барои пояи љавњар созанда ва њолати он дар замонњои
мухталиф мутафовит мебошад. Њар шаробе, ки мастизої
дошта бошад, танро гарм мекунад. Камтарин гаромозої аз
шароби ноб аст, ки камтарин андозаи об дар он бошад. Ин
гуна шароб бештар афзоишдињандаи пешоб аст. Дастае, ки
гармозоии бештар доранд гунаи оташ ва талханд, ки
гунљоиши обхоњии бештаре дорад ва ё бастагии болои он
сиёњ ва ширинанд, ки бандоварандаи шикаманд.
Шароби тоза бештарин гунаи созандаи хун ва
пуркунандаи рагњост. Шароб гамкунандаи шикамба ва
љигар ва фурўбарандаи хўрок ва афзоишдињандаи хун ва
гўшт ва њарорати ѓаризї ва нирудињандаи андомњо барои
анљоми корњои вижаи худашон аст, ки паёмади он бењбуди
гувориш мебошад. Берун рондани пасмондањоро осон ва
ангезаи њамоварандагии тандурустї ва шодобї ва
сарзиндагї ва кунд шудани фарорасии фартутї ва солмандї
мебошад. Зиёдаравї ва њамвора нўшидани он ба љигар ва
маѓз ва пайњо осеб мерасонад ва ларзиш ва ташаннуљ
(гирифтагии андомњо) ва фалаљ ва сакта ва марги ногањонї
ба љо мегузорад. Ошомидани миёнаи он афзункунанади
фаровони дамои тан бавижа дар солмандон мегардад.
Шароби ноб ва дорои омехтагии камтар барои афроде,
ки њамвора дар шиками худ бодњои сангин ва касоне, ки
љигар ва шикамбаи сард ва омезањои гуногун доранд,
судманд аст.
Полоиш шудани он барои касоне, ки сардардњои сахт ва
сардардњои барангезандаи мастї доранд, судовар аст, ва
боди шикамро бармеангезад.
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Шароби хеле ширин ва тоза барои афроде, ки аз
гирифтагї ва ё сифтии даруни андомњо гила доранд, созгор
намебошад. Вале барои гурўње, ки хоњони ба даст овардани
зудњангоми тани шодобанд, созгор аст.
Неруи шароби кишмиш танњо ба андозаи неруи шароби
сиёњ, ки дорои бастагии боло аст, мебошад, ба љуз он ки
гармозои он камтар аст. Шароб њамроњ бо асал ба андозаи
гармои асали омехта бо он гармозоии бештар дорад.
Шароби асал дамои падидомада дар кисаи зардобро
афзоиш медињад ва барои дорандагони омезаи гарм созгор
ва барои беморињои бо решаи сардї судманд аст.
Шароби хурмої бо бастагии боло созандаи хуни
талхобї мешавад ва дар андомњои дарунї гирифтагї падид
меоварад, бавижа тоза ва ширин бошад, ба љуз он, ки
шодобкунандаи тан ва афзоишдињандаи хун низ мебошад.
Арзиши ошомиданињое, ки мастизо нестанд:
Фуќоъ:
Агар ин шароб аз љав баргирифта шуда бошад, ба пайњо
зиён мерасонад, сардзо ва бодовар мебошад ва пешобро
меафзояд ва фурўнишонандаи ошуфтагии мастї аст.
Фуќои баргирифта аз биринљ наздик ба обљав аст, ба љуз
бодоварии камтар дорад.
Шароби сохташуда аз нони сапед, ки дар он наъно ва
карафш хисонда бошанд, бештар аз гунањои дигар аст, ба љуз
он ки барои табдорњо ва дар омезаи гарм ва обу њавои гарм
хуб нест.
Сиканљабин:
Сард аст ва хомўшкунанди гармои зардобї ва хун аст.
Чунончи хеле ширин набошад, аз як сў фурўкашкунандаи
ташнагї ва аз дигар аз миёнбарандаи балѓам ва нарму пок ва
бозкунандаи тангињо ва пешобовар аст. Агар турш бошад,
гулўро зер мекунад. Барои касоне, ки нотавонии аъсоб ва ё
бемории вижае доранд ва афроде, ки лояњои дарунии
шикамбаи онњо осеб дида ё ба беморињои рўда наздик
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шудаанд ва низ барои ашхосе, ки оруѓи турш мезананд ва
гурўње, ки шикамба ва љигари сард доранд, зиёновар аст.
Шарбати гулоб:
Миёна ба сўи сардї аст. Ором ва нармкунандаи гулўст,
барои шикамбаи хеле гарм судманд аст ва чунончи бо ях
нўшида шавад, таби болоро фурў менишонад.
Асалоби сода:
Гарм аст ва нўшидани он барои беморињои сардизо
судманд мебошад. Ва агар бо чошнї њамроњ шавад,
тавонотар буда ва гармзоии бештар дорад. Барои табдор хуб
нест, поккунандаи шикамба аз балѓам ва гармкунандаи
шикамба ва пайњо ва тањриккунанадаи зардоб аст.
Нўшиданињое, ки мастизо нестанд:
Он чи, ки аз кишмиш ва шакар ва асал сохта шуда, ки ба
љои шароб нўшида мешавад ва он ки њанўз ба љўшиш
наомада, то мастизо бишавад, дорои ангезаи бодсозї ва
ташнагиоварї ва ногуворидани хўрок ва нармкунандагии
шикам ва барангезандагии зардоб ва хунро хоњад буд. Љуз
он, ки сохташудаи он аз асал, ки хуб пухта шавад, бодсозии
камтар хоњад дошт.
Нўшобаи бунафша:
Барои гулў ва сина неку ва барои шикамба бадаст ва
бандоварандаи шикам низ мебошад.
Афшураи гули сурх:
Сифткунанда ва дилошубгар ва бандоваранади шикам аст.
Афшураи љўшондаи бињии турш:
Шикамро мебандад ва шикамбаро неруманд месозад ва
ташнагиро аз миён мебарад.
Афшураи љўшондаи анори турш:
Аз боло овардан љилавгирї мекунад, шикамро банд
меоварад ва барои сардард аз мастї ва дилошубї ва боло
овардан ва сардарди њамроњ бо омос некў аст.
Афшураи љўшондаи себи турш:
Барои таппиши дил ва доѓшудагї ва омоси шикамба ва
ташнагии њамроњ бо доѓї некаст. Аз шикамравиш ва боло
овардан љилавгирї мекунад.
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Афшураи љўшондаи ѓўра:
Азмиёнбарандаи чирагии хун ва зардоб аст,
оромкунандаи омоси шикамба ва ташнагї мебошад.
Афшураи љўшондаи ривос:
Монанди афшураи пешин аст, љуз он, ки коротар з-он
мебошад.
Афшураи љўшондаи турунљи турш:
Коркарди он монанди афшураи пешин аст, љуз он, ки
шикамро ба монанди он банд намеоварад ва азмиёнбаранда
ва фурўнишонандатар з-он аст. Њама афшурањои љўшонда
барои касоне, ки зибре дар сина доранд, зиёновар аст.
Шароби олу:
Хун ва зардобро ором мекунад ва шикамравиш падид
меоварад, зиёновар барои гулў намебошад.
Арзиши гўштњо:
Гўшт арзишмандтарин ва бештарин мояи хўрокиро
дорост, танро шодоб ва неруманд месозад. Касе, ки пайваста
гўшт бихўрад, бавижа ба њамроњи шароб, дучори
бадгуворидани шикамба шуда (тухма) ва ниёз ба раг задан
пайдо мекунад.
Гўшти љондорони пир ва солманд ва рўёнњое, ки аз
шиками љонварони сарбуридашуда берун меояд, беарзиш
буда ва њељ хубї дар хўрдани он нест. Њар чи љондор
љавонтар бошад, гўшти он намуртар ва нектар аст; њар чи
пиртар гашт, гўшти он хушктар ва бадтар мебошад. Њамаи
онњо гармозо њастанд ва барои табдор ва касе, ки аз
окандагии шикамба ранљ мебарад, хуб намебошанд.
Гўшти сурх:
Арзиши хўрокии болотаре аз гўшти чарбї дорад ва
камтарин пасмонда ба љо мегузорад ва нерўзоии он бештар
аст. Гўшти сангини бечарбї барои касоне, ки бисёр талош
доранд ва хаста мешаванд, судманд аст. Гўшти нарми он
барои касе, ки з-он сўст, хуб мебошад.
Гўшти бузѓола:
Миёна аст ва дармонкунандаи њар беморї мебошад.
Хуни хуб ва миёна месозад барои касе, ки бисёр хаста ва
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ранљур мешавад, хуб нест. Наметавон аз ин вижагиаш барои
њолатњои мутазодаш бањра бурд. Зеро дорои он андоза
сустизої нест, ки њама нерўро фурў андозад ва хўрандаи
онро аз пой дароварад. Шахс набояд аз бисёр хўрдани он
нигарон бошад, зеро арзиши хўрокї ва сангинии он ба
андозае боло намебошад, ки хуни бо бастагии боло бисозад,
ва танро дучори анбоштагї кунад. Балки хуни сохташуда зон миёна дар обакї ва сифтї ва гармї ва сардї аст.
Гўшти барраи гўсфандон:
Сифттар аз гўшти бузѓола ва нерумандтар ва бештар
пасмондагузор аст, дараљаи арзиши хўрокии он пас аз гўшти
бузѓола аст.
Гўшти буз:
Аз гўшти гўсфанд сардтар буда ва пасмондагузортар аз
он аст. Нерўзої ва арзиши хўрокии он низ камтар аст ва
барои дорандагони омезаи сард хуб нест. Барои касоне, ки
ба бемории сардї дучор мешаванд, гўшти гўсфанд созгортар
мебошад, ва гўшти буз барои афроде, ки омезаи гарми намур
доранд, созгории бештар дорад ва аз беморињои гарми
имтилоъї љилавгирї мекунад.
Гўшти гов:
Сангин бо арзиши хўрокии боло аст, вале аз ин гўшт хун
бо бастагии боло ва бадбў падид меояд, ки љуз барои касе, ки
ранљурї ва хастагии бисёр дорад, хуб нест. Ва низ барои
касоне, ки дучори беморињои талхобианд, хўрдани он хуб
намебошад.
Гўшти чањорпоёни борбар: гарм ва сангин ва
падидоварандаи хун бо бастагї аст, ки саранљоми он ба
талхобї шудан мекашад.
Гўшти шутур (нар):
Бисёр гарм ва з-он хун бо бастагии боло сохта мешавад,
ки саранљоми он хуни талхобї мебошад. Ин гўштњои сегона
барои касе, ки хаста ва ранљур намешавад, судманд нест.
Вале гўшти гов аз њамаи инњо бењтар аст.
Гўшти оњу:
Миёни гўшти шикроњо бењтарин аст, хуни сохташуда аз
он кампасмонда ва хушк ва ба талхобї гароиш дорад.
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Гўшти бузи кўњї:
Сангинтар ва наздиктар ба талхобї аст, гўшти гавазн ва
урдаки вањшї њамин вижагиро дорад. Љуз ин, ки гўшти
урдаки вањшї, ки гармои бештар падид меоварад. Ин гуна
гўштњо хуни талхобї месозанд, бавижа гўшти харгўш, ки
талхобитар аз њамаи онњост.
Гўшти тињў (навъе аз кабк):
Тињў сабуктарин гўштро дар миёни паррандагон дорад ва
барои касе, ки мехоњад хўроки сабук фароњам кунад, хуб аст.
Гўшти дуррољ:
Арзиши хўрокии он пас аз гўшти тињў аст. Кампасмонда
ва камгармо аст ва пас з-он гўшти чўљаи мурѓ ва сипас
тазарв аст, ки ба монанди гўшти мурѓ мебошад.
Гўшти мурѓ:
Хуни некў месозад ва оби мардонаро меафзояд, вале
хушктар ва арзиши хўрокии он поинтар мебошад.
Гўшти кабк, сангинтар аз мурѓ аст ва шикамро банд
меоварад, арзиши хўрокии бисёр боло дорад.
Гўшти чаковак (ќанобар), шикамро мебандад.
Гўшти гунљишкон:
Гарм, неруи љинсиро бармеангезад. Њамчунин гўшти
чўљањо, ки гармои бисёр дорад. З-он гўшт хуни сўзон сохта
мешавад, ки ба тундї табовар хоњад буд.
Гўшти ўрдак:
Бештари он пас аз хўрдан пасмонда мешавад ва низ
бисёр сахт ва гарм аст арзиши хўрокии бештар аз гўшти
мурѓ дорад.
Гўшти ўрдакмоњї:
Гўшти моњича сангин аст ва созандаи хуни талхобї аст.
Гўшти шутурмурѓ, сангинтар аз он аст.
Гўшти мурѓи сангхора:
Њар чи сурхї ва сиёњии гўшт бештар бошад, гармозоии
бештар ва ба сохти хуни талхобї гароиши бештар дорад ва
аз онњо он чи, ки бўи бадеро доро бошад, хуни пилишт з-он
сохта мешавад ва шоиста нест, ки хўрда шавад.
Гўшти паррандагони обї ва мурдобї:
Ин гўштњо пасмондаи бисёр доранд ва њар кадом, ки бўи
бад ин бештар доранд, пулиштаранд.
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Арзиши хўроки андомњои љонварон
Сир
Хўроки сангин бо арзиши хўроки болост. Табиати гармї
дошта, љуз ин ки дар њангоми сардї набояд хурда шавад, чи
бисёр бо он таб ва ќуланљ (дарде, ки дар тарафи шикам
хусусан дар навоњии муљовир ба ќисматњои мухталифи
рўдањои фарох љой дошта), барангехта мешавад ва инчунин
бисёр нерудињанда ё ќувватдињанда мебошад, оби мардона
ва хунро зиёд мекунад.
Маѓз
Сард, рушддињанда ва дилошуб барои шикамба аст.
Бењтар аст, пеш аз њар хўроки дигаре хурда шавад, магар он
ки тасмим ба дармон бошад. Барои дорандаи омезаи гарм ва
касе, ки дучори беморињои сард аст, хуб мебошад.
Маѓзи устухон
Миёнаи сардї ва гармї аст, ки ба гармї гароиши бештар
дорад.
Афзоишдињандаи оби мардона ва сусткунандаи шикамба
аст.
Пињ (чарбї) (орди љави бирён):
Сард, афзоишдињанда ва бо пасмондаи бештаре аз маѓзи
устухон аст. Зиёдаравї дар он балѓами сифтро дар рўдањо
падид меоварад.
Пистон
Сард ва сангин бо арзиши хўрокии боло ва дергувор
мебошад. Барои дорандагони шикамба ва љигари гарм хуб аст.
Љигар
Гарм, бо арзиши хўрокии боло ва сангини дергувор аст.
Гурда
Дергувор ва бо арзиш хўроки поён ва созандаи хун хуб
нест.
Сипурз
Арзиши хўрокии пойин дошта, созандаи хуни талхоба
аст. Инчунин шикамбаро меолояд ва хўрандаро зуд сер
мекунад.
Серобї (ширдон)
Кундгувор, арзиши хўрокии пойин, сард ва хуни балѓамї
месозад.
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Дил
Гарм, сахт ва душворгувор, бо арзиши хўрокии болої
намебошад.
Шуш
Сахтгувор ва арзиши ками ѓизої {дошта}, сард аст.
Гўшти моњича
Созандаи хуни лаѓжон ва часпанда ва андаке гармї дорад.
Гўшти сурх (лахм)
Созандаи хуни хушк ва кампасмонда аст. Арзиши
хўрокии болотаре аз чарбї дорад.
Гўшт бо чарбї
Созандаи хуни хеле намнок бо пасмондаи бисёр ва
арзиши хўрокии пойинтар аз гўшти лахм аст.
Гўшти сурх ва сафед
Хуни миёна месозад.
Дунба
Гарм аст. Барои шикамба бад ва бадгувор ва созандаи
зардоб аст.
Пўст
Созандаи хуни сард, ки дар он лизии (часпандагии)
бисёр аст. Падидоварандаи гирифтагї аст.
Поча
Созандаи хуне мебошад, ки сардтар бо часпандагии
бештар ва сабуктар аз оне ки гўшт месозад.
Гўштсурат
Сабуктар ва гармозотар ва бахши пушти он сангинтар
ва сардтар аст.
АРЗИШИ ХЎРОКЊО ПАС АЗ ПАРВАРИДАН
(ПУХТАН)
Гўшти кабобшудаи рўи оташ:
Арзиши хўрокии боло дорад, нерўдињанда аст. Ба тундї
хўрокро ба тан мерасонад ва барои касе, ки тани ў тињї
шуда, хуб аст ба љуз он ки кундгувориш мебошад ва гувориш
бар охири он чирагї надорад. Бењтар аст, ки пас аз хўрдани
њељ хўроке хўрда нашавад ва њамчунин бо хўроки дигар дар
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њангоми хурдан омехта нашавад ва то як соат пас аз хўрдани
он њељ нўшидание ошомида нашавад, магар он ки аз рўи
ночорї бошад Ва инчунин бисёр андак нўшида шавад. Гўшт
бо чарбї агар обпаз шуд, сангин ва фурў рафтани он кунд ва
пурэнергї аст ва аз кабоб сангинтар мебошад. Ва он чи ки бо
равѓан љушонда шуд, сабуктар ва гузаркарданитар аст.
Сурхкардањо
Арзиши ѓизоии пойин ва бад дорад ва барои касе, ки
оруѓи туруш мезанад, хуб аст. Ва њар гуна хўроки обпаз ва
сурхкарданї бо гунањои мухталиф таритї ва хўрдании он,
арзиши хўрокии пойин дорад ва барои касоне, ки аз намурї
гиламанд њастанд, ва дўст доранд, ки тани хушк ва нарм
дошта бошанд, хуб аст.
Бирёншуданї
Сангин ва аз назари арзиш хўрокї болост ва бояд пайваста
хурда нашавад, магар барои касоне, ки шикамбаи нерўманд
доранд ва гармомеза њастанд. чи он шикамро банд меоварад.
Ба вижа агар гўшти чарбидори он хўрда нашуда бошад.
Љавзоб
Он чи пеш ё њамроњи он хўрда шавад, шикамравиш
падид меоварад ва аз хўрдани он бемори ќулинљ падид
меояд. Бавижа агар бо сабзавот хўрда ва рўи он оби фаровон
нўшида шавад.
Њалим
Арзиши хўроки он аз бисёри хўрокињо бештар аст,
бавижа агар бо шир сохта шуда бошад. Он барои касоне, ки
ниёзманди нерў ва шодобии тан њастанд ва низ барои
табдорон ва лоѓарон ва афроде, ки ранљур ва варзиш
мекунанд, судманд мебошад. Вале гурўње, ки з-он суи эшон
њастанд, бо хўрдани он рагњояшон ба тундї анбоштагї пайдо
мекунад ва дучори таб ва дарди бандњо ва падид омадани
санги гурда ва думал ва омос мешаванд, аз ин рў зиёновар аст.
Оши сирка (сикбољ)
Сард ва азмиёнбарандаи зардоб ва хун аст, барои касоне,
ки љигари гарм доранд ва гурўње, ки дучори гирифтагї ва
зардї ва њиљоматгирифтагон ва рагзадагон хуб аст. Вале
барои ононе, ки дору мехўранд ва барои беморони асабї ва
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танњои низор ва нотавоне, ки ниёз ба нерў ва шодобї доранд,
зиёновар аст. Чунки табиатро хушк ва нарм мекунад. Барои
касоне, ки гўшт ва хуни зиёд доранд ва афроде, ки аз бисёрии
хун ва зардоб ранљ мебаранд, бисёр хуб аст.
Оши ѓўра (њисримия)
Сард, азбайнбарандаи зардоб ва хун мебошад, шикамро
мебандад, вале онро нарм намекунад ва гирифтагињоро ба
монанди оши сирка ва љуз он намекушояд.
Оши ривосї ва сумоќї
Аз хўрокињои судманд дар тобистон бавижа, агар
њамроњ бо каду ва хурфа ва бодиринг ва монанди онњо хўрда
шавад. Њамаи инњо ва оши сирка барои касе, ки зибрї дар
сина дорад, бад мебошад.
Оши зира (зирабољ)
Арзиши хўрокии миёна дорад ва созгор бо шикамба ва
љигар аст.
Судмандињои оши сиркаро дорад, бе он ки зиёни онро
дошта бошад.
Оши шири турш (музира)
Сард ва сангин бо арзиши хўроки болост ва барои
касоне, ки табдор ва лоѓар њастанд, бисёр созгор аст. Барои
афроде, ки дучори беморињои балѓамї мешаванд, хуб нест.
Барои гурўње, ки пайваста дучори таби муњриќа ва ѓаб
мешаванд, бисёр судманд аст.
Оши кашк (кашкия)
Ба монанди оши ѓўра аст, ба љуз он ки бодовар мебошад.
Ошњои соддаи бе туршї бо гўшт (аспедбо):
Њамагї гарм ва аз хўрокињои зимистонї аст.
Нерўбахшанда ва арзиши хўроки онњо бештар аз дигар
хўрокињои пухтанї аст. Арзиши хўрокии он бо андозаи кам
ва зиёд шудани доругињои гармї, ки дар онњо рехта
мешавад, мутафовит аст. Хун ва оби наринаро меафзояд ва
танро нерўманд ва намур ва рангро некў ва шодоб ва сахтї
ва гармї ба пўст медињад. Дар тобистон сангин ва гармозо
ва табовар мешавад.
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Полуда (фолузаљ)
Арзиши хўрокии болое доранд, хеле мондагор
(кундгуворї) бо пайваста хўрдани он гирифтагї дар љигар ба
љо мегузорад, барои гулў ва шуш ва касе, ки тани нотавон ва
тињишуда дорад, хуб аст.
Њалвои ангуштпеч
Аз полуда сабуктар ва бо арзиши хўрокии камтар
мебошад ва гирифтагии камтар падид меоварад.
Ширбиринљ
Арзиши хўрокии боло дорад ва бисёр нерўзо барои тан
аст ва афзоишдињандаи оби мардона ва хун мебошад.
Нони гавзина (ќатойиф)
Суфт ва сангин аст. Арзиши хўрокии боло дорад ва тару
тозакунандаи тан мебошад.
Лавзина (лавзинаљ)
Њаммонанди пешин, љуз он ки хеле сабуктар аст.
Зулбиё (зулобия)
Њамаи њалвоњо, афзоишдињандаи хун ва оби мардонаанд
ва тару тозакунандаи тан мебошанд, вале барои љигар ва
сипурз, ки омодагии пазириши гирифтагї ва омосанд, бад
њастанд. Инњо барои гулў ва шуш хуб ва афзоишдињандаи
маѓзи устухон ва маѓзи саранд. Он чи ки аз шакар гирифта
шуда нисбат ба гирифта аз асал гармозойии камтар дорад ва
бењтарин равѓан ба кор рафта, дар он равѓани бодом
мебошад, вале он чи ки бо асал, норгил, писта ва гирду
парварда шуда бисёр гармзо хоњад буд.
Арзиши хўрокии тухми парандагон
Хўрданитарини тухми парандагоне, ки мардум ба кор
мебаранд, тухми мурѓ ва парандагоне чун тадрољ ва тењу,
даррољ, тазарв ва кабк аст. Ва пас аз онњо тухми урдак аст, ки
арзиши хўрокии паст ва дорои бўї бад мебошад. Дигар
тухмњо чун тухми гунљишк ва парандагон бењтар аст, ки ба
унвони дору ба кор равад. Ин ду афзояндаи бисёр оби
мардона ва барангезандаи шањват мебошанд. Тухми ѓоз
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сангин ва бўи захим (бад) дорад. Тухми мурѓ ва тухми
парандагоне ба монанди кабк миёна ва созгор бо тан њастанд.
Зардии тухм арзиши хўрокии болое дорад ва дар гармо
миёна аст, сафедии он сард, часпанда, сахтгувориш ва хуни
хуб намесозад. Тухми обпази сифтшуда арзиши хўрокии
боло дорад, чун гуворидани он сахт ва фурў рафтани кунд
дорад. Гунаи нарми он бо гувориш ва фурў рафтани зудтар
ва некў барои касе аст, ки холї кардани тан карда ва нерўяш
фурўафтодааст, некў мебошад. Гунаи нимбанди он бо
вижагии миёнаи ин ду аст. Тухм барои забари гулў хуб ва
хуни падидомада аз он миёна, нерўзо ва гоње љонишини гўшт
мешавад ва касоне, ки омезаи намур доранд, шоиста нест, ки
пайваста онро бихўранд.
Арзиши хўрокии шир ва он чи з-он падид меояд:
Мост ва кара ва панир ва оби он ва панири нимбанд
(лур) ва дўѓ (рахбин) ва шири бечарбї ва чарбї (сари шир).
Шир
Наздик ба миёна аст, ки ба сардї ва намурї гароиш
дорад. Танро шодоб ва мартуб мекунад, барои таби диќ ва
сил ва сурфаи хушк ва сўзиши пешоб ва касе банг ва зароењ
хўрда бошад, судманд аст. Танњои хушкро хуб хўрокдињї
мекунад ва онро ба миёна будан наздик менамояд. Хун ва
оби мардонаро меафзояд ва хеле тунд кимус мешавад, аз ин
рў ба дорандагони табњои бисёр боло дода намешавад ва
барои касоне, ки дучори сардард ва ќулинљ ва беморињои
сарданд, зиёнбор аст.
Таъсиргузории гунањои мухталифи шир (аз назари
таркиби маводи дарунашон) бо њам бисёр мутафовит
мебошад ва ин тафовут бар пояи гунаи љондор ва синну
чарогоњ ва наздик будани зоймонаш мебошад.
Шири гов аз дигар ширњо бо бастагии бештар ва
созгортар ва барои касе њаст, ки мехоњад тани шодоб дошта
бошад.
Шири улоѓ (атанг) обакитар ва онро дар беморињои
шуш менўшонанд.
Шири меш пасмондаи бисёр ба љо мегузорад.
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Шири шутур дар дардњои љигар ва табоњии омеза дода
мешавад.
Шири љондорони љавон ва пурљумбиш дар чарогоњ ва
хурандаи алафњои хуб ва бо зоймони наздик ва миёна бењтар
аст. Дигар гунањо з-он сўи инњост.
Мост (турш-роиб)
Мости турш, ки аз мост гирифта мешавад сардтар аст аз
шир ва фурўнишонандаи гармои тан аст. Ва шоиста аст пеш
аз хўрок дар рўзи хастагї ва ранљурї хўрда шавад.
Мост (ширин - махиз)
Бисёр сардтар аст аз мости маъмулї ва барои табдорон
ва шикамбаи гарм хуб мебошад ва барои пай ва беморињои
сард бад ва камтар аз мост бодовар аст.
Шири бечарбї (махиз)
Барои рондани пасмондаи зардобї хуб аст ва њамчунин
гарм ва барои фарсудагии тан ва сустии он хуб мебошад.
Бењтарин гунаи он љушидашуда ва кара људошудаи он аст.
Тиккае оњани доѓ дар шир ќарор дода мешавад то каме низ
бастагии он бештар шавад. Ин гуна шир барои рондани
пасмондаи зардобї ва захмњои рўда хуб аст.
Оби панир
Равонкунандаи зардоб аст ва барои гол ва љўш ва
ширина ва сўзањои сар ва бемории зардї судманд мебошад.
Барои касе, ки шароби ноб ўро ранљур кунад, бисёр хуб аст.
Кара
Барои зибрии гулў ва ќубо хуб аст ва барои сузањои
хушк ва зибрии сар хуб аст, агар бо он сарро молиш дињанд,
дармон мегардад. Хўрдашудаи он дар дањонаи шикамба
шиновар мемонад.
Чарбї (сари шир)
Агар ба гунаи молиданї ба кор равад, чарбукунандаи
шикамба ва нармкунандаи суфтњост. Барои љои неши морњо
ва зањрњои гарм ва тунд судманд аст. Пайвастахории он
беморињои балѓамиро бар меангезонад. Сари шир
нерўмандтар ва бо арзиши хўрокии болотар аз дигар
чарбињост.
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Панир
Панири тоза сард ва сангин ва афзоишгари гўшт ва
фурўнишонандаи гармои болои шикамба аст. Барои сардии
омезањо хуб нест. Куњнаи он ба андозаи куњнагии он асари
мутафовит дорад. Гунаи тунди он гармозо, доѓкунанда,
ташнагиовар ва бо арзиш хўрокии пойин мебошад, љуз он ки
нерўбахши дањонаи шикамба аст. Агар чанд луќмае пас аз
хўрок хўрда шавад, муљиби туршї мешавад, вале сангиние,
ки дар асари мондани хўрокињои ширинї ва чарб дар
дањонаи шикамба эљод шударо аз миён мебарад. Бењтар аст,
ки куњна ва нави он канор гузошта шавад. Њамчунин агар
шир бо бастагии боло, њамвора нўшида шавад, санги
гурдаро падид меоварад.
Лур (панири нимбанд)
Сангин ва иштињоовар на ба монанди панир аст.
Ташнагиовар нест. Чарбтар аз панир ва шир аст.
Мости кисаї
Хеле сард ва фурўнишонандаи ташнагї ва зардоб ва
барои пайњо ва беморињои сард бадаст.
Дўѓи турш (рахбин)
Нисбат ба мости кисаї зиёни камтаре ба пайњо
мерасонад.
Арзиши хўрокњои сохта аз моњї
Моњии тоза сард ва намур мебошад, вале њамаи гунањои
он сахтгувор ва муддати кўтоње дар шикамба мемонад ва
ташнагизост. Аз тозаи он хуни балѓамї падид меояд ва
танро намур мекунад ва оби мардонаро меафзояд. Барои
ќуланљ ва касоне, ки дучори беморињои сардї мешаванд,
бадаст. Барои табдорон ва беморони зардобї хуб аст.
Моњињо арзиши хўрокии андаке доранд ва бидуни
хўрдани хўрокињои дигар тавони фурў нишондани зардобро
надорад. Чун дар муддати мондагорї дар шикамба
наметавонад балѓам ва ташнагї ва њама часпандагињои
пилишти танро, ки бархе аз беморињо аз он падид меояд, аз
миён бардорад.
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Бењтарин гунаи он њозибо (моњии кўчаки дарёї) ва
моњии бунї ва гунањои монанди эшон аст. Ба таври куллї
гунањое, ки гўшти лиз ва пурчарбї ва дорои бўи ганд доранд,
зуд ба гандидагї ва бадбуї мераванд ва набояд барои
хўрдан гузиниш шаванд.
Моњињое, ки аз обњои мурдобї ва исто ва ё аз љойњое, ки
касиф ва ё дорои гиёњони паст аст, гирифта нашаванд ва ё
хеле бузург набошад хубанд. Вале бадтарин ва пастарин
гунањо з-он сўи инњо мебошанд.
Моњињои намаксуд он арзиши хўрдан надорад, магар
доруї онро ба кор баранд. Метавон андаке аз моњии
намаксуди (мамќур) шударо ба њамроњи хўрокињои чарб ва
паст хўрд, то андаке иштињо афзоиш ёбад.
Моњии намаксуд (ќарит) он аст, ки дар сирко хобонда ва ё
ба гунае тоза намаксуд шуда, ки пас аз ду се рўз, ки дар намак
хобонда шуда хўрда шавад, Ва он сардизо ва фурўнишондаи
гармї мебошад ва дилпечовар аст ва нармкунандагї низ
нахоњад дошт. Ду вижагии сардї ва фурўнишондани гармї
дигар дар он дида намешавад. Дилпечї намеоварад вале дар
муддати мондан нарм намешавад ва аз байн намеравад ва
ташнагизо низ намебошад.
Чошнињо ва адвияњо
Намак
Гарм, хушк аст, сангинии хўроки пухташударо мегирад
иштињо ва хости хўрокро бармеангезад. Хўрдани бисёри он
хунро месўзонад ва биноиро кам мекунад. Оби мардонаро
мекоњад ва хориш ва гол падид меоварад.
Сирко
Сард ва хушк аст, лоѓар мекунад, сангинии хўроки
пухташударо мегирад иштињоро кур мекунад ва оби
мардонаро мекоњад. Талхобро афзоиш ва зардоб ва хунро
коњиш медињад. Чунончи хўрок дар он парварда шавад,
нарм ва хушмазза мегардад.
Обкома
Коркардаш ба монанди намак аст ба љуз он ки
нерўмандтар ва нармкунандатар з-он мебошад. Шикамро шул
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мекунад, лизињоро мебарад ва хўрокњои суфтро нарм мекунад,
гармозо ва ташнагиовар аст.
Фулфул
Бисёр гармозо ва хушккунанда аст шикамба ва љигарро
гарм мекунад, хўрокро мегуворад ва бодшикан аст ва
гармозої болої дорад. Аз ин рў барои тан бо омезаи гарм
бавижа дар тобистон зиёновар аст.
Гашниз
Сард ва хушк аст. Коркардаш нигоњдоштани хўрок дар
шикамбаро гувориши хуб мебошад, аз ин рў бењтар аст дар
паи хўрокињои суфти сангин, бисёр хўрда нашавад.
Зира
Гарм ва хушк аст, вале камтар аз фулфул. Хўрокро хуб
мегуворад ва бодшикан аст.
Зираи румї – нонхоња ба монанди зира аз назари гармї
ва хушкї аст, љуз он ки талхтар ва созгортар барои шикамба
ва бандоварандаи шикам аст.
Ангудони румї
Гармї ва хушкии камтар аз фулфул ва кумаккунандаи
гувориш ва бодшикан аст.
Пудинаи куњї
Гарм ва хушк, гуворокунандаи хўрок ва афзояндаи
иштињо ва бодшикан.
Анљудон
Гарм ва хушк ва мондагории он дар шикамба тулонї,
вале бодшикан нест.
Нерўи љинсиро бармеангезонад.
Дорчин
Хушк ва гарм, нерўбахши шикамба ва љигар,
кумаккунандаи гувориш, берункунандаи бод аст.
Хуланљон
Бодшикан ва кумаккунандаи гувориш аст.
Ќурфа
Наздик ба дорчин љуз он ки сабуктар аст.
Мањрус
Гарм ва хушк ва нерўбахши шикамба ва љигар аст,
кумаккунандаи гувориш аст.
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Сабзаљоте ки дар пухтан ба кор мераванд:
Коњу
Сард,
фурўнишонандаи
гармии
шикамба,
аз
миёнбарандаи нерўи љинсї ва хобовар аст.
Коснї
Сард, фурўнишондаи бисёр хуб барои гармии љигар ва
шикамба аст ва кушояндаи тангињост.
Тара
Гарм ва хушк, иштињоовар сардардзо, бахтаковар дар
хоб дидан аст ва барои касоне, ки зуд сардард мегиранд ва аз
гармо ранљ мебаранд, хуб нест.
Гашнизи тоза
Сард, бењтар аст дар хўрдани он зиёдаравї нашавад, чи
басо кушанда бошад.
Андаки он коркарди коњу дорад, ба љуз он ки
намуркунанда нест.
Тараи тезак
Гарм, хушк, бодовар ва сардардзост ва кундкунандаи
гувориш ва товалзо мебошад.
Сипандон ва шоњї
Хушк ва гарм ва барангезонандаи иштињо мебошанд.
Шанбалид, гарм, бодовар, сардардзост.
Љандқуқо, гармозо ва сардзост, нафховар нест.
Тархун, гарм ва ғализ (сифат), бодовар аст, кундгувориш аст.
Садоб, гарму хушк ва мулоиму бодшикан аст.
Бодрангбўя, гарм, мулоим, барои афзоиши тапиши дил,
андуҳгинї, ҳарос, дилнигаронї хуб аст.
Наъноъ, гарм, мулоим, бодовар, товалзо, иштиҳоовар
аст, оромкунанда, боло овардан ва саксака мебошад.
Бодрук (бозру), гарм ва сардардзо, бо арзиши хўрокии
поин; ва агар пайваста хўрда шавад, коҳандаи (торкунандаи)
биної аст. Хушккунандаи оби мардона ва шир аст, вале
барои даҳонаи шикамба хуб ва нерўбахши он ва барои дил
судманд аст.
Карафс, гарм аст, дорои тавони кушояндагии тангиҳо ва
гирифтагиҳост. Бодовар ва барангезонандаи нерўи љинсї аст
ва барои бўи бади даҳон судманд аст.
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Карафси румї, ба монанди пешин, вале мулоимтар ва
тавонотар аст,барои зани ширдеҳ хуб нест.
Сир, гарм, хушк, фурўнишонандаи ташнагї (гўё бояд
ташнагизо бошад) аст. Доғкунандаи тан ва бодшикан аст.
Барои шаҳрҳо ва танҳо ва замони гарм бад ва з-он сўяш хуб
аст. Гарм ва хушк, ташнагизо, барангезонандаи иштиҳо ва
нерўи љинсї ва сардардзост. Агар хом хўрда шавад, дар
шикамба намурї ва балғам падид меоварад.
Калами ҳамадон ва набатї ва қанбиди мавсилї
Калами набатї гарм ва хушк аст, падидоварандаи
зардоб мебошад. Табоҳкунандаи хоб (руъё), вале
нармкунандаи гулў ва сина ва шулкунандаи шикам ва
коҳишдиҳандаи сардарди мастї ва хуморї мебошад. Қанбид
монанди он аст, бо гармии камтар.
Калами ҳамадонї, сардтар ва кори шалғамро анљом
медиҳад ва афзояндаи оби мардона аст.
Бодимљон, гарм ва бисёр хушк аст. Агар пайваста хўрда
шавад, падидоварандаи талхоб аст. Сўзонандаи хун ва
падидоварандаи љўш ва сўза дар даҳон мебошад. Агар бо
сирко пухта шавад, дар даҳон сўза нахоҳад зад.
Оромкунандаи сахти зардоб ва кушояндаи гирифтагиҳо ва
тангиҳои љигар ва сипурз аст. Бадтарин гунаи хўрдании он
хом аст ва сипас бирёншуда рўи оташ ва сурхшудаи он бо
равған мебошад.
Шалғам, гарм, шулкунанда, бодсоз, барангезонандаи
нерўи љинсї, нармкунандаи гулў ва сина ва доғкунандаи
гурда ва пушт мебошад.
Ҳавиљ, гарм, бодсоз, сахтгувориш, таҳриккунандаи
нерўи љинсї ва пешобовар аст.
Морчўба, гарм ва намур, афзояндаи нерўи љинсї,
доғкунандаи гурда (куля) аст. Барои шикамба хуб нест, чи
басо ангезаи боло овардан шавад.
Гунаи қорчи саморуғ (камо), сард, сангин ва гунаи сурхи
он бад аст. Зиёдаравї дар он падидоварандаи қулинљ аст.
Беҳтар аст, ки бо чошниҳо хўрда шавад.
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Гунаи қорч (футр), хеле бадтар аз кам аст ва дар он
гунаҳое аст, ки кушанда аст ва одамиро хафа мекунад. Ва
беҳтар аст, агар чунин рухдоде пеш омад, бо он обкома
(муррї) ва бурак хўрда ва боло оварда шавад. Вале хуби он
балғами лиз падид меоварад.
Канкар (харшаф, гарми хушк, нерўи љинсиро бисёр
меафзояд ва пешобовар аст. Агар фаровон хўрда шавад, бўи
бади арақи танро мезудояд, гурдаро доғ мекунад.
Ғушта, сард, намур, наздик ба кам аст, вале сардии он
камтар ва хубтар аст.
Гунаи қорч (кашанљ), сарди наздик ба ғушта аст.
Сарахс, гарм, бодовар, афзояндаи нерўи љинсї,
сардардзо, қайовар аст.
Гунаи тара (сахр), гарм, хушк, хушккунандаи шикамба
ва барои сар зиёновар аст.
Гунаи ашақа (кашус), гарми миёна ва хушк, нерўбахши
шикамба ва љигар аст.
Баҳорихурмо (талъ), сард ва хушк, шикамбаро нерў
мебахшад ва хушк мекунад. Љўшиши хунро фурў
менишонад.
Гунаи чағандар (салак), сард, барои шикамба бад,
шулкунандаи шикам, бодовар, барандаи балғам аст.
Бунафша (фарфир), сард, фурўнишонандаи ташнагї ва
доғї аст ва шикамро банд меоварад. Он азбайнбарандаи
кундии дандон буда ва барои касоне, ки дучори бемориҳои
зардобианд ва касоне, ки шикамравиш доранд, неку
мебошад. Аз миён барандаи нерўи љинсї аст.
Сармак, сард, намур, нармкунандаи шикам бо арзиши
хўрокии боло, судманд барои зардигирифтагон ва касоне, ки
љигари гарм доранд.
Бақлаи ямонї: наздик ба сармак, љуз он ки гармозотар ва
бо намурии камтар аст.
Хитмї, гули хаббозо (мулукия): наздик ба сармак, вале
сабуктар аз он аст.
Исфинољ, миёна, неку барои гулў ва шушу шикамба ва
љигар ва гармкунандаи шикам бо арзиши хўрокии боло.
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Гунаи ашақа (лаблоб), сард, барои шикамба носозгор
аст. Шикамравиш ва дилошўбї ва ранљурї падид меоварад.
Туршак, туруша (ҳаммоз): сард, хушк, шикамро банд
меоварад ва часбандагї дар шикамба падид меоварад, вале
зардобу ташнагиро фурў менишонад.
Каду (қаръ), сард, намур, барои шикамба носозгор ва
фурўнишонандаи ташнагї аст ва омоси шикамба падид
меоварад ва љигарро гарм мекунад.
Шавид (шибит), гарм ва барои шикамбаи дилошубзада
бад аст. Физояндаи шир ва нерўи љинсї ва нармкунандаи
шикам аст.
Турб (фуљл), гарм, сангин, истоии кунд дорад ва
барандаи балғам ва кундкунандаи хўрок дар даҳонаи
шикамба ва барангезандаи дилошўбї аст. Барги он
гуворандакунандаи хўрок ва камкунандаи иштиҳо ва
кушояндаи гирифтагиҳои љигар ва гуворанда аст.
Бирзади (қинна): биёбонї (ваҳшї), гарм, бандоварандаи
шикам, кушояндаи гирифтагиҳои љигар ва сипурз.
Пилгўш (росан), гарм ва хушк аст, барои шикамбае, ки
намурї дорад, неку, кушояндаи гирифтагиҳои љигар ва
сипурз мебошад, пурхўрии он хунро табоҳ месозад ва оби
мардонаро мекоҳад.
Обкомаҳо (комах) ва туршиҳо (равосир – ричол) ва
рангдонаҳо (сибоғ)
Шир, гарм, хушк аст, барои шикамба неку аст ва онро аз
балғам пок месозад, ташнагиовар буда ва барои бўйи бади
даҳон сўдманд аст.
Нонхўриши моҳиёба (саҳнот), гарм ва хушк аст,
ташнагизо, поккунандаи шикамба аз балғами сифт ва
сўдманд барои бўйи даҳон аст. Пайвастахории он
табоҳкунандаи хун ва падидоварандаи гарї ва бемориҳои
монанди он аст.
Нонхўриши моҳиёна (рубайсо), гарм, иштиҳоовар,
поккунандаи шикамба ва барангезандаи нерўи љинсї аст.
Моҳии килка (сумайко), гарм, поккунандаи шикамба аз
лизобҳо ва ташнагиовар аст.
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Обкомаи кабар (комихи кабар), гарм ва хушк, носозгори
шикамба, ташнагиовар, лоғаркунандаи тан.
Обкомаи ангудон (комихи анљудон), бисёр гарм,
сардардзо, бисёр созгор бо шикамбаи намур ва барои касе,
ки пасмондаи гуворишии ў бисёр бошад, сўдманд аст.
Обкомаи шавид (комихи шибит), гарм ва барои касе, ки
мехоҳад боло биёварад, неку аст, агар рўи хўрок хўрда
шавад, бад аст. Ҳама обкомаҳо бо аз он чї гирифта
мешаванд, як пайвастагии наздике доранд. Аз намак ва
тахмир, ки дар он рўй медиҳад, сиришти дуввумиро пайдо
мекунад, ки ҳамон хушку гарм ва тунду тезиро аз онҳо
мегирад. Он чи бо сирко парварда мешавад (туршиҳо), аз
сирко вижагии нармкунандагї ва сардиро ба даст
меоваранд.
Туршии кабар, гармои камтар аз намаксуди онро дорад.
Барои гирифтагии љигар ва сипурз хуб аст.
Туршии пиёз, на ташна мекунад ва на гармозо аст,
иштиҳоро бармеангезад.
Туршии хиёр ва хиёрчанбар, сард ва нармкунандаи
нерўманд аст. Ҳар гуна обкомаи намакин ё дар сирко
парварда (туршї)-шуда барои касе, ки зибрии гулў дорад,
зиёновар аст. Ба вижа гунаи дар намак хобондаи он барои
касе, ки дучори гол ва хориш ва реши сар (саъфа) ва љуз он
ва ҳар гуна бемориҳои падидомада аз сўхтан ва табоҳии хун,
бад аст.
Хардал, бисёр гарм, тунд, нобудкунандаи балғам ва
гармкунандаи љигар ва шикамба. Беҳтар ҳамвора хўрда
нашавад, ки бисёр гармзо аст, љуз бо хўрокиҳои сангин хўрда
нашавад.
Туршии шалғам, сард аст, бодсоз нест, фурўнишонандаи
тундии зардоб аст.
Зайтун, оби намакин, ки зайтун дар он нигоҳдорї
мешавад, гарм ва хушк аст. Агар пеш аз хўрок хўрда шавад,
шулкунандаи шикам ва нерўбахши даҳонаи шикамба
мебошад.
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Равғани зайтун, вежагии гармкунандагї ва нерўбахшии
даҳонаи шикамбаро бештар дорост. Нерўи бандоварандагии
он рўи шикам камтар мебошад.
Туршии уштурғор (бехи дарахти ангудони хуросонї),
гармкунанда ва кумаккунандаи гувориш аст.
Рубиён (мигу), агар намакин нашавад, гармозойии
камтареро дорост ва бодовар ва афзояндаи нерўи љинсї
мебошад. Намаксуди он ҳамчун моҳии намаксуд аст.
Малах (љарод), намакназадаи он гармозост, арзиши
хўрокии поин дорад. Намаксуди он бештар гарм мекунад ва
ташнагиовар аст ва сўзонандаи хун мебошад.
Гунаи чошнї (сибоғ), ки аз сирко ва нонхоҳ сохта
шудааст, гуворандаи хўрок аст. Хеле гармкунанда нест. Агар
бо сир ва хардал гирифта шавад ва дар он сирко рехта
нашавад, бисёр гармозост. Чунончи, ба ҳангоми дўғи турш
(рахбин) хўрда шавад, гармозойии он бештар мегардад.
Бозот, сард ва омехтагии сохташуда аз он бад ва барои
пайҳо зиёнбор аст.
Меваҳо ва барҳо
Хурмо, гарм, сангин аст, бо арзиши хўрокии болост,
пайвастахории он сифтї дар андомҳои дарунї падид
меоварад ва дандонҳоро табоҳ месозад, хун ва оби
мардонаро меафзояд. Хурмои тоза (рутаб) гармозойии
камтаре аз он дорад, љуз он ки лизкунанда ва олояндаи
(ласиқ) шикамба аст.
Ангур, танҳо ширини он гарм аст. Гармозойии он камтар
аз хурмост ва монанди хурмо гирифтагї падид намеоварад.
Бодовар ва шулкунандаи шикам ва шодобкунандаи тан аст
ва истої ва сих шудани наринаро афзоиш медиҳад. Гунаи
нарми он зуд фурўраванда ва камбодовартар аст. Сифти он
з-он сўй аст. Он ки мазаи туршї ҳам дар канораш бошад,
гармозо намебошад, балки азбайнбарандае аст, ба шарти он
ки бо оби сард шуста ва пеш аз хўрок хўрда шавад. Ғўра
сард, бандоварандаи шикам ва азмиёнбарандаи зардобу хун
аст. Мавиз гармои миёна ва арзиши хўрокии хуб дорад ва
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монанди хурмо тангї падид намеоварад, љуз он ки хурмо
арзиши хўрокии болотар аз он дорад.
Анљир, гарм аст ва тозаи он бодовар буда ва
нармкунандаи шикам аст ва омехтагии бад надорад. Хушки
он (анљир) арзиши хўрокии боло дорад ва гармкунанда аст.
Агар бисёр хўрда шавад, хориш ва шапуш падид меоварад.
Чунончи, пеш аз хўрок хўрда шавад, шикамро нарм мекунад.
Гунаи анљир (љамиз), гарм аст, барои шикамба бад ва
дилошўбовар аст, вале сабуктар аз анљир ва зудфурўбаранда
аст.
Муз, гарм аст, барои шикамба номуносиб, болооваранда
аст, ба тундї табдил ба зардоб мешавад, иштиҳоро кўр ва
шикамро равон мекунад, зибрии гулўро мебарад.
Найшакар, гармои миёна дорад, гулўро нарм мекунад ва
пешобовар аст. Сўзиши ҳангоми пешобро аз миён мебарад
ва барои сурфа судманд аст.
Анор, ширини он на сардизо ва на бодовар аст. Ташнагї
меоварад, гулўро нарм мекунад.
Туруши он синаро зибр ва шикамба ва ба вижа љигарро
сард менамояд ва љўшиши зардобу хунро фурў менишонад.
Хумории мастї ва боло оварданро аз миён бармедорад.
Биҳї, ширин ва туруши он шикамбаро мебандад ва
туруши он бештар. Вале иштиҳоро бармеангезад. Ва
вижагии он банд овардани шикам аст, чунончи, пас аз хўрок
хўрда шавад, фурў бурдани сангиниҳоро зудтар анљом
медиҳад ва ҳар чї сардтару туруштар бошад, кори банд
овардани шикамро бештар анљом медиҳад.
Гулобї, бо мазаи ширин, сардизо нест. Ҳама гунаи он
шикамро банд меоварад, магар он ки пас аз хўрок хўрда
шавад, ки сангиниро зудтар фурў мебарад ва саранљоми он
банд овардани шикам хоҳад буд. Тобистонии (синии) он
камтар юбусатовар аст. Ва ҳама гунаҳои он оромкунандаи
ташнагї ҳастанд.
Золзолак (зуърур), Сард аст, бандоварандаи шикам,
оромкунандаи хун ва зардоб аст.
131
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Кунор (набақ), сард, хушк аст, бандоварандаи шикам,
оромкунандаи зардоб ва ширини он асари камтаре дорад.
Тут, ширини он гарми миёна, олояндаи шикамба,
шулкунандаи шикам ва туруши он сард, шулкунандаи
шикам ва азмиёнбарандаи нерўманди зардоб аст.
Себ, њар чи сардтар бошад, бандоварандатар аст, туруши
он барои даҳонаи шикамба хуб аст, љуз он ки шикамбаро аз
лизї пур мекунад.
Олу, сард, шулкунандаи шикам, фурўпошандаи зардоб
ва коҳандаи иштиҳо аст.
Њулу (хавх), хеле сард, барои шикамба мултаҳиби хуб
аст. Он оҳиста фурў меравад ва сахт ба хун табдил мешавад.
Дар пайваста хўрдани он табҳои балғамї падид меояд.
Зардолу,
сард,
шулкунандаи
шикам,
бодовар,
азмиёнбарандаи зардоб, сусткунандаи шикамба ва
фурўнишонандаи барафрўхтагиҳои (омоси) он аст. Муддате
пас аз пайваста хўрдани он табҳое падид меояд.
Ревос, сард, хушк аст, бандоварандаи шикам аст,
фурўнишонандаи зардоб ва хун аст.
Харбуза (батих), ширини он ба тундї дигаргун ва ба
зардоб табдил мешавад ва гунаҳои дигари он
фурўнишонандаи ташнагї ва намуркунанда ва пешобовар
аст. Зиёдаравї дар он шикамравиши хунї падид меоварад.
Хиёр ва хиёрчанбар, њар ду сарданд ва ташнагиро фурў
менишонанд ва шикамбаро сард мекунанд ва пешобоваранд.
Балут, сард ва хушк аст ва бандоварандаи шикам ва
коҳандаи пешоб мебошад.
Шоҳбаллут, арзиши хўрокии он боло ва коҳандагии
пешоби он кам аст.
Гирду, гарм аст ва љўш дар даҳон падид меоварад ва низ
гармкунандаи тан аст. Ташнагиовар, сардардзост.
Бодом, ширини он гармии миёна дорад, нармкунандаи
гулў аст ва меваи сангин мебошад, ки мондани он дар
шикамба ба дарозо мекашад. Вале гирифтагизо нест, балки
гирифтагиҳоро мекушояд ва сўзиши пешобро ором месозад.
Чунончи, бо шакар хўрда шавад, оби мардонаро меафзояд.
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Писта, гарм аст, кушояндаи гирифтагиҳои љигар аст ва
гармтар аз бодом аст.
Фундуқ, аз гирду ва бодом гармои камтаре дорад, вале
сангинтар аз он ду аст ва барои неши каждум хуб аст.
Норгил, нерўи љинсиро меафзояд ва гурда ва перомуни
онро гарм мекунад.
Ҳаббаи ал-хазро, гарм аст, афзояндаи оби мардона,
нерўи љинсї ва гармкунандаи гурда ва чоқкунандаи он
мебошад; равонкунандаи хуни моҳона аст.
Ҳабби симна, гарм аст, афзояндаи нерўи љинсї ва
тарутозакунандаи тан аст.
Лавзу-с-санавбар, танро гарм мекунад. Барои ларза
(раъша) ва тангии нафас (рабв) сўдманд аст ва оби
мардонаро меафзояд.
Донаи фулфул, гарм, афзояндаи оби мардона,
сардардзост.
Донаи залам, оби мардонаро меафзояд.
Шоњдона, гарм, сардардзост, сангин ва табоњшаванда
аст, барандаи нерўи љинсї аст.
Кунљид,
гарм,
сангин
ва
табоњшаванда
аст,
бадбўкунандаи дањон мебошад ва сусткунандаи шикамба ва
нармкунандаи шикам аст.
Хашхош, сард аст, барои гулў ва сина хуб мебошад ва
хобро меафзояд.
Сунљид (ѓубайро), сарди хушк, шикамро банд меоварад
ва низ оромкунандаи боло овардан аст.
Унноб, гармоиши миёна, барои гулў ва сина некў,
фурўнишонандаи гармии хун аст.
Каварза, (харнуби шомї), гармоишаш миёна аст,
бандоварандаи шикам, гунаи набатии он бидуни гармозої
коркарде нерўманд дорад.
Гили хўрокї, (тину-л-акл), сард, нерўбахши дањонаи
шикамба, азмиёнбарандаи дилошўбї пас аз хўрок аст.
Хушбўкунандаи нафас мебошад. Зиёдаравии он дар ношто дар
љигар гирифтагї падид меоварад ва омезаро табоњ мекунад.
133
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Кабар, гарм, гирифтагиовар дар љигар аст ва
бузургкунандаи сипурз ва поиноварандаи иштињо ва
лизкунанда ва афзояндаи лизобаи шикамба мебошад.
Понид (фонид), гарм, нармкунандаи гулў ва шикаму
пешобдон ва гармкунандаи перомуни гурда аст.
Асал, гарм аст. Ба тундї ба зардоб дигаргун мешавад.
Берункунанда ва поккунандаи балѓам дар солмандон ва
касоне, ки омезаи сард доранд, мебошад. Дар тобистон
барои дорандагони омезаи гарм носозгор аст.
Шакар, нармкунандаи гулў ва шикам аст. Хеле
гармкунанда нест.
Таранљабин (тарангабин), шикамро шул ва гулўро нарм
мекунад.
Гиёњони хушбў, шоњиспарам (шоњисфарам). Каме ба
гармозої гароиш дорад, агар рўйи он гулоб бирезанд,
хобовар мешавад.
Марзангўш, гарм аст. Нармкунанда, кушоянда аст.
Барои беморињои аз сардии маѓз судманд аст.
Пўдина (намом), гарм, нармкунанда аст.
Гули сурх (вард), сард аст, оромкунандаи сардард аз
гармї ва мастї аст ва барангезонандаи зуком ва атса аст.
Бунафша, сард аст, хобовар, оромкунандаи сардардњо аз
гармї мебошад.
Ос, сард аст, бандоваранда, нерўбахши андомњои
сустшуда аст.
Турунљ (утриљ), пўсти он гарм, нармкунанда аст. Гушти
он миёна аст, вале сангин ва кундгувор мебошад. Турши он
азмиёнбарандаи зардоб аст.
Чинор (дулб), донаи он барои зањрњо судманд аст.
Луффоњ, сард аст, сангинии сар меоварад. Хобовар аст,
чунончи хўрда шавад, дилошўбкунанда ва болооваранда
хоњад буд ва чи басо кушанда бошад.
Нилуфар, сард аст, хобовар, оромкунандаи сардард аст.
Бобуна (уќњувон), гарм, сангинкунандаи сар ва хобовар
аст.
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Дарамна (шињ), гарм ва хушк аст, барои гирифтагињои
роњи бинї хуб аст.
Ёсамин, гарм аст, нармкунандаи некуе барои сардард
аст, ки аз сардї ва бодњои фишурда падид омада бошад ва
нерўбахши маѓз аст.
Насрин, гарм аст, нармкунанда барои табдорон ва ба
зудї аз миёнбарандаи сардард аст.
Нарљис, гарм, нармкунанда аст.
Савсан, нармкунанда, судманд барои маѓз аст.
Фаланљмуш, гарм аст, барои тапиши дил ва тарсў ларза
(раъша) хуб аст.
Бед (варду-л-хилоф), сард аст, нерўбахши маѓз ва
азмиёнбарандаи бухори гарм аст.
Њамешабањор (хайрї), гарм, нармкунанда аст, бавижа
зардранги он. Ва њар чї аз гиёњон, ки ба њангоми бўйидани
он эњсоси тундиву тезї ва барангехтан шавад, чун дарамна
ва пўдина, нишондињандаи гармии онњост. Ва он чи ки аз
онњо эњсоси лаззат ва оромиши дил эњсос гардад, ба монанди
бед (варду-л-хилоф) ва нилуфар ва гули сурх ва њамонанди
онњо, нишонаи сардии онњо мебошад.
Хушбўкунандањо
Мушк (миск), гарм, хушк аст, барои табдорон ба тундї
сардард меоварад. Барои беморињои аз сардї дар сар судманд
аст. Барои дилошўбї хуб ва поин афтодани нерў хуб мебошад.
Анбар, гарм, нерўбахши маѓз ва дил аст.
Кофур, сард, нармкунандаи сардардњои аз гармї ва
беморињои аз гармии сар ва беморињои њамаи тан судманд
аст. Бисёр бўйиданаш бедорї (нахобидан) меоварад. Ва агар
ошомида шавад, гурда ва хояро сард мекунад ва оби
мардонаро сифт менамояд ва беморињои аз сардиро дар
чунин љойњои тан ба љо мегузорад.
Чандан (сандал), сард, хушк аст, агар онро бибўянд ва ё
бар тан бимоланд, барои беморињои аз гармї хуб аст. Ва чунон
чи дар гармоба бар тан бимоланд, хориш ба љо мегузорад.
Омла (сук), гарм, хушк аст, барои шикамба хуб аст, бўйи
бади араќи танро мебарад.
Уд, гарм, хушк аст, барои шикамбаи намур ва лиз хуб аст.
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Заъфарон, гарм, хушк аст, барои шикамба хуб нест,
падидоварандаи дилошўбї ва сардардзо ва сангинкунандаи
сар ва хобовар аст.
Олуболуи талх (мањлаб), гарм, оромкунандаи пайњоест,
ки дар пайи зарба хўрдан сифт шудаанд.
Гулоб, нармкунанда аст, оромкунандаи сардардњои аз
гармї ва хумории мастї ва бењушиву ранљурї мебошад.
Корбурди бисёри он мўйњоро сапед мекунад.
Ќаранфул, гарму хушк ва нерўбахши шикамба ва дилу
маѓз аст.
Мийъа, гарм ва сангинкунандаи сар ва хобовар аст.
Нохуни париён (азфору-т-тийб), гарм ва сангинкунандаи
сар ва сардардзо аст.
Каст (ќуст), гарм ва хушк. Ва агар аз роњи бинї бухур
дода шавад, барои сармохўрдагї хуб аст ва гирифтагињоро
мекушояд.
Мушки зери замин (суъд), гарм, хушк аст, барои бўйи бади
дањон ва шикамбаи намур ва лиз созгор ва хуб мебошад.
Ушнон, гарм, хушк аст, поккунанда ва кушояндаи
гирифтагињо аст. Гўшти изофиро аз миён мебарад.
Бештари
хушбўкунандањо
гарманд,
магар
он
хушбўкунандагоне, ки эњсос шаванд монанди эњсосе, ки аз
гулобу кофур ва сандал ба даст меояд.
Равѓанњо
Равѓани зайтун, гарм аст ва њар чи бештар гарм бошад,
бештар сукзананда ва бодовар аст. Сангинї ва сифтї ва
табоњ шудани дигар равѓанњоро надорад.
Равѓани њайвонї (сумн), болотарин арзиши хўрокиро
дар миёни њамаи равѓанњо дорад ва сангинтар аз дигар
равѓанњост.
Равѓани гирду, бисёр гармозост. Нерўи обкунандагии
бисёр болоеро дорад.
Равѓани норгил, гарм аст ва гурдаро гарм мекунад.
Равѓани карчак (харваъ), гарм ва поккунандаи пайњо аз
лизињоест, ки дар онњо гирифтор мешаванд.
Равѓани бодом, миёна аст, барои синаву шуш ва
пешобдону гурда хуб аст. Дар фурўравандагї кунд аст.
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Равѓани турб, гарм ва нармкунанда ва обкунанда аст. Ва
барои дарди гўш аз њавои фишурда ва сармо судманд
мебошад.
Равѓани бон, гарм в нармкунанда аст.
Равѓани савсан, гарм аст, ором ва нармкунандаи
пайњост. Барои беморињои зањдон низ судманд аст.
Равѓани наргис, низ инчунин аст.
Равѓани бунафша, сард ва хобовар аст.
Равѓани нилуфар, нерўмандтар аз бунафша аст.
Равѓани каду, монанди онњост ва низ барои гармо ва
шабзиндадорї (бехобї) хуб аст.
Равѓани гули сурх, сард аст, барои сардард ва беморињои
аз гармї дар сар хуб аст.
Њамаи равѓанњо бо аз он чї гирифта мешавад, нисбате
доранд.
Равѓани каст (ќуст), гарм аст ва пайњоро гарм мекунад ва
барои карахтї ва ларза (раъша) хуб аст.
Равѓани сунбул, гарм аст. Агар рўйи шикамбаи сард
молида шавад, барои он хуб аст.
Равѓани мастакї, агар бахше аз доруњои молидании рўи
шикамба бошад, барои шикамбаи сард некуст.
Равѓани ос, сард аст ва нерўбахши мўйњост.
Равѓани њамешабањор (хайрї), гарм аст, нармкунанда ва
обкунанда аст, бавижа зардранги он.
Равѓани балисон, бисёр гарм аст, хурдкунандаи санг ва
кумаккунанда барои бордор шудан аст.
Пўшок
Њар гуна пўшоки њамвор ва дурахшон камтарин гармиро
барои тан дорост ва бењтар аст, ки дар тобистон пўшида
шавад. Ва њамчунин порча бо бофти нозук, ки курки пашм
дар он нест ва дурахшон њам намебошад, бештар гарм
мекунад ва пўшоки зимистон аст.
Катон, сардтарин пўшок бар тан аст ва камтарин
часпандагї ва вобастагї ба танро дорост. Бинобар ин
љойгоњи муносибе барои шапуш нест.
Пунба, гармтар аз катон ва часпандагии бештаре ба тан
дорад.
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Абрешим, гармтар аз катон ва сардтар аз пунба аст,
гўштро парвариш медињад.
Њар пўшоки зибр бештар танро лоѓар ва пўстро сахт
мекунад ва з-он сўи он.
Пашму мўй, гарм аст, зибр, фарсояндаи тан аст, бавижа
дар тобистон пўшида шавад. Ва низ њар пўшоке, ки аз пашми
шутур гирифта шавад, бо њамин вижагї мебошад.
Курки буз (марѓазї), бисёр гарм аст, ба тан мечаспад ва
онро бисёр гарм мекунад.
Хаз, гармкунандагии он монанди ин ду аст, љуз он ки
зибр нест ва пўстро озор намедињад.
Пўсти санљоб, дар миёни пашмњо камтарин гармодињиро
дорад.
Пўсти рўбоњ, гармозоии бештар дорад ва барои
табдорон муносиб нест.
Пўсти рўбоњи холдор (фанак) ва ќокум, охир камтарин
гармодињиро нисбат ба пўсти фанак дорад, сипас пўсти
њавосил (мурѓи сапед) бештарин гармодињиро нисбат ба
ќоќум дорост.
Њавосил, гармоиши миёна аст бо ин ки сабук аст ва
барои тан миёна некуст.
Дигар пўшокњои пўстї ва куркї ва пашмњо, ки ном
набурдем, њамагї хушканд ва танњо барои тани зумухт ва
зибр созгоранд.
Њаво ва бод
Боди шимол, боде, ки аз сўи ќутби шимол аз љойгоњи
Фарќадон) (ситораи ќутбї, ё ду бародарон ва банот-наъш)
мевазад, сарду хушк аст. Танро сахту нерўманд ва сару
њисгарњоро хушк мекунад. Ин аз бењтарин бодњост ва
дуркунандаи
гандидагињо
мебошад,
љуз
он
ки
барангезонандаи беморињои падидомада дар шушу гулў ва
сармохўрдагї ва зуком мебошад. Ва бандоварандаи шикам
ва пешобовар аст.
Боди љануб, боде, ки аз сўи ќутби љануб, аз ноњияи
ситораи суњайл мевазад, танро шул ва ба њисгарњо осеб
мерасонад. Сардард ва омоси ќарния ва навбатњои саръї ва
табњои уфуниро бармеангезад, вале гулў ва синаро зибр
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намекунад. Ва ин бод бештарин беморињоро меоварад, ба
вижа агар дар тобистон ва охири бањор бивазад.
Боде, ки аз оѓози тобистон мевазад ва боде, ки аз поёни
зимистон то поёни тобистон мевазад аз назари гармиву
сардї миёна њастанд. Боде, ки аз сўи ховар мевазад бењтар ва
солимтар аст. Фишурдатарин ва бадтарини онњо бодњои
вазида аз сўи бохтар мебошад.
Бењтарин њаво, њавои софу латиф, ки дар он бухорњои
фишурда ва шарљї (вамад) истода ва дамкарда набошад,
балки њавое бошад, ки бо боди тозаву арзишманд барои
нафас кашидан бивазад ва бо ѓуруб кардани хуршед ба
тундї сард шавад. Њавои бад з-он сўи он аст. Њар чи њаво
фишурда ва гарм бошад, гўё монанди он аст, ки бар дил
фишор меоварад ва нафас кашиданро боз медорад.
Њавое, ки оганда аз бухори оби бисёр ва фишурда, ки
бархоста аз дарёчањо ва мурдобињое, ки оби онњо истода ва
гандида аст, бўйи бадро аз ин гандидагї ва мондагии об
мегиранд ва ё њавоест, ки аз як љо мондан ва фишурда
шудани бисёр гарму доѓ шуда ба гунае, ки бод наметавонад
онро бивазад. Ин гуна њаво вабої аст ва он њавое аст дар
љойњои маскунии мањсур миёни кўњњои сар ба фалак кашида
ва ё мурдобњои дар перомуни он гирд омада ва фишурда
шуда ва мондааст, ба гунае, ки боди фаровон низ намевазад.
Шањрњо
Бештарин тафовути шањрњо аз назари обу њаво хатти
арзии онњо мебошад. Шањрњои шимолї сардтар ва љанубї
гармтаранд. Шањрњои сардсерї солимтар ва сокинини он
танумандтар ва нерўмандтар ва дорои гувориши бењтар ва
пўсте хушрангтар ва тане нармтар мебошанд. Шањрњои
гармсерї з-он сўи ин вежагињоро доранд. Шањрњое, ки аз сўи
шимол кўњњое онро фаро гирифта вазиши бод дар онњо кам
буда ва аз судмандињои боди шимолї бебањраанд. Чунон чи
вазиши боди љануб низ њамроњи ин мушкил гардад, омезаи
гарми намур ба вуљуд меояд. Омезаи шањрњои шимолї сарди
хушк аст ва дар онњо табу гандидагї кам хоњад буд.
Бењтарин шањрњо ва миёнатарини онњо шањрњоест, ки рў
ба сўи ховар кушода ва аз сўи бохтар пўшида бошанд. Ва
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бадтарин шањрњо з-он сўи ин вежагианд. Шањрњое, ки дар
бахши шимолии онњо дарё бошад, шимолї мебошанд.
Шањрњое, ки кўњњо аз њар сў онњоро фаро гирифта, ё дар љои
паст бошанд, њавои шарќї доранд. Шањре, ки бар баландї
ќарор гирифта, ки вазиши бод дар он фаровон аст, шањри
фароху густарда аст ва њавояш хуб аст. Шањре, ки пуробу
дарахт бошад, намурї ва шарљии бештаре дорад.
Сарзамини бе гулу гиёњ ва камоб хушк аст, чунон чи
санглохе (сахрае) бошад хушктар. Замине, ки гили гарм
дорад, миёна дар намнокї ва хушкї мебошад. Ва он ки гиле
сиёњу бадбў ва гандобї (њамої) дорад, дорои њавои пилишт ва
уфунї аст. Хоки шўразор (сибха) агар ба њамроњи он њавое
гарм дошта бошад, њавои бадтар дорад. Ва чунон чи ба љои
он њавои он сарзамин сард бошад, бадии камтареро дорост.
Шањрњои гарм ранги пўстро зард ва сиёњ мекунад ва
гўшту хунро мекоњад ва танро мефарсояд ва нерўро аз миён
мебарад, вале шањрњои сардсерї з-он сўи онњо мебошанд.
Шањрњои намнок мўњоро баланд ва танро нарму шодоб
ва аъсобро ором менамояд, шањрњои хушк з-он сўи ин
вежагињоро доранд.
Арзиши хўрокии мураббоњо (парвардањо)
Гули ангубин (љуланљабини асалї): барои шикамбае, ки
дорои намурї ва бод аст, дар сурате, ки хуб љавида шавад ва
бо он оби гарм нўшида шавад, некуст. Хуб нест касе ки
гармиву барафрўхтагї дорад, бавижа дар чилаи тобистон
онро бихўрад, чун гармкунанда ва ташнагиовар аст. Чунон чи
барои беморе, ки пеш аз ин ёд кардем ниёз шавад, боиста аст,
ки ба љои он шарбати сиканљабини шакарї нўшида шавад.
Мураббои бунафша, гулўро нарм ва сурфаро аз миён
мебарад, шикамро шул мекунад , љуз ин ки шикамбаро суст
ва иштињоро фурў меандозад.
Мураббои њалилаи сиёњ, шикамбаро нерўманд ва пок
менамояд ва ба таври комил мечалонад ва намурињои
баљомонда аз хўроки пешинро мегирад, чунон чи пайваста
хўрда шавад, рангро зебо ва пириро дуртар мекунад.
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Мураббои атрифули кўчак (омла, њалила, балила), дар
коркардњои гуфташудаи пешин нерўмандтар аст, љуз он ки
оби мардонаро мекоњад.
Мураббои занљабил, бисёр гарм аст ва шикамбаву
љигарро гарм мекунад ва кумаккунанда дар фурў бурдани
хўрок мебошад ва барангезонандаи нерўи љинсї аст.
Мураббои шаќоќил, сангин аст ва иштињоро фурў
меандозад, чунон чи пайваста хўрда шавад, оби мардонаро
меафзояд.
Мураббои фулфул ва мураббои шукуфа ва бањори
фулфул, монанди занљабил аст.
Доруњое, ки бисёр ба кор мераванд
Асорун (сунбули румї), гарму хушк аст ва барои
гирифтагии љигар судманд аст, пешобовар ва барои бемории
истисќои лањмї хуб аст.
Изхир (кум), гарму хушк аст. Агар онро ба гунаи доруи
молиданї ба кор баранд, барои омоси сахти шикамба ва
љигар хуб аст.
Ушнон (шана), гармии андак дорад ва аз боло овардан
љилавгирї мекунад ва шикамбаро нерў мебахшад.
Исмид (сарма), сарду хушк, нерўбахши чашм ва
нигањбони тандурустии он аст. Ва агар онро ба худ
баргиранд, аз равонии хуни моњона мекоњад.
Аќоќиё, сард, хушк аст, аз миёнбарандаи берунзадагии
нишастгоњ ва бандоварандаи шикам аст.
Абњал (вањл), гарму хушк аст, резишдињандаи хуни
моњона аст ва рўёнро фурў меандозад.
Анзарут, барои чирки чашм (ќай) ва омоси ќарина ва
барои думмалњои тоза хуб аст.
Афтимун (зираи румї), гарму хушк аст, талхобро равон
мекунад, бодшикан аст.
Амбарборис (зиришк), сарду хушк ва бандоварандаи
шикам ва азмиёнбарандаи ташнагї аст, барои шикамба ва
љигари омосида хуб аст.
Омла (амлаљ), сарду хушк ва нерўбахши шикамба ва
решаи мўњост.
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Озоддарахт (озодрахт), гарму хушк аст барои кушоиши
гирифтагињои сар хуб аст. Мўњоро баланд менамояд. Меваи
он барои шикамба бад ва зиёновар аст ва чи басо кушанда
бошад.
Анљура, гарм аст ва барангезонандаи нерўи љинсї аст ва
он чї чиркобаи даруни сина бошад, онро аз дањон берун
меандозад ва равонкунандаи балѓам аст.
Инфања, гарм аст ва шикамро ба сахтї банд меоварад.
Бандоварандаи хунрезињо мебошад.
Исќил (пиёзи муш), гарму тунд аст, барои саръ ва
бузургии сипурз ва неши морњо ва тангии нафаси куњна
судманд аст.
Тарёк, сарду хушк ва оромкунандаи дардњои аз гармї
аст. Мастиовар ва хобовар аст.
Абсантин (афсантин), гарму хушк аст, нерўбахши
шикамба, кушояндаи гирифтагињои љигар мебошад ва барои
табњои тўлонї судманд аст.
Устухудус, гарм, равонкунандаи талхоб ва балѓам аст.
Ва агар вежагии поксозии дигаре дошта бошад, барои
дармони саръ ва молихулиё судманд хоњад буд.
Иклилу-л-малик, гарм, нармкунандаи омосњои сахти
бандњо ва андомњои дарунї аст.
Ушшаќ, гарм, нармкунандаи омосњои сахт ва
обкунандаи омосњои сафти гардан (ханозир) мебошад.
Балисон, дона ва равѓану чўби он барои неши каждуму
мор ва дардњои зањдон судманда аст.
Балодур (балозур), Гарми бисёр хушк, барои беморињои
сард ва фаромушї судманд аст, љуз ин ки хунро месўзонад ва
чи басо ангезаи пайдоии бемории васвос мешавад.
Бўра (бураќ), гарму хушк аст, боло оварданро
бармеангезонад. Агар онро ба худ баргиранд, метавонад
шикамро нарм кунад.
Буссад (марљон), сарду хушк аст, чунон чи пас аз хуб орд
шудан хўрда шавад, аз хун баромадан аз дањон љилавгирї
менамояд. Чашмро нерў мебахшад ва аз таровидани ашк
љилавгирї мекунад.
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Бозовард, ба гармї мегарояд ва барои табњои куњна хуб
аст.
Бон, гарм аст ва хуни сифтро нарму дигаргун мекунад.
Чунон чи рўйи лаку как ва мак молида шавад, онро аз миён
мебарад. Равѓани он барои сахтињои баљомонда аз
шикастабандии устухон хуб аст. Тондунњои хушкро нарм ва
пайњоро гарм мекунад, барои шикамба носозгор аст. Он
дилошўбкунанда ва шулкунандаи шикам аст.
Панљангўшт, гарм, хушк аст, барои бузургии сипурз
судманд аст. Ва аз бархезондану сих кардани нарина
љилавгирї мекунад.
Банг, њама гунањои он мастизо ва мухаддиранд. Ва
баддтарини он сиёњранг аст, ки кушанда мебошад. Чунон чи
кўбидаи он рўи омосњои пурзарабон молида шавад,
карахткунандаи он хоњад шуд.
Базри ќатуно (тухми исфарза), сард аст. Агар бо гулоб
ошомида шавад, табро фурў менишонад ва оташи онро
мехобонад. Синаро нарм мекунад ва барои соидагии рўда
(сањљ) агар обпаз шавад, ё нўшида шавад, судманд аст. Чунон
чи дар сирко парварда шавад ва бар бандњое, ки дорои омоси
гарманд молида шавад, дарди онњоро фурў менишонад.
Бањман, сурхи он гарм аства барангезонандаи нерўи
љинсї аст.
Пари сиёвашон (барсиёвашон), гарм аст, чунон чи
сўзонда шавад ва бо он сарро бипўшонанд, мўйро мерўёнад.
Ва омосњои сахти гардан (ханозир)-ро аз миён мебарад.
Шушро ах халтњои сафт, ки ба он гирфитор шуда поксозї
мекунад.
Булбус, пиёзи хўрданї ва гарму барангезонандаи нерўи
љинсї мебошад. Чунон чи бо он бар љойи каку макро
бимоланд, онњоро аз миён мебарад.
Бузайдон, гарм ва нерўи љинсиро меафзояд, барои
бемории ниќрис судманд аст.
Баспоя (басфоиљ), гарм аст ва равонкунандаи талхоб ва
азмиёнбарандаи ќулинљ аст.
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Биринљ, гарм аст ва равонкунандаи зардоб аст ва кирми
кадуро аз тан берун меронад.
Балилаљ, сиришти он ба омила (омлиљ) наздик аст.
Љандбидсатр (кандбидастар), гарм аст ва танро гарм
мекунад ва хуни моњонаро резиш медињад.
Љалбањанг, гарму болооварандаи сахт аст ва барои
фалаљшудагон агар бо он боло оваранд, судманд хоњад шуд.
Коркардаш наздик ба гиёњи «харбаќ» мебошад. Бештарин
вазне ки аз он дода мешавад, як дирам аст. Чи басе ба љињати
вижагї бисёр боловарандагии он кушанда бошад. Дар ба
кор бурданаш хатар аст.
Љузмосил, мухаддир ва чи басо кушанда аст, мастизо ва
боловоранда ва дилошубкунанда.
Љавзбуя (љавзбуво), гарму хушк аст ва шикамро банд
меоварад, барои љигару шикамба сарду некуст.
Љантино, гарм аст ва барои неши каждум ва љигару
шикамбаи сард ва сипурзи бузург судманд аст.
Љовшир, хеле гарм, бодшикан аст. Барои касе ки
пайваста дучори бодњои фушурда мешавад, неку аст.
Њамчунин барои дардњои сарди зањдон хуб аст.
Љаъда, њамон «дарамани» кўњї аст, ки гарм, сардардзо
буда, барои табњои кўњна ва бемории истисќо ва бемории
зардї ва неши каждум хуб аст.
Љабсин, сарду хушк аст. Агар бо сапедаи тухми мурѓ
зада ва рўи љои бурида гузошта шавад, хунравиро банд
меоварад. Агар ошомида шавад чи басо кушанда аст.
Гулнор, сарду хушк аст, шикамро сифт мекунанд ки аз
хунравї љилавгирї намояд.
Доршишаъон, гарм, бандоваранда аст ва агар бо
дамкардаи он дањоншуя шавад, барои љўшу барфаки дањон
(ќалоъ) хуб хоњад буд. Дамкардаи он барои сахтии пешоб ва
талху суст шудани пайњо хуб аст. Ва низ агар бо шароби
пухта ва фатилае дар он хобонанда шавад ва сипас он
фатиларо дар бинї кунанд барои бўи бади бинї хуб аст.
Дулб (чинор), баргу меваи сарду хушк дорад ва агар
хурдшудаи он, бо сирко бипарваронанд ва сипас бар љои
сўхтагї бо оташ бигузоранд, судманд аст. Ва пусти онро
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агар бо сирко дам кунанд ва дар дањон бичархонанд барои
дарди дандон хуб аст.
Данќ (сариш), гарму хушк аст, омосро фурў менишонад.
Хуни сиёвушон, сард аст ва шикамро банд меоварад,
захмњои тозаро мечаспонад.
Дарунак (дарунаљ), гарм аст ва барои бодњои фушурда
судманд мебошад ва барои дардњои аз сардии зањдону
тапиши дил њамроњ бо сирко ва низ барои неши каждум хуб
аст.
Дафлї, гарм, барои гарї ва хориш хуб аст. Агар хўрда
шавад, кушандаи чањорпоён ва инсонњо аст. Агар рўи зону
ва пушт гузошта шавад, барои дарди кўњнаи онњо некуст.
Девдор, гарм барои беморињои аз сардии маѓзу пайњо ва
шикамбаву љигари сард ва бавижа барои фалаљшудагон ва
сактакардагон хуб аст.
Дурди май, гарм аст ва обкунандаи омос мебошад.
Дурди сирко, гармзо нест. Агар рўи омосњои гарм
молида шавад, оромкунанда мебошад.
Њалила, ранги зарди он, зардобро равон мекунад.
Сиёњранги он шикамбаро покиза ва нерўманд мекунад ва
барои бавосир судманд аст.
Њел, гарму хушк ва нармкунанда барои шикамба ва
љигари сард хуб аст.
Њафориќун, гарму нармкунанда аст, кушояндаи
гирифтагї ва судманд барои дарди нишемангоњ аст.
Њуфостидос, ба «риши буз» (лињятау-т-тис) шинохта
мешавад. Бандоваранда мебошад. Ин дору њангоме кор
меравад, ки ниёз ба боздорандагї ва бандоварандагї аз он
дорем.
Ваљ, гарму хушк аст ва барои бодњои фушурда ва
сипурзи бузургшуда ва сангинии забон хуб аст.
Вусма, гарму бандоваранда аст ва рангкунандаи муй низ
мебошад.
Занљабил, гарму хушк аст. Гуворандаи хўрок ва
нармкунандаи шикам мебошад. Барои шикамба ва љигари
сард хуб аст. Чунонки ба гунае сурмавор ба чашм молида ва
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ё хўрда шавад, барои тории чашми ношї аз намурии чашм
некў аст.
Зарованд, њамаи гунањои он гарм аст. Кушояндаи
гирифтагињо ва барои неши каждум хуб ва резишдињандаи
хуни моњона ва берункунандааи руён аст.
Зуфо, хушк, он гиёње аст гарм ва хушк мебошад, ки ба
монанди «саътар» синаву шушро покиза мекунад ва барои
тозагии нафас ва сурфаи куњан судманд аст. Он
равонкунандаи балѓам ва берункунандаи кирм мебошад.
Вале тозаи он ба номи чурки, ки ба пашми љонвар (васа уссуф) мечаспад, ангезаи пазондан ва нарм кардани омосњои
сахт мешавад ба вижа онњо ки падидомада дар бахши
пешобдон ва зањдонанд.
Зурунбод, гарму хушк аст ва азмиёнбарандаи омосу
бисёр судманд барои неши њашарот ва мор аст.
Фарбењкунанда аст ва бўи шаробро аз мезудояд.
Љева, агар миронида шавад, сўзандаи хубе барои голу
шабуш мебошад.
Зог, гарм ва хушк аст, хушккунандаи гарии тоза ва
захмњои сар ва сурат (саъфа) аст. Хунрезии биниро банд
меоварад чунон чи дар бинї дамида шавад ва агар рўи љои
бурида гузошта шавад хунрезии аз зарбаро банд меоварад.
Зарних (њартол), њамаи гунањои он сузанда аст ва барои
гарї ва захмњои сар ва сурат чи захмњои тоза ва чи гандида
аст. Ва низ барои дармони хўра ва шапуш ва тангии нафас
дар сурати бухор додан хуб аст. Чунон чи рўи хуни мурдагї
аз зарба молида шавад, љои онро аз миён мебарад.
Кафи дарё, њамаи гунањои он гарм ва хушк аст. Барои
гарї ва пезї ва дои саълаб хуб аст.
Зуљољ (шиша), дорои вижагии хурдкунандагии санги
падид омада дар пешобдон аст. Агар бо он сарро бишуянд
шураи сарро бармедорад.
Зарнаб (сарви туркистонї), гарм хушк барои шикамба ва
љигари сард хуб аст ва шикамро суфта мекунад.
Зангор (занљор), гарм, хўрандаи гўшт аст.
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Њамомо (омумин), гарм ва хушк аст барои гирифтагии
љигар аз сардї ва дарди зањдон хуб аст, ангезаи сангин
кардани сар ва саргиљаоварї ва сардардзої мешавад.
Њино, сард, барои барфаки дањон (як навъи бемории
дањон) ва љои сухтагї падидомада аз оташ хуб аст.
Њузаз, миёна дар сардї ва гармї аст. Чунончи ба чашм
молида шавад барои омосњои аз гармии чашм ва барои
омосњои шул ва расида ва љунбон хуб аст ва дар сурати
молидан рўи какмак онњоро аз миён мебарад. Ва агар бо
дањоншўя шавад, барои хурусак (гирифтагии гулў) ва хуноќ
ва низ захмњои дањон судманд аст.
Њурф (сипандон), бисёр гарм, доѓкунандаи шикамба ва
љигар ва нармкунандаи шикам аст. Гармињоро берун
меронад, нерўи љинсиро бармеангезад ва шушро пок
месозад. Барои тангии нафас ва бузургии сипурз хуб аст.
Руёнро меандозад.
Њошо, гарм аст, агар сурмавор ба чашм молида ё хурда
шавад барои камии дид дар асари намурї судманд аст.
Барои тангии нафас ва берун рондани кирм хуб аст ва
ангезаи афтондани руёон мешавад. Ба гуворидани хўрок
кумак мекунад.
Испанд, гарм, мастизо, ва хобовар аст, барангезандаи
боло овардан, резишдињандаи хуни моњона аст.
Хори хаск, сард аст, хурдкунандаи санг, агар оби он
нўшида шавад, барангезандаи нерўи љинсї аст ва сахтии
пешоб карданро бењбудї медињад.
Тухми нилуфар, равонкунандаи балѓам аст ва барои лак ва
песии сапед хуб аст, љуз ин ки андуњовар ва дилошўбкунанда
аст.
Њанзал, гарм ва хушк, равонкунандаи балѓами сифта ва
поккунандаи сар аст ва барои дардњои пай ва раги сиётик ва
ниќриси сард ва доъу ал-фил (пилпой) судманд аст.
Њадид, хубса(рими оњан), шикамбаро нерў мебахшад ва
хунрезии бавосирро банд меоварад. Ва аммо обе, ки оњан
дар он ќарор гирифта, дорои ин вижагињост: нерўи љинсиро
бармеангезад ва бузургии сипурзро мекоњад.
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Њай ал-олам (њамешагї љавон), сард, барои омосњои
гарм агар бо он равѓанмолї шавад ва низ барои сухтагї
(њарќу ан-нор) аз оташ ва омоси ќаринияи хуб аст.
Тарфо (газ), сард, хушк, чунон чи барги онро рўи омоси
нарм бигузоранд, судманд аст. Ва агар бо дамкардаи он
дањоншуї шавад, дарди дандонро ором кунад. Барги он чун
дар шароб пухта ва нўшида шавад, сипурзро пажмурда
мекунад. Агар бо решаи тарфо косае бисозанд ва бо он
шароб ё сиканљабин пайваста бинўшанд, сипурзро
мепажмурад.
Тарсис, тарсўс (шутурѓоз), сард ва хушк ва
бандоварандаи шикам ва љилавгирикунанда аз хунрез аст.
Туњлуб (љалбак), сард аст ва агар дар омоси гарм
гузошта шавад, хуб аст.
Табошир (табошир), сард аст. Барои таби доѓ ва
ташнагї ва болоовардан ва барои берун рондани пасмондаи
зардобї ва тапиши дил ва барфаки дањон хуб аст.
Тини (махтум), гили махтум ва арманї: барои банд
овардани хун баромадан аз дањон ва шикамравиш хуб аст.
Хўрдани он баљогузорандаи гирифтагии љигар ва табоњи
омеза мебошад. Нерўмандкунандаи дањонаи шикамба ва
азбайнбарандаи сангинии хўрок ва бўи захм ва
оромкунандаи дилошубї ва боло оваранда аст.
Толишфар, гарм ва хушк аст ва азмиёнбарандаи
шикамравиш ва захмњои рўда ва бавосир аст.
Ябруъ, сард, мухаддир аст, агар бо шароб нўшида
шавад, мастизост. Чунон чи бо доруњои дигар хўрда шавад,
дардњоро ором мекунад. Агар зиёдаравї дар он шавад,
кушандааст. Гиёње аст агар бурида шавад, широбае аз он
берун меояд.
Яттуъ (широба), гунањои бисёр дорад ва њамагї гарм ва
сари думал бозкунанда ва чиркзост. Шикамравиш ва
дилошўбї меоварад. Дар тан љўше падид меоварад.
Янбут, хушк, љилавгирї аз шикамравиш мекунад. Агар
оби он ошомида шавад, барои зардї хуб аст.
Карм-аш-шароб, агар пуст ва барги он кўбида шавад ва
бар омоси гарм гузошта шавад, судманд хоњад буд ва барои
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сардард низ хуб аст. Чунон ки пўст ва баргњояш (алафњояш)
кўбида ва нўшида шавад, боло оварданро ором мекунад ва
шикамро банд меоварад. Широбаи (самѓ)-и он хурдкунандаи
санг аст ва гариро аз миён мебарад.
Кандур, гарм ва хушк аст. Дар захмњо гўшт мерўёнад,
шикамравиш ва боло оварданро аз миён мебарад. Агар аз он
бисёр худа шавад, хунро месўзонад ва њушро меафзояд ва чи
басо васвос ба љой гузорад ва барои тапиши дил хуб аст.
Камофитус (тархуни румї), гарм аст ва барои сахтии
пешоб кардан ва бемории зардї ва сиётик хуб аст.
Кандус, гарм аст, поккунандаи нерўманд ва
равонкунандаи шикам ва ташнагиовар аст.
Казмозк, сард, хушк аст, шикамро банд меоварад ва
хунрезиро мебандад барои хўрдашудагї (пўсидагї) ва
љунбонии дандонњо хуб аст.
Кањрабо, сарди хушк аст, резишдињандаи хуни моњона ва
бавосир ва хун баромадани аз дањон хуб аст ва барои
шикамравиш ва тапиши дил судманд аст.
Касило (касидо), гарм, чоќкунандаи тан, барои шикамба
судманд аст.
Кабоба, гарм, хушк, кушояндаи гирифтагињо ва
поксозикунандаи
пешоброњ,
софкунандаи
гулу
ва
бандоварандагии шикам судманд аст.
Каранб, гарм аст, агар бар гарї молида шавад ва ё он
нўшида гардад, судманд хоњад буд. Барои тангии нафас низ
хуб аст.
Камодирюс, гарм ва кушояндаи гирифтагињо ва аз
миёнбарандаи бузургии сипурз ва зардї аст.
Катиро (касиро), нармкунандаи гулў ва шуш ва судманд
барои сурфа аст.
Кабиљ (кабика), гарм, сўзон, ташнагиовар аст.
Молидани он барои гарї судманд аст.
Килдору (сарахс), гарм аст ва берункунандаи кирми каду
аст.
Лавзи мурр (бодоми талх), гарм, кушояндаи гирифтагии
љигар, барои тангии нафас ва санги гурда ва пешобдон хуб
аст.
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Лисон ул-њамл (борињанг), сард аст. Агар онро рўи
омоси гарм ва сухтагї аз оташ бигузоранд, бењбуддињандаи
онњо хоњад буд ва барои дарди гўш аз гармї ва аз сардї ва
захмњои рўдањо хуб аст. Донаи он барои захми рўдањо
некўст.
Луф (пилгўш), гарм, кушояндаи гирифтагињо ва
барангезандаи нерўи љинсї аст ва барои тангнафасии куњна
хуб аст.
Лак, гарм аст ва барои дардњои љигар ва бемории
истисќо нек аст.
Лисон ул-асофир (забони гунљишк), нерўи љинсиро
меафзояд ва барои тапиши дил хуб аст.
Лисон ус-савр (забони гов), барои тарс ва тапиши дил ва
барфаки дањон хуб аст.
Лоѓия (деви сафед), гарм, сўзанда, равонкунанда ва
дилошўбзост.
Мурра, гарм аст. Агар нўшида ва ё рўи бахши шармгоњ
гузошта шавад, барои сахтии пешоб, хуб аст.
Мустако, нерўбахши шикамба ва љигар аст.
Маќл ул-яњуд, гарм аст ва азмиёнбарандаи омоси сўхта
аст ва барои бавосир хуб мебошад.
Маќл ул- маккї, сард, хушк, бандоварандаи шикам аст.
Мумиёї, барои берун баромадани хун аз дањон хуб аст
ва корбурди он дар шикастабандї ба зуди бењбудї меоварад.
Агар бо љива дар бинї чаконда шавад, барои сардарди аз
сардї хуб аст.
Моњини зуњра (зањраи моњї), гарм, равонкунанда, барои
наќрис ва дарди тињигоњ ва пушт хуб аст.
Маќр, гарм, барои сурфаи куњна хуб аст. Оворо соф ва
муљиби саргиља ва хобовар аст. Хуни моњонаро резиш
медињад. Ва барои неши каждум, дар сурате, ки нўшида
шавад, судманд аст.
Момисо, сард, агар рўи омоси гарм молида шавад
некуст.
Моњубазона (моњубадона), гарм, шулкунандаи шикам,
болооварандаи сахт ва барои наќрис хуб аст.
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Марќашишо (санги сахт), гарм, нерўбахш ва пок ва
дурахшонкунандаи чашм аст.
Мидод (юнљаи вањшї), сухтагии аз оташро агар бо он
понсимон кунанд хуб аст.
Маюунук (мевизиљ), гарм, хушки сўзанда кушандаи
шупуш ва азмиёнбарандаи гарї аст. Андаке аз он хўрда
шавад, болооварандааст, хурданаш хатар дорад, чи басо
кушанда бошад.
Момирон, гарм, барои сапедии чашм хуб аст ва биноиро
бењтар мекунад.
Маѓот (маѓос), бар андомњои осебдида агар молида
шавад хубкунанда аст.
Ман (газангубин), барои гулў ва шуш некў аст.
Мозариюн, гарм, хуб, равонкунандаи нерўманди об аст
ва барои љигар зиёнбор мебошад.
Мурдосанг (мурдосанљ), сард, хушк барои захми рўда ва
бўйи бади арақ судманд аст. Гўштро мерўёнад ва бахше аз
марҳамҳо мебошад.
Маророт (заҳраҳо), ҳамаи онҳо гарм ва равшанкунандаи
тории чашманд.
Мушктаромашиъ (кокутї), гарм, резишдиҳандаи хуни
моҳона аст.
Нил (фила), гарм ва бандоваранда аст. Обкунандаи
омосҳои шул мебошад.
Нўшодир, гарм, барои забони кўчаки фурўафтода ва
хуноқ ва сафедии чашм судманд аст.
Нормушк, гарм, барои шикамба ва љигар сарди хуб аст.
Нонхоҳ, гарм, хушк, гармкунандаи шикамбаву љигар ва
пешобовар аст.
Натрун (бураи арманї), гарм, дурахшон ва поккунандаи
љигар аст.
Нура (оҳак + зарних), гарм, сўзанда ва хўрандаи гўшти
зиёдї ва бандоварандаи хунрезии бисёр дар хуни моҳонаи
хонумҳо мебошад, чунон ки шуста шавад ва рўйи љойи
сўхтагї гузошта шавад, хуб аст.
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Нафт, барои тангии нафас (рабв) хуб аст ва бодшикан аст,
агар ба худ баргиранд кирмҳои кўчакро аз миён мебарад.
Сунбул, гарм, барои шикамба ва љигари сард нек
мебошад ва пешобовар аст.
Суъд, гарм, хушк аст ва гармкунандаи љигар ва
шикамба, хурдкунандаи санг мебошад. Барои бўйи бад ва
ганди бинї ва даҳон хуб аст.
Салиха, гарм ва хушк аст, тезкунандаи биної ва
пешобовар аст.
Созаљ, гарм, пешобовар барои тапиши дил ва бўйи бади
даҳон ва девонагї хуб аст.
Сарви кўҳї (сандарус): барои хун баромадан аз даҳон ва
бавосир хуб аст.
Сук, гарм аст, барои дарди асаб хуб аст, бодшикан аст.
Сарв, барг ва меваи он гарм аст, бандоваранда аст, агар
рўйи фатқ молида шавад, барои он хуб аст.
Сумоқ,
сард,
бандоварандаи
шикам
мебошад,
поккунандаи шикамба аст.
Сидр, сард ва хушку бандоварандаи шикам аст.
Саратон, гунае љонвар аст, ки монанди ғўк мебошад ва
гўшти он барои касе, ки сил дорад, хуб ва оби мардонаро
меафзояд.
Суринљон, барои ниқрис (варам, омос, дарди пой) хуб ва
афзояндаи оби мардонагист.
Сиёҳдоварон, бандоваранда ва нигаҳдорандаи хун аст ва
аз резиши мўй љилавгирї мекунад.
Сунбода (сунбодаљ), пуркунандаи сурохиҳои (пўсидагї)
падидомада дар дандон мебошад.
Сақанқур (регмоҳї), гарм аст, барангезандаи нерўи
љинсї, ба вижа гармкунандаи гурда мебошад.
Савсан, барои гулў ва шуш хуб аст. Ҳар чи дар онҳост,
берун меандозад, ташнагиро фурў менишонад ва сўзиши
пешобро ором мекунад.
Сабистон, нармкунандаи гулў ва сина аст.
Солбус, гарм аст ва барои тангии нафас хуб мебошад,
бодшикан буда, инчунин барои сахтии пешоб кардан ва
нафхи шикам ва осон кардани зоимон (таваллуд) судманд аст.
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Сакбина (сакбинаљ), гарм, барои бодҳои фишурда,
қулинљ, саръ ва фалаљ хуб аст. Тории чашмро равшан ва
барои неши каждум судманд аст.
Сиқулуфандриюн (сиқулуқандриюн), гарм, барои
бузургии сипурз, такаррури пешоб (қатра-қатра омадан) ва
санг хуб аст.
Сақмуниё (искомуниё), равонкунандаи нерўманди
зардоб, зиёнбор барои шикамба, рўдаҳо ва љигар аст.
Аръар (сарви куҳї), донаи он гармкунанда мебошад ва
пешобовар ва барои шикамба судманд аст.
Асо-ар-роъї (батбот-сурхмарз), сард, барои омоси гарм
ва афрўхтагии шикамба, агар рўйи онҳо молида, шавад хуб
аст.
Илк ул-анбот (илк ул-батм), гарм аст ва барои тиракҳову
захмҳо хуб аст.
Оқарқарҳо, барои дарди дандон ва офат ва љўшҳои
даҳон хуб аст.
Инаб-ус-саълаб (тољрезї), сард аст ва барои љигари
мултаҳаб некўст.
Уруқ ус-сўфр (зардчўба), гарм, поккунанда ва
тезкунандаи биної аст ва сафедиро мебурад.
Уноб, гарми миёна аст, нармкунандаи гулў, андаке
оромкунандаи хун, сангин ва кунд фурўраванда аст.
Фул (нилуфар), гарм ва хушк барои дарди пойҳо нек аст.
Фу (сунбула), гармкунанда, пешобовар аст.
Фоширо(ҳазоргаз), гарм, азмиёнбарандаи какумак,
(бараш) ва тағйири рангҳои пўст ва њамчунин фошири ашин
ва равон кардани хуни моҳона ва саръ хуб аст.
Физза (сим), сард ва барои тапиши дил хуб аст.
Фулфулмўя, гарм, барои қулинљ хуб ва бодшикан аст.
Фуфал: сард, барои омоси гарм хуб аст.
Фарбиюн (фарфиюн), гарм, равонкунандаи хуб ва
нерўмандкунандаи оби тан аст. Агар онро фалаљшудаҳо ё
монанди онҳо истифода кунанд, некў аст. Ва низ агар онро
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сурмаи чашм кунанд, барои оби чашм, ки аз оғоз ба кор
равад, судманд хоҳад буд.
Филзаҳраљ (девхор), нерўбахши мўйҳост. Фаросиюн
(ганданои кўҳї): гарм, барои тангии нафас куҳна ва сахтии
пешоб кардану бемории зардї хуб аст.
Фудинаљ (пудина), гарм ва хушк, барои тангии нафас ва
сахтии пешоб кардан хуб аст.
Фовониё (нормушк), агар ба кўдакон онро овезон
кунанд, барои саръи кўдакон(умм-ус-сибён) ва агар дар бини
бидаманд, барои саръ нек аст.
Фууввату с-сабғ (руноси рангразї), гарм, равонкунандаи
пешоб ва резишдиҳандаи хуни моҳона аст. Молидани он
рўйи лак ва песї дар дармонашон коркарди хуб дорад.
Садаф ул-муҳарриқ, дандонҳоро дурахшон мекунад, агар
нопухтаи онро бикўбанду ба љойи сўхтагї бимоланд беҳбудї
меоварад.
Собун, гарм, чиркзо барои тан, дурахшонкунандаи
нерўмандии он аст.
Сабр, гарм, равонкунандаи зардоб, поккунандаи сару
шикамба, гўштовар аст.
Самғи арабї, сард, бандоварандаи шикам ва барои
бемории рўда хуб аст.
Қардамуна (қардамоно), гарм, барои саръ ва тангии
нафас ва фалаљ хуб аст. Он берункунандаи кирми каду
мебошад ва дар неши каждум судманд аст.
Қасаб уз-зурайра, гарм аст, агар рўи шикамба ва љигар
молида шавад, барои дармони онҳо хуб аст.
Қуртум, гарм аст, нармкунандаи шикам ва афзояндаи
оби мардона аст. Барои шикамба бад аст.
Қатрон (широба), хеле гарм, резишдиҳандаи хуни моҳона
ва фурўандозандаи рўён аст. Барои гарї хуб аст ва бо
љилавгирї аз коркарди оби мардона, бордориро боз медорад.
Қантуриюн (гули гандум), барои дарди пайҳо ва қулинљ
нек аст.
Қараз, сард ва бандоварандаи шикам аст.
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Қанбил (тухми сарахс), гарм, берункунандаи кирми каду
аст.

Қоқила, гарм аст ва гармкунандаи шикамба ва
оромкунандаи дилошўбї аст.
Қалб, гарм, пешобовар, хурдкунандаи санг аст.
Қалқос, гарм, афзояндаи нерўи љинсї аст.
Қинна (бирзад), гарм аст. Резишдиҳандаи хуни моҳона
мебошад. Бодшикан аст ва гўштро мерўёнад ва омоси сахти
(гарданханозир)-ро аз миён мебарад.
Қалимиё ал-физза (сўхтасим), барои гарї ва захмҳои
чашм хуб аст.
Қалқант (зоги кабуд), сахттўранда ва бандоварандаю аз
миёнбарандаи бавосири бинї мебошад.
Қайшур, аз гунаҳои кафки дарё (забад ул-баҳр), сард, дар
доруҳои чашмї қарор мегирад ва дандонҳоро дурахшон
мекунад.
Қоқулї, равонкунандаи об ва ширу пешоб аст.
Русухтаљ (рўсўхта), мўйро ранг мекунад ва сари
думмалҳоро боз мекунад ва беҳбудї меоварад. Обро равон
мекунад.
Рата (фундуқи ҳиндї), гарм аст, барои неши каждум,
агар бо шароб хўрда шавад, агар дар бинї чаконда шавад
барои каждаҳонї хуб аст.
Ротинаљ, широбаи дарахти санавбар аст. Гарм, рўёяндаи
гўшт ва дар дигар марҳамҳо як бахши таркибии онҳост.
Ратба (юнља), гарм аст, донаи он афзояндаи шир ва оби
мардона аст.
Реванд (равонд), гарм, хушк, барои шикамба ва љигару
замин хўрдан, зарба хўрдан агар хўрда шавад, хуб аст.
Рамод (хокистар), гарм, хушк, сўзонанда ва
азмиёнбарандаи омоси шал аст.
Розиёнаљ (розиёна), гарм, пешобовар. Барои таби куҳна
судманд ва тозаи он агар ба чашм молида шавад, ширсоз ва
тезкунандаи биноист.
Шилм (шилмак), гарм, азмиёнбарандаи омосҳост.
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Шитраљ, хеле гарм ва понисмон (шустану бастан)-и он
бо сирко барои лак ва песии сафед хуб аст.
Шункор, ҳамон хас-ул-ҳимор аст, агар бо сирко молида
шавад, барои песї хуб аст. Ва агар нўшида шавад, барои
бемории зардї ва агар хўрда шавад, барои бузургии сипурз
судманд аст.
Шубрум, гарм, равонкунандаи нерўманди об ва зардобу
балғам аст. Барои љигар бад аст.
Шаҳм, ҳамаи чарбиҳо нарм ва обкунандаанд.
Шақардиюн (мусир): гунае аз сири куҳї аст, гарм асту барои
сипарзи бузургшуда хуб аст.
Шоҳтараљ (шоҳтара), гарм аст ва барои гарї ва хориш
хуб мебошад, шикамравї падид меоварад.
Шоданаљ (шоҳдона), бандоваранда ва сард аст, дар
гурўҳи сурмаҳо қарор мегирад.
Шаб (зоги булўр), бандоварандаи нерўманд аст.
Дандонҳои лақро нигаҳ медорад.
Шобобак, гарм, барои резиши оби даҳони кўдакон ва
саръ хуб аст.
Шақоиқ-ун-нуъмон (лолаи куҳї), гарм, равшанибахши
тории чашм ва сафедии он аст.
Шукоъ, гарм аст ва барои табҳои куҳна судманд аст.
Шуниз, гарм, тунд, љилави балғамро мегирад ва зукомро
менишонад ва бодшикан аст.
Тударї, гарм, фазояндаи нерўи љинсї аст.
Тамри ҳиндї, сард, равонкунандаи шикам ва барандаи
зардобу хун аст.
Таранљубин, миёна, нармкунандаи шикам аст.
Тўтиё, барои нерўбахшии чашм ва бўйи бади зери бағал
хуб аст.
Ташмизаљ (чашмизак), гарм, барои омоси қарния некўст.
Турбуд, нарм, нармкунандаи балғам аст.
Тофисиё (самғи судоби даштї), хеле гарм, сўзонанда, дар
бемории доисаълаб(бемории резиши мўй) ангезаи равиши
мўй мешавад ва чунончи бо он танро молиш кунанд,
судманд аст.
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Сайл (бедгиё), пешобовар ва хурдкунандаи санг.
Харуъ (курчак), барои қулинљ ва фалаљ хуб аст.
Нармкунандаи сахтиҳо агар рўйи онҳо молида шавад.
Хардал, гарм, агар ба ком молида шавад, барандаи
балғам ва берункунандаи кирм аст ва думмалҳоро
мепазонад.
Хитмї, хатмї, хитмї (гули шайпуршакли калон, ки
рангаш сафед, сурх ё зард мешавад,
Хиру, гарми миёна аст, оромкунандаи дардњо ва
нармкунандаи омос ва бо донаи он ба њамроњи сирко агар
дар офтоб рўи он молида шавад, песиро аз миён мебарад ва
барои сўзиши пешоб хуб аст.
Харбаќ (палохум), (навъи растании зањрдори марѓзор, ки
гулњои хўшамонанд дорад). Сиёњи он равонкунандаи
талхаоб ва сафеди он болооварандаи нерўманд ва хўрдани
он хатарнок аст.
Хиёри шанбар (фулус), нармкунандаи шикам ва судманд
барои омоси андомњои дарунї аст.
Хамири њанта (хамири гандум), барои дарди кафи по
понсимон хуб аст ва думмал (думмал - чипќон)-ро
мепазонад.
Зарорењ, зурроњ (боѓуља, кужхор), гарм, бисёр тунд,
барои гиро (карї) хуб аст, ангезаи захмї шудани пешобдон
мешавад, чунончи фаровон аз он нўшида шавад, пешобро
хунї мекунад ва чї басо кушанда бошад. Андаке аз он бисёр
пешобовар аст, агар бо сирко рўи он молида шавад, барои
песї хуб аст.
Занбулхайл (амсух), сард, барои шикамравиш ва хун
баромадан аз дањон ва омос гарми хуб аст.
Зањаб (тилло), барои тапиши дил ва бадии танаффус хуб
аст.
Зирв, барои шикамравиши љўш ва барфаки дањон бисёр
судманд аст.
Ѓор (ранд - мобињиштон), гарм, барои омоси зањдон ва
неши каждум ва дардњои асабї хуб аст, дона ва равѓани он
дилошўбзо ва болооваранда аст.
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Ѓироуљљулуд (сирешим), барои бемории захми сар ва
рухсора (саъфа) ва фатќ (тарќиш, кафида) ва хун баромадан
аз дањон хуб аст.
Ѓориќун, гарм, кушояндаи гирифтагињои љигар, барои
тангии нафас ва саръ хуб аст. Омехтагињои сифт (сахт)-ро
равон мекунад.
Ѓофат (гули хилла), гарм, кушояндаи тангии љигар,
барои табњои куњна хуб аст.
Ѓурб (дарахти падањ, бењосил), пўсти хушк ва кўбидаи он
барои думмалњо (чипќонњо) ба кор меравад ва агар дар
гулўи касе золуе (зулуке, шуллуке) гир кунад бо ѓарѓара
кардани афшураи он бе он ки забаре падид оварад, барояш
судманд ва коро хоњад буд.
Доруњое, ки дар мартабаи нахуст гармозо њастанд
Сабр, (сабир, алоэ, бобуна), луф (дастмолкаду), ки гўши
афсантийн хонда мешавад (пилгўш), лодан (самѓи хушбўй),
донаи каттон (заѓир), хокистари њалазун (њолазун,
тўќумшуллуќ)-и хушкї, нахўд, шоњтара, хурмо.
Доруњое, ки дар мартабаи дувум гармозо њастанд
Дурдї (тањшин), афшураи зайтун, шувайди хушк, вале
гунаи тозаи он каме гармозо аст.
Барнаљосуф (барнаљосуп), баласон. Алафе, ки ба он
роъиюлибл гуфта мешавад ва ќасабаи зарирањї ва
заъфарони кундар, мустако, асал, шароби ноб, фарбиюн
(фарфиюн, зарбат), чирки кундавии асал (васхулкавар мум),
афшураи хиёри чанбар, унсул (пиёзи даштї), решаи ѓурб
(падањ, дарахти бењосил).
Куъуб, (каъб, буѓум), мурр (парпї), пўсти дарахти
њуббатулхазроъ,
хирфа,
(њулба),
решаи
мозариюн
(модариюн)-и сапед (дарахти ширадори монанди сумоќ),
камофитус (тархуни румї), бозруљ (гули бўстонафрўз),
гундбидастар, донаи ангуза (анљура), барги ангуза (анљура),
асќоќил, ки гунае аз иклили (тољи) малик аст, зарованди
дароз, гирд, бодом, ки ба он дароќвитун гўянд, дибќ
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(сирешим), майъа (дарахти стиракос), ки астарак гуфта
мешавад, намак, гўгирд.
Доруњое, ки дар мартабаи савум гармозоянд
Дармана ба вижа арманї сўхтаи он, шайлам (шолум,
девгандум), ки гунае гирдуст, ваљ(љ) (агари туркї), њамома
(омуман), широбаи гирду, нонхоњ, зог (зок, зољ)-и сўхта,
анийсун (бодиёни румї), ѓор (мобињиштон), асорун (бехи
сунбули румї), харбаќ (палохум)-и сапед ва сиёњ, афтимун
(зираи румї), пудинаи обї (фудинљуннањрї), наъно, њошо
(сумис), пўсти найи сўхта, каравё (нонхоњ, зираи даштї), салиха
(дорчин), сарв, янбут, (кўкнор), мармохур (марзангўш), решаи
мурр, њармал (испанд), садоб (сазоб, испанд), шароби кўњна,
њама гунањои пудинаи кўњї (футанљулљабалї), широбаи
говшер, карафси сахрої (харсангї), турб, марзангўш, ќинна,
(бирзад)-и бадбў, карафси даштї, камодариюс (лифтї,
шалѓам), дона ва барги банљанкашт, пудинаи даштї, равѓан ва
барги турб, кошим (тухми ангидони румї, шибити кўњї),
сакбинљ (сакбина), садафи сўхта, мўйи сўхта, мушктарии
амшиъ (кокутї), занљабил (шангабил), морќашушо, ќардамоно
(кардамон), њалтит (ангуза).
Доруњое, ки дар мартабаи чањорум гармозоянд
Кафкаке, ки перомуни найњо дар дарё ба даст меоянд,
тирањ, карам, фарбиюн, ќатрон, ќуст (каст, номи дарахт),
пиёз, сайробї, њама гунањои ятуъ (широба, дарахти ширдор),
судоби хушкї (гиёње мисли пудина) ва њама чизњои сўхта.
Доруњое, ки дар мартабаи нахуст сардизоянд
Ќокиёи нишаста, њастаи кишмиш, говшер (љовшер), љав,
дулб (чанор), дарахти канор, коснї, меваи уллайќ (хуч)-и
расида, решаи ширинбаён, нил, гулобї агар аз берун
понсимон шавад, момийсо, барги най, алафе, ки шушаро
дурахшон мекунад (њашушуззуљољ), баспоя (басфояљ, номи
давое, ки чўби дарахте аст), равѓани гули сурх, харозї
(њароз), ки рўи санглох бошад, барги бунафша, њиск (хасак,
гули тољира)-и тоза, хашхош (кўкнор, лолахасак).
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Доруњое, ки дар мартабаи дувум сармозоянд
Ќоќиёи нашуста (хесонда, таркарда нашуда), борњанг,
баќлатулямония (амаранти сурх), афси сабз (мозу, чормаѓз),
банг (банљ), каду, суммоќ (номи меваи туруш), харбузаи
њиндї (батихи њиндї), барги њалаюн (морчўба), барги
зайтун, инабуссаълаб (тољрезї), боѓистонї, тањлаб (љулбак),
тухми ќатуно (тухми асфарза), њулв, афшураи шохаи дарахти
хурмо, љуммор (маѓзи тана - нахл), сарб, гўшти турунљ
(лимон), хиёр мебошанд.
Доруњое, ки дар мартабаи савум сармозоянд
Њайюлолами бузург (њамишаки љавон), њайюлолами кўчак,
баќлатулњамќо, (хурфа, тараи хурфа), луффоњ (дастанбу,
мардумгиё), турунљи турш, пари сиёвушон (пари сиёвуш, пари
совуш, банге, ки дона ва гули он сапед аст, футур (ќорчи
хўрокї), гулнор (гули анор), донаи (уллайќ), равѓани уллайќ
(хуч), хашхош (кўкнор)-и сиёњ, асоурроъї (батбот).
Доруњое, ки дар мартабаи чањорум сармозоянд
Шавкарон, широбаи хашхош (кўкнор) ва њама чизњое, ки
мухаддиранд, монанди тарёк ва љуз он.
Доруњое, ки дар мартабаи нахуст хушккунандаанд:
Бобуна, донаи ѓор (мобињиштон), саъд (ѓеша, ќиёќ), савиќи
љав (Талќон), заъфарон, кундури розиёна (самѓи дарахти
мушобењ ба мустако), дифла (харзањра), саътар (овешан, овес),
тухми харбузаи хушкшуда, тухми ангуза (анљура), бодоми
ширин, аноѓолис (аногир), решаи сийл (бедгиё, марѓ), пари
сиёвушон, њайюлолам (њамишак)-и бузург ва кўчак, равѓан ва
широбаи гирду, гулобї агар бо он понсимон шавад, барг ва
решаи ширинбаён, харози (њарози) ба даст омада аз сањрањо,
пўст ва гирдуи дулб (чанор), нашоиста.
Доруњое, ки дар мартабаи дувум хушккунандаанд
Шайлам (шолум, девгандум), ќафруляњуд, баласон,
аљамуззабиб (њастаи кишмиш), шоњтара алафе, ки ба он
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«роиюлибл» гўянд, ќасабаи (найи) зарирањ, пўсти кундур,
мустако, асал, пўст ва донаи турунљ, решаи мурр,
сунбулуттайиб, шароби ноби мардафкан, карсана (карашна,
ѓаллаест тираранг), широбаи говшер, зифт (ќир), турб,
решаи куъуб, мурр, дарахти мустако, њаббатулхазроъ
(букалак), зарованд, решаи луф (пилгўш), ки ба он
дорфритиюн гўянд, шоњдона, курунб (карам), решаи
нилуфар, нашоиста, гундибедастар.
Доруњое, ки дар мартабаи савум хушккунандаанд
Дирамана ва ба вижа сўхтаи он, аќоќиё, ваљ(љ) (агари
туркї), сабр (сабир, алоэ), нонхоњ, зог (зок, зољ)-и сўхта, мурр
(парпї), анисун (бодиёни румї), ѓор (мобињиштон), асорун
(бехи сунбули румї), афсантийн (апсантийн), харбаќ
(палохум)-и сапед ва сиёњ, абњал, афтимун (зираи румї), њошо
(сумис), саътар (овешан, овес), пудинаи рудхонаї, хокистари
пўсти най, каравё (зираи румї, зираи даштї), салиха (дорчин),
шавниз (сиёњдона), сарв, њуммозулатраљ (шилња, туршак, ќав),
шароби кўњна, сирко, пудинаи кўњї, решаи бантофлун
(панљангўшт), карафси даштї ва кўњї, садоб (испанд)-и
бўстонї, фарбиюн (фарфиюн, зарбат), суммоќ (номи меваи
туруш), марзангўш, ќайсум (шоњбобак), зуфо, камозириюс
(мондоруи талх), решаи морзиюн (мўрди зард, ос), камофитус
(тархуни румї), хокистари њалазун (њолазун, тўќумшуллук)-и
хушкї, барги ѓор (мобињиштон), мушктари амшиъ (кокутї),
пашми сўхта, донаи уллайќ (хуч) ва баласон агар аз берун
гузошта шавад, њалтит (сунбули мушкин, камол, ферула),
доршушъон, нони сўхта, фошросин, равѓани турб, њама
бахшњои дарахти баллут, духн (арзан, говрас) агар молида
шавад, пўсти ѓурб (падањ, дарахти бењосил)-и сўхта, сўхтаи
баргњо ва канорањои калами хушк ва њама гунањои бура
(бураќ, танакор), натрун (бураи арманї), нахўд, футури
асолиюн (тухми карафс), мўи сўхта, гулнор (гули анор),
фовониё (нормушк), баллут, хокистари харчанги сўхта.
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Доруњое, ки дар мартабаи чањорум хушккунандаанд
Тара (тарра, барги дарахт), карам, ќатрон, хардал, судоби
даштї, сир, гулнори мисрї, донаи уллайќ (хуч), турб, баласон
агар аз берун гузошта шавад, саътар (овшан, овес - пудина).
Доруњое, ки бидуни сўзиш хушккунандаанд
Тухм ва барги анљура, дурдї, афшураи зайтун, аноѓлис
(аногир), ки ироќиён «азонулфор» мегўянд, борњанг, турмус
(тармис)-и талх, занабулхайл (амсух), ки ироќиён бадон
(лињияи тайс) гўянд, намак, барги ѓурб (падањ, дарахти
бењосил), пўсти гирдуи сўхта, говрас, ѓориќун (номи давои
мусњил), фошири зардранг (њазоргаз), сисолиюс (ангидони
румї), боќолї агар аз берун гузошта шавад, њама бахшњои
дарахти сарв, решаи саъд (ѓеша, ќиёќ), он чи аз донаи санавбар,
ки дар об хесонда (таркарда) бошанд, решаи нилуфар, решаи
бантофлун (панљангўшт), анзарут, катиро, њама гунањои гул,
ќалимиё (сўхтаи филизот), тўтиёи чанд бор хесонда (таркарда)
шуда, сафедии обакии тухми мурѓ ва зардии он.
Доруњое, ки дар мартабаи нахуст намваркунандаанд
Лисон-ус-савр (говзабон), афшураи ширинбаён, коњу,
њулв, равѓани гули сурх, футур (ќорчи хўрокї), барги
бунафша, хусиюссаълаб (саълаб, сотурийн, суртиюн), нахўд.
Доруњое, ки дар мартабаи дувум намваркунандаанд
Хирфа, баќлатулямония (гунае исфанољ), каду, зардолу,
харбуза, љулбак.
Доруњое, ки намварии обакї доранд
Аќоќиё, хирфа, борњанг, сармак (сармаќ, сурма), барги
уллайќ (хуч), баќлатулямония, момисо, коњу, дибќ,
(сирешим), барги бунафша, каду, ќурт (гандано, себарга,
юнучќа), шавкарон, дарахти гирду, хашхош (кўкнор),
зардолу, футур (ќорчи хўрокї), дулб (чанор), пари сиёвушон,
хуни сиёвушон, ќато (бодаринги дароз)-и парваришї, сурб,
њиск (хасак, гули кољира), љулбак, тухми асфарза.
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Доруњое, ки дар гарм ё сард кардан миёнаанд
Пари сиёвушон, адас, њалиюн (морчўба), гули артус,
гули сомис, равѓани хушмаза, мурдосанг, шамъ (мум),
боќило, нахўд, зайтун, харбуза, пўсти турунљ (лимон),
фоширшин (сиёњдору), сарахс, решаи хитмї, дарахти
мустако, он чи аз донаи санавбар хўрда шавад, хусиюссаълаб
(саълаб, сотурийн), афшураи ширинбаён.
Доруњое, ки дар хушк ё намвар кардан миёнаанд
Решаи нил агар рўи он молида шавад, равѓани гуворо,
ки аз зайтун фишурдашудаи расида ба даст омада бошад ва
хусиюссаълаб (саълаб, сотурийн).
Доруњои нирубахш
Салиња, афс (мозу, чормаѓз)-и норас,
барнаљосуфи бандоваранда, афсантин.

устухудус,

Доруњое, ки пазонандаи беморианд
Њамомо (омуман), кишмиши бўстонї, дармана, лодан
(самѓи хушбўй), дибќ, заъфарон, кундури зифт (ќир),
мустакии мисрї, равѓани гули сурх, майъа (дарахти
стиракос), мурр, ќинна.
Доруњое, ки хубкунандаи думмал (чипќон)
њастанд (чирковар)
(Ин доруњо) кумаккунандатарин ва созгортарин чиз
барои берун овардани чирки думмалњо (чипќонњо) њастанд
ва аз чизњое, ки бар думмал молида мешавад об бо гармии
миёна аст.
Аз доруњои молиданї марњаме аст, ки аз гандуми
пухташуда бо об ва равѓани зайтун ба даст меояд. Гунае дигари
доруи молиданї, марњами баргирифта аз нон аст, ки ба њамин
гуна сохта мешавад. Бењтар аст нонро ба гунаи миёна бипазанд,
чунки агар хеле пухта шавад барои омосе, ки ба сахтї мерасад,
хуб мебошад, вале он ки пухти андак дорад барои омоси хеле
гарм ва сахт, ки љўшон аст, судманд мебошад.
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Бењтар он аст, ки дар њама молиданињои гузошташуда
рўи омосе, ки ба душворї пазонда мешавад, равѓани зайтуни
бештаре рехт, вале омосњое, ки дар њолати љўшуанд, камтар
рехта шавад. Молидании баргирифта аз нон омосњое, ки дер
пазонда мешаванд, (онњо)-ро дармон мекунад.
Чун дар нон мояи хамир ва намак вуљуд дорад.
Молидании баргирифта аз орди гандум дар дармони
омосњое, ки њарорат бештар доранд, корсоз аст. Он чї ки аз
орди гандум ва нони сапед аст, шоистагии бештаре барои
гирд овардани чиркњои думмалро дорост.
Њамчунин доруњои кўмаккунанда, ки рўи думмал
гузошта мешавад, то њама чирки онро берун резад, чарбии
хук (хинзир) ва чарбии гўсола ва кура ва кундур ва зифт ва
широбаи санавбар, ки омехта бо равѓани зайтун њастанд.
Бењтар аст дар омосњои гарм ин доруњо бо равѓани гули сурх
омехта шаванд ва дар дигар омосњо бо бархе аз равѓанњои
гарм њамчун равѓани зайтуни кўњна ва равѓани зайтуне, ки
ба он сафровисун гўянд, омехта шаванд.
Доруњое, ки нармкунандаанд
Аз доруњои нармкунанда: чарбии буз ва мурѓ, ки каме
нокоро мебошанд ва чарбии ѓоз нерўмандтар аз чарбии мурѓ
аст. Чарбии оњубарра аз чарбии буз нерўмандтар аст ва
чарбии говмеш аз онњо нерўмандтар вале аз барраи оњу
сусттар аст. Маѓзи устухони гавазн нармкунандаи басандае
мебошад ва пас аз он маѓзи тираи пушт аст. Маѓзи устухон
аз маѓзи муњрањои пушт бењтар мебошад. Аз мавориде, ки
дар ин гунањое, ки пеш аз ин гуфтем, нерўмандтарин ва
пурчарбитарини онњо (амшаъ) аст, ба вижа агар тоза ва
фарбењ бошад. Майъа ва ќинна бадбў аст ва муќли сифлї
(сиќлї, меваи хурмо), ки сиёњ бошад ва бештарини
њаммонандро ротинљ (самѓи санавбар) дошта бошад. Ва
бењтарини онњо он ки тоза бошад. Онњое, ки кўњна шаванд,
тунд ва бисёр хушк хоњанд буд ва њамчунин равѓани
(зайтун), ки ба он саќродибун гуфта мешавад, аз ин гуна аст.
Равѓани савсан низ нармкунанда аст. Њамчунин равѓане, ки
бисёр гуворост ва аз зайтуни дурушт гирифта мешавад.
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Доруњои
нармкунандаи
дигар
аз
ин
даст,
дарбаргирандаи: бобуна ва решаи хатмї (хитмї) ва решаи
хиёри чанбар њастанд, ки агар бо оби барги хаббоза (пушак,
гули хайрї, мехчагули)-и даштї ба гунаи хом ё пухта ва ё бо
равѓан ба кор раванд. Хаббозаи даштї нерўмандтар аз
онњост ва донааш низ нерўмандтар аз худи он. Мустакои
мисрї ва широбаи говшер чиркњои гирдомада бар дандонњо
(асном) ва бар љойгоњи каштї гирифтан ва гармоба
(хокистари тун, захдон, гулхани гармобањо) ва њамчунин бар
њар гуна хокистар ин номгузорї нињода шудааст.
Доруњое, ки кушоянда ва поккунандаи роњњоянд
Гориќун, бодоми талх ва дарахти он, пари сиёвушон,
тухми анљура (ангуза), решаи луф (дастмолкаду), ки лодан
номида мешавад ва пудинаи даштї ва гунаи луф
(дастмолкаду), ки ба он дорќитун гўянд, љантаяно, решаи
росин (пилгўш), тухми гулнор, ѓофат афзун бар он
гармкунанда аст. Њошо (сумис), анљири хушки гўштолу,
пудинаи рудхонаї, салиња, ширбаи олу, решаи шукоъ, собутис,
шавниз (сиёњдона), заршак, широбаи ќавќо, савсан ва решаи
он, садоб (испанд) харбуза, донаи коканљ, устухудус,
камодариюс (мондоруи талх), камофитус (мошдору) ва њар
чизи талх, бура (танакор), натрун (бураи арманї), пудранамак.
Намаки бакорбурдашуда дар хўрокињо кори равон кардани
омехтагињои часпандаи лазљ (часпак)-ро дорад ва бењтар аз ин
доруи дигар намеёбем, ки кори нарм кардани омехтагињои
(хилти) сифт ва лазљ (часпак)-и сина ва шушро инчунин шоиста
анљом дињад ва кори дигараш кушоиши гирифтагии роњњои
љигар ва поксозии гирифтагии роњњои борике аст, ки дар сипурз
њастанд. Ва аз сўи дигар гирифтагињои сахт ниёз ба доруњои
вижае доранд, ки нерўмандтар аз инњо бошад, мисли пўсти
кабар ва монанди он њастанд.
Доруњое, ки поккунанда ва дурахшонкунандаанд
Доруњои кушояндаи каналњо (роњњо) њамчунин
дурахшонкунанда ва барандаи омехтагињои (хилти) сифтанд.
Аз гурўње, ки ин корро анљом медињанд ва бархеро ёд
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кардем, монанди пишкил (саргин)-и сўхта ва носўхтаи буз,
пишкили њар љондоре, ки пўсти хазафї дорад, хокистари
хорпушти обї ва хушкї, оби панир, хўшаи дарахти ангури
худрў, фоширшин, дарахт ва маѓзи бодоми ширин, аноѓлис
(марзангўш), ки бархе аз мардум онро хайрї мепиндоранд ва
ироќиён азонулфор гўянд, њамаи гунањои шаќоиќуннуъмон
(гули шаќоиќ, лолаи Нўъмон), зарованди дароз, барги
борњанг ба вижа хушки он, луф (пилгўш), ки ба он
«изнулњалаюн» гўянд. Кишмиши кўњї, донаи сурмак,
афшураи афсантин, (апсантин)-и хушк, харбаќ (палохум)-и
сиёњ ва сафед, алуфа њангоми дарав (њашушуррифоъ),
широбаи ѓурб (падањ, дарахти бењосил), решаи най, ки
поккунандаи басандаест, хокистари пўсти най, фантуриюн
(гули гандум), орд ва афшурааш, курунб (калам, карам),
барги сус (ширинбаён), худи боќило, хароз (њароз), ки дар
болои сахрањо (харсангњо) рўида мешавад, њама гунаи нон,
гирдуи лутус (њиндќавќои парваришї), ки маъруф се барги
ба њам расида дорад, нилуфар, зифт, пўсти дулб (чанор)-и
сўхта, фаросиюн (ганданои кўњї), чирки кундур
(васхулкавар), барги дарахти канор ва решаи он ки коркарде
беш аз барг дорад. Алафи саътар (овешан, овес), широбаи
њаббатулхазро (букалак), харбуза ва реша ва донаи он ки ин
ду аз худаш коротаранд. Афшураи хиёри чанбар, салќ
(чаѓандар, лаблабуи ќанд), њама гунањои ятуъ (широбадорон,
дарахтони ширдор) ба вижа широбаи онњо, камофитус
(мошдору), њама гуна кафи дарёї (забадулбањр, кафки бањр),
ушаљ (ушаќ, бадрон, самѓи дарахт), гули тус ва гули шомус
ва фаритус, зангоре, ки бо мум бисёр зубшуда
(љўшонидашуда) ва равѓани зайтун омехта шуда бошад,
ќалимиё (сўхтаи филизњо), пўсти сўхтаи хазаф, хазафи
танўрї, шохи гавазни сўхта (ќарнулаййил) ва носўхта.
Доруњое, ки пешобоваранд
Донаи карафси сахраї (харсангї), донаи розиёна, донаи
карафси даштї, анийсун (бодиёни румї), ваљ(љ) (агари
туркї), нонхоњ, асорун (бехи сунбули румї), муќли арабї
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(хурмои арабї), фоширшин, нахўд ба вижа сиёњаш, алафе, ки
кулятайн гўянд, наммом (пудина), њошо (сумис), каравё
(зираи румї), ќанбид (ќанит), каммун (зира), решаи саъд
(ѓеша, ќиёќ), мурр, сунбулуттаййиб, нордини аќлитї
(сунбули румї), судоб (гиёње мисли пудина), љаъда, солиюс,
арар (сарви кўњї), саќрадиюн (сири даштї), њавиљ ба вижа
тухми он, шаробулазхар (кум, гиёњи хушбўй), њаббатулхазро
(букалак), њиндќавќо (девостип), уфориќун (мозариюн),
камодариюс (мондоруи талх), камофитус (мошдору),
афсантин (апсантин), ки ба вижа поккунандаи оби даруни
рагњост. Абњал (вањл) барангезандаи берун рафтани хун ва
пешоби фаровон аст. Фуввањ (баласкї, рўян, рунос)
тањриккунандаи пешоб бо бастагии болост ва гоње
барангезандаи пешоби хунї, агар андаке карсана бухўранд,
хун ва пешоб берун мерезанд. Решаи куъуб (буѓум)-ро
чунончи бо шароб пухта ва онро бинўшанд, пешоб бо
бастагии боло ва бисёр бадбўро берун меронад ва бўи бади
зери баѓал ва њама тан аз миён мебарад ва поккунандаи
омехтагињои (хилти) бадбўст. Сиканљубин (сикангубин,
омехтаи сирко ва шањд), шароби обакї, харбуза, ангури
хесонида (таркарда) доруи дигари ин гурўњ њастанд.
Доруњое, ки поккунандаи сина ва шушанд
Њама доруњои кушоянда, ки дар гузашта ном бурда шуд.
Хамчун донаи санавбари тоза агар ба дурустї ба кор равад.
Донаи санавбари кўчаке, ки ба он фитус гуфта мешавад.
Карањ, гундибадастар агар бар оташ гузошта ва ба хаври он
истиншоќ (нафас кашида) шавад, ки ба вижа барои
беморињои сард ва намвар, ки дар шуш ва маѓз падид
меоянд, судманд аст.
Доруњое, ки поккунандаи гурдаанд
Њама доруњои баранда, ки пеш аз ин ном бурда шуд, дар
ин гурўњ мебошанд. Борњанг, барг ва афшура ва донаи он.
Њалиюн (морчўба) ба вижа реша ва донаи он.
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Доруњое, ки нармкунанда ва бозкунандаи сўрохињои
пўстанд
Бобуна, хатмї (хитмї, гули шайпуршакли калон) ва
равѓани баргирифта аз он, равѓани баргирифта аз хиёри
чанбар, равѓани зайтуни кўњна, дарманаи сўхта.
Доруњое, ки кушояндаи дањонаи рагњоянд
Бахури Марям (бунафшаи чаманї), њама гунањои
шаќоиќи нўъмонї, сир, пиёз, зањраи гови нар, дурди
(тањшин)-и сирко, равѓани савсан, дурдии равѓани аќњувон
(бобуна), ки ин равѓан бавосирро низ мегўшояд.
Доруњое, ки лаззатоваранд
Оби сард, њайюолам (њамишаки љавон), харфа, хори
хасак, донаи асфарза, љулбак ва њамаи доруњое, ки сард
мекунанд бидуни он ки хушк намоянд. Њамчунин он чиро ки
одамї аз корбурди он хушнуд мешавад, барги луффоњ
(дастанбу, мардумгиёњ), шавкарон, банг, хашхош (кўкнор) ба
андозаи миёна, ки тавонаш љамъкунандагї бошад, вале агар
андозаи он бисёр шавад, дигар лаззатовар нест, балки
мухаддар низ мегардад, вале аз ин андоза низ бештар шавад,
дигар мухаддар нест, балки кушанда аст.
Доруњое, ки бандоварандаанд:
Њама гунањои шаќоиќи Нўъмон, аноѓлис (аногир), ки
ироќиён онро «азонулфор» гўянд, мушктари амшиъ (кокутї),
нахўд, морќашито, ки тавони бандоварандагии болої дорад,
бахури Марям, чирки канду (васхулкавар, муми ќутии (хонаи)
занбўри асал), љуммайз (тутанљир, анљир), чаѓлуз (фазла,
пасмонда, сарќут) ба вижа аз они парранда бошад,
сиканљубин, ангуза, широбаи ангидон, донаи асфортис, ки
дарахти токро бо он нигоњ медоранд ва афшура ва ѓунчаи он,
широбаи њаббатулхазро тавоноии бештар аз дигар широбањо
дорад, пудинаи рудхонаї, ќуст (каск), чунончи бо равѓани
зайтун ба тан молида шавад, он њамаи омехтагињо (хилт)-ро
аз дарун берун мекашад. Дибќ (сирешим), ки на танњо
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намварии обакї, балки намварињои сифтшударо
мекашад. Ва ором ва таљзиякунандаи онњо аст.

низ

Доруњое, ки обкунанда ва тањлилбарандаанд:
Дармана, ѓориќун, баршаёдастон, дона ва барги анљура,
нонхоњ, бобуна, анисун (бодиёни румї), решаи зарованд ва
ба вижа хокистари он, сармак, ки андаке обкунанд аст,
балбас, айнуссавр, ки бештар аз бобуна обкунанда аст,
абњал, ки дар гузашта мардум онро ба љойи дорчини заиф ба
кор мебурданд.
Хитмї, хуббоз (гули хайрї, тугмачагул)-и худрў, ки дона
ва решаи он ин коркардро дорад, равѓани зайтуни хуб ва
гуворо ва равѓане, ки аз чароѓ гирифта мешавад, морќашушо,
пўсти най агар сўзонида шавад, обкунандаи басандае аст,
салиха, барг ва решаи ширинбаён, лодан, хардали худрў.
Он чї турушмазза мебошад, камтар вижагии
обкунандагї дорад.
Лаблоб (ашаќа, алафи печак, зарпечак, гули ошиќпечон),
мустако ба вижа мисрии он, асал, барг ва шохањои њулв,
анљири хушк, харзањра, борњанг, равѓани баласон, ки
таљзиякунадагии басандае дорад, ангуза, ки тањлилбарандагии
намоёнеро доро њастанд, широбаи говшер, судоб, зифт,
фаросиюн, понсимони баргирифта аз мояи хамири нон, дона
ва худи турб, широбаи њаббатулхазро, равѓани гули сурх,
чирки асном, ки аз љойгоњи каштї гирфтан мегиранд,
марзангўш, афшураи хиёри чанбар, мурр, мавизи хушк
тањлилбарандагии бештаре доранд.
Бура, натрун (бураи арманї) ва кафи (кафки) њардуи
онњо, њама гунањои кафки дарё, гули шустанашудаи шомус,
зангор, панирмоя, чаѓлуз (фазла, пасмонда, сарќут), зуфои
тоза, гўшти море, ки пасмондањои худро аз роњи пўст ба
берун мефиристад ва пеш аз он ки коркарди обкунандагии
худро намоён кунад, ангезаи падидоварандаи шупуши бисёр
дар тане, ки дорандаи каймуси паст аст, (номи ѓизо, ки дар
табхи дувум дар љигар пухта мешавад) хоњад буд.
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Чарбии мор бештарин тавони обкунандагї дар баробари
дигар чарбињои љонваронро дорост. Чарбии говмеш камтар аз
чарбии шер ин вижагї дорад. Чарбии хук тавони
обкунандагии бесўзишро дорост ва чарбии гўсола камтар аз он
аст. Хокистари устухони сўхта обкунандагии басандае дорад.
Њамчунин хокистари пашми сўхта ва хокистари
хорпушти сўзонидашуда аз ин гурўњи доруї њастанд.
Гуфтори савум ба поён расид.
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ГУФТОРИ ЧАЊОРУМ ПОСДОШТИ
ТАНДУРУСТЇ
Суханони кўтоњ, вале фарогир дар нигоњдории
тандурустї, ки дарбаргирандаи: пояњои нахустини посдошти
тандурустї аст барои дурустї ва ба андозаи будани љунбиш,
оромиш, хўрок, нўшиданињо ва берун рондани пасмондањо
ва гузиниши дурусти хона ва пайгирии рўйдодњои бад (пеш
аз он ки бузургтар шаванд) ва таваљљуњ ба хостањои равонї
ва нигоњдошти одатњо. Мо дар бораи њар кадоми инњо ба
андозаи ормони худ дар ин китоб сухан мегўем.
Андозаи варзиш ва гоњи он
Бењтар аст, варзиш пеш аз хўрок бошад. Њар одаме ба
андозаи одат ва нерўяш роњ биравад ё саворкорї намояд, ки аз
он бештар нашавад то варзишкор эњсоси хастагї ва сангинии
бисёр нанамояд. Пеш аз он ки сангин шавад ба фаврї аз он
даст кашида нашавад чун муљиб мешавад, асареро нагузорад,
то битавон онро баровард кард. Варзиш бояд гунае бошад, ки
агар пеш аз хўрок ба кор рафт, њарорати ѓаризиро ончунон
рўшан ва пок кунад, ки њангоми бархўрд бо хўрок иштињо
фаровон дошта бошад ва тан бисёр шодоб ва чолок гардад.
Бењтар аст касе ки варзиши сангин мекунад онро оњиста –
оњиста оѓоз намояд ва якбора пайњо (ва моњичањо)-ро бо
варзиши сангин рў ба рў накунад. Чунончи шиками ў сангин ва
овезон бошад, онро бо дасторе пањн мањкам бубандад ва аз
њаракатњои дарозмуддат пас аз хўрок дурї намояд.
Ба њамон андоза варзиш пеш аз хўрок нигањбони
тандурустї аст, пас аз хўрок он беморизо мебошад.
Андозаи хоб, гоњи он, суд ва зиёни он
Гоњи хоб пас аз хўрок њангоме аст, ки хўрок аз дањонаи
шикамба пойин рафта бошад ва замоне аст, ки шахс эњсос
намояд, аз пайи хўрдани хўрок нафх ва бодкардагии камтар
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падид меояд ва он сабуктар шуда ва ба пойин рафтааст.
Чунончи дар пойин рафтани хўрок диранге бошад, кўмак
гирифтан аз пиёдаравии оњиста дар ростои пойин рафтани
хўрок, безиён аст. Бењтар аст аз таќло кардани бисёр ва пањлў
ба пањлў шудан, дурї кунад, чун гуворишро кунд сохта ва нафх
ва овои шикамро бармеангезонад. Бояд аз болиши баланд
истифода кард ба вижа агар хўрок аз дањонаи шикамба пойин
нарафта бошад. Аз судмандињои хоб падид омадани роњатї ва
њушёрї ва иштињооварї аст, ки он фикр ва андешаи
кундшударо борур мекунад ва сустиро фурў менишонад,
гуворишро некў ва танро шодоб менамояд. Зиёдаравї дар хоб
ба вижа касоне ки фарбењ ва гўштолуд њастанд, танро шал ва
суст мекунад ва балѓамро меафзояд ва онро сард менамояд.
Бедории бисёр њарорати танро бармеангезонад ва латофати
пўстро табоњ ва танро хушк мекунад ва ба вижа дар тани лоѓар
беморињоро афзоиш медињад. Бењтар аст касе худро бар бедор
мондан водор накунад, зеро суст ва кундкунанда аст ва низ дар
сурате ки њавоси ў бедор ва њаракоти ў нерўманд ва корсоз аст,
худро водор ба хобидан нанамояд.
Гоњи хўрдани (хўрок)
Бењтар аст њангоме одаме ба хўрдан рўй биёварад, ки
сангини хўроки пешин аз миён рафта бошад ва бахши зерини
шикам сабук шуда ва дар он њељ гуна кашидагї ва љунбише
баљо намонда ва иштињо барангехта шуда бошад. Чунончи
иштињо барангехта шавад, дар баробари хўрдан истодагї
накунад, магар он ки иштињое дуруѓин, ки дар мастњо ва
касоне ки бадгуворанд дида мешавад. Чунончи одамї
иштињои хурдан пайдо кунад ва маст набошад ва аз хўроки
пешини ў гоњи дарозе гузашта бошад. Пас дар ин њангом
бояд ба хурдан рўй оварад ва истодагї накунад, зероки ин
шеваи бењтар мебошад. Чунончи њолате пеш биёяд, ки дар
баробари
хўрдан
истодагї
кунад,
то
иштињои
барангехташудаашро фурў андозад. Шоиста аст шарбати
гулоб ва ё сиканљабин ва ё оби гарм бинўшад, ки битавонад
хўрданро ба соати дигар биандозад, ки бар асари он боло
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оварад ё шикамрав пайдо кунад ва ё иштињои ў дубора
барангехта шавад, сипас ба хўрдан руй оварад.
Хуб нест, ки шикамбаи он андоза аз хўрок пур шавад, ки
кашида ва дароз шавад ва бисёр сангин гардад ва бемор ба
нафастангї дучор кунад ва агар замоне ин њолат пеш ояд,
бењтар аст пеш аз поин рафтани хўрок онро боло оварад ва
агар чунин нашавад, бояд ба замони хоб ва варзиш бияфзояд.
Аз андоза хўрок поин рафта аз шикам бикоњад ва аз андозае
хўроки фардояш низ кам кунад. Боиста аст одамї аз хўрокињое
дилхоњаш ба андозае ки њамеша бад-он хў гирифта бошад,
бихурад магар онки одати ў нодуруст бошад ва дар ин сурат
бењтар аст ором-ором худро аз ин одати бад дур созад.
Камтарин бори хурдан барои одами тандуруст дар
шабонарўз як бор аст ва бештарин њолати он ду бор ва миёнаи
он се бор дар ду рўз мебошад. Хурдани як бор барои касоне ки
лоѓаранд ва ду бор барои тани тануманд ва шодоб зиёновар
аст. Касе ки пурљунбиш аст ва хеле хаста мешавад ба хўроки
бештару боарзиш хўроке болотар ниёз дорад ва з-он сўи он.
Бењтар аст, ки одамї хўрокињоеро бихурад, ки созгории
бештар бо ў дорад. Чи басо хўроке паст барои гурўње аз
мардум созгортар бо эшон бошад. Ниёзе нест, њамонанди
дигарон аз он парњез кунанд. Чи басо бархе хўрокињои хуб,
вале носозгор барои касе бошад, ки ниёз аст аз он дурї намояд.
Хўрокињои созгоре, ки ба хост наздиктар бошанд
њарчанд бад бошанд, барои бадан созгортаранд. Шоиста
нест, ки ба хўрокњое паст хў гуфта шавад, чунончи одат шуд,
дар паи хурдани он дорўи равонкунандае муносеби он рўй
оварад то омехтагї (хилт) пастие, ки аз он хўрок
падидовардаро берун равонад. Вале дар њангоми хўрдани он
бењтар аст ба њамроњаш чизе хурда ва ё пас аз он чизе
ошомида шавад, ки онро њамоњанг ва дуруст кунад,
њамонгуна ки мо онро ба хости Худованд ёд хоњем кард.
ПОКСОЗИИ ТАН АЗ ПАСМОНДАЊО
Шоиста аст бо поксозии тан аз пасмондањо таваљљуњи
вижа дошта, то бароямон тани пок ва бепасмонда бимонад. Ин
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кор бо равон кардани пасмондањо ва таровидани пешоб ва ба
кор бурдани љунбиш ва варзиш анљом мегирад. Њар кадоми
инњо бахше аз пасмондањоро аз тан меронанд. Чунончи
андозаи пехолро нисбат ба хўроки хўрдашуда бисанљем ва
бубинем, ки кам шудааст, ин њангом, ба кор бурдани
равонкунандањои бо короии миёна сўдманд хоњад буд.
Агар андозаи пешоб кам шавад, бояд пешобоварњои
миёнаро ба кор гиранд. Бењтарини он шароби обакї
,сиканљабин ва тухми харбуза ва тухми бодиринги чанбар ва
тухми бодиринг ва гиёњи сабзи карфас ва розиёна ва меваи
хиёри чанбар ва хиёру харбуза ва љуз он мебошад. Чунончи
берун омадани араќ аз тан дар асари дур будан аз варзиши
кам бошад ва њавои перомун њам гарм набошад, бояд
шахсро ба варзиш ва гармоба гирифтан фаро хонд.
Агар мо аз як сў ба њамвора хўрдани хўрокињои
падидоварандаи зардоб рўй оварем ва аз сўйи дигар, ўро аз
хўрдани њалила ва зардолу ва тамри њиндї ва оби паниру
анори кўбида бо пўст ва гўшти он боз дорем, ин љилавгирї
ангезаи падид омадани бешандозаи зардоб дар одамї
мегардад, то љое ки дар тани ў аз ин омехтагї ба андозаи
бисёр анбошта мешавад, ки бояд ба доруњои нерўманде, ки
дар љойгоњи худ ном бурда хоњад шуд, паноњ бибаранд. Чи
ин доруњоро танњо дар дармони беморон ба кор мебаранд,
на барои постдошти тандурустї.
Агар хўрокї падидоварандаи талхоб бошад, суфориши
ба кор бурдани њалилаи сиёњ, баспоя, афтимунро медињем ва
чунончи падидоварандаи намурињо бошад, пешнињоди ба
кор бурдани атрифили кўчак, ки бо айёра ва тарбад омехта
шуда, дода мешавад ва ё љаворишан сохта шуда,аз занљабил
ва тарбад ва шакарро дода мешавад. Ҳангоме кори шикамба
ба кундї анљом гирад ва иштињо ба гунае фурў афтода
бошад, ки танњо иштињо ба хўрокињои тунд дошта ва
хўрокињои дигар, чун ширинї ва чарбї бар ў сангинї бошад,
хўрдани ин љаворшан хуб аст.
Бояд пас аз хўрдани шўрињо ва хардал ва
салаќ(чаѓандар) ва турб ва нўшидани сиканљабин ё асалу об
ва доруњои равонкунандаи миёнае, ки ёд кардаем, беморї
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боло оварад. Чунончи тан бод карда ва дар љунбидан сангин
шуда ва пўст ба ранги сурх гароида ва дар даст молиши
эњсоси гармї дошта ва рагњо дорои анбоштагї буда бошанд,
бояд њарчи зудтар ба тундї дар берун рондани бахше аз хун
(фасд) ва кам кардани хўрок аз гўшту шароб ва њалво иќдом
кард ва низ ба хўрокињои турш ва бандоваранда руй
овард,то он ки ин нишонањо фурўкаш намоянд.
Бењтар аст мардон ва заноне, ки хости наздикї
доранд,онро миёна анљом дињанд ва талоше дар баробари
анљом надодани он накунанд, зеро ин вижагї бахше аз
сириштї одамї аст. Аз сўйи дигар, ин бурдборї дар наздикї
накардани мардон ангезаи падид омадани порае аз
беморињои бад дар перомуни гурда, пешобдон ва њамчунин
сару шикамба мешавад. Дар занон низ гирифтагии зањдон ва
дигар беморињоро ба вуљуд меоварад. Корбурди мисвок
задан ва дањоншў кардан ва атса ба чињати дармон дар бархе
аз њолатњо сўдманд мебошад.
Набояд касе бахше аз пехол ва пешобро нигоњ дорад ва
кори берун рондани онро зишт шуморад. Нигоњ доштани
пешоб баљогузорандаи бемории сахти пешоб кардан ва
беморињои пешоб кардан ва перомуни он мешавад.
Нигоњдошти пехол ва боди шикамравишии хунї (зањир) ва
ќуланчи бадхим ва фурўафтодани иштињо, табоњии хўрок
дар шикам падид меоварад.
ГУЗИНИШИ ХОНА ВА ХОБГОЊ
ВА БЕЊБУДИ ОНЊО
Бењтар аст љоњои номбурда, на гармои бисёр дошта, то
танро ба таровиш ва араќ кардан водорад, на сардии бисёр,
то мўйи тан сиху рост шавад. Хоки он на намнок на хушку
на гарду хокї, балки миёнаи њамаи ин вижагињо бошад ва
бояд дар љоњое, ки гарду ѓубор бисёр пароканда шудааст бо
пошидани об миёна кунад. Бояд дар љоњои намнок рўйи тахт
ё утоќ биншинад. Ин нишастангоњои миёна барои тани
тандуруст аз назари сиришт њамоњангу хуб аст.
Тани лоѓар зардобе аз нишастан ва хобидан дар љойњои
намнок, ки ба њамроњи он њаво сард бошад, суд мебарад ва
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барои тан аз он суйи он нишастан дар љойи хушк ва гарм ва
бенамурї судовар хоњад буд ва барои тане, ки вижагињояш аз он
сў бошад, метавон бо дуд ва бухури бўй онро бењбуд бахшад.
ЊУШЁРЇ ДАР ЊАНГОМИ ПЕШОМАДЊОИ БАД ВА
ПАЙГИРИИ ОНЊО ПЕШ АЗ НЕРЎМАНДТАР ВА
БУЗУРГТАР БУДАН
Ин бахш яке аз пояњои нигањдошти тандурустї аст,аз ин
рў,бењтар медонем,ки ин љо гуфтори густурдатар биёварем,
ки њамаи онро дар бар гирад. Вале аз он љое, ки дўст надорем
аз њадафе, ки дар нигориши ин китоб доштаем, дур бимонем,
кўшуш мекунем ,дар њар бахш, сухани мо дар андозаи миёна
ва кўтоњ ва дур аз густурда ва газофагуї бошад. Аз ин рў,
чанд нуктаи решагии онро ёд мекунем. Сардардњои сахт ва
пайваста,пайомаде њамчун об овардани чашм ва бемории
кушод шудани анабия (интишор)-ро дар пай дорад. Чунончи
сардард идома ёбад ва сахттар шавад ва доруњо натавонанд
коре анљом дињанд, бењтар аст сурхраги гиљгоњиро ба оромї
аз ду љо боз кард.
Паришу тик задани бисёр ва мураттаб њўшдордињандаи
наздик гоњи падид омадани фалаљи нима сурат ё каждањонї
мебошад ва чунончи падид омаданаш эњсос шавад, бояд дар
ростои ба кор бурдани равонкунанњои нерўманд ва боло
овардани бемор гом бардошт ва бо сиркои норас истодагї
накунад, магар ин ки дар мастињо иштињои дурўѓин дошта
ва аз касоне, ки бадгуворанд, дида мешавад. Чунончи одамї
иштињои хўрдан пайдо кунад, маст набошад ва аз хўроки
нисфирўзї гоњ муддате тўл кашида бошад, пас дар ин њангом
бояд ба хўрдан рў оварад ва истодагарї накунад, зеро ин
тавр барояш бењтар мебошад.
Чунон њолате пеш ояд, ки бихоњад дар баробари хўрдан
истодагї кунад, то иштињои барангехташудаашро фурў
андозад. Шоиста аст шарбати гулоб ё сиканљабин ва ё оби
гарм бинўшад, ки тавонад хўрданро ба соати дигар
бияндозад ва бар сабаби таъсираш боло оварад ё
шикамравияш пайдо кунад ва ё иштињои ў дубора
барангехта шавад, баъд аз он ба хўрдан рў оварад.
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Хуб нест, ки шикамбаи ў андозаи аз хўрок пур гардида,
кашида дароз шавад ва бисёр сангин гардад ва бемор ба
нафастангї дучор ояд ва агар замоне он њолат пеш ояд,
бењтар мешавад, ки пеш аз поён рафтани хўрок онро боло
оварад ва агар чунин нашавад, бояд дар ваќтњои хоб
варзишро зиёд анљом дињад. Аз андозаи хўрок поён рафта, аз
шикам бикоњад ва аз андозаи хўроки фардояш низ кам кунад.
Боиста аст одамї аз хўрокњои дилхоњаш ба андозае, ки
њамеша ба он хў гирифтааст, бихўрад, магар он ки одати ў
нодуруст бошад ва дар ин сурат бењтар аст, ором-ором худро
аз ин одати бад дур созад. Камтарин бор хўрдан барои як
одами тандуруст дар як шабонарўз як бор аст ва бештарини
њолат он ду бор ва миёнашон се бор дар ду шабонарўз
мебошад. Хўрдани як бор барои касоне, ки лоѓаранд ва ду бор
барои тануманду шодоб зиёновар аст. Касе, ки пурљунбиш аст
ва хеле хаста мешавад ба хўроки бештар ва бо арзиши хўроке
болотар ниёз дорад. Бењтар аст одамї хўрокњоеро бихўрад, ки
созгори бештар бо ў дорад, чї басо хўроки паст барои гурўње
аз мардум созгортар ба эшон бошад.
Ниёзе нест њамонанди дигарон аз он парњез кунанд. Чи
басо бархе хўрокињо хубу вале созгор нест, барои касе, ки
ниёз аст, аз он дурї намояд. Хўрокињои созгоре, ки ба хост
наздиктар бошад, барои бадан созгортаранд, магар ин ки
бисёр бад бошад. Шоиста нест, ки ба хўрокињои паст хў
гирифта шавад, чунончи одат шуд, дар пайи хўрдани он ба
доруи равонкунандаи муносиби он рў оварад, то омехтагии
пасте, ки аз он хўрок падидомадаро берун ронад. Вале дар
њангоми хўрдани он бењтар аст бо њамроњаш чизе хўрда ва
чизе ошомида шавад, ки онро њамоњанг ва дуруст кунад,
њамон гунае, ки мо онро ба хости Худованд ёд хоњем кард.
ЧИЗЊОЕ, КИ САБАБИ НОГУВОР ВА
ТОБЕЪ ШУДАНИ (ХЎРОК) МЕШАВАД, ИНЊОЯНД:
Хўрдани хўрокињои гуногун бо якдигар ва ё хўрдани
хўроки сангинтар пеш аз хўроки нармтар ва ё гуногунии хўрок
ва пурхўрї ва ё ба дарозо кашидани замон аст ва ин бо гунањое
мебошад, ки фосилаи оѓози хўрдан ва фосилаи он бисёр бошад.
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Бояд хўрок дар зимистон гарм ва дар тобистон сард бошад.
Хўроки хеле гарме, ки аз рўйи оташ бардошташударо канор
гузошта, то ин ки андаке хунук шавад.
Њамчунин бояд хўроке, ки бо барф ва ях сардшударо низ
канор гузоранд ва баъд аз муддате бихўранд. Њамчунин
шоиста нест дар њавои хеле гарм ва ё дар њолати
барафрўхтагии бадан хўрок ва ошомидании бисёр сард
хўрда шавад. Чунончи ин гуна хўрдан имкон надошт,хўрдан
дар хонањои сард ва замонњое, ки баъд аз он истироњат ва
хоб аст, анљом пазирад.
ШИНОХТИ МЕВАЊОИ ТОЗА ВА ЧИГУНАГИИ
КОРБУРДИ ОНЊО
Мевањои тоза пеш аз хўрок бояд хўрда шаванд, магар ин
ки дуранг ва истодани хўрок дар ишкамба ба дарозо кашад
ва ё мева аз гунаи бандоварандаи шикам ва туршмаза
бошад, (яъне анору себ) бењтар аст дар хўрдани онњо
зиёдаравї нашавад, балки онро дар ростои дорую дармонї
ба кор бибаранд. Бояд барои постдошти тандурустї аз
мевањои тоза дурї ва дар он зиёдаравї накард. Чунончи дар
хўрдани онњо зиёдаравї шавад, бояд ба дунболи он бо
роњњои равонкунанда ва варзишро дар дастури кори
дармонї бигузоранд.Боиста аст, ки хўрдани меваи тоза дар
рўзе бошад, ки дар он хастагии бисёр бо илтињоб дошта
бошад. Дар чунин њолате хўрдани меваи тоза њамчунин
ангур, анљир, олу, тут ва зардолуи сардшуда бо об ва ях некў
аст. Ва баъд аз он каме ё андаке метавонад хўрок бихўрад.
Бењтар аст аз ногуворидан ва пурхўрї дурї љўяд. Чун
гоње сангини як хўрок сабаби сабукии хўроке шавад, ки баъд
аз он меояд. Агар ин пеш ояду чанд рўз паёпай рўй дињад,
бояд доруи равонкунандаи сабук барои аз миён бурдани
сангинї ва поксозии шикамба, рўда ва каналҳои љигар ба
кор барад, ки ҳамчунин хамиршудаи атрифили кўчак омехта
бо аёра ва тарбед донаҳои ба кор рафта, дар чошниҳо ва
донаҳои сабру мустакї ва љаворишан ва бењии равонкунанда
ва хурмої ва шаҳрёрї ва монанди онҳост.
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Бархе мардум хўрокиҳои сангин бештар хўшашон меояд,
ки онҳо табаҳкунандаи хўрокиҳои нарм ҳастанд. Онҳо бояд
хўрокиҳое бихўранд, ки ҳарчанд хушгувор набошад, вале
шикамбаро низ табоҳ накунад. Ва аз он сў, ҳар кас ба гунае
дар баробари ин ҳолат бошад, бояд хўрокеро ба кор бурд, ки
ба фоидаи ўст. Касе, ки дар тани ў бештар гунаи омехтагї
падид меояд, ки озордиҳандаи ў аст, боиста аст, хўроки
худро бештар з-он сўйи он омехтагии бад баргузинад, то аз
падид омадани он љилавгирї кунад.
ЧИГУНАГИИ ОШОМИДАНИҲО
Беҳтар аст ҳангоми хўрдан ва пас аз он об нўшида
шавад, магар ин ки бахши болои шикам сабук шуда бошад
ва ё барои фурў нишондани гўшае аз ташнагї бошад ва хеле
нанўшад, то шикам аз хўрок поён равад. Дар ин ҳангом
метавонад нўшад, беҳтар аст, ки об бисёр ях хўрда нашавад
ва дар сари суфра ба андаке аз оби сард басанда кунад. Касе,
ки тангии нафас дораду лоғар мебошад, мурооти ин
дастурро намояд, вале касе ки гўштолуд, пурхун ва бо пўсте
сурхранг ва пуриштҳо набояд аз нўшидани оби сард ҳарос
дошта бошад. Дуруст нест,ки оби сард ношто нўшида шавад,
магар ин ки шахс барафрўхтагии бисёр дошта ё маст бошад.
Бояд аз ошомидани оби сарди фаровон якбора баъд аз
наздикї ё обтанї ва ё варзиши сангине, ки одамиро ба нафас –
нафас задан вомедорад, дурї кард. Боиста он аст, ки онро
андак-андак, љуръа-љуръа бинўшад, то асари ташнагї ва ниёз
ба об аз миён биравад. Шабҳо дар пайи ташнагии дурўғине, ки
нишони он мастї аст, об нанўшад ва ё ба гунае хўи ҳамешагии
худ пеш аз хоб ба андозаи басандае об бинўшад, то ногузир ба
тунд, ки пудина дар об љўшида, суратро молиш дод. Бояд дар
канори он хўрокро бикоҳанд ва аз нўшидани шароб низ
бипарҳезанд. Такон додани нерўманд (нақз) ва молиши
фаровон ва даҳоншўя ва атса ва нармиш ба кор барад.
Париш ва тик задан дар бисёре аз љойҳои тан чунончи
дида шавад, ҳўшдордиҳандаи оғози ташаннуљ (гирифтагии
андомҳо) аст, ки агар чунин шавад, беҳтар аст, ба такон
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доданҳои нафзи фаровон ва молиши бисёр ва корбурди
дурусти дармонҳо ва хўрдани доруҳои гармизо рўй овард, ки
дар бахши он ёд кардем. Карахтї ҳўшдордиҳандаи фалаљи
ниматан аст, чунончи рўй диҳад, беҳтар аст, равише дуруст дар
баробари он баргузида шавад ва такон додани (нафз) ва
табдили омеза бо корбурди доруҳои номбурда дар бахши
фалаљ аст.
Сурхии рўйю чашм ва пайдо шудани рагҳо ва резиши
ашк аз он ва рўшноигурезї бо сардарди сахт
ҳўшдордиҳандаи сарсом (менинжет) аст ва беҳтар аст, ки раг
задан ва ба кор бурдан ва равонкарданиҳо ва ниҳодани
сирко ва равғани гули сурх бар сар ва равише дуруст ва
нармљўёна барои ҳамаи тан ба кор гирифта шавад. Ҳамвора
доштани бахтак ва саргиља ва афзоиши он нишондиҳандаи
оғози саръ аст, аз ин рў, шоиста аст, ки бетаваљљуҳї ба онҳо
нашавад, балки агар ин ду рўйдод пеш омад, ба дармони он
бар пояи ёдкардаи мо анљом гирад.
Андўҳи бисёр ва ҳамешагї бо ангезаи ношинохта,
равонпарешї ва ноумедї ба дунболи он, ҳўшдордиҳандаи
бемории молихулиёст, дармони он ба ҳамон гунаест, ки ёд
кардем. Агар касе пайваста гумон барад, пашшае дар
баробари чашмони ў парвоз мекунад ва ё бинед ҳамвора
рўшної љулуи ў меояд ва ё дар доманаи дидаш магас ё дуд
бубинад. Метавонад оғози об овардани чашм бошад,
пизишк бояд онро бишносад ва дармони онро пайгирї
кунад. Пайваста сармохўрдагї ва зуком нигаронии оғози
бемории сил ва тангии нафас ва бемориҳои шуш мебошад.
Беҳтар аст дармони он пайгирї шавад.
Арақ кардани бисёр ва ҳамешагї нишонгари
анбоштагии фаровони рагҳои тан аст, ки бояд ба раг задан
ва коҳиш хурдан рўй оварад. Агар арақ бадбў ва таб афзоиш
ёфта бошад, бояд ба равон кардани зардоб рўй оварад.
Њамвора доштани таппиши дил њўшдордињандаи марги
ногањонї аст,ки бояд ба раг задан рўй овард.
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Карахтї ва коњиши љунбиш њамроњ бо анбоштагї
нигаронии омадани сактаро дар бар дорад.Бояд ба раг задан
ва такондоди сар(нафз) ва атса ва дањоншўя рўй овард.
Сангинї дар бахши рости тан наздики дандаҳои пуштї ва
сак задан ва кашидагии андомҳо ҳўшдордиҳандаи беморї
дар љигар аст, дармони онро дар бахше, ки ёд кардем, бояд
пайгирї кард. Пехоли (саргин) камрангтар аз ранги ҳамеша
ҳўшдордиҳандаи бемории зардї аст.
Барафрўхтагии сурат ва омоси пилкҳо ва дасту по
ҳушдордиҳандаи бемории истисқо аст.Бадбўйии пехол
нишондиҳандаи гувориши норасо ва сангинї дар
рагҳост.Бадбўйї дар пешоб нишонгари рўй додани
гандидагї ва таб аст.
Хастагии сахт ва сустии ҳамроҳ бо фурў афтодани
иштиҳо ҳўшдордиҳандаи таб аст. Аз миён рафтани иштиҳо
ҳамроҳ бо дилошўбї ва бод кардани сурат ва дасту по
ҳўшдордиҳандаи қуланљ аст, ки бояд бо хобе дароз ва парҳез
аз хўрдан ва сипас дармон бо доруҳои ёдшудаи он пайгирии
дармон шавад. Сангинї ва кашидагї дар бахши поёни пушт
ва тиҳигоҳ бо дигаргунии ҳолати пешоб нисбат ба вазъияти
ҳамешагии он нишондиҳандаи оғози бемории гурда
мебошад, ки бояд пайгирї шавад.
Пешоби сўзишовар агар пайваста бошад, захмҳоеро дар
пешобдон ва нарина падид меоварад, дармон аз бахше, ки ёд
кардаем, бояд гирифта шавад. Пехоле, ки сўзонандаи
нишемангоҳ бошад ва дилпечаовар аст ба захми рўда (саҳљ)
меанљомад, пас бояд пайгирї гардад. Хориш дар нишемангоҳ
ҳўшдордиҳандаи бавосир ва ё нишони падид омадани он аст,
магар он ки нишонаи кирмҳои кўчак бошад. Думмалҳои
бисёр пешогаҳии падид омадани чирки бисёр дар тан аст.
Бисёрии тарк ва тўдаҳои нарми пўстї ҳўшдордиҳандаи
бемории хиёраки бузург (дабила) мебошад. Лакҳои сапеди
фаровон нигаронии песиро дар пай дорад. Сурхии бисёри рў
ва тағйири ранг ва тангии нафас ҳушдордиҳандаи љузом
мебошад.
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Ҳангоме ки дар ҳолате аз ҳолатҳои тандурустї, ки
љараёни табиии худро сайр мекунад, якбора дар он тағйире
рух диҳад,монанди афзоиш ё коҳиши иштиҳо, зиёдї ё камии
берун рондани пасмондаҳо, афзоиш ё коҳиши хоб ва ё
нигаронї ва ошуфтагї ва ё таровии ғайриодии арақи тан ва ё
мондан ва берун нарафтани хуне, ки ҳамеша мерафта, чун
хунрезии бавосир ва хуни хуни моҳона ва ё хунрезии давраї
ва хунрезии бинї ва ё падид омадани кундии зеҳнї ва кам
шудани биної ва ё пайдо шудани маззаи бегонае дар даҳон
ва ё аз чизе ки пеш аз ин лаззат намебурд, лаззат бибарад ва
з-он сўйи он ва ё афзоиши хости наздикї ва ё коҳиши он ва ё
доштанд, хобҳои бахтакдор (кобус) ва ё дигаргунии ранги
пўсти тан ва ҳисси ломиса аз он чи ҳамеша аст ва ё ҳаргуна
рухдоди нохушоянд, ки ҳамешагї набошад, пешогаҳии беморї
хоҳад буд ва шоиста аст, ки дар бораи ангезаи он андешид ва
дармони онро пайгирї кард.Чунончи нишонаҳои анбоштагї
дар тан намоён шавад, бояд ба раг задан ва коҳиши хўрок рў
овард. Агар афзун бар он нишонаҳои чирагии омехтагї (хилт)
ошкор шавад, бояд ба хўрдани доруҳои равонкунандае, ки
берункунандаи он омехтагї аст, даст зад.Чунончи касе ба
бемории давраї ва ё навбатии ошкоре дучор шуда бошад,
боястї аст, ки пеш аз оғози гоҳи давра ба раг задан ё тиҳї
кардан ва дигар дармонҳое, ки дар бахшҳои вижаи он дар ин
китоб ёд шуда, рў биовард.
РАВОНРАНЉУРЇ ВА РАВОНПАРЕШЇ
Ҳељ гуна шодї нест, ки равонро хушоянд наояд. Ва
афзояндаи нерў ва барангезонандаи сиришти одамї ва
кумаккунандаи он дар рафторҳои ў набошад ва ин барои
ҳама касоне, ки тандуруст ҳастанд, сўдманд аст, магар ононе,
ки мехоҳанд, гўшти танашон коҳиш ёбад, ки инон тандуруст
нестанд. З-он сў вижагиҳое, ки андўҳзо ҳастанд, барои
тандурустон зиёнборанд, магар барои касоне, ки ниёз ба
коҳиши вазн доранд.
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ХЎЙЊО
Хўйњо бояд дошта шаванд ва онњоро банданд, магар он
ки бисёр бад бошанд, агар инчунин буд, бояд андак андак аз
онхо рў баргардонда шавад. Аз гирифторї ба одат
бипарњезанд. Ниёз ба хўрдан ва ошомидан ва ё серї аз он ду
ва ё ба хобидан ва ё љунбидан, ё ба берун рондани пасмонда
ё ба наздикї бояд њамеша дар шахс бошад. Чунончи ин
устуворсозии хўйњо побарљо шуд, дар сурати ба њам хўрдани
онњо зиёни бисёр бузург пеш хоњад овард ва одамї бояд
худро барои бархўрди гармо ва сармо ва љунбиш ва хўрокие,
ки ногузир аз бархўрд бо онњост, тамрин ва хў кунад ва
њамчунин иваз кардани авќоти хоб ва бедорї ва рондани
пасмондањо ва мондагорие, ки гоње ки ногузир ба таѓйири
онњо мегардад, хўй намояд.
ЉИЛАВГИРЇ АЗ ХЎРОКЊОИ НОСОЗГОР
Агар ба хўрдани онњо хўй гирифта нашавад, аз бадии онњо
рањої меёбанд ва агар хўй гирифта шавад, бо равон кардан ва
бирун рондан омехтагї падид омада, аз он бояд дармони онро
пайгирї намуд. Њамчунин бо омехтани он бо чизи дигар ва ё
пеш ё пас аз он хўроки дигар хўрда шавад, аз одат шудан ба он
љилавгирї шавад. Бояд он хўйро ором-ором ва њамоњанг ва
дуруст кунад, то битавонад аз зиёни он бикоњад.
Касе, ки ширинї ўро гарм мекунад ё аз он озор мебинад,
бояд бар он сиканљабини турш ё сирко ё об бинўшад ва бар
он анори турш бихўрад.Бояд ба таври куллї њар хўроке,ки
туршмазза бошад ,бихўрад ва бо раг задан ва равон кардани
зардоб дар бемор, дармони ў пайгирї шавад. Касе ки
хўрокњои турш ба монанди сакбољ ва ќарис ва масус њар се
навъ, ош ё обкомаанд, ки аз гўшт ба њамроњии сирко ва
донањои гуногун сохта мешавад, барои ў зиёновар аст, бояд
бар он асал ва шароби кўњнаи ноб биошомад.
Касе, ки аз хўрокҳои чарбравѓанї озор мебинад, бар он
хўрокњои гас ва љамъкунанда ва талху шўр ва тунд монанди
адас, булут, марї (навъи обкома) ва шир ва комих (обкома)-и
шўр ва пиёз ва сир бихўрад. Агар касе аз инњо озор дида, одати
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худро бишканад ва бо хўрокињои пурравѓан ва чарб ва чизњои
намур ва нармкунанда бихўрад ва равѓани он биафзояд.
Касе, ки созгорї бо хўрокињои сангин, монанди њалим ва
мазира ва љуз онњо надорад, пеш ва пас аз он бояд об
бинўшад ва гуворишњои гуногунро бихўрад ва бар љунбиш ва
хасташудани худ бияфзояд ва доруњои њамчун камунї (зира)
ва фалофил ба кор барад. Чунончи ба он хў гирифта, бо
доруњои кам равонкунанда балѓами шикамро равон кунад.
Касе, ки хўрдани хўрокњои сангин ўро озор медињад ва ё
дар љигараш эњсоси сўзиш мекунад, бояд ба сиканљабини
пурдона ва реша рў оварад. Касе, ки дар хўрдани мевањои
тозаи ширин њамчун хурмои тоза ва мувз(банан) ва харбузаи
бисёр ширин ва анљир зиёдаравї кунад, бояд сиканљабин
биёшомад ва аз мевањои турш ва љамъкунанда ба љињати
дармон суд барад ва чунончи ба љињати дармон онњоро
нахўрда бошад, бояд асалоб бинўшад.
Агар барои ў бод оварда бошад аз «камунї» ва
«филофил» ё хамиршудаи «нормушк» ё шароби ноби кўњна
ва обдонањо ва монанди он истифода намояд. Дар мавриди
мевањои хушкшуда ва маѓзњо њар кадом гармозо бошанд, ба
он сиканљабини турш ва афшурда љўшонда, мевањои турш ва
ё хўрокњои туршмазза бихўрад. Ва агар бодовар ва
фурўнишонандаи иштињо ва ё кундкунандаи он хурд, каме
пас аз он асалоб бинўшад, сипас « камун» ва «филофилї» ва
мураббои занљабилро ба кор бибарад.
Оби сангин, агар дер фурўраванда бошад, бояд ба
њамроњи он шароб нўшида шавад. Касе, ки ба нўшидани оби
ях хў гирифта бошад, бояд араќ кардан дар гармобаро
пайваста анљом дињад ва њаракат ва љунбиши худро бисёр
кунад ва ба хўрдани доруњое, ки дар беморињои аъсоб ном
бурда шудаанд, рўй оварад.
ОН ЧИ ЗИЁНИ ШАРОБРО МЕКОЊАД
Агар шароб љигарро доѓ ва танро гарм кунад, бояд онро
бо чизњои дигар бештар биёмезем. Чун анори турш ва туршии
турунљ ва монанди он, яъне онро ба унвони маззаи шароб
бихўрем ва бо он ошомидании туршмазза чун оши ѓура ва
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оши сумок бихўрем.Чунончи шароб барангезандаи сардардї
падидоварандаи саргиљї шавад, бояд он обакитар кард ва
полоиш намуд ва бо чизњои дигар монанд ба љуз он омехт,
яъне љизњое, ки љамкунандагї дорад, ба унвони маззаи шароб
аз онњо истифода мешавад ва агар бар он хўрокии сабук, ки
дорои вижагии љамъкунандагї ва фурўнишонданї, њамчун
хўрокињои сард баргирифта шуда, аз оби ѓура ва монанди он
хўрда шавад. Он падидоварандаи нафх ва дарди шикам
мегардад, вале агар шароб нерўманд ва ноб ва дорои
омехтагии хеле кам бар он нўшида шавад, дигар набояд
хўрданї ва маззањои сангин пас аз он хўрда шавад.
ОН ЧИ МЕТАВОНАД ЉОЙГУЗИНИ ШАРОБИ
АНГУР (НАБИЗ) БОШАД
Шароб, шикамба ва љигарро гарм мекунад, бодшикан
аст ва хўрокро хуб мегуворад, пешобовар ва нармкунандаи
шикам аст, равонро шодмон ва хурсанд мекунад ва ба он
оромиш медињад. Ин вижагии шароб дар њељ нўшобаи
дигаре ба ин андоза ёфта намешавад ва љойгузине надорад.
Дар дигар гунањои љойгузиншуда ба љойи шароб ин
вижагињо ва коркардњо бо андозаи поёнтар дида мешавад.
Нўшобае, ки шикамбаро гарм кунад ва бодшикан аст ва
ба гувориши хўрок кумак мекунад ва хўроки гуворидаро ба
роњ меандозад: асал як ратл, об шаш ратл муддати дароз
мепазанд, кафи рўйи онро бар медоранд, то он ки ба
бастагии шарбати гулоб бирасад. Баъд ба андозаи њар ратли
ба даст омада, як дирам занљибил, фулфул, дорфулфул,
дорчин, мустаї ва ќаранфул бар он меафзоянд, сипас оби
онро мегиранд ва нарм мекўбанд ва дар порчаи каттонии
нозук мегузоранд ва дар шароби хуб варз медињанд ва сипас
онро рањо мекунанд ва ба њангоми ниёз ба кор мебаранд.
НЎШОБАЕ, КИ ШИКАМРО НАРМ МЕКУНАД
Анљири сафед бо об ба андозаи дањ баробари он
баргузида ва онњо ба гунае мепазанд ,то лањ шаванд ва сипас
як шаб канор мегузоранд, пас аз он оби онро мегиранд ба
андозаи ниме аз он асал меафзоянд, сипас мепазанд, то ба
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бастагии шароби гулоб дарояд, сипас аз рўйи оташ бар
медоранд. Бархе аз мардум дар њар ратл ду дирам широбаи
анљир мерезанд, то нармкунандагии шикамро бештар кунад
ва гурўње аз мардум ба љойи асал дар он понид (фонид)
мерезанд, ки гармии камтар ва нармкунандагї бештар дорад
ва барои сина ва шуш бењтар аст.
СУД ВА ЗИЁНИ БЕРУН РОНДАНИ ХУН
Дар хунрезї ва берун рафтани хун аз тан одамї ба
бемории омезаи бад ва беморгуна (суулмизољ) ва бемории
истисќо ва фурў афтодани иштињо дучор мешавад, ки
фарсудагии зудрас ва фурў афтодани нерў ва сустии
шикамба ва љигару дил ва ларзаву фалаљ ва сакта дар пай
дорад. Ба таври куллї њамаи нерўњои табииро суст ва
нотавон мекунад. Аз берун рафтани он (хун) дар сурате, ки
ниёз бошад, беморињои дигар њамчун думмалњо, њама гуна
омос ва курак ва таби фарогир (мутаббаќа), барсом (зот-улљанб), сарсом, обила, хун баромадан аз дањон, халти сина,
марги ногањонї, тоун ва сактаи хунї, ки ба њамроњаш сабзу
сиёњ шудани сурат аст, ханоќ ва љузом пайдо мешавад. Раг
задании љойњои осебдида дармоне шигарф ва бузург барои
нигоњдошти тандурустї ва бењбуди беморињо дар бар дорад.
Бештарин касоне, ки метавонанд ин дармонро ба хубї
бипазиранд: дорандагони тани тануманд бо рагњои намоён
ва муйи чењра гандумгун ва пўсти тани ба ранги сурх, шодоб,
гўштї ва бечарбианд, ки шомили љавонон ва миёнсолон
мебошад. Вале кўдакон ва пиронро набояд раг зад, магар
барои коре бисёр бузург.
Бештарин ниёзро дар хунгирї касоне доранд, ки дар
онњо љўш ва курак ва думмал ва табњо бештар рўй медињад
ва гурўње, ки ба хўрдани гўшт ва шаробу ширинї ху
гирифтаанд. Касоне, ки дар шикамба ва љигар сустї доранд
ва омодагии пазириши беморињои ношї аз сардиро доранд,
аз раг задан бояд парњезанд ва набояд љуз дар њангоме, ки
дучори хатари бузург њастанд, бадон рўй биёваранд. Барои
шинохти бештари раг задан, онро дар бахши худаш
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густурдатар бозгў кардем. Бегумон аз берун кашидани хуни
бисёр дар рўзњои хеле гарм ва ё хеле сард, бояд худдорї кард.
СУДУ ЗИЁНИ РАВОНКУНАДАЊО
ВА РАВИШИ КОРБУРДИ ОНЊО
Рўй овардан ба равонкунандањо дар нигоњдошти
тандурустї дармоне шигарф дорад. Ба василаи он, ин имкон
фароњам мешавад, то танро аз омехтагие, ки хўрокињои паст,
ки ба гунаи иштибоњ хўрда шуда ва ё аз канор гузошта
шудани парњези ѓизої падид омадаанд ва ё аз омехтагие, ки
вобаста ба тан, вале андозаи сохти он ноњамоњанг бударо ба
осонї аз тан берун кунанд.
Бењтар аст, њар кас доруи равонкунандаи муносиб барои
берун рондани омехтагињои озордињанда баргузинад ва ё ин ки
омехтагии мавриди назар ба далели нотавонї ва норасої дар
тан ба гунае сохти он афзоиш ёбад ва ё иштибоње дар равиши
хўрдани хўрок буда бошад, ангезаи сохти беш аз андозаи он
омехтагї фароњам мешавад, ки барои дармони он набояд аз
доруи муносиб ё берун рондани омехтагии он сўйи он
истифода кунад, зеро зиёни он бар ў бисёр сангин мешавад. Мо
њар кадом аз омехтагињоро, ки ба василаи доруњои
равонкунандае равон мешаванд, дар бахши худ ном бурдаем.
Ниёзмандтарин мардум ба равонкунадањо ононанд, ки
дорои андоми тануманд ва хеле фарбењ ва пуриштињоянд ва
пурхўрї (зирр) дар њамаи хўрокињо ва мевањо мекунанд ва низ
камљунбиш ва варзишанд.Шоиста аст, он даста, ки
шикамравиш оранд ва беруни рўй пехол бисёр аст ва ба тундї
ба сўйи захми рўдае (сањљ) бавижа бисёр сахт он кашида
мешавад, аз бекор будани онњо дурї варзанд.Зиёдаравї дар ба
кор бурдани ин доруњо, паёмаде љуз шикамравиши сахт ва дар
пайи он лоѓарї ва пажмурдагї бавижа дар касоне, ки тани
хушке доранд, рањоварде нахоњад дошт.
Бењтар аст, пеш аз нарм кардани шикам бо хўришњои
пурчарбї, доруи равонкунанда ба кор гирифта нашавад. Ду
рўз пеш аз пайгирии корбурди он (дору) бо обтанї кардан ва
бисёр рехтани оби гарм бар тан ва нишастан дар оби гарм ва
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нўшидани сиканљабин ин кор (нарм кардан) анљом пазирад. Аз
равонкунадањои бисёр нерўманд дар њангоми гармо ва сармои
бисёр аз кор бурдани он дурї намоянд. Бењтар аст, ки шахс дар
оѓози нарм шудани шикам бихоњад ва аз хўрдани њар гуна
хўрокї дурї варзад, то њангоме бо оруѓ задан маззае дар
дањони худ эњсос кунад ва њамчунин то аз равон шудан нишоне
набошад, аз њар гуна хўрдан парњезад. Њарчанд ки ин кор
сабаби суст шудани бемор мешавад, вале бояд то поён ёфтани
кори равон кардан дунбол шавад.
Чунончи равон шудан миёна бошад ,оши зербољи (аз
шакар ва бодом ва сирко) сабук каме хўрда шавад ва рўзи
равон шудан набояд сер бошад, чунончи хеле гурусна бошад,
хўроке, ки мехўрад, бояд оши сумоќї ё аноре ё ѓурае бошад
ва пеш аз он дар ваќти муносиб пудари (суфуф) донањои
гуногунро ба кор барад.
Шароб барои касе, ки пас аз доруи равонкунанда хеле
доѓ мешавад ва низ фарде, ки дар пайи равон кардани зардоб
ба василаи шарбати гулоб дармон шавад, хуб аст, албатта ба
шарти он ки дар зимни он хеле шикамравиш пайдо накунад ва
чунон ки шикамравиши бемор пайваста шуд, ў бояд афшураи
љўшонадаи себ ва ба сода ё афшураи љўшонадаи анор ва
монанди он бихўрад,ки барои бемор бисёр сўдманд аст.
Аз нўшидани шарбати гулоб ва сиканљабин ва асалоб
парњезад. Касе, ки доруи равонкунанда бар ў таъсири фаровон
карда,бояд аз обтанї дурї намояд ва ин дар сурате аст, ки
обтанї ўро хеле гарм накунад ва агар њадаф берун рондани
балѓам ва талхоб бошад, чунончи равон шудан дар ў хеле сахт
шуда бошад, обро ба љойи шароб бояд бинўшад, чї дар љойе,
ки шикамравиш бисёр бошад, ин дармон сўдманд аст.
Агар равон шудан хеле набошад, мариз наметавонад
шароб биошомад ва шаробро бо асалоб бояд таѓйир дињад.
Чунончи коркарди равонкунанда дар ў аз андозаи дилхоњ
бештар шавад, беморро ба гармоба баранд, агар аз равонии
шикам љилавгирї шуд, чи бењтар вагарна ба ў пудари донаи
анор бидињед, агар боз њам басанда набошад, ба ў ин
пударро бидињед.
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ПУДАРЊОИ БАНДОВАРАНДАИ ШИКАМ
Нони хушки шомї сад дирам ва кундур ва гули арманї
ва самѓи ва балути харнуб ва донаи кишмиш ва донаи анор,
њамаро ба монанди сурма хуб бикўбед ва аз њар кадом дањ
дирам бардоранд, бо тухми банги сапед панљ дирам
биёмезанд ва се бор онро ба сурати пудари (ордшуда)
бихўранд ва агар басанда нашуд, ба бемор ќурси гулнор ва
монанди он ки дар бахши шикамравиш гуфта шуд,
бидињанд, чунончи бемор суст шуда ва нерўи ў фурў афтод
(истисќот) ва аз њўш рафт, дармони ў дар бахши
шикамравиши хунї ва истифроѓи ин китоб омадааст.
Корбурди боло овардани (ќай) ва судмандии он
Чунон чи боло овардан ба гунае миёна ба кор равад ё
шикамбаро пок ва гуворишро неку ва танро шодоб мекунад.
Сарро сабук ва биноиро дурахшон менамояд. Агар
зиёдаравї шавад танро назор (лоѓар) сохта ва ба љигар ва
сина ва шуш ва шикамба ва чашм осеб мерасонад ва чи басо
рагњоро бишикофад ва пора кунад ва хунрезиро барангезад.
Касе ки дар шикамбаи ў балѓам фаровон гирд ояд ва
нишонањои онро ёд кардем барои посдошти тандурустї ниёз
ба боло овардан дорад.
Ин гурўњ њар моњ як ё ду бор пас аз анбоштагї (имтилоъ
- пур) бояд боло биёваранд, чун боло овардан бидуни
анбоштагї, душвор анљом мегирад ва нохушоянд низ
мебошад магар ба сахтї ва талоши бисёр сурат мепазирад,
ки њолати хубе нахоњад буд. Агар боло овардан бисёр ва
њамешагї бошад, шикамбаро табоњ ва нерўро фурў
меандозад. Шоиста аст њангоми боло овардан чашмњоро ба
навор ва дасторе бибанданд, то тињисозї поён пазиранд,
сипас чењраро бо оби сард шустушў дињанд ва бо асалоб ё
сиканљабин дањоншўї намояд ё касоне ки гардани дароз ва
гулуе берунзада ва синаи танг ва тињї аз гўшт доранд, бояд
аз боло овардан бипарњезанд.
Суд ва зиёни наздикї кардан ва равиши дурусти он
Наздикї, тани анбошта (имтилоъ) – ро сабук ва равонро
хурсанд ва хушнуд мекунад ва ба сар зиндагии одамї
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меафзояд. Оташи ишќи дилдодагонро фурў менишонад,
њарчанд наздикї кардани ошиќона набошад боз њам сар ва
њавосро сабук мекунад. Ба таври куллї танро аз бисёрии
анбоштагї, ба тундї нањй месозад. Шоистааст ёдоварї
кунам, касоне, ки дар наздикї кардан зиёдаравї мекунанд,
ба тундї нерў ва шањвати эшон фурў меафтад ва чашмони
эшон гуд мешавад ва гурўње, ки тани хушк доранд аз он ба
монанди як душман битарсанд, чи дар сурати зиёдаравї дар
он ба лоѓар шудан мерасанд. Бояд касоне, ки тоза бењбуд
ёфтаанд ва беморон ва нотавонон назорњо (лоѓар) ва њар
касе, ки перомуни шикам ва тињигоњи камгўшт ва лоѓар аст
ва бемории аъсоби заъиф доранд, аз он дурї кунанд.
Пайваста ва бисёр наздикї кардан зиёни сахт ба пойњо ва
чашм мерасонад ва нерўро фурў меандозад ва танро
мефарсояд ва ба тундї вайро ба фарсудагї мекашонад ин
зиёнњо дар афроди чоќ ва гўштолу, пархун бо рагњои кушод
ва ранги пусти сурх пурму камтар дида мешавад. Барои
дорандагони тан з-он сўи эшон, зиёни бисёр мерасонад.
Шоиста нест наздикї дар њолати гуруснагї ё огандагии
шикамба аз хўрок ва шароб ва дар гармоба ва дар пайи боло
овардан ва ё шикамравиш ё раг задан бошад. Чунончи касе
дар он зиёдаравї кард бояд аз хаста шудан ва берун рондани
хун ва араќ кардан дар гармоба бикоњад ва ба хўрокињои
афзояндаи оби мардона ва нўшобаи бисёр ширин рўй
биёоварад ва бар хоб ва корбурди хушбукунандањо биафзояд.
Суд ва зиёни обтанї ва равиши корбурди он
Гармоба (обтанї) метавонад танро нумувар ё хушк
намояд. Барои тани касоне, ки низор ва хушк ва хушкида аст
ва ниёз ба нумувар кардан дорад, судманд мебошад. Ин
гурўњ бењтар аст, ки араќ накунанд, балки дар љои миёна
(мўътадил) ќарор гиранд ва оби гарми фаровон бирезанд, то
бухори перомуни худро афзоиш дињанд. Яъне он андоза оби
гарм, рўи тани худ бирезанд, то ки тани эшон (аз гармо) бод
кунад ва каме дучори тангии нафас шаванд, ки дар ин
њангом дигар аз ба кор бурдани оби гарм худдорї намоянд.
Сипас, як бор ва дар муддати кўтоњ дар оби сард фурўраванд
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ва пас аз он танро равѓанмолї кунанд, вале он кас, ки хушкї
ва сабук шудани танро мехоњад, бояд таъриќ ва молиш
додани танро бо орди боќолї ва нахуд ё бура ё ашнон (гиёњ)
бештар анљом дињад ва пас аз он муддати дароз хўрок
нахурад. Молиши тан бояд ба гунае бошад, ки њангоми
молиши тан бо равѓани бунафша, равѓане аз он бичакад.
Аз судмандињои обтанї (гармоба гирифтан) њамвора
танро тоза ва сурохињои пустро боз мекунад чиркњои
мондаро аз онњо пок месозад ва анбоштагиро сабук ва
бодњоро фурў менишонад, хобовар ва оромкунандаи дардњо
ва шал ва обакикунандаи омехтагињо мебошад, аз
шикамравиш љилавгирї мекунад хастагиро дур месозад ва
танро барои хўрок омода менамояд.
Аз дигар зиёнњои он нерўро фурў меандозад, дилро доѓ
мекунад, чи басо ба бењушї биянљомад, боло оварданро бар
меангезонад, роње барои резиши тунд мавод мегузорад. Аз
ин рў бењтар аст касе, ки таб ё захми чирке ё нигаронї ё
сустї ва гирифтагии сахт моњича ё омос дорад, аз он
(обтанї) бипарњезад ва аз обтанї дар њолати серї дурї
кунад, магар он ки бихоњад фарбењ шавад. Касе, ки пас аз
сайре ногузир ба обтанї мебошад, бояд чанд рўзе
сиканљабин биошомад ва аз хўрокињои сангин бипарњезад ва
равиши нармљуёна дунбол кунад.
Рехти дурусти як тани тандуруст
Мо тани бисёр шодоб ва фарбењ ва ё бисёр лоѓарро
санояш намекунем чун бисёртар ва тозагии тани беморињои
бисёрро ба сўи он сарозер мекунад. Намунаи он: сахтии
танаффус, марги ногањонї, поргии рагњо, фатќ ва сахтї дар
љунбиш ва кам шудани тавони наздикї кардан мебошад.
тани лоѓар омодагї гирифтан бемории сил ва таби лозим (دق
- даќќ) ва оѓози фурў афтодани нерў дар беморињо ва зуд
осеб дидан аз гармо ва сармои бисёр дорад. Мо тани хуши
гўштиро, ки андаке ба шодобї наздик аст меситоем, чун ин
тан омодагии пазириши беморињоро надорад.
191
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Мисвок задан
Чунончи мисвок ба гунаи њамоњангї зада шавад
дандонњоро дурахшон ва нерўманд месозад ва ласаро (гўшти
дандон) нерў мебахшад ва ба андозааш меафзояд, аз
пусидагии (дандон) љилавгирї ва куммак ба хушбўии дањон
мекунад. Андаке сар ва дањон ва дањонаи шикамбаро сабук
месозад, бењтар аст бо чуб (вижа мисвок), ки дар он сахтї ва
талхї вижањое аст, мисвок зада шавад. зиёдаравї дар
мисвокзадан дурахшонии дандонњоро мезудояд, пас љирмњо
ба тундї ба сўи дандонњо рафта, онњоро љунбон ва нозук
карда ва лассаро суст ва кўтоњ мекунад.
Бењдошти дандонњо
Бењтар аст аз шикастани чизњои сахт ва бисёрљўйидани
хўрокињои суфта, часпнок, кушдормонанд хурмо ва нотиф
(навъи њалво) ва монанди он худдорї кунад, аз бисёр боло
овардан бипарњезад, ки дандонро табоњ месозад. Ва таваљљуњ
ба шустан ва поксозии онњо њангоми пеш боло овардан, ё
хурдани хўрокињои часпанда ба вижа шир ва сиканљабин ё
асалоб дошта бошад. Ва синун (маводи шустушўдињандаи
дандонњо) ва мисвокро ба гунае њамоњанг ва миёна ба кор
барад ва аз чизњои кунд ва карахткунандаи дандонњо
монанди ях ва об ях бавижа пас аз хўроки гарм дурї кунад.
Гузораи шустўшўдињандае, ки бењдошти дандонњоро
нигоњ медоранд
Сўхтаи шохи гавазн, сухтаи устухон ва газмозак ва саъд
ва гули сурх ва сунбули тайиб ба як андоза ва як чањоруми
бахши намаки андаронї, кўбида ва бо он шустушў дода, ки
барои нигоњдошти дандонњо бисёр хуб мебошад.
Бењдошти чашм ва равиши поксозии он
Аз офтоби тобистонї ва ѓубор ва дуд ва аз пайваста
нигоњкардан ба рангњои дурахшон ва нигоњи тўлонї ба як
чизи монанди бањтзадагон (сароб) ва таваљљуњи беш аз андоза
ба хат ва наќш ва нигоррез ва бисёрии гирењ ва хоби тўлонї
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бар пушти (тоќбоз) ва дар баробари боди сард замони дароз
будан ва хўрдани хўрокињои бисёр хушккунанда, монанди
адас ва шўрињо ва наздикии бисёр бипарњезад. Њамчунин аз
њамвора мастї ва нўшиданињо ва хўрокињои сангин ва
часпанда ва тунд, монанди пиёз ва хардал ва сир ва тара тезак
(љарљир), ки барои чашм зиёновар њастанд, дурї кунанд.
Пурхурии хўрокињое, ки сардардзо њастанд, ба монанди
хурмо, тара, шанбалид ва њиндќуќо ва ба вижа бодруљ. Агар
пурхурї шавад, ин зиёдаравї чашмро нобино мекунад.
Њамчунин калим, (карам) ва адас ва бисёр хобидан ё
бедории бисёр зиёноваранд. Дар бархе маворид ба кор
бурдани сурмањое, ки ашковаранд, барои тандурустии чашм
лозиманд ва аз фурў рафтани чизњои ба даруни онњоро
љилавгирї кунад.
Њазазро (гиёњ) бо об биёмезанд ва моње се бор дар чашм
бичаконед, ки аз фурў рафтани чизњои ба даруни чашм
љилавгирї мекунад. Аз корњое, ки чашмро дурахшон
мекунад, яке он ки дар оби зулол фурў рафта муддати дароз
чашмони худро бикушояд, ки сабаби соф ва нерўманд
шудани он мегардад. Пайгирии хондани китобњои бо хати
дурушт аз як сў ва аз суи дигар талош дар ростои берун
овардани нукоти зер аз китобњое, ки бо хати рез нигошта
шуда ва дорои наќш ва нигорњое мебошад, ангезаи њарчи
нерўмандтар кардани чашм мешавад.
Он чи ки тандурустии чашмро нигоњ медорад ва
дурахшон мекунад, тутиёи парварда дар оби марзангўшт аст.
Он чї дурахшонкунандаи он аст молидани оби розиёнаи
тоза ё оби анори сардшуда мебошад. гузораи он чунин аст:
Гузораи афшураи анор
Афшураи анори ширин ва бисёр турш бояд људогона
гирифта ва дар ду шуша, ки сарашон баста аст гузошта ва аз
оѓози моњи њузайрон (моњи шашуми милодї - июн) то охири
моњи об (моњи њаштуми мелодї - август) дар баробари офтоб
мегузоранд ва њар моњ ќисмате аз танишини он људо
мешавад, маводи њар ду шушаро бо њам дар як љо кунанд ва
ба андозаи њар ратли он сабр (алоэ) ва фулфул ва дорфилфї
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ва навшодир аз њар кадом ду дирам, ки кўбида шуда дар он
резанд ва сипас онро канор гузошта. Њар чи куњнатар шавад
бењтар хоњад буд ва агар дар он майлањое фурў карда ва бадин васила чанд ќатра аз он дар чашм чаконанд, ин дору
барои дурахшиши чашм шигифтовар аст. Гузораи сурма, ки
бењдошти чашмро нигоњ медорад ва аз зуд ба зуд сармо
хурдан низ љилавгирї мекунад:
Санги сурма (асмад)-ро дар њоване чандин бор шуста,
баъди як њафта бо оби борон онро бисоед ва њамин корро бо
тутиё низ метавон анљом дод. Сипас, аз ин сурма бист дирам,
ва аз тутиё ва аќлимиёи шуста (хисонда тар карда) њар кадом
дувоздањ дирам, ва аз марќашушои шуста њашт дирам, ва
луълуъи кўчак, ки ба сад њар кадом ду дирам ва созаљи њиндї
ва заъфарон њар кадом як дирам ва кофур се дирам ва мушк
як донагї баргиред. Нахуст сангњоро нарм бикубед, сипас
оби боронро руи он бирезед ва се рўз онро канор бигзоред.
Дубора њамагиро хуб бисоед ва нарм кунед. Акнун дорўи
бадастомадаро нимрўз ва шомгоњ рўи пилкњо бимолед, ки
бисёр судманд хоњад буд.
Боидани шунавої
Шоиста аст, ки таваљљўње ба поксозии љирмњои даруни
гўш ба гунае, ки дар бахши он ёд кардем, дошта бошад ва аз
хўрокињои сифт, часбнок дурї кунад ва њар њафта дар гўш
ќатрае аз равѓани бодоми талх бичаконанд. Њамчунин
намондани дарозмуддат дар баробари боди сард, ва
љилавгирї аз фурў рафтани чизе дар он ва ё берун омадани
курк ва љўшї аз он ангезае мешавад, то гўш аз дард
гирифтан дур бимонад.Барои тандурустии гўш миќдоре
шиёфи момисоро дар сирко об кунед ва чун пиромуни гўш
љўшї дарбиёяд, бо эњсоси дарди нахустини он, ки њамвора
њамроњ бо илтињоби сару чењра мебошад, дар гўш ќатрае аз
он бичаконед ва барои касоне, ки њамвора омадагии
пазириш ва гирифтор шудан ба сармохўрдагї ва зуком
доранд, њафтае як бор дар њолати тандурустї он чаконда
шавад ва аз ногуворидани хўрок ва пурхурї ва хуфтан бо
анбоштагї (имтилоъ) шикам парњез кунед.
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Пешгирї аз беморињои шикамбаї
Шоиста аст аз шањрњои тоъунзада ва мурдагон
бигрезанд. Агар хона ё подгоне ва урдугоње бошад, бояд
онро бар фарози баландї ва болои вазиши бод бисозанд.
Дар беморињои љаззом ва гол ва таби вабої ва сил ва ниќрис
чунончи бо дорандагони онњо дар масири бод ва ё хонањои
танг њамнишин бошед, ба ин беморињо гирифтор мешавед.
Гоње рамад ё омоси ќарния бо нигоњ кардан ба дигарон
сироят мекунад ва захмњои чиркин низ сирояткунандаанд. Ба
таври куллї њар беморї, ки дорои бўи бад ва њамроњи бод
бошад, бояд аз дорандаи он дурї кард ва ё дар болои боди
он ќарор гирифт.
Бемории вабо ва чигуна дур мондан аз он
Вабо дар поёни тобистон ва поёни пойиз рух медињад.
Чунончи тобистоне пурборон бошад ва шабу рўз он
пайваста абрї бо вазиши бодњои љануби ѓуборолуд ва њавои
истодаи шарљї дошта бошанд, бояд аз хўрдани гўшт ва
шароб ва ширинї ва мевањои ширини тоза ва обтанї ва
шустушў бо оби гарм парњез кунанд. Дар бакор бурдани
сирко ва њар ончи бо он парварда мешавад ва афшурдаи
љўшондаи мевањои турш, чун ѓурра ва ривос ва анор ва себ
ва сумоќ ва турунљи турш ва шарбати сиканљубини турш
пурхурї кунанд. Чунончи ногузир аз хўрдани гўшт шаванд,
гўшти дуррољ, чўљаи паррандагон, гўшти бузѓола ва гўсола,
ки дар сирко парварда ё бо оби ѓурра ва сумоќ чун ќарис, ва
њулом ва масус ва монанди онњо бихўранд.
Агар дар тани эшон камтарин љунбиши хунї дида
шавад, дар њамон љо онро берун оваранд ва нигоњ надоранд.
Ва дар љоњои сарде, ки дарњо ва панљарањояш ба сўи шимол
боз мешавад, бинишинанд, ки бо ин кор метавонанд аз њавои
беморињои обила ва њасба ва тоъун ва захмњои чиркин ва
таби фарогир (мутабаќа) дур шаванд. Бояд кўдакон ва
нављавонон ва касоне, ки тани шодоб ва ранги сурх доранд
дар чунин њавое беш аз дигарон пойид.
Агар дар поёни тобистоне, ки гармои сахт дошта, пойизе
хушк ва пурѓубор дошта бошанд, ки бо деркарди боридани
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борон ва сармои сахт њамроњ бошанд, бењтар аст эшон
хонањо ва нишастгоњњои худро сард кунанд ва бо хис
кардани илофи катонї ва обпошї фазоро намвар ва намнок
намоянд ва бояд худро вогузошта ва озод ва рањо кунанд, ва
аз хаста шудан ва наздикї кардан дурї намоянд. Бо оби сард
обтанї кунанд ва оби ях бинўшанд. Њангоми нањор
талќонро њамроњ бо шакар ва оби сардшадуе бо ях ба кор
баранд ва аз хўрокињои гармозо ва шароб, ба љуз бо оби
сарди фаровон, дурї намоянд. Дар хурдани хиёрчанбар ва
хиёр ва каду ва фарфин (хурфа) ва љуз он аз хўрокињои
сардизо зиёдаравї кунанд, ва аз тобиши хуршед ва рўзадорї
ва аз истодагї бар гуруснагї ва ташнагї бипарњезанд, ва
худро ба хоби рўзона дар љои сард водор намоянд, ва
хўрокињоеро, ки пеш аз ин ном бурдем, бихўранд, ва агар
њаррўза оби љав биёшоманд, барои эшон, бавижа барои
дорандагони омезаи гарми хушки онњо, ки ниёзмандтарин
мардум ба чунин дармоне њастанд ва бо он метавонанд аз
табњои сузандаи сахт рањої ёбанд, сўдманд хоњад буд.
Агар курк ва бемории зардї афзоиш ёфт ва вазиши бод
низ буд, дар ин њангом дар паси њамаи инњо мардум ва
љондорони бешуморе бемор мешаванд ва ба дунболи он
њангоми шабњо партавњое намоён мегардад, ки њар кас ба ин
беморї дучор шавад, базудї бо марг рў ба рў мешавад. Ин
беморї тангии нафас меоварад, дањонро бадбў мекунад ва
бемор дучори афсурдагї мешавад ва дар даруни худ андўњ ва
нигаронї ва барафрухтагии сахт ва ташнагї ва низ сармо
дар пиромуни худ эњсос менамояд ва боло меоварад, ва
пасмондањои палид дар пехоли эшон баљо гузошта мешавад.
Шоиста аст, ки аз мевањо ва сабзињои рўида дар он њангом
ва нўшидани обњои рўи замин дурї кунад, хонанишин шавад
ва аз њавои сард бигрезад ва ба обпошии рўзонаи хона ба
василаи оби омехта бо сирко бипардозад. Чуночи њавои
гандида ва бадбў бошад, бояд сандал ва кофур бухур дињад
ва гулоб бипошад, бар дари хона пўшуше, ки бо гулоб хис
шуда овезон кунад ва хўрокињоро аз сирко ва адас ва сумоќ
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ва ќарис ва њулом ва ѓўра баргузинад, об ва сирко бинўшад
ва аз шароб дурї кунад.
Дар чунин рўзњое хўрдани рўзонаи як ќурс кофур ва оби
ях ва обтанї бо оби сард барои ў судманд аст. Яке аз
фарзонагони пизишкии кўњан ёд карда, ки ду бахш субр ва
як бахш заъфарон ва марро омехта, дар њангоми «вабо»
рўзона дувоздањ ќирот бо як ваќйа шароби омехта, ба ў суде
фаровон мерасонад. Ў касеро надида, ки ин доруро њангоми
«вабо» бихўрад ва тандуруст нашавад. Љолинус мегўяд: «Дар
чунин њангоме агар нўшобае аз гили арманї ва сирко ва об
нўшида шавад, судманд аст». Њамчунин подзањри зањри
морњо (тарёќ ал-афоъї) бисёр хуб аст ва аз бухурњои судовар
барои њавои гандида (бад) бухури ќист, кундар, миъа, уд,
сандал, мушк, кофур ва марр мебошад. Чи басо ханоќ дар
бањори бархе солњо фаровон мешавад, ки сахт кушанда аст.
Бењтар аст, дар чунин њангоме иќдом ба раг задан ва хунгирї
аз соќи по ва нарм кардани шикам рўй овард, ва њар рўзу
шаб бо гулобе, ки сумоќ дар он хисонда ва бо афшураи
љўшондаи тўт ва гирду дањоншўя кунад.
Гоње дар зимистон аз ин гуна беморињо, ба монанди
сакта ва фалаљ ва љуз он падид меояд, ки бењтар аст дар
чунин солњое дар паи анљоми такон доданњои сахт (нафз) ва
дањоншўя кардан ва атса бошад, ки дар бахши вижа њар
кадом ёд шуда аст. Ва низ танро бо рўѓанњои ёдшуда дар љои
худ рўѓанмолї кунад ва хўрокро кам кунад ва нарм
баргузинад.
Посдории тан дар чањор фасл
Бањор
Бењтар аст дар бањор пеш аз хеле гарм шудани њаво бар
раг задан, хунгирї аз тан ва ба кор бурдани равонкунандањо
рўй оваранд. Шароб ва хўрдани гўшт ва шириниро бикоњанд,
бавижа касоне, ки бо беморињои анбоштагї (имтилоъ)
њамвора њамроњ мебошанд. Хўрокињои нарм ва сардиро ба
кор баранд, ки дар тобистон корбурди вижае дорад.
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Тобистон
Бо фаро расидани тобистон бояд љунбиш ва хаста шудан
ва дар баробари хуршед монданро бикоњад, хўрокињои
гарму сангинро канор гузорад, шикамбаро аз хўрок анбошта
накунад, балки хўрданро ба чанд бор бахш намояд. Оби сард
бинўшад ва бо он шустушў кунад. Талќон бо шакари обшуда
ва бо оби ях њар нимрўз биошомад ва њамчунин сиканљабин
ва шарбати гулоб ва афшураи љўшондаи мевањои турш ба
кор барад. Туршињо ва харбуза баргирифта аз чизњои турш,
чун ѓура ва сумоќ бихурад ва аз ширинї ва чарбї ва тундї ва
шўрї парњез кунад. Танњо ба туршї ва чизњои бемазза
басанда кунад. Бар омехтагии шароб биафзояд ва аз шароби
кўњна ва ноб дурї кунад.
Пойиз
Бо фаро расидани пойиз бояд то онљо, ки битавонад,
андозаи хўрдани мевањо бикоњад, ва њамчунин замони
мондан баробари нури хуршед дар њангоми нимрўзро кам
кунад ва аз напўшондани сар дар шаб ва бомдодон ба љињати
сармо бипарњезад. Аз ошомидани оби сард ва шустушў бо он
ва хаста шудан ва наздикї кардан дурї намояд. Бо оби
виларм обтанї кунад. Аз хобидан дар љое, ки эњсоси ларзиш
дар тан биафтад ва ё пас аз пур будани шикамба аз хўрок ва
обтанї бо оби сард, ки танро ба ларзиш дароварад, худдорї
намояд.
Дар чунин њангоме ба боло овардан набояд рўй оваранд,
чун ба тундї табовар хоњад буд. Бар гуруснагї ва ташнагї
бурдборї нанамоянд ва якбора шикамбаро аз хўрок ва об
пур накунанд. Шароб бо омехтагии бисёр ва ба андозае, ки
равон эњсоси роњатї кунад, биошоманд. Шикамбаро ба каш
омадан ва сангин шудан во надоранд, ва танро озод ва рањо
гузоранд. Улгуи барномаии њар фард бояд бештар бар пояи
анљом ва ба кор бурдани улгуи тобистонї бошад. То он ки
борон биборад, бо боридани борон бештари зиёнњои пойиз
аз миён меравад.
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Гоње поиз пас аз тобистони дароз меояд, ки бояд мардум
худро бештар бипоянд. Бояд гароиш ба фурўнишондани
омехтагї ва њамоњанг сохтани он бештар аз гароиш ба тињї
кардан бо равонкунандањо ва раг задан бошад. Чунончи
камтарин нишонаи беморї дида шавад, бояд бедаранг пеш
аз кўҳна шудани беморї ба дармони он рўй оваранд. Зеро
бемориҳои ин фасл сахту бадхайиманд. Ҳадафи дармонї дар
ин фасл бояд дар ростои намнок кардани тан бошад, зеро
дар ин фасл одамї ба намнокии тан ниёзи бештаре дорад, то
дар тобистон.
Бадии омеза дар ин фасл ба гунае аст, ки ҳаргуна иқдом
иштибоҳ ва кўтоҳї дар дармони таб пазируфтї нахоҳад буд.
Зимистон
Дар ин фасл иштибоҳ дар барномарезї ва зиёдаравї дар
хўрдани хўрокиҳои сангину гўшт пазируфтанї мебошад.
Ҳамвора ин фасл нигоҳбони тандурустии тан аст, беморї
дар он наметавонад ба касе наздик шавад, магар дар асари
як иштибоҳи бузург. Бояд аз зиёдаравї дар ба кор бурдани
равонкунандаҳо бипарҳезанд, чунончи таб барангехта шавад
ба дармони он бо равонкунандаи вижаи ҳар беморї рўй
биёваранд. Ин гуна табҳо бештар аз гунаи анбоштагї
(имтилоъ) мебошанд. Чунончи дар оғоз тиҳї нашованд
густурдаву нирўманд мешаванд.
Касе, ки омезаи сард дорад, метавонад хўрокиҳои гарм ба
монанди сиру пиёз ва чошниҳоро ба кор барад. Касе љавон аст
ва омезаи гарм дорад, дуруст он аст ин гуна хўрокиҳоро коҳиш
диҳад. Зеро агар барояш беморизо набошад судманд низ
нахоҳад буд. Чунончи дар замистон бо бемории сахте рўбарў
нашавед дар оғози баҳор ё поёни он бояд ба раг задан ва ба кор
бурдани равонкунандаҳо рўй биёваред. Беҳтар аст барои
афзоиш омехтагиҳо ва барои касоне, ки дар хўрдану ошомидан
зиёдарвї мекунанд, ин кор анљом гирад. Касе, ки мехоҳад дар
хўрдану ошомидан зиёдаравї кунад бояд ба раг задан
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мубодарат намояд. Касе, ки ҳамвора хўрокиҳои сангину бад
мехурад ниёз нест ҳамеша аз равонкунандаҳо суд бубарад.
Равиши нигаҳдории хонуми бордор ва рўйёни ў
Занони бордор аз хўрокиҳои тунду талх чун кабар, тармус,
зайтуни норас ва љуз он ва ҳар чї пешобовар ва резишдиҳандаи
хуни моҳона чун: нахўд, лубиё, ба вижа судоб парҳез кунанд. Аз
паридан ё заминхўрдан, ё зарбдидагї, ба вижа дар даврони
нахуст ва поёни бордорї ва аз наздикї кардан, ки омил
таъсиргузор дар афтодани рўйён аст, дурї намоянд.
Бояд хўрокиҳои бисёр нарм, сабук ва љойгузинкунанда,
омехтагии хубу оромкунандаи дилошўбиву нерўбахши
даҳонаи шикамба, ба монанди гўшти мурғ, дуррољ, бузғола
ба кор бурд ва бояд нўшобаи сабзиҳои хушбўйро андаке
бинўшад. Афшураи љушондаи меваҳои турушу бандоварнда
ҳамроҳ бо қурси уд ношто бихўрд, то ҳолати «виёр» ва
дилошўбиро дар ў ором кунад. Бояд љунбишу варзишро ба
андозаи миёна анљом диҳад. Аз мондани тўлонї дар гармоба
бипарҳезад. Бояд ба тафреҳ ва хобу хушбў кардани худ
бифзояд. Бояд хўрокро сабуку андозаи онро дар навбатҳои
бисёр бахш кунад ва якбора шикамбаро наёбонад ва
чунончи иштиҳои ў фурў нишинанд ба ў андаке чизҳои тунд,
чун пиёзу хардал ва онҳое, ки иштиҳоро бедор ва боз
мекунад, ба ў бидиҳанд, бояд кундар ва мастико ба људу
биҳи ва анору туранљ бихўрад. Аз хўрокиҳои паст, созандаи
омехтагиҳои фаровон бипарҳезад. Бо ин равиш метавонад аз
бемориҳои давраи бордорї раҳо шавад. Чунончи бемор шуд,
бояд бо нозукбинии бисёру бо таваљљўҳ ба мондагории
рўйён ба хунгирї ва ба кор бурдани равонкунандаҳо рўй
овард.
Осонзої ва расидагї ба зону:
Агар ҳангом зоиш наздик шуд, хуб аст, ки бордор рўзе як
соат ба гармоба рафта ва даруни обзан бинишинад ва
шикаму пушти худро равғанмолї кунад ва аз хўрокиҳои
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гуворо, нарм, сабук ҳамчун исфидбољ (шўрбои ҳар навъ
гўшт) ва шириниҳои сохташуда бо шакару равғани бодом
суд љўяд. Агар дарди зоимон ба сўроғи ў биёяд пушт худро
бо равғани хайри (шаббуйи зард) ва љева, ки доғкунандааст,
равғанмолї кунад ва ҳамчунин ба зери нофу сурин ва
паҳлуҳо аз он бимолад ва андаке аз онро шиёф намояд ва ба
худ баргирад ва ба нармї омаду рафт кунад. Ба гунае
бинишинад, ки битавонад поҳоро дароз кунад сипас ба
тундї бар поҳо бархезад. Ҳангоме, ки дарди зоимон афзоиш
ёбад ва нафаси ў бигирад, бояд худро шал бигирад ва момо
пушт ўро баланд карда, тиҳигоҳ ва оринљи ўро ба пойин ҳел
диҳад. Чунончи зоимон ба дарозо кашад бояд ба шўрбои
исфидбољи пурчарб сохташуда аз љўља ва чарби мурғи
парвору ўрдак, андак-андак бихўронанд ва нўшобаи гиёҳе
биёшомонанд. Чунончи зодан сахттар шуд ва љои нигаронї
барои тандурустии ў (модар) падидор гашт бояд як ратл оби
шанбалид ва хурмои пухта ва андаке равғани бодом бар он
чаконидашударо дар ду ё се бор ба ў диҳанд то сабаби ҳоли
баҳамхўрдагии ў нашавад ва сипас афшураи судоб ва қурс
«мурр» ба ў дода шавад.
Агар зоимон бар ў сахт шавад, аз ҳилтит (ангеза) ва
говшир (љовшир) ва қуна ба вазн ду дирам яксон ба кор
баранд, чунончи мариз сахтї накашида бошад ва аз бўи он
бадаш биёяд як мисқол «ғолия» дар нўшобаи гиёҳе рехта ва
ба ў бидиҳанд то биёшомад ва бо об гўшту шароб ва
хушбукунандаҳо нерўманд шавад. Чунончи љуфт ба љо монд,
зонуро бояд дар оби кундас фурў баранд ва бинии ўро
бигиранд, то љуфт пойин биёяд, вагарна доруҳои ёд шударо
дубора барои ў бояд ба кор бубаранд ва низ бо «мурр» ва
говширу борзад ва гўгирд вайро бухур диҳанд.
Фундуқро бо зардоби гов хамир кунанд ва яке пас аз
дигаре дар оташдон дар зери ташти сўрох шуда, рўй оташ
қарор диҳанд ва рўи он сўрох фароҳам шуда вожан зонуро
бигузоранд, ки бухури беруномада аз он рўйён мурдаро
берун биёндозад. Ин равиш дар мавриди рўйёни мурда ва бе
201
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

такон ва рўйёни пурљунбиш ва пуртакон ва рўйёне, ки
ҳангоми зодани он аст, ба кор меравад.
Чунончи зоъу пас аз зоймон хунрезии зиёде дошта
бошад ва сабаби фурўафтодани нерўи ў гардад, бояд бо он
чи дар бахши љилавгирї аз хуни моҳона гуфтем, дармон
кунад ва бо оби гўшту шаробу хушбуҳо худро нерўманд
созад. Чунончи хунрезї надошта ё хунравии ў андак бошад
бояд бо бухурҳое, ки пеш аз ин ёд кардем, бухур диҳад аз
онҳо бо равише, ки дар бахши афзоиш хуни моҳона гуфтем
дармон намояд. Ин равишро ба унвони шаёф низ ба кор
бурд ва ҳаргиз онро канор нагузорад ва кўчак нашморад
магар он ки бемор нотавон ва низор бошад, ки чи басо
бемориҳои сахту баде барояш падид оварад. Пизишкон
(момо) мегўянд аз чизҳое, ки зоимонро осон месозад - яке
гузоштани гандоби баргирифта аз чоҳҳои кўҳна, рўи нофу
пиромуни тиҳигоҳи бордор мебошад.
Парвариши навзод
Беҳтар аст ҳангоми зоиш гўши навзод макида шавад ва
пас аз он ҳам низ ин кор анљом гирад. Аз фурўрафтани шир
ба гўши навзод дар ҳангоми шир додан ба даруни гўш
љилавгирї шавад. Бояд коми навзодро ба асал оғушта
намоянд ва бинї бо оби гарму равған пок кунанд ва пайваста
дар андешаи гирифтани оби бинии навзод бошанд. Молиш
додану равғанмолї кардан ва кашиши андомҳо дар љиҳатҳои
гуногун ва печидани навзод (қундоқ) ва ҳамвор кардани сару
бинї ва пешонии кўдакро пайваста пайгирї намоянд, бо ин
равиш ўро аз бисёр бемориҳо эмин мегардонад. Навзод то
андозае шир бихўрад, ки шикамаш кашида нашавад ва бод аз
он берун наёяд, ки беш аз андоза шир хўрдан навзод сустї,
танбалї, хоболудагї, нооромї, гиря ва боло овардан барои ў
ба армуғон меоварад. Чунончи ин нишонаҳо падид омад,
ҳамон ҳангом ба муддати тўлонитар аз одат ҳамешагї шир
додан ў аз ширдиҳии ў љилавгирї шавад, хоби ўро афзоиш
диҳад ва бо оби гарм гармаш кунад ва камтар аз одаташ ба
вай шир диҳад, сипас ба одати худаш баргардонда шавад,
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каме доруҳои мухаддир барои тўлонї шудани хобаш ба ў
диҳад. Хуб аст, ки гаҳвораи ўро багунаи миёна такон диҳад,
ин кор пас аз шир хўрдан оромтар ва нармтар анљом пазирад
ва бар чашмонаш дар рўзҳои нахустини зоиш порчае гузошта
шавад ва ўро дар љойи пуррўшноиву нур набояд гузорад ва
бояд љулуи вай муҳра ё порчаи рангоранг овезон кунад ва
барои ў то ҳангоми сухан гуфтан тарона бисарояд. Доя
забони ўро молиш диҳад ва бо он бозї кунад ва бахши поёни
забонро бо асал ва намаки андаронї мушту мол диҳад, ба
вижа агар дар сухан гуфтан кунд бошад. Рў дар рў бо вай
сухан гўяд ва вожаҳои осону сабукро барои ў ёдоварї намояд.
Чунончи ҳангоми рўйиши дандонҳо фаро расид ласаи ўро бо
кара ва пиҳи мурғ молиш диҳад ва орди љав бар он бигузорад.
Бояд бо равған гардани навзодро хуб ва бисёр равғанмолї
кунанд. Чунончи шикамравиш пайдо кард зира ва гули
сурхро дар каме сирко ва об бихисонанд, сипас онро рўйи
шикам бимоланд.
Бо шири модар ё доя самғи арабї ва гили арманиро
биёмезанд. Агар шиками навзод сифт шавад ва банд ояд,
барои ў шиёф ба кор баранд. Каме ҳалво (нотиф) ва бура, ё
андаке пишкили мушро бигиранд ва ба унвони шиёф барояш
ба кор баранд. Агар ҳангоми аз шир гирифтани навзод фаро
расид билита (ҳалвои ангўштї барои кўдакон), ки сохта
шуда аз орди сафеду ширу шикар аст, ба дасти ў дода, то бо
он бозї кунад ва онро бимакад ва баљуд ва андак-андак аз он
зада шавад ва ба ў аз бахши нарми синаи љўља, ё даррољ дода
шавад, чунончи аз он хушаш омад ва онро хост ва ба даст
гирифт ва ба он вобаста шуд, андак-андак аз шир хўрдани
рўзҳо даст кашида ва танҳо ба шабҳо басанда хоҳад кард,
дар рўзҳои гарм ҳаргиз ўро аз шир хўрдан боз надоред.
Шеваи гузиниши доя
Доя бояд зани љавони бо пўсти сафед, ки ба сурхї
бизанад ва тоза зоймон накарда ва аз зоймонаш ҳам бисёр
нагузашта бошад ва бемор набошад ва ҳамвора аз беморї
гила накунад. Пистони бузург, синаҳои фарох дошта ва
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шодобии тани ў миёна бошад ва бояд аз шўрї ва тундї ва
туршї ва бандоварандаҳо ва чошниҳои бисёр гармозо
монанди тара, пиёз, сир, таратезак ва ба вижа карафс дурї
намояд ва хуб нест доя ба чизҳои ёдшуда наздик шавад ва
бар хўрокиҳои аз гандум ва биринљу гўшти љонвари љавон
пок шуда ва хуб пухта шуда, басанда кунад. Аз наздикї
кардан ва хунрезиҳои моҳона дўрї намояд. Чунончи шири ў
коҳиш ёбад шўрбои баргирифта аз орди боқолї ва биринљу
нон ва нони сафеди хушкшуда ва ширу шакар, ки каме тухми
розиёна бар он гузошта ба ў дода, бидиҳанд. Чунончи
шираш хеле сифт (ғализ) шавад, хўрокиҳои ўро бояд нарм
кунанд ва ў низ андаке варзиш намоянд ва ба ў сиканљабин
ва нўшобаи обакї бинўшонанд. Чунончи шири ў хеле обакї
бошад, бояд хўрокиҳои нерўбахши сангин ба ў бисёр диҳанд
ва муддати хоби ўро низ бисёр кунанд.
Агар шиками кўдаки (навзод) нарм бошад бояд
хўрокиҳои бандоваранда ба кор баранд ва доя низ аз
хўрдани ширинї ва чарбї дўрї кунад ва агар бадани доя
кўрк бизанад ҳатман оби љав бинўшад ва аз шириниву
хўрокиҳои гармозо парҳез кунад. Ва бо музавварот (нўши
даниҳои ширини бе алкул) тағзия намояд ва пас аз чаҳор
моҳагї агар ниёз бошад, хунгирї ва ҳиљомат дар бораи
кўдак анљомпазир хоҳад буд. Беҳтарин шир, шире аст агар
қатраҳое аз он бар нохун гузошта шавад бояд на хеле
обакиву шал ва на хеле сифту сангин бошад. Ҳамчунин
хушбўву гуворо ва ширин бошад. Беҳтар аст шири шўр ва
бадбў ба кўдак дода нашавад.
Пойидани дигар давраҳои синнї
Кўдакон
Ҳаргиз набояд кўдаконро бо раг задан ва ба кор бурдани
равонкунандаҳои нерўманд дармон кунанд, балки дармони
ҳиљомат (гузоштани бодкаш) ва ба кор бурдани
равонкунандаҳои оби меваи зиёдхорї накардани шириниҳову
меваҳо ангезае мешавад, то бемориҳои эшон фаровон нагардад.
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Ҳамчунин дар нўшидани ширу панир ва хўрокиҳои
сангин зиёдаравї нашавад, то дучори санги гурда нашаванд.
Гоҳе тухми харбузаи пўсткандаву шакар ба онҳо дода шавад,
то дастгоҳи пешоби эшон покиза гардад, ки дар онҳо санг
пайдо нашавад аз пурхўрї ва хўрдани хўрок пас аз хўроки
дигар дурї намоянд, то аз дучор шудан ба бемории ханозир
(омоси ғадуди линфи гардан) дур бимонанд.
Нављавонон, љавонон
Дар бораи нављавонону љавонон бояд аз бемориҳои
гармї ҳаросид ва барои эшон раг задан ва равонкунандаҳову
оромкунандаҳои нерўмандро, ҳангоми ошкор шудани
нишонаҳои беморї ва пеш аз пешрафту густурдатар шудани
он ба кор баранд.
Миёнсолон
Дар эшон гароиш ба тиҳисозї ба василаи доруҳо бештар
аз хунгирї ниёз аст. Онҳо бояд худро хуб нигоҳ доранд ва аз
корҳои бисёру сахт дурї кунанд, наздикї карданҳо
(ҳамбистарї)-ро бикоҳанд, то тани устувор барои эшон ба љо
бимонад ва даврони шикастагии пирї барои эшон ба дарозо
кашида нашавад.
Куҳансолон
Бояд анљом додани кори бисёру хаста шудан ва наздикї
кардану хунгириро канор гузоранд ба љуз ҳангоми ниёз, ки
тоза онро бояд бо камтарин андоза анљом диҳанд. Хўрокиҳои
хуб ва осонгувор бихўранд. Вогузорї ба худро бахше аз
барномаи рўзонаи худ гузорад. Нўшидани нўшобаҳои
хушмаззаи миёнаву обакї ва софшуда ё бо омехтагии бисёрро
бояд афзоиш диҳанд, то бо ин битавонанд муддати дароз
дилнигаронї ва сустиву пажмурдагиро аз худ дур кунанд.
Тани эшон ба зудї фарсуда ва нобуд нагардад.
Озмоиши пизишк
Бењтар аст гузарони зиндагии гузаштаи пизишкро
баррасї кунанд ва чи гуна талоши ўро дар танњої пайгирї
намоянд. Агар ў зиндагии худро бо вараќ задани китобњои
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пизишкон ва зистшиносон гузаронида ва дар танњо низ
талош дар баррасии кори онњо дорад, бояд бо диди хуб ба ў
ва зиндагии ў нигарист.
Њамчунин агар пизишке пайваста бо китоб бошад
бењтар аст ба андеша ва зиракии ў нигарист ва дид оё ў
њамроњи њамнишин сухандонон ва мунозиракунандагон
будааст? Ва бањрае аз эшон бурдааст? Њамчунин оё ба
баррасии китобњои файласуфон пардохта ва тавони гўфтугў
ва назар додан дар ороияшон мебошад ё на? Агар
њамнишинии тўлонї бо ин гурўњ дошта ва аз онњо бањрае дар
гуфтугў ва назар додан бурда аст, хуб аст.
Њамчунин дида шавад оё чизњоеро, ки хонда фањмида аст
ё з-он сўи он мебошад? Агар он чиро хонда ва фањмида бояд
дид, ки оё бо бемор бархўрд дошта? Ва оё беморро зеру рў
карда (муоина)? Оё мавриди муоинашудаи ўро пизишкони
дигар дидаанд? Оё ин беморї бархўрдкардаи ў љузви
беморињои фаровон аст ё на? Њар кас дар ў ин ду сифат гирд
ояд, пас ў донишманд аст. Агар дар ў яке аз мавориди
гуфташуда дида нашавад ва ин костї дар муоинаи (беморон)
бошад, ки як гуна костї барои пизишк бешумор меояд.
Албатта кам бемор дидан бењтар аз њаргиз надидан
мебошад. Зеро агар ин кости бо омўзиши китобњои
гузаштагон ин дониш њамроњ бошад, ишколи муњиме
нахоњад буд. Ин низ худ хуб аст чун каме муоинаи беморон
баробарї бо шинохт ва баррасии китобњо ва дониши
пизишкї баробарї мебошад.
Касоне, ки ба ин дониш рўй меоваранд, агар бесавод ва
омї буда ва матлабро нафањмида бошанд ва њамнишинї бо
барљастагони ин дониш низ надошта бошанд бењтар аст, ки
ба шинохти эшон бовар надошт ва бояд донист, ки дармони
дурусте низ аз эшон дида нањоњад шуд. Чун дар ин фанн
(пизишкї) њељ кас наметавонад њамаи равишњои
гузаштагонро ёд бигирад ва худ низ ба он чизе биафзояд. Ў
агар њамаи умри худро дар он гузаронда бошад, боз њам
тавонои онро нахоњад дошт, чун андозаи дониши пизишкї
бисёр бештар аз умри одамї аст, на танњо ин дониш балкї
бештари риштањо инчунин мебошад.
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Ончї аз донишњо то ин андоза фањмиданї буда, дар
њазорон сол бо њазорон кас анљом гирифта ва сина ба сина
чархида то ба ин нуќта расида аст, пас агар танњо дунболаи
рўи он улгуњо ва навиштањо ва ин равишњо бинамояд, ба
монанди ин аст, ки њамаи онњоро дар кўтоњ замоне фањмида
аст ва ба монанди ин аст, ки њамаи он солњоро гузаронида ва
ба онњо таваљљуњи басанда дошта аст.
Агар аз як сў бубинед, пизишке ба китобњои гузаштагон,
яъне пизишкони пеш аз худ нигоње наяфканда бошад ва
онњоро нахонда бошад, гумон мабарї ин пизишк дар њама
умри худ мавриди (пизишкї) метавонад бубинад ва чи
андоза ба таљриба ва озмунњои шахсии худ ба шинохти њар
беморї даст меёбад, њарчанд ў борњо ба он маврид бархўрд
карда бошад боз вайро ба иштибоњ меандозад. Гоње мумкин
аст нафањмида ва нашнохта аз канори он гузар хоњад кунад.
Гуфтори чањорум бо сипоси Худованди љањониён поён ёфт.
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ГУФТОРИ ПАНЉУМ ОРОИШ
Он чи шураи сар (хизоз)-ро мезудояд
Он чї шураи сар варзард захмро аз миён мебарад,
пайваста тарошидани мўи сар мебошад.
Њар шаб сарро равѓанмолї намоед ва фардо дар гармоба
ё дар хона бо оби гарми бисёр бишўед, чунончи басанда шуд,
ки њеч вагарна њар се рўз сарро бо нахуди кўбида ва сирко ва
хитмї ва ё бо пухтаи салиќ бо андаке бура бишуяд.
Гузораи шустушудињандаи нерўманд
барои дармони шураи сар (њизоз)
Орди нахуд сад дирам ва орди шанблид ва нахола (сабус)
ва буруќи нон ва шушаи сапеди орд шуда ва хардал аз њар
кадом понздањ дирам ва хитмї дањ дирам, бо андаке сирко
ва об бояд баргезанд ва дар њафта сарро бо он шустушў дод.
Чунончи сардии захм бо њамвора шустан бо ин
шустушўдињандањо бимонад. Бењтар аст њар шаб равѓани
гули сурх бо андаке сиркои норас бар сар гузоранда шавад
ва нармии шикамро њамвора нигањ дорад.
Резиши мў ва дои салаб
Агар мўи сар ё риш ё абрў резиш пайдо кунад, љои онро
бо порчае забар ба гунае молиш дињед, сурх шавад сипас бо
пиёз ба сахтї молиш бидињед, ки бемор дар љои он эњсоси
сўзиш ва барафрўхтагї кунад сипас як шабонарўз онро рањо
кунед ва рўзи дигар ин равишро дубора бакор бибаред, агар
товони зиди онро бо чарбии ўрдак ё мурѓ пок кунед ва молиш
доданро чанд рўзе рањо кунед, то ором шавад, агар дар љои он
мўи резишёфта онро чандин бор теѓ бизанед ва њар рўз бо
порчаи мушт ва мол бидињед ва равѓане, ки аз ќайсум (гунае
бар наљосиф) ва пари сиявушон ва бобуна аз њар кадом як
вуќия њамроњ бо об, ором пухта то он,ки лањ шаванд, сипас оби
онро полоиш кунед ва ба андозаи як ратли он, як ратл равѓани
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бон ба он бифазоед, то ором - ором бипазад ва оби он коњиш
ёбад, сипас малњами бадастомадаро ба кор баред. Чунончи бо
ин дармон мўй равиш ёфт, вагарна дар бораи бемор њамон
гуна мепардозем, ки пеш аз ин гуфтем. Мебинем кадом
омехтагї бар чирагї пайдо кардааст. Њамчунин барои
доштани як барномаи хўроки хуб, ба баррасии хўрокињо
корбурди ў дар гузашта мепардозем, чунончи бемор пайваста
хўрокњои созандаи балѓам хўрда бошад, пўсти љои резиши мўи
ў сапедранг мешавад, пас ќурсро ба ў бидињед.
Ќурс барои руиши мўйњои резон
Турбади сапед дањ дирам, аёраи фиќаро дањ дирам, пияи
њанзал се ва як савм дирам, ки њар бор ба андозаи ду то се
дирами он дода мешавад, ки се ё чањор бор аз он дар як моњ
ба кор бурда шавад. Хўрокњои арзишманд, ки созандаи
омехтагї хуб аст ба кор баранд, сипас ба доруњое, ки
дармонкунандаи (резиши муй) аст, рўй оваранд. Чунончи
бемор, пайваста хўрокњои созандаи зардоб мехўрда ва рангу
рўи вай ба монанди он зард шуда, пас аз ин ќурсро ба ў
дињанд ва умедвор бошанд, созандаи ометагї хуб хоњад шуд
ва дармони ўро дар ростои он чї ки падид оварандаи
омехтагї сард аст, барномарезї кунанд.
Ќурси созандаи омехтагињои хуб барои бемороне, ки
резиши мўй доранд
Сабри саќутурї ва њалилаи зард (њалилаљ) як дирам ва
гули сурхи осиёбшуда ним дирам ва саќумуниё як чањор дирам,
ки њамагї онњо як ќурс мешаванд ва он андозаи хўроки як бор
аст. Чунончи бемор пайваста хўрокињои созандаи талхоб
мехўрад, ки гувоњи он: ранги ў ва тирагии ранг љои резиши мўй
ва лоѓарї ва хушкии бисёр дар ў мебошад. Пас ўро раг занед,
сипас пахтаи афтимун бад-ў бихўронед, ё оби панири афтимун
ва монанди ончиро, ки дар бахши молихулиё дар бораи берун
рондани талхоб гуфтем ба кор баред. Хўрокињои арзишманд
бад-ў дињед, сипас бадармонљои резиши мўй бо доруи молиёнї,
ки мўйро мерўёнад, бипардозед.
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Доруи молидани барои руёнидани мўй
Кафки дарё дањ дирам ва буруќ ва хардал ва гугирд ва
сано ва фарбун аз њар кадом ду дирам ва мевизаљ ва зарорењ
њар кадом як дирам, бипазед ва бо равѓани зайтуни куњна
пас аз молиш бо пиёз, ўро равѓанмолї кунед ва њар њангом,
ки љои таъвил зад чанд рўзе дармонро рањо кунед, сипас бо
чарбии ўрдак ва марњам асфидољ ба дармони он бипардозед,
ки ором шавад. Чунончи ниёз бошад дубора њамон
дармонро анљом дињед.
Рўёнидани мўй дар љое, ки хоста мешавад
Чунончи равиши мўи риш ва абрў кам бошад. Кафи дарё
ва хокистари ќайсумро баргирифта бо равѓани зайтуни
ќуњна хамир намоед ва он љойгоњро бо ин малњам молиш
дињед ва њар шаб дар он бар он ин хамиррро бимолед ва
шароби ноб биошомед ва ин равандро то расидан ба гармои
миёна дунбол намоед.
Доруи нерўманд барои рўёнидани мўй
Як вуќия раѓани бон, вазни се дирам зарорењ, ки сару
болашон задашуда ва ордгардида, бигиред ва равѓан бар он
бирезед ва дар поини шуша ба рўи оташи мулоим гузошта бо
чубе онро ба њам занед, то равѓан суфта шавад. Сипас онро
бардошта бо андаке мушк ва анбар хушбўй карда бар он љо
бимолед ва молиш дињед ва такрор намоед то таъвил
бизанад ва ба умеди Худованд дар он љо мўй оѓоз ба рўидан
хоњад кард.
Гузарои шустушудињандаи мўй
Барги озодарахт ва пари сиёвашони тоза ва марра ва
амлаљ (омала)-ро гирифта, кўбида ва бо асал биёмезед, пас аз
тар кардани сар бо хисондаи амла, ба он сарро бипўшонед.
Гузораи шустушўдињанда, барои баланд кардани мўй:
Обе, ки салаќ (чаѓандар) дар он пухташударо бигиред
каме хардал ба он бияфзоед ва мўйро бо он бишўед, сипас бо
равѓани ос равѓанмолї намоед, ки мўйро баланд мекунад.
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Ончї аз резиши мўй љилавгирї мекунад, пайваста
молиш додани мўй бо равѓани ос аст.
Ончї аз резиши мўй љилавгирї мекунад ва мўйро низ
мерўёнад, лоданро дар шароб боз карда, сипас бо равѓани
ос, равѓане ба даст оваред ва њар шаб решаи мўйро бо он
чарб кунед ва фардо дар гармоба бо оби гарм бишўед.
Доруи нерўманд барои љилавгирї аз парешонии мўй:
Омла ва барги осро гирифта бо об бипазед то об
сурхранг шавад, як ратил равѓани инфоќ (зайтуни норас) ва
як ратил оби амла ва осро низ бипазед то оби хуро аз даст
бидињад, сипас бар он як вуќия лодан омехта бо шароб
бияфзоед ва решаи мўйро бо он молиш дињед.
Равѓане, ки корбурди пайвастаи он нерўбахш ва
сиёњкунандаи мўй мебошад
Гули шаќоиќ ва барги ос ва пари сиёвушон ва сунбули
тайиб ва саъд, тухми салиќ (чаѓандар) ва карфас ва омла ба
андозаи як мушт дар се ратил об бипазед, то оби он аз даст
биравад ва низ вуќияи оќоќиё ва њамвазни он хокистари
пўсти санавбарро дар он рехта, сипас бардошта ва њар рўз бо
он равѓанмолї мекунед.
Доруи молиданї, ки аз кучалї љилавгирї мекунад ва агар ин
беморї дар марњилаи оѓозиш бошадро дармон мекунад
Пари сиёвушон ва барги ос ва пўсти дарахти санавбар ва
кундар ба гунаи яксон бар мегиред ва мепазед то он ки лањ
шавад, сипас бар он лодан ва марра аз њар кадом як бахш
бияфзоед ва бо шароби кўњна ва равѓани турб нарм бикунед
ва шабњо рўи сар бимолед ва рўзњо шустушў дињед ва ин
корро пайваста анљом дињед, ки кучалии оѓозинро бо хости
Худо аз байн мебарад.
Борик ва душоха шудани поёнаи мўй (мўхура)
Агар ин фароянд бар мўй падид ояд об ва равѓан дар њам
омехта ва хуб якнавохт гаштаро пайваста ба он бимолед ва
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бо луобњои часпанда, чун луоби тухми китоб (китон) ва
тухми масфарза ва барги кунљид ва монанди он бишўед ва
чунончи басанда нашуд бар таносої ва хўрок ва шароб
бияфзоед. Агар ин фароянда бо шодобии тан ва хуб шудани
он бошад, пас андозаи беморї кам аст ва ниёз нест, ки
дармоне анљом гирад ва чуноне, ки бештар бошад ба
равонкунандањо ва раг задан рўй оваред.
Печиши мўй
Бо барги садри сапед ё мозў пайваста сарро бишуед.
Гузарои дигар, орди шанбалид ва марра ва тухми банги
сапеди ордшуда ва садр ва мозў ва нура ва мурдосангро
хамир кунед ва сарро бо он бипўшонед.
Нарм ва њамвор кардани мўй
Бо доруњои љилавгирикунанда аз мухура, дармон кунед
ва љои он бо дањани хул ва лармшуда марњаммолї намоед ва
сипас оби гарми фаровон бар рўи он бирезед.
Сиёњ кардани мўй
Як савм ратил мозў бо равѓани зайтуне, ки дар моњитоба
мељўшонанд, то он ки лањ шавад, сипас онро рўи сар мемоланд
ва расахтиљ (рўи сўхта) ва зог ва катиро аз њар кадом панљ
дирам ва намаки андарони ду дирам ва зог як дирам бо оби
гарм месурушанд ва хуб меомезанд, ба гунае, ки ин саршустан
чањор соат ба дарозо мекашад. Пас аз он муйњои сар ва
чењраро шуста ва хушк карда, бо ин дору ранг кунанд, ва шаш
соат онро рањо намоянд сипас онро бо барг бипушонанд, то
хушк нагардад. Пас аз он бо об ва ларм бишуянд.
Гузораи доруи дигар барои сиёњ кардани мўй
Мурдосанг ва нура (оњак) пас аз тањнишин шудан аз њар
кадом ба як андоза баргиред. Гули гарм ва сафед оби сурб аз
њар кадом ба як андоза баргузинед, сипас бо об бисурушед. Бо
ин хамир мўйро бипушонед ва бар он барге бигузоред ва то се
соат онро рањо кунед, сипас бо бархе аз луобњо бишўед, ранги
сиёњи хуберо баљо хоњад гузошт.
Гузораи дигар
Мурдосанг ва нура (оњак)-и тањнишин шударо, ба як
андоза бармегиред се баробари он об бияфзоед ва дар зери
тобиши офтоб рањо кунед ва се рўз ба њам онро бизанед,
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сипас оби он гирифта ба даруни он пашме фурў мекунед агар
сиёњ нашуд, онро дубора соф карда дар он ба андозаи як
шашум оби мурдосанг ва нура бирезед то пашм сиёњ шавад,
сипас њиноро дар он хамир кунед ва ба мўй бизанед, ранги
сиёњро ба шумо медињад. Равише, ки аз он суд бурда
мешавад фурў кардани пашме дар он об аст ва сипас он
пашм рўй решаи мўйњо бимолед.
Гузораи дигар
Си то мозуро гирифта дар равѓани зайтун андохта ва дар
моњитоба бипазед то сиёњ шавад ва онро дар як тика намад
баста то он, ки хурд ва нарм шавад, сипас ду дирам миси сўхта
ва ним дирам зоги яманї ва ба њамон андоза намаки андаронї
ва як мисќол њинои макаиро кўбида бо оби ос пухта, ки ба
монанди афшураи љўшонда даромада, бисирушед сипас дар як
зарф (малоќа) фарзи бигузоред то хуб ба љўш ояд, сипас сарро
бо он ранг кунед ва пас аз он сарро шуста ва хушк кунед, сипас
бо барги чаѓандар ва барги дарахти ток сарро бибандед бо он
то бомдод бихобед ва чун бомдод омад онро бо гул
шуста,равѓанмолї кунед, ки ба хубї сиёњ мегардад.
Роњнамои барои касоне, ки намехоњанд гирифтори пири
судрас шаванд
Пирї дар бархе касоне,ки ба љињат омезанд, ки доранд
зудтар ва дар бархе дертар фаро мерасад.Аз роњњое, ки
раванди омадани пириро кунд мекунад. Пайваста ба кор
бурдани атрефали кўчак ва ба кор бурдани нусха дар њар рўз
аст.
Гузораи атрефали кўчак
Атрефали кўчак ва њалилаи сиёњ ва кабуд ва балила ва
амларо ба гунае яксон баргиред пас аз кўбидан дар равѓани
зайтун гузошта бо асал биомезед ва ба монанди гирду
даровардед ва њар рўз яке аз онро ба кор баред ва бештари
хўрокњоро ба гунае обпаз ва пухташуда ба кор бибаред. Аз
шир, мост ва таридањо ва кочї ва њалим ва ширинињо ва
нўшидани оби ях ва зиёдаравї дар обтани дурї гузинед
андаке, ки шароби ноби кўњна ё оби асал бинўшед. Обкомаи
намакин бихўред ва мари набатиро ношто бихўред ва салаќ
(чаѓандар)–ро бо хурдил ба кор баред агар гарми падид
213
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

омад, онро бо сирко ва сиканљабин фурў нишонед, обтанї ва
наздикиро коњиш дињед ва аз рехтани гулоб ба вижа агар бо
кофур бошад ба рўи муйњо бипарњезед. Чунончи онро ба кор
бибаред дар ростои пок кардани он талош кунед. Аз
пайваста ба кор бурдани равѓанњои пухта шуда ба њамроњи
чошнињо ва бандовардањо чун равѓане, ки пеш аз ин ёд
кардем дурї намоед. Чунон чи касе ба мавзеи ин бахш
таваљљўњ дошта бошад, бењтар аст андак-андак билозарро ба
кор бибарад ва дар зимистон онро оѓоз кунад.
Сурх ва хурмої кардани мўй:
Боќиллои мисрї турмуси кубида дањ дирам ва марра
панљ дирам ва ба монанди он намаки дабоѓи, ки шура
(шавриљ ) гуфта мешавад бо дурдаи хушкшудаи шароб се
бор пухта шударо хамир карда бо он мўйро ранг кунед,ки
ранги хурмої меоварад ва њамчунин хокистари њезуми
дарахти токро бо об як рўз гузашта, сипас онро соф ва бо
доруњо биомезед, муйро бо он бипўшонед ва як шаб нигањ
дошта,сипас шуста ва ду бора онро анљом дињед.Ранги
хурмоиро ба даст хоњед овард.
Сапед кардани мўй
Чалѓузи парасту, росини хушкшуда, мош, тухми турб,
гули насрини хушкшуда, гугирд ва шукуфаи кабари
хушкшуда бо кисаи зардоби гов ва сирко ва шаробро ба њам
биёмезад.
Он чи бўи нураро мезадоед ва аз сухтагї љои он
љилавгирї мекунед:
Бо барги дарахти њулу ва ё дарахти асфар ва њино ва
саъд ва сак ба танњої, ё њамагї бо њам, танро молиш дињад.
Ончи ки аз сўзиши нури љилавгирї мекунад, њар камтар зеру
рў кардани он рўи тан ва сипас шустани он аст, танро пеш аз
оѓушта кардан бо нур бо равѓан гули сурх равѓанмолї кунед.
Он чи ки аз љўш задан ва курк даромадан дар тан љилавгирї
намоед, шустани тан бо оби доѓ аст то хуб пок шавад, сипас
ба корбарандаи онро дар оби сард муддати дароз
бинишононанд ва оби хеле сард бар ў бавижае ба рўи љоњое,
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ки њамеша шонси берун омадани гўш ё рух додан сухтагї
аст, бирезанд.
Адаси пўстканандаро бо сирко ва гулоб бисоянд ва бар
љои сўхта бигузоранд ва порчае бар он нињанд ва чунончи
товил бизанад ва ё гўшт бисўзад бо марњам сафед об ва
мурдосанги парварида дар равѓани гули сурх љойгоњро
молиш дињанд, то аз берун задании љуш дар тан љилавгирї
кунад. Чунончи пас аз корбурди нура, љои он бо сиркои
норас (халхамр) ва равѓани гули сурхи хуб молиш дињанд,
судманд хоњад буд.
Бемории пусти сар (саъф):
Ин решањо, хушкреша (хушкрешия) дар сар мебошанд,
гоње хушк ва сапедранг ва шояд дар он хунобае бошад ки аз
он сарез мешавад. Бояд онро бо хунгири аз гуди љона
(наќрањ) ва сар дармон кард. Яке аз рагњои пўсти сар ё
пушти гўши њар кадом, ки бузургтар бошадро боз мекунанд.
Барномаи хўрокии беморро парњез аз шурї ва ширинї ва
тундї бигузоранд. Танњо бар хўрокњои арзишманд бемазза
басанда кунанд. Ин гуна метавонанд беморро дармон кард.
Агар бемор тан дињад, ўро ба танќия кардан бо пухтаи
њалила ва ё бо сабру саќмуниё водор кунед ва сипас ба рўи
он марњаме, ки гуфта хоњад шудро бимолед.
Гузорае марњам дармон саъфање аз гунае тозаи он ки дар
кўдакон дида мешавад
Аруќи сафр (зардчўба) ва њино зарованд мурдосанг ва
пўсти онро баргиранд сипас ба сиркои норас ва равѓани гули
сурх рўи он бимоланд.
Гузарњои марњами хушки решаи куњна:
Намак ва зоки сўхта ва гугирд ва хок љива ва мозў ва
аруќи сафр ва мурдосанг ва заровандро баргирифта, кўбида
ва бо сиркои норо ва равѓани гули сурх биёмезанд ва онро
рўи хушкии реш бимоланд. Агар хушкии решаи хушки сапед
бошад, бояд беморро ба хўрдани хўрокњои намурзо водор
кард ва равѓани каду ва бодоми ширин ва бунафша ва љуз
онро дар бинии ў чаконед.
Чунончи хушкрешаи кулуфт, бузург бошад онро бо корд
битарошанд то хун биёяд ва бар он доруи тунд бигузаронад
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то решакан шавад сипас бо марњаме, ки мурдосанг ва сирко
ва равѓани зайтун ва уруќ гирифта шуда, дармони ўро
кунанд. Аз чизњое, ки саъфаи тар (хунобае)-ро аз миён
мебарад ва решакан мекунад молиш додан чандин бора ба
сирко ва намак ва аънони сабз аст, то он ки хушк шавад ва
фурў резад.
Он чи чењраро сапед ва пўстро дурахшону нарм ва њамвор
мекунад
Орди нахўд ва боќило ва љав ва нашоиста ва катиро ва
тухми турбро бо шир бисиришанд сипас онро шабњо рўи
рухсора бимоланд ва аз фардояш бо оби гарм, ки дар он сабус
ва бунафшаи хушки пухта дањ шаб рўи чењра бишўянд.
Доруи дигар:
Бодоми пўсткандаи ширин нашоиста ва катиро ва
њамроњи об «асфар» шабњо ба чењра бимоланд ва рўзњо бо
дампухтаи бобуна ва бунафшаи хисонда, бишўянд ва бо
нашоиста катиро ба бодоми ширинро бо шир биёмезанд ва
рўи чењра бимоланд, то як њафта, њар њангоме, ки хушк шуд,
дубора кор бимоландро анљом дињанд ва сипас бо оби гарм
бишўянд.
Он чи чењраро сурхранг мекунад:
Хардали сапед ва зуранињи сурх ба гунаи яксон
баргиранд ва орд кунанд сипас бо шир биёмезанд. Чењраро
бо он як њафта бипўшонанд.
Доруи дигар:
Заъфарон ва ва фавои субѓ ва ќандор ва мор ва
мустокоро ба гунае яксон бо оби пиёз (пиёзи балбусї)
биёмезанд ва шабњо ба чењра бимоланд, вале рўзњо бишўянд.
Доруи дигар ки ранги (чењраро) сурх мекунад:
Хурдани нахўд ва анљир ва анори ширин ва гўшт ва
шароби сурхи ноб ва пайваста обтанї бо оби гарми гуворо
ва хурдани зардии тухми мурѓ бо намак ва ангеза мебошад.
Њамчунин сир ва ангезаи вижагии сурх кардани ранги
(чењра)-ро дорад.
Доруи дигар барои сурх кардани ранги чењра:
Зуфони хушк дањ дирам ва заъфарон се дирам шакар
сездањ дирам бо њам биёмезед рўзе ду дирам аз онро ба кор
баред.
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Он чи чењраро зардранг мекунад:
Мондан дар љоњои гарм ва намур ва ошомидани обњои
истода (мурдобї) ва пайваста хўрдани сирко молидани
марњам аз зира ва зардак (зардаќ) ба чењра ва хўрдани гул ва
шабзиндадорї ва андўњ ва сабаби зардии рўњ мешавад.
Чунончи дар хўрдани зираи зиёд рўй кунанд ва пайваста
онро бибўянд, ё дар љое ки зираи бисёр равиш ёбад,
бихобанд ранги чењраашон зард хоњад шуд.
Ончи пўстро сиёњ кунад:
Пайваста дар баробари хуршед ва бод будан, ва хўрдани
хўрокњои шўр, ва хастагї ва дурї аз обтанї мебошад.
Доруе, ки пўстро сиёњ мекунад:
Онро бо нура ва мурдосанг оѓушта кунанд, ки агар
чандин бор анљом бигирад, онро бисёр сиёњ мекунад ва аз
байн бурдани он сахт хоњад буд чунончи ниёз ба бардоштани
он (сиёњї) бошад бояд ба сирко, ки ашнони сабз дар он
љўшонида ва бо пиёз ё туранљи турш, ё орди нахуд ба
њамроњи сирко, онро чандин бор шуста то ба ранги пешини
худ боз гардад.
Ончи лакањои пуст (кулф)-ро мезудояд:
Тухми турб ва ё тухми тира тезак ва ё зардак (тафолаи)
асфарро пухта то сифт шуд ва каст (ќист) ва дорчинро
сойида бо он ба гунае марњам биомезанд сипас рўи лак
бимоланд ва ё хардалро бо анљир бикўбанд ва рўи љои
лакдор бимоланд, албатта пеш аз молидани он, оби гарм рўи
љои лак бирезанд ва компреси гармо кунанд, то ба ранги
сурх дарояд, сипас марњами хардал – анљирро рўи он
гузошта то њангоме, ки лак бисўзонад, дору бардошта
нашавад, сипас бо оби гарм љои лакро компресс карда ва
дубора он марњамро рўяш бигузоранд. Аз захм кардан
бипарњезед ва бояд ба тундї дору аз рўи лак бардошта то
истироњат кунад ва бо њолати нахустин бозгардад.
Доруи зудояндаи бисёр хуби как ва мак аст:
Аз тухми муњлаб ва тухми турб ва тухми харбуза
пўстканда ва хок љева ба гунае яксон баргиранд ва марњаме
дуруст кунанд ва рўи он бигузоранд ё тухми муњлаб ва бодом
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ва маќл-ул-яњудро бо сирко нарм бисоянд ва рўи он
бимоланд.
Доруи дигаре, ки барои зудодани кук ва мук бисёр
судманд аст:
Тармис ва тухми таратезак ва тухми турб ва ќасат ва
бодоми талх ва бура ва фулфул ва муќлро ба гунае баробар
бармедоранд ва муќлро дар оби зардак боз карда бо он,
доруњоро бисиришанд сипас бар љои он бимоланд.
Зудудани љои курак ва захм:
Рўи он марњаме аз мурдосанги сапед ва равѓани гули
сурх молида шуд, ё пайваста чарби ордак рўи он бимолад ва
сипас хамири нони сапед бо хурмо рўи он бичаспонанд.
Сурхи (саъфа) падид омада дар чењра:
Ин беморї дар зимистон рўй медињад. Бахше аз чењра
сурхранг шуда ва љўш мезанад.
Аз корњои судманд барои дармони он:
Пайваста обтанї кардан ва бисёр ба кор бурдани об ва
ларм ва задании раги пешонї ва сипас гузоштани золу рўи он
низ бисёр хорондани љои он ба гунае, ки хунрезї кунад ва
сипас бо намак ва сирко молиш додани љои он пас аз он
гузоштани марњами сурхранги рўи он мебошад. Гузарои он
дар бахши беморињои пўсти сар ва рухсора омадааст. Аз
чизњои судманд дигар барои он, молидани собун рўи он ва
рањо карданаш, то он ки онро бо дард, бисўзонд ва пас аз он
бо оби гарм шустан аст. Ин корро бояд чанд бор анљом
дињанд.
Зудудани сабзї ва кабудии падидомада аз зарба:
Чунончи дар он љойгоњ на гармї на чирки монда бошад
ва танњо ниёз ба зудудан ранги сабз он бошад, бояд бо барги
карам, ё турб, ё пудинаи тоза, ки аз њама коротар аст, рўи
онро пўшонд.
Марњами коротар:
Як љузи зарнихи зард ва як љуз «њаљр-ул-фулфул» ва
кандар, ним љузи бо об сойида ва рўи он бимоланд. Албатта
бењтар аст бо оби гашниз, ё зарнихи зардро бо танњої ва ё бо
ашќ рўи он бигузоранд.
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Зудудани холкубї:
Љойгоњи холиро асали билозар бипўшонад то захмї
шавад. Сипас захми падид омадаро дармон кунад. Ё
марњаме, ки анбошиста аз оњан аст ва дар бахши доруњои
такї ёд шударо рўи он бимолад. Ё љои холиро бо бураи
армании оби доѓ шуста ва молиш дода, бо широбаи дарахти
батм (алк-ул-батм) нарм кунанд ва шустушў намоянд. Сипас
марњами ёд шударо рўи он бигузоранд, то се рўз рўи он
бибанданд ва пас аз се рўз боз кунанд ва бо намаки бисёр
молиш дињанд ва бо доруе, ки гуфтем, рўи он бимоланд, то
љои зарба ва бемории пўстро бизудояд ва ин марњам
гузоштан, бояд дањ бор дар дањ рўз се бор анљом шавад.
Сипас бо бураи арманї бишўянд. Албатта бояд ин равиш
чандин бор анљом гирад, то холкўбї хуб зудуда шавад.
Зудудани љои обила:
Чунончи љои сиёњранги обила бо гунае њамвор ба пўсти
чењра монда бошад, бояд онро бо равиши дармони аср
захмњои пўсида рангкунандањои сапед дармон кунад. Вале
агар фурўрафтагї сиёњ бошад, ниёз ба њар ду кор мешавад.
Аз равишњое, ки барои љои обила судманд аст, яке обтанї
кардани пайваста ва гузоштани пайвастаи дору рўи он
мебошад.
Марњами коро барои зудудан љои обила:
Мурдосанги парварда ва решаи наи хушк ва орди нахўд
ва устухони хурд ва ордшуда ва орди биринљ ва тухми
харбузаро пўст кунед ва донаи бон ва ќист (кист) бо њамроњи
луоб шанбалид ва тухм катонро гирд оварда, сипас шабњо
чењраро бо он пўшонда ва рўзњо онро бишўяд.
Хориш ва гол:
Бемории гол ва љўш дар касоне, ки пайваста хўрокињои
љўш, хўрокњои табоњкунандаи хун њамчун намак ва обкома
љошанњои гарм ва сир ва асал ва шароби ноби кўњна мехўранд,
дар гурўње, ки хеле хаста мешаванд ва шабзиндадорї мекунанд
ва обтаниро коњиш медињанд, бисёр падид меояд. Барои раг
задан ва сипас хурдани њалёли пухта судманд аст.
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Гузораи њалилаи пухта:
Њилњилаи зард ба вазни понздањ дирам, сано ва шоњтаро
ва афтимун аз њар кадом панљ дирам, момирони чинї ду
дирам ва тухми коснї ва гули сурхи баспоя ва алафи
афаснатинро аз њар кадом се дирам бо се ратл об њамагиро
пухтаи ба љуз афтимун, ки бояд њангоме, ки ду савм об дар
пухта баљо монда, бад-он афзуд ва сипас хуб омехта ва пас аз
он полоиш карда ва бар он дањ дирам тарангубин биафзояд.
Бояд бемор сириштаро дар чандин бор бихўрад.
Гузорае ќурсе барои хориш ва гол:
Як дирам сабз ва як дирам њалили зард ва ним дирам
саќмуниё ва як чањорум дирам гули сурхи ордшударо
биомезанд ва аз он як ќурс барои њар бор ба кор баранд.
Бењтар аст чандин бор аз ин ќурс бихўранд. Чунончи танро
бо раг задан ва ба кор бурдани равонкунандањо дар ростои
тињисозї бемор анљом гирифта шуд.
Гузораи он ќурс:
Понздањто олу, дањ дирам тамри њиндї бо дањ дирам
шакари табарзад биёмезад ва рўи он ду савм ратл оби љўшон
бирезанду як шаб канор гузоранд. Сипас онро ба њам зананд
ва полоиш кунанд ва бинўшанд. Агар пухта шавад, бењтар
хоњад ва гоње бар он сано ва шоњтара низ биафзояд. Андозаи
хўроки он, рўзе чањор воќеъ аст.
Гузораи доруи таркиби барои хориш ва гирї:
Њалили зард як љуз, сано ва шоњтара ва афсантин аз њар
кадом ним љуз ва сиканљабин ба андозае, ки бо њам омехта
шаванд. Андозаи хўроки он як тухми мурѓ рўзона мебошад.
Барои хориши хушк, обтанї бо оби нимгарм ва молиш
тан бо сиркои норас ва равѓани гули сурх ва афшураи карафс
дар гармоба судманд аст. Њамчунин нўшидани оби панир бо
њалила ва шакар низ судовараст, чунончи дар ин беморї
тињисозии тан бисёр анљом гирад, вале дармони кор гар
наяфтад бояд њар рўз бомдод ва шомгоњ бо як андоза орди
гандум ва шакари сапед бо оби фаровон ва мости турши
говї бихўранд. Дурї гузидан аз касоне, ки дучори гол ва
хоришанд, судманд хоњад буд. Афзун ба ин парњез аз
хўрданињои шўр ва ширин ва тунд аст.
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Њамчунин водори бемор тињисозї кардани тан ва
басанда кардани хўрок ба сабзињои сард ва туршињо ва
гўштњои сабук, барномаи дармони бемор хоњад буд.
Чунончи бемор таѓйиротомезаї фаровон дошта бошад, бояд
шароб бинўшад.
Доруи молиданї барои голи хушк:
Бураќ ва намак ва ќист (кист) ва кандас аз њар кадом як
дирам ва миаи соила шаш дирам ва сиркои норас ва равѓани
гули сурх ба андозаи кофї барои молидан ба њамаи тан ба
кор барад. Ин молидан бояд дар гармоба анљом гирад ва пас
аз як соат беморро рањо карда, сипас ўро шустушў намоянд.
Доруи молидани барои голи намур:
Љеваи мурда ва ќалимиёи нуќраї ва барги дафлї ва
кандас ва ќалї ва мурдосангро кўбида бо сиркои норис ва
равѓани гули сурх меомезанд ва бо он марњаме дуруст карда
ба тан мемоланд. Ва як шаб бо он хобида сипас ба гармоба
бираванд ва сирко ва ишнони сабз танро молиш дињанд ва
пас аз он бо об шустушў дињанд, сипас бар тан оби сард
бирезанд ва бо равѓани гули сурх молиш кунанд ва аз
гармоба бурун оянд.
Он чи буи нурњоро мезудояд ва аз сўхтагии љои он
љилавгирї мекунад
Бо барги дарахти њулу ва ё дарахти асфар ва њино ва сад
ва сак ба танњої, ё њамагї бо њам, танро молиш дињад. Он чи
ки аз сўзаш нур љилавгирї мекунад, њар камтар зеру рў
кардан он рўи тан ва сипас шустани он аст. Аз оѓушта кардан
бо нўр бо равѓани гули сурх равѓанмолї кунад. Он чи ки аз
љўш задан ва курук даромадан дар тан љилавгирї намояд,
шустани тан бо оби доѓ аст то хуб пок шавад, сипас ба
корбарандаи онро дар оби сард муддати дароз бишинонанд
ва оби хеле сард бар ў бавижае ба рўи љоњое, ки њамеша
шонси берун омадани хуш ё рах додани сухтагї аст, бирезанд.
Адаси пўсткунандаро бо сирко ва гулоб бисоянд ва бар
љои сўхта бигузоранд ва порчае бар он нињанд ва чунончи
товил бизанад ва ё гўшт бисўзад бо марњами сафеди об ва
мурдосанги парварида дар руѓани гули сурхи љойгоњиро
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молиш дињанд. То аз берун задании љўш дар тан љилавгирї
кунад. Чунончи пас аз корбурди нур, љои он бо сиркои норас
(хал хамр) ва равѓан гули сурх хуб молиш дињанд, судманд
хоњад буд.
Доруи молидани барои голи намур:
Љеваи мурда ва ќалимиё нуќраи ва барги дафли ва
кандас ва ќали ва мурдосанг ро кубида бо сиркои норис ва
равѓани гули сурх меомезанд ва бо он марњаме дуруст карда
ва тан мемоланд ва як шаб бо он хобида сипас ба гармоба
бираванд ва сирко ва ишнони сабз танро молиш дињанд ва
пас аз он бо об шустушу дињанд, сипас бар тан оби сард
бирезанд ва бо равѓани гули сурх моли кунанд ва аз гармоба
бурун оянд.
Доруе барои голи куњна ва бад:
Хўрдани рўзона як мисќол сабр дар се рўз судманд аст,
пас аз се рўз дубора се бор хўрда шавад. Чунончи бемории
рўда падид ояд, хўрдани сабрро канор гузорад ва «сањљ»-ро
дармон намояд. Бо хости Худованд ин дору гол ва хоришро
решакан мекунад.
Сириштаи нерўманд, ки на товулзо ва на чирковар аст:
Мурдосанг ва зоки зардро ба гунае яксон, људо-људо бо
сирко бисоянд ва дар баробари хуршед як њафта бигзоранд
ва њангоми ниёз онро ба кор баранд.
Кањир (шарї)
Чунончи касе дорои кањир бошад, бояд ўро раг бизанед
ва чунончи шикамравиш дошт, вайро водор ба нўшидани
оби анори турш ва ширин (милс) кунад ва агар шикамравиш
надошт, хисонданињоро ба кор бибарад ва вайро њар рўз се
бор дар оби доѓ биншонад ва хўроки ўро сирко ва равѓани
зайтун ва равѓани бодом ва оши зербои сохташуда аз
равѓани бодом ва ќарис ва мусаввас ва монанди он ќарор
дињад.
Чизњое, ки барои шарї судманданд:
Мости турш ва хўрдани ќурси табошири кофурии
оѓушта ба оби анор ва чунончи донањои сурх бисёр бошад,
равонкунандае чун пухтаи њалилаи зардро ба кор бибарад.
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Агар барафрўхтагї низ дошта бошад, афшураи сохташуда аз
анор ва пўсти кўбидааш ба њамроњи шакари табарзадро ба
вай бихўронед. Њамчунин оби панир барои ў хуб аст ва низ
тухми исфарза бо шарбати гулоб ва тухми хурфа аз њар
кадом се дирам ва хўрокињои сохташуда бо ѓўра ва сумоќ ва
кашк ва мости кисаї (турш) судманд њастанд.
Њасф
Њасф бар асари бисёр араќ кардан падид меояд. Мондан
дар љойњои сард ва шустушў бо оби сард ва молидани гулобу
сиркои норас ба љойњое, ки њамеша њасф аз онљо берун
мезанад, аз пеш омадани њасф љилавгирї мекунад.
Њамчунин, агар њасф њувайдо шуд, молидани мозу ва уруќ ва
сирко ва равѓани гули сурх барои дармони он судманд
мебошад ва низ молидани омехтаи њино ва намаку сирко дар
гармоба рўи он молидан ва соате бурдборї намудан ва сипас
шустан ва бо нахола (сабус) молиш додан судманд аст.
Товал (ќубо)
Агар товули пўстї дар давраи нахусти он бошад, яъне
њанўз дар гўшт рахна накарда ва устувор нашуда бошад,
чунончи бо чарбии мурѓ ва чарбии ўрдак, ё бо муму равѓан
ва катиро, ё бо широба (самѓ)-и олу ё равѓани гандум, ё
равѓани њайвонї ё кура њамзамон бо рехтани оби нимгарм
рўи онро молиш дињанд, бењбудї меёбад. Аз хўрокињои
созандаи талхоб дар ин њангом бояд парњез намуд, агар дар
(гўшт) устувор шуда ва дорои забарї ва хушкреша бошад,
пас бењтар аст тињисозии танро бо раг задан ва ё бо пухтаи
афтимун, ё оби панир ва афтимун ва бо њамаи ончи дар
бахши гарї ва молихулиё ёд кардем, анљом дода шавад.
Сипас рўи љойгањ золу гузошта, то (хун)-ро бимакад, пас аз
он бояд бо оби доѓ онро молиш дињад ва чандин бор бар он
золу андозад, то золу хуб макидани хунро анљом дињад.
Сипас бар он марњами решњои сир (саъфа)-ро гузорад. Агар
товул хуб нашуд, он товулро бояд хорише сахт дод, то хун аз
он биёяд. Сипас бар он доруе тунд гузошт, то он ки гўшти
солими сурхранг ошкор шавад, онгоњ бо марњамњои
нерўманд захмро дармон кард, то бењбуде ба даст ояд.
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Доруи аз миёнбарандаи товали пўстї:
Турунљи турш, ё ашаќ ба њамроњи сирко ё санљабуя
(занљабуя)-и соидашуда дар сирко ва ё маѓот ва сирко рўи он
бимоланд. Равѓани гандум барои товали пўстии тоза
судманд аст.
Равиши сохти равѓани гандум:
Гандуми покшударо бояд дар як зарфи шишагї (ратила)
бирезад, ки танаи он гилолуда карда бошанд ва гунљоиши як
ратлро низ дошта бошад ва дарпўше аз љинси руй, ё миси
нозук ба шакли курра дароварад дар дањанаи ин зарф
бигузорад, то њангоми воруна кардани зарф гандум аз
дањанаи он берун нарезад. Сипас аљоќе гилї, ки миёнаи он
сўрох шуда омода намуд ва зарфи ворунашударо даруни он
сўрох ба гунае гузорад, ки сараш ба сўи поин бошад.
Пиромуни онро саргини хушкшуда барои афрўхтани оташ
бигузорад, дар зери аљоќ дар баробари дањонаи зарф, зарфе
дигар нињода, ки ќатароти равѓани сарзершуда аз гандум дар
он гирд ояд. Равѓани ба даст омадаро рўи товали пўстї
бимолад, ки бењбудии шигифтоваре дорад.
Песї, бањаки сапед (бањак)
Марњаме барои бањаки сапед:
Шитраљи њиндї ва тухми турб ва фавва ва кандис ва
хардалро бо сиркои тунду тез соида ва дар баробари офтоб
рўи бањак бимоланд. Ё пиёзи балбусро рўзона чандин бор
рўи он бикашед. Чунончи басанда нашуд, ду дирам
атрифали кўчак ва як дирам тарбад ва як дирам аёра ва як
чањор дирам њанзалро дар њам карда, моње чањор бор ба кор
барад ва дар дигар рўзњо танњо се дирам атрифал ба он
бимолад. Равише, ки дар бахши љилавгирии пирї
гуфташударо низ анљом дињад.
Барас
Бо њамин равиш барас низ дармон мешавад. Бемори
барасдорро ба боло овардан ва хўрдани хўрокњои
хушккунанда, ки дар бахши деррас кардани пирї гуфта шуд,
водор кунад ва низ ўро ба хўрдани билозарї ошно намояд ва
рўи он марњами молиданї, ки гуфта мешавад, бигзорад:
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Гузораи марњам барои барас:
Шитраљ ва кабикаљ ва мивизаљ ва андарун (дилу рўда)-и
зарорењро ба гунае баробар ба кор барад ва дампухти
фаваро пас аз он ки бо пиёзи балабус љои онро молиш дода,
рўи он бигузорад. Бо вижагие, ки дар он (песї) њаст, љояшро
бо хуни мори сиёњ молиш дињад. Агар љои он кўчак бошад,
доѓ кунад ва сипас дармон намояд, то бењбуд ёбад. Метавон
шањди билозар рўи он гузошт, то чиркин шавад ва гўшти
мормулак (калтакалос) хўрад ва сипас дармон намояд, то
бењбудї ба даст ояд. Ё љои онро бо ранги сабз ё сиёњ холкўбї
кард.
Ранге барои љои бараси пўст:
Мавиљаз ва мурр ва дурди шароб ва гули сурњ (маѓра) ва
фава ва зок ва бураро гирд оварад, чандин бор рўи он
бимолед, то он песї њамранги пўст шавад. Ин ранг бист рўз
мемонад. Асари баљомонда дар љои њиљоматро бењтар аст
мурдосанги сапедкунанда рўи он бимоланд ва низ бо фава
ранг кунанд ва сирко рўи он бимоланд ва афшураи
марзангўшро њамеша пас аз поёни њиљомат рўи љои
хунгирифта бигузоред, то соате бимонад. Фава ва шитраљ,
ки бо оби меваи дарахти љавзи мосил биёмезед, пас аз поёни
њиљомат бар љои хунгирифта марњам бимолед, чунончи дар
баробари рангпазирињо истодагї намояд, њиљоматро канор
гузошта ва марњам заданро пайгирї кунед.
Бањаќи сиёњ (бањаќ-ул-асвад)
Касе, ки дучори бањаќи сиёњ аст, раг зада мешавад ва
чандин бор афтимунро ба кор мебарад, сипас тухми турб ва
каддас, ё тухми тараи тезак бо сиркоро рўи он молида шавад
ва ба обитанї ва хўрдани хўрокињои намваркунанда водор
мешавад. Њамчунин бояд равиши дармони дорандагони
молихулиёро низ дар бораи эшон дунбол шавад.
Љузом
Ин беморї, чунончи дар оѓоз бошад, тавони истод
шудан ва бењбуд ёфтанро дорад ва агар ба чиркин шудани
андомњо ва табоњ шудани шакли онњо бирасад, дигар умеди
рањої аз беморї нахоњад буд. Агар касеро дидед, ки сапедии
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чашми ў кабуд шуда ва гирифтагии ово пайдо карда ва
араќи ў бисёр бадбў шуда ва чењраи ў бод карда ва пўсти ў
нозук ва сурхтар шуда ва ба дунболи он чурук шудан
(таъљир)-и пўст оѓоз гашта ва мўйњои абрў коњиш ва нозук
шудааст, дармонро ба хунгирї аз раги акњали бозўи дасти
рост оѓоз кунед. Сипас ба истироњати чандинрўза ва
хўронидани гўшти барра ва бузѓола ва нўшидани шароби
обакї ва бо омехтагии бисёр ва обтанї кардани њамарўза ва
сипас хунгирї аз дасти чап ва истироњати чандинрўза ва
барномаи хўрокї бар пояи ончи дар гузашта гуфтем, рўй
оварад. Њамчунин, афтимуни пухтаро чандин бор бад-ў
бихўронед ва миёни он давраи истироњат бигузоред ва
хўрокињои таризо ба ў бихўронед ва вайро њар рўз бипоед ва
аз хастагї ва бехобї дур бимонед. Њамаи хўрокињое, ки дар
барномаи дорандагони бемории молихулиёст, ба ў бидињед,
ўро водор ба нўшидани оби панир бо шакар кунед ва низ ўро
ба сўи роње рањнамун кунед, ки дар он афзоиши намурї
бошад ва бояд бо орди нахўд ва боќило ва буруќ ва ишнон
дар гармоба тани ўро молиш дињед ва дар оби нимгарм
фаровон фурў баред ва бо равѓани каду ва равѓани бунафша
тани ўро равѓанмолї намоед ва онгоњ беморро аз гармоба
берун оваред.
Гурўње, ки ин беморї дар онњо падидор ва устувор шуда,
бояд бо гўшти мор дармон шаванд ва касе, ки ба ин шева
дармон шавад, чанд рўзе тани ў бод мекунад ва хирадашро
аз даст медињад (парешонњолї). Пас гўштњои нарму нозуки
тан пўста-пўста мешавад. Бо ба даст омадани таљриба ва
огоњињои дурусте, ки аз гузаштагон ва њамчунин дар давраи
мо ва гузаштаи начандон дур ба мо расида, ин беморї
бењбуд меёбад. Бархе аз бузургон ёд кардаанд, занеро, ки
дучори бемории љузоми сахте шуда буд, бо ин равиш дармон
карданд ва бењбудї ба даст овард.
Гузориши дармон бо гўшти мор:
Равиши сохти гўшти мор: морњои кўњистонї, ки
зистгоњашон шўразор набошад, шикор карда, сару думашро
канда ва њар чї дар дарунашон њаст, берун рехта ва пас аз
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шустан ба андозаи худаш бар он намак ва шавид ва каме
хулљон пошида ва бар он об ва каме равѓани зайтун рехта ва
мепазанд, то лењ шавад, сипас ин хўришро андак-андак ба
њамроњи гўшташ мехўранд, чунончи хўрандаи ин дору гиљ
шавад ва фурў афтад, ба њамон андоза хўрдан басанда
намояд, вагарна бояд дубора дармонро думбол кард, то
хўранда гиљ ва фурўњишта шавад ва бод кунад. Ман
нављавоне, ки гўшти чењрааш дар њоли нарму нозук шудан ва
нобудї буд ва мўяш резон бо раг задан ва равон кардани
шикам бо пухтаи афтимун ва донањои берункунандаи талхоб
ва пайваста обтанї кардан ва нишондан дар обзан ва
хўрдани хўрокињои таризо ва дар миёна чандрўзї истироњат
додан, ба њамроњи як барномаи хўрокии хуб дармон кардам.
Пас аз он дубора ба равонкунандањо рўй овардам, ин корро
дар панљ моњ ва чанд рўз беш аз чињил бор анљом додам.
Резиши мўи ў дармон шуд. Ранги пўсту чењраи рўи ў ба хуб
шудан нињод ва чашм зулол гашт ва ба бењбудии комил
наздик шуд.
Сипас пойидани мо ба ў дар паи нопадид шудани ў
бурида шуд. Вайро пас аз шаш моњ дидам, бењбуди комил
ёфта буд. Албатта вай дар њангоми набудан равиши
дармонии моро пайгирї мекард, љуз ин ки доруи
равонкунандае љуз оби панир ба кор намебурд.
Зигил (суълул)
Аз доруњое, ки зигилро фурў меандозад, молиши сахт ва
чандин бора бо барги ос аст. Ё бо барги кабари тоза ва ё
онро хоронидан ва рўи он гузоштани марњаме, ки дамалњоро
боз мекунад, ки дар бахши худаш ёд шуда ва ё харошу
молиш додани он бо доруи дик бар дик ва ё ќалќалдиюн
мебошад ва ё бо сирко ва намак њар рўз чандин бор молиш
дода, рўи он хамири казмозаки оѓушта ба сирко гузорад ва ё
бо харнуби набатии тоза онро молиш дињад.
Дар мавриди зигилњое, ки дорои решањои бисёранд,
бењтар аст њар зигилро ба танњої шикофта ва бар он доруи
тунд бипошанд, то њамаи решањо хўрда шуда ва сиёњ гардад,
сипас рўи он равѓани азмиёнбарандаи сиёњї бигузоранд ва
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ин кор як бор бо равѓан ва як бор бо доруи тунд, чандин бор
анљом дињад. Чунончи љои он хўрда шуда бошад, ба дармони
рўёнидани гўшт рўй оваранд. Агар шуморагони он дар тан
бисёр шавад, бо раг заданњои пайваста ва ба кор бурдани
равонкунандањои ёдшуда дар бахши молихулиё ва барномаи
хўрокии таризо ва обтанї миёни онњо ва пешгирии равиши
дармонии љузом мебошад.
Ончи мижа (ашфор) мерўёнад:
Куњл (сурма) мижаро мерўёнад ва меафзояд.
Гузораи сурмагии рўёнандаи мижа:
Њастаи хурмои сўхта панљ дирам ва дудаи кандир чањор
дирам ва сунбули њиндї се дирам ва тухми баласон се дирам
ва санги лољувард дах дирам биёмезанд ва ба унвони сурма
(доруи чашм) њар рўз бо милае рўи мижањо бимоланд,
чунончи доъу-с-саълаб дар мижањо пайдо шавад, онро бо
мили молиш, ки дар оби пиёз ё сир чандин бор фурў бурда
шуда, молиш дињанд ва низ бархе аз хамирњое, ки дар
гузашта ёд кардем, рўи он бигузоранд.
Шапуши падидомада дар мижањо:
Нахуст бояд мижањоро аз шапуш поксозї кард. Сипас бо
оби намак онро шустушў дод.
Пас аз он зоги ямании соидашударо рўи пилкњо молид.
Чунончи бисёр бошад, пайваста пок кардан бо оби доѓ ва ба
кор бурдани ин доруро бояд дунбол кард.
Гузораи доруии поксозикунандаи шапуши мижањо:
Хоки љива, зог, зарнихи сурх, мавизаљ ва самѓ аз њар
кадом як чањоруми бахш (љузв) бо њам меомезанд ва бо он
доруеро месозанд ва њангоми ниёз онро дар об боз карда ва
бо он решаи мижањоро бо нармї ва бисёр пойидан аз ин ки
ба чашм осеб нарасад, тамйиз менамоянд ва як соат
мижањоро ба гунае нигоњ медоранд, ки пилк рўи чашм
наяфтад.
Гулмижа (шаъира)
Чунончи рўи пилк гулмижае пайдо шавад ва он як омоси
чањоргўши дароз, ба монанди љави говрас аст. Бояд беморро
њар рўз ба обтанї кардан ва дурї аз шому хоб дар њангоми
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пур будани шикам водор кард ва агар басанда нашуд, бояд
бар он марњами диёхилун гузошт, ки гузораи он дар бахши
бемории ханозир гуфта шуда аст. Бояд мумро об карда, дар
он милаеро фурў намуд ва дар њоле ки мила гарм аст, онро
рўи он гузошт. Маѓзи нон (хамири даруни нон)-ро пеш аз
пухт ба хубї хамир карда, рўи он мегузорем, ё равиши миъа
соила мемолем ва беморро водор ба обтанї ва ба кор
бурдани бухур ва обдоѓ мекунем.
Љасоъ (боз кардани сахти чашм пас аз хоб):
Чунончи касе пас аз хоб чашмони худро ба сахтї
бикушояд, бояд ба анљоми обтанї бо оби гарм ва рехтани
равѓан бар сар ва бухур додан бо оби доѓ ва бисёр компреси
гарм кардани пилкњо бо порча рўй оварад. Сапедаи тухми
мурѓро бо равѓани гули сурх ва чарбии мурѓ об карда ва пас
аз болояш биёмезад ва њангоми хоб бар пилкњо гузорад ва ё
бо коснї кўбида ба њамроњи равѓани бунафша рўи он
бимолад.
Берунзадагии чашм
Агар чашм дар паи боло овардан, ё ба думболи гармои
сахт, ё фарёд задан, ё зарба ва монанди он берунзадагї пайдо
кунад, бояд дар њамон њангом ба задани раг ва равон
кардани шикам рўй овард ва шикамро бо хамире аз сабр ва
њазаз ва аќоќиё ва афшураи лањият-ут-тис молиш дињад ва
рўи он наворе аз порчае, ки барои бастани захм ба кор
меравад ва дорои часпнокї ба номи дабуќ рўи он гузорад ва
бо он чашмонро сахт бибандад ва тоќбоз бихобад ва аз атса
(шанўша) ва боло овардан дурї кунад. Хўрокињое, ки
балѓамро мекашад дар дањон гузорад ва дањаншўя намояд ва
хўрокро коњиш дињад ва аз шароб низ дурї кунад.
Бўи бади бинї
Доруи зудояндаи бўи бади бинї:
Чунончи бинї дорои бўи бад бошад, зоги сафед ва мурр
ва сак ва ќалќанд (гунаи зог) ва зог ба андозаи баробарро
бардошта ва сойида ва ба њам омехт ва дар баробари бинї
нињод ва пас аз ба бинї кашидани он шароби райњониро бо
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бинї андаке истиншоќ намояд, пас аз он як фатилаеро бо он
оѓушта дар бинї фурў кунад.
Доруе дигар:
Соќаи наи зарира ва тухми насрин ва тухми гули сурх ва
ќаланфур аз њар кадом як дирам мозу ва мурр аз њар кадом
ним дирам мушки якдонаро ба њам омехта ва ба кор барад.
Зог ва мушку ќаланфури кўбидаро ба њам омехта, онро
бо бинї истиншоќ кунад.
Доруе дигар:
Сунбул-ут-тиб ва мушк ва ќаланфур аз њар кадом як
ваќия бо се ратл шароби райњонї пухта, пас аз он аз ин
шароб бахшеро бо бинї бояд боло кашад ва бахшеро
дањоншўя кунад ва фатилаеро низ дар он оѓушта карда ва
дар бинї фурў намояд.
Бўи бади дањон:
Чунончи ба њамроњи бўи бади дањон дандоне пўсида
(табоњ шуда) лисае чиркин бошад, бояд дандонро дар оварад
ва агар лиса чирк карда бошад, лозим аст онро бо
ќалќадиюн, ки пеш аз ин гуфтем, дармон кунад. Чунончи аз
тањи гулў, ё ком чизи бадмазза ба дањон ворид шавад ва он
эњсос гардад, бояд њар рўз бо сиканљабин ва хардал
дањоншўя намояд, сипас бо шаробе, ки дар он ќаланфурў
мушку сунбул ва саъд пухта шуда, дањонро бишўяд. Чунончи
ба њамроњи бўи бади дањон чизњое, ки гуфтем набошад,
беморро пас хўрдан, бо хўрокињои намакин, ё хардал ва
шавид ва чаѓандар ва нўшидани асалоб водор ба боло
овардан кунад. Бад-ў чандин бор нўшобаи аёраи фиќро
нўшонад. Хўрокињои чарбу сангинро ба кор набарад ва ба
обпазшудањо ва сурхкарданињо басанда кард. Бар мари
набатї (обкома) такя намуд, то дар њолати ношто андаке
бихўрад ва пеш аз хўрок чанд луќмае нони хуб ва сањно [866]
(гунае шўрбои сохташуда бо моњии монда ва баёт) бихурад.
Њамчунин дар шароби худ низ андаке саъду сунбул ва
ќаланфур бирезад ва ин ќурсро ба кор барад.
Гузораи ќурси зудояндаи бўи бади дањон:
Сак ва ќаланфур ва ќурфа ва љавзи бавво ва заъфарону
саъд ва сунбулу пўсти турунљ ва уд ба гунае баробар ва
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андаке мушк бо шароби зардолуи хушбў бо њам сиришта ва
ќурсе ба андозаи нахўд аз онњо дуруст кард ва њар рўз сетої
онро бихўрад ва маз-маза кунад ва оби онро ќурт дињад.
Доруе дигар, озмоишшуда барои бўи дањон:
Бояд дар хўрдани карафс зиёдаравї кунад.
Љавонаи оси тозаро кўбида, ба андозааш кишмиши
бењаста нарм намояд ва њардуро биёмезад ва ба гунаи гирду
дар оварад. Яке аз онро дар ношто ва яке дар њангоми хоб ба
кор барад.
Дањоншўяи хушбўкунандаи дањон:
Сунбул ва саъд ва созиљи њиндї ва пўсти турунљ ва
ќаланфурў гули сурх ва њамомо (омуман) ва ќубоди уд ва
мустако ва намаки сўхтаро бо асал ба андозаи баробар
сойида ба њам омехта ва бо он дањонро бишўяд.
Гузораи сохти намаки сўхта:
Намакро бо асал дарњам сиришта ва дар порчаи катонї
печида ва порчаро гилмол намуда ва дар танўр гузошта, ки
пас аз сард шудан берун оварда, гилњои хушкшударо аз он
људо карда ва онро нарм сойида, ки ин бадастомада намаки
сўхта ном дорад.
Он чи бўи сир, пиёз, тарра ва љуз онњоро пас аз хўрдан
мезудояд:
Панирро дар буришњои нозук бурида ва бо рўѓани
зайтуни инфоќ (норас) љўшонида шавад. Бар он ќаланфури
сойидашуда рехта ва пас аз он хўрда шавад, ё гашнизи тоза
ва хушкро хеле љавида шавад ва бахше аз оби онро ќурт дода
шавад, ё боќило ва даси обпазшударо хўрда шавад ва ё
сазобро комилан љавида, сипас хўрда шавад, ки бўро хуб
мезудояд, ё зарнабодро љавида, бахше аз онро ќурт дода
шавад ва ё барги алиќро љавида ва бо он шароби рабонї
нўшида шавад. Ё наъноъ, ё пудинаро (футнаљ) љавида ва
андаке сирко бар он нўшида шавад.
Доруе, ки бўи шаробро мекоњад ё мезудояд:
Љавидани саъд пас аз шароб, ки бўи онро мекоњад.
Чунончи ба њамроњаш кабона бошад, нерўмандонатар ин
корро анљом медињад.
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Доруе дигар:
Саъду кабона ва зарнабодро љавида, бо он дањанро
бишўянд. Њамчунин, он чи бўи бади дањонро коњиш
медињад, хўрдани хўрокињои турш, монанди шалѓам ва пиёзи
парварда дар сирко (туршї), ё нўшидани сирко ва љавидани
гашниз пас аз он мебошад.
Он чи аз резиши оби дањон дар бедорї ва хоб љилавгирї
мекунад:
Коснии тоза бо намак чандин рўз ношто хўрда шавад,
муддати мисвок задан ба дарозо кашад ва оби онро
дањоншўя кунад ва атрифали кўчакро рўзона ба кор барад ва
пайваста боло оварад, ки онро решакан мекунад. Нўшидани
каме оби доѓ дар бомдоди њар рўз барояш судманд мебошад
ва агар андаке мурри набатї (обкома) ва талќ (пунбаи кўњї)
бихурад ва савиќи хушкро дар дањон бирезад ва шабњо ба
хўрдани нони хушк бо мурри набатї дил барбандад ва
пайваста ба кор барад, барои дармон судманд аст.
Он чи дандонњоро пок ва дурахшон мекунад ва
пўсидагиро мезудояд:
Доруи дурахшонкунандаи дандонњо:
Намаки андарониро кафкаки дарё сойида, бо он
дандонњоро бишўед, ё кафкаки дарё ва сумоќи сойидаро ба кор
баред. Яке аз роњњое, ки љилавгирї аз пўсидагии дандонњо
мекунад, молидани шабонаи рўѓан ба дандонњо мебошад.
Доруе дигар:
Хазфи печандаи сабз ва шушаи шомї ва ќанбил (тухми
сарахс) ва ќалї аз њар кадом ба як андоза сойида ва нарм
кардаро баргирад, бо он дандонњоро пок кунад, чун онро ба
дандонњо бизанад. Бояд ба њангоми шустани дандонњо бо ин
дору лисањоро дур нигањ дорад.
Ончї аз хўрдагии дандонњо љилавгирї мекунад:
Доруи љилавгирикунанда аз хўрдагии дандонњо ва ё барои
пур кардани онњо:
Бо мустако ва зоги сапед ва сак бахши хўрдашудаи
дандонро пур кунед, агар оѓози хўрдашудагї бошад, њар рўз
232
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

онро бо саъд ва фулфули сойидашуда молиш дињед, ё мурр
ва љавз-ус-сарв казмозакро сойида ва онро рўи дандон
бимоланд. Чунончи хўрдашудагї бисёр бошад ва дандонњои
бештареро фаро гирад, равонкунандањои зардобиро чандин
бор ба кор баранд ва барномаи хўроки худро дуруст кунад
ва онро ба нумур кардани тан бигароёнад ва аз ширинињо ва
тундињо ва шўрї дурї кунад ва дар паи барномае бошад, ки
шодобкунандагии танро дар дастур дошта бошад.
Ончї аз афтодани дандонњои љунбон љилавгирї мекунад:
Доруи љилавгирикунанда аз афтодани дандонњои љунбон:
Гулнор ва зоги сафед ва сак ва ќоќиё ва њиюфостидосро
ба як андоза људо намуда, сипас онњо кўбида, решаи дандони
лиќро бо он молиш дињад.
Доруе дигар:
Зарнихи зард ва нура ва мозуву зоги сапед ва намакро ба
гунае баробар бардошта, ба њамроњи сирко сойида, ба шакли
ќурс дароварда ва њангоми ниёз он сойидаро ба решаи
дандони лиќ бимолад. Чунончи дандонњо бисёр лиќ бошанд,
онњоро бо симе заррин ба такягоње бибандад.
Поксозии љирми гўш:
Њангоми хоб дар гўш рўѓани нимгарм бирезед ва бомдод
ба гармоба рафта, рўи санги мармаре (тобуќ-ул-њаммом), ки
дар гармобањои умумї фароњам шуда ва болотар аз
пиромуни худ мебошад, ба гунае бихобад, ки гўше, ки дар он
рўѓан рехта, рўи санг ќарор гирад, то он чї равоншуда, аз
гўши вай берун ояд. Сипас пунбае даври хилоле печонида, бо
он гўшро поксозї намояд.
Гузорае доруї барои поксозии гўш:
Дар гўш бурќ ва сирко рехта ва бигузоред, то як соат
бимонад, сипас чандин бор ин кор дар гармобаро анљом
дињед ва низ як соат бухури оби гарм ба гўш дода шавад,
сипас бо пунбаи даври хилоле печидашуда гўшро пок кунед.
Пайваста обтанї кардан аз бисёр шудани љирми гўш
љилавгирї мекунад.
Зудудани бўи зери баѓал:
Мурдосангро сапед карда, бо гулоби кофурзада дар њам
омезад ва аз он ќурсњоеро бисозад, ки зеру рўи он барги гули
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сурх нињода, сипас бигузорад, то соате хушк шавад, сипас
онро бардошта ва бакор барад.
Доруи зудояндаи бўи зери баѓал:
Як ратл гули сурх ва сак ва сунбулу саъд ва зоги сапед аз
њар кадом як ваќия баргирифта, ќурсњое сохта ва њангоми ниёз
онро бо гулоб биёмезад ва ба гунае молиданї бакор барад.
Он чи аз араќ кардани по љилавгирї мекунад:
Зоги сапедро дар об њал кунад ва барги сус, ё барги турфо,
ё афшураи осро бо он омехта, поро бо он молиш дињад.
Он чи араќи танро хушбў месозад:
Хўрдани њаршаф (кунгар), ба кор бурдани њар рўзи
гарди абњал ва ё салиха ва молиши тан бо ќурси гули сурх,
ки пеш аз ин ёд кардем, ё бо мушк ва хўрдани зардолуи
хушбў ва ё карафс метавон танро хушбў кард.
Он чи бўи бади пешоб ва пайхолро мезудояд:
Шароби гиёњї (райњонї) бинўшад, абњал ва салиха
бихурад ва дар хўрокињо чошнии дорчин ва хуланљони бисёр
ба кор барад, аз шанбалила, ангаза, анљадон, тухми мурѓ,
тарраи тезак, сир, тарра, пиёз, хардал, иштар ѓоз дурї
намояд ва аз ногуворидани хўрок ва пурхўрї бипарњезад.
Он чи аз бў гирифтан ва гандидани мурдагон љилавгирї
мекунад:
Бо пияи њанзал ва бураи сурх дар њолати воруна ва дуло
будан мурдаро танќия кунед, сипас ўро бисёр такон дињед ва
дар як сатњ бихобонед ва рўи шиками ў фишор оваред, сипас
танќияро чандин бор анљом дињед, то он ки њарчи пасмонда
дар рўдањо монда, бо ин танќия берун ояд. Пас аз он сабр,
марр, ќоќиё, ромак ва кофурро дар гулоб боз карда, танќия
намоед ва сурохи нишемангоњро бо пунбаи оѓушта ба ин
дору бибандед. Доруро ба њамаи бандњо бимолед ва лошаро
дар сирко ва гулоб ва каме намак бияндозед. Дар бинї љиваи
ноб бирезед ва њама сўрохњои тан њамон гуна, ки гуфтем,
бибандед. Сабр ва марр ва сак ва зоки сапед ва намак ба як
андоза бардоред ва дар њоле ки мурда дамр аст, ба даруни
лоша фурў кунед. Њар мурдае, ки дамр ќарор гирад, бод
нахоњад кард. Љиваро ба гунае ба даруни бинии мурда
бирезед, ки маѓзи ў поин наёяд.
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Аз доруњое, ки аз гандидани мурда љилавгирї мекунанд,
молидани ќатрон ба лоша мебошад.
Он чи аз бузург шудани хояи нављавонон ва пистони
духтаракон љилавгирї мекунад:
Он чи пистонро аз барљастатар шудан (бузургтар) пос
медорад, гузоштани доруи сохташуда аз зираи сойидашуда ва
омехта бо об бар он мебошад ва бастани он ба сўи боло бо
порчаи оѓушта ба сирко ва об ва боз накардани он то се рўз ва
анљом додани ин кор се бор дар њар моњ аст. Доруе барои кўчак
нигоњ доштани пистони духтаракон: ду санги чоќутезкуниро дар
об ва сирко сойида ва рўи пистон ва хояи онњоро бимолад. Бо
ин кор пистон то муддати дароз кўчак мемонад. Ё як бахш гул
ва як бахш мозуи нораси сабзро сойида бо асал сиришта ва рўи
пистон бимолад ва як рўз рањо кунад, сипас бо оби сард бишўяд,
ин корро се бор дар моњ анљом дињад, кўчакии андозаи он то
муддати дароз пойдор хоњад монд.
Дармони ноњамворињои нохунњо:
Бояд рўи нохунњои саркаљ се рўз чарбу гузошт, сипас онро
пок кунанд, чунончи нарм шуда бошад онро метарошанд, то
њамвор гардад, чунончи ниёз ба такрор бошад ин корро дубора
анљом дод то нохун рост ва њамвор гардад.
Дору барои ноњамворињои нохун:
Бояд сиришм (сарош) ва сирко рўи нохунњо кашида шуда,
пуста пуста кашида бимоланд ва ё бо сиришм ва намак ва
дурди сиркои норас (халли хамр) ва ё пиёзи даштї њамроњ бо
равѓан ва сирко рўи онњо бимоланд. Нохунњое, ки тарак
мехўранд ва шикоф бармедоранд равонкунандањои талхобе
дар ростои тињисозии талхоб ва намур кардани тан дорандаи
нохун бахше аз барномаи дармонии онњо аст ва њамчунин худи
нохунро бо муму равѓан ва чарбу бипўшонанд. Нохунњое, ки
дорои нуктањои сапедонанд чандин бор зифт ба онњо
биандозанд. Нохуне, ки бисёр баднамо шудааст, аз он чї, ки
дар бахши нохун гуфтем, рўи он бигзоранд, то ки нарм шавад
ва биафтад ва сипас нохуне, ки пас аз ин мерўяд дасткорї
нашавад, то ин нохуни тозарўида бадрехт нагардад.
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Тараки чењра ва лаб ва пушти даст
Доруи барои тараки лаб:
Муми зард ва равѓани гули сурх ва зуфои тоза ва чарбии
ўрдаки полоиш шуда ва нишоста ва луоби бедонаро гирд
оваред. Нахуст мум ва равѓан ва чарбиро об кунед ва чизњои
дигарро, ки мехоњед рўи он бирезедро дар њован бикўбед, нарм
намоед то яксон гардад. Сипас онро рўи обкардњо рехта ва
сипас ин сириштаро рўи тарак бимолед ва бемор ба гармоба
биравад. Агар љои таракхўрдагї нарм шуд, катирое кўбида
њамчун сурмаро рўи он бирезед, то онро хуб бипўшонад, сипас
онро шутушў бидињед.
Дору барои тараки бисёри лаб:
Мозу (афс)-ро бо асал месоед ва ё дурдии равѓани зайтун
ва алак-ул-батм ва чарбии ўрдак гирд оварда рўи он бимолед.
Мозўро монади сурма нарм кунед ва алак-ул-батм-ро дар
равѓае об карда рўи он бипошед ва рўи тарки лаб бимолед. Ё
алак-ул-бат ё мустако ва зуфои тар ва асалро гирд оварда, рўи
лаб бимолед. Агар тарки лаб озордињанда бошад, бояд бар он
араќи байз бичаспонед.
Омос ва хориши ангўштон дар рўзњои аввали тирамоњ ва
зимистон:
Рўи он доѓи шўр бирезед ё бар он пухтаи чаѓандар
бигзоред, ё бо равѓани бон ва љуз он равѓанмолї кунед. Агар
омос ва хориш бисёр шавад бо анљири кўбида дар равѓани
зайтуни норас (инфоќ) ва ё бо пиёз ва шароб рўи онро хуб
бипўшонед.
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ГУФТОРИ ШАШУМ: РАВИШИ ДУРУСТИ
ЉАЊОНГАРДЇ ВА ГАРДИШГАРЇ
Он чи танро фарбењ ва шодоб мекунад:
Касе, ки хоњони фарбењї ва тару тоза кардани тан аст,
вайро водор ба хўрдани њўрокињои чарб ва ширин ва боарзиш
хўрокињои боло њамчун њилим ва шўрбоњо (эњсо) ва ќаляњо
(асоид) бинмоед. Ва ўро аз хўрдани туршї ва шўрї ва тундї
љуз ба андозае, ки хўрокро хушмаза кунад ва иштињоро
барангезад, бипарњезонед. Ва ўро водор ба хобидан ва
истироњат кардан ва барангезидани љоњои хунук ва намнок ва
обтанї пас аз хўрок ва равѓанмолии тан пас аз обтанї ва роњ
рафтани ором ва тўлонї пеш аз хўрдан ва дурї аз љунбишњои
тунду тез бинмоед. Бояд осонгирї бошад ва бистари вайро хуб
кўбида ва нарм бошад ва њамвора пайгири хўшї ва шодї
бошад. Рўзона пеш аз хўрок танро бо гунае молиш дињед то
андаке сурх шавад. Ў бояд рўзе ду бор ба хўрдан бипардозад ва
пас аз хўроки нахустин ба гармоба равад. Шароби худро
шароби ноб ва сурхи тоза ва ширин баргузинед.
Доруи фарбењкунандагї:
Донањо: гандум, биринљ ва боќолї.
Њилим ба вижа агар бо шир сохта шавад хўрокињоли
бисёр фарбењкунанда мебошанд. Шўрбое, ки аз нони сапеди
хушкшуда, орди боќолї ва биринљ ва шир агар бо шакар хўрда
шавад, ва маѓзњои бодом ва фундуќ ва писта агар бо шакар ба
кор равад, низ фарбењкунандањоанд. Шир танро шодоб
мекунад. Панири тоза ва ангури тозаи ширин ва њамчунин
гўшти барра, мурѓ, тухми мурѓи обпаз, љавозиб (шакар, биринљ
ва гўшт) мулбаќа, (ашканаи нармаи пурравѓан) ва ќаронї ва
асфедбои камчошнї шодобкунандаи тан аст. Њамчунин
пайваста нўшидан ва њамвора хўшї ва шодмонї намудан ва
камтар кардани хунгирї ва ба кор бурдани равонкунандањо ва
обтанї ва хастагї ва бехобї ва дар баробари хуршед будан ва
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камтар гуруснагї ва ташнагї кашидан ва бисёр наздикї
накардан њамагї чоќкунандаанд.
Доруи хуб барои фарбењї:
Рўи донањои беданљир (хуруъ)-и пустканда шир бирезед.
Пас аз он ки хуб нарм ва сиришта шуд ва онро ба сурати
ќурсњои кўчак дароваред ва њар бомдодон як ваќияи онро
кубида ва хокшудаи онро бо шир ва шакр ба кор баред.
Шўрбои аз орди нахўд ва боќило ва биринљ ва шир ва равѓан
ва нони сапед ва нони ширини хушк бихўред, ки фарбењ
кунанда аст.
Шўрбои фарбењкунанда:
Орди биринљ, боќила, нахўд, нони хушк ва бодоми
пусткандаро гирд оварда аз он шўрбои бо ширу шакар
бисозед ва њар рўз бихўред сипас ба гармоба биравед. Пас аз
берун омадан аз он нањор бихўред.
Фарбењкунандањои некў ва шигифтовар:
Бодоми пўстканда ва фундуќ ва хашхош ва донаи
санавбар ва донаи самна ва њубаату-л-хазро ва равѓани гов
ва шакар, њамаро бо равѓан бикўбед ва бо шакари обшуда
дарњам омезед. Аз ин сиришта њар рўзу шаб бихўред.
Танќияи фарбењкунанда:
Сари гўсфанди чоќро покиза карда, хуб бикўбед ва бар
он ним ратл гандум ва ба андозаи он нахўд ва биринљ ва оби
фаровон бирезед ва бипазед то лањ шавад. Аз оби
полоишшудаи он се ваќия ва аз чарбї ду ваќия ва аз равѓани
гирду ва бодом як ваќия шабонгоњ танќия кунед ва бихобед.
Бењтар аст, ин корро пас аз берун рондани пасмондањол
анљом дињед ва сипас худро нигоњ доред ва бихобед. Ин
корро панљ шаб дар моњ анљом дињед, ки њар чї бештар
шавад бењтар хоњад буд ва аз чизњое, ки танро тару тоза
нигањ медорад, зангори оњан мебошад, ки дар бахши
шикамба ёдоварї кардаем.
Он чи танро лоѓар мекунад:
Њар кас хоњони лоѓарї ва коњиши гўшти тан аст, бояд аз
хўрокињои боарзиши ѓизоии боло ва гўшту ширинињо ва
шаробу шир парњез кунад. Барномањои хўрокии худро аз
сабзињо ќарор дињад ва дар ба кор бурдани маззањои шўрї,
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туршї ва тундї равон кардани шикам ва пешоб ва араќ
кардани бисёр, њангоми љунбишњои тунд пеш аз хўрок ва аз
мондани бисёр дар гармоба бипарњезад. Ў бояд, то метавонад
аз хўрдан худдорї кунад ва дар баробари гуруснагї муддате
истодагї намояд ва кам бихобад ва ба як бор хўрдан дар
шабонарўз басанда намояд ва бедориро ба дарозо кашонад ва
шароби куњнаи талхи обакї биёшомад, аз он сўи корњои
гуфташуда барои фарбењиро анљом дињад.
Аз доруњое, ки танро лоѓар мекунад, хурдани атрифули
кўчак ва доруњои гармизо ва пешобовар, монанди фалофулї
ва камунї дар барномаи хўрокии худ бигзорад. Даранг дар
хўрдани хўрок пас аз онњо то иштињои барангехташударо
фаро менишонад ва дар дубори гуруснагї ва ташнагї ва
гармо ва хастагї ва зиёд дар гармоба мондан ва хўрдани
доруњои лоѓаркунанда ва хоб дар бистаре, ки фарш надошта
бошад ва низ дар баробари хуршед будан ва мондан дар
хонањо ва љойњои гарм одамиро лоѓар мекунад.
Доруи лоѓарии тан:
Се дирам атрифули кўчак ва як дирам айёрињии фиќро
ва як дирам тарбудро гирд оваред ва биёмезед ва њафтањо як
бор бихўред.
Доруи наззоракунадаи тан:
Нонхоњ ва тухми розиёна ва тухми карафс ва сазоб ва
зираи кирмонї ба як андоза марзангўши хушк ва бураќи як
чањоруми онњо бо њам омехта, рўзе ду мисќоли онро ба кор
баред, ки доруи хуб барои назор шудан ва хушк кардани тан
ва бисёр лоѓаркунанда низ мебошад, вале хатари он зиёд аст.
Он чи нерўи љинсиро меафзояд:
Сириштаи чанд маѓзи гиёњи афзояндаи оби мардона аст
ва гузораи он чунин аст:
Равиши сохт: Бодому фундуќ ва норгили пўстканда ва
бодому санавбар ва донаи филфил ва донаи залм, њуббул
азиз ва њуббул хазроро ба гунае яксон, занљабил ва
дорулфилфил ва нори мушкро аз њар кадом як саввум бахш
ва фониди саљзї (пониди сиистонї)-ро гирд оваред ва бо
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сирка дарњам омехта кунед, бомдодон ва шомгоњон њар рўз
андозаи як тухми мурѓ бихўред.
Сириштаи тухми гиёњое, ки фазояндаи оби мардона аст:
Тухми њувайљ, шалѓам, пиёз, турб, морчўба, тартезак,
сипаст, донаи санавбар, донаи филфил, донаи залм ва
тударї, ќадома ва забони гунљишк ва ду бањман ва бузидон
ва ќист (ќисти ширин) ва дорулфилфил ва занљабил ва њарф
ва сипандон ва ангеза ба андозаи яксон бармегиранд бо асал
месиришанд. Се дирами он бо як ваќия шир мехўранд. Гоње
шароби тоза ва ширин ба кор мебаранд, ки бисёр судманд
аст.
Доруи судманд барои касоне, ки дорои омезаи гарм ва ё
омезаи хушк њастанд:
Рўи як ратл шири гов ду ваќия таранљабин рехта, бипазед,
то сифт ба монанди асал шавад. Рўзе бист дирами онро ношто
лаис бизанед ва бар он моњии тозабирёншуда ва кабоби
гўште, ки доѓ бошад, ба њамроњи пиёз бихўред. Шароби
сангин бо омехтагии миёна бинўшед.
Доруи молиданї ба нарина, ки нерўи росткунандагии онро
меафзояд:
Як ваќия равѓани савсан, ки як дирам фаребун ва ба
монанди он филфил ва хардал ва натрун (бураи арманї) ва
як ќирт мушкро биёмезед ва бо он нарина ва пиромуни он
чун ќутн (камар ва миёнаи ду рон) ва иљон (пўсти миёни
сўрохи нишемангоњ ва нарина)-ро равѓанмолї кунед.
Доруе, ки ростшудагии наринаро меафзояд:
Ангуза бо андозаи баробар аз асал месиришанд ва ду
соат пеш аз ниёз як мисќоли онро бо як ваќия шароб ба кор
мебаранд.
Танќияи физояндаи нерўи љинсї:
Хорхасаки тоза ё хушк се то, ду мушт тухми шалѓам ва
тухми таратезак ва шанбалид ва тухми пиёз ва тухми
морчўба ва тухми ратба, њар кадом ду кафи даст ва нахўд ва
гандум, њар кадом як кафи даст ва маѓз ва нахоъи гўсфандро
гирд оварда, сипас зарфи онњоро лабрез аз ними об ва шир
карда, бипазед то лењ шавад ва сипас болояш намоед ва
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биполед, полоидаи онро бипазед то сифт шавад.Чањор
ваќияи онро људо карда, бо як ваќия равѓани батм чанд шаб
пас аз тињї шудани шикам ва рондани пасмондаи рўдањо
танќия кунед ва бихобед ва дањ шаб наздикї нанмоед, ки
бисёр кори соз мебошад.
Доруи дигар барои афзоиши нерўи љинсї
Гўшти гўсфанд, нахўд, пиёз, боќило агар бо филфил,
занљабил, тухми мурѓи нимобпаз шуда, њувайљ, шалѓам,
хурмои хисхўрда дар шир ва њубат, хўроки гўшти барра ё
бузѓола ва намак ва пиёз) ва њалим ва ангур ва тиратезак ва
наъно ва рубиён (мигу) ва ашпил ва тухми моњї ва тухми
гунљишк ва норгил ва понид ва дигар донањои тухми
гиёњоне, ки ном бурдем, хўрда шаванд, нерўи љинсиро
меафзоянд. Аз хунгирї ва хаста шудан бипарњезанд ва
обтаниро камтар ва нўшидани шаробро ба андозае миёна
намоянд. Хўрдани љўља ва моњии тоза бо пиёзи хом нерўи
љинсиро меафзояд.
Љавозиб:
Љавозиб (хўроке аз шакар ва биринљ ва гўшт), ки ба
гунањои шигифтангез нерўи љинсиро меафзояд.
Гузораи он: нони хўрдашуда дар шир ва шакар ба
хисонда ва баробари як дирами он оби норгили тозаравиш
рехта ва бо ўрдаке ва ё бо љўљаи чоќро дар он мегузоранд.
Он чи наринаро бузург мекунад:
Доруњои бузургкунандаи нарина:
Рўзе чанд бор наринаро молиш дињед ба гунае, ки њар
бор сурх шавад, сипас бар он оби нимгарм рехта, бо мум ва
равѓан равѓанмолї кунед ё рўзе дањ бор молиш дињед ва
шири гўсфанд рўи он бимолед. Ё кирми хокї (харотин)-ро
хушк кунед бо равѓани занбаќ бисоед ва онро равѓанмолї
намоед, ё як тикка мушкро баргузида, рўи он зифт бигзоред
ва лењ кунед ва сипас бо он наринаро хуб молиш дињед, пас
аз он то њангоме, ки гарм аст рўи нарина бичаспонед, чун
сард шавад, аз рўи он бардошта ва ин корро рўзона чандин
бор анљом дињед, судманд мебошад.
Он чи вожунро танг мекунад:
Доруи тангкунандаи вожун:
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Се дирам сак (афшураи омила), мехак як мисќол ва мушк
як ќирот хуб лењ карда, бо як ваќия шароб, хамиреро дуруст
намуда, порчаеро бо он оѓушта, сипас ба худ баргиранд.
Доруи нерўманде, ки бевагонро дўшиза мекунад:
Мозу ва зоки сапед ва саъд ва шароби азхар ва барги
ширинбаёнро ба як андоза баргузида, нарм карда ва ба худ
баргирад, ё бо об безад ва чандин рўз даруни он биншинад,
агар сифт шавад, пўсти вожунро мекашад ва онро гирд
меоварад. Тикаи кўчак аз рўдаи борикро гирифта, дар он
хуни љўља бирезад ва пеш аз наздикї дар вожун бигзорад.
Он чи таровиши лезобаи зањдонро мезудояд:
Зоки сапед ва сурма ба андозае баробар бардошта хурд
ва нарм карда ва ё намаки андаронї ва зоки сапеди
нармшударо дар вожун бигзоред ё обе, ки аз пухтани мозу ва
пўстаи дарунии булут ва гулнор аст, вожунро бишўед ва ё
пўстаи санавбар ва зоки сапед ва саъд (мушки зери заминї)
њамаро бо шароб бипазед ва дар порчае гузошта, дар вожун
фурў кунед.
Он чи вожунро гармтар кунад:
Кирмдонаро пўст бикунед ва бикўбед ва ба андозаи он
равѓани занбаќ бирезед, то сифт шавад ва бо порчае бар худ
баргиред.
Доруи аз миёнбарандаи лезоба ва сардии вожун:
Кирмдона, филфил, саъдро бо шароб бипазед ва бо
порчае бо худ баргиред.
Он чи хуширо ба њангоми наздикї кардан меафзояд:
Љавидани кабоба ё оќирќирњо дар бомдод ва ношто бо як
дирам ангезае, ки бар он дањ дирам занбаќ биафзоянд ва
чандин рўз канор гузоранд ва сипас ба гунаи молиданї ба кор
баранд. Дар њангоми наздикї мард сурини занро бо ду даст ба
боло кашад ва ду бозуи худро бар ў сахт карда мезанад, ки
барои њар ду бисёр хушиовар аст ва хушии он бас шигифтангез
аст.
Доруи физояндаи хушї ба њангоми наздикї кардан:
Оќирќирњо ва занљабил ва дорчин ба як андоза баргиред
ва бо обе, ки дар он андаке самѓи обшуда, дар њам биёмезед ва
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сипас ба гунаи ќурс дароваред ва дар њангоми ниёз дар дањон
нигањ доред.
Нотавонї дар нигањ доштани пайхол ба њангоми
наздикї:
Бењтар аст пеш аз наздикї пасмондањои рўдаро берун
ронад ва чизњои бандоварандаи шикам бихўрад ва њангоме,
ки рўдањо холиянд ин шиёфро ба худ бигирад.
Шиёф барои дармони азивут:
Ќоќиё, ромак, гулнор, кандар, ва самѓ ба андозае
баробар људо карда ва ба андозаи њаста дароварда ва ба худ
баргирад. Ва дар дигар гоњњои наздик накардан пайваста
равѓани нординро ба худ баргирад ва ба худ бимолад.
Дармони касоне, ки дар наздикї кардан бисёр нотавон
њастанд:
Бояд худро бо оби сард бишўянд ва оби гўшт бихўранд,
андаке шароби райњонии хушбўи мулоим бинўшанд.
Њамчунин ба хушбў кардани худ ва таносої ва хобидан бар
бистаре нарм бошанд.
Он чи коњишдињандаи оби мардона ва ростшудагии
нарина аст:
Он чи оби мардонаро коњиш медињад:
Туршмазањо ва бандоварандањо њамчун сирка, ѓура,
ривос, ва монанди онњо ва сабзињои сард монанди коњу ва
хирфа ва љуз инњо мебошанд.
Он чи ростшудагии наринаро мекоњад:
Бодшиканандањое њамчун садоб, фунљанкашт, пудина,
зира ва нонхоњ мебошад.
Он чи коњишдињандаи тавони наздикї кардан аст:
Доруњои коњишдињандаи наздикї, тухми фунљанкишт дањ
дирам, барги хушки пудина ва садоб, саъд, гулнор аз њар кадом
ду дирам бо њам меомезанд. Ба он ба андозаи ду кафи даст, як
каф даст дар рўз ва яке шаб ба кор бибаранд.
Доруи барои дорандагони њарорати баланд ё бисёр хоњони
наздикї кардан њастанд:
Тухми коњу дањ дирам, тухми асфарза ва кашнизи хушк
аз њар кадом се дирам, гулнор ду дирам, гули нилуфари ду
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дирам баргиранд, се дирами онро људо кунанд бо як чањорум
мисќоли кофур чанд рўзе ба кор баранд.
Фурў нишондани ташнагї ва дур кардани зиёни он:
Касоне, ки нигарони ташнагї дар роњ њастанд,
бењтараст њамаи миќдори рўзонаи хўрокаи худро пеш аз
сафар нахуранд, балки андаке сабзањои сард ва сарди зоњои
турш (туршї) бихўранд ва ё талќони шакарро бо оби бисёр
сард бинўшанд ва аз хўрдани шўрї, ширинї, тундї ва моњї
асосан тоза, намакин ва дар сирка хобондаи он бипарњезанд.
Њамаи моњињо ташнакунанда њастанд. Обкомањо, туршињо
ва шўрињо, ба вижа талхї, кибр ва зайтун, ташнагиоваранд,
вале пиёзи дар сирка парварда ва љуз он аз туршињо, ки
ташнагиро фурў менишонанд.
Бењтараст, шитобон наравад, балки бо нармї роњро
бипаймояд. Агар шитобон биравад нафас кашидани тунд ва
пайваста ва бузург мешавад ва ин коротарин ангеза барои
барангехтагии ташнагї мебошад. Пургўї накунад, ки ин низ
ташнагизо мешавад. Чунончи ночор ба пургўї бошад, бояд
овоишро то онљо, ки метавонад ором намояд, чун садои
баланд њарорат ва ташнагиро бисёр боло мебарад.
Чизњое, ки ташнагиро фурў менишонад ва муддате
дарозии онро дур мекунанд мости турш (шири турш), хурфа,
коњу, каду, хиёр, харбузае, ки ширин набошад, гулобии
пуроб бо андаке гасї ва ширинии кам, анор, себ ва монанди
инњо аз мевањои турш, таранљии турш, ѓўра, ривос, олу
мебошанд. Инњо хўрданињое њастанд, ки агар пеш аз њаракат
хўрда шаванд, ташнагиро менишонанд.
Аз чизњое, ки дар дањон нигоњдошта ва дар њангоми
паймудани роњ онро бихояд ташнагиро дур мекунад,
монанди олуи хушки турш, ки дона-дона хоида шавад.
Хурмои њиндї, донаи анори турш ва ё мости кисаї (мисл)
андак-андак даруни дањон гузошта, то об шавад, вале дўѓи
турш ва њамчунин симоќ барои ин кор хуб нестанд.
Њамчунин аз корњои судманди дигар:
Нигоњ доштани як тика булур ё садаф ё нуќраи ноби
дурахшон ва бастани ду лаб ва то онљо, ки тавон бошад
нафас кашидан аз роњи дањон ва њарчанд соат ба соат бў
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кашидани гулњо ва сабзањо ва ба кор бурдани равѓанњои
сардизо аст.
Пўшидани шикам бо сабзавоти сардиовар ё бо
сириштае, ки дар «самум» гуфта шуд, рўи тан молид. Агар
дар об зољи сиёњ (ќулё) бошад ва он бо сирка омехта шавад,
андаке аз он барои фурўкаш кардани ташнагї бисёр коро
мебошад. Оромишдињандаи ташнагї ва дуркунандаи
зиёнњои он аст.
Ќурсе, ки њарорат ва ташнагиро фурў менишонад:
Дар табњои сахт ва сўзон суди њамагонї дорад. Њангоми
паймудани роњ пайваста як ќурс аз онро дар дањон нињода,
зеро ташнагї, барафрўхтагї ва гармои болоро бисёр хуб
фурў менишонад.
Гузораи ќурс:
Тухми хиёр ва тухми каду ва њар кадоми як бахш, тухми
коњу ва тухми хирфа аз њар кадом ним бахш, афшурдаи
ширини баёни ноб ва тамиз шуда ва њамагиро мекўбад ва бо
оби хирфа ё луоби тухми асфари зењи хамиркарда, аз он
ќурсњои кўчак ба шакли тармус (харнуб) дуруст мекунанд ва
дар њангоми њаракат яке пас аз дигаре дар дањон мегузоранд
вале намехоянд, балки мегузоранд то ором-ором дар дањон
об гардад ва оби онро ќурт мекунанд.
Вале, агар пеш аз њаракат барои ором кардани таб њод
бихоњем, аз он истифода кунем, бояд се дирами онро бо
афшурдаи бархе мевањо, ки ном бурдем ба кор бурд. Чунончи,
забаре дар сина дида шавад, онро шарбати гулоб ё нўшобаи
бунафша бихўрад. Ин ќурсњо барои сўзиши пешоб бисёр коро
буда, озмоишшуда мебошад. Агар касе дар роњ хеле ташна
шуд, бояд соате об наёшомад, балки обро дар дањон
бичархонад ва љуръа-љуръа, андак-андак биёшомад ва дастњои
худро дар об фурў кунад ва чењраи худро бишўяд ва агар дўст
дошт, чењраро дар об фурў кунад, вале аз он наёшомад, магар
бо андозаи як љуръа, сипас бархе хўрокињое, ки ёд кардем аз он
бихўрад ва нўшиданро кам-кам биафзояд ва якбора сероб
нашавад. Бо ин равиш метавонад худро аз ташнагї рањо
намояд ва аз дигар паёмадњои бади он низ дур бимонад.
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Равиши гирдишагири ногузирона дар сармо ва барф:
Њамон гуна, ки дар тўли роњ дар гармои сахт чиркин
шудан ва палосидани пўсти тан ва сардард ва таб ва монанди
он аз ин осебњо, вуљуд дорад. Њамчунин дар њавои сард ва дар
роњ осебњои дигар чун яхзадагї ва гуруснагї ва бењушї ва
сакта ва њарос ва лахтї ва карахтї ва казоз ва гандидани
дастњо ва пойњо ва банд омадани шикам падид меояд. Ошкор
аст, ки ин беморињо дар касоне, ки омодагии пазириши онро
доранд, ба хубї намоён мегардад ва њаргиз дар афроде, ки
омезаи устувор нисбат ба ин беморињо доранд ва низ танњої,
ки ба сармои сахт хў гирифтаанд, ошкор намешавад, магар
дар мавриди бисёр андак ва дар сармоњои бисёр сахт. Њамон
гуна, ки дар гузашта гуфтем, боз мегўем: њар кас ночор шавад
дар сармои сахт роњеро бипаймояд, бењтараст, ки шикамбаро
аз хўрок ва шароб ба андозаи дуруст анбошта кунад ва аз
њаракат то андозае биистад, ки хўроки ўро гарм намояд ва
оромиш дињад рухдодњое, ки бе даранг дар тан пеш меояд,
бояд хўрокаш билќувва ва билфеъл гарморо бошад (њар ду бо
њам). Агар сармо бисёр сахт бошад, ў ногузир аст, ки соате
роњ бипаймояд.
Вай бояд хуб бихўрад ва шароби ноб бинўшад ва ё
шароб бо андозае, ки бо он ором гирад бо каме оби гарм
биомезад ва бинўшад бояд шароби нерўманд ва гуворо
бинўшад бе онки туршї ва бандоварандагї дошта бошад.
Худро ба гунае бипўшонад, ки битавонад дар баробари
вазиши боди сард истодагї намояд. Агар дар сина беморї ва
зибрї ва сурфа бибинад ва дар сина ва шуш нотавонї
намояд, бештар бињаросад. Зеро, инон бо фурў бурдани
њавои сард, ба тундї дучори сардард ва сулфањои сахт ва хун
баромадан аз шушњо мешаванд.
Хўрокињои баргирифташуда дар пеш аз паймудани роњ
дар њавои бисёр сард, сохташуда аз гирду ва сир ва пиёз ва
равѓан бошад. Сир дорои вижагї ва бартарии
шинохташудае дар ин барномаи хўрокї аст. Кори он гарм
кардани тан ва барафрўхтани њарорати ѓаризї дар њамаи тан
246
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мебошад. Гармои сохташуда ба интињои дастњо, пойњо
бештар аз миёнаи тан хоњад рафт.
Њамчунин ангеза агар ба вазн як дирам ва бо як ратл
шароб нерўманд (ноб) ё асали об ба кор барад, судманд аст.
Њамчунин ба кор бурдани филфил дар хўрок ва
нўшидани асал об ва низ хўрдани пиёзи хом ва тара ва
асфидољ хушмазза шуда бо чошнї, бисёр коро мебошанд.
Њангоме, ки роњ паймуда шуд, шоиста нест бе даранг ба сўи
гарм кардани худ бо оташ ва ё гармоба ва ё хоб биравад,
балки соате дар љои гарм, ки оташ барафрўхта бошад, ором
гирад ва кам-кам ба сўи оташ наздик шавад. Дар роњ
чунончи сармозада шуда бошад, бояд ба гармоба равад ва
мондан дар онљоро ба дароз кашидан ва танро молиши сахт
дињад. Агар гармоба наёфт, хонаро бо њезум гарм намояд ва
дар он танро молиш дињад, ба гунае, ки пўсти тан сурх шавад
ва сипас бо пўшиши нарм ва дар бистари гарм бихобад. Ин
роње аст, ки ба василаи он метавонад аз таб рањої ёбад.
Дармони сармозадагї:
Агар касе, ки ба андозаи ноумедї дучори яхзадагї
(сармозадагї) шавад, љои пўшида аз бодро барои ў пайдо
кард ва њезуме афрўхта ва вайро гарм намуд.
Сипас бо дастони гарм бо тундї ва нармї њама танро ба
љуз сар бо порчаи гарм компресс намуд. Сипас аз молиши
нарм ниёз аст, ки як тани гарм ва нарми ўро дар баѓал нигоњ
дорад, ба гунае, ки шикам ва пушт ва синањои њарду хуб ба
њам бичаспад, то гармои тан нармгирї ба ў бирасад. Ангиза
ва мур ва филфили омехта бо шароби ноб ва обгўшт ба ў
дод, то бењбуд ёбад ва каме нафаси ў баргардад, агар ба ў
оши сафедбо ва каме шароб дода шавад бисёр некў аст. Бояд
барои ў бистар ва пушиши нарм фароњам кард ва ўро водор
ба хобидани дарозмуддат намуд, то онки бењбуди комил ба
даст оварад ва пас аз он бедор шудан ба даруни гармобаи
доѓ бурда шавад ва дар онљо муддати дароз бимонад. Бояд
ўро дар онљо бисёр молиш бидињанд ва танашро бо равѓани
наргис, ки дар он куст, гундибедастар, мушк ва фарбиюн аст,
равѓанмолї кунанд.
247
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Бењушї аз гуруснагї:
Гоње гардишгар дар сармои љонкоњ, дучори гуруснагии
сахте мешавад ва агар даранг накунад, то хўроке бихўрад,
гирифтори бењушї хоњад шуд, ки чи басо ба марг поён
бипазирад.
Чунончи гуруснагї оѓоз шуд, бедаранг ба нўшидан ва
хўрдани нони хисонда дар шароби нерўманд ва шўрбои
сафедбои чарб ва шароби ноб ва доѓкунанда, ки бар он каме
филфил афшондаанд, рўй оварад. Агар дармон нашуд ва
бењушї ўро фаро гирифт, боистааст гулоби доѓ бар ў пошида
ва дар байни ў мушк ва зарира дамид ва ба сайбили њойиши
ѓолия (навъи бўи хуш мураккаб аз мушк ва анбар) ва мушки
молид, фам-ул-меъда (тан) ва даст ва пои ўро сахт молиш
дод, то сурх шавад ва пас аз он ўро бисёр сахт ва ба гунае
дарднок бибанданд. Агар аз бењушї рањої ёфт, равиши
дармониро дар пеш гуфтем барояш ба кор бибаранд,
чунончи хуб нашуд, чандин бор дар дањони ў шароб ва
обгўшт бирезанд. Ўро молиши пайваста дињанд ва бар ў об
бипошанд ва ўро бо доду фарёд њушёр кунанд. Даст ва
пояшро сахт ва гунае дарднок бибанданд ва њарчанд бор ўро
бо чизи тезе сайхунк бизананд ва такон бидињанд ва
биљунбонанд ва бар ў фарёд бизананд, сипас шароби
доѓкунанда бо филфил ба ў бинўшонанд ва андаке шаљарниё
ё ангеза ба ў бихўронанд. Ўро ба оташ наздик намоянд ва
тани ўро равѓани куст ва фарбиюнї чарб кунанд.
Нигоњдошти ангуштон аз сармозадагї ва љилавгирї аз
табоњии онњо:
Бењтараст ангуштони пойро молиш дода ва сипас бо
равѓани зайтуни кўњна равѓанмолї кунанд, пас онро бо
порчае ба гунае бипўшонид, ки рўи бахши миёнї ва боло ва
поён ва зеру болои кафи по, мўи нарм гузорид, сипас пойро
даруни љуроби гарм ва муносиб даровард. Агар бихоњед
кафше ба по бикунед ва њаво сард бошад аз тар ва нумур
шудани по нигарон бошед, пас бояд кафш ба гунае аз замин
болотар ќарор гирад.
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Доруњое, ки ба ангуштон зада мешавад то љилавгирї аз
сармозадагї кунанд:
Њамаи раѓанњои гармозо чун занбаќ, розќї, бон, сусин,
равѓани ѓор ва ќатронро, ки аз њама коротар аст, ба кор
баред. Барномаи равѓанмолї кардани ангуштон аз сармо
ангезаи љилавгирї аз табоњии онњо мешавад. Ин равиш на
танњо аз табоњшавии ангуштон, балки аз гандида шудани
онњо аз сармо љилавгирї мекунад.
Шоиста нест, ки гардишгар худро дар баробари яхзадагї
ќарор дињад ва бар сармои озордињанда, бурдборї намояд.
Чи басо ангезаи табоњї зудњангоми онњо мешавад, ки
нишонаи он чунин аст. Бемор эњсос мекунад, ки сармои
озордињанда сабуктар ва камтаршуда бе он ки пўшиши
худро таѓйир дода бошад ва ё бар он афзуда бошад, бояд
бидонист, ки дар ин њангом сармо коњиш наёфта, балки ин
коњиш аз њиси ломисаи пўст мебошад. Њангоме ки ў аз сармо
озор мебинад, то онљо, ки метавонад лозим нест пўшиши
ангуштонро таѓйир дињад, балки онро бо нармї молиш
бидињад ва дубора онро бипўшонад ва онро биљунбонад ва
такон бидињад. Њељ чизе дар зуд расондани озори сармо ба
ангуштон монанди овезон будани онњо нест. Чунончи вазъияти
ангуштон ба сўи омосидан ва коњиши њис мерафтанд ва то
њангоме, ки ба ранги сабз ё сиёњ дар наёмадаанд, онњоро дар
пахтаи коњи гандум ва ё пахтаи шалѓам ва карам ва ё шўед ва ё
бобуна ва ё дармина ва ё хом ва ё аклили мулк ва ё тухми катон
ва ё шанблид, њар кадом ба танњої ва ё њамагї бо њам ва ё дар
бархи равѓанњо, ки ёд кардем фурў намоянд ва чандин бор дар
наздикии оташ даст ё пои сармозадаро нигоњ доранд, вале агар
(ангуштон) сабз ё сиёњ шуда бошад, пас бењтараст, ба тундї
љои аз онро шикофи жарф дињад, то гўшти он намоён шавад ва
бигузоранд хун берун резад. Шоистааст ин кор дар оби доѓ
анљом дињанд, ки хун дар дањонаи шикофи лахта (мунљамид)
нашавад, ки аз резиши хун љилавгирї намояд. Чунончи лахтаи
ташкил шуда ва љараёни хун банд ояд, гули арманї дар об бо
андаке сиркаи њалкарда рўи он бигузорад ва як шаб ва як рўз
рањо кунад. Сипас, бо шароби нимгарм ё об ва сирка онро
бишўянд ва дубора доруњои молиданї рўи он бимоланд. Ва ин
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корро ду ё се бор анљом дињад, то љоњњои сиёњшуда, сахт
шаванд ва гирд оянд. Чунончи раванди беморї пеш аз
шикофтани љои сармозада ба сўи бадбў шудан ва гандидан
биравад дар ин њангом дигар шикофтани онњо суде надорад ва
ногузир аз људо кардани љои сармозада мебошад. Ниёз аст
буридани онро ба тундї анљом гирад, ба љињати онки ба
бофтањои солими канори худ сироят накунад.
Бисёре аз дармонгарони нодон ин гуна љойњоро бо чоќу
мебуранд ва љои гандидаро ба гунае сатњї ва бежарфої
мавриди ниёз метарошанд. Вале, гурўњи дигар пеш аз
андозаи онро бараш медињанд, ки бо он аъсоб ва зардпайњои
арзишмандро људо мекунанд, ки бо буриши зиёде сабаби
падид овардани беморињои сахт мешавад.
Набояд гўшти гандидаро бо корд бардошт, балки бояд
сириштае аз чаѓандир ва килмии обпазшуда бо як ќошуќи
бузург равѓани доѓ бо њолати доѓи бисёр рўи он бимоланд ва
њаррўз чандин бор анљом дињанд, то бахши гандида, људо
шавад ва биафтад ва аз бахши сиёњї ва ё сабзї чизе намонад.
Пас аз ин ки бахши гандида то наздикии устухон канда шуд,
дунболаи дармон дар ростои равиши гўшт хоњад буд.
Агар гандида шудан то устухон расид, ба ду кор ниёз
мебошад, ё устухонро мехуронанд (пўсти онро мекананд ва
харош медињанд) ва ё бахше аз онро бо арра мебуранд ва берун
меандозанд ва ё њамаи устухонро то банд људо кунанд. Сухан
дар инљо берун аз њадафи китоби мост. Зеро бими он меравад,
ки ба дасти касоне биафтад, ки ањли фан набошанд, ин амр
ниёзманди дармонгирии андешаманд ва тезбин мебошад.
Кўрии чашм аз яхзадагї (ќамар):
Касе, ки тарси барфкўрї дорад бояд пўшиш ва дастори
худро сиёњ баргузинад ва зери гунањоро бо порчаи сиёњ
бипўшонад, то нигоњи ў бар он порчаи сиёњ биафтад. Њамчунин
ба дасти худ порчаи сиёњ бигирад ва нигоњи худро пайваста бар
он биандозад. Њамчунин, бояд њарчи дар перомўни худ дорад,
ба ранги сиёњ даровард. Аз чизњои бисёр судманд бастани чашм
бо порчаи сиёњи рангбофташуда аз мўи думи чорпоёни сиёњ аст,
ки туркон дар њангоми сафар онро мебанданд.
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Сўзиш ва дарде, ки аз сармо ва боди сахт дар чашм падид
меояд:
Дар чунин њангоме сўзиш ва дарди љонкоње бо сахтї
љунбидани пилк ва гоње кулуфт шудани он пеш меояд ва гоње
сурхии чашм низ пайдо мешавад. Ва њамчунин метавонад
ангезаи омос бисёр сахт вобаста ба ќарнияи чашм низ
бишавад. Дар ин њангом бо пўшидани чашм ва нигоњдории
он то онљо, ки тавон бошад дар посдорї аз он бояд талош
кард. Бояд њамаи онро ба љуз бахше, ки ногузир барои дидан
аст, бо дастори пўшонида ва аз бод то онљо, ки мешавад
канорагирї намуд. Чунончи пўшишро, сўрохї дар баробари
њадќаи чашм дорад бо рўбонї ба чашм бандад судманд
мебошад. Ва агар он пўшиш бузургтар бошад ва њамаи
чењраро фаро гирад боз њам коротар ва судмандтар хоњад буд.
Нўшидани шароб низ хуб аст, вале компресс кардани чашм
њарчанд бор, иштибоњи бузург аст. Зеро, бо компресс намудан
гарм мешавад, газиши сармо низ бештар мегардад. Агар дар
чунин њолате, ки гуфтем барои чашм осебе падид ояд, бухури
љўшонидаи коњи гандум ва ё марзангўш ва бобуна ва шўяд
њар кадом ба танњої ё њамагї бо њам барои чашм хуб аст.
Доруи корсоз:
Сангеро доѓ кунанд дар шароби ангури кўњна (тозаи он
коротар аст) бигузоранд ва ба рўи чашм аз он шароб
бипошанд ва ё бо бухори он шароб чашмро бухур дињанд. Ва
аз корњои судманди дигар атса кардан мебошад. Чунончи
сурхии чашм пайдо шуд, ба хунгирї аз раги ќийфол рўй
биоваранд. Сипас, фардои он рўз ба гармоба раванд ва ба
хўрокињои нерўманд ва шароби ноб ва хоби дароз рўй
оваранд. Агар андаке аз сурхї монад, бо компресс кардани
бисёр ва дармонњои дигар ба љуз раг задан дармони онро
дунбол намоянд. Бо равонкунандањои нерўманд, шикамро
равон кунанд.
Сариштаи нобудкунандаи шапуш:
Он саришта аз зарнихи сурх ва мавизак ва кундус ва бура
бо сирка тањия мешавад. Пас аз молидани ин саришта ба
тан, соате онро рањо карда, сипас бо оби доѓ шустушў дода
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мешавад ва тани пўшишњоро бо кундус ё тармас барги
оздарахт бухор дода шавад ва ё хоки љеваро бо равѓани
сариштаи онро ба тан бимолад ё кундусро дар равѓани
саришта ба тан бимолад.
Хастагї ва мондагї ва дармони он:
Агар касе дучори хастагї ва мондагї шавад, њангоми
фуруд омадан, соате биёромад сипас ба гармоба равад ва
чунончи ба гармоба дастрасї надошт, дар оби каме доѓ фурў
равад то пўст нарм ва сурх шавад. Ва пас аз он баданро
молиши оромї дињад ва рўи бандињоро равѓан бимолад.
Сипас дар зимистон бо равѓане, ки дар он шувид ва бобунаи
пухташуда, бандињоро бимолед ва дар тобистон ин кор бо
равѓани бунафша анљом дињад ва биёромад ва ба хоби дароз
биравад ва бистар ва пўшиши худро биафзояд то он, ки аз
хоб бедор шавад ва дубора молиш ва обтанї ва
равѓанмолиро анљом дињад, то ба хўи гузаштаи худ бирасад.
Омодасозии тан ва гузиниши хўрок дар гардишгарї:
Бењтараст касе, ки дар андешаи сафари дароз аст, пеш аз
оѓози сафар ба раг задан ва равон кардан рў биоварад.
Бавижа, агар муддатњо сафар накарда бошад. Чунончи бо
тани нопокиза сафар кунад, душвор битавонад аз бархе
табњо рањої ёбад ва њарчанд аз он рањої ёбад, чун пўсти
ноњамоњанг ва суст дорад аз думал ва љўшњои пустї ва
омосњои гуногун ва сармохўрдагї рањо намешавад.
Шоистааст, ки андак-андак ва бо даранг одатњое, ки дар
сафар ногузир аз таѓйири онњост, чун хобидан ва ё љунбишро
таѓйир дињад.
Чунончи дар сафар ночор ба бедорї бошад худро камкам ба шабзиндадорї хў дињад ва љобаљо кардан гоњ
њамешагї хўрдани худро ба замоне, ки дар сафар дорад,
дигаргун кунад.
Варзиш ва љунбиши хешро афзоиш дињад. Худро дар
наздикї накардан бурдбор намояд ва доруњое, ки пеш аз
сафар ба онњо хў дорад бо њамроњ дошта бошад. Хўрокињое,
ки дар шањри худ барои ў одат ба шумор меояд камтар кунад
ва аз он нахўрад. Хўроки хешро пурнерў ва камандоза ќарор
дињад. Хўрок нахўрад, магар он, ки дар љое бихоњад
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биёромад ва истироњат намояд ва агар ногузир аз хўрдан
бошад, чанд луќма бихўрад ва њама хўроки худро якљо
нахўрад.
Шаробро магар дар љои пиёда шудан наёшомад. Аз
сабзавот ба вижа мевањои тоза дурї намояд. Чун шикамро
пур месозанд ва арзиши хўроки поёнї дорад ва омехтагї, ки
аз он падид меояд, хом ва бад аст, магар њангоме, ки њаво
гарм бошад ва ба он ниёз дошта бошад, онро ба гунае, ки
гузора кардем, ба кор барад. Агар њаракат дар шаб бошад,
набояд шом бихўрад ва хўрдани онро ба замоне, ки
истироњати зиёде дорад, биандозад. Аз пурхўрї идомаи
сафар ва љунбиш дар њангоми анбоштагии шикамба парњез
намояд, ки падидоварандаи беморињо ва омос ва думалњои
чиркин аст ва то онљо, ки метавонад обтанї кунад.
Ончї зиёни обњои гуногунро дур месозад:
Бењтараст, оби њар истироњатгоњ ё дар роњро ба танњо
наёшомад, балки бо оби љойгоњи пешин (иќоматгоњи
њамешагии худ) биёмезанд. Њамчунин судманд аст, обњои
гуногуне, ки дар роњ гардишагар аст, аз пеш омода кунанд ва
ё бо сирка биёмезанд. Метавон зиёни гуногуни обњоро бо
пиёз ва сир ва сирка ва коњу пас аз он дур кард. Њамчунин
гардишгар, хоки шањри худро бо њамроњ дошта бошад ва
чун ба обе бирасад бахше аз онро дар об бирезад ва онро
ором бигузорад, то соф шавад ва сипас биёшомад.
Обњои полиштаро, ки вижагињои зоњирии онњо ошкор
мебошад ба гунае, ки мегўем, метавон дуруст кард.
Метавон оби сангин ва тираро бо чандин бор зарф ба
зарф кардан полоиш кард ва агар сахт бошад, онро бо зарф
полоиш ва зулолкунанда, ки дар он нони хушк хисхурдае
њаст, полоиш намуд ва ё дар он зоки ямании хурдшуда, рехта
шавад, ки онро ба тундї меполоид ва зулол мекунад.
Чунончи об шўр бошад, бояд онро бо сирка бинўшанд. Ё
дар он харнуб ё донаи ос ё заърур ё гули сурх андохта шавад
ва ё пеш аз нўшидани он мева хўрда шавад, ки зиёни оби
шўрро дур месозад.
Агар об бисёр талх бошад ва гардишгар ногузир аз
ошомидан бошад, бояд онро дар деге (баром) ки аз гўли сурх
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сохта шуда ва покиза аст, ќарор дињанд. Рўи он чўбњои дар
пањної бигузоранд ва бар он дастаи пашми шонашудаи
тамиз ќарор дињанд. Дегро рўи оташдони рўшане бинињанд.
Њангоме, ки пашм хис шуд, онро челонда, обдасти омодаро
метавон нўшид.
Сирка маззаи шўрии обро мешиканад. Њамчунин
сиканљабин барои ин кор бисёр хуб мебошад.
Агар об истодии баркай ва гундобї бошад бо афшураи
љўшондаи мевањои турш ва бандоваранда чун ѓўра ва анор
ва себ омехта шавад, то оби судманд гардад ва то њангоме ки
ночор ба ошомидани он об аст, бояд аз хўрокињои гармозои
шўр дурї намоянд. Шароб нанўшад, магар он, ки оби ќањваї
бошад, ки чунин обе хеле зуд табзо мешавад.
Чунончи об дорои мазаи талхе бошад, бояд бо шарбати
гулоб ва шакар ва бо хўрокињои ширин нўшида шавад ва
агар об падидоварандаи шакмаруш шавад ба хўрокињои
бандоварандаи шикам рўй оваранд ва з-он сў.
Агар дар об хасу хошок ва љонварони хатарнок бошад,
оби тунд ва бад аст, ки бояд, дар хўрдани хўрокињои чарбї
зиёдаравї намоянд. Бояд таваљљуњ ба полоиши он дошта
бошанд ва пеш аз њар хўрданї онро биёшоманд бавижа, агар
дар он золу бошад. Чунончи обе, ки нўшида, ангезаи сахти
пешоб кардан шавад. Бояд онро бо шароб ва ё бо пахтаи
тухми карафс ва розиёна бинўшанд. Агар об сабаби боло
овардан шавад, бояд онро бо афшўрдаи љўшонидаи анор
биёшоманд. Бояд таваљљуњ ба фарояндањои падидомада аз
оби нўшидашуда, дошта бошанд ва сипас барои з-он сўи он
падидањо, рўшании муносиб баргузинанд.
Равиши гузиниши урдугоњи лашкариён:
Бењтараст, дар тобистон лашкаргоњ рўи пуштањо ва
теппањо истиќрор бояд ва чодарњо ба гунае ќарор гиранд, то
дар баробари боду шамол ќарор гирад ва чодарњо дур аз њам
бошанд.
Чањорпоён то онљо, ки бишавад аз чодарњо дур љо дода
шаванд. Равиши гузиниш дар зимистон з-он сўи он
мебошанд. Истиќрор дар фурўрафтагињо ва заминњои паст
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ба доманаи теппањо ва кўњњо бошад ва чодар ба сўи љануб ва
ховар ва наздик ба њам бошанд ва чањорпоён низ наздик ба
онњо љо бигиранд. Њар гоњ њаво шараљї (намнок), љануб ва
нумур бошад, хўрокро бояд бикоњанд ва шаробро канор
гузоранд ва варзиш карданро бияфзоянд. Чунончи њаво
чирколуд хушк бошад, з-он сўи он бояд рафтор кунанд.
Њаргоњ дар об ва њаво афроди бешумор бемор шаванд,
бояд дар самти дур итроќ намоянд, ба гунае, ки дар болои бод
ќарор гиранд, на поёни он. Чунончи љое, ки пиёда шудаанд пур
аз љонварони газанда ва озордињанда бошад, онњоро то љое, ки
метавонанд, биронанд ва доруњои давр кунанда ва кушандаи
онњо, ки ёд кардаем, ба кор бибаранд. Агар хасу хошок ва
дарахтони пулишт, ки дорои бўи тунд ва озордињандаанд,
вуљуд дошта бошанд, онњоро бисўзонанд ва ё дар болои гузари
вазиши бод бинишинанд. Њамчунин, ба баррасии хўрок ва
ангезаи падидоварандаи беморї, ки бисёр аз лашкариёнро
бемор кардааст, бипардозанд ва аз онњо дурї кунанд.
Шеваи дарёнавардї:
Бењтараст касе, ки мехоњад ба дарёнавардї бипардозад
тўшаи худро аз афшурдаи љўшонидаи мевањо ва доруњое, ки
ба онњо одат кардааст, баргузинад. Хўроки хешро чанд рўз
пеш аз оѓози сафар бикоњад ва онро аз гунаи нерўбахши
шикамба ќарор дињад. Ва рўзе, ки мехоњад ба дарё равад, ба
об нигоњ накунад. Хушбўкунандањоро бибўяд ва њар аз чанд
гоњ доруњои оромкунандаи дилошубиро, ки дар љои худаш
ёд кардем, бихўрад. Чунончи бо њамаи инњо дилошўбї ва
болоовардан барангехта шуд, бояд чандин бор боло оварад,
зеро барояш зиёне надорад, агар боло оварданаш бештар
шуд, афшурдаи мевањо ва сумоќ ва донаи анор ва монанди
он бихўрад. Агар хеле зиёд гашт ва нигаронизо шуд, бояд
дармони беморї њайзаро (вабо) анљом дињад.
Он чи аз пайдоиши шапуш љилавгирї мекунад ва онњоро
нобуд месозад:
Аз таѓйири обњо ва хастагї ва араќ кардан ва касиф
будан ва коњиши обтанї ва иваз накардани пўшоки тан,
шапуш падид меояд. Он чи аз он љилавгирї мекунад, то
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онљо, ки битавонад, обтанї ва шустушў кунад ва дар анљоми
он њељ гуна даранге надошта бошад. Њамчунин иваз кардани
тани пўшишњо ва пўшидани катон аст, ки тор ва пуди он аз
зистани шапушро кунд мекунад.
Агар љеваи мурдаро бо равѓан биёмезанд ва рўи њалќае аз
чашм бирезанд ва онро ба гардан биёвезанд, шапушро нобуд
месозад ва ё барги аздорахт (озоддарахт) ё барги дафлї
(чанор)-ро дар равѓан бигузоранд ва бо он танро равѓанмолї
кунанд ва ё ин сариштаро дањ рўз ба тан бимоланд.
Он чи аз тирагии чењра дар баробари хуршед ва бод
љилавгирї мекунад:
Дар соя ќарор гирифтан ва пўшонидани чењра аз ин гуна
осебњо љилавгирї мекунад. Агар ин чунин набошад бояд
катиро, нашоста, самљ, луоби тухми хушкшудаи асфарї ва
луоби донаи бињи бо сафедии тухми мурѓ ё оби раљла
омехташударо дар тўли роњ ба чењра бимоланд ва дар
њангоми истироњат шустушў дињанд. Аз ин гузораи боло њар
кадом аз маводро ба танњої ва ё њамагиро бо њам ба кор
баранд, судманд мебошад. Ва ё сафедии тухми мурѓро бо
њамроњии такиро ба чењра бимоланд. Вале агар симо
рангпарида шуд, онро як шаб бо ќайрутї ва чарби мурѓ ва
шири занонро бар он бимоланд ва фардо бо оби доѓ ва орди
нахуд бишўянд. Агар тирагї бисёр бошад онро бо марњамњое,
ки дар бахши ороиш ном бурдем, дармон кунанд.
Он чи аз таркхўрдагии пошна ва кафи по љилавгирї
мекунад:
Барои дармони таркхўрдагии пошна ва барои нарм
шудани кафи по, онро дар оби доѓ бигузоранд то ба хубї
нарм шавад. Пас аз он гирдкатирої чун сурма дуруст
шударо рўи он бигузоранд. Пас аз он молиши сахт дињанд,
зеро ба хубї мезидояд. Доруи дигар барои љилавгирї аз
таркхўрдагии пошнаи по, молидани зифт мебошад, ё
порчаеро дар равѓани хийсонда зери кафи по бигузоранд ва
љураб бипушонанд ва аз гарду ѓубор бипарњезанд.
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Доруи коро барои тарки пошна ва кафи по:
Чарби бузро об карда ва бо мозуи нарм соида биомезанд
ва обшудаи онро дар шикофи таркхўрдагињо бичаконанд.
Барои шикофњои жарф, ки дар гўшт фурўрафта, мурдосанги
соида панљ дирам бо бист дирам равѓани зайтунро дар потилї
бипазанд ва ончунон биомезанд, ки њамчун ќатрон шавад.
Сипас рўи он се дирам ќана, ки њамон борзид аст, бирезанд ва
бипазанд ва то сафт шавад ва њангоме, ки сард шуд ва он
њангоме аст, ки ба бастагии зифт шал расида бошад. Сипас
ќатрањои аз он, ки ба сурати обшудааст, дар шикоф
бичаконанд. Њамчунин барои шикофњои кўњна ва фурўрафта
дар гўшт, сандрус ва равѓан ва тухми онро бо њам бипазанд то
бастагї сифате пайдо кунад, сипас дар он ќатрањое
бичаконанд. Ё равѓани почаро бо андаке ќина оњиста
бипазанд то бастагї сифате дар он наоён шавад сипас онро
ба кор баранд. Шоистааст, ки пои таркхўрдаро пеш аз
дармон дар оби доѓ гузошта то гарм ва покиза ва нарм
шавад, пас аз хушк кардан аз доруњои гуфташударо ба кор
баранд. Пас аз он попўшї ба по кунанд.
Соиши падидомада аз саворкорї ва аз попўш ва дами пой:
Агар харош ва соидагї аз саворкорї ва љуз он дар пушти
тан рух дињад, бояд аз паймудани роњ боз истад ва рўи он
бисёр оби сард бирезад, то доѓи он фурўкаш кунад ва онро
бе пўшиш гузорад то эњсоси роњатї бинамояд. Чунончи
ором нашуд, порчаи катониро бо гулоби сардшуда хис кунад
ва рўяш бигузорад ва њангоме, ки нимгарм шуд дубора
такрор шавад. Ваќте гармї ва тундии он фурўкаш кард бо
мардосанг ва гулоб онро хориш дињад ва рўи он агар ба
њамроњи соидагї сўзиш ва дард бошад марњами сафедоб
(сафедоби ќалъї) ба кор барад.
Дармони таъвиломада аз тангии попўш, шикофтани
онњо ва сипас пошидани оби сард бар онњо мебошад. Пас аз
он молидани њазаз ва аќоќиё ё гули арманї ё мозуи соида
дар об ва ё пошидани гулнори нармшуда рўи он мебошад.
Заминхўрданњо ва зарбдидагии сар ва дигар љойњои тан:
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Чунончи заминхўрдан ва ё зарбдидагї пеш ояд,
бењтараст њамон њангом аз раги бахши мухолифи осебдида,
хун гирифта шавад ва аз хўрдани гўшт ва бавижа шароб
худдорї гардад ва љои зарбахўрдаро марњамњои нерўзо
понсимон шавад. Агар заминхўрдан бо сар бошад, бояд аз
раги ќаифол зада хун гирифта шавад ва сариштае аз сиркои
норас бо равѓани гули сурх ва се баробари он гулоб рўи он
гузошта ва молида шавад ва аз онњо низ хўрда шавад. Се
шабонарўз ба бемор танњо оби љав дода, то аз падид
омадани омоси гарм дар бахши маѓзї дур бимонад.
Нишонаи тандурустии он парешон андеша ва њуши бемор
аст
Чунончи пас аз замин хўрдан ва ё њаргуна зарбдидагї ба
сарбањамхўрдагии хурд дар бемор намоён шавад, бењтараст
хунгирї аз вай бештар гардад. Бар сари ў равѓани гули сурх
ва гулоб ва сиркаи норас бештар рехта шавад ва сипас рўи
он барги ос ва гулнор ва пўсти анор, ки дар сирка ва оби
хубла ва пухташуда гузошта шавад. Сипас, андаке сак ва уд
ва найи зарира рўи он гузошта шавад. Пас аз он рўи сар
омехтаи сирка ва об ва шароби кўњнаи бандоваранда,
гузошта шавад, ва шикамро бо оби мева ва танќияи мулоим
ва молиш перомуни он, нарм намояд ва аз њар коре, ки
ангезаи бисёр такон хўрдани маѓз мешавад, љилавгирї
гардад. Хўрдани маѓзи мурѓро аз рўзи саввуми зарбдидагї
оѓоз кунад то онљо, ки битавонад, идома дињад, вале бояд
пеш аз он танњо ба нўшидани оби љав омехта бо андаке оби
анори милс басанда кунад, ки коротарин чизеаст, ки ман
мехоњам дар инљо бигуям.
Дармони афтоданњои рўи сина ва перомуни он:
Аз раги босилиќ хун гирифта шавад ва нармљўёна бо ў
бархурд шавад. Агар ба њамроњи он хун даромадан аз дањон
ва боло овардан ва ё пайдоиши хун дар пешоб ва ё дар
пайхол бошад, бояд доруњоеро, ки ном бурдаам ба кор бурд
ва агар ин нишонањо идома ёбад, ба дармони љое, ки дар он
осебе рўхдода (ва мо низ беморињо ва нишонањои онро хоњем
гуфт), бипардозад.
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Нишонаи афтодани сахт рўи сар, парешонии хирад ва
андешааст, ки андозаи он ба андозаи сахтї ва сабукї
афтодан мебошад, вале сахт афтодан ба рўи сина ва
перомуни он ва шикам ба андозае аст, ки тангии нафас
меоварад ва хун баромадан аз дањон дар пай дорад.
Равияе барои зарбдидагињои сахт: рованд чинї як бахш ва
фувва ва лаки тамизшуда ва гўли махтум аз њар кадом ним бахш
бо њамроњии нахуди хийс хўрда ду то чањор дирам мебошад.
Мош ва биринљ ва адас ва нахудро низ ба эшон бихўронанд.
Доруи дигар барои заминхўрдани сахт ва хун баромадан
аз дањон: Мумиё ва гўли махтум бо андаке шароби хурмо
бандоваранда мебошад.
Доруи молиданї барои замин хўрдани сахт ва зарба ва
раг ба раг шудан (васї): муѓот як бахш ва моши пустканда як
бахш ва гули арманї ним бахш ва аќоќиё ва сабр њар кадом
як чањорум бахш бо оби ос ба сар шудан ва ба љои осебдида
бимоланд.
Доруи молиданї барои заминхўрданї, ки бо таб ва
омоси гарм њамроњ бошад: гули сурх бо адаси пусткунанда
ва гули арманї ва шиёфи момисо ва сандал ва фулфилро бо
гулоб ба рўи омос бимоланд.
Доруи барои касоне, ки аз зарбдидагї ва ё
заминхўрданњои сахт дучори хунрезии бисёр мешаванд:
Кањрабо ва гули арманї ва гулнор ва хуни сиёвашон ва лак
ба гунаи баробар фароњам карда ба вазни се дирам, ки бо як
ваќия симоќи хийсонда ва як донак тарёки тоза биомезанд.
Сипас, доруи бадастомада ба бемор дода мешавад, ки дарљо
хунрезиро банд меоварад. Бояд хўроки ў хўрокињои
бандоваранда бошад. Дармони раг ба раг шудан сабук ва
сангин ва чигунагии нерўбахшї ва оромкунандагии он: Љои
осебдидаро равѓани гули сурх бимоланд ва бар он гирди ос
бипошанд ва ором онро бибанданд.
Ранги сабзмонда пас аз зарба ва афтодан метавон бо
ончи бар бахши ороиш ёд кардем дармон кунанд.
Гуфтори шашум бо кумаки Худованд, ки сипос ва некї
аз они ўст ба поён расид
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ГУФТОРИ ЊАФТУМ ПЕРОМУНИ
ШИКАСТАГИЊО, ПОРАГИЊО, ЗАХМЊО, ДУМАЛЊО,
СЎХТАГИЊО
Калимот ва гўшањо дар њунари шикастабандї
Бештар касоне, ки дар ин њунар кор мекунанд,
шикастабанд хонда мешаванд. Дониши ин гурўњ дар пояи
дониши пизишкї ва хондани китобњои пизишкони бузурги
гузашта ва њол намебошад. Бештари эшон аз таљрибаи
омўзгорони бесавод, ин фанро фаро гирифтаанд. Камтар
миёни онњо мебинем, ки китобњои донишмандони пешинро
дар ин њунар хонда бошанд ва ё аз омўзгори доно, таљриба
омўзанд, ки ин китобњоро хонда бошанд. Балки бештар
касоне, ки ин корро анљом медињанд ва пешаи худ сохтаанд
бесаводон ва рустоён мебошанд, ки бо шинохти андаки хеш
беморињои (осебњо) сахт ва бадиро барои беморони
дармонкардаи худ падид меоваранд. Ман куллиёте аз ин
њунарро дар инљо ёд мекунам, ки агар андешаманде онро
пояи кори худ бигузорад метавонад њар намунаро ба љои худ
бахубї ва даќиќ ва бењтар аз онњо дармон кунад ва дармони
худро рост ва дуруст ва устувор намояд. Нахуст барномаи
хўрокиро гузора мекунам ва сипас кашидани устухон ва
љодохтани ва сипас аз он дармон осебдидагии зардпайњо. Ва
сипас дармони шикастагињои шикофтае (боз), ки дар он
устухонњои борик ва пайњо осеб дидаанд ва пас аз он
шикастагињои озод ва пас аз он халъ (раг ба раг шудани
моњича) якоякро гузора мекунам.
Бидон, ки мардуми авом касеро, ки дар ў шикастагї ва ё
дуррафтагии устухоне аз банд ва ё печхўрдагї падид
омадааст, водор ба хўрдани мевањои тару тоза ва шўрбоњо ва
гунањое аз ширинї ва њалво ва гўшткабоб шуда ва ё њар
хўроки кабобшуда ва ошомидани шароб менамоянд. Бидон,
ки њељ чизе бењтар аз инњо, барои сохтани омоси гарм дар
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чунин љое ва ё бо чунин равиш намебошад. Вале мо барои
дармони дуруст дар оѓози падид омадани шикастагї ё
куфтагии моњичањо ва ё дуррафтагї, нахуст равиши
муносибро дар барномаи кори бемор мегузорем ва мегўем,
агар он бемор нерўманд бошад бояд раги ў зада шавад ва
њамчунин равонкунандањоро ба кор бибарад то эмин гардад.
Њамчунин эмин аз сарозер шудани маводи пилшат ба љои
осебдида шавад ва бо падид омадани омоси бузург ва сифт
ва гандида дар љои осебдида, дар амон бимонад, бемор
тавонистааст, ки аз ин шароит гузар кунад ва эмин аз падид
омадани омоси гарм гардад. Ман ба касе, ки дорои
даррафтагї ва куфтагии моњичааст дастур медињам то хўи
зиндагии рўзонаи худро дунбол намояд. вале касе, ки дорои
шикастагї аст дар ин њолат ниёз дорад, ки бастагии хуни ў
боло равад ва часбноктар шавад, то дар сиришти тани
моддае сохта шавад, ки дар он љўш хурдани шикастагї
бошад. Аз чизњое, ки ин модда дар даруни он дида мешавад
њамчун њалим, кала ва поча, гўшти бузѓола, барра,
шикамбаи гов, тухми мурѓ, вориз (биринљ) ва моњии тоза ва
љуз он аз хўрокињои сангин ва часбнок мебошад, бихўрад ва
низ нўшиданињои бо бастагї боло бинўшад. Чунончи ин
равиш анљом шавад шикастагї ба хубї ва тундї љуш
мехўрад. Дар оѓоз бояд ба хўрдани сабзавоти сард ва тухми
гиёњњон ва нўшобањое, ки масткунанда нестанд ва гўшти
парандагон ва бузѓола рўй оварад ва аз шароб дурї кунад.
Кашидани андом ва љодохтан бояд бисёр ором ва нарм
ва бо камтарин дард анљом гирад. Чун чизе бењтар аз дард
барои падид омадани омос нест. Бештар аз ин нодонон
барои он, ки ба мардум сахтии кори худро нишон дињанд,
кори кашидани онро сахт анљом медињанд ва љое, ки дорои
куфтагї ва печхўрдагї аст, бо фишор мепечонанд, дар њоле,
ки љои куфта ва печхўрда ниёзе фишўрдан бо даст ва
кашидани он нест. Балки бењтар аст танњо понсимон шавад.
Њамонгуна, ки пеш аз ин гуфтем ва ором ва бедардии по
порча баста шавад. Бештари эшон осебњои падидомадаро ба
гунае нишон медињанд, ки шикастагї ё дуррафтагї пеш
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омадааст ва њол он ки осеби шикастагї ва ё дуррафтагии
устухон чизе бисёр ошкор аст ва пинњон шуданї намебошад.
Чун ба њамроњи он каљ шудан дар шакли андом ва мунњариф
шудани он ба канори пўст аз як сў ва аз самти дигар
фурўрафтагї ва гудшудагї пайдо мешавад, ки бар њељ
бинандае пушида нест. Вале дуррафтагии банди бозў ва
банди шона ва дуррафтагии банди варак аз дида пинњон
мемонад, масалан агар сари бозў аз банд берўн ояд ва ба сўи
зери баѓал равад ва сари устухони рон, ки дар кашолаи рон
аст ба сўи варак (тањигоњ) гарояд, ва чун дар онљо гўшти
фаровон аст ин шикастагиро аз диданњо меканад. Дар ин љо
нишони лозим барои шинохти дуррафтагии банди шона, пай
бурдан ба як барљастагї куруи шакл аст, ки дар зери баѓал
ламсшуданї мебошад. Вале дуррафтагии рон барљастагї дар
кашолаи рон ё дар бахши берўнї аст. Бемор тавони боз
кардани моњичањое, ки миёни соќ ва рон аст дар ростони
дуррафтагии бандро нахоњад дошт.
Шикастагињо агар кўчак набошанд каљ шудани онњо аз
чашм пинњон нахоњад монд, вале агар кўчак бошанд бо
гузоридани даст рўи он метавон ташхис ба барљастагї дар як
сў ва фурўрафтагї дар сўи дигари онњо дод ва пинњон
шуданї нахоњанд буд. Ва агар њангоми молидани даст рўи
он овои устухон ва хаш – хаши он биёяд, он низ нишони
шикастагї мебошад. Њангоме, ки бо гузоридани даст рўи
љои осебдида на каљи ва на барљастагї ва на фурўрафтагї ва
на овои хаш – хаш дида шавад дар онљо на дуррафтагї ва на
шикастагии устухон хоњад буд, ниёз ба кашидан ва фишор
додан дошта бошад. Балки он куфтагї ва ё шикастагии сода
ва кўчаке аст, ки бењтар аст бо кашидан онро такон дињанд.
Чун ин кор, беморро озор медињад ва осебро бузургтар
мекунад ва бузургтарин иштибоњ ва зиёнро ба фарди
осебдида мерасонанд. Дар чунин њолат агар ин нодонон рў
ба кашидан ва фишор овардан биёваранд, бояд аз ин
корашон љилавгирї кард ва дастур дод, ки љои осебдидаро
ба нармї пок ва понсимон кунанд ва ба гунае ором
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бибанданд, ки барои он дарде падид наёварад, ки бемор ба
чизе љуз ин ниёз надорад.
Ман намунаи шигифтангез ва расвокунанда аз ин гурўњи
нодон дидаам, ки чунин будааст.
Фарде аз заминхурдан дучори дард ва омоси андак дар
миёнаи бозў шуда буд, њангоме, ки яке аз ин шикастабандони
нодон вайро дид, гуфт: бозўи бемор дучори дуррафтагї
шудааст. Он нодон то ин андоза, шинохти андак дошт, ки
намедонист дуррафтагї дар банд падид меояд на дар миёнаи
устухон ва ба кашидани сахти устухон аз ду сўи он рўй овард.
Аз ин кори ў љилавгирї кардам ва љои осебдидаро бо равѓани
гули сурх пўшондам ва бар он ос соида, пошидам ва ба оромї
онро бастам ва аз раги дасти дигараш хун гирифтам. Пас аз се
рўз бастан онро боз кардам, ки ниёзе ба дармони дубора ё
дармони дигаре надошт.
Сухан дар бораи кашидан ва љо андохтан ва бастан ва
дигар дармонњое, ки њар андоме аз тан аз ин осеб рањої дињад,
аз андозаи ин китоб ва њадафе, ки мо дар нигориши он дорем
берун аст. Албатта барои баррасї ва ковиши бештар ниёз ба
чандин баробари ин китоб хоњад буд, вале чун њадафи мо дар
ин китоб овардани нуктањое аст, ки андешамандоне аз оммаи
мардум ва ононе, ки ба ин кор даст мезананд, битавонанд ба
содагї ва бе онки ниёзе ба жарфнигарї ва гузофагўї ва
зиёдакорї дошта бошанд, ин китобро бихонанд. Сипас,
дармони хубро барои бемор анљом дињанд. Пас, ин китоб
метавонад ба онњо ин донишро биомўзад.
Чубњои шикастабандї бояд бисёр њамвор, рост ва нарм
бошанд ба гунае ки канорхои он њељ гуна фишори руй љойи,
ки њамвор нест наёварад. Њамчунин фишорро низ андакандак бояд зиёд намоянд то њама љойи устухони каљшударо
фаро гирад.
Шикастагињои боз:
Бењтар аст бондож нахустин руйи дањонаи болои поргї
ќарор гирад.
Порчаеро ба даври он печонида ва ба суйи болоии
барванда ва бондижа давмро руйи дањонаи пойини захм баста
ва онро ба суйи пойини поргї бибуранд, вале дањонаи миёни
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захмро боз гузоранд, њамаи бандињоро каме шил ва суст
банданд ва њар рўз ё як рўз дар миён онро боз кунанд ва руйи
дањонаи поргї гузаронанд то хунбањои омосронда ва гармии
он коста шавад, ки дар ин њангом руйи дањонаи захм бояд
марњаме барои руёнидани гўшт бигзоранд.
Шикастагињое ки дар он устухонњо хурд шуда, вале
пўстро пора накардааст:
Дар ин гуруњ аз шикастагињо, ки газандагї ва дарди
бисёр надоранд то он љо ки бишавад бояд бо молиш додан
ва даст кашидан руйи он андоми осебдида кашида шавад ва
рост ва устувор гардида ва ором баста шавад. Аммо дар
дастњои дигар, ки дарди бисёр ва љонкоњ дорад бастабандї
нашавад, чун омос ва гўшти мурда дар њамаи устухон падид
меоварад. Бењтар, аст руйи он шикофта шавад. Агар
шикастагии устухон ба гунае бошад, ки љобаљойии он дида
шавад боиста аст, љобаљойии онро љо андохта чунончи
љобаљойи дида нашуда ва дарди сахт ва пахш шаванда дошта
бошад. Бояд онро бо дармони шикастагињои шикофташуда
(боз) дармон кард.
Даррафтагињо:
Бењтар аст њангоми руй додани даррафтагї, ба сард
кардани он бипардозанд яъне пеш аз онки омос
кунанд.Чунончи онро ба њоли худ рањо кунанд то омос
намояд ё рў ба омос кардан биоварад бењтар аст дар ин
њангом онро ба гунаи гузаштаи худ боз гардонанд, чун агар
дар ин вазъият кашида шавад, бештар ангезаи гирифтагии
андоми бемор мешавад.
Инњо нуктањо ва нозукбинињое аст, ки ёд кардем. Ва
инњост ки агар фаромуш шаванд ва пайгири нагарданд
осебњо ва озорњое аз ноогоњии шикастабанд ба фарди
осебдида ворид меояд, вале агар ин нукот ба кор бурда
шаванд аз нодонии ин шикастабандон бадавр мешаванд, дар
ин сурат аз озмудагї ва дониши эшон метавон суд бурд.
Нарм кардани сахтшудагињои баљомонда дар андомњо пас
аз љуш хўрдан:
Пас аз љуш хўрдани устухонњои шикаста, сахт шудагињои
дар андомњо дар љойгоњ ба љойи шикастагї мемонад, ба вижа
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агар шикастагї наздики банд бошад. Чи басо озордињанда
бошад ва аз љунбишњои одамї љилавгирї кунад. Аз доруњои
нармкунандаи он мекунад, бисёр рехтани оби доѓ равѓанмолї
кардани он чойгоњ мебошад. Агар бо чарбї ва маѓзи устухон
понсимон шавад, судманд аст ва љуш хурдани онњоро бењтар ва
коротар мекунад. Чунонки онро гузора хоњем кард.
Нарм ва об кардани дашбиз ва нарм кардани
сахтшудагињо ва кашидагињо:
Доруи нарм ва обкунандаи душбаз ва сахтшудагињои
андомњо:
Мумии зард як ваќия, равѓани савсан шаш ваќия ва
чарбии урдаки обшуда ва соф гашта як ваќия ва маѓзи
устухони соќи гов ду ваќия гирд оварда биёмезанд ва ба кор
баранд.
Доруи дигар: неруманд дар баргардонидани андомњое, ки
ба њам наздик шудаанд:
Дардии равѓани савсан як ваќия, дардии равѓани базар
як ваќия, лабни (майа, сойла), борзад, говшир ва ашиќ аз њар
кадом ним ваќия ва маќули нарм як ваќия ва чарбии хирс ду
ваќя биёмезанд ва руйи он бимоланд.
Агар дишавл наяфтад, чарбии урдак ё чарбии мурѓ як
ваќия бењтарини он чарбии хук ду ваќия бо широбањои
дарњовнида шуда сипас бо шароби хурмо омехта гардад, то
хуб биёмезад, вале бояд хуб мутаваљењ буд, ки хеле шил
нашававд. Он гоњ бояд бар он дигар доруњоро рехта ва молиш
дода, то як даст шаванд ва понсимон бо он анљом шавад.
Доруи дигар: хушбуйи барои танї осоён:
Мумии зард як ваќия, равѓани бон шаш ваќия, мастаки
сиёњ ва шир аз њар кадом ним ваќия гирд оваранд ва ба кор
баранд.
Кулиёт ва гўшањое аз дармонпоргињо ва захмњо ва
думалњои чиркин:
Вазъияти афроде ки бо ин фан бо гунае ки дар иртибот
њастанд наздик ба њоли шикамстабандињост, ки пеш аз ин дар
бораи онњо гуфтем. Эшон дорои шинохти андаке ба усул ва
ќавонине њастанд, ки дурустии дармон вобаста ба он аст. Аз
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ин ру бењтар аст усулеро ёд кунем ки эшонро дар ин гуна дар
монњо аз афтодан дар иштибоњи бузурге барканор дорад.
Поргињо:
Агар поргии кўчаке бошад онро бо банде мебанданд, то
дањона ва жарфои он ба њам оянд, ниёзе ба дармони дигаре
љуз ду болишти кўчаке (пуд) ки рў ва зери он бигзоранд ва ду
сари онро бибанданд ва беморро аз анбоштагии хўрока ва
нўшиданї бипарњезанд. Ва чунончи миёни ду лабаи поргї
мум ё равѓан бимоланд ва аз љуш хурдани он љилавгирї
хоњад кард, бисёре аз касони ноогоњ ба хилофи гузораи мо
дармонро анљом медињанд, ба гунае, ки руи захм марњаме
мегузоранд ва беморро водор ба хурдани гўшт ва хўрокињои
нерубахш мекунанд, ки барои бемор рањоварде љуз омоси
чиркин дар љойи поргї нахоњад дошт, ки муддати дароз дар
он љо мондагор хоњад шуд. Чи басо андом ба осонї ба суйи
гандидан ба вижа дар тобистон биравад. Ин захмњо њамон
гуна ки гуфтем, як то се рўз бе он ки ниёз ба доруе дошта
бошанд, бењбуд меёбанд.
Агар поргї захмї ва бисёр жарф буд дар ин њангом ниёз
ба дармони доруњои руёнандаи гўшт хоњад дошт, ки гузораи
онро хоњем дод:
Захмро бояд бипойем, то омос накунад ва порчаи
хийсондаи дар сирка ва об руйи он гузорем ва њар дам руйи
он памодњои сардизо ва сардкунанда гузорем, ба вижа агар
њамроњи дард, гармї ва ё андаке хунреза дошта бошад.
Бењтар аст аз бемор бо раг задан, хун гирифта ва бо сард
кардани он, беморро дармон кард.
Чунончи дањони поргї танг, вале жарф бошад. Бењтар
аст покиза нигоњ дошта шавад ва бар дањонаи он памоде
бигзоранд то дањони он баста шавад. Чун агар дањона баста
шавад ва бахше жарфнокии он љуш нахурда бошад, хуноба
ва чирк дар он бисёр гирд хоњад омад, ки мумкин аст
ногузир аз боз кардани дањона шаванд. Ва чи басо њамаи
андом табоњ гашта ва дар он думали чиркин ва
табоњкунанда шакл гирад. Аз ин рў бењтар аст дар дањонаи
захм фатилае бигзоранд ва то њангоме ки бихоњад љуш
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бихурад ва онро пайваста бо чарбї ва равѓан хийс намоянд,
то дањонаи он баста нашавад.
Дар ин љост, ки иштибоњи ноогоњона оѓоз мешавад ва
даруни захме ки имкони хўрдани њамаи он њаст,равѓан
(зайтун) мерезанд дар њоле ки бояд ончи аз доруњо ки ба
унвони дармон кардан ба кор мерафтагиро руи фатилае
бимоланд, сипас фатиларо бар дањонаи он бигзоранд то
даруни захм низ аз он суд бибарад.
Агар ба њамроњ бисёр жарфнок будани поргї ва
кушодии дањонии он низ бошад. Бояд бинигаранд, агар
порча ба гунае баста шавад ки њамаи дањонаи поргиро хуб
гирд оварад, дигар ниёз ба бахия задан(духтан) намебошад
ва бештар дар пањноии тан рўх медињад. Вале хуб ва сахт
бастани порчаи бахши дарунии онро дар бар гирад, вале
бояд бастани руйи дањонаи он шил ва нарм баста шавад.
Њамвора бояд шакли андоми шикофташударо дар назар
дошта ва ба гунае баста, ки гирењњояш ба дањони поргї ба
пойин бошад, то хунбањо аз он берун резад, агар чунин баста
нашуда бошад, бояд дармонгар аз рўзи дуввум то чањорум
пас аз бастани захм диранг кунад ва бибандад, ки оё
фурурафтагии захм коста шуда ё не? Сипас бингарад ки оё
њељ гуна хуноба ва чирке дар он гир накарда бошад? Ки агар
чиркобае набошад ниёзи дармони дигаре надорад ва
чунончи хунобаи бисёре аз он сарозер шавад. Бояд бахши
пойини онро ба суйи боло фишор дод.
Кори дуруст он аст дар пойини умќи поргї (захм) шикофие
падид оварад, ки роњи барои берун рафтани чирк пайдо шавад.
Барномаи хўроки бемор њамон ёдкарди мо дар бахши
шикастабандї аст. Равиши бархурди нармљуёна ва сад
намудани љойи осебдида аз оѓози падид омадан то чандин
рўза њамон аст, ки дар пеш гуфтем ва чунончи бемор дучори
анбоштагї шуда бошад, раги вайро мезанад ва агар замоне
даври аз равонкунандањо истифода накарда бошад, вайро
водор ба бакор бурдани онњо мекунанд, то аз руй додани
омос љилавгирї намояд андак-андак ва ба гузари рўзњо
бастанро сифаттар мекунанд то равиши гўшт афзоиш ёбад.
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Думалњо:
Думалњо агар расида бошанд бубинем ниёз ба шикофтан
дошта бошад. Бояд то он љо ки битавонад пойинтарин
бахши онро шикофт. Агар барљастагии думал кўчак ё бузург
бошад ин шикофтан бояд дар дарозии тан бошад, на пањнои
он ва низ дар њама масир баробар буда ва ба гунае, ки пеш
барнабардорад. Дар љойњое ки дорои хамидагї ва фарбегї
њаст, хати шикоф низ роњи худро бояд ба њамон гуна
бипаймонад. Агар думал наздики банд ва ё дар љойи араќ
кардан бошад, бояд ба шикофтани он даст зада ва чунончи
диранге дар шикофтан пеш ояд, чи басо устухони он лахт ва
намоён шавад ва зардпай ва бандро табоњ созад. Вале дар
љойе, ки гўште мебошад, бењтар аст, он рањо шавад, то
расиданаш ба хубї анљом пазирад.
Чунончи думал пеш аз расидан шикофта шавад замоне
сарозерии хунобањои он ба дарозо мекашад ва хеле чиркин
мешавад ва чи басо пас аз сарозер шудани хунобаи
чирколуд, лабањо ва жарфои он сахт шавад. Агар думал
бузург бошад, бењтар аст њар чи дар даруни он аст, якбора
берун наравад, ки ангезаи бењуш шудани бемор мегардад.
Бењтар аст, чиркоба андак-андак берун равад, ба вижа агар
бемор нотавон бошад.
Захм ба чанд ангеза сахт ва бо диранг бењбудї меёбад.
- ба илати андак будани хуни тан;
- бадхаим будани он;
- ќарор гирифтани гўшти сахт дар дарун;
- лабањое, ки гўште аз он намерўяд;
- будани як бофти бад;
- будани устухон дар захм;
- пур аз хунобаи чиркин будани захм;
- созгор набудани доруи бакор рафта дар он;
- худ думали чиркин ва бадхайм бошад;
- падид омадани навсонњое дар омезаи бемор;
- будани ворис (дуволе болои он)
Чунончи думал ва перомуни он каме ранги сурх бошад
ва омоси хушкида ва кўчак набошад ва тани камљон,
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фарсуда ва камхун бошад, инњо њама нишонаи сахт бењбуд
ёфтани он ва камии хун аст, ки бояд бо оби доѓ рўзе чандин
бор компресс шавад, то пўсти ў сурхранг шавад. Албатта
корњое, ки барои бемор анљом мешавад, сахтгирї лозим дар
дармон аст ва онро бо марњами сиёњ дармон карда ва
перомуни онро молиш додан мебошад.
Агар тан аз назари ранг ва латофати пўст бад бошад,
иллати осеб, паст будани хун мебошад, ки бо раг задан ва ба
кор бурдани равонкунандањо дармон мешавад, сипас бояд ба
дармони думал руй оварад.
Агар бар лабаи суза бофте сахт падид омада бошад, бояд
онро хориш дод, то аз он хун биёяд ва агар сифте дошта
бошад, бояд бурида шавад ва пас аз он дармон гардад. Агар
он (сифтї) дар жарфои думал бошад ва њама умќ ва дањонаи
захм хушкида ва нозук шуда бошад, дар он њангом бењтар
аст бо чархондани василае ба даруни он боиси хун омадан
шавад. Сипас дармон анљом гирад. Бояд њама бистари
захмро низ шикофт ва хоронд ва дармон кард. Чунончї
натавон њамаи умќро шикоф дод, пас бояд василаеро ба
гунаи рост ба даруни он њидоят кард, то битавон доруи
тундро ба дарун фиристод ва сипас бо равѓан онро дармон
намуд, то бофти бадро хўрда шавад. Пас аз он ба дигар
дармонњои лозим пардохт.
Агар захм дубора думалї ва чирк оваршавад ва аз он
хунобае обакї берун ояд ва кўњна гашта ва ба дарозо кашида
шавад, дар жарфои он устухони табоњшуда низ бошад. Бояд
миларо ба даруни захм фурў кард ва бо василаи он захмро
баррасї намуд. Дар ин њангом захмро то устухон бишикофед
ва устухонро бар пояи баррасии андозаи бофтаи мурда
бисоед ва ё арра кунед ва ё бибуред, сипас бо донањои гилњои
равонандаи гўшти (бофта) нарм гўшти онро дармон кунед ва
агар бењбудї наёфт, онро бишкофед. Пас аз он бо доруњои
тунд ва бо равѓан дармон намоед, то устухон намоён шавад,
сипас ба дармоне, ки ёд кардем, бипардозед.
Агар захми гандида ва бофтаи он суст ва бад бошад, бар
он доруи тунде бигзоред, то он бофт хушк шавад, сипас бо
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доруњои равѓанї онро аз миён бибаред, ё бирезонед ва ё
бофтаи табоњшударо бисузонед, то фазо барои равиши
бофтаи нав боз гардад. Сипас бо доруњои равѓанї дармон
кунед то бофтњои (пўсти) бад ва хушкреша бияфтад ва пас аз
он дармони аслиро анљом дињед.
Агар дар болои он ворис бошад бемор бояд раг зада
шавад ва чандин бор аз равонкунандаи пахти афтимун
истифода кунед ва барномаи хўрокаи ўро дуруст кунед ва
онгоњ ба дармони захм бипардозед. Чунончи дору носозгор
бо он бошад, ё онро бисёр доѓ кунад, ки нишони он сурхї ва
таби омос мебошад. Дар ин њангом марњами сардизое, ки
ном хоњем бурдро ба кор бибаред ва ё онро бисёр сард кунед,
ки дар ин њангом дурам ба ранги сабз ё сиёњ ва ба бастагии
боло ва сахт ва омезаи сард дармеояд.
Шеваи дармон, ба кор бурдани марњами сиёњ мебошад
ва агар нотавон аз хушк кардан (думал) бошанд, ки нишонаи
он нумурї ва фуруњаштагии думал ва будани хунобаи бисёр
дар он аст, ки бояд аз марњами бисёр хушккунанда чун
памадањо думали гушо бањра бурд. Гунае аз он бар гирифта
аз гулнор ва мозу мебошад.
Агар дурахшонї ва покизагии он коњиш ёбад, ки
нишони часпидани бофтаи бад ва шул ба маводи чиркин аст,
дар ин њангом дармон бо доруњои бисёр покизакунанда чун
марњами сабз анљом дињед ва чунон, ки дар захм ларзиш
падид ояд ва бофта нобуд шавад, ки нишонаи он дард ва
сурхии омос ва таб ва гармои беандоза аст. Дар ин љо захмро
њар рўз кушодтар кунед ва дармонро бо марњами нармтар
дунбол намоед.
Чунончи ба љињати дар навсон будани омезаи бемор
захми ў боз бошад, дар ин њангом дармонро дар ростои
созгорї бо омезаи ў анљом дињед. Пас дар тан бо омезаи хеле
хушк ниёзи бештар ба марњамњое аст, ки сабаби равиши гўшт
шавад ва он доруњое аст, ки хушккунандагии бисёр болоиро
доро мебошад. Ва агар тан бо омеза нумур бошад, захм ба
марњами нармкунанда ниёз дорад ва бофтањои осебдида дар
жарфњои захми бемор низ ниёз ба дармонгирии кор озмуда
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њамроњ ва њамёри бемор мебошад. Аз ин рў куллиёте аз
дармон ва иштибоњњое, ки мумкин аст рўй бидињадро бозгў
хоњем кард: чунончи рўдањо ва пардањои (чодаринаи) шикамї
аз љойи поргї берун бизанад ва бод кунад ва натавонад ба
љойи худ боз гардад, пас бо шароби гарм онро (компресс)
кунед, то боди он фурў нишинад ва ба дарун боз гардад ва
чунончи њаво ва љой сард бошад, беморро ба гармоба бурда
ва дасту пояшро ба гунае овезон кунанд, то пушти вай
барљаста ва болозада ва шикам фурўрафта шавад, пас
бозгашти рўдањо ба љойи худ осон мегардад. Пардањои
шикамро ба тундї пеш аз сиёњ шудан бояд ба даруни шикам
фиристода шаванд. Бояд бингаред ва пайгирии онро кунед.
Фатаќи бемор пайљуйи нашавад ва онњо сабз шаванд.
Бояд њар бахши сабзшудаи онњоро бурида ва рагњои бузургро
бо нахи (бахия) борик баста шаванд ва сипас ба даруни
шикам равона гарданд ва пас аз он шикофи шикам дўхта
шавад. Чунончи рўдањо бо компресс кардан ба шикам фурў
бурда нашаванд, бояд љойи поргиро бештар карда ва онњоро
бад ин гуна ба даруни шикам њул дода, сипас шикамро дўхта
донањои гиёњии љушдињандаи захм руйи он пошида беморро
ба пушт (тоќбоз) хобонд, ба гунае, ки моњичањои пушти ў дар
њам фурў раванд ва бояд дар нигањдории ў бисёр таваљљуњ
кард, ки хўрокеро бодовар ба ў хўронда нашавад.
Чунончи, захм дар наздикии асаб ё асаби даруни он ќарор
гирад ва танг бошад ва нагузорад, ки љўш бихурад ва ба
дунболи он чанд рўзе бигзарад аз омос хабаре нашавад, бар
рўи он доруњои бозкунанда бигузоранд ва њамаи андомро бо
равѓани зайтуни виларм равѓанмолї кунанд. Агар ду се рўзе
бигзарад ва дард ором шавад ва омос набошад, дар ин њангом
бояд ба дармон бо доруњои љўшдињандаи бофтнарм руй
оваранд. Чунончи асабе дар љойи захми бемор дучори ларзиш
ва гирифтагї шавад, пас ба буридани он ришта, ки дар пањно
кашида шуда, бипардозанд ва мўњрањои пушти беморро бо
равѓани бисёр молиш дињанд. Бењтар аст равѓани молидани
нимгарм бошад, чунончи захм ба тундї ба суйи бемории хўра
пеш равад. Пеш аз он ки густариш ёбад, бояд бофтро
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бисузонанд ва решакан намоянд, сипас ба дармони дигар
гунањои захм бипардозанд.
Инњо нуктањо ва гўшањое аст, ки њар кас аз даст бидињад,
зиёни бузург бар бемор ворид месозад ва агар онњоро нигањ
дошта ва бад он чанг зада шавад, суде бузург аз он ба даст
хоњад омад.
Доруњои гўштзо (руёнандаи гўшт):
Доруе, ки бофтро меруёнад ва захмњои тозаро
мечаспонад ва асари он шигифтангез аст.
Марњами руёнандаи гўшт:
Кандар ва сабр ва анзарут ва хуни сиёвашонро ба
андозае баробар баргирифта ва соида ва омехта ва сипас ба
руйи захм гузошта ва мебанданд.
Марњаме шигифтовар барои руёндани бофтаи нарм:
Мурдосанги соида чун сурма як ваќия ки бар он се ваќия
равѓани зайтун рехта мепазанд ва такон медињанд, то хуб
омехта шавад ва сипас кандур, анзарут, дамулахирайн ва
боразд ва зифи хушк аз њар кадом ду дирам бар он афзуда
мепазанд, то сифт шавад ва захмњое, ки гармо надорад ба
кор мебаранд.
Марњаме, ки дар тобистон ва дар њавои гармо гўштзост:
Мурдосанги соида чун сурмаро панљ дирм дар сирка
мерезанд ва ба њам мезананд, то њалу нарм шавад, сипас бар
он равѓани гули сурх рехта, ба андозае меомезанд, то суфт
шавад. Ин омехтагиро як бор бо сирка ва бори дигар бо
равѓани гули сурх парварда мешавад, то бод кунад ва
марњамї гардад ва сипас бар он панљ дирам сафедоби сурбї
бо њамроњи каме кофур рехта ва омехтаи онро ба кор
мебаранд.
Марњами сиёњ: марњаме ки дар захмњои хушк ба кор
меравад:
Мум ва равѓани зайтун ва саќз ва ќир ба андозаи
баробар об карда, ба кор мебаранд.
Доруњои сари думали чиркинро боз мекунад ва
руёнандаи бофти нарм дар думалњои бисёр нумур.
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Мурдосанги соида як бор бо сирка ва як бор бо равѓани
зайтун дар њован хамир карда то миронда шавад ва бод кунад
ва сафед гардад ва сипас русухта(русухтаљ), сурма, гулнор,
аруќ, морзу, хуни сиёвшон, зоки сафед ва ќилимиёи нуќра
(сухтаи сим) аз њар кадом як шашум, њамаи онњоро гиред ва
дар њован нарм бикубед, то якнавохт шавад ва сипас онро бар
руйи пунбае гузошта бо он захмро бибандед, ки бо он гўшт ба
андозаи басанда руйида мешавад ва бо нармї онро бибандед,
то онро сахт кунад ва ба хубї бењбуд бахшад. Бо ин марњам
захмњои бисёр чиркинро метавон дармон кард.
Доруњои пударї, ки бењбуддињандаи захманд:
Сабр, гулнор, ќалимиёи кўбида ва русахтаљи шусташуда,
ба як андоза бигиред ва ба руйи думал бигузоред.
Доруи неруманди дигар:
Сабр, аруќ, гулнор, мар ва мозу ба андозаи баробар бар
мегиред ва ба кор мебаред, ки ба хости Худо бисёр коргар
аст.
Доруе, ки гўшти зиёдро мекоњад ва об мекунад:
Ушнони нармшударо бар љойе ки гўшти изофї дорад
бигзоред, ки судманд аст.
Доруи дигар, ки нерумандтар аст:
Ќалаиро кўбида руйи он бипошед. Ё занљор (зангорро)
соида руяш бигзоред.
Марњами сабз, ки гўштро мехўрад ва думалњои чиркинро
пок мекунад:
Як ваќия зангор (занљори) ноб ва як ваќия асалро бо њам
бисоед. Бархе аз мардум анзарут ва ашиќ аз њар кадом ним
ваќияро бадон афзуда њамаро бо сирко меомезанд ва бо асал
мепарваранд. Ин марњам њамчунин барои носур (908)
(бавосир)-и гўш хуб аст ва њар думалеро аз чирк пок карда ва
гўшти мурдаро мехўрад.
Марњами ќалаќдиюн: гузораи доруие, ки ќалаќдиюн
номида мешавад:
Ин нусхаи бофтаи сиёњ ва гандидашуда ва бавосирро
мехўрад ва бар уфунатњои ласа ва дањон ва њамаи бофтањои
бемори тан хуб аст: навраи зинда як бахш ва зирнихи зард ва
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сурх ва ќалаї ва аќоќиё як дуввуми ним бахш (як чањорум)
бо оби нармшуда баргиред, ки оби нахуст хонда мешавад.
Равиши кори навраи об нахўрда ва ќалаї ба як андоза бо
шаш баробари он об биёмезед ва дар се рўз ин омехтаро
мураттаби њар рўз ба њам зада ва пас аз се онро бардошта
полоиш кунед ва дар офтоб рањо намоед, то сифт шавад, то
њамчун халуќ (909) хушбў гардад, сипас онро ба гунаи
ќурсњое дароварда ва мегузоред, то хуб хушк шавад, сипас
дар љойе нигоњ доред, то нумура ба он нарасад. Ва дар
њангоми ниёз онро кўбида ва нарм карда, ба кор бибаред.
Марњами дик бар дик: (гузораи доруйе таркибии дик бар
дик доруи дандон):
Доруе тунд ва хўранда: зарнихи зард ним ратл, пудри
ќалаї ним ратл, ва навра ним ратл, зангор ним ратл, љива як
чањорум ратл ва навшодир як чањорум ратл бо об, нахуст
нарм ва об мекунед, то љива бимирад, сипас хушк кунед ва
дубора дар дастгоње, ки кимиёгарон онро осол (910) мегўянд
ќарор дињед ва зери он оташе барафрўзед, то оби он бухор
шавад, пас онро дар зарфе таќтир намоед ва бар носури
барљаста ва гўшти зиёди ханозир, ки ниёз ба нобудии онњо
мебошад, пас аз сар боз кардани думал бигзоред. Ба таври
куллї њар бофтае, ки бихоњед аз миён бубаред ва нобуд
кунед ва поксозї намоед, бо сўзонидан њамчун сўзондан бо
оташ доѓ кунед, то хушк ва сиёњ шавад ва ин дору метавонад,
љойгузини доѓ кардан бо оташ низ бишавад.
Марњаме, ки сари думалњои расидаро боз кунад ва ниёзе
ба шикофтани думал набошад:
Равиши сохт: асали билозар як бахш ва зуфти обакї як
бахшро дар чумчумае (малоќа) гирд оварда доѓ кунанад, то
омехта шавад. Агар хоњони шикофтани думал бе чоќу
мебошанд, дар љойњое, ки мехоњанд шикоф дар он пеш
биёяд, аз ин дору бар он бимоланд ва онро ним рўзе рањо
намоянд, то ба андозаи љой молида, бофти хурда шавад. Ё
дар шири улоѓ андаке маќал об намоянд ва руйи нуки думал
онро барги анљире бигзоранд ва руйи он пунбае ќарор
дињанд ва бо наворе онро бибанданд.
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Ханозир:
Бештар дар гардан ва кашолаи рон падид меояд ва дар
бештари мардум дида мешавад. Чунончи дар ин љойгоњ
омосеро бубинед ва дар дастмолиш онро сахт ёбед, ки
тавони буридани он набошад ва ба андозаи гирду ба
њамроњи кистї бошад, бад он ки ханозир буда, ки аз бад
гуворидан ва пурхурї падид омадааст. Чи басо бузург шавад
ва бисёр сифт гардад. Дармонро бо водор кардани бемор ба
гуруснагї кашидан ва канор гузоштани шом ва об ва
хўрокињои сангин, оѓоз кунед ва чунончи дар тани вай
пасмондае бошад ба равонкунандањо ва раг задани руй
биоваред ва сипас бо хамирњое, ки барои он гузора шуда
понисмон кунед ва агар доруи даёхилунро ба танњої ба кор
баред, бисёр хуб аст. Аз коротар ва асаргузортар соидаи
решаи савсани нилгун ва хамир кардани он бо даёхилун ва
сипас гузоштани ин сиришта руйи думал мебошад.
Марњами даёхилун:
Гузораи доруи даёхилун: Як ваќия мурдосанги соидаро
дар потиле гузошта, бар он ду ваќияву ним равѓани зайтун
мерезем ва меомезем ва зери он оташи ором меафрўзем, то
њама мурдосанг об шавад, сипас ду ваќия луоби шанбариву
њамвазни он луоби тухми каттон ва як ваќия луоби хатмиро
гирд оварда руйи онњо рехта, бањам мезанем то сифт шавад,
сипас оташро кам мекунем
Ва онро ба андозае ба њам мезанем ва мекўшем то
сангинї ва часпандагии вижае пайдо кунад, пас онро аз руй
оташ бар медорем.
Ё он ки пишкили куњнаи бузро бо сирко ва асал сиришта
гарм мекунанд, то бо якдигар биёмезанд ва сипас онро чун
памод ба кор мебаранд, ки хеле коро мебошад. Ё тухми турбро
бо тухми бодоми талх мекубанд ва аз он памоде барои
понсмон кардан, дуруст мекунанд. Пањни хушкшудаи говро
пас аз соидан ва элак кардан ба њамроњи гули хатми гирд
меоваранд ва ё шанбарид ва тухми каттон ва тухми каламро бо
гули хатми пас аз элак кардан ба кор мебаранд.
Саратон:
Саратон бемории нотавонкунанда ва аз пой дароваранда
аст. Вале агар дар оѓоз ба он расидагї шавад ва дармон
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гардад, чї басо истошуда ва афзоиш наёбад ва агар пешрафт
кунад, њеч гуна бењбудие нахоњад дошт ва агар чиркин
шавад, бисёр бадхим ва хатарнок мегардад.
Саратон омоси сахт аст, ки дар тан решањои бисёр
медавонад ва рагњои сабз онро сероб мекунад ва дар
њангоми дастмолиш забаре дар он дида мешавад, вале гунаи
чиркини он ба думал мемонад, ки дорои дањонаи суфт ва рў
ба берун бо ранги сурху сабз мебошад.
Чї басо омоси дар оѓоз ба андозаи нахуд ва ё боќолї
буда сипас афзоиш ёфта, то ба андозаи харбузае бузург ва ё
бузургтар шавад ва шояд омос дар љои нафас кашидан ва ё
ќувват додани хўрок руй дињад, ки сабаби марги бемор
мегардад ва чунончи корд ба он бирасад, аз ин дармон љуз
саратони чиркин чизе ба даст намеояд, магар он, ки дар љойе
ќарор гирифта бошад, ки омодагии буридан ва дастрасї ба
решањо ва сипас доѓ кардан ва решакан кардани он бошад.
Хунгирї аз раги акњал (раги бозу) дар оѓози беморї ба кор
бурдани пай дар паи равонкунандањои афтимуни пухта
(дамкарда) ва хўрдани хўрокињои созандаи талхоб, монанди
адас ва ќунбит (калам) ва гўшти гов ва гўшти дарандагон
(љондорони ромнашуданї) ва шароби сиёњи ноб ва монанди
онњо, ки суфтии хунро боло баранд, бемориро исто мекунад.
Бењтар аст, барномаи хўрокии бемор гўшти барра ва
мурѓ ва шароби обакї бошад ва аз хўрокињо ва доруњои
гарм, ки хунро сиёњ мекунанд, бипарњезанд ва чунончи бисёр
бузург шавад, коре љуз мадоро ва бо нармї бархўрд кардан
бо беморї нест, то чиркин нагардад. Бояд аз гарм кардани
он бо дору парњез шавад. Танњо боќолиро соида ва руйи он
гузошта, то онро сард кунад. Њамчунин метавон чирки онро
бо ин марњам берун рехт, ки бисёр судманд аст.
Марњами берунронандаи чиркобњо:
Сафедоби сурбї ва тутиёи шустаро ба як андоза бо
равѓани гули сурх ва оби хирфа ва ё инабул саълаб (тољарезї),
ё луъоби тухми исфарза, ё оби каду, ё оби хиёр, ё оби хазра
(тира) лањ кунед ва бар он бинињед, ки ин марњам бисёр суд
дорад, ба вижа агар тарсе аз чиркиншудани он бошад.
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Думалњо:
Думалњо аз пурхунї ва ё аз саворкорї ва ё аз хастагињои
пас аз хўрдан падид меояд. Набояд дар дармони онњо кутоњї
шавад, чї басо метавонад њамаи маводи чиркинро дар як љойи
тан гирд оварад ва думали бузургро дар он љо падид оварад.
Пайваста хунгирї ва раг задан ва ба кор бурдани
равонкунандањое чун њалилаи зард ва сано ва шоњтара ва
пайваста хўрдани олуи хисонда ва инаб ва тумари њиндї ва
кам хўрдани ширинињо ва шароби ширини ноб ва гароиш ба
хўрокињои турши бандоваранда ва хўрокињое, ки
дарбаргирандаи ин ду вижагї аст, њамчун оши ѓурраї ва
ривосї ва себи ва сикбољ ва ќарис ва њалом ва масус ва љузъ
он аз падид омадани сузањо љилавгирї хоњад кард.
Агар касе дучори думал ва сузаї шавад ва ночор аз
нўшидани нўшобае шавад, бояд шароби хурмої
полоишшуда бинўшад. Чунончи думале падид омад, бояд ба
расидани тунди он кўмак кард ва он чї, ки дар зуд расидани
думал кўмак мекунад, кўбидани анљири алак (915)
пуршироба ва понисмон кардани руйи он мебошад ва ё
понсимонї аз хамири кишмиш ва бура (бураќ) нон ва ё
гузоштани памоди даёхилиюн руйи он аст. Агар думал ба
душворї пазонда ва расида шавад, метавон хардалро бо
анљири алак бо каме равѓани савсан сиришта, сипас онро
руйи думал бимоланд. Чунончи расидани он ба оромї
бошад, вале сар боз кардани он бо диранг њамроњ бошад, пас
бояд онро бишикофид ва бифшорид, то он њарчї дар даруни
он њаст, берун ояд ва бар он марњами сафед об бигузоред ва
бар он њамчунин сириштаи асал бигзоред.
Марњами асал:
Анзарути бо њам баробари он асалро лањ карда, каноре
гузоред, бархе муми асалро ба танњої мепазанд, то сифт
шавад, сипас бо анзарут меомезанд, то памоди ба даст ояд,
ки барои њар захме хуб аст ва хунобаи онро покиза мекунад
ва њамаи онро мемакад. Агар думал пок шавад, ба худии худ
ба тундї бењбуд меёбад ва агар хуб шудани он кунд бошад.
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Дармони он бо марњами руёнандаи гўшт мебошад ва
чунончи думал гарм бимонад ва пиромуни он бисёр сурх
бошад, пас барои руёнидани гўшт дар думал, бар он
марњами исфидољ (сафедоб) ё марњами сард кунандаи ёдшуда
дар бахши худро ба кор бубарад.
Омоси гарм:
Агар омосе, ки дар дастмолиш гарм бинамояд, дар љое аз
тан падид ояд, бењтар аст дармони онро бо рагзадан оѓоз кард
ва агар дар дасти рост бошад, аз раги бозуї (акњал), дасти чап
ва ё аз самти дигари он хун гирифта шавад ва агар дар пои
рост бошад, аз раги босилиќи дасти рост, агар ба босилиќ, ё
шохаи аз он дастрас пайдо нашавад, аз раги акњал бояд хун
бигиред, вале агар омос болои тарќу бошад, аз раги ќифол
бояд хун гирифт ва пас аз он бо хамирњои сард кунанда
памодмолї шавад ва барномаи хўрокии муносиберо низ
баргузинад ва гўшт ва шароб ва ширинї ва чарбї ва тундињо
дурї кунад ва ба хўрокињои турш рўй овард ва компресси
сармо ба рўи он гузорад ва то њангоме, ки гармї дар ламси он
эњсос шавад, компресси сардро бо гузоридани памодњои
сармозо ба рўи он, дармонро пайгирї кунад, ки бо ин равиш аз
гард овардани омос љилавгирї мешавад. Агар омос гоње
зарбондор ва гарм бошад, дар чунин љой бештар ба кор
бурдани памодњои сармозо бе чуну чаро онро гирд меоварад
ва агар дидед, гармиву доѓї ва барафрухтагии он фурўкаш
намекунад, ба доруњои чирковар рўй биоваред, то онро гирд
оварад. Сипас, њамон гуна, ки пеш аз ин гузора кардем, ба
дармон бо доруњои думал сарбозкун иќдом намоед. Доруњои
сари думал бозкунанда онњое њастанд, ки сабаби расидани
думалњо мешаванд. Вале доруњои сардизо аз чирковарї ва
расидани думал љилавгирї мекунанд ва гузораи ин дору, ки
доруи марњами сурх номида мешавад.
Марњами сурх:
Молидани он бар њар љои андомњои тан ки дорои омоси
гарм бошад, судманд аст. Гузора чунин мебошад: сандали сурх,
филфил, шиёф, момисо, асфидољ (сафедоб), сурбї ва гули
армонї, аз њар кадом як бахш ва пусти ябруњ (мењрамењ) ва
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тарёк аз њар кадом ним бахш, ки бо об баргиред ва бисиришед
ва ба гунаи гулула ва ба андозаи фундуќ дар оваред ва њангоми
ниёз онро лањ карда, бо андаке гулоб ва сиркаи норас хис
намоед, бо он сириштае дуруст кунед ва ба кор бубаред, ки бо
хости Худованд корсоз мебошад.
Омоси нарм:
Омосњои нарм, ки бо фишори ангушт ба дарун фурў
мераванд, агар дар паси беморї, ки аз табоњии омеза њамчун
сил пеш ояд, бењтар аст, расидагии вижа на танњо ба он, балки
дунбол кардани роњбурдњое дар ростои дармони омоси нарм,
ки тоза намоён шударо дар дастури дармонии ў бигунљонем.
Вале омосњое, ки дар оѓоз ва пас аз фурўкаш кардани табоњи
тўлонї падид меояндро, бояд бар сар, ки нораси корас ба
њамроњи андак равѓани гули сурх ва гулоб ва об ва ос ва
равѓани ос даромезем ва порчаеро дар он бихисонем ва рўи
омос бигузорем ва бо наворе ором бубандем, ба гунае, ки
фишори бештар рўи миёнаи омос бошад ва сипас он навор ба
ду самти омос бикашем. Аз чизњои дигар, ки онро нобуд
мекунад, оби хокистар мебошад.
Оби хокистар:
Чуби дарахти ток (карам)-ро бисузонед ва обе руйи
хокистари он бирезед ва як шаб рањо кунед, сипас онро
биполоед ва ба сирко онро тар намоед ва порчаеро дар он
бихисонед ва омосро бо он понсмон кунед ва навореро руйи
омос бубандед. Агар омос хеле нарм бошад, бо намак ва
зайтун молиш дода бо барги турфо ва барги ос ва барги чанор
понсмон кунед ва бо гули арманї ва сирко помодмолї намоед
ва ба барномаи хўрокии бемор расидагии бештаре намоед ва
ўро аз бадгуворишї ва пурхурї ва пурнўшии об бипарњезанд.
Марњаме, ки барои омоси фурўњишта ва нарму судманд
аст:
Сабр, мур, њазаз, аќоќиё, шиёфи момисо, саъд, заъфарон ва
гули арманиро баргиред ва ба шакли фундуќ дароваред ва дар
њангоми ниёз бо сирка ва бо оби калам хамир карда руйи он
гузоред ва чунончї омос дар сурат ва пилкњо бошад, бо гулоб
ва коснї ва андаке сирка кори дармонро ба анљом расонед.
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Омоси сахт(салб):
Агар дар љойе аз тан омоси сахт падид ояд, ки дар
њангоми дастмолиш гармии он ба чашм ояд ва саратонї низ
набошад, бояд аз хўрокињое, ки дар бахши саратон гуфтем,
парњез намояд. Он чї, ки худи омосро дармон мекунад,
њамаи нармкунанддањоеанд, њамчун маѓзи устухон ва чарбї
ва маќали нарм ва ашаќ ва лабанї ва борзад ва љуз он.
Чунон чї омос дар љойи бошад, ки њисгирї дар он набошад,
њаргиз бењбуд намеёбад, дар њангом бењтар аст ба берун
рондани моддаи беморї ба рагзадан ва ба кор бурдани
равонкунандањои берункунандаи талхоб таваљљуњ кард, то
бузург нашавад ва афзоиш наёбад.
Марњаме, ки омоси сахтро аз миён мебарад: маќли нарм
ва ашаќ ва борзадро ба гунае яксон бо равѓан дар њован лањ
кунед. Хуб аст, ба њамроњи он равѓани савсан, ё равѓани бон
низ ба кор бурда шавад, сипас луоби шанбалид ва луоби
тухми катонро ба як андоза ба њамроњи он кўбида, то
якнавохт шавад ва бо анљири алак (922) гирд оваред ва аз он
сариштае дуруст кунед ва ин марњамро ба њар омоси сахт дар
њар куљои тан бимолед, судманд хоњад буд.
Салъ:
Чунончи дар љойи аз тан тудае дида шавад, ки дар
дастмолиш ба самтњои гуногун љобаљо шавад ва ба пўсту
гўшт начаспида ва бисёр љобаљошаванда бошад ва инчунин
дида шавад, ки аз бофтњои тан људо шуда. На дорои решае
ва на конуне мебошад. Пас бидон, ин туда салъ мебошад.
Андозаи он аз як нахуд то як харбуза аст. Дармон дар њар
њолати он дар овардани он туда мебошад, Ваќте ки кўчак
аст, агар дар дармон кутоњї шавад, бузург мегардад, ки
барои даровардани он ниёз ба дармонгири корозмуда ва
мењрубон ва њамроњ бо бемор дорад.
Мо барои дармонгароне, ки мумкин аст ба иштибоњ
афтанд, ин гузоришро фароњам овардем:
Бештари ин тудањо дар кушуше њастанд ки онро киссаи
салъ меноманд ва бењтар аст, ки бо киссае онро берун
оваранд, то чизе аз он намонад. Чунончи бахше аз он
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бимонад дубора афзоиш меёбад ва бузург мешавад, аз ин рў
бояд љойи шикофтанро аз беруни он пўшиш (кист) ќарор
дод, ба гунае, ки бо шикофтани мавзеъ пўшиши кист озод
шавад, аз ин рў набояд пўшиши пустро шикофт, балки
гўшти болои онро дарида ва кисаро бо ќалоби гирифта ва
канорањои онро бе он, ки дарида шавад, солим људо карда
берун оварад. Ин бењтарин гунаи дармон мебошад. Агар он
кўшиш пора шавад, онро бо чанд ќалоб бигиранд ва њарчанд
тика тика шавад, бояд ба таври комил берун омадани
пўшиши кистиро пайгирї намояд. Сипас њамчун дигар
захмњо онро дармон кунанд. Агар бахше аз он пўшиш ба љо
бимонад, берун овардани сахт мешавад. Доруи тунд дар он
љо гузошта, то онро хуб хуш кунад ва сипас руйи он равѓан
бигузорад то он чиро, ки доруи тунд хушк карда, равѓан
фурў андозад. Бо ин кор њамаи он пўшиш аз миён меравад,
сипас ба монанди дигар захмњо дармони он анљом мешавад.
Бархе дармонгарон огоњона бахше аз пўшишро љо
мегузоранд, то дармони бемор ба дарозо кашида шавад.
Вале он тудае, ки пўшиш надорад, берун оварда намешавад
ва дармони он танњо дармони як захми маъмулї мебошад.
Тўдаи гўштї:
Гоње дар бархе љойњои тан тудањое ба андозаи як фундуќ
ва ё андаке кўчактар ва ё бузургтар њамчун салъ берун
мезанад, ки бештар дар пушти кафи даст ва ё љойњои
араќкунанда падид меояд. Агар бар он туда фишори сахт
оваред, ё онро равѓанмолї кунед, он туда пароканда шуда ва
аз дида нињон мешавад, вале гоње дубора бар мегардад ва
шояд њаргиз бозгаште њам надошта бошад. Бар њар њол
бењтар аст онро фишурд ва рўяш марњам зада шавад, то он ки
оби даруни он берун ояд ва бо пўст якнавохт гардад. Агар
тикаи сурб (асраб)-ро баргиред ва руйи он бинињед ва се рўз
онро хуб бибандед ва бар он равѓанњои шикастабандї
гузошта бибандед, барои дармони он судманд аст. Агар
муњтавиёти он хуб берун омада бошад ва он гоњ баста шавад,
дубора боз намегардад. Њамчунин агар баста нашавад,
дубора боз намегардад.
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Намла:
Гоњо дар љойњое аз тан омосе кўчак ва љўшњои рез падид
меояд, ки њамроњ бо хориш ва сўзиш ва гармои болої дар
њангоми дастмолиш мебошад, ки ба тундї сар боз мекунад.
Агар сар боз кард рў ба афзун шудан ва густариш ёфтан
мегузорад, ки бењтар аст ба равонкунандањои зардоб руй
оваред ва аз доруњое, ки зардобро меронанд, њалилаи зард ва
саќмуниё ва оби мевањо мебошад, руйи љойи курк сар боз
кардаро марњаме, ки дар бахши омоси гарм гузора кардем,
бигзоред. Ё руйи љуши марњами сафедоб нињед ва агар сар боз
накарда, руйи њамаи бахшњои он марњам бигзоред ва чунончи
ба њамроњи омос тундї ва сахтї ва бузургї ва сурхї дида
шавад, нахуст ба рагзадан ва сипас ба дигар равишњои
дармонї руй биёваред ва хўроки беморро аз сардињо
бигузинед.
Нор (оташ) форсї:
Дар бархе аз љойњои тан хориш ва сузиши тоб
наёварданї намоён мешавад, ки дар пайи он љушњои оканда аз
сару (моъеи обакї) падид меояд. Агар чунин чизе дар андоме
дида шуд, равиши дармонии гузинишшудае дуруст, рагзадан
ва берун рондани бисёри хун аст, ки ба он руй овардаед ва агар
пайгирї нашавад, то он ки товил бизанад, пас бояд товилњоро
шикофт, то сарўзи (моъе) даруни он берун резад ва бо марњами
исфидољ, ки дар бахши сухтагињои аз оташ гуфташуда
помодмолї шавад. Нагузоред об дар он гирд ояд. Перомуни
онро бо гули арманї ва бо об ва сирка помод бизанед.
Сухтагї аз оташ, равѓани доѓ ё оби љуш:
Дар њангоми пеш омади ин гуна сухтагињо, бояд
дармони он пайгирї шавад, љойи сўхтагиро бо гулоби
сардшуда, бо яхи сард, сард карда ва руйи он мураттаб ях
нињода ва иваз карда, то хунук шавад чунончи сухтагии
бахши густурдаро фаро гирифта бошад, хуни он аз раги
бахши муќобили он бигиред ва дар барномаи хўрокї ва
баргузидани роњи дуруст таваљљўњ кунед.
Чунончи ба њамроњи он дард бошад зардии тухми
мурѓро бо равѓани гули сурх даромехта, бо пунбае руйи он
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бигзоред, агар дарди сахт ба њамроњ набошад, бояд адаси
пустканда ва исфидољро бо сирка биёмезед ва руйи он
бимолед ва порчаеро хисонда дар гулоби сардшуда бо яхи
руйи он бияндозед. Агар товил зад, онро бо марњами
сафедоб дармон намоед.
Марњами исфидољ (сафедоб):
Муми полоишшуда ва чањор баробари он равѓани хоми
гули сурхро бо њам об карда ва ба андозае, ки онро суфт
кунад, исфидољ рехта ва ба њам занед ва бо сафеда тухми
мурѓ биёмезад, то он ки даст шавад ва гоње андаке кофур низ
бар он биафзоед.
Марҳами нура:
Нураи сапеди покшударо бар мегиранд ва бар он об
мерезанд, то дар он хис бихурад, сипас онро ду соат канор
мегузоранд. Пас аз он, соф карда ва як бори дигар бар рўи
он об меафзоянд. Ин корро чаҳор бор анљом медиҳанд ва
мегузоранд, то каме хушк шавад. Сипас бо равғани хоми
гули сурх меомезанд, то якнавохт шавад, сипас љои мавриди
назарро бо он марҳаммолї мекунанд.
Доҳиси ақрабак:
Гоҳе дар канори нохунҳо омоси сурх ва гарми бисёр
дарднок ва пурзарбон намоён мешавад, ки барангезандаи
таб мешавад ва дарди он ба зери бағал ва кашолаи рон низ
мерасад. Беҳтар аст, аз раги бемор хун гирифта шавад, ба
вижа, агар замони дароз ин корро анљом надода бошад.
Ҳамчун аз дармонҳои судманди дигар, молидани чандин
бор тарёк ва сирко рўи он, ба гунае, ки як лоя помод рўи он
гузошта шавад, сипас ба рўи он тухм исфазои парвардашуда
дар сирка ва гулоб аст, ки онро рўи ангишт гузоранд ва бар
он порчае, ки дар оби ях хисонда шуда бигузоранд ва чанд
бор пушти сари ҳам иваз намоянд, ки бисёр судманд аст.
Агар ангуштро дар оби ях фуру кунанд ва оби яхро чандин
бор иваз намоянд, то ангушт беҳис шавад, низ дармони кор
аст. Чунончї омос хеле пурзарбон бошад, ин дармон ва
ҳамонанди онро дар ду рўз анљом диҳанд. Агар омос
фурўкаш накард, онро бо памодҳои гуфта шуда дар бахши
283
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

думалҳо понсимон кунанд, то пазонда шавад ва сар боз
кунад ва то он чї даруни он ҳаст, берун резад. Сипас бо
марҳами хубкунандаи думал онро дармон намояд ва агар
ҳамаи решаи нохун гирифтор шавад, ин нохун афтоданї
хоҳад буд ва беҳтар аст, ки љунбонида нашавад ва бо он бозї
нашавад, то он чї, ки пас аз он мерўяд, гандида нагардад.
Хунрезии захм:
Агар аз захме хуни фаравон равон шавад ва тарс аз
афтодани нерў бошад, беҳтар аст, ки он андом ба боло –
нигоҳ дошта шавад ва ба гунае қарор гирад, ки дарде ба
ҳамроҳ надошта бошад.
Дармон:
Мўи харгўшро дар сапедии тухми мурғ гузошта ва сабру
кандар ва хуни сиёвушонро кубида мўйро ба он оғушта ва
дар даруни захм бигузоранд ва ё пашмро борик бурида дар
ончї гуфтем, хисонда, сипас даруни захм биниҳанд ва ё бо
тори анкабут даҳонаи захмро пур кунанд. Чунончї хун
биљаҳад ва сипас боз гардад ва дубора ба љаҳиш дарояд
нишондиҳандаи он аст, ки аз сурхраг мебошад. Агар
равонии хунрезї яксон ва якнавохт бошад, нишондиҳандаи
он аст, ки аз (сиёҳ) рагҳо равон шуда аст, ки бояд бар пояи
он чї гузора кардем, дармон шавад. Агар хунрезї банд
наёяд, бояд он сурхраг ё (сиёҳ) раг бурида шавад ва ё ин, ки
агар он раг дида шавад, бояд бо чангак онро гирифта ва то
онљо, ки бишавад, боло нигоҳ дошт, сипас он рагро буред ва
љои онро бо доруҳое, ки гуфтем, пур кард. Агар ин корро
натавон анљом дод ва доруҳо судманд набошанд, пас бояд
онро доғ кард ва василаи сўзонанда бояд бисёр доғ ва хеле
сурх шуда бошад. Вале аз осеб расонидан ба паи наздики он
дурї шавад. Аз чизҳое ки ба нармї хунро банд меоварад, пур
кардани даҳонаи захм бо нура ва зок ва бастани он мебошад.
Доруи зер низ бисёр корсоз аст.
Доруи банд оварандаи хун:
Нура, Қалқатор, хуни сиёвашон ва сабру љабасини (гаљ)
орд шуда ба монанди сурмаро бояд баргирифт ва пашми
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буридаро бо ин дору ва сапедаи тухми мурғ оғушта карда
даруни захм гузошт ва аз он мавод низ дар захм бисёр пошид
ва онро баст.
Раг задан (фасд):
Рагҳое, ки одат ба раг задани онҳо шудааст:
дарбаргирандаи раги қайол ва раги акҳал ва раги босилиқ ва
раги ҳабл-ул-зироъ ва раги усайлим ва раги софин ва раги
зери зону ва раги нисо ва раги пешонї ва раги гиљгоҳ ва раги
моқ (гўшаи чашм) ва раги бинї ва раги вадољ ва раги зери
забон ва раги лаб (чаҳорвак) мебошанд.
Љойгоҳи қифол ва акҳал ва босилиқ дар наздикии
оринљи ду даст мебошад. Босилиқ раге аст, ки дар бахши
дарунї (инсї) қарор гирифта ва аз сўи зери бағал ба даст
меояд. Раги қифол аз сўи берун (ваҳшї) ва ноҳияи шона ба
даст меояд. Акҳал раге аст, ки аз ташкили шохае аз раги
бослиқ ва шохае аз раги қифол падид меояд, ки дар миёни ин
ду қарор мегирад. Ҳабл-уз-зироъ (таноби бозу) рўи занди
забарини даст қарор гирифта аст. Љойгоҳи раги усайлим рўи
пушти кафи даст, миёни хинсар (ангушти кўчак) ва бинсар
(ангушти ангўштарї) мебошад. Љои раги софин дар пошна
(каъб)-и по дар канори раги сиётин аст.
Раги нисо (сиётик) самти рости шатоланг (устухони
ақиб) қарор гирифта аст.
Раги пешонї дар миёнаи пешонї љой дорад. Ду раги
гиљгоҳї, ки дар ноҳияи гиљгоҳ ба ҳам печидаанд, раги моқ
(ашкї) дар маљрои ашкї намоён аст, чї басо ошкоро
намешаванд, магар он, ки рўи гулўи одамї фишор оварда
шавад. Раги бинї ошкор нест, магар он, ки бо ангушт рўи
бинї фишор оваред, то онро эҳсос кунед ва аз якдигар људо
ҳастанд. Ду вадољ (жокулор) дар гардан қарор гирифта аст
ва раги чаҳор вак дар лабҳо мебошад.
Раг задан дармони арзишманде барои посдошти
тандурустї ва беҳбудї аз бемориҳое аст, ки ҳар гўшаи тан
дучори он мешавад. Раг задан дар ҳамаи тан анљом мегирад,
зеро дар касони пурмўй ва сабза ва сурхрї ва љавонон ва
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солмандон бештар рагҳо густурда ва ошкоранд. Беҳтар аст
кўдакон ва пирон (куҳансолон) раг зада нашаванд, љуз он, ки
барои кори бузург бошад. Ҳамчунин раг задан дар гармо ё
сармои сахт ва касоне, ки шикамба ва љигари сард доранд,
камтар анљом гирад.
Агар аз раги қифол хунгирї шавад ба тундии хун ноҳияи
болоиро мекашад аз ин рў беҳтар аст, ҳангоме ки беморї дар
ин љоҳост аз ин хун гирифта шавад.
Хунгириї аз раги босилиқ ба тундии хуни бархе аз љоҳои
шикам ва ҳамаи синаро ба сўи он мекашад. Пас агар ниёз ба
фаврї кашидани хун аз ин навоҳї бошад, он рагро бизананд ва
чунончї ин ниёз набошад, аз шохаҳои он хун гирифта шавад.
Раги акҳал, ки аз таркиби ин ду љо ташкил шудааст дар
ҳангоме ки як беморї дар ин ду љо рух дода бошад ва ё дар
ҳангоме, ки лоғарї ва сабукии ҳамаи танро хоста бошем,
бояд аз ин раг хун гирифта мешавад. Чунончї ин ду раг
пайдо нашаванд, аз шохаҳои ин ду ва аз раги акҳал бояд хун
бигирад. Ва дар сурате ки ниёзи сахт бошад ва ба онҳо даст
пайдо накунанд аз ҳар раг, ё шохае, ки ёфт шавад, бояд хун
гирифт љуз ин ки тафовуте чашмгир миёни хун гирифтан аз
раги қифол ва босилиқ ҳаст ба вижа агар беморї дар сар
бошад. Ва з-он сўи он.
Ҳамоно ки раги акҳал дар тунд кашидани хун аз
перомуни сар, аз раги қифол ва аз перомуни шикам ва аз
раги босилиқ нотавонтар мебошад. Вале хунгирї аз раги
акҳал дар ҳангоме аст, ки беморї дар шикам аст ва аз раги
қифол дар замоне ки беморї дар сар аст, аз раги босилиқ
шоистатар барои хун гирифтан мебошад.
Ҳангоме, ки мехоҳед хун аз раги қифол бигиред ва онро
наёфтанд беҳтар аст, ба дунболи бузургтарин шохаи он
бигардед ва агар нашуд аз раги акҳал хунгирї намоед.
Ҳамаи ин шохаҳо бештар дар самти беруни бозу пайдо
хоҳанд шуд. Агар бихоҳед, аз раги босилиқ хун бигиред ва ба
он даст наёбед, яке аз шохаҳои фаръии он бар раги акҳал
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бартарї дорад ин шохаҳо ҳамагї даруни бозу ҳастанд ва
агар онҳоро наёбед, аз раги акҳал хун бигиред.
Раге, ки дар бахши даруни зону ва раге, ки софин номида
мешавад, аз онҳо ба ҳангоми хун гирифта мешавад, ки шумо
мехоҳед хунро аз ноҳияи поини тан љазб намоед ва ё дар
бемориҳои кўҳна дар ин љоҳо бошад, ҳамчун дардҳои гурда
ва заҳдон ва резиш додани хуни моҳона.
Ҳангоме, ки аз раги нисо хун гирифта мешавад, ки
дардҳои дар тиҳигоҳ то кафи по буда бошад.
Дар бемориҳои љигар аз шохаи раги усайлим ва дар
бемориҳои сипурз аз шохаи чапи он хун мегиранд.
Ду вадољ (жигулор)-ро дар тангии нафс ва оғози бемории
љузом раг мезананд.
Аз раги зери забонї дар бемориҳои кўҳна ва дефтарї пас
аз раг задани қифол хун мегиранд.
Аз раги чаҳорвак дар касоне ки офати барфак, љуш
(қалоъї) ва захмҳои рўи ласа дар даҳон бисёр дида мешавад,
пас аз хун гирифтан аз қифол хун мегиранд.
Раги пешониро дар бемориҳои кўҳнаи чеҳра ва чашм пас
аз раг задани қифол раг мезананд.
Ду раги гиљгоҳиро дар дардҳои нимаи сар ва сардардҳои
сахт ва дарди пайвастаи чашм ва гоҳе дар бемориҳои сало ва
батарорик мезананд.
Аз ду раге, ки дар маљрои ашкї аст, дар бемориҳои чашм
хун гирифта мешавад.
Аз раге ки дар сар ҳаст, дар бемории саъфа ва захмҳои
чиркин ва бадї сар хун мегиранд.
Аз раге ки дар лубаи канори бинї аст, барои бавосир ва
бемориҳои бадхими бинї хун гирифта мешавад.
Иштибоҳҳои ҳангоми хун гирифтан (раг задан):
Бар пояи гузораи мо чунин ҳастанд. Раги қифол агар ба
якбора ёфт нашавад ва ногузир аз чанд бор раг задан
мешавад. Агар љои хун гирифтан аз раги танг бошад, љўш
мехўрад ва дар ҳангоми хам шудан баста мегардад ва агар ба
тундї такон дода шавад ва ё дасти корї шавад омосї
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мегардад. Вале агар раг задан дар як бор анљом гирад, рагҳо
дар ҳангоми хунгирї осеб нахоҳанд дид ва беҳтар аст, ки аз
сари моҳича дурї кард ва љойгоҳи хунгириро дар љои нарм
љустуљў намуд.
Дар зери раги акҳал пай қарор гирифта, ки агар лабаи
тез нештар ба он бихўрад, пас аз хунгирї карахтї дар он
падид меояд, ки гоҳе пойдор мемонад, аз ин рў бояд аз он
парҳез кард. Огоҳона лаби тези нештарро з-он сўи љое, ки
эҳсос мешавад, паи дар он қарор гирифта бикашонад ва агар
миёни ду пай бошад, шикофро ба дарозо бидиҳанд на ба
паҳно. Аз ин рў бояд асаберо, ки дар канори он дида
мешавад, бипояд то осеб набинад. Гоҳе зери он пай бисёр
нозук мебошад ва ошкор намебошад, агар парида шавад,
комилан он паи аз даст меравад. Чунон чї раг задан ба гунае
жарф бошад, ки дар асри он як паи ҳисси дар дарозои даст
пойдор мемонад.
Барои љилавгирї аз ин пеш омад, чорае љуз ба жарфо
рафтан нахоҳад буд. Ба ҳар ҳол агар бурида шавад, зиёне ки
аз он пеш меояд, ба монанди аз даст рафтани як асаби ҳисси
намебошад. Гурўҳе аз мардум ва ноозмудагони пизишк
мегўянд, ки хушкии даст дар асари ин осеб рўй медиҳад, вале
ин сухан нодуруст мебошад. Ба дунболи буридани як асаб
зиёне беш аз он чї гуфтем, рух намедиҳад.
Дар наздикї ва зери раги босилиќ сурхрагї бузург ҳаст,
аз ин рў беҳтар аст, хун гирифтан низ аз раги бузургтар ва
ошкортар ва пуртар набошад, ки ҳамроҳи бо карахтї бисёр
хоҳад буд.
Ба ҳамон гуна ки гузора мекунем, дар ҳангоме ки раги
босилиқ дида намешавад ва ниёз ба хун гирифтан низ
намебошад, бояд бипоянд ва беҳтар он аст, ки аз хун
гирифтан даст бикашанд ва ё шохаҳои дигари он чун раги
зери бағал (абто) ва монанди онро љустуљў намоянд.
Чунончї хунгириро танҳо аз худи раги босилиқ бихоҳанд,
беҳтар аст, ки пеш аз бастан љои хунгириро баррасї намоянд
ва љойгоҳи набзро бишиносад ва сипас бо наворї ба
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бибанданд ва баррасї намоянд ва то онљо ки метавонед, љои
теғ заданро аз он дур бар нагузинанд, то он ки поини ноҳияи
кафро ҳам дар бар гирад. Зеро чун сурхраг дар жарфо
мебошад ва раги босилиқ аз ноҳияи гудї оринљ то андаке ба
ноҳияи каф поин меояд. Агар дар паи сахт бастани навор
љои задани набз барљаста шавад ва боло биояд аз хун
гирифтан дурї намоянд, чун ин бод кардагї ҳамон омос ва
анбоштагї сурхраг мебошад. Дар ҳангоми хунгирї агар ба
љаҳиши хун ва ранги равшани он бархўрд карданд, бидонанд
ки он сурхраг буда, онгоҳ бояд панбаро ба гунае фатила
дароварда, бар сари милаи гузонї гузошта ва ба таркиби аз
сабру хуни сиёвашон ва сапедаи тухми мурғ оғушта кунед, ба
оромї даруни љое, ки раги зада шуда фурў кунед ва бар он
мўи харгўш, ки бо сапедаи тухми мурѓ оѓушта шуда
бигузоред. Ин дору хуни сурхрагро банд меоварад ва агар ба
гунае дубора хун фаврон кунад ва ё зарбае ба он бихурд,
бояд ба сахтї баста шавад ва се рўз боз нагардад ва бар он
ҳар соат об бипошанд, то бемор таб накунад ва ин кор бад
ин гуна аст, ки болои љои рагзадаро ба сахтї бибанданд, то
хун басташуда ва лухта шавад. Пас аз се рўз ба оромї боз
кунанд ва фатиларо берун оваранд.
Чунончї дору ба он часпида бошад, онро људо нанмоянд
ва бар перомуни он аз ҳамон дору дубора бигузоранд ва
бибанданд. Агар озодшуда буд, онро ба нармї бардоранд ва
ангушти худро ба тундї рўи он фатила бигузоранд, сипас
дубора доруро рўи он бигузоранд ва онро ба гунае, ки ёд
гирифтанд, хуб бибанданд. Бад ин гуна хуни сурхрагї банд
хоҳад омад ва бемор аз порагї падидомада дар сурхраг ба
тандурустї раҳої хоҳад ёфт ва аз он осеби ба бемор нахоҳад
расид.
Агар дар њангоми задани раги босилиқ ба барљастагии
нарме ки бо фишор додан гум мешавад, дарёбед, бидонед, ки
порагии сурхраг мебошад. Беморро ба пойидани он ва дурї
аз бархўрди чизе бо он ки сабаби шикофтани он шавад,
водоред чун хунрезї аз он ба монанди хунрезї аз сурхраг
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мебошад ва онро бо доруҳои бандоваранда понсимон карда
бибандед, то љои он сахт шавад ва дубора нашикофад.
Хунгирї аз сурхраги гиљгоҳї ҳељ гуна тарсе надорад.
Болои он болиштаке (пад) бигузоред ва бибандед, хун банд
меояд. Вале дар хунгирї аз раги гудї зону ба гунае, ки даст
баста мешавад, онро бибанданд ва бемор ба василаи пои худ
ба ољур ва ё даста ховонї такя диҳад, ки ба дунболи ин кор
аз он рагҳо метавон хун гирифт.
Дар хунгирї аз раги нисо аз паҳлуи устухон дар љиҳати
рон ба андозаи як мушт болои шатоланг (қоб)-ро мебанданд,
чї ба љуз аз ин роҳ раг ошкор намегардад. Чунон чї ёфт
нашавад вайро ба даруни гармоба бурда, рўи пояш оби доғ
бисёр бирезед, то раг намоён гардад.
Чунончї ошкор нашуд ба љои он бархе шохаҳое, ки рўи
пушти по қарор гирифта ба сўи беруни он (по) рафтаро
баргузинанд. Беҳтарини он раге мебошад, ки миёни ангушти
кўчак ва ангушти канори ангушти кўчак рўи пушти по қарор
гирифта аст.
Хунгирї аз раги усайлим (яке аз рагҳои шашгонаи даст)
кафи дастро дар оби доѓ ниҳода, то бод кунад ва кулуфт
шавад ва дар ин сурат раг ошкор мегардад. Сипас, ранги он
зада мешавад ва дубора онро ба даруни оби гарм бурда, то
хуни дар даҳонаи љои хун гирифтан аз раг лахта нашавад ва
аз берун омадани хун љилавгирї нанмоед. Агар хостед, хуни
бештаре аз раг берун ояд бар маҳали шикофташуда равған
ва намак бигузоред, то ба фаврї сари он баста нашавад. Ин
кор беҳтар аст рўи шохаи борики рагҳо ва ҳар љое ба кор
равад то шикофии кўчак барои хунгирї бошад.
Набз дар рагҳои бузург тундтар ва дар рагҳои кўчак
кундтар мезанад. Набояд рўи раге, ки хун аз он ба шиддат
берун меояд, фишор овард ва онро ба сахтї печонд. Балки
бояд раҳо кард, зеро ишколе пеш намеоварад. Агар дар
даҳонаи љои хун гирифта ба хуни лахта шуда бархўред, ки
дар асари лабаи нештар пеш омада бошад, бардоштани он
бо лабаи теғ беҳтар аст ва посухи зудтаре аз доғ кардан ба
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љой мегузорад. Бояд донист рух додан зуд ҳангоми ҳар пеш
омада ногуворї дар хунгирї аз кори ноозмудагон мебошад.
Агар дар љое, ки раг зада мешавад, омос дида шавад ва
ногузир аз хунгирї дар канори он ҳастанд, бояд аз болои он
хунгирї анљом диҳед ва чунончї бишавад дар он дарандагї
дошт як ё ду рўз бояд ўро раҳо кард. Сипас, дубора хунгирї
намоед. Бо наворе онро набандед, зеро падид оварандаи
омос хоҳад буд.
Рўи онро бисёр молиш надиҳед ва ҳељ хушбўкунандае
(лахолиї) ва монанди онро, ки мардум рўи љои хунгирифта
ҳамеша мегузоранд, рўи он нагузоред. Агар гарм бошад,
беҳтар аст навореро, ки баста аст то як соат низ боз накунед,
то хушк шавад. Балки рўи он пайваста гулоб ва оби тоза ва
сардшуда бо ях бипошед, ба вижа агар љои нештар гарм
бошад, то он ки захм баста шавад ва омос ва гармии он фурў
нишинад.
Шароби хурмо бад-ў нанўшонед ва ўро такон надиҳед ва
хаста нанамоед рўзи хунгирї ва фардои он пурхурї кунед,
бояд хўрок кам бошад ва бар хўрокиҳо сабук ва
фурукашкунанда ва ё болоишкунандаи зардоб, чун ош
сакбољи пуртуруш басанда кунад, магар он ки сина дорои
забарї ва хаш-хаш бошад, он ҳангом оши зербої сохта шуда
аз гўшти бара ва бузғола ва мурғ бад-ў диҳед ва зардии
тухми мурғи нимаобпазшударо андак-андак ба ў бихўронед.
Аз касоне, ки гирифтори анбоштагї (имтилоъ) ва ё
мастї ҳастанд, то ҳангоме ки ин ҳолат аз эшон дур нашуда,
хунгирї накунед, магар он ки дар диранг кардани он хатари
бузург буда бошад.
Ҳамчун дар бемориҳои тангии нафас, ки ба дунболи он
тапиши бисёри дил ва сурхии бисёри чеҳра ва чашм ва сакта
аст, ки бештар ба ҳамроҳи он сурат сабз ва сиёҳ мешавад ва
гирифтагии гулў ва хунрезии фаровон мебошад. Дар чунин
ҳангоме бояд хунгирї анљом пазирад ва он дар ҳар вақте аз
шаб ё рўз метавонад бошад. Вале, агар метавон даранг кард
беҳтар аст ду ё се соат пас аз нимрўз ва пас аз гуворидани
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хуби хўроки монда дар тан ва ба дунболи он берун рондани
пасмондаҳо бошад.
Касоне, ки дар ҳангоми хунгирї беҳўш мешаванд, беҳтар
аст, пас аз раг задан андак нони хисонда дар оби анор малс
ва ё оби ғура ва монанди он бихўранд ва андозаи хун
гирифтани ў, ки бояд гирифта шавад, дар се ё чаҳор бор
анљом диҳанд.
Бештари беҳўш шуданҳо дар раг задан, вобаста ба љои
бисёр кушоди нештар аст, ки дар андак замон хуни бисёр аз
он берун меравад. Агар хунгирї чунин шуд, ҳар як соат бояд
аз берун рафтани хун љилавгирї гардад.
Мо дар оянда дармони беҳўшї ба дунболи хунгирї ва он
чї ки дар паи раг задан астро хоҳем гуфт.
Бояд аз хунгирї пас аз ҳайз ва боло овардан ва
шикамравиш ва бисёр наздикї кардан ва хастагї ва
шабзиндадорї ва ончї танро мефарсояд ва онро ба сахтї
гарм мекунад, дурї намуд. Андозаи хунгирї бар пояи одат ё
њолате, ки пеш омада ва ё тандурустии ўст.
Касоне ки дучори бемории омоси гармианд, ҳамчун
бемори шуса ва монанди он бояд мунтазири тағйири ранги
хун аз ҳолати нахустини он бошанд. Вале дар дигарон, ки
омоси гарм надоранд, ниёзе нест, ки дар паи он бошанд, чун
ҳолати хун дар ҳар ду яксон аст. Ҳамчунин дар касоне, ки
дорои омоси гарм ҳастанд, ин тағйири ранги хун ба кундї
анљом мепазирад ва сабаби нигаронї аз фурўафтодани нерў
дар онҳо мешавад, бояд аз ин қонун даст бикашанд ва
мунтазири тағйири ранги хун намонанд.
Касе, ки дар рўзи раг задан ба андозае бода бинўшад, ки
маст кунад, бояд бо ду навор дар љои хунгирї бар вай
бибанданд ва дар канораш гурўҳе аз хонаводаи ў бошанд, ки
ҳоли ўро љўё шаванд. Зеро бисёре аз онон ки хуне аз онҳо
меравад ба хоб мераванд ва бедор намешаванд ва мемиранд
ва бархе аз онҳо то наздикии марг мерасанд. Чунончї ин
пешомад рух диҳад ва хуни бисёр аз ў биравад, нерўи ў фурў
меафтад. Пас бояд беморро ба хўрдани оби гўшт ва шароби
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гиёҳии обакии дорои сангини ва хушбўи (хушмазагї) болої
аст, водор бинамоянд. Ва агар имкони нўшонидани ў
набошад, дар хўронидани оби гўшт диранг шавад ва пеш аз
он андаке шароби бењ (меба), ки мушк бар он афзудаанд ва
шароби гиёҳе хушмаза ба ў бинўшонанд ва хушбўкунанда ба
ҳамаи тан ба вижа сина ва шиками вай бимоланд. Ба даруни
сурохи бинии ў чанд модаи хушбў бидаманд ва пушти сари
ҳам ба даруни даҳони ў бирезанд. Чўљаҳои бирёншударо ба
наздики сурати ў биоваранд ва бишикофанд ва хўрокиҳое,
ки дорои бўи иштиҳоовар аст, чун лақониқ барои љилавгирї
аз беҳушї дар ҳангоми хунгирї ва раг задан судманд аст.
Чунончї рух диҳад, бояд бо фуру бурдани пари парандае
ба даруни гулўи вай ўро водор ба боло овардан намоянд.
Сипас бар вай оби сард бирезанд ва ё ўро дар оби сард фуру
кунанд ва бар ў фарёд бизананд ва таконаш бидиҳанд.
Чунончї ба ҳуш наёяд ба дарунї бинии ў мушк бидаманд ва
чанд модаи хушбў ба ў бимоланд ва шароби омехта бо
андаке об љуръа-љуръа бад-ў бинўшонанд, фурў бурдани пар
ва дигар равишҳоро дубора анљом диҳанд. Агар ба ҳамроҳи
беҳушї дил ба ҳам хўрдан ва дилошубї набошад, вазъи
бисёр сахт ва ноумедкунанда аст, дар ин ҳангом беҳтар аст,
ба дунболи боло овардан набошанд балки ба дунболи боло
бурдани чигунагии дармони ў бошанд ва иқдом ба
хўронидани оби гўшт ва шароб ва хушбўкунандаҳо ва такон
додан ва фарёд задан бар бемор ва пошидани об бар ў
бошад. Касоне, ки беҳуш ҳастанд, бо овои табл ва най ва
фарёд ва таконҳои сахт ба ҳўш меоянд.
Ҳиљомат:
Ҳиљомат, хун гирифтан аз рагҳои кўчаки бахшшуда дар
моҳичаҳо мебошад. Аз ин рў, нерўи одам ба монанди
ҳангоми раг задан фурў меафтад. Ҳар гуна анбоштагї дар
танро сабук мекунад. Љоҳое, ки ҳамвора дар он ҳиљомат
анљом мепазирад, гуди камар, ду раги ду сўи гардан ва раги
зери чона ва раги миёни шонаҳо ва раги соқи по мебошанд.
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Хунгири аз гудии камар барои сангинии сару сари гижа
судманд аст.
Ҳиљомат дар раги гардан рухсора ва сару чашмро сабук
менамояд ва барои сангинии сар ва дард решаи дандонҳои
осиё судманд аст.
Чї басо гоҳе раг задан бар ин гуна корҳо, (ҳиљомат)
бартарї дорад.
Хунгирї аз зери љона барои барфаки даҳон ва ласаи
уфунї ва он чї бемории даҳон бошад, судманд мебошад.
Ҳиљомат миёни раги ду шона барои тапиши дил, ки ба
ҳамроҳи анбоштагї ва гармї аст судовар аст.
Хунгирї аз соқи по анбоштагиро нерўмандона мекоҳад
ва барои дардҳои куҳнаи гурда ва заҳдон ва пешобдон
судманд аст ва хуни моҳонаро резиш медиҳад, вале
фарсояндаи тан мебошад ва дар бисёр аз афрод ба ҳамроҳи
ҳиљомат беҳушї намоён мешавад ва ин барои касоне, ки дар
сурат ва даҳони эшон курак ва думал бисёр падид меояд,
судманд аст.
Везан кардани золу дар љоҳое аст, ки қубоъ ё саъфа ва ё
балхияи куҳна ва сахт дида мешавад ва ин кор бояд пас аз
тиҳи созии тан бо раг задан ва равонкунандаҳо анљом гирад,
ки судмандтар мебошад. Беҳтар аст, ки пас аз бардоштани
золу аз рўи тан дубора бо шишаи ҳиљоматгар хун аз љои
ҳиљомат макида шавад. Сипас љои он бо сирка ва пас аз он
бо оби доғ шуста ва љои онро молиш ва фишор диҳанд. Агар
ин кор барои дармон анљом напазируфта бошад, беҳтар аст
пас аз гузоштани шишаи ҳиљомат ҳамон гуна, ки гуфтем,
шустушў дода шавад. Чунончї пас аз бардоштани абзори
ҳиљомат, таровиши хун намоён гардад, порчаеро дар сиркаи
хайсонда бо он лаккаи хунро бардоред, чунончї дубора дида
шавад, бар он хоки сафол ё хазфи тозае орд ва пудра шуда,
чун сурма ё навраи шиноваршуда ва зоки кўбидашуда чун
сурма ё мозу ё гулнори кўбида бипошанд. Агар ҳамчунон
бошад, боқолии хушкро дуним карда ва аз љиҳати сураташ
бар љое, ки хун берун мезанад бигузоред ва онро бибандед.
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Хуб аст золуи ба даст омадаро як рўз каноре гузошта, сипас
рўи андоме, ки мехоҳед хун бигиред, бигузоред. Албатта,
пеш аз он љои золуандохтанро ба гунае молиш бидиҳед, то
он ки сурх шавад ё равиши оби гарм бирезед то сурх гардад.
Агар ба он начаспад, љойгоҳро ба хуни тоза биёлоед.
Агар хостед золуро аз тан људо кунед, рўи љое, ки золу қарор
гирифта, намак ё хокистар бипошед.
Бемории ришта:
Ин беморї дар сарзаминҳои гарм ва олуда ва ба ҳам
рехтаи касиф ва камобї ва бе сабзина падид меояд. Бештар дар
соқи по мебошад ва чї басо дар љоҳои дигар низ берун биёяд.
Дар оғози падид омадан дар андом як илтиҳоб ва сипас
товиле аз он берун зада мешавад, ки ин оғози берун омадани
кирмина аз он хоҳад буд. Аз корҳое, ки љилавгирї кунандаи
падид омадани ин беморї аст, намнок кардани тан бо
хўрокиҳо ва обтанї мебошад. Бояд аз хурдани сабзиљот ва
меваҳо дар сарзаминҳое, ки падид омадан ин беморї ҳамешагї
аст худдорї кард, чун ин беморї бештар аз ин роҳ падид
меояд. Судманд аст, ки пайваста об биошомад, то љои он товил
бизанад ва кирмина берун биёяд ва дар рўзи нахуст ним дирам
ва рўзи дувум як дирам ва рўзи савум якуним дирам сабур
бихўред ва памоде аз он бигузоред, ки онро мезудояд ва агар
дар ҳоли берун омадан бошад, онро ба даври як мила сурби ба
вазани як дирам бипечед ва гиреҳ бизанед, ки кашида ва дароз
мешавад ва тундтар берун ояд. Њарчї аз он берун меояд, ба
даври мила печида мешавад ва агар ба дарозо кашид, бахше аз
он бурида шуда, бояд мондаи онро низ дароварад ва битарсанд
аз ин ки аз решаи он бурида шавад, чун дарҳам кашида шуда,
ба даруни гўшт рафта ва омос ва уфунат ва чирки бадро ба љо
мегузорад. Аз ин рў, беҳтар аст нармљуёна ва ором-ором
кашида шавад, то мондаи он берун ояд ва чизе аз он дар тан
намонад. Агар бахше аз он бурида шавад, имлаеро ба даруни
сурох ворид карда ва шикофии дароз ва порагї ба андоза дар
он падид оварда шавад, то ҳар чї аз танаи кирмина дар он
ҳаст, берун рехта шавад ва чанд рўз равғанї ба љои он гузошта,
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то ончї ҳаст гандида ва хўрда шавад ва сипас ба дармон бо
доруҳои гўштзо рўй оваранд.
Берун овардани тир ва нуги пайкон ва хасу хошок аз
пусти тан:
Агар пайкон ба шиддат фурў рафта бошад, беҳтар аст,
ба сахтї такон дода нашавад, чун тарс аз шикастани он
мебошад. Вале, агар битавонед, абзоре, ки анбури тир ном
дорад, ба гунае даруни захм фурў кунед, ки ба нуги пайкон
бирасад ва ё агар нашавад, захмро густариш дода, сипас
абзорро ба дарун бурда, то нуги пайконро дар бар гирад ва
ба сахти онро бифушурад. Сипас онро чандин бор такон
дода ва андозаи фурў рафтани онро биозмоед, сипас онро
бикашед. Чунончї ин абзор нуги пайконро бигирад,
дармонгар набояд онро аз даст бидиҳад. Аз он љое, ки сари
он монанди суҳон аст ва андаке дарҳам кашидагї дорад,
бахши поини анбур дорои тавони боло барои дар бар
гирифтани нуги пайкон хоҳад дошт. Агар нуги пайкон ба
гунае даруни тан биравад, ки ба сўи дигар рафта бошад ва
берун овардани он аз љои ворид шудаи он сахт шавад, бояд
сўи дигарро шикофт ва онро аз он љо берун овард.
Берун овардани хасу хошок ва шиша ва монанди он, ки
дар тан фурў меравад ниёз ба понсимон дорад, ки љои онро
равғанмолї намоед. Агар чарб шавад, ончї фурў рафта, ба
берун роҳ пайдо мекунад. Бархе ин доруро доруи
берункашанда ном додааанд ва намунаи доруҳое, ки дармони
онро анљом медиҳад ашқ (бадрон), ки бо асал кўбида рўи он
понсимон шавад.
Бо пиёзи гули наргис, ки бо асал кўбида рўи он бигзоранд,
ё решаҳои найро бо асал басоянд ва ё ҳамагиро бо ҳам омехта
гирд оваранд, ки коркарди нерўмандтар хоҳад дошт.
Шикастагии сар:
Агар осеби ворида ба сар устухонро нашиканад, беҳтар
аст сабур ва мар ва даму-л-ахавайн (хуни сиёвушон) ва
айрасо ва кундар ва катиро бипошанд ва бибанданд, ки ба
тундї беҳбуд меёбад. Ва чунончї устухон бишиканад ба
гунае, ки гуд шавад ва косаи сар бишикофад набояд онро
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сабук шумурд ва кўтоҳи кард, чун баҳам рехтагии хурд ва
гирифтагии андомҳо ва ташануљ асабї ва сипас марги
фавриро ба дунбол дорад. Беҳтар аст, ки устухон ба тундї
баста шавад ва аз пора шудан ниёми забарини он љилвагирї
гардад.
Мо дар ин љо ба дармонгаре корозмуда ва ҳамроҳ ва доно
ниёз дорем ва бахше аз дармони онро дар ин љо ёд кардем ва
қасди мо бузургї ва аҳамияти осеби падидомада аз ин
пешомада аст, ки бояд фарогиранд ва ба тундї иқдом ба
даровардани устухони шикаста намоянд, пеш аз он ки
паёмадҳои ваҳим, ки дигар дармон нопазир аст, намоён гардад.
Ва бояд дармонгар аз пора шудани ниёми забарини устухон ба
сахти бипарҳезад, ки осеб бисёр сахтеро дар бар хоҳад дошт.
Лофзанї ва фиребгарии даљљолон:
Лофзании дармонгарон бисёр аст, ки ёд кардани ҳамаи
он аз китоби мо берун мебошад. Эшон бебокона ва
ҳадафмандона ба озори мардум рўй меоваранд, ки барои
онон ҳељ гуна поёне надорад. Бархе аз эшон муддаии
беҳбуди бемории саръ ҳастанд, ки бо равиши шикофтани сар
ба гунае чалипо ва сипас ба берун овардани чизҳое, ки худ аз
пеш дар онљо гузоштаанд худнамої мекунанд ва
корозмудагї ва тавонмандии худро бо дуз ва калак ва
даровардани чизҳое аз шикоф ба бемор нишон диҳанд. Эшон
бо ин гуна намоишҳо корозмудагї ва тавонмандии худро ба
бемор менамоёнанд.
Бархе аз онҳо чунин ба бемор менамоёнанд ки аз бинии ў
соми абрас (љалапоса ва зиѓи биёбонї) берун кашидаанд.
Онро ба ин гуна анљом медиҳанд, ки дар бинии бемор тикаи
чубе ё оҳанеро фурў карда, ба девораҳо мекашанд, то
хунрезї кунад сипас аз даруни он чизҳои аз пеш гузоштаро
ба шакли ин љонвар, ки баргирифта аз рагҳои љигар ва шуш
мебошад, берун меоваранд.
Гурўҳи дигар чунин менамоёнанд, ки сапедии чашмро ба
тундї дармон мекунанд. Пас ба даруни чашм тикаи оҳанеро
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бурда ва он захмї карда, сипас бо он ниёми нозукро ламс
карда ва онро аз он љо берун меоваранд.
Бархе дигар чунин вонамуд мекунанд, ки обро аз гўш
мемаканд. Пас лўлаеро ба даруни гўш фиристода, андаке оби
даҳонро аз роҳи лўла даруни гўш рехта, бо ҳамон лула онро
мемаканд.
Гурўҳи дигар карминаи падидомада аз панирро дар гўш
ва ё дар канори решаи дандонҳои осиё пинҳон мекунанд,
сипас онро берун меоваранд.
Дастаи дигар чунин вонамуд мекунанд, ки қурбоќа аз
зери забон берун меоваранд. Он љоро шикоф медиҳанд ва
тудаеро дар он љо мегузоранд ва сипас берун меоваранд ва ё
тикаи устухонеро чандин рўз ниҳон карда ва раҳо мекунанд.
Ин бисёре аз корҳои эшон мебошанд.
Гоҳо сангеро берун меоваранд. Чандтои дигарро низ
нишон медиҳанд ва ба бемор мебоваронанд, ки чандин
сангро аз он љо берун овардаанд. Гоҳе бидуни ҳељ гуна
ворасии пешобдон мегўянд санг дорад ва дар он љо бебокона
ва бедурандешї шикофе падид меоваранд ва ангушти худро
дар он фурў мекунанд. Агар ба санге бархўрд карданд, берун
меоваранд ва чунончї чизе набуд, дар он санге мегузоранд,
сипас онро берун дармеоваранд.
Берун кашидани тикае аз гўшти солим, ки
нишондиҳандаи бавосир аст, бо тардастии ҳамешагї анљом
медиҳанд.
Ва гоҳе дар мардум захмҳои куҳна ва носури воқеъї бар
љо мегузоранд. Ва бархе аз эшон муддаияд, ки вазї ва мазї
(ҳом)-ро аз нарина ва дигар љоҳои тан берун меоваранд.
Љойгоҳро шикоф медиҳанд, ё бар рўйи сари нарина ё љои
мавриди назар лўлаеро мегузоранд. Сипас, чандин бор онро
мемаканд ва аз роҳи лўла бо даҳони худ чизеро ба он љо
мефиристанд ва аз даруни нарина ба таште мерезанд.
Гоҳе бархе аз эшон ҳамаи бемориҳои танро якљо гирд
меоваранд ва аз нољо берун мефиристанд. Пас он љоро бо
кабикаљ молиш дода ва ба хориши сахте водошта, сипас
пулеро барои берун овардани бемориҳо, ки дар он љо гирд
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овардаанд, мехоҳанд ва нишон медиҳанд чї гуна
бемориҳоро аз он љойгоҳ берун овардаанд ва ин ҳангоме аст,
ки пули худро дарёфт мекунанд. Љои хоришро бо равған
молиш медиҳанд, пас хориш хуб мегардад.
Бархе дигар ин гуна ба бовари мардум мерасонанд, ки
мўй ё шиша хўрдаанд. Эшон пари парандаеро мегиранд ва
ҳолати боло оварданро дар эшон бар меангезанд ва он дар
гулўй мефушуранд ва сипас чизҳои бисёре аз он берун
меоваранд. Онҳо ин гуна корҳоро анљом медиҳанд, то
бузургии осебро ба мардум нишон диҳанд.
Гоҳе бар ин кори худ шахсеро ба сўи марг мекашонанд.
Ин корҳо ҳангоме аз чашми инсонҳои фаҳмида дур
мемонанд, ки ин доноён кўтоҳ биёянд ва соданигарї кунанд
ва ба он шайёдон бадгумон нашаванд ва рафтори онҳоро
бовар намоянд. Дар ҳоле, ки агар љустуљўгарї ва пайгирии
эшон бо чашми бадбинона бошад, на аз рўи содагї, дар ин
ҳангом аст, ки дурўғ ва газофгўиҳо ва пинҳонкориҳои онҳо
ошкор мегардад.
Набояд доруҳои таљвизшудаи эшонро ба кор баранд.
Зеро эшон мардуми бисёрро бад-ин гуна аз миён бурданд.
Гуфтори ҳафтум бо сипоси Худованди офаридгори
љаҳониён поён ёфт.
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ГУФТОРИ ҲАШТУМ ЗАҲРҲОИ ГУНОГУН ВА
ЉОНВАРОНИ РЕЗИ ГАЗАНДА:
Куллиёте дар дармони заҳрҳо ва газиши љонварон ва
шеваи пояндаи он:
Агар касе ба хўроке бадгумон шавад, беҳтар аст, бар рўи
он чизҳои бисёр ширин ва туруш ва намакин ва ҳар чизе, ки
мазаи нерўманди бартар дорад, нахўрад. Чї мазаи доруҳои
кашанда дар паи хўрдани ин гуна мазаҳо пинҳон мемонанд
ва ношинохта хўрда мешаванд. Аз ин рў, пеш аз хўрдани
хўроки ношинохта онро бибўед, чунончї дорои бўи баде
бошад, аз он дурї намоед. Пайгирона ҳар хўрданї ва
ошомиданиро пеш аз ба кор бурдан бў бикашед ва сипас
бихўред. Хўроки заҳрогинро бибўед ё андаке аз он бихўред,
то асари заҳрро аз миён биравад ва натавонанд ба шумо зиён
бирасонанд. Мо онро дар поёни бахш хоҳем овард.
Агар гоҳе хўрдани он аз рўи ночорї рўй диҳад ва бемор
пас аз соате эҳсоси дигаргунї ва ошўб кунад беҳтар аст, бо
нўшонидани оби нимгарм ва даҳн хал омодаи боло овардан
шавад ва боз ба нўшидани оби гарм ва равған ба андозае
бисёр идома диҳад, то шикамба анбошта шавад ва дубора
боло оварад.
Чунончї дар боло овардан кутоҳї ё диранге ё кундї
дида шавад.
Шавидро ба ҳамроҳи об ва асал ва намак ва бўра
биљўшонад ва ба бемор бихўронад ва кўшише чандинбора
дар ростои боло овардан кунад. Ва агар дар поини шикам
бемор дилошўби дошта бошад, барояш шиёф ва ё танқия ва
равонкунанда ба кор бибарад. Агар ҳолати дилошубиро дар
шикамба дошта бошад, доруи равонкунанда бад-ў дода
шавад. Беҳтар аст, ки дар чунин ҳангоме ҳар ду кор анљом
гирад. Агар бо дармонҳои ёдшуда ором шуд, чї беҳтар
вагарна бибинед, нишонаҳое ҳамчун дарди шикам ва дилпеч
300
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ва хориши пўст дар бархе аз љоҳои шикам дида мешавад ва ё
нишонаҳое аз барафрўхтагї ва арақ кардан ва сурхии рў ва
резиши бисёри арақ ва ранљурї ва ташнагї ва бўи бади
дањон ва зардии чашм њувайдо дар ў мешавад? Оё
гирифтагии тан ва карахтї ва бењушї дар ў намоён мегардад
ё на? Агар њоли ў вањим ва бењуш ва нотавон шавад, инњо
пайёмадњое аст, ки ном бурдем, ки нахуст паёмад зањрњои бо
мазаи тунд хурондагї ва дуввум паёмад зањрњои гарм, савум
паёмад зањрњои сард ва чањорум паёмад зањрњое, ки бо
омезаи одам муѓойират доранд.
Чунончи нишонањои нахустин падидор шавад, ба ў шир,
кара, равғани бодом ва полуда (фолузаљ)-и обакишуда бо
равғани бодом бихўронед, ки тундии онро мешиканд ва
сўзиш ва хории онро аз миён мебарад.
Агар нишонањои дувумин ошкор шавад, ба ў оби ях ва
талќон бо ях ва шакар бинўшонед ва андак-андак гулоб ва
қурсњои кофур бидињед ва равғани гули сурхи сардшуда ба ў
бихўронед ва бингаред, ки оё дар љое аз тани ў барафрухтагї
ва омос дида мешавад ё на? Пас љалбакро бо ях сард кунед ва
бар он љойгоњ бигузоред ва њангоме ки гарм шуд, онро
дубора анљом дињед, то аз сармои бисёр карахт шавад ва
тухми усфарза ва шири карагирифтаи говї ва оби мевањои
сард ба ў бихўронед. Агар нишонањои анбоштагї дар ў
ошкор шуд, ўро раг бизанед ва чунон ки шиками бемор банд
омад, бад-ў равонкунанда бидињед, сипас ба сард кардан ва
мулоим кардани ў бипардозед.
Агар нишонањои савумин њувайдо шавад, ба бемор сир,
гирду, ангуза бихўронед ва шароби куњна бинўшонед ва аз
хобидани ў љилавгирї кунед ва вайро водор ба атса кардан
намоед ва тани вайро молиш дињед ва сару синаи ўро бо
кампурси оби гарм гарм нигоњ доред.
Агар нишонањои чањорумин пайдо шавад, ки паёмади
бадтарини самњо ва кушандатарини онњо аст, ба ў подзањри
морњо ва масрудитус бидињед ва шароби куњна бинўшонед ва
бо хўрокињои хушгувор ва оби гўшт ўро нерўманд созед ва
љои ўро љои пурбод ва сард қарор дињед ва ба ў либосњои
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нозук, ки бо сандал хушбў шуда, бипўшонед ва дањонаи
шикамбаи ўро аз берун молиш дињед ва гоње вайро водор ба
атса кардан ва боло овардан намоед ва агар суст шуд, њаво
ба даруни дањон бидамед ва чунончи бењуш ва нотавон шуд
ва чашмони ў гўд афтод ва набзу танаффуси ў коњиш ёфт ва
андаке арақи сард кард, бидонед рў ба марг рафтааст.
Дар газиш ва неш задани љонварони ношинохта болои
љои газишро соате бибандед ва бимакед ва бар он абзори
доғшудаи њиљомат бигузоред, сипас онро шикоф дињед ва
бар он чўзаи бирёншуда ва ду нима гашта бигзоред ва бо он
понсимон намоед. Чунончи дарди бемор фурўкаш накард ва
ба поини тан рахна кард, пайхоли кабутар ва футаљ (футанљ)
ё гугирд бо пешоб рўи он бигзоред ё ин марњамро, ки дар
кашидани он (зањр) бисёр коро ва судманд аст, ба кор баред.
Марњами подзањр:
Сакбинаљ (сағбин) ва гундбидастар ва ангиза ва гугирд
ва пайхоли кабутар ва пудана ва мушктар имшайъ-ро пок
карда, гунае баробар ва равғани зайтуни куњна ва зафт гирд
оварда ва дар њован кўбида, то якнавохт шаванд ва сипас бо
он понсимон кунанд.
Чунончи бемор дар он андом эњсоси сардї намояд, бо
компресси гармо ўро ором кунанд. Ўро бо доруњои гармозо
дармон кунанд. Ва агар эњсоси гармї намоянд, з-он сўи он
хоњад буд. Агар кор ба љое расад, ки бемор дар паи газиш ва
неш бархе нишонањое, ки гузаро кардаемро нишон дињад,
бояд дармонро ба гунае ки ёд кардем, дунбол кунанд.
Бењтар аст бо љонварони ношинохта њамнишинї
накунанд ва талош намоянд, ки аз онњо дурї кунанд. Ба
даруни дањони хеш чизи ношинохта набаранд ва ё онро
набўянд ва ё бо он тани хешро молиш надињанд ва утоқњои
дарбастаро
дуд
бидињанд.
Доруњои
дуркунандаи
газандагонро бухор дињанд. Ва бо ончї пас аз ин хоњем гуфт,
ба хости Худованд худро бипоянд.
Доруи њалтияти ноб: нерўманд ва судманд барои зањрњои
сард ва неши каждум ва ратил ва њама беморињои сард:
Мур, барги садоби хушк, каст (қаст), пудинаи хушк,
филфил, оқарқарњо ва қардимоно ба як андоза ва ангеза
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баробари як чањор вазни њама ва асал ба андозае, ки њама
онњоро фаро гирад, њамаро меомезанд ва ба андозаи як
фундуқ ё гарду сохта ва ба бемор мехўронанд, ки дар њамон
њангом арақзо хоњад шуд.
Доруи гирду ва анљир:
Ки аз осеби зањрњо ва офати газандагон љилавгирї
мекунад: гирдуи ду пуста шуда як бахш ва намак ним куфта
як шашум бахш ва барги садоти хушк яки шашум бахш ва
анљири сапед ба андозаи сирштани онњо месиришанд ва аз
ин сиришта ба андозае гирду қурс дуруст карда ба кор
мебаранд.
Њар кас тарс аз хўрондани доруи кушанда аз сўи дигарон
ба худ дорад пайгирона пеш аз хўрок онро бихўрад, ки аз
кор карди зањрњо љилавгирї мекунад.
Подзањри гули махтум:
Доруи коро ва шигифтангез аст, ки барои дармони касе
ки зањр нўшида судманд аст. Зеро пайваста вайро ба боло
овардан водор мекунад то њама зањрњо зудуда шавад.
Равиши сахт: гули махтум ва донаи ғор ба як андоза бар
мегиранд дар равғани гов хисонда ва тар карда уда бо асал
месиришанд. Пеш, ё каме пас аз хўрокињои нигаронизо ва ё
дар њангоми рўй додани поёмадњои вахим ба кор мебаранд.
Агар касе масмум (зањролуд) шуда бошад он дору боло
оварданро бармеангезад ва чунончи масмум набошад ин
њолатро бармеангезад, то њангоме ки боло оварданро дар
бемор аст, дору дубора дода мешавад ва пас аз он
менигаранд ки кадом нишонањо дар ў ошкор мешавад то ба
дармони он њамон гуна ки гуфтем бипардозанд.
Доруи масрудитус:
Доруи арзишманд аст зеро хўрдани пайвастаи ангеза
мешавад, то агар касе доруњои кушанда бихўрад зањр дар
коргар наяфтанд. Ва дар канори он иштињои хўрдан ва нерўи
чинсиро меафзояд ва ранги (пўст)-ро неку ва фаромушизо ва
оромишдињандаи одамї аст ва андешањои бад ва
хаёлпардозињои нодурустро дур месозад. Сахтии пешоб
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карданро мебарад ва барои шикамравиши кўњна ва тез
кардани биної ва дигар њисгарњо судманд аст.
Гузораи дору: мур, катиро, заъфарон, ғориқун, занљабил,
дорчин аз њар кадом дањ дирам баргирифта бо сунбул ва
кундар ва њарфи бобули (шоњтира) ва изхар ва чуб балисон
ва иставхудас ва касти ширин ва борзад ва иклил ул-батм ва
дори филфил ва гандибедастар ва афшурда лињяи-т-тис ва
мияи соила ва говшир ва барги тозаи содаљи њиндї аз њар
кадом њашт дирам ба њамроњи салиха ва филфили сиёњ ва
сапед ва иклил ул-малак ва љаъда ва сири биёбонї ва дуқво
ва равған ва тухми баласон ва доруи фарбиюн, ки манзурам
қурсњои фарбиюн аст ва мақли яњуд, аз њар кадом њафт
дирам ва сунбули румї ва ашқї ва мастакї ва замъи арабї
ва тухми карафси кўњї ва қардмонои кўњї ва тухми розёна ва
гули сурхи хушкшуда ва љанитонои румї ва мушки
таромшиъ, аз њар кадом панљ дирам ва анисун ва мар сағбин
ва ақоқиё ва њаюфориқун ва ноб исқанқур, аз њар кадом
чањор ва ним дирам ва асорун ва пудина, аз њар кадом се
дирам ва афюн панљ дирам ва барги садот дую ним дирам
њамаро дар шароб мехисонанд ва месоянд, то обакї шуда ва
якнавохт гардад ва сипас бо асале, ки кафи он гирифта шуда
бошад, ба андозаи басанда месиришанд. Андозаи корбурдї
онро ба андозаи як фундуқ, ё бештар ва ё каме андактар аст.
Њангоме ки пеш омаде рўй медињад, метавон баљои он ба
андозаи як гирду ба унвони подзањр ба кор бурд.
Доруи фарфиюн: (фарбиюн) ки дар доруи таркиби
масрудитус омада аст:
Кишмиши бењаста чањор дирам ва иклил ул-батм бисту
чањор дирам мару изхар аз њар кадом дувоздањ дирам ва
дорчин ва мақли обиранг ва изњор-ил-тиб ва сунбули румї
ва салиха иклил ул-малик ва саъид ва тухми ғор аз њар кадом
се дирам ва найи зарира нўњ дирам ва заъфарон ва қафр-уляњуд дую ним дирам ва ончї хисонданї дар шароб аст,
мехисонанд, то нарм шавад. Сипас бо дигар чизњои
элакшуда гирд оварда, бо асал, ки кафи рўи он
баргирифтанд, бисиришанд ва пас аз он ба кор мебаранд. Ин
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дармони њар зањр мебошад, ки одами нодониста хўрдааст.
Вале агар онро дар оғоз шинохт ва ё нишонањое, ки дар
гузашта гуфтем, барои ў ошкор шуд, пас, бояд онро бо
доруе, ки вижа он зањр бошад, дармон кунанд.
Газиши морњо:
Њар касе море вайро неш бизанад, бояд болои љои
нешро сахт бибанданд. Агар неш дар андоми кўчак ва ба
василаи яке аз морњои хатарнок бошад, шонси рањої кам
хоњад буд ва он андомро ба тундї, бе он ки банданд, бояд
бибуранд. Агар чунин набошад, иқдом ба хўронидани
подзањри мор бинамоянд. Њељ доруе, ба вижа тозаи он, ба ин
андоза корсозтар барои рањої аз неши мор нест. Агар ин
дору набошад, доруи таркиби масрудистус ва қурсњои
карсинаро ба кор бибаранд.
Қурси карсина:
Тухми њандқуқ ва зарованди гирд ва садоти биёбонї ва
орди карсинаро ба андозаи баробар бо сиркаи норас
бисиришанд ва ба сурати қурс дароваранд. Як мисқоли онро
ба њамроњи як вақия шароби хурмои кўњна ва равғани гов ба
кор баранд. Дар ин бахш ин дору наздик ба коркарди
подзањр бузург мебошад ва ё ду мисқол ангеза бо як вақия
шароб ба масмум дода мешавад. Ва ё равғани гов ва асалро
чандин бор ба ў мехўронанд ва хўроки пурчарб ва бо сири
фаровон ва гирду ба ў медињанд ва шароби кўњнаи нерўманд
менўшонанд. Бояд бар рўи љои неш абзори њиљомат гузошта
шавад ва онро шикоф дињанд ва бо доруњое, ки гуфтем,
понсимон намуд. Чунончи гандидан дар он оғоз шуда
бошад, бояд доруњои сўзонанда, ки дар бахши захмњо ёд
кардем, рўи он бигзоранд. Бо гили арманї ва адаси
пўстканда ва сиркаи хом перомуни онро бимоланд. Пас аз он
ба хунгирї аз вай бипардозанд ва бингаранд, ки кадомин
нишон ресаки бештар дорад? Оё нишонањои падидомада дар
љои неш хатарнок аст ва ё дар њамаи тан? Агар бењуш шавад
ва нерўи ў фурў афтад ва арақи сард кунад, бояд ба боло
бурдани тавони бемор бештар аз дармони љои неш ва
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кашидани зањр таваљљуњ кард. Чунончи ин нишонањо ором
шуд ва фурў нишаст ва акнун нигаронї аз захм ва вахим ва
гандидагї љои неш бошад, набояд ба бемор подзањр ва
шароб ва доруњои гармизо дода шавад. Балки бояд нахуст аз
вай хун бигиранд ва равиши сард кардан ва дармони љои
нешзада бо доруњои захмњои бадхим аст ва агар ниёз бошад,
бояд доғ кардан ва буридани љои он анљом гирад. Агар
гандидагї ба тундї ба љоњои дигар рехта кунад, дармони
онро дунбол намоянд.
Аз чизњое ки ба љињати доштани вижагии дарунишон
барои зањри мор судманд аст, харчанги дар оби ширин
бирёншуда мебошад.
Подзањри корсоз:
Гурўње аз пизишкон онро бо подзањри бузург барои
дармони неши мор баробар медонанд. Анисун дањ дирам,
филфил се дирам, зарованди гирд ва ганбидастар аз њар
кадом якуним дирам бо чизе ба номи мунфахтаљ онњоро
месиришанд. Андозаи корбурди он қурс, ба андозаи як гирду
аст. Ва он асари неши морњо ва шикамхураи “беш”-ро, ки
дар њамон рўз хурда мезудояд.
Подзањри морњо. Подзањри бузург:
Қурси мор бисту чањор мисқол, қурси ансал љињилу њашт
мисқол, қурс андархун ва филфили сиёњ ва дори филфил њар
кадом бисту чањор мисқол, тарёк, дорчин, гули сурхи
ордшуда, тухми шалғами биёбонї, сири биёбонї, решаи
ширинбия, марзангўш, ғориқун ва афшурдаи љўшондаи
ширинбия ва равған баласони ноби хуб, аз њар кадом
дувоздањ мисқол ва мар, заъфарон, зангубил, зарованди чинї,
решаи бинтофалин, ки дорои панљ барг аст ва пудинаи куњї,
фаросюн ва фатаросолун ва тухми карафси кўњї ва истухудас
ва касту, мур, филфили сапед, мушктаримшай,ъ кундари
шукуфтаи азњар ва шаробаи батм, салихаи сиёњ, сунбули
њиндї ва љаъда, аз њар кадом шаш мисқол, лабани соил ва
тухми сисолус ва њарф (шоњї) ва нонхоњ ва камозравиш ва
камофитус ва афшурдаи лињяи алтис ва сунбули румї ва
барги содаљи њиндї ва љантиёнои румї ва тухми розёна ва
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гули махтум ва мияи соила ва ғориқун ва сакбинаљ ва
қалқатори сўхта ва њамоно ва њаррафи бобулї сапед ва ваљ ва
донаи баласон ва фуњ ва самғи арабї ва қардмоно ва анисун
ва қоқиё, аз њар кадом чањор мисқол, дуқво ва бозовард ва
қафри яњуд ва говшир, қинтариюни ордшуда ва зарованди
гирд ва гандибидастар, аз њар кадом ду мисқол ва асали
кафаш баргирифта дањ ратл ва шароби гиёњи талхи
нерўманди софшуда се ратл, мур, тарёк, афшурдаи лињяи
илтис, қалқатори сўхта њамоно, ављ, донаи баласон, самғи
арабї, қардмоно, афшурдаи љушонидаи ширинбия, мийъа,
қоқаё ва говширро гирд оваред ва дар њован лањ кунед ва бар
он асали кафаш баргирифта ва доғ бирезед, бо куфтан лањ
кунед. Сипас, бо шароб хамир намоед ва се рўз дар косаи
гилин ва бузург бигзоред. Дорчин, заъфарон, салиха, сунбул,
кандибидастар, содаљ, њарраф, гули махтум, қалқатор, қафри
яњудї ва орди њамоноро дар њован гирд оварда, бо шароб
биомезед то хуб дарњам шаванд. Ва сипас асал ва самғи
бозурад ва равғани баласонро дар тобае гирд оварда, гарм
намоед ва биомезед. Сипас, онро бар доруњои дигар даруни
њован рехта бикубед ва чандин бор ба њам занед, то омехтагии
он якнавохт шавад. Ва баъд дар зарфи нуқраї ё биринљї онро
ба андозаи ду севвуми зарф, бе он ки пур шавад, бирезед ва
сари зарфро бо пўст бибандед ва рўзе як соат дари онро
бардоред ва пас аз шаш моњ то як сол онро ба кор бибаред.
Қурсњои мор:
Морњои модаро мегиранд, ки дорои бештар аз ду
нешанд, зеро морњои нар танњо ду неш доранд. Ва мореро
газиниш мекунанд, ки ранги он ба хурмо бизанад ва
пурљунбуљуш, ки сарашон бисёр боло мебаранд ва
барафрошта нигоњ медоранд ва тоза чоқ бо чашмони сурх ва
сари пањн ва сўрохи тињигоњи наздикии дум бошад. Дар
њангоми бањор (канори) дарё ва на дар шўразор ва на аз
наздикињои оби шур шикор шавад. Агар шикор шуд, дар
њамон љо ба андозаи чањор ангушт сару думро бизананд.
Чунончи пас аз буридан биљунбад ва такон бихурад ва аз он
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хуни фаровон биёяд, пас пазируфта хоњад буд. Ва агар з-он
сўи ин нишонињо бошад, ба кор бурда намешавад. Сипас,
пўсти онро мекананд ва ончї даруни шиками ўст берун
андохта ва покиза мекунанд. Сипас, бо оби гуворо мешўянд
ва тика-тика менамоянд. Ва дар потили тамиз бо об ва намак
ва шавид мепазанд, то гўшти он лањ шавад ва аз устухон
људо гардад. Онгоњ устухонњоро људо карда ва обхуриши
онро аз гўшт саво мекунанд. Бењтар аст оташи он аз зуғоли
балут бошад. Гўшти онро мефушуранд, то намноки надошта
сипас онро вазн мекунанд ва ба андозаи як чањори он каък
(нони хушк) кам хамир ва наздики аст ва њељ гуна турши дар
мазаи он набошад ва хуб хушк бошад соида то чун сурма
гардад ва сипас ба њамроњи гўшт кубида бо каме аз он оби
хуриш тар мекунанд ва бо кубидан ва варзи додани он хуб
нарм мекунанд ва меомезанд ва сипас касе ки мехоњад
қурсњоро дуруст кунад дастон ва ангуштони худро бо
равғани баласон чарб ва қурсњои кўчаке аз он дуруст
менамояд. Сипас, қурсњоро дар соя дар љое ки намури
набошад мегузоранд ва њар соат пушт ва рў мекунанд то
хушк шавад чунончи хуб хушк шуд онро дар зарфи шишаи
рехта нигоњдорї мекунанд.
Қурси унсул (пиёзи кўфї):
Пиёзи даштиро дар њангоми дору кардан гандум
бармегиранд. Андозаи он ба гунае аст, ки на хеле бузург ва
на кўчак мебошад.
Бо хамир рўи онро мепўшонанд ва онро дар танур рўи
ољeрї мепазанд, то тикаи хамир он бирён шавад. Онгоњ онро
аз танур берун оварда, хамири рўи онро ва њар чї ба он
часпидаро људо мекунанд. Сипас ончи дар даруни он аст,
бармегиранд ва бар он карсина орд шуда бо порчаи
абрешимї илк шуда бо андозаи вазн ними аз он менињанд
сипас бо кубидан онро зерурў менамояд ва бо шароб
меомезанд ва пас аз чарб кардани даст бо равғани гули сурх
онро ба сурати қурс дармеоваранд ва мегузоранд, то ба
њамон гуна ки гуфтем хушк шавад. Ва пас аз он дар зарфи
шишаї нигоњ медоранд.
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Қурси андархун:
Доруи шайшаъон най зарира, каст (қаст), чуби баласон,
асорун, чаъда, фу, њамоно, мастакї ва шукуфаи ақњавони
сапедро аз њар кадом шаш мисқол ва шукуфаи азхар бист
мисқол ва рованди чинї ва салиха ва дорчин аз њар кадом
бист мисқол ва сунбул-ут-тиб ва созаљ аз њар кадом шонздањ
мисқол ва марр бисту чањор мисқол ва заъфарон дувоздањ
мисқол бо ин вазнњо гирдоварда ва пас аз илк кардан бо
шароб гиёњи хамирнамуда ба сурати қурс дароварда, дар соя
хушк мекунанд.
Озмудани подзањр:
Чуља ё сагеро андак аз гиёњи беш мехўронанд ва дар
канори море мегузоранд, ки онро неш бизананд. Сипас, дар
њамон љо аз онњо подзањр гирифта мешавад, ки
бењбуддињанда аст. Ва чун ба одамї сақмуниё дињанд, агар
дучори шикамравиш шуд, бад-ў ин подзањрро ба андозаи
меваи канорї ё фундуқ медињанд, ки шикамравиши ўро банд
меоварад (инчунин подзањрро озмоиш мекарданд).
Њамчунин ин коркард дар мавриди боло оварданињо
бисёр низ корсоз аст. Аз судмандињои бузурги он бењбудї аз
неши морњо ва дармони касоне ки зањрњои кушанда
хурдаанд ва дармони љузом аст ва њамчунин дорои
вижагињои дигаре ба љуз инњо низ мебошад.
Газиши каждум:
Аз доруњое, ки барои неши каждум судманд аст: хўрдани
як мисқол решаи хушкшудаи њанзал ба њамроњи об мебошад
ва ё хўрдани як мисқол љинтиёно румї бо об ё шароб ва ё як
мисқол доруи њалтит бо як вақия шароб ва бастани болои
љои газиш бо кампурс говрас гарм шуда ё оби доғ ва ё бо
порчаи гарм ва ё бо намак доғ шуда ва низ љевае, ки дар он
гандибидастар ва фариюн аст хурд мекунанд ва руяш
мемоланд ва чандин бор бо он љои нешро молиш медињанд.
Подзањри корсоз барои газиши каждум:
Решаи њанзал, решаи кабар, афсантин набтї, зарованд ва
чинтиёно ба як андоза бармегиранд ва се дуввум онро ба
газида шуда мехўронанд.
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Подзањри чањоргона:
Озмуда барои газиши каждум ва дигар газандагон ва
зањрњои кушанда ва њамтароз бо подзањри бузург, ки барои
таб ва сипурз судманд: чинтиёнои румї, зарованд, марр ва
донаи ғорро ба як андоза бардошта сойида ва бо асал хамир
карда ва дар њангоми ниёз як то дую ним мисқол онро бо як
вақия шароби куњна ба кор мебаранд.
Подзањри дигар:
Корсоз барои газиши каждум: чинтиёно, зарованд, мар,
донаи ғор, каст (қаст), кандбидастар, садоби хушк,
аъқарқарњо, занљабил, филфил, шуниз ва ангиза ба гунае
баробар бо асал гирд оварда ва ба андозаи як гирду бо
шароб ба кор мебаранд. Дар набуд њељ доруе хўрдан ва ба
кор бурдани шароби куњна ва сир басанда аст, сипас бо оташ
бояд онро доғ кард. Доруњои нармсоз њаргоњ ба сурати
подзањр хўрда шавад дардро ором мекунад ва агар бемор таб
намояд аз фардои он рўзе ба хунгирї ва нўшонидани оби љав
рўй оварад ва доруњои фурукашкунандаи гарморо дар
барномаи дармонї бигзорад. Набояд њељ гуна кўтоњї дар
дармони бемор бишавад, то беморї ба сўи сахт шудан
кашида нашавад. Аз хўрдани карафс дар газишњои каждум
ба вижа гунае зард ранги он бояд парњез кард.
Газиши каждуми зардранг:
Ин гуна каждумњо кўчаканд ва дами худро мекушанд ва
сарзамини хузистон зистгоњашон мебошад. Ва бумён онљо
барояш подзањри корсози ба номи подзањри аскарї фароњам
сохтаанд.
Подзањри аскарї:
Пўсти решаи кабар ва решаи њанзал ва афсинтини румї
ва зарованди гирд ва бо алафе, ки “харо” ва ба забони порсї
диноруя гўянд ва тархашқуқ хушки нармшуда хуб месоянд,
вазни ду дирами онро ба кор мебаранд.
Ончиро ки пизишкон бо он дармон мекунанд:
Пизишкон ба бемори газидашуда тарњашқуқи хушк се
рањи (972) ва себи туруш ва суюқ бо оби сард ва шарбати
гилоб медињанд. Чунончи гармои тани ў бисёр фузуни бояд
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оби љав бад-ў менўшонанд ва агар дилдард ва дилпеч дар ў
пайдо гашт, равғани гули сурх ва оби љав ва оби хиёр ва оби
каду ва мости туруш ба ў медињанд ва љои газишро бо василаи
њиљомат як соат мемаканд ва баъд онро доғ мекунанд ва ё
доруњои гарм ва кушандаи зањр рўи он мегузоранд. Ба љињати
сустии пешомада аз дард набояд дар дармони он кўтоњї
шавад. Дар оғози газиш дарди бисёр намоён намешавад,
балки пас аз як ё ду рўз нишонањои бади он ошкор мегардад.
Забон омос пайдо мекунад ва пешоби хуни мегардад ва
бењушї ва тапиши дил падид меояд. Агар бемор шикамбанд
шавад бо оби љағнадар ва бура ва равғани бунафша танқия
гардад. Чунончи дучори ранљурии сахте шавад, бояд оби себи
туруш ё анор бад-ў нўшонид ва чунончи дилдард ва дилпеч
дошта бошад, бояд ба ў равғани гули сурх ва ба њамроњи он
оби љав ё шир бинўшонед. Агар пешоб хуни дар бемор намоён
гардад, аз ў хун гирифта шавад ва доруњои номбурда ўро ба
кор биравад. Супи чуљаи чоқ бад-ў дода шавад. Агар забони ў
биёмосад, аз раги зери забон хун гирифта шавад. Бо оби
коснї ва сиканљабин дањоншўї кунад ва агар тапиши дили
бемор бисёр шавад, бояд бад-ў талќони себ бо шароб ва мости
турш ва қурси кофур дињанд. Пизишкон њамеша инчунин
газидан ва нешзадани каждумњои зардро дармон мекунанд.
Вале чун подзањри аскарї дар миёни мардуми Хузистон
пуровоза аст, мо дар инљо гузориши онро овардем, ки дар
дармони неши каждум бисёр судманд аст.
Подзањри дигар барои газиши каждумњои зард:
Хушк ва барги себи туруш ва гашничи хушк ба андозаи
баробар мегиранд орд мекунанд ва орд ба кор бурда он ба
андозаи се роња мебошад. Агар бар љои газиш хура ё
бемории љузом (окала) пайдо шавад ва бо доруи тунд дармон
мекунанд ва перомуни он гули арманї ва сиркаи тунд ва тез
мемоланд ва дигар дармонњои захмњои чиркини бад ва
хурандаро, ки ёдоварї кардем пайгирї намоянд.
Неши ратил ва шибт (њазорпо) ва анкабут:
Ратил ба монанди анкабути кўчак бо номи “фањд” ки
магас шикор мекунад. Шибт ба монанди анкабути бузург ва
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дарозпо мебошад. Ратилњо дорои гунањои бисёранд, бархе аз
онњо ратилњои бадгазиш њастанд ва бархе аз онњо неш задани
нестанд. Неши ратили сурхранг дарди камеро баљо мегузорад
ва хориши он ба тундї фурукаш мекунад. Неши гунае сиёњ ва
сапед он дарди сахт ва сардии тан ва ларзаро дартан пай
дорад. Неш гунае сапеди он дарди андак ва хориш ва
шикамравишро падид меоварад. Он ратил, ки бар пушташ
хатњои дурахшон аст, ситора номида мешавад аз газиши он
дарди сахт ва хориши ва сустии тан намоён мегардад.
Гунаи зарди он ки бар пўсташ дарки зардист, дар паи
газиш дарди бисёр сахт ва ларза ва арақ кардан ва бод
кардани шикам ва гоње кушандагиро ба дунбол хоњад дошт.
Дармон:
Агар дар оби доғ бинишинед, дард фурукаш мекунад.
Њар чанд дар оби гарм бинишинанд, вале соате пас аз он
дард дубора бармегардад. Чунончи пас аз берун омадан аз
оби доғ дард ором шуд бояд рўи љои неш оби пунамак
бирезед ва гарм нигањ доранд ва дар њамон рўз ва чандин рўз
пас аз он фард газида шударо гармоба баранд ва ўро водор
ба арақ кардан бисёр намоянд.
Ва љои нешро бо хокистари чуби дарахти анљир ва навра
ва қали хамир шуда дар оби гарм понсимон кунанд. Ба вай
ду дирам шуниз дињанд. Неши шибтро низ бад ин гуна
дармон мекунанд.
Подзањри хуб барои неши ратил ва шибт (њазорпо):
Дањ дирам шуниз ва панљ дирам дарқуво ва камун ба
монанди он ва се дирам љуз-улсару ва сунбул-ут-тиб ва донаи
ғор ва зарованд гирд ва донаи баласон ва дорчин ва чинтиёно
ва љовшир ва донаи њандқуқо ва тухми карафс ва тухми шавид
аз њар кадом ду дирам бо асал хамир кунед ва ба сурати қурси
ба андозаи як гирду бо шароби кўњна ба ў бидињед. Ин дору
ва њамчунин барои неши каждум низ судманд мебошад.
Анкабут:
Аз неши бархе онњо паёмадњои баде то сарди ангуштон
рух медињад. Ва тани сўзон сўзон ва нарина кашида ва дароз
мешавад ва шикам оканда аз бод мегардад. Бояд ба эшон
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садоти хушк шуда ва саъд ба њамроњи шароб дода шавад
онњоро дар гармоба водор ба арақ кардан намоянд ва
њамчунин ба эшон сиёњдона бо шароб ва ё подзањр ки аз неш
задани ратил омада дода шавад ва низ шароб ноби нерўманд
андак-андак дар њамаи рўз бинўшонанд.
Неши занбур, занбури асал, мурчаи болдор ва пашаи
табовар:
Бар љои неш чанд бор пушти сари њам бо гул ва сирка
молида шавад ва бар порчаи дар оби ях хайсонда шуда
бигзоранд. Ё бо чалбаки хисхурда дар сирка понсимон
(захмбанди) кунанд ва чандин бор ин кор анљом шавад ва
бар он порчае, ки дар гилоб ва ях хисонда бигзоранд ва
тикаи яхро дар сурохи тињигоњ фурў кунанд. Ва оби ях бисёр
бинўшанд то сабзранг шавад. Ва бо барги бодраљ ва ё бо
боли магас љояшро молиш дињанд, чунончи аз он неш дамои
(њарорати) тан боло равад бояд оби ғураи љушонда ва донаи
исфарза ё хиёр ба андозаи бисёр ва косни ва коњу ба газида
шуда бихуронанд. Ва дар њангоми љои онро чандин бор сахт
бимакад ва бо хибози ё харфа ё тољрезї ё њайю-ул-олам ва
монанди он понсимон кунанд, ки судманд мебошад ва барои
он ба кор бурдани се роња гашниљ кубида бо шакар ва гулоб
ва молиш додан бо барги тут хуб аст.
Неши изоя ва вазға (карбаса):
Ин газандагон дар паи гоз гирифтан бо дандон зањреро
баљо мегузоранд, ки пайваста хоњад монд. Бинобар ин то
онро берун наёваранд дарди пайваста хоњад буд. Шеваи
дармони берун овардани зањри љонвар молиш додан бо
равған ва хокистар аст ва чун зањр берун омад бояд
хокистарро бо равған хамир карда рўи љои он понсимон
кунанд. Агар дард њамчунон бошад бояд љои онро бимакад
ва сипас онро чандин бор дар оби доў гузоранд ва низ
подзањри сохташуда барои неши ратилро бад-ў хўронданд.
Ончї њашарот ва морњо ва газандагон ва даррандагонро
меронад ва ё мекушад:
Нигоњдоштани гурба ва росу ва товус ва лаклак ва
паррандагони обї ва љуз он дар хона њашарот ва
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хазандагонро шикор хоњанд кард ва дар љоњои гандоб
абобил (парасту) ва росу ва ё бар газидан ангуштари нигин
зумради нек ва бузург то онљо ки бишавад ва ба ангушт
кардан он ва ё чароғи пурнур дар хобгоњ равшан гузоштан
ва хобидан ба навбат ва ё бо овози миёна овоз хондан ва
сухан гуфтан, то газандагон аз онњо дур шаванд. Аз чизњое,
ки ба вижа морњоро меронад, бухори шохгузан ва ё симбаз
ва ё гугирд ва ё бухори сўзондаи муи одам аст ва ё фурў
кардани хор ва хушк дар лонаи морњо ва ё пошидани об, ки
дар он навшодир боз шуда дар хонае, ки онњоро
мегурезонанд. Чун морњо ба он љойгоњ њељ гоњ наздик
намешаванд ва агар навшодир дар лонаи мор бирезанд, ба
тундї мегурезанд. Ва агар навшодирро дар дањон нигоњ
доранд то об шавад, сипас, ба дањони мор туф кунанд, дар љо
морро мекушанд. Њамчунин бухори зафт ё мақл онњоро
мегурезонад ва њамеша бо худ сиканаљабин доштан, ин гуна
короиро дорост.
Агар қатронро бар рўи порча бимоланд ва дар лонаи
мор фурў кунанд, мор фирор мекунад. Ва агар одамї ба худ
росин бимолад ва онро дар перомуни худ бигзорад, морњо ва
бештари газандагон фирор мекунанд.
Агар љойгоњи худро бо наљосаф фарш кунанд, бештар
морњо ва газандагон ронда мешаванд. Ва агар гугирд ва
хардали кубида дар лонаи морњо гузошта шавад, онњоро
мекушанд. Дуди чуби дарахти анор морњо ва газандагонро
дур мекунад. Гўянд, агар чашми афъї ба зумурради
дурахшон бияфтад, дар љо чашмаш аз коса берун мезанад.
Каждумњо:
Агар чантои аз онњо гирифта ва сўзонда шаванд, дуди
ноши аз сўхтан онњоро ба даруни лонаашон бидамад,
мондаи онњо мегурезанд. Њамчунин дуди гугирд ва суми улоғ
ва қино онњоро мегурезонад. Агар дар лонаи онњо қатрон
рехта шавад, мемиранд ва ё мегурезанд ва аз он берун
намеоянд мурчагон каждум ба вижа шунаи зард ранг (чарор)
онро мехўранд. Агар ангизаро дар об боз кунанд ва ба њар
куљо бипошанд каждум ба онљо наздик намешавад ва агар
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қатрон ё ангизаро рўи расна бимоланд ва дар љой бигзоранд
каждум бад онљо наздик намешавад.
Как:
Агар гиёње, ки дар порсї киквош гуфта мешавадро рўи
зерандозњо бигзоранд бо хўрдани он какњо гиљ мешаванд ва
дигар нотавон аз осеб расонидан ва париш хоњанд буд ва ба
осонї гирифта мешаванд.
Агар хонаро бо афсантин ё шуниз ё њанзали обпаз шуда
обпошї кунанд, онњоро мекушанд.
Гуфта мешавад агар сурохиро дар миёнаи хона фароњам
намоянд ва дар он андаке аз хуни бузи куњї бирезанд, какњо
ба сўи он гирд меоянд. Агар хор ва хушки пухтаро дар хона
бирезанд њама какњо нобуд мешаванд ва њамчунин ин корро
бо оби садот ва оби қалъї метавон анљом дод.
Паша ва чарочис:
Онњо аз дуд (чуб)-и анљир ва саргини гов ва бештар аз
дуди зок ва шуниз мегурезанд. Чарбии сурат љои муносибе
барои неши пашањо мебошад. Пас, агар барги оғушта ба
равған ва ё чуби канаб (канаф)-ро дар канор баста
бигзоранд, онњо ба сўи он хоњанд рафт.
Занбур:
Гуфта мешавад аз бўи дунба ва гўшти чарбидор ва
чарбии рўи оташ гузошта мегурезанд. Њамчунин гўянд
бахўро барги чанор ханфас (хубзи дук) ўро меронад.
Магас:
Пухтаи харбақи сиёњ ва њамчунин бўи зарнихи зард ва
низ бухори кандас кушандаи магас аст.
Муш:
Мардосанг ва рими оњан ва харбақ ва саргини њар кадомро
орд карда, барои ў бигзоред. Дар сурате, ки муш онро бихўрад,
хоњад мурд. Њароина лонаи онњоро бо зоки дудон дуд кунед,
гурезад. Мегўянд, агар мушеро бигиранд ва сураташро салохї
намоянд ва дар миёни хона рањо кунанд, дигар мушњо хоњанд
гурехт ва ё муши бузург гирифта шавад ва охта гардад ва рањо
шавад ин муш дигар мушњоро мекушад ва нобуд месозад.
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Мурча:
Аз қатрон ва гугирд ва ангиза мегурезад ва дар сурате,
ки дар лонаи онњо рехта шавад хоњанд мурд. Чунончи
перомуни лонаи онњоро бо он биёлоянд њаргиз берун
нахоњад омад.
Даррандагон:
Гўянд шер аз хуруси сапед ва муш мегурезад. Ва гург ба
љое ки ансал (пиёзи даштї) бошад наздик намешавад. Ва
гуфта мешавад, ки паланг аз дарахти бо номи марор
метарсад ва фирор мекунад. Шер аз чуби ба номи чуби шер,
ки дар навиштањо дарахти сафсоф (дарахти табрезї) ном
гирифта аст, мегурезад.
Сансор ва далқ (далба) аз бўи садот ва бодоми талх
мегурезанд ва пиёзи даштї рубоњро мекушад. Ва харбақи хук
ва саг ва шер ва бештар даррандагонро нобуд мекунад.
Сабзае, ки хафакунандаи паланг ном дорад, палангро
мекушад.
Агар андоме фишурда шавад ва ба сўи пояи худ кашида
гардад ва андомњои бисёр дар пайи он чунин њолатеро пайдо
мекунанд. Мо онњоро андомњои дорои гирифтагї мегўем,
ташаннуљ якбора ва ё ором-ором рух медињад.
Даргирифтагињое, ки якбора пеш меояд, дуруст бо њамон
дармони беморони фалаљ дармон мегардад, љуз он ки мо
молиш додан ва равғанмолї кардан бо равғани қастро дар
инњо бештар ба кор мебарем. Вале чигунае, ки ором-ором дар
пайи таб ва шикамравиши бисёр ё боло овардани фаровон ва
ё аз хунраезии пеш меояд, ташаннуљи бадест ва умеди бењбудї
дар он дида намешавад. Аз њамон оғоз ба нўшонидани оби
љав хурушатњои (суп) нармкунанда ва пурчарб ва фурў рафтан
дар оби тоза ва гуворои нимгарм ва молидани равғани
бунафшаи гарм ва равғани каду ба вижа ба пояњои он
андомњои дорои гирифтагї, дармони ўро думбола мекунем ва
пайваста ўро дар обзан менишонем ва равған мемолем ва
шароби андак бо оби фаровон бад-ў менушонем ва хўрокњои
таризо бад-ў мехўронем, ки кумак ба бењбудии ў мекунад.
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Агар зењни одамї хаста шавад, њарчизеро ба тундї
фаромўш хоњад кард ва ончиро бигўяд дар мағзи худ нигањ
намедорад, ба он дастрасї пайдо намекунад. Агар ин беморї
ба дарозо кашида куњна шавад, мо ўро бо боло овардан ва
хўрондани чандинбораи қавқої ва пас аз он ба дањоншўи
кардани айёра ва дигар доруњое, ки балғамро аз сар поин
мекашад ва берун мебарад, водор мекунем. Ва сипас пайваста
вайро ба хўрданї парварда дар асал њамчун занљабили
парварда шуда водор мекунем, ки њар рўз бомдод аз он
баргирад. Агар басанда набуд, ба ў пешнињоди хўрдани
билозарии кўчакро медињем. Бењтараст хўрдани онро ба вижа
дар рўзњои зимистон оғоз кунад.
Доруи билозарии кўчак:
Филфил, занљабил, миъа, сунбул аз њар кадом як бахш,
кундар, њалилаи сиёњ, балила ва омили аз њар кадом ду бахш
ва аз гирдуи пўстканда ним бахш, ки бо асал гирд оварда, ки
андозаи хўрокї ба андоза як иноб аст.
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ГУФТОРИ НУЊУМ: БЕМОРИЊОЕ, КИ САР ТО ПО
ДАР ТАН ПАДИД МЕОЯД
Агар одамї ба ногањ ба замин афтад ва ба худ бипечад
ва ошуфта парешон бошад ва худро аз даст дињад.
Мегўем:дучории бемории саръ аст. Агар дањони ў кафк
кунад ва пешоб ва пайхол ва оби мардона нохост аз ў берун
резад. Пас ин бемори сахттар ва пойдортар шудааст.
Чунончи бемор пеш аз оғози руй додани ин нишонањо эњсос
кунад ва чизе аз бархе андомааш боло равад, то ба сараш
бирасад ва сипас бењуш шавад, бењтар аст бахши болои он
љое ки дар он, ин эњсос падид меояд, бо навраи бисёр сахт
хуб бибанданд. Ин кор аз пайдоиши нишонањои (навба) саръ
љилавгирї мекунад. Вале дар њангоми роњатї бењтар аст,
танро бо равонкунандањо њамчун ба кор бурдан
чандинбораи қурс (қуқиё) ки дарунро покиза намояд, руй
овардан ва сипас он чойгоњро бо хардал, филфил, фиребун,
асал билозар бипушонанд ва рањо кунанд. То товил
бизананд ва њар гоњ товилњо сар боз кунанд, онро
бифишуранд то он чи дарун доранд берун резанд ва сари он
муддате дароз баста нашавад, то чандин бор товил занад
сипас сари захм баста шавад, ки дар он бењбуди хохад буд.
Ва бар он абзор њиљома гузорад ва њар кадомро ба фосилаи
андаке шикоф дињад, агар бемор пеш аз огози саръ (навба)
дилбањам хўрдаги ва андуњ ва тапиши дил эњсоос кунад
сипас навбаи сар пеш ояд. Бењтар аст чандин бор вайро
водор ба боло овардан ва пас аз он чандин бор ўро водор ба
хўрдани аёраи фиқро намояд, сипас рўи шикамбаро бо
сумбул ва гули сурх ва мастико пўст канда, марњам гузорад,
ва ба ў нўшобаи гиёњ нўшонад ва хўроки ўро аз хўрокњои
андак пас монда њамчун қалоё (суп) ва мутљан (бирёншуда)
ва гўшти паррандагон ва барра гузорад. Агар ба њамроњи
саръ, њисгарњои тор ва кадар канда шуда бошанд ва аз
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нишонгањое ки пеш аз ин гуфтем, чизе набошад, беморро
бояд водор ба кор бурдани чандинбораи қавкоё ба унвони
равонкунанда намояд то шикамро шал намояд.
Дар бораи ў чораандешї намоён кунад ва хўрокњое, ки
гузора кардем бихуронад ва вайро ба дањоншуї ва
аксакардан бо доруњое, ки гуфтем водор кунад. Фовониё, ки
пудар шуда њамчун сурмаро дар канали бинии ў бидамад.
Агар ба њамроњии саръ сурхии руй ва чашм ва резиши
бисёри арақ бошад, аз раги соњини ў хун бигирад ва раги
дусақро њиљома намояд ва бар сари ў сиркои норас (хили
хамр) ва равғани гули сурх бигзорад ва вайро аз нўшидани
шароб ва пиёз ва хардал, тира, карафс, боқилї, қунбит
(калам) ва њарчи сабаби саргиља мешавад ва сарро пур аз
бухор мекунад, боз дорад.
Доруи бисёр судманд барои сар.
Оқирқарњо, солиюс, устухудас аз њар кадом дањ дирам,
ғориқун (қорчи чаман) панљ дирам, қир дамонои тозае тунд
ва њалтити хушмаза ва зарованд гирад аз њар кадом дувуним
дирам бар гиред ва афшураи ансил ва ба љуз онро бо асал
бипазед ва сипас бо доруњои пешин хамире созед ва аз он
рўзона як мисқол бакор баред ва ўро аз хўрдани хўрокињои
сангин дур нигоњ доред. Ин дору барои њама гунањои саръ
судманд аст.
Магар гунаи хуне, ки Љолинус онро ёд карда ва он гунае
аст, ки гирифтани хун аз раги софин ва њиљомати раги соқ ва
хунгирї аз сархаргањое, ки дар сар њастанд, барои дармони
он хуб мебошад. Чи басо ба ин дармон бењбуд наёяд, дар ин
сурат пас аз раги софин ба хунгирї аз раги босалиқ
бипардозед. Пас аз чораандеши нармљўёна, ба коњиш додани
хуни тан ва сард кардани он ва парњез аз шароб ва гўшт ва
хўрдани афшурдањои љўшондаи мевањои турш ва сард
кардани сар бо он чи рўи он гузошта мешавад бипардозед.
Бахтак (кобус)
Агар одаме дар хоб бубинад, ки чизе сангин ба рўи ў
меафтад, ингуна хоб диданро бахтак гўянд. Бењтар аст дар
дармони он кутоњї нашавад, чун оғози саръ аст. Агар ранги
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чењра сурх ва рангњо анбошта (аз хун) бошад, шоиста аст, ки
аз раги софини ў хун гирифта ва раги соқро њиљомат кунанд.
Шароб ва ширинї ва ё њарчи созандаи хуни фаровон аст аз ў
дур созанд ва агар аз он сўи он бошад, бояд чандин бор
(қавқоё) ба унвони равонкунанда ба кор баранд ва
чораандешии нармљўёна дар бораи ў анљом дињанд ва ўро
водор ба варзиш кардан кунанд ва ба молиш додани
андомњои поёнии ў бипардозанд.
Молихулё
Агар барои одамї андешањои палид ва бењуда пеш ояд. Ва
бар ў тарс, андўњ, афсурдагї чира шавад пас инњо оғози
бемории молихулиё мебошанд. Чунончи ба љое бирасад, ки
шахсе фарёд бизанад ва сухангўї бо худ ва парт ва пало гуфтан
бипардозад ва ба њам рехтагии сухан ва кирдор ва хирад
(парешонхаёлї) дар ў дида шавад, дар ин њолат бемории
молихулиё дар ў реша давонидааст бењтар аст, пеш аз он ки
нишонањои андешањои бад ва андўњ афсурдагї падид ояд.
Ва неруманду устувор шавад, ба дармони ў пардохт, чун
агар ин нишонањо реша давониданд, дармон сахттар
мешавад. Агар ба њамроњи молихулиё дарди шикам ва нафха
ва ба дарангї ва табоњї гувориш дида шавад ва боло
овардани он чи даруни шикамбаи ўст бо туршї ва базоқ
бисёр њамроњ шавад, пас бояд ба дарангї ба хунгирї аз раг
бо салиқ ва асилам аз дасти чап ё рост бипардозанд. Ва агар
хуни сиёњранг дида шавад аз он хун бештар берун бикашанд
ва агар сурх ва рақиқ буд дар њамон љо љилави берун
рафтани хун бигиранд. Пас аз он вайро бо асфидбољњои
нармкунанда аз гўшти бузғола ва барра се рўз хурок дињанд.
Њаррўз ўро ба гармоба бибаранд. Монанди ўро дар онљо ба
дарозо кашанд. Сипас ба вай пахтаи афтимун, ки гузораи
онро дар зер меоварам, бихўронанд:
Пахтаи афтимун
Њалилаи сиёњ дањ дирам, устухудас дањ дирам, кишмиш
бо њаста дањ дирам, афтемуни акрито дањ дирам ба љуз
афтемун њамаи онњоро бо се ратл об мепазанд то ба вазни
якуним ратл бирасад сипас афтемунро рўи он мерезанд ва аз
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рўи оташ бар медоранд то сард шавад, сипас нарм мекунанд
ва мепололоянд.
Пас аз он гориқун ду сум дирам ва сабр як дирам ва
намаки њиндї ним дирам ва харбақи сиёњ як чањорум
дирамро бо шарбати гулоб хамир мекунанд ва пеш аз се соат
аз бар гирифтани пухтанињо, онро ба кор мебаранд ва пас аз
он он чиро пухтаанд ба андозае, ки дар таркиби доруи пеш
аз ин гуфташуда истифода менамоянд. Сипас беморро се рўз
озод мегузоранд ва барномаи хўрокиро њамон гуна, ки
гуфтем барои ў дар барнома мегузоранд ва шароби обакии
соф ба ў менўшонанд ва пас аз он барои ў равонкунандањоро
такрор мекунанд ин корро се давра анљом медињанд. Вайро
аз хўрдани њар хўроки созанда талхоба ба монанди гўшт
хамагуна шикор ва гўшти гов ва наринаи буз ва оњу ва гўшти
бузи пир ва баққолї ва панири кўњна ва ба вижа адас ва
гашниз ва қалам ва бодинчон ва нони хушкорро ва њамаи
сабзаљот ба љуз намуркунандањои сардкунанда боз медорад.
Њамчунин ўро аз нўшидани шароби ноб ва хастагї, бедорї,
ташнагї ва гуруснагї кашидан боз медоранд, вайро шароби
обакї менўшонад. Ва ба хобидан водор менамоянд.
Бештарин таваљљуњи худро ба дармони сипурз
мегузоранд. Њамонгуна ки дар њангоми дармон сипурз
бузург шуда, гузора хоњем кард.
Њамчунин ба нерў бахшидани шикамба мепардозанд, ба
вижа бо доруњое, ки дар њангоми гузора кардани беморињои
шикамба ном мебарем:
Агар бо њамроњи молихулиё он нишонањое, ки гуфтем
набошад ва рўйдодњо пас аз беморї сарсон ё бехобї ё роњ
рафтани тўлонї дар зери офтоб ва ё зарба ба сар пеш омада
бошад.
Нахуст ба хунгирї аз раги қифол рўй оваранд. Сипас
таваљљўњ ба дигар дармонњое, ки ба вижа барои сар гузора
кардем, намоянд. Рехтани оби нимгарм бар сари вайро
бештар кунанд. Ва пас аз он бояд равғани гули сурх бо
сиркаи норас бар сари ў бирезанд ва бояд бар ў шир
бидўшанд ва дар байни ў равғани каду (дањани қаръ) ва шир
бичаконанд. Ва бисёр дар гармоба ўро нигоњ доранд ва дар
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онљо бояд оби нимгарм ба сари ў бирезанд ва ўро водор ба
бўидани гиёњњои сард кунанд.
Агар бо њамроњи молихулиё он нишонањое, ки зикр
кардем набошанд, пас бояд нахуст ба хунгирї аз раги акњал
аз дасти рости ў бипардозанд. Хуни гирифтаро њамон гуна,
ки гуфтем баррасї кунанд ва ба шевае, ки ёд кардем
дармонро анљом дињанд. Ғайр аз инњо бояд дигар
чораандешињое, ки гузора кардем ба кор бибаранд. Акнун,
ки њамаи шевањоро ба кор бурдед, муддате вайро озод
бигзоред. Дубора аз оғози кор дармонро анљом дињед, то
бењбуд ёбад.
Андешаи дармонкунанда дар беморони молихулиёї,
фарбењ ва шодоб кардани тани онњо бояд бошад, чун агар
шодоб шаванд бењбуд меёбанд. Барои эшон гўшти бузғола,
барра, мурғ ва нони сапед неку аст. Албатта нони хушкор
хуб нест ва шароби обакї на сиёњ ва ноби он ва шир, моњии
тоза ва ширинињое баргифта аз равғани бодом ва шакар хуб
мебошад ва аз чизњое, ки барои эшон бисёр судманд аст
шунидани овози худ, мусиқї, шодї, бозї ва хоб аст. Танњої
ва андешидану бедорї бисёр барои бемор зиёновар аст.
Қурсе, ки талхобаро меронад:
Барои касоне, ки нотавон аз хўрдани пухтанињо њастанд:
афтимуну ақрито бист дирам, баспоя дањ дирам, устухудас
њафт дирам, аёраи фиқаро понздањ дирам, андозаи хўроки он
се дирам аст. Хўрдани ин хамиршудаи шодиовар дар рўзњои
тандурустї судманд аст.
Хамиршудаи шодиовар:
Бодиринг ва пўсти таранљ ва қаранфул ва мустако ва
заъфарон ва қарфа љуз баво ва қоқула ва нормушк ва сак ва
бањман, зарнабод, дуранљ, ва донаи бозруљ.
Донаи фаланљмушк ба як андозаи мушк дањ баробари
онро кўбида элак карда ва људогона канор гузошта пас аз он
бист (баробар) њалилаи коблуи мулоим ва се (баробар)
омила дар се ратл об бояд пухт то оби он гирифта шавад ва
се (баробар) вазни доруро бо асал хамира кунанд ва њангоми
ниёз ба андозаи фундуқ ба кор барад. Ин доруи шодиовар ва
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неку кунандаи ранг ва хубкунандаи гувориш ва
кундкунандаи пайдоиши пирї аст.
Зуком:
Чунончи пас аз обтанї ё варзиш ва монанди инњо
нишонањое њамчун хориш ва қалқалагї дар бинї ва гулў атса
кардан падид ояд, он нишона аз дучоршудан ба зуком аст.
Ва ин зуком аз вазиши њавои шамолї падид меояд, ки бењтар
аст порчаеро гарм намояд ва ба он сарро бипўшонад ва
пайваста (шуниз) буй кунад ва атса намояд ва бар пањлу
бихобад ва аз хобидани тоқа боз бипарњезад ва агар
нишастед бихобед бењтар аст. Аз хўрок бикоњед ва аз шароб
дурї намоед бо компресси гармо зуком коста мешавад вале
чунончи афзоиш ёфт ва поён наомад, ба хун гирифтан аз
раги қифол ва равон кардани пасмондањо ва ба кор бурдани
дорруњое, ки забаркунандаи сина бошад рўй оваред, ба
монанди ин дамкардаеро ба кор баред:
Дамкардае барои синае, ки дучори сурфа ё забра шуда
судманд аст, ва ниёз ба нарм кардани шикам низ дорад.
Бист дона иноб ва сето сабистона ва кишмиши сапед
бењаст понздањ дирам, чор дирам бунафши хушк, ва панљ
дирам решаи сустхўрдашуда ва ду дона анљири зардрангро
бо се ратл об мепазонанд, то њамагї як ратл шаванд сипас,
дар он дањ дирам мағзи фулус ва дањ дирам тарнаљибї нарм
карда мерезанд ва мехўранд. Агар хунгирї ва равон кардани
шикам судманд нашуд ва зуком ба сина бираваду сарф ва таб
падид овард. Дар ин њангом аз раги бо салиқ ба андозаи
сахтии сармохўрдагї хун гирифта шавад. Аз гўшт ва шароб
дурї варзад то њангоме, ки таб ва сарф хушк ва забар њаст
оби љў ва бунафшаи парварида (мураббо)-шуда бихўрад.
Агар таб фурў нишаст ва сарф нарм шуд ва хун неку гашт ва
таровишњо аз дањон ва бинї оғоз шуд бояд ин дампухтро њар
рўз бо бунафшаи парваридашуда (мураббо) бихўрад то сина
покиза гардад ва сарф фурўкаш кунад ва ово соф шавад.
Дамкардаи дигар барои поксозии сина ва дармони сурфа:
Бист дона иноб ва панљ анљир ва бист то сабистона ва
дањ дирам кишмиши покизаи бењаста ва панљ дирам решаи
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сусхўрдашуда ва чањорум дирам бунафша њамаро мепазанд,
то лањ шавад пас аз он меполоянд, рўзона се бақия бо панљ
дирам бунафшаи парварда (мураббо) аз он мехўранд. Агар
сурфа кўњна шавад ва ба дарозо кашад. Дармони онро дар
сурфа ёд хоњем кард. Агар резиши оби бинї афзоиш ёбад ва
таб надошта бошад, ниёз аст, ки аз резиши он љилавгирї
шавад. Пас бояд бо қифи биниро бухор дод. Агар ончи аз
бинї резиш мекунад оби гарм ва зардранг бошад, бо
нахолаи хисондашуда дар сиркои норас (хиллу-л-хамр) ва
пас аз он хушк шуда ё бо боқолї ё љав хисонда дар сиркои
нораси тунд ва тез ва сипас хушкшуда ё шакари табарзд ва
сандали сапед бухур бояд дода шавад. Агар дар чењраи
бемор гармї ва сурхї набошад бо қасд ва кундар бухур дода
шавад, ки љилави резиши оби биниро бигирад.
Рамад:
Агар сапедии чашм сурхранг шавад ва ашк фурў резад ва
гўшаи чашм қия баста шавад, ки он чашми бемор аст ба
андозаи нишонањо, сабук ё сахт будани беморї ошкор
мешавад. Сахттарин бемории чашмро дар он вақт мебинї, ки
сапедии чашм бод карда ва боло омада ва сиёњии чашмро
пўшонда ва пилкњо баргашта мебошад. Бењтар аст ба дармони
бемори чашм бо гирифтани хун аз раги қифоле, ки дар ростои
чашми бемор аст иқдом кунед магар он, ки бемории чашм
бисёр сабук бошад ва њангоме, ки бисёр сахт бошад бояд хуни
бештаре берун бикашид ва пас аз он бо њалилаи зард ва
таранљбин ба оби мевањо, дар ў шикамраваш падид оваред ва
ўро водор кунед, ки аз шароб ва ширинї бипарњезад ва
хўрокро коњиш дињад. Агар басанда набуд шиёфи сафедро дар
шири зан духтари ширдењ бисояд ва дар чашм бичаконед.
Агар дар он қия бисёр бошад пунбаи ба даври милае
бипечанд ва дар об хийс кунанд ва бо он чашмро аз қия бок
намоянд. Сипас дар он памод чашми сапед гузошта ва бар он
наворе гузошта бубинанд. Беморро ба ўтоқи торик ворид
кунанд ва бихобонанд. То онљо ки битавонад сангинии худро
бар рўи чашми бемор ворид накунад. Болишти ў кўтоњ ва нарм
набуда, балки баланд бошад ва саљдаи намозро ба дарозо
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накашад агар беморї сабук шуд ва фурўкашї кард ва дард
ором гирифт ва ашкњо коњиш ёфт, дармони хунгирї ва равон
карданро низ ба кор баранд. Бояд вайро пайваста ба гармоба
бубаранд то мондањои беморї аз ў рахт барбандад. Агар
намурї ва сангинї дар чашм монда бошад, доруи гирди чашми
зардро дар он бипошанд. Молидани ин дору доруи молидани
ба пилкњо ва пешонї дар беморони чашм судманд аст.
Марњами чашми зард:
Шиёфи момисо, гули сурх, қардмоно, сабр, њазаз,
сандали сурх, филфил ва заъфаронро бар гирифта ба андозаи
фундуқ дар оварда ва њангоми ниёз яке аз онњоро дар оби
гашниз ё оби коснї ё гулоби нарм карда, ба чашм бимоланд.
Шиёфи сапед:
Сафедоби сапеди шусташуда дањ дирам ва анзарути
бозшуда се дирам, нишаста ва катиро аз њар кадом як дирам,
тарёк ним дирам бо сапедаи тухми мурғ шиёфе барои чашм
бисозанд.
Гирди зард (Зарур, доруи пароканданї):
Анзарут дањ дирам, сабр ду дирам, заъфарон ду дирам,
мар як дирам, њазаз ду дирам њамаро соида ва нарм карда, ба
кор бурда шавад.
Гирди сапедї:
Шири модарони духтарширдењро бар анзарути сапеди
бозшуда рехта, дар сояе канор гузошта то хушк шавад, сипас
соида ва нарм карда бо њар дањ дирам ва он ду дирами
шиёфи момисо ва нишастаро соида ва бо њам омехта сипас
ба кор бурда шавад.
Думалњои чашм:
Агар дар чашм дарди сахт падид ояд, ки озордињанда ва
зарбондор бошад ва ба њамроњи он ашк фаровон бошад ва
агар пилкро баланд кунї дар сафедии чашм љои сурхранг ва
дар сиёњии чашм љои сапедаранг дидї, бидон, ки дар чашм
захме падид омада ва бемор ниёз ба чашм пизишки
донишманд ва фарзона дорад. Чашмае аз дармони онро
багунаи кўтоњ меоварем.
325
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дармон:
Омосњои падидомада дар мултањама, ки њамон сапедии
чашм аст, тарсовартар аз захмњои даруни қарния мебошад,
ки њамон сиёњии чашм аст. Бадтарин омосњо, он ки дар
пойини лояи сиёњ ва наздики нозир (адси чашм), омос дар ин
љо ба тундї шакл мегирад. Бењтар аст барои дармони ин
захмњо нахуст ба хунгирї ва берун рондан њар андоза аз хун
ва пас аз он ба кор бурдани чандин бор равонкунандањо ва
парњез аз гўшт, шароб, ширинї ва басанда кардан бар
сабзавоти сард ва кашидани танњо оби сардшуда ва сипас
чакондани дору дар чашм рўй орад. Оғози дармону доруи бо
шиёфи сапед бо њамроњии шир аст.
Агар дард ва зарбони набз пойин омад ва ором гирифт
пас умеде њаст беморї бе он ки чирк дар он гирд ояд аз миён
биравад вале агар ин дарди зарбонї пас аз хунгирї ва ба кор
бурдани равонкунандањо ва чакондани шиёфи сапед ба
муддати 3 рўз дар чашм ором нагирифт, умеди ту аз ин
дармон бояд коста шавад. Дар ин њангом шоиста аст шиёфи
кундар дар чашм чаконда ва паде руйи он гузошта, мебандем
вале пеш аз бастани навор бояд онро бо навори ором
бибанданд. То њангоме, ки рўи пад таровишњои чиркї дида
шавад бояд њамчунон шиёфи кундарро дар чашм чаконад.
Дар ин њагом ниёз ба шиёф (абор) барои њамвор кардани
фурурафтагии руяш гўшт мебошад, магар он ки захми бисёр
бузург ва наздики адси чашм ва поини он бошад. Дар ин
њангом ниёз ба дари он бо ду аксир барои љилавгири аз
омоси чашм мебошад. Пас аз он бо паде баста шавад. Бемор
бапушт бихобад ва аз љунбишњои сахт бипарњезад
Агар захми сар боз кунад асари он бар сапедии чашм
мондагор мешавад. Агар захм дар жарфњои чашм бошад дар
ин сурат сапедии чашм кулфат ва агар дар миёни њадақа
бошад (сапедии чашм) нозук хоњад буд. Агар захм аз нозир
(адси чашм) дур буда асар мондагории он ба дид зиён
намерасонад ва агар наздик бошад асари он пас аз хуб
шудан аз биноиї мекоњад ва ниёз њаст пас аз хуб шудани
захм барои зудудани асари он боз дармон анљом гирад.
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Шиёфи кундар:
Ашк ва анзарут аз њар кадом панљ дирам, кундар дањ
дирам, заъфарон ду дирам, бо луоби шанбалид хамир
мекунанд ва ба унвони марњам барои чашм ба кор мебаранд.
Шиёфи абор:
Гўштро дар захмњои чашм мерўёнад ва аз дучор шудан
ба бемории мусраљ (1046) боз медорад. Љои захмро хуб ва аз
пешрафти захмњо љилавгирї мекунад. Қалимё шуста ва тутиё
ва асфидољ ва сурма ва кундар аз њар кадом ду дирам, мар як
дирам анзарут якуним дирам ва даммалохун (хунсиёшон) як
дирам, сабр як дирам ва афюн як дирам марњаме барои чашм
аст ва ба кор бурда мешавад.
Ду иксир барои пешгирї аз омоси чашм ва мусраљ:
Сурма дањ дирам, шоњдона дањ дирам, ақоқиё се дирам
ва сабр ду дирам ки сойида мешавад ва ба кор мебаранд.
Сапедаи падид омада дар чашм:
Сапедии падид омада дар чашм аз захмњои бењбудёфтаи
чашм аст. Бењбудии он дар кўдакон осонтар ва дар
солмандон бењбуд намеёбад магар он, ки андозаи захм кўчак
ва хеле кам бошад. Шоиста аст ки ин доруњоро пас аз берун
омадан аз гармоба ва ё пас аз бухор додан бо оби гарм то
љое ки чењра сурхранг ва бод кунад, ба кор барад. Бењтар аст
њангоме, ки дар чашм сурхї ва дард рух медињад, чанд рўзе
рањо шавад то дарди чашм фурўкашї кунад сипас дармон
дубора анљом гирад.
Доруе барои зудудан ва решакан кардани сапедии падид
омада дар чашм:
Масњқуниё ва кафкак.
Дарё ва пушкили сусмор, бура ва шакари њиљози
баандозаи баробар ва ду дирам ваљ ва дањ дирам момирон
бо як ратл об мепазанд тобузани як чањорум ратл бирасад
сипас онњоро меполоянд ва хамир мекунанд ва дар соя
мегузоранд то хушк шавад сипас онњоро месоянд ва дубора
хамир мекунанд ин корро чањор бор анљом медињанд ва
мегузоранд то хушк шавад ва дубора месоянд ва дар чашм
менињанд, ки њамонанди ин дору дар зудудани сапедии чашм
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дида намешавад, Багунае, ки сахтарин гунаи онро дар
чашми чањорпоён решакан мекунад.
Љурб ва сабил.
Агар пилки чашм кулуфт шавад ва даруни онро дар
сурате ки баргардони забр ва сурх бибинї, ин беморї љурби
палк (тарохум) аст. Агар рўи сапедї ва сиёњии чашмро
пушиши аз рагњои сурх, ки ба сиёњї мезанад фаро гирад, пас
он беморї сабл мебошад. Њар ду беморї сахт ва
куњнашавандаанд ва њељ гоњ парњез ва нигањдорї ба танњои
бењбудиовар нестанд.
Шоиста аст дар тандурустї аз рагњои бозу ва пешонї
хун гирифта ва равонкунанда ба кор баранд ва аз хурдани
хурмо ва ширинињо ва шакар дурї намояд агар анбоштагї
(имтилое) надошта башад пайваста обтанї намоянд ва
шиёфи сурх ба кор барад.
Шиёфи сурх:
Шоданљ (шоњдона) се дирам, қалқатори сухта ба андозаи
он, русхатаљ ду дирам, мур ва заъфарон аз њар кадом як
дирам, дорфилфил ним дирам бо шароби куњна, малњами
чашмро бисозед ва ба кор баред. Шиёф (марњами) сабз њам
ба кор мебаранд ва гузораи онро дар бахши зуфра гулмижа
(нохунаи чашм) омада аст. Агар ин ду беморї куњна шавад,
бемории љарб палак ниёз ба хориш ва молиш дорад вале
сабл (парда) танњо ба чидани пардаи онки љои ёд кардани
дармони он ин китоб намебошад.
Хориши гўшаи чашм ва пилк:
Коснии тозаро мегиранд ва мекубанд ва ба сурати ду пад
(болиштак) дар меоваранд, руи онњо равғани гули сурх
мемоланд ва њангоми хоб рўи чашм мегузоранд ва
мебанданд. Чунончи басанда буд, ки њељ вагарна адаси
пўстканда, сумоқ, гули сурх ва гўшту анорро боњам
меомезанд ва рўи чашм понсамон мекунанд. Агар басанда
шуд вагарна хун аз раги қифол, сипас аз раги пешонї ва раги
чашм мегиранд ва пайваста дар паи равон кардани шикам ва
обтанї, хоњад буд.
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Зуфра (нохунаки чашм):
Агар пардаи монанди гўшаи чашмро, аз сўи бинї фаро
гирад ва сапедии чашмро бипўшонад ва ба сиёњии он
бирасад, зуфра (нохунаки чашм) мебошад. Осеби он њангоме
бузург мешавад, ки сиёњии чашмро то нозир (адасе) фаро
гирад ва њангоме, ки нозук аст бо шиёф (марњам) сабз ва
шиёфи қалқанд дармон мешавад ва агар куњна ва кулуфт
шавад дармон бо тарошидани он ба василаи оњан мебошад.
Марњами сабз: судманд барои беморињои љарб ва сабл ва
зуфра ва сапедии чашм:
Зигори сухта се дирам, қалқатори сухта шаш дирам,
зарнихи сурх ва бураи нон, кафкаки дарё аз њар кадом як
дирам, нўшодар ним дирам, ушқ як мисқол бар мегиранд,
нахуст ушқро дар оби садоб нарм мекунанд сипас марњам
баста омадаро рўи чашм магузоранд, ки шиёфе неруманд ва
шигефтовар аст.
Марњами қалқанд: ки барои зуфра (нохунаки чашм)
судманд аст:
Маси сухта панљ дирам, зарнигор ду дирам, нўшодар ва
бура, зарних мусъад (бухор) аз њар кадом як дирам њамагиро
бо босарки месоянд, як њафта канор мегузоранд сипас ба
гунаи марњам ба зуфра мемоланд ва пардаи зуфраро бо он
мехоронанд
Тафа (лаккаи хун дар чашм):
Агар лаккаи сурхранг дар асари зароба ё осеб ё монанди
онњо дар чашм падид ояд, ба он тараф мегуянд. Пас аз фурў
нишастани баронгехтагии чашм он лакка ниёз ба зудудан
дорад. Аз ин рў зарнихи сурх, кундар, мар ва ушқро ба як
андоза бар мегиранд марњами чашм месозанд ва дар оби
казбар гашниз об мекунанд ва дар чашм мечаконанд. Вале
агар дарди устувор дар онњо бошад, тухми мурғро бо равғани
гули сурх њам мезананд ва бо пунбае бар чашм мегузоранд.
Ашкрезиши чашм:
Агар гўшаи чашм њамеша намур ва чашмхис бошад.
Бояд обтанї пайваста дар бомдодон ва сурмакашидан ба
чашм ба кор равад. Гузораи сурма коњиши ашкрезиш:
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Тутиё дањ дирам, басд ва њалилаи зарди хурдшуда ва
сабро аз њар кадом ду дирам, фулфул ним дирамро мекубанд
ва сурмаи чашм мекунанд.
Коњиши дид:
Агар ба њамроњ тори дид, чирагї (тарий) њам бошад ва
вай чандин хўроки пай дар пай (қуқоё) бихурон ва барномаи
хўроки ўро ба суи хўрокињои хушкунанда бигарой ва ўро
водор ба боло овардан кун ва њамвора сурмањои хушкунанда
барои ба кор бибар. Агар ба њамроњи он хушкї (пуст) дар
тан бошад доманаи хўрок беморро бигустарон ва вайро
водор ба нўшидан ва рехтани оби валерам бар сар ва фуру
кардани сар дар он ва оби танї бе он ки дар он бисёр арақ
кунад бинмой, чанд қатра равғани бодоми ширин дар бинї
ва њам чунин дар гўш, бичакон. Андак андак дар чашми ў
шири модарон духтари шидењ бачагон ва њамвора онро
анљом бидењ. Ин гуна аз коњиш дидааст, ки дар њангоми
гуруснагї ва тињї будани шикам афзоиш меёбад.
Сурмае, ки биноиро меафзояд:
Бисту ду дирам тутиёи хисонда ва хушк кардаро бо
афшурдаи марзангўш тоза бар мегиранд ва як шаб канор
мегузоранд сипас онро меполоянд ва полоиш шудаи онро бо
тутиё хамир менамоянд ва мегузоранд то хушк шавад сипас
месоянд, зангабил, филфил, дорфилфил ва момирон њар
кадом ду дирам ва агар тутиё бист дирам бошад як дирам
нўшодар мегиранд ва бо оби розиёна тоза месозанд ва хушк
мекунанд ва сипас ба кор мебаранд. Мањами мрорат
(зањрањо) низ барои он бисёр судманд аст.
Омоси пилкњо:
Пилкњоро бо памоде, ки дар бахши бемории чашм
гузора шуда понасмон мекунем ки бо хости Худованд
судманд хоњад буд.
Мижаи баргашта, ки чашмро озор медињад:
Агар як ё ду мўй бошад метавон ба василаи равғанчинї ё
мастико. Чунон ки ба мижањои дигар часпида бошад ва ё аз
бех канда, ё сўзонда ва ё бурида шавад, љои онро бо василаи
ба борикии сузан бояд доғ кард ва чунончи бисёр бошад
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пилкро бояд бурид, ки сухан дар ин бора аз њадафи китоби
мо берун аст.
Об овардани чашм:
Агар одаме гумон кунад чизњои кўчак ё партуњо љилави
чашми ў мебошад. Он метавонад аз беморињои вижаи чашм
бошад. Шоиста аст миёни он тафовуте гузошта шавад, зеро
агар аз шикамба пеш омада бошад њељ гуна тарсе аз он
барои чашм нест вале рухдод агар вижаи чашм бошад, он
оғози об овардани (чашм) аст. То њагоме ки беморї дар оғоз
аст бо дору бењбуд меёбад. Пас, бењтар аст баррасї намояд
ва миёни ин ду дидгоњ њамон гуна ки њаст ва њамон тавре ки
ман мегуям тафовут бигзорад.
Агар беморї њамаи чашмро фаро нагирад гумон дорам
ки аз шикамба аст ва он суи он аз шикамба нест. Њамчунин
баррасї бояд кард ва дид, ки хаёлпардозињо дар пайи
анбоштагї ва бадгувориш аст, агар чунин бошад дар
њангоми гуруснагї ва сабукї, он коњиш меёбад. Агар аз
њангоми руй додани пиндорњо ва хиёлњо ду моњ ё бештар
гузашта бошад ва дар мардумаки чашм торе дида нашавад
пас бояд дид, ки оё паёмаде аз бемории шикам аст, чунон ки
гумон дуруст омада ба бемории як хўрок доруи (қавқоё)
бихўронед.
Вале агар гумон нодуруст шуд, назари ту муњаққақ
мешавад. Аммо агар дар як чашм он аломат њамвора ба як
њолат бошад бидон, ки оғози об овардани чашм аст. Агар
дар мардумак торе набошад ё торе дар як чашм бошад пас
шак ва гумон бояд канор гузошт.
Агар ин беморї вижаи чашм бошад беморро аз њиљомат
ва хунгирї ва хурдани моњї ва њамаи хўрокињои таризо боз
доред. Пайваста равонкунандањо њамчун (қавқоё) ба кор
баред ва хўрокињои хушккунанда ва намуризо ба ў
бихўронед ва асалу об ба ў бинўшонед ва шиёфи марорат
(зањрањо)-ро ба кор баред.
Шиёфи марорат (зањрањо):
Ин гуна шиёфњоро аз оғози об овардан ва интишор ва
ашои (шапкурї) ва торикии чашм аз зањраи куркї (паланг,
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гунаи парранда ва зањраи моњии шабут ва базанр, боз, уқоб
ва кабк) аз њар кадом миқдоре бар мегиранд ва сипас барои
њар дањ дирам хушки онњо як дирам фарфиюн ва ба монанди
он паяи њанзил ва сағбинро гирд меоваранд ва бо оби
розиёнаи тоза, марњаме (сумаи) месозанд ва ба чашм
мезананд
Шабкурии чашм:
Бењтар аст касе, ки дучори шабкурї мешавад љигари
бузро бигирад ва бараш дињад ва як бараши онро рўи ољуре
пањн кунад бар он дорфилфил гузорад ва рўи он барашии
дигарро бигузорад ва ба даруни танур бурда то љигар бирён
шавад вале хушк нашавад сипас он дорфилфилро берун
оврда ва бо њамроњаш андаке мушки нарм бисояд ва обе, ки
њангоми бирёншудани љигар аз он мечакад баргиред ва
онњоро хамир кунед ва сипас бигзорад то хушк шавад, чун
хушк шуд бардошта ва ба чашм бимолед. Ё зањраи буз ва
асалро рўи оташ багунае, ки дар зери онњо оби доғ қарор
гирифта бавасилаи њамзанї, њамзананда то бањам омезад.
Даруни он миллае фурў кунанд ва сипас бачашм бимоланд.
Аз ин дору судмантар шиёфи марорат аст. Агар басанда
нашуд равонкунандаи шикамро бакор баранд ва аз раги
қифол ва пешонї хун бигиранд ва пизишк нармљуёна бо
бемор рафтор кунад.
Интишори (фарохии мардумаки) чашм:
Агар мардумак, ки сурохї дар сиёњии чашм мебошад,
кушод шавад ба гунае, ки аз њарсу сапедї бадон расида
бошад ва ин фарохї дар пайи сардард буда бошад. Пас
умеди худро аз бењбудии он бикоњ ва агар кушод шудагии он
андак будї шеваи дармонро дар ростои он бакор бибарад ва
равонкунандањои неруманд чун (қавқаё) ва марњамгузорї
дар чашм бо (шиёфи марорат)-ро дунбол кунад. Агар
фарохии мардумак дар асари зарба бошад, аз он битарс, ки
дубора боз мегардад. Бо орд, боқолї, бобуна ва хитмї бо
њамроњи об ва шароб чашми ўро дармон кун.
Носури гўшаи чашм:
Агар гўшаи чашмро бо ангўшт фишор дињї чирк аз он
битаровад ва равон шавад пас дар он љо носур (фистул) њаст.
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Бењбудии он бо сўзондан мебошад. Сухан дар бораи он аз
њадафи мо берун аст. Вале бо дорую дармоне чандинмоњ
барои бењбудии он бояд вақт гузошт, то чашм бо ин дармон
хуб шавад.
Шиёфи барои носури гўшаи чашм:
Сабр, кундар, анзурат, хуни сиёвашон, гули анор, сурма
ва зоги булурро (шаб) ба як андоза бардор ва зингор як
чањорум бахш аз он шиёф тањия кун ва дар њангоми ниёз
носурро хуб бифишор, то аз он чи дар дарун дорад тањия
гардад. Сипас бемор бар сўе, ки носур дорад бихобон ва
марњамро бо об биомез. Се ё чањор қатра аз онро дар гўшаи
чашми ў бичакон. Миёни њар чаконидани қатра бо дигаре
фосилаи муносиб бигузор сипас беморро се соат бихобон дар
фардои ин рўз дубора ором-ором онро фишурда ва дармон
то як њафта мураттаб инчунин анљом дењ. То он чи дар дарун
дорад ё њаст берун ояд пас бо хости Худо дигар чизе дар он
намемонад ва хушк мегардад.
Мо аз дармони чашм он чиро гумон мебурдем, ки бояд ёд
шавад дар ин љо ёдоварї кардаем вале бархе аз дармонњоро
канор гузоридем, чун ин гуна дармонњо бо корд ва чоқу анљом
мепазирад ва ниёз ба коромуздагї ва њуш бисёр дорад. Гарчи
бархе аз онњоро њангоми ёд кардани бахши ороиш ва пайроиш
ва бахши нигањдошту бењдошт овардаем.
Дарди гўш:
Агар бемор ба њамроњи дард барафрухтагии рухсора ва
набзи гиљгоњї пур дошта бошад. Аз раги қийфол хун бигиред
ва дар гўши дарднок равғани сурх ё равғани валерам хилоф ба
андаке сирка бичаконед. Чандин бор аз пистон (1056) шир
биљушед бо њалилаи зард ва савр ва сақмуниё пухта ба њамин
гунае ки дар зер меояд бипазед ва ба он шикамро равон кунед.
Гузораи доруї барои дарди гўш.
Њалилаи зард бист дирам бо ду ратл об бипазед то ду
савуми ратл шавад. Сипас онро полояш кунед. Сипас як
дирам сабр ва як дон сақмуниё бо афшураи љушонда
биомезед ва ба сурати қурс дароваред. Беморро водор кунед,
ки ду соат пеш аз хўрдани пухтани нахустин, онро бихурад
ва дар паи он боз ин доруи пухтаниро бихурад. Агар дард
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ором нашуд, андак тарёкро бо равғани гули сурх биомезед ва
ба он биафзоед. Агар дарди зарбондор бозгашт ва се рўз
гузашт бояд дањани хил, ки чарбуи урдак ва мурғи дар он
обшуда дар гўш бичаконед ва бар анљом додани онро
думбола намоед. Агар дар онљо кураке бошад, бояд он љўш
бирасад, агар дард фурукаш кард ва он љуш сарбоз кард ва
дар ин њангом аз гўш бадбутарин ва гандатарин чиркњои
одамї сарозе мешавад.
Агар дарди падид омада дар гўш пас аз анбоштагї ва
бадгоридан ва пурхурї (тума) ва ё боди сард, ки ба гўш
хурда бошад дар гўш равғане бичаконед, ки бо садоб ва ё
пиёз пухта шуда бошад. Агар басанда набуд равғани савсан,
ки дар њар вақияи он як дирам фафиюни (фребуни) тоза ва як
дирам гандабедастар омехта дар гўш бичаконед. Агар
басанда набуд шиками беморро бо (қиқоё) равон кунед ва
онро ба гармоба бибаред ва водор ба арақ кардан бинамоед
ва ба ду шароби ноби куњна бинўшонед.
Агар ба њамроњи дард овоз, занг, виз-виз ва овози бод
дар гўш бошад гўшро бо горас камприс кунед ва ё пухтаи
пудинаи шења марзангўш бихўр ва кандабедастар, фамиюн
аз њар кадом як қирот бо равғани замбуқ омехта сипас онро
дар гўш бичаконед.
Захми гўш:
Агар чиркобе равон шавад дар он асалоби нимгарм
бичаконед ва чанд бор ба рўи он бирезед ва ин корро чанд
рўз анљом дињед. Сипас ин доруро ба кор бибаред, ки бисёр
судманд аст.
Дору барои захми гўш:
Анзурат, сабр, хунсиёшон, кундар, рими оњан ва
зангорро до сирка биомезед ва дар гўш бирезед. Фатилаеро
асал карда ва дар дору фуру кунед ва ба даруни гўш бибаред.
Бо ин дору ва асал об ба андозаи дармон кунед то бењбуд ба
даст ояд.
Овоз ва виз-визи гўш:
Визвизи гўш гоње аз тезии шунавої ва залолї ва
њафофият бошад ва нишони он барангехтагї дар њангоми
гуруснагї ва коњиш дар њангоми мастї ва сире аст ва ниёз ба
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пешгирї надорад. Дар ин њангом бењтар аст ба андозаи ду
донаи љав тариёкро бо равғани гули сурх омехта дар гўш
бичаконанд. Агар ба њамроњии он сангинии сар ва коњиши
шунавої бошад, равғани турб ва равғани бодоми талх ва ё
равғане, ки гандбедастар дар он афзуда бошанд, дар гўш
бичаконанд ва беморро водор ба хурдодани гўш бо
марзангўш, шињ, афснатин, пудинаи васеътар кунанда .
Шиками ўро бо қуқоё нарм гардонанд ва хўроки ўро
бикоњанд ва ўро аз нўшидани шароб боз доранд.
Сангинии гўш:
Чунончи шунавої коста шавад бояд баррасї кунед: ки
оё дар гўш љурме (чирке) њаст ё на? Агар буд: бояд бо даст ё
бо доруњое, ки гузора кардем, покиза шавад дар гўш набояд
љурме бимонад, падид омадани љурм дар пайи бад гаворидан
ва пурхурї ва бемории сахте хоњад буд, ки ба доруњои вижаи
он бухор дода мешавад.
Бухоре барои сангинии гўш:
Шеваи бухор додан: доруњоро дар зарфи мисин бирезед
ва онро хуб бипазед сипас бар дањони он қайфе бигузоред ва
бо порчае онро хуб оббандї кунед, то бухор љуз аз роњи
дањони борики қайф аз љойи дигари он берун наоёд, гўшро
хуб рўи дањони кўчаки уайф бигзоред. Ин бухор барои
дармони гўш ба кор меравад. Пас шиёфи равғани зерро дар
гўши бемор бичаконед.
Шиёфи равған барои сангинии гўш:
Пияи њанзал як дирам, бураи нон се дирам,
гандибедастар ним дирам, заровандгард ним дирам, ва
афшураи афаснатин (апаснатин) бо њамон андоза ва
фарфуюун як донагї ва зањраи гов ба андозаи хамир кардан
ва қасди як чањорум дирамро бо њам хуб биомезед, ки
марњаме сохта мешавад, ки дар њангоми ниёз он марњамро
бо равғани бодоми талх биомезед ва дар гўш бичаконед ки
он барои дардњои балғамию бод ва овои вузуз ки аз бод
фишурда дар гўш падид меояд ва ношунавоии ношї аз
омехагињо сифат шуда аст бисёр хуб мебошад. Агар коњиши
шунавої пас аз хастагї ё рўзадорї ё шабзиндадорї руй
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дињад. Нишонањои он лоғар шудани чењра ва гудафтодани
чашм ва фурурафтани гиљаго мебошад, беморро бояд водор
ба обтанї, хўрдан, нўшидан, ва хобидан намоед. Бар сари ў
равған ва оби валерам рехта то ба хости Худованд бењбуд
ёбад ва агар дар пай низ бемории сарсом пеш ояд бо гузораи
нахустин бояд дармон шавад.
Кирм ва газандагони кучаки фурўраванда дар гўш:
Агар дар гўш қақалак хоришу дард бошад ва аз он кирме
берун ояд бояд оби пудина дар гўш бичаконед ё оби барги
њалу ё равғани њастаи њалу ё сабрро бо об биомезед ва дар
гўш бичаконед ки гармњо ва газандагони кўчак лонаи газида
дар гўш ва дар думалањо ва захмњо мекашад.
Он чи дар гўш фурў меравад:
Агар чизе дар гўш фурў равад бояд равғани нимгарм дар
он бичаконї ва беморро гармоба бибарї, то тани бемор (дар
асари оби гарм) нарм шавад. Сипас кандис дар бинї бидамї
ва њангоми атса кардан роњи нафаси ўро бигирї то чи басо
бо ин корњо он берун ояд. Агар сахт гардад ва берун наёяд
барои берун овардани он ниёз ба василаи оњанин аст, ки ба
даруни гўш фурў кунї.
Агар чизе дар бини фурў равад њамин равиш думбола
мешавад. Агар об ба даруни бинї равад бемор сари хешро
ба як су гирад валилї кунад агар берун наомад бо доруњои
атсаовар, ки ёд кардем дармонро пай гиред. Сипас дар он
равғани валерам чандин бор бичаконад ва дармони он
кутоњї нанамояд ба вижа, агар об палишт бошад чунин об
дорои вижагињои доруи буда ва барангезонандаи дард аст.
Хунрезии бинї:
Он чи ки аз хунрезии бинї љилавгирї мекунад афшураи
бодруљ (гули бустонафрўз) ки дар он кофур шмкофта шудааст
ки ба даруни бинї бирезанд барои дармони касе, ки пайваста
дучори хунрезии бинї мешавад дар њангоми хунрезї ба
њамчунин њангоме, ки хунрезї набошад ин дору судманд аст.
Агар ласаи омос зарбонидор надошта бошад ва ду рухсор
барафрухтагї дида нашуда ва ё дуруд дар паи бадгувороидан
ва пурхурї ва ё пас аз шом (хўрдан) ва ё бисёр хурдани
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хўрокињои сард бошад, бењтар аст беморо бо "қуқоё " дармон
кунад ва решаи дандон дарднокро ба ин дору бимолад.
Марњами дандони дарднок:
Оқирқарњо, хардал ва шитриљ ва бура ва филфил ва
занљабилро мегиранд. Решаи дандони дарднокро бо он
молиш медињанд ва бахше аз он (дору)-ро рўи пунба
гузошта, пунбаро рўи дандони дарднок мегузоранд. Пас аз
он бемор бо пахтаи оқирқарњо ва пудина ва саъдаи хисонда
дар саргањ, дањоншуї менамояд. Доруворњоро бо карафси
гармшуда, кампрес мекунад ва ё филфили соида шударо бо
асал руи дандон ва решаи он бимоланд. Агар басанда нашуд,
ин подзањро рўи решидагии дандони дарднок бигузоранд.
Подзањри дарди дандон:
Кандибидастар ва ангезаи филфил ва занљабил, миа ва
тарёк ба як андоза бар мегиранд бо асал хамиро гирифта
мекубанд ва ба кор мебаранд. Бемор бояд муддате водор ба
карсанг кашидан ва дури аз хўрок ва пурљунбиш бошад.
Агар дард ором нашуд, онњоро доғ карда, онњоро чандин
бор рўйи дандон бигузоранд ва ё дандонро бикашанд. Агар
дандони дарднок хурдагї хурда шудагї (дорои пўсидагї)
дошта бошад, бо доруњое, ки дар бахши хурдагии дандон
гуфта будем, ормкунанда дарди он низ мебошад:
Кабкиљ ва филфили соидаро бо қатрон хуб хамир
мекунад ва бо он дандонро пур мекунад.
Кашидани дандон:
Доругї барои кашидани дандонњои суст ва дарднок ва
њар дандоне, ки мехоњем бикашем:
Пўсти (дарахт)-и тавут ва пўсти решаи кабр ва оқирқирњо
ва шеробаи мозиюн ва зарних ва зардпусти њанзалро бо
сиркаи нарм мекунад, як њафта рўзе як бор бо њам мезанад, то
хуб хамир шавад. Перомуни дандонро мешикофанд ва бофти
нармро аз руй устухон бармедоранд ва рўзе дањбор ин доруро
руи он мемоланд то љунбонтар шавад ва кашидани он
осонтар шавад. Ё чандин рўз руи решаи дандонро
мешикофанд ва аз он равғани чандин бор бар он мемоланд то
дандон љунбонтар шавад ва пас аз он бо василаи (фурусипас)
кашидани дандон, дандон дандонро берун меоранд.
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Дармонкунандаи дандон:
Гузораи доруи аз миён баранда ва канандаи дандонњо:
хурфаи бодоми пўсткарда монад, онњоро мељаванд ва бо намак
дандонро молиш медињанд. Ё муми асалро мељаванд. Дандоне
ки бо сардї дарднок шавад: Бо равғани доғ кампрес мешавад
ва ё зардаи тухми мурғи обпазшуда ё нони доғро чандин бор
козї мезанад ва ё бо равғани баласон ва ё равғани савсан
молиш медињанд.
Офат, барфак ва љўши дањон:
Барои љўши сурхранг, тухми гули сурх ва нишаста ва
табошир ва адаси пўстканда ва тухми хурфа ва кашнизи хушк
ва синамакиро бо як андоза бо каме кофури нарм мекунанд ва
бо он молиш медињанд ва дар дањон нигоњ медоранд. Сипас,
сарагї ва гилоб ва пас аз он равғани гули сурхро дар дањон
нигоњ дошта ва њиљоматро ба кор мебаранд. Доруњое барои
офат ва љуњиши сафед (барфак): Бо намак ва асал онро молиш
медињанд ва сакнаљибин ё мури дар дањон нигоњ медоранд.
Лисаи хўрдани чаконї ва уфунї:
Агар аз лиса хун рушану равон бошад, бояд зарнихи
сурх ва зард ва нурањї ва мозу зоки булуро ба як андоза аз
њар кадом баргиранд ва бо сарагї нарм кунанд ва ба гунаи
ќурс дароваранд ва дар њангоми ниёз бо нармишуда, ки бо
андозаи як донак аст, лисаро хеле хуб молиш дињанд ва соате
рањо кунанд, сипас дар дањон равѓани гули сурх нигоњ
доранд, ки барои бењбудии ин беморї ба гунае шукуфта
омези корсоз мебошад ва њамчунин он барои кандаги
(уфунат) ва хураи дањон хуб мебошад.
Офати забони кўчак:
Агар бемор гумон мебарад, ки чизе дар таги гулўи ў
гирењ карда ва њангоме ки дањонро боз мекунад ва водор
мешавад, ки забонро бо сурати овезон ба берун андозад,
агар ба он таваљљуњ кунад, забони кўчак шал ва дуршуда аст
ва бењтар аст рамак ва нуршидро бар гирад ва хуб нарм
кунад ва бо димнадої руи забони кўчак бидамад ва бо лаби
бодкаш забони кўчакро андаке ба берун кашида, ба пояаш
бичаспонї ва беморро водор кунед бо афшураи анори туруш
бикашад ва бо пўсти он дањонашро бишўяд. Агар замони он
дароз кашад ва њамчунон дарозтар шавад ва бахши болои он
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бориктар гардад ва сари он бичархад, дар ин њангом бењтар
аст, он аз байн бурида шавад ва бояд дар буридан бахши
љилави он бипарњезад. Чун хунрези контрол нашуд,
буридани он пеш ояд.
Ќурти дандони завол:
Агар одаме дар гулуи худ чизеро эњсос кунад ва хуни
равшан низ аз он биравад, гумони нахуст ќурт додани завол
мебошад, ба вижа агар оби нўшида заволдор бошад, аз
бемор бихоњад, то дањони худро хуб боз кунад. Сипас,
забони ўро овезон карда, берун бикашад, сипас андаке рўи
он фишор дињад. Бењтар аст, дар зери тобиши хуршед
такягоњ кунад, агар завол дар он наздикї овезон дид, дар ин
њангом анбурро ба даруни дањон бибарад ва сари овезони
золуро бигирад ва бикашад. Вале, агар ошкор набувад,
бемор чандин бор бо сирка ва хардал дањоншўї намояд, то
золу аз љояш људо шавад ва ё бо сирка ангеза шавад ва ё бо
сирка ва намак метавон ин корро анљом дињад.
Шуниз ва хардалро нарм бисояд ва дар гулу бибандад ва
ё бо оби пиёз дањонашро шустушу намояд. Агар пас аз
афтодани золу бемор таровиши хун аз дањон дошта бошад,
бояд бо пахта ва пўсти онро гулнор ва самоќ дањон шустушу
кунад ва дар гулуи ў гулнор ва кундур нишаста хун ва
шуёвашро нарм намуда, бидамонад. Агар золу дар шикамба
овезон бошад, бояд доруњои берункунандаи гармњоро
бихўрад. Аз гармое, ки золуро берун меронад, мондани
тулонї дар гармоба, то бемор сахт ташна шавад.
Пас аз он оби сардшуда бо яхро дам ба дам дар дањон
нигоњ дорад ва баргардонад, њангоме ки варам шавад, берун
рехта ва дубора ин корро анљом дињад. Чи золу барои ба
даст овардани сармо ба сўи дањон бибояд.
Гир кардани хор ва устухон ва љуз он дар гулў:
Агар фурўбаранда дар мўи луќма ва момонанди он бошад
ки њељ гуна зоида ва тез надошта бошад, дар ин њангом, чандин
бор дар пушти бемор задан судманд хоњад буд, ё андак-андак
об бинўшад, поин хоњад рафт. Агар хор ё устухон бошад, ин
кор (пас кардан)-ро набояд анљом дињад, балки пай дар пай
луќмањои бузург бихўрад, чи бисёр поин биравад ва бояд бо
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гармоба равад ва андак-андак равѓанро чандин бор бихурад ва
пас аз он чанд луќмаи бузург бихўрад ва ќурт бидињад. Агар
поин нарафт, василае барои рондани чунин чизњои ба поин
вориди гулу кунанда, ки ин абзор аст аз сурби ноб сохта шуда,
бо монанди дастаи дароз аст, ки сари каљ дорад.
Сангинии забон:
Агар забон бо танњої сангин шавад бе он ки дигар
андомњо (сангин) шуда бошад ва дар бемор таб ва бемори
сахте набошад, бояд навшодир, филфил, занљабил, хардал,
дањоншўй, мавизак, боварањ, саътар, намаки њиндї, шуниза ва
марзангуши хушкро бигиранд ва бипазанд ва оби онро
дањоншуи кунанд ва аз ќуввати дандон он бояд бипазанд ва ё
пайваста мури наботї ва ё сагањ ва хардалро бо мададон
ношта ба кор баранд. Пас аз дањоншуи кардан њар рўз бояд бо
навшодир, дањоншўй ваљ, филфил, хардал ба гунае яксон
баргиранд ва хуб нарм кунанд, ва бо он зери забон ва пояи
онро хуб молиш дињанд. Агар бо њамроњии сангинии забон
дигар њавос низ сангин шаванд, беморро бояд бо шеваи фалаљ
дармон кард. Чунончи дар таб њади сухан гуфтан сахт шавад ва
бо ин сангин гуфтро, забон низ лоѓару кутоњ ва суфта шавад,
муњрањои гардан ва пояи гўшро бо оби гарм молиш дињад ва
равѓанмолї кунад ва ўро водор ба нигоњ доштани равѓан
нимгарм дар дањон намояд. Агар њамчунин гуфтор норасо
бошад, нигоњ чи бисёрлофи забонро аз поин нигоњ медорад
бузургтар аз андозаи табиии худ гашта, ки агар чунин бошад
андаке аз он бурида ва зоки нармшуда рўи он гузоранд.
Бузургї ва овезонии забон:
Агар забон ба гунае бод кунад, аз дањон берун ояд, онро
бо пиёз ва ё бо турштурунљ ва ё бо ривос ва ё анори турш
молиш дињанд, то ба зоќ фаровони аз он сарозер шавад. Ин
кор ангезае барои баргардондани забон ба њолати
њамешагии худ мешавад. Чунончи боз нагашта бо намак ва
бо сирка онро молиш дињад ва агар посух надод, аз ду раги
ќифол ва сипас раги зери забони ў хун бигирад.
Тўдагўшти (ѓудаи) зери забон, ки ќурбоќќа номида
мешавад:
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Агар дар зери забон ѓудаи озордињанда бошад, пайваста
онро бо навшодир ва афас молиш дињад. Агар он хунин
гардид, пас бо доруи лисаи хунчакон онро молиш дињад, ки
доруи тунде мебошад. Сипас ўро водор кунад, то дар дањон
сакї ва намак нигоњ дорад ва бичархонд.
Омоси забон:
Онро бо доруњое, ки дармони барфак ва љўши дањон ва
гирифтагии гулў ба кор меравад, дармон кунад.
Гирифтагии гулў:
Агар тангї дар роњи ќурт додан рўй дињад. Ба андозаи
тангї, осонї ва сахтї (бемор) гирифтагии бемор мебошад.
Агар бо њамроњи тангии канал, сурхии рўй ва чашм ва
барафрўхтагии он ду бошад, бо гирифтани хун аз раги ќифол
дармонро оѓоз кунад. Сипас беморро водор ба дањоншўї бо
об онро малс (туруш ва ширин) пўст ва гўшти он ё оби себи
турш ё афшураи љушондаи тути шомї кунед ва ё сумоќро дар
гулоб бирезед ва се рўз дањоншуй кунед. Бо оби мевањо ва
тамри њиндї ва фулус ва таранљин дар ў шакармуруш падид
оваред. Агар се рўз аз беморї гузашт, ўро водор ба дањоншўї
кардан бо анљири обпазшуда ва кишмиш ё маѓзи фулус ва
агар бемор мондаи кор шуд, ўро дањоншўї падид овардан
нафъи неруманд, ки дар оянда ёд хоњем кард, дармон намояд.
Агар сурхии рўй набошад ва оби дањон бисёр сарозер шавад
ва бемор дорои омеза намурї бошад, пас ўро ба
равонкунанда (ќуќоё) бибандад ва бо танќињи гарм, ки дар
бахши сукути гузоршуда танќињ кунед ва нахуст ўро водор ба
дањоншўи кардан бо сиканљабини асалї ё асалоб, сипас бо
мури наботї ё оби хардал ва асал бинамояд. Аз ончи ки барои
гуфтагињои гулу судманд мебошад, хунгирї аз рагњои зери
забон аст, ё барои гардан бидуни шикофтан абзори њиљомат
бигузоред ва рўи гардан асали балозар бимолед, то товил
бизанад ва ўро ба дањоншўї кардан бо хардал водор намояд
ва дар гулў доруе, ки ёди он меояд бидамад.
Доруи гирифтагии гулў:
Хардал, навшодир, оќирќирњо, ангеза, бураи арманї,
филфил ва пудинаро дар асалоб мерезанд ва хуб меомезанд,
сипас дањоншўї мекунанд.
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Сурфа:
Агар сурфаи хушк зебранг ва бо таб ва гармо њамроњ
бошад, ба бемор ба нафаси бароварда (мураббо) ва оби
љабида ва хўроки боќилои пўстканда бо равѓани бодом, ё ин
ки исфинољ бо равѓани бодом ќарор дињад, то дар дањон
ќурси сурфа нигоњдори об хурдани худро ба нўшобањои
бенафас таѓйир дињад.
Ќурси сурфа:
Афшураи љўшонидаи ширинбия ва шакари табарзад, аз
њар кадом як бахшро бо луоби тухм гирд меоранд ва ба
гунае ќурси дурумї оранд.
Гузоришњои дигар аз ин ќурс:
Афшураи љўшонидаи ширинбия дањ дирам, нишаста,
катиро ва бодоми пўстканда аз њар кадом панљ дирам ва
шакари табарзад дањ дирамро бо луоби тухм ба гирд
меоранд. Агар сурфа њамроњ бо туршии бисёр ва сифтї
бошад, хуб аст, чунончи туршї набошад, сурфа сахт шавад,
агар таб набошад ва шикам холї, пас ба бемор пухтание, ки
дар бахши зуком гуфтем ва афзун бар он панљ дирам
пурсиёшун бихўронад ва ба њамроњи пухтании ёдшуда, ин
ќурсро низ ба ў дињад.
Сахт пешоб кардан:
Ишора
Агар пешоб коста ва банд ояд. Бо он на бодкардагӣ дар
ноҳия зер ноф ва на дард ва на сангинӣ дар шикам бошад, пас
ба додани доруҳои пешобовар гуфта шуда рӯоваред вагарна
дар пайи он бемории истисқоъ падид меояд.
Доруи пешобовар:
Тухми карафс, бура, фуҳ саббоғин (рӯноси рангрзон),
фитри асолиюн, абҳал, асорун, нонхоҳ, тухми розиёона,
анисун, сунбул, бодоми талх ва қист аз ҳар кадом бист дирам,
тухми и ҳарбуза даҳ дирам ва ашақ се дирам, ашақро дар шароб
боз мекунанд ва бо дигар доруҳо хамир хоб менмояд ва
багунаи фундуқ дармеоваранд ва як то се дирам онро бакор
мебранд, ки бисёр корсоз ва судманд дар сустии тан ва
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истисқоъ лаҳмӣ ва бемориҳое, ки ниёз ба сабук кардани тан
мебошад.
Агар сахтии пешоб дар асар афтодан ё зарба хӯрдани ноҳия
зери ноф, ё нишастангоҳ ва ҳар он чи дар он наздикиҳо бошад,
пеш биёяд. Аз раги босалиӣи бемор хун бигиред ва бар ҷойгоҳи
вежаи он оби гарм бирезед ва равғанмолӣ намоед ва ин корро
нимрӯз думбол кунед ва сипас беморро водор намоед, ки талош
барои берун рондан пешоби худ бинамоед.
Агар ба ҳамроҳи сахтии пешоб, пешобдон пур ва кашида
шуда бошад ва дар пай он хун, ё чирке низ дар пешоброҳи
бемор гир карда бошад.
Бояд ба бемор доруҳои гушояндаи лахтаи хун ва
бозкунандаи чирки пешоброҳ ва доруҳои гушояндаи лахти хун
ва бозкунандаи чирк пешобдон бидиҳед.
Доруи аз миёнбарандаи лахтаи хун: қардмоно ва мурр ва
фуҳи рангӣ ва абҳал ва ашақ ва ҳилтит багунаҳое бармегиранд,
ки ашақро дар об боз мекунед ва ба гунаи фундуқ дармеоваред
ва рӯзе чаҳор бор бо обпазшудаи донаҳо ба гунаое, ки гузора
кардем ба бемор медиҳед. Сиканҷабини туршро пайваста бо ӯ
менушонед. Бо обе, ки намак дар он боз шуда ва ё бо оби
хокистар, пешобдонро шустушӯ бидиҳед.
Оби хокистар: хокистари чӯби булут ва чӯби дарахти
карам (ток) ва ҷулйу нураро мегиранд ва бар он об мерезанд, ки
ҳамаи онҳоро дарбар гирад ва се рӯз онро каноре мегузоранд
сипас соф мекунанд ва пешобдонро бо он шустушӯ медиҳанд.
Пешобдонро бо мағз қуртум ва рутбаи (юнҷаи) пухта,
кумпирис мекунанд дар обзан нишастанро пайваста думбол
менамоянд, ва дар пай он дар обзан пухтаи бобуна ва шиҳу
намом ва марзангӯш ё пухтаи барги карнуб ва рутба ва пайхол
кабутарро мерезанд ва беморро даруни обзан, ки доруҳо дар он
гузошта шуда, менишонанд ва ноҳия зери ноф ва перомуни
онро памод мезанад. Доруиҳои пешобовар ба бемор
мехӯронанд. Агар дармон пирӯзмандона набуд, ниёз ба дармон
бо василаи пешобовар аст (абзоре, ки пешоброҳро то пешобдон
биравад ва роҳро боз кунад, то пешоб берун ояд.)
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Агар сахтии пешоб кардан дар пайи нишонаҳои санг
доштан пеш ояд беҳтар аст, ки беморро бар пушт дароз
бихобонанд ва ҳар ду пояшро бо ҳам баланд кунанд ва
таконҳои сахт диҳанд агар ҳамчунон пешоб накард, ниёз ба
абзор пешобовар мебошад ва он василае аст, ки ба даруни
пешоброҳи нарина мебранд ва он ҳарчи дар роҳ канал қарор
гирифта бошад пас мезанд. Аз фурӯ бурдан абзор дар ҷоҳое, ки
омос бошад бояд худдорӣ варзанд.
Барои сахтии пешоб кардан пайваста нишастан дар обзан
ва равғанмолӣ кардан ва хӯрондани доруҳои пешобовар ва
канор гузоштани хӯрокиҳои туруш ва бандоварнда ва сангин
судманд ва корсоз мебошад.
Санг:
Ишора. Агар бемори нарина хешро ҳамвора бихоронд ва бо
он бозӣ кунад, ё гоҳе худ ба худ сих шавад ва гоҳе бипажмурад
ва пешоб бо сахтиву дард берун ояд ва чибасо дар ин ҳангом
низ бахше аз бофти сӯрохи нишастгоҳ (пизқ) берун занад, инҳо
нишон аз будани санг дар пешоб мебошад. Агар ба ҳамроҳи
сахти пешоб дарде сахт дар камар ва мезроҳ (ҳолиб) ёфт шавад
ва дилошубӣ ва юбусат дида шавад, пас ин санги гурда
мебошад. Барои санги пешобдон ин хамир, ки ҳабб баласон
номида мешавад судманд мебошад.
Хамирхобшудаи ҳабби баласон: ҳабби баласон ва тухми и
турб, ду қиво (тухмии гузбарӣ), фитри асолиюн, пӯстаи решаи
кабар, пӯстаи решаи говшир, бодом талх, донаи ғор, азҳар,
саъд, сунбул, салиха, асқулуқнтуриюн, испанд, қантиёно,
зрованди гард, асорун, қардмоно, мурр, ашақ, сакбинаҷ, муқл,
филфил ва ваҷ ба гунаи баробар бармегзинад. Самғҳоро ҳалл
мекунанд ва доруҳоро бо равғани баласон мехисонанд ва бо
оби хамир хоб мекунанд ва ба сурати ҳабб дар меоваранд ва
ҳар рӯз ду дирами онро бо обпазшудаи донаҳо ба бемор
медҳанд. Доруи шигифтовари дар хурд кардани сангҳо
мебошад.
Андешамандон дар баррасиҳое, ки анҷом доданд санги
бузургро дар чиҳил рӯз ба васила ин дору хурд карданд. Гоҳе
ба ин ҳабб як донг хокистар каждумҳоро мёафзоянд.
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Хокистари каждум: каждумро мегиранд ва дар деги
оҳанин меандозанд ва сари дегро мебанданд ва дар даруни
тануре, ки хеле доғ набошад рӯй оҷурӣ мигузоранд ва шаш соат
раҳо мекунанд, сипас берун меоваранд ва каждумҳоро месоянд
ва бакор мебранд.
Об нахӯд, хӯрокиҳои обпазшуда ва сурхкарданиҳои
чошнидор бахше аз барномаи хӯроки бемор мешавад. Вайро аз
хӯрдан ширу панир ва дигар хӯрокиҳои сангини паст боз
медоранд ва дар обзане, ки пухтаи барги карнаб ва рутба
(юнқа) ва биринҷосф ва пудана ва пайхоли кабутар ва мағзи
қартум рехта, менишонанд. Ва зери ноф ва наринаро равғани
каждум мемоланд ва дар сӯрохи нарина андаке аз он
мечконанд.
Равғани каждум: зрованди гард, қантиёно, саъд ва пӯстаи
решаи кабар аз ҳар кадом як уқия, ки бар он як ратл равған
бодоми талх рехта, як ҳафта дар зер офтоб раҳо мекунанд.
Сипас соф карда, таҳнишини онро мефишуранд ва ба соф
кардаи онро мёфзоянд. Сипас барои ҳар як ратли софшудаи он
даҳ каждум меандозанд ва саршро мебанданд ва ду ҳафта дар
зер офтоб раҳо мекунанд, сипас соф менмоянд ва бакор
мебранд, ки хеле корсоз ва шигифтовар аст. Вале агар санг
бузург бошад ва коре ҷуз хурд кардан набошад, аз сухан дар ин
бора чун аз ҳадаф нигориш мо дар ин китоб берун аст,
мегузарем.
Агар санг дар гурда бошад нишастан дар обзан ва
равғанмола мезроҳ ва камар ва кумпирис ва понсмон рӯи он ба
гунае, ки ёд кардем, ҳамвора бояд анҷом гирад ва ба ӯ доруҳои
хурдкунандаи санг медиҳем ва агар санг ба канал нарина
(пешоброҳ) расида бошад онро бо оби гарм бисёр молиши
медиҳем то сурх мишавад ва сипас дар он канал равғани
виларм мечконем ва онро ба гунае молиш медиҳем, ки дар
ростои рондашудани санг ба сӯи берун бошад. Ҳамчунин агар
ниёз шавад онро мемаканд ва агар санг бузург бошад ниёз
мешавад, дар нарина шикофе падид оваранд ва онро берун
кашанд.
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Омоси гурда ва пешобдон: дар пайи омос гарм гурда,
табҳои гуногун ва омехта бо ҳам, ки дамои хеле болои
надоранд ва ба ҳамроҳ он сӯзиш ва ларзиш ва омодагӣ
чандбора барои пешоб кардан ва дард дар поини пушт ва
сангинӣ мибошад. Агар беморро дамр бихобонед дармеёбед, ки
чизе дар дарун дорад. Агар ин нишонаҳо ошкор шуд, бояд аз
раги босалиӣ сӯе, ки дард ва сангинӣ дорад хун бигиред ва бо
доруҳои сардкунанда онро понсмон намоед, агар бемори
беҳбуд ёфт вагарна таб ва дард ва сангинӣ ва такаррури пешоб
пайваста мебошад ва нишон медиҳад, ки омос мехоҳад, гирд
ояд. Пас дар ин ҳангом пушт ӯро бо бобуна ва тухми катон ва
нухола (сабӯс) парварда бо даҳан хал понсмон кунед ва вайро
дар обзан бинишонед. Агар аз бемор чирк бо пешоб берун
меомад иқдом ба хӯрондани донаҳои гуфташуда дар бахши
сӯзиши идрор бинамоед, то чирк коҳиш ёбд ва сипас ба ӯ қурси
ёдшуда дар бахш пешоб хунӣ ва чиркӣ бидиҳед.
Вале, агар омоси гарм дар пешобдон рух диҳад дар пайи он
таби доғ фарогир (мутабақа) ва сахтӣ ва пешоб чика-чака ва
дард дар зер ноф ошкор шавад, бояд аз раги босалиӣ хун
бигиред ва дигар дармонҳоеро, ки то кунун ёд кардаем,
баргузинед.
Гоҳе ҳамаи омосгурда, гирд намояд ва сангинии бидуни
таб дар камар, мондагор мешавад. Пас дар ин ҳангом бояд
беморро бо луоб шанбалид ва тухми и катон ва дампухтам
бобуна ва карнуб ва иклил ал-мулк ва хитмӣ ва нухола (сабӯс)
танқия кунед ва вайро водор ба боло овардан намоед ва камар
ӯро бо доруҳое, ки гуфтем равғанмолӣ кунед. Ҳамчунин агар
диди пешоб ӯ коҳиш ёфт ба ӯ доруи пешобовар бидиҳед ва
ҳамчунин бемор низ дар дармон набояд кӯтоҳӣ намояд ва
доруҳои додашударо, бихӯрад.
Сўзиш ҳангом пешоб кардан:
Ишора
Агар бемор дар ҳангоми пешобкардан сӯзиш ва дилпеч ва
дард дошта бошад аз туршӣ ва шӯрву тундӣ вайро боз доред ва
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хӯрок шӯрбои исфидбоҷи нарму зербо ва монанди онҳоро ба ӯ
бихӯронед ва ин доруро ба ӯ бидиҳед:
Гузораи доруе барои сўзиш ҳангом пешоб кардан:
Тухми и ҳарбузаи пӯсткунда се дирам, тухми хиёр, тухми и
каду, тухми и хиёр чунбр, тухми и хирифа ва хашхоши сафед
аз ҳар кадом даҳ дирам, нашоста, катиро, афшураи ҷӯшондаи
ширинбаён ҳар кадом се дирам ва тухми и банг сафед ду дирам
ва шикар бандозҳи ҳама, гард миоваранд ва ба гунаи пудар
дароварда рӯзе се дирам бомдод ва ба монанд он шомгоҳ бо як
уқия нӯшобаи бунафша ё шарбати гулоб ба ӯ медиҳанд ва
набояд дар бораи ин беморӣ кӯтоҳӣ намоянд, чӣ агар
пойдортар шавад, захмҳоеро дар пешоброҳ баҷо мегузорд.
Пешоби хунї ва чиркї:
Агар беморӣ аз афтодан ё зарба хӯрдани пешоби хунӣ
пайдо кунад. Аз раги босалиӣи ӯ хун бигиред ва қурси каҳрабо
ба ӯ диҳед.
Ќурси каҳрабо: каҳрабо панҷ дирам ва широбҳи (дарахт)
гирду ба монанд он, гулнор, афшураи лиҳя алтис (реш буз) аз
ҳар кадом дуву нем дирам ва кундар ду дирам, тухми карафс
як дирам, бо тарёк як дирам онҳоро бо ҳам миомезанд ба
сурати қурс ба андозаи як мисқол дирамеоваред ва рӯзе яке аз
он қурсҳоро дар оби сумоқ хисонда ба бемор медиҳед ва хӯрок
ҳасрмия (ош ғӯра) ё сумоқия (оши сумоқ) дар барномаи хӯроки
ӯ мегузоред ва ӯро аз хӯрокиҳои тунд ва шӯр ва шароби ангур
боз мидоред. Ва ҷойгоҳ зарбаро бо гил арманӣ ва ақоқиё ва
ҳузаз ва сабр ва мурдосанг парварда дар сирка ва об понсмон
мекунед.
Агар пешоби хунӣ дар пай хӯрдани мазаҳои тунд ё
ошомидан шароб пеш ояд, ҳамчунин бояд аз ӯ хун гирифт ва
қурс каҳраборо бад-ӯ дод ва ин равиши дармониро дуруст
думбол намуд.
Қурси барои бемории пешоби чиркин:
Тухми ҳарбуза, тухми хиёр, кадуи пӯсткунда ба гунаи
баробар аз ҳар кадом бист дирам, гил арманӣ ва самғ арабӣ ва
кундар аз ҳар кадом даҳ дирам, тарёк се дирам, тухми карафс
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ду дирам, аз онҳо қурсҳои бо вазн ду дирам мисозед ва рӯзе як
қурс бо як вақия нӯшобаи хашхош ба ӯ медиҳед ва ин шёфро
дар нарина низ мегузоред.
Шёф сафедоб сурбїбарои пешоброҳ нарина:
Сафедоби сурбӣ ва анзрут, кундар ва самғ арабӣ ва афюн
ва дм алохуин (хуни сиёвушон) ба гунаи баробар гирд оварданд
ва ба гунаи шёф дирамеоваранд. Нахуст асалоб ба даруни канал
нарина (пешоброҳ) тазриқ менмоанд ва пас аз он ки пешоб
мекунд шёфро бо шир меолояанд ва ба даруни пешоброҳ
мефиристанд.
Пешоб чака-чака
Ишора
Агар бемор пешоб чика-чака ва бесӯзиш, ки аз нотавонӣ
дар нигоҳ доштани пешоб аст, дошта бошад ва дар хобу
бистари хеш пешоб биёхтёр аз ӯ берун резад, вале ба ҳамроҳи
он ташнагӣ ва лоғарии тан набошад, ба ӯ доруи боздорндаи
пешоб диҳед.
Доруи боздорндаи пешоб:
Булут панҷоҳ дирам, кундар се дирам, гашниз хушк, гили
арманӣ, самғ арабӣ аз ҳар кадом даҳ дирам пудар карда се дирам
онро бомдод ва шомгоҳ ба кор баред. Ва агар ба ҳамроҳ он
ташнаги сахт ва ба сутӯҳоваранда дошта бошад ва ҳарчи
меошомед ба тундӣ пешоб мекунад ва берун медиҳад, ба ӯ обҷав
ва тухми асафрза бидиҳед ва об ғӯра ва сумоқ ва монанд он аз
хӯрокиҳои бандоварнда аз кашк ва мусл (мост чакида) ҷузви
хӯрок бигузоред ва мости туруш бинушонед ва аз хаста шудан ва
наздикӣ кардани вайро боздоред, ва қурси зерро бад-ӯ диҳед.
Қурси табошир, ҷилавгири аз пешоб кардан зуд ба зуд:
табоширӣ даҳ дирам, тухми коҳу ва тухми хурфа аз ҳар кадом
понздаҳ дирам, гашнизи хушк панҷ дирам, гули сурх ба
андозаи он ва гулнор ду дирам, гили арманӣ панҷ дираму
кофур ним дирамро бо ҳамдигар биомезед ва қурсе бисозед, ба
ҳамроҳи оби анори туруш ба бемор бидиҳед. Сабзиҷиот сардро
бикӯбед рӯй камар ӯ бигузоред. Ва ӯро аз хӯрдани хӯрокиҳои
гарм ва шароб ва ҳамаи хӯрокиҳои пешобовар боздоред.
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Аз корҳое, ки иштибоҳи бархе нодонон ва нокоромадонро
бузургтар мекунед, додани доруҳои гармизо ба бемор аст, ки
эшонро осеб мерсоанд ва бемориро ба тундӣ ба сӯи таби диқ
(таб лозим) мекшанд.
Кирми шикам ва сўрохи нишастгоҳ:
Ишора
Касе, ки ба ин беморӣ ҳамеша дучор мишавад, беҳтар аст
аз хӯрдани хӯрокиҳои сангин ва пурчарб дeрӣ намояд ва ҳар
рӯз пеш аз хӯрок чанд луқмаи нон ва ҳардал ва мурри (обкома)
бихӯрад, ки аз падид омадани кирм ҷилавгирӣ менамояд,
ҳарчанд он чи ки сохта шуда роҳе ҷуз берун омадан кирм аз тан
надорад.
Доруе, ки кирмҳо (хонаводаи кирми каду)-ро меронад:
Турунҷи кобулии пӯстканда ҳафт дирам ношто ва бо
гуруснагӣ бихӯред. Доруе, ки кирмҳои бузургро аз шикам
меронад:
Турунҷ пӯсткунда ва қилдору (гулдору) ва тарбзу ҳабби
алнил ба гунаи яксон, турмус ва шоҳӣ ва қинбил ним ҷузв
бармедоранд, ки миқдори хӯрокии он шаш дирам аст. Пеш аз
хӯрдани он то се рӯз бомдодон шир мехуранд ва сипас онро дар
рӯз чаҳорум дар ду канали бинӣ мерезанд ва доруро низ бо
ширу сирка меомезед ва ҳангом гуруснагии сахт менӯшед.
Кирмҳои кӯчаке, ки дар нишастгоҳ ҳастанд, барои дармон
нахуст бояд нишастгоҳро бухоронанд ва баъд пахтае, ки
оғишта ба равған рикобӣ, ё равған ҳастаи зардолу, ё оби
пӯдина, ё андаке сабр ва заҳраи гов бошад, ба даруни сӯрохи
нишастгоҳ фурӯкунанд.
Босур ва носур ва фистул перомун сўрохи нишастгоҳ:
Ишора.
Агар аз бахш поини одамӣ (нишастгоҳ) хуни ғализи
бидуни дард ва бо ҷараёни мушаххас равон бошад, беҳтар аст
пеш аз он ки сустӣ бар одамӣ пайдо шавад ҷараён қатъ
нагардад, ки бисёре бемориҳоро беҳбуд медиҳад, вале агар суст
шуд ва ниёз ба банд овардани он пайдо гашт, пас бояд ба ӯ қурс
каҳрабо бо оби сумоқ дод ва сумоқия ва ҳасримия (оши ғӯра)
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ва монанд онро дар барнома хӯроки ӯ гузорд ва агар сустӣ бар
ӯ падидор гашт. Ба ӯ оби гӯшт, ки ба он ба ӯ шароб
афзудашуда, ба ҳамроҳ нӯшобаи бандоварнда дода шавад.
Ҷигарро бо понсмон, ки дар бахши ҷигар ёдоварӣ шудааст,
понсмон кунад. Агар басанда набуд доруи хубс (хамири
хобшудаи рим) ба ӯ дода шавад: «сунбул» хамири хобшудаи
рим (хубс): ҳалилаи сиёҳ, балила, омула аз ҳар кадом понздаҳ
дирам ва рими оҳанро як ҳафта дар сирка хобонда ва пас аз он
ҷушонда понздаҳ дирам онро бо сунбул, азхр, саъд, зангбил,
филфил, нонхоҳ ва кундар, ки аз ҳар кадом понздаҳ дирам
бардошта ҳамагиро бо асали хамир хоб мекунад, ки дар оби
омула ҳамон гуна, ки дар бахши молихулё ёд кардем, пухта
шудааст ва ба андозаи як гирду ҳар рӯз аз он ба кор мебранд,
ки хунрезии бавосиру хуни моҳонаро банд меовард ва рангро
некӯ месозд ва барои шикамравиши кӯҳна мондагор шуда,
судманд аст.
Агар дар касе барҷастагӣ (тӯдаи гӯште) ёфт шавад, ки аз
он чизе равон намешавад, бемор оби пиёзу кисаи зардоби говро
дар пашминаҳо бубандад ва ба худ баргирад. Артанисо дар
сӯрохи нишастгоҳи худ фурӯкунад ва онро ҳамаи шаб дар худ
нигоҳ дорад ҳаргоҳ шикам кор кунад, дармонро дубора анҷом
диҳад, то он ки сар боз кунад ва аз он хун равон гардад. Агар
дарду омос дар нишастгоҳ бисёр бошад бояд аз ӯ хун гирифта
шавад, сипас бо ин памод понсмон гардад.
Марҳами оромкунандаи дарди бавосири омосида:
Иклил ал-мулк ва бобунаро ба сурати хамирхоб обпаз
мекунанд ва ба гунае, ки лаҳ шавад муште аз он бар мегиранд
ва бо зардаи тухми мурғи обпазшуда, бо як дирам заъфрон ва
ду дирам афюн ва як мушт тухми катон кӯбида ва ба монанди
он шанблид ва ба монанди он хитмӣ ҳамагӣ бо минхтаҷ, ки дар
он муқл ба вазни се дирам об шуда, гард биоваранд ва бахше аз
онро рӯйи барге бигузоранд, сипас рӯй он як ки чарби мурғ, ё
урдак дар он обшуда бимоланд ва бар ҷойгоҳи ба ҳамон гуна,
ки виларм аст, бигузоранд. «даҳани хал».
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Лояи доруи оромкунандаи дард ва фурўкашдиҳандаи
омос: пиёзи сафедро мепзанд, сипас бо равғани гов нарм
мекунанд ва баъд виларм карда рӯйи нишастгоҳи омосида
мегузоранд. Дардро хуб ором мекунд. Агар бемор дорои
шикофу тарк аст ва дар ҳангом юбусат дард мекашад, ҳабби
муқлро пайваста бояд ба кор бурд.
Ҳабби муқл: ҳалилаи сиёҳ ва кобулӣ аз ҳар кадом даҳ
дирам, сағбин се дирам, шоҳи сафед ду дирам, муқли нарми
чарб понздаҳ дирам дар оби тарра боз мекунанд ва ба сурат
ҳабб дармеоваранд ва андозаи хӯроки онро аз як дирам то
чаҳор дирам рӯйи омос мерезанд. Ҷойгоҳ агар доғ бувад
марҳами сафедоб мемоланд вагарна марҳами муқл ва саном
(кӯҳон) ба кор мебранд.
Гузораи марҳам саном: муми зард, даҳани хал, чурби
урдак, мағз устухони соқ гов, чурбӣ, кӯҳони шутур ва муқлро
дар луоб тухми катон об карда ҳамагиро гард меоваранд, ки
бисёр корсоз мебошад.
Агар дар нишастгоҳи бемор барҷастагӣ (омос уруқӣ) ё
фурӯрафтагӣ пайдо шавад, ки аз он хунобаи бадбӯ равон гардад
бар рӯй он доруи гарми гузорашуда дар бахш думалҳоро ду рӯз
мегузоранд, агар ҳанӯз чизе аз он метаровад дубора он доруиро
мегузоранд, то хушк шавад.
Ин ҳолат дар сурате аст, ки агар гавд бошад чизе берун
натаровад. Вале агар барҷаста ва овезон бошад то онҷо, ки сар
боз кунад ва сиёҳ шавад дармон пайгирӣ мишавад. Сипас рӯй
он чандин бор равғани виларм мигузоранд то сиёҳии он зудуда
шавад ва агар таровиш дошт дубора доруи гарм бар он
мегузоранд вагарна бо марҳам сафедоб дармон мишавад.
Ҳамчунин бавосири барҷастаро бо доғ кардан ва корд
(ҷарроҳӣ) дармон мегардад. Ҷуз онки сухан дар ин бора аз
андозаи китоб берун аст.
Носур (захми омосї, носур, фистул дар нишастангоҳ):
Чун фурм нишастгоҳ б гунае аст, ин захм ба тундӣ дар он
падид меояд. Ба ду гунаи сӯрохкунанда ва содда мебошад. Дар
гунаи сӯрохкунанда, бод аз он берун меояд ва агар чизе аз он
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берун наёяд гунаи содда ва бесурох аст ва сухан дар дармони
комили он аз андозаи китоб мо берун аст, вале чи басо
андешамандон (ал-амонин) дар дармони ин беморӣ роҳи
иштибоҳ бираванд, ки зиёнашро бузургтар намояд, мо ба шумо
огоҳӣ медиҳем ба он чи, ки бояд аз он дурӣ кунед, пас мегуйем:
фистул (носур) гунаи сӯрохкунандаи он агар дур аз нишастгоҳ
бошад, албатта онро набояд сӯрох кард, чун агар шикофта
шавад заминаи берун омадани пасмонда (пайхол) контрол
нашуда аз онро фароҳам мекунд.
Фистул сурохкунанда, бишкофтан беҳбуд намеёбад ва он
ҳамроҳи бемор то поён умр ӯ мемоанд ва зиёни бузург барои ӯ
баҷо намигузорд ва бештар аз он ки таровише дошта бошад,
надорад вале он таровиш бисёр бадбӯ ва тунд ва
озордиҳандааст ва андозаи он ҳар рӯз бештар мешавад
Дар ин вақт бояд бо кор бурдани доруи тунд (ҳодд) ва
дармон дуруст пеш аз он ки бисёр густариш ёбад, думбол кард.
Вале, агар таровишҳои он андак бошад ва ҳар рӯз афзоиш
наёбад ва бадбӯ набошад аз он зиёне ҷуз таровишҳои он
намебошад ва он метавонад дармон шавад ва хушк гардад ва
ҳамчунин он бояд понсмон шавад то он ки барои муддате дароз
чизе аз он натаровад. Ҳаргоҳ таровиш он оғоз гардад дармон
дубора бояд анҷом пазирад. Ба ҳамин гуна дар ҳамаи умри
одамӣ, ӯ бояд бо он чунин рафтор кунад.
Гузораи дармон:
Доруи чашмеро, ки дар бахши захмҳои чашм гузора
шудабуд, мегиранд ва нарм мекубанд. Фистул (носур) ро фишор
медиҳанд то ончи дар он ҳаст, берун ояд, агар бишавад дар он
милае фурубурда шавад, ба он фатилае (ё пунбае) мепечанд ва
ба дору меолоянд.
Пас аз оғушта шудани бадравони носур фурӯ мекунанд. агар
дар он мила фуру наравад, доруро дар об мекунанд ва тиҳигоҳи
беморро рӯи пушти баландӣ мегузоранд то боло биёяд ва ба
гунае бошад ки рӯи пушт хобида ва доруро дар он мечаконанд.
Се рӯз бомдод ва шомгоҳ ин гуна дармон мешавад ва сипас дар
ташти (обзан) менишинад ва нишастгоҳро бо об мешуяд.
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Поён афтодагї ва берун задагї ва омоси нишастгоҳ ва
заҳдон:
Агар барҷасташудагӣ дар нишастгоҳ падид. ояд вале омосе
набошад ва чунон ки фушурда ва ба дарун фуру дода шавад,
доруи зерро ба кор баред.
Гузораи доруи поин афтодагї ва берун задагии заҳдон:
Сафедобӣ, сарбӣ ва гулнор ва мору ва зоки балур ва сурма
бо андозаи яксон бармегиред ва монанди пудар нарм мекунед,
сипас ба нишастгоҳ равғани хоми гули сурх мемолед ва з-он
дору рӯи он мепошед ва ба даруни он фуру мекунед ва
мебандед. Ин ба худ бар гирифтан пас аз тиҳисозии комили
рӯдаҳо бояд анҷом гирад; сипас мору ва гулнор ва қафти балут
ва барги осро бигиред ва дар лакнӣ бипазед то ранги об сурх
шавад, ва беморро даруни он бинишонед ва бо он нишастгоҳро
хуб бишуед ва хуб молиш диҳед.
Вале агар бо фишор додан барҷастагӣ ба дарун наравад ва
омосида шуда бошад, беморро чандин бор дар оби гарм
биншонед ва бо мум ва равғани бобуна ё равғани шавид онро
молиш диҳед, то он ки ба дарун фуру равад. Агар ба дарун фуру
рафт онро бо ончӣ гуфтем дармон намоед. Ҳамчунин заҳдонҳои
фуруафтода (берунзада) ро ин гуна дармон менамоед. Ҷуз он ки
онҳо ниёз ба бастани сахт ва хобидан бо баланд кардани тиҳигоҳ
ва гузоштани пушт зери он дорад. Афзун бар он бояд абзори
ҳиҷомат рӯи бахши зерини пистонҳо гузошта шавад ва аз раги
босалиӣи бемор хун бигиранд.
Банд овардани хунрезии бисёр моҳона:
Як ҳафта ба бемор қурси каҳрабо бидиҳед; агар муваффақ
нашудед, хамири рим (кафбора) ва хунгирӣ аз раги босалиӣ ва
гузоштани абзори ҳиҷома рӯи бахши зерини пистонҳо ва
хуронидани хӯрокиҳои бандоваранда ва гузоштани ин дору (дар
важан) ро бояд ба кор баред.
Шиёқи важан барои љулавгирї аз резиши хуни моҳона:
Кандар, гулнор, мору, сурма, ақоқиё, ва зоки булур бо
андозаи баробар бармегиранд ва месоянд, ва нарм мекунанд ва
даруни пашмина гузошта ба худ бармегиранд. Рӯи бахши зерини
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ноф ва болои важан ва пуштро памоде, ки дар бахши
шикамравиш (халфа) гузора шуд, мемоланд, ва дар оби таштӣ
менишонанд. Агар хуб нашуд, бо танқияи ёдшуда дар бахши
шикамравиш вайро танқия мекунанд ва дар обзанӣ вайро
менишонанд, ва агар пирӯзбахш набуд, бо танқияи ёдшуда дар
бахши шикамравиши хунӣ танқия менамоянд. Агар ончӣ аз ӯ
равон мешавад бадбӯ ва ганд бошад, вайро бо танқияи тундӣ
дигар, ки он низ бояд аз ҷулу (важон) анҷом пазирад, дармон
мекунанд.
Резиши хуни моҳона ва ё банд овардани он:
Агар хуни моҳона банд ояд, дар паи он бемориҳои сахт
барангехта мешаванд; пас бояд ба бемор қурси мур дод.
Қурси мур:
Мурӣ се мисқол, тармиси кубида панҷ мисқол ва барги
садоби хушкшудаи пудина, мушктар, имшайъ, фуҳ (равноси)
рангрезӣ , ангиза, сагбинаҷ ва говшир аз ҳар кадом ду мисқол
ҳамагиро ба ҳам омехта, ба гунае қурси ду мисқоли дармӣ
оваранд, яке з-он обе, ки дар он ибҳал пухташуда ба бемор
мехуронанд, ки доруи равонкунандаи бисёр нерӯманди хуни
моҳона аст, ва чунончӣ пайваста ба кор равад, рӯёнро низ
меандозад ва ҳиҷомати соқи по ва хунгирӣ аз раги софун ва
гузоштани абзори ҳиҷомат рӯи бахши зерини ноф ва перомуни
важан аз корҳои дигари дармонӣ мебошад. Ё оби садобро ба
андозаи даҳ (устор) мегиранд ва бар он як вақия равғани гарду ё
равғани карчак мерезанд ки барои резиши хуни моҳона бисёр
корсоз мебошад.
Тарк ва шикофҳои падид омада дар важан:
Ҳамон дармони тарки нишастгоҳ мебошад. Чарби ардак,
зуфои тар ва мағзи устухони соқи шутур ё говро ба худ
бармегиранд. Вале зуфои тар ва пӯст, пашмӣ тоза канда шуда аз
руи дунбаи гусфанд ва он чӣ даруни дунба астро бо об мепазанд,
сипас соф мекунанд.
Пас аз он ба андоза мепазанд то сифттар шавад. Пас з-он бо
муми обшуда бо равғани савсан ё равғани наргис, агар бемор
таби тунд надошта бошад, ба кор мебаранд, ва агар боло бошад
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бояд равғани гули сурх ба кор баранд ва марҳами сафедобро низ
бемор ба худ баргирад; дар сурате ки дамои тан хеле боло
бошад, тиккае аз сурбро дар оби ҳарфа ва ёоби коҳу ё оби тухми
усфарзо андохта, сипас бо он ба сахтӣ бохтро меҳарошанд ва
месоянд то бахше аз сурб дар об бимонад ва сифт шавад. Сипас
бар он равғани гули сурх бирезанд ва ба худ баргиранд ва ин
дору барои саратон чиркини заҳдон ва ҷуз он низ хуб мебошад.
Баромосидани заҳдон:
Агар ба ҳамроҳии омос таби боло бошад, бояд аз раги
босалиӣи бемор хун гирифта шавад ва ба хурдани обҷав басанда
кунад. Бахши зерини ноф ва камар ва тиҳигоҳ низ бо хамири
омоси гарм равғанмолӣ намояд, ва то онҷо ки битавонанд, онро
сард нигоҳ доранд, то таб ва сахтии он коста шавад, ва чунончӣ
аз омос чизе бимонад онро бо доруҳои нармкунанда ва ба кор
бурдан дар даруни важан дармон кунад, ва низ бо нишондани ӯ
дар обҳои доруӣ то беҳбудии омос дармонро пайгирӣ намояд.
Доруи ба худ баргирифтанї барои омоси сахти заҳдон:
Ин доруҳо омоси сахти заҳдонро нарм мекунад ва барои
дард судманд мебошад, ва онро ором ором фурукаш медиҳад, ки
марҳами диёхилин бо равғани савсан аст ки бояд ба худ
бигиранд.
Доруи дигаре барои омоси заҳдон:
Чарби ардак ва мағзи устухони соқи уштур ва муқли нарм ва
заъфарон ва зардаи тухми мурғ пухта ва таҳнишасти равғани
савсан ба андозаи яксон бар мегузинанд ва бо шароб ё равған
нарм мекунанд ва бемор онро ба худ бармегирад, ки он барои
ором кардани дард ва нарм кардани (бофтҳои) сахт дар заҳдон
бисёр корсоз аст.
Гузораи дармони дигар:
Нишастани бемор дар пухтаи шанбалид ва тухми катон ва
бобуна ва намом ва аклил-ул-малик ва барги калам ҳар кадом ба
танҳои ё ҳамагӣ бо ҳам хуб аст.
Захмҳо ва саратони заҳдон
Агар аз важан чирк ва хуноба равон бошад ва ин чирк аз ҷои
наздик таровиш кунад, вале гандидагӣ ва бӯи бад надошта
355
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бошад, хуб аст ки сабр, мур, хуни сиёвишон, анзарут ва
кандарро бигиранд ва даруни важан бигзоранд то сар боз кунад.
Агар аз ҷои дуртар меомад, бояд бо танқияи ёд шуда дар бахши
захми рӯдаҳо ва ё шиёф ки дар бахши пешоби хунӣ ва чиркин
гузора шуда, дармон кард. Агар ончӣ метаровад, бадбӯ ва
озордиҳанда бошад, пас бояд пас аз танқияи нахуст, ки
асалобаст, ба танқияи дуввум ки тандар аст, рӯй овард. Агар ин
таровиш бо сузон шудан ва дард ва омоси сахт ҳамроҳ бошад, ки
бо даст задан эҳсос шавад аз ҳар гуна тамос бо доруҳои тунд
бояд парҳез намояд ва бо резаҳои (тарошаи) сурб ва марҳами
исфидоӣ (сафедоб) танқия намояд. Аз раги босалиӣ хун низ
бигиранд ва аз ҳарчӣ падид оварандаи талхоб ва ҷошниҳо ва
донаҳои тунд (абозир) аст, парҳез намояд.
Гирифтагии даҳонаи заҳдон
Агар хуни моҳона муддате банд ояд, ва зан бо он ки мехоҳад
наздикӣ кунад, вале натавонад, ва ин ноҳинҷориро муддати
дароз дошта бошад, ки ба дунболи он дучори дард ва сангини
дар поини ноф ва перомуни важан шавад, ва эҳсос кунад чизе
бахши рӯи важан ба боло мекашад, ки гоҳе ин ҳолат ангезаи
беҳушӣ ва ба монади мурда шудани бемор мегардад, то онҷо ки
эҳсос шавад ки ӯ на нафас ва на набз дорад ва чӣ басо ки хафа
шавад ва бимирад гоҳе ҳам пас аз кушиши бисёр ба ҳуш ояд
беҳтар аст ин беморӣ дар ҳангоми барангехта шудани он дармон
шавад. Бояд пойҳои ӯро ба сахтӣ молиш бидиҳанд ва бибанданд
ва рӯи ноф абзори ҳиҷомати бузург бигзоранд, ва ба мо дастур
диҳанд, ки ангуштонро бо равғани халуӣ биёлояд ва ҳар дам ба
дам даҳонаи заҳдонро бо он бихорад, ва дар бинияш кандас
бидаманд, ва дар гӯши вай фарёд бизананд.
Дар ин беморӣ набояд бемор бӯи хуш бибуяд, ва агар бӯи
хуше бошад, чун ғолҷ, онро бояд дар важани ӯ гузоранд ва ё ба
нофи бемор бимоланд, ӯро водор ба буйидани бӯйҳои бад ва
гандибастар ва гугирд намоянд. Агар ба ҳуш омад дармони ӯро
пайгирӣ кунанд ки то дубора ин беморӣ боз нагардад.
Агар ин бемори дар паи банд омадани хуни моҳона пеш ояд,
бояд ба бемор доруҳои резишдиҳандаи хуни моҳона бидиҳанд, ва
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ӯро ҳиҷомат кунанд ва аз раги поҳои ӯ хун бигиранд. Агар дар паи
наздикӣ накардан рух диҳад, ки бештар ин чунин аст, бояд издивоҷ
кунад ва ё ҳамон гуна ки гуфтем момо дам ба дам важанро бо
хоридани таҳрик кунад ва ё доруҳои коҳишдиҳандаи нерӯи ҷинсӣ ва
қурси мур ба ӯ бидиҳанд.
Бемори орзуи бордорї ё бордории дуруғин:
Дар занони нигарон ва зери фишори сахти равонӣ ҳолате
рӯй медиҳад, ки ҳолати занони бордорро пайдо мекунанд,
шиками эшон бузург ва ранги чеҳраи онҳо тағйир менамояд ва
хуни моҳона банд меояд; вале дар шикам ҷунбише чун
ҷунбидани руён дида намешавад, балки бо фушурдани сахт
шиками он туда аз ҷои ба ҷои дигар меравад, ва пас аз кушиш ва
дарди сахти зоймон як тика гӯшт мезоянд, ки шакле надорад ва
гоҳе аз онҳо танҳо бодҳои фушурда ва намурӣ бисёр берун
меояд.
Сипас шикам кӯчак мешавад ва он нишонаҳо аз миён
меравад; беҳтар аст, агар замони ҷунбидани руён аз муддати
табии он бигзорад йарси мур ва обдонаҳо ва равғани карчак ба
эшон дода шавад, ва садоб ва пудина ва шиёфҳое, ки дар бахши
осон кардани зоимон гузора шуда аст, барои онҳо ба кор равад,
ва қурси бадбӯ (мантин) низ чандин бор дода шавад то ба зудӣ
аз он раҳоӣ ёбад.
Омос ва порагии фатақ (вақру гар); ниёмҳои шикам каме
барчастагӣ пайдо кунанд ва дар ҳоле ки вай ба пушт хобида, ба
гунае рӯи он фишор диҳанд то аз дида ниҳон шавад ва пас аз
ҳамвор шудан дубора боз гарданд; ин ҳолати падид омадаро
бемории фатақ (порагии) шикам мегуянд. Беҳтар аст ин бемор аз
ҷунбишҳои тунд пас аз хурдани хӯрок худдорӣ кунад. Ба вижа аз
хурдани боқало ва лубиё ва адс ва сабзиҳо ва ҳар гуна хӯроки
бодсоз парҳез намояд. Бояд ҳамеша ба дунболи нарм будани
шиками хеш бошад; бо ин пайгириҳо аз дард раҳои меёбад. Рӯи
ҷои он болаштагӣ бигзоранд ва бибандад, ба вижа дар ҳангоми
ҳаракат, агар ӯ фарбеҳ ва шикамбузург бошад, беҳтар аст пеш аз
ҳар гуна ҷунбиш шикамро аз поини ноф бо дастори паҳн
бибандад.
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Марҳами фатақ:
Ҷуз-ус-сарв ва ду ҷуз мур ва саъд ва марзангӯиш хушк ва мозу
ва ақоқиё ва кандар ва самғ аз ҳар кадом як ҷуз баргиранд, ва
самғҳоро дар шароб боз кунанд ва бо дигар доруҳо хамир намоянд,
ва ҳангоме ки бемор тоқбоз хобида онро рӯи фатақ бичасбонанд.
Чунончӣ ниёз бошад, дармонро чандбора анҷом диҳанд то аз
густариши он ҷулавгирӣ намоянд.
Қуру (фатақи хоя):
Пӯсти хояҳо ба сабаби бод ё об бузург мешавад ва ё бо поин
омадани рӯдаҳо ва ниёми шикам ба даруни кисаи хоя ангезаи
бузург шудани он мешавд. Агар ончӣ ба даруни он сарозер шуда
рӯда бошад, сангин ва дардовар хоҳад буд ин афтодагӣ бо
фушурдани он ба ҷои худ боз мегардад. Аз ин рӯ беҳтар аст
бемор равишеро ки пеш аз ин гуора кардаем, анҷом диҳад ва аз
он помад понсимон кунад ва бастани онро ҳамвора анҷом диҳад,
чун фатақ агар баста нашавад, густариш пайдо мекунад ва
бузург мегардад. Агар дар он об бошад, дурахшон ва кашида ва
сангин дида мешавад ва бо помад гузаро шуда дар бахши
истисқо дармон мешавад. Чӣ басо бояд шикофта шавад он чӣ
дарун дорад берун резад. Агар бемор беҳбуд ёбад, вале дубора
обгар гирд ояд, пас аз шикофтан ва сузондан ва бакор бурдани
доруҳои тунд бояд дармон шавад ва беҳбуд ёбад; дар он ҳаво ва
бод бошад, онро молиш медиҳанд ва равғани занбаҷро, ки дар
он ганбидастар ва фарфиюн шикофтаанд, рӯи он мемоланд ва
дар канали нарина чанд қатра з-он низ мечаконанд.
Нақрас ва дарди сиётик ва дарди тиҳигоҳ ва бандҳо:
Агар бо дастмолиш дар бандҳо дард ва омоси гарм намоён
шавад ва сурхӣ дар нигоҳ дида шавад, беҳтар аст, ки аз бемор
хун гирифта шаад; агар дард дар дасти рост бошад хунгирӣ аз
дасти чап ва агар дард дар дасти чап бошад аз дасти рост, ва агар
дард дар пои рост аз дасти чап ва ҳамчунин агар дард дар пои
чап бошад, аз дасти рост хун бигиранд ва ин хамираро рӯи ҷои
дарднок мегузоранд.
Марҳами нақрас:
Сандал, гули сурх, фуфул, шиёф, момисо, бавра, гули
арманӣ ва тарёки яксон баргиранд ва бо сирка ва гулоб
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бихисонанд, ва тухми исфарзаро бо сирка хайс кунанд ва рӯи
коғз бимоланд, ва ин коғзро бар ҷои дард бигзоранд ва агар чанг
шуд ба ҳамин гуна дубора анҷом диҳанд. Шикамро бо пухтаи
ҳалила ва савранҷон равон мекунанд.
Доруи савранљон:
Ҳалилаи зард понздаҳ дирам, тарбади сапеди хурдшуда ва
пасмоя аз ҳар кадом се дирам, сино ва шоҳтира аз ҳар кадом
чаҳор дирам ва савранҷони сапед ду дирам, тухми коснӣ, тухми
карнас, тухми розёна ва гули сурх аз ҳар кадом ду дирам бо се
ратл об мепазанд, то як ратл шавад, ва дар он панҷ дирам фалус
меомезанад ва соф мекунанд ва бо даҳ дирам шакар табарзад
мехуранд.
Ҳар ки аз хурдани пухтанҷ бадаш ояд, ин ҳабро ба кор
мебарад.
Гузораи ҳаби савранљон:
Сабр як дирам, сақмуниё як чаҳор дирам, гули сурхи
ордшуда як донак, савранҷони сапед ним мисқол ва ҳалила, гирд
меоваранд ва он андозаи як хӯрок мебошад.
Бояд ба бемор хӯрокиҳои сард ва туруши бандоваранда
бидиҳанд, ва ӯро аз шароб ва ширинӣ ва гӯштҳо бипарҳезонанд,
чунончӣ гармо ва илтиҳоби омос фуру нишаст, он ҷоро бо
марҳаме дармон мекунанд, ки мондаи омосҳои гармро аз миён
мебарад.
Гузарои марҳами аз миён барандаи мондаи омосҳои
гарм:
Муми обшуда дар равғани савсан ба ҳамроҳии лиоби
шанбалид ва тухми катон бигиранд ва бикубанд, то сифт шавад,
ва рӯи ҷои дард бимоланд.
Бемор ҳамвора бояд ҳангоми осудан ва ба вижа наздики
навбатҳои омадани омос ба вижа ҳангоми баҳор дар андешаи
хун додан ва равон кардани зардоби хеш ва канор гузоштани
шароби ангур ва ширинӣ ва гӯшт ва гароиш ба хурокиҳои туруш
ва бандоваранда ва ҷуз он ҳар чӣ, ки сардизо бошад, ва дурӣ аз
хастагии андомҳое ки ин гуна дардҳо ки ба он пайваста аст, ба
вижа агар дар интизори расидани навбати бемори бошад ва
ҳангомие ки шикам ва рагҳои пур ва анбошта дошта бошад, ва ё
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муддате дароз аз хун додан ва тиҳи кардан (рагҳо ва андомҳо) аз
хунгирӣ дур бошад, бояд аз ӯ хун бигиранд.
Агар ба ҳамроҳии дарди бандҳо дамои боло ва сурхӣ ранг
набошад, ва бемор дорои омезаи сард буда ва ҷои дард дар ҳангоми
дастмолиш сард ва ба ранги хокистар ва гароянда ба ранги сабз
бошад, ва ба монанди хун набошад, бояд ба дармони ӯ бо додани
ҳаби савранҷони бузург иқдом кард.
Ҳаби савранљони бузург:
Савранҷон ва бузидон ва моҳинзаҳра аз ҳар кадом панҷ
дирам ва иёраи файқиро даҳ дирам ва пияи ҳанзал панҷ дирам,
қантурюн панҷ дирам, фарбиюн ду дирам, тарбад даҳ дирам,
зангабил, шайтирақ, ҳардал, фулфул ва гандибсатар аз ҳар кадом
як дирамро ба сурати ҳаб дар меоваранд ва з-он ду ним то се
дарам мехуранд ин ҳабро мондагор номидаанд.
Хамиршуда барои нақраси сард:
Мияи равон (соила), гандибастар, фарбиюн, мур, сабр,
ақоқиё ба гунае яксон бар мегиранд ва бо шароби куҳна рӯи ҷои
дард мемоланд, ва пас аз фурукаш кардани дард ба рехтани оби
бисёр гарм рӯи он ва молидани равғани савсан рӯи меоваранд, ва
муқл, шир, шанбалид, тухми катон, ашқ ва говширро ба гунае
гирд меоваранд, ки муқл ва ашқро дар шароб боз карда, бо дигар
доруҳо хамир кунанд ва бо он понсимон намоянд ва ё доруро
рӯи он бирезанд. Чун бо ин дору он андом сахт мешавад ва
барои бандҳо судманд аст.
Касе ки гирифтори ин бемори аст, бояд аз бадгуворишӣ ва
пурхурӣ ва оби сард ва хӯрокиҳои сангин ва мастии па дар пай
бипарҳезад, ва дар ҳангоми тандурустӣ худро водор ба ҷунбиш
ва варзиш бикунад ва аз наздикӣ кардан, ба вижа ҳангоми
анбоштагӣ, парҳез намояд ва аз гармоба рафтан ва хаста шудан
пас аз хурдани хурок худдорӣ кунад, ва ба нӯшидани андаке
шароби куҳнаи ноб бо доруҳои тунд ва пайваста пешоб кардан
дар ҳангоми тандурустӣ дармонро пайгирӣ намояд.
Ирқ-ун-нисо:
Дарди сиётик, дарде аст ки аз тиҳигоҳ ба рон дар як росто
кашида мешавад ва чӣ басо ба соқ ва кафи по ба монади як хати
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рост биравад; дар ин ҳангом агар ба ҳамроҳи он омезаи гарм ва
пешоби рангин ва кулуфтшудагии рагҳо бошад, пас бояд аз раги
босалиӣи дасте, ки дар ростои он аст, ва сипас аз раги сиётик
хун бигиранд. Агар бемор омезаи сард дошта ва рангпарида ва
камхун бошад, вайро бо турб водор ба боло овардан намояд.
Тиҳигоҳ ва пои ӯро бо равғане ки фарбиюн ва гандибастар ва
мия дар он боз шуда, равғанмолӣ кунанд.
Агар дард дар тиҳигоҳ бигирад вайро бо марқ нагбатӣ ва
бура ва танқияи гармзо ки дар бахши сакта гуора шуд, танқия
намоянд. Шиёф баргирифта аз артийсо ва пияи ҳанзал дар ӯ ба
кор баранд.
Танқияро то он андоза анҷом диҳанд, ки ангезаи падид
омадани соидагӣ ва хориш шавад, сипас соидагӣ низ дармон
кунанд.
Агар беморӣ ба дарозо кашида шавад, пас ҳардалро бо
ҳамвазни он пайхоли кабутар бикуед бо пухтаи анҷир хамир
намоед ва тиҳигоҳро бо он понсимон кунед, ва бигзоред, то товал
(обила) кунад ва обе, ки дар товалҳо ҳаст равон шавад, ва онро бо
оби гарм кампурс намоед ва чанд рӯзе онро раҳо кунед. Агар
фурунишаст, вагарна дубора анҷом диҳанд, агар муддате дарозтар
ба дарозо кашида шуд, ва тарс аз даррафтагии сари устухони
тиҳигоҳ пеш ояд бояд ҳабули варак (таноби тиҳигоҳ)-ро ба гунае
доирагун бисузонед ва ҳангоми сузондан бар сари устухони рон
такя кунед, ва сухан дар ин бора аз андозаи китоби мо берун аст.
Ин гуруҳ бояд дар ҳангоми тандурустии хеш пайваста боло
оварданро дар барномаи рӯзона хеш дошта бошанд, ва равишҳои
нармҷуёнаро пайгирӣ намоянд ва аз хӯрокиҳои сангин ва
мастиҳои пай дар пай парҳез кунанд.
Ҳадба (дакма, баромадагї):
Агар баромадагӣ (дар ҷое аз тан) оғоз шавад, беҳтар аст ки ба
бемор ҳаби савранҷони бузург дода шавад, ва ӯро водор ба бакор
бурдани равғани кӯчак бо оби донаҳо намуд, ва ҷои онро бо
равғани занбаҷ ки дар он мия ва гандибастар ва фарбиюни бозшуда
равғанмолӣ кард, ва аз хӯрокиҳои сард ва сангин вайро боз дошт,
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ва рӯи ҷои он пухтаи пудина ва шайҳ ва марзангӯш рехт, ва сипас
молиш дод ва равғанҳои гарм рӯи он молид.
Агар ин дар кудакӣ бошад, бояд танҳо ба барномаи хӯрокӣ
ва равғанмолӣ кардан, ки гуфтем, басанда кард. Агар бо оғози
баромадагӣ таб ошкор шавад, аз ин равиш бояд бипарҳезед ва ба
бемор оби сабзиҳо бо мағзи фалус бидиҳед, ва аз раги босалиӣи
вай хун бигиред ва бар он понсимонҳои нерӯбахш бигзоред.
Даволї (ворис):
Агар дар соқ рагҳо ба ҳам печида ва бисёр кулуфат шуда
бошанд, ва ба ранги сабз ошкор гарданд, ба он даволї (ворис)
гуянд ва бештар дар касоне ёфт мешавад, ки поҳои эшон хаста
мешавад ва дар хурдани хӯрокиҳои талхобзо зиёдаравӣ
менамоянд. Дармонро бо хун гирифтан аз раги босалиӣ ва
равонкунандаҳои талхоб, ки дар бахши молихулиё ёд кардем,
оғоз кунед ва дармонро пайваста анҷом диҳед, ва аз хӯрокиҳои
бемори молихулиёзо парҳез намоед. Агар ин чунин барномро
муддате анҷом додед, пас з-он аз рагҳои кулуфттар ва
паҳнтаршуда хун бигиред, то тани эшон тиҳисозӣ шавад ва
барномаи беморро бо равонкунандаҳои талхобӣ дунбол намоед,
ва аз раги босалиӣи ӯ хун бигиред ва аз ҳарчӣ хӯроки талхобзо
аст, вайро бипарҳезонед ва пайваста соқи поро бо навор
бибандед.
Доъ-ил-фил (бемории филқ шудани по):
Агар ин беморӣ устувор шавад, дигар беҳбуд нахоҳад ёфт.
Вале агар дар оғози беморӣ дар ростои дармони дуруст ва
шоистаи он пайгирӣ шавад, беҳбуд меёбад, ва беморӣ меистад
ва афзоиш намеёбад. Агар дидед, пои бемор аз паҳно афзоиш
ёфт ва раги он тира шуд ва ворис ошкор гашт, беморро водор ба
боло овардан бинмоед ва аз роҳ рафтан ва бархостан ҷулугирӣ
кунед, ва дар саворӣ ӯ бояд поро овезон кунад, ва пас аз боло
овардан ба ӯ ҳаби савранқони бузург бидиҳед. Сипас дар паи
равон кардани шиками ӯ ва дубора водор ба боло овардан иқдом
кунед. Ин корро чандин бор анҷом диҳед ва ӯро аз хурдани
хӯрокиҳои сангин, ки талхобзо ҳастанд, боздоред ва поҳои ӯро
аз пошна ба боло бибандед.
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Оғози бастан аз пошна то ба зону бошад ва пеш аз бастани пой
ӯро бо сабр, мур, ақоқиё фушурдаи лиҳя, илтис, зоки балут ва
сиркаи тунд ва тез понсимон кунед. Аз раги босалиӣи дасти дигари
ӯ хун бигиред, бар по хезад, магар он ки пояш баста бошад ва
пайваста бо баста будани по роҳ равад ва пайваста боло овардани
ӯро дунбол кунед. Агар бемор тоза боло оварда бошад ва ё барои ӯ
он як одат ва ё осон шуда бошад, вайро бо тухми карнас ё тухми
калам ва сураҷ (савранҷон) ё шайҳ ё хокистри калам ва тармас ва
бураи арманӣ ва шилам ва пишкали буз ва орди шанбалид понсимон
кунед ва оби хокистари дарахти балутро бо андозаи муайан рӯӣ он
бимолед, ки бахши бисёре аз онро об мекунад ва ё хушк менамояд.
Захми бистар:
Агар ба дунболи як бемории тӯлонӣ бемор пайваста тоқбоз
бихобад, чӣ басо пӯсти пушт ба ранги сурх дарояд ва захмҳои
бадеро падид оварад. Беҳтар аст ҳангоме ки ин ҷойгоҳ аз тан
сурхранг мешавад, дар зери бемор говрас ё барги хилофӣ паҳн
кунанд, ва рӯзе чандин бор беморро ҷобаҷо кунанд, ва бар он
гулоб сард шуда бо ях бипошанд ва осоиши беморро бештар
кунанд, ва агар дамои тани ӯ боло рафт, помоди сурх гузаро
шуда дар бахши омоси гармро рӯи он бимоланд, ва агар товал
зуд сар боз кард, ҷои онро бо марҳами сафедоб (исфедоқ)
дармон кунанд.
Дарди андомҳои берунї:
Агар дарде дар даст ё по пайдо шавад, аз бемор бояд
бипурсед, ки оё дар паи зарба хурдан ё иллати дигар аст ва ё рӯи
он муддати дароз хобида аст ва ё ба сабаби пешомаде аз берун
будааст? Чунончӣ иллати берунӣ надошта бошад ба ҷои дарднок
бояд таваққуҳ кунед: оё нармтар ё сурх рангтар аз дигар ҷоҳои
тан аст ё на? Агар чунин бошад, бояд онро бо дармони омоси
гарм дармон кунед. Агар андоми дарднок гарм ва сурхранг
набуд ва танҳо чурукида ва хушкшуда буд, бар он оби гарм
бирезед ва чандин бор бо равған ва мум онро хуб равғанмолӣ
кунед, то дард фурукашӣ кунад.
Чунончӣ ҷои дард тар ва тоза ҳамроҳ бо сардӣ буда, молиш
додани онро низ дар дармони худ бияфзоед, сипас бар он оби
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гарме ки дар он марзангуз ва бобуна ва шайҳ пухта шуда
бирезед. Онро бо равғани бобунаи хайрии зардранг равғанмолӣ
кунед, нармҷуёна бо ӯ рафтор кунед. Ва варзиш кардан ва арақ
кардан дар гармобаро барои ӯ бештар намоед. Чунончӣ басанда
набуд, ба бемор равонкунандаҳое ки берункунандаи намуриҳост
бидиҳед. Агар андом дар дастмолиш сард ба назар ояд, онро
молиш диҳед, сипас бо равғани қист ва ҷевае ки бо либон ва
монанди он омехта шуда бошад онро равғанмолӣ кунед.
Агар басанда набуд равғанҳои молидании бахши бемории
фалаҷро барои ӯ ба кор бибаред, то беҳбуд ёбад.
Гуфтори нуҳум ба поён расид.
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ГУФТОРИ ДАҲУМ ТАБ ВА ПАЁМАДҲОИ ОН ВА
ШИНОХТИ ДУРУСТИ ОН БАРОИ ДАРМОНИ БЕҲТАР:
Дорандагони бархе аз табҳо ба вижа табҳои сахт ва бо дамои
боло ниёзманди пизишки корозмудаанд, то битавонад бо чирагӣ
ва доштани диде густурда бар вазъияти бемор дармони ӯро
дунбол кунад. Мо гузориши табҳоро дар ин бахш ба гунае
густурда овардаем, то андешмандон битавонанд з-он баҳра
бибаранд; ҳар чанд аҳли ин фан низ набошанд ва корозмудагӣ
дар муоинаи беморон низ надошта бошанд. Зеро додаҳои ба даст
омада ва гузораи гӯшаҳо ва чашмаҳое аз дониши пизишки дар
ин китоб ба вижа ин гуфтор эшонро аз ройзанӣ бо пизишкон
бениёз мекунад, чӣ ин китоб иштибоҳҳои иштибҳкунандагонро
равшан месозад ва короии корозмудагон ва норасоии гуфтаҳои
норасогуёнро нишон медиҳад. Албатта, дар инҷо ба ҳамон
гунаем, ки дар дигар гуфторҳо дар паи кутоҳкунӣ ва
кутоҳнависӣ будаем, дар инҷо низ аз овардани резакориҳо ва
кушодагуӣ худдорӣ мекунем ва ба касоне, ки дар андешаи
ҷустуҷӯ ва афзоиши мартабаи илмии худ дар ин ҳунар ҳастанд
ҳушдорҳое дода мешавад. Аз Худо кумак мегирем ва бар ӯ такя
мекунем.
Табе ки пизишкон таби рўзона гўянд:
Ин таб пайваста ва ё давраӣ нест ва танҳо як бор бештар
намеояд. Аз нишонаҳои ин таб надоштани ларз дар оғоз мебошад,
ва ҳамвора пас аз анҷоми кори бархилофи хуи ҳамешагии одамӣ
рух медиҳад, монанди хастагии бисёр, ё нахобидан, ё хашм, ё
андуҳ, ё нӯшидани шароби ноб ва неруманд, ё бисёр мондан дар
зери офтоб, ё дар ҳавои гарм ё сард ё оби бисёр сард; ё падид
омадани омоси гарм дар тан аз зарба ё афтодан ва ё пайдо
шудани дард дар бархе андомҳо ё аз хурдани хӯрокиҳои бо
арзиши хӯрокии боло ё сангин ва бандоваранда ё гармизо, ё ба
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сабаби бад гуворишӣ бар асари пурхурӣ (тахма) ва ё дучори
шикамравиш шудани пай дар пай пеш меояд, ва ё аз ба дарозо
кашидан ва мондан дар гармоба ё обитанӣ кардан бо оби
носозгор, чун оби чашмаҳои конӣ ва ё канор гузоштани обтанӣ
ки ба он хӯ пайдо шуда ва ё зиёдаравӣ дар ба кор бурдани
доруҳои гармозо ё зиёдаравӣ дар хурданӣ ва ё зуком ва
сармохурдагӣ сахт ва ё бо деркарди бисёр аз гоҳ хурдан.
Бидон, дар ингуна табҳо дигаргуние чандон нисбат ба
вазъияти табии пешоб аз назари ранг ва бастагӣ (обаки шудан)
ва бӯ пайдо намешавад, ва дамои тани бемор тағйири бисёр
надорад, ва бо даст задан хеле ошкор нахоҳад буд. Дар паи
фурунишастани таб, арақ сарозер ва намури ва таровиш пайдо
мешавад, сипас комилан ором мегирад. Дар ин таб хатар ва
бадии бисёр дида намешавад, магар он ки агар равиш дармони
муносебе барои бемор гузида нашавад, метавонад ба табҳои
сахти дигар табдил гардад.
Агар касе ба дунболи хастагӣ дучори ин таб шавад, беҳтар
аст пас аз фурукаш кардани таб ба гармоба равад ва дар бахши
миёнае, наздик ба дари бахши нахусти гармоба биншинад, ва
дари бахши нахустро ба рӯи худ боз нигоҳ дорад, ва ба таври
кулли ҷояш ба гунае бошад, ки арақ аз ӯ сарозер нашавад ва
барафрухтагӣ пайдо нанамояд ва хаста нагардад ва ниёз ба
афзоиш танаффус пайдо накунад. Балки ҷое бошад ки з-он
лаззат бибарад, ва битавонад ба муддати дароз дар обзани бо оби
виларм (ширгарм) ва лаззатбахш биншинад, ва бар ҳамаи тан ва
ба вижа бандҳо оби виларм бирезад, ва онҳоро ором ором
молиш диҳад ва нарм бисозад. Сипас танро хушк намояд, ва рӯи
он равғани бинафшаи виларм бимолад, ва ба вижа ба бандҳо, ва
з-он бештар ба муҳраҳои пушт ва гардан таваққуҳ намояд.
Андак пас аз анҷом додан дубора ба даруни оби виларм биравад
ва равғанҳо пок кунад ва бишуяд.
Андозаи кам ва бисёр рехтани об ва равғанмолӣ ба андозаи
бисёр ва андак будани хастагӣ мебошад.
Пас аз берун омадан аз гармоба сабзиҷот ва меваҳои сард ва
намур ва гӯшти ҷуҷа ва гусфанд ва моҳиро дар барномаи
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хӯрокии хеш бигзорад ва аз хӯрокиҳои гармозо бипарҳезад, ва
чунончӣ ба ошомидани шароб хӯ гирифта бошад, бояд камтар аз
андозаи ҳамеша ва бо омехтагии бештар онро бинӯшад. Ва агар
ба нӯшидани шароб хӯ надорад, бояд шарбати гулоби сохташуда
аз шакари табрзад ва гулоб бинӯшад. Бар андозаи хоб ва нармии
фарши бистар биафзояд, ва агар бо ин дармон ҳануз сустӣ ва
хастагӣ дар ӯ барҷо монда бошад, дубора обтанҷ ва дигар
корҳои дармониро, ҳамон гуна ки гуфтем, анҷом диҳад. Агар
хастагӣ намонда бошад, ӯ ба ҳолати ҳамншагии хеш боз
мегардад.
Агар таб дар паи шабзиндадорҷ ё андуҳи бисёр падид омада
бошад, пас аз фурукашӣ кардан таб бояд ба гармоба равад, ва дар
ҷое ки гуфтем бинишинад ва албатта арақ накунад, ва бояд оби
виларм бисёр бар худ ва ба вижа бар сар бирезад, ва барномаи
хӯроки хеш бар пояи ёд кардаамон бигзорад.
Агар ба нӯшидани шароб хӯ гирифтааст, онро ба андозае
миёна бинӯшад.
Касоне ки аз андӯҳ таб мекунанд, бояд ба бозӣ ва шухӣ
бипардозанд, ва дар паи гуфтани суханони танз ва хандаовар ва
корҳои шодиовар ва ҳушнудкунанда бошанд, ва равғани
бинафшаро бинӣ кашанд, дар ҷоҳои хушобу ҳаво ва бар рӯи
бистари нарм хоби дароз кунанд.
Дар таби рӯзона пас аз фурукашӣ кардани таб бемор бояд
дар обзаи оби доғ биншинад, ва з-он лаззат бибарад ва ё дар
хонааш ҷое, ки дар ҷараёни вазиши бод ё сармо набошад, ба
монанди бахши миёнаи гармоба биншинад ва бар худ оби гарм
бирезад. Андозаи корбурди оби гарм то онҷо бошад, ки пуштро
нарм ва каме сурхранг намояд, ва сипас якбора ба даруни оби
сард фуру равад ва ҳамон дам берун биояд, сипас гулоб бар сар
ва сина бипошад, синаро бо сандал ва гулоб ва кофур хушбӯ
кунад ва оби анори малас (байни туршу ширин) ва ҷуз он
ҳамчун афшурдаи ҷушондаи ривас ва себи туруш ва туранҷи
туруш бинӯшад ва сабзиҳои сард бо сирко ва равғани зайтуни
парвардашуда бо шакар ва равғани бодоми ширин ва мағзи хиёр
ва коҳу бихурад, ва нӯшобаҳое ки мастиовар нестанд, ва дорои
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маззаи турушандро бо оби ғура ва ё ривас ва ё себ ва андаке
шакар ва равғани бодоми ширин биошомад ва аз шароб
бипарҳезад, магар он ки нанӯшидани он барои ӯ сахтӣ ба бор
оварад; пас онгоҳ бояд шаробро бо оби анор биомезад ва бо ях
сард намояд ва бо оби сарди фаровон бинӯшад ва анори туруш
шуста шуда бо оби сард ва гулобро маззаи машруби худ кунад
ва барои фурукаш кардани чашми худ равишҳоеро баргузинад,
то ором гирад.
Агар таб пас аз бисёр нӯшидани шароб нерӯманд ва ноб падид
омада бошад. Бояд ба бемор бархе аз нӯшобаҳои гузора кардаи
моро ба гунае ноб, бе он ки бо об омехта гардадро андак андак
бидод, ва агар таб фуру нишаст, вайро гармоба бурд ва дар ҷои
миёна ҳамон гуна ки гуфтем, нишонад, ва бар сари ӯ оби виларми
бисёр рехт, ва тафшил ва адасе, ки фуру кашкунандаи зардоб ва
сардкунандаи он аст, ба ӯ бидод; ин гун хӯрокиҳо ки сардизо
мебошанд ва ҳар чӣ парвардашуда бо оби анор ва ривас ва ғура
бошанд, судмандтаранд. Бояд моҳии гарм бо оши сиркаро дар
барномаи хӯроки беморон қарор дод. Онҳоро водор кард то
бунафшаро бибуянд ва дар паи он низ бисёр бихобанд. Ҳаргоҳ аз
хоб бархезад, дубора вайро ба гармоба баранд ва корҳоеро, ки
гуфтем, анҷом диҳанд ва аз нӯшидани шароб боздоранд. Ӯро
афшурдаи ҷушондаи меваҳо бихуронанд ва агар сангинии сар
мондагор шуд ва чашмони ӯ сурх ва кашида гардид, пас бояд хун
аз ӯ гиранд ва вайро ҳиҷомат кунанд ва дигар корҳоеро, ки гуфтем,
барои ӯ анҷом диҳанд, вагарна оби меваҳоро ба унвони
равонкунандаҳо барои ӯ ба кор баранд.
Касе ки ба љиҳати истодан ва ё гузар кардан дар зери
офтоби доғ дучори таб шуда бошад.
Боядяк ҷуз гулоб ва ним ҷузъ равғани гули сурх ва як чаҳор
ҷузъ сиркаи норисро дар зарфе бирезанд ва ба ҳам зананд, то бод
кунад, ва бо ях сард кунанд ва андак андак рӯи малоҷ (сар)
бирезанд, ва дар он порчае хисонда, ки бо ях сардшуда, то
фурукаш кардани таб рӯи бемор гузоранд. Агар таб ором шуд,
вайро ба гармоба бибаранд ва дар ҷои миёна биншонанд ва бар
сари ва дигар андомҳои ӯ оби виларм бирезанд ва ба ӯ талқони
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хисондашуда, ки дар оби ҷушон чанд бор шуста шудааст ва бар
он шакари табрзад кубида ва момирон афзудаандро ба ҳамроҳии
обисард шуда бо ях бинӯшонанд, ва дар нӯшидани об зиёдаравӣ
кунанд то бемор сероб шавад. Пас аз поин омадани таб хӯроки
вай, ҳамон гуна ки гузора кардем, баргузинанд.
Касе ки дар асари бисёр мондан дар ҳаво ё оби сард таб
карда бошад, бояд тани вайро аз ҳамон оғози таб ё пас аз поин
омадани он молиши нарм диҳанд. Агар таб поин афтод, вайро ба
гармоба баранд ва дар бахши гарм нигоҳаш доранд то арақ
резад, ва пас аз арақ кардан равғанмолӣ гардад то дубора арақ
кунад, ва сипас бо оби доғ шустушу кунад ва хушк намояд ва
хуб худро бипушонанд ва берун ояд. Ӯ худро бояд хуб
бипушонад ва соате ба бистраи равад ва бихобад то дубора арақ
кунад, сипас аз хӯрокиҳое ки хушгуворанд, андаке бихурад ва
шароби ноб бинӯшад, агар мондагӣ аз таб ва гирифтагии тан
дошта бошад, дубора ба гармоба рафта ва дигар равишҳои
дармони анҷом диҳад.
Агар касе пас аз рафтан дар оби доғ таб кунад, ва обтаниҳои
маъмулӣ ва мутадовил ва ё намакӣ ва ё оҳанӣ ва ё ҷуз-он аз ҷумла
чизҳое аст, ки пӯсти танро меҳарошад ва чурук мекунад, равиши
дармони ингуна беморон ба монанди касе аст, ки таб аз сармо
карда бошад, ҷуз он ки дар бахши гарми гармоба наздики дар
менишинад ва дар бахши дуввум (миёни) ро ба равиши бод боз
мегузаранд, ва оби доғ бар рӯи ӯ мерезанд, ва ӯро дар оби доғ
фурӯ кунанд ва молиши пай дар пай диҳанд, то моҳичаҳояш нарм
шавад ва танаш бод кунад ва сурх шавад.
Сипас бояд берун биёяд ва худро хуб бипушонад ва ба
бистар равад. Пас аз он ба хурдани хӯрокиҳое, ки гузора кардем,
бипардозад.
Бояд бемор дар таби рӯзона аз хурдани хӯрокиҳои гарм
парҳез кунад; беҳтар аст пас аз поин омадани таб ба андозаи
басанда обҷав бинӯшад ва хӯрокаш пас аз фурукаш кардани таб
нӯшобаҳои туруши беалкал бошад, ва бо хурдани олу ва тамри
ҳиндӣ ва шакари табрзад шикамравиш пайдо кунад, ва бемор
метавонад сиканҷабингунае шакарӣ ва оби анори малас
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бинӯшад, ва меваҳои иштиҳоовар бихурад ва аз ҳар чӣ гармозо
бошад бипарҳезад ва бипояд. Чун ин гуна таб, ба вижа агар аз
нӯшидани шароб бошад, ба тундӣ ба табҳои уфунӣ табдил
мешавад.
Агар таби рӯзона аз анбоштагии шикамба бошад яъне аз
пурхурӣ ва ё аз хӯрокиҳои сангин падид меояд, боиста нест ки
муназири пок шудани танро аз таб шуд, чун ин гуна аз таби
рӯзона чӣ басо чандин рӯз пойдор бимонад ва ба монанди таби
матбақа (фарогир) шавад. Аз ин рӯ бояд ба равон кардани шикам
бо оби меваҳое, ки гузора кардаем, рӯй оваред ва ба ӯ
сиканҷабин бинӯшонед ва хуроки ӯро танҳо ба обҷав басанда
кунед. Агар таб андак сабук шуд, вайро ба гармоба бибаред, вале
чизе ба тани ӯ намолед ва танҳо ӯро дар оби виларм биншонед,
ва бар ӯ об бирезед ва вайро бо сабус (нахола) молиши хубе
бидиҳед, ва сипас бо он ӯро бишуед ва ба тундӣ берун оваред ва
дубора оби меваҳоро барои равон кардани шикам ба кор баред.
Нӯшидани сиканҷабин ва обҷавро дар барномаи хӯрокии ӯ
бигзоред. Агар таб сабуктар шуд, вайро ба гармоба бибаред ва
муддати обтании ӯро бияфзоед ва молишро нерӯмандтар
бидиҳед. Албатта молиш бояд ба андозаи коҳиш ёфтани таб
бошад. Вале аз оғози дармон бояд бо ҳамроҳии ӯ дар гармоба
бошед, бо посадорӣ ва пойидани бемор ва дар ҳангоми
мондагории ӯ дар гармоба ва андозаи гармое ки ба ӯ онҷо
мерасад таваҷҷуҳ кунед. Чунончӣ дар гармоба дучори ларз
шавад, бедаранг вайро берун оваред. Бидонед ки ин таб таби
уфунӣ аст ва на таби рӯзона. Аз ончӣ дурустии гумон ва
шинохти моро дарбораи таб устувортар мекунад, ин аст, ки дар
таби рӯзона бо дигар нишонаҳо ки ёд кардем, бемор дар гармоба
дучори ларз намешавад.
Пас дар ин гуна таб ки хуб онро шинохтед, нисбат ба бемор
ва дар ростои равон кардани шикам ва афзоиши пешоб ва
беҳбуди барномаи хӯрокии вай бояд хуб иқдом кунед. Ба
андозае коҳиши таб ба тадриҷ онро афзоиш диҳед, то комилан
таб фурукаш кунад. Бидонед ки дар ин сурат он ба таби уфунӣ
табдил нахоҳад шуд. Чунончӣ ин барномаро дунбол намекардед
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ва иштибоҳе рух медод он ба таби афунии гарм ва фарогир (ҳора
матбақа) табдил мегардид.
Агар касе аз хурдани хӯрокиҳои тунд дучори сангини
шавад. бояд ӯро боло овард; агар сангини дар бахши болои
шикам бошад, ӯро танқия кунанд то сабук гардад. Агар сабук
шуд, бояд обтанӣ намояд, ва муддати дароз бихобад. Ва
хӯрокиҳои нарм ва сабук бихурад ва чандин рӯз аз хаста шудан
дури кунад. Ва бархе доруҳое ки андак нармкунандаи шикаманд
ва дар нигоҳдошти тандурусти ёд шуда барои беҳбудии худ ба
кор барад. Касе ки аз падид омадани омос дар бархе аз андомҳо
таб кунад, беҳтар аст ки аз андом з-он сӯи андоми омоси хун
гирифта шавад ва он омосро ҳамон гуна, ки дар бархе омосҳои
гарм гуфтем, сард намоед, ва ба даруни гармоба наравад ва
шароб нанӯшад то омос ором гирад, ва фурукаш кунад, ва дар
равон карди шикам ва фурукаш кардани таб бо ончи пеш аз ин
гуфтем, ва додани хӯрокиҳои сард дармони ӯро пайгирӣ намоед.
Касе, ки аз дарди бархе андомҳо таб кунад, беҳтар аст ки
иллати дардро бибояд донист, ки ки оё аз омоси гарм ё боди
фишурда ё омехтагии бад ва ё кашидагии як моҳичаи бузург ё аз
бартарӣ ёфтани омезаи хушки дар он қисмат ё бадии омеза аз
гармии бисёр ё сардии бисёр ё будани мояи як беморӣ ва ҷуз он
мебошад? Пас аз шинохти фоктур нахустин барои аз миён
бардоштани иллати дард ба ҳамон гунае, ки дар бахши иллиати
дард ва дармони он гуфтаем, аз ӯ хун мегирем. Пас з-онки дарди
ӯ бо ангезае ки буд, ором шуд ва фурукаш кард, таб низ
фурукаш мекунад. Сипас бояд обтании сабук намояд ва
хӯрокиҳоеро, ки гузора кардем, бояд дар барномаи хӯрокии
бемор ғунҷонид.
Касе ки аз обтанӣ накардан таб кунад, беҳтар аст ҳангоме ки
таб фурукаш кард, ба гармоба равад ва оби виларми фаровон бар
худ бирезад, ва танро бо сабус ва тухми ҳарбуза ва андаке бура
молиш диҳад, ва берун биёяд ва бо хӯрокиҳои нарм ва гуворо
тағзия намояд, ва шароби сафеди бисёр обакӣ бинӯшад, ва
дубора аз фардо ва сипас барномаи ҳамешагии худро дунбол
кунад.
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Касе ки аз ба дарозо кашидани муддати гуруснагӣ ва
ташнагӣ таб кунад, беҳтар аст, ки дармони ӯ пайгирӣ шавад, то
таб дар ӯ пойдор нашавад. Агар андаке сусти ва куфтагӣ дар ӯ
дида шуд, талқони хисонда шуда бо оби ях ва шакари табрзад ба
ӯ дода шавад. Агар дармон то боло рафтани таб пайгирӣ нашуд,
бояд ба ӯ андаке оби сард бидиҳанд, ки таб фурукаш кунад ва
дар ҳангоми поин омадани таб каме дар оби виларм биншинад
ва оби сард ба андозае ки ӯро озор надиҳад бар худ бирезад, ва
сипас обҷав ва хӯрокиҳои намурзо бад у диҳанд ва аз хаста
шудан дурӣ нимояд, то хуб беҳбуд ёбад.
Касе ки аз сармохурдагӣ таб кунад, беҳтар аст аз ӯ хун
гирифта шавад; агар тозагӣ хун дода бошад, вайро ҳиҷомат
кунанд ва аз гӯшт ва шароби ширин дурӣ варзад, ва обҷав
бинӯшад, ва бо ончӣ дар бахши сармохурдагӣ гуфтем, шиками
вайро равонкунанда ва синаро нарм намоянд ва сурфаро бо ончӣ
ки дар бахши тсурфа гуфте ором кунанд. То сармохурдагӣ
беҳбуд ёбад ва сурфа фурукаш кунад, ва таб поин ояд, сипас ба
обтанӣ бипардозад то ором ором ба ҳолати табии худ боз гардад.
Дуруст нест, ки дар дармони ин таб кутоҳӣ намоянд, ки дар
бисёре аз маворид ба бемории барсом меанҷомад.
Дар тухма ва пурхурӣ (анбоштагии ишкамба аз
ногуворидани хӯрок) таб падид меояд, ки ҳамроҳи он оруғ
заданҳои пай дар пай ҳамроҳ бо бӯи дуди озордиҳанда аст . Дар
паи оруғ заданҳои бисёр турушӣ падиди намеояд. Агар касе дар
паи ин гуна бадгувориш таб намояд, ва сипас дучори
шикамравиш шавад, ниёзе ба дармон бештар аз андак андак оби
гарм хурдан ва обтанӣ кардан ва пас з-он хурдани хӯрокиҳои
дертабоҳ ва таҷзия шавандаи сард ҳамчун хӯроки парвардашуда
ва ғура ва сумоқ ва донаи анор ва ҷуз з-он аст.
Бояд нӯшобаҳои сардизо бинӯшад ва аз хаста шудан ва дар
баробари офтоб мондан ва шабзиндадорӣ ва наздикӣ кардан
дурӣ намояд. Агар шикамравиш пайдо накунад, беҳтар аст бо
доруҳое ки посухдиҳандаи чунин ҳолате, ки дар бахши
нигоҳдошти тандурусти ёд шуда, ин корро анҷом диҳад.
Чунончӣ таби ӯ фурукаш карда буд, ва ҳануз дар шикамба чизе
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монда ки ӯро озор диҳад, бояд омодаи берун кардани он бо
нӯшидани оби гарм бошад, чунончӣ сангинӣ дар поини шикам
бошад, шиёф ба худ бар гирад.
Агар поксозии шикам ба андозаи ниёз анҷом гирифт, ва
дигар оруғ бо бӯи дуд ва сангинӣ ва сузиш ва дилошубӣ надошт,
бояд обтанӣ кунад, сипас ба хӯрок хурдан ва идомаи дигар
равишҳои дармонии ёдшуда бипардозад.
Табе ки аз исҳоли хунӣ ё пайваста пайхол кардан пеш ояд,
бояд ба дармони он ҳамон гуна ки дар бахши вижаи худ гуфтем,
пардохт, ва агар таб фурукаш кард, беморро водор ба обтанӣ
кардан ва хурдани хӯрокиҳои гуфта шуда дар ин бахш намуд.
Гуруҳе аз мардум ҳангоме ки хӯрокиҳои бисёр нерӯбахш,
ҳамчун гӯштҳои сангин ва асида ва нӯшобаҳои сангин ва доғ
мехуранд, таб мекунанд.
Ин гуруҳ аз пайваста хурдани ин хӯрокиҳо бояд
бипарҳезанд, ва гӯшти гусфанд ва ҷуҷа бихуранд саганҷабин ва
шароби обакӣ ва мулоим бинӯшанд ва пеш аз хӯрок варзиш
намоянд ва пайваста равонкунандаҳо ва хун доданро дар
барномаи худ дошта бошанд, ва дар ончӣ ёдоварӣ кардем агар
кутоҳ намоян, дучори бемориҳои гарм мешаванд. Бархе дигар
агар хаста шаванд ва ё шабзиндадорӣ бикунанд ва дар ҳангоми
хӯрок аз хурдани хӯрокиҳои нарм ва гуворо ва ё хушк дурӣ
кунанд, таб менамоянд. Ин гуруҳ беҳтар аст аз ин ҳолатҳо дурӣ
кунанд ва гармии табро бо намур ва хис кардани тан ҷуброн
кунанд ки агар кутоҳӣ намоянд ба таби диқ (лозим-сил) дучор
мешаванд.
Таби диқ (лозим - сил):
Ҳаргоҳ таб се рӯз пойдор бимонад ва боло равад ва
фурукашӣ накунад, вале дамои он хеле боло наравад, ва
барафрухтагии ӯ бисёр набошад ва ба ҳамроҳи он нишонаҳое
набошад, ки дар табҳои сахт ҳамчун афзоиш ва бузург шудани
танаффус ва бетобии бисёр ва андӯҳ ва ранҷурӣ ва хушкӣ ва
сиёҳ шудани забон дида мешаванд, балки дар як ҳолат бимонад,
яъне дар он ҳеҷ гуна доруе исто ва ба навбат омад ва рафти таб
набошад, балки ором ва мулоим ва пайваста бошад, ва ҳолати он
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ба гунае бошад, ки бемор ҳар вақт хӯрок бихурад, пайваста дар
паи ҳар хӯрок хурдан дучори таб шавад. Ин нишонаҳои бидуни
ҳеҷ гуна гумон таби диқ мебошад.
Агар дар бемор нишонаҳои лоғарии чеҳра ва фурурафтагии
чашмҳо ва коҳиши гӯшт ва чуркидагии пӯстро дидед, бидонед,
ки таби диқ дар оғозаш нест балки дар тан пойдор ва коргар
афтода аст. Ин таб агар дар оғозаш бошад, беҳбуд меёбад ва агар
пойдор шавад, бо паҷмурда кардани бемор то андозае ҳамроҳ
мешавад, вале зиёне надорад. Аз ин рӯ бояд нишонаҳои
паҷмурдагиро шинохт, ки беҳуда бо умеди беҳбудӣ ба дармон
напардохт.
Мегуем: дар онон ки таби диқ ба паҷмурдаги бирасанд
геҷгоҳҳо фурурафтагӣ пайдо мекунанд ва чашмҳо гуд меафтад
ва бинӣ борик ва чеҳраи лоғар ва гӯшҳои кӯчак ва пӯстҳо нозук
мегардад ва пӯсти пешонӣ кашида ҳамчун пӯсти хушк шуда бар
устухон намоён мешавад.
Рухсора ва тан тиҳӣ аз гӯшт мешаванд. Гардан борик ва
барҷастагии гулӯ берунзадатар мегардад. Дар баррасии
устухонҳои сина бо нигоҳ ва даст задан андоза ва марзи ҳар
кадомро метавонӣ ба осонӣ ба даст овард. Тани бемор ба ҷуз
пӯст ва устухон чизе дигар нахоҳад дошт. Овои оҳиста ва суст ва
нерӯи фуруафтода ва набзи борик ва ором вале сахт дорад,
зардии пайҳо ба ҷиҳати аз миён рафтан ва нобудии гӯшт
(моҳича) намоён ҳастанд, ва ҳамчунин рагҳо чунинанд, ва
девораи рагҳо рӯи ҳам афтода ба ҳам часпида ва тиҳӣ аз хун
мешаванд, хуни бисёре дар онҳо ёфт намешавад, ва шодобию
тозагӣ аз тани беморон рахт бармебандад, ва пӯсти эшон
чурукида ва хушк ҳамчун пӯсти куҳансолон мегардад, шикамҳо
лоғар ва ба пушт мечаспад; ба монанди он аст, ки чизе дар
дарун надорад, парда ва ниёми шикам ҳамчун пӯст нозук шуда
меларзад ва чурукин мешавад. Ва чӣ басо устухони мач ва кафи
даст намоён мегардад. Агар тан ба ин лоғарӣ ва фарсудагӣ
бирасад, беҳбудӣ нахоҳад буд. Вале агар мондае аз гӯшт ва хун
ва об ва шодобӣ ва нерӯ дар ӯ бошад, ва ин нишонаҳо ба гунаи
нерӯманд ва пойдор намоён нашуда бошанд, дуруст ва шоиста
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мавриди расидагӣ ва дармон воқеъ гардад. Бемор беҳбудӣ ёбад
ва ба ҳолати гузаштаи худ боз гардад.
Агар касе фарсудагӣ ва ранҷурии бисёр надошта бошад ва
таби ӯ ба дарозо кашида нашавад, нишонаҳои беҳбудии ӯ ба
осонӣ ва тундӣ ба даст хоҳад омад. Аз ин рӯ эшонро бояд бо
обҷав нигоҳ доред ва ба эшон пас аз поин рафтани оби ҷав ба
шикамба моҳии кабобӣ ва сурхшуда бихуронед ва сабзаҳои
сард намуризо монанди ҳарфа малугиё, коҳу, каду ва хиёри
чанбар ва хиёр бидиҳед, ва ҳар рӯз пеш аз хӯрок ба гармоба
бибаред ва дар ҷое қарор диҳед, ки гармо эшонро озор надиҳад
ва каме дар оби виларм биншонед, сипас равғани бунафша ба
онҳо бимолед ва эшонро ба ҷоҳои срд ва намнок ва хушобу ҳаво
дар фазои гул ва гиёҳони хушбӯ бибаред, ва бар бистари нарм
анбошта аз пашм бихобонед, порчае дар гулоб ва яхе ки сандал
ва кофур дар он боз кардаанд, бихисонед ва атрогин кунед, пас
аз тиҳӣ шудани шикамба ва поин рафтани хӯрок ва пеш аз
хӯроки баъдӣ бар синаи онҳо бигзоред. Ҳаргоҳ виларм шуд,
онро иваз намоед, то он ки бемор эҳсос кунад, ки сармо ба
жарфтарин бахши тани ӯ расида аст.
Чунончӣ сардӣ ӯро балраза оварад ва ё пас з-он ӯро
гирифтори гармо намояд, онро каме виларм кунед. Дар ин
ҳангом ҳаргоҳ сабуктар шуд, бар нармии бистари бемор
биафзоед.
Аз ӯ бихоҳед ки хоби худро бештар кунад. Аз бехобӣ ва
андешидан ва ҷунбидани бисёр ва наздикӣ кардан ва будан дар
ҷоҳои гарм ва обу ҳавои хушк дурӣ кунад, ва агар андаке дамо
боло равад ва сахтӣ дар таб дида шавад, ба эшон қурси кофур
дар бомдоди ҳар рӯз бидиҳед, ва дар ҳангоми баромадани
хуршед ба онҳо обҷав ва шарбати гулоб дар шароб бинӯшонед.
Ҳангоми хоби шабона луъоб тухми исфарза ба ӯ бихуронед ва
бар рӯи синаи эшон компреси сармо бо понсимонҳои сардизо ва
хушбӯкунандаҳо ва сабзиҳои сард бигзоред ва хӯрокро ба вижа
тобистон ба чандин бор дар рӯз бахш кунед, то битавонад андак
андак з-он баҳра бибарад, на он ки якбора ҳамаро бихурад, ва
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кам кам оби сард бинӯшад ва ҳеҷ гоҳ гурусна ва ташна намонад.
Аз ҳар чи гарм ва хушккунанда аст дурӣ намояд.
Касе, ки дучори таби диқи миёна шуда бошад, ва
чурукидагии пӯст ва коҳиши вазн на ба андозае, ки ёд кардем,
дар ӯ намоён шавад, ҳамчунин равиши дармони барои ӯ
баргузинед. Беҳтар аст, вазъяти беморро хуб баррасӣ ва дунбол
кунед ва бар пояи он дармони ӯро пайгирӣ намоед.
Ин беморон бояд рӯзе ду то се бор обтанӣ кунанд. Шоиста
аст, дар ҷое аз гармоба мондагор шаванд, ки дамои хеле боло
эшонро озор надиҳад, ва тани эшонро ба таровиш (арақ)
вонадорад ва дучори ларзиш нагардад. Хости мо бурдани онҳо
ба гармоба ва нишондан дар бозан ва рехтани об рӯи эшон аст,
бе он ки дучори ларзиш шаванд.
Арақ кардан ва дамидани ҳавои гарм ба дарун барои эшон
бисёр зиёнбор аст. Ин гуруҳ пас аз ду соат аз нӯшидани обҷав ва
равғанмолӣ кардани тан бояд ба гармобаа бурда шаванд, бе он
ки хаста гарданд; ва дар обзан биншинад ва оби виларм ба
андозае, ки тани онҳо андаке парвариш ёбад ва каме сурх шавад,
рӯи онҳо бирезанд ва сипас якбор ва якбора ба даруни оби сарде
ки озор надиҳад, фурӯ раванд ва танро бо равғани бунафша ва
ҳаммонанди он равғанмолӣ кунанд. Дар гармоба худро
бипушонад ва сипас берун биёяд ва пас з-он ба гунае, ки ёд
кардем, ва ба андозае ки гузора намудем, ба хурдан бипардозанд
ва дар хонаҳое, ки дорои осоиш ва бӯи хуш ва рушноии андак ва
пур аз сабзӣ ва гиёҳ ва об ва дорои истиҳар аст, ва кафи он бо
барги (дарахти) ток ва гули сурх ва шоҳисфарам ва бунафша ва
ҷуз он фарш шуда бихобанд, ва агар зимистон бошад, беҳтар аст
дар хонаҳои эшон оташ ва дуд набошад ва дамидани ҳавои сард
беҳтарин доруи эшон аст, ки аз сард кардани дил бо дору ва
понсимонҳое, ки гуфтем, онҳоро бениёз мекунад.
Бемор худро бояд бо пушоки гарм ва сабук ва ба вижа
сарро бипушонад, то дучори сармохурдагӣ нашавад, ва ором
ангӯштонро молиш диҳад ва равғани каду парварда дар
нилуфарро ба бинӣ бибарад, ва хобро ба дарозо кашад, ва агар
дар рӯзе ки ҳастанд он рӯз баланд бошад, ва барои бори саввум
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пеш аз шомгоҳ дар обзан биншинад. Агар з-он суде набурд, пас
аз обтанӣ дар он об фурӯ равад ва хобро ба дарозо кашад. Агар
чуркидагӣ ва хушкӣ дар тани эшон дида шавад, бояд шири буз
рӯи онҳо бидушанд ва дар обзан шир бирезанд ва дар он
биншинад ва тани хешро бо он бимолад, ва пас аз берун омдан
аз онҷо равғани бунафша ё каду ё нилуфар бар тан бимоланд, ва
бояд агар дамо боло бошад, шароби сафеди обакӣ, ки бо оби
сард ба андозае омехта бошад, то маззаи он ниҳон бимонад,
нӯшобаи гулоби шакарӣ бо оби сард бинӯшад.
Бояд аз равон шудани шикам ҷулавгирӣ кунад, ва агар нарм
шуд, ба хурдани бандоварандаҳо рӯ оварад.
Касоне, ки дорои дамои таби бисёр боло ҳастанд, махиз
(шири бечарбӣ) бар гирифта аз гови ҷавон, ки ба хубӣ кара ва
саршири он гирифта ва дорои маззаи туруш аст, барои эшон
судманд аст, ва онро ба ҷои обҷав ҳамвора бинӯшанд. Агар
шикамравиш дошта бошанд, онро ба ҳамроҳи нони хушк ба кор
баранд. Эшон ниёз ба ин дармон ва ё ба сард кардан барои фурӯ
нишондани (гармо) бисёр доранд.
Касе, ки дар пешоби у як лоя руғане дида шавад, ё
тикаҳои гӯшт ба монанди ришта ва чизҳое ҳамчун сабус
бошад, барои ишон компресси хело сардкунанда ниёз аст.
Агар касе чурукидагии пӯст ва фарсудагии тан бисёр
дошта вале таби боло надошта бошад, чунонки шир бихурад
ва онро ҷузви барномаи хӯроки хеш гузорад, суд хоҳад бурд.
Зағортарин ширҳо, нахуст шири зани зоймон карда ва
пас аз он шири улоғ, сипас шири буз мебошад.
Ва дар ду вижагии шир, ки панир шудан ва таҷзия
гаштан аст бояд диққат кунанд, ва аз он дурӣ намоянд.
Ин гуна ширҳо дар шикамба панир намешаванд, магар
банудрат, ва чунонки андаке шакар бо он омехта шавад,
дигар панир намегардад. Вале дар бораи таҷзия шудани он
беҳтар аст дамои тани рӯзонаи беморро бо даст задан ба вай
ва бо дидани танаффус ва набз ва зиёдии пешоб ва андозаи
ташнагии у баррасӣ кард. Агар ёфтед ки он, нисбат ба пеш
аз нӯшидани бисёр афзоиш ёфта, дигар ба ӯ шир надиҳед,
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ва ба ҷои он махиз (шири бечарбу) турш ва обҷав ва қурси
табошир ва ҷузи онро бихуронед. Чунончи ябуст дошта
бошад бо оби олу ва таранҷабин то поин омадани нишонаҳо,
шиками уро равон кунед, ва сипас ду бора ба у шир
бидиҳед, ки дармони беморони таби диқ танҳо шир аст.
Гурӯҳе аз онҳо, ки устухони мач ва кафи даст ва чаноғи
пои ишон ошкор шуда, ва набзи ишон фуру афтода, ва
шикам ба пушт часпида, ва устухонҳои онҳо берун зада,
беҳтар аст худро ба дармон барои беҳбудӣ аз он машғул
надоранд. Инон бо хӯрокиҳои зудҷазб ва хушбукунандаҳо
низ бемор мешаванд. Оби гӯшти чӯҷа, ки ба тикаҳои кӯчак
бахш шуда бо андаке намак ва ҳамчунин гӯшти сурхи гардани
гусфанд ё пушти мозак, ки андаке оби себи малас ё оби
(бихи) малас ва каме шароб ба он афзуда ва дар он нони
хушки хуб соидашуда қарор дода, ба ӯ менӯшонанд ё
мегузоранд лес бизанад то андак – андак мазмаза намояд, ва
пӯшоке омехта ба буи сандал ва мушк ба ишон
мепушонанд. Ва чун ба сардард гирифтор шаванд,
дар
перомуни онҳо гулҳои хушбу ва зебо ва хушбукунандаҳо
мегузоранд ва гулоб руи ишон мепошанд ва хӯрокиҳои
хушбу ва хушмазза ва иштиҳоовар чун наконики карданокро
мебуянд, сипас чӯҷахои сурх кардаро дар баробари ишон
мешикофанд, то онро бибуянд, ва сипас чӯҷаро биҷаванд ва
танҳо оби онро бимаканд. Ва мондаро дур бияндозанд, ва агар
хеле нотавон шуда бошад, гуруҳе аз ишон, ки андаке
нерумандтаранд барои ишон чӯҷаро бо об ва намак бояд
бипазанд ва сипас синаи чуҷаро бо гӯшткуб бикубанд ва
бифишуранд, ва бо гашниз ва андаке дорчин хушмазаттар
кунанд, ва бар он шароб ва нони ва нони хушк биафзоянд ва
андак – андак ба у бихуронанд.
Яке аз фарзонагони пизишкӣ маро огоҳ кард, ки марде ва
чандин кудакро дида аст, ки аз таби диқ ба ин ҷон расида
буданд ваа бадин тартиб беҳбуд ёфтанд. Вале ман чунин
мавридеро надида будам, ва гумон намебарам , ки ҳамчунин
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мавриде битавон бошад, ба вижа агар сини кудакиро низ
гузаронида бошад.
Қурси кофур:
Сардкунандаи дил ва ҷигар буда, барои таби диқ сузандаи
хуб аст. Гули сурхи ордшуда даҳ дирам, табошири сафеди
поккунанда панҷ дирам, тухми коҳу нӯҳ дирам, тухми хурфа
шаш дирам, тухми коснӣ ду дирам, тухми хиёри чанбар панҷ
дирам, тухми кадуи ҳалвои чаҳор дирам, афшураи ширинбаён се
дирам ва таранҷабин даҳ дирам ва кофур ним мисқол бо луоби
асфарзаро бояд биомезанд. Ва қурсе ба андозаи ду дирам аз он
бисозанд, сипас ба бемор бидиҳанд.
Казораи пудрави барои беморони таби диқ
ва
гирифтори шикамравї:
Гули сурхшуда панҷ дирам, табошир панҷ дирам, гули
арманӣ ду дирам, самғаи арабӣ ду дирам, афшураи сумоқ ва
афшураи зарашк ва тухми туршаки пӯстканда аз ҳар кадом
се дирам ва гулнор якуним ва микли макки якуним дирам ва
кашнизро дар сирко хисонида ва сипас ҷушонда ду дирами
онро гирд меоваранд ва ба бемор дар бомдод ва шомгоҳ
медиҳанд. Ҳамчунин афшураи ҷушонда ба оби анор ё оби
ривоси соддаро ҳам метавон ба бемор дод.
Таби як рўз дар миён, ки пизишкон онро таби ғуб гуянд:
Оғози ин таб бо ларза ва дарди нешзананда бо сардии кам
ҳамроҳ аст. Ва ин ба монанди сузани сузантан ҳангоми кархтӣ
мебошад, вале муддати ларза ба дарозо кашида намешавад. Ва
ба зуди дамои тан боло меравад ва агар ба тани бемор даст
бизанед, эҳсоси сузиши гарме ба даст меоваред.
Ва ба ҳамроҳи он сардард ва ташнагии сахт дар ӯ
падид меояд ва чи басо дар дамои бисёр боло нишонаҳои
ҳазёнгуӣ ва ба ҳамрехтагии сухан ва андеша низ пеш меояд,
ба вижа агар ӯ омезиши тунд (ҳод) дошта бошад, ва ҳамчунин
дилошубӣ ва ранҷури ва дилбохагӣ ва боло рафтани андозаи
зардоб дар тан низ намоён мегардад. Гоҳе шикамравиш аз
зардоб низ дар ӯ меояд. Ва набз дар ҳолати барафрухтагии тунд
ва бузург ва пай дар пай, вале дар як росто ва яксон
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мезанад. Пешоби бемор оташинранг ва бастагии он обакӣ аст ва
дорои бӯи бад мебошад.
Ин таб бештар дар касоне, ки дорои омезиши гарм ва
хушк ҳастанд ва касоне, ки пайваста хаста мешаванд, ва
шабзиндорон ва рӯзадорон ва афроде, ки хӯрокиҳои гармзо
мехуранд, ва гуруҳе,ки шароби нерумандкунанда менӯшанд,
намудор мешавад. Ин таб замоне беш аз дувоздаҳ соат дар
бемор намемонд ва дар бештари маврид соатҳои навбати он
кам мешавад ва ба чаҳор то ҳашт ва гоҳе то нӯҳ соат мерасад, ва
бо арақ кардан поён меёбад. Агар таб аз тан дур гардад, тан з-он
пок мешавад. Агар ҳама ё бештарини и нишонаҳо гиребони
касеро гирифта, бояд бидонад, ки он таби ғуб (навба) мебошад,
ки чунончи ба думболи ин нишонаҳо гуруҳе бисёр дучори ин
таб шуданд. Бар боварии худ бефазой, ки ҳамон таби ғуб
(навба) мебошад, Ҳарчанд агар ба байни ин таб як рӯз дар
миён ба навбат меояд, ҳар чанд дорандаи ин таб неруманд
буда ябусат дошта, вале табларза надошта бошад.
Доруи дигар барои таби ғуб:
Як чаҳор дирам суқмуниёи тозаи интоки хубро дар гулоб
ва об боз кунанд ва ба ӯ бидиҳанд, ки даромони хубе аст.
Агар чунин дармонеро барояш анҷом додед, пас аз он дигар
навбат таб намеояд, ва ё агар навбате дар кор бошад, бисёр
суст хоҳад буд, сипас дигар корҳои дармониро бар пояе,
ки гуфта шуд, дунбол кунед.
Агар бемор нозпарварда бошад ва беҳуда изҳори ранҷурӣ
кунад, ва ҳаво гарм бошад, дар ҳар шомгоҳ барояш даҳ
дирам тамри ҳиндии пок шуда ва бист олуи хушк ва пур
гӯшт бо ду ратл об, бипазед ба гунае, ки онҳо ҳама лаҳ
шаванд ва хуб омехта шаванд, сипас даҳ дирам шакари
табарзад бар он омехта бияфзоед, ва ҳангоми хоб ба ӯ
бихуронед. Ҳангоме, ки рӯз омад, ва хуршед бархост ба ӯ обҷави
фаровон бинӯшонед. Ва ӯро водор намоед, ки дар ҷои хушобу
ҳаво бимонад то хурдашудаҳо гуворида шаванд. Сабзаҳои
сардизо ва нӯшобаҳои беалкул, ки дорои маззаи турш ва
ширинанд (малас) ба ӯ бихуронед. Ва аз хӯроки асфедбо
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(шурбо) ӯро бипарҳезонед, ва ӯро водор кунед, ки мағзи хиёр
ва хиёри чанбар бихурад ва оби ҳарбузаи ҳиндӣ дар фосилаи
навбатҳои таб бинӯшад
ва ба ишон шарбати гулоб ва
сиканҷабини шакарӣ, ки бо омехтагии тани ӯ муносиб аст,
бинӯшонед.
Бояд ба андозаи дамои таб таваҷҷуҳи худро пеш аз андоза
ба сард кардан ва
фурӯ нишонидани он бигузоред. Агар
пасмондаҳо ба таври табиӣ рӯзе ду то се бор берун раванд,
дигар ба ӯ оби олу надиҳед, вале дигар корҳои дармониро
барои ӯ анҷом бидиҳед. Ба ҷои оби олу ҳар шаб оби анори
малас бо луоби
тухми асфарзаи беҳ ба ӯ
бинӯшонед.
Шабонгоҳ ва ҳангоме, ки даруни шикам аз хӯроки тиҳӣ шуда,
рӯи ҷигар порчаи хисонида дар гулоб ва сандал бигзоред. То
онҷо, ки метавонед, гоҳи хӯроки ӯро дур аз оғози навбати таби
ӯ қарор бидиҳед. Ва ин амалро се соат ва ё ду соат пеш аз замони
барномаи хӯрок хурдани ӯ қарор бидиҳед.
Пас аз фурӯкаш кардани таб, вайро аз ҳар чизи гармозо боз
доред, ва шабҳо ӯро дар ҷойи хунук бигузоред.
Агар нишонаҳои барафрухтагӣ ва боло рафтани дамои
танро дидед, оби ҳарбузаи ҳиндӣ ё каду ё хиёр ё луоби
тухми асфарза бо оби анор ва нӯшобаи гулобро бештар ба ӯ
бинӯшонед, ва обҷавро барояш фароҳам созед. Агар рӯз
баланд буд, ва хӯроки рӯзона кам буд, то шаб набояд бар он
чизе бияфзояд. Ва қурси кофур дар пагоҳ бар рӯз ду соат ва
даст кам як соат пеш аз нӯшидани обҷав ё сиканҷабини
соддаи шакарӣ ба ӯ диҳед.
Агар таб аз бемор дур шуд, ва дигар дар навбати худ боз
наёмад, пас з-он парҳези хӯрокиро дар се рӯз дунбола кунед
ва ба ва гӯшти чуҷа ва гӯсфанд бихуронед.
Ӯро аз обтанӣ ва офтоб ва шароби ангур ва наздикӣ кардан
ва хаста шудан ва бехобӣ ва хӯрокиҳои гармозо боздоред. Сипас
ӯро ба равиши зиндагии ҳамешагиаш баргардонед.
Таб бо дамои боло, ки онро таби сузонанда (муҳриқа)
гуянд. Чун ҳамвора пайваста аст ва дар миёни он навбати
поин омадан дида намешавад.
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Ин таб аз гунаи таби ғаб аст, ҷуз он,ки нерумандтар ва бо
дамои болотар мебошад. Ва бо паёпай будан он сахтар
мегардад ва аз тан дур намешавад. Нишонаҳои ларзидан ва
арақ кардан ҷуз дар ҳангоми фурукаш кардани таб намоён
намешавад. Вале дигар нишонаҳои таби ғаб ба гунае сахттар
ва нерумандтар дар ин таб ошкор мешавад, ба ҳамроҳи он
забон сиёҳ ва зард ва забар мегардад, ҳарчанд
ба
нерумандии он набошад. Ҳамон корҳои дармоние, ки дар таби
ғаб гуфтем, дар ин ҷо онро бояд анҷом дод, ҷуз инки дармон
бояд нерумандтар ва побарҷотар анҷом пазирад. Чун ин таб
сахттар ва бо дамои болотар мебошад. Пас ҳар шаб бояд ба
бемор оби олу ва тамри ҳинди ба гунае, ки гуфтем, бидиҳанд,
ки шиками у рӯзе аз ду бор кор накунад ва пайваста дар
пагоҳи ҳар рӯз қурси кофур ва пас аз бархостани хуршед то
поини руз пайваста обҷав ба ӯ бинӯшонанд ва андаке оби
каду ё оби хиёр ё оби ҳарбузаи ҳиндӣ ва монанди инҳо ба ӯ
бихуронед. Нони ҳалвои реза - реза шуда бо шакар низ ба ӯ
бидиҳед. Ва чунончи дар хӯроки вай костае бошад, дубора
оби ҷавро ҳамон гуна ба ӯ бинӯшонед. Ва дар оби
ошомидании ӯ андаке тухми асфарза бизанед ва ба ӯ луоби
онро бо нӯшобаи гулоб ва оби анор бихуронед.
Дармони забури забон:
Барои дармони забури руи забон порчае дар гулоб
хисонида, забонро бо он молиш диҳед, ва беморро водор ба
лес задании луоби тухми асфарза ва шакар намоед ва ба олуи
тоза ва андаке гӯштӣ ба ӯ бидиҳед, ки дар даҳон нигоҳ дорад.
Гоҳе порчае, ки дар гулоб хисонда, руи ҷигар ва дили ӯ бигзоред.
Агар дар даруни бемор омосе набошад ва гилае аз носолим
будани шикамба ва ҷигар надошта бошад, дар ҳангоми боло
рафтани таб ба ӯ оби сардшуда бинӯшонед, то сабзранг шавад
ва биларзад. Бо ин кор барангехтагии таб дар ӯ бедаранг фуру
менишонад. Сипас арақ мекунад ва ба беҳбудӣ наздак
мешавад.
Ҳаргоҳ шикамравии сахте пайдо кард, сипас ба ӯ оби
талқони ҷав бо қурси табошир, ки ба он мушк задашуда аст,
382
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бидиҳед. Нӯшобаи гулоб ва сиканҷабинро аз вай боздоред ва
ба ҷои он афшураи ҷушонидаи анор ва себ ва биҳии турши сода
бидиҳед. Ва дигар гуфтаҳои моро дар ҷилавгири аз
равонкунандаҳо ба кор баред. Агар аз бехобӣ ва сардард озор
мебинед, ба ҳамон гунае, ки дар бахши он гуфтем, онро
дармон кунед. Ончи, ки мо гуфтем, дар бораи дармони танҳо як
беморӣ аст, ва агар чанд беморӣ бо ҳам ҳамроҳ шаванд, беҳтар
аст дармони ҳар кадомро аз ҳамон бахши вижаи он беморӣ
гузиниш намоянд.
Гоҳи хӯрок хурдан дар ин таб ва ҳамаи табҳо пайваста
ва пойдор ва фарогир ҳангоме аст, ки бемор камтарин ҳолати
сабук шуданро дар худ эҳсос намояд. Агар сабук шудан дар
он набошад, ҳангоми хурдани ҳамешагӣ дар тандурустиашро
баргузинад. Агар ҳангоме, ки хӯроки хурдаи ҳамеша у сабук
аст, дигар акнун ин хӯрок барои у сабук набошад. Сипас гоҳи
хурдани уро дар сардтарин ва хушояндтарин соати рӯз
баргузинанд, то у хӯрок бихурад, вале дар миёнаи навбатҳои
таб беҳтараст; ва он ҳарчи дуртар аз замони оғоз навбати
таб бошад ва ё пас аз пойин омадани таб, ки дар ин ҳолат
барномаи хӯроки беморро ҳамон гуна гузиниш кунед, ки дар
бахши пойидани бемориҳои сахт (ҳод) хоҳем гуфт.
Таби мутбиқа (фарогир) аз афзоиши дамои хун ва бар
ангехташудани он падид меояд ва ба он таби хунӣ низ гуянд.
Ин таб низ бе нишонаҳои табларза ва ларзидан ошкор
мешавад. Балки оғози он бо дамои боло мебошад ба ҳамроҳи
он сурхии ру ва чашм ва гӯш ва бинӣ ва ранҷурӣ ва бетобӣ
ва барафрухтагии бисёр, нафасҳои бузург ва пай дар пай
намоён мешавад. Пеш аз оғзи ин таб дар бемор нишонаҳои
сангинӣ ва кашидагӣ ва сустии тан, ки ба монанди куфтагӣ
ва мондагӣ ва хоболудагӣ дар андеша ва рафтор ва сангинии
сар ба вижа пешонӣ ва резиш бисёри арақ ва анбоштагии
ҳамаи рагҳо ба вижа рагҳои гардан ва хориши бинӣ ва хориши
ҷойи осори ҳиҷомат дида мешавад.
Ин таб бештар дар навҷавонӣ, ки тани шодоб ва дар
касоне, ки дар хурдани гӯшт ва шароб ва ширинӣ пурхурӣ
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мекунанд, падид меояд. Гоҳи он бештар дар зимистон ва
баҳори аст. Ҳангоме, ки ба тани ишон даст зада мешавад,
пӯсти тани ишон ба монанди касе аст, ки тоза аз гармоба
берун омада ва ё оби доғи бисёр бар ӯ рехта бошанд, ки гарм
бо набзи бузург ва пай дар пай ва пешоб сурхи пураанг аст.
Агар ба ҳамаи ин нишонаҳо ё бештари онҳо дар таб бархурд
гардид, ба раг задании бемор бипардозед ва аз ӯ хуни бисёр
бигиред, ки сабаб мешавад доғи таб фурукаш кунад.
Агар дармони беморӣ дунбол
нашавад, ба гунае сахт
мегардад, ки забони бемор сиёҳ мешавад. Ва нишонаҳои таби
муҳриқа (сӯзонанда) ошкор мегардад. Пас бояд дармонро ба
ҳамон гуна, ки ёд кардем, пайгирӣ намоед. Ҷуз инки беҳтар
аст дар ин таб доруҳое, ки бештар аз сахтии хун ҷилавгирӣ
мекунад, чун афшураи ҷӯшондаи туранҷи турш ва рийвоси
ғурра, сирко ва анор ба кор биравад ва дармон низ дар
ростои беҳбуди нармxуёнаи бемор пайгирӣ шавад. Бештар ба
коҳиш додани хӯроки ӯ таваҷҷуҳ гардад. Беҳтар аст, дар оғози
таб гардад. Беҳтараст дар оғози беморӣ ба дармон ва бо
хунгирӣ ва додани оби хунук ва қурси кофур руй оваранд.
Агар ниёз дошт бо оби олу ва тамри ҳиндӣ ва шакар ё оби
анори кӯбидашуда ва гӯшти анор бо ҳамроҳи шакар шиками ӯро
равон кунанд ва чунон чи аз таб раҳо шуд, вайро аз хӯрдани
гӯшт, шароб, ва ширинӣ то ба даст овардани тандурустӣ ва
беҳбудии фарогир боз доранд.
Ин таб низ пайваста бе он ки навбаҳоҷе бошад, меояд. Аз
таби ғуб (навбаҳоӣ) сахттар намегардад ва ҳамчунин оташин
будан ва бар афрӯхтагӣ ва сахтӣ, дар таб муҳриқ аст. Вале агар
дар оғози падид омадан, дармон нагардад, ба таби муҳриқ
табдил мешавад. Ва он сегуна мебошад:
Гунае ки аз оғози пайдоиш пайваста ба сӯи сахттар шудан
меравад, то беморро аз пой дароварад ё ин ки замони бӯҳрони он
фаро расад.
Гунае ки ба як ҳолат пойдор мемонад.
Гунае ки кам-кам коҳиш меёбад.
Дар миёни ин се гуна бештарин ниёз ба берун рондани хун
дар гунаи фазояндаи он дида мешавад. Сипас гунае аст, ки дар
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он беморпойдор мемонад ва пас аз он гунае аст, ки беморӣ дар
он коҳишёбанда аст.
Ва ин гуна низ ниёз ба хунгирӣ дорад. Вале хунгирӣ аз
бемор дар ҳарду гуна, нахуст бояд бештар бошад, ба вижа дар
гунаи фазояндаи он.
Таби навбаҳоӣ, ки рeзона бошад ба он таби балғамӣ гӯянд.
Ин таб бо ларза ва сардии бисёр дар пуст ва ангӯштон оғоз
шуда,то ҳангоме, ки сармо дар тан мондагор аст, ба дарозо
мекашад ва гармои он сахт мешавад ва ба монанди таби ғуб
(навбаҳоӣ) гармо ва барафрeхтагии он ба тундӣ боло намеравад,
балки доғи тан ба сахтӣ ва дар муддати дароз тӯл ва афзоиш
меёбад. Чӣ басо доғ шавад, сипас сард гардадва пас з-ондубора
доғ шавад ва ин кор чандин бор анҷом гирад ва доғе пас аз
муддати яксон ҳама танро фаро гирад. Ҳангоме ки доғе дар тан
чира шуд ва яксон ҳамаи танро фаро гирифта, дигар хеле
нерӯманди бисёр (доғ) намебошад. Бо даст задан ба тани бемор
он доғи оташин ва озордиҳандае, ки дар таби ғуб (навбаҳоӣ) ва
муҳриқа (сӯзонанда) дида мешуд, дар ин таб дида намешавад.
Ба ҳамроҳии он ташнагӣ ва ноҷӯр шудан ва афзоиши нафаскашӣ
намебошад. Агар ба ҳамроҳи он боло овардан ва шикамравиш
бошад, бештари омехтагӣ, сапедии балғами ноб ва бо он андаке
зардоб аст ва чеҳра барафрӯхта аст, вале тан суст мебошад ва
ишттиҳо ва набз дар ин таб коҳиш меёбад. Албатта ин коҳиш аз
назари бузургӣ ва суръат ва паё-пай будан, бисёр камтар аз таби
ғуб хоҳад буд, то ҷое метавон гуфт, ки хеле кӯчак, кунд ва хеле
нисбат ба он мутафовит аст. Бо ин ҳама гунаҳои бисёр дорад.
Бештар фарогири кӯдакон, занон, ахташудагон
ва
дорандагони тани сард ва намур ва касоне, ки бисёр мехуранд
ва камтар берун медиҳанд, камтар варзиш мекунанд ва ба
вижа дар ҳангоми сард ва намур будани обу ҳаво ва дар
сарзаминҳои сард ва намур мебошад. Ба ҳамроҳи он пешоб
сафеди обакӣ ё сурхи тира аст. Ва шафоф намебошад.
Бештари оғози таб бо ҳолати нахуст аст ва пас аз он ба
ҳолати дуввум табдил мешавад ва омадани навбати таб
бештар пас аз поёни рӯз, ҳангоми шом мебошад. Ва
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таровиши арақ ба вижа дар рӯзҳои нахуст вуҷуд надорад, агар
дошта бошад, бисёр андак ва дорои часпандагӣ аст.Дар
оғози давраи оромиш (набудани таб) резиши арақ ба ҳеҷ
ваҷҳ дида намешавад ва тан барафрухта нест ва аз таб чизе
намемонад то навбати дувуми таб биёяд ва таб ҳар рӯз
ба тановуб меояд. Ва муддати будани таб аз муддати бетабқ
ва набуди он бештар аст. Гоҳе ҳам пойдор мемонад, ки ба
бемории сахттар табдил мешавад.
Агар дар табе ба ҳамаи ин нишонаҳо ва ё бештари онҳо
бархурд гардид, пас он таби балғамӣ мебошад. Агар дидед
гурӯҳи бештаре гирифтори ин таб шуданд, боваратон бо
балғам будани таб бештар хоҳад шуд. Дар оғози навбатҳои
ин таб ва бемор сиканҷабини асалӣ бо оби виларм
бинӯшонед. Ва водор ба боло овардан кунед. Бар ӯ сахт
нагиред, балки бар нӯшидани ӯ биафзоед, то битавонед
ҳарчи осонтар боло оваред ва вазъи ончи киҳаст, басанда
мебошад, тағйире дарон лозим нест. Набояд беморро бо
покиза кардан хаста кунед ва ҳар шаб ба ӯ доруи (турбад)
бидиҳед.
Доруи турбад:
Турбади покшуда ва сойида ҳамчун сурма даҳ дирам, ва
мустакӣ ва занҷабил аз ҳар кадом як дирам ва шакари
табарзад ба монанди ҳар яке аз онҳо бармедоранд ва шабе як
мисқоли онро бакор мебаранд, магар он ки шикам беш аз ду
бор дар шабонарӯзӣ кор кунад. Дар бомдод ҷаланҷини шакарин
панҷ дирам ва дар пайи он сиканҷабини асалӣ ба андозаи як
уқия, ки ба бемор менӯшонед, вале ҳарчи метавонедзамони
ғазохуриро аз вақти навбаи таб дур намоед. Ба ҷоион ба
бемор хӯроки сирка ва зайтуни хисондашуда, шакар ва
андаке наъноъи парварда ва ҳар ончи ба монанди он аз
сабзиҳост ҷуз хиёр ва хиёри чанбар ва монанди онҳо
бидиҳед, вале метавонед хӯроке, кибо сирко,мурӣ (обкома),
реша, барги чағандар ва ҳардал сохташудааст, ба ӯ бидиҳед.
Ӯро бо сиканҷабин ва оби виларм водор ба даҳоншӯӣ кунед.
Ва як ҳафта ин барномаро барои ӯ ба кор баред, чунончи аз
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муддат ва нишонаҳои он коста шуд, миёни навбаҳои он
даранги бештаре пайдо гашт, ин барномаро пайгирӣ кунед.
Ва агар дидед афзоиш ёфт ва истод, ин сариштаро пайваста
ба бемор бихуронед.
Доруи сириштанқ барои таби балғамї:
Турбади покшуда
як
мисқол, тухми
ҳанзал
як
донак,ғориқун ним дирам,аёраи фиқро ба монанди он ва
афшураи афсантин як чаҳор дирам, ва мустакӣ як донак бо
сиканҷабини асалӣ гирд оваред ва ба бемор диҳед.
Боз ба барномаи гузаштаи худбозгардед, агар бемор
сустшуда бувад,ба ӯ ҷӯҷаи сурхкарда ё бирёншуда бидиҳед,
вайро аз хурдани хуришҳо ва таридҳо боздоред. Агар осебе
дар шикамба ва ё дилошубии сахте ба ӯ даст дод, бо
дармонҳое, ки барои ҳар як гуфтаем, дармон намояд ва
ҳамчунин агар бемор гирифтори омезаи бад (суул мизоҷ)
шавад, бо ончи пеш аз ин гуфтем, дармон пайгирӣ намоед
ва агар таб аз ҳафтае чаҳор гузашт ба бемор қурси гули
сурхи бузург бидиҳед.
Қурси гули сурх:
Гули сурхи осёбшуда даҳ дирам,афшураи ғофит шаш
дирам,афшураи афсантин се дирам, мустакӣ якуним дирам,
сумбулаи асорун, ӯди хоми насӯхта, шукуфаи азҳар ва анисун аз
ҳар кадом як дирам бармегиранд. Ва қурсе ба вазни се дирам
месозанд ва яке аз онро бо як уқия аз ин пухтанӣ ба бемор
медиҳанд.
Гузораи доруи пухтанї барои фурунишондани таби
балғамї:
Пӯсти реша, тухми карафс, розиёна аз ҳар кадом даҳ
дирам,нонхоҳ, анисун, кушват, бозурд ва шикоъаз ҳар кадом
панҷ дирам бо ду ратли об мепазед, то ним ратл гардад.
Сипас соф мекунеду як уқияи онро бо як уқия сиканҷабин
меомезед ва бемор бо қурсҳо онро менӯшад.
Ҳар ду шаб дар миён доруи турбад ба ӯ диҳед. Агар ҳанӯз
таби ӯ болост сириштаи дигареро дар назар бигиред ва ба
бемор бидиҳед. Ба ӯ низ гӯшти обпаз ва бирёншуда бихуронед,
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ки нерӯи ӯ фуру наяфтад ва аз хурдани курҳа, чарбиҳо ва
шириниҳо ӯро боздоред. Ва чунончи таб коҳиши чашмгирӣ
дошт, онро водор ба гармоба рафтан ва арақ кардан ҳар рӯз
пеш аз хӯрок намоед. Бипарҳезед аз инки бемор дар чунин табе
оби ях ва ончи ба сарди гароиш дорад бинӯшад, ки табро ба
дарозо хоҳад кашид.
Таби рубъ (табе, ки чаҳор рўз як бор меояд):
Ин таб бо сармо ва ларза бисёр падид меояд, ба гунае, ки
дандонҳо ба ҳам мехуранд ва бандҳо ва устухонҳо дард
мегиранд ба шакле, ки чизе бар онҳо сангинӣ мекунад ва
онҳо суст ва нотавон менамоянд. Ҳамон гуна, ки аз номаш
бармеояд, ларза ки дар ин таб мешавад дар дигар табҳо ин
гуна намеояд.
Набз дар оғози ин таб бисёр суст ва кунд аст, агар набзи ӯро
дар тандурустӣ ба ёд дошта бошед, ин дуро бо ҳам бисанҷед,
дигар ниёзе ба нишонаи дигаре барои шинохти ин набз нест.
Набзе ки дар оғози таби рубъ (чаҳор рӯз як бор) ба сабаби кӯчак
ва кунд будан ва мутафовут шудан бо замони тандурустӣ
бештар дар рагҳо намоён мешавад.
Замони табларзаи он аз таби балғамӣ камтар ва аз таби ғуб
(навбаҳоӣ) бештар мебошад ва агар доғ ва барафрӯхта гардад,
дамои он бисёр бештар аз таби балғамӣ аст, вале ба дамои таби
ғуб намерасад ва он барафрӯхтагӣ, ташнагӣ, кӯфтагӣ, бетобӣ ва
сардардӣ, ки дар таби ғуб аст, ба ҳамроҳ надорад. Ҳазён ва
ёвагӯӣ паёмади бештари табҳоеаст, ки ба дарозо кашида
мешаванд ва доруҳо ва навбаҳои омадани онҳо дар пойиз ё
охири тобистон аст ва дар касоне, ки омезаи хушкӣ доранд дида
мешавад ва ба ҳамроҳи он ранги пешоб ва ба сапедаи обакӣ ва
сабз мегарояд ва ба со сурхи пурранги анорӣ ё сиёҳ шавад, пас
чунин табъи таб рубъ аст, ки бештар падид меояд ва бояд бо ин
нишонаҳо бар боурут биафзоӣ, ки ин табъи рубъ мебошад.
Агар дар он пешобро сурхи пурранг ва танро пургӯшт ва
сурхранг ва рагҳоро пур ва анбошташудагӣ, аз раги бо салиқи
эшон хун бигир ва ба корҳои дармонии дигар барои ӯ бипардоз.
Агар чунин нишонаҳоро надидӣ ба бархе доруҳои равонкунанда
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омехтагӣ (талхоб) сиёҳ, ки дар бахши молихулиё ёд шудааст,
рӯй биовар. Таҳиясозии танро як рӯз пеш аз рондани пешоб
бигзор. Дар ҳамон рӯзе, ки равонкунанда ба кор мебарӣ ва дар
ҳангоми оғози табларза бештар сиканҷабин ва оби виларм ба ӯ
бинӯшон ва вайро водор ба боло овардан кун ва агар боло
овардан бар ӯ сахт шавад, чағнадар, ҳардал, намак ва монанди
инҳоро ба ӯ бихӯрон ва бояд бемор шароб ва оби бисёр бинӯшад
ва пас з-он сиканҷабин, ки дар он турб хисондаанд, мазза-мазза
намояд ва дар дигар рӯзҳо низ боло оварад. Барномаи дармониро
бояд густариш диҳӣ ва ба ӯ гӯшти чӯҷа ва бузғола ва барра ба
андозаи миёнадиҳӣ ва беш з-он сабзаҳои парвардашуда дар мурӣ
(обкома) ва зайтун ба ӯ бихӯронӣ.
Ӯ бояд бар худ оби гарм бирезад ва ҳаррӯз пеш аз хӯрок оби
гарм бинӯшад ва ба гармоба равад ва дар онҷо арақ накунад ва
аз хаста шудан ва шаб зиндадорӣ кардан бикоҳад ва бар хоб ва
осоиши худ биафзояд ва бисёр шароби обакӣ бинӯшад.
Тиҳисозии пайвастаи таниӯро як рӯз пеш аз ба кор бурдани
равонкунандаҳои пешобӣ бо боло овардан дар ҳамонрӯз, ҷуз ӯ
барномаи ӯ биғунҷон, вале дар дигар рӯзҳо кори худро дар
хӯрокдиҳӣ ва намур нигоҳ доштани тани бемор қарордеҳ.
Коҳиши тан ва нишонаҳои он ва муддати навбаҳо ва ё пас ва
пеш шудани вақтҳои танро баррасӣ кун, агар дар он коҳиши
бисёр надидӣ, пас дар тиҳисозии нерӯмандонаи ӯ хуб бикӯш, ки
бо ин равиш муддате тан ба дарозо намекашад ва агар тан аз
чиҳилрӯз гузашт ба ҳамроҳи дигар равишҳои дармонӣ ҳар рӯз ба
андозаи якдигар ва доруи филфил ё ба андозаи як фундуқ доруи
ҳилтити содда ба бемор бидеҳ.
Доруи ҳултити содда:
Ангеза, мурр, барги судоби хушк ва филфил ба андозаи
баробар бо асал, ба андозаи сириштани доруҳо бо ҳамроҳ бар
мегирӣ ва бо орди дарахти хурмо меомезӣ, дар рӯзе ҷуз рӯзи
берун рондани обакиҳо, беморро ба гармоба мебарӣ ва ӯро
водор ба арақкардан менамоӣ, ба ӯ шароби кӯҳна ва ноб
менӯшонӣ. Агар ин таб дар тобистон пеш омад ва тани бемор
низор ва лоғаршуд,дурустонаст, ки доруҳои гармзоро аз ӯ дур
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намоӣ ва гоҳе бар нӯшидани об, панир ва шакари табарзад такя
намоӣ ва гоҳе ба вай афтимун ва ҳалилаи сиёҳ бидиҳӣ ва дар
додани хӯрокҳои намуркунанда таризо пофишорӣ намоӣ ва дар
рӯзи берун рондани обакиҳо ва ҳангоми оғози навбаи таббаӯ
сиканҷабин ва оби виларм бидиҳӣ ва ӯро водор ба боло овардан
кунӣ.
Табҳои дар ҳам омехтаи навбаҳое, ки беш аз панљ ва
шаш рўз як бор меоянд ва дамояшон хеле боло меравад:
Беҳтар аст барои ин гуна табҳо ба додани доруҳои вижаи он,
пеш аз рӯзи берун рондани обакиҳо аз тан ва ҳар гуна
таҳиясозии тан иқдом кунед ва дигар равишҳои дармонӣ, ки дар
бахши таби балғамӣ ёд шударо, агар бемори табдор фарбеҳ,
пурчарб, шикамбора ва шикамхора бошад, анҷом диҳад. Вале
агар бемор лоғар ва хушкомеза бошад бо равонкунандаҳои
талхобӣ ва анҷоми дигар равишҳои дармонӣ таби рубъ дармони
ӯро пайгирӣ намояд.
Вале табҳоии дар ҳам омехта, ки рӯдаҳои онҳо нигоҳдошта
нашуда, ё аз омос дар бархе андомҳо ба вижа гирдаҳои
падидомада ва ё аз табе аст, ки мехоҳад ба таби рубъ табдил
шавад, тафовути миёни гунаи нахустини онҳо, ки бо дард дар
яке аз андомҳо оғоз мешавад ва ё бо коркарди он андоми
осебдида ба вуҷуд меояд, дар ҳоле, ки дар гунаи дуввумӣ чизе аз
инҳо дида намешавад, дармони онҳо фарқ дорад. Дар дармони
гунаи нахуст таваҷҷӯҳ ба дармони он андом аст, ки анҷоми
дармони он ояд бо таваҷҷӯҳ ба ёдкарди мо дар бахши вижаи он
бошад, вале дар гунаи дуввумӣ таҳиясозӣ ва фурӯ нишондани
таб аст, то аз сӯхтани комили омехтагиҳои (хилт) ҷилавгирӣ
шавад.
Таби пайваста:
Агар таби ғуб, рубъва навбаҳоӣ ҳаррӯза шаванд ва аз миён
нараванд, балки пайваста шаванд ва дар ҳангоми навбаҳои худ
афзоиш ва сипас коҳиш ёбанд, пайваста ҳамроҳи тан буда, то ин ки
аз тан бираванд ва дубора дарҳангоми навбаҳои худ афзоиш ёбанд,
ингуна табҳо таби ҳамешагӣ хонда мешавад ва нишонаҳои ин таб
ҳамон нишонаи табҳои дигар аст. Ҷуз ин ки ин таб бо ларза оғоз
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намешавад ва дар он ларза мутадовил нест, магар дар ҳангоми
фурӯкашӣ кардани он, вале омехтагиҳои ҳамон ҳастанд ва танҳо аз
назари чанде пештаранд ва аз назари чигунагӣ бадтар ва бохатари
болотар мебошанд ва шоиста аст, ки бо ҳамон дармони табҳои
дармонқ гарданд ва ҷуз ин ки бар он бештар пофишорқ намоянд ва
ба нерӯзоии табдор таваҷӯҳ намоянд ва пушти корро дар дармон
бештар кунанд.
Табе ки дар он як дам гармо ва як дам сармо ошкор
мешавад:
Ҳангоме ки дар табҳои муҳриқа (сӯзон) сиёҳии забон ва
бузургии нафас ва ташнагии бисёр ва ранҷурии бештар бошад,
тан бисёр сард шавад, ки нишонаи бисёр баде нест ва гармои
падид омада дар он, аз омоси дарун бадаст омада, вале дамои
дар бахши беруни бадан афзоиш наёбад ва беруни тан сард
бошад ва бо ин ҳама дар даруни бемор хастагӣ, кӯфтагӣ, таб,
кашидагӣ, хамёза кашидан, афзоиши набз, танаффус ва боло
рафтани дамоҷ эҳсосменамояд, бо ин ҳама дамо хеле боло нест
ва озори бисёр надорад. Вале ин таб дар навбаҳоӣ чанд
бичархад, дармони беморро бар пояи дармони таби балғамӣ
бояд гузорад.
Агар беруни тан ба монанди як табдор гарм бошад ва набз
тунд ва танаффуси бузург ва ташнагӣ набошад, вале бемор дар
даруни худ гармояи табро эҳсос накунад, балки эҳсоси сардӣ ва
гармӣ ва кӯфтагӣ дар сатҳи берунаи андомҳо пайдо шавад, ин аз
гурӯҳи табҳои муҳриқа (сӯзон) намебошад, балки поёни беморӣ
ва ҳангоми фурӯ афтодани нерӯ мебошад ки дар навбаҳоҷ худ
дар бемор мечархад. Пас сиканҷабин ва ҷаланҷабин (гули
ангубин) шакареро пайваста ба ӯ бинӯшонед ва бо сирко ва
равғани зайтуни парвардашуда бо равғани бодом ӯро тағзия
кунед ва ӯро ҳаррӯз ба гармоба бибаред, то андаке арақ намояд
ва бар ӯ оби бисёр доғ бирезед. Агар басанда нашавад пухтаи
ҳалиларо ба унвони равонкунанда ба ӯ бибаред. Сипас, ҳамин
равишро дубора анҷом диҳед, агар бемор ларза бо ҳамроҳи
барафрӯхтагӣ ва танаффуси гарм ва ҳамроҳи ларза ва эҳсоси
гармо ва сипас сармо ва боз ба тундӣ эҳсоси гармо кард, ба ӯ
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ҳалилаи зард ва сиёҳи турбад ва шакар бидиҳед. Рӯзона ду нима
аз қурси гули сурхи кӯчак ва қурси табошир ҳар рӯз бо як
мисқол синканҷабин ва оби анор пайваста ба ӯ бихӯронед.
Қурси гули сурхи кўчак:
Гули сурхи сойида даҳ дирам ва сангили тиб як дирам ва
афшурдаи ҷӯшондаи ширинбаён як дирам ва тухми хиёр ва
тухми коснӣ аз ҳар кадом ду дирам, қурсе бисозанд, то беморро
бо нӯшобаи гулоб бинӯшад.
Қурси табошир:
Табошир даҳдирам, гули сурх се дирам, тухми гавҳар, тухми
хиёр, тухми каду аз ҳар кадом ду дирам, нишоста, катиро аз ҳар
кадом ним дирам, афшурдаи ҷӯшондаи ширинбаён ва туранҷин
панҷ дирам бо луоби тухми исфарза хамир шавад ва аз он қурсе
дуруст гардад.
Табларзае ки доғнамекунад:
Ҳар гоҳ дар касе давраҳои ларзи бедоғӣ ба чархаш дарояд,
дар ҳар давра тан бе он ки бо тан ҳамроҳ бошад, ба монанди
нахустини худ боз гардад,чунин бемориро бо он чӣ дар бахши
таби балғамӣ гуфтем, тиҳисозӣ кунед ва равиши мадороҷӯёна бо
вай дошта бошед. Бояд ӯро з-он чӣ балғамӣ падид оварад боз
доред. Хоби ӯро кам кунед. Вайро водор намоед, дар ҳангоми
табларза пиёдаравӣ кунад ва агар давраи он ба дарозо кашид,
дар ҳангоми табларза ба ӯ доруи ҳилтия ба андозаи як канор
бидиҳед ва вайро хуб бипӯшонед. Ӯро водор намоед, ки худро
ба хоб дар пӯшок бипечонад ва хобиданро афзоиш диҳад ва
камтар ҷо ба ҷо шавад ва камтар такон бихӯрад, ки сабаб
мешавад, то камтар арақ кунад ва арза азмиён биравад ва бар ӯ
равғани қист бимолед ва чандин бор оби гарм ба ӯ бинӯшонед.
Вайро баробари бухори оби гарм бигузоред, албатта пас аз он ки
бар ӯ пӯшиши бузург биандозед, ки арақ кунад бадингуна ларза
аз миён хоҳад рафт, шароби нерӯманди ноб бо филфили сойида
ба ӯ бинӯшонед, ки ларзаи по мезудояд.
Таби ҳамроҳ бо беҳушї, ки аз обакї ва тунд будани
омехтагиҳо (хилт) падидмеояд:
Дар гуруҳе аз мардум табе падид меояд, ки бештар аз таби
ғуб (навбаҳоӣ) аст ва чеҳраро ба тундӣ ба ҳам мерезад ва танро
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мепажморад ва нерӯ ва набз дар навбаҳойи нахуст ва ё дар ду
навбаҳоӣ фурӯ меафтад ва ҳангоме, ки навбаҳойи таб пас аз он
оғоз мешавад, бемор беҳуш мешавад ва чӣ басо дар он беҳушӣ
бимирад. Ин таб танҳо дар тан бо омезаи бисёр гарм ва хушк
падид меояд. Агар бо чунин беморӣ бархурд кунед, иқдом ба
нӯшондани оби ҷав омехта бо оби анор малис ба бемор намоед
ва ӯро дар ҷои роҳат бихобонед ва пӯшоке оғӯшта бо бӯи
сандалӣ ба ӯ бипӯшонед ва тани ӯро бо сандалӣ ва гулоб хушбӯ
кунед ва ҳардамандак-андак нони сапеди хисондашуда дар оби
анори малис ва ҳамонанди он аз меваҳо ва чӯҷаи бирёншуда ва
парвадра дар оби ғӯра ва хиёри чанбар ва хиёри каду меваҳои
сардшуда бо ях ба ӯ бихӯронед ва оби сард пеш аз оғози даври
таб ба ӯ бинӯшонед. Оби анор ё оби ҷав, ки дар онон сапеда
хисондашудааст, ба ӯ бидиҳед агар давраи таб оғоз шуд ва пас аз
он ки даврае ба бемор диҳед ва ӯ беҳуш гашт, даҳони беморро
боз кунед ва нону ширинии кӯбида бо об ё оби ҷав ё оби анор ки
нони сапеда дар он хисондашуда дар даҳони ӯ бигузоред ва агар
беҳушии ӯ бисёр сахт бошад, андаке нон, ширинии ордшуда дар
шароби обакӣ, ки ба андозаи вазни шароб бо оби сарди
омехташуда ба ӯ бинӯшонед ва ӯро аз оби гарм ва гармоба ва
сӯхтагӣ ва бехобӣ ва ҳар гуна тиҳисозии тан бипарҳезед ва ба
оби сард бадани ӯро шустушӯ диҳед ва ҳар ҳангом агар чӣ дар
оғози навбаҳоӣ бошад, ба ӯ хӯрок диҳед ва агар дармони таби
бемор бо навбаҳоӣ оғоз шуда бошад ва ба ҳангоми даст задан ба
ӯ ин дамо хеле боло бошад, ба вай махиз (шири бечарбӣ) бо
қурси кофур бидиҳед.
Таби ҳамроҳ бо беҳушї, ки бо фаровони омехтагиҳо
(хилт) нармї ҳамроҳ аст:
Дар гурӯҳе аз мардум бо чарахшии бештар аз таб балғаме
падид меояд, ки танро мепажмиронад ва чеҳраро бар меафзонад.
Агар хурду хӯроки бемор хуб набошад ва чуноне, ки бояд
тиҳисозӣ низ дар бораи эшон анҷом гирад, бемор аз
ҳушмеравад. Аз сӯи дигар агар тағзияшавад, пажмурдагӣ
афзоиш ёфта ва таб нерӯмандтар ва бештар ба дарозо кашида
мешавад. Дармони эшонро бо молиши соқ аз зону то гом бо даст
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ва бо порчае, ки аз нармӣ ва забарӣ миёна бошад ва ба гунае
анҷом гирад то пӯстиӯ андаке сурхранг шавад ва пас аз соқ ба
болотар бояд биравед ва ронро то поин наздики зону молиш
диҳед, то ҳамчунин андаке сурх шавад ва бояд молиш аз назари
нармӣ ва сахтӣ миёна бошад. Пас аз он даст аз зери бағал то
кафи даст ҳамон гуна молиш дода шавад ва сипас пушт ва синаи
эшонро ва дубора по ва сипас дигар андомҳоро ба ҳамон гунае,
ки ёд кардем молиш диҳед ва корро пайгирӣ кунед ва ҳаргоҳ
бемор ташна шавад ба ӯ сиканҷабини асалӣ бинӯшонед ва чунон
чӣ гурусна шавад оби ҷав ва нон ё оби асали парвардашуда бо
шакар бихӯронед ва беморро аз нӯшидани оби сард
бипарҳезонед.
Вақтро миёни хоб ва молиш барои ӯ ба гунае бахш кунед, ки
ниме барои молиш ва ниме барои хоб ва осоиш гузошта шавад.
Агар ӯ бо хӯрдани оби ҷав суст нашуд бар андозаи он ва нон ва
оби асал биафзояд ва агар суст шуд, хӯрокҳои ёдшуда дар бахши
таби балғамҷ ба ӯ бихӯронед ва агар ба юбӯсат гирифтор шуд,
эшонро бо оби чағандар ва бӯрра танқия намоед. Ҳаррӯз пеш аз
хӯрок ба онҳо як мисқол тухми карафс ё сиканҷабини асалӣ
бидиҳед ва ин равишро пайгирӣ кунед то ӯ беҳбудӣ ёбад.
Таби падид омада аз омос
Гоҳе пайи заминхӯрдан ва зарбдидагӣ ва ҷуз он омосе
падидмеояд, ки он омос заминаи пайдоиши таб мешавад, ки
метавонад аз гунаи таби явм (рӯзона) бошад.Ин таб таби афунӣ
нест ва бад ва хеле нохушоянд намебошад ва чизе з-он(дар тан)
намемонад. Гоҳе дар оғоз дар яке аз андомҳо рӯй медиҳад, ки
пулишт аст. Бисёре ва андаке хатари баста ба он андом ва
бузургии он омос аст. Бар пояи чигунагӣ ва андозаи омос,
андозаи таб аз он пайравӣ мекунад. Таби падид омада аз омос,
пардаи мағзи таби хатарнок аст ва таби сарсом ном дорад ва пеш
аз ин нишонаҳо ва дармони онро ёд кардем. Омоси падид омада
дар гулӯ ва перомуни онро хониқи сахт гӯянд, ки онро низ дар
гузашта гуфтаем. Омоси падид омада дар дастгоҳи танафус ва
бофтаҳои перомуни он дар миёни дандаҳо ва пардаҳои перомун
ва ҳиҷоби ҳоҷиз (диафрагма)-ро зот ал-ҷ анаб ва шӯса ва
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барсом гӯянд, ки онро низ ёд кардаем. Бар асари омоси падида
омада дар шуш танаффус бо он мушкилтар ва сахттар ва
пайопай ва тундтар мегардад ва гунаҳои бемор ба ҳамроҳи он
сурх мешаванд ва хурфа бо хилти чармгин меояд ва онро низ ёд
кардем. Омоси падидомада дар мурӣ бо дард дар миёнаи ду
шона ҳамроҳ аст ва дар ҳангоми қувват додан афзоиш меёбад.
Омоси падидаомада дар шикамба бо дард ҳамроҳ мебошад ва
сӯзиши он дар ҷулӯи шикам ва поёни устухони ҷаноғ аст. Гоҳе
агар омос бузург бошад, онро метавон эҳсос намуд вагарна
нишонаи он дард ҳангоми фишор овардани рӯи он ва ташнагӣ ва
фурӯафтодани иштиҳо мебошад. Ҳамчунин агар омос дар рӯда
бошад, ба воситаи он бахше аз шикам бадар меояд ва суфта
мешавад ва бо даст задан ба он бахш, гармиро нишон медиҳад.
Ва чӣ басо ба ҳамроҳи он ясут низ пеш ояд. Агар омосе гарм
дар ҷигар падид ояд нишонаи он таби нерӯманд ва афзоиши
ранги пешоб ва сурфа ва тангии нафас ва ташнагии сахт ва боло
овардани зардоб ва фурӯафтодани иштиҳо ва бандомадани
шикам ва дард дар устухон ва сангинӣ зери дандаҳо хоҳад буд,
агар омосе дар гурда падид ояд, ба дунболи он сангинӣ ва дард
дар бахши поёни пушт мебошад. Берун рафтани пешоб ба
монанди ҳолати ҳамешагии он аёон нахоҳад буд. Метавонад ба
ҳамроҳи он табҳои дигаре падид ояд, ки замони навбаҳойи онҳо
дар ҳам меомезад ва он бо табларза оғоз мегардад, агар бемор
бар ӯ бихобад, як чизи сангини овезоне дар шиками худ эҳсос
хоҳад кард. Агар омос дар пешобдон бошад дар паи он табе
бисёр сахт бо ҳамроҳи ба ҳамрехтагии хурд ва парешонгӯӣ пеш
меояд.
Беҳтар аст барномаи дармони ҳамаи табҳои падидомада дар
паи омосҳо бар пояи таваҷҷӯҳ ба хунгирӣ ва пансумони омос ва
дигар дармонҳо, ки ҳар кадом дар бахши вижаи худ ном
бурдаем, дунболшавад ва бояд донист тоҳангоме, ки омосии
гарм ва мултаҳиб дар тан бошад, табе дар паи он хоҳад буд ва
ҳар гоҳ гармии он омос фурӯкаш кунад ба дунболи он таб низ аз
миён меравад.
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Табҳое ки аз табҳои об ва ҳаво падид меоянд, нишонаҳои
ошкори тундӣ ва нерӯмандӣ ва боло будани даморо дар бар
надоранд, балки дар дарун ва жарфои тан нешзананда ва пулишт
ва пурганди об мебошанд. Онҳо таби мулоим ва фарогиранд
(мутбиқа) дар канори он нафас ва ҳарчӣ ба унвони пасмонда аз
тан берун меояд, бадбӯ мебошад, ташнагӣ ва ранҷурии бисёр
дорад ва танаффус дар он бузург ва пайдарпай мешавад. Бо
пайопай боло овардан ва берун рондани пасмондаҳо, палидиҳои
бадбӯ ронда мешаванд ва касоне ки ба он гирифтор шудаанд, дар
паи ин беҳуш мешаванд ва мемиранд. Дармон дар ингуна табҳо
бо нӯшонидани оби сард ва афшӯраи ҷӯшондаи меваҳои
бандоварандаи шикам ва турш ба монанди афшӯраи ҷӯшондаи
анори турш ва ғӯра ва гулобӣ ва себ ва турунҷи турш мебошад.
Ва агар аз инҳо чизе фароҳам набуд ба бемор сирко ва оби ёмисл
(обипанир) ё мости турш диҳед ва хӯроки ӯро аз онҳо фароҳам
кунед ва бар касоне ки таби вабоҷ доранд дар хӯрдан сахтгирӣ
кунед, чӣ бештари эшон иштиҳои хӯрданро аз даст медиҳанд.
Беморро дар хонаҳои сард ва хушбӯшуда ва роҳат нигоҳ доред.
Хонаро бо об ва сирко обпошӣ кунед ва эшонро водор ба бӯидани
гиёҳҳои хушбӯи сард кунед. Корҳои дармоние, ки дар таби диқ
(сил) гуфтем, ба ҷуз гармоба рафтан ва оби доғ ва нӯшидани шир
дар бораи эшон низ анҷом диҳед. Қурси кофур бо афшураи
ҷӯшондаи турунҷ ба эшон бихӯронед ва синаи эшонро бо кофур
ва сандил ва гулоб молиш диҳед ва рӯи он бигузоред, ҷойгоҳи
зисти эшонро аз барги дарахти хилоф ва карам ва себ ва барги
дигар чизҳои сард ва бандоваранда пур кунед. Сандил ва кофур
дар хонаҳои эшон бухур диҳед ва рӯзе чандин бор гулоб
бипошед.
Табҳои таркибӣ
Чӣ басо ки бемор ба ду ё се гуна таб гирифтор мешавад, ки
гоҳо он табҳо шаклҳои мухталифи як гуна таб ҳастанд. Бемор
дучори таби ғуб (як рӯз дар миён) ё сулс ( ду рӯз як бор)
мешавад ва гоҳо омадани ҳар таб бо дигаре мутафовит мебошад.
Яъне бемор гирифтори таби ғуб, таби рубъ ё балғамӣ ва диқ аст
ва гоҳо яке аз табҳои лозим (пайваста) ва дигарӣ навбаҳое
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(чарханда) мебошад ва гоҳо оғози ин табҳо ба ҳам наздиканд ва
ё дар як ҳангом мебошанд ва гоҳо ин давраҳо аз ҳам дуранд ва
назми давраҳоро ба ҳам мерезанд ва нишонаҳои онҳо ҳам дар
ҳаммеомезад, ки як пизишкори озмуда тавони шинохти так-таки
нишонаҳои ҳар кадомро доро мебошад ва дигарон инро озмуда
наметавонанд, то ки ба он дастёбанд. Аз ин рӯ шоиста аст
шинохти ҳар гуна табҳо натанҳо бо шинохти оғози давраҳои он,
балки баррасии нишонаҳои вижаи ҳар кадом бошад. Интизори
мо аз таби ғуб ин аст, ки навбаҳои ҳаррӯз бошад, чунон чӣ ин
таваҷҷӯҳ танҳо ба назми давраҳои онҳо бошад, пас бояд он таби
балғамӣ бошад. Агар дармонро танҳо бо ин санҷиш гузиниш
карда бошед, беморро ба куштан хоҳед дод.
Аз ин рӯ шоиста аст барои шинохти ҳаргунае аз табба
нишонаҳои вижаи ҳар кадоми онҳо дастёфт, на ба назми
навбаҳои давраи онҳо таваҷҷӯҳ намуд ва дармон низ бар пояи
сахтӣ ва соддагӣ ва яке будан ва ё чанд таб ба ҳам омехта будан
қарор мегирад ва дар сурате, ки нишонаҳои дигар з-он сӯи онро
ёд кунад, набояд таваҷҷӯҳе ба назми давраи онҳо намуд.
Агар касе гирифтори таби ғуб шавад чун ҳар рӯз таб
мекунад, дуруст нест ӯро ба монанди дорандаи таби балғамӣ
дармон кунанд, ки бояд ӯро бо дармони таби ғуб дармон
намоянд.
Ҳамчунин бо афзоиши таб барои он ки дармон корсозтар
гардад бояд бар чигунагии дармон биафзоянд.
Агар касе рӯз ба рӯз таб кунад ва дар ӯ нишонаҳои вижаи
таби ғуб ба сурат пойдор ва ноб набошад, балки суст ва
ноҳамоҳанг бошад, ниёз нест танҳо дармони таби ғуб ин обро
дар бораи ӯ анҷом дод, балки бояд дармони омехтае аз онҳо дар
ростои он бошад, ки нишонаҳо ба чӣ гунае аз табҳо бештар
гароиш доранд.
Беҳтар аст, дармони табҳои чандтое ва дар ҳам омехта бар
пояи дармони такиҳои ҳар кадом анҷом пазирад.
Дар ҳам омехтагии ду дармон бояд бар пояи омехтагии ду
таб бошад ва чӣ басо ниёз пайдо мекунем, ки якеро ки хатари
болотаре дорад, пояи дармон қарор диҳем.
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Намунаи он: мегӯем касе гирифтори таби рубъ шуда ва дар
ҳамин ҳангом ба таби дигаре аз омоси ҷигар ё шикамба ё дар бархе
аз андомҳои дастгоҳи танаффус низ дучор мешавад, назди ман
пояи дармон таби падид омада, аз омос аст. Зеро бузургии хатар
дар ин қарор дорад, ҳарчанд, ки бо ин гуна дармон, таби дигарро
нерӯмандтар сохта бошам. Дар бораи намунаи дигар мегӯям:
беморе як рӯз дар миён таб мекунаду вале нишонаҳои таби ғуб дар
ин бемор ба сурати ноб ва нерӯманд ошкор намешавад ва
ҳамчунин нишонаҳои таби ларз нуфуз кунанда ва бо шитоб боло
рафтани дамо пас аз он низ надорад ва на ташнагии сахт ва на
ранҷурӣ ва на сардард ва на ҳазён ва на арақ, ҳеҷ як аз ин
нишонаҳо падидор намешавад. Балки санҷиши ин нишонаҳо
нисбат ба таби ғуб ноби бисёр суст ва кунд мебошад. Ман бо ин
ҳама гар чӣ навбаҳойи он ба дарозо кашад ва то ба чаҳордаҳ соат
низ расад, дуруст намедонам, ки ин табро танҳо бо дармони таби
ғуби ғайри холис дармон кунам, балки дармонҳо онро бо бархе
дармонҳои таби балғамӣ омехтам. Ҳадафи дармони худро дар
ростои беҳбудии бемор дар берун рондани зардоб ва балғам қарор
додам. Барномаи хӯроки ӯро бо дигар равишҳои дармонӣ дар
ростои ин ҳадаф устувор кардам.
Дар тавони мо нест, ки ҳамаи табҳои чандтои дар ҳам
омехтаро ёд кунем ва гузораи вижа ба ҳар кадом биоварем.
Балки беҳтар аст ҳар дармонгари шинохти худро баргунаҳои
мухталифи табҳо ва дармони он гунаҳо беҳтар ва бештар кунад,
сипас барои гумоназанӣ дар шинохти гунаҳои таби мураккаб
талош намоед ва ду дармони такии ҳар кадомро бо ҳам
даромезед.
Обила ва сурхак
Агар дар касе ба вижа кӯдакон ва навҷавонон таби доғи
фарогире падида ояд ва ба ҳамроҳи он дарди камар ва хориши
бинӣ ва тарс дар ҳангоми дидани бухтак дар хоб ва сангинӣ ва
сурхӣ дар сар ва чашм ва кӯфтагии тан бошад, ибтидо бояд
донист, донаҳои бемории сурхак ё обила дар ӯ пахш шуда, агар
чунин бошад ба бемор бахше аз он ки донаҳои (ҷӯш) дар ӯ
ошкор шавад, аз ӯ хун бигиранд ва ӯро ҳиҷома намоянд ва берун
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рондани хунро, аз ӯ биафзоянд ва сипас қурси кофур бо оби
анори туруш ба вай бинӯшонанд ва хӯроки ӯро ба оби ҷав дар
бомдод ва шом басанда кунанд ва чунон чӣ нотавон шавад ва
хӯрок бештар бихоҳад бо адаси пӯсткандаи парвардашуда дар
сирка бар оташи баргирифта аз нишоста ва шакар ва рӯғани
бодом ва сабзиҳои сард, ки дар дастрас ҳастанд, басанда
намоянд ва ба ӯ афшураи ҷӯшондаи меваҳои туруш ва
бандоваранда бинӯшонанд. Агар ябус дошта бошад, ҳар шаб ба
бемор обе, ки дар он меваҳои хушк хисондашуда бинӯшонед, ки
бо ин равиш пасмондаҳои ба осонӣ биравад берун ва ё ҷӯшҳои
беморӣ дар ӯ камтар ошкор мешавад. Чунон чӣ ба бемор
расидагӣ нашуд, то ҷӯшҳо берун оянд, дар ин ҳангом аз ӯ хун
нагиранд, ба ӯ қурси кофур надиҳанд, балки қурси табошир ба
вай бихӯронед ва тани ӯро рӯғанмолӣ кунед то арақ камтар
кунад, чун биравад ва рафтани таб осон мегардад. Агар дидед
берун рафтани беморӣ сахт шуд ва бемор ба дилошӯбе ва
ранҷурии сахт гирифтор аст, ки гоҳо дар баъзе беморон тапиши
дил пайдо мешавад. Бояд ба ӯ пахтаи анҷир ва кишмиш ва адаси
пӯстканда ва тухми розиёна ва чӯби лак бидиҳед аз ҳар кадом як
мушт бар гиред ва бо об бипазед. (Ин) обпазонро дар ҳар рӯз
чандинбор ба ӯ бинӯшонед ва дар чашмаи оби гулобӣ
бичаконед, ки дар он сумоқ ё афшурдаи анор бо гӯшти он
хисонида шуда бояд гулоб ва оби сард ва андаке сиркаро ба
даруни бинӣ бикашад. Бо он даҳоншӯӣ кунад, то аз чашм ва
бинӣ ва гулӯ чизе берун наояд. Агар аз чашм андаке қайъберун
омад, сурмаро дар оби гашниз боз карда ва рӯзе чандин бор дар
чашм бичаконад, агар беморӣ аз тан берун омад ва беҳбудӣ ёфт
вайро рӯи барги дарахт хилоф бихобонанд бар ӯ ва бар бистараш
гули сурхи кӯбидашуда, ки ҳанӯз пури об аст (гулбаргҳои гули
сурхи тоза) бипӯшонед. Оби намакро бо пунба ба лабҳои ӯ
бимолед ва дар зимистон чӯби дарахти тарфоро барои бемор
биафрӯзед. Дар тобистон сандил ва барги гули сурх ва ос ба хӯр
диҳед ва барои хушк кардани донаҳои (ҷӯш) гиёҳони ёдшударо
дар об бипазед ба ӯ бидиҳед чунон чӣ хуб хушк шуданд ва бар
он пояи сахт баста шуд ва тан забар гашт ва пӯста-пӯста шуд ва
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аз тан арақ таровид ва аз миён рафтани хушкреша сахт хоҳад
шуд. Даҳани хал бо пунба рӯзе чандинбор рӯи он бимолед, то
ҳамаи пӯстаҳо биафтад ва бемор беҳбуд ёбад.
Агар бихоҳед асари ба ҷоймондаи онро аз миён бибаред,
беморро водор намооед, ки равғани гузорашуда (дар бахши аз
миён бурдани ҷои захмҳо)-ро рӯи ҷӯшҳо бимолад ва пас з-он
обтанӣ ва гармоба рафтан ва равишҳои фарбеҳшуданро дунбол
намояд.
Пас аз он ки донаҳои обила ва сурхак аз миён рафтанд ба
нӯшонидани оби анор ва қурси табошир ва ҳамаи равишҳои сард
кардани бемор бипардозед. Гӯшти чӯҷаро ҷуз пас аз уфтодани
ҳамаи пӯстаи донаҳои обила ва ҷудоии таб ва гармо аз тан
нахӯрад ва аз додани равонкунандаҳо, пас аз ошкор шудани
бемории обила ва сурхак парҳез кунад ва чунон чӣ шиками ӯ
нарм шуд оби талќони ҷав бо табошир ва самғ ва гули арманӣ ва
гули сурх бар пояи он чӣ дар бахши равонкунандаҳо (исҳол) ёд
кардем ба вай бихӯронед.
Бадтарин гунаи обила, гунаи бунафши он аст ки ҷӯшҳои рез
ва сахт дорад ки беҳбуд намеёбад. Ҳамчунин тайфуши
бунафшранг хеле бад аст. Агар бемории обила ва сурхак сахт
берун равад ва беҳбудӣ душвор бошад ва таб ва ранҷурӣ
фурӯкаш накунад ва ҷӯшҳо хушк нашаванд ва ба ҳамроҳи он
беҳушӣ ва гирифтагии нафас (хафагӣ) низ биёбад, бидон ин
бемор мурданӣ аст. Вале агар бемории обила ва сурхак оғози
берунрафтан бикунад ва фурӯкаш кардани таб ва гармо тунд
гардад, пас ӯ беҳбуд меёбад.
Достони он чї барои дармони бемориҳои сахт ниёз аст:
Беҳтар аст касе, ки мехоҳад равиши дармони бемории
сахтро беҳтар пиёда кунад бидонад, оё ин беморӣ беҳбуд ёбанда
ва ё кушандааст. Гоҳо он кӯтоҳ ё баланд аст ва бо омадани
бӯҳрон ба поён мерасад ё на? Дар чӣ рӯзе бӯҳрони он оғоз
мешавад? Ва чӣ гуна?
Ва он чӣ дар дармон барои пеш аз омадани бӯҳрон ва
ҳангоми паёмадҳои он мавриди ниёз аст, пайгирӣ кунад, мо ба
андозае, ки ин ҳунар ба он ниёз дорад ва ба хости Худованд ба
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андозае, ки хости мо дар ин китоб мебошад, бисёр кӯтоҳ ёд
хоҳемкард.
Пешогоҳиҳои хуб:
Хушрангии пӯсти бемор ва ин ки ба осонӣ битавон рӯи он
даст молид ва бахш-бахш будани он тавонии бемор дар
бархӯрди бемор ва нерӯмандии набз ва дурустии танаффас ва
дурустии хурд ва андеша ва иштиҳоиӯ ва ба ҷой будани хоб ва
бар паҳлӯ дароз кашидан ва расидан (назҷ) намоёни беморӣ,
ҳамагӣ нишонаҳои дурустӣ ва хубии ҳоли бемор мебошад ва
оғози пухтагӣ ҳувайдо, навид диҳандаи тандурустӣ мебошад.
Пешогоҳиҳои бад
Нишонаҳои бади бисёранд, ва ҷойгоҳи ҳар кадоми онҳо дар
ҳар бемори мутафовит мебошанд. Аз ин ру мо дар паи ҳар
нишона вожа овардаем, ки нишондиҳандаи андозаи нерумандии
он аст .
Дар ҳангоми заиф будани беморӣ нишонаи онро мегӯем, ки
он нишонаи хубе нест ва дар он ки нишона суст нест ва
неруманд аст, мегуем ки ин нишона то чи андоза бад мебошад ва
дар ин ки нишонае з-онҳам нерумандтар аст, мегуем он нишона
нобудкунанда ва кушанда аст. Аз ин ру шиносоии нишонаи
нерумандтар дар оғоз, дастуртар ва дақиқтар мебошад
мутафовит будани гармо дар тани фарди табъдор ба гунае аст,
ки дар пораи аз андом ба вижаи дар пиромуни шикам гарм ва
дар гуруҳи дигар сард аст. Пас ин гармӣ нишонаи хубӣ нест.
Чеҳрае ки нисбат ба ҳолати табии он бисёр дигаргун шудааст,
нишонаи бисёр бад аст, магар он ки сабаби барои дигаргуниҳо
бошад. Чунончи ин дигаркуни дар ростои дур шудан аз
тандурустӣ ба суи сахт таршудагӣ бошад бо забари
баҳамрехтагӣ ва хушкҷ ва лоғарии сурат ҳамроҳ мебошад ва бар
асари он бемор дучори шабзиндадорӣ бо ҳамроҳии хастагӣ ва ё
худдорӣ аз хурдан ва ё шикамравиши сахт ва ё гунаи дигар аз
таҳиясозӣ танро доро мебошад ва ин нишона бадии камтар
дорад. Агар ин дигаргунии чеҳра дар асари анбоштагӣ ва
фарбеҳгӣ пеш омада бошад ва бемор чандин бор ҳолати мастиро
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дар ин авохир гузаронида ва ё анбоштагӣ аз хӯрок дошта ин
нишонаҳо нишонаи бади камтар мебошад.
Агар ранги ӯ ба ранги номуносеб дигаргун шавад ва ҳолати
об ва ҳаво сабаби гароиши ӯ ба ин ранг бошад ё андак-андак
ранги ӯ чунин гароида ва ё ху гирифтан ба хурдани бархе
хӯрокҳое, ки созандаи омехтагӣ аст, муҷиби он ранг шуда аст,
ин нишона низ
нишонаи чандон баде нест. Пешоб ва
пехолвахалтаиберуномадааздаҳонагарбарангисиёҳ
бошадвабоҳамроҳиионтабъ ҳоисӯзандабодамоибисёрболобошад,
нишонаимаргаст.
Бӯи бади нафас ва даҳон аз беморихои сахт ва нишонаи
кушанда будани беморӣ мебошад.
Ҷобаҷоиҳои бисёр ва ба шаклҳои мутафовит даромадан ва
пешомадҳое, ки ин дигаргуниҳо дар пайи он мебошад хамчун
пардадари (такшиф яъне мурооти урф накардан) ва низ боддодан
аз поин нишонаи хуби беморӣ нест ва намоишгари нооромӣ ва
парешонии хаёли бемор мебошад.
Лоғаршудани чеҳра, чашмҳо ва фуру рафтагӣ ду гачгоҳ ва
сардӣ ва зардӣ ва коҳиши чарби он ва кашидагии пӯсти чеҳра ва
ба ранги зард ё сабз ё сиёҳ дар омадани он агар сабаб шавад,
беморӣ ба як таҳиясози бисёр даст пайдо накунад, ин низ аз
нишонахои кушандагии аст. Чунончи нашунидан ва надидани
беморӣ ва ё бархе нишонаҳои дигари нобуткунанда ба он афзуда
шуда, марг дар наздики бемор хоҳад буд. Кучагии яке аз чашмҳо
ва каҷии даҳон ва ҳувайдо шудани сафедии чашм ҳангоми
фурубастани он ба ин ки рафтори ҳамешагӣ бошадва низ даҳон
ба гунае бошад, ки хоб равиам карор нагирад, нишонаҳои
кушанда будан ҳастанд. Бастани шудани дандонҳо ба он, ки
оддӣбошад дар бемориҳои сахт нишонаи баде аст. Чунончи касе
гирифтори бемории сахт бошадва руи худро аз рушнои дур
нигох дорад ва ба он ки бихохад аз чашмхояш ашк биризед ва
дар пайи он хунрезии бини набошад, ин ду нишонаи хубе
нестанд. Сурх шудани сафедии чашм ва ошкор шудани рагхои
тираранг ва ё сиёҳ дар он ду нишонаи баде аст. Чашми истода бе
ҷунбиш ва ё чашми пурҷунбиш, ки дар якҷоистода ва ё бо
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чархаш нависони бошад, аз нишонахои марг аст. Барҷаста
шудан ва ё фуру рафтани чашм дар бемориҳои сахт ва
бемориҳои чашм нишонаҳои хубе нестанд.
Агар бемор натавонад рӯи як пахлуи худ зиёд бихобад ва
пайваста хоҳони хобидани руи пушт бошад, нишонае хубе нест.
Агар бо ҳамроҳи он чашмони ӯ низ ба поин бигаронад, ин
нишонаи марг аст. Парокандагӯӣ ва хазён ва хамёза кашидан ва
бозӣ бо дастон дар беморихои сахт аз нишонахои хубе нест.
Агар ин нишонаҳо пойдор бимонанд ва нерумантар шаванд, тан
бештар нотавон гардад, инҳо нишонаҳои нобудӣ аст.
Омоси гарм ва бузург дар шикам бо таби сахт ва дамои боло
нишонаи баде аст, агар неру фуру афтад ва гармои омос ва таб
пойдор бимонад ин нишонаи марг аст.
Агар ангӯштон дар бемориҳои сахт, сард бошанд нишонаи
хубе нест ва агар сардии он афзоиш ёбад нишонаи баде аст. Агар
бо ҳамроҳии он дар шикам эҳсоси барафрӯхтагӣ ва гармои зиёд
ва ташнагӣ шавад, ин нишонаи марг аст. Агар ин ҳолатҳо
бештар шаванд ва нафас ва набз паёпай гардадва бо ҳамроҳии он
зардӣ ва сустӣ бошад, намоишгари наздик будани марг аст.Агар
дастҳо ва поҳо ва ангӯштон ва нохунҳо тираранг шаванд ва ба
ҳамроҳи он неру дам ба дам коҳиш биёбад ва зарбаи набз кам
шавад, боз ин нишонаи нобудӣ аст. Агар нохунҳо ва ангӯштони
даст ё пой хамагӣ сиёҳранг шаванд ва неру коҳиш наёбад ва
бештар шавад, нишонаҳои омадани буҳрон мебошад, вале ин
нишонаи баде нест, балки нишонаи хубе аст ва намоишгари
инаст, ки бемор раҳоҷ меёбад. Агар бо он захм низ сарбоз кунад
ва бигандад ва табоҳ шавад, пас дар ин ҳангом беҳтар аст
доруҳои нерубахш рӯи он гузошта нашавад. Чун агар ин корро
бикунанд, беморӣ ва захм дубора бозмегардад ва беморро нобуд
созад. Агар касе бо доштани бемори сарсон дар пои гӯши худ аз
осеб ва дарде озор бубинад ва он сурхранг бишавад ва ё дар
бемори барсонг ба хамрох доштани гирифтагиҳои сахти ҳалк,
гардан сурхранг ва ё дарбархе аз ҷойҳои синаи он нороҳатӣ дида
шавад ва ё омоси зери бағал ва даст ё омоси кашолаи ром ё пой
ва омосҳо дар шикам падид оянд, онро набояд сард кард ва на
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тақвият намуд, балки дуруст онаст, ки кампурси гармо рӯи онҳо
гузошта шавад ва рӯи онҳо оби гарм рехта ва бодкаши хиҷомат
гузошта шавад ва агар дар рафтану омадан нишонаҳои онҳо
кундӣ ва беҳудагӣ дида шавад, бемор бо ин нишона хохад мурд.
Дарҳам ва фурурафтагӣ ва боло рафтан хояҳо ва нарина дар
беморихои сахт аз нишонаҳои бад дар ҳангоми пеш омадани
буҳрон мебошад, ки онро ёд хоҳем рафт. Агар ин руйдод пеш аз
пухтагии беморӣ дар рӯзе ҷуз аз рӯзи буҳрон пеш ояд ё он ки
дар паи ин нишона, бемор рӯзхо бихобад ва хоби вай ошуфта ва
кутохи дилхуровар бошад, ин нишонаи хубе нест. Агар ин
ҳангом, ки аз хоб бар мехезад сустии ӯ афзоиш биёбад ва ҳолаш
бадтар шавад, боз ин нишонаи нобудии ӯст. Нопухтагии беморӣ
бо фаровонии неруи беморӣ намоишгар ба дарозо кашида шудан
беморӣ мебошад. Ва нопухтагии беморӣбаҳамроҳии фуру
афтодани неру нишонаи нобудист.
Бемориҳои сахт ва неруманд дар куҳансолону дорандагон
омезаи сард дар обу ҳаво ва сарзаминҳои сард ҳамвора бадтар аз
бемориҳои з-он суи онҳо ҳастанд.
Гирифтагиҳои гулу ҳамроҳи таб бо дамои боло кушанда аст,
агар касе, ки таби муҳаррика дорад, вале гирифтори чандин бор
ларзиш пушти сархам шуда ва арақ пас з-оннакунад ва беморӣ
сабук нагардад, балки сустӣ ва бадии ҳоли ӯ мураттаб бештар
гардад, ӯро нобуд хоҳад кард. Агар лаб сустӣ дарҳам печанд ва
бемор низ эътимоди худро аз даст диҳад, пас марги ӯ наздик
шудааст.
Ҳамвора доштани тапиши дил дар бемории сахт ҳамчунин
нишонаи баде мебошад агар ба ҳамроҳии он нафаси танг ва
афзоиши таб бошад, нишонаи марг аст.
Дарди бисёр бо табъи болокушанда аст ба вижа агар дард
дар сар ва гӯш ва шикам бошад агар дам дар тани бемор бошад
ва бар ранги зарду сурх ё сиёҳ дард ояд, нишонаи баде аст.
Чашме, ки такон намехурад дар бемории сахт - нишонаи
марг аст. Агар одами тандуруст бошад ва гумони бемори дар ӯ
наравад ва бемор шавад, бемории вай бадхуй хохад буд. Агар
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хояҳо ва нарина дар як бемории сахт, кашида ва пейзи
берунзадагӣ пайдо кунанд, нишонаи марг аст.
Хунрезӣ аз бинӣ, ки қатраҳои хуни он андак бошад, хуб
нест ва афзун бар он рангаш сиёҳ бошад нишонаи баде аст. Агар
ин ранг дар рӯзибаҳорон бошад нишонаи нобуд шудани бемор
аст.
Агар дар андоме дарде бошад ва фурукашӣ кунад ва
оромшавад ва дар пайи он ранҷурӣ ва бар афрухтагӣ ва ташнагӣ
ва бетобӣ биёяд, нишонаи баде аст ва агар бо ҳамроҳии он
тапиши дил бошад, нишонаҳои марг аст.
Боло овардан ва кабудии чеҳра дар бемориҳои сахт нишонаи
баде аст.
Агар ранг якбора зард ёсиёҳ шавад ё бемор якбора дучори
хафагӣ шавад ва то чое, ки натавонад оби дахони худро фурӯ
барад, инҳо нишонаҳои марганд. Агар дар табъи сахт, бемор
бисёр боло оварда ва ёдучори шикамравӣ шавад, нишонаи баде
аст. Агар бо ҳамроҳии онниз биёяд, кушанда аст. Ташнагии бисёр
ва арақи сард нишонаи марг аст. Нафаси сард дар табъ ва
фуруафтодани неру наздикии марг аст.
Агар гирифтагии андомҳо дар табъи боло пас аз чанд рӯз
падидор шавад аз нишонаҳои кушандагӣ аст. Агар бемории чизе
ба монанди зангор боло овард базудӣ хохад мурд. Аз бадтарин
пайомадхое, ки дар пайи табъҳои сӯзанда меояд, табларза аст, ки
ба дунболи он арақ кардан набошад ва андак будани арақ дар сар
ва гардан ва ба вижаи пешонӣ ва бехобии бисёрва ранҷурӣ ва
дилошубӣ ва тиҳисозӣ вапарешонии хаёл ва сардии ангӯштон ба
вижае агар ба молиш гарм нашаванд ва сардии тан ва оташин
будани дарун ва паёпай будани нафас ва сабз шудани ангӯштон
ва сиёҳу камранг шудани пешоб ва андаке он ё сабз шудан ё
зард пурранг шудан ва наздик ба бастагии асал пайдо кардани
пешоб ва аз миён рафтани ташнагӣ бе фурӯкашӣ кардани табъ
ва шикамба ва банд омадани пешоб ва пехоли сиёҳ ё сабз ва ё
қатраҳои сиёҳи хун дар хунрезӣ аз бинӣ - ҳамаи инҳо
нишонаҳои бад ҳастанд.
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Агар бемор худро дар дар ва девор бизанад ба шаклҳои
мухталиф дарояд ва шиками ӯ бод кунад ва ончи дар шикам низ
бод кунад аз нишонахои баде ҳастанд.
Пехоли сиёҳранг ва турушмазза, ки агар рӯи замин биафтад
ба ҷӯшуш дар биёбад,нишонаи марг аст. Агар бо ҳамроҳии он
нерӯ коҳиш биёбад марг наздик аст.
Агар дар бинии бемор зардоб ёмоддаи сабз равон гардад,
нишонаи баде аст.
Агар бемор андаке арақ кунад ё тан ва ба вижае сар ва
гардани ӯ намнок шавад ва сипас сард гардад ва ҳавои нафаси ӯ
низ сард бошад,вай дар ҳамон дам хоҳад мурд.
Арақи пешонӣ пас аз талоши бисёр ва фурӯ афтодани набз
аз ҷинсаш нишонаи марг аст.Агар ин фуруафтодан хеле тунд
бошад, марг бисёр наздик аст.
Агар касе пойи худро баланд кунад, тоба сина бирасонад ва
сипас онро партоб кунад, аз нишонахои марг аст.
Агар касе дучори табъи сӯзонандаи неруманде бошад ва
якбора сабук шавад дами боло бе онки арақ кунад ва ё дар асари
ҷобаҷои ҳаво фурукашӣ кунад ва набзкунанда шавад ва
ҷунбишҳои сустшаванда ва ҳолате ба монанди оромиш фарогир
бар ӯ падид ояд - вай базудӣ хоҳад мурд.
Агар даҳон дар бемории сарсом каҷ гардадва сипас дар пайи
он беморӣ сабк нашавад ва парешонхиёлӣ ва ёвагӯӣ бар бемор
баҷо бимонад, нишонаи марг аст ва агар ин нишона рух надиҳад,
он нишонаи беҳбудӣ аст.
Агар бемор ба зардӣ гирифтор шавад ва сабук нагардад ва
ҳоли ӯ бадтар гардад ин нишонаи марг аст.
Ҳар арақе ки пай омади ҳолати набошад хуб нест ва агар он
дар рӯзи баҳорон биёяд нишонаи баде аст ва агар як рӯз бимонад
низ нишонаи баде аст ва агар андак бошад ва танҳо дар ноҳияи сар
бошад - нишонаи марг аст. Ва агар араки сард бо ҳамроҳии табъи
сахт бошад намоишгари марг аст. Агар дар пайи арақ кардан ва
табъ,ларзидан биёяд, нишонаи баде аст.
Ҳамвора беҳтар аст миёни неру ва тавони нишонаҳо,санҷиш
кард чурор,ки нишонаи хуб, неруманд бошад бемор,метавонад
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дар баробари нишонахои бад пойдорӣ кунад. Вале нишонаи
хеле бад бо нишонаи хеле хуб наметавонад якҷо гирд оянд.
Агар неруи набз дуруст бошад ва ҳаракатҳо осон ва иштиҳо
ба хӯрок ва нӯшидан пойдор бошад, дар ин ҳангом нишонаҳои
тарснок набояд пизишкро ба ҳарос биандозад.
Чунончи дар паи ин нишона пухтагии беморӣ биёяд ҳаргиз
з-оннаҳаросед, балки бовар дошта бошед, ки он сабаби баҳорон
аст ба вижа агар замон як рӯз пеш аз рӯзи гарм ошкор шуда
бошад.
Шинохтгоҳи монандии бемориҳо:
Кутоҳ будан гоҳе беморӣ аз андозаи сахт ва озор диҳандагии
он дониста мешавад. Ҳамаи бемориҳои сахтозордиҳанда ва
нешзананда наметавонанд ба дарозо кашида шаванд. Чун ё ба
зудӣ мемиронанд ва ё табиат бо омадани баҳорон онро рад
мекунад. Бар ин сухан бояд такя намуд ва онро бовар дошт,
бемории сахт ва озордиҳанда наметавонад ба дароз кашида
шавад, вале метавонад ҳамчун табъ рӯзона андаке озордиҳанда
бошад ва ба дароз низ кашида нашавад.
Обу ҳаво ва сарзамини гарм ва хӯроки кам ва тани шалу
сусту камгӯшт, ки пӯсти густара дорадва ҳеч гуна анбоштагӣ дар
тан надошта ва ҳарчи танро гарм месозад ҳама кӯмаккунанда
барои кӯтоҳ шудани беморӣҳастанд. Ҳарчи з-он сӯ ин нишонаҳо
бошанд ба монанд будани табъ ва неруманди пайомадҳои
беморӣ нишонае ба дароз кашидани беморӣ хоҳад буд.
Ҳамчунин пайваста будани беморӣ нишондиҳандаи кутоҳии
беморӣ аст. Поин будани дамо ва сабки нишонаҳо ва пухтагии
беморӣ ошкор шавад ва табъ рӯзона дида нашавад намоишгар ба
дарозо кашида шудани беморӣ аст.
Афзоиш ёфтан навбаи табъҳо намоишгари кӯтоҳ будани
беморӣ аст ва ҳамчунин агар дар навбаи дуввум нисба ба
навбати аввал дамо болотор равад ва нишонаҳо нерумандтар
бошанд, намоишгари кӯтоҳ будани беморӣ хоҳад буд ва агар
камтар ва ё ба монанди аввал бошад нишондиҳандаи ба дарозо
кашида шудани беморӣ хоҳад буд. Гунаи табъи намоишдиҳанда
муддати замони он мебошад. Табъҳои рӯзона дар як то чаҳор рӯз
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ба поён мерасад, табъи ғуби ноб аз чаҳордаҳ рӯз бештар
намегузарад ва он бештар дар як ҳафта ва ё камтар ва ё каме
бештар ба поён мерасад, вале гунае нохолисии он ба вижае, ки
нишонаҳои он ба табъи балғами даромезидабар пояи андозаи
омехтани балғам гоҳе то як фасли сол пойдор мемонад, пас
табъи бад ва нохушоянда аст, чун бо сахтие, ки дорад ба
душвории пухтагии он ба даст меояд ва табоҳе андомҳои
даруниро дар пай дорад. Ҳамаи табҳои лозим кутоҳтар аз
табъҳои навбаҳои (муфтараҳ) ҳастанд, магар табъи диқ (сил), ки
баландтар аст. Ҳарчи дамои танг дар табъи диқ сабуктар ва
нопойдортар бошад ва дар тан эҳсоси неш задани бештар бошад,
замони он баландтар хохад буд ва з-он суи он.
Вале табъҳои мутбақаи (фарогир), ки дамои бисёр боло ва
сӯзанда ҳамчун табъи доимо доранд ва табъи хун ва табъҳое, ки
пизишкон онҳоро табъҳо ва бемориҳои сахт меноманд, инҳо аз
чаҳордаҳрӯз бештари замон намебаранд ба шарти он ки дар
ниҳояти боло будани дамо ва сузандагӣ набошанд. Вале агар дар
ниҳояти боло будани дамо ва сӯзонандагӣ бошад,дар се, чаҳор
(рӯз) поён меёбанд. Чунончи миёни ин ду бошад дар як ҳафта ба
поён мерасад хатар дар ин табъҳо бисёр болост. Вале таби
балғамӣ ва рубъ ба дароз кашида мешавад, магар он ки
бемордучори табъи рубъи бисёр солим вадучори табъҳои балғами
носолим бошад. Табъҳои вабоии кутоҳ ва табъҳои шабона
баланд аст.
Шинохти табъҳо
Беҳтар аст, ки ҳар кас замони табъро аз ҳангоме ки эҳсоси
дигаргунӣ ва ошуфтагӣ дар тан мекунад ҳисобаш намояд ва
бидонад ки ҳолати ӯ аз ҳолати таби ҳамешагӣ ба гунае ошкор аз
ҳамон ҳангом беруномада, то онки нишонаҳои расидан (пухтан)
ҳувайдо шавад,ҳарчанд ки нишона сабук бошад,огози беморӣ
аст,аз пайдошудани нахустини нишонаҳои расида(пухта) то
поёни давраи он дамо боло меравад ва ин поёни беморӣ аст ва
пас аз онзамон фурукаш вапоин омадани табъ хохад буд. Аз
бештарин чизе, ки дар дармони бемориҳои сахт ниёз аст,
шинохти пеш огоҳии ҳар беморӣ ва инки ба кучо поён
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меёбад,чун тарс аз нашинохтан ҳангоми табъ ва низ
нашинохтани вазъи хӯроки бемор ва табъи доро муҷиб
мешавад, ки натавон бо эҳсоси ҳар фарди онҳо андозагирӣ
шаванд. Чун беморӣ дар поёни ин табъ намемирад, магар онки
бемории дигар дар он пайдо шавад. Вале беморӣ ба поёни
зиндагӣ наздик шавад, дигар бояд бар ин гумон буд, ки коре
наметавон кард аз инру шинохти пешогоҳии беморӣ дар ростои
ин, ки ҳоли бемор оё ба тундӣ ба суи тадурустӣ меравад ва бемор
ба вазъе аст, ки дигар ниёз ба шинохти беморӣ ба чиҳати
наздикии марг нест, ҳама инҳо вобаста ба шинохти поёни беморӣ
мебошанд. Поёни беморӣ низ бастагӣба замони пухтагии комили
беморӣ аст. Дар табъҳои аввал барои шиносоҷ аз навъҳои он
метавон кумак гирифт. Агар навъи дуюм зардтар ояд ва ё мудати
он баландтарва ё нишонаҳои он нерумандтар нисбат ба навбати
бошад, намоишгари табъ мебошад. З-он суи он нишон медиҳад,
ки он фурушикунанда ва поёнраванда аст. Дар инҷо танхо
шинохти ҷулу ё ақиб афтоданиҳоро,ки дар ҷараён мебошанд,
бидонед ва сипас бидонед,ки ин ҷулу афтодани пеш аз андозаҳои
табъ аст,ки дар ин сурат нишондиҳандаҳои афзоиш мебошад,
вагарна аз сӯи он аст. Ҳамчунин бар андозакардани ин ҳолат дар
ақиб афтодани навъҳо дуруст мебошад. Вале тули замони нав ва
холати нишонаҳо ду омили неруманд дар чиҳати шинохти замони
табъҳо мебошад ба вижаи ҳолати нишонаҳо намоишгари он аст.
Агар замони оғози нав ба таъхир биафтад ва нишонаҳои он
нерумандтар ва сахттар бошанд, нишондиҳандаҳои дурустии
афзоиши беморӣ мебошад. Агар ҳарсеи нишонаҳо гирд оянд,
дигар ҳеч гуна шак ва гумон намемонад. Чунончи замони
навбатҳо баробар шаванд беморӣ дар поёни он хоҳад буд.
Беморие, ки ба дарозо кашида мешавад, замони он низ баланд
мегардад,онки кутох аст замони он низ камтар мешавад,вале дар
таб. Ва балғаме чи бисёр навбатҳо баробар бошанд,вале дар табъ
чи бисёр нишонаҳо афзоиши ошкореро дар навъе нишон
медиҳанд.
Замони табъҳои фарогирро аз афзоиш ва коҳиши нишонаҳо
метавонад шинохт. Мутмаин бошед, ки басилаи инҳо ба
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нишонаҳои пухтагии беморие низ мерасад ва бояд шумо дар
шинохти замони тиб тезтар ва дақиқтар ва росттар бошед .Замони
беморӣ бар пояи сахти он гувоҳ ва камтар мешавад Табъҳои солим
дар замонҳои чоҳоргонаи худ баробар ҳастанд чигунае кушандаи
он чи басо дар афзоиш ва гоҳе дар боло рафтани дами он
бемориро ба нобудӣ мекашонад.
Шинохтгоҳи пухтагии беморї
Агар табъҳо омосӣ бошанд, пухтагии онро аз пешоб метавон
ташхис дод ва мо онро дар як бахши ҷудогона бо хости
Худованд, ёд кардаем. Дар табъҳои беомос ниёз аст, ки бо
баррасии пешоб, нигоҳе ба пасмондаҳои берун омада аз андоме
дошта бошед ,ки дар он омос аст дар бемориҳои гармсина ва
шуш нигоҳе ба пасмондаҳои берун омада аз гулу кунед ва то
ҳангомеки чизе аз ин пасмондаҳо берун наояд табъ низ сабук
нахоҳад шуд.
Замони расидани он низ нахоҳад омад. Агар дар бемори
берун ронд андаке ва обаке ва бо сахти аз гулу дошта бошад он
оғози пухтагӣ мебошад. Агар он берун ронда бисёр суфта ва ба
осонӣ биёяд пухтагии он комил шудааст. Гунаҳои дигари он
нишонаҳои бадиро дар ростои пухтагии беморӣ ба намоиш
мегузоранд. Ҳамчун хилт, ки сурх аст ва бадтарин з-он зард ва
бадтар аз ҳамаи онҳо сиёҳранг мебошад. Ва чунончи ин
нишонаҳо ба тунди ошкор шаванд, наметавон намоишгари бадӣ
ва намоишгари пухтагии беморӣ бошад, балки уфунати бадӣ
ҳамчунин пешоби сиёҳ ва пасмондаеро нишон медиҳад ки дар
даруни косаи зард обгир карда халтае, ки умеди пухтагии беморӣ
бар он бошад, бештар ранги сафед дорад ва низ андаке зардӣ ва
сурхӣ дар он аст, вале бар оби даҳон чирке надорад ва онро фаро
намегирад. Пухтагии комил сафед аст. Нишонаи дигаре ки
бартарӣ бар ин ранги сафед дорад ва пухтагии комилро нишон
медиҳад ҷобаҷо шудани ҳолати обаке аст ки ба суи суфтатар
шудан ва ҳамчунин сахтии пешоб кардан ба осонҷ берун омадани
пешоб бадал мешавад.
Нишонаҳо ва пешогоҳї омадани буҳрон
Марг ва беҳбудӣ (зиндагӣ) дар ду нутқа баробариҳам
мебошанд, чи басо ки ҳоли бемор андак-андак бад шавад ва
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бимирад ва гоҳе кам кам хуб шавад, то беҳбудӣ ёбад ва чи басо,
ки якбора бо таҳиясозӣ беҳбудии комил ба дунбол дошта бошад.
Вале гоҳе таҳиясозӣ якбора ба хуб шудани комил намеанҷомад
ва ин ки андаке беҳбудӣҳосил мешавад. Гоҳе рухдоди бемориро
ба сӯи бадтар шудан мекашонад ва пас з-онкам-кам ба марг
меанҷомад ва ё пас з-онпешомаде сабаб мешавад якбора бемор
ба нобудӣ кашонида шавад. Мо ин гуна рухдодҳоро, ки барои
бемор пеш меояд, таҳлия кардани як бемор ва ин дигаргунии
бузургро бӯҳрон меномем. Ва дар сурате, ки ҳолате ба хуб
шудани комил бианҷомад, онро бӯҳрони хуби комил меномем ва
он ки беморро ба беҳтар шудан мерасонад, буҳрони хуби норасо
ном гузоштаем.
Ҷойгоҳи ин дигаргуниҳо якбора дар бемориҳои сахт ва
неруманд аст ва ҳар чи беморӣ сахттар бошад рухдоди ин
дигаргуниҳо бештар ва нерумандтар хоҳад буд. Вале дар
бемориҳои куҳна андак андак саранҷом ба хуб шудан ё марг
меанҷомад.
Нишонаҳои хуби пешогоҳи омадани бўҳрон
Пеш аз омадани бӯҳрон, нишонаҳои бетобӣ ва ошуфтагӣ ва
бимноке ошкор мешавад. Мардум ва пизишкони нодон бар ӯ
дилсузӣ мекунанд, агар табъи вай аз гунаи табъҳои навбеҳ
бошад. Чуноне, ки дар ҳангоми навбеҳ ё ҳангоме, ки навбеҳи он
аз вақти табии ҷулу биафтад, табъ сахттар гардад ва нишонаҳои
он афзоиш ёбад табъ фарогир аст. Чун нишонаҳое пеш аз
бӯҳрони он сахттар ва нерумандтар шудааст. Аз нишонаҳое, ки
пеш аз бӯҳрон меояд ва ҳамчунин ҳушдордиҳандаи он аст.
Парешонхаёлӣ ва хоболудагӣ, беҳушӣ ва саркаҷӣ ва бетобии
бемор ва ҷангандозӣ ба ҳар чиз ва ҷобаҷоӣ ва ба шаклҳои
гуногун дар омадан ва тангии нафас ва сардардии сахт ва дард
кардан ва ранҷурӣ ва дилошубӣ ва сурхии рӯ ва дидани чизҳои
муваҳам ва хаёлпардозона ва резиши нохостаи ашк ва каҷ шудан
ва ларзиши лаби поин ва дарди шикамба ва бахшҳои поини
шикам ва пушт, табларза, сахтӣ дар пешоб кардан ва ё пушти
сар ҳам ва пеш аз андоза рафтан барои рондани пешоб ва
ташнагии бисёр ва дилтангӣ ва ларзиш ва кашида шудани сари
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устухони дандонҳо ба боло ва монанди ин нишонаҳои бад ва
тарснок мебошад.
Агар беморӣ сахт бошад ва бархе аз ин нишонаҳо ошкор шуда
ва набз ва дам фуру бурдани неру ва мунтадир шавад,ҳангоми
“пухтагии беморӣ” фаро расидааст. Бовар дошта бошед, ки пас аз
он таҳиясозӣ хоҳад буд, ки ба сурати хунрезӣ аз байн ва боло
овардан ё берун ронданҷ пасмондаҳои суфта ё арақ кардан ва
ҷузъи онҳо хоҳад омад. Вале ҳоли беморӣ ё ба беҳбудии комил ва ё
ба беҳтар шудани андак-андак меанҷомад. Ба вижае агар ин
ошуфтагӣ ва шуридагӣ рӯз ё шаб, ки ба рӯз бо ҳур(авҷи боло
будани табъ) пайванд хурда бошад.Ҳаргоҳ ин нишонаҳо пеш аз
пухтагии беморӣ ошкор шаванд ва бо ҳамроҳи он набз фуру
афтад, бояд бидонед ки ин ҳолат ба сӯи бадтар шудани беморӣ
хоҳад рафт.
Шинохти гунаҳои таҳиясозї ҳамроҳи бўҳрон
Бӯҳрон ё бо ҷобаҷо шудани мавод аз бархе андомҳо ба
андомҳои дигар мебошад. Монанди чирк дар поини гӯшт, ки аз
берун рондани пасмондаҳои мағз ба он аст ва рухдоде ки дар
гардан руй медиҳад аз таҷзияи мавод гирифтагиҳои сахти гулу
мебошад. Омоси даст ва по ва сиёҳ шудани онҳо дар бархе аз
бемориҳои сахт, бар асари омадани маводи чиркӣ аз андомҳои
дигар ба он андом мебошад ва ё ба таҳиясозии ошкор ба гунаи
хунрезии бинӣ ва боло овардан ва берун рондани пасмондаҳои
суфта ва таровиши арақ ва пешоб ва чиркҳои дамли ҳамроҳ аст
ва инҳо низ намуде аз буҳрон дар бемориҳое аст, ки сахтии
бисёр надоранд
Берун омадани пасмонда аз даруни гӯшт буҳрони
бемориҳои падидомада дар мағз аст, ки дорои гармо ва сахтии
боло намебошад. Омосҳои сахт ва бад, ки гирифтагиҳое падид
оваранд, он ҳам ба гунае, ки андомро сиёҳ кунад, буҳрони
табъҳое аст, ки бо омоси андомҳои даруни шикам ҳамроҳ аст, ки
табиати он хеле неруманд намебошад ва балки нотавон аст ва
бемор эҳсоси дард дар бандҳои устухони худ дорад.
Таҳиясозиҳои ошкор дар бӯҳрон табъҳои неруманд ва сахт дида
мешавад, ки ба ҳамроҳи он табиат неруе пойдор дорад ва шеваи
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таҳиясозӣ дар бештари ҳолатҳо ба худ гунаи табъ боз мегардад.
Поёни табъи сӯзанда бо арақ кардан ва табъи хунӣ бо хунрезии
бинӣ аст, гоҳе табъи сӯзанда бо хунрезии бинӣ ба поён мерасад.
Буҳрони бемории сарсон якбора бо хунрезии бинӣ ва бори
дигар бо резиши бисёри арақ аз сар хоҳад буд. Поёни табъҳои
омосии ҷигар ба хунрезӣ аз сӯи рост ва ҳамчунин бо пешоб
кардан ва рондани пасмондаҳои суфта ва арақ кардани бисёр дар
ҳамон ҷойгоҳ мебошад.
Буҳрони табъи ғаб бо арақ кардан ва боло овардан ё рондани
пасмондаҳои зарди обӣ мебошад. Буҳрони табъи рубъи бо берун
рондани пасмондаҳои суфта ва пешоб ва пасоби сиёҳ аст.
Буҳрони табъи ғаби нохолис бо арақ кардан ва рондани
пасмондаҳои зардобе ва балғам аст.
Аз мавориде, ки бар будани буҳрон поафшорӣ мекунад,
будани чирк дар бархе баданҳои устухоне аст ва дар ин бемори
табъ ҳамвора сахт нест, вале бандҳои беморӣ дарднок ҳастанд ва
беморӣ пешоби обакӣ дорад.
Ҳамчунин аз чизҳое, ки бар омадани буҳрон поафшорӣ
мекунанд, хунрезии бинӣ ва сурхии чашм ва рӯ ва
анбоштагӣ(бод кардан)-и шоҳраги гардан ва падид омадани
партавҳое дар баробари чашм ва резиши ашк, фаро гирифтани
пардаи рӯи чашм, хориши бинӣ ва сурхӣ ва кашидагии парда ва
ниёмаҳои шикам ба сӯи боло ва тангии нафас мебошанд.
Ҳамчунин нишонаҳои боло овардан ва дилошубӣ ва
ранҷурӣ ва ларзиши лаби поин ва резиши бузоӣ (туф) аз даҳон
нишондиҳандаи буҳрон аст. Низ сахтӣ дар пешоб кардан пас аз
ошкор шудани нишонаҳои буҳрон ва дучори банд омадани
шикам гардидан ва набзи ором, вале бар тан гарм ва намнок дар
даст задан ба тан бо ҳолати дард ва сузон шудан ва низ рондан
(шикамравиш) аз даст додани ин нишонаҳо ва сангинӣ дар
поёни ноф нишонаи будани буҳрон мебошад.
Нишонаҳои хубї ё бадї ё комил ё норасо будани буҳрон
Буҳрони хуб пас аз пухтагии комили беморӣ мебошад. Он
чи ки пас аз шакл гирифтани як расидани комил биёяд, андозаи
норасо будани хубии буҳронро месанҷад, вале ончи аз
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нишонаҳои пеш аз пухтагии бемор биёяд, низ метавон буҳрони
бадеро ташхис дод.
Беҳтарин буҳрон таҳиясозӣ аз омехтагии падидоварандаи
беморӣ мебошад ва аз назари андозаи чандон костӣ дар он
набояд бошад. Ба дунболи он бемор эҳсоси сабукӣ ва роҳати
бисёр намояд. Пас аз он ҳамаи дардҳо ором шаванд ва аз миён
бираванд, то ҷое ки дар ӯ ҳеҷ чиз ҷуз сустӣ намонад. Ва
бадтарини он ин аст, ки нишонаҳое гирдомада з-он сӯи гузораи
пешина бошад. Вале буҳроне ки бархе аз ин нишонаҳои
ёдшудаи хуб ё бад дар он ҳувайдо шавад, он буҳрон нокомил аст
ки метавон аз хуб ё бад бошад.
Рўзҳои буҳрон
Таҳиясозиҳое, ки ном бурдем дар бемориҳои сахт падид
меоянд. Дар бархе аз рӯзҳо беморӣ дар бемор дигаргуниҳои
бузург рух медиҳад, аз ин рӯ, ин рӯзҳоро рӯзҳои буҳрон
меноманд.
Рӯзи нахуст ва рӯзи дуюм ҷузъи рӯзҳои буҳрон намебошанд.
Рӯзи сеюм рӯзи буҳрон аст ки дар он табҳои бисёр-бисёр
сахт сипарӣ мешаванд.
Рӯзи чаҳорум низ рӯзи буҳрон аст ва дар он таб камтар дида
мешавад.
Рӯзи шашум ва ҳафтум рӯзи буҳрон мебошад ва агар дар он
нишонаи хубӣ чун пухтагии пешоб ё таҳиясозӣ ба гунаи норасо
ва кам, вале бо андак сабукӣ ҳамроҳ дошта бошад, нишонаҳои
хубӣ аст. Дар рӯзи ҳафтум агар нишонаи баде дар он ошкор
шавад ва ҳоли бемор ба сӯи хеле бад гарояд, бояд бидонем ки
ҳамаи инҳо аз рӯзи шашум будаанд.
Рӯзи панҷум низ рӯзи буҳрон аст. Буҳрон дар он бисёр хуб
мебошад.
Пеш омадани буҳрон дар рӯзи шашум бо рӯзҳои чаҳорум ва
панҷум тафовуте надорад. Вале наметавонад буҳрони хуб дар он
рӯз бошад. Агар мавриде пеш биёяд, бемор аз таҳиясозие, ки дар
он буҳрони хуб дида мешавад суд бибарад, чунин ҳолате холӣ аз
сахтии бисёр мебошад ва тарси бузург нест. Албатта ин буҳрони
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комил набуда, балки андаке аз моддаи нахустини беморӣ дар
бемор монда ва метавонад дубора бемориро бозгардонд.
Рӯзи ҳафтум бо дигар рӯзҳои буҳрон дар бисёр будани он
дар ин рӯз ва хубии он аз дигар рӯзҳо, тафовут дорад ва ин гуна
аст, ки ба хилофи рӯзи шашум мебошад. Ва буҳронҳои
падидомада дар он ба содагӣ ва андаке хатар ва таҳиясозии
комили моддаи беморӣ ба гунаи чизе аз он модда наметавон
дубора бозгардад.
Рӯзи ҳаштум буҳрон наметавонад дар ин рӯз руй диҳад,
магар бисёр андак ва он низ аз гунаи бад аст.
Рӯзи нуҳум рӯзи буҳрон аст, ба монанди рӯзи сеюм ва
панҷум, дар он буҳрон бисёр рух медиҳад ва бештар аз гунаи
хуб аст ва ҳушдордиҳандаи паёмадҳои рӯзи ёздаҳум аст.
Рӯзи даҳум дар он буҳрон нест ва агар бошад, гунаи бад аст.
Рӯзи ёздаҳум рӯзи буҳрон аз гунаи сеюм ва ҳафтум ва
ҳушдордиҳандаи паёмадҳои рӯзи чаҳордаҳум аст.
Рӯзи дувоздаҳум ҳамчун ҳаштум дар он буҳроне нест.
Рӯзи сездаҳум, миёна дар рӯзҳое аст, ки буҳрон дар он ва
бебуҳронӣ мебошад. Агар буҳрон дар он рух диҳад андак аст.
Рӯзи чаҳордаҳум рӯзи буҳрон ва паст аз ҳафтум бештарин
буҳрон ба вижа гунаи хуби он дар ин рӯз падид меояд.
Рӯзи понздаҳум монанди сездаҳум аст.
Рӯзи шонздаҳум дар он буҳрон падид намеояд ва
ҳаммонанди рӯзи дувоздаҳум аст.
Рӯзи ҳабдаҳум рӯзи буҳрон аст ва монанди рӯзи нуҳум
мебошад ва ҳушдордиҳандаи омадани он дар рӯзи бистум ва
бисту якум аст.
Рӯзи ҳаждаҳум дар он буҳрон камтар аз ҳабдаҳум ва
ҳамчунин гунаи бади он аст.
Рӯзи нуздаҳум наметавонад дар он буҳрон бошад, ҳарчанд
гунаи бади он дида шавад.
Рӯзи бистум, рӯзи буҳрон аст ва пас аз рӯзи чаҳордаҳум
бештарин буҳрон ва хубтарини он дар ин рӯз падид меояд.
Рӯзи бисту якум, дар он буҳрон низ аст, ҷуз он ки хеле
камтар аз рӯзи бистум аст.
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Рӯзи бисту чаҳорум рӯзи буҳрон аст ва бисёр руй додани
буҳрон дар он пас аз рӯзи бистум мебошад.
Рӯзҳои бисту ҳафтум, ва сиюякум ва сиючаҳорум ва
сиюҳафтум ва чиҳилум ба монанди онҳо хоҳанд буд. Дигар
рӯзҳое ки ном набурдем рӯзҳое ҳастанд, ки наметавонад буҳрон
дар он падид ояд ва пас аз рӯзи чиҳилум низ наметавонад
буҳрон ҳамроҳ бо як таҳиясозии ошкор ва неруманд биёяд.
Бемориҳое ки ба он бирасанд, бо обшудани ороми беморӣ
ба поён мерасанд.
Нерумандтарин рӯзҳои буҳрон то чаҳордаҳум ва пеш аз он
ва сипас то бистум мебошад ва ҳафт-ҳафтҳо чун рӯзи ҳафтум ва
чаҳордаҳум ва бистум, ва чаҳор-чаҳорҳо чун рӯзи чаҳорум ва
чаҳордаҳум ва бисту чаҳорум ва рӯзҳое ки дар миёни инҳо қарор
гирифтаанд чун сиюпанҷум, нуҳум, ёздаҳум ва нуздаҳум рӯзҳое
ҳастанд, ки буҳронҳо дар он бисёр неруманд мебошанд, бавижа,
рӯзҳои ҳафт-ҳафт ва чаҳор-чаҳор. Агар беморӣ аз рӯзи бистум
бигзарад ва нишонаҳои рӯзҳои миёна дар он суст гардад, ба
гунае ки натавонад дар он миён буҳрон падид ояд, нерӯи рӯзҳои
чаҳор чаҳор коҳиш меёбад ва нерумандӣ дар рӯзҳои ҳафт-ҳафт
пас аз он хоҳад буд, ҳамчун рӯзҳои бисту ҳафтум, сиючорум ва
чиҳилум.
Албатта тавони берун рондан бо таҳиясозӣ суст мешавад ва
он бо берун рондани чиркҳо ва ё бо таҳлили онҳо анҷом хоҳад
гирифт.
Агар бархе аз нишонаҳои буҳрон дар рӯз ё шаб ба дунболи
рӯзи буҳрон ҳувайдо шавад, пизишк бояд такя ва гароиши худро
ба нишонаҳои ошкоршудаи дар оғози беморӣ дар ростои падид
омадани буҳрон қарор диҳад, на худи беморӣ, дурусттар ин аст,
ки буҳрон дар он рӯз биёяд, бавижа агар барои рӯзи буҳрон
ҳушдоре низ дода шуда бошад, чунончи дар рӯз ё шабе ки ба
дунболи он буҳрон наметавонад биёяд, ки ин нишонаҳо ошкор
гарданд, беҳтар аст пизишк камтар умед ба падид омадани буҳрон
дошта бошад.
Пизишк дар чунин ҷой бар нишонаҳои худи беморӣ бештар
такя дошта бошад, бавижа агар расидани беморӣ пас аз он
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ҳувайдо нагардад, чунончи пизишк ба таби бо дамои бисёр боло
бархурд намояд, ки он кор пайваста бошад ва ҳеҷ гуна давраи
истоӣ (навбатӣ) надошта, балки нишонаҳои бисёр сахт ва
неруманд дошта бошад. Сипас нишонаҳои марги он ҳам ба
сурати сахт ва неруманд дар ӯ бубинад, ӯ бояд бифаҳмад ки
бемор дар рӯзи чаҳорум ё пеш аз он хоҳад мурд ва агар ба он
сахтие набошад, бемор дар рӯзи шашум хоҳад мурд, бавижа, агар
дар рӯзи чаҳорум нишони ҳушдордиҳандаи баде падид ояд. Ва зон сӯ агар таби бисёр неруманд бо нишони саломатӣ биёяд, пас
буҳрон пеш аз рӯзи чаҳорум ё ҳамон рӯз хоҳад буд. Вале агар то
андозае сахтии он камтар бошад буҳрон дар рӯзи ҳафтум бавижа
агар дар рӯзи чаҳорум нишонаи хубӣ ҳамроҳ бо расидани беморӣ
ё андаке сабук шудан дар он ошкор гардад. Агар дар рӯзи шашум
ё дар шаби ҳафтум нишонаи буҳрон ошкор шавад, пас беҳтар аст
пизишк бар боварии худ биафзояд, ки буҳрон дар он рӯз хоҳад
расид.
Бидон ки шинохти нахустини буҳрони хуб, дақиқтар ва
пойдортар аз гунаи бади он аст ва шинохти он мутмаинтар
мебошад. Аз ин рӯ, ҳар гоҳ бемор сахтии камтар ва дамои
поинтар дошта бошад, пас интизори буҳрон кундтарро бояд дошт.
Рухдодҳои падидомада дар рӯзҳои ҳушдор додашударо бояд
баррасӣ кард ва интизори инро дошта бошад, ки бемории сахте
дар наздиктарин рӯзҳои буҳрон барои мариз падидор хоҳад шуд.
Агар чунин нахоҳад буд, пас камтар аз он бошад,интизор дошта
бошад ки дар ҳафт-ҳафтҳои вижа бо нерумандии бисёре дар он
хоҳад омад.
Шинохти пешоб
Пешобро бо шинохти ранг, бастагӣ, буй, таҳнишиншудаҳо
ва шиноваршудаҳои даруни он ва ё он чи рӯи он қарор гирифта
бошад, баррасӣ мекунанд.
Ранг
Нахуст ранги сафеди обакӣ, ки монанди ранги об аст. Ин
пешоб дар бемори нотавон падид меояд, ки тавонои нигоҳдории
пешобро надорад ва дар он пешоб чак-чак ва ғайри ихтиёрӣ
ронда мешавад. Ва он бар асари беморие аст, ки дорандаи он ҳар
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чи об мехӯрад, ташнагии ӯ фурӯкаш намешавад ва дар ҷо пешоб
менамояд Ва ҳамчунин дар паи хӯрок ва шароб пеш аз
гуворидани хуби онҳо пеш меояд. Пайдоиши пешоб дар
беморие, ки дучори бемории нотавонии нигоҳдории пешоб
набошад ва ё дар наздики замони хӯрдан ё ошомидан набошад,
нишондиҳандаи бисёрии иштиҳо ва норасӣ ва нопухтагӣ ва
забунии ҷигар аст.
Ранги дуюми пешоб андаке ба зардӣ гароида монанди оби
коҳ аст ва нишондиҳандаи пухтагии суст ва норасо будани он аст.
Ранги сеюм ки ба ранги турунӣ аст ва намоишгари пухтагии
хуб ва дамои миёнаи ҷигар (на кам на бисёр) мебошад.
Ранги чаҳорум ранги оташин аст. Намоёнгари дамои боло ва
изофӣ мебошад.
Ранги панҷум ки ҳамранги гиёҳи заъфарон аст, ин ранг
нишонгари дамои боло ва оташин будан нест, балки
намоишгари фаровонии хуни тан аст, ки андаке аз он бо пешоб
омехта шудааст.
Ранги шашум сурхи сер аст, ки намоишдиҳандаи чирагии
зардоб ва хун дар тан мебошад ва чунончи кафи рӯи он низ ба
ранги зард гарояд, пас бемории зардӣ рух додааст.
Ранги ҳафтум сиёҳ аст. Агар пешоб тиратар аз ранги хурмоӣ
ва сурх бошад, нишондиҳандаи бисёри илтиҳобу сухту сӯзи
болост ва аз ҳамаи пешобҳо бадтар ва дар табҳои сахт мебошад,
бавижа агар бастагии он хеле зиёд бошад. Агар касе чунин
пешоб дошта бошад, зинда буданаш поин аст.
Пешоби сиёҳранг назди занон ба дунболи хуни моҳона ва
дар поёни он ва дар бемориҳои талхобӣ чун таби рубъ ва
бузургшудагии сипурз ва молихулиё ва ҷуз он дида мешавад ва
намоишгари бадӣ нест ва чи басо ҳувайдодиҳандаи хубе аст,
албатта агар он пас аз поён омадани бемориҳои талхобӣ бошад.
Агар пешоби сиёҳ дар паи пешоби сафед ва сабз бошад, дар
ин ҳангом намоёнгари сардии бисёри тан ва хомуш шудани
ҳарорати ғаризии он мебошад. Андозаи бад будани он, камтар аз
аввалӣ нест, балки бар он фузунӣ дорад. Гоҳе пешоб пас аз ҳино
задан, ранги сурхи тунд ба худ мегирад. Касе ки фулус, сабр ва
заъфарон ва бисёре аз чизҳои дигари дорои рангдонаро бихӯрад,
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пешоби ӯ ба ранги сурх дармеояд. Ҳамчунин ранги сабзи пешоб
нишона аз хурдани сабзиҳо ва сиёҳии ранги он аз хурдани талхӣ
ва нӯшидани шароби сиёҳ мебошад. Ҳамон гуна ки гуфтем,
камрангии пешоб нишон аз нӯшидани оби бисёр ва ё пас аз
хӯрдан ва ошомидани нӯшобаҳо аст. Пешоб ҳамчунин дар
дардҳои сахт рангин мешавад ва аз омехтагии сардӣ ба вуқуъ
меояд, ҳамон гуна дар бемории қулинҷ ва дар дарди дандон ва
гӯш пешоб рангинтар мешавад. Дар ин гуна ҳолат аз дигар
нишонаҳо низ барои он метавон гувоҳӣ овард.
Будани захме дар дастгоҳи пешобсоз сабаби бадбӯ шудани
пешоб мешавад ва гоҳе бо бадбӯӣ дар он тирагии ранг низ дида
мешавад. Ва бастагии он омехтаи чирк ва хуноба мебошад ва
агар таҳнишин дошта бошад, пас дар таб сӯзанда нахоҳад буд ва
дар ҳангоми берун омадани пешоб сузише бо ҳамроҳӣ нахоҳад
дошт. Ва бӯи бади он низ ба монанди бӯи бади пешоби
падидомада аз уфунати даруни рагҳо намебошад.
Бастагї
Бастагии пешоби обакӣ ҳамчун об аст ва намоишгари
норасо будани пухтагии пешоб мебошад. Бастагии сифти пешоб,
ки ба андозаи сифти памодии равғанӣ ва он чи дар кисаи зардоб
аст, намоёнкунандаи пухтагии бисёр ва аз миён рафтани
намурии тан ва фурӯкаш кардани он мебошад. Миёни ин ду
нишони пухтагии комил ва тандурустии ҷигар ва миёна будани
намуриҳои рагҳост.
Бастагии сифт нишона аз омехтагиҳои норас ва хом дар
рагҳо ба ҳамроҳи ҳарорате, ки дар он кор мекунад ва онро
бармеангезад, мебошад.
Ҳар чи пешоб бастагии сифттар дошта бошад, ба тундӣ
шиносоӣ мешавад ва соф мегардад ва лирди он дар пойин
таҳнишаст мешавад. Ҳар чи зудтар лирди он таҳнишаста шавад
ва ором гирад, ба пухтагӣ ва сухту сози комил наздиктар
мегардад.
Бўй
Бӯйи тунде, ки хеле бадбӯ бошад, нишони пухтагии хуб ва
ҳарорати боло мебошад ва дар табҳо ва омоси ҷигар дида
мешавад, ҳушдордиҳандаи он аст. Низ ҳамроҳи захмҳои
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дастгоҳи пешобсозӣ ҳамонгуна ки гуфтем, мебошад. Вале миёни
ин ва он ҳолат тафовут гузоштаем. Бебӯ будан, албатта нишони
норасоии бисёр ва пухтагии нодуруст мебошад ва ҳолати миёни
ин ду нишона аз миёнагии дамо ва пухтагӣ аст.
Таҳнишинҳо
Таҳнишастҳо ва низ он чӣ рӯи пешоб қарор гирифта ва он
чи шиноваранд, маводи гуногунеанд, ки бархе аз онҳо
пасмондаҳои падидомада аз
гувориши саввум дар рагҳо
мебошанд, ки барои мо дар роҳи шинохт ва ташхиси табҳо ва
чирагии зардоб судманд мебошанд. Бастагии он ба монанди
пунбаи нарми ҳаллоҷишуда, ё абр аст. Наздиктарин чизи ба он
ҳаммонанд таҳнишасти гулоб аст, аз тақтири он дар қорура
мебошад. Беҳтарини ин таҳнишастҳо сапеди он аст, ки дар
поёни зарф мегирад ва нарм аст. Ва агар ин ҳолат дар рӯзҳои
беморӣ пайваста мондагор бошад, пас таҳнишасти хуб
наметавонад бошад, магар он ки ба беҳтарин рангҳо ҳамон ранги
турунҷӣ ҳаммонанд шавад. Беҳтарин бастагии миёнаи обакӣ ва
сифт будан аст. Беҳтарин буй он аст, ки на хеле бадбуй ва на
бебуй бошад. Ин сутудатарин пешоб хоҳад буд, ки дорои
нишонаҳои сухту сози комил ва дур аз ҳар гуна беморӣ ва бадӣ
мебошад . Дар пайи он пешобе аст, ки андаке чизҳои шиновар
болову миёнаи зарф ҳаракат мекунанд. Ин ду ҳеҷ гоҳ таҳишаст
намешаванд, балки нишонаи бузург барои нишон додани комил
ва дур аз ҳар гуна беморӣ аст. Агар маводи шиновар ошкор
шаванд ва барои бемор паёмади бад падид наёваранд, пас аз
андаке таҳнишаст мешаванд. Бахши кафи руйи пешоб нахуст ба
шиновар шудан ва сипас ба таҳнишаст шудан бадал мешавад.
Беҳтарин рангҳои таҳнишаст сафед, сипас сурх аст. Ранги сурх
таҳдидкунандаи тандурустӣ ё дароз шудани замони беморӣ
мебошад. Вале агар таҳнишаст зардранг бошад, ба андозаи
зардии он бад мебошад. Бадтарин ранги пешоб зард будан аст ва
аз он бадтар сабз ва сипас сиёҳ мебошад.
Ин таҳнишастҳо нишон медиҳад, ки моддаи беморӣ аз роҳи
пухтагии беморӣ дур шуда ва ба уфунат ва табоҳӣ расидааст. Ва
ранги сиёҳи дуруст дар баробари ранги сафед аст ва таҳнишини
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сиёҳ агар руйи пешоб бошад, камтар аз ҳолати шиноварӣ бад
аст, ҳамон гунае ки дар таҳнишинҳо бадтарини таҳнишин
сиёҳранг ва беҳтарини он сафедранг аст ва низ андозаи тирагӣ
ки миёни хубӣ ва бадӣ аст, ба андозаи гароиши он ба сиёҳҷ ва ё
сафедӣ мебошад.
Ҳамчунин таҳнишини савиқӣ бад аст агар ба ҳамроҳи таби
сахт бошад, намоишгари он дер омадани ҳангоми беморӣ аст.
Ин гуна пешоб аз ҳар кас берун ояд, пешогоҳии марг барои
бемор дорад. Ин таҳнишин ба монанди лирди шароб аст, ки
роҳи пухтагии дурустро паймудааст ва гоҳе аз пешоб ва бори
дигар аз гунаи таҳнишини пешоб монанди оташин, заъфарон ва
сурхи тира ва аз ранги тор мебошад.
Агар аз пешоби сафеди обакӣ нахуст ранги зард мегирад,
бастагии болотаре пайдо мекунад то ба ранги турунҷӣ бирасад
ва бастагии он миёна хохад буд. Дар ин ҳангом агар дар рагхо
пасмондахои беморӣ бошад тахнишасти хубе хоханд дошт.
Бемори аз гунае анбоштаги аст ва андоми бемори табдор фарбех
мебошад, вагарна ин танхо барои нишон додани пухтагии комил
басанда хохад буд. Ва чунон чи аз рангхои дигари як пешоби
хамоханг ва миёнагузар карда ва сипас огоз ба кохиши андакандаки рангхо карда бошад, пайваста поён меояд то ба обакӣ
шудан ва ба ранги турунҷӣ шудан ва бастагии миёна бирасад.
Агар дар табе пешоб ба пухтагии комил нарасад ва ё аз
андозаи дуруст пухтагӣ гузарад, сипас ба суи холати рӯзонаи
хамешагӣ бозгардад, ин таб аз гунаи солим аст ва омехтагии он
ба пухтагии боло хохад расид. Ва пилишту уфунӣ намегардад.
Чунончи нишонаҳо з-он сӯи гуфтаи мо бошад, дар ин ҳангом
беморӣ ҳавлнок аст, агар бо хамрохи он неру фурӯ афтад,
нишондихандаи фаро расидани марг аст ва агар неруманд
бошад, навиддиҳандаи ба дарозо кашида шудани беморӣ аст.
Ҳолати нахуст дар табхои балгамҷ ва диққу талхобӣ ва холати
дуввум дар табхои бисёр сахт ва бисёр осебзову бад аст. Агар
пешоб дар ростои пухтагии хуб аз холати лирди шароби тунд ба
суи соф ва тахнишин шудан биравад то он ки русуби хуб бар
пояи он чи гузор кардем, ба даст ояд. Бехтар аст пизишк дар ин
421
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ҳангом ба андозаи неруи бемор нигох кунад. Агар неру ба
андозаи басанда гармкунанда ва нигохдоранда бошад, бар бемор
тарси нобуд шудан намеравад.
Чунончи пешоб ба тундӣ дар роҳи соф шудан аз тирагӣ
бошад, бехбудӣ низ ба тундӣ анҷом мепазирад. Агар тавоноии
бемор поён буда хатар барои ӯ метавонад дар бар дошта бошад.
Чунончи дар соф шудани пешоб аз торӣ ба кундӣ анҷом гирад
ва чанд рӯзе ба дарозо кашад ва чизе ки намоёнгари он бошад
нишон дода нашавад ва ё андаке намоён гардад. Ин
нишондихандаи марг хоҳад буд. Агар дар пешоб як бор
пухтагии комилро нишон дихад ва сипас ба холати анҷом
нагирифтани пухт биравад ва ин кор чандин бор анҷом шавад,
дар чунин вазъияте ва навбахои таб дар хам меомезад ва модаи
таб аз омехтагихои бисёр ташкил мешавад. Дар ин чо бо нигох
кардан ба андозаи неруи бемор метавон ба тандурустии ӯ умед
дошт.
Нуктаҳо ва гӯшаҳое аз шинохти пешоб дар табҳо, ки ба
будани онхо ниёзи бисёр ҳаст. Нишонаҳои дигаре аз пешобро бе
назму тартиб ёд хоҳем кард.
Пас мегуем: пешоби чирк ва бо дурахшандагии кам, ки ба
ранги шароби номарғуб ё ранги оби нахуд ки дар пухтани он
зиёдаравӣ шуда монанди пешоби хонумхои бордор ва беморони
истисқо ва касоне ки дорои омоси ғайри гарму кухна дар
андомхои дарунии онхо хаст.
Пешоби ҳамчун оби панир ва оби ҷав сафед нишон медихад
ки дар он чирк хаст ва дар дастгохи идрори бемор захм вучуд
дорад. Ҳамчунин пешобе ки ба монанди оби шуста шудани
гӯшти тозаи хом намоишгари омехтагии андаки хун бо пешоб ва
сустии ҷигар аст.
Агар пешоби бемор танхо хун бошад, ба чихати пора
шудани бархе рагхои гурда аст. Агар дар пешоб санг бошад ва
ба ҳамроҳи он тирагии ранг дида шавад ва бемор дучори дарди
сахт дар камар шуда бошад, нишондихандаи санги гурда аст.
Агар дар пешоб санг бошад сипас битавонад пешобро зулол
ва соф кард, пас санг дар пешобдон падид омадааст.
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Пешоби пахшшуда пошидае, ки ба монанди пешоби улоғ
аст, нишондихандаи сарддард ва баҳамрехтани хурд мебошад.
Чунончи таб аз миён биравад ва пешоб хануз рангин бошад,
пас ҷигар гарм ва дорои омос аст. Пешоби пилишт ва зишт дар
рангу бӯ ва бастагӣ дар паи омоси гарм дар дарун мебошад ки
бемор аз он метарсад ва ба дунболи хуб кардани он меафтад
сипас сабаби тандурустии ӯ мегардад.
Пешобе ки аз назари бастагӣ ба монанди равган бошад, ва ё
равган рӯи онро фаро гирифта ҳар ду дар таби дик дида
мешаванд.
Пешобе ки рӯи он равғани фаровоне бошад, нишондихандаи
об шудани чарбуи гурда аст.
Пешоби сафеди обакӣ бо таби сахт агар ба ин гуна чандин
рӯз бимонад, нишондиханда баҳамрехтагии хурд аст ва чунончи
ин баҳамрехтагии хурд идома ёбад, намоишгари марг аст.
Агар пешоби касе ки дар холати бехбуди аст ба тундӣ ба
суи ҳолати табиӣ дар тандурустӣ бознагардад,тарси баргашти
бемори ба бемор бисёр хохад буд.
Пешоби ҳамонанди шир ё оби мардона агар андак бошад,
навиддихандаи фалач ва сакта мебошад ва агар омадани он дар
инчунин беморихо афзоиш ёбад, бемор лоғар ва нотавон
мегардад.
Пешобе ки дар он тикаи хуне бошад, дар таби муҳриқа бад
мебошад.
Пешобе ки ба монанди мост обакӣ аст ки ба ҳамроҳи таби
сахт бошад, ҳушдордиҳандаи марги ноҳангом хоҳад
буд.Чунончи дамои таб пойин наёяд ва сабук нашавад ва ё агар
сабук шавад ба таби диқ ҷо ба ҷо мешавад.
Пешобе ки пайваста як ранг дорад ва тағир намекунад дар
табхое аст, ки нишондихандаи сахтии таб мебошад.
Чизхое ки дар пешоб вучуд дорад бисёре аз тахнишастҳо ва
ҷуз он мебошад яке аз ин тахнишастҳо зулолӣ ва шаффофияту
дурахшандагӣ дорад ва ба монанди оби тактиршуда дар
шишахои гулоб. Ва чи басо шафофтар ва зулолтар аз он аст ва
ҳамчунин ба монанди тиккахои ях канори ҳам қарор гирифтаанд
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ва ин дурахшандагӣ ва зулолҷ ва шаффофҷ ва тахалхул ва
сабукиро дар ҳеч тахнишини дигар наметавон дид.
Агар ҳамаи пешобро ба ҳам зананд он тираву тор нашавад
ва тахнишаст ба тундӣ поин наравад ва чи басо ҳаргиз поин
наравад, ин пасмондаи гуворише сохташуда дар рагҳост ва пеш
аз ин онро ёд кардем.
Дар мартабаи савум як омехтагии хом ва норас аст агар
сапедранг ва дорои зарроти ҷудо аз хам ва сабуку зулол
набошад, ҳамонанди муми обшуда аст .
Мартабаи савум чирк аст ки ба гунаи бурида-буридашуда
аст ва агар пешобро такон диханд, пешоб тор мешавад ва он
тикахо боло мераванд ва сипас баргашта тахнишин мешаванд.
Сӯзиш дар ҳангоми пешоб кардан гоҳе бӯи бад ва хун ба
ҳамроҳ хоҳад дошт.
Мартабаи чаҳорум пешоби сангдор аст ,ки гунае аз он ба
ранги сурх ба монанди чашми шаҳло, вале камрангтар мебошад.
Ва инхо аз гурда берун меоянд ва бархе ранги кам надошта
балки ба ранги хок ва чи басо ба ранги сурхи хокистарӣ аз
пешобдон хорич мешавад.
Мартабаи панҷум, пешобе ки дорои муй аст, он андоме ба
монанди муйи сафед ва на сапеди ноб ва дарозои он чаҳор
ангушт то як вачаб мебошад ва аз гурда берун меояд ва
намоишгари холати баде нест, балки нишондихандаи
омехтагихои норас ва хом мебошад. Ва дорухои пешобовар
барои дармони он судманд мебошад.
Мартабаи шашум,пешобе аст ки хамчун тиккае аз гӯшт аст
агар дарди камар низ дар канори он дошта бошад, аз гӯшти
гурда ва агар хамрохи он таби мухрика бошад, нишондихандаи
осеби сахт ва хатарнок дар тан буда ва хунро сифттар кардааст.
Агар ба хамрохи таби диқ бошад, намоишгари об шудани ҳама
гӯштҳои бадан аст.
Мартабаи хафтум, ба монанди хурдахои адаси
пӯсткандашуда аст, ки намошгари боло рафтани дамои ҷигар
мебошад.
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Мартабаи хаштум, ҳамчун нухола буда, ки бештар аз
бемориҳои пешобдон мебошад. Агар ба ҳамроҳи он сузиш
бошад ва пойдору ба дарозо кашида шавад ва ранге надошта,
нишон медиҳад ки аз пухтагии хуб бисёр дур аст ва чи басо аз
рагҳо бошад. Агар инчунин буд, бояд бо таби сӯзанда ҳамроҳ
бошад ва ба пухтагии комили беморӣ бисёр дур хоҳад буд ва
ҳушдордиҳандаи нобудӣ аст, бар пояи ончи гуфтем.
ШИНОХТИ ПЕХОЛ
Беҳтарин пехол гунаи нарму равон ва пайваставу гароянда
ба ранги зард, ё зарди тунд аст ки инчунин пехол ҳангоми
тандурустӣ берун меояд.
Пехоли пурранги озордиҳандаву сузандаи бофтаҳои
бахшҳои поён намоишгари чирагии зардоб аст.
Пехоли хушк нишондиҳандаи андаки намурӣ ва боло
будани дамо дар шикам аст.
Пехоле ки яксону якдасту якнавохт набошад, намоишгари
гувориши нокомили хӯрок буда, ки бемор натавонистааст онро
дуруст бигуворад. Пехол бо буйи бисёр бад нишондиҳандаи
уфунати тан мебошад, он ки бо бод бисёр берун меояд,
намоишгари сустии гувориш аст.
Пехоли сабзранг ва сиёх ки ба монанди дурдӣ ва ланҷи
пилишт ва кушанда аст. Пехоли беранг намоишгари равон
набудани зардоб дар лулаҳои худ аст. Пехоли чарб
нишондиҳандаи таби дақ ва об шудани андомҳост. Пехоле ки
андозаи он беш аз андозаи хурданӣ бошад, намоишгари
фарасудагӣ ва фарсоиши тан аст. Пехоле ки бо рангҳои гуногун
бошад, пешогоҳӣ будани омехтагиҳои палид дар тан аст.
Пехоли куравӣ ва кафмонанд ва пехоли часпанда ҳар ду гунаи
бад ҳастанд, ки яке нишонаи чирагии дамои боло ва дигаре об
шудани андомҳост. Бисёр будани бодҳои беруномада аз поён
агар
натиҷаи
хурдани
хӯрокҳои
бодсоз
набошад,
нишондиҳандаи кутоҳӣ ва норасоии гувориш аст. Набуди бод
ҳушдордиҳандаи чирагии дамои боло ва фуру рафтани намурӣ ё
бартарии сардӣ аст. Агар ба ҳамроҳи он ташнагӣ ва банд
омадани шикам бошад, нишондиҳандаи ба дарун фурӯ рафтани
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намуриҳо мебошад. Агар ба ҳамроҳи он барафрухтагӣ ва
илтиҳоби сахт бошад, намоишгари бартарии сармост. Чунончи
касе бихурад ва ҳамон ҳолати хурдашуда берун биронад,
намоишгари бартарии сардӣ аст. Осонии берун рондани бод ва
неруи рониш, нишондиҳандаи нерумандии шикам мебошад. Ва
з-онсуи он сахтӣ ва сустӣ ва нотавонӣ дар берун омадани пехол,
ки бо озор ва сахтӣ ҳамроҳ бошад ва ҳамчунин бисёр бадбуй
будани он ҳушдордиҳандаи сустӣ ва нотавонии дастгоҳи
гувориш аст.
ШИНОХТИ НАБЗ
Касе ки мехоҳад ба шинохти дониши набз ва нишонаҳои он
ошноии бештаре пайдо кунад, беҳтар аст дар ҳолати тандурустӣ
ҳамвора ва бисёр набзи сурхрангро гирифта ва ба он хуб чанг
андохта ва баррасӣ гардад, то ҳолати он дар диду таваҷҷуҳи ӯ
пойдор бимонад ва дар ҳангоми беморӣ битавонад онро бо гоҳи
тандурустӣ хуб бисанҷад. Пизишкон барои ҳар кадом аз ин гуна
ҳолатҳои набз рақамро баргузидаанд ва ангезаи номидани
нишонаҳои ҳар якро ёд кардаанд ва бо хости Худованд ба андозаи
ҳадафи нигориши ин китоб бахшҳое аз онро ёд хоҳем кард.
Агар набз дар дарозои соид ошкор буда ва андозаи он беш
аз ҳолати тандурустӣ намоён бошад, мегӯем набз бузургу дароз
шудааст.
Агар набз ҳама паҳноии ангӯшти набзгирандаро фаро гирад,
беш аз паҳнои гузаштаи худ бошад, ба он набзи паҳн мегуянд.
Агар набз гӯшти ангуштро беш аз андоза ба даруни худ
фуру барад, ба он набзи болоҷаҳанда ва ё афрошта гуянд. Ва он
агар камтар аз андозаи табиӣ бошад, ба он набзи фурӯафтода ва
ё суст гуянд.
Агар аз назари дарозо ва паҳно ва афроштагӣ беш аз андозаи
табиӣ бошад, ба он набзи бузург мегуянд ва агар кӯчактар ва
норасо бошад, набзи кӯчак номанд.
Агар замон миёни ду набз кутоҳтар аз ҳолати табиӣ бошад,
ба он набзи паёпай ва агар замон дарозтар бошад, набзи
мутафовит гуянд.
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Агар миёни оғози ҳаракат ва поёни он дар замони кутоҳ
нисбат ба равиши ҳамешагии он анҷом гирад, ба он набзи тунд
гӯянд. Агар ин фосила замоне дарозтар шавад, набзи кунд гуянд.
Агар зарабони набз гӯшти ангӯшти набзгирро сахт паст
занад ва дар набз фишор истодагӣ кунад ва ҳаракати набзу
фишор бар он ба гунае анҷом гирад ки асари он бар гӯшти
ангушт ба ҷо бимонад, ба он набзи неруманд, агар з-онсуи он
бошад, набзи суст номанд.
Агар дар ҳангоми фишор овардан ба тудаи фишурдашуда
бархурд намояд, монанди гунае ки дар фишор овардан рӯи ҳики
пур ором фурӯ меравад, бар он набзи пур ё анбошта гуянд. Ва
чунончи ба монанди устухони наздики оринҷ сифт ва берунзада
буда ва анбоштагию кашидагӣ надошта бошад, ба он набзи тиҳӣ
ба ҷиҳати форми он гӯянд.
Агар касе дар ҳангоми гирифтани набз бо чизе ба монанди
наху зардпай ки бисёр кашидашуда бархурд намояд, ба он набзи
сахт гуянд ва агар дар дастмолиш монанди набзи сахт бизанад,
вале кашидагӣ надошта бошад, ба он набзи суст ё нарм гуянд.
Агар ҳар яке аз набзҳо аз назари бузургӣ ва нерумандию
тундӣ ба монанди набзҳои дигар бошад, ба он набзи яксон гуянд
ва агар з-онсуи он бошад, онро набзи нобаробар ё мухталиф
хонанд. Ин тафовут дар як набз дида мешавад ва он тафовут
марҳалаи инқибози як набз бо набзҳое мебошад ва он эҳсосест,
ки бо ҷустуҷуи набзи як ё ду ангушт ва беш аз ду ангушт меояд.
Пизишкон гунахои бисёреро ки ин гуна тафовут миёни
онҳост номгузорӣ кардаанд. Мо низ бо хости Худованд дар ҷои
худ ном хоҳем бурд. Агар ин ихтилоф руи як даври вижае давр
бизанад ва ба холати дигаре наравад ки намунаи онро инчунин
мегуем: агар миёни 3 набзи яксон як набзи мухолиф зада шавад
ва миёни 4 ё 5 набз чунин шавад, ё миёни ҳар 5 набзи яксон ду
набзи нобаробар дар он дида шавад ва ин давр пайваста идома
ёбад, ба он набзи боҷоида ва равишманд гуянд. Ва агар ин давр
равшанманд набошад, онро набзи беҷоида хонанд. Ҳаракати
рагхои даруни тан ба суи беруни онро инбисот гуянд ва ин
ҳаракат хамоне аст ки ҳамагон дар бархе аз ҷойҳои тан онро
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эҳсос мекунанд. Ва намунаи он ҷаҳандагии сурхраги даст
мебошад, гарчи пизишкони корозмуда бисёре аз ҷойҳои дигари
тан онро эҳсос менамоянд. Ҳаракати набз аз берун ба даруни
танро инқибоз меноманд ва ин ҳаракат гоҳе эҳсос мешавад ва
гоҳе намешавад. Ёдоварии ихтилофи дидагоҳ миёни пизишкон
дар ин ҷойгоҳ таваҷҷуҳи хосе надорад. Беҳтар аст, ки ба
мардуми сода ва касоне ки дар андешаи омузиши боло ва
пажуҳиш нестанд ёд бидиҳанд, ки ҳолати инқибоз махсус
намебошад.
Набз дорои ду замон аст. Нахуст замони ҳаракат ва он аз
ҳангоме аст ки ҳаракат дар сурхраг қобили ламс мешавад, то
ҳангоме ки он ором мегирад ва он ҳаракат пинҳон мегардад.
Дувум замони оромиш аст, ки аз ҳангоми истои ҳаракат ва
ниҳон шудани он оғоз ва то дубора ҳаракат идома диҳад. Ҳар
кадом ин ду замон ба дигаре дорои нисбате аст, ки дар синни
вижаи худаш мебошад. Нисбати ин ду замон дар кӯдакон ба
монанди нисбати он дар навҷавонон ва миёнсолон ва
куҳансолон нест. Ин нисбатро баробарвазнӣ гӯянд.
Агар набз дар як гурӯҳи синнӣ нисбати вижаи худро нигоҳ
дорад, ба он мегуянд дорои баробарии вазни дуруст ва ин гуна
номҳо мебошад.
Агар натавонад ин нисбатро нигоҳ дорад ба нисбати синҳои
дигар хоҳад расид ва агар ин берун омадан аз нисбати худ аз
синни кӯдакӣ ба нисбати вижаи синни навҷавонӣ биравад, ба он
мухолифи баробарии вазн ва хориҷ-ул-вазн гуфта мешавад.
Агар берун рафтани он ва дастандозӣ ба нисбати вижаи
миёнсолон ва куҳансолон бошад, ба он мухолифи баробарӣ ё
вазни бад ва ё нобаробар ва ё ноҳамоҳанг ва ҷуз он гуфта мешавад.
Дар ҷойгоҳе аз тан ки сурхраге ҳувайдо мешавад гоҳе дар
дастмолиш аз он ҳарорати беш аз ҷойҳои дигари бадан эҳсос
мешавад. Бархе аз пизишкон инро низ ҷузъи намудҳои дигари
набз ба шумор меоваранд, ки шумораҳои онҳо даҳ аст ва ба ин
монандҳо вижа набзи мураккаб мегӯянд.
Анвоъи набз
Набзи газолӣ ва он гунае аст, ки раг ду задан дорад, яъне
дузарбаӣ аст: раг зарбаи аввалро мезанад ва пас аз ондуввумиро
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мезанад, бе онки
эҳсос шавад, боз мегардад ва мунқабиз
мешавад ва ором мегирад.Зарби дуввум нерумандтар ва
бузургтар аз зарбаи аввал аст.
Дузарбаӣ, нахуст сурхраг мезанад пас аз он зарбаи дуввум,
ки бахши оромишу мунқабиз шудан аст эҳсос намешавад, вале
зарбаи дуввум сусттар аз нахуст аст ва бо он хеле фосила
надорад.
Набз бо зарбаҳои гуногун он ба гунае аст, ки зарбаи
нахустини он инбисот аст ва сусту поёнии он неруманд ва зонсуи он, ё нахустини он бузургтару тундтар аз поёнии он
мебошад. Ва ин гуна набз мутафовит дар як зарабон аст.
Набзи дамимушӣ, он ду гуна аст: яке аз он дорои зарби
бисёр нисбатан бузург мебошад, дигар кӯчактар аз он ва сипас
меравад то гунае севвумиро бизанад. Ин рафтан ба суи гунаи
саввум ё ҳангоми зарабон меистад ва кӯчактар намешавад ва ё
пайваста кӯчактар мешавад, то он ки дигар эҳсос нагардад ва ё он
ки ба як андозае кӯчактар мешавад, ки дубора ба бузургтар шудан
бигарояд. Ин бозгашт ба бузург шудан чи басо метавонад ба
андозаи нахустини худ бошад ва гоҳо ба ҳолати кӯчактар аз он
мерасад. Ва он гунаи нахустини онро набзи занби собит ва
дуввумиро занби манҷазӣ ва севвумиро набзи дами
баргаштапазир ва дар саввум агар баргашт ба андозаи нахустин
бошад, набзи дами баргаштпазири комил ва агар баргашт ба
андозаи аввал набошад, набзи дами баргаштапазири норасо
меноманд. Ва гунаи дигаре ки дорои таноқузи ҳаммонанди нахуст
аст ва он дар дарозои раг бахше аз он бузург менамояд ва дар
пайи он кӯчактар меояд, вале ҳисси он якбора қатъ намешавад ва
пайваста мебошад, балки ба як нисбат кӯчактар шуда то пинҳон
гардад. Ва чи басо дар ду тараф бошад ва бо он набз мунҳанӣ
гуянд ва гохе дар як су аст, ки онро набзи гароишёфта ба сӯе
меноманд ва ин набз низ набзи гуногун дар як зарабон мебошад.
Набзи мунҳал.
Агар дар замоне миёни чанд набзи
мухталифе, ки умед ба будан дар он ҳангом ба унвони як набз
аст, он набз набошад, онро набзи мунҳал ё аз миёнрафта гӯянд.
Набзи зиёдӣ з-онсуи набзи пешин аст.
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Набзи собит. Он набзи сахт ва нозук аст, ки ба ҳолати хеш
пойдор мемонад ва ин ҳолат аз он дур намешавад.
Набзи мавҷӣ – набзе аст, ки ҷои бисёре аз паҳнои ангуштро
мегирад ва ҳамроҳ бо нармӣ ва пурӣ аст, вале дорои ҷаҳандагии
бисёр бе пас задан аст, вале ҷаҳандагии он пушти сари ҳам
камтар мешавад ба монанди мавҷҳое, ки пайдарпайи ҳам
меоянд.
Набзи дудӣ. Шакли он дар ҷаҳандагӣ ба хубӣ ҳолати
мавҷиро дорост, ҷуз ин ки паҳну пур нест, балки кӯчак ва суст
аст ва ба монанди кирме аст, ки дар даруни рагҳо мехазад.
Набзи мурча – набзе аст кӯчак ва паёпай ба монанди набзи
навзодони тоза ба дунё омада.
Набзи арраҷ– набзе аст сахт дар ҳар зарбаи он афроштагӣ ва
афтодагӣ ва паҳнои он гуногун ба андозае аст, ки эҳсос мешавад
ва он ҳангоме ки зарбае ба ангушт мезанад, дар ҳоле ки аз
ангушти дигаре поин меояд ва дар поин омадан аз ангушт зарбае
ба ангушти дигар мезанад.
Набзи ларзанда - набзе аст, ки дар он ҳолат ларзиш эҳсос
мешавад.
Набзи печанда – набзе аст, ки эҳсос мешавад монанди риштаи
нахи печидашудае мебошад.
Мегуем набзи мардон дар бештари ҳолатхо бузургтар ва
нерумандтар кундтар ва бо тафовути бештар аз набзи занон
мебошад ҷуз ин ки бузург ва нерумандии он ошкортар аст, вале
фурӯ рафтан ва кундии он камтар аст ва фосилаи тафовути он ду
бисёр, вале ошкор мебошад. Набзи кӯдакон бисёр пайдарпай ва
кӯчаку тунд аст. Набзи кӯдакон ки ба сӯи навҷавонӣ меравад, аз
набзи навҷавонон бузургтар ва набзи навҷавонон аз кудакон ва аз
ҳама синҳо нерумандтар аст, ба вижа онҳое ки дар поёни ҷавонӣ
ҳастанд. Набзи миёнсолон тунди камтар аз набзи ҷавонон ва
андаке сусттар аз он ва кӯчактар аз он мебошад. Набзи пирони
куҳансол дар авҷи тафовут ва сустӣ ва кӯчакӣ ва кундӣ аст.
Набз ва омезаҳои гуногун:
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Набз дар касе, ки омезаҳои гарм дорад бисёр бузургтар ва
тундтар ва сахттар аз набзи касе ки дорои омезаи сард аст, вале дар
нерӯ аз он бартар ва чи басо баробар ва гоҳе поинтар мебошад.
Набзи касоне ки фарбеҳ ҳастанд аз логархо кӯчактар аст.
Агар ин чоқӣ ки аз гӯшт бошад, тундтар ва нерумандтар
мебошад. Агар а чарбӣ бошад, поинтар аз он ва кундтар аст.
Набзи касоне, ки омезаи хушк доранд, сахттар ва
кӯбандатар аст.
Набзи касоне ки омезаи намур доранд, нармтар ва паҳнтар
мебошад.
Набз дар миёни баҳор бузургтар ва нерумандтар аз дигар
фаслҳои сол аст.
Набз дар миёнаи тобистон тундтар ва пайдарпайтар ва
кучактар аз дигар фаслҳои сол аст.
Набз дар поиз тундӣ ва пайдарпай будан он аз тобистон
камтар аст ва дар нерӯ низ афзоиш пайдо намекунад.
Набз дар зимистон бисёр кӯчаку кунд ва дорои тафовути
чашмгаре мебошал, ҷуз ин ки суст нест.
Набз дар моҳҳои поёни як фасл ва моҳҳои нахусти як фасли
дигар, набзи таркибӣ аз ду фасл мебошад.
Набз дар пайи руйдодҳо:
Набзи зани бордор бузргтар ва тундтар аз хонуме, ки бордор
нест, мезанад.
Набзи касе ки тоза аз хоб хеста бузургу неруманду
пайдарпай ва ларзон аст, вале пас аз андаке ба ҳолати оддии хеш
боз мегардад.
Дар варзиш агар одаме ки за он хаста нашавад бузургу тунд
ва пайдарпай задани набз ба андозаи тундии ҷунбиш ва
нерумандии он афзоиш меёбад. Ва он чи дар рагҳост агар задани
андак бошад, ба тундӣ ва агар дароз бошад ба кундӣ ором
шавад. Варзише ки одамро хаста кунад, пас ба андозаи худи
варзиш набз тундтар ва фосилаи заданҳоро кӯчактару тундтару
пайдарпайтар менамояд.
Гармоба бар бузургию нармӣ ва тундию паёпай будани
набзи афзуда меафзояд ва чунончи мондан дар гармоба ба
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дорозо кашад, зарабон кӯчак ва суст, вале бар тундӣ ва паёпай
будани он афзуда мешавад ва чунончи мондан дар онҷо бештар
ба дарозо кашад, зарабон кӯчак ва суст шуда, вале шитобу
суръати он ба ҷой мемонад.
Хӯроки он чи ки сангинӣ накунад ва озор надиҳад ва
ранҷур насозад, бисёр бар неру ва ба паёпай будан ва бузурги
набз меафзояд, ки муддати пас аз хурдан мебошад. Ва ҳангоме
ки хуранда аз хурдан даст мекашад, дигар инчунин нест. Вале
хӯроке ки аз он озор мерасад ва аз зиёдаравҷ дар хурдани он
ранҷурӣ падид меояд, набзро гуногун мекунад.
Шароби ангур бар неру ва шитобу паёпай будани набз
меафзояд, ҷуз ин ки афзоиши замон шитоби он беш аз хӯрок аст ва
зудтар аз хӯрок низ ба ҳолати гузаштаи худ бармегардад.
Хӯрокиҳо
ва доруҳо гармкунанда ё сардкунандаанд,
гармкунанда, ки он ба андозае, ки гармо дар он аст дар шитобу
бузургии ва паёпай будани набз меафзояд ва з-онсуи он.
Хашм афроштагӣ ва неруманду шитобон ва паёпай будани
набзро меафзояд. Тарси бисёр набзро гуногун ва тунду ларзон
мекунад.
Андуҳ, набзро кунду мутафовит месозад. Шодмонӣ набзро
мутафовиту кунд ва дар канори он бузургу нарм ва пур
менамояд.
Мегуем набзи баланд дар паи афзоиши дамо ё коҳиши гӯшт
падид меояд ва набзи паҳн дар паи афзоиши намурӣ ва набзи
афрошта ва ҷаҳанда дар паи боло рафтани дамо ва афзоиши
неру мебошад.
Набзи бузург ва шитобон ва паёпай ба дунболи афзоиши
дамо рух медиҳад ва агар ин афзоиши дамо ангезаи беруна
дошта бошад ҳамчун варзиш гармоба хашму ҷуз он ки ин набз
ба тундӣ ба ҳолати ҳамешагии хеш боз мегардад ва чунончи
ангезаи пойдоре дошта бошад, ба пойдории он ангеза он низ
ҳамвора чунин хоҳад буд.
Кӯчаки мутафовит будан ва кундии набз ба дунболи
чизҳои сардкунанда меояд.
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Набзи неруманд дар паи афзоиши неру ва оромиш доштан
пас аз осеби дарднок падид меояд.
Набзи суст дар паи аз миён рафтани неру ва бо дардҳои
бисёр сахт меояд.
Набзи гуногун ба дунболи истодагии табиат дар баробари
осеби озордиҳанда намоён мешавад ва ба андозаи он озори
пешомада мебошад ва ин ихтилоф ба ин нисбат каму зиёд
мешавад.
Чунончи табиат нерумандтар аз осеби озордиханда бошад,
шумораи набзхои неруманд ва бузург ба андозаи он бештар
мешавад ва з-онсуи он.
Набзи мунтазам дурустар аз набзи беқоида мебошад. Ба
вижа, агар шумори набзҳои неруманд бештар бошад.
Набзи пур намоишгари пурхунҷ ва бухори мартуб дар тан
ва тиҳӣ будани тан аст ва з-онсуи он.
Набзи сахт намоишгари хушкии тан ва лоғарӣ аст ва
нармии набз з-онсуи он аст.
Набзи берун аз вазни нобарор нишонгари падид омадани як
ҷобаҷоии набз дар гурӯҳҳои синнҷ аст, ки он набз вазни вижаро
доро мебошад. Агар ин ҷобаҷоӣ бисёр дур бошад, яъне фосилаи
гурӯҳи синнӣ бисёр бошад, дигаргунии бузург дар набз хоҳад буд
ва з-онсуи он. Агар ин ҷобаҷоӣ ба гурӯҳҳои синнӣ наздиктар
бошад, ин дигаркунии набз андак аст. Агар дар дастмолиш
сурхраг, дамои болотару ошкореро беш аз дигар ҷойҳо нишон
диҳад, намоишгари он аст, ки омезаи дил дучори таб шудааст ва ин
ҳолат дар беморони диқ ва таби аз миёнбарандаи
пажмурдакунандаи тан мебошад ва чи басо ҳушдордиҳандаи
беҳушӣ мебошад.
Набзи дузарбӣ аз бисёр боло будани дамои таб ва ниёзи сахт
ба нафас кашидан падид меояд, ки ба бисёр боло рафтани ҳарорати
ғаризаи тан буда, вале неру дар як андозаи ҳамешагӣ аст бавижа,
агар зарбаи дуввум бузургтар бошад.
Набзе ки оғози марҳалаи инбисотии он бо мархалаи
инкибозаш тафовут дошта бошад, нишондиҳандаи талоши
системаи табии (дифоии) тан мебошад.
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Набзе ки аз оғози инбисот нерумандии бузургтар аз поёни
худ дорад, ҳолати беҳтаре барои тан хоҳад буд ва з-онсуи он.
Чунончи дар поёни инбисот набз шитобонтар бошад,
намоишгари ҳарорати сахт ва куҳна аст.
Гунае аз набз ҳамвора кӯчаку суст мешавад ки мо онро
«дамимушӣ» меномем, дар ҳангоми поён омадани неру падидор
мешавад ва он ба андозае аст, ки нерӯ суст мешавад ва кохиш
меёбад. Набз низ сусту кӯчак мегардад ва ин нишонаи хеле баде
аст. Чунончи пас аз он ба нерумандию бузургии ҳамешагии худ
боз ,гардад ва он неруи бисёр бошад, нишонихандаи андозаи он
аст ки ба бузургии пеши худ бознагашта ва аз он чизе коста
намешавад. Ва ба ҳар ҳол ин беҳтар аз оне аст ки кӯчактар
шавад, то ин ки аз нигоҳи набзгиранда дар дастмолиш дур
бимонад, боре ин ҳолатҳо намоишгари кутоҳ омадан ва таслим
шудани табиат (системаи дифоии тан) мебошад.
Набзи мунҳанӣ, ки ба як сӯ гароидааст, ҳамвора дар
беморони таби диққу таби нобудӣ ва пажмурдакунандаи тан аст.
Набзи мунҳал (азмиёнрафта) нишондиҳандаи фурӯ
афтодани неруст.
Набзи зоид нишон аз саломатӣ ва ниёзи бештар аст.
Набзи собит дар ҳангоми чирагии таби диқ бар тан падидор
мешавад.
Набзи мавҷӣ дар ҳангоми обтан ва нӯшидани шароб ва ҳар
он чи танро намнок мекунад ва дар беморихои истисқо ва
хоболудагӣ ва зотурриъа ва фалаҷ ва сакта ва ҷуз он онҳо
намоён мешавад ва падидор омадани таб ҳамроҳи таровидани
арақи ҳушдордиҳанда аст.
Набзи дудӣ дар ҳангоми фуру афтодани неру ошкор
мешавад ва он низ на ба гунаи комил хоҳад буд.
Набзи мурчаӣ ҳангоми комил фуру афтодани неру ва
наздикӣ падидор меояд.
Набзи миншорӣ бо омоси ходу густурда бавижа, дар андоме
ки бофтаи он асабӣ аст, падид меояд. Намунаи он дар бемориҳои
зот-ул-ҷанб ва зот-ул-ҳиҷоб дида мешавад.
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Набзи ларзон ҳангоми ниёзи бисёр ва сахтии андомҳо ва
сангин шудани неру намоён мешавад, ки нишондихандаи бисёр
будани дамо ва сангин шудани неру ба василаи омехтагиҳо падид
меояд ва дар он ҷо бар асари омос ё гирифтагӣ баста шудан аз
инбисоти бузург ҷилавгир мекунад.
Набзи печишӣ аз талоши бисёри нерӯ ва тандурустии он дар
муқобила кардан бо як бемории бисёр неруманд ва низ аз фишори
наздикиҳои дил ва перомун воридшуда хабар медиҳад.
Тарз ва усули табобати бемориҳои сахт
Агар дар аввали ба вуҷуд омадани ин бемориҳо нишонаҳо
ва омехтагиҳо хело паст бошанд, нишондиҳандаи сахти беморӣ
ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ, пеш аз оне ки бемор камҳаракат
гардад, бояд барои пешгирии он ба
хунгирӣ ва ё
равонкунандаҳо рӯй оварем ва пас аз он хӯроки ӯро бар пояи
наздикҷ ва дурӣ ба поён расидани беморӣ ва бар пояи нерӯи
бемор ва варандоз кардани андозаи гуруснагӣ то солим
гардидани он бояд баррасӣ намуд.
Агар солимии бемор мушоҳида ва бемор аз гуруснагӣ худро
роҳат ҳис кунад, метавон хӯрокашро танҳо бо оби ҷӯшомада
басанда намоед ва агар поёни беморӣ дур ва бемор нотавон
бошад, ба андозаи нотавонии ӯ аз дигар хӯрокиҳое, ки дар
бахши табҳо ёдовар шудем ба хӯроки ӯ илова намоед ва хӯрдани
онро ҳамон вақте шурӯъ намоед, ки мутобиқ ба намуди бемории
бемор ва ё агар таб дошта бошад, оғоз намоед. Баъзан метавон,
ки хӯрдани ҳамешагии онро дар тандурустӣ дар вақти навбати
таб ва ё аз рӯзи муътадил гардидани боду ҳаво шурӯъ намоед.
Агар нишонаҳои бӯҳрон намудор ва солимии бемор
мушоҳида гардад, беморро аз хӯрдан манъ намуда, бо ӯ
хӯшмуомила бошед. Дар вақти пас аз бӯҳрон, чунончи бӯҳрон аз
намуди комили он буд, роҳбурди беҳбудёфтагонро дар бораи ӯ
пиёда намоед. Агар роҳу равиши дармонбахшии шумо дар самти
беҳбудии ӯ пурра набошад, пас метавон бо нӯшонидани гулоб ва
ё оби ҷушомада қаноат намоед.
Дарёфти роҳҳои нигоҳдошти саломатї
Шахсе, ки аз баландшавии ҳарорат раҳоӣ ёфт, беҳтар аст аз
хӯрдани хӯрокиҳои ашхоси солим истифода барад.
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Ба беморе, ки дар вақти бемориаш ба ӯ хӯроки хос дода
мешуд баъди каме беҳбудӣ ёфтанаш аз он боздошта шавад ва
баъдан ба ӯ кам – кам хӯроки муқаррарӣ хуронида шавад. Аз
обтанӣ, хасташавӣ, бехобӣ, нӯшидани шароб, бурдборӣ ба
гуруснагӣ, ташнагӣ, аз фишорҳои равонӣ, аз зери офтобу ҷойҳои
гарм ва ҳар он чики танро доғ намояд, дурӣ ҷӯяд. Аслан касоне,
ки ҳанӯз аз бемории хеш ба қадри имкон комил ва устувор
нагаштаанд инчунин гурӯҳе, ки ҳанӯз нишонаҳои хастаҳолӣ ба
монанди димои боло ҳангоми дастмолиш, набз ё нафаскашии
паёпай, пешоби рангин, ташнагӣ, сардардӣ, беҳолӣ, бемазагии
даҳон, парешонхаёлӣ ва нооромӣ дар хоб гирифторанд, дар
бораи онҳо ба мисли роҳбурди беморон бархурд шавад, то ҳама
нишонаҳои беморон аз миён рафта сиҳати комил гардад.
Беҳтараст, ки бемор ҳангоми беҳбудӣ ёфтанаш ба гуруснагӣ
ва ташнагӣ қаноат накунад ва ё худро аз хӯрок якбора дур
накунад, ба ду сабаб чи он ангезаи гарм ва табдор шудани ӯ ва
низ иллати табоҳ кардан омеза мешавад. Вале агар андак ва пай
дар пай бихӯрад беҳтар ва хубтар аст. Оби сардро ба қадри
имкон бисёр не балки кам кам бинӯшад ва беҳтараст, ки оби
гармро дар доираи барномаи муайянгардида нанӯшад. Ҳар
вақте, ки иштиҳои ӯ пайдо гардид кӯшиш намоед, ки ба андозаи
иштиҳояш хӯрок надиҳед. Хӯроки ӯро ба андозаи табъи ӯ омода
намоед. Агар дар ӯ беҳбудӣ пайдо шуд хӯроки ӯро пурратар
намоед ва баъдан беморро ба ҳаракат кардан ва дигар корҳои
рӯзмарра, ки дар тандурустӣ анҷом медиҳанд рӯй биоваред.
Ҳамзамон агар нишонаҳои бад ҳанӯз дар ӯ буда бошад, ба ӯ
равонкунанда бидиҳед ва аз ӯ хун бигиред ва ба ӯ хӯрокиҳои
фурукашкунанда низ бидиҳед ва ончи барои ӯ аз хӯрок
созгортар аст, ихтиёр намоед ва то вақти ин нишонаҳо дар ӯ
ҳаст, аз одатҳои давраи тандурустӣ, ӯро боз доред.
Агар иштиҳои беҳбудёфтагон аз байн рафта бошад ва
мондаҳое аз беморӣ, ба монанди бадмазагӣ ва ташнагии даҳон
дар ӯ бошад, ин бемор ниёз ба табобат дорад. Вале он бемор, ки
иштиҳо дорад ва мехӯрад аммо тани вай нерӯ намегирад ва
танҳо шиками ӯ нарм мешавад бояд аз андозаи хӯрок ва
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нӯшидани об бикоҳад ва ба ӯ сикнаҷбини аз об сохташуда дода
шавад ва ҷигари ӯро бо дорӯҳои нерӯбахш гузоштани рӯи он
понсимон кунанд. Аммо хуб нест, ки шахси рӯ ба беҳбудӣ
оварда ба хӯрдани хӯрокиҳои сангин ва сахт майл намояд.
Беҳтараст барои зиёд намудани нерӯи худ аз хӯрдани хӯрокиҳои
сабук ва зудҳалшаванда инчунин шароби сафеди обакӣ ё
софшуда истифода намояд.
Гузораи сиканҷабини аз об сохташуда: (тарзи аз об омода
намудани сиканҷабин)
Об ба турш ва чоҳоряки сиркаи норис ва чаҳоряки табарзади
(булӯр) шакарро гирфта мепазед ва бодиққат кафи рӯи онро
бардоред ва ба касоне, ки нав рӯ ба беҳбудӣ овардаанд ё ба
афроди тандурӯст менӯшонед зеро ин нӯшоба бисёр миҷози
гарм дошта, ба шиками бемор қувват мебахшад. Вале агар касе
димои боло ва барафрухтагӣ надошта бошад бояд ба миқдори як
ратл аз ҳамаи гуфташудањо ду дарм мустакӣ ва ба монанди он
қурнақл ва сунбул бигиред ва дар порчае бибандед ва ҳангоми
пухтан дар он биандозед.
Мо ҳамаи ин гуфторҳо ва бахшҳоро дар дебочаи ин китоб
возеҳ намуда, пешниҳод намудем ва дар инҷо яъне гуфтори
даҳум ба поён расид.
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ЗИНДАГИНОМАИ РОЗЇ
Вай Абубакр Муҳаммад ибни Закариё ибни Яҳё буда, зода
ва парваришёфтаи шаҳри Рай мебошад. Соли таввалуди ӯ тибқи
гуфтаҳои бисёре аз таърихнигорон 224 ҳ.қ / 840 м будааст.
Вақте ки ӯ каме бузург шуд, падараш хост, ки ӯ
соҳибмаълумот шуда аз ҳунару фанҳои замонаи худ бо хабар
шавад, то тавонад бо ин васила ояндаи худро хуб намояд.
Аввалан падараш ӯро назди кимёгаре барои гирифтани таълим
гузошт.
Шаҳри Рай дар он замон яке аз беҳтарин марказҳои илму
фарҳанг ба шумор рафта, анҷуману ҷаласаҳои илмию фарҳангӣ
ташкил ва гузаронида мешуд.
Розӣ дар хурдсоли аз ин шаҳр таъсири хубе ба худ касб намуд.
Ҳушу нубуғ ва баландпарвозиҳояш ӯро ба суи омӯзиши риштаҳои
гуногуни илм кашонид. Бахшҳое аз дониш ба монанди фалсафа,
адабиёти араб ва шеърро дар давраи кӯдакӣ ва навҷавонии худ ба
хубӣ аз бар намуда, баъдан майлу рағбати ӯ ба фанни мусиқӣ зиёд
гардид ва ӯ дар ин бахш аз навохтани уд оғоз намуд. Ӯ тавоноии
овозхониро дар худ пайдо намуда, дар як муддати кӯтоҳ овозхони
хуб гардид. Чун андаке пой ба ҷавонӣ гузошт майлу хоҳиш ва
иродаи ӯ ба омӯзиши дониши кимиё ва иксир зиёд гардид, зеро
сабабгори ин шефтагии ӯ ба ин дониш аз дидани озмудаҳои
бузургон ва омӯзгорон сарчашма мегирифт.
Ӯ бештари вақти худро барои корҳои илмӣ ва назарӣ канор
гузошта буд ва дар ин роҳ ба озмудани озмоишҳои таҳқиқии
илмии худ даст зад, вале аз бухоршавиҳои зиёди омезаҳо ва
гармкуниву ҷушониданҳои баъзе аз маводҳо ба чашмони ӯ осеб
расид. Ба қавле ӯ барои дармон бахшидани чашмони осебдидаи
худ ба пизишке муроҷиат намуд вале пизишк барои табобати
чашмони ӯ баҳои зиёде талаб намуд, ки ин сабабгори рӯй
овардани Розӣ ба омӯзиши илми тиб гардид. Аз ҳамон рӯз оғоз
намуда ӯ ба мутолиаи китобҳои илми тиб шурӯъ намуд ва ба
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пизишкони рӯзгори хеш дар шаҳри Рай пайваст то аз ин илм
баҳраманд гардад.
Бағдод дар он вақт шаҳре буд, ки дар давраи заррини худ
мезист ва макони илму дониш шинохта мешуд. Ҳар як
донишманду андешаманд кӯшуш менамуд, ки ба ин шаҳри илму
дониш сафар намуда, аз ганҷинаи он баҳраманд шавад. Розӣ низ
яке ин донишмандон буд, ки таърифу тавсифи ин шаҳрро
шунида буд ва орзӯи ба онҷо сафар намуданро дошт. Ҳамин
тавр ӯ дид, ки шаҳри Рай барои ҳадафҳои олии илмии ӯ ҷой
надорад тасмим гирифт, ки ба Бағдод равад.
Ӯ пас аз ин роҳи сафарро ба самти Бағдод пеш гирифт, ки
дар ин вақт ӯ каме аз си соли умри худро гузаронида буд.
Розӣ шаҳри Бағдодро ҷои паҳновар барои худ дарёфт.
Чашмони ӯ дар инҷо кӯшода гардид ва барои сероб гардонидани
илму маърифати худ ба омӯзиши фарҳангу тамаддуни ин
сарзамин, пардохт ва аз кӯмакҳои фарҳанги мероси арабии асил
баҳраманд гардида, ба донишмандони он пайваст. Дар
бемористонҳои онҷо чизҳоеро, ки посухдиҳандаи парвозҳои
баланди илмии ӯ буд, ба даст овард ва хостаҳову додаҳои худро
бо он дурахшон намуд.
Ӯ дар ин бустони илм ба рафтуомад пардохт ва бо
пизишкони он робитаҳои нав пайдо намуд ва ӯ аз ҳарчи медид
ва мешунид мепурсид ва ҳарчиро вобаста ба сохтори тани одамӣ
ва бемориҳову роҳҳои дармон буд, меомӯхт ва пажӯҳишу
баррасӣ мекард. Розӣ бо як дилбохтагиву ростӣ дар идомаи
пажӯҳишу баррасӣ ва водор кардани худ барои озмудани
озмунҳои ҳунари пизишкӣ ба ҷое расид, ки дар ин дониш сахт
устувор гардид ва аз ҳама ҳамдавраҳои худ пеш гузашта яке аз
беҳтарин пизишкони даврони худ гардид.
Вақто ки ӯ арзиши худро дарёфта мутмаин гардид, ки ҳама
розҳои дониши пизишкӣ ба ӯ кушода шуду гӯшаҳо ва чашмаҳои
онро дар даст дорад ва ҳамзамон вақти зиёдеро дар Бағдод
сипарӣ намудааст дар дили ӯ ҳавои хонавода ва зодгоҳаш пайдо
гардид ва тасмим гирифт, ки ба онҷо боз гардад.
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Дар шаҳри Рай ӯ ба дониши пизишкии худ чирадаст гардида
ба пизишкони он рӯзгор бартарӣ ёфт. Аз ин рӯ ӯро ба вазифаи
раиси бемористон таъйин намуданд. Ба ин тартиб ситораи бахти
ӯ боло рафт ва овозаи вай дар ҳама ҷо паҳн карда шуд ва ҳушу
саршори ӯ дар дармонҳои пизишкӣ ба кор гирифта шуд, ки ин
сабаб гардид то ба ҳамаи пизишкони давраи худ бартарӣ ёбад.
Бо ин роҳ ӯ умеди зиндагонии мардуми сода ва чароғи
хонаи бузургону амирон гардид, ки ҳар яки он мекӯшид то ӯро
ба худ наздик ва дусти қарини худ гардонад. Аз ҳама бештар
амир Абу Солеҳ Мансур писари Исҳоқ писари Аҳмади Сомонҷ
волии шаҳри Рай солҳои 290-294 ҳ.қ бо ӯ наздик гардид. Ва ӯро
ба навиштани китобе бо забони сода, оммафаҳм, ки
дарбаргирандаи ҳама паҳлуҳои илми пизишкӣ бошад водор
намуд. Дар натиҷа ӯ китоберо навишт ва онро «Мансурӣ»
номгузорӣ намуд.
Пас аз чандин соли дар Рай монданаш ӯро барои фаъолият
намуданаш дар бемористони шаҳри Бағдод даъват намуданд. Ӯ
даъватро пазируфта ба онҷо сафар намуд. Ба қавле зимни
интихоби мавзеъ барои сохтмони бемористон, дастур дод то
гӯсфандеро сар бурида онро ба чор қисм тақсим намуда ба чаҳор
гӯшаи Бағдод овезон кунанд ва пас аз як рӯз кадоме аз ин
қисматҳо дертар вайрон шавад онҷоро барои сохтмони
бемористон интихоб намоянд. Бо ҳамин тарз сохтмони
бемористони Бағдод ба поён расида онро бо беҳтарин
дастгоҳҳои ҳамонвақта таҷҳизонида ва ҳарчи ниёз аз бистару
лавозим ва доруворӣ буд фароҳам оварда шуд ва Розиро бошад
ҳамчун сарпарастӣ раёсати пизишкони онҷо интихоб намуданд.
Розӣ яке аз бузургони даврони худ гардид. Ибни Халликон
дар ин хусус чунин мегуяд: Ӯ ягонаи рӯзгор ва яккатози даврони
худ буд. Ибни Надим бошад ӯро чунин тавсиф намудааст:
Овозаи ӯ ҳама ҷойро фаро гирифт ва гурӯҳҳои беморон аз ҳар
гӯша роҳи сафарро пеш гирифта ба назди ӯ меомаданд. Ӯ
онҳоро бо нармӣ пешвоз гирифта, таваҷҷуҳи зиёд менамуд ва
кӯшуш менамуд, ки дар роҳи дармонбахшии онҳо кӯммак
намояд. Ӯ натанҳо бо бузургон меҳрубон буд, балки бо
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бечорагону камбизоатон низ чунин рафтор менамуд ва кӯшуш
менамуд, ки ба онҳо ройгон хизмат намояд. Баъзан бошад барои
беҳбудии беморон шабу рӯз кӯшуш менамуд.
Ӯ дар омӯзиш ва фаро гирифтани печидагиҳои ин ришта
нисбати ҳамкорони пизишки худ сахтгир ва озманд буд ва дар
ин бора мегуфт: пизишкони бесаводу бемасъулият ва навкоре,
ки таҷриба надоранд ва инчунин касоне, ки таваҷҷуҳи онҳо ба
бемор кам вале ба хостҳои худ бисёр аст ҳамагӣ кушандагонанд.
Андарзҳои ӯ ба пизишкон: чунончи пизишке тавонад бе
дорӯ, бо хӯрок дармон намояд кори ӯ бо хушбахтист. Инчунин
ҷои дигар гуфтааст: шоистааст, ки пизишк андешаи беморро ба
хуб шудан водор намояд ва вайро умедвор созад, гарчанде худи
ӯ ба он бовар надошта бошад. Омезаи ҳар тан пайрави ахлоқи
ҳар фард даст.
Розӣ барои пешбурди кори худ равиши тозаеро интихоб
намуд. Ӯ бунёдгузори роҳе шуд, ки он сабки гузаштагони пизишки
юнонии худ буд ва он равиши озмунгароии ӯ буда, ҳамвора
дониши пизишкии назариро ба озмоиш мегузошт ва ончиро, ки аз
озмоиш мегузашт интихоб менамуд ва агар намегузашт рад
менамуд. Инчунин ба ончи аз озмудаҳои судманд дастрасӣ пайдо
мекард онро менавишт то ба дасти пизишкону донишқӯён расида,
мутолиа намуда, баррасӣ намоянд. Ӯ ин ҳама навиштаҷотҳоро дар
охир дар як китоб ҷамъ оварда, онро «Қисас ва хикоёт-ул-мариз»,
номгузорӣ намуд.
Розӣ ба ҳамаи ин қаноат накарда, нозукиҳои байни ҳама
чизҳову мавридҳое, ки гузаштагон ба кор мебурданд баррасӣ ва
ҷустуҷӯ намуда, асоснокии ҳар яки онро фаҳмид. Бо диди назари
ӯ канор гузоштани ҳар яке аз ин асосҳо метавонад сабаби дур
мондан аз як асоси судманд шавад.
Ӯ дар ин бора дар китоби хеш «Хавос ал-ашё» мегуяд: раво
нест, ки чизеро дар он суде намебинем ба ҷиҳати он, ки гурӯҳе
онро нашинохтаанд ва аз он гузаштаанд мо низ канор бигузорем
балки ниёз аст, ҳар кҷ худро аҳли назар ва ройзан (машваратчӣ)
медонад, ба рад кардани чизе, ки барои рад кардани он далеле
надорад, иқдом накунад.Илова бар ин ҷои дигар мегуяд: ҳар гоҳ
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пизишк танҳо бар озмудаҳо, бе санҷидану хондани китобҳо
басанда кунад зиёнкор аст.
Розӣ беморони худро, ки ба бемории барсом (плеврит)
гиривтор буданд ба ду гурӯҳ тақсим менамуд. Гурӯҳи аввалро бо
гирифтани хун муолиҷа менамуд ва дар бораи гурӯҳи дуввум
бошад аз ин муолиҷа худдорӣ менамуд, сипас натиҷаи кори
худро дар ду гурӯҳ пайгирӣ менамуд то тавонад ба хубӣ барои
арзиши муолиҷавии худ дар ду гурӯҳ доварӣ кунад. Ӯ дар бораи
ин гуна беморӣ чунин маълумот додааст: ҳар гоҳ бо ин
нишонаҳо бархурд кардӣ, иқдом ба хунгирӣ кун, ки ман
гурӯҳеро бо ин усул дармон бахшидаам ва дастаи дигарро
огоҳона бе он ки аз онҳо хун бигирам канор гузоштам ин назар
дуруст аст аз об дар омадва дастаи охир ҳамагӣ дучори сарсом
шуданд.
Розӣ худ чунин озмоишҳоро бо ҳайвонҳо алалхусус бо
маймун, ки ҳаммонанди одам ҳаст, низ гузаронидааст. Баъзан
агар ду сиришти бо ҳам ихтилоф пайдо мегардид Розӣ то
андозае бо он қаноат накарда худро дар баробари озмоишҳои
худ мегузошт. Ӯ дар китоби худ «Ҳовӣ» ёддоштҳои илмиро, ки
бештари он офаридаҳои навини худ, вобаста ба тарзу усулҳои
муойинаи беморон буд, овардааст. Вай аз аҳамияти баррасии
танаффус мегуяд: Чи басо дар бархе аз ҳолатҳо он равшантар аз
баррасии набз мебошад.
Дар бораи пешоб бошад чунин назари андеша намудааст:
агар ранги пешоб дигаргун ва ё бӯи он бисёр бад гардад
нишонаи пайдоиши як беморӣ мебошад}. Ин суханро аз
баррасиҳои дар бораи пешоб мегӯяд: Ба рангу бастагӣ,
таҳнишинӣ, буву мазза ва дастмолиши он вобастааст. Ин кори ӯ
ба монанди озмоиши пешоб дар лабораторияҳои замони мо
мебошад.
Ӯ ранги пасмондаҳои сифтро (пехолро) низ дар бемории
зардӣ, ки дар асари баста шудани канали зардобӣ пайдо мешавад
ва ранги он дар ин беморӣ гузаштан ба сафедӣ дорад низ
баррасӣ намуда, чунин мегуяд: ангезаи бемории зардӣ ё дар
асари афзоиш сохти зардоб аст, ки нишонаи пайдоиши бемории
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зардӣ ва рангин шудани пехол аст ва ё дар асари пайдо шудани
яке аз ду канал аст, ки пехоли сафедранг мешавад.
Розӣ ба арзиши пешгирӣ аз бемориҳо огоҳӣ дошта, онро аз
истифодаи дорӯ беҳтар донистааст. Дар ин бора китоберо
навишта онро «Манофеъу-л-ағзия ва дафъу мазориҳо» ном
ниҳодааст. Илова бар ин ӯ ба арзиши дустӣ миёни пизишк ва
бемор огоҳӣ дошта мегуяд: агар пизишк доно ва бемор
фармонбардор бошад, бемор ба зудӣ сиҳат мешавад.
Розӣ дар ин муддати тӯлонӣ дар Бағдод буданаш натанҳо ба
кори пизишкӣ қаноат намуда буд, балки ба дигар шохаҳои
дониш низ даст зада, вобаста ба ҳар кадоми онҳо китоби худро
навиштааст. Нигоришҳои ӯ дар ҷодаи пизишкӣ, кимиё, ҳикмат,
илмҳои табиӣ, риёзиёт, фалсафа, мантиқ, ҳайат (астрономия) ва
инчунин дар мусиқӣ буда, теъдоди шумораи он бинобар
маълумоти Ибни Надим дар «Ал-феҳрист» 140 китобу 28
рисола, бо қавли Исмоили Бағдодӣ дар «Ҳадяту-л-орифин» 218
ва бо ақидаи Ибни Аби Асибъа дар «Уюну-л-анбо» 238 китоб
оварда шудааст.
Розӣ дар «Сирату фалсафия» мегӯяд: ҳамоно дӯстӣ ва
алоқаи ман бо дониш ва дилбастагии ман ба он ва талошам дар
он назди ҳар касе, ки бо ман ҳамнишинӣ дошта бошад,
ҳувайдост. Нигоҳи ман ба дониш аз оғози навҷавонӣ то кунун
ҳамвора пайваста буда, ҳеҷ гоҳ аз коре бе таваҷҷӯҳ гузар
намекардам, вале ба китоб назар мекардам, то бидонам назди он
кас чист, ҳарчанд бароям душвор буд вале кӯшушу талошҳоям
ба онҷо расид, ки дар як сол зиёда аз бист ҳазор варақро бо хати
таъвиз ба нигориш даровардам.
Ӯ ба ҷиҳати ҳамвора хондан ва навиштан осебе, ки дар давраи
ҷавонӣ зимни гузаронидани озмоишҳо аз бухоршавии маводҳои
кимиёӣ ва арақгириҳо, ки дар гузашта барои таҳияи онҳо иқдом
намуда буд, ба чашмони ӯ расида буд, баъди мурури замон оҳиста
оҳиста ба биниши чашмони ӯ таъсир расонида, то ҷое расид, ки
барои хондан ва навиштан аз дигарҳо кӯмак мехост. Аммо
мутаассифона, баъди ду соли ин воқеа биноиши худро пурра аз
дод. Пас аз нобиноӣ ӯ ба андозае ноором ва бетоб гардида, кӯшиш
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менамуд то худро аз мардум дур намояд. Ӯ бо ин аҳвол дар хонаи
худ гӯшанишиниро ихтиёр намуда, ба ғайр аз бархе аз донишқӯёну
дӯстон ва наздикони худ дигар касеро дидан намехост.
Албатта бояд қайд намуд, ки ӯ пеш аз ин воқеа ба зодгоҳи худ
Рай бозгашт ва гӯшанишиниро ихтиёр намуд. Ба қавли Берунӣ, ки
дар пешгуфтори рисолаи худ «Рисолатун фи фиҳристи кутуб арРозӣ» марги ӯ дар панҷуми моҳи шаъбони соли 313 ҳ.қ дар шаҳри
Рай мебошад.
Вобаста ба соли марги ӯ миёни таърихнигорон ақидаҳои
гуногун вуҷуд дошта, бархе аз онҳо марги ӯро пеш аз ин таърих
ва дигаре пас аз он медонанд1.

1

Бахши «Зиндагиномаи Закариёи Розї» аз тарафи мутарљим омода шудааст.
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ШАРҲИ ЛУҒОТ ВА ИСТИЛОҲОТ
Рехтшиносӣ - анатомия
Адас -наск
Аҷул - шитобкор
Анбарборис – зирк, зелол, зиришк
Афтимун – зираи румӣ
Басовоӣ – ламс
Бобу-л-кабид – даҳонаи ҷигар
Бобу-л-меъда – даҳонаи меъда
Боландагӣ – афзоиш, нашъунамо
Бузоқ - оби даҳон
Ватар – хушкпай
Виларм (об) - ширгарм
Гарӣ – шукуфа, хоришак
Гас – тумч, забонгаз
Гиҷгоҳ - чаккаи сар
Гирду – чормағз
Говарс - арзан
Гоз гирифтан – газидан
Гол – бемории хоришак
Гуворида - ҳазмшуда
Ғудӣ – ғадудӣ
Гудӣ – хамидагӣ, фурӯрафтагӣ
Гуж – барҷаста, кузпушт
Ғузруф – тағояк
Гӯштолу – пургӯшт, фарбеҳ
Давраи нақоҳат – давраи раҳоӣ аз беморӣ
(реабилитатсия)
Данда - парак, қабурға
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Додгарона – боинсофона
Дулб – чинор
Дурдии май, дурдии сирко
Дурдӣ – таҳшин
Духн – арзан
Забаду-л-баҳр – кафки баҳр
Завбшуда – маҳлул, ҳалшуда
Заҳра – талхадон
Зибрӣ - дуруштӣ
Зибрӣ – дуруштӣ
Зигил – озах
Зумухт – дурушт, пургӯшт
Инзол – рехтани манӣ
Истиншоқ – нафас кашидан
Истисқо – бемории ташнагиношиканӣ
Истифроғ – холӣ кардан
Каку мак – доғи кунҷитак (веснушки)
Калам - карам
Каммун – зира
Камофитус – тархуни румӣ
Қасаб – най
Каш омадан (шикамба) - таранг шудан
Кимус Колбудшиносӣ - анатомия
Қулоъ – бемории барфаки даҳон
Кулуфт – ғафс, ситабр
Курк – тибит
Лак - доғ
Лиз – лағжон
Лисону- с-савр – говзабон
Лисса – вораи дандон
Лоя – табақа, қабат
Ҷувидан – хоидан
Ҷӯш – гармича
Маҳор кардан – кашидан
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Маҳсур – иҳоташуда
Марғазӣ – бузмӯй, тибит
Марӣ - сурхрӯда
Мартуб – намнок
Машруб кардан – тар кардан
Моҳича - мушак
Моҳичашиносӣ - мушакшиносӣ
Муҳриқа - сӯзанда
Навасон – калавиш, номуназзамӣ
Намур – намнок, рутубатнок
Настангоҳ – мақъад
Нафх - дамидагӣ ва пур шудани шикам аз бод
Ҳавои шарқӣ – ҳавои гарми рутубатнок
Ҳалим - ордоб
Ҳанҷара – гулӯ
Ҳарқу-н-нор - оташсӯхта
Ҳор - девона
Обтанӣ - оббозӣ
Омеза – мизоҷ
Пада – бед
Пехол - ахлот, мадфуъ
Пизӣ - мақъад
Пишкил – саргин
Поидан - эҳтиёт кардан, пешгирӣ кардан
Равонкунанда – исҳоловаранда
Рад шудан – гузаштан
Рамод – хокистар
Реванд – чукрӣ, ревоч
Ривос - ревоҷ
Рӯён – ҷанин
Рутаб – хурмои тоза
Савиқ - талқон
Саги ҳор - саги девона
Саҳҷ – захми рӯда
Симоҳшиносӣ - илми канали шунавоӣ
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Сифт – сахт
Сумн – равғани ҳайвонӣ
Талхоб – талха
Танқия - поксозӣ
Тарак - кафидагӣ
Товал – обила
Тондун - тағояк
Тухолӣ – дарунхолӣ
Уқҳувон – бобуна
Фак – ҷоғ
Фанак – рӯбоҳи холдор
Фатқ – кафидан
Филфил – қаламфур
Футр – қорч, замбурӯғ
Хисонидан – тар кардан
Хурӯсак – гирифтагии гулӯ
Чоқкунанда – фарбеҳкунанда
Чуғундар – лаблабу
Шикондан – шикастан
Шиқоқ – шикастагии сар
Шул – суст
Шуниз – сиёҳдона
Юбусат – хушкӣ
Яттуъ - широбаи гиёҳон
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Ба матбаа супорида шуд 13.10.2016
Барои нашр имзо шуд 14.10.2016
Чопи офсети. Љузъи чопї 17,2. Андоза 60х84 1 / 8 .
Адади нашр 150 нусха. Супориши №126.

ЉСК «Чопхонаи Дониш»
ш. Душанбе, кўчаи С. Айнї 121, бинои 2
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