
 

  

พระคัมภีร์ อติสาระวรรค โบราณะกรรม แลปัจจุบันนะกรรม 

นอกจากหนังสือภาษาอังกฤษ ๙ เล่ม ท่ีพระองค์ได้ทรงศึกษาและค้นคว้าแล้ว พระองค์ยังมีต ารา
แพทย์แผนโบราณภาษาไทยท่ีเป็นสมุดข่อยอีกหลายเล่ม ต ารายาแผนโบราณเล่มท่ีส าคัญท่ีสุดของ
พระองค์คือ ต ารายาท่ีทรงเขียนลงในสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง โดยทรงค้นคว้า
ตรวจหาตามคัมภีร์เก่าท่ีเกือบจะสูญสิ้นอยู่แล้ว เขียนเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ พระองค์ทรงตั้งชื่อ
ต ารายาสมุดข่อยเล่มนี้ว่า “พระคัมภีร์ อติสาระวรรค โบราณะกรรม และ ปัจจุบันนะกรรม” เป็น
สมุดข่อยขนาดยาว ๑๔ นิ้ว กว้าง ๕ นิ้ว หนา ๒ นิ้วครึ่ง มีเนื้อหาท้ังต ารายาแผนโบราณ กล่าวถึง
การผสมยาแก้โรคต่างๆ ซึ่งในต ารากล่าวว่า เคยใช้ได้ผลมากแล้ว และบันทึกไว้ด้วยศิลปะ
ภาพเขียน นับตั้งแต่หน้าปกท่ีเป็นลายไทยปิดทองท่ีสวยงามมาก หน้าต่อไปเป็นภาพเขียนด้วยหมึก
สี ภาพพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิ และซ้ายและด้านขวาเป็นภาพฤาษี 2 ตน  

นั่งประนมมือ ถัดมาด้านขวามือสุด เป็นตราประจ าราชสกุลอาภากรรูปพระอาทิตย์ทรงราชรถ   
ทรงยืน ทรงพระขรรค์ด้วย  พระหัตถ์ขวา มีอักษรเขียนเป็นภาษาบาลีว่า"กยิรา เจ กยิราเถน " 
แปลว่า "จะท าสิ่งใร ควรท าจริง"  ขอบสมุดด้านซ้ายและขวาเขียนลายไทยด้วยสีสันท่ีสดใสสวยงาม 
ตัวอักษรบางตัวเป็นอักษรประดิษฐ์ประกอบกับลายไทย หม่อมเจ้าหญิง เริงจิตรแจรง อาภากร 
ทรงเล่าให้ฟังว่า ท่านได้มีส่วนร่วมในการวาดลวดลายและระบายสีรูปภาพในต ารายา "พระคัมภีร์
อติสาระวรรคฯ" เล่มนี้ด้วย 

 ต ารายา "พระคัมภีร์อติสาระวรรคฯ" นี้ มีอยู่ ๒ เล่ม เล่ม ๑ นั้นอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 
สมุทรปราการสว่นเล่ม ๒ นั้นไม่ทราบว่าอยู่ท่ีใด หรือว่าจะไม่มีก็ไม่ทราบ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือยังคง
เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีอยู่ในสภาพท่ีดี สามารถอ่านข้อความได้ชัดเจน ผมได้เคยคัดลอกเนื้อหา
ท้ังหมดที่มีอยู่ในพระคัมภีร์อติสาระวรรค เล่ม ๑ พิมพ์เผยแพร่ให้ผู้เลื่อมใสทราบโดยท่ัวกันในเรื่อง 
“ต ารายาของหมอพร” ในหนังสือ “อนุสรณ์ท่านหญิงเริง” จัดพิมพ์เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๓๗ ข้อความในหนังสือเล่มดังกล่าว มีข้อผิดพลาดและบกพร่องอยู่มาก ซึ่งผมได้มาตรวจพบ
ภายหลัง มีผู้น าเรื่อง”ต ารายาหมอพร” ไปพิมพ์จ าหน่ายหลายเล่ม โดยไม่ได้บอกกล่าว             
ให้ผมทราบและลอกลงไปท้ังหมด จึงท าให้พลอยผิดตามไปด้วย ท้ัง ๆ ท่ีผมก็ไม่เคยประกาศสงวน
ลิขสิทธิ์ ถ้าบอกกล่าวกันก่อนก็จะได้ช่วยแก้ค าผิดให้ 



 

 

  

 

 

ต ำรำยำพระคัมภีร์ฯ และสิ่งของเหล่ำนี้ไว้ และมอบให้พิพิธภัณฑ์ทหำรเรือเก็บรักษำไว้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ต่อไป              
ในกำรนี้ทำงรำชสกุลอำภำกรได้ตอบแทนคุณอรุณด้วยเงินจ ำนวนหนึ่งในฐำนะที่คุณอรุณได้เก็บรักษำสมบัติอันมีค่ำ
เหล่ำนี้ไว้เป็นอย่ำงดี โดยใช้เงินกองกลำงจำกที่ให้เช่ำบูชำเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นบูรณะวิหำรน้อย พ.ศ. 
๒๕๓๑ เหรียญรุ่นนี้รำชสกุลอำภำกรได้ออกแบบตัวหนังสือเลียนแบบลำยพระหัตถ์ของ”หมอพร”ในต ำรำยำ       
“พระคัมภีร์อติสำระวรรคฯ”  เหรียญเหล่ำนี้ได้ให้เช่ำบูชำหมดไปแล้วตั้งแต่ประมำณกลำงปี พ.ศ.๒๕๓๖  

 ต ำรำยำ “อติสำระวรรค” ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ 

 หลังจำกเสด็จในกรมฯ สิ้นพระชนม์ ต ำรำนี้ตกเป็นของ นำยเทียบ อุทัยเวช ซึ่งเป็นน้อ งชำยของ                
หม่อมเมี้ยนและหม่อมแจ่ม นำยเทียบอำจจะได้มำจำกหม่อมเม้ียน หรือหม่อมแจ่ม ซึ่งเป็นหม่อมของเสด็จในกรมฯ 
ก็เป็นได ้

 นำยเทียบได้เป็นผู้ดูแลศำลเสด็จในกรมฯ ศำลแรกที่วังนำงเลิ้ง จนกระทั่งมีกำรย้ำยศำลไปวัดพระเชตุพนฯ                        
ในรำว พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อนำยเทียบถึงแก่กรรม ต ำรำนี้ นำง (สำว) อรุณ อุทัยเวช บุตรสำวนำยเทียบได้เก็บรักษำ
ต ำรำต่อมำ 

 พ.ศ. ๒๕๓๑ รำชสกุลอำภำกรได้จัดสร้ำงเหรียญเสด็จในกรมฯ (รุ่นน ำเงินไปบูรณะวิหำรน้อยในวัดรำช
บพิธฯ) ข้ำพเจ้ำ (ม.ร.ว.อภิเดช อำภำกร) ได้ทรำบว่ำ นำงอรุณ ต้องขำยต ำรำยำนี้  พร้อมกับของส่วนพระองค์
บำงอย่ำงของเสด็จในกรมฯ  (ปืน ไม้ตะพด ฯลฯ) ในรำคำ ๑ แสนบำท จึงน ำเรื่องเข้ำที่ประชุมรำชสกุลอำภำกร ซึ่ง
ที่ประชุมเห็นควรน ำรำยได้ส่วนหนึ่งจำกกำรจ ำหน่ำยเหรียญไปซื้อต ำรำยำ และมอบให้พิพิธภัณฑ์ทหำรเรือปำกน้ ำ
ต่อไป 

 

 ต ำรำยำนี้จึงคงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทหำรเรือในทุกวันนี้ 

หมำยเหตุ    ปัจจุบันอยู่ที่  “อำคำรเรียนรู้ เรื่องกำรแพทย์บูรณำกำร” กรมแพทย์ทหำรเรือ – กรีฑำ 



 

 

  
 

เนื้อหาต ารายาของหมอพร 

 ใน “พระคัมภีร์ อติสาระวรรค โบราณะกรรม แลปัจจุบันนะกรรม” 

นา่ต้น 

   พระคัมภีร์ อติสาระวรรค โบราณะกรรม แลปัจจุบันนะกรรม จบบริบูรณ์ ของกรมหมื่นชุมพรเขตร์
อุดมศักดิ์ ทรงค้นคว้าตรวจหาตามคัมภีร์เก่า ซึ่งในเวลานั้นเกือบจะสูญสิ้นอยู่แล้ว จบส าเร็จใน พ.ศ. ๒๔๕๘  

     สิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณ์ อติสาระวรรคทั้งหลายว่าด้วยอติสาร โบราณกรรม ๕ ปัจจุบันนกรรม ๖ 
รวมเป็น ๑๑ วรรคดังนี้ ฯlะ 

  ในที่นี้จะยกกล่าวถึงอติสารอันเป็นโบราณกรรมทั้ง ๕ ประการนั้นก่อนเป็นอาธิ ฯl  

  คือ มุธุธาต อติสาร ๑ ฯ ปัจฉัณณะธาตุ อติสาร ๒ ฯ รัตตะธาตุ อติสาร ๓ ฯ มุตตายะธาต อติสาร๔ ฯ                  
กาฬธาตุ อติสาร ๕ ฯ เป็น ๕ ประการด้วยกันดังนี้ ฯlะ 

  ทีนี้จะกล่าว มุธุธาตุ อติสารนั้น ว่าด้วยกองเตโชธรตุอันชื่อว่าปริไทยะหัศคี นั้นย่อมเผาอาหารมิได้ย่อย 
ให้พะอืดพะอมจุกแดก ให้ลงไปจะนับหนมิได้ ครั้นสิ้นอาหารแล้ว ก็ลงไปเป็นน้ าล้างเนื้อเหม็นคาวและให้กระหาย
น้ าคอแห้ง อกแห้ง ปากและฟันแห้งยิ่งนักดังกล่าวมานี้ ถ้าจะแก้ให้เอายาต่อไปนี้แก้ ฯl   

  ยาชื่อมุธุธาตุอติสาร เอามหาหิง ๑ รากหญ้านาง ๑ แก่นสน ๑ แก่นสัก ๑ กรักชี ๑ แก่นประดู่ ๑ ดอก
ค าไทย ๑ ดอกง้ิว ๑ ครั่ง ๑ สีเสียดทั้ง  ๒ เสมอภาค ท าเป็นจุลบดปั้นแท่งละลายน้ าใบเสนียดต้ม กินหายแล ฯ 

  อีกขนานหนึ่ง เอารากบัวหลวง ๑ รากมะกอก ๑ โกฏหัวบัว ๑ โกฏสอ ๑ จันททั้ง ๒ เทียนด า ๑ เกสร
บัวหลวง ๑ เกสรสาระภี ๑ เกสรบุนนาค ๑ กระดูกงูเหลือม ๑ เปลือกโลด ๑ ชะลูด ๑ รากสลอดน้ า ๑ ราก
ทองหลางหนาม ๑ ใบผักคราด ๑ ใบกะเพรา ๑ เมล็ดมะนาว ๑ เสมอภาค ท าเป็นจุลบดละลายน้ ารากบัวกินแก้
กระหายน้ า ในกองมุธุธาตดีนักแล ฯ 

   อีกขนานหนึ่ง เอาลูกบิด ๑ ลูกปราย ๑ ลูกเบ็ญกานี ๑ ลูกจัน ๑ กาฬพลู ๑ การบูร ๑ ฝิ่น ๑ ยาทั้งนี้
เอาสิ่งละส่วน ใส้ขนุนละมุดปิ้งเอา ๒ ส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ละลายน้ ามะเดื่อต้มกินหายดีนักแล ฯl 

  ทีนี้จะกล่าว ปัจฉัณณะธาตุ อติสารโบราณกรรมซึ่งเป็นเคารพ ๒ อันนี้เกิดเพ่ือวาโยธาตุออกจากตัว 
ท าให้ลงไปดังน้ าชานหมากและน้ าแตงโม ให้หยุดแล้วให้ลงอีก กลับมีจุกแดกเป็นก าลังให้แน่นในล าคอ จะกินเข้าน้ า
มิได้ ให้อาเจียนลมเปล่า ถ้าจะแก้ให้เอายาต่อไปนี้แก้ ฯl 

   

 



 

 

  

 

 

 ให้เอาฝิ่น ๑ ส่วน พิมเสน ๑ กะล าภัก ๑  การบูร ๑ ครั่ง ๑ สีเสียดไทย ๑ ลูกจัน ๑ สิ่งละ ๔ ส่วน    
จันทั้ง ๒ สีเสียดเทศ ๑ ชาตก้อน ๑ สิ่งละ ๘ ส่วน ลูกเบ็ญกาณี ๑๖ ส่วน ท าเป็นจุลเอาน้ าตรีศุขติสมุถานเป็นน้ า
กระสายบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ากระทือหมกไฟ แทรกน้ าปูนใส ร าหัศพิมเสน แก้ปัจฉัณณะธาตุอติสารหารวิเศษ  
นักแล ฯ 

  อีกขนานหนึ่ง ชื่อปิดสมุทน้อย ให้เอาเบ็ญจทับทิม ลูกฝ้ายหีบเอาแต่เนื้อ สมอเทศอ่อน ใบฝ้ายแดง 
เปลือกมะขามขบ ครั่ง สีเสียดทั้ง ๒ เสมอภาค ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าปูนใส แทรกฝิ่น กินแก้ปัจฉัณณะ
ธาตุอติสารหายดี        นักแล ฯ 

   อีกขนานหนึ่งท่านให้เอา กรุงเขมา โกฏิสอ ลูกเบ็ญกานี เนระพูสี จันทั้ง ๒ รากใคร้เครือ เปลือก
มะขามขบ ครั่ง ลูกตะบูน บระเพ็ด เปลือกมะเดื่อ ใบเสดา ตรีกะฏก เปลือกหามกราย เปลือกฝิ่น ทั้ง ๒ ลูกสะแก 
ลูกทับทิมอ่อน กระเทียมกรอบ เสมอภาค เอาสุราเป็นกระสาย บดแทรกดีงูเหลือม ปั้นแท่งไว้ละลายน้ ากระสายอัน
ควร กินแก้ปัจฉัณณะธาตุอติสารหายดีนักแล ฯ  

  อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอาใบกรด ใบเทียน สิ่งละส่วน ใบชา ๒ ส่วน ท าเป็นจุลปั้นแท่งไว้ละลาย              
น้ าปูนใส กินแก้ปัจฉัณณะธาตุอติสารหายดีนักแล ฯ  

  ทีนี้จะกล่าว รัตตะธาตุอตินสาร โบราณกรรมอันเป็นเคารพ ๓ ว่าด้วยอติสารเกิดแต่กองปัถวีธาตุ          
มีอาการให้ลงจะประมาณมิได้ ให้อุจาระแดงเป็นโลหิตสดแลเน่า แลเสมหะระคน บางทีในที่สุดเขียวเป็นใบไม้ และ
เป็นคี่เทาเด็ก ถ้าจะแก้ให้เอายาต่อไปนี้แก้ ฯl  

  ท่านให้เอาลูกจัน ลูกเบ็ญกานี จันทั้ง ๒ สีเสียดทั้ง ๒ ก ายาน ชันตะเคียน พริกไทย ขิง ก ามะถัน          
เสมอภาค ท าเป็นจุลปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ า 

   อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอาผักกะเฉด กะเทียมกรอบ กรุงเขมา เปลือกมูกมัน เปลือกกะทุ่มนา เปลือก
หามกราย ยางแต้ว ตานทั้ง ๕ กระทืบยอบ หัวอุตพิศม์ มะตูมอ่อน โกฏิสอ ดีปลี จันทั้ง ๒ เสมอภาค สังกะระนีเท่า
ยาทั้งหลาย ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง กินแก้รัตตะธาตุอติสาร โลหิตตกทวาร ถึงจะแก้รากให้เอากะเทียม ๗ กลีบ เทียน
ด าเท่ากันเป็นกระสาย ถ้ารากเป็นโลหิต ให้เอาบระเพ็ดตัวเมียเป็นกระสาย ยาขนานนี้ชื่อ ประทานชีวา วิเศษนักแล 
ฯlะ  

   อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา โกฏิทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ ลูกเร่ว กะวาฬ กาฬพลู สิ่งละส่วน ฝาง เปลือก
ปะโลง แกแล เปลือกหว้า ขมิ้นอ้อย ลูกทับทิมอ่อน สิ่งละ ๒ ส่วน ท าเป็นจุลบดละลายน้ าบชา ต้มกินแก้รัตตะธาตุ 
อติสารหายแล ฯlะ 



 

 

  

 

 

 อีกขนานหนึ่ง ให้เอาจันหอม สังข จันทนา ตรีผะลา ผลชะพลู รากมะอึก ผลกะดอม                                     
ผลขี้กาแดง บระเพ็ด เสมอภาค ต้มหรือปั้นแท่งก็ได้ ละลายน้้ากระสายอันควรแก่ โคร กินแก้มุตตายะ              
ธาตุอติสารหายแล ฯ 

 อีกขนานหนึ่ง ให้เอากันชา ใบเสดา ใบทองหลางใบมน ใบคนทีสอ ใบมะตูมเสมอภาค ท้าเป็น                    
จุลปั้นแท่งไว้ ละลายน้้ากระสายอันควรแก่โรค กินแก้มุตตายะธาตุอติสารวิเศษนัก ฯ 

 อีกขนานหนึ่ง ให้เอาพิมเสน หมึกหอม สิ่งละส่วน จันเทศ จันทนา ลูกจัน เนื้อไม้ กาฬพลู สิ่งละ 2 
ส่วน เทียนด้า ผลผักชี เม็ดพันผักกาด ขิงแห้ง ลูกเบ็ญกานี สค้าน ดินกิน ก้ายาน น้้าประสานทอง สิ่งละ 3 ส่วน                 
แก่นปรู 4 ส่วน ท้าเป็นจุลปั้นแท่งไว้ ละลายน้้าทางตานลนไฟบิดให้กิน กินแก้มุตตายะธาตุหายวิเศษนัก ฯlะ  

 ทีนี้จะกล่าว กาฬธาตุอติสาร โบราณกรรมอันเป็นเคารบ 5 นั้น ท่านจัดแบ่งออกไปอีกเป็น 5 กาฬ
อติสารดังนี้ คือ 

 1 กาฬพิพิต 2 กาฬพิพัฒ 3 กาฬสมุท 4 กาฬมูต 5 กาฬสิงคลี ฯlะ 

 ถ้ากาฬพิพิตให้เกิดข้ึนที่ขั้วตับกระท้าให้ตับอย่อน มีเชื่อมซึม เหมือนตับทรุด บางทีก็มีเพ้อด้วย ฯlะ 

 ถ้ากาฬพิพัตบังเกิดข้ึน ท้าให้ลงเป็นน้้าเหลืองเหม็นดังซากศพ ท้าให้หอบให้สอึก และเชื่อมซึม 

 ถ้ากาฬสมุทบังเกิดขึ้น ท้าให้ลงแลกระหายน้้ายิ่งนักให้ตัวเย็น ให้เหงื่อตกหนัก แล้วให้ซีดไปทั้งกายซึม
ไปหารู้สมประดีไม่ ฯlะ  

  ถ้ากาฬมูตบังเกิดขึ้น ให้กลัดกลุ้มหัวใจ ตับใตไส้พุงก็จะหลุดลุ่ย เป็นท่อน เป็นชิ้นออกมาดุจถ่านไฟดับ 
มีหอบซึมและเสมหะปะทะ ฯlะ 

 ถ้ากาฬสิงคลีบังเกิดขึ้น ให้อุจจาระแลปัสสาวมีสีเหลือง ให้ตาเหลือง ให้ร้อนในอก และกระส่าย
กระหายน้้ายิ่งนัก ฯl 

 ถ้าจะแก้ ท่านให้เอายาต่อไปนี้แก้ ฯ 

  ให้เอาจันทั้ง 2 ว่านกีบแรด ว่านร่อนทอง สังกะระนี เนระพูสี ลูกเบ็ญกานี ลูกจันท                          
ยาทั้ งนี้ เอาเสมอภาค ลูกตะบูนเท่ายาทั้ งหลาย บดเป็นจุลปั้นแท่ ง ไว้  ละลายน้้ าลูกพลับจีน กินแก้                       
กาฬธาตุหายวิเศษนักแล ฯ 

 



 

 

  

 

 อีกขนานหนึ่งให้เอา จันททั้ง 2 เปลือกมังคุด เบีลกตะบูน แก่นสน ไม้สัก ฝางเสน ท าเป็นจุล          
บดด้วยน้ าปูนใส ลลายน้ าใบกรดยอดเขียวกินแก้กาฬธาตุอติสารดีนักแล ฯ 

  อีกขนานหนึ่งท่านให้เอา ไส้หมากดิบ เปลือกฝิ่นต้น เปลือกฝิ่นเครือ เปีลกขี้อยนา                     
ชันตะเคียน ชันโพรง กะชาย กะทือ ไพล ขม้ินชัน ลูกมตูมอ่อน ลูกพิลังกาสา กะเทียม สิ่งละส่วน ลูกตลมพุก สิ่งละ 
3 ส่วน  เปลือกตะเคียน การะบูน สิ่ งละ 4 ส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ละลายน้ าปูนใสแทรกพิมเสน                 
ดีงูเหลือม กินแก้กาฬธาตุอติสารดีนักแล ฯlะ 

จบอติสารโบราณกรรมแต่เพียงนี้ ฯ 

  ต่อไปนี้จะกล่าว สรรพคุณยาส าเหร็จท้ายคัมภีร์อติสารวรรค เพ่ือแพทย์จะได้เลือกใช้               
ตามแต่ควรเทอญ ฯl 

  ท่านให้เอา พิมเสน กะล าภัก กะเทียม ครั่งขาว สีเสียดทั้งสอง ลูกจันสิ่งละ 1 ชาตก้อนยาฝิ่น  
สิ่งละ 2 ลูกเบญกานี จันทน์ทั้งสอง สิ่งละ 1 บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าเปลือกมะเดื่อหรือเปลือกแค ถ้าฝีหัวขาด
ละลายสุรา แก้ทรางละลายน้ ากะทือบดแทรกน้ าปูนใส แก้ไข้น้ าลูกทับทิมอ่อนแทรกน้ าปูนใส แก้ลงอติสารทั้งปวง
แลฯ 

  ยาชื่อพรหมภักตร ท่านให้เอา จันทนทั้งสอง พิมเสม เกสรบัวหลวง เกสรบุญนาค เกสร
สาระภี  สิ่งละ 1 1 ดอกฟักทอง  2 บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าดอกไม้ แก้อติสารหอม แลให้ระส่ าระสายให้เชื่อมมึน
เพราะลงท้องนักแลฯ 

  ยาชื่อสมุทเกลื่อน ท่านให้เอา ใบหญ้าน้ าดับไฟ ใบบอระเพ็ด ใบชิงช้าชาลี ใบต าลึงทั้งสอง            
ใบชบาทั้งสอง ใบน้ าเต้า ใบกระทือยอบ ใบหิงหายนา ใบผักบุ้งขัน ใบมะระ ใบชุมเห็ดไทย หางจระเข้ ฆ้องสามย่าน 
เพ็ชสังคาด ขมิ้นอ้อย มูลโคสด ขี้นกพิราบขั้วให้เหลือง ดินประสิวขาว ยาทั้งนี้ต าให้แหลกจึงเอา เปลือกมะพร้าว
แห้ง เผาไฟให้ไหม้ใส่ลงในครกเอายาบดลงข้างบน เอาสารต าสามทีให้ไฟดับ แล้วเอาแต่ยามาปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ า
ซาวเข้ากิน ถ้าจะแก้ร้อนแทรกดินประสิวขาว แก้สะอึกละลายน้ าใบผัดเค็ด แก้เย็นแทรกใบมะค าไก่ชะโลม ถ้าฟก
บวมแห่งใดก็ดี ฝนด้วยน้ าปูนใสทาหายแลฯ 

  หลวงพรหมบริรักษ์ หลวงมหาแพทย์ หลวงอัศกันทรประกอบพระโอสถทูลเกล้าถวาย แก้ลง
บิดเป็นบุพโพเหน้า เสมหะหน้า โลหิตเหน้า พระโอสถชื่อมหาคงคา เอาพระยามือเหล็กเนระภูสีทั้งสอง หว้าน
กีบแรด หว้านร่อนทอง จันทน์ทั้งสอง ลูกจัน ดอกจัน สิ่งละ 2 ครั่ง ตุมกาทั้งสอง สิ่งละ 3 สีเสียดทั้งสอง ขัน
ตะเคียน เปลือกมะขามขบ เปลือกลูกทับทิม ลูกในสะแก ลูกเบญกานี สิ่งละ 1 ลูก ตะบูน 3 ดีงูเหลือม 1 บดท า
แท่งไว้ละลายน้ าเปลือกมะพร้าวฝาด มะเดื่องวนก็ได้ แคแดงน้ าปูนใสก็ได้ให้กินหยุดแล ฯ 



 

 

  

 

 

 ยาชื่อหณุมารจองถนนปิดมหาสมุท ท่านให้ เอาลูกเบญกานี ลูกกล้วยตีบ ใบกะท่อม                     
ใบกระ พัง โหม ใบทับทิ ม  ลู กทับทิ ม อ่อน  เปลื อกกรด ใบสะแก ชั นย้อย  ดิ นกิน  กระ เทียมกรอบ                         
บดละลายน ้าเปลือกข่าง ถ้ามิฟังตายอย่าแก้สืบต่อไปเลยเป็นโรคตัดแล ฯ 

 ยาชื่อมหาคงคาน้อย แก้บิดเลือดเสลดเห้นา เอาลูกจัน ครั่ง ลูกเบญกานี ฝิ่น ขันทศกร  ดีงูเห่า        
ดีงูเหลือม ดินกิน เปลือกมะขามขบ สีเสียดทั งสอง ลูกสะแก ชันตะเคียน น ้าเปลือกทับทิม ต้าละลายเปน             
กระสายดีนักแล ฯ 

 ยาชื่อสวัสดิโชไชย ท่านให้เอา ใบกระเพรา ใบพลูแก สน บดละลายเหล้ากิน แก้ลงให้ขัดท้อง             
ตกมูกตกเลือดหายแล ฯ 

 ยาชื่อโรคาธิจอน ท่านให้เอา สค้าน ไพล สารส้ม ดีปลี น ้ามะนาวจอกหนึ่ง เขี ยวขึ นให้กิน แก้บิดปวด
มวนเป็นมูกเลือดหายแล ฯ 

 ยาชื่อมานนางวง ท่านให้เอา สบ้า 7 ลูกเผา น ้าผึ ง 1 ทนาน พริก 1 ทนาน น ้าฟัก 1 ทนาน 
กระเทียม 1 จัก น ้ามะนาว 1 ทนาน เขี ยวเป็นลูกกลอน กินเท่าลูกพุดซา แก้ลงท้องบิดแลกะสือเข้าอยู่กินยานี อยู่
มิได้หายแล ฯ 

 ยาชื่อสิทธิสาร ท่านให้เอา ตรีกภก ผักแพวแดง หว้านกีบแรด หว้านร่อนทอง สีเสียดทั งสอง           
ใบกะเพรา บอระเพ็ด เขาควายเผือกเผาเท่ายาทั งหลาย บดละลายเหล้ากิน แก้ลงแดงตกมูกเลือด ปวดมวนเป็น
เลือดตกออกทวารทั งสอง แก้ริศสีดวง แลตาลทรางตานขโมยหายแล ฯ 

 ยาชื่อมหิงสรา ท่านให้เอา ดอกบุญนาค ดอกบัวหลวง เปลือกหามกราย ลูกหามกราย ดอกหามกราย 
ลูกเบญกานี ลูกเอ็น กานพลู หมาก เข้าเหนียว สีเสียดทั งสอง กะชาย กระเทียม ช้ามาก ดีงูเหลือม หนังควายเผือก
เผาเท่ายาทั งหลาย ใบกระเพราเท่าหนังควาย บดละลายน ้าเทียนด้าต้ม แก้มูกเลือดปวดมวนเลือดตกทวารทั งสอง 
แก้ลักปิดก็ได้แล ฯ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ยาชื่ อนวะทวารเป็นมหาวิ เศษ ท่ านให้ เอาลูกจัน 2 ดีปลี  เทียนสัตบุต  พิมเสน                         
กะทือ ไพล หอม กระเทียม ดินถน า สิ่ งละ 1 เอาสรรพดีละลายน  ามะนาวเป็นกระสายบด แล้วปิด                             
ก้นขันสัมฤทธิ์  ลนควันเทียน ให้ร้อนทั่วก้นขันแล้วปั้นแท่ง ไว้ เมื่อจะกินละลายเหล้าแทรกน  าตาลทราย                     
แก้เชื่อมมึนน  าดอกไม้จันทน์ ก็ได้แทรกพิมเสน ทรางขึ นคอน  ามะนาวแทรกเกลื อกวาด ทาท้องน  ามะกรูด                       
แทรกดีงู ริศสีดวงทวารทั งเก้าน  าหมากดิบแทรกฝิ่นเป็นที่ใดทาที่นั น งูกัดน  าเหล้ากินแลทา ลงท้องถึงอติสาร                     
น  าเปลือกแคเปลือกสนแลทาทวารหนักหายแล ฯ   

พระสีสุทดารักปิดสมุท ท่านให้เอา ลูกจัน ดอกจัน กระวาน กานพลู หว้านกีบแรด หว้านร่อนทอง 
เบญกานี เนรภูสี เปลือกมังคุด เปลือกหามกราย ลูกตะบูน มะกอก สีเสียด ดินกิน จันทน์ทั งสอง ชันตะเคียน                 
ชันระนัง ใบสะแก ครั่ง ฝิ่น เสมอภาคย์ ต าแต่หยาบ ๆ จึงเอาลูกทับทิมมาแหวะลูกในให้หมดเอายานี ใส่ลง               
เอาดินเหนียวพอกสุมไฟแกลบ ให้ลูกทับทิมนั นสุก  แล้วบดปั้นแท่ง ไว้ละลายเหล้ากิน แก้ลงเพ่ือหัดแลฝีดาษ              
ดีนักได้ท ามามากแล้ว ฯ  

 ยาชื่อปิดสมุทใหญ่ ท่านให้เอา ลูกจัน ดอกจัน ฝิ่น กระวานกานพลู เทียนทั งห้า จันทน์ทั งสอง                     
น  าประสารทอง หว้านกีบแรด หว้านร่อนทอง เนระภูสี ลูกเบญกานี เปลือกมังคด เปลือกขี อ้าย ลูกตะบูน เมล็ด              
ในมะม่วงกะล่อน สิ่งละ 1 ต าให้แหลกใส่ในลูกทับทิมเอามูลโคพอก แล้วเอาดินพอกชั นนอกสุมไฟแกลบให้สุกระอุ 
แล้วแกะดินแกะมูลโคออกเสีย บดไปทั งลูกทับทิมนั น ปั้ นแท่งไว้ฝนด้วยน  าปูนใสกิน แก้ลงบิดปวดมวน                     
หายแล ฯ 

 ยาประสะพุงเหม้น ท่านให้เอา ตรีผลา ดินประสิวขาว เบี ยจั่นเผา หนังควายเผือกเผา หัวหอม        
น  าประสารทอง เสมอภาคย พุงเหม้นเท่ายาทั งหลาย บดปั้นแท่งไว้ละลายเหล้ากิน แก้ลงเป็นเลือดหาย  

 ยาชื่ออสุกระเษมน้อย ท่านให้เอา ตรีผลา ชะลูด อบเชย สมุลแว้ง โกฏิหัวบัว ลูกเอ็น ลูกชะพลู เทียน
ทั งห้า ลูกกระวาน ดอกบุญนาค เสมอภาคย์ บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน  าดอกไม้แทรกพิมเสนกิน แก้หอบกระหายน  า 
เชื่อมมัวนอนไม่หลับ แก้ลงท้องเป็นอติสารก็หายแล ฯ    

 

 

 

 



 

 

  

 
 ยาชื่ออสุกระเษมใหญ่ ท่านให้ เอา สุกระเษมน้อย โกฏิทั้งห้าทั้ งผลและดอก ตรีกฎุก                

กฤษณา กะล าภัก ขอนดอก ชะมด พิมเสน บดปั้นแท่ง ถ้าลงท้องเป็นเลือดเสลดเหน้า น้ าเปลือกแค               
เปลือกมะเดื่อ ถ้าลงเลือดน้ าใบกะพังโหมใบทับทิมใบเทียนต้ม แก้รากน้ าลูกยอต้มแทรกพิมเสนกินหายแล ฯ 

 ยาชื่ออัศดางคุลี ท่านให้เอา เปลือกเงาะโกฏิสอ โกฎิเขมา หญ้าตีนนก เทียนท า เที ยนขาว                      
เทียนเยาวพานี ตรีกฎุก เสมอภาคย์ บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าส้มซ่ากินแก้จุกเสียด แก้ลงท้องปวดมวน                    
เอาใบกะเมง จันทน์หอม แห้วหมูต้มละลายยากินหายแลฯ 

  อัตถุงควุติ ท่านให้เอา เปลือกเงาะ ตรีกฎุก ชะเอมเทศ โกฏิจุฬาล าพา โกฎิสอเทศ โกฎิพุงปลา               
เทียนด า สมุลแว้ง เสมอภาคย์ บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ า จุกหอม จุกกะเทียม ฝางเปลือกแคแดงต้มกินแก้ลง                
เพ่ือลมถอยแลริศสีดวงมูล แลลมจุกเสียดวิงเวียนหายแลฯ 

  ยาชื่อมหาจันทน์ ท่านให้เอา ตรีกฏุก โกฏิทั้งเจ็ด เทียนทั้งห้าทั้งลูกแลดอกจันทน์ทั้งสองชะเอมทั้ง
สอง กระวาน กานพลู กฤษณา กะล าภัก  เปราะหอม ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ ลูกบิด ลูกกราย ดีงูต้น ดีงูเหลือม 
คุคะ พระยารากขาว ปลาไหลเผือก ตุมกาทั้งสอง ขอนดอก ชะลูด มะหาสด า  มหาละลาย แสนประสระทั้งสอง             
โพปราสาท ราชมานพ ระย่อม พิศนาด ไคร้เครือ สุรามฤต อบเชยทั้งสอง เพ็ชฉลูกรรม์ สิ่งละ ๑  ชมดเชียง พิมเสน 
กรุงเขมา ดอกบุญนาค น้ าประสานทอง ลิ้นทะเล สิ่งละ ๑ ชมดสด อ าพันทอง หญ้าฝรั่น สิ่งละ ๑ ทองค าเปลว ๒๐ 
แผ่น ดีจรเข้ ดหีมูเถ่ือน ดีตะพาบน้ า ดีหมี ดีนกยูง ดีวัวป่า ดีปลาช่อน บรรดาดีนั้นแช่น้ าดอกไม้เป็นกระสาย บดปั้น
แท่งไว้ในร่มกว่าจะแห้ง เมื่อจะกิน ใช้น้ าดอกไม้เทศ แก้ลงถึงอติสารหายดีนักแล ฯ 

   ยาชื่อเบญขันธ์ ท่านให้เอา เบญกูน ลูกจัน ดอกจัน กานพลู กรวาน เทียนขาว สิ่งละ ๑ กระเทียม ๗ 
กลีบ บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ามะตูมต้มกิน แก้สารพัดลงสารพัดบิดตกเลือดหายแล ฯ  

   ยาชื่อเขือนก าบัง ท่านให้เอา ลูกจันเทศ ลูกจันกอ ลูกเบญกานี สีเสียดทั้งสอง จันทน์ทั้งสอง ครั่ง 
ก ายานเหนือ ชันย้อย ชันตะเคียน เปลือกหามกราย ตรีกฏุก ฝิ่น เปลือกช้างน้าว เปลือกอ้อยช้าง  ขมิ้นทั้งสอง               
สิ่งละ  ๑  บดปัน้แท่ง ไว้ละลายน้ าใบกะเมงต้ม ถ้าลงหนักจะปิดให้หยุด เอาขมิ้นผงละลายสุรา ฝนยากิน ถ้าลงด้วย
ใข้พิษไช้น้ าจันทน์ทั้งสอง ถ้าลงเลือดหรือริศสีดวงแตก แลรากโลหิตออกมาก็ดี เอาฝากเสน จุกหอม จุกกระเทียม 
ครั่งต้ม ละลายยากินหายแล ฯ 

   ยาชื่อเนาวแสงใหญ่ ๑ ชื่อโสมนัศกุมาร ๒ ชื่อมหาวงษ์ ๓ ชื่อสุรามฤต ๔ เป็น ๔ ชื่อด้วยกัน ดังนี้ 
ท่านให้เอา หัวตะไคร้หอม ใบสันพร้านางแอ ใบกระเพรา ใบพิมเสน ผลราชดัด ผลสารพัดพิษ ผลบิด  ผลกราย 
สังกรนี เนรภูสี ผลเบญกานี หว้านกีบแรด หว้านร่อนทอง จันทน์ทั้งสอง ผลจัน ดอกจัน ดินถน า  น้ าประสารทอง 
ชะเอมทั้งสอง กฤษณา กะล าภัค ชะลูด ขอนดอก ชะมด พิมเสน เขี้ยวเสือ เขี้ยวหมี เขี้ยวหมูป่า 

 
 



 

 

  

 
 

เขี้ยวจระเข้ เขี้ยวแรด เขี้ยวปลาพยูน เขี้ยวช้าง เขี้ยงลิงลม เขี้ยวสุนักข์ด า เขาโคเผือก เขาสิงค์หนัด               
เขาแพะ เขาเลียงผา เขากวาง เขากุย เขากระจง นอแรด สิ่งละ *๑* แล้วเอาดีงูเหลือม ดีงูเห่า ดีงูทับทาง ดีหมูป่า 
ดีเหี้ย ดีเต่าสกล ดีตะพาบน้ า ดีตะกวด ดีปลาช่อน ดีวัวป่า ดีเสือ ดีกระต่าย ดีแพะ ดีลิง ดีไก่ ดีสุนักข์ด าดีสุนักข์
แดง ดีหมูบ้าน สิ่งละ *๑* แช่น้ าเป็นกระสายบดยาปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าดอกไม้กิน แก้สารพัดพิษ ตาลทรางอพิษใข้
พิษฝีดาษฝีหัวเดียวแลบิดลงทั้งปวง น้ ากระสายอันควรแก่โรคนั้นหายแล ฯ 

   ยาชื่อรัตนธาตุ ท่านให้เอา ลูกจันทั้งสอง ลูกเบญกานี กฤษณา จันทน์ทั้งสอง สีเสียดทั้งสอง ก ายาน 
ชันตะเคียน พริก ขิง มาตเหลือง บดปั้นแท่งไว้ละลายน้ าครั่งน้ าฝาง กินแก้ลงเลือดหายแล ฯ 

   ยาชื่อสารพัทธยุทธ ท่านให้เอา เปลือกลูกทับทิม  ๑  ครั่ง  ๑  ฝิ่น ๑ ลูกเบญกานี  ๑  เปลือก
มะขาม  ๑  บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าเปลือกลูกทับทิมต้มกิน แก้สรรบิดสรรพลงหายแล ฯ 

   ยาชื่อประสระจันทน์ใหญ่ ท่านให้เอา จันทน์แดง หว้านกีบแรด หว้านร่อนทอง ดีงูเหลือม เปลือกสี
ลม ลูกประค าดีควาย สังกรนี เนรภูสี ลูกสารพัดพิษ ลูกราชดัด ลูกกราย ลูกบิด ลูกเบญกานี  ตุมกาทั้งสอง ราก
ไคร้เครือ หวายตะค้า หวายตะมอย น้ าประสารทอง ตรีกภก กะเทียมสุก กรามช้าง  กรามแรด นอแรด เขี้ยวแรด 
สิ่งละ ๑  จันทน์หอม ที่ดีเท่ายาทั้งหลาย เอาเบญจทับทิมต าเอาน้ าบดยาปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าจันทน์กินแก้ลงท้อง
ใข้พิษแลกาฬมูตรหายแล ฯ 

   ยาประสระจันทรมณฑล ท่านให้เอา จันทน์แดง หว้านกีบแรด หว้านร่อนทอง ผลชิงช้าชาลี เปลือก
ฤาษีประสมแล้ว ผลประค าดีควาย สังกรนี ผลเบญกานี ผลบิด ผลกราย รากตุมกาทั้งสอง  รากไคร้เครือ หวาย
ตะค้า น้ าประสานทอง ตรีกุกก กระเทียม กรามช้าง เขี้ยวแรด นอแรด เสมอภาค  จันทน์หอมเท่ายาทั้งหลายบด
ปั้นแท่ง ละลายน้ าดอกไม้กิน แก้สารพัดพิษใข้แลตาลทรางหายแล ฯ 

   ยาชื่ออินทรบรรจบ ท่านให้เอา ลูกจัน ดอกจัน กระวาน กานพลู ใบผักกะเฉด ขิง ดีปลี  พริกไทย
หอม สิ่งละ ๑ เกลือสินเธาว์ ดีงูเหลือม ๒ กระเทียมสด ๓ บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าสุรากินหายแล ฯ 

   ยาชื่ออินทรจักร ท่านให้เอา ลูกจัน ดอกจัน กระวาน กานพลู ดีปลี เทียนทั้งห้า หว้านกีบแรด หว้าน
ร่อนทอง เปราะหอม พิศนาด พริกไทย ขิง กะทือ ไพล ข่า กระชาย หอม กระเทียม ขมิ้นอ้อย ใบระงับ ใบพลูแก 
ใบมะกล่ าเครือ มหาหิงค์ เสมอภาคบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ากระสายอันควรแก่โรคหายแล ฯ 

   ยาชื่อปัจฉัณธาตุ ท่านให้เอา กฤษณา เทียนด า กรุงเขมา หัวดองดึง กะพังโหมทั้งรากทั้งใบสิ่งละ ๑
จันทน์หอม แห้วหมู บอระเพ็ด ขิง ดีปลี เปลือกโมกมัน รากคัดหม่อน สิ่งละ ๓ พริกไทย ๕๒ บดด้วยน้ าผึ้งกิน              
วันละ ๑ ดีนักแล ฯ 

   ยาชื่อมหาอุด  ท่านให้เอา เมล็ตมะกอก ๕ เมล็ต ฝางเสน ลูกพิลังกาษา รากชุมเห็ดไทย เบญกานี 
รากตาลหม่อน รากเสนียด จันทน์ทั้งสอง เทียนด า เปลือกอ้อยช้าง ตรีกุกก เสมอภาคย์ บดปั้นแท่งไว้ละลายน้ า
เปลือกสันพร้านนางเอ เปลือกปะโลง เปลือกจิกนา ฝากเสน ต้มกินหายแล ฯ 
 



 

 

  

 
 

   ยาชื่อมหาท านพ ท่านให้เอา ฝิ่น ๑ ตุมกาต้น ตุมกาเครือ ขันทศกร สิ่งละ ๒ หว้านกีบแรด หว้าน
ร่อนทอง เปลือกมะเกลือ สิ่งละ ๑ ดินกิน ๑ เปลือกโพบาย ๓ เปลือกหามกราย ๑ ดีงูเหลือม ดีงูเห่า เอาเท่ากันบด
ปั้นแท่ง ไว้ละลายน  าเปลือกมะเดื่อหรือเปลือกแคแดงกินหายแล ฯ 

   ยาชื่อ ประสระจันทน์ ท่านให้เอา จันทน์แดงชาตรี หว้านกีบแรด หว้านร่อนทอง ดีงูเหลือม เปลือกสี
ลม ลูกประค าดีควาย สังกรนี ลูกบิด ลูกกราย ตุมกาทั งสอง รากไคร้เครือ หวายตะค้า น  าประสารทอง ตรีกฏุก 
กระเทียมสุก กรามช้าง นอแรด เขี ยวแรด เสมอภาค เอาจันทน์หอมที่ดีเท่ายา ทั งหลายบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน  า
จันทน์กินแก้ลงท้องด้วยใข้พิษต่างๆ แลถึงอติสารนั นหายแล ฯ 

   ยาชื่อมหิงสราใหญ่ ท่านให้เอา ดอกบุญนาค ดอกบัวหลวง เปลือกหามกราย จันทน์ทั งสอง ลูก
เบญกานี ลูกเอ็น ลูกจัน ดอกจัน กานพลู สีเสียดทั งสอง ดีงูเหลือม กระชาย กระทือ หมากเข้าเหนียว  สิ่งละ ๑ 
กระเทียมสุก ๒ เขาควายเผือกเผาเท่ายา ใบกระเพราเท่าเขาควายเผา บดปั้นแท่ง ไว้ละลาย น  าเทียนด าต้มกินแก้
ตกเลือดปวดมวนหายแล ฯ 

   ยาชื่อก าบังสินธุ์ ท่านให้เอา ตรีกฏุก สิ่งละส่วน ตรีสุคนธ์ เบญกานี การบูร ผลจัน ดอกจัน สีเสียด
เทด เปลือกผลตะบูน เปลือกมะขามขบ ขันตะเคียน ก ายานเหนือ สิ่งงละสองส่วน แก่นจันทน์เทศ   ผลกระวาน 
กานพลู กระเทียมขั ว สิ่งละสามส่วน จันทน์แดง จันทน์ชะมด โกฏพุงปลา เปลือกขี อ้ายนา สิ่งละสี่ส่วน ท าเป็นจุล
บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้พเบญกูนหรือฝากต้มกินแก้อติสารในกองปถวีหายแล ฯ 

   ยาชื่ออินทประสาท ท่านให้เอา ตรีผลา ตรีสาร มาตทั งสอง การบูร ผลจันเทศ ผลตะบูน ผลเอ็น ผล
ปราย สุรามฤต กานพลู สิ่งละส่วน ไพลหมก กะทือหมก กะเทียมขั ว ใบเสนียด เปลือกสะเดา สิ่งละสองส่วน ผลตะ
ลุมภุก เปลือกฝิ่นต้น สิ่งละสี่ส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่งไช้เปลือกแคแดง เปลือกเพกา ฝากเสนต้มเป็นกรสาย ถ้าจะ
กินไช้น  าเบญมูลตามพิกัด แก้อติสารหายแล ฯ 

   ยาชื่อชิตวารี ท่านให้เอา การบูร หว้านกีบแรด หว้านร่อนทอง หว้านเปราะป่า เบญกานี  สีเสียดทั ง
สอง สิ่งละส่วน ผลจันเกาะ ผลสะแก ผลฝาง ผลปราย เปลือกเพกา กานพลู กะเทียมราง สิ่งละสองส่วน เปลือก
หามกราย เปลือกฝิ่นต้น เปลือกตะเคียน สิ่งละสี่ส่วน เปลือกช้างน้าวหกส่วน ท าเป็น จุลเอาเปลือกสะเดา เปลือก
มะกอก เปลือกมะขามเทศต้มเป็นกระสายบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน  าตรีศุขติสมุจาน ต้มกินแก้อติสารหายแล ฯ 

   ยาชื่ออันทีสุวรรณ ท่านให้เอา สุพรรณถัน กฤษณา กะล าภัก ชะลูด อบเชย การบูร ผลจัน ดอกจัน 
กะชาย กะทือ ไพล ข่าตาแดง ขมิ นอ้อย สิ่งละส่วน มะตูมอ่อน กะเทียมราง กานพลู สิ่งละสองส่วน มหาสะด า เนร
ภูสีเทศ แก่นจันทน์เทศ สิ่งละสี่ส่วน จันทน์แดงยี่สิบส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน  าเบญกูนต้มกินหายแล ฯ 

   ยาชื่อหิรัญคงคา ท่านให้เอา พริกไทยอ่อน ๑ ส่วน ชะลูดอบเชย กฤษณา ฝางเสน แกแล ขมิ นอ้อย 
แห้วหมู รากคัดหม่อน กะดอม บอระเพ็ด หนังแรดผา สิ่งละสองส่วน มะตูมอ่อน ตาอ้อยแดง  จันทน์ทั งสอง กก
ลังกา เปลือกฝิ่นต้นสิ่งละสี่ส่วน จันทน์ชะมดสิบเก้าส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลาย น  าเบญกูนต้มตามพิกัดกิน
แก้อติสารหายแล ฯ 



 

 

  

 

 

   ทีนี้จะกล่าว มุตตายะธาตุ อติสารโบราณกรรมซึ่งเป็นเคารพ ๔ คือว่าด้วยอติสารเกิดแต่กอง
อาโปธาตุ ท าให้ลงเป็นโลหิตเสมหะเน่าเหม็น ท าให้ท้องขึ้นปะทะอยู่หน้าอก ให้แน่นให้อาเจียน ให้เหม็นอาหารและ
ให้มือหน้ายิ่งนัก ถ้าจะแก้ให้เอายาต่อไปนี้แก้ ฯl 

    ให้เอาจันหอม รากมะอึก สมอไทย ผลกะดอม บระเพ็ด เสมอภาคต้ม ๓ เอา ๑ กินแก้มุตตายะธาตุดี
นักแล ฯ  

     อีกขนานหนึ่ง ให้เอาจันทั้ง ๒ กรุงเขมา กะพังโหม สมอไทย เสมอภาค ต้ม ๓ เอา ๑ แทรกขันทศ
กร กินแก้มมุตตายะธาตุอติสารหายแล ฯครั่งกินแก้รัตตะธาตุอติสารหายวิเศษนัก ฯl 

 

ต่อไปนี้จะกล่าวลักษณ อติสารวรรคซึ่งเป็น ปัจจุบรรนกรรม 6 ประการณ์นั้น ฯ 

คือ  อุทรวาต  1 ฯ 
คือ  สุรุทราวาท  2 ฯ 
คือ  ปัตละยาวาต  3 ฯ 
คือ  กุจฉิยาวาท  4 ฯ 
คือ  โกฎฐ  5 ฯ 
คือ  อุตตราวาต  6 ฯ 
 อติสาร ปัจจุบันนกรรม รวมเป็น 6 ประการณ์ฉนี้ ฯ 

ทีนี้จะกล่าว อุทรวาตอติสาร ปัจจุบรรณกรรม โดยอ านาดที่ผิงสดือไม่ปรกติ เมื่อยังเยาว แลลมกองนี้ติดตัวมา              
จนใหญ่ กระท าให้ท้องขึ้นมิรู้วาย มักกลายเป็นลมกระสัย ให้ลงให้ปวดมวน ครั้งกินยาก็หายไปแล้วก็กลับเป็นมา   
ให้ปวดท้องยิงนัก ถ้าจะแก้เอายาต่อไปนี้ ฯ  

ท่านให้เอา สค้าน รากชะพลู รากเจ็ตมูลเพลิง ตรีกฏก ผิวมะกรูด ไบโคนทีสอ มหาหิงคุ์ เสมอภาค ท าเป็นจุลบด
ปั้นแท่งไว้ ละลายน้ าร้อน กินแก้อุทรวาต    อติสารหายนักแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่ง เอาเปลือกมะเฟือง มูลโคค่างพ้อม พริกไทย ขิง ดีปีล กะเทียม เสมอภาคย์ ท าเป็นจุล 
บดปัน้แท่ง ไว้ละลายน้ าร้อนกินแก้  อุทรวาตหายแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอาใบตะขบ พริกไทย ขิง กะเทียม ขะมิ่นอ้อย ไพล กะทือ หอม ว่านน้ า                 
ดินเผา ยอดสแก เสมอภาค ท าเป็นจุลบด ปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ากะทือหมกไฟกินแก้อุทรวาตหายแล ฯ 



 

 

  

 

   อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอาใบโคนทีสอ ผิวมะกรูด เจ๊ตมูลเพลิง กะทือ ไพล ข่า กะชาย หอม กะเทียม
กรอบ เท่ายาทั้งหลาย ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ากระสายต่างๆ กินแก้อุทรวาตหายดีนักแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา พริกไทย ดีปิล ขิงแห้ง เปลือกหามกราย เสมอภาคย์ ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง 
ไว้ละลายน้ ากะทือกินแก้อุทรวาตหายดีนักแล ฯ 

ทีนี้จะกล่าว สุรุทราวาตอติสาร ปจจุบันนกรรม เป็นค ารพ 2 ซึ่งกองธาตุในท้องเกิดเป็นอชิณขึ้น ท าให้ลงยิ่งกว่ากิน
ยารุ กินอาหารมิได้อยู่ท้อง ให้อาเจียนสีต่างๆ สมมติว่าป่วงห้า ถ้าจะแก้ท่านให้เอา หนังกระเบนเผา ผิวมะกรูด            
ผิวส้มโอ หนังแรดเผา ลุกประค าดีควาย ผิวไผ่ น้ าตาลกรวด เมล็ดมะม่วงกะล่อนเผา พิมเสน แทรกท าเป็นจุลบด
ปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าปูนใสหายแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่งท่านให้เอา เขากระบือเผือกเผา เขาเลียงผาเผา สบ้าลิงลายเผา สบ้าลิงด าเผา                 
ลูกประค าดีควายเผา มูลนกพิราบคั่ว น้ าประสานทอง เสมอภาคย์ ท าเป็นจุลบดปั้นแท่งไว้กินหายดีนักแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่งท่านให้เอา ลูกจัน ลูกปราย กาฬพลู การบูร ฝิ่นต้น เสมอภาคย์ ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง
ไว้ ละลายน้ าปูนใสกินหายแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่งท่านให้เอา เปลือกขี้อ้าย หูกระแซง กะปิเผา ดีงูเหลือม พิมเสน แสมอภาคย์ ท าเป็น
จุลบดปั้นแท่ง ละลายน้ าหวายลิงต้มกินหายแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ให้เอาใบทับทิม ใบเทียน เสมอภาคย์ กล้วยน้ าสามใบ ใสขนูน แกแล เบญกานี  
พิมเสน เสมอภาคย์ ท าเป็นจุลบดปั้นแท่งไว้ละลายน้ ากระดอมกินหายแล ฯ 

     อีกขนานหนึ่งให้เอาเทียนทั้งห้า ตรีกฏก สิ่งละส่วน ดอกจันท์ สองส่วน กาฬพลูสามส่วน ลูกจันท์                
สี่ส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ากาฬพลูต้มกินหายดีนักแล ฯ 

ที่นี้จะกล่าว ปัตละยาวาตอติสาร ปัจจุบันกรรม เป็นค ารพ 3 บังเกีดเบื้องล่าง กล่าวคือวาโยพัด ก าเรีบ ซึ่งคูธ
เสมหะมิให้คุ้มกันเข้าได้ อุจาระนั้นกส าแดงโทษเปนสีขาว ดุจจะน้ าเข้าเช็ด มีกลิ่นดุจจะ อาศพเน่าโทรม ให้ลงไหล
ไปมิได้ว่าง บริโภคอาหารมิได้ให้อาเจียนแต่เขละ ให้ตัวเนื้อนั้นเต้นแลเกีดสะอึกถ้าจะแก้ให้ใช้ยาต่อไปนี้ ฯ  ท่านให้
เอาผลผักชีทั้งสอง ขิงแห้ง ดีปลี สิ่งละส่วน แห้วหมู 2 ส่วน ต าแยเครือ 3 ส่วน  มะตูมอ่อน 4 ส่วน ต้มให้กินแก้ท า
ให้จ าเริญเพลีงธาตุดีนักแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่งท่านให้เอา เจตมูลเพลิง ชะพลู สค้าน มหาหิงคุ์ สิ่งละส่วน ขิงแห้งสองส่วน แห้วหมู
สามส่วน มตูมอ่อน เมล็ดโมกมัน สิ่งละส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ากระสายอันควรแก่โรคกินแก้ลงไหล
หายดีนักแล ฯ 



 

 

  

 

   อีกขนานหนึ่งท่านให้เอา มะตูมอ่อน  เมล็ดโมกมัน แห้วหมู สิ่งละส่วน เชือกเข้าตายดิบสองส่วน               
ตรีกะฏก พอร าพดั ต้มกินหายวิเศษดีนักแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา ตรีกะฏก มหาหิงคุ ว่านน  า เกลือสุวิภา เกลือวิทูน เสมอภาคย์ ท าเป็นจุล
บดปั้นแท่ง ไว้ละลายน  าแห้วหมูต้ม กินแก้ร้อนแลจ าเรีญอาหาร และบ ารุงเพลีงธาตุดีนักแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา จันทังสอง ลูกเบยกานี ก ายาน สุพรรณถัน ตรีกฏก สิ่งละส่วน สีเสียดทั ง
สอง สิ่งละสองส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน  าครั่งกินหายดีนักแล ฯ 

ทีนี จะกล่าว กุจฉิยาวาตอติสาร ปัจจุบัณกรรม เป็นเคารพ 4 ลมกองนี บังเกีดอยู่นอกไส้พัดแต่เพียงตอลงไปทวาร
หนักแลเบา ในเมื่อจะให้โทษนั น ประมสนกันเข้าเป็นก้อนในท้อง แต่ว่าอยู่นอกไส้ กระท าให้ลงท้องเหม็นคาว               
แต่มิได้ปวดมวน อยู่ๆ ก็ลงมาเอง เหตุว่าลมกองนี  เป็นเจ้าของทวารมิได้หยัดทวารไว้ได้ สมมตว่าทวารเปีด                
ดุจจะกล่าวมานี  ถ้าจะแก้ท่านให้ใช้ยาต่อไปนี  ฯ 

ท่านให้เอาโกฏิทั งห้า เทียนทั งห้า สิ่งละส่วน กะเทียม การบูร มหาหิงคุ สิ่งละสองส่วน ขมิ นอ้อย ขมิ นชัน ว่าน
ร่อนทอง กะทือ กะชาย ข่าตาแดง ลุกจัน กานพลู ลูกเบ็ญกานี ฝิ่นต้น ลูกมะตูมอ่อน สิ่งละสี่ส่วน ท าเป็นจุลบด     
ปั้นแท่ง ไว้ละลายน  ามะรุมกินหายแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา กฤษนา กะล าภัก ขอนดอน เนื อไม้ จันทั งสอง โกฏิทั งห้า สิ่งละส่ วน              
ลูกจัน กระวาน กานพลู ใบกะท่อม เปลือกกะทุ่มขี หมู ฝางเสน ลูกปราย ครั่ง เปลือกมะขามขบ ใบกะพังโหม               
สิ่งละสองส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่งไว้ละลายน  าดีปลีต้มกินหายแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา ว่านน  า แห้วหมู ลูกกะดอม ลูกโหระพา ใบจันหอม ลูกจัน สมุลแว้ง 
อบเชย การบูร น  าประสารทอง เสมอภาคย ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน  าฝางต้มกินหายแล ฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา โกฏิสอ โกฏิเขมา เทียนด า เทียนขาว ลูกจัน กานพลู ก ายานทั งสอง               
เสมอภาค ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน  าปูนไสกินหายแล ฯ  

อติสารที่กล่าวมาแล้วนี  รักษายากนัก ฯ 

ที่นี จะกล่าว โกฏิจาสะยาวาต อติสาร ปัจจุบัณกรรมเป็นเคารพ 5 ลมจ าพวกนี เลี ยงสัตวทั งหลายในล าไส้ ถ้าพัดมิได้
ตลอดเมื่อใด ย่อมให้ลงไป บริโภคสิ่งอันใดก็เป็นสิ่งนั นออกมา สมมตว่าไส้ตรง ลมกองนี พัดอุจาระปัสสาวะ ให้ลงสุ
คุตตะทวาร ๆ ก็เปีด ลมกับทวารหากรู้กันเอง ถ้ามิได้รู้ตราบใด อาการก็แปรไปต่างๆ ดุจจะกล่าวมาแต่หลังนั น ถ้า
จะแก้ท่านให้ใช้ยาต่อไปนี  ฯ ท่านให้เอา โกฏสอ โกฏิเชียง โกฏิกระดูก โกฏิหัวบัว โกฏิพูงปลา ลุกสมอเทศ ลูกสมอ
ไทย ขิง พริกไทย ดีปลี กะทือ ไพล ว่านร่อนทอง ว่านนางค า การบูร ลุกจัน มหาหิงคุ เสมอภาคย์ ท าเป็นจุลบดปั้น
แท่ง ไว้ละลายน  าแกแลต้มกินหายแลฯ 



 

 

  

  

   อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา ชะพลู ขิง กล้วยน ้า สค้าน เจ็ตมูลเพลียง แห้วหมู ว่านน ้า ขมิ นอ้อย ดีปลี 
ลูกสมอ น ้าแระสารทอง พริกไทย กะทือ ไพล หอม กะเทียม มหาหิงคุ เสมอภาคย์ ท้าเป็นจุล บดปั้นแท่ง           
ไว้ละลายน ้าร้อนกินหายแลฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา โกฏสอ โกฏิกระดูก โกฏิเชียง โกฏิหัวบัว โกฏิพูงปลา เทียนตาตั๊กแตน 
เทียนเยาวพานี เทียนด้า เทียนเข้าเปลือ ล้าพันแดง ลูกมะตูมอ่อน ว่านน ้า ผิวมะกรูต ลูกกะดอม กฤษณา เนื อไม้ 
จันทน์แดง จันทน์ขาว กะล้าภัก เสมอภาคย์ ท้าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน ้าอ้อยแดงกินหายแลฯ 

   อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา สมอฝ้ายอ่อน ใบฝ้ายแดง ทางตาน เปลือกไม้แดง เปลือกเพกา เปลือก
มะกอก เปลือกหว้า สิ่งละส่วน เปลือกขี อ้ายนา เปลือกฝิ่นต้น  เทพธารา สิ่งละสองส่วน ไพลสี่ส่วน ท้าเป็นจุลบด
ปั้นแท่ง ไว้ละลายน ้ามะตูมกินหายแลฯ 

ทีนี จะกล่าว อุตตราวาต อติสาร ปัจจุบัณกรรม เป็นเคารพ 6 เกดแต่กองวาโย 16 จ้าพวก เป็นลมเบื องบนทั่วไป
ทุกแห่ง อันมีแจ้งอยู่ในพระคัมภีร์ชะวะดาลโน้นแล้ว  ในที่นี จะว่าแต่สิ่งเดียว มีอาการอยู่ดีๆ ก็ให้ลงไป แพทย์วางยา
มิต้องกลายไปให้ปวดมน เป็นมูกเลือดสมมุตว่าเป็นบิด ถ้าจะแก้ท่านให้ใช้ยาต่อไปนี  ฯ 

ท่านให้เอา โกฏิทั งเก้า เทียนทั งห้า สมอทั งสาม มขามป้อม จันทน์ทั งสอง กฤษณา กะล้าภัก ขอนดอก ลูกจัน ดอก
จัน พริกไทย เบญจกูน แห้วหมู กระวาน อบเชย สมุลแว้ง ชะลูด แก่นสน สักขี รากไคร้เครือ ลูกกะดอม ลุกผักชี 
ชะเอมเทด น ้าประสารทอง เปราะหอม ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ แฝกหอม หญ้าตีนนก ดอกพิกุล เกสรบุนนาค 
เกสรสารภี เกสรบัวหลวง เสมอภาคย ท้าเป็นจุลบดปั้นแท่งไว้ละลายน ้ากระสานอันควรแก่โรมกินหายแลฯ  

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา โกฏิหัวบัว โกฏิเขมา โกฏสอ โกฏิน ้าเต้า โกฏิกระดูก โกฏิจุฬาล้าภา เทียน
ด้า เทียนขาว เทียนเยาวะพานี เทียนตาตั๊กแตน เทียนเข้าเปลือก จันทนแดง ระย่อม จันทนขาว พิศนาด ราก
ไคร้เครือ ชะลู แก่นสน ลูกมะตูมอ่อน สค้าน บอระเพ็ด ลูกจัน ดอกจัน สมุลแว้ง เสมอภาคย ท้าเป็นจุลบด   ปั้น
แท่ง ไว้ละลายน ้าแทรกพิมเสนกินหายแลฯ  

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา จันทนแดง จันทนขาว ดอกฟักทอง ดอกบวบ เกสรบุนนาค เกสรสาระภี 
สิ่งละส่วน เกสรบัวหลวง สองส่วน ท้าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน ้าจันทน แทรกพิมเสนกินหายแลฯ 

จบอติสารวรรค 11 แต่เพียงนี  ฯ 

ต่อไปนี จะกล่าวลักษณ อติสารวรรคซึ่งเป็น ประเภทผิดส้าแดง 4 ประการนั น ฯ 

คือ เสมหะอชิณธาตุ อติสารฯ 
คือ ปิตตะอชิณธาตุ อติสารฯ 
คือ สัณนิปาตธาตุ อติสารฯ 



 

 

  

 

 

อชิณอติสาร เกีดด้วย 2 ประการ คือ กินอาหารผิดส าแดงประการหนึ่ง เพ่ือกินยาผิดกับโรคประการหนึ่ง รวมเป็น
สองประการดังจะกล่าวต่อไปนี้ฯ 

ทีนี้จะกล่าว เสมหะอชิณธาตุ อันเป็นอติสารผิดส าแดง เคารพ 1 บังเกีดเพ่ือบริโภคยาแลของกินกฌดี  อันมิควรแก่
ธาตุโรค มักกระท าให้ลงในเวลาเช้า มีอาการให้ ฅอแห้ง แลอกแห้ง ให้สีอุจจาระนั้นขวา มีกลิ่นคาวระคนด้วย               
ประเมหะเป็นเปลว แล้วให้ปวดคูธทวารเป็นก าลัง ถ้าแก้มิฟังพ้นก าหนด 12 ราตรีไป ก็จะเข้ามุธุธาตุอติสาร 
จัดเป็นปถมอติสารชวน ถ้าจะแก้ให้แก้แต่ยังอยู่ในเสมหะชิณ ตามอาจารย์กล่าวไว้ดังนี้ฯ 

ท่านให้เอา ตรีกภก แห้วหมู ผลมะตูมอ่อน ผลตะบูน ผลเบญกานี การบูร ยางตะเฆียน น้ าประสารทอง สิ่งละส่วน 
เขาควายเผือกเผาสองส่วน เจ็ตมูลเพลีงสี่ส่วน สค้านแปดส่วน รากชะพลูสิบสองส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง                    
ไว้ละลายน้ ามะแว้งเครือ แทรกพิมเสนกินหายแลฯ 

   อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา โกฏิสอ โกฏิกระดูก โกฏิหัวบัว เทียนด า จันทนทั้งสอง ว่านร่อนทองเนระ
ภูสี ครั่ง ฝางเสน ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน สิ่งละส่วน กานพลูสี่ส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ า เปลือกกะท้อน 
แทรกพิมเสน กินแก้เสมหะอชิณอันบังเกีด แต่ส าแดงธาตุกับส าแดงโรค แลแก้อคติสารวรรค 11 ประการนั้นฯ  

ทีนี้จะกล่าว ปิตตะอชิณธาตุ อติสาร อันเป็นอติสารผิดส าแดง เป็นเคารพ 2 บังเกีด เพ่ือบริโภคยาแลของกินก็ดี อัน
มิควรแก่ธาตุโรคมักกระท าให้ลงในเวลากลางวัน มีอาการให้ร้อนในอกแลให้สวิงสวาย หิวโหยหาแรงมิได้ ให้ตัวร้อน
ให้จับดุจใช้ลาคสาดสันนิบาต สีอุจจาระนั้นแดงแลให้ร้อนตามล าซ่วงทวาร ขึ้นไปตลอดถึงทราวงอก มีกลิ่นดังปลา
เน่า ให้ปากแห้งคอแห้ง มักอาเจียน บริโภคอาหารมิได้รู้รศ ถ้าแก้มิฟังพ้นก าหนด 7 ราตรีไป ก็จะเข้ารัตตะธาตุ
อติสาร จัดเป็นทุติยอสาระชวน ถ้าจะแก้ให้แก้แต่ยังอยู่ในปิตตะอชิณตามอาจารย์กล่าวไว้ดังนี้ ฯ 

ท่านให้เอา ผลจัน ดอกจัน ค าฝอย ก ายาน ผลพิลังกาสา ผลสารพัดพิษ เปลือกปะโลงแก่นขนุน แกแล ไพล กะชาย
สิ่งละส่วน เทียนด าสองส่วน ใส้หมากดิบสี่ส่วน กะเทียมกรอบสิบเจ็ดส่วนท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าเปลือก
สะเดาต้ม แทรกพิมเสนกัน แก้ปิดตะอชิณอันบังเกีดแต่ผิดส าแดงนั้นหายแลฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา เปลือกฝิ่นต้น เปลือกทองหลางใบมน เปลือกแคแดง เปลือกขนุนลมุด              
ใบกะท่อม ผลกระวาน ผลเร่ว การบูร ผลโคนทีสอ ผลผักชีทั้งสอง หอมแดง กะเทียม สิ่งละส่วนว่านน้ าสองส่วน 
ท าเป็นจุลปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ารากยอดต้ม แทรกพิมเสนกินหายแลฯ 

    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา เปลือกสันพร้านางแอ เถามวกทั้งสอง ว่านมหาเมฆ ผลกะดอม  น้ า
ประสารทอง ดีปลี สิ่งละส่วน เปลือกมะเดื่อชุมพรสองส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ารากเทียนต้ม แทรก
พิมเสนกินหายแลฯ 



 

 

  

 
 
ทีนี้จะกล่าว วาตะอชิณธาตุอติสาร อันเป็นอติสารผิดส าแดง เป็นเคารพ 3 บังเกีดเพ่ือบริโภคยาแลของกินก็ดี                  
อันมิควรแก่ธาตุโรคมักกระท าให้ลงเมื่อเวลาพลบค่ า มีอาการให้ท้องขึ้นและแน่นอกขัดใจให้คลื่นเหียนให้อาเจียน
แต่ลมเท้าเย็นมือเย็น บริโภคอาหารมิได้ให้คอแห้งผาก สีอุจจาระนั้นคล้ า มีกลิ่น อันเปรี้ยวเหม็นยิ่งนัก ถ้าแก้มิฟัง
พ้นก าหนด 10 ราตรีไป ก็จะเข้าปัจฉัณธาตุอติสารจัดเป็นตะติยะอสาระชวน ถ้าจะแก้ให้แก้แต่ยังอยู่ในวาตะอชิณ 
ตามอาจารย์กล่าวไว้ดังนี้ฯ  ท่านให้เอา รากคันทรง รากตานหม่อน รากพุมเลียงทั้งสิง รากกระทุ่มขี้หมู เปลือก
ไม้แดง อบเชย สักขี  ผลจัน ตรีกภก สิ่งละส่วน ขมิ้นอ้อย สีเสียดทั้งสอง สิ่งละสองส่วน กานพลูสี่ส่วน กะเทียม
กรอบหกส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ ากระสาย อันควรแก่โรคให้กิน แก้วาตะอชิณอันบังเกีดแต่ผิดส าแดง
นั้นหายแลฯ 
    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา รากโพบาย รากมะเดื่อดิน ฃ่าต้น กรุงเขมา ระย่อม พิศนาดสิ่งละส่วน 
เบญกานี ตรีกภก สิ่งละสองส่วน ไพลสามส่วน จันทนเทศสี่ส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่งไว้ละลายน้ าเกสรบัวหลวงต้ม 
แทรกพิมเสนกินหายแลฯ 
    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา ผลยางใส้หมากดิบ ผลกระวาน ใบกระวาน จันทนแดง ผลผักชีทั้งสอง 
พรรผักกาด รากมะกอก สิ่งละส่วน ฝางเสน เปลือกมะขามขบ เปลือกผลทับทิมอ่อน สิ่งละสองส่วน ตรีกภกสาม
ส่วน ใบจันหอมสี่ส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าใบเทียบต้ม แทรกพิมเสนกินหายแลฯ 

ทีนี้จะกล่าว สัณนิปาตอชิณธาตุอติสาร อันเป็นอติสารผิดส าแดง เป็นเคารพ 4 บังเกีดเพ่ือบริโภค ยาแลของกินก็ดี 
อันมิควรแก่ธาตุโรค มักกระท าให้ลงเมื่อเวลากลางคืน มีอาการให้แน่นหน้าอกและหายใจสอ้ืน ให้จับสะบัดร้อนส
ท้านหนาว ให้ตัวร้อนแลเท้าเย็น ให้ลงมิได้สะดวก สีอุจจาระนั้นด าแดง ขาวเหลืองระคนกัน มีกลิ่นอันโขงเหม็น      
ยิ่งนัก แล้วท าให้ขัดปะสาวะเดีนมิได้สะดวก ถ้าแก้มิฟังพ้นก าหนด 29 วันไป ก็จะเข้ามุตตายะธาตุอันระคนด้วย
กาฬธาตุอติสารจัดเป็นจัตตุทะอะติสาระชวร อันเนื่องอยู่ในปัญจะมะชวรนั้น ถ้าจะแก้ให้แก้แต่ยังอยู่ในสัณนิปาตอ
ชิณ ตามอาจารย์กล่าวไว้ดังนี้ฯ  ท่านให้เอา รากกล้วยตีบ รากยกทั้งสอง เปลือกโลด รากชิงชี่ เปล้าทั้งสอง โกฏิทั้ง
ห้า เทียนทั้งห้า จันทนทั้งสอง เบ็ญจกูนสิ่งละส่วน เปลือกฝิ่นต้นสิบเก้าส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ า
เปลือกกระทุ่มข้ีหมู ต้มแทรกพิมเสนกิน แก้สัณนิปาตอชิณหายแลฯ  
    อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา โกฏทั้งห้า เทียนทั้งห้า ผลจัน ดอกจัน กระวาน กานพลู แฝกหอม มะตูม
อ่อน ผลผักชี เปลือกโมกมัน แก่นสน ฝางเสน กะเทียม ล าพันแดง พริกไทย ผิวมะกรูด เปลือกโลด ผลมะแว้งทั้ง
สอง เบ็ญกูน สิ่งละส่วน ผลจันเทศสิบหกส่วน ท าเป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าเปลือกขี้อ้ายต้ม แทรกพิมเสนกิน
หายแลฯ 
 อีกขนานหนึ่ง ท่านให้เอา รากตุมกาทั้งสอง ขมิ้นเครือกะทือ ไพล เบญกูน สิ่งละส่วน ใบกรดสิบส่วนท า
เป็นจุลบดปั้นแท่ง ไว้ละลายน้ าขม้ินชันกินหายแลฯ   จบอติสารวรรคผิดส าแดง แต่เพียงนี้ 

ที่มาข้อมูล : หนังสือ "หมอพร หมอเทวดา" นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
เรียบเรียงโดย พลเรือตรีกรีฑา พรรธนะแพทย์ 


