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நாடகப் பேராசிரியா 

ப. சம்யந்து முதலியார், பி.ஏ., பி.எல். 

அவர்களால் இயறறப்பட்டது 

இவர் எழுதிய மற்ற நால்கள் 

. Sarag — சுலோசனை, .சாரங்ககரன், மகபஇ, காதலர். கண்கள், 
6 PRO தெய்வம், மனேஹாரன் , ஊாவ௫ியின் சாபம், இடைச்சுவர். இருபுற 
மும், rarer Core Sle cw, விஜயாங்கம்; கள்வர் தலைவன், தாிப் பெண், 
மெய்க்காதல், பொன் விலங்குகள், சம்ஹளகாதன், விரும்பிய விதமே, 
இறு த்தொண்டர், காலவரிவஷி, சஜபு கரவீரன், உண்மையான ௪கோதசன், 
௪இ.- சுலோசனா, புஷ்பவல்லி, கீதமஞ்சரி, உச்சமபத்தினி, ௮மலாஇிதயன், 
சபாபதி முதற்பாகம், பொங்கல் பண்டிகை அல்லது சபாபதி இரண்டாம் 
பாகம், ஒர் ஓத்இகை அல்லது சபாபஇ மூன்றாம். பாகம், சபாபஇ. சான்சகாம் 
பாகம், பேயல்ல பெண்மணியே, புத்த அவதாரம், விச்சுவின் மனைவி, 
வேதாள உலகம், மனைவியால் மீண்டவன், ௪௫ ரஹரி, சுபத் இி.ராாஜஈனா, 
கொடையாளி காரணன், சஹாதேவன் சூழ்ச்சி) கோக்கத்தின். குறிப்பு, 
இரண்டு ஆச்மாக்கள், சர்ஜன் ஜெனால் விதித்த மருக௮, மாளவிகர்கணி 
Mgro, Sui தமான முடிவு, சுல்தான்பேட்டை. சப் அஹிஸ்டென்ட் 
மாஜிஸ்டி. சேட், சகுந்தலை, காளப்பண் கள்ளத்தனம், விகரமோர்வசி, 
மேற்பகல் செய்யின் பிற்பகல், ie நாடக மேடை கினைவுகள்-- ஆது 

பாகங்கள், காடகத் தமிழ், யயாதி, பீ "ராமணனும் குத்தனும், See 
வணிகன், இசண்டு ஈண்பர்கள், சத்ருஜித, ஹாரிச்சர் இன், மார்க்கண்டேயர், 

சதனாவளி, சண்டுபிடி. த்தல், கோனேரி அ சசகுமாசன், சந்தையில் கூட்டம், 
வைகுண்ட seas et, திட்கிதர் ககைகள், ஹாஸ்யக் கதைகள், குறமகள், 
கல்லதங்காள், று கதைகள், டட ee தோர்ச்டி பெனுவதெப்படி. ? 

ஹாஸ்ய வியாசங்கள், தமிழ் பேசும் படக்காக்ஷி, விடுஇப் புஷ்பங்கள், பேசும் 
பட அனுபவங்கள், வள்ளி மணம், கதம்பம், மாண்டவர் மீண்டது, ஆஸ். சான 
புர காடகச் சபை, சந்தப் பயித்தியம், ஒன்பது குட்டி, நாடகங்கள், 
சபாபதி ஜமீன்தார், இவாலயைங்கள். இக்இியாவிலும் அப்பாலும்: முதற் 
பாகம்--இரண்டாம் பாகம், சிவாலய இல்பங்கள், ௪இி சகதி, மனை ஆட௪, 
இர௫்தியஸம் ஹிட்லரும், காலக் குறிப்புகள், தியின் சிறு இவலை, கலையோ 
சாதலோ? முதலியன, 

முதற் பதிப்பு 2.00 
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உணவர் பொருள்களின் 
ருணஙா்கனண் 

_ <p 

நாடகப் பேராசிரியர் 

பா. சம்பந்த முதலியார், பி.எ., பி.எல். 

அவர்களால் இயற்றப்பட்டது 

இவர் எழுதிய மற்ற நூல்கள் 

லிலாவதி -- சுலோசனை, சாரக்கதான், மகபகி, காதலா சண்கள், 
தற்குல தெய்வம், மனேூஹைரன், ஊாவ௫ியின் சாபம், இடைச்சுவர் இருபுற 
மேம், என்ன நேர்ந்திடினும். விஜயசங்கம், களாவா தலைவன், தா௫ிப் பெண், ' 
மெய்ச்காதல், பொன் விலங்குசள், சிம்வாளகாதன், விரும்பிய வீதமே, 
சிறுத்தொண்டர், சாலவரிவதி, ரஜபு கீரவீரன், உண்மையான சகோதசன், 
சஇிசுலோசனா, புஷ்ப௮ல்லி, சதமஞ்சரி, உசதமபத்தினணி, ௮மலாஇத்யன், 
சபாபதி முதற்பாகம், பொங்கல் பண்டிகை அல்லது சபாபதி இசண்டாம் 
பாகம், ஒர் ஒத்திகை அல்லத சபாபதி மூன்றாம் பாகம், சபாபதி கான்காம் 
பாகம், பேயல்ல பெண்மணி௰ய, புத்த அவதாரம், விச்சுவின் மனைவி, 
வேதாள உலகம், மனைவியால் மீண்டவன், ௪கஇ.ரஹா, சுபச் இரார்ஜுனா, 
கொடையாளி கர்ணன், சஹாதேவன் சூம்சசி) கோக்கத்துன் குறிப்பு, 
இசண்டு ஆச்மாக்கள், சர்ஜன் ஜெனால் விதித்த மருந்து, மாளவிகாக்னி 
மிதரம், விபரீதமான Pre, சுல்கான்பேட்டை சப் gaia ore 
மாஜிஸ்டிரேட், சகுர்தலை, காளப்பன் சளளததனம், விக்ரமோர்வ௫ி, 
மூற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் வினையும், நாடக மேடை பினைவுக௭ 
பாகங்கள், காடகசத் தமிழ், யயாதி, பிராமணனும் சூத்திரனும், வாணீபுர 
வணி, இரண்டு கண்பர்கள, சத்ரு றத், ஹரிச்சக்இரன, மார்சசண்டேயா, 

சச்கவளி, கண்டுபிடித்தல், கோனேரி அரசகுமாசன், சந்தையில கூட்டம், 
வைகுண்ட வைத்தியர், தீட்டுதார சதைகள், ஹாஸ்.பக் கதைகள், கு தமசள், 
நல்லதங்காள், ஈிறுகதைகள், நடிப்புக்கலையில் தேர்ச்சி பெறுவதெப்படி / 
ஹாஸ்ய வியாசங்கள், தமிழ் பேசும் படச்சாகதி, விடுஇப் புஷ்பங்கள், பேசும் 
பட ௮னுபவங்கள், வள்ளி மணம், கதம்பம், மாண்டவர் மீண்டது, ௮ஸ்.சான 
பு. சாடகச் சபை, சங்கேப் பயித்தியம், ஒன்பது குட்டி. காடகங்கள, 
சபாபதி ஜமின்தார், சிவாலயங்கள் இக்தியாவிலும் அப்பாலும்: முதற் 
பாகம்--இரண்டாம் பாகம், வாலய இல்பங்கள், ௪தி சக்தி, மனை ஆட்சி, 
இக்தியனும் ஹிட்லரும், காலச் குறிப்புகள், தீயின் சத திவலை, கலையோ 
காதலோ முதலியன, 

முதற் ப.இிப்பு 4:9௦ 
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நான் வயிதஇயனல்ல, இச்சிறு நூலும் வைத்திய நூலல்ல, 

பல வருடங்களாக, என் சொந்த உபயோக தகுறகாக, உணவுப் 

பொருள்களின் குணங்களைக் குறித்து வக்கேன். இது மற்றவர் 

களுக்கும உபயோகமாகட்டும் என்று இதை அச்சிடலானேன. 

மது தமிழ் காட்டிலுள்ள, ௩மது முன்னோர்கள், ஆயிரம் 

வருடங்களாக, அநேகம் சொல்ப வியாதிகளை காம் உண்ணும் 

காய்கறிப் பதார் தீதங்கலாசக் கொண்டே, குணப்படுத்இக் கொண் 

ட்னா எனபது ஈரம் எல்லோரும் அறிந்த விஷயமே 

மாமிச வசையைத் தவிர, நாம் சாதாரணமாகப் புக்கும் 
பதார் த தங்களின் குணக்ககாப பற்றி, நமது ஆயுாவேத நூல 

களிலும், சதக ஒளஷத நூல்களிலும், யூனானி வைத் இய நூல் 
களிலும், ஆங்கில ous Qu நூல்களிலும், கூறி யிருப்பைத, 

வேண்டிய அளவு தொகுத்து, ஈமது வீட்டிலுள்ள பெண்டரும் 
அ.றியக்கூடியபடி. எழுஇயுள் ளேன். 

எனது ஈண்பர்களாகய சில வைத்திமர்களைக் கொண்டு 

இகைப் பரிசோஇக்கச் செய்த பிறகே இடை அ௮ச்ீசிடலானைன. 

தமிழ் வைத்திய முறைப்படி. பதார்த்தங்கள் சூடு, குளிச்சு, 

வாயவு என்று மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டிருக்இன் றன. 

ஆங்கில வைத்திய நூலின்படி காம உண்ணும் பதார்த்தங் 

களினால் ong தேகத் இற்கு எவ்வளவு சக்தி உண்டீரகிறது 

என்று அளக்கும் விககஇற்கு காலொரி (0௨௦) என்று பெயர. 
சாகாரணமாக 8500 காலொரி சக்த, ஒரு இனத்திற்கு கமக்கு 

நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து வரவேண்டும் என்று ஆங்கில 

வைத்துமசகள் கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். 

அன் றியும் சாதாரணமாக ஒரு மனிதனுக்கு வேண் டியது. 

95 கிமேயன்ஸ் (ரோவ்ற5)--புரொடின் 
85 s கொழுப்பு 
485 த கார்பொஹைட்மேட்ஸ் 

மேலும் (௪, பி, ௪, டி, இ) உயிர் சத்துக்கள் (Vitamans) 

நமது ௧௪ ஆரேோக்கியத்இுற்கு அவசியமானவைகளாாம். 

சைவ போஜனம் கொள்ளும் பலருக்கு இசசிறு நரல் உப 

யோகப்படுமாறு இறைவன் அருளைப் பிரார் த இக்்றன். 

Li. FIOLIBHIO.



  

இந்நூல் 

டாம்மல் - விஜஹயாரங்க முதலியார் 

யாமாமல் . மாணிக்க சோலம்ாமான் 

ஆகிய 

என் தந்தை தாயருடைய ஞாபகார்த்தமாக 

அச்சிடப்பட்ட தூ. 

அண ரஷ் வச ச் கன் ரும். வம கம பச வச கு வுடு ணத க தக த அ. ட வச கட வு ஆ NN ee oe



சதாரண 

உணவா பொருள்களின் 

குணங் கண் 

  

மெலி 03 

அக்ரோட்.--குளிரச்சி பதார்த்தம், இருதயத்திற்கு பலம் 
தரும்--உடலைத் தேற்றும். கொஞ்சம் கல்கண்டுடன் 

சேர்த்துப் புசித்தல் கலம். 

அகத்தி இலை--(1) குளிர்ச்சி பதார்த்தம்--பித்த சாக்தி 
யாம்--மல மிளஇ-- உணவை செரிக்கச் செய்யும்-- 

உரய்வை உண்டுபண்ணு மென்பர். மருக்து சாப்பிடும் 

போது சாப்பிடலாகா௫ு-- தினந்தோறும் புசிக்க 

லாகாது. இதில் உயிர் சத்து (ஏ) இருக்கிற. 

(2) சென்வகத்தி -- கபத்தை உண்டுபண்ணும் 

அகல்லதகல்ல. 

(3) சிமை அகத்தி -- இதன் இலையை கரம்பு 
65ER /ரசைந்த தேய்க்க, சொறி, இரங்கு 

கரப்பான் குணமாகும். 

அத்திக்காய்-.பிரமேகம், வாக கோய், சரீரச்சூடு, இவை 

களை நீக்கும், மலத்தைக் கழிக்கும், உல் உணவாம். 

அத்திப் பிஞ்சு. பேதியை நிறுத்தும், ரத்த மூலதிதை 

சீக்கூம். அத்திப் பழம் -- சூட்டைத் தணிக்கும் -- 

மலகதைக தளளும், ரகதபுஷ்டி யுண்டாம் -- மது 

மேகத்திற்கு ஈல்லது--இதில் (பி) (௪) உயிர் சத்துகள் 

உண்டு. 

அதிமதுரம்--வாயில் ஒரு சிறு துண்டை அடக்கி வைத 

திருந்தால் இருமலுக்கு நல்லது, கோழையை அ௮கற் 

௮ம்--விச்கல், காமாலை இவைககா நீக்கும் -- சூடு 
பகார்ததம்--£ரக குண்டிக்காய்க்கும் (181005) மண் 
ணீரலுக்கும் (1) ஆகாது,
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அப்பளாகாரம்--வாத கோயைக் தடுக்கும்--கல் விக்கம், 

வயிறு உப்பசம் இவைகளை நீக்கும். 

அஙப்பிரகம்--இதுதான் அ௮பிேக் என வழங்கப்படுகிறது 

இதன் பஸ்பம் மதுமேகம் எனும் கீர் வியாதியை 

நீக்கும், 

அபினி--கெட்ட பதார்த்தம்; புசக்கலாகாது -- ஆனால் 
காதுகுத்தலையும், காதில் சீழ் வடிதலையும் தடுக்கும். 

ஒரு உச்ூக்கரண்டி. கெய்யில் ஒரு பயறு அளவு 
அ௮பினைச்சேர்த்த காய்ச்சி, இரண்டு மூன்று துளிகள் 

காதில் விடலாம், 

அம்பர்--சுக்ல விர்த்தியாம்-- பலம் தரும், கரப்பானை 

8ீஃகஞும்--நல்ல உணவாரம். 

அம்மான் பம்சரிகி குளிர்ச்சி பதார்த்தம் -- மலத்தை 

இளகச் செய்யும், கமச்சலைப் போக்கும் -சிறூ அம் 
மாண் பச்சரிசி, மேச வெப்பத்தைப் போக்கும். 

அமுக்கிரான் கிழங்கு--இதற்கு அஸ்வகக்தி என்றும் 

பெயர- ஷயம், கரப்பான், வீக்கம், பாண்டு இவை 

களுக்கு கல்லது--இநரதயத்திற்கு பலம் தரும். உடல் 

தேற்றி-(12171௦--கீரைப் பெருக்கும், உறக்க முண் 
டாக்கும், சுக்கிலத்தைப் பெருக்கும் -இதை சூரணம் 

செய்த பாலுடன் சாப்பிடவும். 

அயக்காந்தம்--மேகவியாதி, காமாலை, குன்மம், பாண்டு, 

மகோதரம், இவைகளுக்கு கல்லது, அமயாச்செந்தூா 

yin கல்ல பலம் தரும் பொருள் -- வயதானவர்கள் 

சாப்பிடல் கலம். (இதைப் புசிக்கும்பேபோது 

சிறுரை, கடுக, கல்எண்ணெய் இவைகளைத் தவிர்க் 
கவும் ) 

அரசு--இதன்பாலை பாதத்தில் உண்டாகும் பிக்தவெடிப் 

பிற்குத் தடவினால் குணமாகும், 

அரத்தை -- (1) சிற்றரத்தை -- கோழையை நீக்கும் -- 

ப௫யைத் கரண்டும், இருமல், கரப்பான், மார்பு கோய், 
மூலம், விக்கம், தத்த கசோய், இவைகளைப் போக்கும்--
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வாயில் ஒரு துண்டை சுவைத்தால் ஜலுப்பு, கபம், 

இருமல் இவைககாக குணப்படுத்தும். 

(2) பேர் அரத்தை--வாத கோய், பித்த கபம், 

இவைகளை குணப்படுத்தும்--ஈல்ல பலம் 

தரும். சூரணம் செய்து சாப்பிடவும். 

அரிசி பொது சகுணம் — Ol ம்பிற்கு நல்ல உணவாரம். 

சாக்கரைப் பொருள் (Carbohydrates) அதிகம். 

இதில் கைகுத்தல் அரிசியே ே மலானது ; அரிசிமில் 

(யந்திரம்) களில் குூக்தப்பட்ட அரிசி அவ்வளவு கல்ல 

தல்ல; இகனால் அரி௫ியிலிருக்கும் ல ஜீவசத்துக்கள் 

போய்விடுன் றை. அரிசியின் தவிட்டில் ஜீவ FS 

துக்கள் இருக்ெறன; இது மலத்தைத் தள்ளும் 
குணமுடையது. ஒரு அவுன்ஸ் அரி 100 கா மலா 

(வார) குண முடையது, அரிசியை கஞ்சிவடிக்காது 

YA SSO நலம், சாதாரணமாக அரிசிச் சாப்பாடு 

சிரணமாகுங் காலம் 1-மணி முதல் 324- enki Sor 

ளாக. கைகுத்தல் அரிசியில் உயிர் சத்துகள் (௪) (ப7) 

இருக்கின்றன. 

அரிசி வகைகளில் சிரகச் சம்பா, காளான் சம்மா, 

காடைச் சம்பா, கோடைச் சம்பா, கூன்றிமணி சம்பா, 

ஏழங்கில் அரிசி, திப்பிலி அரிசி கல்லது. 

கார் அரிசி, மணக்கந்தை அரிசி, குண்டு சம்பா, 

சூறாஞ் சம்பா அவ்வளவு கல்லவை அல்ல, கரப்பான், 

சிரங்கை விளைக்கும். 

கம்ப அரிசி அவ்வளவு :கல்லதல்ல ; sown சிரங்கு 

இவைகளை விர்த்தி செய்யும்--காசம், சுவாச கோய் இவை 

களுக்கு ஆகா. ஆனால் (௪) (பி) உயிர்சத்துகள் உடையது. 

மல்லிகைக் ௪ம்பா--ஈல்ல உணவாம், கரப்பானைப் 

போக்கும். 

1ணிச் சம்பா கல்லது--அதிமூத்திரத்தை நீக்கும்-- 

விருத்தர்களுக்கும் பாலர்களுக்கும் உதவும் -மது ep & & 

ரத்தைக் குறைக்கும்.
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மிளகு சம்பா மிகவும் கல்லது —UR OWS Sr wor Gw—- 

பலவித ரோகங்களுக்கு நல்லது. 

பச்சரிசி பத்தி.பத்திற்கு உதவாது, கொஞ்சம் வாய்வு 

பதார்த்தம் என்பர்; ஆனல் நல்ல பலம் தரும்--பிதத 

எரிச்சலை நீக்கும். 

புருங்கல் அரிசி பத்தியத்திற்கு உதவும் -- ஆனால் 
அவ்வளவு பலம் தராது. 

பழய அரிசி கோயாளிகளுக்கு உதவும்--குளிர்ச் 
பதாரத்தம். ப 

புனர்ப்பாகம் இரண்டு முறை வடிக்கப்பட்ட அரிசி 
-கோயாளிகளுக்கு நல்லது. 

வடிகஞ்சி கண் கோய்க்கும், விழிச் சிவப்புககும், 

ஒத்தடமிட உதவும். 

நெற் பொறி உடம்பிற்கு சல்லுணவாம். 

அரிசி அவல் சீதபேதிக்குக் கொடுக்க ஈலமாம். 

நெய் கலந்த அன்னம் விருத்தர்களுக்கு நல்லது-- 
விழிக்குக் குளிர்ச்சியை யுண் டாக்கும். 

Buds grew (ததியோதனம்) -- நல்லது; ஆனால் 
வீரணமாக கொஞ்ச காலம் அதிகமாகப் பிடிக்கும். 

மார் சாதம் மிகவும் கல்லது, பித்தம், மேக மூத்தி 
ரம், பாண்டு இவைகளை கீககும்---அனால் Lf HK HHO SG 

ஆகாகு, சீழ் பிடிக்கச் செய்யும். 

கடுகு சாதம் (கடு2காகனம்) வாத தோஷத்தையும், 
சிலேஷ்ம தோஷத்தையும் நீக்கும். 

1மிளாசூ சாதம் மிளகோதனம்) கல்லது -- பசியைத் 

தூண்டும். 

byway Wis தண்ணீரால் செய்யப்பட்டது-- 

உடம்புக்கு கல்லது, ETRY புசித்தால் பித்தத்தை 

நீக்கும் -ப௫ியை பூ இகரிக்கும்.
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அரைக்கீரை-- இதுதான் அறூகீரை--கல்ல பதசாததம், 
பத்திய பதார்த்தம்--கோயாளிகளும் அருக்தலாம்-- 

சுரம், கபரோகம், வாதகோய், நடுக்கல் இவைகளு கக 

நல்லது--தாரது விரத்தியாம் -- கொஞ்சம் சூடான 

பதார்த்தம்--இதில் அயம் :இருக்கறது--உடம்பிற்கு 

பலம் தரும்--இருதயத்திற்கு பலம் தரும், முக்கியமாக 
உஷ்ணகா,.. .- இதன் தைலத்தினல் (௮றுகீரைத் 

தைலம்) தலைமயிர் கறுப்பாக வளரும், 

அசைரொட்டிமா--(கிரர-1௦௦0) பேதியைக் கட்டும், சீத 

பேதியைத் தடுக்கும்--கஞ்சியாக உபயோடுக்கவும். 

அவரை--இவள்ளை அவரைப் பிஞ்சு சுத்த உணவாம்-- 
வாதாதி முத்தோஷங்களையும் நீக்கும் -- முதிர்ந்த 

அஆவரைக்காமா கல்லதல்ல, வாதம் கபம் இவைககை 

உண்டாக்கும், சிமை அரவரைக்காயா அல்லது 
(ரர கா பொற்களுர் அவரைக்காமா கல் 

ஆணவாம். இகன் ஜீரணம் 1$ மணி, கொட்டையை 
669 சாப் “டல் ஈல்லது. இதில் கால்சியம் ௮யொ 
டின் பாஸ்பரஸ் கலந்த உப்புகள் கொஞ்சம் உண்டு. 

அழருவண்ணம்--இதை சாதாரணமாக அ௮அழவணம் 

என்பால் வாதம், வாதக் குடைச்சல், கைகால் 

வலி, எரிச்சல் இவைகளை நீக்கும். புளி.ச்சக்காடி 

யுடன் அல்லது ஏலுமிச்ச ரசத்துடன் அரைத்துக் 
கட்டவும் -இலையை பாதத்தில் தேய்த்தால் எரிச்சல் 

கீஙகும். 

அறூகம் புல் -கண் கோய்க்கு கல்லது -- தலை வலியை 

நீககும் சேகோரழையை அகற்றும் - புல்லை இடித்து 

கண்ணுக்குப் பிழியவும்--மூக்இல்விட ரதத பீனிசம் 
நீங்கும். 

அன்னாசிப் பாழம்--கல்ல உணவாம் -- குளிர்ச்சி பதார்த 
தம்--மேக வெட்டை, பித்த கோய், தலைவலி இவை 

கை நீக்கும், ரத்தப் பெருக்கைக் குறைக்கும்--புழு 

வகற்றி-- நீரைப் பெருக்கும் -- ஸ்திமீகளுக்கு ரது 

3
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உண்டாக. இசன் ரசத்தை ஒரு கரண்டி அளவு 
சர்க்கரையுடன் சேர்த்துப் புத்தால் விக்கலை அடக் 

கும். இரண்டு கரண்டி. அளவு புஏத்தால் மலததைத 

தள்ளும். இதில் உயிர் சத்துகள் (ஏ) (9) இருக்கன் 
றன. இதில் அயோடின் இருக்கிறது. 

ஆகாசக் கருடன் கிழம் கு--உரமாக்கி--பாண்டு, கண்ட 

மாலை, கரப்பான், குலைகோய், அக்டிப்புண், ஈமைச் 
சல், மேகம், இவைகளை குணப்படுத்தும். 

ஆடாதோடை, இலை -- கபம், மூலம், காமாலை, காசம், 

இருமல், க்ஷயம், உட்சூடு, சீதபேதி, வயிற் றுகோய், 

இவைகளுக்கு கல்லது,--நீரைப் பெருக்கும் -- நுண் 

ணிய புழுக்கக£க் கொல்லும்- கோழையை நீக்கும்-- 
பாடகர்களுக்கு நல்ல தொணனியைக் கொடுக்கும் ; 

கஷாயமாக்கி கேனுடன் கலந்து உண்ணவும். 

ஆடு தீண்டாப்பாளை--கரப்பானைக் குணப்படுத்தும் -- 

ஸ்திரீகளுக்கு ௬ுதஉண்டாக்கம்--பலம்தரும், வயிற்றி 
௮ள்ள புழுக்களைக் கொல்லும்--சுகஇல விர்த்தியாம் 

ஆப்ரிகாட் -- இது சாதாரணமாக பாதுமைப் பழம் 

என்று அமைக்கப்படுகிறது--நல் உணவாம் ; இதில் 

அயம் (1௦0) இருக்கிறது. 
ஆரல் பழம்--சல் உணவு. தேக புஷ்டியைத் தரும் -- 

ரத்தத்தை சத்தி செய்யும் -- ஜீரண் காலம் சுமார் 

்? மணி, இதில் கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இரும்பு, 

செம்பு, அயோடின் கொஞ்சம் இருக்கிறது. இதில் 

உயிர் சத்துக்கள் (ஏ) (8) (௪) இருக்கின்றன. 

ஆமணக்கு ௪ற்றுமணக்கு -- இதன் எண்ணெய் மலத் 
கைப் போக்கும் --நீர் கடுப்பு, பிரமேகம் இவைகளைக் 

குணப்படுத்தும்--குழதைகளுக்கு மிகவும் கல்லது-- 

பேதியாக வேண்டிய குழந்தைகளுக்கு * பலம் முதல் 

ஒரு உச். கரண்டி, அளவு, காபியுடன் சேர்த்துக் 

கொடுக்கலாம் ; பெரியவர்களுக்கு அரை பலம் முதல் 

14 பலம் வரை.பில் கொடுக்கலாம்--மூலத்திற்கு ஆச
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னத்தில் இதைத் தடவலாம் -- கண்ணுக்கு இதை 

மூலைப்பாலுடன் சேசர்த்துக் குழைத்துப் போட்டால் 

கண் இவப்பு, அ௮ருகல், முதலிய கோய்களை நீக்கும்-- 

சிறு காயங்களுக்கு மேலே தடவலாம். குளிர்ச்சி 

பதார்த்தம் -- தாதுவிர்த்தியுண்டாம். இல் வாயுவை 

குணபப்டுத் தும். 

ஆரைக்கீரை -- குளிர்ச்சி பதார்த்தம் -- பித்தத்தைத் 
தணிக்கும்--௮ திமூத்திரக்தைக் குறைக்கும்-- ரத்தப் 
பிரமேகத்திற்கு கல்லத--இதை நிழலில் உலர்த்திக் 
கஷாயமாக்கி, காபியைப்போல் சாப்பிடலாம் -- 
இரைஙைச் சமைத்து சரப்பிடலாம். 

  

ஆல்பகோடா பழம்--மலமிளக்கு, குளிர்ச்சி பதாரததம், 
பிக்கம், சொறி சிரங்கு இவைகளை அகற்றும்--இதில் 

1) உயிர்ச்சத்தளஅ. வாப் கசப்பை நீக்கும். இதில் 

கால்சியம் இருக்கிறது. 

ஆலம் குச்சி --பல்?சோயை நீக்கும்--பல் துலக்க உதவும் 

1 அலும்வேலும் பல்லுக்குறுதி! என்பதைக் 

BF COO SB. 

ஆலம் பாருப்7--இதன் சூரணம் கரப்பானைப் போக்கும் 
வேப்ப எண்ணெ பிள் குழைத்துப் பூசவும், 

ஆவாரம் பூ--கல்ல உணவுப் பொருள்--மதுமேசுத திற்கு 

நல்லஅு--பித்தக்தை அகற்றும்--குளிர்ச்சி பதாச்த 
கம்--உடல் தேற்றி, உட்சூட்டை நீஃகும் -- வெகு 

மூத்திரத்தைக் குறைக்கும் -- இலை, காய், பட்டை, 

வேர், இவைகளை உலர்த்தி சூரணமாக்கி, காப்பித் 
தூளுக்கு பதிலாக, காப்பி காய்ச்சுவது போல் கரய்ச௫ 

பால் சேர்த்து சாப்பிடலாம் -- நீர் வியாதிக்காரர் 

களுக்கு மிகவும் நல்லத. கூட்டுக்கறியாகச் சமைத் 
துச் சாப்பிடலாம்--மேகச வெட்டையை நீககும். 

ஆனள்வள் ஸிக கிழங்கு -- அசுத்த பதார்த்தம், ஜீரண 
மாவது கடினம் -- இரிதோஷங்களையும் அ௮திகப்படுதி 

தும்--துப்பாக்கு அரிசி (121௦0௨) இதன் பாலி 
லிரு் த செய்யப்படுகிறது.



12 

ஆனளிவிதை--அ௮2) ரண பதி, சீதபேதி, விக்கல், மூலம், 

சப2நாய் -- இவைகளைக் கசூணப்படுத்தும், சூரண 

மாக்கி, ஒரு பங்கு விதையை 10 பங்கு நீர்சேர்த்து 

சாப்பிடவும் -- பொடி, செய்த விதையை 10 பங்கு 

குளிர்ந்த நீரில் ஊற வைத்து ஜலச்தை கஷாய 

மாக்கி சாப்பிடவும் இளங் கருவைக் கரைக்கும்-- 

இதன் லே௫யம் பாலைப் பெருக்கும்-- சுக்கில விர்த்த 
யுண்டாக்கும் 

இஞ்சிக் கிழங்கு -- இருமலைத் தணிக்கும் -- பேதியை 
றுக்கும்; வாதகோரய்க்கு நல்லது; பசியுணடாககு, 

உணவைச் செரிக்கச் செய்யும். மதுமேகத்தைக் 

குறைக்கும், ஜலதோஷ த்ல.க நீக்கும், ௮அஜீரணத் 
திற்கு இஞ்சியின் ரசத்தை தொப்புளில் தடவ, குண 

மாகு மென்பர். இஞ்சி முறைப்பா (முரபா) வயிற்று 

வலி, ஜலதோஷம் இவைகளை அடக்கும். தேணில் 
ஊற வைத்த இஞ்சியை தினம் சாப்பிட்டு வந்தால், 
ஆயுள் விச்தீதியாகு மென்பர் -- இது ஈகரை திரை, 
மூப்பு இவைகளை அடககும். இஞ்சித் துவையல், 

இஞ்சிப் பச்சடி. உடம்பிற்கு கல்லது. 

இலந்தம் பழும்--பித்தம், வாந்தி, வாககோய், இவைகளை 

நீக்கும் குளிர்ச்சி பதார்த்தம். 

இலவங்கப்பட்டை -- காமவர்த்தினி, சுக்கில கஷ்டம், 

அதிசாரம், சுவாசகாசம் முதலியவைகளை $ீககும்-- 

இருமலுக்கு கல்லது--உள் மூலப் புண்ணை நிக்கும். 

இலவரங்கம்-- இதுவே இராம்பு--பித்தம், மயக்கம், பேதி, 

வாக்தி, செவிகோய் இவைகளுக்கு கல்லது; மலத் 

கைக்கட்டும்-இசை தணலில் வதக்கி, வாயில் சுவைக்க 

தொண்டை கோயைத் தீர்க்கும், பல் ஈரலைக் கட்டும், 

பல் கோய்ககு நல்ல. 

இலூப்பை நெய். கரப்பான் சரங்கை உண்டாக்கும், 

உடம்பிற்கு நல்லதல்ல.
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நீர் குளிர்ச்சி பதார்த்தம்-கரராளமாய் மலம்போகச் 

செய்யும்-மூத்திரத்தை அதிகப்படுத்தும்; வாத கோய், 

Vs 5b இவைகளுக்கு கல்லது -- தேகச் சூட்டை 

நீக்கும்--.செவ்விள கீர் மிகவும் கல்லது -- போஜன த் 

திற்குகேல் இதை உட்கொள்ளுதல் ஈல்ல.து. பறித்த 

பின் பலகரட்கள் வைத்கிருக்து தளகீரை உண்பது 

நல்லகல்ல -- ஜல? கோஷம் இருக்கும் போது இதை 

சாப்பிடலாகாது. இளநீருடன் கொஞ்சம் வழுக 

கையையாவது தேங்காயையாவது சாப்பிடல் நலம். 

௬௫௪௪ம் பாழம்--பேம்ளச்ச௪ம் பழம்--குளிர்ச்சி பதார்த்தம் 

டோ 

பூ யுண்டாக்கும், கோழையை அகற்றும் -காமம் 

பெருக்கி, மது மூத்திரத்தைக் குறைக்கும்--பேதி, சத 

பேதி, ரக்தபேதி இவைகளுக்கு கல்லது--மல பரந்தது 

கை நீசுகும். யூனானி வைத்தியர்கள் இதை மிகவும் 

பாராட்டுகின்றனர். 

பு--உ௨ணவை செரிக்கச்செய்யும், குன்ம கோயக்கு 

உதவும். ஆனல் அதிகமாய்ப் புக்கலாகா.து. சார்ரத 

தில் ஓடி சூத்துகிற வாய்வை யுண்டாக்கும். நாற்பது 

வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள உப்பைக் குறைத்தும் 

கொள்ளுதல் கலம். தொண்டையில் கபம், டான் சில்ஸ் 

(Tonsils) சேோயுடையவர்கள் உப்பை வெக்கீரில் 

கலத்து வாரயைக கொப்பளித்தல் கலம் தரும். 

வேறொன்று மில்லாவிட்டால் உப்பு பல் துலக்க 

2 BL. 

உருத்திரசடை--இதன் சாற்றைப் பிழிக்து காதில் விட் 

உ௫ 

டால் காதுகோப் குணமாகும். 

த்திராட்்சம்--இதை தேன் விட்ட அறைத்து சாக்கில் 

தடவ, பித்த மயக்கம், விக்கல் இவைகளை குணப்படுக 

தும் -கபத்தைப் போக்கும். 

உருளைக் கிழங்கு -பாலை பெருக்கும், மூதீதிரத்தை அதி. 
கரிக்கும் -- மதுமேக கோயாளிகளுக்கு உதவா.து-- 

மல பக்தத்தை நீக்கும். ஜீரண காலம் 3$ மணி 
4
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முதல், 81 மணிக்குள்ளாக--(௪) உயி./ சததுடையது 

(ஏ)யும் இருக்கறது. கொஞ்சம் ௮யோடினும் இருக 

இறது. உருளைக் இழங்கு வறுவல் உடலுக்கு வன்மை 

தரும் -- கொஞ்சம் வாய்வு பதாரத்தம். இதை 

கோலுடன் வேகவைத்த பிறகு தோலை மீக்கிவிடவும். 

1-பலம் உருளைக் கிழங்கில் 85 காலெரி சக்தியுண்டு. 

உளுந்தா-- இருதயத்திற்கு கல்ல பலம்தரும்--- இடுப்பிற்கு 
உறுதி தரும்-- வீரிய விர்த்சியாம்--பிதீகத்சை சணிக் 

கும்--எ.லும்புருக்கி வியாதிகளுக்கு கல்லது -- ஸ்திரீ 

சுளுக்கு பாலைப் பெருக்கும், குளிர்ச்சி பதார்த்தம்-- 

Cu, F seu, ஈரல் கோப் இவைகளுக்கு நல்ல -- 
மலத்தை இள கச்செய்யும், வாய்வை கொஞ்சம் உண்டு 
பண்ணும், கொஞ்சம் கபத்தை உண்டுபண்ணும். 

இதில் (ஏ) உயிர்சத்து கொஞ்ச முண்டு, (பி) உயிர் 

சத்து ௮திகம் உண்டு. 

எட்டிக்கொட்டை, -- கருமேகம், சரப்பான், குஷ்டம்; 
பேதி, வாதவலி, ”தபேதி, பாண்டு, சொட்டுமூத்திரம், 

மூலம் வெளிப்படல் முதலிய வியாஇக? ளக் குணப் 

படுதீதும் ; மிகவும் கொஞ்சமாப்ப் பு ஏக்கவேண்டும்-- 

அதிகமாய்ப் புசிக்கால் விஷமாம். 

எண்ணெய்--பொது குணம், ஒரு அவுன்ஸ் எண்ணெயில் 

சுமார் 250 காலொரி சக்இபுண்டு. இதில் கொழுப்பு 

(Fat) a Bab. 

எருக்கு--இகன் இலையை உலர்க்தி பொடிசெய்து போட் 

டால் புண்கள் ஆறும். 

எருமைத் தயிர் தேக உஷ்ணத்தை கணிக்கும்--கரப் 

பானை அதிகரிக்கும், வாத கோயுண்டாம், ஜீரணிப்பது 
சஷ்டம், உடம்பிற்கு அவ்வளவு நல்லதல்ல. 

எருமை நெய்--கரப்பானை உண்டாக்கும்; வாய் மை அத 
கரிக்கும். 

THOM பால் பசுவின் பாலைப்போல் அவ்வளவு கல்ல 
தல்ல, வாய்வை அதிகரிக்கும்; சீக்டிரம்ஜீரணமாகாது
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வியாதிஸ்தர்களுக்கு ஈல்லகலை ; கட்டாயமாய்ப் 

புசக்கவேண்டுமென்ரரல், ஒரு பங்குக்கு 8 பங்கு சண் 

ணீர்சோத்து, கொஞ்சம் சுக்கைத் சுட்டிப்போட்டு 

காய்ச்சிப் புசிக்கவும். 

எருரை மோர்--தாகத்தை சுணிக்கும், காமாலையை நீக 

கும்--நீரிழிவு வியாஇக்குக் தகுந்த பானமாம். 

எருமை வொெண்ணெம் - கரப்பானை உண்டாக்கும் -- 

வாதத்தை அதிகரிக்கும். பக்கத்தை தணிக்கும். 

எலூமிசுசங்காய் - இரிதகோஷக்திற்கும் ஈல்லது- பதத 

தீகை தணிக்கும். 

எலூரிச்சம் நாமம் -- கொஞ்சம் மல பர்ததிதை உண்டு 

பண்ணும்; ஆனால் பித்தம், சண்கோய், காதுவலி, 

வாரக்தி இவைககா குணப்படுத்தும் _.. நகச்சுற்றை 

குணப்படுத்தும், இதன் ஊ.றுகாப் நல் உணவாம், 
உணவை செரிக்கச் செய்யும். இதன் ஒர்பத 

(51% உடம்பிற்கு ஈல்லத -- இதில் கால்சியம் 

இருக்கிறது; (ஏ) (பி) (௪) உயிர்சத்துகளும் இருக்கின் 
றன --(௪) அதிகமண்டு. 

என்ஸின் நெமா--இத?2ல எண்ணெய் -மலத்தைக் கழிக் 
கும், கண்ணுக்குக் குளிரச்? தரும்--தேச புஷ்டி.தரும், 

சொறி சிரங்குகளைப் போக்கும், காது கோயக்கு 

உதவும், இருமலைக் குறைக்கும், எண்ணெய்தேய்த்து 

வாரத்திற்கு ஒருமுறையாவது ஸ்கானம் செய்தல் 

நல்லஐ. :*:அப்யங்கனம் ஆயள்விர்த்தி'' என்று 

சொல்லப்பட்டிருகிகற த, 

எள்ளு-- அபத்திய பதார்த்தம் -- பித்தம், காசம், கபம் 

இவைகளை அ௫ுகரிக்கும், ஆனால் சண்ணுக்குக் குளிரச் 
யையும், சேசு பலக்சையும் கொருக்கும், மிதமாய்ப் 

புக்சவும், இதில் கொஞ்சம் உயிர்சத்து உள௮.' 

எள்ளு பிண்ணாக்கு -- நல்லதல்ல - சிரங்கு, நமை, கரப் 

பரன் இவைக௯ர உண்டு பண்ணும்,
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ஏலக்காமா-- சுபம், உஷ்ண பதி, பயித்தியம் இவைகளைக் 

குணப்படுத்தும்; வாப்வைத் கணிக்கும் - இருமலுக்கு 

நல்லது, பித்த சாந்தியாம், 

ஓமம்-- இருமல், வயிற்றுப்பசம், ஆசனக் கடுப்பு, சீத 
பேதி, சுவாசகாசம், தந்தமோகம், இவைகளுக்கு 

நல்லது, மூலவியாதியை குணப்படுத்தும் - பசியுண் 

டாக்கி, உஷ்ணகாரி, ஓமத்திராவகம் (Omum Water) 
பேதி, வயிற்று கோய், மகதம் இவைகளுக்கு கல்லது. 

BRET BBO — குளிர்ச்சி பதார்த்தம் - பித்ததோஷம், 

மூலச்சூடு, கரப்பான் இவைகளை “நீக்கும்-கோழையை 

அதிகப்படுச்தும் - நீரைப் பெருக்கும், மிளகுசேர்த்து 
பச்சையாகச் சாப்பிடலாம் - பச்சடி செய்து உப்பு 

சேர்தது சாப்பிடலாம். 

௧௪௧௬௪ சீதபேதி, மல3பேதி, திளவு இவைகளைத் தணிக் 
சூம், நித்திரையை உண்டுபண்ணும், சுக்கிலவிர்த்தி 
யாம், மலத்தைக் கட்டும் - சிதபேதிக்கு கசகசா லேகி 

யம் புசித்தால் கிற்கும், 

கஞ்சா -- மிகவும் கெட்ட பதார்த்தம் -- உபயோலக்க 

லாகாது, 

கடலைப் பாருப்பு--அபத்திய பதார்த்தம் - வாய்வை உண் 
டாக்கும், கல்ல மருந்தை முறிக்கும்-வயிற்றுப்பசம், 

குடல் கோய், மூலவாயு இவைகளை அதிகரிக்கும்-- 

நீரைப்பெருக்கும் - மலத்தை இள கச செய்யும் ; மித 
மாய் உபயோடுததகல் நலம் இதில் (ஏ) உயிர் சத்து 

கொஞ்ச முண்டு (19) உயிர் சத்து அதிகம் உணடு. 

கடற்பாலை--இகன் இலையை அடிப்புறம் வைத்து கட்டி 

னால் கட்டிகள் பழுத்து உடையும், மேற்புறம் வைத் 

துக் கட்டினால் கட்டி சரையும். 

கடார நாரத்தை -- ப௫ித்தூண்டி உணவை செரிக்கச் 
செய்யும்; குளிர்ச்சி பதார்த்தம் - பித்தசாரந்தி, நல்ல 

பதார்த்தம்); ஊறுகாய்க்கு நல்லத.
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கடுக்காய்--௮தி ஸ்தூலத்தைக் குறைக்கும் - அதிசாரத 

தைப் போக்கும் - ஈல்லபலம்தரும் பதார்த்தம் - அதி 
மூத்திரம், இருகய கோய், காசம், காமாலை, குன்மம், 

கைகால் எரிச்சல், மலபந்தம், மூர்ச்சை, மேகரோகம், 

க்ஷயம், மூலம், இருமல் இவைகளுக்கு நல்லது - மார்பு 

வலியை கீக்கும், சரீர புஷ்டியைத தரும், ஆயுள்விரத் 

தியைத் தரும் - இழத்தன்மையைத் தடுக்கும், கண் 
கோய்க்கு சல்லது. பாவனைக் கடுக்காய் எனும் 
சுத்தி செய்த கடுக்காய், பித்தம், இருமல், குன்மம், 

சுவாசகாசம், வயிற்றுகேோய், வாத கோய், மூலம், 

பாண்டு இவைகளை குணப்படுத்தும். 

கட௫௫௬--பத்தியத்திற்கு உதவாது - நீரைப் பெருக்கும் - 

இருமல், கபம், கைகால் பிடிப்பு, விக்கம், கோழைக 

கபம், குடைச்சல், வயிற்று வலி, கீல் வாயு, இவை 

களைப் போக்கும்--கடுகை அரைத்து மார்பில் கட்டி 

னால் மார்பு கோய் நீங்கும், விஷம் ஏதாவது ௮கஸ் 
மாத்தாய் Gy. Hale, ௮தை வெளிப்படுத்த 

கடுகை இரண்டு வராகனிடை . ௮ரைத்துக் கொடுத 

கால், உடனே வாச்தி மூலமாக அவ்விஷூத்தை 

வெளிப்்படுத தவிடும். 

BML Ws SMES -- காசம், சுவாச கோய், வாத 

ரோகம், மேசுவியாதி முதலிய வியாதிகளுக்கு கல்லது 

பலம் தரும் பொருள்; பசித்தூண்டி; சிதங கலந்த 
மலத்கை வெளிப்படுத்தும் -- கமையை தநீக்கும்-- 

கேசமையை அகற்றும், நீரைப்பெருக்கும். 

கத்தக்காம்பு--பல் கோய்க்கு நல்லத--அஜீரண பேதி, 

ஏத?பதி இவைகளுக்கு கல்லது - ஈறு வீக்கத்தை 

நீக்கும், தொண்டைப் புண்ணைக் குணப்படுத்தும், 

வாயிலிட்டு மெல்லவும் -- வெற்றிலையுடன் உபயோ 

இமகலாம். 

கத்தரிக்காய் -- சூடு பதார்த்தம், ஆறிய சிரங்கையும், 

நமையையும், அதிகப்படுத்தும், கரப்பானுக்கு ஆகவே 

ஆகாது; ஆனால் கத்தரிப் பிஞ்சை மிதமாய் உபயோ 

5
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க்கலாம். மேக ஊறலை அதிகப்படுத்தும். கத்தரிக் 

காய் 1 பலத்தில் சுமார் 16 காலெரி சக்தியுண்டு. இதில் 

(19) (௪) உயிர் சத்துகள் உள. 

கம்பர--இதில் விடமின் (ஏ) அதிகமுண்டு. 

கர்ப்ரூரம்--இல்.பிடிப்பு, வாதகோய் இவைகளுல்கு மேல் 

பூச்சாக உதவும் -- இரிமிகள் சேராதிரு£ஃக இதை 

வஸ்திரஙகளஸில் வைக்கலாம், 

கர்ப்பூரவல்லி--கோழையை அகற்றும் - குழக்தைகளின் 

இருமலை அகற்றும் - மார்பின் கபத்தைப் போக்கும், 

கர்ஜுர்க க௩ப்--(பேரிச்சங்காய்) மதுகிரைக் குறைக்கும் 

சிதபேதி, ரத்தபேதி இவைகளை நீக்கும்; பலம் தரும் 

பதார்த்தம். இதில் (பி) உயிர் சத்து உணடு. யூனானி 

வைத்தியர்கள் இதை மிகவும் சிலாகிக்கிறாரகள். 

கரிரிலாங்கண்ணி--உடலைப் பலப்படுத்தும்; கல்ஈரலுககு 

நல்லது, காமாலை, பாண்டு, தந்தரோகம் இவைகளு 

க்கு ஈல்லஅ--மூக்கெயமாக மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி; 

இகணன் சாறு காதுவலியைக் கேட்கும் - இதன் இலை 

யைக் தேள் கடித்த இடத்தில் கன்ரறாயத தேய்த்தால் 

விஷ.கோய் குணமாகும். 

கருஷ்சீரகம்--கரப்பானை நீக்கும் - இதை மெல்லிய துணி 

பில் மூடிக் து பெட்டிகளில் வைத்தால் துணிகளில் 

பூச்சிகள் சேரமாட்டா. 

கருனைக் கிழங்கின் தண்டு- மூலத்தைப் போக்கும், பசி 

யுண்டாக்கும் - ஜீரணத்தை விர்க்திசெய்யு 2. 

கருனைக்கிழங்கு--இழங்குகளில் கல் உணவாம்--'இழங் 

இற் கருணையின்றிப் புசியோம்” என்று கூறப்பட் 

டிருக்கிறது. 
கருமான் வெொல்லம்--அ திகமாய்ப் YAS Siw மதுநிரைப் 

பெருக்கும்--சலேஷ்்மத்தை அதிகரிக்கும் - மிதமாய்க 

கொண்டால் பித்தம் போம். இதில் (8) (௪) உயிர 

சத்துகள் உள. 

கரும்பு குளிர்ச்சி பதார்த்தம் - மலத்தை இளகச்செய் 

யும் - உடலைப் போஷிக்கும், பித்தசாந்தி, நீரைப் 

பெருக்கும். இதனால் செய்யப்பட்ட பழுப்பரச் சர்க்
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கரை, வாந்தி பித்தம் இவைகளைப்போக்கும், கபத்தை 

இளகச் செய்யும். சீனணிசர்க்கரை-வாககோய், வாந்தி, 
விக்கல் இவைக௯ைக் குணப்படுத்தும். 

கருவேப்பிலை ௪தபேதி, காட்பட்ட சுரம், பயித்தியம் 
இவைகளை நீக்கும், இதை சுட்டபுளி, வறுத்த உப்பு 

சேர்த்து துவையல் செய்து புஏத்தால், அதிசாரம், 

பித்த வாக்தி, பித்த க்ஷயம் இவைகளைக் குணப்படுத் 

தும்--இதில் (ஏ) (௪) உயிர் சத்து இருக்கிறது. ௧௬ 

மேவப்பிலையைக் தாள்செய்து நெய்யுடன் கலந்து 

புஏத்தால் பேதியை கி.றுத்தும். 

கலப்பு நெய்--பித்தசாக்தி, சுக்கிலத்தைப் பெருக்கும்-- 

பலம் தரும். 

கலனைக் கீரை-மத்திம பதார்த்தம் - மலச்சிக்கல், வாத 

கோய் இவைகளை குணப்படுத்தும் -- முத்தோஷங 
களுக்கும் கல்லது. ப 

கலியாணம் பூசனிக்காய் --உடலுக்கு கல்ல பலம்தரும்; 

(த்த காரகம், சொறி, பிரமேகம், உட்சூடு, இலை 

களை நீக்கும் - ரத்தப் பெருக்கை அகற்றும் - நீரைப் 

பெருக்கும் - தாதவிர்த்தி- இகன் லேகியம் உடலுக்கு 

உறுதி பண்ணும்: கூஷ்பாண்ட லேகயம் என்பது 

இதன் சமஸ்ூருதப் பெயர். ஆயத்திற்கு நல்லது. 

இதில் உயிர் சத்துகள் (ஏ) (9) (௪) இருக்கின் றன. 

களிப்பாக்கு--கோழை, அதிசாரம் இவைகளுக்குகல்லது 

பல்லுக்கு உறுதியைத்தரும். வெற்றிலையுடன் 

சரத்துப் புசிக்கவும். 

கல் உப்பு--பல்லுக்கு உறுதியைத் தரும்--பல் துலக்கு 

உதவும், 

கல்நார் 9ித்தகாசம், வாதகோய், எக்இலகஷ்டம், WOT 

ணம் இவைகளுக்கு கலலது, 

கருழமிச்சங்காயா அல்லது கலூமிச்சங்காமா -- அசுத்த 

பதார்க.சம்,பற்களுக்கு கல்லதல்ல - வீரிய கஷ்டத்தை 

உண்டுபண் ஒம்.
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கற்யாசி--மேக கோயை குணப்படுத்தும் - அதிசாரத 

தைக குறைக்கும். 

கஸ்தூரி மஞ்சள்--இதை அரைத்து தேய்த்துச் குளிக்க 

கரப்பான் குணமாகும். 

காசினிக் கீரை- ரக்த சுத்தி செய்யும் - உடல் வெப்ப 

ததை நீக்கும், வீக்கக்சைப் போக்கும். யூனானி வைத் 

தியா்கள் இதை மிகவும் போற்றுகன் றனர். 

காப்புக்கொட்டை--அவ்வளவு நல்லது ௮ல்ல--கீரைப் 

பெருத்கும் மலத்தைக் கட்டும்-கக்குவாய்க்கு நல்லது. 
௦ வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளும், 40 வயதுக்குமேற் 

பட்டவர்களும் இதை உபயோடுப்பது நல்ல தல்ல, 

தூக்கத்தை குறைக்கும் - கீர்வியாதிக்காராகள் இதை 

சாப்பிடவேண்டியது அவசியமானால், சர்க்கரை 

சேர்க்காது புசிக்கவும். 

காய்ச்கக்கட்டி-காசுக்கட்டி என வழங்கப்படுகறெது-- 
பற்களுக்கு கல்லது - வெற்றிலையுடன் புசிக்கவும், 

கார்போகா அரிசி. -சொறி சிரங்கை நீக்கும் - கரப்பா 
னுக்கு நல்லத - (இதை உணவாகப் புசித்தல் நல்ல 

தல்ல-(த்கத்தைப் பெருக்கும்; அரைத்து மேலுக்குப் 

பூசுகல நல்லது.) 

காராமணி--அ௮பத்திய பதார்த்தம் - சொறி சிரங்கை 

உண்டாககும் - மூத்திரத்தைப் பெருக்கும். 

காரரட்,-- (ஸோ௦*) (சிகப்பு முள்ளங்கி) உடம்9ற்கு 
கல்லது இதைப் பச்சையாகப் பு௫ித்தல் கலம். சமைத் 

தால் இதிலுள்ள உயிர் சத்துகள் குன்றுகின் றன) 
இதில் (ஏ) (பி) (௪) உபிர் சத்துகள் இருக்கின் றன. 
இதில் அயோடினு மிருக்கிறது. மஞ்சள் முள்ளங்கி 
கல்ல உணவாம். ஒரு காரெட்டில் 85 காலெரி சக்தி 
யுண்டு, 

காருக்கடுணை- ல்ல உணவாம் - வாய்வு கோய், ரத்த 
மூலம் இவைகளுக்கு கல்லது - பலம் தரும்; உயிர்சத்து 

(இ) உடையது.
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காறூகருணை--கல்ல பதார்த்தம் அல்ல, கமையை உண் 

டாககும். 

கிச்சிலிப்பழம்--மிகுக்க சல் உணவாம் - குளிர்ச்சி பதார்த 

தம்-இதில் உ௰ிர்சத்அக்கள் (எ) (பி), (ச)--(இ) அதிகம் 
உண்டு; அன்றியும் கால்சியம் இருக்குறது. பசியைக் 

தூண்டும் - தித்திப்பு செ௫லிப்பழம் இருமல், கீரிழிவு, 
மார்பு கோய் இவைகளுக்கு நஈல்லது- ரத்தசுத்தி செய 

யும். கல் ஈரலு (114க்கு கல்லது, - இதன் தோல் 
மந்தத்தை யகற்றும் - பித்த சாந்தி- வாந்தியை 

அகற்றும் - இச்சிலிக்காய், ஊறுகாயக்கு உதவும் - 

இத்திப்பு இசசிலிப் பழரசத்தை பாலுடன் சேர்த்துக் 

குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம் - புளிப்பு இச்சிலிப் 
பழம் சத இருமலை உண்டாக்கும் - இருமலுக்கு உத 

வாது. இதில் இரும்பு, செம்பு, அயோடீன் உண்டு, 

கிட்டிக்கிழங்கு--பித்தசாந்தி - பிர மேகத்தைக் குறைக் 

கும் - பச உண்டாக்கும் - உடல் தேற்றி ; வற்றலாக 

உபயோூடக்கலாம். 

கரைகள் பொது குணம் ஒரு சிறு கட்டு கீரையில் 16 

அகாலெரி சக்தி இருக்கிறது. கல்ல உணவுப் பொருள்- 

பெரும்பாலும் மலத் டை gs இளகச் செய்யும். 

இவைகளில் கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இரும்பு, செம்பு 

கலந்த உப்புகள் உண்டு. 

சிரைத்தண்டு--குளிர்ச்சி பதார்த்தம் - பித்தம், ரதத 
பேதி, மேகச் சூர இவைகளை கநீககும் - வெண் 

இரைத்தண்டு மிக கல்லது - செங்கேரைத்தண்டு பித்த 

சாக்தி - ஸ்திரிகளுக்கு பெரும்பாட்டை நீககும். 

கிழ்வாய்தெல்லி--இது கீழாகெல்லி என்று வழங்கப் 

படுகிறது - குளிர்ச்சி பதார்க்தம்; மதுமேகம், 

காமாலை, விழிசோய் இவைகளுக்கு கல்லது-சாட்பட்ட 

மேகப் புண்ணை நீக்கும் - இதன் தைலம் ஸ்காகக் 
திற்கு கல்லது - ஆறுல் ஜல?தாஷ மிரு£்கும்போது 

உபயோடுக்கலாகாது. 

6
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சூண்குூமப்பூ--கண், வாய், செவி இவைகளைப்பற்றிய 
கோய்களுக்கு கல்ல - கபம் ஜலதோஷம் இவைகளை 
நீக்கும் - பசியுண்டாககி ) உஷ்ணப் பொருள் - 

ஸ்திரீகளுக்கு ௬ுதுவை சரிப்படுத்தும் ; Cus நீரைக் 

குறைக்கும்; கை சால் பிடிப்பு, வபிற்றுப்பசம், 

இவைகளுக்கு கல்லது. கொஞ்சம் பித்த பதார்த்தம்- 

ஸ்திரீகள் பிரசவகாலத்தின் சமீபத்தில் உப3யோடுத்து 

வக்தால் சுகப்பிரசவமாகும். 

சூப்பைமேனி இலை--பல்.லுக்கு கல்லது - வயிற்றுவலி, 

வாத கோய், ரத்தமூலம், சஈமைச்சல், இரைப்பு, சபா 

திக்கம், இவைகளை நீக்கும்; வயிற்றிலுள்ள புழுக்களை 
வெளிட்படுக்தும், கோமையைக் குறைக்கும், ஸ்திரீ 

களுக்கு ௬ுதுவை சரிப்படுத்தும். நீரைப் பெருக்கும். 

ேகழ்வரகு--ஈல்ல தல்ல - வாககோயுண்டாக்கும்-சீக்இரம் 
ஜீரணமாகாது ஆனால் மதுமேக கீரைக் குறைக்கும், 
நீர் வியாதிகாரார்களுக்குத் தக்கஉணவாம், மலத்தைக் 

கட்டும், இதில் (௪) (7) உயிர் சத்துகள் உள. 

கொட்டிக் கிழங்கு -- குளிர்ச்சி பதார்த்தம் -- தேமல், 

உட்சூடு இவைகளை நீக்கும். 

கொட்டைப் பாக்கு -- ௮ஜிரண பேசி, மூத்திரசம்பசத 

மான வியாதிகள், தந்தகோய், ஈறுகோய் முதலிய 

வற்றை நீக்கும், மலத்தைக் கட்டும். 

கொட்டையமுற்திரிப்பழம்-- சரீர வெப்பதிதை நீககும்-- 

ஆனால் கரப்பான், விரணம், கிரத்தி இவைகளை உண் 
டாக்கும்; அவ்வளவு கலலதல்ல, 

கொத்தவரைக்காய்--அபத்திய பதார்த்தம், பித்தவாத 

கோயை உண்டாக்கும்; மருந்தை முறிக்கும், நீரைப் 

பெருக்கும்; அவ்வளவு கல்லதல்ல. இதில் உயிர்சத்து 

(ஏ) இருக்கிறது. 
கொத்துமல்லிக கீரை--பித்தம், வாக்தி, விக்கல் இவை 

களுக்கு நகல்லது--பலம் தரும், கீரைப் பெருக்கும், 

சுக்கில விர்த்தியாம், வாய்வை அடக்கும், இதில் உயிர் 

சத்து (ஏ) இருக்கிறது.
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கொத்தாமல்லி விதை--அல்லஅ௫ தனியா- இருதயத்திற்கு 
பலம் தரும். இதில் உயிர் சத்து (ஏ) இருக்கிறது. 

கொம்புத் தேன்--திரி தோஷங்களுக்கும் கல்லது. கணச் 
சூடு, இருமல் இவைகளைக குறைக்கும். ஆனால் காட் 
பட்டுப் புளிக் விட்டால் உதவாது. ஈல்ல புதுத்தேன் 
ஆயுள் விர்த்தியாம். 

கொம்புப் பாகற்காம் -- அபத்திய பதார்த்தம் - பித்த 
ததை அதிகரிக்கும், ஒளஷதங்களை முறிக்கும், 

கொய்யாப் பாழம்- கல்ல உணவல்ல - முத்தோஷத்தை 
யும் அதிகப்படுத்தும்; கரப்பான், மயக்கம், வாந்தி, 

வயிறுப்பசம் இவைகளை உணடாக்கும் இதில் (9) (௪) 

உயிர்சத்துகள் உண்டு. 

கொள்ளா -- பீத்தமாம் - குன்மத்தை உண்டுபண்ணும் 
கல்ல உணவல்ல. இதில் (௪) உயிர் சத்து கொஞ்ச 

முண்டு, (பி) உயிர்சத்து அதிகமுண்டு. 

கோகா--காப்பி, தேயிலைத் தண்ணீரைவிட இ௫௪ மேலா 
னது--பலம்தரும் பதார்த்தம். 

மகாதூமை-- கோதுமை தானியங்களிற் சிறந்தது: கல்ல 

பலம் தரும்--சக௫ல விர்தீதியாம், வாதம், பிரமேகம் 

இவைகளைக் குறைக்கும், வாத ஜுரத்திற்கு இதன் 
கஞ் கல்லது--கபத்தைக் குறைக்கும்--கீர்வியாதஇக் 
காரர்கள் இதை அரிசிக்கு ப்திலாக உபயோடுத்தல் 

நலம். 2காதுமையை, கொஞ்சம் அகன் தவிட்டுடன் 

புத்தல் கல்லத-- கர துமை ஜீரணமாகும காலம் 3 

மணிமுதல் 4 மணிககுள்ளாக--இதில் (இ) உயிர்சத்து 

உளது, முழு கோதுமையில் (ஏ) (0) உயிர் சத்துகள் 
உண்டு; இதை மாவாக அரைப்பதால் இவை குறை 
தது போடின் றன. 

கோரோஜனம்--மேககீரைக் குறைக்கும் குணமுடையது, 

கோழிக்கீரை--க்ரப்பான் சொறி இவைகளை உண்டு 
பண்ணும்; நல்ல உணவுப் பொருள் அல்ல,
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கோஸ்பூ--(கெய11/ஊான) கல்ல பலம் தரும் உணவாம். 

Qos பச்சையாகப் புசித்தல் கலம். சமைத்தால் 

இதிலுள்ள உயிர் சத்துகள் கூறைச்் து போகன் றன. 

நீரிழிவுக்கு உல்லது - இதில் உயிர் சத்துக்கள் (ஏ) (பி) 

(௪) இருக்கின்றன, இதில் கால்சியம், பாஸ்பரஸ் 

கலந்த உப்புகள் இருக்கன் றன. 

கோஸ்முட்டை--அல்லது கோஸ்கீரை (ஸ் ௨26) கல் 
லுணவாம், இதில் (ஏ) (பி) (92) (௪) உயிர் சத்துக் 

கள் உள. நீர் இழிவை குணப்படுத்தும். நீரிழிவுக் 

காரர்களுக்கு இன்சுலின் (05ய11) எனும் மருந்தைப் 
போல், இரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரையைக் குறைக்கும். 

ஜீரணகாலம் 8 மணி முதல் காலுமணிக்குள்ளாக; 

இதைப் பச்சையாகப் புசித்தல் கலம். வேகவைத்தால் 

இதிலுள்ள வுயிர்௪த்துகள் குறைக்து போடுன்றன, 

இதில் அயோடின் இருக்கிறது. 
௪தூரக்கள்ஹஸி--கரப்பான், கமைச்சல் இவைகளை குணப் 

பழித்தும். 

௪ந்தனம்--குளிர்சசி பதார்த்தம் - உட்சூடு, சமைச்சல், 

இவைகளை நீக்கும் - பிரமேகத்திற்கு நல்லது - ஜீரண 

சக்தியை அதிகரிக்கும். மேலே பூசவும். 

சுபோடாபழும்--சல் உணவாம். மலத்தைக் தளளும் - 

இதில் (ஏ) உயிர் சத்து நிரம்ப இருக்கிறது. 

சர்க்கரை--(பொதுகுணம்) 1 அவன்சு சர்க்கரையில் 100 
சாலெரி சக்தி உண்டு- கீர்வியா திக்காரர்களுக்கு இது 

ஆகவே ஆகாது. மற்றவர்கள் இதை மிதமாய்ப 

புசக்கல் நலம் - வயோதியர்கள் இதை எவ்வளவு 

குறைக்கமுடிய/மோ அவ்வளவு குறைத்தல் கல்லது - 

வெள்ளை சர்க்கரையைவிட பழுப்புச் சர்க்கரை 

உடம்.9ற்கு மேலானது. 

சா்க்கரைவர்த்திக் கீரை-- இதை சக்ரவர்ததில் Dos 

என்று சாதாரணமாக வழங்குகிறார்கள் - இது வாத 
சோகத்தைக் தணிக்கும்.



25 

சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு--௮ ப தீய பதார்த்தம் - 

குடலில் இரைச்சலை உண்டாக்கும் - வாய்வு பதார்த 

தம் - மூலத்தை விலக்கும். மிதமாய்ப் புசித்தல் கலம். 

சவ்வரிசி -௪ப்பரிகசி என்று வழங்கப்படுகிற து - குளிர்ச்சி 

பதார்த்தம் - சுக்கில விர்க்தியாம் - பிரமேகம், அஸ்தி 

௬ரம் இவைகளை நீக்கும - சதபேதிக்குக் கொடுக்க 

லாம்; பித்த ஜ்வரத்தில் கஞ்சியாக உபயோலுக்கலாம். 

ஆனால், €கள ஷ்வரத்திற்கு ஆகாது. 

சாத்தூக்குடி கிச்சிலி--உடல்தேற்றி -- கல்லுணவாம்-- 

க்ஷயம் முதலிய பலஹீனப் படுத்தும் கோய்களில், 

தித்திப்பு சாத்துக்குடிப் பழத்தை சாப்பிடல் கலம். 

இரத்தக் குறைவுக்கு இதை தினம் போஜனத்தின் 

மீது புசித்தல் கலம்-- மலத்தை தாராளமாகத் 

தள்ளும். 

சாம்பிராணி -- இதன் புகை கக்குவாய் இருமலைக் 

குறைக்கும் ; ஜல பீனசத்திற்கு கல்லது - இதன் 

தைலம் தலைவலியை அடக்கும்- இதன் புகை கொசுக் 

கள் முதலியவற்றை அகற்றும். 

சாமை அரிசி--ஈல் உணவாம் - தேக புஷ்டியைத் தரும். 

ஆனால் கொஞ்சம் பித்தத்தை அதிகரிக்கும். சாமைக் 

கஞ்சி சதபேதியை நிறுத்தும். 

சாரைபருப்பு--கல் உணவாம்--கீர் வியாதியைக் குறைக் 

கும், சுகலெத்தை இளகச் செய்யும், இருதயத்திற்கு 

பலம் தரும். 

சாலாமிஸ்ரி-.பலம் தரும் வஸ்து - சுக்கலெத்தை விர்த்தி 

செய்யும் -- யூனானி வைத்தியர்கள் இதை மிகவும் 

Gur po Ger றனர். 

சிலாசத்து -- (இதுவே சிலாூத் எனப்படும்) பிரமேகத் 

திற்கு நல்லது. ரத்தக் கொதிப்பை ௮. க்கும். 

சிற்ருமணக்கு நெய் --: (இதுவே சிற்றுமணக்கெண் 

ணெய் எனப்படும், உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும் -- 

மலத்தைப் போக்கும்; உடலெரிச்சலை நீக்கும், தாது 

விர்க்தியாம்--மூல வியாதியை குணப்படுத்தும் - ௪௯௬௧ 

1
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களுக்கு மிகவும் ஈல்லது -- பேதிக்கு சாப்பிட மிகவும் 

கல்ல பொருள். 

சிறூகீரை--கண்ணேய்க்கு கல்ல, பித்தத்தை யகற்றும் 

_.காசத்தைக் குறைக்கும்-- ஆனால் YWWFOFH gr TW 

சரப்பிடம்போது இதை நீக்கவேண்டு மென்பர். 

சிறுடபாயாறூ -- கல்ல உணவலல.-- பித்தத்தை உண்டு 
பண்ணும். 

சிறுவள்ளிக் கிழண்கு -- நல்லதல்ல -- கரப்பான், மூல 
வியாதி இவைகளை அதிகரிக்கும். 

சீக்காய் சிகைக்காய் --இகன் கொழுக்அ பித்தசாந்தி 
செய்யும்-மஞ்சள் காமாலையை குணப்படுதிதும்-துவை 
யல் செய்து சாப்பிடலாம். அப்யங்கன ஸ்காகத 

திற்கு சீக்காய் மிகவும் உபயோகப்படும். சோப்பை 
விட இ௫ மிகவும் கல்லது 

சீதாப் பாரறம்--தல்ல உணவல்ல; பித்த சிலேஷ்மங்களை 

அதிகப்படுத்தும். அகணிமந்தத்தை உண்டாககும். 

சிமைக்காடி --(1/4வ1 71 ல) தேள் விஷத்தை அசுற்றும் 
இதை துணியில் நனைதீது கொட்டிய இடத்தில் 
சில ிமி௨ஊங்கள் தேய்த்தால் தேள்கொட்டிய Dus 

இரவம் நீங்கும். 

சீமைத்தக்காணிப் upto — (Tomatoes) ud தரும் 

பொருள--உயிர் சத்துகள் B+K உடையது -- தல்ல 
உணவாம்; கன்றுப்ப் பழுத்த தக்காளிப் பழத்தை. 

அப்படியே சாப்பிடல் மிகவும் கல்லது, பித்த சாந்தி 
யாம். குழம்பிற்கும், ரசத்திற்கும் உபயோ க்கலாம். 

சீரகம்--பிதீதசாக்தி--வயிற்றுவலி, காசம், ௬வாச கோய், 
வாய்வு, உடல் வலி, இவைகளுக்கு நல்லது — FP 7s 

தற்கு பலமுண்டாக்கும்--கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியைத் 
தரும். ப௫ யண்டாக்கும் -- ௮தி காலையில் இதைக் 

கொஞ்சம் வெந்நீரில் சாப்பிடலாம் -- சரக லேஇயம் 

ஜீரணத்தை அதிகரிக்கும்.
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௬க்௭ன் காய்--(இதுவே சுக்காங்காய் எனப்படும்) இதன் 

வற்றல் வாதகோயை குணப்படுத்தும். 

சக்கான் கிரை ஈரலுக்கு வலுவைத் தரும் -- பியைத 
தாண்டும்--வரய்வு பிக்கம் இவைகளைக் கண் டிக்கும்-- 

ரத்தபேதியை கிறுத்தும்; ஜீரணத்தை அதிகரிக்கும். 

௬க்கு--அஜீரணம், மார்பு எரிச்சல், புளியேப்பம், சுவாச 

கோய், குன் மம், ஜலமீதாஷம், வயிற்றுவலி, சீதபேதி 

இவைகளை குணப்படுத்தம்--ப௫ியை விர்த்திசெய்யும், 

உஷ்ணகாரி--வாய்வு, உடல்வலி இவைகளைக் குறைக் 
கும். சுக்கை வாயில் வைத்து சுவைத்தால் பல்வலி 

குறையும்; சுக்கைமென்று, அதன் நீரை மாத்திரம் 
உட்கொண்டால் தொண்டைக் கம்மல் கீங்குழ். 

கண்டைக்காய்- மார்பு சளி, இருமி ரோகம், வலாதாதிக 

கும் இவைகளை நீக்கும்--பித்த சரக்தியாம், கபத்தை 

கீக்கும்-- ஆசனத்துவார சதக கட்டு நீங்கும். தீபன 

த்தை விர்த்திசெய்யும் -- இதில் அயம் இருப்பதால் 

உடம்பிற்கு ஈல்லது--சுண் டைக்காய் வற்றலில் ௮திக 

அயம் இருப்பதாக, ஆங்கல வைத்தியர்களும் ஒப்புக் 

கொள்ளூகன் றனர். இதை குழம்பிலிட்டு சாப்பிட 
லாம். 

௬ரைக்காய்--- அவ்வளவு கல்ல பதார்த்தம் ௮லல--வாத 
1ரத்கமாம்--மார்பு கோயுண்டாக்கும், அனால் உட் 

சூடு நீங்கும்--மலம் இளகும், நீரைப் பெருக்கும், நீர் 

வியாதிகச்காரர்களுககு ஈல்லதல்ல, குளிர்ச்சி பதார்த் 
தம்--சூட்டு இருமலைத் தணிக்கும், 

செம்பரத்தை--குளிர்ச்சி பதார்த்தம் -- பெரும்பாட்டை 
நீக்கும் -மலத்தை இளகச செய்யும்--செம்பரத்தைப் 

பூவின் சாறு தலைமயிரைக் கறுத்து செழுமையரக 

வளரச் செய்யும். 

சேமைக் கிழற்கு-- அல்லது சேப்பபன் கிழங்கு- வாய்வை 
விர்க்தி செய்யும் - கோழையை அதிகப்படுத்தும் நல்ல 

மருக்தின் குணத்தை மாற்றும்--பத்தியத்திய்கு உத 

வாது--மிதமாய்ப் புஏக்கலாம்.
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சோம் பு--வயிற்றுவலி, அஜீரணம், இருமல், சுவாசசகோய் 

இவைகளை குணப்படுத்தும். 

கசோளம்--சல்ல உணவல்ல--ரணங்கள், கரப்பான் இவை 
களை அதிகப்படுத்தும் -- கருஞ்சோள அரிச, மிகவும் 

நல்லதல்ல; கமைச்சலை அதிகரிக்கும். ஆனால், மக்காச் 

சோளம் க்ஷய ரோகத்திற்கு ஈல்லதென்று யூனானி 

வைத்தியர்கள் அபிப்பிராயப்படுகன் றனர். இதில் 

(எ) (பி) உயிர்சத்துகள் உண்டு. 

கோயாப் பருப்பு--(50ர௨ 5) பலம் தரும் உணவு-- 

(cr) உயிர்சத்து கொஞ்சமுண்டு (பி) உயிர்சதீ த அதிக 

மூண்டு. இதில் கொழுப்பு அரைக்கால் முதல் கால் 

பற்கும், புரோடீன் கால்முதல் அரைப்பஙகும் இருக 

இறத. இதன் பால் பசும் பாலுக்கு முக்கால் பங்கு 

சமானமான. இல் இரும்பு இருக்கறது. 

குக்காவி--உடல் தேற்றி; ரைப் பெருக்கும்--மலத்தைப் 

போக்கும்--ரத்த சுத்திசெய்யும் (௭) உயிர் சத்துளது, 

அயோடிலும் உளது - இதன் வற்றல் உடம்பிற்கு 

நல்லது, பாலர் முதல் வயோதிகர் வரை எல்லோரும் 

புஏக்கலாம். 

சிமைதக்காளிப் பழம் மிகவும் கல்ல உணவாம் இதில் 
(ஏ) (பி) (௪) உயிர் சத்துகள் உள. கண் தோய் 

காத் தடுக்கும், குஸிர்ச்சி பதார்தகம்- நல்ல் பலம் 

தரும்--ரத்த சுத்தி செய்யும் -- பித்த சாத்இ) கல்ல 

பழத்தை பச்சையாகப் புசித்தல் மிகவும் கல்லது. 

பழத்தை பச்சையாகப் புசித்கால் 2 மணிக்குள்ளாக 

pao Salad. வேகவைத்குப் புசித்தால் 2; மணி 

பிடிக்கும். இதில் இரும்பு, செம்பு, கால்சியம், பாஸ் 

பரஸ் இருக்கிறது இதில் உயிர்சத்து (௪) இருக 

கிறது; (7) (சி)யுமிருககற.து. 
தக்கோலம்--சல்லபலம் தரும் பொருள் -- தாதுவிர்த்தி 

யுண்டாக்கும், மலததைக் கட்டும்; அடிக்கடி மலம் 

போகும் வழக்கமுடையவர்கள் இதை தாம்பூலத் 
துடன் புசித்தால், அதைத் தடுக்கும்- பாண்டு ரோகதி 

திற்கு கல்ல.து.
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தர்ப்போசிப் பாழம் - குளிர்ச்சி பதார்த்தம்--(௪) உயிர் 

சத்து உளது. 
தமுதாழை இலை -- வாசரோகத்தை நீக்கும் -- தேகக் 

குடைச்சலுக்கு கல்லது--ஆனால் பித்தத்தை IGE 
ரிக்கும். 

தாமரைவித்து--சுக்லெத்தை விர்த்திசெய்யும் -- அருளி 

யை நீக்கும்-தாமரை இலையில் சரப்பிடல் நல்லதல்ல. 

தாமரைக் கிழங்கு குளிர்ச்சி பதார்தீதம் -- கஈசம், 
தவளைச் சொரி, வயிற்றுக் கடுப்பு இவைகளை குணப் 

படுத்தும்; எண்ணுக்கு கல்லது. 

தாயாம் பால்--சசுக்களுக்கு இன்றியமையாதது - GY" 

தைகள் மூன்று வருடம் வரையில் நன்றாய் Quer T QI 

தற்கு வேண்டிய எல்லாப் பொருள்களும் ௮டங்கி 

யிருக்கிறது. உயிர் சத்துகள் பல இதில் இருக்கிறத. 

தாளிசயத்திரி--தபேதி, இருமல், வரந்தி, பிரமேகம், 
அஜீரணம் இவைகளை குணப்படுத்தும்-ப௫ித்தூண்டி, 

பலம் தரும்.. கோழையை அகற்றும்--இதன் கஷா 

யம் தொண்டைக் -கம்மலையும், வாய்ப் புண்ணையும் 
நீக்கும், 

தான்றிக்காய் பிரமேகம், ரத்த பித்தம், வாத பித்தம், 

உட்சூடு இவைகளை நீக்கும் -- காசம், பல்வலி இவை 

களுக்கு ஈல்லது- தலைமயிரை வளர்க்கும்-திரிபலாவில் 
இ.து ஒன்றும். 

தானியங்கள்--(பொதுக்குணம்)--கல் உணவாம். இவை 

களில் சர்க்கரைப் பொருள்கள் (02௦107/01218) அதக 
மாயுண்டு. 

திப்ரரிலி--(உலரர்தத) காசம், க்ஷயம், வயிற்.றுப்பசம், 

மேகக் கட்டி. இவைகளுக்கு நல்லது -- பசியுண்டாக் 

கும்; உஷ்ணகாரி; வாய்வை அடக்கும்; குன்மகதை 

குணப்படுத்தும் -- ஜல தோஷத்திற்கு கல்லது -- 

தொண்டை கோயைக் குறைக்கும். ப்ச்சைத்திப்பிலி 

கபத்தை உண்டாக்கும். பாசத் திப்படிலி--கபம், 

8
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கரப்பான் இஙைகளைப் போக்கும் - பசியை விர்த்தி 
செய்யும். 

திராட்சைப்பழம் இதுவே கொடி ஞுற்திரி - இரைப்பு, 

௮௬௪, கபம், பிதீதம், இருமல், பீரமேகம் இவை 

களுக்கு கல்லது. -ஈல்லுணவாம் -- குளிர்ச்சி பதார்தீ 

தம்--நீரைப் பெருக்கும் -- ரத்தசுத்தி செய்யும்--இரு 

தயத்திற்கு பலம் தரும் --மலத்தை இளகச்செய்யும்-- 

இதில் உயிர் சத்துகள் (ஏ) (ப) (௪) உண்டு. அ௮யோடி. 

னும் இருக்கிறது. பெரிய இராட்சைப் பழம் சுக்கில 
விரததி யுண்டாககும். 

திணை அரிகி--பித்தம் பண்ணும்--மூததிரததை அதிகப் 

படுக தம்--அவ்வளவு GOO FOO. 

தூத்தியிலை--ஈல்ல உணவாம்--சக்கில விர்த்தி யுண்டாம் 

காச ரோகத்தை குணப்படுத்தும், வெப்பத்தைத் 

கணிக்கும் - இதை ஆமணக்கு எண்ணெயில் வதக்கி 
கட்டினால், மூலரோகம் தணியும், இதன் கஷாயத்தை 
காப்பிக்கு பதிலாக உபயோகிக்கலாம். 

தூம்பைப் ர--சகேத்திர ரோகங்களுக்கு கல்லது. 

தூவரம் பாருப்பு--பருப்பு தினுசுகளில் இதுதான் மிகவும் 

மரஷ்டமானது - தேகபுஷ்டி யண்டாக்கும். இதன் 

ரசம் உடம்பிற்கு உறுதியைதக்கரும்-கொஞ்சம் வாய்வு 
பதார்த்தம், அக்கினி மக்கக்தைப் போக்கும்--ஜல 

சோரம் இருக்கும்போது இதையும் மற்ற பருப்பு 

தினுசுககாபும் உட்கொள்ளாதிருத்தல் நலம். இதில் 
(௭) உயிர்சதீது கொஞ்சம் உண்டு, (பி) உயிர்சத்து 

அதிகம் உண்டு. 

தூளி--ரூடு பதார்த்தம் மார்புச்சளி, கோமை இருமல், 

இரைப்பு, ஜலதோஷம் இவைகளை குணப்படுக் ௯ம்-- 

மத 2கரஷக்திற்கும் கல்ல -- கருக் துளசி, சொறி 
இரற்கை குணப்படுத்தும். 

துதுணங்காய -உஷ்ணகாரி - கபரோகம், பயித்தியம், 

மல பக்தம் இவைகளை குணப்படுத்தும் -திரிதோஷ. க
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இற்கும் ஈல்லது. தாதூளம் WIPO or7ys சளியை 

நீக்கும், வாதரோடகளுக்கு நல்லது. ஜல கதோஷத 
தை அகற்றும். 

தூதுளணை--சுபம், காசம், ஈகமைச்சல், தேகத்தில் குத்தல் 

இவை போம்--பலம் தரும், சகல விரத்தியாம், மல 

பதத்தை நீக்கும். 

தேங்கா நெய் -- இதுவே தேங்கா பொெண்டெய். 
பித்த ப்தார்க்கம் - தலைமயிரை வளர்க்க உதவும் -- 

கரப்பானை அதிகரிக்கும் - சில வைத்தியர்கள் புதி 

தரய்ச் காய்ச்சிய தேங்கா யெண்ணெய் க்ஷய ரோகத் 

இற்கு ஈல்லது என்று கூறுகின்றனர். 1 பலம் தேங் 
காயில் 10 காலெரி சக்தி யுண்டு, தேங்காயில் உயிர 

சத்துகள் (ஏ) (பி) இருக்கின்றன 

தேற்காயாட்டாரால் -- பிக்தத்தை அதிகரிக்கும் -- வாத 
கோயுடையவர்களுக்கு கல்லதல்ல--கரப்பான் சொறி 

இரங்குடையவர்கள் இதை முற்றிலும் தவிர்க்கவேண் 

டும்--அனால் தாதவிர்த்தியாம். 

தேங்காய்ப் பூ--போஷணகாரி-- ப௫த்தூண் டி--குஸிர் 
௪௪ பதார்த்தம் - மூத்திரத்தை அதிகரிக்கும். 

தேங்காய இண நீர் குளிர்ச்சி பதார்த்தம், மல Wer & & 

_மூக்கரக்தை அதிகரிக்கும், சாப்பாட்டிற்கு 2மல் 

சாப்பிடல் கலம். தேங்காயைப் பறித்தவுடன் சாப் 
டல் கலம். தேங்காமா (ஏ) உயிர்சத்து கொஞ்சமுண்டு 

(7) உயிர்சத்து ௮ இிகமுணடு. 

தென்னன் கற்கண்டு- அவ்வளவு கல்லதல்ல, 

தேங்காய்ச் சிரட்டை -- அல்லது தேங்காய் ஒரு -- 

இதன் தைலம், கரப்பான் முதலிய சர்ம ரோகங் 

சக குணப்படுக அம். 

ேங்காமா பிண்ணாக்கு--ஈல்லகல்ல, கமைச்சல், இரங்கு, 

கரப்பான் இவைககை அதிகரிக்கும். 

௦ கயிலை -- தேயிலைக் தண்ணீர் awd pe அவவளவு 

நல்லகல்ல-தாக்கத்தை கெடுக்கும், மிதமாய்ப்புசி த்தல்
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கலம்--தேயிலையைக் கஷாயமாக்கிக் குடிக்கலாகாது. 
தேயிலையன்மீது வெந்நீரை வார்த்து 5 நிமிஷம் 

பொறுத்து வடிகட்டி சாப்பிடல் கலம். 

தேன்--ஈல்ல உணவாம் -- இருமலுக்கு சல்லத -- இதில் 

(பி) உயிர்சத்து இருக்கிறது. ஆனால் கெடுகாட்பட்ட 
சேன் சல்லதல்ல. கொஞ்சம் புளிப்பு தட்டினாலும் 
௮தை உபயோடக்கலாகாது. இதில் உயிர் சத்து 

(பி) இருக்கறத. 
தொட்டாற்கிணங்கி அல்ல௪ஏ நொட்்டாற்கணங்கி -- 

மமக மூத்திரத்தை குறைக்கும், ஒடிவாய்வைக் 

தணிக்கும். 

ந்த்தியாவட்் டம் பூ.-இதன் சாறு கேத்திர வியாதிக்கு 
கல்லது. 

நண்னுரிவவேர் -- மதுமேகம், ஜலதோஷம் இவைகளைப் 
போக்கும், ரக்த சுத்திசெய்யும்-உடல்தேற்றி; நீரைப் 

பெருக்கும் - (த்த சாந்தியாம் - கன்னாரி ஷா்பதது 
மிகவும் ஈல்லது. 

நாகாமல்லி--இதன் இலையை பாம்பு கடித்தவுடன் 
மென்று தின்றால் பாம்பின் விஷம் நீங்குமென் பர். 

நாகப்பாறம்-- மந்தமான பதாரீத்தம், நீரிழிவைக் குறைக 
கும், வாய்வை உண்டு பண்ணும், வெப்பம் தணிக்கும்” 

சிறிது உப்புடன் சோத்து புசித்தல் கலம் என்பர். 

நாட்டுச் சர்க்கரை-கபத்தை இளகச் செய்யும், பித்த 
சாக்தியாம்- ஆனால் 8ரிழிவுக்காரார்களுக்கு கல்லதல்ல. 

வெள்ளைச் சர்க்களரையைவிட, இந்த நாட்டுச் சர்க்கரை 
அல்லது பழுப்புச் சர்க்கரை நல்லது. 

நார்த்தங்காம்--கடாரன்காய் -- மலக்கிருமிககான அ௮கற் 

அம்; ரத்த சுத்தியாம், பித்தத்திற்கு உல்லது பத்திய 
உணவாம்; இதன் ஊறுகாய் தோயாளிகளுக்கு 

நல்லது, 

கொடி, நார்த்தன்காய்-- இருமல், கபாதிக்கும், இவைகளை 
குணப்படுத்தும்,
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நாரத்தம் பழம் - பித்தத்தை தணிக்கும், தாதுவிர்த்தி 
யாம். 

நாரத்தம் பிஞ்சஃ--ஈல்ல பதார்த்தம் - தளம், வயிற்றுப் 

பசம் இவைகளைக் குறைக்கும் - சகல விர்த்தியாம். 

நில ஆவாரை -- மலக்கட்டை நீக்கும் -- பேதியாக 

கஷாயமாய்க கொடுக்கலாம். 

நிலப் பூரினிக் .கிழன்கு--ஈல் உணவாம் -- உடலுக்கு 
வன்மை தரும்--கொஞ்சம் வாய்வு பதார்ததம். 

நீராகாரம்--குளிசசி யுண்டு பண்ணும் -.வாத பித்த 

கோய்கஞஷக்கு ஈல்லது-- சுக்கிலத்தை விர்த்திசெய்யும். 

காலையில் அருந்துவது கல்லது. மலத்தைத் தளளும், 

மெய்சசட்டிக் கரை-பித்தமேகம், உட்சூடு, இவைகளை 

நீக்கும்.- தாதுவிர்ததியாம் - உடல்தேற்றி, 

நெல்லிக்காம் குளிர்ச்சி பதார்த்தம் - மலத்தை இளகச 

செய்யும்-பிரமேகம், பித்தம், கபம் இவைகளை குணப் 
படுத்தும் - காய௫த்தியாம் - முக்கியமாக கருகெல்லிக் 

காய் கரய௫ித்திக்கு ௮நுகுணமா மென்பர் - இதைக் 

துவையலாகவும், வற்றலாகவும் ௨உப3யாகிக்கலாம். 
இதை இரவில் உண்ணலாகாதென்பர். இதில் பல 

உ௰ர் சத்துகள் அடங்கி யிருக்கன்றனவென்று 

ஆங்கில வைத்தியர்கள் ஒப்புக்கொள்கின் றனச். 
கெல்லிக்காய் மூரபா மல்ல பலம் தரும் பொருள். 

இதில் உயிர்சத்து (௪) இருக்கறது. அருநெல்லிக் 
காமா - காசம், உட்சூடு இவைகளை நீக்கும் - (௪) உயிர 

சத்து இருக்கறத. பெரிய மகெல்லிக்காய் ஒன்றில் 

இரண்டு சாத்துகுடி பழங்களின் உயிர்சத்துகள் 

இருப்பதாக ஆங்கில வைத்தியர்கள் கணக்க௫ட்டிருச் 
கன்றனர். 

நரஷாளம்--2 பதியை உண்டுபண்ணும் - அதற்கும் மித 

மாய் உபயோடுக்கவேண்டும். 

பச்சைக் கற்பூரம் -- குன்ம சோய், இநமல், சல்வாயு, 
வாத கோய் இவைகளுக்கு கல்லது-வாயுவைக் சண்டிக் 

9
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கும், பசியைத் தாண்டும், கொஞ்சம் பித்தமுண்டாக 

கும்--மிதமாய் உபயோடுக்க வேண்டியது. 

பச்சைப் பமாறூ-- வாய்வை உண்டுபண்ணும் - - குளிர்ச்சி 

பதார்த்தம்-- அவ்வளவு கல்லதலல. இதில் (ஏ) உயிர் 

சத்து கொஞ்சம் உண்டு, (00) உயிர்சதீது அதிகம் 

உண்டு. 

ரசலைக்கீரை--கொடி.ப்பசலைக்கீரை--என் நம் ௮அழைக 
கப்படுகறத. (ஆங்கிலத்தில் 50௨௦1 என்பா) சூட் 
டைத் தணிக்கும், குளிர்ச்சி பதார்த்தம், கப முண்டா 

க்கும், தாதுவிர்த்தியாம்-மலக்தை இளகர்செயயும்-- 

நீரைப் பெருக்கும் ஜலதோஷ மிருச்கும்போது 

உண்ணலாகாது. இதில் உயிர்சத்துகள் (ஏ) (பி) (௪) 

(டி) இருக்கின்றன. 
பசறைக் கீரை -- கபத்தைப் பெருக்கும், உட்சூட்டைதீ 

தணிக்கும், குளிரச் பதார்த்தம், மலத்தை இளசச் 
செய்யும், சுக்கில விர்த்தியாம். 

டா நெய். மிகவும் நல்ல உணவரம் -- பித்த வாத 
தோஷங்களை நீஃ்கும்--இருமல், வீக்கம், மூலம் இவை 
களுக்கு நல்லது--சரீர புஷடியாம். சாப்பிடும்போது 

மூதல் சாதத்துடன் இக்கெய் கலக்க KVM FOB 

புத்தல் உடம்பிற்கு நல்லது ; முக்கியமாக வூ3யாதி 

கர்கள் இப்படி.ச செய்தல் கலம், 

பக௭வின் தார்--தேக புஷ்டியைத் தரும் -- காசத்திற்கு 
கல்லது--தேக எரிச சலை நீக்கும் -மோரைவிடகொலஞ் 

சம் ஜீரணமாவது கஷ்டம். 

பாகவின் பால்--இது பாலர் முதல் வபோதிகர் வரை எல் 
லோரும் உணபதற்கு உத்தமமான உணவரம-- 

கோயாளிகளுக்குதி தக்க உணவாம். இதில் பல உயிர் 

சத்துகள் உள -- முக்கியமாக (ஏ) (டி) இருக்கிற த-- 
(ப) (௪) (இ)யு மிருக்கிறத--பாலைக காய்ச்சியே புத் 
தல் கலம் - ஆனால் அதிகமாய்க் காய்ச்சலாகாது 

-- அப்படி செய்தால் இதிலுள்ள உயிர்சததுகளின்
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பலன் குறைவுபடுகிறது.--தாதுவிர்தீதியாம். ஆழாக்கு 
பால் 120 சகாலெரி சக்தி கொடுக்கும்--இதில் ௮யோ 

டின் இருக்கெ.து. 

பகவிண் மோர் -- மிகுந்த கல் உணவாம் - மகோதரம், 
வயிற்றுவலி, பிக்த பாண்டு முதலிய கோய்களை நிக் 

கும் - திரிதோஷங்களையும் குணப்படுத்தும், பல்லுக்கு 

உறுதி- ஆகவே சுயிரை ஈன்ராய்க் கடைந்து மோராக 

உபயோ த்தல் ஈலம் - மோரை கொஞ்சம் புளித்த 
பரன் உப3யோடுத்தல் கலம். இதில் உ௰ிர் சத்துகள் 

(or) (9) (௪) இருக்கன்றன. ரணங்கள் இருக்கும் 
போது மோர் சாப்பிடலாகாது, ழ் பிடிக்கும். இதில் 

புக்யமாக (டி) உயிர் சத்து இருக்கிறது. 

டாக வெண்ணெய் -பல் கண் கோய்களுக்கு கல்லது--- 

உடலைப் பெருக்கச் செய்யும்- ஆனால் செரிக்க கொஞ்ச 
காலம் பிடிக்கும். (ஏ) (டி) உயிர் சத்துகள் இதில் 

அதிகமாய் இருக்கின் றன. 

ப௬மின்னை இலை--சல்ல பதார்த்தம் ௮ல்ல, கபம் கரப் 

பான் விளைக்கும். 

பண்ணைக் கரை--கரப்பானை நீக்கும் - மலத்தை இளகச் 

செய்பும் -- குடலுக்கு வலுவைக் தரும் -- நல் உண 

வாம். 

பட். டயாணிகள்--பொதக்குணம்--உடலுக்கு பலம் தரும்- 

ஆனால் வாய்வை அதிகரிக்கும் - பொதுவாக ஜீரண 

காலம் 18 மணி. இவைகளில் புரதம் (11௦1) அதிக 
மாய் அடங்கி யிருக்கறது. இவைகளில் (௪) (பி) உயிர் 

சத்துகள் உண்டு, இரும்பும் உண்டு. 

படிகாரம் -இதைக் தூளாக்கி வெக்கீரில் கலந்து கொப் 

பளித்கால் வாப்ப்புண்ணை அகற்றும். 

பப்பாய்--இதன் பழத்தால் மலக்கட்டு நீங்கும், மூலம், 
வயிற்று வலி .இவைகள் குணமாம்; ௮திசமாய்ச் சாப் 

பிட்டால் 2த2பதி உண்டாகும்; ஆகவே மிதமாய்ப்
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புசக்கவேண்டும். சூடு பதார்த்தம், இதில் உயிர் 

சத்துகள் (ஏ) (பி) (௪) இருக்கின் றன. 
பயற்றரங்காமா -- குளிர்ச்சி பதார்த்கம் - வெப்பத்தை 

நீக்கும், உடலை போஷிக்கும், ஆனால் மருதை ap i) 

கும் -- அவ்வளவு கல்ல உன வலல. 

பமாற்றம் பாருப்பு--கல்ல பதார்த்தம் அல்ல), Pun Seon 

யைக் கெடுக்கும் - அஜீரணம், அதிசாரம், கபரோகம் 

வாதப் பிடிப்பு உண்டாக்கும். 

பருப்புகள் -- இவைகளின் பொது குணம் உடலைப் 

போஷிப்பதாம் - இவைகளில் பெரும்பாலும் (ஏ) (2) 

(இ) உயிர சத்துகள் இருக்கின்றன. ஆங ல வைத் 

இயாகள் இதில் புரோடின் ௮திகமாக இருப்பதாகக 

கூறுஇன்றனர். 1 அவுன்சு பருப்பிற்கு 100 காலெரி 

கணக்காம். மூளைவக்த பருப்புகளில் (௪) உயிர்சத்து 

௮திகமுண்டு. 

பருப்புக் கீரை - பித்தசாத்தியாம் - மூத்திர வியாதியை 
குணப்படுத்தும். மேகம், சீதபேதி குணமாகும்-கரப் 
பானையும், இருமியையும் உண்டுபண்ணும். ஆக்வே 

இரந்த வியாதி குடபட்டவார்கள் இதை புசித்தல் 

கல்மலல. 

பலாக்காய் --மர்தப்படுத்தும் - வாசத்தை அதிகரிக்கும் - 

சுவாச கோய்களுக்கு உதவாது - எளிதில் ஜீரணா 
மாகாது. 

பலாக்கொட்டை, -- அசுத்த பதார்த்தம் - அள்ளு மா, 
தம், மலசிக்கல், வயிற்றுவலி உண்டாக்கும். வாய்வு 

பதார்த்தம், ஜீரணமாவது கடினம். கரப்பானை உண 

டாக்கும், 

பலாப் பமம்--வாத, பித்த, கப வியாதிகளை உண்டுபண் 

ணும் - கரப்பானை விளக்கும் - கல்ல உணவல்ல - 

சாப்பிட வேண்டுமென்று விருப்பமிருக்தால் தேனு 

டன் அல்லது கெய்யுடன் கொழும் பு௫ிக்கலாம். 

இதல் உயிர்சத்து (ஏ) இருக்கது,
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பாறங்கிக்காமா -- இதுவே சிவாம்பு அல்லது சர்க்கரை 
பூசனிக்காய். பித்தத்தை தணிக்கும், கபத்தை 

உண்டுபண்ணும் - வாய்வை உண்டாக்கும்-அவ்வளவு 

கல்ல பதார்த்தம் அல்ல. 

மாரண்கிய் பட்டை--வாதக கோய், நீரிழிவு, மூலமுளை 

இவைகளுக்கு கல்லது பரங்கிச் ௪ககை மேசு வியா 
இக்கு கல்லது. 

பறட்டைக் கீரை-- வாத தோயையும், கரப்பானையும் 
குணப்படுத்தும். 

LOT BI கற்கணடு--நீர் சுருக்குக்கு கல்லது - உஷ்ணக் 
தைக் குறைக்கும் - வெக்கீரில் கலந்து சாப்பிடவும். 

பானா கிழஙாகு--மேக ரோகத்திற்கு கல்லது - ஆனால் 
கரப்பான், கமைச்சல் இவைகளை உண்டாக்கும் 

வாய்வு பதார்த்தம் - ஜீரணமாவது கடினம். 

பணை நூங்கு--இதன் நீர் வியர்க்குருவை நீக்கும் - கொஞ் 

சம் தோலுடன் புத்தால் சீக3பேதியை: நீக்கும் - 
இளம் பனை அுங்கைத்தான் புசித்தல் கலம். 

பனம் பழம்--சல்ல உணவவல்ல - கரப்பான், மலபக்தம், 
சிரங்கு முதலிய வியாதிகளை உண்டாக்கும் - பித்த 
வாய்வு பதார்த்தம். 

பானி நீர்--குளிர்ச்சி பொருள்-காலையில் உட்கொண்டால் 
சொறி, சிரங்கு, குஷ்டம், உட்சூடு இவைகள் தணிய 
மென்பர் - கண் கோயை குணப்படுத்தும், நீரிழிவுக்கு 

நல்லதென்பர். 

பன்றிப்ப புடலங்காய் அசத்த பதார்த்தம், கரப்பானை 
உண்டாககும் 

பாக்கு-- அஜீரண பேதி, பல்கோய், ஈறுவலி இலைகாக 

குணப்படுத்தும் - அதிகமாய்த் தின்றால் பித்தத்தை 
அ இகரிக்கும் - வெற்றிலையுடன் சேர்த்து சாப்பிடல் 
நலம் - இள$£ரிலாவ௯, பணி நகீரிலாவது பாக்கை ஊற 
வைதது, பிறகு உலர்த்தி, துண்டுகளாக்கி உபயோ 

இக்கல் நல்லது, 
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பாகற்காய் -அபத்திய பதார்த்தம் - ஆனால் (6) உயிர் 

சத்து இருக்கிறத. மிதராக உபயோ க்கலாம் - 
மிதி ராகற்காம்ா - கரப்பானை உண்டுபண்ணும் 
— BUG FONE. 

பாதூமைக் கொட்டை--நல்ல உணவுப் பொருள் - இரும 
லக்கு கல்லது - இருதயத்திற்கு பலம் தரும் - இதன் 

பிசின் சுக்கலெக்தை இறுகச்செய்யும் - இகன்கொட் 
டையை தோலை நீக, உப்பைக் கரைத்து 2மமலேபூசி 
அனலில் காய்ச்சி உண்டால், இருமல் உடனே கணி 
யும் -- இதன் ஓட்டைக் கருக்கி தூளாகக, உப்புடன் 

கலந்து பற்பொடியாக உபயோ௫க்கலாம். பாது 
மைக் கொட்டையில் கால்சியம் (வேர்மாபம் இருக் 

கிறது 

பாரர்லி ௮ரிகி--இதில் (ஏ) (பி) உயிர்சத்துகள் இருக்கின் 
றன. நீரைப் பெருக்கும், சூட்டைத் தணிக்கும், 

ஜீரணத்தை உண்டு பண்ணும், தாகசாச்தி செய்யும், 
உடலைத் தேற்றும், ஜ்வரத்தில் இதன் கஞ்சியைக் 

கொடுக்கலாம் -- மூக்யெமாக பித்த ஜவரத்திற்கு 
நல்லது. 

பால் பொது .குணம் - நல்ல உணவாரம் இதில் புரதம் 
(மால) அதிகமாக அடங்கி யிருக்கிறது. எல்லா 

வித பாலிலும் பு?ராடின்சள், கொழுப்பு, கார்பேர 
ஹைட்பேட்ஸ் உண்டு, கால்சியம் இருக்கிறது, 

அயோடின் இருக்கிறது. 

பால் ஏ௫--ஈல்ல பலம் தரும் உணவுப் இபபொருள், தாது 
விர்த்தியாம் - குன்ம சோயாளிகள் தவிர மற்றவர்கள் 
தாராளமாய்ப் புசிக்கலாம். இதில் (௪) (ப) (௪: டி) 

உயிர்சத்துகள் இருக்கின்றன. அன் றியும் கொழுப்பு 

(185) கால்சியம் (வீரமா) பாஸ்பரஸ் (Phosphorus) 
இருக்கிறத. பசும்பால் ஜீரணமாகும் காலம் 2 மணி 
கேரம். பாற்கட்டி (01௦௦56)--இதில் உயிர்சத்துகள் 
(ஏ) (0) இருக்கின்றன. நல்ல உணவரம், ஆனால் 

ஜீ ரணமாவதற்குக் காலம் பிடிக்கும்.
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பாலைப் பழம் -பசி அதிகரிக்கும் -- கருங் கரப்பான் 
நீங்கும், 

பாற்சொரிக் கரை--மல பேதி, சத பேதி, ரத்த பேது, 
இவைகளுக்கு கல்லது - பித்த கேரய், மூலம் இவை 
களை குணப்படுத்தும். 

9ியார்ஸ் (0௦279) பாழம் - இதில் (ஏ) (பி) (௪) உயிர்.சத்துகள் 

உண்டு--ஈல் உணவாம், 

ரெண்டை --மூல வியாதிக்கு மிகவும் நல்லது - கெய்யில் 

வறுத்துப் புசித்தால் மூலமுக நீங்கும், மூலத் தினவு 
நீங்கும்; குன்மம், ரத்தபேதி இவைகளை குணப்படுதீ 

தும் - பியைத் தூண்டும். 

யிட்ருட். - (021௦௦1) -கல்ல உணவுப்பொருள்: இதிலிருக்து 

சர்க்கரை எடுக்கப்படுகிறது - ஜீரண காலம் 2ம 

பீர்க்கங்காமா -- அபத்திய பதார்த்தம் - சிதத்தையும் 

பிக்கக்தையும் அதிகப்படுத்தும், அவ்வளவு கல்ல 

தல்ல, உயிர்சத்துகள் (ஏ) (பீ) (௪) இருக்கின்றன. 

பின்ஸ்கொட்டை (0௨09--ஈல் உணவாம். இதில் கால்ளி 

witb (Calcium) இருக்கறது. ஆனால் கொஞ்சம் வாயவு 
பதார்த்தம், மிதமாய் உபயோடுக்கவும். இதில் (9) 

உயிர்சதிது அதிகமுண்டு. 

புகையிலை--மிகவும் அசுத்தமான பதார்த்தம் - பித்தம் 

வாகதி இவைகளை யுண்டாக்கும் - விந்துவை அழிக் 
கும் - நல்ல மருந்தின் குணத்தை தூறிக்கும்- -உபயோ 

இக்கலாகாத. இதை எண்ணாம்புடன் சேர்தது 
வாயில் மெல்லுவதால், வாயில் கான்சர் (ஹா) 
என்னும் கடினமான வியாதி உண்டாகிறதென்பச். 

புடலங்காமா- மத்திம பதார்த்தம் - காமம் பெருக்கி - 
கபத்தை அதிகரிக்கும் - பன்றிப் cyt oowrs rs - 

ஆகவே ஆகாது - கரப்பான், இரந்து, தளம் 
இவைகளை உண்டாக்கும் - மிகுந்த அபத்தியமான 

பதார்த்தம்,
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புதிை-கல்ல பதார்த்தம்- போஜனம் செல்லும், பசியை 

அதிகரிக்கும் - உஷ்ணகாரி - வாய்வை அடக்கும் - 

நீரைப் பெருக்கும் - இதில் இரும்பு உளது. துவையல் 

செய்து சாப்பிடலாம். சிறிது பெருங்காயதீதுடன் 

தொக்காகவும் செய்து சாப்பிடலாம். 

புஸிச்௪க் கீரை -- காய௫ித்தியாம் - தாதுவிர்த்தியாம் - 

இருமலுக்கு கல்லது - வாத3கோய், கரப்பான் இவை 

களை குணப்படுத்தும். 

புளிப்பரக் கறை--பித்ததிதை அதிகரிக்கும், கரப்பானைப் 

போக்கும். 

புளி--அபதீதிய பதார்த்தம் - ரத்தத்தை குறைக்கும் 

- *கரட்டில் புலி கொல்லும், வீட்டில் புளி கொல்லும்'' 
என்பதைக் காண்க. புளியம் பழத்தை மிதமாய் 

உபயோடுத்தல் கல்லது. ஜ்வரத்திலிருப்பவர்கள் 

இதை முற்றிலும் தவிர்த்தல் உலம். “போன ஜ்வர 

ததை புளியிட் டமைக்கேல்'' என்பதைக் கரண்க. 

இதில் (7) (௪) உயிர் சத்துக்கள் உண்டு. 

புஸியாரை--ஈல் உணவாம், பித்தத்திற்கு கல்லது ~ uF 

யுண்டாக்கு - ரத்தமூலத்தை யகற்றும் - குளிர்ச்ி 

பொருள் - குன்ம கேோயைக் குறைக்கும், கொஞ்சம் 

பருப்புடன் சோத்து சமைத்த சாப்பிடல் தலம். 

பூசிணி விதை -- பிரமேகத்தை நீக்கும் - தேகத்திற்கு 

குளிர்ச்சியைத் கரும் - பலமண்டாக்கும் - கொஞ்சம் 

சாக்கசரையுடன் சேர்த்துப் புசித்தல் கல்லது. 1 பலம் 
பூசினிவிதையில் 10 காலெரி சக்தியுண்டு, 

பூவரசன் இலை -- இதன் பழுக்த இலைகளைக் கருக்கு, 

வேப்ப எண்ணெயுடன் கலந்து பூசினால் கரப்பான் 

நீங்கும் - குஷ்டம், பெரு வியாதி, வயிறு வீக்கம் குண 

மாகு மென்பர், 

பெருங்காயம்--வரய்வைக் குறைக்கும் - தந்தகோய்க்கு 
நலலது--ஆனால் கொஞ்சம் பித்தம் தரும் பொருள். 
மிதமாய் உபயோடுக்கவும்- அலவிரணத்திற்கு கல்லது.
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பத்தியத்திற்கு உதவாத -- வூத கோயாளிகளுக்கு 
மாத்திரம் உதவும்--நீரைப் பெருக்கும்--இதை எண் 

ணெயில் காய்ச்சி காதில் சில துளிகளைவிட காது 
கோய் குணமாகும். உட்கொள்ள கோழையை 35D 
௮ம் - மலத்தை இளகச்செய்யும் - ஸ்திரீகளுக்கு ௬து 
உண்டாக்கும். 

பேரிக்காம்--இதஇில் (பி) (ச) உயிர் சத்துகள் உண்டு. 

பேரீச்சம் பாழம்--ஈல்ல பொருள் பித்தரோகத்தை மக் 
கும் - நீரிழிவைக் குறைக்கும் - மல பந்தத்தை நீக்கும் 

இருதயத்திற்கு பலம் தரும்--குளிர்ச்ச பதார்தீதம் 

--யபூனுனி வைத்தியர்கள் இதை மிகவும் போற்று 

நஇன்றனர். 

பொடுதலை--€தபேதி, இருமல், வாதகோய், குலைசோய் 

இவைகளுக்கு கல்லது. 

பொன்னுங்காணிக் கீரை--கல்ல உணவாம் -- கண்ணு 
க்சூ மிகவும் கல்லது. தேகச் சூடு, மூல வியாதி இவை 

களக் குறைக்கும் -- குளிர்ச்சி பதார்த்தம் -- உடல் 

தேற்றி. கெய்யுடன் கலக்து, சாப்பாட்டின் முதலில், 

இதைப் YRS கலம். 

மளுசள்--கறிமஞ்சன்--உஷ்ணகாரி - தலைவலி, ஜீக்கம், 
வண்டுக்கடி. இவைகளுக்கு, மேலே மஞ்சள் அரைத் 

துப் பூசினால் குணமாகும். சாதத்துடன் சேர்தது 

அரைத்து, கட்டிகளுக்குப் போட்டால் கட்டிகள் 

உடையும் -- மஞ்சளை வேப்பிலையுடன் அரைத்து 

அம்மை கொப்புளங்களின் மீது மிருதுவாய் தடவி 

னால் ௮வைகள் சகரம் ஆறிவிடும். மஞ்சள் கீரில் 
தோய்த்த வெண்டிலையால் கண்ணோய்க்காராகள் 

கண்கக£ அடிக்கடி துடைத்துக்கொண்டிருக்தால், 

கண் கோய் சாத்தப்படும். 

1ம் டி ப்ப பால் - அல்லது மட்டுப் பால, (பட்டு-வாசனை) 

இதன் புகை தலைவலியை அகற்றும். 

11
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மணத்தக்காளிக் காய் -- சிலேஷ்ம கோயையும், வார்த 

கோயையும் குணப்படுத்தும்--மலத்தை இளகச்செய் 

-யூம்--உடம்பிற்கு கல்லது -- குளிர்ச்சி பதார்ததம்-- 

சகோயாஸிகளும், வயோதிகாகளும் இதன் வற்றலை 

தாராளமாய்ப் புசக்கலாம். 

1ஈணத்தக்காளிக் கீரை -- இதைப் பசசடியாகச் செய்து 

புத்தரால் வாப்ப் புண் நீங்கும். 

மரியாங் கொழுந்தா -- சீதபேதிக்கு கல்லது--வாக்தியை 
அடக்கும்--துவையலாகச் சாப்பிடலாம். 

மலைத் தேன்--கோயாளிக்கு கல்லது-பலம்கரும் பொருள் 
--தேகச் சூடு நீங்கும்-- இருமலுக்கு ல்லது-புதிதாய் 

இருக்கவேண்டும்--காட்பட்டது ஆகாது. 

மனண்குஸ்தான் பாழம்--அதிசாரம், சீதபேதி இவைகளுக்கு 

நல்லஅ--குளிர்ச்சி பதார்த்தம், பலம்தரும் --- உல்ல 

உணவாம் -- நீர் வியாதிக்காராகள் தாராளமாய்ச் 

சாப்பிடலாம். 

1மாம்காமா1--நல்லகல்ல-சகஇல நரசம் உண்டாம் - சிரங்கு 

கரப்பான் இவைகளை உண்டாக்கும், 

மாண்கொட்டை, ; பருப்ப -- போஷணகாரி - மூலசூடு, 

ரத்தமூலம் இவைகளைத் தடுக்கும் -- சிதபேதியை 

கிறுக்தம்-பெரும்பாடுகுறையும்-குலிர்ச்சிபதார் த தம். 

1ாமாம்பழம்-- இதில் உயிர் சத்துகள் (ஏ)(௪) இருக்கன் றன 
- மலமிளஇ - மூத்திரத்தை அதிகரிக்கும் - அவ்வளவு 

நல்ல பதார்த்தம் ௮ல்ல- சாப்பிடவேண்டி. யிருந்தால் 

உடனே பால் சாப்பிடல் நலம், புளிப்பில்லாத மல் 
கோவா, பாதாமி ஜாதி பழங்களை மிதமாகப் புசிக்க 

லாம் - ரதகவிர்த்தியாம் - கமைச்சல், மார்பெரிச்சல, 
கண் கோய், கரப்பான் இவைகளை உண்டுபண்ணும 

—UF BOIS குறைக்கும், 

மாசிக்காய் - குழந்தைகளுக்கு உல்லது - பல மேகவியாதி 
களை கீக்கும்--உடலுக்கு வன்மை தரும்,
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மாதூளம் பழம்--சல்ல பதார்த்தம் - பித்தத்தை தணிக் 

கும்--கெஞ்சு எரிவு, காதடைப்பு இவைகளை குணப் 

படுத்.அம்--தேகத்திற்கு குளிர்ச்சியைத் தரும் - ரதத 
மூலத்திற்கு கல்லது. போஷணகாரி--பழச் சாற்றை 
ஆஜஉயதக்திற்குக் கொடுக்கலாம் இதில் (7) (௪) உயிர் 

சத்துகள் உண்டு 

1மாதூள வித்தா --சுக்லெக்கை இறுகச் செய்யும் - பிரமே 

கத்திற்கு கல்லது, 

மரவலிக் கிழுங்கு--உட்சூட்டை நீச்கும்- பசியைக் தூண் 

டும் -குளிர்சசி பதார்த்தம் 

மான் கொம்பு--இதை கல்லில் தேய்த்து பூளிலை, கை 

கால் எரிச்சல், ௮ஸ்திமேகம், மார்பு சோய் இவைகளை 

குணப்படுத்தும். 

1ரிதியாகற்காய்--நல்லதல்ல--பித்தவாதத்தை யுண்டாக 

கும்--கரப்பானை அதிகப்படுத்.தும். 

மிளகாய்ப் பாழம்--இதுதான் சாதாரணமாக உலர்ந்த 
மிளகாய் எனப்படுறத--௮திக சூடு பதார்ததம்-- 

ரக்தமூலத்தை உண்டுபண்ணும்-- ஆசனக் கடுப்பை 
உண்டாக்கும்-மிதமாய்ச் சேர்த்து கொண்டால் வயிற் 

அ௮ப்பசம் நீங்கும்--ஜீரண சக்தியை விர்த்திசெய்யும், 

மிளகு--உஷ்ணகாரி--வாய்வை அடக்கும்-குளிர் ஜ்வரம், 

குன்மம், இருமல் பிரமேகம், அஜீரணம், வாத 

சோகம், கபம் இவைகளை குணப்படுத்தும்--இரண்டு, 

மூன்று மிளகுகளை எண்ணெயில் காய்ச்சி, சில அளி 

கள் காதில்விட, காதுவலி குறையும்--பச்சை மிளஇல் 

உயிர் சத்துகள் (ஓ) (பி) (௪), இருக் றன. 
வால் மிணசூ--உஷ்ணகாரி- மூலத்தை அதிகப்படுத்தும் 

கோழையை அகற்றும் - பசியைத் தாண்டும். 

முடக்கத்தான் கீரை--டல் பிடிப்பு, கரப்பான், மலக் 

கட்டு, இருமல் இவைகளுக்கு கல்லது--ப௫யைதக்தாண் 

டம்--நீரைப் பெருக்கும் -- இதன் இலையைப் பிழிக்
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தால், சீழ் வடியும் காதை குணப்படுத்தும் -மலமிள ௫ 

குழம்பிட்டு சாப்பிடலாம். 

முந்திரிப் பருப்பபு--பிச்தவாய்பு பதார்த்கம்--தரதுவிர்தீ 

தியாம்-- அக்னி மக்தம உண்டுபண்ணும் -- மூத்திரத் 

தைப் பெருக்கும் -உஷ்ணகாரி- மிகமாய்ப் புசித்தல் 

நலம், இதில் உயிர்சத்து (௪) இருக்கிறது. ' 

முருண்கை இலை--இளசாக, உபயோகுித்தால்--உட் சூடு, 

கண் கோய், பித்தமூர்ச்சை இவைகளைக் குணபபடுத் 

தும்--தாதுவிர்த்தியாம். இதில் உயிர்சத்து (ஏ) இருக் 

நஇறது. 

முருங்கைக் காய்--பத்திய பதார்த்தம் -- தாதுமிகும் -- 
கபம் நீங்கும் -உஷ்ணகாரி. இதில் உயிர்சத்து (ஏ) 

இருக்கிறத. 
முருண்கைப்டிஞ்”ு-- அஸ்தி ஜ்வரம், வெப்பம் இவைகளை 

நீக்கும் -தாதுவிர்த்தியாம். 

முருண்கைப் சிண -- அதி மூத்தாக்தைக் குறைக்கும் 
சுக்கிலத்தை இறுகச் செய்யும். 

முருங்கைப் ரூ -- பித்தம் கீல்கும் - கண்ணுக்கு கல்லது 
சுக்கிலவிர்த்தியால--பலம் தரும் பொருள் -- நீரைப் 
பெருக்கும், 

முலாம் பாமம்-- அவ்வளவு கல்ல உணவுப் பொருள் அல்ல 
பல்லுக்கு கல்லதல்ல, கபாஇக்க முண்டாக்கும்-- 
கீரைப் பெருக்கும் குளிர்ச்சி பதார்த்தம் -- சுக்கில 
mE oor முூண்டுபண்ணும் -- இதில் (௪) உயிர் சத்து 

உணடு. 

முண்ணண்கி இலை--நல்லகல்ல--வாத பித்தம் இவைகளை 
அதிகரிக்கும்; மார்பெரிச்சலை உண்டுபண்ணும். 

முள்ளங்கிக் கிழற்கு-- கரப்பான், வயிற்றுவலி, இருமல், 

கபம், ௬வாச கோய், மூலவியாதி இவைகளுக்கு 

நல்லது -- பலம் தரும் பொருள் -- பசியை விர்த்தி 

யாக்கும், உஷ்ணகாரி, நீரைப் பெருக்கும், வாதத்தை
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யடக்கும் -- தலைவலி, பல்கோய் இவைகளை : குணப் 
படுத்தும்--ரீர்ப் பையிலுள்ள சிறு கற்களை - வெளிப் 

படுதீதும். சீமை முன்னங்கி ஜீரணகாலம் 2-மணி. 
முள்ளங்இக் இழங்கை பச்சையாகப் புஏக்கலாம்-- 
பசியை உண்டு பண்ணும்: உணவை செரிக்கச் செய் 

யும். இதில் (ஏ) (9) (௪) உயிர்சத்துகள் இருக் 
இன்றன. 

மஞ்சள் முள்ளாங்கி. இல்ல உணவு (ஏ) DUD FB HIT 

யது. கள் ஈரலுக்கு கல்லது. காமாலையை குணப் 

படுத்தும். 

சிகய்ர முண்ணண்கி--(வோ௦) கல்ல உணவுப் பொருள் - 
கொஞ்சம் கீரைப் பெருக்கும்--8 மணிநு தல் 4 மணி 

வரையில் ஜீ ரண காலம். 

முன்ணைக் கீரை--ப௫யைத் தூண்டும் - வாய்வை அகற் 

அம் - பலம்தரும். ஆனால் கரப்பான் கோயாளிகள் 
புசிக்கலாகாது. வாதரோடுகள் உபயோட௫க்கலாம் - 

கபத்தை உண்டாக்கும். 

முளோக் சிரை--ஈல்ல பதார்த்தம் - சோயாளிகளும், முதிய 

வாரகளுங்கூட சாப்பிடலாம். -காசத்திற்கு கல்லது 
UR cou al Tf gs திசெய்யும். 

மொச்சைக் காய்--௮௬த்த பதார்த்தம் -- திரிதோஷ 

களையும் அதிகப்படுத்தும். 

மொச்சைக்கொட்டை--திரிதோஷங்களையும் விளைக்கும் 

அலூாய்வு பதார்ததம்-மல்லதல்ல. 

ரோஜாப் பூ--குளிர்ச்சி பதார்த்தம்--இதன் இதழ்களை 

ஆய்க்து, காப்பித் தளுக்கு பதிலாக, காப்பியைப் 

போல் சாப்பிடலாம்; மலத்தை இளகச் செய்யும், 

வ்ண்கரவள்ளைக் சிரை -வாத கோய்க்கு கல்லது - சிக்கிய 

மலத்கை இளகச் செய்யும், குடல் சுகதமாம். 

வசம்பு--சூலைகோய், சொறி, சிரங்கு, முறைக் காய்ச்சல்- 
இவைககக் குணப்படுத்தும் - வசம்பின் கஷாயம் 

12
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அஹீர்ணம் வயிற்றுப் பொருமல் இவைகளைக் குணப் 

படுத்தும். 

arenes கீரை--குளிர்ச்சி பதார்த்தம்--கல் உணவாம்-- 

மூத்திரக் கடுப்பை குணப்படுத்தும் 2மக வியாதிக்கு 

நல்லது - ஜீர்ண காலம் 33 மணி - மலத்தை இளகச 

செய்யும் - (௪) (பி) (௪) உயிர்சத்தடங்கியது. 

வரகு--ஈல்லதல்ல - சொறி சிரங்கு, பிக்தகோய் இவை 

௧௯ உண்டுபண்ணும். 

வல்லாரை--மலச் க்கல், வயிற்றுக்கடுப்பு, மேகம், சண்ட 

மாலை இவைகளை குணப்படுத்தும் - இலையை அரைத் 

துக் கட்டினால் யானைக்கால், வாத வீக்கம் இவைகள் 

குணமாம். 

வள்ளிக் கிழங்கு--மக்தம், கரப்பான், கபம், மூலமுளை 

இவைகளை உண்டாக்கும் - ப௫ியைக் கெடுக்கும்-நலல 

உணவவல்ல--வாய்வை அதிகப்படுதீதும், வெள்ளை வள 

ளிக் கிழங்கில் (ஏ) (பி) உயிர்சத்துகள் உண்டு. 

சும்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு--மத்த பதார்த்தம்) மருந்தை 

முூறிக்கும்--மூலமுளை யை உண்டுபண்ணும். 

வாதுமை--கல்ல உணவுப் பொருள் -- உடலை போஷிக் 

கும்--காமம் பெருக்கி - மதுமேகத்தைக குணப்படுத் 

தும், வாதுமைப் பருப்பை தோல் நீக்கு, உப்புகீர் 

தெளித்த கொஞ்சம் அ௮னலிற்காட்டி, யிறகுமென்று 

தின்றால், உடனே இருமலை அடக்கும்- தொண்டை 

கம்மலை நீக்கும் - இதன் ஓட்டைக் கருக்கி, உப்புடன் 

சேத்து பல் தூளாக உபயோகுக்கலாம்--வர துமை 

பருப்பு இதயத்திற்கும், மூளைக்கும், ஆண் குறிக்கும் 

நல்லதென்று யூனானி வைத்தியர் கூறுகிறார்கள். 

இதில் உயிர் சத்து (பி) இருக்கிறது. 

வாதூமை நெய்--சூட்டை கீக்கும்--சுக்லை விரதீதியாம்- 

கலல பலம் தரும். 

வால் மிளகு-- கோழை அகற்றி-வாய்வைக் கண்டிக்கும்- 

இரிதோஷங்களையும் அகற்றும்- பசியை அதிகரிக்கும்.
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வாழைக்காய் -பித்தச்திற்கு கல்லது-இருமலைக் குறைக் 
கும், ரத்த சுத்தியாம், ஆனுல் கொஞ்சம் வாய்வை 

அதிகரிக்கும். 

வாமைத்தண்டு--பித்த சாக்தி, நீரைப் பெருக்கும், நீர் 

பையில் உள்ள இறு கற்களை கரைத்து வெளிப் 
படுத்தும். 

வாமைமப் பழம் -- மொத்தத்தில் வாத கோயாளிகளுக்கு 
ஆகாது--போஜனத்துடன் புஏத்தால் குற்றமில்லை. 

இவைகளின் பொது குணம் மலத்தை தாராளமாக 
இழியச்' செய்வதாம். பொதுவாக இவைகளில் உயிர் 

சதிதுகள் (ஏ) (பி) (௪) (இ) இருக்கின்றன. (ஏ) உயிர் 
சத்து அதிகமுண்டு. மலை வாழைப்பபாழம்--கல்ல.து. 
இதிலும் சிறு மலைப்பழம் மிகவும் கல்லது. போயாண் 

ஊாழைப்பழம் கல்லது--குளிர்ச்சியைத் தரும். உட் 
சூட்டை நீக்கும் -சிற்றுமணக் கெண்ணையில் தோய்த 

துக் கொடுத்தால் விரோசனமாகும். மொந்தன் 

வாழை அல்லது பொந்தன் வாழை கல்லதல்ல. 
பச்சை வாழைப்பழம் கல்லதல்ல -- தளத்தை 

உண்டு பண்ணும். நீரிழிவு 'கேர்யாளிகட்கு வாழைப் 
பழமே ஆகாது, நீரைப், பெருக்கும் -- 1 வாழைப் 
பழத்தை பச்சையாக உண்டால் அது சுமார் 05 
காலெரி சக்தி கொடுக்கும், 

வாழைப் பிஞ்சு-- ரத்தமூலம், அதி மூத்திரம், வயிற்று 

இரணம் இவைகளுக்கு நல்லது---பேதியை நிறுத்தும். 

வாழைப் பூ--ரதீத மூலம், பிரமேகம், இருமல், கை கால் 
எரிச்சல், இவைகளை மீக்கும்--சுக்கலத்தை விர்த்தி 
செய்யும், வரமைப் பூவின் கடுவிலுள்ள வெண்கிற 

மமைந்த பாகம் சிதபேதியை 6) LO & guid. 

வில்வ வேர்--விஷக் சு டி.யயை குணப்படுத்துமென்பர். 
இளம் வில்வ இலை மச வியாதியை குணப்படுத்தும்- 

Qa le பில்வம்.
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விளாம் பழம்--சுவாசம், விக்கல், இருமல், கபம், ப9ிக்தம் 

இவைகளை நீக்கும்--ஈல்லுணவாம். குளிர்ச்சி பதார் 

த்தம் - காலையில் இதை பழுப்புச் சர்க்கரையுடன் 

கலந்து புசத்சல் நலமென்பர், இதில் சஞ்சீவி இருக் 

இற தென்பர், இதில் பல உயிர் சத்துகள் இருக்கன் 

per. Marni பிசின்--சல்ல பலம் தரும் பொருள். 

அதி மூத்திரம் குணமாம்--அதிசாரததிற்கு கல்லது. 

விணாமிச்ச௪ வேர்--கண் எரிவு, மேக நீர், தலைவலி இவை 

களுக்கு கல்லது. 

வெட்டிவேர் -- பித்தசாந்தி, தாகத்தை அடக்கும் -- 

கரமாலை தலைவலி இவைகளுக்கு கல்லது. 

வெண்ணெய் -- பொதுவாக கேகபுஷ்டி யுண்டாக்கும் 

பொருளாம், கொழுப்புப் பொருள் (Fats) அதிகமா 

யுடையது. இதில் (௪) (டி) (இ) உயிர் சத்துகள் இரு£ 
இன்றன ; அயோடின் இருக்கிறது. 

வெண்காயம் அல்லது வெண்காயாம் -- தேகச் சூடு, 
மூலம், சிரங்கு, உஷ்ணபேதி இவைகளை நீக்கும். 

அதிகமாகப் புசக்தால் வயிறு உப்பசத்தை உண்டு 

பண்ணும்--பிக்கசாரந்தி, கீரைப் பெருக்கும், காமம் 

பெருக்கி - ஜீரண் காலம் 2$ மணி. கெய்யில் வதக்க 

போஜனத்திற்கு முதலில் உண்டால் உடல் சூடு தணி 

யும், சீதபேதி நிற்கும். இதில் உயிர் சத்துகள் (ஏ) 

(9) (௪) இருக்கின்றன. இல் வாய்வுக்கும், கல் ஈரல் 

கோய்க்கும் ஈல்லது. 1 அவுன்சு வெங்காயத்தில் 30 

காலெரி சக்தியுண்டு. 

வெண்டைக்கான் -- குளிர்ச்சி பதார்த்தம், சிலேஷ்மதீ 
தையும், வாதத்தையும் அ திகப்படுத் தம்; கபமுண்டா 

க்கும்-- அவ்வளவு கலலதல்ல, 

வெந்தயம்--அஸ்இஜ்வரம், பிரமேகம், க்ஷயம், தபதி, 
காசம், தேசச்சூடு இவைகளைக் குணப்படுத்தும் -- 

பலம் தரும்--வாய்வைக் குறைக்கும் - சுக்கிலத்தை 

விர்த்திசெய்யும் - ஸ்திரீகளுக்கு பாலைப் பெருக்கும்
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மலத்தைப் போக்கும், காளையில் கொஞ்சம் வெந்த 

யத்தை ஜலத்துடன் விழுங்கினால் -தேகபுஷ்டி யுண் 
டாம். 

வெந்தயக் கீரை--வயிற்றுப்பசம், இருமல் முதலியவை 

களுக்கு BONG — கல் உணவாம்..- இருதயத்திற்கு 

பலம் தரும்--குளிர்ச்சி பதார்த்தம். 

வெந்நீர் -கன்ராய்க் காய்ச்சிய வெக்நீரை உண்டால் புளி 
யேப்பம் இரும் - குன்ம கேரய்க்கு மல்லது - மலக 

கட்டை நீக்கும் - போஜனகத்தின் கடைசியில் வெககீர் 

குடிப்பது கல்லது--தாகக்திற்காக காய்ச்சி றின 
வெக்நீரை குடிப்பது நன்று - சாப்பாட்டிற்கு முன் 

பாக அருந்தல் ஈல்லதல்ல - சாப்பிட்டபின் 3 மணி 

கேரம் கழித்து வெக்கிரை தாராளமா யுண்டால் மலச் 

சிக்கல் நீங்கும். 

வெல்லம் -- பொது குணம் -- 1 பலம் வெல்லத்தில் 140 

காலெரி சக்தியுண்டு. நீர். வியாதிக்காரர்களுக்கு 
ஆகாது. 

வெள்ளரிக்காம் -- கரப்பான், நீர்சுருக்கு, இவைகளை 
குணப்படுத்தும் - கபம், வாதம் இவைகளை அதிகரிக் 

கும்--பத்தியத்திற்கு உதவாது -- நீரைப் பெருக்கும், 
ஜீரணகாலம் 3 மணி சேரமாவ௫ பிடிக்கும் - விருப்ப 
மிருக்சால் வெள்ளரிப் பிஞ்சை, கொஞ்சம் உப்புடன் 
புசக்கலாம்--இதில் உயிர் சத்துகள் (ஏ) (௪) இருக் 
இன் றன. 

வெண்ணாட்.௫ நெய்_-- வாதரோடிகளுக்கு கல்லது, கண் 
ணுக்கு கல்லது--பத்திய உணவாம்,. 

வெள்ளாட்டுப் பானை-சுவாசம், காசம் முதலிய கோய் 
களுக்கு கல்லது--வாத வீக்கத்தைக் குறைக்கும் — 

பசும்பாலைவிட சீக்கிரம் ஜீரணமாகும். சொறி சிரங்கு 
இவைகளைக் குணப்படுத்தும். 

வெள்ளைக கீரை --வாத கோய்க்கு நல்லது-முலைப்பாலைப் 
பெருக்கும். 

13
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வெள்ளைப் பூண்டு--வாூத கோயைத் தடுக்கும், க்ஷயத் 

இற்கு நல்லது - கோழையை அகற்றும் - ப௫ியைத்ீ 

ரண்டும் - இருமல், மூலம் இவைகளுக்கு ' கல்லது. 

இதில் அயடின் இருகிறது. நுண்ணிய இருமிகளைக் 

கொல்லும். 

வெற்றிலை -- இருதயத்திற்கு ஈல்லத - உஷ்ணகாரி - 

ஸ்இிரீகளுக்குப் பாலைப் பெருக்கும், காமம் பெருக்கி- 

கார வெற்றிலை -- கபத்தை நீக்கும், குரல் கம்மல், 

வயிற்றுப்பசம் இவைகளை நீக்கும் - கபம், வாய்வு 

இவைகளைக் குறைக்கும் - ஜீரணமுண்டு பண்ணும்-- 

வெற்றிலையை எண்ணெயில் கனைத்து, விளக்கில் 

காட்டி. சூடுண்டாகச் செய்து, மார்பின்மீது போட் 

டால், கப இருமல் கூறையும், வெற்றிலைச் சாறுடன் 
சுண்ணாம்பு கலந்து தொண்டைக் குழியில் மேலே 

தடவ, கபம், இருமல் நீக்கும் - வெற்றிலையைப் புசிக 

கும்போது, காம்பு, நுணி, கரம்புகள் இவைகளைக் 

கூடுமான வரையில் அகற்றிப் புசிக்கவும். 

வேப்ப நெய் கரப்பான், சொறி, சிரங்கு இவைகளை 
நீக்கும்-- அலை (9ிதீகத்தை அதிகரிக்கும். 

வேப்பம் பூ-- வாந்தியைத் தடுக்கும் - மலக் கிருமிகளை 

நீக்கும். பக௫ியுண்டாக்கும் - உஷ்ணகாரி - வேப்பம் 
பூவை துவையலாகச் சாப்பிடலாம் - பழைய வேப்பம் 

பூவே நல்லது. வேப்பம்பூ ரசம் உடம்பிற்கு. கல்லது. 

வேப்பிலை -பெரு வியாதி, அம்மை கொப்புளம் இவை 

களுக்கு ஈல்லது--இதை அரைத்துக்கட்டினால், கட்டி 

கள் பழுக்கும்--வேப்பிலையையும், மஞ்சளையும் ௮ரை 

தீ.௪ப் பூசினால் கரப்பான் குணமாகும்-சொறி சிரங்கு 
நீங்கும் -- வேப்பங் காற்று இருமிகளைச் கொல்லு 

மென்பா, 

வேர்க் கடலை- தேகத்தை போஷிக்கும்; மதமேகக்காரர் 

கள் புசித்தல் கலம்--ஆனால் பித்த முண்டாக்கும், மித 
மாய்ப் புசித்தல் மல்லது, பழுப்புச் சாக்கரையுடன் 

சேர்த்துப் புசித்தல் கலம், 1] அவுன்ஸ் வேர்க்கடலை
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லாகாது. இதில (ஏ)(பி) உயிர்சத்துகள் இருக்கன் றன. 

வேலம் பட்டை-- இதைத் தூளாக்கி பல் துலக்க உப 

யோ க்கலாம் - பல்லுக்கு உறுதியைத் தரும். 

ஜம்புநாவல் பாரம் -- வாத உஷ்ணத்தையும், பித்த 

உஷ்ணத்தையும் குறைக்கும் -- நீரிழிவைக் குணப் 

படுத்தும். 

ஜாதீக்காம்--காமம் பெருக்கி - தலைவலி, இருமல், இரை 

ப்பு, இவைகளை குணப்படுத்தும், பிக்தக்தை அதிகப் 

படுத்தும் - அஇகமாய் உபயோலிக்கலாகாது. 

ஜாதிபத்ரி--தாதுவிர்க்தியாம்-- ஆனால் பித்தத்தை அதிக 

சிக்கும்--௮ திகமாய் உபயோிக்கலாகாது. 

இச்சிறூ நூலிற்கண்ட, சில மொழிகளின் விவரங்கள் 

(௭) உயிர்சத்தூ--இது உடம்பின் வளர்ச்சிக்கு இன்றி 
யமையாதது 

ப௫யைத் தாண்டும் சக்தி வாய்ந்தது, உணவை செசரிக் 

கச் செய்யும். 

கண், தொண்டை, சுவாசா சயம், குடல் முதலிய 

இடங்களில் கோய் அ௮ணுகாதபடி. தடுப்பது, 

மாலைக்கண்ணைக் தடுதது குணப்படுத்துவது. 

தொத்து வியாதிகள் அணுகாமல் தடுப்பது. 

(பி) உயிர்சத்து பசியைத் தூண்டும், உணவை செரிக் 

கச் செய்யும். 

நரம்புகளுக்கும், மூளைக்கும் பலம் தரும், இருதயம், 

குண்டிக்காய் முதலியவைகளுக்கு கல்ல. 

இத இல்லாவிட்டால் பெரிபெரி முதலிய alum Sa tor 

உண்டாக்கும். 

ஸ்திரீகளுக்கு பாலைப் பெருக்கும் சக்தி உடையது,
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(சி) உடர்சத்து -- எலும்புக்கும், பற்களுக்கும் பலம் 

தரும், பசியை அதிகரிக்கும். 

அண்ணிய இருமிகள் அ௮ணுகாதபடி தடுக்கும், ரத்த 

சத்தி தரும். 
சொறி சிரங்குகளைத் தடுக்கும், மலத்தை சரியாகப் 

போக்கும். 

Ig.) உ௱௫ர்சத்தூ--ஆையம் முதலிய வியாதிகள் வராதபடி. 

தடுக்கும், எலும்புகளைப் பலப்படுத்தும. 

சூரியகிரணம் உடலின் பேரில் கேராகப் படுவ தினால் - 

இது உடலில் உண்டாகிறது. பற்களுக்கு கல்லது. 

(இ) உயர்சத்தூ-- சக்காளம் உண்டுபண்ணும் சக்தி 

வாய்ந்தது. 

கால்கியாம்--இது ஒரு உலோகம், இது எஜும்புகளை 
வளரச்செய்யும், இருதயத்திற்கு கல்லது, கரம்புகளை 

பலப்படுத்தும், ஸ்திரீகளுககு பாலை அதிகரிக்க௪ 

செய்யும். 

அூயோடி.ன்--இது ஒரு உலோகப் பொருள். வியாதிகளை 

உண்டாக்கக கடஉடிய நுண்ணிய இருமிகளை (Bactieria) 
கொல்லக்கூடியது. 
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