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முகவுரை. 

இர்நூலின் கையெழுத் அப்பிரதியொன்று, சில வருஷங்களுக்கு முன் 

னமே அமரிக தேசத்திற் போயிருந்த கிறீன் வைத்தியரிடம் அனுப்பப்பட 

டத. அவர் அங்கே €வனோடிருந்த காலத்தில் அதைத் தாமே வாசித்த 

த்திருத்தி அப் பிரதியைத் தம்மிடம் வைத்துக்கொண்டு தமது திருத்தம்ச 

ஊ வேறே கடுதாசியில் எழுதி இங்கே வைத்திருந்த அதர்ரப்பிரதியின் பக் 

கங்கள் வரிகளையும் குறித்துக் காட்டிச் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனுப்பி 

வைத்தார், இவைகள் பன்னீராயிரம் மைல் தாண்டிச் சேமமாக இங்கே 

வந்.து சேர்ந்தவுடன் ஆதாரப் பிரதியிற் சேர்க்கப்பட்டன், 

இறீன் வைத்தியராற் பிரச்ரஞ்செய்யப்பட்ட வைத்திய நூல்களுக்கு 

இது ஈருர்தமாய்த் தோற்றுகன்ற, கடைசியில் தோற்றனாலும் மிச 

முக்கியமான வாக்டங்களுள் இதவுமொன்று, இதின் தோற்றத்தை மிஷ 

ன்£ழ்த் தமிழிற் கற்ற வைத்தியரும் நாட்டு வைத்தியர் பலரும் ஆவலேர் 

டு எதிர்பார்த்திருந்தார்கள், 

காலத்துக்குச் காலம் அனுப்பப்பட்ட இருத்தச் கடதாசிகள் இவ்வளவு 

தூரமான வழியிலே மோசம்பொகாமல் சாச்தச்சந்த சர்த்சராகய 

இயேசு இப் புத்தகம் தமிழ்சாட்டாருக்கு ஈனமையாய் முடியும்படி. அதை 

அசாவதிட்பாராக, 

த. வி. ௪, 
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PREFACE. 

id 

A copy of the manuscript of this Volume was a few years 

ago sent to America, where it was revised by the late Dr, 
Green, who devoted his life mainly to the object of popu- 

larizing medical science in Tamildom. His corrections and 

comments, sent from time to time as the work advanced, have 

been carefully considered, and the manuscript corrected accord- 

ingly. Thus the whole text has bis approval. 

This ‘Volume completes the series of medical works which 

Dr. Green undertook to prepare, Although last in publication 

it is not the least ir importance. The contents of this -voiume 

form one of the most important branches of medical science, 

Its appearance has keen for some years anxiously looked for 

by the vernacular medical graduates and native’ practitioners, but: 

various causes have delayed its publication until now, 

May the Lord Jesus, who has prospered the undertaking 
thus far, make this volume a blessing to the Tamil people, 

Jafna Cevlon 1858. 
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தாவர பதார்த்தசாரம். 

VEGETABLE MATERIA MEDICA. 

1 வகுப்பு துவிகதிலிதங்கள், Dicatyledons. 

ரனன்குலாசியங்கள். 

RANUNCULACEAE. 

அகனீதம். ACONITUM NAPELLUS. 

வாசம். Habitat. இர்தப்பூண்டு நடுயுறோபம் ஆயெத்திலும் வட இட் 
தவிலும் உண்டாகின்றது. 

வாகடபததிகள், ரக] றக. ௪ வது. காய்ந்தநிழங்கு. இதை 
மாரிகாலத்தலாவது இலை உதிர்காலத்தில் தளிர் அரும்பமுன்னாவது ண்டி 
யெடுக்கவேண்டும் (1). இதின் லட்சணங்கள்: நீளம் பெரும்பாலும் இர 
ண்டுமூன்று இஞ்சு, அடிக்கிழங்கன் மொத்தம் நடுவிரலுச்கு மிஞ்சுவதரித, 
வால்காலானது, நிறம் சராங்க பிலம்; உள் வெண்மை, ஒரு சிறுத்துண்டை. 
மெல்ல, நெடுநேரம் உறைப்பும் விறைப்பும் உண்டாகும், ௨ வது பச்சிலை 
சளும் அரும்புகளும். இவை பிறித்தனியிற் செய்கைபண்ணப்படும் பூண் 
டிலிருக்து பூக்கள் மூன்றிலொரு பங்கு மலர்ர்திருக்கும் பருவத்தில் சேர்க்க 
பபடும். இலை அழுத்தம், ஜவிரலிபோலப் பிரிக்திருக்கும். சப்ப உறைக் 
கும். பூக்கள் ஏராளமும் ஓழுங்கேமும் கரு நீலகிறமுமாய் அடர்ந்த குலை 
சளாகவிருக்கும். சத்து,௮கனீதசம்! என்னும் அல்கலைவ2மே. 

தன்மை, 1106101665, வீறான செரதிலம், அனுடைன்4, தரபக்கினி”, 
பெருந்தேய$த்திற் கொழயரஞ்சாகும். 

உபயோகம். 56. பலவகையான றல், ஏர்ப்பு. தவிர£ காவிக? 
வாசம், குலாதம்10, ஏரிசிபபிலசு11 என்னு ரொய்களுக்கும்.துடிப்புக் சதித்த 
இதய வியாதிகளுக்கும் இது உவப்பான மருந்து, என்ருலும் இதின் செய 
லை விழிப்பாய்ப் பார்ச்கவேணும். 

கழங்கின் ரசிதங்கள். Preparations of the root. அமளீதாத்சம். 
Tincture of மீபநந். கொள். அகனீதச்கிழங்கு; பருக்கன் பொடியாக, 

ந Aconitia. 9. Alkaloid, 3 Sedative, அவசாதனி. 4 Anodyne, அனுசகக்தினி, 
> Antiphlogistic. 6 Dose,druwrmd, 7 Neuralgia. 8 Acute, 

9 Chronic. 10 Gout. 11 Erysipelas. 
(1) அனுபந்தம் பார், 
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10 அகனீதம். 

இரண்டரை அன்ச!; இிட்டசீத? ௮ரைராழியாகிய இருபது ௮ன்சு. 

அடைத்த சோவில் பதினைர்து அன்ச தில் ௮கனீதக் கிழங்கை இரண்டுகா 

ளைச்கு ஊறப்போட்டு இடை ச்கிடை குலுக்கவும். பிறகு ஒர்சியந்தனியில் 

வார்த்து வடியவிடவும். சீர் வடிச்தபின் மிச்சமாயிருக்கற ஐந்து அன்சு 
தையும் விட்டு அடிச்சவும். ௪ச்சையைப் பிழிந்து வடித்து, இரண்டு நீர் 
களையும் சலந்து அரைநாழியாகப் போதிய இட்டது சேர்க்கவும். 

இச்த ரஞ்சம்* தபுளின் வாசடச்திற் சொல்லிய அகனீசரஞ்சத்தில் ராலி 
லொரு பக்கு பெலலுள்ளது. லண்டன் லாகடத்திற் சொல்லிய அகனீத 

ரஞ்சத்தில் மூன்றிலொருபங்கு பெலனுள்ளது, இதில் ஒரு ௮ன்சு காய்ந்த 

ழங்ல் 54] இறேனுக்குச் சரி. 
தேயம். Dose. ஐந்து முதற் பதினைந்து அளி. 
௮கனீத லினிமேன். Liniment of Aconite. சொள். அகனிதக் இழங்கு, 

பருச்சன் பொடியாக இருபது ௮ன்சு ; கர்ப்பூரம்; ஒரு அன்சு; திட்ட த, 
போதியது. அசனீதப் பொடியைக் கொஞ்சச் தோல் நனைத்து அடைத்த 
பாத்திரத்தில் மூன்றுராளூறவிட்டு, பிறகு சியர்தணியில் ஏற்றி இன்னுஞ் 
சீதை விட்டு அரைநாழிக்கு வருர்தனையும் சர்ப்பூரத்தை அடக்கிய ஏனத்து 
ச்குள்ளே மெல்ல மெல்ல வடிச்சவும். 

இந்த ரதம் வெளிப்பிரயோசத்திற்கு மாத்திரமேயுதவும், வாதநோய், 
அறல் நோய்களுக்கு மெத்த உலந்தது, வழுந்துண்ட தோலிலாவது சளி 
ச்சவ்விலாவது இதை இடப்படாது. இதில் ஒரு அன்சு, சாய்ந்த கிழங்கில் 
ஒரு அன்சுக்குச் சரி. 

அகளவீதசம், Ai. இது ௮சனீசச் இழங்கிலிருந்தெடுபட்ட ஒர் 
அல்கலைலம் , வெண்மையும் பெரும்பாலும் மாவாஜிய அமா? முமான உர 
ப்பதார்த்தம்; 150 பங்கு தண்ணீரிலும் 50 பங்கு வென்னீரிலுங் கரையக் 
கூடியது ; அலக்சா$லிலும் ஈதிரிலும் அதிசமாய்ச் கரையும். வத்த லீற்ம 
சுக்கு! வீரான அல்கலைத்தோற்றமாய்க் காட்டும். அமிலங்கபிளைத் தடஸ்திக!2 
கும். அவைகளை விட்டுக் காரஅல்கலைஃளாற் பிரிர்து அடையும். ஆயினும் 
அமோனகாபனக!3ச்காவது சோடம்!! பதாிிசகளின் துவிசாபனசு1*களுச் 
சாவது பிரிர்சடையாது, சூட்டெகு உருபெ புகைநிறச் சுவாலைகொண்டு 
எரியும். தாராளமாய்ச் சாற்றுப்பட்டெரிந்தால் சேடம்சகாணது. சோலில் 
இதை உரைஞ்ச எரித்து பின்பு நெடுசெரமாய் விறைக்கும். இது மெத்த 
வீரான ஈஞ்சு. உள்ளுக்குச் சொடுச்சப்படுவதில்லை. 

அகனீதசவன்கேன், 4௦0101 Othe. கொள். அகனீதசம்,எட்டுக் 
கிழேன்17; ஓலீ௨சேலம்!5, அரைத்திறாம்19; பூதகிடியம்?0 ஒரு அன்சு. அகனீத 
சத்தை தெலத்தோடு அரைத்துக் இடியத்சையும் கூட் டி ஈன்றாய்ச்சோக்கவும். 

அறல்சி நோய்களுச்கு இத உவந்த பூச்சு. 
இலைகள் பூக்தலைகளின் ரசிதம், Preparation of the leaves and tops. 

அகனீத வெசிறத்து, ஆxழract of Aconite. சொள். பச்சையான ௮௪ 
னீத இலைசன் பூச்குலைகள், நாற்றுப்பன்னிரண்டு இருத்தல். இவைக 
ளைச் சல்லுரலில் இட்டுத் துலைத்துச் சாற்றைப் பிழிர்த 190 பாசை சூடு 
வரையீல் மெல்ல மெல்லச் சாய்ச்சி, சாரிச்சம்புடவையில் வடித்துப் பச்சை 

ர Ounce. 2 Rectified spirit. 3 1870018107.” 4 Tincture. 5 Neuralgin. 6 Alkaloid, 
ச Amorphous, § Alcohol. 9 Ether. 10 Litmus. 11 Arid. 12 Neutralise, 

13 Carbonate of Ammnnis. 14 Soda. 15 Potash, 16 Bicarbonate, 
17 Grain. 18 Olive Oil, 19 Drachm, 20 Prepared Lard. 
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வீறகனீதம், அதிவிடயம். 11 

பான நிறப்பதார்த்தத்தை வேறாக்கவும். அல்புயினை உறைவிப்பதற்கு வடிர் 
தநீரை 200 பாகை சூட்டிற் காய்ச்சித் திரும்பவும் வடிக்கவும். இப்படி 
வடித்த நீரை மெல்லிய பாணியாக ஈீர்மத்திகத்தில் வறட் டி. முன் பிரித்துவை 
த்திருந்த பச்சைநிறப் பதார்த்தத்தையும் அதோடு சேர்த்து முழுவதையும் 
ஒயாமற் கலக்கி எசிறாத்து குளிகையாகத் தகுந்தபதமாய்வருர் தனையும் 140 
பாசைச்கு மிஞ்சாத சூட்டில் வறட்டிச்கொள்ளவும். 

தேயம். 10086. ஒரு றேன் முதல் இரண்டு றேன் வரைச்கும். 
இந்த ரசிதத்தின் பெலன் எப்போதுஞ் சந்தேகம். உஷ்டண தேசங்களில் 
இது சறுக்கு. ப பழுதாகும். 

*வீறகனீதம். காவி, ACONITUM FEROX. 

வாசம். 17271௩, இத கேவால்? தொடங்கிச் சிக்கிம் வரைக்கு முள்ள 
மத்திம ௨ஷ்டண மெ ௮ல்பின் இமயமலைத் தொடரில் 10,000 அடி முதல் 
14,000 அடி உயரத்தில் உண்டாகும். 
வாகடபததி, 01101௮] றா. இமயத்திலுண்டாகும் இந்த இனத்தின 

தும் ௮கனீதத்தின் மற்றும் இனங்களினதும் காய்ந்த கழங்கு வட இஇது 
வின் கடைகளில் நாவி (2) என்று சொல்லி வழங்கப்படும். இது இரண்டு 

மூன்று இஞ்சுசீளமும் அடியில் அரைஇஞ்சு ஒருஇஞ்சு பருமையுமுள்ளது, 
சற்றே சங்குவடிவானது, திரைந்த கருந்தோலால் மூடுண்டிருக்கும். முறி 
மினுக்கமும் ராளமு*மாயிருக்கும், லெவேளை மெழுகுபோன்திருக்கும்: 
நிறத்தில் வெளுப்பு முதல் கருங் கபிலம் வசைகீகும் வித்தியாசப்படும், சில 
வகை,வெண்மையும் சுபஞ்சுபோலவுமிருக்கும், உரப்பானவைகளைப் பார் 
க்ச(3)இவை அதி வீறுள்ளவைகளாம், மணயில்லை; சுவை தொடச்கத்திற் 
சற்றே கசப்பு, பிறகு நாக்இலுச் தொண்டையிலும் ஒருவகையான விறை 
ப்பு நிற்கும். இதின் சத்து அகலிதசம். 

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். Properties and Uses. யுறோபத் 
இன் அசனீதத்தைப்போலவே (4), 

ரசிதங்கள். Preparations. அகனீதசம் எடுப்பதற்கும் அசனீதலினி 
மெள் செய்வதற்கும் இந்தக் இழங்கை வழங்குவது நயம். யுறோபத்தின் 
இனத்தைப்பார்க்க இதில் ௮சனீதசத்தின் வீதம் மெத்த அதிகம். இது அதி 
வீறானதாசையால் உள்ளே கொடுக்கும் அகனீதரஞ்சத்தை இதிலே செய்யப் 
படாது 

*அதிவிடயம், ACONITUM HETEROPHYLLUM. 

இது அகனீதத்தின் ஒர்வகை, 
வாசம். Haஸitat. இது இமயமலையில் மத்திம உஷ்டணமான மேற்குப் 

பகுதியில் 8000 அடி முதல் 13000 அடி உயரத்தில், இந்துநதி தொடக்கம் 
குமையன்வசைக்கும் இருக்கும். 

வாகடபதத், ரீக] றகர். காய்ந்ததழெங்கு. இது ஒன்று ஒன்றரை 
இஞ்சுமீள மும் காலேஅரைக்கால்முதல் அரைஇஞ்சு கனமுமுள்ளது. உண் 

| Albumen. 2 Gurhwal. 3 Sikkim. 4 Resinous, 

(2) (3) (4) அனுபந்தம் பார். 
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19 அதிவிடயம், கப்தீஸ்பூடூ, 

டையும் கூருமானது. நெடும்பாடான சுருக்குகளையும் வேர்த்தமும்புகளை 

யுமுடைய மெல்லிய நரைநிறமான தோலால் மூடப்பட்டது. குறுச்கே 

வெட்ட உள்ளே சல்ல வெள்ளையும் நொருக்கலுமான மாப்பதார்த்தம் அட 

க்யிருக்றெதாசத் தெரியும். இழங்குக்கூடே நெடும்பாட்டிக்குத் தும்புகள் 
ஒடியிருச்கும், அவற்றிற்கு இறுதியாயெ ஐந்து ஆறு மறுச்சள் கிரையுள் 

நிரையாச அதின் மையத்தைச் சுற்றியிருக்கும். இது மணமற்றது, உறை 
ப்பில்லாசது, சைப்பான சுவையையுடையது, அசனீதசம் இதில் இல்லை; 

இதற்குரிய சைப்பினால் அதிவிடயம் என்று கடை சளில்விற்கும் மற்றுங் 

சழெங்குசளிலிருர்து இதை லகுவிற் பகுத்சறியலாம். 

தன்மைகள், 1100௭141௦8. இது சொணிகம்! அர்திபிறாடி?. இதிலே ௮௪ 

னீசசமாலது வேறு ஈஞ்சுச்சத்தாவது இல்லை. இதை விக்கனமின்றி உள் 

ளுச்குச் கொடுக்கலாம். 
உபயோகம், 178. பெலவீனப்படுத்தும் நோய்களிலிருந்து சுகப்ப 

டுசையிலும் முறைச்சுரங்களிலும் தடவை தடலையாய் வரும் மற்றுஞ்சுரல் 
களிலுல் சொடெர்க இது ஆமான மருந்து (5). 

தேயம். Dose. தொணிசமாச ஐர்துமுதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்கு 
காள் மூன்றுமுறையுண்ணலாம். அர்திபிறாடியாக வேர்ப்பொடியில் இரு 
பதுமுதல் முப்பது றேன்வரைக்கு சாள் மூன்றுநாலு தரம் காய்ச்சல் இல் 
லாத சேரத்திலும் சாய்ச்சல் உள்ள நேரத்திலும் கொடுக்கலாம், இதுவே 
உத்தமமான முறை, 

*கப்தீஸ்பூட. COPTIS TEETA. 

வாசம். Habitat. இது அசம்தேசத்துக்குக்ழெக்கேயுள்ள மிஷ்மீ மலை 
களிலுண்டாதிறது. 
வாகடபததி, 01010௨] றகர். இதின் காய்ந்த வேர் இரண்டொரு 

அன்ச சொள்ளத்தக்க செத்த பிரப்பம்பெட்டிகளில் ௮சம்தேசத்திவிருந்து 
வங்காளத்துக்கு ஏற்றப்படும். இது தென்னீர்க்சளவு பருமையும் இரண் 
டொரு இஞ்சு நீளமுமுள்ளது. ஒரு தலைப்பிற் சுருங்னெ வேர்த்தண்டுக 
ளாசவிருக்கும். வெளிப்பச்சம் பெரும்பாலும் ஒப்பமற்றதும் வளையமான 
புருவங்சகளள்ளதுமாயிருக்கும். அடிகளிற் குறுத்த முள்முனைசளாகிய 
வேர்ச்கூர்தலின் அடிகள் உண்டு, வெளிப்பக்கம் மஞ்சட்கபில5கிறம், உள் 
ளுச்கு கல்ல பொன்மஞ்சள்நிறம். முறிச்ச மையத்திலிருந்து இரணித்த4தன் 
மை காணப்படும். இதின் சுவை நெடுரேரமீற்குங் கசப்பு. சப்பினால் உமி 
ழ்நீரை மஞ்சளமிறமாக்கும். இதிற் தனிக்கமில'மாலது கலிச்சமில$மாவது 
இல்லை. தண்ணீரிலும் அலக்தாலீலுங் கரையக்கூடிய ஓர் மஞ்சட் கசப்புச் 
சத்து இதில் கிரம்ப உண்டு, 

தன்மை, Property. சுத்தக் கசப்பான தொணிகம். 
உபயோகங்கள், 17868, பெலவீனத்தக்கும் சுரம் முதலான பெலவீ 

னப்படுத்தும் ரோய்களிவிருந்து சுசப்படும்போதுச்கும் அசத்துவ குன்மத்து 
சகும் லேசான முறைச்சரம்களுச்கும் இது மெத்த உ௨உப்பக்தாய்க் காண 
ப்பட்டது(6) 

1 Touic,ssg. 2 Antiperiodir, சாமயீசாரி. 3 Yellowish brown. 4 Radiated. 
5 Tannic acid, 6 Gallic acid. 

(2: (6) அனுபர்தம்பார், 
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கருஞ்சீரகம், அண்ணாசுப்பூ. 13 

தேயம், 19086, வேர்ப்பொடியிற் பத்துமுதற் பதினைந்துகறேன் நாள் 
மூன்றுமுறைகொடுக் கவும்: 

ரசிதங்கள். Preparations. கப்தீசிரஜ்சம். Tincture of coptis. கொள், 
சப்திஸ்வேர், பருக்கன்பொடியாக இரண்டரைஅன்சு; புரூவு£து! ஒருநாழி; 
அடைத்த பாத்திரத்தில் எழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி, வடி 
த்து அரைரநாழியாக்கப் போதிய புரூவுசது சேர்க்சவும். 

தேயம், D௦5௪. அரை முதல் இரண்டுதிறாம்?, 
கப்தீசின்வூசம், 1றரீம்௦ற 010018. கொள். கப்தீஸ் வேர், பருக 

கன்பொடியாக ஐந்து இராம்; கொதிவெர்நீர் அரைகாழி. ௮டைத்த பாத்த ரத் 
தில் இரண்டுமணிசேரமறவிட்டு வடிக்கவும். 

தேயம். Dose. ஒன்றுமுதல் இரண்டு அன்சு? நாள் மூன்றுமுறை, 

அவாகடச்சரக்க, Non Officinal. 

தலிக்துரம் வோலியுலோசம், Thelictrum foliolosum இத தமய 
மையின் கீழ்ப்பகுதியிலுள்ளது. இதின் வேரை அம் மலைநாட்டார் பீளை 
சாறி என்பார். குமையன் மலைகளிவிறாந்து மொமீரியம்5 என்ற பேருட 
னது ஏற்றியனுப்பப்பகன்றது. ஈர்க்களவு பருமையான தம்புள்ள துண் 
டுகளாக வரும். வெளி கருங் கபிலகிறம். உள்ளுக்கு மஞ்சள் றம், ௮ல் 
ச்சாலி$லும்தண்ணீரிலும் கரையக்கூடிய மஞ்சளகிறமான சைப்பெ௫ருத் 
திவ இதிலிருந்து பிரியும்: தண்ணீரிற் கரைந்தது அயபிரபுவுப்புக்கு5க் கறுக் 
காது. தொணிகிமும் சற்றே பேதிச்குணமும் இதிற் கலந்திருக்கும். தீவிர 
சோய்களில்நின்று சுகப்படுகையிலும் லகுவான முறைச்சுரங்களிலும் ௮சத் 
அவகுன்மத்திலும் இது உபயோகமாய் காணப்பட்டது. வேர்த்தூளின் 
தேயம் ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன். ஜென்சனெ௫ருத்தைப்போல் எத்த 
னம்பண்ணின இதின எசிறாச்தின் தேயம் இரண்டு மூன்று றேன் நாள் 
மூன்றுமுறை. 

கநஞ்சீரகம். Nigella Sativa. இர்தப்பூண்டின்கொட்டை கள் இந்து 
சேசத்தின் மிகுதியான பகுதிகளிற் இடைக்கும். மற்றும் காமினதிகள்11 
இடையாதவிடத்தில் இதை வாயுவைக் கழிக்க வழங்கலாம். சராஞ்சீரகக் 
கொட்டை சாலரை அன்சுக்கு புரூவுசது ஒருகாழிலீதமாகச் செய்த கருஞ் 
”ரசரஞ்சம் வங்காள!?பார்மகு பீய3த்துக்குரியது. பேதிக்கும் பானங்களுச் 
குச் சேர்க்கும்படி இதில் அரைத்திறாம் ஒரு திறாம் தேயம் அதிற் குறிக்கப் 
பட்டிருக்னெறது. 

மக்னோலியாசியங்கள். 

MAGNOLIACEAE. 

அண்ணாசுப் பூ. ALLICIUM ANISATUM. 

வாசம், னம், 
வாகடபததி. அண்ணாசுப்பழம். ஏறக்குறைய ஒன்றேகால் இஞ்சு பரு 

Proof spirit. 2 Drachm. 3 Ounce. 4 Pila-Jari ஆதாவது பீதவேர். 5 4006௨௦. 
0 Alcohol. 7 Bitter Extractive. 8 Persalt of lron. 9 ‘Tonic, zB, [0 Atonic 

11 Curminalive, வரடிக்கனி, 12 Bengal. 19 Pharmacopoeia, 
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14 அண்ணாசுப்பூ, களும்புக்கிழங்கு. 

மையானது, சுற்றிச் சுற்றியிருக்கும் எட்டு அறைகள் வரைக்கு உள்ளது. 

இவைகள் ஒடுக்கி வெளியிற் இரைர்து உள்ளுக்கு ஒப்பமாய் மேல்விளிம் 

பாற் திறக்கும். அழுத்தமும் முட்டைவடிவமுமான சொட்டை கள் ஓவ் 

வொன்று ஒவ்வொரு அறையிலுமுண்டு. இவைகள் அனீசைப் போன்ற 

ல்ல சுகந்த மணமும் இனிப்பும் புளிப்புமான சுகந்த சுவையுமுள்ளவை 

கள். திஸ்திவி1த்தெடுச்றற அதீதிரதேலை? அதிகமாய் அடக்கியிராப்பதினா 

லேயே அண்ணாசுப்பழம் வாகடத்துக்குரியதாகும். வியாபாரத்தில் வரும் 

அனிசத் சேலில்? மிகுதியான பங்கு அண்ணாசுத்தேலே, அண்ணாசுத்தேல் 

நிறமற்றது அல்லது வெண்மஞ்சள் நிறமானது. அனீசின் மணமும் காரமா 

ன.இனிய சுவையுமுடையது. 50 பாசை சூட்டில் உறையும்: 

தன்மைகள். ஸ்சொமாக! சாமினத5. வயித்துப்பொருமல் வயிற்றுவலி 

க்கு இது உவப்பாகும். 
தேயம். அத்திரதேலில் இரண்டுமுதல் ஐர்துதளி. 

௮வாகடச்சரக்த Non Officinal. 

சம்பகம்£, Michella Champaca. சண்பகம். இர்தமசத்தினத சச 
ப்பான சுககத பட்டையின் தன்மைகள் வட அமரிகத்திலுள்ள ளாகமக் 
~னோவி'யென்ற மரத்தின் பட்டையின் தன்மைகளைப்போலிருக்கும். இது 
மோறிசுதிவின் முழைச்சரப் பரிசரிப்பில் லாலியற் வைத்தியரால் சத்தியாய் 
வழங்கப்பட்டது. இதில் ஒரு ௮ன்சுக்குத் தண்ணீர் அரைநாழி வீதமாகச் 
சேர்த்துச் செய்த இன்வூச£மாகவும்; ஒரு௮ன்சுச்கு அரைநாழியாகச் காய்ச் 
ஜெ கொதிவெக்நீர் ஒருராழிவீசமாகச் சேர்த்துச் செய்த திகாச்திமாகவும் 
சரத்தின் மும்மு.ரச்துச்கு முன்னும் பின்னும் மும்மூன்று மணிநேரம் இர 
ண்டு ௮ன்சு தேயமாக அதை அவர் கொடுத்தார். இந்தப் பட்டையை இன் 
னும் அதிசமாய்ச் சோதிக்கவேண்டியது ௮வூயமாய்ச சாண்டுறது, வாச 
னையுள்ள பூச்களுக்காக இம்மரம் அதிகமாய் வளர்ச்சப்படுகெறதாதலால் இ 
துவின் எப்பகுதியிலும் இது லகுவிற் நடைக்கும், 

மேனிஸ்பேர்மாசியங்கள், 

MENISPERMACEAE. 

களும்புக் கிழங்கு. CALUMBA, 

வாசம். இது ழெச்காபிரிகத்தில்; ஈபு சம்பேசி யென்ற இடங்களுக்கி 
டை யிலுள்ள காடுகளிலுண்டாகும். 
வாகடபததி, கழங்கு. தட்டையும் வட்டிப்பும், ஏறக்குறைய இரண்டு 

இஞ்சுபருமையும்,இரண்டுமுதல் நாலு லீன்)0சடிப்பும்; மையப்பகுதியில்மெ 
ல்லிதும் மெதுவும், சரையான மஞ்சள்நிறமும், சொற்ப மணமும், மெத்தக் 
சைப்பான சவையுமுள்ள குறுச்குச் வேல்களாக இதுவரும். இதின் திகா 
ச்சம் ஆறினபின் இயோதரநீர் சேர்ச்சக் கறுக்கும், இதின் இன் வூசத்தில் 

1 Distill. 2 Volatile oil, 3 Anise oil. 4 Stomachic,Creeaf. 5 Carminative, 
அரபுச்சனி, 0 சம்பல், 7 ngnolia glauca. 8 Infusion, 9 Decoction. 

iv Line, 11 Jodum. 
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களும்பு, பரைரக்கோடி. 15 

அயசல்வசு!,அர்திமனிதாத்தரகம்?,செலதின்என்பவை தோன்றக்கூடிய ஓர் 

மாறுதலையும் உண்டாச்சமாட்டாதாகையால் தனிக்கமிலம் கவிச்கமிலம்* 

இதில்இல்லையென்றறியலாம். கஇரிதைலிஃக*ச்கூடிய கலம்பின்7 என்ற சைப் 

பான ஓர் சத்தும் பெொபெரினம என்ற சைப்பான தடஸ்த? சத்தும் இதில் 

உண்டு. 
அவுஷததன்மைகள், இது கயந்த சொனிகமும்!0ஸ்தொமாக!யுமாகும்- 

உபயோகம். பொதுவானபெலவீனம் ௮சத்துவகு எ மம்!3இரைபபை.ப 

பூர் கருப்பிணிகளிற் காணும் வார்திகளிலும் இயறீயம்13 இசந்தெரி!*யின் 

பிற்கூற்றிலும் இது மெத்த ஈயமாய்க்கண்டது. 

தேயம். ெங்குத்தூளில் ஐந்துமுதல் இருபதுகிறேன் நாள் இரண்டு 

ன்று முறை கொடுக்கவும். 
தங்கள், Preparations, களும்பின்வூசம், Infusion of Calum). 
கொள். நறுக்னெ களும்புக்கிழங்கு, அரை அன்சு; தண்ணீர் பத்து அன்சு; 

மூடின பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேரம் ஊறவிட்டு வடிக்கவும். 

தேயம். ஒன்றுமுதல் இரண்டு அனு. 
களும்பிரஜ்சம், Tincture of Calumba. கொள், களும்புச் இழங்கு, 

பருக்கன்தூளா க நறுக்கி இரண்டரை அன்சு; புருவு£தும் அரைநாழி, அடை 
த்த ஓர் பாத்திரத்தில் பதினைந்து அன்சு தில் சளும்பையிட்டு நாற்பத்தெ 

ட்மெணிரேரம் ஊறவைத்து இடைக்கிடை குலுக்கெ்கொள்ளவும். பின்பு 

யெந்தணி6யில் விட்டு நீரை வடியவைக்கவும். வடிந்தபின் மிச்சமானஜாது 

அன்சு தையும் விட்டு வடிக்கவும். பிறகு சக்கையை ஈசுக்கிப் பிழிக்து 
வடித்த இரண்டு நீர்களையுங் கலர்து அரைராழிக்குப் போதிய புரூவு£துசே 

ர்ச்சவும்; 

தேயம். முப்பது துளிமுதல் இரண்டு திறாம்வரைக்கு, 
களும்பேசிறத்து, Extract of Calumba. கொள். களும்புக் ழெங்கு, 

அளாக வெட்டி ஒரு இருத்தல்; தண்ணீர் இரண்டுநாழி; களுமை ஒரு 
சாழி தண்ணீரில் பன்னிரண்டு மணிரமேரத்துக்கு ஊறவைத்து வடித்து ஈசு 
ச்சவும். அவ்வளவு தண்ணீரில் மறுபடியும் ஊறவைத்து முன்போல வடி 
த்து ஈசுச்சவும், நீர்களைச் கலந்து குளிகையாகத் தகுந்த பதமான எசிறாத் 
தாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திசத்தின் சூட்டில் வறட்டவும். 

தேயம், மூன்றுமுதற் பத்துச்றேன். 

பரைரக்கோடி, PAREIRA BRAVA. 

வாசம். இது பூமியின் இரண்டு பாதிகளின் உஷ்டணாக்தப்பகுதிகளட 
ங்கலும் உண்டாகும்: 

வாகடபததி, காய்ந்தவேர். திரண்ட சப்பையான துண்டுகளாக நெடும் 
பாட்டுக்குச் இழிர்தாலது முழுதாயாலது அரைமுதல் நாலு இஞ்சு பருமை 
யாயும் நாலு இஞ்சு முதல் நாலு அடி நீளமாயும் இதுவரும். பட்டை நீரைக் 
கபிலறிறம்; நெடும்பாட்டுக்குச் சருச்குவிழுந்தது; குறுக்கே வளையம் வளை 
யமான புருவங்கள் உள்ளது; மையம் கண்ணறைகள்கிறைந்த பீதசரையான 

1 Sulphate of Iron. 2 Antimony tartarate. 3 Gelatine. 4 Tannic acid. 5 Gallic 
acid. 6 Crystallize. 7 Calumbin. 9 Berberina. 9 Neutral. 10 Tonic,9egி. 

11 Stomachic ரோசனி, 12 Atonic Dyspepsia. 18 Diarrhoea, 14 Dysentery. 
15 Proof spirit. 16 Percolator, 
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16 பரைரக்கோடி, காக்காய்கொல்லி. 

மரத்தடி. இதின் வெட்டிய சலைப்பில் ஒன்தளசொன்றாய்கிற்கும் வளையங் 

களும் இவைகளைக் குறுச்சட்டுச்செல்லும் வரிகளும் காணும், சுவை, முத 

வில் இனிய சுகந்தம், பின்பு அதிக கசப்பு. 

அவுஷததன்மைகள். மெல்லிய தொணிகம்?, தியுறீசம்?, சனனசலஉறு 

ப்புகளின சளிச்சவ்வுகளில் துவராகவும் சார்தனியாகவும் சேஷ்டிக்கும். 

உபயோகம், திவிரகாவிக சலப்பைத்தாபிசத்தின் பிற்கூற்றிலும் சளி 

அதிசமாய்க் சச்கும் சலப்பைச்கதாரிலும்? இதுலழங்கப்படும். 
ரசிதங்கள். Pரசறகாகtion5. பரைரதிகாக்தம். Decoction 07 Pareira, 

சொன். பரைரவேர் துண்டுதுண்டாக வெட்டி, ஒன்றரை அன்சு; தண்ணீ 
ர்துரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் பதினைந்துமினி* வரைக்கு அவித்து டி 

த்து வடியில்கிற்கும் சச்சையின்மேல் அரைநாழி யளச்கப் போதியதண்ணீ 

ர் வார்த்தச்சொள்ளவம், 
தேயம். ஒன்று முதல் மூன்று அனசு. 
பரைரவேசிறத்து act of கானல. கொள் பரைரவேர், பரு 

ச்சன்தூளாச ஒரு இருத்தல்; கொதிவெர்£ீர், ஒருகலன் 6 அல்லது போதியது; 
பரைரவோர்த்தூளை அரைநாழி தண்ணீரில் ஒருநாளைக்கு மென்குடேற்றி 
ஊறவிட்டு சியந்தனி/யில் இட்டு இன்னுர் தண்ணீர்விட்டு ஒரு கலனுக்கு 
வருந்தனையும் அல்லது சாரம் இறங்குர்தனையும் மெல்ல மெல்ல வடியவிட 
வும். உடிர்த நீர் குளிகையுருட்டத் தகுர்தபதமாய் இறுகுர்தனையும் ரீர்மத் 
திசத்தில் அதை வறட்டவும். 

தேயம், பத்துமுதல் இருபதுகதேன், 
பரைநீரேசிறத்து, Liquid Extract of Pareira. கொள். பரைரவேர், 

பருச்கன்துளாக,ஒரு இறாத்தல்; கொதிவெர்ரீர் ஒரு கலன் அல்லது போதி 
யது: இட்ட த? மூன்று௮ன்சு, பரைரவேர்த்தாளை அரைநாழிதண்ணீரில் 
ஒருராள் ஊறவிட்ட்ப் பிறகு சியந்தனியில் வைத்து இன்னும் வெர்நீர்விட் 
டு ஒரு சலன் நீர் கூடுக் சனையும் அல்லது சாரம் இறங்குந்தனையும் நீரை மெ 
ல்ல மெல்ல வடியவிடவும். அர்த நீர் பதின்மூன்று அஞ்சாக வற்றுர்தனை 

யும் நீர் மத்திசத்தில் வறட்டி ஆறினபின் சைச் சேர்த்துச் கதொரியில் ௨டி 
ச்சவம். 

தேயம், அமரைமுதல் இரண்டு இரும். 

*காக்காய் கோல்லி. 0000101175 INDICUS, 

வாசம். இது இலங்கை, மலையாளம், திருவாளங்கோடு, கொங்கணதே 
ச௫சனின் மலைர்காசெளிலும் ஒரிசாவில் காசி அசம் வரையிலும் உண்டா 
கும், 
வாகடபததி. பழகற்றல், இத மி.எூலும் சற்றே பரிது. கொள்ளுவ 

மவானது; கருங் கபிலநிறம் ; சுருங்னெது. இரணை ஒட்டுச்குள்ளமைந்த 
ரெய்ப்புல்சைப்புமுள்ள கொள்ளுவடிவான பீதநிறக்கொட்டையை உடை 
யது: இக்தச் கொட்டையில் பிக்தநதாக்சின் என்ற இரிஸ்தலீச்சச்கூடிய 
ஒர் சத்துண்ட. அது சொழய் நஞ்சு. 
அவையை வ வையை ல அ அ அப அட 

i Tonic, ஓசத, 2 Diuretic அமுசிதி. 9 Catarrh. 4 Minute. 5 Fil | 6 ் ஒ ஓ 4 ் ட் ப) [} ter. 6 G: i! ° 7 Perevlator. 8 Water bath. 9 Rectified spirit. 10 1107010810. 
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காக்காய்கொல்லி, சீந்தில், 17 

அவுஷததன்மைகள், உள்ளே சொடுச்சச்கூடாது. பூச்சிகளைக் கொல் 
வதற்கு இது கைகண்ட மருந்து. அகையால் பேன்கொல்லியாய் வழங்கும் 

பின்வருந்தைலத்தில் இது வீரான கூறாடன்றது. 
காக்காய்கொலலியன் கேன். Ointment of Cocculus Indicus. கொள், 

காச்காய்கொல்லிச் கொட்டைகள், எண்பது றேன் ; பூதக்கடியம்! ஒரு 
அன்சு. கொட்டைகளை உரலில் நன்றாய் இடித்து கிடியத்தோடு தீர்ப்பாய்ச் 
சேர்க்கவும், 

இந்தத் தைலம் ஈஞ்சு; தோல் வழுந்தின இடத்தில் அதைப் பூசப்படாது. 

* சீந்தில், 0177310714. 
வாசம், இது வங்காளம்; ௮௪ம், பாகார், தெக்கணம், ஓரிசம், சருகாட 

கம், மலையாளம், மைசூர் தேசங்களிலும் இந்துவின் மற்றும் உஷ்டணதே 
சப்பகுதிகளிலும் வளரும். 
வாகடபததி, வேரும் தண்டும். இவைகளில் கைப்புப் பதார்த்தம் அதி 

கமாயும் அடர்ந்துமிருக்கற கோடைகாலத்தில் இவைகள் சேர்க்கப்படும். 
கடைகளில் வருவது திரண்ட மரத்தண்டின் காய்ந்த குறுக்குத்துண்டுகளே. 
இச் துண்டுகளின் பருமை கால் இஞ்சு முதல் இரண்டு இஞ்சு வரைக்கும்; 
நீளம் அரை இஞ்சு முதல் இரண்டு இஞ்சுவரைக்கும் இருக்கும். இவைகள், 
விசேஷமாய் இளமையான தண்டுகளின் துண்டுகள், ௮திகஞ் சுருங்கியிருக் 
கும். அழுத்தமும் உருவொளியுமான சுருங்கி பட்டை இவைகளை மூடி 
யிருக்கும்; சாட்செல்ல இது திரைந்த மங்கும். அனேகம் துண்டுகளின் வெ 
ளிப்பக்கத்திற் காய்போன்ற திடல்கள் இருக்கும். கண்ணறைகள் நிறைந்த 
உட்பகுதியில் கிரணித்த வரிகள் தோற்றமாய்க்கானும், மணமில்லை; சுவை 
மெத்தச் கைப்பு. இதின் இன்வூசம் அயபிரபுவுப்புக்குக் கறுச்சாது. 
அவுஷத தன்மைகள், தொணிகம்?, அர்திபிறாடி?, தியுறிசம்4. 
உபயோகம். இலேசான முறைச்சரங்களிலும சுரங்களுக்கும், வதக்கும் 

மற்றும் நோய்களுக்கும் பின் காணும் பெலவீனத்திலும் பரோபதஞ்ச5 கோ 
ய்களிலும் காவிகவாதத்திலும் இதால் அதி ஈயங்கண்டிருக்கறெது.( ) 

ரசிதங்கள். Preparation. £ந்திலிரஞ்சம். Tincture of Gulancha. 
கொள், சிறிதாய் நறுக்யெ சீந்தில் நாலு அன்சு; புரூவு£து அரைகாழி. 
மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவைத்து இடைக்கிடை குலுக்கி, வடித்து 
அரைநாழியாகப் போதிய €த சேர்ச்சவும். 

தேயம். ஒருதிறாம் இரண்டு திரும், 
சீந்திலின்வூசம். [ஈரீய்௦ற ௦8 யக. கொள். சிறிதாய் வெட்டிய 

சக்தில், ஒரு அன்சு ; தண்ணீர், பத்து ௮ன்சு, அடைத்த பாத்திரத்தில் இர 
ண்டு மணிகேரம் ஊறவைத்து, வடிக்கவும். 

தேயம். ஒன்று முதல் மூன்று அன்சு, நாள் மூன்றுமுறை, 
சீந்திலேசிறத்து, Extract of Gulancha., கொள். சிறிதாய் வெட்டி 

நசுக்கிய சீந்தில் ஒரு இருத்தல் ; தண்ணீர் இரண்டுகாழி. சீந்திலை ஒருநா 
ழிசண்ணீரில் பன்னிரண்டு மணிநேரம் ஊறவைத்த, வடித்துப் பிழியவும். 
நமை. 

1 Prepared Lard. 2 Tonic. 3 Antiperiodic. 4 Diuretic, அமுரிதி. 6 Secondary 
syphilis. 0 11001 spirit, 

(7) ௮னுபந்தம் பார். 

5 
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16 சீந்தில், போடுவிலப்பூடு. 

அவ்வளவு தண்ணீரில் மறுபடியும் ஊறவைத்து, முன்போல வடித்துப் பிழி 
யவும். இரண்டு நீர்களையுல் கலந்து வடித்து, குளிகையாகப போதிய பத 
மான எரிறாத்தாயிறுகுந்தனையும் நீர்மத்திகத்தின் குட்டில் வறட்டவும். 

தேயம், காள் பத்துமுதல் முப்பது இறேன் பிரித்துக்கொடுக்கவும், இது 
சுதேரிகள் செய்யும் வீறுகுறைந்த அசுத்த எடராத்தைப் போன்றது. அது 
ஒன்றுமுதல் மூன்று திறாம் தேயமாக, சுரங்களிலிறாந்து சுகப்பட்டுவருசை 
யிலும் பிளிகை வியாதி முதலியவைகளிலும் தொணிகமாக அவர்களால் மெ 
தீத உவச்கப்படுசன்றது. 

அவாகடச்சரக்த, N௦n-Officinal. 
மாமஜ்சள், Coscinium fenestratum. இது இலங்கை மலையாளங்க 

ளின் காடுகளில் உண்டாகும். தென் இந்துவின் கடைகளில் மரமஞ்சள் 
என்றாற் இடைக்கும். ீனமுங் குறளுமான தேறுகளாசவிருக்கும்: பரு 
மை ஒரு இஞ்சுமுதல் நாலு இஞ்சு. மெல்லிய வெண்பட்டையையுடை 
யது. குறுச்சே வெட்டினால் கண்ணறைகள் நிறைந்து இரணித்த! வரிசள் 
உள்ளதாயும் ஏச மைய வளயங்கள் இல்லாததாயுக்காணப்படும். தேறு நல் 
ல பச்சைமஞ்சள் நிறமும் சுத்சச் கைப்புச் சுவையுமுள்ளது. லெ வருஷ 
ங்களுக்கு முன்னே இது இலங்கையிலிருந்து களும்பு,த்2சறு என்று இங்கி 
லந்துச்கு ஏற்றப்பட்டு பெறின்சு என்பவரால் சோதித்துக் கூறுபடுத்தப்ப 
ட்ட சோதனையிற் பெர்பெரிள்? அதில் அடங்கியிருக்றெதாய்க் காணப்ப 
ட்டது. லஊாறிங்கென்பவர் திரிவேந்திரம் தருமவிரிகத்தில் இதை வெ 
குவாய்ப் பரிசோதித்தார். சத்தச் சைப்பான தொணிகம்* தேவையான 
வேளைகளில் களும்பு டையாதிரும்தால் இதை வழங்குவது ஈயமென்று தீர் 
ச்தார். இதின் இன்வூசம்* ரஞ்சஙகள் களும்பின் இன்வூசம் ரஞ்சங்களைப் 
போன்ற பெலனுடை யனவாகக் கொடுக்கப்படும். இதை மலிவும் சித்திய 
மான தொணிகமாக இர்துதேச வைத்தியர் வழங்கிவருவது மிகத் தகும். 

Cissampelos hernandifolia, தஷான்சியென்பகர் நீமுக என்ற வல் 
காளப்பெயரால் இர்தச் கொடியை விதந்து பேசுகிறார். ஆயினும் வாலிக் 
கரால் இப்படியழைச்கப்பட்ட இச்கொடியானது இந்துவடங்சலும் மெத்த 
ப்பொதுகாயிருக்கிற பரைரக்கொடியென்று கூக்கர், தம்சன் வைத்தியர்கள் 
காட்டியிருச்கிரார்சள். 

காட்டுக்கோடி, Cocculu5 *11108118., இதுவும் இதற்கு இனமாய் இக் 
தவின் பல பகுஇிசளிலுமுள்ள வேறு பல கொடிகளும் €ீந்திலின் கசப்பை 
யும் தொணிசத்தன்மையையுமுடை யன. 

பேபேரிடியங்கள். 

BERBERIDEAE. 

போடூவிலப்பூடூ. PODOPHYLLUM. 

வாசம். ஜக்கமரிகம் அடங்கலும் இது உண்டாகும். 
வாகடபததி, காய்ந்த வேர்த்தண்டு, இது பல அளவான நீஎமும், 

எறக்குறைய இரண்டு லீன் தடிப்புமுள்ள தண்டுசளாச வரும். பட்டை 
_——— ப பான. அனு பயலுவ யணம். வல ஆட ட்ட 

| Rudiated. 2 Berberine, 2 14கா/(41,இள்பீதல்.. 4 Tunic. 5 1 ரிய, 
0 Tincture, 
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போடூவிலப்பூட, இந்தபாபேரி, 19 

நெடும்பாடான சுருக்கு.சள் உள்ளதும், கருஞ் செங்கபிலசறமானதும். உள் 

ளே வெண்மை; கொறுகொறுச்சலானத; வெண்கபில வேர்ச்கூர்தல்கள் 

தொடுத்திருக்கும். இதின் தாள் பீத நரைநிறம்; மணம் இனிமை. சுவை 

கசப்பும், சற்றே கார்ப்பும், உவட்டுமானது. இதில் இருந்து: ராளம் எடுக்க 

ப்பவெதால் மாத்திரம் இது வாகடத்துக்குரித்தாகிறது. 
ரசிதம், ஒepறaration, போடூவிலராளம், போடூவிலின். Resin of 

Podophyllin. கொள். பொடுவிலவேர் பருக்கன் தூளாக ஒரு இறாத்தல் ; 

திட்ட து! ஒன்றரைநாழி, அல்லது போதியது; தண்ணீர் போதியது; ஐரு 

குலோறிஃ்சமிலம்? போதியது, சிெயந்தனிப்பதால்? பொடுவிலவேரின் சார 
த்தைச் தோல் வாங், இந்த ரஞ்ச*த்தை ஸ்தில்லில் இட்டு அதிலுள்ள தி 
ன் மிகுதிப்பங்கையும் வாங்கவும், தண்ணீரோடு, அதில் இருபத்துகாவில் 

ஒருபங்கு ஐருகுலோறிச்கமிலஞ் சேர்த்து ரஞ்சத்தைத் திஸ்திலித்தபின் எஞ் 

சுமீரை அதிலும் மும்மடங்கு ௮மிலநீருச்குள்ளே மெல்ல மெல்ல வார்த்து, 

ஒயாமந் கலக்கவும். ராளம் அடைவதற்கு இந்தக் கலவையை ஒருகாள் 

நிற்கவிடவும். அடைந்த ராளத்தை வடியில்இட்டு திஸ்திலித்தரீராற் கழு 

வி அடுப்பில் உலர்த்தவும். இலட்சணங்கள். இது வெண்பச்சைக் கபில 

மாவாகும். திட்ட திலும் அமோனரரீரிலும் கரையும், திட்ட சீதிற் கரை 
ந்தது, தண்ணீருக்கும்; அமோனரீரிற் கரைந்தது அமிலல்களுக்கும் அடை 

யும். சுத்த ஈதிரில் ஏறக்குறைய முழுதுங் கரையும், 
தன்மைகள், விசேசனி, பித்தக்கனி!0. சிறுத்தேயமாக சாட்படச் கொ 

டுத்தால் ௮ல்திறவம்!1, 
உபயோகம். மலவரட் சியிலும், காலிக!ரல்கோய்களிலும்,விசேஷமா 

ய் ஈரலின் தொழிற்குறைவு கஞ்செஸ்தங்18சளிலும் குவாதம்!4 வாதம், சிவ் 
விசு நோய்களிலும் இதால் ஈயங்கண்டிருக்கிறது. 

தேயம், பித்தச்கினி விரேசனியாக ஒரு கிறேன் இரண்டு றேன், 
இளம்பேதியாக அரைக்நிறேன் ஒருகிறேன்; அல்திறவமாக பன்னிரண்டில் 
ஒருபங்கு முதல் எட்டில் ஒருபங்கு றேன், மாள் இரண்டு மூன்றுமுறை 
கொடுக்கலாம். 

பொடுவிலத்தின் இன்னொருவகை இமயமலையில் உள்ளது. அதின் தன் 
மைகள் ஆராயப்படத்தகும். 

* இந்துபாபெரி. INDIAN BARBERRY. 
வாசம், இதில் முன்று இனமுண்டு; இர்த இனங்களெல்லாம் இமய௰ம 

லையின் மத்திமோஷ்டண வறண்ட பகுதிகள் அடங்கலும் உண்டு, அவை 

களில் (ம. &ார5(௨0௨)என்ற இனம் இப்பாற் சென்னையின் உயர்ந்த மலைகள் 
வரையிலுமுள்ளது. 

வாகடபகுதி. வேர்ப்பட்டை. இதிற் கைப்புப் பதார்த்தம் பின்கோ 
டையில் அதிசப்படுமாதலால் அப்போதே இது சேர்ச்சப்படும். வேர்பச் 
சையாயிருக்கும்போது பட்டையை உரித்துச் சாயப்போடவேண்டும். இத 
வெண்மையும் மெதுவுமானத; மணம் மெத்தவில்லை; பசைப்பான கைப் 

1 Rectified spirit. 2 Hydrochloric acid. 3 /ச௦018110ஈ. 4 Tincture. 5 Still, 
6 Distilled water. 7 Ammonia. 8 Acid. 9 Ether. 10 Cholagogne. 

11 Alterative, பரீணாமி, 12 Chronic. 13 Congestion. 14 Gout. 
15 Sephilis. 
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20 இந்துபாபேரி. 

புச் சுவையுடையது. பேர்பேரின்!என்ற இரிஸ்தவிச்கக்கூடிய கைப்புப் 
பதார்த்தம் இதில் உண்டு, 

தன்மைகள், தொணிசம்5, அந்திபிறாடி, சுவேதனிு. (8) 

உபயோகம். முறைச்சுரங்கள், ரீமிஷ6 சரங்களிலும், பிரதானமாய்ச் 
சுரல்களின் பின்கசானும் பெலவீனத்திலும் இது உச்சி மருந்தாகும். இதி 
ன் எரிறாத்து? கண்ணோ முதலான ஈயனரோகங்களிற் தானிகமாய் இடப் 
படும். 

ரசிதங்கள். Preparations. இந்துபாபேரிரஜ்சம். Tincture of Indian 
Barberry. கொள். இர்துபாபெரி வேர்ப்பட்டை நறுக்கிப் பன்னிரண் 
ட அனசு; புரூவு£து3 ஒருநாழி. அடைச்தபாத்திரத்தில் ஏழுகாளூறவிட்டு 

இடைக்கிடை குலுக்கி அரித்து? பிழிந்து வடித்து ஒருசாழியாகப் போதிய 
தே சேர்க்கவும். சளும்பிரஞ்சத்தைப்போலச் சியந்தனித்தும்1) இதை எடு 
க்கலாம். 

தேயம். ௮ர்திபிறாடியாச மூன்று முதல் ஆறுதிறாம் குலைப்பன்(9)தொ 
உங்சமுன் கொடுக்கலாம். தொணிகமாக முப்பது அளிமுதல் இரண்டு தி 

ரும்வரைக்கு நாள் இரண்டுமுன்றுமுறை கொடுக்கலாம். 

இந்துபாபேரியின்வூசம். Infusion of Indian Barberry. கொள், 
இந்துபாபெரி வேர்ப்பட்டை துண்டுகளாக நறுக், அரை அன்சு; கொதி 
வெந்நீர், பத்து அன்சு; மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிரேரமூறவிட்டு வடிக் 
கவும். 

தேயம். ஒன்றரை முதல் மூன்று ௮ன்சு சாள் இரண்டு மூன்று முறை 
கொடுக்கலாம். 

இந்துபாபேரியெசிறத்து, 1110௨௦ of Indian Barberry. கொள். 
இச்துபாபெரி வேர்ப்பட்டை துண்டுகளாக நறக்ி ஒரு இருத்தல்; புரூவு2 
அ இரண்டுராழி, வேர்ப்பட்டையை ஒருநாழி சீதில் ஒருநாள் ஊறவிட் 
டுப் பின்பு யெர்தனியில் இட்டு மிச்சமான சிதை மெல்ல மெல்ல வார்த்து 
தைத் திஸ்திலிப்த்தெடுத்து எ௫ராத்தைச் குளிகைப்பதமாய் வறட்டவும், 

தேயம். காளுக்கொருமுறை இருபதுமுசல் முப்பதுகறேன் கொடுச்க 
லாம்: 

இர்துபாபெரியின் அந்தர்த இனங்களின் மரத்திலும் பட்டையிலும் இரு 
சது செய்யப்படு தாதிய (158501) என்ற நீரான ஓர் எரிறாத்து கடைகளில் 
விலைப்படும், இது சுரச்ரினியாகவும் கண் வியாதிகளில் (10) இடுமருர்தா 
சவும் சுதேசகெளால் மெத்த மதிக்கப்படும். இதில் அதிக வீதமான அசுத்த 
ங்கள் உண்டு, சத்தமான வகைகள் இடையாதிருந்தால் இதை அரைமுதல் 
ஒருதிறாம் தேயமாக வழங்கலாம், ஆலும் இதை அலக்சாலிற் கரைத்தால் 
அசுத்தங்கள் அதிற் கரையாமல் சுத்த எசிறாத்து கரையும். இச் கரைவைக் 

குளிகைப்பதமாய் வறட்டலாம். 

} Berberine. 2 Crvstalize, 3 Tonic. 4 Antiperiodic. 5 Diaploretic. 6 Re- 
பபா 7 Extract. 8 Proof spirit. 9 Strain. 10 Percolate. 11 Dislill. 

(8) (9) (10) தனுபந்தம் பார், 
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பபாவிருசியங்கள். 

PAPAVERACEAE. 

சேங்கசக்சா, RED POPPY. 

வாசம். யுறோபமும மத்திம ஆரியமும், 
வாகடபததி. அல்லிகள்!1. நல்ல சிவப்புகிறமும் கசகசாவின் மண முழு 

டையன். 

ரசிதம், repவாtion. சேங்கசகசாச்சிறூபம். Syrup of Red Poppy. 
கொள். பச்சையான செய்கசகசாவிதழ்கள், பதின்மூன்று அன்சு; சுத்தச 
ர்ச்கரை, இரண்டே கால் இருத்தல்; தண்ணீர் அரைநாழி அல்லது போதிய 
அ; திட்ட து இரண்டரை ௮ன்சு. தண்ணீரை நீர்மத்திகத்திற் காய்ச்சும் 
பொழுது இதழ்களைப் படிப்படியாய் அதற்குள்ளே போட்டு அடிக்கடி கல 
க்கப் பின்பு பாத்திரத்தை இறக்கிப் பன்னிரண்டு மணீநேரம் ஊறவிடவும். 

பிற்பாடு நீரைப் பிழிந்து வடித்துச் சர்க்கரையைச் சேர்த்துச் சூகொட்டிக் 
கரைக்கவும். பாணி ஏறக்குறைய ஆறினபின் மூன்றுஇருத்தல் பத்து௮ன் 
சு மிறுக்கத்தக்கதாய்ச் சதையும் உற்றிய தண்ணீர்அளவு தண்ணீரையும் அத 
னோடு சேர்க்கவும். பாணி 1.330 என்ற விசேஷ ஒருவிதம்? உடை யதாயி 
ருச்சவேண்டும். 

தேயம். ஒருதிறாம். இது நிறங்கொடுப்பதற்கு மாத்திரம் வழங்கப்படும். 
அதிகாங்கையில் சறுக்கு சொதிக்குமாகையால் செய்தவுடனன்றி உஷ்ட 
ணசேசங்களில் இது வழங்கத் தகுச்ததல்ல. 

கசகசா. WHITE POPPY. 

வாசம். தென்கிழக்கு யுறோபமும் மேற்கு ஆயமும். 
பொகடபகுதி, காய்ச்சிக் கொட்டையெடுத்த முற்றற்கோதுகள். இவை 

உண்டையாயும் இரண்டு மூன்று இஞ்சு பருமையாயுமிருச்கும். காம்பற் 
றதும் சச்கரமயமுமான ஸ்திக்மத்தை; மேற்பகுதியில் உடையவைகள். 
உர அவினின் உருசி. உயிர்ச் கசகசாவின் காயிலிருந்தே அவின் எடுச் 
கப்படும். 

கன்மை, செரதிவம்4, அனுடைன்5. 
உபயோகம். தாபிதங்கள்6, கன்றல்கள், சளுச்குகள்,வேதனை யுள்ள மற் 

அம் ஊறுகளில் இது வமன்றாஷீமாக நொந்தபகுதிக்கு அணேக்கப்படும். 
ரசிதங்கள். Preparations. கசகசாத்திகாக்தம். Decoction of Poppies, 

கொள், கசசசாக்சாய் நசுக௫, இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் முக்கால்நாழி. 
மூடிய பாத்திரத்திற் பத்துமினி வரைக்கு அவித்து, வடிக்கவும். வடித்தரீர் 
அரைநாழியளச்கப் போதிய தண்ணீரை வடியிலுள்ள சச்கையின்மேல் வா 

ர்த்து வடிக்கவும். 
இது சாந்தியான வமன்றாஷமாக வெளியில் அணைக்கப்படும். 

கசகசாவேசிறத்து. Extract of Poppies. கொள். காய்ந்து கொட் 

1 Petal, பூவிதழ். 2 Specific gravity. 3 Stigma. 4 Sedative, சாச்தனி, ண Anodyne, 
அலுகக்னி, 6 lபிlammation, 7 Fomentativn, ் 
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டையெடுத்தப் பருக்கன் தூளாக்கி கசகசாக்காய் ஒரு இறாத்தல்; திட்ட 
து இரண்டு ௮ன்சு; கொதிவெர்ரீர் போதியது. சசசசாச்காயை ஒருநாழி 

வெர்நீருடன் கலந்து ஒருசாளூறவிட்டு இடைக்டை கலச்கவும், சியர் 

தணியில் இட்டு இன்னும் வெந்நீர் வார்த்து, ஒரு கலன்சேருந்தனையும் ௮ல் 
லது சாரம் முழுவதும் இறங்குந்தனையும் மெல்ல மெல்ல வடியவிடவும்: 

வடிந்த நீரை அரைராழியாய் வற்றுந்தனையும் நீர்மத்திக1த்தில் வறட்டவும். 

ஆறினபின் சதை?ச் சேர்க்கவும். இந்தக் கலவைகீரை ஒருநாள் மிற்கவிட் 
டப் பின்பு தெளிர்தரீரை வடித்து ேரறாக்கி, எரிறாத்துக் குளிசைபபதமாய 
அருர்தனையும் சீர்மத்திகத்தில் வறட்டவும். 

தேயம். இரண்டுமுதல் ஐந்து றேன், 
கசகசாச்சிறூபம். ராம of Poppies. கொள். காய்ந்து கொட்டை 

நீச்ச பருக்சன்பொடியாக்னெ கசசசாச்காய் முப்பத்தாறு அன்சு; திட்ட 
தே பதினாறு அன்சு; சுத்த சர்க்கரை நாலு இறாத்தல்; கொதிவெந்நீர் போ 
தியது. கசகசாப்பொடியை இரண்டு நாழி வெர்நீரிற் கலந்து ஒருநாள் ஊ 
றவிட்ட இடைச்டை குலுக்கவும். பிறகு சியந்தனியில் இட்டு, இன்னு 
ம் வெந்நீர்வார்த்து, இரண்டு கலன்? சேருந்தனையும், அல்லது சாரம் இறங் 
குநீதனையும் நீரை மெல்ல மெல்ல வடியவிடவும். வடிர்த நீரை ஒன்றரை 
சாழியாம் வற்றுந்தனையும் நீர்மத்திகத்தில் வறட்டவும். நன்றாய் ஆறினபி 
ன் சிதைச்சேர்த்து அக்கலவையைப் பன்னிரண்டு மணிநேரம் நிழ்கவிட்டு 
வடிச்சகவும், சதைத் திஸ்திலீத்து$, சேஷமான நீரை ஒருநாழியாக வறட்டி 
ப் பிற்பாடு சர்க்கரையைச் சேர்க்கவும். றொபம் ஆறரை இருத்தல் நிறுக் 
கவும் 1.320 என்ற விசேஷதிறாவிசம்' உடையதாகவும்வேண்டும். 

தேயம். ஒருதிறாம். கூடவுங் கொடுக்கலாம். இது சூட்டுக்குச் சுறு 
கீது கொதிச்குமாகையால் காங்கையான தேசங்களிற் புதிது புதிதாய்ச் செ 
ய்தாலன்றி உதவாது. 

அவின். (ற்ப. இது உயிர்ச் கசகசாப் பூண்டின் காயைச் £றிவிட, 

வடி$து இறுனெ சாறு, இது நாலு அன்சுமுதல் இரண்டு இருத்தல் நிறை 
யுள்ள பல வடிவான கட்டிகளாக, கசகசா இலையால் மூடி வரும், பெரு 
ம்பான்மையாய் ஒர்வகைச் சுக்கான் ”ரைநெற்றிற் பொதிந்துவரும். அவி 
ன புதிதாயிருக்கும்போது பசைப்புள்ளதாய் ஒப்பமற்றதாய்ச் சற்றே எஈரிப் 
பாய்ப பிய்ந்து செங்கருமையாயிறாக்கெது. விரலால் ஒப்பமாய் அழுச்ச 
மினுக்கும், ஒர்வகை மணமும் உவட்டிப்பான சைப்புச் சுவையுமுடை 
யது, 

இத்தனமைகள் துருக்கியிலுள்ள ௪மிர்ண அவினுக்கே உரியன. பிரதான 

மாய்ப் பிறித்தனில் வழங்கும் அவின் இதுவே, இழச்குத்தேச வைத்தியர் 
வழங்குவதும் யுரோப வியாபாரத்தில் அருமையுமான இந்துஅவினுக்கு இத் 
தன்மைகள் ஒவ்வா. இந்து அவினிற் பலவகையுண்டு. அவைகளுள் முக் 
கியமானவைகளாவள : 

1. * பற்னு தோட்ட அவின். Patna Garden Opiun. 2. * மாளவ அவி 
ன். Malwa Opium. இவைகளுள் முதல்வகை மருர்துக்சென்றுமாத்திரம்செ 
யயப்படு௨து. அது அப்பிரசப்படலங்களில் மூடி அரை இஞ்சு தடிப்பான 
சபிலமெழுகாற் போர்ச்சப்பட்டு இரண்டுமுசல் சாலுஇறாத்தல் சனமானசது 
ரச்கட்மீகளாகவரும். இது வைரமானது. குளிர்காலத்தில் கொருங்கும். நிறங் 

1 Water bath. 2 Spirit. 3 Gallon. 4 Distill. 5 Specilic gravity. 
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அவின். 23 

சபிலமும் மணம் வீறுமாயிருக்கும். இதிலிருந்து அதி வீதமான மாவியம் 
எடுக்கப்படும். நூற்றுக்கு ஏழு எட்டுப் பத்தவிதமாய்த்தானும் மாவியம் 
எடுக்கப்படும். மாளவ ௮வினிற் பலவகையுண்டு, அவைகளுள் முச்கிய 
மானவை இரண்டு வகை, ஒருவகை வெளிப்போர்லையில்லாமல் ஏறச்கு 
றைய ஒன்றரை இருத்தல் பாரமுள்ளதாய் வெளியில் மங்கலான கருமைகி 
றமும் உள்ளே கறுப்பும் மெதுவுமாய் வட்டித்த சில்லுகளாகவிறுக்கும. 
மணம் சிமிர்ண அவினின மணம்போலிருந்தும் வீறு குறைந்ததாய்ச் சற்றே 
புசைமணங் கலர்திருச்கும். சுவை கொடுமையாய் நிற்கிற கைப்பு. இதில் 
நூற்றுக்கு மூன்றுமுதல் ஐர்து வீதமாய் மாத்திரம் மாவியம் வரும். மற்ற 
வகை மாளவ அவினின் உச்செமானது. இது உருண்டைசளாக அல்ல 
அ றெச் சில்லுசளாக வரும், கசகசா அல்லிகளின் பருச்கன் துண்ட 
ளால் மூடப்பட்டிருக்கும். பத்து ௮ன்சு பாரமுள்ளது. நிறம் உள்ளே க 
ருங்கபிலம். சன்மை ஏகத்துச்கொரேமாதிரியானது. மணமும் சுவையும் 
முந்தினவகையைப் போலவே, இதில் நூற்றுக்கு ஏழு எட்டுப் பங்கு மா 
வியம் எடுக்கலாம். இந்த அவினின் மற்றும் வகைகள் இமயமலைஅவின் 
(11),கந்தீச அவின், குச்சு அவின் முதலியவைகள், இவை வித்தியாசமான 
வீறுள்ளவைகளாதலால் முந்தினவகையினின்று அரிதாய் மருந்துக்கு வழங் 
கப்படும். அலினிலுள்ள மாவியத்தின் (12) வீதத்தைச் கண்டுபிடிப்பதே 
அதற்கு நிச்சயமான சோதனை. மருந்துக்கு உவந்த மெதுவான அவினில் 
மாவியம் நூற்றுக்கு 6முதல் 8 பங்கென்று பிறித்தனிவாசடம்காட்டுன்றது. 

கேமீஸ்த கூட்டுகள், Chemical Composition. அவினில். மெசனிக் 
கமிலம்! என்ற ஓர் சுய அமிலமும் மாவியம்? கோதியின் பபாவிரின்* பர 
மாவியம் என்ற நாலு அல்கலை$உங்களும்) நாகுதின்; நாகின்£ மெனின்? 
ஓபியனின்! பாவிருச்சின்11 என்னும் தட எத சிரிஸ்தலிக்கக்கூடிய பதார் 
த்தந்களுமுண்டு, மேலும் அதிலே சில ராளவ்2களும் பினும் நிணமும் 
எசிராத்திவுப்!3 பதார்த்தங்களும் கூச்சுக்கும்* சொற்பமான அத்திரஎண்ணெ 
ய்யும15 அநிந்திர உப்புகளும் உண்டு, இப்பதார்த்தங்களுள் மாவியமும் 
கொதியினும் காகதிகமும்7சொதீவ முமீமாகும் ; நாகுதின் தொணிக))மும் அம் 
திபிறாடியுமாகும். மற்றுங் கூறுகளின் செயல் தெரியவில்லை. என்றாலும் 
ராளம் சத்துள்ளசாகத் தோன்றுகின்றது, 

தன்மைகள். ஒரoperties. அவுஷத தேயங்களில் அவினின் முதன் 
மையான செயல் ஸகிமூலமே. இரண்டாவதான செயல் நாகதிகம்; அனு 
டைன் 22 அந்திஸ்பசி23. இது பிரதானமாய்ச் கோர்த்தசசேமுமைய?தத்திந்சேஷ் 
டிச்த, ௮தில்கின்று தோன்றும் நரம்புகள் வழியாய் உடம்பின் உறுப்புகள் 
ஒவ்வொன்றிலும் கூடக்குறையத் தாக்கும். இது வெயர்வையைமாத்திரம் 
அதிகப்படுத்தி மற்றெந்த விசர்ச்சத்தை2யுங் குறைக்கும். அதிதேயமாகில் 
வீரான நஞ்சாகும். 

1 Meconic acid. 2 Morphia. 3 Codea. 4 Papaverine, 5 Paramorphia, 6 Alkaloid. 
* Narcotine. 8 Narceia, 9 Meconine. 11) Opianine. I! Porphyroxine. 12 Resin. 
12 Extractive. 14 Uaoutchouc, 15 Volatile vil, 16 Inorganic sll. 17 Narcotic, 
இராக. 18 Srdalive, சார்தனி, 19 onic, ஒசதி 20 Antiperiodic. * | Stimulant, 

22 Anodyne. £3 Antspasmndic, sரசச்இனி, 24 Werebro-spinal centre. 
25 Secretion. 

(11) (12) அனுபந்த ! பார். 
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2 ॥ அவின், ரசிதங்கள். 

உபயோகம், 17866, அவினின் உபயோசங்கள் அனேசமும் முக்கிய 
முமாம், தாபிசத்1சல் விசேஷமாய் வசாசவ் வின் தாபிதத்தில்,இது தனித் 
தாவது கலமல்? அந்திமனி$மோடும் மற்றும் மருந்துகளோடுங் கலந்தாவது 
அதிகமாய் வழங்கப்படும். அசத்துவ$த்தால் மரணரேரிடம் சோய்களைப்பா 
ர்ச்ச மூடம் அல்லது அசுவாசத்தால் மரணகேரிடுஞ் சார்புள்ள தாபிதகோ 
ய்சன் வேறுரொய்களில் இது வழங்கப்படுவதரிது என்பது பொதுவிதி. பரி 
யர்திரசபம்? முதவிய முந்தினவகையானகோய்களில் இது முதற்றரமருக்து. 
சுரங்களில் விசேஷமாய்ப் பிற்கூற்றில் இ இது தனித்தாவது அர்திமனி, கர்ப் 
பூரம் முதலியவற்றோடு கலர்தாவது, தரங்கள் நரம்புகளின் ளெர்ச்சியைத் 
தணித்து நித்திரையை வருவிக்க மெத்த உவர்ததாகும். ஆடலும் கண்ணி 
ன் சயனைத்துவாரம்? மெத்தச் சறாங்கியிருக்கையில் இது பொதுவாய இண 
ங்காது. வருத்தமான ஸ்பச? கோய்களில் அவினை அதிபிரமாணமாயத் திரு 
ம்பத் திரும்பக் கொடுக்கப் பெரும்பாலும் உடனேசுசங்காணும். வயிற்று 
அப்புகளின் பலவகையான சரோ நிலைமைகளாகிய இரைப்பைப்புண்,கன் 
pr காலிககஸ்திறித11, கஸ்நிரல் ௪12, இராலாந்தி, அனுதாபவார் 
தி, தியறீயம்!*, திசந்செரி!5,வங்கவலீ16,இறுஇியவளி]]? குட லடைப்பு முதவி 
வசோய்சளில் இதைக்கொடுப்பதால் மெத்த ஈயங்காணும், சனன சலஉறுப் 
புகளின்நோய்களாகியெ சலப்பைத்தபம்18சலப்பைச் சலை9 சலபாதையின்ஸ்ப 
சச்0சருக்குகளிலும், மெனுறீயம்?!, இஸ்மெனுறீய2த்திலும்,க ருப்பையழற்சி, 
சறாப்பைத்தபம்23, முதலிய நோய்களுக்கும் இது உவப்பான மருந்து. ஏர்ப் 
பு, திவிரவாதம்?,கம்பதியச்கம்?5, என்பவைகளுர்கும், அவின் முதல்மருக் 
தாகச் கொள்ளப்படும். வாந்திபேதிச்கும் இது கொடுக்கப்படும். ஆயினு 
ம் ஈயங்காண்பது சந்தேகம். கன்சர்புண்கள் காதனப்புண்க?*$ஸில் அவின் 
சடச்குழப்பத்தைத் தணிப்பதால் தானிகமான குணங்களிலும் ஈயங்காட் 
டும். வெளியிற் போடுவசற்குப்: பலவகையான வாதம் நுறல் 927 வருத்த 

மான மற்றும் மோய்களிலுங் சண்ணோவிலும் கண்ணின் மற்றும் வியாதிக 
ளிலும் இது மிச உவந்தது, 

தேயம். Dose. காரியத்துக்குத் தக்கதாய் அவின் காற்கிறேன் முதல் 
இரண்டுேன் வரைக்குங் கூடவுங்கொடுக்சப்படும். வருத்தமான அனே 
சம் கோய்சளில் அவினாற் காணும் சகாயத்தின் அளவே அதின்தேயத்தைக் 
குறிப்பதற்கு அறிகுறி. சிலவேளைகளில் அதிகமான அவினை மோசயின் 

ச் தாங்குவார்கள. 

ரசிதங்கள். *Preparations of Opium. அவினேசிறந்து. Extract 
01 Opin, கொள்: அவின் மெல்லிய சீவலாக ஒரு இருத்தல் ; 

1 Inflammation. 2 Serons, 3 (விற! 4 Antimony, 5 Asthenia. 6 Aphnnia, 
சீ Peritonitis. 8 Pupil. 1) Spasmndic. 10 Cancer, 11 Chronic gnstritis. , 
12 Gastralgin. 13 Nervons, 14 Diarrhoea, 15 Dysentery. 16 0௦1101 pictonum, 

17 Sirangulated hernia. 18 Cystitis. 19 (‘ystirhoea, 20 Spasmodic. 
2l enorrhoen. 29 Mysmenorrhoea. 23 Metritis. 24 Acute rheumatism. 

5 Delirium tremens, 26 Gangrene. 27 Neuralgia. 

*பிறித்தன் பாமகுபீயத்ீதிலிரந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த ரசிதங்களுக்கு தருக்கிஅவி 
ன் சேர்க்கவேணும். இந்துஅவினுக்குஇணக்கமா$ இவைகளிற் சில மாற்றப்ப 
டவேண்டுமெஃபத பரீட்ன சயால்விளங் தம். 
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ண்ணீர் மூன்று காழி. அவினை ஒருகாழி தண்ணீரில் ஒருமால் ஊறனை 

து ரைப் ப க்க வும். சேஷமாயிருக்றெ அவினைத் திறமானகளியா 

ச் மறுபடியும் ஒருகாழி தண்ணிரில் ஒருராள் ஊறவைத்துப் பிழிர்தெ 

டுக்கவும். மூன்றாம்முறையும் இப்படியே செய்து நீர்களைக் கலந்து சம்ப 

ளியில் வடித்து, குளிகையாகத் தகுந்த பதமான எசரிறாத்தாய் வருந்தனையும் 

நீர்மத்திகத்தில் ௨றட்டவும். ர கு 

தேயம், அரைமுதல் இரண்டுநேன், தூளாக்னெ அவினைப்பார்ச்ச 

இத குறைந்த ஸ்திமுலம், ஈயர்த செரதிவம். 
அவின்நீரேசிறத்து, Liqபid Extract of Opium. கொள். அவினெ 

திருத்து) ஒரு௮ன்சு; தண்ணீர் பதினாறு அன்சு; திட்டசது நாலு ௮ன்சு, 

அவினெரிறாத்தைத் தண்ணீரில் ஒருமணிகேரம் ஊறவிட்டு அடிக்கடி கலக் 

இப் பிறகு சிதையுஞ் சேர்த்த வடிக்கவும். வடித்தரீர் அரைநாழி அளக்க 
வேணும். 

தேயம், பத்துமுதல் காற்பது துளி. இதில் ஒருஅன் சில் ஏறச்குறைய 
இருபத்திரண்டு றேன் அவினெரிறாத்து இருக்கும, ௮விணீரஞ்சத்திலும் 
இது அரைக்காற்பங்கு விறு கூடினது. 

அவினிரஞ்சம். Tincture of Opin. லாடனம். கொள். அவின் 
பருக்கன் தூளாக, ஒன்றரை அன்சு; புரூவுது! அரைநாழி, மூடிய பாத்திர 
த்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கடை குலுக்கி, தெளித்துப் பிழிந்து 
வடித்து, அரைகாழியாகப் போதிய புரூவுச்து சோக்கவும், 

தேயம். ஐந்து முதல் சாற்பது துளி. இதில் ஒரு ௮ன்சிலே அவினின் 

கரையும் பதார்த்தம் முப்பத்தமூன்று றேன் அடங்கியிருச்கும். அதா 
வது பதினைந்து துளியில் ஒருறேன் அவின் உரைக்கு இருக்கும். இதை 
யாவது மற்றும் அவின் ரசிதங்களையாவது குழர்தைகளுச்கும் பிள்ளைகளுக் 
கும் கொடுப்பதில் மெத்த ௮வதானம் வேண்டும். 
அுவினமோனாஞ்சம் Ammoniated Tincture of Opium. கொள். 

அவின் பருக்கன்தூளாக. நூறு இறேன்; குங்குமப்பூத்தூள், பெஞ்சேயிக் 
கமிலம், வகைச்கு, நூற்றெண்பது கிறேன்; அனிஸசேல், ஒருதிறாம்; ௮ 
மோனகரரீர், சாலு௮ன் சு; இட்ட து பதினாறு அன்சு. ஈன்றாயடைத்தபா 
தீதிரத்தில் இவைகளை எழுராள் ஊறவிட்டு, இடைச்கிடைகுலுக்கி வடித்து 
நசுக்கி வடித்து அரைநாழியாகப் போதிய திட்டதத சேர்க்கவும். 

தேயம். அரை(ுதல் ஒருதிறாம். இதில் ஒரு அன்சில் ஐர்து றேன் 
அவின்வரைக்கு இருக்கும்: 

அவின்வைன். Wine of Opi. கசொள். அவினெரிறாத்து, ஒரு௮ 
ன்சு; இடித்த கறுவாப்பட்டை கராம்புகள், வசைச்கு எழுபத்தைந்து நே 
ன்; செரிவைன் அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுசாள் ஊறவிட் 
ட இடைக்கிடை குலுக்கி வடிக்கவும். 

தேயம். பத்துமுதல் நாற்பது துளியுங் கூடவுங் கொடுக்கலாம். இதில் 
ஒரு ௮ன்சில் அவினெசிறாத்து இருபத்திரண்டு இழேன்வரைக்குஇருக்கும். 
1801 ம ஆண்டின் பிறித்தனி வாகடத்திலும் ஏதின்பரு தபுளின் வாகடங்க 
ளிலும் குறிச்சப்பட்ட அவின்வைனைப்பார்க்க இத சாற்பங்கு பெலன்கூடி 
னது. லண்டன்வாகட அவின்வைனில் ஐர்திலொருபங்கு பெலன்குறை 

1 Proof spirit, 
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த்தது; அவின்நீரெ௫ருத்தின் பெலனுக்குச் சரிவக்தது, இது கண்ணோமு 

தலிய ஈயனரோசல்களில் இமெருந்தாக வழங்கப்பமெ. 

வுவின்கூட்டூச்தரணம். Compound Powder of Opium, கொள். அவி 

ன்தூள் ஒன்றரை அன்சு; மிளகுதூள் இரண்டு அனசு; சுக்குத்தூள்; ஓராது 

௮ன்சு;சறுவிச்சொட்டை த் தூள், அறுஅன்சு; திரககர்துத்2தூள் அரைஅன் 

ச. இலைகளை கன்றாய்க கலந்து, மெல்லிய அரிப்பெட் டியில் அரித்து, 

சடையாய்ச் குழியம்மியிற்போட்டு மெதுவாய அரைத்து அடை தீத சீசா 

வில் லைக்கவும். ன ரர 

தேயம், இரண்டுமுதல் ஐந்துகிறேன். இதிற் பத்துக்கிறேனில் ஏறச் 

றைய ஒருறேன் அவின் இருக்கும். ர சரடு 

் அவின்லேகியம். Confection of Opiயற, கொள்” அவின்சூட்டுச் சூ 

ரணம், மூற்றுத்தொண்ணூற்றிரண்டு றேன் ; சீனிகம்?, ஒரு௮ன்சு. கல: 

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது றேன். இதில் ஏறக்குறைய நாற்பது 

பங்கில் ஒருபங்கு அவின் இருக்கும். 

அவின்விலலை, 0pm Lozengஓes. கொள். அவினெரிரறாத்து எழுப 

திரண்டு றேன்; தொலூரஞ்சம்। அரைஅன்சு; சுத்தசர்க்கரை மாவாக, ப 

தினாறு ௮ன்சு; ௮சசிப்பிரின்5 மாவாக இரண்டு அன்சு) அதிமதுர வெரு 

த்த4. ஆறுஅன்ச; தண்ணீர் போதியது. அதிமதுரவெரிறாத்தை நீர்மத்தி? 

கத்திற் குடாக் க்கொண்டு கொஞ்சத்தண்ணீரால் இளக்கி, அவின் எரா 

த்தோடம் தொலூரஞ்சத்தோடும் சேர்க்கவும். இந்தச் கலப்புச் சரியானப 

தத்துக்கு வந்தபின் அதைக் கல்த்தட்டிற் போட்டு முதலே ஒன்றாக அரை 

த்த சர்க்கரையையும் பி௫ினையும் இதோடு சோத்து நன்றாய்க் கலக்கவும், 

இந்தத் திரளையை 720 வில்லையாகத்தட்டி மட்டான சூட்டில் உலர்த்தவும். 

தேயம், ஒன்றுமுதல் ஆறு வில்லை. ஒவ்வொரு வில்லையிலும் அவினெ 

இருத்துப் பத்திலொருபங்கு கிறேன் இருக்கும். 

அவினேனிமம். நற ௦8 ற்ற. கொள். அவினிரஞ்சம்$அரைத் 

இராம்; அமைலமுசிலாகு அல்லது தடித்த கஞ்சித்தெளிவு இரண்டுஅன்சு.சல. 
அவின் லினிமென், பறற 0 றய, கொள், அ௮வினிரஞ்சம்? 

சபுலினிமென்10 வகைக்கு இரண்டு அன்ச.கல. 

வாதத்துச்கும் வருத்தமான மற்றும் ரோய்களுக்கும் இது மெத்த உப் 

பான பூச்சு. 
அவின்பற்று, றய Plaster. கொள், அவின், மாவாக ஒருஅன்சு; 

இராளப்பற்ற!!, ஒன்பது ௮ன்சு, இராளப் பற்றை நீர்மத்திகத்தில் உருக்கி 
யபின் ௮வினைச் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய்ச் சேர்த்துத் நீர்ப்பாய்க் கலச்கவும். 

அவின்லினிமென் உதவக்கூடிய கோய்களுச்கே இதுவும் உதவும். 
மேலே சொன்ன ரரதெங்களிலன்றி,இபிகாச் ஸ்குவிற்1£ குளிகை, வங்கவ் 

வின்குளிகை, சபுக்3கூட்டுக்குளிகை, சரீதவவின்சுகந்த சூரணம்14, இபிகா 

ச் கூட்செகுரணம், னோக்5கூட்டுச்சூுரணம், பூரச்கூட்டிரஞ்சம்16. மாசவவி 

னன்கென்17,வங்கச் கூட்டுத்தலள்;தம்18, இவைகளிலும் அவின் சேரும். 

| Caraway. 2 Tragucanth. 3 Syrup. 4 Tmcture of tolu. 5 Gum acacia. 
6 Extract of liquorice, 7 Water bath. 8 Tincture opium. 9 Mucilage of 
amylum. 10) Soap liniment. 1॥ Resin plaster. 12 Pill of Ipecac with 

wquill, 13 Soap. I4 Aromatic powder of chalk with opium. 15 Kino, 
16 Compound tincture cf camphor. 17Ointment of gall aud opium. 

18 Compound lead suppository. 
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அவினின் மற்றும் ஈசிதங்கள், Other Medicinal Preparations of 
Opium, மாவியவைநதலோறசு, Hydrochlorate of Morphia. இதைச் 
குறிக்குஞ் சன்னம் கா!? ஐ19 நீ.௮5 ஐகு, 92௮. இது பட்டுப் போல் 

யினுக்கமும்; வெண்மையுமாய் வசையத்தக்க ஊசிபோன்ற இரிஸ்சலிகளா 
கவிருக்கும். பரமாணு படுவதால் மாறுதல் அடையாது; தண்ணீரிலும் 8 

லுங் கரையும், தண்ணீரிற் கரைத்துக் காடிச்சாரஞ்சேர்ச்சத் தயிர்போன்ற 
வெண்ணடையல் விழும். இதின் பெலன் 200 பங்கு தண்ணீருக்கு 1 ப 
ங்சானால், அயபிரகுலோறிர? நீர் சேர்க்கச் கடுமையான நீலநிறல்கொள்ளு 
மானாலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மாத்திரம் நிற்கும். இதை வீறான நீதுரிச்ச 
மில*த்தில் நனைக்க மஞ்சட் சிவப்பாகும், அயபிரகுலோறிரரீர் சேர்ச்சப் 
பச்சை நீலகிறமாகும். குட்டுக்குச் சேஷமின்றி ஆவியாய்விடும், இந்த 
உப்பில் இருபது இறேனை அரை அன்சு வெர்நீரிற் கரைத்து மிகச் சொற்ப 
மான அமோனம் சேர்க்க, ஆறும்போது கரிஸ்தலான அ௮டையல்விழும். 
இந்த அடையலைச் சொற்ப தண்ணீரிற் கழுவிக் காற்றில் உலர்த்த 15,18 
தறேன் நிறுக்கும், 

தன்மைகளும் உபயோகழம். அவினிரஞ்சத்தைப் போலவிருக்கும். 
அதைப்பார்ச்க இதினால் நாடிநாளங்களில் உண்டாகுங் இிளர்ச்சியும், தலை 
யிடி, றெதி, சோகம், மலகரட்சிகளும் குறைவு. ஆதலால் இது ஈயமெ 
ன்று கொள்ளப்படும். என்றாலும் மாவியமும் அதின் உப்புகளும் ஈயம் 
வருவியாத அனேக கருமங்களில் அவினால் ஈயங்காணும். ஈரம்பழற்சியைத் 
தணிச்றெதற்கும் உடம்பைச் சாந்தப்படுத்த நெதற்கும் இது விசேஷமாய்த் 
தகுந்தது. பெருந்தேயங்களில் இது வீரான இராக நஞ்சு. உடம்பிலே 
தோலிற் குற்றிப் புகட்டினால் இதின்முழுச்செயலும் €க்கரத்திற் காணும். 

தேயம். அரைக்காற் றேன்முதல் ஒருிறேன்வாைக்குக் கொடுச்சலாம். 

ரசிதங்கள். Preparations. மாவிய வைந தலோறசு நீர், Solution 
of Hydrochlorate of Morphia. கொள். மாவியவைருகுலோறசு;, நாலு 
தறேன்; ருசவைருகுலோறிக்கமிலம்5, எட்டுத் அளி; திட்ட தஇரண்டு 
இரும்; தண்ணீர் ஆறுதிறாம். ஐருகுலோறிக்கமிலத்தையும், சதையும், தண் 
ணீரையும், ஒன்றாய்க் கலந்து, மாவியவைருகுலோறசை அந்தச் கலவையிற் 
கரைக்கவும். 

தேயம். பத்து முதல் அறுபது துளி, இதில் ஒரு திறாமில் அரைக் 
றேன் மாவியவைருகுலோறச அடங்கியிருக்கும். இது லண்டன் வாகட 
த்திற் சொல்லப்பட்ட மாவியவைருகுலோறசு நீரில் அரைப்பெலனானது, 

மாவிய வில்லை, KMorphia Lozenges. கொள், மாவியவைருகுலோ 
றச இருபது இறேன் ; தொலூரஞ்சம அரைஅன்சு; சுத்த சர்க்கரைமா, இரு 
பத்துநாலு அன்சு; அகரிப்பிசின்மா$ ஒரு அன்சு; ௮௧9 முசலொகு, போதி 
யது; திஸ்திலித்த தண்ணீர் அரைஅன்சு. மாவியவைருகுலோறசைத் சண் 
ணீரில் கரைத்து, தொலூரஞ்சத்தையும் முலொகையும் ஒன்றாகவம், பினை 
யும் சர்ச்கரைமாவையும்) பின்னொன்றாகவும் கலக்கவும். முதற்கலவையிர 
ண்டையுங் கலந்து அவைகளோடு பிக்தின கலவையையுஞ் சேர்த்து ஒரேதி 

1 Crystal. 2 Spirit. 3 Perchloride of iron. 4 Nitric acid. 5 Dilate hydrochloric 
acid, 6 Rectified spirit. 7 Tincture of tolu. 8 Gum acacia. 

9 Mucilage. 
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28 மாலிய வைருகுலோறசு. 

ரனையாக்கி, 120 வில்லைகள்செய்து சூடான காற்றறையில் மட்டான அன 
வில் உலர்த்தவும். 

ஒவ்வொரு வில்லையிலும் மாவியவைருகுலோறசு முப்பத்தாறில் ஒருபங் 
கு றேன் இருக்கும். 

மாவியடஇ௫பிகாக்தவிலலை. Morphia and Ipecac Lozenges, சொ 
ள். மாவியவைருகுலோறக, இருபது நிறேன்; இபிகாக்குத் தூள்; ௮ 
அுபதுேன்; தொலூரஞ்சம்; அரை அன்சு; சுத்தசர்க்கரை மா, இருபத்து 
சாலு அன்சு; அசசரிப்பிசன்மா, ஒரு அன்சு, அகரிமுசலாகு, போதியது; 
இஸ்திலித்த தண்ணீர் அரை அன்சு, தோலூரஞ்சத்தையும் முசிலாகையும் 

ஒன்றாகக் கலர்தபின் அவற்றோடு மாவியவைருகுலோறசைத் தண்ணீரிற்க 
ரைத்துச் சேர்க்கவும். இக்சலலையை இபிசாக்கு, பின், சர்க்கரைமா, 

மூன்றும் ஈன்றாய்ச் சேர்ந்த சலவையோடு சேர்த்து எல்லாவற்றையும் ஒர்திர 
னையாக்ி, 120 வில்லையாகப் பிரித்து சூடான பரமாணுவுள்ள அறையில் ம 
ட்டான அனலில் உலர்த்தவும். ஒவ்வொரு வில்லையிலும் மாவியவைருகு 
லோறச, முப்பத்தாறிலொருபல் த இறேனும் இபிகாககு பன்னிரண்டிலொ 
ருபங்குகிறேனும் அடங்கியிருக்கும். 

இச்ச வில்லையையும் இதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட வில்லையையும் வா 
யிவிட்செ கரையவிட , இருமலுடன் தொண்டை மிடற்றின் அழற்ரிகள் 
தீணியும். காரியத்துக்குத் தக்கதாய் ஒருசாளைச்குப் பத்துமுதல் இருபதுவி 
ல்லை வழங்கலாம். 

மாவியதலஸ்தம். KMorphia Suppositories. கொள். மாவியவைரு 
குலோறசு, ஆறுகறேன்; இடியபெஞ்சோவசு1, அறுபத்துநாலுகிறேன்; வெ 
ண்மெழுகு , இருபதுகிறேன்; தியுறோமரெய்?, தொண்ணூறு றேன். மெ 
முசையும் தியுறோம நெய்யையும் மென்குட்டில் உருக்கவும். மாவியவை 
ருகுலோறசைச் இடியபெஞ்சோவசோடு முதலே உரலில் இட்டு அரைத்து 
க்கொண்டு, முன்னுருச்சப்பட்டவற்றோூ சேர்த்து மறுபடியெல்லாவற்றை 
யுச் இறமாய்ச் சலச்சவும், இச்சலவையை நீராயிருக்கையில் பதினைந்து 
றேன் கொள்ளக்கூடிய தகுந்த குகைகளில் வார்க்கவும். அல்லது அசைஆ 
தவிட்பெ பன்னிரண்டு சமபக்குகளாக வெட்டித் தலஸ்தத்துக் த வசதியா 
ன வால்சாலான அல்லது வேறசாங்கமாக்கெகொள்ளவும். 

ஒவ்கொரு தலஸ்தத்தில் மாவியவைருகுலோறசு அரைக்நிேன் இருக்கு 

ம இத் தலஸ்தத்தைக் கடைக்குடல், கருப்பை சலப்பைகளினதும் அயற் 
பகுதிகளினதும் நோய்களில் கடைக்குடலுக்குள்ளே புகுத்த மெத்தச் சகா 
யமுண்டாகும். உள்ளே செலுத்துசையில் ௮பானத்தைச் சுருக்கும் பேசி 
க்கு அப்பால் அதைச் கவனமாய்ச் செலுத்திவிடப்பார்ச்சவேணும், 

மாவியவசிதசு, Acetateமvf Morphia. இதற்குச் சன்னம, கா ஐ19 
நீ.௮3 கா9 ஐ. ௮3. இத தண்ணீரிலும் சீதிலும்3சரையச்கூடிய வெண் தூள். 
இதின் சரைவில் பதாரசியை/விட, அடையும் அடையல் மிஞ்சிய அல்கலை5 
யாற் சசையும். சீதுரிச்சமில£$மும் அயபிரகுலோறிர/ மும் மாவியவைருகு 
லோற93ற் போலவே இதிற் சேஷ்டிக்கும். இர்த உப்புக்குச் சல்வுரிக்சமி 
லஞ்)சேர்ச்கக் சாடியான ஆவி கக்கும்: 

தேயம். எட்டில் ஒருபங்கு றேன் முதல் அரைக்நிறேன் வரைக்குங் 
சொடுச்கலாம். கூடவுல் கொடுக்கலாம். 
ccc ED 

] Ber zoated Lurd. 2 Oil of Theobroma. 3 Spirit. 4 Potash. 5 Alkali, 6 Nitric 
acid. 7 Perchloride ofiroa. 8 Hydrochlorate of morphia. 9 Sulphuric acid. 
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மாவிய ரசிதங்கள். பிரமதண்டூ. 29 

ரசிதம், Preparation. மாவியவசிதசு நீர், olution of Acetate 
of Morphia. கொள், மாவியவசிதசு நாலு தறேன்; இருச ௮திக்கமில 

ம்] எட்டுத்துளி; திட்ட து? இரண்டு திராம்; தண்ணீர் ஆறுதிறாம். அமிலம் 
ஒது தண்ணீர் மூன்றையும் ஒன்றாகச் கலந்து ௮ச்சலவையிலே மாவியவ 

திதசைச் கரைக்கவும், 
தேயம். பத்துமுசல் அறுபதுமினிம?, இந்த நீர் இரண்டு திறாமில் மா 

வியவூதசு ஒருசறேன் அடங்கியிருக்கும். லண்டன் வாகடத்திற் குறித் 
த மாவியவததெசுநீரைப் பார்க்க இதில் அரைப்பங்கு மாவியம் இருக்கும். 

*நாததின். ]127001106, இது அவினில் நூற்றுக்கு 1 முதல் 8 வீதமாக 
அடங்கியிருக்க இரில்தவி/ச்சச்கூடிய தடஸிதபபொருள். நிறம் மணம் ௪ 
வையற்றது. முத்துப்போல் மினுக்சமானது, சட்டை ஊசிகளாக இருக் 
கும், தண்ணீரிலாவது பதாசிநீரிலாவது கரையாது, தட்ட €திற் கரையு 
ம். சதரில்? இன்னும் அதிகமாய்க் கரையும். இருச௮மிலங்களோடுசேர்த் 
தால் மெத்தக் கசப்பான நீர்களாகும் இந்த நீர்கள் சிரிஸ்தல் உப்பை ஈ 
வதுமில்லை, ௮யபிரகுலோறிர௦ஞ் சேர்க்கும்போது நீலமாவதுமில்லை. 
தன்மை, தொணிசகம்1, அந்திபிருடிபூ. இது சுத்தியானால் மயக்கும் தன் 

மை சற்றுமிராது, பெருந்தேயத்திற் சுவேதனி. 
உபயோகம். முறைச்சுரங்களிலும், பொதுவான பெலவீனத்திலும் வி 

சேஷமாய் நெடுராட் பால்கொடுத்ததாலுண்டான பெலவீனத்திலும், கடுமை 
யான சுரங்கள் தாபித13வியாதிகளில்கின்று சுகப்படுகையிலும் ழைத்தேச 
ங்களில் இது மெத்த ஈயர்த மருந்தாய்ப் பிரயோடிக்கப்படுகின்றது( 3). 

தேயம். தொணிசமாச அரை முதல் ஒருகிறேன், நாள் மூன்றுமுறை. 

அட்திபிறாடியாக இரண்டு முதல் மூன்று இறேனைச் சண்ணீரிற் சொற்ப ஐ 
ருகுலோறிச்கமிலம் அல்லது சல்வுரிச்சமிலம் விட்டுக்கரைத்து நாள் மூன் 
முறை கொடிச்கலாம், 

அவாகடச்சரக்த Non Officinal, 
பிரமதண்டூு, தநக்கஞ்சேடி, Aரஜemone Mexicana, இது அமரிக 

உஷ்டண தேசங்களுக்குரிய செடி. இப்போ இந்து அடங்கலும் உண்டு, 
இதின் கொட்டைகளைப் பிழிய ஒர் திர எண்ணெய்வராம். மேற்இர்திய 
வைத்தியர் இளம்பேதியாக இதை வெகுகாலம் வழங்வெந்தார்கள் (14). 
ஒஷானசி பண்டிதர் இதற்கு மாறாகச் சொன்னதால் அதை விட்டுவிட்டார் 
கள். அகிலும் தற்காலம் வங்காளத்திலுள்ள பலவைத்தியர் இதின் தன்மை 
களைப்பற்றிப் பண்ணிய ஆராய்வுகளால் அரைத்திறாம் தேயங்களில் இது 
இளம்பேதியாகச் சேஷ்டிச்செெதென்றும், அதின்செரதிவ] தன்மையால் அது 
குடல்வலியைத் தணிச்நறதென்றுங் காணப்பட்டது. இதின் தேயம்சொ 
ற்பமாயும் செயல் இளச்சமாயுமிருப்பதால் இதைவழல்குவது நியாயமாகும். 
பழையதானால் இதன் செயல்குறையும். பழையதைப் பார்ச்சப் புதிதாய் 
ச்செய்தஎண்ணெயின்செயல் அதிசமாயும் ஒழுங்காயும்இருக்கும். எர்பிசச்15 
கரப்பனுக்கும் மற்றும் வகையான தோல் வியாதிகளுக்கும் இசையிட் 
டால் அது ௮வைசளை மெத்தச் சார்தப்படுத்துமென்று பனவியர் வைத்திய 

1 Dilute acetic acid. 2 Rectified spirit. 3 Minim.4 Crystallize. 5 Neutral. 6 Potash, 
7 Ether. 8 Dilute acids. 9 Perchloride of iron. 10 Tonic. 1 Antiperiodic. 

12 Inflammation. 13 Fixed oil. [4 Sedative, சாச்தனி, 15 Herpes. 
(18) (14) அனுபந்தம் பார். 
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ரும் பிறரும் சொல்லுறோர்கள். இச்செடியிற் பிழிந்த பசைப்பான மஞ்ச 
ள்நிறச்சாற்றை மர்தமான கெட்ட புண்களுக்கு இடல் மெத்த ஈயமென்று 
சேரிகள் பாராட்டுநிறார்கன், இதை இப்படி வழங்க மெத்த ஈயஙகண் 
டோமென்று வம்பாயிலுள்ள தைமக்கு வைத்தியர் சொல்லுகிருர். சுதேச 
ன் சண்ணோவில் இந்தச் சாற்றைக் கண்ணுக்கு இடும் வழச்கம் மோசமான 
இ. கெயிஸ்த தன்மை ௮வுஷததன்மை இரண்டிலும் இந்தச் செடியை ஆ 
சாய்வது தகும், 

கூர்மிகனுசிப்பூடு, நீபாலமீகனசிப்பூட, Meconopsis aculeata and 
M. Nipalensis. இந்த இரண்டு பூண்டுகளும் இமய மலையிலுள்ளவைகள், 
இவைகள் வீரான மயக்கும் தன்மையும் ஈச்சுத்தன்மையு முடையவைகள். 

விசேஷமாய் வேரே இப்பெயர்ப்பட்டதென்றும் சிலர் எண்ணுரோர்கள். 
ஆயினும் கூர்வசையின் வேரினது அலச்காலெரிறாத்!தில் ஒருதிராமை ஒஷா 
னியர் ஒர் நாய்க்குச் கொடுத்தபோது ஓர்செயலும்சாணப்படவில்லை. எனி 
லும் இது இன்னும் ஆராயப்படவேண்டியது. 

கோவன் கறிடலிஸ் கீழங்க. Corydalis Govaniana. இது இமயமலை 
யிலுள்ள ஒர் தாவரம். இதின் வேரில் கறிடலின்? என்ற இிரிஸ்தவிச்கக்கூ 
டிய ஒர் சத்தை ஒஷானசியர் கண்டுபிடித்தார். இது முத்துப்போன்ற இரி 
ஸ்தல்சளாசவிருக்கும். ௮மிலங்க4ளிற் கரைர்து உப்புகளாகும். இந்த ௨ 
ப்புகள் இரிஸ்தலியாமல், மெத்தச் கசப்பாயிருக்கும். இருபது இறேனைச் 
சரைத்து சா(ப்சளுச்குக் கொடுத்தபோது ஒரு வருத்தமுமுண்டாசவில்லை. 
இதை இன்னும் ஆராய்ந்தால் தொணிச5மும் ௮ந்திபிராடியுமாய்ச்சாணுமெ 
ன்று ஒஷான சியர் ஈம்புகிறார். 

குருசிவிரங்கள். 

CRUCIFERIAE. 

அமுறாசிப்பூ. HORSE RADISH. 

வாசம். யுரேபம், வட அமரிகத்தின் எப்பகுதியிலும் செய்கைபண்ண 
ப்படும். ் 
வாகடபததி, பச்சைக் இழங்கு. இது ீண்டு திரண்டு அரை இஞ்சுமு 

தீல் ஒருஇஞ்சு பருமையாயிருக்கும். அடி குறுத்த பல காம்புகளாகவிரிர் 
திருக்கும். உட்பகுதி வெண்மை, சுவை காரமானது,; மணமுள்ளது. 
இதைச் திஸ்திலித்தால்? மெத்தக்காரமான மணமும் சுவையுமுள்ள ஓர் அத் 
இர எண்ணெய்வரும். 

தன்மைகள், ஸ்திமுலம்சுவேசனி!0, தியுதீசம்!1, வெளியிற் பூச அழற் 
திச் சொப்புளங்கொள்ளும். சப்ப உமிழ்நீர் பெருகும், 

1 Alcoholic extract, 2 Corydalin. 3 Crystal. 4 Acid. 5 Tonic,gzA. 6 Anti- 
perindic,srwdasd. 7 Distillation. 8 Volatile oil. 9 Stimulant, வனி, 

10 Diaphoretic. 11 Diuretic. அமுரி, 
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உபயோகம், அசத்துலமான நீர்க்கோவை வியாதிகள், சாலிகவாதம்த, 

ஸ்கேவி3 முதலியவற்றுக்கு இது உண்மருர்தாகும். தானிகமாக பற்கொதி 

க்கு இதை மெல்லுவார்கள். இளச்கத்தாலுணடாகுங் குரற்கனப்பில் கா 
ர் லாச வழங்கப்படும்; சோர்வுமுதலியவற்றில் ஸ்திமுல பூச்சாக அல்லது 
சளியாக வழங்கப்படும். 

ரசிதங்கள், Preparations. அழறசிக்கூட்டிஸ்பிறிது. pound Spirit 
of Horse radish. கொள். துரிவின அமுறாசிக்ழங்கு, துவைத்த கைச்ச 
ற் தோடம்தோல், வகைக்கு இருபது அன்சு; துவைத்த சாதிக்சாய், அரை௮ 
ன்சு; புரூவு8து' , சாலுகாழி; தண்ணீர் ஒருநாழி; கலந்து மடடான குட்டி 
ல் நாலுகாழி திஸ்திலிக்கவும். 

தேயம். ஒன்று முதல் இர்ண்டு திறாம். அமுறாசிக் கிழங்குக்கு முரு 
ங்கைவேர்ப்பட்டை கல்ல பதிலாகும்: 

கடுகு. MUSTARD. 

இதில் கருமை வெண்மையென்று இரண்டுவகை உண்டு. 
வாசம். யுறோபம். பூமியின் மற்றும் பல பகுதிகளிலும் இது அதிகமா 

யுண்டு, 
வாகடபத்தி, இரண்டு இனக் கடுகையுங் கலந்து தூளாக்னெ கலவை, 

இது பசுமையான மஞ்சள்நிறமும் கார்ப்பும், கைப்பும் நெய்ப்புத்தன்மையு 
ம் காரமான சுவையுமுள்ளது. காய்ந்திருக்கையில் மணமில்லை. ஈரமா 
மிருக்கையிலோ காரமும் உறைப்பும் சாரி கண்களுக்கு மெத்த அழற்ரியு 
மான ஒர்வகை மணம் வீசம். அவித்துக் குளிர்ந்த கடுகு£ீர் இயோத ரஞ்ச 
தீதால் நீலநிறமாகாது. 

தன்மை. வெளியில் இட்டால் ருபிவாஷன் தோலோடணைந்தப 
ட. வெகுநேர மிருக்க விட்டால் கொப்புளிச்கும். உணவோடுசொ 
ற்ப அளவாக உட்கொண்டால் சரணியாகும். ஒரு தேய்க்கரண்டி முதல் 

மூன்று தேய்க்கரண்டி வீதமாக கால்நாழி தண்ணீரிற் கரைத்துக் குடித்தால் 
விக்னெமின்றி விரைவில் வார்திக்கும்: 
உபயோகம், சுரவியாதிகள் தாபித வியாதிகளின் பிற்கூற்றில் மும்மு 

ரரீதணிக்திருச்கையிலும் உட்கஞ்செஸ்தம்? கருச$நறல் 99, வாத நோய்கள், 
கோர்த்தசகசேருமண்டலத்தின்ட சரோக!!நிலைமைகள் முதலியவற்றிலும் எதி 
சழற்சி!3யும் திறீவதி3யும் தேவையாயிருக்கையில் கடுகுப்பற்று மெத்த உவப் 
பான வெளிமருந்தாகும், வெறியிலும் உடம்பின் பெலனைச் குறைக்காம 
ல் இரைப்பையை வெறுமையாக்கவேண்டியிருக்றெ பிற கருமங்களிலும் 
இது வமனியாகச் கொடுக்கப்படும், 

ரசிதம், Preparation. கடுகுப்பற்று, 81கற18ாம. கொள். கடுகுத்தூள், 
லீனமா, வகைக்கு இரண்டரை அன்சு; தண்ணீர் அல்லது இளகவெர்நீர் பத் 
து௮ன்சு. லீனமாவைத் தண்ணீரோடு படிப்படியாய்ச் கலந்து ஒயாமற் ௧ 
லக்செகொண்டு கடுகுத்தூளையுஞ் சேர்க்கவும். 

லீனமா இல்லாதிருந்தால் நெல்லரிரிமா சேர்க்கலாம். அல்லது அதை 
முற்றாய் விட்டுவிடலாம். பற்றுப் போட்ட பின் எரியும்போதாலது தோ 
ல ஈல்லாய்ச் சிவந்தஉடனாவது அதை எடுக்கவும். 

1 Atonic, 2 Chronic rhenmatism. 3 Scurvy. 4 Gargle. 5 Proof spirit. 6 Rubefacient, 
சோணதி, 7 Congestion, சஞ்சயம். 8 Spasmodic. 9 Neuralgia. 10 Cerebro-spinal 

systeni, 11 Morbid. 12 Counter-irritant. 19 Derivative. 
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கடூதத்தேல், 01101 45(காம், இது சருங்கடுகிலுள்ள திரவெண்ணெ 

ய்யை!ப பிழிர்தெடுத்தபின் அதைத் தண்ணீரோடு திஸ்திலித்தெடுத்த எண் 

ணெய். இது கிறமற்றது;,௮ல்லது சொற்பமஞ்சள்கிற முள்ளு; விசேஷ இறு 

விதம்3 1.015; அலக்சாலி.லும் ஈத5ரிலும் தாராளமாயும் தண்ணீரிற் சொற்ப 

மாயுங் கரையும். சாரமான மணமுள்ளது; உறைப்பும் எரிவுமான சுவையு 

டையது, தோலில் இட ச€ீக்செச்திற் கொப்புளிச்கும். 

கடூதக்கூட்டூ லினிமென். Compound Liniment of Mustard. கொள். 
சடுகுத்தேல்) ஒருதிறாம்; மெசீரியவீதரெ௫றாத்து6) நாற்பதுகிறேன்; பூரம் 

தூற்றிருபதுநேன்; ஆமணக்குத்தேல், ஐந்துதிறாம்; தஇிட்டசீது ாலுஅன் 

௪. மெசிரிய கெரரொத்தையும், பூரத்தையும் சீதிற் கரைத்து) கடுகுத்தேலை 

யும் ஆமணக்குத்தெலையுங் கூட்ட வும்: 

வாதங்கள் சோர்வுகளுக்கு இது ஈல்ல ஸ்திமுல பூச்சு: 

*இந்துக் கடுகு, INDIAN MUSTARD. 

வாசம். இது இந்தவின் எப்பகுதிகளிலுமுண்ட £க்கப்படும். 
வாகடபத்தி. சொட்டை. இது இந்துதேசக் கடைகளில் வழங்குவது. 

திறம் கருஞ் ப்பு. வெண்கடுகு கருங்கடுகின் தன்மைகள் இதற்குமுண்டு. 

அவைச்சாச இதை ௨ழங்சலாம். பிரதானமாய்ச் கடுகுப்பற்றுக்கு உத்தம 

மாகும். இவைகளிலுள்ள திர எண்ணெய்யைப் பிழிச்து,சள்ளினால் இவை 
களின் காரமதிகரிச்கும். பழையதானாற் காரம் மெத்தக் குறையும்; ஆசை 
யாற் புதுச்சடுகை வழங்கவேண்டும். 

கப்பரிடியங்கள், 

CAPPARIDEAE. 

அவாகடச்சரக்த. Nn Officinal. 

வேனை. Gெynandropsis pentaphylla. இது இந்துவிலுள்ள வாடிக்கை 
யான பூண்டு, பெருங்காயத்தைப் போன்ற மணமுடையதாயும் அதில் இ 
தீமாயுமிரறாப்பதால் இது அர்தஸ்பரெ யாகுமென்று சிறி ஜோன்சு சொல்லு 
இறார். இதின் இலைகளைத் துவைத்து ௮ணைக்கத் தோல் வெந்து கொப்பளி 
ச்குமென்றும் சொப்புளப்பற்றின் வருத்தமில்லாமல் அதினாற் காணும் சகா 
யம் பெரும்பாலும் இதினாற்சாணுமென்றும் வைத்தர் சொல்லுஇருர், காது 
வாதைக்கு இதின்சாறு பேர்பெற்ற மருந்தென்று இந்துக்களும் இப்பூண்டுவ 
எரும் மேற்இர்துவின் குடிகளும் இதைச் கொண்டாடுவார்கள். இதின் 
சொட்டை சடுகுச்சொட்டைச்சுப் பதிலாக வழங்கப்படுறெதென்றும் அதி 
வீருக்து கல்ல எண்ணெய் பிழியுமென்றும் சாற்று வைத்தியர்சொல்லுகருர். 

1 Fixed oil. 2 Nistill. 3 Specific gravity. 4 Alcohol, 5.Ether. 6 Etherial 
Eatract of 1162576000. 7 Antispasmodic aரசச்கனி. 
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கனேலாசியங்கள். 

CANELLACEAE. 

வேண்கனேலம். CANELLA ALBA, 

வாசம். மேற்கிந்து. 
வாகடபததி. பட்டை. இது சுருள்சுருளாக அல்லது உடைந்த துண் 

டுகளாக வரும். கடுமையும் வெண்மஞ்சள் நிறமுமானது. உட்பச்கத்தின் 
நிறம் சற்றே வெண்மைகொண்டது. கராம்புபோல் சுகந்த மணமும் மிள 
குபோல் உறைப்பான சுவையுமுடையது. இதின் வீறு ஓர் அத்திர! எண் 
ணெயிலும் சைப்பான எரிறாத்திவிலும்? ராளத்திலும் அடங்கியிருக்கிறது, 

தன்மைகள். சுகந்த ஸ்திமுலம். 
உபயோகம், இது முக்யெமானதல்ல, பெரும்பாலும் மற்றுஞ் சரக் 

குகளோடு சேர்த்து, பெலவீளம், குன்மம்4) ஸ்சேவி5 முதலிய ரோய்களுக் 
குக் கொடுக்கப்படும். 

தேயம், அாளாகப் பத்து முதல் முப்பது றேன். 
ரசிதம், இது வரியாத்து வைனில்6 ஒர் கூட்டாகச்சேருகன்றது. 

பிக்சினியங்கள், 

BIXINEAE. 

*சால்முக்கிரம் CHAULMUGRA. 

வாசம். இது மலாய், நழக்டிர்துதேசச் காடுகளில் வடச்கு அசம வரை 
க்கும் அப்பால் இமயமலையின் அடிரெகெ மேற்கே க்கம் வரைக்கும் ௨ 
ண்டு, 
வாகடபததி, கொட்டைகள், இவைகளின் நீளம் ஒரு இஞ்சுவரைக் 

கருக்கும். மூட்டை வடிவம். ஒன்றோடொன்று நெருங்? வளர்வதினா 
ல் நந்த சாங்கங் காட்டும். ஒவ்வொரு சொட்டைச்கும் ஈரைச் சபிலகி 
றமும் அழுத்தமுமான ' சொருக்கல் ஒடு உண்டு. ஒட்டுச்குள்ளே எண்ணெ 
யயுள்ள அல்புமின்? இருக்கும். அதில் மூன்று நரம்புகளையுடைய இதய 
வடிவான கொதிலிரம்8 அடங்கிய முனையுண்டு, கொட்டைகளைப் பிழிய 
எண்ணெய்வரும். இந்த எண்ணெய் சந்றே துர்க்கந்த மணமும் சுவையு 
முடையது. கடையில்வருமெண்ணெய் பெரும்பாலும் ௮சுத்தமானது. 

தன்மைகள், அல்திறவதொனிகம்? பெருந்தேயமாகில் வமணி!0, 
உபயோகங்கள், குஷ்டத்துக்கு இது உச்செமானது. ஸ்துரூமம்!! கு 

ட்டைச்கரப்பன்கள், வாதம் இவைகளுக்கும் இது ஈயமாசச்சண்டது.(15) 
லை 

] Volatile. 2 Extractive. 3 Resin. 4 Dyspepsia. 5 Scurvy. 6 Wine of 
Rhubarb. 7 Albmen, 8 Cotyledon. 9 Alterative tonic, 10 Emetic, 11 Struma. 

(1௦) அனுபந்தம் பார். 
- 
2 
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24 சால்முக்கிரம். தனகு. 

தேயம். கொட்டையைத் தூள்செய்து ஆறு கிறேன் எடுத்து குளிசை 
யாக்கி நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். இந்தப் பிரமாணத்தில் மும்மட 
க்கு கால்மடங்கு வரைக்கும் அல்லது உவட்டிப்புக்காணுமட்டும் படிப்ப 

டியாயக் கூட்டிக்சொடுக்கலாம். உவட்டிப்புக் காணும்போது தேயத்தை 
ச் குறைக்கலாம், அல்லது மருந்தைக் சொஞ்சகாளைக்கு நிறுத்தலாம். இது 
வே உத்தமமான முறை, எண்ணெய்யின் தேயம் ஐந்து அறு துளி, தூளை 
ப்போல இதையும் படிப்படியாய்ச் கூட்டிக் கொடுக்கலாம். எண்ணெய் 
தானிகஸ்திமுல!மாகவும்வழங்கப்படும். தூளை வங்காள வாகடத்துக்குரிய 
பின்வரும் அன்கெனாக வழங்கலாம், 
சாலழக்கரவன் கென். Cகயறமதாக Ointment. சால்முக்கிர கொட் 

டைகளைப் போதிய அளவாக எடுத்து ஓட்டை அகற்றிப்போட்டுப் பசை 
யாக அரைத்துத் த சுந்த பசமாய்வரப் போதிய சனியன்கென்? சேர்க்கவும். 

இது தோல்வியாதிகள் பலவுக்கு விசேஷமாய் ஏர்பிசு தீனி௰ம்? என்ப 
லைகளச்கு பிரயோகிச்கபபடும். 

அவாகடச்சரக்குகள், Non-ofhcinal. 

நீரடிழத்துமாம். Hyarocarpus incbrians. இது மலையாளம், திருவா 
எங்கோடு, இலங்கைகளுக்கு உரி.ப மரம். என்ஸ்லிசொல்லுகறபடி இகி 
ன்சொட்டைகள் சால்முக்ரெகொட்டைகளைப்போன்றவைகள். அவைகளி 
லும் இவைகள் சிறியவைகள். இவை ஒரு தலைபபிற் சற்றே கூரானவை 
கள். ஒழுங்கற்ற நெடும் வரைகளை உடைய முரணான பருச்சன் ஒட்டால் 
மூடப்பட்டிருக்கும்: பச்சைக்கொட்டை உவட்டிப்பான மணமும் நெய் 
ப்பும் சத்றே கரர்ப்பான சுவையுமுள்ளது. இதிற் பிழிந்தெடுத்த எண்ணெ 
ய் குஷ்டத்துக்கு அவுஷதமென்று சுதேசிகள் பாராட்டுகிறார்கள். இதை 
யொத்த சால்முக்கரக்கொட்டை அனுகூலம்பெற்றிருச்றெபடியால், பிரதா 
னமாய் அது டையாத இடங்களில் இதைச் கொடுத்துச் சோதிப்பது ஈல் 
லது. இதின் தேயம் ௮ரைச்திறாம். நாள் இரண்டுமுறையென்று என்ஸ் 
லி சொல்லியிருக்றர். குறைந்த தேயத்திற் தொடங்கிப் படிப்படியாய்க் 
கூட்டிச்சொடுப்பசே புத்தி, 

தாளிசபத்திரி, Flacourtia Cataphracta, இந்தச்செடியின் சிறு இலை 
களும் தளிர்சளுமே இந்து பதார்த்தசாரத்தக்குரியவைகள். அரைத்திறாம் 
தேயத்தில், இது வயிற்றுக் கழிச்சல், பெலவீனம் முதலியவற்றுக்கு அவுஷ 
தீமாச அதிகமாய் வழங்கப்படுகின்றது. இது ஈயமோ என்பதைப்பற்றிச் 
சுதேகெளே சாட 9. 
தனத. Cochlospermum Gossypium. இதிலிருக்து குத்திரப் பிசின் 

எடுச்சப்படும், இந்தப் பிசின் ௨ட மேற்கு மாகாணங்களில் திரககர்தப்பி 
சினுச்குப் பதிலாய் வழங்கப்படும். இது அற்பமான சரக்கு. 

1 Local stimolant. 2 Simple ointment, 3 Heipes, 4 Tinea, 
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போலிக்கலியங்கள், 

POLYGALEAE. 

சேனிகம். SENEGA. 

வாசம். ஐச்சமரிகம். 

வாகடபததி, சாய்க்தவேர். இது இளைத்த மூலைவேரையுடைய முடிச் 
சுகளுள்ள வேர்த்தண்டு; தென்னீர்க்கலும் பருமையுள்ளது. திருப் புரு 
வம் விழுந்தது. பட்டை மஞ்சட்கபிலநிறம். ஓர்வகையான உவட்டும 
ணம். சுவை முதல் இனிப்பு, பிறகு கார்ப்பும் உறைப்புமா வாயூறப்ப 
ண்ணும். உட்பகுதி மரத்தது. சுவை வீறுஅற்றது. பொலிக்கலிக்கமிலம்1 

என்ற கார்ப்பான சத்திலேயே இதின் வீறு இருக்கும். 
தன்மைகள், ஸ்திமுலம்?, எச்ஸ்பெச்தறம்% தியுறீசம், எம்மெனசச் 

கு) பெருந்தேயத்தில் வமனி6, விரேசனி.. 
உபயோகம், சுவாசப்பைகளின் மத்திம? சாலிக? நோய்களுக்கும் ஒழு 

வ்கற்ற செயலாற் குறிக்கப்பட்ட இதயத்தின் கரணக்குழப்பங்களுக்கும் ச 
ங்களின் பின்வரும் ரீர்க்கோவைக்கும் ௮மெனுதீய10ம் திஸ்மெலுதீய:!1ங்க 
ளுக்கும் இது நல்லது. 

தேயம். வேர்த்தாளில் பத்துச் றேன் முதல் இருபது றேன். 
சதங்கள். சேனிகவின்வூசம். £50 ௦ரீ 562௨, கொள், துவை 

தீத செனிகவேர், அரை அன்சு; கொதிநீர் பத்து ௮ன்சு. மூடிய பாத்திர 
த்தில் ஒரு மணிநேர மூறவிட்டுச் லையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு காள் இரண்டு 
றை கொடுக்கலாம். நெருக்கமாயுங் கொடுச்சலாம். 

சேனிகாஞ்சம் Tiபர்யாe of Senega. சொள். செனிகவேர் பருக்க 
ன்னீளாக இரண்டரை அன்சு. புரூவுத12 அரைநாழி. அடைத்த பாத் 
திரத்திற் செனிகவேரைப் பதினைந்து அன்சு தில் இரண்டொள் ஊறவி 
ட்ட இடைக்டை குலுக்கவும். பிறகு செயெந்தனி3யில் விட்டு நீர் வடிர்த 
பின் மிச்சமான ஐந்து அன் ௬ சீதையும் வார்த்து வடிக்கவும். அப்பால் சக் 
கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழியாகப் 
போதிய புரூவு£த சோக்சவும், 

தேயம். அசைச் திறாம் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்கு, இது ஸ்திமு 
ல; எஃ&ஸ்பெக்துற, தியுறீசக் கலவைகளுடன் உவப்பாசச் சேரும். 

கிரமேரி. KRAMERIA. RHATANY. 

வாசம். பெரு; பொலீவியம், 
வாகடபததி. காய்ந்த வேர், இது ஏராளமானநீண்டு திரண்ட வைரக் 

கிளைகளை உடையதாயிருச்கும். பருமை ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு, வெளி 
பபச்கஞ் சொறியும் சபிலச் சவப்புகிறமும்; உள்ளே மஞ்சட் சவப்புகிறம். 
கடுந்துவர். உ மிழ்ரீரைச் சிவப்பாக்கும். இதின்தன்மைகள் தனின்14 மிகு 

1 Polygalic acid. 2 Stimulant, 3 Expectorant, நிட்டேவனி. 4 Diurctic, அமுத. 
Emmenagogue, ருதுபிசேசி. 6 Emetic. 7 Cathartic. 8 Subacute. 9 Chronic. 
10 Amenorrhoea. 11 Dysmenorrhoea. 12 Proof spirit, 13 Percolator. 

14 Tannin, 
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வதாலாகும். அது 100 க்கு 88 முதல் 42 வீதமாய் இதிலடங்கியிருக்கும். 
தன்மைகள். கடுமையான துவர், தொணிகம்1. 
உபயோகம், சாலிக3 வயிற்றுக்கழிச்சலுக்கும் விபல? இரத்தப்பெருக் 

குகளுக்கும் இது உள்ளே கொடுத்து ஈயங்கண்டது. லுகறீயம்டிபீனசம், 
கண்ணோ, அபான ஒடு முதலிய நோய்களுக்குர் தானிசமாயிட ஈல்லது. 

தேயம். வேர்த்தூளில் பத்து முரல் இருபது இறேன். 

ரசிதங்கள், ஒரeparations. கீரமேரியின்வூசம், Infusion of Kra- 
106118. கொள். இடித்த இரமேரி வேர், அரை அன்சு; கொதிவெர்நீர் 

பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேர மூறவிட்டுச் சீலையில் வடி 
க்கவும். 

தேயம். ஒரு ௮ன்சு முதல் இரண்டு அன்சு, காள் இரண்டு மூன்று மு 
றை கொடுச்சலாம். 

காமேரியாரஞ்சம். Tincture of Krameria. கொள். இடித்த ரமே 
ரி வேர் இரண்டரை அன்ச ; புரூவுசீது அரைநாழி; அடை தீத பாத்திரத்தில் 
இரமேரி வேரைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாள் ஊறவிட்டு இடை 
கடை குலுக்கவும், அப்பாற் சியந்தனியில் இட்டு நீர் வடிந்தபின் சேஷ 
மான ஐந்து அன்சு னெதயும் வார்த்து வடியவிடவும்: பிறகு சக்கையைப் 
பிழிந்து வடித்து இரண்டுரீர்களையுங் கலந்து, அரைநாழிக்குப் போதிய புரூ 
வத சேர்ச்கவும. 

தேயம். அரைத் இராம் முதல் இரண்டு திரும். 
கீரமேரியேசிறத்து. Extract of Krameri4. கொள். இரெமேரிவேர் 

பருச்கன் தூளாக ஒரு இறாத்தல், திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. ரெமே 
ரிவேரை முக்கால்நாழி தண்ணீரில் ஒருசாள் ஊறவைத்துப் பிறகு சயந்த 
னியில் ஏற்றி, ஆறு நாழி நீர் வடியந்தனையும் அல்லது கிரமேரி வேரின் சார 
மிறங்குந்தனையும் இிஸ்திவித்த தண்ணீர் விடவும். வடிந்த நீரை, ரீர்மத்தியி 
ல வறட்டவும். 

தேயம். ஐநத முதல் இருபது கிறேன், 
அிறெனாடம், பிரசல் சேசங்களிலுண்டாகற சவனில் நிரமேரி உச்சித 

மானதென்று லர் எண்ணுரறோர்கள், 

அவாகடச் சரக்குகள். Non-0fficinal. 

தறேதலரியடீப்போலிக்கலம். Popygala Crotalarioides. தேலிவி 
யடூப்போலிக்கலம். 1, Telephioides. இவைகளுள் முதலாவது இம 
யமலையிலுள்ளது: மற்றது சென்னையிலுள்ளது. சலதோஷம் முதலிய 
கதார்ஃகோய்களுச்குச் சுதேகெள் இவைகளை மருந்தாக வழங்குகிறார்கள். இ 
வைகளைச் சோதிச்தால் நல்லது, 

சனக ைதை கைக் வவைவாக ககக ககக சகவகை சைகை சை சைத வ ைவாகைக வைகை கவன வைய வகை கைக சைகை கை ை  கைகைய பைகளை ைய வைகை க்கை வைககைள கைக வைகை ப வைகைக் [ணி 

1 Tonic, சதி, 2 Chronic. 3 Passive. 4 Leucorrhoea. 5 Catarrh. 
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தாமரிஸ்னியங்கள் . 

TAMARISCINEALE. 

அவாகடச்சாக்ககள். Non-Officinal. 

சிறுசவுக்தமாம், கலாப 011108. இது இர்துதேசமட ங்கலு முள்ள 
வோர் சிறச் செடி, சுதேகெளாற் கயர்மருந்தாக வழங்கப்படுகிற ஒர்வகை 
மாசக்காய் இதில் உண்டு, இந்தக் காயின் கயர்த்தன் மையைப் பற்றி ள்தச்ச 
பண்டிதர் மெத்த விதந்து பேச இன் பெலனான சாயத்தை காற்தமான 

அழுகும் புண்களுக்கும் அரையாப்புக்கும் இடுவது திறமென்று தமது பரீட் 
சையாற் சொல்லியிருக்கிறார், இந்தக் காய்களிலுள்ள தணிச்கமிலம் கவிச்க 

மிலங்களின் செயலைப்பற்றியே இவை சேஷ்டிக்ன்றன. திசந்தெரி! திய 
தீயங்சளுக்குச் சுதேசிகள் இவைகளை உள்ளுக்டங் கொடுக்கிறார்கள். இட் 
தச் செடியில் ஒர்வகை மனனாவும் உண்டு. ஆயினும் இது இந்துவில் எடுக் 
கப்படுவதுமில்லை; கடைகளில்வருவது மில்லை. 

சிவப்புச் சிறுசவுக்குமாம், 1/8ஙகாரக Orientalis, இதிலும்மாசச்சாய் 
உண்டு. இது முந்தினதைப் போன்றதாயினும் அதிற் சிறியது. இதுவும் 
தவராக வழங்கப்படும், இதின் பட்டை கைப்பும் தவரும் தொணிகமு 
மாகும். 

கற்றீவிரங்கள். 

GUTTIFERAE. 

கியாம் மக்கிமரம். கம்போச்சு, GAMBOGE TREE OF S1AM (16) 

வாசம், யாம் தேசம், 
வாகடபதகதி, பிசின் ராளம்3 இது திரண்ட தடிகளாக வரும். கபில 

நிறமும் அழுத்தமும் மினுக்கமுமான முறிகளாக இலகுவில் முறியும். தண் 
ணீர் பூச இந்த நிறம் மஞ்சளாகும் இது மணமற்றது, கார்ப்பான சுவையு 
ள்ளது. கொதிநீரிற் கரைத்து ஆறின இதின் இமல்ச$மானது இயோதர$நீரு 
ச்குப பச்சையாகாது. இதிலே கம்போச்ரிக்கமிலம் என்ற ஒர் ராளம் ௮ 
மைந்திருக்கும். இதின் வீறு இந்த ராளத்தைப் பற்றியது, இதின் உத்தம 
இனங்களில் இர்தச் சத்து 100 க்கு 71 பங்கு முதல் 74 பங்கு வரைக்கு 
இருக்கும். 

தன்மை. இது ஒர் ஈயமான நீர்அடிச்கும் விரேசனி;. அர்தெல்மிந்தித. 
உபயோகங்கள். நீர்ச்சோவைகளுச்கு இது பேர்பெற்ற மருந்து. மே 

லும் கடுமையான மல வறட்டிக்கும் அமெனுறீயத்துகிகும் ஈல்லது. இருமி 
கொல்லியாகவும் வழங்கப்படும், 

1 Dysentery 2 Diarrhoea. 3 Gum-resin. 4 Emulsion. 5 lodine water. 6 Gambogic 
acid, + Hydragogue Cathartic. 8 Anthelmintic,Qaமிகொல்லி, 9 Amenorrhvea. 

(16) அனுபந்தம் பார். 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



38 இந்துமக்கி மரம். கோக மரம். 

தேயம், ஒரு கிறேன் முதல் நாலு றேன் வரைக்கு மாவாக அரைத் 

துச் கொடுச்சவும இதை இப்படித் சனியே கொடுக்கும்போது வாந்தி 
முன்னுக்குத் தோன்றாமற் தடுப்பதற்குப் பதாசிகாபனசு! வன்சபு? அல்லது 

கலமலோடு3 சர்ச்துக் கொடுக்கவேண்டும். 

ரசிதம். Ppa. கம்போச்சுக் கூட்டூுக்தளிகை, C௦ 
(வோயர் Pill. கொள். கம்போச்ச ஒரு அன்சு; பபாடுசகை4,ஒரு௮ன் 

௬; சறுவாககூட்டுச் சூரணம், ஒரு அன்சு; வன்சபுத்தூள் இரண்டு அன்சு; 
ஜொபம்5போச௫யது. சமபோச்சையும் சகையையும் தனித்தனியாய் அரை 

த்துத் தூளாச்கிக் கறுவாக்கூட்டுச் சூரணத்தோடு சேர்த்து அவற்றோடு சிறூ 

பத்தைச் கலந்து எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய்ப் பிசைந்து திரளையாக்கிக்கொ 

எள்ளவும். பபாடுசசை* சப் பதிலாக இர்துச்சகை சேர்க்கலாம்: 

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் இறேன். 

*இந்துமக்கிமரம், மூக்கிமரம். INDIAN GAMBOGE TREE. 

வாசம். மைசூர் கருநாடகங்களிலும் சென்னையின் மந்றும் பகுதிகளி 

ஓம் உள்ளது. 
வாகடபததி, பிரின்ராளம்:, இது சியாம்மக்கியைப் போன்றது, ஆயி 

னும் அதைப் போலத் திரண்ட துண்டுகளாக வராமல் பல பருமையும் பல 

சாங்கமு மான கட்டிகளாக வரும். இது தண்ணீரிற் சுறுக்குக் கரைந்து 

இமல்ச7மாகும். இறிஸ்திசன் பண்டிதர் இதைச் சோதனைசெய்து இதிலே 

சம்போச்செக்கமிலம்என்ற ராளம் 100 க்கு 77 பங்கு முதல் 80 பங்கு வீத 
மாயிருக்கக் கண்டார். இதின் வீறு இந்தச் சத்திலேயே இருக்றெது போ 

லும். 
தன்மைகளும் உபயோகங்களும், சியாம்மச்கியின் தன்மை உபயோ 

கங்களுக்குச் சரி. நீர்க்கோவை கடுமையான மலவரட்சி முதலியவற்றின் 
பரிசரிப்பில் அதற்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாம், (17) 

தேயம். மூன்று நாலு இறேன்; பதாரசிதுவிதாத்தரசோடுகலந்து கொடு 
ப்பதே உத்தமம், 

*கோகமரம். KOKUM BUTTER TREE. 

வாசம். மலையாளம், கொங்கணம் என்ற தேசங்களிலும் சென்னையின் 

மற்றும் பகுதிகளிலும் காட்டுச் சோலைகளில் உள்ளது. 
வாகடபததி, கோகதெய்ம. இது அதின் கொட்டை களிலிருந்து எடுக் 

சப்படுகறெது, எடுச்கும்வகையாவது: கொட்டைகளைச் லெநாளைக்குவெ 
ய்யிலிலிட்டுக் காயவைத்துத் துவைத்துத் தண்ணீரில் அவிக்க எண்ணெய் 
பிறக்கும். ஆறவிடும்போது கட்டியாக இறுகும். இதைச்சுத்தமாக்க, ரொ 
ருச்சலும் வெண்மஞ்சள் திறமும் தண்மையும் குளிர்ந்த சுவையுமுள்ளதா 
கும். வாயிலீடும்போது வெண்ணெய்யைப் போல் ௨௬௫, சிறியஜசச்11க 

ட்டி வாய்க்குட் சரைந்தாற் போன்ற குளிர்ச்சிமை நாக்கிற் பிறப்பிக்கும். 

] Carbonate of Potash. 2 Hard soap. 3 Calomel. 4 Barbadoes aloes. b Syrup. 
6 Gum-resin. 7 Emulsion. 6 Gambogic acid. 9 Bitartsate of Potash, 10 Kokum 

Butter. 11 ice, 

(17) அனுபந்தம் பார், 
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இது 98 பாகை சூட்டில் உருகும். கொட்டையிலிருந்து 100 க்கு 10 வித 

மாய் எண்ணெய் வரும், 

ரசிதங்களும் உபயோகங்களும். இந்த உறைந்த கெய்யிலிருர்து அன 

கென்கள், தலஸ்தங்கள் செய்வதற்கும் மற்றஞ் எடச்ச பிரயோகங்களுக்கு 

வழங்குவதற்குமாக அது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கறது, புண்கள, 

உதடுகள் கைகள் முதலிய பகுதிகளின் வெடிப்புகளுக்கு இது பூசப்படூம. 

இது திமிகெய்க்கு நல்ல பதிலென்று தைமக்் த வைத்தியர் சொல்லியிரு 4 

இஞர்.(168) 

அவாகடச் சாக்த, 14-01. 

மங்குஸ்தீன் மாம். 14௨௭080௦01, இந்த மரத்தின் மதுரமான படித்தி 

ன் தோல் நல்ல தவரான த. சிமித்தர் திற் செய்து கண்ட சோதனைப்ப 

டி தனினும்! ராளமும்2 மங்குள்தீன்என்ற இரிஸ்சலிச்4சச் கூடிய பதார்த்த 

மும் இதிலே அடங்கியிருக்கும், இசந்தெரிஃயின் பிற்கூற்றிலும் சுதேச 
ரூக்குண்டாகும் காலிக தியறீயத்திலும் வாறிம் வைத்தியர் இதைப் பின்வ 
ருமுறையே கொடுத்து ஈயங்கண்டிருச்சிறார் கொள். காய்ந்த மங்குஸ்தீ 

ன் தோல், இரண்டு அன்சு; கொத்தமல் வி,£ரகம் வகைக்கு ஒன்றரைத் தி 
ரும்; தண்ணீர் ஒரு நாழி. கலந்து அரைநாழியா குந்தலை யும் மெல்லமெல் 

லக் சாய்ச்சவும், 
தேயம். சாலு அன்சு, நாள் இரண்டுமுறை அவினிரஞ்சத்தோட சேர்த் 

தாவது சேராமலாவது கொடுக்கலாம், கழிச்சலுக்கு இது கைகண்ட மருந் 
தென்று ரீன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். திசெர்தெரிச்கு இதாற் காணும் 

நயம் குறைவென்று அடோய்சன் என்ற உதவிச் சத்திரீகன் நினைக்கிறார். 
இதின் வீரான கஷாயம் ல்ல தவர்ப்பான பூச்சுமருந்தாகும் என்று வேற் 
சுவைத்தியர் சொல்லுகிறார். 

புன்னை, Calophyllum Inophyllum. இந்துவட ங்கலுமுள்ள இர்தம 
ரத்தின் கொட்டைப் பருப்பிலிருந்து நல்ல மணமுள்ளவோர் இிரவெண் 
ணெய் பிழியும். இதை வாதத்துக்கு ஈல்ல பூச்சென்று சதேசிசள் மெத்த 
மதிக்கிறார்கள். பட்டையிலிருநது ராளம்போன்ற வோர் பதார்த்தம் பொ 
சியும். இதைப பழைய ச்சை வாசடர் சொன்ன, தாசமவகராளம்என் 

று தவறாய் நினைத்தார்கள். இது சசத்தைப் போன்றதென்றும் மந்தவிரண 
ங்களுக்கு இட நல்ல மருந்தென்றும் வங்காள வாசடத்திற் சொல்லப்பட 
டிருக்கின்றது. சரியான கிழக்கிந்துச் தாகமவகம் சென்னையைச் சேர்ந்த 
மலையாளம் முதலிய பகுதிகளுச்குரிய Calopyllum Calaba என்ற ராளம 
ரத்திலிருந்து வருறெதென்று வீன்லி சொல்லீயிருச்கிறார், 

நாகசாப்பூ. Nagesa Flowers. இச்சரக்கு மெசுவ வெறீயம் Mesua 
Ferrea கெட்டிலைக்கலிசாச்சியன் (9138806400 longifolium ஏன்ற ம 
ரங்களின் காய்ந்த) வாசனைப் பூக்களே. இந்தப் பூவுச்குச் சொற்ப தவன 
தன்மை உண்டென்று எண்ணுகிறார்கள். ஆயினும் வாசனைக்காகவும் பட் 
டுகளைச் சாயங்காய்ச்சுவதற்காகவும் இப்பூச்கள் பிரதானமாய் வழங்கப்படு 
ம், மருந்துக்குக் கூடிய வீறு சொற்பம், மெசுவ வெறீயத்தின் கொட்டை 

1 Tannin. 2 Resin. 8 Mangostine, 4 Crystallize. 5 Dysentery. 6 Diarrhoea. 
7 Tincture of Opium. 8 Decoction. 

18) அனுபர்த்ம்பார். . 
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யிற் பிழிந்த எண்ணெய்யானது வட சருராடசத்துச் சனங்களால் வாதத் 

துக்குப் பூச்சு மருந்தாக மெத்த வழங்கப்படுறெதென்றும் பட்டையும் வே 
ரும் உத்தமமான கைப்புத்தொனிகம் என்றும் ராசு வைத்தியர் ௮றிவித்தி 

ருச்இுருர். இவை இன்வூசம்! இசாச்தங்?களாக வழங்கப்படும். 

திப்தேருகார்பியங்கள். 

DIPTEROCARPEAE. 

* கரச்சமரம். AURIUN TREE. 

வாசம். வர்சாளம் முதற் தெனாசரிம் வரைக்குமுள்ள €ழிந்துவிள் கா 

டுகளில் உள்ளது, 
வாகடபததி. மரத்திற் £றிச் குகொட்டும்போது வடிகிற பல்சமபோ 

ன்ற பொரியான தேல ராளம்4, இது தண்ணீரிலும் இலேசான சொற்ப கீ 

ர்த்தன்மையுடையது. சருஞ்சிவப்புநிறல் கொண்டது. மேல்வளத்திற் 

பச்சையான மங்கற்தோற்றமுள்ளது. ஒலீவெண்ணெயின் தடிப்புள்ளது. 

கபேவ௫த்தைப்போன்றிருந்தும் அதிலும் வீறு குறைந்த மணமும் சுவையுமு 

ள்ளது. சோவில் இட்டு 270 பாசை குகொட்டக் கலங்கித் தடிக்கும். இ 

தைச் சம்பங்கு பெஞ்சொலோடு? குலுக்க;கலங்கலான நீராகும். 
தன்மை. சளிச்சவ்வையும் பிரதானமாய்ச் சன்னாமுரி? உறுப்புகளின் 

சளிச்சவ்வையும் அருட் ம் ஸ். திமுலம்!0; தியுறீசம்11: 
உபயோகம். கனுறீயத்12துக்கும் பெரும்பாலும் கபேவம் கொடுக்கப்ப 

டும் மற்றும் சோய்களுக்கும் இது வாய்ப்பாகக் கண்டது. (19) 
தேயம். அரைத் திறாம் முதல் ஒருதிறாம்13 வரைக்குத் தனித்தாவது இம 

ல்சத்நிலாவது!4 நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம், 

அவாகடச்சாக்தகள், N௦n.0fficinal. 

தங்தலியமாம். Shorea robusta. இந்த மரத்தின் ராளமே எங்காளக் 
கடைகளில் டாமர் என்று வருவது. ஒஷானமியர் தெரிந்துபார்த்த வகை 
கள் ஈல்ல உருவொளியும் நிறமற்றவைகளுமாயிருந்தன. கடைகளிற் பெ 
ரும்பாலும் விற்பதோ, வெண்மை முதல் கருங் கபிலநிறம் வரைக்கு: வித்தி 
யாசப்படும். இதற்கு சுவை மணம் இல்லை. அலச்சகாவிற் சொற்பங்கரை 
யும். ஈதரில் ஏறக்குறைய முழுதுங் கரையும். சர்ப்பர்தீனிலும் திரவெ 
ண்ணெய்சளிலும் தாராளமாய்க் கரையும். இத தஇரவெண்ணெய்களோடு 
சேர்ந்து பிளாஸ். தர்களாகும். இதின் உத்தம வகைகள் யுரோப வாகடத்தி 
ற்சொன்ன பைன் குங்குலியங்களுச்குச் சரிவந்தது. கடைகளில் வருகிற 

கருங்குங்குலியத்தின் ஒருபகுதி இந்த வகுப்புக்குரிய இன்னொரு மரத்திற் 
பொசிவது. 

4 Jntusion. 2 Decoction. 3 Balsam. 4 Oleo-resin. 5 Olive oil. 6 Copaiva. 
7 Benzole. 8 Mucuus membrane, 9 Genito-urinary. 10 Stimulant. 11 Diuretic, 

12 Gonorrhoea, {3 Drachm. {14 Emulsion, 

(19) அனுபந்தம்பார். 
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வேள்ளைக்தன்றிகம், Vera [ia தென்னிந்துவின் சடைசளில் 
வருறெ வெள்ளை டாமர் இதிலேயே பொது. இதின் வகைகள் கிறம், 
வாசனை, இறக்கங்களில் மெத்த வித்தியாசப்படும், சில சொற்ப பச்சை 

நிறமும்) உரப்பும் ஏசத்துவ[முமானது, உடைக்தாற் பளபளக்கும். வேறு 
சிலவோ, வெண்மஞ்சள்கிறமாய்ச் சிற்றறைகளை ௮அடக்கியிருக்கும், எடுக் 
கும் முறையைப்பற்றியும், பொசியும் மரத்தின் வயசைப்பற்றியுமே இர்த 
வித்தியாசங்கள் தோற்றும், இது பிரவையானவெளிச்சங்கொண்டு எரிந்து 
ஈல்ல வாசனை வீசும், சொற்பமாய்ப் புசைச்கும். கூட்டினாலுஞ், சொற் 
பமாய்க் சர்ப்பூரஞ் சேர்ப்பதாலும் அலச்கா?லிற் கரையும். மென்குட்டில் 
மெழுகு எண்ணெய்சளோடு சேர்ந்து உத்தமமான ராளவன்கெனா£கும். 
வாகட குங்குலியச்துச்கு இது பதிலாகும், பழத்தை நூத்துச் காய்ச்ச, தா 
வர நெய் என்ற இறுக்கமான எண்ணெய் வரும். காலிசவாதத்*துக்கும் வ 
ரத்தமான வேறு சில நோய்களுச்கும் இது பேர்பெற்ற பூச்சுமருந்து, அன் 
கசென்கள் தைலங்களுக்கு இதைத் தாரக$மாகக் கொள்ளலாம், 
வாசனையோபியம், Hopea Odorata. பிரமதேசத்தில் உண்டாறெ 

இந்த மரத்தில் வாசனையான ஓர் ராளம் பொடரிறெது. ' இந்த ராளத்தின் மா 
வே பிசமசேசத்தாருக்குள்ளே பேர்பெற்ற ஸ்திப்திகு?, இதின்செயல் மிசா 
னிக£ தன்மையாய் மாத்திரமே இருக்கும். 

மல்வாசியங்கள். 

MALVACEAE. 

பருத்திச்சேடி. COTTON PLANT. 

வாசம், இது பூமியின் உஷ்டண மத்திமோஷ்டண பகுதிகளில் அதி 
கமாய்ச் செய்யப்படும், 

வாகடபததி, அந்தந்த வகையான பருத்திக்கொட்டையிலுள்ள மயிர். 
இதுவே பருத்திப்பஞ்சு. இதிற் குழலுள்ள வெண்மயிர்கள் இருக்கும். சா 
யும்போது தட்டையாகும். இப்படியிருக்கையில் தண்ணீரில் ௮மிழ்ததிச் 
ரூச்குமாட்டியோற் பார்த்தால் இவைகள் இடைச்டை குறுக்கு வரிகளாற் 
குறிக்கப்பட்ட பொருத்துகளுள்ள ஒடுச்கமுந் தட்டையுமான, தனித்தனி 
நாடாக்கள் போலத் தோற்றும். 
தன்மை உபயோகம், வைத்தியத்திற் பருத்திபபஞ்சின் முதற்பிரயோ 

சனம் வேச்காட்டுச் காயங்களுக்கு இடுவதே. பரமாணுபடாதபடி சாத்தச் 
சமமான அனலைப் பேணிக்கொள்வதால் அக்காயங்களுக்கு இதால் ஈயமு 
ண்டாகும், இந்நயத்தைப் பற்றி உதர்த்தம்!! தாபிதங்[கொண்ட இடங்களு 
க்கும் இது இட ப்படும். 

ரசிதங்கள், Preparations. வேடிப்பத்சு. யோ 00௦௦. கொள். பருத் 

1 Homogenity, 2 Alcohol. 3 Resin-ointment. 4 Chronic rheumatism. 5 Unguents, 
0 Base. 7 Styptic, த4பனி. & Mechanical, யாச்ரிக. 9 Microscope. 10 Erysipelas, 

எரிபெபில௪, 11 நரரிகறmnation. 

0 

உமைகள். 
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திப்பஞ்சு, ஒரு ௮ன்சு; சல்வுரிச்சமிலம்। நீதுரிக்கமிலம்? வகைக்கு ஐ 
அன்சு. குழியம்மியில் அமிலங்களைக் கலந்து அக்கலவையிற் பருத்திப்ப 
ஞ்சை ௮மிழத்தி, அது ஈன்றாய் ஈனையுந்தனையும் அடித்தடியால் மூன்றுமினி 
வரைச்குச் கலக்கவும். பிற்பாடு பஞ்சைச் சண்ணீருள்ள வோர் பாத்திரத் 
திற் போட்டு அடித்தடியால் நன்றாய்க் கலச்கவும். அத் தண்ணீரை ஊர் 
திவிட்டுப் பஞ்சின்மேல் இ.ன்னு௩் தண்ணீர்வார்த்து திரும்பச் கலச்கவும். 
ஊற்றிய தண்ணீரோடு பாரிதகுலோறிரம்3 சேர்க்க அடையல் விழுவதொழி 
யுந்தனையும் இப்படியே தண்ணீர்சேர்ச்தல் கலச்குதல் தெளித்தல்களைத் தீரு 
ம்பத் திரும்பச் செய்யவும். அப்பால் பஞ்சுத் திரளையை வடிதாளில் உண 

த்தி நீர்மத்திகத்தில் வறட்டவும். சோதனை. ஈதரும் திட்டசீது*ஞ் சேர் 
ந்த கலவையில் திவிரமாய்ச் கரையும். சூட்டுச்குச் சேஷமின்றி வெடிச் 

ம, 
© கலோடியம். (0011௦01111. கொள். வெடிப்பஞ்சு, ஒரு அன்சு; ஈதர் 
முப்பத்தாறு அன்சு; திட்ட, பன்னிரண்டு அன்சு, ஈதரையுஞ சீதை 
யுங் கலந்து வெடிப்பஞ்சை ௮வைகளோடு சேர்க்கவும். சிலராளைக்கு வை 
த்திருந்து, அடையல் இருர்தால், தெளிந்த நீரைச் தெளித்தெடுத்து நன்றாய 
டைத்த சிசோச்களில் வைக்கவும், இது இலேூற் தீபற்றி எரியக்கூடிய ஈ 
தர் மணமுள்ள நிறமற்ற நீர், பரமாணுவிற் இறந்துவைக்.ச் காய்ந்து தண் 
ணீர் துகளிற் கரையமாட் டாத மெல்லிய உருவொளியுள்ள சவ்வாகிவிடும், 

உபயோகம், வெட்டுக்சாயங்கள், புண்கள், தோல்வியாதிகள், உதடுச 
ள் முலைக்காம்புசளிற் காணும் வெடிப்புகள், வேக்சாடுகள்; உதர்த்தம் மு 
தலியவற்றுச்குச் கலோடியம் பெரும்பாலும் இடப்படும், இது சத்தமாயி 
ருச்கையில் வெடிச்சச்கூடியதாயிருப்பசே இசைப் பூசுவதற்குப் பெரிய த 
டை. இத் தடை பின்னே வரும் மருந்தினால் அதிகப்பற்றுக்கு நீங்கும். 

ரசிதம். சவட்கலோடியம். Flexible (011௦01, கொள். கலோடி 
யம்) ஆறு அன்ச; சனடபல்சம், நூற்றிருபது கிறேன்; ஆமணச்செண்ணெ 
ய ஒருதிறாம். கலந்து கன்றாயடைத்த சீசாவில் வைச்கவும்: 

வண்டுக்காய். OKRA. 

வாசம். மேற்இந்து தீவுகள்; மத்திமோஷ்டணசேசங்களடங்கலும் நீனு 
க்காக இது அதிகமாய்ச் செய்கைபண்ணப்படும், 
வாகடபததி. முற்றாத பச்சைக் காய்கள், இவை சாலு ஆறு இஞ்சு நீ 

எழும்) அடியில் ஒரு இஞ்ச பருமையுமாய் நணியொடுங்இச் சுருச்குகளு 
டையதாயிறுக்கும், மயிர் விசேஷமாய்ப புரு௨உங்களிலுள்ளதாயுமிருக்கும். 
புருவங்களின் தொகை அறைகளின் தொகைக்குச் சரியாய் ஐந்து முதல் 
எட்டுவரைக்கருக்கும். ஒவ்வொரு அறையிலும் அழுத்தமான உருண்ட 
கொட்டைகள் ஒரு நிரை யிருக்கும், அதற்குள்ளே மணம் சுவையற்ற பா 
ணி கனக்க நிற்கும். கொட்டையிலும் பூண்டின் மற்றெப்பகுதியிலும் பி 
சுபிசப்பான வழுவழுப்பு அதிகமாயுண்டு. 

தன்மைகள், இதுஈல்ல இமாலியம்3 திமல்சம்? தியுறீசம்10, 
உபயோகங்கள். சதார்!! நோய்களுக்கும், சலக்கடுப்புக்கும், சல்ச்று 

1 Solphoric acid. 2 Nitric acid. 3 Chloride of Barium, 4 Water.bath. 5 Ether, 
6 Rectified spirit. 7 Erysipelas. 8 Emollient. சேக்தனி. 9 Demulcent, சரம. 

10 Diuretic,அமுசீதி. 1] Cutarrh. 
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ப்புச்கும்; வெட்டைக்கும், இமாலியம், திமல்சம் தேவையான மற்றும்கோ 
ய்களுக்கும் இதைத் தைரியத்துடன் கொடுக்கலாம். 

ரசீதம். வண்டுக்காய்த்திகாக்தம், Decoction of Okra. கொள். முற் 
ரத பச்சை முகைகள், குறுக்காய்ச் சீவி, மூன்று ௮ன்சு; தண்ணீர் முக்கா 
ல்நாழி, அரைநாழியாய் வற்றுந்தனையுங் காய்ச்சிச் சீலையில் வடித்துச் ௪ 
வைக்குப் போதிய இனிப்புச் சேர்த்துக்கொள்ளவும். 

தேயம், மூன்று முதல் ஆறு அன்சு; தாராளமாகவும் குடிச்சலாம். சூ 
டான இதத் திசாக்தத்தின் ஆவியை உறிஞ்சுதல், இருமல், தொண்டைய 
ழற்சி, குரற்கம்மல்களையும், தொண்டை மிடற்றின் மற்றும் நோய்களையும் 
தணிப்பதற்கு மெத்த உலப்பானது, பச்சைக் காய்கள் டையாதிருர்தால் 
காய்ந்தவைகளை வழங்கலாம், 

பெசன் வைத்தியரும் வேறு பேர்களுஞ் சொல்லுநிறபடி பச்சைக் காய் 
களைத் துவைத்தால் நல்ல சாந்தியான பாப்பை!யாகும். 

அவாகடச் சாக்தகள், N௦n-0fficinal, 

மலைதாங்கி. 8105 ௨௦0௩௨. இச்சப் பூண்டின் வேரில் பாணித்தன்மை 
யும் சைப்புச் தன்மையுங் கலந்திருக்கும். கற்குத்தாவில் இதைச் சோதித் 

அப் பார்த்ததுளவில், இன்வூச? மாக இசைக் கொடுக்கும்போது இது வெயர் 
வையை அசிகப்படுத்திப பசியைக் ளெப்பி வேறுஞ சில காரியங்களில் 
விலைபெற்ற கைப்புகளுச்கு நல்ல பதிலாகுமென்று காணப்பட்டது. இதை 
இன்னுஞ்சோதித்தப்பார்ப்பதுநல்லது. சைட (810) என்ற வகுபபைச்சேர் 
ந்த மற்ற இனங்களின் வேர்களும் பிரதானமாய் மயிர்மாணிக்கவேரும் வா 
தீரோயின் பரிசரிப்புச்குச் சுதேசிகளுக்குள்ளே பெயர்பெற்றிருக்னெறன, 

பூவாசமாம். Thespesia Populnea. இதின் பழங்களில் பிசுபிசுப்பான 
மஞசள் நிறச் சாறு நிரம்ப உண்டு. தென்னிர்துவின் சனங்களுக்குள்ளே 
சிரங்குக்கும் மற்றும் சருமகோய்களுக்கும் இந்தச் சாறு நல்ல பூச்சுமருந்தா 
கின்றது. இதைப் பூசுவதோடு இந்த மரத்தின் பட்டை அவித்த கஷாயத் 
தால் ரோய்த்த பகுதிகளை ஈாடோறும் கழுவிவருவார்கள். வாறிங்கு வைத் 

தியர் இந்த மருந்தைப் பலமுறைகளிற் சோதித்துப் பார்த்தபோது சிலரில் 
இதால் ஈயங்கண்டது. அனேகரிலோ ஈயங்காணவில்லை. 

சப்பாத்துப்பூ. Hibiscus Rosa Sinensis. கருஞ்சிவப்பு நிறமான 
இந்தப் பூவிதழின் பிழிந்த சாறு கடுதாசியிற் பூச நீலச் சிவப்புகிறங்கொடு 
க்கும். இப்படி எத்தனப்படுத்தின கடதாசி செமிஸ்த சோதனையில் விற் 
மஸ்தாளு*ச்கு ஈல்ல பதிலாகும் என்று வைத்தர் சொல்லுகிறார். கொஞ்சக் 
காலத்தின் பின் மட்டான வீறுள்ள அமிலந்தானும் இர்சத் தாளில் செயல் 
காட்டாதாகையால் இர்தத் தன்மை திறமாய்க் காட்டுவதற்கு, தேவையான 
ஒல்கொருமுறையும் அதைப் புதிதாய்ச் செய்தகொள்ளவேண்டும், இந்த 
ப் பூவிசழின் இனவூசம், காயச்சல்களுக்கு நல்ல இமல்ச? பானமாகுமெ 

ன்று முடீன் செறிவு சொல்லுகிறார். 
ழள்ளிலவு, Bombax Malabaricum, இது இந்துவின் லெபகுதிகளி 

வள்ளது. இந்த மரத்துக்கு சுதேச வாகடங்கள் கூறும் இரண்டு சரக்குகள் 
உ ரியவைகளென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது தப்பிதம், 1 Mucherus 
என்ற சயரானவோர் பின். இது மங்கலும் கருமையுமான முடிச்சுப்போ 

1 Poultice, 2 Infusion, 3 Chemical test. 4 Litmus paper. 5 Acid. 6 Demulcent, 
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44 பப்பரப்புளி, தியுடிறோமம். 

ன்ற தண்செளாக வரும். சில, மாசக்சாய்போற் தோற்றமுள்ளவைகளா 
யும் மணமற்றவைசளாயும், கடுங் சயரான சுவையுள்ளவைகளாயுமிருக்கும். 
இதிலே அதி பிரமாணமான தனிக்கயிலங்! கலிச்கமிலங்?கள் உண்டு, கய 
ர்கள் வேண்டிய சோய்களுக்கு இதை உபயோகமாய் வழங்கலாம். இத்த 
ன்மையில் இது வங்காளத்திலேயுள்ள புரசு( Bea) என்ற மரத்தின் €னுவுக் 
குச் தீழ்த்தரமானதென்று ௮. ௪, டதர் சொல்லுகிறார், இது என்னமரத்திற்பி 
தர்ததென்று தெரியாது, 2 கடைகளில் வருங் காய்ந்த சிறிய கிழங்குகள். 

இவை சுருகியெவைகளாய்த் தென்னீர்க்சளவு பருமையும் ஒரு இஞ்சு இர 
ண் இஞ்சு நீளமும் வெளியில் மங்கல்நிறமுமாய் மணம் ருயெற்று பிசுபி 
சுப்புள்ளவைகளாயிருக்கும். இவை எககதிலீதன்என்ற பூண்டுவகுப்பை 
ச்சேர்ர்தனவென்று இலைகளின் நெசவினால் விளங்குனெறது; ஆகையா 
ல் இம்மரத்தின் இழங்கல்ல, நிலப்பனைக்கிழங்கைப பார்க்கவும், சுதேசிகளு 

க்குள்ளே இர்தச் கிழங்குகள் மெத்தப் பேர்பெற்றிருச்கும். என்றாலும் விசே 
ஷித்த வீறுள்ளன என்பதைப்பற்றி இன்னுஞ் சந்தேகம். 

பப்பரப்புளி. Aபகற5௦॥க 0110௧௧. இது ஆபிரிசதேசத்துச்குரியமர 
ம். தற்காலத்தில் இந்துவின் பல பகுதிகளில் வளர்ச்கப்படுசன்றது. இது 
இசச்தெரி*ச்குப் பேர்பெற்ற மருந்தாகையால் கவனிச்கப்படத் தகுந்தது, 
விரறாங்கு வைத்தியர் தமது சொந்த அனுபவத்தைப்பற்றியே இதற்குச் சாட் 
சியாயிருச்சிறார், இதின் கொட்டையைச்சுழ்ச்திருச்ற நல்ல புளிப்பான 
களியே மருர்தாக ஒழங்கப்படுவது. இக்களியாற் சுறுச்கு ஈயங்காணாதிரு 
சதால் பழத்தின் ஒட்டைத் தண்ணீரோடு சேர்த்தரைத்துப் பசையாச்கிச் 
சொடிச்கலாம். களியைக் கொடுத்தப்பார்த்த அற்டின்சன்வைத்தியர், இதி 
ன்செயல், கயர்த்தன்மையைப்பற்றியதல்ல, இதின் குளிர்ச்சி, ௮முரிதி5த்தன் 
மையைப் பற்றியதென்டரார். இந்த மரத்தின்பட்டை முறைச்சுரங்களின் 
பசிகரிப்பிற் னியத்'துச்குப் பதிலாகத் தசாசேன் என்பவரால் வழங்கப் 
பட்டது: அவர் இதை வெரநீர் அரைநாழிக்கு துவைத்த பட்டை ஒரு ௮ 
ன்சு வீதமாக அவித்து மூன்றிஃலான்றாக வற்றினபின் கொடுத்தார். அதி 
ததயமாகச் கொடுத்த னியத்துக்கு மாறாத லெ காய்ச்சல்கள் இதற்கு மாறி 
னதை அவர் கண்டார். இந்த மரத்தின் தன்மைகள் ஈல்லாய்ச் சவனிச்சப் 
படத் தகுந்தவைகளென்று இப்சன் வைத்தியர் சொல்லுறார். 

ஸ்தேர்குலயாசியங்கள், 

STERCULIACEAE. 

தியுபுரோமம், THEOBROMA. 

வாசம். உஷ்டண அமரிகதேசம. 
வாகடபததி. தியுறோம மெய். இத கொட்டைகளை அரைத்து அவித் 

தப பிழிர்தெடுத்தபின், உறைந்த எண்ணெய். இது கொழுப்பின் தடிப்பு 
ம் வெண்மஞ்சள்கிறமும், சகுலாத்த7ப்போன்ற மணமும், குளிர்ந்த கல்ல 

8 Tannig acid. 2 Gallic acid. 3 Monocotyledon. 4 Dysentery, 5 Diuretic. 
6 Quinia, 7 Chocolate. 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



னம். 49 

சுவையுமுள்ளது. அதின் முறிவு அந்கிய பதார்த்தம் ஒன்று? தோன்றாமல் 

சத்தமாயிருக்கும். பரமாணுபடுவதால் பாண்டல் பிடியாது. 122 பாகை 
சூட்டில் உருகும். 

தன்மைகள் உபயோகங்கள், இது இமாலியம்! பிரதானமாய் மற்றும் மரு 

ந்துகளுக்குத் துணையாகச் சேரும், இது தனிச்சமில தலஸ்தம்?; இரச தல 

எ்தம், மாவியதலஸ் தம், வங்ககூட்டுத் தலஸ்தங்களிற் சேருகின்றது. 

லீனியங்கள். 

LINEAE. 

லீனம். LINUM USITATISSIMUM. FLAX. 

வாசம், தென்யுறோபம்; யுறோபத்தின் பலபகுதிகளிலும், ஆயெ வட 

அமரிக தேசங்களிலும் இது அதிகமாய்ச் செய்யப்படும், 

வாகடபததி, லீனச்கொட்டைகள். இவை நீள வட்டமும் தட்டை 
யுமாய் விளிம்பும் ஒரு தலைப்பும் கூராய், வெளிப்பக்கம் அழுத்தமும் மினு 
க்கமும் சபிலகிறமுமாய் உள்ளே வெண்மஞ்சள் நிறமாய் மணமற்று வழுவ 
ழுப்பான எண்ணெய்ச் சுவையுடையனவாயிருக்கும் 

தன்மை, இமாலியம், திமல்சம்*; போஷணி&. 

உபயோகங்கள். சுவாச உறுப்புகள், சனன சல உறுப்புகளின் சளிச் 

சவ்வுக/ளினதும் மற்றுஞ் சளிச்சவ்வுகளினதும் அழற்சி தாபிதங்களுக்கு8இ 
து வழங்கப்படும். 

ரசிதங்கள், லினவின்வூசம். Infபsion of Linseed. சொன். இடித் 
த லீனக்கொட்டை நூற்றறுபது கிறேன். ஈறுக்கெய அதிமதுர வேர், ஒரு 
திறாம்; கொதிவெர்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் மாலு மணிநேர 
ம் ஊறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். இரண்டு முதல் நாலு அன்சு. அல்லது விரும்பிய அளவுக்கு 
க குடிக்கலாம், எலுமிச்சம்பழச்சாறும்? சர்க்கரையுஞ் சேர்த்தால் அதிகம் 
உருசிகொடுக்கும். 

லினப்பாப்பை, Linseed Poultice, கொள். லீனமா, அல்லது லீ 
னக்கொட்டையை அரைத்து அதிலுள்ள திரவெண்ணெய்யை நீச்யெமா, 
சாலு அனசு; ஒலீவெண்ணெய், அரை அன்சு; கொதிவெர்சீர் பத்து௮ன் ௪, 
லீனமாவை வெக்நீரோடு படிப்படியாய்ச் சேர்த்துச் கலக்கிக்கொண்டு எண் 
ணெய்யையுஞ சேர்க்கவும். 

இது ஓர் நல்ல சாந்தியான பாப்பை. 
லீனதேலம். 148660 011. இது குடில்லாமல் லீனக்சொட்டையை 

ப் பிழிர்தெடுத்ச எண்ணெய். இது பிசுபிசப்பும், மஞ்சள்நிறமும், சொற் 
ப மணமும்; ரெய்ச்சுவையுமுள்ளது. 

லீனக்கொட்டையை 200 பாகை சூட்டில் அவித்தபின் பிழிந்தெடுத்த 
லீன எண்ணெய்யே பெரும்பாலும் இடைக்கச்கூடியது. இது கருமைநிற 

1 Emollient, sri்தனி, 2 Tannic acid Suppositorv. 3 Morphia. 4 Uemulcent, 
சாம, 9 Nutrient. 6 Genito-urinary. 7 Mucous membrane. 6 Inflamatiou. 

9 LimeJuice. 10 Fixed oil, 
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40 குவயகமரம். 

மும் அதிக மணமும் சுவையுமுடையது, அரை அன்ச ஒரு அன்சு தேய 

தீதில் இது விரேசனியாகும். ஆயினும் இதை உள்ளுக்குக் கொடுப்பது ௮ 
ரிது, வெச்காட்டுச் சாயங்களுச்குரியவோர் வினிமெனில்!சேருவதே வை 
தீதியத்தில் இதின் விசேஷ உபயோகம். 

சைகுவீலியங்கள் , 

ZYGOPHYLLEAE. 

குவயக மரம். GUAIACUM TREE. 

வாசம், மேற்டத்து தீவுகள், 
வாகடபததிகள், 1 இந்த மரத்தின் ரொய். இது பெரிய குற்றிகளாக 

உரும். மெத்த வைரமானது, குறுக்கே லெட்டிப பார்த்தால், மையத்தை 
சோக்கும வரிகள் துலாம்பரமாய்த் தோற்றாது, மரத்தின் வெளிபபங்கு 
வெண்கபிலநிறம். உட்பங்க சரும்பச்சையான கபிலநிறம். மருந்துக்கு 
வேண்டிய குவயசச்சிராய், சீவல்களாக வரும், இவைகள் நீதுரிச்சமிலச்? 
துச்கு நீலகிறங்கொடுப்பதால் இவைகளை மற்றும் மரச் சிராய்சளினின்று 
ப ச த்சறியலாம். 2 அதின் ராளம். இது அடி மரத்திற் £றுவதாலும் சூடு 

காட்டுவதாலும் இயல்பாய்ப் பொரியும், இது கபிலகிறமான பருங கட்டி 
களாக வரும். ஓடிர்சாற் பளபளக்கும். விளிம்புகள் உருவொளியாயி 
ருக்கும். சுவை முதலிற் சற்றே கைப்பு, மறுபடி உறைப்பு, பீறகு தொ 
ண்டையில் எரிர்துகொண்டுகிற்கும். மணம் சற்றே பல்சம்3போன்றமணம். 
சூடுசாட்டினால் அல்லது மாவாக்கினால் சுகந்த மணம் வீசும். இதைத் தி 
ட்ட திற் கரைத்துப் பச்சையான புடேதுர்க்ழெங்குச் எவலின் உட்பக்க 
தீதிற் பூசும்போது தெளிந்த நீலமுண்டாகும். 

தன்மை. ஸ்திமுலம், சுவேதனி$ ௮ல்திறவம்7, எம்மெனகாக்கு”. 
உபயோகம். ிவ்லிசு?, வாத சுவாத1கோய்களுச்கு இது வெகுகாலமா 

சப் பேர்பெற்ற மருந்து, திஸ்மெனுறீயம்!! அமெனுறியங்க।ளுக்கும் கருப் 
பையின் மற்றுநோய்களுக்கும் இது சத்தியுள்ளது- மேலும் தன்சிற்றபம்13 
திவ்திரி!4,புறங்கறீய:ம15, சருமரோகங்கள் முதலியவற்றுக்கு இது கொடுத்து 
நயங்கண்டத. 

தேயம். ராளத்தில் பத்துமுதல் முப்பது இறேனை உண்டையாக ௮ல் 
லது இமல்சமாகக்16 கொடுச்சலாம். 

ராளத்தின் ரசிதங்கள். தவயமிஸ்துர். Gோaiacum Mixture. சொ 
ள். குவயச ராளம் தூளாக, அரை அ௮ன்சு; சுத்த சர்க்கரை அரைஅன்சு; 
அசசிப்பிசன்மா!! சால்அன்சு; சறுவாநீர் அரைநாழி, குவயகராளத்தைச் 
சர்க்கரை பிினோடு கலந்து அரைத்துக் சறுவாநீரைப் படிப்படியாய்ச் சே 
ர்ச்சவும். 

தேயம். அரை முதல் இரண்டு அன்சு; நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை 

1 Liniment. 2 Nitricacid. 3 Balsam. 4 Potatoe. 5 Stimulant. 6 Diaphoretic. 
7 Alterative. 8 Emmenagngue. 9 Syphilis. 10 Gout. 11 Dysmenorrhoea. 
12 Amenorrhoea. 13 Tunsilitis. 14 Diphtheria. 15 Bronchorrhoea. 

16 Emulsion. 17 Gum Acacia, 
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சொடுச்சலாம், ஒவ்வொரு அன்சு கலவையிற் பதினொரு கிறேன் ராளம் 

இருக்கும். 
தவயகவமோனரத்சம், Ammoniated Tincture of Guaiac, கொள். 

குலயகராளம், மாவாக நாலு அன்சு; அமோன சுகந்த சது] ௮ரைகாழி. நன் 

ரயடை தீத பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு வடித்துப் பிறகு அரைகாழி 

யாகப் போதிய அளவுக்கு ௮மோன சுகந்த சதைக் கூட்டவும். 
தேயம். அரை முதல் ஒரு திருமை முசிலாகு? சேர்த்து இமல்ச5மாச்கி 

நாள் இரண்டுமூன்றுமுறை கொடுச்சவும். சுவேதனி,எமென சாச்காகச* 
கொடுப்பதற்கு இதுவே உத்தமமான முறை. குவயகராளம் கலமற்கூட்டு 
ச்குளிகை₹பிலும் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது, 

தவயகச்சிராயின் ரசிதம். சார்சகூட்டுத் திகாச்சததில் மாத்திரமே குவ 
யசச்ரிராய் ஓர்கூறாசச் சேருகின்றது. 

அவாகடச்சாக்து Non-0fficinal. 

நேரஞ்சி, Tribulus Januginosus. இந்தப் பூண்டின் எல்லாப் பகுதிக 
ஹூம் விசேஷமாய் இதின் காய்கள் தியுறீசமாகத்? தென்னிர்துவிற் பேர்கே 
ட்டிருக்கின்றன. வாறிங்கு பண்டிதர் இதைச் சோதனைசெம்தபோது சில 
ரீற் சிறுநீரை அதிசமாயூறச்செய்தசெனச் கண்டார், லெரிலோ அதால் ஓ 

ரசெயலுர் தோன்றவில்லை, இதைக் கொடுச்கும் முறையாவத; நெருஞ் 
சிக்காய், துவைத்து, இரண்டு அன்சு; மல்லீ? இரண்டு திறாம், தண்ணீர் ௮ 

ரைநாழி. கால்நாழியாய் வரச் காய்ச்சிச் லையில் வடித்து ஒருநாள் வரை 
யிற் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய்க் கொடுக்கலாம், காய்களையும் வேரையும் ரெ 
ல்லரிசியோடு போட்டுக் சஞ்சியாசச் காய்ச்சிக் சனக்கச் குடிப்பதே சுதே 
சிகள் வழங்கும் பின்னொருமுறை. இப்படிக் குடிக்கும் நீர்தானே மருச் 
சொன்றுமில்லாமல் தியுறீசமாகச் சேஷ்டிக்கப் போதியது. 

ருதாசியங்கள். 

RUTACEAE. 

அறுதம், RUE. 

வாசம், தென் யுறோபம்; அமரிகத்திலும் மந்றுமிடங்களிலும் இதுசெ 
யகைபண்ணப்படும். 

வாகடபத்தி. பூண்டு முழுவதும், மெத்சச் கெட்ட மணமும், சைப்பும் 
உவட்டுமான சவையுமுடையது. ஓர் அத்திர வெண்ணேயரயும், ஓர் கைப் 
பெரிறாத்திவு11மே இதின் சத்தகளாகும். 
தன்மை, ஸ்திமுல12மும், அந்தெல்யிந்தியும்3, ஸ்திமுலமாய்ச் சராயுமண் 
டலம4, ஈரம்புமண்டலங்கி8ளிலையே இத விசேஷமாய்ச் சேவ்டிக்கும். 

தேயம் அதிகப்பட்டால் இது ஒர் மயற்கழற்ச16 நஞ்சாகும். 

| Aromatic spirit of Ammonia. 2 Mucilage. 3 Emulsion, 4 Sudorific. 5 Em- 
menagngue, 0 Compound pill of calomel, 7 Compound decoction of Sarsne. 
8 Diurelic,awrA, 9 Voriander. 10 Fixed oil. 11 Bitter extractive. /2 Stimulant, 

தீவனி 13 தயயelmintic, இரமிசொல்வி, 14 ULerine system. 19 Nervous system. 
16 Narcotico-irritant poison. 
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48 அறுதம். கஸ்பாரிமரம். 

உபயோகங்கள். இஸ்தேரி| ௮மெனுதீமங்சளுச்கும் மற்றுங்கருப்பை 

சோய்களுச்கும் இது முற்காலத்தில் பேர்பெற்ற மருந்து. எபிலெப்ச23 

கும் குழர்தைசளின் வலிப்புகளுக்கும் வாயுப்போருமல் வலி முதலியசோ 

ய்களுக்கும் இது சொடுச்சப்பட்டது. தீற்காலத்திலோ இதின் பிரயோக 
ம் அரிது. 

ரசிதம். ௮அறுதத்தேலம். 011 011306. இத பச்சிலைகள்சாய்களிலிருர்து 
இஸ்திலிக*சப்படும். இது வெண்மஞ்சள் நிறமும் கெட்ட மணமும் கார 

மான கைப்புச் சுவையுமுள்ளது. 
தேயம், இரண்டு முதல் ஐந்து துளியைச் சர்க்சரையோடும் தண்ணீ 

ரோடஞ் சேர்த்து ௮ரைத் ௮ கொடுச்சலாம், 
இதற்கு நெருங்கிய இனமான அர்வதா என்ற பூடு இந்துவின் மிகுதியா 

ன பகுதியிலே தோட்டங்களிற் செய்யப்படும், அறுதம் உதவும் நோய்க 
ளுக்கு மசமதிய வைத்தியர் இதை மெத்த மதிக்கிறார்கள். அறுதப் பூட்டுச் 
கு இது பூரண பதிலாகும். 

கஸ்பாரி மரம், CUSPARIA. 

வாசம். தென்னமரிசத்தின் உஷ்டண பகுதியின் சோலைகள். 
வாகடபததி. பட்டை. இது ஓரங்கள் கோலிய நேரிய துண்டுகளாக 

வரும். தடிப்பு அரை லீன்₹முதல் ஒரு லீன் வரைக்நருக்கும். விளிம்பு 
கள் அப்பட்டிருச்கும். வெளித்தோல் புள்ளிவிழுர்து சபிலம் அல்லது 
மஞ்சளை கிறமாயிருக்கும். உட்பக்கம் மஞ்சட்கபிலமாயும் படலம்ப 
டலமாயுமிருச்கும், மெத்த ஒடியலானது, சைப்புஞ் சற்றே சுகந்தமுமா 
னது. வெட்டுவாயைச் சண்ணாடியாற் பார்த்தால் வழக்கமாய் வெள்ளைப் 
புள்ளிகளும் ,நண்வரிகளும் தோன்றும். உட்பக்கத்தை ஈதுரிக்கமில7த்தா 
த் தொட்டால் இரத்தம்போற் வெப்பாய் வராது. 

தன்மை, சுகந்தமான தொணிகம்3. அர்திபிறாடி?. 
உபயோகம். தாழ்ந்த அசத்துவ0மான நச்சுச் காய்ச்சல்களுச்கு இது 

அதிகமாய் வழங்கப்படும். ஆயினும் இதின் ஈயம் சந்தேகம். இந்தக் காய் 
சீசல்சளுக்குப் பின்னும் ஆளை இளைச்சப்பண்ணும் மற்றும் வியாதிகளுச் 
கும் பின்னே காணும் பெலவீனத்துச்கு இது மெத்த உலப்பு. அசத்துவ 
குனமத்கி!'லும் தியறீயத்தின்டி பிற்பாதங்களிலும், இசந்செரி13பிலும் பொது 
வான பெலவீனத்திலும் இதால் நயமுண்டாகும். 

தேயம். பட்டைத்தாளில் பத்துமுதல் நாற்பது றேன் கொடுக்கலாம். 
இதை இன்வூசமாகச் கொடுப்பதே உத்தமம். 

சீதம். கஸ்பாரியின்வசம். [ஙரீயர்ப ௦ரீ மேதறகாக கொள். கஸ் 
பாரிப்பட்டை பருக்கன் தூளாக அரை அன்சு; 120 பாசை சூடான வெ 
ச்ரீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் இரண்டு மணிோமூறவிட்டுச் £ 
லையில் வடிக்கவும்: 

தேயம், ஒரு அன்சு, இரண்டு அன்சு. 

1 Hysteria. 2 Amenorrhnea. 3 Epilepsy. 4 Distill. 5indian rue. 6 Line. 
சீ Nitric acid, 9 Tonic, 9 Antiperindic. 10 Atonic. 11 Dyspepsia. 

(2 Diarrhoea, 15 Dysentery, 
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தீயாஸ்மியங்கள். 

DIOSMEAE,. 

பூக்க. உ, 

வாசம், தென்னாபிரிகம், 
வாகடபததி. காய்ர்த இலைகள். இலைகள் அழுதீசமானவைகள். ஓர 

ச் கருக்குகளிலும் அனியிலும் தெளிந்த புள்ளிசளையுடையன. வீறான ம 
ணமும் உறைப்பான கர்ட்பூரச் சுவையுமுள்ளவைகள். இவைகளில் மூன் 
நுவசையுண்டு, 1 முக்கால் இஞ்சு நீளமாய்த் தோல்போன்று முட்டைவடி 
வாய்ச் சுருண்ட கூழையான அனியும், கூரான முருந்து போன்ற அகல 

மான பற்சளுமுள்ளதாயிருக்கும். 2 ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு நீளமாயும், 

நீள வட்டமாயும், துனி நீண்டு அடி கூழையாய் ஒரம் நுண்ணிய சருக்குக 

ரூடையதாய் ஐந்து ஈரம்புள்ளதாயுமிருக்கும், 3 ஒரு இஞ்ச முதல் ஒன்ற 
ரை இஞ்சு நீளமாய் நுனி ரீண்டொடுங்கியும் கூரான அண்ணிய கருக்கோ 

ரமாயும் மூன்று நரம்புள்ளதாயுமிருச்கும்: இவ்விலையின் சத்துகள் அத்திர 

எண்ணெய்யும் தியாஸ்மின்ட என்ற சைப்பான எரிறாத்திவு3மே. 

தன்மை, சந்த் ஸ்திமுலம்5, தொணிசகம்6; சலஉறுப்புகளில் விசேஷ 
செயல்காட்டும்போல. 

உபயோகம். பிருக்க? ரோகங்கள், சலபாதையின் அழற, சாலிசசல 
ப்பைத்தபம், புரஸ்தகோளத்தின்10 சோய்கள், வாதம், குன்மம்) இவைகளு 
ச்குக் கொடுக்கப்படும். 

தேயம். இலைத்தூள் இருபது முதல் முப்பது இறேன். பின்வரும் ரி 
சங்களாகக் கொடுப்பதே உத்தமம். 

ரசிதங்கள், பூக்கீன்வூசம். [றரீய5௦ற ௦4 Buchu. கொள். பூச்லை,துவை 
தீது அரை அன்சு; கொசுவெர்நீர் பத்து அன்ச, மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு 
மணிநேரகூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு ௮ன்சு முதல் இரண்டு அன்சு, நாள் இரண்டு மூன்று முறை 
கொடுக்கலாம். 

பூக்காஞ்சம், Tincture of Buchu. கொள். பூச்கிலை பருச்சன் தூ 
ளாக இரண்டரை அன்சு; புரூவுது!! அரைநாழி, மூடிய பாத்திரத்தில் பூக் 
தலையைப் பதினைந்து அன சீதில் இரண்டுநாள் ஊறவைத்து இடைக்கி 

டை குலுச்சவும்: பிறகு யெந்தனி!2யில் இட்டு நீர் வடிக்தொழிர்தபின் 
மிச்சமான ஐந்து அன்சு ரையும் விட்டு வடிக்கவும், பிற்பாடு சக்கையை 
கசுச்கி, வடித்து இரண்டு நீர்களையுங்கலந்து அரைகாழியாகப் போதிய புரூ 
வது சேர்த்துக்கொள்ளவும். 

தேயம், ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம். 

} Volatile oil. 2 Diosmin. 3 Bitter extractive. 4 Aromatic, 5 Stimulant, 
6 Tonic. 7 Kidney. 8 Urethra. 9 Chronic Cystitis. 10 Prostate gland. 

1] Proof spirit. 12 Percolator, 
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90 தோடை. 

றைந்தியசியங்கள். 

AURANTIACEALE. 

தோடை. 0101 TREE. 

இதிற் தேன்தோடை, சைச்சற்தோடையென்று இரண்டு வசையுண்டு, 
வாசம். இந்து, சனம்; பழத்துச்சாகவே இது அதிகமாய்ச் செய்சைப 

ண்ணப்படும். 
வாகடபததி. பழத்தின் சாய்ந்த வெளித்தோல்; இது கரு மஞ்சள் நிற 

மான மெல்லிய சவல்களாச வரும். வெண்மையான உட்தோல் இதோடு 
மெத்தச் சேர்ச்திராது, காரமான கைச்சற்சுலையும் நற்கந்தமும் இதற்கு 
ண்டு, சைச்சற்தோடந்சோலுச்கே இத்தன்மைகள் தோற்றமாயுண்டு, அது 
வே மருர்துக்கு ஈயமென்று எடுச்துசக்கொள்ளப்படம். 

தன்மை, ஸ்தொமாக!, தொணிகம?, 
உபயோகம், அசத்துவகுன்மம்3, பசியின்மை, பெலவீனம் முதலியவற் 

அக்கு இது கொடுச்சப்படும், ஆயினும் தனியே கொடுப்பதரிது, 
ரசிதங்கள், தோடந்தோ லின்வூசம். 115100. of Orange Peel. கொள், 

சைச்சற் தோடந்சோல் இறுத் துண்டுகளாக வெட்டி, அரை அன்சு; சொ 
திவெர்ரீர் பத்து ௮ன்௬, மூடிய பாத்திரத்திற் பதினைர்து மினிகேரம் ஊற 
விட்டுச் லையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு ௮ன்௪ு முதல் நாலு அன்௪. 
தோடந்தோற் கூட்டின்வூசம். Compound Infusion Orange Peel. 

சொன். சைச்சற் தோடந்தோல் றெத்துண்ட ஈக வெட்டி, கால்அன்சு; பச் 
சையான சம்பர்சோல்4 துண்டு துண்டாக வெட்டி, அறுபது கிறேன் இடி 
தீத கராம்பு முப்பதுறேன்; கொதிவெர்ரீர் பத்து அன்சு, மூடிய பாத்தி 
சதீதிற் சால்மணிரேரமூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அ௮ன்சு. இதுவும் முன்லந்த இன் 
வசமும் இணக்கமான ஸ்தொமாதிகள். உப்பு லிரேசனிகள் முதலிய வேறு 
மருந்துகள் கொடுப்பதற்கு இவை ஈல்ல அனுபானமாகும். 

தோடந்தோலீிரஞ்சம். Tincture of Orange Peel, கொள், சைச்சற் 
தோட ந்தோல், தண்டுதுண்டாச வெட்டித் துவைச்து, இரண்டுஅன்சு; புரூ 
வது:அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுகாள் ஊறவிட்டு, இடைக் 
டை குலுக்கி, லையில் வடித்து மறுபடி நசுக்கிப் பிழிந்து வடித்து அரை 
சாழியாசப் போதிய புரூவுத சேர்க்கவும். 

தேயம் ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம்: 
தோடந்தோற் சிறூபம். Syரபற of Orange Peel. கொள்: தோடர் 

தோலிரஞ்சம், ஒரு அன்சு; சிறூபம் ஏழு௮ன்சு. இரண்டையும் கலக்கவும்: 

தேயம். ஒரு திறாம்: 
தோடம்பூநீர், Orange Flower Water. தோடம்பூவில்திஸ்திவித்த £ீர்£, 

ரொ”கோய்கள் இஸ்தேரி? சோய்களில் அர்திஸ்பசிியாகவும் சாந்தனியா 

A Stomachic, சோசனி. 2 Tonic. ஓசதி. 3 Atonic Dyspepsia. 4 Lemon peel. 
௦ Proof spirit. 6 Distilled water. 7 Nervous, 8 Hysteria. 9 Auti- 

spasmodic,கரசச்கனி, 

அவை. “சக்ர. பர்த் கருதித்: உரக 
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கவும் இரண்டொரு அன்சு தேயமாய்ச் கொடுக்சப்படும், சுத்தமானால் இ 
து நிறமற்றதாகவும், ஐருசல்வுரிச்சமில! வாயுவினால் மாறுதலடையாமலுமி 

ச்கும். 
் தோடம் பூச்சிமாபம். இyரபp of Orange Flower. கொள். தோடம் 
பூ£ீர், எட்டு ௮ன்சு; சுத்த சர்க்கரை மூன்று இராத்தல; தண்ணீர் பதினாறு 
அன்சு, அல்லது போதியது. சர்க்கரையைத் தண்ணீரிலிட்டுச் சூட்டாதி 

கரைத்துச் சிலையில் வடித்து, ஆறும்போது தோடம்பூநீரைச் சேர்க்கவும். 
பாணி நாலரை இருத்தல் வரத்தக்கதாய்த் தண்ணீர் தேவையானாற் போதி 

யளவு கூட்டவும். அதின் விசேஷூருவிதம்? |.330 ஆயிருச்கவேனும். 

இத வாசனைச்காகப் பெரும்பாலும் வழங்கப்படும். 
இந்த ரசிதங்களிலன்றி சென்சன் கூட்டின்வுசம்5, சென்சன்மிள்தூர்£, 

சென்சன்கூட்டிரஞ்சங்க5ளிலும், கைச்சற்தோட தோல், ஓர்கூறாகச்சேரு 
தின்றது. 

சம்பம், LEMON TREE. 

வாசம். இரந்து, னம்; உஷ்டண தேசங்களில் இது அதிகமாய்ச் செ 
ய்யப்படும், 

வாகடபததிகள், 1 பழத்தின் வெளித்தோல், 2 தோலின் அத்திரவெ 
ண்ணெய். 3 பழச்சாறு. 
தோலீன்தன்மை. ஸ்தொமா86, காமினி. 
உபயோகம். தோடம்பழத் தோலைப் போலவே. இது விசேஷமாய் 

வாசனைக்காக வழங்கப்படும். 
ரசிதங்கள். சம்பந்தோலிரஞ்சம். Tincture of Lemon Peel. கொள். 

பச்சையான சம்பந்சோல் மெல்லிதாய்ச் சீவி, இரண்டரை அன்சு; புரூவு 
தீது அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் எழுகாள் ஊறவிட்டு இடைக் 
டை குலுக்டச்சீலையில் வடித்து ஈசுக்கிக் கதொசியில் வடித்து, அரைநாழி 
யாகப் போதிய புரூவு£து சேர்க்கவும். 

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு இரும். 
சம்பந்தேல், 180 011, துருவிய சம்பந்தோலைத் திஸ்இிலித்தாவது 

பிழிந்தாவது இந்த எண்ணெய் எடுக்கப்படும். இத வெண்மையான மஞ் 
சள்நிறமும், ஈல்ல மணமும், அனலான சைப்புச் சுவையுமுள்ளத, 

இரண்டு துளி நாலு துளி தேயத்தில் இது காமினதி, ஆயினும் இத்த 
ன்மைக்காய் இது வழங்கப்பவெதரிது. அமோன சுகந்தசீதிலும் பதாயெ 
வியோதிர சபு வினிமெனிலும் இத ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. லெ வசை 
யான கண்ணோவுக்கு இது பூச்சுமருந்தாச வழங்கப்படும். ஆயினும் ஈயப் 
காண்பது சந்தேசம், 

சம்பஞ்சாறு, 1/௦ ஏய சம்பம்பழத்தைப்பிழிந்து லையில் வடி. 
தீதசாறு. இது சற்றே மங்கலும்,மஞ்சள்கிறமும் கார்ப்பான புளிப்புச்சுவை 
யும், நல்ல மணமுமுள்ளது. இதின்சராசரியான!9 விசேஷூருவிதம் 1.039, 

சம்பஞ்சாற்றில் ஒருஅன்சுக்கு 32 றேன் வீதமாசச் சிதிறிச்சமில11மும், 
அத்தோடு முசிலாகும்1? எசிறாத்திவும்!3 அடங்கியிருக்கும். செடுகவைத்திரு 

ப ப ட. 88 ம 
1 Hydro-sulphuric acid gas. 2 Specific gravity. 3 Compound Infusion of 
Gentian. 4 Mixture. 5 Tincture. 6 Stomachic. 7 Carminative. காயுச்வெ. 
S Aromatic spirit of Ammonia. 9 Liniment of Iodide of Potassium and Soep. 

10 Average. 11 Citric acid. 12 Mucilage. 13 Extractive, 
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த்தால் இது கூறுபடச்கூடியது. அப்படிச் கூறு படு௨சைத் தடுப்பதற்கு 
வீருனபிரண்டியை! 100 பங்குக்குப்பத்துப்பங்குவீதமாய்ச்கூட்ட வும்,வடி. 
தீது முசிலாகைப் பிரிச்சவும்வேண்டும், இதிலும்ல்லவழி பின்னுமொன்று 

ண்டு. சாற்றைப் பிழிக்தபின் அதிலுள்ள உறையச்கூடிய பதார்த்தம் பிரி 
யுக்தனையும் அதைக் கொஞ்சரேரம் நிற்கவிட்டு, பிறக வடித்துச் €சாச்சளி 
ல்விட்டு மேலே வாதுமை எண்ணெய்யையாவது?இனிமையானவேதேதும் 
எண்ணெய்யையா௫.து ஒரு படையாய் நிற்கவிட்ட அடைக்கவும். 

தன்மைகள், சயர்த ஸகேவிச்கினி3 குளிர்மையானது, முதன்மையாய் 
௮பால்கலை*, இரண்டாவதாய் ௮பாமிவி£. 
உபயோகங்கள், ஸ்சேவிவராமற் காப்பதற்கும், அதை மாற்றுவதற்கும் 

இத முதல் மருந்து. தண்ணீர் கலர்து இனிப்பாச்ளனெ சம்பச்சாறு காய்ச் 
சல் தாபித/ கோய்களுச்கு ஒர் உத்தமமான குளிர்ந்த பானமாகும். திவிரூ 
லாதத்துச்கும் உசகுவாதத்துக்கும் உஷ்டண தேசங்களிலுண்டாகும்சிலவ 

சையான திவிரஇசர்செரி!.இயறீயம்!1! முதலீயமோய்களுக்கும் இதுத்தியா 
ய் வழங்கப்பட்டது. மயக்சழற்சி நஞ்சுகள்! சிலவற்றுக்கு இத பெரும்பா 
லும் சல்ல மாற்றுமருந்தாகும். 

தேயம். இரண்டுதிரும்3முதல் ஒருஅன்சு!4 வரைக்கும் கூடவுங் கொடு 
ச்சலாம். தீவிரவாதத்தில் இரண்டொரு அன்சு நாலு ஆறு மணிக்கு ஒரு 
முறை சொடுச்சலாம். 
ரசித 1 சம்பஜ்சிறூபம், இயற 08 Lemon. சொள். பச்சையான 

சம்பந்தோல், இரண்டு அன்சு ; சீலையில் வடித்த சம்பஞ்சாறு, அரைநாழி; 
சத்த சர்க்கரை இரண்டேகால் இருத்தல். சம்பஞ்சாற்றைக் கொதிக்கத்து 
வல்குக்தனையுல் காய்ச்சி அதைச் சம்பர்தோலோடு மூடிய பாத்திரத்தில் 
ஆறுச்தனையும் கிற்கவிட்டு வடித்து, வடித்தரீரிற் சர்க்கரையை மென்குட் 
டிற் கரைக்கவும். வரும் பாணி மூன்றரை இருத்தல் நிறுக்கவும், 1.84 
என்ற விசேஷூருவிதம்15 உடை யதாயிறுக்கவும் வேண்டும். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம். அதி காங்கையில் இது 
சறுச்ல் சொதிக்குமாசையால் உஷ்டண சேசங்களில் வழங்க மெத்தத் 
தீகுர்ததல்ல. தேவையானவேளைகளில் புதிதாய்ச்செய்தகொள்ளவேணும். 

சிதிறிக்கமீலம். ர் 8014, இது சம்பஞ்சாறு அல்லது எலுமிச்சஞ் 
சாத்றிலிருர்து செய்த ஒர் இரிஸ்தலான!$௮.மிலம். இதைச் குறிக்குஞ் சன் 
னம். 3 சாடி ஐ; ௮7 ஐ ௮: இது நிறமற்றதும் ரம்பம்! என்ற முதல் வ 
ட.வதீதை உடையதுமான இரிஸ்தல்சளாச விளையும், தண்ணீரில் மெத்தக் 
சரையச்கூடியத. திட்ட திற்ழிகொஞ்சமாய்ச் கரையக்கூடியது. சுத்த 
ஈதரிற்கரையமாட் டாது. இரிஸ்தல்கள் முக்கால்வாசி தண்ணீரிலும் அரை 
வா சொதிகெர்ரீரிலுல் கரையும். தண்ணீரிற் கரைர்தகரைவு உவப்பான 
புளிப்புச் சவையுடையது. முப்பத்துசாலுறேன் சதிறிக்கமிலத்தை ஒரு 
அன்சு தண்ணீரிற் கரைத்தால் வீறிலும் புளிப்புத்தன்மையிலும் எலுமிச்சம் 
பழச்சாறுபோலாகும். வைத்திருந்தால் அச் சாற்றைப் போலச் கூறுபட் 

] Brandy. 2 Almondoil. 3 Antiscorbutic. 4 Antalkali. 5 Antacid. 
0 Scurvy. 7 Inflummation. 8 Acute. 9 Rheumatic gout. 10 Dysentery. 

1॥ Diarrhoea. 12 Narcotico-irritant puison. 13 Drachm. 14 Ounce. 
12 Specific gravity. 16 Crystalline. 17 Rhomb. 18 Rectified 

spirit. 19 Ether. 
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டுப் பாண்டல்கசட்டும், தண்ணீர்க்கரைவு ஐருசல்வுரிச்சமில! வாயுவாற் ௪௬ 

மையடையாது, பதாசியசதசு3நீருக்காவது, பாரிதகுலோறிர$ நீருக்சாவது 

இதை அதிகமாய்ச் சேர்ச்ச அடையல்விழாது. குளிர்க்த சுண்ணாம்புத்தீண் 

ணிருடன்4 இதைச் சொற்பமாய்ச் சேர்த்தால் இது அதை மங்கலாக்காது. 

இரிஸ்தல்களைப் பரமாணுவில் எரித்தாற் சாம்பல்விழாது. திஸ்திலித்த்ம்ரி 

ற் கரைக்கப்பட்ட எழுபதுகறேன் சிதிறிச்சமிலமானது சோட பருமவில 

யனத்தில்6 100 தறேன் அளவாற் தடஸ்திக்சப்படும? . 
தேயம். பத்துமுதல் முப்பது இநேன், 
தரைபானங்கள் குளிர்ச்சிப்பானங்கள் செய்வதற்கே சிதிறிக்கமிலம் பரி 

சாரத்தில் பிரதானமாய் வழங்கப்படும், ஒரு அன்சு சிதிறிச்சமிலத்தைப் 

பதினாறு அன்சு சண்ணீரிற் கரைத்து, சலதுளி சம்பந்தேல் விட்டு வாச 

னைப்படுத்தினால் அத செயற்கையான? சம்பஞ்சாறு ஆகும். நுரைபானவ 
கள் செய்வதிற் தடஸ்தகலவை? உண்டாவதற்கு ௮மிலமும்!0 தாரகமுஞு!! 
சேரவேண்டிய வீதங்களாவன. 

ட இதிறிச்சமிலம் அல்லது சம்பஞ்சாற. ல் 
பதாசதுவிசாபனசு183 ஐ 14 தேன். 91 திறாம். 

அமோனசாபனச௪ © 24 இறேன். 6 திரும். ட் 

சோட!*துவிகாபனசு q 17 இறேன். 4 திறாம்; 5 

* எலுமிச்சை. LIME TREE. 

வாசம். இந்துவிலும் மற்றும் உஷ்டண தேசங்களிலும் இது வழக்கமா 
யச் செய்கைபண்ணப்படும். 

வாகடபததி, பழம், இது சம்பம்பழத்தைப் போன்றது, ஆயினும் 9 
றியதும் தோல் மெல்லிதம் அழுத்தமுமாயிருக்கும். வாசனையிற் குறைவு. 
இதின் சாறு சம்பஞ்சாற்றைப் போன்ற கார்ப்பான புளிச்சுவையுள்ளது. 
அதின் கூறுகளே இதிலும் உண்டு, ஆயினும் அ5்கூறுகளின் வீதம் இதிலே 
சற்று வித்தியாசம். இதிற் ிதிறிக்கமிலம் அதிக வீதமாயும் மு௫லாகு கு 
றைந்தவீதமாயும் இருக்கும. சம்பஞ்சாறு என்று இங்கிலந்துக்கு ஏற்று: ௦த 

பண்ண ப்படுஞ் சாறு மிகுதியாய் எலுமிச்சம்பழத்திலிருந்தே எடுக்கப்படும். 
தன்மைகளும்உபயோகங்களும். சம்பம்பழத்தைப் போன்றவைகளே, 

இதின் சாறு ௮அதைப்போலச் குளிர்மை. ஸ்கேவிக்கு!? மாற்றுமருர்து. உஷ் 
டணதேச வைத்தியர் பலர் இதையே நல்லதென்று எடுத்துக்கொள்ளு றோர் 
கள். எலுமிச்சம்பழச்சாறு உஷ் _ண தேசங்களில் இட்டத்தட்ட எல்லா 
ப்பகுதிகளிலும் இடைக்கும். பேணிவைத்த சாற்றைப்பார்க்க இதேஅதிக 
திறமானது. சம்பச்சாற்றைப்பார்க்சக எலுயிச்சம்பழச்சாற்றில் இதிறிச்ச கி 
லத்தின் வீதம் அதிகமாதலால் சிதிறிச்சமிலம் எடுப்பதற்கு இச்சாற்றை வழ 
வகலாம், 

ப பட். 
1 Hydro-sulphuric acid gas. 2 Acetate of Potash. 3 Chloride of Barium. 4 Lime 

water. 5 Mistilled, 6 Volumetric solution of suda, 7 Neutralize, 8 Artificial. 
9 Neutral compound. 10 Acid. 1! Base, 12 Bicarbonate of Potash. 

13 Ammonia. 14 Soda. 15 Saturate, 16 Mucilage, 17 Scurvy. 
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வில்வம். AEGLE MARMELOS. BAEL. 

வாசம். இது இக்துவடங்கலுமுள்ள மேட்டுச் சோலைகளில் உண்டு, 
இஈதச்சனூடைய பரிசுத்த மரங்களிலொன்றாகையால் கோயில்களுக்குச் 
கிட்டப் பெரும்பாலும் வளர்க்கப்படும். 

வாகடபததி, காய்ப்பழம், இது உண்டையரயுர் தோடம்பழம் அளவு 
பருமையும் அழுத்தமுமாயும் வைரமான ஒடுள்ளதாயுமிருக்கும், உள்ளுக்கு 
ப பத்துபபதினேர்து அறைகள் இருக்கும். இந்த அறைகளுக்குள்ளே கொ 

ட்டைகளன்றி மெத்தப் பிசினியான உருவொளியுள்ள சளியுமிருக்கும். 
பழம் சற்றே தர்ப்பர்தீன்] போன்ற பழுதற்ற மணமும் சுவையுமுடையது. 
அசிலே தனீச்கமிலமும்? ஒர் அத்திரஎண்ணெய்யும்? கைப்பான ஓர் சத்தும் 

பெருபல்சத்தின் மணத்தையொத்த பல்சம்போன்ற ஒர் சத்தும் அடங்கியி 
ருக்கும(20). ஓடும் அத்தடன் ஒட்டிய காய்ந்த சதையும் கொட்டை களும் 
சேர்ர்த காய்ந்த வற்றற் துண்டுகளாக இது இங்லெர்துக்கு ஏற்றப்படும். 
தடு ஒன்றரை லீஷ்5 வரைக்குத் தடிப்புள்ளது, இது ஈரைகிறமான வெளி 
தீதோலால் முடுண்டிருச்கும். உட்பச்கமும் காய்ந்த சதையும் சிவப்புகி 
மம், சதையை ஈனைக்கப் பாணிபோலாகும். 

தன்மை. இது கழிச்சலைக் கட்டுறெதாசவும் மலச்சிக்கை இளச்குற 
சாகவும் பரீட்சையால் விளங்கியீருக்றறெபடியால் குடவீன் சளிச்சவ்விலே 
இது சற்றே சேவனச் செயல்உடையதாயிருக்கவேணும். குடலின் இந்த 
இரண்டு சீர்களிலும் இது குடலைப் பெலப்படுத்தகறதுபோலத் தோன்றுக 

ன்றது.(21) 
உபயோகம். அசத்தவமான? தியறியம்; இிசந்தெரிகளுக்கும் இந்தரோய் 

களின் பிற்கூற்றிற்கும் குடற்பிசகுகளுக்கும் வாடிக்கையான மலவரட்சி 
ச்கும் இது மெத்த ஈயப்பான மருந்து. 

ரச்தங்கள், *விலவக்கலவை, 156] Mixயாe. கொள், வில்வப்பழ 
தீதின் மெதுவும் பிசனியுமான உள்ளுடனீர், இரண்டு அன்சு; தண்ணீர் 

சாலு௮ன்சு. இவற்றைச் திறமாய்க் கலந்து சர்க்கரை இரண்டு ௮ன்சாவது 
ருசிக்குப் போதிய அளவாவது சேர்ச்சவும், 

இதை ஐச? சேர்ப்பதாலாவது வேறு வகையாயாலது செயற்கையாய்க் கு 
ளிராச்னொல், பழத்தின் வாசனையையுடைய சுவையான பானமாகும், நாள் 

இரண்டுமூன்றுமுறை கொடுக்கலாம், சனிக்த பழத்திற் செய்தால் கழிச்ச 
"லக சட்டுகிறதல்லாமல் மலவரட்சியை இளச்கவுங்கூடிய தன்மையுள்ளது, 
சோயாளியின் பெலன் மெத்தச் குன்றி இரைப்பைடழற்சியாகும்போது இ 
ஈதக சலவை சிலவேளை இணங்காத. அப்போது இதைக் கொஞ்சங்கொ 
ஞசமாய் இடைக்டை கொடுச்சவேணும். வாந்தித்தால் வில்வ எரொத் 
தைக10கொடுச்துப் பார்க்கலாம். 

* வில்வவேசிறத்து. ரல$ ௦f Bael. மெல்லிய ஒப்பமான ஒடுள்ள 
ஈன்றாய்ச் கணிர்த வில்வம்பழங்களைத் தெரிந்து, சதையை எடுத்துப் பாத் 
இரத்தில் வைச்து அதை மூடப் போதிய அளவு தண்ணீர் விட்டு இரண்டு 
மணிரேரத்துச்குச் கலக்கி உரப்பான காரிக்கம்புடை வையில் வடிக்கவும் 
A 

1 Turpentine, 2 Tannic acid, 3 Essential oil. 4 Peru Balsam. 5 Line. 
6 Atonic. 7 Diarrhoea. 8 Dysentery. 9 1௦6, 10 Extract. 

(20) (21) அலுபந்தம் பார். 
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வ்டியுமீர் சுவையற்ற ரா தந்தனையும் திரும்பத் திரும்ப இப்படியே வடித்துப் 
பாணிப்பதமாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திகத்தின்மேல் வறட்டவும், 

நயந்ததென்று சொல்லப்பட்டிருச்கிற இர்தப் பாணி பழத்துக்குரிய ௪௪ 
நீசம் எல்லாவற்றையும் அமைத்திருக்கும், மேலே சொல்லியபடி கணிந்த 
பழத்திற் செய்த எசிறாத்தைபபார்க்கக் காய்ப்பழத்திற்செய்தது நெடுகவிரு 

ச்குமாம். 
தேயம். அரைத் திரும் முதல் ஒருதிறாம், ஈாள் இரண்டு மூன்று முறை 

கொடிக்கலாம், நெருக்கமாயுங் கொடுக்கலாம், 
விலவநீசேசிறத்து, Lid Extract of Bael., கொள், வில்வம்ப 

ழம் ஒரு இறாத்தல்; தண்ணீர் ஆறநாழி; திட்ட து1இர்ண்டு அன்சு. வில் 
வம்பழத்தை இரண்டுகாழி தண்ணீரிற் பன்னிரண்டு மணிரேர மூறவிட்டு 
நீரைத் தெளித்தெடுத்துக்கொண்டு மிச்சமான தண்ணீரில் இன்னும் இரண் 

டுமுறை ஒவ்வொரு மணிரேரமூறவிட்டு தெளித்துச் சச்சையைப் பிழியவு 

ம், கலந்த நீர்களைக் கம்பளத்தில் வடிக்கவும், பதினாலு அன்சாக வறட்டி 
ஆறினபின் திட்ட சிதைச் சேர்க்கவும், 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம். இங்கிலந்துக்கு ஏற்றப்ப 
டும் வில்வப் பழ வற்றலில் செய்யப்படும் நீரெ௫றாச்சானது இந்துவிலே பு 
தியபழத்திற் செய்யப்படுவதைப பார்க்கச் சத்துக் குறைந்ததுபோல, 

* மிளகரணை. TODDALIA, 

வாசம். இது மலையாளம், சோழமண்டலம், மைசூர், கொங்கண தேச 
ங்களிலும், சென்னையின் மற்றும்பகுதிகளிலும் வேவியோரங்கள் காடுகளி 
ல் உண்டாகின்றது, 
வாகடபததி, வேர்ப்பட்டை. வேர் கனத்துக் ளெத்துச் சல இஞ்சு 

பருமையாபதிக் கைப்பும் காரமும், சுகந்தமுமான பட்டையையும் மஞ்சள் 
நிறமும் தடிப்பும் மெதுவுமான வெளித்தோலையும் உடையசாகும், உட் 

பகுதி வெண்மையான மர வைரம். இது காய்ர்திருக்கும்போது மணம் 

சுவையற்றதாகும். 
தன்மை. சுகந்தமான? தொணிகம்5, ஸ்திமுலம், அக்திபிறாடி5. 
உபயோகம், தேகப் பெலவீனத்துச்கும் காய்ச்சலிலும் பெலவீனப்ப 

டுத்தும் மற்றும் நோய்களிலும் நின்று சகப்படுபவர்களுக்கும் இது ஈயர்தம 
ரத, Lopez 100 என்ற நாமத்துடன் யுறோபசேசத்திற் கழிச்சலுக்கு நன் 
ல மருந்தென்று இது ஒருகாலத்திற் சர்த்திபெற்றிரு*தும் வழங்கா மற்போயி 
ற்று, ஆயினும் இந்துதேசத்திற் பச்சையாய்க் இடைச்சச்கூடியதாயிருப்ப 
தால் இதை இன்னுஞ் சோதித்துப்பார்ப்பது நலம். (22) 

ரசிதங்கள். மிளகாணைஞ்சம். Tinயre of Toddalia. கொள், மிள 
கணை வேர்ப்பட்டை துவைத்து இரண்டரை அன்சு; புரூவு£த அரைரா 
ழி, மூடிய பரத்திரத்தில்'ஏழுராள் ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுச் 
கித்தெளித்து பிழிந்து வடித்து அரைநாழிக்குப் போதிய புரூவசது சேர்ச் 
கவும்: களும்பிரஞ்சம் செய்யும் முறையாகவும் இசைச் செய்யலாம். 

1 Rectified spirit. 2 Aromatic. 3 Tonic. 4 Stimulant. 5 Antiperiodic சாம 
Gsm, 6 Proof spirit, 

(22) அனுபந்தம் பார். 
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56 விளாத்தி. சீமையழவனை, 

தேயம். ஒன்றைத் திரும் முதல் மூன்று திறாம் வரைக்கு நாள் இர 
ண்டுமூன்றமுறை கொடுக்கலாம், 

மிளகரணையின்வூசம். ]றரீரக/ராட ௦£ Todிalia. கொள், மிளகரணை 
கெர்ப்பட்டை பருக்கன் தூளாக ஒரு அன்சு; சொதிரீர் பத்து௮ன்சு. இ 
வற்றை மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணி? சரகூறவிட்டதெ் தெளிச்சவும். 

தேயம். ஒரு அன்ச அல்லது இரண்டு ௮ன்சு நாள் இரண்டு மூன்று 
முறை கொடுக்கலாம். 

அவாகடச்சரக்த. Non-Officinal. 

விளாத்தி, 17000 ௨றற]6 Tree. இம்மரம் இர்துதேசமடங்கலு முள்ள 
து. இதிலிருந்து ஒர் பிசின் தாராளமாய் வடியும். இங்கலெந்துக்கு ஏற் 
ப்படும் இயூச்இந்து ௮சசிப்பிரினில் இது கலந்திருக்கறதென்று பரைரா 
எண்ணுரொர். இது உருவொளியுஞ் செங்கபிலநிறமுமான பல சாங்கமு 
ள்ள உண்டையான சட்டீகளாச வரும். தண்ணீரிற் போட்டாற் கபில 
நிறமான சுவையற்ற பாணியாகும். அகசிப்பிசின் பாணியைப்போல் இ 
து ஒட்டும். அசரிப்பினுக்குப் பதிலாக இந்தப் பினை வழங்கலாம். 
விளாங்சாய்க்கவ$ஆாயம் நல்ல துவரென்றும் விளாம்பழம் ஸ்கேவலிச்கினி1எ 
ன்றும் வுட்டென்பவர் சொல்லியீருக்கறோர், இது தன் செயலில் வில்வத் 
தைப் போன்றது. சர்ப்பர்நின்? மண்த்தை அதிகமாயுடை யதாதலால் அதி 
லஞ் சுவைசெட்டது. இதின்குருத்திலைகள் அனிஸ்கொட்டையைப3போ 
ன்ற கல்லமணமுள்ளவைகள், இவை அதிகமாய் ஸதொமா 84 காமினதி5 யா 
க சுதேசகெனால் வழங்கப்படும், 

சந்தச்சைலவலாதமாம். Zanthoxylum alatum. சந்தச்சைலகஸிதிலி 
மாம். 2. Hastile சந்தச்சைலபுடங்கமரம் ௨௦0 2, Bulrunஓகa.இம்மூவகை 
மரங்களும் இமயமலை காசியமலைகளில் வளரும். இவைகளின் பழத்தன் 
மைகளைக்குறித்துச் சுதேச பதார்த்தசார வாகடங்கள் பேசுகின்றன, இவை 
களின் சகந்தமான காரமணத்தைக்கொண்டு இவை ஸ்தொமாட காமினதி 
யாகுமென்று நிதானிச்கலாம், 

இதில் முதல் மரத்தின் பழத்தை ஸ்தெனோச வைத்தியர் கூறுபடுத்தி ௮ 
இலே சுகந்தமான ஒர் அத்திர/லெண்ணெய்யைச் கண்டுபிடித்தார், இது 
சுத்தமாயிறாக்கையில் தர்ப்பந்தின் எண்ணெய்யோடு கூடிய ஓர் இசமிற 
ஐருசாபன்? பதார்த்தம், மேலும் ஓர் ஸ்சுயரபதினைக10கண்டுபிடித்தார், இது 
பழங்களைத் திஸ்திலித்தகீரில் மிதர்துகொண்டிருக்கும். சுத்தமற்ற அத்தி 
ரவெண்ணெய்யிவிருர்தும் இதைப் பிரிக்கலாம். 

சீமையடிவனை, Pega Harmala. சிந்து பஞ்சாப்பு தேசங்களி 
லுள்ள இந்தப் பூண்டு வீரான கெட்ட மணமும் சைப்புச் சுவையுமுடை 
யது, இத தன்செயலிற் கஞ்சாவுச்குச்சிட்டியதென்று லன்றறர் வைத்தியர் 
நினைக்றர். இதின்விதைகள் ஸ்இிமுலம்!? எமெனசாக்கு13 அந்தெல்யிர்தி!* 
யாகச் ழெத்தேச வாகடங்சளில் வெகுகாலமாகப் பேசப்பட்டிருக்கன்? 
ன. இவைக்குச் சொற்ப மயச்குத்தன்மையும் உண்டென்இருர்கள். இ 
லவகளைச்கொடுச்சச் சிலருக்குப் புன்சிரிப்புடன் கூடிய ௮லட்டுக்காணு 

1 Antiscorbatic. 2 Turpentine. 3 Aniseseed, 4 Stomachic. 5 Carminative.arயுக்னி. 
6 Aromatic 7 Essential. 8 lsomeric, 9 Hydro-carbon, 10 Stearopten. 

lt Distils. 12 Stumulant. 13 Emmenagogue. 14 Anthelmintic. 
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குவசிமரம். 7 

மென்று கெம்வர் சொல்லுகிறார், இந்த விதைகளின் செயலைப்பற்றி மே 

லாராய்வுசள் வேண்டும், 
கநவேம்பு, 31728௨ Konig்i இந்தச் சறியமரம் இந்துவின் பல 

பகுதிகளிலுமுள்ளது. சுதேசிகள் இதின் பட்டை,வேர், இலைகளை, தொ 

ணிகம்! ஸ்தொமாகெளாக அதிகமாய் வழங்குவார்கள். ரோசு சாற்று என்ற 

வைத்தியர்கள் இத்தன்மைகளில் இவை தஇிறமென்று சாட் சியிட் டிருக்கிறா 

ர்கள். இலகுவிற் சீரணிப்பதற்கு இதின் இலைகளைக் கறிகளுக்குச் சேர் 

சிமருபியங்கள். 

SIMARUBEAE. 

குவசிமாம். QUASSIA TREE, 

வாசம். மேத்டிந்துத்திவுகள். 

வாகடபததி. மரச்சிராய்; தொடையளவுச்கு மேற்படாத வெவ்வேறு 

பருமையான குற்றிகளாக, ஏற்றுமதிபண்ணப்படும். வெளிப்பகுதி அழுத் 
தமான நொருக்கற் பட்டையால் மூடப்பட்டிருக்கும். சிராய் வைரமும், 
உரப்பும் வெண்மஞ்சள்நிறமும் கடுமையான சுத்தக் கைப்பும் உள்ளது, ௧ 
டைகளில் சீவல்களாகவும் இருக்கும். கடுமையான கைப்புச் சுவையால் 
இதை மற்றம் மர்ச்சிராய்களிலிருந்து பகுத்தறியலாம். இதின் கஷாயம் 
அயபிரவுப்புச்?சள் சேர்ப்பதாற் கறுக்காது. இதிலே குவசின்4 என்ற கைப் 
பான தடஸ்த: சத்து அமைந்திருக்கும். 

தன்மைகள், இது சுத்தக் சைப்பான தொணிசமும் ஸ்தொமாடுயுமா 
கும. 

உபயோகங்கள், பெலவீனத்துக்கும் சுரவியாதிகளிவிருந்து சகப்படுப 
வர்களுக்றாம் அசத்தவகுன்மத்துக்கும் இது உத்தமமானமருந்து. முறைச்சுர 
ஙசளுச்கும் இது நல்லது, ஆயினும் சைப்பான மற்றும் தொணிகங்களைப் 
பார்க்கத் திறமல்ல. இதின் கஷாயத்தைக் கடைச்குடலுட் புகட்டத்தா 
னபபமுச்கள் கழலும், 

ரசிதங்கள். தவசியின்வூசம். ]ரீம்௦ங ௦ரீ மக. கொள், குவிச் 
சிராய் அறுபது கிறேன்; தண்ணீர் பத்து அன்சு. மூடியபாத்திரத்தில் அரை 
மணிகேரலூறவிட்டுத் தெளிக்கவும். 

| தேயம். அன்சு இரண்டொன்று, நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடு 
க்ச்லாம். அயவுப்புகளுக்கு இத நல்ல அனுபானமாகும். 

துவசிரஞ்சம். Tiறஎ்யாச ௦f 08581௨, சொள், குவ9ச் ரொய் வேல் 
சளாக முக்கால் அன்சு; புரூவுது6 அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழு 
நாள் ஊறவிட்டு இடைச்சிடை குலுக்கி தெளித்துப் பிழிந்துவடித்து அரை 
காழியாகப் போதிய புரூவுதே சேர்க்கவும். 

தேயம், முப்பது தளிமுதல் இரண்டு திரும், 
வவ ப பா். 

! Tonic, 2 Stomachic, சோசனி. 3 Persalt of iron, 4 Quassine, 5 Neutral. 
6 Proof spirit, 

ட 
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58 குவசிவேம்பு. பேருமரம். சவுக்குமரம். 

தவசியேசிறத்து, ]931ர0 01 பெகக்க, கொள். தருவின குவசிச் 
சிராய் ஒரு இருத்தல்; திஸ்திலித்த! நீர் போதியது, குவசியை எட்டு ௮ன் 

சு தண்ணீரிழ் பன்னிரண்டு மணிநேர மூறவிட்டு, பிறகு சியந்தணியில்?ஏற் 

நி, இன்னுர் தண்ணீர்விட்டு, குவசியின் சாரம் இறங்குந்சனையும் நீரை மெ 

ல்ல மெல்ல ஒழுகவிடவும். நீரை வறட்டி அது மெத்தத் தடிப்பாகமுன 

வடித்து, பிற்பாடு பாணி குளிசைச்குத் ததர்தபதமாய் வருந்தனையும் நீர்மத் 

திகத்தில்? வறட்டவும். 
தேயம். குன்று முதல் ஐந்து இநேனைச் சனித்தாவது லோகதொணிச* 

ங்களோடு கலர்தாவது கொடுச்சலாம். 

அவாகடச்சாக்தகள், Noற-0ficinal. 

தவசிவேம்பு; Niறக ெககi௦ies, இர்த மரம் இமய௰மலையிலுள்ள 
து. இதின் வேர் மேற்டிர்துக் குவசியைப் போலச் கைப்பு என்று ரைல் 
பண்டிதர் சொல்லுறார். இது அதற்குப் பதிலாகுமென்பதற்குச் சந்சேச 
மில்லை. இதின் பட்டை இமயமலையினின்று வங்காளத்துக்கு ஏற்றப்பட் 
டு ௮அங்சே வறங்இ (கார!) என்று விலைப்படும். வேரின் கைப்பு இத 
ற்குஉண்டு. இதின்னும் ஆராயப்பட தீ தகுந்தது. 

பேநமாம், Ailanthus ]ரச[க்கார்கே. இது இலங்கை, மலையாளம், 
சொங்கணங்களிலுள்ள பெரிய மரம். இதின் பட்டையைக் ற மட்டிப் 
பால் எள்ற சுகந்தமான ஓர் பிசின் ராளம்*வரும். இது தூபவருக்கமாகவும் 
மருந்தரகவும் வழங்கப்படும், விசேஷமாய் வயிற்றுச்கடுப்புக்கு மருந்தா 
கும். சுவாசச்குழலின் சோய்களுச்கு இதுஈல்ல ஸ்திமுலீமென்று இப்சன் 
வைத்தியர் நினைக்கிறார். இப் பட்டை மெத்தத் தடிப்பும் முரணுமானது. 
அதின் சுவை சற்றே கைப்பான நற்சுவை. தோற்றத்தில் ராளம்போன்ற: 
பளிங்கையொத்த ரிவத்த மணிகள் இதிற் இணிர்திருசக்ிறசாச வைத்தர் 
கண்டார், ஆயினும் இவைகள் ராளம்போல் எரியவுமில்லை, சீதிலாவது 
தண்ணீரிலாவத சரையவுமில்லையாதலால்' இவைகள் இனிமேல் நிதானிக் 
சப்படவேண்டிய நூதன கெயிஸ்த கலப்புள்ளவைகளென்று அவர் அனு 
மானிக்கிறார். இர்தப் பட்டையையும் பிரின்போன்ற இதின் பொரசிவை 
யும் இன்னும் ஆராய்வது ஈல்லது. 

சவுக்தமாம். Ailnthu5 exXcelsa. இது கருநாடகம் தொடங்கி இம௰ 
மலையின் அடி.வசைக்குமுள்ள மேட்டுச்சோலைகளிலுண்டாகும் பெரிய மர 
ம். இதின் நற்சுகை யுள்ள சுகந்தமான பட்டை குன்மரோய்களுக்குச் ௬ 
தேசகெளால் வழங்சப்படுறெதென்று ஏன்ஸ்லி சொல்லுறொர். சர்க்கார்க 
ளில் இர்சப பட்டை வீறான சுரச்னொயாகவும் பெலவீனத்துக்கு தொணிச 
கமாகவுங் கொள்ளப்படுறெதென்று வைத்தர் சொல்லுறொர். 

நேட்டிலையுறுகோமமாம், கEயrycona Longஜifolia. இது மலாக்கா 
யிலுள்ள ஒர் சிறுமரம். அச்சலி என்பவர் மூன்றநாலு வருஷங்களாக இர் 
த மரத்தின் வேர்த் இசாக்தத்தை? முறைச்சுரத்துச்கு: மருந்தாகக் சொடுத்துவ 
ந்தோமென்றும் இனியத்தை விட இதிலும் நிச்சயமான மருந்தைத் தாம் ௮ 
நியவில்லையென்றும் எழுதியிருக்ிறார். 

ந Distilled. 2 Percolator. 3 Water-bath. 4 Metallic Tonic. 5 Gum-resin. 
6 Stimulant, 7 Febrifuge. 8 Tonic, ஓசதி, 9 Mecoction. 
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பேர்சிறாசியங்கள், 

BURSERACEAE. 

சசமாம், MYRRH TREE. 

வாசம், அரபிதேசம். 
வாகடபததி, மரத்தில் வடியும் பிசின் ராளப் பொசிவு. இதையே சச 

மிஎன்பது. இது பல பருமையுள்ள உண்டைக் கட்டிகளாக வரும். சற் 
றே உருவொளியும் செம்மஞ்சள் அல்லது செங்க பிலநிறமுமானது. ஓடி௩ 
தபக்கம் ஒழுங்சேழும் சற்றே ரெய்ப்புமாயிருக்கும். மணம் நல்ல சுகந்த 
மணம். சுவை சாரமும் கைப்புமானது. தண்ணீர், அலக்கால்3, ஈதர்கரளிற் 
சொற்பம்மாத்திரங் கரையும். தண்ணீர் விசேஷமாய்ப் பி௫னைச் கரைக்கு 
ம். அலக்காலும் ஈதரும் சாளத்தையும் எண்ணெய்யையுங் சரைக்கும். 

தன்மைகள், ஸ்திமுலம்5, எக்ஸ்பெச்துறம்6, எம்மெனகக்கு]. 
உபயோகங்கள். அமெனுறீயம்?, குலொறோ௫ச்கும் அசத்துவமான ம 

ற்றுங் கருப்பைரோகங்களுக்கும், சுவாசப்பையின் நோய்களுக்கும் விசே 
ஷமாய் வயோதிகரின் ஈளைக்கும், சரண உறுப்புகளின் €ர்ச்சேடுகள் லெ 
வற்றுக்கும் இது ஈல்ல மருந்து, தானிக!? மருந்து௮ல்லது வெளிமருந்தாக 
வாய்த்தொண்டையின் மொய், நாட்பட்ட விரணங்கள்பு முதலியவற்றுக்கு 
இத மிகுதியாய் வழங்கப்படும். 

தேயம். பத்துமுதல் இருபது நிறேனைத் தூளாக அல்லது குளிசையா 
கச் கொடுக்கலாம், 

ரசிதங்கள், சசாஞ்சம். Tincture of Myrrh. கொள். சசம் பருகச் 
கனதூளாக இரண்டரை அன்சு; திட்டது!2 அரைநாழி. மூடிய பாத்திர 
தீதிற் பதினைந்து ௮ன்ச €திற் சசத்தை இரண்தொள் ஊறவிட்டு இடைக் 
கடை குலுச்கிப் பிற்பாடு சியந்தனி3யில் இட்டு அடை நீர் வடிர்தொழி 
நதபின், சேஷமான ஐந்து அன்சு சதையும் வார்த்து வடிக்கவும். அப்பாற் 
சச்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழிக்கு 
ப போதிய திட்ட தே சேர்க்கவும். 

தேயம், அரைத்திறாம்முசல் ஒருதிறாம், கார்கில்! முதவியவத்நிற் தண் 
ணீர் கலந்து வழங்கப்படும். 
சகைக்கூட்டுத்கிகாக்சம்!5 சகை சசக்குளிகை]6 இங்குக்கூட்டுக்குளிகை॥7 

வரியாத்துச்கூட்டுச்குளிகை13 ௮யகூட்டுசக்கலவை!9 இவைகளிலும் சசம் 

சேருஇன்றது. 

எலேமிமாம். ELEMI TREE, 

வாசம். இந்துதேசம்) இலங்கை; கிழக்குத் தீவுகள், 

J. Myrrh, 2 Brown. 3 Alcohol. 4 Ether. 5 Stimulant. 6 Expectorant. 
ச Emmenagogue. ௫ Amennrrhoea. 9, Chlorosis, 10 Local, 11 Ulcer. 
12 Rectified spirit. 13 Percolator. 14 Gargle. 15 Compound decortion 
of Aloes. 16. Aloes and Myrrh pill. 17 Compound pill of Assa- 

foetida. 18 Compound Rhubarb pill. 19 Compound iron mixture. 
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60 எலேமிமரம். குந்தருக்கமரம். 

வாகடபததி. எலெமியென்ற இறஇன ராளம்1, இது பிரதானமாய் ம 
னிலசேசத்திவிருந்து இங்லெந்துக்கு ஏற்றுமதிபண்ணபபடும். இது மெது 
வான நெய்ப்புள்ள ஒட்டச்கூடிய கட்டியாக வரும், காலஞ்செல்ல இறு 
இ ராளம்போலாகும். வெண்மஞ்சள் நிறமும் சுகந்தமான சரகம்போன்ற 
மணமுமுடையது. தஇிட்டசீதில் ஏறச்குறைய முழுதும் கரையும். 

இர்ச விபரம் மனில எலெமிச்கே ஓக்கும்: இது சிலதன்மைகளில் பிறே 
சில் எலெமிக்கும் மெக்சிகு எலெமிச்சும் வித்தியாசமானது. 

தன்மை. சொற்பமாய்த் தர்ப்பர்தீனை?ப் போன்ற ஸ்இிமுலம்”; உள்ளே 
கொடுக்கப்படுவதில்லை, 

உபயோகங்கள், காட்பட்ட கெட்ட புண்களுச்குப் பின்வரும் அன் 
சென்! நல்ல பூச்சு, 

ரசிதம். எலேமியன்கேன். மெம் ௦f நம். கொள், எலெமி 
சால் ௮ன்சு; தனியன்கென், ஒரு ௮ன்சு, உருக்கி கம்பளத்தில் வடித்து, இ 
குர் தனையும் ஒயாமற் கலக்கவும். 

எலெமிப் பருப்பிலிருந்து சாந்தியான ஒர் எண்ணெய் வரும். இதை 
வாதுமை எண்ணெய்க்குப் பதிலாக வழங்கலாம், லாதுமைக் கலவைக்கு 
ப் பதிலாக எலெமிப் பருப்பை இமல்ச5$மாக்இ வழங்குவது நல்லதென்று 
வேற்ச வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறோர். இது சொற்ப விரேசளத்தன்மை 
யுடையதாயிருப்பதினால் மாத்திரமல்ல, யுறோபத்திலிராந்து வரும் வாதுமை 
ககொட்டை நெடுகவிருந்தாற் பெரும்பாலும் பழுதாகிப்போடறெதாதலா 
லும் இந்துவில் வழங்க இதையே அவர் நயமென்று எடுத்துக்கொள்ளுரிரொர், 

* குந்துருக்க மரம். OLIBANUM TREE. 

வாசம். இது சாடவு முனைக்கு மேற்காகச் சொமாலிக் கரையிலுள்ளது, 
வாகடபததி. குர்துருக்சம் என்ற பிரின்ராளம்'. இது உருண்ட நீளக் 

சட்டிசளாக வரும். இது சற்றே மங்கலும் நொருக்கலும், வெண்மஞ்சள் 
திறமும் கார்ப்பும் சொற்ப சுகந்த சுவையும் பல்சம்போன்ற ராளமணமு 
முள்ளது. சூகொட்ட மணம் திறமாய வீசும். அலச்காலுட் தாழ்க்க மங் 
சலாகும், 

தன்மை, தர்ப்பர்தின் போன்ற ஸ்திமுலம். உட்கொண்டால் இதின்செ 

யல் சளிச்சவ்விலே? விசேஷமாய்ச் சுவாசபபைகளின் சளிச்சவ்வீலே கா 
ட்டும். 

உபயோகங்கள். மத்திமபுறங்தேலும்3 சாலிசமான? சுவாசப்பைசோய் 
சளிலும் புறங்குறிய1ரத்திலும் காலிக லறிஞ்சீதிலும்!! இதை உள்மருந்தாய்க் 
கொள்ளலாம். புகையுங் காட்டலாம். இரண்டிலும் ஈயமுண்டானது. 
தானிசமாய்ப்19 பிளவை13, புண்கள், சிலந்திசள் முதலியவற்றிற்கு இது ஸ்தி 
மூலமாகும் (23) 

தேயம். பதினைந்து றேன் முதல் இரண்டு திறாம் வரைச்குச் கொடுக் 
சலாம், 

J Resin. 2 Turpentine. 3 Stimulant. 4 Ointment, தைலம், 5 Emulsion. 
Gum-resin. 7 Mucous membrane, 8 Subacute Bronchitis. 9 Chro- 

nie. 10 Bronchorrhvea, 11 Laryugitis. 12 Locally. 13 Carbuncle. 
(23) அனுபந்தம்பார். 
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குக்குலு. வேம்பு. 01 

ரசிதம். குந்துருக்கவன்கேன், (011080 Ole, கொள். குக் 
தருக்கம், ஈல்லெண்ணெய் அல்லது கசகசாவெண்ணெய். வெண்மெழுகு, 
வசைக்கு ஒரு அன்சு. மென்சூட்டில் உருக்கி வடித்துக்கொள்ளவும்- 

அவாகடச் சரக்க, Non-Officinal. 

தக்குலு. Bdelliமn. இது ஓர் பிரின்ராளம். இது சிந்துவுக்குரிய முகுல்க் 
குக்குலு Balsamodendron Mukul என்றும் சுணைச்குக்குலு ம. Pubescens 
என்றுஞ் சொல்லப்படுகிற இரண்டுமர௩்களிலிருந்து பிறக்கும். இது கருஞ்சி 
௨ப்புமிறமான திரண்ட கட்டிகளாக வரும். சசத்தை[ப்பார்க்கஈரிப்பானது ; 
அதைப்போல் நொருக்கல் அல்ல; கைச்சுட்டுக்குத்தானும் இளகும்; சுவை 
கைப்பும் சற்றே கார்ப்புமானது; மணம் நல்ல மணமலல. குச்குலுவின் அவு 
ஷசத்தன்்மைகள் சசத்தின்தன்மைசளுக்குக் இட்டமுட்டச்சரி. இதுமலிர்த 

சரச்சாகையால் சசத்துக்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாம். இதின் தைலம் 
நாட்பட்ட கெட்ட புண்களை அருட்டிச் சுத்தப்படுத்துவசற்கு மெத்த ஈய 
மென்று நூச்தன் வைத்தியர் விதந்துபேசு றார், தெல்லியிலுண்டாகும் பு 
ண்களூக்கு இதைச் செந்தகம், சாசுச்கட்டி?, வெண்காரம்? என்பவற்றோடு 
கலந்து இடுதல் வழக்கம். இது புண்களை அருட்டிச் சுகரீருக்கு உரபப 
ண்ணு ிறதென்று சொல்லுகிருர்கள், 

கறுப்பு டாமர், Black Dammer, இது Canarium Strictum என்ற ம 
ரத்திலிருந்து பிறக்கும். இது தென் இந்துவில் வழங்குஞ் சரக்கு. இது 
பிரவையும் மினுக்கமுமான கட்டிகளாக வரும். வெளிச்சத்திற் பிடித்து 
ஊடே பார்த்தால் சற்றே உருவொளியும் கப்லமானபரல்ல சிவப்புகிறமுமா 
ய்த் தோற்றும். எஏகத்துவமானது, கண்ணாடிபோல் உடையும். கொதி௮ 
லக்காவில்6அரைக்கமைவாச் கரையும், தர்ப்பந்தின்? எண்ணெயில் முற்றாய் 
க் கரையும். பெர்கன்றிராளத்துக்கு8 இது பதிலாகுமென்று பிடி வைத்திய 
ர் சொல்லி இது சேருஞ் சில விதிகளையும் கற்பித்திருக்கிருர். 

மேலியாசியங்கள், 

MELIACEAE. 

*வேமபு. NIM OR MARGOSA TREE. 

வாசம். இது இக்துஅடங்கலுமுள்ளது. வளவுகளிற் பெரும்பாலும்வள 
ரும். 

வாகடபததிகள், ॥ பட்டை: 2 பச்சை இலைகள். மரத்தின் வயசு 
க்கும் பருமைக்குர் தச்கதாய்ப் பட்டை சோற்றத்தில் வித்தியாசப்படும். மூ 
ன்று நாலு வயதுக்கு மேற்பட்ட அடிமரத்தின் பட்டை கால்இஞ்சு?;, அரை 
இஞ்சு கனமுள்ளதாய்த் தடிப்பான பொருக்கால் மூடுண்டிருக்கும், துக் 
கொப்புகளின் பட்டையோ அழுத்தமாயும் மங்கலான கருஞ்சிவப்பாயும் 

நெமெபாட்டுக்குச் சாம்பல்கிற வரிகளுள்ளதாயும் இருக்கும், இவ்வரிகள் 

| Myrrh, 2 Catechy, 3 Borax, 4 Brown, 5 Homogeneous. 6 Alcohol. 
7 Turpentine oil, 8 Burgundy resin. 9 Inch. 
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62 வேம்பு. 

ஒன்றுக்கொன்று இஞ்சில் எட்டிலொரு பங்கு முதல் பன்னிரண்டிலொரு 
பங்களவாய்த் தள்ளியிராச்கும். பட்டையின் உட்படலம் பச்சையாயிரு 
ச்சையில் வெண்மை, வெளிப்பக்கத்தைப்பார்க்க உட்பக்கங் சடுங்கைப் 
பு. வெளிப்பகுதி அதிகம் கயர்ப்புள்ளது. இதிலே மாகுஜன்! என்ற சிரி 

ள். தவிச்சச் கூடிய சத்தும் கதிரின் என்ற கயர்ச்சத்தும் அமைந்திருக்கும். 

(24 
கன்மைகள். பட்டை கயரறாம் தொணிகமும்4 அரந்திபிறாடியுமாகும5. 

இலைகள் ஸ்திமுலமாசு ம, 
உபயோகங்கள், முறைச் சுரங்களுக்கும் தடவை தடலையாய் வரும் 

மற்றஞ் சுரங்களுக்கும் பொதுவான பெலவீனத்துக்கும், காய்ச்சலாதிரோ 

ய்களில்கின்று சுகப்படுபலர்களுக்கும் பட்டை கொடுத்ததால் நயங்கண்ட 
து: (25) புண்களுக்கும் மாறாமல் நிற் தம் சருமரோய்களுக்கும் சொற்ப 
ஸ்கிமுலம் சேவையாயிருக்கும்போது வேப்பிலை நல்ல தானிக/ மருந்தாகும். 

தேயம். பட்டை மாவில் ஒருதிறாம்? நாள் முன்றுகாலுமுறை கொடுக் 
கலாம். 

ரசிதங்கன். வேப்பம்பட்டைத்திகாக்தம், Deeoction of Nim Bark, 
கொள். வேப்பம்பட்டையின் உட்பகுதி. துவைத்து, இரண்டு அன்ச; த 
ண்ணீர் முச்கால் நாழி. பதினைந்து மணிநேரத்துக்கு அ௮வித்துச் சூடாயி 
ருக்கையில் வ டித்துக்கொள்ளவும். 

தேயம். அந்திபிறாடியாக ஒன்றரை அன்சு முதல்மூன்று ௮ன்சைச் கா 
ய்ச்சல் முறை வருவதற் த முன் ஒன்றைவிட்டொவ்வொருமணிகேரங்கொ 
டுக்கவும். தொணிசமாக ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சை நாள் இர 
ண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். இந்தச் சஷாயம் உஷ்டணகாலத்திற்க 
அக்குப் பழுதாய்ப் போகுமாகையால் தேவையான வேளைகளிற் புதுச்சப 
புதுச்சச் செய்தசொள்ளவேண்டியது. 
வேப்பம்பட்டை ரஞ்சம். Tincture of Nim Bark. கொள், வேப்ப 

மபட்டையின் உட்பங்கு துவைத்து, இரண்டரை அன்சு; புரூவு£த$அரை 
நாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநான் ஊறவிட்டு இடைக்டை குலுக் 
இத் செளித்துப் பிழிச்து வடித்து அரைநாழியாகப் போதிய தேசேர்க்கவும். 
களும்பிரஞ்சத்தைப் போலச் யெந்தனித்தும்10 இதைச் செய்யலாம். (களும் 
பிரஞ்சம் பார்.) 

தேயம். தொணிசமாக ௮ரை முதல் இரண்டு திரும். 
வேப்பிலைப் பாப்பை, ௦1010 of Nim Leaves. கொள். பச்சை 

வேப்பிலை போதியது, துவைத்து இளஞ்சூடான வெந்நீர் சேர்த்து மெது 
வாச்சக்கொள்ளவும். 

சீர்கெட்ட புண்களுக்கு இது ஈல்ல தீவன பாப்பை. (26) இதால் 
சோவும் அழற்யும்உண்டானால் சரிபங்குஅரிசிமாவாவது லீனமாவாவது 
இலையோடு கூட்டிக்கொள்ளலாம். 
வேப்பங்கொட்டை யின் கைப்பான எண்ணெய் வாதத்துக்குப் பூச்சாக 

வும் ருமிகொல்லி12யாகவும் சதேசகெளால் மெத்த மதிக்கப்படுறெதாதலால் 

1 Margosine. 32 Cryatillizable. 3 (Catcchin. 4 Tonic. 5 Antiperiodic. 
6 Stimulant. 7 Local. 8 Drachm. 9 Proof-spirit. 10 Percolate, 

11, Linseed meal. 12 Anthelmintic. 

(24) (25) (26) அனுபந்தம்பார். 
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சேம்மரம். மலைவேம்பு. ௦3 

இத்தன்மைகளைப்பற்றி அதை ஆராய்ந்சறிவது நல்லது. அது பூசச்களைச் 

கொல்லுமென்றும் ௮ன்றர் வைத்தியராற் சொல்லப்பட டிருக்கிறது. 

*சேம்மாம். ROHUN TREE: 

வாசம். மலையாளம், சொங்கணம், மத்தியஇந்துவின் மலைச்சோலைகள் 

வாகடபததி. பட்டை. இது நாரு௭எளதாய் இறுக்கமான தடித்த துண் 

டுகளாக வரும். கறை நிறமும் சைப்பான கயர்சசுவையுமுள்ளது, இதி 

லே அதிகவீதமான சனிக்சமிலம்! கலிச்கமிலங்க?ளூம் கைபபான ஒர் அமா 

வசசத்தும் அடங்கியிருக்கும்:(27) 

சோதனை. பட்டையின் உட்பச்சத்துக்கு நீதுரிக்கமிலம் இட்டால் ௮ 
து ஈல்ல வெப்பாகாது. சேம்பட்டைக்குப் பதிலாகச் காஞ்சிரம்பட்டை 

வங்காளச் கடைகளில் வருமாதலால் நஞ்சான அம்தப் பட்டையிலிருர்து 

இதைப் பகுத்தறிவதற்காக இந்தச் சோதனை இங்கே சொல்லப்படுகிறது. 
தன்மைகள், துவர், தொணிகம்*,அந்திபிருடி 5, 
உபயோகங்கள், முறைச் சுரங்களுச்கும் பொதுவான பெலவீனத்துச் 

கும் திசந்தெரி' தியறீயங்களின் பிற்கூற்றுக்கும் துவர்கள் வேண்டிய மற்று 
ம் கொய்களுக்கும் இது கொடுத்து வாய்த்தது. (28) 

தேயம், பட்டைத் தூளில் ஒருதிறாம் நாள் இரண்டுமுறை கொடுக்க 
லாம, இதுவே உத்தமமான முறை, 

ரசிதங்கள், சேம்பட்டைத் திகாக்தம். Decoction of Rohn, கொள். 
துவைத்த சேம்பட்டை, ஒன்றரை அன்சு; வெந்நீர் அரைநாழி. மூடிய 
பாத்திரத்தற் பதினைந்து மினிகேரம் அவித்து, இறுத்து, இறுத்த நீர் அரைமா 
ழியளக்கப் போதிய வெந்நீரைப் பட்டையில் வார்த்து எடுத்துகொள்ள 
வும். ஒக் பட்டைத் இசொக்தத்துச்கு இது பதிலாகும், கார்கில்கள்?0, புக 
ட்டல்கள்!!, எனீமங்சளுக்கு!2உவந்தத. 

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal. 

மலைவேம்பு. 1161 Azedarach. இது அமரிக தேசத்துக்குரிமது, 
ஆயினும் இந்துவின் பல பகுதிகளிற் செய்கைபண்ணப்படுஇறது. இர்தச் 
சிறிய மரத்தின் வேர்ப்பட்டை அமரிசத்திற் அம்தெல்மிர்தியாக ப்13பேர்பெ 
ற்று ஐச்சமரிக இச்சை வாசடத்தின் உப இடாப்பிற் சேர்ந்திருச்சின்றது. 
இது கைப்பும் உலட்டுச் சுவையுமுடையது. கொதிவெர்ரீர் இதின் சத் 
தை வாங்கும், ஒருநாழி தண்ணீரில் காலு அன்சு வேர்ப்பட்டையைப் 
போட்டு அரைகாழியாய் வர அவித்து இத கொடுச்கப்படும். பிள்ளைசளு 
க்கு இந்தத் திசாச்சத்தை அரை அ௮ன்சு தேயமாக மூன்று மணிரேரத்துக் 
காருமுறை இரைப்பைக்குடவீற் பிரட்டு/காணுந்சனையுங் சொடுச்சலா 

ம். சிலநாளாகச் சாலைமாலையில் ஒல்வொரு சேயங்கொடுத்துப் பிற்பாடு 
சுளளாப்பான விரேசனங்கொடுப்பது இன்னொருமுறை, அதி தேயச்தில் 
இது மயக்கத்தை உண்டாக்குகிறதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. 
ப ப க் அ ப ப ப. 5 
| Tannic acid. 2 Gallic acid. 3 Amorphous. 4 Nitric acid. 5 Tonic. 6 Antiperiodic. 

7 Dysentery. 8 Diarrhoea, 9 Oak bark, 10 கோத. Il Iniection, 
12 Enemas. 13 Anthelmintic, இருமிகெரல்லி. 

(27) (28) அனுபந்தம் பார், 
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03 தூணுமரம். வாலளுவை. 

மயக்சம் உண்டானாலும் மோச மில்லாமல் மாறிப்போகும், பட்டை காய் 
ந்தால் அதின் வீறு மெத்தச் குறையும். இதின் பச்சைச் காய்கள் இலைகளு 
க்கு ஈஞ்சத்தன்மை உண்டென்றுஞ் சொல்லப்பட் டிருச்கின்றது. 

தூணுமாம். (8018௧ 1000௧. இந்த மரத்தின் பட்டை கடுங் கயரான 
து. மற்றுங் சயர் மருந்துகள் கிடையாத வேளையில் இதை வழங்கலாம். 
குழந்தைகளின் காலிகதிசந்தெரிச்கு! வேற்ச வைத்தியர் இச்தப் பட்டையி 
ண் எரிறொத்தைக் கொடுத்து ஈயங்கண்டார். இதற்கு அந்திபிறாடித்தன்மை 
உண்டென்று புளூம்; கெனடி வைத்தியர்கள் சொல்லயிருச்கிறார்கள். இது 
கல்ல அந்திபிறாடியென்று ரோச வைத்தியரும் என்கனத்துக்குப் பதிலாகு 

மென்று நூத்தன் வைத்தியருஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். 
நேயம். காய்ந்த பட்டைக் சஷாயத்தில் நாள்தோறும் ஒருஅனசு ; பட் 

டைத தூள் பலவகையான புண்களுக்குச் கயராய் இடுவதற்கு மெத்தத் இற 
மென்ற செனடி வைத்தியர் கண்டார். 

கடற்றேன்னை, Kylocarpus Granatum. இம்மரம் இந்துவிலும் அயற் 
சேசங்களிலும் தாழ்வும் நொதியுமான பகுதிகளில் உண்டாகும். பட்டை 
யும் மரத்தின் மற்றும் பகுதிகளும் மெத்தக் கைப்புக் துவருமுடை யன. இது 
ஈல்ல துவரான தொணிகமாகுமென்று துணியலாம். மலாயர் இதை வார் 
இ பேதி, வயிற்றுவலி, கழிச்சல்களுச்கும் மற்றும் குடல் கோய்களுச்கும் ௮ 

திசமாய் வழங்குவார்கள், 

செலஸ்திரினியங்கள், 

CELASTRINEAE. 

அவாகடச்சரச்குகள். No-officinal. 

வாலுளுவை., Celastrus Paniculata, இர்தச் செடியின் கொட் 
டை கடைகளில் வரும். இது கறைக் சபில நிறம் முட்டை வடி 
வம், ஐர்திலொருபங்கு இஞ்சு நீளம், கதொரியில்கசுக்விட அதில் எண் 
ணெய்பிடிச்கும்; மிளகளவு பருமையும் மூன்று இசழ்சளுள்ளதுமான பழ 
தீதின் சேஷம் கொட்டையுடன் பெரும்பாலுங் சலந்திருக்கும், சுதே? 
சள் இந்தச் கொட்டையிலிருந்து கருமையான ஓர் புகையெண்ணெயைத் 
இஸ்நிலித்தெடுபபார்கள். இதுவே வாலுளுூவைத் சேல், இது பெரிபெ 

ரிச்கு? உத்தமமான மருந்தென்று செர்குலச்சு வைத்தியர் சொல்லியிருக் 
இறார். இதைப் பத்துமுதல் பதினைந்துதுளி சேயத்தில் நாளிரண்டு முறை 
கொடுத்தால் வீறான எ்.திமுல£மாகும், இத ஸ்திமுலமாகரச் சேஷ்டித்தபின் 
லெ மணிகேரமாகச் களையில்லாமற் தாராளமாய் வெயர்ச்கும். கெர்குல 

ச்சுலைத்தியர் புகழர்சஅளவு நயங்காணாதிருந்தாலும் இதைக் கொடுத்த 9 
லருச்கு ஈயஞ் சந்தேகமின்றிச்கண்டது. சலெரிலோ வாய்க்கவில்லை. இ 
ந்த ரோயின் தொடச்கத்துக்கும் விறைப்பும் சோர்வுமான குணம் மேலா 
டிநிற்கும் பேர்சளுக்குமே இது விசேஷமாய்த் தகுர்ததென்று சோற்றுறெது, 

| Chronic dysentery. 2 Extract. 3 Anliperiodic. 4 Cinchona, 5 Beri-beri. 
6 Stimulant, வனி, 
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ரம்னஸ்சேடி. திராட்சக்கோடி. 65 

ரம்னியங்கள். 7114711712. 

ரம்னஸ்சேடி. 

COMMON BUCKTHORN. RHAMNUS CATHARTICUS. 

வாசம். இது பிறித்தனிலும் யுறோபத்தின் மற்றும பகுதிகளிலுமூள் 
ளது. 
வாகடபததி. பழத்தில் உடன்பிழிந்த சாறு. 
தன்மை, இத சீரடிக்கும் பேதி, 
உபயோகம். இது நீர்ச்சோவைகளுச்குங் கடுமையான மலக்கட்டுக்கு 

ஞீ சுள்ளாப்பான விரேசனம் வேண்டிய மற்றும் கோயகளுக்குங் கொடுக்க 

ப்படும். 

சீதம். ரம்னஸ் சிறூபம். ரோம ௦f Rhamnபs. கொள் ரம்னஸ் 
சாறு, இரண்டு நாழி; வினஇஞ்சி, அவைத்தபிமெந்தம்!, வகைக்கு முக்கா 

ல் அன்சு; சுத்த சர்க்கரை ஐந்த இறாத்தல் அல்லது போதியது; திட்டதே? 
ஆறு அன்சு. சாற்றை ஒன்றேகால் ராழியாகுந்தனையும் காய்ச்சி இஞ்சி, 
யையும் பிமெந்தத்தையுஞ் சேர்த்த, மென்சூட் டில் நாலுமணிரெரம் ஊறவி 
ட்டு இனுச்கவும்: ஆறினபின் தைச் சேர்த்த, அக்சலவையை இரண்டு 
நாள் நிற்கவிட்டு பிற்பாடு நீரைத் தெளித்து அதின் விசேஷூருவிதம் 1.32 
ஆய் வரத்தச்சதாய்ச் சர்க்கரையை மென்குட்டிற் கரைக்கவும், 

தேயம். ஒரு திறாம். இது பிறித்தனி வாகடத்திற் குறித்த தேயம், 
பரைரர், கிரிஸ்திசன் முதலியவர்களுடைய வாகடம்களில் இதின் தேயம் 
அரை அன்சு முதல் ஒரு அன்சு என்று குறிக்கப்பட்டிருக் ன்றது. வெச் 
கையான பரமாணுவில் இது சுறுக்கு கொதித்துப் பழுசாகுமாகையால் உஷ் 
டண தேசங்களில் வழங்க இது உவந்த தல்ல. 

அம்பேலிடியங்கள். 

AMPELIDEAE. 

திராட்சக்கோடி. GRAPLE VINE. 

வாசம். இது மத்திமோஷ்டண ஆசியத்திலுள்ளது. பூமியின் மத்திம 
பகுதிகள் ௮டங்கலிலும் இது செய்கைபண்ணப்படும். 
வாகடபததி வெயிலிலாவது நெருப்பிலாவது காயவைத்த திராட்சப் 

பழவற்றல், இரத வற்றல்கள் இரைந்து சுருங்கி, நசிர்து அழுத்தமாயச் சர் 

க்கரையாவது உப்பாவது பூத்திராமல் நல்ல வாசனையாயிருக்கும். சதை 
மெதுவும் அதிகம் இனிப்புமாயிருக்கும். 

1 Pimento. 2 Rectified Spirit. 

0 
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66 திராட்சக்கோடி. தாத்தரிக்கமிலம். 

தன்மை உபயோகம். இத திமல்சம்1; பெரும்பாலும் சுவைக்காக வழ 
க்கப்படும். 

ரசிதங்கள், எலக்கூட்டிரஞ்சம் நிலவாசைச்கூட்டிரஞ்சம்* முதலியவ 
த்றில் திராட்சப்பழ வற்றல் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

தாத்தரிக்கமிலம். கார்ல A, இது திராட்சப்பழச் சாறு நொதி 
க்கையில் அடைச்த உப்பாகிய பதாசியமிலதாத்தர சி1லிராந்தெடுத்த இரிஸ்த5 
லான அமிலம். இதைச் குறிச்குஞ் சின்னமாவது : ஐ௨ காட ஐ; ௮6. இது 

நிறமற்ற சாய்வான ரம்ப பிரிசங்'களாக வினையும். வீரான அமிலச் வை 
யுள்ளது. தண்ணீரிலும் இட்ட சதி£யிலுஞ் சுறுக்குக் கரையும், இந்த இரண் 
டு கரைவில் எதற்காவது, சொற்ப பதாயெரதசு8 சேர்க்க, வெண்மையான 

இரிஸ்தலடையல்? உண்டாகும். தண்ணீரிற்சரைந்த எழுபத்தைந்து றே 
ன்10 தாத்தரிச்சமிலம் தடஸ்த11மாவசற்குச் சோடபருமவிலயனத்தில்!?1000 
இறேன் அளவு வேண்டும். இந்த அமிலத்தின் தண்ணீர்ச்கரைவு ஐருசல் வு 
ரிச்சமிலத்தால்!3 மாறுதல் அடையாது. சண்ணசல்வசு!4அல்லத அமோன் 
வச்சலரின்!5 விலயனத்தோடு சலச்கும்போது அடையல்வீழாது. இசைப் 
பரமாணுவீல் எரிக்கச் சேஷம் காணாது; அல்லது மெத்தச் சொற்பமாய்க் 
சாட்மெ. 

தன்மை உபயோகம். இது குளிர்மையானது. காய்ச்சல் முதவியவற் 
றுக்குக் குளிர்ந்த பானங்கள் செய்வதற், தெறிச்கமிலத்துக்குப்!$பதிலாக இ 
து வழங்கப்படும். நுரைபானங்கள் செய்வதற்கு இது பெரும்பாலும் உப 
யோகமாகும். 

தாத்சரிச்சமில இரிஸ்தவில் இருபத இனை 
இரிஸ்தலான பதாசிதுவிசாபனசு17 27. இறேன். 
வியாபாரப்பதாசிசாபனசு18 22 கிறேன். 
அமோனவைரசுச்சார்த்தகாபனசு19 191 இழேன், 
இரிஸ்தலான சோட?0சாபனசு 384 இறேன்.. 
வியாபாரச் சோடதுவிகாபனசு 28 கஇிநேன். 

பூர்த்திக்கும்?1. 
இப்பிரமாணங்களின்படிசெய்யும் பானங்கள் குளிர்மையாய்த் தாகத்தை 

த் தணிப்பதுமாத்திரமல்ல, அரை-ச்கையிற் கடிக்கும்போது காபணிக்க மில2. 
த்தைக் கக்கிவிடுவதால் உவட்டிப்பையும் இரைப்பையழற்சியையுச் தணிக் 
கும், 

தேயம். பத்து முதல் முப்பது றேன், 
திராட்சம் முதலியவற்றின் சாத்றிலிருந்த வரும் ரதெங்களாகய அலக்: 

கால்; வைன், காடி, என்பவைகள், மொதிப்பால் எடுக்கும் பதார்த்தங்களு 
டன் பின்னே சொல்லப்படும். 

$ Demulcent, சாமக், 2 Compound tincture of Cardamoms. 3 Senna, 4 Acid Tar 
trate of Potash 5 ரே, 518. 6 Rhombic prism. 7 Rectified Spirit. 8 Acetate of 

potash. 9 Crystalline depnsit. 14 Grain. 11 Neutral: 12: Volumetric solu- 
tion of Soda. 13 Hydro-Sulphuric acid. 14 Sulphate of Lime. 15 Oxalate 
of Ammonia, 16 Citric acid. 17 Bicarbonate of Potash. 18 Carbonate of 

Potash, 19 Hydrated Sesquicarbonate of Ammonia, 20 Soda 
21 Saturale. 22 Uarbonic acid, 
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மஸ்திகுமரம். கற்கடகசிங்கி, 04 

அனகாடியாசியங்கள். 

ANACARDIACEAE. 

மஸ்திகுமரம், MASTICH TREE. 

வாசம். தென்யுறோபம், வட ஆபிரிசம், லெவந்துக் கடற்கரை. 
வாகடபததி, மரத்தைச் றப் பொரியும் மஸ்திகு என்ற ராளம், இது 

கொருங்கக்கூடிய மஞ்சள்நிறமான சிறுத்த ரீண்ட உண்டைகளாக வரும், 
ஒடிந்த இடத்தில் மினுங்கும், சப்ப மெதுவும் கம்பியாய் இழுபடக்கூடிய 
திமாகும். சுகந்தம் சொற்பமாய் வீசம். குகொட்ட உரைஞ்ச இந்த மண 
ம் அதிகப்படும், இதிலே சொற்ப வீதமான அத்தி? வெண்ணெய்யும், ௮ல 
க்காலிற்3 கரையக்கூடிய மஸ்திடிச்கமிலம்் என்ற ஓர் ராளம் தூற்றுக்கு ஏற 
க்குறைய 90 வீதமும்,குளிர்ந்த அலக்காலிற் கரையமாட்டாததும் சுடு அல 
ச்சாலிற் சரையக்கூடியதுமான மஸ்திரசின்5 என்ற பின்னொரு ராளம் நூறி 
அக்குப் பத்து வீதமுமாய் அமைந்திருக்கும். 

தன்மைகள். தர்ப்பந்தின் போன்ற ஸ்திமுலம்6 அழுரிதி, 
உபயோகம், இதுஉள்மருந்தாகக் கொடுச்சப்படுவதரித, இது அவிபட்ட 

தண்ணீர் குழந்தைகளின் சழிச்சலுச்கு ஈல்லதென்று சொல்லப்பட்டிருச்கி 
ன்றது. இதை ஈதரிற் கரைத்துப் பருத்திப் பஞ்சிற்றோய்த்துச் கோறைப் 
பல்லுக்குள்ளே வைக்கப் பற்கொதி பெரும்பாலும் மாறும், 

தேயம், பத்துமுதல் முப்பது கிறேன். 

அவாகடச்சரக்தகள், Non-Officinal. 

கஞ்சுக்பிஸ்தகீமாம், கபூல்பிஸ்தகிமாம். 115000 Khinjuk and 
P. Cabulica. பெலுஇஸ்தான் அவ்கனிஸ்தானிலுள்ள இந்தச் சிறிய மரன் 
கள் இரண்டும் தெறிபிந்த மரத்துக்கு இனமானவைகள். இவைகளிலிருகச் 
அ ஓர் ராளம் பொரியும், இது அத்தேசங்களில் மாத்திரமல்ல ந்து, பார் 
சிய சேசங்களிலும் மஸ்திகுக்குப் பதிலாய் ௨ழங்கப்படுஇன்றது. கைப்பு 
மஸ்திகு என்று சொல்லப்படுறெ குந்துருக்கத்திலிருந்தும் மஸ்திகுவிலிருர் 
தும் இதைப் பகுத்தறிவதற்கு இதை இனிய மஸ்திகு என்று பார்சயர் குறித் 
செழுதியிருக்றொர்கள். இந்த மரங்களில் முதலாவதில் ஒர் மாதிரியான 
மாசச்சாய் உண்டாகும். இது நாட்டு வாகடங்களிற் சேர்ந்திருக்ன்றது, 
இது அத்திப் பழம்போல் முட்டை வடிவும், அரைஇஞ்சுவரைக்கு நீளமும் 
செங்க பிலகிற முமான காய், இது உள்ளே குழாயாயிருச்ச ஒடு மெல்லிதும் 
ரொருக்சலும் உருவொளியுமாயிருக்கும். சுவை புளிப்பும் தவரும் சற் 
றே தர்ப்பக்சன் போலுமாம், 
 கற்கடகசிங்கி, Rhus 80006081௧௯, இது இமயமலையின் மத்திமோ 
ஷ்டண பகுதிகளிலுள்ள மரம், இதின் கொப்புகளில் பூச்சிகள் குற்றிவள 
ரங் கொம்புபோன்ற காய்களைப்பற்றி இது கற்சகடகசங்கயெனப்பட்டது. 
_ | 

| Resin. 2 Volatile. 3 Alcohol. 4 Mastichic acid. 5 Masticine. 0 Stimulant, 
இவனி, 7 Diuretic இயுநீசம 8 Lther, 
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63 மாமரம், சேங்கோட்டை. 

இந்தக் காய்கள் பரிதும் உட்குழாயானவைகளும் மெல்லியசவருடையலை 
ச ளும பெரும்பாலும் நீண்டு திரண்டவைகளுமாய் இரு தலைப்பிலும் ஒடுல் 
இச் கூராயிராக்கும், இவை சிலவேளை சுட்டுவிரவின் நீளமும் பருமையு 

மாயத் திரு ஒழுங்மீனமாயிருக் கும், இவைக்குத் துவர்த்தன்மை தொணி 
சத்தன்மைகள் உண்டென்று சுதேசிகள் சொல்லுகிறார்கள் 

மாமரம், 34௧௪௦ 1௦6. இது இர்துதேசமடங்கலுமுண்டாகும். இதி 
ன் சொட்டையின் பருப்பை மாத்திரமே இவ்விடத்திற் கவனிககவேண்டி 
யது. இது இந்துவில் மாத்திரமல்லப் பிறேசிவிலும் அந்தெல்மிந்தியாக வ 
ழங்சகப்படுன்றது, கெர்ச் பதிரிக்கு வைத்தியர் தனது பரிகாரத்தில் மாய 
கொட்டை ப்பருப்பு மாவை அர்செல்மிந்தியாக இருபது முப்பது கிறேன் 
தேயத்தில் ரைப்பாம்புக்குக் கொடுத்துச் சத்திபெற்றோமென்ூரர், இன் 
னும் அலர் இதிலே அதிவிதமாய்ச் கவிக்கயிலம்? இருக்நெதென்றும் இரத்த 
ம் பாயும் மூலமுளை,ச்கும் மெனுறீயத்துக்கு ங் கொடுத்துச் கைகண்டோமெ 
ன்றுஞ் சொல்லுறார், இர்தமருகது மேலும் பரிசோதிக்கப்படவேண்டியது, 

காட்டூழந்திரி, Cashew tree. இது இந்து முதலிய உஷ்டண தேசங்க 
ளின் கடற்கரைகளில் மிகுதியாயுண்ட. இதிலிருந்து அதிக அளவான பி 
சின் வடியும்: ஆயினும் இந்தப் பிசின் மருந்துக்காவது வேறெொன்றுக்சாவ 
இ மெத்த உபயோகமானதல்ல. கொட்டையின் தட்டுப் படலங்களுக்கி 
டையில் சாரமான கறுப்புநீர் சொற்பமுண்டு. அதிலே காடல் என்ற 
காரமான சேலச்சத்தும் ௮னகாடிச்சமிலம்? என்ற ஓர் அமிலமும் அடங்கியி 
ருக்கும். இந்த நீருச்கு ருபிவாஷ கொப்புளத்தன்மைகள் உண்டு. அயி 
னும் சேக்சொட்டையின்!0 நீருக்குள்ள தடைகள் இதற்குமுண்டு, இதின் 
பருப்பைப் பிழிய மெல்லிய எண்ணெய்வரும். இதைச் சடச்சை!யில் வ 
ழங்கலாம். பழத்தைப் பிழிந்த சாற்றிவிருந்து மலையாளச்கரைகளில் நல்ல 
சித? திஸ்திவிக்13றொர்கள். இது வம்பாயிலும் மற்றுமிடங்களிலும் இடை 
கீச் கூடியது. இது தனக்கேயுரிய ஒர்வகை மணமுள்ள ஈல்ல து என்று 
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, மற்றும் ஸ்திமுலங்கள்!4 இடையாதவிடத்தில் 
இதை ஸ்திமுலமாக வழங்கலாம், 

சேங்கோட்டை, ki மாட். இக்கொட்டையின்ஓட்டுப்படலங்களு 
ச்குள்ளே இருச்கிற பிசுபிசுப்பான கறுத்தச்சாறு அடையாளம் போடு௨த 
ற்கு மையாக வழங்கப்படும், இது கடுங்காரமானது. சுதேசிகள் சொப்பு 
எங்கொள்ளும் மருந்தாக இதை வழங்குவார்கள்: இதை இபபடி வழங்குவ 
அ குற்றம். சொற்ப இடத்திற்றானும் இதச் சாறு பட்டதால் மெத்த மோ 
சமுண்டானது. சகொப்புளங்கொள்ள இதைப் போட்டதினால் புண்ணுண் 
டாய ஒரு ஆளுக்கு மரணம் ரேரிட்டதசாக எழுத்திலீருக்கன்றது. மையாக 
இதை வழங்குவதிலும் மெத்த அவதானட் தேவை, காரமான இந்தச் சாற் 
தின் ஆவி வீசினதால் லெருச்கு முகம் முதலிய பகுதிகளில் எரிசப்பிலசு15 
உண்டானது, சிலருடைய உடம்பில் இது லகுவிற் பிடிச்கும். இதைப் 
போட்டதாலுண்டான வீச்சமுங் காயச்சற் குணங்களும் உப்பு மருந்துகளை 
உள்ளுக்குச் சொடூப்பதாலும் அந்த இடத்துக்கு வங்கநீர16 இடுவதினாலும் 

| Tonic. ஒசத!. 2 Anthelmintic, தருமிகொல்வி. 3 Gallic acid. 4 Piles, 5 Menorrhoea, 
6 யோர். 7 Anacardic acid. 8 Rubifacient. சோணதி. 9 Vesicant, 10 Marking nut, 

14 Pharmacy. 12 Spirit, ஜபம். 13 1௭11. 14 ர்றமியnt, தீவனி, 
id Erysipelas.eதர்த்தம். 16 Liquor plumbi. 
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ஒதியமாம். முருங்கை. 69 

செவ்லையாய் மாறுமென்று நிறைல்சு வைத்தியர் சொல்லுநிறார். சேங்கொ 
ட்டையை அரைத்துக் கருபபைவாய்க்கு! இடுதல், கருவை அழிப்பதற்கு 
நாட்டுப்பெண்கள்செய்யும் சூட்சமென்று நூர்றன்வைத்தியர் சொல்லுறார், 

Melanorrhoea Usitatissima.—இது கங்கைஈதிக்கப்பாலுள்ள இர்துதே 
சப்பகுதியில் உண்டாகிற பெறிய மரம், இதின் எப்பகுதியிலுமிருர்து தடி. 
த்த பிசுபிசுப்பான நரைமிறமுள்ள தர்ப்பந்தீன்? போன்ற மீர் வடியும், பர 
மாணுவில் வைக்க இந்த நீர் கறுப்பாகும். பிரமதேசச் கறுப்புவாணிக? ௪ 
ன்பது இதுவே, பிரமர் இதை வேலைகளில் மாத்திரமல்லச் சரைப்பாம்பு 

க்கு மருந்தாகவும் வழங்குவார்கள், இத மெத்தச் சத்துள்ளது; அந்தெல்மி 
நீதியாக இதைச் சமபங்கு சேனுடன்சேர்த்து லேகியமாக்கிக் கொஞ்சமணி 
த்தியாலம் சூட்டில் வைத்தபின் கொடுப்பார்கள். இந்த லேடியத்தின் தே 
யம் ஆளின் வயதுச்குத் தக்கதாய் ஒன்று இரண்டு மூன்று பெருங்கரண்டி. 

இதைக் கொடுத்தபின் சில மணி நேரத்தால் ஆமணக்கெண்ணெய்யில் ஒரு 
தேயங்சொடுக்கக் கீரைப்பாம்பு செத்து விழும். இந்த மருந்து இருமிகச்கு 
நஞ்சென்று இதினால் விளங்கும். இந்த மருந்து மெத்த உவட்டிப்பான 
தாயும் அதிதேயமாய்க் கொடுக்கவேண் டியதாயுமிருத்தல் இதை வழங்குவ 
தற்குப் பெரிய தடை களாகும். ஆயினும் இதின் சத்து ஒர் அத்திரவெண் 
ணெய்யில் இருப்பதாகத் சோற்றுறெபடியால் அது சுத்தமாய்ச் இடைத்தால் 
சோதித்துப் பார்க்கத் தகுந்தது. புதிய சாற்றைக் கையாளுவதாற் சிலருக் 
கு எரிப்பிலசுவீக்கம் உண்டாகும். தேக்கங்கஷாயம்? பூச அவ்விக்கம் 
மாறும். 

ஒதியமரம். 0010 ௭00181, இது இந்துசேசமடங்கலுமுள்ள பெரிய 
மரம், இதின் பட்டை மெத்தக் கயரானது. இதின் கஷாயத்தைக் கரப்ப 
ன்களுக்கும் சாட்பட்ட புண்களுக்கும் பூச்சுமருந்தாச கெர்க் பதிரிக்கு வை 
தீதியர் வழங்கனார். இந்தச் கஷாயம் வாய்தொண்டை கொப்பளிக்றெத 

ற்கு உத்தமமானதென்று போசு வைத்தியர் சொல்லுரொர். இந்த மரத்திலி 
ருர்து அதிக அளவான பின் வடியும். இந்துவின் சிலவிடங்களில் இது 
எற்றுமதிபண்ணுவதற்காகச சேர்க்கப்படும். இதற்குங் கயர்த்தனமையுண் 
டுபோற் தோற்றுகன்றது. இந்தப் பிரினைப்பற்றி ள்.துவடு வைத்தியர் நல்ல 
விவரம் சொல்லியிருக்கிறார். 

மோரிங்கியங்கன். 

MORINGEAE. 

அவாகடச் சாக்தகள், Non-0fficinal. 

முநங்கை, Koringa pterygosperma. இதின் வேர் அழுறாச$வேரை 
ப் போன்ற கார்ப்பான சுவை மணமுடையது. பச்சை வேரைத் தோலில் 
இடச் சிவச்து கொப்புளிச்கும்: ஆயினும் இதாலுண்டாகும் எரிவு, இ 
தை வழங்குவதற்குத் தடையாகும். கடுகுப்பற்றின் வீறு அதிசப்படுவதற் 

i Os uterus. 2 Turpentine. 3 Varnish, 4 Anthelmintic. Qமிகொல்லி, 
5 Electuary., 6 Krysipelas, உதர்ச்தம். 7 lnfusiun of teak. 

3 Armoraciu, 
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10 முருங்கைமாம். அகசிப்பிசின்மரம். 

கு முருங்கைவேர்பபட் டைச் சாற்றைச் சேர்ப்பது நல்லதென்று வைத்தர் 
பண்டிதர் சொல்லுநிறோர். வேற்சுவைத்தியரும் இப்படியே சொல்லுகிறார். 
உள்மருர்தாசச் கொடுத்தால் இதற்கு ஸ்நிமுல! அமுரிதித்? தன்மைகள் உண் 
டென்று சொல்லப்பட்டிருக்னெறது. இது ௮முராசிவேருச்குப் பூரணமா 
ன பதலென்று பிடி வைத்தியர் எண்ணுவது சரி: தொண்டை கம்மலுச் 
குச் சொப்புளிச்ச இதின் வேர்ச்சகஷாயம் நல்லதென்று சாற்று வைத்தியர் 
சொல்லுகிறார். இதை வழங்குவதற்குச் சிிச்சா வாகடத்தில் இரண்டு மு 
ழைசளுண்ட: | ழநங்கைக்கூட்டூச் சது. கொள். ஈறுக்கிய முருங்கை 
வேர், சோடச்தோல், வசைச்கு இருபது அன்சு; துவைத்த சாதிக்காய், ஐந் 
அதிராம்; புரூவு£து ஒரு கலன்; தண்ணீர் ஒருராழி, கலந்து ஒரு கலன் தி 
ஸ்திலிக்சவும். இரண்டு முதல் நாலு திறாம். தேயத்தில் இது ஸ்திமுலம். 
2 ழநங்கைக்கூட்டூுக்கஷாயம். கொள். நறுக்க முருங்கைவேர், இ 
டித்த கடுகு,வகைக்கு ஒரு அன்ச; கொதிவெகநீர் அரைநாழி. மூடிய பாத் 

திரத்தில் இரண்டு மணிநேரத்துக்கு ஊறவைத்து இறுத்து முருங்கைச்கூட்டு 
ச் ல் ஒரு அன்சு சேர்ச்சவும், இரண்டொரு அன்சு தேயத்தில் இது 
கல்ல ஸ்திமுலமென்று சொல்லப்பட்டிருச்ன்றது. இதின் கொட்டையி 
விருந்து ஒர் இரமான?மென்னெண்ணெய் வரும். இது (Moringa aptera) 
என்ற இனமான முருங்கையிலிருந்து வரும் எண்ணெய் போன்றது. இந்த 
மரத்தின் இலை, பட்டை, பூ, பிசின் முதலியவற்றையும் சுதேசிகள் மருந்து 
க்கு வழங்குவார்கள், இவைகளைப்பற்றி நம்பிக்கையான காரியம் ஒன்றுக் 
தெரியவில்லை, 

லேகுமினோசியங்கள் , 

LEGUMINOSAE. 

அகசிப்பிசின்மரம். ACACIA VERA. 

வாசம். அரபிதேசத்திலும் ஆபிரிகத்திற் செனிகல் தொடங்கி எகிப்து 
வரைக்கும் இருக்கும். 

வாகடபததி, அடி மரத்திலிருத்து வடியும் பிசின், இது அகூப்பிசின் 
என்றம் அரபிப் பிசின் என்றஞ் சொல்லப்படும். இது விசேஷமாய் அபி 

ரிசத்திலுள்ள கோடவன் என்ற பகுதியிற் சேர்க்கப்பட்டு அலெச்சந்திரி து 
றைமுகம் வழியாய் இங்கலெர்துச்கு ஏற்றுமதிபண்ணப்படும், இது ௮ரைஇ 
ஞ்சு ஒரு இஞ்சு 8௪ முள்ள, நிறமற்ற, முட்டைவடிவான துண்டுகளாக வரு 
ம். அனேக நுண்ணிய வெடிப்புகளிருப்பதால் இவை மங்கலாகவாவது யி 
லுச்சமான சின்னங்களாகவாவது இருக்கும். நொருக்கலும் மெதுவும் வழு 
வழுப்புமுள்ளது, அலக்கா$விற் கரையாது; தண்ணீரிற் கரையும். இதின் 
கரைவோடு ஈயலதவதெகஃசோ்க்க மங்கலும் வெண்மையுமான களியாய்வ 
ரும், ௮ ச௫ப்பிரன் மாவுக்கு இயோத£ீர6இன்னும் சேர்க்க அதுநீலமாசாது- 

பாபெரி, செனிகல், ெக்ரெது முதவிய இடங்களிலுண்டாகி அர்தந்த 
இட ப்பெயரால் அழைச்கப்படுறெ சிலவகையான அ௮கூப்பிசின் வியாபார 

ர் Stimulant. Gee. 2 Diuretic. இயுநீசம் 3 Fixed. 4 Alcohol, 5 Subacetate of lead. 
6 lodine water. 

ம் க்க கன்மம் ற்ப ய மிப ௪. 
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அகசிப்பிசின்மாம். வோதலை. ர! 

தீதில் வரும், இவைகளுள் மிகுதியானவைகள் $ழ்த்தரமானவைகள், இ 

வைகள் இன்னின்ன மரத்தில் வடியும் பிசின் என்பது இன்னும் கிச்சயிக்க 

ப்படவில்லை, 
தன்மைகள், இது திமல்சம்', இமாலீயம்?, இது பெரும்பாலும் மற்றம் 

மருந்துகளுக்குத் துணையாகச் கொள்ளப்படும், விசேஷமாய் நீரில் கனத்த 
பொடி பற்பங்களை மிதச்கப்பண்ணுவசற்காகவே. 

உபயோகங்கள். கதார்3 நோய்கள், சுவாச உறுப்புகள் சனன சல உறு 
ப்புகளின் அழற்சி,கழிச்சல் முதலிய வியாதிகளில் இது மற்று மருந்துகளு 
க்கு கல்ல துணைமருந்தாகும். 

இரீதச் கலவை, குவயகச்$கலவை, வாதமைச்கூட்டுச்சூரணம்5) திரசக 
ந்துகூட்டச்குரணம், இவைகளிலும் வாகட வில்லைகள் எல்லாவற்றிலும் 
அகசரிப்பிரின் ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

ரசிதங்கள். ஆகசிழசிலாத. Milage of Gum Acacia. கொள். ௮ 
கரிப்பிசின், பருக்சன் தூளாக, நாலு அன்சு; தண்ணீர் ஆறுஅன்சு ; பினை 
யும் தண்ணீரையும் மட்சாடிச்ருள்ளிட்டு மூடிப் பிசின் கரையுந்தனையும் இ 
டைச்டை கலக்கவும். கரைந்தபின் தேவையாகில் மெல்லிய புடைவை 
யில் வடித்துக்கொள்ளவும். 

தேயம். சாள்வீதம் மூன்று தொடங்கி ஆறு அன்சு; அல்லது விரும்பி 
யமட்டுங் குடிச்சலாம். 

இந்து சேசத்தில் கருவேல்? மரத்திலிருக்து அதிசமான பி௫ன் எடுப்பார் 
கள். இது மிகுதிபற்றி மெத்தச் தழத்தரமானதாய் அசுத்தல்களோடு கலர் 
திருக்கும்: இசைப்பார்க்க விளாம்பிசின் அகூப்பிரினுச்கு உவப்பான 
பதிலாகும். 

* வொதலைமரம். CATECHU ACACIA. 

வாசம். இது இந்து அடங்கலும் சோலைகளிலுண்டாகும். 

வாகடபததி, மர வைரத்திலிருர் தெடுக்கும் ஒர் எசிறாத்த0, இது கரு 
ங காசக்கட்டி யெனப்படும். இது படலம் படலமாய்ச் சேர்ந்த கட்டிக 
ளாக வரும், சிலவேளை முரணான இலைகளிற் சுற்றப்பட்டு இருக்கும். இது 
கருங்கபிலகிறமும், மினுச்சமும், பாரமும், கைப்பும், மெத்தத் துவர்ப்புமா 

னது. இதின் சத்துக்கள் ஒர் வகையான தனினும்!! கதிசினு1?மே. இந்துதே 
சச் கடைகளில் வேறு மாதிரியான காசுச்கட்டிசகளும் வரும், 
தன்மை, சடுங் சயர். 
உபயோகங்கள். குடலின்சளிச்சவ்13வின் இளச்சத்தைப்பற்றி யுண்டா 

குங் கழிச்சலுச்கு இது மெத்த உவப்பானது. மேலும் இது மூறைச்சுரங்க 
ள்; ஸ்சேவி!4முதவிய நோய்களுக்கு சயமென்று கொடுச்சப்பட்டது (29). 
உமிழ்நீர்ப் பெருக்கு, முரச கரைதல், புண்படல், உண்ணாக்குநீட்டு, தன 
சில்வீக்கம்முதலியவற்றுக்குத் தானிகமாய் வழங்கப்படும். லுகறீயத்துச் 
கும் அசத்துவ மெனுறீயத்துச்கும்!? புகட்டப்படும். 

1 Demulcent, சாமச, 9 Emollient. சாந்தனி, 3 Catarrh. 4 Mistura Creta. 5 Guniac, 
6 Compound powder of Almond. 7 Tragacanth. 8 Lozenge. 9 Babonl tree. 

10 Extract. 11 Tannin. 12 Catechin. 13 Mucous membrane. 14 Scurvy, 
19 Tonsil, சனம், 16 Leucorrhoea, 17 Atunic Menorrboea. 

(29) அனுபந்தம் பார், 
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42 வோதலை. கர்சுக்கட்டி, கபேவமரம், 

தேயம். தாளித் பத்தத் தொடங்கி இருபது கிறேன். இரந்த மாதிரியா 
ய்ச் கொடுப்பதரித. 

ரசிதங்கள். காசுக்கட்டியின்்ஷசம். ரிறரீரம்ற ௦ Catechu. கொள். 
காசக்கட்டி பருச்சன். தூளாக நூற்றறுபதுகிறேன்; இடித்த கறுவாப்பட்டை 
முப்பது திறேன; கொதிலெர்நீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் அரை 

மணிநேர மூறவிட்டு இறுக்கவும், 
தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இர்ண்டு அன்சு: 

காசுக்கட்டியிரஞ்சம். Tincture of Catechu. கொள், காசக்கட்டி ப 
ருக்கன் தூளாச; இரண்டரை அனசு; இடித்த கறுவாப்பட்டை, ஒரு அன் 

ச; புரூவுசதுஅரைகாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுநாள் ஊறவிட்டு இ 
டைக்கடை குலுக்இப் பிழிந்து இறுத்து வடித்து, அரைநாழிக்குப் போதிய 
புரூவுதத சேர்ச்சவும். 

தேயம். அரைத் இரும் முதல் இரண்டு திரும். இரிதக்கலவைக?கும் ம 
நீறும் துகர்ச் கலவைகளுக்கும் இது நல்ல கூட்டு. 

காசுக்கட்டிக் கூட்டூச்சூரணம், Compound Powder of Catechu. சொ 
ன். சாசுக்கட்டி தூளாக, நாலு அன்சு; நீனுச்தூள்?, இரமேறி£் வேர்த்துள், 

வசைச்கு இரண்டு அனசு; கறுவாப்பட்டை த5 தூள்) சாதிச்சாய்த்தூள், வ 

சைக்கு ஒரு அன்சு. எல்லாவற்றையும் ஈன்றாய்ச் கலந்து மெல்லிய அரிப் 
பெட்டியில் அரித்துக் கடைசியில் குழி அம்மியிற் போட்டு மெதுவாய் ௮ 
ரைத்து அடைப்புள்ள சீசாவில் இட்டு வைக்கவும், 

தேயம். பதினைந்து முதல் முப்பது இறேன் கொடுக்கலாம். இது சக 
ஈதமான ஈலல துவர்; 

கபேவ மரம். COPAIFERA MULTIJUGA. 

வாசப். அமரிக தேசத்தின் உஷ்டணப் பகுதியில் விசேஷமாய்ப் பிற 
சீலில் உண்டாகும். இதில் ஒரு இனம் மேற்இந்துத் தீவுகளில் உள்ளது. 

வாகடபததி. அடி மரத்திற் நற வடியும் ஒர் தேல ராளம்?. இது உரு 
லொளியும் தண்ணீரைப்பார்ச்ச லேசும் ஒலீவெண்ணெய்3அளவு தடிப்பும், 
வெண்மஞ்சன் நிறமும், தனக்கேயுரிய வாசனையும், காரமான சுகந்த உலட் 
ச்சவையுமுடையது. சமபங்கு பெஞ்சோலில்முற்றாய்க் கரையும். 270 
பாகை சூடளவுச்குக் காய்ச்னெபின்னும் களியாகாது. விலூறசம்10 என் 
னும் ஒஸ்யெறிதல் இல்லாசதுபோலும். 

தன்மைகள், இது தர்ப்பந்தின்!! போன்ற ஸ்திமூலம்: விசேஷமாயச் ௪ 
னனசல உறுப்புகளின் சளிச்சவ்விற்1? சேஷ்டிக்கும். 

உபயோகங்கள், சனுறீய!? நோய்க்கு இது உத்தமமான அவுஷதம். மே 
லமவெட் டைவாதம், லுகறீயம்11,மூல முளை) காவிசசலப்பைத்சபம்15) புறங் 
குறீயம்17, காவிசபுறங்தே!8 இவற்றுக்கும் அதிகங் கபங்கக்கலோடு கூடிய 
மற்றும் சுவாச ரோய்களுக்கும் இது நயந்த மருர்து, 

} Proof spirit. 2 Chalk mixture. 3 Kino. 4 Krameria. 5 Cinnamon bark. 6 Nutmeg. 

உடு. ரவா. 8 Olive oil 9 Benzole. 10 Fluorescence 11 Turpentine. 

12 Mucous membrane. 13 Gonorrhoea, வெட்டை, 14 Leucurrhoea. 
13 Piles, 17 Chronic t’ystitis, 18 Bronchorrhoea. 19 Bronchitis. 
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புளியமரம். கோன்றைமரம், (2) 

தேயம். இருபது துளிஞுதல் ஒரு திராமை நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை 
இமல்சத்தி!லாவது தண்ணீரில் மிதக்கவிட்டாவது கொடுக்கவும, 

ரசிதம், கபேவ வேண்ணேய். 011 ௦4 மேரல்£ாக, இது கபேவதேலராள 
த்திவிருந்து திஸதிலித்தெடுக்கப்படும். இது நிறமற்றதாய் அல்லது வெண் 
மஞ்சள் நிறமாய், கபேவத்தின் மணம் சுவையையுடையதாயிருக்கும். 

தேயம். ஜக்து முதல் இருபது துளி, நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை சொ 
டுக்கலாம். கபேவம் கொடுக்கப்படும் நோய்களுக்கு எல்லாம் இதைக் கொடு 
க்கலாம். 

புளியமரம். TAMARIND TREE. 

வாசம், இப் பெரிய மரம் ஆபிரிக தேசத்துக்குரியது, இக்காலம் உஷ் 
டண சேசங்கள் எங்கும் வளருகின்றது. 
வாகடபததி. பழப்புளி, பழங் கனியமுன் கருஞ் சிவப்புகிறமாயும் 

மெத்தப் புளிப்புமினிப்புமாயுமிருக்கும். மராந்துக்கென்று சர்ச்சரையிற் 
பேணிவைத்த பழம், கருமையாயும் இனித்த புளிப்பாயுமிருக்கும், பழத் 
துச்குள்ளே பெலனான அம்புகளும் தனித்தனிச் சவ்வுட் சுற்றப்பட்ட மி 
னுக்கமுள்ள கறுத்தக் கொட்டைகளுமிருக்கும்: சிதிறிக்5, மலிக், தாத்தரிக்4) 
சென்ற அமிலங்கள் இருப்பதைப்பற்றியே இதிற் புளிப்பிருப்பது. தாத் 
தரிக்கயிலம் பசாச$யோடு சேர்ந்து பதாஜிதவிதாத்தர$சாசவுமிருக்கும், செ 
ப்புப் பாத்திரங்களிற் சமைத்தால் புளியுடன் செம்பிலும் ஒருபங்கு சேர் 
ந்திருக்கும், அப்படிச் செம்பு சேர்ந்த புளியுடன் மினுச்சமான இரும்புத் 
தண்டொன்றை ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு அணைத்துவைத்தால் செம்பு ௮௩ 

தீ இரும்பில் அடை யும், 
தன்மை, இளம்பேதி, குளிர்மையானது, காய்ச்சல் ரோய்கள், தாபித7 

நோய்களுக்குக் குளிர்ச்சியான பானங்கள் இதிற் செய்துகொடுத்தால் பெரு 
ம்பாலும் இணச்சமும் நயமுமாயிருக்கும.(30) 

ரசீதம். மிலவாகை லேகியத்திற் பழப்புளி சேருகின்றது. 

கோன்றை மரம். PURGING CASSIA. 

வாசம். இது உஷ்டண இந்துவின் சோலைகளில் ஆதியாயுள்ள மரம். இ 
ப்போ உஷடண சேசங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்டாச்கப்படுகிஈது. 
வாகடபததி, காயின் களி. இது கருகிறமும் பிசுபிசுப்பும் இனிப்பும் 

சற்றே அரோசியமான மணமுமுடையது. காய்கள் திரண்டு, சற்றே வளை 
நீது இரண்டெ £ரு அடி நீளமும் பினுச்கமான கருமை நிறமுமாய் இரண் 
டு பாதிக் கோதுசளுஞ் சந்திக்குமிடத்தில் நெடும்பாடான இரண்டு புருவம் 
உள்ளதாயிருக்கும். கோது மெல்லிதும் வன்மையும் ரொருச்கலுமானது. 
உள்ளறை ஏராளமான மெல்லிய குறுக்குப் பிரிவுகளால் சிற்றறைகளாகப் 
பிரி்திறுக்கும். இந்தச் சிற்றறைகள் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே வன்மையும் த 
ட்டையும் நீள வட்டமுமான கொட்டை ஒவ்வொன்று, களியாற் குழப்ப 
ட்டுக் கடெச்கும். 

1 Emulsion, 2 Citric acid: 3 Malic, 4 Tartaric. 5 Potash 6 Bitartrate 

ol Potash. 7 luflawmation. 

(30) அனுடந்தம்பார். 
10 
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74 கோன்றை, நிலவாகை. 

ரசிதம். பூதக்கொன்றைக்களி, Pரசறaாe் Cassi, சொள். சொன் 
றைக்காய் உரலிற் துவைத்து, ஒரு இறாத்தல்; தண்ணீர் அதை மூடப் போ 

தியது. ஆறு மணிரேரமூறவிட்ட இடைச்சடை கலக்கி, மெதுவான களி 

யை மயிர் அரிப்பெட்டியில் வடித்து லேகியத்தின் பதமாய் வறட்டிக்கொ 

ள்ளவும். 
தன்மை, இது சிற தேயத்தில் இளம்பேதி, பெருர்சேயத்திற் கடும்பேதி 

யாகும் இதைத் தனியே கொடுத்தால்'வாயுப்பொருமலுங் சடுப்புமுண்டா 

குமாசையாற் கரமினதிகளோடு சேர்த்துச் சகொடுச்சவேணும். இசைத் 

இன்றிருக்சையிற் எறுமீர் லெவேளை சருங் கபிலநிறக்கொள்ளும். 
உபயோகம். மல வரட்சிக்கும் விரேசனம் தேவையான பேர்களுக்கும் 

இதைக் கொடுத்தால் வாய்ச்கும். 
தேயம். இளம்பேதியாக ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாமும், விரேச 

னியாக, ஒரு ௮ன்சு முதல் இரண்டு அன்சுங் கொடுக்கலாம், கொன்றை 

ச்சளி நிலவாகை லேகியத்திலும் ஒர் கூறாகும். 
கொன்றை மரத்தின் வேர் சடும்பேதியாகச் சேஷ்டிக்கறசைத் தாம் கண் 

டோமென்று ஏர்வைன் வைத்தியர் சொல்லியிறுக்கிறார். 

நிலவாகை. SENNA PLANT. 

வாசம். இதில் வட்டிலை, கூரிலை, நெட்டிலை, என மூன்று இனமுண்டு, 
இவைகளில் முதலாம் இனமும் மூன்றாம் இனமும் ஆபிரிக தேசத்தின் ௨ 
ஷ்டணமான இழக்குப் பகுதிக்கும் அரபி தேசத்துக்கும் இந்துவில் சிந்து ப 
ஞ்சாப்பு முதல் கருநாடகம் வரைக்கும் உரிய பூண்டுகள். மூன்றாம் இன 
ம் எகிப்திலும் அபியத்திலும் மாத்திரமுண்டு, மூன்று இனங்களும் செய் 
சைபண்ணப்படும். 

வாகடபததி. காய்ந்த இலைகள். முதலாம் இரண்டாம் இனங்களையட 
கீயெ குரத்துநிலவாகையின் லட்சணங்களாவன: இலைகள் கூர் அல்லது வ 
ட்டிச்த வடிவம். ஏறக்குறைய ஒரு இன்சு நீளமானவைசள். அடி ஒருப 
ச்சத்தில் ஒடுங்கியிருக்கும். நொருக்கலும் ஈரைப்பச்சை நிறமுமானது. 
தனக்கேயுரிய சொற்பமணமும், சொற்பமாய்ப் பாணிபோன்ற இனிய ௪ 
கையுமுடையது. இதோடு பெரும்பாலும் (இ௦lenostemma Argel) என்ற 
செடியின் இலை, பூ, காய்களைச் கள்ளமாய்ச் கலந்துவிடுகிறார்கள், சமமீன 
மாய்ச் சரிக்த இதின் அடியினாலும் கசைப்பின்மையினாலும் இதை இதிலுர் த 
டித்த விறைத்த (8. 4061) என்றதின் இலையல்லவென்றறியலாம். இண் 
ணைவேவி நிலவாசையின் லட்சணங்களாவன: இலைகள் இரண்டு இஞ்சு நீ 
ளமும் அயில் வடிவும் கூருமானவைகள்; அடியிற் சமவீனமாய்ச் சாய்ந்தி 
ருக்கும். வசையச் கூடியது. முழுமையும் பச்சையாய்க் கலப்பற்றிருக் 
கும், மணஞ் சுவை சூரத்து நிலவாகையைப் போலவே. 

தன்மை, இது விச்கினமற்ற அனுகூலமான பேதி, பிஎளைகள், முதி 
யோர், மெல்லிய பெண்களுக்கு இணச்சமானது. 

உபயோகம். மலவரட் சிக்கும் விரேசனம் தேவையான நோயாளருக்கு 
ம் இது உவந்ததென்று வெகுசாலமாசப் பேர்பெற்றிருக்கன்றது. 

1 Carminative, வாயுச்னி. 
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ரசிதங்கள், நிலவாகையின்ஷசம், 1௩ரீய5i௦ற ௦f ea. கொள். நில 

வாசையிலை; ஒரு அன்சு) காய்ந்த சஈசகுச்! சீவல். முப்பது கிறேன்; கொதி 

ரீர் பத்த அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேர மூறவிட்டு இறுச்சவும். 
தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. இந்தக் கஷாயத்தோடு 

பாலுஞ் சர்க்கரையஞ் சேர்த்துச் குடாய்ச் குடித்தால் வாடிக்கையான தே 

ய்த்தணணீர்போல் உருசிச்கும். பிள்ளைகளுக்கு இப்படி கொடுப்பதே லகு. 
நிலவாகைக்கூட்டூக் கலவை, Compound Mixture of Senna. கொள். 

மச்னீசிசல்வசு? என்ற பேதியுப்பு, நாலு௮ன்சு; அதிமதுரவெரிறாத்து3, அரை 
அன்சு; நிலவாகைரஞ்சம்*, இரண்டரை அன்சு) ஏலக்கூட் டிரஞ்சம், பத்து 
த்கிறாம்; நிலவாசையின்வூசம் போதியது, மச்னீி சல்வசையும், அதிமது 
ரவெரிறாத்தையும் நிலவாகையின் வூசத்திற் பதினாலு ௮ன்சில் மென்சூட்டா 
ற் கரைத்துப் பிற்பாடு ரஞ்சங்களையும் ௮ரைகாழியாகப் போதியநிலவாகை 
யின்வூசத்தையும் சேர்க்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் ஒன்றரை அன்சு, 
நிலவாகை ரஞ்சம். Tincture of Senna, கொள். காய்ந்த பருக்கனா 

ச ரொருக்கனெ நிலவாகையிலை, இரண்டரை அன்சு; கொட்டை நீக்கயெ தி 
ராட்சப்பழவற்றல், இரண்டு அன்சு; துவைத்த கறுவிக்கொட்டை6 அரை 
ன்சு; இடித்தசொத்தமல்வி” அரைஅன்ச; புரூவு£து£ அரைநாழி. நிலவா 
கையையும் மற்றுஞ் சரக்குகளையும் மூடிய பாத்திரத்தில் பதினைச்து அன்சு 
தில் இரண்டு காளைக்கு ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பிற்பாடு 
சியந்தனியில் ஏற்றி நீர் வடிந்தொழிச்சபின், சேஷமான ஐந்து அ௮ன்சு சதை 
யும் வார்ச்து வடியவிடவும். வடிந்தபின் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து 
இரண்டுரீர்களையுங்கலந்து அரைகாழியாகப் போதிய புரூவுசீது சேர்க்கவும். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் மூன்று திரும். லவண விரேசனங்களுக்கு 
ம் மற்றும் விரேசனக் கலவைகளுக்கும் இது நல்ல கூட்டு, 

நிலவாகை லேக்யம், Confection of Senna, கொள். காய்ந்த நில, 
வாகையிலை மாவாக்கி, ஏழு அன்சு; கொத்தமல்விமா; மூன்று அன்சு; அத் 
திப்பழம் பன்னிரண்டு அன்சு; பழப்புளி,ஒன பதுஅன்சு; கொன்றைச்சளி10, 

ஒன்பது அனசு; புரூுணம்!!, ஆறு அன்சு; அதிமதுரவெரராத்து, முக்கால் ௮ 
ன்சு; சுத்தசர்க்கரை முப்பது அன்சு; தண்ணீர் போதியது. மூடிய பாத்தி 
ரத்தில் அத்திப்பழத்தையும் புருணப் பழத்தையும் இருபத்துசாலு ௮ன்சு த 
ண்ணீரில் நாலு மணிரேரம் மென்சூட்டில் ௮விச்சவும். பிறகு முர்தின௮ 
ளவுக்கு வரத்தக்கதாய் இன்னுந் தண்ணீர் கூட்டினபின் பழப்புளியையும் 
கொன்றைச்சளியையுஞ் சேர்த்து இரண்டு மணிகேரம் இளஞ்சூட்டில் ஊற 
விட்டு நனைந்த பழங்களின் களியை மயிர் அரிப்பெட்டியிற் போட்டுப் பி 
சைந்து ஊடே செல்லவிட்டுச் கொட்டைகள் சவ்வுகள் முதலியவற்றை 
வேறாக்கவும். வடி௫்த களியோடு சர்க்கரையையும் அதிமதரவெூருத்தை 
யும் சேர்த்து அவைகளை மென்குட்டாற் கரைச்கவும். இந்தச் கலவை சூடா 
யிருக்கையில், ஒன்றாகக் கலந்த லெவாகை மாவையும் கொத்தமல்லிமாவை 
யும் அதோடு படிப்படியாய்ச சேர்த்து முழுவதையும் திறமாய்க் கலந்து பிற 
நத லேகியத்தை வறட்டியாவது அதற்குத் தண்ணீர் சேர்த்தாவது எழுபத் 
தைரது அன்ச நிறுக்கப்பண்ணிக்கொள்ளவும், 

ந் Ginger. 2 Sutphate of Magnesia, 3 Extract of Liquorice, 4 Tincture of 
Senna. 5 Cardumom. 6 Caraway fruit. 7 Corinnder. 8 Proof Spirit. 

9 Figs, 10 Cussia. 1! Prunes. 
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தேயம். ஒன்று முதல் இரண்டு திறாம், இது வெகுகாலம் பேர்பெற்ற 
ஈல்ல ௪௧ விரேசனி. கெர்தகம், பதாரிதுவிதாத்தரசு, முதலிய மரு£துகளு 

ச்கு இது பலமுறையும் ௮னுபானமாகச் கொள்ளப்படும். 

எமதக்சிலமரம். 

HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM. LOGWOOD TREE: 

வாசம். இது மத்திய அமரிகத்திலும் மேற்கிந்திய தீவுகளிலும் இயல்பா 
யுண்டாசிற பெரிய மரம். இந்துஃலுமுண்டாச்சப்படுகிறது. 

வாகடபததி. மரத்தின் கைரம். இது வெளியிற் கருமையும் உள்ளே 
கருஞ் சிவப்பு நிறமுமான குறந்றிகளாயாவது துண்டுகளாயாவது வரும். 
சொற்பமான நற்கந்தமும் இனிய சுலையுமுள்ளது. ஒரு துண்டு சரொயை 
சீசப்ப உமிழ்ரீர் கருஞ் சிவப்புநிறமடையும், இதிலே தணிச்சமிலூமும் ஓர் 

ராள3மும் எமதக்சிலின்! என்ற நீதுருச*முள்ள இரிஸ்தலான் ஒர்வகை நிறப் 

பதார்த்தமும் ௮மைர்திருக்கும். 

தன்மை, அவர், தொணிசம். 
உபயோகம். சாலிச7மான அல்லதுஅசத்தவ£மான கழிச்சலுக்கு விசே 

ஷமாய்ப் பிள்ளைகளுக்கு நயங்கொண்ட மருந்து, தாணிக?மாக இது லக 
றீ.ப10சோய்ச்குப் புகட்ட ப்படும். சன்சர்ப்11 புண்ணுக்கு இதின் எசிறாத்தை!? 
தீ தைலமாகப் பூச நாற்றமும் நீர்ப்பெருச்கமுங் குறையும். 

ரசிதங்கள். எமதக்சிலதிகாக்தம். Decoction of Logwooi. கொள். 
ஈறுக்கனெ எமதக்சிலச் ரொய் ஒரு ௮ன்சு; கறுவாப்பட்டை பருச்சன் தூ 
ளாச, அறுபது றேன்; தண்ணீர் அரைநாழி. எமதக்சிலச் சிராயைத் தண் 
ணீரிற் பத்துமினி!3நேரமாச அவித்தப் பிற்பகுதியிற் கறுவாப்பட்டையை 

ச் சேர்க்கவும், இந்தக் கஷாயத்தை இறுத்து இறத்தரீர் அரைநாழியளக்கப் 
போதியதாய் வரத்தக்க தண்ணீரைச் சக்கையின்மேல் வார்க்கவும், 

தேயம். ஒரு அன்சுமுதல் இரண்டு அன்சு. 
எமதஃசிலவேசிறத்து, ஆxநract of Logwood, கொள். நறுக்கனெ ௭ 

மதக்லச் சரொய் ஒரு இருத்தல்; கொதிலெகர்ரீர் ஒருகலன், ராயை வெ 
ந்நீரில் ஒருராளைக்கு ஊறவிட்டு பாதியளவாய் எற்றுந்தனையம் அவித்து, 

வடித்து நீர்மத்திகத்தில் வைத்து தடியால் இடைச்டை ிளறிக்ளெறி வற 
ட்டிச்கொள்ளவம். இதற்கு இரும்புப்பாத்திரம் வழங்கப்படாது, 

தேயம். பத்துமுதல் முப்பதுகறேன், 

* களற்சி, BONDUC. 

வாசம். இது உஷடணதேசம் எவற்றிலும் உண்டாகும். 
வாகடபதுதி. சொட்டை. இது சற்றே ஒழுங்னேமான முட்டைவடி 

வாய் அரையே அரைக்கால் இஞ்ச முதல் அரை இஞ்சு பருமையுள்ளத, 
அழுதீசமும் வெண்மையும் ஈயநிறமுமாய்ச் கைப்புச்சுவையுள்ள அமைல15 

ந Potash Bitartrate. 2 Tannic acid. 3 Resin. 4 Hematoxvlin. 5 Nitrogen. 6 Crystal. 
7 Chronic. 8 Atonic. 9 Locally. 10 Leucorrhnea. 11 Cancer, 12 Extract. 

13 Minute. 14 Gallon. 19 Amylum, 
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மான வெண்விலசத்தை' அடக்கியிருச்கும், இதிலே ஒர்திரலெண்ணெய்யயும் 
ராள மும்? சைப்பான ஓர் சத்தம் அமைர்திருக்கும் (81) 

தன்மை, தொண்ிகம்*, ௮க்திபிருடி*, 
உபயோகம். விசேஷமாய்ச் சுதேசசெளுச்குண்டாம் மூறைச்சுரங்களு 

க்க இது கொடுத்து மெத்த அனுகூலப்பட்டத. பெலவீனத்துக்குந் தொ 

ணிசங்கள் வேண்டிய கோயாளருக்கும் இது கொடுத்து ஈயங்கண்டது (32) 
தேயம். பத்து முதற் பதினைந்து இறேன் நாள் இரண்டு முறை கொடுக் 

கலாம், 

ரசிதங்கள். களற்சிக்கூட்டூச் சாணம், Compound Powder of Bonduc. 
கொள்: களற்சிக்கொட்டை ஒடு கழற்றித் தூள்செய்து ஒரு அன்சு; மிள 
குதூள் ஒரு அன்ச: இரண்டையும் திறமாயச்கலந்து நன்றாயடைத்த சோ 
வில் வைக்கவும். 

தேயம். பதினைந்து தொடங்கி முப்பது இறேன், காள் மூன்று முறை 
கொடுக்கவும். 

பேரு பல்ச மரம், PERU BALSAM TREE. 

வாசம். இது மத்திய அமரிகத்தின் மேற்குக் கரையிலுள்ள பலசங்கரை 
யென்றழைக்கப்படும் ௮சசற்ல துறைமுகந் தொடங்க லிபதாட்டு வரைக்கு 
முண்டாகும. 

வாகடபததி, அடிமரத்தில் பட்டையைக் கருக்கி உரித்தபின் வடியும் 
தேல ராளம்$. இதுவே பெரூபல்சம் எனப்படுவது. இது செங்க பில” நிற 
ம் அல்லது கருமை நிறமுள்ள பாணிப்பதமான சோகவிருக்கும். பல்ச ம 

ணமும் கார்ப்பான சொற்ப கைப்புச் சுலையுமுள்ளது. மெல்லிய படல 
த்தில் உருவொளியுள்ளது. ஐந்து பங்கு இிட்_£திற8 கரையும். தண்ணீ 
ரோடு கலக்கும்போது பருமையிற் குறையாது, 

தன்மை, சொற்ப ஸ்திமுலம?, எச்ஸ்பெக்துறம்மு. 
உபயோகம். தொலூபல்சம்!! வழங்கப்படும்ரோய்களுக்கு இதைக் கொடு 

க்கலாம், ஆயினும் இதின் வழக்கம் குறைவு, சூட்டினாற் கக்கும் இதின் 
ஆவியைச் சுவாடுத்தல் காலிச புறங்தேக்கும்!? மற்றுஞ்சுவாச வியாதிகளுக் 
கும் ஈயமாகக் கண்டது, புதிய வெட்டுக்காயங்கள் மர்த!3,காதனப்14 புண்கள் 
முலைக்காம்புப் புண் முதலியவற்றுச்கும் காதுச்சலை5ச்கும் தலைமொட்டை 

க்கும்? இது தானிசமாக!?இட ப்படும், 
தேயம். பத்துத் துளி முதல் பதினைந்து துளியை இமல்சத்திற்18 சொடுச் 

கவும். 

தோலா பல்ச மரம், TOLU BALSAM TREE: 

வாசம். நூகிறனாடம், 
வாகடபகதி, அடி மரத்திற் றப் பொரியும் தடித்தரீர். இதுவே தொலூ 

| Nucleus, & Fixed oil. 3 Resin. 4 Tonic. 5 Antiperiodic. 60 Olen-.re- 
sin. 4 Reddish-brown. 8 Rectified Spirit. 9 Stimulant. 10 Fxpecto- 

rant. 11 Tolu-balsam. 12 Chronic Bronchitis. 13 Indolent. 14 Pha- 
gedenic, 15 Otorrhoea. 16 Baldness 17 Locally, 18 Emulsion. 

(31). (32) அனுபந்தம் பார், 
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பல்சம் என்னப்படுது: இது பொன் நிறமும் பெரூபல்சத்சைபபார்க் 

க வீறு குறைந்த சுகந்தமான பல்ச மணமும் நல்ல இனிய சுவைய முள்ள 

மெதுவும் பிசுபிசுப்புமான கட்டி, காலஞ்செல்ல இது வைரமும் கொருச் 

சலும் பருபருக்கையான கிரிஸ்தற்! தோற்றமும் அடையும், இது இட்ட 

ல்? முற்றாயக் கரையும், 

* ண்மை. சொற்ப ஸ்திமுலம்%, எ£ஸ்பெச்துறம்*, 
உபயோகங்கள், தாபிதமில்லாமற் சுவாசச்குழல்களிலுண்டாகும் கா 

வீச கோய்களுச்கு இது உள்ளே கொடுத்து ஈயங்கண்டது, இரந்த வகையா 

ன மோய்களில் இதின் ஆவியைச் சுவாசிப்பதும் நல்லது. 

தேயம் பத்துத் தொடங்க இருபது கிறேன். 

ரசிதங்கள். தொலூர்சம். 11100ம௨ 011010. கொள். சொலூபல் 
சம் நிரண்டரை ௮னசு; இட்டது போதியது. மூடிய பாத்திரத்திற் தொ 

லூ பல். சத்தைப் பதினைந்து அ௮ன்சு சீதில் அது கரையுந்தனையுமாவது ஆறு ம 

ணி நேரத்துக்காவது ஊறவிட்டு இடைக்கிடை சுலுச்நிக்கொள்ளவும். பிற் 

பாடு வடித்து அரைநாழியாகப் போதிய திட்டசீது சேர்க்கவும்" 

தேயம். இருபது துளி தொடங்கி நாற்பது துளி கொடுச்சவும். கபங் 

சக்கு மற்று மருந்துகளுக்கு இது நல்ல கூட்டு, இதில் ஒவ்வொரு ௮ 

ன்சில் 541 கிறேன் பல்சம் அடங்கியிருக்கும். 

தொலூச்சிறாபம். ரய ௦4 1018. கொள், தொலூபல்சம, ஒன்றே 
கால் அணசு; சுத்த சர்க்கரை இரண்டு இருத்தல்; தண்ணீர் அரைநாழியல்ல 

த போதியது. நுசைவாய் மூடிய பாத்திரத்தில் தொலூபல்சத்தைத் தண்ணீ 
ரில் அரைமணிகேரம் சொதிப்பித்து இடைக்கிடை கலச்கவும். பிற்பாடு 
அப்பால் இறக, அந்த நீர் பதினாறு ௮ன்சு ௮ளக்றெசற்குத் தண்ணீர் சே 
ர்க்கவேணுமாடற் சேர்க்கவும், நீா ஆறினபின் அதை வடித்துச் சர்க்கரை 
யைச் கூட்டி ஸ்திம் மத்திகம் அல்லது நீர் மத்திகத்தின் உதவியாற் கரைக்க 
வும். வரும் பாணி முன்று இறாத்தல் நிறுக்கவும், 1.330 என்ற விசேஷ 
இிறாவிதம்? உடையதாகவும் வேண்டும். 

தேயம்: ஒரு திறம்!) முதல் இரண்டுதிறாம். உஷ்டணத்தில் இலகுவா 
ய் நொதிச்சாத சிறாபங்கள் சிலவற்றில் இது ஒன்று, 

சாம்பிராணிக்கூட் டிரஞ்சம்11, அவின்வில்லை,மாவியஇபிசாகவில்லை13, மா 
லியவில்லை,தனிக்க மில!3வில்லை இவைகளிலும் தொலூபல்ச ம்சேருகின்றது. 

வேங்கை மரம். INDIAN KINO TREE, 

வாசம், இது இலங்கையின் சோலைகளிலும், சென்னையின் எப்பகுதிக 
ளிலும், ௨உடக்சே பாகாரிலுள்ள ராசமால் மலை வரைகச்குமுண்டாகும். 

வாகடபதத், அடி மரத்திற் றப் பொடிக்திற நன சாறு. இது கீனு ௭ 
னனப்படும். இது பளபளப்பும், கருஞ் வெப்பு கிறமுமான சதுரித்த சிறுத் 
தண்டுகளாச வரும். விளிம்புகள் தெளிந்த நற்சிவப்புகிறம். இது மணம 
ற்ற்து, கடுந்துவரானது. இதைச் சப்ப உமிழ்நீர் இரத்தம்போலச் சிவக்கும், 
இதலே ஒர்வகையான தனின் கதிரின்14 என்ற இரண்டு சத்துக்கள் உண்டு, 

| Crysml. 2 Rectified Spirit 3 Stimulant. 4 Expectorant, 5 Jnflammatvn, 
6 Chronic. 7 Slenm bath. 8 Water bath. 9 Specific Gravity. 10 Nrachm. 
11 Compound Tincture of Benzoin. 72 Morphia and Ipecac Lozenge, 

13 Tannic acid. 14 Catechin.. 
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தன்மைகள். இது ஒர் உத்சமமான துவர் மருந்து, 

உபயோகங்கள், காசுக்கட்டியின் உபயோசங்களைப் போலவே. ஆயி 

னும் இதின் செயல் அதிலுஞ் சாந்தமானதால் பிள்ளைகளுக்கும் கொய்யபெ 

ண்களுக்கும் அதிகம் உவர்தத. 
தேயம். சனுத் தூளில் பத்து முதல் முப்பது கிறேன் கொடுக்கலாம்: 

கூடவுங் கொடுச்சலாம். 
ரசிதங்கள். கீனுரஜ்சம். Tincture 01 Kino, கொள். னு பருக்கண் 

தூளாக இரண்டு அன்சு; திட்ட சது! அரைநாழி, அடைத்த பாத்திரத்தில் 
எழுராள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்க வடித்த, அரைமாழிச்குப்போ 
திய திட் டது சேர்க்கவும்: 

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் இரண்டு இராம் வரைக்குங் கொடுக்க 
லாம். துவாக்கலவைகளுக்கு இது நலல கூட்டாகும். 

கீனுக்கூட்டூச் சரணம். Compound Powder of Kino. கொள். னே 
த்தூள், மூன்நேமுக்கால் அன்சு; அவின்தூன், சால் அன்சு; சறுவாப்பட் 

டைத் தூள் ஒரு அன்சு. மூன்றையும் திறமாய்ச் கலந்து, மெல்லிய அரிப 
பெட்டியில் அரித்துக் கடை எயில் குழியம்மியிற் போட்டு மெதுவாய் ௮ 
ரைத்து அடைத்த சீசாவிற் போட்டு வைக்கவும். 

தேயம், ஐந்து முதல் இருபது கிறேன், இருபது கேனில் ஒரு றே 
ன் அவின் இருக்கும். பைறோசிக்கும்? அதிக நீரூறதலோடு கூடிய குன 
மத்துக்கும3 இது ஈல்ல மருந்து, 

காசுக்கட்டிக் கூட்டுச் குரணத்திலும்; னு ஓர் கூ.றாகச் சேருகின்றது. 

சேம்பிசின். Re பே, மேற்கு ஒளஸ்திராவியிற் செங்€னு அத்தேச 
மடங்கலும் பரம்பியிருக்கின்ற யுகவிப்தஸ் என்ற மரத்தின் சில இனங்களி 
ல் உண்டாகிறது, சட தன்மைசளிலும் அவுஷத தன்மைகளிலும் இது 
னோவைப் போன்றது. மாடின் என்பவர் இர்துச்சளின் கழிச்சலுச்கும், 
விசேஷமாய் யுரோபருர்குண்டாகும் சாலவிகதிசெர்செரிக்கும், இதைச்சொ 

டுத்து மெத்த நயந்ததென்று கண்டு, பிறித்சனி வைத்தியத்தில் இதைச் சே 
ர்ச்திருக்கிறா், காசுச்கட்டியையும் கனு£வையும்பார்ச்க இது குறைந்த து 

வர் என்றும் கூமடீன இமல்ச2மென்றும் அவர் எண்ணுகிறார். இர்த மரம் 

மிகுதியாய் மேற்கு ஒளஸ்திராலியிலுண்டு, அங்கே உத்தியோகஸ்தரா 
மிருந்த வைத்தியர் சிலர் இதை விதந்துபேசுகிறார்கள். இதின் தேயம் தூள் 
அல்லது சிறாபமாக!0 ஜர்துமுதற்பத்துக் றேன. இந்துவில் நீலகரிமலைகளி 
லும் மற்றும் உயர்ர்த பகுதிகளிலும் யுகலிப்தசின் சல இனங்கள் வளர்க்கப் 
பட்டிருப்பதால் இஈசச் சரக்கு இர்துவைத்தியர்க்கு அதிபிரயோசனமாகும். 

சேஞ்சந்தன மரம். RED SANDAL WOOD TREE. 

வாசம். இது சோழமண்ட லக் கரையையடுத்த மலைகளிலுண்டாகும். 
வாகடபததி. சிராய், இது உரத்த எனத்த தண்டுகளாசவாவது சிரொயா 

கவாவது வரும். வெளிப்பச்சங் கருங் சபிலம், உள்ளே கருமையுஞ் 

1 [811164 Spirit. 2 Pyrosis. 3 Dyspepsia. 4 Compound powder of Catechu. 
o Eucalyptas. 6 Ihysical. 7 Chronic Nysentery. 8 Kino. 9 Demulcent. 

10 ராமர, 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



60 வைசுதிக்மகோடி. 

செப்புக்கலந்து பலவர்ணமுமாயிருக்கும். இதின் தூள் இரத்தம் போன்ற சி 
உப்பு. சொற்ப மணமும் சற்றே கைப்புச்சுவையும் உடையது. இதி 
லே சர்தலின்! என்ற நிறப்பதார்த்தம் அடங்கியிருக்கும். 

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். லவர்சர் கூட்டிரஞ்சத்தில்? நிறப்பதா 
ரீத்சமாக மாத்திரம், இது வாக. தீதில் வழங்கப்படும், ஏலக5கூட்டிரஞ்சம் 
றன்சனச்*கூட்டிரஞசங்சகள் முதலியன செய்உதிலும் இதைச் கக்கசுக்குப5 
பதிலாக நிறப்பதார்த்தமாய் இந்துவீல் ௨ழங்கலாம், 

சுதேசெளுக்குள்ளே இது தவராக அதிகமாய் வழங்கப்படும், இதற் 
சொற்ப சனிச்சமிலம்? கலிக்கமிலங்கள்? அடங்கியிருப்பசைப்பற்றி இத் 
தன்மையை உடையதாய் இது இருந்தாலும் உள்மருந்தாகக் கொடுப்பதற் 
குத் தகுந்ததாகத் தோன்றவில்லை. 

வைசுதிக்மகோடி, PHYSOSTIOMA VENENOSUM. 

CALABAR BEAN PLANT. 

வாசம். சலபாவிலும் மேற்கு ஆபிரிசத்தின் மர்றும் பகுதிகளீலுமுள் 

எது. 
* கடபதி. சொட்டை. இது ஒரு இஞ்சு ரீளமும் முக்கால் இஞ் 

௪ அகலமுமுள்ளதாய்க் கருஞ்சிவப்பு அல்லது சாம்பல்கிறமுள்ள உரத்த 
வைரித்த கொருச்சலான மினுச்சமுள்ள ஒடுள்ளதாயிருக்கும், கொள்ளு 
வடிவான இச்சொட்டை தட்டையான இரண்டு பக்கங்களையும் குவிவான 
ஓரம் நெடுக ஒடி ஒரு அர்தத்திலுள்ள துவாரத்தில் முடிகிற ஒர் வரையை 
யுமுடையது. ஓட்டுக்குள்ளே இரண்டு குத்திரங்களோாலான பருப்பு இருக் 
கும், இது எறச்குறைய 40 கிறேன் நிறையுள்ளது. வன்மையும் வெண் 
மையுமானது, மாவாக்கப்படக்கூடியது, பயறு முதலியவற்றின் சுவையு 
ள்ளது; சைப்பாவது, கார்பபாவது, சுகந்த மணமாவது அற்றது, அலக்கா 
ல்இதின் சத்தை முற்றாய் வாங்கும். தண்ணீ சொற்பமாய் வாங்கும். 

தன்மைகள். கசேரு கரம்புகளிற்?0 பிடிக்கிற வீரான செரதிவம்!!. அதி 
தேயத்திற - கால்களைச் சோரப்பன் ணி நாடியைக் குறைத்து மரணத்தை வ 
ருவிச்கும். தேயம் இன்னும் அதிகப்பட்டால் இதயத்தைச் சோரப்பண் 
ணும். இது பெரிய மஞ்சு. கண்ணுக்கு இட்டால் ஈயனைத்துவாரத்தை12ச் 
சிச்சரத்திற் சருங்கப்பண்ணும். 
உபயோகங்கள். சர்ப்புச்கும், கொரீயத்துக்கும்!, கசேரு நரம்புகளின் 

உணர்ச்சி ௮திசப்பட்ட மற்றுஞ் சிராரோய்களுக்கும் இது உள்மருந்தாக 
ச் கொடிச்கப்படும். கண்ணின் வியாதிகள் ஊறுகளூக்கு இடப்படுவதே 
இதின் முக்கியமான உபயோகம்; இலைக்கு இது மெத்த ௨ வர்தது. 

தேயம். சொட்டை மாவில் ஒரு இறேனிற் தொடங்கிச் செயலுச்சத் 
தீச்சதாய்ப படிப்படியாய்ச் கூட்டி சாலுறேன் வளரச்குக் கொடுக்கலாம். 

ரசிதம் வைசுதிக்மவேசிறத்து, Extract of Calabar Bean. கொள். 
வைசுதிச்ம கொட்டை பருக்கனதூளாக ஒரு இருத்தல்; திட்ட சீது இரண்டு 

ந Santalin. 2 Compound Tincture of Lavander. 3 Cardamom. 4 Cinchona. 
9 000005. இருமிஞ்சிப்புழு- 6 Tannic acid. 7 Gallic acid, 8 Lotyledon, 9 Alco- 

hol. 10 Spiual Nerve. 11 Sedative. 12 Pupil. 13 Chorea. 
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பூனைக்காலி, முருக்கு, 81 

நாழி, மூடிய பாத்திரத்திற் கொட்டைச் தூளை அரைநாழி €தில் இரண் 

டுநாளைக்கூறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பின்பு சியந்தனி!யில் இட் 
டு நீர் வடிந்தொழிந்தபின் சக்கையின்மேற் சேஷமான சீதை மெல்ல மெல் 
ல வடியும்படி வார்த்துவிடவும். சச்கையைப் பிழிந்து, பிழிந்த நீரைச் யெ 
ந்தனித்த நீரோடு சேர்த்து வடித்த, தின் மிகுதியான பங்கைத் திஸ்திலிர்த்த 
கற்றி மீந்திருப்பதைப் பாணிப்பதமாய் வரத்தக்கதாய் நீர் மத்திகத்தில் வற 
ட்டிச்கொள்ளவும், 

தேயம். பதினாறிலொருபங்கு றேன் முதற் சாற்்றேன் வரைக்குச் 
கொடுக்கலாம். கண்ணின் நயனை4த் துவாரத்தைச் சருங்கப்பண்ணுவதற்கு 
கைசுதிக்ம எ௫ருத்திற் சொற்பத்தை கிலைசரினிற் கரைத்து மெதுவான ம 
யிர்ச்கூசியால்? கண்ணுக்கு இடலாம். வைசுதிச்மவிரஞ்சத்திலூறிய செல 
இன்8 தாளும் ஊறுதாளும் சாய்ப்புகளில் விலைப்படும். இந்த மரும்தைவே 
ண்டிய சயன ரோகங்களுச்கு இடுவதற்கு இவைகள் வசதியானவைகள். 

* பூனைக்காலி, COWHAGE. 

வாசம். இத மேற்திந்துவிலும் இர்துவிலும் உண்டாகும். 
வாகடபததி. சாயிலுள்ள மயிர்கள். காய் கருமை நிறமாயும் நீண்டு தட். 

டையாயும், சொற்பமான இரண்டு வளைவுகளையுடையதாயும் இரண்டு மூன் 
று இஞ்சு நீளமாயும் பெலனான சபிலகிறச் சுணைகளாஇய மயிர்களால் அட 
ர்த்தியாய் மூட ப்பட்மிறுக்கும். சூக்குமாட்ரியில்? வைத்துப் பார்க்கும் 
போது இந்த மயிர்சள் முட்பன்றியின் முட்கள் போற் தோன்றும், நுனி 
ப்பகுதியில் கருக்கு விழுந்திருக்கும். 

தன்மைகள். இவைகள் இருமிகளிற் குற்றி அவைகளைச் கொல்லும், 

உபயோகங்கள், ீரைப்பாம்பை விழுத்துவதற்கு இது விசேஷமாய் .வ 
ழங்கப்படும். தானப்புழுவுச்கும் இதை வழங்கலாம், ஆனாலும் அவ்வளவு 
கயமலல்ி. 

தேயம். இதை தெறீயசம்/0, சர்சக்கரைப்பாணி!! அல்லது தேனிற் சேர்த்து 
லேயெமாய்க்கொடுப்பது: உத்தமம். பூனைச்சாலிச்சாயை இந்த அனுபானங்க 
ளொன்றில் தோய்த்துவைச்து அது லேடயப்பதமாய் வருந்தனையும் அந்த ம 
யிர்களை வழித்தெடுக்கவும், இதில் வளர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கரண் 
டியும், குழந்தைகளுக்கு ஒரு சறெச்கரண்டியும் இரண்டு மூன்று நாட் கால 
மே கொடுக்கலாம். பிறகு சுள்ளாப்பான தர் விரேசனங் கொடுக்கச் ரு 
மிகள் பெரும்பாலும் விழும். 

* முருக்கு, BUTEA FRONDOSA. 

வாசம். இது இந்துதேசமடங்கலுமுண்டு, 
வாகடபகுதி, மரத்திற் இறப் பொரியும் பிசின், இது மிளகற் குறைந்த 

பருமையான ஒழுங்கற்ற மினுசக்கமுள்ள துண்டுகளாக வரும். நரை 
நிறமான பட்டையின் துண்டுகள் இவைகளோடு ஒட்டியிருக்கும். இது 

J Percolator, 9 Distil, 3 Water bath. 4 Pupil. 5 Glycerine. 6 Solt-brush. 
7 Dincture of Physostigmatis. 8 Gelatine, 9 Microscope. 

10 Treacle. 11 Syrup, 
il 
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82 குன்றிமணி. வேர்க்கடலை. அதிமதுரப்பூடூ. 

நல்ல பவள நிறமுங் கயர்ச்சவையுமுள்ளது. தண்ணீரிலும் அலச்காலிலும்! 
கரையும், பூரணமாயல்ல. தனிக்கமிலம்? கவிக்கமிலங்கள் இருப்பதைப் 
பற்றியே இதற்குச் கயர்த்தன்மை உண்டு. 
தன்மைகளும் உபயோகங்களும். னுவைப்(போலவே. அதற்குப் ப 

திலாக இதை வழங்கலாம். (33) 
ரசிதங்கள். னுவின் ரதெங்களைப் போலவே. 
இதைப்போல ஒரு பிசின் 180௩௦௧ யக விலிருந்தும் Bea 

1024114078 விலிருந்தும் ஊறும். இரண்டையும் சுதேசிகள் மருந்தாக வழங்கு 
வார்கள். கயர் மருந்துச் செயல் இவைக்குண்டென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. 

*குன்றிமணி. INDIAN LIQUORICE PLANT. ABRUS. 

வாசம். இது உஷ்டண தேசங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்டாகின்றது. 
வாகடபததி, வேர். இது அரை இஞ்சு முதல் ஒரு இஞ்சு பருமையும் 

பல அளவான ஈீளமுமுள்ளதாய் வரும். வெளியில் வெண்கபிலம்; உள் 
ளே மஞ்சள்நிறம்; மணமற்றது; அதிமதுர வேர் போன்ற இனிப்பான வா 
ணிச்சுவையுள்ளது:(94) 

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். அதிமதுரத்தைப் போலவே. அதற் 
ரூ இத வாய்ப்பான பதில். 

ஈசிதங்கள், தன்றிமணி எசிறத்து, ஆxtract of Abrus, அதிமதுரவெ 
சறாச்சைப் போலவே இது செய்யப்படும். 

* வேர்க்கடலை, GROUND NUT PLANT. 

வாசம். இத ௨ஷ்டண் தேசங்களெவற்றிலும் செய்கைபண்ணப்படும், 
வாகடபததி, பருப்பிற் பிழிர்தெடுத்த எண்ணெய். இது வேர்க்கடலை 

தீதேலம். இது தெளிந்ததும் வெண்மஞ்சள் நிறமுமானது, ஏறக்குறைய 
மணமற்றதாய், சாந்தமான சுவை பொருந்தியிருக்கும், 410 என்ற விசே 
ஷூருவிதமஉடையது. 

தன்மைகளும் உபயோகங்களும். இந்த எண்ணெய் சச்சைசமுதலிய 
முகாந்தரங்களுக்கும், மற்றுங் காரியங்களுக்கும் ஒலீவெண்ணெய்க்கு? உவ 
ப்பும் மலிவுமான பதிலாகும்.(35) 

அதிமதுரப்பூட. LIQUORICE PLANT. 

வாசம். இது யுறோப தேசத்தின் தென்பகுதியிலுள்ளத. இங்லெர்தி 
லும் செய்கைபண்ணப்படும். 

வாகடபததி, வேர் எனப்படும் நிலத்தண்டு, இல ஒரு இஞ்சக்குக் கு 
றைர்த மொத்தமான நீண்ட திரண்ட கவரான துண்டு௨ளாக வரும. வை 

ரமானது, வசையச்தச்சது; வெளியில் நரையான இவப்புகிறம், உள்ளேம 
ஞசள்நிறம், சற்றே ஒவ்வாத மணமும்; இனிப்பும், வழவழப்பும் சற்றுச் சா 
ர்ப்புமுடையது. இதைத் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு அதோடு தண்ணீர் 

1 Alcohol. 2 ‘Yannic acid. 3 Gallic acid. 4 Kino, 5 Rpecific Gravity. 
0 Pharmacy. 7 Olive oll. 

! (99) (34) (35) அனுபந்தம்பார். 
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கலந்த சல்வுரிச்கமிலஞ்! சேர்க்க அடையல் காணும். இலைசியல்? என்ற இ 
தற்குரிய ஓர் சத்திலும் அதிமதுரச் சர்ச்சரை3யிலுமே இதின் இனிப்புத் தங் 
இயிருச்கும்; 

தன்மை, இது திமல்சம்*, இமாலியம்?, 
உபயோகம், இருமலுக்கும் தொண்டையிலும் சுவாசப்பையின் சளி 

ச்சவ்விலுமுண்டாகும் சதார்? நோய்களுக்கும்; சலச்சடுப்பு சலஎரிவு முத 
வியவற்றுக்கும் இது உவர்தது. 

ரசிதங்கள். அதிமதுரவேசிறத்து, Extract of Liquorice. கொள் 
அதிமதுரவேர்பருக்கன் தூளாக, ஒரு இருத்தல்; தண்ணீர் இரண்கொழி. 
அதிமத்ரவெரை ஒருநாழி தண்ணீரில் பன்னிரண்டு மணிநெரமூதவைத்து 
த்தெளித்துப் பிழிந்து, சக்கையைச் சேஷமான தண்ணீரில் ஆறுமணிநேர 
மூறவைத்துத் தெளித்துப் பிழியவும். தெளித்த நீர்களைக்கலந்து 212 பாகை 
சூட்டுக்கு வருந்தனையும் காய்ச்சி, கம்பளத்தில் வடித்து, குளிகைக்குத் தகு 
ந்தபதமாக ஈீர்மத்திகத்7தில் வறட் டவும், 

தேயம்: விரும்பியமட்டுங் கொடுச்சலாம், நிலவாகை; சகை3, அமோன 
வைருகுலோறசு?, முதலியவற்றின் கைப்பை மறைக்கிறதற்கு இது அதிக 
மாய் வழங்கப்படும், 

லீனவின்வுசம்1?சார்சகூட்டுத் திகாக்தம்!! என்பவைகளில் அதிமதுரவேர் 
சேரும், சசைச்கூட்டுத் திகாச்தம், நிலவாகைலேயமெம், தர்ப்பந்தின்!2லேஇ 
யம், சகைரஞ்சம்!3 அவின் வில்லை, நிலவாகைக் கூட்டுக்கலவை, இவைக 

ளில் அதிமதுரவெசிறாத்துச் சேருகின்றது. 

திரககந்துச்சேடி, TRAGACANTH SHRUB. 

வாசம். இது அனதோலியம், ஆமீனியம்; வட பார்சியம் என்னுமிடங்க 
ளிலுண்டாகும். 

வாகடபததி, திரககந்துப் பின், இது அடியிலும் சொப்புகளிலும் 
பொரியும், வெண்மஞ்சள் நிறமும் பெலனுங்கொண்டது. வசையத் தக் 

கது, 120 பாகை சூட்டில் லேசாய் மாவாச்கப்படும். தண்ணிரில் மெத் 
தச் சொற்பமாய்க் கரையும், ஆயினும் கனியாக வீங்கும். இயோதரஞ் 
சம பட இது செர்நீலநிறமாகும். இது சுவறின தண்ணீருக்கு திட்ட து15 
சேர்ப்பதால் அடையல் விழாது. 

தன்மைகள், இமாலியம், திமல்சம். 
. உபயோகங்கள், சளிச்சவ்வின்1' அழற்சிக்கு விசேஷமாய்ச் சுவாசஉறு 
ப்புச்கள் சனனசல உறுப்புகளுச்குரிய சளிச்சவ்வின் அழற்சிக்கு இது ஈ 
லலது, அதி சேஷ்டையுள்ள மருந்துகளுக்கு அனுபானமாவதே இதின் 
விசேஷம். 

ாசிதங்கள், திரககந்து ழசிலாத. Kபilage of Tragacanth. கொள், 
திரககந்துப்பிசின், அறுபது றேன்; தண்ணீர் பத்துஅன்சு. அரைநாழிகொ 
ள்ளத்தக்கவோர் சோவுக்குட் தண்ணீரையும் பிஏனையும் இட்டுச் செமினி 

1 Sulphuric acid, 2 Glycion. 3 Liquorice sugar. 4 Demulcent, சாம). 5 Emollient. 
சரச்சனி, 5 Catarrh. 7 Water bath. 8 Aloes. 9 Hydrochlorate of Ammonia. 

10 Infusion Lini, 11 Compound Decoction of Sarsne, 12 ‘Turpentine. 
189 Tincture of Aloes. 14 Tinctare of lodine, 15 Rectified spirit. 

16 Mucous membrane. 
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ரெரமாகத் திறமாய்ச் குலுக்கி பிறகு சற்று வேளையாற் பிரின் கரையுந்த 
னையும் குலுச்கிப் பாணியாக்கிக்கொள்ளவும். 

தேயம். ஒரு ௮ன்சு முதல் மூன்று அன்சு, கனத்த தூள்களைக் கல 
கலைகளில் மிதக்கப்பண்ணுவதற்கு இது சிலவேளை வழங்கப்படும், 

திரககந்துக்கூட்டூச்துரணம். Compound Powder of Tragacanth. 
கென். திரசகர்துப் பிரின்மா, அகரிப்பிசன்மா!, அமைலமா?, வகைக்கு 
ஒரு ௮ன்சு) சுத்த சர்க்கரை மா, மூன்று ௮ன்சு, ஒன்றாய்ச் சேர்த்து ஈன் 
ரேயரைக்கவும். 

தேயம். சனத்த தூள்சள் முதலிய மற்றும் மருத்துகளுக்கு அனுபான 
மாகப் பாணியை உடனே செய்துகொள்வதற்கு இது மெத்த வசதியான 

சூரணம், ஒரு ௮ன்சு தண்ணீரில் இதிற் பதினைந்து இருபது றேன் ௪ 

ரச்சப் பாணி போதிய தடிப்புக்கொள்ளும். அவின் லேகிய3த்திலும் ௮ 

வின் கூட்டுச் சூரணத்தி*லும் திரககந்துப் பிசின் ஒர் கூறாகும். 

ஸ்கோபாரி, SCOPARIUS. COMMON BROOM. 

வாசம். இது பிறித்தனிலும் யுறோபத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் 
உண்டாகும் 
வாகடபததி. பச்சையுங் காய்ந்ததுமான தளிர்கள், இவைகள் கரும் 

பச்சை நிறமும் அழுத்தமுமான நேரிய கூருள்ள உரத்த தளிர்கள், சுவை 
சைப்பும் உவட்மொனது, ஈசிக்ச ஒருவகையாய் மணக்கும். இவைகளில் 
தங்கள் வீறுச்கு இடமாச ஸ்கொபாரின்; என்ற ஒர் தடஸ்த சத்தும் ஸ்பாட் 
டயம்! என்ற நீரான அத்திர7 அல்கலைவமும் அடங்கியிருக்கும், 

தன்மைகள். அழுரிதி,இளம்பேதி. பெருந்தேயத்தில்கடும்பேதி,வமணி10, 

உபயோகங்கள், நீர்ச்கோவை நோய்களுச்கு இது மெத்த சயம். அழு 
ரிதி வேண்டிய மற்றும் நோய்களுக்கும் இது உதவும், 

தேயம். காய்ந்த தளிர்களில் இருபது றேன் முதல் முப்பது இறே 
னைத் இசாச்சமாகச் கொடுக்கலாம். 

ரசிதங்கள். ஸிகோபாரிச் சாறு. Jie of Broom. கொள். ஸ்சொ 
பாசிப் பச்சைத் தளிர், ஏழு இருத்தல்; திட்டத11 போதியது, தளிர்களைஉ 
ரலிற் அவைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்து மூன்றுபங்கு சாற்றுக்கு ஒருபங்கு வீத 
மாய்த் திட்ட து சேர்த்துக்கொள்ளவும். ஏழுகாள் வைத்திருந்து வடித்துக் 
குளிர்ர்ச இடத்தில் வைக்கவும். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம். 
ஸ்கோபாரித் திகாக்தம், Decoction of Broom. கொள். சாய்ர்த ஸ் 

கொபாரித் தளிர் ஒரு ௮ன்சு; தண்ணீர் அரைராழி. மூடிய பாத்திரத்திற் 
பத்துமினி!? வரைக்கு ௮வித்துச் லையில் வடித்து, வடிர்தரீர் அரைநாழிய 
எச்கப் போதியதாய் இன்னும் வெந்நீரை வடியிலுள்ள சச்சையின்மேல் வா 
ர்ச்சவும். 

தேயம், இரண்டு முதல் நாலு அன்சு, 

3 Gum Acacia, 2 Amylum. 3 Confection of Opium. 4 Compound powder of 
Opium. 5 Scoparin. 6 Spartia. 7 Volatile. 8 Alkaloid. 9 Diuretic, தியுநீசம், 

10 Emetic. 11 Rectified spirit 12 Minate. 
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அவாகடச்சாக்ககள். Non-0fficinal. 

கநவேலமாம். Acacia Arabica. இது இந்துவில் மிகுதியாபுண்டு, இ 
தின் பட்டை பருத்த தடித்த துண்டுகளாக வரும். பருக்கன் நாருள்ளதா 
யும் கருஞ் சிவப்பான நிற முள்ளதாயுமிருக்கும். இது கடுங் கயரானது, 
ஓக்பட்டைக்குப் பதிலாக வழங்கலாம், இத்தன்மையில் இது நல்லதென் 
று மெூறீசர் வைத்தியர் நினைத்து இதின் திகாச்தம் அபானப் பிதுக்கத்துக் 
கு£யந்த பூச்சென்று கண்டார், கருவேலம்பட்டைத் திசாக்தம் தானிக3து 
வராக விசேஷமாய் லுகறீயத்த4க்கு நல்லதென்று தெல்பிறாது வைத்தியர் 
சொல்லுகிறார். இதின் குருத்திலைகளைச் துவைத்துப் பாப்பையா? நீர்வ 
டியும் புண்களுக்கு இட் டால் அது உத்தமமான கயர்மருந்தும் ஸ்திமுலமுமா 
குமென்று ருமசேண்போசு என்ற உதவிச் சத்திரீகன் சொல்லுறோர். ௪ 
தேரசிகள் சொல்லுறெபடி இந்த மரத்தின் தன்மைகள் உபயோகங்களைப்ப 

ற்றியும் இதின் பேதுசளைப்பற்தியும் தாகஸ்தர் எழுதிப் பிரசுரஞ்செய்திறாக் 
இருர், இந்த மரத்தில் வடியும் பிரினைப்பற்றி முன்னமே அகியின் £ழ்ச் 
சொல்லப்பட்டது. அகரியின் வேறனேக இனங்களின் பட்டைக்கு வி 
சேஷமாய் பிய்வேல்5, மைவெள்வேல், வெள்வேல்7,கைப்பக 98, லெபெச் 
௧௧90 என்பவற்றின் பட்டைக்கு கருவேலம்பட்டையின் கயர்த்தன்மைகள் 
கூடக்குறையவுண்டு, பிய்வேலிலும் லெபச்ககசியிலும் வடியும்பிரின் திற 
மானதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது, 

சீமையகக்தி. கேக்க 4184௧, இந்தச் செடி வண்டுகொல்லியென்றும் 
சொல்லப்படும். இது சிறப்பான நியிர்ந்த பெரிய மஞ்சள் நிறமான பூக் 
சொப்புகளையுடையது, இது மேற்இந்திய திவுகளிவிருந்து சொண்டுவரப்ப 

ட்ட இப்போ இந்துவட ங்கலும் பரம்பியிருக்கன்றது.. சுதேசிகள் இதின் 
இலை, தோல் வியாதிகளுக்குப் பூச உத்தமமென்று இதைப் பலஇடங்களில் 
உண்டாக்குகிறார்கள். இலைகள் இத்தன்மையான சத்தையுடையவென்ற ஈம் 
பிக்கை மேற்கிர்து, பிற€ல்), மொரீசு, யாவசம் முதலிய உஷ்டண தேசங் 
களிலும் இருப்பவர்களுக்குள்ளுண்டு, விசேஷமாய்ப் படர்தேமலுச்கு10 இ 
வை ஈயமென்றதை மகென்னர் ஆதர் வைத்தியர்கள் முதலானோர் உறுதிப் 
படுத்தியிருக்கிறார்கள், இந்த வகுப்பான நோய்களில் இவை காட்டுஞ்செ 
யலைப்பற்றி, பிடி, வன்சொமறின், ள்துவாடு, றின் வைத்தியர்கள் எழுதியி 
ருக்கிறார்கள். நாட்பட்ட இர்த நோய்களிலல்ல, அவை புதிதாயுண்டாகு 
ம்போதுதான் .இர்த இலைகளால் பொதுவாய் ஈயமுண்டாறெதாகத் தோற்று 
கின்றது. படர்தேமலுக்குக் கைசண்டமருந்தாய் வழங்கும் பின்வரும் ௮ 

னகென் செய்முறை வங்காள சஒ௫ச்சவாகடத்திலுள்ளது. சீமையகத்தி, ப 
ச்சை இலை, போதிய அளவாயெடுத்துப், பசையாக அரைத்துச் சமநிறையா 
ன லாடன்கெனோடு1கெட்டியாய்ச் சேர்த்துக்சொள்ளவும். இதிலுர் திற 
மான முறை இலையை அரைத்துக் கொஞ்ச எலுமிச்சம் சாறு விட்டுப் ப 

சையாகச் சேர்த்து, ரோய்த்த இட தீதிற் திறமாய்ப் பூசித் தேய்த்துவிடுதலாம், 

இத பெரும்பாலும் மெத்த வாய்ச்கும். இலைகளை உட்கொள்ள மெல்லிய 

] Oak. 2 Prolapsus ani. 8 Local. 4 Leucorrhoea* 5 Acacia Farnesiana, 
0 A. Feruginea. 7 A. Leucophaea. 8 A. Amana. 9 A. Lebbek. 

10 Ringworm, 11 Lard ointment, 
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பேதியாகும், சாய்ர்த இலைகளிற் செய்த ரஞ்சம்) நிலவாகையைப் போல 

ச் சேஷடிக்கறெதென்று வுட் என்பவர் சொல்லுஇருர், பச்சை இலையிற் 
செய்த ஒர்எரிறாத்த3 கலுரிந்தெரிறாத்தக்கு நற்பதிலாகுமென்று பளனியா 
ண்டி வைத்தியர் சொல்லுஇருர், இவைகளை இன்னுஞ் சோதிபபது நல்ல 
அ. பொன்னாவை5 நாத்தக்தகரை6 ஊடுச்சதசரை? இவைகளின் இலைகளுக் 

கும் இப்படியான தன்மைகள் உண்டென்று சொல்லப்பட்டிருக்கறெது. 
ஊரித்தசரை இலையை எலுமிச்சஞ் சாற்றோடு அரைத்துப் பூசுதல் இந்து 
வைத்தியருச்குள்ளே படர்தாமரைக்கு உத்தமமருந்தென்று என்ஸ்லி பண் 
டி,சர் சொல்லியிருக்கிறார். பொன்னாவரையிலைச் கஷாயத்தைப் பள்தீதர் 
வைத்தியர் கொடுத்து ஈயந்த பேதியென்று கண்டார், அ௮கத்தியிலைக8கஷா 
யமும் இவ்விதமாய்ச் சேஷ்டிசுறெதென்று அவர் கண்டார், பனாவி வைத் 
தியரும் இதை உறுதிப்படுத்தி இதின்பட்டை கைப்பான தொணிகம்? என் 
அஞ் சொல்லுரோர். 

கநங்காணம். ஷே்க 40505, இந்தப் பூண்டு வட ஆபிரிகத்திலும் இச் 
அவிலுமுண்டாகும். இதின் விதையைப் பற்றி இந்து எூப்துப் பதார்த்த 
சாரங்கள் பேசுன்றன, சீழச் கண்ணோவுக்கு நன்மருந்தென்று பேர்பெ 
த்றிருசக்னெறது. இந்த விதையை மெல்லிய மாவாக்கி அதில் ஒரு கிறேன் 
கரைக்குக் கண் மடலுள் இடுவார்கள். பிறாசல்சுத் தேசத்தில் 1682 ம் 
ஆண்டு பரம்பின 8ழச்சண்ணோவிற் 10 கார்பவுர் வைத்தியர் இர்தப் பிரயோ 
சத்தைச் செவ்வையாய்ச் சோதித்துப பார்த்ததாற் சண்ட பேறுகள் இதின் 
நயத்தை உறுதிப்பதெதின. சென்னபட்டின ஈயனமடாதிபதியாகய சியி 
து வைத்தியர், சதார்ச்சண்ணோ!!வுச்கும் நெனுல!? மடலுக்கும் இது மோச 
மான மருந்தென்றும் இதை இடுவதால் மெத்த உபாதியுண்டாடிறதென்றும் 
எழுதியிருக்ிறார், கடைகளில் வரும் இந்தச் கொட்டைகள் மினுக்கமா 
ன கறுப்பும் சற்றே தட்டையும் மீண்ட வட்டிப்பும் ஆறிலொருபங்கு இஞ் 
௪ நீளமுமாய் ஒரு தலைப்பிந் கூர்கொண்டு கைப்புச் சுவையுள்ளதாயிருக் 
கும் 

ஆவிரை, (8881 கபரர்யிata. இர்துவுக்குரிய இந்தப் பூண்டின் 
கொட்டைகள் கருங்காணத்தைப் போலச் கண்ணேவுக்கு இட ஈல் 
ல மருந்தாகும். கடுமையல்லாத கண்ணோவுக்கு இவைகள் உவந்தவை 
களென்பது கெர்ச் பதிரிச்கு வைத்தியரது எண்ணம். இவைசள் அழு 
தீதமும் தட்டையுமான கொட்டைகள், மூன்று முனைகொண்ட வட்டிப் 
பும் மழுங்கிய அனியுமுள்ளன. நிறம் சில கருஞ்சிவப்பு; சில கரும்ப 
ச்சை. இவை மணம் சுவையற்றவைகள். பட்டை கடுங் கயருள்ளது. 

சார்க்சள்!3எனீமங்கள்!* முதலிய பிரயோகங்களில் ஒச்பட்டைக்குப்!” ட 
திலாக இதை வழங்கிறோமென்றும் பிறதேசத்தால் ஏற்றிவரும் ஒக் பட்டை 
க்கு இது பதிலாகுமென்றும் கெர்க் பதிரிக்கு வைத்தியர் சொல்லுறார், 
சொட்டை பட்டை இரண்டையும் இன்னுஞ் சோதிச்கவேண்டும். இக் 
திவின் லெ பகுதிகளில் துவைத்த ஆவிரைப்பட்டையோடுசண்ணீர் கல 
ந்த சர்ச்சரைப்பாணிசேர்த்து, தொதிச்சவைச்து, ஒருவகையான சது நீர்16 
செய்வார்சள். 

] Tincture, 2 Senna. 3 Extract, 4 Extract of Colocvnth. 5 Cassin sophora. 
6 Cassia occidentalis. 7 Cassia tora, 8 Agate grandiflora. 9 Tonic, ஓசதி. 

10 Purnlent ophthalmia, {1 Catarrhal opthalmia. 12 Granular lid. 
19 Gargle. 14 Enema. 15 Oak-bark, 16 Spirituous liquor, 
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வத்நேக்த. Sappan Wood. இது சென்னை மலையாளத்தின் சோலை 
களில் நிற்கும் மரம். இதின் சிராய் சாயத்துக்கு வழங்கப்பட்டா 
ஓம், தனிக்கயிலம்!, கலிச்கமிலங்களை அதிகமாய் அடக்கி யிருப்ப 

தால் நயர்த கயரென்றும் எமதக்லெ;சிரொய்க்குப் பதிலாகுமென்றும் வ 

ங்காள வாகடங் கூறுகின்றது, எமதச்சில ெ௫ருத்து*ச் செய் முறையை 

ப்போல இதிலும் எரசிறாத்துச் செய்யலாம். இதின் தேயம், பத்துமுதற் 

பதினைந்த கிறேன், நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். 
சூமக்க. தரவே மமக, இது எதிர் பூமியிலிருந்து கொண்டுவர 

ப்பட்டும் இப்போ இந்துவிற்கு உரித்தாய்விட்டது. கோதுகளில் அதிக ௮ 
ளவான தனின்5 அடங்கியிருக்கும், கோதில் 100 க்கு 60 முதல் 05 பங்கு 
அசுத்த தனிச்சமிலமாயும் மிச்சப் பங்கு தும்புகளும், அமைலமும்ச, பிசினு 
மாகவும் இருக்கும். காய்ந்த கொட்டை நீங்கெ நெற்றின் தூள், வெண்ம 
ஞ்சள்நிறம். சுத்த கயர்ச்சுலையுடையது. வியாபாரத்தில் வரும் தனினுக் 
கு மெத்தச் சரியானது. காணிஷ் வைத்தியர் இர்சத் தூளை அர்திபிறாடிரயா 
க முறைச்சரக்காரர் தொண்ணூற்றுமாலு பேருக்கு காற்பது இறேன் துவம் 
இ அறுபது கிறேன் வரைச்குச் கொடுத்தார். அவர்களில் அனேகருக்குகீ 
காய்ச்சல் கடுமையாயிருந்தும் இந்த மருந்தால் மெத்த நயங்கண்டது. இட 
தக் கொட்டை நீங்கி நெற்றின் கஷாயம்? இரத்தஞ் சிச்தும் முலமுளைக 
சரக்குப் புகட்ட நல்லதென்று அஸ்வல்டு வைத்தியர் சொல்லுகிருர். கயரா 
கவும் அந்திபிறாடியாகவும் இந்தச் சரச்சை இன்னுஞ் சோதிப்பது நல்லது, 

புங்கமரம். Pongஓania Glabra. இம் மரம் இந்துவின் அனேகவிடங் 
களிலுள்ளது. இதின் கொட்டையிலிருர்து ஒர் எண்ணெய் பிழிர்தெடுக்க 
ப்ப்டம், இதைச் சிரங்கு ஏர்பிசு!0முதலான குட்டைக்கரப்பனு க்கும் மற் 
அஞ சரும கோய்களுக்கும் பூச்சு மருந்தாய்ச் சுதேச பதார்த்தசாரம் விதந்து 
பேசுகின்றது. இந்த நோய்களுக்கு இதைவிட நயந்த மருந்து தாவரவகை 
களில் இல்லையென்று இப்சன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். வாதத்துச்குப் 
பூச்சாகவும் இந்த எண்ணெய் அதிகமாய் வழங்கப்படும். இதின் இலட் 
சணங்களைப் பற்றிச் லெ குறிப்புகளை குடோச வைத்தியர் எழுதியீருக் 

ரூர். 
ழநக்த, Butea frondosa. இந்த மரத்தின் கொட்டைகளை அர்தெல் 

மிர்தி11 யென்றவிசேஷமாய் மசமதிய வைத்தியர் மெத்தப் பாராட்டுகளுர்க 
ள். கடையில் வரும் இச் கொட்டை கருஞ்வெப்புகிறமும் ஒன்றேகால்மு 
தல் ஒன்றேமுச்கால் இஞ்சு நீளமுமாய் மெல்லிதம் தட்டையும் வட்டிப்பு 
மாயிரு£கும். சுவை மணம் ஏறக்குறைய இல்லை. கொஞ்சச் காலத்துக்கு 
மூன் இறந்த பற்லர் வைத்தியர் இச்தன்மையில் இதின் கயத்தைப்பந்றி மெ 
தீதச் சார்பாய்ப் பெரியிருக்றொர். இதைச் சோதித்துப் பார்த்த வைத்தியஉ 
தீதியோகஸ்தர் எழுதின எழுத்த க்களும் இதை உறதிப்படுத்தின. இதிலே 
மெத்தப் பரீட்சையுள்ள அஸ்வல்டு வைத்தியர் இச் கொட்டைகளைத் தண் 
ணீரில் ஊறவைத்து ஒகெளைக் கவனமாய் உடைத்தப்போட்டுப் பருப்பை 
கீகாயவைத்து மாவாக்கிக்கொடுிச்கும்படி சொல்லுகிறார். இர்த மாவை இ 
௬பது கிறேன் தேயமாக மூன்றுநாளைக்கு நாள் மூன்றுமுறைமாகக் கொடுத் 
அ நாலாம் நாளீல் ஆமணக்கெண்ணெய் ஒருதேயம் கொடுக்கவேணும், இப் 
ரர ரர சல 

1 Tannic acid. 2 Gallic acid. 3 Hematoxylum. 4 Extract. 5 Tannin. 6 Amy- 
lum or starch. 7 Amiperiodic, 8 Decuction. 9 01/0, 10 Ilerpes 1] Authelmiutic, 
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68 காக்கணங்கோடி. கிசாரிப்பூண்டு, கடலை. 

படிச்சொடுச்ச ஒரு ஆளில் 125 €ரைப்பாம்பு விழுக்ததென்றம் இன்னொ 
ரு ஆளில் எழுபது ஏண்பது விழுர்ததென்றும் அஸ்வல்டு வைத்தியர் சொல் 

லுசிரொர். இருமியைச் கொல்லுஞ் செயலைச் காட்டாத வேளைகளில் இது 
பேதிமருந்துபோலாகும். இதன்றிப் பெருச்தேயத்தில் இது வாந்திச்கச்கூ 

டியதென்று ஸ் வைத்தியரும் பிருக்கங்ிகளை அழற்றச்கூடியதென்று சிமிது 
வைத்தியரும் சொல்லுநிறோர்கள். இந்த அவக்குணங்களினிமித்தம் இதைத் 
தாறுமாறாய்க் கொடாதபடி பளனியாண்டி வைத்தியர் எச்சரித்திருப்பதுசரி, 
இந்தத் தூள் இருமிசளைச் சொல்லுமென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இதைப் 

பதனமாய் வழங்குமுறையைப் பற்றி இன்னுமறியவேணும்: கொட்டை 
யை இடித்துப் பசையாக்ப் பூசுதல் படர்தேமலலுக்குச் சிலவேளை நயமாகு 

மென்று அஸ்வல்டு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். 

காக்கணங்கொடி. C]litorea ternatea, சிறப்பான இந்த ஏறு கொ 
டியின் கொட்டைகளுக்கு பேதிக்கும் தன்மையுண்டு என்திறார்கள். 
கறத்த சகொட்டையைத் தூளாக்கித் திறாும் தேயமாகக் கொடுத்துச் 
செவ்வையாய்ப் பேதித்ததாகச் சாற்று வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். திம 
க்கு வைத்தியரும் இவ்வித சாட் சசொல்லுறொர். இதை இரண்மெடங்க 
எவான பதாசயமிலதாத்தர3சோடு கலந்துகொடுத்தல் நலமென்று இந்த இர 
ண்டுபேருஞ் சொல்லுகிறார்கள். இதின் செயல் இலகுவும் விச்சினமற்றது 
மாய்த் தோற்றுகின்றது. இந்துவின் எப்பகுதியிலும் இதைச் சொற்பசெல 
வோடு சம்பாதிச்கலாமாகையால் இன்னும் ஆராய்வது நல்லது, இதின்வே 
ர்ப்பட்டையைக் கஷாயமாக்கி இரண்டொரு இரும் தேயத்தில் குடித்தால் 
சலப்பை* சலபாதை:யின்௮ழற்டிச்குச் சாந்தியாகுமென்று முடீன்செறீவெ 
ன்பவர் தமது சொர்த அனுபலத்திவிருந்து மெத்த விதர்துபேசுஇரறார். ௮ 
தீதோடு அமுரிதியாகவும் சிலவேளைகளில் இளம்பேதியாகவும் இதுசேஷ்டி 
க்கும். இதின் பூச்சளின் றொபம்? வாய்ப்பான கிறப்பதார்த்தமாகுமென்று 
ஹேன்ஸ் வைத்தியர் சொல்லுறார். 

கீசாரிப்3பூண்டு, Lathyரம5 இativயs. இது வடக்டிந்துவிவிருக்கும் ஓர் 
பூடு. இதின் விதையை வழச்சமாய்ச் சாப்பிட்வெரச் சிலவேளை கால்கள் 
சோரும். வங்காளத்தைச் சேர்ந்த ஓர் சில்லாவில் குடிசனங்களுள் ஏறக்கு 
றைய அற்றுக்கு சாலுபேர் விதமாய் இச்சோர்பினால் வருர்தினார்கள், இக் 
குணத்தைப்பற்றி வியப்பான காரியங்களை ஏர்விங், இன்லச் சேர்க்கு வை 
தீதியர்கன் அறிந்தெழுதியிருக்கிறார்கள், 

கடலை. Cicer arieஙinயn. இந்துவடங்கலும் இந்தப் பூடு அதிகமாய்ச் 
செய்கைபண்ண்ப்படும். இதின் கொட்டைகள் மாடு முதலிய மிருகங்க 
ளுக்குத் தீனாகும். அடிக்கொப்புகள் இலைகள் முதலிய பகுதிகளிலுள்ள ம 
யிர்களிலிரும்து புளிப்பான ஓர் நீர் வடியும். இந்த நீரிலே அச்சவிக்கமில9 
மும்; அசிதிக்கமிலமும்்ஒருவேளை மலிக்11கமிலமும் அடங்கியிருக்கும். இ 
ந்தப் பூண்டுக்கே உரிய இன்னொரு அமிலமும் இதில் இருக்கெதென்று இ 

ஸ்பன் சொல்லுகிறார். இர்த அமிலத்தையும் இதின் உபயோகங்களையும் இ 
தைச் சேர்க்கும் வகையையும் பற்றிய குறிப்புகள், இரிஸ்தி, ஹேன், ஏன்ஸ் 
வி, திடூறி என்ற வைத்தியர்களாற் சொல்லப்பட்டிருச்ன்றன. இது காய்ச் 

ந Kidney. 2 Ringworn. 3 Acid tartrate of potash. 4 Bladder. 5 Urethra. 
6 Diuretic. Ayfzd. 7 Syrup. 8 Kisari. 9 Oxalic acid. 10 Acetic, 

14 Malic. 
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அல்காகிமறோரம். சேவவுரோசை, 89 

சல் முதலியவற்றுச்குச் குளிர்மையான மருந்தென்று சஈதே?சசெளால் வழ 
ங்கப்படும். இர்ரோச்கத்துக்கு இது ஈயமாயிருச்கச்கூடம். இது தெக்கண 
த்துப் போட்டுக்சேரால் திஸ்மெனுறி.பத்துச்கு வேது மருந்தாக வழங்கப்ப 
டும். பச்சைப் பூண்டு போடப்பட்ட கொதி வெர்நீர் மேல் சோயாளியை 

நீன்றாய்ப் போர்த்து இருத்துவார்கள், காடியிட்டு வேது விடுவதில் இது 
இன்னொரு முறையென்று வால்கர் வைத்தியர் சொல்லுறார். 

அல்காகி மறோம். _.&]1)8தர் aor. இது ஆபிரிகம்; மேற்காசிய 
த்தின் காடுகளுக்குரிய தர் செடி, இது வடக்கிர்துவிலும் தெக்சணத்நிலும் 
உண்டு. இதின் தண்கெளிலிருந்து இனிப்பான பாணியாகய ஒர்வகை ம 
ன்னா பொரியும். இது அஷ மன்னா3வின் ௮வுஷத தன்மைகளை உடைய 
தென்கிறார்கள், இலை காம்பு முதலிய ௮சுத்தங்களோடு கலந்த கருஞ் சிவ 
ப்பான சிறுச்சிறு வாலுண்டை*களாக இது வரும். இது உண்டாகும் வகை 
சேர்க்கும்வ கையைப்பர்றி ஈயந்த சில குறிப்புகளை சூபறன் என்பவர் பிரசு 
ரப்படுத்தியிருக்கருர். ஆயினும் மருந்தாக இதின் செயலைப்பற்றி அவை 
ளில் விளங்இக்கொள்ளக்கூடியது சொற்பம், ஈாமறிக்த வரையில் இது 
விசேஷமான சரக்கல்ல. 

ோோசாசியங்கள். 

ROSACEAE. 

சேவ்வுரோசை, RED ROSE. 

வாசம். தென்யுறோபம், இது தோட்டங்களில் எங்குமுண்டாக்கப்ப 
டும். 
வாகடபததி. மலராத பூவின் காய்ர்த இதழ்கள். நிறம் நேர்த்தியான 

நீலச் சிவப்பு. காய்ந்தபிறகும் இந்த நிறம் நிற்கும். சுவை கைப்பும் சற் 
றே புளிப்பும் துவருமானது, வாசனை மிகுர்திருச்கும். பூக் காய; வாசனை 

சும், 
தன்மை உபயோகங்கள். சொற்ப தொணிக$முந் துவருமானத. விசே 

ஷமாய்ப் பின் வரும் முறை இரண்டில் மருந்துகளுக்கு அனுபானமாய் வழ 
ங்சப்படும். 

ரசிதங்கள். ரோசையமிலவின்வூசம். Acid Infusion of Roses. கொள். 
செவ்வுரோசையிதழ்கள், தூளாக்கி, சால்௮ன்சு; இருச சல்வுரிக்சமிலம்ட ஒரு 
திரும்; கொதிவெர்ரீர் பத்து அன்ச. அமிலத்தைத் தண்ணீரோடு கலக்து, 
ரோசை இதழ்களையிட்டு அவற்றை மூடிய பாத்திரத்தில் அரைமணிரேர 
மூறவிட்டு லையிற் தெளிக்கவும். 

தேயம், ஒரு ௮ன்சு முதல் இரண்டு ௮ன்சு. லவண விரேசனங்கள், 
கினியம் முதவிய மருந்துகளுக்கு இது ஈல்ல அனுபானம். 
ரோசைலேசியம். Confection of Roses. கொள். செவ்வுரோசை இ 

தீழகள்; ஒரு இறாத்தல்; சுத்த சர்க்கரை முன்று இறாத்தல். உடன் கொய்த 
TN 

॥ Drsmennrrhoea 2 Vinegar. 3 Ash-manna. 4 Tears, 5 Tonic, தாதி, 
௦ Diluted Sulphurir acid, 

12 
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90 நாயுரோசை. நூறல்லிரோசை, 

செவ் வுரோசை இகழ்களைக் கல்லுரலில் துவைத்துச் களியாக்கிச் சர்க்கரை 
யையுஞ் சேர்த்து ஈன்றாயரைத்துக்கொள்ளவும். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு இராம் வரைக்குச் சொற்ப துவரா 

கும். குளிகைகள், லேயெங்கள் செய்வதில் யான மாய் இதைச் சேர்ப்ப 
தன்றித் தனிய கொடுப்பதரிது: இரசகுளிகை?யிலும் மற்றும் வாகடக்குளி 

கைகளிலும் இது சேருகின்றது. 

நாயுரோசை. 00 ROSE. 

வாச. இத யுரோபத்திலும் மர்றும் மத்திமோஷ்டண பூமிப்பகுதிக 
ளிலும் வேலியருகில் திற்கும். 

வாகடபதத். கணிர்தபழம். இது ஒரு இஞ்சு அல்லது அதற்குக் கூடி 

ன நீளமும், அண்ட வடிவும் ஈல்ல சிவப்புகிறமும் அழுத்தமும் மினுக்கமு 
மானது. சற்றே புளிப்புள்ள இனிய நற்சுவையுடையன௫, 

தன்மைகள், உபயோகங்கள், பின் வரும் லேகியத்தில் இது தர் கூறா 
வினால் மாத்திரம் இது வாகடத்துக்குரியதாடன்றது. இவ்விலேதியம் பல 
முறையும் எவ்வகையான லேகியத்தச்கும் குளிகைக்கு எத்தனமான திரளை 
களுக்கும் தா.ரக3மாச வழங்கப்படும். 

ரசிதம். நாயுரோசைலேகியம் . Confection of Dog rose, கொள், 
நாயுரோசைச்கனி, கொட்டைகள் நீக்கி, ஒரு இறாத்தல்; சுத்த சர்க்கரை இ 
ரண்டு இருத்தல். கனிகளைக் குழியம்மியில் ஈத்தரைத்து, அரிப்பெட்டி 
யில் ௮ரித்துச் சர்ச்கரையையுங் கூட்டி, நன்றாய்ச் சேர்க்கவும். 

நூறல்லிரோசை. (CENTIFOIL ROSE. 

வாசம். இது பூமியடங்கலும் தோட்டங்களிற் செய்கைபண்ணப்படும்: 

வாகடபத்தி. சன்றாய் மலர்ந்த பச்சை இதழ்கள்; இவைகள் இனிப்பும் 
கைப்பும் சற்றே துவருமான சுவையும் மெத்த வாசனையுமுடையவைகள். 
சுவையும் வாசனையும் லேசில் பிரிந்து தண்ணீரிற் சேரும். 

தன்மைகள், உபயோகங்கள். மெல்லிய பேதி. இவைகளிற் திஸ்திவி, 
க்கும் நீரின் நிமித்தமாக மாத்திரம் இவை வாகடத்துக்குரித்தாடின்றன. 

ரசிதங்கள். ரோசைநீர், 1௦86 ater. கொள், நூறல்லி ரோசையி 
ன் பச்சையான இதழ்கள், பத்து இறாத்தல். அல்லது உப்புப்போட்டுப் பே 

ணிவைத்த இதழ்களில் இதற்குச் சரிவந்த நிறை; தண்ணீர் இரண்டுகலன்5, 
இதைத் திஸ்திலித்து ஒரு சலன் எடுக்கவும். இது வாசனையுள்ளதாகையால் 
அதிகமாய் லோஷன்டிகள், சலூறியங்கரளுச்கு யானமாக உழங்கப்படும். 

ரோசைத்தேல், கா வர 15௦56. இது தமஸ்கு ரோசையிலிருந்து விசே 
ஷமாய்த் துருச்கையிற் செய்யப்படும், கரரிப்பூரிலுஞ் சொற்பஞ் செய்ய 
ப்படும், இது செய்யப்படும் விதத்சைப்பற்றியும் பிச்தின இடத்தில் ரோ 
சை நீர் செய்யப்படும் விதத்தைப்பற்றியும் பூரணவிவரம் ஜாக்சன் வைத்தி 
யராற் சொல்லப்பட் டிருக்ன்றது, இத் தேவின் வாசனை. வெகுவாய்க் க 

மழுமாதலால் சிற்சில அன்கென்கள் பூச்சு மருந்துகளின் மாற்றத்தை மறை 

பபதற்குத் தகும்சது, 

} Excipicnt 2 Mercurial pill. 3 Basis, 4 Distil. 5 Gallon, 6 Lotions. 
7 Collyriums, 
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குசோ. தேன்வாதுமை. கைப்புவாதுமை. 91 

குசோ. KOUSS0. 

வாசம். இது அபிசினிபா நாட்டிலுள்ளது, 
வாகடபதகுதி, காய்ந்த பூக்களும் துளிர்சளும், பூக்கள் சிறுத்துக் கருஞ் 

வெப்புிறமாய் மயிருள்ள தாள்களில் பொறுத்திருக்கும், கலிரின்! புறப்ப 
ங்கு ஐந்தாகப் பிரியும். ஒவ்வொரு பிரிவும் நீண்ட வட்டிப்பாயும் வலைப் 

பின்னல்போல் கூர்தல் ஒடியுமிருக்கும். நிலவாசைமைப் போல் உவட்டி 
ப்பும் சற்றே கார்ப்புமானது. இதல் தர் அத்திர எண்ணெய்யும் கைப்புங் 
காரமுமான ராளமும்3, தனினும்* குன5 என்ற ஓர் திரிஸ்தற் சத்தும் ௮ட 
ங்கியிருச்கும், 

தன்மை, இது அந்தெல்மிர்திக, 
உபயோகம், தீணியப்புழு/ வைச் கொல்வதற்குக் கைகண்ட மருந்து. 

புழுவைக் கழிப்பதற்கு, பிறகு ஒர் விரேசனங் கொடுக்கவேண்டும். 
தேயம். வளர்ந்தவர்களுச்கு அரை அன்சு கொடுக்கவும். ஏழு தொடு 

த்துப் பன்னிரண்டு வயதான பிள்ளைகளுக்கு இரண்டரைத் திறாமும், மூன் 
அமு. சல் ஏழு வயதான பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு திறாமும்,மூனறு வயதுக்கு 
ட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு திறாம் முதல் ஒன்றரைத் திறாமுங் கொடுக்க 
வும். இதை இன்வூச? மாக்டியும் தேனோடு சேர்த்து லேயெமாக்கியுங் கொ 
டிச்சலாம், 

ரசிதம். தசோவின்வூசம். 1ஈரீமர்பங ௦8 Ko௦us5௦. கொள், குசோப 
ருக்கன்தூளாக அரை அன்்சு; கொதிவெந்நீர் நாலு அன்சு. மூடிய பாத்தி 
ரத்திற் பதினைந்து மினி ரேரச்துக்கு ஊறவைக்கவும். 

இவ்வளவும் வளர்ந்த ஒரு ஆளுக்கு ஒரு தேயமாகும். தூளோடு தண்ணீர் 
முழுவதையும் ஒருமிக்க வெறுவயிற்றிற் குடிக்கவும், சிலமணி மேரத்தால் 
விரேசனம் சாப்பிடவும் வேணும், 

தேன் வாதுமை. SWEET ALMOND TREE. 

கைப்பு வாதுமை. BITTER ALMOND TREE. 

வாசம். இவை பாபெரி, சீரியம் என்னும் தேசங்களில் உண்டு. யுரோ 
பத்திலும் மத்திம ஆசியத்திலும் உண்டாகும, 

வாகடபததி, 1 தேன் வாதுமைப் பருப்பு. இது ஏறக்குறைய ஒரு இஞ் 
சு நீளமானது; அயில் போற் கூருள்ளது, தெளிந்த; சறுவாப்போலச் ௪௬ 
ஞசிவப்பு நிறமான, தோலுள்ளது, கார்ப்பற்ற இனிய வாசனையும் சுவையு 
மூடையது. தண்ணீர் விட்டுத் துவைக்கும் போது கைப்பு வாதுமையின் 
மணம் வீசாது. 2 சைப்பு வாதுமைப் பருப்பு. இது தோற்றத்திற் தேன் 
வாதுமைப் பருப்புப் போன்றது. ஆயினும் அதிலும் அகலமும் குறளுமா 
னது. கைப்புச் சுவையுள்ள. கொஞ்சத் தண்ணீர் சேர்த்தரைக்கும் போ 
அ தன் சொந்த மணத்தை வீசம். 

தன்மை உபயோகம், தேன் வாதுமை இமாலியமும் போஷணியுமா 

i Calyx. 2 Volatile oil. 3 Resin, 4 Tannin. 5 Kuoseine. 6 Anthel- 
mintic, Sருமிசெல்லி. 7 Tenia, 8 Infusion, 9 Emoltieat, சார்சனி. 
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92 கைப்புவாதுமை. லாறுசேருசி மாம், 

கும். சைப்பு வாதுமை அதிலிருந்து பிழீக்தெடுக்குமஎண்ணெய்க்காக வா 
சடத்திற சேர்க்கப்பட்டது: 

ரசிதங்கள், வாதுமைக்கூட்டூச் சாணம். Compound Powder of 
Almonds, சொன். தேன்வாதுமைப்பருப்பு, எட்டு அன்சு ; சுத்தசர்க்கரை 
மா; காலு அன்ச; அகூப்பிரின்மா! ஒரு அன்சு. வாதுமைப்பருப்பின் தோ 
லை இலகுவில் உரிச்கத்தக்கதாய் வருந்தனையும் அதை வெர்நீரிழ் போட வும், 
தோல் நீக்கப்பட்ட வெண்மையாக இன பின் மெல்லிய சிலையால் ஒற்றியுலர்த் 
தி குழியம்மியில் இட்டு மென் களியாகுந்தனை யும் மெல்ல அரைக்கவும். பி 
சின் சர்க்கரை இரண்டையும் ஒன்றாகச் கலந்து வாதுமையோடு படிப்படி 
யாயச் சேர்த்து முழுவதையும் பருச்கன் சூரணமாய் அரைத்து அகைவாய 
அடைதீத சாடியில் இட்டுவைச்சவும். 

வாதுமைக்கலவை. Al/௦n Mixture, சொள், வாதுமைச்கூட்டு 
சூரணம், இரண்டரை அன்சு; திஸ்திலித்த? நீர், அரைநாழி. சூரணத்துச் 
குச் சொற்ப தண்ணீர் விட்டு மெல்விய பசையாக அரைத்துப் பிற்பாடு சே 
வமான தண்ணீரையுஞ் சேர்த்து மெல்லிய புடைலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. எச்ஸ்பெக்துறங்கள் குளி 
ர்மையான லவண மருதுகள் முதவியவற்றுக்கு இது மல்ல அனுபானம். 

வாதுமைத் தேலம். Almond 011. இது தேன் வாதுமைப் பருப்பை 
யாஉது கைப்பு வாதமைப் பருப்பையாவது பிழிக்தெடுச்கும் எண்ணெய். 
இது வெண்மஞ்சள் நிறமுள்ளது. ஏறக்குறைய மணமற்றது. அல்லது மண 
மிருக்லெ வாதுமைக்குரியதாய்ச் சொற்பமானது, காரசாரமற்ற எண்ணெ 
யச்சுவையுள்ளது;. 

இது இமாலிய!மும், இளம்பேதியுமாகும். வாகடத்துச்குரிய அன்கென் 
௪3 சிலவற்றில் இது சேருகின்றது. 

லாறுசெறாசிமரம். CHERRY LAUREL. 

வாசம். இது ன்ன ஆயெத்துக்குரியது, மத்திம யுரோபமடங்சலும் 
தோட்டல்களில் உண்டு, 

வாகடபததி, இலை; ௮ண்ட வடிவ அயிற்சாங்கமானது. ஐதான கரா 

க்குள்ளது. அடியிற் றுச் கணுக்களை உடையது, அழுத்தமும் மினுக்க 
மும் சல்ல பச்சை கிறமுமானது. பெலத்த சாம்புள்ளது. சசக்னொலொ 

ய மணம் வீசாது. கசச்கும்போது இனிய மணம் வீசம். இந்த மணம் 
விசேஷமாய் இலையின் அரும்புகளில் இருக்கும், சுவை கைப்புஞ் சுகந்த 
முஞ் சற்றே துவருமானது. இலையின் வீறு அதிலே ஐருசையனிச்ச மிலத் 
தை தர் கூறாச அட க்கிய அத்தி எண்ணெய? யைச் சார்ந்தது. இந்த 
எண்ணெய், இலையிலே இயல்பாயிராமல் அவைகளைச் கசக்கி ஈரிப்பில் 
வைக்கும்போது பல சத்துக்கள் ஒன்றிலொன்று சேஷ்டிப்பதாலாச்கும் பிற 
ச்கின்றது. 
தன்மை, இது வீறுள்ளதாயினும் நிச்சயமற்ற செரதிவம்£, பெருந்தேய 

தீதிற் சொடிய சஞ்சு, இலைகளைப்பார்க்க இலையரும்புகள் அதிகம் சத்துள் 
வவைசள். 

4 Gum Acacin. 2 Distilled. 3 Expectorant. 4 Emollient. 5 Unguent. 
6 Hydrocyanic acid. 7 Volatile oil. 8 Sedative. 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



லாங்சே௱சி மரம். 83 

உபயோகம். இராரோய்கள் ஸ்பச2ரோய்களுக்கு இது பிரயோடுச்ச 
ப்பட்டது. இதால் உண்டாகக் கூடிய ஈலமெல்லாம் இருசவைருசைய 
னிக்கமிலத்3தால் விச்சினமின்றி நிச்சயமாய் உண்டாகக்கூடும் இந்த இலை 
களைத் துவைத்து வேதனை சணிபபதற்குச் சிலவேளை வெளியில் அணைப் 
பார்கள், ஆயினும் தோல் வழுந்தப்பட்ட அல்லது புண்பட்ட பகுதிக்கு 
இட்டால் மோசமுண்டாசவுங் கூடும். 

தேயம். இலைமாவில் நாலு றேன் முதல் எட்டச்றேன் கொடுக்க 
லாம். இதைக் கொடுப்பதரிது. 

ரசிதங்கள். லாறுசேறசி நீர். ]8மா6ி ater. கொள். பச்சையான லா 
றசெருடியிலை, ஒரு இறாத்தல் ; தண்ணீர் ஒன்றேகால் காழி. இலைகளைத் 
துண்டித்து உரலில் இட்டு நசித்து அந்தத் தண்ணீரில் ஒருநாளைக்கு ஊறப் 

போடவும். பிற்பாடு அரைநாழி நீரைச் திஸ்திவீ£த்து,வருவதைக் குலுக்கி 

ச் கடுதாசியில் வடித்து அடைத்த சீசாவிற் பேணிவைக்கவும். 
தேயம். ஐந்த முதல் முப்பது துளி. இதிலே ஐருசையனிச்சமிலம் 

வித்தியாசமான அளவாய் அடங்கியிருச்குமாசையால் இதை ௮வதானமின் 
றி வழங்குவது மோசத்துச்கு இடமாகும். 

கீநச வைநசையனிக்கமிலம். Diluted Hydrocyanic Acid. இத ஐ 
கா நீ என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்பவெதாகிய ஐருசையனிக்கமிலமானது 
சழைப்படி அற்றுக்கு இரண்டு பங்கு வீதமாய்த் தண்ணீரிற் சரைந்திருக்கு 
ம் நீர், 
இதை லாறுசெரறாசியிலைகளைத் திஸ்திவித்தெடுக்கும் நீரிலிருந்தும் அவை 

களின் அத்திரவெண்ணெய்யிவிருரந்தும்: கைப்புவாதுமையெண்ணெய்யிலி 
ருந்தும் மற்றும் வாதுமைப்பருப்புசளிலிருந்தும் போமியங்க4ளின் கொட் 
டைகளிலிருந்தும் எடுக்கலாம், ஆயினும் மருந்துக்கு சல்வுரிச்சமிலச்தோ 
டு பதாசியபீதபுரூயெசும? தண்ணீரும் சேர்த்துத் இஸ்திலித்து இதை எடுப் 
பார்கள், 

லட்சணங்களும் சோதனைகளும். இது தனக்கே உரிய ஒர்வகை மண 
முள்ள நிறமற்ற நீர். இதின் விசேஷூருவிதம்£ 0.997. விற்மஸ் தாளிற் 
சிவப்புகிறம் சொற்பகேரம் நிற்கத்தக்கதாய், அதைச் சற்றே சிவப்பாக்கும், 
பிலாடினட்? பாத்திரத்திலே இதிலொரு திறாமை வறட்டினால் சேஷம் நில் 
லாது. ௮யசல்வசு10 நீர், அயபிரசல்வசு1! நீர் இரண்டையுங் கலந்து அதிற் 

சொற்பத்தைக் இருசஐருசையனிக்கமிலத்தோடு சேர்த்துப் பிற்பாடு பதா 

ரீருங்12சலந்த,கடை சியில் ஐருகுலோதிச்சமிலச்தாற்3புளிப்பாக்இனால் புரூ 
சியநீல!4மாகும், இந்த அமிலத்தைப் பாரிய குலோறிர15ததோடு கலந்தால் ௮ 
டையல் உண்டாகாது. வெள்ளி நீதுர!$சோடு சேர்த்தாலோ கொதிக்குஞ் 
சாரதித்த1? நீதுரிச்சமிலத்தில்!3 முற்றாய்ச்கரையக்கூடிய வெண்ணடையல் 

விழும், 270 இறேனோடு, சோட நீர்!) சேர்த்து ௮அல்கலையானபின் கிலைபர 
மான அடையல் உண்டாகத் துவங்குவதற்கு வெள்ளிநீதுரசின்பருமவிலய8 

1 Nervous. 2 Spasmodic, age. 3 Dilute Hydrocyanic acid, 4 Distil. 
9 Volatile oil. 6 Pomeae. 7 Yellow Prussiate of Potassium. 8 Specific gravity. 

9 Platinum. 10 Sulphate of [ron. 1॥ Persulphate of Iron, 12 Liquor 
potash. 13 Hydrochloric acid. 14 Prussian blue, 15 Chioride 
of Barium. 16 Nitrate silver. 17 Concentrated. 18 Nitric acid. 

19 Soda Water. 20 Alkali. 21 Volumetric solution. 
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னத்தில் 1000 றேன் அளவு சேர்ச்கவேணும். இது சய அமிலத்தில் நூற் 
றுச்கு இரண்டு பங்குக்குச் சரி: 

ஏதின்பரு சிச்சா வாகடத்திற் சொல்லப்பட்ட ஐருசையனிக்கமிலத் 
தில் உள்ள வீதத்தில் அரைவாசிச்கு ௮தனமாய் இதில அமிலம் அடங்கியி 
ருக்சின்றது, இது பெலனில், லண்டன், தபுளின் சிகச்சா வாகடங்களி 
ற் சொல்லப்பட்ட நிருசவைருசையனிக்கமிலத்துக்குச் சரியானது. 

தன்மைகள், இது வீறான செரதீவம்1. அனுடைன்?; பருக்தேயத்திற் ச் 
கரமான கொடிய கஞ்ச. 

உபயோகங்கள், சுவாசச் குழற் சளிச்சவ்3 வின் அழற்சியான கதார்பநி 
லைமைசளுக்கும் குக்கல்5 ஈளை அஞ்சீனபெக்துசு! சுவாசப்பையின் ஸ்பச? 
நோய்கள் சிலவற்றுக்கும் பலமுறையுங் கொடுத்து நயங்கண்டது, சத்தி 
யோடு கூடிய குன்மத்து?ச்கும் குக்கித்தாபிசத்1)துக்கும், குத்துக்கும் பைரோ 

இச்கும்11 இது ஈல்லமருர்து, இதய நிபோஷத்தச்கு1? விசேஷமாய் அது கடு 
மையான கெஞ்சிடியோடு கூடிகிற்கும்போது இது உவந்ததாய்ச் கண்டது, 
மேலும், குவாதம13, வாதம்!!, சபல இரத்தப்பெருக்கு!5, கொரீயம்16,ஏர்ப்பு17 
முதவியவற்றுக்கும் நயமாய்ச்கண்டது. தோல வியாதிகளின் அழற்சி வருத் 
சத்தைத் சணிப்பதற்குத் தண்ணீரிற்கலந்து லோஷ8னாகப் பூசப்படும், ஆயி 
னும் தோல் வழுந்திய பகுதிச்சாவது இடம்படவாவது இதைப் பூசுவது 
மோசம். 

தேயம். இதில் இரண்டு முதல் எட்டுத் துளியைத் தண்ணீரிற் கலர்து 
கொடுக்கலாம், பூசுவதற்கு எட்டு ௮ன்சு தண்ணீருக்கு ருசவைருசைய 
னிச்கமிலத்தில்டி ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம் கலந்துகொள்ளலாம். 

ரசிதம். ஐரசையனிக்கமீல சுவசனம். Inhalation of Hydrocyanic 
௮1d. கொள். இருசவைருசையனிச்சமிலம், பத்துமுதற் பதினைந்துதளி; 

தண்ணீர் ஒரு திறாம். ஏற்ற பாத்திரத்திற் கலந்து அதிற் செம்பும் ஆவியை 
ச் சுவாூிக்கட்டும், 

புருணமரம். PRUNUS DOMESTICA. PLUM TREE. 

வாசம். மத்திம தேசங்களடங்கலும் தோட்டங்களில் இது வளர்க்கப் 
படும், 

வாகடபததி. புருணம்?? என்ற பழவற்றல். இத ஏறக்குறைய ஒரு இ 
ஞ்ச நீளமும், முட்டை வடிவமும் திரைந்ததும் கறுப்பான நிறமும் இனிய 
சுவையுங் கொண்டது. 
தன்மை உபயோகங்கள். இது திமல்சம்31ு) சகவிரேசணி, மருந்து 

ச்குத் தனியே வழங்கப்படுவதரிது. இது லேடயெங்க??ளூக்கு இணச்சமான 
கல்ல அனுமருந்து, நிலவாகை லேதியத்தில் ஒர் கூறாகின்றது. 

அவாகடச் சரக்க, Non-Officinal, 

தவிஞ்சு. பெற. இந்தச் றுமரம் தென் யுறோபர் தொடங்க), பார் 

ர் Sedative. 2 Anodyne, 3 Mucous membrane. 4 (Catarrh. 5 Whooping 
cough. 6 Asthma. 7 Angina Pectoris. 8 Spasmodic. 9 Dyspepsia. 

10 Gastritis. 11 Pyrosis. 12 Hypertrophy. 13 Gout 14 Rheu- 
matism. 15 Active Haemorrhage. 16 Chorea 17 Tetanus. 

18 Lotion, 19 Diluted Hydrocyanic acid. 20 Prunum, 
21 Demulcent. 22 Confection, 
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தியத்திலும் இமயமலைப்பகுதி நேபாளம் வடக்கிந்துவின் மற்றும் பகுதிகளி 
லும் உண்டாகிறது, இதின் கொட்டை சடைகளில் வழக்கமாய் வரும். 
கால்இஞ்சு ரீளமும், தட்டையும் நீண்ட வட்டிப்பும் செங்க பில! கறமுமா 
ய் ஒரு தலைப்பிற் கூர்கொண்டிருக்கும், ஒரே பழத்துள் ஒவ்வொரு அறை 
யிற் பத்துப் பதினைந்து கொட்டைகள் பெரும்பாலும் ஒருமிக்க ஓட்டிக் 
கொண்டிருச்கக் காணலாம். கொட்டைகளை வெர்நீரிற் போட அவைக 
ளின் தோலில் ஒர்வகைப் பாணி பிடிக்கும். இதைச் சைதனின்? என்பா 
ர்கள். இந்தச் கொட்டைகள் இமல்சம்3 சொணிக*மென்றும் உயிர்தருமருக்ச 
தென்றும் ெக்குத்தேசமடங்கலும் மசமதியரால் மெத்த மதிகஈப்படுகன்ற 
ன. தாபிதத்$தோடு கூடிய திசெந்தெரிச்கு இக்கொட்டைசகளின திகாக்த 
ங்கொடுக்க மெத்த ஈயப்படூமென்று நூற்றன் பண்டிதர் சொல்லுகிறார். மல 
ம் அழற்றாதபடிச்கு இதின் வழுவழுப்பு சளிச்சவ்வை8 மூடிச் காத்துச்சொ 
ள்ளுறெது போலும். கனுநியமோய்ச்கும்9 இது ஈல்ல திமல்சமாகக் காண 
ப்பட்டது. 

லைதிறாரியங்கள். 

LYTHRARICAE. 

அவாகடச்சரக்தகள், Non-0fficinal. 

மநதோன்றி, பவ$0॥1க& 810௧. இது மத்திம இந்துவின் வறண்ட. கா 
களிலுள்ள செடி. இதின் இலைகளுக்காக இத சழ த்தேசமடங்கலும் செய்சை 
பண்ணப்படும். ஈசங்களை நிறப்பித்தல் முதவியவற்றுக்காகச் சுதேசசளுள் ௭ 
க்குலத்தவர்களும் இதின் இலைகளை வழங்குவார்கள், ௮வுஷத தன்மைசளுச் 
காகவும் இவைகள் மதிக்கப்படும். பெர்தொலெற்று என்பவர் இவைகளிற் ௪ 
விக்கமிலம்10 இருக்கிறதாகச் கண்டிருக்கிறார். ஆகையால் அவர்மருந்தாக இ 
வைசள் சற்றே பீரயோசன முள்ளவைகளா யிருக்கவேணும். இந்தக்களுக் 

குள்ளே பெரும்பாலும் உண்டாகும் ''சால் எரிவு,, என்ற கோய்ச்கு இது உத் 
தமமான பூச்சென்று அவர்கள் பாராட்டுவார்கள். வெகுசாளைக்கு மாறாமல்கி 
ன்ற ஒரு ஆளுக்கு இதாற் சுகமுண்டானதென்று இறீர்சன் வைத்தியர் சொ 
ல்லுகிறார். வேறனேக மருந்துகளால் யாதொரு நயமுங் காணாதிருந்த 
சிலருக்கு இந்த மருந்தைப் பூச உண்டான எரிவினால் அவ்வேளைக்கு மெத் 
தச் சகாயமுண்டானதை வாறிங்கு பண்டிதர் பிரமதேசத்திலிருக்த போது 
கண்டார், பச்சைஇலைகளை சாடி!1சேர்ச்துப் பசையாக அரைத்து உள்ள 
ங்காலுக்குப் பாப்பையாக அப்புவதே இதை வழங்கும் முறையாம், து 
வைத்த இலைகளை எரியுமிடத்துச்குப பூசிப் பெலனாய்த் தேய்த்ததாற லெ 
சோயாளருக்கு அதிக சுகமுண்டானது. மற்றும் மருந்துகளைப் போல இ 
தாலும் பெரும்பாலும் அவ்வேளைக்கன்றி மற்றும்படி சுகமுண்டாகாதி 
ருக்கக்கூடும். நூவுகள், சுளுச்குகள் மற்றும் ஊறுகளுச்ருப் பெரும் 

1 Reddish brown. 2 Cydenin. 3 Demulcent. srw®. 4 Tonic. 5 Restora- 
tive, 6 luflammation. 7 Dysentery, 8 Mucous membrane 9 Gonorrhoea. 

10 Gallie acid. 11 Vinegar, 
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96 கல்லுருவி. ஸ்தைரக்ஸ் பல்ச மரம். 

பாலும் இந்த இலைகளைத் துவைத்துப் பாப்பையாகச் சட்டொர்கள், ௮ல் 

லது இவ்விலைகளை அவித்து அச்சஷாயத்தில் தோய்த்துப் பிழிந்த சீலை 

யை அணைப்பார்கள். இலைகள் பூச்சளிற் செய்த ஓர் எசிராத்து? குஷ்டத் 

திச்குச் சொடுச்சப்படும். 
கல்லுநவி, Aமறannia Vesicatoria. இப்பூண்டு இர்துவிலுள்ளத. 

இன் இலைகள் மெத்தச் காரமானவைகள், கொப்புளம் கட்டும் மருந்தா 
கவே சுதேசிகள் இவைகளை அதிகமாய் வழங்குவார்சள். ஓஷான௫ூ பண் 
டிதர் சோதித்துக் கண்டபடி இவைகளாற் கொப்புளங் கொள்வதற்குச் செ 
ல்லுரேரம் அதிசமாயும் வருத்தங் கடுமையாயுமிருப்பதால் இவைகளை வழ 

க்குதல் சரியல்ல, கந்தாரிசைப்பார்க்க இவைகளாலுண்டாகும் வருத் 

தம் அதிகம். சேஷ்டிச்குங் கெதியிலும் நிச்சயத்திலும் இவைகள் கொடி 

மூலீ$ச்குக் ழேமையானவைகள், இந்த இலைச்சாற்றை உள்ளுக்குச் கொ 
டுத்துச் சடுமையான பிளிசை வியாதியைப் பரிகரிக்கும் ஒரு முறையை 
பலனாத போஸ் வைத்தியர் சொல்லியிருச்றொர். ஆயினும் இதாலுண்டா 
கும் அருத்தல் கொடியதென்றும் அம்நோய் மாறுவது சந்தேகம் என்றுஞ் 

சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது தகுந்த மருந்தாகத் தோன்றவில்லை. 

கம்மேலிடியங்கள். 

HAMAMELIDEAE. 

ஸ்தைரக்ஸ் பல்சமரம், STYRAX BALSAM TREE. 

வாசம். ன்ன ஆயம்; 

வாகடபததி, பட்டையில் வடியும் ஓர் பல்சம்,, திட்டசது? கலந்த ச 
லையால் வடிச்ச இது சுத்தமாகும். இது பூசஸ்தைரசக்கசு8 என்னப்படும். 
இது சற்றே உருவொளியாய்ச் சருமஞ்சள் சிறமும் இறுனெ சேனின் தடி 
ப்புக்கொண்டு வீரான நல்ல வாசனையும் சக$த? சுவையுமுடைய பாணி 
யான ராளமாகும். சோதனைக்குழயிலில் இட்டு ஆவிமத்திசத்!திற் காய்ச்ச 
இத மெல்லிதாகும். ஈரிப்பைச் சக்சாது. பதாரிதுவிகுறோமசு19 நீரும் சல் 
வரிச்சமில13முங்கலந்து காய்ச்ச, இது பெஞ்சோலைரிரத்தின்!4 மணம் வீசும். 
இதிலே ஸ்சைரல்15 என்ற ஒர் அத்திரஎண்ணெய்யும், ஸ்தைர9ின்16 என்ற 
இிரிஸ்தவிச்கக7கூடிய சத்தம் சனாமிக்கமில$மும் அடங்கியிருக்கும். 

தன்மைகள். இத ஸ்திமுலம்!9, எக்ஸ்பெக்துறம3. 
உபயோகங்கள். இது காவிக புறங்து?! வயோதிகருக்கு உண்டாகும் 

சாலிச இருமல், ஈளை இலைக்கு உவர்தது, கனுறீயம்?? லுகறீயத்துக்கும்? 
இவைபோன்ற ரொய்களுச்கும் கபேலத்துக்குப் பதிலாக இது வழங்க 

ந Poultice. 2 Fomentation. 3 Extract. 4 Cantharides. 5 Plumbago rosea, 
இலப்புசித்நிசமூலம். 6 Balsam. 7 Rectified spirit. 8 Prepared styrax. 
9 Aromatic. 10 Test tube. 11 Vapor bath, 12 Bichromate of potash. 

13 Sulphuric scid. 14 Hydride of Benzoyle. 15 Styrol. 16 Sty- 
racine. 17 Crystallizable. 18 Cinnamic acid. 19 Stimulant. 

2n Expectorant. 2] Chronic Bronchitis. 22 Gonorrhoea, 
23 Leucorrhoea. 
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தான்றிமரம், கட் மரம். 97 

ப்பட்டிருச்றெது, ஈாட்பட்ட கெட்ட புண்களுக்கு இது ஈல்ல ஸ்தி 
முலமாகும். 

தேயம். ஐந்து முதல் இருபது இறேனைச் குளிகையாயாவது இமல் 
ச1மாயாவது கொடுக்கலாம். 

ரசிதங்கள். பூதஸ்தைரக்சு, சாம்பிராணிக்கூட்டிரஞ்ச?£த்தில் ஒர்கூறாக 

ச் சேருகின்றது. 

௮வாகடச்சரக்த. Non-Officinal. 

நன்தாயுக்த மாம், பர்பமிகலலa Altingiக. இது யாவகத்திலுள்ள 
ஓர் பெரிய காட்டு மரம். தெனாசரிம் நாடுகளில் விசேஷமாய் மெர் 
குவிக்கு முப்பது மைல் தூரத்திலுள்ள பன்லோவிலும் இது உண்டு. 
பிரமதேசத்திலுள்ள ஸ்தைரக்ஸ் மரமும் இதுதான், இதிலிருந்து வாச 
னையுள்ள பல்சம் போன்ற நீர் வடியும். இதில் இரண்டு வசையானவைக 
ள் பிரமதேசத்திலுண்டு, ஒன்று தெளிர்தது, வாசனையுள்ளது, வெண் 
மஞ்சள் நிறமானது; பட்டையிற் றே இது வடியும். மற்றது தடிப்பு 
ங் கருமையும் மங்கலும் தர்ப்பர்தீன். மணமுமுள்ளது. அடி மரத்திற் 
தளைக்க, அடிமரத்தைச் சுற்றி செருப்பாற் காய்ச்ச, இது வடியும். வா 
நிங்கு பண்டிதர் இந்த இரண்டு இனத்தின் மாதிரியெடுத்து சென்னை 
பட்டின மருந்துச் சரக்கு ஆராய்வோருக்கு, 1851 ம் ஆண்டு அலுப்மினார். 
மார்காற்றர் இதைச் கூறுபடுத்தி ஸ்தைரலை ப்போன்ற ஓர் அத்திரஎண்ணெ 
ய்£யும் ஸ்தைரசன்? போன்ற ஓர் பதார்த்தமும் அதில்அட ங்கியிருக்கக் கண் 
டார், ஆயினும் இவைகளின் கூட்டோ வித்தியாசமாயிருக்ததெனக் கண் 
டார். வாறிங்கு பண்டிதர் இதை எச்ஸ்பெக்துற$மாகச் சோதித்துப்பார்த் 
தும் அதிற் திருத்தியான பேறு ஒன்றையுங் காணவில்லை. இது பிரயோச 
னமுள்ள மருந்துச் சரக்கல்லப்போழ் தோற்றுதிறது, 

கோம்பிரிதாசியங்கள். 

COMBRETACEAE. 

அவாகடச்சாக்தகள், Non-0fficinal. 

தான்றிமாம். Belleric Myrobalans Tree. கடுமாம், Chebulic. Myro- 
balans Tree. இந்த இரண்டுமாங்களும் இந்துவின் காடுசளில் உண்டாகும். 
இவைகளின்கனிகளே தான்றிக்காயும் கடுச்சாயுமாம். யுறோபவைத்தியத்தில் 
இவைகள் அறியப்பட ாதிருந்தாலும் இகந்து பதார்த்தசாரத்தில் விதந்து பேசப் 
படுனெறன. இந்த நூலைப் பிரசித்தஞ்செய்த வாறிங்கு பண்டிதர் கடுக்காயை 
ச சோதனைசெய்து பார்த்தார். ஆறு கடுக்காய் இடித்தச்செய்த திகாக்தம் குடி 
ச்கக் கடுப்பு உவட்டு முதலிய அவக்குணங்களின்றி காலு ஐந்து முறை திற 
மாயும் விக்னெமின்றியும் பேதித்ததென்று கண்டார். கொஞ்சக் கறுவா 
சேர்ச்க இம்மருந்து சுவைகொள்ளும். இந்துவடங்கலும் இந்தக் காய்கள் 

சொற்ப இரயத்துக்குசக் கடைக்கும். மற்றும் பேதிமருந்துகள் டையா 
ய 

1] Emulsion. 2 Compound Tincture of Benzoin. 3 Balsam. 4 Turpentine. 
5 Styrol. 6 Volatile oil. 7 Styracine. 8 Expectorant, 

1.2 
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98 கடுக்காய். தான்றிக்காய், இந்து வாதுமைக்கோட்டை. 

தவேளைகளில் இம் மறாந்தைச் கொடுச்சலாம், பேதித்தள்மையிரு£தாலும் 

துவர்ச்சத்து அதிகமாய் இவைகளிலுண்டு, இதினால் இவைகள் வேலைவித் 

தைசளில் உபயோகமாவதுமன்றி, லோஷன், புசட்டல்? முதலிய மருந்துக 

ளில் மாசச்சாய்ச்குப் பதிலாகும். இரத்தம்பாயும் மூலமுளைகளுக்கும் சில 

வசையான யோனிக் கழிச்சல்களுக்கும் கடுக்காயை ௮வித்துப்புகட்டுவது 

சல்லதென்று ௮ஸ்வல்டு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். கடுக்காய் முட்டைவ: 
டிவும் ஒருஇஞ்சு ஒன்றரை இஞ்சு நீளமுமானது, சில கீழ்த் தலைப்பில் ஓ 
டுக்கியிருக்கும். நெடும்பாட்டுக்குத் தோற்றமற்ற வரைகளும் ஐந்து ஆறு ப 

ச்சங்களுமுள்ளவைகளாய் அழுத்தமான மஞ்சட் கபிலத் தோலையு/ையது. 

தோலுக்குள்ளே தவரான சதையும் அதற்குள்ளே பருத்த முரணான ஒரே 
அறையுள்ள கொட்டையுமிருச்கும். இளம் சடுக்காய்களைச் கறாங்கடுக்கா 
யென்று முன்னோர் எழுதியிருக்கறார்கள். இவைகள் சுரும்இச் கறுத்திரு 

க்கும். நீளம் மூன்றிலொரு பங்கு இஞ்சு முதல் முக்கால் இஞ்சுவரைக்கி 
ருக்கும்: ஒடிவு மினுங்கும். மெத்தத் தவரான சுவையுள்ளது. காலி 
ன் ராசா இவைகளுக்கு விரேசனத்தள் மையோடு காமினத்?, தொணிகச*ச் த 

ன்மைகளுமுண்டென்று எண்ணி இவற்றை மெத்தப் பாராட்டுகிறார், இத் 
தன்மையினிமித்தர் துலைனிங்கென்பவரும் இதை மெத்த நயந்து பேடி இ 
௨ வளவு பிரயோசனமான மருந்து யுறோப தேசத்திற் பலவகையான பாண் 
டுரோய்க்கு மெத்த அரிதாய் வழங்கப்படுவதையிட் ட ஆச்சரியப்பட றேன் 
என்றோர். பிளிகை: பருத்திருந்த ஒரு ஆளுக்கு இதால் நயங்கண்டதாக 
வும் அவர் சொல்லியிருச்சிருர், கடுவிலையில் ஏதோ ஒரு பூச்சி குற்றி இடு 
ம் முட்டைக்கு உறையான காயைச் கடுச்சாய்ப பூ என்பார்கள். இவை 
களைச் துவரென்று சுதேசிகள் மெத்த மதிப்பார்கள். சில வறாஷங்களுக்கு 
முன்னே திண்ணைவேவியிலிருந்த காண்சு குரு, வாறிங்கு வைத்தியருக்கு 
இவைகளைப்பற்றி அறிவித்தார், அவர்தாமே இவைகளைச் சோதித்து சுதே 
செளுச்குண்டாகும் வயிற்றுக் கழிச்சல் சடுப்புகளிலும் விசேஷமா 
ய்ச் குழர்தைகளுக்குண்டாகும் கபெபிலும இவைகளின் சஈயத்தைப்பற் 
திப் பாராட்டுகிறார். இதின் தேயம் ஒரு வயசுச்குட்பட்ட பிள்ளைகளுச் 
கு மும்மூன்று மணிக்கொருமுறை ஒரு கிறேன். அனேக பிள்ளைகளுக்கு 
இதாற் சுசமுண்டானதை அவர் சண்டோமென்று சொல்லுறொர். சான் 
திச்சாயைப்பற்றி அதிகம் செரியாது. சுதேகெள் வாடிக்கைமாய் அதின்ப 
ருப்பைத் தின்பார்சள், இப் பருப்பு வெறித்தன்மையுள்ளசென்று வங்கா 
ன் ச்சை நூலிற் சொல்லப்பட் டிருக்கன்றது. அதிக அளவாய் உட்கொ 
ண்டால் மயக்கு ஈஞ்சகளின் குணங்கள் இவைகளாலுண்டாகு மென்று 
ராடக்கு வைத்தியர் கண்ட நாலு உதாரணங்களால் விளங்குஇன்றது, அந்த 
காலுபேரில் ஒருவருக்கும் மரணம் வராவிட்டாலும் ஒவ்வொருவரிலுந்தோ 
தீறின குணங்கள் பயல்கரமானவைகள். இதின் நெற்று வேலை வித்தைச 
ளிற் சயராச அதிசமாய் வழங்கப்படும், 

இந்து வாதுமைக்கோட்டை, ஐerminalia Catappa. Indian Almond. 
இர்துதேசம் அடங்கலுஞ் செய்கைபண்ணப்படுகிற நெப்பான வாதுமை 
மரத்தின் கொட்டைப் பருப்பிலிருந்து கார்ப்பற்ற எண்ணெய் நூற்றில் 
ஐம்பதுச்கு அதிகமான வீதமாய் வரும். இது சீமை வாதுமைஎண்ணெ 

] Lotion, தாவனி, 5 Injection. 3 Carminative, வாயுக்னி, 4 ]'0010,தசதி, 5 Spleen. 
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ப்யைப்போலிருப்பதால் அதற்குப் பதிலாக வழங்கப்படலாம, இதைப் 

பற்றிச் சிமிதர் 1843 ம் ஆண்டு கவனித்தார். இதை வைத்திருக்க ஸ்திய 

ரின்! அதிகவீதமாய் இதில் அடைந்ததைக் கவனித்து வியப்பாய் எழுதியிரு 

க்றொர். சுதேசிகள் செய்யுமுறையாயெடுத்த எண்ணெய்யை நெடுகலை 

த்திருச்ச அது கலங்கலாகும். இந்து வாதுமையின் பருப்பைச் சமைவா 

துமைப் பருப்புச்குப் பதிலாக வழங்கலாம், இதின் பட்டையிலும் துவ 

ரண்டு. கறுப்பு மநதமாததின் பட்டையிலும் இத்தவர் அதிகமாயுண்டு, 

அதைத் இகாக்த3 மாக்கி அசத்துவக் கழிச்சலுச்கு* உள்ளே கொடுப்பதும் 

அபலமான மர்தப் புண்களுக்கிடுவதும் நல்லதென்று ரோசுவைத்தியர் ௭ 

முதியிருக்கிறார். துவைத்த பட்டை இரண்டு அன்சுக்குத் தண்ணீர் அசை 

நாழி லீதமாய் விட்டு அவித்த இத் திகாச்தத்தின் தேயம் மாள் முன்று தரம் 

இவ்விரண்டு அனசு. 

இரங்கூன் மலலி, 0915008115 110108. இது பிரமதேசம் மலாயகாடு 
கள் முதலிய இடங்களிலுள்ள படர்சொடி. இது இரங்கூன் மல்லியென் 
ற நாமத்துடன் இந்துதேசமடங்கலும் தோட்டங்களிற் செய்சைபண்ணப் 

படும். இதின் பழம் ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு நீளம்; நீள வட்டமானது; 
இரண்டு தலைப்பீலுங் கூரானது; தோற்றமான ஐந்து பக்கங்கள் உள்ளது. 
இதின் ஒடு மெல்லிதும் கொருங்கச்கூடியதும் சிறர்த கருஞ்சிவப்பு கிறமு 
மானது. அதற்குள்ளே எண்ணெயுள்ள பருப்பிருக்கும். மலாக்காய்ப் 

பகுதிகளில் இக்கொட்டைகள் அந்தெல்மிந்தியென்று வெகுகாலம் பேர் 
பெற்றிருந்தன. இவைகள் இத்தன்மையுடையவைகளென்று சிங்கப்பூரி 
லிருந்த அக்சுலி, காடன் என்பவர்கள் 1833 ம் ஆண்டு வெளியரங்கப்படு 
த்தினார்சள். இவைகளைப்பற்றி இவர்கள் சொன்ன சாட்கெள் மெத்தப் 
பெலப்பானவைகள், இக்கொட்டைகளில் ஐந்து அறை அரைத்துத் தே 
னோடாவது இனிய பழச்களியோடாவத சேர்த்து லேகயெமாக்கிப் பிள்ளைக 
ரூச்குச் கொடுக்கச் €ரைப்பாம்புகள் விழும். நாலு ஐர்து கொட்டைக் 
கு அதிகமாய்க் கொடுத்தால் வலி முதலிய அவக்குணங்கள் ளம்பக்கூடு 
மிமன்று பூற்றன் என்பவர் சொல்லுகிறார். இவைகளின் பேரில் இன்னுஞ் 
சோதனைசெய்வது நல்லது. 

மேர்தாசியங்கள். 

MYRTACEAE. 

கயபுட்மாம், CAJUPUT TREE, 

வாசம். இது மலாயநாட்டிலும் அதின் அயலான தீவுகளிலும் வட அவு 
ஸ்திராலியத்திலும் உண்டாகும். 

பப ப ப ப அ அ அ ப பப ப பபப 
1 Stearine, 2 Terminalia tomentosa, 3 Decoction, சஷாயம். 4 Atonic Diarrhoea, 

ஓ Anthelmintic, மிசொல்லி ண 98௩. 
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வாகடபததி. இலைகளிற் திஸ்திவி'ச்கப்படும எண்ணெய். இது கயபு 

ட்டேல் எனப்படும், இது மெத்தச் சலனமுள்ள உருவொளியான நீர். 

வெளிநர் பச்சை நீலநிறமுடையது. வீறான நற்கந்தமும், சுகந்த பூரச்சு 

வையும் கொண்டது. இதை ருசிக்க வாயிலே குளிரான உணர்ச்சி நிற் 
ம். 
தன்மைகள், இது செறியும்ஸ்திமுலம்?, அந்திஸ்ப ?,சுவேதனி') வெளி 

யிற் பூச ருபிவாஷன்5. 
உபயோகங்கள். சுரங்களின் பிற்காலுக்கும் ௮சத்துவ'வகைகளுக்கும் 

சோர்வுகள் வாதங்களுக்கும் கரணங்கள் குன்றிய மற்று நோய்களுக்கு 
ம் இது கொடுத்து நயங்கண்டது. இது வாந்திபேதிக்கு வியச்கப்பட்டும் 

சாட்டு போதாது, வாயுப் பொருமலோடுகூடிய வயிற்றுவலி, இரைப்பை 

யிலுண்டாகும் வருத்தமான வலி) இஸ்தேரி? முதலியவற்றுக்கும் இது உவம் 

தது. வாதம், நுறல்ச8 வருத்தமான மற்றும் வெளிகோய்களுச்கும் சோர்வு 
முதவியவற்றுச்கும் இது ஈல்ல பூச்சு மருந்தாகும். 

தேயம். ஒரு துளி முதல் ஐந்து துளி, 
கேர்வாள லினிமெனில்? இது ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது. 
ரசிதம். கயபுட்சீது. இற் ௦4 Cவுயறய். கொள். சயபுட்டெண் 

ணெய். ஒரு அ௮ன்சு; திட்ட 2310 நாற்பத்தொன்பது அன்சு. கல. 

தேயம். முப்பது துளி முதல் அறுபது துளி கொடுக்கலாம். 180%ம் 
ஆண்டுப் பிறித்தனிச் சிகச்சா வாகடத்திற் சொல்லப்பட்ட இந்தப் பெயரு 
டைய மருந்துக்கு இது ஐர்திலொருபங்கு வீறுள்ளது. 

இலவங்கமாம். கராம்புமரம். CLOVE TREE, 

வாசம். இது மலாச்காயிலுண்டாகும். இழக்இந்து மேற்கிந்துவிலும் 
மோறிஷுஸ்; பூர்பன், சான்சிபாரிலும் செய்சைபண்ணப்படுகின்றது. 
வாகடபததி, மலராத சாய்ந்த பூமுகைகள். இவையே கராம்பு. இவை 

ஏறக்குறைய அரை இஞ்ச நீளமும், கருமை நிறமும், தசைப்பும் சனப்பு 
மாயத் இரண்டு நீண்டு, நாலு அரும்புகளையும் ஒரு உண்டையையுக் தாங் 
யிருக்கும். வீறான சுகந்த மணமும் கைப்புங் காரசாரமுமான சுவையு 
மூள்ளது, நகத்தாற் ள்ள எண்ணெய் கசியும், ஒர் ௮த்திரவெண்ணெய்!! 
யும் கறியுவிலின்! என்ற ராளம்3 போன்ற இரிஸ்தற்14பதார்த்சமுமே இதின் 
சத்துக்கள். 

தன்மைகள், இது சுகந்தமான ஸ்திமுலம்!5, காமினதி!5, 
உபயோகம், மற்றும் மருந்துகளுக்குச் சகந்தச் கூட்டாவதே இதின் 

பிரதான பிரயோகமாயினும் இதின் இன்வூசம் அல்லது ௮த்திரஎண்ணெய் 
அ௮சத்துவகுன்ம!?த்துச்கும் இரைப்பையழற்சி18ச்கும் விசேஷமாய்ச் கருப்பி 
ணிசனின் வாந்திச்கும் ௨வப்பாகும். 

ரசிதங்கள். கராம்பின்வசம். றரீய:ion of Cloves. கொள், இடித்த 

1 Distil. 2 Diffusible Stimulant. 3 Antispasmodic. 4 Diaphoretic. 5 Rube- 
facient, 6 Adynamic. 7 Hvsteria. 8 Neuralgia. 9 Liniment of Croton. 
10 Rectified spirit. 1] Volatile Oil. 12 Caryophyllin, 13 Resin. 
14 Crystal. 15 Aromatic stimulant. 16 Carminative. 17 Atonic Dys- 

pepsia. 18 Gastric Jrritation. 
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கராம்பு, சால் அன்சு; கொதிவெர்ஈீர் பத்து ௮ன்சு, மூடிய பாத்திரத்தில் ௮ 

ரைமணிகேரலஞூறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும், 
தேயம்: ஒரு அ௮ன்சு முதல் சாலு அன்சு கொடுச்சலாம். 

கராம்புத்தேலம். 01௦௨. கராம்பைத் திஸ்திலீத்தெடுக்குமெ 
ண்ணெய், இது புதிதாயிருக்கையில் நிறமற்றது; பிறகோ, படிப்படியாய்க் 
கருஞ்சிவப்புமிறமடையும். கராம்புக்குரிய மணம், காரம் சுவை யாவுமித 
ற்குண்டு, தண்ணீரிற் தாழும், 

தேயம். இரண்டு தளிமுதல் ஆறு துளியைச் சர்க்கரையில் விட்டாவ 
து இமல்ச3மாக்யொவது கொடுக்கலாம். ஒருதுண்டு பருத்திப் பஞ்சை இ 
தில் நனைத்து அடைசப் பற்கொதி பலமுறையும் சுகப்படும். 

சிரீத சுகந்த பற்பம்? தோடங்கூட் டின்வ்சம்4 அயசுகந்த கலலை5 அவி 
ன்வைன்6 இவைகளிற் கராம்பு ஓர் கூறாகும். கலுரிந்துக் கூட்டுக்குளிகை7 
கலுசந்தய€யமசுச்சளிகை? ஸ்கமுனிலேடியம்? இவைகளிற் கராம்புத்தே 
ல் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது, 

பிமேந்தம். PIMENTO. 

வாசம், இது மேற்டி்துவிலும் தென்னமரிசத்தின் உஷ்டணபகுதியி 
லும் உண்டாகும், 

வாகடபததி, காய்ந்த றுக் காய்கள்; இவை று மிளகளவு பருமை 
யாய்ச் கறுத்து அழுத்தமற்று, பற்களைத் தாங்கி, உள்ளே மஞ்சள் நிறமாய்க் 
கருமையான இரண்டு கொட்டைகளை அடச்கியிருக்கும். தன் மணமு 
ஞ்சவையுமுடையது, சுகந்தமுய் சார்ப்புங்கொண்டது. இவைகளின் சத் 
து ஓர் ௮த்திரஎண்ணெய்10யில் இருக்கும். 

தன்மைகள். சுகந்த ஸ்திமுலம்!], காமினதி!*, 
உபயோகம். மற்று மருந்துகளுக்குச் சுகந்த கூட்டாவதே இதின் பிர 

தான பிரயோகமாயினும் இதின் கஷாயம் அல்லது அத்திரஎண்ணெய் ௮௪ 
தீதுவகுன்ம'5த்துச்கும் இரைப்பையழற் சி14ச்கும் விசேஷமாய்க் கருப்பிணி 
களின் வாந்திக்கும் உவப்பாகும், 

ரசிதங்கள். பிமெந்ததேல். 0] ௦ Pimento. இது காய்களிலிருந்து 
திஸ்திலித்தெடுச்சப்படுவது. புதிதாயிருக்கையில் நிறமற்றது; அல்லது 
சொற்பஞ் சிவப்பு. சாலஞ்செல்லச் கபிலநிற5மாகும். பிமெந்தத்தின் ம 
ணம் சுவையுடையது, தண்ணீரிற் தாழும். 

தேயம், ஒரு துளி முதல் ஐந்து துளி கொடுக்கலாம். 
பிமேந்த நீர், Pimento Water. கொள், இடித்த பிமெந்தம், பதினா 

ல ௮ன்சு. தண்ணீர் இரண்டு சலன். தஇிஸ்திலித்து ஒரு கலன் எடுக்கவும். 
தேயம். ஒரு அன்ச முதல் இரண்டு அன்ச. மற்று மருந்துகளுக்கு இ 

அ ஈலல அனுபானம். 
சம்னஸ் சிறூபத்!6இற் பிமெக்தம் ஒர்கூறானெ து. 

1 Distil. 2 Emulsion. 3 Aromatic powder of Chalk. 4 Compound Infusion of 
Orange, 5 Aromatic mixture of Jron. 6 Wine of opium. 7 Compound pill of 
Colocynth. 8 Colocynth and Hyoscyamus pill. 9 Confection of Scammony, 

10 Volatile oil, 11 Stimulant. 12 Carminative. 13 Atonic Dyspepsia. 
14 Gastric Irritation, 15 Brown, 10 Syrup of Rhamnus. 
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அவாகடச் சரக்குகள் Non-fficinal. 

வெள்ளைக் கொய்யா மால். White Guava Tree. இதின் பழம் தித்தி 

ப்பானது. இதின் பட்டை, விசேஷமாய் வேர்ப்பட்டை துவரானது, வே 

ற்சு வைத்தியர் குழந்தைகளின் காவிக! சழிச்சலுச்கு இதைக் கொடுத்து 

மெத்த அனுகூலமடைந்தார். அவர் வேர்ப்பட்டையில் அரை அனசுக்கு 

ஆறு அன்சு தண்ணீர் வீதமாக விட்டு மூன்று அன்சாய் வருந்தனையும் ௮ 

வித்து, அதில் அரை அன்சு ஒரு ௮ன்சு தேயமாச நாள் மூன்று நாலு மு 

றை கொடுத்தார். பிள்ளைகளின் அபானப்பிதுச்சத்ததுச்கு இடுவதற்கும் 

இச்சஷாயம் ஈயந்ததென்று அவர் கண்டார். இந்தப் பட்டையின் கயர்த் 

தன்மையைப் பற்றிப் பராம், லூனன், ரைத்தர், ஒபிளேற் சாசுவீல்டு முதலி 

ய பண்டிதர்கள் அறிலித்திருக்கிறோர்கள். 

சிவப்புக் கொய்யா மாம். Red பேக 1:06. இதின் பட்டைக்கும் 

தவர்த்தன்மை இருந்தாலும் இது அவ்வளவாய் வழங்கப்படவில்லை. மோ 

ரீக தீவின் மாரக? வாரந்திபேதியில், வெப்புக்கொய்யா இலைத் திகாக்தம், ௪ 

தீதி சழிச்சலைத் தடுப்பதற்குப் பெரும்பாலும் வழங்கப்பட்டதென்று போ 

தன் என்பவர் சொல்லியிருக்ரொர. 

நாகம். Syzigium Jambolanum. இது இந்துவின் பல பகுதிகளில் 

உண்டாகும். இதின் பட்டைக்குத் துவர்த்தன்மை உண்டு, வங்காளத்தி 

லே சாலிசகழிச்சலுச்கு இதின் திசாச்தம் அதிகமாய் வழங்கப்படும். இ 

இன்பேரில் ராமசேண்போசு வைத்தியர் சொன்னதற்குச் சார்பாக பொகா 

னத்போச வைத்தியரும் சாட்சியிட்டிராக்றொர். இதின் சனிர்த பழச்சா 

தீறிற் செய்த சிறொபம்* ஈல்ல ஸ்தோமாக5யென்றும் காலிக கழிச்சலுக்குதீ 

திறமான துவராசச் சேஷ்டிச்ெதென்றும், இவர் சாட்சியிட் டிருக்றொர். 

கிறனாதியங்கள். 

GRANATEAE. 

மாதளைச்சேடி, POMEGRANATE TREE. 

வாசம். இது வட ஆபிரிசத்திலும் மேற்காரியத்தில் மேற்கு இமயமலை 
வரையிலும் இருக்கும். 

வாகடபததி, 1 வேர்ப்பட்டை. இது வெளியில் ஈரை மஞ்சள் நிற 
மும் உள்ளே மஞ்சள் நிறமுமான துண்டுகள் அல்லது சுருள்களாக வரும்) 
லேசாக ஒடியும், சொற்ப மணமும் தவரான சொற்ப சைப்புச்சுவையுமு 
கையது. 2 பழத்தின் காய்ந்த கோது. இது வன்மையும் அழுத்தமும் 

4 Chronic. 2 Prolapsus anus. 3 Epidemic. 4 Syrup. 5 Stomachic, 
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ஒரு லீன்1 வரை தடிப்புமாய்ப் பல வடிவான குடைந்த துண்டுகளாக வரு 

ம், வெளியிற் செங்கபில நிறமும் உள்ளே மஞ்சள்கிறமுமுடையது; மண 
மற்றது; கைப்பான துவர்ச்சுவையுள்ளது. இச் கோதிலும் வேர்ப்பட்டை 

யிலும் தனின் அதிகமாய் அடங்கியிருக்கும். 

தன்மை. வேர்ப்பட்டை அந்தெல்மிந்த?, பழத்தோல் துவர், 
உபயோகம். தீனியப் புழு/வைச் கொல்லுவதற்கு வேர்ப்பட்டைமெ 

த்த ஈயந்தது, ஆயினும் இதற்கு விரேசனத் தன்மையில்லாதபடியால் செ 
த்த புழுவைச் கழிப்பதற்கு ஓர் விரேசனம் தேவை. தியறீயத்துக்கும் 

விசேஷமாய் இந்துக்களுச்குண்டாகும் இயறீயத்துக்கும் திசந்தெரி£யின் பிற் 
கூற்றுக்கும் துவர் மருந்து தேவையான மற்றும்நோய்களுச்கும் பழத்தோல் 

கொடுத்து நயங்கண்டது. 
ரசிதங்கள். மாதளைவேர்த் திகாக்தம், Decoction of Pomegranate 

R௦01. கொள், பச்சையான மாதளைவேர்ப்பட்டை, ஈறுக்9, இரண்டு அன் 
சு; தண்ணீர் ஒருராழி. அரைநாழியாகுந்தனையுங் சாய்ச்சிச் லையில் வடி 
த்து தேவையானால் வடியின்மேலுள்ள சக்கையிலுர் தண்ணீர் வார்த்து வடி 
த்தகீரை அரைநாழியாக்கெ்கொள்எவும். 

தேயம். அர்செல்மிக்தியாக இரண்டு ௮ன்சு; வெறு வயிற்றிற் குடிச்ச 
வேணும், இந்த அளவாக அ௮ரைமணிச்கொருமுறையாய் ஆறுமுறை குடி 
த்தபின் ஒர் விரேசனங் குடிச்சவேணும். ப 

*மாதளங்கோதுத் திகாக்தம், ecoction of Pomegranate Rind. சொ 
ள். காய்ந்த மாதளங்கோது இடித்து, இரண்டு ௮ன்சு: தண்ணீர் அரைநா 
ழி. மூடிய பாத்திரத்தில் பதினைந்து மினி நேரம் அவித்து, வடித்து, வடித் 
த௩ீர் அரைநாழியாகப் போதிய அளவு தண்ணீரை வடியிலுள்ள சச்கையி 
ன்மேல் வாரத்துச்கொள்ளவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் ஒன்றரை அன்ச கொடுக்கலாம். கார்லெ£ 
கள், புகட்டல்சள்? முதலியவற்றுக்கு இது ஈல்ல துவர்மருந்து, சராம்புமு 
தலிய சுகர்தங்ககளைச் சேர்த்தால் நன்றாய்க் குடிக்கலாம். இந்துக்களுக்கு 
க கழிச்சலுக்கு அவினோடு கலந்துசொடுத்தால் மெத்த உவப்பா 
கும்.(30) 

குகேபிதாசியங்கள் , 

CUCURBITACEAE. 

கலசிந்த. COLOCYNTE PLANT. 

வாசம், இத தென் யுறோபத்திலும், வட ஆபிரிசம்; அரபி, இந்துவின் 
காடுகளிலும்உண்டாகும். 
வாகடபததி, தோலுரித்தச் கொட்டையெடுத்துக் காய்ந்த பழச்சதை. 

இத லேசு, சுபஞ்சு போன்றது, வெண்மஞ்சள் மிறமுங் கடுங் சைப்புமா 

1 Line, 2 Anthelmintic, 3 ‘Taenia, 4 Diarrhoea, sgés&. 9 Dysentery- 
6 Gargle, 7 Injection. 8 Aromatic. 

(36) அனுபந்தம்பார். 
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கும். கலுசிந்தின்! என்ற கைப்பான ராளம்? போன்ற பதார்த்தமே இதின் 

சத்து- 
தன்மை, இது ஓர் மீரடிக்கும் பேதி, 
உபயோகம், மல வரட்சிக்கும்; ஈரல், குடல்களின் கஞ்செஸ்தத்தத ச் 

கும், நீர்க்கோவை ரோய்களுக்கும் விரேசனம் வேண்டியதான மற்று நோ 
ய்களுக்கும் இது பக்குவமான மருந்து. ஆயினும் இதைத் தனியே கொடு 
ப்பதரிது. பின்லருங் கூட்டுகளில் ஒன்றே உத்தமம். 

தேயம். இரண்டு முதல் எட்டுக்கிறேன். 

ரசிதங்கள், கலுசிந்துக்கூட்டேசிறத்து. Compound Extract of Colo- 
ரர. கொள், கலுசிந்துச் சதை, ஆறு அன்சு; சொகோத்திரசகை யெ 
ராத்து* பன்னிரண்டு அன்சு; ஸ்கமுனி ராளம்5 நாலு அன்சு; வன்சபு6 
மாவாக, மூன்று ௮னசு; ஏலம் மாவாக ஒரு அன்சு; புரூவு€து? ஒரு கலன். 
கலுசிர்தைப் புருவுசீதில் நாலுகால் ஊறவைத்துப் பிழிந்து, சதைத் திஸ்தி 
வித்தசற்றினபின் சகையெரிறாத்த, சபு, ஸ்கமுனி மூன்றையுஞ்சேர்த்துக் 
குளிகைப்பதமாய் வரத்தக்கதாய் மாமத்திகத்தில் வறட்டிச் கடைசியாய் 
ஏலத்தைச் சேர்ச்சவும்.(81) 

தேயம். மூன்றுமுதற் பத்துச்சிறேன், 
கலுசிந்துக் கூட்டுக்தளிகை, Compound Pill of Colocynth, கொள். 

கலுரிர்துச்சதை, தூளாக ஒரு அன்சு; பபாடுசகை?, தூளாக இரண்டு அன் 
ச; ஸ்சமுனி தூளாக இரண்டு அன்சு; பதாசிசல்லசு!! தூளாக கால் ௮ 
ன்சு; கராம்புத் தேல்; இரண்டு திரும்; தண்ணீர் போதியது. தூள்கள் எல் 
லாவற்றையுங் கலந்து, கராம்புத்தேலையுஞ் சேர்த்து, தண்ணீர் விட்டரைத் 
அத் திரளையாக்கக்கொள்ளவும். 

தேயம். ஐந்து றேன் முதற் பத்துச் ஜேன். இது விச்னெமில்லாத 
சள்ளாப்பான பேதி. 

கலுசிந்தயசீயமசுக்களிகை, 1111 of Colocynth and Hyoscyamus. 
கொள். கலுசிந்துச் கூட்டுக்குளிகை, இரண்டு அன்சு; ௮யயேமஸ் எற 

தீது! ஒரு ௮ன்சு, சரியாய்க் கலந்து திரளையாக்கச்கொள்ளவும். 
தேயம். கலுரிந்துச் கூட்டுச்குளிகையின் பிரமாணமாய்ச் கொடுச்சலா 

ம் இதோடு சேர்ந்த அயசீயமச இதின் அழற்சியைத் தணித்துக் சாச்தியா 
கும். 

எலதீரிக்கோடி, SQUIRTING CUCUMBER, 

வாசம். மத்தித்தராத் தேசங்களில் உண்டாகிறது. 
வாகடபததி, பிழிக்த பழச்சாற்றின் அடையல், இதுவே எலதிரியம்!? 

அல்லது எலதீரிய வெரிறாச்து எனப்படும். இது ஏறக்குறைய ஒரு லீன்1 
தடிப்பும் பச்சை ஈரைகிறமும். கார்ப்பும் கைப்புமுடையதாய் நொருங்க 
சீகூடிய சற்றே வளைந்த லேசான வில்லைகளாகவரும், நொருங்இனால் அ 
ண்ணிய மாவாகும். அமிலங்கள்15பட தஅரைக்காது, கொதிக்குர் திட்ட 

| Colocynthin. 2 Resin. 3 Congestion. 4 Extract of Socotrine Aloes- 
ஓ Resin of Scammony. 6 Hard Soap. 7 Proof Spirit. 8 Water bath. 
9 Barbadoes Aloes, 10 Scammony. 11 Sulphate of Potash. 12 Extract 

of Hyoscyamus. 13 Elaterium. 14 Line. 12 Acid. 
(37) ௮னுபந்தம் பார். 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



காட்டுத்துமட்டி. கோம்புப்புடல். 105 

இதில்) பாதியளவுக்குச் கரையும். இந்தக் கரைவைச் சாரதித்து? சூடான 

பதாசி:ரீரோடு சேர்த்தால் ஆறும்போது நூற்றுக்கு இருபது பங்கு குறையா 
த அளவான எலதிரின் என்னுஞ் சத்து, கிறமற்ற இரிஸ்தல்களாக விளையும். 
எலதீரின் நுண்ணிய வரியுள்ள பளபளப்பான பிரிச6கிரிஸ்தல்களாக எடு 
ச்சப்படும். இவை ரம்ப? அடியுள்ளவைகள். ப.ரமாணுவில் நிறக்கும், மண 

மில்லை, கைப்பான காரச் சுவையுண்டு, மேலும் இதில் தர் ராள£மும் 

கைப்பான ஓர் சத்தும் அடங்கியிருக்கும். 
தன்மை. இது வீறான நீரடிக்கும் பேதி, 
உபயோகம். கநீர்ச்சோவை? நோய்களுக்கு விசேஷமாய் இதய வியா 

தியோடு தொடுத்ததாயுண்டாகும் நீர்க்சோவைக்கு இது நயந்த மரு£து. ௮ 

ங்சவி௫ர்தியிலும்10 மூளையின் மற்றுநோய்களிலும் இது குடலைச் ஈத்திசெய் 
வதினால் மாத்திரமல்ல இரத்தோட்டத்தை அதிகரிக்கப் பண்ணுவதினாலும் 

உபயோகமாகும். 

தேயம், மாகாணிக் றேன் முதல் அரைக்கெறேன் வரைக்கும்; பேதி 
காணுந்தனையும் நாலு மணிக்கொருமுறை கொடுக்கலாம், இதாலுண்டாக 
க்கூடிய முறுக்கு உவட்டைத் தடுப்பதற்குச் கொஞ்ச மிளகாய்த்தூளாவ 
து அய£யமசெூருத்!தாவது சேர்த்துச் கொடுக்கலாம். எலதீரினின் தே 
யம் மாகாணிக்நிறேன்; திட்ட €திற் கரைத்துச் கொடுக்கப்படும். 

அவாகடச்சரச்குகள், No௩-officinal. 

காட்டூத்துமட்டி, Cயcமni5 triஜ0றம3$. மலைத்துமட்டி, 0. Hardwickil. 
இவைகளுட் சாட்டுத்துமட்டி மேற் கங்கையின் சமபூமியிலுண்டாகும். ம 
ந்றது மேற்கு இமயத்தின் அடிவாரத்திலுண்டாகும். வாகடக் கலுிர்து19 
க்குரிய விரேசனத்தன்மை இவைக்குள்ளதாம். ஆயினும் இவ்வெண்ணம் சட் 
தேகமென்று இப்சன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இதை நிதானிப்பதற்குச் 
சோதனைகள் வேண்டும். இந்தப் பூண்டுகளின் வெர்ச் இசாக்தம்13 விரேச 

னியாக வழங்கப்படுநெதென்று நூற்றன் என்பவர் கூறுநறோர். பழத்தின் 
களியைப்பார்கீக இவ் வேரின்செயல் லகுவென்றும் அழற்சி குறைவென்று 
ம் சொல்லப்பட்டிருக்றெது. 

கோம்புப் புடல். எrichosanthes nervifolia. T. dioica, இது தனு 
க்காக இந்து அடங்கலுஞ் செய்கைபண்ணப்படும் ஒர் பூண்டு, இதின் கா 
யிற் செய்த ௮லச்சாலெூருத்து1। ஈல்ல பேதியென்று சொல்லப்பட்டிருக்க 
மது. இதை மூன்று றேன் முதல் ஐந்து றேன் பிரமாணமாக மூன்று 
மணிக்கொருமுறை பேதியாகுந்தனையும் கொடுச்சகவேணும், இதின் வேர் 
கழங்கு எலதீரி5யத்தைப் போல நீரடிக்கும் பேதியாய்ச் சேஷ்டிக்குமென் 
றும் அதற்குத் பதிலாக இதை வழங்கலாமென்றும் சனிலல்டி ௪ன்பவர்சொ 
ல்லுகிறர். நீடித்த ரோயால் வருந்தின உடம்புக்கு இந்தப் பூண்டு, பெல 
ன்கொடுக்சக் கூடிய சுத்தக் கைப்பு என்றும், அவர் கூறுகிறார், பவுசெர் 
வைத்தியர் இதைத் தாமே சோதித்துப்பார்த்து இது ஒர் சுரசனிஈயென்றம், 
தொணிகம்( என்றும் கூற இரார், முற்காலத்து இந்துவைத்தியர் குஷ்டரோ 
515 பரிகரிப்புக்கு இதல் மெத்த ஈம்பிக்கைவைத்தார்கள். 

1 Rectified Npirit. 2 Concentrate. 3 Potash. 4 Elaterin. 5 Crystal, 6 Prism. 
7 Rhombic. 8 Resin. 9 Dropay. 10 Apoplexy. 1 Extract Hyoscyamus, 

12 Colocynth. 13 Decoctivn. 14 Alcoholic Extract. 15 Elateriumn. 
16 Febrifuge., 17 Tonic, ssA, 18 Leprosy. 

14 
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(06 புடல். ஆகாசகருடன். பூசணி, 

கடாததிரிக்தசாந்திஸ்கோடி, எrichosanthes Cordata. கோரட்டை. 
T. Palmata. இகைசளுள் முந்தினதின் ங்கை ஈழ்கங்காளத்தார் நல்ல 
தொணிசம் என்று பாராட்டுவார்கள். களும்புச்குப் பதிலாக இதையே லழ 
ங்குவார்கள். சோரட்டைப் பழச்தோலிற் சைச்சற்சுவையிருப்பதால் அதிலே 
சொணிச அல்லது விரேசனத்தன்மைகள் உண்டோவென்று திதானிப்பதற் 
கு ஒஷானசியர் அதிலே லெ சோதனைகள் செய்தார். ஆயினும் நாள் மூன் 
அழமுறையாய் மூன்று றேன் கொடுத்தபோதும் யாதொரு செயலுச் தோன் 
தவில்லை. இதின் பழம் ஈஞ்சென்றும் சாகங்களைச் கொல்லுவதற்கு வழங் 
சப்படுன்றதென்றும் ரச்சுபேசர் சொல்லுறார். 

ஆகாசகருடன், Bryonia Epi. இப்பூண்டு இர்தவின் பல பகுதி 
சளிலுமுள்ளது. இதின் பெரிய கிழங்குசள் பச்சையாயிருக்சையிற் தேணி 
ப்புக்£ இழங்கைப்போலிருக்கும். ஆயினும் இனைசள் அதிகம் கூரானவை 
கள். மித்? உளையமான வெண்மைப் புருவங்கள் இவைக்குண்டு, சுவை 
சைப்பும் வழுவழுப்பும் சொற்ப புளிப்புமுள்ளது. ஈதேகெள் இதை உச் 
இதமான அல்திறவதொணிக$மாச மதித்துச் சல்விசு* நோய்ச்கும் திசந்தெரிர 
யின் பிற்கடற்றுக்குங் கொடுப்பார்கள். தெச்கண தேசத்தார் இசைப் பாம் 
புகடிக்கு சல்ல உள்மருந்தென்றும் வெளிமருந்தென்றும் மதிக்கிறார்கள். மை: 
சூர் தேசத்தாரும் அவ்வாறு ௮ழங்கு இன்றார்களென்று பிதிபண்டிதர் 1801 
ணு வாறிக்கு பண்டிதருக்குச் சாட்டினார். ஆயினும் இப்படி நயங்கண்ட 
தீற்குச் சாட் யில்லை. புதுச்சேரியிலிருந்த லிபீனர் இதிலே சைப்பும் மஞ்ச 
ள் நிறமுமான இரிஸ்சற் பதார்த்தயிறார்ததாகக் கண்டார். இதின் இழங்க 
லே ஆசாயப்படச் தகுந்ததன்மைசள் இருக் ன்றன வென்று என்ஸ்லியர் பூ 
தீதியாய்ச் சொல்லீயிருக்கிறார். 

பூசணி. Cucurbita Pepo. இதின் சொட்டைசள் நீனியப் புழுலவச் 
கொல்ல சல்லதென்று அமரிக வைத்தியர் பலர் சாட்டியிட்டிருக்இரார்கள். 
தோலுரித்த கொட்டையில் இரண்டு ௮ன்சை இமல்ச”மாக்கிச் சாலமே வெ 

றுவயிற்றிற் சொடுத்து இரண்டொரு மணி நேரத்தால் ஒரு தேயம் ஆமணச் 
செண்ணெய் கொடுப்பதே முறை. சொட்டையிற்பிழிசச எண்ணெய்யை 
அரை அன்சு தேடத்தில் இரண்டு மணிரேரத்துக்கொருமுறையாக இரண் 
டொருமுறை கொடுத்தப் பிற்பாடு ஓர் லிரேசனங் கொடுப்பதும் சரியே, 
குளிர்மையான தேசர்சளில் உண்டாக்கப்படும் பூசணிச் கொட்டைகளைப் 
பார்க்க உஷ்டண சேசங்களிலுள்ள பூசணியின் கொட்டைகள் திறமாசை 
யால் இந்துதேசத்தில் இர்த மருந்தைச சோதித்துப் பார்ப்பதுஈல்லது. பிர 
ம இந்து தேசங்களில் உண்டாக்கப்படும் போப்பூசணிக் கொட்டையின் 
அந்தெல்மிந்திரத் சன்மைச்குச் சார்பாக, ரீன் வைத்தியர் எழுதியிருக்கார் 
தேயம் அரை முதல் ஒரு ௮ன்சு; சர்க்கரையோட வது தேனோடாவது சே 
ர்த்துக் சொடுச்சலாமென்று அவர் சொல்லுறார். தினியப்10புழுவுச்சே இ 
து விசேஷமாய் ஈல்லதாகச் சாணப்பட்டது.. இசைச் கொடுத்துப் பசது: 
ப்பன்னிரண்டு மணியின் பின் இப்பழு பெரும்பாலுங் கழலும். 

பேய்ப்பீர்க்கம். பரி வமாக, இச்சொடியின் எப்பகுதியும் மிச 
க கைப்பு: இது ஈல்ல கைப்பான தொணிகம்11என்றும், இதின் பச்சைச் 
தானை அரை£ாழி கொதிநீருச்கு இரண்டு திறாம்லீதமாயிட்டு ஊறிய இன் 

ந Calumba. 2 Turnip. 3 Alterative Tonic. 4 Syphilis. 5 Dysentery. 6 Crystal. 
ச் Emulsion, 8 Cucurbita Maxima. 9 Anthelmintic. 10 Taenu. 11 Tonic. 
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சத்தை! இரண்டொரு அன்சு தேயமாச நாள் மூன்று காலுமுறை சொ 

டுக்க நல்ல அமூரிதியோகுமென்று சிறின் வைத்தியர் குறிச்திருச்சிறார். நீது 

ரைரு குலோறிச்சமிலீத்தோடு இதை அவர் சலந்துகொடுத்து ஈச்சுவாயுகா 

ரணமாகப் பிளிகை; ஈரல்5 பருத்தண்டாகும் நீர்க்கோவைச்கு இது உப 
யோகமானதென்று கண்டார். இதின் பழத்துக்குச் கடுமையான விரேசன 

வமனித்தன்மைகள் உண்டென்ற ரச்ஸ்பேகர் சொல்லியும் இவர் அதைப் 
பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லை. பிளிகை ரோய்களுக்கும் விசேஷமாய் நச் 

சுச்சாற்றினால் அந்த உறுப்புப் பருத்தலுக்கும் இது ஈல்ல மருந்தென்று திக 

ன்சன் புகழுகறோர். இதாற் சுகப்பட்ட பேர்களையும் குறித்திறாக்கிறார். குழ 

வதைகளுச்கு மேற்சொல்லிய இன்வூரத்தை ஒரு இரும் தேயமாக நாள்மூ2 

ன்றுநாலுமுறை கொடுக்கும்படி. கற்பிக்கறார். 

பபயாசியங்கள். 

PAPAYACEAL. 

துவாகடச்சரக்ககள். N௦n-0fficinad. 

பப்பவிச்சேடி, Carica Papaya, Papaw tree, இது பூமியின் மேற் 
குப் பாதிக்குரிய செடியாயினும் இப்போ பெயர்ச்சப்பட்டு இந்து 
விலும் மற்றும் உஷ்டண தேசங்களிலும் உண்டாகறெது இதின் கா 
யிலுள்ள பாலுக்கு அர்தெல்மிந்தித? தன்மையுண்டென்று பதனேழாம் 
நூற்றாண்டில் எணான்றிசு என்பவர் முதன்முதற் கவனித்தார். இந்து 
வில் 1810 ம் ஆண்டு விளெமிங்குபண்டிதர் இதைக் கவனித்து இத்தன்மை 
களுக்குச் சார்பாகக் கொனி என்பவர் கருத்தாய் எழுதியிருப்பவைசளிலி 
ருந்து எடுத்துக் காட்டுகிறார், மேலும் இதற்கு உறுதியான அத்தாட்சி இச் 
செலவு போதன் என்பவராற் காட்டப்பட்டது. இவைகளால் இதின் அம் 
தெல்மிர்தித்தன்மை உண்மையென்று சரியாய் முடிவுகட்டலாம். இந்த 
மருந்தை வழங்குபவர்கள் மொறீசற் காலஞ்சென்ற லெமாச்சன் வைத்திய 
ர் பிரயோடுத்த முறையைச் கைக்கொள்வது நல்லது. அம்முறையாவது; 
கொள்; பப்பளப்பால், தேன்,வகைக்கு, அரை அன்ச; திறமாய்ச் கலந்து பி 
தகு சொதிவெர்நீர் ஒன்றரை இரண்டு அன்சு வரைச்குப் படிப்படியாய்ச் 
சேர்த்து சூடு குறைந்தபின் ஒருமிக்கக் குடித்து, இரண்டு மணிரேரத்தின்பி 
ன் ஒரு தேயம் ஆமணக்கெண்ணெயோடு போதிய எலுமிச்சஞ்சாறாவது, 
வின்னாரியாவது சேர்த்துச் குடிக்கவும், 'தேவையாடில் இப்படி இரண்டு 
நாள் அடுத்துக் குடிக்கலாம், இது வளர்ந்தோர்க்குப் பிரமாணம். ஏழுவ 
யசுக்கும் பத்துவயசுச்குமிடையான பிள்ளைகளுக்கு இதில் அரைவாரியும், 
மூன்று வயசுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு இதில் மூன்றத்தொரு பங்குங் 
கொடுக்கலாம், இதால் வயிற்று முனுக்குண்டானால் சர்க்கரை சேர்த்துக்கு 
டலுட் புகட்டத் தணியும், மேலே சொன்ன தேயம் சரியென்றெடுத்தா 
ல் பாலை அர்தெல்மிந்தியாக இருபது துளிமுதல் அறுபது தளி தேயத்தில் 
ஒஷானசியர் கொடுத்து யாதொரு பலனுங் காணாததற்கு நியாயம் அவர் 

1 lofusion, 8 Diuretic. 3 Nitro-hydrochloric acid. 4 Spleen. 5 Liver. 
0 Anthelmintic, நெமீகொல்வி. 
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தைப் போதியளவாய்ச் கொடாததே. ரைப் பாம்பை விழுத்துவசற்கு இ 
து பிரதானமாய் வாய்க்கும். தீனியப்புழுவிலோ இது பிடிப்பதரிதாம். பா 
லுச்சன்றிச் கொட்டைகளுக்கும் அர்தெல்மிந்தித்தன்மை உண்டென்று 
சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. கடுகு ஏலங்களைப் போல இதுவும் கார்ப்பா 
ன சுலையுள்ளது. ஆயினும் இதின் சித்தி நிச்சயமல்ல, இக்கொட்டைக்கு 

வீரான எம்மெனசக்குத்2 தன்மையுண்டென்ற நம்பிக்கை தென்னிர்தவிலு 
ள்ள எக்குலத்துப் பெண்களுசகுள்ளும் ௮திகமாயுண்டு, கெர்ப்பஸ்.திரிஇ 
திற் கொஞ்சர் தின்றாலும் கருவழிதல் ஈடச்குமென்று அவர்கள் சொல்வா 
ர்கள். இர்துதேச அமிவிப்புகள்2அனேகத்தில் இந்த ஈம்பிச்கை குறிக்சப்ப 
ட்டிருக்ன்றது. இச்செடியின் பாலைக் கருப்பைவாயிற் பூசியே கருவை 
அழிப்பார்சள் என்றும் எழுசப்பட் டிருக்கன்றது. பப்பளிசசெடியின் எம் 
மெனசச்குத் தன்மையைப்பற்றி அத்தாட்சிகள் இன்னுர் தேவை. விறை 
ப்பான இநைச்சியை மெதுவாக்குர் தன்மையும் பப்பளிச்சாற்றுக்கு உண் 
டென்று சொல்லுவார்கள். அதைக் கவனிப்பது இரத நூலுக்கு உரியதல் 
ல. உகர், வைத்தர், தாவி, என்பவர்களும் இதின்பேரில் விரிவாய்ப பேசியி 
ருக்இறார்கள். பின்னும் இதை ஆராய்வுசெய்௫தே சரி, 

உம்பேலவிரங்கள். 

UMBELLIFERAE. 

கறுவிப்பூட. CARUM CARUI. CARAWAY PLANT. 

வாசம். இது யுறோபம் மத்திம ஆரியம் அடங்கலும் பள்ளங்கள் புற்றர 
வலைகளில் உண்டாகும். இமயத்தின் உயர்ந்த பகுதிகளிலும் மிகுதியாய் 

உண்டு, 
வாகடபததி, கொட்டை. இது பெரும்பாலும் இரண்டு பாதிகளாகப் 

பிளக்கும். இவைகள் இரண்டு லீன்* நீளமும் வளைவும் சபில5நிறமுமாய் இ 
௫ தலைப்பிலும் ஒடுங்இ, நீளப்பாட்டுச்கு ஒடிய வெண்மையான ஐந்து வரி 
களுள்லலைகளாயிருக்கும். ஈல்ல சுகந்த மணமும் கார்ப்பான சுவையுமு 
டையள. ஒர் அத்திர£ எண்ணெய்யே இதின் சத்து. 

தன்மைகள், ஸ்தொமா87,காமினதித. 
உபயோகங்கள். வயிற்றில் வாயுப் பொருமலுக்கும், வாயுப்பொருமல் 

வலிக்கும், ௮அசத்துவ?குன்மத்துச்கும்10வயிற்றில் முறுக்கு குத்துகளுக்கும் இ 
அ லலத. 

அவின் லேகியம், மினகுலேரியம், அவின் கூட்டுச் சூரணம், ஏலக்கூ 
ட்டிரஞ்சம?, நிலவாகை3ரஞ்சம், இவைகளில் இக்கொட்டை ஓர்கூறாகச் 
சேருகின்றது. 

ரசிதங்கள். Preparations. கறுவித்தேல், 011 ௦ Caraway. இது 
கறுவிக்கொட்டை யிலிருந்து திஸ்திவிச்கப்படும்14 எண்ணெய். இது நிறமற் 

} Tenia. 2 Emmenagngue, 3 Report.4 Line. 5 Brown, 6 Volatile. 7 Stomachic. 
8 Carminative. 9 Atunic 10 Dyspepsia. 11 Confection of opium. 12 Compound 

Tincture of Cardamom. 13 Senna. 14 Uistil. 
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றதாய் அல்லது வெண்மஞ்சள் நிறமாய்ச் சுகந்த மணமும் காரமான சுவை 

யதாயிருசரும். 

"பயம். இரண்ட முதல் ஆறு துளியைச் சர்ச்சரையில் விட்டாது 

இமல்சுமாக்கயொலது கொடுச்சலாம. இத ஸகமுனிலேடயத்திலும்? பபா 

டசகைக3 குளிகையிலுஞ் சேருகின்றது. 

கறுவிநீர், கோகு Water. கொள், இடித்த கறுவிச்சொட்டை ஓ 

ருஇருத்தல்; தண்ணீர் இரண்டு கலன். திஸ்திலித்து ஒருகலன் நீர் எடுக்கவும், 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு ௮ன்சு. இது நயந்த காமினத4, 

விசேஷமாய்ப் பிள்ளைகளுக்கு உவர்சது, லலண* விரேசனங்கள் முதலிய 

வற்றுக் நல்ல அனுபானம். 

த்க் கோமா Nigrur:. இதின் சொட்டை குனாவூரிலிரு 

ந்து இந்துவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுக் காமினதியாக வழங்கபபடுதன்ற 

து. இது கறுவிச்கொட்டைக்கு வித்தியாசமானதாகத் தோற்றவில்லை. 

*ஓமம். CARUM AJOWAN. OMUM PLANT. 

வாசம். இது உஷ்டண ஆபிரிகச்தில் ஆதியாயுண்டானதுபோல. இக் 

தவில் அதிகமாய்ச செய்கைபண்ணப்படும், 

வாகடபததி, கொட்டை. இது கால் இஞ்சு ரீளமுள்ளதும் ஒடுல்யெ 

தும் இரண்டுதலைப்பிலும் கூருமான நுண்ணிய உம்பலீர்க' கொட்டையாக 

வரும், லென்சாற்? பார்த்தால் தண்ணிய புடைப்புகள் பரவியிருச்றெதாச 

க்காணும், மெச்தச் சுகந்தமானது. கசக்கும்போது வீறான மணம் வீசும். 
சொற்ப கைப்புங் கடுங் கார்ப்புமான சுவையையுடையது. இதின் சத்து 

இதின் அத்திர£தேலமே. 
தன்மைகள், கல்ல ஸ்திமுலம்?, காமினதி, அந்திஸ்ப910, (38) 

உபயோகங்கள், வாயுப்பொருமல், வாயுச்குத்து, அசத்துவகுன்மம்! ௪ 
ழிச்சல்களுக்கு இது நல்ல மருந்து. இந்த கோய்களுக்கு மாத்திரமல்ல, வா 
க்திபேதிக்கும் ஈல்லதென்று பேர்பெற்றது. ஆயினும் வார்திபேதிக்கு இ 
தாலுண்டாகக்கூடிய நயம் மெத்தச் சொற்பம், 

ரசிதங்கள். Preparations. ஒமத்தேல், 011 ௦8 Ou. இது மக் 
கொட்டையிலிராந்து திஸ்திவிக்கப்படும் எண்ணெய். புதிதாயிருக்கையில் 
நிறமில்லை; சுறுக்குச் சற்றே மஞ்சள்நிறமடையும். கொட்டையின் மண 
மும் உறைப்பும் கார்ப்புமான சுவையும் இதற்கும் உண்டு, இதின் விசே 
ஷூிறவிதம்!? எறக்குறைய 0.880. 

தேயம். ஒரு துளி முதல் மூன்று துளியைச் சர்க்கரையில் விட்டாவ 
அ இமல்சமாக்க்யொவது கொடுக்கலாம், 

ஓமநீர். மங Water. கொள், இடித்த ஓமக்கொட்டை இருபது 
அன்சு; தண்ணீர் இரண்டுகலன். திஸ்திலித்த!ஒரு கலன் சேர்ச்சவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு. இது ஈல்ல சாமினதி, ஆ 
மணக்செண்ணெய் முதலிய அரோசியமான மருந்துகளின் சுவையை மறை 
ப்பதற்கும் அவைகளால் உண்!டாகும் உலட்டு முறுக்கைத் தணிப்பதற்கும் 
இது ஈல்லது, 

l Emulsion. 2 Confection of Scammony. 3 Barbadoes Aloes. 4 Carminative. வாயுச்இனி. 
9 Saline, 6 Umbelliferous, குடைவேன்த, 7 Lens. 8 Volatile. 9 Stimulant. 

10 Antispasinodic. 11 Atonic Dyspepsia. 12 Specific Gravity, 13 மடம், 
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தெக்கணம் சிந்து முதலிய பகுதிகளில் ஒமக்காவுல்! என்ற ஓர் இரிஸதற்? 
பதார்த்தம் விலைப்படும். இச்செலவிலிறந்த ஸ்தச்கு வைத்தியர் இதை முத 

ற் கவனித்து; மத்திய இந்துவில் உனிலும் மற்றும் இடங்களிலும் ஒமஃ 
சொட்டையிலிருர்து இது செய்யப்படுநெதென்றும் திஸ்திலித்த ஓமரீரில் 
இது வலிய உண்டாழெதென்றுஞ் சொல்லுரொர். ஸ்தெனோச வைத்தியர் 
இசைச் சோதித்து இது சாடி ஜ3 அழ என்ற சின்னத்சை உடைய ஸ்தியர 
ப்தின்என்றும், தைம், மசுரம்; என்ற பூண்டுகளின் தேலத்தின் மணத்தை 
ஒத்த ஒர் வரைச் சார்ப்பான மணத்தை யுடையதாய்தண்ணீரிலும் கனத்ததா 
ய் |27 பாகை சூட்டில் உருகும் என்றுவ் கண்டார். 

அனீசு. ANISE. 

இப்பூண்டு தென் யுறோபம் லிவாந்துக்சரை முதலிய இடங்களுக்கு ஆதி 
யாயுரியது. இதின் கொட்டையிலீருந்து திஸ்திவித்தெடுக்கும் அத்திரஎண் 
ணெயயின் கியித்தமாகவே இது வாகடத்துக்குரியதாகன்றது, இந்த எண் 
ணெய், தன்மைகள், லட்சணங்கள் உபயோகங்களில் அண்ணாசுபபூவிலி 
ருந்து திஸ்திவித்தெடுக்கும் எண்ணெய்யைப் போன்றது. 

சிதம். Preparation. அனீசேசேன். 11580006 of Anise. கொள். 
அனீசத்சேல், ஒரு அன்சு; திட்ட சீது£ நாலு ௮ன்சு. கல. 

தேயம். பத்து முதல் இருபதுகளி, இத ஈல்ல காமினதி;. தபுளின் 9ச் 
சாஉசசடத்திர3 சொல்லிய அனீசெசெசரினிலும் இதஇருமடட்குவீறுள்ளது- 

பேருஞ்சீரகம். FOENICULUM VULGARE. FENNEL, 

வாசம், இது தென் யுறோபத்திலுள்ளது. பெரும்பாலுஞ் செய்கைப 
ண்ணப்படும். 

வாகடபததி, சொட்டை. இது ஏறக்குறைய மூன்று லீன் நீளமும், 
ஒரு லீன் அகலமும், பிறை வடிவுமாய்ச் சற்றே வளைந்து சொண்டுள்ளதா 
சஇருச்கும். வெண் சபிலநிறமாய் நீளப்பாட்டில் எட்டுப் புருவங்களு 
ல்ளது. பச்சப் புருலங்கள் இரண்டும் இரணையானவைகள், சுகந்த மண 
மும் சுவையுமுள்ளது. இதின் சத்து இதின் அத்திர? எண்ணெய்யில் இரு 
க்கும். 

தன்மைகள். ஸ்தொமா 910, சாமினதி. 
உபயோகங்கள். வயிற்றில் வாயுப்பொருமலுக்கும் வாயுப்பொருமல் 

வலிக்கும் ௮சத்துவகுன்மத்துக்கும்11 வயிற்றில் முறுக்கு குத்துகளுக்கும் 
இது கல்லது. 

ரசிதம். Preparation. பேரஞ்சரக நீர், Fennel Water. கொள். 
பெருஞ் சீரசம் இடித்து, ஒரு இறாத்தல்; தண்ணீர் இரண்டு கலன், திஸ்தி 
வித்து ஒரு கலன் எடுக்கவும், 

4 Ajavain-ka-Phal. 2 Crystal. 3 Stearopten. 4 Thyme, 5 Marjorum, 6#Rectified 
Spirit. 7 Curminative. 8 Nublin Pharmacopea. 9 Volatile. 10 Stomuchic. 

11 Atonic Dyspepsia. 
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தேயம், ஒன்று முதல் கூன்று ௮ன்சு, இது ஈல்ல சாமினதி; ஸ்செச 

மாகி, பிரதானமாய் மற்றும் மருந்துகளுச்கு இது அனுபானமாக வழங்ச 
ப்படும், 

யுரோபப் பெருஞ்சீரசத்கின் தன்மை லட்சணங்கள் எல்லாம் இர்துவி 
லுள்ள பெருஞ்சீரசத்துச்கும் உண்டு, 

அணீதம். சத்குப்பி. 
ANETHUM GRAVEOLENS. COMMON DIUL, 

வாசம். இது தென் யுறோபத்திலுள்ளது. இங்கெந்துவிலும் இர்துவி 
லுஞ் செய்சைபண்ணப்படும்; 

வாகடபததி. அணீதக்கொட்டை. இத முட்டை வடிவும் தட்டை 
யும் ஏறச்குறைய ஒன்றரை லீன்! நீளமுமானத. விளிம்பு வெளிறின சவ் 
போலிருக்கும். சுகந்த மணமும் கார்ப்புமான சற்றே கைச்சற்சுவையு 
முள்ளது, இதின் சத்து இதின் ௮த்திரவெண்ணெய்யே . 
தன்மை, ஸ்தொமாதி. சாமினதி. 
உபயோகம். வயிற்றில் வாயுப்பொருமலுச்கும் வாயுப்பொருமல் வவீ 

ச்கும் அசத்துவகுன்மத்துக்கும் வயிற்றில் முறுக்கு குத்துகளுக்கும் இது ஈல் 
லது. ஆயினும் இது கறுவியிலும் இதமான சுமையும் சித்தியான செயலு 
முடையது. 

ரசிதங்கள். அணிதத்தேல. 01வாம கறethi. இத அணீதக்கொட்டையி 
லீருந்து இிஸ்திலித்தெடுக்கும் எண்ணெய், இது வெளிறின மஞ்சள்நிறமு 
ம் காரமான இனிய சுவையுமுடையது. 

தேயம். இரண்டு முதல் ஜர்து துளியைச் சர்ச்சரையில் விட்டாஃது 
இமல்ச4மாச்யொலதுகொடுச்சலாம். 

அணிதநீர், நமக Aறethii கொள், அணீதச்சொட்டை. இடித்தஒரு 
இருத்தல்; தண்ணீர் இரண்டு கலன், திஸ்திலித்து ஒறு சலன் எடுச்சஏம்- 

தேயம். இரண்டு திரும் முதல் ஒரு அன்ச. கூடவுல் கொடுக்கலாம். 
குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்பொருமல் முதலியவற்றைத் தணிப்பதற்கு இது ௨ 
தீதமமான வாயுக்கனி. 

சோயிக்கீரை, Anethum Sowa. சகந்தமான இதன் பழத்துச்சாச 
இது இந்துவின் பல பகுதிசளிற் செய்கைபண்ணப்படும். கடைகளில் இ 
தைச் சோயி என்று சொல்லி விற்பார்கள். ௮ணீசச் கொட்டையில்நின்று 
பகுத்தறிதற்குரிய லட்சணங்கள் ஒன்றும் இதற்கில்லை. யுறோப அணித் 
திக்குரிய அவுஷத தன்மைகள் இர்துவிலுண்டான இப்பூண்டுக்கு முண்டு. 
இதை அதற்குப் பதிலாக வழங்கலாம், 

கொத்தமல்லி. மல்லி. CORIANDER. 

வாசம். யுரோபம; இந்துவிலுஞ் செய்சைபண்ணப்படும்: 
வாகடபததி, காய்ர்த சொட்டை, இது உண்டை வடிவும் செண் மி 

எளவு பருமையுல் கொண்டது, சூக்குள்ளது, அண்ணிய புருலங்கள் ௨ 
a 

l Line. 2 Volatite, 3 Distil. 4 Emulsion. 5 Gallop. 
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119 கோத்தமல்லி, இங்குப்பூட, 

டையது; மஞ்சட் சபிலகிறமுள்ளது, நல்ல சுகந்த வாசனையுஞ் சுவையுமு 

டையத. இதின் சத்து அதின் அத்தி வெண்ணெய்யில் இருக்கும், 

தன்மை உபயோகம். சறுவியைப் போலவே, இது நிலவாகைலேட 
யம்3, லென்சன்மிள்.தர்4, வரியாத்துச்றொபம்*. வரியாத்திரஞ்சம், நிலவா 
கை பஞ்சம்; இலைகளில் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

ரசிதம். மல்லித்தேல். 011 ௦8 Ci, இது கொட்டையைத் 
இஸ்திலித்தெடுக்கும் எண்ணெய். இது மஞ்சள் நிறமும் மல்லிக்குரிய வீ 
ரன மணமுமுடையது. 
தேய: , இரண்டு தளி முதல் ஐஈது துளியைச் சர்க்கரையில் விட்டா 

வது தீமல்சர7மாக்கியாவது கொடுக்கலாம். 
இது கிலவாசைச் சிறுப£த்தல் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

இங்குப்பூட; பெருங்காயப்பூடூ. 

ASAFOETIDA PLANT, 

வாசம். இது இழூக்குப் பார்சியம், துருச் ஸ்தான், அபுகனிள்தான்சளி 
லும் இமயத்தின் ஆக மேற்குப்பகுதியிலும் உண்டாகும்: 

வாகடபததி. பச்சைப் பூண்டின் வேரைக் ற வடிவதாகிய பிசினிரா 
எம். இதுவே பெருங்காயம். இது கொஞ்சப் பகுதிக்கு வாலுண்டைக 
ன் திரண்டதாய் ஒழுங்கற்ற கட்டிகளாக வரும், சசிவாயாவது காய்வாயா 
வது இருச்கும். புதிதாய் வெட்டிய அல்லது முறித்த கட்டியின் நிறம் மங் 
கல் வெண்மையாயிருந்து படிப்படியாய்த் தூமிரச்சவப்பாடு10, கடைசியில் 
மங்கல் மஞ்சளாயாவது செங்கபிலபமாயாலது மாறும், சுவை கைப் 
புங் கார்ப்புமானது, மணங் கெட்ட நாற்றம், உள்ளியைப் போல் நெடுக 
காறும், திட்ட தல்! ஏறக்குறைய முற்றாய்க் கரையும். இதற்குரிய மணம் 
இதின் அத்திரவெண்ணெய்யிலள்ளது. 

தன்மை, வீறான அ௮ந்திஸ்ப9!3, ஸ்திமுலம்14, அந்தெல்மிந்தி. 
உபயோகம், ஈளை, குச்சல். அஞுனபெக்துசு!6,வாயுப்பொருமல் வலி 

முதலிய ஸ்பசரரோய்களுக்கு இதுஈயக்ததாயிருப்பதுபோல இஸ்தெரிர8க்கு 
ம அதைச் சார்ந்த ரோய்சளுக்கும் இது உவப்பான மறார்து, பிள்ளைகளு 

ச்குண்ட கும் தமோனிம பறங்கீதின்2 பிந்கூற்றில் இதால் மெத்த ஈயங்கா 
னும். ரைப்பாம்பு குடலில் இருப்பதால் ௮னுதாபமான சிரா?!குணங்கள் 
தோன்றமாகில் இதை அர்செல்யிர்தியாகச் சொடுக்கலாம். 

தேயம். ஐர்து முதல் இருபது நிறேனைக் குளீகையாகவாவது இமலச 
மாகவா௨து கொடுக்கலாம். 

ர சீதங்கள், இங்கீரஞ்சம், Tincture of Asafoetida. கொள். பெரு 
க்காயம், றுத்துண்டுகளாக, இரண்டரை அன்சு. திட்ட தே, போதியது. 
அடைத்த பாத்திரத்தில் பெருங்காயத்தைப் பதினைந்து ௮ன்சு சீதில் ஏழு 

1 Volatile. 2 Carawy. 3 Confection of Senna, 4 Gentian mixture. 5 Syrup of 
Rhubarb. 6 Tincture of Rhubarb. 7 Emulsion. 8 Syrup of Senna. 
9 Gum resin. 10 Purple. 11 Brown. 12 Reciified spirit. 13 Antispasmodic. 

14 Stimulant. 1b Anthelmintic. 16 Angina pectoris. 17 Spasmodic, 
19 Hysteria, 19 Pneumonia. 20 Bronchitts. 21 Nervous, 

22 Rectified spirit, 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 
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நாஞூறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொள்ளவும். பிறகு வடித்து அரை 
நாழி தேறப் போதியளவு €தைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும், 

தேயம். அரைத் இரும் முதல் ஒரு திறாம் கொடுக்கலாம், 

இங்தக்கூட்டுக் தளிகை. Compound Pill of Asafoetida. சொள். 
இங்கு, கல்பனம்!, சசம்? வகைக்கு இரண்டு அன்சு; இக்குப்பாணீ? நிறையி 
ன்படி ஒரு அன்சு, எல்லாவற்றையும் நீர்மத்திச4த்தல் ஒருமிக்கச் காய்ச்ச 
எசத்துச்கொரேபதமாய் வருக்தனையுல் கலக்க்க்கொள்ளவும், 

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் கிறேன். இது ஓர் ஈநயஈத மருந்து, விசே 
ஷமாய இஸ்தேரிப் பெண்களுக்குண்டாகுங் குனமத்துக்கு ஈல்லது. 
இங்கேனிமம. நற of Asafoetida. கொள், இங்கு முப்பது இ 

றேன்; தண்ணீர் நாலு அன்சு. இங்கைக் குழியமமியில் இட்டுத் தண்ணி 

ரைப் படிப்படியாய் விட டு இமல்ச5*மாசத்தச்சதாய் அரைத்துக்கொள்ளவும். 
இஸ்தேரி6, வாயுப்பொருமல் வலி, குழந்தைகளின் வலிப்பு முதலிய சோ 

ய்களுச்கு இது ஈல்ல ஸ்திமுலமும்£ அந்திஸ்பரியு£மாகும். பெருங்காயத்தை 
உண்ணக்கூடாதிருச்கும் வேளைகளில் இப்படிச் செலுத்தலாம், இளம்பி 
ள்ளைகளுக்கு ௮௨.ரவர் வயசுச்குத்தக்கதாய் இதிற் கால்வாசி அரைவாரி செ 
லுத்தலாம். 

சகை? யிங்குக் குளிகையிலும் இங்கமோனரஞ்சத்திலும்!! பெருங்காயம் 
ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

இங்குப் பூண்டின் பிசினிராளம் மாத்திரமல்ல அதின் சனியும் பார்யெம் 
ஆபுசனிஸ்தான் சேசங்்-ளினின்று இந்துவுக்கு ஏற்றப்பட்டு சுதேச வைத்தி 
யர்களால் அதிகமாய் வழங்கப்படுகின்றது. இங்குப் பூண்டின் இலைகளு 
ம் விதைகளும் சுவேதனி1], காமினதி13களாச வழங்கப்படுகின்றனவென்று 

ஏர்வின் பண்டிதர் சொல்லுறார். 

அமுனீயகப்பூட. கமகாயகம். 

DOREMA AMMONIACUM. AMMoNIACUM PLANT. 

வாசம். இது பார்சியச்தில் உண்டாகும். 

வாகடபததி, பூண்டின் தாளில் வடியும் பிரினிராளம். இது வாலுண் 
டைகளாசவம் இிரள்களாசவும் வரும், வாலுண்டைகள் இரண்டு லீன்!3 மூ 
தல் நாலு லீன் பருமையானவைகள். வெளீறின கறுவாப்போற் கபில'*கிற 
முள்ளவைசள். உடைந்தவிடத்து அழுத்சமும் மினுக்கமும் மங்கல்வெள் 
னையுமாகும். வாலுண்டைகள் கூடியே கட்டியாகும். இச்கட்டிகள் குளி 
ராயிருக்கையில் வன்மையும் நொருக்கலுமாகும். சூடுபடவோ சறுக்கு இ 
எகும். சொற்ப மணமுண்டு; சைப்புங் கார்ப்பும் உவட்டுமான சுவையை 
யுடையது; தண்ணீரோடு சேர்த்து அரைக்கப் பால்போல் இமல்சமாகும்,. 
இதின் சத்து இதின் அத்திர15எண்ணெய்யிலும் ராளத்தி!$லுமேஇருச்கு ம் 

தன்மை, ஸ்திமுலம், எக்ஸ்பெச்துறம்7. 
உபயோகம். வயோதிகத்தில் உண்டாகும் கதார்கிளுக்கும், ஸ்பச 

| Galbanum. Myrrh 3 Treacle, தெறீயசம். 4 Water-bath. 5 Emulsion. 6 Hysteria. 
சீ Stimulant. 8 Antispasmodic 9 Alves. 10 Tincture of Asnfoetidn and Ammonia, 

11 Sudorific, 12 Carminative, 13 Line. 14 Brown, 15 Volatile. 16 Resin. 
17 Expectorant சிசேட்சனி 18 Catarrh. 

15 
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சனைக்கும். விசேஷமாய் இல்தெரி3ப்பெண்களுச்குண்டாகும்ஈளைச்கும்,௮ 
சத்தவவைகையான மற்றஞ் சவாசநோய்களுச்கும் இது சைசண்ட மருந்து, 

தேயம். பத்துமுதல் இருபது நேனைச் குளிகையாச்யொவது இமல்ச* 
மாச்யொலது கொடுச்சலாம். 

ரசிதங்கள். அழனீயக மீஸ்துர், Aறmoniacumn Mixtபாe. கொள், 
அமுனீயகம், பருக்கன் தூளாக, சால் அன்சு; தண்ணீர் எட் டஅன்சு. தண் 

ணீரைப் படிப்படியாய் ௮முனீயசத்துக்கு விட்டு ௮க்சலவை பால்போல் 
வருந்தனையும் அதை அரைத்து மெல்லிய புடையையில் வடிக்கவும். 

தேயம். காலு திறாம் முதல் ஒரு அன்சுவரைக்குக் கொடுக்கலாம். இது 
கயக்த எச்ஸ்பெச்ுதுறம். விசேஷமாய் ஸ்குவி£லோடும் அதின் வகுப்பைச் 
சேர்க்க மற்றும் மருந்தகளோடல் கலந்து கொடுத்தால் நயமாகும், 

டரசவழனீயகபிலாஸ்தர், Plaster of ammoniacum with mercury. 
கொள். அழுனீயசம், பன்னிரண்டு ௮ன்சு; இரசம் மூன்று அன்சு; ஒலீ 
கெண்ணெய? ஒருதிறாம்; உச்சிச்கந்தி எட்டுச் றேன். எண்ணெய்யைச் 
சூடாச்கி அத்தோடு கச்தியைப் படிப்படியாய்ச் சேர்த்து அவைகள் சேருக 
தனையுல் கலக்கவும். இந்தக் சலவையோடு இரசத்சையுஞ் சேர்த்து, இரசர் 
தோன்றாமல் மறழையுக்தனையும் அரைக்கவும். சடைசியில் அமுனீயகத்தை 
யும் உருக்கிச் சேர்த்து முழுவதையும் நன்றாய்க் கலக்கிச்கொள்ள வும். 

பொருத்துரீர்க்கோவை, காலிசயரையாப்பு?, கழலைகள். சவ்லிசு19வாதம் 

இவற்றிற்கு இது கல்ல பற்று. 
கல்பனப்பிலாஸ்தர்!!, ஸ்குவிற்கூட்டுச்குளிகை!5, இபிகாச்ஸ்குவிற்குளி 

கை! இலைகளிலும் ௮முனீயசஞ் சேருடன்தது. 

கல்பனப் பூ. FERULA GALBANIFLUA. GALBANUM PLANT. 

வாசம். பார்சியம். 

வாகடபததி. பிரினிராளம். இர்துவிலும் விவாந்திலுமிறார்து இத இ 
ங்லெச்துச்கு ஏற்றப்படும், இ.து பயறளவு பருமையான ஓழுங்னேமான 
வாலுண்டை சளாக வரும். பெரும்பாலும் திரண்டு பச்சை மஞ்சள்கிறமு 
ம் உருவொளியுமுள்ள கட்டிசளாகவிருக்கும். லீறான கெட்ட காற்று? 
ம் சாரமான கைப்புச் சுலையுழுள்ளது. இந்த நாற்றமுஞ் சுவையும் ஒர் அத் 
திர வெண்ணெய்யைப்பர்றியெலன லாம். 

தன்மை, எ்திறுலம14 அச்திஸ்ப15, எச்ஸ்பெச்துறம். 
உபயோகம். பெருக்சாயத்தைப் போலவே. ஆயினும் அசைப்பார்ச்ச 

இதின் செயல் சாந்தமானது, இது பற்றாக மர்தச் கழலை!$களு ்குங்காவிக17 
மான சகாச கோய்களீல் நெஞ்சுச்கும் ஸ்திமுலமாக இடப்படும். 

தேயம். பத்து முதல் இருபது இறேனைச் குளிகை அல்லது இமல்சமா 
சச் கொடுக்கலாம், 

ரசிதங்கள். கல்பனப்பிலாஸ்தர். alban Plaster. கொள். சல் 
பனம் ஒரு அன்சு; ௮முனீயசம்!8 ஒருஅன்சு; மஞ்சள் மெழுகு ஒரு அன்சு; 
வங்கபற்று!? எட்டு அனசு. சல்பனத்தையும் அமுனீயகத்தையும் ஒன்றாயுரு 

ந &pnsmodic Asthma 2 Hysteria. 3 Asthenic,4 Emulsion. 5 Expectorant, சிசேட் வனீஃ 
6 quill, 7 Olive oil. § Sublimed Sulphur. 9 Chronic bubo. 1 Syphilis. 

11 Galbanum plaster, 12 Compound pill of squill. 13 Pill of Ipecac nud 
&quill, 14 Stimulant gee. 15 Antispasmodic. 16 Indoleut Tumor. 

17 Chbrouic. 48 Ammoniacum. 19 Lead plaster, 
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க் ச் லையில் வடிச்கவும், அப்பால் இவைகளை முதலே ஒன்றாயுருக்ன 

வங்கபற்றோடும் மெழுகோடுஞ்சேர்த்து முழுவசையுர் திறமாய்ச் கலக்கவும். 
இங்குக் கூட்டுச் குளிகையிலுங் கல்பனஞ் சேரு?ன்றது. 

கோனியப் பூட். CONIUM. SPOTTED HEMLOCK. 

வாசம். இது யுறோபத்திலும் மத்திம ஆசியத்திலும் உண்டாகும், இன் 
இலந்திலும் பொதுவாயுண்டு. 
வாகடபததி. [ சோனிய இலைகளும் இளங் களைகளும், சாட்டிலுள் 

ள இப் பூண்டுகள் காய்க்கத் துவங்கும்போது இவைகள் சேர்க்கப்பட்டுப் 
பத்திரமாய் உலர்த்தப்படும். பச்சை இலைகள் சவர்மேற் கலராதி கருர் தூ 
மிரப் புள்ளிகளையுடைய அழுத்தமான காம்பிற்றோன்றியிருக்கும்: காய்ச் 
த இலைகள் நல்ல பச்சைநிறமும் சுய மணமுமுடையவைகளா யிருக்கும், 
இலையைக் காரப்பதாரசியோடு அரைக்கக் கோனியத்தின் மணம் பெலஞாய் 
வீசம். 2 காய்ர்த கணி. இது அக்கம்பச்சத்திற் பதிவையுடைய், மீண்ட 
ஒரு தலைப்பில் சற்றே கூரிய உண்டை, ஒவ்வொரு பாதியிலும் கருச்சை 
யுள்ள ஐந்து புருவங்கள் ஓஒடியிருச்கும். இந்தச் கனியை மாவாக்டிப் பதா 
சிநீர்விட்டு அரைக்க, சோனிய மணம் வீருய் வீசும். கணி இலை இரண்டி 
னதும் சத்து இவைக்குரிய சோனியின்? என்ற அ.த்திரரதேல* ௮ல்கலைவ”த்தி 
ல் அடகூயிருக்கும். 

தன்மை, நாசதிகம, அனுடைன்?, அட்திஸ்பஜி8, அதிதேயத்தில் ஈஞ்ச, 
உபயோகம். இருமல்கள், சவாசக்குழற்களைச் சளிச்சவ்வின் அழற்சி, 

வாதம், அறல் சிகோய்கள், இரைப்பைப் புண் முதலியவற்றுக்கு இது உவ 
ந்தது. கன்சர்புநோய்க்கு தானிக]2மாகவும் உள்மருந்தாகவும்; இதின் ஈயஞ் 
சந்தேசமானாலும் இது அதிகமாய் வழங்கப்படும், ஸ்துருமத்துக்கு13 இது ௨ 
தீதமமென்று முற்காலத்தில் பேர்பெற்றிருந்தது, ஸ்துரூமம்)9வ்லிசு1* காதன 
ட்புண் களின் வருத்தத்தைத் தணிப்பதற்கு கோனியவிலைப்பாப்பை நல்லத. 

தேயம், பொடியாக்கிய இலையை இரண்டு கிறேன் முதல் எட்டுச் 
றேன் வரைக்குச் கொடுச்கலாம். 

இலையின் ரசிதங்கள், கோனியவேசிறத்து: ]9%108% of Conium, 
கொள். கோனியப்பூண்டின் பச்சை இலைசளும் இளரந்தளிர்களும் அற்றுப் 
பன்னிரண்டு இறாத்தல். குழியம்மியில் 5௪௫ சாற்றைப் பிழிந்து படிப் 
படியாய் 130 பாகை வரைக்கும் சூடாச்டப் பச்சைகிறப் பதார்த்தத்தை வே 
ருக்கும்படி காரிச்சம் சீலையில் வடிக்கவும். வடித்த சாற்றிலுள்ள அல்புமி 
ன!5 உறையத்தச்சதாக அதை 200 பாகை சூட்டுக்கு வரக் காய்ச்சி மறுபடி 
யும் வடிச்சவும். வடித்த நீர் மெல்லிய பாணியாய் வரத்தக்கதாக அதை நீ 
ரமத்திகத்தில் வறட்டிப் பிறகு முன். வேருயெடுத்த பச்சைகிறப் பதார்த்தத் 
அதச் சேர்த்து முழுவதையும் ஒயாமற் கலக்க அது குளிசைப்பதமாய் வரு 
ப்தனையும் 140 பாகைச்கு மேற்படாத ரூட்டில் வறட்டவும், 

தேயம். இரண்டு முதல் ஆறு றேன். கூடவும் கொடுச்சலாம், வெ 
குகாலத்துக்கு வைத்திருப்பதால் விசேஷமாய் உஷ்டண சேசக்சளில் இது 
தன் சத்தை இழந்துவிடும், 

1 Caustic Potash, 2 Conein. 3 Volatile, 4 Oleaginous. 5 Alkaloid, 6 Narcotic, 
சாலி. 7 Anodyne. 8 Antispasmodic. 9 Mucous membrane. 40 Neuralgia, 

il Cancer. 12 Local: 43 Struma, 14 Syphilis, 15 Albumen, 
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கோனியக்கூட்டூக் தளிகை, Compound Pill of Conlin, கொள், 

கோனியவெரிறாத்து, இரண்டரை அன்சு; இபிகாக்குதிதூள், அரை௮ன ௬) 

இச்குப் பாணி? போதியது, கோனியவெரிறாத்தையும் இ.பிகாக்கையுய் கல 

ந்து குளிசைத் திரளையாகப் 'போதியளவாய் இக்குப்பாணி சேர்க்கவும். 

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துச் கேன். 

கோனியசுவசனம். Inhalation of ரம்யா, கொள், கோனியவெ 

சிறுத்து, அறுபது ேன் ; பதாசிரீர்; ஒரு திறாம்; தண்ணீர் பத்துத் திரும், 
சல. இந்தச் கலவையில் இருபது துளியை ஓர் சுபஞ்சீற் தோய்த்து தாபா 

த்திரத்திலிட்டு அதின் மேற் செல்லும் வெந்நீரின் ஆவியைச் சுவாடிக்சவும், 
சுவாசபாதை!யின் அழற்சி இருமல் முதலியவற்றுக்கு இதுகல்லசெரதிவம்*, 

கோனியச்சாறு. ஏய 0 Coniபற. கொள், பச்சையான கோனிய 

இலை, ஏழு இருத்தல்; இட்ட £த6 போதியது, சோனியஇலையைச் குழிய 
ம்மியில் ஈசக்சச் சாற்றைப் பிழிந்து மூன்று அன்சு சாற்றுச்கு ஒரு அன்சு 
வீசமாய்ச் து சேர்த்த ஏழுகாள் நிற்கவிட்டு வடித்துச் குளிர்மையான இ 
டத்தில் வைச்திருச்சவும். 

தேயம். ௮சைத் திறாம் முதல் ஒரு திறாம். உள்ளே கொடுப்பதற்கு இ 
அ உதமான ரிதம். 

கோனியப்பாப்யை. Con Poultice. சொள். கோணிய இல மா 
வாக ஒரு அன்சு; லீனமா?, மூன்று ௮ன்சு; கொத்வெக்நீர் பத்து அன்சு. 

சகோனிய மாவையும் லீனமாலையுங் சலர்து தண்ணீரைக் கொஞ்சங் கொ 
ஞ்சமாய்ச் சோத்து ஒயாமற் கலச்சவும். 

கோவுள்ள வீச்சங்கள் புண்களுக்கு இட இது ஈல்லது. 
கோனியக்கனீயின் ரசிதப். கோனியவிரஜ்சம், Tincture of Conium. 

கொள். கோனியச் சனி, இடித்து இரண்டரை அன்சு; புரூவசீது? அரை 
சாழி. அடைத்த பாத்கரத்தில் சோனியச் சனியைப் பதினைக்து அன்ச 
சீதில் இரண்டுராளூறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கச்சொள்ளவும். பிற 
கு சியந்தனி?யில் ஏற்றி நீர்வடிதல் ஒழிந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு € 
தையும் வார்த்து வடித்து அப்பாற் சசகையைப் பிழிர்து வடித்து இரண்டு ரீ 
ர்சளையுங் சல*து ௮ரைகாழிச்குப் போதிய புரூவ£த சேர்க்கவும். 

தேயம், இருபது மிணிம்10முதல் அறுபது யினிம். 

சம்புற்பூண்டு. SUMBUL PLANT. 

வாகடபததி. சாய்ந்த இழங்கு. இது ருசியத்திலும் இந்துவிலுமிறாக்து 
வரும். இரண்டரை இஞ்சு முதல் ஐந்து இஞ்சு அகலமும் முக்கால் இஞ் 
சுமுதல் ஒன்றரை இஞ்சு தடிப்புமுள்ள வட்டித்த 2வல்களாக வரும், ப 
ட்டை முரணான கருங் கபில நிறமாய், குறுத்த தடித்த மயிர்கள் பரவியிரு 
க்கும், உட்பகுதி கண்ணறை உள்ளதாய் லகுவிந் பிரிபடச்கூடிய ஒழுங் 
சற்ற சிராய் சேர்ந்திருக்கும். இது கஸ்தூரியையொச்த வீரான மணமுடை 
யது, சுவை தொடச்சத்தில் இனிமையாடச் சற்று வேளையால் சைப்பும் ப 
ல்சம்பபோன்றதமாகும். ருயெ சம்பற் இழங்சைப்பார்க்க இந்துவிலுள்ள 
அ அடர்த்தியான கெசவும் உரப்பும் இறுக்கமும் வெப்புநிறமுமுடையது. 

i Ipecac. 2 Treacle. 3 Solution of Potash. 4 Air passage. 5 Sedative. 6 Reetified 
Spirit. 7 Linseed meal. 8 Proof spirit. 9 7870018107. 10 Miuim: 11 Balsum. 
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தன்மை, ரேவின்ஸ்திமுலம்!, அர்திஸ்ப 89, 
உபயோகம். இஸ்தெரி?,எபிலெப் 4,சோர்வுகளுக்கும பெலவீனத்தோ 

டுகூடிய மற்றும் கேவின் நோய்களுக்கும் இது ஈஃ்லது. மேலும் டெலன 

கெட்ட சன்னிச்சுரங்கள் ௮சத்துவமான தஇிசந்தெரி; தியறியம் சாலிக?சுவா 

சகோய்கள் குலொறோ 98 தில்மெனுறீயம்? விசாதகம்1? இவற்றுக்கும் இது 

கல்லமருர்து. 

தேயம். பத்துமுதல் இருபது கிறேன் தூள் சொடுக்கலாம். 

ரசிதம். சம்புலிரஞ்சம். Tறஎ்யாச 01 யஙbபl. கொள். சம்புல்வே 

ர், பருச்சன்தூளாக இரண்டரை அன்சு; புரூவுதே11 அரைநாழி. அடைத் 

தபாத்திரத்தில் சம்புல்வேரைப் பதினைந்து ௮ன்சு சீதில் இரண்டுநாளூறவி 

ட்டு இடைக்கிடை குலுச்கவும். பிற்பாடு யெர்சனியில்1? இட்டு நீர் வடிர் 

தொழிச்சபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வாரத்துச் சியர்தணிக்க 

வும், பிற்பாடு சச்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு சீர்களையுட் கல£து 

அரைகாழி தேறப் புரூவுசது சேர்க்கவும்: 
தேயம். பத்துமுதல் முப்பது மினிம்'*. 
இந்தச் இழங்கு ஜடாமாயெல்ல. இந்துச் சம்புல் என்பது ஜடாமாசிச் 

குள்ள பார்சி இந்தியப் பேர்களுளொன்று. 

வல்லாரை, YDROCOTYLE ASIATICA. 

INDIAN PENNY -WORT 

வாசம். இது இக்துவடங்கலுமுண்டாகும. 

வாகடபததி. இலைகள். இவை ஒரு அருகில் குடை வடிவையுடைய 
நீண்ட வட்டிப்பாயும் கருக்குள்ளவைகளாயும் அரை இஞ்சும் அதற் மே 
ற்பட்ட நீளமாயுமிருக்கும். பச்சையாயிருக்கையில் மணமில்லாமல் கசக் 
கும்போது ஒர்வகையான சுகந்த மணம் வீசம், சுவை சாரமும் சைப்பும் 
அரோரியமுமானது, வல்லாரின்14 என்ற வெளிறல் நிறமுள்ள சைப்புங் 
சார்ப்புமுடைய அத்திர எண்ணெய்மே!5 இதன் சத்து. காய்ந்த இலையைப் 

பகுத்சறியச்கூடிய மணமாவது சுவையாவது அதற்கு இல்லை. 
தன்மை, அல்திறவதொணிகம்!6, தானிக மாயிட்டால் ஸ்திமுலம். 
உபயோகம். திமிர் குஷ்டத்தில் இதை வழங்கெதால் நயங்கண்டது. 

ஆயினும் இதற்கு இது விசேஷ மருந்தென்று சிலர் சொல்லியிருப்பது தகா 
து, (39). உபசிவ்விச18க்கும் விசேஷமாய்த் தோலும் அதனடுத்த ஆனாய 

தீதிசு13வும் பிரசானமாய் நோய்த்திருக்கையில் இது ௮திச உபயோசமாகுமெ 
ன்று காணப்பட்டது. மற்றும் புண்களுக்கும் சரும ரோய்களுக்கும் இது 
தீகு$த உண்மருந்தும் பூச்சுமருந்துமாகும், 

ரசிதங்கள், வல்லாரைத்தூன். Powder of Hydrocotyle. கொள், 
பச்சையான வல்லாரை இலை போதியது. காம்புகளைச் களைந்தபின் இலை 
களை மட்டான நிழலிலுலர்த்திவைத்துத் தீர்ப்பாய்க் காயப்பண்ணிச் சாய்ர் 
க 

| Nervine stimulant. 2 Antispasmodic. 8 Hysteria, 4 Epilepsy. 5 Dysentery. 
6 Diarrhoea. 7 Chronic. 8 Cblorosis. 9 Dysmennorrhoea. 10 Hypho- 

chondriasis. 11 Proof spirit. 12 Percolator. 13 Minim, 14 Vellarine. 
19 Volatile oil 16 Alterative Tonic. 17 Local. 19 Secondary 

syphilis, 19 Cellar 118800, 
(39) ௮னுபந்த / பார். 
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தபின் மாவாக அரைத்து ஈன்றாயடைச்ச சோவிற் போடவும், முப்பது 

இறத்தல் பச்சை இலையை இப்படி ஆயத்தப்படுத்தினால் மூன்று நாலு இரு 

த்தல் தூள் வரும். இத்தூள் வெண்மையான பச் சையறமும் சொத்பமான 

இனிப சுகர் சமுமுடையது. இர்த இலையின் சத்தாகிய அத்திர'எண்ணெ 

ய்யை வெய்யிலும் நெருப்பும் ௮சற்றிபபோடுமாகையால் அவைகளில் உல 

ர்த்சப்படாது. 

தேயம், ஐந்து முதல் எட்டுச் இறேனை நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்க 

லாம். மந்தமான புண்கரின்மேல் இதைத் தூவ, அவை சுகசீரடையும், 

வல்லாரைப்பாப்யை, Hydrocotyle poultice. கொள். பச்சையான 
வல்லாரை இலை போதியது. துலைத்தத் தண்ணீர்விட்டு இளக்கிக்கொள் 

ஏவும். 
வ்லிச3ப் புண்களுக்கும் மற்றும் புண்களுக்கும் இது ஈல்ல தீவன பாப் 

பையாகும்- 

அவாகடச் சரக்தகள். N௦n-0fficinal. 

போன்றேரிமச்சேடி. Dorena are. இது வட பெலுிஸ்தானி 
லுள்ள ஓர் செடி இதிலே கைப்பும் வெண்மையுமான ஓர் பிசின் ஊறும், 
இப்பசின் ௮அமுனீயக3த்தைப் போன்றது. செடி பெருமபாலும் நாலு மு 
ழம் உயரம், இளைத்து மலர்ர்த அதின் சலைப்புக்குரிய பொன் நிறத்தாற் 

தோற்றமாய்த் தெரியும். இதிலூறும் பிரினைப்பற்றி இன்னும் விபரம்வே 
ண்டும், 

அசமதாகம். கோர Roxburghianum. இப் பூண்டின் குடைபோ 
ன்ற சதைத்த றுக் கொட்டை களை ஸ்தொமாட/, காமினதி5யென்று சுதே 
செெள் மதிக்றார்கள். மத்தின் தன்மைசள் சந்தேகமற இவைக்குண்டு, 
ஆயினும் அதைப்போல் இது யுறோப வைத்தியரால் சோதிக்கப்படவில்லை. 

சுசர்தத்தில் இது ஓமத்துக்குக் குறைர்சது. 
ரகம். Cumin. Cuminum Cyminum. இச் சொட்டை லந்தன்பா 

ர்மகு பீயத்$தில் வாகடச் சரக்காகின்றது, இது இந்துவடங்கலும் கடைக 
ளிற் எடைச்கும், சறிச்சரச்சாக அதிகமாய் வழங்கப்படும், இதற்குரிய 
சைப்புச்சவையும் சுகந்த மணமும் இதின் அத்திர எண்ணெய்யிற் தங் 
கும். இக்கொட்டை எண்ணெய்திரண்டுக்கும் கொத்தமல்வி? சதகுப்பி£களு 
க்குரிய காமினதித் தன்மைகள் உண்டு. சுதேசிகளால் அதிசம் மதிச்சப்பட் 
டாலும் இவை யுறோபரால் மரு்தாச வழங்கப்படுவதரிது, இந்த வகுப்பை 
ச் சேர்ந்த வேறு மருக்துகள் இல்லாதவிடத்தில் இவைகளை வழங்கலாம்: 

அரலியாசியங்கள். 

ARALIACEAE. 

அவாகடச் சாக்த, Non-Officinal. 

நேபாளஜின் சேங்கிழங்த, Panax Pseudo-ginseng. இந்தப் பூண்டு 
சேபாள சேசத்துச்குரியது. வாலிக்கு பண்டிதர் இதை முதன்முதல் விவரி 

1 Volatile. 2 Syphilis, 3 Ammoniacum. 4 Stomachic Creed. 5 Carminative 
aryéQel. 6 Pharmacopoea, 7 Coriander, 6 Dill, 
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த்துச் சித்திரித்தார். மெய்யூர்ஜின்செங்பூண்டும் இசைப் போன்றது, னே 
ருக்குட் பெயர்பெற்ற ஜின்செம் பூண்டின் இழங்கைப் போன்றது. இப் 
பூண்டின் அவுஷதத் தன்மைசள் உபயோகங்களைப்பற்றியொன்றும் நிச்சய 
மாய்த் தெரியாது. அயினஞ் சீனத்திலுள்ள பூண்டை ப்போலிருப்பதால் 
௮ல்திரவதொணிக1மான இதின் கிழங்கைச் சோதித்து இதின் கயத்தையறி 
வது நல்லது. 

லோறந்தாசியங்கள். 

LORANTHACEAE. 

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal. 

புலலுநவி. Viscum 1௩01௦01000, இதிற் பல இனமுண்டு. ஒரு இ 
னம் சற்றாச்கு சேசத்துச்கு அயலில் காஞ்ரெ மரத்தில் உண்டாகின்றது. 
அம்மரத்தைப் போல ஈச்சுத்தன்மைகள் இதின் இலைகளுக்குண்ி. இதைப் 
பற்றி உஏஷான? பண்டிதர் 1837 ம் ஆண்டு ஆராய்ந்து இலைத்தூளில் ஸ்தி 
ரிச்னின்? புரூரின் என்ற சத்தச்சள் இருக்கக் கண்டார் ஓஷானடு பண் 
டிதர் வாறிங்கு பண்டிதரு*கு எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் வீரனான தர் யுறோப 
மாலுமி வால்மிளகுத் தூளென்று இந்த இலைத்தூளில் அரைத்திறாமை வசை 
மோசமாய்த் தின்றதினால் ஒரு மணிவேளைக்குள்ளே செத்தானென்று எழுதி 
யிருச்இறார். இதை எதிரிச்னினுக்குப் பதிலாக வழங்கலாமென்று ஸ்து 
வாட்டு வைத்தியர் சொல்லுகிறார். ஆயினும் கூட்டைப் பற்றிப் பூரண 
மாய் விளங்காததும் சேர்ச்குங்காலம் விதம் முதலியவற்றைப் பற்றிச் சத்து 
க்கள் விகற்பப்படுவதுமாகிய இந்த ஈச்சுப் பூணஹடைச் கொடுப்பதைப்பார் 
க்க ஸ்திரிச்னிரீர் முதலிய ஈள்றாயறிந்த ஒரே வீறுள்ள மருந்தை வழங்குவ 
து சூதானம். கீலடிரி மலைகளிற் காஞ்சிர மரத்திற் படரும் புல்லுருவியெ 

ன்ற ஈச்னெத்தைப் பற்றிச் சுபிறான் என்பவர் விபரித்துப் பிரச ரஞ்செய்தி 
ருக்கிறார், 

கப்ரிவோலியாசியங்கள். 

CAPRIFOLIACEAE. 

சம்பூகச்சேடி, SAMBUCUS NIGRA. COMMON ELDER, 

வாசம். இது யுறோபம் மேற்கு ஆரியங்களில் உண்டாகும். 
வாகடபததி, பூக்கள், இவை சிறியவை. வெண்ணிறமும் வாசனை 

யுமுடையவைசள். அடர்த்தியான ஈலைச்சொத்துகளாகவிருச்கும். 

தன்மை உபயோகம். திஸ்தில நீர் செய்வதில் மாத்திரம் இது வழங்கப் 
படூம், 

ரசிதம். சம்பூகநீர், வமமப5 Water. கொள். பச்சையான சம் 
பூகப்பூ, பத்து இறாத்தல்; தண்ணீர் இரண்டு கலன். இஸ்திலித்து ஒரு கல 
ன எடுக்கவும். 

1 Alterative tonic. 3 Strychnine. 3 Brucine. 
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120 சம்பூகச்சேடி. கலிசாயசின்கனம், 

இத மற்றும் மருந்துகளுக்கு விசேஷமாய் லோஷன்களுச்கு அனுமறார் 
தாச வழங்கப்படும். இது மெல்லிய ஸ்திமுலம். 

ரூபியாசியங்கள், 

RUBIACE A. 

கலிசாயசின்கனம். CINCHONA CALISAYA. 

வாசம். பொலீவியம் சென் பெருவின் மலைச் சோலைகளில் தெக்கணா 
ட்சம் 13 ம் பாகைக்சம் 16ம் பாகை 30 கலைக்குமிடையிலும் குடதே 

சார்சரம் 09ம் 72 ம் பாகைகளுக்கு இடையிலும் இம்மரம் உண்டாகும். 

இர்துவிலும் இது செய்யப்ப ன்றது. (40) 

வாகடபததீ. பட்டை. இது பீதச் சின்சனபட்டையென்றும் சொ 

ல்லப்படும், இத போருச்சற்ற தட்டையான துண்டுசளாகவும் அரிசாய்ப் 
பொருச்சால் மூடுண்ட சுருள்சளாசவும் கரும். ஆறு முதற் பதினெட்டுஇ 

ஞ்ச நீளமாயும் ஒன்றுமுதல் மூன்று இஞ்சு! அசலமாயும் இரண்டு முதல் நா 
லு லீன்தடிப்பாயும் உரப்புங் சனப்புமாயுமிருக்கும, வெளிப்பக்கம் கபி 
லநிறபாய் விசாலம ன ஆழமற்ற நெடும் பள்ளங்கள் உடையதா, உட்பக் 
சம் மங்கலான மஞ்சள்நிதமும் காருமுள்ளது. குறுச்கே முறித்தால் குற 

தீத தண்ணிய தும்பு தோற்றும். இதன் தூள் கற.லாப்போலச் சபிலமஞ் 
சள்கிறமும் சற்றே சுகர்தமும் நெடுசச் கைப்புமுள்ளது, சோதனை 1008 

தேன் பட்டையை முண்ணியமாவாக் பத்துத்துளி ஐருகுலோறிக்கமிலம்3 
விட்டுப் புளீப்பாச்னெ திஸ்திலித்த் தண்ணீர் ரு ௮ன ற் கால்மணிநேர 
ம் அவித்து இருபத்துசாலுமணிகேரம் ஊறவிடவும். முழுவதையும் சிறியவோ 
ர் யெர்தனியில் இட்டு நீர் வடிந்தொழிர்சபின் மேற்படி புளிப்பாச்செ 
தண்ணீரில் ஏறக்குறைய ஒன்றரை ௮ள்சையாவது நஈீர்நிறமில்லாமல் இறங் 
குர் சனையுமாஓது விடவும். ரெயந்தணித்த நீரின் புளிப்பைக்கெடாமல் பா 
ர்த்து அதின்மிறம் முழுவதும் டீங்குந்தனையும் அதற்கு ஈய வதவூதசுநீர6 சே 

ர்ச்சவும்: அதை வடித்துச் செர்ற்ப திள் திலநீராற் கழுவவும். வடிர்தநீரு 
க்குக் சாரப்பதாியீல் முப்பத்தைந்து கிறேன் வரைர்கு அல்லது முதலேயு 
ண்டான அடையலை மறுபடி சரையப்பண்ணச் கூடியவரைககுச் சேர்க்க 

வும். பிற்பாடு சுத்த ஈதரில்? அறுதிறாம் சேர்ச்சவும், திறமாய்க் குலுக்கி 
ஈதரை வேறாக்கியபின் முறைக்கு மும்மூன்று இரும் ஈதர் விட்டு இரண்டு 
முனறயா௫து, விட்ட ஈதரில் ஒரு துளியை வறட்ட அதிலே யாசொரு ௮ 
டையலுர் தோன்றாமற்போகுர்தனையுமா௪து இப்படியே குலுக்கியெடுச்க 
வும். கடை சியில் ஈதர்க்கரைவுகள் எல்லாவற்றையுங் கலந்து கப்சல்? என் 
ற பாத்திரத்தில் வறட்டவும். ஏறச்குறையச் சுத்தமாயும் சேஷமாயும் வரு 
வ்னியம்10 காய்ந்தபின் இரண்டுகிறேலுச்குக் குறையாமல் நிறுக்கவும், இ 
ருச.சல்வுரிச்சமில!!ததிற் சுறுக்குக்கரையவும் தக்கதாயிருக்கவேண்டும். 

ந Inch. 2 Line. 3 Hydrochloric acid. 4 Distilled. 5 Percolator. 6 Subace. 
tate of Lead. 7 Caustic Potash. 8 Ether. 9 Capsule. 

10 Quinia. I! Diluted sulphuric acid. 

(40)) அனுபர்தம் பார். 
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கலிசாய சின்கனம். 191 

தன்மைகள். வீரான அந்திபிருடி!. தொணிகம்?, துவர், முதலிரண்டு 
தன்மைகளும் னியமிறாப்பதைப்பற்றியே. மூன்றாம் தன்மை சின்சனத 

னிக்கமிலத்தையும் செஞ்சின்கனிக்கமிலத்சையும்் பற்றியேயாகும். 
உபயோகம். இதின் உபயோகத்தைப் பற்றிப் பின்வருங் னியசல்வ 

சின்£மும் இதின் மற்றுமிரசிதங்களின் ழும் சொல்லப்படும். 
தேயம். பொடியாக்கி பட்டையில் பத்துமுதல் அறபதுறேனும் கூ 

டவுங் கொடுக்கலாம். ஆயினும் இவ்விதமாக வழங்குவது அரிது. 
இந்த மரத்தின் இலைகளுக்கும் சன்கனத்தின் மற்றுமினங்களின் இலை 

களுக்கும் தொணிகதன்மையும் சற்றேஅர்திப்பிறாடித்தன்மையுமுண்டு. (4 |) 
ர சிதங்கள், கீனியசலவசு. 100846 ௦1 யெ்iக. இது பீதச் சன்ச 

னபட்டையிலும் வெண்டின்சன பட்டையிலுமிருந்து செய்த ஓர் அல்கலை 
வச்? சல்வசு6, இதைக்குறிக்குஞ் சின்னம் (காஜ ஐ ந அ.) 9699 0௧௮௦ 

ஜூ ௮. இதின் லட்சணங்களாவன: இது ஊரிச்சாங்கமான பட்டுப் 
(போன்ற வெண் ிரிஸ்தல்/களாகவும் கடுமையான கைப்புச் சுவையுள்ள 
தா£வுமிருக்கும். தண்ணீரிற் சொற்பமாய்க் கரையும். என்றாலும் அத்த 
ண்ணீரைச் சாடையான நீலகிறமாக்கும். இந்தச் கரைவோடு பாரிதகுலோ 
நிரம்* சேர்க்க நீதுரிக்கமிலத்திற் கரையாசவோர் வெண்ணடையல் விழும். 
முதற் குலோற நீர்! சோத்து மறுபடி அமோனம்!!சேர்ச்ச அது சிறப்பான 
மரசதப பச்சை நிறங் கொள்ளும். (சோதனைகள். இது சுத்தமான சல்வு 
ரிச்சமிலத்திற்1? கரைந்து சொற்ப மஞ்சள்நிறங் காட்டும, சொற்ப சூடுகாட் 
ட நிறத்தில் வேறொரு மாறுதலுமுண்டாகாது. இதிர் பத்துக் கிறேனும் 
இருசசல்வுரிச்சமிலத்தி ற் பத்தத் துளியும் தண்ணீர் அரை அன்சும் சேர்ட் 
சால் நல்ல கரைவாகும். அதில்கின்று அமோனம் ஒரு வெண்ணடையலை 
விழுத்தும். முழுவதற்கும் அரை அன்சு ஈதர்] சேர்த்துக் கலக்க இந்த வெ 
ண்ணடையல் மறுபடி கரையும், கலங்கெ மீர் ஒய்ந்து இரண்டு படையா 
கப் பிரியும்போது யாதொரு இரிஸ்தற்பசாரத்தமும் உண்டாகாது, இச 
உப்பில் 25 கிறேனை 219 பாகை குட்டில் உலர்த்த, உள்ள தண்ணீர் வற் 
றுவதால் 3.6 றேன குறையவேண்டும். 

தன்மைகள். மேலேசண்ட பீதச் சன்சனபட்டையின் தன்மைகளே இத 
ற்குமுண்டு, தொணிசமாசவும் அந்திபிராடியாசவும் இதின் செயல் ௮தைப் 
பார்ச்சப் பெலனுங் கெதியுமானது. துவர்த்தன்மை அதிலும் இதிற்குறைவு: 
உபயோகம், தடவை தடவையாய் வரும் எல் வகைச் சாய்ச்சல்களுச் 

கும் இது மூதல்மருந்து. முறைக் காய்ச்சல்களுச்கு இது மெத்த வாய்க் 
கும்: பித்சசுரம் பீதசுரங்களுச்குத் தொடக்கத்தில் அதிசேயமாய்க் சொடுத் 
தால் சிலவேளை நயந்தோன்றினாலும் ' முறைக்காய்ச்சலுக்குப போல் ஈயம 
ல்ல. விடாச்சுரங்களுக்கு இது அவ்வளவு நயமல்ல, ஆயினுஞ் சன்னிச் 
சுரங்களுக்குச் சிறுபிரமாணமாக மினிறலமிலங்க!*ளோடு சலஈது கொடுத்து 
வாயத்ததுண்டு, எச்சர்திமங்களின்!* பிற்காலில் ஆளின். பெலனைத் தாங்கு 
வதற்கு இது உவப்பு. பிளிகை[6 பருச்திருப்பதாயெ காய்ச்சற்கட்டிக்கு வி 

ட Antiperiodi, சாமயீசரரி, 2 i ஓசதி. 3 Cincho-tannic acid. 4 Cinchonic nid, 
5 Alkaloid. 6 Sulphate. 7 Crystal 8 Chloride of Barium. ‘9 Nitric 

acid. 10 Chlorine water. 1] Ammonia. 12 Sulphuric acid. [3 Ether. 
14 Minera! acid. 15 Exanthemata, 76 Spleen, 

(41) அனுபந்தம்பார். 
16 
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சேஷமாய் அது ஈச்ச வாயுகாரணமாச அப்படியானால், சுள்ளாப்பான வீரே 
சனத்தோடு சினியத்தைப் போல நிச்சயமான மருந்து இல்லை. வாத நோ 
ய்கள்; றல்? ரோய்களுச்கு விசேஷமாய் அவை தடவைத்தன்மைசொள் 
ளும்போது, இது பெரும்பாலும் உவப்பாகும், மற்றும் வியாதிசளுள் குறா 
ப்பு?, கூவுஞ்சுவசசம்3, சுக்கல் தமோணி:யினதம்பிஞுீதினதம்பிர்சால்க 
ள், அசத்தல7 மோனி, சுலாசப்பையழுகல், கண்ணோ, இரிசது,? ஸ்தரு 
மத் தோடு கூடிய மற்றும் நயனரோசங்சள், எரிஈப்பிலசு!1,எட் டி சாறிடி, இ 
சந்தெரி13, தியறியம்14, விசேஷமாய் நசீசுக்காறறுக் காரணமான திசந்தெரி 

இயறீயம், அழுகல், முசசாசனி!5, ஏர்ப்பு, கசம் என்பவற்றுக்கு இதால் 
சயங்சண்டத., அவினைத் சவிரச் இணியச்சசப்போல எத்தனையோ தறுவாய் 
களுச்குச் கூடும் மருந்து இல்லையெனத் அணியலாம். 

தேயம். சொணிகமாக!6 ஒரு றேன் முதல் மூன்று றேன் கரைச்சு 
நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம். அந்திபிருடி8யாகச் சாய்ச்சல் 
விட்ட நேரங்களில் மூன்று முதல் பத்துக் றேன் திரும்பத் திரும்பச் 
சொடுச்சலாம். அல்லது காய்ச்சல் முறையின் சதொடக்சத்திலாவது வெய 
ர்வைச்சாவின் முடிவிலாவது இருபது றேனையாகது கூடவாலது ஒரே 
முறையிற் சொடுச்சலாம். இசைச் இருசசல்வுரிச்சமிலஞ்1£சேர்ந்த நீரிற் க 
ரைத்துச் சொடுப்பது உத்தமம். இதின் கைப்பை மறைக்கவேண்டில் ௮ 
ல்லது இரைப்பை அழற்ிப்பட்டிருக்கிற் குளிசையாக்கிச் கொடுக்சலாம், 
இதைச் குடலுட் புகட்டும் போதும் தோலுக்குள்ளாவது தோலிலாவது செ 
அத்தும்போதும் ஈயற்சாணும். ஆயினும் வாயினாற் செல்வதைப் போலச் 
செயல் செதியாயாவது ஒரே சீராயாவது இராது. னெறு வயிற்றிற் இன்றா 
ல் செயல் திவிரமாயும் நிச்சயமாயுங் காட்டும்: 

கினியத்தின் ரசிதங்கள், கீனிமாஜ்சம். iறஎஙமாe ௦4 ெறiக, சொள். 
இனிய சல்வசு, நாறறறுபது கிறேன்; தோடந்தோல் ரஞ்சம்19 அரைரநாழி. 

கினியசல்வசை ரஞ்சத்திலே மென்சூட்டிற் கரைத்து அடைத்த பாத்திரத்தி 
ல் மூன்றுமாளூறவிட்டு இடைச்டை குலுக்கி பிற்பாடு வடிக்கவும். 

தேயம். அரைத்திறாம் முதல் இரண்டு திறாம், ஒவ்வொரு திருமிலும் 
ஒருகறேன் கினி௰சல்வசு இருக்கும். 

கீனியவைன். Wine of பெய்றiக. கொள், ணெியசல்லச, இருபது இ 
தேன்; சிதிறிக்கமிலம்?0 முப்பதுறேன்; தோடம்வைன் 21, அரைநாழி. முத 
ற்சிதிநிச்சமிலத்தையும் பிறகு னியசல்வசையும் தோடம் வைனிற் கரை 
தீது அடைத்த பாத்திரத்தில் முன்றுசாளாறவிட்டிறுந்து இடைக்கிடை கு 
லுச்பெ பிற்பாடு ௮ டிச்சவும். 

தேயம். அரை அன்சு முதல் ஒரு ௮ன்சு கொடுச்சலாம். ஓவ்வொரு 
அன்சிலும் ஒரு றேன் னியம் அடங்கியிருக்கும். 
கனியநதளிகை, 1171 வீ பெறiப. சொள், கினியசல்ல௪,அறுபதுகிறேன்; 

சாயுரோசைலேூயம்??இருபதுகிறேன். ஒன்றாய்ச்சேர்த்துத் திரளையாச்சவும். 
தேயம். இரண்டு முதற் பத்துக்கிறேன் கொடுக்கலாம். இதில் காலு 

கிறேனில் மூன்ற இறேன் கஇனியமிருச்கும். 
| Neuralgia, 2 Croup. 3 Crow Epiration: opi 14, 5 Pheu monia, 6 பகவன் ச க்க & Op ரவ பம் ள் 

elas. 12 Urticaria. 13 Dysentery. 14 Diarrhoea. 15 Cancrnm மர்ம, 
486 Tonic. 17 Antiperindic சசமியீசரரி, 18 Sulphuric acid, 19 Tinc- 

1016 oforange peel. 20 Citric acid. 21. We of orange. 22 Con- 
fection of Neg rise 
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அயூனியதிற சிலுங் இனிய௰ம் ஒருகூறாகச் சேருகின்றது. 

பீதச்சின்கனபட்டையின் ஈசிதங்கள். பீதச்சின்கனபட்டைத்திகாக்தம், 

Decoction of’ Yellow Uinchona. கொள். பீதச் சன்கனபட்டை, பரு 

ச்கன்தூளாக, ஒன்றேகால் அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி, மூடிய பாத்திரத் 

திற் பத்து மினிவேளைக்கு அவித்து, ஆறினபின் நீரை வடித்தெடுத்துச்சொ 
ண்டு, வடித்த நீர் அரைகாழியாய் வரத்தக்க அளவு வெர்நீரை வடியிலுள்ள 

சச்கையில் வார்க்கவும்: 
தேயம். ஒரு அன்சு இரண்டு அன்சு கொடுக்கலாம், 
பரதச்சின்கனவின்வூகம், Infusion of Yellow Cinchona. சொள். பி 

சச்சின்கனபட்டை பருக்கன்தூளாக அரை அன்சு; கொதிவெக்நீர், பத்து 
௮ன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் இரண்டு மணிரேரமூறவிட்ட வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்ச முதல் இரண்டு ௮ன்சு கொடுக்கலாம். இதுவும் 
இதற்கடுக்க முன் வந்த ரரிதமும் ஈல்ல தொணிசங்களாகும். இருச சல்வு 
ரிச்சமில*த்திற் இலதுளி சேர்ப்பதால் இவைகளின் செயல் அதிகப்படும். 
தொண்டைப்புண், ஸ்கேவி முதலிய காரணம்பற்றிய பல்லீற்றுக் கரைதல் 
முதலியவற்றுச்குக் கொப்பளிக்க இவை உதவும். 

பிதச் சின்க௧னாஞ்சம். Tincture of Yellow Cinckona. கொள். பீத 
ச் என்கன பட்டை, பருச்கன் தூளாக நாலு அன்சு ; புரூவு£து௫அரைநாழி. 
அடைத்த பாத்திரத்திற் ஒன்கன பட்டையைப் பதினைக்து அன்சு தல் இ 
ரண்டுநாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொள்ளவும். அப்பாற் 9 
மந்தனி£யில் இட்டு நீர் வடிர்தொழிர்தபின், சேஷமாயிராக்றெ ஐந்த அன் 
சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து, 
வடித்த நீர்களைக் கலந்து அரைநாழி தேறச் €த சேர்க்கவும். 

தேயம். அரைத் திறாம் முதல் இரண்டு திறாம் வரைச்குக் கொடுச்சலா 
ம். மற்றும் தொணிச மருந்துகளுக்கு இது ஈல்ல கூட்டு, 

பீதச்சின்கனநீரேசிறத்து, Liquid Extract of Yellow Cinchona. கொ 
ள், பீதச் என்கன பட்டை, பரறாக்கன் தூளாக; ஒரு இருத்தல்; தள் இிலித்த5 
ரீர் போதியது; திட்ட 63௦ ஒருஅன்சு, சன்கனபட்டையை ஒருராழி தண் 
ணீரில் ஒருநாள் ஊறவிட்டு இடைக்டை கலக், அப்பாற் சயர்சனியில் 
இட்டு ஆறுநாழி சேருந்தனையுமாவது சாரமற்றுப் போகுந்தனையுமாவது த 
ண்ணீர் வார்த்து வடிக்கவும், வடித்தெடுச்த நீர் அரைராழியாய் வருந்தனை 
யும் அதை 160 பாசைக்குச் கதிக்காத சூட்டில் வறட்டிக் கடுதாரியில் வடி 
தீது அந்த நீர் மூன்று அன்சாய் வருந்தனையுமாவது அல்லது அதின் விசே 
ஷூருவிசம்10 |.200 ஆய் வருந்தனையுமாகது வறட்டவும். ஆறினபின் ஒ 
யாமற் கலக்கிக் கலக்கச் சீதைச் சேர்ச்சவம். அதின் விசேஷூருவிதம் 
1.109 வரையில் இருக்கவேணும். 

தேயம், பத்து முதல் முப்பது துளியை நாள் இரண்டு மூன்று முறை 
கொடுக்கலாம். 

வேண்சின்கனம். PALE CINCHONA. 

வாசம். இத கலம்பியத்தின்!! தென்மேற்கு மூலையிலுள்ள லக்ச12மலைச் 

1 Ferriet Qninia citras. 2 Minute, 3 Tonic. 4 Dilute sulphuric acid. 5 Scurvy. 
ல் Proof spirit, 7 Nercnlator. 8 Distilled. 9 Rectified spirit, 10 Specific 

gravity. 11 Uulumbia. 12 Lowa. 
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சோலைகளில் கடல்மட்டத்துக்கு மேலே 5,100 அடி முதல 17,100 அடி 
உயரத்தில் 64 பாசை முதல் 68 பாகை தாபபதத்தில்! உண்டாகும். இந்து 
விலும் இலங்கையிலுஞ் செய்கைபண்ணப்படுகின்றது. 
வாகடபததி. பட்டை. இதின் லட்சணங்களாவன: அரை லீன்? மு 

தீல் ஒரு லீன் தடிப்புள்ள ஒற்றைச் சுருள்களாயாவது இ.ரணைச் சுருள்களா 
யாவது வரும், இவை ஆறு இஞ்சு3 தொடக்கம் பதினைந்து இஞ்சு நீளமா 
யும் இரண்டு லீன் முதல் எட்டு லீன் பருமையாயும் கொருக்கலாயுமிருச் 

கும். லகுவில் நெடும்பாட்டுக்குச் இழியும், குறுக்கே குறுக முறியும். 
வெளிப்பக்கம் சபிலமுஞ் சுருக்குமாயாவது ஈரையும் ஒட்டிய பாூப்புள் 
ஸிசளுமுள்ளதரயாவது இருச்கும்- இலவேளை ஏராளமான குறுக்குக் கமர் 
களுமுண்டு. உட்பச்சஞ் செங்க பீலமாயாவது செம்ம ஞசளாயாவது இரு 
க்கும். இதின் தூள் லெண்கபில திறமும் சற்றே கைப்புங் கடுந் தவரு 
மானது. சோதனை. பட்டைத் தூளில் 200 கறேனைப் பீதச் இன்சன ப 
ட்டைச் சோதனையிற் சொன்ன முறையாய் ஆயச்சப்படுத்தி அகிலே சேர் 
தீத ஈத/ருச்குப் பதிலாகச் குலோறுவாம் சேர்த்தால் ஒரு நேனுககுக் கு 
றையாத அளவு அல்கலைவங்கள்6 பிறக்கவேண்டும். 

தன்மை; உபயோகம்; தேயங்கள், பீதச் னெனபட்டை போல 
வேயாகும். 

ரசிதங்கள்.சின்௧னக்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Cinchona. 
சொன். வெண் சன்சனபட்டை, பருக்கன்தூளாக இரண்டு அன்சு; கை 
ச்சற தோடக்தோல், நறுக்கித் துவைத்த, ஒரு அன்சு; சேபந்தாரி? வேர், து 
வைத்து அரைஅன்சு; குங்குமப்பூ, அறுபதுகிறேன்; எரிமிஞ்சிப்புமுக அ 
ளாக முப்பது றேன்; புரூவு2£த10 அரைரநாழி. சன்கன பட்டையையும், 
உரமான மறிற்கு சரக்குகளையும் அடை தீத பாத்திரத்திற் பதினைந்து அன்௪ 
தோடு இட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக் குலுக்கு இரண்டுநானாறவிட வும். 
அப்பாற்சியர்சணி!!யில் வார்த்து நீர் வடிசக்தொழிந்தபின், சேஷமான ஐந்து 
அன்சு சதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சச்சையைப் பிழிது, பிழி 
த்த நீரை வடித்து நீர்களை ஒன்றாக, அரைநாழிதேறப் புரூவுசே கூட்டவும். 

தேயம். தொணிக!3மாசவும் ஸ்தொமாகயோகவும்௮சைத்திறாம் முதல் இ 
ரண்டு திறாங் கொடுச்கலாம். 
அயகூட்டுச்சலவையிலும் வெண்சின்கனபட்டை ஒர்கூறாகச்சேருதிறது. 

சேஞ்சின்க௧னம். RED CINCHONA, 

வாசம். இது எச்குடா தேசத்திலுள்ள இம்புறாசு மலையின் மேற்குச்சா 
ரலில் உண்டாகும், குவாயதிலீலிருந்து இங்கிலார்துக்குப் பெரும்பாலும் 
ஏற்றப்படும். இர்துவிலும் இலங்சையிலுஞ் செய்யப்படும். 

வாகடபததி. பட்டை. இது தட்டையான அல்லது கவிந்த துண்கெ 

ளாகவுஞ் சிலவேளை சுருள்களாகவும் வரும். வெளித்தோலால் மூட ப்பட் 
டிருக்கும். நீளம் லெ இஞ்ச முதல் இரண்டு அடிவரைக்கும் அகலம் ஒரு 
இஞ்சுமுதல் மூன்று இஞ்சுவரைக்கும், கனம் இரண்டு லீன் முதல் ஆறு. லீ 
ன் வரைக்கும் வித்தியாசப்படும். இறுச்கமுங் சனமுமானது. வெளிப்ப 

1 Temperature. 2 Line. 3 Inch. 4 Ether. 5 Chloroform. 6 Alkaloids, 7 Serpentary. 
8 Siffron. 9 Cuchincal. {0 Proof spirit. 11 Percolator. 12 Tonic, 

13 Stomtclic, ரோசி, 
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இபிகாக்குப் பூடு. 12.4 

சங் கபிலம் அல்லது செங்கபிலமானது, பாசி பீடித்திருப்பதால் அரிதா 

ய் வெண்மையாகும். நெடும்பாட்டுச்குச் சருக்குவிழுந்திருசக்கும், பலமு 

றையிலுஞ் றச் றுக் கணுவுள்ளது. குறுக்குச் சமர்கள் நிறைந்திருசகும். 

உட்பக்கஞ் சிவப்பு. ஒடிக்க ஒரஞ் செங்கல்லுபபொலிருக்கும். குறுக்கு 

முறிவில் மெல்லிய சிராய் தெரியும், தூள் செங்கபிலநிறமானது; சுவை 

கைப்புர் துவராமாகும், சோதனை. 100 கிறேன் பட்டையை பீதச் சின் 
சனபட்டைச் சோதனையிற் சொன்ன முறையாய் ஆயத்தப்படுத்து அதற் 

சொன்ன ஈதருக்குப் பதிலாக குலோறுவாம்? சேர்த்தால் 1.5 கிேனுக்கு 

க் குறையாமல் ௮ல்சலைவஙக3ள் பிறச்கவேணும. 

தன்மை, உபயோகம், தேயங்கள். பீசச் சின்சன பட்டை போல 

வேயாகும்: 

மேற்சொன்ன சின்சன வகைசனிலிருக்தும் இன்ற.ஞ் சல வசைகளிலி 

ருந்தும் இனிய/*த்தோடு சின்குனின்*, சின்சுனிதின்$, கஇனிதின்7[என்ற இன் 

னும் மூன்று ௮ல்கலைவங்கள் வெவ் 2வறுவீசமாய்ப் பிறக்கும், வெண் சன்ச 
னத்திலேயே சின்குணின அதிகம்போற் தோற்று இறது. இந்த அல்கலைவ 

ங்களின் அர்திபிறாடி$த் தன்மைகளை ஆராய்வசற்கு இந்துவில் நியமிச்சப்ப 

ட்ட கமிஷனர்? அவற்றைப் பரிசோதித்து அவை உச்செமானவையென்று 
முடித்தார்கள். அச்திபிறுடியாக இவைகளொவ்வொன்றிலும் எகசகடான 

சேயமாய் எட்டுச் இறேன் முதற் பத்துச் றேன் கொடுக்கலாம். தொணி 
கமாக! இரண்டு இறேன் முதல் ஐந்து றேன் கொடுக்கலாம். (41௨) 

இபிகாக்குப்பூ. 128040, IPECACUANHA. 
வாசம். இது பிறசீல் தேசத்தில் தச்கணாட்சம்!! 8 பாகைக்கும் 90 பா 

கைக்கும் இடையில் நிழலான பகுதிகளில் உண்டாகும். 
வாகடபததி. வேர். இது மூன்று நாலு இஞ்சு நீளமும் தென்னீர்ச்சு 

ளவு பருமையுமான துண்டுகளாக வரும். முறி இடைக்கிடை முடிச்சு 
விழுந்திருக்கும். நிறம் பலவர்ணமான கபிலநிறம். இதில் இரண்டு பகு 
திகளுண்டு, சதையான சத்துள்ள வெளிப்பகுதி கொருச்சலானது, மெல் 
விய தடிபோன்ற மையப்பகுதி வெண்மையானது. இதின் தூள் வெணச 
பிலகிறமும் சொற்ப உவட்டு மணமும், சற்றே கார்ப்பான கைப்புச் சுவை 
யுமுள்ளது. இதிலுள்ள சத்து எமிரெதம்!2 எனப்படும், அத சுத்தமாயிருச் 
கையில் வெண்மையும் புழுதியும் மணமற்றதும், சற்றே கைப்புச்சுவையும், 
அல்கலைத்தன்மையுமுடையது, 

தன்மைகள். இது லஒமனி!3,சுவேதனி!4,எச்ஸ்பெச்துறம்1:சிற பிரமாணச்தி 
ல் அல்திறவம்!6, இபிகாக்குத் தூளைத் தைலத்திற் சேர்த்து தோலுட் தேய்த் 
துவிட்டால் எதிரழற்ச11யாகச் சேஷ்டித்த, அர்.நிமனிதாத்தரக19 தைலத்தை 
ப பூசினற் போலப் பருக்கள் தோன்றச்செய்யும். 
உபயோகம், தஇிசர்தெரிச்கு இது வாய்த்த மருந்து. இந்த நோய்க்கு 

முப்பது நாற்பது இறேன் இபிகாக்குக் கொடுப்பதா பரிகரிப்பு இக்கா 
TO வ கர க 
1 Ether. 2 Chloroform. 3 Alkaloid. 4 Quinia. 5 inchonine. 6 Cinrho- 

nidine. 7 Quinidine. 8 Antiperindic. 9 Commissioner. 10 Tonic. 
lt South Latitude, 12 Emetia, 13 Emetic, 14 Diaphoretic, இயவுறே?, 
1௦ Expectorant, சிசேட்வனி. 16 Alterative, பரிணாமி, 17 Counter irritant. 

18 Tartarate of Antimony. 19 Dysentery. 

(418) அனுபந்தம்பார். 
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134 இபிகாக்குப் பூடூ, 

லத்தில் மெத்தச் சத்திபெற்று வருனெறது(42). தியதீயத்துச்கும் சிலக 
கதையான கன்மதீதுச்கும் விசேஷமாய் ஈரலின் தொழிற்பிசகு அல்லது ம 
கதிப்போடு தொடுத்தருக்கையில் இது நல்லது: எச்ஸபெக்துறனாக, இது 
சதார்கள்?, சாவிகபுறங்கது?, ஈளை, கசம், குச்கலின் தொடக்கம் முதலியவ 
தறுச்குக் கொடுச்கப்படும: இரத்தப்பெருக்குகளுச்கும் லிசேஷமாய்க் ௪ 
ரப்பை இரத்தப்பெருக்குக்கும் பெரும்பாட்டுக்கும் இது ஈயச்தது. சமியா 
ப் பதார்த்தங்களை லாந்திக்கச் செய்வதற்கு இது மிச்சயமாயும் பதனமாயுஞ் 
சேஷ்டிச்கும். அந்திமனிதாத்தரகம் கொடுத்தபின் காண்கிற சோசம் அள 
வு இதாலுண்டாகாது. பிள்ளைகளுக்கும் பெலவீனருச்கும் இது விசேஷ 
மாய் உவர்தது. சலடடேம்், நாட்பட்ட நெஞ்சுநோய்சள் முதலியவற்றி 
ற்கு இது எதிரழற்சியொச இடப்படம், இரண்டுதிறாம் இபிகாக்குத்தூளும், 
இரண்டு திறாம் ஒலீலெண்ணெயரயும், காலு இராம் லாடு'ஞ் சேர்த்து, காள் 
இரண்டொருமுறை தோலுட் சேய்ச்ச அழற்சியுண்டாகும். இத்தூளை ஈ 
னைத்துப் பஃசயாக்இ ஏதும் விஷப் பூச்சிகள் குற்றின இடத்துக்கு அணை 
ச்ச. அழற்சி உபாதி பெரும்பாலும் தணியும். 

வேர்த்தூவின் தேயம். வமணியாகப் பதினைந்து தறேன் முதல் முப 
பது றேன கொடுக்கலாம். வெர்ரீர் குடிக்க இதின செயல் அதி திருத் 
நதியும் லேசுமாய் ஈடச்கும். உவட்டிச்கவும் சணரிகச்கவும் ஒரு றேன் முதல் 
மூன்றுகறேனும் அல்திறவிமாக கால்முதல்அரைக்கிறேனுங்கொடுக்கலாம். 

ரசிதங்கள், இபிகாக்தவைன். Wine of 10608௦. கொள். இடித்த 
இபிகாக்குவேர். ஒரு அன்ச; செரிவைன்10 அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத் 
தில் ஏழுசாளூறவிட்டு இடைச்டை குலுக்கிச் சீலையில்வடித்துப் பிழிந்து 
வடித்து அரைசாழி தேறப் போதிய செரிவைன் கூட்டிச்கொள்ளவும். 

தேயம். வமனியாச மூன்று முதல் ஆறு திறாம். எக்ஸ்பெக்துறம்!! ௪ 
வேசனியரக ஐந்து முதல் நாற்பது தள். இறுபிள்ளைசளுக்குச் சத்திக்கு 
சீதனையும் ஒரு திறாம் சேயத்தில் ௮ன ரமணிகேரத்துச் கொருமுறை திறாம்ப 
த் திரும்பச் சொடுத்தால் நல்ல ௨மனியாகும். ஒவ்வொரு அ௮ன்சிலும் இபி 
காச்கு வேரின் கரையும் பங்கு 22 றேன் அடங்கியிருக்கும். 

இபிகாக்தக்கூட்டூச்சுரணம். Compound Powder of Ipecac. கொள். 
இபிகாக்குத் தூள்; அரை அன்சு; அவின்னுள் அரை அன்சு; பதாசெல்வசு 
மாவாக சாலு அனசு. மூன்றையும் திறமாய்ச் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெ 
ட்டியில் அரித்துக் கடை சியில் உரலிற்போட்டு மெதுவாய்க் குழியம்மியி 
ல் அரைத்து அடைத்த சீசாவிற் போட்டு வைத்த க்கொள்ள வும், 

தேயம். ஐர்துறேன்முதற் பதினைந்து இறேன், வாசம், தறல்ி13ரோ 
யகள், திசந்தெரி4 .இியறியம்,கல்லடை சல் முதலியவற்றிற்கு ஈல்லசெரத 
வழும்கவேதனியுமாகும். பத்துக்கிறேனில் ஒருறேன் அவின்இருக்கும், 

'இபிகாக்ஸ்தவிற்தளிகை, 111] of Ipecac with Squill. கொள், இபிசா 
ச்ருச்கூட்டுச் சூரணம்; மூன்று அன்சு; ஸ்குவிற்தூள், அமுனீயசத்தாள்16, வ 
சைக்கு ஒரு௮ன்சு; இரச்குப்பாணி!? போதியது. தூள்களைச் கலந்து இக்குப் 
பாணியையுஞ் சேர்த்துத் திரலையாக்கிக்கொள்ளவும். 

4 ™Dinrrlhoea, 2 Catarh. 3 Chronic Bronchitis. 4 Tartarate of Antinony, 
© Hydrocephalus. 6 Olive oil, 7 Lard, இடியம். 8 Emetic, எமி. 9 Alterative. 
10 Sherry wine. 11 FExpectorant,éGeL ea. 12 Vinphoretic,aவதனி. 13 Neuralgia. 

14 Uysentery. 15 Sedative, சரச்சனி. 16 Amwmoniacum. 17 ‘Treacle நீயம் 

(42) அனுபந்தம் பார், 
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தேயம், ஐந்து இறேன் முதற் பத்துக் தறேன். காலிசஇருமல் முதலி 

யவற்றுச்கு இது ஈல்ல எச்ஸ்பெச்துறம். ப 

டஇபிகாக்கவிலலை, 1060௦ 1,௦20265. கொள், இபிசாச்குத்தூள்,நூற்றெ 

ண்பது றேன; சுத்த சர்க்கரை மாவாக, இருபத்தைந்து ௮ன்ச7 அகசிப்பி 

ஒன் மா! ஒரு அன்சு; ௮௪9 முலொகு? இரண்டு ௮ எசு; இஸ்.திவித்தநீர் ஓ 

ரு அன்சு, அல்லது போதியது. தூள்கள் எல்லாவற்றையுங் சலந்து சரிபத 

மான திரளையாய்வரத்தக்கதாய்ப பிசின் பாணியையும் தண்ணீரையுஞ்சேர்ச்ச 

வம். 120 வில்லைகளாசச் தட்டி மட்டான சூடுள்ள அறையில் உலர்த்தவும. 

தேயம். ஒன்று தொடக்கம் மூன்று வில்லை. ஒவ்வொரு வில்லையிலும் 

இபிகாக்குக் காற்குறேன் இருக்கும். 

கோனிய*ச்கூட்டுச்குளிகையலும் மாவிய இபிசாச்குவில்லையிலும் இபி 

சாச்குச்சேரும், 

கம்பீர்ச்சேடி. GAMBIR PLAN’. 

வாசம், இது மலாயுவிலும் அடுத்ததிவுகளிலும் உண்டாகும், 

வாகடபததி, இதின் இலைகள் சளிர்களிலிருர்து வடியும் வெண் காசச் 

கட்டியென்ற ஒர் பிசின், இது சதுரச் கம்பிகளாகவும், ௮.4 கம்பிகள் ஒன் 
நித்த சிப்பங்களாகவும் வரும், கட்டிகள் ஒரு இஞ்சு பருமையும் வெளி 
யிற் கபிலகீறமும் உள்ளேவெண்மையான செங்கல்நிற முமாயிருக்கும், மண் 
கட்டிபோல் இலகுவில் உடையும். சுவை சைப்புங் கடுச்தவர்ப்பும்வழலழ 

ப்புமாய்ப் பிறகு சொற்ப இனிப்புச் கொடுக்கும், சோதனைகள். சொதிரீ 
ரில் முற்றாய்ச் கரையும். ஆறினபின் இயோதம்5 சேர்க்க நீலகிறமடையாது. 
தன்மை, உபயோகம், ரசிதங்கள், வொதலைஃ6 மரத்திலிருந்து எடுச்குங் 

கருங் காசுக்கட்டியைப் போலவே, ஆயினும் அதைப்பார்க்க இது அதிச 
க சுறக்குக் கரையும். 

ரசிதம். காசுக்கட்டி வில்லை. Caechu Lozenges. கொள். வெண் 
காசுச்சட்டி, தூளாக எழுழாற்றிருபது கிறேன், சுத்த சர்ச்கரை மா, இருப 
தீதைந்து அன்சு; அகசிப் பிசன்மா, ஒரு அன்சு; அகசிமுலொகு, இரண் 
டு ௮ன்சு; திஸதிலித்த நீர் போதியத, காசுக்கட்டி, சர்சசரைமா, பிளெ் 
மா மூன்றையுங் கலந்து தகுந்த திரளையாசத் தச்கதாய் முசிலாகுர் தண்ணீ 

ரஞ் சோச்சவும். 720 வில்லைகளாகத் தட்டி வெப்பமான அறையில் மட் 
டான அனலில் உலர்த்தவும், 

தேயம். ஒரு வில்லையாவது கூடவா நாளிற் பலமுறை வழங்கலா 
ம். ஒவ்வொரு வில்லையிலும் ஒரு இறேன் காசக்கட்டி இருக்கும். வாயி 
விட்டு மெல்லச் கரையவிட்டால், குரற்கம்மலுச்கும் தொண்டை உண்ணா 
க்கு லசுணம்இளசுதசலுச்கும் பல்லீற்று இளகல் புண்களுக்கும் வாயவியலு 
க்கும் ரலலது. இியறீயம்£ பைர க்கும், துவர் மருந்து வேண்டிய மற்று 
ரோய்களுக்கும் இவைகளை வழங்கலாம். 

அவாகடச்சரக்தகள், N௦n-0fficinal. 
உயர்சின்கனம். விலாரி, Hymenodictyon Excelsum. Cinchona 

6%0618%, இது இந்துவில் வடசர்ச்கார்ச் சோலைகளிலும் சென்னையின் மற் 
அம் பகுதிகளிலும் வளரும் பெரியமரம். பட்டையின் உட்பகுதி சன்கன0 

1 (Gum Acacia. 2 Mneilage, பீரன்பரணி, 3 Distilled. 4 ரோ. 5 Bodum. 
த்வாம் யே. 7 Tonsil, 8 Diarrhrea. 9 Pyrosis. 10 Cinehonz. 
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1989 வட்டவிவைச்சால்மரம், மருக்காளஞ்சேடி. கும்பை, 

தீதுக்குரிய கைப்புத் துவர்ப்பு உடையது. சப்பினவுடன் இதின் கைப் 
புச் சுறுக்குத் தோன்றாது ஆயினும் மேற்தொண்டையில் கெடுக நிற்கும். 
பட்டையின் மெதுவான வெஃப்பகுதிச்குச் சுவை மெத்த இல்லை. இந்த 

மரதீதின் வகுப்பையும் இதின் பட்டை யின் தன்மைகளையும் பார்ச்குமிடத் 

அ இத நயந்த மருந்தாகச் கூடுமென்று விளங்கலாம். இந்துவுச்குரிய ௮ 

ர்தி.. ் ௫டி! மருந்துகளை இனிமேல் ஆராயுமிடத்து இக்தப் பட்டையை முத 

றி கல னிப்பது ச்சு (2. 

வட்டவிலைச்சாலமாம். Nacleaa Ovalifoia. இது இழச்கு வங்காள 
தீதிலுள்ன காட்மெரம். இசன் பட்டைக்குச் சின்சனத்துக்குச் சரியான 

சைப்பு உண்டாம். அப்பகுதியார் தங்களுட் காணும் காய்ச்சல் சழி 
ச்சல்சளுச்கு இதை லழங்குவார்கள். இதை இன்னும் ஆராய்வது நலம், 

மநக்காளஜ்சேடி. Randia dumetorum .இது இர்துவின் மிகுதியான 
ப சதிகளில் உண்டாகும், இதின் காய் லமனத்தன்மை யுடையதாதலாற் 
சுதேசெளால் மெத்த மதிக்கப்படுநறெது, இதின் உபயோகத்தைப் பற்றிப் 
பிதிலைத்தியர் பின்லரும் முறையை இர்நூல் கம்மிற்றிமாருக்கு எழுதியிரு 
ச்றொர். மருக்காளங்காய் கொட்டைப்பாச்களவு பருமையும் உருண்டை 
யுமானது, இரணடு அறைசளும பல கொட்டைகளும் உள்ளது. கலி 

ன்£விளிம்பு, மூடியாய் நிற்கும், இதற்கு ஒர்வகையான இனிய உவட்டும 
ணமூண்டு. லெநாளைக்கு வைத்திருந்த பழத்தில் மணம் அதிகப்படும், 
மைசூரிலிருச்கும் வறிய சனங்கள் இந்தப் பழத்தை வமனியாய் வழங்குவ 
து வாடிக்கை. இது கிச்சயமாயுங் கெதியாயுஞ் சேஷ்டிச்குமாம், நானு 

ம் இசைப் பலமுனறகளிற் கொடுத்துப் பதினைந்து மினிவரையில் வாந்தி 
யெடுச்கச் கணடேன், இகின் தேயம் நன்றாய் நரித்த ஒரேபழம். தேனை 
யானால் திரும்பவுங் கொடுச்சலாம், இது அழற்றும் ௨மனி போலத் தோ 
னறுதின்றத, இந்தப் பழத்தை முன் கற்குத்தாவிலே சோதித்தவரையில் 
வமணியாக இதை மெத்த நம்பப்படாதென்று ஒஷான பண்டிதர் நினை 
த்தார். அயிற்றுச் கழிச்சலில் உவட்டிப்பை உண்டாக்குவதற்கு இதின் 
வேர்ப்பட்டைக் சஷாயம் சசேசெளால் வழங்கப்படுறெதென்று என்ஸ்வி 
சொல்லுறொர். இஈன் காய்களைத் துவைச்துத் தண்ணீரிற் போட அதிலு 
ள்ள மீன்கள் வெறித்துச் சாகவங்கூடுமென்றும் இதினால் அந்த மீன்களை 
அசாதென்று விடுஎறதில்லேயென்றும் ரச்சுபேகர் சொல்லியிருக்கிருர். 

தம்யை. Gardenia lucida and gummifera. இர்துவின் பலபகுதி 
சனிலுள்ள இத்த மரத்தினின்று ஒர் ராளம்வேடியும். அது சற்றே பச்சை 

நிறமான சட்டிகளாகவிருக்கும். அதிலே ராளத்தோடு, பட்டை, தடி மு 
தலிய அசுத்தங்களுங் கலந்திருக்கும். இந்த ராளத்தால் மூடப்பட்ட மரத் 
தடிசளுங் கடைகளில் விலைப்படும், மணம் ஒர்வகையான கெட்ட மண 
ம். புண்களில் ஈகள் விழாமற் காப்பதற்கு இது வைத்தியசாலைகளில் உப 
யொசமாய்ச் காணப்பட்டது. அந்திஸ்பசியாகவும் சுதேசிகளால் இது ௮ 
திசமாய் வழங்கப்படும். ஆயினும் உண்மருந்தாக இதின் உபயோகத்தை 
ப்பற்றி ஒன்றும் நம்பிக்கையாய்த் தெரியாது. தெகங்கிலுள்ள சனங்கள் 
கும்பைச் காயை விரேசனி, சருமிகொல்விகளாக வழங்குகிறார்களென்று 
ரக்சுபேகர் சொல்லியிரு 5கிறார். 

1 Autiperiodic, சரமமீசுரி 2 Calyx. 3 Resin. 4 Anlispasmodic. 
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மஞ்சிட்டி. நிலக்க Cordifolia. இதின் வேர், சாயங்காய்ச்சுவதற்கு ௮ 

இிகமாய் வழங்கப்படும். இதில் மூன்று இறும்! வரைக்கு ஒருகானீற் பல 

முறை உட்கொண்டால் அது நரம்புமண் டல?த்தில் அதிகமாய்த் தாக்கி ச் 

நேரத்துக்கு அலட்டு முதலிய குணங்களை உண்டாக்குமென்றும் சராயும 

ண்டலதீதைக் குழப்புமென்றும் பிளேவர்வைத்தியர் சொல்லியிருக்றோர். ம 

சமதியப்பெண்கள் பிரசவித்திருக்கையில் துவாலை குறைவாயிருந்தால் இந்த 

வேர்ச்சஷாயத்தைச் குடிப்பார்களென்று ஏன்ஸ்லிபண் டிதர் சொல்லுகிரோ். 

கீரிபுரண்டான். Ophiorhiza Munghos. இது இந்துவின் பல பகுதிச 

ளிலுள்ள சிறிய பல வாட்டைப் பூண்டு, இதின் வேர் கடுங் கைப்பான 

தென்றும் தொணிகஃமாய்ச் சோதிச்கப்படத் தகுந்ததென்றும் ரைற்று வைத் 

இயரும் மறுபேருஞ சொல்லியிருக்கிறார்கள். பாம்புகடி விசர்சாய்சடி முத 

வியவற்றுக்கு ஈல்ல மருந்தென்று சுதேசிகளுக்குள்ளே இது மெத்தப் பேர் 
பெற்திருர்தாலும் அதைப்பற்றி நம்பிச்கையானதொன்றுந் தெரியாது, 

வலீரியானியங்கள். 

VALERIANEAE. 

வலீரியன் பூட். VALERIAN. 

வாசம். யுறோபம் அடங்கலும் ஈரிப்பானஇட ங்களில் இது உண்டாகும். 

வாகடபகுதி, வேர். இது இரண்டுமூன்று இஞ்சு நீளமுள்ள ஏராளமா 

ன கூர்தல்களையுடைய குறுத்த, வெண்மஞ்சள் நிறமான, வெர்த்தண்டுகளா 

க வரும், கைப்புச் சுவையும் உறைத்த மணமுமுடையது. புது வேரின் 
மணம் ஈல்லதாயிருந்து, நெடுநாள் வைத்திருக்க நாற்றமாகும், வலீரியந் 

தேல் என்ற தர் ௮த்திரனண்ணெய்யே இதின் சத்து. மேலும் இதிலே வ 
லீரல்? என்ற ஒர் சேலச்சத்தும் ௮டங்கியிருச்கும், இச்சத்துப் பரமாணு 
விலே அசிரிப்பேதால் வலீரியனிக்கமிலமாக மாறும். 

தன்மைகள். ஸ்திமுலம்0, அர்திபிறாடி!1, 
உபயோகம். இஸ்தேரி!? நோய்க்கும் அதைச்சார்ர்த மொய்களுக்கும் 

இது உவந்த மருந்து. விசேஷமாம் இதின் வகுபபைச் சேர்ந்த மற்றும் ம 
ருந்துகளோடு கலந்து கொடுத்தால் உவப்பு, எபிலெப்சி; கொரீயம்14 என் 
ற நோய்களுக்கும் அந்த இனமான நோய்களுக்கும் இது அர்திஸ்பட1யாக 
௨ழங்கப்படும். ஆயினும் நயங்காண்பது சந்தேகம், ஸ்திமுலமாச இது ௬ 
ரங்களின் பிற்கால்சள், ௮சத்துவமான தாபிதங்கள்!$ முதலியவற்றுக்கு கய 
மென்று கண்டது. 

தேயம், வேர்ச்தூளில் இருபது முதல் சாற்பது கிறேன் கொடுக்கலாம். 
ஆயினும் இந்தவிதமாய் இதைச் கொடுப்பதரிது, கொடுப்பதற்கு உத்தமமா 
ன இதின் அத்திர தேலில் மூன்று துளி முதல் ஐந்து துளிவரைக்குக் கொ 
டெகெகலாம். 

1 Drachm. 2 Nervous system. 3 Uterine system. 4 Tonic. 5 Valerian oil. 
0 Volatile. 7 Valerole. 8 Oxidation. 9 Valerianic acid. In Stimulant. 
11 Antiperiodic. 12 Hysteria. 13 Fpilepsy. 14 Chores. J5 Antispasmodic. 

16 Inflammation, 
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120 இமயவலீரீயன். 

ரசிதங்கள். வலீரியன் இன்வசம். ]றரீயப்ஸற ௦1 Valea, கொள், 

இடித்த வலீரியன் வேர், நூற்றிருபதுறேன்; கொதிவெரம்£ீர், பத்து அன்சு, 

மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு மணிநேர மூறவிட்டுச் தெளிச்கவும்: 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு; அர்திஸ்பசச்1] கலவைக 

ளுச்கு இது ஒர் நல்ல கூட்டு, 

வலீரியன் ரஞ்சம். Tincture of Valerian. சொள். வலீரியன்வேர், 

பருக்கன் தூளாக. இரண்டரை அன்சு; புரூவுது? அரைகாழி. அடைச் 

சபாச்திரத்தல் வலீரியன் வேரைப் பதினைந்து ௮ன்சு தோடு இரண்டுநா 

ஞாறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும். பிறகு சியந்தனியில் இட்டு 

நீர் வடிக்தொழிர்தபின், மிச்சமான ஐந்து ௮ன்சு சீதையும் விட்டு வடிச்ச 

வம், அப்பாற் சச்கையைப் பிழிந்து அந்த நீரையும்வடிச்து முன் வடித்த 

நீரோடு சலந்து அரைநாழிச்குப் போதய சீதைச் கூட்டிக்கொள்ளவும். 

சயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறம் கொடுக்கலாம் 

வலீரியன் மோனாஞ்சம், Anmoniated Tincture of Valerian, கொ 
ள், வலீமியன் லேர் பருக்சன்தூளாக இரண்டரை அன்சு; அமோனசுக 
ந்தது, அரைகாழி, நன்றாய் அடைத்த சீசாவில் ஏழுகாளூறவிட்டு இடை. 

சடை குலுக்க, அப்பால் வடித்து, பிழிந்து வடித்து அரைநாழிக்குப்போ 
திய ௮மோனசுசர்தசீத சேர்க்கவும். 

தேயம். முப்பது மிணிம்: முதல் ஒரு இரறாங் சொடுக்கலாம். பலவகை 
யான இஷ்தேரிச்கு£ இது ல்ல அர்திஸ்பசியாகும். 

அவாசடச்சரச்குசள், 210-0110108], 

இமயவலீரியன். Valeriana Hardwick. இது இமயமலையின் உஷ் 
டணப் பகுதிகளிலுள்ள பூடு, வீரான மணமுள்ள இதின் வேர் சேபாளத் 
திலும் ௨டச்இந்துவிலும் மருந்துக்கு வழங்கப்படும். முற்சாலச்தார் சொ 
ன்ன இராக Nard என்பது இதின் வேராயிறாக்கவேணுமென்று அடம்ஸ் 
வைத்தியர் சொல்லுகிறார். அந்திஸ்பசியாக இதை ஆராய்வது ஈல்லது, 

ஜடாமாசி, Nardostachys Jatamansi. இது இமயமலையிற் குமைழூ 
ன் தொடங்கிச் சிக்கிம் வரைச்கும் உண்டாகிற பூடு, இதின் வேர் பெரும 
பயற்றங்சாயளவு பருமையான குறுந் துண்டுகளாக வரும். இதின் ஒரு த 
லைப்பிலாவது முழு ரீட்டிலுமாலது பருச்கனான கறுத்த மயிர்போன்ற கூர் 
தல்கள் நிறைந்திருக்கும். இது பச்சூலி?த தளிரையொத்த சுகந்திமணமும் 
சுகந்த சைப்புச் சுவையுமுடையது. முன்னுள்ளோர் ஐடாமாசியென்றது 
இதைத்தானென்று ஜோன்ஸ பண்டிதரும் ரோயல் பண்டிதரும் இதின் வே 
ரையிட்டு மட்டிட்டார்கள். உலீரியினுக்குரிய அந்திஸ்பசத் தன்மைக 
ள் இதற்குண்டென்று இதின் மணம் சுவை முதலியவந்றைக்கொண்டு எண் 
ண ஏதுவாகும், ஒஷானூ பண்டிதர் தாம் பண்ணிய சோதனைகளைக்கொ 
ண்டு இது பூரணமாய் வலீரியனுச்குப் பதிலாகுமென்௫ரூர், எபீலெப் ௪10 
இஸ்சேரி வலிகளுக்கு இர்தியர் இதை வழங்குவார்களென்று லீரி' சொ 
ன்னதாக என்ஸ்லி குறித்திருச்கிறார், இந்த வகுப்பான ரோய்களுச்கு இது 
செயலுள்ள மருந்தென்று எண்ண நியாயமுண்டு, சசருதம் என்ற ஆசப் 
பழய இந்திய வாகடத்தல் எபிலெப்சிக்குச் சொன்ன ஓர் மருந்திலே' இது 

} Antispasmodic. 2 Proof spirit. 3 Percolator. 4 Aromatic spirit of Ammonia 
உ Minim. 6 Hysteria. 7 Patchou!!. 5 Aromatic. g Valerian. 10 Epilepsy. 
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கூடுகின்றது. ஐடாமா? வேர் ஐந்து அன்சம் புருவு£து1ஒருகாழியும் வீத 

மாகச் செய்த ரஞ்சம்? வங்காள வாகடத்துக்குரியது. அதின் தேயம் ஒரு 

தரும் முதல் இரண்டு திறாம். அந்த ஈல்ல சரக்கை யின்னும் சோதிப்பது 

உத்தமம், இந்துதேசமடங்கலும் எச் கடைகளிலும் இதைச் சொற்ப ரய 

த்துக்கு வாங்கலாம். கடைகளில் விற்கு மிச்சரர்கு மிகுதியாயப பூச்சி 

தன்று பழுதாய்ப் போசிறபடியால் சோதனைக்கு நல்ல சரக்காய வாங்க 

வேணும். 

கம்பசிதங்கள். 

COMPOSITAE. 

சீமைச்சாமந்திப் பூட், CHAMOMILE. 

வாசம். இத யுறோபம் அடங்கலும் வெளியான மக்கொண்ட மைதா 

னங்கள் பொதுவான இடங்களில் உண்டாகும். இந்துவின் சில பகுதிக 

ளிலுஞ் செய்யப்படும். 
வாகடபததி, பூச்கள். இவை ஒற்றையாயாவது இரட்டையாயாவது 

இருக்கும். ஒற்றையினத்தில் மஞ்சள் நிறச் குழலும் வெண் நிறக் கச்சம் 
போன்ற றிய பூக்கள் இருக்கும். இரட்டை இனத்தில் வெண்கிறச் கச் 
சுப்போன்ற றிய பூக்கள் மாத்திரம் இருக்கும், இவைகள் எல்லாம் கண் 
ணம்போன்ற தகடான தர் முளையினின்று இளம்பும. இரண்டு இனங்களு 
ம் விசெஷமாய் ஒற்றை இனம் சைப்பும் மெத்தச் சுகரதமுமானவைகள். இ 
தின் சத்துக்கள் பின்னால் வரும் அத்திரஎண்ணெய்யும் கைப்பான ஓர் எசி 

ருத்திவுமே. 
தன்மை. ஸ்திமுல3 தொணிகம்டூ காமினதி5 
உபயோகம். பெலவீனம், இஸ்தேரி, குன்மம், இவைகளுக்கும், ரண 

உறுப்புகளினது அல்லது பொதுவாய் உடம்பினது தத்துவம் குறைந்திருப் 
பவர்சளுக்கும் இது உதவும். முன்னே இது முறைச்சுரங்களுச்குக் கொ 

டுச்சப்பட்டாலும் இன்கன?மும்மற்றும் வீரான அர்திபிறாடி/களும் இதற்குப் 
பதிலாகச் கொள்ளப்படுநன்றன. 

ரசிதங்கள், சாமந்தியின்வூசம். Infusion of Chamomile, கொள. 
சாமந்திப்பூ, அரை அன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில், 
பதினைந்து மினி8 ரேரம் ஊறவிட்செ லையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் ஒன்றரை அன்ச வரைக்கு நாள் இரண்டுமூ 
ன்று முறை தொணிசமாய்ச் கொடுக்கலாம். வமனி மருந்துகளின் செய 

லுக்கு உதவியாக இந்தச் கஷாயம பெரும்பாலும் இளஞ்சுட்டிற் கொடுக்க 
ப்படும். சுளுக்கு முதலியவற்றுக்கு உமன்ராஷ மாகவும் வழங்கப்படும். 

சாமந்தித்தேல். (011 ௦£ Chamomile, இது சாமந்திப் பூவிற் திஸ்திவி 
சீரும் எண்ணெய். புதுக்கச் செய்த எண்ணெய் வெண்ணீலகிறமாயா௫து 
பச்சை ரீலநிறமாயாவது இருக்கும். படிப்படியாய் மஞ்சள் நிறமடையும், 
பூச்களுக்குரிய மணமும் சுகந்த சுவையும் இதற்கு உண்டு, 

தேயம். ஒருதுளி முதல் ஐந்து துளியைச் சர்க்கரையிலாவது இமல்ச19 
TT TT 
1 Proof spitit. 2 Tincture. 3 Stimulant. 4 Tonic, நீ Carminative, வாடுக்ளெ. 
9 Cinchona, 7 Antiperiodic. 8 Minute, 9 Fomentation, 10 Emulsion. 
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த்திலாவது விட்டுக் கொடுச்சலாம். குன்மத்தோடு கூடிய வாயுப்பொரும 

லுச்கும் வாயுப் பொருமலைப்பற்றிய குத்துக்கும் இதைவிட நயந்த மருந்து 

ரிது. 
ச்ம் ந்தியெசிறத்து, 188மக0% of Chamomile, கொள். சாமந்திப்பூ, 
ஒரு இருத்தல்; சாமந்தித்தேல், பதினைந்து மினிம்; தண்ணீர் ஒரு கலன், 

தண்ணீர் அரைவாயொய் வருந்தனையும் சாமந்திப் பூவை அவித்து, சீலையில் 
வடித்து வடித்த நீர் குளிகைக்குத் தகுந்த பதமாய் வருந்தனையும் நீர்மத்திக 

த்தில்! அதை வறட்டிச் கடை சியில் சாமந்தித் தேலைச் சேர்க்கவும். 

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துச் றேன், குன்மம் முதலிய ரோய்களுக் 

குச சொடுக்க மற்றும் தொணிகங்களுச்கு இது நல்ல துணைமருர்து. 

[சாமட்திப்பூ இந்திய கடைகள் மிகுதியானவற்றில் வரும், புரோப சாம 
நீதிப் பூவுக்கு இது நல்லபதிலாகும்.] 

சந்துனின்பூட; SANTONICA. 

வாசம். ர௬சயம் என்பதே எண்ணம். 
வாகடபததி, ஹெச் கொட்டையைப் போன்ற மலராத பூமுகைகள். 

இவைகள் ஒரு லீனுக்குக் கதித்த நீளமும் அரை லீன் அசலமும், அண்ணி: 
ய நெல்மணிச் சாங்கமுமாய் இரு தலைப்பும் மழுங்கி வெண் பச்சையான 
கபிலரிறங்கொண்டு அழுத்தமாயிருக்கும். இவைகள் பச்சையான கடுப்பு 
ருவமுள்ள அண்ணிய கவிந்த சுருண்ட மடல்களையும் அவைகளுக்குள்ளே 
குழலான நாலு ஐந்த பூக்களையும் அமைத்திருக்கும். மணம் வீருனது; ௪ 
வை சைப்பும் கர்ப்பூரம் போன்றதுமாகும், சோதனை. பூமுகைகள் உரு 
ண்டையல்ல. மயிருள்ளவைகளுமல்ல. இதினால் இதை வல்காரி ஆர்திமீசி? 
அ௮ப்சி$்திய ஆர்திமீசி3 என்ற பூண்டுகளின் பூமுகையல்லவென்று அறியலா 
ம். இதின் சத்துப் பின்வருஞ் சந்துனின் என்ற இிரிஸ்திலான தடஸ்த 
பொருளே. 

தன்மை, அநீசெல்மிந்தி6; 
தேயம். ஒரு இரும் முதல் இரண்டு திரூுமை ஒரு இரவும் மற்றநாட்கா 

லமேயுங் கொடுத்து நாலைந்து மணித்தியாலமானபின் விரேசனங் கொடுக் 
கவேனும. 

ரசீதம், சந்துனின். க$௦றiற, இதைச் குறிக்குஞ்சின்னம் கா35 ஐ18 அ. 
இதுசர்தனினபூண்டிலிருர்தெடுக்குங் ரிஸ்தலான தடஸ்தசத்து. இது நிறம: 
ற்ற தட்டையான ரம்பம்? என்ற வடிவையுடைய பிரிசங்களாகவிருக்கும். 

சத்றே கைப்புள்ளது, மட்டானசூட்டுக்கு உர குடிபோசக்கூடியது சொ 
ற்பருட்டிற் பஸ்மமாகும். தண்ணீரிற் கரைவதரிது, கொதிநீரிற் சொற்பமா 
ய்ச் கரையும். குலோறுவா?மிலுங் கொதிக்றெ திட்ட திலும் தாராளமா 
ய்க்சரையும், வெய்யிற்பட மஞ்சள்நிறமடையும். சிருசமினிறலயிலங்கபளிற் 
கரையாது, பரமாணுவோடு செஞ்சூடுபட இது முற்றாய் அழிர்தபோகும்: 

தஸ்மை, அந்தெல்மிந்தி, 

உபயோகம், ரைப் பாம்புகளைக் கொல்லு வதற்கு இது ிச்கரத்தில் 

1 Woter-bath, 2 Artemisia Vulgaris. 3 A. Absinthium, 4 Crystal, 5 Neutral. 
6. sathelmintic, இருமிசொல்வி. 7 homb. 8 Prism. 9 Chloroform, 10 Rectified’ 

epirit,. 11 Diluted Mineral acid. 
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ஆணிகப் பூடு. ] 93. 

நன்றாய்ச் சித்திக்கும். இக் ரொயிகள் குடலில் இருப்பசைப்பற்றியுண்டா 

திற கொரீயம் 1 இஸ்தேரி யென்ற நோய்சளுச்கும் குழப்பமான மற்றும் வ 

விகளுச்கும் இது உவந்தது. இதைத் தின்றபின் பார்வை மஞ்சள் நிறமாவ 

தைப் பிடித்து அமறொசிசச்கும் மற்று ஈயனரோகங்களுக்கும் இது வழங்க 

ப்பட்டாலும் ஈயமுண்டாகவில்லை. முறைச் சுரங்களுக்குக் கனியத்துச் 

குப் பதிலாச இது கொடுக்கப்பட்ட லும் நயங்கண்டது சந்தேகம். 

தேயம், நாலுவயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு இறேன் முத 

ல் சாலு றேன் கொடுக்கலாம். பன்னிரண்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவாச 
ளுச்கு ஆறு முதல் எட்டுக்கிறேன் கொடுக்சலாம். சமபங்கு சர்க்கரையோ 

டாவது, சர்க்கரைப் பாணியோட வது கலந்து கொடுச்கவும். ஒரு இரவு 

ம் மற்றநாட் காலமேயும் ஒவ்வொரு தேயங் கொடுத்துச் சல மணிவேளையா 
ல் ஒரு தேயம் ஆமணக்கெண்ணெய் கொடுப்பதே உத்தமமான முறை, 

ஆணிகப்பூட. ARNICA. MONTANA. 

வாசம். யுறோபத்தின் மையப்பகுதி தென்பகுதி மலைகளில் இப்பூடு ௨ 
ண்டாகும. 

வாகடபதகி, வேர், இது ஒரு இஞ்சு முதல் மூன்று இஞ்சு - நீளமும், 
இரண்டு மூன்று லீன் பருமையுமாய்த் திரண்டு முறனெ வேர்த் தண்டுகளா 
க வரும். சாய்ர்து விழுந்த இலைகளின் தழும்புகளால் முரணாகும், ஏரா 
ளமான நீண்ட மெல்லிய கூந்தல் இதில் இருக்கும். ஒர்வகை மணமும் சா 
ரமான கவையுமுடையது. ஆணிசின் என்ற ஓர் ௮அல்கலைவ$மும் சைதி௪7 
னைப் போன்ற கைச்சற்காரமான ஒர் எரிறாத்திவ£மே இகின் சத்துக்கள். 

தன்மைகன். ஸிதிமுலம்?, அதிதேயத்தில் மயக்கழற் 910 நஞ்சு. வெளியி 
ற்பூசினாற் செரதவிமும் ரிசோல்வெனு2மாகும். 

உபயோகங்கள். சோர்வுகள், சன்னிச்சுரங்கள், அ௪த்துவ இசர்தெரி!5, 
அமரறோசி, முதலிய நோய்களுக்கு இது கயந்ததென்று கொடுக்கப்படும். 
ஆயினும் பிறித்தனி வைத்திய முறைப்படி சளுக்குகள், கசிவுகள், கோக்க 
ளுக்குப் பூச்சுமருந்தாக மாத்திரம் இதின் ரஞ்சத்தை வழங்குகிறார்கள். 

நேயம். வேர்த் தூளில் ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துச் கிறேன் சொடுச்ச 
லாம, 

ரசிதங்கள். ஆணிகாக்சம். Tinzture of நீரார். கொள். ஆணிச 
வேர், பருக்கன் தூளாக, ஒரு அன்சு;. திட்டதத14, அரைநாழி. மூடியபாச் 
தரத்தில் ஆணிக வேர்த்தூளைப் பதினைந்து ௮ன்சு சீதில் இரண்டுநா ளூறப்: 
போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும்: பிற்பாடு சியர்சனி1யில் வார்த்து மீர் 
வடி்தொழிந்தபின் மிச்சமாயிருக்கிற ஐந்து ௮ன்௬ சிதையும் வார்த்து வடி: 
யவிடவும். அப்பாற் ௪க்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையும். 
கலர்து அரைகாழிக்குப் போதிய சீதைச் கூட்டவும். 

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு இருங் கொடுச்சலாம்.. வெளிப்ப; 
ச்சே இதின் முக்யெமான வழக்கம். 

_ த ஙா. 
1 Chorea. 3 Hysteria. 3 Amaurosis, 4 Quinin. 5 Arnicine. 6 Alkaloid4. 

+ Cytisin, 8 Lxtractive. 9 Stimuiant. 10 Narcotico-irritant I! Nedalive,, 
சாந்தனி, 12 Resolvent, 13 Dysentery. 14 Rectified spirit. 

15. Peroolatcr, 
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134 தரக்சகப்பூடு. லக்தூகம். 

தரக்சகப் பூட். TARAXACUM. 

ளாசம். இர்தப் பூடு யுறோபமடக்கலும் மத்திம ஆயெத்திலும் உண்டா 
கும். இமய மலையடங்கலும் மிகுதியாயுண்டு, இகதுவிற் செய்கைபண் 
ணப்படும். 

வாகடபததி. வேர். இது மா? முதற் புட்டா வரைச்குங் இண்ட 
ப்படும். இது மூல வேர்ச் சாங்கமானது, அழுத்தமானது, வெளியிற் ௧௫ 
ங்சபிலநிறம், உள்ளுக்கு வெண்மை, இலகுவில் முறியும். முறிக்க, மணம 

திற சைச்சலான பால் இதல் வரும். காற்றுப் பட இந்தப் பால் வெண்க 
பிலகிறமாகும். அதின் இலைகள் பிடித்திருக்கில் அலை வாள்போன்று மெ 

தீத. அழுதீதமாயிருக்கும. 
தன்மை, அல்திறவ தொனிசம்!, பித்தக்கணி2, 
உபயோகம், அசீரணத்துக்கும், காவிகமான ஈரல்ரோய்களுக்கும் வி 

சேஷமாய் ஈரலின் தொழிற்சுணக்கம், கஞ்செஸ்தம்3, செங்கண்மாரிகளுக் 
கும், இது கொடுத்து நயங்கண்டது. குடற்பிசகு ஈரற்பிசகுகளோடு கூடி 
ய சாலிசமான சருமமோய்களுக்கும் இது கல்லது. 

ரச்தங்கள். தரக்சகதிகாக்தம், 1960001400 of Taraxacum. கொள். 
காய்ந்த தரக்சக வேர் நறுக்கி இடித்து ஒரு அன்சு; தண்ணீர் அரைநாழி, 

மூடிய பாத்திரத்திற் பத்துமினி நேரம் அவித்து வடித்து வடித்த நீர் அரை 
காழியாய் வரப் போதிய இஸ்.இவித்த4 நீரை வடியிலுள்ள சக்கையின் மேல் 
வராச்கவும். 

தேயம். இரண்டு முதல் சாலு அன்சு கொடுக்கலாம், 
தரக்சகவேசிறத்து. Extract cf Taraxacum. கொள். பச்சைத் தரக் 

சக வேர்; நாலு இறாத்தல். வேரைத் துவைத்துப் பிழிந்து சாற்றை அடை 
யவிட்டுத் தெளிந்த நீரை 212 பாகை சூட்டிற் காய்ச்சிப் பத்தமினி வரை 
க்கு அச்குட்டிலிறாக்க விட்டிருந்து லையில் வடித்துக் குளிகைக்குத் தகும் 
தீ பதமாய் வருந்தனையும் [60 பாகைக்குக் கதிக்காத சூட்டில் நீர்மத்திகத்? 
தில் வறட்டவும்.(13) 

தேயம். பத்து முதல் முப்பது றேன். நாள் மூன்று நாலுமுறைகொ 
டுச்சலாம். அதிகமாகவுங் கொடுக்கலாம், 

தரந்சகச் சாறு. ரீம் 01 காகமா. கொள், பச்சைத் தரச்சகவே 
7, எழு இறாத்தல்; திட்ட தே6 போதியது. சரச்சக வேரைக் சல்லுரவிற் து 
வைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்து மூன்று பங்கு சாற்றுச்கு ஒருபங்கு வீதமாய்ச் 

சீதுசேர்த்து ஏழுநாள் மைத்திருக்தபின் வடித்து குளிர்மையான இடத்திற் 
பேணவும். 

தேயம், ஒரு இராம் முதல் மூன்று திறாங் கொடிக்கலாம், 

லக்தூகம் LACTUCA VIROSA. LETTUCE, 

வாசம். இப்பூண்டு யுறோேபத்திலுண்டாகும், 
, வாகடபததி, பூக்தம்பூட, பின்னால் வரும் எசிறாத்து இதிலிருந்தெடு 
ப்பதால் இது வாகடபகுதயாஇன்றது, 
பப ப்ப பா ட 

i Alteralive tonic 2 Cholagngue. 3 Congestinn சக்சயம்,.. 4 Distilled, 
0 Water-bath. 6 Rectified spirit. 

(13) அனுபந்தம்பார். 
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ரசித*, லச்தூநவேசிறத்து, அxtract of Lettuce. கொள், பூக்றெ 
லக்தூகப் பூடு, நூற்றுப் பன்னிரண்டு இறாத்தல், கல்லுரலிற் அவைத்துச 
சாற்றைப் பிழிந்து, 130 பாகை வரைச்கும் படிப்படியாய்க் காய்ச்ச) பச் 

சையான நிறப் பதாரத்தத்தைக் காரிச்சம்பூடைவையில் வமத்து வேருச்சு 

வம், வடித்த நீரை அல்புமிலை உறைவிப்பதற்கு 200) பாகை குட்டிற் சா 
ய்ச்சி மறபடியும் சீலையில் வடிக்கவும். அப்பால் அது மெல்லிய பாணிப 

பதமாய் ஒருந்தனையும் நீர்மத்திகத்?கில்வறட்டி, அதின் பின் முன் வேருயெ 

டுத்தலைத்த பச்சையான நிறப்பசார்ச்சத்தையும் கூட்டி முழுவதையும் தி 

றமாய்க் கலக்கி குளிகைச்குத் தகுந்த பதமாய் வருந்தனையும் 140 பாகைச் 

குச் கதிக்காத சூட்டில் வறட்டவும் 
தன்மை, தண்மையான செரஇவம்3ு; அனுடைன்*, அந்திஸ்ப், 

உபயோகம், சசம். புறங்தது₹, ஈளை, குச்சல்களில் இருமலைத் சணிப்ப 
சற்கு இது வழங்கப்பட்டும் நயங்கண்டது சந்தேகம். மேலும் வாதம் பை 
த்தியம் விர்துச்சழிச்சல், நீர்க்கோவை மூதலியவற்றுக்கும் இது சொடுச்சப் 
படும். 

தேயம். ஐஈத முரல் இருபது சிறேன். 
[கற்குத்தாவிற் செய்த தர் லச்தாகவெ௫ருத்சைத் தாம் சோதித்துப் பார்த் 

ததாகவும் ஆறு கஇநேன் தேயத்கில் அது நல்ல அனுடை னாறதாகவும் ஒஷா 
ன பண்டிதர் சொல்லியிருக்றொர். இந்துவில் இச் சரக்னெ் பிரயோகத் 
சைப்பற்றி றெசம் பண்டிதர் நயப்பான சில குறிப்புகள் சொல்லியிருக்க 

ரூர்.] 

௮க்கிராக்காரம். PELLITORY OF SPAIN. 

வாசம். இது வட ஆபிரிகத்நிலுண்டாகும். அங்கிருந்து தென் யுரோ 
பத்துச்குங் கொண்டுபோகப்பட்ட ௮. 

வாகடபததி, வேர். இது மினுச்சமான கறுத்சப் புள்ளிகள் வீழுந்த 
தடித்த கபிலநிறப் பட்டையால் மூடப்பட்டதாய்ச் சன்ன விரலளவு நீஎம் 
பருமையுள்ள துண்டுசளாக வரும். சாளம்? போல மாறியும், உள்ளே மை 
யம் கொச்கிய வரைகள் காணும். சப்பினால் நா, உதடுகளிற் சுணைத்துக்கா 

ரும். இதின் சத்து பைரீதிரின்௦ என்ற காரமான ராளத்திவிருக்கும். 
நன்மை, ள்திமுலம்?; தோலில் அணைத்தால் அழற்றிச் செவக்கப்பண்ணும். 
உபயோகம். பற்கொதி, உண்ணாக்கு, தன்சில்கள் இளகுதல் சிலவகை 

யான குரலின்மை, நாச்சோர்வு இவைகளுக்கு இதைத் தாணிக!0மாயிட்டான் 
நயஙகாணும். 

ரசிதம், அக்கிராக்காராஜ்சம், Tincture of Pellitory, சொள். அக்கி 
ராக்காரவேர், பருக்கன் தூளாக, காலு அன்சு; திட்ட து1அரைகாழி. ௮ 
டைத்த பாத்திரத்தில் ௮ஈராச்சார வேரைப் பதினைந்து அன்ச திலே 
போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி இரண்டுராளுறலிடவும். அப்பாற் சியம் 
சீனி2யில் இட்டு நீர் ஒழுகத் தீர்ர்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் 
விட்டு வடிக்கவும், அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைச் கல 
கீது அரைநாழிக்குப் போதிய திட்ட து சேர்க்கவும். 

1 Albumen. 2 Water-bath. 1 Sedative. 4 Anodyne. 5 Antispasmodic. 6 Bronchitis. 
7 Resin. 8 Pyrethrin. 9 Stimulant. 10 Local 11 Kectified spirit. 

$2 Dercolatur, 
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120 காட்டிச் சீரகம், மாசிபத்திரி, 

இத விசேஷமாய் பற்கொதிமுதலியவற்றுக்கு இடப்படும். 

[அக்கிரொக்கார வேர் இந்துவின் பெரிய கடைகளில் மிகுதியானவற்றில் 

அரும். இது ௮ரபியிலிரு*து வம்பாய்வழியாய் வர்திருக்கவேணும்.] 

அவாகடச்சாக்தகள், Non-0Officinal. 

காட்டச் ரகம். Vernonia anthelmintica. இது இந்துவடங்கலும் க 
ராமங்களையடுத்த காட்டிடங்களில் உண்டாகும், எக்கடைகளிலும் வாடி 

த்கையாய்ச் கிடைக்கும். இதின் கொட்டை அரைக்கால் இஞ்சு நீளமூ 
ம கருங் கபிலநிறமுமாய் ஐசான வெண்மயிரால் மூடப்பட்டு இ.ரண்டு, ௮ 

டி கூராயிருக்கும். ெளிறலான புரு௮ங்கள் பத்துவரையில் நெடும்பா 

ட்டுச்குண்டு, ரு.றனெ கபிலநிறமான தகடாயெ வோர் வளையம் நுனியி 
லிருச்கும். சுவை உலட்டிப்பான கைப்பு. இச்கொட்டை கீரைபபாம் 
பைச் கொல்லுமென்று சுதேசிசளுக்குள்ளே பெரும்பெயருண்டு, இதை 
ச் சொடுச்சச் நிரைப்பாம்புகள் செத்துக் சழியுமென்ற சொல்லப்பட்டிரு 
ப்பதால் இவைகளில் அது விசேஷமாய்ச் சேஷ்டிகறெதென்று விளங்கு 

இன்றது. இடித்த கொட்டையில் ஒன்றரைத் திறாம் உரைக்குத் தேனிற் 
குழப்பி, இரண்டு சேயமாக்ச் சலகாளிகைச்கு முன்னும் பின்னுமாய்ச் 
கொடுத்து பிற்பாடு ஒர் விரேசனங் கொடுப்பதே முறை, இடித்த கொ 
ட்டையில் பத்துமுதல் முப்பது நிறேனைக் கஷாயங்காய்ச்சிச் கொடுத்தால் 
திரைப் பாம்பைக் கொல்லுவதற்கு நிச்சயமான நல்ல மருந்தாகுமென்று 
ரோசுவைத்தியர் சொல்லுறார். இத்தன்மையை இன்னுஞ் சோதிப்பது 
நல்லது. திருவாளங்கோட்டில் இச் கொட்டையை எலுமிச்சஞ் சாறுவி 
ட்டுப் பசையாயரைத்துப் பேன்கொல்லியாய் வழங்குவார்கள், இப்சன் 
வைச்தியர் இதைத் தாமே சோதித்துக் சண்டவரையில் இருபது இருபத் 

தைந்து கிறேன் தேயத்துல் நல்ல தொணிக'மும் ஸ்தொமாநியுமாகுமென்று 
எண்ணுகிறார். இதற்கு அழுரிதித்தன் மையுமுண்டெனற குறிச்கப்பட்டி 
ருக்ன்றது. 

மாசிபத்திரி. ர்க 1010௧, இது இந்துவின் மலைகளிற் சாதாரண 
மாயுண்டாகும் பூடு. வல்காரி ஒர்சமீசிய் பூண்டின் மணஞ் சுவைக்கு வித்தி 
யாசமல்லாத இதின் வீரன சுகந்த மணமும் சைப்புச் சுவையும், இதற்கு 
ஸ்தொமாநித்தன்மை தொணிசத்தன்மைகள் உண்டென்று காட்டும். இப்பெ 
'யாப்பட். தன்மை இதற்குண்டென்று தென்.னிர்துவின் சனங்கள் எண் 
ஹூருர்சளென ஏன்ஸ்விபண்டிதர் சொல்வியிருக்கறொர். பெலவீனத்தோ 
டுகூடிய சரொாரோய்கள்5 ஸ்பச6 கோய்களுக்கு இதின் இலைகளும் தளிர்க 
னாம் கொடுச்சப்படுஒன்றனவென்றும் காதனப்; புண்களுக்கு இவற்றின் ௧ 
ஷாயம் வமனறாஷ£8மாய் வழங்கப்படுகறதென்றும் வைற் பண்டிதர் சொல் 
ஓரார், இலைகள் முகைகளின் கஷாயம் நல்ல லேசான ஸ்தொமாடி 
'தொணிகமென்று ஸ்துவாட்டு பண்டிதர் சொல்லுறார். 

கூரிலைப்பேர்திலோசம். Berthelotia lanceolata. இது இந்து பஞ் 
சாப்புக்கும் மத்திய இந்துவின் மழை குறைந்த பகுதிகளுக்குமுரிய பூடு, 
இதின் இலை சுசவிரேசனி, இது நிலவாசைக்கு உத்தம பதிலாகுமென்று 

4 Topic. 2 Stomachic. 3 Diuretie, 4 Artemisia Valgaris. 5 Nervous. 
0. Spasmodic. 7 Phagedenic ulcer, 8 Fomentation. 
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சாலஞ்சென்றுபோன வல்சனர் சொல்லியிருக்கிறார், இது பெருகளர்வா'வி 

ன் இலையைப் போலத் தோற்றும், 
பேரம்பூநோதோனி, Notonia grandiflora. இது சென்னையிற் கல் 

மேட்டிலுண்டாகும். இதிலே செண்டுரொதோனி N. Corymbosa என் 
றது பல பூவள்ள ஒருவகை. இது ஐருவோபீ2யென்ற பயங்கர கோய்வரா 
மற் நடுக்கும் மருந்சென்று 1860 ஆண்டு இப்சன் வைத்தியரால் வெளிவி 

டப்பட்டது. இதைக் சொடுக்கும் வகையாவது : பச்சையான காம்புகளில் 
நாலு அன்சு வரைக்கு எடுத்து அரைநாழி தண்ணீரில் ஒரு இரவைக்கு ஊ 
றவிட்டுப் பிழிர்தால் பிசுபிசுப்பான சாறு சொன்சம் வரும், அதை அந்த 

த் தண்ணீரோடு கலந்து கொடுக்கவும். இன்னுங் கொஞ்சச் சாற்றை மா 
வோடு சேர்த்துத் திரளையாக்க அன்று சாயங்காலங் கொடுக்கவும். இந்த 

மருந்துகளை இப்படி மூன்றுநாளைக்கு அடுத்துக் சொடுக்கவும். விசர்நாய் 
கடித்த பலருச்கு இந்த மருந்த கொடுத்துச் சோதிச்கப்பட்டதெனறு, இப்ச 
ன் வைத்தியர் அதிகார ஏவலின்படி எழுநினவற்றால் விளங்குகின்றது. ஆ 

பினும் விசர்நாய் கடித்த அனேகருடைய காயத்துக்குக் காரமும் போட்ட 
படியால் அந்சோய் வராமற் காப்பதில் இம்மருந்தின் சித்தி எவ்வளவென்று 

பசுத்தறிவது பிரயாசம். இன்னுஞ் சோதித்தால் அறியலாம், 
ககாலிக்கலைனிப்பூடு, Cli Kleinia, இந்தப் பூண்டிலிருந்துண் 

டாநிற சரச்சே குசபான் என்னும் பேருடன் கடைகளில் விலைப்படுவதெ 
ன்று ஏன்ஸ்லி பண்டிதரும் அவருக்குப் பின் இந்தியபதார்த்தசாரத்தை எழு 
தியிருப்பவர்களும் எண்ணுநிறார்கள். இதில் இரண்டு பிழையிருக்களலே 
ணும். 1 லீனி௰யஸ் சொல்லுறே (., Kleiறiக என்பது இந்துவில் அல்லக் 
கனாரித் தீவிலுள்ள ஒர் பூண்டு, 2 குசபான் என்ற இலையும் பூவுமான சர 
ச்கு மூடீன்செறீவு என்பவராற் சம்மிற்றிமாருச்கு அனுப்பப்பட்டபோது 
அது எயெம் என்ற மரத்திலுண்டாகிறதென்று வைற்று தம்சன் பண்டிதாச 
ன் அதைப்பற்றி நிதானித்தார்கள். 
௮யப்பனை. Eபறpatorium Ayapana. இது தென்னமரிகத்துக்குரிய 

பூண்டு. இந்து; யாவம், இலங்கைகளின் பல பகுதிகளில் உண்டாக்கப்ப 
ட்டிராக்கன்றது. சொற்ப வேற்றுமையுடன் அயப்பனையென்ற பிரேரிற் 
பெயராற் பொதுவாய் வழங்கும். பூண்டு முழுவதும் சொற்ப சைப்புத் த 
வர்ப்புச் சுவையுடன் கூடிய சுகந்த முடையது. இதின் சயத்சைப்பற்றி 
முன்கொண்டிருந்த பெருமெண் ணங்கள்ஒழிர்சன. ஆயினும் இது நல்ல ஸ்தி 
மூலம்? தொணிசம்* சுவேசனி: யென்று நம்ப நியாயமுண்டு, மோரீசு தீிவிலு 
ள்ள மரு£துப் பூண்டுகளுள் இதவும் முதன்மையானதாய், குன்மம் மற்றுங் 
குடல்கள் சுவாசப்பைகளின் நோய்களுக்குச் கஷாயமாக அங்கே நாள் 
தோறும் வழங்கப்பட் டதாக புதானர் எழுதியிருக்கிருர். அத்திவில் 1854 
ம்; 1856 ம் ஆண்டுகளில் உண்டாகிப் பரம்பிய வாந்திபேதியில் தேக அன 
ல் மந்த இரத்ீதாட்டம் முதலியவற்றை அருட்லெதற்கு இது அதிகமாய் வ 
ழங்கப்பட்டது. பாம்பு கடிக்கு மாற்றாக இது உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் 
வழங்கிச் த்திபெற்றதாம், இதின் துவைத்த இலை, நாற்றமான கெட்ட 
புண்களுக்குத் தாமறிர்தவரையில் உத்தமமருந்தென்று ஏன்ஸ்வி சொல்லியி 
ருக்கிறார், புதானரும் ஈயமென்கிறார், இலையின் இகாச்தம்? வமன்றாஷத் 

i Salvadora Indica, 2 Hydrophnbia 3 Stimulant, தaனி, 4 Tonic 5 Diaphoretic. 
6 Decoction. 7 Fomentation. 
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138 கோஷ்டம். கரிசலாங்கண்ணி, 

திக்கு ஈல்லது. இந்தப் பூண்டு நயர்ததானாலும் அசட்டைபண்ணப்பட்டி 

ருக்சறதுபோற் தோற்றுகன்றது. 
கோஷ்டம். .&ற108218 கராந001௨(௨. இது இமயமலையின் வடமேற்கு 

ப பகுதிகளிலுண்டாகும் பூடு, முன்னுள்ளோர் கஸ்தஸ் அரபிகசு எனறு 

சொன்னது இதைத்தானென்று வல்கனர் முதன்முதற் காட் டினார். ரையி 
ல் வைத்தியரும். இந்துக் கடைகளில் இதை முன்னமே மட்டிட்டிருந்தார். 

ராசவறம் என்ற இடத்தில் அவின் உண்டாக்கப்பட முன் இந்த வேர் ஸ்தி 
முலமாக அதிகமாய்ப் புகைக்கப்பட்டதென்றும் இப்படிப் புகைக்கையில் 

மஸ்சாறெசென்றும், புகைக்நிறதற்காக முன்னே சீனத்துக்குக் கனமாய் ஏ 
நீதப்பட்ட தென்றும், ஏர்வின் பண்டிதர் சொல்லியிருச் கறார். இதின் வா 
சனை, சலைச் கட்கெளைப் பூச்சியரியாமற் காச்கும். 

சாமந்தி. Chrysanthemum Roxburghii, இது இந்துதேசமட ௩ ங்கலுர் 

தோட்டங்களில் உள்ள பூடு. இதின் காய்ந்த பூவைச் சப்ப நாவில் ஒருவ 

கையாய் உறைக்கும். இப் பூக்கள் மரும்துகளிற் சீமைச் சாமந்திப் பூவுக் 
குப் பதிலாகுமென்று தல்செல், கிப்சன் பண் டிதர்கள் சொல்லுறொர்கள். 
இதின் வேர் அக்ரொக்கார2 வேரைப் போல உறைக்கும்; அதற்காக இதை 
வழங்கலாம். செச்சண தேசத்தார் கனுறீய நோய்க்கு இப்பூண்டை மிள 
கோடு கூட்டிச் கொடுக்றொர்கள் . 

பேநம்பிளுமீயப்பூட. Blumea grandis, இது பிரமசேசத்திலுள்ள 
பாழ்கிலங்களில் ஏராளமாயுண்டாகும். சல வருஷங்களுக்கு முன்னே ஓ 
ற்லீயென்பவர் இதிலிருந்து தூறு இருத்தலுச்கதிசமான கர்ப்பூரம் எடுத்தார். 
அது னதேசத்திவிருந்து வருங் கர்ப்பூரத்துக்குச் சரியானதென்று கற்குத் 
தாவிலுள்ள அதிகாரிகள் தர்த்தார்கள்: ரீன லை 'தீதியர் பிரமதேசத்தில் இ 
ப்பூண்டைச் சோதித்துப்பார்த்தலரையில் அவ்வளவு கர்ப்பூரம் இதிலிருந்து 
வரச்கூடியது சந்தேகமென்கதிறார், 

பிளுமீயபல்சப்பூட. 1100௦௧ balsamifera, மலாக்கா இலங்கைத்தி 
வுகளிலும் இந்தவின் பல பகுதிகளிலுமுள்ள இந்தப் பூண்டு லீறான கர்பபூ 
ரமணமும் கார்ப்பான சுவையுமுடையது. குடரன இதின் கஷாயம் அதி 
சமாய் வேர்ச்சப்பண்ணுமென்றும், யாவகர் னருக்குள்ளே இது எச்ஸ்பெ 
ச்துற3மாய்ப் பெரும்பாலும் வழங்கு னெறதென்றும், அஷ்வீல்டு வைத்தியர் 
சொல்லியிருச்கிறார். சமறங்கில் வைத்தியஞ் செய்கிற யுறோப வைத்தியர் 
இலர் தாங்கள் கதார் நோய்களுக்கு இதை வழக்சமாய்ச் கொடுத்திருக்கிறோ 
மென்று அஷ்லீல்டருச்குச் சொல்லியிருந்தார்கள். கொச்சின் னத்தில் இ 
து ஸ்தொமா85 அர்திஸ்ப9 எம்மெனகக்காக? கழங்குறெதென்று லுறைரு 
சொன்னார். 

கரிசலாங்கண்ணி, கlipta prostrata, இது இந்துவடங்கலும் ஈரமா 
ன இடங்களிலுள்ள பூண்டு, இதின் வேருக்கு விரேசன வமனத்8தன்மை 
கள் உண்டாம். ஈரல் பிளிகை?களின் நோய்களுக்கும் மீர்சக்கோவைக்கும் 
இது கொடுச்சப்படுகறதென்று சிமிது வைத்தியரும் வுட்டரும் முடீன்செ 

தீவு, ஐயாசுவாமியென்ற சுதேச வைத்தியருங் குறித்திருக்கிறார்கள். வுட் 
டர் தாம் இதின் தன்மையைப்பற்றி அறிந்தவரையில் ஈரல் நோய்களுக்குத் 

1 Simulant, இவவ), 3 Pyrethrum. 3 Expectorant நிசேட்கனி. 4 Catarrh. 5 5001000110, 
சோசனி. 0 Antispasmodic, 7 Lmmenagogue, 8 16110, 9 Spleen, 
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தரச்சக]த்தைப்பார்க்க இது அதிகம் உபயோக மானதாய்க் சாணப்படுமென் 
இருர். சாற்றைப் பிழிந்துகொடுப்பதே உத்தமமான முறையாகும். 

லோபீலியாசியங்கள் . 
LOBELIACEAE. 

லோமீலிப்பூட(. LOBELIA, 
வாசம். வட அமரிசத்திற் கனடம் அவங் கருலீனம் வரைக்கு இது 

உண்ட கும். 

வாகடபததி. பூச்கும்பூட. இது பெரும்பாலும் நீண்ட சதுரமான கட் 
டுகளாக இங்கிலந்திக்கு ஏற்றப்படும். இதின் லட்சணங்களாவன: தாள் 
கோணம் விழுந்தது; இலைகள் முட்டை வடிவும்) கருச்சானதும்) €ஜ் வளத் 
தில் மயிருள்ளதுமாய்க் காம்பிலே மாறி மாறி ஒன்றைவிட்டொன்று ஒழுவ் 
காய் நிரைந்திருச்கும். பொத்தி மூட்டைவடிவாய் ஊதிப் பத்துப் புருவ 
ங்கள் உள்ளதாயிருக்கும்: மணங் கேட்ட உயட்டு மணம். சுவை கார்ப் 
பும் எரிவுமானது, இதின் சத்துச்சள் ஒர் அத்திர2எண்ணெய்யும் லோபீலி 
ன்3 என்ற கார்ப்பான அல்கலைப்* பதார்த்தமுமே. இவைகளைத் தவிர இதி 

லே கார்ப்பான ஒரிராள?மும் லோபீலிக்கமிலம்6 என்ற ஒர் அமிலமும் ௮ 
டங்கியிருக்கும். 

தன்மை, இது வமனி? செரதிவம்?, சுவேசனி?, எக்ஸ்பெக்துறம்!0, அந்தி 
ஸ்ப9ி!1, பெருந்தேயத்தில் வீரான மயச்கழற்13நஞ்சு. 
உபயோகம். ஸ்பசஈளை!3, அஞ்சனபெச்துசு14, குச்சலின்சாலிகபாதம்!“, 

காவிகபுறங்கது!6, நமோனி'*இவற்றில் இது இருமல் முட்டைத் தணித்துச் 
சளியை இளக்கி மெத்த உபயோகமானதாகும். 

தேயம், இலைச் தூளில் ஒரு றேன் முதல் ஐந்து றேன் கொடுக்க 
செரதிவம், சுவேதனி, எக்ஸ்பெத்துறமாகும், பதினைந்து முதல் இருபது 8 
றேன் சொடுக்க வமணியாகும். வமனியாகச் சேஷ்டிக்கு நிச்சயத்திலும் 

பதனத்திலும் இது இபிகாக்குக்குக் குறைந்தது. 
ரசிதங்கள், லோபீலிரஞ்சம். "Tincture of Lobelia. கொள், லொ 

பீலிப்பூடு பருக்கன் தூளாக இரண்டரை அன்சு; புரூவு£து9 அரைநாழி. ௮ 
டைத்த பாத்திரத்தில் லொபீவியைப் பதினைந்து அன்ச €திற்போட்டு இ 
டை க்கிடை குலுக்கி, இரண் நாளைக்கு ஊறலைத்துப் பிற்பாடு செயர்தனி? 
யில் இட்டு நீர் வடிந்தபின் மிச்சமான ஐந்து அன்சு சதையும் விட்டுவடிக 
கவும். பிற்பாடு சச்கையைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைச் கலந்து அரை 
ழிச்குப் போதிய புளுவுசீது சேர்க்சவும். 

தேயம். எக்ஸ்பெக்துறம் செரதவமாசப் பத்துமுதல் முப்பது மிணிம்31; 
அந்திஸ்பசி வமனியாக ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறமைக் காரியத்தக் 
குத்தக்கதாய் இரண்டு மூன்று மணிரேரத்துக்கொருமுறை கொடுக்கலாம். 

லோபிலியீதரிரஞ்சம். Etherial Tincture of Lobelia, கொள். லொ 
பீலிப் பூடு பருக்கன் தூளாக, இரண்டரை அன்சு; ஈதர்து22, அரைசாழி. 

i Taraxacum, 2 Volatile. 3 Lobelin, 4 Alkaline 5 Resin. 6 Lobelic acid. 7 Emetic. 
8 Sedative. 9 Diaphoretic, 10 Expectorant, சிசேட்வனி 11 Antispasmodic. 
12 Narcotico-irritant. 13 Spasmodic Asthma. 14 Angina pectoris, 19 Chronie 
stage. 16 Bronchitis. 17 Pneumonia. 18 Ipecnc, 10 Proof spirit, 20 Per- 

culator, 21 Minim. 22 Spirit of Ether. 
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140 யூவவூர்சி, 

அடைத்த பாத்திரத்தில் ஏழுசாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிச் லை 

யில் வடித்து; பிழிந்து வடித்து அரைநாழிக்குப் போதிய ஈதர்சீது சேர்க்க 

வும், ஏ டி 

தேயம். பத்துமுதல் முப்பதுமினிம்; ஸ்பச ஈளை!க்கு இது மெத்த உவ 

ந்தது, 

அவாகடச் சாக்தகள், Non-Officinal, 

லோபிலிநிததிப்பூட. 1௦511௧ nicotianaefolia, இது இலங்கை தெ 
ன்னிர்துவின் மலைகளிலுள்ள ஈச்சுப பூடு, மராட்டியர் இதைப் போக்கு 
தல்? என்இருர்சள். இதின் கொட்டை மெத்தச் சார்ப்பானது, இதின் இ 

லைச்சஷாயத்தைச் சுதேசிகள் ௮ந்திஸ்பசியாய் வழங்குகஇரார்களென்று உத 

விச்சத்தாரீசன் ௮. ௪. நாக குறித்திருக்றொர், இப்பூண்டையும் இதின் தன 

மைகளையும் பற்றி இன்னும் அறியவேண்டும். 

எரிகாசியங்கள். 

104 (01.25. 

யூவவூர்சி. VA URSI. 

வாசம். இது யுறோபம் சயம் வடஅமரிகம் என்னும் தேசங்களில் 

மலையுச்கெளில் உண்டாகும்: 
வாகடபததி, காய்ந்த இலைகள். இவை முட்டைவடிவும் தடிப்பும் மி 

னுச்கமும் முக்கால் இஞ்சு நீளமுமானவைகள். £ழ்ப்பச்சம் பின்னல்போ 
ன்றிருச்கும், புள்ளிவிழுர்திராது, விளிம்பு கறாக்குள்ளதல்ல. சுவை க 
டுந்துவர்ப்பு: இடித்தாற் காய்ந்த புல்மணஞ் சொற்பம் வீசும், இதின் ச 
வஷாயத்தோடு ௮யபிரகுலோறிரங்* கூட்ட நீலச் கறுப்பான அடையல்விழு 
ம், இலையிற் தனிக்கமிலங5 கவிக்கமிலங்களும் ஒர் அத்திர எண்ணெய்யும் 
இருப்பதோடு ஆபுதின்௫என்ற இரிஸ்தற்?பதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கும். 

தன்மை. இது அவரும் அமுரிதியுமாகும், 
உபயோகம். சனன சல உறுப்புகளின் அழறிரிக்கும் சாலிக11சலப்பை 

தீசாபிதம், சஸ்திறியம்!2, சடுமையானகனுறீயம்!3, இலீற்து1*களுக்கும், லுக 
தீயம்!5, மெனுறீடங்க!£ளுச்கும் இது ஈயமாகக் கண்டது. 

தேயம், இலைத்தூளில் பத்துமுதல் முப்பது இறேன் கொடுக்கலாம் 
ரசீதம். யூவவூர்சீயின்வசம். [ஈரீய௦ற 07 Uva Ursi. கொள், யூவவூ 

ர்சியீலை இடித்த) ௮பை௮ன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத் 
தில் இரண்டு மணிகேரமூறவிட்டு இறுத்தெடுக்கவும். 

தேயம், ஒரு அ௮ன்சு முதல் இரண்டு ௮ன்சு நாள் இரண்டு மூன்று மு 
நைசொடுச்சலாம், 

1] 8ீாகற௦016 Asthma. 2 Boke-Nul. 3 Antispasmodic. 4 Perchloride of Iron. 
o Tannic acid. 6 Gallic acid. 7 Volatile Oil. 8 Arbutine. 9 Crystal. 10 Diuretic. 

இயுதேசி, 11 Chronic. 12 Cystirrhoea. 13 Gonorrhoea, 14 Gleet. 
15 Leucorrhoea, 16 Menorrhoea, 
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சபுதாசியங்கள். 

SAPOTACEAE. 

அவாகடச் சரக்கு; Non-0fficinal. 

இலுப்பை, காட்டிலுப்பை, Bassia longifolia and B. latifolia. 
இந்த இரண்டு மரங்களும் இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளில் நிற்கும், இ 

வைகளிலிருந்து உறையக்கூடிய தடித்தவோர் எண்ணெய்யும் ஓர் சீதம்! வ 
ரும், கொட்டையைப் பிழிய எண்ணெய் வரும். பூக்களிலிருந்து து தி 
ஸ்திலிக்கப்படும்?, எண்ணெய் பெரும்பாலும் தடித்சதும் சனச்ததுமாகும். 
திறந்தபடி வைத்தாற் சுறுச்குப் பழுதாகுமாகையால் சவச்சாரஞ் செய்வத 
ற்கு இது தகுந்ததேயன்றி மருந்துகளுக்கு உதவாது. 95 பாகை காங்கை 
யிலும் இது உறைந்து கட்டியாகும். காட்டிலுப்பைப் பூவிலிருந்து திஸ்தி 
லிச்சப்படும் து வீரான புகைமணமுடையது, சற்றே விஸ்கியைப் போ 
ன்றது. சொற்ப காரமும் நாற்றமுமானது, நாட்சென்றால் இந்த மணம 
ற்றுப்போகும். புதிதாய்த் திஸ்திவிக்கப்பட்ட சது ஈஞ்சாடு இரைப்பை 
யை அழற்றி வேறு கெட்ட குணங்களையுமுண்டாக்கும். தண்ணீர் கலர் 
த சீதை அதிகமாய் வழங்கினோமென்று ௮. ௪. டதர் குறித்திறாச்கிறார். 
ரம் என்ற நீர் சரணத்தைச் குழப்புறெ அளவாக இது குழப்பமாட்டாதெ 
ன்பதும் தன்மையிலும் உடம்பைப் போஷிப்பதிலும் இது பீரைப்போன் 
றது என்பதுமே அவர் எண்ணம். ரைற்று வைத்தியர் எண்ணமும் அப்ப 
டியே, இது வீறான செறியும் ஸ்திமுல£மென்பது பிரத்தியட்சம். காலத் 
தாற் பக்குவமானால் பிரண்டியும் மற்றும் ஸ்திமுலங்களுங் கிடையாத அவ் 
சியத்துச்கு இதை வழங்கலாம். இதின் பிண்ணாக்கு வமனியாச வழங்க 
ப்படும், ஊமத்தை நஞ்சூட்டப்பட்ட சிலருக்கு இது கொடுக்சப்பட்டதெ 
ன்று சாற்று வைத்தியர் சொன்னார். அதற்கு இது தகுந்த மாற்றுப்போல் 
விளங்குகின்றது, 

புலவமாம். ரய நரக இது இமயமலையின் மத்திம உஷ்டண ப 
குதிகளில் உள்ள மரம், இதற்குப் புல்வம் என்றது இர்துள்தானிப்பெயர், 
இதின் கொட்டையைப் பிழிய புல்௨கெய் என்ற இறுன எண்ணெய்வ 
ரம். இது லாட்டின் தடிப்புள்ளது, ஏறக்குறைய மணமற்றது; வெண் 
மையான”; 95 பாசைச்குச் குறைந்த சூட்டில் உறைந்திருக்கும், 120 
பாகையில் முற்றாய் உருகும். நெடுக வைத்திருக்க இலுப்பெண்ணெய், 
காட்டிலுப்பெண்ணெய்யைப் போலப் பாண்டல் பிடியாது. வாதகோவு 
சீரும் மற்றும் நோச்களுச்கும் பூச இது உத்சமமென்று மதிக்க ப்படுகின்ற 
தி. இன்னும் இதைச் சோதிப்பது நல்லது, 
மோகடம், Miஈய$௦ற5 11, இது வாசமுள்ள புஷ்பங்களுச்சா 

கச் செய்கைபண்ணப்படுநிறது, இந்த மரத்தின் பட்டைக்குத் துவரான 
தொணிக?த்தன்மையுண்டென்று அஷ்வீல்டர் சொல்லியிறாக்கிறார், யாவக 

1 Spirit, ஸ்பிறிது, 2 Distill, 3 Rum. 4 Boer. 5 Ditfusible Stimulant. 6 Brandy. 
7 Tonic, 
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ரால் இது அதிகமாய் மதிக்கப்படும், ஈரங்களிலும் பொதுவான பெலவீ 

னத்திலும் இது உபயோகமானதென்று அஷவீல்ட ரே சொல்லியிருக்கிறார், 

வாயவியலுக்கு இதின் திகாக்தத்தால் ஆசமனிப்பது! நல்லதென்று பலனாத 

போசு வைத்தியர் சொல்லுறொர். இதின் புஷ்பங்களிற் திஸ்திலிக்கு£நீர் 

ஸ்திமுல3 மருர்தாகவும் கந்தவருக்க*மாசவும் தென்னிந்துவின் சனக்களுக் 

குள்ளே வழங்கப்படுகின்ற்து, 

எபேனாச்யங்கள். 

EBENACEAE. 

* தம்பிலிக்காய். DIOSPYROS EMBRYOPTERIS. 

வாசம். இந்துவின் காடுகள் அடங்கலும் இது உண்டாகும். 

வாகடபததி. சாய். இது சிறு அத்திப் பழமளவு பருமையும் மங்கலா 
ன மஞ்சள் கிறமுமானது. தேமலாயிருக்கும். மாவால் மூடப்பட்ட எட்டு 

ச சொட்டைகளையுடையது. இதிற் பிசுபிசுப்பும் மெத்தத் துவருமான சா 

௮ கிறைந்திருச்கும். 

தன்மை, சடுந்துவரானது. 
உபயோகம். பிறசே தும்பிலி எ௫ிருத்தின்€ழ்ச் சொல்லப்படம், 
ரசிதம், தும்பிலியேசிறத்து. 11௨௦௩ of Diospyros. கொள், தும் 

பிலிச்சரய் போதியது; துவைத்துப் பிழிந்து ீர்மத்திகத்'தில்வறட்டி, அடை 
தீத 2சாச்சளிற் பேணி வைக்கவும், 

இந்த எரிறாத்து செய்க பிலநிறமான வசையத்தச்க தககெளாக விருக்கும். 
தீண்ணீரிற் சுறுக்குச் கரையும்; இது உத்தமமான அவர்; தியறியம், காலிக 
திசர்தெரி! களுக்கு மெத்த உபயோகமானது. இதில் இரண்டு திராமை ௮ 
ரைநாழி தண்ணீரிற் கரைத்து லுசறியத்துக்கு“ப் புகட்டுவது ஈயம். (44) 

தேயம். ஒன்றுமுதல் ஐந்துகறேனை நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்சலாம். 

அவாகடச்சரக்தகள். Non-0fficinal, 

கநங்காலி. 1॥i Ebony. இது மலையாளச்சரை சோளமண்டலக்க 
ரைகளிலுள்ளது. இதின்பட்டைக்குத் தொணிகத்தன்மை, துவர்த்தன்மை 
கள் உண்டென்றும் அசத்துவ0கழிச்சல் குன்மம் பெலவீனத்தைப் பற்றிய 
ரோய்களுக்கு மெத்த உவப்பானதென்றும், ரோச வைத்தியர் குறித்திருக்க 

ஸர். 

] Gnrgle. 2 Distill. 3 Stimulant, 4 Perfume. 5 Water-bath, 6 Diarrhoea. 
7 Chronic Dysentery, 8 Leucorrhoea. 9 Tonic, 10 Atonic. 

(44) அலுபந்தம்பார். 
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ஸ்தைரகாசியங்கள். 

STYRACACEAE. 

சாம்பிராணி மரம், BENZOIN TREE. 

வாசம். போணியு, யாலம். சுமத்திறம், சியாம் தேசங்களில் இது உண் 

டாகும், 
வாகடபததி. சாம்பிராணி. இது வாசனையுள்ள குங்குலியம் போன்ற 

ராளம். மரத்தின் பட்டையிற் £றி வடியும் நீரை இறசவிட்டு எடுப்பார்ச 
ள். சியாம் சுமத்திறம் என்ற இடங்களிலிருந்து இது பிறித்சனுக்கு ஏற்றப் 
படும், இது குமைந்த வாலுண்டைகள் அல்லது கபிலப்புள்ளிகளுள்ள திர 
னைகள் அடங்கிய கட்டிகளாக வரும், கட்டிகளில் வெண்மையான வா 
லுண்டைசள் அமை£ஈதிருப்பதுமுண்டு. இலைக்குச் சவலை சொற்பம், நற் 
கந்தமுண்டு. குகொட்டப் பெஞ்சோயிச்கமில! புகை வீசும். திட்ட£தி 
லும்? பதாரிரீரிலும்3 கரையும். இதிலே ராளம் 100 க்கு 76 முதல் 80 பங்கு 
வீசமாயிருக்கும். அதை விட ஓர் அத்திரஎண்ணெய்யும்4 பெஞ்சோயிக்க 
மிலமும் அடங்கியிருக்கும். 

தன்மை. இது எதிமுல3, எக்ஸ்பெச்துறம்், தானிகமாயிட்டால் ஸ்தி 
முலமாகும். 

உபயோகம், சகாட்பட்ட இருமலுக்கும் சுவாசப்பையின் மற்றும் நாட் 
பட்ட ரோய்களுக்கும் இதையுண்ணலாம். புசையாகவும் வழங்சப்படூம். 
மேலும் பைறோச சலப்பையழற்டி முதவியவற்றுச்கும் இது வழங்கப்பட் 
டது. இரத வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்று மருந்துகளே பெரும்பாலும் இதற் 
கு.ப. பதிலாகத் தெரிர்துகொள்ளப்படும்; 

தேயம். பத்து முதல் இருபது இநேன் கொடுக்கலாம். இசைத் தனி 
யே கொடுப்பதரித. 

ரசிதங்கள், பேத்சோயின்கூட்டிரத்சம். Compound Tincture of 
Benzoin, கொள், பெஞ்சோயின் பருச்சன்தூளாக இரண்டு அன்சு; பூத 
ஸ்தைரச்சு£, ஒன்றரை அன்சு; தொலூபல்சம்? அரைஅன்சு; சொகோத்திரச 
கை10, நூற்றறுபது றேன்; இட்ட சது அரைகாழி. எல்லாவற்றையும் மூடி 
ய பாத்திரத்தில் ஏழுகாள் ஊறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி வடித்த,௮ 

ரைநாழிச்குக் குறைந்தால், அதற்குத் தச்கதாய்த் தட்ட து சேர்ச்சவும். 
தேயம். அசைத்திறாம் முதல் ஒருதிறாங் கொடுக்கலாம், காயங்கள் வி 

ரணங்கள் முதலியவற்றுக்கு ஸ்திமுல பூச்சாக வெகுகாலம் பேர்கேட்டிரு 
நதது. இதற்கு பிறாயர் பல்சம்!! என்று பேர், 

” பேத்சோயஸ் லாட, Benz0ated Lard. கொள், பூதலாடு?, ஒருஇரு 
தீதல்; பெஞ்சோயின் பருக்கன் தூளாக நூற்றறுபத றேன். லாட்டை 
£ர்மத்திகத்13இின் ரூட்டில் உருக்க பெஞ்சோயினையுஞ் சோத்து அடிச்சடி. 

! Benzoic acid. 2 Rectified Spirit. 3 Solution of Putash. 4 7081412615 Stimulant, 
6 Expectorant, 7 Pyrosis. 8 Prepared 81178௩, 9 Balsam of Tolu. 10 Socotrine 

01069) 11 Frigrs Balsam, 12 Prepared Lard, 13 Water-bath. 
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கல, இரண்டு மணிசேரவரையில் சூட்டிலிருச்ச விட்டுச் கடைசியில் வ 

டித்தச் சேஷமான பெஞ்சோயினை வேறாச்சவும். 

பெஞ்சோயஸ் லாடு, இப்படிப் பச்குவமாக்கப்படாத லாட்டைப்போற் 

சுறச்குப்பழுதாகாது, அதைப்போலவே இதுவும் வழங்கப்படும், 

பேத்சோயிக்கமிலம். Benz06 aid. இதைக் குறிச்குஞ் சின்னம் 
ஐகார ஐ ௮௨ இது சாம்பிராணியிலிருந்து புடஞ்செய்!தெடுக்க ப்படும், இ 

அ மெல்லிப இறகுபோன்ற இிரிஸதற்தகடுகளாகவும் ஊ௫சளாகவும் வரும், 

அளையச்கூடியத; நிறமற்றது; சாம்பிராணியைப் போன்ற நல்ல சுகந்த வா 

சனையுடையது. தண்ணீரிற் சொற்பமாய்க் சரையும்; திட்ட சீதிற் சுறுக்கு 

ச் கரையும், மேலும் சாரமான அல்கலை3நீர்களிலும் சுண்ணநீர்களிலுங் க 

ரைந்திருந்து தருகுலோறிச்சமிலஞ்*சேர்ச்சப் பிரிர்கடையும்: மெத்த வீறு 

சுறைந்திருந்தால் அடையாது, 248 பாசை சூட்டில் உருகி 462 பாகை 
பிற் பொங்கும். பொங்குஞு சூட்டில் ஆவி.பாய்ப் பறச்சச் சொற்ப சேஷ 

மாத்திரமிருக்கும். 

தன்மை, இது ள்திமுலம்5 விசேஷமாய்ச் சளிச்சவ்வை அருட்டும. இ 
ப்புரிக்சமில£மாகச் சிறுநீர்வழியாய்ச் சழியும், 
உபயோகம். இத லிதிச்கமில£செறிவு என்ற நோய்க்கு மருர்தாகுமெ 

ன்று உத்தேரெத்தும் ௮னுகூலப்படவில்லை இறெரீரிலுண்டாகும் பாஸ்வ 

சசசற்களுக்கு நல்லதாகக் காணப்பட்டது. செங்கண்மாரிச்கும் குழந்தை 
களிலுண்டாகும் சலவொழுக்குக்கும் இது நல்லது, 

தேயம். பத்துமுசற் பதினைந்து கிறேன் கொடுக்கலாம்: 

பூரச்கூட்டிரஞ்சமி,அமோனவலினிரஞ் சம், அமோனபெஞ்சோவசு!1இ 
வைகளில் பெஞ்சோயிச்சமிலம் ஒர்கூறாகச் சேருகின்றது. 

ஓலியாசியங்கள். 

OLEACEAE. 

ஒல்வமரம். OLIVE TREES. 

வாசம்- இது சன்ன ஆயெம், தென்யுறோபம்) மத்தித்திராணித்நீவுகள், 
வட ஆபிரிகம் என்ற பகுதிகளில் உண்டாகும். 

வாகடபததி, எண்ணெய், இது செம்பழத்திற் பிழிர்செடுச்சப்படும். 
இது வெண்மஞ்சள்கிறமானது; ஏறக்குறைய மணமற்றது. காரமற்றது; 
36 பாகை காங்கையிற் கொஞ்சம் உறையும், 20 பாகையில் ஒலீயின்12 என் 
ஐ நீராகவும் மாகரின்13 என்ற முத்தப்போன்ற கட்டியாகவும் பிரியும், இ 
வைகளின் வீதம் 12 ச்கு 28 போலிருக்கும். 

தன்மை, இது மெல்லிய விரேசனி. குடல்ரோய்களுக்குப் பிரயோடி 
சீகப்படம் எனீமங்க!*ளில் சாந்தன! கூறாக இது வழங்கப்படும், மே 
லும் ஈஞ்சதின்றவர்களில் இரைப்பையில் அந்£ஞ்சு பிடியாமற் போர்த்துக் 
காப்பதற்குச் கொடுக்கப்படும், வினிமென்சள்!6 மற்றும்பூச்சுமருந்துகளுச்கு 

4 Sublime, 2 Crystal. 3 Alkali. 4 Hydrochloric acid. 5 Stimulant, 6 Hippuric 
acid. 7 Lithic acid. 8 Plospbate. 9 Compomal Tincture of Camphor. 

10 Ammoniated Tincture of opium. 11 Benzoate of Ammonia, 
12 Oleine. 13 Margarine. 14 Enema. 15 Emollient. 16 Liriment. 
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அனுமருந்தாக மெத்சவழங்கப்படும், ௪ ரமரோகங்களில் எரிவைத் தணிப் 
பதற்கும் வேச்காட்டுச் சாயங்கள் தோல் வழுர்தல்களிற் பரமாணு தாவாம 

ற் காப்பதற்ச மாக இத இடப்படும், இதை மேனியிற் பசக்கொண்டால் 
பிளெச்கு'நோய் ௨ ராமற் காச்குமென்று நினைத்திருச்சிறார்சள். 

கேயம். விரேசனியாக ஒரு அனசு முதல் இரண்டு ௮ன்சு கொடுக்கப் 

படும், ஆயினும் இது விரேசனியாக வழங்கப்படுலதரிது, 
சொப்புளத்தாள்?, லீனப்பாப்பை3, இரசவமுனீயக ப லாஸ்தர்!, சபுரரொது 

ட். பிலாஸ்தர் இரசபிலாஸ்தர், பிர்சுப6$பிலாளதர், ஈயபிலாள தர்”, மச்னீசி 
சல்வசெனீமம்* அமோனவினீமெஸ்,சுண்ண! லினிமென், பூர வீனிமென், 
கம்தாரிசன்கென்12,இரசகூட் டனகென்19, இரசநீதுரசன்சென் 14, விருத்தி5ய 

ன்கென், அசனீச1$வன்கென் என்றகூட்டு மருந்துகளில் ஒலீவெண்ணெொ 
ய் ஓர்கூறாகச் சேருகின்றது. 

ரசிதங்கள், வன்சபு. பீகாம்50கற. இது கஸ் நீில்சபு!9 என்றஞ் சொல் 
லப்படும், ஒலீவெண்ணெய்யோடு சோடஞ்!3சேர்த்த இது செய்யப்படும், 
இது நரை வெண்மை நிறமும் காய்வுமானது; மணமற்றது; சேளமில்லாத 
விடத்திற் சேமித்திருக்சால் கடினமும் லேசில் பொடியாகச்கூடியதுமாகும். 
குபேட லகுவிற் பசையக்கூடியதாகும். திட்ட சத20ற் கரையும். கடுதாசி 
யிற் பட்டாலும் கெய்ப்பிடிப்புச் காட்டாது, இதைப் பஸ்மமாக்கினால் 
வரும் சாம்பல் ஈரம்பிடியாது. 

வன்சபுவின் ரசிதங்கள், சபுலினிமேன். 8௦8 பரய்ல். கொள், 
வன்சபு சிறிதாய் வெட்டி இரண்டரை அன்சு; பூரம் ஒன்றேகால் அன்சு; 
ரோஸ்மரித்சேல் மூன்று திறாம்; திட்ட து பதினெட்டு அன்சு; தண்ணீர் 
இரண்டு அன்சு. தண்ணீரைச் துடன் கலந்து, ரோஸ்மரித்தேல்21, சபு; பூ 
ரம் மூன்றையுங் கூட்டவும். 70 பாசைக்கு மேற்படாத சூட்டில் எழுநா 
ள் ஊறவைத்து இடைச்கிடை குலு வடிச்சவும். 

வாதத்துக்கும் மற்று சோச்சளுச்கும் பூசும்மருந்துகளுக்கு இது நல்ல கூ 
ட்டு, அவின்வினிமெனில் இத ஓர் கூறாசச்சேருஇன்றது, 

சபுபிலாஸ்தர், இ௦ிற Plaster. கொள், வனசபு, ஆறு அன்சு; ஈயப் 
பிலாஸ்சர் இரண்டேகால் இருத்தல்; குங்குலியம், ஒரு அன்சு. ஈயப்பிலா 
ஸ்தரை மென்குட் டில் உருக்கி சபுவையுங் குங்குலியத்தையும் முதலே நீ 
ராக்கிச் சோத்து, ஒயாமற் கலக்கத் தகுந்த பதமாய் வறட்டிக்கொள்ளவும். 

இது பிரதானமாய்ப் பொருத்துகளின் சோச்கள் சுளுச்குகளுச்குஆதரவா 
யிட ப்படும், 

சபுசிறதுப்பிலாஸ்தர், Soap Cerate Plaster. கொள். அவன்சபு, தூ 
ளாக, பத்து அன்சு; மெழுகு, பன்னிரண்டரை அன்சு; ஓலீவெண்ணெய் 
அரைநாழி; ஈயலக் ரெம்? பதினைர்து அன்ச; காடி ஓருகலன்?5. காடியை 
யும் ஈயவச்சிரச்சையும் ள் தீம்மத்இிசத்?5தில் ஒருமிச்சக் காய்ச்சி ஈயவக் சிரம் 
காடியீற் கன ரயுந்தனையும் ஒயாமற கலக்கி, பிற்பாடு சபுலைச்சேர்த்து ஈரிப் 
பு ஒற்றுநதனையு௩் காய்ச்சி சடையில் மெழு கையும் எண்ணெய்யையும் ப பப ட் 

Plague. 2 Blistering paper 3 linseed Poultire. 4 Plaster of Ammouincum wilh Mercury. 5 Soap Uerate. 6 Pitch. 7 Lead plaster. 8 Fnema of sulphate of magnesia. 9 Liniment of ummonia, 19 Lime, 1l Camphor 12 Oiptmnent 
of cantharidis. 13 Compound ointment of Mercury. 14 Nitrate ol Mercury ointment. 15 Veratria. 16 Aconite. 17 Olive oil. 18 Castile sap. 19 Sola. 20 Rectified Spirit. 21 Rosemary oil. 2° Liniment ot opium, 23 Oxide of Lead. 24 Vinegar. 25 Gallen, 26 Steam bath. 

[3 

க 
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140 மேன்சபு. அஷ்மரம். 

ஒன்றாயுறாக்னெபின் சேர்த்து முழுவதையும் ஓயாமல் ஒன்றாய்க்சலச்ச ஈர 
ம்வற்றிப் பிலாஸ்தர்ப்பதமாய் வருந்தனையும் சூடுநிந்கப்பண்ணவும், 

இராளப்பிலாஸ்தர்!, சபுபிலாஸ்தர்?, சலுசிர்துக்கூட்டெ சிறாத்த3,பதாயெ 
வியோதிரசபுவீனிமென்*, சபுலினிமென், பபாடுசகைக்குளிகை5, சகையி 

ங்குககுளிகை,மச்ககிகூட்டூச்குளிகை, வரியாத்த?ச்கூட்டுச்குளிகை, சபு 
ச்கூட்டுக் குளிகை, ஸ்குவிற்கூட்டுக்குளிகை என்ற கூட்டு மருர்துகளில் 
வன்சபு ஒர் கூறாகச் சேருஇன்றது. 

மேன்சபு. Soft Soap. இது ஓலீவெண்ணெய்யும் பதாசியுஞ் சோத் 

துச் செய்யப்பட்டது. மஞ்சட் பச்சை நிறமுள்ளது; மணமற்றது; இறுகி 
ன சளிப்பசமானது; திட்ட திற் கரையும்; கடுதாரியிற் பட்டாலும் நெய் 
ப்பிடிப்புக் காட்டாது. இதைப் பஸ் மமாக்கினால் பரமாணுவிற் கரையத்த 

ச்ச சாம்பலாகும், 
தன்மை உபயோகம். இது இமாலியம்!0, சுத்திசெய்வது. பொடுகுக்கு 

ம் மற்றுஞ் சருமரோய்களுக்கும் வெளியில் பூசப்படும், விசேஷமாய் 
சிவ்லிசு1]ச் கரப்பன்களுக்குத் தோயமாய் வழங்கப்படும். தர்ப்பர்தீன் வினி 
மெனில் இது ஒர் கூறாகச் சேருஇன்றது. 

கீலைசரின். பlycerine. இது திரிவெண்ணெய்கள் கிணங்களிவிருந்து 
எடுக்கப்படும் இனிப்பான நிறமற்ற தெளிந்த பாணி, இதைச் குறிக்குள் 
சின்னம் கா; ஐ, ௮3. இதின் விசேஷூருவிதம் |.95, தொட எண்ணெய் 
போலிருக்கும், மணமில்லை. தண்ணீரிலும் அலக்சாலி!4லும் தாராளமாய்ச் 
கரையும். குட்டினாற் கூறுகளாகப் பிரியும்போது கடுங் காரமான ஆவிக 
சைச் ககீகும். 

தன்மை உபயோகம். இது நல்ல இமாலியம். மாவியம்15, இயோதம்!*) 
முதலியவற்றைச் சுறுக்குக் கரைச்குமாகையால் பூச்சுமருந்தகளுக்கு சல்ல 
அனுமருந்தாகும். சாதுச்குள்ளே ஒழுக விட டால் லெவகையான செவி 
ட்டைக் சொஞ்சக்காலத்துச்கு மாற்றும். கசரோசத்தில் மறுவித்தேலுக்கு 
பபதலாக இதைக்கொடுக்கலாமென்று லர் கியாயமின்றிச் சொல்லியிருக் 
கிறார்கள். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு இருங் கொடுக்கலாம். 
காபலிச்கமில)8இிலைசரின், கலிக்கமில!9இலைசரின் , தனிக்கமில தலைசரி 

ன,அமைல1திலைசரின,வெண்கார22இலைசரின், பதாசியவியோதிர சபுலினி 
மென் என்னுங் கூட்டுமருந்துகளில் இலைசரின் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

பூவஷ்மரம். FLOWERING ASH. 
வட்டவிலையஷ்மரம். ROUND LEAVED ASH. 

வாசம். இது தென் யுறோபத்நின் மலைகளிலும் விசேஷமாய்ச் கல்பி 
றியம் சிவி என்ற இடங்களிலும் உண்டாகும். 

வாகடபததி, மரத்திற் நற வடியும் இறுனெ இனிப்பானபொரிவு. இது 

ந] Resin plaster, 2 Soap plaster. 3 Compoannd extract of colocynth, 4 Lini- 
ment of Jodide of Potassium and snap. உ Pills of Barbadoes Aloes, 6 Alves. 
7 Asshfoetida, 8 Gamboge. ந Rhubarb, 10 Emollient, சரக்தனி, 11 Sy- 
philis 12 Liniment of Turpentine. 13 Fixed, 14 Alcohol. 15 Morphia. 
16 lodum 17 Oleum Morrhui. 18 Carbolic acid. 19 Gallic, 20 Taunic. 

al Amylum, 22 Borax, 
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மன்னா! எனப்படும். இது ஒரு இஞ்சு முதல் ஆறு இஞ்சு ரீளமும் இர 
ண்டொரு இஞ்சு அகலமுமாய் ஒப்பமற்றுச் கண்ணறையுள்ளதாய ஒருபக் 

சம் வளைந்த சொருக்கலான துண்டுகளாக வரும்: வெண்மஞ்சள் நிறமும், 

சற்றே உவட்டிப்பான மணமும் இனிய சுவையுமுள்ளது. இதிலே கா3 

ஐ, ௮3 என்ற சின்னத்தையுடைய மன்னீதும?, சர்க்கரையும் எ௫ிறாத்திவு3 
ம் அடங்கியிறாக்கும். மன்னாவிலே மன்னீது [00 க்கு 60 முதல் 80 ப 
ங்கு வீதமாயிருக்கும், கொதிக்திற இட்ட சீதில்் மன்னாவைக் கரைத்து ஆ 

றவிட மன்னீது நிறமற்ற மினுக்கமான இரிஸ்தல்களாகப் பிரியும். இது 

சரைவதற்கு ஜந்து பங்கு தண்ணீர் வேணும். இந்தச் கரையிலே யீஸ்துப் 

படும்போது மொதிச்சாது, 
தன்மை உபயோகம். இதோர் மெல்லிய விரேசனி. இது இனிப்பா 

யும் செயவிற் சாரந்தியானதாயுமிருப்பதாற் பிள்ளைகளுச்கு உவந்தது. நில 

வாகை,உப்பு விரேசனிகளின் உவட்டிப்பான சுவையை மறைத்து அவை 
ளுக்கு உதவியாவதற்கு இது ஈல்ல துணைமறாந்து, நிலவாகை கொடுபடும் 
நோய்களுக்கு இதைச் கொடுக்கலாம், 

தேயம். பிள்ளைகளுக்கு ஒரு திறாம் முதல் மூன்றுதிறாமும், வளர்ச்சோ 
ருக்கு ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சுங் கொடுக்கலாம். 

ஜஸ்மினியங்கள். 

JASMINAE. 
அவாகடச்சரக்த. Non-Officinal, 

மல்லிகைப்பூ, றற கறஸacC. மல்விகைக்கொடி, வாசனையா 
ன பூவுக்காக இர்துதேசமடங்கலும் வளர்ச்கப்படும், இதின் பூச்சள் விக்கி 
ரகங்களுக்குச் சாத்தப்படும், பிரசவஸிதிரிகளில், ஸ்தனங்கள் வீங் உபா 
திகொண்டிருக்கையிற் பாலூறுவதைத் தடுத்து வற்றப்பண்ணுவதற்கு மல்லி 
கைப்பூச்கள் சித்திக்குமென்று வுட்டர் சொல்லியிருக்கிறார். இரண்டு மூ 
ன்று ஜறெங்கை பூக்களைத் தண்ணீர் விடாமல் அரைத்து ஒவ்வொரு முலைச் 
கும் அணைத்து காள் இரண்டொருமுறை புதுப்பிக்கவேண்டும், பாலூறுத 
ல் சிலவேளை ஒருநாளைக்குள் ஒழிந்துபோகும், பெரும்பாலும் இரண்டூமூ 
ன்றுநாட் செல்லும், சென்னையில் இதுகாரியத்தை நஈன்றாயறிர்திருக்றொர் 
களென்று வுட்டர் சொல்லுறொர், 

அபாசனியங்கள். 

APOCYNEAE, 

*ஏழிலைப்பாலை. ALSTONIA SCHOLARIS. 
வாசம். இந்துசேசமடங்கலுஞ் சோலைகளில் இது உண்டாகும். 
வாகடபததி, பட்டை. இது லேசில் முறியத்தச்கசான தடித்த இரு 

கின துண்டுகளாக வரும். முரணை ஈரைத் தோலும் வெளிறலான கறு 
ec 

1 Manna, 2 Mannite. 3 Extractive. 4 Rectified spirit, 5 Crystal, 6 Yeust. 
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148 ஏழிலைப்பாலை, கசப்புவேட்பாலை. 

வாநிறப்பட்டையுஞ் சேர்ந்தது. உட்பக்கம் இன்னும் வெண்மையாயும், 

மெதுலாயும், மணமின்றிச் கடும்சைப்புச்சுவையுள்எசாயுமிருக்கும். 

தன்மை, துவரானதொணிகம்", அஈதெல்மிந்து2, அரதிபிருடி5. 

உபயோகம். காலிக* தியறியம்5, திசந்தெரீ யின் பிற்கூறுகளுச்கு இது௨ 

உப்பானதாய்ச் காணப்பட்ட. (45) காய்ச்சல்கள், உடம்பிற் கேட்கும் 
மற்றும் வியாதிகளின் பின் காணும் பெலவீனத்தில், உடம்பையும் இரைப் 
பையையும் பெலட்படுத்தவதற்கு இது அனுகூலமானது. 

தேயம். பட்டைத் தூளில் மூன்றுமுதல் ஐந்து இறேனைச் குடல்ரோய் 

களுக்குத் தனித்சாவத, றெதேயமான இபிகாக்கு? சென்சனெரெராத்தோடு 

கலந்தாலது கொடுச்சலாம். 
ரசிதங்கன், ஏழ்லைப்பாலைரஜ்சம். Tincture Of Alstonia. கொள். 

ஏழிலைப் பாலைப்பட்டை இடித்த, இரண்டரை அன்சு; புரூவுசது9 அரை 

காழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் எழுகாளூறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்டி, 

வடித்து, அரைநாழிக்குப் போதிய புரூவு£த சேர்க்கவும். அல்லது களும் 
ரஞ்சத்தைப்போலச் யெந்தனித்தும எடுக்கலாம். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாங் கொடுக்கலாம். 
ஏழிலைப்பாலையின்வசம். 1ஈரீம510॥ ௦£ &19%௦ய4௦. கொள். ஏழிலைப் 

பாலைப்பட்டை இடித்து அரைஅன்சு; கொதிநீர் பத்தி அன்சு. மூடின 
பாத்திரத்தில் ஒருமணிரேரமூறவைத்து இறுத்தெடுக்கவும். 

தேயம்: இதில் ஒரு ௮ன்சு முதல் இரண்டு அன்சை நாள் இரண்டு மூ 
ன்றுமுறை கொடுச்கலாம், இது ஓர் நல்ல தொணிகம். 

அவாசடச் சரக்குகள். Non-Officinal. 

கசப்புவேட்பாலை. Holarrhena antidysenterica. இது இந்துதெச 
மடங்கலுமுள்ள சிறிய மரம். இதின் பட்டை வெகுகாலமாகப் பேர்பெ 
திறது, முன்னே தெல்லிச்சேரிப் பட்டையென்று யுறோபத்தக்கு ஏற்றப் 
பட்டது. இத கண்ணறை நிறைந்த, கறைநிறமுள்ள, கசப்புச்சுவையை 
யுடைய பட்டை. இது தொணிகமாசவும்,சுரச்கினி!'யாகவும் பேர்பெற்றி 
ருந்தாலும் திசந்தெரிவசையான கழிச்சல் வியாதிகளுக்கு நல்ல மருந்தெ 

ன்று ரீர்த்திபெர்றது. இத்தன்மையில் இது அனுகூலமானதென்பதற்கு ம 
ன்றோ. ஐவீசு வைத்தியர்கள் சாட் யிட் டிருக்கறார்கள், இதை அனேகரு 
ச்குச் கொடுத்துச் சத்திபெற்றதென்பதற்கு ௮. ச டதர் என்ற உதவிச் சத் 
திரீகன் பெலப்பான சாட்சியிட்டிருச்இரார், பவுசர், பலனாதடசர் முதலி 
யவர்சளுடைய எழுத்துசளிலும் இது சயப்பென்று குறிச்சப்பட் டிருச்கின் 
றது. திசந்தெரியால் வருந்தின பதினைந்துமாசக் குழர்தையொன்றுக்கு இ 
பிசாச்கினொாலும் வாடிக்கையான மற்றும் பரிகாரங்களாலும் ஈயங்காணாதபி 
ன் இ*த மருர்சாற் சுகமானதென்று உதவிக் சத்திர்கன் கஸ்ததிரீயர் பிரசு 

ரப்படுத்தியிருக்ரொர். அலர் இர்தப் பட்டையில் இரண்டு அன்சை ஒரு 
காழி சண்ணீரிற் போட்டு அரைரநாழியாய் வற்றுக்சனையும் அவித்து அந்த 
தீ திகாச்தத்தை நாலு திறாம் தேயமாக நாள் நாலு முறை ஒவ்வொரு து 
ளி லாடன!3முங் கூட்டிக் கொடுத்தார். இதைச் சுரக்கனியாக வெகுவாய்க் 

| Tonic. 2 Anthelmintic. 3 Antiperiodic. 4 Chronic. 5 Diarrhoen, 
G Dysentery. 7 Ipecac. 8 Extract of Gentian. 9 Proof spirit, 10 Per- 

culate. 1! Febrifuge. 12 Laudanum, 

(45) அனுபந்தம்பார், 
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கொடுத்தேனென்று நிப்சன் பண்டிசருஞ் சொல்லுறார். இந்துவிலள் 

எ உத்தமமருந்துகளுள் ஒன்றாயெ இத்துடன்,வெட் பாலையரிசி!யென்ற இதி 

ன் பெயரை உடையதும், இதின் தோற்றத்தையுடையத மாகய செயலற்ற 

இன்னொரு மரத்தின் பட்டை பெரும்பாலும் மாற்றப்படுவதால் இதின் பெ 

யர் கெட்டுப்போயிற்றென்று எலியற்று பண்டிதர் சொல்வீயிருக்கிறார். (46) 

இந்தப் பட்டையையும் இதின் தன்மைகளையும் இனிமேல் பரிசோதனைகா 

ரர் ஆராய்வது நல்லது. இசல் எட்டு ௮ன்சை ஒருநாழி தண்ணீரில்போ 

ட்டு அனரநாழியாய் வற்றுந்தனையும் அவித்த அந்தக் கஷாயத்தை ஒன்ற 

ரை அன்ச இரண்டு அன்சு தேயமாக நாள் இரண்டு மூன்ற முறை கொடுக்க 

லாம். ஆயினும் வேர்ப்பட்டையைத் தண்ணீரில் ஊறடை த்துச் செய்த எ 

இருத்து? ஈல்லதென்று ௮, ௪: டதர் சொல்லுரறொர். அதில் மூன்று இறேன் 

வரைக்கு அரைக்நிறேன் அவினோடு சேர்த்துக் கொடுபபதே முறை. திர 
ண்டு நீண்டொடுங்கிச் கூரான இதின் விரையும் திசர்தெரிக்கு? ஈல்ல மரு௩ 

தென்று சுதேசிகளால் மெத்த மதிக்சப்படுகின்றது. இது ஏறக்குறைய ௮ 
ரை இஞ்சு நீளமானது; கறுவாப் போலக் சபிலகிறமுடையது. ஒருபக்க 
ங் குவிந்து; மறுபக்கம் கவிந்து, வெளிறலான நெடும் கரி யுள்ளதுமாயிரு 

க்கும். லகுவில் ரொருக்கும். கைப்புச் சுவையும் மெத்த நாற்றமுங்கொ 
ண்டது. இநின தோற்றத்தை உடைய வெட்பாலை விரையோடு இது பெ 

ரும்பாலும மாறிக்கொள்ளும். வழத்த இக்கொட்டையின் கஷாயம் குட 
ல்ரொய்களுக்கு ஈல்ல லேசான கயராகுமென்றும் வாந்தீபேதியில் வாந்தி 

யைத் தணிப்பதற்குச் கொடுக்கப்படுநன்றதென்றும் ஏன்ஸ்வி சொல்லியிரு 
க்கிறார். மூலமூளையாற் பாயும் இரத்தத்தைத் தடுப்பதற்கு இர்தக் கஷா 
யம நல்லதென்று தலீவுசெறிவு என்ற நூல் சொல்லுனெ்றது, இக்கொட் 
டைச்குச் கருமியைக்கொல்லுர் தன்மையுமுண்டாம். வங்காளத்தில் ஒர் 
பகுதியில் மாட்டு மாரகரோய்க்கடுத்த மரும்தென்று இது அதிகமாய் வழங் 
கப்பட்டது. ஈயஈட்டஞ் சொல்லப்படவில்லை. 

சுணைக்குளப்பாலை, Holarrhena pubescens. இது மேலே கண்ட 
கசபபுவெட்பாலையிலோர் இனம், இந்துவின் அனேக பகுதிகளிலுள்ள 
இந்தச் செடியின் சொட்டை,திசந்தெரிச்கும் மற்றும் குடல்ரோய்களுக்கும் 
ஈல்ல மருந்தென்று சுதேசிகள் வழங்குவார்கள். இதின்பட்டைக்குத் துவ 
ர்த்தன்மை தொணிகத்*$தன்மைகள் உண்டு, இது சுரங்களுக்குக்கொடுச்கப் 
படும். சுதேஜிகளே இதைப்பற்றிச் சாட் ரியிட்டிருக்றெவர்கள், 

பால்வள்ளி, Ichnocarpus frutescens. இது வடக்டிந்துவில் வங்கா 
எம், ௮சம், குமையுன் முதலிய பகுதிகளிலுள்ள செடி. இதின் வேருக்கு 
அல்திறவ தொணிகத்தன்மையிருப்பதால் சீமை ஈன்னாரி?க்குப் பதிலாக வ 
ழங்கப்படுடின்றது. 

வேள்ள்லரி, 1811௨ 01௩0, இதோர் மேற்சிந்துச்செடி. இந்துவி 
ஓம் வளர்ச்சப்படுகின்றது, இதற்கு அர்திபிறாடிதி/தன்மையுண்டென்று 
தெல்கூடிசர் கவனித்தார். பிதி, சாற்று பண்டிதர்கள் இச்சருத்தை உறுதி 
பபடுத்தியிருக்சிறார்கள். பலவகையான முறைச்சுர௩சளில் அவர்கள் இ 
தைக் கொடுத்துப் பார்த்த சோதனைகளால் இது சத்துள்ள மருந்தென்பது ௪ 
ஈசேகமறலிளங்கு ன்றது, காய்ந்ச புதிய பட்டையில் ஒரு ௮ன்சை ஐந்து 

| Wrightia tinctoria, 2 Extract, 3 Dysentery. 4 Tonic. 5 Aluerative. 
6 Sarsaparilla. 7 Antiperiodic. 

(46) அனுபந்தம் பார், 
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அன்சு திட்டரிதில் எட்சொள் ஊறப்போட்டு வடித்த ரஞ்சம்? பத்தமு 
தல் பதனைந்து துளி தேயமாக நாள மூன்றுமுறை சொடுக்கப்படும், முப் 
பதுமுதல் அறுபது தளி கொடுத்தால் கார்பபான விரேசனியும் வமணியுமா 
கும். பின்னும் அதிகமாய்க் சொடுத்தால் கொடிய நஞ்சாயமுடியும். இதி 
ன் பருப்புச் கடுங் கசப்பு. சப்ப நாக்கிலே எரிவும், சற்றே விறைப்புந்தோ 
ன்றும். பிழியத்தெளிந்த வெளுறிய அம்பர?நிறமான, பிசுபிசுத்த,காரமான 
எண்ணெய் பிறக்கும், இதைச் சுதேசிகள் நீரடிச்கும் பேதியாகச் சிலவே 

ளை கொடுப்பார்கள், இத கடுமையாய்ச் சத்திக்கவும் பே.திக்கவுஞ் செய்யு 
ம். ஒரு ஆளுச்கு ஒரே பருப்பு ஈஞ்சாய் முடிந்ததென்று பல்வூர் பண்டித 

ர் எழுதியிருக்கிறார். அந்த ஆள் நஞ்சினின்று மீட்கப்பட்டது. சொல்ல 
ப்பட்ட குணங்களால் இது மயச்சழூற்ச*ரஞ்சுகள் என்ற வகுப்புக்குச் சே 
ர். சதாசத் தோற்றுகன்றது. இந்தமருந்தைச் சோதிக்கும்போதெல்லாம் மெ 
தீதச் சாவதானம் வேணடும். 

சேவ்வலரி, இweet-scented Oleander. பூசைகளுக்காக இர்தச்செடி 
இர்துதேசத்தில் அதிகமாய் உண்டாக்கப்படும். வேர் முதலாய் இதின் எல் 
லாப்பகுதிகளும் ஈஞ்சு, ஆதலாற் சொலை தற்கொலைகளைச் செய்வதற்கு 
இதைச் சுதேசகெள் பிரயோடுப்பார்கள். ஆயினும் இந்திய வாகடங்கள் 9 
லவற்றில் இது குஷ்டத்துக்கும் வேறு மோய்களுக்கும் மருந்தாகக் குறிக்க 
ப்பட்டிருச்கன்றது. அதிகமாம்ச் சொடுத்தாற் 2வமோசந்தானும் நேரி 
மாகையால் இதை மெத்தச் கவனமாய்ச் சோதித்துப் பார்ச்கவேணும், இ 
தால் இருவர் ஈஞ்சூட்டப்பட்டார்களென்று பிறவுதனர் தராளையும் இறீகர் 
பண்டிதர் பின்னொராளையும் பற்றியெழுதியிருக்கிறார்கள், இறீசர் சொன்ன 
ஆளில், அர்த சஞ்சு நரம்புமண்ட ல$த்திற் தாக்கினெசால் மரணம் நேரிட்ட 
தென்றார். இதின் வேர்ப்பட்டையைத் தின்றதினால் ஏர்ப்பின் குணங் 
கள் உண்டான ஒரு ஆளைப்பற்றிச் காமிகாயநாத அரசர் எழுதியிருக்கருர், 

காட்டலரி, Cerbera Odollam or 0, Manghas. இந்த மரம் இந்துவி 
ன் கடற்கரைகளில் மொதியான இடங்களில் உண்டாகும். இதின் பாலு 
ம் இலைச்சாறும் பேதிக்கும், வாந்நியுஞ செய்யும் இர்தமரம் நச்சுத்தன்மை 
யுன்ளதாகையாலும்,விச்னெமில்லாமற் பேதி சத்தி செய்யம்மருந்துகள் வே 
தனேசமிருப்பதாலும், இவைகளைக் கொடுச்சப்படாத. 

பாம்புச்சைலம், Ophioxylon Serpentinun. இது இர்துஅடங்கசலு 
முள்ள படர்செடி. இதைப் பாம்புகடிக்கு நல்ல மருந்தென்று சுதேசிகள் 

மெத்த வழங்குவார்கள். ஆயினும் இதைப்பற்றி ஈம்பிச்கையான அச்தாட் 
சிவேண்டும். மேலும் தொணிக$மாசகவும் சுரக்னியாகவும் இது மதிச்சப்ப 
டும். இதின் வேரில் வீரான சசப்புக்சஷாயம் எடுக்கலாமென்றும் இது 
மெத்தச் சத்துள்ளதென்றும், அஷ்வீல்டர் சொல்லுறார். மேலும் யாவகர் 
இதை அ௮ந்தெல்மிச்தியாக வழங்குகறார்களென்றும் இவரே சொல்லுரொர். 
பிரசவ நோச்சகாட்டை அதிகப்படுத்துவதற்கு இகின் வேர்ச்சஷாயங் கொ 
டுச்சப்படுதெதென்று பழனியாண்டி வைத்தியர் சொல்லுரறோர். 

ராசையம், நில்கசரக ரர், இது சந்து, பஞ்சாப்பு, ஆபுகானிஸ்த 
ன என்ற இடம்சளிலுள்ள பூடு, இதின் காய்ர்த இலைகளும் தண்கெளும் 

1 Rectified spirit, 2 Tincture. 3 Amber. 4 Narcotico-irritant poison. 5 Nervous 
system. 6 Tonic. 7 Febrifuge. 8 Anthelmintic. 9 Womb, 
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இந்துச் கடைகளில் விலைப்படும், இது நல்ல கசப்பான தொணிகமென்று 

ம், இனிமேல் இதைச் சோதிப்பது ஈல்லதென்றும் எதாக்கு லைத்தயர் 

சொல்லுர, 

அஸ்கிலபிரியங்கள். 

ASCLEPIADEAE. 

நன்னாரி, INDIAN SARSAPARILLA. HEMIDESMUS. 

வாசம். இது இர்துதேசமடங்சலும் உண்டு. 

வாகடபததி, வேர், இது பல நீளமான, மஞ்சட் கபிலநிறமுள்ள, திர 

ண்ட,திருகலான துண்டுகளாய் வரும் நெடும்பாட்டுச்கு ௨ரிகள் உள்ளது. 

வளயமான வெடிப்புகள் பட்டையைப் பிரிக்கும், சுகந்தமான சுய மண 
மும் சொற்பமான ஈல்ல கைப்புச் சுவையுமுடையது. இதின் சத்து ஓர் 

அத்திர?எண்ணெய்யிலும் எமிதெல்மின்?என்ற இரிள் சற்பதார்த்சத்திலு மிரு 
ச்கும். (47) 

தன்மை, இத திறத்த அல்திறவ4ஏ தொணிக?ம், சுபே. சனி$, அழுரிதி, 
உபயோகம். பெலவீனம், பிள்ளைகளின் காமாலை, உடம்பிற் செறிந்த 

சிவ்லிச, காலிகவாதம், சருமநோய்கள் இவற்றுக்கு இது கொடுத்து அதிரய 
ஙகண்டிருக்கின்றது. 

ரசீதங்கள். *நன்னுரியின்வூசம். 1nfusion of Hemidesmus., கொள், 
நன்னாரிவேர், இடித்து ஒரு அன்சு, கொதிநீர் பத்து அன்சு; மூடிய பாத்திர 
தீதில் ஒருமணிரேரமூறவிட்டுச் லையில் வடிக்கவும், 

தேயம். இதில் இரண்டு அன்சு முதல் மூன்று அன்சை காள் மூன்று 
முறை கொடுக்கலாம், 

[குடிச்ச இதுவே உத்தமமான முறை. கஷாயஞ ரூடாயிருச்கையிற் கு 
டித்தால் அதிக சித்தியாகும். இதற்குப் பாலுஞ் சர்ச்கரையுஞ் சேர்த்தால் 
பிள்ளைகள் பிரியமாய்ச் குடிப்பார்கள். பதாசியவியோதிர?த்தச்கும் மற்று 
ம மருந்துகளுக்கும் இது ஈல்ல அனுபானம், வேர்பு.திசா௫ல் சத்து அதிசம்.] 

நன்ஞரிச்சிறூபம். Syrup of Hemidesmus, கொள். ஈன்னாரி வேர் 
நாலு ௮ன்சு; சுத்த சர்க்கரை இருபத்தெட்டு அன்சு; கொதிநீர் அரைகாழி. 
மூடிய பாத்திரத்தில் ஈன்னாரிவேரைச் கொதிநீரில் சாலுழீணிநேர மூறவிட் 
டுச் சீலையில் வடிக்கவும், இந்த நீரை மண்டியடையுர்தனையும் வைத்த, 
தெளிச்தநீரை இறுத்தெடுத்து, சர்க்கரையைக் கூட்டி, மென்குட்டிற் கரை 
தீதுச்கொள்ளவும். வரும்பாணி இரண்டு இருத்தல் பத்து அன்சு, நிறுத்து, 
1.335 என்ற விசேஷூருவிதம்? உடை யதாயிருக்கவேண்டும். 

தேயம். ஒருதிறாமுங் கூடவுங் கொடுக்கலாம், இது சறுக்கு சொதிச் 
குமாகையால் உஷ்டணகாலமிடங்களில் வழங்கத்தக்கதல்ல., 

பேரேருக்கு Calotropis Gigantea. எருக்கு, ் ௫க்கு. Mudar. (48) “ந்நரக்த Calotropis Procera. 

1 Aromatic. 2 Volatile, 3 Hemidsmine. 4 Alterative. 5 Tonic. 6 Diaphoretic. 
7 Syphilis. 8 Iodide of Potassium. 9 Bpecific gravity. 

(47) (46) அனுபந்தம்பார். | 
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வாசம். இக்துதேசமடங்கலு இந்த இரண்டு இனங்களின் ஏதும் 
ஒன்று காணப்படும், (0. Procera. என்ற சிறிய இனம் தெக்கணம், வ் 

வ்காளத் ன் மேற்பகுதிகள், பஞ்சாப்பு, சிந்து என்னும் சசளங்குறைந்தப 

குச்சளில் உண்டாகும். 0. 164 என்ற பெரிய இனம், வங்காளத்தின் 

இிழ்ப்பகுதி, சென்னை, மலாயநாடு இலங்கைகளில் ந உண்டாகின்றது, 

வாகடபத்தி, காய்ந்த வேர்ப்பட்டை, இது தட்டையான அல்லது வ 

ளைந்த ஜஹெத்துண்டுகளாக வரும்; உள்ளே கபிலநிறர்; வெளியில் மஞ்சளா 
ன நரைகிறப; தனக்குரிய சமணமும், வாணித்தன்மைபுள்ள உவட்டா 

ன சாரச்சுலையுமுடையது. முடாரின்! என்ற ஓர் பதார்த்தத்திலேயே இ 

இன் சத்து இருக்கின்றது போலு ம, (49) 
தன்மை, இது ௮௩ திரவம்”; தொணிகம்?, சுவேதனி”, பெருச்தேயத்தில் 

வமனி, 
உபயோகம். குஷ்ட ம். தேசத்திற் செறிக்ச சிவ்விச?, இரசசோகைச, 9 

வ்லிசுப் புண்கள், மற்றும்புண்கள். திசச்தெரி?,தஇியறீயம்40, சாவிகவாதம்11, இ 
வற்றிற்கு இது சொடுத்த ஈயங்கண்டது, (50) 

ரசிதங்கள, எருக்கந்தூள், Powder of Muda. சித்திரை வைகாசி 
மாசங்களில் மணல்நிலங்களிற் ண்டின எருச்கம்வேரைப் போதியஅளவா 
யெடுத்து, மண் அசத்தமெல்லாம் போசத்தக்கதாய்ச் செவ்வையாய்க்கமுவி, 
ஜஹறேம்போத பால் வடியாமல் இறுகுந்தனையுங் சாற்றிற் காயவைத்து பட் 
டையை எடுத்து வறட்டி மாவாக, ஈன்றாயடைத்த சீசாக்களிற்பேணவும், 

தேயம், அல்திரவதொணிகமாக மூன்று இறேன் துவங்ூப் பத்தக்கிறே 
ன்வசைக்கு நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். வமனியாக அரைத்திறாம் 
முதல் ஒருதிறாங் கொடுக்கலாம். 

[எருச்கு வமனத்தன் மபுடையதென்பசைத் தன்கன்லைத்தியரே முதல் 
மேதற் செரிவித்தார். தஷான9, பனலியர், அற்சின்சன், தறார்துமுதலிய 
வர்களுடைய ஆராய்வுகள் அதை உற திப்படுத்தின. மேலும் எதுவாட்டு, 
நூற்றன், ரோசு, ௮ ௪. டதர் முதலியவர்களுடைய எழுத்தும் இதற்குச் சா 
ர்பான சாட்செளாயிருக்கின்றன. பரு.காலத்திற் ண்டி யெடுத்து மேலே 
சொன்ன முறையாய்ச் சமைத்துச் சாற்றுப்படாமற் பேணிவைச்சப்படும் 
வேருச்கு நல்ல வமனத்தன்மை யிருப்பது நிச்சயம் ஆயினும் மேலே சொ 
னன முறை தப்பினால் வமனத்தன் மை அல்திறவ தொணிகத்தன்மையிரண் 
டிலுஞ் சத்துக்செட்டுப்போகும்: இதின் வோப்பட்டையைப்பார்ச்க வற 

ட்டப்பட்ட இதன் பால் அதிக சத்துள்ளதென்று ஏன்ஸ்வி எண்ணு௫ளூர். 
இர்த எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்த அத்தாட் சியில்லை, நாள்வீதம் பன்னிர 
ண்டு கிறேனைப் பிரித்துச் சொடுப்பதே சேயமென்இருர். 

*குறிஞ்சா. INDIAN 1PECAC, TYLOPHORA ASTHMATICA. 

வாசம். இத வங்காளம் சென்னை முதலிய இந்துவின் பகுதிகளிலும், 
இலங்கையிலும், மணல்நிலங்களில் உண்டாகும். 

வாநடபததி. காய்ந்த இலை. இது இரண்டு இஞ்சு கீளமானது. முட்டை 
| Mudarin 2 Alierative, uted. 4 Tonic, 4 Diaphoretic. 5 metic. 

6 Leprosy. 7 Syphilis. 8 Mereurial Cachexin, 9 ysentery. 
10 Diarrhoeu. 1] Chronic Rheumatism 

(49) 50) அனுபர்தம்பார். 
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வடிவானது, துனியொடுல்8 நீண்டது. மேற்பச்கம் அழுத்தமும் ஒழ்ப்பக்கம் 

சணையுமானது. துவைத்தாற் கெட்ட மணம் வீசும், சை உவட்டானது. 

மை, வமனி!, சுவேதணி?, எச்ஸ்பெக்துந ம்“. 

உபயோகம். இரையேறவிலும் வமனி வேண்டிய வேளைகளிலும் இது 

திறமாய்ச்சத்திக்கும். திசந்தெரி* கதார்'களுக்கும் வாடிச்கையாய் இபிகாக்கு 

வழங்கப்படும் மற்றும் நோய்களுக்கும் இது உபயோகமாகும், 

தேயம். சாய்ந்த இலைத்தூளில் ஐந்து கிறேன் துவங்கி இருபது முப்ப 

து நிறேனை அரைக்நிறேன் ஒருகறேன் அர்திமனிதாத்தரக த்தோடு கலந்து 

வமனியாகக் கொடுக்கலாம். சுவேதனி, எக்ஸ்பெக்துறமாய் மூனறுமுதல 
ஐந்தகிறேனை அவினோடாவது இரந்த வகுப்பைச் சேர்க்த மற்றும் மருது 

களோடாவது கலந்து காள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். செருக்கமாயுக 

கொடுக்கலாம். 
[குறிஞ்சாவேர் கடைகளில் வரும். இது வெளிறின நிறமுள்ள தடித்த 

திருகலான துண்டுசளாக விருக்கும். கைப்பும் சற்றே உவட்டுமான சு 

வையுள்ளது. இதற்குச் சுவேதன வமனித்தன்மைகள் உண்டென்று வெகு 

காலமாக அறியப்பட்டிருச்ன்றது, திசந்தெரி கோய்ச்கு இது நல்லசெ 

ன்று அன்றர்சன் வைத்தியர் சொல்லியிருக் இருர், ஒஷான? பண்டிதரும் 

இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்றொர். ஆயினும் சாய்ந்த இலையின் செயல் சம 

மாயும் நிச்சயமாயுமிருப்பதால் அதையே எடுத்துக்கொள்வது உத்தமம், இபி 

காச்குக்குப் பதிற் சரச்கைத் தேடுல் இதையேகொள்வதுத்தமம்.] (51) 

அவாகடச்சாக்குகள். No௩-லfficinal. 

செகமோனிச்சேடி, Secamone emetica. இது இந்துவிற் பள்ளச் 

சோலைகளிலுள்ள ஒர் ஏறுகொடி, இது வார்திக்குமென்பது சுதேசகளு 

டைய எண்ணம், ஆயினும் பீதி வைத்தியர் பலமுறைகளில் இதைச் சோ 

தித்தப்பார்த்து அச்செயலற்றதாகக் கண்டார், ஆகையால் இதின் செயல் 

சர்தெகமானது. 
அஸ்கிலிபிக்குறசாவிகப்பூடூ, Asclepias curassavica இது இந்து 

வில் இடையிட்டு வந்து உண்டாகும் பூ. இதின் வேர் வாந்திக்கும், பே 
திக்கும். தேயம் வேர்த் தூளில் இருபது முதல் நாற்பது கிறேன், இலைச் 

சாறு அந்தெல்யிந்தியாகச் சேஷ்டிச்குமாம். 
உத்தமாகாணி, 1ிகளாச்க ஐரோ, இதற்கு வமன எக்ஸ்பெக்துற த 

னமைகள் உண்டென்று சுதேசிகள் சொல்லிப் பிள்ளைகளின் கோய்களுச் 
குப் பெரும்பாலும் வழங்குவார்கள். மைசூர்ஈகர விரகத்தில், கதார்ரோய் 
களுக்கு இது பத்துக் கிறேன் தேயமாகக் கொடுச்சப்படுறெதென்று அஸ்வ 

ல்டு பண்டிதர் சொல்லுகிறார். இது பாம்புகடிக்கு மருந்தாகுமென்று செ 
னனையில் 1858 ம் ஆண்டு கவனித்தார்கள். ஆயினும் மெத்த மோசமான 

நிலைபரத்திலிருர்.த ஒரு அளைச் சுசப்படுத்தின இன்னொரு பூண்டு இதுதான் 
என்று பூரணமாய் மட்டிடப்படவில்லை. பசும்பூக்கோயமிலையைச் சுதே 
சிகள் சட்டுகள் விப்புருதிகிளுக்குப் பெரும்பாலும் போடுவார்கள், உத்த 
மாகாணியைப் போல இதற்கும் வமன எக்ஸ்பெக்துறத் தன்மைகள் உண் 
டென்று சுதேசிகள் சாட் சியிடுிறோர்கள். 

1 Emetic, எமி, 2 Diaphoretic, இயவுறேசி. 3 Expectorant, கிசேட் வனி. 4 Dysen- 
tery, © காப், 6 Antimony tartarate. 7 Abscess, 

(51) அனுபந்தம் பார், 
20 
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சிறுதறிஜ்சா. Gymnema sylvestre. இதற்கு உதீதமாகாணிக்குச் சரி 
யான தன்மைகள் உண்டென்று சுதேசிகள் சொல்வார்கள். பாம்புகடியில் 
உள்ளுக்குக் சொடுக்கவும் கடிவாய்ச்குப்போட வும் இதின்வேர் கல்லதெ 
ன்று மதிச்இருர்கள். இக்தப் பூண்டிலுள்ள ஒரு விசேஷத்தை எச்சுவதா 
முதன்முதற் கண்டார். இதைச் சப்பினால் சர்க்கரை இனிப்புகளின் சுவை 
யை நாக்கு அறியச்சுூடாமற்போகும், அவர்தாமே இதின் இலையைச் சப் 
பினவுடன் சர்க்கரை மாவை வாயிற் போட்டு அது மணல்போல இனிப்பி 
ல்லாதிருந்ததென்றும் ஒருகாளின் பின்பே சர்க்கரையின் சுவை தெரியத்தச் 
கதாய் வந்ததென்று கண்டார். 

லோகனியாசியங்கள். 

LOGANIACEAE. 

காஞ்சிரமரம். NUX VOMICA, 

வாசம். இது இந்துவின் மிகுதியான பகுதிசளில் உண்டாகும். 

வாகடபததி, சொட்டை. இது ஏறக்குறைய வட்டமும் தட்டையு 

மானது. முக்கால் இஞ்ச பருமையுள்ளது. ஒரு பக்கத்தின் மையத்தில் 
ஜலமுள்ளது ; ஒருபக்கஞ் சற்றே குவிவானது ; _வெளிப்பச்சஞ் சாம்பல்நி 
தமாய்ச் குறுயெ சணையால் அடர்த்தியாய் மூடப்பட்டிருக்கும்; உள்ளே ௪ 
தறே உருகொளியும், வைரமும் இறுச்சமுமானது; சுவை கடுங் கைப்பு; 
மணமற்றது. இதிலே ஸ்திரிக்னி? புரூசியம் என்ற கிரிஸ்தற்பதார்த்தங்கள் 

இரண்டு இறுக்கும். இவை இகசுரிச்கமில£த்தோடு கலந்திருக்கும், 

தன்மை, இது கல்ல சிராதொணிசம்5; ஸ்திமுலம்; அதிதேயத்திற் கொ 
டிய சஞ்சு. 

உபயோகம். சோர்வு ரோய்கள், அறல் சி ரோய்களுக்கும், அசத்துவ 
தியறீயம்8, சாலிசதிசர்செரிச்கும், பெருங்குடலீன் திமிர்ப்பைச்சார்்தவா 
டிச்சையான மலலரட்சிக்கும், கடைக்குடல் இறங்கல், சலவொழுச்கு, வி 
ந்துச்சழிச்சல்சளுக்கும், கசேரு ஈரம்புக1ஸின் சேஷ்டையின்மை யல்லது 
பெலவீனத்தைப்பற்றிய மற்றுசோய்களுச்கும் இது உவந்த மருந்து. முறை 
ச்கரல்சள்,எபிலெபசி1!,சர்க்கராமுரி!2,அனீயி!9, குலொறோ ரி முதலிய கோ 
யகளூச்கும் இது ஈயமாகும். 

தேயம். சொட்டை மாவை, இரண்டுமூன்று இறேனிற் தங்கிப் படி 
பபடியாய்ச் கூட்டிப் பத்துச் இறேன் வரையில் நாள் இரண்டு மூன்று மு: 
தை கொடுச்சலாம், 

ரசிதங்கள், காஜ்சிரவின்ஷசம். *1nfusion of Nux Vomica, கொள். 
காஞ்ரெல்கொட்டை, இடித்து இரண்டு திறாம்; கொதிவெர்ரீர், பன்னிரண் 

ட அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிகேரமூறவிட்டு வடிக்கவும். 
தேயம். சாலு திரும் தொடங்டுப் படிப்படியாய்க் கூட்டி எட்டுப் பச் 

தத் திரும் உரைக்கு நாள் மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம், 

1 914/௩ 2 Strychnia 3 Brucia. 4 Igasuric acid. 5 Nervous tonic. 6 Stim: 
uiant. 7 Neuralgia. 8 Atonic Diarrhoea. 9 Chronic dysentery. 19 Spinal 

nerve. 11 Epilepsy. 13 Diibetes, 13 Anaemia. 14 Chlorosis. 
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காத்சிராஞ்சம். Tincture of Nux Vomica, கொள், காஞ்சிரங்சொ 
ட்டை, இரண்டு அன்சு; திட்ட சத! அரைநாழி, காஞ்சிரங்கொட்டை ச 
ல்லாய் மெதுவாகுந்தனையும் மீராவி?யிற் சொதிப்பித்த, அப்பாற் சுறுக்கு ௨ 
லர்த்தி, மெல்லிய மாவாக்கவும். மூடிய பாத்திரத்தில் இந்த மாவைப் பதி 

னைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுகாஞூறவிட்டு இடைக்கிடை குலக், அப் 

பாற் சியக்தனியில வார்த்து நீர் ஒழுகத் நீர்ந்தபின், சேஷமான ஐரது௮ன்சு 

தையும் விட்டு வடிக்கவும், அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்து ௮ந்தநீரைவ 
டித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து ஒருஈாழி தேறப் போதிய திட்ட தைச் 

கூட்டவும். 
தேயம். ஸ்திமுல*மாகப் பத்துமுதல் இருபது துளிகொடுச்சலாம். தொ 

ணிகமாக ஐந்துமுதற் பத்துத்துளி கொடுக்கலாம், 

காஜ்சிரவேசிறத்து, நxract of Nux Vomica கொள், காஞ்சிரங் 
கொட்டை ஒரு இருத்தல்; திட்டசீது போதியது. கொட்டை கல்லாய் 
மெதுவாகுந்தனையும் அதை நீராவியிற் கொதிப்பித்தச் சறுக்கு உலர்த்தி மா 

வாச்சவும், இர்த மாவைச் சீதிற் கொஞ்சக் கொஞ்சப் பங்கோடு அவித்து 
ச் தே சைப்பில்லாமல் வருந்தனையும் திரும்பத் திரும்ப அவித்துச் சாரத்தை 
வாங்கவும், சாரமுள்ள இந்தச் சைச் சீலையில் வடித்துச் தைத் இஸ்திலி 
த்துப் பிரித்துச் சாரத்தை மீர்மத்திகத்திற் சூடேற்றி மென்களியாக வற்றப் 
பண்ணவும், 

தேயம். காற்கறேள் துவங் இரண்டு றேன் வரைக்குச் கொடுக்க 
லாம், கரம்புத்ததி குறைவாயிருக்கிற குடல்ரோய்களுச்கு இது விசேஷ 
மாய நல்ல மருந்து, 

ஸ்திரிக்னி, இரங்க. இது காஞ்சிரங்கொட்டையிலிருக் தெடுக்கும் 
ஓர் அல்கலைவ5ம். இசைச் குறிச்குஞ்சின்னம் காஜ ஐ ரீ ௮௨, இது ம 
ணம் நிறமற்ற,சதுரப் பிரிசங்க$ளாக இருக்கும்: இதின் கடுங்கைப்புத் தண் 
ணீரிற்பிடிப்பதேயன்றி அதில் இது கரைவதரிது. கொதிக்கிற இட்ட ீதிலு 
ம் குலோறுவாமி£லும் இது கரையும். கேவல அலக்காவிலாவது ஈதரிலாவ 
து கரையாது, சத்த சல்வுரிக்கமிலம்10 இதோடு சேர்ந்து நிறமற்ற நீராகும். 
அந்தநீருச்குப் பதாதெவிகுறோமசு!! சேர்க்கச் செர்நீல நிறமாடுச் சுறுக்குச் 
சிலப்பாடி, மறுபடி மஞ்சளாகும். சோதனைகள். நீதுரிச்சகமிலம்13 இதை 
நிறப்பிச்கமாட்டாது. பரமாணுவில் எரிக்கச் சாம்பல்விழாத, 
தன்மை உபயோகம். சாஞ்சிரத்தைப் போலவே, இது நிறு தேயத்தி 

நிறானும் வீரான ஈஞ்சாயிருப்பதால் இதைக் கொடுச்கும்போது கவனமா 
யும் விழிப்பாயும் பார்க்கவேண்டும், ௮சத்துவவகை!3யான சோர்வுகளுச் 

கே இது உவந்தது, எந்தச் சாரணமாயாகலும் உண்டாகும் மரம்புக்சளை 
க்கு இது உவந்த மருக்து, அமரோசி!4,கண்கூச்சம், கொரீயம்15) முறைச்சு 
ரங்கள் முதலிய சொய்களுக்கு இது ஈயர்சதாகச் காணப்பட்டது, 

தேயம். தொணிக!*மாக ஒருகிறேனில் ஐம்பதில் ஒருபங்கு காள் மூன் 
முமுறை கொடுக்கலாம், சிரா ஸ்திமுலமாச முப்பதில் ஒருபல்கு றேன் 
தொடங்கிப் பன்னிரண்டில் ஒருபங்குகிறேன் வரைக்கும் படிப்படியாய் 
ச் கூட்டிக்சொடுக்கலாம், கைகால் சொற்பமாகுதல் சுண்டி வலிச்சத் 
cc 

1 Recufied spirit. 2 Steam. 3 Percolator. 4 Stimulant, gaa, 5 Alkaloid. 
6 Prism. 7 Chloroform. 8 Absolute Alcohol. 9 Ether. 10 Sulphuric 

acid, 11 Bichromate of potash, 12 Nitric acid. 13 Atonic. 
14 Amaurosis, 15 Chorea, 16 Tonic, 
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156 பாம்பேட்டிச் சேடி. 

தொட ங்ஜனொல் உடனே மருந்தைநிறுத்தவேண்டும். . 
ரசிதங்கள். ஸ்திரிக்னிநீர், இ௦ியtion of Strychnia. சொள். ஸ்திரி! 

க்னி, ரிஸ்தல்களாக காலுகிநேன்; இருசவைருகுலோறிச்சமிலம்?, ஆறுமி 

னிம்3; திட்டசது* இரண்டுதிறாம்; இஸ்.திலித்த*நீர், ஆறு திறாம். ஐருகுலோ 
நிச்சமிலத்தைத் தண்ணீரில் காலுதிறாமோடு. கலந்து, அச்கலவையிலே ஸ்தி: 
ரிக்னியைச் குகொட்டிக் கரைத்து அப்பாற் சிதையும் சேவஷமான தண்ணீ 
ரையுங் கூட்டவும்: 

தேயம். மூன்றுமுதற். பத்து மினிம். ஒவ்வொரு மிணிமிலும் ஸ்திரிச் 
னி தொண்ணூறில் ஒருபங்கு இறேன் அடங்கியிருக்கும். ஆகையால் ஒன் 
பதுமினிமிற் பத்தில் ஒருபங்கு கிறேன் ஸ்திரிச்னியிருச்கும். இதிலும் ஸ். 
திரிக்னியிஸ் மற்றும் எல்லா ரசிதங்களிலும் தொடச்சத்திற் றுதேயங்கொ 
டுத்துப படி.ப்படியாய்ச்கூட்டுவதே புத்தி. 
[சல வருஷங்களுக்கு முன்னே காஞ்சிரம்பட்டையைப் போலிச் சஸ் 

பாரி£ப்பட்டையென்றுசொல்லி யுறோபத்தில் வியாபாரம் பண்ணினார்கள். 
கள்ளம் கெள்ளமான இவ்விரண்டு பட்டை களுக்குமுள்ள வித்தியாசத்தை: 
ஒஷானச பண்டிதரே 1837 ம் ஆண்டு காட்டினார். காஞ்சிரம்பட்டையில் 
ஸ்திரிச்னியும் புரூயெமுமிருப்பதால் இது கொடிய ஞ்ச. இது தற்குத். 
தாவிற் சேம்பட்டை "க்குப் பதிலாக விலைப்பட்டு வழங்தினது. பட்டை 
களின் உள்வளத்துக்கு நீதுரிச்சமில?ம் பூசுவதால் இந்த இரண்டையும் ப 
குதீதறியலாம். காஞ்சிரம்பட்டையிலே கீதுரிக்க மிலம் பூச அது சிவப்பா: 
கும். சேம்பட்டையிற் பூினாலோ அது அப்படியாகாது. ஸ்திரீச்னி செ 
ய்வதிற் காஞ்சரங்கொட்டைச்குப் பதிலாக அதின் பட்டையை வழங்கலா் 
மென்று சிரிஸ்திசன்பண்டிதர் எண்ணுஇருூர். குஷ்டம், சிவ்விசக்10கரப்ப 
ன். மற்றுங் கொடிய சீரும் ரோய்களுச்குப் பெரும்பாலும் பூசும பிரதான 

மருத்தெண்ணெயில் இது ஒர் முக்கிய கூறானெறது. இந்த மருத்தெண் 
ணெய்கள் சிலவேளை வாய்க்றெதென்று முடீன்செறீவு சொல்லுறார். 

அவாகடச்சாக்தகள், Non-0fficinal.. 

பாம்பேட்டிச் சேடி. Strychnos colubrina, இத மலையாளம், சோ! 
மண்டலம், தென்னிந்துவின் மற்றும் பகுதிகள், லங்கை, மொலக்கத்தீவு,, 
முதலிய தேசங்களிலுள்ள ஏறுசெடி. பாம்பு கடிக்கும் நரகம் தீண் டினதற் 
குத்தானும், இதின் ராய் வெளிச்கும் உள்ளுக்கும் வழங்கப்பட்டது. ஆ, 
யினும் இதின் ஈத்தியைப்பற்நி' நம்பிக்கையான சாட் சயொன்றும் எழுத்தி 
ல் இல்லை. யாவசர் முறைச்சுரங்களுக்கு மருந்தாக இதை வெகு காலமாய் 
அழங்கினார்களென்று காசுவீல்டர் சொல்லுறார். பெர்குலு இதை மூன்றா: 
ம்முறை காலாம்முறைச் சுரங்களில் இருபத்துரண்டுபேருக்குக் கொடுத்தப் 
பார்த்து சயமென்றும் மலிவான மருந்தாசையால் வறியவர்களுக்குக் கொ 
ச்சலாமென்றுஞ் சொல்லுறார். இதிலே ஸ்திரிக்னி அதிகமாயிறாப்பதா 
ல், கவனமாய்ச் சொடுக்கவேணும். இதற்குரிய எந்த ஈயமும் இர்தச் சத்தை: 
ப்பற்றியசே. இதின் வீதம் கிதானிக்கப்படாதிருப்பதாலும், பட்டையை 
ச்சேர்ச்குன் சாலத்துக்குத் தக்கதாய் வீதம். மாறச்கூடியதாயுமிருப்பதால் சம 
வீறள்ளதும் லகுவிற் கூட்டிச் குறைசக்கப்படத்தக்கதுமான: ஸ்திரிக்னியை 

| Crystal. 2 Dilute Hydrochloric acid. 8 Minim, தவி, 4 Rectified spirit. 
5 Distilled water. 6: Cusparia. 7 Brocia. 8 Rohun Bark,. 9 Nitric acid. 

0 Ryphilis.. 
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த்தானே பட்டைக்குப் பதிலாக வழங்குவது புத்தி, ஈாமறிச்சவரையில் இ 

ந்தப்பட்டையை மோசமான சரக்காகவே எடுக்கவேணும். இந்துச் கடை 

களில் வருவதும் காட்டு வைத்தியசதில் அதிகமாய் வழங்கப்படுவதுமாகிய 

சயப்படக்கொட்டை க்கும் இப்போ சொன்ன குறிப்புகள் ஒக்கும் இதின் 
உபயோகங்கள் பலவற்றைப் பற்றி சாட்டுவாகசடமாயெ தலீ.வசெறீவு? கூறு 
இன்றது. ஸ்திரிச்னியையாவது காஞ்சிரத்தின் வாகடரசிதம் ஏதையா: 
வது வழங்குதால் இதின் நயமுண்டாகக்கூடுமென்றே தோன்றுகின்றது. 
இக்கொட்டை ஒலீவப்பழமளவு. பருமையும் திரண்டதும் ஒருபக்கத்திற் 

குவிவும் மற்றப்பக்கத்திற் சற்றே கோணலுமானது. வெளிப்பக்கம் நீல 
நரைமிறங்கலந்த கபிலமானது. பருப்பு மெத்த வைரமாய் உளளே முளை 

யை அடக்கியிருக்கும்ஃ 

தேற்றங்கோட்டை. Clவாiறஏ பரம், இது தட்டையான உண்டைவ 
டிவும் மஞ்சள்சரைநிறமுமானது. அடர்த்தியான குறுனெமயிரால் மூடப் 
பட்ட ஒடுள்ளது. பருப்பு வை ரமானது, சுவையற்றது; இதற்கு ஈஞ்சுத்த: 
ன்மையில்லை;. இதை வமனியாகவும் சக்கராமுரி, சனுதீயம்4. முதலிய நோ 
ய்களுக்கும் மருந்தாகவுஞ சுதே௫கள் வழங்குவார்கள். மண்டித் தண்ணி 
ரைத் தெளியப்பண்ணி அதைச் குடிச்கத் தகுந்ததாக்குவசே இதின் முதல் 
உபயோகம், மழைகாலத்தில் இக்துசதேசத்தில் இராணுவம் பயணம்பண் 
ணும்போது சொற்ப மண்டித்சண்ணீரமாத்திரங் இடைச்சக்கூடியசாயிருக் 
கையில் அசைத் செளியப்பண்ணுவதற்கு வைத்தியத் தலைவருக்கும் மற்றவ 
ர்களுச்கும் இது மெத்த உபயோகமாகும். அல்புயினும்5 கசியினும்£? இதில 
ட ங்யிருபபதினாலேயே இத்தன்மை இதற்டருக்கெதென்று பெரைரர்பண் 
டிதர் சொல்லுறொர். இச்சொட்டையை வெட்டித் தண்ணீரில் ஊறப்போ 
ட்டால் தண்ணீர் தடித்த பாகாய் வரும். இதைச் கொதிப்பிக்க அல்புமி' 
ன் திரைந்திறுகும். பிற்பாடு அசிதிச்கமிலஞ்/சேர்ச்க கசியினும் பிரி6து: 

றையும், இதாற் தண்ணீரைச் தெளியப்பண்ணும் முறை மெத்த லகுவா: 
னது. கொட்டையை வெட்டியல்லது துவைத்து ஒர் பாத்திரத்தின் உள்வ. 
எத்திற் பூசி அல்லது முழுக்கொட்டையால் உள்வளம் அடங்கலும் தேய் 
தீதுரைஞ்சிெயபின் அதிலே மண்டித்தண்ணீரை: வார்த்துவைக்க அது சீக்கர் 

தீதிற் தெளிந்து நன்னீராகும். இத்தன்மையை அத்தாட்ப்படுத்துவதற்கு 
ப பரிசோதனைகள் இன்னும் சவனமாய்ச் செய்யப்படவேண்டும். 

வாசனைவகீரீயமாம். நாவ ம8ாஹ8, இத னேதேசம் மலாயநாடு: 
களில் உள்ளது. மலாச்காதேசத்தின் நச்சுக்காய்ச்சலை மாற்றுவதற்கு இதி 
ன் பட்டை சித்தியுள்ளதாய்க் காணப்பட்டது. இதை ஆராய்ந்தறியும்ப: 
டி மென்கை பண்டிதர் வங்காளத்து வைத்திய அதிகாரிகளுக்கு அறிவித்: 
தார். கனலல்டையென்பவர் இதைச் கெமிஸ்தமுறையாகச் சோதித்து இ: 
திலே ஸ்திரிச்னி இருக்றெதாகக் கண்டார். இம்மருந்தை இன்னும் ஆராய்: 
வது நல்லது, 

உப ப த் 

| Saint Ignatius’s: Bean. 2 778657 shereef, 3 Wiabetes, 4 Gonorrhoea, 5. All 
bumen. 6 Casein. 7 Acetic 8010, 
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ஜேன்சியனாசியங்கள், 

GENTIANACEAE. 

ஜென்சன். YELLOW GENTIAN. 

வாசம். இது யுரோபத்தின் மையப்பகுதி தென்பகுதிகளின்மலையடிவா 

தங்களில் உண்டாகும். 
வாகடபததி, காய்ந்த வேர். இது அரைஇஞ்சு ஒருஇஞ்சு பருமையும் 

லெ. இஞ்சு நீளமுமான துண்டுகளாக வரும். பெருமபாலும் திருனெதா 
யிருக்கும். மெத்தச் சுருக்கு திரைவுமுள்ளது. அதாவது குறுக்குப் புரு 
வங்கள் அடர்ந்திருக்கும். வெளியிற் கபிலநிறமும் உள்ளே மஞ்சளுமா 
னத. உரத்ததி, கண்ணறைகள் உள்ளது. சுவை முதலே இனிக்கும்; பி 

ற்கு மெத்தக் சசச்கும். ஜென்சனது என்ற கைப்பான எ௫ருத்திவிலேயே 
இதின் செயல் தங்கும். மேலும் ஜென்சனின்3 என்ற ஓர் ரிஸதற்பதார்த் 
தீழும் ஒர் அத்திருவெண்ணெய்யும் இதிலே அடக்கியிருக்கும். 

தன்மைகள், இது உத்தமமான சைப்புத்தொணிகம்ச, 
உபயோகம். பெலவீனத்துச்கும் கடுமையான ரோயினின்று சுசப்ப 

ட்டு வருபலர்களுககும் அரண நோய்களுக்கும் ௮சரணத்துச்கும் இது 9 
தீதிபெற்ற மருந்து, முன்னே முறைச்சுரங்களுக்கும் இது பெயர்பெற்றிரு 

தது. 
ரசிதங்கள், ஜென்சன்கூட்டின்வூசம். Compound Infusion of Gentian, 

கொள். நறுச்யெ ஜென்சன் வேர், துண்டாக்கிய கைச்சற் தோடம்தோல், 
வகைக்கு அறுபது றேன்; பச்சைலெமன்7தோல், துண்டாச்க கால் அன் 
சு; கொதிவெர்சீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு மணிரேரமூறவி 
ட்டுச் €லையில் கடித்தெடுக்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு ௮ன்சு வரைக்கு ஈாள் இரண்டுமூ 
ன்றமுறை கொடுக்கலாம். 

ஜேன்சன்மீஸ்துர், கசோ£iகற Mixture. கொள். நறுச்செ ஜென்சன் 
வேர், கால் அன்சு; துண்டாக்கிய கைச்சற் தோடந்தோல், இடித்த கொத் 

தீமல்லி; வகைக்கு முப்பது இறேன்; புரூவுது8, இரண்டு அன்சு; தண்ணீ 
ர் எட்டு ௮ன்சு, ஜென்சன் வேர், தோடந்தோல், மல்லி மூன்றையும் புரூ 
வதில் இரண்டுமணிநேரமூறப்போட்டுப் பிற்பாடு சண்ணீரைவிட்டுத் தி 
ரும்பவும் இரண்டுமணிநேரமூறவிட்டுச் சாரிக்சம்புடவையில் வடிக்கவும்: 

தேயம். அரை அன்சுமுதல் இரண்டன்சை நாள் இரண்டு மூன்று மு 
றை கொடுக்கலாம். 

ஜேன்சனேசிறத்து, ஆடxநract of Gentian. கொள், கறுச்யெ ஜென் 
சன்வேர், ஒரு இறாத்தல்; கொதிவெர்ரீர் ஒரு கலன், ஜென்சன் வேரை 
அத வெர்ரீரில் இரண்டுமணிரேரமூறவிட்டுப் பதினைந்து மினி வரைக்கு 

அவித்து செளித்து உறந்து லையில் வடிச்சவும். நீர்மத்திகத்தில் ஏற்றிச் 
குளிசைப்பசமாய் வறட்டவும். 
_டபை௱_- பபப பபப பபப பபப ப ௮ 

1 Gentianite. 2 Extractive. 3 Gentianin. 4 Crystal. 5 Volatile, 6 Tonic. 
7 Lemon. 8 {roof spirit. 
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தேயம், இரண்டு றேன் முதற் பத்துக்கறேன் கொடுக்கலாம், இது 
குளிகையில் பெலரந்தரும் மற்றும் மருந்துகளுடன் ஈயமாசச் சேரும். 

ரசேன்சன்கூட்டாஜ்சம். C௦mpound Tincture of Gentian. சொள். 
இடித்த ஜெல் சன்வேர், ஒன்றரை அன்சு; வெட்டித் துவைத்த கைச்சற் 
தோடம்தோல் முக்கால் அன்சு; கோதுரித்து இடித்த ஏலச்கொட்டை கால் 
அன்சு; புருவ து! அலரடநாழி. மூடிய பாத்தரத்திற் சரக்குகள் எல்லாவ 

ற்றையும் பதினைந்து அன்சு தில் இரண்டுராளூறப்போட்டு இடைக்கிடை 
குலுக்கவும்: அப்பாற் சியச்தனி?யில் வார்த்து நீர் வடிக்தொழிக்சபின் சே 
வமான ஐந்து அன்சு சீசையும் வார்த்து வடியவிடவும், அப்பாற் சச்கை 

யைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுல் கலந்து ௮ரைநாழிசகுப் போ 

இய புரூவு£து சோக்கவும் 

தேயம். ௮சைத்திறாம் முதல் இரண்டுதிருங் கொடுக்கலாம். 

சிரட்குச்சி. CHIRETTA.(52) 

வாசம், மத்திம இமயத்திற் குமயனூருக்குச் கிழக்கே இப்பூண்டு உண 
டாகும், 

வாகடபததி. சமூலமும், சாய்ச்சச்தொடங்கும்போது சேர்க்கப்படும். 

இர்தப் பூண்டின் லட் சணங்களாவன: தண்டு இரண்டு முழர்ளமும் ஈர்ச்ச 

ளவு பருமையுமாயத் திரண்டு அழுச்தமாயிருச்கும். வெண் கபிலநிறமான 
இ; கிளைத்தது; இளைகள் ஒன்றுக்கொன்று எதர்ரேரில் இருக்கும்; பூக்கள் 
சிறுத்து அனேகமாய்ச் குவிர்திருக்கும். சமூலமும் கடுமையான கைப்பு. 
இதிலே கைப்பான தர் எசிறாத்தவும், ஓர் ராளப்1பதார்த்தமும் இருக்கும், 
துவைகளிலேயே இதின் சாரம் அடங்கும். 

தன்மை, வீருன சுத்தக் கைப்புத்தொணிகம்*, 
உபயோகம், ஜென்சனைப்போலவே. 
ரசிதங்கள், சிரட்தச்சியின்வூசம், 1ரீம(ா 08 Chiretta. கொள். 

நறுக்கிய சிரட்டுச்9, கால் அன்சு; 120 பாகை சூடான நீர், பத்து ௮ன் ௪. 

மூடிய பாத்திரத்தில் அரைமணிகேரமூறப்போட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும் 

தயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டுஅன்சு,; நாள் இரண்டுமூன்றுமுறை 
கொடுக்கலாம், 

_ சாட்தச்சிக்கூட்டிரஜ்சம். *Compound Tincture of Chiretta. கொ 
ள், இடித்த சிரட்குச்சி ஒன்றரை அன்சு; துவைத்த தோடந்தோல் முக் 
கால அனசு; கோது நீச்டு இடித்த எலக்கொட்டை கால் அன்சு; புரூவு£ 
அ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுசாஞூறவிட்டு இடைக்கிடை கு 
இக்கி இறுத்துப் பிழிர்து சீலையில் வடித்து அரைநாழி தேறப் போதிய பு 
நேவுசதைக கூட்டவும், 

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டுதிறாங் கொடுக்கலாம். மந்றுர்தொ 
ணிகங்களுக்கு இது நல்ல துணைமருர்தாகும். 
த னிர்தவில் இந்தப் பூண்டை நிலவேம்பு என்று மாறி வழங்கு 

ராகள், 

ட கக அணைகள்! அ க் அமைய, டட ன து 

1 Proot spirit. ச Water bath. 3 Extractive, 4 Resin. 5 Tonic, 

(93) அனுபக்தம்பார். 

செக வ அமை யலை 
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அவாகடச்சரக்தகள், Non-Officinal, 

இமயதேன்சன். Gentiana Kuro. இமயமலையிலுள்ள இந்தப் பூண் 
டின் வேர் யுரறோபஜென்சனின் கைப்பு உடையது. அதைப் போலவே 
இனத உழங்கலாம், அதற்கு இது உத்தம பதிலாகும். இதையும் கூட்டி 
ன்வூசமாகச்செய்து ஜெனச னகூட் டின்வூசத்தின் சேயமாய்க்கொடுச்கலாம். 

ஒடுக்கலைச்சிரட்பூட, Ophelia angustifolia, அழதச்சிரட்பூடூ. 0, 
elegans. சடைச்சாட்பூட, 0. 0608110115, இவைகளெல்லாம் இரட் 
குச்சியின் இனங்கள், இவைகளும் அதைச்சேர்ந்த மற்ற இனங்களும் .இம 
யமலையில் உண்டாகும். இவைகளிற் ல சென்னையின் மலைகளிலும் ௨ 
ண்டு. இவைகள் எல்லாங் கடுங்கைப்பு உள்ளவைகள். ஆசையாற் ரட் 
குச்சி கிடையாத நடுவிர்து தென்னிந்துவிலும் அது அரிதாய்க் இடைக்கக் 
கூடிய சேபாளத்துச்கு மேற்குப பகுதியிலும் இவைகளை அதற்குப் பதிலா 
ச வழங்சலாம். வங்காளத்தின் வடமேர்கு மாகாணங்களில் சிரட்குச்சி 
க்குப் பதிலாக இமயமலையில் எராளமாயுள்ள ஒடுச்கலைச்சிரட்பூடு அதிசமா 
ய் வழங்கப்படும். சென்னையின் மலைகளிலுள்ள அழகுச்சிரட் பூடு நெடுக 
நிற்கிற சடுங்கைப்புள்ளதென்று இளெகன் வைத்தியர் சொல்லியிருக் 
ரூர். இதாற் சரணஉறப்புகள் பெலனடைந்து சுகநதேறுவசைப் பலசோ 
தீனைகள் உறுதிப்படுத்துசன்றனவென்று அவர் சொல்லுகிறார், இதற்கு ௮ 
ந்திபிருடி!த் சன்மையுமுண்டென்று தோற்றுகின்றது. அரைநாழி தண்ணீ 
ருக்கு இதில் இரண்டு திறாம் வீதமாக ஊறப்போட்டு இனவூசமாய்க் கொடு 
பபதே உத்தமமான முறை. இத வாசடத்துச்குரிய சிரட்குச்சச்குச் சம 
மும்; சிலருடைய எண்ணப்படி கதிப்புமானது, கங்கன் தேச மலைகளுக் 
குரிய சடைச்செட்பூடுக்கு வாய்ப்பான பதிலாய் வம்பாயில் லழங்கப் 
படுகிறது. பிறவுதன் பண்டிதர் இதை விசேஷித்து விவரித்திருச்றொர். 
கசாயர்தவேர் இரண்டு இஞ்சுவரைக்கு நீளமும் ஈர்ச்களவு பருமையுமுள்ள 
கொருச்சலான துண்டுகளாக வரும்; இரண்டு மூன்று -கூர்தல்கள் உள்ளதா 
யும் வெண் கபில நிறமான வெளித்சோலால் மூடுண்டு மெடும்பாட்டுக்கு.. 
சுருச்குகள் விழுந்தும் உள்ளே வெண்மையாயுயிருக்குமென்று அவர் சொ 
ல்லுகிறார். இதின் தன்மை உபயோகங்கள் ஜென் சன் சிரட்குச்சியின் த 
ன்மை உபயோகங்களுக்குச் சரியென்றும் அவைகளுக்குப் பதிலாக இசை 
வழங்கலாமென்றும் அவர் எண்ணுறோர். காய்ந்த பூண்டும் இதுபோல் வ 
ழங்கப்படுெதுபோலும். 

சதுரேச்சகப்பூட, துவிவன்னவெச்சகப்பூடூ, நxacum tetragonum 
and E. bicolor. இவைகளுள் முதலாவது இமயத்திலும் வங்காளம்.மத்தி 
யஇர்துவின் மலைகள் பள்ளங்களிலும் வம்பாய் வரைக்கும் உண்டாகும்: 
இது சமூலமுல் கடுல்கைப்புச் சுவையுள்ளதென்று ரைல் சொல்லுதறார். 
தொணிசமாச இது அதிகசெயலுள்ளதபோலும். இரண்டாவதசாகிய துவி 
வனனவெச்சசப்பூடு கங்கணம் குதீதாக்கு துவங்கிச் சென்னை முழுதும் ௨ 
ண்டு. இதின் சகாய்ர்த தண்டுகள் மங்களூரிலும் தென்னிந்துவின் மற்றும் 
பகுதிகளிலும் சாட்டு கிலவேம்பு என்று விலைப்படும். ஜென்சனுச்குரிய 
'சொணிச ஸ்தோமாூத்தன்மைகள் இதற்கு உண்டு. இடைச்சச்கூடியவிட 
க்களில் அதற்குப் பதிலாக இதை வழங்கலாம். இத்த இரண்டு பூண்டுக 

1 Antiperiodic, srodsrf. 2 Stomachic, ரச, 
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ஊாயுக் தவிர, தாளெச்சகம் ந. றசபயாமlatரற என்று இன்னொரு இனம் 

மேல்மைசூரிலுண்டென்றும் இவைக்குரிய தன்மைகளெல்லாம் அதற்கும் 

உண்டென்றும் பிதிபண்டிதர் சொல்லுகிறார். அதின் சைப்புச் சிரட்குச் 

யைப் போலச் கடுமையுங் கார்ப்புமல்ல. இது ஜென்சனுக்கு ௮திசங்க 

ட்டியதாதலால் அதற்குப் பதிலாச இதைக் கொள்ளலாமென்றும் அவர்சொ 

ல்லுறொர், பூ வாடத்தொடங்கும்போதே இப்பூண்டைப் பிடுங்கிச் கவன 

மாய் நிழலில் உலர்த்தி எடுக்கவேண்டுமென அவர் சொல்லுகருர், சிர 

ட்குச்சியின் இன்வூசம், ரஞ்சங்களின் வீறுள்ள ரசிதங்கள் செய்தே அதை 

உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம். இவைசளைத்சவிர எச்சகப்பூண்டில் இன்னும் 
பல இனங்கள் இந்த வில் உண்டு, அவையுள்ளஇட ங்களில் அவற்றைச் சோ 

திப்பது கல்லது, 
வேள்ளறுத. Cicendia 1385014011, இது இந்துவின் மிகுதியான 

பகுதிகளிலே ஈரிப்பான இடங்களில் உண்டாகும், இந்த இனத்தைச் 

சேர்ந்த மற்றும் பல பூண்டுகளைப்போல இதுவும் கைப்புடையது, சென் 

னைதேசத்தார் இதை ஸ்தொமாஇ!யாக மெத்த வழங்குகிருர்களென்றும் தொ 

ணிக2த்தன்மையோடு சற்றே விரேசனத்தன்மையும் இதற்கு உண்டென்று 

ம் ளேசன் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிற. 

எரிதாப்பூட. ஆrythraea Roxbughii. இது மைசூர், தெக்கணம், 
வங்காளங்களிலுள்ள பூடு, சமூலமுங் கடுமையான கைப்பு, சுதேசிகள் 

இதை மெத்த மதிக்கிறார்கள். இது நல்ல தொணிகமாகுமென்பதற்குச் சச் 

தேகமில்லை. 

பிக்னோனியாசியங்கள். 

BIGNONIACEAE. 

அவாகடச்சாக்த. Non-0fficinal. 

Bignonia xylocarpa. இது கந்திசு தொடங்க மலையாளம் வரைக ௪ முள் 

ள காடுகளிலும் இந்துவின் மற்றும் பகுதிகளிலும் நிற்கிற சறியமரம். சுதே 

சிகள் இதைச் கூர்சிங்கு (140) மரம் என்பார்கள், இதின் சிரொயைத் 
திஸ்திலிததெடுக்கும் எண்ணெய் சருமரோய்களுக்கு உத்தம மருந்தாகும். 

இது இவைகளுக்கு கல்ல பூச்சுமருந்தாகுமென்று பெசன் பண்டிதர் சொல் 
லுஇரர். 

சேசாமியங்கள். 

SESAMEAE. 

அவாகடச்சரக்ககள். Non-Officinal. 

எள்ளு, Sesamun Indicum. இது இக்துதேசத்தின் எப்பகுதியிலும் 
பூமியின் உஷ்டணப்பகுதிகளிலும் எண்ணெய்க்காக செய்கைபண்ணப்ப 
டுகின்றது. இதைப் பிழிந்து சத்தமாயெடுத்த எண்ணெய் 'மருக்துப்பிர 

| Stomachic, ரோசனி. 2 Tonic. 3 Distill, 
சித ந. 
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யோசங்சனில் ஒலீவெண்ணெயசக்குச் சரியாகுமென்று வங்காள திஸ்பென் 

சதறி? என்ற வாகடங் கூறுகின்றது. சாயங்கள், விரணங்கள் முதலி.பவற் 

றின் பரிசரிப்பில் எண்ணெய் இடுவது திறமென்று பேண் வைச்தியர் வித 

க்துபேசுறோர். அலர் தமது ஆஸ்பிதல் களிலே சுத்தஎண்ணெய்யைச் சீலை 

யிற் தோய்த்து எவ்௨கைக் சாயங்கள் புண்களுக்கும் இடுவது லழக்கமென் 

றார், எவ்லகையான புண்களுக்கும் விசேஷமாய் உஷ்டண காலங்களில் 
இந்த எண்ணெய் உத்தமமென்றது அவரது எண்ணம். இந்த நூலைப் பிர 

சுரஞ்செய்தவர் சுண்ணலிணிமென்* செய்வதில் ஒலீவெண்ணெய்ச்குப் பதி 

லாச இசையே வெகுகறுஷற்சளாக வழங்கிவர்து மிகத் தகுந்ததென்று 

கண்டார். சதேசெள் இதை அதிசமாய்ச் சாப்பாட்டுச்குச் சேர்ப்பார்கள 

ன்றி ௨ழச்சமாய்த் தலைச்கும் பூசுவார்கள், எள்ளுக்கு வீரான எம்மெனகக் 
குத்தன்மைஉண்டாம். அதை அதிசமாய்ச் தின்றாற் கருவையழிர்குமென் 

று சுதேசகெளும் இர்தபிறித்தறாம் நினைக்கிறார்கள், ஒரு சிறங்கை எள்ளை 

த்துலைத்து, லெர்ரீரில் ஊறவிட்டு அதற்குள்ளே கோயாளியை இருத்தத் 

தீட்டுண்டாகுமென்பதற்குப் போதிய அத்சாட்சியுண்டு, தீட்டை ஒழுக 
குந்தன்மை இச்கொட்டைக்கு உள்ளதோ அல்லலேோவென்று இன்னும் பா 
ர்ப்பது கல்லது. எள்ளிலை வாகடத்துச்குரியதென்று அமரிகவாமகு பீய£த்தி 

ற் சொல்லப்பட்டிருச்சின்றது. இந்த இலையிலே பிசபிசப்பான தடித்த 
பாணி கிதையவுண்டு, இது சுறுக்சூத் தண்ணீரிற் சரையும். வட அமரிக 
தீதின் தென்பகுதிகளில் இர்த இன்வூசத்தை திமல்சம்? வேண்டிய எந்தநோ 
ய்சளுச்கும் வழங்குவார்கள். முற்றின இரண்டொரு பச்சை இலையைச் 
சால்காழி தண்ணீரில் ஊறப்போட்டால் சுறுக்குத் தகுந்த பிசுபிசுப்பாய் 
வரும். இலை சாய்ர்ததானால் அதற்கு வெர்ரீர்வேண்டும். சார் சன? பாப் 
பை செய்வதற்கும் இலைகள் உதவும், இர்துவிலுள்ள எள்ளிலைகளை இதற் 
செவ்வளவாய் வழற்கலாமென்று இனிமேல் நிதானிக்கவும். 

பேரநேருஞ்சி, Peபகliபற ure. இது சென்னையின் பல பகுதிச 
ளில் விசேஷமாகக் சடலருகில் உண்டாகிற பூடு, பச்சையான இலைக 

ஞர் சண்டுகளுமிட்டுக் சலசகப்பட்ட தண்ணீர் எறக்குறையக் கோழிமு 
ட்டையின் வெல்ளைக்கருவளவு தடிப்புள்ள மணஞ்சுவையற்ற பாணியா 
கும். இப்படிச் செய்த இன்வூசத்தைச் கனுறீயம்?, இசூறி!! என்னுநோய்களு 
ச்கு உத்தம மருச்சாகச் செற்டுந்துவின் சனங்கள் மதிசஇருர்சள், இந்த 
மோய்களுச்கு இது நயர்த மருந்தென்றும் அழுரிதி!!யாச வழங்க இதின் 
செயல் சீச்ரெர் தோன்றமென்றஞ் சர்சேசமற விளங்கு ன்றது. இந்தப் 
பூண்டின் உபயோசத்தைப் பற்றி ஜவீச பண்டிதரும் மெத்த ஈயந்து பேசு 
கிறார். வேறு மருந்தின் உதவியின்றி இந்த முலொகு!? சனுறீயத்தை மாற் 
நினதென்று அவர் சாட்ரியிட்டிறாக்றெத மன்றி தமஸ் பண்டிதரும் அக்வா 

௮ சாட்சியிட டிருக்சிறோர், பாணியான சண்ணீர் மறுபடி ஈறுக்குத் தடிப் 
பற்றப்போகுமாசையால் சொடுக்கும் ஒவ்வொருமுறையும் அரைப் புதுக் 
சச் செய்துகொள்ளலேண்டும். இதின் செயல் தன்மைகளைப்பற்றி இன் 
னும் ஆராய்லது ஈஃலது. இந்துச் கடைகளில் இதின் பழங்கள் வரும்: 
அவை சாற்கோணமும் அரை இஞ்சு மீளமுமானவைகள்; முள்ளூள்ளவை 

1 Olive oil, 2 லாம, இசச்சைதால். 3 Hospital. விக், 4 Linimentum 011018. 
5 Emmenngngie. 6 U. 3 Vharmacopneia. 7 Demulrent, sso®, 8 Emoilient. 

9 Gonorrhvea, வேட்டை, 10 Dysuria, சலக்சடுப் ப. 11 Diuretic. 12 Muerlnge. 
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கள், மணஞ் சுவையற்றவைகள். இவைக்குத் திமல்ச!அ முரிதித் தன்மைக 

ள் உண்டென்று எண்ணிச் சுதேசெெள் இவற்றை அதிகமாய் வழங்கவெரு 

இரார்கள். 

கன்வல்வுலாச்யங்கள். 

CONVOLVULACEAE. 

ஜலப்பு, JALAP PLANT. 

வாசம். இது மெக்சிகுவின மலைச்சோலைகளில் உண்டாகும். 

வாகடபகுதி, காய்ந்த தெங்கு, இது கடுக்காய் முதல் மாங்காயளவு 
பருமையுள்ளது; முட்டை வடிவானது; பராய் இிழங்குகள் பெரும்பாலும் 
இறண்டிருக்கும்; கபிலகிறமான மெல்லிய சுருச்கு விழுந்த தோலால் மூடு 

ண்டிருச்கும். வெட்டும்போது மஞ்சள். கரைநிறமுள்ளதாயும் மையத்தை 

நோக்கிய கருங் கபிலநிறமுள்ள வளையங்களாகவும் தோற்றும்; சொற்ப நா 
ந்றமுள்ளது. சுவை முதலில் இனிப்பும் உவட்டுமாய்ப் பிறகு சார்ப்பாகு 

ம். இதின் சத்து ழே குதிக்கப்படும் ராளமே. 

தன்மை. இது விரேசனி, அர்தெல்யிந்தி?, 

உபயோகம், மலச்சட்டுச்கும் நீர்க்கோவை நோய்களுக்கும், சுள்ளாப 
பான விரேசனம் தேவையான மற்று நோய்களுக்கும் இது கைகண்ட மரு 
ந்த: விசேஷமாய்ப் பின்வரும் முறைப்படி கூட்டுச் குரணமாய்ச் கொடு 
த்தால் வாய்க்கும். இது ரறுபிள்ளைகளில் கரைப்பாம்பைச் கழத்றுவசற் 
சே விசேஷித்த அந்தெல்மிக்தி. 

தேயம். கிழங்கு மாவிற் பத்து முதல் முப்பது கிறேன் கொடுச்சலாம். 
குழந்தைகளுக்கு இரண்டு முதல் ஐந்து றேன் கொடுக்கலாம். 

ரசிதங்கள். ஜலப்புக்கூட்டூச்தரணம். Compound powder of Jalap. 
கொள். ஜலப்புத்தூள், ஐந்து அன்சு ; பதாசியமிலதாத்தரசு*, ஒன்பது அன் 
சு; சுக்குத்தூள், ஒரு அன்சு; ஈன்றாய்க் கலந்து மெல்லிய அசிபபெட்டியில் 
அரித்துக் கடை சியில் கு ழியம்மியில் இட்டு மெல்ல அசைக்கவும். 

தேயம். இருபது றேன் முதல் ஒரு திறாம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 
தலப்பைச் கொடுப்பதற்கு இதுவே உத்தமமான முறை, 

ஜலப்பிரஞ்சம். [நயா ௦f Jap. கொள், ஜலப்புக்கழகங்கு பரு 
ச்கன்துளாக, இரண்டரை அ௮ன்சு; புரூவு£து$,அரைநாழி. மூடிய பாத்தி 

சத்தில் ஜலப்புத்தூளைப் பதினைந்து அன்சு £தில் இரண்டுசாளூறப்போட்டு 
இடைக்கிடை குலுக்க, அப்பாற் சிெயத்தனி£யில் வார்த்து, நீர் வடிர்தொழி 
நீதபின் சேஷமான ஐந்து அன்ச சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். பின்பு௪ 
க்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழிக்கு 
ப போதிய புரூவு£து சேர்க்கவும். 

தேயம். அரைத்திறாம் முதல் ஒருதிறாக் கொடுக்கலாம், விரேசனபா 
னங்களுச்கு இது விசேஷமாய் அனுமருந்தாக வழங்கப்படும், 

1 Demulcent சாம, 2 Brown. 3 Anthelmintic. 4 Acid Tartrate of potash. 
5 Proof spirit. 6 Percolator. 
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164 ஜலப்ப். 

ஜலப்பேசிறத்து. Extract of Jaap. கொள். ஜலப்புக்கிழங்கு பரு 

க்சன்தூளாக ஒரு இருத்தல்; திட்ட த இரண்டுகாழி; தணணீர் ஒருக 

லன், ஜலப்புத்தூளை ச் தில் எழுநாளூறவிட்ட அர்த ரஞ்சத்தைப் பிழிர் 

து வடித்து, அதைத் திஸ்திவித்துச்? தை அகற்ற, மெதுவான எரிறாத்து வ 
ரும். அப்பாற் சச்கையைத் தண்ணீரில் நாலுமணிமோமூறப்போட்டுப் 

பிழிந்து சம்பளியில் வடித்து; மெதுவான எசிறாத்தாய் வருந்தனையும் நீர்மத் 

இகத்தில் வறட்டவும். இரண்டு எசிறாத்துக்களையுங்கலர்து, குளிகைக்குத் 

தகுந்த பதமாய் வருந்தனையும் 140 பாகைக்கு மேற்படாத சூட்டில் வறட் 

ட வம், 

தேயம். ஐந்து முதற் பதினைந்து இறேன் கொடுக்கவும், 

ஜலப்பிராளம், 18௯1௩ 08 சீவி, கொள், ஜலப்புக்ழெங்கு, பருக்க 

ன்தூளாக எட்டுஅன்ச; திட்டசது போதியது; தண்ணீர்போதியது. மூடிய 

பாத்திரத்நிலே ஜலப்புத்தூளைப் பதினைந்து அன் சு£தில் ஒருநாளைக்குமென்கு 

ட்டில் ஊறப்போட்டு அப்பாற் யெந்தனியில் வார்த்து ரஞ்சம் வடிச்தபின், 

சத்து முழுவதையும் வாங்குந்தனையும் திரும்பத் திரும்பச சீசைவிட்டு வடி 

ச்சவும். இந்த ரஞ்சத்துக்கு நாலு அன்சு தண்ணீர் கூட்டி நீர்மத்திகத்தி 

ற் இிஸ்திலித்துச் சதை அசற்றவும். சேஷமான மண்டியைச் குடாயிருக்கை 

யில் எடுத்து, திறந்தவோர் பாத்தரத்திலிட்டு ஆறவிடவும், மிதக்கு நீரை 

ராளத்தை விட்டுத் தெளித்து, ராளத்தை வெந்நீரால் இரண்டு மூன்றுமுறை 

கழுவிப் பீங்கான் தட்டில் வைத்து அடுப்பின் சூட்டிலாவது நீர்மத்திகத்தி 

லாவது உலர்த்தவும். லட்சணங்கள், இது கருங்கபிலமும் மங்கலுமான 

கொருக்சற் துண்டுகளாக வரும்; விளிம்புகள் உருவொளியாயிருக்கும்; ரா 

எம்போல் ஒடியும்; வெண்கபில மாவாக லகுவில் அரைபடும்; இனிய மண 

முடையது; தொண்டையிற் கரிக்கும்; திட்ட திற் சுறுக்குக் கரையும்; ஈத 

ரிற் சொற்பமாய்ச் கரையும்; தர்ப்பந்தீன்? எண்ணெயிற் கரையாது, 
தேயம். இரண்டு கிறேன் முதல் ஐந்துறேன் வரைக்குக் சொடுக்க 

லாம். கூடவுங் கொடுக்கலாம், இது விக்னெமற்ற இத்தியான விரேசணி. 
[ இந்துக்கடைகளிற் பெரும்பாலும் பூச்சு தின்றதாய் வரும் ஜலப்புக்கி 

ழங்கிலே சிராய் பூச்சியாற் தின்னப்பட்டும் ராளம் எடுபடாமலிருப்பதால் 
இந்த ராளம் செய்வதற்குப் பூச்சிதின்ற இழங்கு புதுக்கழங்கைப்போலத் தி 
றமல்லாதிருந்தாலும் உதவும்-] 

ஸ்கமுனிக்கோடி. SCAMMONY PLANT. 

வாசம். இது சரேக்கு, சின்னாசியம், சூரிய தேசங்களில் உண்டாகும்: 
வாகடபததிகள். 1 காய்ந்த வேர், 2 பிரினிராளம், இது வேரிற் € 

றுமிடச்து வடியும், ஈரைநிறமான ஒப்பரவற்ற அமாவத் துண்டுகளாக வ 
ரம். புதுச்ச ஓடிர்தவிடச்துச் குங்குலியம்போற் சம்புசிம்பாயும் மினுச் 
சமாயுமிருக்கும், காய்ந்தாற் கருமையாகும். சுவை மணங் கேசுபோ 
விருக்கும். சப்பும்போது தொண்டையின் பின்வளத்திற் சற்றே உறைக் 
கும். பிசங்கலான ஈரைநிறத் தூளாக இலகுவில் அரைபடும், தண்ணீ 

i 901௦ம் spirit. 2 Gallon, சாலுசாழி, 3 11௪/1. 4 Water-bath, 5 ther. 
6 Turpentine. 
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ரோடு சேர்ந்து ஈல்ல இமல்சமாகும். ஐருகுலோறிக்ச மில?த்தோடுசேரும் 
போது நுரையாது. இதின் மாவைக் கொதிவெர்ச்ரிற் போட்டுச் குலு௪இ), 
ஆறவிட்டு வடித்து, இயோதரஞ்சசதோடு கலந்தால், நீலமாகாது, 100 
க்கு 80 முதற் 90 பங்கு ராளத்தை ஈதர் கரைக்கும். சேஷமாயிருப்பதில் 

மிகுதியான பகுதி சொற்ப ஈரிப்புடன் கூட்டி வந்த பிஎனே. பின்சொல் 
லப்படும் ஸ்கமுனிராளமே இதின் சத்து, 
தன்மை, இது விரேசனி, அச்செல்மிக்தி, 
உபயோகம். ஜலப்பைப்போலவே. 
தேயம். ஐாதுமுசற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குக் கொடுச்கலாம், இச்ச 

ரச்குப பெரும்பாலும் அசுத்தல் கலர்கதாடில் பதினைந்து இேறன் வரைச் 
கும் அதிகமாயுங் கொடுக்கவேண்டிவரும். 

ரசிதங்கள். ஸ்கழனிக்கூட்டூச்தரணம். Compound Powder of Scam- 
௦. கொள், ஸ்கமுனித்தூள், காலு அன்சு; ஜலப்புத்தாள், மூன்று ௮ 
னசு; சுக்குத்தூள், ஒருஅன்சு, திறமாய்ச் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெட் 
டியில் அரித்துச் கடைசியில் குழியம்மியில் இட்டு மெதுவாய் அனரக்கவும் 

தேயம். வளர்ந்தோருக்குப் பத்துமுதல் இருபதுகறேன்வரையிற் கொ 
டுச்சலாம், பத்தவயசுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஆறுமுதல் எட்டுக்கறேனு 
ம ர ழச்தைகளுக்கு மூன்றுமுதல் ஐந்துகிறேனுங் கொடுச்கலாம். 

ஸ்கழனிலேகீயம். Confection of Scamwony. கொள், ள்கமுனிமா, 
மூன்று அன்சு; சுக்குமா, ஒன்றரை அன்சு; கறுவித்தேல்4 ஒருதிறாம்; கராம் 
புத்தேல், அரைத்திறாம்; றொபம்? மூன்று அன்சு; சுத்த தேன் ஒன்றரை ௮ ன்சு. மாவிரண்டையும் நூபத்தோடும தேனோடும் சேர்த்து ஒன்றாயரைத் 
அத் தேல்களையுங் கூட் டிச்சேர்க்கவும். 

தேயம். பத்துமுதல் முப்பது றேன் அளவு கொடுக்கவும். 
_ஸ்கழனிராளம், Resin of Scammony. கொள். ஸ்கமுனிவேர், பரு 
ககனதூளாக, எட்டு அன்சு; திட்ட து6, போதியத; இஸ்திலகீர்£ போதிய 
அ. மூடிய பாத்திரத்தலே ஸ்கமுனிவேரைப் பதினாறு அன்ச சீதில் மெ 
னசூட் டில் ஒருநாளூறப்போட்டு அப்பாற் சியந்சனி£யில் வார்ச்து ரஞ்சம்வ 
டிஈதபின் இன்னும் சீத விட்டு, வேரின் சத்து வாவ்கப்படுந்தனையும் மெல் 
ல மெல்ல லடியவிட வும். அர்த ரஞ்சத்துச்கு சாலு அன்சு தண்ணீர் சே 
ர்த்து நீர்மத்திகத்திர்?திஸ் அவித்த ச் சீதை அகற்றி மீச்த மண்டியைச் குடாயி 
ருக்கையில் எடுச்துத் திறந்தவோர் பாத்திரத்தில் வைத்து ஆறவிடவும். மித 
க்கும் கீரை ராளத்தைலிட்டுத் தெளித்து ராளத்தை லெர்நீராற் பலமுறை ௪ 
முவிப் பீங்கான் தட்டில் வைத்து அடுப்பின் குட்டிலாவது, நீர்மத்திசத்தி 
லாவது, உலர்த்தவும். ஸ்கமுணி என்ற ராளப்பிசினிலிருந்தும் இதை இப் 
படியே செய்யலாம். லட்சணங்கள். இது உருவொளியும் கபிலமுமா ன கொருச்சற்துண்டுசளாக வரும்; ஒடிவு குங்குலியம் போன்றது; வேரிற் 
செய்ததா டில் இனிய சுகர்தமுடையதாகும். இது தனியே தண்ணீரிற் க 
ரைஈது இமல்சமாகமாட்டாது. இதின் ரஞ்சம் பச்சையான டுடேதுச்ழ10 
ங்கின் வெட்டுவாயை நீலமாக்கமாட்டாத. ஈதர்1!இதை முற்றாய்க் கரைக் 
கும, 

| Emulsion, 2 Hydrochloric acid. 3 Tincture of lodine, 4 Oil ol caraway. 
o Syrup. 6 Rectified spirit, 7 Distilled water, 8 Percolotor- 9 Water bath. 

1 Pitatnn 11 CT 
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166 ஜிரிகிவிரை, 

தேயம். மூன்று முரல் எட்டுச் கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். கல 
லையாய்க் சொடுப்பதே உத்தமம். 

[வரடிச்சையாய்வரும் ஸ்கமுனியைப்பார்ச்ச இந்த ராளம் ஈத்தமாயிரு 
ப்பதாலும் கொடுத்தபின் அகி கிச்சயமாயும் ஒரே சரியாயுஞ் சேஷ்டிப்ப 
தாலும விரேசனத்துக்கு இதுவே உத்தமமானது] 

ஸ்கழவனிமிஸ்துர், வேறய௦ற) Miபமாக கொள். ஸ்கமுனிராளம், சா 
லேன்; பால் இரண்டு அன்சு, பாலிற் கொஞ்சத்தை விட்டு ஸ்சமுனி 
ராளத்தை அரைத்து படிப்படியாய் மிச்சப் பாலையும் விட்டு ஈல்ல இமல் 
சமாய் வருந்தனையும் அரைக்கவும். 

தேயம், பிள்ளைகளுக்கு அரை அன்சு முதல் இரண்டு ௮ன்சுவரையிலு 
ங் கொடுச்சலாம். இதற்குக் கெட்ட சுவையில்லையாதலாற் பிள்ளைகளுக் 
சே உவர்தது. 

சலுரிர்துக்கூட்டுசக்குளிகை]!, கலுசக்தயசீயமசுச்குளிகை?, கலுசிந்துக்கூ 
ட்டெரறொெத்து?, என்ற சசிதற்களில் ஸ்சமுனி சேருகின்றது, 

*ஜிரிகிவிரை. KALADANA, 

வாசம், இது இர்துவடங்கலும் உண்டாகும். 

வாகடபகுதி. விரை. இது கறுப்பு முனையுள்ளது: நீளம் கால் இஞ் 
சு அல்லது மேற்படவிருக்கும். ஒவ்வொன்றும் அரைக்நிறேன் வரைக்கு 
திறக்கும். தோடஞ்சுளை வடிவானது. இனித்துப் பிறகு காரு சுவை 
யும் அதிக மணமுமுடையது. பின்னே சொல்லப்படும் வாபீதிசின் என்ற 
ராளமே இதின் சத்து, 
தன்மை உபயோகம், இது சித்தியுள்ள விரேசனி, மோசமற்றது. வா 

சட ஜலப்பின், தன்மை உபயோகங்களுச்குச் சரியானது, அதைப்போல் 
இது சுள்ளாப்பானதல்லாதிருந்தாலும் அதற்காக இதை வழங்கலாம்.(53) 

தேயம். விரைத்தாளீல் முப்பது இறேன் முதல் ஐம்பது இறேன்வரையி 
ற் கொடுக்கலாம். 

ரசிதங்கள், ஜிரிக்யேசிறத்து. Extract of Kaladana. கொள். ஜிரி 
விரை, பருச்சன். தூளாக, ஒரு இருத்தல்; திட்ட து இரண்டு நாழி; தண் 
ணீர் நாலுகாழி, ஜிரிச விரையைச் €ீதிலே ஏழுகாளூறப்போட்டு, ரஞ்சச் 
தைப் பிழிந்து பிற்பாடு வடித்த, தத் திஸ்திவித்தகற்ற, மெதுவான எரி 
ரத்து வரும். அப்பாற் சச்கையைத் தண்ணீரில் நாலுமணிநேரம் ஊறப 
போட்டு, பிழிர்து சம்பளியில் வடித்து மெதுவான எ௫ரறாத்தாய் வருர்தனை 
யும் கீர்மத்திகத்இில் வறட்டவும். இரண்டு எரிறாத்துகளையுங் கலந்து குளி 
சைச்குத்தகுதபதமாய் வருர்தனையும் 140 பாசைக்கு மேற்படாத சூட்டி 
ல வறட்டவும். 

தேயம், ஐந்து முதற் பத்துச் இறேன் வரைக்குச் குளிகையாய்க் சொ 
டுச்சலாம், இப்படிச் கொடுத்தால் இதின்செயல் சீக்கசமாயும் நிச்சயமா 
யூங் காணும். வயிற்று முறுக்காவது சத்தியாவது உண்டாவசரிது. 

ஜிரிகீரஜ்சம், Tinzture of Kaladana. கொள். ஜிரிவிரை; இரண் 
டரை அன்சு, புரூவுசீது3 அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுகாளூறப் 

{ Compound pill ofcoloeynth. 2 Pill ef colocynth aud Hyoscyamus. 3 Compound 
extract ot Culocynth. 4 Pharbitisin- 5 Rectified spirit. 6 Distill. 7 Water-bath. 

8 Proof-spirit. 

(53) அனுப* தம்பார். 
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போட்டு இடைச்டை குலுக்9 வடித்து, அரைநாழிச்குப் போசிய திட் 

டதத சேர்ச்கவும். ஜலப்பிரஞ்சஞ் செய்வதுபோற் சியர்தனித்தும் இசை 

சசெய்யலாம, 

தேயம். இரண்டு மூன்று திறாம். வீரேசன பானங்களுக்கு இது நல் 

ல தணைமருர்து. | 
ஜிரிகிக்கூட்டூச் சரணம். Compound Powder of Kaladana. கொள்: 

ஜிரிவிரை, மாவாக) ஐந்து அன்சு; பதாசியமிலதாத்தரச!, ஒன்பத அன்சு; 

குக்குமா ஒரு அன்சு, சன்றாயரைத்து மெல்லிய ௮ரிப்பெட்டியில் அரிக் 

கவும். 
தேயம். ஐம்பது அறுபது இறேன், ஜலப்புக்கூட்டுச் குரணத்துச்கு 

இது ஈல்ல பதில், 

ஜிரிகராளம். Resin ௦f Kaladana. கொள். ஜிசிகவிரை, பருச்சன் 
தூளாக, எட்டு அன்சு; திட்டசீது போதியது; தண்ணீர் போதியது, ஐ 

லப்பிராளஞ் செய்வதுபோல இதையுஞ் செய்யவும். வாபீதிசின்? என்றது 

ம் இதுதான், 

தேயம், ஐந்து முதல் எட்டுக் இறேன் வரைச்கும், இது மோசமற்றது 
ம் சித்தியுள்ளதுமான ஒர் விரேசனி, 

[இந்த ராளம் பிதிவைத்தியரால் கைத்தியத்திற்் சொண்டு ௮ரப்பட்ட,. 
இத கட்டியிற் சபிலம். மாவில் ஈரையானது. இனிமையும் மணமுமு டை 
யது. | 

அவாகடச் சரக்குகள், Non-Officinal. 

சிவதை, Tயால்ith ௦௦. இது இரந்து அடங்சலுமூண்டு. இதின் வேர் 
விரேசனியென்று ஆசியர் வெகுகாலமாய் வியக்கிறார்கள். இதின் தன்மை 
உபயோகங்களைப்பற்றி வாவிச்கர், ளொசர், கோடன் முதலியவர்கள் சொ 
ல்லியிருப்பதற்கணெங்க ரக்சுபேகர் விபரித்திருக்றொர். ஆயினும் யுறோப 
வைத்தியத்தில் இது முழுதும் வழங்காமற் போயிற்ற. இதின் செயல் மெ 
தீதச் சந்சேகமென்று ஒஷானசியர் கண்டு வாமகு பயத்த த்சேருவதற்கு இத 
தகாததென்றார். வேர்த்தூளின் தேயம் அரைத்திறாம் முதல் ஒரு திறாம்; ௪ 
சிராத்தின் தேயம் பத்து முதல் இருபது றேன். இதிலே ராளம்* 100 க்கு 

10.20 வீசமாயிருச்கறதென்றும் வேரின் விரேசனத்தன்மை அந்த ராளத்தி 

லேயே இருக்நிறதென்றும் அன்றுனாடர் சோதித்துக்கண்டார். ஐலப்பிரா 
எத்தை எடுக்கு முறையாய் இந்த ராளத்திற் பொதியவளவாய் எடுத்துநோயா 
ளருக்குச் கொடுத்த ப்பார்ப்பது கல்லது. 

சேம்விரை, 1108௨, வங்காளம் வடக்கு நாடுகளின் கடைகளில் 
சார்புசுண்டு என்று விலைப்படுவதாடிய ஒர்வகைச் ஜிரிவிரையைப்பற்றிச் 
கனிலல்டே என்பவர் சொல்லுறொர். ஒவ்வொரு காயிலும் மயீர் அடர்ந்து 
கருஞ் சிவப்பு நிறமுள்ள மூன்று கொட்டை இருக்கும், கொட்டைகளை 
தீ தண்ணீரில் ஊறப்போட அவைகள் பொருமிப் பாணியைக் கக்கும். 
கொட்டையை வெய்யிலிற் காயவைத்து மாவாக இருபது இறேன் முதல் 
மூப்பது கிறேன் வரைக்கு உள்ளுக்குக் கொடுக்க மெதுவாய் விரேசிக்கும். 
இத்துடன் தோல் வியாதிகளுக்கு அல்திரவ7 மாகும். இது ஜிரிவிரையைப் 
A A A வக 
1 Acid Tartrate of potash. 2 Pharbitisin. 3 Pharmacopoeia. 4 Resin. 5 Probably 

a species of Pharbitis. 6 Shapussundo. 7 Alterative பரீணுமி, 
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168 சேம்விரை. நறுவிலி. 

போல நல்ல விரேசனி என்று தரக்குசந்தலாரீயென்பவர் சொல்லுகிறார், 
இச்ச இரண்டும் குறுத்த கருமையான மயிரால் மூடுண்ட இபுமீபசைமோ௫! 
க்கொடி இபுமிபசெபியாரிக2கொடி என்ற ஏறுகொடிகளின் கொட்டைக 
ளாயிருச்கவேண்டும், இவை இரண்டும் இந்து அடங்கலும் உண்டாகும், 

சழத்திரப்பச்சை, Ayreia specios. இது இக்துவிலுள்ள பொது 
வான பூடு. இதின் இலைகளைப் புறம்பு ஸ்திமுல3மாகவும் ருபிவாஷஃமாகவும் 
சுதேசிகள் வழங்குஇருர்கள். ஒரு ஆளில் இவை கடுமையாய்க் கொப்பள 
ங்சொள்ளப்பண்ணினதை வைற்று வைத்தியர் கண்டார். 

போறகினாசியங்கள். 

BORAGINACEAE. 

அவாகடச் சரக்தகள், Non-0flicinal, 
பேரியநறுவிலி, 0௦01௧ க. சிறியநறுவிலி, Cordia latifolia 

இச்த மரங்கள் இரண்டும் இந்துவின் அனசம் பகுதிகளிற் பொதுவாயுண் 
டாகும். பழத்தின் பருமையில் மாத்திரமே இவைக்கு வித்தியாசமுண்டு, 
முற்கால யுரோப பதார்த்தசாரத்தில் இவைசளைப்பற்றிப் பேசியிருக்கிறாக 

ள். பெரிய ஈறுவிலிப்பழம் கொட்டை ப்பாச்களவு பருமை; சிறிய நறுவி 
லிப்பழம் இலர்சைப் பழமளவு பருமையானது, இவை கறுப்பும் முட்டை 
வடிவுமானவைகள்; மணமில்லை; இனிய பாணிச்சுவை உடையவைகள்; 
இமாலியம்”, திமல்ச'மாக இவைகள் பேர்பெற்றிருந்தன. விசேஷமாய்ச் சு 
வாசப்பையின் நோய்களிலும் சனன சலஉறுப்புகளின் கோய்களிலும் அப் 
படிப் பெயர்பெற்றிராந்தும் இப்போவோ யுறோப வைத்தியத்தில் இவை 
வழங்கவில்லை. ஆயினும் இந்துக் கடைகளில் வந்து இன்னும் மருந்தாகக் 
கொள்ளப்படும், இதின் சதை பத்துப் பன்னிரண்டு திறாம் தேயத்தில் இள 
ம்பேதியாய்ச் சேஷ்டிச்கும். பட்டை யாவசருக்குள்ளே சுரமுதலிய கோ 
ய்சளுச்கு விசேஷமான மருந்தாய் வழங்கப்படுசிறதென்று ௮ஷ்வீல்டர் 
சொல்லுறார். இது லேசான தொணிகம்போலும், 

ஒடூக்கீலை நறுவிலி. (0101௨ angustifolia. இம் மரத்தின் பட்டை 
தொண்டை அலம்பு றதற்குத் துவர்ரீராட வழங்கப்படும். 

இந்துத்திரி்தடேஸ்மம், Trichodesma Ini, இது இர்துதேசத்தி 
தீ பாம்புகடி க்குப் பேர்பெற்ற மருந்து. இம் மருந்தைக் கொடுத்து மச்சுவ 

ல் வைத்தியர் ஒரு ஆளைச் ௪கப்படுத்தனாரென்ற சங்கதி எழுத்தில் இருக்கி 
ன்றது. என்றாலும் இதின் ஈயத்சைப்பற்றி வேறொரு சாட்சியுமில்லையா 
தலால் அது சந்தேகமானது. இதின் பாணியுள்ள இலைகளையும் லங்கைத்கி 
ரிகுடெஸ் மத்தினது பாணியுள்ள இலைகளையும் சாந்தியான பாப்பைசெ 
ய்வதற்குத் தெக்கணதேசத்துச் சனங்கள் வழங்குவார்கள். 

எட்டியச் சேடி. Ehretia buxifolia. இதுசோளமண்டலக்கரையிலும் 
இச்துவின் மற்றும் பகுதிகளிலும் பாழ் நிலங்களில் உண்டாகும். இதின் ப 
ச்சைவேர் இனிதஞ் சற்றே கார்ப்புமான சுவையையுடையத. இதை இந்து 

1 lpomoca cymosa. 3 1. Sepiaria. 3 Local stimulant, தானிச gee. 4 Rubefacient. 
சோவணதி, 5 0110111201, சாச்தனி. 6 Demulcent, சரம. 
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வைத்தியர் அல்திரவ1மாக வழங்குவார்கள். வேரில் இரண்டுஅன்சுக்குத் 

தண்ணீர் அரைநாழியாகச் சேர்த்துச் செய்த சஷாயத்தைத் தேகத்திலேறிய 
ிவ்லிசு? நோய்க்கு இரண்டு அன்சு தேயமாகச் கொடுத்து மெத்த ஈயங்கண் 
டதாக ரோச வைத்தியர் எழுதியிருக்றோர், 

தேட்கொடுக்கி, காபிய [றந அனேசவிடங்களிலுள்ள இச் 
சப் பூண்டின் இலை, காயங்கள், விரணங்கள் தானிக தாபிதங்களுச்கு ஈல்ல 
மருந்தென்று பூமியின் பல இடங்களிலும் மதிச்சப்படும், இதின் செயல் 

இமாலியம்போலும். இதற்கு அமுரீதி£த்தன்மையு முண்டென்று லூனரா 
ற குறிக்கப்பட டது, 

எகியப்பூடூ, him, இதின் இலையும் காம்பும் பூவும் குசபான்: என் 
ற பெயருடன் இந்துக்கடைகளில் விலைப்படும், இர்திய பதார்த்தசார வா 
சடங்கள் பலவற்றில் இது ககாவிக்கிலேனி என்ற மரத்திலுண்டாறெதென் 
றது தவறு. சிவ்லிசு, குஷ்டம்”, வாதகோய்களுச்கு இந்தச் சரக்கு ௮ல் 
தரவதொணிக?மென்று சுதேச வைத்தியரால் வெகுகாலம் போற்றி வழங்க 
ப்பட்டது, ஒஷானசி முதலியவர்களும் அதற்கு இத்தன்மையுண்டென் 
று சொல்லுகிறார்கள். இதை அல்திறவ தொணிசமாய் மாத்திரமல்ல, தமல் 
சம்? அழுரிதியாசவும் முடீன்செறீவு போற்றுகிறார், தான் இதை அதிக 
மாய் வழங்னெதென்றும், பரைரச்கொடி, நன்னாரி என்ற மருந்துகள் கொ 

்கவேண்டிய எந்த மோய்க்கும் இதைச் கொடுக்கலாமென்றும் ௮வர்சொ 
ல்லுறொர். துவைத்த இலை ஒரு அன்சுச்குச் கொதிநீர் அரைராழி வீதமாக 
ப் போட்டு இரண்டு மணிநேர ஊறவிட்டு வடித்த இசாச்சத்1ை இரண்டு 
அன்சு முதல் நாலு அன்சு வரைக்கு நாள் இரண்டுமுறையாகவும் இன்னு 
ம் நெருங்கவுங் கொடுக்கும்படி குறிக்கரார். இதை இன்னும் சோதிப்ப 
து ஈல்லது, இந்த இலைகளை மட்டிவெது லகு. இவை தோற்றமான ௮ 
னேக வெள்ளைப்புள்ளியும் வழவழப்பும் உடையவைகள். சாய்ந்த இலைக் 
குச் சொற்ப மணம் மாத்திரமுண்டு, பச்சை இலைக்கோ கோனியத்தைப் 
போன்ற மணம் அதிகமாய் வீசம், 

ஸ்கிறவுலரியாசியங்கள், 

BCROPHULARIACEAE. 

நிச்சிதாலிஸ்பூட, DIGITALIS PURPUREA, 

வாசம். இது பிறித்தனிலும் யுறோபத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் விசே 
ஷமாய மணல்திலம், மக்கி நிலங்களில் உண்டாகும். இந்துவின் மலைச்சார்பு 
களிலும் திறமாயுண்டாகும், 

வாகடபகுதி. இலை, பூச்கள் மூன்றிலீறாபஙக்கு மலர்க்திருக்சையில் இ 
களைக் சொய்யவேணும், திச்சிதாவிஸ்பூடு உண்டான இரண்டாம் வரு 
ஷத்தில், முற்றின முழு இலைகளைப் பிடுங்கி மட்டான ரூட்டில் உலர்த்த 
வேணும். காய்ந்த இலைகளையும் இலைத்தாளையும் காற்று வெளிச்சம்பட £மல் 

| Alterativ Syphilis. : ௪ 10761] 
5 அள்வு ரன ர் 7 pra கக் 9 Demylee 

ச), 10 Decoclivn. 

9௮ க... 

அ தவி 
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ஈன்றாயடைத்த சோச்சளிற் போட்டுவைக்கவேணும், ரெகெ வைத்தி 
ருப்பதாற் சத்துக் கெட்டுப்போகுமாசையால், வருஷந்தோறும் புதுக்கத் 
தேடவேண்டும். சாய்க்த இலைகள் மங்கலான பச்சைகிறமும், சொற்பம 

ணமும் சைப்பான உவட்டுச் சுவையுமுடையன, பச்சை இலைகள் ஒடுக் 

சமுட்டைவடிவானவைகள், குறும் காம்பும் சுருச்குகளும் மென்மயிரு 

மூடையன, நிறம் மங்கலான பச்சை; டழ்ப்பச்கம் வெளிறல். ஓரங் கரு 
க்குப் போன்றது. சொற்ப மணமும் கைப்பான உவட்டுச் சுலையுமுண்டு, 

இலையின் சத்து அதற்சே யுரித்தான இச சாலின்1 என்ற சைப்புப் பதார்த்த 

மே, 
தன்மை. செரதீவம்?; விசேஷமாய் இதயத்தின் துடிப்பைச் சாக்தமா 

ச்கும். அமுரிதி?, சிறுதேயமாச மெடுகச் கொடுத்தால் உடம்பிற் கூடிச் சடு 
தியில் ஈச்ச வீறு காட்டும; அல்லது மரணமாய் முடியும்: இதினாலுண் 
டாகும் மோசத்தைப்பற்றிப் பருப்பித்துப் பேசியிருக்கக்கூடுமாயினும் இ 
தைச் கொடுக்கும்போது மெத்தச் சவனமாய்ச் கெடுப்பது புத்தி. பெரு 
சதேயத்தில் இத மயச்சழற் செஞ்சு, 
உபயோகம். நீர்ச்சோவை வியாதிகளுக்கு விசேஷமாய் அவைசள் இ 

தயநரோய்களோடு கூடிநின்றால் இது நயந்த மருந்து, இதயகோய்களிற் ப 
குதீதறிவின்றி இது சொடுக்சப்படுகின்றது. ஆயினும் இதயத்தின் துடிப்பு 
ப் பெலப்புமிஞ்சியிர ற இதய வியாதிகளில் இது கல்ல மருந்து. மற் 
அம் வியாதிசளுட் சலசீடம்*) ஈளை, புறங்து*, கசம், பைத்தியம், வெறிப் 
பைத்தியம்; இரத்த இருமல், எமிலெப்97, குறாப்பு8, மெனுறீயம்?, மற்றும் 
வசையான கருப்பை இரத்தப் பெருக்குகளுக்கு இது ஈயமென்று கொடுக் 
கப்படும். 

தேயம். இலைத் தூளில் அரைக் இறேன் முதல் ஒரு இறேன் வரைக்கு 
அற எட்டு மணிக்கொருமுறை செரதீவமாய்க்கொடுச்கலாம். அழுரிதியா 
ய்ச் சொடுச்சவேணுமாகில் இன்வூச10மே திறம். எப்படிச் கொடுத்தாலும் 
அதினசெயலை விழிப்பாய்ப் பார்ச்சவேணும். 

ரசிதங்கள். திச்சிதாலிசின்வூசம். 1ஈரீம:0ற ௦ 101214௨118, கொள். 
காய்ந்த இச்சிசாவிசிலை முப்பதுஇறேன்; கொதிநீர் பத்து ௮ன்சு, மூடியபா 
தீதிரத்தில் ஒரு மணிசேரமூறவிட்டுச் சீலையில் இறத்தெடுச்கவும். 

தேயம், இரண்டுமுதல் நாலு திறாம் வரையில் ஆறு மணிச்சொருமு 
றை கொடுச்சலாம், ஏதின்பரு தபுளின் பார்மசு பீயத்11தற் சொல்லிய இன்வு 
சத்திலும் இது அரைவிறுள்ளது, 

திச்சிதாலிசிரஞ்சம். 711௫1௨ of Digitalis. கொள். திச்சசொலிரிலை 
பருச்சன் தூளாச இரண்டரை அன்சு; புரூவு€த19 அரைநாழி. அடைத்த 
பாத்திரத்திற் திச்தொவிடுலைத் தூளைப் பதினைந்து அன்சு தில் இரண்டுா 

ளூறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும்: அப்பாற் சயந்தனி33யில் வார்த் 
அ நீர் வடிர்தொழிந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்ச தையும் வார்த்து வடி 
ச்சவும். அப்பாற் சச்கையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டுநீர்களையுங் சலர் 
அ அரைநாழி தேறப் புருவ கூட்டவும். 

தேயம். செரதிலம் அழுரிதியாகப் பத்து மினிம் தொடங்கிப் படிப்படி 
யாயச் கூட்டி முப்பது மினிம் வரைச்குச் கொடுக்கலாம். எபிலெப்சிக்கும் 

1 Migitalin. 2 Sedative, சாச்சனி, 3 Diuretic, இயுரீசி. 4 Hydrocephalus. 5 Asth- 
me. 6. Bronchitis. 7 Epilepsy. 8 Cronp. 9 Menorrhoea. 10 Infusion. 

1॥ Pharmacopucia, சிதிச்சாகாசடம்,. 12 Proof spirit. 13 Percolator. 
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வெறிப் பைத்தியத்துக்கும் அதிதேயல் கொடுக்கும்படி சொல்லப்பட்டிரு 
ச்்றது. ஆயினும் இதினால் வரக்கூடிய மயமானது ரேரிடக்கூடிய மோ 
சத்துச்சுச் சமமாகுமோவென்பது சந்தேகம், 

திச்சிதாலின். 11218110, இது திச்தாலிசிலையின் சத்து. இது கண் 
ணறையுள்ள றச் கட்டிகளாக அல்லது சின்னச் செதில்களாக வரும். 
வெள்ளையானது, மணமற்றது; கடுங் கைப்பானது. திலே சுறுக்குக் கரை 
யும். தண்ணீரிலுஞ் சுத்த ஈதரி!லுங் கரைவதரிது. அயிலங்களிற் கரையு 
ம். ஆயினும் அவைகளோடு தடஸ்தசகலவைக3ளாகச் சேராது. ஐருகுலோ 

றிச்சமிலத்*திற் கரைந்தால் சொற்ப மஞ்சள்கிறமாயிருந்து சுறுக்குப் பச்சை 
யாகும், இது காசித்துவாரம்களைக் கடுமையாய் அழற்றும், இது வீறான ஈ 
ஞ்சு. இதைப் பரமாணுவில் எரித்தாற் சேஷமிராது, 

தேயம். றேனில் அறுபதிலொருபங்கு முதல் முப்பதிலொருபங்குவ 
ரைச்கு அலக்கால் அல்லது ௮சிதிச்சமிலத்திற6 சரைத்தாவது குளிகையாச் 
இயொவது கொடுக்கலாம். இதின் தன்மை உபயோகங்கள் தஇிச்தொலிசிலை 
யைப்போலவே, இது சாமவிகாரத்தைக் குறைக்குமாதலால் லிந்துக்கழிச 
சலக்கு ஈயமாகச்சண்டது. இது வீறான ஈஞ்சாகையால் இதை மெத்தச் 6 
மதேயத்திற் கொடுக்கும்போதுதானும் அதிக கவனம்வேண்டும. 

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal. 

கைச்சல்த்தண்டான்்பூட, ஒicrorrhiza kurroa. இது வடக்கிக்துவில் 
உள்ள பூடு, இதின் வேர் கடுங்கைப்புள்ளதுஎன்றும் சுதேசிகள் அதை மரு 
ந்தாச வழங்குகிறார்கள் என்றும் ரோயில் சொல்லுகிறார். தொணிக?மாக இ 
து வழங்கப்படுறெதென்று ஏர்வின் சொல்லுகிறார், இது கொருச்சலுவ் க 
ருமையுமான கறுத்த வேர்த்துண்டுகளாக வரும்: சில முறுஇயிருக்கும். மே 
நீறலைப்பிற் தென்னீர்ச்சளவு பருமையாய் $ஜேரோக்கிச் றத்தப்போயிரு 
க்கும். கீழ்ப்பகுதியில் வேர்க்கூந்தல்களும் மேற்பகுதியில் இலைக்காம்புக 
ளும் அடர்ந்திருக்கும். இது மெத்தச் கைப்புச் சுவையுள்ளது. இந்தவே 
ரையும் இதின் தன்மைகளையும்பற்றி இன்னும் அறிவது ஈன்று. கடுகுரோ 
கணி எனறு கடைகளில் விலைப்படும் வோ பார்வை லட் சணங்களில் இதை 
பபோன்றது. அது இப் பூண்டுவகுப்பில் ஒர் இனமாயிருக்கவேணும். ஆ 
யினும் அதின் வரலாறு தெரியவில்லை. இப்பூண்டு சென்னை தேசத்தில் உ 
ண்டாநிறதென்றும் தான் அதைச் சாணவில்லையென்றும் முடீன்செறீவர் 
சொல்லுறார். இது சாரேவிபர் வேரென்று என்ஸ்லியரும் அவருக்குப்பி 
ன எழுதின சிலரும் எண்ணுநிறோர்கள். என்றாலும் பல இலட்சணங்களில் 
அதற்கு மெத்த வித்தியாசம், இது நீரடிச்கும் சுள்ளாப்பான பேதியாகும், 
திறீப்பு வைத்தியர் இதற்கு அந்திபிறாடித்தன்மையுண்டெ ன் றார். 

நீர்ப்பிரமி, Herpestis Monniera, இது பூமியின் உஷ்டணமான பகு 
திகள் எல்லாவற்றிலும் உண்டாகும் ஓர் நிய படர்கொடி, இது கடுமை 
யான அமுரிதியென்றும் பேதியெனைம் இந்துச்சள் மதிப்பார்கள். ஆயினு 
ம் இத்தன்மைகள் உண்டென்பதற்கு சம்பிச்சையான சாட்டியில்லை, இலை 
ச்சாற்றை மண்டைலத்தோடு கலந்து வாதரோய்க்கு இந்துச்கள் பூசுவார்கள் பப்ப பப க கக க வி க க 
1 Ether. 2 Acid. 3 Neutral compound. 4 Hydrochloric acid. 5 Alcohol, 6 Acetic 

acid, 7 Tonic. 8 Antiperigdic, J Diuretic, தியுநீசி 
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என்று ரச்சுபேகர் சொல்லியிருச்இரறார். இர்தப் பூச்சால் வரும் ஈயம் அதி 

த்சேர்ர்த மண்டைலத்துக்கே யுசியது. 

செல்சிப்பூடூ, (061815 Coromandeliana. இது இந்துதேசத்தின் பலபகுதி 
களிலும் மாரிசாலத்திற் தோட்டங்களிலுஞ் செய்சைபூண்ட ரீலங்களிலும் மி 

குதியாயுண்டாகும் ஒர் களை, சற்றசியென்ற உதவிச்சத்திரீகன் இதைச்கூ 

தினார். இலையின் இறுெ சாற்றைத் தீவிர! சாலிக? திசந்தெரிச்கு அவர் 

கொடுத்து கயங்கண்டார். இதின் செயல் துவருஞ் சாந்தமும்போலே, தே 

யஞ் சொல்லப்படவில்லை. 

அகந்தாசியங்கள் , 

ACANTHACEAE. 

*நீலவேம்பு, KARIYAT. 

வாசம், இது இர்துதேசமட ங்சலும் நிழலான இடங்களில் உண்டாகும், 
வாகடபததி. காய்ந்த தாளும் வேரும். வேரோடிருக்றெ தாள் முக்கா 

ல்முழம் ஒரு முழம் நீளமான துண்டுகளாக வரும், சதுரமானது, சற்றே 
கபிலநிறமுள்ளது, நெடுங் சைப்புச் சுவையையுடையது. 

தன்மை. இது கைப்பான தொணிசம்4, ஸ்தொமா85, குவசிக்கு6ச் சரியா 

னது.(54) 
உபயோகம். பெலவீனத்துக்கும்,; காய்ச்சலில்நின்றுசுகப்பமெபோதும் 

திச்தெரியின் பிற்கூற்றிலும், இது உதவும். 
ரசிதங்கள், நீலவேம்புக்கூட்டின்வசம். Compound Jnfusion of 

Kariyat., கொள். இடித்த நிலவேம்பு, அரை அன்சு, அலைத்த தோடர் 

தோல், மல்வி, வகைக்கு அறுபது இறேன்; கொதிநீர் பத்து அன்சு; மூடிய 
பாத்திரத்தில் ஒருமணிரேரமூறவிட் டுச் சீலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒன்றரை அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கும் காள் இர 
ண்டு மூனறுமுறை கொடுக்கலாம். 

நீலவேம்புக்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Kariyat. சொ 
ள். ஈன்றாக நறுக்கின நிலவேம்புவேர், அறு அன்ச; சசம்?; சகைச, பருக்கன் 
அளாக வகைக்கு; ஒரு௮ன்சு; பிரண்டி? ஒருசாழி, அடைத்த பாத்திரத்தி 
ல் ஏழுகாளூறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்க, லையில் வடித்து ஸ்திரே 
னித்துப் பிழிக்து வடிதாளூடே வடியவிட்டு ஒருகாழிதேறப் பிரண்டி சேர் 
க்சவும். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் சாலு திறாங் கொடுக்கவும். இது தொணிச 
ம்) ஸ்திமுலம்11, மெல்லிய விரேசனி, ௮2ரண ரோய் லெவற்றுச்கும் மல 
சுத்தி சணக்கலுச்கும் இது உவந்த. 

[பச்சை இலைகளைப் .பிழிக்தெடுத்த சாற்றைப் பிள்ளைகளின் கழிச்சலுச் 
கு வாடிக்சையான மருந்தாய்ச் சுதேசிகள் வழங்குவார்கள். இதைச் கொ 
ப்பதற்கு இதின் கடுங் கசப்பே தடை, இதற்குப் பதிலாக மு£ர்ச்சியெ 

] Acute. 2 (Chronic. 2 Dysentery. 4 Tonic. 5 Stomachic. சோசனி. 6 Quassis 

7 Myrrh. 8 Aloes. 9 Brandy. 10 Strain, 11 Stimulant. 
(94) அனுபக்தம்பார். 
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ன்பவர் இரண்டு ௮ள்சு பச்சை இலையை முக்கால்நாழி சண்ணிரிற் போ 

ட்டு ஆற அன்சாய் வருந்தனையும் வற்றச் காய்ச்சி அதை ஒரு, அனு தேய: 

மாய் இரண்டு முன்று மணிக்கொருமுறை கொடுப்பார். இது கொடுத்துப். 

பரிசரித்த கோயானரைப்பற்றிச் சொல்லியிருக் இமுர். ஆயினும் அத்தோடு: 

மாவிய।"! கடுகுப்பற்று முதலிய மருந்துகளும் வழங்கப்பட் டனவாதலால், 

நிலவேம்பைப்பற்றி உண்டான சுகம் எவ் உளவென்று சொல்லச்கூடாது.]) 

அவாகடச்சரக்ககள்., Non-0fficinal, 

நீர்ழள்ளி. Hygுophila sறin05க, இது இந்துவின் அனேக பகுதிக 
ளில் ஈரமான இடங்களில் உண்டாகும். இதற்கு கல்ல அமுரிதித்தன்மை. 
உண்டென்று சுதேசிகள் சொல்லுநிறார்கள். நீர்க்கோவைகாரருக்கு 
இதைக் கொடுத்தேனென்றும் ஈல்ல அமுரிதித்தன்மை இதற்கு நிச்சயமாயு: 
ண்டென்றும் கெர்ச்பதிரிக்கு சொல்லியிருக்கறார் இப்சன் பண்மதரும 
இதைச்குறித்துச் சாட்டியிடுகிறார். ரோசு வைத்தியரும் ஐயாசுவாமியென். 
ற சுதேசசத்திரீசனும் இசைப்பற்றி ஈயப்பாய்ச் சொல்லியிருக் கிறார்கள், ௧ 

னலல்டே யென்பவர் இதைச்கொடுப்பசற்குப் பின்வரும் இரண்டுமுறையை 

ச் கூறுகிறார் திகாக்தம், கொள். நீர்முள்ளி வேர் ஒரு அன்சு; தண்ணீர் ௮ 

ரைநாழி. பதினாலு அன்சு ஆதகுந்தனையும் வற்றக் சாய்ச்டிச் சிலையில் வடித் 
து நாளுக்கொருமுறை ஒரு ௮ன்சுமுதல் ஒன்றரை அன்ச தேயமாசக்சொ 

டுச்கவும். காடி, கொள் புதுச்சக் காய்ந்த நீர்முள்ளியிலை இரண 
டு அன்சு; திஸ்திலித்த காடி, பதினாறு அன்சு; மூன்றுமாஷ் ஊறவிட்டு 
ப் பிழிந்து சீலையில் வடிக்கவும்: தேயம் அரை அன்சுமுசல் ஒரு ௮ன்௪, 
காய்ந்த நீர்முள்ளியை எரித்துச் சாம்பலை வெருகடிதேயத்தில் நாள் இரண் 
டுமூன்றுமுறை கொடுப்பது சுதே௫களுக்குள் ஒருமுறை, 
கநநோச்சி, ஏப8க Genபகrம$5த, மலாயர் இதைச்சுரச்சினி3யாய்வ 

ழங்குவார்கள். யாவதேசத்தில் இதற்கு வமனத்$தன்மையுண்டென்று அஷ 
வீல்டர் சொல்லியிருச்கிறார். இலைஃளையும் இளர் தளிர்களையுர் துவைக்க, 
வீறும் சற்றுச் சகந்தமுமான மணம் வீசும், காலிகவாதத்துச்கு இது தி 
காச்தமாய் எழங்கப்படுகிறதென்று ஏன்ஸ்லி சொல்லியிருக்கிறார். இதின் 
செயல் சுவேசனிபோல விளங்குடன்றது. நாம் இதைப்பற்றியறிர்தவை 
களெல்லாம் விசேஷமாய்ச் சுதேசிகள் சாட் சிமூலர்தான். 
ஆடாதோடை. 416101& Aிhat௦ிa, இது இந்துவின் மிகுதியான பகு 

இஃளிலுள்ள ஒர் செடி. இதற்கு அர்திஸ்பச6 எச்ஸிபெச்துறாத் தன்மைகள் 
உண்டென்று சுதே?சள் சொல்லி, இருமல், ஈளை. முறைச்சுரம் முதலிய 
ரோய்களுக்கு இதைச் கொடுப்பார்கள், இந்த அவுஷத தன்மைகளைப்பற்றி 
ஜச்சன் பண்டிதரும் உதவிச் சத்திரீகன், ஒ. ச. டதரும் தங்கள் சொந்த 
அனுபவத்திலிருந்து ஈற்சாட்டு கூறுறோர்கள். இவர்கள் இதைச் சாலிசபு 
முங்கி, ஈளை, மற்றுஞ் சுவாச, கதார்ி நோய்களுக்குக் காய்ச்சல் கூடி நில் 
லாதவேளையிற் கொடுத்து ஈயங்கண்டார்கள். இது கபத்தை வேட்டுசன்ற 
தாதலால் சசத்திலும் ஈயங்காட்டுமென்று சொல்லியிறாக்றொர்கள். இதின் 
சாற்றை வறட்டியெடுக்கும் சலவெ௫ருத்தின்10தேயம் நாலுமுதற் பத்துச் இ 

| Morphia. 2 Diuretic. 3 Febrifuge, 4 Emetic. 5 Diaphoretic. 6 Antispas- 
modic, கரசக்னி 7 Expectorant, கிட்டேவன, 8 Chornic Bronchitis, $ Cat- 

பிடி (0 Aqueous extract. 
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174 நாகமல்லி. வேண்ணோச்சி. 

றேன். இது சுறுச்குப் பழுதாகத்கூடியது. இந்த எறொத்தை அலக்கா! 

விற் சரைத்துச்செய்யும் ர.ஞ்ச?மே நிறமானது. இதின் தேயம் அரைமுதல் 

ஒருகிறாம். அலச்சாலெசரிறாத்தம் பழுதாகாமலிருக்கும். அதின் தேயம் 
மூன்று றேன் வரைக்கு. இதற்குத் திப்பலி சேர்க்கச் செயல்கூடும், இம் 

தீ மருந்தின் ஈயத்தை அறிவதற்கு இன்னும் பரிசோதனைகள் செய்வது நல் 

லது. இம் மருந்தைப் பற்றிய விவரத்தோடு கதார்புறங்து,கசங்களில் இ 
தின் செயலை விளச்குற உதாரணங்களை ஓ. ௪. டதர் பிரசுரஞ் செய்திரு 
கருர், 

நாகமல்லி, Rhinacanthus Cowmunis. இந்தப் பூண்டின் சொட்டை 
படர்தேமலுக்கு ௨ச,சமமான பூச்சுமருந்தென்று மதிக்கப்படும். இதின் ஈய 
தீதையிட்டு ரோயில் என்பவர் சாட் கெடெறுறொர். பச்சை வேரை அரைத்து 

எலுமிச்சஞ் சாற்றோடு கலர்து பூசினாற் சருமரோய்களுச்கு உச்சிதமருந்தா 
ருமெள்பது சுதேசிகள் எண்ணம் என்று ஏன்ஸ்வி சொல்லுரோர். இச்சா 
ட்செள் எவ்வளவுதிரஞ சரியென்று அறியவேண்டியது. 

வேர்பினாசியங்கள். 

VERBENACEAE, 

உ. அவாகடச்சாக்தகள், N௦ற-0fநicinal. 

வேண்ணேச் சி, Vitex Negundo. நீர்நோச்சி, 7, Trifolia, இந்து 
சேசமடங்கலும் அதிசகமாயுள்ள இச்செடிகள் இரண்டும் சுதேச வைத்தியத் 
இல் வெகுசாலமாசப் பேர்பெற்றவைகள். இரண்டும் ஓத்ததன்மையுடை 
யவைசளாய் விசற்பமின்றி வழங்கப்படுமாயினும் றெரொச்சியே அதிகவீ 
அள்ளதென்று கொள்ளப்படும். பொர்தியுஸ் என்பவர் சிற்ரொச்சிக்கு 
லகொண்டிஎன்ற மலாயப்பெயரைச்சொல்வி,அசை மெத்தவும்விதந்து இது 
அனுடைனும், அழுரிதியும்,எம்மெனக க் கு'மாயிருச் தறெதென்றுசொல்லுி 
ரர். பெரிபெரி என்ற சோர்விலும் கால்எரிவு என்று சுதேசிகள் சொல் 
ஓம் லெசோயிலும் இச்செடியிற்செய்த வமன்றாஷமும்?7 தோயங்க£ளுங் கா 
ண்பிக்கும் கயத்தைப்பற்றியும் அவர் சாட்யிட்டிருக்றொர், வெள்ளை 
சொச்சியையுஞ் சுதேகெள் இவ்வளவாய் மதிப்பார்கள். தாம் அறிந்த க 
தீத் தாவரத்தைப்பார்சக்க வெள்ளைநொச்சியிலையே சோதக்நினி)யென்றபெய 

ருச்கு உரித்தானதென்று விளெமிங்கு பண்டிதர் சொல்லி, பொருத்தின்வா 
தீவீச்சங்களைச் சரைப்பதிலும் வெட்டை கட்டுண்டதாலுண்டான பீசவீக்க 
த்தை மாற்றுவதிலும் இதின் செயலை விதர்துகொள்ளு றார். இதை வழங் 
கும் முறை லகுவானது. பச்சை இலையைச் சட்டியிற்போட்டு ரெருப்பி 
ல்வைத்து சால்சச்கூடியசூடாச ரோய்த்த இடத்தில் அப்பிச் கட்டிவிட 
வார்கள், வீச்சம் மாறுந்தனையும் காள் மூன்றுநாலுதரம் இப்படிச்செய்வார் 
கள். விசெயிக்குபண்டிதரும் இர்துவிலிருந்த யுரோபவைத்தியர் சிலருஞ் 
செய்த முறை இதுவே. மைசூர்ச் சனங்கள் காய்ச்சல், கதார்!0,வாதமோய் 

1 Alcohol. 2 Tincture. 3 Anodyne. 4 Diuretic, இயுதீசம், 5 Emmenagngue. 
6 Beri-beri, 7 Fomentation. 8 Bath, 9 Discutiewt. 10 Catarrl. 
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சளக்கு கொச்சியிலையை அவித்து வேதுப்பிடிச்கும் முறையைப்பற்றிஇ 
ங்ல்து வைத்தியர் விபரித்திருக்றொர். இந்துக்கள் நொச்சியிலையை அவித் 

துப் பிரசவஸ்திரிகளுக்குச் குளிக்சவார்ப்பார்கள், மசமதியர் தலையிடி சதா 
ர்களுச்குச் காய்ந்த இலையைப புகைப்பார்களென்று ஏன்ஸ்லி சொல்லியிறாு 
கறார். இதின் நெற்று கருமிகொல்லியாம். வெள்ளைரொச்சியைப் போ 

ற் சுதேசிகளுக்குள்ளே அதிகமாய்ப் பிரயோகிக்கப்படும் பூணடு இன்டுனா 

ன்றிருப்பது அரிது, 
நிலக்தமிழ். றேச]iறக றகvifolia. இச் செடியின் இலைகளிலும் இள 

ந்தளிர்களிலும் தடித்த பிசுபிசுப்பான பாணி நிரம்ப உண்டு. அது தண்ணீ 
நிற் சரையும். இது கரைந்து ஊறின தண்ணீரை வெட்டைகோயிற் சலகச்க 

டுப்பை மாற்றுவதற்குச் சுதேசிகள் வழங்குவார்கள், ஆனை கெருஞ்சியீலை 

கள் தளிர்களைத் தண்ணீரிற் கலக்கினால் அவையும் இதைப்போலச் சுறுக்கி 
ற் பாணியாய் வருமாயினும் சீச்சரம் அவற்றின் பாணித்தன்மையற்று முன் 
போலத் தண்ணீராகும். நிலக்குமிழ் இலை போட்ட நீரோ கூறுபடல் தொட 

ங்கும்வரைக்கும் பாணியாகவேயிருச்கும். செங்குமிழ் பmelina Asiatich 
என்ற பூண்டின் வேர், போர்த்துக்சேரால் முன்னே மெத்த மதிச்கப்பட்ட 
து, அவர்கள் அதற்கு Rais Madre de 0௦08 என்று பேரிம் டிருர்தார்சள், 
இதற்கு ஏதுஞ் செயல் உண்டோ அல்லவோ இப்போ அறியப்பட வில்லை, 
இந்து கைத்தயர் இதைத் திமல்சம்? அல்திரவம்? என்று எண்ணுஇரறுர்களெ 

ன்று மாத்திரம் ஏன்ஸவி சொல்லுரோ. 
சிறுதேக்த. Clerodendron serratim, இத இக்துவின் அனேக பகு 

தியில் மலைகாடுசளிலுள்ள செடிப்பூண்டு இதின் வேருக்கு ஏன்ஸ்லியெ 
ன்பவர் கந்துப்பிறாங்கு ௨1 Bharaறஜi என்று பேரிட்டிருக்கிறுர். இ 
து மருந்தாக விசாகபட்டினத்திலிரு£து அதிகமாய் ஏ்றப்படும என்று ஏவி 

யற்றபண டிதர் சொல்லியிருச்கிறார். சுதேகெள் இதைச் காய்ச்சல் சதார்* 
ரொய்களுக்கு வழங்குவார்கள். இது பருக்கன் நூல் முதல் ஈர்ச்சளவு பரு 
மையுள்ள நொருச்கலான துண்டுகளாக வரும். இடைச்கிடை உண்டை 
யான காய்போற் பொருமியிருச்கும். இதற்கு மணம் சலையில்லை, மருந்து 

க்கு இது ஈயந்ததல்ல, கைப்புச்கிலுறுெ....ன் (Clerodendron infortunatum 
என்ற செடியின் இலை சிட்குசசச்குப் பதிலாக மலிவான ஈல்ல தொணி 
கமும் அந்திபிறாடி/யுமாகுமென்று பலனாதபோசர் சொல்லுஇருர். இதை 
பபற்றி அவர் எழுதின விபரம் இர்நூலாராய்ச்சியாருக்குக் டைக்கவில் 

லை. இதின் பச்சிலைச்சாற்றைக் இருமிசொல்லியோகவும் ஈச்சுச்சாய்ச்சல்க 
ளில் விசேஷமாய்ப் பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகும் ஈச்சுக்சாம்ச்சல்களிற் சை 
ப்பான தொணிகமாகவும் சரச்னியாகவும் சுதேசிகள் வழங்குவார்களென் 
அ கனலல்டே என்பவர் சொல்றுகரூர், 

தேக்கமாம், Teak tree. இந்த மரத்தின் அவுவஷத தன்மைகளைப் பற்றி 
ரமபியச, அஷ்வீல்டர் முதவியவர்கள் சொல்வியிருப்பவைகள் யிகச் சந்தே 

கத்துக்கு இட மானலைகள், யினும் இதின் சிராயைச் சொற்ப தண்ணீர் 
விட்டுக் கல்லில் உரைத்துப் பசையாச்ப் பூசப் பிரமதேசக் சறுப்புவாணி3 
சைப் பரிமாறினதினாலுண் டான வருத்தமும் தாபிதமும்1! தணிவது கவனி 
சகபபட ததக்ககாரியம். இதின் உபயோசத்சைப்பற்றிப் பேணியென்பவர் 
cc 

| Pedaliom mnrez. 2 1161௦10601, சரம௫, 3 Alterative. 4 Catarrh. bh Chiretta. 
6 Tonic. 7 Antiperiodic. B Anthelmintic. 9 Febrifuge. 

10 Black varnish, 11 Inflammation. 
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116 லவந்தர்ப் பூ 

சில நல்ல குறிப்புனைப் பிரசுரஞ்செய்திறாக்கிறார். *சேங்கொட்டை], சா 

ட்டுமுர்திரிச்சொட்டையோலுண்டான சாபிதங்ககில் இதைப்பூசிப்பார்ப்ப 

து கல்லது, பழத்த நசுச்ட அடிவயிற்றில் அப்ப சிறுநீர் அதிகப்பட்ட 

ளத இரண்டுபேரிற் கஈ னித்தேனென்று பெசன் பண்டிதர் சொல்லுகிறார், 

இனி மல் சோதனைசெய்பவர்கள் இதைச் கவனிப்பது நல்லதென் றார், 

ல்பியாதியங்கள். 

LABIATAE. 

லவந்தர்ப்பூட, LAVENDER. 

வாசம். இத தென் யுறோபத்துக்குரிய பூடு. யுறோபத்தின் எப்பகுதித் 
தோட்டஙல்சளிலுஞ் செய்சைபண்ணப்படும். 

வாகடபததி, பூக்களைத் திஸ்திலித்தெடுச்கும்எண்ணெய், இது நிறமற் 
றதாய் அல்லது வெண்மஞ்சள் கிறமாயும் லவர்தர்க்குரிய விசேஷ ஈல்மண 

முடை யதாயுமு சார்ப்புங்சைப்புமுள்ள ௬௧நத4 சுலையுடை யசாயுமிருக்கும். 

தன்மைஉபயோகம். இது காமினத$, அர்திஸ்பசி4. லவரதர்ச்கூட்டிர 
ஞ்சமாய மாத் 5 ரமன்றி மற்றும்படி இது உள்ளேகொடுச்சப்படுவதரீது. அன 

கென்ரகள் முதலா சல மருந்துகளினது கெட்ட நாற்றத்தை மறைப்பதறி 
கு இது வழங்கப்படும். பூரக்கூட்டவினிமெனில் இதுவும் ஒர் கூறாகச் 
செருகன்றது. 

தோபம். இரண்டு முதல் ஐந்துதுளி. 
ரசிதங்கள். லவந்தர்கீது, இற் ௦f Lavender. கொள், லவரதர் 

தேல் ஒரு௮ன்சு; திட்ட து? நாற்பத்தொன்பது அனசு. கரைக்லவும், 

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் ஒரு திறாம் வரைச்சுக் கொடுக்கலாம். 
1864 ம் ஆண்டு பிரசுரஞ்செய்த பிரித்தன் வாமகுபீயத்திற்1! சொன்ன லவர் 
தீர்சீதிலும் இது ஐந்கலொருபங்கு பெலனுள்ளது. 

லவந்தர்க்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Lavender, சொ 
ன். லலந்தர்த்தேல், ஒன்றரைத்திறம்; ரோஸ் மரித்தேல், பத்துமினிம்; இடி. 
தீத கறலாப்பட்டை, இடித்த சாதிகசாய், வகைக்கு நூற்றைம்பது கிறேன்; 
செஞ்சர்தனச் சிராய் முந்நாறுறேன்; திட்ட து ஒருநாழி. கறுவாப்பட் 
டை. சாதிக்காய், செஞ்சர்சனச்ரிரொய் மூன்றையும் அடை த்தபாத்திரத்தலே 
சீதில் எழுமாளுறப்போட்டு இடைக்டை குலுக்கவும், அப்பாற் சீலையி 
ல் வடித்துப் பிழிச்து தேல்களைக் கரைத்து, வடித்து, ஒருசாழி தேறப் போ 
திய திட்டரது சேர்ச்சவும். 

தேயம். அரைத் திறாம் முதல் ஒரு திரும் வரைக்குச் கொடுக்கலாம், 
இது ஈல்ல ஸதிமுலம்12, சிரா கோய்கள், ஸ்தேரி13 சோய்களுக்கும் ஆரம்ப 
மூர்ச்சைக்கும4 வாயுப்பொருமல் வலிகளுக்கும் பெரும்பாலும் இது கொடு 
ச்சப்படும். 

T Marking nut. 2 Cashew nut. 3 Distill. 4 Aromatic. 5 Carminative. 6 An- 
lispasmodic, 7 Uintment. g Compound Liniment of Camphor. 9 Rectified 

spirit, 10 Minim. 11 Pharmacopoeia. 12 Stimulant. 13 Hysteria. 
14 Syncope. சின்குபி, 
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பெப்பமிந்துப் பூடு. ஸ்மீர்மிந்துப் பூடு. 177 

பெப்பமிந்துப்பூட, PEPPERMINT. 

வாசம், யுறோபம், ஆரியம், ௮மரிகத்தின் பல பகுதிகளில் ஈரமான இ 

டங்களில் இது உண்டாகும். மிச்கத்திலும் மற்றுமிடங்களிலுஞ் செய்சை 

பண்ணப்படும். 

வாகடபகுதி, எண்ணெய்; பூடு பூத்திருக்கையிற் பிடுல் அதைத் திஸ் 

திவித்து! எடுக்கப்படும், இது வெண்மஞ்சள் நிறமானது. பெப்பயிந்துக் 

குரிய.மணமுடையது. சுவை முதலில் வெஞ்சுகந்தமாக, பிறகு குளிர்மை 

போலாகும். இதிலே இரண்டு இசமிற்தேல்கள் அடங்கியிருக்கும். அவை 

களிலொன்று நீரானது, மற்றது உரமுங் இரிஸ்த*லுமானது. இவற்றிற் பி 

ந்தினது; பெப்பமிக்துப் பூரம் அல்லது பெப்பமிந்துத் தேலின் ஸ்தியரபதி 

ன்? எனப்படும். 
தன்மை, நல்ல சாமினதி6, ஸ்தொமா 97, அந்திஸ்பசி8, 

உபயோகம். வாயுப்பொருமலுக்கும், அதாற் இளம்பும் வலிக்கும், உவ 
ட்டுச்கும், குடவின் ஸ்பச? நோய்களுக்கும் இது பேர்பெற்ற மருந்து, பிர 
சவசுரப் பரிகரிப்பில், உவட்டான தர்ப்பக்தின் எண்ணெய்க்குப் பதிலாக 
இது கொடுக்கப்படுமென்று சொல்லப்பட்டது. (95) 

தேயம். இரண்டுமுதல் ஐந்து தளியைச் சர்க்கரையில் விட்டாவது மூ 
சிலாகஇல்10 விட்டாவது கொடுக்கலாம், 

ரசிதங்கள், பேப்பமிந்துநீர், Peறறனறin் ater. கொள், பெப் 
பமிர்துத் தேல், ஒன்றரைத்திறாம்; தண்ணீர் ஒன்றரைக் கலன். திஸ்திலித்து 
ஒரு கலன் எடுக்கவும், 

தேயம். ஒரு அன்சுமுதல் மூன்று அன்சுவரைகச்குச் கொடுக்கலாம், வா 
யுப்பொருமலுக்கும் குடலின் மற்றும் ஸ்பசரோய்களுக்குங் கொகெகுங் கா 

மினதி மருந்துகளுக்கு இது ஈல்ல அனுபானமாகும்: ௬கந்த அயக்கல 
லையில் இது ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

பேப்பமீந்துச்சீது, இறiit of Peppermint. கொள். பெப்பமிந்து 
தீதேல், ஒரு அன்சு; திட்ட 6து19, நாற்பத்தொன்பது அன்சு. சேர்த்துச் கரை 
க்கவும். 

தேயம். முப்பது மினிம்!3 முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்க 
லாம். 1864 ம் ஆண்டு பிரசுரஞ்செய்த பிறித்தன்வாமகுபீய14ததிற் சொல்லி 
ய பெப்பமிந்துச் தில் இது ஐர்திலொருபங்கு பெலனுள் ளது. 

ஸ்பீர்மிந்துப்பூட, SPEARMINT. 
வாசம். யுறோபம, ஆரியம், அமரிகத்திற் சேற்றுகிலங்களில் இது உண் 

டாகும். 
_வாகடபத்தி, எண்ணெய். இப்பூடு பூத்திருச்கும்போதே அதைப் பிடு 
த் இஸ்.திலித்து எண்ணெய் எடுப்பார்கள். அது கிறமற்றது, அல்லது 
வண்மஞ்சள் நிறமானது; ஸ்பீர்மிர்துக்குரிய மணமுடையது; ௮னலுவ் 

கார்ப்பும் வெஞ் சுகந்தமுமான சுவையுள்ளது. 
ன ண க ர 
1 115111, 2 Isomeric, 3 Oil. 4 Crvstal, 5 Stearoptene. 6 Carminative, ar 

யுக்கனி. 7 Stomachic, ரோசனி. 8 (1908810010, ஸ்பசக்ினி, 9 5088100010, 
10 Mucilage. 11 Aromatic mixture of ron, 12 Rectified spirit. 

13 Minim, ]4 British Pharmacopoeia. 

(5௦) ௮னுபந்தம்பார். 
23 
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118 ரோஸ்மரிச்சேடி. துளசி, 

தன்மை உபயோகம். பெப்பமிந்தைப் போன்றிருப்பினும் அதைப்பா 

ர்ச்ச இது செயல் குறைந்தது. 
தேயம். இரண்டு தளி முதல் ஐந்து துளி வரைச்குச் சர்க்கரையிலாவ 

அ இமல்சத்தி!லா௨.க விட்டுக் கொடுக்கலாம், 

ரசிதங்கள். ஸ்பிர்மிந்துநீர், Spearmint water கொள், ஸ்பீர்யிக் 

துத் தேல் ஒன்றரை ௮ன்சு; தண்ணீர் ஒன்றரைக் கலன், திஸ்திலித்து? ஓ 

ரு சலன எடுக்கவும். | 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் மூன்று இராம் கொடுக்கலாம்: பிரதானமாய் 
மற்றும் சாமினதி மருந்துகளுக்கு அனுபானமாய இது சோச்ஃப்படும், 

ரோஸ்மரிச்சேடி. ROSEMARY. 

வாசம். தென் யுற>ோபத்திலும், வட அபிரிசத்திலும், சன்ன ஆத்தி 

லும் இது உண்டாகும், இங்கெர்திற் தோட்டங்களிற் சேய்கைபண்ணப் 
படும். 

வாகடபததி. எண்ணெய், இது பூத்தளிர்களிலிருந்து திஸ்திவிக்கப்ப் 

டும். இது கிறமற்றது, ரோஸ்மரிக்குரிய மணமும் கார்ப்பான சுகந்த 

சுவையுமிதற்குண்டு, 
தன்மை உபயோகம். சாமினதி3, ஆயினும் உள்ளே கொடுக்சப்படுவ 

தீரிது. சர மொட்டைக்குப் பூசும் தவன தைலங்களில் தர் கூறாக இதுவ 
ழங்கப்படும், 

தேயம். இரண்டு முதல் ஐந்து துளி வரைக்குக் கொடுக்கலாம். லவம் 
தர்க்கூட்டிரஞ்ச$த்தினும் சபுலினிமெனிலும் இது ஒர்கூறாகச் சேருஇன்றது. 

ரசிதங்கள், ரோஸ்மரிச்சீது. Spirit of Rosemary. கொள், ரோஸ் 
மரித்தேல், ஒருஅன்சு; திட்ட 2த நாற்பத்தொன்பது அன்சு, சேர்த்துக் கரை 
க்கவும். 

லோஷன்7ச ளாதி வெளிமருந்துசகளுச்கு மணங்கொடுப்பதற்சாக இது பி 
ரதானமாயச் சேர்ச்சப்படும், 1864 ம் ஆண்டு பிரசுரஞ்செய்த பிறித்தன்வா 
மகு பீய3த்திற் சொல்லப்பட்ட ரோஸ்மரிச்சீதில் இது ஜர்தலொருபங்கு பெ 
லனுள்ளது. 

அலாகடச்சரக்தகள், Non Oficina]. 

துளசி, மற வர்மா, தீரநுந்றுறுப்பச்சை. 0. மீரா, இவை 
சளும் இவைகளின் வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்றுமினங்சளும் இர்துதேசம் ௮ 

டங்கலும் உண்டு, இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் கர்ப்பூரம்போன்ற வாச 
னையான மணமும் கார்ப்பான சுகந்த சுவையுமுண்டு, ஸஇிமுலிச வேதன! 
எச்ஸ்பெச்துற]1 தன்மைகள் இவைச்குஉண்டென்றுசொல்லிச் சுதேசிகள். 
வைகளை வழங்குவார்கள். ஆயினும் யுரோப வைத்தியத்தில் இவை மெத்த 
க் கவனிக்கப்பட தீ சகுர்தவைகளாய்த் சோற்றவில்லை. வங்காளிகள் தள 
இயிலையைக் காயவைத்து மாலாக் அங்கே உண்டாகும் பீனசம் என்ற நா 
சிப்புழுவுச்குப் பொடியாக வழங்குவார்கள். புழுக்களைக் கொட்டுவதற்கும் 

} Emulsion, 2 114/1. 3 Carminative, வாயுச்சனி.. 4 Compound tinciure of 
Lavender. 5 Soap liniment. 6 Rectified spirit. 7 lotion. 8 British 

phasmacuposia 9 Siibmulaut. 10 Diaphoretic. 11 Expectorant. 
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இது சத்தியானமருந்தென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். மயீர்ச்தள 0. Pilo- 
கபற. என்ற துளசி வகையின் கொட்டையைத் தண்ணீரில் ஊறப்போட 
அது பாணியாகுமென்றும் அப்பாணி கதார்க!ஞ.ச்குத்திமல்ச3மாசவும் பிரசவ 
த்திற் பின்ரோச்காட்டைத் தணிப்பதற்கு உபயோகமாகவும் சுதேசகெளால் 
லழங்கப்படுநறதென்றும் விளெமிங்குபண்டிதர் சொல்லியிருக்றொர், எலு 

மிச்சந்துள சியினது 0. 1811881101, பிசுபிசுப்பான கொட்டையின் ஷா 
யம், பிறசீல் தேசத்தில் வெட்டைநோய்ச்குப் பேர்பெற்ற மருந்தாகிறதென் 
று மர்தியசு சொல்லி.ிருக்கிறார். வெற்சு என்பவர் எலுமிச்சர் துளசிக்கு 
தாவுஞ்செலாசு? என்ற மலாயப்பெயர்கொடுத்து பிள்ளைகளுக் ௪ சுஉண்டாகும் 
அச்கரத்துச்கு வாடிக்கையான யுறோப மருந்துகள் எல்லாம் இத்தியாதவி 

டத்தில் இதின் பெலனான கஷாயஞ் சித்தியாயிற்றென்று சொல்லுரூர், 
இத சேர்த்துச் செய்த சுகந்த தோயத்தை அபோஷத்தக்கு வழங்கும்படி ௮ 
வர் சொல்லுகிறார். மொரீசுத்திவில் வாதம் சோர்வுகளின் பரிகரிப்பில் 
இந்தப் பூண்டிற் செய்த தோயமும் புகைகளும் வழங்கப்படும். 

இந்துப் பேப்பமீந்துப்பூட், KMicromeria capitellata. இது ரீலூிரி, 
மகாபிளெசுவா மலைகளிலுள்ள றெப்பூட் தல்செல் என்பவா மறுபிய மல்கு 

மியானம் என்ற பெயரால் முசல்முதல் இதை வெளியாகப் பெப்பமிச் 
துக்குரிய சுகந்த காமினதித் தன்மைகள் எல்லாம் இதில் அ௮டங்கியிருக்கன் 
றனவென்று சாதிக்கிரூர், 

பேய்மரட்டி, Anisomeles Malakarica, தென்னிர்துவிற் சுதேச வை 
த்தியத்தில் இதைப் போல மதிக்சப்படுறெதும் இதைப் போல மிகுதியாய் 
வழங்கப்படுறெதுமான ஒர் பூண்டு அரிது. சுசந்தமுங் சைப்புமான இதின் 
இலையின் இன்ஜூசம்* இரைப்பை குடல்களின் நோய்களுக்கும் கதார் சொய் 
களுக்கும் முதைச்சுரங்களுக்கும் வாடிச்சையாய்ச் கொடுக்கப்படும். சர 
ங்களில் இதை உள்ளுக்குக் கொடுப்பார்களன்றி கோயாளர்ச்கு அதிக லெ 
யர்வை உண்டாகத்தக்கதாய்ச் குடான இன் சத்தின் ஆவியை அவர்சளைக் 
கொண்டு உறிஞ்சுவிப்பார்கள் என்றும் வைற்று பண்டிதர் சொல்லியிருக்க 
றார். இலையின இன்வூசம் ஈல்ல சுவேதனி என்றும் சுதேசகெளுச்குண்டா 
கிப் பெலனைச் கெடுக்கும் விடாச்சுரத்துக்கு மெத்த உவர்ததென்றும் ரோசு 
வைத்தியர் அறிவித்திருக்றொர். இலைகளிவிருக்து இஸ்திலித்தெடுக்கப்படூு 
ம் எண்ணெய் வாசத்துச்குச் சத்தியான பூச்சு மருந்தென்றுஞ் சொல்லப்ப 
ட்டிருக்ின்றது. இந்தப் பூண்டின் நயங்களைப்பற்றி இன்னும் ஆராய்வது 
நல்லது, அனிசுமேவிசோலாதப்பூடு, Anisomeles ovata என்ற பூண்டு 
க்கு இப்பூண்டின் சடதனமைகள் உண்டு, இதைப்போல் அதையும் சோதி 
ப்பது கல்லது. இலங்கையில் இதிவிருர்து திஸ்திவிச்த எண்ணெய் கருப் 
பைரோய்களுக்கு உபயோகமானதென்று பெர்மன் சொல்லியிருக்கிறார். 

சுகந்தகோலியல் பூட், (128 amnaticயs. இது மொலக்காவக்குரி 
ய பூடு, இந்துவின் பல பகுதிகளிற் சோட்டங்களிலுண்டாச்சப்படும், 3ல் 
ல சுகந்த மணமும் சார்ப்பான சுவையுமுடையது, ஈளை, நாட்பட்ட இரு 
மல்; எபிலெப் 98, மற்றும் ஸ்பச? நோம்களுக்கு இது கொச்ரின் னத்தில் 
வழங்கப்படுகிற தென்று லூறியு சொல்வியிருக்கிறார். இது வீறரான சுகந்த 
காமினதியென்றும், பிள்ளைகளின் குடல்வலிக்குச் கொடுச்கப்படுநறெதென் 

A Catarrh. 2 Demulrent. 3 Daunselasse. 4 Marrubium malcolmianam. 

vo Infusion. 6 Dinphoretie. 7 Distil, 8 Fpilepsy. ட Spism. 
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௮ம்,பிழிச்த சாறு, சர்ச்கரை முதலிய ஏதும் அனுபானத்தோடு கலந்து கொ 
டுச்சப்படுதெதென்றும், வைற்றுபண்டிதர் சொல்லியிருக்றோர். ஒர் யுரோ 
பஸ்திரி சுதேகெள் சொன்ன முறையாய்த் இஸபெப் என்ற ௮சீரணத்துச் 
கு இதை உட்சொண்டபோது ஈயங்கண்டாலும் வெறியுண்டுபட்டபடியா 
ல் அதை கிறுத்தலேண்டியிறாந்ததைத் தனது பரீட்சையிற் கண்டோமென்று 

ம் அவர் சொல்லுநறோர். இதைப்பற்றி இன்னும் ஆராய்ந்தறிவது நல்லது, 
இதின் வெறித்தன்மையை லாங்சென்பவரும் கவனித்தார். லங்காளத்துச் 
சனங்கள் இதைச் குடல்வலிச்கும் குன்மத்துக்கும் எழங்குகருர்கள் என்று 
ஞ் சொன்னார். 

இர்த அகுப்பைச் சேர்ந்த பூண்டகெளுள் பின்வருவன சுதேசிசளுக்குள் 
ளே பேர்பெற்றிருப்பவைகளாயினும் மெத்த முக்யெமானவைகளல்ல. ௮ 
வையாவன : அழதரோயிற்பூட, Rea elegans, இது சுரக்கினியாய் 
வழக்கப்பம். பாம்புத்தலைப்பூடூ. Dracocephalum Royleanun. இதி 
ன்சொட்டைகளைத் தண்ணீரிற் போட்டுப் பாணியாகடக் குடிப்பார்கள். 
வங்காளமேரியாண்டப்பூடூ, Keriandra Bengalensis. ஸ்திறேபிலிமே 
ரியாண்டப்பூட. KM. இtrobilifea. இவை இரண்டும் கர்ப்பூர மணமும் 
சைப்புச் சவையுமுடைய பூண்டுகள். சல்வியப்! பூண்டின் தன்மைகள் ௭ 
ல்லாம் இவைக்கு உண்டு, இவற்றின் இலைகள் கர்ப்பூர இலைகளென்று 
சொல்லிச் சுதேசவைத்தியத்தில் அதிகமாய் வழங்கப்படும், அக்கரத்துக்கு9 
ம் தொண்டை ரோவுக்கும் இந்த இலைகளின் இன்வூசம் நல்லதென்று, ராம 
சேண்போசர் சொல்லியிருக்றார். பாலூறுதலைக் குறைக்கிற அல்லது ம 
நிச்றெ தன்மையும் இவைச்குண்டென்று சொன்னது சரியென்று அவர் க 
வனித்தார் நீலச்சேனியுஸ்போறப்பூட, Geniosporum Prostratum. 
இது புதுச்சேரியிலே ஈ.ரக்கிணி*யாய் வழங்கப்படும். அங்கே ஈசல்நாயடி 
என்ற தமிழ்ப்பெயரால் இது வழங்கும், கர்ப்பூரவள்ளி, Ani5௦chilus 
Carnosun. ஸ்திமுலம்்,சுவேதனி6, எக்ஸ்பெக்துறம?. இது தன்ற்றப$த்துக் 
கு வழங்கப்படும். திருவாளங்கோட்டிலே, சுதேசவைத்தியர் இதைக் சதார்9 
சோய்களுச்கு வழங்குவார்கள். இது சார்தமான இிவனி, எக்ஸ்பெக்துற 
மென்றும், பிள்ளைகளின் இருமல்களுக்கு விசேஷமாய் உபயோகமானதெ 
ன்றும் பிதி வைத்தியர் சொல்லியிருக்கார், இதின் தன்மைகள் இதின் ௮ 
தீதிர10 எண்ணெய்யிலேயே இருக்கும். சோறிலூகஸ் Leucas aspera. இது 
பாம்புகடிக்கு மாற்று என்று ௮ஸ்லென் என்பவராற சொல்லப்படினும் ௮ 
வர் சொன்னதந்குப் போதிய சாட்டுயில்லை. இதனிலைச்சாறு சிரங்குக்கு 
ம் மற்றும் குட்டைகளுச்கும் பூச ஈல்லதென்று சாற்று வைத்தியர் சொல்லி 
யிருக்கிறார். பச்சூலிப்பூடு, 1000500000 Patchouli. இது சைலெற்று 
மலாச்சாய் என்ற தேசங்களிலுண்டாஇன்றது. இதின் சாய்ந்ததளிரே பக் 
சூவித்துளிரென்று வியாபாரத்தில் வருது. இது மருந்துக்குபயோகமாகா 
மல் வாசனைப்பொருளாய்ப் பெரும்பாலும் வழங்கப்படும், 

ப்ளம்பச்சினியங்கள். 

PLUMBAGINEAE. 

அவாகடச்சாக்தகள், N௦n-0fficina]. 
சேங்கொடிவேலி. ஒPlumbago rosea, இது இந்து அடங்கலுமுள்ள 

j Salvium. 9 Aphthus. 3 Infusinn, 4 Febrifuge. 5 Stimulant. 6 Diaphore- 
tic. 7 Expectorant, கிட்டேவனி' 8 Tonsilitis. 9 Catarrh, 10) Volatile, 
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பூரி, இகின் வேருச்குக் கொப்புளிச்குந் தன்மை உண்டு, பொமன், ரம் 
பியசு முதலிய முற்கால ஆக் யோர் அத்தன்மையைக் கவனித்தார்கள். ஆ 
யினும் ஒஷானசியென்பவரே இதை முறைமையாய் ஆராய்ச்தார். அவர் 

வேர்ப்பட்டையைத் தண்ணீர்விட்டரைத்துச் சொற்ப அரி மொவஞ் சேர்த் 
துப் பசையாக்கித் தோலில் அணைக்க. ஐந்துமினி*க்குள்ளே எரிவு த௨ங், 
வரவர அதிசப்பட்டுப் பதினைந்துமினிச்குள்ளே ஒரு கொப்புளப்பற்றுப் 
போட்டதுபோலாகுமென்றும், முந்நூறு நாதூறு பேர்வரையிற் தாங் கண்ட 

அனுபவத்தின் பேறு இதுவென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். அரதப் பசையை 
அரைமணிரேரத்துக்குள்ளே எடுத்தப்போடப் பன்னிரண்டு பதனெட்டும 

ணிச்குள்ளே வசாரீர்? நிறைந்த பெரிய சொப்புளங் கிளம்பும், கொப்புளி 
த்த புண்ணுமோ தொல்லையின்றிச் சுறுச்கு அறும். கந்தாரிசு3ப் பற்றை 

ப்பார்ச்ச இது லதுவானதெனறும், அதைப்போல் இது சனனசல உறுப்பு 
களை அழற்சிப்படுத்தாதாதலால் அதிலும் திறமானதென்று அவர் எண்ணுஇ 

றார், ஆயினும் வாறிங்கு பண்டிதர் இதைச் சோதித்தவரையிற் சண்டபே 
றுகள் அவ்வளவு திருத்தியல்ல. கந்தாரிசப்பற்றாலுண்டாகுமெரிலைப்பா 
ர்க்க இதாலுண்டாகுமெரிவ் மெத்தக் கடுமையென்றும் கொப்புளித்த புண் 
மட்டாவதுமில்லைச் சுறுக்கு மாறுவதுமில்லையென்றும் அவர் கண்டார், 

எப்படியும் இது வீறான கொப்புளமருந்து. கந்தாரிசு இடையாதவிட த்தில் 
இதை வழங்கலாம், உட்கொண்டால் இது காரமான ஸ்திமுலுமாகவும் பெ 
ருர்தேயத்தில் மயக்கழற்சிரஞ்சாகவுஞ் சேஷ்டிக்கும். வங்காளத்தார் இதை 
நஞ்சாசப் பலவேளைகளிலும் வழங்குவார்கள். இது விசேஷமாய்க் கருப் 
பையிற் சேஷ்டிக்கும். கருவழிப்பதற்குச் சுதேசிகள் வழங்கும் மரு£துகளு 
ள் இதுவுமொன்றென்ற வேப்பு பண்டிதர் சொல்லியிருச்கிறார். சுறண்டி 
ன வேர்ப்பட்டையைச் சருப்பைவாயுட் செலுத்துவார்கள். காரமான இ 
நீத வேரை இப்படிச் செலுத்துவதால், சருப்பையிலும்) வயிற்றின் உள்ளு 
றைச்சவ்விலும் தாபிதம்“சுறுச்குக் கிளம்பப் பலமுறையும் மரணமாய் முடி 
யும். இதை உள்ளுக்குச் கொடுத்தும் கருப்பைவாயிலிட்டும் தென்னிந்து 
விலுள்ள பெண்கள் கருவழிப்பதற்கு இதை வழங்குகிறார்களெனச் சாற்று 
வைத்தியர் தமது எழுத்திற் குறித்திருக்றொர். உள்ளே கொடுப்பதற்குப் ப 
சையாக அரைத்த பச்சை வேரின் தேயம் ஒன்ற முதல் இரண்டு திருமாகும். 
வேரைச் காரமிலலாத ஏதும் எண்ணெய்யில் ஊறப்போட்டு வாதங்கள்சோ 
ர்வுகளுக்குப் பூசுவார்கள். யாவகர் பற்கொதிச்கு இந்த வேரை ௮ட 
சுவார்கள். அப்போ இது உமிழ்நீரை வடியப்பண்ணும். சாரம் குறைந்த 
தாடியகாய்ந்தவேர்,தென்னிந்துவிலே உபசிவ்லிசு'க்கும் குஷ்ட? துச்கும் ம 
ருந்தாக மெத்த மதிக்கப்படும். இதைக் கொடுப்பதில் மெத்தச் சவனம்வே 
ணும். வெண்கொடிவேலி 1, 28010, இது செங்கொடிவேலியின் 
தன்மைகளையுடையதாயினும் அதிலுஞ் சாந்தமான செயலுவ்ளதுபோலு 
ம, வேர்ப்பட்டை யினிரஞ்சம்8 அந்திபிறாடியாக வழங்கப்படும். முறைச் 
சுரத்துக்கு இசைக்கொடுத்து ஈயங்கண்டேனென்று அஷ்லல்டு வைத்தியர் 
சொல்லுறார். இது வீரான சுவேசனி!யாய்ச் சேஷ்டிக்கன்றது. இந்த இ 
ரண்டு இனங்களின் சத்தும் பிளம்பனெ்!! என்ற இரிஸதற்13 பதார்த்சத்திலே 
யேடிருக்கின்றது, இவைகளை இன்னுஞ் சோதிப்பது ஈன்று, 

1 Minute, 2 Serum. 3 Cantharides. 4 Stimulant. 5 Inflammation. 6 Second: 
ary syphilis, 7 Leprosy. 8 Tincture, 9 Antiperindic. 19 Diaphoretic. 

11 Plumbagin, 12 Crystalline, 
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சல்வடூறா யங்கள். 

SALVADORACEAE. 

அவாகடச்சரக்தகள், Non-Officinal. 

கள்வா, Salvadora Wightiana. Aor இதிலே நறெகளாவா! பெருக 

எர்வா?என்ற இரண்டு இனங்களைச் குறிச்கிறார்கள். இந்தமரம் இஈது அட 

ங்கலுமுள்ளது. ஆயினும் மெத்த மிகுதியல்ல. பிலூ3என்ற இந்துஸ்தானி 

ப் பேராற் பெரும்பாலும் இது வழங்கும். இதிள் இலை, பட்டை, கொட் 

டைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒர்வகையான கார்பபான மணமும் சுவையுமு 

ண்டு, வேர்ப்பட்டை மெத்தச் கார்ப்பானத, அதை மாவாக்இுத் தோலில் 

அணைக்க, சொப்புளமுண்டாகும். ஏர்வின் பண்டிதர் இதை இப்படி வழ 

வ்னார். பட்டையை அசத்து சுரங் களுக்கும் ௮ மெனுறியரத்துக்கும் இக் 

துவைத்தியர் வழங்குவார்களென்ற ஏன்ஸ்லி சொல்லுகிரூர். இந்துவிற் பா 

ம்புகடியைப்பற்றி இம்லக்கு பண்டிதர் எழுதிய பத்திரத்திலே பிலூச்கொட் 

டையை உள்ளே கொடுத்ததால் நயப்பட்ட பலஉதாரணங்கள் அட்டவணை 

யாகச் குறிச்சப்பட்டன. இச் கொட்டை நல்ல விரேசனமுமாகும். இச் 

த மரத்தின் பகுதிகள் எல்லாவற்றுக்கும் விசேஷமாய் வேர்ப்பட்டைககுக் 

கார்ப்பான ஸ்திமுல$த்தன்மைஉண்டென்பதற்கு மிகச்சந்தேகமில்லை. ரக்சு 

பேசர் இது உபயோகமான மருந்தாகுமென் றோர். கிப்சன் பண்டிதர் எண் 

ணமுமிதுவே, இந்த மரத்தின் தன்மைகளும் பெருங்களர்வா சிறுசளர்வா 

என்ற இரண்டினத தன்மைகளும் இனிமேல் ஆராயப்படத் தீகுந்தனவெ 

ன்பத ஒவானரியர் எண்ணம். பெருங்களர்வாவின் கார்ப்புத்தன்மை சிறு 

களர்லாவின் அத்தன்மையைப் பார்ச்கச் குறைவாம். வடக்நிந்துவின் சன 

ங்கள் பல்லை விளச்இப் பற்களையும் ஈறுகளையும் பெலப்பிக்கிறதற்கு இதின் 

களைச் குச்சியாக வழங்குவார்களாகையால் இது பற்குச்சிமாம் என்று 

பெயர்யெறம. 

சோலனாசியங்கள். 

SOLANACEAE. 

அத்திரோபபெலடனப்பூட. ATROPA BELLADONNA. 

வாசம். யுறோபம் மேற்காசியங்களின் சோலைவேலி முதலிய நிழலான 

இடங்களில் இது உண்டாகும். 

வாகடபததி, 1, இலைகள். சாய்கொண்ட பின்னே இலைகள் சேர்ச்சீ 

ப்படும், இவை மூன்று முதல் ஆறு இஞ்சு நீளமும் அயில் வடிவும் கூரும் 

அழுத்தமும் அறவற்றதுமாய் ஒன்றைவிட்டொன்று மாறியிருக்கும். ஆ5ீ 

மேவிலைகள் சோடாயும் சமவீனமாயுமிருக்கும், பச்சையாயிருக்கையில் 

சொற்ப கசப்பும், அற்ப சார்ப்புமான சுவையுடையதாய் துவைக்கும்போ 

து நாற்றம் வீசும். இதின் சாற்றையாவது இன் வச/தீதையாவது கண்ணுக்கு 
DO 

அவளைக் 

1 Salgudura Persica, 2 8. indica, உட 4. Adynamic, 9 Amenorrhoea. 

ட Stimulant. 7 Infusion. 
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ள்ளே ஒழுச்சவிட ஈயனைச்துவாரம்! விரியும். 2 காய்ந்தவேர். இது இரண் 
டொரு ௮டி நீளமும் இரண்டொரு இஞ்சு தடிப்புமுள்ள, கவரான சுருக்கு 
விழுந்த வெண் கபிலநிறத் துண்டுகளாக ரும், இதின் இன்வசத்தைக் ௪ 

ண்ணுக்குள்ளே ஒழுக்க நயனைத்துவாரம் விரியும், இலை வேர் இரண்டின் 
சத்தும் அத்திறோபியம்2என்ற அல்கலைவத்திலேயே இருக்கும். 

தன்மை, இத வீறான செரதீவம்?.அனுடைன்*, ௮ர்.இிஸ்ப5, லச்திவூச் 
௪௬% இந்த வகுப்பைச் சேர்க்த வேறஞ் சில பூண்டுகளைப போல உள்ளே 
நின்றாலென்ன, கண்ணில் இட்டாலென்ன இது நயனைத் துவாரத்தை விரி 
விக்குர் தன்மையுள்ளது. மிஞ்சிய தேயத்தில் வீரான ஈஞ்சாகும். 
உபயோகம், அரஇிஸ்பசியாக இது குக்கல், ஸ்பசஈளை*, கூவுஞ்சுவாச 

ம்,கொரீய்ம்,எபிலெப ச1யென்ற நோய்களுக்கும்) சலபாசையின் ஸ்பசஓ 
டுச்குக்கும் நல்ல மருந்து, செரதிவம் அனுடைனாக பலலகை றல், 

வாதம்; ஏர்ப்பு, ஐருவோபி!?, வெறிப்பைத்தியம்என்ற ரோய்களுக்கும் திஸ் 
மெனுறீயம்]3 வருத்தமான மற்றுங்சருப்பைகோய்களுச்கும்;சன்சர்ப்புண் ௧1* 
ள் வருத்தமான மற்றும் புண்களுக்கும் இது நல்லது. காசரோயி$லும், சர 
ங்சையின் ஆழியபுண் முதலிய கண்வியாதிகளில் ஈயனைத்துவாரத்தைவிரி 
விச்சவேண்டியசாய் அல்லது வருணி8யின் ஒரங்களை ஓட்டாமற் பேணவே 
ண்டியதாயிருக்கும்போதும் சத்திரவைத்தியஞ்செய்வதற்கு இது உத்தமதுணை 
மருந்தாகும். வாதம், ஸ்துரூம சோய்கள் காரணமாயுண்டான வருணித்தப19 
த்தில் இதால் மெத்தச் சசாயமுண்டாகும். ஸ்காலதீனம்?? வராமற் காக்கு 
தன்மை இதற்குண்டென்பதைப்பற்றி இன்னும் ஆராயவேண்டும். 

தேயம். இலைத்தாளில் ஒரு கிறேனிற் துவங்கப் படிப்படியாய்க் கூட் 
டி. இரண்டு கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். அதிகமாயுக் கொடுச்சலா 
ம், பின்வரும் ரசிதங்களில் ஒன்றைக் கொடுப்பதே உத்தமமான முறை, 

இலையின் ஈசிதங்கள், பேலடனாகஞுசம், Tincture of Belladonna. 
கொள். பெலடன இலை, பருக்சன்தூளாக ஒரு ௮ன்சு; புரூவுசீதா அரைகா 

அடைத்த பாத்திரத்தில் இலேத்தூளைச் திற் பதினைந்து ௮ன்சில் இர 
ண்டுராஞறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும்: அப்பாற் சியர்தணி?யில் 
வார்த்து நீர் ஒழுகத் தீர்ர்தபின் மிச்சமான ஐந்து அன்சு தையும் வார்த்து 

டிக்கவும், அப்பாற் சச்சையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைச் சலர்து அரை: 
நாழிதேறப் புரூவு£து சேர்க்கவும்: 

தேயம். ஐந்து முதல் இருபதுமினி ம, லண்டன் தபுளின்வாமகுபீயத்23 
திற் சொல்லிய பெலடனபஞ்சத்திலும் இத அரைவாடி பெலனுள்ளற. 

பேலடனவேசிறத்து, Extract of Belladonna, சொள், பச்சையான 
பெலடனை இலைகளும்இளங்கொப்புகளும், நூற்றுப் பன்னிரண்டு இருத்தல். 

இவைகளைக் குழியம்மியிர் துவைத்துக் சாற்றைப் பிழிந்து 130 பாகை சூ 

ட்டுக்கு வருந்தனையும் படிப்படியாய்ச் காய்ச்சிப் பச்சையான நிறப்பதார்த் 
சீத்தைச் காரிச்சம்புடவையில் வடித்து வேருயெடுக்கஏம். வடித்த நீரை ௮ 
லபுமின்?*உறைவதந்கு 200 பாகை சூட்டுக்குவரக் காய்ச்சி) மறுபடியும் 
TT ட 

1 Pupil. 2 Altropia. 3 Sedative, சார்தனி சீ Anodyne, அனுகக்ணனி, 6 Antispasmradic, 
ல்பசக்கினி, 6 Lactituge. 7 Spasmodic asthma. 8 Crowing Inspiration 9 மோன, 
10 Epilepsy. 11 Neuralgia, 12 Hydrophobia. 13 Dysmenorrhoea. 14 Cancer. 

19 Cataract, 16 Cornea, 17 Pupil, 18 lris,இரிச, 19 lritis, இரிசுத்தபம். 
௧0 Searlatina, 21, Proof spirit, 22 Percolatur, 23 Pharmacopoeka.. 

ம Albumen, 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



154 அத்தீறோப பேலடனப் பூட். 

வடிச்சவும், அப்பால் வடித்த நீர் மெல்லிய பாணியாய் வருந்தனையும் நீர்ம 

த்திகத்தில் வறட்டி, முதலே வேறாயெடுத்துவைத்திராந்த பச்சையான நிறப் 

பதார்த்தத்தையும் சேர்த்து முழுவசையும் திறமாய்க் கலக, குகரிகைக்குத் த 

குந்த பதமான எரிறாத்தாய் வருந்தனையும் 110 பாகைக்குக் கதிக்காத சூட் 

டில் வரட்டவும. 
தேயம். கரற்கறேன் துவங்கி செயல்சோன்றுந்தனையும் படிப்படியா 

ய்க் கூட்டி ஒரு கிறேன் வரைக்கு சாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்ச 

லாம். நயன ரோகங்களில் இத கண்ணுக்குப் பெரும்பாலும் இடபபடும். 

பேலடனவன்கேன், Ointment of Belladonna. கொள். பெலடன 
வெரிறாத்து.எண்பதுநறேன்; பூதலாடு? ஒருஅன்சு. எசிறாத்துக்குச் சிலதுளி 
தண்ணீர் விட்டு அரைத்திளச்கி அப்பால் லாட்டைக் கூட்டித் திறமாய்ச் 
சோக்கவும். 

வாதம், அறல் நோய்களுக்கும் வருத்தமான மற்று நோய்களுக்கு இது 

ஈல்ல பூச்சு. சிசினோத்தைர், மூலமுளை, சலப்பையின் கோய்களுக்கு இது 

விட பத்திற் பூசப்படும். 
பேலடனபற்று, Belladonna Plaster, கொள். பெலடனவெ௫ருத் 

அ.இராளப்பற்று வசைக்கு மூன்று அன்ச; இட்ட தே ஆறு அன்சு, எற 
தீதையுஞ் €சையுங் குழியம்மியில் இட்டு ஒன்றாயரைத்து, கரையாப்பதார் 
த்தம் அடைந்தபின் தெளிந்த நீரை இறுத்து சீதைத் இஸ்இலித்தேகற்றி பிறப் 
பதாகிய அலக்காலெசிறாத்தை? நீர்மத்திகத்தில் முதலே உருக்நின ராளப்பற் 
ரோடு கலந்து பற்றுக்குத் தகுர்தபதமாய வருந்தனையும் ஒயாமற் கலக்கிக் 

காயச்சவும். 

ஈளை, அஞ்னைபெச்ச ௪10. கரவிகபுறங்கது!!ஏன்றரோய்களிலும் மற்றுஞ் 
சுவாச சோய்களிலும் இப் பற்று நெஞ்சுக்கு இடப்படும். வாத வீச்சம் வ 
ருத்சமான மற்றும் வீக்கங்களில் பொருத்துகளுச்கு இடப்படும். 

வேரின் ரசிதங்கள். பேலடன லீனிமேன், Liniment of Belladonne. 
சொள். பெலடனவேர், பருக்கன்தூளாக, இருபது அன்்சு; பூரம் ஒரு ௮ 
ன்ச; நிட்டசீது போதியத. வேர்த்தூளைச் சொற்ப€ீதால் நனைத்து அடை 
தீதபாத்திரத்தில் மூன்றுகாளூறவைத்து அப்பாற் சியந்தனி!?யில் இட்டு, இன் 
னுஞ் சிதுலார்த்து பூரம் அமைந்த பாத்திரத்தக்குள்ளே அரைநாழிஒழுகுர்த 
னையும் வடிக்கவும். 
பெலட னவன்கெனை ௨ழங்கக்கூடிய ரோய்களுக்கு இசை வழங்கலாம், 
அத்திறேபியம், Aரறiக. இது பெலடன கேரிலிறாந்தெடுச்கப்படும் 

தர் அல்கலைவம்13, இதைக குறிக்குஞ் சின்னம் கார ஐஐ நீ.௮3, லட்சணங் 
சளாவன: இது நிறமற்ற, ஊசிபோன்ற கிரிஸ்தல்க!*ளாகவிருச்கும். தண் 
ணீரிற் சொத்பமாயச் கரையும், ௮லச்கால்!15ஈதர்க!4ளிற் ச.றுச்குக் கரையும். 
தண்ணீரிற் கரைவஅல்கலைத்தன்மையுள்ளதாய், பொன்திரிகுலோறிர!?த்தோ 
ட சேரும்போது வெண்மஞ்சள் அடையல்விழும். கயனைத் துவாரத்தை 
நல்லாய் விரிக்கும். பரமாணுவில் எரிக்கச் சாம்பல் உண்டுபடாது, இது 
ஒர் வீறான நஞ்சு. 

| Water-bath. 2 Prepared Lard, பூதடீயம், 8 Neuralgia, 4 Chnrdee. 5 Peri- 
naeam. 6 Resin plaster. 7 Rectified spirit. 9 Distill. 9 Alcoholic exe 

tract. 10 Angina pectoris. 11 Chronic Bronchitis. 12 Percolator. 
13 Alkaloid. 14 Crystal, 15 Alcohol 16 Ether. 17 Terchloride 

ol guld. 48 Pupil. 
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தன்மை உபயோகங்கள். பெலடனத்தைப் போலவே. ஆயினும் ௮ 

தைப்பார்க்க இது மெத்த வீறுள்ளது. தேயம் கறேனில் ஐம்பதிலொருபக் 
குமுதல் இருபதிலொருபங்கு வரைக்குச் கொடுக்கலாம். உள்ளே கொடு 
ப்பதரிது: இது வீறுள்ளதாகையால் உள்மருந்தாகப் பெலடனத்துக்கு இளப் 
பாகும். ஈயன ரோகங்களிற் கண்ணுக்கு இடவோ நயந்தது, 

அத்திறேபியத்தின் ரசீதங்கள். அத்திறேபியநீர், ௦lயtion of Atro- 
018. கொள், அத்திறோபியம், ிரிஸ்தல்களாக, சாலுகிகேன்; திட்ட 6௫9, 

ஒருநிறாம்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஏழுதிறாம்; அத்திறோபியத்தைச் சீதிற்கசை 
த்து அதைப் படிப்படியாய்த் தண்ணீரோடு கலந்து ஒன்றாய்ச் குலுக்கவும். 

ஒரு ௮ன்சு நீரில் நாலுகறேன் அத்திறோபியம் இருக்கும். தேயம் இரண் 

டு துளிமுதல் ஐந்து துளி. இது ெவேளைகளிற் தோலுக்கடுக்ச உள்ளேபு 

கட்டப்படும். நயனைத்துவாரத்தை விரியப்பண்ணுவசற்கு இரண்டு அளி 

முதல் ஜர்துதுளியைக் கண்ணுக்குள்ளே விடலாம், இந்த மருந்தைக் கவ 

னத்தோடு வழங்கவேண்டும். 
அத்திறேபியவன் கேன். iment of Atropiக. கொள், அத்திறோ 

பியம், எட்டுக்கிறேன்; திட்ட சது அரைத்திறாம்; பூதலாடு4, ஒரு அனசு. ௮ 
தீதிறோபியத்தைச் €திற் கரைத்து லாட்டைக் கூட்டி நன்றாய்ச் கலக்கவும, 

தறல்ச க்கும் வருத்தமான மற்றுகோய்களுக்கும் வீறான பூச்சு, 
அுத்திறேபியசலவசு. இயlphate of Atropia. கொள், அத்திறோபியம்; 

நூற்றிருபது கிறேன்; இஸ்திலித்த தண்ணீர், நாலுதிறாம்; இருச சல்வுரிக்க 
மிலம்6,போதியது. அத்திறோபியத்தைத் தண்ணீரிற் கலந்து, அமிலத்தைப் 
படிப்படியாய்ச்சேர்த்து அர்த அல்கலைவம்7கரைந்து நீர் தடஸ்த£மோாகுந்தனை 
யுங் சலக்சவும், அப்பால் அதை 100 பாகைக்கு மேற்படாத சூட்டில் ௨ 
லர வரட்டவும். அப்போது நிறமற்ற மாவாக வரும். இது தண்ணீரித் 
கரையச்கூடியது. தண்ணீர்சக்கரைவு சோதனைத்தாளுக்குத் தடஸ்தமாய் கி 
ற்கும். அதைச் கண்ணில் விட, அத்திறோபிய நீரைப்போல் நயனைத்துவா 
ரத்தை விரியப்பண்ணும். இர்தமாவைய் பரமாணுவில் எரிச்சச் சாமபல் 
விழாது, 

இது வெளிப்பிரமோகத்துக்கே கூடியது. வீரான ஈஞ்ச. 
அத்திறேபிய சலவசுநீர், Solution of the sulphate of atropia. கொள். 

அத்திறோபிய சல்வசு; நாலு கிறேன்; திஸ்நிவித்த தண்ணீர், ஒரு ௮ன்சு. ௪ 
ரைக்கவும். 

அத்திறோ பியர்ரைப் போலவே இதை வழங்கலாம், 

ஸ்திறாமூனிப்பூட. STRAMONIUM. 

வாசம். இது யுறோபம் அடங்கலும் இமயமலை வரைக்குஞ் செய்சைய 
ற்ற நிலங்களில் உண்டாகின்றத. வட அமரிசத்திலுமுண்டாடின்றது. 

வாகடபததி, 1 இலை, இது பருத்து வட்டித்து நெழிந்து விளிம்பில் ஆ 
ழிய பள்ளங்கள் உள்ளதாயிருக்கும். சடுமையான மணமுடையது, இலை 
வாடும்போது அதிக மணம் வீசும். அருவருப்பும் சொற்ப சைப்பும், உவ 
ட்மொன சுவையுள்ளது, பூடு பூத்திருக்கையில் இலைகளைச் சேர்க்கவேணும். 
NN 
1 Crystal. 2 Rectified spirit. 3 Distilled water. 4 Prepared Lard, 5 Neural- 

gia. 6 Dilute sulphuric acid. 7 Alkaloid, 8 Neutral. 

24 
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2 கொட்டை, இது கருங் கபில நிறமும் கொள்ளுவடிவும், தீட்டையு 

ம் முரணுமானது. சுவை சொற்ப கைப்பும் அருவருப்புமானது. துவை 

தீதாலன்றி மணம் இல்லை. துவைச்ச ஒர்வகையான கடுமணம் வீசும், இலை 

சொட்டை இரண்டினதுஞ் சத்து தற்யூறியம்! என்ற ஒர் அல்கலைவ3ப்பதார் 
லேயே இருக்கும். 

சிக்க [படத் அர்திஸ்பசி*, அதிதேயத்திற் கொடிய கஞ்ச. 
உபயோகம். பெலடனத்தைப் போலவே. ஆயினும் இதின் செயல் ௮ 

தைப்போல் நன்றாய் ஆராயப்படவுமில்லை, நிதானிச்சகப்பட வுமில்லை. ஸ்ப 

௪ ஈளையிலும் சசச்திலுண்டாகும் முட்டுத்தொய்விலும் சுவாசப்பையின் எம் 
வி2மத்இ5லும் )லவசையான சாலிக கதா6ரிலும் காய்ந்தஇலைதண்டுகளைப் பு 

சைத்தல் ௮வதியான குணங்களைத் தணித்துக் கபத்தை வெட்டும். ஆயினு 

ம் இதை வழக்குவதிற் கவனம்வேண்டும். இதைக் கண்ணுக்கு இட்டாலு 

ம் அதிதேயமாய் உட்கொண்டாலும் நஈயனைத்துவாரமவிரியும். 
தேயம். இலைத் தூளில் ஒரு கிறேன் முதல் மூன்று கிறேன் வரைக்கு 

க் சொடுச்கலாம். காய்ந்த இலைத்தண்டுகளிற் பத்துமுதல் முப்பது கிறேன் 
வரைச்குப் புகைக்கலாம், இரண்டுமுறையிலுஞ் சிறுதேயத்திற் துவங்கப் 
படிப்படியாய்க் கூட் வெதே புத்தி, 

ரசிதங்கள். ஸ்திறழனீயேசிறத்து, கxract of Stramonlum, கொள், 
ஸ்திருமுனிச்சொட்டை பருக்கன்தூளாக, ஒரு இருத்தல்; ஈதர்? அரைகாழி 
அல்லது போதியது, தஸ்திலித்ததண்ணா), புரூவு2த,10வகைச்குப் போதிய 
து. ஈதரைச் சோவிலே கால்நாழி தண்ணீரோடு விட்டுக் குலுச் ஈதர் பி 
ரிக்தபின் அதை வேறாய் இறுத்துக்கொள்ளவும். ஸ்திருமுனித்தூளைச் திய 
நீசனி!1பில் இட்ட; கழுவின ஈதரை அதின்மேல் மெல்ல மெல்ல வார்த்தத் 
தூளிலுள்ள எண்ணெய்யை நீக்கவும். சியர்தனியிலிருந்து ஒழுமெ ஈதரை 
எடுத்து அகதீறியபின் சியர்தனியில் சேஷமாயிருச்சிற ஸ்திரா முனித் தாளி 
ன் மேலே, சீதை வார்த்துத் தாளின் சாரம் வாய்கப்படுக்தனையும் மெல்ல: 
மெல்ல ஒழுசவிடவும். இரந்த ரஞ்சத்திலுள்ள தின் மிகுதியான பங்சைத் 
திஸ்திலித்தசற்றி, சேலம் குளிகைக்குத் தகுந்தபதமாய்வருர்தனையும் அதை 
நீர்மத்திசத்தில்18 வறட்ட வும். 

தேயம். காற்திறேனிற் தவங்கிப் படிப்படியாய்க்கூட் டி இரண்டு இறே 
னவரைக்குக் கொடுச்சலாம். இதை நாலுமடங்கு நிறையுள்ள லாட்3டோ 
டுசேர்த்தால், காலிகவாதத்துக்கும், மற்றும் வருத்தமான நோய்களுக்கும் ஈல்' 
ல; அனுடைன பூச்சாகும், 

ஸ்திறழனிரஞ்சம். Tincture of Stramonium. கொள். ஸ்திறாமுனி 
கீகொட்டை இடித்த, இரண்டரை அன்ச; புரூவுசது அரைசாழி: எதி 
ரூமூனியைப் பதினைந்து ௮ன்சு தில் அடைத்த பாத்திரத்தில் இரண்டுகா 
ளூறப்போட்டு இடைக கிடை குலுச்சவும். அப்பாற் சியந்தனியில் இட்டு 
கீர் ஒழுனெபின் சேஷமான ஜந்து அனசு சீதையும் விட்டு வடி.*கவும். சக் 

சையைப் பிழிச்து வடித்து இரண்டு நீர்சளையுங் கலந்து ௮ரைசாழி தேறப் 
புரூவு€த சேர்க்கவும். 

தேயம், பத்துமுதல் முப்பது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம், 

ந Daturia. 2 Alkaloid. 3 Anodyne. அனுசசஇனி. 4 AntispasNodic. 5 Fmphysema. 
6 Catarrh. 7 Pupil. 8 Ether. 9 Distilled water. 10 Proof spirit. 11 Der- 

colator. 12 Water bath, 71 Lard. 
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*ஊமத்தை, DHATURA. 
வாசம், இது இந்து அடங்கலும் தரிசு நிலங்களில் உண்டாகும். இதை 

வெள்ளூமத்தை என்றுஞ் சொல்வார்கள். 

வாகடபததி, இூலயுங் சொட்டையும். 1 இலை வட்டிபபாயும் கூரா 

ன நுனியுள்ளதாயும் சொற்பங் கருச்சான ஒரமுடையதாயுமிருக்கும், அழ 
யிற் சமவீனமாய்ச் சுணையுமுள்ளது, கடுமையான காற்றங்கொண்டது. ௧ 

சக்கும்போதே நாற்றம் அதிகமாய் வீசும். 2 கொட்டை சாலே அரைச்சா 

ல் இஞ்சு நீளமும் கொள்ளுச் சாங்கமும் தட்டை வடிவமுமாய்க் கருங் ௧ 

பிலநிறமுள்ளது. கெட்ட கசப்பும் சற்றே காரமுமான சுவையுள்ளது. 
இலைகள் சொட்டைகள் இரண்டின் சத்து தற்றுறியம்! என்ற ஓர் அல்கலைவ? 

பதாரத்தத்திலேயே இருக்கும். 
தன்மை, உபயோகம். தேயம். ஸ்திராமுனியைப் போலவே. துவை 

த்த இலைப்பூச்சுகளும், இடித்த கொட்டையை ஊறப்போட்டெடுத்த எண் 
ணெய்களும், வாதவீச்சம்; கட்டுச் கழலைகள் குல்மங்க3ளின் வருத்தங்களை தீ 
தணிப்பதற்கு மிச ஈயமாகும். பெருந்தேயத்தில் இது ஈஞ்சு, ஆதலாற ௪ 
தேசெள் சிலவேளை கொலைசெய்யும்ரோக்கத்துக்காக இதைவழங்குவார்கள். 

(56) 
ரசிதங்கள். ஊமத்தை ரஞ்சம். Tincture of Dhatara. கொள். ஊம 

தீதங்கொட்டை, இடித்து இரண்டரைஅன்சு; புரூவது*அரைநாழி. அடை 
தீதபாத்திரத்தில் ஏழுசாளைச்கு ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்ி, பிற் 
பாடு சீலையில் வடித்துப் பிழிந்து அரைநாழிக்குப் போதிய புரூவுது சேர் 
க்கவும். அல்லது ஸ்திறாமுனி ரஞ்சத்தைப்போற் சியந்தனிசக்கவும். 

தேயம். பத்துமினிமிற் தொடங்கிப் படிப்படியாய்க் கூட்டி இருபது 
முப்பது மினிம் வரைக்குங் கூடவும் கொடுக்கலாம். 

[வாறிங்கு பண்டிதர், இர்துதேசவிரிகங்களீல் ஊமத்தை ரஞ்சத்தைச் ௪ 
லவருஷவ்களாகக் கொடுத்து அவினாலுண்டாகக்கூடிய செரதவ£சாகதிக? த 
னமைகள் எல்லாம் இதனாலுமுண்டாகிறதென்று கண்டார். அவின் விலை 
பெற்ற சரச்காதலாலும் இந்த ரஞ்சத்தைச் சொற்ப செலவோடு செய்துகொ 
ள்ளலாமாதலாலும் இசைப் பாவிப்பதாற் செலவு மிகச் குறையும், இதின் 
தேயமோ அந்தந்தஆளுச்குத்தக்கதாய் பிரமாணப்படுத்தப்படவேண்டும். சிறு 
தேயத்திற் துவங்இக் காரியத்துக்குத்தக்கதாய்க் கூட் டிக்கொடுப்பது நல்லது. 

இதில் இருபதுதுளி, அவினில் ஒரு ழேனுக்குச் சரியென்றுங் காணப்பட் 
டது] 
ஊமத்தையேசிறத்து, Extract of Dhatura, கொள், ஊமத்தங்கொ 

ட்டை பருச்கன் தூளாக, ஒரு இறாத்தல்; ஈதர் அரைகாழி அல்லது போ 

தியது; புரூவு£த,திஸ்திலித்த தண்ணீர், வசைக்குப் போதியன. ஸ்நிறாமு 
னியெரிறாத்துச் செய்வதுபோல் இதையுஞ் செய்யவும். 

தேயம். காற்றேனிற் தவம்ப்படிப்படியாய்ச் கூட்டி ஒன்றரைக் 
றேன் வரைக்கு நாள்மூன்றுமுறைகொடுச்கலாம், பெலடனவெ௫ருத்!து.த் 
கு இது பதிலாகும். 
[ சொட்டைகளிலன்றி இலைகள் தளிர்களிலும் அயசியமசெரிறாத்தைப் RR 

1 Daturin. 2 Alkaloid. 3 Node. 4 Proof.spirit. 5 Percolate. 6 Minim. 
7 Sedative, 8 Narcotic: 9 Ether, 10 Distilled water, 11 Extract of 

Belladonna, 
(96) அனுபர்தம்பார். 
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போலும் ஓர் எரிறாத்தைச் செய்து வழங்கலாமென்று பிதி வைத்தியர் சொல் 

வியிருக் கறார். இர்ச எ௫ருத்தில் அவர் பல மாதிரிசள் செய்து அவற்றில் 

ஒரு மாதிரியைச் சென்னைபட்ட ண சாதாரண விசிகத்துச்கும் அனுப்பினா 

ர். அங்கிருந்த பிளச்லக்கு வைத்தியர் அதை இரண்டு கிறேன் தேயமாகச் 

சசரோகத்துக்குக் கொடுத்து அதினால் முட்டுத்தணிந்ததென்றும், பெலடன 

வெரிறாத்தில் மூன்றிலொருபங்கு றேன் போலவே இது சேஷ்டிக்கறதெ 

ன்றும் அறிவித்தார். இந்த மருந்தின் செயலைப்பற்றிப் பிளக்லக்கு வைத்தி 

யர் சண்ட அனுபலத்தைத் தனது சுய அனுபவம் நிச்சயப்படுத்துறெதென் 

றும் பிது வைத்தியர் சொல்லி, வாகடத்துக்குரிய எசிறாத்தைப்பார்க்க இதை 

அதிதேயத்திற் கொடுக்சச்கூடியதாயிருப்பது ஈல்லதென்றும், அறிலித்திறாச் 
இரூர். 
சர] பற்று. Dhatura Plaster. சொள், ஊமத்தையெ௫ருத்த, 

மூன்று ௮ன்சு; சபுப்பற்று!, ராள£ப்பதீ்று வகைச்கு ஒன்றரை அனசு. பற்று 
களை ஸ்தியின்? சூட்டிலா௮து, நீர்மத்திசத்திலாவது உருக்கி, பிறகு ஊமத்தை 
யெ௫ருத்சைச் கூட்டி நன்றாய்ச் சேர்க்கவும், 

வாதகோய்ச்கும் சாலிசகமான வருத்தமுள்ள மற்றுநோய்களுச்கும், இது 
கல்ல பூச்சுமருர்து, ஈளையீலும் சாலிக சுவாச வியாதிகளிலும் நெஞ்சுக்கு 

ப் பூசவும் உத்தமமாம்- 
ஊமத்தம்பாப்பை, Datura Poultice. சொள்: துவைத்த பச்சை 

ஊமத்தமிலையிலும் ௮ரிரிமாவிலும் சமபங்கு. அவற்றைப் பாப்பையாக்கு 
வதற்குத் தண்ணீர் போதியது. 

குல்மம்; பொருத்திலுண்டாகும் வாத லீச்கங்கள், வருத்தமான கழலைகள், 
கெளிமூலமுளைக்கு இட நல்ல மருந்து, இப்பூண்டின் ஈஞ்சான சத்தை 
உறிஞ்ச மோசம்நேரிடுமாகையால் தோல் வழுந்தப்பட்ட அல்லது புண்பட் 
ட இடங்களுக்கு இதை இடப்படாது. 

அவாகடச்சரக்குசள். Non-officinal, 

கநவூமத்தை, Data fastப௦sக. இது தாவர இலட்சணம்களில் மா 
தீதிரமல்ல அவுஷ்ததன்மையிலும் வெள்ளூமத்தையைப் போன்றது, அதி 
லும் இது வீறு கூடினதென்று எண்ணப்பட்டாலும் அதற்கு அத்தாட் சியி 
ல்லை. இலைகள் இரண்டுஞ் சமமான நாகதிகம்$, அனுடை ன்? களாக இரு 
ச்சவேண்டும். ஆயினும் இதை உறுதிப்படுத்தவதற்கு ஆராய்வுகள் தேவை, 
கருவூமத்தை யிலையைப் புகைக்க, ஈளை நோயின் முட்டும் அவதியும் உட 
னே தீருறசைச் சண்டோமென்று அஸ்வல்டு பண்டிதர் அறிவித்திருக்க 

8. 

[தென்னிர்துவின் கடைகளில் விலைப்படுநறெ ரல நெற்றுகளையும் றுக் 
கொட்டைகளையும் மாடிமோக்க$ என்ற சமிழ்ப் பெயரால் ஏன்ஸ்லி என் 
பவர் விபரித்திருச்கிறார். அவைக்குச் செரதவ?தன்மையும் சற்றே வெறித் 
தீன்மையுழுண்டாம். வைற்று பண்டிதர் அவைகளைச் சோதித்து அவை 
ஊமத்தையின் மலராத பூவுக்குள்ளடங்கிய பகுதிகள் என்று கண்டார்] 

TT 

1 Soap plaster, 2 Resin. 3 Steam. 4 Water-bath, 5 Nodes. 6 Narcotics. 
7 Anodyue. 8 Maratia Monghoa, 9 Sedative 
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அயசீயமசுப் பூடூ. 159 

அயசீயமசுப் பூ. HYOSCYAMUS, HENBANE. 

வாசம். இதுயுறோபம் அடங்கலும் மேற்காசியத்தில் மேற்கிமையம்வ 

ரைக்குக் தரிசுகிலங்சளில் உண்டாகும் மருக்துசசாக இந்துவிற் செய்யப் 

படும், (57) 
வாகடபதகதி, காய்ந்த இலை. பூக்கள் மூண்றத்சிருபங்கு மலர்க்திருக்சை 

யில் இலை சேர்க்கய்படும். இதின் நிறம் மங்கலான வெண் பச் ௪, விளி 
ம்பில் அறவுள்ளது; பசைப்பும் சணையுமுடையது. பச்சைபபூடு செடட 

மணமும் சற்றே சார்ப்பான சுவையுமுடையது அது சாய மணமும் சுவை 

யுங் குறைந்துவிடும், பச்சைச் சாற்றைக் சண்ணுக்குள்ளே ஒழுக்கிவிட 

நயனை த்துவாரம் விரியும். அயச்யமீன்? என்ற ௮ல்சலைவ5ச்திலேயே இதின் 

விசேஷ சத்திருக்கும். 
தன்மை. செரதீவம், அனுடைன்*, ௮ந்திஸ் ப௪5, 
உபயோகம், ஈரம்பழற்சி மனக்கிளர்ச்சி, நித்திரையின்மைகளுக்கும், 

பெலவீனம் அல்லது ஸ்சேரி* யோடு கூடிய கெஞ்சிடிப்புகளுச்கும் இது ஈய 

ந்தத;, மேலும் நறல்9$ நோய்கள் வாத நோய்களுக்கும் வருத்தமுள்ள கோ 

எவிக்கங்களுக்கும், அழன்ற கன்சர்ப் புண்கள் மூலமுளைகளுக்கும் இது 
வெளிக்கு அணைக்கப்படும். ஈயன ரோகங்களீல் இதைக் கண்ணுக்குளிட 

நயனைத்துவாரத்தைவிரிவிக்குமாகையால் அவைக்கு இது உபயோகமானது. 

தேயம், இலையை மாவாச்ட ஐந்து இறேன் முதற் பத்துச்கிறேன் வரை 
க்குக் கொடுக்கலாம். 

ரசிதங்கள். அயசீயமசிரஜ்சம். Tincture of Hyoscyamus. கொள், 
அயசீயம்இலை, பருக்கன் தூளாக, இரண்டரை அன்சு; புரூவுது!0 அரைநா 
ழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் அய€யமசிலைத் தூளைப் பதனைர்தஅன்சு €தி 
ல் இரண்கொஞூறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும், அப்பாற் சியந்த 
னியில் இட்டு நீர் ஒழுசனெபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு 
வடிக்கவும், பிறகு சச்சையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கல 
ந்து அரைநாழி தேறப் போதிய புரூவுது சேர்க்கவும். 

தேயம். இருபது மினிம் தொடங்க அறுபது மினிம் வரைச்குச் சொ 
டுக்கலாம், தேவைக்குத் தக்கதாய்த் திரும்பத் திரும்பக் கொடுக்கலாம். 
அயச்யமசேசிறத்து. 11௨௦ of Hyoseyamus,. கொள். பச்சையா 

ன அய£€யமசிலையும் இளங்கொப்புகளும் நூற்றுப பன்னிரண்டு இருத்தல். 

குழியம்மியிற் துவைத்துச் சாற்றைப் பிழிக்து, மெல்ல மெல்ல 180 பாகை 
வரைக்குக் சாய்ச௪, காரீச்சம்புடவையில் வடித்துப் பச்சையான நிறப்பதா: 
ர்த்தத்தை வேராயெடுத்துச்சொள்ளவும். வடித்த நீரிலுள்ள அல்புமின்1 உறை 
யத்தச்ச, தாய் அதை 200 பாகை வரைக்ஞாக் சாய்ச்ச வடித்து, வடித்தநீர் மெ 
ல்லிய பாணியாய் வருர்தனையும் நீர்மத்திகத்தில் வறட்டி முன்னமே வேரு 
யெடுத்துவைத்திருக்ச பச்சையான நிறப்பதார்த்தத்தையுங்கூட்டி முழுவதை 

யு5 திறமாய்ச் கலக், அந்த எரிறாத்துக் குளிகைக்குத் தகுந்த பதமாய் வரு 
க்தனையும் 140 பாகைச்கு மேற்படாத சூட்டில் வற ட்டவும், 

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துச் றேன் வரைக்குச் கொடுக்கலாம். வரு 

1 Pupil. 2 Hyoscyamin. 3 Alkaloid, 4 Sedative, சாச்தனி, 5 Anodyne, அலு, 
சத்தினி. 6 Antispasmodic. 7 Hysteria. 8 Nuralgia. 9 Cancer, 10 Proof 

spirit. 1] Percolator, 12 Albumen. 

(57) அனுபந்தம்பார். 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



100 பூகையிலை, 

த்தமான நோய்கள் பலவற்றுக்கு இது நல்ல ௮ணைபபு. இதைககட்புருவத்தி 
ற் பூச அல்லது தண்ணீரிற் கரைத்துக் கண்ணுக்குள்ளே விட ஈயனைத்துவா 

தம் விரியும். 
[ அயயெமசுக் கொட்டை, குராசானியோமம் என்ற காமத்துடன் தென் 

ணிச்துவின் கடைகளில் வரும், இது துருச்கைதேசத்திலிருந்து வருகிற 
தாம். விசாதம்என்ற பைத்தியத்தில் மனதைச் சாந்தப்படுத்தி நித்திரையை 

வருவித்து மலமிளகச்செய்வதற்கு மகமதிய வைத்தியர் அதைக் கொடுப் 
பார்கள். ] 

புகையிலை, TOBACCO. 

வாசம். உஷ்டண அமரிகத்தில் இது உண்டாகும். பூமியின் உஷ்ட 
ண பகுதிகள் எங்கும் இது செய்கைபண்ணப்படும். 

வாகடபததி, சாய்ந்த இலை. இத பருத்தப் புள்ளீவிழுந்து சருமைகி 
றமாயும் நீளவட்டமாய் நுனியிலொடுங்டியும் குறுஞ் சுணைகள் நிறைந்ததா 
யுமிருச்கும். ஒருவகையான கடுமணமும் உவட்டிப்பும் கார்ப்புமான கை 
ச்சற்சுவையுமுடையது. பதாசநீரிற்போட்டுத் திஸ்திலீக்க ஒர் ௮ல்க லைநீர் 
பிறக்கும். அதின் மணம் நிகுகின்? மணம்போன்றிருக்கும். பிலாடின 
தலிகுலோறிர$மும், மாசக்சாயிரஞ்சமுங் கூட்ட அடையல் விழும். புகை 
யிலையின் சத்து நிகுதின் என்ற நீர் அல்கலைவ£த்திலும் நிகுதியானின்? என்ற 
அத்திர') எண்ணெயிலுமே இருக்கும், 

தன்மை. வீரான செரதீவ!!மும், அந்திஸ்ப9ியும். அதிதேயத்தில் மயக்க 
ழற்சி சஞ்சு. 

உபயோகம், எர்ப்பு (58) வயிற்றுகீர்க்சோவை, ஸ்பசரோய்கள், சல 
அடைப்புகளுச்கு இது கொடுக்கப்படும். மேலுர் தசையை நுசையப்பண் 

ணி, இறுனெவ ஸ்13யைத் தள்ளிவிடுவதற்கு ம்,விலகினபொருத்தை எடுத்துவி 
டுலதற்கும் இது தணையாகக் கொள்ளப்படும். ஆயினும் இதால் நரம்புமண் 
டலத்தில் அதி களையுண்ட வதால் உள்ளே கொடுச்கப்படுவதற்கு இது உவ 
நததல்ல. மேலும், வாத வீச்சம், சிவ்லிச!4 வீச்சம், சருமரோகங்களின் அழ 
தீசியையும் எருத்தத்தையும் தணிப்பதற்கு இது அணைக்கப்படும், ஆயினும் 
இதை வழங்குவதற்கு இதின் நாற்றந் தடையாகும். இதிலும் சயந்த சமவீ 
அள்ள லேறு மருந்துகள் உண்டு, ஈளை; ஸ்பச இருமல், கரம்பழற்சி நித்தி 

ரையின்மைசளில் புகையிலையைப்புகைப்பதால் சிலவேளைஈயமுண்டாகும். 
ரசிதங்கள், புகையிலையேனிமம். ஆnema of Tobacco. கொள். பு 

கையிலை, இருபது கிறேன்; கொதிரீர் எட்டு ௮ன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் 
அரைமணிரோரமூறவிட்டுச் சிலையில் வடிக்கவும்" 
இறுனெ வளிகோயிலும்,வயிற்றிலுண்டாகும் ஸ்பச15சோய்களிலும்,ஸ்பச 

சருக்காலுண்டான சலஅடையப்பிலும் மாத்திரமே இது அரிதாய் வழங்கப் 

படும். வழங்கும்போது மெத்தச் கவனம் வேண்டும். தொடக்சத்திற் இறே 
ன் இருபதுக்குக் கூடச் கொடுக்கப்படாது, 

ந Hypochonirinsis. 2 Liquor potash, 3 Disti. 4 Alkali, 5 Nicotin. 6 88 
ch orile of platinum. 7 Tincture ofgalls. 8 Alkaloid. 9 Nicotianin. 

10 Volatile. 1] Sedative. 12 Autispasmodic. 13 Strangulated hernia. 
14 Syphilis. 15 Spasmodic, 

(58: அனுபர்தம்பார். 
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மிளகாய். 191 

துல்சமாரம், DULCAMARA. 

வாசம். இச்கொடி யுறோபத்திலும மச்சிம ஆடுபத்திலும் உண்டாகும். 

வாகடபதுதி, காய்ந்த இளங் கொப்புகள், இலைகள் உதிர்ந்சபின் இ 

வைகள் சேர்ச்கப்படும். திரண்டு லேசாயும் உள்ளே குழாயாயும் தென்ன 

ர்ச்சளவ் பரறுமையாயுமிருக்கும். முதற் கசந்து பிறகு இனிக்கும், 

தன்மை, இது அல்திறவம்!, அமுரிதி9, சுலேதனி யாகும். 

உபயோகம், காமாலைத் தேகத்தோடு சேர்ச்த வெவிசு4ச் டம் சாலிகளா 

தத்துச்கும், விசேஷமாய்ச் சொறி.ப95, குஷ்டம்,எச்€ீமம$முசவிய அடங்கா 

த சருமரோகங்களுக்கு இது கொடுக்கப்படுமாயினும் ஈயஞ் சந்தேகம். 
ரசிதம், துலசமாரவின்வூசம். ய ௦1 யcகலாக, கொள் த 

வைத்த துல்சமாரம். ஒரு அனசு; கொதிமீர், பத்து ௮ன்சு. மூடிய பாத்திர 

த்தில் ஒரு மணிகேரகு£்றவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும். 
தேயம். ஒரு அனச முதல் இரண்டு ௮ன்சு வரைக்கு நாள் மூன்று மு 

றையும் நெருச்கியுங் சொடுச்சலாம் 
[பச்சையான நன்னாரிவேருள்ள இந்துசேச வைத்தியனுக்கு இச்சரக்குத் 

தேவையில்லை | 

மிளகாய், CAPSICUM, 

வாசம். பூமியின் உஷ்டணப்பகுதி எங்கும் இது உண்டாச்சப்படும். 
வாகடபததி, மிளகாய்ச் செத்தல். இது ஜந்து முதல் எட்டு லீஃ நீள 

மும், இரண்டு லீன் பருமையமானது; நேரியத; அடி விசாலமும் நனிகூ 
ருமானது, அழுத்தமும் மினுக்கமுமாய்ச் சற்றே சுருக்குவிழுந்திருச்கும். 
தோல் சவ்வு போன்றது, வெண் சி௨ப்புநிறமும் கடுமையான சார்ப்புச்சு 
வையுமுடையது, இதின் சத்து கப்சிசின்8 என்ற ராளபிபதார்த்சத்திலேயே 
இருச்கும். 
தன்மை, சார்ப்பான ஸ்இமூலம்10, தானிசமாயிட்டால் ர௬ுபிவாஷன்!!, 
உபயோகம். அசத்துவகுன்ம/?த்திலும் காறலான அல்லது €ரணியாச ப 

தாரத்தம் குடலிலிஈப்பதாலுண்ட ரகும் கழிச்சலீலும், பித்த சுரத்திற் தோன் 
அம் வாந்தியிலும் இதால் நஈபங்காணுஇன்றது, மேற்கிந்து திவகளில் ஸ்சா 
லதீன!3த்துச்கு இது பேர்பெற்றிருச்சின்றது, பலவசையான சைனன்கூயெ 
ன்ற தொண்டை நோயிலும் ' குரல்காண்கள் இளகு௮சைப்பற்றி யு 
ண்டாகும் குரற்கம்மல் சு ரலின்மைகளிலும் கார்கில்களுக்கு இது நல்ல கூ 
ட்டு, மிளகாய்ச் செத்தலைச் களியாய் அரைத்து எதிரழற்யொயும் ருபிவா 
ஷனாகவும் இட்டாற் சிச்கரத்திற் சேஷ்டிக்கும், கடுகுப்பற்றுக்குச் சேர்க்க 
அன் சத்த மெச்ச கூடும். 

தேயம், ஒரு கிறேன் முதல் நாலுறேன் வரைக்குச் கொடுக்கலாம். இ 
சைச் தனியே கொடுப்பசரிது. 

_ [சிதங்கள், மிளகாயிரஞ்சம், Tincture of Capsicum. சொள், இடி 
சீத மிளகாய்ச் செச்சல், முக்கால் அன்சு; திடடசீத அரைகாழி, அடை 
__ பபப ப ப டத 

Allerative, பரிளூமி, 2 Diuretic, தியுநேசி, 3 Dinphoretic. 4 Syphilis. 5 Psoriasis. 
௦ Eczema, 7 Line, 8 Capsicine. 9 Resinous. lo Stimulant, Gawd. 11 Ru- 

bifacient, rer A 12 (மார்டி, 12 Searlalina, 
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192 கறுப்பு மணத்தக்காளி, 

தீத பாத்திரத்தில் மிளகாயைப் பதினைந்து அன்சு தில் இ.ரண்டுமாஞறப் 
பே:ட்டு இடைக்கிடை சலச்கவும. அப்பாற் சியந்தனியில இடடு அடை 
சி. நீர் ஒழுசத்திர்க்சபின் சேஷமான ஐந்து ௮ன்சு சீசையும் வார்த்து வடிய 
விடவும். அப்பாற் சச்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரை 
காழிச்குப் போர்ய திட்டு சேர்க்கவும். 

தேயம். பத்து முதல் இருபது மினிம். ஸ்திமுல கார்கில் களுக்கும் ம 

திறம் சார்சில்களுக்தம் இது நல்ல கூட்டு, உதாரணமாக யிளகாயிரஞ்சம் 
ஒருதிறாம்; சன்கனதிகாச்தம்?, ஆறு அன்சு,சல. 

அவாகடச் சரக்தகள், N௦॥-0fficinal. 

மலையயசீயமஸ்பூட, Hyoscyamus 18௩008. இது பெலுடிஸ்தானில் 
உண்டாகும் ஓர் பட, ௮ங்கே இது கு£புங்கு3 அல்லது மலைக்கஞ்சா4என் 
அ வழக்கும். இது வீருன ஈஞ்ச. அமார்சக்கமான பக்ிரிசள் இசைச் ௬௫ 
ச்சமாய்ப் புகைப்பார்களாம். கொலைக்கும் வழங்கப்படுமாம். தொண்டை 
வரட்சியும இறுக்கமும் வேகமான அலட்டுமே இதாலுண்டாகும் பிரதான 

குணங்கள், இர்தப் பூண்டையும் இதின் தன்மைகளையும் பற்றி இன்னும் 
அறிவது ஈலம். 

ஸ்கபோலிப்பூடு, Scpolia 10110௨, இது இம௰ மலையிலுள்ளது. 1824 
ம் ஆண்டு யுறோபத்துக்குக் கொண்டுபோகப்பட்டு அங்கே தோட்டங்களில் 
உண்டாச்சப்படுகின்றது. வெண்பச்சை நிறமான இதின் இலைகள் புகை 
யிலை மணமுடையன. கசச்கனால் மணம் அதிசம். ஒரு பங்கு இலையை 
எட்டுபபங்கு ௮லக்சார்லில் ஊறப்போட்டுச் செய்த ரஞ்ச$த்தைச் சில ரோ 
யாளருச்கு உள்ளே கொடுத்தபோது கண்ணின் ரயனைத்துவாரம்? மெத்தவிரி 
ஈதது. இரண்டு பேருக்குச் குருடுண்டாக, இந்த மருந்தை நிறுத்த மாறிப் 
போயிற்று. ரஞ்சத்தில் இருபது துளியே ஒரு நாள்வரையிற் கொடுக்கப்ப 
ட்ட பெருக்தேயம், இதைப்பற்றிய ஆராய்வு இன்னும் வேண்டும், 

கண்டங்கத்தரி. ௦] ஏக. இது இந்துக்களுக்குள்ளே அதி 
ஒர்த்தபெற்ற மருந்துப்பூடுசளுள் ஒன்று, எச்ஸ்பெச்துறம்8, அழுரித9, முத 
விய தன்மைகள் இசற்தண்டாம். கதார!0 காய்ச்சல் நோய்களுக்கும், ஈளை, 
கசம முதவியவற்றுக்கும் அதிகமாய்க் கொடுக்கப்படும், வில்சன் பண்டி 
தீர் சொல்லியிருக்கிறபடி இதின் பூ காய, தண்டுகள் எல்லாம் கைப்புள்ள 
னவன்றி சாமினதியுமாம். நீர்ப்பருவோடு கூடிய கால் எரிவுக்கு இதுகொ 
டுச்சப்படுறத. இதின் கொட்டையை எரித்துச் சாட்டும்புகை பற்சொ 
தியை மாற்றுமென்று பெருங் ர்த்தியாயப் பேசப்படுகிறது. சுதேரிகள் 
இதை வழங்கும் முறையைப்பற்றி மூறெட்டு வைத்தியர் விபரமாய்ச் சொ 
ல்வியிருக்றொர், இத உமிழ்நீரை அதிகமாய்ப் பெருகப்பண்ணிப் பந்கொ 
தியைத் சணிச்றெதுபோலும். 

கறுப்புமணத்தக்காளி, 801௧0௫ ஈர்தாமா. இப்பூண்டின் இலையிற் 
செய்த திகாச்தத்தையும் நீரெசிறாத்தையும் பற்றி முடீன்செறீவு பேசியிருக் 
இறார். மீரெரிராத்தைத் திறாம் தேயத்தில் நாள் ரூன்றுமுறையா நீர்க்சோ 
வைகோய்சளுச்குச் கொடுத்து ஈயங்கண்டதாம், இதின் செயல் அமுரிதியு 
ம் விரேசனியுமே, சோலானவித்சேட்டப்பூட, Solanum incertum. 

] Gargle. 2 Deroction of (inchona, 3 Kohi-bung. 4 Mountain hemp. 5 Al- 
cohol, 6 Tincture, 7 Pupil, 8 Expectorant, சிசேட்கனி,. 9 Duiretic. 10 Catarrh. 
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இதின் இலைச்சாறு குழந்தைகளின் அக்சரத்துக்கு உத்தமமான மருந்தென்று 

சாற்று வைத்தியர் சொல்லியிருக்கறார். சொலானப்பூண்டிலே ழள்ளி 8. 

றந, தூதுளை 8. Tரி௦ஙகர்யம, மலைச்கண்டை 8. Verbascifolium, 

அனைச்சுண்டை 5. 0. என்று வேறுஞ் சில இனங்களைச் சுதேசிகள் ம 

ருந்தாக வழங்குகிறார்களென்று, ஏன்ஸலி. துறூறி முதலியவர்கள் சொல்லி 

யிருக்கிறார்கள். ஆயினும் இவைகள் மூச்கியமானவைகளலல, 

புளீர்ச்சேடி, Withania coagulans. இது பெலுக்சிஸ்தானிலும் திக் 

தவிலும் மேட்டுநிலங்களில் வழக்கமாயுள்ள சிறுச்செடி. அங்கே இது பு 

லீர்!என்று சொல்லப்படும். இது சற்றைகளாக இருக்றெ நுண்ணிய புள் 

எடிச்சாங்கமான மயிரால் மூடப்பட்டிருக்கும். முழுச்செடிச்கும் இச் சா 
ம்பல் நரைகிற மயிர் போர்வையாகும். இக்தச் சாம்பல்கிறத்தினாற் செடியை 

த் தூரத்தில்நின்று மட்டிடலாம், இளர் தளிர்களோ நீலமிறமாய்த் தோற் 
றும். செடியின் எப்பகுதியிலாவது பச்சைநிறர் தோற்றாது, பழங் சபி 
லமும் மினுக்கமுமானது. பச்சையாயிருச்கையில் அது வாச்திமருந்தாக 

வழங்கப்படும், காய்ந்த வற்றல்கள் இந்தவின் கடைகளில் புனீரேலம்9 ௪ 
ன்னும் பேரோடு விலைப்படும், அரபி பார்சிய பதார்த்தசார ஆக்கியோர் க 

இஞ்சு3 என்று சொல்லியிருப்பது இதைத்தானென்று ஸ்தாச்சு வைத்தியர் ௪ 
ண்ணுறோர். இந்த வற்றல்கள் ௮சரணத்துக்கும் வாயுக்குத்துக்கும் குடலி 

ன் மற்றம் வியாதிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டு சந்து, பெலுஇஸ்தான், அபுகா 

னிஸ்தான்களில் வெகு சரத்சிபெற்றன. இதைத் தனியவாவது இந்துவிலு 

ள்ள உச்சமமான கைப்புத்தொணிசமான ராசையதாவரத்தின் இலைகள் தளி 

ர்களோடாவது ஊறப்போட்டு இன்வூசமாச்டுச் கொடுப்பார்கள்: பழவற்ற 
ல்கள் பெலுகிஸ்தான், அபுகானிஸ்தான் அடங்கலும் மிகுதியாய்ப பாலை 

உறையப்பண்ணும் பிரையாக வழங்கப்படும். 

அழக்கரா, Withania somrifera. இது இர்துவின் மிகுதியான பகு 
திசளிலுள்ள பூடு, இதற்கு நாகதிக4 ௮ முரிதிமுதவிய தன்மைகள் உண்டெ 
னபார்சன். இதின் கிழங்கு தென்னிர்துவில் ௮மலங்கிழங்கு என்று விலை 
ப்படும். இது ஜென்ச'ஹின் தோற்றமுடையது. ஆயினும் இதற்குச் சுவை 
மணம் மெத்த இல்லை. இழங்கைச் தண்ணீர் விட்டு அரைத்தும் இலையைத் 
துவைச்தும் பிளவை, புண்கள், நோவான வீக்கங்களுக்கு அப்புவார்கள். 
வாத நோய்களுக்கும் வாயுப்பொருமலோடுகூடிய குன்மத்திக்கும் இக்க 
ங்கு ஈல்லதென்பது ராசபுத்தர்களுடைய எண்ணம். இக்கிழங்கு கனலா 
னதென்றும், விசர்ச்சங்கள் எல்லாவற்றையும் அதிகப்படுத்தக்கூடியதென்று 
ம் மேலே சொன்னவைகளை ஆராய்ந்செழுதின ஏர்வின் பண்டிதர்தாமே இ 
தைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்ரறொர். இது விசேஷமாய்ப் பிருக்கங் சரளை அரு 
ட்டிவிடுமாம். ஆயினும் தாம் பரீட் சத்தஅளவில், இதின் அமுரிதித்தன்மை 
மெத்தவல்லவென்று அஸ்வல்டு பண்டிதர் சொல்லியிருக் இருர். 

ன ண 

| Punir, 2 Puuir Cardsmoms. 3 Kakin], 4 Narcotic. © Diuretic. 6 Gene 
tan. 7 Kidneys, 
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194 இஸ்பகூல்ச் சேடி. 

பிளக்தச்சினியங்கள், 

PLANTAGINEAE. 

*இஸ்பகூல்ச்சேடி. ISPACHUL, 

வாசம். பார்சியம்; இர்துவிலும் செய்யப்படும், 

வாகடபததி. விரை, இது நீள கட்டமும்; கவிவும், அரைக்கால் இஞ் 

௪ நீளமும், சாம்பல்கிறமுமானது. தண்ணீரிற் போடச் சுவையற்ற பாணி 
யை அதிகமாய்ச் கக்கும்: 

தன்மை, தஇிமல்சம்!, சொற்ப துவர். 
உபயோகம். சுரகோய்கள், சதார்சோய்கள், பிருச்க3 நோய்களுக்கு இ 

து உதவும். ஆயினும் தியறீயம்*, திசந்தெரி5சளுக்கு இது உவப்பான்து. இர் 
தச் சொட்டையை இடித்துத் தண்ணீரிற் குழைத்தால் சார்தமான ஈல்ல ச 
ளியாகும. 

தேயம். இரண்டு மூன்று திறாம். 
ரசிதம், இஸ்பகூலத்திகாக்தம். Decoction of Ispaghul. சொள், 

இல்பகூல் விரை, இடித்து இரண்டு திறாம்; தண்ணீர் அரைராழி, மூடிய 
பாத்திரத்திற் பத்துமினி வரைக்கு அவித்துச் சீலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். இரண்டு முதல் சாலு அன்ச வரைக்கு நாள் மூன்று நாலுமு 
றை கொடுக்கலாம்: 

[சதார் சோய்கள் பிருக்க ரோய்களுக்கு இந்தத் இசாச்தம்? உவர்தது. திய 
தீயம், திசக்தெரிகளுக்கோ, சாலஞ்சென்றுபோன அவைனிங்குஎன்பவராற் 
சொல்லப்பட்ட பின்வருமுறை நயந்தது. அவர் சொல்வதாவது; வெகு 
சாலமாச இந்துவில் வரித்த யுரோபருச்கு உண்டாகுங் காவிக/தஇியறீயத்துக் 
கு திமல்சங்களும் அவைக்குப் பின் மெல்லிய தொணிசங்க4ளும் கொடுப் 
பதால் ஈயங்காணும். இதற்கு மற்றெந்த மருந்தைப்பார்க்க இஸ்பகூல் வி 
ரை உத்தமம், வளர்ந்தவர்களுச்கு இதில் இரண்டரைத்திறாமை அரைத்தி 
ரம் சற்கண்டோடு கலந்து கொடுப்பதே தேயம்: இந்தச் கொட்டை களை 
முழுதரயும் விழுங்கலாம். அவை குடல்நெடுகச் செல்லுசையில் தண்ணீ 
ரை உறிஞ்சிப் பொருமிக் குடலின் நடுப்பகுதி ழ்ப்பகுதிகளுக்குச் செல் 
லுகையில் ஒர் பாணியைக் சுக்கும். இறுதியிற் செல்லும்வரைக்கும் பிசுபி 
சுப்புத் தன்மையுள்ளவைகளாகவே இருக்கும். கழிச்சலின் நெருச்சத்தை 
அனுடைன்?எனீமத்''தாலும் உணவைச் சொரற்பமாய்க் கொடுப்பதாலும் மறி 
த்துக்கொண்டால் இந்தக் கொட்டைகளின் பாணித்தன்மை திறமாய்த்தெ 
சியும். சொற்பமாய்க் கருக வறுப்பதால் இவை சற்றே தவர்த் தன்மையு 
ம் தொணிசத்தன்மையுமடையுமாம். யுறோபருச்கும் சுதேச பிள்ளைகளுகீ 
குழுண்டாகும் கெடு கழிச்சலில் வேறனேக மருந்துகள் வாயாமற்போ 
ச இந்த மருந்தாற் சிலவேளை சுகமுண்டாகும். 

1 Demulcent, 2 Catarrh. 3 Kidney, 4 Diarrhoea. 5 Dysentery. 6 Decoction- 
7 Chronic, 8 Tonic. 9 Anodyne, 10 Bnema, 
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மணற்கீரை, உமரி, முட்கீரை. 195 

வைதுலக்காசியங்கள், 

PHYTOLACCACEAE. 

அவாகடச்சாக்தகள், Non-Oflicinal. 

மணற்கிரை, (isekia pharnaceoides. இது இந்துவின் மழை ஒறுத்த 
பகுதிகளிற் கருகாட கந் தொடங்பெ பஞ்சாப்பு, அயோத்தி வரைக்கு முள் 
எ பூண்டு, இது தினிய/ப்புழுவைச் கொல்ல கல்ல மருந்தென்று கற்பித்தா 
ன் லவுதர் சண்டறிவித்தார். இலை குழை காய் சமூலத்திலும் பச்சையாய் 
ஒரு ௮ன்சு எடுத்துப் பானமாய் வரக்கூடிய அளவு தண்ணீர் விட்டு அரை 
த்தக் சொடுச்கட்டாம். இதை நாலுநாளுக்கொருதரம் மூன்று முறையாக 
வெறுவயிற்றிற் கொடுச்சவேணும். இதை லவுதர் கற்பித்தான் மெத்த மதிக் 
இறார். ஆயினும் இதின் தன்மையைப்பற்றி வைத்தியசாட்டு இன்னும் ௮௪ 
ப்படவில்லை, 

சல்சுலாசியங்கள், 

SALSOLACEAE. 

அவாகடச் சரக்குகள். Non-Officinal. 

பேநமரி, இalicornia Indica, சிற்றுமரி, 8, Brachiaஙa, நீநமரி, 
81860௨ nudiflora, இப்பூண்கெள் இந்துவின் கடற்கரைகளில் மிகுதி 
யாயுண்டு. இவற்றை எரிச்ச,பரில்லம்2 என்ற அசுத்தமான சோட ம3 அதிக 
அளவாய் வரும். இது உலகம் முழுவதற்கும் சவுச்காரமும் கண்ணாடியும் 
செய்யப் போதியதென்பது ரோயில் என்பவரது எண்ணம். ஆயினும் இச் 
துவிற் செய்த பரில்லமானது மலிவில் யுறோபத்திற் செய்ததற்குச் சரிகிற்கு 
மோவென்பதைப்பற்றி ஓஷான? பண்டிதர் சந்தேடிக்கிறார். சார்சூசி Khar 
8001 என்ற பேருடைய ஓர் அசுத்த சோடமானது டிந்துவிலிருந்து வந்து ௪ 
௮ச்சாரம் சண்ணாடிசள் செய்வதில் வழங்கப்படுகிறதென்றும் கழலைகள் வ 
தீதம்படி பூச்சுமருந்தாய் இடப்படுறெதென்றும் ஏர்வின் எழுதின பதார்த்த 
சாரத்தில் சொல்லப்பட்டது. இத நிலவுமரி£ப் பூண்டிவிருந்து எடுபடுமாம்- 
சாசிமித்தி 81-ம் என்று இந்துச் கடைகளில் விலைப்படும் அசுத்தமா 
ன சோடத்தின் மிகுதியான பங்கு வங்காளத்தின் லெ பகுதிகளில் அதிக 
மாய் எட்கப்படுதிற மினிறற்: பதார்த்தமேயாகும். 

அமாக்தாசியங்கள். 

AMARANTACEAE. 

அவாகடச் சாக்தகள், Non-Officinal. 

ழட்கீரை, Aறதrantயs தம்ற0805, இதுவும் துதியம்£என்ற தொகுதிப் 
பேருள்ளடங்கய வேறினங்களும் பாணித்தன்மையுடையவைகள். இலை 

1 Tagnia, 2 Barilla, 3 Soda, 4 Sulsola 1401௦8, 5 Mineral, 6 Nutiva. 
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190 நாயுருவி. பத்தறாசு. 

யைத் அவைத்துண்டாக்னெ களி வங்காள சிசச்சா வாசடத்துக் குரியதாகு 
ம். வேறனேச இமாலிய!ங்களுக்கு இது குறைந்ததாகையால் அவசியமா 
னதல்ல. மொறீசுத் தவில் இவ்விலைகள் வேரின் இகாக்தம்? அமுரிதியாக 
உள்ளே கொடுக்கப்பட. 

நாயுநவி. Achyrலthes 850078. இது இந்துவின் மிகுதியான பகுதி 
களில் உள்ள பூண்டு. அவாத்தன்மை அமுரிதித்தன்மை இதற்குண்டாம், 

அவராக இது மெனுறீயம்* தியறியங்களளுக்குச் சத்தியோடு வழங்கப்பட்டா 

லும் இதின் ஈயத்தைப்பற்றி மெத்சத் தெரியாது. இதின் அமுரிதித்தன் 
மையைப்பற்றிச் சாணிஷ் வைத்தியர் சார்பாகச் சொல்லியிருக்கிறார். அவ 
ர் வாறிங்கு பண்டிதருக்கு எழுதின கடிதத்திற் தாம் இதை நீர்ச்கோவைச் 
கு அதிகமாய் வழங்கி மெத்த ஈயங்கண்டே மென்று சொல்லியிருக்கிறார். 
எமிது, சாற்று என்ற வைத்தியர்களும்) கனிலல்டே மூதலியவர்களும் எழு 
தின எழுத்துக்களிலும் 8ீர்க்கோவைக்கு இது நயமானசாகச் கண்டிருச்றெ 

அ. பச்சைப்பூண்டில் இரண்டு அன்சை முக்கால் நாழி வெரந்நீரிற் போ 
ட்டு அரைராழியாய் ௨ருந்தனையும் வற்றச் காய்ச்சச் சீலையில் வடித்து இ 
ரண்டு ௮ன்சு அல்லது கூடிய தேயமாகச் சிறுநீர் கதிச்குந்தனையும் கொடுப் 
பதே முறை, முழுட்பூண்டையும் எரித்துச் சாம்பலாக்கனால் அதிகமான 
பதாசிவரும். ஆகையால் இச்சாம்பல் €லைவெளுப்பில் வழங்கப்படுவ 
தையிட்டுச் சமஸ்இருதத்தில அபாமார்க்கம் என்றபெயர் இதற்குண்டு. இ 
நதச் சாம்பலைச் சுக்குக் கஷாயத்தோடு சேர்த்தால் நீர்க்கோவை நோய்களு 
க்கு சல்லதென்று மதிச்சப்படும், பூச்கும் கதிர் மட்டைத்தேளைச் சோர 
ப்பண்ணுமென்றும் அதற்குக் காவலாகுமென்றும் அயோத்தியிலும் இந்து 
வின் மற்றம் பகுதிகளிலும் பேரிக்கொள்வார்கள். தேள் பாம்பு முதவிய 
விஷமுள்ள செந்துகளின் கடிக்கும் இது மாற்றுமருந்தென்றும் நம்பிக்கை 
உண்டு, தேட்கடிச்கு இதைப் பூசி மாற்றினோமென்று சாற்று வைத்தியர் 
சொல்லியிருச்சிறார், பாம்புகடிச்கும் இது மருர்தாகுமென்று தேணர் வை 
தீதியர் சொன்னார், 

நீக்தச்சினுசியங்கள். 

NYCTAGINACEAE. 

அவாகடச்சரக்தகள். 1100-0108], 

பத்தறசு. Kராவபரி5 ரீவிகறக. இச்சப் பூண்டு இர்தவடங்கலும் தோட் 

டங்கள்ற் செய்யப்படும். நாலு மணி நேரத்தில் பூ மலருறெபடியால் நாலு 
மணிப்பூ எனப்படும். வியாபாரத்தில் வரும் ஜலப்பு? இகிலெடுச்சப்படுவ 

தென்று முன்னே எண்ணியிருந்தும் அந்த எண்ணம் இப்போ தள்ளப்ப 

ட்டது. இதின் கிழங்கு சாந்தியான நல்ல விரேசனி, ஜலப்புக்குச் சரியா 
னதென்று தலீச்செதறிவிற் சொல்லப்பட்டது. குல்பறெட்டு, அம்தர், ஏன் 
ஸ்லி, ஒஷான பண்டிதர்கள் இதைச் கொடுத்துச் சொதித்தவரையில் 
NN 

1] Emollient. 2 Vecoetigu. 3 Diuretic. 4 Venorrhoea. 5 Diarrhoea. 6 Potash. 7 Jalap. 
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விசேசனிச்செயல் இதற்டகில்லையென்றும் இது பின் ஏதுச்குங் கூடியதல்ல 
வென்றுங் கண்டார்கள். கட்டுகள், விப்புருதிகளை ரெக்கப்பண்ணுவதற் 

குச் சுதேசிகள் இதின் இலையைத் துவைத்து அணைப்பார்கள். ஒருமுறை 
ஓர் துரைசாணி சுதேசியொருவனுடைய புத்திப்படி இந்த இலையைத் துவை 

த்துக் கட்டுக்கு அணைத்ததால் வருத்தமும் தாபித£மும் அதிகரித்ததை வாறி 
ங்கு பண்டிதர் கண்டார். 

ழக்காட்டை, Boerhaavia diffயsa. இது இர்துவடங்கலுமுள்ள செ 
டி, இது ஈல்ல ஏச்ஸ்பெக்துற3மென்றும்,லவேளைகளில் ஈளைக்குக் கொடு 
தீது கயங்கண்டேனென்றும் உதவிச்சத்திரீகன் சட்டச் எழுதியிருககிறார். 
அவர் இதைத் தூளாகவும் இகாச்த*மாகவும் இன்வூசஃமாகவும் வழங்கினார், 
தேயங்கள் வீசங்களோ சொல்லப்படவில்லை, அதிகமாய் உட்கொண்டர 
ல் வாந்திச்கும், 

போலிக்கனாசியங்கள். 

POLYGONACEAE. 

வரியாத்து, RHEUM. RHUBARB, 

வாசம். இது திபேத்து தாத்தாரி தேசங்களில் உண்டாகும். 

வாகடபததி. தோலுரித்துக் காய்ர்தகிழங்கு. இது சதுரமான திரண்ட 
துண்டுகளாக, சீனத்திபேத்த, தாத்தாரி தேசங்களிலிருந்து யுறோபத்துச்கு ஏ 
த்றப்படும். பெரும்பாலும் ஒரு துளையுள்ளதாயிருக்கும். வெளியில் மஞ்ச 
ள்மிறம், உள்ளே ஈரையுஞ் சிவப்புமான நுண்ணிய வரிசள் தோன்றும். 
சடிச்ச நுண்ணிய மணலுள்ளதுபோற் கறகறக்கும். சொற்ப கயர்ப்பான 
சுகந்த சுவையும் சுய மணமுமுடையது, உக்கியாவது, பூச்சிபரித்தாவது 

இராது, மஞ்சளான வெளிப்பகுதியைப் பொறூச்சமிலம்$ கபிலமாக்கமா. 
ட்டாது. இக்கிழங்கு தனக்கே யுரிய ரீயின்? என்ற தடஸ்தூ பதார்த்தத்தை 
யும் தனிச்சமிலங்3 சலிச்சமிலங்க!ளேயும் கைபபான ஐர்எ௫ரறுத்திவை!!யும் 
அடக்கியிருக்கும். இவைகளுள் முதலாவது இதின் சத்து என்றெண்ண 
பபட்டது, 

தன்மை, முதலாவதாய் சார்தியான ஈல்ல பேதி, இரண்டாவதாய்த் து 
வர். சறுதேயத்தில் ஸ்தோமாகி!யுர் அவருமாகும். 
உபயோகம். இது சாச்தமான செயலுள்ளதாகையால் பிள்ளைகள் குரத்த 

ப் பெண்கள் குவாதரேோ 914சள்,பிரசவல்திரிகளுக்குண்டாகும் மலவரட்ி 
க்கு மெத்த உவட்கசது, சரணியாசத உணவு அல்லது அழற்றுமுணவு குட 

வீலிருப்பதால் உண்டான கழிச்சலுக்கு இது உச்தெமானது, சிலவகை 
யான குனமத்துக்கு இசைச் தனித்தா௨து வேறு மருரீதுகளோடு கலர்தாவது 
கொடுப்பது அதிக உபயோகமாகும். 

ம Abscess. 2 Inflammation, 3 Expectorant. 4 Decaction. 5 Infusion, 
6 Boracic acid. 7 Rheine. 8 Neutral. 9 Tannic acid. 10 Gallic, 

11 Extractive, 12 Stomachic, ரோசனீ, 18 Auaemia. 14 Gout, 
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தேயம். விரேசனியாக இருபது முதல் சாற்பது ஜேன் வரைக்கும் ஸ் 
தொமா யாக மூன்றுமுதல் எட்டுச் றேன் வரைக்குங்கொடுக்கவும், 

ரசிதங்கள், Pகாகtions. வரியாத்தின்ஷசம். I॥fus10n of Rhubarb, 
கொள். வரியாத்துச் இழங்கு மெல்லிய சீவலாக, கால் ௮ன்சு; கொதிநீர், 
பத்து ௮ன்சு; மூடிய பாத்திரத்தில் ஒரு மணிசேரமூறவிட்டுச் சீலையில் வடி 
க்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்ச முதல் இரண்டு ௮ன்சு. 
வரியாத்தேசிறத்து, 1481௧௦ of Rhubarb. கொள், சீவிய அல்லது 

இடித்த வரியாத்துக்கிழங்கு; ஒரு இறாத்தல்; திட்டகதே2. பத்துஅன்சு; திஸ் 
திலித்த3தண்ணிர், இரண்டரைகாழி. சீதையும் தண்ணீரையுங் கலந்து, ௮ 

ச்சலவைநீரிலே வரியாத்தை நாலுமாளூறவிட்டுத் தெளிச்துப் பிழிர்து கரை 
யாப் பதார்த்தம் அடையத்தக்கதாய் நிற்கவிடவும், தெளிந்த நீரை இறுத் 
துச் சேஷத்தை வடித்து, நீர்களைக் கலர்து, குளிகைக்குத் ததந்த பதமரய்வ 
ருமட்டும் 160 பாகைக்கு மேற்படாத சூடுள்ள நீர்மத்திக4த்தில் வறட்டவும், 

தேயம். ஸ்தொமாயொச முன்று முதல் எட்டுக் றேன் வரைச்கும், 
விரேசனியாக பத்து முதல் இருபது இறேன் வரைக்கும் கொடுக்கலாம், 

வரியாத்திரஞ்சம். "incture of Rhubarb. கொன். வரியாத்துக்ழ 
க்கு பருக்கன்பொடியாக இரண்டு அன்சு; கோதுரித்து இடித்த ஏலச்கொ 
ட்டை5,இடித்த மல்லீர, குங்குமப்பூ, வசைக்குக் கால்அன்சு; புருவுதூ ௮ 
ரைசாழி. இடித்த உரமான சரக்குகளெல்லாவற்றையும் மூடிய பாத்திரத் 
திலே, பதினைந்து ௮ன்சு சீதில் இரண்டுசாளூறவிட்டு இடைக்கிடை குலு 
ச்சவும், அபபாழ் யெர்தனியில்இட்டு அடைசி, நீர் ஒழுனெபின், சேஷ 
மான ஐந்து அன்ச சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். அப்பாற் சக்கையை 
ப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைச் கூட்டி, அரைநாழி தேறப் புருவுது சேர்க் 
கவும். 

தேயம். ஸ்தொமாகியாக ஒரு இரும் முதல் இரண்டு திராம் வரைக்குக் 
கொடுக்கலாம், விரேசன பானங்களுக்கு இது ஈல்ல அனுபானம். 

வரியாத்துவைன். Wine of Rhubarb, கொள். வரியாத்துக்கிழங்கு 
பருக்கனதூளாக, ஒன்றரை அன்சு; வெண்கனெலப்பட்டை 1 பருக்கன் தூ 
ளாக; அறுபது றேன்; செரிவைன்11, அரைநாழி, அடைத்த பாத்திரத்தில் 
ஏழுசாளுறவிட்டு இடைக்கிடை குலுக்கி அப்பாற் சீலையில் வடித்துப் பி 

ழிர்து சதொரியில்வடித்த அரைநாழிக்குப்போதிய செரிவைன்சேர்ச்சவும். 
தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டுதிறாம். 
வரியாத்துச் சிறூபம். இராயற 01 Rhubaாbh கொள், வரியாத்துச் 6 

பங்கு பறாக்சன்துளாக, மல்லி பருக்சன்தூளாக, வகைச்கு இரண்டு அன் 
ச; சுத்த சர்க்கரை இருபத்துநாலு அன்சு; இட்டது எட்டுஅன்சு; திஸ்தி 
வித்த தண்ணீர் இருபத்துநாலு அன்சு. வரியாத்தையும் மல்வியையுய் கல 
ந்து சயர்தனியில் அடை சி. முன்னமே ஒன்றாகச் கலந்த தண்ணீரையுஞ் 
சீதையும் அதின்மேல் வார்த்தொழுகவிடவும். இப்படி ஒழுனெ நீரைப் 
பதின்மூன்று அன்சாய் வற்றப்பண்ணி வடித்தபின் அதிலே சர்க்கரையை 
மென்ரூட்டிற் கரைக்கவும். 

i Stomachic. 2 Rectified Spirit, 3 Distilled water. 4 Water-Bath. 5 கோ 
damoms, 6 Coriander, 7 Saffron. 8 Proof-spirit, 9 Percolator. 

19 Canela bark. 11 Sherry wine, 
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தேயம். ஒரு திறாம் முதல் நாலுதிறாம். கு 
வரியாத்துக்கூட்டுக்தளிகை. Compound Rhubarb Pill. சொன், வரி 

யாத்துச் கழங்குமா, மூன்றுஅன்சு; சொகோத்திரசகை!,மாவாக, இரண்டே 
கால்அன்சு; ௪௪ம2, வன்சபு3, மாவாக வகைக்கு ஒன்றரை அன்சு; பெப்ப 
மிந்துத்தேல் ஒன்றரைத்திறாம்; இக்குப்பாணி5 நிறைப்படி நாலு அன்சு. 

மாக்களைத் தேலோடு கலந்து, அப்பால் இச்குப்பாணியைச் கூட்டி முழு 
வதையும் ஒரே சரியான திரளையாச்கவும். 

தேயம். ஐர்து முதற் பத்துக்கிறேன். 
வரியாத்துக்கூட்டூக கரணம், Compound Powder of Rhubarb, சொ 

ள். வரியாத்துமா இரண்டு அன்சு; அபார்மக்னீச6, ஆறு அன்சு; குக்குமா?, 
ஒரு அன்சு. திறமாய்ச் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்துக்கொ 
ள்ளவும். 

தேயம். வளர்க்தோருக்கு இருபது முதல் அறுபது இறேன் வரைக்கு 
பிள்ளைகளுக்கு ஐர்து முதற் பத்துச் கறேன்வரைச்கு, இந்த மருந்து வீட்டு 
வைத்தியத்திற் ''இரெச்குரிச்சுரணம்”? என்ற: நாமத்தோடு வெகுகாலமாச 
க் £ர்த்திபெற்றது, 

அவாகடச்சாக்க. Non-0fficinal. 

டமயவரியாத்து, 1110 க1ஷுூக௩ Rhubarb. இமயத்தின் உயர்ர்சபகுதி 
களில் உண்டாகிற எமோதியவரியாத்து leu 110001 மூர்குறோவ்வரி 
யாத்து R. Moorcroftianum வெபுவரியாத்து R. Webbianun சன் 
ற இனமான பூண்டுகளின் கிழங்கே இப்பேரிலடங்யெ மிகுதியானபங்கு. 

இவ்வினங்களெல்லாம் பரிது சிறிது என இரண்டாய் வகுச்சப்படும். 
| பரிது. சுருக்கு விழுர்து பல பருமையுஞ் சாங்கமுமாய்த் திருன அல் 
லத திரண்ட துண்டுகளாக வரும், சலைப்பிற் சாய்வாய் வெட்டப்பட்டி 
ருக்கும், ஏறக்குறைய நாலு இஞ்ச நீளமும், ஒன்றரை இஞ்சு பருமையு 
மானது. கருங் கபிலகிறமும் சொற்ப அளவாய் வரியாத்தின் மணமும் 
கைப்பான அவர்ச்சுவையுமுடை யது. தன்மையில் மெதுவும் விகமமுமா 
னது, முறித்தால் வரியாத்துக்குரிய வரிகள் தோற்றுவதிலலை, மாவாக்றா 
வது வில்லங்கம், இதின் மா மங்கற்கபிலமான மஞ்சள் நிறமுடையது, 
2 சிறித, குறுத்த துண்டுகளாக வரும், கருங் கபிலரிறமானது, ஏறக்கு 
றைய மணமற்றது, மெத்தச கைப்பான துவர்ச்சுவையுள்ளது. இரண்டு இ 
னங்களும் இலட்சணங்களில் மெத்த விகற்பமுள்ளன, இந்தச் கிழங்சை 
ரோயில் பண்டிதரும் தவைனிங்கு பண்டிதருஞ் சோதித்தவரையில் சண்ட 
பேறுகள் திருத்தியானவைகள், ஸ்தொமாடத் சொணிக?மாச இது இறக்கும் 
தியான வரியாத்திலுர்திறமென்றது துவைனிங்கு பண்டிதர் எண்ணமாயினு 
ம் பிர்தின சோதனைகளோ இவ்வெண்ணத்தை உறுதிப்படுத்தவில்லை. கடை 
களில் விலைப்படும் சாட்டு வரியாத்தைப் பார்க்கப் பிறவூரால் ஏற்றிவரும் 
வரியாத்தே உத்தமமென்பது இவற்றைப்பற்றி இரந்துவிலிருக்தெழுதப்பட்ட 

எழுத்துகளின் பொழிப்பாம், இமயவரியாத்தைப் பற்றி ஈயப்.பான காரிய 
ங்களை எழுதியிருக்றெ இளேகாண் என்பவர் நாட்டுக்கு வருகிற இழங்கு 

! Socotrine Aloes, 2 Myrrh, 3 Hard soap. 4 Oil of Peppermint. 5 Treacle, 
செநீயகம். 6 Light Magnesin. 7 Ginger powder. 8 Radiate. 

9 Slomachic Tonic. 
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200 மெசீரியம், 

இழ்த்தரமானதென்றும், புதுச் ழெங்சைத் சாம்சோதித்தவரையில் அதின் செ 

யல் ருசிய வரியாத்தின் செயல்போவிருந்ததெனறுஞ சொல்லுகிறார், இம 

யவரியாத்தைக் க௨னமாய்ச் செய்கைபண்ணினால் சீன; அருக்க வரியாத்த 

க்குச் சரியான ஈயந்த கழங்கு எடுச்சலாமென்று ஈம்ப நியாயமுண்டு. 

தைமேலாசியங்கள், 

THYMELACEAE. 

மேசீரியம், MEZEREUM. 

வாசம். யுறோபம். 
வாகடபததி, காய்ந்த பட்டை, இது பல நீளமுள்ள லேங்ச்ள் அலல 

து சருள்களர்க வரும். உரப்பானது, வசையச்தக்கது, சிராயுள்ளது, வெ 

ளியிற் கபிலகிறம்; உள்ளே வெண்மை, சற்றே உவட்டுமணமும், காரமர் 
ன உதைத்த சுவையுமுடையது. இதின் சத்து அதின்கார்பபான ஓர் ராள! 
தீதிலும், அத்கிரசேலி2லும் இருக்கும், இவற்றுடன் தவ்னியம் என்ற தட 
ஸ்தமான இரிஸ்தற்: பதார்த்தமும் இதில் அடங்பியிருச்கும். 

தன்மை, ஸ்திமுலம்5, சுவேதனி?, அழுரிதி, சோலில் அணைத்தால் 
ருபிவாஷூனும்,வெக/னுமாகும். வெரி கனாகக் கொப்புளங்கொள்ளப்பண் 
ணுவதற்கு இப்பட்டையைச் சூடான வின்னாரியிற் போட்டு இளக்த்தோ 
லோடணைத்துச் கட்டவேண்டும், கொப்புளித்த புண்ணைப பரிகரிப்பதில் 
இது சபீனவன்கெனுச்குப் பதிலாகுமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டது. 

உபயோகம். ில்லிசு3 நோய்கள், வாதசோய்களு£கும், பலவகையான 
சருமரோய்களுக்கும் இது வழங்கப்பட்டது. ஈயமோ சந்தேசம். 

தேயம். பத்துப் பன்னிரண்டு றேனை இன்வூச13மாக், நாள் இரண்டு 
மூன்று முறை கொடுச்கலாம், ஆயினும் இது தனியே கொடுக்கப்பெதரி 
இ, சார்சிகூட் டுத் இகாச்தத்தில் இது ஒர் கூறாஇன்றது, 

நசிதங்கள், Preparations. மேசீரியவீதரேசிறத்து, Ethereal Extract 
of Mezereum. கொள், மெசீரிய பட்டை, நறுக்கி, ஒரு இருத்தல்; திட்ட 
சதுமநாலு சாழி; ஈதர்16 அரைநாழி, மெசீரிய பட்டையை மூன்று நாழி £ 

தில் மூன்றுமாள் ஊறப்போட்டு இடைக்டை குலுக்செ் லையில் வடித் 
அப பிழியவும். சச்சைச்குச் சேஷமான சீதைவிட்டுத் திரும்பவும் இடை 

சீடை குலுக்கி மூன்றுநாள் ஊறவிட்டுச் சீலையில் வடித்துப் பிழியவும்: 
வடித்த ரீர்களைச்கலந்து இஸ்திலித்த!!, தில் மிகுதியான பங்கைச் சேர்க்க 
வு. சேஷத்தை மெல்விப எரிறாத்தாய் வறட்டி, அடை ச்சவோர் பாத்திர 
தீதிலிட்டு அத்துடன் ஈதர் சேர்த்த, இடைக்கிடை கலக், ஒருநாளுறவிட்டு 

1 Resin. 2 Volatile oil. 3 Daphnea. 4 Neutral, 5 Crystal, 6 Stimulant, 
7 Dinphorrtic. 8 Dinretic. 9 Rubelacient, சோணதி. 1() Vesicant, வில்பொடி, 

11 Unguentum Sabinae. 12 Syphilis. 13 Infusion 14 Sarsae, 
(9 Lectitied spint. 16 Ether. 7 Dixtil. 
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சிட மாம், 901 

இந்த ஈதர்விலயனர1த்தை இறுத்துத் திஸ்திவீப்பதால் ஈதரிற் சேர்ச்சச்கூ 

டிய பங்கைச் சேர்த்துச் சேஷத்தை மெல்லிய எசிறாத்தாய் வறட்டிச்சொ 
ள்ளவும். 
இதை மேனியிற் பூச அழற்றும். இது கடுகுக்கூட்டு வினிமெனில் ஓர் கூ 

ராகச் சேருகின்றது. 

மைறிஸ்திசியங்கள். 

MYRISTICEAE. 

சிடமரம், NUTMEG TREE. 

வாசம். இது மொலகச்கத்தில் உள்ளது, மலாயநாடு, இலங்கை, மலையா 
எம் முதலிய பகுதிகளிலும், உஷ்டண அமரிகத்தின் சிலபகுதிகளிலும் செ 
ய்கைபண்ணப்படும், 

வாகடபததி. சாதிச்சாய் எனப்படும் இதின் கொட்டை. இத வட்டி 
ப்பும் ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்ச நீளமுமான௫. வெளிப்பக்கத்திற் பின்னல் 
போல வரிகளுடையது. உள்ளே கருங்கபில நிற வரிகளும் கரைச் சிவ 
ப்புறெமுமுள்ளது. தனக்கே உரிய வீறான மணமுங் கைப்பான சுகநதசு 
வையுங்கொண்டது. இதின் சாரம் ஒர் அத்திரதேவில் இருக்கும், 
தன்மை, இது ஸ்திமுலம்?, காமினதி5), பெருந்தேயத்தில் நாகதிகம்4, 
உபயோகம். ௮சத்துவ தியறீயம், வாயுப்பொருமல் வலி, சிலவசைக் கு 

னமங்களுச்கு இது கொடுத்து நயங்கண்டது. ஆயினும் இது விசேஷமாய் 
மற்றும் மருந்துசளுக்குத் துணைமருந்தாக வழங்கப்படும். அதிகமாய்த் தொ 

செவைக்கு வழங்கப்படும், 
தேயம், பத்து முதல் இருபது றேன் வரைக்குச் கொடுக்கலாம். 
காசக்கட்டிக் கூட்டுச்குரணம்5, இரீதச் சுகந்தபற்பம், அமுறாரசிக்கூட்டு 

ச் து?) லவர்தர்க்கூட்டிரஞ்சம்; இவைகளிற் சாதிக்காய் ஒர் கூறாகச் சே 
ருனெறது. 

ரசிதங்கள், சிடஅத்திரதேல், Volatile Oil of Nutmeg. சாதிக்கா 
யைத் திஸ்திலித்தெடுக்குமெண்ணெய். இது கிறமற்றது அல்லது வெண்ம 
ஞ்சள்நிறமுள்ளது, சாதிக்காயின் மணம் சவைகொண்டது. 

தேயம். ஒரு மினிம் முதல் ஐந்துமினிம், பந்கொதியை மாற்றுவதற் 
குப் பல்லுக்கு இடப்படும். சடச்2த10 அமோனசுகரந்தது! களிலும் சொ 
கோத்திரசகைச் குளிகை!௦யிலும் இது ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது, 

சீடச்சது, றப்பட் ௦f Nutmeg. கொள். சட அத்திரதேல், ஒரு ௮ன்சு. 
திட்டத3 நாற்பத்தொன்பது ௮ன்சு. கரைக்கவும், 

தேயம், முப்பது முதல் அறுபது மினிம் வரைக்கு, 
_ ஊறறின சிடத்தேல். நடxறressed Oil of Nutmeg. இது சாதிச்சாயை 

ச் குசொட்டிப் பிழிர்செடுக்கும் தடித்த எண்ணெய், செம்மஞ்சள்கிறமும், 
இறுக்கமும், சாதிச்சாயைப் போல நறு மணமுமுள்ளது, தன்னிலும் சாலு A 

] Solution, 2 Stimulant, தீவனி. 3 Carminative, காயுக்கி, 4 Narcotic, ரொ. 
௦ Compound powder of catechu. 6 Aromatic powder of chalk. 7 Compound 

Spirit of Armoracia. 8 Cowpound tincture of Lavender. 9 Minim. 
10 Spirit of nutmeg. 11 Aromatic spirit of ammonia, J2 Pill of 

socotrine Alves. 18 Rectified spirit. 
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202 கருப்பூர மரம், 

மடங்கு நிறையுள்ள கொதி அலக்காலிலும்அதில் அரைப்பங்கு அளவான 
ஈத2ரிலுங் கரையும், 

வாதம், சோர்வு, சளுக்குகளுக்கு இது நல்ல பூச்சு. காரமற்ற ஏதும் ௪ 

ண்ணெய்களோடாவது சபுலினி£மெனோடாவது, கலந்து பூசவேண்டும், இ 
து பிற்சப்பற்று4 வெம்பற்று:சளில் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

[சாதிபத்திரி ace யென்று விலைப்படுஞ் சரக்கு இச் சாதிச்காயைச் குழு 
ம் சம்பியான தகடு. இது தட்டையாய் ஒற்றையல்லதுஇரட்டையிதழ்களாகச் 
சமவினமாய்ப் பிளந்து, அழுத்தமாடி, சற்றே வளையக்கூடியதாய், அல்லது 
மொருக்கலாயிருக்கும். வெண்மஞ்சள் அல்லது பொன்மஞ்சள் நிறமுஞ் 
சாதிச்சாயைப் போன்ற மணஞ் சவையுங் கொண்டது. இதைத் திஸ்திலி 
கீசு ஒர் அத்திர எண்ணெய் வரும். இதின் கூட்டு, செயல், உபயோகமெ 
ல்லாம் சாதிச்சாய் எண்ணெய்யைப் போலவே. இது விசேஷமாயத் தொ 
செவைக்கு வழங்கப்படும்.] 

அவாகடச்சரக்ககள், Non-Ofhcinal. 

மலையாளச் சிடம், Kyரistica Malabarica, இது மலையாளத்திலும் 
திருவாளங்கோட்டிலஞ் சோலைகளில் உண்டாகும் மாம். இதிலே சாதிச் 
காயைப் பார்க்கப் பருத்ததும் மெத்த நீண்டதுமான ஓர்வகைக் காய் காய்ச் 
கும். அதற்குரிய நற்கர்தமாவது உறைப்பான சகந்தசுவையாவது இத 
திகு மெத்த இல்லை. இதை இடித்து அவித்தால், சாதிக்காயிற்பிழிர்த எண் 
ணெய்யைப் போன்ற மஞ்சள்நிறமான உறைந்த எண்ணெய் கனமாய் வரு 
ம். மந்தமான கெட்ட புண்களுக்கு இதை இட்டால் அவற்றைச் சுத்த 
மாச்க வருத்தத்தைத் தணித்து மாறப்பண்ணுமாகையால் உத்தமமான மரும் 
தென்று வாறிக்கு பண்டிதருக்குக் சாட்டப்பட்டது. இதை இப்படிப் 
போடும்போது காரமற்ற எண்ணெய்யிற் சொற்பங் கலந்து உருக்கிக்கொள் 
ளவேண்டும். வாதத்துச்குப பூசுவதற்கும் இது உசவக்கூடும். 

லோருசியங்கள், 

LAURACEAE. 

கருப்பூரமரம். CINNAMOMUM CAMPHORA, 

வாசம். சினம், சப்பல், கொச்சின் னேங்களிலுள்ளது, யாவக தே 
சத்துச்குங் கொண்டுபோகப்பட்டது, 

வாகடபததீ, இம் மரத்திலிருந்து புடஞ்செய்த எடுச்சப்படுறெ இறுக 
ன அத்திரதேல். இதுவே சர்ப்பூரம், இது இரிஸ்தற் தன்மையான உறு 
வொளிகொண்ட வெண் கட்டிகளாக வரும். ஊடுருவக்கூடிய வீறாய்ச் க 
மழும் மணமும் சார்ப்பான பிறகு குளிருற சுவையுமுடையது. தண்ணி 
ரில் மிதக்கும். வாடிக்கையான காங்கையிற் தாமதமாய் ஆவியாகும். தண் 
ணீரிற் சொற்பமாய்க் கரையும்; திட்டசீதிலும், ஈதரிலும், தாராளமாய்ச் க 
ரையும் உரபபானது; இலகுவில் மாவாகாது; பிரவையாய்ச் சுவாலித்து 

1 Alcoho!. 2, Ether. 3 Soap liniment, 4 Pitch plaster. 5 Warm plaster. 
6 Rectified spirit. 
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எரியும். சூசொட்டினால் முற்றாய்ப் பஸ்மமாகும்: அசுத்தமான கர்ப்பூரம், 

னம், சப்பங்கி தேசங்களிவிருக்து பிறித்தனி தேசத்துக்கு ஏற்றப்படும், 

தன்மை, இதின் முதற்செயல் செறியும் ஸ்திமுல மும்) சுவேத முமே. 

இரண்டாஞ்செயல் செரதவம, அனுடைன்4, அர்திஸ்பசி5களின் தன்மை 

யே. பெருந்தேயத்தில், மயக்கழற்சி சஞ்சாகும், 

உபயோகம். கர்ப்பூரத்தை அதிகமாய்க் கொடுத்து மெத்த ஈயங்கண்ட 

ஏராளமான ரோய்களுட் சுரங்கள் தாபிதங்களின் முற்றிய பருஉங்களும்; 

அசத்துவவகைகளும்; பைத்தியம், பிரசவபைத்தியம்) ஈளை, அஞ்சனபெ 

க்துசு],குக்சல்க£ளூம், இதயகிபோஷூத்தோடு கூடிய நெஞ்சிடிகளும், சன 
னசல உறுப்புகளின் கோய்களாயெ தில்மெனுநீயம்1?, நிவ்வமானியம்!!,ஸ்ப 

மதறீயம்1?, கருப்பைச்சன்சர்!3,கருப்பையழற்ச) சசினோத்தை!,சலவொழு 

க்கு, இஸ்தேரி;என்பவைகளும்; வாதம்,கோதம்16 குவாதங்க!?ஞமே முக்கி 

யமானவைகள். ஸ்திரிச்னி18 நஞ்சுக்கு இது மாற்றாகலழங்கபபட் டாலும், 

நயமோ சந்தேகம். மேலும் இது தைலமாய், வாதம், சளுக்குகள் மற்றுசோ 

ச்சளுச்கும், டைப்புண் வராமற் காப்பதற்கும், தோல்வியாதிகளிற் சொ 
நிலைத் தணிப்பதற்கும் பூச்சு மருந்தாகும். 

தேயம். ஒரு கிறேன் தொடங்க ஐந்து றேன் வரைக்குத் தண்ணீரிற் 

கொடுக்கலாம், தேவையாகில் இரட்ட த்தனையாயுங் கொடுக்கலாம். 

ரசிதங்கள், Preparations. பூரநீர், கேரா water. கொள். பூரம், 

அரை அ௮ன்சு,; தண்ணீர் நாலு நாழி. பூரத்தைச் சலைப்பையொன்றுட்போ 

ட்டு, பையை ஓர் கண்ணாடித் தடியிற் சட்டி தண்ணீர்ச் €சாவுட் தாழதது, 
அடித்தடியின் மற்றத் தலைப்பைச் சோவின் சடையோடு தொடுத்தபடி நிற்க 

விட்டுச் சோவை மூடிவைக்கவும். இரண்டுநாளாகுதல் ஊறினபின் சே 
வையான வேளைகளில் நீரைத் தெளித்தெடுக்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கும். பிரதானமாய 

இது மருந்துகளுக்கு அனுபானமாய் வழங்கப்படும். 
பூரச்சீது, ற்ப of Camphor. கொள். பூரம் ஒரு அன்சு; திட்டச 

அ19ஒன்பதுஅனச, கரைக்கவும், 

தேயம், பத்து மினிம்2 முதல் முப்பதுமினிமைப் பாணியில் மிதக்கவி 
ட்டுச் கொடுக்கவும். பிரதரனமாய்ச் சுளுச்குகளுள், நசிவுகள், இமாரம்21, 

கரலீகவாதம், சோர்வுகளுக்கு இது பூசப்படும். 
பூரக்கூட்டிரஜ்சம், Compound Tincture of Camphor. கொள், அவி 

ன் பருச்சன் தூளாக, மாற்பது இறேன்; பெஞ்சோயிக்கயிலம்?9,நாற்பது இி 

ஜேன்; பூரம் முப்பது தறேன்; அனீசுத்தேல்2, அரைத்திறாம்; புரூவுச£து?*அ 
ரைநாழி, மூடிய பாத்திரத்திலிட்டு இடைசக்டை குலுக்க), எழுகாளூறிய 

பின் வடித்து, அரைகாழிச்குப் போதிய புரூவு£த சேர்க்கவும், 

தேயம், பதினைந்து மினிம் முதல் இரண்டு திறாம் வரைக்குச் கொடுச் 
கலாம்; கூடவுங் கொடுக்கலாம், திறாமொன்றிற் காற்கிறேன் அவின் இரு 
க்கும், பெரிகாறிச்குஃ என்னும்பெயருடன் செரதீ௨மாக இம்மருந்து வெ 

1 Stimulant. 2 Diaphoresis. 3 Sedative, சாக்தனி, 4 Anodyne. 5 Antispasmodic, 
6 Adynamic. 7 Angina pectoris. 8 looping cough. 9 Hypertrophy 10 ர. 
menorrhoea. 11 Nymphomania. 12 Spermatorrhoea, விச்துசலை, 13 Cancer. 

14 Chordee, இன வளைவு. 15 Hysteria. 16 Gangrene. 17 Gout. 18 Strych 
nia. 19 Rectified spirit. 2) Minim. 21 Uhilblains. 22 Benzoic 

8010. 23 Qil of Anise, 21 Proof spirit, 25 Paregori, 
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குசாலமாகப் பெயர்பெற்றிரு£தத. இருமற்கலவைகளில் இது பெரும்பா 
லூஞ் சேரும்: 

பூரலினிமென், Liniment of Camphor, கொள். பூரம், ஒரு அன்சு; 
ஓலீவுத்தேல், சாலு அன்சு, பூரத்தை எண்ணெய்யிற் கரைச்சவும், 

பூரக்கூட்டு லினிமேன். Compound Liniment of Camphor. கொள், 
பூரம் இரண்ட ரை அன்சு; லவர்தர்த்தேல்1, ஒரு இராம்; அமோனகரரீர?, ஜர் 
அ அன்சு; திட்டதே, பதினைச்து ௮ன்சு, பூரத்தையும் லவந்தர்த்தேலையுஞ் 
திற் கரைத்து, அமோனரீரைப் படிப்படியாய்ச் கூட்டித் செளிர்தநீராய் 
வருச்தனையும் குலுக்கவும். 

இர்த வினிமெனும் இதற்கு முன்சொன்ன பூரலினிமெனும் வாதத்துக்கு 
ம் மற்றுசோவுகளுச்கும் ஈல்ல பூச்சு, 

வாசடத்துச்குரிய அனேக லினிமென்களில் பூரம் ஒர் கூறாகச் சேருடன் 
தது. மேலும் வங்கவதவதெசக்கூட்டன்கெனிலும்,இரசகூட்ட ன்கெனி 

லும் இது ஒர் கூறாசன்றது. 
[சுமாத்திரம், பர்ணியு, யாவசம் என்ற தீவுகளில் உத்தரம் 1 பாகை 10 ௧ 

லைக்கும்; 2 பாகை. 1() சலைச்குமிடையில்உண்டாறெ பூரதிரையுபலனச்சு5 
என்ற சாட்டு மரச்சிராயிலே பூரம் வெண்மையான கிரிஸ்தற் கட்டிசளாய் 
விளையும். அதைச் சேர்ச்கும் வசையாதியைப்பற்றிய விபரம் இிவிநீரர்வை 

த்தியராற் பிரசுரமாயிறாச்ெது. அதின் தன்மை உபயோகங்களைப் பந்றிய 
குறிப்புகளும் மற்லி என்பவரால் எழுதப்பட்டன, தன்மை உபயோகப் 
களில் வாகடச் கர்ப்பூரத்துக்கு இது மெத்த அதிகப்பட்டதல்ல. விலையோ 
அதிசம். மற்றும் பூண்டுகளிலும் கர்ப்பூரம் கொஞ்ச அளவாக உண்டு, தெ 
ஞசரிம் சாடுகளில் பேர்ப்புளுமீயம்£ என்ற மரத்திலிருந்து அதிகஅளவாய் 
அது சேர்ச்சப்படூம்.] 

சகலிரஸ் மரம். SASSAFRAS OFFICINALE, 

வாசம். இத வட அமரிகத்தின் சோலைகளில் கனடம்தொடங்டி, விள 
றிடம் வரைக்கும் உண்டாகும். 

வாகடபததி, காய்ந்த வேர், இது கவைத்த துண்டுகளாக வரும். சில 
அடியில் எட்டு இஞ்சு பருமையாயிருக்கும். பட்டையின் வெளிப்பக்கம் 
தரைக் சபிலநிறம், உட்பக்கம் கறைக் கபிலகிறம்; தல்ல மணமும் உறைப் 
பான சகந்தசுவையுமுடையது. சிராய் இலேசும்,கண்ணறைகிறைர்ததும், 
தரை மஞ்சள் நிறல்கொண்டதுமாய், மணஞ் சுவையிற் பட்டையிற் குறை 
க்ததாயிருக்கும். இத சீவல்களாகவும் வரும். இதிலே ஒர்அத்திரஎண்ணெ 
ய்யும், ராளமும்3, சசுவிரின்;) என்ற விசேஷபதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கும். 

தன்மை, இது அல்திறவதொணிகம்10,சுவேதனிப, 
உபயோகம், சாலிசவாதம், உபசிவ்லிசு12,ஸ்கேவிபீசருமரோய்களுக்கு 

இது கொடுக்கப்பட்டது, இதின் வகுப்பைச் சேர்ந்த சார்சம்14,குவயகம்!5, 
முதலிய மருந்துகளுடன் பெரும்பாலும் இது கலந்துகொடுக்கப்படும். 

1 Oil of lavender. 2 Strong solution of Awmoria, 3 Compound ointment 
ol subacetate of Lead. 4 Compuund ointment of Mercury, 5 Uryobalanops 

camphora 6 Blumea grandis. 7 Volatile. 8 Resin. 9 Sassafrin. 
lv Alterative tonic. 11 Sudorific. 12 Secondary syphilis. 13 Scurvy, 

4 Sarsae, 15 Guaiacunm, 
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சார்சகூட்டுத் திகாக்தத்1திற் சசுவிரஸ்வேர் ஓர் கூறாகச் சேருனெறதறு, 

[சசுவிரஸ் சிராயைச் திஸ்திலித்தெடுக்கும் அத்திரதேல், இரண்டுதுளிமு 

தற் பத்துத்துளி தேயத்தில் ஸ்திமுல?மும் சாமினதி யுமாகும். சுவேதனியெ 

ன்றும் பெயர் பெற்றது. இதுவும் சோற்றியும் ஜக்கமரிகபார்மகு யத்தில் 

வாகடத்துக்குரியதானெறன. சோற்றியிற் பிசுபிசுப்பான பிசின் மெத்தவு 

ண்டு, திமல்சர்£தேவையான ரோய்சளில் இது இன்வூசமாய் லடங்கப்படும ] 

நெக்தண்ட மரம், NECTANDRA RODIAEIL, 

வாசம். பிறித்தனிச் யொன தேசத்தில் இது உண்டாகும். 
வாகடபததி. பட்டை. இது பிபேரிப்பட்டையென்றுஞ் சொல்லபப 

டும். இது இரண்டோரடி நீளமும், இரண்டு இஞ்சு முதல் ஆறு இஞ்சு ௮ 
சலமும் கால் இஞ்சு தடிப்புமுள்ள பருத்த கனத்த அகலத் துண்டுகளாகவ 

ரும். வெளிப்பக்கம் ஈரைக் கபிலநிறம். உள்ளே கருங் கபிலகிறம், ௪ 

வை துவர்ப்புச் கூடி நெடுக நிந்றெ கடுங் கைப்பு. 
தன்மை உபயோகம். இது தவரான தொணிகம்;: இதிவிருந்தெடுச்க 

ப்படும் அல்கலைவ£மோாடிய பிபேரிய சல்வசுவுக்காக மாத்திரமே இது வாகட 

தீதுச்குரியதாகன்றது. 
ரசிதம், பிபேரியசல்வசு. Sபlphate of Beberia. இதைச் குறிக் 

குஞ் சன்னமாவது; கா; ஜூ நீ2 ௮6 ஐ செஅட் இது உருவொளியுள்ள 

கருங் கபிலநிறமான மெல்லிய செதிள்களாக இருக்கும். மாவானால் மஞ் 
சள்கிறமடையும்; கடுமையான கைப்புச்சுவையுள்ளது; தண்ணீரிலும் அலக் 
கரிவிலுங் கரையக்கூடியது; தண்ணீரிற கரைத்துப் பாரிய குலோறிரஞ்10 
சேர்க்க வெண்ணடையல்விழும்; காரச் சோடஞ்!!சேர்ச்ச மஞ்சள்வெண் 
மையான அடையல் விழும். இக்கலவைக்கு ஈதரை!? இருமடங்காய்ச் சே 
ர்த்தச் குலுக்க, மஞ்சள் வெண்ணடையல் கரைந்துபோம். ஈதர்க்கரைலைச் 

சிறிய கண்ணாடிக் குழலாற் பிரித்து வறட்டினால், கருச௮மிலங்க!3ளில் 
முற்றாய்ச் கரையக்கூடிய உருவொளீயான மஞ்சட்சேடம் விழும். பிபே 
ரியசல்வசு, சூட்டுக்கு முற்றாயழிந்துபோம், தண்ணீர் சேர்த்தாற் தெளிச் 
தீ கபிலகிற நீராகும். 

தன்மை. தொணிகம14, அந்திபிறாடி15. 

உபயோகம். முறைச்சுரங்கள், ரிமீஷ!6 சுரங்களிலும்,நுறல்்ச17,முச அ 
றலசிகளிலும்,இடைவிட்டு வரும் மற்று நோய்களிலும், னியசல்வசு டக்கு 
பபதிலாக இது கொடுக்கப்படும். ஆயினும் அதற்கு இது மெத்தச் குறை 
வானது, 

தேயம். தொணிகமாச ஒரு கிறேன் முதல் ஐந்து நிறேன் வரைக்குச் 
கொடுச்சலாம். அர்திபிறாடியாக ஐந்துமுதற் பத்துக்றேன் வரைக்கு கா 
ள் மூன்றுமுறை கொடுச்சலாம். இதைச் இருசசல்வுரிச்சமில!?த்துளி லவ 
ற்றடன் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கொடுப்பது வசதி. 

1 Compound decoction of sarsae. 2 Stimulant. 3 Carminative. 4 Niaphoretic, 

உ U. 8. Pharmacopoeia, 6 Demulcent. 7 Tonic. 8 Alkaloid. 9 Alcohol, 
10 Chloride of Barium, 1! Caustic soda. 12 Ether. 13 Dilute acid. 
14 Tonic. ]5 Antiperiodic 16 Remittant. 17 Neuralgia. 18 Sulphate 

of Quinia. 19 Dilute Sulphuric acid. 
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கறவா மரம், CEYLON CINNAMON TREE. 

வாசம். இது இலங்கையிலுள்ளது. இந்து, யாவக முதலிய பகுதிகளி 

லும் செய்சைபண்ணப்படும், 
வாகடபததி, இளங் கொப்புகளின் உட்பட்டை, இது இறுகச் சுறா 

ட்டின சுருள்களாக வரும், இவை ஏறக்குறைய நாலு லீன்1 பருமையாய் 

உள்ளே சிறிய சுருள்கள் சிலவற்றை அடக்கியிருக்கும். இப்பட்டை வெ 
ண்மஞ்சளான சபிலமிறமும் நற்கந்தமும் சார்பபான இனிய சுகந்த சுவை 

யுமுடையது. ரொயாக முறியும், இதின் சத்து விசேஷமாய் ஓர் அத்திர? 
எண்ணெய்யிலேயே இருக்கும்: எண்ணெய்யைத் தவிர தனக்கே உரிய 9 
னயிச்கமிலம்? என்ற ஓர்அமிலத்தையும் தனிக்கமில$த்தையும் இது அமைத் 
இருக்கும். 
தன்மை, இது சுகரத5மானது, ஸ்திமுலம்$, சாமினதி?. 

உபயோகம், வாயுப்பொருமல், வாயுவலி, குடலின் ஸ்பச நோய்கள், 
அசத்துவ,கழிச்சல், இரைப்பை அழற்சிகளை இது பெரும்பாலும் மாற்றும், 
கருப்பையின் தசை இழைகளை இது அருட்டுமென்ற எண்ணத்தினால், மெ 
னுறீய1த்துக்கும், கருப்பைச் சேஷ்டைச் குறைவைப்பற்றிய கஷ்ட பிரச 
உங்களுக்கும், கொடுக்கப்படும். காய்ச்சல்களின் பிற்கால்களில், இதின் 
வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்று மருந்துகளோடு ஸ்திமுலமாய்க் கொடுக்கப்படும். 

தேயம். பட்டையை மாவாக்கி, அதில் ஐந்து கிறேன் முதல் இருபது 
கிறேன் வரைச்குச் கொடுக்கலாம். இதைத் தனியே கொடுப்பதரிது . 

ரசிதங்கள். கறுவா நீர், (0100 Water. கொள், இடித்த கறு 
வாப்பட்டை, இருபது அன்சு; தண்ணீர் எட்ரொழி. தஇிஸ்திலித்து நா 
லுராழி எடுச்சவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம், 
பிரதானமாய் மற்று மருந்துகளுக்கு அனுபானமாக வழங்கப்படும். ரத 
மிஸ்துர்!!, குவையக??மிஸ்தர், பிரண் டி!3மிஸதுர்களில் இது சேருகின்றது. 

கறுவாத்தேல், 0] ௦f Cinnan௦n. இது கறுவாப்பட்டையைத் திஸ் 
திலித்தெடுக்கும் எண்ணெய், புதிதாயிருக்சையில் மஞ்சள் நிறமாயிருந்து 
படிப்படியாய்ச் சிவப்பாகும். கறுவாப்பட்டையின் மணமுஞ் சுவையும் 

இசற்குண்டு, இத தண்ணீரிற் தாழும். 
தேயம். இரண்டுமினிம்। முதல் ஐந்து மினிம் வரைக்குக் கொடுக்க 

லாம். இது நல்ல ஸ்திமுல காமினதி!், காய்ச்சலின் பிற்கூறுகளில் மற் 
அம் ஸ்திமுலங்களோடு கூட்டிக்கொடுக்கப்பமெ. இரண்டொரு துளியை 

ச் கோறைப்பல்லுக்குளிடப் பற்கொதி சில்வேளை தணியும், கன்னத்திற் 
பூசத் தலையிடி பெரும்பாலுர் தணியும். 

கறுவாரஜ்சம், Tincture of Cinnamon. சொள். கறுவாப் பட்டை 
பருக்கன் தூளாக இரண்டரை அன்சு; புரூவு£த16 அரைநாழி. மூடியபா 
தீதிரத்திற் பதினைந்து அன்சு €தில் கறுவாவைப் போட்டு இடைக்கிடை 

$ Line, 2 Volatile. 3 Cinnamic acid. 4 Tannic acid. 5. Aromatic. 6 Stimulant, 
7 Carminalive, வாயுச்னி, 8 Spasmodic. 9 Atonic. 10 Menorrhoea, பெரும 

பாடு, 11 Chalk mixture, 12 Guaiacum. 13 Brandy. 14 Minim. 
19 Stimulant Carminative, 16 Proof spirit. 
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குலக், இரண்சொளூறவிட்டு, அப்பாற் சியந்தனி!யில் ஏற்றி நீர் ஒழுகத் தீ 

ர்ர்தபின், சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும்விட்டுச் சியந்தனிக்கவும்: அப் 

பாற் சச்சையைப் பிழிந்து வடித்து இரண்டு நீர்களையுங் கலந்து அரைநாழி 

க்குப் போதிய புரூவுசது கூட்டவும்: ௫ 
தேயம், ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திராம் வரைச்குக் கொடுக்கலாம். 

ல்திமுல காமினதிச் கலவைகளுக்கு இது நல்ல கூட்டு; 

கறுவாக்கூட்டூச்சாணம். 0000000000 Cinnamon Powder. கொள். 
கறுவாப்பட்டை மா, ஏலக்கொட்டை மா, சுச்குமா, வகைக்கு ஒரு அனசு, 

இிறமாய்ச் கலந்து மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்து குழியம்மியில் இட் 

டு மெல்ல அரைத்து மூடிய சீசாவிற் பேணிவைச்சவும். 
தேயம். மூன்று முதற் பத்துச் இநேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 
கறுவாப்பட்டை சாசுக்கட் டியின் வசம்?, எமதச்சிலதிகாச்தம்3,சுகந்ச சல் 

வுரிக்கமிலம்*, காசுச்சட்டிச் கூட்டுச் குரணம், இர£த5 சுகந்த சூரணம், னு 
ச்கூட்டுச் குரணம், ஏலக்கூட்டிரஞ்சம்? காசுச்சட்டி ரஞ்சம், லவந்தாக்”கூட் 
டிரஞ்சம், ௮வின்வைன்? என்பவைகளில் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

[இலங்கையில் கறுவா இலையைச் கடற்றண்ணீரில் ஊறப்போட்டு பிற் 
பாடு திஸ்திவித்து ஒர் எண்ணெய் எடுப்பார்கள். அது கருமஞ்சள் அல்லது 

கபிலகிறமும் கராம்பைப்போன்ற மணஞ் சுலையுமுடையது. ஸ்தெனே 
ச வைத்தியர் அதைச் சோதித்துக் கராம்பெண்ணெய்யைப் போல அது 
கால, ஐ, என்ற சின்னத்தையுடை ய யுசெனிக்கமிலமும்0ஓர் தடஸ்த!! ஐரு 
காப??னுங் கூடிய கலவையென்று கண்டார். ஆயினுஞ சொற்ப அளவான 
பெஞ்சொயிக்கமிலம்!3 இதிற் காண்பது ஆச்சரியம், ௮வுஷத தன்மை உப 
யோகங்களில் இது கராம்பெண்ணெய்க்கு மெத்தக் இட்டினத ] 

அவாகடச்சாக்தகள். Non-Officinal, 

சீனக் கறுவா மாம், Cinnamomum Aromaticum. இது சன தேசத் 
திலுள்ளது. இம் மரப்பட்டையைத்தான் இலவங்கப்பட்டை என்பார்க 
ளாம். னத்தில்மின்று சிங்கப்பூர்வழியாய் யுறோபத்துக்கும், இந்துவுக்கு 
ம் ஏற்றப்படும் பட்டையும் இதுதான், பெரிய லவங்கப்பட்டை மலையா 
எகச்சரைக்குரியதென்பதும் நிச்சயம் போல. ஆயினும் இதின் மரம் ஏதெ 
ன்பது நிதானமாகவில்லை. ஒருவேளை கறுவாமரமாக இருச்சலாம். கறு 
வாமரம், திருவாளங்கோடு மலையாளங்களிலும் சென்னை மேற்குக் கரையி 
ஓள்ள மற்றும்பகுதிகளிலும் வாடிச்சையாயுண்டு, காட்டுக் கறுவாவின் 
உட்பட்டை பச்சையாயிருச்கையில் வீரான கறுவாமணமுஞ் சுவையுமு 
டையது. கவனமாய்க் காய்ச்சி ஆயத்தப்படுத்தினால் கல்ல பேரிலவ 
ஙகபபட்டையாகும், (58) பேரிலவங்கப்பட்டை ஒற்றைச் சருள்களாக 
வரும். இரணைச் சருள்களுக்கு அதிகமாய் வருவது ௮ரித. கறுவாப்பட் 
டையைப பார்ச்சத் தடிப்பானது; வெளிப்பக்கம் கறுவாப்பட்டையைப் 
பார்ச்ச, கருமையுங் கருங்கபிலமும், மங்கலுமானது, உட்பங்கன் முறிவு 
அதிக ரொருக்கலும் நார்க்குறைவுமானது. மா அதிலும் கருங் கபில கிற 

1 Percolator. 2 Infusion of Catechu, 3 Decoction of Hematoxylum. 4 Aromatic 
Sulphuric acid, 5 Chalk. 0 Kino, 7 Compound tincture of Cardamom. 8 Lavender. 

J Wine of opium. 10 Eugenic acid, 11 Neutral. 12 Hydro Carbon, 
19 Benzoic acid. 

(58) அனுபந்தம்பார். 
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மானது. அதிகமாய் இதின் மணமுஞ் சலையுங் கறுவாவைப் போன்றதா 
யினும் சுவை அவ் ௨ளவு இனிப்பற்றதும் அதிக காரமுமாய்ப பிறகு சை 
க்கும். மணம் அதைப்போல் நல்ல மணமல்ல, இசைத் திஸ்திலிச்ச ஓர் 
ஆத்திர எண்ணெய்வரும். அதின் தன்மை உபயோகங்கள் கறுவாஎண்ணெ 
ய்யைப்போலிருக்கும். ஏதோவகைச் கறுவாவின் மலராத பூக்களாயெ இ 
லவங்கப்பூ, விசேஷமாய்ச் சீனத்திலிருந்து சொண்டுவரப்படும். திருவா 
எங் சோட்டுச் கடைகளில் வந்த ஒர்வகையான இலவங்கப்பூவை சாட்டு 
ச்சறுவாப்பூவென்று வாறிங்குபண்டிதர் கண்டார், அர்த ஊரார் இதைப்பல 
வசையாகக் கலந்து இயறீயம்!, திசந்தெரிஉ இருமல்களுக்குக் சொடுப்பார்ச 
ள்: கறுவா இலவங்சங்கங்களுச்குரிய காமினதித்தன்மை இதற்கும்உண்டு, 

தமாலக்கறுவாமாம், CiறNamomuபn Tanala. யுகலிப்தடக் கறுவா 
மரம். 0, eucalyptoides, இந்த இனங்கள் இரண்டும் தாளிசம் என்றுஞ் 
சொல்லப்படும். இவைகளின் இலைகளும் ஒருவேளை இந்துவுச்குரியஅல் 
லது ௮ங்சே வளர்க்கப்பட்ட வேறு இனங்களின் இலைகளுமே தாளிசபத் 
திரியென்று சொல்லப்படும். இதற்குரிய ரோசன3,சு வேதன, தன்மைகளை 
ப்பற்றி இது முன்னோருக்குள்ளே £ர்த்திபெற்றது, இந்து பதார்த்தசாரத்தி 
ல் இது ஒர் சரச்சாகும். கறுவாவுச்குரிய சுகர்தம், கார்ப்பு ஒருவேளை சா 
மினதித் தன்மை தானும் இதற்குண்டு, இவை விசேஷமானதல்ல. 

பார் தேனச்சிலக் கறுவாமாம், Cinnamomum parthenoxylon. இது 
பினாங்கு சுமத்திறம் யாலதிவுகளின் சோலைகளிலுள்ள மரம். இதின் பழம் ஈ 
ல்ல பல்ச5மணமுடையது. அதிலே ஒரு எண்ணெய் வரும். அது வாத 
ரோய்களுக்கு மெத்த உவந்ததாம். வேரின் இன்வூச£மானது, சசுவிரஸ்/வா 
டிச்சையாய்ச் கொடுக்கப்படும் நோய்களுச்கு வழங்கப்படும். இதுதான் 
ழ்.த்தேச சசுவிரஸ் என்று ஐக்கென்பவர் உத்தேடிக்றொர். இந்த எண்ணஞ் 
சரியானால் தெனசரிம் நாகெளில் வளர்ந்து பிரமரால் குமாந்தென? என்று 
அழைச்சப்படுற லொறா)மரங்களுக்கு இம்மரம் சரியாயிருக்கவேணும். 
இதின் வேர் தச்சுவேலை வீட்டுச்கட்டுகளில் மிகுதியாய் வழங்கப்படும். ம 
ணம் சசவிரசைப் போன்றது, வாறிங்கு பண்டிதரால் அதற்குப் பதிலாக 
இது வழங்கப்பட்டாலுங் சண்டபேறுகள் திருத்யானவல்ல, வாகடச்சசு 
விரசக்குப் பதிலாகுமென்றெண்ணப்பட்ட நிபால் சசவிரஸ்பட்டை ளொ 
ண்டுலிவிச்1ு ஈறுவா மரத்தின் பட்டையே. இரந்த மரம், நிபால், சிக்கிம், பு 
தான, கயெதேச மலைகளில் உள்ளது. இதைப்பற்றி வாலிக்கு பண்டிதர் 
விபரம் எழுதியிறாக்கிறார். இதுவரையில் ஆராய்ச்ததைவிட, இன்னும் இ 
தைப்பற்றி ஆராயவது நல்லது. 

சந்தலாசியங்கள். 
SANTALACEAE. 

அவாகடச் சரக்தகள், Non-0fficinal, 
சந்தனக்கட்டை, காக] ௭௦௦0, இத மேத்தேச பதார்த்தசாரத்தில் ஓ 

ரு சரச்கு. சரங்கள், அசீரணம், கெஞ்சிடி, முதலிய அனேக நோய்களில் 
வழங்கப்படும். சந்தனக் கட்டையைச் கழியாயரைத்து, எரிசப்பிலசு 1], 
சகாவான வரா காக ககக கக கான கக க க கக ஆகவ கனை ணன க ககக வ கன க க ககக க ன க க க க கா காதை; கக க ககக சைக ககக கை காக கக கனை கக எடு 

i Diarrhoea. 2 Dysentery. 3 Stomachic. 4 Sudorific. 5 Balsam. 6 Infusion. 
7 Sassafras, 8 llumanthen, 9 Lauraceous tree. 10 Cinuamumunmn 

glanculiferum. 11 Erysipelas. 
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சானிச தாபிதங்களுக்கும், காய்ச்சல்களிற் கன்னச் சுளிசளுச்கும், சரும 

நோய்களில் எரிவு சொறியைச் தணிப்பதற்கும் பூசுதல் எர்த வகுப்பான 
சுசேசிகளுச்குள்ளேயும், தற்காலத்தில் மெத்த வாடிக்கை. ரோசுலைத்திய 

ர் சந்தனக்கட்டை யை மாவாக்கியும் திசாச்தமாக்கியுய் கொடுத்துப் பார்த் 
து, ஸ்திமுலமாக அதின்செயல் சொற்பமென்றும், இரத்தோட்ட த்தைக் கு 
றைச்குந் தன்மையை இதிற் க௨னித்தொமென்றும், சிலரில் உலட்டிப்பை 

உண்டாக்கினதென்றும் எழுசயிருக்கிறார், ரிமிஷூ3 சுரங்களுச்கு இதைக் 
சொடுத்தபோது, இது சுவெதனியாய்ச் சேஷ்டித்து இதயத் துடிப்பின் பெ 

லனைச் குறைக்காமல் அதின் செதியைச் குறைத்தது. இக் கட்டையைத் 
திஸ்திலிச்க$ இதின் வாசனையையுடைய வெண்மஞ்சள் நிறமான அத்திர;எ 
ண்ணெய் நூற்றுச்கு இரண்டு மூன்று பங்கு வரும. (59) இந்துலில் இஈ 
த எணணெய் விசேஷமாய் வாசனைக்காகவே வழங்கப்படும், ஆயினும் 
சனுறீயத்துச்கு இது மருர்தாகுமென்று கிளஸ்கு நகரத்திலுள்ள என்றேசன் 
லைத்தியர் காட்டியிருச்கிருர். ஐந்துவருவூத்தில் தூற்றுக்கதிகமானபேரு 
க்கு இதைச் கொடுத்து மெத்த நயங்கண்டேனேன்று அவர் வாறிங்கு பண் 
முதருச்கு அறிவிச்திருச்கிறார். அவர் இதல் முப்பது மினிம்ரமுதல் நாற்ப 
து மினிம் வரைக்கு மும்மடங்கான திட்ட சீதுற்கரைத்து சறுவா அல்லது 
லவங்கத்தேலையும் வாசனைக்காகச் சேர்த்து நாள் மூன்றுமுறைகொடுப்பார். 
செருக்கு இரண்டுநாளைக்குள் நயங்காணும், வால்மிளகு, கபேவம்? கொ 
டுத்து ஈயங்காணாத சிலருக்கு இது வாயக்கிறதாக அவர் கண்டு அவற்றுச் 
கு இது பெரும்பாலும் மேலான தென்று எண்ணுரரோர். இது நல்ல சுவை 

யும் வாசனையுமுடையதாசையாலும் கபேவத்தலும் திறமாகும். இதற்குச் 
சிறுநீர் நார்றம் வீசுவது கவனிக்கப்படவில்லை. எனறேசன் வைத்தியர் இ 
ம்மருந்திற் இத்திசண்டிருபபசால் சொற்ப செலவோடு அதிகமாய் இதைச் 
சம்பாதிச்கக்கூடிய இர்துதேசத்தில் இன்னும் இதைக்கொடுத்துச் சோதிப் 
பது சரி, 

அரிஸ்துலோகியசியங்கள். 

ARISTOLOCHIACEAE. 

சேபந்தாரி, SERPENTARY, 

வாசம். வட அமரிகம. 
வாகடபததி, காய்ந்த வோ, இது ஏறக்குறைய மூன்றுஇஞ்சு நீளமும் 

ஏராளமான நுண்ணிய கூந்தல்களையும் உடைய திரண்ட சிறுத்த வேர். இது 
மஞ்சள்கிறமும் நல்ல பூர மணமும் கார்ப்பும் கைப்புமுள்ள பூரச் சுலையு 
முடையது, இதுலே ஓர் அத்திரஎண்ணெய்யும் கைப்பான எசிறாத்திவுமி 
ருக்கும். 

தன்மை, ஸ்திமுலம், தொணிகம்பி, சுவேசணிப, 
௨ நம, 

1 Decoction. 2 Stimulant. 3 Remittaut Fever, 4 Ditil. 5 Volatile. 6 Gon. 
orrhoea, 7 Minim. 8 Reciitied spirit. 9 Copuva, 10 Touic, 9, 

11 Diaphoretic. 

(99) அனுபர்தம்பார். 
27 
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உபயோகம், காய்ச்சவின் பிற்காலிலும் ௮சத்துவ* வகைகளிலும் இது 

உதவும். விஷமுள்ள பாம்புக்கடிக்கு இது மருந்தென்று முன்னே கீர்த்தி 

பெற்றது. சிலவகையான குன்மம், குவாதம்“, சருமகோய்களுக்கும் வழ 

ங்சப்பட்டது. பலவகையான தொண்டைபோய்களுக்குக் கார்சலாகவும் 

வழங்கப்பட்டது. 

தேயம். சாய்ந்த வேரிற் பத்து முதல் முப்பது கிறேன் வரைக்கு இன் 

சமாக்செ கொடுக்கவும், 

ரசிதங்கள். சேபந்தாரியின்வசம் 1ரீம5்௦ற ௦1 நலலா, கொள், 

சேபந்தாரி வேர் சால் அன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு. மூடிய பாச்திரத்தி 

ல் இரண்மெணிரமோமுறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு உரைக்கு நாள் மூன்று நா 

லுமுறை கொடுக்கவும். 
சேபந்தாரிரக்சம், Tincture of Serpentary. கொள், சேபந்தாரி 

வேர் இடிச்ச, இரண்டரை அன்சு; புரூவுசீத; அரைநாழி. சேபந்தாரிவே 

ரை, அடைத்த பாத்திரத்திற் பதினைந்து அன்சு தீதில், இரண்டு நாளூறப் 

போட்டு இடைக்டெை குலுச்சு அப்பாற் சியர்தனிஃயில் வார்த்து, மீர் ஒழு 

இத்இிர்நதபின் சேஷமான ஐந்து அன்ச சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும். 

அப்பாற் சச்சையைப் பிழிந்து வடித்த, ரீர்களேக் கலந்து அரைநாழிக்குப் 

போதிய புரூவு£து சேர்க்கவும். 
தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திராம் வரைக்குச் கொடுக்கலாம், 

ஸ்நிமுல சுவேசன ஃலவைகளுச்கு இது ஈலல கூட்டு. 

சின்க௧னகூட்டிரஞ் சத்திற் சேபந்தாரிவேர் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

அவாகடச்சாக்தகள், N௦ற-0fficinal. 

ஈச்சுரழலி. Aரi5t௦]lochia Indica பெருமருக்தென்றுஞ் சொல்லப் 
படும் இர்தப் படர்செடி, இந்துவடங்கலுமுள்ளது. மெத்தச் கைப்பான 
இதின் வேரை, ஸ்திமுலம், தொணிகம், எம்மெனசச்கு என்று சுதேசிகள் 
மெத்த மதித்து முறைச்சுரங்களுக்கும் வேறு நோய்களுக்கும் கொடுப்பார் 
கள் இதின் செயலைப்பற்றி நிச்சயமாய் ஒன்றும் அறியபபடவில்லை, ஆ 

யினும் சுரக்கினியாச இதின் தன்மைகளை ஆராய்தல் தகுமென்று கெர்க்பா 
தீதிரிக்கு வைத்தியர் சொல்லியிருச்இருர். வேரின் சுகந்த கைப்பைப் பிடி 
தீதுக் குன்மத்துச்கு இது உசவுமென்று விளெமிங்க பண்டிதர் எண்ணு இரு 
ர், உயிற்று நோய்களுக்கு ஈல்லதென்றது இப்சன் பண்டிதர் எண்ணம். 
இது தோற்றமான செயல்களுள்ளதாயிருப்பதாலும், சுதேசிகள் இனத மெத் 
சீ மதிப்பதாலும் இன்னும் இதை ஆராயவது நல்லது. இது நாகபாம்பு கழ். 

க்கு மாற்று என்று பேர்பெற்றது. நாகபாம்பின் கடிக்கு இதுமாற்று என் 
ற எண்ணத்சைப்பற்றியே ஆதியிற் குடியேறின போட்டுகேர் இதற்கு நா 
கவேர்$என்று பேரிட்டார்சள். இலையும் இலைச்சாறும் இதற்கு நல்லதெ 
ன்று லவதரும் பிற்காலத்திற் காட்டியிருக்கறார், அலரது சாட்௪ மெத்தப் 
பெலப்பு: (60) ஆயினும் பாம்புகடியையும் அதற்கு மாற்று என்பதையும் 
அனகா கா வதய கைவ கைக காயை வகையா வை வவ ககக கையை அவையவை வைய கைதை வைகையை ய கை கைக க க க கை ய கைக கைய சை க சைய கயை கை க ---ை 

ந Adynamic. 2 Gout. 3 Gurgle. 4, Proof spirit 5 Pereulator. 6 Raiz de evbra: 

(60) அனுபர்தம்பார். 
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பற்றி அனேக சந்தேகங்கள் இருக்கின்றனவாதலால் இதின் தன்மையை 
உறுகிப்படுத்தவதற்கு இன்னும் அத்தாட் வேண்டும். 

அடுதின்னுப்பாலை, Aristolochia bracteata, இதா இந்துதேசம் அட 
ற்கலுஞ் சாதாரணமாயுள்ள பூடு, இதற்குக் கெட்ட கைச்சற் சுவையிரு 
ப்பதில் இதுவும் முர்தின இனங்களை ஒத்திருச்கின்றது, இதற்குக் ௫ 
மிசொல்லித் தன்மை உண்டென்ற எண்ணத்தினாலும் ஒருவேளை ஒரு 
மிசளைக் கொல்லுவதற்காக, இதின் இலைச்சாறு கெட்ட புண்களுக்கு இ 
டப்படுவதினாலும் இது இந்துஸ்தானிப் பாஷையில் ரேமார்! எனப்ப 
டும். இதின் இலைக்குச் இருமிகொல்லித் தன்மை உண்டென்ற நம்பிக்கை 
சுதேரிகளுக்குள்ளே இருந்தாலும் அத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்கு 
புறோப வைத்நியருடைய அனுபவத்தைக் கொண்ட அத்தாட்சி தெவை. 
இது முறைச்சுரங்களுங்கு அர்திபிறாடியாகப் பெயர்பெற்றிருக் ன்றது 
என்று தல்செல் கிப்சன் என்பவர்கள் எழுதிய வம்பாய் விலோறம்3 என்ற 
நூலில் சொல்லப்பட்டிரு*இன்றது, இதற்கு எம்மெனகக்குத்தன்மையுமு 
ண்டாம். சிர்துதேசத்திலே பிரரவநோச்காட்டை அதிகப்படுத்துவதற்கு 
இதின் காய்ந்த வேரில் ஏறக்குறைய ஒன்றரைத்திறாமைத் தூளாசவாவது 
இன்வூச5மாயாவது கொடுப்பார்களென்று நூற்றன் பண்டிதர் அறிவித்திருச் 
இரார். 
 மிறகந்திவலிச்சிச் சேடி, Bragantia Wallichi. இது மலையாளக் ச 

ரையிலுள்ள சிறுச்செடி. அங்கே அல்பம்௫என்ற பெயரால் அது வழங்கும். 
இதின் இலைச்சாறு இர்த வகுப்பைச் சேர்ந்த வேறும் பல பூண்டுகளின் சா 
ற்றைப் போலப் பாம்பு விஷத்துக்கு, விசேஷமாய் நாசபாம்பின் விஷத்து 
க்கு மாற்றாம். உடம்பில் அல்பம் ஏறினசணமே விஷம் இறங்கும் என்ற 
கருத்துள்ள ஒர் பழமொழி மலையாளிகளுக்குள்ளே வழக்கம், ரோமப்பி 
ருசர்திச்்செடி என்றது கடுங் கசப்புள்ளது. காசவீல்டர் சொல்லுறெபடி 
யாவகர் இதை எம்மெனகக்சாய் வழங்குவார்கள். 

யுவார்ட்யாசியங்கள். 

EUPHORBIACEAE. 

கஸ்கரிலம். CASCARILLA. 

வாசம். பகாமத்தீவுகள். 
வாகடபததி, பட்டை. இது இரண்டு மூன்று இஞ்சு ஈீளரும் இரண் 

6 லீன் முதல் ஐந்து லீன்பருமையுமுள்ள சுருள்சளாக வரும். மங்கற் ௪ 
பிலகிறமானது. வெளியில் வெண்மையான தேமல் படர்ச்திறாக்கும்; குறு 
கின ராளமுறிவாக ஓடியும். உறைப்பான கைப்புச்சுவையுள்ளது; எரிக்க 

1 Kiramar, 2 Antiperiodic. 3 Flora of Bombay, 4 Emmenagogue. 5 [nfu- 
sien. 6 Alpam: 7 Bragranlia twmentcsa, 8 Line, 
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லாசனை வீசும்; அதிலே அத்திர1எண்ணெய்யும் தனினும் கஸ்கரிவின;என் 
ற சைப்புள்ள இரிஸ்,சற்* பதார்ச்தமும் அட ங்கியிருக்கின்றது, 

தன்மை, இது சுகந்சமும் கைப்பும் தொணிச;முமானது* 

உபயோகம். இத தேச பெலவீனத்துக்கும், ௮சத்துவுகுன்மத்துக்கும், 
திசந்தெரி இயறீயங்க4ளின் பிற்கால்சளுச்கும், உபயோகமானது. முற்கா 

லத்கில் முறைச்சுரங்சளுக்குக் கொடுக்சப்பட்டாலும் தற்காலத்தில் அற் 

கு லழங்சகப்பலேதில்லை, காய்ச்சல்களினின்று சகாயப்பட்டுத் சேறுகிறவ 
ரசளாக்கு இது உத்தமமான தொணிசமாகும். 

தேயம். பட்டையைத் தூளாக்கி அதிற் பத்துக் இறேன் முதல் முப 

பது இரேனவரைக்குச் சொடுச்சலாம், . 

ரசிதங்கள். கஸ்கரிலவின்வூசம். [ரீப்௦ற ௦ம் Cகearilla. கொள், 
சஸ்கரிலபட்டை பருசசன்தூளாக ஒரு அன்சு; கொத்கெர்ரீர் பத்தஅன்சு. 

மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிரோமூறவிட்டுச் சீலையில் வடிச்சவும், 
தேயம். ஒரு ௮ன்ச முதல் இரண்டு ௮ன்சு வரைக்கு நாள் இரண்டு 

மூன்றுமுறை சொடுக்சலாம். 
கஸ்கரிலாஞ்சும். Tincture of 086081111௨. கொள். இடித்த கள்கரி 

லபட்டை, இரண்டரை ௮ன்சு) புரூவ£தஅரைநாழி. மூடிய பாத்திரத் 
தில் சஸ்கரீல பட்டையைப் பதினைந்து ௮ன்* சில் இரண்டுகாளூறப் 

போட்டு இடைச்கிடை சூலுச்சவும். அப்பாற் யெந்தனிழயில் வார்த்து நீர 
ஒழு த்திர்ர்சபின் சேஷமான ஐந்து அனசு தையும் வாரத்து வடிச்சவும். 
௮ பபாற் சச்சையைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்கு 
ப போதிய புரூவுது சேர்ச்கவும். 

தேயம். ஒரு திரும் முதல் இரண்டு திறாம் வரைச்குச் கொடுக்கலாம், 
தொணிகச் கலவைகளுக்கு இது ஈல்ல அனுமருந்து. 

நேர்வாளச்சேடி. CROTON TIGLIUM, 
வாசம். இது இந்து இலங்கை மொலச்சச்தில் உண்டாகும். 
வாகடபதத் சொட்டை. இது சோப்பிச்கொட்டையளவு பருமை 

யும் வட்டிப்பும உண்டையுமானது. ஒடு சறாமையாயும் வரிசள் ஒடிய 
தாயுமிருக்கும், போர்லைச்சவ்வு மெல்லிதும் கொருச்சலுமாய்ச் சொற்ப 
மணங்கொண்டிருச்கும். பருப்பு மஞ்சள்மிறமுள்ளஅல்புமினே. அதற் 
குல்ளே இலையை உடைய பெரிய துவிகதிலீத12 முளை இருர்கும், பருப் 
புக்கு மண்மில்லை, சுவை முதற் சாந்தம்; பிறகு கார்ப்பும் உறைப்புமா 
னது. 

தன்மைஉபயோகங்கள். இது கடுமையான நீரடிச்கும் பேதி, மிஞ் 
சிய தேயத்தில் மயச்சழற்சிஈஞ்சா சும், வெளியிற் பூசினால் அழற்றி, ஸதி 
மூலமும் ருபிவாஷுஈனுமாகும்.(6॥) 

£ச..ங்கள். வாளதேல், (910000 ௦41, இது சேர்லாளக்கொட்டையைப் 
பிழி்செடுச்குமெண்ணெய், சற்றே :“சுபிசப்புள்ளத: கபிலமான மஞ் 
சள்மிறமுங் கார்பபான சுவையும், சொற்பமான உவட்டுமணமுழமுடையது, 
சோனை, சமபருமமான அலச்சா!6லோடு குலுக்கிச் சொற்பகுடுசாட்ட, தெ 

i Vo'ati!, உ Tannin. 3 (டியோ!!! 4 Crys al. 5 Tunic, 0 Atonic. 7 Dysentery, 
8 Diurrhoen. 9 roof spirit. 1) Pereulator. 1] Albumen, 12 Dicotyledon. 

13 Narcolico-hiritant. 14 Stimulant, 15 Rubetacient, 16 Alcohol. 

(61) அஜபந்தம் பார். 
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ஸிந்த நீராகும், இது அறும்போது ஏறக்குறைய முக்கால்வாசி எண்ணெ 

ய்பிரியும். 
தன்மை, இது கடுமையாய் ஈீரடிக்றெ பேதி. வெளியிற் பூசினால் ௭ 

ரிவுகண்டு ௬ுபிவாஷானும் எதிரழற்சியுமாகும். 

உபயோகம்.. நீர்க்கோவை லியாதிகளுக் கம், கடுமையான மலச்சட்டு 

க்கும்; விசேஷமாய்ப் பைத்தியமாதி மூளை சோய்சளோடு கூடிய மலச்கட்டு 
ச்ரும், அபுபிலெஈ?ச்கும், சுறுச்காயுக் திறமாயும் பேதிபண்ணவேண்டிய 

மற்றும் நோய்களுக்கும் இதைச் சொடுப்பது நலம், 
தேயம். அரைத்துளி தொடங்கு இரண்டு மூன்று துளி வரைக்கும், ௮ 

ப்பத்துண்டோடு சேர்த்துக் குளிசையாக்டிச் கொடுச்கலாம், அபுபிலெச் 

யிலும் மூ. தீதிலும் நோயாளி விழுங்க எலாதிர க்கிற மற்றுநோய்களிலு 
ம் இந்த எண்ணெய்யை அடிநரவிவிட்டாற் போதம், கடுமையாய்ப பேதி 

பண்ணினால் எலுமிச்சஞ்சாற்றையாவது வின்னாரி3யைமர வது தண்ணீரோ 

டு கலந்து தாராளமாய்ச் குடிக்க நிற்கும், 
வாளதெலலினிமேன். Liniment of Croton oil. கொள், வாளதேல் 

அரைஅன் சு; ஓலீலெண்ணெய் மூன்றரை அன்சு. சலச்சவும், 

சாலிகரவாதம்.சோர்வுகள், பொருச்துநோய்களுக்கும், கசம், காவிசபுறங் 
தீது”, மற்றுஞ் சுவாச நோய்களில் கெஞ்சுக்கும் பூச இது நல்ல ஸ்திமுலக 

பூச்சு. பூச நீர்ப்பருச்கள் தோன்றும். 

பலியாண்டவாளம். (C1௦10 09, பவானவாளம், 0. Pavana. 
நேட்டிலைவாளம். 0. 0010௦170105. என்ற மூன்று செடிகளின் கொட் 
டைச்கும் கேர்வாளத்துச்குரிய விரேசனத்தன்மையுண்டு, இந்தச்செடிகள் 
இரது௨டங்சலுமுண்டு,] 

ஆமணக்கு. CASTOR OIL PLANT. 

வாசம், இது பூமியின் மத்திம உஷ்டண பகுதிகளெங்கும் செய்கைப 
ண்ணப்படும், 
வாகடபததி, சொட்டை, (02) இது சற்றுத் தட்டையான நீண்ட 

வட்டிப்பு வடிவுடையது, ஏறக்குறைய நாலு லீன் நீளமும், மூன்று லீன் 
அகலமுமானது. நிறை இரண்டு நிறேன் முதல் எட்டுச் கிறேன் வரைக்கி 
ருக்கும். வெளிப்பக்கம் கரையான அல்லது செங்கபிலமான அல்லதுக 
ருங்கபிலமான புள்ளிகளும் வரிகளுமுள்ளது. கொட்டை மெல்லிய ௮ 
டீத்சமான தோலால் போர்க்கப்படும், இத்தோவில் இரண்டுபடலமுண்டு, 
வெளிப்படலம் தடித்தது, கருமையானது. உட்படலம் மெல்லிது, வெளு 
றின௪, பருப்பு எண்ணெயுள்ள அல்புமினே, அதற்குள்ளே பருத்த, துவி 
கதிலீத£,இலையுள்ள முளையிருக்கும. 
தன்மை உபயோகங்கள், இது விரேசனி. பருந்தேயத்தில் மயக்க 

ழற்சி ஈஞ்சு கொட்டையிலருந்து எண்ணெய் எடுப்பதினாலேயே அத 
வாசட சீதுச்குரியதாஇன்றது, 

ரசிதம். ஐமணக்கேண்ணேய், (வா ௦1, இது ஆமணக்கங்கொ 
டடையிலிருந்து பிழியப்படும். பிசபிசுப்பானது; நிறமற்றது, அல்லது 
_ ர் 

1 Rubefacient 2 Apoplexy. 3 Vinegar. 4 Chronic. 5 Bronchitis. 6 Stim- 
பா, 7 Albumen. 8 Dicolyledon. 

(02) அனுபர்தம்பார். 
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செண்மஞ்சள் சிறமுள்ளது. சற்றே உவட்டுமணமும் சொற்பங் கார்ப்பா 
கா சுவையுமுடையத, சமபங்கு அலக்கா!லிலும் இரட்டிப்பங்கு திட்ட 

தலும் முற்றாய்க் களரயும்: 
தன்மை உபயோகங்கள், இது இலேசான நல்ல பேதி. பிள்ளைகளு 

ச்கு உலர்தது; பிரசவ ஸ்திரிகளுக்கும், குடல்களின் தாபித3த்தில் விரேச 
னங் சொடுச்சச்கூடியதாயிருச்சையிலும் சனனசல உறுப்புகளின் தாபிசத் 

அக்கும் உவந்தது. சலவசையான குன்மத்திலும்,கு_ல்சளின் ஸ்ப சகநோ 
ய்சளிலும் இதால் ஈயமுண்டாகும். 

தேயம். வளர்ச்சோருச்கு ஆறு திராம் முதல் பத்துத் கிராம் வரைச்குச் 

கொடுச்சலாம். பிள்ளைகளுச்கு ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு இருங் கொடுக் 
கலாம், 

சவட் கலோடியம்5,கடு கக்கூட்லினிமென, கலமற்ரகூட்டுக் குளிகை 
என்பவற்றில் ஆமணக்கெண்ணெய் ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

[பாலை ஊறப்பண்ணுர் தன்மை ஆமணக்கமிலைக்கு உண்டு, இலையை 
அவித்தாவது அதின் சாற்றைப் பிழிச்தாவது உள்ளே கொடுக்க அதுனறும். 
இலையை அவித்து மென்குட்டோடு ஸ்தனங்களுக்கு வமன்றாஷம்? பிடிப்ப 

தும; பாப்பையாய் அணைப்பதும் உண்டு, இலையை வாட்டித் தனங்களுக் 

கு ௮ணைத்தாலுங் காரியஞ் சித்தியாகுமென்று சாற்றுவைத்தியர் எழுதியிரு 
க்கிறார். ] 

கமாலம். KAMALA. 

வாசம். இது இந்துவடங்கலும் மலைநாடுகளில் உண்டாகும். 
வாகடபததி, கோதை மூடியிருக்றெ நுண்ணிய கோளங்களான மா, 

இத சருஞ்சிவப்புகிறமும் மெல்லிதம் பருபருச்சையுமானது, இசைச் தண் 

ணீசீராடு கலப்பது வில்லங்கம், அலச்சாலிற் போட்டுக் காய்ச்ச மி.குதியா 
ன பங்கு அதிலே கரைவதால் சிவந்த நீராகும், மிகுதியானபங்கை ஈதர் 
சரைச்கும் கரையாமற் சேஷமாயிருப்பது யிகுதியாய்.க் கற்றையான மயி 
ரே. இதில் மணலாவது மண்வகையாவது கலவாமல் இருக்கப் பார்க்க 
வேண்டும், 

தன்மை உபயோகங்கள். இது நருமிகொல்லியும் லிரேசனியுமாகும். 
விசேஷமாய்த் தினியப்புழுவை104 கழற்றுவதற்கு உவந்தது. (63) 

தேயம். இரண்டு திறாம் முதல் மூன்று திறாம் வரைக்குக் கொடுக்கலா 

ம், இந்தப் பிரமாணத்திற் குடவிற் திறமாய்ச் சேஷ்டித்துப் பெரும்பாலு 
ம உவட் டிபபையும் முறக்கையும் உண்டாச்கும். கிருமிகள் பலமுறை 
யும் மூன்றாம் நாலாங் கழிச்சவிற் செத்து விழும், 

£சிதம். கமாலாஜ்சம். '[iறஎtயாe ௦f Kamala, கொள். கமாலம்;ஆ 
அஅனச; திட்ட சீத! ரைநாழி, மூடிய பாத்திரத்தில் எமுகாளூறவிட்டு, 
இடைக்கிடை குலு; அப்பால் லையில் வடித்துப் பிழிந்து வடித்து ௮ 
ரைநாழி சேற திட்ட ரது சேர்க்கவும். 

1 Alcohol. 2 Rectified spirit. 3 Inflammation, 4 Npasmodic. 5 Flexible collo- 
dium. 6 Linimentum sinapis compositum. 7 Calomel. 8 Fomentation, 

9 Ether 10 Taenia, 11 Rectified spirit, 

(63) அனுபக்தம்பார். 
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தேயம். அரை அன்சைச் சுகச்தமான தண்ணீர் கொஞ்சத்கில் விட்டுஇ 

ரண்டு சமசேயமாச்கி, மூன்றுமணிச்சொருமுறை கொடுக்கவும். மாவை 

ப்பார்ச்ச இது அதிக சாந்தமாய்ப் பேதிபண்ணி கிருமிகளில் அதைப்போ 

லச் சரியாய்ச் சேஷ்டிக்கும். 

அுவாகடச்சரக்ககன். Non-0fficinal. 

நாட்டக்ரோட, Aleurites triloba. மொலச்கத்திலிருர் து பெயர்ச்கப்ப 

ட்டு இந்துவின் பல பகுதிகளிற் செய்கைபண்ணப்படுகின்ற இந்த மரத்த 

ன் கொட்டைப் பருப்பைப் பிழிய அதிக அளவான திரவெணணெய்'! வ 

ரும். இது வருணம் பூசல் முதலியவற்றுக்கு லீன2 லெண்ணெய்யைப்பார் 

ச்சதீ திற மானசென்று சென்னைமருக௮ ஆராய்ச்சியாராற் தீர்ச்சப்பட்ட. 

இதின் ௮வுஷத தன்மையை ஓறோச்சி வைத்தியர் ஆராய்ந்து, ஒரு அன்ச 

இரண்டு அன்சு தேயத்தில் இத சாந்தமான நிச்சய விரேரனியாய்ச் சேஷ 
டித்துக் குடித்த மூன்று மணிமுதல் அறு மணிக்குள் ளே, பித்தரீரைத் தாரா 

ளமாய்க சழிச்கிறதென்றும் உவட்டு வலிப்பு முதலிய செட்ட குணங்கள் 

இதாலுண்டாகாதென்றுங் கண்டார் சாந்தமான செயலிலுஞ் சேஷ்டிச்கு 

நிச்சயத்திலும் இது ஆமணச்கெண்ணெய்ச்கு ஏறச்குறையச் சரியானதாய் 
ச் காணப்பட்டது. மேலும் சுவை மணபற்றதாய, இருச்கிறபடி கொடுத் 
தாலென்ன, இமல்ச;மாய்க் கொடுத்சாலென்ன, உவட்டைச் இளப்பாமற் 
பேதிக்கப்பண்ணுறெபடியால் அதிலும் இது ஈயர்சத. இன்னும் இசை ஆ 
ராய்தல் ஈல்லது, 

காட்டாமணச்த. ஏaஙரoplக Curcas. இது பூமியின் உஷ்டண பகுதி 
களெங்கும் உண்டாகும். இதின் சொட்டையைப் பிழிய, மெத்தச் சலன 

முள்ள நிறமற்ற அல்லது வெண் மஞ்சள் நிறமான திரஎண்ணெய் நூற்றுக்கு 
முப்பது பங்கு வீதமாய் வறாம். இது 2 பங்கு அலக்காலிற் கரையாமல் 
மெத்தச் சொற்பமாய் மாச்திரங் கரைவதில் ஆமணக்பெண்ணெய்சகு வித் 
தியாசமானதென்று கூபேட்டர் சொல்லுகிறார். இதிலே பன்னிரண்டு து 
ளிமுதல் பதினைர்து துளி வரைக்கு உள்ளே கொடுக்க அவ்வளவு நிச்சய 

மாய்ச் சேஷ்டியாதிருந்தாலும் ஒரு ௮ன்சு ஆமணச்கெண்ணெய்மயைப் போ 
லச் சேஷ்டிச்சதென்று கிரிஸதிசன் பண்டிதர் பரீட்டுதது4 கண்டார். இது 
எப்போதும் ஒரே மாதிரியாயச் சேஷ்டியாதனதைப்பற்றி ஏதின்பரு திஸ்பெ 
ன்சதுறி:யில்விபரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிராக்கறது. விரேசனியாய் வழங் 

கு௨தற்கு இது பெரிப தடையாகும். கொட்டைகள் அதிதேயத்தில் மய 
க்சழற்சிஞ்சாகச் சேஷ்டிச்கும், இருச7/வெண்ணெய் காலிசவாசத்துச்கு 
நல்ல பூச்சாகும், ஆமணக்சமிலையைப் போலப் பாலை ஊறப்பண்ணுவத 
ற்கு இதன் இலைகளைச் சஷாயமாசவும் பாப்பையாசவும் ஸ்தனங்களுச்கு 
இடுதல் வேடைல் முனையில் பெருலழக்கம். சமையாமணக்குச் ]. 1411(4- 
1105 கொட்டைசள் வாளத்தைப் பார்க்கக் கடுமையானவிரேசனியாம், ஒரு 
ஆளுக்கு மூன்று கொட்டைகள் ஈஞ்சாய் முடிர்ததை வாறிங்கு பண்டிதர் 
கண்டார். கடுமையான வார்திபேதியும் இரைப்பையிலே கடிய சுத்தும் 
எரிவும் சீவ தத்துவங்கள் குன்றலுமே பிரதானமாய் இதாற் கண்ட குணக் 
உப்ப ப ப த ப ப பப ட. 
1 Fixed 2 Linseed oil. 3 Emulsion. 4 கிலி, 5 Edinburgh Uispensalory. 

0 Narcotic irritant 7 Diluted. 
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கள். சண்ணீர் கலந்த எலுமிச்சஞ்சாறும் ஸ்திமுலங் ச1ளுங் கொடுத்ததால் 
லாலிபனன அந்த கோயாளி சுகமடைந்தான், இளை முருங்கையைப்போ 
ழ் தோற்றுவதால் முருங்சைப்பூடு என்ற பெயருடன் இது இர்துவிலுள்ள 
ய்ரோபருடைய தோட்டங்களில் அனேகரால் உண்டாச்கப்படும. ஊதளை 

ஏ. Glndulifera. என்பது அதியில் ஆபிரிசத்திலுள்ள்துபோலும், ஆனா 
ஓம் இப்போ இட்துலடங்கலுங் குளங்களுக்குக் இட்ட மிததியாயுணடு, 
இதின் கொட்டையைப் பிழிய ஓர் திரதேல்வரும், இது வாதம் சோர்வு 

களுக்கு நல்ல இிவன பூச்சென்று இந்துக்கள் மகிப்பார்கள், 
சதுரக்களளவி, கuphorbia Antiquorum. திரிகள்ளி, இ, Tirயcalli, நீவ 

லியக்களனி. %. Niயliக. இந்துவிலுஎள இந்த மூவகைக்கள்ளிகளிலும் 
பால் நிரம்பஉண்டு, இப்பால் பச்சையாயிருச்கையில் சடுங் சார்ப்பானது, 

விரேசன, ருமிசொல்லித் தன்மைசளும் வேறுர் தன்மைகளும் இதற்குண் 
டென்று சுதேசிகள் சொல்லுஇருர்கல். ஆயினும் இவற்றைப்பற்றி ஈம்பிச் 
சையாய் அறியப்பட்டது சொற்பம், கடைகளில் கரும் யுவாபியம்*என் 
அ சரக்கு நெடுங்காலமாய்ச் சதுரக்சள்ளியின் பேறு என்று எண்ணப்பட் 
டதை ௮மில் சன் என்பவர் தவிர்த்திருக்கிறார், திரிகள்ளிப் பால் காய்களை 

மாற்ற நல்ல பூச்சாகும், இது மற்றங் கள்ளிப் பால்களைப் போலவே சா 
சமற்ற எதும் எண்ணெய்களோடு சலந்து வாதத்துக்குப பூசப்படும், இறு 
இன பால்போன்ற சாறு முற்காலத்தில் சிவ்லிசு; நோய்களுச்கு மருக்தென் 
௮ இக்துவிலே “பேர்பெற்றிருந்தத. இந்ச கோய்ச்கு அர்தி சர்தி ஐந்து 
றேன் தேயத்தில் இது உத்தமமான அல்.கிறவ₹மானதைச் தண்டேனென்று 

சாற்று வைத்தியர் அறிவித்திருக்கறார், நீர்க்கோவை ரோயுள்ள ஒரு ஆளு 
க்கு நிவுலியச்கள்ளி;என்ற கள்னிச்சாற்றை அமுரிதியோகச் சில கிறேன் 
தேயத்திற் கொடுத்துச் சசாயக் தோன்றினசென்று காசுவீல்டர் சொல்வியி 
ருக்றொர், 

இலைக்கள்ளி, Euphorbia nerifolia இந்துவின் அனேக பகுதிகளி 
ல் சுதேசிகள் சர்ப்பசேவியாயெ முன்சாவே இசற்கு ஆதிசேவதையென்று 
எண்ணுகிரர்களாம், இதின் வேர் பாம்புகடிக்கு மருர்தென்று மெத்தச் £ 

ர்த்திடெற்றது. ஆயினும் நம்பிக்கையான அத்தாட்சியில்லை. இலையிற் பி 
ழிக்தெடுத்த சாறு ஸ்பச? ஈளையை மாற்றுவதில் மெத்சச் சித்நியள்ளதாம். இ 
தால் இறுபேருச்கு நல்ல சசாயமுண்டானதென்று வங்காள வைத்திய உத் 
தியோசத்கிலிருந்த அமெஸ்பரி வைத்தியர் குறித்திருக்கிறார், இதின் வகுப் 

பைச்சேர்ந்த பூண்டுகள் காரமுள்ளபவைகளாதலால் இதைச் கவனமாய் வ 
ழங்கவேணும், 

நேல்லி, Phyllanthus Emblica. இந்த மரம் இந்துவடம்சலுமுண்டு, 
பசசையாயிருக்கையில் இதின் காய் திரண்டு கடு“காயளவாய் அறுபுடை 
யுடை யதரய் ௮ட்டிப்பாயிருச்கம், சதை புளிப்பும் விரேசனமுமான சா 
த்றையுள்ளது, வெள்ளையும் கோணமுமான கொட்டைகள் அதிலே அட 
ங்சியிருச்கும், காய்ந்து வற்றலானபின்போ அச்சாய்கள் வட்டிப்பாடி, வ 
த்றிச் சுருங்க), சருமையான கரைநிறங்கொண்டு சற்றே சுகந்த மணமும் 

புளிப்பான சயர்ச்சுலையுமுள்ளதாயிருக்கும். தோற்பதணிட1? இவ் வற்றல் 1 
1 Stimulont. 2 Coral. 3 Fixed oil. 4 Euphorbium. 5 Syphilis. 6 Alterative, 

பரிளுமி. 7 Euphorbia nivulia. 8 Diuretic. 9 Spasmodic 
Asthma. 10 Tanning, 

' 
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உழங்கப்படும, குடல்நோய்களுக்குத் தவராக மெத்த மதிக்கப்படும், பற் 

ருவியாவின் விசிகங்கிளில் தியறீயம்?, திசந்தெரிகளின் பரிகரிப்பில் இதா 
லுண்டான ஈயத்சைப் பற்றிப் பர்தியசென்பவர் சாட் சியிடுரறோர், மக்கா 
புவைத்தியர் இது ஸ்கேவீ*ச்கு மாத்றென்கிறார், ஆயினும் இதுகாரியத்தில் 
இதற்கு யாதொரு விசேஷ தன்மையில்லையென்பதும் புளிப்பான மற்றுந் 
தாலர துவர்களுக்கு இது மேலானதல்லவென்பதும் ஏர்வின் பண்டிதர் எ 
ண்ணம், அவர் இதிலே அதிக வீதமான கலிச்கமிலம் இருக்குமென்கி 
றார், செல்லிப்பூவுக்குச் குளிர்ந்த விரேசனத்தன்மை உண்டென்று இ 
ந்துலைத்தியர் அதை வழங்குவார்கள். பட்டையும் பழத்தின் துவர்த்தன் 
மையையுடையது. நெல்விவேரை அவித்து வரட்டிச் காய்ச்சுக்கட்டிச்கு 

ச் சரியான தன்மையுள்ள அவரான ஓர் எிறாத்தைச்செய்தோமென்ற ரோ 

சுவைத்தியர் அறிலவித்திருக்கறோர். மேலும் அதின் ராயை அல்லது 9றுச் 
கொப்புகளைச் சேற்றுத் சண்ணீரிற் போட அத்தண்ணீர் தெளியும். ஆசை 

யாற் சுதேசிகள் கெல்லிமரச் குற்றிகளாற் கணறுகளைச் கட்டிக்சொள்வா 
ர்சள், ஆயினும் அவைகளில் மருந்துக்கு உதவுஞ் சத்த மெச்தச் காணப் 
படுறெதில்லை, இதுகாரியத்தைப்பற்றி இன்னும் விசாரிப்பது கல்லது. 

கீழ்காய்நேல்லி; Phyllanthus Niruri, சிவப்புநேலலி, மி, Urinaria. 
இந்த இரண்டுபூடுகளும் இந்துவட ங்கலும் உண்டாகும், அழுரிதித்தன்மை 

யுடையனவென்று சுதேசிகள் அவற்றை மதிப்பார்கள்” நீர்க்கோவை கோ 
ய்சளுச்கும் வெட்டைக்கும் சனனசல உறுப்புகளின் கோய்சளுக்கும் ௨ழ 
ங்குவார்சள். காசவீல்டரும் மற்றும்பேரும் இதற்தச் சார்பாய்ப் பேசியி 
ருக்கறொர்கள். தீழ்காட்கெல்லிச் சாற்றைப் பாலோடு கலந்து செங்கண்மா 
ரிக்குக் குடிக்கக் கொடுப்பார்கள். கோயின் தொடச்சத்திற் சொடுத்தாற் 
பெரும்பாலும் ஈயமுண்ட நின்றது. 
தப்பைமேனி. விற்க 1௩010௨. இது இர்துவடங்கலுமுள்ள ஒர்பூ 

ண்டு, இதைப் பற்றிப் பீதிலைத்தியர் எழுதியிரு4 றெதாவது: இதின் இலை 
ச்சாறு பிள்ளைகளுக்குப் பதனமும் கிச்சயமும் கெதியுமான வமணி?யென் 
அ மதிச்கப்படும். இபிகாச்கை10ப போலவே. இதற்கும் பேதிச்குர் தன்மை 
யாவது சீவசத்துவ௩்களைத் தாழ்த்துசன்மையாவது மெத்த இல்லை, சுவா 
சஉறுப்புசளின் விசர்ச்சங்க!!ளாகிய, சவரி சபங்களை இது அதிகப்படுத்தும். 
இதின் சத்தெல்லாம் காய்ந்த இலையின் இன்வூச!?த்தில் அல்லது பச்சைப்பூ 
ண்டிற் செய்த எசிறாத்திலே இருக்கவேண்டும். பிழிர்த சாற்றின் சேயம் 
பிள்ளைகளுக்கு ஒரு றுதேய்ச்கரண்டி. எச்ஸ்பெர்தற!3மோாசஇதின் உபயோ 
கத்தைப்பற்றி ரோசு வைத்தியர் வீதக்து பேசி, இத்தன்மையில் செணிக!1த 
தோடு இதை வகுகருர். குழந்தைகளின் பறங்கது1ச்கு இது உவப்பான 
ன்றும் அவர் கண்டார், மேலும் இலைக்களியைச் இவ்லிசு16ப் புண்சளு 

கீகு இட லாமென்றும் அது விஷப் பூச்சிக் சடிகளின் வருத்தம் அழற்றியை 
தீ தணிக்குமென்றும், அவர் சொல்லுறார். வேருக்கு விரேசனத்தன்மை 
உண்டென்று ஏன்ஸ்லி சொல்லியிருக்கிறார். வேர் இலைகளின் பிழிக்தசா 
நீறைப் பிள்ளைகளுர்கு விரசனமாகச் கொடுத்ததனால் பஸ்திடு வைத்திய 
ரம் அப்பேச்சை உறதிப்படுத்தியிருக்கிறார், 

| Hospital, 2 Diarrhoea, 3 Dysentery. 4 Scurvy. 5 Gallic acid 6 Extract. 
T Diuretic, 8 Dropsy. 9 Kmetic. 10 Ipecac. 11 Sccrelimn 12 Intusi su, 

9 பதர யய, 11 Renega. 15 Bronchius, 16 Fypbilis, 

28 
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218 மிளகு. வால்மிளகு. 

பைபராசியங்கள். 

PIPERACEAE. 

மிளகு, BLACK PEPPER, 

வாசம். இது இர்துவிலுள்ள கொடி. மேற்கிந்து திவுகளிலுஞ் செய்சை 

பண்ணப்படும்: 
வாகடபததி. சாய்ந்த சாய். இது நறெத்தது, உண்டையானத; சுருங் 

னது; இதின் தோல் சபிலச் சறுப்புகிறம். அதற்குள்ளே நரை மஞ்சள் 

நிறமான உருண்ட கொட்டை இருக்கும். இதின் மணம் சுகந்தமும், ௪ 

வை சைப்பான காரமுமானது. இதிலே தர் அத்திர!எண்ணெய்யும் கார 

மான ராளமும், பைபெரின்? என்ற இரிஸ்தற்3 பதார்த்தமும் அடங்கியிருச் 
We 

தன்மை. ஸ்திமுலம்,சாமினதி5, அர்திபிறாடி; வெளியிற் பூசினால் றா 

பிவாஷன்7. | 
உபயோகம். அரிச கோய்சள், முறைச்சுரங்கள், மார் திபேதி, வெட் 

டை முதலிய ரோய்சளுக்கு இ.து வழங்சப்பமெ. பலவகையான தொண் 

டைசோய்சளுச்கு இது சார்கூலாகும். 
தேயம். பத்து முதற் பதினைந்து இறேன் வரைச்சு, இதிற் கூடவும் 

சொடுச்சலாம், பைபெரினை அச்திபிறாடியாசக ஆறு முதந்பத்துச் றேன் 
வரைக்கு சான் இரண்டுமுறை கொடுக்கலாம். 

ரசிதம். மீளதலேகீயம், Confection of Pepper. கொள். மிளகு 
அளாச, இரண்டு ௮ன்சு; கறுவிக்கொட்டை10.மாவாக மூன்று அன்ச; சத் 
த தேன் பதினைந்து ௮ன்சு, குழியம்மியில் இட்டு ஈன்றாயரைத்துக்கொள் 
ளவும். 

தேயம், ஒரு இரும் முதல் இரண்டு திறாம் வரைக்கு நாள் இரண்டு மூ 
ன்றுமுறை கொடுச்சலாம். முதியோர் பெலவீனருடைய அரிசரோய்க்கு 
இது உவந்தது. கடைக்குடல் புகைந்து இறங்குதலுக்கும் இது உபயோச 
மானது. 

அவின் லேயெம!! அவின்கூட்டிச்குரணங்க/ளிலும் மிளகு ஓர் கூறாசச் 
சேருனெறது. 

வால்மிளகு. CUBE3. 

வாசம். யாவசமும் மொலக்கமும். 
வாகடபததி, சாய்ந்த சாய், இது மிளகளவு பருமையும் உண்டையு 

மாய்ச் சுருங்கச் கறுத்துத் தன்னிலும் நீளமான காம்பிற் தொடுத்தபடியிருச் 
கும். காரமான கர்ப்பூரச் சுவையும், ஒர்வகையான சுகந்த மணமுமுடை 
யது. இதின் ஓட்செகுள்ளே வன்மையும், வெண்மையும்; உண்டை யுமான 

1 Volatile. 2 Piperine 3 Crystal. 4 Siimulant, 5 Carminative. 6 Antiperiodic. 
7 lubifacient, 8 Haemorrhoid. 9 Gargle. 10 Caraway fruit. 1) 0001601400 

of Opium, 12 Compound powdcr 01 opium. 
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கெய்ப்புள்ள சொட்டைஇருக்கும். அதிலே ஒர் அத்திரதேலும!, சாரமான 

ராள3மும், பைபெரி£னுக்குச் சரியான குபெபின்4 என்ற இரிஸதற்பதார்த்த 

மும், அமைர்திருச்கும். ட்ப ட்ட 
தன்மை, ஸ்திமுலம்” இது விசேஷமாய்ச் சளிச்சவ்$விற் சேஷ்டிக்கும். 

அதிலும் சனனசல உறுப்புகளின் சளிச்சவ்விலேயே பிரதானமாய்ச் சேஷ் 

க்கும், 
ப உபயோகம், கனுதீயாகோய்ச்கு இது கைகண்ட மருந்து, மேலும் லு 

சறீயம்3, சிஸ்திதீயம்?, புரஸ்தகோளத்தின் காலிகதாபிதம்!!, அரிசம்!9,கரலிக 

மான சுவாச1மோய்கள், சுவாசக்குழல்ரோய்களுக்கு இதைக்கொடுத்து நய 

ங்சண்டது. 
தேயம். முப்பது றேன் முதல் இசண்டுதிராம்'*வசைக்கு கான் மூன் 

றுராலுமுறை கொடுக்கலாம், 
ரசிதம், வாலமீளதத்தேல், 011 ௦ரீ Cயல்5. வால்மிளகைத் திஸ்தி 

வித்தே இது எடுக்கப்படும். இது நிறமற்றது; அல்லது வெளுறின பச்சை 
மஞ்சள் கிறமும் வால்மிளகுக்குரிய மணம் சுவையுமுடையது. 

தேயம், ஐந்து முதல் இருபது மினிம் வரைக்கு. 
வாலமிளகாரஞ்சம், Tincture of Cubebs. கொள். வால்மிளகு, க 

ளாக இரண்டரை அன்ச; திட்ட சது அரைசாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் 
வால்மிளசை பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளூறவிட்ட இடைக் 
டை குலச் அப்பாற் யெந்தனிரரயில் வார்ச்சடை9, நீர் ஒழுனெபின் சே 
ஷமான ஜந்து ௮ன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும். அப்பாற் சச்கையைப் 
பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரைநாழி தேறத் திட்டசது சேர்க்க 

மீக 

் தேயம். முப்பது மிணிம்'” முதல் இரண்டு திறாம் வரைக்குக் கொடுக்க 
லாம், 

மதிகச்சேடி. MHMATICO PLANT. 

வாசம், பெருசேசம். 
வாகடபதுதி. காய்ச்த இலை. இது இரண்டு இஞ்சு முதல் எட்டு இஞ் 

சுவரைச்கு நீளமானது. மேற்பக்கம் நாளங்களும் பல கோடுகளுமுள்ளது. 
£ழ்ப்பச்சம் மயிருன்ளது; சுகந்தமான சற்றே துவர்ச்சுவையும் நல்ல சுகந்த 
மணமுமுடையது. 

தன்மை, அவர். தானிக)மாயிட்டால் வீரறான ள்திப்திகு29, 
உபயோகம். இரச்தவாக்தி31, இரத்தாமுரி29, இரத்தஇிறாமல்?, பெரும்பா 

கெளுக்கும்?*சபலஃவகையானமற்றும் இரத்தப்பெருக்குகளுக்கும்) ஓுகறீயம் 
அசத்துவ? கழிச்சலுச்கும்,இத சொடுக்க நயங்காணும்: வெளியான காய 

வகளினின்று பெருகும் இரத்தத்தைத் தடுப்பதற்கும் இது சத்தியுள்ளது. 

] Volatile oil. 2 Resin. 3 Piperine. 4 Cubebin. 5 Stimulant. 6 Mucous 
inembrane, 7 Gonorrhoea. 8 Leucorrhoea, 9 Cystirrhoea, 10 Prostate 

Gland. I! Chronic. 12 Inflammation. 13 Piles, 14 Grain. 15 Drachin. 
16 Rectified Spirit, 17 Percolator. 18 Minim. 19 Local. 20 Styptir, 

al Haematemesis. 22 Haematuria. 23 Hiemoptysis. 
24 Menorrhoea. 25 Passive. 26 Atonic. 
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இரத்தத்தைத் தடுப்பதற்கு இலையின் தழ்ப்பக்சத்ளதயாவது இலை மாவையா 
ஓது அது பெருகுமிடத்துக்கு அணேக்கவேண்டும், 

தேயம்: இலையை மாவாக்கி, அரைத் திறாம் முதல் ஒரு திரும் வரைக் 
குச் கொடுக்கலாம். 

ரசீதம். மதிஃவின்வூசம். Infusion of Matico. சொள், மதிகவிலை, 
தூளாக வெட்டி, அரை அன்சு; கொதிநீர் பத்து அன்சு, மூடிய பாத்திரத் 
இல் அரைமணிரேரம் ஊறப்போட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் சாலு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 

௮வாகடச்சாக்தகள். Non-Officinal, 

திப்பிலி, 1002. இது இர்துதேசப் படர்செடி, சாய்க்காக 
வங்காளத்திலும் இந்துவின் மற்றம் பகுதிகளிலும் இது செய்கைபண்ண 
பபடுகின்றது, காய் ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்சு ளம னது; திரண்டது; ௩ 
ரைக் கபிலநிறமும், சொற்ப சகர்த மணமும், கார்ப்பான மெத்த உரைத்த 
சுகையுங்கொண்டது, மிளகைப்போல் இதிலேயும் ஓர் அத்திரதேலும் கா 
ர்ப்பான ராள?மும்) பைபெரி5னும் அடங்கியிருக்கும். அசைப்போலவேஇ 
துவும் ஸ்திமுலவாயுக்கன5 சன்மைகளுடையதாயினும் அதிலும் அதிக வீறு 
ள்ளது. பிரதானமாய்த் தொடுசுவையாக வழங்கப்படுவதே இதின் முக்கிய 
உபயோசம். பேரிபெரிஎன்ற நோய்ப் பரிசரிப்பில் மகமதியருக்குள் வ 
மீங்கப்படும் பின்வரும் மருந்தைப்பற்றிச் கெர்குலற்சு வைத்தியர் ஈயப்பா 
மப பேசுகிறார். கொள், இிப்பிவி இடித்து நாலு அன்சு; மிளகு, சுக்கு, 
வகைக்கு அரைஅன்சு; அரக்கு? இருபது ௮ன்சு, ஏழுகாளூறப்போட்டுச் 
சீலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு திறாம் நாள் இரண்டுமூன்றுமுறை, இத வீறான ஸ்திமு 
லம். க௨னிச்சப்படத்தச்ச வேறு விசேஷம் இதற்நில்லை, வேர், இந்துச் 
சளுச்குள்ளே மெத்தப் பேர்பெற்றது; தலீச்செறீவிலே பிப்பலிமூலம்!என் 
அசொல்லப்பட்டது இதுதான். அதிலே இதைச் கைப்பு, ஸ்தொமாி,ரோ 
சனியென்றம் சரணத்தை நயப்படுத்தமென்றஞ்சொல்லப்பட் டிருக்கின்ற 
அ. திருவாளங்கோட்டிலே ஸ்திரிகள் பிரசவித்தபின் ௮ணைய1?ததை விழுச் 
அவதற்கு இந்த வேர்க்கஷாயங் கொடுக்கப்படும். காய்க்குரிய ஸ்திமுல த 
ன்மைசன் இதற்குச் கொஞ்சமாயுண்டுபோலும். தென்னிர்துவிலே தேசா 
வரம்13என்ற பூண்டின் முடிச்சுள்ள சுகந்தமான வேரைக் குனமத்துக்குக் 
கொடுச்கிறார்களென்று ஏன்ஸலி சொல்லியிருக்கிற. 

வேற்றிலை, Betle leaf, இலைச்சாகவே இக்துதேசமடங்கலும் இக் 
கொடி செய்சைபண்ணப்படும், இவ்விலையைப் பாக்குஞ் சுண்ணாம்புஞ் 
சேர்த்து மிகுதியான சனங்கள் சப்புகார்சள். வெற்றிலைச்சாறு நல்ல ஸ் 
தொமாகியாகச் கொள்ளப்படும். தென்னிந்துவிலுள்ள இந்துபிறித்தர் பொது 
வாய் சதா!4ருக்கும் சுவாச நோய்களுக்கும், விசேஷமாய்ப் பிள்ளைகளுக் 
க: கெற்றிலையை வாட்டி எண்ணெய் பூசி நெஞ்சிலே படைபடையாய்ப 
போடுவார்கள். தாங் கண்ட அளவில் சூட்டினாலும் பரமாணு படாமல் 
மூூவத-லும் இதின் ர௬ுபிவாஷ!*ச்சன்மையினாலும் அனேகருக்குண்டாகக் 

1 Volatile oil 2 Resin. 1 Piperine, 4 Stimulant, தவி. 5 C:rminntive. 6 Beri-beri. 
7 Long pepper, 8 Arrick. 9 Talect Shereef. lo Peep'a mool. 1 Stomachic 

iz Llucenta. 13 Viper dichotumam. 14 Catarrh, 15 Rubifacient, 
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கூடிய சசாயத்தைப்பார்க்க இருமல் முட்டுத்சொய்வில் இதால் அதிக சகா 

யங் காண்றெதென்று வாறிங்கு பண்டிதர் சாட் எியிட்கரொர், இச் சாட்டி 

குச் சாட் சியாய் ஈரற் கஞ்செஸ்தத்1திலும் மற்று நோய்களிலும் இதை யிட் 
டதாற் சகாயந்தோன்றினதைச் சண்டோமென்று இப்சன் பண்டிதர் கூறு 
இருர். வெற்றிலையை நெருப்பில் வாட்டிப் படைபடையாய் ஸ்சனங்க 
ளுக்கு இட்டால், பாலூறுதல் தடைப்படுமென்று ௮ட்டர் ௮றிவித்திருச் 
இருர், இதற்குச் சார்பாய்ச் சாற்று வைத்தியரும் எழுதியிருக்ரெரன்றிக் 

கசோளவிக்கங்களைக் சரைப்பசற்கும் இது இடப்ப$மென்றொர்,. 

சாப்பு. Chavica Ofiicinarun. இது மொலக்கதிவிலுள்ள ஓர் பூடு, சா 
ய்க்காக இந்துவிற் செய்சைபண்ணப்படும், இர்துப் பதார்த்தசாரத்தின் ஜா 
ப்பம்? எனப்படுவது இதுவே, மிளகு தீப்பிலிகளுக்குரிய ஸ்திமுல? காயி 
னத்4த் தன்மைகள் இசதற்நிருந்தாலும் க௨னிச்கப்படத்தச்க வேறு விசேஷ 
ம் ஒன்றும் இதற்கில்லை, அரிச*சோய்களில் இதிமாலுண்டாகும் உபயோக 
த்தைப்பற்றித் சலீச்செறிவு நூலிற் சொல்லப்பட்டது, 

குபுலிவிரங்கள் 

CUPULIFERA]. 

குவேகஸ்பரம். QUERCUS ROBUR. OAK. 

வாசம், இது யுறோபத்தின் சோலைகள் வேவிசளில் உண்டாகும் பெரு 
மரம், 
வாகடபததி, சிறுக கொப்புகள், இளம்தண்டுகளின் காய்ந்த பட்டை, 

இத முன் கோடையிற் சேர்க்கப்படும், இது ஒரு அடிமுதல் இரண்டு ௮ 
டி நீளமுள்ள துண்கெளாய் ஈரைகிறமுள்ள மினுச்சமானசோலால் மூடுண் 
டிருக்கும். உட்பக்கம் கறுவா மிறமுடையது; நாருள்ளது; சொருக்கலா 
னது, ஏறக்குறைய மணமற்றத; வீரூன தவர்ச்சுவைகொண்ட ௮. தனிக் 
கமிலம? கலிஈ்சமிலங்க?ளே இதின் சத்தான கூறுகள், 

தன்மை, இது சடுந்துவர். 
உபயோகம், காலிக தியறியத்திலும், திசச்தெரி0யின் பிற்கூறுகளிலும் 

முறைச் கரங்களிலும் உபயோசமாகும். ஆயினும் இது பிரதானமாய் திகா 
க்திமாக்கப்பட்டுப்பூச்சாகவும், லுகறீயம்15,சபலமெனுநீயம்!3, கருப்பைப் பி 
துச்சங்களுச்குப்புகட்ட!*லாகவும், கடைக்குடல் இறங்கல், அரிசரோய்க]5 
ரூக்கு எனீம!$மாகவும் உண்ணாக்குலசுணங்க!8ஸின் நுகைவுக்கும், முரசு 

மெதுவாதல்புண்படல்களுக்குக்கார்நி19லாக வும்வழங்கப்படும். மேலும் பட் 
டைமாவைக் களியாக்கி,அழுனெ கெட்ட புண்களுக்குச்சட்டுவதும் ஈலம். 

தேயம், பட்டையை .மாவாக் அதில் அரைத்திறாம் முதல் ஒருதிறா 
மவரைக்குக் பொடுக்கலாம், 

சசிதம், தவேகஸ் திகாக்தம். Decoction 01 பெய. கொள், குவே 

1 Congestion, சஞ்சயம். 2 Chaab. 3 Stimulant. 4 (‘arminative. 5 Piles. 6 Taleef 
811861, 7 Tannic acid. 8 Gal icacid. 9 Diarrhoea. 10 Dysantery. 11 De: 

coction, 12 Leucorrhoea. 13 Atonic menorrhoca. 14 Injection. 15 11. 
morrhoides, 16 Enema. 17 Uvula. 18 Tonsil, 19 Gargle, 
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கஸ் பட்டை, இடித்து, ஒன்றேகால் அன்சு; தண்ணீர் அரைமாழி, மூடி 
ய பாத்திரத்திலிட்டுப் பத்துமினிரேரம் அவித்துச் சீலையில் வடித்து, வடித் 
தீநீர் அரைநாழியாய் வரத்தக்கஅளவு திஸ்தில2சீரைச் சச்கையில் வார்த்து, 
வடித்துச்சொள்ளவும். 

தேயம். ஒரு ௮ன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்குக் கொடுக்சலாம். 
இது பிரதானமாய் வெளிமருர்தாய் வழம்கப்படும். 

மாசக்காய். CALLS. 

வாசம். இந்தமரம் பார்செயசேசம்மட்டும் சன்ன ஆயத்தில் உண்டாகும். 

வாகடபநதி, காய்; திப்புலே என்ற ஈ முசையிற் குற்றித் தன் முட் 
டையை இடுகதால் இது உண்டாகும். இது வன்மையுங் சனத்ததுமான 
உண்டை. பருமை அரை இஞ்சு முதல் முக்கால் இஞ்சுவரைச்இருக்கும். 
வெளிப்பச்கத்தில் முளைகள் காணும், முளைகளும் அவைக் கடைவெளிக 
ளும் அழுத்தம். வெளிப்பக்கம் நீலமான பச்சைநிறம், உள்ளே வெண்ம 
ஞ்சள்கிறம். மையத்திலே ஒரு ஏிற்றறை காணப்படும். மெத்தத் அவரா 
னத, தனிச்சமிலம்! சலிச்சமிலங்களே இதின் சத்தான கூறுகள், 

தன்மை, இது துவர், தொணிகம்6, அந்திபிருடி?, (64) 
உபயோகம், குவேகஸ் பட்டையைப் போலவே. எமீதியத்தையும், 

அல்கலைவங்களையும் அவின் அசனீதமி0முதவிய அல்கலைவச்சத்தை அடக் 
இய தாவரங்களையும் கஞ்சாகத் இன்றவர்களுக்கு இதின் திகாக்தம்/]மாற்றா 
சச் கொடுக்கப்படும். அர்திமனிதாத்தரக]2த்துக்கும் இது மாற்றாகுமென்று 
சொல்லப்பட டிருர்தாலும் இன்னும் இதைத் சோதித்தறியவேண்டும், 

தேயம். மாசச்சாயை மாவாக்கி அதிற் பத்துக் இறேன் முதல் இருபது 
கிறேன் வரைக்கு நாள் மூன்று காலு முறை கொடுக்கலாம். 

ரசிதங்கள் *மாசக்காய்த் திகாக்தம். Decoction ௦f Gall. கொள். 
மாசக்சாய் இடித்து ஒன்றேகால் அன்சு; தண்ணீர் அரைமாழி. கூடிய பா 
தீதிரத்திற் பத்துமினி நேரங் காய்ச்சிச் சீலையில் வடித்து, வடித்த மீர் அரை 
சாழியாய் வரத்தச்ச அளவு திஸ்தில நீரைச் சச்கையில் வார்த்து வடித்துச் 
கொள்ளவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு ௮ன்சு வரைக்குக் கொடுச்சலாம். 
விசேஷமாய்த்துவர்*்சார்டல்13,எனீமம்!4,புகட்டல்15,லோஷன் ௧16ளாக இது 
உழங்கபபடும, மேலே சொன்ன ஈஞ்சுகளுக்கு மாற்றாகத் தாராளமாய் இ 
தைச் கொடுச்சலாம், 

மாசக்காயிரஞ்சம். Tiறர்மாச ௦18, கொள். மாசக்காய், இடித்து, 

இசண்டரை௫ன்சு; புருவு£த!£ அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் மாசக்கா 
யைப் பதினைந்து அன்சு சதில், இரண்டுசாளுறப்போட்டு இடைக்டை 
சுலுச்சவும், அப்பாற் சியர்சனியில் வார்த்து, நீர் ஒழுனெபின், சேஷமா 
ன ஐது ௮ன்சு சிதையும் விட்டு வடிச்சவும். அப்பாற் சச்சையைப் பி 
ழிந்து, வடித்து, நீர்களைச் கலந்து அரைநாழிதேறப் புரூவு€து சேர்க்கவும். 

] Minute of time. 2 Distilled. 3 Diplolepis. 4 Tannic acid. 5 Gallic acid. 6 Tonic, 
58. 7 Antiperiodic. 8 Emetia, 9 Alkaloit. 1௦ Aconite, 11 Decoctivn. 

12 Antimony tartrate. 13 Gargle. 14 Enema, 15 Injection. 16 Lotion, 
rua. 17 Proof spirit. 

(04) அனுபர்தம்பார். 
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தேயம். அரைத் இரும் முதல் இரண்டு திறாம் வரைக் சக் கொடுச்கலா 
ம், தண்ணீரோடு கலந்து, துவர் லோஷன்களாக்கிச் சிலவேளை இது எழ 

ங்கப்படும். 
மாசக்காயன் கென், ie ரீ0ே1/5. கொள். மாசச்சாய், மா 

வாச் எண்பது றேன்; பெஞ்சோயஸ்லாடு! அல்லது தனியன்கென் ஒரு 
அன்சு. செவ்வையாய்க் சலக்சவும்: 

மாசவவினன்கேன், Ointment of Galls with Opium. கொள். மா 

ரக்காயன்கென், ஒரு அன்சு; அவின்; மாவாக முப்பத்திரண்டு றேன், தி 

றமாய்ச் சலக்கவும, 
இர்த இரண்டு தைலங்களும் விசேஷமாய் மாசவவினன்சென், மூல ர 

ளைகளுச்குக் கைகண்ட பூச்சு, 

தனிக்கமிலம், ஹாம்? Acid. இது மாசக்சாயிலிருந்து எடுச்சப்படும். 
இதைச் குறிச்குஞ் என்னமாவது; காஜ ஐ ௮1, இது வெண்மஞ்சள் நி 
றமுள்ள பருபருச்சையான சட்டிகளாயாவது, மினுச்கமுள்ள மெல்லிய செ 
இள்சளாயாவது இருக்கும், கடுமையான அவர்ச் சுவையும் அமிலச்செயலு3 
முள்ளது. தண்ணீரிலும் திட்ட சீதியலும் தாராளமாய்க் கரையும. ஈதரிழ்” 

சொற்பம் கரையும். சண்ணீர்ச்சரைவு செலச£நீரை வெண்மஞ்சளாக ௮ 
டையப்பண்ணும். அயபிரவுப்புக/ளைநீலக்சறுப்பாக அடையப்பண்ணும், 
இதைத் திறந்தபடி எரிக்க ஒன்றும் எஞ்சாது. 

தன்மை, வீறான சயர். 
உபயோகம், சுவாசப்பை, இரைப்பை, கருப்பை, பிரச்சங்களினின் 

றுபாயும் சபலிவகையான இரச்தப்பெருச்குச்கு இது உபயோகமான உள்ம 
ருந்தாகும். முரச உதிரச்சழலைகள், நாடிகளில் நின்று பாயும் இரத்தப்பெ 
ருக்குகளுக்கு இரத்தம் பொரியுமிடத்தில் சனிச்சமிலத்சை இட ௮து பெ 
ரும்பாலுக்தடை ப்படும். இதை உள்ளேகொடுப்பதால் ௮சத்துவ!0குன் மம்11, 
தியறீயம்9, புறங்குறியம்13, கசம்,குக்கலின் பிற்பாதம், லுசறியம்*.நரம்புக்க 
ளை15,முறைச்சுரங்கள் முதலான அனேகரோய்கள் நயமடை யும், கசத்திற்கா 
ணும் கடும் வெயர்வையையும் கழிச்சலையும் மாற்றுவசற்காசவும் இது கொடு 
ச்சப்படும், கண்ணோ, மற்று ஈயன ரோகங்கள், விரணங்சள்!7,நீர் அதிகமா 
ய்ப் பாயுஞ் சருமகோய்கள்; ஈறு மூலமுளை?8கள்,அபானப்பி.ச்கம்,வெடிப் 

புகள், சனுறீயம்39,இலீற்று20,உமிழ்நீர்ப் பெருக்கு, பல்லீற்றிளச்சம், முலைப் 
புண்கள், வெடிப்புகளைவிசேஷமாய் மாற்றுவசற்சே இத உபயோகமாகும். 

தேயம், இரண்டு கிறேன் முதற் பத்துக் றேன் வரைக்கு மாவாயா 
வது குளிகையாயாவது சண்ணீரிற் கரைத்தாவது) காள் மூன்று நாலு 
றை கொடுக்கலாம், நெருச்சமாயுங் கொடுக்கலாம், 

தனிக்கமிலாசிதங்கள். தனிக்கமீலசப்பாசிதுறி, annie Acid suppo 
810007, கொள். தனிக்கமிலம் முப்பத்தாறு றேன். பெஞ்சோயஸ்லா 
டு காற்பத்துராலு இறேன். வெண்மெழுகு பத்துச்றேன்; தியுபுறோமதே 
ல, தொண்ணூற றேன். மெழுசையும் தியுபுரோமதேலையும்மென்சூட் டில் 
உருச்கி, தனிக்க மிலத்தையும் பெஞ்சோயஸ் லாட்டையும் முன்னமே குழி 

ர Benznated Lard. 2 Simple ointment. 3 Acid reaction. 4 Rectified spirite 
உ Ether. 6 Gelatine. 7 Persalt of tron, 8 Kidneys, 9 Passive. 10 Atonic. 

11 Dyspepsia. 12 Diarrhoea. 13 Bronchorrhoea. 14 Leucorrhoea, 
15 Nervous exhaustion. 16 Ophthalmin, 17 Ulcer. 18 liles. 

19 Gonorrhoea. 20 Gleet. 21 Oil of Theobroma, 
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224 மாசக்காய், 

யம்மியில் ஒன்றாக அரைத்து, இவற்றோடு சேர்த்து எல்லாவற்றையும் தீர்ப் 
பாய்க் கலந்துகொள்ளவும். இக்கலவையை, நீர்த்திருச்கையிற பதினைந்து 
நேன் கொள்ளத்தக்க தகுந்த குகைகளில் வார்க்கவும், அல்லது அதை ௮ 
றவிட்டுப் பன்னிரண்டு சமபங்குகளாகப் பிரித்துச் சப்பாசிதுறிக்குத் தகு 
ந்த சாங்கமாக்ட் கொள்ளவும், 

சடைச்குடலின் சளிச்சவ்வும் அயற்பகுதிகளும் துகைவதாலுண்டான 

சொய்சளுக்கு இடுவதற்கு இது உவர்தது, ஒவ்வொரு சப்பாசிதுறியிலும், 

இரண்டு றேன் தனிக்கமிலம் அடங்கியிருக்கும், 
தனிக்கமில வில்லை, Tani Ac Lozenges, கொன். தனிக்கமில 

ம், முந்தூற்றறுபது றேன்; தொலுூரஞ்சம்! அரை அனு; சுத்தசர்ச்கரை,மா 
வாக இருபத்தைந்து அன்ச; அகசரிப்பிரசில்?,மாவாச ஒருஅன்சு; அசசிமுரி 
லாகு3 இரண்டு ௮ன்சு; திஸ்திலித்த$தண்ணீர் ஒரு அன்சு. தனிக்கமிலத்தை 
தீ தண்ணீரிற் கரைத்துக்கொண்டு இதை முன்னமே முசிலாகோடு கலந்த 
சொலூரஞ்சத்தோடும், முன்னே சர்ச்கரை மாவோடு கலந்த பிசினோடஞ் 

சேர்க்கவும். முழுவதையுஞ் சரியான திரளையாக் 720 வில்லைகளாசத் 
தட்டி வெப்பமான அறையில் உலர்த்தவும். 

ஒவ்வொரு வில்லையிலும் சனிச்சயிலம் அரைச்கிறேன் இருக்கும். 
அவர்மருக்து இடப்பட வேண் டியதாய் வாய் தொண்டையிலுண்டாகும் 

பலவசையான மோய்களில் இர்த வில்லைகளை வாயிலிட்டு மெல்லச் கரை 
யவிடுவது ஈலம். உள்மரு$தாக இவைகளில் நாள்லிதம் இருபது முப்பது 
வரைச்குத் தின்னலாம். 

தனிக்கமில கீலைசரின். lycerine cf Tannie Acid, கொள். தனிக்க 
மிலம், ஒரு அன்சு; இலைசரின் நாலுஅன்சு. குழியம்மியில் இட்டு நன்றா 
யரைத்தபின்பு தர் பீங்கான் பாத்த ரத்தில் வார்த்து, நன்றாய்க் கரையுந்தனை 
யும் மென் சூடு காட்டவும், 

இது ஓர் நயந்த சயரான வெளிப்பூச்சு. 
கலிந்கமிலம். வவ 40ம். இது மாசக்காயிலிருந்தெடுச்கப்படும் ரி 

ஸ்தலான அமிலம், ஐ; கார ஐ; ௮5 ஐ ௮. என்ற சின்னத்தாற் குறிக் 
கப்பம். இது சற்றுப் பளபளப்பும் மெல்விதுமானஊ போன்ற இரில் 
தல்களாக இருக்கும், சிலவேளை எறக்குறைய வெண்மையாயும் பெரு 
ம்பாலும் வெண்மஞ்சள் நிறமாயுமிருக்கும். இது நூறுபங்கு தண்ணீரிலு 
ம் மூன்றுபங்கு கொதிவெர்சீரிலுங் கரையும், திட்ட தி6லுங்கரையும், இ 
தைத் தண்ணீரிற் சரைத்து, ஐூங்களொசு1ச்சரைவோூ சேர்ச்தால் அடைய 
ல்விழாது. அயபிரவுப்£போடிசேர்த்தால் நீலச்சருமையான அடை யல்விமு 
ம். இரிஸ்தலான இந்த அமிலத்தை 212 பாகை சூட்டில் உலர்த்தினால் 
அதின் கிறையில் நூற்றுச்கு 9.5 பங்கு லீசமாய்ச் குறையும், இசைத் தி 
தந்தபடி எரிச்சு ஒன்றும் எஞ்சாது. 

தன்மை உபயோகம். சனிச்சமிலத்தைப் போலவே, இரத்தோட் 
டத்திற் செல்லுகையில் தனிக்கமிலமானது, கலிக்க மிலமாயும் திராட்சச்ச 

ர்ச்கரையாயும் மாற அகிலோர்பங்குமாத்திரம் அவராய்ப் பிடிக்குமாசையா 
ல் இத்தன்மையில் கலிக்கமிலம் சமபங்கான தனிக்கமிலத்தைப்பார்க்க 
லீறுல்ளதாகும். 

| Tincture of Tola. 2 Gum Acacia, 3 Mucilage. 4 Distilled. 5 Crystal. 6 Rectilicd 
Spirit. 7 [ரதி 8 Persalt cf Iron, 9 Grape Sugar, 
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தேயம். இரண்டு கிறேன் முதற் பத்துக் கிறேன் வரைக்கும் நால் மூ 
ன்றுசாலு முறையுங கூடவுங் கொடுக்கலாம். 

ரசிதம். கலிக்கமில கீலைசரின். Glycerine 01 Gallic Acid. கொள். 
சலிச்சமிலம் ஒரு அன்சு; கிலைசரின் நாலு ௮ன்சு. இவற்றை உரலில் இ 

ட்டு ஒன்றாயரைத்துப் பின்பு ஒர் பீங்கானில் வார்த்துச் செவ்வையாய்ச்கரை 

யுந்தனையும் மென்சூடு காட்டவும், 

அுவாகடச்சரக்தகன். Non-Officinal, 

ஆற்றுப்பாலை. இ] 6ரa5றசறக. இது இந்துவின் வடபகுதி மை 
யப்பகுதிகளிலுள்ள சிறப்பான சிறுமரம். இதின் பட்டை கொஞ்சஅளவி 

றீ சரக்னியாகுமென்று தல்செல் இப்சன் என்பவர்கள் சொல்லியிருக் 

றார்கள். பட்டையிலிருந்து ஒர் தொணிகப்பதரர்த்தம் வருமென்று லாங்கு 
என்பவர் சொன்னார், யுறோபத்திலுள்ள சலிச்ச3 என்ற இனமான மரங்க 
ளினின்று எெகப்படும் சரிஸ்சற் பதார்த்தமாகிய சலிசைன் என்பது இது 
தான் என்றதே அவர் எண்ணமாகில் அவ்வெண்ணம் தவறாகும், ஒஷான 
2 பண்டிதர் இப் பட்டையைக் ச௨னமாய்ச் சோதித்து அதிலே இது சொ 
ற்பமும் இல்லையென்று கண்டார், வட றாக, இம்மரம் இர்துஸ்தா 
னி பாஷையிற் இலாவு மரம் Khia எனப்படும். இதின் பூவிலிருந்து ௬௧ 

ந்தமும் திவனமுமான நீரை வடிக்றொர்கள். சிலவகையான ரோய்களுக் 
கு இது நல்லதென்று பெயர்பெற்றிருக்கிறது. இந்த மரத்தின் சாம்பலை இ 
ரத்த இருமலுக்கு மருந்தாகக் கொள்வார்கள். 

௨ல்மாசியங்கள். 

ULMACEAE. 

உல்மஸ்மரம். பLMUS. 

வாசம். இது யுறோபத்திலும் மத்திம ஆரியத்திலுமுண் டாகும். 

வாகடபதுதி, காய்ந்த உட்பட்டை. இது கபில மஞ்சள் நிறமும், உர 
ப்பும், அரை லீன்? தடிப்புமானது; மணமற்றது, சுவை வாணித்தன்மையு 
ம் சற்றே சைப்பும்துவருமானது. இதின் திகாக்த£ச்துக்கு அயபிரகுலோறி 
ரஞ்ரசேர்ச்கப் பச்சையாகும். செலதசரீர் சேர்க்க அடையல் விழும். மேற் 
சொன்ன சோதனைகள் காட்டுறெபடி இதிலே சனின் இருப்பதன்றி உல் 
மின்? என்ற ஒர் வகைப் பிசின் பதார்த்தமும் இருக்கும், 

தன்மை, இது அல்கிறவ!0 தொணிகமும் திமல்ச/முமாகும். 
உபயோகம், சாலிகமான சரும சோய்களுச்கு விசேஷமாய், குஷ்டம், 

சொறீய9ி12, ஏர்பிசு13என்ற ரோய்களுக்கு இதாற் சசாயமுண்டாகுமாம். 
ரசிதம். உல்மஸ்திகாக்தம். Decoction of Ulmus. கொள்: உல்மஸ் 

பட்டை சிறிதாய் ஈறுக்கி இரண்டரை அன்சு; தண்ணீர் அரைகாழி, மூடி 
ய பாத்திரத்திற் பத்தமினி நேரமாக அவித்துச் லேயில் வடித்து அரைநா 

| Febrifuge, 2 Tonic. 3 Salix, 4 Salicine. 5 Line. 6 Decoction. 7 Per 
chloride of iron. 8 Gelatine. 9 Uimin. 10 Alterative, 11] Demulcent. 

12 Psoriasis. 13 Herpes, 

2) 
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220 லுப்புலஸ் கோடி. 

ழிச்குப் போதிய தண்ணீரைச் சக்கையில் வார்த்து வடித்துக்கொள்ளவும், 

தேயம். இரண்டு அன்ச முதல் நாலு அன்ச. 

ஏர்திசியங்கள். 

URTICEAE. 

லுப்புலஸ்கோடி LUPULUE, Hop plank. 

வாசம். யுறோபத்திலும் மத்திம ஆயெத்திலும் இது வாடி.ச்கையாயுண் 
டாகும். மத்திம யுறோபத்திலும் ஐக் சமரிகத்திலும் அதிகமாய்ச் செய்கை 

பண்ணப்படும். 
வாகடபததி, பெண்சொடியின் காய்ந்த காய்கள், இவை பச்சை மஞ் 

சள்மிறமான செதில்களாக வரும், செதிலடியில் ஒட்டுர்தன்மையுள்ள பொ 
ன்மஞ்சள் கிறமான அள் பிடித்திருக்கும், இதுவே லுப்பிலின்] எனப்படும், 

மணம் சுகர்தம், சுவை கைப்பு, இவற்றில் ஒர் அத்திரதே£லும் லுப்பிலீத:3 

என்ற ஒர்வசைப் பதார்த்தமும் அடங்கியிருக்கும், 
தன்மை, தொணிசம்4, ஸ்தொமா85, சொற்பநாகதிகம். ஓப்பிலின் சா 

மத்தைச் குறைக்கு தன்மையுடையது. 
உபயோகம், இதால் ஈயம்கண்டரோய்களுள், அபலகுன்மம நித்திரை 

யின்மையோடு கூடிய சிராரோய்கள்; இஸ்தேரி8, முறைச்சுரம்கள்) வாதம் 
என்பனவே விசேஷமானலைகள். சனனசல உறுப்புகளின் சில அழற்சி 
நிலைமையில் உதாரணமாக ஸ்பமதுறியம்,சலவொழுக்கு,காடீ। என்ற சின 
வளைவு முதீவியவற்றில் லுப்புலின் மெத்த ஈயஞ்செய்யும். 

தேயம். லுப்புலினில் ஆறு றேன் முதற் பன்னிரண்டு கிறேன் வரை 
க்குச் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கவும். 

ரசிதங்கள், லுப்புலசின்வூசம். 1781௦0 ௦ரீ பயpறயlயs. கொள், லுப் 
புலஸ்சாய், அரை அன்சு; கொதிவெர்நீர் பத்துஅன்சு. மூடிய பாத்திரத்தி 
ல் இரண்டுமணிரோரசூறவிட் டுச் சீலையில் வடிக்கவும்: 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்ச வரைக்குக் கொடுக்கலாம், 
லுப்பிலசிரஞ்சம். Tincture of Lupulus, கொள். லுப்புலஸ் காய் 

இரண்டரை அன்சு; புருவு€து அரைநாழி. மூடிய பாத்திரத்தில் லுப்புல 
சைப் பதினைந்து அன்ச தில் இரண்டுகாஞறப்போட்டு இடைச்டைகு 
லுக் அப்பாற் சியர்சனி!யில் வார்த்து, நீர் ஒழுகனபின் சேஷமான ஐந்து 
௮ன்சு சதையும் வார்த்து வடிச்சவும். அப்பாற் சச்கையைப் பிழிந்து வடி 
தீது இரண்டு நீர்களையுங் கலர்து அரைசாழி தேறப் போதிய புரூவுத சேர் 
ச்சவும். 

தேயம், அரைத் திறாம்முசல் இரண்டு திறாம்வரைக்குக் தொடுக்கலாம்: 

| Lnpntine, 2 Volatile oil. 3 l.upulite. 4 Tonic. 5 Stomachic. 6 Narcotic: 
7 கர்பம் Dyepepsin. 8 Hysteria. 9 Spermatorrhoea, 10 Chordee. 

11 Percolator, 
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பூஷம். சீமையத்தி, கஞ்சா, 227 

பூஷம். MULBERRY TREE, 

வாசம். இது மேற்சாசியத்திலுள்ளமரம், பூமியின் மத்திமபகுதிகள் ௮ட 
ங்சலுஞ் செய்கைபண்ணப்படுகின்றது. 
வாகடபததி, கனிந்த பழத்தின் சாறு. இதுகருஞ்சிவப்புகிறமும் சொ 

ற்ப மணமும் புளிப்பான இனிய சுவையுமுடையது. 
தன்மை, உபயோகம், இது நிறக்கும் பொருளாக மாத்திரம் வழங்கப் 

படும்: 
ரசிகல். பூஷீச்சிமாபம், ராம of Mulberries, கொள், பூஷச்சாறு 

அரைநாழி; சுத்த சர்க்கரை இரண்டு இருத்தல்; திட்ட சதே,இரண்டரை அன் 
ச. பூஷச் சாற்றைக் கொதிக்கக் காய்ச்சி, ஆறினபின் அதை வடிக்கவும், 
வடித்த நீரைச் சொற்ப சூடாக்க, அதிலே சர்க்கரையைக் கரைத்துச் தை 
ச் கூட்டவும். இந்தச் களி 1.33 என்ற விசேஷூருவிசம்? உடை யதாயிரு 
ச்கவேண்மெ, 

தேயம். ஒரு சிரறாம். இது சுறுக்கு ரொதித்துப் பழுதாகுமாகையால் 
உஷ்டண தேசங்களில் வழங்கத் தறுக்ததல்ல. சாச்கணங்3சொடிப் பூவிற் 
செய்த வோர் சிநூபம் இதற்குப் பதிலாகுமென்று சொல்லப்பட்டது. 

சீமையத்தி, 110. 

வாசம், ஆரியம், தென்யுறோபம். 
வாகடபததி, பழவற்றல், இது சுருங்க மெதுவானதாய் உரப்பும் கபி 

லநிறமுமாய் சர்க்கரை போன்ற பொரும்கால் மூடண்டிருக்கும். பிசுபிசு 
ப்பான இனித்த பாணியையும் ஏராளமான ஏறத்த வைரச் கொட்டைகளை 
யும் அடக்கியிருக்கும். 
தன்மை, உபயோகம், இமாலியம்*, திமல்சம்*, விரேசனி, போஷணிச, 

இது நிலவாகை லே$ூயத்திலோர் கூறாகுமன்றி மருந்தாய் வழங்கப்படுவது 
அரிது, 

சுதேச ஆச்சியோர் சொல்லுகிறபடி இதின் ௮வுஷத தன்மையைப்பற்றி 
ய முழு விபரமும் தாகஸ்தா என்பவராற் குறிக்கப்பட் டிருக்கின்றது, 

கஞ்சா, INDIAN HEMP. 

வாசம். பார்யெத்தில் மேற்கு இமயம் வரைக்கும் இது வளரும். அதிக 
மாயச் செய்கைபண்ணப்படும். 
வாகடபததி, இந்துவில் வளரும் பெண்செடியிற் பாணி வடியாமற் பூ 

க்கிற சாய்ந்த தலைப்பு, இலட்சணங்கள்: தலைப்புகளானவை பூக்கள் 9ற் 
நிலைகள், முற்றிய காய்களின் சேடத்தை தாம் மாறிமாறியிராக்றெ இரண் 
டொரு இளைகள் பொருந்தியிருக்கும், ஏறக்குறைய இரண்டு இஞ்சு 
நீளமான திரளைகளாகச் சேர்ந்து முரணாயும கரும்பச்சை நிறமாயும், தனக் 

1 Rectified spirit, 2 Specific gravity. 3 Clitoria ternalea. 4 FEmollient, 
த Demulceut. 6 Nutritive. 
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223 கஞ்சா. ஆல். பேயத்தி, 

கேயுரிய மணங்கொண்மிிறாக்கும். கைப்புங் காரமுமான ஓர் ராள!மே இ 

இன் சத்த. OO 
தன்மை, ஸ்திமுல£மே இதின் முதற் தன்மை. இரண்டாவதாய் அனு 

டைலும்3, செரதிவ*மும், அந்திஸ்ப9ியுமாகும். நாகதிக௫அமுரிதி7த்தன்மை 

களும் பிரசவ நோச்சாட்டைச் செப்புர்தன்மையும் இதற்குண்டென்று 

சொல்லப்பட்டது. ஆயினும் இதற்குப் போதிய அத்தாட் சியில்லை.(65) 

உபயோகம், எர்ப்பு, ஜருவோபி?, வெறிப்பைத்தியம் வெறிகளுக்கும், 
குழர்தைகளின் வலிப்புகளுக்கும்,பலவசையான அறல் ௪9, சரா கோய்க 
க்கும், இது கொடுத்து நயங்கண்டது, மேலும் வாந்திபேதி மெனுறீயம்!1, ௪ 
ருப்பை இரத்தப்பெருக்கு, வாசம், அருவிச்சுரம்12, ஈளை; இதயத்தின் கரண 

ப்பிசகுசளுச்கும், மெத்த வருத்தம், சொறிவுடன் கூடிய சரும கோய்சளு 
க்கும், இது வழங்கப்படும், கருப்பையின் செயலின்மையைப் பற்றி நெடு 

சநிற்கும் பிரசலத்தில் கோச்சாட்டைச் செப்புவதற்காசவும் இது கொடுக் 
கப்படும், 

ரசிதங்கள், கஜ்சாவேசிறத்து, ஆxiract of [ndian Hemp. கொள், 
கஞ்சா பருக்கன்தூளாக ஒரு இருத்தல்; திட்ட 6து13, இரண்டுசாழி. கஞ்சா 
வைச் தில் ஏழுகாளூறப்போட்டு அந்த ரஞ்சத்!*தைப் பிழிந்தெடுத்து, தி 
ன் மிகுதியான பங்கைத் திஸ்திலித்1தசற்றி, சேஷத்தை இளக்கமான எரிறா 

த்தப் பதமாய் வரத்தக்கதாய் ரீர்மத்திக!'த்தில் வரட்டி.க்கொள்ளவும், 
தேயம், அரைக்இறேன் முதல் இரண்டுகிறேன். கூட வுங்கொடுச்சலாம், 
கஞ்சாரகுசம். Tincture of Indian Hemp கொள், கஞ்சாவெரிறா 

தீத ஒரு ௮ன்சு; திட்டசீது அரைநாழி. கரைத்துக்கொள்ளவும். 
தேயம், ஐந்த முதல் இருபது மினிம1? வரைக்கு: செயல்கண்டு திருப் 

பிக்சொடுக்கவும், 
[இந்து தேசத்திலே சஞ்சா பிரதானமாய் மூன்று வகையாய் வரும். 1 ரா 

எம் எடுக்கப்படாத சாய்ந்த செடி, இது கஞ்சம்! எனப்படும், 2 இலை, 
தாள், பூச்களீல் நின்று வடியும் ராளம். இது சுராசு19என்று சொல்லப்படும், 
9 இலையும், காயும், இத பாங்க) எனப்படும். இவைகளை விட மாரசூன்31 
என்ற லேூயமும் ஒன்று உண்டு, இது இலை, காய்களோடு, வெண்ணெய் 

சர்க்சரை, மா, பால், சேர்த்துச் செய்த கூட்டு, சஞ்சாவையும் அதின் ர 
செங்களையும் பற்றிய சவனமான கெயிஸ்தசோதனை அவசியம் வேண்டும் | 

அவாகடச்சரக்த. Non-0fficinal. 

ஜல். Banyan Tree. ஆலமரத்தில் வடியும் வெள்ளையான பால்; இர் 

அச்களின் உள்ளங்காலில் உண்டாகும் தொல்லையான வெடிப்புக்கு மெத் 
தீச் சத்தியான பூச்சாம். யுரோப மருந்துகள் இந்த ரோய்க்குப் பலமுறை 
யும் வசயாதபடியால் இர்சப் பாலைச் சோதிக்கலாம், ஆலம் பட்டைக்கு 
நல்ல தொணிக22த்தன்மையுண்டென்று சுதேசிகள் கொள்ளுகிருர்களென 

என்ஸ்லி சொல்லியிருக்கறோர். இதற்கு வேறு சாட்சியில் ல, 
பேயத்தி, Ficus oppositifolia. இது வங்காளம், சோழமண்டலத்தி 

1 Resin. 2 Stimnlant. 3 Anndyne 4 Sedative, 5 Antispasmodic. 6 Narcotic. 
7 Diuretic. 8 llydrophobia. 9 Neuralgia. 10 Nervous disease. 11 Menorrhoea, 

12 1189 fever. 13 Rectified spirit. 14 Tincture. 15 Distil, 16 Water bath, 
17 Minim. 18 Gunjah. 19 Churrus, 2) Bang 21 Majoon. 22 Tonic. 

(69) ௮லுபந்தம்பார். 
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லும் இக்துவின் மற்றும் பகுதிகளிலும் ஆற்றங் உரைகளில் உண்டாகிற இ 

றுமரம். முடீன்செறிவர் எழுதியிருச்றெபடி இதின் பழமும், கொட்டையு 
ம், பட்டையும், வீரான வமனத்தன் மையுடையன, பழச் கொட்டையே 
மனத்துக்கு உவந்சது. காய்ந்தபின் ஈரம் படாதபடி ஈன்றாயடைத்த சீ 

சாச்சளிற் பேணிலைத்த கொட்டையே வாய்ப்பு, தேயம் ஏறக்குறைய ஓ 
ருறொம், இவ்வளவும் செயலில் நாலு ஆறு பழத்து₹குச் சரியாகும். பட் 
டையின் வமனத்தன்மையோடு பேதியும் பெரும்பாலுங் காணும். பட்டை 

யின் சேயம் நாற்பது முதல் அறுபது இறேன்வரைக்காகும். பட்டையை 

ப் பதினைந்து இறேன் முதல் முப்பதுகிறேன் வரையில் நாள் மூன்று நாலு 

முறை கொடுக்க அந்திபிறாடி!யாகிறதென்றும், இதில் அரைவாரிப்பிரமாண 

த்தில் ரல்ல தொணிகமாதிறதென்றஞ் சொல்லியிருச்றெது, சிறிய பேயத் 

இ, F. polycarpa. டீன் செறீவருடை பரீட்சையின்படி பேயத்தியின் ௮ 
வுஷத தன்மைகள் எல்லாம் இதற்குமுண்டு. இர்த இரண்டு மரங்களின் த 

ன்மைகளைப்பற்றி இன்னுமதிகமாயறிவது நல்லது. 
அத்தி. Ficus Racemoza. Country fig tree. இதின் பால் துவர். ௮ 

தை வெண்ணெய்யில் கலந்து இரத்தப்பெருக்கு,சர்க்கராமுரி, இரச்தா முரி, 
இவைகளுக்குச் கொடுப்பது நாட்டு வைத்தியம். அத்திப்பிஞ்சு பத்தியத் 
துச்குதவும். அத்திக்கள்ளுத் தொணிகம், அல்திறவமாக வழங்கப்படும், 

சேட்டாவில மரம், றர்ச்கார்5 8800104078, இது இந்துவின் மேற்குப் 
பகுதிபிற் சோலைகளிலுள்ள மரம். அங்கே அதற்கு சுசுக்ிரை” என்றும் 
குர்வுட்ட3 என்றும் நாமமிட்டிருக்றொர்கள். பெலப்பும் இறுக்கமுமான 
சிராயுள்ள இதின் பட்டை ச்சாகவே இது விசேஷமாய் மதிச்சப்படும். இப் 
பட்டையை லகுவிற் பெயர்க்கலாம், கடுங் கைப்புள்ள இதன் சொட்டை 
களுக்காகவே இது இங்கே குறிச்சப்பட்டது. இக்கொட்டையிலே அவு 
ஷூதத்துச்கு ஏற்ற ஒர் சத்து அடங்கியிருக்நறதென்று நிம்மு என்பவர் சொ 
ல்லியிருக்கிறார். இச் கொட்டையின் தன்மையைப் பற்றி இன்னும் ஆரா 
ய்வது நல்லது, 

மிரைசியங்கள். 

MYRICEAE. 

அவாகடச்சரக்குகள், Noர-officinal. 

மநதமாம். மே வறiிக. இது சற்லெச்சு தொடங் ில்கெற்று 
வரைக்கும் இமயமலையிலுள்ளது. இதின் பட்டை பற்னவுக்கும் பதிந்த 
தேசங்களுக்கும் ஏற்றப்படும், அங்கே சுகந்த ஸ்திமுல$மென்று இது மெ 
தீதப் பேர்பெற்றிருப்பதால் ருபிவாஷூனாகவும் நாப்பொடியாசவும் அதை 
வழங்குவார்கள், வாந்திபேதியால் வருந்தும் ஆளின் நாடித்துடிப்பைக் இ 
எப்புவதற்கு மருசம்பட்டையையும் சக்கையும் மாவாக்டிக் கலர்து தேய் 
ப்பது உத்தமமென்று ஏர்வின் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார், 
DO 
1 Antiperigdic. 2 Juzongry. 8 Kurwut. 4 Sutlej. 6 Silhet. 6: Aromat 

slimulant, 7 KRubetacient, 
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சவுந்தமாம். (851௨1௧ ரபாக. இது அரக்கன் மலாக்காகளிலு 
வள மரம். இர்துவிலும் அதிகமாய் வளர்க்கப்படும். இதின் பட்டை கா 
விக1தியறியம்? திசச்செரி3யின் பரிகரிப்பிற் சுறுக்குச் சம்பாதிக்கக்கூடிய ௨ 
தீதமமான துவர் மருந்தென்று இப்சன் பண்டிதர் சொல்லியிருக்றொர். இ 
வ்வகுப்பான நோய்களுக்கு இது உழங்கப்படுவதைப் போதன் என்பவரு 

ம் குறித்திருச்சறர். 

கோனிவவிரங்கள், 

CONIFERAE, 

கனடபல்சமரம். BALM OF GILEAD FIR. 

வாசம். வட அமரிகத்தில் கனடம் நவஸ்கஷம் தொடங்கி சறுலீனம் 
வரைக்கும் இது உண்டாகும். 
வாகடபததி, தண்டிற் றே வடியும் தர்ப்பந்தன்4, இது சனடபலசம்; 

எனப்படும். இது மெல்லிய தேன்பதமும் வெண் மஞ்சள் கிறமுமுள்ள,மெது 
வான தேலராளமாய் வரும், தனக்கேயுரிய ஒர்வகை நல்மணமும் சற்றே 
சைப்புங் சார்ப்புமான சுவையும் இதற்குண்டு, திறந்தபடி வைத்துவிட் 
டால் மெல்ல வரண்டு உருவொளியுள்ள, ஒட்டத்தச்ச வாணிசாய் வரும், 
இதையும் இதின் நிறையில் ஆறிலொருபங்கு அளவான மச்னீசி£யையுங்கல 
ச்ச இறுகும். 

தன்மை, உபயோகம். இத, ஸ்திமுலம்8. விசேஷமாய்ச் சளிச்சவ்வி9 
லே சேஷ்டிச்கும். உன்மராந்தாய் வழங்கப்படுலதரிது. கொப்புளத்தாளி 
லும் சவட்கலோடிய0த்திலும் இது ஓர் கூறாகன்றது, 

தேயம். இருபது தொடக் முப்பது கிறேன்வரைச்கு. 

பேர்கன்றிராள!!மரம், SPRUCE FIR. 

வாசம். கோர்வே, ருரியம், ஜேர்மனி, சுவிற்சலந்து தேசங்களிலும் யு 
ரோபத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் ஆரியத்தின் வடபகுதிகளிலும் இது ௨ 
ண்டாகும், இங்கெந்தில் வாடிக்கையாய் வளர்க்கப்படும். 

வாகடபததி, அடிமரத்தில் வடியும். ராளம். இது உருக்கி வடிச்சப்படு 
ம். இதுவே பெர்சன்றிராளம். வன்மையும் ரொருக்கலுமானது. ஆயி 
லும் படிப்படியாய் அது விடப்பட்டிருச்கும் பாத்திரத்தின் சாங்கமாய்ப 
படியும், மங்கலானது. நிறத்தில் விகற்பமடை யக்கூடியதாயினும் பெரும்பா 
லும் மங்கலான செங்கபிலநிறமாயிருச்கும். ஒர்வகையான புகைத்த நறும 
ணமும சுகர்த!?மான சுவையுமுடையது, கைப்பற்றது. வாயுச் குமிழக13 
ளில்லை. சூடாக்க நீராவியைச் கக்காது, 

தன்மை, உபயோகம். இத ஸ்திமுலம், ருபிவாஷன் ப. பற்றாக மாத்தி 
ரம் வழட்கப்படும். 

] Chronic. 2 Diarrhoea. 3 Dysentery. 4 Turpentine. 5 Canada Balsam, 
6 Oleo-resin. 7 Magnesia 8 Stimulant. 9 Mucous membrane. 10 Flexible 

colludium. if Burgundy pitch. 12 Aromatic, 13 Vesicle. 
14 Rubefacient. 
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ரசிதம். பிற்சுப்பிலாஸ்தர், Pitch Plaster, கொள். பெர்கன்றி 

ராளம், இருபத்தாறு அன்சு; தெறிபிர்தம்1, பதின்மூன்று அன்சு; குங் 

குலியமும், செம்மெழுகும், வகைக்கு காலரை ௮ன் ௯. பிழிந்த டெத் 

தேலம்?, ஒரு அன்சு; ஒலீவதேலம்4 இரண்டு அன்சு ; சண்ணீர் இரண்டு ௮ 
ன்சு. தெறிபிர்தம், பெர்கன்றிராளம், குங்குலியம், மெழுகு இந்த நாலையு 

ம் முன்னமே உருக். அவற்றோடு எண்ணெய்களையும் தண்ணீரையுஞ் சே 

ர்த்து, ஒயாமற் கலக்கத் தகுந்த பதத்துக்கு வறட் டிக்கொள்ளவும், 

நாட்பட்ட இருமல்கள் மற்றுஞ் சுவாசரோய்களில் நெஞ்சுக்கு இடுவத 

த்கும், இடுப்பு வலியில் இடுப்புக்கு இடுவதற்கும் இது சொற்ப தனியான 

பற்று, 
 யபற்றில் இது ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது, 

சதுவற்பைன் மரம், SWAMP PINE, 

குந்தருப்பைன்மரம். FRANKINCENSE PINE, 

வாசம். வட அமரிகத்தின் தென் நாடுகளில் இது உண்டாகும். 
வாகடபததி, உறைந்த பாணி. இது தெறிபிச்தம் எனப்படும், இது 

மெதுவும் ஈன் மஞ்சள் மங்கலுமான கட்டி, ராளத்தன்லம கொண்ட தாயி 

னும் உரத்தது. தர்ப்பந்தினின்'யணமுடையது, 
தன்மை உபயோகம். இது ள்திமுலம், உள்மருந்தாகக் கொடுப்பதில் 

லை. இது பிற்சப்பிலாஸ்தரரில் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 
ரசிதம். தெறிபிந்துத்தேலம். தர்ப்பந்தின். 011 ௦f Turpentine. இது 

மேலே சொன்ன இரண்டு மரங்களில் நின்றும், சலிவேளை பினாஸ்தர்£என்ற 
பைன் மரத்தினின்றும் ௨டி௫ற தேலராளத்தைத் திஸ்திவிதிதெடுக்கும் எண் 
ணெய். இது நிறமற்றதும், தெளிந்ததும், லே?ற் சுவாலிக்கச் கூடியதுமான 
நீர், தனக்கேயுரிய வீருன மணமும் கார்ப்பான சுவையும் கொண்டது. 
தீண்ணீரிற் சொற்பமாய்க் கரையும். அலக்காலீல்!0 மட்டாய்க் கரையும். ஈ 
தரிற்1! கெதியாய்ச்சரையும், திர எண்ணெய்களில் எர்சவீதமாயுங் சலக்கு 
ம், குங்குலியங்களையும் நிணங்களையும் கூசசுக்கைடயும் இது கரைக்கும். 

0.80 என்ற விசேஷூரொவிதம்14 உடையது, பரமாணுவில் வைத்தால் அக் 
௪215 வாயுவை உறிஞ்சி சாடையான மஞ்சள்மிறமுஞ் சற்றே தடிப்புமாய் ௮ 
ரம்: சுத்தமாயிருக்கையில் சோதனைத்தா!ளூக்குசத் தட ஸ்தமாய் நிற்கும். 

தன்மை, ஸ்திமுலமே இதின் முதலான தன்மை. பிரதானமாய்ச் சளி 
ச்சவ்18விலும் அதிலும் விசேஷமாய்ச் சனனசல உறுப்புகளின் சளிச்சவ்வி 
லும் இது சேஷ்டித்துச் சிறுநீரை அதிசப்படுத்தித் தன் சுயமணத்தையும் ௮ 
தற்குவிடும். இரண்டாவதான தன்மை, செரதிவ மும்,அந்திஸ்ப சி20யுட் துவ 
ரமே. பெருந்தேயச்தில் விரேசனியும் இருமிகொல்லியுமாகும், தானிக 
மாய் அணைத்தால் ஈல்ல ருபிலாஷளனும் எதிரழற்ட2யுமாகும். 
உபயோகம். சன்னிச்சுரம், சன்னிவச்சுரங்களிலும் எவ்வகைத் தொ 
A 

| Common frankincense or Terebinthina. 2 Resin. 3 Oil of uutmeg. 4 Olive oil. 
0 Resin. 6 Turpentine, 7 Pitch plaster. 8 Pinaster. 9 Distil. 10 Alcohol, 

11 Ether. 12 Fixed oil. 13 Caoutchonc. 14 Specific gravity. 15 Oxygen. 
16 Test paper, 17 Stimulant. 18 Mucous membrane. 10 Fedative. 

20 Antispasmodic. 21 Rubefacient, 22 Counter irritant. 
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2௦2 குக்துருப்பைன் மரம், தர்ப்பந்தீன். 

டக்சமுள்ள சுரங்சளின் பிற்கூற்றிலும் ௮சத்துவ சாபிதங்சளில் விசேஷ 
மாய்ச் சுகாசப்பைத் தாபிதத்திலும் சவதத்துலங் குன்றின மற்றுசோய்களி 
லும் இது உத்தம ஸ்திமுலமாகும். பீரசவ சுரத்துக்கு இது கைகண்ட ம 
ர௬£$தென்று பாராட்டப்பட்டாலும் அதற்குப் போதிய அச்தாட் சியில்லை, 

இரத்த இருமல் முதலிய சபல இரத்தப்பெருக்குக்கும் விசேஷமாய்ச் சசத் 

திற் காணும் இரத்தப்பெருக்குக்கும், இரத்தவாந்த1, இரத்தாமுரி?, மெனுறீய 
ங்களுக்கும் சருப்பை,மூலமுளைகளினின்றபாயும் இரத்தப்பெருக்குக்கும், 

இத்துவர் நன்றாய்ப் பிடிக்கும். இஸ்தேரி!, எபிலெப85, பிரசவ வலிப்புக 

ள் மற்றம் கலிப்புகள், எர்ப்புகளுக்கும், குடலடைப்பு, வங்கவலீச, வாயுப் 
பொருமல் வலிகளுக்கும் இது உத்தம அர்திஸ்பரி;யாகும். சீரைப்பாம்பு, 

தீனியப்புழுச்களைச் சழற்றுலதற்கு இது ஈல்ல கருமீகொல்லியாகும், மே 

லும் எமறெச்சப்பெபூறம்?, சளர்ச்சியோடு கூடிய மூளைரோய்கள் பித்தச்சற் 
கள் திசந்தெரி0யின் பிற்கூறு, கனுறீயம்!!, லுசறீயம்9, நீர்ச்சோவை வார்தி 
பேதிகளுச்கும். கண் வியாதிகளுக்கும், அவைசளுள்லிசேஷமாய் வாதம் 9 
வ்விச3காரணமாயுண்டான இரி£ீது பூக்கும், கர்ணி!யழுக வின்தொட ச்சத்து 
க்கும் இம் மருந்து கொடுத்து ஈயங்சண்டது. ஈத!ரோடு சேர்த்துக் கொடுத் 
தாற் பித்தக் கல்லைச் கரைச்குமாம், வெளிமருந்தாக இது வேகச்சாட்டுச்காய 
ங்கள், கோதங்கள்17, சீர்கெட்ட மந்த விரணங்களுச்கும், காலீசவாதம் நுற 

ல்918,ஈனை9,குறூப்பு?) பொருத்து வீச்சங்களுக்கும் பல்லுப் பிடுவ்ெபின் 
சாணும் இரத்தப்பெருக்குச்கும் வழங்கப்படும். சரகெட்ட புண்களில் உள் 
ளுக்குங் கொடுக்கலாம். 

தேயம். அமழுரிதி!, து௨.ராச இதை எட்டுமினிம்”மு.தல் முப்பது மினி 
ம் வைக்கும் ஸ்.திமுலம்23அர்திஸ்பசியாக அரைச் திரும் முதல் ஒரு திரு 
ம் வரைச்கும் விரேசனி கருமிகொல்லியாச அரை அன்சு முதல் ஒரு௮ 
ன்சு ௨உரைச்குங் கொடுச்சலாம். எதிரழற்சியாசக இனத லினிமெனாக?*வாவ 
அ அன்கெனாகஃவாவது பூசலாம். அல்லது தர்ப்பந்தன் தேலைச் லையிற் 
தோய்த்தத் தொவில் இட்டு ௮னலாக்கய கம்பளியை மடித்து அதற்கு மே 
லே ௮ணைத்துவிடலாம்.இப்படி இட்டாற் சுறுக்கு நிச்சயமாய்ப் பிடிக்கும். 

தர்ப்பந்தீனின் ரசிதங்கள். ஒrepar«tions of oil of Turpentine, தர் 
ப்பந்தின் லேகியம், Confection of Turpentine. கொள், தர்ப்பந்தின் 
தேல் ஒரு அன்சு; அதிமதுர வேர்த்தூள் ஒருஅன்சு ; சுத்த தேன் இரண்டு௮ 
ன்சு. தர்ப்பந்தீன் தேலை அதிமதுரத் தாளோடு சேர்த்து அரைத்துத் தேனை 
ச்கூட்டிச் செவ்வையாய்ச் கலக்கவும், 

தேயம், ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம், 
தா்ப்பந்தினேனீமம், 806708 ௦ம் Tயாறentine, கொள். தர்ப்பந்தின்; 

ஒரு அன்சு; தடித்த சஞ்சி பதினைந்து அன்சு, கலச்சுவும். 
இக்செரி வலிகள் மற்றும் வவிகளுச்கும், அங்கவிடர்தி3க்கும், தர்ப்பந்த 

னை வாயாலே கொடுச்சச்கூடாத வேளைகளுக்கும் இது உபயோகமானது. 
காய்ச்சலின் பிந்பாதங்களில் வாயுப்பொருமலைத் சீணிக்க உவந்தது. கடை 

1 Haematemesis, 2 Haematuria. 3 Menorrhoea, 4 Ilysteria. 5 Epilepsy 
G Lead colic. 7 Antispasmodic, 8 Taenin. 9 Purpura Haemorrhagica: 10 Dy: 

sentery. 11 Gonorrhea. 12 Leucorrhoea. 13 Syphilis. “14 Iritis. 
நத Cornea. 16 Eiher. 17 Gangrene. 18 Neuralgia. 19 Asthmn, 
20 Croup. 21 Diuretic. 22 Minum. 23 Etimulant. 24 Liui- 

ment, 25 Unguent, 20 Apoplexy, 
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ச்குடலினின்று தானப புழுவைச் கழற்றத் தகுந்தது. 
தரிப்பந்தீன் லினிமென். பLiniment of Turpentine. கொள். மென் 

சபு! இரண்டு அன்சு; பூரம்? ஒரு அன்சு; தர்ப்பந்தீன்*சேல் பதினாறுஅன்சு. 

பூர்த்தைத் தர்ப்பந்தின் தேலிற் கரைத்துச் சபுவையுஞ் சேர்த்து இவை நீர்ப் 

பாய்ச் சல்ச்குந்தனையும் ௮ரைச்சவும்: 
தர்ப்பந்தீனசிதிக்கமில லினிமென், Liniment of Turpentine and 

Aceticacid. கொள். தர்ப்பந்தின் தேல், அசிதிக்கயிலம், பூரலினிமென் , 

வகைச்கு ஒரு அன்சு. கல. 

வாதம்; அறல் 4, மற்றும் வருத்தமான காலிக ரொய்களுக்கு இக்த லினி 

மென்கள் இரண்டும் உவந்த ஸ்திமுல? ருபிவாஷூஃ பூச்சுகளாகும், 
தர்ப்பந்தனன்கேன், Ointment of Turpentine. கொள். தர்ப்பந்தின் 

சேல், ஒரு அன்சு ; ராளம், பருக்சன் தூளாக, அறுபதுறேன்; செம்மெழு 

கு, பூதலாடுச, வகைச்கு அரைஅன்சு. எல்லாவற்றையும் ஸ்தீம்ஈசூ ட்டி 

லாவது நீர்மத்தி?த்தின்சூட்டிலாவது ஒன்றாகக் கலந்து பாத்திரத்தோடு இ 
ஐச், இறும்போது ஓயாமற் சலக்கவும். 

மந்தமான சீர்கெட்ட புண்களுக்கு இது நல்ல தீவன பூச்சாகும், 
ராளம். Resin, இது பைன், அபீஸ்10என்ற மர இனங்களினின்று வடி 

யும் தர்ப்பந்தனைத் திஸ்திவிக்க எஞ்சும் சேடம். இது உருவொளியும் சற் 
றே மங்கலும் சாடையான மஞ்சள்கிறமும் நொருக்கலும் மாவாச்கப்படக் 
கூடியதுமானது. ஒடிவு மினுச்கமுள்ளது, மணம் சுவை சொற்பமாய்தீ தர் 

ப்பந்தனைப் போன்றது. லகுவில் உருகச்கூடியது, கனத்த மஞ்சள்நிறச் 
சுவாலைசொண்டு அதிகமாய்ப் புகைத்து எரியும். தண்ணீரிற் கரையாது. 
அலக்கால்11, ஈதர்சளிலும் ௮த்திர எண்ணெய்சளிலும் கரையும். மெழுகு, 
திரஎண்ணெய்13சள்,திமிரெய்க1$ளோடு உருசெசேரும். இதைத் திஸ்திலிக்க, 
ராளத்சேல் என்ற எண்ணெய்யும் தாரும்!5 பிறக்கும், 
தன்மை உபயோகம். இத ஸ்திமுலம். வெளிமருர்தாக மாத்திரம் வழ 

ங்கப்படும், வாகடத்துக்குரிய பல பிலாஸ்தர்களில் இது ஒர் கூறாகச் சே 

ருகன்றது. 
ரசிதங்கள், ராளப்பிலாஸ்தர். Resin Plaster, சொள். ராளம், ௮ 

ரை இருத்தல், ஈயப்பிலாஸ்தர் மூன்று இருத்தல். ஈ.பப்பிலாஸ்சரை மெ 
ன்சூட்டில் மெல்ல உருக்கிக்கொண்டு, வேறாய் உருச்னெ ராளத்தை அத்து 
டன் சேர்த்து இரண்டுந் தீர்ப்பாய்ச் சேருந்தனையுங் சலச்சவும், 

இது தாணிக ஸ்திமுலம்6; காயங்கள் முதலியுவற்றுக்குத் தாபரமாயிட ப்ப 
மெ. அவின்பற்று, பெலடனரப்புற்று, வெம்பற்ற 18, ஈயவியோதிரப்பற்று19௪ 
ளில் இது ஒர் கூறாகச் சேருரின்றது, 
ராளவன் கேன், Ointment of Resin, சொள், ராளம் பருக்கன் மா 

வாக, எட்டு அன்சு; செமமெழுகு, நாலு அன்சு; லாடன்சென்ற, பதினாறு 
௮ன்சு, எல்லாவற்றையும் மென்குட்டில் ஒனருயுருக்கிச் குடாயிருக்கை 
யிற் சம்பளியில் வடித்த, ஆறும்போது ஒயாமற் சலக்சவும். 

மந்தமான சீர்கெட்ட புண்களுக்கும் விசேஷமாய் வேச்காட்டுப் புண்க 
ளு 

1 Rofl soap. 2 Camphor, 3 Turpentine. 4 Neuralgia. 5 Stimolnnt, 6 Rubefacient. 
7 Prepared lard. 8 Steam. 9 Water bath 10 Abies, 11 Alcohol. 12 Kher. 

13 Fixed oil. 14 Spermaceti. 15 Tar. 16 Local stimulant, 
(ர Belladonna. 18 Warm plaster 1 Plaster of fodide of feud, 

20 Simple ointment, 

20 
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294 காட்டிப் பைன், 

ச்கும், இது திலன தைலம். மேலும் கொப்புளித்த் புண்களை ஆறாமல் 

காட்ட்ப்பைன், WILD PINE. 

வாசம். இது ஸ்கறலந்து, தென்மார்ச்கு, சோவேயின் மேட் டப்பகுதிச் 
ளிலும் யுறோபத்தின் மற்றும் வட பகுதிகளிலும் உண்டாகும், 

வாகடபததி. நாச திஸ்தீலிப்1பாற் பைன் மரங்களினின்று எடுச்கும் இடி 
ல், இது மரத்தார்?எனப்படும். இது தடித்த பிசுபிசுப்பான ஒட்செர், கரு 
ங்சபிலநிறமும் ஒர்வசைச் சுகந்த மணமுமுடையது. தண்ணீரை இதோடு 
சலச்ச, அத் தண்ணீர் வெண் கபில நிறமாயுங் கார்ப்பான் புகைமண்ங்கொ 
ண்டதாயும் அமிலத்தகை உடை யதாயும் வரும். 

தன்மை, இது ஸ்திமுலம்4, இதின் செயல் விசேஷமாய்ச் சளிச்சவ்வி 
லும் தோலிலுமே விளங்கும். ப 

உபயோகம். சருமகோய்களுக்கு இது உள்ளுக்கும் வெளிச்கும் வழங் 
சப்பட்டு ரநயக்சண்டது. மேலும் சன்னிவச்சர்த்துக்கும் வாடிக்கையான 
மலலரட்சிக்கும்; சாலிச புறங்கதுர்க்கும் வழங்கப்பட்டது, எரியும் தாரி 
ணின்று எழும்பும் ஆவி கசரோகத்துக்கும். மற்றுங் காலிக சுவாச கோய்ச 

ளுச்கும் உவந்ததாகக் காணப்பட்டது. 
தேயம். அரைத் திறாம் முதல் ஒரு இராம் வ்ரைச்கு கோதுமை மாவோ 

டு சேர்த்துச் குளிசையாக்க காள் மூன்று நாலு முறை கொடுக்கலாம், 
ரசிதங்கள். தாரன்கென். 01ம் ௦f ரக. கொள், தார், ஐந்து 

அன்௫ ; செம்மெழுகு இரண்டு அன்சு: மெழுகை மென்சுட்டிஓருக்டெத் தா 
சைச் கூட்டி அக்கலவை ஆறும்போது செதியாய்ச் கலக்கவும், 

ப்டர்தேமரலுக்கும், சொறியரிக்கு ம மற்றுஞ் சருமகோய்கள் புண்களுக்கு 
ம இது இடப்படும், 

கீறியசற்று. (01௦8806. மரத் தாரைத் இஸ்திலிச்ச வரு நீர், இது நிற 
மற்றது அல்லது சற்றே மஞ்சள் நிறமுடையதாய் வீரறான புகைமணங்கொ 
ண்டிருக்கும், தண்ணீரிற் சொற்பமாய்க் கரையும். அலக்கால்ட ஈதர்10களி 
லும் கலொயெலசிதிக்கமில/1த்திலும் தாராளமாய்ச் கரையும். 1.071 என்ற 
விசேஷகிருவிதம்1? உடையது. இது அல்புமி!3னை உறைவிக்கும். பைன்1 
தீடியை இதிற்தொட்டுப் பின்பு ஐருகுலோறிச்கமில[;த்தில்சொட அது சற்று 
சேரம் பரமாணுவிலிருந்தபின் பச்சையான நீலநிறமடையும். ஊறுதாளி16 
லே ஒரு துளியை விட்டு 812 பாகை சூட்டில் பிடிக்க தெளிந்த பொட்டு, 
நில்லாது. போலறிச வெளிச்ச17ரணத்தின் பரலையை இது வலப்பக்க 
தீதுக்குத் திருப்பும், ஐருகுலோறிச்கமிலமும் சோடசல்வசு18ஞ் சேர்த்த கல 
வையிலுண்டாகும் குளிரால் இது இறுகாது. 

தன்மை, முதலாவதாய் ஸ்திமுலம்,; இரண்டாவதாய் செரதீவம்19. தா 
னிசமாய் இட்டால் அழற்சியும் காரமுமாகும்.மேலும் அல்புமினை உறை 
விச்கும் தன்மையைச்சொண்டு அர்திசெப்த2யாய்ச் சேஷ்டிச்கும். 

] Destructive distillation. 2 Tar. 3 Acid reactinn., 4 Stimulant 5 Typhoid fever, 
6 Chronic Bronchitis. 7 Ring worm. 8 Psoriasis. 9 Alcohol, 10 Ether. 

11 Glacial acetic acid, 12 Specific gravity. 13 Albumen. 14 Pine. 
15 Hydrochluric acid. 16 Filtering paper. 17 Polarized light. 18 Nulphate 

ol soda 19 Sedative, நே ரோய், ஜே Caustic, 22 Antiseptic. 
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உபயோகம். இரைப்பை அழற்சியிலும் குன்மத்திலும் தா பிதத்தோடுகூ 

டாத வாந்தியிலும் இதால் மெத்த ஈயமுண்டாகும். மேலும் தியறீயம்! விப 

ல இரத்தப்பெருக்கு3 கனுறியம்3 லுகறீயங்கரளூக்கு இது கொடுத்துச் சித்தி 

பெற்றது. சர்க்கராமுரிக்கும் சல்லதாம். வெளிமருக்தாகச் சருமகோயக 

ளுக்கும் காதனப்புண்6 சயதப்புண்;,டைப்புண்களுக்கும் நீவசு8, எரிசிப்பி 

ல௪?,ரிவ்விசு10ச் கழலைகளுக்கும் இது உழங்கப்பட்டது. கிறியசற்றுத் தாவ 

னியைபராசித்துவாரங்களுச்குள்ளே நாள்தோறும் பலமுறை புசட்டுவதால் 

பார்ினோமம்!9 நயந்திருக்ன்றது. கோறைப்பல்லுச்குள் அடைசப் பற 

கொதி பலமுறையும் தணியும். இது உமிழ்நீரைப் பெருக்கும். இதின் ஆ 

வியைச் சுவாசித்தல் காலிகபுறம்தேபக்கும் சாலிசகமான மற்றுஞ் சுவாச வி 

யாதிசளுச்கும் உபயபோகமாய்ச் காணப்பட்டது. 
தேயம். ஒரு மிணிம்14 முதல் மூன்று மினிம் வரைக்குச்குளிகையாக்இ 

யாவது பின்வருங் கலவையையாவது கொடுக்கலாம். 
ரசிதங்கள். கிறியசற்றுக் கலவை. Cரeasote Mixture. கொள் றீ 

யசற்று, பதினாறு மினிம்; லொரியல் அிதிச்கமிலம்!8 பதினாறு மினிம்; 

குனிபச்2த15, அரைத்திறாம்; றொபம்!! ஒரு௮ன்சு; தண்ணீர் பதினைந்து 
அன்சு. கறீயசற்றை அசிதிக்கமிலத்தோடு சேர்த்துத் தண்ணீரைப் படிப்படி 
யாய்ச்சலந்து சடைசியாய்ச் றொபத்தையும சூனிபச்சதையுஞ் சோக்கவும்- 

தேயம், ஒரு ௮ன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு நாள் மூன்றுகாலு 
முறை கொடுக்கலாம், ஒவ்வொரு அன்ளலும் இறீயசற்று ஒரு மினிம் இரு 
க்கும். 
கறியசற்றன் கேன். Ointment of Creasote. கொள். இறீயசற்று, ஓ 

௫ திறாம்; லாடன்கென்18, ஒரு ௮ன்சு. திறமாய்ச் கல. 
இது சரும நோய்களுக்கும் புண்களுக்கும் ஒர் தவன பூச்சாகும். 
கீறீயசற்றுச்சுவசனம், Inhalation of Creasote. கொள், இறீயச 

ற்று, பன்னிரண்டு மினிம்; கொதிநீர் எட்டு ௮ன்சு. கலவைச்கூடே 
காற்றுச் செல்லத்தச்கதாக ஒரு ௮ணியஞ்செய்து அதற்குள்ளே சறீயசற்றை 
யும் வெர்நீரையுல் கலந்து அதற்கூடே வருங் காற்றைச் சுவாசிக்கவும். 

சூனிபச்சேடி. COMMON JUNIPER. 

வாசம். இது யுறோபம் ஆரியங்களின் வடபகுதிகளிலும் அமரிகத்தி 
ம உண்டாகும். 

வாகடபததி. பளம். இது மிளகளவு பருமையும் கரும் தூமிலபி நிறமு 
மாய் வெண்பச்சை நிறமான மாவால் மூடப்பட்டிருக்கும். மேல்வளத்தி 
றநீதிரிவிசம$ வரையையும் இழ்வளத்தில் புள்ளடிச்சாங்கமாய் அடுக்கியிருக் 
கிற செதில்களையும் உடையது, தர்ப்பந்தின் போன்ற இனிய சுவையும்; ப 
ல்சம்? போன்ற நற்கந்தமுங் கொண்டது. ஓர் அத்திரதேஃலே இதின் சத்த, 
தன்மை, இது ஸ்திமுலமும், .அமுரிதிலயும், காமினதஇஓயுமாகும். 

1 Diarrhoea, 2 Passive Haemorrhage, 3 Gonorrhoed. 4 Leucorrhoea, 5 Dinbetes. 
6 Phagedenic ulcer. 7 Scrofulous. 8 Naevi. 9 Erysipelns. 10 Syphilis 

11 Lotion, 12 Farcinoma. 13 Chronic bronchitis. 14 Minim. 15 டே 
018] acetic acid. 16 Spirit of Juniper. 17 Syrup. 18 Simple ointment, 

19 Blackish purple, 20 T'ri-radiate. 21 Turpentine. 22 Balsam. 
29 Volatile oil, 24 Stimulant , Diuretic, இடுறே?. 26 Carmi, 

nati ve, வாயுக்இனி, 
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உபயோகம். அசத்துவ1மான ரீர்க்சோலை வியாதிகளுக்கும், வாயுப் 

பொருமல்உவாய வலி3ச்கும், குடலின் ஸ்பச;ரோய்களுக்கும்; காவிச;கனு 

நீயம், லுசறீயங்க?ளுச்கும் இது உலந்ததாய்க் காணப்பட்டது, 

தேயம். காந்பது றேன் முதல்; இரண்டு திரம் வரைக்கு, இன்வூச 

மாகச் கொடுக்கலாம். அத்தரதேலாக அல்லது சீதாகச் கொடுப்பதே ௨ 

தீதமமான முறை. 

ரசிதங்கள், சூனிபதேல், 011 ௦1 Jபறரறச, இது காயைத்திஸ்திலிச் 

கப் பிறக்கும் அத்திர எண்ணெய்: இது மிறமற்றது, அல்லது வெண்மஞ் 

சள்கிறமானது, இனிய மணமும் வெம் சுகந்த!! சுவையுமுடையது. 

தேயம். ஒரு மினிம்19 முதல் ஐந்துமினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம், 
சூனிபசீது, றபர் ரீ Jமமறசா. கொள். குனிபதேல் ஒரு அனசு; 

திட்ட து நாற்பத்தொன்பது ௮ன்சு. இவற்றைக் கலந்து கரைக்கவும். 

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் ஒரு திறாம் வரைக்கு நாள் மூன்றுமா 
லுமுறை கொடுக்கலாம். 1864 ம் ஆண்டு பிரசுரஞ்செய்த பிறித்தனி வாக 
டத்திற் சொல்லப்பட்ட குனிப சிதைப்பார்க்க இது ஐக்திலொருபங்கு பெ 

லனனது, 

sபனச் சேடி, SABINA. SAvINE, 

வாசம். இது யுறோபத்தின் மத்தியபகுதிசள் தென்பகுதிகளிலும் ஆரிய 
ருயெத்திலும் உண்டாகும். இங்கிலக்திலும் வளர்க்கப்படும். 

வாகடபததி, பச்சையும் காய்ந்ததுமான தளிர்கள். இவை வசர்தகா 
லத்திற் சேர்ச்சப்படும். லட்சணங்கள், சவிந்து தண்டோடே அணைந்து 
நெருங்இ நாலு நிரையாயிருக்தெ நுண்ணிய இலைகளாற் கொழுந்து மூட 
ப்பட்டிருச்கும். லீறான ஒர்வகைக் கெட்ட மணங்கொண்டது, கார்ப்பு 
ங் கைப்புமான ராளம் போன்ற கெட்ட சுவையுள்ளது. தர் ௮த்திரதே!3லு 
ம், கார்ப்பான ஓர் ராளமுமே இதின் சத்து, 

தன்மை, இத கார்ப்பான ஸ்திமுல!$மும் ஏம்மெனசக்கு!5மாகும், பெரு 
நசேயச்தில் ஈஞ்சு. 

உபயோகம். அமெனுநீய'$ம், லுகறியம்!? விபலமெனுறி.பம்18, வாடிக்கை 
யான கருவழிவுகளுச்கும் கருப்பையின் செயற்குறைவைப்பற்றிய மற்று 
நோய்களுக்கும் இத கொடுத்து நயர்தது. மேலும் சவ்லிசுச்சாய்கநளுக்கு 
ம் சருமகோய்களுச்கும் வெளிமருந்தாக வழங்சப்படும். 

தேயம், மூன்று கிறேன் முதற் பத்துக் றேன் வரைக்கு இன்வூசமாச் 
இச்கொடுக்சலாம். பிரதானமாய்ப் பின்வரும் ரசிதங்களாகவே இது கொ 
டுக்கப்படும, 

ரசிதங்கள். சபீனத்தேல், 01] ௦5௨10௧, பச்சையான சபீனத்துளிர்க 
ளைத் திஸ்திவித்தெடுக்குமெண்ணெய். இது தெளிந்து நிறமற்றதாய் அல்ல 
அ வெண்மஞ்சள் கிறமாய்ச் சபீனச் செடிக்குரிய மணங்கொண்டு, கைப் 
புங் கார்ப்புமான சுவையுள்ளதாயிருக்கும். 

1 Asthenic. 2 Flatulence. 3 Flatulent colic. 4 Spasm. 5 Chronic. 6 Gonorrhoea: 

ச் Leucor.hoea. § Infusion, 9 Distil. 10 Volatile oil. 11 Aromatic, 
12 Minim. 13 Rectified spirit 14 Sumulant. 15 FEmmenagogue. 

10 A menvrrhica, 17 Passive menorrhoea. 19 Syphilis. 
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தேயம். ஒரு மிணிம முதல் ஐந்து மினிம் வரைக்கு, உள்ளே கொடுக் 

ச இதுவே உத்தமமான முறை, 
சபீனாஞ்சம். 110006 0181௧. கொள். காய்ந்த சபீனத்தளிர்,ப 

ருக்கன்தூளாக்ூ இரண்டரை அன்சு: புரூவுதுஅரைகாழி, மூடிய பா 

த்திரத்திற சபீனத்தூளைப் பதினைந்து அன்சு சீதில் இரண்டுநாளைக்கு ஊறப் 

போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும், அப்பாற் யெந்தனி?யில்வார்த்து மீர் 

ஒழுனெபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து ஒழுகவிடவும். பி 

ற்பாடு சச்கையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்சளைக் கலந்து அரைராழிக்குப் 

போதிய புருவுது அத்தோடு சேர்க்கவும். 

தேயம். இருபது மினிம் முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குக் கொடுக்க 

லாம, 

சபீனவன் கேன். int ௦f 8211௨, கொள். பச்சையான சபீன 
த்துளிர், துவைத்து, எட்டு அன்சு; வெண்மெழுகு மூன்றுஅனசு; பூதலாடு; 

பதினறஅன்சு, லாட்டையும் மெழுகையும் நீர்மத்திகத்*திவிட்டு உருக்கிக் 
சபீனத்தோடு கூட்டி இருபது மினிரெரம் ஊறவிட்டு அப்பால் எடுத்துக் 
காரிக்கம்புடை வையில் வடிக்கவும், 

இது தீவனியான தைலம், கொப்புளித்த புண்கள் ஓடுக்களினின்று நீர் 
பாய்ந்துகொண்டிருக்கப்பண்ணவேண்டியிருக்றற இடத்து இதை மிகுதி 
யாய் வழங்குவார்கள், 

அவாகடச்சாக்தகள், Non-Officinal, 

நேட்டிலைப்பைன்மாம், 1105 1/0௦11011. இது இமயமலையில் 2000 
அடி உயரமுதல் 6000 அடி உயரம் வரையில் உண்டாகும். வட இந்தூ 
வின் சனங்கள் இதினின்ற தாரும் தர்ப்பன் தீனு$மெடுப்பார்கள். இத்தார் 
யுறோபத்தில் சுத்தமாய்ச் செய்யப்படும் தாருக்குச் சரியானதாம், யுறோப 
த்தால் வரும் தர்ப்பந்தீனுச்கு இத் தர்ப்பர்தீனைச் சரியாக்குவதற்குச் சொற்ப 
மாறுதலாகவேணும், சுதேசிகள் இவற்றைச் செய்யும் முறையைப்பற்றி, வ 
ங்காள ஆரசியசங்கம் என்ற புஸ்தகத்திலே விவரஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின் 
றது. இர்த மரத்தினின்றும் உயர்பைன்].தேவதருபைன்8 என்ற மரங்களி 
னின்றும் தார் செய்யும் முறையைப்பற்றி ளேகாண் என்பவர் நயப்பான 
சில குறிப்புகள் சொல்வியிருக்கிறார், இந்தத் தாரானது உத்தமமானதென் 
றும் சுவிதேன் தேசத்திற் செய்யப்பட்ட தாருக்குச் சரியானதென்றும் அவ 
ர் சொல்லுறார், இது மலிர்ச சரக்காகுமாதலால் இதுகாரியத்தைச் கவ 
னிப்பது நல்லது, இந்தப் பைன் மரத்தில் வடியும் தர்ப்பந்தனை, £ீர்கெகு 
ண் 69, பீர்ட1,குண்டபிரோசம்1)என்ற இந்துள் சானிப்பெயர்களால் ரோயில் 
என்பவர் குறித்திருக்கிறார். என்றாலும் கடைசியானபெயர் குந்துருக்சத்19 
அக்கே விசேஷமாய் உழங்கப்படும், 

தேவதநபைன்மாம். 1710௨ Deodara. இமயமலையிலுள்ள இந்த மர 
தீதுக்குத் தேவதரு என்றும் செலுன்13 என்றும் பேரிட் டிருக்கிறார்கள். தம்ச 
ன் பண்டிதர் சொல்லுறெபடி தேவன் தந்த மரம் என்ற கருத்துள்ள இந்தப் 
பெயர் வேறு மரங்களுக்கு வழங்குமாயினும் குமையன்14 காசுமீரம் என்ற 
உடபட ப அ கர 

1 Proof spirit. 2 Percolator, 3 Prepared lard. 4 Water bath, 5 Tar, 
Turpentine: 7 Pinus Excelsa. 8 2, Deodara, 9 Cheer.ke-goond. 

lv Birjee, 11 Guuda Beroza. 12 Olibauum. 13 Kelon 14 Kumaou. 
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இட ங்களில் இதற்கு மாத்திரமே ஒழம்குகறார்கள். சிம்லாவில் இம்மரம் செ 
ஓன் எனப்படும். அங்கே தேவதரு என்ற பெயர் முடிச்சுச்சைபிரஸ்1 ஏ 
ன்ற மரத்துச்சு வழங்குமென்று மடெனர் சொல்லியிருக்கிறார். இதிலே 
மிச மெல்லிதான ஒர் தர்ப்பர்தின் பிறக்கும். அது புண்கள் தோல்வியா 
திகளுச்கு கல்ல பூச்சுமருக்தென்று. சுதேசிகள் அதை மெத்தவும் மதிப்பார்க 
ள். மேலும் அவர்கள் குஷடத்துக்குக் கொடுச்கும் மருந்துகளில் இது ௮ 
திகமாய்ச் சேர்ந்திருக்கும். பெருர்தேயத்திற் சொடுத்தால் இரச ரோய்க்கு 
இத வாய்ச்குமென்பது இப்சன் பண்டிதர் எண்ணம். இம் மரத்தினின்று 
குசோட்டி எடுத்த எண்ணெய்யை உள்ளுக்கும் வெளிச்கும் பிரயோஇத்து 
ப பரிசரிக்கப்பட்ட,கடுமையான இதரச் குஷ்ட ஏத்தில் வருந்தின அளைப்ப 
ற்றி ஜான்ஸ்தன் பண்டிதர் விபரமாய் எழுதியிருக்கறொர், தேலதரு எண் 
ணெய் இந்த ஆளில் கோயைச் சடுதியில் தடுத்து அதைச் சுறுக்கு மெத்த வா 
ய்ப்பாய் மாற்றியதென்று அவர் குதித்திருக்கிறார். இந்த எண்ணெய்யில் 
சோயாளியின் இரைப்பை தாக்கக்கூடிய பெரும் தேயம் ஒருதிறாமே, இது 
எப்போதுஞ் சவேதனியாகச் சேஷ்டித்ததன்றி வேறொருசெயலுங் காட்ட 
வில்லை. இதின் செயவில் மெத்த விகத்பமுண்டு, இலரில் ஒரு திறாம் வா 
தீதியை உண்டாக்க வேறு சிலரில் அரை அன்சு சொற்ப உவட்டிப்பைமா 
ததிரமுண்டாக் தாய்க் காணப்பட்டது. மற்றுஞ் சருமரோய்களுக க்கும் 
ஜான்ள் தன் பண்டிதர் இதை வழங் நயமென்று கண்டார், தேவதருவின் 
இலைகளும் தளிர்சளும் மலையிலிருந்து நாடுகளுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுச் 
சுதேச வைத்தியத்தில் மெத்த வழங்கப்படுன்றனவென்று ரோயில்பண்டி 
தர் சொல்லியிருச்இறார். சொற்ப சாந்தமான, தர்ப்பர்தீன் தன்மை இவை 
க்கு இருச்சக்கூமெ. 

1 Cupressus torulosa. 2 Lepra Mercurialis, 3 Diaphoretic. 
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1] வகுப்பு. எ ககதிலி தங்கள், 11010001)100018 

ஸ்மைலாசியங்கள். 

SMILACEAE. 

சார்ச்வேர். JAMACA SARSAPARILLA. 

விரசம். இது நடு அமரிகத்தில் உண்டாகும். 

வாகடபததி. காய்ந்தவேர். இது ஜமேகத்திலிருந்து பிறித்தனிக்கு ஏ 

ற்றப்படும். வேர் பெரும்பாலும் தென்னீர்க்சளவு பருமையும் பல அடி 

நீளமுமானது, செங்கபில நிறமுள்ளது, வேர்ச் கூந்தல்களால் மூடப்ப 

ட்டு ஒரு முழ நீளமான கட்கெளாக மடச்கப்பட்டுவரும், மணமற்றது. 

சுவை பிசுபிசுப்பும் சற்றே கைப்பும் சொற்ப கார்ப்புங் கொண்டது, இதி 
லே காரமுங் கைப்புமான சொற்பராள!மும் அற்பமான அத்திரதேலும், 

ஸ்மைலாசின்; என்ற இரிஸ்தற்/பதாரததமும் அடங்கியிருக்கும்: 
தன்மை, இது அல்திறவ தொணிகம்5. 
உபயோகம், ிவ்லிசு கோய்கள், காவீசமான வாத/ரோய்களுக்கு இ 

து நெடுங்காலமாய்ப் பெயர்பெற்ற மருந்து. மேலும் காலிகமான ஈரல் 
ரோய்களுக்கும் நெடுகிகிற்குஞ் சருமகோய்களுச்கும் விசேஷமாய்ச் சிவ் 
லிசுத்தன்மைகொண்ட சருமநோய்களுச்கு இத வழங்கப்படும், 

தேயம், வேரை மாவாக்கி அதிலே அரைச்திறாம் முதல் ஒரு றாம் 
வரைக்கும் கொடுக்கலாம், 

ரசிதங்கள், சார்சதிகாக்தம், Decoction of Sarsaparilla. கொள் 
சார்சவேர், குறுக்கே நறுக்கி, இரண்டரைஅன்ச ; சொதிகீர் முக்கால்நாழி. 
சார்சவேரைக் கொதிகீரில் ஒருமணிசேரமூறப்போட்டு அப்பால் பத்துமி 
னி வரைக்கு மூடி அவித்து, ஆறினபின் சீலையில் வடிக்கவும், சேலையா 
இல் அரைநாழி தேற இன்னும் வெர்நீரைச் சக்கையில் வார்க்கவும். 

தேயம், இரண்டு அன்சு முதல் நாலு அன்ச வரைக்கு நாள் மூன்றுநாலு 
முறை கொடுக்கலாம், 

சார்சகூட்டூத் திகாக்தம். Compound Decoction of Sarsaparilla. 
கொள். சார்சவேர் குறுக்கே நறுக் இரண்டரை அன்சு; சசவிரஸ$வேர், 
சீவலாக கால் அன்சு. குவயகச் ரொய், பருக்கன் தூளாக, கால் அன்ச; 
அதிமதுர வேர், துவைத்து கால் அன்சு; மெசீரிய!0 பட்டை, அறுபது தே 
ன ; கொதிரீர் முக்கால் நாழி, உர கூறுகள் எல்லாவற்றையும் வெம்ரீரிலே 
ஒரு மணிநேரம் ஊறப்போட்டு, அப்பாற் பத்துமினி!!வரைக்கு மூடி அவி 
தீது, ஆறின பின் சீலையில் வடித்துக் கொள்ளவும். தேவையாலெல் இன்னு ற் 

வெந்நீரைச் சக்கையில் வார்த்து அரைராழி நீர் வடித்தக்சொள்ளவும். 

1 Resin, 2 Volatile nil. 3 Smilacine. 4 Crystal. 5 Alterative Tonic, 
6 Syphilis, 7 Chronic Rheumatism. 8 Sassafras. 9 Guaiacum woud, 

10 Mezereon, 11 Minute. 
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240 ச்ரிர்சவேர். மலைத்தாமரை. 

தேயம். இரண்டு அன்சு முதல் நாலு அன்சு வர்க்கு நாள் மூன்று நர 
முறை கொடுக்கலாம், முந்தின மருந்தைப்பார்க்க இது நன்றாய்ப் பலி 

க்கும். 
சார்சநீரெசிறத்து, Liquid Fxtract of Sarsaparilla, கொள், சார் 

சவேர் குறுக்குச் வேல்சளாக, ஒரு இருத்தல்; 160 பாகை சூடுள்ள வெர் 

நீர், ஏழுசாழி; இட்டது! ஒரு அன்சு, சார்சவேரை அரைவாசி வெர்நீ 

ரிலே ஆற மணிகேரம் ஊறப்போட்டு நீரை இறுக்கவும். சக்கையை மிச் 

சமான நீரிலே அவ்களவு கேரம் ஊறப்போட்டுப் பிழிந்து முன்னிறுத்த நீ 

ருடன் கலந்து வடிர்து, அது ஏழு அன்சாய் வருந்தனையும் அல்லது 1.13 ௭ 

ன்ற விசஷூறொவிதமுடையதாய் வருக்தனையும் நீர்மத்திகத்தில் வற்ட்ட 

வும். ஆறினபின் இதைச் சேர்க்கவும். இதின் விசேஷூருவிதம் 1,095 

வரைச்கு இருக்கவேண்டும். 

தேயம். இரண்ட திறாம் முதல் சாலு திறாம் வரைக்குக் கொடுச்கலாம், 
இதுவே உத்தமமான முறை. 

அவாகடச்சாக்தகள், Non-Officinal. 

அழத்தஸ்மைலச்சுப் பூடு, கக கக, இப் பூண்டு சைலெற்றி 
லும் சறு அயல் நாடுகளிலுமுள்ளது. அங்கே இதற்கு கூரீன்சுக்னேம்*என் 
ற பேர்சொல்லுவார்கள். இதின் பெரிய இழங்கைக் கஷாயமாக்கிச் சிவ் 

விசு ரோய்க்குச் சொடுப்பார்கள். 8. laceaefo0/ia ஒடுக்கிலை ஸ்மைலச்ச 
என்ற பூண்டின் இழங்கையும் இப்படியே வழங்குவார்கள். இந்த இரண்டு 

இழங்குகளும் னச் இழங்குச்கு மெத்தச் சரியென்றும் அவற்றைப் பகுத் 
சறிசரிசென்றும் ரச்சுபேசர் சொல்லியிருக்றொர். ரினச் சழங்கு னதே 

சத்சினி ஈறு இந்துவுச்கு வரும். இது சப்சீனம்*என்ற பெயருடன் கடை 
சளிற் இடைச்கும். பெரும்பாலும் பூச்சியரித்து உதவாசதாயிருக்கும், 

மலைத்தாமரை, 8.018!11011௦, இதை உட்டிலை ஸ்மைலச்ச என்றும் சொ 
ல்லலாம். இது சென்னையிலும் மலாய நாடுகளிலுமுள்ள பள்ளக்காடுகளி 
ல் மிகுதியாயுண்டு. இதின் வேர் சடலட்சணங்களில் வேரகுருசிஃவிருர்து 
வரும் சார்ச வேர்போலிருப்பசையிட்டு, வாறிங்கு பண்டிதர் பிரமதேசத் 
திலிருந்சபோது இதை விசிக வைத்தியத்தில் வழங்கினார். ஈயங்காணாததி 

னல் இதைவிட்டு அதற்குப் பதிலாச திசைனவு Tseinapho என்று பிரமர் 

சொல்லுற வேறொரு கிழங்கை வழங்கினார். இதின் மாதிரி வர்த்தன ஸ் 
மைலச்சரப் பூண்டுக்கு மெச்சச் இட்டினது. காலிசவாசச்துக்கும் விசேஷ 
மாய் உபரிவ்லி;சோடு தொடுத்த வாதத்துக்கும், கச்செக்சிக்கும், கடுமை 
யான சறுமரோய்கள் சிலவற்றுக்கும் இதைக் கொடுத்தபோது மெத்த ஈயங் 
கண்டது. இரண்டரை அன்சு பச்சைச் இழங்கை ஒருகாழி தண்ணீரில் 
அவித்து அரைநாழியாய் வற்றக் காய்ச்சு இரண்டு அன்ச௪ முதல் காலு ௮ 
ன்சு சேயம் வரைக்கு நாள் மூன்றுமுறையாகச் கொடுக்கப்பட்டது. காய் 
ந்ததினாலும் நெடுக வைத்திருந்ததினாலும் இதின்சாரங் கெட்டுப்போகுமோ 
தெரியாது. பிரமசேசச்திலிருச்கும் வைத்தியர் இதைப் பச்சையாயெடுக்கலா 
மாகையால் இது ஒர் கயந்த அல்திறவதொணிக10மாகுமென்பதை அவர்கள் 

] Rectified spirit. 2 Specific gravity. 3 Water bath, 4 Hurina Shuk-Chinar. 
உ Uhub-china. 0 Vera.Cruz. 7 Nimilax prolifera. 8 Secondary syphilis. 

y Cacheals, 10 Alterative tonic, 
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இஞ்சி, 941 

கவனிப்பது ஈன்று, €னசேசத்தாற் கொண்டுவரப்பட்டுச் கடைகளில் 

இசைனவு சறூப்பு!என்ற பிரமநாமத்தால் விலைப்படுஞ் €னக்ழெங்கும் இது 

போற் தோற்றுமாதலால் அதை வழங்காமற் பதனம். 

சிற்றமீனியங்கள். 

SCITAMINEAE. 

இஞ்சி, GINGER. 
வாசம். உஷ்டண தேசங்கள் எவற்றிலும் உண்டாக்கப்படும்; 

வாகடபகுதி, காய்ந்த இழங்கு. இதற்கு சக்கு என்று பெயர். இது 
ஒழுங்னேமாய்த் திரண்டதும், தோலுரிந்ததும் மூன்று நாலு இஞ்சு நீளரு? 

மான துண்டுகளாக வரும், இடைக்கிடை ஒடுங் இயிருச்கும். வெண் மஞ் 

சள் நிறங்கொண்டது. வெளிப்பச்சத்தில் மாப்பிடித்திராது. முறித்தால் மா 

த்தெரியும். கார்ப்பான சுவையுஞ் சுகர் மணமு முடையது. மா வெண் 

மஞ்சள் நிறமானது. ஓர் அத்திரஎண்ணெய்?யும் மென்மையான கார்ப்புள் 
எள ராளமுமே இதின சத்தாகும். 

தன்மை. இது ஸ்திமுலீமும்,ஸ்தொமாதி!யும், காமினதி£யுமாகும். 
உபயோகம். வாயுப்பொருமல்6, வாயுவலீ7, குடலின் ஸ்பச? நோய்க 

ளுக்கும் சாலிக? வாதத்துக்கும் இது கொடுத்து ஈயங்கண்டது: வெளியிற் 

பிரயோடுத்தால் இது சிலவகைத் தலையிடி பற்கொதிகளுக்கும் பலவகை 
யான தொண்டையகோய்களுச்கும் வருணி!0கரும்கும்தன்மை குறைந்ததைப் 
பற்றி உண்டான குறும் பார்வைக்கும் குணமான ஸ்திமுலமும் ருபிவா 
ஷமுமாகும். (66) 
தேய. சக்குமாவிற் பத்துக் இறேன்முதல் இருபது கிறேன் வரைச் 

குச் சொடுக்கலாம். 
ரசிதங்கள். சுக்கீரஜ்சம், Tinctமre ௦f மேற், கொள். சுக்கு,பரு 

ச்கன்தூளாச, இரண்டரை ௮ன்சு; திட்ட€த15,அரைகாழி, மூடிய பாத்திர 
தீதிற் சக்கைப் பதினைர்து அன்சு €தில் இரண்டுகாளூறப்போட்டு இடை 
க்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்சனியில் ஏற்றி நீர் ஒழுதெதிர்க்தபின் 
சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடிக்கவும், அப்பாற் சக்கை 
யைப் பிழிந்து வடித்து, ரீர்களைக் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய திட் 

ட கூட்டவும், 
தேயம், பதினைந்து மினிம் முதல் ஒரு திறாம் வரைக்குக் கொடுக்க 

லாம். ௮மிலச்னெ13 வாயுச்செ பானங்களுக்கு இது ஈல்ல அனுமருந்து. 
சுக்குக்கராஜ்சம், Song Tincture of Ginger. கொள், சுக்கு, மா 

வாக, பத்து அன்சு; திட்ட€து போதியது. சக்குமாலைச் சயெர்தனி!4யில் 
இறுச்சகமாயடைசி அதற்கு மேலே கால்நாழி €தைக் சவனமாய் வார்ச்ச 
வும், இரண்டு மணிநேோரஞ் சென்றபின் இன்னுஞ் சத வார்த்து ௮ரைசா 
ழி ரஞ்சமாகுந்தனையும் மெல்ல மெல்ல வடிய விடவும், 

) Tsein.apho-taroup. 2 Volatile. 3 Stimulant. 4 Stomachic, ரோசனி, உ கோ 
minative, வாயுக்கனி, 6 Flatulence. 7 Colic, 8 Spasm. 9 Chronic. 10 Iris, 

11 Rubefacient, 12 Rectified spirit, 13 Antacid, 14 Percolator, 
(66) அனுபந்தம்பார். 
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242 மலையாளவேலம், 

தேயம், ஐர்து மினிம் முதல் இருபது மினிம் வரைக்கு கொடுச்ச 

லாம். 
சுக்தச் சிறாபம், இரராபற 01012. கொள்: சுக்குக்கரரஞ்சம் ஆறு 

இரும்; சிறூபம் பத்தொன்பது ௮ன்சு. குலுக்கிக் கலக்கவும், | 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு இரும் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 

*சுக்கின்வசம். ரீமா ௦f றன. கொள், இடித்த சுக்கு, அறை 

அன்சு; சொதிவெர்ரீர் பத்துஅன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஒருமணிநேரம் 

ஊறவிட்டுச் லையில் வடிக்கவும். 
தேயம். ஒரு அ௮ன்சுமுதல் இரண்டு அனச; இது ஈலல காயுக்ணொ, 

எப்போது இடைக்கக்கூடியதாசையால் மெத்த உபயோகமானது. கதார் 

சோய்சள் வாத நோய்களிற் சூடான இன்வூசத்தில் மூன்று ௮ன்சை இரவி 
ல் உறங்கமுன் குடித்தால் கல்லாய் வெயர்க்கும். மேலும் ஸ்திமுல கார் 
ல்சளுக்கும் இது மல்ல அனுபானம், 

அவின் லேடியம்]!, ஸ்சமுனி?லேயெம், நிலவாசையின்வூ ஈம்;ஸ்குவிற்கூ 

ட்டுக் குளிகை, சறுவாச் கூட் செ குரணம், ஐலப்புக்*கூட்டுச் சூரணம்) ௮ 

வின் கூட்டுச் சூரணம், வரியாத்துக'கூட்டுச் சூரணம், ஸ்கமுனிக் கூட்டுச் 
சூரணம், ரம்னஸ்?சிநூபம், சகை?வைன்? என்பவற்றிற் சுக்குங்கூடுகின்றது. 

செறும்பெற்றிஞ்சி? சசுமுனாவிஞ91 என்பவற்றின் தெங்குகளுக்குச் சுக் 

குச்குரிய வாயுச்னெ தன்மைகள் சொற்ப அலவாயுண்டன்றி அவற்றைப் 
பற்றிய வேறு விசேலமில்லை. 

மலையாள வேலம். MALABAR CARDAMOM, 

வாசம். இது சென்னையின் மேற்குக் கரையிலுள்ள மலைத்தொடரில் 
உண்டாகும். மலையாளத்திலுஞ் செய்யப்படும். 

வாகடபததி, காய்ந்த சாய், இதின் அரிச கூர்கொண்டு, சுருங்கச் 
செங்க பில நிறமாயும், உள்ளே வெண்மையாயும் இருக்கும். கார்ப்பான 
சகக்த நற்சுவையும் மணமுமுடையது. நீள வட்ட உண்டையும் முக்கோ 
ண வடிவுங் கொண்ட புறா முள்ள வெண் சபில நிறமான உரத்த கோதுச் 
குள்ளே அடங்கியிருக்கும். இதிலே ஓர் அத்திர எண்ணெய்யும் கார்ப்பா 
ன ராளமும் செறிக்திருக்கும். இதைச் சோதோடே வைத்திருந்து தேவை 
யான வேளைகளில் கோதை உரித்துத்தள்ளிப்போட்டு அரிசியை எடுப்பதே 
உத்தமம். 

தன்மை, இது ஸ்திமுலிமும், காமினதி!?யுமாகும். 

உபயோகம், ௮சத்துவ குன்மம், வாயுப்பொருமல்) குடலின் ஸ்பச? 
மொய்சளுக்கும், நரம்புத் தியச்சத்துக்கும் இது உலந்தது. 

தேயம். அசிசியை மாவாக்கி அதிலே பத்த முதல்: இருபது றேன் 
வரைச்குச் கொடுக்கலாம். ஆயினும் பின் வரும் ரஞ்சமாயன்றி அதைச் 
சொடுப்பதரித. 

ரசிதங்கள். ஏலக்கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture: of Cardamom. 
சொள். சோதுரித்து இடித்த ஏலரிசி, கால் அன்சு; இடித்த கறுவிக் 

1 Confection of opium 2 Scammony. 8 Squill. 4 Jalap, 5 Rhubarb, 
6 Rhamnus. 7 Alves, § Wine. 9 Zingiber Zerumbet. 10 Z. Casmumunar.. 

Li Stimulast, 12 Carminative. 13 Syasm: 
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மஞ்சள். 248 

சொட்டை கால்அன்ச ; சொட்டை சீக்னெ திராட்சப்பழவற்றல்!, இரண்டு 
அன்சு ; இடித்த சறுவாப்பட்டை, அரை அன்சு ; கச்னில்? மாவாக, அறு 
பது தேன் ; புரூவுசதூ3அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்திலே உர சாச் 
குகள் எல்லாவற்றையும் பதினைந்து ௮ன்சு தில் இரண்டுசாள் ஊறப்போ 
ட்டு இடைக்கிடை குலுக்கவும், அப்பாற் சியர்தனியில் வார்த்து நீர் ஒழு 

இத் திர்ர்தபின் சேஷமான ஐந்து அன் ௪ சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும்: 

அப்பாற் சச்சையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைச் சலக்து அசைகாழிசக்குப் 
போதிய புரூவு€து சோக்கவும். 

தேயம். அசைத் திரும் முதல் இரண்டு திறாம் வசைக்குக் கொடுக்க 
லாம. 

கலுரிந்துக்உட்டெரிறாத்த?, சறுவாச்கூட்டுச் சூரணம்; இரீத சுகர்தபத் 
பம், ஜென்சன்கூட்டிரஞ்சம்,வரியாததிரஞ்ச ம, சகைவைன்10 என்ற கூட் 

டுசளில் ஏலம் ஓர் கூறாகச் சேருன்றது. மேலும் சசைக் கூட்டுத் திகாச் 
தம்11,அயசுசந்தகலவை15, நிலவாகைக!3கூட்டுச் கலவை, அயகூட் டிரஞ்சம் 
என்ற கூட்டுகளிலும் எலக்கூட்டிரஞ்சம் ஓர் கூறாகக் சேருகின்றது. 
இலங்கை ஏலம். Ceylon Cardamoms. தன்மை உபயோகங்களில் 

வாகட ஏலத்துச்குச் சரியானது. இது நீண்டொடுங்கெதும், முக்கோண 
மானதுமான வளைந்த கோதுக்குள்ளிருக்கும். ஒன்றரை இஞ்சு நீளமும், 
மூன்றிலொருபங்கு இஞ்சு அகலமுமாய்ப் புருவழுள்ளதாயாவது தட்டை. 
யாயாவது இருக்கும். கோது உரத்த வன்சவ்வாலானது. கபில நிறமாயா 
வது மஞ்சள் ஈரைகிறமாயாவதிருந்து மூன்று அறையை அடக்கியது. சொ 
ட்டை கோணம் விழுந்தது; ஒப்பமற்றது; செம்மஞ்சள் நிறமானது. கதி 
கந்தழூம் உறைப்பான சுவையுமுடையது. என்ஸ்லியும் அவருக்குப் பின் 
இந்துபதார்த்தசாரத்தை எழுதினவர்களும் பரதிசரி௪14 என்ற பெயரை இட் 
டிருப்பது இந்த எலத்துக்குத்தானென்று எண்ணவேண்டும், 

மஞ்சள். TURMERIC PLANT. 

வாசம். இது ஆசியத்தின் உஷ்டண பகுதிகள் எவற்றிலும் செய்கை 
பண்ணப்படும், 
வாகடபததி, கழங்கு. இத ஏறக்குறைய இரண்டு இஞ்சு நீளமும் ஒரு 

இஞ்சு அகலமுமான திரண்ட துண்டுகளாக வரும். ஒரு தலைப்பிற் கூரா 
யிருச்கும்; வளையம் வளையமாக ஓடுங்இ, ஏறச்குறைய இரண்டு இஞ்சு நீள 
மான தேறுகளாய்ச சற்றே திருகியுமிருக்கும். வெளியித் பீ.த15திற மும், உ. 

ள்ளே செம் பீச நிறமுமுள்ளது. சனச்சே யுரிய சுசந்த1$மணமும், சக் 
சசுவையுங் சொண்டது. சப்பினால் உமிழ்ரீரைத் தன் கிறமாக்கும். 

_ நன்மை உபயோகம், இது சாமினதி!7. இசைப் பெரும்பாலுங் கறி 
க்குச் சேர்ப்பார்கள். இது கெமிஸ்தசோதனைக்கு18 உதவுவதினால் மாத்தி 
ரம வாகடத்துக்குரியதாகின்றது. 

ரசிதங்கள், மஞ்சளிரஞ்சம். Tincture of Turmeric. கொள். இடித்த 
1 Raisins. 9 Uochineal,Qரமிஞ்ப்புழ. ஆ Proot spirit, 4 Percolator. 5 Com- 
pound extract of Colocynth, 6 Compound powder of cinnamon. 7 Aromatic powder of chalk. 8 Compound tincture of Gentian, 9 Rhubarb. 

10 Wine of aloes, 11 Decoction. 12 Aromatic mixture of iron. 
13 Senn». 14 Grains of Paradise, 15 Yellow. 16 Aromatic. 

17 Qarminative, காயுக்கனி. 18 Chemical test, 
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244 மாவிஞ்சி. அசைவல்பீனியப் பூ. 

மஞ்சள், ஒரு அன்சு; புருவு த? ஆறு அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழு 
சாளூறவிட்டு வடிக்கவும். 

மஞ்சட் தான். Tயாறeric Paper. மஞ்சளிரஞ்சத்திற் தோய்த்துச் சார் 
நில் சாயவைத்த சஞ்சியிடாத வெள்ளைக் கடுதாசி. 

இது அல்கலைகளைச் சோதிப்பதற்கு வழங்கப்படும், ௮ல்கலைசள் இதை 
ச் சிவப்பாக்கும் அல்லது கபில நிறமாக்கும். 

[பின் வரும் இரண்டு முறையாயும் மஞ்சளைப் பிரயோடத்ததினால் ௮ திச 
ஈயமுண்டானதை வாறிங்கு பண்டிதர் கண்டிருக்கிறார். 1. சலதோவ£த் 
அக்கு மஞ்சளை எரித்து அதின் புகையை நாரித்தவாரங்களுச்குள்ளே செ 
ல்லவிடச் சற்றே காரமான அப்புகை நாசிச் சவ்லினின்று அதிகமாய் நீர் 

வடியப்பண்ணினதால், வருத்தமான கஞ்செஸ்தம்* தணிர்தது. 2. கதார்க் 
சண்ணோஃவுக்கும் ழ்ச்கண்ணோ$வுக்கும் இடித்த மஞ்சளில் அரைஅன்சைப் 
பத்து ௮ன்ச தண்ணீரில் அவித்து ௮ச்சஷாயத்தாற் கண்ணைக் சழுவ அது 

எரிவையும்வருத்தத்தையுர் தணித்தது. இதினாற் சலதோஷத்தில் உண்டா 
ன சயத்தைப்பந்றி அந்தர் பண்டிதருங் குறித்திருக்கறார்.] 

அவாகடச்சரக்தகள். Non-0fficinal, 

கஸ்தூரி மஞ்சள். Cயாயஙக ௨101091108, இது இர்துவின் அனேக பகு 
நதிகளில் உண்டு, இதின் ிழங்கு உண்டையாய் அரைவா9 கால்வாசி 

யாயும் இன்னும் சிறு அண்டுகளாகவும் வெட்டப்பட்டதரய் வரும். வெளி 
ப்பச்சத்தில் வேர்க்கூர்தலின் சொச்சமிருககும். வெண்மஞ்சள் நிறம் ௮ 
ல்லது கபில ஈரைநிறமானது. சாரமான கைப்புச் சுவையும் சகந்தமணமு 
ல் கொண்டது. இதிலே ஓர் அத்திர எண்ணெய யையும் ராளத்தையும், மா 
ஜீன் என்பவர் கண்டுபிடித்தார். இதின் சாரம் இவற்றிலேயே அமையும், 
இதற்கு வாயுக்ெ! தொணிக?த்தன்மைகள் உண்டாம், கிச்சிலிக் கீழங்த 
Curcuma Zedoaria. இந்தக் இழங்கு சன்ன விரலளவு நீளமும், அரை 
இஞ்ச பருமையுமாய்ச் சற்றே வளைர்த துண்டுகளாக வரும். இது சாங்க 
த்தை விட மற்றெல்லா இலட்சணங்களில் கஸ்தூரி மஞ்சளை மெத்த ஒத்தி 

க்கும். 
மாவி க்சி, ]127020 Ginger. மாம்பழத்தின் மணங்சொண்டதால் இங் 
இலர் இதற்கு இப்பெயரிட்டார்கள். இக்கிழங்கு வாயுக்கினியாகவும் ஸ்தொ 
மா௫யாசவும் சுதேரிசளால் வழங்கப்படும். ஆயினும் மற்றுமினங்களைப் 
போல் இதுவும் இஞ்சியைப்பார்ச்க நயந்ததல்ல. ஆகையால் இவைகளை வ 
முங்சாமலும் விட்டுவிடலாம், ஒடுக்கலேக் கர்கூமம்11, செங்கர்கூமம்12என்ற 

பூண்டுசளிலிருரஈது சடுத்தரமான குவாமா!3 ஏடுச்சகப்படுகின்றது. இவை இர 
ண்டும் இர்துவுச்கு ஆதியாயுரிய தாவரங்கள், 
அசை வலபீனியப்பூட, ,&]றர்றர்க றாம்காக, இது மலாய சாடுசகளில் ஆ 

தியாயுள்ளது, இர்துவிலே தோட்டங்களில் அதிகமாய்ச் செய்கைபண்ண 
ப்படும், இதின் வேரை அரத்தை கேரென்று மாறுவார்களாம், பேரரத்தை 
சலாங்ச வல்பீனியப்!4 பூண்டினதும், சிற்றரத்தை ன வல்பீனியப்பூண்டி!5 

] Proofspirit. 2 Alkali. 3 Coryza: 4 Congestion, சஞ்சமம். 5 Catarrhal 
ophthalmia. 6 Parulent ophthalmia. 7 Volatile oil. 8 Carminative. 
9 Tonic. 10 Stomachic. Il Carcuma angustifolia, 12 Curcuma 

rubescens. 13 Arrowroot. 14 Alpinia galanga, 
15 Alpinia Chinesis. 
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னதும் வேராம். இவ்விரண்டும் சிங்கப்பூருக்குக் இழக்சேயிருச்குர் தேசம் 

சளில் உண்டாகும். அங்ஜெர்து இந்துவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டு இந்து 
பதார்த்தசாரத்தில் கொலவிஞ்சான்! என்றே ரால் வழங்கும். இச்சிலிச் மெ. 
ங்கு சஸ்தூரி மஞ்சல் என்பவைகளாடிய செடுவார்சளைப்? போல இவைக 
ளும் யுறோப வைத்தியத்தில் வெகுகாலமாகத் தள்ளுபிடியாய்விட்டன. இ. 
ஞ்சிக்கு இல்லாத தன்மையொன்றும் இவற்றுக்கு இல்லை, சுதேசிகள் மரு 
ந்தாக வழங்கும் சச்சொலக் தெங்கும் உண்டைக் கெம்வேரியக3 கிழங்கும் 
இப்படியே தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளுக்கு பூச்சம்பம்*, சுண்டு 

லம்£என்ற இந்துப் பெயர்கள் உண்டு. சாராயத்தை அதிகமாய் வெறிச் 

கச் செய்வதற்குச் சுதேசிகள் அரத்தை வேரை அதிலே ஊறப்போடுவார்க 

ளென்று எர்வின் பண்டிதர் சொல்லியிருக்றொர். 
டுமயமலைக் கீச்சிலிப்பூட, Hedychium Sறicatum. இது இமயமலை 

யிலுள்ள பூடு, நற்கந்தமும் சுகந்தமுமான இதின் கிழங்கே கடைகளில் வ 
ருஞ் சிற்றரத்தை. ஏன்ஸ்லி என்பவர் சிற்றரத்தை என்றது இசைத்சானெ 

ன்ற ரோயில் எண்ணுூருர், மணங் குணத்தைப் பிடித்து இதற்கு ஸ்தொ 
மா வாயுக்னெ தன்மைகள் இருச்சவேணுமென்று தீர்ச்சத் துணியலாம். 
மலாயுவேலம். A௱௦mமm Zanthioides. இது மலாச்சாவிலுள்ளது. 

மலையாள ஏலத்தின் சாங்கமுள்ள சுகம்தமான இதின் சொட்டைகள் லெ 
வேளை லண்டன் கடைகளில் வரும். இதின் கணி நீண்டு சபிலகிறமானது. 

சுணையுள்ள கோதையுடை யதாய்ப் படரும் சாம்பிலே திரண்ட குலைசளாக 

இருக்கும். உள்ளே மலையாள ஏலத்தைப் போன்ற கொட்டைகளை அட 
க்கியிருக்கும். அதைப்போற் சுருங்னெதல்ல, அவைக்குரிய சுகந்த சுவை 
யினாலும் மணத்தினாலும் அவைகளைப் பகுத்தறியலாம். அன்புரியென்பவர் 
இசைச் சோதித்துச் சியாமேலத்துச்குச் சரியென்று கண்டார். அவர் இதை 
விளக்கும் கேர்த்தியான படங்களைத் திட்டியிருக்றொர். வங்காள எலக்கா 
ய் வங்காளத்தின் இழக்கெல்லையைச் சேர்ந்த பள்ளத்தாக்குகளில் சதேசெ 
ளாற் சேர்க்கப்படுன்றதென்றும், அது அவ்விடத்துக்குரியதென்றும் மரு 
ந்து முதலியவற்றுக்காக மொருங்கேலாச்எ8 என்ற நாமத்தால் விலைப் 
படுறெதென்றும்; ரச்சுபேகர் சொல்லியிருக்கறோர். இதின் காய் நீள வட் 
டமும் சாதிச்காயளவு பருமையும் தசைத்துச் சுருங்கெெதுமாய் மலையாள 
ஏலக்கோதுச்கு வித்தியாசப்பட்டாலும் கொட்டை சாங்கத்திலும் மணத்தி 
லும் அதற்குச் சரியென்று அவர் சொல்லுஇருர். 

முசாசியங்கள், 

MUSACEAE. 

அவாகடச்சாக்ககள். Non-Officinal. 

வாழை, Plain. இது உஷ்டண பூமியடங்கலும் காய் பழங்களுச் 
காகச் செய்கைபண்ணப்படும். இவ்விரண்டும் உத்தமமான உணவுவசை 
யாகும்: இந்துதேசத்தில் வாழைக்குருத்துச் கொப்புளித்த புண்களுக்கு 
அணக க்கைகைைககைகைவாகைை கைவைக்கக் ளை ககக சைகை கை சயன ககள வ ணகைககைக யச தகை கை ககக ககக சைய சசககக கைக் சனைகளககைகைகை கை கைகா குள 

1 Kholinjan, 2 Zedoary. 3 Kaempferia rotunda. 4 Bhu champa, 5 Chundumuls, 
6 Stomachic. 7 Carminative. 8 Morung Elachi. 
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இட ப்பவெது வாடிக்கையாதலால், இங்கே அது சொல்லப்படுகின்ற, 
புண்ணளவு விசாலமான வாழைச்குருத்திஷே காரமற்ற ஏதும் எண்ணெய் 
யைப் பூசி அதற்கு இட்டுச் சட்டிவிடுவார்கள். வம்பாயிலுள்ள பெரிய வி 
இசத்திலும் பற்றும் வீசெங்களிலும் இப்படியே வழங்கப்படுச்றது. இது 
ஈயமென்பசைப்பற்றி அனேக வைத்தியர் சாட் சியிட்டிருக்கிறார்கள். இத 
ற்குரிய சாந்தி செய்யும் தன்மையினால் ஈாலு ஐந்து நாளுக்குள்ளே புண்செ 
வ்வையாய் மாறும். முதல் இரண்டு நாளைக்கும் இலையின் உள்வளத்தையும் 
பிற்பாடு புண் மாறுந்தனையும் புறவளத்சையும் அதில் அணைப்பார்கள். பி 
ராணிய நெய்கள் சுறுக்குப் பழுதாகும் உஷ்டண தேசங்களித் திமிநெய் ௮ 
ழுற்ிப்படுத்தமாகையால் அதலும் வாழைச்குருத்துப் பெரும்பாலும் வாய் 
ச்ரும். சாயங்கள் புண்களுச்சுத் தண்ணீர் தோய்த்து ௮ணைகட்டுவதிற் கற் 
றபேட்சத்துக்குப்! பதிலாக வாழை இலையை வழங்குகறோமென்றும், அது 
வாய்த்ததென்றும் வஞ்சோமரின் வைத்தியர் அறிவித்திருக்இறார். ஆரியத் 
இன் உஷ்டண சேசங்களில் வாடிக்சையாயுண்டாகிற பலவகையான கண் 
ண~ணேவுக்கு ஒருதண்டு பச்சை வாழை இலையாற் கண்ணை மறைத்தல் அவ் 
கேளைக்குக் குளிர்மையுஞ் சுகமுமாயிருக்கும். வாழைப்பழ வற்றல் நெடு 
ம் பயணச்சாரருச்குப் போஷணையுள்ளதும் ஸ்சேவி?2வராமற் காப்பதுமான 
உணவாகும். சரியான வற்றல் அத்திப்பழ வற்றலைப் போன்ற சுவையு 
டையதாய்ச் சொற்ப விலைக்குக் கிடைக்கவும் மெகுநாளைக்கு இருக்கவுங் 
கூடியது. 

அமரிலிடாசியங்கள். 

AMARYLLIDACEAE. 

*விஷமூங்கில், CRINUM ASIATICUM. 

வாசம். இத வங்காளம் கொங்கணம் முதலான இந்தப் பகுதிகளின் 
தாழ்வும் ஈரமுமான இடங்களிலும், இலங்கை,மொலக்கம், கொச்சின், னேன் 
களிலும் உண்டாகும், தோட்டங்களிற் செய்கைபண்ணப்படம், 

வாகடபததி, பச்சைக் கிழங்கு. இது பருத்தது ; அனியிவிருக்து ஸ்தோ 
ல் முகை இழம்பும். கெட்ட மயக்கு மணங் கொண்டது. இதை நெருப் 
பில் சறுக்கு உலர்த்தி மாவாக்கலாம். 
தன்மை, இது வமணி', சிறு தேயத்தில் அரோரியத்தையும் வெயர்வை 

யையும் உண்டாக்கும். 

உபயோகம், ஸ்குவிலைப்போலச் சேஷ்டிக்கும். 

ரசிதங்கள். விஷழங்கிற் சாறு, Ji ௦8 Cரiறமற, சொள், பச்சை 
மான விஷமூக்கிற் கிழங்கு, அரை அனச ; தீண்ணீர் இரண்டு ௮ண்சு. இழ 
ங்சைச் கல்லுரவிற் துவைத்து, தண்ணீரைப் படிப்படியாய்ச் சேர்த்துப் பி 
ழிர்து, சாரிச்சம் புடைவையில் வடித்துப் பிழியவும். 

தேயம். இரண்டு திரும் முதல் சாலு திறம் வரைக்கு; இருபது. மினிச் மையை ட அ அய படபட ப ப ப விவ் வ் 
1 Gutta percha, 8 Scurvy, 3 81010, 4 Emetic. 5 Squill. 
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கொருமுறை கொடுக்கவும். வாந்தி சாணுர்தனையும் இப்படியே கொடுச்ச 

ம். 
“ விஷழங்கிற் சிறாபம். Syrபp of Crinum. கொள். விஷ மூம்கிற் 
இழங்கு) சீவி எட்டு ௮ன்சு; கொதிநீர் அரைமாழி. சுத்த சர்க்கரை ஒரு இ 
ராத்தல். கிழங்கை வெந்நீரில் இரண்டு மணிகேரம் ஊறப்போட்டு உரலிற் 
துவைத்து, காரிக்கம் புடைவையில் வடித்துப் பிழிர்து சர்க்கரையைச் சேர் 
த்து இளஞ் சூட்டிற் திரும்பத் திரும்பக் கரைக்கவும். 

தேயம். இரண்டு திறாம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். தேலைக்குத சச் 
சதாய்த் திரும்பவுங் கொடுக்கலாம். பிள்ளைகளுக்கு உவட்டிப்பையும் வா 
ந்தியையும் உண்டாச்குவதற்காகக் கொடுக்கப்படும். 

[சாய்ந்த விஷமூங்கிற் இழங்குச் 2வல்களும் நல்ல வமனியாகும், பச் 
சைச் இழெங்கைப்பார்க்க இதை இரட்டிப்பாய்ச் கொடுக்கவேண்டும், சுசே 

ச தாபர பதார்த்தங்களுட் தாமறிக்தவரையில் வயிற்று முறுச்கு, கழிச்சல் மு 

தலிய அவச்குணங் களை உண்ட க்காமல் தாராளமாய் வாந்தி செய்யக்கூடி 

யது இது மாத்திரர்தானென்று ஒஷானரி பண்டிதர் சொல்லுகிறார், அவர் 
வாறிங்கு பண்டிதருக்கு எழுதின எழுத்தில், இபிகாக்கு1க் இடையாத வே 
ளையில் இது நல்ல வமனி£யும் சுவேதனி£3யுமாகுமென்றும், அதற்கு. இதைப் 
பதிலாகச் ச்கொள்ளாமல் அவசரத்துக்கு மாத்திரமே வழங்கலாமென்றுஞ் 

சொல்லியிரு*கிறார்.] 

௮வாசடச்சரச்குசள். No௩-officinal. 

ஆனைக் கற்றளே, Agave Americana. இது அமரிச சேசத்துச்குரிய 
பூண்டு. இந்துவிற் பல பகுதிகளிற் செய்சைபண்ணபபடும், இதின் இழ 
ங்கு அமுரித* அல்திறவ5த் தன்மைகள் உண்டென்று மெ£கர்$சொல்வாச் 
கள். ஐந்து அன்சு தண்ணீருச்கு இதில் ஒரு ௮ன்சு வீதமாய்ப போட்டு 
அவித்த கஷாயத்தை? ரோசு வைத்தியர் உபசிவ்விசக்குகிகொடுத்து மெத்த 
நமங்கண்டோமென்டருர். அச்சின் வைத்தியர் இச்சு மருந்தை இன்னுஞ் 
சோதிப்பது நல்லதென்றெண்ணு ரூர். மேலும் பருத்த, சதைத்த இலையி 
ன் மெல்லிய சீவலைப் பாப்பையாய் அணைக்கலாமென்றஞ்சொல்லுறொர். 

கைபக்சிடியங்கள். 

HYPOXIDEA. 

அவாகடச்சரக்தகள். Non-0fficinal, 

நீலப்பனைக் கீழங்க. Cli 0101401068, இந்துவின் அனேசப 
குதிகளிலுள்ள றிய இப்பூணடின் இழங்கு சுருங்ட, ஏறக்குறைய நாலு இ: 
ஞ்சு மீளமுள்ளதாய்ச் சற்றே கைப்பான பிசுபிசுப்புச் சுவைகொண்டிருக் 
குமென்று என்ஸலியர் விபரித்திருக்றொர். சுசேச பதார்த்தசாரத்தில் சொ 
லலப்பட்டிருக்றெ சவீர்முஸ்லிரஎன்ற கூட்டான மரார்கில் இது எம்மட்டூ 
க்குக் கூறாகுமென்பதை இன்னும் அறியவில்லை. பெர்வுட்டு, ரோயில் பண் 
டி.தாசள் இர்தச்சரக்கு முர்தனியஸ் காபிவிலோறம்!என்றபூண்டின் ழெங்கு பபப ப த ப வி ச வ 
Ipecac, 2 Emetic. 3 Diaphoretic. 4 Diuretic, Sug, 5 Aitlerative. 6 Mexicans 
* Decoction, 8 Secondary syphilis. 9 Safed Musli. 10 Murdanuiz ca piolii, 
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218 குங்குமப்பூ. 

என்றொர்கள், இது எத்தாலரத்தின் பேறு என்று நிச்சயித்தறிய இன்னு 

ம் ஆராயவேண்டியது. இக்தெங்கு, சனுறீயம்!; இிகுறி?, மெனுறீயம்? முத 
விய நோய்களுச்கு உத்தமமென்று திருவாளங்கோட்டு வைத்தியரால் மெத் 

த மதிச்கப்படுன்றது. இர் நோய்களுக்கும் இவைச்கனமான மோய்களு 

க்கும் இச் இழங்கு இறமென்று ௮வர்கள் எல்லாரும் இடும் சாட் சியைக் 

கொண்டு இது சனன சல உறுப்புகளீற் சேஷ்டிக்றெசென்று எண்ண நி 

யாயம் உண்டு. ஆயினும் இர் நோய்களுக்கு இது ஈயுமென்பதைப்பற்றி 

யுறோப வைத்தியருடைய ஆராய்லைக்கொண்ட சாட் சியில்லை. 

இரிடியங்கள். 

IRIDEAE. 

குங்குமப்பூ, SAFFRON CROCUS, 

வாசம். இது என்னாரியத்தக்குரியது, பிறான்ச, ஸ்பேன் தேசங்கள் 
லும் யுறோபத்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் காசுமீரத்திலும் செய்சைபண்ண 
ப்படும், 

வாகடபததி. காய்ந்த பூச் காம்புகளும், முடிச்சுகளும். காம்புகள் ஓ 
வ்வொன்றும் செங்க பில நிறமான நீண்ட மும்மூன்று முடிச்சுகளில் முடி 
யும். முடிச்சுகளின் நுனி விசாலமானது. இவற்றிற்கு வீரான சுகந்த ம 
ணமுண்டு, நனைர்த விரலில் உரைஞ்சச் செம் மஞ்சள் நிறமான அடை 
யாளம் காணும், வெண்மையான வடிதாளின் மடிப்புகளுக்கடையில் ௮ 
மர்த்த எண்ணெய் சுவறாது. 

தன்மை, உபயோகம். முன்னே இதை அரந்திஸ்பசயென்றும், எம்மெ 
னசச்கு? என்றும், நினைத்தார்கள், தற்காலத்திலோ பிரதானமாய் நிறம் மண 
கசளுச்சாச இது வழங்கப்படும். 

தேயம். பத்துச் றேன் முதல் நாற்பது றேன் வரைக்கு இன்வூச(மா 
ய் அல்லது பொடியாய்ச் கொடுக்கலாம். 

ரசீதம். தங்தமப்பூவிரஞ்சம். Tincture of Saffron. கொள். குங்கு 

மப்பூ, ஒரு அன்ச; புரூவுசது, அரைகாழி, அடைத்த பாத்திரத்திற் குங் 
குமப்பூவைப் பதினைந்து அன்சு €தில் இரண்டுநாள் ஊறப்போட்டு இடை 
சீடை குலுச்சக்கொள்ளவும், அப்பாற் யெர்தனியில் ஏற்றி, அடை சர் 
ஒழுகத் தீர்ந்தபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சதையும் வார்த்து வடியவிட 
வும். அப்பாற் சச்சையைப் பிழிந்து வடித்து நீர்களைக் கலந்து அரைநாழி 
ச்குப் போதிய புரூவுசது சேர்க்கவும். 

தேயம். அரைத் இராம் முதல் இரண்டு திராம் வரைக்கு. . 
சசைச்கூட்டுத் திகாக்தம்!, சகைசசக்குளிகைச, இரீத சுகந்தபற்பம்9,சின் 

சனக்கூட்டிரஞ்சம்!0, அவினமோனரஞ்சம்31, வரியாத்!2திரஞ்சம் என்ற கூ 
உசெளில் குங்குமப்பூ வோர்கூறாகச் சேருகின்றது. 

$ Gonorrhoen, 2 Dysuria, சலக்கடும்பு. 3 Menorrhoea, பெரும்பா, 4 AntispasMOdic. 
§ Emmenagogue. 0 Infusion. 7 Compuund decoction of’ aloes, 8 Pill of Aloes 

and Myrrh. 9 Aromatic powder of Chalk. 10 Compouud Tincture of 
Cinchona. 1] Ammoniated Tincture of opium. 12 Rhubarb. 
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லிலியாசியங்கள், 

LILIACEAE. 

சோகோத்திரசகை, SOCOTRINE ALOES, 

வாசம். இது சொகோத்திர தீவில் உண்டாகும். 
வாகடபததி, இறு இலைச்சாறு, இது செங்கபில நிறமான கட்டி 

களாக வரும்: விளிம்பிற் சற்றே உருவொளிகொண்டது. ஒழுங்வேமர் 
யாவது மினுக்கமும் அழுதீதமுமாயாவது ராளம்ிபோல் உடையும், ஸ்கப் 
புச் சுவையும் வீறான நற்கந்தமுமுடையது. புருவுசீதில் முற்றாய்க் கரை 
யும், கரையும்போது ஏராளமான நுண்ணிய கிரிஸ்தல்?சள் குச்குமாட் ௪4 
குத் தெரியும். இதின் சத்து ஒர் ராளத்திலும் அலுவின் என்ற விசேஷபசா 

ர்த்தத்திலுமே இருக்கும். 
தன்மை, று தேயத்தில் ஸ்தொமாடுத் தொணிக;மாகும். பெருந்தேய 

தீதில் விரேசனியும்) எம்மெனகக்குமாகும். 

உபயோகம், மலலரட் சிக்கும் பிரதானமாய் ஸ்தேரி கோயோடாவது கு 
டலின் அசத்துவத்தோடாவது கூடினதாய்க் காய்ச்சல் முதலிய பெலவீன 
ப்படுத்து சோய்களிற் காணும் மலவரட் சிக்கும் இது உத்தம மருந்து. மே 
லும்அசத்துவகுன்மம்8,செங்கண்மாரி?,அமெனுறீயம்10,குலொறோசி!! என்னு 

ரோய்களுக்கும் இது உவந்தது, இலைசரினிற்1?சரைத்துப் பூசினால் சரும 
நோய்களுக்குத் தவனியாய் ஈயஞ்செய்யும். 

தேயம். ஸ்தொமாடநித்தொணிகமாக இரண்டுகிறேன்முதல் கூன்றுநிறே 
னவரைக்கு இரண்டு மூன்று நாளுச்கொருமுறை கொடுக்கலாம், விரேச 

னியாச ஐந்து இறேன் முதற் பத்துச் றேன் வரைக்குச் கொடுச்சலாம். 

இத பெரும்பாலும் மற்றும் மருந்துகளோடு கலந்து கொடுக்கப்படும். 
ரசிதங்கள். சோகோத்திரசகையெசிறத்து, Extract of Socotrine 

41088. சொள். சொகோத்திரசகை, சறுத்துண்டுகளாச, ஒரு இருத்தல்; 

கொதிவெர்ரீர் ஒரு கலன். சகையை வெக்நீரிற் போட்டுச் செவ்லையாய் 
க கரையு$தனையும் கலக்கினபின் அரை நாள் வரைக்கு வைத்துவிடவும். 

அப்பாற் தண்ணீரை இறுத்துச் சேஷத்தைச் சீலையில் வடித்து இரண்டு நீர் 
களையுங் கலந்து நீர்மத்திகத்திலாவது சூடான காற்றிலாவது வநட்டவும். 

தேயம், இரண்டு றேன் முதல் ஆறு இறேன் வரைக்கு. இது சசை 
ககூட்டுத் இகாச்தத்திலும் கலு9ந்துச்கூட்டெடிறாத்திலும் சேருகின்றது. 
சோகோத்திரசகைக் தளிகை, ஒill of Socotrine Alves. கொன். சொ 

கோத்திரசசை, மாவாக, இரண்டுஅன்சு ; வன்சபு!9, மாவாக ஒரு அன்சு; 9 

டவத்திரதேல்14, ஒரு இரும்; ரோசைலேயயம்!5, ஒரு அன்சு. ஈன்றாய்ச் சே 
ருர்தனையும் எல்லாவற்றையும் அரைத்துக்கொள்க. 

தேயம். ஐந்த இறேன் முதற் பத்துச் றேன் வரைக்கு. 
சகை சசக் தளிகை. ills of Aloes and Myrrh. கொள், சொகோத்திர 
rr 

1 ர, 2 Crystal. 3 Microscope. 4 Alnine, 5 Stomactiic tonic. 6 Kmmenagogue. 
Hysteria. 8 Atonic Dyspepsia. 9 Jaundice. 10 Amennrrhoea. 11 Chlorosig. 
1 Glycerine, 13 Hard soap 14 Volatile oilof nutmeg. 15 Confection of rose, 

2 
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சசை இரண்டு ௮ன்சு; சசம் ஒரு அன்சு; காய்ந்த குங்குமப்பூ, அரைஅன்ச௪; 
ரோசைலேயெம், இரண்டரை ௮ன்சு. சசை, சசம், குங்குமப்பூ, மூன் 
றையும் ஒன்றாய் அரைத்துத் தெள்ளி, ரோசை லேூயத்தசைச் சேர்த்து ஒன் 

ருச்செேசொள்ளவும். 
தேயம், விரேசனி, எம்மெனகக்காக1டி ஐந்து இறேன் முதற் பத்துச் 

இறேன் வரைக்கு இதைச் கொடுக்கலாம். 
சகை யிங்கக் தளிகை. Pill of Aloes and Assafoetida, கொள். சொ 

சோத்திரசகை, மாவாக, ஒரு ௮ன்சு ; இங்கு; ஒரு அன்சு; வன்சபு, மாவா 
௪, ஒரு அன்சு ; ரோசை லேகியம், ஒரு அன்சு. ஈன்றாய்ச் சேருந்தனையும் 
இவை எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய் அரைக்கவும். 

தேயம். ஐந்து றேன் முதற் பத்துக் றேன் வரைக்கு. இஸ்தேரி? 
சோயசளருச்கு இது ஈல்ல அர்திஸ்பசியும், விரேசனியுமாகும். 

சுகைக்கூட்டூத திகாக்தம். Compound Decoction of Aloes. கொள். 
சொகோத்திரசகை யெரிறாத்து, நூற்றிருபது றேன் ; சசம்4 குட்குமப்பூ5, 
வகைக்கு, தொண்ணூறு றேன் ; பதாசிகாபனச$, அறுபது இறேன் ; அதி 
மதுரவெரிறாத்து!, ஒரு அன்சு ; ஏலக்கூட்டிரஞ்சம் எட்டு அன்சு ; தண் 
ணீர், போதியது. சகையெரிரறாத்தையும் சசத்தையும் பருக்கன் மாவாக்டிப் 
பதாசொபனசு, அதிமதுரவெரிறாத்துகளோடு சேர்த்து ஏற்ற ஏனத்திற் போ 
ட்டு அரைராழி தஇிஸ்திலித்தததண்ணீர் வார்த்து மூடி, ஐந்துமினி வரைக்கு 
மென் சூட்டில் கொதிப்பித்து அப்பாற் குங்குமப்பூவைச் சேர்ச்கவும். ஆறி 
னபன், ஏல ரஞ்சத்தையுஞ் சேர்த்துப் பாத்திரத்தை இறுக்கமாய் மூடி இர 
ண்டு மணிசேரம் ஊறவிட்டு அப்பாற் சம்பினியில் வடித்து,வடித்த நீர் முப் 
பது அன்சாவதற்கு வேண்டிய திஸ்திவித்த நீரைச் சச்கையில் வார்த்துச் 

சாள்ளவும். 
தேயம். அரை அன்சுமுதல் இரண்டு ௮ன்சு வரைச்குச் கொடுச்சலாம், 
இச் திசாச்தத்தில் ஒரு ௮ன் சிலே சசை யெ௫ருத்து காலு றேன் இருச் 

கும். ஆனாலும் 1864 ம் ஆண்டு பிரசாஞ் செய்த பார்மகு பீயத்திற் சொல் 
கப்பட்டதில் 5.0 நிறேனும் லண்டன் பார்மகுபீயத்திற் சொல்லப்பட்ட 
தில் 3.3 றேனுமிருக்கும். 

சகைவைன். Wine of Aloes. கொள். சொசோத்திரசசை, ஒன்ற 

ரை அன்ச ; கோது ரீச் இடித்த ஏலரிசி, எண்பது இறேன் ; ௪ச்கு பராக் 
சன் தூளாக, எண்பது றேன் ; செரிவைன்!0 ஒருகாழி, அடைத்த பாத்தி 
ரத்தில் ஏழுநாள் இவைகளை ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிக்கொ 
எள்ளவும், அப்பால் வடித்து ஒருாழிக்குப் போதிய செரிவைன் சேர்த்து 
வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திராம் வரைக்குச் கொடுக்கலாம். 
சுகைதஞ்சம். 11001௦ of Aloes. கொள். சொசோத்திரசசை பரு 

ச்சன் தூளாச, அரை அன்ச ; அதிமதரவெறொத்து ஒன்றரை அன்சு; புரூ 
வசது!! போதியது. அடைத்த பாத்திரத்திற் சசையையும் அதிமதுரகெசிறா 
தீதையும் பதினைக்து அனச சீதில் ஏழுகாள் ஊறப்போட்டு இடைக்டை 
குலக், அப்பால்வடித்து, அரைநாழிக்குப் போதிய புரூ௮தே சேர்ச்கவும். ன ணைன த 9 1 அப னிய்ளையா 
} Emmenagogue. 2 Hysteria. 3 Antispasmodic. 4 Myrrh. 5 Saffron. 6 Potash 

Curbonate. 7 Extract of Liquorice. 8 (Compound Tincture of Cardamums. 
9 Distil, 10 Sherry wine. il Proof spit, 
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தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம் வரைச்குச் கொடுக்கலாம். 
விரேசன பானங்கல்!எம்மெனகக்கு2ப் பானங்களுக்கு இது நல்ல அனுமரு 

த்தூ. 
“கையெனீமம், Enema of Aloes. கொள். சகை, சாற்பது றேன்; 
புதாசிகாபனசு3ப.தினைந்து கிறேன் ; அமைல முசிலாகு* பத்து அன்சு. இவ 
ந்றைச் சேர்த்துக் கரைக்கவும், 

அமெனுறீயததோடுகூடிய இஸ்தேரி!ச்கும் கடைக்குடலினின்று தானப் 
புழுவைக் கழற்றுவதற்கும் இது உபயோகமானது. 

வரியாத்துச் கூட்டுக் குளிகை”, சாம்பிராணிக்கூட்டிரஞ்சம்ூ, சலுூந்து 
க்கூட்டெரிறாத்தூகளிற் சொகோத்திரசகை சேருகின்றது. 

பபாடசகை, BARBADOES ALOES. 

வாசம், இந்துவிலும் மேலிந்துவிலும் வட ஆபிரிகத்திலும் தென் யுறோ 
பத்திலும் இது உண்டாகும். 
வாகடபததி, இறுனெ இலைச்சாறு. இது பபாடுவிலிருந்து இங்கிலர் 

திக்கு ஏற்றப்படும், மஞ்சட் கபிலநிறம் அல்லது கருங் கபில திறமான 
மங்கற் கட்டிகளாக வரும், பள்ளம் திட்டியாய் உடையும். சைப்பான 
உவட்டுச் சுவையும் வீரான கெட்ட மணமுமுடையது. புரூவு£தில10 ஏற 
ச்குறைய முற்றாய்ச் கரையும். சரையும்போது ஏராளமான இஒரிஸ்தல் 1சள் 
குக்குமாட் க்குத் தோற்றும், இது சுரைச் குடுக்கைகளில் ஏற்றப்பட்டு 
வருவது வழக்கம். இதின் சத்து ஒரிராளத்திலும் அலுவின்3என்ற பதார்த் 

தத்திலுமே இருக்கும், 
தன்மை, உபயோகம், தேயங்கள். சோகோத்திரசகைக்குரியவைபோ 

லவே, 
ரசிதங்கள், பபாடூுசகையேசிறத்து, Extract of Barbadoes Aloes, 

சொசோத்திரசசை யெரிறாத்தைப் போலவே இதுவுஞ் செய்யப்படும். 
தேயம். இரண்டு கிரேன் முதல் ஆறு இறேன் வரைக்கு. 
பபாடசகைக் தளிகை, 11] of Barbadoes Aloes. கொள். பபாடூ 

சகை, மாவாக்கி, இரண்டு அன்சு ; வன்சபு14 மாவாக ஒரு அன்சு, கறுவி 
தீதேல்15, ஒரு திறாம்; ரோசை லே௫யம்!6, ஒரு௮ன்சு. செவ்வையாய்க் கல 
க்குக்தனையும் இவற்றை அரைக்கவும், 

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துச் றேன் வரைக்கு. 
சகையயக் தளிகை, Pill of Aloes and Iron. கொள். அன்னபேதி1), 

ஒன்றரை அன்சு; பபாடீசகை, மாவாக்கி இரண்டு அன்சு ; கறுவாச் கூட் 
ச் சூரணம்15, மூன்று அன்சு ; ரோசை லேகியம், நாலு அன்சு, அன்னபே 
தியை மாவாக்செ சகையோடும் கறுவாச் கூட்டுச் குரணத்தோடும், அரை 
தீது ரோசை லேகியத்தையுங் கூட்டிச் திரளையாய் அரைத்தக்கொள்ளவம். 

தேயம், ஐந்து றேன் முதற் பத்துச் றேன் வரைக்கும். 
- ப ப ட க க் 

1 Purgative draught. 2 Emmenagogue. 3 Potash carbonate. 4 Mucilage of Amylum, 
ஓ Amenorrhoea, 6 Hysteria. 7 Compound pill of Rhubarb. 8 Compound 

Wincture of Benzoin. 9 Compound extract of Colocynth. 10 Proof spirit, 
11 Crystal. 12 Microscope. 13 Aloine. J4 Hard svap. 15 Caraway oil, 
16 Confection of rose, 17 Sulphate of iron. 18 Compound powder 

of cinnamon, 
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மற்றுமீரசிதங்கள். சொசோத்திரசகையும் ப்பாடசகையும் சேசத்திலே 
மெத்த வித்தியாசமான செயலை வருவிக்கவில்லையென்று கண்டிருக்றெபடி. 

யாற் சொகோத்திரசகை வழங்கவேண்டிய இடங்களிலெல்லாம் இச்சப் 

பபாடுசசையை வழங்கலாம். 

மச்செகூட்டுச் குளிசை; சலுந்த?ச்கூட்டுக் குளிசை, கலுசிந்தயயே 

மசககுளிசைகளில் பபாசெகை கூடுகின்றது, 

ஸ்குவில். SQUILL. SCILLA. 

வாசம் மத்தித்தரைக் கடலின் கரைகளில் இது உண்ட ரகும. 

வாகடபததி. விச் காய்ர்த ங்கு. இக் கிழங்கு நீள உண்டையா 
னது. அரை இருத்தல் முதற பத்து இருத்தல் வரைக்குச் கனம உள்ளது, 

வெளிப் படலங்கள் சல்வாயும், கபிலச் சிவப்பு அல்லது கபில வெண்மை 

நிறமாயும் இருக்கும். உட்பட லங்கள், சடிப்பும் வெண்மையும் தசைப்பு 

ம் சாறுளளதுமாயிருக்கும், சுவை பிசுபிசுப்பும், சடுங் கைப்பும் சற்றே சா 

ர்ப்புமானது. காய்ந்த வேல்கள் வெண்மையாய் அல்லது மஞ்சள் வெண் 

மையாயும், சற்றே உருவொளியாயும், மணமற்றதாயும், கெட்ட சைப்பாயும், 
ரொருச்கலாயும், ஈன்றாய்ச் காய்ந்தால் லகுவில் மாவாச்சப்படச் கூடியதா 

யும் இருக்கும். வெளியாய் வைத்தாற் சுறுக்கு ஈரிப்படை ந்து வசையக்க 

டியதாகும். இதின் சத்து இதற்கேயுரிய ராளம்* போன்ற கார்ப்பான ஒர் 

எரெத்திவிலே இருக்கும். 

சத் ற தேயத்தில் எச்ஸ்பெச்துற£மும், அமுரிதி£யுமாகும். பெரு 

ச்தேயத்தில் வமனியும் விரேசனி யுமாகும். அதிதேயத்தில் அழற்சி ஈஞ்சா 

ம், 
் உபயோகம். அசத்த வ1வசையான நீர்க்கோவைக்கும், சாலிச புறங் 

11, ஈளை, கதார்13 நோய்களுக்கும் இது உபயோகமானது. குரூப்பு!5, குக் 

சல்14சஷில் இதை எக்ஸ்பெத்துறமாய்க் கொடுக்கலாமாம், 
தேயம், கழங்கு மாவில் ஒரு கிறேன் துவங்க மூன்று தறேன் வரைக் 

கு எச்ஸ்பெச்தறம் அமுரிதியாகச் கொடுக்கலாம். பத்துக் இதேன் அவங் 

இப் பதினைந்து இறேன் வரைக்கு வமனியாகக் கொடுச்சலாம். 
ரசிதங்கள், ஸ்தவிலிரஞ்சம். Tiறஎ்மாச 08 80411. கொள். ஸ்குவி 

த் இழங்கு, இடித்து இரண்டரை அன்சு ; புரூவு£து!5 அரைராழி, அடை 
தீத பாத்திரத்தில் ஸ்குவிலைப் பதினைந்து ௮ன்சு €தில் இரண்டுநாள் ஊறப் 

போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கு, அப்பாற் சியந்தணியில்!6 எற்றி அடை) 

சீர் ஒழுனெபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சீதையும் விட்டு வடிக்கவும் 

சச்சையைப் பிழிந்து வடித்து, நீர்களைச் கலந்து அரைநாழிக்குப் போதிய 

புரூவுசது சேர்ச்சவும். 
தேயம். பத்துத் துளி முதல் முப்பது துளி வரைக்கு. இருமற் கலவை 

கன் ௮ழுரிதிக் கலவைகளுக்கு இது நல்ல துணை மருந்து: 
ஸதவிற் காடி. Vinegar 08 501111. கொள். ஸ்குவிற் இழங்கு இடி 

௬ 

3 Gumboge. 2 Colocynth. 3 Colocynth and Hyoscyamus pill. 4 Resin. 5 Extractive 
6 Expectorant சீட்டேவனி. 7 Diuretic Qypeம. 3 Fmetic. 9 Cathartic. 10 Asthenic 

$॥ Clsonic Bronchitis. 12 Watarrh. 13 Croup. 14 Hooping cough. 
19 Proof spirit. 16 Percolator. | 
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த்து, இண்டரைஅன்சு ; இருச அ௫திச்சமிலம்? அரைநாழி ; புரூவு£த? ஓ 
ன்றரை அன்சு. ஸ்குவிலை அசிதிக்கமிலத்தில் எழுநாளூறப்போட்டு €லை 

யில் வடித்துப் பிழிக்து, தெளித்து அப்பாற் சீதைச் சேர்த்து வடிக்கவும், 

தேயம். பதினைந்து மினிமதொடங்க, நாற்பது கினிம் வரைக்கு, 

ல்தவிலக்சிமேல, கரச! 01 ஏம]. சொள், ஸ்குவிற் சாடி, ௮ 

ரை காழி; சுத்த தேன், இரண்டு இருத்தல், இரண்டையும் கலந்து நீர்மத் 

திகரத்திற் காய்ச்சி, ஆறும்போது 1.32 என்ற விசேஷ௫5ிறாவித£முள்ளதாய் 

வரும்படி வற்றப்பண்ணவும்: 
தேயம். அரைத் திறம் முதல் ஒரு திரும் வரைக்கு. 
ஸ்சூவிற் சிறாபம். ய ௦£ 600111, கொள். ஸ்குவிற் காடி, அரை 

நாழி ; சுத்த சர்க்கரை இரண்டரை இருத்தல். இவற்றைச் சூட்டிற் கரை 

க்கவும். 
தேயம். அரைத் திறாம் முதல் ஒரு திறாம் வரைக்கு. 
லிதவிற்கூட்டூக்தளிகை, மறம் qயil! Pill. கொள். ஸ்குவி 

ல் மெல்லிய மாவாக, ஒன்றேகால் ௮னசு ; சுக்குமா ஒரு அன்சு ; அழு 
னீயகம்6, மாவாச, ஒரு அன்சு. வன்சபு? மாவாக, ஒரு அன்சு ; தெறீயகம்86) 
நிறுத்து, இரண்டு ௮ன்சு, அல்லது போதியது, மாவான சரக்குகள் எல்லா 

வற்றையும் கலந்து, தெறீயகத்தைக் கூட்டி, ஈல்ல திரளையாக்கிக் கொள்ள 
வும்: 

தேயம். ஐந்து றேன் முதற் பத்துச் றேன் வரைக்கு. இபிகாச் 
ல்குவிற் குளிகையிலும் ஸ்குவில் கூடன்றது. 

அவாகடச்சாக்தகள், Non-0Officinal. 

நரிவேங்காயம், பதற 501011. இது இந்துவின் கடற்கரைகளில் 
உள்ளது. இதின் தழங்கு ரச்சுபேகர் சொல்லுறெபடி. விளாம்பழமளவு ப 
ருமையும் வெண்மையும் ஸ்குவிலைப் போல உவட்டான சைச்சற் சுவை 
யுமுள்ளது. இவ்விலட்சணங்களையிட்டு இதற்கு வீரூன அவுஷத தன்மை 
யிருக்கவேணுமென்று அவர் நினைத்தார். ஆயினும் ஓஷானூயர் இச் இழ 
ங்கைச் சோதித்தவரையில் அது மணம் சுவை அவுஷத தன்மைகள் அற்ற 
தென்று கண்டார், இந்த ஒவ்வாமை முடீன் செறீவர் சொல்லியதால் தெ 
ளிவாகும்: அவர் சொல்லியது இச் இழங்கு இளசாயுஞ் எறிசாய் எலுமிச் 
சம் பழத்திற் பருச்சாமலும் இருக்கையில் அதைப் பத்துப் பதினைந்து இரு 
பது றேன் தேயத்திற் கொடுத்தால், ஸ்குவிலைப் பார்க்ச வீரான அமுரித? 
யாயச் சேஷ்டிக்கும். பருத்த பின்போ இத்தன்மையை இழர்து உதவாத 
தாகும். பாகாரிலுள்ள ஈரி வெங்காய வகைகளை எல்லாம் ௮. ௪. டதர் 

அதிசமாய்ச் சோதித்து, அதைத் சனியே கொடுத்தபோது தானும் அவ்வள 
வு ஈயங் கண்டதால் ஸ்குவிலைத் தான் வழங்னெதருமையென்று சொல்லியி 
ருக்கிறார். இன்னும் இதின் அவுஷத செயலைப் பற்றிச் கனிலல்டே எண் 
பவருஞ் சாட்சியிட் டிருக்கறோர். ஆதலால் ஸ்குவிலுச்குப் பதிலாகத் தாரா 
எமாய் இதை வழங்கலாம் என்பதற்குச் சச்சேசமில்லை, ஆயினும் இவ்விர 
ணடினது சத்தும் ஒன்றுக்கொன்று எவ்விதம் என நிதானிக்கவேண் டியது. 

இக்கிழங்க் இன்வூச!1?த்தைத் தான் சீர்ச்கோவைக்காரருக்குக் சொடுத்தேன் 
அலைக கனை கை ககக வகதைகைைச வளை வகைகளைகைவை ககக வ கைச சைசைகைகைை வைகை கைக? 

1 Diluted Acetic acid. 2 Proof spirit. 3 Minim. 4 Water bath. 5 Speeific Gravity,. 
6 Ammoniacum. 7 1187ம் soap. 8 Treacle இச்குப்பாணி, 9 Diuretic, 10 Infusion, 
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என்றும், அது கடுஞ் செயல் காட்டாதிருந்தாலும் ௮முரிதியாய்ச் சேஷ்டி, 
தீததென்றும் அஸ்வல்டர் சொல்லியிருக்றொர். மேலும் அவர் புறங்தே1 
மொய்களில் ஐந்து றேன் தேயத்தில் எக்ஸ்பெக்துறமமோயும் இதை வழங் 
னார். ஆனால் உண்டான கயஞ் சொல்லப்படவில்லை, 

சிறு நரிவேங்காயம். Ledebouria hyacinthoides. இப் பூண்டு இர் 
அவின் பல இடல்களில் மணற்றரைகளிலுள்ளது. இதின் கழங்கு தோற் 
தத்தில் ஸ்குவிலைப் போன்றது. பருப்பத்தில் அதிலுஞ் சிறுத்தது, கைப் 
பும் உவட்டுமான காரச் சுவையுடை.பது, குதிரைகளுக்கு உண்டாகும் 
சடுமையான சலச்சடுபபையும், காய்ச்சலையும் மாற்றுவதற்காக இதை வட. 
இந்துவிலுள்ள குதிரை வைத்தியர் வழங்குவார்கள், சில வருஷங்தளாச 
வம்பாய் மருர்துச்சாலையில் ஸ்குவிலுக்குப் பதிலாக இது வழங்கப்பட்ட 
அ: ஆயினும் ஒஷானசியென்பவர் சோதித்துப் பார்த்ததளவில் இதை ஈ 
ல்ல மருர்தென்று ஒப்புக்கொள்ளவில்லை, 

கற்றழை, .&106 [௦ia. சிறுகற்றழை, 4106 114078118௨ கற்றாழை 
தென்மேற்கு இந்துவின் காய்ந்த மணல் நிலங்களில் உண்டாகின்றது, று 
கற்றாழை சென்னைத் தேசத்தின் கடற்கரையடுத்த மணல் நிலங்களில் உண் 
டாகும். பெரைரர் சொல்லுறெபடி கற்றாழையினின்றே இந்துச் சகை ௭ 
செக்கப்பமெ. கன்னியாகுமரியில் சறுகற்றாழை மிகுதியாதலால் அவ்விடம் 
பிடல்சகப்பட்ட இலையிற் பிழிந்த பிசுபிசுப்பான சாற்றை 1853 ம் ஆண்டு 
வாதிக்கு பண்டிதர் வறட்டி ௮ன்சுச் கணக்காக உத்தமமான சகை எடுத் 
தார். இது வாசட சகையின் தேயத்தில் ஈல்ல விரேசனியாய்ச் சேஷ்டித் 
தீதி. இப் பூண்டினின்று ஈல்ல சகை எடுக்கலாம் என்பதைத் திமக்குபண் 
டிசரும் உறுதிப்படுத்தினாரன்றி அதைப் பச்சையாயுங் காய்ந்ததாயும் தாம் 
சொடுத்திருக்கறோமெல் ெழுதியுமிராக்றொர். பிறவூரால் ஏற்றிவரும் சகை 
யின்செலவைப்பார்ச்ச மெத்தக்குறைம்த செலவில் இதில்நின்று நல்ல சகை 
எடுக்கலாம் என்பது நிச்சயம். கடைகளில் வாங்கக் கூடிய சகை மிகுதி 
யாய்ப் பிறவூரால் ௨ரு௨து, மெத்தச் சச்சட்டையானது. பச்சையாய் 
ப்பிழிச்த சாறு, வெளித்தா பிதம்3 தானிகரதாபிதம் எல்லாவற்றுக்கும் குளிர்ச் 
சியான பூச்சாகப் பெரும்பாலும் வழங்கப்படும், 

கலைப்பைக் கீழங்க, 00107108& பறமக. இந்து அடங்கலும் தாழ் 
வான காடுகளில் உள்ள இந்தச் சிறப்பான படர்கொடிக் இழங்கு அவுஷத 
செயலுடையதாம். பெர்மனர், ரச்சுபேகர்; ஏன்ஸ்வியர் முதலியவர்கள் இ 
தைச் கொடிய சஞ்சென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். சவர் வைத்தியர் பிர 
சுரஞ் செய்த ஈஞ்சு இடாப்பில் இதுவும் சேருஇன்றது. ஆயினும் அது ஈஞ் 
சென்றதற்கு ஒரு திருட்டார்தம் ஒருவராலும் காட்டப்படவில்லை, என் 
ராலும் இர்துவின் எப் பகுதிசளிலுமுள்ள சனங்களும் பொதுவாய் அதை 
சஞ்சென்று சம்பி வருகிறார்கள். மேலும் மைசூரிலே சாவிக் இழங்கோடு 
இச் சழங்கசைச் சள்எமாய்ச் சலப்பதைச் சண்டேனென்று பீதி வைத்தி 
யர் காறில்கு பண்டிதருக்கு அறிவித்திருக்கறொர். இதின் தன்மைகளைப்பற் 
றி இன்னும் அறிவது அவசியம், திருவாளங் கோட்டிலே இக் இழங்கை இ 
டி.த்தத் திரும்பத் திரும்ப ஊறவைத்துக் கழுவி எடுத்த வெள்ளை மாவைக் 
சனுறியகோய்க்குப் பேர்பெற்ற ஓர் மருந்தாக வழங்வெருறோர்கள், 

A Bronchitis. 2 Expectorant, 3 Inflammation. 4 Local. 5 Bikh. 6 Gonorrhoes. 
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கிளாவரி, Asparagus Sarmentosus, இந்துதேசம் அடங்கலும் உள்ள 
இப் பூண்டின் கிழங்கு பதுமபுரிகிகடை களில் உதீச?என்ற பேரால் விலை 

ப்படும். அங்காடிகளில் வரும் அதிவடயசத்தில் இதுவும் ஒர் பங்சென்று 

நினைக்கிறார்கள். ௮ச்சின்சன் பண்டிதருடைய எழுத்தும் இவ்வெண்ண 
த்தை உறுதிப்படுத்துகின்றது. ஆனாலும் இது சுவையற்றதாயும் அதிவட 

யம் சுத்த கடுங் சைப்புள்ளதாயும் இருப்பதால் இவற்றைப் பகுத்தறிவது 
லகு. இது சவீர் முஸ்லி4 என்ற சரக்ற் சலந்துவருமென்று எண்ண சியரா 
யமுண்டு, சதாவரி5 ஏறவராி6 என்பவற்றின் ஜெங்குகளும் சுதேசிகளால் 
மருந்தரக வழங்கப்படுமாயினும் பெறாதவை போலும், 

மேலக்தாசியங்கள். 

MELANTHACEAE. 

கோல்சிகப் பூட். COLCHICUM. 

வாசம். இத யுறோபம் அடங்கலும் புற்றரைகளில் உண்டாகும்: 
வாகடபததிகள். 1. பச்சைக் கிழங்கு. ஆனிச் கடை வரையிற் இ 

ண்டித் தோலுரித்தச் சீவல்களாச குறுக்கே வெட்டி 150 பாசைக்குச் ச 
திச்சாத சூட்டிம் காயவைக்கப்படும் , பச்சைக்கழெங் க பாக்களவு பருமை 
யாயும், முகையிற் தட்டையாயும், சபிலமான வெளித்தோலும் மஞ்சளான 
உட்டோலுமுடையதாயுமிருச்கும், உட்பகுதி வெண்மையாய் உரத்துச் 
சீதைத்திருக்கும். வெட்டும்போது பால்போன்ற, காரமான, சைச்சற் சாறு 
பொரியும். காய்ந்த வேல்கள் ஒரு லீன்ரதடிப்பாயும் அரிதாய் இரண்டு ௮ 
ருகலும் வழக்கமாய் தரு அருலும் சற்றே அறவாயும் மாப்பிடித்து உரப் 
பும் தட்டை யும் வெண்மையுமாயுமிறுக்கும். 2. விதை. பூரணமாய் முறி 

றினபின் இது சேர்க்கப்படும். செங்கபில நிறமும், கடுகளவு பருமையும் 

மெத்த வன்மையுமானது. மணமற்றது, கைப்பான சாரச் சுவை கொண் 

டது: இழங்கு, விதை, இரண்டினது சத்தும் சொல்ின் என்ற கிரிஸ்த 
விக்கக்? கூடிய பதார்த்தத்திலேயே இருக்கும். 
தன்மை, இது ஸ்திமுலம்!0, விசேஷமாய்க் குடலிலும் ஈரலிலும், சன 

னசல உறுப்புகளிலும் சேஷடிக்கும். குடலிற் சேஷ்டிக்கும்போது விரே 
சனியும் வமனியுமாகும். ஈரவிற் பித்தகீினியாகும். சனனசல உறுப்பு 

களில் அமுரிதியாகும். குவாத!1 வாத கோய்களில் இது செரதீவ)2மாகிறது 
போலும், பெருந்தேயத்தில் வீருன மயச்சழற்ச நஞ்சாகும். 
உபயோகம். குவாத வாத நோய்களில் இது சைசண்ட மருந்து, ஆயி 

னும் மதியோடு மட்டாய்ச் கொடுக்கவேண்டும். மற்றும் நோய்களுள் சீர்ச் 
காவைகளுக்கு இதால் நயமுண்டாகும். பிரதானமாய் அது ஸ்சாலதீன 
'5,இசதயவியாதிகள்,சலப்பை, பிருச்சங்ச*ளின் தாபிதம், சலத்திற் சாணும் 

லிதிச்கமில!5 அடையல்களோடு கூடிய நீர்க்சோவைக்கு ஈயரச்தது. மேலும் 
TT ர க் 

ம் 

l Patna. 2 Utees. 3 Alis. 4 Safed musli. 5 Asparagus racemosa. 6 Aspsragus 
ascendens. 7 Line, 8 Colchicine. 9 Crystallizable. 10 Stimulant. 11 Gout, 

18 Sedative. 13 Scarlatina. 14 Kidney. 15 Lithic acid. 
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உயோதிசரிற் காணும் புரஸ்தகோள! வீக்கத்துக்கும்; கனுறீயத்துக்£கும், 

பிரதானமாய்ச னோத்தையை* மாற்றுவதற்கும், வாதத்தைப் பற்றி யுண் 

டான ஓரிசுத்தாபிதடத்திக்கும், செங்கண்மாரி, கொடிய மலவரட் சி, கரலி 

கபுறங்தேடகுக்கல்; எரிசிப்பிலசுகளுக்கும் தீனியப்புழு/வுக்குக் ருமிகொ 

ல்லியாசவும் உவர்தது. 

தேயம், க்கை பலாக், அதில் இரண்டு றேன் தொடு எட் 

டச் றேன் வரைக்கு காள் மூன்றுமுறையாவது அதிக முறையாயாவது 

சொடுச்சலாம், சுகந்தங்களோடு சேர்த்துக் கொடுப்பதே உத்தமம், 

கிழங்கின் ரசிதங்கள். Preparations of the corm. கோல்சிகவேசி 

pig. Extract of Colchicum. கொள். பச்சைச் கொல்சச் தெம் 

கு, தோலுரித்து, ஏழு இருத்தல்; அவைத்துச் சாற்றைப் பிழிந்த, ம 
ண்டி, அடையும்படி வைத்துத் தெளிந்த கீரை 212 பாகை சூட்டி 

ற் சாய்ச்சு அப்பாற் சம்.பளியில் வடித்துக் குளிகைப்பதமாய் வருர்தனை 

யும் மீர்மத்திசத்திலே 160 பாகைக்குச் சூடாச்9 வறட்டிக்கொள்ளவும். 

தேயம். அரைக் றேன் முதல் இரண்டு றேன் வரைக்கு நாலு ஆறு 

மணிக்கு ஒவ்வொரு முறை கொடுக்கலாம், 
கொல்சிக ௮சிதிகவேசிறத்து. Acetic Extract of Colchicum. கொ 

ள். சோலுரித்த பச்சைச் கொல்ரிகக் கழங்கு, எழு இருத்தல் ; அசிதிக்க 

மிலம்?,ஆறு அனசு. இழங்சைத் துவைத்து அதிச்சமிலத்தைச் சேர்த்து, 

சாற்றைப் பிழிந்து, மண்டி அடையும்படி வைத்துத் தெளிர்த சாற்றை 212 

பாகை மட்டும் சூடாகச்? சம்பளியில் வடித்து; மெல்லிய எரிறாத்தாய் வர 

நீர்மத்திசத்தில் 100 பாகைச்குக் கதிக்சாத சூட்டில் வ௨றட்டிச்சொள்ளவும். 

தேயம், அரைச்சறேன் தொடங்? இரண்டு கிறேன் வரைக்கு நாள் மூ 

ன்று சாலு முறை கொடுச்சலாம், 

கொல்சிக வைன், Wine of Colchicum. கொள், கொல்சிசச் கிழ 

ல்கு, சீவிச் காயப்போட்டு இடித்து சாலு அன்சு. செரிவைன்10,அரைகா 

ழி. அடைத்த பாத்திரத்திற் கொல்சிகத்தை ஏழுசாளைக்கு வைனிலிட்டு ஊற 

ப்போட்டு இடைக் டை குலக் அப்பாற் பிழிந்து காரிச்சம் புடைவை 

யில் வடித்து அத்துடன் அரைநாழிக்குப் போதிய செரிவைன் சேோர்க்ச்வும், 

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கு நாள் மூன்றுமுறை 

கொடுக்கவும், கெருக்கமாயுங் கொடுக்கலாம். 

விதையின் ரசிதங்கள். Preparations of the Seeds. கோலசிக விதை 

ரத்சம். Tincture of Colchicum seed. கொள், கொல்கெ விதை இ 

டித்து, இரண்டரை அன்சு: புரூவுத!!அரைராழி. அடைத்த பாத்திரத்தி 

ல் கொல்கெத்தைப் பதினைந்து அன்சு தில் இட்டு இரண்டுகாள் ஊறப் 

போட்டு இடைச்கிடை குலுக்கவும். அப்பாற் சியந்தனியில்12ஏற்றி அடை 
9 சீர் ஒழுனெபின் சேஷமான ஐந்து அன்சு சதையும் விட்டு வடிக்கவும். 

அப்பாற் சகசையைப் பிழிக்து வடித்து, முன் வடித்த நீரோடு கலந்து ௮ 

ரைநாழி தேறப் புரூவு£சைச் கூட் டி.ச்கொள்ளவும். 

தேயம். பத்து மினிம் முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கு நாள் மூன்று 

i Prostate gland. 2 Gonorrhea, 3 Chordee. 4 lritis. 5 Chronic Bronchitis. 
6 Erysipelas. 7 படபட 8 Water bath. 9 Acetic acid, 10 Sherry 

wine. 11 Proof spirit, 12 8670018107, 
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இந்த ரசிதம் மெத்த உவப்பு. குவாத வாத நோய்களுக்குப் பெரும்பாலும் 

அபாமிலிக1ளோடு கலந்து கொடுக்கப்படும். 

பச்சைக் க$ரோணி, (CREEN HELLEBORE. 

VERATRUM VIRIDE. 

வாசம். இப் பூ வட அமரிகத்தின் இழக்குக் கரையிற் கனடம் து௨ங் 
இ,கருலீனம் வரைக்கும் உண்டாகும். 
வாகடபததி, வேர்த்தண்டு, இது பின் கோடை. காலத்திற் சேர்த்துக் 

சாயப்போடப்படும். தோலால் மூடப்பட்ட அணியும் தடித்த உரத்த அடி 
யும் இதற்குண்டு: அதிலே அரேச வேர்க்கூர்தல்கள் பொருந்தியுமிருக்கா 
ம்... புதிதாயிருக்கையில் அதின் மணங் செட்டதாயிருஈதும் காய அற்றுப் 
போகும். சுவை முதல் இனிப்பாயிருந்து பின்பு கசந்து கடைசியிற் கார் 
ந்து வாயில் நெகெ எரியும், 
தன்மை, வீறான செரதீவம்?. விசேஷமாய் இரத்தோட்டத்தை இதுகு 

றைச்கும், பெருந்தேயத்தில் எமனியும் வீரான ௮வசாதனியுமாகும். 
உபயோகம், மோனி முதலிய தீவிர4 தாபிதங்க;ள் சிலவற்றுச்கும்) திவி 

ரகாலிக$வாதங்கள், குவாதம்ர; அறல், ஈளைகளுக்கும், இதயத் துடிப்பின் 
கெதியோடு கூடிய இதய வியாதிகள் சிலவற்றுச்கும், இது உபயோகமாய் 
ச காணப்பட்டது. அரந்திரசுர)த்துக்கும் கொடுக்கப்பட்ட தாயினும் அதினா 
லுண்டான நயஞ் சச்தேசம். 

தேயம், வேர்த்தண்டுத் தூளில் ஒரு கிறேன் முதல் இரண்டு றேன் 
வரைகச்குச் சொடுச்சலாம். ரஞ்சமாய்க் கொடுப்பதே உத்தமம், 

ரசிதம், பச்சைக் கடரோணி ரஜ்சம், Tincture of Green Hellebore. 
கொள், பச்சைக் கடுரொணி வேர்த்தண்டு பருக்கன் அளாக, காலு அன்சு; 
திட்ட து அரைநாழி. அடைத்த பாத்திரத்தில் வேர்த் தண்டுத் தூளைப் ப 
இனைந்து ௮ன்சு சீதில் இரண்ரொள் ஊறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்க 
வும். அப்பாற் யெர்தனிபயில் இட்டு சீர் ஒழுனெபின் சேஷமான ஐந்து௮ 
ன்சு சீதையும் விட்டு வடிச்சவும். அப்பாற் சக்கையைப் பிழிந்த வடித்த, 
முன் வடித்த நீருடன் கலந்து அரைநாழி தேறத் இட்டது சேர்க்கவும். 

தேயம், ஜந்து மினிம் முதல் இருபது மினிம் வரைக்குச் செயல் கா 
ணுந்தனையும் மூன்று நாலு மணிக்கொருமுறை கொடுக்கவும். அப்பால் 
மருந்தை நிறுத்த அல்லது குறைக்கவேணும். 

சபதிலம். SABADILLA. 
வாசம், இப் பூண்டு மெக்சிகு தேசத்தில் உண்டாநின்றத. 
வாகடபதுதி, கொட்டை. இப் பூண்டின் கனி அரை இஞ்ச நீஎமா 

னது, மெல்லிய சுவரையுடைய வெண் கபிலகிறமான மூன்று அறையுள் 
எது. அவ்வறை ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் ஒன்று முதல் மூன்று கொட் 
டைகள் இருக்கும், கொட்டை கால் இஞ்ச நீளமும் கருங் கபில நிறமும் 
மினுக்கமுமானது. சொற்ப சறையுள்ளது. கடுங் கார்ப்பும் நெடுங் கை 
ON 
1 Antacid. 2 Sedative,srésel, 3 Pneumonia. 4 Acute, 5 Inflammation. 6 Chronic. 

7 Gout, 8 Neuralgia, 9 Enteric fever. 10 Rectified spirit, 11 Percolator. 
ஒ) 
ட] 
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205 சுரிஞ்சான், 

ப்புமான சுவைசொண்டது- இதின் சத்து விறாத்தியென்ற இதின் அல்கலை 
௨:த்திலேயேஇருக்கும். 
தன்மை உபயோகம். இது அழற்றுச் தன்மை கொண்டது. அந்தெ 

ல்மிந்தி. வாதம், அறல் சோய்களுக்குச் கொடுக்கப்படும், பேனைச் சொ 
ல்லுவதற்கு வெளிமருர்தாக வழங்கப்படும், எவ்விதத்திலும் இத மோசமா 

ன மருந்தே. விறாத்தியை அடக்கியிறாப்பதால் மாத்திரமே இக்கொட்டை 
வாகடத்துக்குரியதாசன்றது. 

ரசிதம். விறத்தி, Veratrரi, இது சபதிலச் கொட்டையில் எடுக்கப்ப 
டும் ஒர் அல்கலைவம். பூரண சுத்தமானதல்ல, லட்சணங்கள். வெண் 

தரை கிறங் கொண்டது, அ௮மாவ3மானது; மணமற்றது ; மெத்தச் சொற்ப 
அளவிற்றானும் சாசித்துவாரங்களைக் கடுமையாய் அழற்றும். அதிகங்கொ 
டிய சைப்பு ; மிகச் சார்ப்புச் கொண்டது ; நீரிற் கரையாது ; €து.டிஈதர்க 
ளிலும் ருசஅமிலக்களிலும்; சொற்பங் சரையச் கபிலமான ராளப் பதா 
ர்த்தம் கரையாத அடையலாய்ச் இடக்கும், திறந்தபடி பரமாணுவில் காய் 
ச்ச,மஞ்சள் நிற நீராக உருச் கடையிற் சேஷமில்லாமல் எரியும், இது 
ஒர் வீறான ஈஞ்சு, 

தேயம், கிறேனிற் பன்னிரண்டிலொரு பங்கு முதல் ஆறிலொரு பங் 
கு வரைச்குச் குளிசையாக்ச் கொடுக்கலாம். கொடியஈஞ்சாதலால் இதை 
உள்ளே கொடுப்பது புத்தியல்ல: 

விறததியன் கென், Ointment of Veratria. கொள், விருத்தி எட்டுச் 
இறேன் ; பூதலாடு? ஒரு அன்சு ; ஒலீவ தேலம் அரைத்திறாம். விறாத்தியை 
யும் தேலத்தையுஞ் சேர்த்தரைச்து லாட்டோடு அவற்றைத் திறமாய்க் கலக் 
கவும். 
த்தல் வாதம், சோர்வு'சளுக்கு இது ஈல்லபூச்சு, தேண்புல் வைத்திய 

ர் இந்த ௮ன்கெனை ஒரு அன்சு லாட்டுக்கு விருத்தியிற் பத்து முதல் இருப 
து இறேன் வீசமாகச் சேர்த்து வழங்கினார், இதை வழங்குவதிற் கவனம்வே 
ண்டும், கொப்புளங்கொண்ட அல்லது தோல் வழுர்தப்பட்ட பகுதிசளு 
ச்கு இசை இட்டால் அல்லது தோலில் அதிகமாய்ப் பூசினால் தேகத்திற் ௪ 
௮றி சஞ்சாசச் கூடும். 

அவாகடச்சாக்த. Non-0fficinal. 

சுரிஜ்சான். Hermodactyl. இச்சரக்கு முன்னே வாத குவாத பரிகரி 
ப்பிற் பேர்பெற்றிருந்தது. இர்துச் கடைகள் சிலவற்றில் இது இன்னும் 
உருனெறது, இதிலே இரண்டு வகை உண்டென்ற ஒஷான9 பண்டிதர் 
சொல்லியிருக்கிறார், ஒன்று சைப்பானது, மற்றது சுவையற்றது, முதலா 
வதைச் சோதித்த அளவில் கொல்சிகத்தின் தன்மையெல்லாம் இதற்குண்டு 

என்று அவர் முடிவுகட்டினார், ஆயினும் யுறோப வைத்தியத்தில் இது வெ 
குகாலமாக விலக்கப்பட்டிருக்கன்றது. இதினால் உண்டாகக் கூடிய ஈய 
மெல்லாங் சகொல்செச்தால் இலகுவாயுர் திறமாயு முண்டாகுமாகையால் இ 
தைத் திரும்ப வழக்கத்திற் கொண்டுவருவதில் ஒரு பலனும் இல்லை, பிள 

1 Veratria. 2 Alkaloid. 3 Amorphous. 4 &pirit. 5 Ether. G Dilute acid. 7 Prepared 
Lard தசடியம், 9 Neuralgia, 9 Itheumatiim, 10 Paralysis. 
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தென்னை. 259 

க்சென் என்பவர் இதைப்பற்றி விஸ்தாரமாய் எழுதிய விபரசீதில் இதை 

வாறியச் கொல்சிகம்1என்று குறித்திருக்கறோர். 

பல்மாசியங்கள்: 

PALMACEAE. 

அவாகடச்சரந்ககள். Non-Officinal, 

தேன்னை. Cocoanut tree. மரங்களுள் அதி ஈயங்கொண்டிருக்கிற 
இந்த மரத்தின் பிரயோசனங்களுள் இதின் பறாப்பிற் பிழிர்தெடுக்கும் எண் 
ணெய்யே இவ்விடச்திற் சொல்லப்படவேண்டியது. புதுத் தேங்காய் எ 
ண்ணெய் வெண் மஞ்சள் நிறம் உள்ளது, மணமற்றது, சில நாள் சென் 
றபின் அதிக நிறமும் பாண்ட்ல் மணமுஞ் சுவையுங் கொள்ளும். 70 பா 
கை சூட்டில் உறையும், இதிலே கொரின்2என்ற உரமான நிணமும் ஒலீ 
யின்?என்ற நீரான நிணமும் அடங்கியிருக்கும். கொசின் என்பது இலைசரி4 
னும் கொரினிக்சமில5முஞ் சேர்்த கலவையேயாகும். இது மலிந்த பொ 
ருளாதலால் அதிகமாய் லினிமென் முதலிய பூச்சுகளுக்கு யானமாக வழங் 
கப்படும், ஆயினும இர்ரோக்கத்துக்கு இது வேர்ச்சடலைச் தேலம்? நல்லெ 
ண்ணெய7சளைப்பார்க்க இளப்பம், மயிரைப் பெலப்பிச்குர் தன்மை இத 
ற்குண்டாம் ஆதலாற் சிர மொட்டைக்கும், காய்ச்சலின் பின்னும் பெல 
வீனப்படுத்தும் மற்று ரோய்களின்பின்னும் தலைமயிர் கொட்டுண்ட தற்கும் 
இது பெரும்பாலும் பூசப்படும், மறுவித்தே£லுக்குப் பதிலாக இசைப் பிர 
யோநிக்கலாமென்று தம்சன் வைத்தியர் சொல்லியிருக்நிறார், வாறன் முத 
லியவர்களும் அதின்பேரில் ஈயந்த சாட் ியிட்டிறாக்கறொர்கள். இப்படி வ 
மங்கப்படும் எண்ணெய் வியாபாரத்தில் வாடிக்கையான எண்ணெய்யல்ல. 
அது இங்கிலாந்துக் கடைகளிற் கட்டி கட்டியாக விருக்கும். அது கட்டி 
யாய் உறைந்த எண்ணெய்யிலிருந்த பிழிந்து,அல்கலைகஷளால் சுத்திசெய்து, 
திஸ்திவித்த தண்ணீராற் திரும்பத் திரும்பச் கழுவின ஒலீயினே, இசைக் 
கசரோடிசள் 58 பேருக்குக் கொடுத்துப் பரிகரித்துக் கண்ட பலனைப் பற் 
றித் தம்சன் வைத்தியர் சொல்லியிருக்ரொர். அவைகளுள் முதம்பகுதியா 

ரான 50 பேரில், 19 பேருக்கு மெத்த ஈயமுண்டானது. 5 பேருக்கு வி 
யாதி நிலையாய் நின்றது; மிச்சமான ஆறு பேரிலும் ரோய் தடங்காமல் அதி 
கரித்தது, இரண்டாம் பகுதியான 238 பேருள் 15 பேருக்கு மெத்த நயண் 
கண்டது. 3 பேரில் ரோய் நிலையாய் நின்றது; 5 பேரில் அதிகரித்தது. 
மேலும் இது மறுவித்தேலைப் போல உடம்பின் நிறையையும் கூட் டுமென் 
௮ காறடு வைத்தியர் சாட்டியிருச்கிறார். இதை நெடுகச் குடித்தாற் ரண 
க குழப்பமும் கழிச்சலும் உண்டாகக்கூடுமென்று தம்சன், காறடு பண்டி 
தர்களூம் இதைச் சற்றே சோதித்துப் பார்த்த வாறிங்கு பண்டிதரும் தெரி 
வித்திருக்றொர்கள். இதை வழங்க வருவது ஈயமென வன்சொமறின், அஸ் 
வலுடன் வுட்டரும் எழுதியிருச்கிறார். பெலவீனத்துக்கும் ஆரம்ப கசத்து 
க்கும் காமாலை சோய்களுக்கும் தேங்காய்ப்பாலை நாலு முதல் எட்டு ௮ன்சு 

1 Colchicum Variegatum. 2 Cocin, 3 Oleine. 4 Glycerine. 5 Cocinic acid. 
6 Ground-nut oil. 7 Jinjili oil, 8 Cod-liver cil, 9 Alkali, 
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260 பனை. கூந்தற்பனை, 

தேயமாக காள் இரண்டு மூன்று முறையாசச் கொடுத்து நயங்கண்டேன் 
என்று சாற்று வைத்தியர் எழுதியிறாக்றொர், இது ஈல்ல சுவைகொண்ட 
தாதலாற் கோப்பித் தண்ணீரிற் பசுபபாலுக்குப் பதிலாக இதைச் சேர்க்க 

லாம். பிள்ளைகளுக்கும் இதைச் கொடுக்கலாம், பெரும் தேயத்தில் இள 

ம் பேதியாகும். சிலவேளை கடும் பேதியாகவுங்கூடோசையால் உவட்டி 
ப்பை உண்டாச்குறெ ஆமணச்கெண்ணெய் முதலிய பேதி மருந்துகளுச் 
குப் பதிலாக இதைக் கொடுக்கலாமென்று வுட்டர் சொல்லுறார். தென் 
னங்கள்ளு ரசொதிப்பாப்பை!க்கு உவம்தது. பனங்கள்ளும் அவ்வாறாகும், 
இவ்விரண்டிலுமிருந்து சேர்ச்சப்படுங் கள்ளுகளிற் சாராயமும் காடி௰யும் வ 

டிச்றொர்சஎன்றிப்பனங்கட்டியென்ற அசுத்தசர்ச்சரையுங்காய்ச்சுவார்கள். 
பனை, Palmyra Palm. அதி பிரயோசனமும் லட்சணமுமான இந்த 

மரம் இந்துவின் மிகுதியான பகுதிகளில் மணற்றரைகளில் உத்தராட்சம் 
30 பாசை வரையில் உண்டாடன்றது. மருந்தாகப் பார்க்கில் இதின் பா 
யில் ஊறும் சாறே மிச விசேஷித்தது, இளம் பாளைகளைத் தட்டிச் சீவி 
முட்டிகட்டிச் காலை மாலைகளில் அதிகமாய் இசை இறக்குவார்கள். பதநீ 
ர் என்னும் நொதிய சாறு இனிக்குமாயினும் சற்றே உவட்டிச்கும், சால் 
சாழியளவு சில காலை தோறும் குடித்து வந்தால் இளம் பேதியாகும். இற 
கீனெபின் ரெடுநேரமாய்த் திறந்தபடி வைத்தால் நொதிச்கத் துவங்க வெ 
றி பானங்களுளொன்றாயெ சாராயமாகும். இந்தச் கள்ளை 920 என்ற வி 
சேஷூருவிதம்3 வருந்தனையுக் திஸ்திவி£த்தால், வாசடத்துக்குரியரஞ்சங்கள் 
முதலான எசிச்சச் செயல்களில் இதையும் புரூவு£€தை£ப் போலவே வழ 
ங்சலாம், மீஸ்துப்பாப்பை!ச்குப் பதிலாக மெத்த உபயோகமாய் அருட் 
உச் கடிய ஒர் பாப்பையைக் கள்ளுமண்டியிற் செய்யலாம். புதிய கள்ளை 
அரிச மாவில் விட்டுச் சளியாய் வரக் குழைத்து சொதிச்கத் தொடங்குந்த 
னையும் இளஞ் சூட்டில் வைக்கப் பாப்பையாகும். இதைச் ஒலேயிற் பர 
வி அழுகற் புண்கள், பிளவைகள், மந்தமான புண்களுக்கு அணைச்க நன்றா 
ய் அருட்டும். இதை வாழிங்கு பண்டிதர் பலமுறையில் வழங்கி ஈயமெ 
ன்று கண்டார். வெளியான சாயத்தாலாகும் இரத்தப்பெருக்கைத் தடுப்ப 
தற்கு பனைமட்டைச் கருக்கிற் பிடித்திருக்கும் பஞ்சு போன்ற பூசைச் 9 
ங்சள வைத்தியர் இவொர்சள். தென்னோலை மட்டையிற் பிடித்திருக்கும் 
பஞ்சையும் வல்சாளிகள் இக்சோக்கமாய் வழங்குவார்கள். திருவாளங்கோ 
ட்டிலும் இது இப்படியே வழங்கப்படும், இதினால் மெத்தச் சித்தியாகும், 
வழக்கமான மருந்து ட்டாதவிடத்து இது தாவிளையாகும். அந்தரிப்பா 
ன இடங்களில் இடையூறுகள் சம்பவித்தால் இம் முறைகளை நினைத்திருப் 
பது நல்லது, 

கூந்தற்பனை. Bastard Sago Tree. இது சென்னையின் மேற்குச் க 
ரையிலுள்ளது. இம்மரத்திற் சேர்ச்குங் கள்ளைத் திஸ்திவித்து நயந்த தர் ச 
தை7எடுப்பார்கல், இது சச்சா செயல்களுக்கு உவப்பாகும், இம் மரத் 
இன் சோற்றியிற் ேத்தரமான சவ்வரிசி செய்வார்கள். இதின் பதரீரில் 
கால் நாழியைக் சாலை மாறு குடிச்ச விரேசனமாகும். மலையாளிகள் இ 
தை அதிகமாய் இப்படி வழங்குவார்கள், 

1 Fermenting poultice. 2 Vinegar. 3 Specific gravity, 4 Distil, 5 Proof spirit. 
6 Yeast Poultice. 7 Spirit, 
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கழத, ரக Palm. இது ஒலையையுடைய ஒர் சிறந்த சறுமரம். வெ 
ற்றிலை சுண்ணாம்போடு பாக்கைச் சேர்த்துச் சப்புதல் €ழ்த்சேசங்களில் மெ 
த்த வழக்கம், இது முரசைப் பெலப்பித்து, மூச்சை வாசனையாக்கி, சீர 
ண உறுப்புகளைப் பெலப்படுத்துநறதென்று நினைக்றொர்கள். ஆயினுஞ் ௪ 
ண்ணாம்பு, பாச்கு வெற்றிலையின் நயத்தைச் கெடுத்து ரணத்துக்கு இடை 
ஞ்சலாகும் அல்லாமல் பலமுறையுங் கொடுப்புப் பீறி என்ற மாருத புண் 
ணுக்கு இடமாகன்றது. மாரின் என்பவர் பாக்கைக் கூறுபடுத்திப்பார்த் 
தஅளவில் அதிலே தனிச்கமிலம், கலிச்கமிலங்கள் அதிகமாய் உண்டு என் 

றுகண்டார். தலீவுச்செறி.வில் இதைத் துவரென்று சொல்லியிருப்பது சரி. 
இந்துவின் சில பகுதிகளில் இதில்கின்று ஒர்வகையான காசுச்சட்டி செய் 
வார்கள். இச் காசுக்கட்டி இரண்டு மூன்று இஞ்சு அகலமும் அரை இ 
ஞ்சு ஒரு இஞ்சு தடிப்பும் இரண்டு மூன்று அன்சு நிறையும்உள்ள வட்டி 
த்த தகடுகளாச வரும். உள்ளே கருங் கபில நிறங் கொண்டது. மணம 
ற்றது, லிறான கயர் அல்லது கைப்புச் சுவை உடையது. இது வொதலை 
மரத்தில் நின்றெடுக்கும் வாகடத்துக்குரிய காசுக்கட்டியின் தன்மைகளை ௨ 
டையது. அசைப் போலவே வழங்கப்படும். பாக்கைச் சுட்டு அரைத்த 
பாக்குத் தூள் உத்தமமான பற்பொடியாகும். பாக்குக்குக் ருமிகொல்லி 
த் தன்மை உண்டென்று சொல்லப்பட் டிருந்தாலும் இதை வாடிச்கையாய்ச் 
சப்புற இந்துக்கள் பிரமர்களுக்குக் கிரைப்பாம்பு பெரும்பாலும் உண்டா 
இன்றதாசையால் அத்தன்மை இதற்குண்டெனல் பொருந்தாது. பாக்கை 
மாவாச்கிப் பத்துப் பதினைந்து இறேன் தேயமாக மூன்று நாலு மணிக்கொ 
ருமுறை கோடுக்க, அது பெலவீனத்தைப் பற்றி உண்டான கழிச்சலைத் தடு 
ச்ருமென்று சாற்று வைத்தியர் சொல்லியிரறாக்ரொ. காய்ந்த கமுக மடல் 

முறிவுகளுக்குக் கட்ட நல்ல தப்பையென்று பலனாத போசர் சொல்லுக 
ரர், இர்துவடங்கலும் விசிகங்களில் வழங்குவதற்கு இது மெத்தத் தறம 
ல்லவென்பது அவரது எண்ணம். 

அறுவிடயங்கள். 

AROIDEAE, 

அவாகடச் சரக்தகள், N௦॥-0fiicinal. 

வசம்பு. இச் 1182, இதுவோர் ஈடபடியான பூண்டு, யுறோபம், 
ஆரியம், வட அமரிகம் அடங்கலும் ஈரிப்பான இடங்களில் வாடிக்கையாய் 
உண்டாகும். இதின்வேர்த்தண்டு ஸ்தொமா௫?,தொணிக3மாக வெகுகாலம் ம 
திச்கப்பட்டது. இச் தன்மைகளில் இதை வழங்கலாமென்பதற்கு இதற்கு 
ரிய சக்த கைப்புத்தானே சாட், இதன் காய்ந்த தேறு, சுதேச வைத்தி 
மர் மிகுதியாய் வழங்கும் மருந்துகளில் ஒன்று: இந்துவின் எப்பகுதிச் ச 
டைகளிலும் அகப்படும், வாயுப் பொருமலோடு கூடிய அச்த்துவ4 குன்ம 

கீதிக்கு இது உவர்தது, இது விசேஷமாய்ச் குவாத: தேகெளுச்குண்டா 
கய் குன்மத்துக்கு உவந்ததென்று பெரைரர் வைத்தியர் சொல்லுகிறார். ௮௩ 
வெப்ப ப தகக ர 

1 Taleef shereef, 2 Stomachic, 3 Tonic. 4 Atonic. 5 Gout, 
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திபிறாடியாக இது உதவுமென்று தீம்சன்பண்டிதர் கவனித்திருக்கறார், இச் 
அச்சளுச்குண்டாகும் முறைச் சுரங்களுக்கு இசைப் பெரும்பாலுங் கொடு 
தீதுச் சத்திபெற்றோமென்று ரோயில் பண்டிதர் சொல்லியிறாக்கிறார், கள 
ச்சிச்சாய்உரெட் குச்சி? முதலிய கைப்புகளோடு கலந்தே அவா இதைச்கொ 
த்தார். பெலன் குன்றின அசத்துவ காய்ச்சல்களுச்குக் கொடுக்கும் இவ் 
வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்று மருந்துகளுக்கு இது தகுர்த அனுமருந்தாகும், 
அர்சோய்ச்கு இது ஒர் உச்தெமான ஸ்திமுல சுவேதனியென்று; ரோசுவை 
தீதியர் சொல்லுறார். அசத்தவ சழிச்சலுச்கும் வாந்திபேதியைப்போ 
ன்ற கழிச்சலுச்கும் இது உவர்ததென்றும் கூறினார். வசம்பு மாவைக்கா 
ட்டுமுச்திரிச் திற் குழைத்துப் பூசல் காலிகவாசத்துச்கு ஓர் நயந்த பூச்சு 
என்றுஞ் சொன்னார். இதால் இவற்றிற் காணும் ஈயத்தைப்பற்றி அவர் 
மெத்தவும் பாராட்டுகிறார், தெள்ளு முதலிய பூச்சிகளைக் கொல்லும் தன் 
மையுங் கலைச்குந்தன்மையும் இதற்குண்டென்று இர்துவிலிருந்துவந்த எழு 
தீதுக்கள் பலவற்றிற் கண்டிருக்கன்றது, காய்ந்த வசம்பு மாவின் தேயம் 
இருபது கேன் முதல் நாற்பது இறேன் வரைக்குமாம், கூடவுங் கொடு 
ச்சலாம். இன்வூசமாய்க் கொடுப்பதே உத்தமம். அதற்கு வீசம் இடித்த 
௪ சம்பு ஒரு ௮ன்சு ; கொதிநீர் பத்து அன்சு, தேயம் ஒன்றரை முதல் இர 
ண்டு அன்ச வரைக்கு, வசம்புத் தேறு பல நீளமும் பெருவிரலளவு பரு 
மையும், தட்டையுமான துண்டுசளாக வரும். மெதுவானது. உறைபோ 
ன்ற வளையக்கள் பலவற்றை உடையது, ஒர்வகையான சுகந்த மணமுங் 
சைச்சலான சார்ப்புச் சுவையும் அதற்குண்டு. அதிலடங்கெ ஓர் அத்திர 
எண்ணெய்யில் அதின்சத்து இருக்கும். லண்டன் ஏதின்பரு வாமகுபீயங் 
களில் அது வாசடச் சரக்காயொப்புக்கொள்ளபபட் டும், பிரித்தன் வாமகு பீ 
யத்திலோ விடப்பட்டது. 

அத்தித்திப்பிலி, 8010080815 officinalis. இச்தப் பூண்டு இந்துவின் 
அனேச பகுதிகளில் உள்ளது. இதின் காய்ந்த பழச் சீவலாகிய வற்றல் 
இக்து பதார்த்தசாரத்தில் குச்சுப் பிப்பிலிச என்ற பெயரால் வழங்கும். இத 
ற்கு ஸ்திமுல?,சுவேதன10,அந்தெல்மிந்தி!! ததன்மைகள் உண்டாம். ஆயினும் 
இதின்தன்மையைப்பற்றி காம் அறிந்ததெல்லாம் முற்றாய்ச் சுதேசிகளின் 
சாட்டியைப்பற்றியே, சாமக்ழெங்கன் (010081 சாற்றுக்கு ஸ்திபதிகு!? 
தீதன்மை உண்டென்று பலனாதபோசர் மெத்த விதக்கிறார். காடியாற் பெ 
ருகும் இரத்தத்தைத் தானும் இது தடுக்குமென்றும் இது இடப்பட்ட காய 
ம் பெரும்பாலும் முதல் முறையில் ஒன்றி மாறுறெதென்றும் அவர் சொல் 
லரறொர். கநணைப்பூட13, பலவிலைத்திரகந்திப்பூட, பேநங்கிழங்கக்கோ 
லுகாசிப்பூடமமலையலுகாசிப்பூ 16 என்பவைகளினதும் இந்துவில் ஆதி 
யாயுண்டாகும் இவற்றின் வகுப்பைச் சேர்ந்த சில பூகெளினதும் தழங்கு 
எல்லாம் பச்சையாயிருக்கையில் மெத்தக் சார்ப்பானவைகள். இவைகளை 
ச் சுதேசிகள் பலவகையான கோய்களிலும் ஸதிமுலவணைவுகளாக வழங்கு 
வார்கள். ஆயினும் இவைகளால் உண்டாகக்கூடிய ஈயம் கடுகுப்பற்றாற் 
சுறுச்சலுண்டாகும். இவற்றிலுள்ள கார்ப்பான சாரஞ் சுறுக்கு ஆவியாய் 

1 Antiperiodic. 2 Bonduc nut. 3 Chiretta. 4 Cashew spirit. 5 Infusion. 
6 Volatile oil. 7 Pharmacopoeia, 8 Gujpipul. 9 Stimulant. 10 Diaphoretic. 

1] Anthemintic. 12 Styptic. 15 Typhonium orixense, 14 Dracontium 
Polyphyilum, 15 Colocasia macrorhiza. 16 Alocasia montana, 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



கோரை, இருய்த்தானியம். 203 

ப் போசச்கூடியத, குபெட்டால் அல்லது காய்ந்தால் இக் இழங்குகள் 

சார்ப்பற்று மல்ல உணவாகும். திரகர்திப் பூண்டின் பச்சைக் இழங்குக்கு 
வீரான அகந்திஸ்பசத் தன்மை உண்டென்று மலையாளத்துச் சனங்கள் சொ 

ல்வார்சள். 

சைபராசியங்கள். 

CYPERACEAE. 

கோரை, Cyperus rotundus. இப் பூண்டு இர்துவடங்கலும் ஈர நில 
ங்களிலுள்ளது. இதின் இழங்கு நீள வட்டமானது. பிறா முட்டையள 
வு பருமையுள்ள இலைபோன்ற வேரால் இணைந்திருக்கும். உள்ளே வெண் 
மையும் சொருச்சலும் கண்ணறையுமானது, இனிப்புஞ் சற்றே சுகந்தம 
ணமுமுள்ளது. சுவை கைப்பு ; காய்ர்ததானால் ராளமும் பல்சமும் போ 

லச்காட்டும், இதற்கு ஸ்திமுல2 சுவேதன3 அமுரிதித்! தன்மைகள் உண்டா 
ம். மேலும் தலீவுச்செறிவிலே தவரென்றும் அந்தெல்மிந்தியென்றும் இது 
சொல்லப்பட்டது. சற்குத்தாவிலுள்ள சனங்களுக்குள்ளே இது வீறான 
தொணிசமாகச் €ர்த்திபெற்று விசேஷமாய் இரைப்பைப் பிசகுகளுக்கும் 
குடலழற்ரிக்கும் அவர்களால் வழங்கப்படுகின்றது. இதைக் கொடுத்தசா 
ல் இரண்டுபேர் வாந்திபேதியினின்று சுசப்பட்டார்களெனச் காடுவிக்கர் 

எழுதியிருக்கிறார். ஆயினும் இர்கோய் இம்மருந்தால் எவ்வளவுக்கு இளக 
னதென்பதுசந்தேகம். முத்தக்கா௪க் சிழங்கு Cyperus pertenuis க்கும் சோ 
ரைக் கிழங்கின் சுகந்ததன்மைகள் உண்டு. அது சுவேதனி, அழுரிதியென் 
று கொள்ளப்படும், இவ்விரண்டு கிழங்குகளும் அற்ப சரக்குகளேயாகும். 

கிறமீனியங்கள். 

GRAMINEAEB. 

இறாய்த் தானியம், RYE, 

வாசம், இது யுறோபம் அமரிகம் என்ற தேசங்களின் அனேக பகுதிச 
ளில் செய்சைபண்ணப்படும், 

வாகடபகுதி, இருய்சத் தானியத்தின் உமிக்குள் கட்டும் சக்காயெ செங் 
கிலாவிசெப்பு5 என்ற வங்கச%, இது ஏர்கற்ற? எனப்படுகிறது. இதின் 
லட்சணங்களாவன : இது திரண்ட முக்கொணமாயும் வளைந்ததாயும் ஃவி 

நீதபக்கம் நெடுகவோர் தவாளிப்புள்ளதாயும் இரண்டு தலையும் மழுங்கலான 
தாயுமிருக்கும். நீளம் இஞ்சில் மூன்றத்தொரு பங்கு முதல் ஒன்றரை இ 
குசுவரைக்நருக்கும், வெளிப்பக்கம் செங்கபில நிறமுள்ளது, உட்பச்ச 
ம வெண் இவப்புநிறமுள்ளது; உரமானது; நொருங்கச்கூடியது; குறுச 

1 Dracontium Polyphyllum, 9 Stimulant, தீவன, 3 Diaphoretic, இயவுநீசம், 4 Diuretie 
சியுரீசம். 9 Claviceps purpurca, 6 Fungus. 7 Ergot 
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ஓடியும்; சொற்ப மணமுடையது ; இதை மாலாக்ப் பதா நீர்! விட்டு ௮ 
ரத்தால் வீரான மணம் வீசம்; இதின் சத்து சேகலினம்? என்ற எரிறாத் 
திவுபோன்ற அல்கலைவத்திலேயே/இருக்கும்; இதிலே ஓர் திர எண்ணெய்: 
யுமுண்டு, இத செமலீனத்தின் ஒரு பங்கை அடக்கியிருக்கறெ கார்ப்பற் 
ற எண்ணெய்போலும், ஏர்கற்றை 212 பாசை சூட்டில் உலர்த்தி நன்றா 
யடைத்த சோச்சளிலிட்டு வைத்திருச்சுவேண்டும், 

தன்மை, இது ஸ்திமுலம், இதின் செயல் விசேஷமாய்க் சருப்பைப் 
பேசித் இசுவிலும் சனன உறுப்புகளிலுமே விளங்கும். ஆகையால் பிரசவ 
சொச்சாட்டை உண்டாச்குவதற்கும், எம்மெனகக்காகவும் இது உபயோ 
கமானது, அவர்த்தன்மையும் இதற்குண்டென்று சொல்லபபட்டிருக்ன் 
றத, உணவாயாவது மற்றெவ்வகையாயாவது நெகெத் தின்றால் ஈஞ்சா 
கும், அதினால் உடம்பிற் கோத? ஏர்கற்றிசம்7, ஸ்பச4 ஏர்கற்றிசம் என்னும் 
இரண்டு சேடான நிலையுண்டாகும். 

உபயோகம். கருப்பைத் தசையான சுவர் சருங்காததினால் ரோக்காடு 
குறைர்து பிரசவம் நெடுபிநிற்பதற்குக் கொடுக்கபபெயரான மருந்து, இக் 
காரணமாகவே உண்டான அணைய மறிக்கும் பிரச௮த்திற் காணும் இரத் 
தீப்பெருக்குக்கும் உவர்சது, மேலும் சனனசல உறுப்புகளின் கொய்களு 
ள் அமெனுறியம்10, லுகறீயம்!!, குலொறோ919,அபலமெனுறியம்13, கருப்பை 
நிபேரஷங்களுக்கும்14, சலப்பையின் பேரிக்கவசம் இளகிக் குறைவாய்ச் 
சருங்குதலாலாவது சோர்வினாலாவது உண்டான சல அ௮டைப்புக்கும் சல 
வொழுக்கு; சனுதீயம்15, இலீற்று18, ஸ்பமதறீயங்க!ளூக்கும் இது கைகண்ட 

அ. மேலும் ௮சத்து௨மான இரத்தாழாரி!8$க்கும் சபலவகையான மற்றும் இ 
ருத்தப்பொசிவு காலிக தியறீயங்கிளுக்கும் கண்ணை அதிகமாய் வழ்வ்கெ 
தாற் பெலக்குறைவைப்பற்றியாவது இசைவுக் குழப்பத்தைப்பற்றியாவத 
நிற்கிற கண் வியாதிகள் சிலவற்றுச்கும் இது உபயோகமானது. 

தேயம். சமோச்சாட்டைச் இளப்புவதற்குப் புது ஏர்கற்றைத் தூளாக்கி 
அதில் இருபது கிறேன் முதல் முப்பது கிறேன் வரைக்குச் சொடுக்கலா 
ம், பின்னுங் கொடுக்கவேணுமாகில் இருபது முப்பது மினி வேளையால் 
இரண்டொருமுறை கொடுக்கலாம், எம்மெனகக்குத் அவர்களாக காலு 
முதல் ஆறு இறேனை நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுச்சலாம், 

ரசிதங்கள். ஏர்கற்றின்வூசம். 1றரீய௦ற ௦ நாற, கொள், ஏர்க 
ற்று பருச்சன்பொடியாச கால் அன்ச ; கொதிலெர்நீர் பத்துஅன்ச, மூடி 
யபாத்திரத்தில் அரை மணிநேரம் ஊறவிட்டுச் சீலையில் வடிக்கவும். 

தேயம். ஒரு ௮ன்ச முதல் இரண்டு ௮ன்சுவரைக்கு. எர்கற்றுத் த 
ளைப் போலவே இதையும் திரும்பத் திரும்பச் கொடுக்கலாம், இன்வூசம் 
தேவையானபொழுதே அதைப் புதிதாய்ச் செய்துகொள்ளவேண்டும். 

ஏர்கற்றிரஞ்சம். Tite ௦f 1204. சொள், ஏர்கற்று பறாக்கன்தூ 
ளாக, ஐந்து அன்சு; புருவுது20 அரைநாழி. எர்சற்றை மூடிய பாத்திரத் 
சிற் பதினைந்து ௮ன்சு சீதிவிட்டு இரண்டுநாள் இராப்பகலூற விட்டு இ 
டைச்கிடை குலுச்கவும். அப்பாற் யெந்தனி?1யில் வார்த்து நீர் ஒழுத்தீர் 

3 Liquor Potash. 2 Secalina. 3 Extractive, 4 Alkaloid. 5 Fixed oil. 6 Gangrene. 
சீ Ergotism. 8 Convulsive. 9 Retention of placenta. 10 Amenorrhoea, 11 Leus 
corrhoea 12 Chlorosis. 13 Atonic Menorrhoea, 14 Hypertrophy. 15 Gonor- 
rhoea செட்டை, 16 Gleet. 17 Spermatorrhoea தரதுக்கழிச்சல். 18 Haemaluria, 

19 Diarrhoea, 20 Prouf Spirit, 21 Percolator. 
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ந்தபின் சேஷமான ஜந்து அன்சு சீதையும் வார்த்து வடியவிடவும்: சக் 

கையைப் பிழிந்து வடித்து ரீர்களைக் கலந்து அரைநாழி தேறச் சது கட் 

டவும். 

தேயம். பத்து மிணிம்! முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குச் சொடுக்க 

லாம்: 
ஏர்கற்றுநீரேசிறத்து. Liqபid Extract of Ergot. கொள். ஏர்கற்று 

பருக்சன் தூளாக ஒரு இறாத்தல் ; ஈதர்? அரை நாழி, அல்லது போதியது; 
நிஸ்திலித்த தண்ணீர், ஒன்றேமுக்கால் காழி; திட்ட 233, எட்டு அன்சு, 
ஈதரைக் கால் நாழி தண்ணீரோடு ஒரு சீசாவில் விட்டுச் குலுக்கிப் பிரிந்த 

பின் ஈசரைத் தெளித்தெடுக்கவும். ஏர்கற்றுத் தூளைச் சியந்தனியில் ஏற்றி 
அடைசிக் கழுவின ஈதரை அதின்மேல் மெல்ல மெல்ல வார்த்து அதிலுள் 
எ எண்ணெய்யைக் கழற்றவும், பின்பு ஏர்சற்றை எடுத்து 160 பாகை சூடு 
ள்ள ஒன்றரை நாழி நீரில் பன்னிரண்டு மணி நேரம் ஊறப் போட்டுப் பி 

ழிந்து சீலையில் வடித்து அந்த நீர் ஒன்பது அன்சாய் வருந்தனையும் அதை 
நீர்மத்திகத்தின் சூட்டில் வற்றப்பண்ணி ஆறினபின் சீசைச் கூட்டி ஒரு 
மணி நேரம் ஊறவிட்டு அப்பால் வடிக்கவும். வடிச்ச நீர் பதினாறு ௮ 
ன்சாய் இருக்கவேண்மெ. 

தேயம், பிரசவ ரோக்காட்டைக் நிஎப்புவதற்குப் பத்து மினிம் முதல் 
முப்பது மினிம் வரைக்கு இதிற் கொடுச்சலாம். 

[இறாய்த் தானியத்தில் உண்டுபடுவத போன்ற ஓர் சக்கு இந்துவின் வட 
பகுதிகளிற் செய்கையாகும் வாற்கொதுமைகளில் உண்டுபடுவதைத் சலர் 
பண்டிதர் கண்டார், இப்படிச் சக்குப்பிடித்த தானியம் கொடிய ஈஞ்சா 
னதாம். ஒற்ஸ் தானியத்த லும் சிலவேளை ஒல்கஸ்பிகாது; என்ற சாமையி 
லும் இப்படிச் சக்குப்பிடித்ததை அவர் கண்டார். செல்லிலும் இது உண் 

டாதறெது.] 
பிறித்தனிற் பதினைந்துக்குக் குறையாத தானிய வகைகளில் ஏர்சற்று 

உண்டாவதைக் குச்சென்பவர் கண்டார். இறாய் ஏர்கற்றைப் பார்க்கக் 
கோதுமையில் உண்டாகும் எர்கற்றே பிரசவ நோக்காட்டைக் ளெப்புலத 
ற்கு உத்தமமானதாம். ° 

கரும்பு. SUGAR CANE. 

வாசம். இது பூமியின் உஷ்டண பகுதிகள் எல்லாவற்றிலும் உண்டா 
க்கப்படும். 
_வாகடபததீ, 1. சுத்சசர்க்கரை. இது கருப்பர் தடிகளின் சாற்றிவிரு 
நீது எ௫க்சப்படும். இத சல்ல வெண்மையும் இனிப்புமானதாய் மணமற் 
ம் வைரக் இரிஸ்தல்களாக இருக்கும். இதின் கெயிஸ்த கூட்டைக் குறிக் 
குஞ் சின்னமாவது : காடி ஐஜ ௮11: 2, சர்க்கரையைச் சுத்தமாச்கும்போ 
து கிரிஸ்தலாகாமல் எஞ்சியிருக்கும் தடித்த பாணி. இத கபில நிறமான 
து; மெத்த இனிப்புள்ளது; ரொதிச்கச் கூடியது. கஇரிஸ்தலாகமாட்டாசது. 
ஏறக்குறைய 1.40 என்ற விசேஷறொவிதம்6 உடையது. சோதனை. புகை 
சீத மணம் சுவையற்றது. 

| Minim. 2 படி. 3 Aectified spirit. 4 Hu'cus spicatus. 5 Crystal. 
டூ Specific gravity. 

௦4 
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266 வாற்கோதுமை. கோதுமை, 

தன்மை உபயோகம். இத திமல்சம!, போஷணீி” உணவுச்கேற்றது, 
உவட்டு மரும்துகளின் சுவையை மறைப்பதற்கும், சிறாபங்கள், லேடியங் 
கன், வில்லைகள் செய்வதற்கும் இது அதிகமாய் வழங்கப்படும். குளிகை 
உருட்டுவதற்குச் கருப்பம் பாணி விசேஷமாய் வழங்கப்படும், குளிகை 
மருந்து பசைகொண்டு மெதுவாய் இருப்பதற்கும் சச்குப் பிடியாமலுஞ் 
சில வேளைகளிற் கெமிஸ்த மாறுதல் அடையாமலும் இருப்பதற்கும் இத 

உதவுகின்றது. சர்ச்கரை இக்குப்பாணி இவ்விரண்டின் ௮வுஷத தன்மை 
களும் முச்யெமல்ல. 

சர்க்கரை ரசிதம். சிறூபம், ரப]. கொள், சுத்த சர்க்கரை ஐந்து 
இருச்சல் ; தண்ணீர் ஒருநாழி. சர்க்கரையைத் தண்ணீரிலே சூட்டாற் ௪ 
ரத்து ஆறவிட்டு அப்பாணி ஏழரைஇருத்தல் நிறுக்கப் போதிய தண்ணீர் 
சேர்க்கவும். பாணியின் விசேஷறொலிதம் 1.380 ஆயிருக்கவேண்டும், 

இது பீரதானமாய்ச் சுவை ருசிக்காக வழங்கப்படும், 

வாற்கோதுமை. BARLEY. 

வாசம். இது மத்திம பூமி ௮டக்சலுஞ் செய்யப்படும். 

வாகடபததி. திட்டின அரிச. இது வெள்ளையாயும் உண்டையாயும் 
சொற்ப பிளவுள்ளதாயும் இருக்கும். 
தன்மை உபயோகம். திமல்சம். ரோயாளருக்குப் போஷணை கொடு 

ச்கும் உணவாசப் பெரும்பாலும் இது வழங்கப்படும். 
ரசிதம். வாற்கோதுமைத் திகாக்தம், Decoction of Barley. கொள். 

வாற்கோதுமை அரிச, இரண்டு அன்சு ; தண்ணீர் முக்கால் நாழி, வாற் 
சோதுமை அரியை வேறு தண்ணீரில் அலம்பி யெடுத்து முக்சால்நாழி த 
ண்ணீருடன் சேர்த்து மூடிய பாத்திரத்தில் இருபது மினி ரேரமாக அவித் 
துச் சீலையில் வடிக்கவும். இது ஈல்ல திமல்ச பானம். இவ் வகுப்பான 
மருந்துகள் சேவையான போதெல்லாம் விரும்பிய அளவுக்கு இதிற் குடிக் 
கலாம், 

கோதுமை. WHEAT, 

வாகம், இது பூமியின் மத்திம பகுதிகள் ௮டங்சலுஞ் செய்கைபண்ண 
ப்படும். 

வாகடபததி. 1. இடித்துத் தெள்ளீயெடுத்த அரிசிமா. 2, தானியத்தில் 
இருந்தெடுத்த அமைலம், இது வெண்மையான கட்டைக் கம்பீகளாக இ 
ருக்கும், இசைச் குழி அம்மியிற் போட்டுச் சுத்த தண்ணீர் சொற்பமாய் 
விட்டு அரைத்துச் சோதனைத்தாளைப் போட்டுப்பார்த்தால் ௮மிலமா4/யா௫து 
அல்க?ல*யாயாவது தோன்றாது. அதிலே வடிந்த நீரில் இயோத$நீரை வி 
ட்டால் அது நீலமாகாது, வெக்மீரோடு கலந்து ஆறின பின் இயோத நீரை 
விட அது கருநீலமாகும்- 
தன்மை உபயோகம். இது திமல்சமும் போஷணியுமானது. கோது 

மைமா, எரீசிப்பிலசு;க்கும் மற்றும் வெளித் தாபிதங்களுக்கும் சார்தியான 

॥ மய. 2 Nutritive, 3 Amylum or starch. 4 Acid. 5 Alkali 6 Iodine. 

7 Drysipelas. 8 Inflammation, 
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நெல்லு. 901 

மருந்தாகும். வெந்த தோலுரிஈத இடங்களைப் பரமாணு படா.மற் காப்ப 

தற்காக அவைகளிற் தூவப்படும, மேலும் இரசம்) செம்பு) துத்தம், வெள்ளி, 

தகரம், இயோதரரசிதங்களைின் ஈஞ்சுண்டவர்களுக்குகீ கோதுமை மாவைத் 

தண்ணீரிற் கரைத்து கெமிஸ்த; மாற்றாக உள்ளே கொடுப்பார்கள். லீனக் 

களிஃ4யிலும் மற்றுங் களிகளிலும். இது ஒர் கூறாஇன்றது. குளிகை செய்வ 

திற் கோதுமை அப்பம் வழங்கப்படும். மேலும் அதைத் தண்ணீரில் நனை 

த்துக் களியாகவும் கட்டுவார்கள். 

ரசிதங்கள், அமைலழசிலாத, Mucilage ௦8 ஆத], கொள். அமை 

லம், நூற்றிருபது கிறேன்; தண்ணிர் பத்து அன்சு. அமைலத்துச்குத் தண் 
ணீரைப் படிப்படியாய்ச் கூட்டி யரைத்துப பிற்பாடு ஓயாமற்கலச்இச் லெ 

மினி ரேரமாசக் காய்ச்சவும்: 

இது திமல்சமானது ; திசர்செரி£க்கும் மற்றும் குடல்நோய்களுச்கும் மரு 

ந்துகளைப் புகட்டுவதற்கு நல்ல யானமாகும். 

அமைல கிலைசரின். Glycerine of Amylun. கொள். அமைலம் ஒரு 
அன்சு; இலைசரின்) எட்டு ௮ன்சு. நன்றாய்ச் சேருந்தனையும் அவைகளை 

அரைத்துப் பீங்கான் பாத்திரத்தில் வார்ச்துப் படிப்படியாய் 240 பாகை 

வரைக்குச் சூடேற்றி அமைல அணுக்கள் முற்றாய்ச் கரைந்து உருவொளி 

ப்பாணியாய் வருந்தனையும் ஒயாமற் கலக்கவும். சரும நோய்கள், வழுந்த 

ல்கள், மற்றும் தானிக ரோய்களுக்கு இது ஈல்ல திமல்ச அணைவாகும். 

*நேல்லு, RICE, 

வாசம். இது உஷ்டண தேசம் அடங்கலும் செய்கைபண்ணப்படும். 
வாகடபததி, 1. அரிசி. இது ஒரு லீன் முதல் மூன்று லீன் வரைக்கு 

நீளமுள்ளது; வெண்மையும் சற்று உருவொளியுமானது ; திரண்டது; தவா 
ளிப்புகளுடையது; இரு தலைப்பும் ஒடுங்கனது; கொருச்சலானது, 2 
மா. இது நெல்லரிரியை இடித்துத் தெள்ளி எடுக்கப்படும். 
தன்மை உபயோகம். கோதுமையைப் போலவே. உஷ்டண தேசங் 

களில் அதிலும் இது ட்டடியில் மகிவாய்க் கிடைக்கச் கூடியதாயிருப்ப 

து இதின் ஒரு விசேஷம். 
ரசிதங்கள், நேலலரிசித் திகாக்தம். கஞ்சி. Decoction of Rice. கொள். 

ரெல்லரிரி ஒரு அன்சு; தண்ணீர் ஒருகாழி மூடிய பாத்திரத்தில் இருபது மி 
னிரேரம் கொதிப்பித்துக் சாய்ச்சிச் சிலையில் வடித்தெடுக்சவும், 

காய்ச்சல் தாபித ரோய்களிலும், சலக்கடுப்பிலும் இந்த வகுப்பு மருந்து 
கள் வேண்டிய மற்று நோய்களிலும், இது நல்ல திமல்சக் குளிர்த்தியான 
பானமாகும். உப்புப் போட்டுச் குடித்சாற் சுவைகொடுக்கும். எலுமிச்ச 
ம் புளியும் சர்ச்கரையும் சேர்ச்ச அதிக மாசியாகும். யுறோபர் எலுமிச்சம் 
புளியும் சர்ச்சரையும் சேர்த்துக் குடிப்பார்கள், 

நேல்லரிசிப் புற்கை, Poultice of Rice. சொள். கெல்லரிசிமா, போ 
தியது. அதைத் திறந்த பாத்திரத்திற் போட்டு ரெருப்பின்மேல் வைத்துப் 
படிப்படியாய்த் தண்ணீர் செர்த்துத் தகுந்த பதமான களியாய்வருந்தனையும் 
ஒயாமற் இளறவும். , 

இஈது வைத்திய சாலைகளில் இப் புரசை அதிசமாய் வழங்குகின்றது, 

| 1௦/1 9 Preparations. 3 Chemical. 4 Linseed poultice. 5 Dysen'ery, 
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908 காமாக்ஷிப் புல், 

லீனமாப் புற்கை! வேண்டிய சோயாளர்களுக்கெல்லாம் வாறிங்கு பண்டி 

தர் இதை வெகுகாலமாசப் பிரயோகித்து வர்தார், அதற்குப் பதிலாக இ 

தை வழங்கல் ஈயமென்று சாட் சியுமிடுரறோர். 

*தாமாக்ஷிப் புல், LEMON GRASS. (67) 

வாசம். இது இந்து தேசத் தோட்டங்களிற் பெரும்பாலும் உண்டாக் 
சப்படும், இலங்கையிலும் இதின் அத்திரதேலலுக்சாக அதிகமாய் உண்டா 

க்சப்படும், 
வாகடபததி, அத்திரதேல். இது பச்சைப் புல்லினின்று திஸ்இிலிதத 

எடுச்சப்படுவது; வெண் சிவப்பு நிறங் கொண்டது; உருவொளியானத; 

மெத்த உறைப்பான சுவையுடையது, எலுமிச்சை போன்ற வாசனை உள் 

ளது. 
தன்மை, இது ஜ்திமுலம்3, காமினதி4, ௮ர்திஸ்பச5, சுவேதனி:. தானிச 

மாயிட்டால் ருபிவாஷூனாகும. 
உபயோகம், குடல்களில் உண்டாகும் வாயுப் பொருமலுக்கும் ஸ்பச 

நோய்களுக்கும்; இரைப்பை அழழற்ரிச்கும் இது நயந்த மருந்து. வாந்திபே 
தியிலும் வார்தியைத் தணிப்பதற்கு மாத்திரமல்ல; ஆளை அருட்டித் தேற்று 
வதற்கும் உபயோகமானது. மேலும்; சாலிகவாதம், அறல், சுளுக்கு மு 
தலிய வருத்தங்களுக்குப் பூசுவதற்குஉவரந்தது. (08) 

தேயம். மூன்று துளி முதல் ஆறு துளி வரைக்குச் சர்க்கரையிலாலது, 
இமல்சத்திலாவது, விட்டுச் கொடுக்கலாம். வெளிப் பூச்சுக்கு இரண்டு ம 
டங்சான எதும் மென்னெண்ணெயோடாவது சபுலினிமேனோ!0ட வது க 
லர்தசொள்ளவேண்டும். 

*மாந்தப் புல். CITRONELLE, 

வாசம், இது சென்னையிலும் இலங்கையிலும் உண்டாகும், 
வாகடபததி. பச்சைப் புல்லிஷர்து திஸ்திலித்தெடுச்கும் அத்திரதே 

ல்11, இங்இலர்தில் வாசனைப் பொருட்களை விற்பவர்களுக்கு இர்த எண் 
ணெய் இலங்கையிலும் சென்னையிலும் இருந்து அனுப்பப்படும். இலட் 
சணம் தன்மை உபயோகங்களில் இது காமாக்ஷிப்புல் எண்ணெயை ஒத் 
சது, 

* மோக்கிலாமிச்சைப்புல். ANDROPOGON PACHNODES. 

இதின் தேல் அத்திரமானதாய்ச் காமாகஷிப் புல்வினதும் மாந்தப் புல்லி 
னதும் தேலே ஒத்தது, இது வட நடு இந்துவில் வடிக்கப்படும், இது இ 
நீதுஸ்தானியில் ரூசகாதெல்1 எனப்படும், இது ஓர்வகை வாசனைப் புல். 

] Linseed poultice. 2 Volatile oil, 3 Stimulant. 4 Carminative. 5 Anti- 
spasmodic. 6 Diaphoretic, Aug. 7 Rubefacient. 8 Neuralgia. 9 Emul- 

sion. 10 Soap liniment, 11 Volatiie oil. 12 Rusa-ka tel. 

(67) (68, அனுபந்தம்பார். 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



இலாமிச்சை. முங்கில், 200 

இது வாதம், றல்சி முதலிய வருத்தங்களில் அணைவு மருந்தாக வழங்கப் 

படும். (09) 

அவாகடச்சாக்தகள், Non Officinal, 

இலாமீச்சை. Andropogon 1001108108. இப்புல் இ*து அடங்கலு 

ம் உண்டு, வாசனை உள்ள அதின் வேருக்காச மெத்த விரும்பப்படும். இ 
தற்கு வெட்டி வேர் என்றும் பேர். இவ் வேர் யுறோப தேசத்துக்கு ஏற்ற 

ப்பட்டு அங்கே வாசனைப் பண்டமாக வழங்கப்படும். அந்திஸ்பச, சுவே 

சன; அமுரித, எம்மெனகக்குத் தன்மைகள் இதற்குண்டாம். ஆயினுஞ் 

சொற்ப இவன சுவேதனியாய் இருப்பதன்றி, மருந்தாகக் கொள்ளப்பட தீ 
தகுந்ததல்ல, யுறோப தேசத்தில் இது உழங்கப்படும் வகைகளைக் குறித்து 
ப் பெரைரர் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். சுசே௫களுச்குள்ளே வழங் 
சப்படும் வகையைக் குறித்து சலீவுச்செறீவு என்ற நூல் கூறுகன்றது, கை 
கர் என்பவர் இசைக் கூறுபடுத்தி இதிலே ஓர் ராளமும் கைப்பான ௪9 

ராத்திவும் அத்திரதேலும் அடங்கியிருக்சன்றனவென்று கண்டார். வேர் 

த்தூளின் தேயம் இருபது கிறேன் வரைக்கு. இதில் இடித்த வேர் இர 
ண்டு திறுமைப் பத்து அன்சு கொதி வெர்கீரில் ஊறப்போட்டு இன்வூச! 
மாக்கி அதிலே ஒரு அன்சு வசைக்குக் கொடுக்கலாம். இதுவரையில் ௮ 
றிந்த அளவில் இது முக்யெமான ஓர் மருந்தல்ல. 

ழங்கில், Bambusa arundinacea: eகணடண தேசங்களில் மூங்கில் 
அனேக பிரயோசனம் உடையதாய் இருப்பதன்றி இந்துப் பதார்த்தசாரத் 
தில் ஒர் விசேஷமான சரச்குமாடன்றது. இதின் கயங்களைப்பற்றி தீலிவுச் 
செறீவ வாகடம் விபரமாய்ச் கூறுகின்றது, எம்மெனசக்குத்? தன்மை மூ 
ங்கில் இலைக்கு உண்டென்ற எண்ணம் இந்துச்களுக்குள்ளேயும் சனராக் 
குள்ளேயும் உண்டு, என்றாலும் இந்த ரோக்கத்துக்காவது வேறெந்த ரோ 
க்கத்துக்காவது இது மருந்தென்று எடுக்கப்பட நியாயங் காணவில்லை, மு 
றிவுகளைக் கட்டுவதற்குத் தப்பைகள்3 சம்பாதிச்ச வசதியில்லாதவிடங்களி 
ல் வேண்டிய ரீளமகலமுள்ள தப்பைகளை மூங்கிற்றடியில் இலேசாய்ச் செ 
ய்துகொள்ளலாம், இளமையான பச்சைத் தடி வசையும் ஆசையால் முற் 
றின காய்ந்த தடியே இதற்குத் திறம். முளிகளிற் பிடித்திருக்கும் கட்டி 
யாயெ மூங்கில் உப்பைப் பற்றி இங்கே குறிப்பாய்ச் சொல்லலாம். இது 
ண்டாகும் வகை தன்மை முதலியவற்றைப் பற்றிய பூரண விபரம் புரூஸ் 
தீர் பண்டிதராற் பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டிருக்னெறது, இதின் பெயர் உப 
யோகம் முதலியவற்னறப் பற்றிய சில குறிப்புகளை வில்சன் பண்டிதர் சம 
ஸ்ிருத நூல்களிலிருந்து எடுத்து அவற்றோடு அணைத்திருக்கிறார், சியித்ச 
ன், வர்க்கிறாய், வொலொன், யோன்; சேணர் என்பவர்கள் இதை வெவ் 
வேறாய்க் கூறுபடுத்திக் குறித்தருக்ளொர்கள். தீம்சன் பண்டிதர் கடைசி 
யாயச் செய்த சோதனையே அதி பூரணமானது. அவா சோதனைப்படி இதி 
ல் 100 பங்கிலே சலிசி4 90.5 பங்கும்; பதாச5 1.10 பங்கும், அயபிரவக்சி 
ரம் 0,00 பங்கும், அலுமிணியம்7, 0.40 பங்கும், தண்ணீர் 4.87 பங்கும், 
உ ப ப 

1 Infusion, 2 Emmenagogue 3 Splint. 4 Silica, 5 Potash. 60 Peroxile of 
iron. 7 Aluminia. 

(69) அனுபர்தம்பார். 
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210 ஆண்வீலிஸ் பூடூ. 

ஈஷ்டம் 2.23 பங்கும் சேர்ச்திருககின்றன. சுதேச வைத்தியத்தில் ஸதிமுல! 
மும் அவுரீசியுமாக இது மெத்த மதஇிச்கப்படுகின்றது. ஆயினும் இதின் கூட் 
டைப் பார்க்கறவரையில் இது மருந்தாகுஞ்சத்தற்றதென்றேநம்பவேண்டும்: 

வீலிசிகள். 

FILICES. 

ஆண்வீலிஸ் பூட், MALE FERN. 

வாசம். இத யுறோபம், ஆரியம், வட ஆபிரிசம், அமரிகம் என்ற தேச 

ங்சளின் பல பகுதிச் சோலைகள் நிழல்களில் உண்டாகும். 
வாகடபததி. காய்ந்த வேர்த்தண்டும், இலைக் காம்பின் அடிகளும் வேர் 

க்கூச்தல்சளும் திரண்ட பங்கு. இது கோடைகாலத்திற் பிடுங்கிச் சேர்ச் 
கப்படும். மணம் கெட்ட மண்மணம். சுவை முதவில் இணித்துப் பிறகு 
கசர்து உவட்டிக்கும். வேர் மாவும் வேரின் மணம் சுவையை உடையது, 
அது பச்சையான மஞ்சள் நிறங்கொண்டிருக்கும். அதை ஈன்றாயடை த்த 
சொக்களிற் போட்டு லைக்கவேண்டும். இதின் சத்து ஒர் தேல ராளத்திூ 
லேயே இருக்கும், 
தன்மை உபயோகம். அக்தெல்மிக்தி4;தீனியப்5புழுவைச் கொல்லுவத 

ற்கே விசேஷமாய உவந்தது, 

தேயா. புதுச்ச இடித்த வேத் தூளில் ஒரு திறாம் முதல் மூன்று இ 
ரூம் வரைச்குச் கொடுக்கலாம், பின் வரும் ரசிதமாய்ச் கொடுப்பதே ௮ 
திச சித்தியாகும். 

ரசிதம். விலிஸ்நீரேசிறாத்து. Liquid Extract of Male Fern, கொள், 
ஆண் வீவிஸ் வேர், பருக்கன் தூளாக, இரண்டு இருத்தல்; ஈதர் இரண்டு 
நாழி அல்லது போதியது. வீலிஸ் வேரைச் சியந்தனிரயில் இறுக்கமாய் 
அடைசி, ஈதர் நிறமற்றதாய் வடியுந்தனையும் ௮தை மெல்ல மெல்ல வார் 
தீது அர்த ஈதரை ஈீர்மத்திர£த்தில் வறட்டவும். அல்லது திஸ்திவித்து மறு 
படி சேர்க்கவும். ஏண்ணெய் போன்ற எரிறாத்தைப் பேணவும். 

தேயம். விரேசனம்பண்ணியபின் இதில் பதினைந்து மினிம் முதல் மு 
ப்பது மினிம்வரைக்கு லேகிய மாயாவது இமல்சமமாயாவதுகொடுக்கலாம். 
கைகண்ட ரதெமாகிய இது வீலிசதே ரெரிறாத்து என்றும் வீலி€தர்த்தேல் ௭ 
ன்றுஞ் சொல்லப்பட் டதுண்டு, 

வங்கஸ்கள். 

FUNGI. 
அவாகடச்சரக்தகள். Non-Officinal. 

புழநகோல்பீரமாம்பி, Polyporus Anthelminticus, இது பிரமதே 
சத்தில் உண்டாகுங் காளான். பிரமர் இதை மூங்கிற் காளான் என்ற ௮ர் 

1 Stimulant. 2 Aphrodisiac. 3 Oleo-resin. 4 Anthelmintic, ரெமிகொல்லி, 
» Tenia. 6 Ether. 7 Percolator, 8 Waterbath, 9 Confection. 10 Emulsion. 
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த்தம்பட வாமூ] என்றும் புழுக்காளான் என்ற அர்த்தம்பட தான்மூ2 என்று 
ஞ் சொல்லுவார்கள். அவர்களுள் இது இருமிகொல்லியாகச் ஒர்த்திபெற் 

றது, இது 1840 ம் ஆண்டில் பக்மன் வைத்தியரால் சென்னை வைத்திய 
வர்த்தமானியில் முதல் வெளியாச்சட்பட்டது. அதிலே ரிச்சுமர்து வைத் 

தியர் இதை மூன்றுபெயருக்கும் ஷா வைத்தியர் பின் ஒரு௨னுக்கும் கொ 
டுத்தப் பார்த்த விவரம் இருக்கறது, சீரைப்பாம்புக்கு? இதைக் கொடுத்து 

ஞ் சோதிக்கலாம் என்றே இரந்த நாலு உதாரணங்களாலும் வீளங்குன்றது, 

இதைக் காயவைத்துத் துருவியாவது மாவாக்கயொவது இரண்டு திறாம் தேய 
மாச, வசதியான ஏதும் யானத்திற் கொடுக்கலாம், இத தேகத்தில் யாதொ 
ரு செயலுங் காட்டாது. ஆயினும் மூன்றாராட் காலமே விரேசனங் கொ 
டுச்சச் கீரைப்பாம்பு செத்ததாக விழும், இதினால் இந்த மருர்தே அதைச் 

சொன்றதென்று விளங்கும், இது' மணம் சுலையற்றதாசையால் பிள்ளைக 
ள் தடையின்றித் தின்பார்கள். முதற் தேயத்துக்குக் ரைப்பாம்பு சழலா 
திருந்தால் திரும்ப மூன்றுநாலு இரும் தேயத்திற்றானும் இரண்டு மூன்று நா 
ஞச்சொருமுறை கொடுக்கலாம். அதிகமாய்ச் கொடுத்தாலும் இதால் மோ 
சம் உண்டாகிறதாகத் தோற்றவில்லை. இதை இன்னுஞ் சோதிப்பது நல் 

லத. என்றாலும் பொதுவாய் வழங்கிவருவதற்குப் போதிய அளவாய் இ 
தைச் சம்பாதிக்கக் கூடாதுபோலும், பிரமசேசத்தாருச்குட்தானும் இதற் 
குப் பதிலாகச் சந்தனின்* சேர்ந்த ஓர் கட்டு மருந்து பிறதேசத்தால் வந்து 
அதிகமாம் வழங்கப்படுதின்றதென்று மார், ரீன் என்ற வைத்தியர்கள் அறி 
லித்திருக்கறார்கள். இக் காளானைப் பற்றிய தாவர? விபரத்தை 1806 ம் ஆ 
ண்டுத் தோட்டச் சங்கதியிற் பார்க்கவும். 

லைகேனிகள். 

LICHENES, 

ஜஐசிலன் பாசி. ICELAND MOSS. 

வாசம். இது யுரோப அமரிக தேசங்களின் வட பகுதிகளில் வறட்சி 
யான மலைநாடுகளில் உண்டாகும்: 

வாகடபததி, முழுப் பாசியும். இது இலையைப் போன்ற தகடுகளுள் 
எதாய், சுருண்டு வறண்டது. முருர்து போன்றது, கபில வெண்மை நிற 
முள்ளது. ழ் வளம் வெளுத்தது, கசப்பும் வாணித் தன்மையுங் கொண் 
டது. இதை அதிகமாய்ப் போட்டவித்த நீர் ஆறும்போது களி?யாக இ 
அகும். இதிலே அதிக வீதமான செதிறாரின்8 என்றும் செதிறாரிக்கமிலம்? 
என்றுஞ் சொல்லப்படும் ஓர் கைச்சற் சத்து அடங்கியிருக்கும். 
தன்மை, இது திமல்சம்10, போஷ்ணி, தொணிகம்!!, 
உபயோகம். அதி பெலவீனத்தோடு கூடிய ஸ்துரும!2ரோய்கள், ஸ்சே 

விபீகோய்களுக்கும், இயறீயம்14, இசந்தெரி முதலிய வியாதிகளிற் காணும் 

1 Wamo. 2 Than-mo, 3 Lumbricus 4 Santonine, 5 Botanical. 6 Gardener's 
ப்பட. 7 Gelatine. 8 Cetrarin, J Cetraric acid. 10 Demulcent. 

11 ‘Tonic. 12 Struma, 12 Scurvy. 14 Diarrhoea. Io Dysentery, 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



212 லிற்மஸ்பாசி. 

பெலவீனத்துக்கும் இந்தப் பாசியைத் திகாச்த1மாயா௫து ஜெல்லியாயா௨த 
கொடுத்தால் தொணிகமும் போஷணியுமாய் அது சேஷ்டித்து மெத்த நய 
ஞ்செய்யும், கசரோசத்துச்கும் இது நல்லதாம். சிதிறாரின்3 அர்திபிருடி। 
யாகுமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருச்கறது. 

ரசிதம். ஐசிலன்பாசித் திகாக்தம். 19௦0000101 of Iceland Moss. சொ 
ள். ஐூலன் பாசி ஒரு அன்சு. இஸ்திலித்த தண்ணீர் அரைநாழி. பாடி 
யை வேறு தண்ணீரில் ௮லம்பிச் சுத்தமாக்கித் திஸ்திலித்த தண்ணீரில் இ 
ட்டு மூடிய பாத்திரத்திற் பத்து மினி வரைக்கு அவித்துச் சூடாயிருச்கும் 
போதே பிழிந்து லையில் வடிச்சவும். அப்பால் வடித்தமீர் அரைசாழியா 
ய்வரப் போதிய திஸ்திலித்த5 தண்ணீரைச் சக்கையில்வார்த்து வடித்துக்கொ 
ல்ளவும். 

தேயம். ஒரு அன்சு முதல் மூன்று ௮ன்சு வரைக்கு நாள் மூன்று நாலு 
முறை கொடுச்சலாம். 

[இதைப் போஷணியாய் மாத்திரங் கொடுக்க வேண்டிமாதில், இதிலுள்ள 
எகப்புப பதார்த்தத்தை நீச்ச வேண்டும். அதை நீச்ச இரண்டு வகை உண் 
ட. 1 ஒருபங்கு அல்கலைக் காபனசு$ம், 915 பங்கு தண்ணீரும் சேர்த்து 
ச் செய்த சாரம் குறைந்த அல்கலை நீரில் இந்தப் பாசிபின் நிறைப்படி இரு 
பதீத நாலு பங்கெடுத்து அதில் இதை ஊறப்போடுதல். 2. திஸ்திலித்த த 
ண்ணீரில் அதை ஊறப்போட்டு 180 பாகை சூடு வரைக்கு இரண்டொரு 
முறை காய்ச்சுதல். இவ்வாறு செய்தபின் அதைத் தண்ணீரிலாவது பாலி 
லாவது அ௮விக்சவேண்டும், இந்தத் இகாச்தம் போதிய சாரமுள்ளதானால் 
ஆறும்போது இறக் களிரயாகும். அதற்குச் சர்க்கரை, எலுமிச்சம் தோல், 
வைன், சுகந்தங்கள் ஏதுஞ் சேர்த்துச் சுவையாச்சலாம். அப்போ அது ரோ 
யாளருச்கு உவந்த போஷணையாகும்.] 

லிற்மஸ்பாசி. ORCHELLA WEED. LITMUS. 

வாசம், இது அத்லாந்திச் சமுத்திரத்திலுள்ள மடேரம் முதலிய இவுக 
ளிலும் தென்னமரிகத்திலும் கடற்கரைக் கற்பாறைகளிலுண்டாகும். இதை 
ப் போன்ற வவெ மி2யென்ற ஒரு இனமான பாசி, இந்துவிலும் இலங்கை 
யிலும் அதியாய் உள்ளது. 
வாகடபததி, பாசி முழுவதும். இதின் சஷாயத்திற் சோடம் அல்லது 

பதாச1யின் செயலால் விற்மஸ் என்ற நிறப் பொருள் செய்யப்படும். 
தன்மை உபயோகம், இந்த விற்மஸ், செமிஸ்த சோதனைக்கு மாத்திர 

ம் உரியசாயிருப்பதாலே வாகடத்துச்குரியதாகின்றது, 
ரசிதங்கள், லிற்மசிரஞ்சம். Tincture of Litmus. கொள். விற்மல் 

மாவாக ஒரு அன்சு; புரூவுசத!! பத்து அன்சு. மூடிய பாத்திரத்தில் இரண் 
நொள் ஊறப்போட்டு வடிச்சவும், 

நீல லிற்மஸ்தாள். Blue Litmus Paper. விற்மசிரஞ்சத்திற் தோய்த் 
து சாற்றில் உலர்த்திய பசையிடாத சடதாசயே, 

அமிலம் அமில உப்புகள் இருச்ிரதோ அல்லவோ என்பதைத் தெளிவ 
தற்கு இது வழங்கப்படும், அவை இசைச் கூட ச்குறையச் சிவப்பாக்கும். 

1 Decnction. 2 Jelly. 3 Cetrarin, 4 Antiperiodic. 5 Distilled. 6 Alkaline 
carbonate 7 Gelatine. 8 Fusiformis. 9 Soda. 10 Potash, 11 Proof spirit. 
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சிவத்த லிற்மஸ் தாள், Red Litmus Paper. பசையிடப்படாத கடு 
தாரியைச் சொற்ப அளவான சல்வுரிச்கமிலஞ்! சேர்த்துச் செெப்பாக்கப்ப 

ட்ட விற்மசரஞ்சத்திற் றோய்த்துப் பரமாணு வில் உலர்த்துவார்கள். 
இது அல்கலைகளைச் சோதிப்பதற்கு வழங்கப்படும். அவைகள் இக்கடு 

தாரியை விற்மசுக்குரிய நீலநிறமாக மாற்றும். 
[படர்தேமலுக்கு ஈல்ல மருந்தென்று இந்துவின் லெ பகுதிகளிற் பேர் 

பெற்றிருக்ன்ற * கோவைத்தூள்??? என்ற கட்டு மருந்திலே லிற்மஸ் பாசி 
த் தூளும் அதைச் சேர்ந்த இனங்களின் தூளும் சேருசன்றனவென்று கே 
ன்ஸ் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிரொ,] 

அவாசடச்சரச்குகள், N௦௩-லfficinal. 

வட்டூக்கற்பாசி, Pவrறelia pறerlata. இது சென்னையின் அனேக பகு 
இச் கற்பார்களில் உண்டாகும். சில வருஷங்களுக்கு முன்னே இதை 
அமுரிதியென்று கவனித்துத் தண்ணீரில் அவித்துக் சளியாக அரைத்து இடு 
ப்பில் அணைப்பார்சள்: நீர்க்கோவை நோய்க்கு இது ஈயமென்பதைப் பற் 
றி ஸ்தீவென்சன், ராட்வடு முதலியவர்கள் சாட் சியிடுநிறார்கள், இவர்கள் 
சாட்ரிப்படி கற்பாசிக் சளியை இடுப்புக்கு அணைக்கச் சலம் அடிக்கும். 
வாடிக்கையான பிரயோகங்களுச்கு மாறா நீர்க்சோவை நோய்கள் இதால் 
மாறியிருச்கின்றன, ராச்சர் பண்டிதரோ சென்னை விகமொன்றில் இதை 
த் தாம் அதிகமாய்க் கொடுத்துப் பார்த்தோமென்றம் ஒருவரிலாகுதல் சலம் 
அதிகப்பட் டனதைச் காணவில்லையென்றஞ் சொல்லியிருக்கறோர், இதைச் 
சோதித்தறிவதற்கு நீர்க்கோவை ரோயாளரிற் சிலருக்குக் கற்பாசச் களியை 
யும் வேறு லெருச்கு லீனக்களி அல்லது அரி மொக்களியையும் அணைத்துப் 
பார்க்கவேண்டும், ஒருவேளை இவைகளை நெடுக அணைப்பதால் உண்டா 
கும் அனலும் ஈரிப்புமே சலம் விடவில் ஏறச்குறைய ஒரே சரியான செய 
ல் காட்டும், 

அல்கங்கள். 

ALGAE. 

*இலங்கைக் கடற்பாசி. CEYLON MOSS, 

வாசம். இத இலங்கையிலும் மற்றும் இந்தத் தீவுகளிலும் கடற்கரை 
யில் உண்டாகும், 
வாகடபததி, காய்க்த பாசி, இது வெண் மஞ்சள் நிறமும் ஒரு இஞ்ச 

முதல் பல இஞ்சு வரைக்கு நீளமுமான கிளைச் கூர்தல்களாக வரும். பருங் 
கூந்தல்களின் அடி ஈர்க்களவு பருமைபும் சிறுக் கூர்தல்சளின் அடி தூலள 
வு பருமையுமாய் இருக்கும், மூருர்துபோல் உரப்பானது. கடற்பாசியி 
ன மணமும் உவர்ப்பான சுவையும் உடையத, இதின் சத்து பெத்தின்ப 
என்ற இதின் பாணியிலேயே இருக்கும். அதின் வீசம் |00 க்கு 97 முதல் 

6 வரைக்கு இருக்கும், (70) 
1 Sulphnric acid. 2 Alkali. 3 Goa Powder. 4. Pectin. 

(70) அனுபர்தம்பார், 
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214 இலங்கைக் கடற்பாசி. 

தன்மை உபயோகம், இது திமல்சம்1; போஷணி. நோயாளிகள் பிள் 
ளைகளுக்கு இது சுறுக்கிற் ரணிக்கும் லேசான உணவு: திசந்தெரி£க்கும் 

குட.லழற்சியை உடைய மற்று கோய்களுச்கும் உவந்தது, 

ரசிதம். இலங்கைக் கடற்பாசித் திகாக்தம், Decoction 01 Ceylon 
Moss. சொன். இலக்கைக் கடற்பாசி மாவாக்கிக் கால் ௮ன்சு; தண்ணீ 
ர் ஒரு ஈாழி. இருபது மினி நேரமாக அவித்துச் சிலையில் வடிச்கவும், 

தேயம். விரும்பிய அளவுக்குக் குடிக்கலாம், 
[இப் பாசியைத் தண்ணீருக்குப் பதிலாகப் பாலில் அவித்தால் அதிக ௪ 

லையும் போஷணியுமாகும், மேலும் அதற்குக் கறுவா முதலிய எதும் ௪ 
கந்தம் சேர்த்தால் இன்னும் இசமாகும், பாசியின்.வீதத்தை அரை அன்சா 
ய்ப் போட்டு அவித்து வடித்தால், வடித்த நீர் ஆறும்போது இறுக்கமான க 
ஸியாகும். அதற்குச் சொற்ப வைன், சர்க்கரை, சுகந்தங்கள்சேர்ச்க, சேறு 
கோயாளருச்கும் சோய்த்த பிள்ளைகளுக்கும் உத்தமமான மெல்விய உணவா 

கும்.] 
அவாகடச்சாக்தகள், Non-0Officinal, 

டஇனியப்படலப்பாசி, பயா 198 றய(க. இது இர்துஸ்தானிப் பெய 
ரால் வடச்டிர்துவில் வழங்கும், காய்ந்த இலை போன்றது. புறங்குசிலுச் 
குப் பேர்பெற்ற மருக்தென்று கொள்ளப்படுகிறது, இது தர் கடற்பாசியே, 
அதை இரவிற் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டுச் கஷாயமாக்கிச் காலமே வெறு 
வயிற்றிற் குடிப்பார்கள். கோப்பென்பவர் அதைப்பற்றி விபரமெழுதியி 
ருக்கிறார். மாதிரிச்சாச அதிற் சொஞ்சத்தைத் தம்சன் பண்டிதரிடத்தில் 
அவர் அனுப்பினார். பிறித்தன் சொடங்கச் சப்பங்கு வரைக்கும் மத்திம 
தேசச் கடல்சளிலுள்ள பாசியென்று அவர் இசை எண்ணுறோர். அமூர்த 
த்றுப் பகுதிசளில் நின்று பஞ்சாப்புக்கு இது வருறெதென்கறார். இதின் 
கமம் இதில் அடங்கிய இயோதச்த்தைப்பற்றியதாம். 

1 Demulcent. 2 Dysentery. 3 Bronchocele, 4 100070, 
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நொஇப்புத் திஸ் திலிப்புகளாற்பிறக்கும் 

பதார்த்தங்கள், 

PRODUCTS OF FERMENTATION AND 

DISTILLATION. 

பீர் யீஸ்து. BEER YEAST. 

இது பீர் என்ற நீரை ரொதிப்பிக்கும்போது பிறக்கும் பொருள். இது 

பிசுபிசுப்பான பாணிபோல் இருக்கும். அரைக்கும், குக்குமாட் யாற் 
பார்க்கும்போது கம்பேவடுச் செல்கள்? அதிலே தோற்றும், இவை தொரு 
லசெரிவிச3 எனப்படும், ஆயினும் உள்ளபடி இவை பெனிசிலி முதலிய 
ல சக்குகள் அச்சமயம் கொண்டிருக்கும் நிலைமையே, 
தன்மை உபயோகம். இது ஸ்திமுலம்; அசத்துவtவசகையான காய்ச்சல், 

திசந்தெரி/ களுக்கு உபயோகமானது, பிரதானமாய் வெளி ஸ்திமுலமா 
கக் களியாய் வழங்கப்படும், 

தேயம். அரை ௮ன்சு முதல் ஒரு அன்சு வரைக்கு. 
ரசிதம், யிஸ்துப் பாப்பை, Yeast Poultice. சொரள், பீர் யீஸ்து, 

அற அன்சு; கோதுமை மா பதினாலு அன்சு; 100 பாசை சூடான வெர் 
நீர் அறு அன்சு, யீஸ்தை வெர்நீரோட கலந்து மாவைப் போட்டுக் ளெ 
றிப் பொம்குந்தனையும் நெருப்புச்குச் இட்ட வைக்கவும். 

காற்றமான அழுகற் புண்களுக்கும், கன்சர்ப புண்களுக்கும் இது நல்ல 
பாப்பை, 

[பீஸ்துச் இடை யாத இந்துசேசத்திற் கள்ளூமண்டிப் ப்ரப்பையை இதற் 
குப் பதிலாக வழங்கலாம், இசைப் பற்றிப் பனைமரத்தைச் குறித்த விபர 
தீதில் 260 ம் பக்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.] 

சேரிவைன், SHERRY WINE, 
இது திராட்சப் பழச் சாற்றிலிருந்து கொதிப்பால் எடுக்கப்படுன்ற 
ஸ்பானிய வைன். வெண் மஞ்சட் கபில நிறமானது. இதிலே. அலக்கா 
ல 100 க்கு பதினேழு பதினெட்டுப் பங்கு வீதமாய் இருக்கும். 
தன்மை உபயோகங்கள், இது செறியும் ஸ்திமுலம். பல வகையான 

பெலவீனங்களுக்கு உவந்தது. வாகடத்துக்குரிய வைன்சள் எல்லாஞ் செ 
யவதில் இதுவே வழங்கப்படும், 

பிரண்டி, BRANDY. 
இது பிரான்யெ வைனைத் திஸ்திலித்தெடக்கப்படஞ் து. இது வெண் 
பபப ப ப ப உர ச ச க வி வர கக 
| Microscope. 2 Confervoid cells, 3 Torula Cerevisiae, 4 Pennicillia, 5 Stimulant 

6 Adynamic, 7 Dysentery, 
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270 அலக்கால். திட்டசீது, புருவுச்து. 

மை அல்லது சற்றுச் கபீல மஞ்சள் நிறமும் ஒர்வகையான சுகந்த வைன் ம 
ணமுமுடையது, 
தன்மை உபயோகங்கள். இது செறியும் ஸ்திமுலம். பின் வருங் கல 

வையாகக் கொடுப்பதே உத்தமம். 
சிதம். பிரண்டிக்கலவை. Brandy Mite, கொள், பிரண்டி,ச 

அுவாசீர், வகைச்கு சாலு அன்ச ; கோழிமுட்டை இரண்டின் மஞ்சட்கரு; 
சுத்த சர்க்கரை, அரை அனசு. மஞ்சட் கருவையுஞ் சுத்த சர்க்கரையையும் 
சேர்த்தரைத்துச் கறு ரமீரையும் பிரண்டியையுஞ் சேர்க்கவும். 

தேயம், இரண்டொரு அன்சு. காரியங்கண்டு நெருக்கமாய்க் கொடு 
க்கலாம். காய்ச்சலின் பிற்கால்கள் ௮சத்தவவகைசளுக்கும் கருப்பை இ 
ரத்தப்பெருக்கு மற்றும் இரத்தப் பெருச்குகளாலுண்டாகும் ஆயாசத்துக்கு 
ம் சீவகரணச் குறைவுகளுக்கும் இது நல்ல ஸ்திமுலூமும் உயிர்ப்பிச்கு மரு 
ந்த மாகும், 

அலக்கால். ALCOHOL. 
இது தமி அலக்கால். Alsolute Alcohol. இது திட்ட தைச் சுண்ணாம் 

போடு சேர்த்த த் திஸ்திலித்தெடுக்கும் ஒர் அத்திர நீர். இசைச் குறிக்கும் 
செ.மிஸ்த சன்னம் கா ஐ, ௮. இதின் லட்சணங்கள் சோதனைகளாவன: 
இது கிறமற்றது ; புகைமணமற்றது ; விசேஷூருவிதம்? 0.795 கூட்டுக்கு 
முற்றாய்ச் குடிபோகும், தண்ணீர் கலக்க மங்கலாகாது, அநீர*துரி9:யி 
ற் படும்போது அதை நீலநிதமாச்காது. இது கெமிஸ்தஅனாலிச$க்கு வழங் 
சப்படும், 

திட்டசீது. RECTIFIED SPIRIT, 
இது கா ஜட ௮ என்ற சின்னத்தையுடைய அலக்காலும் அதோடு 100 

சீகுப் பதினாறு பங்கு லீதமாய்த் தண்ணீருஞ் சேர்ந்த நீர், இனிப்பான கொ 
திக்கு நீர்களிலிருக்து திஸ்திலித்து எடுக்கப்படும். லட்சணங்களாவன: நி 
மற்றது, தெளிந்தது, அதி சலனமுள்ளது, எரியக்கூடியது, சுறுக்கு நெரு 
ப்புப் பற்றிப் புசையாமல் நீலச் சுவாலைகொண்டு எரியும், சோதனைகள். 
0.838 என்ற விசேஷ இரறுவிதம் உடையது. திஸ்திலித்த தண்ணீரைச்சே 
ர்க்கத் தெளிந்தபடியே இருச்கும். சத்த அலக்காலுக்குரிய மணஞ் சுவை 
உடையது. இதில் நாலு அன்சை வெள்ளிநீதுரச7 ப் பருமவிலயன?த்தில் மு 
ப்பது றேன் அளவோடு கலந்து ஒருராளாகப் பிரபையான வெளிச்சத்தி 
ல் வைத்து அதில் அடையும் கருமையான தாளை வேறாக்கியபின் மறுபடியு 
ம் அந்தச் சோதனைநீரிலே கலந்து வெளிச்சத்தில் வைத்தால் இரும்ப யாதொ 
ரு மாறசலுமடையாது. 

இது பார்மரியில்), ரஞ்சங்கள் செய்வதற்கு உழங்கப்படும், 

புகுவுச்து. PROOF SPIRIT. 
கொள். திட்ட சது, இரண்டரை நாழி ; திஸ்நிலித்ததண்ணீர் ஒன்றரை 

ந Aaynamic. 2 Stimulant. 3 Specific (iravity. 4 Anhydrous. 5 Sulphate of copper. 
6 Chemical Analysis. 7 Nitrate of Silver, 8 Volumetric sulution. 

9 Pharmacy, 
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நாழி. கல. சோதனை. விசேஷூருவிதம்1 0,920. மர்றுஞ் சோதனை 
கள் திட்ட தூக்குப் போலவே. 
தன்மை உபயோகங்கள், வீருன செறியுமிஸ்திமுலம், அதிதேயத்தி 

ல் ஈஞ்சு, ஆறு மடங்கு எட்டு மடங்கு தண்ணீர் கலந்த புரூவுது3 ஈல்ல 

குளிர்ச்சியான லோஷுனாகும். இது காய்ச்சல் தாபிதம் முதலிய நோய்க 
ளுக்கு அதிகமாய் இடப்படும், புரூவசது தனியே உள் மருந்தாகக் கொ 
டுச்சப்படுவதில்லை. 

அசனீதம்”, ஆணிகம்”; இங்கு, பெஞ்சோயின்?,சஞ்சா, மிளசாய், கஸ்.த, 
வால்மிளகு;,அயமிரகுலோறிரம்?, அய ௨௫௪10, இயோதம்!!, ஜே19,லவந்தர், ௪ 
சம்,காஞ்சிரம்,௮வினமோனம்!5, பைரீதிரம்14,தொலூ!5, பச்சைச்சடுரோணி, 
சுக்கு இவற்றினிரஞ்சம் மாத்திரம் திட்ட £திற் செய்யப்படும். இவற்றைத் 
தவிர்ந்த மற்றும் வாகட ரஞ்சங்களெல்லாம் புரூவுசதிற் செய்யப்படும், திட் 
ட8தும் புளுவு£தும் மற்றுஞ் சிசிச்சை முசாக்தரங்களுச்கும் எழங்கப்ப?ம். 

[திட்ட சீதுக்குரிய 0.838 என்ற விசேஷூருவிதமுடைய த.ம, புரூவு 
தீதுக்குரிய 0.920 என்ற விசேஷகிறாவிதமுடைய சீதம் இந்த விலே பன 
ங்கள்ளுத் தென்னங்கள்ளுகளிலிருக்து வடிபடும் அரக்கு என்ற சீதிவிருந்து 
ம் னர் நெல்மணியிலிருந்து வடிக்கும் சம்கு1௫என்ற சீதிவீருந்தும் செய்யப் 
படக்கூடியது. காட்டிலுபபைப்பூவினின்று திஸ்திலித்தெடுச்கப்படும் து 
மணச்தினிமித்தம் உதவாததாம்,] 

ஈதர், ETHER, 
இது அலச்சாவிலிருக்து செய்யப்பட்ட 100 க்கு 92 பங்கு குறையாத வீ 

தமாய்ச் சுத்த ஈதரை அடக் யெிருக்கிற அத்திர1] நீர், சுத்த ஈதரின் கெயிஸ் 
தரின்னம் காட ஐம ௮. லட்சணங்கள். இது மிறமற்றதும் சுறுக்குச் குடி 
போகக்கூடியதும் லேசில் நெருப்புப் பற்றிச் சுவாலிச்சச்கூடியதுமான மீர். 
தனக்குரிய வீரான மணத்தை வீசம். 105 பாகைக்குக் குறைந்த சூட்டிற் 
கொதிக்கும். சோதனைகள், விசேஷூருவிதம் 0.735. ஐம்பது பங்கு 
ஈதரைச் சமபங்கு தண்ணீரோடு கலக்கினால் அத் தண்ணீர் 100க்கு 10 
பங்கு வீதமாய் ஈதரை உறிஞ்சுவதால் அது 45 பங்காகும், சேஷமின்றி 
ஆவியாய்ப்போகும். 
தன்மை, இது வீரான செறியுமிஸ்திமுல!5$மும் அட்திஸ்பி)யுமாகும். இ 

தின் ஆவியை உறிஞ்ச அறிவு மயங்கும், இதை மேனியில் அணைத்துப் ப 
றவாமல் அடைக்கத் தோல் சிவக்கும். தண்ணீர் கலந்தணைக்க அது ஆவி 
யாடி குளிர்ச்சியான லோஷனாகும். 
உபயோகம், ஈளைக்கும், குடலின் ஸ்பசலரோய்களுக்கும், வாயுப் பொ 

ருமல் வவிக்கும், வாந்திபேதியின் தியக்சத்துச்கும், காய்ச்சல்கணின் பிற்சா 
ல்களுச்கும், பெரும்பாலும் சவதத்துவச் குறைவுகளுக்கும் இது உபயோக 
மானது. மயக்கு மருந்தாக இதின் பிரயோகம் குலோறுவாமைப் போல 
வே. உள்ளுக்கு இதை ஈதர்ச் தோசச் கொடுப்பதே உத்தமம். 

1 Specific Gravity. 2 Rectified spirit. 3 Proof spirit. 4 Lotion. 5 Aconite. 
6 Arnica. 7 Benzoin. 8 Castor. 9 Perchloride of Iron. 10 Acetate of Iron. 
1॥ lodum. 12 Kino. 13 Ammoniated opium. 14 Pyrithra. 15 Tolu, 

16 Shumshoo, 17 Volatile. 18 Diffusible Stimulant. 19 Antispasmodic. 
20 Spasmodic, 21 Chloroform, 
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தேயம், இருபது மிணிம் முதல் அறுபது மினிம் வரைக்கு அதிகமான 

தண்ணீரோடு சலந்து கொடுக்கவும். 

சலோடியம்1)சவட்3சலோடியம், சொப்புள£ர்5, ஈதர்ச்சீது என்ற மருந்துக 

ஊளைச் செய்வதற்கு ஈதர் வழங்கப்படும், 
ரசிதம். ஈதர்ச்சீது, றார் ௦f 10௦, கொள். ஈதர் பத்து அன்சு; 

திட்ட து அரைமாழி. கல, இதின் விசேஷ௫ிறாவிதம் 0,809, 
தன்மை உபயேரகங்கள். ஈதரைப் போலவே, ஆயினுஞ் செயலிற் 

குழைச்தது. 
தேயம். முப்பது மினிம்8 முதல் ஒன்றரைத் திறாம் வரைக்குக் கொடுக் 

கவும். தேவை சண்டு அடிச்சடியுங் சொடுக்கலாம். 
லொபீலியிதரிரஞ்ச/த்தில் இது ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 
[சத்த ஈதர் அதாவது அலக்கால் தண்ணீர் சலவாததும் கா; ஐ1 ௮ என் 

ற சின்னத்தையுடை யதும் 0.720 க்கு மேற்படாத விசேஷூருவித முள்ள 
துமான ஈசர் பிறித்தனி வாமகுபீய?த்தில் வாசடத்துச்குரியதாகின்றது. லெ 
சிசிச்சை முகார்தரங்களில் மாத்திரம் அது வழங்கப்படும். ] 

8ீதுரோசீதர்ச்சீது, SPIRIT OF NITROUS ETHER. 

இது நீதுரோசேேரின் ௮லக்காற் சலவை. இதைக் குறிச்குஞ் சின்னம் கா 
ஐ; நீத லட்சணங்கள், தெளிவானது, ஏறக்குறைய நிறமற்றது; சொற்ப 
மஞ்சள்கிறம் தாவியது; சுவாலித்தெரியக்கூடியது, ஒர்வகையானசுகர்தமும், 
இனிமையான குளிர்ந்த காரச்சுவையுமுடையது. சோதனைகள், விசேஷ 

இருவிதம் 0.845. சோடதுவிசாபன!10சற் சொற்பத்தோடு கலக்க தரையாது; 
அல்லது சொற்பமாய் அரைக்கும். அயசல்வசு1]நீரும்; சல்வுரிச்சமில!3த்திற் 
லெ தளியுஞ் சேர்த்துச் குலுக்னொல் அது சருஞ் சிவப்பு அல்லது கறுப்பா 
கும். இதைக் சல்சகுலோறிர13பூர்த்த விலயன[4த்தில் இருமடங்சோடு அடை 
த்தவோர் குழலில் விட்டுச் குலுச்சனொல் 100 ல் இரண்டு பங்கும் நீதுரோ£ 
தரென்ற வாயுவாசப் பிரிந்து, கலவையின்மேல் நிற்கும். 

தன்மை, இது ஸ்திமுலம், சுவேதனி, அழுரிதி, அந்திஸ்பஜ. 
உபயோகம். சொற்பமான காய்ச்சல் சோய்கள், கதார்கோய்கள், சல 

தோஷம், இன்வுலென்9ி18சளுக்கும்,திசூறி?ச்கும், அற்பமான நீர்க்கோவைக 
ளுச்கும், இது ௨வந்தது. இது பெரும்பாலும் மற்றும் தகுந்த மருந்துகளோ 

கலந்து கொடுச்சப்படும், உவட்டிப்பு, வாயுப்பொருமல்களை இது மாற் 
இச்கூடியது. 

தேயம், முப்பது மினிம் முதல் இரண்டு இரும் வரைக்கு. 

குலோறுவாம். CHLOROFORM, 
இது வாமைல்திரிகுலோறிரம்!8, இதின் சன்னம் காஐகு3. லட்சணங்க 

ன். இது நிறமற்ற தெளித்த நீர், ஈதர் போன்ற நல்ல மணமும் இனிய 
சுலையுமுடையது. அலகச்கால் ஈதர்களில் எப்பிரமாணத்திலுங் கரையும்; 
தீண்ணீரிற் சொற்பமாய்ச் கரைந்து அதை இனிப்பாச்கும், பச்சையான 

3 Collodion. 2 Flexible. 3 Blistering liquid. 4 Rectified spirit. 5 Specific Gravity. 
6 Minim. 7 Etherial Tincture of Lobelia. 8 Alcohol, 9 British pharmacopoeia. 
10 Bicarbonate of Soda. 1] Sulphate of Iron. 12 Sulphuric acid. 13 Chloride 
of Calcium, 14 Saturated solution, 15 Catarrh. 16 Influenza, 17 Dysuria. 

18 Ter—chloride of Formyle. 
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புசைச் சுவாலைசொண்டு தாமதமாய் எரியும். சோதனைகள், விசேஷூரு 

விதம் 1.49. சல்வுரிச்சமிலத்தோடு கலக்குவதால் நிறவாது; ஆவியாய்ப் 

போனபின் சேஷமாவது நாற்றமாவது இராது, 

தன்மை, இதை ஆவியாக உறிஞ்சினால் அறிவை மயக்கும். குடித்தா 
ல் ஈாகதிகம்?, செரதீவம்?, அர்திஸ்பரியுமாகும் தண்ணீர் கலவாமல் மேனி 
த்தோலில் அணைத்தால் ருபிவாஷூனும் எதிரழற்சியுமாகும், தண்ணீர் கலம் 

து அணைத்தால் தோலை அழற்றாமல் வருத்தத்தைத் தணிக்கும். 
உபயோகம். மயச்கு மருந்தாக இதின் பிரயோகம் அனேசமும் முக் 

யமுமாம், விசேஷமாய்ச் சத்திரப்பிரயோகங்களில் வருத்தம் தெரியாமற் 

பண்ணவும் பிரசவ வருத்தத்தைத் தணிக்கவும் விலகின் பொருத்தை லேரி 
ற் சரிப்படுத்தவும் முறிக்த எலும்பை இசைக்கவும் இறுசெவளியை உள் 
ளே தள்ளிவிடவும் சலபாதை வலித்துச் சருங்கியிருக்கையில் சலக் கம்பி 
யைச் செலுத்தவும் தக்கதாய்ப் பேசிகளைச் சோரப்பண்ணுவதற்கு இத பி 
ரயோடிச்சப்படும். மற்று நோய்களுள், பிரசவ வலிகள், எபிலெப்௪? வலி 
கள்; சொரீயம்£, எர்ப்பு?, ஸ்பசவீளை!0,க_வஞ்சுவாசம்11,இலீயசு18,மற்றும் ஸ் 
பச ரோய்களிலும், பிறக்கக் கற்கள்! பித்தக் கற்கள் இறங்கும்போதும் மா 
லோறவாம் ஆவியால் அறிவை மயக்குதல் உபயோகமாய்ச் காணப்பட்ட 
து, மேலும் ஏற்ற கருவி வழியாய்ச் குலோறுவாம் ஆவியைத் தானிசமாயி 
டல், சருப்பை14, சடைச்குடல்களிலுண்டாகுங் சன்சர்15 முதவிய வருத்த 
மான நோய்களின் உபாதியைத் தணிப்பதற்கு மெத்த உபயோகமாய்க்கா 
ணப்பட்டது, உவட்டிப்பு, குச்கெயழற்சி, வார்திபேதி, வங்கவலி16, இரும 
ல்களுக்கும் சசத்திலண்டாகும் முட்டுத்தொய்வுக்கும் இசை உள்ளே கொ 
டுப்பது ஈயம். மேலும் பலவகையான வாத நோய்கள்; அறல் நோய்க 
ஞுச்கும்,சுளுச்குகள்,கசிவுகளுச்கும், இதை லினிமெ1னாசஇட ல்ஈயமாகும். 

தேயம். உள்ளுக்கு மூன்று மினிம் முதற் பத்து மினிம் வரைக்கு, மு 
சிலாகு19, சிறூபம்20, முட்டையின் மஞ்சட்சரு ஏதுமொன்றுடன் சேர்த்துக் 
கொடுக்கலாம். அளை மயக்குவதற்குச் சிறு தேயத்திற்றொடங்கெொ் பரமா 
னுவோடு தாராளமாய்ச் கலந்து கொடுக்கவும். மயச்ச வேண்டி௰ அளவு 
க்குத் தச்சதாய்க் கூட்டியும் செருச்கியுய் கொடுப்பதே முறை, தொடச் 
கத்திற் கொடுப்பதற்கு ஒரு திராமே ஏசசகடான தேயமாகும்: மயக்கக் 
கொடுப்பதில் மெத்தச் கவனமாயும் விழிப்பாயும் இருக்கவேண்டும். மயச் 
கந் தேறுவதற்கு ஆளை நிலத்தில் வளர்த்தித் தலையைத் தங்கவிட வேண்டும். 

£சீதம். தலோறுவாம் சீது, Sறirit of Chloroform. கொள்: குலோ 
துவாம், ஒருஅன்சு; இட்ட 8து31, பத்தொன்பது அன்சு, கரைக்கவும். சே 
தனை. விசேஷூருவிதம்2 0.871. 

தேயம். இருபது மினிம் முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குத் தேவைச 
ண்டால் நெருச்சமாயுங் கொடுச்சலாம். குலோறிக்டதர?3 என்று தவறாய்ச் 
சொல்லப்பட்ட இம்மருந்து உள்ளபடி £ர்த்திபெற்றிருக்கறெது. இது ஸ்தி' 
மலம, அனுடைன்3, அ்திஸ்பசியாக மெத்த வழங்கப்படுன்றது. 
பப்ப ப க சக் இ சக 
! Sulphuric acid. 2 Narcotic. 3 Sedative. 4 Antispasmodic. 5 Rubefacient 6 Caun-. 

ter-irritant, 7 Epilepsy. 8 Chorea. 9 Tetanus, 10 Spasmodic Asthma. 11 La. 
ryngismus stridulue. 12 11605 அடைப்புவலி, 13 Renal calculus: 14 Womb, 

lo Cancer. 16 Lead colic. 17 Neuralgia, 18 Liniment. +9 Mucilage. 
“0 Syrup பாணி, 21 Rectified spirit. 22 Specific Gravity. 23 Chlorig 

Ether. 24 Stimulant. 25 Anvdyne. 
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260 குலோறல், 

தலோறுவாம் கூட்டிரஞ்சம். Compound Tincture of Chloroform, 
கொள், குலோறுவாம். இரண்டு அனசு; திட்ட து, எட்டு அன்சு; ஏலக் 

கூட்டிரஞ்சம், பத்து ௮ன்சு, கல. 

தேயம். இருபது முரல் அறுபது மிணிம் உரைக்கு. | 

தலோறுவாம் லீனிமேன். Liறiment of Chloroform. கொள், குலோ 
அவாமும் பூரலினிமெனும் வகைக்கு இரண்டு௮ன்சு. சல. 

இது நுறல்ச3சோ, வாத ரோச்களுக்கும் சழலைசள் மற்று தானிக ரோச் 

களுக்கும் நல்ல பூச்சு, 

குலோறல், CHLORAL. 

இது சத்தமான அ£ீர அலச்சாலோடு குலோறவாயு கூடி நெடுரோஞ் சே 
வடிப்பதாலுண்டாகும் பதார்த்தம், குலோறமும் அலக்காலுங் கூடி யுண் 

டாவதால் இதற்குக் குலோறல் என்ற பெயர் வந்தது, இப்படி உண்டா 

கும் அசுத்தமான, எண்ணெய் போன்ற நீரை முதல் சல்வுரிஈ்கமிலமும் பிற் 

பாடு சொற்ப சுண்ணாம்புஞ் சேர்த்துத் திஸ்திலித்துச் சத்தமாச்கும்போது, ௭ 
ண்ணெய் போன்றதும், கிறமற்றதுமானவோர் நீர் பிறக்கும், இது அநீரத 
லோறல் எனப்படும். இது தண்ணீரோடு சேர்ர்து ஊசிபோன்ற ரெரிஸ்த 
ல்சளாிய கட்டிப் பதார்த்சமாகும். இது தலோறலைரசு5 எனப்படும், இத 
ற்குச் இன்னம் கா? ஐகு; அ.ஜ ௮ ௫165.5. இது தள்னிலும் குறை 
கீத நிறையுள்ள திஸ்திலித்த தண்ணீர், திட்ட சது அல்லது ஈதரிலும் தன்னி 

லும் நாலு மடங்கு கிறையுள்ள குலோறுவாமிலுங் கரையக்கூடும். அல்க 
லைசளாற் கூறுகளாசப் பிரிய, அதிலிருந்து சுத்தமான குலோறுவாம் பிறக் 
கும், உடம்பிலே இரத்தோட்டத்தில் இது செல்லும்போது இப்படிக் கூறு 
பட்டுச் குலோறுவாம் பிறப்பதைப்பற்றியே இதின் லெ செயல்கள் உண் 
ட ாதிறதாம். 

இலட்சணங்கள், சோதனைகள். இது கிறமற்ற இரிஸ்தல்களாக இருக் 
கும். திறந்தபடி பரமாணுவில் வைத்தாற் கரையாது. உறைத்த மணமும் 
உறைத்த கைச்சற் சுவையும் உள்ளது. சொற்ப சூடு சாட்டினால் ௨௬ 
நிறமற்ற உருவொளியான நீராகும். இந்த நீர் குளிரும்போது மறுபடி 120 
பாகை காங்கையள வில் உரமாகும். இதைச் கண்ணாடித் தண்கெளோடு 
சோதனைக் குழலில்இட்டுக் சாய்ச்சினால், 205 பாகை காங்கையளவிற் கொ 
திக்கும். பிலாடினத்தசட்டில் இட்டு இன்னுஞ் சொற்பமாய்க் கதித்த கூடு 
சாட்டினால் சேஷமின்றி ஆவியாகும், இதின் தண்ணீர்ச் கரைவு சோத 
னை தீதாளுச் சத் தடஸ்தமாங்] அல்லது சொற்ப அயிலமாய்த் தோன்றும். கு 

லோறலைரசைச் குலோறுலாமிற் கரைத்துச் சல்வுரிச்கமில3த்தோடு குலுக்கி 
னால் அது அர்த அமிலத்தை கிறப்பிச்சமாட்டாது, 100 தறேன் குலோ 
தலைரசை ஒரு ௮ன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீரிற் கரைத்து, அதோடு தீற்றின 
சுண்ணாம்பிலே 30 தேன் கலர்து,தகுக்த அணியத்திவிட்டுச் சவனமாயத் 
திஸ்திவித்தால் 70 இறேனுச்குச் குறையாமற் குலோறுவாம் பிறக்கும்: 

தன்மை, உபயோகம், இது அயர்ந்த நித்திரையை வருவிக்கும். பை 
தீதியம், கொரீயம்டி கித்திரையின்மை முதவிய சீரில், அவின் கஞ்சா இனங் 

1 Cardamom. 2 Liniment of camphor. 3 Neuralgia, 4 Anhydrons Chloral, 
» Choral Hydrate. 6 Vlatinum til 7 Neutral 8 Sulphuric acid. 9 Chora. 
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காடி, 261 

காதிருக்கும்போது இது உவர்சது, பெலவீனம, மல்வரட்சி, உலட்டிப்பு 

முதலிய குணக் கேடுகளைத் தோற்றுவியாது, இதின் செயல் மற்றும் இதி 

ன் வகுப்பைச் சேர்ந்த மருந்துகளைப்பார்க்க நெடுக நிற்கும், மேலும் ஈளை, 

குக்சல், வெறிப் பைத்தியம், அறல் முதலிய கோய்களுச்கு நல்லது. உட 

ப்பின் குட்டைக் குறைக்கும், சுய ஈர்ப்பில் முப்பது முதல் அறுபது இ 

றேன் தேயமாகக கொடுத்து ஈயங்கண்டது. கன்சர் கோயில் இருபது 

ப்பது றேன் கொடுப்பது நல்லது. 

தேயம். ஐந்து முதல் பத்துச் கிறேன், 
மிஞ்சிய தேயமாயாவது,கெருக்சமாயாவது கொடுத்தால், செண்டையே 

றல், தலைக்கறுதி, முகச்சினப்பு, கண்சிவப்பு, கண் மூடுதல், முதலிய அவ 

ச்குணங்கள் உண்டாகும், சிலவேளை மரணமும் சேரிடம், பிருக்கரோக 

த்தில் இதைச் கொடுச்கப்படாது. 
மாற்று, முப்பது றேன் குலோறலுக்கு இருபதலொருபங்கு றேன் 

பிச்குருதாச்சின்! போதிய மாதறாகும், 

ரசிதம். தலோறற்சிநூபம், இyாயற ௦7 Chloral. குலோறலைரசு எண் 

பது றேன்; தண்ணீர் அரை அன்சு; சிறூபம் அரைஅன்சு. கல, 

தேயம். அசைத்திறாம் முதல் இரண்டு திறாம். 

காடி, VINEGAR. ACETUM. 

இது நனைத்து முளைகட்டினதும் கட்டரததுமான வாற்கொதுமையிலிரு 
த்து அசத ரொதிப்பாற்? செய்யப்படும் புளிப்பான நீர், லட்சணங்கள், 
கபிலநிறமும் தனக்கேயுரிய ஓஒர்லசை மணமருமாள்ளது. சோதனை, விசே 
ஷூூருவிதம்3 1,017 முதல் 1.019 வரைக்கஇருக்கும். இதில் நிறைப்படி 
$45,% இறேனை அதாவது ஒரு அன்சைத் தடஸ்திப்ப£தற்குச் சோடபரும 
விலயன£த்தில் 402 இறேன் அளவாகுதல் வேண்டும். அதாவது இதில் நூறு 
பங்கில் 4.6 பங்கு அ௮நீர$வூதிச்சகமில£மிருக்கும். பாரிசகுலோறி.ர£நீரிற் 
பத்துமினிமை ஒரு ௮ன்சு காடியில் விட்டு ஏதும் அடையல்காணுமாகில் ௮ 
தை கடித்து வேறாக்னொல் மறுபடியும் பாரித குலோறிர நீரில் கொஞ்சம் 
விட அடையல்காணாது. ஐருசல்வுரிக்கமிலம இதின் நிறத்தை மாந்றாது. 
தன்மை, இது குளிர்ச்சியானது, செரதீவம்10, அந்திசெப் தி11, 
உபயோகம். காய்ச்சல்கள், தாபித ரோய்களுக்குத் தண்ணீர் கலந்த 

காடி ஈல்ல குளிர் உணவாகும். மேலும் விசிககோதம்19 முதலிய அழுகல் 
கள்) ஆரம்ப ஸதனவிப்புருதி, க௫வுகள், சுளுக்குகள் மற்றுக் தானிக ரோ 
கஙசளுக்கும் இது இடபபடும், அல்கலை நஞ்சுகளுச்கு இது நல்ல மாற்று, 
மயக்கு நஞ்சுகளைத் தின்றவர்களுச்கு வமனி மருந்து கொடுத்தாவது குக்கி 
ரேச&!3 வழியாயாவது இரைப்பையை வெறுமையசக்னெபின் காடியைக் 
கொடுக்கலாமாம். ஆயினும் சாடி மாவியத்தோடு கூடி மாவியஉசெசு என் 
உ கரைவுப்பு உண்டாகுமாதலால் அவின் ஈஞ்சு தின்றவர்களுச்கு இதைக் 
கொடுப்பது உதவாது. காடியையுர் தண்ணீரையுங் கலந்து கொதிப்பித்து 
அவற்றின் ஆவியைஉறிஞ்சுதல் குவின்914மிலும் மற்றும் வகையான தோண் 
டைகோச்களிலும் மெத்த ஆற்றியாகும். 
NN 
] Picrotoxine. 2 Acetous fermentation. 3 Spreific Gravity. 4 Neutralize, 
© Volumetric solution of Soda. 6 Anhydrous 7 Acetic acid. 8 Chloride of 
Barium. 9 Hydro sulphuric ncid. 10 Sedative. 1] Antiseptic, 12 Hospital 

Gangrene. 18 Stomachf'ump. 11 Quinsy. 
ஞ் 

90 
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282 அசிதிக்கமிலம், 

தேயம். ஒரு திறாம முதல் இரண்டு திறாம்வரைக்கு, எதும் மென்னி 
ரில் விட்டுச் கொடுக்கலாம், ஒருநாழி தண்ணீருக்கு இரண்டொரு ௮ன்ச 
வீதமாய்ச் சாடி, கலந்து அதைச் சுவைக்குத் சச்சதசாய் இனிப்பாக்கிச் காய் 
ச்சல்களிற் கொடுக்க சல்ல குளிர்மையான பானமாகும். கரடியை இரு 
மடங்கு தண்ணீரிற் சலந்தால் லோஷினாச இடலாம். 

[இச்துவிலே பனங்கள்ளுத் தென்னங்கள்ளிலும் கருப்பஞ்சாற்றிலுமிரு 
ச்து சாடி அதிகமாய்ச் செய்யப்படும். அமரிகத்தல் அப்பில்? பழச்சாற்றில் 
ஏராஎமாய்ச் செய்யப்படும். | 

அசிதிக்கமிலம், ACETIC ACID. 
இது விறூலிருர்து ராசதிஸ்தீ வீ:ப்பரல் செய்து சுத்தமாக்கப்பட்ட புளி 

ப்பான நீர், இதில் நிறைப்படி 100 பல்லே ஜகா ஐ3 ௮9 என்ற சன் 
னத்தையுடைய அசிதிக்கயிலம் முப்பத்துமூன்று பங்கு அடங்கியிருக்கும், 
அது சா; ஐ6 ௮3 என்ற சன்னத்தையுடைய அசீர£அதிச்கமிலத்திலே 28 
பங்குக்குச சரியானது. லட்சணங்கள். வீரான அயிலத்தன்மையும் கார 
மான மணமுமுள்ள நிறமற்றநீர், சோதனைகள். விசே ௨டிறாவிதம் 1,044, 
இதில்கிறைப்படி 182 இறேனைத்தடஸ்திப்பதற்குச் சோட பருமவிலயன?த் 
தில் 1000 றேன் அளவு வேண்டும். இதை ஆவியாக்கனாற் சேடமிராத. இ 
தீற்கு ஐருசல்வுரிச்சமில3மாவது, பாரிதகுலோறிர?மாவது,வெள்ளிரீதர10சா 
வது கூட்ட அடையல்விழாது. இதில் ஒரு திருமோடு இஸ்திவித்த நீரில் 
அரைனன்சம் சுத்த ஐருகுலோறிக்சமில!த்தில் ௮ரைத்திறாமும் சேர்த்து ஒர் 
றக் கண்ணாடிக் குடுக்கையிலிட்டு அத்தோடு பொடித் தத்தத்திற் லது 
ண்டுசளும் போட்டு நுசைச்சவிட்டு சுவறக்கூடிய கடுதாரியில் ஒரு துண் 
டை சயஓதவூதக!3 நீரிற் ஜோய்த்து குடுச்கையின் மேற்பகுதியில் நீருக்கு 
மேலே ஐந்து மினி வரைக்குப் பிடிச்ச ௮ச்சடுதாச நிறக்காது. 

தன்மை உபயோகம். சாடியைப் போலவே, 
தேயம். ஐந்து தளி முதற் பதினைச்து துவி வரைச்குத் தண்ணீரிற் ச 

லர்து கொடுக்கவும். 
ஈசிதங்கள், கீநசவசிதிக்கமீலம், Dilute Acetie acid, சொள், ௮9 

இச்சமிலம், அன ரகாழி; சுத்த தண்ணீர் மூன்றரை காழி. கல, சோதனை 
கன். விசேஷூருவீதம் 1.000. இதில் ஒரு ௮ன்சைத் தடஸ்திப்பதற்கு 
ச் சோட பருமலிலயனத்தில் 313 கிறேன் அளவு வேண்டும், 

தேயம், ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம் வரைச்குச் கொடுக்கலாம். 
அக்சிமேல். 076]. கொள், சுத்த தேன், நாற்பது அன்சு; அதிக் 

சமிலம்) ஐந்து ௮ன்சு; தண்ணீர், ஐந்து அன்ச. தேனை உருக்கி அத்தோ 
டு தண்ணீரையும் அசிதிச்கமிலத்தையுங் கலச்கவும்: 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குச் கொடுக்கலாம். 
சொற்ப கதார்13ரோய்களுக்கு ஈல்ல கபம்கக்டி, காய்ச்சல்ரோய்கள் தாபிச!4 
கோய்சளில் வாற்சோதுமைக் கஞ்சியோடு கலந்து குடிச்ச ஈல்ல குளிர்ச்சி 

} Lotion. 2 Apple. 3 Destruc'ive distillation. 4 Anhydrons. 5 Specific gravity. 
6 Neutralize, 7 Volumetric slution of soda. 8 Hydro sulphuric ncid. 

i) ( hluride uf Barium. 1॥ Nitrate silver. 11 Hydrochloric acid. 
& Solution of Tubacelute vf lead. 13 aassh 11 tuflam mation. 
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காபலிக்கமிலம். 983 

யான பானமாகும். மேலுங் சார்கில்கள்! இருமற் கலவைகளுக்கு இது 9 
லவேளை தர் கூட்டாகின்றது. 

சந்தாரிசுக் காடி3, கொல்ல தெசெரிறாத்த?, தர்ப்பக்தினிக்கமில 
வினிமென்*4, கொப்புளரீர்?, அக்சிமெல் இவைகளில் அசதிக்கமிலம் ஓர்கூ 
ருகச் சேருனெறது. மேலும் வாசடத்துக்குரிய அசிதசு7 என்ற உப்புகளிலு 
ம் அவைகளின் விலயனங்க3ளிலும் உள்ள அமிலச் கூறும் இதுவே, ஸ்கு 
விற் காடி?செய்வதில் வழவ்கப்படுநீர், இருசவ9திச்சமிலமே, 

கிலாசியலசிதிக்கமிலம். GLACIAL ACETIC ACID. 
இது சாரதித்த அசிதிச்கமிலம். காட ஜட ௮3 என்ற னெனத்சையுடைய 

அரீர/0அஜதிக்சயிலத்தில் நூற்றுக்கு 54 பட்குக்குச் சரியானது. லட்சண 
ங்கள், சோதனைகள், 34 பாகை வரைக்குக் குளிர இது இரிஸ்தலிச்த11, ம 
றுபடி குடு 48 பாசை வசைக்கு ஏறுந்தனையும் இரிஸ்தலாகவே இருக்கும். 
விசேஷூருவிதம், 1.065 முதல் 1.066 வரைக்நிறாக்கும். ழாற்றுக்குப் ப 
த்த வீதமாய்த் தண்ணீர் கூட்ட, நிறாவிதம் அதிகப்படும், பரமாணுவின் 
சராசரி காங்கையில், இது சாரமான புளிப்பு மணமுடைய நிறமற்ற நீராக 

விருக்கும். இதிலே கிறைப்படி 60 இறேனை ஒரு அன்சு சுத்த தண்ணீ 
ரோடு கலந்தால் அதைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோட பருமவிலயனத்தில் 990 
நிறேனளவாகுதல் வேண்டும். இதில் ஒரு திருமோடு அரைஅன்சு திஸ்தி 
வித்த தண்ணீரும் ௮ரைத்திறாஞ் சுத்த ஜருகுலோறிக்கமில முல் சலக்து ஓர் 
றச் கண்ணாடிக் குடுச்கையில் விட்டு அவற்றோடு பொடித்துத்தத்திற் 9 
ல துண்டுகளும் போட்டு நுரைத்துக்சொண்டிருச்கும்போது, சுவறத்தக்க 
கடுதாசியில் ஒருதுண்டை ஈயவதவசிதச198ரிற்றோய்ததுக் குடுக்சையின் 
மேற்பகுதியில் நீருக்கு மேலே ஐந்து மினி வரைக்குப் பிடித்தால் அக் கடு 
தாத் துண்டின் நிறம் மாறாத. 
இத மெத்தச் காரமானத ; சொப்பளிக்கும்; வெளிமருந்தாக மாத்திரம் 

வழங்கப்படும். இது காய், சிவ்லிசு13முளை,கவசு1$ என்ற பொட்டு என்பவை 
களை அரித்து நீக்குவதற்கும் இலகுவிற் கேளாத தோல்வியாதி சிலவற்றை 
மாற்றுவதற்கும் தானிசமாய் வழங்கப்பட்டதுண்டு, இதைத் தோலில் இட் 
டால் £இரத்திற் கொப்புஎங்கொள்ளும், ஆசையாற் சகந்தாரிஏன்15ரசிதங் 
கள் டையாத தறுவாயிலும் பிருக்க]€ரநோய்கள் லெவற்றிற் சம்பவிக்கச் கூ 
டியது போலச் சந்தாசிசு சோஷிச்சப்பட்டு மோசமாய் முடியக்கூடுமென் 
2 ரோய்களிலும் இசையிடலாம். 

கந்தாரிசுச்சாடி!?யிலும், இியசற்றுக்கலவை£யிலும் இது ஒர்கூறாகச் சே 
௫ூன்றது. 

காபலிக்கமிலம். CARBOLIC ACID. 
இது மரத்தாரெண்ணெிய்யிலி ருந்து அமிச? இஸ் திலிப்?!பால் எடுத்துப் 

பின்பு சுத்தமாச்சப்படறெ ஓர் அமிலம். இதற்குக் கெமிஸ்த சின்னம் 

1 Gargle. 2 Acetum cantharides. 3 Acetic extract of Colchicum, 4 Liniment of 
Turpentine and Acetie acid. 5 Blistering liquid. 6 Oxymel. 7 Acetate. 
8 Solution. 9 Vinegar of quill. 10 Anhydrous, 1] Crystallize. 12 Lead 

subacetate. 13 Syphilis. 14 Naevus. Ib Cantharides. 16 Kidney, 
17 Vinegnr of Cantharides. 18 Creasnte Mixture, 19 Coal tar. 

20 Fractional. 21 Distil'alin, 
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ஐசாடஐ ௮: லட்சணங்கள், சோதனைகள். நிறமற்ற ஊசிபோன்ற இரிஸ்த 
ல்சளாக இருக்கும். 95 பாசை சூட்டில் உருத் தடித்த நீராகும், இறீயசற்? 
தைப் போல வீரான மணம் சுவை உடையது. லட்ச்ணம்கள் தன்மைகள் 

பலவற்றில் அதையமொத்தது. இதின் விசேஷூருவிதம்3 1.065. கொதிநில் 

யம் 370 பாசை சூடு, இரிஸ்தல்களில் காற்று நெடுகப் பட்டால் அவை 

குறுக்கில் ஈரிப்பை உறிஞ்சி சீராகும். ஆயினும் இந்த அமிலம் தண்ணீரில் 
சொற்பமாய் மாத்திரல் கரையக்கூடியது, அலச்கால்* ஈதர்” இலைசரின் ௭ 

ன்பவத்றிலோ இது தாராளமாய்ச் கரையும். நீல விற்மஸ் தர்ளை? இது வெ 
ப்பாச்சமாட்டாது, இதிற்றோய்த்த பைன்? மரச்சிராய்த் துண்டொன்றை 
ஐருகுலோறிச்சமிலத்திற் ரோய்த்துச் காற்றில் உலரவிட்டால் அது பச்சை 

தீலநிறமடையும், இவ்வமிலம் அல்புமினை1!உறைவிகச்கும். போலறி!!இச்த 
வெளிச்ச சரணம் இதற்கூடே செல்வதால் அதின் போலறிச நேர் மாறாது, 

தன்மை. இது எஸ்கறாடி!9, ஸ்திமுலம்!3, ருபிவாஷன்14, மேலும் லீரான 
தயோடறிசரும்!5 திின்வெத்துமமாகும், 

உபயோகம், இரைப்பையழற்சியில் விசேஷமாய் அது மியாஸ்மம்! 
குவர்வாயு!8 என்ற நச்சுச்காற்றைச் சவாப்பதாலுண்டானால் இது இறீயசற் 
றைப்போலச் சார்திசெய்யும். தானிகமாய், அழுகுவிரணம், கன்சர்!ப்புண், 
சிவ்விசப்0 புண்கள் முதலிய மாறாப் புண்களுக்கும் நாட்பட்ட சருமரோய் 
களுக்கும் பீனசம் முதலிய நாற்றமான் நீர்வடியுரோய்களுக்கும்' இது உப 
யோசமானது. தஇவ்திரியில் இதைக் இலைசரினிற் கரைத்து இடுவது ஈலம், 

தேயம், ஒரு இறேன் முதல் மூன்று றேன் வரைக்கும் தண்ணீரில் ௮ 
திகமாய்ச் கலர்து கொடுக்கவேண்டும். 

சிதம். கரபலிக்கமிலகிலைசரின். Glycerine of Carbolic acid. கொ 
ள். சாபலிச்சமிலம் ஒரு ௮ன்சு; லைசரின் நாலு அன்சு. ௮மிலங் கரை 
யுக்தனையுங் குழியம்மியில் ஒன்றாயரைக்கவும். 

இது வெளிப் பூச்சக்கு கல்ல முறை. பிள்ளைகளுக்கும் மெல்லிய தோ 
லள்எளவர்களுச்கும் லைசரினின் வீதத்தைக் கூட்டவேண்டும். 

அவாகடச்சரக்த. Non-0fficinal. 

பேற்றோலியம். Petroleum, இத மண்டைலம் எனப்படும், நிலச் 
திலிறாக்து வலியப் பொசிகின்றது. கருப்பம் பாணி போன்ற நிறமும் தடி 
ப்பும் உள்ளது; புகைமண்முள்ளது. இது ரங்கூனுக்குச் கட்டவும் ௮ரச்ச 
ன் கரையில் எரிமலைச் தீவுகளிலுமுள்ள லெ வாவிகளில் மிதக்கும். இரில் 
திசன், இரேச்குரி என்பவர்களுடைய ஆராய்வுகளின்படி இந்திர பதார்த்த 
ங்களிலிறார்து அதி சூட்டால் எடுபடும், பரவீன்29, யூபியன்33, என்ற பதார் 
தசங்சன் இதில் அடக்கியிறாப்பதால் இது நாச திஸ்இலிப்?*பால் பிறந்த பொ 
ருசாயிருச்சவேண்டும். உடம்பில் சாட்டுஞ் செயல் தெறிபிச்த35த்தை 
தப் போன்ற ஸ்திமுலத்தின் செய்லே. அத்தன்மையில் ஏறக்குறைய அரை 
தீதிறாமை முசிலாகல் விட்டு வாதம், கனுறிய? ரேரய்களுக்குக் கொபெ 

1 Crystal. 2 Creasote. 3 Specific Gravity. 4 Alcohol. 5 Ether. 6 Glycerine. 
7 Litmus paper, 8 Pine. 9 Hydrochloric acid. 10 Albumen, 11 Polarized. 

12 Escharutic, தாசனம், 13 Stimulant. 14 Rubefacient. 15 Deodorizer, 
சரதக்கனி. 16 isinfectant, அபசஞ்சாரி, 17 Miasma, 18 Sewer. 19 Cancer. 

2) Byphilis. 21 Diphtheria. 22 Paraffine, 23 Eupion. 24 Destructive 
distillation. 25 Terebinthum. 26 Muciluge. 27 Gonorrhoei, 
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பார்கள். இது வீறான அமுரிதியயுமாம், பெரிபெரி ஏன்ற சோர்வு சோயு 
ண்டான ஒரு ஆளுக்கு இதை உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் பிரயோகித்து மாற் 
நினதாக ஆரோக்கியம் என்பவர் எழுஇியிருக்குறார். ஆயினும் பெற்றோலி 
யத்தால் ௮ச் சுகமுண்டானதென்பது சந்தேசம். காலீக சரும ரோகங்க 
ளுக்கு இது நல்ல பூச்சு மருர்து, ஒரு ஆளிலே பலவகையான உள் மரும் 

துகள் வெளிமருர்துகளுக்கெல்லாம் எடுபடாமலிருந்த காலிக எக்சீமம் இ 

தால் மாறினதென்று முட்சு வைத்தியர் பிரசுரஞ் செய்திருக்கிறார், அவர் 
இதைச் சபு4வோடு ஒரு அன்சுச்கு ஒரு திறாம் பிரமாணமாகச் கலந்து வழ 
ந்னார். மேலும் காலிகவாதத்துக்குப் பூச இது ஈல்லதென்றுப் கண்டார். 

1 Diuretic, இயுறீசம், 2 Peri-beri. 9 Lczema. 4 Buap. 
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6. 8 . ட 

பிரொாணிய பதார்தீதசாரம். 

ANIMAL MATERIA MEDICA. 

அனெலிடங்கள். Aida. 

அட்டை, LEECH. 

வாசம். வாசடத்துக்குரிய இருவகை அட்டையாகிய பச்சை அட்டை 

புள்ளியட்டை யென்பவைகள் யுறோபத்திலும் வடக்காபிரிகத்தின் சில ப 
குதிகளிலுமுண்டு, பிசதானமாய் ஸ்பேன், பிறான்சு, இத்தலி, ௮ங்கரி சே 
சல்களிலே பிடித்துப் பாவிச்சப்படும், 

வாகடவுரிமை. உயிரட்டை.. அதின் லட்சணங்களாவன? உடம்பு 
கெடு இரண்டு மூன்று இஞ்சு நீளமானது; இரண்டு தலைப்பிலும் ஒடுங்கி 
யது; தட்டைச் குவி!வானது ; குறுக்குப்பாட்டுக்குச் சுருச்குகள் விழுந்தது; 
முதுகு செம்பச்சை கிறமாயும்) மங்கற்வெப்பான ஆறு கெடு வரிகளுள்ளதா 
யுமிருச்கும். மேற்சொல்லிய இரண்டு இனமான அட்டையில் ஒன்றுக்கு 
வயித்றுப்பச்சம் பச்சை, புள்ளிஅத்றது; மற்றதுச்குப் பச்சை மஞ்சள்; 
கரும்புள்ளி விழுந்தது. 
தன்மை உபயோகங்கள். வெளித்தாபிதங்கள்?,கஞ்செஸ்தங்களில் சோ 

ய்த்த இடத்தில் இரத்தம்வாங்குவதற்கே இவை வழங்கப்படும். மேலும் பி 

ளுறீது*, பெறிசனீத: முதலிய உட்தாபிதங்சளில் தாபிதங்கொண்ட பகுதிச் 
கும் தோலுக்கும் தந்துத் தொடர்பிருக்குமிடத்து அட்டைவிடுவார்கள். 
மேலும் காளம் திறந்து இரத்தம்வாங்குதல் புத்தியல்லவென்று காண்டுற 
தாபிதங்களிலும் அட்டைவிடலாம், குழந்தைகள், சிறுவர்களுக்குண்டா 

குர் தாபித சோய்களில் சிலவேளை அட்டைவிடுவது விசேஷம், 
எத்தனை அட்டை விடவேணுமென்பதை அந்தர்தச் காரியத்துக்குத்தக் 

சதாய்த் தீர்மானிக்ககேண்டும். ஒரு அட்டை ஒன்றரைத்திறாம் இரண்டு 
திரும் இரத்தம்வரைச்கு வாங்கும். அவ்வளவு இரத்தங் கடிவாயாலும் பா 
யும். இர்துவட்டை தன் கிறையிலும் நாலு ஐந்து மடங்கு இரத்தத்தைவா 
ங்கும். (11) அட்டை கடித்த வாயினின்று இரத்தம் அதிகமாயல்லது செ 
செப் பெருசச்சொண்டிருந்தால் அழுச்கமும் அத்துடன் மதிகு?, சனக்சா 
சம், காடிக்காரம்? அல்லது வேறேதும் ஸ்திப்திகு மருந்தும் இடலாம், 
[அட்டை இர்துதேசத்தின் மிகுதியான பகுதிகளிலும் இலங்கையிலும் 

மாரிசாலத்திற் குளங்கள் ஏரிகளிற் பிடிக்கலாம். தெக்கணத்திலும் இந்து 
வின் மற்றும் பகுதிகளிலும் கொஞ்சத் தொகையாய் வளர்க்சவும்படுகன்ற 
ன. (12) இந்து அட்டை எந்த இனத்துக்குச் சேர்ர்ததென்று இன்னும் 

1 Plano-convez. 2 Inflammation 3 Congestion. 4 Pleuritis. 5 Peritonitis. 0 Capil- 
lary. 7 Matic, § Alum, 9 Nitrute ol Silver, 

(71) (72) அனுபர்தம்பார். 
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நிசானிச்சப்படவில்லை, சென்னையிலிருந்து டே வைத்தியராற் சொண்டு 

வரப்பட்டு இந்து நாதனசாலையில் வைச்சப்பட்ட பெரிதும் சிறிதுமான இ 

ரண்டு இனங்களும் இன்னும் சாத்திரத்திற் குறிச்சப்படவில்லை, அவற்றிற் 
பெரியது நீலாற்றுத் தேலம்! என்றதைப் போன்றது, வம்பாயில் எழங்கப 

வைகள் சொறியட்டை யை (73) ப போன்றவைகள் என்று சாட்டர் பண் 

டிதர் சொல்லுறார். இதுகாரியத்தைப்பற்றி இன்னும் ஆராய்வது ஈல்லது ] 

இஞ்செத் துகள், 11000. 

கோலியப்திறங்கள், COLEOPTERA. 

கந்தாரிசு. CANTHARIS. 

வாசம். இவ் வண்டு யுறோபத்தின் பல பகுதிகளீல் உள்சாது, காய்ந்த 
வண்டு, ருசியம், சிசிலி, அங்கரி என்ற தேசங்களிலிருர்து இங்கிலக்தக்கு 
வரும், 
வொகடவுரிமை. காய்ந்த வண்டு. அதின் லட் சணங்கலாவன; எட்டு 

ப் பத்து லீன் நீளமானது; இறகுகளை மூடுகற மினுச்சமான பச்சை நிறமு 
ள்ள இரண்டு ஓடுகளையுடையத; ஒடுகளுக்குள்ளே உருவொளியுள்ள சவ் 
கான இரண்டு இறகுகள் இருக்கும்; வீரான நாற்றக்கொண்டத ; நரைக்க 
பிலகிறமான இதின் அளுக்குள்ளே மினுக்சமான பச்சைத் துகள்கள் டக் 
கும், மீத்து3 என்ற நிருமிகளற்றது, இதின் சத்து கந்தாரிடின் என்ற பகு 
தியில் அடங்கியிருக்கும். 

தன்மை, உள்ளே கொடுத்தால் இது சார்ப்பான ஸ்திமுல£ அழுரித யா 
கும். சனனசல உறுப்புகளின் சளிச்சவ்விலேயே பிரதானமாய்ச் சேஷ 
டிக்கும். அதிலும் விசேஷமாய்ச் சலப்பைக்கழுந்திற் சேஷ்டிச்கும், அதி 
சேயத்தில் ஈஞ்சாகும். வெளிமரார்தாக இட்டால் இது நல்ல எதிரழற்ரியு 
ம் வெசிகனுமாகும், 
உபயோகம், கர்தாறிசு உள்ளே கொடுச்சப்பட்டு சயப்பட்ட நோய்க 

ள் சலப்பையசத்துவத்தைப்பற்றிய சலவொழுச்கு, லுசறீயம்8, அமெனுறீய 
ம்])அல்பு மினூறி10, சிலவகையான சோர்வு,எபிலெப் 11, அனியி!?யைச்சார்ச் 
தீ மாக்சோவை, குக்கவின் பிற்பாதமும், சிலவகையான சரும ரொகங்களூ 
மே. அவற்றுள், குஷ்ட ம்18, சொறீயி14 என்பலைகளேஅதி விசேஷமான 
வைகள், வெளியிற் கொப்புளப்பற்றாக இதின் உபயோகம் அனேசமும் 
முக்கியமுமாகும். திவிர15தாபிசத்தின் $பிற்கால்கள் உட்கஞ்செஸதங்காளிலு 
ம் சோர்வு, எபிலெப்சி, கொரீயம்18 முதலிய ரொகோய்கள், கசேருரோய்க 
ளிலும். யெதிகம9மு தலிய அறல் ஏ நோய்களிலும் குவாதம்பற்றிய பொரு 
ப ப விக கக க விக கவ 

] Bdella Nelolica, 2 Hirudu Granulosa, 3 Mite, 4 Cantharidin. 5 Stimulant, 
6 Diuretic, அமுரிதி, 7 Vesicunt 8 Leucorrhnea. 9 Amenorrhuen. 10 Albuminuria. 

11 Epilepsy. 19 Annemia. 18 Lepra. 14 Psoriasis. 15 Acute. 16 Inflammation. 
17 Congestion. 18 Chorea, 19 Sciatica, 29 Neuralgia, 

(78) தனுபந்தம்பார். 
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த்தவிச்கங்சளிலும் ஜருகெவலம்!, ஜருபெறுகடியம்?, ஐருதோறகு),ஐராதச, 
முதலிய நீர்க்கோவை நோய்களிலும், கண் காதுகளிலுண்டாகு௮ அனேக 

திவிர சாலிச நோய்களிலும் கொப்புளப்பத்று இடப்படும். இதைப போ 

டும் வசை அந்தந்த கோயின் சீர்கிருவாகங்களுச்குத் தச்சதாய் நிதானிச்சப் 

படவேண்டும். 
தேயம். சந்தாரிசை மெல்லிய மாவாக்கி, அதில் ஒரு றேன் முதல் இ 

ரண்டு றேன் வரைச்குச் குளிகையாக்கிக் கொடுக்கலாம். ஆயினும் ரஞ்ச 
மாகச் கொடுப்பதே உத்தமம். 

ரசிதங்கள், கந்தாரிசிரஜ்சம், Tincture of Cantharides. கொள், 
கந்தாரிசு பருக்சன்பொடியாக கால் அன்சு; புரூவுத$அரைகாழி. அடை 

தீசபாத்திரத்தில் ஏழுசாளூறப்போட்டு இடைக்கிடை குலுக்கிச் சீலையில் 
வடித்துப் பிழிர்து திரும்பவும் கடசாசி முதலியவத்றில் நுட்பமாய் வடித் 
த அரைசாழி தேறப் போதிய புரூவுசதைக் கூட்டவும், 

தேயம். ஐக்து முதல் இருபது மினிம் வரைக்கு காள் இரண்டு மூன்று 
முறை கொடுக்கலாம. 

கந்தாரிசுக் காடி, Vinegar of Cantharides. கொள், சந்தர்ரிசு, பொ 
டியாக இரண்டு அன்சு; இலாசியல் அசரிதிக்கமிலம6, இரண்டு அன்சு; ௮9 
திக்கமிலம் பதினெட்டு அன்ச் அல்லது போதியது. அசிதிச்கமிலத்திற் ப 
தின்மூன்று ௮ன்சைக் லொரசியலசுதிச்கமிலத்தோடு கலந்து, அக் கலவை 
நீரிலே கச்தாரிசுப் பொடியை இரண்டு மணி நேரம் வரைக்கு 200 பாகை 
சூட் டில் ஊறப்போட்டு, அப்பால் ஆறினபின்பு முழுச் கலவையையும் 9 
யந்தனி?யில் வார்த்த) நீர் ஒழுகவிட்டெடுத்தபின் அசிதிச்கமிலத்தில் இன் 
னும் ஐர்து அன்சைச் சியக்சனியிலுள்ள சேடத்தின்மேல் வார்க்கவும். நீர் 
வடிச்தபின் சச்கையைப் பிழிர்து வடித்து, நீர்களைக் கலந்து, அரைநாழி 
கீகுப் போதிய ௮ிதிச்சமிலஞ்? சேர்க்கவும். 

இது தோலிற் சொப்புளிச்சப்பண்ணுவதற்கு மாத்திரம் வழங் கப்படும், 
கோப்புள நீர், Blistering liquid. கொள். சந்தாரிசு, பொடியாக, 

எட்டு அன்சு; ௮ிதிச்சமிலம் நாலு அன்சு; ஈதர், போதியது. கர்தாரிசை 

யும் அசிதிக்கமிலத்தையுங் கலந்து சியந்தனியில் ஏற்றி அடை இரண்டு 
சாட் சென்றபின் சியர்சனிக்குள்ளே ஈதரை வார்த்து, இருபது அன்சு நீர் 
சேருந்தனையும் அதை மெல்ல மெல்ல வடிய விடவும். வடிர்தநீரை அடை 
தீத சீசாவிற் பேணவும், 

இது வீறான கொப்புளமருர்து, கந்தாரிசுச் சாரயைப் பார்க்க இது செ 
யவிற் சிச்கரமானது, 

கோப்புளத்தாள். இlistering Paper. கொள். வெண்மெழுகு, £ா 
தூ அன்சு; திமிரெய், ஒன்றரை அன்சு; ஓலீவுதேல், இரண்டு அன்சு; குங் 
குலியம் முக்கால் அன்சு; கனடபல்சம் கால்அன்சு; கந்தாரிசுத் தூள் ஒரு 
அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஆறு அன்சு, கனடபல்சத்தைத்தவிர்ந்த மற் 
நெல்லாச் கூறுகளையும் நீர்மத்திக!த்தில் இரண்டுமணித்தியாலம் ஊறப்போ 
ட்டு ஒயாமற் கலச அப்பாற் சிலையில் வடித்து நீரை விட்டுப் பற்றைப் பி 
ரித்தெடுச்சவும். பற்றையுங் கனடபல்சத்சையும் தட்டையான வோர்பா 

3 lydrocephalus. 2 Hydropericardium. 3 Hydrothorax. 4 Hydrarthu, உதசர்றி, 
© Pruof spirit, 6 Glacial Acetic acid. 7 Percolator. 8 Acetic acid. 9 Fther. 

10 Water bath, 
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த்திரத்தில் உருக்கு, உருகிய நீர் சூடாயிரு*சையிற் கடுதாசிச் தலங்களின் 

ஒருபச்கத்தில் மெல்லிய படலம் பிடிக்க அதிற் தோய்ச்கவும். 

சதுர இஞ்சுச் கோடுகளைக் காட்டத்தக்கதாய் வரியிட்ட கடுதாசியை இத 

ற்கு வழங்கினால் வசதி. ட வ ர தத் 
இதை வெதுப்பி மேனித் தோலில் அணைக்க கொப்புளங்கொள்ளும். 

கந்தாரிசுப்பற்று, Plaster of Cantharides. கொள், கந்தாரிச, தூளா 

க, பன்னிரண்டு அன்சு; செம்மெழுகு।பூதீச்சபம்1,வகையொன்றுக்கு ஏழரை 
அன்சு; பூதலாட9, ஆறு அன்சு; குங்லெயம்,மூனறு அலச. மெழுகு, சப 

ம், லாடு மூன்றையும் நீர்மத்திகத்கல் ஒன்றாயும், குவ்இவியத்தை வேறாயு 

முருக்கிக் கூட்டி அப்பால் கந்தாரிசுத் தூளைப் போட்டு முழுவதையும் திற 

மாய்ச் சேர்த்து அக்கலவை ஆறுந்தனையுங் சலக்கவும. 

சொப்புளிக்கப்பண்ணுவதற்கு இப்பற்றே வாடிச்கையாய் வழங்கப்படுவ 

து. இர்த நோக்கமாய் இது வழங்கப்படும் அனேக உபயோகங்கள் கந்தா 

நின விபர்த்தில் முன்னே சொல்லியிருக்கும். 
கந்தாரிசன்கேன். Ointrent of Cantharides. கொள், கர்தாரிச, 

செம்மெழுகு; வகைக்கு ஒருஅன்சு; ஒலீவுசேல்3 அறஅன்சு. மூடிய பா 
த்திரத்திலே விட்ட எண்ணெய்யில் சந்தாரிசுத் தூளைப் பன்னிரண்டு மணி 
நேரம் ஊறப்போட்டு, அப் பாத்திரத்தைக் கொதிரீரிற் பதனைந்து மினி கே 
ரம் வைத்து, லையில் வடித்துப் பிழிந்து, முன்னமே வேரறுயுருச்செ மெ 
முகோடு கலந்து ௮ச்சலவை ஆறுந்தனையும் ஒயாமற் கலக்கவும். 

கொப்புளித்த புண்கள் சியன்ணி:களை அழற்றுவதற்கு இது இடப்படும். 
வேம்பற்று, "கு Plaster. கொள். கந்தாரிச,பருக்கன் பொடியாக, 

ஊற்றின சிடத்தேல்:, செம்மெமுகு, குங்கிலியம், வகைக்கு நாலு அன்்ச ; 
சபுபிலாஸ்தர்₹ மூன்றேகால் இருத்தல் ; குங்கிவியப்பிலாஸ்தர், இரண்டு இ 
ருத்தல்; கொதிவெந்நீர் அரைநாழி. கந்தாரிசுப் பொடியைச் கொதிநீரில் 
ஆறு மணிநேரம் ஊறப்போட்டுக் காரிச்கம் புடைவையில் இறுக்கமாய்ப் 
பீழிந்து, பிழிந்த நீர் மூன்றத்தொரு பங்காய் வருக்தனையும் அதை நீர்மத்தி 
சத்தில் வறட்டி, அப்பால் மற்றுங் கூறுகளைக் கூட்டி நீர்மத்திகத்தில் உரு 
48), முழுதுந் திறமாய்ச் சேருந்தனையும் ஒயாமற் கலக்கவும், 
மந்தமான கழலைகள் நாட்பட்ட கோள விக்கங்கள் பொருத்து வீக்கங்ச 

ளுக்கு இது நல்ல ஸ்திமுலமான அணைவாகும். 

*மைலாபிரிச் சிகுரி வண்டு. 

MYLABRIS CICHORI!. TELINT FLY. 

வாசம். இது தென் யுறோபச்திலுள்ளது, இத்தவியிவீருர்து ரேக்கு 
எகிப்து வழியாய்ச் €னத்துக்குச் செல்லும், இந்துவடங்கலும் இது வாடி 
ககைபபட்டத. 

வாகடபததி, காய்ந்த வண்டு, அதின் லட்சணங்களாவன: எறக்கு 
றைய ஒரு இஞ்சு நீளமும் மூன்றிலொருபங்கு இஞ்சு அசல்முமானது. ஒடு 
மங்கலான மஞ்சள்நிறம். அது மூன்று பெரிய வளைந்த குறுக்குவரிகளுள் TR வக க வ ம வன 
| Prepared suet, 2 Prepared lard, டெயம். 3 Olive oil, 4 Issue, இச, 5 Expressed 

oil of Nutmeg. 6 Soap plaster, 
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290 தேன, 

எது. முதலாம் வரி முறிர்து சலெவேளை மூன்று£ாலு புள்ளிகளாய் மாத்தி 
ரமிருச்கும். இகின் சத்து கந்தாரிடின!. 
தன்மை, உபயோகம், கர்தாரிச வண்டைப் போலவே. வெரிகினாச 

அதற்குப் பதிலாக இசை வழங்கலாம், கந்தாரிசிரஞ்சத்தின் பெலனுஞ் 
செயலும் பூரணமாய் விளங்நியிறாப்பதாலும் இதின் பெலன் செயல் செரி 
யசதிருப்பதாலும் அதற்குப் பதிலாக இதை உள்மருந்தாக வழங்கப்படாது, 
சர்தாறிசைப்பார்ச்ச இது அதிக வீறுள்ளதாசக் சொள்ளப்படுகன்றத, (74) 
[இதைவிட இடச்துவீன் பலபகுதிகளில் வேறு சொப்புளவண்டுகளும் ௨ 

ண்டு, உதாரணமாக, வடச்இந்து மத்திய இந்துவில் மெலுவித் தஇிரியர்திமம்;, 
வித்த கொசர்,வித்த வியொலாூ5,புதுச்சேரிச்குக்கிட்ட மைலாபிரிப் பஸ்து 
லாது, மைலாப்பிரிப் பந்தம்? என்ற இனங்கள் உண்டு. பிந்தின இரண்டு 
இனங்களின் தன்மைசளைப்பற்றிச் கொலாச பண்டிதர் எழுதிப் பிரசுரஞ் 
செய்திருக்கிறார். இந்த இனங்களை விட மைலாபிரி யிக்துகம், மைலாபிரி 
மெலலூரம்?, மைலாபிரி யுமராவி1, மைலரபிரிப் பிறாச் மம்; மைலாபிரி 
யோரியர்தல்!?, வித்த வசமேஞ்!3, எபிகோத்த நிபலேஞ்சி!*என்னும் இனங் 
கள் உண்டென்று இர்துநூதனசாலையைச் சேர்ந்த மூர் என்பவர் குறித்திறாக் 
இருர். என்றாலும் மைலாபிரிச் சகு ரி15 என்ற கொப்புளவண்டு இந்துவின் 
மிகுதியான பகுதிகளில் இருப்பதால் இந்தச் சொப்புளவண் டினங்களின் 
தொகையைப் பெருக்கத் தேலையில்லை.] 

கைமேனாப்திரங்கள். 

HYMENOPTERA. 

தேனீ, HONEY BEE, 
வாசம். இது பூமியின் பல பகுதிகளில் ஆதியாயுள்ளது, இப்போ மி 

குதியான தேசங்களில் வளர்ச்சப்படுகன்றது. 
வாகடபததி, 1, தேன், இது தேனீயாற் கூட்டிற் சேர்த்து வைக்கப் 

படுகின்ற சர்ச்கரையுள்ள விசர்க்க!$மான பாணி, கூட்டிலிருச் தெடுத்தவுட 
ன் பிசபிசப்பும் சற்றே உருவொளியும், சபிலமான மஞ்சள் நிறமுமுள்ள 
நீராகவீருக்கும். படிப்படியாய்ச் சற்றே இரிஸ்தலித்து மங்கலாகும். இது 
ஓரசைச் சுய மணமும் நல்ல இனிப்புச் சுவையுமுடையது. இதை வெர் 
நீரோடு சல மினி வரைச்குச் கொதிப்பித்த ஆறவிட்டு இயோதநீரோடு சே 
ர்த்தால் நீலமாகாது, 2. செம்மெழுகு: இது தேன்கூட்டைச் சாய்ச்சிவ 
டித்தெடுக்கப்பலெது, கட்டியாசவிறருக்கும். உரப்பானது; பருபருச்சை 
யாய ஓடியும். மஞ்சள் கிறமுூம் தேன்போல் நல்ல மணமுமுடையது: 

தொட்டால் ஒட்டாது, 140 பாகை சூட்டுச்குக் குறைந்த சூட்டில் ௨௫ 
சாது. குளிர்ந்த திட்ட திற் சரையாது; தர்ப்பந்தின் எண்ணெயில் முர் 
முய்ச் கரையும். இதைப் போட்டுச் குலுக்கி கொதிவெர்நீர் ஆறியபின் 
இயோதரீருக்கு நீலகிறங் காட்டாது. 3. வெண்மெழுகு. செம்மெழுசை 

] Cantharidin. 2 Vesicint. 3 Meloe-Trinnthema, 4 Lyttn gigas. 5 L. violucen. 
6 Mylabris pustulata, 7 M, puuctum. 8 M. iniica. 9 M. melanurn, 10 M. hu- 

meralis. 1} M, proxinn. 12 M. orientalis 13 Lyita Assamengis. 
14 Epicauia Nipalensis. 15 Mylabris Cichorii. 

16 5606181101, 
(71) ௮னுபந்தம்பார். 
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ஈரிப்பு; பரமாணு, வெளிச்சங்களால் வெளுச்கும்போது அது வெண்மெழு 

காகும்: இது வட்டித்த சில்லுகளாக வரும், வன்மையும்) ஏறச்குறையச் 
சுத்த வெள்ளையும் சற்று உருவொளியுமானது. தொட ஒட்டாது. 150 பா 

சுக் குறைக் ட்டில் உருகாது, 

மை உபயோகங்கள், சேன் இமாலியம்1. சொற்பமான இளம்பேதி. 

இருமற் சலவைகள், சார்கில்களுக்குச் சவைச்காசச் சேர்ச்ச ப்படும், மெ 

ழுகு இமாலியமும் திமல்ச3மூமாகும். தஇிசரீதெரி* தியறீயம்6,கதார்க£ளுச்குச் 

லெவேளை சொடுச்சதுண்டு, அயீனும் அன்கென்கள்], பிலாஸ்தர்கள்௨ சப் 

பாசிதுறி9களில் ஒர் கூறாகச் சேர்ச்கப்படுவதே இதின் விசேஷஉபயோகம். 

தேயம். வெண் மெழுகற் பத்துச் கிறேன் முதல் இருபது கிறேன் வ 

ரைக்கு முலொடன்10 துணையாற் கலவையில் நீந்தவிட்டுக் கொடுக்கலாம். 

ரசிதங்கள். சுத்ததேன், லட்சம Honey. கொள், தேன், ஐந்து இ 
ராத்தல், தேனை நீர்மத்திகத்தில்11 உருக், அது குடாயிறாக்கையில் வேக்நீ 

ரில் ரனைச்த சம்பளியில் வடிச்சவும், 

இது திமல்சம். அச்சிமெல்டி ஸ்குவி।3லக்சிமெல்,போறசதேன்14, மிளகு 

லேகியம், ஸ்கமுனி! லேயெம், தர்ப்பந்தீன்16 லேடியம், இவைகளில் தேன் 

ஒர்கூறாகச் சேருஇன்றது. 
தனியன்கேன், இiறறle ointment. கொள், வெண்மெழுகு, இரண் 

ட அன்சு; பூதலாடு!! மூன்று அன்சு ; வாதுமைத்தேல்18 மூன்று அன்சு. மெழு 
கு; லாடு, எண்ணெய் மூன்றையும் நீர்மத்திகத்தில் ஒன்றாயுருச9) அக்கல 

வையை நெருப்பால் இறக்கி அது ஆறும்போது ஓயாமற் கிளறவும். 
இது புண்களுக்கு இட ஈல்ல ௮ணைவு: வாசட அ௮ன்சென்சள் பலவற் 

றக்கு இது அடியாக வழங்கப்படுகின்ற. 
*செறுமேல். C௪௦], சொன். செம்மெழுகு, ஒரு அன்சு; தெளி 

தீத தேன், நாலு அன்சு. மென்சுட்டில் உருக்கிச் சேர்த்துச் லையில் வ 
டிச்சவும். 

மந்தவிரணங்கள், மற்றும் விரணங்களுக்கு இது கல்ல ஸ்திமூல அணை 
வு, இந்துவிலும் மற்றும் உஷ்டண தேசங்களிலும் பிராணிய கொழுப்பு 
கள் சுறுக்காய்ப் பழமுதா உதவாமற்போய்விடலதால் இது மிச உபயோ 
சமானது, 
[கல்ல தேனும் மெழுகும் இந்துவில் அசப்படும். அவை அபி சோசியாலி!9 

அபிஸ் தருசாதம்??, அபிஸ் நிகிரிபெனு?1) அபிஸ் பைகொலா?3 என்ற சேனீச் 
சளினதும் ஒருவேளை வேறும் இனமான தேனீயினதும் பேறு.] 

ேகமிப்திரங்கள். 
HEMIPTERA. 

கிரிமிஞ்சிப்புழ. COCHINEAL INSECT. கக்கசு, COCCUS. 

வாசம். இது மெச்சிகு தெனரீவு தேசங்களில் வளர்க்கப்படும். 
வாகடபததி. காய்ந்த பெண்புழு. வட்டிப்பானது ; தளச்குவிவானதுஃ; 

1 Emollient சார்தனி. 2 Gargle. 3 Demulcent, சாம 4 Dysentery. & Diarrhoen, 
6 சோலார், 7 Unguente. 8 Plaster. 9 Suppository. 10 Mucilage. 11 Water-bath, 

12 Oxymel. 13 fquill, 14 Mel-Boracis. 15 Scammony. 16 Turpentine. 
17 Prepared Lard டெயம். 18 Oil of Almond. 19 Apis Socialis. 2) A, 

dorsuta. 21 A, nigripennis, 22 A, bieslor 23 Vlanu center. 
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ஏறக்குறைய இரண்டு லீன் நீளமுள்ளது; சுருக்குவிமுந்தது; கருமை ௮ல் 
லது சாம்பல் வெண்மை கிறங்சொண்டத. நருக்கனாற் கருங் கபில நிறமா 

ன தானாகும். வெண் ஈரை கிறமான புழுவை நெருப்பில் வெதுப்பச் சுறு 
ச்சாய்ச் கறுக்கும். 
தன்மை உபயோகம், இதற்கு அக்திஸ்பச! தன்மையும் மற்றும் தன்மை 

சளுமுண்டென்று சொல்லியிருப்பதுண்டு, ஆயினும் தவறு. நிறங்கொடு 

ச்ச மாத்திரம் இது உபயோகமானது. 

ரசிதம். கிநமிஜ்சிரஜ்சம். Tincture of Cochineal, கொள். திரி 

மிஞ்சிப் புழு மாவாக இரண்டரை அன்சு ; புரூவுசது அரைநாழி. ஏழு 

சாளூறப்போட்டு வடித்து அரைநாழிக்குப் போதிய புரூவுசத: சேர்ச்சவும், 
ஏலச்கூட்டிரஞ்சம்) ன்கணிக்கூட்டிரஞ்சம்களிற் இிரிமிஞ்சிப்புழு ஓர் 

கூறகச் சேருளனெறது, 

மீன்கள். FISHES. 

ஸ்தேர்ச்சன் மீன். STURGEON. 

வாசம். இது கஸ்பிக்கடல் கருங்கடல்களில் உள்ளது, 

வாகடபததி, சவுன், என்னும் மிதப்புப பை. இது பச்குவமாக்கிச் இ 
லங் லெமாசக் ழிக்கப்பட் வெரும். ஐசிங்கிளாசு எனப்படுவது இது 
தான். இது லேசானது; தோல்போல் உரத்தது; வெண்மையானது; சற் 
றே உருலொளியானது; சுவை மணமற்றது; தண்ணீரிற் கரையாத; கொ 

திவெச்ரீரிற் சுறுக்குக் கரைந்து ஆறும்போது உருவொளியான களியாகும், 
ஒரு அன்ச வெர்ரீரைத் தடித்த இறுெ சஸியாக்குவதற்குப் பதினைந்து 
இறேன் ஐங் ளொசு போதும், வியாபாரத்திற் பலவகையான ஐய் 
வாசு வரும். (15) செலதனே* இதின் பிரதானகூறு. 
தன்மைஉபயோகம். இது திமல்சம7, போஷணி$, இது களியாக ரோ 

யாஏரின் பத்தியத்துக்கு அதிகம் வழங்கப்படும், மேலுங் கலீச்கமிலத்தை 
யும், தனிச்சமிலத்சையும்1! பகுத்தறியச் சோதனைபார்ப்பதற்கு இதை வெர் 
கீரிற் கரைத்து வழங்குவார்கள். தனிக்சமிலத்தோடு இதைச்சேர்க்க வெள் 
ளையான அடையல் விழும், சலிக்கமிலத்தோடோ அடையலுண்டெடுவ 
தில்லை. 

கட்மீன், CODFISH. 

வாசம். இது கோர்வே, பிரான்சு, பிறிச்தனி, ஈர்லன் தேசக் கரைகளி 
ல் மிகுதியாய் உண்டு, பிரதானமாய் நூவன்லந்துச் சரைகளில் அதிகம். 
வாகடபததி. எண்ணெய். இது பச்சை ஈரலை 180 பாசைக்கு மேற் 

படாத சூடு சாட்டி எடுச்சப்படுவது. இதற்கு மறுவித்தேல்!! என்று பெயர், 
இந்த எண்ணெய் வெண்மஞ்சள் கிறமானத; சற்றே புலால்மணமுஞ் சுவை NN ககக வவ 
ர Antispasmodic. 2 Proof spirit, 8 Cinchona. 4 Sound, 6 isinglass, 6 Gelatin. 

ச Demulcent சாமசம், § Nutritive. 9 Gallic acid, 30 Taunic acid. 
11 Oleum Morrhuae, 

(15 அலுபர்சம்பரர். 
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புமுள்ளது. இதிற் லெ துளியை ஜர் பீங்கான் தட்டில் விட்டு அதற்குச் ௪ 
ல்வரிக்கமில1த்திலே ஒரு துளியைச் கூட்டினால் செர் நீல3 நிறமுண்டாடுச் 
சறுக்கு மஞ்சள் கிறமாயாவது கபிலச்3 சிப்பு நிறமாயாவது மாறும். இதி 
லே பித்த பதார்த்தங்கள் இருப்பதன்றிச் சொற்ப வீசமான இயோதம்*, பு 
ரோமம் ,குலோறம்£,பாஸ்வரம?, பாஸ்லரிக்கமிலமூ, சல்வுரிக்கமிலங்களும் 

கண்ணம்; மச்னீசி!0 சோடக்க!!ளிஸ் சாடையும் அடங்கியிருக்கும், 

தன்மை, இது நல்ல அல்சிறவம்!, போஷணி. 

உபயோகம். கசம் முதலிய ஸ்துருமம்13கோய்களுச்கு இது உத்தம மரு 
ந்து. மேலும சசரோகம், ரி:இற்ச14, மதியாக்திரகசம்15) தீவிர காலிக ஐரு 
கெலலம்16, கண்ணோக்கரளுக்கும் ஸ்தரும கோயாளருச்குண்டாகும் அற்று 
வி$யென்ற மெலிவுக்கும் இது கைகண்ட மருந்து. மேலும் அனீமிடிக்கும் 

விசேஷமாய் அனீமியோடு கூடிய அறல் ௪20, செயதிகத்துக்கும்?] ,மாறாதசரும 
சோய்சள்) சாலிசவாதம், சர்க்கராமுரியென்றரீரழிவு, எபிலெப் 653, கொ 
ரீயங்கவளுக்கும் தர்விபாகத்தொடகெடிய குன்மத்துக்?கு:ம், இது ஈயந்த மரு 
ந்து, 
“தேயம். ஒருதிறாம், நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம், கோ 
யாளி தாங்கக் கூடிய வரைக்குங் கொஞ்சல் கொஞ்சமாய்க் கட்டிச் சொ 
டுச்சலாம். மிஞ்சினால் வீணிலே சழியும். விழுங்கச் கூடாதவர்களுக்கு 
பாயுவாலாகுதல் தோலில் பூசி உரஞ்சுவதாலாகுதல் உட்செலுத்தலாம். 
சாப்பிட்டவுடன் கொடுப்பதே உத்தமம், 

*பாற்சுறு. WHITE SHARK. 
வாசம். இது எல்லாச் சமுத்திரங்களிலும் உண்டு, இந்துச் சடல்களி 

ல் மிகுதி, 
வாகடபததி, ஈரலை மென்சுட்டிற் சாய்ச்சியெடுக்கும் எண்ணெய். இ 

தி வெண் மஞ்சள் நிறமுடையது, மணம் சுவை மறுவித்தேலைப் போலவே. 
அதிலும் வீரானத; கெட்டது. 86 பாகை காங்கையில் ஈல்ல தெளிவாகு 
ம். கொஞ்ச வேளை கலக்காமல் விட்டால் ஸ்தியரின்? பொடியாகவும் சற் 
திதனமாகவும அடையும். இது ஸ்குவாலின 28 எனப்படும். 

_ தன்மை, உபயோகம், தேயம். மறுவித்தேலேப் போலவே, அதற்கு 
பபதிலாக இதை வழங்கலாம். இந்து வைத்திய சாலைகளில் வழங்கத் தகு 
தது. உவட்டுச் சுவையே இதை வழங்குவதற்குப பெரியதடை. ஆயினு 
ம அதிக கவனமாய் உண் பெண்ணினால் ருரிச்சக்கூடும், 

[புதச்சேரியிவிருந்த கலாசு பண்டிதர் இந்த எண்ணெய்யைப்பற்றி மெத் 
த வியப்பாய் எழுதியிருக்கிறார். மே பண்டிதரும் இதை ஈயக்நறார், செ 
னனையில் குஷ்_ வைத்தியசாலையிலும் மற்றும் இடங்களிலும் இது ஈயப் 

பாய வழங்கப்படுநதன்றது. உஷ்டண தேசங்களிலே ஸ்குவாலின் ஈல்ல 
மருந்தாகுமென்பது கலாசு பண்டிதர் எண்ணம். இது புண்கள் சாயங்களு 
கத ஈல்ல தைலமாலதுமன்றி லாட்டைப்பார்ச்சத் தடிப்பாய் அதைப்போ 

1 Sulphuric acid. 2 Violet, 3 Brown, 4 [lodum. 5 Bromum. 6 Chlorum. 7 Phos- 
phorus, 8 Phosphoric ncid. 9 Lime. 10 Magnesia, 11 Soda, 12 Alterative uid. 

13 Siruma. 14 Rickets 15 Tabes Mesenterica. 16 Hydrocephalus, 
17 Ophthalmia. 18 Atrophy. 19 Anaemia. 20 Neuralgia. 21 weiatica. 
22 Ui betes, 23 Epilepsy. 24 Chorea. 25 Mal assimilation. 26 Dyspepsia. 

27 Siearine, 28 Rqualin, 
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லப் பழுதாகாமலிருப்பதால் அதற்கு இது தல்ல பதிலாகு ம், ஸ்குவாலி 

னைச் ”லையிற் பூசிப் புண்களுக்கு இடலாம். மறுவித்தேலைப் பார்க்கச் ச 

ராத்தேலிலே லெ சத்துச்சளின் வீழங் கூட என்று தேலாற்றர் சொல்லு ரு 

ச் இதிலே இயோத!மும் பாஸ்வராமுங் கூடவும், புறோமூமுங் கெர்தகமு 

ல் குறையவுமிருக்கும். சில வருஷங்களுக்கு முன் இந்துவிலே அறக் 

ொமீனின், ஈரலெண்ணெயைச் சோதித்துப்பார்த்தார்கள். ஈயமென்று 

சொல்லப்பட்டாலும் அது வழக்கத்துச்கு வரவில்லை, இந்து மீன்களின் 

ஈரலெண்ணெய்யைப் பற்றிப் பிதி வைத்தியர் எழுதினவைகளிலும் பார்ச்க 

லாம், இந்து மினெண்ணெய்களின் ஈாற்றமுஙல் கெட்ட சுவையும் மிகுதி 

யாய் உருச்சமுன் ஈரல்கள் காறுவதைப்பற்றி உண்டாகுமென்று அவர் நி 

ஊைத்துப் புதிய ஈரல்களை வெந்நீரிற் போட்டு அவித்து எண்ணெய் எடுக் 

கும்படி சொல்லுகிறார். 

பட்சிகள். AVES. BIRDS. 

கோழி. DOMESTIC COCK AND HEN, 

வாசம். பூமியினெப்பகுதியிலும் வீடுகளில் இது வளர்ச்கப்படும். 
வாகடபததிகள், 1. முட்டையின் வெள்ளைச்கருவாகிய அல்புமின், 

இது கிறம் மணம் சுவையற்ற வழுவழுப்பான மீர். சூட்டுக்கு உறையும். 
அசதிச்கமில$த்துச்கு மாறுதல் அடையாது, 2. மஞ்சட் ௧௬. இது தடி 
த்த மஞ்சள்கிறமான எண்ணெய் போன்ற நீர். மங்கலானது, மணமற்றது, 
காரமற்ற கற் சுவை உடையது, தண்ணீரோடு கலக்க,பால் போன்ற இமல் 

ச£மாகும். 
தன[்மைஉபயோகம். இது இமாலியம்”, திமல்சம்?, போஷணி!0. சவ்வீ 

சம்11,செம்பு19, தத தங்க!3ளிற் கரையக்கூடிய உப்புகள், இறீயசற்று14 என்ற ஈ 
ஞ்சுகளுச்கு வெள்ளைச்கரு, கெமிஸ்த!5 மாற்றாகும். காரமான மற்றும் லோ 
சவுப்புசளாகயெ சஞ்சுகளைத் தின்றவர்களுக்சோ, அது ஈஞ்சிம்மிகளை மூடி, 
இரைப்பை குடல்களின் சளிச்சவ்வைப் போர்த்த இப்படி மிசானிச!மா 
ற்று ஆரும். மஞ்சட்கரு கோயாளருச்குப் போஷணையுள்ள உணவாயிருப் 
பதன்றி, இமல்சல்களை உண்டாக்கவும், எண்ணெய்கள், தேல ராளங்கள்!!, 
சாளங்கள் ௮டையாமற் காக்கவும் வழங்கப்படும், 

சசிதங்கள். அல்புமின் நீர். lution of Alben. கொள். கோழி 
முட்டையொன்றின் வெள்ளைக்கரு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் நாலு அன்சு.கு 
ழியம்மியிலிட்டு அரைத்துத் திஸ் கிலித்த தண்ணீரால் நனைத்த சணற்பஞ்சி 
ல் அடிச்சவும். இந்த நீரைப் புதிது புதிதாகத் தேவையானபொழுதே செ 
ய்துகொல்ளவேண்டும். 

இது கெயிஸ்த சோதனையாக மாத்திரம் வழங்கப்படும். 
கோழிழுட்டையின் மஞ்சட்கருப் பிரண்டிச் சலவை13யிலோர்கூறாகின் 

கித் 

$ fodum. 2 Phosphorus. 3 Bromum. 4 Sier Fish, 5 Albumen. 6 Acetic 
acid. 7 Emulsion. 8 Emollient. 9 Demulcent. 10 Nutritive, 11 Corrosive 
sublimate. 12 Copper, 13 Zine. 14 Creasote. 15 Chemical 16 Mechan- 

ical. 17 Oleo resin, 18 Brandy mixture, 
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மமலியங்கள். MAMMALIA. 

செதசீயங்கள். CHETACEA, 

ஸ்பேர் திமிங்கலம். SPERM WHALE. 
வாசம். இத ப£விச் சமுதீசரம் இரந்து சமுத்திரங்களில் வசிக்கும். 
வாகடபததி, செதின்1. இத திமிங்கலத்தின் தலைக்குள்ளிருக்கற செ 

ய்யைச் சுத்தியாக்டிச் குளிரால் உறையப்பண்ணி யெடுக்கும் வஸ்து. இத 
சுயமே ஏறச்குறையச் சுத்தமானது. முத்துப் போல வெண்மையும் மினு 
ச்சமூம் உருவொளியும் இரிஸ்தற்தன்மையுமானது. மணம் சுவை மெத்த 
வில்லை. திட்டசீதிற்3 சொற்பஞ் சேர்த்த மாவாச்சலாம். தொடமெய் பி 
டியாது. 100 பாசைச்குக் குறைவானசூ... டில் உருகாது, 
தன்மை, உபயோகம், இத திமல்சம்4, இமாலியம்3. தைலமாக வெளிம 

ருந்தாய் வழங்கப்படு௨ தன்றி உள்ளே கொடுச்சப்படுவதரிது. 
ரசிதம். திமிநேய் யன்நேன். Sறermaceti Ointment. கொள். தியி 

செய், ஐந்து ௮ன்சு; வெண்மெழுகு, இரண்டு ௮ன்சு; வாதுமைத் தேல் ௮ 
ரைகாழி அல்லது போதியது. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய் மென்சூஃடில் 
உருக், குட்டாலெடுத்து ஆறுந்தனையும் ஒயாமற் சலக்கவும், 

புண்களுக்கும் தோலுரிக்த கொப்பளித்த இடங்களுக்கும் இது சாந்தியா 
ன தைலம்; 

சொப்புளச் தாளிற் திமிகெய் ஒர் கூறாசச் சேருன்றது. 

ருமினாுன்சிகள், 

RUMINANTIA, 

கஸ்தூரிமான். MUSK DEER. MOSCHUS MOSCHIFERUS. 

வாசம். இத திபெத்திலும் மத்திய இந்துவிலும் ஆதியாயுள் ளது. 
வாகடபததி, கஸ்தூரி. இது கஸ்தூரிமானின் முன் நேற் குதுவஞ்ச 

ளிலிருந்து ஊறி இதன காய்ந்த விசர்ச்சம். இது செம்சறுப்பும் ஒழுங் 
கற்றதும் சற்று கெய்ப்புமான குறுமணிகளாகவிருச்கும். செறியச் கூடிய 
நல்ல மணமும் சைப்பும் கார்ட்பும் நற்சுலையுமுடையது, ஏறச்குறைய இ 
ரண்டு இஞ்சு பருமையான வட்டித்த சவ்வுப் பைச்குள்ளேஇருக்கும், பை 
பின் வெளிப்பக்கம் முரணான நரை மயிரால் மூடப்பட்டிருச்ரும். மயிச் 
மையத்திலுள்ள துவாரத்சைச் சுற்றிச் சற்றியிருச்ரும். 

தன்மை, இத ஸ்திமுல£மும் அக்திஸ்ப யுமாகும். 
உபயோகம். சன்னிச்சுரம்?),சன்னிவச்சுரங்ச10ளுக்கும், மற்றுஞ் சரோ 

ய்களின்பிற்கூற்றுக்கும், அசத்துவ1]நுமோணனி!3, ஒதுங்கு !3குவாதம்14,விசாதச 
ம், அசத்துவ வனகயான வேறு ரோய்களுக்கும், இது ஸ்திமுலமாக நயந்த 
த மேலும் ஸ்பச நோய்கள், சிரா1*கோய்களுள், ஸ்பசஈளை17) கூவுஞ்சுவாச 
ம, குக்சலின் பிற்பாதம், குழந்தைசளுக்குண்டாகும் வவிகள், எபிலெப்918 
- ப. 4783 வில் ர் வனி வ ஆத கட 
1 Cetine, 2 Crystal. 3 Rectified spirit. 4 Demulcent. 5 Emollient, 6 Follicle. 

Sinulant. 8 Antispasmodie. 9 Typhus, 10 Typhoid. 11 Atonic. 12 Pneumonia. 
13 6121006081, 14 Gout, 15 Hypnchondriasis. 1G Nervous. 17 Spasmodic 

Asthina. 18 Fpilepsy. 
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சொரீயம்! பலவகையான ஸ்சேரிகளுக்கும்,விசேஷமாய் நித்திரையின்மை 
ச்கும், இது உபயோகமானது. ஆயினும் இச்காலத்தில் இது வழங்கப்படு 
வதரித, 

தேயம். ஐந்து முதற் பத்துக் றேன் வரைக்குக் குளிகையாச்சியாவு 
து பாணிச் கலலையிற் பிசினிட்டு அடையாமற் காத்தாவது சொடுக்சலாம், 

ஆ6- THE SHEEP. 
வாசம். இது எத் தேசங்களிலும் வளர்ச்சப்படும், 
வாகடபததி, வயிற்றின் உட் கொழுப்பு. இது உருக்கி வடித்தச் சத் 

தீமாச்கப்படுவது. பூதசிபம்? என இது பெயர்ப்படும். இது வெள்ளையும் 
மெதுவம் அழுத்தமு மான உர பொருள். மணமிருக்கிற் சொற்பம். 103 
பாசை சூட்டில் உருகும், இதில் மிகுதியான ஸ்தியரின்* ஒலீயீ:னும் சொ 
ற்ப மாசரினும்அங்கியிருக்கும். 

தன்மை, உபயோகம். இது இமாலியம்,, சிலவேளை பாப்பைகளுக்கு 

ச் சேர்ச்கப்படும், போஷணையாசவும் வழங்கப்படுவதுண்டு. பூச£பம் 
கச்தாரிசுப்8 பற்றிலும் இரசவன்செனி?லும் ஓர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

மாட. THEOX. 

வாசம். இது பூமியின் எப்பகுதியிலும் உளர்க்கப்படும். 
வாகடபததீ, பால, இது மடியிலூறு௨து. மாலும் வெள்ளையுமான 

இமல்ச!0 நீர். இனிப்பான சற்றும் கார்ப். ற்ற சுவையும் ஒர்வகையான சொ 
தப மணமுமுடையது. உண்டையான மெய் இம்மிசள் ஏராளமாயுள்ளது. 

தன்மை, உபயோகம். இது உத்தம போஷணி. சார்தணனி, மெத்த௨ 
பயோகமான உணவு. விசேஷமாய்ச் சிலவகையான இரைப்பைப் புண் 
ணுச்கு உவந்து, அழற்று நஞ்சுகள் அரிக்கு ஈஞ்சுகளுக்கு இது மாற்றா 
வதன்றி உட்பக்கள்சளைச் சார்சமாய்க் காக்கும். 

பால, ஸ்சமுனி!!ச் கலவையில் ஒர் கூறாசச் சேருகின்றது. 
ஈசிதம், பாற் சீனி, பரதா 01 ilk. பசப்பாலின் தயிர்த் தண்ணீரை 

வதட்டச் கரிஸ்தலித்த1? னி வரும், இது பெரும்பாலும் மைய வரியில் 
ஒர் கொடியை அல்லது தடியை உடைய இரண்டு இஞ்சு பருமையான ௧ 
ம்பிகளாயா௨து றுக் கட்டிசளாயாவது இருக்கும். நரை வெண்மையான 
௮. இரிஸசற்!3 தன்மையுச் தோற்றமுங் கொண்டது, சற்று உருவொளி 
யனது. வன்மையானது; மணமற்றத; சொற்ப இனிப்புக் கொண்டது; 
சப்பச் சசகரக்கும். 

இது போஷணி என்பது சந்தேகம். நயநட் டமற்றதுபோலும். பெரு 
ம்பாலும் தூள் மருநசைச் செலுத்துறெரற்குத் துணையாய் வழங்கப்படும், 

சுத்ததோபித்தம். ஒயார்ரீசி 0 Bile. கொள். புதியசோபித்தம்) ௮ 
ரைசாழி; திட்ட து! ஒருராழி; இரண்டை யும் சீசாவில் விட்டுக் குலுக்கி 
ச் சேர்த்து மண்டி அடையுந்தனையும் அரைகாள்வரைச்கு வைத்துவிட வும், 
அப்பாத் தெளிந்த நீரைத் தெளித்துப் பீல்கான் ண்ணத்தில் விட்டுச் குளி 
A 

1 Charen. 2 Hysteria. 3 Prepared suet, 4 Stearine. 5 Oleine. 6 Margarine. 
7 Emollient. 6 Emplastrum Cantharides. 9 Mercurial oiniment. 10 Emulsion. 

11 Scammony 12 Crystallized 13 Crystal. 14 Rectified spirit, 
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கைச்குத் தீதுந்த பதமாய் வரார்தனையும் நீர்மத்திகத1திலே ௨றட்டவும். லட் 

சணங்கள். இத குளிசைப் பதமான மஞ்சட் பச்சை நிறக் சளியாய் இரு 

க்கும். இனிப்புங் சைப்புங் கலந்த சுவை உள்ளது. தண்ணீரிலுஞ் சதி 

லுங்செரையச்கூடியது. இதில் இரண்டொரு நிறேனை ஏறக்குறைய ஒரு 

திறாம் தண்ணீரிற் கரைத்து அதோடு ஒரு பங்கு சர்ச்சரைக்கு நாலு பங்கு 

தண்ணீர் வீதமாய்ச் கரைத்த றொபத்தில் ஒரு துளியை முதற் கூட்டி அப 

பால் முதல் உண்டாகும் அடையல் கரையுந்தனையும் சல்வுரிக்கமிலத்தை*ச 

சவனமாய்ச் கூட்டினால் அக் சலவைநீர் முதல் நல்ல சிவப்பு மநிறமாபெ 
பின்பு கருஞ் சிவப்பு, தூமிலம்5, செர்நீலம் என்ற நிறங்களாகப் படிப்படி 

யாய் மாறும், இதின் தண்ணீர்க்கரைவுக்குத் திட்ட சீதைச்சேர்ச்க அடை 
யல் விழாது. 
தன்மை உபயோகம். இளம் பேதி. குன்மம், மலலரட் 6, கழிச்சல்க 

ளிலும், பித்த நீர்ச் குறைவைப்பற்றி உண்டாகும் மற்றுங் குடல்கோய்களி 

லும் இது பித்த நீரைச் சரிக்கட்டக் கூடியதாசலால் அவற்றிற்கு உபயோ 
கமாய்க் காணப்பட்டது. சில வகையான செங்கண்மாரி,, மதியாந்தர4ச 
ம், விசாதகங்களுக்கும் இது உபயோகமானதென்று எண்ணுகிறார்கள். மே 
லும் எபிலெப் 910, வெறிப்பைத்தியம்!11, சர்க்கராமுரி!3களுக்குக்கொடுத்தாலு 
ம், இதால் ஈயமுண்டானது நிசசயமல்ல. பலவகையான நிபோஷம்!3, 
காலிகவாதமீ, சளுக்குகளுக்கும், கற்குறம்பி திரண்டு அடைத்ததால் உண் 
டான செவிட்டுக்கும், புதிய கோபித்தம் பூரினதால் நயமுண்ட னது. 

தேயம். ஐந்து இறேன் முசற் பத்துக் கிறேன் வரைக்குச் குளிகையா 
க்யொவது சப்சுல்14களில் போட்டாவது கொடுக்கலாம். வெளியிற்பூசுவ 
தற்கு ஆறு முதல் எட்டு மடங்கு நிறையான கார்ப்பற்ற ஏதும் எண்ணெய் 
யோடாவத பூர ரஞ்சத்டிதோடாவது கலந்துகொள்ளவேண்டும். 

பகிடே.மங்கள், 

PACHYDERMATA. 

பன்றி, THE HOG. 

வாசம், இது பூமியின் எப்பரு இிசளிலும் வளர்க்கப்படும். 
வாகடபததி, கெய். இது சவ்வுகள் நீக உருச் சுத்தமாய் எடுக்கப் 

படுவது. இதை லாடு என்றும், இடியம்!6 என்றும் சொல்லுவார்கள், இது 
மெதுவும் வெள்ளையுமான கொழுப்பு. 100 பாசை சூட்டில் உருகும். பா 
ண்டல் மணமற்றது; சஈதரில்12முற்றாய்க் கரையும். இதையிட்டுச் கொதிப் 
பித்த திஸ்திவித்த தண்ணீரை ஆறினபின் வடித்து அதற்கு வெள்ளிநீதுர 
சைச்! கூட்டினால் அடையல் விழாது. இயோத!9 நீரைக் கூட்டினால் நீல 
மாகாது. 

பன்றிகெய்யிலே ஒலீயின்20 நூற்றுக்கு 03 பங்கு வீதமாயும், மாசரின்?!, 
ஸ்தியரின் ஐ, 38 டங்கு வீதமாயும் இருச்கும். 

1 Water bath. 2 Spirit. 3 Syrup சனிப்பாணி. 4 Sulphuric Acid. 5 Purple. 6 Rectified spirit. 7 Jaundice. B Tabes Mesenlerica. 0 Hypochondriasis. 10) Epilepsy. 
11 Delirium Tremens. 12 Diabetes 13 Hypertrophy. 14 Capsule, 15 Tinc- 

ture camphor. 16 Lard. 17 Ether. 18 Nitrate of Silver. 19 lodun. 
20) Oleine. 21 Margarine. 22 Ntearine. 
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298 நீர்நாய், 

தன்மை, உபயோகம். இது இமாலியம்!, உண் மராக்தாய்க் சொடுச்ச 
ப்படெதில்லை, ஸ்காலதினம?, எச்சர்இிமம்3, எரிசிப்பிலச* என்ற சோய்ச 
ளுக்கும் மற்றும் வெளித் தாபிதங்கள், கசிவுகள், சளுச்குகளுக்கும் பன்றி 
செய் பூசுதல் மிகுதி. முதல் மூன்று நோய்களிலும் உள்ள குணங்களை ௮ 
அ அதிசமாய்  மாற்றுறதென்று எண்ணுஇருர்கள், வாசடத்துக்குரிய ௮ 
ன்சென்சன் பலவற்றுக்கு இது அடியாகும், 

பேஞ்சோயஸ் லாட, Bீenz௦ated Lard. இதைப்பற்றி 143 ம் பச்சத் 
இற் சாம்பிராணி மரத்தின் இழப் பார்க்கவும்: 

[இக்துதேசத்தில் வைத்தியஞ் செய்பவர்கள் பன்திமையும் அதிலிருர்தெ 
டுக்கும் பொருள்களையும் பற்றி மசமதியர்களுக்குவ்ளிருக்கும் வெறுப்பை 
கினேத்திருப்பது ஈல்லது.] 

ரோரடேடேன்சிகள். 

RODENTIA. 

நீர்நாய், THE BEAVER. 

வாசம். இது சனடம், சிபேரி என்ற தேசங்களில் ஆதியாயுள்ளது. 
வாகடபததி. சாய்ர்த திரட் சசெளாடிய ன அனியின் குதவங்களும் 

அவைகளில் ஊறும் விசர்க்க$மும். இவற்றிற்குச் சஸ்தர் என்றுபேர், லட்ச 
ணங்கள், திரட்செள் சோடு சோடாயிருக்கும்; ஏறக்குறைய மூன்று இஞ் 
ச நீம்; மீள உண்டை வடிவம்; உரப்புங் கனமுங், கபிலம் அல்லது நரை 
ச் கறுப்பு நிறமுமானது, உள்ளே மெத்த வாசனையுள்ளது; காய்ந்த ராள 
ம்போன்ற செங்கபிலகிறமான விசர்ச்சச்தை அடக்கியிருக்கும், இந்த விச 
ர்ச்சத்தின் மிகுதியான பங்கு திட்ட சிதிசலும் ஈதரி?லுல் கரையச் கூடியது. 
இதிலே ஓர் அத்திரதேலும்!காரமுங் கைப்புமுள்ள ஒரிராளமும் சஸ்தரின்!! 
என்ற இரிஸ்தற்19 பதார்த்தமும் அட ந௬்தியிறாக்கும், சஸ்தர் கட்சன் குடாச் 
கடற்கரையிலுள்ள சாடுகளிலிருந்து பிறித்தனுக்கு எற்றப்படுகன்றது. 

தன்மை, சொற்ப ஸ்திமுலம், ௮ந்திஸ்ப9, 
உபயோகம். இஸ்தேரி!3 நோய்கள், ரா!*சோய்கள், ஸ்பச15சோம்களில் 

இர்த வகுப்பைச் சேர்ந்த வீரான மற்று மருந்துகளுக்கு இது நல்ல அனும 
ருந்தாகும். மேலும் ஈளை16, திஸ்மெனுறீயம்17,எபிலெப் ரோய்களுக்குஇ 
அ ஈயமென்று கொடுச்சப்படும். ஆயினும் இசைத் தனியே கொடுத்தாள் 
செயலுண்டோவென்பத மிகச் சந்தேகம். 

தேயம், ஐந்து றேன் முதற் பத்துக் றேன் வரைக்கும் இன்னும் 
கூடவுக் குளிசையாய்க் சொடுச்சலாம், 

சிதம். கஸதரிரஞ்சம். 'Tiறஎt்யாச ௦f Castor. கொள். கஸ்தர் ஒரு ௮ 
ன்ச; திட்ட து அரைராழி, மூடிய பாத்திரத்தில் ஏழுகாளூறப்போட்டு 
இடை சீடை குலுக்கச் லையில் வடித்தப் பிழிந்து இன்னும் வடித்து ௮ 
ரைராழிச்குப் போதிய திட்ட தே சேர்ச்கவும். 

தேயம், ஒரு திறாம் முசல் இரண்டு இரும் வரைக்கு. 

] Fmolliant சாக்தனி 2 Scnrlatina. 3 0. 4 Erysipelas. 5 Secretion. 
6 Castor, 7 Resin. 8 Rectified வார், 9 Ether, 10 Volatile oil, 11 (astorin. 

> Urystal. 13 (ஈட IJ Nervous. 15 Spasmodic. 16 Asthma. 
17 Dysmenorrhoea, 
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நாவிப் பூனை. 200 

அவாகடச்சரக்குகள், No௩-officinal. 

நாவிப்பூனை. போல் Cat. இந்த மிருகத்தினது வாசனையான நெய்ப் 
புள்ள விசர்க்கம்1, தென்னிர்துவிலுள்ள சுதேச வைத்தியரால் புனுகு என் 
ற வழங்கப்படும். வாசனையாகவும் மருந்தாகவும் வழங்கப்படுகிற இந்த 
விசர்க்கத்துக்காக காவிப் பூனைகள் தஇிருவாளங்கோட்டிலே ராசாங்கத்தார் 

செலவில் வளர்க்கப்பட்டன. இப்போதும் வளர்க்சப்படுகின்றது போலு 
ம், இதற்கு கல்ல ஸ்திமுல?, ௮வுரீசததன்மைகள் உண்டென்பார்கள், ஆயி 
லும் விசேஷமாய் இச்செயல்கள் இதற்கு இல்லைப்போலும், இரந்த விசர்க் 
சமானது அபானத்துக்குஞ் சனன உறுப்புகளுக்கும் இடையிலிறுக்றெ தட் 
டையான ஓர் பைச்குள்ளே கூடும், இப் பையானது கொட்டைப் பாக்க 
எவு பருமையான இரண்டு சிறிய சோளங்களோடு தொடுத்திருக்கும். இச் 
றிய பைசளிள் உள் உளத்தில் இந்த விசர்ச்சம் ஊறு கோளத்தோடு 
தொடர்பான பல சிறுத் துவாரங்கள் திறச்கும. இர்த உறுப்புகள் எல்லா 
வற்றையும் மூடுற வோர் பே௫!,சோளங்களையும் பையையும் சருக்கி விச 

ர்க்சத்தைச் சழித்துவிடும், கழிர்தவுடன் இரந்த விசர்க்கம் பாணிபோறி 
தடிப்பும் மஞ்சள் நிறமுமாகும், ஆயினுஞ் சுறுக்குத் தடித்துக் கபிலர்கிறம 
டையும். இது அமோனத்தின் காற்றமுங் கார்ப்பான உறைப்புச் சுவை 

புமுடையது, 

1 Secretion. 2 Stimulant, few, 3 Aphrodisiac sresr. 4 Muscle, § Brown, 6 Ammonia, 
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ன் | nO , ௦ 

அமநித்திர பதா ரதஹத்ப் ராம், 

INORGANIC MATERIA MEDICA. 

தண்ணீர். WATER. 

சுத்தமான ஊர்றத் தண்ணீரை எடுத்து, சேவையாதில் வடித்துக்கொள்ள 

வும், சோதனைகள். மணம் சுவையற்றது; தோற்றச்கூடிய அசுத்தங்கள் 
அத்றது தக 
தன்மை, உபயோகம். இது மற்றும் பதார்த்தங்களைக் கரைத்து அலைக 

ளின் காரத்தைக் குறைச்கும்; குளீர்மையானது; உள்ளே குடித்தாலென் 
ள வெளியிலிட்டாலென்ன இச்செயல்கள் அதற்கு உண்டு, வைத்திய 
தீதில் இதின் உபயோகம் அனேகமும் முக்யெமுமாகும், 

ரசிகம். திஸ்தீலித்த தண்ணீர், Distilled Water. இதற்குச் சின்னம் 
ஐ,௮. கொள். சுவை மணமற்ற தண்ணீர், பத்துச் சலன்; தசரக் குமலோ 
டு தொடுச்சதாயச் செம்பாற் செய்த வோர் வாலை!யிற் தண்ணீரை வார்த்துத் 
திஸ்திலித்து?) முதல் வரும் அரைச்சகலனையும் தள்ளிப்போட்டுப் பிறகு வ 
ரும் எட்டுக் சலனையும் சேர்த்துப் பேணவும், சோதனைகள். இதில் 9 
ரு அன்சைச் சுத்தமான கண்ணாடிக் இண்ணத்தில் வார்த்து வறட் டினால் 
பெத்தத் தோற்றச் கூடிய சேடமொன்றுமிராது, மேலும் ஐருசல்வுரிக்க 
மிலம்3. அமோனவக்சலச4,வெள்ளிநீத ர ௬5, பாரிதகுலோறிரம், சுண்ணகீர் 
இவைசளீலெசையும் இதில் விட்டால் யாதொரு செயலும் காட்டாது: 

மருந்துகளை உண்டுபண்ணு வதில் இது அதிகமாய் வழங்கப்படும், 

காபன். CARBON. 

சின்னம், கா; அணுப்பாரம் 12: கா-19, 
காபன் இயல்பிலே ஏராளமாய் உண்டுபட்டுப் பிராணி தாவர வஸ்துக்க 

ளெவற்றிலும் பெரும் பங்காய்ச் சேர்ந்திருக்கும், 

மரக் கரி. WOOD CHARCOAL. 

இது விறகை சாற்றுப்படாமற் செஞ்குட்டில் எரித்து எடுக்கப்படும். கண 
ணறை நிறைந்த நொருச்சலான கரிய கட்டிகளாக வரும்: மணம் சுவைய 
றத; இலேசானது. எரிந்த விறகின் சாங்கம் தன்மைகளைக் கொண்டிரு 
ச்கும், காற்றுப் படச் க$ஞ் சூட்டில் இதை எரித்தால், ஏறச்குறைய நூற் 
றச்கு இரண்டு பங்கு சாம்பல் அதல் 2. 

தன்மை, அந்திசசபதி,தியோட நி?,திசின்வெச்து!0, 
உபயோகம். மலவரட்சியோடுகூடிய குன்மத்துக்கும், கடியல்சிசீகும்!! 

1 Sill. 2 Distill. 3 11947௦: sulphuric acid. 4 Uxalate cf Ammonia. 5 Nitrate of Silver. 
6 Cblvride of Barium, 7 Lime waler, 8 Antiseptic, பூதிச்னெ. 0 0600014227) சச்சச்சினி. 

lo Disinlcetant,தபசஒசாரீ, || போய்ப், 
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மரக்கரி. பாஸ்வரம். 0! 

ஜலெஃகையான தியறியம்!,திசந்தெரி2ச்கும்,முறைச்சுரங்களுக்கும் இது கொ 
டுச்சப்படும். சிலவேளை நயஞ்செய்யும். பாப்பையே இதின் பிரதான பி 

ரயோகம். பற்பொடியாகவும் இது அதிகம் வழங்கப்படும். பல்லுச் கோ 
றையை இது தடுச்குமென்றெண்ணுகிறார்கள். 

தேயம், இருபது முதல் அறுபது கிறேன் வரைக்கும், கூடவுங் கொடு 
க்கலாம். 

சீதம். கரிப்பாப்பை, Charcoal Poultice. கொள், மரக்கரி மா 

வாக; அரை அன்சு; கோதுமை அப்பத் துணிச்கை, இரண்டென்சு; லீன 
மா, அல்லது அரிசிமா ஒன்றரைஅன்சு; கொதிவெர்ரா பத்து ௮ன்சு, அப் 
பத்தை வெர்ரீரிற் போட்டு நெருப்புச்குச் இட்ட லைத்துப் பத்துமினி நே 
ரம் ஊறவிட்டு அப்பால் மரித்து லீனமா அல்லது அரிசிமாவைப் படிப் 
படியாய்ப் போட்டுக் சளெறிக் களறி மெதுவான பாப்பையாக்செ கரியிற் 
பாதியை அதினோடு சேர்த்தும் மற்றப்பாதியை அ.தின்மேற் தூவவும். 

இது அழுகற் புண்களின் நாற்றத்தை மாற்றி அவைகளைச் சசப்பட அரா 
ட்டுவதற்கு நயந்த ௮ணைவாகும், 

சுத்த ஏணக்கரி, PURIFIED ANIMAL CHARCOAL, 
ஏணச் கரியை ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற் போட்டால் அதிலுள்ள மண்ணு 

ப்புகள் ஏறச்குறைய முழுவதும் எபேட்டுப் போகச் கரி சுத்தமாகும். லட் 
சணங்கள், இது மணமற்றதும் ஏறக்குறையச் சுவையற்றதும் கறுப்புமான 
பொடி, வீற்மிரஞ்சத்தை4 இருபது மடங்கு தண்ணீரோடு கலந்து இதோ 
டு கலக்கி யோர் வடியில் கராக்க அது நிறமற்றதாய் வடியும். இக் கரியை 
க் காற்றுப்படத் தக்கதாய்க் கடுஞ் சூட்டில் எரித்தால் சொற்ப சேஷம் மாத் 

திரம் அதிற் காணும், 
தன்மை, உபயோகம். இது தியோடறி*, அர்திசெப்தி;. அல்கலைவர ௩ 

ஞ்சுகளுச்கு இது மாற்றாக வழங்கப்படும். ஈயமோ சர்தேகம், ஏதும் ஈய 
மிருச்சல் அது இதின் மிசானிக*செயலைப்பற்றியதேயாம், ஸ்திரிக்னி?)மர 
வியம்0அல்லது வேறு அல்கலைவங்களில் ஒரு றேனாலுண்டாகும் ஈச்சு 
ச்செயலைக் கெடுப்பதற்கு அரை ௮ன்சு ஏணக்கரி வரைக்குப் போதுமென் 
று எண்ணுகிறார்கள். சிகிச்சம் முதலிய வேலை வித்தைகளிலும் வைத்திய 
தீசிலும் நிறத்தை அழிப்பதற்காக இச் சரி வழங்கப்படும், 

தேயம், இருபது நிறேன் முதல் அறுபது தறேன், 

பாஸ்வரம், PHOSPHORUS. 
சின்னம்) பா; அனுப்பாரம், 81. பா=3|. 

இத லோகமல்லாப் பூதியம், எலும்பிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. இல 
ட்சணங்நள், இது சற்றே மெழுகு போன்ற கட்டி. உருவொளியானது, 
நிறமற்றது; பரமாணுப்பட வெண் புகை யெழும்பும்; இதின் விசேஷூரு 
விதம் 163. வாடிக்கையான சூட்டில் இது மெதுவாயும்வசையச் கூடிய 
சாயும் இருக்கும், 110 பாகை சூட்டில் உருதம், உருகு நிலயத்துச்குச் 
சற்றுக் கூடிய காங்கையில் பரமாணுவிற் பற்றிப் பிரவையான சுவாலைசொ 
ண்டு எரிந்து அடர்ந்த வெண் புகையைக் கக்கும். தண்ணீரிற் கரையாது. 

! Diarrhoea, 2 Dysentery. 3 Linseed meal. 4 Tincture of Litmus. 5 Deodorizer,ss 
தீக்கினி, 0 Autiseptic.பூதிக்னி, 7 Alkaloid. 9 Mechanical, 9 Strychnig, 10 Morphia. 
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302 கீருசபாஸ்வரிக்கமிலம். 

ஈசரிலும்! கொதிக்றெ தர்ப்பக்தீன்.எண்ணெய்யிலும் காபன்துவிசல்விரச் த; 
அச் கரையும். 

தன்மை, று தேயத்தில் ஸ்திமுலம் பருந்தேயத்தில் வீரான அழற்று 

கஞ்ச. ஒன்றரைக் றேன் ஒரு ஆளைக் கொன்றதுண்டு, 
உபயோகம். எபிலெப் ௪5, மூளை மெதுவாதல், இலீபம்”, கசம், மாறாச் 

சருமகோய்கள், வாந்திபேதி முதலிய கோய்களுக்கு இதைக் கொடுக்கவா 
மாம். ஆயினும் பதனத்திலும் ஈயத்திலும் இது வேறனேக மருந்துகளுக்கு 
ச குறைத்தது. 

தேயம். ஒரு ஜேனில் ஈாற்பதிலொருபங்கு. இதை ஈதரிலாவது ஒலீ 
வெண்ணெயிலாவது ஒரு அன்சுச்கு காலு கிறேன் வீசமாய்ச் கரைத்து ஐ 
சது துளி முதல் பத்துத் துளி வசைச்கு நான் இரண்டு மூன்று முறை கொ 
ப்பதே உத்தமம், 

பாஸ்வரம், ருசபாஸ்வசிக்கமிலம்7 என்ற அக்சிரிமாகவே முக்கயெமாய் 
வழகல்கப்படும், 

கிருச பாஸ்வரிக்கமிலம். DILUTED PHOSPHORIC ACID. 
இது தண்ணீரிற் கரைந்த பாஸ்வரிக்கமிலம். இதற்குச் சின்னம் ஐ 

பாஅ* இதுபா ௮5 என்ற சின்னத்தையுடைய அவரு? பாஸ்வரிச்சமி 
த்துக்கு கிதைப்படி நூற்றுச்குப் பத்துக்குச் சரியாயிருக்கும், இலட்சண 
ங்கள். இது புளிப்புச் சுவையும் வீரான அமிலத் தன்மையுமுள்ள கிறமற் 
றகர். இதின் விசேஷூருவிதம் | 08. இதோடு வெள்ளியமோன நீதர 
சை!!ச்சேர்த்தால், அமோனத்திலும், இருசநீதுரிச்சமிலத்தி3லுங் சரையச்கூ 
ய வெண் மஞ்சள் கிற அடையல் விழும். வறட்டினால் சேஷம் விழு 
ம். அச் சேஷம் குறைவான செஞ்ரூட்டில் உர, ஆறும்போது) ஐ௮, 
பச௮; என்ற சின்னத்தையுடைய கலொரியல்18 பாஸ்வரிச்சமிலத்தை விடும். 
சோதனைகள். ஐருசல்வுரிச்சமில!4மாவது பாரிதகுலோறிர1$மாவது நீதிக் 
சமிலங் கலந்த வெள்ளிரீதுரசாவது, அல்புமின!6நீராவது இதோடு கலந்தும் 
அடையல்விழாது, இதைச் சுத்தமான சல்வுரிச்கமில!?த்தோடு சமபக்காய் 
க் சலந்து அயசல்வசு!8 நீருக்குள்ளே விட்டால் அதைக் கருமையாக்சமாட் 
டாது. இசசபிசகுலோதிர19நீளிற் சமபங்காய்க் கலந்து, சூடாச்னொலும் ௮ 
டையல் உண்டாகாது. இதில் நிறைப்படி 355 றேனை ஈய வக்ர?! மா 
வில் 180 தேனில் வார்த்து வறட்டி, உண்டாகுஞ் சேடத்தைச் சற்றே 
எவக்கக் காய்ச்சினால் அது 215.5 கிறேன் திறக்கும். இச் சேடத்தில் ஈ 
யபாஸ்வசே மிகுதியான பங்கு. ஆகையால் இந்தநீரில் ஆறுதிராம் அலவ 
௫ பாஸ்வரிச்சமிலத்தில் 35.5 கிறேனுக்குச் சரியாகும், 

தன்மை. றெதேயத்திற் தொணிகம்எ,குளிர்ச்சியானது, அவுரீச22தன்மை 
உள்ளது, சற்றுச் கதித்த தேயத்தில் ஸ்திமுலம்2,விசேஷமாய் நரம்புமண் 
டலத்தை அருட்டும். அதிதேயத்தில் நஞ்சாகும், 
உபயோகம். சன்னிச்சுரம்4,சன்னிவச்சுரங்களின் பிற்பாசங்களுச்கு 

ம் ஸ்துருமம்$6, வீதிய 97 என்னுங் கல்லடை சல்களின் பல வகைகளுக்கும், 

8 Ether. 2 Turpentine. 3 Bisulphhide of Carbon. 4 Stimulant. 5 Epilepsy. 6 Im- 
potence. 7 Dilute Phosphoric acid. 8 Oxide. 9 Anhydrous, 10 Specific gravity. 

i) Ammonio-Nitrate of Silver 12 Diluted Nitric acid. 13 Glacial. 14 Hydro: 
sulphuric 8010. 15 Chloride of Barium. 16 Albumen. 17 Sulphuric acid. 
18 Sulphate of iron. 19 Perchloride of Mercury. 20 Oxide of Lead. 
21 Tonic. 22 Aphrodisiac. 23 Stimulant. 24 T'yphus. 25 Typhoid. 

20 Struma, 27 Lithiasis. 
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சர்க்கராமுரிட, என்புமக்கல், நீர்க்கோவைசளுச்கும், கடியல்செக்கும் இது ஈ 

யமென்று கொடுக்கப்படும். 
தேயம். பத்து முதல் முப்பது மினிம் வரைச்குப் போதிய அளவு தண் 

ணீரிற் கலந்து கொடுக்கவேண்டும், 

[சண்ணம்?, பதாசிடி சோட ம், மோனம்” அயம் என்பவத்நின் அதபா 
ஸ்வசுக்களீச பாஸ்வரத்தை உள்ளுக்குக் கொடுப்பதால் உண்டாகும் அழச் 

தயையும் மற்றம் அவக் குணங்களையும் உண்டாச்சாமல் ௮தின் ஈயந்தகுண 
ங்களையெல்லாம் உண்டாக்கும் என்ற எண்ணத்தையிட்டு மெத்த விதந்து 
கொள்ளப்பட்டன. கசம், ௮னீமி!0, லகுசைதியமி!! குன்மம் ,எபிலெப் ௪12௭ 
ன்ற ரோய்களு க்கும், உடம்பிற் பாஸ்வசச்கள் குறைவதாலுண் ட ாகிறதென் 
றெண்ணப்பட்ட மற்று நோய்களுக்கும் இவைகள் கொடுச்சப்படும், இ 
வைகளை இரண்டு இறேன் முதல் ஐந்து றேன் பிரமாணத்தில் ஏதங் சை 
ப்புச் சஷாயத்திலாவது சிறாப1$மாயாவது கொடுக்கலாம். ] 

கேந்தகம். SULPHUR. 

சன்னம், செ; அணுப்பாரம், 32. ௪௪-82, 
இது எரி மலைகளுள்ள சில சேசங்களில் விசேஷமாய்ச் சிலியில் விளை 

தின்றது, மேலும் இயல்பிலே லோகம் பவைற்றுடன் இணைந்த சல்வசைச 
ளாகிய சல்விரங்களாச ஏராளமாயிருச்கும். தாவர பிராணியபதார்த்தங்கள் 
அனேகத்திலும் சொற்ப பிரமாணமாயிருக்கும். 

உச்சிக கேந்தகம், SUBLIMED SULPHUR, 
இது வீளை செந்தசத்திலிருந்து புட மிட்டு எடுக்சப்படும் சுத்த செச்சசம். 

லட்சணங்கள். பச்சை மஞ்சள் கிறமுள்ள சற்றே கரகரப்பான மா, 
சுவையற்றது. சூடாச்கனொலன்றி மணவாது, திறந்த பாத்திரத்திற் போட் 
டு எரித்தால் நீலச் சுவாலைகொண்டு சல்வுரோசமிலத்தை!4ச கக்கி எரியும். 
சோதனைகள். சூட்டுக்கு முற்றாய் எடுபட்டுப்போம். நனைத்த விற்மஸ் 
தாளைச்! ெப்பாக்கமாட்டாது அமோன நீரை!6 இதோடு கலக் வடித்து 
வறட்டினல் சேஷம் விழாத, 
தன்மை. று தேயத்தில் அல்திறவம்], சுவேதனி!? பெரும் தேயத்தில் 

இளம் விரேசனி. 
உபயோகம், இரஸங்குக்கும் மற்றும் சரும சோய்களுக்கும் இது உதீதம 

உண்மருந்தும் வெளிமருக்குமாம். மேலும் மற்று கோய்களுள் வம்சவவிச் 
கும்? பலவசையான ஈய நஞ்சுகளுச்கும், வாயவிதல், இ.ரசநடுச்சம், சோர் 
வகளு்கும், சாலிச20வாதம்,ஸ்பசவீனை21, அஞ்சனெபெச்துசு2,குக்கவின் பிற 
பாதம், சாலிசபுறங்தே?3,சொரீயம்?*, ஸ்துரூமம்?5,என்பவற்றுக்கும், இது ௨ 
ள்ளே கொடுத்து நயர்சது. மேலும் இத சார்தமான செயலுடையதாயிருப் 
பதால் ௮ரிச**சோய்கள் , சடை ச்குடலொடுக்சம்,பிதுச்சம்,சாலிச இசந்தெரிர 
களுக்கு உவந்த பேதியாகும். 

I Diabetes, 2 Cardialgin. 3 Lime, 4 Petash ச Soda, 6 Ammonia. 7 Iron. 
8 Hypophosphites. 9 Phithisis, 10 Anaemia 11 "Leueocythemia. 12 Epileper . 

13 3y rup. Lt Sulphurons acid. 15 Litmus paper. 16 Solution of Ammonia. 
17 Alterative பரிணாமி. 18 Diaphoretic. 19 Lead colic. 20 Chronic. 
al Spasmodic Asthma, 22 Angina pectcris. 23 Rronchitis. 24 ("0720 2 

25 Struma. 26 Piles. 27 Dysentery, 
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௦01 கேந்தகம், கந்தியியோதரம், 

தேய். அல்திறவம், சுவேசனியாகப் பத்துக் றேன், முதல் மூப்பத 
கிறேன் வசைச்கும், விரேசனியாக ஒரு திறாம் முதல் மூன்று திராம் வரை 
க்குங் சொடுக்கலாம். மேலும் ரீர்த்தோயமாகவும் ஆவித்தோயமாகவும் செ 
நீதசம் பலமுறையும் அதிசமாய் வழங்கப்படும். 

ஈசிதங்கள். நேந்தக லேகியம். Confection of Sulphur. கொள், 
உச்செககெர்தகம், காலு அனசு; பதாசியமிலதாத்தரச!. மாவாக ஒரு அன்ச; 
சோடந்தோந்டிறூபம்?, நாலு ௮ன்சு, சேர்த்து கன்றாய் அரைக்கவும். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம் வரைக்கு நாள் இரண்டொ 
ரூ மூறை கொடுச்கலாம். 

கேந்தக வன்கென். Ointment of Sulphur. கொள். உச்சிக் கெந்த 
கம்; ஒருஅன்சு; பெஞ்சோயஸ் லா அல்லது பூத லாடு* நாலு அன்சு. இ 
றமாய்க் கலக்கவும். 
இத சிரங்குக்கு உத்தமமான பூச்ச மருர்து, அடுத்தடுத்து இரண்டுநாளை 

க்குச் காலை மாலை பூசித் திறமாய்த் தேய்த்துவிட வேண்டும். இதைப் பூர 

விருக்கையில் குளிர்பிடியாமல் உடம்பைத் திறமாய்ப் போர்த்துக்கொள்ள 
வேண்டும், மூன்றுநாள் சவுக்காரமாதியர்ல் மருந்தைக் கழற்றி வெர்நீரில் 
குழிக்கச் சிரங்கு மாநிப்போம், சிலருக்கு மூன்றாராளும் பூசலேண்டிய 
தாயிறுக்கும். 

அடை கேந்தகம். PRECIPITATED SULPHUR, 

இது சல்செயசல்விரத்தை! ஐருகுலோறிச்கமிலத்தாற்*கூறுபடுத்தி வரும் 
டையல். இது கழுவி உலர்த்தி எடுக்கப்படும். இலட்சணங்கள். ஈகரை 
மஞ்சள் கிறமும் கரசரப்பற்ற மெதுவுமான பொடி, இதற்கு ஜருசல்வுரிக் 
கமிலத்துக்ரகுரிய கூழ் முட்டை மணமில்லை. இறந்த பாத்திரத்தில் வேச 
நீலச் சுவாலை விட்டுச் சல்வுரே ச மிலத்தைசக் கெட்ட சாற்றமாய்ச் கக்கும். 
சோதனைகள். சூட்டுக்கு முற்றும் ஆவியாய்விடும். ரூச்குமாட்டியில் பா 
ர்ச்ிறவிடத்து இரிஸ் சல்கிளல்லாத மங்கலான குறு முண்டை களால் உண் 
பெட்டிருக்றெதாய்த் தோற்றும், மற்றும்படி உச்சிக்கெர்தகத்தை ஒத்தது, 
தன்மை, உபயோநம், தேயம். உச்சிக செந்தகத்தைப் போலவே, 

கந்தியியோதிரம். 1001) OF SULPHUR, 

இது சாலு பங்கு இயோத)'த்தையும் ஒரு பங்கு கெந்தகத்தையும் ஒரு Clo 
கீகைச்குள்ளே போட்டு அவை உருகுந்தனையுங் காய்ச்ச ௮தாலுண்டாகும் 
தர் கூட்டு, இலட்சணங்கள். இரணித!!மான இரிஸ்சற்தோற்றமுடைய 
கரைக் கறுப்பான கட்டி. இது மணத்திலும் தோலிற் பூசும்போது அதை 
நிறப்பிக்கும் தன்மையிலும் இயோதத்தை ஒத்தது. ஏறக்குறைய அறுபதுப 
ய்து இலைசரி!?னிற் கரையும். தண்ணீரிற் கரையாது தண்ணீரோடு காய்ச் 
சும்போது கூறுபடும்: சோதனை. 100 ிறேனைத் தண்ணீரோடு திறமாய் 
ச்சாய்ச்ச இயோதம் ஆவியாய்ப் பறந்துவிடும், ஏறக்குறைய 20 கிறேன் 
கெர்தகம் எஞ்சும். அடைத்த சீசாவில் இதைப் பேணவேண்டும். 

] Acid Tartrate ரி Potash. 2 Syrup. 3 Banznated Lard. 4 Prepared Lard. 5 Sul- 
phurct of Calcinm, 6 Hydrochloric acid. 7 Ilydrosulphuric acid. 8 Sulphurous 

acid. ) Crystal, 10 lodum. 11 Radialed விசமசான. 12 Glycerine. 
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தன்மை, உபயோகம். இயோசத்தைப் போலவே. 
தேயம். அரைச் றேன் துவங்டுப் படிப்படியாய்ச் கூட்டி ஜந்து றே 

ன்வரைக்குங் கூடவுங் கொடுக்கலாம். இதைப் பின் வரும் ரசதெமாய் வெ 
ளியிற் பூசுவசன்றி உள்ளே கொடுப்பதரிது. 
கந்தியியோதிரவன்கேன். Ointment of lodide of Sulphur, கொள்: 

சந்தியியோதிரம், முப்பது றேன்; பூதலாடு1தரு ௮ன்சு, கந்தியியோதிர 
த்சைப் பீங்கான் உரலில் அரைத்து மாவாக்கி, லாட்டைச் கொஞ்சன் 
கொஞ்சமாய்க் கூட்டி சேர்வை சற்றும் கரகரப்பில்லாமல் நன்றாய்ப் பசை 
யுக்தனையும் அரைக்கவும், 

எக்சீமம்?, குஷ்டம், சொறிய, சைகோ முதலிய நாட்பட்ட தோல் 
வியாதிகளுக்கு இது உத்தம தைலமாகும். 

சல்வுரிக்கமிலம். SULPHURIC ACID. 
இது கெந்தகத்தை எரித்து வரும் சல்வுரோசமிலத்தை நீதுரோசாவிரயால் 

அக்சிரிக்கப்8 பிறக்கும் அமிலம், இதிலே ஐ 0௧௮, என்ற சின்னத்தாற் 

குறிச்சப்படுகிற சல்வுரிச்சமிலம் நிறைப்படி நூற்றுச்கு 96.8 வீதமாய் ௮ 
டங்கியிருச்கும். கெ௮3 என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படுறெ் அவைர? 
சல்வுரிச்கமிலத்தில் நூற்றுக்கு 79 பங்குக்குச் சரியாகும், இலட்சணங் 
கள், இது எண்ணெய்யின் தோற்றமும் கெ காரமும் புளிப்புமுள்ள நிற 
மற்ற நீர், சோதனைகள். விசேஷூருவிதம்ம 1.843. இதோடு தண்ணீர் 
கூட்ட மெத்தச் சூடு பிறக்கும். இப்படியே தண்ணீர் கலந்தபின் பாரித 
குலோறிரஞ்!! சேர்ச்ச,சன அடையல் விழும். கிறைப்படி 50.6 இநேனை 
ஒரு அன்ச இஸ்இலித்த1?தண்ணீரோடு சலந்தால் அதைத்தடஸ்திப்ப13தற்குச் 
சோட பரும விலயனத்தில்14 1000 றேன் அளவு வேண்டும். ஓர் பிலா 
டினக1$இண்ணியில் இதை வறட் டினால் சேஷம் விழு?ற் சொற்பம் விழும். 
அன்னபேத ரை இதின்மேல் பசனமாய் வார்த்தால் இரண்டு நீர்களுஞ் சர் 
திச்குமிடத்த தாமிர1? நிறமுண்டாகாது, இரு மடங்கு திஸ்திலித்த தண்ணீ 

ரோடு இசைச் கலந்து ஐருசல்வுமிச்சமிலஞ்16 சேர்க்கும்போது அடையல் 
விழாத. 

தன்மை உபயோகம், இது வீறான எஸ்கறாட்டி!9. இதாற் தொட்ட உ 
டற்பகுதி முதல் வெணமையாடு, மறுபடி சபிலச் சறுப்புநிறமடையும். கு 
டித்தால் வீரான அரிக்கு ஈஞ்சாகுமாகையால் உண்மருர்துச்குச் சற்றும் இ 
உதவாது. எஸ் கரட் டித்தன்மையில் நீதரிச்சமிலத்தச்கு)இது குறைந்து. 
ரசிதங்கள். கீநச சலவுரிக்கமிலம். Dilated Sulphuric acid. சொ 

ள். சல்வுரிச்கமிலம் ஏழு அன்சு; திஸ்திவித்த தண்ணீர் போதியது. அமி 
லத்தை 17 அன்சு தண்ணீரோடு சலந்து, அக்கலவை குளிர்ந்து 60 பாகை 
க்கு வந்தபின்பு அது 831 அன்சு அளக்கத் தச்சதாய் இன்னுர் தண்ணீர் 
சேர்க்கவும் * சோதனைகள், விசேஷகிறாவிதம், 1.094. நிறைப்படி இ 
தில் 359 மேனை அதாவது 6 திறாமைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோடபரும 
விலயனத்தில் 1000 றேன் அளவு வேண்டும். இது அ௮வைருசல்வுரிக் வ ண ர டு 
1 Prepared Yard, 2 Eczema. 3 Lepra. 4 Psoriasis, 5 Sycosis. 0 Sulphurons acid. 
7 Nitrous Vapour. 8 Oxidize. 9 Anhydrous, 10 Specific gravity. 11 Chloride of 
Barinm. 12 Wistilled, 13 Neutralize, 14 Volumetric solution of soda. 15 Plati- 
hun, 10 Sulphate of Dron 17 பாட, 18 Hydrosnlphuric acid 19 Fscharotic, 

sacl,  Natre மயம், 

2 
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கமிலத்தில் தூற்றுக்கு 10.14 பங்குக்குச் சரியாகும், ஆகையால் இதில் ஆறு 

திறாம், அவைரு அமிலத்தில் 40. கறேனுக்குச் சரியாகும், 
தன்மை. இது குளிர்ச்சியானது, அவர், தொணிகம்]. 

உபயோகம். வங்கவலிக்கும்?, பொதுவாய் ஈய நஞ்சுகளுக்கும், இது 
தல்ல காவல் மருந்தும் மாற்றமருர்துமாகும். இரைப்பை, சுவாசப்பை, 

பிருக்கங்களில் நின்று வரும் விபல இரத்சப்பெருக்குக்கு* இது உவர்தது, 
விசேஷமாய்ச் சலிச்சமிலத்தோடு கலந்து கொடுத்தால். வாய்ப்பு, பலவ 

சையான சழிச்சல்களுக்கும் கசத்திற் காணும் அதி வெயர்வைக்கும் வை 

சூரி, சொப்புளிப்பான், சன்னமுத்து முதலிய எச்சந்திம$ங்களுக்கும், வி 
டாச்சரங்களின் பிற்பாதங்களுச்கும், தோல் வியாதிகள் சிலவற்றிற்கும், 

எிவ்லிசு நோய்களுச்கும் இது கொடுத்து ஈயங்கண்ட து. ஸ்கால£தினத்து 

க்கும் மற்றும் வகையான தொண்டை. நோச்களுக்கும் வழங்குங் கார்கில்?ச 
ளுச்கு இது கல்ல கூட்டாகும். 

தேயம். ஐந்து மினிம் தொடம் முப்பது யினிம வரைக்குச் கனத 
ண்ணிரிற் சலச்து ஒருநாளிற் பலமுறை கொடுக்கலாம். பல் அரிச்சப்ப 
டாமல்; உடனே பச்சைத் தண்ணீரால் வாயை அலம்பவேண்டும். 

சுகந்த சலவுரிக்கமிலம், Aromatic Sulphuric acid. கொள், சல்வு 
ரிச்சமிலம், மூன்று அன்சு; திட்ட 9௫0 ஒருராழி; கறுவாப்பட்டை, பரு 
ச்சன் பொடியாக, இரண்டு அன்சு; சுக்கு பருக்கன் தூளாக, ஒன்றேகால் 
அன்க. சல்வுரிச்கமிலத்தைப் படிப்படியாய்ச் தோடு கூட்டி, கறுவா, 
சுக்குத் தூள்களைப் போட்டு எஏழுராளூறவிட்டு இடைக்கிடை குலுச்9ி ௮. 
ப்பால் வடிச்சவும். சோதனைகள், விசேஷரொவிதம். 0927. இதில் 8 

றைப்படி 301.2 றேனை அதாவது 0 திறாமைத் தடஸ்திப்பதற்குச் சோட 
பரும விலயனச்தில் 930 கிறேன் அளவு வேண்டும். இது ௮வைரு சல்வு 
ரிச்சமிலத்தில் நூற்றுக்கு 10.91 பங்குக்குச் சரி, ஆசையால் இதில் ஆறு 
திரும், அவைரு அமிலத்தில் 33,2. கிறேனுக்குச் சரியாகும், 

தேயம். ஐர்து மிணிம்!; முதல் முப்பது மினிம் வரைக்குப் போதுமான 
தீண்ணீரிற் சலந்து கொடுக்கவேண்டும். விபல சழிச்ச13லுச்கும், கசத்தில் 
உண்டாகும் லெயர்வைக்கும், பெலவீனப்படுத்தும் மற்று நோய்களுக்கும் 
இது ஈல்ல இணக்கமான சுகந்த தொணிகம். 

சல்வுரோசமிலம். SULPHUROUS ACID, 

செ.௮2 என்ற இன்னத்தாற் குறிச்சப்படுகற சல்வுரோசமில வாயு தண் 
ணீரிற் கரைந்து அதுல் நிறைப்படி நூற்றுச்கு 9.2 பங்காயிருக்கும், இல 
ட்சணங்கள், இது சாரமான கெந்தக நாற்றமுடைய நிறமற்ற நீர், சோத 
னைகள், விசேஷூருவிதம் 0.41. இத்தோடு பாரிதகுலோறிரத்தைச் கூ 
படும்போது அடையல் தோன்றாது. தோன்றினால் மிகச் சொற்பமாய்த் 

தோன்றும். குலோறநீரை.பும்!* கூட்டினாலா கன அடையல் உண்டாகும். 

இதில் நிறைப்படி 34.7 கிறேனைச் திஸ்திலித்த தண்ணீர்! ஒரு அன்சோடும் 
அமைலமுசிலா1இற் சோஞ்சத்தோடுங் சலந்தால் இயோதபருமவிலயன! த் 

॥ Tonic, 2 Lead colic 3 Kidney. 4 Passive Hemorrige. 5 Gallic ncid. 6: Exanthes 
mata சீ Syphilis. 8 Senrlatinn, 9 Gargle. 10 Rectified spirit. 11 Minim. 

12 Passive dinrrhoea. 13 Chloride of Barium. 14 Solution of chlorine. 
vo Dish water, 16 Mucilage of Amylum. 17 Volumetric solution of | மய்ய. 
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தில் 1000 றேன் அளவு கூட்டும்வரைச்கும் அது நிலையான நீலகிறங் கெர் 

ள்ளாது. உறட்டினால் சேஷமிராது. கு 

தன்மை உபயோகம். இது தாவரவந்தைகளை அழிக்குர் தன்மை ௨ 

டையதாதலால் தாவரவந்தைகளைப் பற்றி உண்ட £கிற படர்தேமல் முதலிய 

தோல் வியாதிகள் பலவுக்கும் வழங்கப்படும், இவ்வமிலத்தை இரண்டுமூ 

ன்ற மடக்கு தண்ணீரோடு கலந்து துணியிற் தோய்த்து ரோய்த்த பகுதிக் 

கு அணைக்கலாம், அல்லது சமபங்கு இலைச் ரி2னோடு கலந்து பூசலாம். இ 

தின் அவி மூச்சை அடைச்குமாதலால் அதிக தண்ணீரோடு கலக்கப்பட் 

டாலன்றி உள்ளே கொடுக்க உதவாது. 
தேயம், முப்பது மினிம் முதல் ஒரு திறாம் வரைக்கு. 

குலோறம். CHLORUM. CHLORINE, 

சின்னம், கு; அணுப்பாரம் 35.5. 
இது அநிந்திர பொருள்களில் ஏராளமாயுள்ளது. லோகங்களோடு கூடி 

ச் குலோறிரங்கள் என்ற உப்புகளாகும். உதாரணமாக இது சோடம் எ 
ன்ற லோகத்தோடு கூவெதாற் சோடசகுலோறிரம்4 என்ற கறியுப்பு உண் 
டாகும், மேலும் இது பிராணிகள் தாவரங்களிற் குலோறிரங்களாகவும் 
இருக்கும், வாடிக்கையான காங்கையிலும் அமுக்கத்திலும் இது மஞ்சட் 
பச்சை நிற வாயுவாச இருக்கும். மூச்சை அடைக்கக்கூடிய கார்ப்பான 
மணமும் துவாச் சுவையுமுள்ளது. 

தன்மை, உபயோகம், இது தியோடறிசர்”, திரன்வெச்து5, அர்திசெ 
ப்த7யாகப் பிரயோசனமான தன்மைகள் உடையது. ஐருசல்வுரிச்கமிலம் 
ஜருசையனிக்கமில ஈஞ்சுகளை உட்சொண்டார்ச்கு இது நயந்த மாற்றாகும், 
கசம், காலிகபுறங்கது8, ஈரல் வியாதிகளுக்கு, வீறு குறைந்த குலோறவாயு 
வை ஏற்ற இயந்திரம் வழியாய்ச் சுவாசித்தல் வழக்கம். (சல் சகுலோறச 
ம் பார், 
ல், தலோறநீர், Solution of Chlorine. இது தண்ணீரிற் கரை 

ந்த குலோற வாயு. லட்சணங்கள். வீறான குலோற மணமுடைய மஞ் 
சட் பச்சைநிற நீர், தண்ணிர் அதிசமாய்ச் கலந்த இந்திகுசல்வச? நீருட 
ன் இதைக கலச்ச அதின் நிறத்தைச் சட்டென அழிக்கும், சோ 
தனைகள், விசேஷூருவிதம்?? 1.003. வறட்டினாற் சேஷம்விடாது. பதா 
சியவியோதிரத்தில்!1இருபது நிறேனை ஒரு அன்சு திஸ்திவித்த!? தண்ணீரிற் 
கரைத்து 439 கிறேன் அல்லது ஒரு அன் ச குலோறிர நீரோடு சேர்க்க, ௮ 
க் கலவை நீர் கடுஞ் சிவப்புகிறமடையும், இந்நிறத்தைக் கெடுப்பதற்குச் 
சோடவதசல்விசு!3ப்பரும நீரில் 750 கிறேன் அளவு வேண்டும். இது 
2.06 கிறேன் குலோறத்துச்குச் சரி, 
தன்மை, காரமானது; அழற்று ஈஞ்சுச் தன்மை கொண்டது. கனத 

ண்ணீரோடு கலந்தால் ஸ்திமுலம்!14, அல்திறவழமாம். பெரும்பாலும் வெளி 
மருர்காகவே வழங்கப்படும். 

உபயோகம். ஸ்சாலதீனத்'$தக்கும், சன்னிச்சுரத்துச்கும், காலிசமான 

1 Vegetable parasite, 2 Glycerine. 8 Chlorides. 4 Chloride of Sodium. 
v Deodorizer, சர்தக்கனி. 6 Disinfectant, அபசஞ்சரரி, 7 Antiseptic, பூதிக்னெம், 
8 Chronic Bronchitis. 9 Sulphate of Indigo. 10 Specific Gravity. 

1॥ ludide of Potassium. 12 Distilled. 13 Hyposulphite of soda. 
14 ப்றயியn(t, தீவனி, 15 Alterative, பரிணாமி, 10 Ncarlatina, 
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௦08 ஐருகுலோறிக்கமிலம். 

ஈரல்ரோய்களுக்கும் இது கொடுக்கப்பட்டது. ஈயர்தசோவென்பது சர் 
தேகம். எட்டு மடங்குக்கு அதிகமான தண்ணீரோடு கலந்து தொண்டை 
தீதாபிதம், அக்கரம், வாய்த்தாபிதம், வாய்ப்புண், உமிழ்நீர்ப் பெருக்குக்கு 
வாயலம்ப உதவும். மேலும் தொல்லையான லெவகைக் சரும ரோய்களுக் 
கும் அழுகற் புண்களுக்கும் இடப்படும், அழுகற்புண்களுக்கு இட்டா 
ல் அ௮ற்றின் நாற்றத்தை மாற்றி அருட் டிச் சுகப்படுத்தும். 

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கும் அதிக தண்ணீரிற் 
கலந்து கொடுக்கலாம். 

ஐருகுலோறிக்கமிலம். HYDROCHLORIC ACID. 

இது ஐது என்ற சின்னச்தாற் குறிக்கப்படுவது, தண்ணீரிலே நிறைப் 
படி நூற்றுக்கு 81.8 பங்கு வீதயாய்க் கரைந்திருக்கும், லட்சணங்கள், 
இது ஏறக்குறைய நிறமற்ற, வீரான அமிலச். சாரமான மணத்தையுடைய 
வெண்மையான ஆலியைக் கக்கும், சோதனைகள், வீசே ஷறொவிதம் 
1.16. .௨றட்டினாற் சேஷம் விடாது, வெள்ளிக்துர!சோடு கூடினால் மிஞ் 
சிய அமோனச9த்திற் சரையச்கூடியதும் நீதுரிச்கமில3த்திற் சரையமாட்டாத 
துமான தயிர் போன்ற அடையலுண்டாகும். நிறைப்படி [14.8 இழறேனை 
௮ரை௮ன்சு திஸ்திவித்த தண்ணீரோடுகலந்தால், அதைத் தடஸ்திப்பதற்பகு 
ச் சோடபரும விலயனரத்தில் 1000 கிறேன் அளவு வேண்டும், சாலும 
டங்கு திஸ்திலீத்த தண்ணீரோடு கலந்து பாரி, குலோறிர6 நீரையாவத, 
ஐருசல்வுரிக்கமில? வாயுவையாவது சேர்க்கும்போது அடையல்விழாது, மி 
னுக்சமான செம்புத் தகட்டை இதற்குள்ளிட்டு அவித்தால் அது மங்கி 
றம் மாறமாட்டாது, இந்த அமிலத்தில் ஒரு இருமை அரை அன்சு திஸ்தி 
வித்த தண்ணீரோடு கலந்து ஓர் சிறுக் குடுக்கைக்குள்ளே விட்டு அத்தோ 

டு சல தண்டு சத்தமும் போட்டு, நுரைத்துக்கொண்டிருக்கும்போது ஈய 
வதவதெசு8 நீரில் நனைத்த ஒரு துண்டு ஊறுதாளை அக் குடுக்கையின் மேற் 
பகுதியில் நீருக்கு மேலே ஜஐர்து மினி வரைக்குப் பிடித்திருந்தால் ௮க் 
கடுதாசியின் நிறம் மாறாது. 
தன்மைஉபயோகம். இது வீரான எஸ்கறுட் டி?; அழற்று ஈஞசு. அழு 

குபுண்களுச், சம், அழுகல் வாய்த்தபத்த க்கும், வாய்ப்புண்ணுக்கும். காய்க 
ரூச்கும், சிலவேளை ஈஸ்கருட்டியாக இடப்படும், உள்மருந்தாகத் தண்ணீ 
ர்சலந்த இரு௪௮மிலம் மாத்திரங் சொடுபடும். 

ரசிதம், கீநசவைநதலோறிக்கமிலம். Diluted Hydrochloric acid. 
கொள், ஐருகுலோறிச்கமிலம், எட்டு அன்சு; 2 ச£ஸ்.திலித்த தண்ணீர், போ 
இமத, அமிலத்தோடு பதினாறு அன்சு தண்ணீர் கலந்து அப்பால் 60 பா 
கை காங்கையில் ௮து இருபத்தாறரை அன்சு அளச்கத்தக்க போதிய தண் 
ணீர் சேர்க்கவும். சோதனைகள், விசேஷூருவிதம் 1.052, இதில் 345 
இறேனை அதாவது ஆறு திறாமைத் சடஸ்திப்பதற்குச் சோடபருமவிலயன 
தீதில் 1000 றேன் அளவு வேண்டும், இது தண்ணீர கலவாத அயிலத்தி 
ல் நூற்றுச்கு 10.58 பங்குக்குச் சரியாகும். ஆறு திறாம் இருசவமிலத்திலே 

1 Nitrate of silver 2 Ammonia. 3 Nitric acid. 4 Neutralize, 5 Volumetric solution 
of soda 0 Chloride of Barium 7 Hydro-sulphuric acid. 8 Subacetate of Lead. 

9 Escharotic, தகனி, 
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இயோதம். ௦09 

ஐடகு என்ற சின்னத்தையுடைய ஐருகுலோறிச்சமிலத்தில் ஒரு மொல்கு 
ல் அதாவது 805 இறேன் அடங்கியிருக்கும். 

தன்மை, இது அல்கலை3யைச் கெடுக்கும். ஸ்திமுலம்*, தொணிகம்*. 

உபயோகம். சன்னிச்சரம்5, சன்னிவச்சரங்களுக்கும், பிள்ளைகளுக்கு 

ண்டாகும் விடாச்சுரத்துக்கும், ஸ்காலநினத்துக்கும்,சில வகையான குன் 
மத்துச்கும், கல்லடை சல்களுக்கும். விசேஷமாய் அக்சவிக்கமிலர்கல்8, 

பாஸ்வரக்கறிகளுத்கும், சிவ்லிச 1 ரொய்க்கும் குக்கவின் காலிகபருவங்க 

ரூக்கும் இது உபயோகமானது. கசத்தில் மற்று மருந்துகளுக்கு இது மெ 
த்தஉதவியானது. பலவகையான சைனன்இ!யிலும், சொற்ப அருட்சி தே 
மையான தொண்டை ரோய் மிடற்று நோய்களிலும் கார்கில்! மருந்துகளு ச் 
குஇது ல்ல துணையாகும். இதாற் பல்லுக் கெட்டுப் போகாமற் பேணுவத 
ற்கு இதைச் குடிக்கும் ஒவ்வொருமுறையும் தண்ணீராலாவது சாரமில்லா 
த அல்கலைமீராலாவது வாயைச் செவ்லையாய் அலம்பவேண்டும், 

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மினிம் வரைக்குத் தண்ணீரிற் தாராள 
மாய்ச் கலந்து கொடுக்கவேண்டும். 

இயோதம். I0ODUM. IODINE, 
சின்னம் இ; அணுப்பாரம், 127. 

இயோதம் ஓர் நிர் லோகமான பூதியம், இத பெரும்பாலும் கடற்பாரிச் 
சாம்பலிலிருர்து எடுக்கப்படுவது. தகடான இரிஸ்சல்சளாக இருக்கும், 

ஓர்வகை மணமும், கருமை நிறமும், லோகத்துக்குரிய மினுக்கமும் இதற் 
குண்டு, சூடேற்றும்போது சிறந்த செம்நீல நிறமான ஆவியைக் கசக்கும். 
தண்ணீரில் மெத்தச் சொற்பமாய்க்கரையும்;அலக்கால்13, ஈதர்க14ளிலும்,பதா 
சியவியோதிர15 நீரிலுமோ தாராளமாய்க் கரையும். இது கரைர்திருக்கும் த 
ண்ணீரில் அமைலததைு4யிடக் கரு நீலநிறம் பிறக்கும், சோதனைகள், ரூ 

டெற்ற இது சேஷம்விடாமல் ஆவியாகும். முதலெழும்பும் பங்கிலேகா 
ரமான மணமுடைய நிறமற்ற மெல்லிய இரிஸ்தல்கள் ஒன்றுமிராது. 12.7 
கிறேன் இயோதத்தை 15 இறேன் பதாசயவியோதிரங் கரைத்த ஒரு அன் 
சு தண்ணீரிற் கரைத்தால் அதின் நிறத்தை முற்றாய் அழிப்பதற்குச் சோட 
வதசல்விசின்!/பருமவிலயனத்தில் 1000 கிறேன் அளவு வேண்டும். 
தன்மை, ஒறு தேயத்தில் அல்திறவி8மும் தொணிசமுமாகும். பெரும் 

தேயத்தில் அழற்றி ஈஞ்சாகும், நெடுஃச் கொடுத்தால் இயோதனம் என்ற 
அழற்சிச் குணங்கள் தொடர்பாயுண்டாகும். லெளிமருந்தாக இட்டால் 

ஸ்திமுலமும் எதிரழற்சிபியுமாகும். அமைலத்தோடு கூடும்போது கருநீல 
நிறமாகுமாகையால் இதை அமைலத்துக்குச் சோதனையாகக் கெமிஸ்தர் வ 
ழங்குவார்கள். 

உபயோகம். ஸ்தரூம?? ரோய்க்கும் அதைப்பற்றிஉண்டாறெ பிறகோ 
ய்களுச்கும் சோஷண ச்ரக்திக?1ளின் வீச்சம் விப்புருதிகள்??புண்களுச்கும் 
ஸ்துரூமச் தன்மை கொண்டவர்களுக்குண்டாகிற கண்ணோய், என்புமச்ச 
ல், பொருத்து வீச்சங்களுச்கும் இது உத்தமமான உண்மருந்தும் வெளி 
உப ப. ப வ வ சஅத் 
1 Molecule. 2 Alkali. 3 Stimulant, வனி, 4 Tonic, ஓசதி. 5 Typhus. 6 Typhoid. 
7 Scarlatina. 8 Oyalic acid. 9 Phosphate. 10 Syphilis. 11 Cynanche, 12 Gargle. 
13 Alcohol, 14 Ether, 15 Iodide of Potassium. 16 Amylum. 17 Hyposulphite 
of soda. 18 Alterative, uAepdி. 19 Counter-irritant. 20 Struma. 21 Lymphatic 

Gland. 22 Abscess, 
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310 இயோதம். 

மருந்துமாம். இதின் ஆவியை உறிஞ்சல் சசத்துச்கு உபயோசமாம்* மற்று 

கோய்களுள் புறங்குசில்1,சபாலநீர்ச்கோவை, பொருத்துநீர்க்கோலை, மற் 

லுநீர்க்கோவைகளுச்கும், சினைப்பைவியாதிகள், திஸ்மெனுறீபம்?, புரஸ்த 
கோளலிக்கம்?, குரண்டங்களளுக்கும் ஈரல்வியாதிகள்பிளிகைவியாதிகளுக் 

கும் வாதம்;வாத தவாதம்; எரிசிப்பிலசு5;உபவ்விச? ௮தைப்பற்றிய புண்க 

ள், சருமரோய்களுச்கும் இது கொடுத்து ஈயங்கண்டது. 
தேயம். அசைக்காற் றேன் முதற் சாற்கறேன் வரைக்குத் துவங்கி 

ப் படிப்படியாய் ஒரு றேன் வரைக்கு இன்னுங் கூடவும் கூட்டித் தண் 

ணீரிற் கரைத்துச் கொடுக்கலாம். இதைத் சனியே கொடுப்பதரிது, பதர 

சிெயவியோதிரத்0தோடு கலர்துகொடப்பதே திறமென்று காணப்பட்டது. 
ரசிதங்கள். இயோத ரஜ்சம். Tincture of 100106. கொள். இயோ 

தீம், அரைஅன்சு; பதாசியவியோதிரம் கால் அன்சு; திட்ட சது! அரைரா 

ழி, இயோசத்தையும் பதாசியவியோதரத்சையும் சீதிற் கரைக்கவும். 
தேயம், ஜந்து மினிம் முதல் இருபது மினிம் வரைக்கு நாள் இரண்டு 

மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். இதில் நாற்பது மினிமிலே ஒரு ஜேன் இ 
யோதமும் அரைக்கேறேன் பதாசியவியோதிரமும் அடங்கியிருக்கும். 

உபயோகம். பருத்த கோளங்சள் ரோய்த்த பொருத்துகளுக்கும், சா 
விச சருமரோய்கள் சுவாச நோய்களுக்கும வெளிமருந்தாக இதை இறகாற் 
பூசுவது உத்தமம. மேலும் இதை மும்மடங்கு தண்ணீரோடு கலந்து குர 
ண்டத்துச்குப் புகட்டுவார்கள். 
இயோத நீர், Solution of Iodine. கொள். இயோதம் இருபது இ 

றேன்) பதாசியவியோதிரம்; முப்பது இறேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒரு 
அனச., கரைக்கவும், 
இபயோத லினிமேன். Liறiment of [௦றe. கொள், இயோதம் ஒன் 

றேகால் அன்ச; பதாயெவியோதிரம் அரை அன்சு; பூரம் கால் அன்சு. தி 
ட்டது பத்து ௮ன்சு, முதல் மூன்று கட்டிச் சரக்குகளையும் திட்ட திற் 
கரைக்கவும். 

இது புறங்குில், கழலைகள், முதலிய லிக்கங்களுக்குப் பூசப்படும். கொ 
ப்புளிச்கப்பண்ணுவதும் வீரான எதிரழற்சியாலதுமே இதின் செயல். 
இயோத வன்கேன். Ointment of Iodine. [இத [804 ஆண்டிற் பிர 

சுரமான பிறித்தனிச் 9௫௪௪ வாசடத்திற் சொல்லப்படுவத,] கொள், இ 
யோதம், பதாசியவியோதிரம், வகைக்கு முப்பத்திரண்டு கிறேன்; புரூவு£் 

௫, ஒரு திறாம்; பூதலாட இரண்டு அன்சு. இயோசம், பதாசியவியோதிரம் 
இரண்டையும் பீங்கான் உரவிலாவது, சல்லுரவிலாவது போட்டு சீதையும் 
விட்டு ஈன்றாய் அரைத்து லரட்டைப் படிப்படியாய்ச் சேர்த்துச் செவ்வை 
யாய்ச் கலச்கவும். 

முந்தின மருந்துகள் இரண்டும் வழங்கப்படும் நோய்களுக்கே இதுவும் 
பூச்சுமருர்தாக உதவும்: 
இயோத வினலாசம். Inhalation of Iodine. கொள், இயோதாஞ் 

சம் ஒரு திறாம்; தண்ணீர் ஒரு அன்சு. இவைகளைக் கலந்து ஏற்ற பாத்திர 
தீதில் விட்டுச் சொற்ப குடேற்றின பின் சிளம்பும்ஆவியைச் சுவாசிக்கவும், 

1 Bronchocele. 2 Dysmenorrhoea. 3 Prostate Gland. 4 Hydrocele, 5 Livet 
6 Spleen. 7 Rheumatic gout. 8 Erysipelas. 9 Secondary syphilis, 10 lodido of 

Potassium, 11 Rectified spirit. 12 Prepared Lard, சயம், 
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புறோமம். நீதுருசம். நீதுரிக்கமிலம். oll 

பூறோமம். BROMUM. BROMINE. 

சின்னம், பு; அணுப்பாரம், 80. 

இது கடர்றண்ணீரிலும் சலரூற்றுகளிலுமிருந்து எடுக்கப்படும் லோகம 
ல்லா நீர்ப் பூதியம் இது கருமையான கபீலச் சிவப்புரிறமானது, சுறுக் 
ல் ஆவியாய்ப போகும்; லீறான நாந்றங்கொண்டது. இதின் விசேஷூரு 
விதம்! 2.966. பரமாணுவீன வாடிக்கையான காங்கையில் இது சிவப்பா 

ய்ப் புகையும், 145 பாகையிற் கொதிக்கும். சோதனை, இந்த சீர் சற் 
றே அல்கலையோய் நிற்கத்தக்க அளவான சோட நீரை இத்தோடு சேர்த்துச் 
குலுக்னால் இது நிறமற்ற நீராகும். அதோடு இன்னுஞ் சொற்ப அளவா 

ன புறோமம் சேர்த்து நிறக்கச்செய்து பிற்பாடு சூடற்ற அமைல/[நீர் கூட் 
டினால் அது செம்மஞ்சள் நிறமான கலலையாகும், 
தன்மை, சுத்தமாயிருச்கையிற் சாரமும்; அழத்றி£யுமாகும், தண்ணீரோ 

டு முறையாய்க் கலந்து சிறுசேமமாம்ச் கொடுத்தாற் தொணிகரமும் தியுறி 
சமும்அல்திறவூமும் ஆகும், இதின் செயல் விசேஷமாய்ச் சோஷணிக/0 
ளீலேயே செல்லும், செயலில் இது இயோசச்தைப் போன்றது. மேலு 
ம் இதுதியோடறிசரும்!! திின்வெக்து மானது, 
உபயோகம். ஸ்துரூமத்துக்கும்18 அதை யடுத்த நோய்களுச்கும் இது ௨ 

ள்மருந்தாகக் கொடுச்கப்படும், அமுகற்புண்கள், எரிசிப்பிலசு14 தொல்லை 
யான சரும ரோய்களுக்கு வெளிமரும்தாயிடப்படும், 

தேயம். ஒரு பங்கு புறோமத்தை 40 பங்கு தண்ணீரோடு கலந்து அதி 
லே ஆறு மினிம் முதல் எட்டு மினிம் வரைக்கு உள்ளே சொடுச்சலாம். 

வெளிமராந்தாக இடுவதற்கு இதில் ஐர்து முதற் பதினைர்து இறேனை ஒறு ௮ 
ன்ச லாட்டிற் சேர்த்துப் பூசலாம். அமோனதபுறோமிரம் பதாசியபுறோயி 
ரம் என்ற மஈந்துகளில் புரோமமே அதி சத்தான கூறுய்ச்சேர்ந்திருக்கும். 
அதைச் செலுத்துவதற்கு இவைகள் உத்தமம், 

நீதுருசம், NITROGEN. 
இன்னம், £ீ; அணுப்பாரம், 14, 

நீதுருசம் என்பது நிறம், மணம், ருசியற்ற ஓர் வாமு, இது பரமாணு 
விலே நூற்றுக்கு 77 பங்கு லீதமாய்ச் சேர்ர்திருக்கின். ரத, பிராணியபதா 
ர்த்தங்களெல்லாவற்றிலும் தாவர பதார்த்தங்கள் பல ற்றிலும் ஓர் கூறாகன் 
றது, இதை அதிகமாய் அடச்கியிருபபவைகள் அதி போஷணையுள்ள ௨ 
ணவாம். இது வேறு பூதியங்களோடு சேர்ந்து நீதுரிச்கமிலம்1?, அமோனம்15 

முதலியவை போன்ற முக்கியமான அனேக கலலைகளாஇன்றது. 

நீதுரிக்கமிலம். NITRIC ACID. 

இது வெடியுப்போடாவத இந்துப்போட ஈவது சல்வுரிக்கமிலமாம்!? தண் 
ணீருங் கலந்து திஸ்ிவிக்கப்?0 பிறக்கும் அமிலம். இதிலே ஜரீஅ3 என்ற 
சின்னத்தாற் குறிக்சப்படுவதாகிய நீதுரிச்சமிலம் அளவின்படி நூற்றுக்றா 

1 Npreific Gravity. 2 Alkali, 3 Soda. 4 Amylum, 5 Caustic. 6 Irritant, 7 Tonis 
8 Diuretic. 9 Alterative, 10 Lymphatic, 11 Deudarizer, sர்தகிணி. 12 Disin- 

fvclint, ஆபசஞ்சாரி, 13 Struma, 14 Krysipelis. 15 Bromide of Ammonium, 
16 Bromide of Potassium, 17 Nitric acid. 18 Ammonia. 19 Sulphuric உரம், 

20 பிடிபி, 
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219 நீதுரிக்கமிலம், 

70 பங்கு வீரமாய் அடங்கியிருக்கும். அது மீ ௮5 என்ற சின்னத்தாற் 
குறிச்சப்படுவதாகய அவைருநீதுரிக்சமிலத்தில் நூற்றுக்கு 60 பங்குக்குச் 
சரியாகும். லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற நீர்; விசேஷூருவிதம்? ] 49, 
பரமாணுவிலே திறந்துவைத்தால் காரமான அரிச்குமாவியாகப் புகையும், 
சோதனைகள். இதைச் செப்புப் பொடியின் மேல் வார்த்தால் உடனே ௮ 
டர்த்தியான சிவர்த ஆவி உண்டாகும். இந்த அமிலத்தைச் சம அளவுத 
ண்ணீரோடு சலந்தபின் செம்பிற் சேர்ந்தாலோ நிறமற்ற வாயுஉண்டகும், 
இட்த வாயு பரமாணுவோடு கலக்கும்போது வெண்சிவப்பு நிறமடையும், 
இதை அன்னபேதி நீரோடு கலந்தால் அது கருங் கபிலகிறமாகும், நீதரி 
ச்கமிலம் 250) பாசை சகுட்டிற் கொதிக்கும். இசைத் திஸ்திவித்தால் முடி 
யுக்தனையும் பிறக்கும் ஆவி ஒரே தன்மையாகலெயிருக்கும். முற்றாய் வற 
ட்டினாற் சேஷமிராது, இதை அளவின்படி ஆறமடங்கு திஸ்திலித்த சீ 
ரோடு சலந்து பாரிதகுலோறிர3மாவது வெள்ளி நீதுர£சாவது சேர்க்க ௮ 

டையல் உண்டாகாது. இதில் நிறைப்படி தொண்ணூறு இறேனை அரை 
அன்சு திள்திலித்த ரீரோடு சலர்தால் அதைத் தடஸ்திப்ப£தற்குச் சோடப 
ருமவிலயனத்£தில் 1000 றேன் அளவு வேண்டும். 

தன்மை, வீறான எஸ்கருட் டி, காரம், இளதத் தோவிற்பூசனால் அது நிலை 
யரன மஞ்சள்நிறமடையும். அதில் அல்கலைநீர் இட்டால் அர்நிறங் கதக் 
கும். முழுப் பெலனான நீதரிச்சமிலத்தைச் குடித்தால் அது கொடிய ௮ 
ழற்றுஞ்சாய்ச் சேஷ்டிச்கும், 

உபயோகம். முக்காதனியாடிய வாயில் அழுசற்புண்கள்: மூலமுளைக 
ள்; சிவ்லிசு?ப் புண்கள், காய்4ள் முதலிபவற்றைச் சாரமான நீதுரிக்ச மிலத் 
தாற் சருக்னொல் அது அவற்றை அழித்துச் சுகப்படுத்தும், மற்றுமினிற 
மிலங்கீளெலற்றிலும இதுவே இவற்றிற்கு உவர்தது. 

ரசிதங்கள், கீநசநீதுரிக்கமிலம். Diluted Nitric ௨௦14. கொள். நீது 
ரிச்சமிலம், ஆனு ௮ன்சு; திஸ்திலிச்சு தண்ணிர், போதியது; அமிலத்தை 
இருபத்துகாலு ௮ன்சு தண்ணீரோடு கலந்து, அது 60 பாகை காங்கையில் 
முப்பத்தொரு அன்சு அளக்கத்தச்கதாய்ப் பின்னுர் தண்ணீர் கூட்டவும், 
லட்ரணங்கள், சோதனைகள். நிறமற்றது; விசேஷூருவிதம், 1.101. 
இதில் நிறைப்படி 361.3 இறேனை, அதாவது அறுகிறாமைத் தட ஸ்திப்பதற் 
குச் சோடபருமவிலயனத்தில் 1000 ஈறேனளவு வேண்டும், இதிலே ௮ 
வைரு ஈீதுரிக்கமிலம்0 நூற்றுக்கு 14.95 பங்கு உண்டென்று விளங்கு 
அ. ஆகையால் அறுதிறாரும் ௮வைரு அமிலத்தில் ஐம்பத்துநாலு நே 
னுக்சச் சரி, 

தன்மை. அபால்கலை!1, தொணிசகம்12, அல்இறவம்!3, குளிர்ச்சி பானது, 
வெளியிலிட்டால் ஸ்திமுலம்!*, 

உபயோகம். சிவ்வீசுச்கும் அதைப்பற்றிய சோய்களுக்கும் இரசபாண் 

டு15, ஈரல், பிளிகைகளின் காவிகரோய்கள், கல்லடை சல்களுக்கும், விசே 

ஷமாய்ப் பாஸ் வசுக்16 கல்லடைசுஞ் சார்புள்ளலர்களுக்கும் சலப்பைச்தாபி 

தம், ஸ்துறியங்கிளுக்கும் இது ஈயந்த மருத. மற்று நோய்சரரள் நீர்கீ 

கோவை விசேஷமாய் ஈரல்வியாதியைப் பற்றியாவது இரசத்தை நெடுகத் 

1 Anhydrous. 2 Specific graviy. 3 Chlwride of Barium. 4 Nitrate of silver, 5 Neu- 

tralize. 0 Volumetric solution of soda. 7 Syphilis, 8 Mineral acid, 0 Distilled water. 
‘0 Nitric acid. 11 Ant-alk:line. 12 Tonic. 13 Alterative. 14 Slimulaut. 12 Mer- 

curlal cachexia நட Phosphate. 17 Cystirrhoes, 
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தின்றதினாலாவது 2 உண்டான நீர்ச்கோலைக்கும், சார்க்கராமுரி!, குக்கலின் 

பிற்பாதம், வாந்திபேதி, அதைப் போன்ற கழிச்சல், கடியல் 93, காலிசவா 
தங்களுக்கும் இது சித்தியாகச் கொடுக்கப்படும், நாட்பட்ட புண்கள்) என் 

புமக்சல், தொல்லையான சருமசோய்களுக்கு இதைச் கன தண்ணீரோடு க 
லர்து லோஷு னாக இடுவது நலம், 

தேயம், பத்துத் தொடங்கி முப்பது மினிம் வசைச்குச் கன தண்ணீ 
நிற் சலந்து காள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுக்கலாம், இதைச் குடிச்கு 
ம் ஒவ்வொருமுறையும் பல்லிற் கேளாதபடி வீறகுறைந்த ஏதும் அல்கலை5 
நீரால் வாயை அலம்பவேண்டும், லோஷனாச வெளியிலீடுவதற்கு இரண் 
டு முதல் மாலு திறாம் அமிலத்தை அரைநாழி தண்ணீரிற் கலந்துகொள்ள 
வேண்டும், 
கிநசநீதுநவைநதலோறிகந்கமிலம். Diluted Nitro-hydrochloric acid. 

கொள், நீதுரிக்கமிலம், மூன்று அன்சு; ஐருகுலோறிக்கமிலம்5, நாலு அன் 
ச: திஸ்.திலித்த தண்ணீரா? இருபத்தைர்து அனசு, அமிலங்களைச் கல்ந்து 

சீசாவில் வார்த்து அதின் வாயைக் கொஞ்சம் மூடியபடி ஒருநாள் நிற்கவி 
ட்டுப் பிற்பாடு தண்ணீரைப் படிப்படியாய்ச் கூட்டிச் கூட்டும் ஒவ்வொ 
ருமுறையும் சீசாவை சன்றாய்க் குலுக்கவும், அடைத்த சீசாவிலே இக் 
கலவையைப் பேணவும். லட்சணங்கள்; சோதனைகள், நிறமற்றது ; 
விசேஷூருவிதம்8 1.074. இதிலே 352.4 இறேனை அதாவது ஆறு திரா 
மைத் தடஸ்திப்பதற்குச்? சோட பருமவிலயன த்தில் 920 தேன அளவு 
வெண்டும். 
தன்மை. இருச நீதுரிச்சமிலத்தைப் ப போலே. 
உபயோகம். காட்பட்ட ஈரல் வியாதிகளுக்கும், அவைகளைப் பற்றிய 

திசந்தெரிிச்கும்;செங்கண்மாரிரக்கும் ஈரல் வியாதியையாவதுபிளிகைப4லி 
யாதியையாஃ து பற்றி உண்டான நீர்க்சோவைச்கும், இதை உள்ளே கொ 
டி்கவும், தோயம்,லோஷன், எமிதெம்! என்ற ஏதும் வகையாய் வெளி 
பிலிடவும் உதீசம மருந்து. மேலும் அசீசலிக்சமிலபகவம்ர சிஸ்திக்கக்சி13 
பவகமுள்ளவர்களு ஜக் குண்டாம் கல்லடைசலுக்கும் காலிகபுறக் 19 சுவா 
சப்பை அழுகல், ௦ ஸ்சாலஇீனம்0,சன்னிச்சுரம்!, சன்னிவச்சுரம்2, உபடிவ்வி 
௬33 கோய்களுக்கும் இது உவர்தது, 

தேயம். ஐந்து மினிம் முதல் இருபது நினிம் உரைச்குதி தண்ணீரிற் 
தாராளமாய் கலந்து நாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம். சோய 
ங்களுச்கும், வெளிப் பூச்சுக்கும், அறு ௮ன்சு முதல் எட்டு ௮ன்சு வரையி 

ல் நாலுநாழி தண்ணீரிற் கலப்பதே வாடிக்கையான பிரமாணம். 

அமோனம், AMMONIA. 

சின்னம், நீற ; அணுப்பாரம் 17. 
இத தனித்தாவது கலந்தாவது இந்திர அநிநக்திர பதார்த்தங்கள் அடக்க 

லும் மெத்தச் செறிந்திருச்கும். பரமாணுவிற் சொற்பமாயிறாக்னெறது, 
றன ண ற னை ன ன க க கை கன ம ற டா மை வா த த டை 

| Diabetes, 2 Car tinlgin, 3 lotion. 4 Minim. 5 Alkali. 6 Hydrochloric acid, 
7 Dine water, 8 றட gravity. 9 Neu'ralize 10 Volumetric solution 
of sada. 11 tilted Nitric மாரி. 12 Dysentery. 13 Jaundice 14 Spleen. 
15 Bath. 16 Epihem, 17 Uxalic acid diathesis. 18 Cystic nxie, 

19 Chronic Bronchitis. 20 Scarlatina, 21 Typhus, 22 Typhoid. 
23 Fecundary syphilis. 
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214 அமோனகர நீர், 

மனுஷ நெரீரின் கூறுசளுள் இதுவுமொன்று: அதிலே பாஸ்க ரிச்சமிலம்] 

றருகுலோறிச்சமிலம்?, விதிசகமிலங்களோடு இது கலந்திருக்கும். அழுகு 

ம் பிராணிபபதார்த்தங்களிவிருந்தும் இது பிறக்கும். இது வீறான மணமு 

ம், சாரமான அல்கலைச்* சுவையுமுள்ள நிறமற்ற உருலொளியான வாயு. 

மஞ்சட்டாளை; இது சிப்பாக்கும், அதைப் பரமாணுவில் வைக்க அது 

மறுபடி முந்தின நிறத்த அடையும், இது ஐருகுலோறிச்ச மில அவி 

யோடு அணையும்போது வெண் புகையைக் சக்கும். இதின் விசேஷூரு 

விதம் 0.59. 

அமோனகர நீர். STRONG SOLUTION OF AMMONIA. 

நீஜ; என்ற அமோன வாயு தண்ணீரிற் கரைரது அதிலே நூற்று/கு 

92.5 பங்காயிருச்கும், லட்சணங்கள், இது நிறமற்ற நீர், தனட்கேயுரி 
ய மெத்தச் காரமான மணமும் வீரான அல்கலைத் தீன்மையுமுடையது, 

சோதனைகள். விசேஷூருவிதம், 0 891, இதில் நிறைப்படி 52.3 தே 
னைத் தடஸ்திப்பதற்கு? அக்சலிக்கமில பருமவிலயனத்தில்ச 1000 றேனள 

வு வேண்டும், இதில் ஒரு திறாமிலே ரீஜ; என்ற அமோனம் 15.83 றே 
ன் இருர்கும். இதை காலுமடல் ச திஸ்திவித்த தண்ணீரோடு கலந்தால் ௬ 

ண்ணமீராவது அமோனவக்சலசு? அமோனதசல்விரம் செம்பமோனசல்வ 
க॥என்பவற்றில் எதும் ஒன்று கரைத்த நீராவது சோக்கும்போது அடையல் 

தோன்றாது. மிஞ்சிய நீதுரிக்க!?மிலஞ் சேர்த்தால், வெள்ளிர்துரசுச்காவது 
பாரிதகுலோறிரத்துச்1காவது கலங்கலாகாத, 

தன்மை, பெலனான ஸ்திமுலமும்15, அழற்றியும்; தானிகமாயிட்டால் 

சாரம்; கொப்புளிக்கப்பண்ணும், இதின் ஆவியும் வீறான ஸ்திமுலம், ௮ 
தேயத்தில் ஈஞசாகும். 

A ் பயோகம். பின்னே வரும் அமோன மீனரப் போலே. 
தேயம். மூன்று மினிம் முதற் பத்து மினிம் வரைக்குத் தண்ணீரிற் தா 

ராஎமாய்க் கலந்து கொடுக்கவேண்டும். 
ரசிதங்கள். அமோனநீர், lution of Armonia. கொள், அமோ 

னகர நீர், அரைகாழி; திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒருநாழி. சலந்து கண்ணாடி 
ச் சடையுள்ள சீசாவில் அடைத்துப் பேணவும். சோதனைகள், விசேஷ 

இருவிசம், 0.959. இதில் மிறைப்படி எண்பத்தைந்து இறேனைத் தடல்கிப் 

பதற்கு அக்சலிச்சமிலபருமலீ லயனத்தில் 500 இறேன் அளவு வேண்டும, 
இது நிறைப்படி நீஜ3 என்ற அமோனத்தில் நூற்றுச்கு 10 பங்கு க்குச் சரி 
யாகும். இதில் ஒரு திராமிலே 5.2 றேன் அமோனம் ௮டங்யிருக்கும். 

தன்மை, இதை உள்ளை கொடுச்சாலென்ன. வெளியிலே வழங்கினால் 
என்ன அவியாய்ப் பிரயோடத்தாலென்ன நல்ல ஸ்திமுலமாகும், 

உபயோகம், சாய்ச்சல் தாபித நோய்களின் பிற்கூற்றிலும், வாந்திபே 
தி முதலிய ரோய்களிற் வசரணங்கள் குன்றிபீருக்கும்போதும் கொடுக்க 
இத உத்தம ஸ்திமுலமாகும், விசேஷமாய் இவ்வக ப்பைச் சோந்த மற்ற 

மருந்துகளோடு கலர்து சொடுப்பதே உத்தமம். விஷப்பாம்பு விஷப்பூ₹? 

| Phosphoric acid. 2 1]947001பிமார் seid. 3 Lithic, 4 Alkali. 5 Turmeric paper: 
6 Spreific gravitr. 7 Neutralize, 8 Volumetric evlu‘ion of oxalic acid. 9 Oxalate 

of Ammonia, 10 Sulphide of ammoninm. 11 Anmonio-sulphate of copper. 

79 Aiuic 13 Nilr.te uf silver, 14 Chluiide of Barium. 15 Stimulant. 
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அமோனசாபனசு, 215 

சடித்தவர்சளுச்கு உள்ளே கொடுக்கவும் வெளியிவிடவும் இது கைகண் 
ட மருந்து பெலவீனத்தோடு தொடுத்த சிராரோய்கனாச்குப் பெரும்பா 
லும் உவந்தது. சின்குபிசச்கும், அஸ்விக்சிக்கும்?,இதின் ஆவியை வீறுகுறை 
ச்சக் காற்றுடன் கலந்து மணக்கக் கொடுப்பது மெத்தகயம் 

தேயம். பத்து முதல் முப்பது துளி வசைக்குத் தண்ணீரிற் தாராளமா 
ய்க் சலந்து கெர்டுச்கவும். . 
அமோனலீனிமேன். Linlment of Ammonia. கொள். அமோனரீ 

ர், ஒரு அன்சு; ஓலீவுத்தேல்* மூன்று அன்சு. குலுச்டுச் குலுக்கெ கலக்க 
வம, 

் இது ஈல்ல ஸ்திமுலமும் ருபிவாஷனுமமாகும். 
அமோனசுகந்த ஸ்பிறிது இங்கமோனல்பிதிது”, பூரக்கூட்டுவினிமென்5 

இரசலினிமென்?, அவினமோனரஞ்சம்10,என்த வாசட சரதங் களில் அமோ 
னரீர் ஒர் கூறாகச் சேருகன்றது, 

அமோனகாபனசு. CARBONATE OF AMMONIA. 

இதற்குச் இன்னம் நீ; ஜு6 கா; ௮௨ இது குஉ போகக்கூடிய கார்ப்பா 
ன அமோன உப்பு, அமோனசல்வசை! யாவது ,அமோனதகுலோறிரத்தை!3 
யாவது சுண்ணசாபன!3சோடு கலந்து, புடஞ்செய்த, இது எடுக்கப்படும். 
லட்சணங்கள், இது சற்றெ உருவொளியான இரிஸ்தத் கட்டி!4. கார்ப்பா 
ன அமோன மணமும் அல்கலை!5த் தன்மையுமுடையது. தண்ணீரிற் கரை 
யும், சதிற்6 சொற்பமாய்ச் கரையும். சூடுசாட்ட முற்றாய்ப் பறர்துபோ 
கும். அமிலங்களிற் போட உடனே அரைகொண்டு கரையும். சோதனை 
கள். இதற்குச் ருசர்துரிக்கமில!]த்தைச் சற்று மிஞ்சக் கூட்டிச் காய்ச்சி 
னற்பாரிதகுலோதிர1$மாவத,வெள்ளிநீதுரசாவது?சேர்ச்ச அடையல் காணா 
து. ஜம்பத்தொன்பது இறேனை ஒரு அன்சு திஸ்திலித்தா0 தண்ணீரிற் கை 
தீதத்தடஸ்திப்பதற்கு அச்சலிச்கமிலபருமவிலயனத்தில்2ல 1000 றேனள 
வு வேண்டும். 
தன்மை, இது௮பாமிலி? ஸதிமுலம்31,சுவேதனி?ு,எகஸ்பெக்துறம்?6; பரு 

ந்தேமத்தில் வமனி?!; மிஞ்சிய சேயத்தில் நஞ்சு. 
உபயோகம், கடியல்ரியையும்;குக்இச்சேசதத்தையும்இது சுறுக்குத் த 

ணிக்கும். ஸ்காலதீனம்?0, சின்னமுத்து, எறிஎப்பிலசு31, எட்டிசாறி33என்ற 
கோய்களுச்கும் சில சரும நோய்களுக்கும், விசேஷமாய், குஷ்டம்) செசரீ 
யரிச்கும்?3 இது உத்தம மருந்து. காலிக3மத்திம5ச வாச கோய்களுச்கு இது 
ஸ்திமுலஎக்ஸ்பெக்துதமாய் உபயோகமானது. விசேஷமாய்ச்செனிசவேசோ 
63 கூட்டிக் கொடுத்தால் அப்படியாகும். மற்றுரோய்களுள் இஸ்சேரிர எபி 
லெப் 998, பிரசவபைத்தியம்,சோர்வு?9, பார்சினோமம்40, விலெ 4 மாரியல்பம்41 

1 Nervous affections. 2 Nyncope, 3 Asphysia. 4 Olive oil, § Rubefacient. 6 Aro- 
matic spirit of Ammonia. 7 Fetid spirit of Ammonia. 8 Compound Liniment of 
camphor, 9 Mercurial liniment, 10 Ammoniated tincture of Opium. 11 Sul. 
phate. 12 Chloride. 13 Carbonate of lime, 14 Crystal. 15 Alkali. 16 Spirit. 
17 Diluted Nitric acid. 18 Chloride of Barium, 19 Nitrate of Silver. 
20 Distilled water. 21 028140 acid. 22 Volumetic snlution. 23 Antacid, 
24 Stimulant. 25 Diaphoretic. 20 Expectorant. 27 Emetic. 28 Cardi- 
algin 29 Gastrodynin. 30 Scarlatina. 31 lrysipelas. 32 Urticaria. 
33 Vgoriasis. 34 Chronic. 55 Sub-acute, 36 Senega. 87 Hysteria. 
39 Epilcpsy. 39 Pulsy. 40 Farciuoma: 41 Nhlegmasia Alba. 
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216 அமோனவசிதசு நீர், 

கனை யென்ப. ற்றுச்குக் கொடுத்து நயங்கண்டது. சர்ச்சராமுரிக்குய்| 
இது அவுஷதம் என்ற சொல்லப்பட்டது. கடுங் குளிர், வாதங்களுக்குப் 
பிரயோகிச்கப்படும் வெந்தோயச்துச்கு இது நல்ல கூட்டாகும். ன்கு 
பி அஸ்விக்சச்கு3 இதின் ஆவி மெத்த உவர்சது. 

தேயம். ஐந்து முதற் பதினைந்து இறேன் வரைச்குக் கரைத்துச்கொடு 
கீகவும். முப்பது கிறேன் சேயத்தில் இது வமணியாகும். 

ரசிதங்கள், அமோனசுகந்த ஸிபிறிது, Aromatic Spirit of Ammonia, 
கொள். அமோனகாபனசு எட்டு௮ன்சு; அமோனகரரீர் மாலு அன்சு; டெ 
லதீதிரதேல்4 நாலுதிறாம்; சய பக்தேல்ூ ஆறுதிறாம; திட்ட 6த6 மூன்றுநாழி; 
தண்ணீர் ஒன்றரைநாழி, சலந்து திஸ்திலித்து மூன்றறைநாழி எடுக்கவும், 
சோதனை, விசேஷூருவிதம், 0.510. 
தன்மை, உபயோகம், இந்த மருந்து ஆத்திர லவண ஸ்பிறிது* என்ற 

பெயருடன், சன்குபி, இஸ்தேரி3, நரம்புப் பெலவினம், வாயுவலி முதலி 
மவத்றிற்கு ஸ்திமுலமாய் வெகுகாலம் பெரும்பெயர்பெற்றிருந்கது. இதி 
ன சுவை மணம் ஈல்லதாயிராப்பதால் அமோனர்ருச்குப் பதிலாக இதையே 
பெரும்பாலும் எடுத்துச்கொள்வார்சள். அதிலும் இது பெலன்குறைர்சதா 
யினும் தன்மையில் அதற்கு. நிகரானது. 

தேயம். முப்பது முதல் அறுபது மினிம் ௨ரை/குத் தண்ணீரிற் தாரா 
ளமாய்க் கலர்து கொடுக்சவும், 
கு௫யகவமோனரஞ்சம்?, வலீரியன மோனரஞ்சக்களில்10 இத ஒர்கூரு 

கச் சேருகிறது. 
இங்கமோனஸ்பிறிது. Fetid Spit of Ammonia, கொள். இங்கு) 

ஒன்றரை அன்சு; அமோனகர நீர் இரண்டு அன்சு; திட்ட €து போதியது. 
இங்கை நொருக்ி மூடிய பாத்திரத்தற் பதினைந்து அன்சு தில் ஒருநாள் 
ஊறப்போட்டு அப்பாற் சீசைச் திஸ்திலித்து12 எடுத்து அதை அமோன நீரு 
டன் சலர்துஅரைநாழியாசப் போதிய திட்ட சேர்க்கவும். 

தன்மை, இது நயந்த ஸ்திமுலம்!8 அக்திஸ்ப 914, 
தேயம். அரைத் திரும் முதல் ஒரு திறாம் உரைக்குச் கொடுக்கவும், 

அமோனவசிதசு நீர். 

SOLUTION OF ACETATE OF AMMONIA. 

இது நீஜ கா 2: ௮3 என்த ன்னத்தையுடைய அமோனவ௫தசைத!5 
சண்ணீரித் கரைத்த நீர். கொள், ௮9திச்சமிலம்10 பத்து ௮ன்சு; அமோன 
காபனச!* மூன்றேகால் அன்சு அல்லது போதியத; தஇஸ்தீ லித்த தண்ணீர் 
ஒன்றேகால் காழி, அமோனகாபனசை மாவாக அரைத்து அதைப் படிப்ப 
டியாய் அூதிச்ச மிலத்தோடுதட ஸ்தவிலயன!8மாகுர்தனையுங்கூட்டி அப்பா 
ற் தண்ணீரைச் சோ்ச்கவும். 

தன்மை, இது குளிர்மையானது, சுவேசனி, 
உபயோகம். சுரதோய்களிலும் தாபிதகோய்சள் கதார்) சொய்களிலும், 

J Diubetes, 2 நேரடி 3 Asphvxia. 4 Volatile வி of nutmeg. 5 Lemon oil, 6 Ree- 
tified spin, 7 Spirit of sal Volitile. 8 Hysteria. 9 Ammmniated Tinclurs 
of Gonine, 10 Amanoniated Tincture of Valerian. J Assafuetida, பெருங்காயம். 

42% Dist. 13 Siimulant. 14 Antisprgmadic. த Acetate of Ammonia. 
IG Acetic acid, 17 Carbonate of ummonia, 8 Neutral solution, 

19 luflummation மே Caturh, 
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அமோனசிதிறசுநீர். அமோனபேஞ்சோவசு அமோனபாஸ்வசு.3|7 

குளிர்ந்த, சுவேசனச்சலவைகளுச்கு இது நல்ல தணைமருந்தாகும். தண் 

ரோடே கலந்து வெளிமருந்தாக, தாணிக 'தாபிதங்களுக்குக குளிர்ந்த லோ 

வனாக இடப்படும். சிலவசையான கண்ணோய்களுக்குச் கலுறிய3மாய் 
விடப்படும். 

தேயம். இரண்டுதிறாம் முதல் ஆறுதிறாம் வரை/குத் தண்ணீரோடு மு 
ஹையாய்ச் கலந்து மூன்று நாலு மணி நேரத்துக்கொருமுறை கொடுக்கவும். 

அமோனசிதிறசு நீர். 
SOLUTION OF CITRATE OF AMMONIA. 

இது 3ரீஜட சாட ஐ5 ௮7 என்ற ஈன்னத்தையுடைய அமோன சிதிறசைத் 
தண்ணீரிற் கரைத்த நீர், கொள், சிதிறிச்சமிலம்4) மூன்று அன்சு; அமோன 
சரசர இரண்டே முக்கால் ௮ன்சு, அல்லது போதியது; திஸ்திவித்த தண் 

ணீர் அரைநாழி. சிதிறிச்கமிலத்ல சத் தண்ணீரிற் கரைத்து அது சோதனை 

த்சாளுச்குத் தடஸ்தரம்ராய் வருந்தனையும் அமோன நீரைச் கூட்டவும், 
தன்மை, உபயோகம், தேயம், அமோனவ சிதசு நீரைப் போலவே. 

இதின் ௬௪ அதிலும் ஈயர்சது, 
அமோனபேஞ்சோவசு. 

BENZOATE OF AMMONIA. 

இதற்குச் சின்னம், நீஜ கார ஐ5 ௮4. இசைச்செய்யு முறையாவது? சொ 
ள். அமோன நீர் மூன்று அன்சு அல்லது போதியது. பெஞ்சோயிகச்சமி 
லம், இரண்டு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் நாலு ௮ன்சு; அமோனரீர் மூ 
ன்ற அன்சைத் தண்ணீரோடு கலந்துகொண்டு அக்கலவையிலே பெஞ்சோ 
யிக்கமிலத்தைக் கரைத்து அமோனம் சற்று மிஞ்சியிருச்ச மெஞ்சூட்டில்வ 
றட்டிக் இரிஸ்தல்கள்0 விளையத்தக்கதாய் வைத்துவிடவும். லட்சணங்கள். 
நிறமற்ற தகட்டுச் கிரிஸ்தல்களாய் இருக்கும். தண்ணீரிலும் அலக்காலிலு 
ந।! தரையக்கூடும், அயபிரவுப்பு51!ளோடு கூடினால் மொத்தமான மஞ்சள் 
நிற அடையலைவிழுத்தும்; தண்ணீரிற் கரைத்துக் காரப்பதாசி!*யோடு காய் 
ச்ிஞால் அமோனத்தைக் கக்கும். கொஞ்சத் தண்ணீரிற் கசைச்து, ஐருகு 
லோறிக்கமிலத்தாற்!3 புளிப்பாச்சனொால், பெஞ்சோயிச்சமிலம் அடையும்: 
சோதனை. சூூ ஏற்றினால் சேஷமில்லாமற் குடிபோகும். 
தன்மை, இத ஸ்திமுலம், விசேஷமாய்ச் சனனசல உறுப்புகளின் 

சளிச்சவ்வை அருட்டும். 
உபயோகம் சலப்பையின் காலிக!'சாபிதங்க!களுக்கும், சறுநீரிலுண்ட £ 

கும் பாஸ்வரக்10 கல்லடைசலை மாற்றவதற்கும் இது கொடுத்து நயந்ர தாம், 

நேயம், பத்து முதல் இருபது றேன் வரைக்குத் தண்ணீரிற் கரைத் 
அ காள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடுச்கலாம். 

அமோல பாஸ்வசு. 

PHOSPHATE OF AMMONIA. 

இதற்குச் இன்னம் (நீஜ,, ஐபா௮,, கொள். இருசபாஸ்வரிக்சமிலம்(ர 

1] Hoel, 2 Lotion 3 Collyrium. 4 Citric acid. 5 Strong solution of Ammonia, 
6 Test paper. 7 Neutral, 3 Benzhiic acid. 9 Crystal. 10 Alcohol, 11 எமை 

01 lron 19 Caustic DPotish, 13 Hydrochloric ncid. 14 Chronic. 
(ல Inflammation. 10 Phosphate. 17 Diluted Phosphorie acid, 
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இருபது அன்சு; அமோனகர) மீர் போதியது. பாஸ்வசிக்கமிலஞ் சற்றே 
அல்கலைத் தன்மைகொள்ளார்தனையும் அதற்கு அமோனரீரைக் கூட்டி, அப் 
பால் அச்கலலையை அறைட்டி இடைக்கிடை அமோனர்ரை யிஞ்சச் சேர் 
தீது ஆறிச் இரிஸ்தல்கள் விளையுமபோது அவைகளை கண்ணறைத் தட்டின் 
மேல் வைத்த ஊறுதாளில் சறுக்கு உலர்த்திக் கண்ணாடிச் சடையுள்ள சே 
வில் இட்டு அடைத்துவைக்கவும், லட்சணங்கள், இவை உருவொளி 
யசன கிறமற்ற பிரிசங்கள்?. தண்ணீரிற் கரையும். திட்ட சதிர் கரையாத, 
காரப்பதாரியோடசொய்ச்சும்போது, ௮மோனம் பறியும், தண்ணீரிற் கரை 
தீது அத்தோடு சாடிச்காரஞ்சசேர்ச்க, மஞ்சள்நிற அடையல் விழும். ரோ 
தனைகள், இந்த உப்பில் இருபது இறேனைத் சண்ணீரிற் கரைத்து அதற்கு 
மக்னீசியமோனசல்்வ சதீரைக் கூட்டினால் ரிஸ்தலான? அடையல்விமும், 
இந்த அடையலை வடியில்3இட் டச் சமபக்கு தண்ணீரோடு கலந்த அமோன 
தீரால் கன்றாய்5 கழுவி. உலர்த்திச் சிவக்கக் காய்ச்சினால் 16.8 றேன் மக் 
னீசிபைறபாஸ்வச? எஞ்சும். 

தன்மை, இத ஸ்திமுலம்!0. இதின் செயல் விசேஷமாய்ச். சல உறுப் 
புகஃரிலேயே தோற்றும். 

உபயோகம். விதி்கமிலபவகத்தோடு!2தொடுத்த தீவிரகாவிக தோய்க 
ளுக்கும் வி?சஷமாய்ச் சிலவகையான குவாதத்3 துக்கும் இதுகொடுத்து ஈய 
த்தது: 

தேயம். ஐர்து முதல் இருபது இறேன் வரைக்கு நாள் மூன்றுமுறை 
கொடிச்கலாம். 

அமோனத குலோறிரம். நவச்சாரம். 
CHLORIDE OF AMMONIUM, 

இதற்குச் சன்னம் ரீறடகு. ஐருகுலோறிக்கமிலத்தை।4& அமோனத்தாற்!3 
இஸ்திச்து உலர்த்த இது வரும். சரிவாயுவும்!ஏணச்கரியும்!? செய்யும்போத 
பிறக்கும் அசுத்தமான அமோன கீர்களிலிருந்து இது விசேஷமாய்ச் செய் 
யப்படும். லட்சணங்கள், கிறமற்றது; மணமற்றது; உருவொளியானத; 
கூர்தலுள்ள கட்டியாயிருக்கும். உரப்பானது; மாவாக்குவது பிரயாசம். 
தண்ணீரிலும் திட்ட சீதிலுங் கரையக்கூடியது, சோதனைகள், இசைச் 
தண்ணீரிற் கரைத்துக் சாரப்பதாசியோடு காய்ச்ச அமோனம் பிறக்கும். கா 
டிச்சா.ரஞ் சேர்க்க தயிர் போன்ற கன அடையலுண்டாகும். காம்ச்சும் 

போது கூறுபடாமலும் சேஷம்விடாமலும் ஆவியாகும். 
தன்மை, சிறு தேயத்தில் நெடுசச் கொடுத்தால் அல்திறவம்!8, பெரும் 

தேயத்தில் ஸ்திமுல 6. இது விசேஷமாய்ச் சோஷணிகளிலுங்।9 கோளங்க 
எிலுஞ் 20 சேஷ்டிச்கும், 

உபயோகம், சுவாசப்பை, ஈரல், பிளிகைகளின் காலிக கோய்களுச் 
கும், ஈரல் கோய்சள், ரனைப்பை கோய்களைப் பற்றிய நீர்ச்கோவைக்கும், வி 
பல21இரத்தப்பெருக்குக்கும் விசேஷமாய் இரத்த இருமலுக்கும், முகத்தில 

9 Sirong solntion of Ammonin. 2 Prism. 3 Rectified spirit. 4 Caustic 
potash. © Nitrate of silver, 6 Ammonio-sulphate of magnesia, 
ச Crystal. 8 Filter. 9 Vyro-phosphate of magnesia. 10 Siimulant, 

il Lithic acid. 12 Diathesis. 13 Gout, 14 Ilydraclitaric 
acid, 15 Ammonia, 16 Coal gas. 17 Animal charcoal. 

18 Altcrative. 19 Absorbent. 2! Glund. 2! Passive. 
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ண்டாகும் துறல்சி1,வாத கோய்சளுக்கும், சிலவகையான ரிரத்தலைவலிச் 
கும், நீட் டின்மைக்கும், குச்சலுக்கும், முறைச்சுரம் விடாச்சரங்சளுக்கும் 
இது உண்மருர்தாய் நயந்தது, வெளியில் மர்தச்சழலைகள், வீங்கின கோ 
எங்சளூச்கும் ஆரம்பமான ஸ்தன விப்புருதி?ச்கும், குரண்டத்துச்குப5, ச 
ளுச்குசள் ஈசிவுசள் சிலவகையான சருமகோய்களுக்கும், இசைத் தண் 
ணீர் சதிற் கரைத்து இடுவார்கள். 

தேயம். நாட்பட்ட கோய்களுக்கு ஐந்து முதற் பதினைந்து றேன் வ 
ரைக்கு தண்ணீராதியிற் கரைத்து நாள் இரண்டு மூன்றுமுறை கொடூச்க 
லாம். கடுமையான நுறல்சி கோ வாதநோக்சளைத் தணிப்பதற்கு இதில் இ 
ரண்டு சீறாம் உள்ளே செல்லுமட்டும் மூன்று நாலு மணி நேரத்துக்கொ 

ருமுறை அசைத்திறாங் சொடுப்பதே உத்தமம், கெளியிலிவெதற்கு ௮ 
ரை ௮ன்ச* முதல் ஒரு அன்சு உரைக்குப் பத்து அன்சு சண்ணீரிற் கரைத் 
து இடுவது வாடிச்கை, இந்த உப்பில் ஜர் ௫அன்சையும் லெடியுப்பில் ஐ 
ந்து அன்சையும் பதினாறு ௮ன்ஈ தண்ணீரிற் கரைக்க ஓர் விரீசுச்சலவை4 

உண்டாகும். ஐச் இடையாசவிடத்தில் இத உவப்பு, 
[கவச்சாரம் என்று தமிழில் சொல்லப்படும் இச்சரச்கு மணமற்றது, கா 

ரமான கைச்சற்சுவையுள்ளது. தடித்த கூந்தல்சளுள்ள உருவொளியான 
தகட்டுக் கட்டிகளாக இது இந்துச் கடைகளில் வரும். எருலறட்டியை 
விசேஷமாய் ஒட்ட க எருவறாட்டியை விறகாகப் போட்டுச் சட்ட செக 
சற்குளையில் எரியாமல் எஞ்சிய அடிப்படையிலிருக்து இந்த நலச்சாரம் எ 
டுச்கபபமெ. இது அசுத்தமானது, இதை மருந்துச்குச் சேர்ச்கில் கெர் 
நீரிற் கரைத்துச் காரிக்கம்புடைவையில் வடித்து வறட்டிச் இரிஸ்தல்களோ 
க எடுச்சவேண்டும்.] 

அமோனத புறோமீரம். 
BROMIDE OF AMMONIUM. 

இசர்குச் சின்னம். ரீஜ பு. இது நிறமற்ற கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும். 
பரமாணுபடுவதாற் சற்றே மஞ்சள் நிறமடையும். காரமான உப்புச் சுவை 
உடையது இசைச் கூறுபடாமல் சூடேற்றி, அதின் தன்மையை மாறி 
ரமற் புடஞ்செய்யலாம். தண்ணீரிற் சுறுக்குச் கரையும். சதிறசொற்ப 
மாய்ச் கரையும், சோதனை, இந்த உப்பைச் தண்ணீரிற் கரைத்து அமை 
லமுசிலாகு$டன் சலந்து அத்தோடு குலோறநீரில்? ஒரு துளியைச் கூட்டி 
னால் நீலநிறம் தோன்றாமற் செம்மஞ்சள் நிறந தோன்றும். 
தன்மை, இது உத்தமமான அல்திறவம்10. 
உபயோகம். கோள வீச்சங்கள், ள்.துரூமச் கண்ணோய், குக்சலுக்கும் 

ஈரம்புக்கரர்தி மையங்களின் தொழிற் பிசகுபட்டிருக்றெ கோய்கள் பலல 
நீறிற்தம் இனதக் கொடுப்பது ஈயம், 

பதாசியம், POTASSIUM, 
சின்னம், ப; ௮ணுப்பாரம். 39, 

இது பதாதி!!! என்ற அகசிரத்துசகுத்!2 தாரகமாகிய லோசம். பதாசிக்குச் 

| Neuralgia, 9 Mammary abscess 3 Hydrncele, 4 Freezing mixture, 5 Ice, 
0 Urystul, 7 Spirit, 8 Muctlaye of amylum,  Solutiog of Chlorunt, 

10 0 Alterative. 11 Putash, 12 Oxide, 
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சின்னம் ப2௮-04. இப்படியே பதாரி என்ற அ£ரெமாக இக்க லோக 
மானது அமிலங்கள், மண்களோடு கலர்ததாய் இந்திர அகிக்திர பதார்ச்சங் 

களில் ௮திசஞ் செதிக்திருக்கும். 

காரப்பதாசி, CAUSTIC 201511, 

இது பதாரியைசசு? எனப்படும். சின்னம்; பஜஅ. பதா நீரை வெ 
ள்ளிப் பாத்திரம் அல்லது இரும்புப் பாத்திரத்தில் விட்டு எண்ணெய்த்த 
ஒப்பாய் வருந்தனையுங் காய்ச், குகைகளில் வார்த்து வைரமான வெள் 
கோச் சம்பிசளாச எடுப்பார்கள், இது லகுவிற் கரையச்கூடியது. வீறான 

அவ்கலையும் காசமுமாகும், அதைத் தண்ணீரிற் கரைத்து நீதுரிச்சமிலப்3 

விட் டப் புளிப்பாக்னொல் பீலாகன பிரகுலோறிரம்4 சேர்க்கும்போது மஞ் 
சன்நிற அடையல் உண்டாகும், வெள்ளிரீதுரச5, பாரிதகுலோறிரஞ்(சேர்க் 

கும்போது சொற்ப வலெண்ணடையல் விழும். சோதனைகள், ஐம்பத் 
தாறு இறேனை தண்ணீரிற் கரைச்தாற் சொற்ப அடையல்மாத்திரங் கா 
ணும். இசைத் தடஸ்திப்பதற்கு? அச்சவிச்கமில8 பருமலிலயன த்தில் 000 

இிறேனளவாகுதல் வேண்டும், இனசத் திறந்தபடி வைச்தாற் கரையுமாத 
லால் கண்ணாடிச் சடையால் ஈன்றாபடைச்த சீசாக்களில் வைக்கவேண் 
ஓம். 

தன்மை. இது வீறான சாரம், எஸ்கறுட்டி10, உட்கொண்டால் அழற்று 
ஈஞ்சாகும். 

உபயோகம். விசிச கோததச்தக்கு!! இடுவசற்கும், பிறப்பு வாசியாம் வெ 
ளியிலுண்டாபிரும்கும் ீவசைக்2ெடுப்பதற்கும் விலார சாளங்களை!3 அழி 
ப்பதற் சம் சலத்துவாரத்திலுண்ட ஈயிருக்கும் நிலையான ஓடுச்சைத் திறப்பத 
ற்கும் ஸ்துரும!!விப்புருத 1, ளே வெட் 8௨ தற்கும் இச் காரப்பதாசியை வழ 
ங்குதல் நயம். திரியேற்றுவதற் தம் இது வழங்கப்படும், சுறுக்கிற் கரை 
யுர் தன்னமயே இதை வழக்க நேரிடும் தடை. 

[சாரப்பதாசியையும் சுண்ணத்ரையும் சமபங்காய்க கலந்த ஒர் கலவை 
காரப்பதாசியைப் போல நயந்தது. இக்கலவை காரப்பதாசியைப் போல 
இலகுவிற் கனர.பாசாசலால் அசலும் மேலானது, இது சீதிற் குழைத்த ப 

சையாக வழங்கப்படும், இதற்குச் சுண்ணப்பதா?!யென்று பெயர்.] 

பதாசிநீர். LIQUOR POTASH. 

நீறின சுண்ணத்தில்17 அரைப்பங்சை, பதாகொபனசில்18 | பங்கோடு சே 
ர்த்து 12 பங்கு தண்ணீரிற் கரைத்துக் காய்ச்சப் பதாசிரீர் பிறக்கும். இதி 
ஆறினபின் சீரை இறத்துச் ச.ண்ணகாபனசை வேராச்கலாம். லட்சணங் 

கள். இது கிறம மணமற்ற நீர். மெத்தச் காரமான சவையுள்ளதி; ௨௫ 
கொளியானது, வீரான அல்கலை; விரல்சளீற் தொட்டுப் பூச. சவுக்காரம் 
போல வழுவழுர்கும். பிராணி தாவர பதார்த்தங்களை அரிக்கும்; விசே 
ஷூ ஐவிதம் 1.058. சோதனைகள், இதில் கிறைப்படி 402,9 இறேனை ௮ 
தாவது ஒரு அன்சைத் தடஸ்திப்பதற்கு 482 கிறேனனளவு அச்சலிக்கமில 

| Acids, 2 Hydrate of potash, 3 Nit:ie acid. 4 Perchloride of Platinnm. 
உ Nitrate of silver, 6 hioride of Barium. 7 Neutralive. 8 Oxalic acid. 

Y Volpmeiric solution. 10 Vscharutic, தசனி. Il Hospital gangrene 12 Naevus. 
13 Varicose Veins. 15 Sirumn. 13 Abscess. 1G DPatassa cum calce. 

1¢ Slaked lim:, 1§ Uarbonate of Yutash, 
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பருமவிலயனம் வேண்டும், இது பஜ௮ என்ற னெனத்தையுடைய பதா 

யைரசில் நிறைப்படி நூற்றில் 5,84 பங்குக்குச்சரியானது. மிஞ்சிய ருசவை 
குலோறிக்கமில1த்தோடு இதைச்சேர்ச்கும்போது இது நரைக்காது. சமஅ 

எவான இஸ்திவித்த? தண்ணீரோடு இதைக் கலந்து சுண்ண£ராவது? அமோ 
னஃக்சலசாவது! கூட்டும்போது அடையல் உண்டாகாது, கிறாச நீதுரிச் 

சமிலத்தை£யிஞ்சச் கூட்டி வறட்டும்போதுண்டாகுஞ் சேடத்தைத் தண்ணீ 
ரிற் கரைத்தால் அது எறக்குறையத் தெளிவான நீராகும், இதற்குப் பாரித 
குலோறிர6மாவது வெள்ளிநீதுர7சாவத சேர்ச்சச் சொற்ப ௮டையலுண் 
டாகும்; அதற்கு அமோனஞ்? சேர்த்தாலோ மெத்த மாறாது. இதில் ஒரு 

அன்சிலே 21 கிறேன் பதாசியைரசு இருக்கும். இது பரமாணுவிலிருந்து 

காபனிக்கமிலத்தைச!0 சுறுக்கு உறிஞ்ச வதாலும் பிளினாடியை!! அரிப்பதா 

லும் பச்சைக் கண்ணாடிச் சீசாக்சளிலே விட்டு ஈன்றாய் இசை அடைத்து 
வைக்கவேண்மி. 
தன்மை, இது முதலாவது அபாமிலி!3, இரண்டாவது அல்திறவம்!9,தி 

யுறிசம்14, அதிதேயத்தில் நஞ்சு, 

உபயோகம். இரைப்பை குடல்களின் புளிப்பைப் பற்றி யுண்டான 
சடியல்சி5யும் திவிரகாலிச வாதங்களும், தபேகுல!8 கோய்கள் விசேஷ 
மாய்க் சசமும் லிதிக்கமிலபவகம்பற்றிய சல்லடைசல்களும், புறங்குசில்!7 
நீர்க்கோவை நோய்களும் சாலிசமான சருமநோய்கள் விசேஷமாய்ச் சொ 

நிய குஷடங்களும்!9 ௮சுகச் சஞ்செஸ்தம்?! கதார்களும் மோனி? 
யின் பிற்கால்களுமே இம மரும்தால் ஈயப்படக்கூடிய விசேஷ நோய்கள்: 

தேயம், பதினைந்து மினிம் முதல் அறுபது மினிம் வரைக்குத் தண்ணீ 
ரிற் தாராளமாய்ச் சலந்தகொடுக்கவும். 

பதாசிகாபனசு, CARBONATE OF POTASH. 
இதற்குச் சின்னம் படி கா௮5, இதிலே இிரிஸ்தல் நீர் நூற்றுக்கு ஏறக்கு 

றைய 16 பங்கு சேர்ந்திருக்கும், வியாபாரத்தில் வரும் ௮ சத்த பதாச்கொப 
னசாடிய பேளசைச்ஃ சமநிறையாள சுத்த தண்ணீரிற் கரைத்தக்கெதியாய் 
க் கலக்கிக் கல வற்றப்பண்ணிச் சுத்தமான பதாசிகாபனசை எடுப்பார் 
கள். மரச் சாம்பலைச் சாரநீரிறச்சலால் பேளச எடுக்கப்படும், லட்சண 
ங்கள், பதாசிகாபனசு வெண்மையான இரிஸ்தல்$மா; சுவைக்கு ௮அல்கலை98 
யாயும் சாரமாயுமிருச்கும்; பரமாணுவில் வைக்கச் சறுக்குக்கரையும்; தண் 
ணீரிற் சிக்கரமாய்க் கரையும்; சீதிற்?கரையாது ; இருசவைருகுலோறிச்ச 
மிலஞ சேர்க்க அரைச்கும். இச் கலவையிலே பிலாடின?பிரகுலோறிர$9 
தீதைப் போட மஞ்சள்நிற அடையல் விழும், சோதனைகள். செஞ்குடே 
நற நூற்றுக்கு ஏறக்குறையப் பதினாறு பங்கை இழச்கும். நீதுரிச்கமிலத்? 
தால் அதி பூர்த்தித்து?! வறட்ட, வரும் சேஷம் தண்ணீரில் ஏறக்குறைய 

1 Diluted hydrochloric acid. 2 Distilled. 3 Lime water, 4 Oxalate of Am. 
nonin. 5 Dilute nitric acid. 6 Chloride of barium. 7 Nitrate of silver, 8 Am 
monia, 9 Hydrate of potash. 10 Carbonic acid. 11 Flint glass. 12 Antacid, 
13 Alterative. 14 Diuretic சுவேதனி. 15 Cardia'gia., 16 Tubercular. 

17 Brouchicele 18 Psoriasis. 19 Lepra, வெப்பீறம். 20 Bronchial 
congestion, 21 Catarrh. 22 Pneumonia, 23 Waler of crystallization, 
2 Pearlash. 25 Crystal. 26 Alkali, 27 Spirit. 28 Platinum, 

29 Derchluride, 30 Nitric acid. 91 SUpersaturale, 

Al 
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முற்றாய்ச் சரையச் சொற்ப லிசி! மாத்திரங் சரையாமலிருச்கும், இந்த ரி 
ருக்குப் பாரிதகுலோறிரம்3 வெள்ளிரீத.ரசு3 கூட்டச் சொற்ப அடையல் 
மாத்திரமுண்டாகும், இதிலே எண்பத்துமூன்று ஜேனைத் தடஸ்திப்பத 
ற்கு அச்சலிக்சமில5 பருமவிலயனத்தில் 980 றேனளவாகுதல் வேண்டு 
ம், பரமாணு படச் சுறுக்கிற் கரையுமாதலால் இதைச் கண்ணாடிச் சடை 
யால் நன்றாயடைத்த சீசாக்களில் வைக்கவேண்டும். 

தன்மை, உபயோகம். பதா ரீரைப் போலவே, ஆயினும் தேகத்தில் 

இதின் செயல் குறைவதால் அதைப் பார்க்க மோசமின்றி இதை நெடுகச் 
சொடுச்சலாம். அரைநாழி தண்ணீருக்கு ௮ரைச்திறாம் வீதமாக இதைச் 
கரைத்தாற் சரும சொய்கள் பலவற்றுக்கு உபயோகமான அல்கலை லோஷ 

னாகும். 
தேயம். பத்து முதல் முப்பது கிறேன் வரைர்குத் தீண்ணீரிற் கரைத்து 

ச் கொடுக்கலாம், அல்லது தாவரஅமிலங்க$ளோடு சேர்த்து நுரைபானமா 
ய்ச் சொடுக்கலாம். 

[இந்துவின் சிலபகுதிசளிலே தலைகள் வாழைச்சருகுகளை எரித்து அசுத் 
தமான தர் பதாஏகாபனச செய்வார்கள். அது சத்தியாக்கப்படாமல் மரு 
கதுக்கு உதவாது, நாயுருவிச் சாம்பவிழ் பதா ௮இசமாயுண்டாம்.] 

பதாசிதுவிகாபனசு. BICARBONATE OF POTASH. 

இதற்குச் சன்னம் பற காஅ3: பதாசிசாபனசைச் தண்ணீரிற் கரைத்து 
அதற்கூடே சாபனிச்சமில வாயுவைத் தாரையாய்ப் பூர்த்தியாய்ச் செலுத் 
திப் பதாசிதுவிசாபனசாச்குவார்கள், ருசவைராகுலோறிக்கமில! த்தை மா 
பின்! என்ற கல்லின் துண்டுகளில் விடச் காபனிச்சமில வாயுப் பிறக்கும். 
லட்சணங்கள், இது நிறமற்றதாய் நேரிரம்பப் பிரிசங்க12ளாகச் இரிஸ்தலி 
ச்கும்) ப. ரமாணுவிற் கரையாது; உவரான சற்றே ௮ல்க?லச்15சுவையுள் எத; 
அரிச்சமாட்டாது. இத்தோடு ருசவைருகுலோறிக்கமிலம் சேர்ச்சப்பெ 
லனாய் அரைக்கும். இக் கலவை நீரோடு பிலாடின பிரகுலோறிரஞ்14 சேர் 
கீக மஞ்சள்நிற அடையல் தோற்றும், சோதனைகள், இதிலே ஐம்பது இ 
ழேனை எடத்துச் சொற்ப ௮ளவான செஞ்சூடு ஏற்ற வெண்மையான செஷ 
ம் முப்பத்துநாலரைக் இறேனுக்கு இருக்கும்: இதைச் சரியாய்ப் பூர்த்திப் 
பதற்கு ௮ச்சலிச்சமில பருமவிலயனத்தில் 500 இறேனளவு வேண்டும். 
தன்மை, உபயோகம். பதாசிசகொாபனசைப் போலவே. அதிலும் இதி 

ன் செயல் குறைவு, 
தேயம். பத்து முதல் சாற்பது இறேன் வலரைக்குங் கூடவும் கொடுக்க 

லாம், அரைபானஞ் செய்வதற்குப் பதாசிதுவிசாபனரில் இருபது றே 
ன், சிதிறிச்சமிலத்திற்!5 பதினாலு இறேனுக்குச் சரி; அல்லது தாத்தரிச்ச 
மிலத்தில்16 பதினைந்து இறேனுக்குச் சரி, 

ரசிதம். பதாசிநுரைநீர், 84௭7050102 solution of Potash. கொள். 
பதாசிதுவிசாபனசு, முப்பது இறேன்; தண்ணீர் அரைராழி. பதாதெவி 

ந Cilica. 2 Chloride of barium. 3 Nitrate of silver. 4 Neutralize, 
o 01௨/0 acid. 6 Volumetric solution. 7 Alkaline lotion. 
8 Vegriable acid. 9 Carbonic acid gas. 10 Dilnte hydrochloric acid. 

11 பரிய. 12 Prism. 13 Alkali. 14 Perchloride of platinum, 
19 Curie avid, 16 Turtaric acid, 
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சாபனசைச் சண்ணீரிம் கரைத்து, வடித்து அதற்குள்ளே ஏழு பரமாணுவி 
ன் அமுக்கத்தில் வைத்திருக்கக் கூடிய சுத்தமாய்ச் சழுவிய காபனிச்சமில 
வாயுவைச்! செல்லவிட வும், மேலே சொல்லிய முறையாயாவது சல்வுரி 
ச்கியிலத்தைக் இிரீதத்திற் சேர்ப்பதாலாவது சாபனிச்கயில வாயுவை எடு 
க்கலாம். கீரைச் சசோக்களில் விட்டு, அமுக்கப்பட்ட வாயு பறிர்துபோ 
காமல் இறுக்கமாய் அடைச்துவைச்சவும். லட்சணங்கள். சீசாவைத் தி 
றந்தவுடன், காபனிக்கமில வாயு பறிய, நீர் செதியில் ரொதிக்கும். இந்த 
நீர் தெளிந்தது; தளதளக்கும், புளிப்பான நற்சுவை கொண்டது, சோத 

னேகள். இதிற் பத்து அன்சை ஐந்துமினி சேரமாகச் சகொதிப்பித்தபின் த 
டஸ்திப்பதற்கு! அக சலிக்கமில; பருமவிலயன($த்தில் 150 கிறேன் அளவு 
வேண்டும். ஐந்து அன்சை ஒரு அன்சாய் வறட்டியதற்கு தாத்தரிக்கமில 
த்தலே பன்னிரண்டு இறேனைச் சேர்க்க இரிஸ்திலான ஒரு அடையல் வி 
மும், இக்த அடையலை வறட்டும்போது பன்னிரண் டகிறேனுக்குக் குறை 
யாமல் நிறுக்கும், 

பதாசிசல்வுகம், SULPHURATED POTASH. 
பதாசிசாபனசையும் உச் கெந்தகத்தையும் உருக் இச் சல்வுகம் எடு 

ச்சப்படும், லட்சணங்கள், வைரமான பச்சை நிறத் துண்கெளாகவிருக் 

கும்; முறித்தவுடன் கபில நிறங் காட்டும்; அல்கலையானது; காரமான ௪ 
வையுள்ளது; தண்ணீரிலே சுறுக்குக் கரைந்து மஞ்சள் நிறமடையும்; இந்த 
நீர் ஐருசல்வுரிக்கமில'வாயுவின் மணமுடையது ; அதிலே ஐருகுலோறிச்ச 
மிலத்தை)யிஞ்ச விட்டால் இவ்வாயு தாராளமாய்ப பறியக் கெர்தகம் ௮ 
டையும். இந்த அமில நீரைக் காய்ச்ச வடித்தபின் பிலாடின பிரகுலோறி 
ரஞ் சேர்த்தால் மஞ்சளாகும். பாரிதகுலோறிரஞ்11 சேர்த்தால் வெண்மையா 
கும். சோதனைகள், இதிலே கிறைப்படி முக்காற்பங்கும் திட்ட திற் 
கரையும். 
தன்மை, ஸ்திமுலம3; இது விசேஷமாய்த் தோவிற்சேஷ்டித்துச் சுவே 

தனியாகும். சுவாசக்குழற் சளிச்சவ்விற் சேஷ்டித்து எக்ஸ்பெச்துற!5மாகு 
ம். பெருச்தேயத்தில் இது மயக்கழற்சி ஈஞ்சாகும், 
உபயோகம், தொல்லையான சருமகோய்களுச்கும், சாலிக15புறங்தே17, 

கதார்ரோய்களுக்கும், குறூப்பு19,அசத்துவ0குன்மம்?!, சாவிகவாதங்களுக் 
கும் இது ஈல்ல உண்மருக்து. சிரங்குக்கும் மற்றுஞ் சருமகோய்களுச்கும், 
தேயம்? லோஷன்?3,அன்சென்?*என்றமாதிரியாகஇட ஈயந்தவெளிமருந்து. 

தேயம், மூன்று இறேன் முதல் ஐந்து இழேன் வரைக்கும் படிப்படியா 
யச் கூட்டிப் பத்துக் றேன் வரைக்கும் அதிற் கூடவும் தண்ணீரிற் கரை 
தீதாவது சபுவோடுகூட்டிச் குளிகையாயுருட்டியாவது கொடுச்சலாம். 
லோஷனுச்கு வீதம் அரைநாழி தண்ணீருக்கு ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு 
திறம் வரைக்கு, தோயத்துக்கு வீதம் முப்பதுகலன்9% தண்ணீரும்கு மூன் 
காலு அ௮ன்சு, 

1 Carbonic acid. 2 Sulphuric acid 3 Chalk. 4 Neutralize, 5 Oxalic acid. 6 Volumetric 
solution. 7 Crystal. 8 Hydrosulphuric acid. 9 Hydrochloric acid. 

10 Perchloride of platinum, 11 WUhloride of Barium. 12 Rectified 
spirit. 13 Stimulant. 14 Diaphoretic. 15 Expectorant,dAிசேட்னனி 
16 Chronic. 17 Bronchitis, 18 Catarrh. 19 Croup. 20 Alonic. 

21 Dyspepsia, 92 Bath, 23 Lotion. 24 Ointment, தயிலம். 
82 Soap. 26 Gallon. 
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924 பதாசிசல்வசு. பதாசிகுலோறசு. 

ரசித்ம், பதாசிசல்வுகவன்கேன், Ointment of Sulphurated Potash, 
கொள், பதாரிசல்வுகம், முப்பது கிறேன்; பூதலாம்! ஒரு அன்சு. பதா 

சசல்வுசத்தைப் பீங்கானுரலில் அரைத்து லாட்டைப படிப்படியாய்ச் கூட் 

டூ அன்கென் பருபருக்கையில்லாமல் அழுத்தமாய் வருர்தனையும் நன்றாய் 

அரைச்சவும். வழங்கும் ஒவ்வொருமுறையும் இநத அன்கெனை புதிதாய்ச் 

செய்துகொள்ளவேண்டும், 

பதாசிசல்வசு. SULPHATE OF POTASII. 

பதாசிசல்வசுக்குச் சின்னம் ப ௫ெ௧௮.. நீதுரிச்சமிலச்செய்சையில் ஏ 

ஞ்சுவதாயெ அசுத்தமான பதாரிதவிசல்வசை பபதாசிகாபனசாற்4 தடஸ்தி 

த்து இதை எடுப்பார்கள். அமிர்திர இந்திர பதார்த்தங்சளில் இது இயல் 

பாயுள்ளது. லட்சணங்கள். இது நிறமற்ற வன்மையான அறுபுச பிரிர( 

ங்சளாச இருக்கும். ௮ந்தங்கள் அறுபுசசிசரங்களாய் முடியும். சூடேற் 

றப் படபடென்ற வெடிக்கும். தண்ணீரில் அரிதாய்க் கரையும், அலச் 

சாலிற்$ கரையாது. சோதனைகள், இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்து ஐருகு 

லோறிச்சமிலத்தாற்?புளிப்பாக்கி பாரிதகு லோறிரஞ்!சேர்க்க வெண்ணடை, 

வல் விழும். பிலாடின பிரகுலோறிரஞ் சேர்க்க மஞ்சள் அடையல் விழு 
ம். சோதனைத் தாளுச்குத் தடள்தமாய் நிற்கும். இதின் கரைவு அமோன 

௮க்சலசுக்கு!2மாறதலடையாது. 
தன்மை, இளம் விரேசனி, பாலூறச்செய்யுமாம், மிஞ்சிய தேயத்தி 

ல ஈஞ்சு. 
உபயோகம். குன்மகோய், ஈரல் ரோய்களுச்கும், விசேஷமாய்ச் செங் 

கண்மாரிக்கும் இரைப்பையைப்பற்றிய ரிமீஷ3சுரங்களுச்கும்) அல்புமினூ 
றிச்கும்14, அரிச முளை15க்சாரருச்கும், இதுசார்தமான செயலையுடையதாதலா 
ஸ் கல்ல இலம் பேதி. ஆயினும் இவ் வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்று மருந்தச 

ளுச்கு இது மேலானதல்ல. 
தேயம், பதினைந்து றேன் முதல் அறுபது றேன் வரைக்கும். பெ 

ரும்பாலும் உரியாத்துடன்டி கலந்து கொடுக்கப்படும். 
இபிகாக்ரகூட்டச் சூரணம், கலுந்துக18கூட்டுக்குளிசை,கலுத்தயசய 

மசுக்குளிகைகளில் பதாசிசல்வசு ஒர்கடறாகச் சேருகன்றது. 

பதாசிகுலேோறசு. CHLORATE OF POTASH. 
இதற்குச் சின்னம் பகு௮3, இதையெடுச்குமுறையாவது; பதாசிசாபன 

௬50,நீற்றின சுண்ணாம்பு, தண்ணீர் மூன்றையுங் சலந்துவைத்துக்கொண்டு, 
மங்கனீச காரக்ரரெத்தின் மேல் ஜருகுலோரிச்கமிலத்தை வார்த்து. அதிற் பி 
றக்குங் குலோறவாயுவை3 இச் சலவைக்கூடே தாரையாகச் செல்லவிட்டு 
ப் பிறகு அந்த நீரைக் காய்ச்சி வடித்து உறட்ட, இந்த உப்புச் ரிஸ்தல்க? 
னாக விளையும். லட்சணங்கள், இது நிறமற்ற சதுரக் இரிஸ்சற் தசசெ 
ளாகவிருக்கும்; குளிர்மையான உப்புச் சுவை சொண்டது, சண்ணீரிற 
TT ப் 

9 Prepared lard, S¢ué. 2 Nitric acid, 3 Bisulphate. 4 Carbonate, 5 ரி 

tralize. 6 Prism. 7 Pyramid. 8 Alcohol. g Hydrochlaric acid. 10 Chilo. 
ride of barium. 1l Verchloride of platinum. 12 Oxalate uf ammonia. 

13 Remittent fever. (4 Albuminuria. 15 Haemorrhoides, 16 Rhubarb. 
17 Ipecac, 18 Culoeynth, 19 Hyosciamus. 20 Carbonate, 
21 Bluek oxide vf mangangse. 22 Chiorins gas. 23 Crystal, 
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சொற்பமாய்க் கரையும். கெர்தசத்தோடு சேர்த்தரைக்கும்போது பட்படெ 

ன்று வெடிக்கும் சோதனைகள். சூட்டுக்கு உரு, ௮ச்சித! வாயுவைக் 

தம வெண்மையான சேடத்தை விடும். அது பதாசியகுலோறிரம்3. அது 

தண்ணீரிற் கரைந்து தடஸ்தவிலயனமாகும், அத்தோடு வெள்ளிமீதுரசுச் 

சேர்ச்ச வெண்ணடையலுண்டாகும், (ிலாடின பிரகுலோறிரஞ் சேர்க்க 

மஞ்சள்நிற அடை யல உணடாகும. 
தன்மை, இத குளிர்மையானது, சுவேதனி, அலதறவம், 
உபயோகம். சன்னிச்சுரம், ஸ்காலதினம, பொதுவாய் எச்சம்திம? சர 

ங்களுச்கும், பிறகுண்டாகும் நீர்க்கோலைகளுக்கும் இது உத்தம மருந்து. 

மற்றும் வியாதிகளுட் காலிகபுறங்து8, கசம், வார்திபேதி, ௮தின் தன்மை 

யான கழிச்சல், செங்கண்மாரி9, இரசகச்செக்சி10,வ்லிசுக்'1கச்செக்சி;திவ் 
தீரி9,ஸ்கேவி!8என்பவத்றுக்கு இதை உண்மருச்தாய்ச் கொடுப்பது நலம். 

வெளிமருர்தாக வாய்ப்புற்று14,அச்சரம்15, அக்சரப்புண்16,பலவகையான சை 
னன் 917, உமிழ்நீர்ப்பெருகச்கு, சயதபுண்கள்18, சிவ்லிசு புண்களுக்கும், ௪ 

னறீயம்ழலுசறியங்களுக்கும்புகட்டல்களாகவும் இது சயஞ்செயயும். 
தேயம். பத்து முதல் இருபது கிறேன் வரைக்குக் கரைவாக்கிக் கொடு 

க்கலாம், சாய்ச்சல்களிற் குளிர்ர்த பானமாய்ச் குடிப்பதற்கு இதில் ஒரு 
திறமை அரை நாழி தண் ணீரிற் கரைத்துக்கொள்ளவும். வெளிமருந்தாயி 
டுவதற்கு இதில் ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம் வரைக்கு ௮ரைகாழி த 
ண்ணீரிற் கரைத்துச்கொள்ளவும். 

ரசிதம், பதாசி தலோறசு விலலை. Chlorate of Potash Lozenges. 
கொள். பதாசிகுலோறச மாவாக மூவாயிரத்தறுநூறு கிறேன்; சுத்தசர்ச்ச 
ரை. மாவாக இருபத்தைந்து அன்சு; அகசிப்பிசின் 21, மாலாக ஒரு அன்ச; 
அகசிமுசிலாகு22இரண்டு அன்சு; சுத்த தண்ணீர் ஒரு அள்சு, அல்லத போ 
தியது, மாவான முதல் மூன்று மருந்துகளையுங் கலந்து சரியான பதமாய் 
லரத்தக்கதாய் முசிலாகையும் தண்ணீரையுங் கூட்டியரைக்கவும், 720 வி 

ல்லைகளாகத் தட்டி சூடான பரமாணுவுள்ள அறையீல் மட்டான சூட்டில் 

உலர்த்தவும், ஒவ்வொரு வில்லையிலும் பதாசிகுலோறசு ஐந்து இறேன் இ 

ருக்கும், 

தேயம், ஒன்று துவங்கி ஆறு வில்லை வரைக்கும், 

பதாசீந்தரசு. வேடியுப்பு, NITRATE OF POTASH. 

இதற்குச் சின்னம் பரீஅ3, இது வியாபாரத்தில் வரும் அசுத்தமான வெ 
டியுப்பிலிருந்து கரைத்து வறட்டிச் சுத்தமாய் எடுக்கப்பவெது. வெடியுப் 
பு இந்துவின் அனேக பகுதிகளிலும் மற்றுர் தேசங்களிலும் கிலத்தில் விளை 

நீதிருக்கும். இது வெண்மையான இரிஸ்தற் கட்டிகளாக அல்லது துண் 
கெளாக வரும். வரியுள்ள அ௮றுபுச பிரிசங்க2ளையிருக்கும். நிறமற்றறு ; 
ஜாவகையான குளிர்ந்த உலர்ப்புச் சுவையுள்ளது, நெருப்பிலிட்டாற் ப 
டபடென்று வெடிக்கும், சோதனைச்குழலிலே செம்புப் பொடியோடும் 
a 

1 Oxygen. 2 Chloride of potassium. 8 Nitrate of silver. 4 Perchloride of platinum. 
9 Typhoid fever. 6 Scarlatina, 7 Exanthemata. 8 Chronic Bronchitis, 

9 Jaundice, 10 Mercurial cachexia. 11 Syphilis. 12 Diphtheria. 
18 Scurvy. 14 Cancrnm oris. 15 Aphthae. 16 Apthous ulcer. 
17 Cynanche. 18 Scrofulous ulcer, 19 (Govorrhoea. 20 Leucorrhova. 

21 Guin acacia, 22 Mucilage, 28 Prism, 
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326 பதாசிபிரமங்கனசு. 

சல்வுரிக்கமிலதிதோடும் சாய்ச்னொற் சிவந்த புசையைச் கக்கும், தண்ணீ 
சிற் கரைத்து ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாற்புளிப்பாச்பெ பிலாடினபிரகுலோ 
திரஞ்சேர்த்தால் ஜர் மஞ்சள்நிற அடையல் உண்டாகும். இதின் கரை 
வு பாரிதகுலோறிரத்தாடலாவது வெள்ளிசீதுரசா$லாவது மாறுதலடையாது, 

தன்மை, இதைத் தாராளமாய்த் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கொடுத்தால் கு 

ளிர்மையும், அமுரிதியும், சுவேதனியுமாகும், கட்டியாய்க் தொடுத்தால் 
அல்லது சொற்ப தண்ணீரிற் கரைத்துக் சொடுத்தால் அழற்றும்; பிந்தின 
வகையிற் பெருக்தேயமாய்க் கொடுத்தால் ஈஞ்சாகும், கரைத்து வெளிமரு 
தசாயிட்டாலுங் குளிர்மையானது. 

உபயோகம். சர சோய்கள் தாபித'ரோய்களுக்கும்,காலிக7தீவிர£வாதத் 
கிக்கும்,தசிரக் செர்ச்யோடு கூடிய இரத்தப்பெருக்குக்கும்,ஸ்கேவி?, எம 
ஜெச்சுப்பெபூறம்10, ராக்சோவைரோய்கள்,திஸ்மெனுறீயம்11, கனுறீயம்!9, லு 
சறீயம்13, லவசையான குன்மங்களுச்கும் இது உள்ளே கொடுக்கப்படும், 
கெளிமருந்தாக. திவிரவகையான கண்ணோவுக்குச் சலூறியமாய் 14 இடப்படு 
ம். சைனன்கிக்குக்]5 கார்லொக3!8 வழங்கப்படும். சமபங்கு ௮மோனத கு 
லோறிரத்தோடு]7 கலந்து தண்ணீரிற் கரைத்து குளிர்ந்த லோஷனாடி இடப் 
படும், வெடியுப்பைப் பூர்த்தியாய்ச் கரைத்து அதிலே கடுதாசியைத் சோ 
ய்த்துச் சாயவைத்து, எரித்து, அதிலெழும்பும் புகையைச் சுவாசிப்பதால் 
சளையும் ஸ்பச19இருமல்களும் பெரும்பாலுஞ் சசாயப்படும். 

தேயம், பத்து முதல் முப்பது இறேனை ஒரு அன்சுக்கு எட்டுச் றே 
ன் வீதமாய் ஏதும் காரமற்ற நீரிற் கரைத்துச் சொடுக்கவும். 

[இதச் சடைகளில் வரும் வெடியுப்புப் பெரும்பாலும் அசத்தமானது, 
அதை உண்மருச்தாய் வழங்கவேண்டில் முதல் வெட்ரீரிற் கரைத்து நுரை 
யைத் தள்ளிப்போட்டு அடையவிட்டுப் பின்பு சணற்புடைலையில் வடித் 
அ சரிஸ்தவிச்க வைத்துச் சுத்தமாச்கிக்கொள்ளவேண்டும். சத்தி செய்யும் 
மூறையைப்பற்றி ஸ்திவென்சன் பண்டிதர் வீபரமாயெழுதியிருக்சறார்.] 

பதாசிபிரமங்கனசு. PERMANGANATE OF POTASH. 

இதற்குச் சின்னம் பமங்௮;. இது கருஞ் சிவப்பு நிறமான மெல்லிய பி 
ரிசக்?) இரிஸ்தல்களாக இருக்கும்; மணமற்றது; இனிமையானதுவர்ச்சுவை 
உடை யது; தண்ணீரிற் கரையக்கூடியது. ஒரு அன்ச2'தண்ணீரை நல்ல 
இவெப்புகிறமாச்குவதற்கு ஒரேயொரு சிறிய சிரிஸ்தற் துண்டு போதும், 
அர்த நீரைத் திட்ட திற்? சொற்பத்தோடு கலந்து காய்ச்ச, அது மஞ்சட் 
கபிலகிறமாகும். இச் ரிஸ்தல்களைச் வெச்சச் காய்ச்சனாற் படபடென் 
அ வெடித்து, ௮ச்தெ?*வாயுவைச் கக்டச் கறுப்பான சேடத்தை விடும், இ 
ச் சேடத்தினின்று தண்ணீர் பதாசியை வாங்கும், அத் தண்ணீரின் அல் 
கலைத்3தன்மையினாலும் அதை ஐருகுலோறிச்சமிலத்தாற் புளிப்பாக்டிப் பி 
லாடின பிரகுலோறிரஞ் சேர்க்க, மஞ்சளடையலுண்ட £வதாலும் அதிலே 
பதாசியிருப்பதைப் பகுத்தறியலாம், சோதனை. தண்ணீரில் முற்றாயச் 

$ Sulphuric acid. 2 Hydrochloric acid. 3 Perchloride of Platinum. 4 01/0- 
ide of Rartum, 5 Nitrate of silver. 6 Inflammation, 7 Chronic, 8 Acute, 
9 Scurvy, 10 Purpura haemorrhagica. 11 Dysmenorrhoea. 12 Gon- 
orrhnea. 19 Leucorrhoea. 14 Collyrium. 15 Cynanche. 16 Garg!e, 

17 Chloride of ammonium, 18 Lotion. 19 Spasmodic. 20 Prism, 
2l Crystal, 22 Ounce. 23 Rectified spirit, 24 Oxygen gas. , 

2௦, Alkali, 
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தரையும், ஜந்து இறேனைத் தண்ணீரிற் கரைத்தால் அதின் நிறத்தைக் செ 

டுப்பதற்கு இரண்டு இரும் சிருசசல்வுரிக்கமில/த்தாற் புளிப்பாச்கப்பட்ட 

அயசல்வசுப?பொடியில் நாற்பத்துமாலு இறேன் கரைக்கப்பட்ட நீர் வே 

ஈடும். 

“ண்மை. அல்திறவமச், வீறான கந்தக்கினிு, பூநிக்கினி5. 

உபயோகம். சர்ச்சராமுரிச்கு இது உள்ளே கெ டுச்சப்படும், சயமோ 
சந்தேகம். மேலும் கீழே வரும் லோஷனாகசவும்,சமபங் ச இரீத? மாவோடு 

கலந்து தூளாகவும், சீர்கெட்ட புண்களுக்கும் சளிச்சவ்விலூறு நீர்களின் 
நாற்றத்தை மாற்றுவதற்கும், தொண்டை தன் சில்களின்8 புண்ணுக்குக் ௧ 
ர்கிலாகவும் வெளிமருந்தாய் வழங்கப்படும். 

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் மூன்று றேன் வரைக்குத் தண்ணீரிற் 
தாராளமாய்ச் கலந்து கொடுச்கவும். 

ரசிதம். பதாசி பிரமங்கனசு நீர், Solution of Permanganate of 
Potash. கொள். பதாசிபிரமங்கனசு, நாலுகிறேன்; திஸ்திவித்த தண்ணி 
ர் ஒரு அன்சு, கரைக்கவும். 

இந்த நீர் கன்றியர் நீரிலும் வீறு குறைந்ததானாலும் அதற்கு ஒப்பானது. 
இது ஈல்ல கந்தக்கணி. ஆயினும் இதால் ஈயமுண்டாவதற்கு இது நாற்ற 
மான பொருளிற் படவேண்டும். வெளிமருந்தாய் வழங்குவதற்குப் பத்து 
அன்சு தண்ணீருக்கு இதிலே ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம் வரைக்கு 
ச் கலச்கவேண்டுிம, 

தேயம். இரண்டு திறாம் முதல் காலு திறாம் வரைக்கு: 

பதாசிதாத்தரசு. TARTRATE OF POTASH. 

இதற்குச் சின்னம் படி காட லட ௮௩. பதாசியமிலதாத்தரசைப்!!பசாசொ 
பனசால் தடஸ்தித்துப்18 பதாசிதாத்தரசு எடுக்கப்படும், இது நிறமற்ற சிறி 
ய நாலு ஆறு பச்கமுள்ள பிரிசங்களாக!4இருக்கும். சல்வுரிக்கமிலத்$தோடு 
காய்ச்சினால் கறுப்பான தார்! போன்ற நீராட எரியச் கூடியவாயுவையும், 
காய்ச்சிய சர்க்கரையின் மணத்தையும் வீசும், இந்த உப்பைத் தண்ணீரிற் 
கரைத்து அதற்குச் சல்வுரிக்கமிலத்சைச் சொற்பமாயச் கூட்டினால் இரீம் 
தாத்தா? என்ற வெண்மையான இரிஸ்சல் அடையல் பிரியும். சோதனைக 
ள். சமநிறையான தண்ணீரிலே முற்றாய்க் கரையும். வாயுகக்குதல் ஒழி 
யுக்தனையும் 113 கிறேனைச் சிவக்கக்காய்ச்சனொல் ௮ல்கலையான!8 ஓர் சேட 
ம் மிஞ்சம், இதைச் சரியாய்ப் பூர்த்திப்பதற்கு அச்சவிக்கமில பருமவில 
யனத்£ல்20 1000 கிறேனளவு வேண்டும், 
தன்மை, சிறு தேயத்தில் அழுரித2!,பருந்தேயத்தில் விரேசனி. 
உபயோகம். சொற்ப காய்ச்சல் கூடிய குன்ம ரோய்சள், ஈரல் நோய் 

களூக்கு இதை விரேசனியாய்ச் கொடுப்பது கலம், விதியசியில்?3 சிறுநீரை 
அல்கலையாச்குவதற்காச இது கொடுக்கப்படும், 

1 Dilute sulphuric acid. 2 Sulphate of iron- 3 Alternative. 4 Deodorizer. 
9 Antiseptic, 6 Lotion 7 Chalk. 8 Tonsil, வசனம். 9 Gargle. 10 Condy's 
fluid. 11 Acid tartrate of potash, 12 Carbonate of potash. 18 Neutralize, 

14 Prism, 15 Snlphuric acid 16 Tar. 17 Cream tartar. 18 Alkali, 
19 Oxalic acid, 20 Volumetric solution, 21 Diuretic, 

22 Lithiasis. 
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928 பதாசியமிலதாத்தர்சு. பதாசிசிதிறசு. 

தேயம். அமுரிதியாக நாற்பது இறேன் முதல் ஒன்றரைத் திறாம் வரை 
ச்கும், விரேசனியாக இரண்டு திராம் முதல் அரை அன்சு வரைக்கும் அல் 
லது கூடவும் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கொடுக்கலாம். 

பதாசியமிலதாத்தரசு. ACID TARTRATE OF POTASH, 
இதற்குச் சின்னம் ப ஐ கார் ஐ அடீ இது ஓர் அமில உப்பு. திராட் 

சப் பழச்சாறு கொதிச்கும்போது அடைந்து காயும் ஓடான அடையலிவிரு 

த்து இது எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள், இது கரகரப்பான வெள்ளை மா 

வாயாலது, ஒரு பக்கத்திற் கிரிஸ்தலித்ச சசட்டுத் தண்டுகளாயாவது இருக் 

கும். நல்ல புளிப்புச் சுவை கொண்டது. சண்ணீரிற் சொற்பமாய்க் கரை 

யும்; சதிற் கரையாது. குசையில் இட்டுக் காய்ச்சினால் எரியக் கூடியவா 

யுலையும் காய்ச்சிய சர்க்கரையின் மணத்தையும் வீச, காபனையும்! பதா 

சாபனசையும் அடக்யெ கறுப்பான சேஷம் எஞ்சியிருக்கும். நிருசவை 

ருகுலோறிச்கமிலஞ்? சேர்க்க இது திரைத்துக் சலவையாகும். இச் கல 

வையை வடித்துப் பிலாடின பிரகுலோறிர*4ஞ்சேர்க்கு ம்போது மஞ்சள்நிற 
அடையல் விழும், அமோனர்த்தாற் தடஸ்தித்து அச்சவிச்சமிலஞ் செர்ச்ச 
அது சற்றே சலல்கலாகும். சோதனை. இதிலே. 188 கறேனை வாயுக் ௧ 
ச்குதல் ஒழியுர்தனையும் சிவச்கச் காய்ச்சி வரும் அல்கலைச் சேடத்சைத் 
சரியாய்ப் பூர்த்திப்பதற்கு அச்சலிக்கமிலபருமவிலயனத்தில் 1000 றே 
னளவு வேண்டும். 

தன்மை, இது குளிர்மையானது. அமுரிதி, இளம் விரேசனி, பெருர் 

தேயத்தில் நீரடிச்கும் பேதி. 
உபயோகம். சரசோய்கள், தாபித? நோய்களுக்கு ஒரு அன்சுச்கு 

ஒரு சலன் வீதமாய் இதைத் தணணீரிற் கரைத்துச் சுவைப்படுத் 
திக் குடித்தால் உவப்பாயிருக்கும், நீர்ச்சோவை நோய்களுக்கும், வி 

சேஷமாய் அவை தீவிர சபல? தன்மையாயிருக்கும்போதும்,அல்புமினூறிச, 
ஈரற்றபம்?, திசர்தெரி10,பெரிபெரி! |, அரிச முளைகளுக்கும் மற்றும் விரேச 
ன அமுரித மருந்தகளோடு இது ஈல்ல அனுமருந்தாகும். 

தேயம். இருபது றேன் முதல் நாற்பது றேன் வரைக்குச் சனத 
ண்ணீரிற் கரைத்துக் கொடுத்தால் நல்ல குளிர்மையும் அழுரிதியுமாகும். 
ஒரு திறாம் இரண்டு திறாம் கொடுத்தால் இளம பேதியாகும். மூன்று திறா 
ம் முதல் ஆறு திறாம் வரைச்குக் கொடுத்தால் கடும் பேதியாகும். 

ஜலப்பு13ச்கூட்டுச் குரணத்திலும்,கெந்தக லேடியத்திலும் பதாசியமிலதா 
தீதரச ஓர் கூறாகச் சேருநின்றது. 

ப்தாசிசிதிறச, CITRATE OF POTASH. 

இதற்குச் சின்னம் ப; காச ஐ5 ௮7. பதாச்சொபனசைச்14திறிச்கயிலதீ! 
தால் கூறுபடுத்த இது பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது வெள்ளையானது; 
உவர்ப்பான சொற்ப புளிப்புச் சுவையுள்ளது; பரமாணுவில் வைத்தால் நீ 

ரை உறிஞ்சிச் கரையும், தண்ணீரிற் சுறுக்குச்சரையும்: சல்வுரிச்சமில!! 

1 Carbon, 2 Potash. 3 Dilute hydrochloric 8080. 4 Perchloride of platinum. 
5 Ammonia, 6 Inflammation, 7 Acute: 8 Albuminuria, 9 ftlepatitis. 
19 Dysentory. 11 Beri beri, 12 Haemorrhoid, 13 Jalap, 14 Carbonate 

of potash. 13 Citric acid, 16 Sulphuric acid, 
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த்தோடு சலந்து காய்ச் னாற் சபிலகிறமான நீராடு, எரியகீகூடிய வாயுவைச் 
கக்கி, அரிதிக்கயிலத்தின்! மணத்தை வீசம். இதின் கரைவைக் கல்சிகு 
லோநிரநீரோடு சலந்தாற் கொதிக்கக் காய்ச்சுர்தனையும் அது தெளிவாயிரு 
க்கும். கொதிக்கவோ அ௫திச்சமிலத்திற் சுறுக்காய்ச் கரையக்கூடிய வெ 
ண்ணடையல் பிரியும். இதின் கரைவை ஐருகுலோறிக்கமில3த்தாற் புளி 
ப்பாக்ப் பிலாடினபிரகுலோறிரஞ்4 சேர்க்க, மஞ்சள்நிற அடையலுண் 
டாகும். சோதனை. இதல் 102 கிறேனை வாயுச்கச்குதல்ஒழியுர்தனையும் 
கவெக்கச் காய்ச்சி வரும் ௮ல்கலைச் சேஷத்தைச் சரியாய்ப் பூரத்திப்பதற்கு 

அச்சவிக்கயமில5 பருமவிலயன?த்தில் 1000 இதறேனளவு வேண்டும். பரமா 
ணுபட்டாற் சரையுமாதலால் சண்ணாடிச்சடையால் அடைத்த சீசாச்சளி 
ற் போட்டு வைக்கவேண்டும். 

தன்மை, உபயோகம். சுர சோய்கள், தாபித)சோய்களுக்குச் கொடுக் 

க இது உத்தமமான குளிர்மையும், அமூரிதியுமான மருந்து, இசைச் குடி 
க்கச் சிறுநீர் ௮ல்கலை3யோகுமாதலால் விதிய0க்கும்?) சிறுநீரின் அயில நிலை 
மைக்கும் இத உவர்தது, 

தேயம். இருபது கிறேன் முதல் நாற்பது றேன் வரைக்குத் தண்ணீ 
ரிற் கரைத்து நாள் மூன்றுநாலுமுறை கொடுக்கலாம். 

பதாசியசிதசு, ACETATE OF POTASH. 
இதற்குச் சன்னம் பகாடி ஐ$ ௮௨ பதாசகொபனசை அசிதிக்கயிலத்தாற் 

கூறுபடுத்த இது பிறக்கும். லட்சணங்கள். வெண்மையானது; பட்டுதா 
ற்திரளேயாலான படலம் போன்றது. பரமாணுவிற் சறுக்குக் கரையக்கூ 
டியது, இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்துத் சாத்தரிச்சமிலஞ்13 சேர்த்தால் கிரிஸ் 
தலான அடை யலுண்டாகும்; சல்வுரிக்கமிலஞ்!3 சேர்த்தாலோ அதினின்று 
அசிதிச்கமிலம் பறியும்; சாரங் குறைந்த அயபிரகுலோறிர கரைவைச் சேர்தீ 
தால் இரத்தம்போற் சிவப்பாகும். சோதனைகள், சோதனைத் தாளுக்குத்13 தீ 
டள்தமாய்!4 நிற்கும்; திட்ட திலே) முற்றாயச் கரையும், இதின் விலயனம் 
அமோனதசல்விரத்தால்18 மாறுதலடையமாட்டாது, 

தன்மை. இது அல்திறவம்!7, அனுகூலமான அமுரிதி; பெருச்சேயத்தி 
ற் பேதி; அனால் அப்படிக் கொடுப்பதரிது, 

உபயோகம். சீர்க்சோவை8ரோய்கள்.தீவிர!9வாதம்,காவிம சறாமரோய்க 
ள்,கனுறீயம்?!, குடல்வீச்கம்,கோளவிச்கங்களுச்குஇிது அதிஉபயோகமானது. 

தேயம். அமுரிதி அல்திறவமாக இருபது றேன் முதல் நாற்பது றேன் 
வரைக்கு நாள் மூன்று நாலு முறை கொடுக்கலாம், விரேசனியாக இரண்டு 
முன்று திறாங் கொடுக்கலாம். 

பதாசியவியோதிரம், IODIDE OF POTASSIUM. 
இதற்குச் சன்னம் படு, இது நிறமற்றது. பெரும்பாலும் மங்கலாய்க் 

கன வடிவச் இரிஸ்தல்களாகவிருக்கும். தண்ணீரிற் சுறுச்குச் கரையும்; வ்பபபபபபஅபஅபஅபபஅபப(ப(பபபபஅபப(பஅபப பட 
1 06170 8010, 2 Chloride of calcium. 3 Hydrochloric acid. 4 Perchloride 
of Platinum. 5 Oxalic acid. 6 Volumetric solution, 7 Inflammation. 
9 Alkali. 9 Lithiasis, அமுரிக்கல். 10 Carbonate of potash. 11 Tartaric 

acid, 12 Sulphuric acid. 18 Test paper. 14 Neutral, 15 Rec- 
ufied spirit. 16 Sulphide of Ammonium, (7 Alterative. 18 Dropsy. 

19 Acute. 20 Chronic, 21 Gonorrhveu. 
42 
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2௦0 பதாசியவியோதிரம், 

திற் கொஞ்சம் கரையும். இதற்குப் பெரும்பாலும் சொற்ப அள்சலைச் 
தன்மையுண்டு. இதைத் சண்ணீரிற் கரைத்து அமைலமுஎலாகுட ன்? கலம் 

அ குலோற?நீரிற் சொத்பங் கூட்டினால் வெண்மஞ்சள் நிறங் காட்டும், தா 
தீதரிச்சமிலஞ்* சேர்க்கக் இரிஸ்தலான அடையல் காணும், சாதனைகள், 
இதைச் சண்ணீரிற் கரைத்துத் தாத்தரிக்கமிலமும் அமைலமுசிலாகுஞ் சே 
ர்க்க நீலகிறர் தோன்றாது, தாத்தரிசக்கமிலங்கூட்டக் கபிலமாசாத, வெள் 
ளிரீத.ரசை: மிஞ்சக் கூட்டினால் வெண் மஞ்சள் நிற அடையலுண்டாகும், 
இர்த அடையலை அமோனத்*தோடு குலுக்கினால் அமையும்போது தெளிந்த 
நீராகும். இதை நீதுரிக்கமிலங்? சரைச்சமாட்டாது, இரத உப்பின தண் 
ணீர்ச்கரைவுக்கு இனிப்பான சுண்ணரீரைக் கூட்டச் சொற்ப அடையல் 
மாத்திரர் தோன்றும், 
தன்மை, உச்ச அலஃ்திறலம், அழுரிதி, சோஷணிகளை அருட்டும்; தா 

னிசமாயிட்டால் அழற்றும். 
உபயோகம். இயோசத்சைப் போலவே, உபசில்லிசூ நோய்க்கும் வீ 

சேஷமாய் எலும்பையும் அதின் உறையையும் பற்றியதற்கும், ஸ்துரூம நோ 
ய்ச்கும் பிரதானமாய்ச் சண்ணைப்பற்றியதற்கும், தாயிதத்தின்பிற்கூற்றில் 
பொரிர்த நீர்கள் லைப்புகளை வற்றப்பண்ணுவதற்கும் இது நயர்தது, மற்று 
சோய்களுட் காலிசதாபிதம்;ஈரலின் 1 காலிகதாபிதமான வீச்சம், பிளிகை!3 
வீச்சம், நீர்க்கோவைகள், பொருத்துநீர்க்கோவை, கபாலநீர்க்சோவை, கு 

வாதம்13,வாதம்,காலிசபுறல் தத1,ம௫யார்திரகசம்14, புறங்குசில்!6,செறியுாஞ் 
சகன், ஈயம், இரசாஞ்சுகளுக்கும், சிலவகையான நுறல்௪ி!7கோய்கள், சரா! 
சோய்சளுச்கும், விசேஷமாய் இவை இவ்லிசுச் கறையைப் பற்றியிருக்கு 
ம்போது இது உபயோகமானது. வெளிமருச்தாயிட்டால் பொ௫ந்த நீர்சள் 
வைப்புசளை வற்றப்பண்ணுவதில் உள்ளே கொடுத்ததற்கு உதவியாடுப் பல 
எசையான சருமரோய்கள் தொல்லையான புண்களை மாற்றும், 

தேயம். இரண்டு றேன் முசற் பத்துக் இறேன் வரைக்குதி தண்ணீரி 
த. கரைத்து சாள் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கலாம். 

ரசீதங்கள். பதாசியவியோதிரவன் கேன், Ointment of Jodide of 
Potassizm., கொள். பதாயெவியோதிரம் அறபத்துநானு றேன்; பதா 
சிகொபனசு19 நாலு றேன்; தண்ணீர் ஒருதிரும்; பூசலாடு?? ஒரு௮ன்சு, பதா 
சியவியோதிரத்தையும் பதாசிகொபனசையுர் தண்ணீரிற் சரைத்து லாட்டோ 
டு திறமாய்ச் சேர்க்கவும். 

இயோத?!லினிமென்??, இயோசரீர், இ யோதாஞ்சம்??,இயோதவன்கென்ச 
னித் பதாசியலியோதிரம் ஒர் கூறாசச் சேருன்றத. 

பதாசியவியோதிரசபுலினிமேன், Liniment of Jodide of Potassium 
99ம் 8080, கொள். வன்சபு, றெக வெட்டி, பதாசியவியோதிரம், 
வகைச்கு ஒன்றரை அன்சு; இலைசரின்?! ஒரு அன்சு; லெமன் 5தேல் ஒரு தி 
ரம்; தண்ணீர் பத்து௮ன்சு. சபுவை ஏழு அன்சு தண்ணீரில் கீர்மத்திகத்?5 

தின் சூட்டித் சரைத்துப் பசாசியவியோதிரத்சையும் இலைசரினையும் சேஷ 
ணை ள் 

ந Amylom. 2 Mucilage. 3 Chlorum. 4 Tartaric acid. 5 Nitrate of silver. 6 Am- 
mnnia. 7 Nitric acid. 8 Secondary avphitis. 9 Struma, 10 Inffammation, 

il Liver. 12 Rpleen 13 Gout. 14 Rrouchitis 15 Tubes mesenterica. 
16 Bronchocele. 17 Neuralgin. 18 Nervous. 19 Carbonszte of Potash, 

20 Prepared Lard. 2) lodum, 22 Liniment. 23 Tincture. 
21 0176817116, 25 Lemon vil. 26 Water bath, 
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மான தண்ணீரிற் கரைத்து, இரண்டு நீர்களையும் ஒன்றாகக் கலந்து அக்க 
லவை ஆறியபின் லெமன் தேலைச் கூட்டி முழுவதையும் சிறமாய்ச் குலுக் 
கவுமீ. 

பதாசியலியோதிரத்தை வெளிமருந்தாய் வழங்குவதற்கு மேற்கண்ட இ 
ரண்டு ரசிதங்களும் தகுதியானவைகள், 

பதாசியபுறோமிரம். BROMIDE OF POTASSIUM. 
இதற்குச் சன்னம், பபு. இது நிறமற்ற கன வடிவச் ிரிஸ்தல்களாகவி 

ருக்கும் ; மணமற்றது; காரமான உலர்ப்புச் சுவையுள்ளது; தண்ணீரி 
ற் சுறுக்குக் கரையும் ; சீதிலே சொற்பங் கரையும்; இதின் தண்ணீ 
ர்ச்கரைவுக்குத் தாத்தரிக்கமிலஞ்! சேர்க்க வெண்மையான இரிஸ்தல்கள் 
அடையும். இதின் தண்ணீர்க்கரைவைச் சொற்ப குலோறத் தோடு கலந்து 
அத்தோடு ஈதரைக்கூட்டிக் குலுக்னனால் அந்த ஈதர் மேலாய் வரும்போ 
த சிவத்த நிறங் காட்டும், சோதனைகள், இந்த உப்பிலே பத்துச் றே 
னைப் பூரணமாய்ச் கூறுபடுத்துதற்கு வெள்ளிநீதுரசுப்் பருமவிலயன;5த்இ 
ல் 840 இறேனளவு வேண்டும். இந்த உப்பின் விலயனத்தை அமைலமு 

சலொகுடன் கலந்து குலோறநீரிலே ஒரு துளியை அதற்குள்ளே விட்டா 
ல் நீலகிறம் காட்டாமற் செம்மஞ்சள் நிறங் காட்டும், 
தன்மை, பதாசிெயவியோதிர/த்தின் தன்மை போலவே. ஆயினும் இது 

சனன உறுப்புகளிலும் சனனத் தொழிலிலும் வீரான சாச்தன*செயல் சா 
ட்டும். மேலும் இது சளிச்சவ்லிலும் விசேஷமாய்த் தொண்டை குரல்வ 
ளைகளின்சளிச்சவ்விலும் உணர்ச்சியின்மையை உண்டாக்கும். அசையா 
ல் குரல்வளையைச் சோதிப்பதற்கும் அதிற் சத்திரமிடுவதற்கும் ஆளை ஆய 
தீதப்படுத்துவதற்கு இது உவர்தது. வெளிமருக்தாயிட்டால் இது ஸ்திமு 
ல!3மாகும். 

உபயோகம், கிம்வுமானியை!1, பிரீயபீசம்12,பங்குரம்18என்றரோய்களு 
ச்கும் ॥ிலவகையான ஸ்பமதுறியம்ப, மெனுறியம்!5,என்பவற்றுக்கும், காமச் 
தளர்ச்சியைப்பற்றிய எபிலெப் 916, இஸ்தேரி நோய்களுக்கும், இது உத்த 
ம மருந்து, மேலும் ஸ்துரூம!$கோய்களுச்கும் ஈரல் பிளிகைகளின் வீச்சு 
தீதுக்கும் அமெனுறீயம்19,சனுறீயம்?0,பிள்ளைகளிலுண்டாம் சலவொமுக்குச் 
கும்.ஈளை, ள்பச இருமல்களுக்கும்!, இதயகிபோவம்?3, தெொல்லையான சர 
மரோய்களுக்கும் இது கொடுக்கப்படும். 

தேயம். ஐந்து முதல் முப்பது றேன் வரைக்குத் தண்ணீரிற் கரை 
தீதாவது குளிகையாக்கியாவது கொடுக்சலால். 

சோடதம். 800111, 
இன்னம், சோ; அணுப்பாரம். 93. 

சோடதம் என்பது சோடத்3துக்குத் தாரக மாஇயலோகம். இது மெழுகு 
போல் மெதுவானது; பலகையாய் அடிபடச் கூடியது. வெள்ளிபோல் 

॥ Tartaric acid. 2 (Chilorum. 3 Kther. 4 Nitrate of Silver, 5 Volumetric solution. 
6 Mucilage of starch. 7 lodide of Potnssium. 8 Sedative. 9 Larynx. 10 Stimu- 

lant. 11 Nymphomania. 12 Vriapiem, 13 Chordee, 14 Spermatorrhoea, 
15 Menorrhnea. 16 Kpilepsy. 17 Hysteria. 18 Struma, 19 Amenorrhoea. 

20 Gonorrhoea. 21 Spasmodic cough. 22 Hypertrophy of heart. 

23 Sod, 24 Buse. 
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மினுச்சமுடையத; ப்ரமாணுவிலே வைத்தாற் சறுக்கு அக்சிரித்தப்! பிர 

பையான மஞ்சட்சுவாலை சொண்டு எரியும், 207.7 பாகையில் உருகும், 

இதின் விசேஷூருவிதம், 0.97. இது தண்ணீரைச் கூறுகளாகப் பிரித்து 
ஐருத3 வாயுவை விட்டுச் காரச் சோட மாச் கரையும், இது சோத என் 
ற சன்னத்தையுடைய சோடதகுலோறிரம் என்ற கறியுப்பாக இயற்கை 

வில் அதிசமாயுணடே.. பிராணியநீர்கள் அனேகத்தில் இதுவுமோர் கூறு, 

காரச் சோடம். CAUSTIC SODA, 

இதற்குச் சன்னம், சோஐ௮. இதைச் சோடவைரசு என்றும் சொல்வா 

ர்கள். சோடநீரை வெள்ளிச் சலத்திலே வற்ற வறட்டி மறுபடி உருக்க 

காரச் சோடத்தைச் சொற்ப அசத்தல் சலந்ததாயெடுப்பார்கள். லட்சண 

ங்கள். வன்மையாய் ரை வெள்ளை நிறமான தகட்டுத் துண்டுகளாகவிரு 
க்கும். மெத்த அல்கலையானது, அரிச்சக்கூடியது. இது சுவாலைக்கும 

ஞ்சள்கிறல் கொடுக்கும். இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்து நீதுரிக்கமிலத்தால் 

புளிப்பாச்னால் இதிலே அசுத்தங்களிறாப்பதால் வெள்ளிரீதுரசை/யாவது, 
பாரியகுலோறிரத்தையாவது சேர்க்கும்போது சொற்ப வெண்ணடையல் 
காணும். பிலாடின பிரகுலோறிரஞ்? சேர்த்தாலோ அடையல் காணாது. 
சோதனை, இதிலே நாற்பது இறேனைத் தண்ணீரிற் கரைத்தால் ௮திலே ம 
ண்டிவிடுவதரிது. இவ்வளவையுக் தடஸ்திப்பதற்கு அச்சலிக்கமில!0 பரும 
வீலயனத்தில்!! 900 றேனளவு வேண்டும், பரமாணுவில் வைத்தால் இது 
சரைர்துபோகுமாதலால் பச்சைக்கண்ணாடிச் சாவில் இட்டு கண்ணாடிச் 
சடையால் சன்றாயடைத்து வைக்கலேண்டும். 
தன்மை, உபயோகம். இது காரம். தசனி, காரப் பதாசியைப் போல 

அது வழங்கும் சோய்களுச்சே இதவும் வழங்கப்படும். அதைப் போல 
இது சறுக்கு உருகாதாகையால் அதிலும் இதை வழங்குவது இலகு. 

சோட நீர். SOLUTION OF SODA. 

சோடசாபனசைத் தண்ணீரிற் கரைத்துக் காய்ச்சிக் கொதிக்கும்பொழு 
அ நீறின சண்ணாம்போடு கலக்க அடையும் மண்டி சுண்ணகாபனசாகு 
ம; அதிலே தெளிந்த நீர் சோடசீராகும். லட்சணங்கள். இது தெளிர் 
அ உருவொளியானதாய் மணமற்ற வீரான அல்கலைச் சுவையுள்ள நீர். 
சோதனைகள், விசேஷூருவிதம் 1.047. இதிலே ஒரு அன்சைத் தீடஸ் 
இப்பதற்கு அச்சவிச்கமிலபருமவிலயனத்தில் 470 ிறேனளவு வேண்டும். 
இதை மிஞ்சிய கருசவைருகுலோறிச்சமிலத்தோடு கூட்டும்போது தரைக் 
சாது, சுண்ணநீரோடாவது ௮மோனவச்சலசு!3நீரோடாவது கூட்டும்போ 
அ அடையல்தோன்றாது. இசை மிஞ்யெ இருசநீதுரிச்கமிலத்தோடு!* கலந் 
அ முற்றாய் வறட்டி அடையும் சேடத்தைத் தண்ணீரிற் கரைத்தால் தெளி 
நீத சீராகும்; அதிலே அசுத்தங்கள் இருப்பதால் பாரியகுலோறிரமாவத, 
வெள்ளிநீதுரசாவது சேர்க்கக் கலங்கலாகும். அமோனத்துக்கோ கலங்காது. 
இதில் ஒரு அன்சிலே சோடவைரசு 18.8 நிறேன் அடங்கியிருக்கும்: 

1 Oxydize. 2 Specific gravity. 3 Hydrogen. 4 Chloride of sodium. 5 Alkali. 6 Ni 
tric acid. 7 Nitrate of silver. 8 Chloride of Barium. 9 Percholoride of Platinum. 

10 0௧11௦ acid, 11 Volumetric solution. 12 Dilute Hydrochloric acid. 
13 Oxalate of Amwonia. 14 Dilute Nitric acid. 
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சோடகாபனசு 9௦ 

இதைப் பச்சைச் சோச்களிலிட்டுக் சண்ணாடிச்சடையால் நன்றாம் அடை 

த்துவைத்திராக்கவேண்டும், 

தன்மை, உபயோகம், பதா? நீரைப் போலவே, பித்தக் குழய்யத் 

தோடு கூடிய சிலவகைக் குன்மத்துக்கு இது விசேவமாய் உவர்சது, 

தேயம். பத்துத் துளி முதல் ஒரு இிறாம் வரைக்குத் தண்ணீரிற் தாரான 

மாய்ச் கலந்துகொடுக்கவும், 

கரரச் சோடம் செய்வதிற் சோடநீர் வழங்கப்படும். 

சோடகாபனசு. CARBONATE OF SODA. 

இதற்குச் சன்னம் சோ காவு: 10ஐ௮. இது கடத் பூண்டுகளின் சாம் 

பலிலிருர்து எடுக்கப்படும்: அல்லது சோடசல்வசைச்! கெயிஸ்த முறை 

யாய்ச் கூறுபடுத்தி எடுச்சப்படும். லட்சணங்கள். உருவொளியான நிற 

மற்ற சதுபு௪ கரிஸ்தற் தகடுகளாக விருக்கும், ப.ரமாணுவில் வைத்தாற் தூ 

ளாகும். கார்ப்பான அல்கலைச்2 சுவையும் அல்கலைத் தன்மையுமுடையது. 

இது சுவாலைக்கு மஞ்சள் நிறங் கொடுக்கும், கருசவைருகுலோறிக்க மில 

த்திற் போட்டால் நுரைகொண்டு கரையும், அக் கரைவுசகுப் பிலாடினபி 
ரகுலோறிரஞ்* சேர்த்தால் அடையலுண்டாகாது. சூட்டுக்குக் கரைந்துரு 

இச் சாய்ந்து தன் நிறையில் நூற்றுக்கு அறுபத்துமூன்று பங்கை இழக்கும். 
சோதனைகள். நீதுரிச்கமிலத்தை5 மிஞ்சச் கூட்டினாற் பாரியகுலோறிர$மா 

வது வெள்ளிநீதுரசாவது?சேர்க்கும்போது சொற்ப அடை யல்மாத்திரமுண் 

டாகும், இதிலே நூற்று நாற்பத்துமூன்று இறேனைச் தடஸ்திப்பதற்கு அச் 
சலிக்கமிலீபருமவீலயனத்தில் 960 றேனளவாகுதல் வேண்டும், 
தன்மை, உபயோகம். சோடதுவிசாபனசைப் போலவே, அதிலும் 

இது காரமானது. 
தேயம். ஐந்து றேன் முதல் முப்பது றேன் வரைக்குத் தண்ணீரிற் 

கரைத்துச் கொடுக்கவும். நரைபானங்கள் செய்வதற்கு இதில் இருபது க 
றேனை, சிதிறிச்கமிலத்தில்? ஒன்பதேமுக்காற் இறேனும் தாத்தரிச்சமிலத் 
தற்! பத்தரைக் இறேனும் எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் இரண்டரைச்திறாமும் 
பூர்த்திக்கும், 

ரசிதம். வறுத்த சோடகாபனசு, Dried carbonate of Soda, சொ 
ள், சோடகாபனசு, எட்டு ௮ன்சு. சோடகாபனசை மணல் மத்திகத்திற்][ 
போட்டு ஈல்ல மணற் சூட்டில் வறுத்து முதல் உருகு ரீர் வற்றி இறுகுரந்தீ 
னையும் வறுத்து அதை மாவாக அரைத்துக் கண்ணாடிச் சடையால் அடைத் 
தீ சசாச்சகளிற் போட்டு வைக்கவும். 

தேயம். மூன்று இறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குங்கொடுக்கலாம், 
[இக்துவில் பிறாக்கிச் சலிசோனிப்பூடு!;, அடிவிலோரச் சுவீதப்பூடு13, உம 

ரியென்றவைகளையும் ஒருவேளை இவைபோன்ற மற்றும் பூடுகளையும் சாம் 
பலாக் அச் சாம்பலிலிருந்து அசுத்தமான சோடகாபனசை அதிகமாய் 
எபெபார்கள், இது இந்துஸ்தானிப் பாஷையில் காரச்சரச்ச14 எனப்படும். 
வங்காளத்தில் மன்கேர்!5 முதவிய லெ பகுதிகளில் நிலத்திலிருந்து ஒரு 
வகையான மண் எடுச்சபபடும். இவ்விரண்டையும் மாறிவழங்கப்படாது. 
A 

1 Soda sulphate. 2 Alkali. 3 Dilute Hydrochloric acid. 4 Perchloride of Platinum. 
9 Nitric acid. 6 Chloride of Barium 7 Nitrate of Silver. 8 Oxalic acid, 9 Citric 
8010. :0 Tartaric acid. 11 Sand bath. 12 Salicornia Brachiata. 13 Suaeda 

nudiflora. 14 Khar-suji, 15 Monghyr. 
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384 சோட துவிகாபனசு, 

இந்த மண்ணிலே அற்றுக்கு 40 முதல் 50 பங்கு வீதமாயச் சோட காபன 
அம்; அற்ப அளவான சோடசல்வசும், இந்திர பதார்த்தம், களிமண், மண 
ல், இரும்புச் கதைகளும் அடங்கியிருக்கும், இதிலிருர்து சோடகாபன 
௫ செய்யுமுறையை வங்காள ச்சா வாகடம் கூறுகின்றது. ஆயினும் 
இல்லெந்திலிருந்து வரும் சரச்சைப்பார்ச்ச மலிவாய் இதிலிருந்து செய்ய 
க்கூடுமென்பது சந்தேகம். பரமகால் என்ற இடத்திலுள்ள சோட மண்ணி 

லங்களைப் பற்றி கம்பெல் தளசர்த்தன் விவரித்திருக் ரா, | 

சோடதுவிகாபனசு, BICARBONATE OF SODA. 

இதற்குச் என்னம் சோ ஐ கா ௮3 மாபிட் கற்றுண்டுகளிலே ஐருகு 
லோறி.ச்சமிலத்தை வார்த்து அக்லெழும்பும் காபனிக்கமில!வாயுவை ஒரு 
பல்கு சோடசாபனசும் ஒன்றரைப்பங்கு வறுத்த சோடகாபனசுங் கலந்த 
கலலவைக்கூடே தாரையாகச் செல்லவிட்டுப பூர்த்திச்கச் சோடதுவிகா 
பனச பிறச்கும். லட்சணங்கள். இது வெள்ளை மாவாக அல்லது மங்க 
ற் செதில்களாச இருக்கும்; உவர்ப்புச் சுவைகொண்டது; சுவாலைக்கு ம 

ஞசள்கிறல் சொடுக்கும்; இருசலைருகுலோறிக்கமில2த்திலே மெத்த நுரை 

த்துக் கரையும்; இக்சகரைவிலே பிலாடின பிரகுலோறிரம் யாதொரு ௮ 
டையலுமுண்டாச்சாது. சோதனைகள். இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்து நீது 
சிக்கமிலத்தாற்6 புளிப்பாக்கனாற் பாரியகுலோறி5மாவது வெள்ளி£ீதரசா 
வது அதிலே ௮டையலைதீ தோற்றுவிப்பசரித, எண்பத்துநாலு இறேனைச் 

செஞ்சூட்டில் வைத்தால் ஐம்பத்துமூன்று றேன் அல்கலை? மிஞ்சும். ௮ 
வ்அளவையும் தீடஸ்திப்பதற்கு அக்சவிச்க மிலபருமவிலயன த்தில் 100 
இறேனளவு வேண்டும்: 
தன்மை, முதலாவது அபாமிலி!1,இரண்டாவது அல்திறவம்15, 

உபயோகம், சீரணபாசையிலுண்டாகும் புளிப்புச்கும், கடியல் 913, தி 
வறீயம்।4, வாயுப்பொருமல்; அவற்றைச் சார்ந்த வாந்திக்கும், இது உத்தம ம 
ருந்து, விதீபி!5, வாதம்,அல்புமினூறி, எமறெச்சுப்பெபூறம்!7,என்றநோ 
ய்சளுக்கும் இது உபயோகமானது. ஈாட்பட்ட சருமகோய்கள், சிலவற் 
அக்கு விசேஷமாய்ப் பருக்கள், செதில்கள் வகையைச் சேர்ந்த சருமசோய் 
களுக்கு இது உள்மருந்தாயும் தோயம!8,லோஷன் 19, அன்கென்20 என்றவை 

யான வெளிமருர்தாயும் சத்தியாய் வழங்கப்படும். 
தேயம். பதினைந்து றேன் முதல் நாற்பது றேன் வரைச்குத் தீண் 

ணீரிற் சரைத்துச்கொடுக்கவும்- 
ரசிதங்கள், சோடநுரைநீர், நffervescing solution of soda, சொ 

ன். சோடதுவிகாபனசு, முப்பது கிறேன்; தணணீர் அரைநாழி. சோட 
துவிசாபனசைச் தண்ணீரிற் கரைத்து வடித்துகை த்துக்கொண்டு, சல்வுரிச் 
கமிலத்தைக்?! இரீதத்தின்2மேல்வார்த்து அதிலுண்டாகுங் காபனிக்கமில வா 
யுவைச் சுத்தியாசச் கருவி அந்த நீருக்குள்ளே ஏழு பரமாணுவின் ௮முச் 
கதீதாடு செலுத்தவும்: அமுக்சப்பட்ட வாயு பறிந்துபோகாதபடி அர்த 

1 Carbonic acid. 2 Dilute, 8 Percholoride of Platinum. 4 Nitric acid 5 Chloride 
of Barium 6 Nitrate of silver. 7 Alkali. 8 Neutrallize. 9 Oxalic acid. 

lo Volumetric solution. 11 Antacid. 12 Alterative. 13 Cardialgia. I4 Diar- 
rhoea. 15 lithiasis. 16 Albuminaria, 17 Purpura Haemorrhagica. 

19 Bath. 19 Lotion. 39 Ointment, 21 Sulphuric acd. 22 Chalk. 
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சோடதவிபோறசு. 332 

நீரைக் கீண்ணாடிச் சடையால் நன்றாயடைத்த சீசாச்சளிற் பேணிவைச்ச 
வம், லட்சணங்கள். இச்சீரை அடக்கிய சீசாவைச் கிறந்தவுடன் காப 
னிச்சமில வாயுப் பறிய நீர் பெலனாய்ச் குமிழித்தப் பொங்கும். இந்த நீ 

ர் தெளிர்தது; குமிழிக்கும்; உலப்பான புளிச் சுவையுள்ளது. சோத 

கள். இதிற் பத்து அன்சை ஐந்துமினி நேரமாகக் காயச்னெபின் ௮ 
தைத் தடஸ்திப்பதற்கு அக்சலிக்கமில! பருமவிலயனத்தில்? 178 கிறேனன 
வு வேண்டும. 

இது பேர்பெற்ற அபால்கலையும் குளிர்மையுமானது. வாடிக்கையான 
பேச்சில் சோடநீர்* என்று சொல்லப்படுவதாடிய சாபனிச்கமிலமும் தண் 
ணீருஞ் சேர்ந்த நீர் என்று இதை எடுத்துச்சொள்ளப்பட து. 
நுரைசோடசிதிறுதாத்தாசு, Effervescent citro-tartrate of soda, 

கொள். சோடதுவிகாபனச, மாவாக, பதினேழு அன்சு; தாத்தரிச்கமில 
ம்? மாவாக எட்டு அன்சு; சிதிறிக்கமிலம் மாவாச ஆறு௮ன்சு, மாக்களை 
தீதிறமாய்ச் கலந்து, 200 பாசைக்கும்; 220 பாசைச்குமிடையான சூடு 
கொள்ளச் காய்ச்சத் தகுந்த பாத்திரத்தில் இட்டு, மாவின் இ.ம்மிகள் திரன 
தீ துவங்கின கேரர் தொட ௮, அவை சற்றுண்டையாகுந்தனையும் கெதியா 
ய்ச் கலக்கி, ஒரே பருமையும் வசதியான அளவுமான உண்டைகளைத் தரு 
ந்த அரிப்பெட்டியாற் பிரித்து, ஈன்றாயடைத்த சீசாக்களில் இட்டு வைச் 
கவும், 
தன்மை, இது நலல குளிர்மையானத. 
தேயம், அரைத் திறாம் முதல் இரண்டு திறாம் வரைக்குச் தண்ணீமிற் 

கரைத்துச் கொடுக்கவும். 

சோடதுவிகாபனசு வீலலை, Bicarbonate of soda Lozenges. சொ 
ள். சோடதுவிசாபனசு, மாவாக, மூவாயீரத்தறுநூறு தறேன் ; சுத்தசர்ச்ச 

ரை மாவாக, இருபத்தைந்து அன்ச; அகசப் பிசின்மா? ஒரு அனசு; ௮௪ 
சிமுசிலாகு£ இரண்டு அன்சு; திஸ்நிவித்த தண்ணீர் ஒரு அ௮ன்சு. மாக்க 
ள் எல்லாவற்றையுஞ் சேர்த்து தகுந்த பதம் வரத்தக்கதாய் முசிலாகையும் 

தண்ணீரையுஞ் சேர்த்து 120 வில்லையாகத் தட்டி வெப்பமான அறையில்? 
மட்டான அனலிற் காயவைக்கவும். 

தேயம். ஒன்று முதல் ஆறு வில்லை வரைக்கு. ஒவ்லொரு வில்லையி 
ஓம் ஐந்து கிறேன் சோடதுவிகாபனச இருக்கும. 

சோடதுவிபோறசு. வேண்காரம். 

BIBORATE OF SODA. BORAX. 

இதற்குச் சின்னம் சோ, போடி ௮ 10ஐர அ, திபெத்திலும் மற்றும் 
ஆரியத்தின் உஷ்டண பகுதிகளிலுமுள்ள வாவிச்சரைகளிற் தண்ணீர் வ 
வீய ௨ற்றுவதால் அசுத்தமான வெண்காரம் விளைகின்றது, மேலும் சோ 
ட்காபனசைப்!0 போறசிச்கமிலரீரிற் தகுந்த பீரமாணமாய்க் கரைத்துக்கா 

யச்சி இது உண்டாச்கப்படும். லட்சணங்கள், இது உருவொளியான 
றெமற்ற கிரிஸ்தல்களாக இருக்கும். ப.ரமாணுவில் வைத்தாற் லெவேளை : 

ப ப ர கவி க ககக 
| 08/௦ acid, 2 Volumetric solution. 3 Antalkaline. 4 Soda water. 5 Tartaric acid, 
0 Citric 8010, 7 Gum Acacin. 8 Mucilage. 9 Hot air chamber. 10 Carbunate 

ol suda. 1] 108010 acid, 
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290 (சோடபாஸ்வசு. 

சற்றே பூக்கும். சொற்ப அல்கலைத்தன்மை கொண்டது. திட்ட திற் க. 

ரையாது; 12 பங்கு தண்ணீரிலும் அரைப்பங்கு வெர்ரீரிலுங் கரையும். 
இதை வெர்நீரிற் பூர்த்தியாய்க் கரைத்து, எதும் மினிறலமிலத்தால்: புளிப் 
பாச்சினால், ஆறும்போது செதிலான இரிஸ்தல்கள் அடையும். இவ்வ 

டையல் போறசிச்கமிலம், அதைச் சிதிலேகரைத்தால் அக்கரைவு பச்சை 
.ச்சுவாலைகொண்டு எரியும். சோதனைகள். இதில் 191 தேனைப் பத்த 

அன்௪ இஸ்திலித்த தண்ணீரிற் கரைத்தால் அதைப் பூர்த்திப்பதற்கு& அச்ச 
விச்சமில3 பருமவிலயனததில் 1000 றேனளவு வேண்டும், 

தன்மை, குளிர்மையானது, அழுரிதி7, எம்மெனகக்கு, பிரசவநோக் 

காட்டை உண்டாக்கக்கூடியதாம், சலச்கலலைக் கரைக்கக்கூடியது; தா 

.னிகமாயிட்டால் ஸநிமுலம்?. 
உபயோகம். குலொறோூி, அமெனுறீயம், திஸ்மெனுறியல் என்ற நோ 

ய்சளுச்கும், சிலவகையான கருப்பை இரச்தப்பெருக்குக்கும் இது ஈயமெ 
ன்று கொடுச்சப்பட்டதுண்டு, மேலும் நீர்க்கோவை நோய்கள், எபிலெப் 
சி, பிரசவச் கழிச்சல், பிரசவ சோய்களுக்கும், அலுப்பான பிரசவங்களிற் 
பிரசவ நோச்சாட்டைச் ளெப்புஒதற்கும் இது உள்ளே கொடுக்கப்படும், 
ஆயினும் இந்த தோய்களுக்கெல்லாம் வீரான வேறு மருந்துகளோடு இதுக 
லந்து கொடுச்கப்படுவதால் இதாலுண்டாகு ஈயத்தை நிதானிப்பது பிரயா 
சம். இதிற் கொஞ்சததைத் தண்ணீரிற் கரைத்துச் சலப்பைக்குட் புகட் 
ஆனால் விதிச்சமில&்10 கற்களைக் கரைக்கும், தானிக மருந்தாக அக்கரம்!!, 
அச்சரப் புண்கள்; வாயவியல், மூலைச்காம்புப் புண்கள், வெடிப்புகள் 
'கோதம்13 பலவகையான சருமநோய்களுச்கு இது உவந்தது. சருமமோய் 
சளிற் சொறிவைத் தணிப்பதற்கு இது உத்தமமானது, 

தேயம். இருபது றேன் முதல் நாற்பது றேன் வரைக்கு. 
ரசிதங்கள், வேண்காரதேன். Bax Honey. கொள், 'வெண்கார 

ம் மாவாக, அறுபத்துகாலு இறேன்; சுத்ததேன், ஒரு அன்சு. கலச்கவும்: 
அச்சரத்துக்கும் வாயிலுண்டாகும் வேறும் சில ரோய்களுக்கும் பூசுவதற் 
கு இது ஈல்ல மருந்து, 
போறசகீலை சரின். Glycerine of Borax. கொள், வெண்காரம்,மாவாக, 

இருஅன்சு; இலைசறின்13 நாலு ௮ன்சு. குழியம்மியிவிட்டு வெண்காரம் ச 
ரையுச்தனையும் அரைக்கவும். 

சருமமோய்கள் லெவற்றுச்கு இது நல்ல பூச்சமருந்து, 
[இச்தச் கடை களிலிருக்கும் வெண்காரம், திபெத்து, ௮௪ம், நேபாளம் 

என்ற தேசங்களிலிரும்து வரும். அதைச் சுத்திசெய்யவேண்டுிமாகல் ௮9 

லொரு இருத்தலை ஒரு திரும் சுண்ணாம்பும் ஒன்றரைநாழி தண்ணீரும் சே 
நகர் காய்ச்சிச் லையில் வடித்து வற்றவைத்துக் இரிஸ்தலாக் எடுக்க 
லிம். 

சோடபாஸ்வசு, PHOSPHATE OF SODA, 
இதற்குச் சன்னம் சோ? ஐபா௮, 12ஐட ௮, இது இந்திர அகிந்திர 

பதார்த்தல்களில் சுயமாயுள்ளது. மருந்துக்கு இதை எடுக்சவேண்மொகில் 
ccc 

4 Alkali. 2 Rectified spirit. 3 Mineralacid. 4 Salurate. 5 Oxalic acid. 
6 Volumetric solution. 7 Miuretic. 8 Emmenagogue. 9 Stimulant, 
10 Lithéc acid, 11 Apthue. 12 Gangrene,aqad. 13 Glycerine, 
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எரித்த எலும்புத் தூணீலே! சல்வுரிச்கமிலத்தை? வார்த்து அதிற் பிறச்கும் 
கண்ணவதிபாஸ்வசைத்தண்ணிீரிற் கரைத்துச் சொடகாபனசார்4தடஸ்தித் 
த எடுக்கலாம், இது உருவொளியான நிறமற்ற நாலு பச்சமுள்ள கூசை 
யுடைய ரம்பப் பிரிசங்களாக* இருக்கும். இது பரமாணுவிலே பூச்கும். 

கறியுப்பைப் போன்ற சுவைகொண்டது. சோதனைகள். சுவாலைக்கு இ 
து மஞ்சணிறங் கொடுக்கும். இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்து வெள்ளிநீதர 

ச*கூட்டவுண்டாகும் மஞ்சணிற அடையல் அமோன?நீரிலும் நீதுரிக்சகமில 
த்திலும்£ கரையும். பாரிய குலோறிரஞ்?சேர்ச்தால் நீதுரிக்சமிலத்திற் கரை 
யச்கூடிய வெண்ணடையல் பிறக்கும். சற்றே சவச்சச் காய்ச்னொல் இ 
திலே நிறைப்படி அற்றில் அறுபத்துமூன்று பங்கும் இழர்த போக எஞ்ச 
ஞ் சேடத்தைத் தண்ணீறிற்கரைத்துப் பாரிய குலோறிரஞ் சேர்க்கச் இருச10நீ 
துரிச்கமிலத்திற் கரையக்கூடிய வோர் அடையல் சோன்றும், ஐருகுலோ 
திக்கமிலத்தாற்!! புளிப்பாக ஐருசல்வுரிக்கமிலஞ்!$ சேர்த்தாலோ அடை 
யல் தோன்றாது. 
தன்மை, இது வாய்ப்பான இளம் பேதி, சிறுதேயத்தில் அல்திறவம்9, 
உபயோகம். சர மோய்கள், தாபித நோய்களுக்கும், மலவரட்டக்கும் 

இது உலந்த விரேசன மருந்து. செயலில் இது இளச்கமாயும் சுவையில் 
மெத்தப்பமுதற்றதாயுமிருப்பதாற் பிள்ளைகளுக்கு விசேஷமாய் உவந்தது. மே 
லும் சர்ச்சசாமுரியென்ற நோயுள்ளவர்களுக்கு மெத்தஉவந்ததாம், இது வீதி 
ச்சமில கற்களைக் கரைக்குந் தன்மை உடை யதாதலரல் இவ்வகையான கல் 
லடைசலுச்குங் கொடுக்கப்படும். வாந்திபேதிக்கும் இது நல்ல மருந்தா 
4. 

தேயம், விரேசனியாய் இரண்டு திறாம்முதல் ஒருஅன்சவசைசக்கும், ௮ 
லகிறவமாய் இருபது இறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்குங் கொடுக் 
கலாம். இதின் சுவை கறியுப்பின் சுவைக்கு மெத்த வித்தியாசமில்லாதி 
௫ப்பதால் அதைப்போலவே இதையுங் கஞ்சி ஆணம் முதலிய உணவித் 
போட்டுச் கொடுச்சலாம், 

சோடத குலோறிரம். கறியுப்ப, 
CHLORIDE OF SODIUM. COMMON SALT. 

கறியுப்பாய சோடதகுலோறிரத்துச்குச் சின்னம் சோத. இது இந்தி 
ர அநிக்திர கணங்கள்14 இரண்டிலும் சுயமாய் மெத்தவுண்டு, கட ற்றண்ணீரி 
ல் நூற்றுச்கு 2,5 பங்கும் இதுவே. மேலும் கல்லுப்பு! எனப்பட்டு நில 
தீதிலே மெத்த நீளம் அகலமான பெரிய பாராகவிருக்கும். உவரூற்றுச 
ளிற் கரைந்திருக்கும். இவைகளிலிருந்து இது பலவகையாய் எடுக்கப்ப 
டும். லட்சணங்கள், இது சிறிய வெள்ளையான இரிஸ்தற் தூளாசவாவ 
து உருவொளியான கன வடிவச் இரிஸ்தற் கட்டிகளாகவாவது இருக்கும். 
சுத்த உவர்ப்புச் சுவைகொண்ட து; சுவாலைக்கு மஞ்சணிறங் சொடுச்கும்; 
தண்ணீரிற் கரையும். இதின் கரைவுக்குப் பிலாடி.ன பிரகுலோறிரம்6 

1 Bone ash, 2 Sulphuric acid. 3 Super phosphate of lime. 4 (“arbonate of snda. 
b Prism, 6 Nitrate of silver. 7 Ammonin, 8 Nitric acid. 9 Chloride of Bari. 

wn. 10 Dilute. 11 Hydrochloric acid. 12 Hydro sulphuric acid. 13 Alterativs, 
(4 Kingdoms, 15 Rock salt: 16 Perchloride of platinum. 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



388 சோடகுலோறக நீர், 

சேர்த்தால் அடையல் தோன்றாது; வெள்ளிநீதுரசு! சேர்த்தாலோ வெண் 
ணடையல் விழும். இந்த அடையல் ௮மோன? நீரிற் கரையும்; நீதுரிச் 

ச மிலத்திலோ3 கரையாது. 
தன்மை, இதைச் சிறுதேயச்தில் நெடுகக்கொடுத்தால் பசியைத் தாண் 

டிச் சரண விபாகத்* தொழில்களுக்குத் துணைசெய்யும். பெருந்தேயத்தி 
ற் கரைத்துக்கொடுத்தால் வார்திசகும் பேதிக்கும். மேலும் இது இருமி 

கொல்லி, தானிசமாயிட்டால் ருபிவாஷஃனாகும். 
உபயோகம். சிலவகையான குன்மத்துக்கும், குழர்தைசளுக்குண்டா 

குங் கழிச்சலுக்கும், முறைச்சுரங்கள், இரத்த இருமல், கசரோசங்களுக்கு 
ம், சறியுப்பு கயமென்று கொடுச்சப்படும். வாந்திபேதி கோயில் லவண 
பரிகாரம் என்றதில் இது முக்கியமான மருந்தாடின்றது. வெள்ளிரீதுரசை 
ஈஞ்சாசத் தின்றவர்களுச்கு இது கெமிஸ்த மாற்று, உபபை வறுத்து ஸ் 

த:ரூம£ கோள வீச்சங்களுச்கும்? பொருத்து வியாதிகளுக்கும் ௮ணைவாகச் 
சட்டுதல் ஈநயமாகச் காணப்பட்டது. 

தேயம், சரேணியாகப் பத்துச் கிறேன் முதல் இருபது கிறேன் வரைக் 
கும் இன்னுங் கூடவும் கொடுக்கலாம். விரேசனியாக அரைஅன்சு ஒரு 
அன்சு சொடுச்சலாம். வமணியாச ஒன்றரை அன்சு முதல் இரண்டு ௮ 
ன்சை இளவெர்நீரில் கரைத்துக் கொடுக்கலாம், கடற்றண்ணீரின் வீறுள் 
ள சோயங்கள் செய்வதற்கு மூன்று கலன் நீருக்கு ஒரு இருத்தல் உப்பு 
லீதமாகக் கரைக்கவேண்டும். 

[இந்துச்சளுச்குள்ளே வெகுவாய்ப் பேர்பெற்றிறாக்கிற கறப்புப்பு என் 
பது அயசல்வுரெற்ற$ சொற்பமாய்ச்கலந்த அசுத்த சறியுபபேயன்றி வேற 
ல்ல. அது செய்யும் முறை தலீவுசெறீவு என்ற வாகடத்திற் சொல்லப்ப 
ட்டிருக்கன்றது. சுதேசிசளுச்குள்ளே அதின் பிரயோகம் அனேகம். இ 
தீன்பேரில் என்றேசன் துவைனிங்கு என்பவர்கள் சொல்பவைகளால் ஈ 
சீசுக்காற்றுச் காரணமாய்ப் பிளிகை ஈரல்களிலுண்டாகுங் காலவிசலிீச்கங் 
களுக்கு இது நயமென்று நம்ப நியாயமுண்டு, அச்சம் என்பவர் இதை 
ச் சிலவருஷங்களுச்கு முன் பரும்படி கூறுபடுச்தியிறாக் கிறார், வாறிங்கு 
பண்டிதர் இதற்கு சேறும் ௮வுஷ்த பேறும் உண்டு என்று சொல்லுநிறார். 

சோட குலோறக நீர். 

SOLUTION OF CHLORINATED SODA. 

இத சோட லதகுலோறிச?, சோடதகுலோறிரம்]0, சோடதுவிசாபனச!1எ 

ண்ற குன்று உப்புங் கலந்த நீர். மணமற்றது; அல்கலைத்தன்மையள்ளது ; 
துவர்ச் சுவையும் சொற்ப குலோற!? மணமுமுடையத. சோதனைகள், 

இந்திகுசல்வரன்13கிறத்தைச் கெடுக்கும். ஐருகுலோறிச்சமிலத்/*தோடு சேர் 
தீதால் இது அரைத்துச் குலோறம் காபனிச்கமிலம்!5 என்ற வாயுக்களைக் கக் 

கும். இந்த நீருச்குப் பிலாடினபிரகுலோறிரஞ்!6 சேர்த்தால் அடை யல் தோ 
ன்றாது. விசேஷூரு விதம் 1,103. பதாளயவியோதிர!7த்தில் இருபது றே 

} Nitrate of silver 2 Ammonia. 3 Nitric acid. 4 Assimilation. 5 Rubefacient. 
6 Sirnma. 7 Glandular awelling. 8 Sulphuret of iron. 9 Hypochlorite of soda, 

பி Chloride of sodium. 11 Licarbonate of soda. 12 Chlorum. 13 Sulphate ef 
~ipdigu, 14 Hydrochloric acid. J5 Carbonie acid. 16 DPerchloride ol 

platinum. 17 lodide of Potassium. 
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க நாலு ௮ன்சு தண்ணீரிற் கரைத்து அத்தோடு சோட குலோதச நீரில் 
நிறைப்படி எழுபது கறேனைச் கூட்டி ஐருகுலோறிக்கயிலத்தில் இரண்டு 
திறாஞ் சேர்த்துப புளிபபாக்னொல், இக் கலவையின் கபில நிறத்தைக் கெ 
டுப்பசற்குச் சோட வதசல்விசுப்! பருமவிலயனத்தில்? 500 ேனளவு வே 
ஹமெ. இது ௮மோனவக்சலசுக்கு3 அடையல் காட்டாது. 
தன்மை. இது ஸ்திமுலம்், தொணிகம்5, அந்திசெபதி4. வெளியிலிட் 

டால் ஸ்திமுலம், துவர், தியோடறிசா£., 
உபயோகம். சன்னிச்சுரம், சன்னிவச்சரங்களுக் தம், ஸ்காலதனத்து 

க்கும்10,சுரரோய்கள், தாபித ரோய்களின் பிற்கூற்றுக்கும், பொதுவாய் எக் 
சந்திமங்களுக்கும்11,இவைகள் அசத்துவ!2 கோலங்சொள்ளும்போது கொடு 
க்க இது உத்தம மருந்து. முறைச்சுரங்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குண்டாகும் 
மதியாந்திர13 நோய்களுக்கும் இது நயமென்று கொடுக்கப்படும். இடூமருக் 
தாக இது வாயில் உண்டாகும் அக்கரம், ஸ்கேவி14, இரசபுண்களுக்கும், பல 

௮சையான சைனன்க'5ச்கும்,விசேஷமாய் ஸ்காலதனத்தோடு கூடி வருவத 

ற்கும், யோனி, கேள்வித்துவாரம் முதலியவற்றினின்று காற்றமானநீர் பொ 
ிவதற்கும்,தொல்லையான சருமரோய்களுக்கும்,விசே ஷமாய்ச் சவ்விசை!6 
ப்பற்றி உண்டாகிற கோய்களுகச்கும் அழுகும் புண்களுக்கும் இது உலந்த 
த. அழுகற் புண்களின் நாற்றத்தை மாற்றுவதற்குமாத்திரமல்ல அவற்றை 
ச் சுகசீருக்கு வர அருட்டுவதற்கும் இது உதவும். ஐருசல்வுரிச்ச மிலம்ழுு 
ஜருசல்விரங்கள் 18,ஜருசையனிக்கமிலம்19 என்ற நஞ்சுகளுக்கு இது மாற்று. 

தேயம். பத்து முதல் முப்பது மிணிம்்வரைக்குச் கன தண்ணீரிற் கல 
ர்து கொடுக்கவும். சார்லொக2! வழங்க இதைப் பதினைந்து மடங்கு தண் 
ணீரோடும் லோஷனாம்?? வழங்கப் பத்துப் பதினைந்து மடங்கு தண்ணீரோ 
டுங் கலந்துசொள்ள வேண்டும், 

ரசிதம். தலோறப் புற்கை, Chlorine Poultice. கொள், சோடகு 
லோறக நீர் இரண்டு அன்சு; நெல்லரிசி மா, நாலு அன்சு; கொதிவெர்நீ 
ர், எட்டு ௮ன்ச, அரிசமாவை வெர்தீரிற் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்த் தூவி 
ஒயாமற் களறி, அப்பாற் சோடகுலோறக நீரைச் சேர்க்கவும்: 

காசனப் புண்கள், நாற்றமான புண்கள், தொல்லையான சரும ரோகங்க 

ஞச்கு இது உவந்த புற்கை. 

சோடவாசேனசு. 

ARSENIATE OF SODA. 

இதற்குச் சன்னம் சோ ஐஆ௮. ஐ ௮. அசெனோசமிலம்ஃ 10 பங்கை 
சோடறந்துரச24 81 பங்கோடும்,சோடகாபனசுல், 5 பங்கோடும் கலந்து கா 
ய்ச்சி, உரு ன கட்டி ஆறினபின் அதற்குத் தண்ணீர் விட்டு வைக்கச் சோ 
டவாசெனசு அந்த நீரை விட்டுச் இரிஸ்தல்களாசப் பிரியும். இது நிறமற்ற 
உருவொளியான பிரிசங்க?$ளாச இருக்கும். தண்ணீரிற் கரையும், அத்த 
ண்ணீர் அல்ககே27த்தன்மை கொண்டது. அதற்குப் பாரியகுலோறிரம்?8, 

1 Hyposulphite of soda, 2 Volumetric solution. 3 Oxalate of Ammonia. 4 Stimu 
lant, 5 Tonic, 6 Anliseptic. 7 Deodorizer. 8 Typlhus. 9 Typhoid, 10 Scar- 
latina 11 Bxanthemata, 12 Adynamic 13 Mesentery. 14 Scurvy. 15 Cy 
nanche. 16 Syphilis. 17 Hydrusalphuric acid, 18 Hydrosulphides, 

19 Hydroeyanic acid. 20 Minim. 21 Gargle. 22 Lotion, 23 Arsenioug 
acid. 24 Nitrute of soda. 25 Carbonate of soda. 26 Prism. 27 Alkali. 

2s Chloride of Barium, 
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240 சோடவசிதசு. சோடசல்வசு, 

கல்குலோறிரங்கிள்! கூட்ட வெண்ணடை யல்விழும்; வெள்ளிர்த்ரச1சே 

ச்க்கச் சபில்கிற அடையல் விழும், இவ்வடையல் நீதுரிச்கமில்த்திற்3 கர் 
யும். இதை ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாற் புளிப்பாச்ூ ஐருசல்வுரிச்சமிலஞ் 
சேர்த்தாற் கொதிச்கும்போது மஞ்சணிற அடையல் விழவேண்டும். சோ 

தனைகள். இதை 300 பாகைக்கு வரக் காய்ச்சினால் தன் நிறையில் நூற்று 
ச்கு 40.38 பல்கை இழந்துவிடும். இச்சேஷத்திற் பத்துக் இறேனைத் தண் 
ணீரிற் கரைத்துச் சோட பரும விலயனத்தில் 53 கிறேனளவைக் கூட்டி 
வெள்ளிரீதரசுப் பருமவிலயனத்தில் படிப்படியாய் 1613 இறேனளவு வ 

ரைச்குச் சேர்த்தால் அடையல் உண் டாடிக்கொண்டிருக்கும். 
தன்மை உபயோகம். அல்திறவ தொணிகம் ; ஆசெனோசமிலம் ஆசெ 

னிச நீர் என்பவற்றைப் போலவே. அழற்றும் தன்மையில் இது ௮வைச 
ளிலும் குறைந்தது. 

தேயம். இறேனிற் பதினாறிலாருபங்கு முதல் எட்டிலொருபங்கு வ 
சைக்குக் சொடூக்கலாம். பின் வரும் ரசிதமாகச் கொடுப்பதே உத்தமம், 

ரசிதம், சோடவாசேனசுநீர், Solution of arseniate of soda. கொள், 
சோடலாசெனசு, 000 பர்கைச்கு மேற்படாத சூட்டில் உருச் சாலு 
றேன்; இஸ்திலீத்த தண்ணீர் ஒரு ௮ன்சு. கரைக்கவும். 

தேயம், ஜந்து மினிம் முற் பத்து மினிம் வரைக்கும் படிப்படியாய்க் 
கடட்டிச்கொடுக்கலாம், ஒவ்வொரு திராமிலுங் அவைரு/சோடவாசெனசு 
அலரக்கிதேன் அடம்யிருக்கும். 

சோடவசிதசு. ACETATE OF SODA. 

இதற்குச் னெனம். சோ கா ஐ3 ௮௨ 3ஜ௨ ௮. சோடகாபனசை? ௮0 
திச்சமிலத்தாற்'கூறுபடுத்தச் சோடவடதசு பிறக்கும். லட்சணங்கள், இ 
அ உருவொளியான நிறமற்ற இரிஸ்தல்களாச இருக்கும் ; தண்ணீரிற் கரை 

யும், அச்கரைவு சோதனைத்தாளுக்குத் தடஸ்திமாய் நிற்கும். சோதனைகள், 
கரைவு வீறு குறைந்ததானால் பாமியகுலேசதிசஞ்கசேர்ச்௪ அடையல் விழா 

மல் வெள்ளிநீதுரசு?,இரசவதரீதுரசு10சேர்க்க அடையல் விழும்; அயபிரகு 
லோறிரஞ்।1சேர்க்ச அதிகபிலச் சிவப்புமிறமாகும். 

தன்மை. இது று தேயத்தில் ௮முரிதியும், பெருந்தேயத்தில் விரேச 
னியுமாகும். 

உபயோகம். பதாயெதெசைப்!? போலவே, அதைப்போல் இது பரமா 
ணுவிற் சரையாதாசலால் அதிலும் இது நயம். 

தேயம். அமுசிதியாச இருபது முதல் நாற்பது நிழேன் வரைக்கும்; 
விரேசனியாக ஒரு திரும் முதல் நாலுதிறாம் வரைக்குங் கொடுக்கலாம். 

சோடசல்வசு. SULPHATE OF SODA. 

GLAUBER'S SALT. 

சோடசல்வசுக்குச் சன்னம் சோ, 04௮. |0ஐ௨ ஆ. ஐருகுலோறிச்சமி 
லச்13செய்சையில் எஞ்சுஞ் சேடத்தைச் சோட சாபனசாற் தடஸ்தித்துத!* த 

ண்ணீரிற் கரைத்து வறட்டச் சோடசல்வச இறிஸ்தல்களாக விளையும், லட் 

$ Chloride of Caleium. 2 Nitrate of silver, 3 Nitric acid. 4 Anhydrous. 5 Carbonate 
of soda. 6 Acetic acid. 7 Neutral. 8 Chloride ot Barium. 9 Nitrate of silver. 

iv Subuitrite of Mercury. 1 Perchloride of iron. 12 Acetate of potisl 
13 Hydrochloric acid 14 Neutrallze. 
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சோடதாத்தரகம், 341 

சணங்கள். இது உருவொளியான சாய்பிரிசங்களாக) இருக்கும்; உவர்ப் 

பான சைப்புச் சுவைகொண்டது. பரமாணுவில் வைக்க மாவாகும். தீண் 
ணீரிற் கரையும்; திற்? கரையாது, பீங்கான் குகையிலிட்கெ காய்ச்ச அதி 

லடங்ெ நூற்றுக்கு 5௦.9 வீதமான தண்ணீர் அத்றுப்போகும், பதாசிரீரோ 

9£சாய்ச்சினால் ௮மோன*மணம் வீசாது. பிலாடின பிரகுலோறிரஞ்: சேர் 

க்க அடையல் விழாது. சுவாலைக்கு மஞ்சள் நிறக் கொடுக்கும்: சோதணை 

கள், இதில் ஐம்பது இறேனைச் இிஸ்திவித்த தண்ணீரிற் கரைத்து, ஐருகு 
லோறிச்சமிலத்தாற் புளிப்பாச்கிப் பாரியகுலோதிரஞ்? சேர்க்க ஓர் லெண் 

ணடையல் விழும், இந்த அடையலைக் கழுவி உலர்த்தம்போது 72.2 இ 

றேன் நறுக்கும், 
தன்மை, உபயோகம், இது விசேசனி, மச்னீசி சல்வசுக்கு நிகரானது, 
தேயம். கிரிஸ்சலான இந்த உப்பில் அரை அன்சு முதல் ஒரு அனசு 

வரைக்குத் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கொடுக்கலாம். மாவாயிருக்கும் அலைரு 
உப்பில் இப் பிரமாணத்திற் பாதி போதும். | 

[அயோத்தியிலும் இந்து தேசத்தின் வேறனேக பகுதிகளிலும் சோடசல் 
வசு மீலத்தில் விளைகின்றது. அது மங்கந்கபிலெமான கட்டியாய்ச் கடை 
களில் விலைப்படும். அதைப்பற்றிய விபரமும் அசைச் சுச்சமாக் மருர் 
துக்கு எடுக்கும் வகையும் ஸ்பிரை என்பவராற் குறிக்சப்பட்டிருக்னெறது. 
சத்தியாய் எடுப்பதற்கு அதைக் கொதிவெர்ரீரிற் கரைத்துக் காரிக்கம்புடை 
வையில் வடித்து வறட்ட அது இரிஸ்தல்களாக விளையும். இந்துவின் வட 
மேற்குப் பகுதியிலள்ள மேட்டுப் பகுதிகள் சிலவற்றில் நிலத்திலே ஒர்வ 
கை உப்புப் பூர்க்கும், அதிலே இரண்டு வகையை மெதிகற்று பண்டிதர் 
சோதித்து ஒன்றிலே சோட சல்வச நூற்றுக்கு 96 பங்கம் சோடதகுலோ 

ரம் 4 பங்கும்அட ங்கியிராந்ததென்றும் மற்றதிலே 70 பங்கும் 24 பங்குமாய் 
அவை அடங்கியிருந்ததென்றுங் சண்டார்.] 

சோடதாத்தாகம். TARTARATED SODA. 
ROCHELLE SALT. 

இதற்குச்சன்னம் சோ ப காட ஐ. ௮௧ 4ஐ அ. பதாயெயிலதாத்தரசைச்ச 
சோடகாபனசாற் தடஸ்இச்கச் சோடதாத்தரகம் பிறக்கும். லட்சணங்கள். 
இது நிறமற்ற உருவொளியான பிரிசங்களாக இருக்கும். அல்லது எண்ப 
க்கப் பிரிசங்களின் பாதிகளாக இருக்கும், சறியுப்பிள் சுலைகொண்டது. 
சோதனைகள், இசைச் சல்வுரிச்சமிலத்தோடு9 காட்ச்சினால் அது சுவாவிச் 
கச் கூடிய வாயுக்களையும் காய்ச்சின சர்க்கரையின் மணத்தையும் க்கச் ௪ 
றுக்கும், சவாலைக்கு மஞ்சள்கிறங் கொடுக்கும். தண்ணீரிற் சறுக்குக் க 
ரையும், வீரூன இதின் கரைவுக்குச் சொற்ப அசதிக்கமிலமாவது!'ஜருகு 
லோறிக்கமிலமாலது கூட்ட ஒர் கிரிஸ்சலடையல் விழும். வாயு சக்குதல் 
ஒழியுக்தனையும் 141 இறேனைச் வெக்கச் காய்ச்சினால் உண்டாகும் அல்க 
லைசசேடத்தைத் தடஸ்திப்பதற்கு ௮ச்சலிச்கமிலபருமவிலயனம் 1000 இ 
றேனளவு வேண்டும்; 

தன்மை, இது ஈறு தேயத்தில் அமுரிதி'8, பெருர்தேய்த்தில் விரேசனி 
யாகும் 

a சைகை 

4 Prism. 2 Spirit, 3 Liquor of potash. 4 Ammonia, 5 Perchloride of platinum, 
6 Hydrochloric acid. 7 Chloride of Barium. 8 Acid Tartnrate of potash, 

9 Sulphuric acid. (0 Acetie, 11 Alkali. 12 Oxalic acid. 13 Diuretie. 
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312 சோடவஃரியனசு. லிதியம். லிதிகாபனசு. 

உபயோகம். இத சுக விரேசனியாகையாற் சுரரோய்கள் தாபிதநோய் 
களுக்கும் பிரசவ ஸ்திரிகளுக்கும் உஉந்தது, இது சறுநீரிலே அல்கலைச் 
செயல் காட்டுவதால் வாத குவாத! ரோய்களுக்கும் கல்லடை சலுக்கும் உப 
யோசமானது. 

தேயம். அமுரிதியாக இருபது நேன் முதல் நாற்பது றேன் வரை 
ச்கும் விரேசனியாக இரண்டு திறாம் முதல் ஒரு அன்ச வரைச்குங் கொடு 
கீகலாம், இதைத் தனிய தண்ணீரிற்கரைத்தாவது இதில் இரண்டுதிராமை 

காற்பது றேன் சோடதுவிகாபனசோடு? சால்காழி தண்ணீரிற் கரைத்து 
முப்பது றேன் தாத்தரிச்கமிலமுங்3 கூட்டி அரைக்கும்போதாவது குடிக் 
சலாம், இந்த உப்புகள் மருந்துக் கடைகளில் சைதிலிற் பற்பம், என்னும் 
பெயராம் தனித்தனிச் சரைகளாக வாடி. க்சையாய் விற்கப்படும். 

சோடவலீரியனசு, VALERIANATE OF SODA, 

இதற்குச் சன்னம் சோகா; ஐ அ, சல்வுரிக்கமிலத்தைப் பதாடிதுவி 
குறோமசு$,புசெல்த்தேலம் என்பவற்றோடு கூட் டித் திஸ்திலித்துபூ பிறக்கு 
ம் வலீரியனிச்சமிலத்தைச்? சோட ரீரிற்பூர்த்திக்ச சோட வலீரியனச உண் 
டாகும். இது வறண்ட வெண் கட்டிகளாக வரும்; அல்கலைத் தன்மைய 
ற்றது; திட்ட தில் முற்றாய்ச் கரையும். இருச!!சல்வுரிச்கமிலஞ் சேர்க்க 
வீரான வலீரியன்12 மணம் வீசும். 
தன்மை, உபயோகம். இது ஸ்திமுலம்!3, அம்திஸ்ப௪ி!4; செயலில் லலீரி 

யனை ஒத்தது. அது கொடுக்கப்படும் நோய்களுக்கே இதுவும் உவந்தது, 
தேயம். அரைச் றேன் முதல் மூன்று றேன் வரைக்குக் கொடுச்ச 

லாம். துத்தவலிரியனசு15 என்ற மருந்து செய்வதற்கன்றி மற்றும்படி இதை 
உழங்குவதரிது. 

லிதியம். LITHIUM, 

சன்னம், லி; அணுப்பாரம், 7. 
இதலிதி!6யென்ந அல்கலைக்குத்'தாரசமாகிய!$ லோகம். அநிந்திரபதார்த் 

தங்களில் மாத்திரமே இருக்கும் மிணிறல்!? நீர்கள் ௮னேசத்தில் இது கூறா 
கச் சேர்ர்திருச்கன்றத, இது வெண்ணிற லோகம, 356 பாகை குட்டி 

ல் உருகும். விசேஷகிறாவிதம்?) 0.59. 

லிதிகாபனசு.- CARBONATE OF LITHIA. 
இதைக் குறிச்குஞ் சன்னம், லிஉகா௮3. இது வெண் மாவாக அல்லது 

அண்ணிய ஈரிஸ்தற் பொடிகளாக இருக்கும். அல்கலைத் சன்மை கொண் 
டது. 100 பங்கு தண்ணீரிற் கரையும்; அலக்காலிற்21கரையாது. சோத 

னைகள், இது ஐருகுலோறிக்கமிலத்தில்?2 நுரைத்துக்கொண்டு கரையும், இ 
ச்சரைவிலே லிதயகுலோறிரம்23 என்ற சேடங் காணும், அச் சேடம் சீத 
விளக்கின் சுவாலைக்குத் தூமிரச் சிவப்பு? நிறங் கொடுக்கும். இச் சேடத் 

தை மறுபடி தண்ணீரிற் கரைத்துச் சோடபாஸ்வசைக்? கூட்டினால் ஒர் 

ந Gout, 2 Bicarbonate of soda. 3 ‘lartaric acid. 4 Seidlitz powders, 5 Sulphuric 
acid, 6 Bichromate of potash. 7 Fousel vil. 8 Distil. 9 Valerianic acid, 
10 Rectified spirit. 11 Dilute. 12 Valerian. 13 Stimulant. 74 Antispasma- 
dic. 15 Valerinnate of zinc 16 Lithia. 17 Alkali. 18 Base, 19 Min- 

eral, 20 Specific gravity. 21 Alcohol. 22 Hydruchloric acid. 23 Chloride 
ol Lithium, 24 Purplered. 35 Phosphate of §0-1a. 
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லிதிசிதிற்சு, கல்சியம், 443 

அடையல் தோன்றும். இந்த உப்பிற் பத்துக்கிறேனைச் சல்வுரிச்சமிலத்தாற் 
தடஸ்தித்துப் பிறகு சிவச்கக்காய்ச்எனால் வறண்ட விதிசல்வசு' 14.86 இ 
றேன் மிஞ்சும். அதை மறுபடி இஸ்துலிச்ச தண்ணீரிற் கரைத்து அமோன 

வச்சலசாவது? சுண்ணமீராவது கூட்டினால அடையல் தொன்றுது. 

தன்மை, இது அழுரிதி, சிறுடீரை அல்கலையாச்கும் வீறுள்ளது. வீதி 

க்கமிலக் கற்களைச் சுறுச்கிற் கரைக்கும், 

உபயோகம். குவாசத்துக்கும்*, லிதிக்கமில பலகத்தைச் சார்க்ததாயுண் 

டாகும் மற்றும் நோய்களுக்கும் இது கொடுத்து ஈயங்கண்டது. 
தேயம். மூன்று இழேன் முதல் ஆறு றேன் வரைக்குத் தண்ணீரிலா 

௨து குமிழித்த தண்ணீரிலாவது தாராளமாய்ச் கலந்து கொடுக்கலாம். 
ரசிதம். லீதீநுரை$ா. நifervescing Solution of Lithia, லிதிசா 

பனச? பத்துக் றேன்; தண்ணீர் அரைநாழி, தகுந்த இயர்திரத்திற் சலர் 
துகொண்டு கிரீதத்கின் மேற் சல்வுரிச்சுமிலத்தை/ வார்த்து அதில்நின்று எழும் 
புஞ் சத்த காபனிக்கமில வாயுவில்? ஏழு பரமாணுவின் அமுக்கத்தால் ௮ச் 
சலவை நீருச்குட் செலுத்தக் கூடியளவு வாயுவைச் செலுத்தவும். அமுக 

கப்பட்ட வாயுப் பறிந்தபோசாதபடிச்கு அர்த நீரை இறுக்கமாய் அடை 
த்த சீசாக்சளில் விட்டு வைக்கவும், லட்சணங்கள். சீசாவைத் திறந்தவு 
டன் காபனிக்கமில வாயுப் பறிய, மீர் பெலத்து நுரைக்கும். இர்நீர் தெ 
ளிர்தது; குமிழிகொள்ளும்; ஈல்ல புளிப்புச் சுவைகொண்டது. சோதனை. 
இதிற் கால்ஈாழி நீரை முற்றாய் வறட்டினால் வெண்மையான உலர்சேடம் 
ஜர்தகிறேன்வரும். அது லிதிகாபனசின் சோதனைகளுக்குச்சரியாய்கிற்சு ம். 

தேயம். ஐந்து அன்ச முதற் பத்து ௮ன்சு வரைக்குச் குடிக்கலாம், 

லிதிசிதிறசு. CITRATE OF LITHIA. 

இசற்கச் சன்னம் லீ; காட ஐ, ௮7. விதிசாபனசைத் தண்ணீரிற் கரை 
தீது அத்தோடு சிதிறிச்சமிலதிதைச் கட்ட விதசதிறச பிறக்கும். லட்சண 
ங்கள், இது வெண்மையான அமாவத]0தூள். பரமாணுவில் வைக்கக் ௪ 
ரையும்; தண்ணீரிற் சேஷமில்லாமற் கரையும், சிவக்கச் காய்ச்சினாற் ௪ 
வாலிக்கக் கூடிய வாயுவைக் கக்டிச் கறுக்கும். சேடத்தை ஐருகுலோறிச் 
சமிலத்தால்!! தடஸ்தித்துத்!? திட்ட சதிற்!3 கரைத்தால் அக்கரைவு தூமிரச் 
சிவப்புச் சுவாலைகொண்டு எரியும். சோதனைகள். இந்த உப்பில் இருபது 

கிறேனைப் பரமாணுவிலே சொற்ப சவப்புநிறத்திற்காய்ச்சனொால் வெண்மை 
யான சேடம் 10.6 இறேன் மிஞ்சும். 
தன்மை, உபயோகம், லிதிசாபனசைப் போலவே. அதிலும் இதின் 

செயவில் அழற்சி குறைவாம். 

தேயம், ஐக்து முதற் பத்துக் இறேன் வரைச்கு, 

கல்சியம். CALCIUM. 

சனம், ௧; அணுப்பாரம். 40, 
இத பூமியிலுள்ள மண்சற்களின் பங்காகிய அல்கலை!4௪ சுண்ணாம்புச்குதி 

தீாரகமான! லோகம். மஞ்சள்கிறமுள்ளது. இது மினிறல்।6,தாவரம், பிரா TT 

l Lithia su phate, 2 Oxalate of Ammonia, 3 Lithic acid. 4 Gout. 5 Carbonate of 
hia. 6 பிடி 7 Sulphuric acid. 8 Carbonic arid gas. 9 Citric acid. 
10 Amorphous 11 Hydrnchloric acid, 12 Neutvallize, (3 Kectifitd spirit. 

14 Alkali. 15 Base 16 Mineral, 
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ணிகள் என்ற மூவகைப் பதார்த்தத்திலும் கலர்திருச்சின்றது. இதின் விசே 
ஷூருவிதம்! 1.578. செஞ்குட்டில் உருகும். 

கல்சியகுலோறிரம். CHLORIDE OF CALCIUM. 

இதற்குச் சன்னம், ௧ ௫9, இதைச் செய்வதற்கு ஐருகுலோறிச்சமிலச் 
தை? கண்ணகாபனசாழ்3 தடஸ்தத்து வடித்து எவரமாய் வருந்தனையும் வற 
ட்டி உரும் உப்பை £00 பாகை சூடு வரையில் உலர்த்த வேண்டும். இது 

காய்ச்து திரண்ட கட்டியாக இருக்கும். பரமாணுவிற் சுறுச்சாய்க் கரை 
யச்சடடியது, ஐருகலோறிச்கமிலத்தைச் சேர்ச்ச குலோறினையாவது அத 

குலோறசமிலத்தையா௮து கக்குவதில்லை, தன்னிலும் இருமடங்கு நிறை 
யான தண்ணீரில் மாற்றாய்க் கரையும்) அலச்கார்லிலுங் கரையும்: சோத 

னைகள், இதின் தண்ணீர்ச் சரைவுக்குச் சுண்ணரீர் கூட்டினால் அடைய 
ல் உண்டாவதில்லை. 

தன்மை, இத ஸ்திமுலம்6. விசேஷமாய்ச் சோஷணச்ரர்தி மண்ட 
லத்திற் சேஷ்டிக்கும். பெருக்தேயத்தில் மயச்கழற்சி சஞ்சாகும். 

உபயோகம். ஸ்துரூமரொய்களுச்கும் சாட்பட்ட சருமநோய்களுச்கு 
ம் விசேஷமாய் லூபசு? எக்சிமம்?, இம்பெதிகு1ர என்பவைகளுக்கும், சினை 
ப்பை மோய்சள் சிலவற்றுக்கும் இதால் ஈயங்கண்டது. 

தேயம். பத்துச் றேன் முதல் இருபது கிறேன் வரைக்குத் தண்ணீரி 
தீ கரைத்துச் சொடுச்சலாம். 

கல்சி, சுண்ணம். சுண்ணாம்பு. 
CALX. LIME. QUICK-LIME, 

இதற்குச் சன்னம் ௧௮ இது சில அசத்தங்களையும் அட கீகிய அல்கலை!! 
மண். ரிதத்தை।2யாலது ப்பிகளையாவது எரித்து அதிலுள்ள காபனிக்கமி 
லத்தை! யசகற்றச் சுண்ணாம்பு பிறக்கும். இது முதவில் வெண்மைநிறமான 
வைரச் சட்டியாயிருக்கும். சுறுக்குத் தண்ணீரை உறிஞ்சும். சம நிறையி 
லுங் குறைவான தண்ணீரை வார்க்க அது வெடித்து நீறிச் கன ரூட்டைச் 
கசக்கி மாவாகும். இப்படி நீற்றின சண்ணாம்பைச் சுத்த தண்ணீரோடு சல 
க் வடித்தால் தெளிந்த நீராய் வரும். இது அல்கலைத் தன்மையுள்ளது ; 
அலமோனவச்சலசைச!*கூட்ட ஒர் வெண்ணடை யல் உண்டாகும், சோத 
னைகள், நீநின சுண்ணாம்பு ருச!5லைராகுலோறி ச்சமிலத்திலே சேடம்மெ 
தீத இல்லாமலும் ற ையாமலுங் கரையும். இச் கரைவு நீரை உலர வறட் 
டிச் சேடத்தை மறுபடி தண்ணீரிற் கரைத்துச் சுண்ணநீர் சேர்த்தால் மெதீ 
தச் சொற்ப அடையல் மாத்திரம் உண்டாகும். 

ரசிதங்கள், புட்பித்த சுண்ணம், lake 116, இது கல்சியைரசு!! 
எனப்படும். இதற்குச் சின்னம் கஜ ௮. இதைச் செய்யும் முறையாவ் 
அ, சொள், புதிக்கச் சட்ட சண்ணாம்பு இரண்டு இருத்தல்; தண்ணீர் ௮ 
ரைசாழி. சுண்ணாம்பை ஒரு லோகப் பாத்திரத்தில்இட்டு அதின்மேற் தண் 
ணீரை வார்த்து ஆலிபறிதல் ஒழிர்தபின்பு பாத்திரத்தை அதின் மூடியால் 

1 Specific gravity. 2 Hydrochloric acid. 3 (Carbonate of Lime, 4 Hypochlorous 
acid. 5 Alcohol, 6 Stimulant. 7 Struma. § Lnpus. 9 Eczema, 10 Impetig” 

11 Alkal, 12 Chalk, 13 Carbonic acid, 14 Oxalate of ammonia. 
19 Dilute. 16 Calcis Hydras, 
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மூடி ஆறும்படியாக வைக்கவும், ஆறினபின், புட்பித்த சுண்ணாம்பை இரு 
ம்புக் கம்பி ௮ரிப்பெட்டியிற் போட்டு மெதுவாய் ஆட்டி மெல்லிய மாவை 

அரிப்பெட்டிச்கூடே செல்லவிட்டுச் சேடத்தைச் தள்ளிப்போடவும், அரி 

த்த மாவை நன்றாய் அடைத்த சீசாவுக்குட் போட்டுக் கூடியலவு பரமாணு 
படாதபடி வைக்கவும், புட் பித்த சுண்ணாம்பை உடனுக்குடன் செய்து 

கொள்ள வேண்டும். அது கரைவதற்கு 100 பங்கு தண்ணீர் வேண்டும். 

தன்மை. இது காரம்,தகனி!; காரப்பதாச7யோடனறி மற்றும்படி வழ 

ந்கப்படுவதரிது, உட்கொண்டால் அழற்று கஞ்சாய் முடியும் ஆசியதே 
சத்தின் உஷ்டண பகுதியெங்குமுள்ள எவ்வகுபபான சனங்களும் சுண் 
ளும்பை வெற்றிலை பாக்கோடு சப்புதல் வழக்கம். வெகுகாலம் சப்பினா 
ல் இது வாய்ச் சளிச்சவ்வின் தன்மையை மாற்றி ரோக நிதானத்தை மயக் 

கத்தக்கதாய் சாவின் தோற்றத்தையுங் கெடுக்கும், சொற்பமாய் வழங்கொ 
ல் இது உடம்பைக் கெடுக்கமாட்டாது. மட்டுக்கு மிச்சமாய் வழங்கினால் 
இரைப்பை குடல் முதலிய உள்ளுறுப்புகள் கோய்ப்பதற்கு ஏதுவாகும். 
இது காரணமாய் அனேகரில் கொடுப்புப் பீறி தொண்டையடைப்பு என்ற 
மாறா வியாதிசளுண்டாகும், 

சுண்ணநீர், 111௩6 Water. கொள். புட்பித்த சுண்ணாம்பு இரண்டு 
அன்சு. தண்ணீர் நாலுராழி. தண்ணீரைக் கண்ணாடிச்சடையுள்ள சோ 
வுக்குள்ளே விட்டு அதற்குள்ளே சுண்ணாம்பையும் போட்டு இரண்டு மூன் 
று மினி நேரமாக நன்றாய்க் குலுக்கவும், மிஞ்சிய சுண்ணாம்பு பன்னிர 
ண்டு மணி நேரத்தின் பின் அடையும். அப்போ தெளிந்த நீரை சைபன்; 
வழியாய் கண்ணாடிச் சடையுள்ள பச்சைச் சீசாவுள் விட்டுப் பரமாணு பு 
காமல் ஈன்றாய் அடைத்து வைக்கவும். சோதனை. இதிலே பத்து அன் 
சைச் தடஸ்திப்பதற்கு அச்சலிக்கமில: பருமவிலயனச்5தில் 200 இறேனன 
வாகுதல் வேண்டும. 
தன்மை, அபாமிலி$, அல்திறவம்7, அவர், 
உபயோகம். இரைப்பை குடல்களின் புளிப்புக்கும்” குன்மத்துக்கு 

மி அதோடுகூடிய கழிச்சலுக்கும் இது பேர்பெற்ற மருந்து. இரைப்பை 
ப்புண்ணிலும் ஸ்துருமம்10,கசம்1] என்ற நோய்களிலும் பாலோடு கொஞ்சச் 
சண்ணநீர் சேர்த்து ஆசாரமாகக கொள்ளுதல் மெத்த ஈயமாய்ச் காணப்ப 
ட்டது. சலச் கற்களைச் கரைப்பதற்கு இது முற்காலத்தில் பேர்பெற்றிரு 
ஈீதது, ஆயினும் லிதிய!3 உப்புகளுச்கு இது இழப்பானது, மினிறமிலங்க 
எ!3அச்சலிக்கமிலத்தையும் ஈஞ்சாசச் குடிப்பார்ச்கு இது செமிஸ்த முறை 
யான மாற்றாகும், பலவகையான புண்கள் சருமகோய்களுக்கு இது தானி 
கமருந்தாயிட ப்படும் 

தேயம், ஒரு அன்சு முதல் காலு அன்சு வரைக்கு காள் இரண்டு மூன் 
முறை கொடுக்கலாம். பாலிற் கொடுப்பதே உத்தமம். இதை நெடுகா 
ளாக வழங்கப்படாது, 

சண்ணச் கீனிநீர், Sacharated Solution of Lime. கொள். புட்பித் 
சீ சுண்ணாம்பு, ஒரு அன்சு ; சுத்த சீனி மாவாக இரண்டு அன்சு ; திஸ்திவி 

10. 2 Caustic Potash 3 Syphon, 4 Oxalic acid. 5 Volumetric solution, 
6 Antasid, 7 Alterative. 8 Acidity, 9 Dyspepsia. 10 Struma. 11 Consumption, 

12 Lithia. 13 Mineral acid, 144ocal, 
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346 அதகசுண்ணகாபனசு. பூதகிரீதம், 

த்த தண்ணீர் அரைகாழி. சுண்ணாம்பையும் சனியையும் குழியம்மியில் இ 
ஒத்து; அக் கலையைத் தண்ணீரோடு ஒர் சோவுக்குள்ளிட்டு அடைத்து 

இடைக்கிடை லெ காழிகை வரைச்குச் குலுச்கவும், சடையிற் தெளிர் 

தசீரைச் சைபன்!என்னும் வளைகுழலாற் பிரித்து கண்ணாடிச் சடையுள்ள 

சாவில் விட்டு வைச்கவும். சோதனைகள், விசேஷகருவிதம்3, | 052, 

இதில் ஒரு அன்சைத் தடஸ்திப்பதற்கு அக்சவிக்கமின பருமவியைனத்நில் 

954 றேனளவு வேண்டும். ஒரு அன்சு சண்ணச் சீனிரீர் 7,11 றேன் 
சுண்ணாம்புச்குச் சரியாகும். 

தன்மை, உபவோகம். சுண்ணரீரைப் போலவே. குவாத3 தே௫சளு 

க்குண்டாகும் தொல்லையான குன்மதீதுக்கும பிள்ளைகளுக்குண்டாகும் கா 
விச கழிச்சலுக்கும் இது உவததாம். 

தேயம், பதினைந்து (நினிம்*மு,தல் அற்பது மினிம் வரைக்குத் தண்ணீ 
ரில் விட்டு ஈாள் இரண்டு மூன்று முறை சொடுக்கலாம். 
சுண்ண லினிமென், பறi௱ent 0fீ Line, கொள். சுண்ண நீர், இர 

ண்டு அன்ச ; ஒலீவுத்தேல் இரண்டு அன்சு. குலுக்கிக் குலுக்கிக் கலக்க 
ம். 

" காறன்தேல்: என்று வழக்சமாய்ச் சொல்லப்பட இந்தஎண்ணெய் லே 
ச்சாட்டுச் சாயல்கள் வழுந்தல்களுச்கு இட ஈல்ல மருந்து. கொப்பளித்த 
புண்களைச் சறுக்கு மாற்றுவதற்கும் சில வசையான சரும நோய்களுக்கும் 
இது இடப்படும். 

அதக சுண்ணகாபனசு. 

PRECIPITATED CARBONATE OF LIME. 

சண்ணகாபனசுக்குச் சன்னம், ௧, கா ௮3. சோடகாபனசைக! சல் 
யகுலோறிரத்ா தோடு சேர்க்கச் சணணகாபனசு உண்டாகும்: லட்சணங்க 

ள். இது வெண்மையான அமாவத் தூள், தண்ணீரிற் சரையமாட்டாது, 
ஐருகுலோறிச்சமிலத்தில் அரைகெரண்டு கரையும், இச் கரைவை அமோ 
னத்தாற்10 தடஸ்தித்து!! அமோனவக்சலசை!? அதற்குச்கூட்டக் கன் அடைய 
ல்விழும்' சோதனை. இதைக் இருசரீதுரிச்சமிலத்திற்!3 கரைக்கத் தெளிர்த 

நீராகும், இது பூரண தடஸ்தமாட, சாய்ச்சுவதால் அதிலுள்ள காபனிச்ச 
மிலம் அகற்றப்பட்டால், சுண்ணச் சீனி நீரை மிஞ்சவாவது காடிக்கார1 
நீரையாவது கூட்டம்போது, அடையல் தோன்றாது. 

தன்மை, உபயோகம். சுண்ண நீரைப் போலவே. பிஸ்முதவில்லை 
யில் இதோர் கூறாகச் சேருகின்றது, 

தேயம். பத்து முதல் அறுபது றேன் வரைக்குச் கொடுக்கலாம். 

பூத கிரீதம். PREPARED CHALK. 
சொருச்சலான சண்ணசகாபனசாயெ சமைச் சுண்ணாம்பைச் கழுவி பூச 

இரீதம் எடுப்பார்கள், இதைப் பெரும்பாலும் கூருள்ள சிற கட் டிகளாக 

ச் சாய வைப்பார்கள். லட்சணங்கள். இது வெண்மையான ௮மாவதி 

} Syphon. 2 Specific Gravity. 3 Gont. 4 Minim. 5 Carron oil. 6 Carbonate 
efanda 7 Chloride of Calcium, 8 Amorphous. 9 Hydrochloric arid. 
0 Ammrpia, 11 Neutralize. 12 Oxalate of Ammonia, 13 Dilute Nitric 

acid. 14 Nitrate of silver. 
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பூதகிரீதம். 347 

தூள்; அமிலங்கள் கூட்ட, அரைக்கும்; இருச வைருகுலோறிச்கமிலத்திற்! 
சொற்ப சேஷமாத்திரம் இருக்கக் கரையும், இச் கரைவை அமோன நீரா 
ல் அதி பூர்த்தித்து” அமோனவச்சலசை3 அதற்குக் கூட்ட வெண்மையான 

அடையல் உணடாகும். சோதனை, பூதக்கிர்தத்தை ஐருகுலோறிச்கு மில 

த்திற் கரைக்கும்போதுண்டாகும் உப்பை வறட்டி மறுபடி தண்ணீரித் க 
ரைத்தத் தடளதமாச்கினால் சுண்ணச் சீனிநீர் கூட்டிம்போது சொற்ப ௮ 
டையல் மாத்திரம் விழும். 

தன்மை. அபாமிலீ£,துவர்,அப்சாபென்௫, 

உபயோகம். இரைப்பைச் குடல்களின் புளிப்பைச் சார்ந்த சழிச்சலு 
க்கும், கன வெயர்வை, கழிச்சல் கூடிய புறங்தின்பிற்பருவங்களுக்கும, 
இது உபயோகமானது. பின் வரும் இரீதக் கலவையாகாவே இது விசேஷ 
மாய் வழங்கப்படும். இரீதத்தை மெல்லிய மாவாக்டிச் கெட்ட நீர் பாயும். 
புண்சள் வேச்காட்டுக் காயங்கள் வழுர்சல்கள், சருமகோய்சள் முதலியவ 
ற்றுக்குத் தூவினால் அது கீரை உதிஞ் கோய் பரம்பாமத் தடுத்து நயஞ்செ 
ய்யும். நோய்த்த பகுதியைச் சாந்தியான புற்கையால் மூட வும வேண்டும். 

தேயம். பத்துக் கிறேன் முதல் அறுபது கிறேன் வரைக்குக் கொடுக்க 
லாம், கூடவுங் கொட்கலாம. 

கீரிதக் கலவை. (௨1% Mixture. கொள், பூசச்சிரீதம், கால் ௮ன்சு ; 
அகசிப் பிசின் மா, கால் அன்சு ; சிறூபம் அரை அன்சு. கறுவா நீர் ஏழ 
ரை அன்சு, இரீதத்தையும் பிரினையும் கறுவா நீர் விட்டரைத்துச் சறொபத் 
தையுங கூட்டிக் கலக்கவும், 

தேயம், ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைகச்குக் கொடுக்கலாம், 
இரீத சுகந்த பற்பத்தைக் கூட் வெதால் இதின் செயல் அதிகபபமி்., 

கீரீத சுகந்த பற்பம், Aromalie Chalk Powder. கொள். கறுவாப் ப 
ட்டை மா, நானு அன்சு; சாதிக்காய் மா, குங்குமப் பூ மா, வகைக்கு மூன் 
இ அன்சு; கராம்பு மா, ஒனறரை அனசு; ஏலச்கொட்டைமா, ஒரு அன்ச; 
சுத்த சீனி மாவாக, இருபத்தைந்து ௮ன்சு; பூதக்கிரீதம், பதினொரு அன. 

இவற்றைத் திறமாய்ச் கலந்து மெல்லிய அரிபபெட் டியில் அசிசதுக் கடை 
சியாய்ச் குழியம்மியிவிட்டு மெல்ல அரைத்துக் கண்ணாடிச் சடையுள்ள € 
சாவிற் போட்டு வைக்கவும், 

தேயம், பத்துத் தொடங்கி அறுபது றேன் வரைக்கு. பிள்ளைகளுக் 
கு ஐந்து முதற் பத்துக் றேன் உமைக்குக் கொடுக்கலாம். 

கரீதவவின்சுகந்த பற்பம், Aromatic Chalk Powder with Opium. 
கொள், கிரீதசுகந்த பற்பம் ஓன்பதேமுச்கால் ௮ன்சு; அவின் மா, சால் ௮ 

ன்சு. த்றமாய்க் சலர்து மெல்லிய அரிப்பெட்டியில் அரித்து கண்ணாடிச் 
சடையுள்ள சோவிழ் சேமிச்கவும். 

தேயம், ஐந்து முதல் நாற்பது கிறேன் வரைச்குச் கொடுச் சலாம், கொ 
ச்கவேணடிய அவினின் பிரமாணத்தை அறிர்து இதைச் கொடுக்கவேண் 
6ம். இதிலே ஈ ற்பது இறேனுச்கு ஒரு நிறேன் அவி இருர்கும். 

1 Dilute Hydrochbarie acid, 2 Nujrersnturate. 3 Orulate of Amneonin. 4 இயர் 
ஓ Absurbent. 0 Brouehilis 7 Chadk mixture. 8 Gum கமய 9 Syrup. 
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348 கல்சிகு லோறகம். 

சல்சிகுலோறகம், CHLORINATED LIME.. 
புட் பித்த சுண்ணாம்பு குலோறவாயுவை உறிஞ்சுந்தனையும் அதை அவ் 

லாயுவிலே வைச்க,கல்குலோறகம் உண்டாகும். இதற்கு வெளுச்குந்த 
ன்மையும் கட்தக்கனெ தன்மையுமுண்டு. இது சொற்ப குலோறின் மணத் 

தை உடைய மங்கல் வெண்மையான தூளாகவிருக்கும். இதின் சாரமான 

பங்கு தண்ணிரிற் கரையக் கூடியது, ௮4 கரைவுக்கு அச்சலிச்கமிலங்க 

ட்ட அது குலோறவாயுவை மிகுதயாய்க் சக்கிச் சுண்ணவக்சல்சை அடை 

யவிடும், சோதனைகள். இதிற் பத்துக்கிறேனைப பதாசியவியோதிரத்தில்! 

முப்பது றேனோடு கலந்து நாலு அன்சு தண்ணீரிற் கரைத்து ஜருகுலோ 
நிச்சமிலத்தில்? இரண்டு இராம் விட்டுப் புளிப்பாச்கும்போது சிவந்த நீரா 
கும். அத்த நிறத்தை மாற்றுவதற்குச சோட வதசல்விசுப; பருமவிலயனத் 

தில் 850 ிறேனளவாகுதல் வேண்டும். அவ்வளவும் ஐருகுலோறிக்கமில 
த்தால் சக்கப்பட்ட நூற்றுக்கு 30 பங்கு குலோற வாயுவுக்குச் சரியாகும், 

தன்மை உபயோகம். இது நல்ல ஸ்திமுலம், ௮ந்திசெப் தி, கந்தக்கிணி, 
சோடகுலோறக நீர், குலோற நீர்கள் வழங்கப்படும் நோய்களுக்கே இதுவு 
ம் வழங்கப்படும். 

தேயம், ஒரு றேன் தொடங்கி ஐந்து இறேன் வரைச்குத் தண்ணீரிற் 
கரைத்துக் கொடுச்கலாம், வெளிமருர்தாயிடுவதற்கு ஒரு அன்சு லாட்டுக் 
கு இகல் இருபது முதல் நாற்பது இறேன் வரைக்குக் கூட்டி அன்கென் 
செய்யலாம்; அரைமாழி சண்ணீருச்கு நாற்பது இழேன் முதல் அரை அன் 

சு லீதமாய்ச் கரைத்து லோஷன் செய்யலாம்; அரைநாழி தண்ணீருக்கு ஒ 
ன்றரைத் திறாம் முதல் இரண்டுதிறாம் வீதமாய்க் கரைத்துக் கார்கில் செய் 
யலாம். கரைத்த நீர்களை வடிச்சவேண்டும். 

ரசிதங்கள். கலசிதலோறகநீர், 5011100 of Chlorinated Lime. சொ 
ன், சல்குலோறசம் ஒரு இருத்தல் ; இஸ்திவித்த தண்ணீர் ஒரு கலன், சல் 
குலோறகத்தையும் தண்ணீரை.பும் பெரிய குழியம்மியில் இட்டரைத்துச் ச 
லர்து பிற்பாடு சண்ணாடிச்சடையுள்ள சீசாவுச்குள்ளிட்டு மூன்று மணித்தி 
யாலமாக செவ்வையாய்க் குலுச்சவும். அப்பால் அதை தர் காரிச்கம்புட 
வையில் வடித்துச் கண்ணாடிச்சடையுள்ள சீசாவில் விட்டு நன்றாய் அடை 
தீதுவைச்சவும். சோதனைகள். விசேஷூரறாவிதம் 1.035. இசல் ஒரு தி 
ருமை இருபது கிறேன் பதாசியவியோதிரத்சதோடு சலந்து நாலு௮ன்சு தண் 

ணீரிற் கரைத்து இரண்டு திறாம் ஐருகுலோறிச்சமிலம் விட்டுப் புளிப்பாக 

கனாற் ந்த சீராகும். அர்த நிறத்தைச் செடுப்பதற்குச் சோடஉதசல்வி 
சுபபருமலிலயனத்தில் 500) ஈறேனளவு வேண்டும், 

தன்மை உபயேசகம். சோட குலோறக நீலப் போலவே. 

தேயம். பத்து முதல் முப்பது துளி வரைக்குத் சண்ணீரிற் தாராளமாய் 
ச லந்த: சொடுக்கவும். 
தலோறசுவரனம். Iமhலation of Chlorine, சொள், சல்குலோ 

நகம், இரணடு அனிச ; தண்ணீர் போதியது. மாவை ஏற்ற வோர் னைத் 

அட் போட்டு அதைத் தண்ணீரால் நனைத்து ௮திலிருக்செழும்பும் ஆலியை 
ச் சுவாசிக்கவும். 

புறக் கெலுர்டி ஈரல்கோய்சளிலும் இச்சுவசனம் வழங் நயந்சது. 

1 todide of Potussinm. 2 llyAroehlorie arid, 1 1 ம மவபிபிப்ட of sod 
4 அபபட Chlorinated soda. 5 Bronchitis. 
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கல்சிபாஸ்வசு. PHOSPHATE OF LIME. 

இதற்குச் சின்னம் ௧3 பா? ௮8. எலும்புரீற்றை! ஐருகுலோறிச்சமிலத்தி 
கரைத்து அமோனத்தால் அடையப்பண்ணி 912 பாகைச்கு அநிகப்ப 

டாத சூட்டில் உலர்த்தக் கல்சிபாஸ்வசு வரும். லட்சணங்கள், இது பார 

மற்ற வெள்ளையான அமாவத்*தூள்; சண்ணீரிற் கரையாது; இருசர்துரிக்க 
மிலத்திலே'நுரையாமற் கரையும், இக் கரைவுச்குச் சோடவூதசை?மிஞ் 
சக் கூட்டினால் அது தெளிவாய் நிற்கும். அமோனவக்சலச7. அயபிரகு 

லோறிரம்£என்பஃ ற்றிற் சொற்பமாய்ச்கூட் டினாலோ வெள்ளையான அடை 

யல் விழும். சோதனைகள், இதிற் பத்துக்கிறன், ரெசலைருகுலோறி 

ச்சமிலத்தில் நுரையாமற் பூரணமாய்ச் கரையும். இச் கரைவுக்கு அமோ 

னத்தைக் கூட் டினால் ஓர் வெண்ணடையல் உண்டாகம். அந்த அடைய 

ல், கொதிக்க பதாசிரீரிற் கரையாது. அதைக் கழுவிக் காயவிட்டால் ப 
த்துக் நிறேன நிறுச்கும். 

தன்மை, இது அல்திறவம்?, அமிலக் ணெ, 
உபயோகம். ஸ்தருமம்,ஸ்துரூம!! கோய்களுச்கும், ரிச்கற்சு13 என்பு மெ 

துவாதலுக்கும், பொருந்தா முறிவுகளுக் சம், முறைச் சுரங்களுக்கும், காலி 
கசிவ்லிசு!3ப் புண்களுச்கும் இது வழங்கப்பட்டது நயமோ சந்தேகம், 

தேயம். பத்து முதல் இருபது இ3றன் வரைக்கு, அந்திமினி!4 பற்பத்: 
தில் இதோர்கூறாகச் சேருகின்றது. 

மக்னீசியம். MAGNESIUM. 

சின்னம் ம, அணுப்பாமம், 21. 

மக்னீசியம் என்பது மச்னீ என்ற மண்ணுக்குத் தாரச மாகிய லோசம். 
இது மினுக்கமும் வெள்ளிபோல் வெண்மைகிறமுமுள்ளது, தகடாய் ௮ 
டிச்சப்படக் கூடியது; வன்மையுங் கம்பியாக இழுபட க்கூடியதுமானது, 
விசேஷூருவிதம் 1,743. பரமாணுவிலாவது அசசிதவாயுவிலாவது பர 
மையான வெளிச்சமாய் எரிர்து மச்னீசியாக மாறும். சல்வுரிச்சமிலத் 
தோடு சேர்ந்து கடற்றண்ணீரிலும் அனேக மினிறல்!6 நீரூற்றுகளிலும் ஓர் 
கூறான்றது, சுண்ணாப்புச் சற்களிலும் இது அகிசம் இழுக்கும். பிராணி 

ய உரங்கள் நீர்களிலும் விசேஷமாய்ச் றெ நீரிலும் சொற்பமிருக்கும். தாவ 
ரங்களிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட து, 

மக்னீசி. MAGNESIA. 

இதற்குச் சன்னம் மஅு, மச்னீசிசாபனசச்குப் போதிய குடேற்றி அதி 
லடங்கிய சாபணிக்கமிலத்சை அகற்ற மச்னீசி ௮ரும. லட்சணங்கள். இ 
இ ஓர் வெள்ளை மா. தண்ணீரிற் கரையமாட்டாது, அரில் ஊரிலோ நுரை 
யாமற் சுறுக்குச கரையும். இசை ஐருகுலோறிச்கமிலத்சிற் கரைத்து, அமோ 

ளதீதாற் சட ஸ்தித்த, அமோனசகுலோறிர பும்ரோடுசலக்து சோடபாஸவஎ.ச 

கிகூட்டெபோது இரிஸ்சலான கன அடையல் உண்டாகும். சோதனை. 

| Bone nh, 2 Hydrochloric meid. 2 Ammonit. 4 ரி படுப 2 Dilute Nitric 
held. 6 OAcetate of soda. Oxalate of Ammonia. 8 Perchloride of யாட 

9 Allerative, 10 Antacid 11 Srrnma, 12 Richets. 13 Syphilis, 14 Autimony, 
lo Base. 16 Mineral 17 Solids. 15 chloride of Ammonium. 

1D Phosphite of soda, 
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இசை கீதுசிக்கமிலத்திறிகரைத்து,அமோனத்தாற தீடஸ்தித்த, அ மோனதகு 
(லோறிர சீரேசடு கலக்து; அமோனவச்சலசரவது9 பாசியகுலோறிரமாவத; 

கூட்மெபோது அடையல் உண்ட காது. 
தன்மை, இது அமிலக்னி 4; சுகவிரேசனி; 

உபயோகம். சரண உறுப்புகணின் புளிப்புக்கும், கடியல் 95, இரைப் 
பையழறிசிக்கும் இது சயர்தது பிள்ளைகளில் புளிப்போடு கூடி உண்டா 
கும் கழிச்சலுக்கும், குவாத தேகெளுக்குண்டாகும் குன்மத்துக்கும் உப 

யோசமானது, மினிறலமில! ௮ச்சலக்கமிலிகஞ்சுகளை உண்டார்க்கு இது 
(கமிஸ்ச மாற்ற. 

தேயம். அமிலக்னியாய்ப் பத்து முதல் இருபது கிறேன் வரைக்கும், 
விரேசனியாய் ஒரு திரும் முரல் மூன்று திறாம் வரைக்குங் கொடுக்கலாம். 
இதை ஏது.ஞ் சகர்தமான் நீரிற் கொடுப்பதே உத்தமம். 

அபாரமக்னீசி. LIGHT MAGNESIA. 

இசைச் குறிர்குஞ் சன்னம் மது. அபாரமக்னீச்கசொபன லுள்ள சாபனி 
ச்கமிலத்தை ௮ கற்றப போதிய சகுடேற்த அது அபாரமக்னீசியாய்வரும். இ 
த பொலிவான வெண்மா.சனக்குலைலே இதற்கும் மக்னீரிக்கும் உள்ள வி 
தீதியாசம், இரண்டிலும் ஒரே கிதையை எடுத்தால் அவற்றின்பருமை ஒன் 
அக்கு மூன்தரைவிதமாயிருக்கும்: 

தன்மை, உபயோகம், தேயம். மச்னீயைப் போலவே. அபார 
மக்னீசி, வரியாத்துச்கூட்டுச் குரணத்தில் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது, 

மக்னீசிகாபனசு. CARBONATE OF MAGNESIA. 

இதற்குச் சன்னம், 3 (மநா௮;) ம௮:8ன௮. இது இயல்பிலேயுள்ள கல் 
வகைகளில் ஒன்றாய் இருக்கும். மச்னீசி சல்வசைச் சோடகாபனசு$ரீரோ 
தி கூறுபடுத்த அடையவிட்டு மருந்துசகு எடுப்பார்கள். லட்சணங்கள், 

இது மெதுவானவெள்ளைமா; இரு ச9மினிநலமிலங்களிலே நுரைத்துக்கொ 
ண்டு கரையும், அச்கரைவகளுச்கு முதல் அமோனத குலோறிரஞ்10சேர்த் 
த அமோன நீரை யிஞ்சக் கூட் டினாற் கலங்காது; சோடபாஸ்வசை।। கூ 
ட்டனனோ இரிஸ்தலான சன அடையல் உண்டாகும். சோதனைகள். இ 

தை மிஞ்யெறருகுலோறிக்கமிலத்தோடு2கலர்தால் செளிந்த கரைவாகும், 
அலே பாரியகுவோறிரம் யாதொரு அடையலையும் விழுத்தாது, அக்கரை 
வில் இன்னொரு பங்கை ௮மோனத்தால் அசி பூர்த்தித்த13 அ ச்சலிக்கமிலல் 

கூட்டினால் அடையல்விழாது. ஐம்பது இதறேனைச் செஞ்குட்டில் நீற்றி 

ஒல் இருபத்திரண்டு இறனாகும். 

தன்மை, உபயோகம். மச்னீசயைப் போலவே. 
தேயம். அமிலச்னியாக ஐந்து இறேன் முதல் இருபதுகதேள் வரை 

ச் மட. இளம்பேதியாக இருபது இதேன் முதல் அறுபது றேன் வரைக்கு 
ல் கொடுச்சலாம். 

சிதம். ம$வீசிநாபனசு நீ. lution of Carbonate of Magnesia, 
Fluid Magnesia. மச்னீச்காபனசைத் சண்ணீரிற் கரைத்துக் காபனிச 

1 Nitric acid. 2 Ozalate of Ammonis. 3 Chloride of Barium 4 Antacid, » மேய் 
1242. ட Mineral neil. 7 Oxnlte acid. 8 Carbone of sade. 9 ய. 
40 4 nlaride of ஆ யுயயம்யடி 11 Phosphate பட்வல்ட 12 ty drochloric acid. 

19 § pers turale, 
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சமில வாயு1லாற் பூர்த்ததுலே இந்கீர். இது சைப்புச் சவையில்லாத நிறமற் 
ற தெளிந்த நீர். சோதனை, இகலொரு அன்சை வறட்டினால் வெண்மை 

யான உலர்சேடம் வரும், அதை நீற்றினால் ஐந்து இறேனுக்குச் குறையா 
மல் நிறுக்கும்: இச்சேடம் தண்ணீரிற் கரையாது; மச்னீரிக்குரிய சோத 
களுக்கு நிற்கும்: 

தேயம். ஒரு ௮ன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வறைச்கு. மக்னீசியை ௮ 

மிலக்கனியாய்க் கொடுப்பதற்கு இதுவே ௨சதியானது. 
பிஸ்முதவில்லையில் மச்னீசிகாபனசு ஓர் கூருகச் சேருகின்றது. 

அபார மக்னீசிகாபனசு, 

LIGHT CARBONATE OF MAGNESIA. 

இதற்குச் என்னம், 8 (மகா) மனஜுஅு. லட்சணங்கள், இது மெ 
த்த லேசான மா; ரூக்குமாட்சியொற் பார்க்கும்போது சற்றே அமாவமாயும்? 
நுண் பிரிசங்கள்? கலக்ததாகவுங் காணப்படும், மற்றும் லட்சணங்களும் 
சோதனைகளும் மகனீசிசாபனசு போலவே, 
தன்மை, உபயோகம், தேயம், மச்னீசிசாபனசைப் போலவே. 

மக்னீசிசல்வசு. SULPHATE OF MAGNESIA. 

இதற்குச் சின்னம், மீநே௮ட 7ஜூ௮, இது கடற்றண்ணீரிற் கரைந்தி 
ருக்கின்றது. எப்சம் என்ற இடத்திலுள்ள ஊற்றுகள் போன்ற அனேக மி 
னிறல் ஊற்றுகளிலும்£அவைகளைப் போன்ற மினிறல் நீரூற்றுகளிலுமிருச் 
கும். ஆகையால் இதை எப்சம் உப்பென்று சொல்வது வழக்கம். இது 
வாடிக்கையான பேதியுப்பே. கறியுப்பெடுத்தபின் சேஷமாயிருக்கும் கட 
ந்றண்ணீரிலிருந்தும், மச்னீசிச்சல்லைப் பொடி.பண்ணி அதிற் சளவுரிச்கமி 
எம்விடுவதினாலும், மக்னீசிசல்வசு எடுக்கப்படும், லட்சணங்கள், இது 
கைப்பான அண்ணிய நிறமற்ற, உருவொளியான சதுபுசப் பிரிசல்சளாக 
இருக்கும். தண்ணீரிற் சுறுச்குச் கரையும். இச் கரைவு பாரியகுலோறிற 
த்தோடாவது, அமோனம்;, அமோனதகுலோறிரம், சோட பாஸ்வசு8 மூன் 
அங் கரைத்த. நீரோடாவது கூடும்போது வெண்மையான கன அடையல் 
உண்டாகும். சோதனைகள். இதின் நீர்க்கரைவு வாடிக்கையான கால் 
கையில் அமோனவக்சலசோடு? கூடும்போது அடையல் விழாது. இந்த உப் 
பில் தூறு சறேனைத் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கொதிக்கக் காய்ச். ௮சோடு 
சோடகாபனசு சேர்க்கும்போதுண்டாகும் அடை யலை நன்றாய்ச் தழுவி, ௨ 
லர்த்திச் செக்கச் காய்ச்சினால் அது 10.26 இறேன் கிறுச்கவேண்டும். 
தன்மை, இது விரேசனி, குளிர்மை, அமழுரிதி. 
உபயோகம். இது குளிர்ந்த சாந்தன விரேசணியாகையால், சுரரோய்க. 

ள், தாபிதநோய்களுக்கும்; தூரக்களர்ச்சியோடு கூடிய மலவாட் சிக்கும், 
விசேஷமாய் உரத்த இரத்த நிறைவான ஆட்சளுக்குண்டாகும் மலவரட்ட 
க்கும் உவந்தது ஈயவுப்புகள் , பாரித!0வுப்புகளாயெ ஈஞ்சுகளுக்கு இது மா 
ற்ற. 

தேயம். விரேசனியாக இரண்டு திரும் முதல் ஒரு அன்சு வரைக்கும் 

] Carbonic acid 2 Amorphous: 3 Prim, 4 Mineral spring. 5 Sulphnric acid. 
6 Chloride of Barium, 7 Ammonia. 8 Phosphats of soda. 9 Oxalate. 10 Baryts. 
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252 அலுமினியம், அமோனவலும், 

எதும் சுகர்த.8ீரிலாவது, ரோசை!ச்கூட்டின்வசத்திலாவது, நிலவாகையின் 

வூசத்கிலாவது கரைத்து ச்கொடுச்சவும், 

ரசிதம். மக்வீசல்வசெனீமம். nema of Sulphate of Magnesia, 
கொள். மச்னீசெல்வசு ஒரு அன்சு. ஒலீவுத்சேல்3 ஒரு அனசு; கஞ்சித் 

தெளிவு பதினைந்து ௮ன்சு. மச்னீசிசல்வசைக் கஞ்சித்தெளிவிற் கரைத்த 
எண்ணெய்யையுங் கூட்டிச் கலக்கவும், 
இத ஈல்ல விரேசன எனீமம், 
கிலவாகைக் கூட்டுக் கலலையிலும் மச்னீசிசல்வசு ஒர் கூறாகச் சேரு 

ன்றது. 

அலுமினியம், ALUMINIUM, 

இன்னம், அலு, ௮ணுப்பாரம்--27 5. 

அலுமினியம் என்பது; அலுமினி*என்ற மண்ணுக்குத் சாரகமாகெயலோகம், 

அலுமினியென்பது ௮லுமினியத்தின் அசசிரம், அதற்குச்சின்னம் அலு ௮3. 
அது சேய் என்னும் களிமண்ணில் சிலிசியோடு கலந்தும் இன்னும் பல 
மண் சல்வசையாய் இயற்கையில் ஏராளமாயிருக்கும். மேலும் கருங்கல்லு 
வெல்ஸ்பா போவிறி என்ற கற்களிலும் வரையிலலாத பழைய கற்பார்களி 
லும், சீனச்சாரஞ் செய்யும் சிலேற்று வகைகளிலும் இது ஓர் கூறாகச் சேர் 
ச்திருச்ன்றது. அலுமினியம் தகடாய் அடிபடக்கூடிய வெண்மையான 

லோகம், அதின் விசேஷூருவிதம் 2.6. 

அமோனவலும், AMMONIA ALUM. 

இது அமோனசல்வசம்” அலுமினிசல்வசஞ் சேர்ர்த இரணைச் சல்வசு, 

இசைச் குறிக்குஞ் சின்னமாவது நீஜ; ௮லு(கே௮ு$) 12ஐ2அ. இது ௮லு 
மினி சேர்க்த சேலு என்ற கல்வகையிலிருந்து பலவிதமாய்ச் செய்யப்படு 
ம், இது நிறமற்ற உருவொளியான எண்புசக் கிரிஸ்தல்களரச இருக்கும், 
புளிப்பும் இனிப்பும் துவர்ப்பும் சேர்ந்த சுவை உடையது. இதைத் தண்ணீ 
சிற் கரைத்துக் சாரப்பதாசியைச்? சேர்க்க, வெண்ணடையல் விழும், கார 
ப்பதாரியை மிச்சமாய்ச் கூட்ட அர்த அடையல் கரைந்துபோம். அக்கல 
வையைச் காய்ச்சினால் அமோனம் பறியும். சோதனை, இதின் தண்ணீர் 
க் சரைவுச்குப் பாரியகுலோறிரஞ்? சேர்த்தவுடனே அடையல் விழும். இ 
ரும்புச் சனச்காரமாயெ அயவலுமுக்குப் பதாசிபீதபுரூயெசு? கூட்ட சீல 
திறமடையும். அமோன சினச்காரமோ அப்படியாகாது, பதாச் சீனக் 
சாரத்திலே அமோனத்துக்குப் பதிலாகப் பதா? சேர்ந்திருக்கும். 
தன்மை. அவர்; ஸ்திப்திகு10, ௮ர்திசெப்தி!!, 
உபயோகம். விபல19 இரத்தப்பெருக்கு, ௮சத்துவ13 சழிச்சல், பிள்ளைக 

ளுச்குண்டாகும் வாந்திபேதிக்கும், இரைப்பையின் சதார்பகோய்களுக்கும்) 
பித்தோனகோலிக்கு15, குக்கல், புறங்குறீயம்15,என்னு நோய்களுக்கும் இது 
உள்ளே கொடுத்து ஈயந்தது. மேலும் வெளிமருந்தாய் இது கதார்£சண் 

1 Rose. 2 Infusion. 3 Olive oil. 4 Alumina, 5 Sulphate of Ammonia. 6 Shale. 
ச Caustic Potash. 8 Chloride of Barium. 9 Yellow Prussiate of Potash, 

10 Siyptic. 11 Autiseptic. 12 Passive, 18 Atonic. 14 Catarrl, 15 Colica 
pictonum, 16 Bronchorrhoca. 
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ஆசேனிகம். 503 

ணோய், ஒிழ்க்கண்ணோய்। நிமைக்கண்ணேய், கன்றல் எனபவற்றுக்குக் சலூ 

நியமாகவும்!, பலவகையான சைனன் ௧9, உண்ணாக்குரீட் 0, ஸ்கேவியிற் கா 

ணும் பல்லீற்றுப் புண்ணாக்குச் காச்கலொகவும், லுசறீயம்4, கனுறீயம்5, மெ 
னுறீயம்௨ கருப்பை, கடைக்குடல்களின் பிதுக்கங்களுக்குப் புகட்டல்க 

ளாகவும், புண்கள், விசேஷமாய், கனமாய் நீர் பாயும் புண்கள், தசை மிஞ் 
சி அரும்பும் புண்கள், விகெசோதம்? என்பவற்றுக்கு லோஷன்8 அல்லது 
தூவு மருந்தாகவும் வழங்கப்படும். 

தேயம். பத்து முதல் இருபது இறேன் வரைக்கு. இதைச் சுகந்தங்க 
ளோடு,கூடக் சொடுப்பதே உத்தமம். ' வெளிமருந்தாயிவெதற்கு, ஒரு அன் 

சு தண்ணீருக்கு நாலு இஜேன் முதற் பத்துச் றேன் வீதமாய்க் கரைத்துக் 
கொள்ளலாம், 

ரசிதம், வறுத்த சீனக்காரம், நாம்ம Alய. கொள். சீனக்காரம் நா 
லு அன்சு. பீங்கான் பாத்திரத்திலாவது வேறேதுந் தகுந்ச ஏனத்திலாவது 

போட்டு உருகுக்தனையும் வறுத்து அப்பால் நீராவி பறிதலொழிந்து நிறை 
யில் நூற்றுக்கு 47 பங்கு குறையுந்தனையும் வறுச்சுவம், சேடத்தை மாவாக 

அரைத்தும் சண்ணாடிச்சடையுள்ள சீசாவில் பேணி வைக்கவும். 
தன்மை, சீனச்காரத்தைப் போலவே. அதிலும் இது சத்துள்ளது. இது 

மெல்லிய காரூமாகும். 

தேயம். ஐந்து முதற் பதினைந்து கிறேன் வரைக்கு. 
இந்துக்கடைகளில் மிகுதியானவைகளில் இரதுஸ்தானிபாஷையில் விற் 

காரி!!எனப்படும். பதாசிச்னேச்காரம।!!சற்றே சுத்தமானசாய் விலைப்படும். ௮ 
தைத் தண்ணீரிற் கரைத்து, இரிள்தல்க்டுளுண்டாகத் தக்கதாய் வறட் டினால் 
மருந்துச்குச் சேர்ச்சலாம். சேபாளத்திலுள்ள சீனச்சாரமண்ணில் அயபிரவ 
ச்சிரங்13 கூடியனேக்காரமே பிரதானகூறு. சனச்சார மண் சுதேச பதார்த்த 
சாரத்தில் ஒர் பிரதான சரக்சாகும். அத ஓரவ்கையான இரும்புச் €னக்கா 
ரமாம். இச சரக்கையும் அதின் உபயோகத்தையும்பற்றி வாறிங்கு பண்டி 
தர் எழுதியிருக்கிறார். இன்னொரு வகையான னக்கார மண்ணைச் இந்துவி 

விருது ஸ்தக்சு பண்டிதர் எடுத்துச் சோதித்து அது ஒர்வகையான இரும்புச் 
னேக்காரமென்று கிதானித்தார். அடந்த இடத்தற்றானே உள்ள இன்னொரு 
வகையான சீனச்கார மண்ணை ஏன்ஸ் பண்டிதர் சோதித்து அதிலே கூற்று 
ச்கு 13.16 ௮லுமிணிபயென்றும் 11.80 பங்கும் அயபிரவக்ிரம் என்றும் 
கண்டார். இர்துதேசத்தில் அனேக பகுதிகளில் நிலத்திலே சினகச்காரம் 
அதிசமாயுண்டு, குச்சு, ர்க, பஞ்சாப்பு, பாகாரிலும் மற்றுர் தேசங்களி 
ஓம் அது வியாபராத்துச்குச் சுத்தியாக்கப்படும். 

ஆசேனிகம். ARSENICUM. 

சின்னம் ஐ அணுப்பாரம் 175. 
ஆசெனிகம் என்பது பாஷாணத்துச்குச் தாரகமான லோகம்: இது இ 

யல்பில் செந்தசத்தோடு சேர்க்து, ௮ரிதாரம்15)செவ்வரிதாரம்16 என்ற உப்புக 

1 Collyrinn, உ (ரகா. 3 Gargle. 4 Leucorrhnen. 5 Gonorrhona, 
ட Menorrhonn, 7 Hospital gangrene. 8 Lotion. வாட 10 Phit 

kari, 11 Potash alum, 12 Crystal. 18 Peroxide of iron, 11 Alumina. 
15 Orpiment. 16 Realgar 

45 
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953 ஆசேனோசமிலம். 

ளாசவிருக்கும். ௮க்தெ1லாயுவோடு கலந்து அசெனோச மிலமாசவும்)லோ 
சல்களோடு கலர்து ஆசெணிரக்3களாசகும் இருக்கும். வியாபாரத்தில் வரு 
ம் பரவஷாணமாயெ ௮செனோசமிலமானத ஆசெனிரங்கள் என்ற சல் வசை 
களை மடக்குலையிற் சாய்ச்சப் பிறக்கும், ஆசெனோசமிலச்திலுள்ள ௮59 

தத்தை அசற்றுவதால் அசெனிகத்தை ளேசாய் எடுச்சலாம். ஆசெனிகம் 
கருகரை நிறமுள்ளது. 365 பாசை சூடடில் உருகாமல் ஆவியாகும். இதி 
ன் விசேஷூரொவிசம்* 5.85. 

ஆசெனோசமிலம். ARSENIOUS ACID, 
இதற்குச் சன்னம் ஷூ ௮3. இது ஓர் ௮வைரு: அமிலம். அசெனிசத் 

தை அடக்யெ அசரிகளைச் ௪ட் டுப் புடமிட்டிச் சத்தியாக்கி இது எடுக்கப் 
படும். இது பாரமுள்ள கெள்ளை மாவாக அல்லது கட்டிகளாக இருச்கும், 

சட்டியிற் பல படைசளிருப்பதால் அது பெரும்பாலும் வரிகளுள்ளதாம் 
தோன்றும், அ௮ப்படலற்சள் சோத்றத்தில் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமா 
கும். கண்ணாடிக் குழலிலே தாமதமாய்ப புடமிட்டால் இது இண்ணிம 

பிரலையான உருவொளியுள்ள, எண்புசக் இரிஸ்தல்களாக உரும். இதுத 
ண்ணீரிற் சொற்பமாய்ச் கரையும். அக்கரைஎக்கு வெள்ளி ௮மோன நீது 
சசைச் கூட்டினாற், தண்ணீரிற் சசையமாட் டாதது ம், அமோனம், நீதுரிக் 
கமிலங்களிற்? சுறுக்காய்ச் கரையச்கூடியதுமான வெண்மஞ்சள் கிற அடை 
யல் விழும்: சிவந்த சூடுள்ள கரிமிற் தெளித்தால் உள்ளி மணம் வீசம். 
சோதனைகள், 400 பாகைக்கு மேற்படாத சூட்டில் முத்ராய் ஆவியாகும். 
காலு இறேனைச் கொதிவெர்நீரிர்சரசைத்து அத்தோடு சோடது விகாபன?ல்* 
எட்டுச்சிறேன் கூட்டினால் இயோத]பருமவிலயனச்தில்10 608 இதேனளவி 
ன் நிறத்தைச் கெடுக்கும், 

தன்மை. இத ௮ல்திதவ௨ம்!!,தொணிசம்!5) அர்திபிறாடி!?, பெறார்தேயத்தி 
ல் வீருன சஞ்சு. 
உயயோகம். வெள்ளைப் பாஷாணம் கொடுத்து அதி சித்திபெற்ற நோ 

ய்சகல், இடைவிட்டு வருற குலைப்பன்சாய்ச்சல் தறல்91% முதலிய சோய் 
கனம் பாட்டம் பாட்டமாய் வருகிற முக அறன்சி, ஒருத் தலைவி, சொரீய 
ம்ட.எபிலெப 916 குச்கல், ஸ்பசசளை!7,குஷ்டம் ராட்பட்டசருமரோய்கள், 
சன்பலைகளுமே, மேலும் காலிகலாதம், கண்சர)? சருப்பைச் கஞ்செல்த 
ம்ி,மெனுறீயம்?0, பாம்புகடி, காஸிச கதார்! கோய்கள், தலைச்கனம்,றெநி 
யோடு கூடிய பிளெதுறம்?? என்பவற்றுக்குல் சொடூத்து சயந்தது. கன்சர்ப் 
புண் மற்றும் உச்கிரப் புண்களுக்குச் சாணிசமாயிட ப்படுமாயினும் இர்த ர 
ஞ்ச உடம்பிற் சவறுமாசையால் அப்படியிடல் புத்திய, 

தேயம். அல்திறஉமாசச் இறேனில் இருபதலொருபல்கு முதற் பன்னி 
சண்டிலொருபங்கு வரைக்கும், ௮ர்திபிருடியாசச் தேனிற் பன்ணீரண்டி 
லொரு பக்கு முதல் எட்டிலொரு பங்கு வசைக்குற் கொடுக்கலாம்... எப் 
போதுஞ் றெ சேயச்திற் தொடங்கிச் சாரியல் கண்டு பேணமாயச் கூட்டி 

] Oxygen. 2 Arseninus acid. 3 Arsenide, 4 Specific gravity. 5 Amhydrona. 
6 Ammnnio nitrate of silver. 7 Nitrie acid. g Bicarbonate nf soda, 9 lodum. 
10 Volumetric solution. 1॥ Alterative. 12 Toric. 13 Antiperiodic, 

44 Nenralgin. 15 மோக. 16 Epilepsy. 17 Spasmodic Asthma. 
19 Cancer. 19 Congestion. 20 Menorthoea, 21 Catarrh. 22 Plethora. 
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கொடுப்பதே புத்தி. இம்: மருந்தைப் பெரும்பாலும் பின்வரு நீராசக்சொ 

டப்பதே உத்தமம்: 
ரசிதங்கள். ஆசேனிக நீர், Arenical solution. கொள், ஆசெனோ 

சமிலம், எண்பது தேன்; பதாகொபனசு!, எண்பதுகிறேன், லவந்தர்க்கூ 

ட்டிஞ்சம்3 ஐந்துதிராம்; இஸ்திலித்த? தண்ணீர் போதியது. அசெனோச 
மிலத்தையும் பதாசிகாபனசையும் பத்து அன்சு தண்ணீரோடு ஓர் குடுக்கை 

பிலிட்டு; தெளிந்த நீர் வறாந்தனையுஞ் சூடேதிறவும். ஆதினபின் லவந்தர்க் 
கூட்டிரஞ்சத்தையும் அரைநாழிக்குப் போதிய தண்ணீரையுங் கூட்டவும். 

லட்சணங்கள். இது செர்கிறமான மீர்; சோதனைத்தாளுக்கு அல்கலையாய் 

நிற்கும்; லலந்தர் மணங்கொண்ட து, சோதனைகள். விசேஷூருவிசம்5 
| 00), இதை ஐருகுலோறிக்கமிலத்தால்₹ புளிப்பாக ஐருசல்வுரிக்கமிலத் 
தைசிசேர்த்தால், மஞ்சள் கிற அடையல் விழும். ஆசெனிக நீரை முன்ன 
மே தண்ணீரோடு கல௩க்தால், இந்த அடையவின கிறங் கதித்திருக்கும். அ 

செனிக நீரில் கிறைப்படி 441 5 இநேனை அதாவது ஒரு அன்சைச் சோட 
துவிகாபன?ற்3 பத்துக் இறேனோடு ஐந்துமினி சேரமாகக் காய்ச், ஆறின 
பின், சொற்ப அளவான அமைல மூரிலாகு?சேர்த்த் ஆறு அன்சு தண்ணீ 
ரோடு கலந்தால் இயோதபருமவிலயனத்தில்!9 808 கிறேன் கூட்டுந்தனையும் 
நிலையான நீல திறந் தோன்றாது. ஒரு அன்சு ஆசெனிகரீரில் நாலு இதேன் 
அசெனோசமிலம் அடங்கியிருச்கும் என்று இதால் விஎவ்குகிறது. 
தன்மை, உபயோகம். ஆசெனோசமிலத்தைப் போலவே, 
தேயம். ஐந்து துளியைத் தண்ணிரிற் கலந்து காள் மூன்றுமுறை தனே 

டா௨து தின்தவுடனாவது கொடுக்கலாம், பாஷாணத்தைக் கொடுப்பதற்கு 
இதவே பெரும்பாலும் உத்தம முறை. ஆசெனிகரீர் ஒவ்வொரு திராமில் 
அரைச்கிறேன் அசெனேசயிலம் அடங்கியிருக்கும், 

இசேனிக வைந குலோறிக நீர், Hydrochloric solution of Arsenic. 
கொள். ஆசெனோசயிலம், மாவாக எண்பது றேன்; ஐருகுலோறிச்சமி 
லம்) இரண்டு திறாம்; திஸ்திவித்த தண்ணீர் போதியது, ஆசெனோசமில 
த்தை ஜருகுலோறிக்கமிலத்தோடும் நாலு ௮ன்சு தண்ணீரோடுங் கரையுந்த 
னையும் கொதிக்கக் காய்ச்சி அப்பால் அரைநாழிக்குப் போதிய இஸ்திவித்த 
தண்ணீர் சேர்க்கவும். லட்சணங்கள், இது அமிலத்தன்மையுள்ள நிறம 
ற்ற கீர். சோதனைகள். விசேஷூரவிதம் 1.009. ஐருசல்வுரிச்சயிலத் 
தைச் கூட்டினவுடன் ஈல்ல மஞ்சள்நிற அடையல் விழும், இந்த நீரிலே 
நிறைப்படி 44 1.5 இறேனை அதாவது ஒரு அன்சைச் சோடதுவிசாபன9 

ல் இருபது றேனோடு 'ஐந்துமினி!! நோமாகச் கொதிப்பித்துப் பிற்பாடு 
சொற்ப அளவான அமைலமுசிலாகு சேர்த்த அறு அன்சு திஸ்திலித்ச சண் 
ணீரோடு கலந்தால் இயோதபருமவிலயனத்தில் 508 கஇறேனளவலைக் கூட் 
டந்தனையும் நிலையான நீலகிறர் தோன்றாது. ஆகவே இந்த நீரில் ஒரு அன் 
சு அசெனோசமிலத்தில் நாலு கறேனுக்குச் சரியென்று சாண்டிறது. 

தன்மை, உபயோகம், ஆசெனோசமிலத்தைப் போலவே. 
தேயம், இரண்டு மினிம் முதல் எட்டு மினிம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 
சோடவாசேன௬ு, Aரseniate 0800௧. சோடம் பார், 
௪ த ட் 
1 Curbanate of potash. 2 Compound Tincture nf Lavender. 3 Distilled. 4 Alkali 
9 Specilic gravity. 6 tH ydrochioric acid. 7 Hydrosalpharic arid. S Bicarbonate 

of sodu. இ Mucilage of Amylum. 10 Volumeuic solution 
of soda. I! Minute. 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



990 அந்திமனி, காரம்திமனி, அந்திமனியக்சிரம், 

அயவாசேனசு, &75001௨4௦ of Iron. அயம்,பார், 
[வெள்ளைப் பாஷாணம், பொன்னரிதாரம் (10.)செவ்வரிதாரம் என்று மூ 

ன்று வகையான பாஷாணம் இிர்துக்கடைசளில் இருக்கும். ப்ர்ஷாணத்தை 
இர்துக்கள் குஷ்டம், முறைச்சரம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுத்தல் பு 
ண்டுதொட்ட வழக்கமாயிருந்தது, மேலும் அடாத மோக்கங்களுக்கு இட 
ஓம பெரு வழக்கம். செவர் பண்டிதர் வங்காள வைத்திய வியவகாரநாலி 
ல் இதைப்பற்றி எழுதியிருக்கிற கருத்துள்ள விபரத்தைப் பார்க்கவும், கற் 
குத்தாவுக்கு வரும் வெள்ளைப் பாஷாணத்தில் மிகுதியான பங்கு பார்; 
குடாச்சடலிலிருந்தம் சொற்பபங்கு. மாத்திரம் யுறோபத்திலிருந்தும் வரும், 
பொன்னரிதாரத்தில் உத்தம வகை ௮யோத்தியிலிருந்தும் குறைந்தவகை இ 
றங்கூனிவிருர்தும், செவ்வரிதாரம் அயோத்தியிலிருந்தும் வரும். இவ் வி 

யாபாரத்தைச் சுதேசிகளே முற்றாய் £டத்துவார்கள், 1520 ம்; 1855 ம் ம் ஆ 
ண்செளுக்படையான ஐர்து வருஷங்களிற் சற்குத்தாத் துறைமுகத்தால் 
லந்த பாஷாணம் 1800 இருததலாம். 

அந்திமனி. ANTIMONY. 

சன்னம். ௮ந$ அணுப்பாரம், 122, 
இது நொருக்கலும் நீல வெண்மையும் மினுச்சமுமான ஒர் லோகம், வி 

சேஷகிறாலிதம் 6.715. இது 842.0 பாகை சூட்டில் உருகும். லோகசச்'க 
லவைகள் செய்வதில் அதிகமாய் வழங்கப்படும், இது கெர்தகத்தோடாவ 
து அக்செத்தோடாகது சலந்தசாய்ப் பூமியின் ௮னேக பகுதிகளில் இருக் 
கும். கெரந்தகத்தேடு கலந்த சல்விரமாகப் பிரதானமாய் காணுவல், அவ் 
சேரியின் லெ பகுதிகள், பிரான்சு, போணியு என்ற இடங்களில் இருக்கும், 
அக்தெச் சலவையாயெ அட்திமனியக்சிரம் பொ£மி,சக்சனியில் இருக்கும், 

காரந்திமனி. BLACK ANTIMONY. 

காரக்திமனியென்பது அந்திமனிசல்விரமே. இசைச் குறிச்குஞ் சன்ன 
ம் அந் ௨0௧3, இது சிலிச !யிலிருது பிரிக்கப்பட உருக்கப்பட்டுப பின்பு 
மாவாச்கப்படும். அப்போ அத ஈரைக்கறுப்பான இரிஸ்சல் மாவாக வரு 
ம். அது கொதிக்றெ ஐருகுலோறிக்கமிலத்தில் றக்குறைய முற்றாய்ச் ௪ 
ரைக்து ௮ந்து என்ற இன்னத்தாற் குறிக்கப்படுகற அச்திமனிகு லோறிர! 
மா, ஐருசல்வுரிக்கமிலத்தைச் கக்கும். 

அந்திமனிசல்வுகம்:, அந்திமனிகுலோறிர சீர் என்ற மருந்துகள் செய்வத 
ற்கு மாத்திரம் காரச்திமனி வழங்கப்படும். 

அந்திமனியக்சிரம், OXIDE OF ANTIMONY. 

இதற்குச் சன்னம் ௮54 ௮5. 
அக்திமனிகுவோதிரரருக் குத் தண்ணீர் சேர்த்து வரும் அடையலுக்குச் 

சோடகாபனசைச்; கூட்ட அந்திமனியக்சிரம் பிரியும். லட்சணங்கள். 

இது வெண் நரைகிறமான மா, சொற்ப சூட்டில் உருகும்; சண்ணீரிற் க 
ரையாது; ஐருகுலோறிச்கமிலத்திற் சுறுக்குக் கரையும், சோதனைகள். 

1 Silica. 2 llydruchloric acid. 3 Chloride of Antimony 4 Sulphuret of Antimony. 
a 

உ Curbunate of soda, 
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அந்திமனிசல்வுகம். 357 

இதின் விலயனத்துக்கு ஐருசல்வுரிச்கமிலத்தைக்। கூட்ட அது செம்மஞ்சள் 
நிறம்அடையும் ; இிஸ்திலிச்த தண்ணீருக்குள்ளே அதைத்துளிதுளியாக விட் 

டால் கெண்ணடையல் விழும். தாசதரிக்கமிலத்திலேமுற்றாய்க் கரையும். 
தன்மை. றது வமனி, இளம் விரேசனி, சுவேதனி, எச்ஸ்பெச்துறம், 

உபயோகம், சுர சோய்கள், தாபித3ரோய்கள். கதார்! சோய்களுச்கும், 
சாலிசமான சருமகோய்களுக்கும் இது மயந்த மருந்து, 

தேயம். ஒரு றேன் முசல் நாலு றேன் வரைச்குக் கொடுக்கலாம். 
ரசிகம். அந்திழனிபற்பம். Aறநங௦nial Powder. கொள். அந்திம 

னியக்சிரம்; ஒரு அன்சு; சுண்ணபாஸ்வசு இரண்டு ௮ன்சு. திறமாய்க் கல 
க்கவும், 

தன்மை, உபயோகம், ௮ர்இிமனியச்சிரம் போலவே. 
தேயம், மூன்று இறேன் முதற் பத்துக் றேன் வரைக்குக் கொடுக்க 

லாம். 

௮ந்திழனிதாத்தரசம் செய்வதற்கும் அர்திமனியக்ரம் வழங்கப்படும், 

அக்திமனிசல்வுகம். 

SULPHURATED ANTIMONY. 

இது அஞ்சனக் சல்லென்றுஞ் சொல்லப்படும், இதிலே அநீ கே; என்ற 
ரின்னத்தாற் சுறிச்சப்படுவதாஇய அக்திமனிசல்விரத்சோடு£ அந்? ௮; என் 
ற ின்னத்தாற் குறிக்கப்படுகிற அந்திமனியக்ிரம் விகற்ப்' அளவாய்ச் 
சேர்ந்திருக்கும் லட்சணங்கள், இது செம்மஞ்சள் நிறமான அள், ப 
தாசிகீர்? சோட நீர்களில் சுறுக்குக் கரையும். ஜரு குலோறிச்கயிலத்தி 
லுவ்10 கரைந்து ஐருசல்வுரிக்கமில்வாயுவைக்ககஇச் சொற்ப கெந்தகத்தைப் 
பிரித்துவிமம். பதாசியமிலதாத்தாசோடு!தண்ணீரிற் போட்டுக் கொதிப் 
பித்தாற் பிறக்கு மீறாக்கு ஐருசல்வுரிக்கமில வாயுவைச் கூட்டச் செம்மஞ் 
சள்கிற அடையல்விழும். சோதனைகள், இம் மருந்தில் அறுபது இறேனை 
ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற் கரைத்துத் தண்ணீருக்குள் விட்டால் வெண்ண 
டையல் உண்டாகும். அதைக் கழுவி உலர்த்தினால் ஏறக்குறைய 89 றே 
ன் மறுக்கும்." 
தன்மை, இது அல்திறவம்।4, சுவேதனி, வமனி. 
உபயோகம், காவிகசருமமோய்கள்,கோளவிக்கங்கள் உபிவ்லிச13 கா 

விகவாதங்களுக்கு இது அல்திறவமாகவும், சுவேதனியாகவும் கொடுக்கப்ப 
மொயினும் சித்தியோ சந்தேகம், 

தேயம், அல்திறவமாக ஒரு இறேன் முதல் ஐந்து கிறேன் வரைக்கும். 
வமனியாகப் பத்து முதல் இருபது இறேன் வரைக்குங் கொடுச்சலாம். 

கலமற்கூட்டுக்குளிகையில் அந்திமனிசல்வுகம் ஒர்கூறாசச்சேருஇன்றது. 
[இச் சரக்கு இந்துக் கடைகளில் அஞ்சனக் கல்லென்று விலைப்படும். 

பூர்வகாலம் போலவே இக்காலமும் £ழைத் தேசப் பெண்கள் தங்கள் கண் 
ணிமைகள் கண்மடல்களுக்கு இதால் மைதிட்டவொர்கள். அது உள்ளே கொ 
க்கப்பவெதுயில்லை, கஞ்சாக ஊட்டப்படுவதுமில்லை. ரோயில் பண்டி 
ccc 

1 Hvdrn sulphuric acid... உ Tartaric acid. 3 Inflammation. 4 Catarrh. 5 Oxide 

6 Phosphate of lime. 7 Sulphide. 8 Liquor potash. 9 Caustic soda. 
10 tydrochtorie acid. 11 Acid tartarate of potash. 12 Alterative, 

பரினமி, 13 Necondary Syphilis, 
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938 அந்திமனிதிரிகுலோறிரரீர். அந்திமனிதாத்தரகம். 

தர் தர௮வசை ஈயச்சல்விரம், குர்மி।யென்றுபேர்ப்படுமென்று எண்ணுநழறோர், 

இப்பெயர்ப்பட்ட ஓர் சரக்கை சென்சு பண்டிதர் ஆராய்ந்து ஸ்திறாந்திசல் 

வசு என்று கண்டார். லேசும் மெதுவுமான இன்னொன்றைச் சோகதித்தவி 

டத்து அது கார்ஜிப்சம்? எனக் காணப்பட்டது, 

அந்திமனி திரிகுலோறிர நீர். _- 

SOLUTION OF TERCHLOKIDE OF ANTIMONY. 

இது காரக்திமனியை ஐருகுலோதிக்கமிலத்திற், கரைத்த நீரேயாகும், 

லட்சணங்கள். இது: மஞ்சட் வெப்புகிறமுள்ள கனத்த நீர், இதிற் சொற் 

பத்தைத் தண்ணிருக்குள்ளே விட்டால் ஒர் வெண்ணடையல் விழும். அது 
அந்திமனியக்சிகுலோதிரம், முன்னே இது அல்கரதுபற்பம்6என்று போப் 
பட்டது. இதிலே ஐருசல்வுரிக்கமில7வரயுவைச் செல்லவிட் டால் செம்ம 
ஞ்சள் கிறமடையும். சோதனைகள். விசேஷூருவிதம்8 |.47. கால் அன்சு 
தாத்தரிக்சமிலத்தை? காலுஅன்ச தண்ணீரிற் கரைத்துச்சொண்டு, இந்த ௮ 
தீமனிதிசிகுலோறிர கீசில் ஒரு திறாமைச் கூட்டினால் தெளிம்த நீராகும், 

இதிலே ஐருசல்வுரிக்சமில் வாயுவைச் செல்லவிட்டாற் செம்மஞ்சள்றெ 
அடையல் விழும். இந்த அடையலைச் கழுவி 212 பாகை சூட்டில் உலர் 
த்தினால் 22 இதேனளவாகுசல் நிறுக்கும், 

தன்மை, இது வீருன காரம், தசனி, உள்ளே கொடுக்கப்படுவதில்லை, 
அட்திமனியக்சிெரஞ்!செய்வதற்கு இது வழங்கப்படும். 

அந்திமனிதாத்தரகம், 
TARTARATED ANTIMONY. 

இது அச்திமனிதாத்தரசும்!! பதாடிதரத்தரசுஞ் சோந்த இணைப்பு. இத 
ற்குச் என்னம் பஅுந்கா4ஐ:௮7ஐஅ. அர்திமனியக்சிரத்தையும் பதாசியமி 
லதாத்தரசையும்!3 தண்ணீரிற் கரைத்துச் கொதிப்பிக்க இது பிறக்கும். லட் 
சணங்கள். இது முக்கோண முஃப்பைச் காட்டுறெ நிறமற்ற உருவொளி 
யான இிசிஸ்தல்கனாக இருச்கும். தண்ணீரிற் சரையும். புரூவுசீதிற்!4 குறை 
வாய்ச் கரையும். சூடு சாட்டப் படபடென்று வெடித்துக் கறுக்கும். தண் 
ணீரிற் கரைத்து ஜருகுலோறிக்கமிலத்தைக் கூட்டினால் ஒர் வெண்ணடை 
யல் உண்டாகும். தரத்தரிச்சகமிலத்தை முன்னமே கூட்டினால் அடையல் 
உண்டாசாது, சோதனைகள். இதில் இருபது இறேன், 60 பாகை குள் 
எ திஸ்திலித்த தண்ணீர் ஒரு அன்டிலே சேஷமில்லாமற் கரையும், அக்க 
ரைவோடு ஐருசல்வரிக்சமிலங் கூடினால் செம்மஞ்சள்நிற அடை யலுண்டா 
கும். அதைச் கழுவி 212 பாகை சூட்டில் உலர்த்த 9.91 றேன் நீறச்கும். 

தன்மை, இது வமனி, சுவேசனி, எச்ஸ்பெக்துறம்; சறுதேயத்தில் ௮ல் 
இறகம்!3. பெருச்சேயத்திலாலது நெடுகவாவது கொடுத்தால் சஞ்சு. தானி 
கமாயிட்டால் ஏதிரழற்?ி, | | 

உபயோகம், சுசமோய்கள், தாபிதசோய்களில்16 தரெக் சளெர்ச்சியைக் 

J Surmi. 2 Sirontia. 3 Fibrous Gypsum. 4 Hydrochloric acid. 5 Oxy. 
chloride of Antimony. 6 Powder uf Algaroth. 7 Hydrosulphuric acid. 

3 Npecific Gravity. 9 Tartnric acid. 10 Oxide of antimony. 11 Tar. 

trate of Aulimony 12 Potash. 13 Acid Tartrate of potash. 
14 Prool spirit. 15 Alterative, பரினாமி, 16 ॥ 88 11. 
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பிஸ்முதம், பூதபிஸ்முதம். 359 

குறைப்பதற்கு இது உத்தம மருந்து, சுவாசப்பைகள், மெஞ்சறுப்புகளின்: 
தாபிதங்களுக்கும், குதூப்பு!, லறிஞ்தே?,குச்சலின் தொடக்கம், கதார்கள்?, 
இன்வுலென் 94, எபஇத5, திவிரஐருகெவலம்* திலிரலாதம், ஜராதுறோசி?, இ 
லீரியட்திரிமன்ச8,எபிலெப சி என்னும்நோய்களுக்கும், பிளெதுறத்மதைச்சா 
ர்்த மற்றுசோய்களுச்கும் சழ்க்கண்ணோய்க்கும் தாபிதம்பற்றிய மற்றும் க 
ண்வியாதிசளுக்கும் இது மெத்த ௨வச்த மருர்து, மேலும் இரைப்பை கி: 
றைந்திருச்கையிற் சத்திச்சப்பண்ணு௮தற்கும் இது வாய்ப்பானத, 

தேயம். அல்திறவமாசப் பதினாறிலொரு பங்க முதல் எட்டிலொருப 
ங்கு கிறேன் வரைக்கும், சவேதனி எக்ஸ்பெச்துதமாக எட்டிலொருபக்கு 
முதற் காற்கிறேன் வரைக்கும், வமணியாக, ஒரு ேன் முதல் மாலுறே 
ன்வரைக்குங் கரைத்துக் கொடுச்கலாம்: 

ரசிதங்கள். அந்திமனி வைன், Aா£ற௦றiத! wie, கொள், அர்திமனி 
தாத்தரகம், ஈாற்பது இறேன்; செரிவைன், அரைகாழி. கரைக்கவும். 

தேயம், சவேதனி, எக்ஸ்பெச்துறமாகப் பத்து முதல் முப்பது துளி வ 
ரைக்கும்; உவட்டிப்பதற்கு ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திறாம் அசைச்கும், 
மணியாக அரைஅன்சு தேயமாவது இரண்டு திறாம் சேயமாய் அரந்திக்குற் 

தனையும் பத்துமினிக்கொருமுறையாயாவது கொடுச்கலாம், பிள்ளைசளுக் 
கு வமனியாக முப்பது துளிமுதல் அறுபது அஸி வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 
ஆயினும் பெரும்பாலும் குழச்தைகளுக்கு இபிகாச்குச்கொடுப்பது உத்தமம். 
இதிலொரு அன் லே அக்திமனிசாத்தரகம் இரண்டு றேன் இருச்கும், 
அந்திமனிதாத்தாகவன்கேன், Ointment of 'Tartarated Antimomy. 

கொள், அர்திமனிதாத்தரகம், மாவாக; கால் ௮ன்சு; திமீயன்கென்11 ஒரு 
அச. தஇிறமாய்ச் சேர்க்கவும். 

இது ரயந்த எதிரழற்சி; சலசரம் பூரினபின், பூனெ இடத்திற் பருக்கள் 
தோன்றும், காவிகபுறல்8த1%ி ஈளை. கசம், மற்றுஞ் சுவாசநோய்கள், தீவிர 
மெனிஞ2த13;ஐராதரோச,பொருத்திலண்டாகும் மற்றுங் சாலிகநோய்கள், 
முகநுறல்ச14)மற்றும் வகையான நறல்்௪ி, என்ற ரோய்களுச்கு .இது பூச்சும 
ருந்தாகும், சலவகைச் சோர்வ, குக்கலின் பின்பருவங்களில் இது பெரு 
ம்பாலும் முள்ளெலும்பிற் பூசப்படும். இது தோலிற் கடுமையாய்ப் பிடிக் 
குமாகையாலும் உடம்பிலுறிஞ்சப்பட்டு மோசத்துச்கு ஏதுவாகுமாகையினா 
ஓம் இதைப் பூசும்போதெல்லாம் மெத்த விழிப்பாயிருக்கவேண்டும். 

பிஸ்முதம். BISMUTH. 

சின்னம், பி அணுப்பாரம் 210. 

பிஸ்முதம் பெரும்பாலும் சுத்த லோகமாயிருக்கும்; செர்தகம் ௮க்ரிதங்க1* 
ளோடு கலக்திருககும், இது பூமியின் பல பகுதிகளில் விசேஷமாய காணு 

வல, சச்சனி, பொ௫மி, ஐச்சமரிகத்தின் ல பகுதிகளில் உண்டு, 

பூதபிஸ்முதம். PURIFITD BISMUTH. 

இது இரிஸ்தலான செவ்வெள்ளைநிற லோகம். வெடியுப்போடு சேர்த்து 
ருக்கிச் சுத்தமாயெடுச்சப்படும். 507 பாசை சூட்டில் உருப் பெரிய 

1 ron p. 2 Laryngitis. 3 Catarrh, 4 Influenza. 5 Hepatitis. 6. Hydrocephalus, 
7 li ydarthrosis. 8. Delirtumn tremens, 9 Epilepsy, 10) Plethorn. 11 Nimple 

ointment, 12 Bronchitis. 43 Meningitis. 14 Neurnlia. 15 Osrgen, 
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900 பிஸ்முதவதந்துரசு, 

குழாயான கனவடிவக் ரெலதல்களாகும்1. சோதனைகள். நீதுரிக்கமிலத்தை 
யும், இஸ்திலிதத? தண்ணீரையும் சம பங்காய்ச் கலர்து இந்தக் கலவையிற் 
கரைத்தால் பிஸ்முத நீதுரசு*நீராகும்: அர்த நீரை ௨றட்ட நிறமற்ற இரிஸ் 
சல்கள் உண்டாகும். தண்ணீர் சேர்க்க அக் இரிஸ்தல்கள் கரைர்து வெண் 
ணடையலாதம், இரிஸ்சல்சளை விட்டுத் தரய்மீரை வேருயெடுச்து அதற்கு 
அமோனசாபனசுரீரைச் கூட்டினால், உண்டாகுமடையல் கிறமற்றதாய்து 
ல்லது கிறவ குறைவாய் வரும். 

பிஸ்முதம் பின்வரும் ரசிதங்களுக்கு அடியாவதால் மாத்திரம் வாகடத்து 
கீகுரியது. 

பிஸ்முதவதநீதுரசு. SUBNITRATE OF BISMUTH, 
இதற்குச் சன்னம், பி நீவு! ஜூ ௮. பிஸ்முசந்துரசைத் தண்ணீரிற் ச 

ரைசகப் பிஸ்முதலதரீதுரசு பிறக்கும். லட்சணங்கள், இது பாரமான 

கெள்ளைமா, நுண்ணிய இரிஸ்தல்கள் போன்ற செதிலகளாலானது, ஐருச 

ல்வுரிக்கமிலம்'படக் கதுச்கும், சோதனைகள். இது தண்ணீரிற் கரையா 

அ. அரைப்பல்கு திஸ்திலித்த தண்ணீரோடு கலந்த நீதுரிக்கமிலத்திலோ ௧ 

ரையும்; இக்கரைலைத் தண்ணீருச்குள்ளே வார்த்தால் ஒர் வெண்ணடைய 
ல் உண்டாகும், இச் சாக்குத் சாத்தரிச்சயிலத்திற்? கரையாது. ஐருசல்வு 
ரிக்கமிலத்தக்குக் கறுக்கும். சல்வுரிக்கமிலதீதிற் கரைத்து சம அளவான 
தீண்ணிருஞ் சேர்த்துஅந்தரீறாக்கு அயசல்வசைச் கூட்ட அது கபிலமாகும், 

தன்மை, துவர், செரதிவம்?, அல்திறவம்10, 
உபயோகம். அசத்துவகுன்மம்11,கஸ்திறல் 919, கஸ்கறடைன் 13, பைரோ 

ஒ,இரைப்பைப் புண், அசத்தலக் சழிச்சல் என்ற நோய்களுக்கும், இசர் 
தெரியின் முற்றிய பாசத்துக்கும் இது பெரும்பாலும் உவஈத மருந்து. மே 
லும் வெளிமருந்தாய் இது சாட்பட்ட சருமரோய்களுக்கும், அபானம்,மு 
லைக்காம்பு உதடு முதலிய பகுதிகளிற் காணும் வெடிப்புக்கும், தூவப்படு 

வதன்றி, லூசறியம்! .இலீற்று£களுக்கும் வழங்கப்படும், 
தேயம். ஐந்து இழறன் முதல் இருபது றேன் வரைக்கு நாள் இரண் 

ட மூன்றுமுறை கொடுச்சலாம். 
ரசிதங்கள். பிஸ்ழதவிலலை, Bismuth Lozenஏes. கொள். பிஸ்முத 

அதநீதுரசு, ஆயிரத்துகாலூற்று சாற்பது கிறேன்; மச்னீசிகாபனசு1௦, சாலு ௮ 
ன்சு; அசசசுண்ணகாபனசு19 அறு அன்சு; சு,த்தசர்க்கரை இருபத்தொன்பது 
அன்சு; அசகூப்பிசின்மா?9, ஒரு௮ன்சு; அசசிப்பிசின் முலொகு., இரண்டு 
அன்சு; ரோசை நீர் போதியத, உலர்சரக்குகளெல்லாவற்றையுங் கலந்து, 
அப்பால் முசிலாகைக் கூட்டி. ரோசைநீரிலுஞ் சேர்த்து முழுவதையும் தகு 
கீதபதமாய அரைத்து 120 வில்லைகளாசத் தட்டி மட்டான சூடுள்ள காற்ற 
றையில் உலர்த்தவும். 

லில்லை ஒவ்வொன்றிற், பிஸ்முதவதந்துரசு இரண்டு கிறேன் இருக்கும. 
தேயம். நாளொன்றுக்கு மூன்று முதற் பத்து வில்லை கொடுச்சலாம். 

| Crystal. 2 Nitric ncid. 3 Distilled. 4 Nitrate of Bismuth. 5 Carbonate 
of Ammunia, 6 Hydrosulphuric acid. 7 Nartaric acid. 8 Sulphuric »cid. 

J Sedative 10 Alternative, 11 Atonic Mvspepsin, 12 Gastralgia. 
14 Gastradyne, 14 Pyrosis. 15 Dyvsentery 10 Lencorrhowa 17 Glevt. 

18 UCarbornate of Magnesia, 10 VPrecipnted carbonnte of Lime, 
20 Gum niacen 21 Mucilage, 
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பிஸ்முதகாபனசு. 361 

பிஸ்ழதவதநீதுரசன்கேன், Ointment of Sutnitrate of Bismuth. 
கொள். பிஸ்முதவதநீதுரசு) இரண்டு திறாம் ; தமியன்கென்।, ஒரு ௮ன்சு, 
திறமாய்க கலக்கவும். 

பிஸ்முதவதநீதுரசு மாவை வெளிமருர்தாக வழங்கும் கோய்களுக்கு இது 
வும் நன்றாய் உதவும, 

பிஸ்முதகாபனசு. 
CARBONATE OF BISMUTH. 

இதற்குச் சின்னம் 2(பிரகா௮5)ஐ;அ. பூத பிஸ்முதத்தை நீதரிக்கமிலத்தி? 
ற் கரைத்து அதோடு அமோனகாபனசைக3 கலக்க, பிஸ்முதகாபனசு பிறச் 
கும், லட்சணங்கள், இது வெள்ளை மா; ஜருசல்வுரிக்கமிலம்4 படச் சற 
ச்கும்; தண்ணீரிற் கரையாது; நீதரிச்கமிலத்திலோ நுரைத்துச்சொண்டு 
கரையும். சோதனைகள், இகச்திகுசல்வசால்: கிறத சல்வுரிச்சமிலத்துச்கு 

இதைச் கூட்டினால் அர்த நிறம் மாறாது. அரைப்பங்கு திஸ்திவீத்த தண் 
ணீர் கலந்த நீதுரிச்சகமிலத்துச்குப் பிஸ்முதகரபனசை கரையத்தக்க அளவா 
ய்ச் கூட்டி இக் கரைவில் ஒருபங்கை இருபதுபங்கு தண்ணீருக்குள்ளே 
வார்த்தால், ஒர் வெண்ணடையல் உண்டாகும்: பிஸ்முதசாபனசை தீதுரி 
ச்சமிலத்திற் கரைத்துக் ரொசசல்வுரிச்கமிலமாவது வெள்ளிகீதுரசு7மீராலது 
கூட்டினால் அடையல் உண்டாகாது. 
தன்மை உபயோகங்கள், பிஸ்முதவதநீதரசைப் போலவே... 
தேயம், ஐர்து முதல் இருபது இறேன் வரைக்கு, 

பிஸ்முதவமோனசிதிறசு நீர். 
SOLUTION OF CITRATE OF BISMUTH ற் AMMONIA. 

கொள். பூதபிஸ்முதம் நானூற்று முப்பது றேன்; நீதரிச்சமிலம், 
இரண்டு அன்சு; சிதிறிச்சமிலம்?, இரண்டு அன்சு; அமோனரீர், திதி 
வித்த நீர்) வசைக்குப் போதியது, நீதுரிச்சமிலத்தை ஒரு ௮ன்சு இிஸ்திவித் 
ததண்ணீரோடு கலக்து, பிஸ்முதத்தைப் படிப்படியாய்க் கூட்டவும், தரை 
ஒழிரசபின் பொங்குஞ் சூட்டுக்குச் சொற்பல் குறைந்த குட்டைப் பத்துமி 
னி சேரமாக ஏற்றி அப்பால் அர்த நீரைச் தெளித்து அதல் ஏதுங் கரையாப் 
தரர்த்தயிருர்தாற் பிரிக்கவும். தெளித்த நீர் இரண்டு அன்சாய் வற்றுந்த 
னையும் அதை வறட்டி, சிதிறிக்கமிலத்தை முன்னமே காலு ௮ன்சு திஸ்திவி 
தீத நீரிற் கரைத்து அதற்குச் சேர்த்து, அப்பால் உண்டான அடையல் மறு 
படி கரைர்து அந்தநீர் சோதனைத்தாளுக்குத்!!தடஸ்தமாய்12௮ல்லது சொற்ப 
அல்கலையாய3வருந்தனையும் அமோனமீரைச் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்க் கூ 
ட்டவும். அப்பால் அரைநாழிக்குப் போதிய இஸ்திலித்த தண்ணீர் கூட் 
டவும், லட்சணங்கள். இது உவர்ப்புஞ் சற்றே லோகச்சுவையுங்கொண் 
ட நிறமற்ற நீர், விசேஷூருவிதம், 1.122. சோதனைத்தாளுக்குத் தடஸ்த 
மாய் அல்லது சற்றே அல்கலையாய் நிற்கும். தண்ணீரோடு மாறுதவின்றிக் 
கலக்கும், பதாசி!*நீரோடுகாய்ச்சினால் அமோனத்தைக்15க க்கி ஒர் வெண்ண 
டையல் விழுத்தும், சோதனைகள், இதற்கு ஐருகுலோறிச்க மிலத்தைக் 

! Simple ointment. 2 Nitric acid. 3 Ammonia carbonate. 4 Hydrosulphuric acid. 
9 Sulphate of Indigo, 6 Sulphuric acid. 7 Nitrate of silver. 8 Citric acid. 
9 Liquor ammonia, 10 Distilled water, 11 Test paper. 12 Neutral. 

13 Alkaline. 14 Potash. 15 Ammonia, 16 Hydrochloric 6014. 
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902 துத்தம், கிறனுலதுத்தம். துத்தவக்சிரம். 

கூட்டினால் ஒர் வெண்ணடையலுண்டாகும். அமிலத்தை இன்னுங் கூட்ட 

அச்ச அடையல் கரையும். இந்த நீரில் மூன்று திறாமை ஒரு அன்சு தி 

ஸ்நிவித்த தண்ணீரோடு கலந்து அதற்கு ஜருசல்வுரிக்சமிலத்தை! மிஞ்சச் 

சேர்த்தால், ஒர் கறுப்படையலுண்டாகும்: அந்த அடை யலைச் சேர்த்துக் 

கழுவி உலாத்தினால் 9.92 கிறேன் கிறுச்கும்: க 

தேயம். முப்பது மினிம் முதல் ஒரு திரும் வரைச்குச் சொடுக்கவும். 

ஒருதிராமிற் பிஸ்முதவக் சிரம்? மூன்று தேன் இருக்கும். 

துத்தம். சிங்கு. ZINC. 

இன்னம், து3 அணுப்பாரம், 65. தத்தம் வன்மையும் நீல வெள்ளையு 

மான லோகம். இது மினிறல்களுட் பலவகையாய்க் சலந்திருச்கும். பிர 

தானமாய்ச் கெர்தகத்தோடு சலந்து பிளென்ற4 எனப்படும் துத்தசல்விர$மாக 

வும்; காபனிக்கமிலத்தோடு கலர்து கலமின் என்ற துத்தத்தின் அசத்த சாப 

னசாசவுமிருச்கும். இது விசேஷமாய்ப் பிறித்தனில் மென்றிபுமலை ௮ல் 

ள்தன்மூர்8 என்ற பகுதிகளிலும்,பெல்சியம்?,சிவிசியம்10என்ற சேசங்களிலு 
ம் எடு4சப்படும். மேலும் இந்து €ீனங்களிலுமுண்டு: இந்தலோகம் 713 
பாசை சூட்டில் உருகும், மிகுதியான அமிலங்களிற் கரையும், இதின் 
விசேஷூருவிதம் 6.8 முதல் 7 வரைக்கு இருக்கும். 

கிறனுலதுத்தம். 

GRANULATED ZINC. 

வியாபாரத்தில் வரும் தத்தத்தை உருச் அதைத் தண்ணீருச்குள்ளே சிறு 
தீதாரையாச வார்க்க பரும் பொடியான துத்தம் வரும். இது றெனுலதுத்த 
ம் எனப்படும். தத்த குலோறிரம்।!, துத்தசல்வசு।?செய்வதில் இது வழங்கப் 
படும், 

துத்தவக்சிரம். OXIDE OF ZINC, 
இத்தவக்சிரம், து௮, என்ற சன்னத்தாற் குறிச்கப்படும். துத்தசாப 

னசிலுள்ள?? காபனிக்க।மிலம்ப முழுவதும் பறியுந்தனையும் அதைச் சிவக் 
சச் சாய்ச்சத் துத்தவச்சிரமாகும். லட்சணங்கள், இது சுவை மணமற்ற 
மெதுவான வெள்ளை மா. சுட்டால் வெண் மஞ்சள் கிறமாகும். இருசசல் 
வுரிச்சமிலத்தில்!5 இதைச் கரைத்தால் அக்கரைவு ஐருசல்வுரிச்சமிலத்தக்கு 
அடையல் விழுத்தாமல் அமோனத சல்விரத்துக்கோ!6, வெண்ணடையலை 
விழுத்தும். சோதனைகள், இத இருசநீதுரிச்சமிலத்திலே!? நுரையாமற் ௧ 
ரையும். இச் கரைவு நீர் பாரிதகுலோறிரத்து4்18சாவது வெள்ளிரீதுரசுக்கா 
வது மாறுதலடையாமல் அமோனகாபனசக்கு!? வெண்ணடையலை விழுத் 
திம். அமோனகாபனசை இன்னும் மிஞ்சச் கூட்டவோ இவ்வடையல் 
நிறங்காட்டாமற் கரையும், 

1 Hydrosulphuric acid 2 Uxide of Bismuth. 3 Mineral, 4 Blende. 5 Sulphuret 
of Zine. 6 alamine. 7 Mendip Hills. § Alstou Moor. 9 Belgium, 10 Silesia. 

11 Chloride. 13 Sulphate, 13 Carbonate. 14 Carbonic acid. 15 Dilute 
sulphuric acid. 16 Sulphide of Ammonium. 17 Dilute nitrie acid. 

18 Choiride of Barium. 19 Carbonate of Ammonis. 
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துத்தகாபனசு. 363 

தன்மை. இது தொணிகம்1,செரதிவம்?, அட்திஸ்ப8ி, பெருக்சேயத்தில் 
வமனி, விரேசனி. சானிசமாயிட்டாற் தவர். 
உபயோகம். அத்தசல்வசைப்* போல. வெறிப்பைத்தியத்திற் காணும் 

சிரொகுணங்களைத் தணிப்பதற்கு இது உத்தமமாம். 
தேயம். இரண்டு றேன் முதல் நாலு தறேன் வரைக்கு. படிப்படி 

யாய்ச் கூட்டிப் பத்துச் றேன் வரைக்கும், இன்னுங் கூடவும் சொடுக்க 
லாம, 

ரசிதம். துத்தவன் கென். iறநஙe$ ௦12110. கொள். அத்தவக்ிரம் 
மாலாக, எண்பது கிறேன்; தமியன்கென்$, ஒரு அன்சு, சமியன்கெனை மு 
தலே மென்சூட்டில் உருக், தத்தவச்சரத்தைப் படிப்படியாய்க் கூட்டி 
ஆறர்தனையும் ஒயாமற் கலக்கவும். 

நாட்பட்ட சருமரோய்கள், இடைப்புண்கள், வழுந்தல்கள், கண்ணோய், 
ஸ்தரூமசலதோஷம், பீனசம் முதலியவத்றுக்குப் பூச இது சல்ல மருந்து. 

துத்தகாபனசு. 

CARBONATE OF ZINC. 

துத்தகாபனசு து கா ௮3 2(து ௮) 3ஐட ௮. என்ற சன்னத்தாற் குறிக் 
கப்படும், துத்தசல்வசு என்னும் வெண்டுத்தத்தைச் சோடகாபனசாற்ரகூறு 
படுத்தித் துத்ததாபனச௪ எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள், இது வெண்மை 
யானது; சுவை மணமற்றது; தண்ணீரிற் கரையமாட்டாது; இருசநீதுரிச்ச 
மிலத்தில்; அரைத்துச் சேடமில்லாமற் கரையும். இக்கரைவுக்கு அமோனத 
சல்விரத்தைக் கூட்ட வெண்ணடையல் உண்டாகும், சோதனைகள், இ 
தைக் இருசநீதுரிக்கமிலத்திற் கரைத்தால் அக்கரைவு பாரியகுலோறிரத்துக்!0 
சாவது வெள்ளிநீதுரசு11சாவது அடையல் காட்டாது: அமோனகாபனக19 
ச்சோ, வெண்ணடையல் காட்டும். அர்த ௮மிலத்தை மிச்சமாய்ச் கூட்ட 
அடையல் நிறமில்லாமல் முற்றாய்க் கரையும். 
தன்மை உபயோகம், தத்தவச்ரரத்தைப்போலிருக்கும். இது மாவா 

யேனும் அன்கெனாயேனும் வெளிமருந்தாகவே பிரதானமாய் வழங்கப்படும்: 
தேயம், இரண்டு றேன் முதல் எட்டுக் இறேன் வரைக்கும், 
ரசிதம், துத்தகாபனசன்கென். Oinநtment of Carbonote of Zire. 

கொள், அத்தகாபனசு, இரண்டுதிறாம்; தமியன்கென், பத்துத்திறாம், திற 
மாயக் கலக்கவும். 

இது லண்டன் வாமகுபீயத்திற சலமின்சேர்வைக்குப்14 பதிலாகச் செய் 
யப்பட்டது. வேகீகாட்டுச் காயங்கள், அவியல்கள், வழுச்தல்கள், ஆழம 
மற புண்களுக்கு இது நல்ல ௮ணைவு. 

துதீதவக்ரிரமும்15,துத்த வசிதசுஞ்!'செய்வதற்குத் இதீதகாபனசு வழங்கப் 
படும், 

1 Tonic. 2 Sedative, 3 Antispasmodic. 4 Sulphate of zinc. 5 Nervous 
Symptom. 6 Simple ointment. 7 Carbonate of soda. 8 Dilute nitric acid. 
9 Sulphide of ammonium. 10 Chloride o1 barium. 1l Nitrate of silver. 
12 Carbonate of Ammonia. 13 Pharmacopoea. 14 Calamine cerate. 

15 Oxide, 16 Acetate. 
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364 துத்தவசிதசு. துத்தவலீரியனசு. 

தத்தவசிதக. ACETATE OF ZINC. 
துத்தவதெசைக் குறிச்குஞ் சின்னம், து2 (கா; 83 ௮௨) 21 ௮. அத்த 

சாபனடில் அ௮9ிக்சமிலத்துன் செயலால் அுத்தவசிதசு மிறச்கும், லட்சண 

ங்கள். இத மெல்லிய, உருவொளியுள்ள; நிறமற்ற, சிஸ்தற் தசகெளாய் 

முத்துப்போல் மினுக்கமாயிருக்கும்; கார்ப்பான கெட்ட சுவைகொண்டது; 
தண்ணீரிற் கரையும்; ஐருசல்வுரிச்கமிலவாயு| பட்டால், வெண்ணடைய 
லுண்டாகும். சல்வுரிச்ச மிலதீதாற்?கூறுபடுத்.த ம்போது அசதிக்க மிலத்தை34 
சச்கும். சோதனைகள், இதைச் கன தண்ணீரிற கரைத்துப் யாரியகு 

லோதிரமாலது, வெள்ளிரீதுரசாவத$கூட்ட யாதொரு மாறுதலுமூண்டா 

சாது. அதை ஐருகுலோறிச்சமிலரத்தாற் சற்றே புளிப்பாக்கினால், ஐருசல் 
வரிச்சமிலத்துக்கு அடை யல் தோன்றாது. இதைச் சொற்ப நீதுரிச்கமிலச் 
தோடு;லெ மினி நேரமாகச் கொதிப்பித்தால் அமோளத்தைக்8 கூட்ட வெ 

ண்ணடையல் தோன்றும் அமோனத்தை மிஞ்சச் கூட்டினால் இவ்வடை 

யல் கிறயில்லாமல் முற்றாய்ச் கரையும். 
தன்மை உபயோகம், சுத்த சல்வசைப் போலவே. விசேஷமாய் ஒரு 

அன்ச தண்ணீருக்கு இரண்டு றேன் முதல் காலு இறேன் லிதமாய்ச் கரை 

த்துக் கனுறீயம்டிலீற்று।1,லுகறியி ரோய்களுச்குப் புகட்டலாகவும்13, எக் 

மத்துச்கும்13 நாட்பட்ட மற்றும்சறாமநோய்களுக்கும் லோஷனாகவும்'", கண் 
ணோய்ச்கு விசேஷமாய் குழச்தைகள் பிள்ளைகளுக்குண்டாகும் கண்ணோ 
ய்ச்குச் கலூறியமாசவும்!5 வழங்கப்படும். 

தேயம். தொணிசம்13,அர்திஸ்பசியாக!? ஒருகிறேன் முதல் இரண்டு இ 
தேன் வரைச்குப் படிப்படியாய்ச் கூட்டிக் கொடுக்கலாம். வமணியாசப் 
பத்துக் றேன் முதல் இருபது றேன் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 

துத்தவலீரியனசு. 

VALERIANATE OF ZINC. 

இதற்குச் சன்னம், து 2(கா5 ஐூ ௮). தத்தசல்வசைச்1; சோடவலீரி 
யனசாற்!9கூறுபடுத்தத் அத்தவலீரியனசு பிறக்கும். லட்சணங்கள், இத 

பளபளப்பான முத்துப்போன்ற வெண் தகட்டுச் ிரிஸ்தல்சளாக இருக்கு 
ம். சொற்ப லலீரியனிக்கமில மணமும், லோகச்சுவையுங்கொண்டது. 
தண்ணீரிலாவது ஈதரிலாலது2]தரைவதரிது. வெர்ரீரிலும் அலக்காலிலுங்ப 
கரையும். திறந்த குசையிலே சவெக்கக் காய்ச்சினால் சேஷமிருக்கும். ௮௪ 

சேஷத்தைச் இருச?3சல்௮ரிச்சமிலத்திற் கரைத்து, அமோனத்தைக் கூட்டின 
ல் ஒர் அடையல் காணும், அந்த அமிலத்தை மிச்சமாய்ச் கூட்ட அடை 

யல் முழுதுங் கரையும். இச்சரைவுக்கு அமோனதசல்விரத்தைக்4கூட்ட 
ஓர் வெண்ணடையல் உண்டாகும், சோதனைகள். இதின் வெர்நீர்க்கரை 
வு பாரியகுலோறிரத்துக்கு அடையாது. இதைச் இருசசல்வுரிச்ச மிலத் 
தோடு சாயச்சி ஆவியாக அடரத்தியெடுச்கும் கீரைச் செம்பசிதசு25 நீரோடு 

1 Hadrosulpburic acid. 2 Suiphuric acid, 3 Acetic acid. 4 Chloride of barium. 
5 Nitrate ofsilver. 6 Hydrochloric acid. 7 Nitric acid. 8 Ammonia. 9 Go: 
norrhoea, 10 Gleet. 1} Leucorrhosa, 12 Injection. 13 Eczema. 14 Lotion. 
15 Vollyzinm. 16 Tonic. 17 Antispusmodic. 18 Sulphate of zinc. 19 Valerianate 

o! sodr. 20 Valerianic acid. 21 Ether. 22 Alcohol, 23 Dilute. 
24 Solphide of ammonium. 25 Acetate of copper. 
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துத்தகுலோறிரம். 365 

கலந்தால் அர்மீரின் உருவொளித்தன்மை உடனே செடாமவிருக்கச் சற்று 
வேளையால் நெய்த்துளிகளுண்டாகிப் படிப்படியாய் நீல வெண்மையான 

இரிஸ்தலடையலாகும். 

தன்மை. இது சரொதொணிசம்!.அர்திஸ்ப 2, 

உபயோகம், எபிலெப்93, கொரீயம்*, இஸ்தேரி,தறல் யென்ற மேச 

ய்களுக்கு இது பிரதானமாய்ச் கொடுக்கப்படும். 

தேயம். அரைச் றேன் தொடங்கி ஒரு கிறேன் வரைக்கும்; படிப்ப 

யியாய்ச் கூட்டி மூன்று இறேன் வரைக்கும்; காள் இரண்டு மூலறு முறை 
கொடுக்கலாம். 

துத்த குலோறிரம். 
CHLORIDE OF ZINC. 

இதற்குச் சன்னம் துத; கறெனுல/துத்தத்தில் ஜருகுலோறிச்சமிலத்தைக 

விடடு குலோறின்? கரைத்த நீரையும் துத்தசாபனசு10 கரைத்த நீரையுஞ் 
சேர்த்து அச்கரைவைச் சுத்தமாக்கி வறட்ட துத்தகுலோறிரம் உரப்பொரு 
ளாக வரும்: லட்சணங்கள், இது நிறமற்ற மங்கற் தோல்களாயாவது தக 
டுகளாயாவது இருக்கும். கறுச்காய் நீரை உறிஞ்சி உருகக்கூடியது, கார 
மானது; தண்ணீரிலும் அலச்சாலிலும்11 ஈதரிலும்!? ஏறக்குறைய முற்றா 
ய்ச் கரையும்; இதின் தண்ணீர்க் கரைவுக்கு அமோனதசல்லிரம்!3 அல்லது 

வெள்ளிநீத ரசைச்14 கூட்ட வெண்ணடையலுண்டாகும். ஆயினும் முத 
லே ஐருகுலோறிச்சமிலச்சாற் புளிப்பாக்கனால் ஐருசல்வுரிக்கமிலத்துச் 
கு? மாறுதலடையாது. சோதனைகள் . இதின் தண்ணீர்க்கரைவு பாரியகு 
லோறிரத்துக்காவது!6, அமோனவக்சலசுக்காவது17 மாறுதலடையாது, பதா 
சபீதபுரூயசுக்காவது!5, பதாசிசெம்புருயெசுக்காவது। நீலமாகாது, அமோ 
னம் இதிலொரு வெண்ணடையலை விழுத்தும். அமோனத்தை மிஞ்சக் கூ 
ட்ட முற்றாய்க் கரையும், 
தன்மை, இது வீரான தகணி. று தேயமாய்ச் கன தண்ணீரிற் கரை 

த்து உள்ளே கொடுத்தால் நரம்புத்தொணிகமாகுமென்று எண்ணப்பட்டா 
லும் கொடுப்பதரிது. சுத்தமான துத்தகுலோறிரம் அரிஈஞ்சு30, கர்தக்கனி! 
யாக இதின் தன்மை மெத்த. 
உபயோகம், கன்சர்?முதலிய உக்கிரப் புண்சளுக்கு இது சாரமாயிட 

ப்படும். ஆயினும் இவ் வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்றும் காரங்களிடுவதாலுண் 
டாகும் ஈயத்தைப் பார்ச்ச இதை இூவதால் விசேஷமிள் லை. சனுறீயத் 
துச்கும்* கனுறீயக் கண்ணோய்க்கும25இது காரமில்லாமல் ஒரு அன்ச தண் 
ணீருக்கு ஒரு இறேன் விதமாய்க் கரைத்துத் தானிசமாயிடப்படும், 

தேயம். அரைக் இறேன்முதல் ஒருகறேன் வரைக்கும் இன்னும் கூட 
வ கன தண்ணீரிற் கரைத்துக்கொடுச்கவும். 

சிதம். துத்ததலோறிர நீர், Solution of Chloride of Zinc சொள் 

நெனுலதத்தம், ஒருஇருத்தல்; ஐருகுலோறிக்கமிலம் நாற்பத்துராலு அன்சு; 

1 Nervine tonic. 2 Antipasmodic, 3 Epilepsy. 4 Chorea. 5 Hysteria, 6 Neuralgia. 
f Granulated. 8 Hydrochloric acid, 9 Chlorine. 10 Carbonate of zinc. 11 Alcohok. 
12 Ether, 13 Sulphide of ammoninm. 14 Nitrate of silver. 15 Hydrosulphuric 

acid. 16 Chloride of barium. 17 Oxalate of ammonia. 18 Yellow prussitate 
01 potash. 19 Red prussiate of potash. 20 Deodorizer. 21 Corrosive. 

22 Cancer, 23 Malignant, 24 Gonorrhoea, 25 Opthalamia. 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



300 தத்தசல்வசு. வேண்டுத்தம், 

குலோறநீர்। போதியது; து த்தசாபனச” அரைஅன்சு, அல்லது போதியத; 

திஸ்திவித்த தண்ணீ3 அரைகாழி. ஐருகுலோறிச்கமிலத்தையும் தண்ணீரை 

யும் பீம்கான் பாத்திரத்தற் கலர்து, அத்தத்தைச் கூட்டி வாயு கக்குதல்ஒழி 

யுர்தனையும் செயல் அதிகரிப்பதற்கு மென்சூடேற்றவும். ஆவியாய்ப் பறி 

ந்த சண்ணிறாக்குப் போதிய தண்ணீர் சேர்த்து அரைமணி நேரமாசக் கொ 

திப்பித்து ஆறவிடவும். அப்பாற் சிசாவுச்குள்ளே வடித்துவிட்டு அது கு 

லோறின்4 மணத்தை நிலைபரமாய் அடையுந்தனையும் குலோறநீரைப் படிப் 

படியாய்ச் குலுக்கிக் குலுக்கெ கூட்டவும். நீரை ஓர் பீக்கான் பாத்திரத் 

தில் வடித்து அது ஒரு நாழியளவாகுந்தனையும் வறட்ட வும். 

பேணற்த ன்வெச்து நீர் என்று வாடிச்கையாய்ச்சொலலப்படுகறெ இந்த 

சீர் சல்ல சர்தக்கனிட: தண்ணீர் சலவாமற் குடித்தால் விரான அரி! சஞ்சு 

அழற்று மஞ்சாய் முடியும்: 
துத்தசல்வசு. வேண்டுத்தம். 

SULPHATE OF ZINC. 

வெண்டுத்தமாயெ துத்தசல்வசு துகேலுட 7ஐ௨௮ என்ற ன்னத்தாற் குறி 

ச்சப்படும், லட்சணங்கள், இது நிறமற்ற உருவொளியான பிரிசக$ ரரி 

ஸ்தல்களாக9 இருக்கும், வீரான லோகத் துவர்ச் சுவை கொண்டது, இ 

சைத் தண்ணீரிற் கரைத்துப் பாரியகுலோறிரமாலது10 அமோனதசல்விரமாவ 

தப சேர்க்ச, வெண்ணடையலுண்டாகும். சோதனைகள். இகின் நீர்க்க 

ரைவு மாசக்சாயிரஞ்சத்தால்19 தூமிர13நிறமடையாது.சல்வுரிச்சமிலத்தா!*லா 

வது ஐருதுலோறிச்சமிலத்தாலாவது?5 புளிப்பா இனால் அத ஜருசல்வுரிக்க 

மிலத்துக்கு!6 அடையலைக்காட்டாது. ௮மோனம்1? ௮மோனகாபனசு!8களு 

க்கு ஒர் கலெண்ணடையலைச் காட்டம். அமோனத்தையாவது அமோனகா 

பனசையாலது மிச்சமாய்ச் கூட்ட அர்த அடையல் நிறமில்லாமல் முற்றா 

ய்ச் கரையும். 
தன்மை. தொணிகம்!9) தவர், அந்திஸ்ப 20, நயர்த வமனி ; பெருந்தேய 

தீதில் நஞ்சு. தானிசமாயிட்டால், தவரும், ஸ்திமுலமும்?!; காய்வான ௮ 

கைர௬ு$ நிலைமையிற் காரமாகு ம், 

உபயோகம். கொரீயம்??,எபிலெப்924,ஸ்பசஈளைகளுக்கும்25, குக்சலின் 

பிற்பாதம்,அஞ்னபெச்துசு96. முழைச்சுரம, பெலலீனத்தோடுகூடிய இஸ் 

தெரி?7, சாவிகதிசர்தெரீ28, தியறீயம்?9, அசத்துவமெனுறீயங்களுக்கும்20, இது 

சொடுத்துஈயந்சது. வெளிமருர்தாச இதைத் தண்ணீரிற்கரைத்துக் கனுறீயம்! 

லுகறீயங்களளுக்குப் புகட்டலாம் பலவகையான கண்ணோய்க்குக் சலூறி 

யமாகவும்33, புண்களுச்கும் சாலிச சருமரோய்கள்சிலவற்றுக்கும் லோஷூ! 

னாசவும் இடலாம், மேலும் அக்கரச்துக்கும் வாய் தொண்டைகளிலுண் 

டாகும் மற்றும் புண்களுக்கும் லேூயமாய் வழங்கப்படும்: 

1 Solution of chlorine. 2 Carbonate of zinc, 3 Distilled water. 4 Chlorine. 

5 Burnet disinfectant fluid. 6 Dendorizer. 7 Corrosive. 8 Prism, 9 Crys- 

tal, 10 Chloride of barium. 11 Sulphide of Ammonium. 12 Tincture 

of galls. 13 Purple. 14 sulphuric acid. 15 Hydrochloric acid. 10 Hy 

drosulphuric acid. 17 Ammonium. 18 Carbonate. 19 Tonic: 

20 Antispasmodic. 21 Stimulant, 22 Anhydrous, 23 மோ. 

24 Epilepsy. 95 Spasmodic asthma. 20 Angina pectoris. 

27 Hysteria. 28 Chronic dysentery. 29 Diarrhoea. 

30 Menorrboea. 31 Gonorrhoea, 32 Leucorrhoe’ 

33 Collyrium. 34 Lotion. 
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கட்மியம். கட்மியவியோதிரம். வழர 

தேயம். ஒருகிறேன் இரண்டு கிறேனிற் துவங்கப் படிப்படியாய் ஐர் 
து கிறேன் வரைக்குங் கூட்டித் தொணிகம், அந்திஸ்பசியாய்ச் சொடுக்க 

லாம், வமனியாகப் பத்துச் கிறேன் முதல் முப்பது கிரேன் லரைக்குச் 

கொடுக்கலாம், இது ஆளைப் பெலவீனப்படுத்தாமற் சுறக்கிற் சேஷ்டிக்கு 
மாகையால் மஞ்சுண்டார்க்கு உவந்த வமனியாகும். 

[தத்தமும் அதின் சிலஉப்புகளும் ஆ௫ியத்தின் உஷ்டணபகுதியாருக்கள் 
அறியப்பட்டிருந்ததாயினும் மறாந்தாய் மெத்த வழங்கப்படவில்லை, வியா 
பாரத்தில் வழங்கும் னத் அுத்சத்துச்குத் தத்தராச மென்று சொல்வார்கள். 

அச் சொல் தமிழிலும் னத்திலும லழங்கும். அத்தமென்ற சோல் இந்து 
விலும் பார்சியத்திலும் வழங்கும், இது பார்சியத்சலிருந்து எரும் துத்தவா 

சரிச்குப் பெயர். அத்தத்திலீறார்து துத்தநாகபஸ்மம் என்ற ஒர் உப்பைச்சு 

தேசிசள் செய்வார்கள், செய்யும் முறையைப்பற்றி ஜனர் என்பவர் கூறு 

இருர். அர்தப் பஸ்மத்தைக் சனுறியம், ஸ்பமதுறியம்1, லுசநீயம், அரிசம்?, 
என்ற ரோய்களுச்கு மெச்ச நம்பிக்கையோடு கொடுப்பார்சள். அதின்தே 

யம் ஒரு கிறேன் முதல் நாலு கிறேன் வரைக்குப் போலும். இதை வலீரி 
யோடு சலர்து கடுமையான எபிலெப்சிக்குத் தாம்சொடுத்து மெத்த யங் 
சண்டதென்று ஜனர் என்பவர் சொல்லீயிருக்கிறார். அது ௮சுத்த துத்தவக் 
எர5மாயிருச்சவேண்டும். 

கட்மியம். CADMIUM. 

சின்னம்; சட்; அணுப்பாரம் 112. 
இது இயற்கையிற் கட்மிய சல்விரமாசத் துச்தவாகரிசள்மிகுதியானைை 

களில் இருச்கும். அத்தத்தை நீச்சயெடுத்தால் இது வெள்ளைலோசம். தக 
டாய் அடிக்கவும் சம்பியாய் நீட்டவுங் கூடியது. 442 பாகையில் உருகும். 
8.7 என்ற விசேஷ இருவிதத்தை உடையது, 

கட்மியவியோதிரம். 
IODIDE OF CADMIUM. 

இது கட் ௨ என்ற சின்னத்சாற் குறிக்கப்படும். இயோசத்சையும்£ சட் 
மியத்தையும் தண்ணீர் விட்டுக் கலக்க இச் சலவை உண்டாகும். லட்ச 

ணங்கள். இத தட்டையான அப்பிரகம் போன்ற இரிஸ்தல்களாக? இருச் 
கும், வெள்ளையும் முத்துப்போல் மினுச்கமுமானது. 600 பாகை சூவெ 
ரைச்கு ஏற்ற, உருகி அம்பர்நிறமான நீராகும், மங்கற் சிவப்பான சூட்டு 
க்கு வரச் செர்நீலகிறமான ஆவியைக் கச்கும். இது அலைருவானது. பர 
மாணுவில் நீரை உறிஞ்சிச் கரையாது, தண்ணீரிலும் திட்ட€திலு511 தாரா 
எமாய்ச் கரையும். இச் கரைவுரீர் விற்மஸ்தாளைச்பீ சிப்பாச்கும். சோத, 
னைகள், இதின் சண்ணீர்ச் கரைவிலே ஐருசல்வுரிச்சமிலமாவத13 அமோ 
னத்சல்விரமாவத14 பட ஒர் மஞ்சளடையலுண்டாகும். அவ்லடையல் அ 
மோனதசல்விரத்தை அதிகஞ் சேர்த்தாலும் கரையாது, மேலும் இதின் த 
ண்ணீர்க்கரைவுக்குப் பதாரிநீரை1?மிச்சமாய்ச் கூட்ட வெண்மையான செ 
லதின்16 போன்ற அடையலுண்டாகும். அந்த அடையலை வடித்துப் பிரித்து 

1 Spermatorrhoee 2 Piles. 2 Valerian, 4 Epilepsy. 5 Oxide. 6 Sulphide, 
7 100106 or lodum. 8 Mica, 9 Crystal. 10 Amber. 11 Rectified spirit. 
12 Litmus paper. 13 Hydrosulphuric acid. 14 Sulphide of ammonium, 

15 Solution of potash, 10 Gelatine. 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



368 ஈயம். ஈயவக்சிரம். 

வடிநீருச்கு அமோனதசல்விரஞ் சேர்த்தால் அது யாதொரு மாறுதலும 

டையாது. பத்துச் இறேனைத் தண்ணீரிற் கரைத்து அதற்கு வெள்ளிச்துர 

சை!மிஞ்சச் கூட்டும்போதுண்டாகும் அடையலைத் தண்ணீரிற் கழுவிப் 

பிறகு அரைஅனச அமோனரீரிற் கழுவி உலர்த்தினால் அலு 12,5 சேன் 

கிறுக்கும்: 
தன்மை உபயோகம். இது உள்ளே கொடுச்கப்படுவதில்லை, வெளி 

விலிட்டால் ஸ்திமுலமாயச் சேஷ்டிக்கும், வங்சவியோதிரம்? வழங்குரோ 

ய்களுக்கு இதை வழங்கலாம், அதைப்போல் இது தோலை மஞ்சணிக்சப் 

பண்ணமாட்டாது: 
ரசிதம். கட்மியவியோதிரவன் கென். 01௧௭ம் of Iodide of Cad - 

பற, சொன். சட மியவியோதிரம் மாவாக, அறுபத்திரண்டு கிறேள்; 

தமியன்கென்3.ஒரு அன்சு. திறமாய்க் சலச்சவும். 
ஸ்துருமகோள வீச்கங்களுக்கும் தொல்லையான சருமநோய்கள் சிலவற் 

நிற்கும் இது கயந்த பூச்சு மருந்து, 

ஈயம். LEAD. 

சன்னம். ஈ; அனுப்பாரம் 207, 

சயம் பலஉசையாய் ஆகரிசளிழ் சலந்திருச்கும், பிரதானமாய் ஈயச்ச 

ல்விரமாகக் கெந்தர்த்தோடு கலந்து சலீனம்$என்ற கல்லாயிருக்கும். ஈயம் 

நீல வெண்மையான லோகம்; மெதுவானது; தீகடாய் அடிபடக கூடியது, 

617 பாகை சூட்டில் உருகும். இதின் விசேஷூருவிதம் 1.50. நீதரிக் 
சமிலமே இதைக் கரைப்பவைகளுள் விசேஷம், 

ஈயவக்சிரம், OXIDE OF LEAD, 

ஈயவக்சிரத்துச்குச் சன்னம் ஈ௮. உருக்கிய ஈயத்திலே சூடாக்யெ பர 
மாணு நெடுகப்பட்ட வீசவிடுவதால் ஈயவச்ரிரம் உண்டாகும், லட்சணங 
கள். இது வெளிறின செம்கல்நிறமான கனத்த செதில்களாச இருக்கும். 
இருச_ீதுரிக்கமிலம் அசிதிக்கமிலங்களிற்? கரையும். இக்கரைவிலேதென் 
ரூலும் தட ன் தமாயிருச்கையிற் பதாசியவியோதிரத்தைக் கூட் டினால் மஞ்ச 

ள்நிற அடையல் சனமாயுண்டாகும். சோதனைகள், இது இருசநீதுரிச்ச 
மிலத்தில் அரையாமற் கரையும். அகச் கரைவை அமோனத்தால்!0 அதி பூர்ச் 
தித்து, வடித்துத் தெளிவாயெடுத்தால் நீல நிறங் காட்டாது, 

தன்மை. இதின் தன்மை திறமாயறியப்படவில்லை. அழற்றியானதெ 
ன்பசே எண்ணம், இதின் ஆவியை ஒயாமற் சுவாசித்தால் ஈஞ்சாய் முடி 
யும். இது ஈயப்பற்றுக வெளிமருந்தா க மாத்திரம் வழங்கப்படும். 

ரசிதம். ஈயப்பற்று, Lead Plaster, கொள். சயவக்ிரம், மாவாக 

சாலு இறாத்தல்; ஒலீவுசேல்!! காலுநாழி; தண்ணீர் ஒன்றேமுச்சால்காழி. 
எல்லாவற்றையும் ஸூ£ம்மத்திகத்தின்19 குட் டில் மெதுவாய்ச் கொதிப்பித்து, 
பதறுக்குத் தகுர்த பதமாய் வருந்தனையும் ரெடுகச் கலச்டிக் கலக் மென 
ரூடேற்றவும். சொதிப்பிக்கும்போது தண்ணீர் தேலையானாற் கூட்டிக் 
கொள்ளலாம். 

| Nitrate of silver. 2 lodide of Lead. 3 Simple ointment, 4 Struma. 5 Galena. 
6 Dilute nitric acid, 7 Acetic acid, § Neutral 9 l«dide of Potassium. 

10 Ammonia. 11 Olive vil. 12 Steam bath. 
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ஈயகாபனசு. ஈயவசிதசு. 369 

காயங்களின் ஒரங்களைச் சச்துசெய்வதற்காகவும் வேறு நோச்சங்களுச் 

சாசவும் இப்பற்று இரணவைத்தியத்தில் வாடிக்கையாய் வழங்கப்படும், 

இது இராஎப்பிலாஸ்தர்!, சபுபிலாஸ்தர?, அயபிலாஸ்தர், கல்பனப் பிலா 

ள்தர், இரசபிலாள்தர் என்னும் பற்றுக்களில் ஒர் கூறாகச் சேருகின்றது. 

ஈயகாபனசு. CARBONATE OF LEAD. 

இது மெதுவான கனத்த வெள்ளை மா; ஜருசல்வுரிசக்கமிலம் பட்டால் 
சறுக்கும், தண்ணீரிற் கரையாது, ருச அசுதிச்கயிலத்தில் அரைத்துச் 
கரையும், அக் கரைவுச்குப் பதாசியவியோதிரம்? கூட்ட மஞ்சளடையல் 

உண்டாகும், சல்வுரிச்கமிலம்? கூட்ட வெண்ணடையலுண்டாகும், சோ 

தனைகள், இத சேஷமில்லாமல் ௮9திக்கமிலத்திற் கரையும்; அக்கரை 

வுக்கு ஐருசல்வுரிச்சமிலத்தை மிச்சமாய்ச் கூட்டிச் கொதிப்பித்து வடித்தா 
ல் அமோனவக்சலசு8 கூட்ட அடையல் தோன்றுது, 

தன்மை, உபயோகம். வழுந்தல்சள், ஆழமற்ற புண்கள், மற்றுஞ் சரும 
ரோகங்களுக்கு மாவாயென்கிலும் ௮ன்செனாயென்டிலும் தானிகமாயிட் 
டால் இது துவராகும். உள்ளே கொடுப்பதில்லை. 

ரசிதம். ஈயகாபனசன்் கேன், Ointment of Carbonate of Lead. 
கொள், ஈயகாபனசு, மாவாக அறுபத்திரண்டு றேன்; தமியன்கென்9 ஒரு 
௮ன்சு, திறமாய்க் கலக்கவும். 

ஈயவசிதசு. ACETATE OF LEAD. 
ஈயவூதசு ஈ 2 (காஉ ஐ3 ௮௨) 3ஜூஅு என்ற சின்னத்தாற் குறிச்சப்படு 

ம். ஈயலக்சிொரத்தை! அசிதிக்கமிலத்தில்!! கரைத்து வறட்ட, ஈயவரிதசு ரி 
ஸ்தற் கட்டிகளாக விளையும். லட்சணங்கள். இது வெள்ளையான இரி 
ஸ்தற் கட்டிகளாக இருக்கும், பரமாணுவில் வைக்கச் சற்றே பூக்கும். கா 
டி மணமும் இனிப்பான துவர்ச்சுவையுங் கொண்டது. இதின் தண்ணி 
ர்ச்கரைவு லிற்மஸ்தாளைச்!9 சற்றே வெப்பாக்கும். அதற்குப் பதாசயவியோ 
திரத்தைக் கூட்ட மஞ்சள் நிற அடையலுண்டாகும். சல்வுரிக்க யிலத்துக்கு 
வெண்ணடையலுண்டாக அசிதிச்கயிலம் விடப்படும். சோதனைகள், 

இசைத் இஸ்.திவித்த நீரிற் கரைத்தால் அச் கரைவு தெளிந்ததாயிறாக்கும் ௮ல் 

லது சற்றே பால்போல் மங்கலாகும், அசிதிச்கமிலத்தைக் கூட்ட மங்கல் 
மாறும், முப்பத்தெட்டுக் இறேனைத் தண்ணீரிற் கரைத்தால் அதைப் பூர 
ணமாய் அடையப்பண்ணுவதற்கு அக்சலிக்க மில13பருமவிலயனத்தில்14 200 
கிறேனளவு வேண்டும், 
தன்மை, துவர், செரதிவம்!5. பெருந்தேயத்தில் ஈஞ்சாகும், 
உபயோகம், இரத்தஇருமல்16,இரத்தவாந்தி]7, இரத்தா முரி18, மெனுதீயங் 

களுக்கும் மற்றும் உள்ளிரத்தப் பெருச்குக்கும் இது மெத்தச் சத்துள்ள ம 
௫8து, மேலும் பலவகையான தியறீயம்ஓு விசேஷமாய் வார்திபேதி போன் 

1 Resin Plaster. 2 Soap plaster. 3 Galbanum. 4  Hydrosulphuric acid. 
Dilute acetic acid. 6 lodide of potasium. 7 Sulphuricacid. 8 Oxalate of 
Ammonia. 9 Simple ointment, 10 Oxide of lead. 11] Acetic acid. 

12 Litmus paper. 13 Osalic acid. 14 Volumetric solotion. 
15 Sedative. 16 Haemoptysis, ewig. 17 Haematemesis. 

18 [laematuria. 19 Menorrhoen. 20 Diarrhoea. 
17 
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றவை, திசர்தெரி'யின் பிற்சால்கள், இரைப்பைப் புண், புறங்குறியம்? என்ற 
ரோய்சளுச்கும் ௨வர்சது. மேலும் கண்டரைஅனுரிசம், இசயநிபோ 

வம், எபிலெப்95, இறுயெலளி நோய்களுக்கும் இத வழங்கப்படும், 

வெளிமருந்தாசத் தண்ணீரிற் சரைத்திட்டால் தாபிசங்கொண்ட அல்லது 
வழுர்தின இடங்களுக்கும், சறுமமரோய்களுச்கும் சிலவகையான கண்ணோ 

க்கும் சார்தன தவராகும். கனுறீயம?, லீற்றர், லுகறீயங்களுக்கு9 இது 
அந்த சோச்கமாய்ப் புகட்டபபடும், 

தேயம், ஒரு கிறேன் முதல் ஐர்து றேன் வரைக்கும் இன்னுங் கூ 
டவுங் குளிகையாச்டச் கொடுக்கலாம். 

ரசிதம். ஈயவவின் தளிகை, 11௦ Lead and Opium. கொள். ஈய 

வதெசு, மாவாக, முப்பத்தாறு இறேன்; அவின் மாவாக, ஆறு கறேன்;. ரோ 
சை லேகியம்! ஆறு றேன். திறமாய் அரைத்துச் சேர்க்கவும். 

தேயம், காலு இறேன் முதல் எட்டுக் நிறேன வரைக்கு. இதில் எட் 
டுக் இழேனில் ஒரு இறேன் அவின் இருக்கும். 

ஈயக்கூட்டூச்சப்பாசிதுறி. Compound Lead Suppositories, கொள். 
ஈபவரிதசு, முப்பத்தாறு றேன்; அவின் மா, பன்னிரண்டு தறேன்; பெ 
ஞுசோயஸ்லாடு!! நாற்பத்திரண்டு றேன் ; லெண்மெழுகு, பத்துக் றேன் ; 
தியுபுறோமசேல்19, எண்பது றேன. மெழுசையும் தியுபுறோம தேலையும் 
மென் சூட்டில் உருக், மற்றுஞ் சரக்குகளை முன்னமே குழியம்மியிவிட்டு 
அரைத்து இவற்றோடு கூட்டித் திறமாய்ச் கலர்து அக்கலலை நீராயிருக்கை 
யில், பதினைந்து றேன் கொளளத்தச்க தகும்த குகைகளில் வார்ச்கவும்; ௮ 
ல்லது அச்சலவையை ஆறவிட்டுப பன்னிரண்டு சமபங்குசளாசப் பிரித்த, 
ஒவ்வொருபங்கையும் சப்பாசிதுறிச்கு வசதியானசாங்கமாச்கிச்சொள்ளவும், 

ஒவ்வொரு சப்பாசிதுறியில் ஒரு றேன் அவின் இருக்கும். திசந்தெரி 
ச்கும் துவர்களும் ௮வினும் வேண்டிய மற்றும் அடி வயிற்று ரோய்களுச்கு 
இது நல்ல மருத. 

ஈயவசிதசன்கென். Ointment of Acetate of Lead. கொள், ஈய 
வரிதச, மாவாக, பன்னிரண்டு றேன்; பெஞ்சோயஸ் லாடு அல்லத சமி 
யன்கென்13, ஒரு அன்சு. திறமாய்ச் சேர்க்கவும். 
அழற்சொண்ட சருமகோய்சளுச்கு இது ஈல்ல பூச்சு மருர்து, 

ஈயவதவசிதசு நீர். 

SOLUTION OF SUBACETATE OF LEAD. 

இது ஈயலதவதெசைத் தண்ணீரிற்கரைத்த நீர். ரயவதவரிதசச்சுச் 
சன்னம் ஈ கா ஐ3 ௮2. லட்சணங்கள், இது தடித்த தெளிந்த நிறமற் 
ற நீர், அல்கலைத்பு தன்மையும் இனிய துவர்ச் சுவையுங்கொண்டது. பர 

மாணு பட்டாற் கலங்சலாகும், ௮௧௪ முரசிலாகு।; கூட் _ மங்கலான வெள் 
னைகிறக் களி%யாகும், சல்வுரிக்கமிலத்தை!7 மிச்சமாய்க் கூட்டினால், ௮9தி 
ச்சமிலம்18 விடுதலையாக ஓர் வெண்ணடையலுண்டாகும். சோதனைகள். 

1 Nysentery. 2 Bronchorroen, 3 Aneorism of Aorta. 4 Hypertrophy of heart. 
ம் Epilepav. 6 Strangnlated Hernia. 7 Gonorrhoea 8 Gleet. 9 Leucorrohea. 

11) Conlecition of rose. 1] Benzoated lard. 12 Oil of theohromn. 
13 Simple ointment. 14 Alkali. 15 Mucilage of Acacia. 16 Jetly. 

17 Sulphuric acid, 13 Acetir acid 
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இதின் விசேஷறொவிதம் 1,260. இதில் நிறைப்படி 413.3 கிறேனை அதாவது 
அளவின்படி அறுதிறாமைப் பூரணமாய் அடை யப்பண்ணு௮தந்கு-அச்சவிச் 

சமில! பருமவிலயனத்தில்? 513 கஇறேனளவு வேண்டும், 
தன்மை. இது செரதீவம்5, துவர், உள்ளே கொடுக்சப்படுகதில்லை. 
உபயோகம். பின்னே வரும் ருச ஈயவதவ சிரசு மீர், தாபிதம்ட உதர்த் 

தஙகொண்ட தோற்பகுதிகளுச்கும் தாபித்த கோளங்கள், நோக்கொண்ட 
நரிவுகள் சுளுக்குகளுக்கும் தாபிதங்சொண்ட அரிசமுளைகள்6 அல்குற்றின 
வுகளுக்கும் திரக் இளர்ச்சியோடு கூடிய மற்றும் வெளிரோய்களுக்கும் ஈல் 
ல இடுமரு£தாகும். 

ரசிதங்கள். கீநச ஈயவதவசிதசு நீர், Dilute solution of subacetate 
01,683. சொள். ஈயலதவசிசசு நீர், இரண்டு திறம்; திட்ட துர இரண்டு 
இரும்; இஸ்திலித்தததண்ணீர் பத்தொன்பதரை அன்சு. இவைகளைக் கலம் 
து கடுதாசியில் வடிச்கவும். வடித்த தெளிவான நீரைச் சோவில் ௮டைத் 
துவைக்கவும். 
ஈயவதவசிதசன் கேன். Ointment of subacetate of Lead. கொள், 

ஈபவதவ சிதசு நீர், ஆறு அன்சு; பூரம் அறுபது றேன்; வெண்மெழுகு எட் 
டுஅன்சு; ஒலீவுதேல்? அரைநாழி. மெழுகைப் பதினாறு ௮ன்சு எண்ணெ 
ய்யோடு நீர்மத்திகச்மகுட்டிலுருக்கப் பாத்திரத்தைச் குட்டைவிட்டெடுத்து 
௮க் கலவை தடிக்கத் தொடங்கெவுடன் ஈயவத வசிதச நீரைப் படிப்படி 
யாய்ச் கூட்டி அச்கலலை ஆறுந்தனையும் ஒயாமற் கலச்கி பூரத்தைச் சேஷ 
மான எண்ணெயிற் கரைத்துக் கூட்டித் திறமாய்க் கலக்கவும். 
மேலே சொன்ன ரோய்களுக்குப்பூச இது ஈல்ல குளிர்ச்சியான ௮ணைவு, 

ஈயநீதுரசு. 

NITRATE OF LEAD. 

இது ஈூ (நீ ௮$) என்ற சின்னச்தாற் குறிச்கப்படும், ஈயவக்சிரத்தின்று 
மேல் நீதுரிக்கமிலத்தை!? வார்க்க ஈயநீதரசு உண்டாகும். இது நிறமற்ற ஏ 
றக்குறைய மங்கலான எண்புசச் இரிஸ்தல்சளாக13 இருக்கும: பரமாணு 
வில் மாறாமல் நிலையாயிருக்கும். இனிப்பான துவர்ச்சுவை கொண்டது. 
தண்ணீரிலும் அலக்காலிலும்!் கரையும், சோதனை. இதின் தண்ணீர்க் க 
ரைவுக்கு ஐருசல்வுரிக்கமிலஞ்!5 சேர்க்க சருமடையலுண்டாகும், ராச 
“சல்வுரிககமிலஞ!6 சேர்க்க வெண்ணடையலுண்டாகும், பதாரியவியோதிர 
ஒர சேர்க்க மஞ்சள்நிற அடையலுண்டாகும். இந்திகு சல்லரில்!8விட 
அதின் நிறத்தைப் போக்கும். 

தன்மை, உபயோகம். இது உள்ளே கொடுக்கப்படுவதில்லை. இதை 
ஒரு அன்சு தண்ணீருக்குப் பத்துக்கிறேன் முதல் நாற்பது கிறேன் வரைக்கு 
-வீதமாகக் கரைத்தால் முலைக்காய்புப் புண்கள் வெடிப்புகள் வழுர்தல்களுக் 
கும் மற்றுஞ்சருமகோய்களுக்கும் உவந்த அவர் லோஷனாகும். இதை ஒரு 

1 Oxalicacid. 9 Volumetric solution. 3 Sedative, சாச்தனி. 4 Inflammation’ 
5 Erysipelas. '6:Piles. 7 Rectified spirit. 8 Distilled water. 9 Olive 

oil J Water bath. 11 Oxide of tead, 12 Nitric acid. 13 Crystal. 
14 Alcohol. 15 Hydrosulphurtc acid. 16 Dilute sulphuric acid. 

17 1௦0109 of potassium. “18 Sulphate of Indigo. 19 Lolion. 
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அன்சு தண்ணீருக்கு ஒருதிறாம் வீசமாசச் கரைத்தால் லீடோயர் திரன் 

வெத்து நீராகும். அது கந்தக்்னியாகச் சற்று வீறுள்ளது. ஈயவியோ 

இரஞ் செய்வதற்கு ஈய நீதுரசு வழங்கப்படும். 

ஈயவியோதிரம். 

IODIDE OF LEAD. 

இது ஈ ௫ என்ற ன்னத்தாற் குறிக்கப்படும். 

ஈய நீதரசைப்3 பதரசிய வியோதிரத்தாற்4 கூறுபடுத்த ஈயவியோதிரம் எடு 

ச்சப்படும், இது செம்பொன்னிறத் தூளாகவாவது பளபளப்பான மஞ்சள் 
நிறச் செ.தில்சளாயாவது இருக்கும்; மணஞ்சுவையற்றது; தண்ணீரில் மெத் 
தச்சொற்பமாய்ச் கரையும், வென்னீரிற் சுறுக்குக்கரையும், அசிதிச்கமிலத் 
திலும் அலச்சாலிலுக்$ கரையும். சோதனை, சூடேற்றினால் இது முதல் 
மஞ்சள் நிற ஆவியையும் பிறகு செர்நீல ஆவியையும் கக்கி ஓர் சேஷத் 
தை விடும், அச் சேஷத்தை நீதுரிச்சமிலத்திற் கரைத்த நீர், ஈய நீரின் லட் 

சணங்சன் எல்லாவற்றையும் உடையதாகும, 
தன்மை. இது ௮ல்திறவம்7; வெளியிட்டால் ஸ்நிமுலம்8, 
உபயோகம். ஸ்துரும? கோய்கள், பிளிகை]0 வீக்கம், மற்றும் பிளிகை 

சோய்களுச்கும் இது கொடுத்து ஈயந்தது; ஆயினும் இ௫ உள்ளே கொடுக் 
சீப்பவெதரிது. கோளச்சழலைகள், சருமரோய்களுக்கு இடுவதே இதின் 
பிரதான உபயோகம். இது வெளித்தோலை மஞ்சள் நிறமாக்கும். 

ரசிதங்கள், ஈயவியோதிரப் பிலாஸ்தர், 1௦0106 of Lead Plaster. 
கொள். ஈய வியோதிரம், ஒரு அன்சு; சபுபிலாஸ்தா!!, ராளப்பிலாஸ்தர்1% வ 
கைக்கு சாலு அன்சு. பிலாஸ்தர்களை முன்னமே உருச்சிசகொண்டு) ஈயவி 
யோதிரத்தை மாவாக்டிக் கூட்டித் திறமாய்ச் கலச்கவும். 
ஈயவியோதிரவன் கேன். பiறtwent of Iodide of Lead. கொள்: ஈய 

வியோதிரம், மாவாக, அறுபத்திரண்டு றேன்; தமியன்கென், ஒரு அன்ச, 
திறமாய்க் கலக்கவும். 

இநம்பு. அயம். IRON. 

சன்னம் ௫௫ அணுப்பாரம், 56. இரும்பு இந்திர அநிந்திர பதார்த்தங்க 
சளிற் செறிந்ததாய் இயற்கையில் மெத்தவுண்டு, இது மிகுதியானபடி ௮னிர் 
இரசணத்திலுள்ளது. பிரதானமாய் அச்செத்தோடு!3 கலந்து, எமதிற்று14 கார் 
தீச்சல் முதலியனவாகவும் கெந்தகத்தோடு சலர்து ௮யபுலிம்இ1$யாகவும்) 
அயபுரசாபனசாசவும்!6 இருக்கும். 

வியுக்தவயம். 

REDUCED IRON. 

இது விகற்ப அளவான அயசார்த வச்சிரத்தோடு கூடிய இரும்பே, 
சிலச்கச்சாய்ச்சிய துப்பாக்கிச் குழலுக்குள்ளே போட்ட அயவக்ரிரத்துச் 

1 Jedoyen’s disinfectant fluid. 2 Deedoriser. 3 Nitrate of lead, 4 Iodide 

of potassium. 5 Acetic acid. 6 Alcohol. 7 Alterative. 8 Stimulant. 9 Stru- 
ma. 10 Spleen, 11 Soap plaster, 12 Resin plaster. 13 Oxygen. 14 Hae. 

matite, 15 Iron pyrites. 16 Protocarbonate, 17 Magnetic oxide of Iron, 
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உடே ஐருதவாயுவைச்! செல்லவிட்டு இதையெடுப்பார்கள். லட்சணங் 

கள், இது நுண்ணிய ஈரைக்கறுப்பான தூள். காந்தம் இதைப் பெலனாய் 

இழுக்கும்: இதைக் குழி அம்மியில் இட்டு அமுக்க அரைத்தால் லோகவரி 

கள் தோன்றும். ஜருகுலோறிச்கமிலத்திற்? போட்டால் இது ஐருதவாயுவை 

கக்க்கொண்டு கரையும். அக்கனரைவுக் கப் புதாரிபீதபுரூசியசைக்கூட்ட 

வெண்ணீல நிறமான அடை யலுண்டாகும். சோதனை, இயோதத்தில்4 

ஐம்பது கிறேனையும், பதாசிய வியோதிரச்தில் ஐம்பது நேனையுர் தண்ணீ 

ரில் கரைத்து அதற்கு வியுச்தவயத்திற் பத்துக்கி2றனைச் கூட்டிச் சின்னக் 

குடுச்கையில் இட்டு மென் சூட்டிற் காய்ச்சினால் கரையாமல் இருக்கும் சே 

ஷம் ஐந்து இறேனுக்கு மிஞ்சாது. இச்சேஷம் ஐருகுலோறிக்கமிலத்திலே 
முற்றாய்ச்சரையவேண் டியது. 

தன்மை, இது உத்தம தொணிகம்6, மற்றும் அயமருந்துகளைப்போலவே 

இதுவும் விசேஷமாய் இரத்தத்திற் பிடிச்கும். இதைச் சாப்பிடும்போது 

இரத்தத்திலுள்ள எமதின்7, இளபுலின்3 என்ற கூறுகளின் வீதம் சிக்கும். 
மேலும் இது எம்மெனகச்குமாகும். 

உபயோகம், அனீமி, குலொரோச!!, அமெனுறீயம்। ௨ கொரீயம்।8, பி 
ளிகை விீக்கங்களுக்கும் அனீமியைச்சார்க்த மற்றுகோய்களுக்கும் இது உச் 
சித மருது. 

தேயம். ஒரு கிறேன் முதல் ஐந்து இறேன் வரைக்கு, ஈாள் இரண்டு 
மூன்று முறை, தீனோடாவது தின்றவுடனாவது கொடுக்கவும். 

ரசிதம். வியுக்தவயவிலலை, Reduced Iron Lozenges. கொள், 
வியுச்தவயம், எழுதூற்றிருபது றேன்; சுத்த சர்க்கரை மாவாக இருபத் 

தைது அன்சு ; அகப்பிரின்மா!4 ஒரு அன்சு; அ௮கூப்பிசின் முசிலாகு)5, 
இரண்டு ௮ன்சு; திஸ்திவித்ததண்ணீர!6 ஒரு அன்சு அல்லது போதியது. 
அயம், சர்ச்சரை, பிசின்மா மூன்றையுங் கலந்து தகுந்தபதமாய் வரப் போ 
திய முசிலாகையும் தண்ணீரையும் கூட்டி 720 வில்லைகளாகத் தட்டி மட் 
டான சூடுள்ள அறையில் உலர்த்தவும். 
ஒவ்வொரு வில்லையிலும் வியுக்தவயம் ஒரு றேன் இருக்கும். 

அயகாந்தவக்சிரம். 

MAGNETIC OXIDE OF IRON. 
அயகாந்தவக்சிரம் இரு; ௮4என்ற சன்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இது ஏறச் 

குறைய கூற்றுக்கு இருபதபங்கு ஐரச தண்ணீரோடுகலர்ததாய்ச் சொற்ப 
அயபிரவக்சிரத்தை!8 அட ச்சியிருக்கும். லட்சணங்கள், கபிலக் கறுப்பு நிற 
மானது; சுவையற்றது; கார்தத்தாற் பெலனாய் இழுச்கப்படும். அரைப்பங்கு. 
தண்ணீரோடு கலந்த ஐருகுலோறிச்சமிலத்திலே இத நரைச்சாமற். கரையும். 
இக்கரைவுக்குப் பதாசிபீதபுரூசியசையாவது பசாசிசெம்புருசியசை!19யாஉது 
கூட்ட நீலநிற அடையலுண்டாகும். அயகார்தவச்சிரத்திற் சொற்பத்தைச் 
காய்ந்த சோதனைக்குழலிலிட்டு விளக்குச் சுவாலையிற் சாய்ச்சும்போது, ௮ச் 
குழலின் குளிரான பங்கிலே ஈரம் பிடிக்கும், சோதனைகள். இருபது 
A 
1 Hydrogen gns. 2 Hydrochloric acid. 3 Yellow prussiate of potash. 4 lodum. 
© lodide of potassium. 6 Tonic. 7 Haematin, 8 Globulin. 9 Emmena- 

80206. 10 Anaemia. 11 Chlorosis, ]9 Amenorrhoea, 13 Chorea. 
14 Gum acacia, 15 Mucilage. 16 Distilled water. 17 Water of 

hydration, 18 Peroxide of Iron. 19 Red prussiate of potash. 
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இறேனை ஐருகுலோறிச்கயிலத்திற் கரைத்துத் பதாஏசெம்புரூரியசைக் கூட் 

டினால் பதா விகுறோம-ப்பருமவிலயனத்தில்? எண் பத்துமூன்று இறே 
னைச் கூடட்டுர்தனையும் ஒர் நீலநிற அடையல் உண்ட £கிக்கொண்டிருக்கும், 

தன்மை, உபயோகம். வியுக்தவயத்தைப் போலவே. 

தேயம். ஜஐர்துகிறேன்முதற் பத்துகீறேன் வரைக்கு, 

அயலைரசுப்பிரவக்சிரம். 
HYDRATED PEROXIDE OF IRON, 

இது இந ௮3 ஐ2 ௮ என்ற சன்னச்தாற் குறிக்கப்படும்' ஈரமான அய 
பிரவக்ரெத்தைப் பாரங்குறையுர்சனையும் 212 பாகைக்கு மேற்படாச சூடே 
ற்றி மாவாக அமைத்து இது எடுக்கப்படும், லட்சணங்கள், இது செல் 
சபில நிறமான தூள்; சுவையற்றது; சாந்தத்தால் இழுச்கப்படாது. சோ 

தனைகள், அரைப்பங்கு தணணீர் சலந்த ஐரு கலோறிக்கமிலத்தில் இசைப் 
போட்டுச் சூட்டிற் பிடிச்ச, தாமதமாயும் பூரணமாயுங் கரையும். இக்கரைவு 
க்குப் பதாபெதபுரூசியசைக் கூட்ட கனஅடையல் உண்டாகும்; பதாசிசெம் 

புரூசியசுச்சோ அடையல் உண்டாகாது, சோதனைச்குழலிலிட்டுச் சற்றே 

சிவச்சச் காய்ச்சினால் ஈரிப்பைக் கக்கும். 
தன்மை. இது தொணிசம்3, எம்மெனசக்கு!; அந்தெல்யிக்தி5. 
உபயோகம், அனீமிச்கு£ இது உலந்த மருந்து, மேலும் பெலலீனம், 

நுறல்97,கொரீயம்5,குச்சலின் பிற்பாதம், லறிஞ்சிஸ்மல்கிருலசு3,ஸ்பச ஈளை !1, 
இரசகடுக்கம், அமெனுறீயங்களுக்கும்।! இது நயந்சது. 

தேயம். ஐத்துகிறேன் முதல் முப்பதுகறேன் வரைக்குங் கூடவுங் 
சொடுச்சலாம். 

ரசிதம். அயபிலாஸ்தர். Chalypveate Plaster. கொள், அயவைர 
சுப்பிரவக்சிரம், மாவாக, ஒரு ௮ன்சு; பெர்கன்றிராளம்!3,இரண்டு அன்சு; 
ஈயப்பிலாஸ்தர்!8, எட்டு அன. பெர்கன்றிராளத்சையும் ஈயபிலாஸ்தரை 

யும் முதலே ஒன்றாக உருக்க, அ௮யபிரவச்சிரத்சைச் கூட்டி அக்கலவை 
ஆறி இறுகு$தனையும் ஒயாமற் கலக்கவும். 
இதை மெல்லிய தோலிற் பரலியிட்டால் இட்டபகுதிக்கு ஈல்ல தாபர 

முய காவலுமாகும். 

அயவீரபிரவக்சிரம், MOIST PEROXIDE OF IRON. 

அயவீரபீரவக்ரெம் என்பது,நூற்றுக்கு ஏறக்குறைய 86 பங்கு தண்ணீரை 
அடக்யெ அயவைரசப்பிரவக்சிரமே. லட்சணங்கள், இது மெதுவும்ஈர 
-மும் பசையுமான செங்கபிலநிறத்திரளை, ருசவைருகுலோறிச்கயிலத் 
தலே1, குடின்றிச் சறுக்குச் கரையும், அக்கரைவுக்குப் பதாசிசெம்புரூரி 
அசைச்: கூட்ட அடையலுண்டாகாது. பதா9ி பீதபுரூசியசைக் கூட்ட 
“வோ நீலகிறமான கன அடையல் உண்டாகும். சோதனை. இதிற் சொற் 
.பத்தைப் பாரங் குறையுந்தனையும் 212 பாசை சுட்டிற் சாய்ச்சிச் சோதனைக் 
குழலில் இட்டுச் சற்றே சிவக்கக் காய்ச்சினால் ஈரம் பிறக்கும். 

3 Bichromate of potash. 2 Volumetric soluticn. 3 Tonic, 4 Emmenagngue. 
5 Anthelmintic. இருமிகொல்லி. 6 Anaemia. 7 Neuralgia. 8 Chorea. 9 Laryp- 

giamus stridulus, 13 Spasmodic asthma. 11 Amenorrhoea. 12 Burgusdy 
pitch. 19 Lead plaster, 14 Dilute Hydrochloric acid. 

15 Red prussiate of potash, 
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அயகாபனசுச் சர்க்கரை, அயயாஸ்வசு. ௦12 

தன்மை, உபயோகம், பாஷாண ஈஞ்சு இன்றவர்களுக்கு இது மாற்றா 

கக் கொடுபடும். 
தேயம், ஐந்து மினி பத்து மினிக்கு ஒருமுறை ஒரு பருஞ்சிப்பி நிறை 

யச் கொடுக்கலாம். பாஷாணகஞ்டில் ஒருபங்குக்கு இதிற் பன்னிரண்டு 
பங்கு கொடுக்கவேண்டுப. 

அயகாபனசுச் சர்க்கரை. 

SACCHARATED CARBONATE OF IRON. 

இத அயபிரவச்சிரமும் சர்க்கரையும் கலந்த இரு கா ௮3 என்ற சின் 

னத்தாற் குறிக்கப்பககிற அயகாபனசு. இக்கலப்பிலே அயகாபனச நூற் 
றுக்கு ஐம்பத்தேழு பங்கு லீதமாயிருக்கும். அயசல்வசை! அமோனகாபன 
சாந்? கூறுபடுத்தி வரும் ௮டையலைக்கழுவி அதற்குச் சர்ச்சரை கூட்டி 

உலர்த்தி இதை எர்ப்பார்கள். லட்சணங்கள். நரைகிறமும் இனிப்பும் 
சொற்ப இரும்புச் சுவையுமுடைய சிறத் திரளைகளாக இருக்கும். அரைப் 
பங்கு தண்ணீர் கலந்த இள சூடுள்ள ஐருகுலோறிச்சமிலத்திலே3 இது அ 
ரைத்துக்கொண்டு கரையும. அக்கரைவுச்குப் பாரியகுலோறிரத்தைக்* கூட் 

ட மெத்தச் சொற்பஅடையலுண்டாகும். சோதனைகள். தண்ணீர் சலந்த. 

மிஞ்சிய ஐருகுலோறிக்கமிலத்திலே இதில் இருபது கறேனைக் கரைத்துப் 
பராசிசெம்புரூ£ீயசைஃ கூட்டினாற் பதாசி துவிகுரோமசுப்£ பருமவிலயன 
த்தில்? 3:30 இறேனளவையாகுதல் கூட்டுக்தனையும் ஓர் நீலநிற அடை யலுண் 
டாநிக்கொண்டிருக்கும். 
தன்மை, உவர்த அயதொணிகம்8) அவர்த்தன்மையில்லாதது. 
உபயோகம். அயபிரலக்சிரம் போலவே. 
தேயம். ஐர்து இறேன முதல் இருபது இறேன் வரைச்குங் கூடவுங் 

கொடுக்கலாம். 
ரசிதம். அயகாபனசுக் குளிகை, ill of Carbonate of Iron. கொள். 

அயகாபனசச் சர்க்கரை, ஒரு அன்சு, ரோசை லேகியம்?) கால் ௮ன்சு. ஈன் 

ரய அரைக்கவும். 
தேயம், ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துச் றேன் வரைக்கு நாள் இரண்டு 

முறை கொடுக்கவும். 

அயபாஸ்வசு. PHOSPHATE OF IRON. 

அயபாஸ்வசு இந3 பாட ௮5 என்ற சின்னதச்தாற் குறிக்கப்படும். ௮ய௪ 
ல்வசைச் சோடபாஸ்வசாற்!0கூறபடுத்த அயபாஸ்வசு பிறக்கும், லட்சண 
ங்கள், இது கருநீலகிறமான அ௮மாவத்!!தூள், தண்ணீரிற் கரையாது. ஒரு 
ஈலோறிக்கமிலத்திற் கரையும். இக் கரைவுக்குப் பதாிபீதபுரூயச।2, பதா 
சிசெம்புரூயெசு எசைச்சேர்த்தாலும் அடையலுண்டாகும். செம்புரூசியசு 

க்கே சன அடையலுண்டாகும். தாத்சரிச்சமிலத்தையம்!3 மிஞ்சிய அமோ 
னத்தையும்14 கூட்டிய பின் மச்னீசியமோனசல்வசு!5 நீரைக் கூட்டினால் 
ஒர இிரிஸ்சலடையல் உண்டாகும். சோதனைகள், சுத்சமான வோர் 

| Sulphate of iron. 2 Carbonate of Ammonia, 3 Hydrochloric ncid. 4 (14௦. 
ride of barium, 5 Red Prussiate of Potash. 6 Bichromate ot potesh, 

சீ Volumetric solution, 8 Tonic. 0 Confection of rose, 10 Phosphate of 
anda. 11 Ameryhous. 12 Yellow prussiate of potash. 12 Tariaric 

acld. 14 Amana, 15 Ammonio-sulphate of magnesia. 
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210 அயசல்வசு, அன்னபேதி. 

செம்புத் தசட்டின்மேல் இந்த உப்பை இட்டு அதிலே ஐருகுலோறி 

ச்கமிலத்சை! விட்டு வைத்தால் அந்த லோகத் துண்டின்மேல் கருமையான 

அடையலுண்டாகாது, இந்த உப்பில் இருபது இறேனை ஜஐருகுலோறிக்க 

மிலத்திற் கரைத்துப் பதாசிசெம்புரூசியசை 45கூட் டினாற் பதாசிதுவிகுரோ 

ம௫ப4 பருமலிலயனத்தில்? 250 கிறேனளவைச் கூட்டுர்தனையும் நீலர்ற 
அடையலுண்டாடிக்கொணடிருக்கும்: 

தன்மை. அயதொணிசம். 

உபயோகம், அனீமி, பொதுவான பெலவீனக்களுச்கு இதைக் கொடு 
ப்பதனறி, ரிஃ4இிற்ச6,சர்ச்கராமுரி மூளைமெதுவாதல், கன்சர்? என்ற நோய் 
களுக்கும் இது சயமென்று கொடுக்கப்படும், 

தேயம். ஐந்து கிறேன் முதற் பத்துக் இறேன் வரைக்கு, இதைச் றொ 
பமாய்ச் கொடுப்பதே உத்தமம். 

ரசிதம். ௮யபாஸிவசுச் சிறூபம். Syrup of PLosphate of iron. 
சொன். நெனுல அயசல்வசு, இருழாற்றிருபத்துமாலு கிறேன்; சோடபா 
ஸ்வசு10 இருநூறு இறேன்;சோட விதசு!1, எழுபத்துசாலுகறேன் ; ரொச பா 
ஸ்வரி.ச்சமிலம்19, ஐந்தரை அன்சு; சுத்த சர்க்கரை எட்டுஅன்சு; திஸ் திலித் 
தீதண்ணீர்।3 எட்டு ௮ன்சு, ௮யசல்௨சை நாலு அன்சு தண்ணீரிற் கரைத்து, 
இரண்டு சலவையையும் ஒன்றாக்கித் திறமாய்க் குலுக்கிக் காரிக்கம் புடை 
லையில் வடித்து அடையலைத் திஸ்திவித்த தண்ணீராற் கழுவி அது பாரிய 
குலோறிரத்தால்1 யாதொரு மாறுதலடையாமலிறுக்குந்தனையும் கழுவி அப் 
பால் அர்த அடையலை ஊறுதாளின் இரண்டு மடிப்புகளுக்கிடையில் வை 
தீது அமுக அதற்குச் இருசபாஸ்வரிக்சமிலத்தைக் கூட்டவும். அடைய 
ல் கரைர்தவுடன் அகச் கரைவை வடித்துச் சர்ச்கரையைச் கூட்டிச் சூடில் 
லாமற் கரைச்கவும். ரும் பாணி சரியாய்ப் பன்னிரண்டு அன்சு நிறுக்க 
வேண்டும். 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் இரண்டு திரும் வரைக்குங் கூடவுங் கொடு 
க்கலாம். ஒவ்வொரு திறாமில் ஒரு றேன் அயபாஸ்வசு இருக்கும். 

அயசல்வசு. அன்னபேதி. SULPHATE OF IRON. 
அமசல்வசு இருகேலு4 7ஐ௨ ௮ என்ற சன்னத்தாற் குறிக்கப்படும், இரு 

ம்புச் சம்பியைச் கருசசல்வுரிச்கமிலத்திற்!5 கரையப்போட்டு அக்கரைவை 
ச் காய்ச் ஆவியாக்கச் இரிஸ்தலித்த16 அயசல்வச எடுச்சப்படும், லட்சண 

ங்கள். இது வெளீறின,பச்சைநீலநிறமுள்ள, சாய்ச்த,ரம்ப17,பிரிசங்க1ளோக 
விருக்கும். துவர்ச்சுவை உள்ளது; திட்ட திற! தரையாது; தண்ணீரிற் 
கரையும், தண்ணீர்க் கரைவு தெளிந்தது. அதற்குப் பாரியகுலேரறிரஞு 
சேர்ச்ச வெண்ணடையலுண்டாகும். பதாரிசெம்புருயெசைக் கூட்ட நீல 
நிற அடையலும், பதாரிபீசபுருயெசை 42 கூட்ட வெள்ளைஅல்லது வெண் 
ணீல நிற அடையலுமுண்டாகும். சோதனை. இதின் தண்ணீர்க்கீரைவு 

1 Hydrochloric acid. 2 Potash. 3 Red prussinte. 4 Bichromate. 5 Volume- 
tric solution. 6 Rickets. 7 Diabetes. 8 Cancer. 9 Granulated Sulphate of 

iron, 10 Phosphate of soda, 11 Acetate of soda. 12 Dilute phosphoric acid. 
13 Distilled water. 14 Chloride of Barium. 15 Dilute sulphuric acid. 

16 Crystallize. 17 Rhombic. 18 Prism. 19 Rectified spirit. 
21 Yellow prussiale of potash. 
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அன்னபேதி. கிறனுலஅயசல்வசு, 317 

க்கு முன்னமே கொஞ்சம் சல்வுரிச்சமிலத்தைச் கூட்டினால் ஐருசல்வுரிக் 
சமில வாயுவுக்கு யாதொரு அடையலுமுண்டாகாது. 

தன்மை, லீரான அயதொணிகம்*, தவர், எம்மெனகக்கு;, ௮ந்திபிறாடி*, 
இருமிகொல்வி', பெருர்தேயத்தில் சஞ்சு. தானிசமாயிட்டாற் துவர், ஸ்தி 

லம. 

உபயோகம். அனீயி1, அனீயிக்கோலம், குலொரோ9% அமெனுறிீயம்௦ 

லுசறீயம்10 இரைப்பைப்புண், பிஸிகைவிக்கம், முறைச்சுரங்கள், தடவைத் 
தலைவவி11, ஐபுகன்றாயசி;3, குக்கலின் பிற்பாதம், தீனியம்13, என்றமோய்க 
ஞச்சே இம் மருந்து விசேஷமாய் உள்ளே கொடுக்கப்படும். மேலும் எரி 
ிப்பில௬14, ரதிப்புண், சிந்துமூலமுளைகள், ௮பானப்பிதுககம், கருப்பைக் 
கன்சர்!5 முதலிய ரோய்களுக்கு இது வெளிமருக்தாய் இடப்படும். 

தேயம், ஒரு றேன் முதல் ஐந்து வரைக்குங் கூடவும் காள் இரண்டு 
மூன்று முறை கொடுக்கலாம், 

ரசிதம். வறுத்த அயசலவசு. Dried Sulphate of Iron. கொள். 
அயசல்வசு, நாலு அன்சு; பீங்கான் அல்லது இரும்புப் பாத்திரத்தில் மட் 
டான சூட்டில் வறுத்துச் குட்டை 400 பாகை வரைக்கு ஏற்றிநீராவி பறி 
ந்து தீருக்தனையும் வறுக்கவும். சேஷத்தை மாவாக அரைத்துக் கண்ணாடிச் 
சடையால் அடைத்த சீசாவிற் பேணவும். 

தேயம். அரைக் ஜேன் முதல் இரண்டு இறேன் வரைச்குச் குளிகை 
யாக்கிக் கொடுக்கலாம். இதில் மூன்று றேன், சரிஸ்தலான அயசல்வ 6ல் 
4ரிறேனுசக்குச் சரி. 

அயகூட்டுமீஸ்துர், Compound Iron mixture. கொள், அயசல்வ௪, 
இருபத்தைந்து இறேன்; பதாசிசாபனசு முப்பது றேன்; சசம், சுத்தசர்க் 
கரை, வலைக்கு அறுபது கிறேன்; சடச்€து16, நாலு திறாம்; ரோசைரீர், ஓ 
ன்பதரை அன்சு, சசத்தை மாவாக்டப் பதாசொபனசையும் சர்க்கரையை 
யும் கூட்டி, ரோசை நீரிலே சொற்பமாய்ச் சேர்த்து மெல்லிய பசையாக 
அரைத்துப் பின்னும் ரோசைகீரையும் சடச்€தையும் படிப்படியாய்ச் சேர் 
தீதுப் பின்னும் அரைத்துப் பால் போன்ற நீர் எட்டு அன்சு வருக்தனையும் 
ரோசை நீரைப் பின்னுஞ் சேர்த்து அப்பால் எஞ்சிய ரேரசை நீரிலே அயச 
ல்வசைக் கரைத்துச் கூட்டித் திறமாய்க் கலந்து அக்கலவையைக் கூடிய 
அளவும் சாற்றுப்படாமற் பேணிவைக்கவும். 

தேயம், ஒரு அன்சு முதல் இரண்டு அன்சு வரைக்கு காள் இரண்டுமூ 
ன்று முறை கொடுக்கலாம், அனீமி, அமெனுறீயம், குலொறோச என்ற 
சோய்களுச்கு இது உத்தம தொணிகம். 

கிறனுல அயசல்வசு. CRANULATED SULPHATE OF IRON. 

செய்யும் விதத்தில் மாத்திரமே இந்த உப்புக்கும் வாடிக்கையான அயசல் 
சுக்கும் வித்தியாசமுண்டு. இது வெளிறின பச்சை நீல நிறமான, சிறிய, 
பருபருக்கையான இரிஸ்தல்களாக இருக்கும். இதின் தன்மை; உபயோ 
கம், தேயங்கள் அயசல்வசின் தன்மை முதலியவற்றைப்போலிருக்கும். 

1 Nydrusnlphuric acid. 2 Tonic, 3 Lmmenagogus. 4 Antiperiodic. 5 Au. 
thelmintic. 6 Stimulant. 7 Anaemia 8 Chilorosis. 9 Amenorrhoea. 
10 Leucorrhoea. 11 Periodic headache, 12 Hypochondriasis. 18 Vaenia. 

14 Erysipelas. 15 Cancer. 10 Spirit of nutmeg. 
10 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



718 அயபிரசல்வசுநீர், 

அயபிரசல்வசு ஈர், 

SOLUTION OF PERSULPHATE OF IRON. 

கொள்; அயசல்வசு, எட்டு அன்சு; சல்வுரிக்கமிலம, நீதுரிச்சுமிலம்9,௮ 

கைக்கு ஆறு திறாம்; துஸ்திலித்த தண்ணீர், பன்னிரண்டு அனசு அல்லது 

போதியது. சல்வுரிக்கமிலத்தைத் சண்ணீரிற் பத்து அன்சோடு கூட்டி ௮ 

ச் சலவையிலே அயசல்வசைச் சூட்டிலிட்டுக் கரைச்கவும். நீதுரிச்சமில 
த்தை மிச்சமான இரண்டு ௮ன்சு தண்ணீரோடு கலந்து ௮௫௬௪ அமிலத் 

தை அயசல்வச௪ சரைத்த நீரோடு சலச்கவும். சிவப்பு நிறமான ஆவி சடி 

தியிற் பறிந்து மீர் கருமை கெட்டுச் சிவப்படையுர்தனையும் அதைச் காய்ச் 
இச் சாரதிக்கவும்!. அப்பால் இந்த நீரில் ஒரு துளியைப் பதாசிசெம்புரூூ 

யசைக்$கொண்டு சோதித்து நீலகிற அடையலுண்டானால் ஈீதுரிக்கமிலத்தி 

லே பின்னுஞ் ல துளியைக் கூட்டி அதிலுள்ள அயசல்வசு முழுவதும் 
அயபிரசல்வசாய் மாறத்தக்சதாய்த் இரும்பவுங் காய்ச்சவும். மீர் ஆறின பின் 

வேண்மொடுற் திஸ்திலித்த தண்ணீரைச் கூட்டி அளலைப் பதனோரு ௮ 

ன்சாச்ச் கொள்ளவும். லட்சணங்கள். இது கருஞ்சிவப்பு மிறமான ச 

னத்த நீர். மணமற்றத; மெத்தத் துவர்சொண்டது; அலச்கால், தண்ணீர் 
களோடு எந்த வீதத்திலுல் சலச்கும், பத்துமடங்கு தண்ணீரோடு கலந்தால் 
பாரிய குலோறிரத்துக்கு" வெண்ணடையல் உண்டாகும்; பதாசிபீதபுரூி 
யசுச்கு நீலச்ற அடையல் உண்டாகும்; பதாசிசெம்புருசியசுக்கோ அடை 
யல் தோன்றாது. சோதனை. விசேஷூருவிதம் 1.441, இதிலொரு திரு 
மைத் தீஸ்திலித்த தண்ணீரில் இரண்டு அன்சோடு கலந்து, அமோன நீரை? 
மிச்சமாய்ச்கூட்டி, உண்டாகுமடைமலை நன்றாய்க்கமுவி பஸ்மமாச்இனால் 
11.44 ஜேன் நிறக்கும். 

தன்மை உபயோகம். இத வீருன துவர்,உள்ளே சொடுச்சப்படுவதில்லை, 
அயவமோனசிதிறசு!0, அயதினியரதிறசு!!, அயகார்தவச்சிரம்13, அயவீர 

பிரவச்சிரம்13, அயதாத்தரகம்!, அயவசிதசிரஞ்சம்!5 எனற மருந்துகள் செய் 
ஓதற்கு இது வழங்கப்படும். 

சிதம். ௮யவசிதசிரஞ்சம். Tincture of Acetate of fron. கொள், 
அயபிரசல்வசுமீர், இரண்டரை அன்சு; பதாசிய$தசு16, இரண்டு அன்ச; 
திட்ட தர போதியது. பதாரியசதசைப் பத்து அன்ச தீட்ட சீதிற் கரைத்த; 
அயபிரசல்வசுமீரைச் தில் எட்டு ௮ன்சோடு கூட்டி இரண்டு நீர்களையும் 
ஒருகாழி கொள்ளத்தக்க ஓர் சோவிற் கலர்து இறமாய்ச் குலுச் ஒருமணி 
சேரவரையிற் பலமுறை குலுக்கவும். இப்படி உண்டான ரஞ்சத்தையும் 
அடையலையும் ஓர் வடியில் வார்த்து, நீர் ஒழுத்நீர்்தபின் அது அரைமாழி 
யாகப் போதிய திட்டசீதை வடியின்மேல் வார்க்கவும், 

தேயம், ஐந்து மினிம் முதல் முப்பது மினிம் வரைக்கு. 

| Sulphuric neid. 2 Nitric acid. 3 Wistilled ‘water, 4 Coneentrate. 5 Red 
prussinle of potash. 6 Alcohol. 7 Chloride of barium. 8 Yellow prussiate 

of potash. 9 Solution of ammonia, 10 Ammonio-citrate of iron.. 
11 Chtrate of iron apd quinine. 12 Magnetic oxide of iron. 13 Moist 
peruxide of iron, 14 Fartarated iron, 15 Acetated tincture of 

110௩. 16 Acetate of potash. 17 Rectified spirit, 
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அயபிரகுலோறிரகரரீர், 

STRONG SOLUTION OF PERCHLORIDE OF IRON. 

இது இரும்புக்கம்பியை ஐருகுலோறிக்கமிலத்திற்| கரையவிட்டு வரும் 
அயபிரகுலோறிரத்தைத்; தணணீரோடு கலந்த நீர். லட்சணங்கள். இது 

வீரான துவர்ச்சுவையை உடைய மஞ்சட்கபில நீர். தண்ணீர், அலக்கால்3 

களில் எந்த வீதங்களிலும் கலக்கும், தண்ணீரில் கலந்தால் வெள்ளிநீதுர 
சக்கு வெண்ணடையல் உண்டாகும்; பதா9ிபீதபுரூசியசுக்கு5 நீலநிற 
அடையல் உண்டாகும்; பதாசிசெம்புரூயெசுக்கோ அடையல் உண்டா 

காது. சோதனைகள், விசேஷடருவிதம் 1.938. இதில் ஒரு திறாமை 

இரண்டு ௮ன்சு தண்ணீரோடு கலந்து அமோனரீரை மிச்சமாய்க் கூட்டி 
உண்டாகுஞ் செங்கபிலநிற அடைய லை நன்றாய்க் கழுவிப் பஸ்மமாக் னால் 

அது [5.62 இதேன் நிறுக்கும், 
தன்மை. வீழுனதுவர், ஸ்திபதிகு. 
உபயோகம். அனுரிசம்ச, ஈாளவிவாரம், நீவச?, முதலியவற்றுச்கு இரத 

கீரைப் புகட்ட அவை சுகமானதுண்டு. இப்பரிகா.ரம் மோசமற்றதல்ல. 
மேலும் வி௫சகோதம்8, வங்கஸ கழலைகள், கருப்பைப்பீடம், அரிசம்!0, சீழ்க் 
சண்ணோ, சகச்சுற்றுகளுச்கும், இரத்தப்பெருச்சைத் தடுப்பதற்கும் இதை 
இடுதல் ஈயம், உள்ளேகொடுப்பதற்குத் தண்ணீர் கலந்தநீர் அல்லது ரஞ்சம் 
திறம். 

தேயம். இரண்டு துளி முதல் ஆறு துளிவரைக்குச் றொபத்திலாவது 
தண்ணீரிலாவது விட்டூக்கொடுச்கவும், 

ரசிதங்கள். அயபிரதவோறிச நீர், Solution of Perchloride of Iron. 
கொள், அயபிரகுலோறிரகரமீர், ஐந்த அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் பதி 
னைந்து ௮ள்சு கல, 

தேயம், பத்து முதல் முப்பது மினிம வரைக்கு. 
அய்பிர:.குலோறிராஞ்சம். incture of Perchloride of Iron. கொள். 

அயபிரகுலோறிர நீர் ஜந்து அன்சு; இட்ட தும பதினைந்து ௮ன்சு. கலந்து 
சீசாவில் விட்டு ஈன்றாய்௮டைச்துவைச்சவும்.. சோதனை. விசேஷூருவி 
தம் 0.992. சபுளின் சி5ச்சவாகடத்திற் சொல்லிய அயபிரகுலோறிர ரஞ்சத் 
தைப் பார்க்க இது கால்வாசி பெலன் உள்ளது. 

தன்மை. அயபிரகுலோறிர நீரைப்போலவே. உள்ளே கொடுத்தால் 
இத உத்தம தொணிகமும்2, அமுரிதி2யுமாகும். 

உபயோகம், அசத்த இரச்தப்பெருக்கு, நாட்பட நின்று பெலவீனப் 

படுத்துக் கழிச்சல்சள், சர்ச்கராமுரி!5, சலவொழுக்கு சலத்துல ராத்தின் 
ஸ்பச1? ஒடுச்கனால் உண்டாகுஞ் சல அடைப்பு, அல்புமினூறி!7 திவ்திரி18, 
எரிசிப்பில௪19, எமறெச்சுப்பெபூறம கசத்திற் சாணும் அதிவெயர்வை இவற் 

றிற்குச்சொடுத்து இது நயந்தது, அட்டைகடி முதலியவற்றிற் காணும் 
இரத்சப்பெருச்கைத் தடெ்பதற்கும் செட்டபுண்களை அருட்வெதற்கும் இது 
இடப்படும், 

1 Hydrochtoric acid. 2 Perchloride of iron. 3 Alcohol, 4 Nitrate of silver. 
9 Yellow patssiate of potash. 6 Aneuriam. 7 Naevus, 8 Hospital 
gingrene, 9 Fungus. 10 Piles. 11 Rectified spirit. 12 Tonic. 

JS Duirectic. 14 கிமார், 15 Diabeles. 16 Spismodic. 
17 Abbuminuria. 18 Diptherin. 19 Frysipelas. 

20 Purpura Haemoerrhngica. 2) Phuhisis, 
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380 அயலியோதீரம். 

தேயம். பத்து மினிம்| முதல் முப்பது மினிம வரைக்குங் கூடவுங் 
கொடிச்கலாம. 

[அயபிரகுலோறிரரஞ்சத்தைச் செய்வதற்குப் பிறித்தனிவாமகுபீயத்திற்? 
சொன்ன முறை மேலே குறிச்சப்பட்டதுவே. ஆயீனும் இந்த ரஞ்சத்தில் 
எப்போதும் ஒர் கபிலநிற அடையல் உண்டாகும் ஆசலால் இது உசவாசெ 
ன்று சென்னபட்டினத்திலுள்ள மருர்துச்சாலைக்கு அதிபதி அறிவித்திருக்க 

ரர். லண்டன் வாமகுபீயத்திற் சொன்னமுறையாய்ச் செய்ச ரஞ்சமோ 

உஷ்டண தேசங்களிற் பழுதாகாமல் இருச்கும் ஆகையால் அதுவே உத்தம 

மானது. அதைச் செய்யுமுறையாவது; கொள், அயவைரசுபிரவக்சரம்3, 
ஆற அன்ச; ஐருகுலோறிக்கமிலம்*,அரைராழி ; திட்ட து ஒன்றரைராழி, 

அயலைரசப்பிரவச்ரிரத்சை ஐருகுலோறிக்கமிலச்திற் போட்டு அடிக்கடி 
குலச்சி மணல்மத்திசத்தில்6 வை தத மெல்லெனச்காய்சச் சரைத்துச்உடை 
சியில் சலகைநீர் ஆறினபிளபு €தையுங்கூட்டிச் சீலையில் கடிக்கவும். 
இதின் தேயம் பிறித்தனிவாமகு பீயத்திற் சொன்ன இப்பெயர்ப்பட்ட ரஞ் 
சம் போலகே.] 

அயவியோதிரம். IODIDE OF IRON. 

அயவியோதிரத்துக்குச் சன்னம் ௫௫௫3. இதிலே இரிஸ்சல் நீர் ஏறச்கு 

றைய நூற்றுக்கு 18 பங்கம்; சொற்ப அயவச்சிரமும் சேர்ந்திருக்க, 

லட்சணங்கள். இது கபிலநிறஞ் சாடிய பச்சைநிறக் கரிஸ்தல்களாக இரு 
ச்கும்; மணமற்றது; பரமாணுவில் உரு நீராகும்; சண்ணீரிற் கரைந்து 
சொற்ப பச்சைநிற முள்ள நீராகும். அதிலே ஒர் சறைநிற அடையல் படிப் 
படியாய் உண்டாக, அது சிவப்புநிறங்சொள்ளும், சோதனை. இதோட 
பதாசிசெம்பரூசியசைச்? கூட்ட நீலகிற அடையல் உண்டாகும். அமைல 

முலொகைக8 கூட்டிச் சொற்ப அளவான குலோறத்தைச்? சோர்ச்தாலும 

அப்படி அடையல் உண்டாகும். 

தன்மை. இது உத்தம ௮ல்திரவ தொணிகம்!0, எம்மெனசக்கு!. 

உபயோகம். பொதுவாய் ஸ்தரூம[? கோய்சள்,துபேகுல!3நோய்களுச் ௪ம்; 
விசேஷமாய் அலை அ௮னீமி!*யோடு கூடிநிற்கும்போது இது உவந்தமருர்து, 
மேலும் அமெனுறீயம்15. சீஸ்மெனுநீயம்16, லுசநீயம்17, குலொறோ 8, சர்ச்ச 
சாமுரி]9, உபசவ்லீசு 20 சோயசளுச்கும் இத நயந்தத, 

த தேயம். இரண்டு றேன் ருறதல் ஐர்துஇறேன் வரைச்குங் கூடவுங் சொ 
கலரு 

சிதம். அயவியோதிரசிறூபம். Syrup of Iodide of Iron, கொள், 
மெல்லீய இரும்புச்கம்பி ஒரு அன்சு; இயோதம்2!,இரண்டு அன்சு; சுத்தசர்ஈ 
சுரை இருபத்தெட்டு அன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர், பதின்மூன்று அன்ச: 
சர்ச்சரையைப் பத்த அன்சு தண்ணீரிலல சூசோட்டிச் கரைத்துப் பாணி 
யாச்ச்சொண்டு இயோசத்தையும் இரும்புச்சம்பியையும் ஓர் குடுச்சைச் 

| Min. 2 Brith pharmacopoeia, 3 Hydrated peroxide of iron. 4 Hydro. 
chloric acid 5 Reclified apirit, 6 Sand bath. 7 Red: prussiaté of potash 
ஒ ரியா of starch. 9 Chlorum, 10 Alterative tonic. 11 Emmena. 
0௪, 12 Siruma. 13 Tubercular, 14 Anaemin, 15 Amen- 
யாக, 16 Dyamenntrhora 17 Leueorrhcea, 18 Clrka- 

ரர. 19 Diuhetes. 20 Secondary syphilis. 21 lodum. 
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அயபிரநீதரசுகீர். அயவாசேனசு. 56 1. 

குள்ளே சேஷமான மூன்று அன்சு தண்ணீரோடூபோட் எழும்பும் தரை 

வெண்மையாசுந்தனையும் மென்சூட்டிற் கரைத்து அந்த நீர் குடாயிருக்கை 

யில் அதைச் சர்ச்சரைப்பாணி-குள்ளே வடித்து விட்டுச் சலச்கவும். கல 

ந்த பாணி இரண்டு இறாத்தல் பதினொரு அன்சு ிறுச்கவேண்டும். அதற்கு 

விசேஷறொவிதம் |.385 இருக்கவேண்டும், 
தேயம். அரைத்திறாம் முதல் ஒரு கராம் வரைச்கு. ஒரு திராமிலே அய 

வியோதிரம் நாலரைக்நிறேன் இருக்கும், 
அயவியோதிரக்தனிகை, Pill of Iodide of Iron. சொள். இரும் 

புக்கமபி, காற்பது கிறேன்: இயோசம்।, எண்பதுடஇிறேன்; சத்தசர்ச்கைர, 
மாவாக. எழுபதுகிறேன்; ௮திமதுரவேர்த்தூள், நூற்றுகாற்பது றேன்; 
தில்திலித்த தண்ணீர், ஐம்பத.மினிம் இரும்புச் கம்பி, இயோதா, சண் 

ணீர் மூன்றையும் பெலனாயடைத்த அனசக்குப்பி யொன்றுச்குள்ளே 
இட்டு ுரைவெண்மையாகுக்சனையும் குலுச்சவம். சர்ச்கரையைச் கல்லு 
ரலில் போட்டு அதினமேலே நீரை விட்டுச் கெதியாய் அரைத்து அதிமதுரத் 
தூளைப்படிப்படியாய்ச் சோக்கவும். 

தேயம். மூன்றுகிறேன் முதற் பத்துக்றேன் கரைச்சகுங்கூடவங் கொ 
டுக்கலாம். இதில் மூன்றுகிறேனில் அயவியோதிரம் தரு றன் இருச்கும், 

அபபிரநீதுரசுகீர், 

SOLUTION OF PERNITRATE OF IRON. 

இரும்புக்சம்பியை நீதுரிச்கமிலத்திற்? கரைத்துத் திஸ் திலித்த சண்ணீருங் 
கலந்து அயபிரநீதுரசு நீர் செய்யப்படும். லட்சணங்கள், இது செங்க பிலநிற 
மானதெளிந்தரீர்;சற்றேபுளிப்பும் துவர்ப்புமான சுவைஉடையது. பதாிபீச 
புகுச்யல்ச5 இதோடு சேர்க்க நீலநிற அடையலுண்டாகும், இர்ரீரிற் சொற் 

பத்தை ஓர் சோதனைச்குழலுள் விட்டு சோடு அசலும் அரைப்பஙகு சுத்த 
சல்வுரிக்கமிலத்தைக் கூட்டி அயசல்வசு நீரிலே கொஞ்சத்தை அதற்குள் 
வார்த்தால் முழுவது கராங்கபில நிறமடையும், சோதனை. விசேஷ 
இருவிதம். 1. 107. இர் நீரில் ஒருதிராமோடு அமோன? நீரை மிஞ்சச்கூட் 
கீம்போதுண்டாகும் அடையலைச்கழுவி உலர்த்திப் பஸ்மமாக் இனால் அத 

2. 6 இறேன் நிறுச்கும். இதோடு பதாசி செம்புரூசியசைச் சேர்த்தால் 
அடையலணடாகாது. 

தன்மை. உபயோகம். அயபிரசுலோறிர நீரைப்போலவே. விசேஷ 
மாயச் கழிச்சலுச்கு இது உவந்த துவர், 

தேயம். பத்து முதல் நாற்பது மினிமை8த் சண்ணீரிற் தாராளமாய்ச் கல 
ந்து கொடுக்கவும். 

அயவாசேனிசு, 

ARSENIATE OF IRON, 

அயவாசெனசு 3 இரு ௮, ஆ, ௮, என்ற சன்னச்தாற் குறி*சப்படும். 

இத சொஞ்ச அளவுக்கு பிரவகீரிரிச்கபபட்டிருச்றே ௮. அயசல்வசைச்।0 
TO 

| lodide of iron, 2 lodum. 3 Nitric acid. 4 Distilled water. 8 Yellow prissiate 
of potash. 6 Sulphuric acid, 7 Ammonia, 8 Miuim. 9 Peroxidizrd. 

1 Nulphnte of iron. 
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382 அயவமோனசிதிறசு. 

சோடவாசெனசாந்। கூறுபடுத்த அயவாசெனச பிறக்கும். லட்சணங்கள் 

இது பச்சைகிறமான சுவையற்ற அமாவததூளி, தண்ணீரிற் கரையாது, 

அருகுலோறிக்கமிலத்திற்; சறுக்குக் கரையும். இச் சரைவுக்குப பதாசிபீத 

புரூச்யசைச்* கூட்ட வெண்கீல நிறமான அடையல் கனக்க உண்டாகும், 

பதாசிசெம்பரூசியசைக்; கூட்ட அதிலும் அளவுமிறங் கதித்த அடை யலுண் 

டாகும். திலே சொற்பத்தைமிஞ் சிய காரச்சோட தீதோடுகாய்ச்9 வடித்து 

நீசுரிக்கமிலத்தால் சரி.பாய்த் தடஸ்தித்து? வெள்ளிரீதுசசு8 நீஃரச்சோக்க 

செங்கற் வெப்பு நிறமான அடையலுண்டாகும், சோதனை: இதை ஐரு 

குலோறிக்கமிலத்திற் சரைத்து, தண்ணீர் கலந்து, பாரிய குலோறிரத்தை,4 

கூட்டிலை அடையலுண்டாகாது, இருபது இறேனை மிஞ்சிய ஐ ஈகுலோ 

நிஃகமிலத்திற் கரைத்துத் தண்ணீர்கலந்து, பதா? செம்புரூசியசைக் கூட்டி 

லை பதாரிதுவிதுறோமசப்।௦ பரமவிலயனத்திற் பதினேழு அளகையாகு 

தல் கூட்டுந்தனையும் ஒர்நீல நிறமான ௮டையலுண்டாகிச் கொண்டிருக்கும் 
தன்மை, இது அலதிறவதொணிகம்!1, இரும்பு ஆசெனிகம் இரண்டின் 

தன்மையும் இதிற் கூடி இருக்குமாம். 

உபயோக *, சகாலிசமான சருமரோகங்களுக்கு விசேஷமாய் எர்பிச13 

வசை செதில்வகைச்கு இது சத்துள்ள மருந்து. மேலும் எலிபர்்தீ.ப915, குஷ் 

டம், சன்சர்!* லூபசு!5 என்ற சொய்களுக்கும் இது வழங்கப்படும். 

தேயம். பதினாறிலொருபங்கு றேன் முதல் அரைக்கிறேன் வரைக்குக் 
குளிகையாக்இச் கொடுக்கலாம், மேலும் ஒரு ௮ன்சு லாடன்செனுச்சு 
இருபதுகறேன் வீதமாகச் சேர்த்துத் சைலமாக்டஇுப் பூச்சுமருந்தாகக் 
கொள்ளலாம்: 

அயவமோனசிதிறசு. 

CITRATE OF IRON AND AMMONIA. 

இதஅயபிரஅக்ரமும்!6, அமோனமும் சதிறிச்கமிலமும்।8கூடியகலப்பு. 
லட்சணங்கள், இது சராஞ்வெப்பு மிறமான மெல்லிய உருவொளியுள்ள 
செதில்சளாச இருக்கும். சற்றே இனிய துவர்ச்சுவை கொண்டது. விற் 
மசுத்தாளைச்19 சொற்பமாய்ச் சிவப்பாச்கும், தண்ணீரிற் கரையச்கூடியத. 
இட்ட திற் த 3 ரவதரிது . பதாச318ரோடுஇதை/காய்ச்ச) அமோனம்சசக்கும், 

அயபிரலக்சிரம் அடையும். அல்கலைக்சரைவினினறு அயத்சைப பிரித்தெ 

டுத்தபின் அதை ௮சிதிச்கமிலத்தாற்29 சற்றே ௮.திபூர்த்தித்தால் யாதொரு இரி 

ஸு சலடையலுண்டாசாது. சோதனை. பரமாணுவில் வைச்தப் பஸ்மமா 

கீகனால் ௮யபிரவச்சிரம நூற்றுக்கு இருபத்தேழு பங்குக்குக் குறையாமல் 

மிஞ்சும். 
தன்மை, இது சாந்தமான உத்தம அயத்தோணிகம் ஐ. 

உபயோகம். இத சாந்தமான அழற்று மருந்சாதலால் கடுமையான 
ரோய்ச வின் பின் கானும் பெலவீனத்துச்கும் பிள்ளைகளுச்குண்டாம்அனீமி 
க்கும்?* மதியாத்திரகசம? பொதுவாய் துபேகுல நோய்களுக்கும் உவர்தது. 

ர Arsenite of sola, 2 Amorphous. 3 Hydrochloric acid, 4 Yellow prussiale 
of potush. 5 Red prussinte of potash 6 Caustic soda, 7 Neutralize. 8 Nitrate 
of silver. 9 Chloride of barium. 1 Richromate of potash. 1! Alteralive 

tonic. 12 Herpes. 13 Elephantincis. 14 கோமா, 15 Lupus. 16 Peroxide 

of iron. 17 Ammonia. 18 Citricacid. 19 Litmus paper. 20 Recti- 
fied spirit. 21 Potash. 22 Acetic acid, 23 Tome. 24 Anaemia, 

20 Taubes mesenterica, 20 Tubeicular, 
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தேயம். ஐந்துகிறேன் முதற் பத்துக்கறேன் வரைக்கு நாளீரண்டு 
மூன்று முறை கொடுக்கலாம. 

ரசிதம். அயசிதிறசுவைன். Wine of Citrate of Iron. சொல். 
அயவமோனசிதிறசு, நூற்றறுபது கிறேன்; செரி'வைன் அல்லது தோடம் 

வைன் அரைகாழி. கரைத்து அடைத்த பாத்திரத்தில் விட்டு இடைக் 
இடை குலுச்கி மூன்று நாள் வைத்திருந்து பிறகு வடிக்சவும. 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் நாலு திறாம் வரைசகு. 

அயகினியசிதிறசு. 

CITRATE ஸர் IRON AND QUINIA. 

இது சிதிறிக்கமிலமும், அயபிரவசசிரம்5, ௮யபுரவச்சிரங்களும்* இனிய 
முஞ்: சேர்ர்த கலப்பு. லட்சணங்கள். இது பச்சைதாவிய பொன்மஞ் 

சள் நிறமான மெல்லிய செதல்களாக இருச்கும். பரமாணுவிற் சற்றே 
உருகும். தண்ணீரில் முற்றாயக்கரையும். இச் கரைவு சொற்ப புளிப்பா 
யிருக்கும், சோடநீர் அதிலே செங்கபில அடையலைவிழுத்தும், அமோனர 
நீர் வெண்ணடையலை விழுத்தும்; பதாசி,செம்புரூசியசும்?, பதாசிபீதறபுரூ 
சியசம் நீலநிற அடையலை விழுத்தும்; தனிக்க மிலம்!! நரைக்கருமையான 

அடையலை விழுத்தும். கைப்பான அயச்சுவைகொண்டத. சோதனைகள். 
இதைச்சாற்றுப்பட எரித்து உண்டாகும் சேஷத்சைச் தண்ணீரால் நனைத் 
தால் அது சோதனைத்தாளுக்கு ௮ல்கலை!யோயிராது. ஐம்பதுகிறேனை ஒரு 
௮ன்சுதண்ணீரிற் கரைத்து அமோனத்தைச் சற்றே மிஞ்சச்கூட்டி உண் 
டாகும் வெண்ணடையலை ஓர்வடியின்மேற் சோத்த வறட்டினால் ௮துஎட் 
டுச்றேன் நிறுக்கும். இந்தஅடையல் சுத்த ஈதரில்!3 ஏறக்குறைய முற்றாய்க் 
கரையும். அதை எரித்தால் சொற்ப சேஷம் மாத்திரம் இருக்கும். 
தன்மை உபயோகம். அயவமோன சிதிறசைப் போலவே. அயினும் 

இத அதிலும் வீரான தொணிகம், அந்திபிறாடி!4; பிளிகை]' வீக்கங்களுக்கு 
உலந்தது, 

தேயம். ஐக்துகிறேன் முதல் பத்துக்றேன் வரைக்கு காள் இரண்டு 
முறை கொடுக்கலாம், இன்னும் ரெருக்கியுங் கொடுக்கலாம், 

அயதாத்தரகம். 

TARTARATED IRON. 

இது அயபிரவச்சிரமும் பதாரியும் தாத்தரிச்சமிலமுஞ் சேர்ந்த கூட்டு, 
லட்சணங்கள். இது கருஞ்சிவப்பான மெல்லிய உருவொளியுள்ள செ 
தில்களாச இருக்கும், சற்றே இனிய தூவர்ச்சுவை கொண்டது. தண்ணி 
ரில் கரையக்கூடியது, திலே! சொற்பமாய்ச்கரையும். தண்ணீர்க் கரை 
வை ஐருகுலோறிக்கமிலத்தாற/ புளிப்பாச்பிப் பதாசிபிதபுருசியசைச் கூட் 
டினால் நீல நிற அடையல் கனமாய் உண்டாகும்; பதரசிசெம்புருசியசுக் 
சோ அடையல் தோன்றாது, இந்த உப்பைச் சோடநீரோடு காய்ச்ச, அய 

1 Sherry. 9 Citric acid. 3 Peroxide of iron. 4 Protoxide. 5 Quinia. 6 Soda. 
7 Ammonia 8 Potash, 9 Red prussiate. 10 Yellow. 11 Tannic acid. 12 Al- 

kali. 13 Ether. 14 Antiperiodic, சாமயீசாரரி,. 15 Spleen. 16 Spirit, 
17 Hydrochloric acid, 
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பிரவக்சிரம் பிரியும், அமோனம் கக்காது, அந்தநீரை வடித்து அதிக் 
கமிலத்தாற்। சற்றேபுளிப்பாக்கனால்,அது அறும்போது இிரிஸ்தலான அடை 

யலுண்டாகும். சோதனைகள, ஐ.பது கிறேனைச் செஞ்ரூட்டிற் பஸ்ம 
மாச்ிச் சேவத்தைச் திஸ்நிலித்த தண்ணீராற் கழுவி மறுபடியும் பஸ்ம 
மாச்இனால் |5 கிறேன் நிறையுள்ள ௮யபிரவச்சிரம் எஞ்சும், 

தன்மை, உபயோகம். ௮யவமோன சிதிநலசப்போலவே. இது இருமி 
மொல்லயுமாகும். 

தேயம். ஐந்து இறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குச் தண்ணீரிற் 
கரைத்துக் கொடுக்கலாம். 

அயசுகந்தமிஸ்துர். 

AROMATIC MIXTURE OF IRON. 

கொள் வெண் என்சனப்பட்டை?,மாவாக்கி ஒரு௮ன்சு ;களும்புக் கிழங்கு, 
பருக்கண தூளாக அரை அன்சு; இடித்தகராம்பு; கால் ௮ன்சு; மெல்லிய 
இரும்புக்கம்பி, அரை அன்சு; ஏலச்கூட்டிரஞ்சம்* மூன்று ௮ன்சு; தோடம் 
தோல் பஞ்சம், அரை அன்சு; பெப்பமிந்து நீர், போதியது, சின்கனப் 
பட்டைத்தாள்; களும்புத்தூள்) கராம்புத்தூள், இரும்பு காலையும் அடைத்த 
பாத்திரத்தில் பன்னிரண்டு ௮ன்சு பெப்பமிர்துரீரில் மூன்றுகாளைக்கு ஊறப் 
போட்டு இடைக்டை குலுக்கி அப்பால் வடித்து வடிந்த நீர் பன்னிரண் 
டரை அன்ச ௮ளச்ச போதிய பெப்பமிந்து நீரை விட்டு ரஞ்சங்களையுங் 
கட்டி கலவையை நன்றாயடைத்த சசாவிற்பேணவும். 

தேயம். சாச்தமான அயதொணிகமாய் இதை ஒரு அன்ச முதல் இரண்டு 
அனச வரைக்கும் நான் இரண்டு மூன்று முறை கொடுக்கவும். 

அயவைன். WINE OF IRON. 

சொன், மெல்லிய இரும்புக்கம்பி, ஒரு அன்சு ; செரிவையின், அமை நா 
ழி. அடை தீத பாத்திரத்தில் இரும்புக்கம்பியை வைனில் முற்றாய்த்தாழாமல் 
கிந்சத்தச்சதாய் இட்டு முப்பது நாளுறப்போட்்ட இடைக்கை குலுச்டுத் 
திறர்து விட்டு அப்பால் வடிக்கவும், 

தேயம். ஒரு திறாம் முதல் நாலுதிறாம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம், இது 
பிள்ளைகள் பெண்களுக்கு மெத்தச்சார்தமான அயதொணிகமாகும். 

[இச்துவிலுள்ள சனங்கள் இரும்பைப் பலமுறையாய் மருந்தாச்குவார் 
சன, அலைகளில் இரண்டு வகையை ஜனர் பண்டிதர் குறித்திருக்கருர். 
அவைகளிலொன்றுல் கவனிக்கப்பட த்தகுச்ததல்ல, இரண்டு முறையாய்ச் 
செய்தமருர்தும் அசத்த அக்ிரிமாய்த் தோற்றுன்றது, அவற்றின் சத்து 
சன்ருய அறியப்பட்டிருக்கும். அன்னபேதி யென்ற அசுத்தமான அய சல் 
௧௪7 எச்கடைகளிலுச் .விலைப்படும், அதைச் சல்வுரிக்கமிலஞ£ சொற்ப 

மக்க தீண்ணீரிற்கரைத்து வடித்துக் இரிஸ்தலா்இனால் மருந்துச்கு 
உதவும், 
ee 

| Acetic acid, 2 Pale cinchona bark. 3 Calumba root. 4 Compound tincture 
of cardamoms, 5 Pepperwint water. 6 Oxide. 7 Sulphate of iron. 

9 Sulphuric acid. 
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சேம்பு, கூப்றம், COPPER, CUPRUM. 

சின்னம், கூ. கூ௮02.௮, 

செம்பு ஆசரிக்கணத்தில் பல இடங்களில் மிகுதியாய் உண்டு, இது 
இலவேளை சுத்த லோகமாச விளையும். பெரும்பாலுமோ செம்புப்புவிங்இ! 

செம்புக்கிளாஞ்சு? என்ற கற்களாக செந்தகத்துடனும் செவ்வக் சிரம்? காரக் 

ரம் என்ற கற்களாக அச்சத்துடனும் கூடியிருக்கும். அரிதாய்க்காணும் 

திதனியத்தைவிட இது மாத்திரமே லோகங்களுள் சிவப்பானது. இத சம் 
பியாய் நீட்டப்படவுர் தகடாய் அடிச்சப்படவுங் கூடியது, இதின் விசே 
ஷூருவிதம் 8.9; 1996 பாகை சூட்டில் உருகும். நீதுரிக்கமிலமேச விசேஷ 
மாய் இதைச்கரைப்பது. சத்தமான செம்புப்பத்திரம் பரஷாணம், வெள்ளி 
நீதரச?, இரசங்களுக்குச் சோதனையாக வழங்கப்படும். 

சேம்புசல்வசு, தருசி._—SULPHATE OF COPPER, 

செம்புசல்வசு, கூ கே ௮ 5 ஐ;அ. என்ற சன்னத்தாற் குறிச்சப்ப்டும், 
செம்பைச் சல்வுரிக்கமிலத்தோடு? சேர்த்துக் காய்ச்சி வரும் பதார்த்தத்தை 
வெர்கீரிற்கரைத்து அந்தநீரை வரட்ட, அது ஆறும்போது, செம்புசல்வசு, 
நிரிஸ்தல்களாக விளையும். லட்சணங்கள். இது சாய்ந்த, ரம்ப பிரிசங்க9 
ளான நீலகிறச் இரிஸ்தலுப்பு10; தண்ணீரிற் கரைர்து வெளிறின நீலநீசாகும். 
இத்த நீர் லிற்மஸ்தாளை11 அதிகமாய்ச் சிவக்கப்பண்ணும். இச்சரைவுச்குப் 
பாரியகுலோறிரஞ்1சேர்ச்ச ஐருகுலோறிக்கயிலத்திற்18கரையமாட்டாத வெ 
ண்ணடையல் உண்டாகும்; பதாசபீதபுரூசியசைச!*சேர்ச்சச் சருஞ் வெப்பு 
நிற அடையல் உண்டாகும். சோதனை, இந்த உப்பைத் தண்ணீரிற் கரை 
தீத இருமடங்கு குலோற$ரு515சலந்து அமோனடீரைக்!6கூ ட் டினால், மோ 
னரீரை முதற் கூட்டும்போது உண்டாகும் அடையலானத அந்த நீரை 
இன்னும் போதிய அளவாய்ச் கூட்டுவதாற் கரைய, யாதொரு அடையலும் 
இல்லாத செந்நீலகிறமான நீருண்டாகும். 
தன்மை. இது தொணிகம்17, துவர், வமணி; பருச்சேயத்தில் அழற்று 

நஞ்சு, தோலுரிர்த, அல்லது தீசை அரும்புகற இடத்துச்குச் சட்டியாய் 
இட்டால், மெல்லிய காரமும் துவருமாகும், கரைத்து இட்டால் ஸ்தி 
மூலடிமாகும். 

உபயோகம், காலிக திசச்தெரி!5, இியறீயங் களுக்கு இது உத்தமமரும்து. 
கொரீயம்31) எபிலெப் ௨, கடுமையான இஸ்தேரி3களுகச்கும் இது ஈல்லது, 
சானிசமாய்ச் கனுறீயம்?*லுகறீயம்?சீழ்க்கண்ணோய்,சாலிகசருமசோய்களு.4 
கும் மமதமான அபல அழல் விரணங்களுச்கும் வெளியான இரத்தப்பெருச் 
குக்கும் முசகாதணி?6,௮ச்க.ரப்புண்சள் மிஞ்சிய தசை வளர் புண், இறனு 
லக் கண்ணோய்?களுக்கும் இது கட்டியாக இடப்படும், 

1 Copper pyrites, 2 Copper glance. 3 Red oxide. 4 Biack oxide. 5 Titaniam. 
6 Nitric acid. 7 Nitate of silver, 8 Sulphuric acid. 9 Rhombic prism, 

10 Crystal. 11 Litmus paper. 12 Chloride of barium. 13 Hydrochloric 
8010, 14 Yellow prussiate of potash, 15 Chlorine, 16 Ammonia, 

17 Tonic. 18 Stimulant. 19 Chronic dysentery. 20 Diarrhoea, 
2l Chorea, 22 Epilepsy. 98 Hysteria. 24 Gonorrhoes, 
ad Leucorrhoea, 26 Cancrum 0119. 27 Granular ophthalmia. 
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980 இரசம். 

தேயம், தொணிகம் துவராகச் காற்கிறேன் முதல். இரண்டு றேன் வ 
ரைக்கும், வமனியாக, காலு கிறேன் முதற் பன்னிரண்டு நிறேன் வரைக் 
குங் கொடுக்கலாம். கலூறியம்1அல்லது புசட்டலாக? வழங்குவதற்கு ஒரு 
௮ன்சு தண்ணீரில் இரண்டு கிறேன் முதற் பத்துக்கிறேன் வரைக்குங் கரை 
தீதுக்சொள்ளலாம். 

| இந்து வைத்தியர் பருமட்டாய்ச் செய்த செம்புப்புகள் சிலவற்றில் மெ 
தீத சம்பிக்சை வைப்பார்கள். செம்புக்குப் பழப்புளி, எலுமிச்சம்புளி முத 

வீய தாவர புளிகள் இட்டு இந்த உப்புகள் செய்யப்படும், இவைகள் 
ஒன்றும் கவனிச்கப்படத் தகுந்தவைகளல்ல. மிகுதியான கடைகளிலிரு 
க்குர் தருச் பெரும்பாலும் நல்லது. அதை இன்னுஞ் சுத்தமாக்கவேண்டு 
மாடல் தண்ணீரிற் கரைத்துக் கடுதாசியில் வடித்து உறட்டிச் ரிள்தலாக்கி 
யெடுக்சலாம்.] 

இரசம், MERCURY. 

சின்னம்; ர; ர-200. 

இரசம் இயல்பிலே சுத்தமாயிருச்கும். ஆயினும் பவளமனோசிலை; என் 
லும் பிரசல்விரமாச இருக்கும். வாடிக்கையான சாங்சையில் நீராயிறாக்கெ 
லோகம் இத மாத்திரமே. பளபளப்பானது; இலகுவிற் சறெச்றெ உண்டை 

களாகப் பிரியும்: 662 பாகை சூட்டிற் கொதிக்கும். தோற்றக்கூடிய செ 
குகுட்டுக்குக் குறைந்த குட்டிற் சேஷமில்லாமல் ஆவியாய்ப் போகும். வி 
சேஷகிறாவிதம் 19.59. பிரதானமாய் நீதுரிக்கமிலம் சல்வுரிக்கமிலங்கள் 
இதைச் சரைச்கும், 

தன்மை, இரசத்தை லோகமாய் விழுங்கினாற் பெரும்பாலும் யாதொரு 
செயலும் தோன்றாது. ஆயினும் சிலவேளை குடல் நீர்கள் அதிற் கலக்க, 
வீரான செயல்களுள்ள கலப்புகளுண்டாகும். இரச ஆவி ஆட்களில் ரெ 
டிக்காலமாச அதிசமாய்ப்பட்டால் அவர்களுக்கு ஒர்வகையான சிராநோய் 
களுண்டாடிச் லெவேளை வேமோசமாம் முடியும், மேனித் சோலுட் தே 
ய்த்துச் செலுத்திவிட்டால் அல்லது நுண் கூறாக்கத் தன்றால் இது உடம் 
பிற் பெலனாப்ப் பிடிக்கும். அதால் எப்போதும் முரசுவீங்ப் புண்பட 
அத்தோடு உமிழ்நீரும் பெருக்கெடுத்து, மூச்சும் ஒர்வகையாய் நாறும், இச் 
குணங்கள் கடுமையானால் இரசவாயவிதல் எனப்படும், இ.ரசத்தைப் பொ 
அவாய், அல்திறவம்6,பித்தக்கணி, விரேசணி, உமிழநீர்ப்பெருக்ி எனலாம்: 
ஆயினும் இத்தன்மைகள் உபயோகங்களைப்பற்றி அந்தர்த இரசரரிதத்துடன் 
சொல்லப்படும். 

ரசிதங்கள். இரசதளிகை, KNயக] ற], சொள். இரசம், இர 
ண்டு அன்சு; ரோசை லேகியம், முன்று அன்சு ; அதிமதுர வேர்த் தூள்; 
ஒரு ௮ன்சு. இரசத்தை ரோசை லேடியத்தோடு சேர்த்து நண்ணுண்டை 
கீள் அற்றுப்போகுர்தனையும் அரைத்து அப்பால் அதிமதுரத்தூளைச் சேர்த்த 
முழுவதையும் நன்றாய்க் கலக்கவும். 
தன்மை. ஈல்ல அல்திறவம், பித்தச்கினி, விரேசனி. 
உபயோகம், சிவ்விசசுக்கும் அதைப்பற்றிய சோய்களுக்கும் சீக்கிரத்தில் 

1 Collyrium. 2 Injection. 3 Cinnabar, 4 Nervous. 5 Gum. 6 Alterative. 
7 Confection of Rose. 8 Syphilis, 
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இரசகிரீதம், இரசவன்கேன். 387 

வீறகொள்ளாமல் இரசங் கொடுக்கவேண்டிய கோய்களுக்கும் இது உவந்த 

து. ஈர் பிசசோடு கூடிய குன்மத்துக்கு, மற்றும் பித்தக்கினிகள் விரேச 

ஸிசளோடு கொடுக்க இது நல்ல அனுமருந்து. 
தேயம். அல்திறவமாக இரண்டு மூனறு இறேன், காள் இரண்டு மூன் 

றுமுறை கொடுக்கலாம். விரேசனியாக ஐந்து முதல் எட்டுக்கறேன் கொ 

டுச்சலாம். மூன்று இறேன் குளிகையில் ஒரு கிறேன் இரசம் இருக்கும். 

இரசகீரீதம். Kயாயாy with chalk. கொள். இரசம் நிறைப்படி ஒரு 
அன்சு; பூசகிரீதம், இரண்டு அன்சு, இரசத்தையும் இிரீதத்தையும் பீஸ் 
கான் உரலிலிட்டு இரச உண்டைகள் கண்ணுத்குத் செரியாமற்போய்க் 

சலவை எகத்துக்கொரேமாதிரியான ஈரைகிறத் தூளாக வருந்தனையும் அரை 

த்துக்கொள்ளவும். லட்சணங்கள். இது வெண்நரைநிறமான தூள். மணற் 
சணையற்றது, தண்ணீரிற் கரையாது. ஐருகுலோறிக்கமில ம? இரீதத்தை அ 

ரைப்போடு கரைக்க இரசம் நுண்ணிய மாவாக எஞ்சும். சோதனைகள். 
ஐருகுலோறிச்சமிலச் கரைவு தகர குலோறிரஞ்்சேர்க்க அடையாது. 

தன்மை, உபயோகம். இரச குளிகையைப்போவிருக்குமாயினும் இது 

சார்தமானது, குழந்தைகளுக்கு இரசங் கொடுக்கவேண்டிய நோய்களுக்கு 

இது உவம்தது. 
தேயம், வளர்ச்தோருக்கு ஐந்து றேன் முதற் பதினைந்து கிறேன் வ 

ரைக்கும், குழந்தைகளுக்கு இரண்டு கிறேன் முதல் நாலு கிறேன் வரைக் 
குங் கொடுக்கலாம். பெரும்பாலும் மற்றும் மருந்துகளோடு கூடச் கொடு 

ச்கப்பம். மூன்று கிறேனில் ஒருடறேன் இரசயிருக்கும். 

இரசவன் கென், Mia] olin. கொள். இரசம், ஒரு இரு 

தீதல்; பூதலாடு* ஒரு இறாத்தல்; பூதச் சீபம் ஒரு அன்சு. ஒன்றாய்ச் 
சோத்து இரச அண்ணுண்டைகள் தோன்றாமற் போகுந்தனையும் அரைக் 
கவும். 
தன்மை, உபயோகம். தேக மருக்தாச இதின் செயல் இரச குளிகை 

யைப் போலவே. செலுத்துமுறை அதைப்போலவல்ல, மேனியில் விசா 
லமாயாவது தோலுரிக்த இடத்திலாவது செடுரேரமாய்ப் பூசினால் வாயவியு 
ம, ஆகையாற் சுறுக்கிலே வாயிற் கேட்கப்பண்ணுவதற்கென்று உள்ளே 
கொடுக்கப்படும் மற்றுமிரச மருந்துகளுச்கு இது துணையாகப் பூசப்படும். 
இரசம் பிரயோகிக்க வேண்டியதாயிருந்தும் இரைப்பையில் அழற்சி முத 
லிய காரணங்களால் அதை உள்ளே கொடுச்கச்கூடாதிருக்கும்போது இத் 
தைலத்தைத் தோலுட் தேய்த்துவிடலாம், தானிக மருந்தாக இது சிவ்லிசு? 
ப் புண்கள், பொருத்து வீச்கங்களுக்கும், பல வகையான கழலைகளுக்கும், 
சொஷணிகளே?அருட்டி அவற்றை வற்றப்பண்ணும் கோக்கமாசப் பூசப் 
படும், 

இரசலினிமென், இரச சப்்பாதெறி௦, இரசகூட்டன்கென் என்ற மருந்து 
சளில் இதோர் கூறாகச் சேருகின்றது: 

ொரசகூட்டன்கேன். Compound ointment of mercury. சொள், இ 
cc, 

i Prepared chalk. 2 Hydrochloric acid. 3 Chloride of tin. 4 Prepared lard, 
9 Prepared suet, 6 Syphilis. 7 Absorbent, 8 Suppository. 
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388 இரசபிலாஸ்தர், இரசசப்பாசிதுறி, இரசசேவ்வக்சிரம் . 

ரசவன்கென், அறு அன்ச ; செம்மெழுகு, ஒலீவுதேலம்", வகைக்கு மூன்ற 

அன்சு; பூரம் ஒன்றரை ௮ன்சு. மெழுகை மென்சூட்டில் உருக்கித் தேலை 

ச் கூட்டி அச்சலவை எறக்குறைய ஆறினபின் பூரச்தை மாவாக்கிக் கூட்டி 

இரசவன்கெனையும் சேர்த்து முழுவதையும் திறமாய்க் கலந்துகொள்ளவும், 

இரசலினிமென், Kal Lரறரங6, கொள். இரசவன்சென், 

ஒரு அன்சு; அமோன நீர் ஒரு அன்சு; பூரவினிமென், ஒரு அன்சு. இரச 

கன்கெனைப் பூரலினிமெனில் இட்டு மென்குட்டிலுருக்கி நீராக, அப் 

பால் ௮மோனநீரைப் படிப்படியாயக் கூட்டிக் கலக்கவும். 

தன்மை, உபயோகம். இரசவன்கெனைப் போலவே, ஆயினும் இது 

அதிக ஸ்திமுலமானது. 

டரசபிலாஸ்தர். Mia] plaster. கொள், இரசம் மூன்று அன் 
௬; ஒலீவுதேல் ஒரு திறாம்; உச்கெகந்த3 எட்டுக் கிநேன்; ஈயப்பி 
லாஸ்தர், ஆறு அன்சு. தேலத்தைக் காய்ச்சி அதற்குக் கந்தியைப் படிப்ப 
டியாய்ச் கூட்டி அவை ஒன்றாய்ச் சேருந்தனையும் கலக்கி அக்கலலையோடு 

இரசத்தைச் கூட்டி நுண்ணுண்டைகள் அற்றுப்போகும்தனையும் அரைத்து 

அப்பால் ஈயப்பிலாஸ்தரை முன்னமே உருக்கிச் சேர்த்து முழுவதையும் நீர் 

ப்பாய்க் கலக்கவும்: 
பொருத்துநீர்க்சகோவை, அரையாப்பு, கழலைகள்; சிவ்லிசு வாதங்களுக்கு 

இது சல்ல பற்று. 
இரசவழனீயகபிலாஸ்தர், Plaster of Ammoniacum with Mercury, 

அடூனீயகம் பார். 

இரச சப்பாசிதுறி, Mercurial Suppositories. கொள், இரச ௮ன் 
கென், அறுபது கிறேன்; பெஞ்சோயஸ்லாடு5, வெண்மெழுகு; வசை 
சக்கு இருபது றேன்; தியுபுறோம£$தேல் எண்பது றேன், பெஞ் 
சோயஸ்லாடையும் மெழுசையும் தியுபுரோமதேலையும் மென்குட்டில் 
உருக்க, இரசவன்கெனைக் கூட்டி எல்லாவற்றையும் குடின்றித் திறமாய்க் 
சலந்தபின் அக் கலவை உறையமுன் பதினைந்து றேன் கொள்ளத்தக்க 
ஏற்ற குகைகளில் வார்க்கவும், அல்லது அச் கலவை நீரை ஆறவிட்டுப 
பன்னிரண்டு சமபங்குகளாசப் பிரித்து ஒவ்வொன்றையும் சோன7வடிவமா 
யாவது வசதியான வேறேதும் சாங்கமாயாவது செய்துகொள்ளவும். 

ஒவ்வொரு சப்பாசிதுறியிலும், ஐந்து றேன் இரசவன்கென் இருக்கும். 
என்ன கியாயத்தினாலாவது இரசத்தை வாயாலே கொடுக்கக் கூடாதிருந்தா 
ல் அல்லது வாயாற் கொடுப்பதுடன் சுறுக்கிலே உடம்பிற் சேட்சப்பண் 

ணவேண்மொகில் அதை இப்படியே உடம்புட் செலுத்தலாம். 

இரச சேவ்வக்சிரம், 

RED OXIDE OF MERCURY. 

இது 1௮ ஏன்ற இன்னச்சாற் குறிக்கப்படும். இரசமீதுரசைச் குட்டாற 

கூறுபடுத்தி இது எடுக்கப்படும், லட்சணங்கன், இது வெண் வெப்பு 8 

1 Olive oil, 2 Solution of ammonia. 3 Sub'imed sulphur. 4 Lead plaster. 
© Benzuated lard. 6 Oil of The: breoma, 7 Cone. 8 Nitrate, 
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இரசசல்வசு, இரசவதகுலோறிரம், 960 

றமான தூள், ஐருகுலோறிச்சமிலத்திலே; சுறுக்குச் சரையும். அச்கரை 
வக்குச் காரப்பதாசியை? மிச்சமாய்ச் கூட்ட வோர் மஞ்சள்நிற அடையல் 
உண்ட கும். அமோன நீரைக் கூட்ட வெண்ணடையலுண்டாகும். 

சோதனை. செஞ்குட்டுிச்குச் குறைந்த சூடு காட்ட முற்றாய் ஆவியாடி இ 
ரசமும் அக்சிதமுமாய்ப்4 பிரியும். இதைச் சோதனைச் குழலிற் செய்சால் 
வெண் சிவப்புமிற ஆவி தோன்றாது. 
தன்மை. அழற்றி, தகனி, உள்ளே கொடுப்பதில்லை. 
சிதம். இரச சேவ்வக்சிரவன் கென். Ointment of Red Oxide of 

Mercury. செர்ள், இரசசெவ்வகச்சிரம், மாவாக, அறுபத்திரண்டு கிறேன்; 
செம்மெழுகு, கால் அன்சு ; வாதுமைத் தேல்5, முக்கால் ௮ன்சு, மெழுகை 
மென்குட்டிலுருக்கி அதோடு சேலைச் சோத்து அக் கலவை ஏறக்குறைய 
அறியீறாக்க இரச வக்சிரத்தைச் கூட்டி முழுவதையும் திறமாய்ச் சலந்துசொ 
ள்ளவும்: 
மந்தமான சிவ்லிசப் புண்கள், ரூபியைப்ர புண்களுக்கும் தொல்லையான 

சருமசோய்கள் சிலவற்றுக்கும் கண் மடற் தாபிதம்த காலிககஞ்சர்திவிது ௭ 
ன்ற கண்ணோய்வகைக்கும் பூச இது ஈல்ல தைலம். 

இரச சல்வசு, SULPHATE OF MERCURY. 

இது ரகே௮ுட என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். இரசத்தில் சல்வுரிக்க 
மிலத்தின்10 செயலால் இது உண்டாகும், இது வெண்மையும் பாரமுமான 
இரிஸ்தலானபு தூள். தண்ணீரை இதின்மேற் தெளிக்க மஞ்சள் நிறமாகும். 
குட்டிக்கு முற்றாய் ஆவியாகும். 

தன்மை. தகணி; கலமல்!9 சவ்வீரம்! என்பன செய்வதற்கு மாத்திரம் 
இத வழங்கப்படும், 

இரசவதகுலோறிரம். கலமல், 
SUBCHLORIDE OF MERCURY. CALOMEL. 

இது ர2கு2 என்ற சன்னத்தாற் குறிக்கப்படும், இரசசல்வசு, இரசம்,சோ 
டதகுலோறிரம்!( மூன்றையும் கலந்து புடஞ்செய்து இது எடுக்கப்படும். 
லட்சணங்கள். இது மங்கல் வெண்மையான கனத்த ஏறக்குறையச் சுவை 
யற்ற தூள்; கல்லுரலில் இட்டு அரைக்கச் சற்று மஞ்சளாகும்: தண்ணீரி 
லாவது €திலாவது15 ஈதரிலாவது16 கரையாத, இதைப் பதாூநீரிழ்17சரைத்து 
மென் சூகொட்டச் கறுப்பாகும். தெளிந்த ௮க்கரைவு நீரை நஈீதுரிக்கமி 
லத்தாற்13புளிப்பாச்கி வெள்ளிநீதரசைச்19சேர்ச்ச வெண்மையான கன ௮ 
டையலுண்டாகும், சோதனைகள், போதிய சூடேற்ற முற்றாய் ஆவியா 
கும். மென்சூடான ஈதரைஇதோடு ஓர் சீசாவில் விட்டுச் குலுக்கி வாட்டி 
னாற் சேஷமிராது. 
தன்மை, தாபக்ெ?), விரேசனி, பித்தக்ளெ?3!, இறு சேயத்தில் அல்தி 

றவம்??, உமிழ்நீர் ௧௪௫, இருமிகொல்லி. 

1 Hydrochloric acid, 2 Caustic potash. 8 Solution of ammonia. 4 Oxygen. 
5 Oil of Almond. 6 Syphilis. 7 Rupia. 8 Opthalmia tarsi. 9 Chronic 
conjuuctivitis. 10 Sulphuric acid: 11 Crystal. 12 Calomel.!3 Corrosive 

sublimate. 14 Chloride of sodium, சறியுப்பு: 15 Spirit 16 Kther. 
17 Potash. 18 Nitric acid. 19 Nitrate of silver. 20 Anti- 

phlogistic, 21 Cholagogue. 22 Alterative. 
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890 இரசவதகுலோறிரவன்கேன், இரசபிரகுலோறிரம். 

உபயோகம், பொதவலாய்த் தீவிர,சச்துவ?,தாபித3, ௬7 சோய்களுச்குத் 
தாபச்னியாய் இது பெரும்பாலும வழங்கப்படும். இத்தன்மையையிட்டு 
முன்னையிலும் ஈம்பிச்கை குறைவென்றாலும் இல்வகுப்பான ரோய்களின் 
முன் பருவங்களில் வீரேசனத்தன்மையினியித்தம் இது மெத்த மதிச்கப்ப 
டும். மற்று நோய்களுள் வரந்திபேதி, செங்சண்மாரி, பிததச்குழப்பங்கள். 

இசசர்செரி*,நீர்ச்சோவைகள், நுறல் 95, ஏர்ப்பு,ஐருகெவலம்6, அபுபிலெக்ி, 

தலையிடி, லெ வகையான செவிடு, தொல்லையான சருமநோய்கள், பரியஸ் 
தியதபம்; சிவ்வீசைப்பற்றிய அனேக நோய்களுக்குக் கொடுக்கப்படும், 

தேயம். அல்திறலமாய் ஒரு கிறேன் இரண்டுகிறேனை அடிக்கடி கொ 
டுச்சலாம்' விரேசனியாய் இரண்டு நிழேன் முதல் ஆறு கிறேன் வரைச்கு 

ற் கூடவும் பெரும்பாலும் வேறு விரேசனிகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்கப் 
படும். இது புகை காட்டபபடுவதுண்டு, புகைகாட்ட இருபது இரேன் 
முதல் முப்பது றேன் வரைக்கு ஏற்ற ௮ணியத்தில் வழங்கலாம், 

நசிதங்கள். டஇாசவத தலோறிரகூட்டுக்களிகை, மறு Pill 
of ல்! 01106 of 4. 610077. கொள். இரசலதகுலோறிரம், அந்திமனி 
சல்வுகம்ட வைக்கு ஒருஅனசு; குவயகராளம்!0 மாவாக இரண்டு அன்சு; 
ஆமணக்கெண்ணெய் ஒரு ௮ன்சு அல்லது பேரதியது. இரசவத குலொறி 
சத்தைஅந்திமனிசல்ஏகத்தசோடு அரைத்து அப்பாற் குவயசராளத்தையும் ஆம 
ணக்செண்ணெயையும் கூட்டி முழுவதையும் ஈன்றாயரைத்துச்கொள்ளவும். 
சிவ்லிசு சோய் ஈரல்நோய் முதலியவற்றுக்கு நாடோறும் ஐந்துநிறேன் 
முதற் பத்துக் றேன் தேயமாகக்கொடுச்க இது உத்தமமான அல்திறவம், 
பிளமர் மாத்திரை என்று இது வெகுகாலம் பேர்பெற்றது, 

இரசவததலோறிரவன்கேன், Ointment of subchloride of mercury. 
சொள், இரசவதகுலோறிரம், எண்பதுகிறேன்; பூதலாடு ஒரு அன்சு. தி 
றமாய்ச் கலக்கவும். 

சருமகோய்சள் பலவற்றுக்குவிசேஷமாய்ச் சிவ்லிசுரோயைப்பற்றியுண் 
டானவைகளுச்குப் பூச இது நல்லது. 

இரசகநலோஷன். Black mercurial lotion. கொள், இரசவதகுலோ 
நிரம் முப்பது கிறேன்; சுண்ண சீர்! பத்து அன்சு. கல. 

ரதிப்புண்களுச்கும்!3 மற்றுஞ் சிவ்லீசப் புண்களுக்கும் இது பெரும்பா 
லும் இடப்படும். 

இரசபிரகுலோறிரம். சவ்வீரம். 

PERCHLORIDE OF MERCURY. CORROSIVE SUBLIMATE. 

இதற்குச் சன்னம், ரத. இரசசல்வசு14, சோட தகுலோறிரம்!,மங்கனீரி 
சாரக்சிரம்18 என்ற மூன்றையும் கலந்து திஸ்நிவிக்க!7 இரசபிரகுலோறிரம 

Acute. 2 Sthenie. 3 Inflammation. 4 Dysentery. 5 Neuralgia. 6 Hydrocephalus. 
ச Apoplexy. 8 Periostitis. 9 Sulphurated antimony, 70 Gnaiacum resin. 
11 Prepared lard. 12 Solution of lime. 13 Chancre. 14 Sulphate of mercury. 

1» Chloride of sodium. 16 Black oxide of manganese. 17 042141. 
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பிறக்கும். லட்சணங்கள். இது கனமுள்ள நிறமற்ற பிரிசக்! இரிஸதற்?ச 
ட்டிகளாக இருக்கும், அதிக காரமான லோகச் சுவை உடையது. தண் 
ணீரைப் பார்க்க அலகச்காலில்3 அதிகமாய்க் கரையும். கதரில்; இன்னும் ௮ 

திகமாய்க் கரையும். தண்ணீர்க் கரைவுச்குக் காரப்பதாசியைக் கூட்ட 

மஞ்சள் அடையல் உண்டாகும், அமோனஞ்$சேர்க்சக வெண்ணடையலு 
ண்டாகும், வெள்ளிர்துரசைக்; கூட்டத் திரண்ட வெண்ணடையலுண் 
டாகும். சோதனை. குடேற்ற இது கூறுகளாகப் பிரியாமலும் சேஷம்வி 

டாமலும் ஆவியாயெழும்பிக் இட்டமாகும், 

தன்மை, இதைச் சிறுதேயமாக நெடுகக்சொடுத்தால் சிறுநீர் வெயர்வை 
உமிழ்ரீர்களை அருட்டி உத்தம அல்திறவ₹மாகும், பெருஈதேயத்தில் இது 

கொடிய அழற்றுகஞ்சு, கட்டியை ஓர் இடத்திற் பூசினாற் சொற்ப சாரமா 
கும்; கரைத்துப் பூசினால் ஸ்திமுலுமாகும். 

உபயோகம், சில்லிசு1சோய்,கரப்பன்கள்,எபிலெபசி1,சண்ணோய்,சை 

னன்இ1,,வாதம் அதைச்சார்ந்த மற்று நோய்களுக்கு இது கெட்டியான மரு 
ந்து. மற்றுரோய்சளுள் ஐருசேவலம்138ீர்ச்சோவைகள் சோள வீக்கங்கள் 
எமறலோபியம்!* ஈரல் வியாதிகளுக்கு இது வழங்கப்பட்டது. தண்ணீரிற் 
கரைத்து கனுறீயம்!*இிலீற்று1பலுகறீயங்களுச்குப்!,;புகட்டலாகவம் பலவகை 
யான கண்ணோய்க்குக் கலூறியமாகவும்18 தொல்லையான சருமகோய்கள் பல 
வற்றுக்கு லோஷனாசவும்!3 வழங்கப்படும், பேன் முதலியவற்றை இது கெ 
டுச்கும், விசாலத்தில் இதையிட் டால் இரசம் சோவிக்கப்பட்ட மோசமாய் 
முடியக்கூடுமாகையால் அப்படி இடல் பத்தியல்ல, 

தேயம், கிறேனிற் பதினாநிலொரு பங்கு முதல் எட்டிலொருபங்கு வ 
ரைக்குக் கரைத்து நாள் முன்றுமுறை கொடுக்கலாம், வெளிமருந்தாய் இ 

டு௨ தற்கு ஒரு அன்சு திஸ்திலித்த தண்ணீருக்கு அரைக் கிறேன் முதல் இர 
ண்டு மூன்று இறேன் வரைச்குச் கரைத்துக்கொள்ளலாம், 

[இந்துக்கள் இரசமருந்துகள் சிலவற்றை அறிந்து அவற்றை ரோய்களுக் 

கு அதிகமாய் வழங்குகிறார்கள். அவர்கள் வழங்குஞ் சரச்குகள் அவர்கள் 
பரும்படியாய்ச் செய்துகொண்ட அசுத்த குலோறிரங்களே. அவைகளுள் 
டுரசபஸபம் சவ்வீரம் என்ற இரண்டை ஒவஷானச பண்டிதர் சோதித்து 
அவைகளுள் இரசபஸ்பத்தை ௮அதகுலோறிரம்ஜ என்றும்சவ் வீரத்தைப் பிரகு 
லோறிரம்?! என்றுங் கண்டார். அவை மோசமானவைகள். மெத்த அழற் 
றியானவைகளென்று ஆராய்வால் விளங்குகின்றது, அவற்றை சோய்ச்கு 
கொடுக்கப்படாது. இந்தக்களுக்குள் வழங்கும் இரச மருந்துகளைப்பற்றி 
ஏன்ஸ்லி பதார்த்தசாரம் என்ற நாலிற் காணலாம். 

ரசிதங்கள், இரசபிதலோறிர நீர், இபlution of Perchloride of 
ry, கொள். இரசபிரகுலோறிரம், அமோனதகுலோறிரம்?2) வகை 

க்குப் பத்துச் றேன் ; திஸ்திலிச்ததண்ணீர்?3 அரைநாழி, கரைக்கவும், 
தேயம். முப்பது மினிம் முதல் ஒரு திறாம் வரைக்குக் கொடுக்கலாம். 

இதிலொரு அன்சலே இரசபிரகுலோறிரம் அரைக்கிறேன் இருக்கும், 

Prism, 2 Crystal. 3 Alcohol. 4 Ether. 5 Caustic potash. 6 Ammonia. 
7 Niirate of silver. 8 Alterative. 9 Stimulant, 10 Syphilis. 11 Epilepsy, 

14 Cynanche, 13 Hydrocephalus, sபரல சீர்க்கோவை, 14 Hemeralopia, 
15 Gonorrhoea. 16 Gleet. 17 leucorrhoea. 18 Uollyrium. 

19 Lotion. 20 Subchloride. 21 Perchloride. 22 Chloride 
of Ammoniam. 29 Distilled water. 
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இரசபீதலோஷன். Yellow Mercurial Lotion. கொள். இரசபிர 
குலோறிரம், பதினெட்டுச் கிறேன்; சுண்ணரீர்! பத்து அன்ச. கல, 

சிவ்லீசு? நோய்கள் பலவற்றுக்கு இது ஈல்ல இடுமருந்து, 

இரசவமோனகம். 
AMMONIATED MERCURY. 

இத நீ ஐ ரத என்ற சின்னத்தாற் குறிக்கப்படும். சவ்வீரத்தைக்3 கரை 
தீது அதிலே அமோனத்தைட விட இரசவமோனகம் உண்டாகும். லட்சண 
ங்கள். இது மங்கலான வெள்ளைத்தாள். தண்ணீராவது, அலக்சால்5, ஈதர் 

சளாவது இதிற் சேஷ்டிச்சமாட்டா, சோதனைகள், காரப்பதாசிரீரில் இ 
தைச் கரைத்து மென்சூடுகாட்ட, அமோனத்தைச் கச் வெண்மஞ்சள்நிற 
மடையும், அந்த நீரை வடித்து நீதுரிக்கமிலத்தாற்ட புளிப்பாக்கி வெள்ளி 
நீதுரசைக்கடட்ட வோர்வெண்ணடையலுண்டாகும், தசரகுலோறிர10ரீரோ 
டு இதைக் காய்ச்சினால், இரசமணிசள் குலைந்துபோவதால் நரைநிறமாகு 
ம். செஞ்சூட்டுக்குக் குறைந்த சூட்டில் முற்றாய் அவியாகும். 

தன்மை, உபயோகம். இது ஸ்திமுலம்!!, இது அன்கெனாய்ப் பூச்சுக்கு 
மாத்திரம் வழங்கும். பெருந்தேயத்தில் நஞ்சாகும், 

சிதம். இரசவமோனகவன் கென். Ointment of Ammoniated 
Mercury. கொள். இரசவமோனசம் அறுபத்திரண்டு நிறேன்; தமியன் 
சென்19) ஒரு அன்சு. திறமாய்ச் சேர்க்கவும. 

நாட்பட்ட சருமரோய்கள் சண்மடற் தாபிதம்!3சாலிசகஞ்சச் இலீது1*என் 
த கண்ணோய் முதலியவற்றுக்கு இடுவதற்கு நல்லது. பேன் முதலியவற் 
றைச் கொல்லவும் உதவும். 

இரசபச்சையியோதிரம். 
GREEN IODIDE OF MERCURY. 

இதற்குச் னெனம் £5 ௫௨ இரசம் இயோதம் இரண்டையும் கல்லூலி 
விட்டுத் தட்ட சதுகூட்டி இரசமணிகள் தோன்றாமற் கலவை பச்சைநிற 
மாகுர்தனையும் அரைக்க இரசபச்சையியோதிர முண்டாகும், இதை லட 
தாளிற் பரவி இருட்டறையிலே பரமாணுவில் உலர்த்தி மங்கலான சீசாவி 
ற் பேணவும். லட்சணங்கள், இது மங்கற் பச்சை நிறமான தூள்; தண் 
ணீரிற் கரையாது; வெளிச்சம்பட்டால் கிறம் கதிக்கும். சோதனைகள், 
ஓர் சோதனைச் குழவிலிட்டுப் படிப்படியாய்ச் குடேற்றினால் அதிலோர்பய 
கு ஆவியாயெழும்பி மஞ்சட் தூளாகப் பிடிச்கும், இதை உரைஞ்சச் 8 
ஒப்பாகும். இரசமணிகள் சோதனைக்குழலின் அடியில் அடையும். செ 
ஞ்குட்செகுக் குறைந்த சூட்டில் முற்றாய் ஆவியாகும், ஈதரோடு குழலி 
விட்டுச் குலுக்கினால் ஒன்றுங் கரையாது. 

தன்மை. அல்திறவம்16, ஸ்திமுலம்; பெருந்தேயத்தில் அழற்று ஞ்ச, 
உபயோகம், ஸ்துரூுமாதேடிகளுச்குண்டாகும் ஆதிம13உப19சிவ்லிசுக்கு 

இது உத்தமமருர்து, மேலும் குஷ்டம்20, சொரீய9:1, மற்றும் தொல்லையான 

1 Lime 178107. 2 Syphilis. 3 Corrosive sublimate, 4 Ammonia, 5 Alcohol. 
6 Ether. 7 Caustic potash, 8 Nitric acid: 9 Nitrate of silver. 10 Chloride 

oftin. 11 Stimulant. 12 Simple ointment. 13 Opthalmia tarsi. 
14 Chronic conjunctivitis. 15 Rectified spirit. 16 Aiterative, 
17 Struma, 18 Primary. 19 Secondary. 20 Lepra, 21 Psoriasis, 
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சரும ரோய்களுக்கும் அறல்8!, ஈரலின் காலிச ரோய்களுக்கும் இது சொ 

டுத்து ஈயம்தது. 
தேய், ஒரு இறேன் முதல் மூன்று றேன் வரைக்குச் குளிசையாக்கி 

ச்சொடுச்சவும். அன்கெனுக்கு, ஒரு ௮ன்சு தமியன்கெனுக்குப் பதினைக 

து றேன் முதல் இருபது கிறேன் வீதமாய்ச் சேர்க்கலாம். 

இரசசேவ்வியோதிரம். 

RED IODIDE OF MERCURY. 

இதற்குச் சின்னம் 1௫. சவ்லீரத்தைப் பதாசியவியோதிரத்தாற்? கூறு 
படுத்தி இது எடுக்கப்படும். லட்சணங்கள். இது சாதிலிங்க நிறமான இ 
ரிஸ்தல் மா. இனதக் கடுதாரித்தாளில் இட்டு விளக்கின்மேற் பிடித்து மெ 
ன்குகொட்ட மஞ்சள்நிறமாகும், தண்ணீரில் அரிதாய்ச் கரையும், அலக் 
சாவிற் சொற்பமாய்க் கரையும். ஈதரிலும் பதாசியவியோதிரங் சரைத்சநீரி 
லும் தாராளமாய்ச் கரையும். சோதனைகள், சோடச5நீரோடு இதை மென் 
சுட்டிற் காய்ச்ச, செங்கபிலநிறமடையும், அந்த நீரைக் கடுதாசியில் வடித் 
துத் தெளித்து அமைல£நீரோடு கலந்து, நீதுரிக்கயிலத்தைச்! கூட்டிப் புளி 
ப்பாக்க, ஒர் நீலகிறமான அடை யலுண்டாகும். செஞ்சுட்டுக்குச் குறைம் 
த சூட்டில் முற்றாய் ஆவியாகும், சதரில் முற்றாய்க் கரையும், 
தன்மை, உபயோகம். இரச பச்சை இயோதிரத்தைப் போலவே. ஆயி 

னும் அதைப்பார்க்க இது வீரானது, சவ்வீரத்தைக் இட்டினது, வெளிம 
ருந்தாயிட்டால் புறங்குசில், பிளிகைவிக்கம், எலிபந்தியரிவீச்கங்களை வற் 
றப்பண்ணுவதற்கு உவர்தது. 

தேயம். நிறேணிற் பதினாறிலொருபங்கிற்றொடங்நிப் படிப்படியாய்க் 
கூட்டிக் காற்றேன் வரைக்கும் குளிகையாக்கயொவது, அலக்காலிற் கரை 
தீதாவது கொடுக்கலாம். 

ரசிதம், இரசசேவ்வியோதிரவன் கென். Ointment of Red Iodide 
of Mercury, கொள், இரசசெவ்வியோதிரம், மாவாக, பதினாறு றேன்; 
தீமியன்கென் 1 ஒரு ௮ன்சு. திறமாய்க் சல. 

சோளவிச்சங்கள், சழலைகல், புறங்குசில், காலிச சரும நோய்களுக்கு இ 
தி ஈல்ல ஸ்திமுல11 தைலம், 

இரசநீதுரசமிலநீர். 

ACID SOLUTION OF NITRATE OF MERCURY. 

இது, இரசம் நீதுரிக்கமிலத்திற் கரைந்துண்டாகும் நீர், லட்சணங்கள். 
கிறமற்றது; மெத்தப் புளிப்புள்ளது; அமிலத்தைச் தடஸ்திப்பதற்கு 
அதிகமாய்ப் பதாசிர்ரைஇதற்குக் கூட்ட மஞ்சள் நிற அடை யலுண்டாகும்;. 
9௫ அண்டு ௮ன்னபேதியை இதற்குள்ளே போட்டாற் கொஞ்சகேரத்தால் 
அநத உப்பும் அதினருலெள்ள நீருங் கருமையாகும்: சோதனைகள். ப்பை ப ப வ கி ப்கம் 
] Neuralgia. 2 lodide of potassium. 3 Alcohol. 4 Ether. 5 Soda. 6 Amylum * Nitric acid, 9 Bronchocele, வீதனபம், 9 Elephantiasis. 127 Simple ointment. 

11 Stimulant. 12 Liquor potash. 
ol 
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294 வெள்ளி, பூதவெள்ளி. 

விசேஷ.ூருவிதம் 2.246. இருமடங்கு தண்ணீர் கலக்த ஐருகுலோறிச்சமி 
லத்துச் குள்ளே இதிற் சொற்பத்தை விட்டால் யாதொரு அடையலுமுண் 
டாகாது. 

தன்மை, இது வீறான சாரம், தசனி, உள்ளே யொருபோதங் கொடு 
ப்பதில்லை. 

உபயோகம், சன்சர்ப் புண்கள், உச்ரெ புண்சளுக்கும் தொல்லையான 
சருமகோய்கள் சில௮ற்றுச்சும் இது இட்டு ஈயந்தது, என்றாலும் வழச்ச 
மான சோய்களுச்கு இது மெத்த வீறானது. 

ரசிதம், இரசநீதுரசன்கேன். Ointment of Nitrate of Mercury. 
கொள். இரசம் மிறைப்படி காலு ௮ன்சு; நீதுரிச்சமிலம்? பன்னிரண்டு 

ன்சு; பூதலாடு பதினைந்து அன்சு; ஒலீவுதேல்3, முப்பத்திரண்டு அன்சு, 
இரசத்தை நீதுரிச்கமிலத்தில் மென்குட்டில் உருச், லாட்டை எண்ணெ 
ய்யோடு ஆறு மடங்கு கொள்ளத்தக்க பீங்கான் பாத்திரத்சிலிட்டு நீர்மத்தி 
யிலாவது ஸ்திம்மத்தியிலாவது உருக் ௮ச்சலவை குடாயிறாக்கையில் இர 
சச்கலவையைச் குடாய்க் கூட்டித் திறமாய்க் கலக்கவும், சலவை நுரை 
த்துப் பொங்காவிட்டால் பொங்குந்தனையும் குடேற்றவும், ஆறியிறகுர்த 
னையும் அதைச் கலக்கவேண்டும். 

தாபிதம் முதலிய நாட்பட்ட சரும ரோய்களுச்கும் செட்ட மந்தமான 
அழுகற் புண்களுக்கும் சகண்மடலிலுண்டாகும் நோய்களுக்கும் இது மெ 
த்தி சயச்த ஸ்திமுலமாகும். பிள்ளைகளுக்கும் கொய்ய தோலுடையவர்ச 
ளுக்கும் பின் வரும் தண்மையான அன்கென் பெரும்பாலும் உத்தமம், 

இரசநீதுரசுத்தண்ணன்கேன், 14118௦ ointment of Nitrate of Mer- 
பார. சொன். இரசர்துரசன்கென், ஒரு ௮ன்சு; லாடு ஏழு அன்சு. திற 
மாய்க் கலச்சவும். வேண்டிய வேளைகளிற் புதிதாய்ச் செய்த கொள்ளவே 
ண்மெ. 

வேள்ளி, SILVER. 

சன்னம், வே. அணுப்பாரம் 108. 
வெள்ளி ஆகரிசணத்தில் அனேகவிடங்களிலள்ளது, இது சயமாயாஎது 

வெள்ளிக்ளொஞ்சு4 என்ற கல்லாய்க் கெந்தசத்தோடு சேர்ர்தாவது குலோற 
ம் முதலியவற்றோடு சேர்க்தாவது பலவசையாகவே இருக்கும். தணி வெள் 
ஸி தேகத்தில் செயலற்றதுபோலும். இது மினுச்சமான வெள்ளை லோகம். 
10.53 என்ற விசேஷூருவிதம் உடையது. 1873 பாசை சூட்டில் உருகு 
ம். இதைச் கரைப்பதற்கு நீதுரிச்கமிலமே பிரதானம். 

பூதவேள்ளி. REFINED SILVER. 

இது புடமிட்ட சத்த வெள்ளியே, சோதனை, இதை நீதரிச்சமிலத்தி 
ற் கரைத்து ௮மோனத்தை; மிச்சமாய்ச் கூட்டினாற் பிறக்கு நீர் கிறமாவது; 
சலங்சகலாஉது காட்டாத. 

ந] Hydrochloric acid. 2 Nitric.@sid. 3 Olive oil. 
4 Silver glance. 5 Ammonia. 
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வேள்ளிந்துரசு. 395 

வேள்ளி$துரசு. காடிக்காரம். 
NITRATE OF SILVER. 

இதற்குச் சன்னம், வேநீ௮ு3. பூதவெள்ளியை நீதுரிக்கமிலத்திற் கரை 
த்து வெள்ளிர்துரசை எடுப்பார்கள், லட்சணங்கள், இது நிறமற்ற தக 
டானசரிகோண பிரிசங் களாகவாலது வெண்மையான திரண்ட கம்பிகளா 
யாவது இருக்கும். திஸ்திவித்த£தண்ணீரிலும் இட்ட திலும் கரையும். இ 

தின் கரைவுச்கு ஐருகுலோறிக்கமிலத்தைக்4 கூட்டத் தயிர்போன்ற வெண் 
ணடையலுண்டாகும். அதிலே வெளிச்சம்பட அது கறுக்கும். ௮மோ 

னரீரிலேஅது கரையும். ஒரு சிறுத் துண்டைக் கரியின்மேல் வைத்து ஊ 
துகுழலால் ஊதிச் காய்ச்ச அது உருப் படபடென்று வெடித்து மங்கல் 
வெண்மையான வெள்ளி ஆடையை மாத்திரம் விடும், சோதனைகள். பத் 
துச் நறேனை இரண்டு திறாம் திஸ்திலித்த தண்ணீரிற் கரைத்து ஐருகுலோ 
றிக்கமிலத்தைக் கூட்டி உண்டாகும் அடை யலைக் கழுவித் திறமாய் உலர் 
த்தினால் அது 8.44 இறேன் நிறுத்கும். வடித்த நீரை மீர்மத்திகத்தில் வறட் 
டினால் சேஷமிராது. 
தன்மை. இது தொணிசம்', ௮ர்திஸ்ப௪£,செரதிவம்”, பெருந்தேயத்தில் 

அழற்றுஈஞ்சு. கட்டியாய் மேனியிற் பூசினால் சாரமும் தசனியுமாகும். க 
ரைத்துப் பூசினல் ஸ்திமுலமாகும்?. 
உபயோகம். இம் மருந்தை உள்ளே கொடுத்து ஈயங்கண்ட வியாதிக 

ரூள்; முற்றிய திசர்தெரி10,தியறியம்!], குத்துப்புளியேப்பத்தோடு கூடிய கு 
ன்மம்; வாந்திபேதி, இரைப்பைப் புண், கொரீயம்13,எபிலெப்919,குச்சலின் 
பிற்பாதம்14, ஸ்பச ஈளை, இஸ்தேரியைப!5 பற்றிய தலையிடி,இரசச் சோர்வு ஏ 
ன்பவைகளே பிரதானமானவைசள். வெளிமருக்தாய்ப் பொருத்துமீர்க்கோ 
வை,ாட்பட்ட பொருத்து விச்கம்,எரிப்பிலச16,ரதிப்புண்கி ளுக்கும், செ 
ட்ட நாற்றமான அழுகுபுண்களுக்கும் இது உத்தம பூச்சு. மேலும், கனு 
நீயம்!8, இலீற்று?, லுகறீயம்?0,சலப்பைக் கதார்களுக்கு21இது கரைத்தப் புக 
ட்ட ப்படும், குதூப்பு?9, இவ்திரி23, அவோனி34, அக்கரம், உதிரசைனன் 95, 
தொல்லையான சருமரோய்களுக்குக் கரைத்துப் பூசப்படும். சலவாகியிலு 
ண்டாகும் ஒகெகுக்கும் விந்துச்கழிவுக்கும் வைகுரியிற் தழும்புண்டாகா 
மற் காப்பதற்கும் இது கட்டியாக இடப்படும். பலவகையான கண்ணோ 
ய்ச்கு இதைத் தண்ணீரிற் கரைத்து இடுவது ஈயம். மேலும் விசேதன காயல் 
கள், விஷப்பாம்புகடி, விசர்மிருகக் கடி. முதலிய விஷக்காயங்களைக் காடி 
ச்சாரச் கட்டியாற் தீர்ப்பாய்க் கருச்கினால் அது மோசம் வராமற் காக்கும்: 

தேயம். ஒிறேனில் ஆறிலொரு பங்கு முதல் மூன்றிலொரு பங்கு வ 
லரக்கு மெல்லிய மாவாக்டிச் சுளிகையாயரைத்துச் கொடுக்கலாம். வெளி 

மரு்தாய்ச் கரைத்து இவேதற்கு ஒரு அன்சு திஸ்திவித்த தண்ணீருக்கு இ 
ரண்டு கிறேன் முதற் பத்துச் கிறேன் வரைக்கும் இன்னுங் கூடவுல் கரை 
தீதுச் கொள்ளலாம், 

1 Prism. 2 Distilled water. 3 Rectified spirit. 4 Hydrochtoric acid. 5 Ammonia, 
6 Tonic. 7 Antispasmodic. 8 Sedative. 9 Stimulant. 10 Dysentery. 

11 Diarrhoea, 12 Chorea, 13 Epilepsy. 14 Spasmodic. 15 Hysteria. 
10 Erysipelas. 17 Chancre. 18 Gonorrhoea. 19 Gleet. 20 Leucorr hoes, 

21 Catarrh, 22 Croup. 23 Diptheria. 24 Aphonia. 
ao Cynanche. 26 Dissection wound, 
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396 ௦ வள்ளிமக்சிரம். 

வேள்ளியக்சிரம். 

OXIDE OF SILVER. 

இதற்குச் என்னம் வேோ௮. வெள்ளி£ீதரசைச் சண்ணரீராற் கூறுபடுத் 
த கெள்ளியச்சிரம் பிறக்கும், லட்சணங்கள். இது சபிலகிறமான அள்; 
குறைக்த செஞ்ரூட்டுச்கு இது அ௮க்சித'வாயுவைச் கக்கி வெள்ளியாகும். 

தீதுரிக்கமிலத்திலே£ இது யாதொரு வாயுவைக் கச்காமற் பூரணமாய்ச் கரை 
ந்து வெள்ளிநீதுரஏசின் தன்மையை உடைய நீராகும், சோதனை, 299 

றேனைச் வெக்கச் காய்ச்ச 27 றேன் வெள்ளி மிஞ்சும், 
தன்மை, வெள்ளி£ீதுரசைப் போலவும்; அதைப்பார்க்ச இது செயவிற் 

தண்மையானது, தோல் நீலம்பாரியாமல் அதிலும் இதை நெடுகாளைக்குக் 
சொடுச்சலாம், மேலும் இது அந்தெல்மிக்தி, 

உபயோகம், குன்மம்) சஸ்திறல்௪3,கஸ்திறுடைன்*, பைரோ9:. இரை 
ப்பைப் புண்; இரத்த வாந்திகளுக்கு இது உபயோகமானது. ௮௪த்துவ£இ 
ரத்தப்பெருக்கு, மெனுறீயங்களுக்கு? இது கொடுத்து நயந்தது, தானிசமா 
ய்ச் சவ்லிசப£ புண்கள் மற்றும் தொல்லையான புண்களுக்கும், சிருங்கைப், 
புண்பாட்டுக்கும் கண்ணோய் முதலியவற்றக்கும் இடப்படும், 

தேயம். அரைக்ெேன் முதல் இரண்டு றேன் வரைக்குக் குளிகை 
யாச்் நான் இரண்டுமூன்றுமுறை கொடுக்கலாம். வெளிப்பிரயோசத்துச்கு 
அன்கென்களை ஒரு அன்சு தமியன்செனுக்கு இதில் முப்பதுறேன் முதல் 
சாற்பது இறேன் வரைச்கு வீதமாக்கிச் செய்துகொள்ளலாம். 

] Oxygen. 2 Nitric acid, 3 Gastralgia. 4 Gastrodyne. 5 Pyrosis. 6 Atonic. 
7 Menorrhoea. 8 Syphilis, 9 Cornea, 
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கெமிஸ்த சோதவயில் வழங்கும் 

பதார்த்தங்களும்நீர்களும். 
ARTICLES AND SOLUTIONS EMPLOYED 

IN CHEMICAL TESTING. 

அலக்கால்--,&1001101. தமிஅலக்கால் 976 ம் பக்கங் காண 

பெத்சோல்-—Bச20], காக ஐடி இது கற் சரித்தாரினின்று எடுச்கப்ப 

டுதற, நிறமற்ற, அத்திரரீர். 0:85 என்ற விசேஷறொவிதமுடையது. 

போறசிக்கமீலம்—BorociC ௨018, ஜபோ௮9 ஐ ௮. சோதனைகள். 

அலச்சாலிற் கரையக்கூடியது. அக்கரைவு பச்சைச் சுவாலைகொண்டு எரி 

ம். 

“ பாரியதலோறிரம்—Chloride of Bain, பாத ஐ ௮. 
செம்புப்பத்திரம்_—C௦றறசா Foil. சுத்த செம்புலோகத்தின் மெல்லிய 

பிரவையான தகடுகள். , ட 
தங்கம்--மய௦ 2010. லோகஅசுத்தங்களில்லாத சுத்தப் பொன். 

சோடவதசல்விசு—Hyposulphite of Soda, சோஐகே,அட 4ஐ ௮. 
சோதனை. இதில் 24.8 இறேன், இயோதபருமவிலயனத்தில் 100 றேன 

எவின் நிறத்தைக் கெடுக்கும். 

டுந்தித--1௦0120, காஐ5நீது. அவுரிஎன்ற பூண்டினங்களினின்று ௭ 
டுக்கும் ஒர் நீல வருணம். 

ஐசிங்கீளாசு--11021858. 292 ம் பக்கங்காண. 
லிற்மஸ்--- 111008, 272 ம் பக்கம் காண, 

சுத்த ௮க்சலிக்கமிலம்—ஒPurified Oxalic acid, ஐஜகாஅ, ஜே அ. கோ 
ள். வியாபார அச்சலிச்சமிலம் ஒரு இருத்தல்; திஸ்திலித்த கொதிவெச்நீர், மு 
ப்பது ௮ன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில்வடித்துச் ரிஸ்த/லுண்டாகும்படி வை 
க்கவும், அப்பால் நீரைத் தெளித்தூற்றிச் இரிஸ்தல்களைச் கண்ணறையான 
செங்கல்லின்மேல் வைத்த வடிதாளிற் பரவிப் பரமாணுவில் உலர்த்தவும். 
சோதனை, 320 பாசைச்கு மேற்பட்ட சூட்டில் முற்றாய்க் கூறுபட்டு ஆவி 
யாகும். 

அமோனவக்சலசு--081806 of Ammonia. (நீத) கா) ௮.டஐ9அ. 
கொள், சுத்தமான அச்சலிச்கமிலம், ஒரு ௮ன்சு; திஸ்திலித்த கொதிவெம் 
ரர், எட்டு அன்சு; அமோனகாபனசு, போதியத. அக்சவிக்கமிலத்தை வெ 
ர்கரிற் கரைத்து, அக் சரைவைச் கொதிசூட்டிற் தடஸ்தித்து அது சூடாயிரு 
ககையிற் கடுதாரியில் வடித்து ஆறும்போது இரிலதல்கள் விளையத்தக்கதாய் 
வைக்கவும, 

, ஜிப்சம்_—6ற5ய. இத சூட்டினார் தண்ணீர் அகற்றப்பட்ட விளைசு 
ண்ணசல்வசு?, சன்னம் ௧௦௧௮4 ஜு, 

பிலாடினக் கறுப்பு latinam Black, பிலாடின பிரகுலோறிரத்தைத் 
சண்ணீரிற்சரைத்து அதற்குச் சோடசாபனசை மிச்சமாயும், சர்க்கரையைச் 
ண க கள ர ன ண ப ணை னை 

1 ரவ, 2 Sulphate 00/௪. :3 Perchloride of Platinum. 
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398 சோதனைகீர்கள். 

சொற்பமாயுஞ் சேர்த்தக் கருமடையலுண்டாகுநதனையுங் காய்ச்சி, அந்த 
அடையலைச் கழுவி உலர்த்திக்கொள்ளவும், இதுவே நுண்ணிய மாவரடிய 
பிலாடினச் கறுப்பு. 

பதாசிசேம்புநசியசு-—Red Prussiate of Potash, படி இரு காடி நீடி, 
சோதனை. இதின் நீர்ச்சரைவு அயபிரசல்வசுக்கு!அடையல்காட்டாத. 

நீரற்ற சேம்புசல்வசு-—Anhydrous Sulphate of Copper. ககேது,, 
இத 400 பாகை சூட்டினால் நீரகற்றப்பட்ட அரிசி. லட்சணங்கள், இது 

மஞ்சள் வெண்மையான தூள்; தண்ணீரால் நனைக்க நீலமாகும். 
அயசல்விரம்—Sபlphide ௦7 1100. இநகே, கொல்லனுலையில் வெ 

ண்மைகொள்ளும்படி காய்ச்சின இரும்புச்சம்பியின் தலைப்பைக் கெர்சகத் 
தீடியிற் தொட்டு உண்டாகும் அயசல்விரத்சைத் தண்ணீர்ப் பாத்திரத்தட் 

பாயவிடலாம். அல்லது மூடிய ஒர் குகையிலே 56 பங்கு அரபொடியை 
32 பல்கு கெர்தகத்தோடு காய்ச்சி அதை எடுக்கலாம். 

ஐநசலவுரிக்கமீலம்—Sபlphuretted Hydrogen. ஐ. கொள், அய 
சல்விரம், அரை அன்சு; தண்ணீர் நாலு அன்சு; சல்வுரிச்சமிலம் போதிய 
து. அயசல்விரத்தையும் தண்ணீரையும் ஜர் வாயுச் சோவில் விட்டு அதை 
இருதுவாரமுள்ள சடையால் அடைத்து அத் துவாரங்களுள் ஒன்றின்வழி 
யாய், வாயுப்புகமாட் டாத போதிய நீளமுள்ள வோர் புனலைத் தண்ணீருள் 
தொடும்படி செலுத்தி மற்றதின் வழியாய் வாயு வெளிப்படுவதற்கு ஓர் குழ 
லைச் செலுத்தவும். வேண்டியபடி ஐருசல்வுரிச்கமிலமுண்டாவதற்குச்சல் 
வரிச்சமிலத்தைப் புனல்வழியசய் அடிக்கடி கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் விட 

ம, 

கிறனுலத்தகரம்-—ோலமlated Tin. தசரத்தை உருகத் தண்ணீருக்கு 
எசே லார்க்க அது ரிறுத்துண்டுகளாகிய மணிகளாய் வரும். இதுவே இற 
லுலச்சகரம். 

மஞ்சன்-—ரTபர௱சாC. 243 ம் பச்சங் காண, 
பதாசிபிதபுநசியசு-— Yellov: Prussiate of Potash. LபஇNகாகRீச அ, 

சோதனைகள். இதின் சீர்க்கரைவுக்கு அயபிரசல்வசைச் கூட்டச் கருநீல 
அடை யலுண்டாகும்; அதற்குச் செம்புசல்வசைக் கூட்ட, செங்சற்வெப்பு 
கிற அடையலுண்டாகும்; ஈயவரிதசைகச் கூட்ட வெண்ணடையலுண்டா 
௫௨௦ 

சோதனைகநீர்கள். TEST SOLUTIONS. 

செம்பசிதசுநீர—$௦lution of Acetate of Copper. கொள், வியாபா 
ரச் செம்பதவதெசு, மாவாக, அரை ௮ன்சு; அசிதிக்கமிலம் ஒருஅன்சு ; தில் 
திலித்த தண்ணீர் போதியது. அமிலத்துக்கு தண்ணீரில் அரைஅன்சைக் 
கூட்டி யச்சலவைநீரைச் காய்ச்சி 212 பாகைச்கு மேற்படாத கூட்டிலே 
செம்பதவரெதசைச் கரைத்து இடைக்டை கலக்க, உலர்சேஷமுண்டாகு 
ச்தனையுங் காய்ச்சவும். இச்சேஷத்தை நாலுமடங்கு இிஸ்திவித்த கொதிவெ 
ந்நீரிற் கரைத்து, வெர்நீரிலே இன்னும் கூட்டி, அந்த நீரை ஐந்து அன்சாச் 
எச் கதொரியில் வடித்துக்கொள்ளவும், 

பதாசியசிதசுநீர்--8010140௩ of Acetate of Potash, கொள், பதாரி ல தம் 1 01 க ப 00080, கொள, எண் 
ப Persulphate of Iron. 
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யதெசு; அரை அன்சு; திஸ்திலித்ததண்ணீர் ஐந்து அன்சு. கரைத்துச் சதோ 
யில் வடிச்சவும்: 
சோடவசிகசுநீர_S௦lution of Acetate of Soda, கொள். சோட ஏ 

தச, அரைஅன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர், ஐந்து ௮ன்சு, கரைத்துச் கடுதா 

ஒயில் வடிக்கவும். 
அல்புமின் நீர், Sி1௦ற of Albumen, 294 ம் பச்சங் சாண, 
௦ெள்ளியமோனநீதுரசு நீர்--50101100 of Ammonio-nitrate of Silver. 

கொள். வெள்ளிநீதரசு1, இரிஸ்சல்சளாச, கால்அன்சு; அமோனரீர்; அரை௮ 

ன்சு அல்லது போதியது; இஸ்திலித்த தண்ணீர், போதியது, வெள்ளிரீது 

ரசை எட்டு ௮ன்சு சண்ணீரிற் கரைத்து, அதிலே முதலுண்டாகுமடையல் 

ஏறக்குறைய முற்றாய்க் சரையுந்தனையும் அமோனரமீரைச் கூட்டிச் கடுதா?ி 

யில் வடிக்கவும். அப்பால் திஸ்திலித்த தண்ணீரைக் கூட்டி அளவைப் ப 

த்த அன் சாக்கிச்சொள்ளவும், 

செஃபமோனசலவசுநீர்--5011110ஈ of Ammonio-sulphate of Copper. 
கொள். செம்புசல்௨சு*, இரிஸ்சல்களாக, அரைஅன்சு; அமோனநீர் போதி 

யத; திஸ்திவித்ததண்ணீர் போதியது. செம்புசல்கசை எட்டு அன்சு சண் 
ணீரிற் கரைத்து, அலே முதலுண்டாகு மடையல் எறக்குறையக் கரையுந் 

தனையும் அதற்கு அமோனடீரைச் கூட்டிக் கடுதாசியில் வடித்து, இஸ்திவித்த 

நீரைச் கூட்டி அளவைப் பத்து அன்சாக்கிச் கொள்ளவும், 

மக்லீச்யமோனசல்வசுநீர_S௦lution of Ammonio-Sulphate of 

Magnesia, கொள். மச்னீசிசல் ௨௬5, ஒரு அன் ச; அமோனதகுலோறிரம், 

அரைஅன்சு; அமோனகீர் அரைஅன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போதியது. 

மச்னீசெல்வசையும் அமோனதகுலோறிரத்தையும் எட்டுஅன்சு தண்ணீரிற் 

கரைத்து, நீரினளஏ பத்தஅன்சாய் வரத்தச்சதாய் அமோனரீரையும் போதி 

ய இஸ்திலித்த தண்ணீரையுங் கூட்டித் தேலையாடிற் கடுதாசியில் வடித்துக் 

கொள்ளவும், 
போறசிக்கமிலநீர—S௦lபtitn of Boracic Acid, கொள்: போறசிக்க 

மிலம், ஐம்பதுகறேன்; திட்ட சது ஒரு௮ன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடி 

கீக்வம. 

புறேமநீர்--5010110 of Bromine. கொள். புறோமம், பத்தமினிம்) 

திஸ்திலித்ததண்ணீர். ஐந்து அன்சு. சரியான அடைப்புள்ளவோர் சீசாவுக் 

குள்ளே புறோமத்தை விட்டு, ௮சன்மேற் தண்ணீரை வார்த்துப் பலமுறை 

குலுக்கவும். வெளிச்சம் படாதபடி லைச்சவும். 
அமோனகாபனசுநீர—S௦luiion of Carbonate of Ammonia. கொ 

ள். அமோனகாபனசு. றெத்துண்டுகளாக, ௮ரை௮ன்சு; இள் திலித்த தண் 
ணீர் பத்து அன்சு, கரைத்துச் கதொசியில் வடிக்கவும். 

அமோனததலோறிரநா—S௦lபtion of Chloride of Ammonium, சொ 
ள். அமோனதகுலோறிரம், ஒரு ௮ன்சு; திஸ்திவித்த தண்ணீர், பத்துஅன்ச. 
கரைத்துக் கடுதாரியில் வடிச்கவும். 
பாரியதலோற்ரநீர்--5010110 of Chloride of Barium. கொள். பாரிய 

குலோறிரம், இரிஸ்சல்களாக, ஒராஅன் ச; திஸ்திலித்த தண்ணீர் பத்தஅன்சு. 
கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிக்கவும். 

1 Nitrate of silver, 9 Solution of ammonia. 3 Distilled water 4 Sulphate of 
copper. 5 Sulphale of magnesia. 6 \hloride of ammonium. 
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400 சோதனைகீர்கள். 

கல்சிதலோறிர நீர—S௦lution of Chloride of Calcium. கொள். கல் 
சுலோறிரம், ஒருஅன்சு; இஸ் திலித்த தண்ணீர் பத்து அன்சு. கரைத்துச் 

கடுதாசியில் வடிக்கவும். 
கல்சிதலோறிரபூர்த்தநீர்--82மமாக(சம் Solution of Chloride of Cal. 

(பற. கொள், கல்சிகுலோறிரம், நாலு ௮ன்சு ; திஸ்திலித்த தண்ணீர், ஐ 

ந்து அன்சு. கரைத்துக் கடுதாசியில் வடிச்கவும. 

பொற்பிரதலோறிர நீர_—$௦lution of Per chloride of Gold. கொள், 
மெல்லிய சத்தப்பொற்பத்திரம், ௮ழுபதுகிறேன்; நீதுரிக்கமிலம்!, ஒன்றரை 
அன்சு ; ஐருகுலோறிச்சமிலம்3, ஏழு௮ன் சு; திஸ்திலித்ததண்ணீர், போதியத; 
ரீதுரிச்சமிலத்தையும் ஐருகுலோறிக்சமிலத்தில் ஆறுஅன்சையும் சாலு௮ன்௪ 
தண்ணீரோடு கலந்து ஒர் குடுக்கைக்குளிட்டு அதிலே பொற் பத்திரத்தைப் 

போட்டுக் சரையவிடவும். அக்கரைவுக்குச் சேஷமான ஒரு அன்ச ஐரு 
குலோறிச்கமிலத்தையுங் கூட்டி, ௮மிலஆவிபறிவதொழியுந்தனையும் 212 
பாசைக்கு மேற்படாத சூட்டில் ௨லர்த்தி வரும் பொற்குலோறிரத்தை ஐந்து 
௮ன்சு திஸ்திவித்த தண்ணீரிற் கரைக்கவும், இந்த நீரை நன்றாயடைத்த 
சாவிற் பேணவேண்டும். 

தகாபுரதலோறிரநீர—Solution of Protochloride of Tin. கொள். 
தகரம், தூளாக தருஅன்சு; ஐருகுலோறிச்கமிலம், மூன்று அனசு; திஸ்தி 
வித்த தண்ணீர் போதியது. அமிலத்தை ஒரு ௮ன்சு தண்ணீரோடு ஒருகு 
டுக்கைக்குள் விட்டு அதோடு தசரத்தைச் சேர்த்து, ஆவி கக்குதலொழியுர்த 
னையும் மென்சுடேற்றவும். * அளவை ஐந்து அன்சாக்கப் போதிய தண்ணீ 
ரை அத்தோடு கூட்டி அந்த நீரையுங் கரையாத தகரத்தையும் இறுச்சமாள 

அடைப்புள்ள சீசாவில் வார்த்துவைக்கவும். 
ஜெலதின்நீர_S௦]பtion of Gelatine. கொள். ஐூங்ளொசு“,செதில் 

களாக ஐம்பதுறேன்; திஸ்திலித்த கொதிநீர், ஐந்து௮ன்சு. கலந்து நீர்மத் 
இசத்$தில் வைத்து அடிக்கடி கலக்கி அரைமணிரேரமாகக் கரைத்து திஸ்தி 
வித்ததண்ணீரால் நனைத்த சத்தமான சணற்பஞ்சில் வடிக்கவும். 
பதாசியியோதசு நர_—Slution of lodate of Potash. கொள். இயோ 

தீம், ஐம்பதுகறேன்; பதா்குறோசு, ஐம்பதுநிறேன்; நீதுரிக்கமிலம் எண் 
பது மினிம்; திஸ்திலித்ததண்ணீர் பத்தரை ௮ன்௬, இயோதத்தையும் பதா 
இகுலோறசையும் மாவாக அரைத்து, அக்கலவையை யோர் குடுக்சைச்கு 
ள்ளே போட்டு ௮தின்மேலே நீதரிக்கமிலத்தாற் புளிப்பாச்சப்படட அரை 
அன்ச தண்ணீரை வார்த்து, இயோதத்தின் நிறமற்றுப்போகுந்தனையும் மெ 
ன்ருட்டிற் கரைக்கவும், அதை ஒருமினி வரைக்குக் கொதிப்பித்து ஜா கு 
சையில் வார்த்து 218 பாகை சூட்டிற் பூரணமாயுலர்த்தவும். கடை சியாய்ச் 
சேஷத்தைப் பத்தன் ௪ திஸ்திவித்த சண்ணீரீற் கரைத்துச் கடுதாசியில் வ 
டித்து சசோவில்விட்டு ஈன்றாயடை த்தப் பேணவும். 

பதாசியவியோதீரநீர்--5010110ந of Iodide of Potassium. கொள், 
பதாசியவியோதரம், ஒரு ௮ன்சு; திஸ்திலித்த தண்ணீர் பத்து௮ன்சு, கரை 
தீதுக் கடுதாரியில் வடிக்கவும், 

அமோனவக்சலசுரீர_S௦lution of Oxalate of Ammonia. கொள். 
அமோனவச்சலசு, அரைஅன்சு; இஸ்திலித்த வெர்ரீர், அரைநாழி, சலந்த 
கதொசிவில் வடிச்கவும். 

உ Nitric acid, 2 Hydrochloric acid. 3 lsinglass. 4 Water bath, 
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பீலாடினபிரதலோறிரநர—$S௦lution of Perchloride of Platinum. 

கொள். மெல்லிய பிலாடினத்தகடு கால் அன் சு; நீத ரிக்கமிலம்புபோதியத) 
ஜருகுலோறிக்கமிலம்?,போதயது; திஸ்திலித்த தண்ணீர், ஏழு௮ன்சு. ஒரு 
தன்சு நீதுரிக்கமிலத்தை நாலுஅுன்சு ஐருதலோறிச்கமிலத்தோடும் இரண் 
டு அன்சு தண்ணீரோடுங் சலந்து அச்சலவையைப் பிலாடினத்தோடு ஒர் 9 

றக் குடுச்கைச்குள்ளிட்டு மெகசூட்டிற் குறைத்து, தேலையாகில் அமிலங்க 
ஊ மேற்படி வீதமாகச் சலந்து பிலாடினங் கசையுர்தனையும் விட்டு அப்பா 

ல் அச்கரைவை ஓர் பீங்கான் பாத்தரத்தில் விட்டு அசற்கு ஐருகுலோறிக் 
சமிலத்தில் ஒரு திராமைச் கூட்டி, அமிலவாவிபறிதலோழியுர்தனையும் நீர் 
மத்திகத்தில் வறட்டவும், வரும் சேஷத்தை மிச்சமான ஐந்துஅன்சு திஸ்திலி 
த்த சண்ணீரிற் கரைத்துச் கதொசியில்வடித்துச் €சாவிலடைச்துவைச்சவும். 

சோடபாஸிவசுநீர—$௦lution of Phosphate of soda. கொள். சோட 
பாஸ்வசு இரிஸ்சல்களாச, ஒருஅன்சு; இஸ்திலித்த தண்ணீர் பத்துஅன்சு. ௧ 
ரைத்துக் கடுதாசில் வடிக்கவும். 

பதாசிசேம்புநசியசுநீர்--5011110௩ of Red Prussiate of Potash. 
கொள், பதா செம்புரூ சியசு, இரிஸ்சல்சளாக கால் அன்சு; திஸ்திவி 

த்த தண்ணீர், ஐந்து அன்சு. கரைத்துச் கடுதாசியில் வடிக்கவும். 
இந்திதசலவசுநீ—S௦lution of Sulphate of Indigo, கொள், காய்ச் 

த இந்திகு, மாவாக, ஐந்துகறேன; சல்வுரிக்கமிலம்3, பத்தன் ௬. இக்திகு 
மாவைச் சல்வுரிக்கமிலத்தில் ஒருகிறாமோடு ஓர் சிறிய சோதனைச் குழவிற் 
கலந்து, நீர்மத்திகத்கின்4 குட்டை ஒருமணிகேரமாக ஏற்றி, அர்த நீலநிற நீ 
எர மிச்சமான அமிலத்துக்குள்ளே வார்ச்துச் குலு, கரையாத இந்திகு ௮ 
டைக்தபின் தெளிந்த நீரை இறுத்துச் சீசாவிலடைத்துவைச்சவும். 

அயசலவசுநீர்--50104101 of Sulphate of Iron, கொள். றெனுல ௮ 
யசல்வசு, பத்துக் கிறேன் ; திஸ்திலித்த கொதிடீர் ஒரு ௮ன்சு, கரைத்துச் 
கடுதாசியில் வடிக்கவும், இந்த நீரை வேண்டிய வேளைகளிற் புதிதாய்ச் செ 
ய்துசொள்ளவேண்டும், 
கண்ணசலவசுநீர்--50101100 of Sulphate of Lime. கொள், சண்ணச 

ல்வசு, கால் அன்சு; திஸ்திலீத்த தண்ணீர், அரைசாழி. சுண்ணசல்வசைப் 
பீல்கானுரவீலே இரண்டு ௮ன்சு தண்ணீரோடு இட்ம்ச் சல மினி கேரமாச 
அரைத்து அச் கலவையை மிச்சமான தண்ணீரோடு, ௮௯ரகாழி கொள்ளத் 
நிச்சவோர் சோவுச்குள் விட்டு பலமுறை இறமாய்ச் குலுக்கிக் கரையாத ௬ 
ண்ணசல்வசு அடையத்தக்கதாய் வைக்கவும். அடைந்தபின் சடுதாசியில் 
வடிக்கவும், 

அமோனதசலவிர நீர்--501 01100 of Sulphide of Ammonium. கொள். 
அமோனநீர்5, ஐந்து ௮ன்சு, மோன ரில் மூன்றுஅன்சை யொர் சோவு 
ச்குள்ளிட்டு அதற்குள்ளே ஐருசல்வுரிச்கமில வாயுவை அது உறிஞ்சப்படு 
ஈசனையும் தாரை தாரையாய்ச் செல்லவிட்டு அப்பால் மிச்சமான அமோன 
நீரைச் கூட்டி அந்த நீர் முழுவதையும் இறுக்கமான ௮டைப்புள்ள சீசாவி 
ல் விட்டு வைச்சவும். 

தாத்தரிக்கமிலநீ8--5010(100 of artaric acid. சொள். தாத்தரிக் 

1 Nitric acid. 2 Hydrochloric acid. 3 Nulphurie acid. 4 Water bath. 
9 Solution of amtnouin, 0 Hydre sulvbwic acid நடி, 

ol 
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சமிலம், இரிஸ்தல்சளாக ஒரு அன்சு; திள்.இிவித்த தண்ணீர் எட்டு அன்ச; இ 
ட்டது இரண்டு அன்சு. தாத்சரிக்கமிலத்தைத் தண்ணீரிற் கரைத்துத் நி 
ட்டசிதைக் கூட்டி அந்நீரை நன்றாயடைத்த சோவில் விட்டிவைக்கவும், 

பதாசிபிதபுநசியசுநா—S௦lution of Yellow Prussiate of Potash, 
சொன். பதாசிபீதபுரூசியசு, சரிஸ்தல்களாக, கால்௮ன்சு, இிஸ்திலித்த த 
ண்ணீர் ஐந்து அனசு. கரைத்துச் கதொசியில் வடிக்கவும். 

பருமமதிப்புக்குச் சோதனைநர்கள். 

TEST SOLUTIONS FOR VOLUMETRIC ESTIMATIONS, 

பிறித்சனி நிறைசள் அளவைகளைக்கொண்டாவது மெற்று?நிறைகள் ௮௭ 
வைகளைச்சொண்டாவது பரும மதிப்புகளை அறியலாம். விலயனங்களா 
இய சீர்சள் ஒரே பெலனாயிருச்சத்தச்கதாசவம் எந்த நிறை அளவுகளை வழமப் 
னாலும் சோதிக்கப்படும் பதார்த்தங்களின் பிரமாணங்களைக் குறிக்குமிலச் 
சங்களையாவது சோதனைக்கு வேண்டிய நீர்களைக்குறிச்குமிலக்கங்களையாவ 
அ மாற்றவேண்டியதாய் வராதபடிக்கும் அந்த நீர்கள் ஒழுங்குபண்ணப்பட் 
டிருச்கின்றன. 

பிறித்தனி வசையாய்ச் சோதிக்கப்படும் பதார்த்தங்சளின் பிரமாணங்கள் 
றேன் என்ற படியாற் குறிச்சப்படும், சோதனைக்கு ஒழங்கு£ர்சளின் பி 
ரமாணமோ ஜெேனளவாற் குறிக்கப்படும். இறேனளவென்பது திஸ்திலித் 
தீ தண்ணீரில் ஒருறேனஅ பருமையேயாகும். 

மெற்றுகசையின்படி சோதிக்கப்படும் பதார்த்தங்களின் பிரமாணங்கள் 
இரும்? என்றபடியாற் குறிக்கப்படும். சோதனையில் வழங்கா நீர்களின் பிர 
மாணமோ, கனசெர்திமெற்று் என்ற அளவாற் குறிச்சப்படும், கனசெந்தி 

மெற்று என்பது திஸ்திலித்த தண்ணீரில் ஒருகராமது பருமையேயாகும். 
இறேனளவுக்கும் இறேனுச்சுமுள்ள சேர்மானமே சனசெர்திமெற்றுக்கும் 

இருமுச்கு மிருப்பதால் ஒரு நிறையளவு வசைச்குப் பதிலாக மற்றதை வழ 
ங்சலாம். பிறித்தனிகிறையிலுள்ள இறேனைப்பார்ச்ச இரும் ஏறக்குறையப் 
பதினைந்தரை மடங்கு அதிகமானதாயிருப்பது மாத்திரமே வித்தியாசம். 

பிறித்தனி நிறையளவுக்குப் பதிலாக மெற்றுநிறையளவுகளை வழங்குவதி 
ல், தசமபுள்ளிகளை அரக் இலக்கங்களின் விலையைப் பத்திலொன்றாக்கிச் 

சொள்வது வசதியென்று பரீட்சையிற் சாணப்படும். 
சோதனைகநீர்களைச் செய்து வழங்குவதற்குப் பின்வருமணியங்சள்தேவை, 
பிறிச்சனிரிறையளவுகளுச்கு வேண்டியவை. 
1. சழும்திலோர்வரிமட் டுக்கு நிரப்பினால் 60 பாசை சூடாள திஸ்திலித் 

த தண்ணீரிற் சரியாய் 10,000 றேன் கொள்ளத்தக்கவோர் குடுக்கை*, ஆ 
சையால் இச்குடுச்சையின் கொள்ளளவு 10,000 றேனளவாகும். 

92. பாசையிட்ட திரண்ட சாடி, அதை 0 என்ற வரிமட்டும் திஸ்திலி 
தீத தண்ணீரால் நிரப்பினால் 10,000 றேன்கொல்ளும். அது 100 சமப 

ம்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். 
9. பாசையிட்ட கண்ணாடிக்குழல். அதை 0 என்ற வரிமட்டும் திஸ்திலி 

தீத தண்ணீரால் கிரப்பினால் அத 1,000 இிறேனைக்கொள்ளும். ௮௫ 

Rectified spint 2 Metre. 3 (பாவா, 4 Cubic centimetre. 5 Flask. 
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100 சமபங்குசளாகப பிரிக்கப்பட்டிறாக்கும். ஒவ்வொருபங்கும் 10 றே 
னளவுக்குச் சரியாகும். 

மெற்றுகிறையளவுகளுச்கு வேண்டியவை, 
1. கழுந்திலோர்வரிமட்டுக்கு கிரப்பினால் 1000 கனசெக்திமெற்று, கொ 

ள்ளத்தச்கவோர் கண்ணாடிக்குடுக்கை. 
9, பாகையிட்ட திரண்ட சாடி. அதை 0 என்ற மட்டத்துக்கு கிரப்பி 

னல் 1000 கனசெட்துமெற்றுக் கொள்ளும், அது 100 சமபங்குகளாகப் 
பிரிச்கப்பட்டிறாக்கும. 

3. பாகையிட்ட குழல். அதை () என்ற மட்டத்துக்கு கிசப்பினால் 100 
ee raps கொள்ளும். 100 சமபங்குகளாசப் பிரிச்சப்பட் டிறாக் 

ஒரு சனசெர்திமெற்று, என்பது பாரனைப்படிடி 60 பாகையான திஸ்தி 

லீத்த தண்ணீரில் ஒரு இராம் பருமையேயாகும், 1000 சனசெர்தமெற்று 
என்பது முக்காலே அரைச்கால் காழிக்குச்சரி,) 
பருமவிலயனங்களை வழங்கமுன் அவை ஏகத்துக்கொரேசரியான பெல் 

ஒயிருக்கத்தக்கதாய் அவைகளைக் குலுக்க்கொள்ளவேண்டும். அவைகளை 
கன்றாயடைத்த சீசாக்களிறத் பேணவேண்டும், அளவுகளையெல்லாம் 60 
பாகையில் ௮ளச்சுவேண்டும். 

பதாசிதுவிதறேம சுப் பரநுமவிலயனம்— Volumetric Solution of 
Bichromate of Potash. (பதாசதுவிகுறோமசு, படி துறே ௮7295) 
சொள். பதாசிதுவிகுறோமசு, 147.5 கிறேன்; திஸ்திலித்த தண்ணீர் போ 
தியது, பதாசிதுவிகுறோமசை 10,000 கிறேன் கொள்ளும் குகெகைக்கு 
ள்ளே போட்டு, அக்குடுக்கையின் ௮ரை௨ாடயைத் தண்ணீரால்கிரப்பி அம் 
த உப்பைக் கரையவிட்டு அப்பால் அத சரியாய் 10,000 றேனளவு பரு 
மையாகுந்தனையும் தண்ணீரைக் கூட்டவும், இந்த விலயனத்தில் 10,000 
இறேனளவில் பதாசதுவிகுரோமசு 14,75 கிறேன் இருக்கும, 

சோடவதசலவிசுப்பரமவிலயனம்— Volumetric Solution Hyposul 
phite of Soda. (சோட வதசல்விசக்கிரிஸ்தல், சோ ஐ கே ௮4 4ஜ 
௮௫218) கொள். சோட வதசல்விசு, ரிஸ்தல்களாக , 260 கிறேன், தஸ் 
திலித்த தண்ணீர் போதியது, சோட வதசல்விசை 10,000 இறேனளவு தண் 
ணீரிற் கரைத்துப் பாகையிட்டவோர் குழலை இச் கரைவால் நிரப்பி இயோ 

தபருமவிலயனத்தில் 1000 இறேனளவின சபிலநிறங்கெடுந்தனையும் அதற் 
குள்ளே இஃகரைவைச் கவனமாய் ஒழுச்கிவிட வும். இம் மாறுதலுண்டா 

வதற்கு வேண்டியதாயிருந்த இறேனஎவின் இலக்கத்தை ॥ என்று குறித்துக் 
கொள்ளவும், அப்பால் இந்த விலயனத்தில் 8010 இறேனை.ப் பாலசமயிட்ட 

வோர் சாடிக்குள்ளே விட்டு இந்த அளவு 8000 x 1000 என்ற கிறேனள 
| 

வாய்வருந்தனையும் அதற்குத் திஸ்திலித்ததண்ணீரைக் கூட்டவும். உதாரண 

மாய், ॥ என்றது 950 க்குச்சரியானால் 8000 இறேனளவும் 8,421 கிறேனள 
வாகுந்கனையட் EF a 8000 x 1000 

குநதனையும் அதற்குத் தண்ணீர் கூட்டவேண்டும, 90 9421, 

இரச விலயனத்சில் 1000 கறேணனி2ல சோடவதசல்விசு 24.5 இறேன் இ 

இக்கும், அது |2:7 கிறேன் இயோசசத்சைச் சரிக்கடடும். 

1 Cub’'c centimetre. ? 1 பொய்ப் 
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இயோதபநமவிலயனம்— Volumetric Solution of Jodine. (இயோ 
தம், 127.) கொம், இயோதம் 127 இறேன்; பதாசெயவியோதிரம் 

150 றேன்; நிஸ்திவித்ததண்ணீர் போதியது பதாசியவியோதிரச்சையு 
ம் இயோசத்சையும் 10000 றேன்சொள்ளாங் குடுச்கைச்குள்ளிட்டு அச் 
குடுச்சையில் மூன்றத்திருபங்கு வரைச்சூத் இன இலிச்ச சண்ணீரால்கிரப்பி 

சன்றாய்ச் சரையுந்தனையும் மெதுலாய்ச் குலுச்ி, அச் கரைவுநீர் சரியாய் 

10,000 றேனளவாகுர்தனையும் அதற்குத் திஸ்திலித்ச தண்ணீரைச் கூட் 
டவும். இவ்விலயனத்தல் 1000 கிறேனில் 127 கிறேன் இயோதம் இரு 

ச்சும், 
"வெள்ளி நீதுரசுப்பநமவிலயனம்- Volumetric Solution of Nitrate 

of Silver. (வகெள்ளனிரீதுரச, வே$ீ௮:--। 70). சொள். வெள்ளிரீதரசு 170 
இறேன்; திஸ்திவித்த தண்ணீர் போதியத ; வெள்ளிநீதரசை 10,000 இறே 
னளவுசொள்ளும் குடுக்கைச்குள்ளிட்டு அச் குடச்சையை அரைவாசிவரை 
ச்குத் தண்ணீரால் மிரப்பி உப்பைச் சரையும்படி விடவும் அப்பால் அர்த 

தீர் சரியாய் 10 000 றேணஸளவாய் வருந்தனையுஈ திஸ்திலித்த தண்ணி சரக் 

கூட்டவும், இரந்த விலயனத்சை ஈன்றாயடைத்த மங்கற்சீசாவில் விட்டு 
வைக்கவேண்மெ. இதில் 10,000 கிறேனளவிலே வெள்காநீதுரசு 1708 
றேன் இருக்கம். 

௮க்சலிக்கமீலபநமவிலயனம்--* ௦]lumetric Solution of Cxalic acid. 
(சொஸ்தலான அச்சவிச்சமிலம, ஐடி காட ௮1 அ 126.) கொள், தூளா 
சாமல் சல்லாய்ச் காய்ர்த சத்த அச்சலிக்கமில இரிள தல்கள் 630 கிறேன்; 
திஸ்திவித்த தண்ணீர் போதியது, அகச்சவிசகமிலத்தை |0 000 கிறேனகொ 
ள்ளுங் குடுச்சைச்குட் போட்டு ௮4 குச்கையை மூன்றிலிருபங்கு வரை 
குத் தண்ணீரால் நிரப்பி அமிலத்சைக் சரையவிட்டு நீர் சஈரிபாய் 10,000 

இிறேனளவு பருமையாய் வருர்தனையும் அதற்குத் சண்ணீரைச் கூட்டவம், 

இக்ச விலபனம் 1001) றேனிலை 08 கிறேன் அச்சலிச்சமிலம இருக்கும். 
சோடபநமவிலயனம்--- 010000411௦ Sulution of Soda. (சோடை 

௪௪1. சோஜவு--40) சொள். சோடநீர் போதியது; திஸதிலித்த தண்ணீர் 
போதயது. பாசையிட்ட குழலைச் சோடரீரால் நிரப்பி கொண்டு சுத்தஅ 
ச்சலிச்சமிலத்தல் 6:33 றேனை இரண்டு அன்சு தண்ணீரிற் ஈனரத்து அர்த 

அமிலம் விற்மசத்? தாளின்படி பூரணமாம்ச் தடஸ்சிஃகுந்தனையும் சோடம் 
ரை அதற்குள்ளே சவனமாய் ஒழுச்சிவிடவம், இப்படிவிட்ட சோடரீரின் 

இறேனளவை (॥) இலச்சத்தாற குறித்துக்கொண்டு சோடநீரில் 9000 கிறே 
நத , 9000x1000 ~~ 

னளவைப பாசையிட்ட சாடிச்குள்ளே விட்டு அது ட இறே 
n 

னளவாய் வருக்தனையும் அதற்குத் சண்ணீரைக் கூட்டவ ॥,உசாரணமாக 1 

என்பது 9:30 ஐச் குறிர்குமானால் 9000 ்றேனளவ 9671 2றனளமாய 

. Fe , , ~. 9000x1000 - 
ஒருர்சனையும் அதற்குத் சண்ணீர் கூட்டடகேண்டும், __  __. ௪9611. 

கி 

இ.ச விலயனம் 1000 கறேனிற் சோடைரச 40 றேன் இருகும். 

॥ Aydrate மர்மம்... 2 Litinns. 
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ர் © © அஅபத்தம். 
(1), 9ம் பச்சம். அ3னீதக்கிழங்த, Aconitum Napellas (சேர்ச்குக்சாலம்) 

அகனீசச் கிழங்கைச் சேர்ச்குங் சாலத்தைச் குறிப்பது முக்யெமென்பது 
செறபதர் நடத்தின சோதனையை அனதிபாரமாப்க்கொண்ட பின்னால் வரு 

ங் குறிப்பினால் விளங்கும்: மரம் புட்பித்தபின் சேர்த்த பச்சைச்ழெங்கிலே 
எடுத்த அகனிதசத்தின் ஏகசகட்டளவு இருத்சலுசகு 3:99 இறேன். அகி 

ழங்கு காய்ந்தபின் ௮௬ல் எடுத்தது 35: 72 றேன். புட்பிக்சமுன் சேர்சதக 

ழங்கலே எடுத்த ௮சனீசசம் பச்சைக்கிழங்கிலே இருச்சலுச்கு 3:5 சறேனஸ்; 

ாய்க்ததில் 12 13 கிறேன். இதைப்பற்றி வைற் பண்டிதர் சொல்லுகிற 

தாவது : அசனீதக்கிழங்கு இரண்டு ஒருஷத்துக்சொரு பறை உண்டாவது: 

அதாவது இவ்வருஷத்துச கிழங்கிவீருர்து. மேலேநிற்கும் பூடு உண்டாயிரு 

ப்பது மாத்திரமல்ல பூண்டோடு தாயக்கிழங்கு செத்தபின் அதின் வேலையை 
மற்றவரு ஷஞ் செய்வதற்கு அசனின்று இரண்டொரு களைக கிழங்கு இற 

ங்கும். கோடை காலமுடிவிலே ணெடிடயடுத்தால் அதிலே இரண்டுப_ிதி 

யிருக்கும்; ஒள்று உரத்துச சறுத்துச் சற்றே ௪ நச் கவிழுந்ததாயெ தாய்க்கி 

மங்கு; மற்றது வெளுதின. சதைத்த, சாறுள்ள இளைஈள்: இச் களைகள் ஓல் 

வொன்றும் ஒஙெனே கழுந்தாற் தாய்ச்சிழங்கோடு தொடுத்திரு*ச, மேற்த 

ப்போ. மற்ற வருஷப் புது முளை கிளம்பு சற்டெமரப் தசன்திருர்கும, pe 

க் காரியங்களைசகொண்டு 3 ததை முதற் சவனிச்த இரிள் நசன் பணடிசர் எண் 
ணினபடி. தாய்ச்சிழங்கே சத்தை அட சீசியிருச்றெபகு க யென்றும, களைக 
ளிலே மற்ற வருஷப் பது முளைச்கு வேண்டிய போஷணை அடங்கியிருசு 
சிறதென்றும், அனுமானிசக்கலாம், செறபதர் மேலே சொல்லியிருப்பதை 
இது விளங்கப்படுத்துன்றது. தாய்சகழங்லும் எளைச் நிழங்கலுமுள்ள 

அஃனீசசத்தின் லீசத்தை அறிவதற்கு அலை இரண்டையும் மெவ்வேருயச் 
சோதிச்சவேண்டும். சகோடைசாலத்சல் நிலத்திலே தளிர் அருர்பும்போது 

பழங்கிழங்கு அற்றப்போம். அப்பரு௨த்தில் முளை அரும்பமுன் கிழங் ௮௧ 

ச் கிண்டிச் சோதித்தால் ௮௫லே அசனீதசம இராது. 

(2), 1ம் பக்கம். நாவி, 131], (பயன), 

நாவியென்பது கொடிய நஞ்சு. இந்தப் பூண்டின் கிழங்குக்கும் நாவி 
யென்ற பெயர் வழங்கும். 

(3) 11 மபச்கம் வீறகளிதம். Aconitமm 100௩. (இரண்டினங்களின் விற) 

மெதுவான வெண்டுழங்கிலுள்ள அசனீசசத்தை உரச்சசஏழங்கிலுள்ள தேர 

ட ஒத்துப்பார்த்து வீசம் 5 ச்கு 3 என்று செடலன்று பண்டிதர் சண்டார், 

(4), 11ம் பச்சம். விறகனிதம். Ani 10%, (சன்மைஉபயோசம்.) 

இதின் சன்மைசளைப் பர்றிப் பரைரர் வைத்தியர் ஆராய்வசெய்து விபர 
மாஃயழுசியிருச்கிறர். இதின் உபயோசங்களைப்பர்றி ஓஹானூபன் டிதர் 
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400 அபைக்தம். 

எழுகியிருக்றொர். சுதேச வைத்தியர் இலத உபயோசப்படுத்தும் வகையை 
பபறறித் தலீவுசெறீவு! வாசட மும் விபரமாய்ச் கூறுகின்றது. 

(5), 12ம் பச்சம். அதீவிடயம். Aconitum hetrophylum, (தன்மைகள்) 

அதிவிடயம் ஓர் அந்திபிறாடி என்பதற்கான அத்தாட்சி வங்காளத்தில் 
வைத்தியபணிவிடையாயிருர்த செமிங் என்பவராற் கூறப்பட்டிருக்கன்ற 
த. பலவகையான முறைச்சுரர்காரர் 400 பேருக்கு அதைக் கொடுத்தக் 
கண்ட அனுபவத்சைக்கொண்டே அவர் சொல்லியிருச்இருர். அத ஓர் உத் 

தமமான சுதேச அக்திபிறாடியென்று உவற்சன் பண்டிதர் எண்ணு கருர், 

வாடிச்சையான முழைச்சுரங்களுக்கு அதை இருபது கிறேன் தேயத்திழ் 

சாலமேயாவது சுரம் விட் டிருக்கும் கேரத்திலாவது ொடூப்பது உத்தமமெ 
ன்று திமக்கு வைத்கயர் சொல்லியிருஈ கிறார், பல்வூர் வைத்தியர் இரண்டு 
வருஷக்காலமாசத் தாம அதிலிட யத்தை ஓயாமற் கொடுத்ததென்றும் அதை 

அரைத்திறாம் தேடத்திற் சொற்பசண்ணீரோடு சேர்த்து வேர்வைப்பாதத்திற் 

தொடக் காலு ஆறு மணித்தயாலத்துக்கொருமுறை முறைச்சுரம் விட்டி 

ருச்றற சேரங்களீற் கொடுத்தால் மெத்த நயந்த சுரசட௫ினி3யென்றும் சொல் 

லியிருக்இரார் அவர் பசிகரித்த முறைச்சுரக்காரர் 00 பேருள் 97 பேரில் 
அது முழுதஞு சத்தபெரற்றது. |8 பேரில் சொற்ப சயஞ்செய்தது, |1 பே 
சில் வாய்க்கவில்லை, கடைகளில் விற்கும் அதிவிடயம் மெத்தப் பழுதாயி 
௫ப்பதால் கல்ல சரக்கைத் தேடித் செரிந்து வழங்குவதவசியமென்று அவர் 
சொல்லுகிறார், ஒவ்வொரு கிபங்கையுங் குறுச்கே முறித்துப்பார்த்திச சுத் 
தவெண்மையாயிராமல் குறுகப் பசையாய் மூறி௨செல்லாவற்றையும் தள்ளி 
ப்போடவேண்டுமென்திறார், மேலும் அலர் சொல்வது, மூன்று மாசங்க 
னாசச் சரத்துக்கு ஒரு றேன் னியமாவது கொடாமல் எல்லாச் சுரச்சா 
நருச்கும் காகுதினும$ அதிவிட யமுமே விசேஷமாய்ச் கொடுத்தேன் ஆகை 

யால் இவைகள் மேன்மையான மருச்துகளென்று விளங்கும், இவற்றை 
முதையாய்ச் கவர்து புத்தியாய்ச் சொடுக்கவேணடும். 

மேலும் அதிவிடயமும் இ.ச்துபாபெரியும் ஈச்சுக்காய்ச்சல்களுக்கு நல்ல 
கடைமருர்துகளென்று மூர் வைத்தியர் சொல்லியிருச்சிறார். மேலும் ௮5 
விடயம் செயலில் சின்சனத்துக கச் சரிலர்த அந்திபிருடியென்று ரைத்துப் 

பண்டிதரும் அடோய்சண்ட தரும் எணனுாகிறார்கள். இத: செயலில் நிச்ச 
யமற்றமருந்தாசக் கண்டோமென்றும், சொர்தித்தசோய்களில் இதை ஈம்பிக் 

கொடுச்சச்கூடாதென்றும் பலதைபோசர் சொல்லுரொர், இவர் சொல்வது 
எந்த மநுந்துக்குஞு சரிய. 

(6) 12 ம் பக்கம் கப்தீஸ்பூடூ, Coptis tecta (சன்மை) 

இச்சரச்சையும் இதின் தொணிகத்தன்மையையும் பற்றி ஒஷானட முத 
லிய சிலர் எழுதியிருக்கறார்கள் பரைரர் வைத்தியர் இதை கலறபகh ௪ 
ன்று எண்ணினார் இஃப் பீளைசாறியென்று முன் சொல்லியீருப்பதற்கு 
கியாயமுண்டு, பின்டட த்திய சோதனைகள் பன்.ரரர் லைச்தியரது எண்ணத் 

தை உறுதிப்படுத்தின. இதன் வேருக்கு Racine de Chynlen என்த பெ 
யர்கொடுத்துக் கூபேட்டர் விபரித்திரு / இறார் 

4 Talvef shereel. 2 பட] tludic 3 Ueliifuge, 4 புபப்பர்பட, ச 011 
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அனுபந்தம், 401 

(7), 17ம் பக்கம், சத்தில், யகர. (தன்மை) 

இம் நூலைப் பிரசுரஞ்செய்த வாறிம்கு பண்டிதர் பிரமசேசத்திலே வாடி 
ச்கையான நாலாஞ சுரச்காரர் இருபதுபேருச்குச் சீர்தில்சொடுத்த வந்தார். 
ஜவ்வொருவரிலும் அது குலைப்பன் அதிகப்பட £மற் தடுத்தது. என்றாலும் 
காய்ச்சல் திரும்ப வராமற் தடுக்கவில்லை, இவ் வகுப்பைச் சேர்ந்த எந்தம 
ரு்தைக் கொடுத்தபோதும் இந்த விசேஷத்சைச் காணவில்லை, சீந்தில் ௮ 
ந்திபிராடியாயல்ல, கயர்த்தொணிசமாய் அதிக பிரயோசனமுள்ளது. சுதே 

சவைத்தியத்தில் இதின் உபயோகத்தைப் பற்றித் துவான்ரங்கமால் விபர 
மாயச் சொல்லியிருக்இரூர், 

(8), 20ம் பக்கம். இந்துபாபேரி, [nian Barberry. (தன்மை) 

இர்துபாபெரியின் சன்மைஉபயோகங்கள் முதலியவற்றைப்பற்றி, ஸ்தை 
வன் வைத்தியர் முதலியோர் விபரமாயெழுதியிரு£இருர்கள். 

(9), 20 ம் பக்கம். இந்துபாபேர். 1௨0180 Barberry. (அந்திபிறாடியாக) 

முறைச் சுரங்களுக்கும் தடவை தடலையாய் வரும் மற்றுஞ் சுரங்களுச் 
கும் ஸ்தைவன் வைத்தியர் இந்த மருந்தைச் கொடுத்து வெகு சத்தியாய்ப் ப 
ரிகரிச்கு முறையாவது: ஒரு விரேசன்ஙகொடுத்துப் பேதிசெய்தபின் குலை 

ப்பன் தொடங்கும்போது இர்துபாபெரி ரஞ்சத்தில் நாலு திறாம் முதல் ஆறு 
திறம் வரைச்சூச் கொடுத்து நோயாளியைக் கம்பளியால் நன்றாய்ப் போர்ச் 
அ வைத்திறாச்கவும். உடனே மருச்தின் செயலால் ௮வதியுங் கடுமையான 
தீண்ணீர்த்தாக மும் சுத்த காற்றில் விருப்பும் உண்டாகும், சோயாளி விரு 
மபினதைக் கொடுத்தால் பரிகரிப்பு வாயாது, அல்லாவிட்டால் ஒரு மணி 
தீதியாலம் வசையில் உடம்பிற் குடுகொண்டு தோல் கசியத்தொடங்இ, கடை 
சியில் கடுமையாய் வெயர்க்கும். இர்தச் சீர் படிப்படியாய்க் குறைந்து ௨ 
டம்பு குளிர்ர்து வருத்தமெல்லாம் மாற; மெத்தப் பெலவீனம்மாத்திரர் தோ 
நீறும். அதற்குச் சவ்வரிசிச் கஞ்யொவது கூவாச் சஞ்சியாவது கொஞ்ச 
மாய்ச் கொடுத்தால் நோயாளி உறங்கச் சுகமாயெழும்புவான், காய்ச்சல் 
திரும்ப வருவதில்லை, பிறகு சொற்ப லிரேசனஞ் சேர்த்த நிலவேம்புக் க 
ஷாயங்கொடுப்பதே பெரும்பாலும் செய்யவேண்டிய பிரயோகம். 

(10), 20 ம் பக்கம். ௨501. (கண் வியாதிகளுக்கு) 

இர்துபாபெரியின் இனங்களிற் செய்யப்படும் நீரெரிறாத்தாயெ Rasot 
கண்வியாஇகளுக்கு பழைய காலந் தொடங்கி இடப்படும், மூன்னோர் வ 
ழஙனெ Lycinum [ற்ப இதுதானென்று முதன் முதற் கண்டுபிடித்தவர் 
ரைல் பண்டிதரே. இனவ இரண்டும் ஒன்றென்பதைச் சந்தேடப்பதற்குப் 
பின்செய்த ஆராய்வுகள் இடங்கொடாது. முன்னோரும் இச்துவிலுள்ள த 
ற்காலவைத்தியரும் கண்வியாதிகளின் பரிகரிப்பில் இதைப் பேர்பெற்றமரு 
நதாகச் கொண்டார்கள். கற்குத்தா நயன வைத்தியசாலையிவிருந்த வைஸ் 
வைச்தியரும் எடின்பரு வைத்தியசாலையிலிருந்த உவாக்கர் வைத்தியரும் 
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108 அபைபர்தம், 

இதைப் பரிசோதனைசெய்து சத்தம் சோதனையிம் ஈண்ட பெறுபேற்றைச் 
சிம்சன் பண்டிதருக்கு அறிவீக்க இவர் அனதத் சமது பிரசரத்திற் சேர்த்தி 

ருசகிறார். உலாசகர் ஸத்தியர் இசைப் பிரயோஇித்து மெத்தச் சித்திகண் 

டது மூவகைச் கண்ணோய் -ளிலுமே. கொஞ்ச அளலாய்ச் சித்திகண்ட 

நோய்கள், வாதச்கண்ணோய், சதார்க்கண்ணோய்களும மிமைக்கண்ணோயு 

மே இரணடமொருபேரில் புதிதாயுணடான யோஇணனிச்சகண்ணோய், இமம 

ருந்தால் சுறுகாயும் சத்தமாயும் மாறினதைச் சிம்சன் பண்டிதர் தமது சொ 

ச்தப் பரீட்சையீற் கணடார், இரு கருமத்திலும் மருந்தை இடும் முறை ஓ 

ன்றே. வங்காளத்தில் ௮ழங்னெ அம்முறை வைஸ் வைத்தியரால் வெளியா 

ச்சப்பட் டிருக்கின்றது, அதாவது பாபெரிரீரெரிறாத்தாயெ 1%-600ஐயும் வறு 

சத னெக்காரத்தையும் சமகிறையாயும் அவினை அவற்றில் பாதிகிறையாயும் 

எடுத்து எலுயிச்சஞ் சாற்றில் கிரீமபதமாய் வருந்தனையும் அலரத்து நோய்த்த 

கண்ணின் ம_ ல்களையும் இமையையும் சுற்றி சாள் இரண்டுமுறை இடவும். 

மருந்து கண்ணில் வருத்தமான எரிவை உண்டாச்கும், இந்நூலைப் பிரச 

ரஞ்செய்தலர் இ.க்துதேசத்திலிருந்த காலத்தில் யோூனிகச்சண்ணோயிருந்த 

பலருக்குச் சினக்காரத்தைத் தனிய எலுமிச்சஞ்சாற்றில் குளைத்து முன்சொ 

ன்னமுறையாயிட, அர்கோய் மாறினதாகையால் அந்தக கூட்டு மருந்தின் 

நயம் எவ்வளவுக்கு Ra50 ஐப் பத்றியிருந்சதென்பது சச்சேகம், பின்சொ 

ன்னமருர்தே சென்னைத்தேசச்தாருக்குள் அதிகம் வாடிச்சையானது. அது 

நயமற்றதல்ல, 

(11), 83 ம் பச்சம். இமயமலை அவின். Hill Opium. 

இழ்நாடுசளிற் செய்யப்படும் அவினைப்பார்க்க இமயமலையிற் செய்யப்ப 

டுவது உத்தமமென்ம மக்கிறீசர் வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிறார். வாடிக்கை 

யான அவிணின் நற்செயல்களெல்லாவற்றையும் இது உண்டாக்குமெனறு 

ம் அதாற் பெரும்பாலுமுண்டாகிற தலையிடி முதலிய அவக்குணங்களை இது 

உணடாக்காதென்றும் அவர் எண்ணுஇருர், இதின் தேயம் மூன்றுமுதல் 

ஆறுதேன். வாச்க்பேதி முதலிய சில தறுவாயில் இன்னுங் கூட்டிச்சொ 

டுத்தாலும் மோசமில்லை, மோயாற்று வைத்தியர் இதைச் சோதித்தப்பார்த் 

த இத மென்மையும் சருங் கபில நிறமும் ஏசத்தக்கொரேதன்மையு முள்ள 

தென்றும், வாடிச்சையான அவினின் மணம் கசப்பு இதற்கு மெத்த இல்லை 

யென்றும் எழுதியிருக்இறார். இதிலே உள்ள மாவியத்தின் வீதம் நூற்றுக்கு 

மூன்று என்று பருமட்டான சோதனையாற் கண்டிருக்கிறது, உச்சிதமான 

இருக்கை அவினைப்பார்ச்க கலப்பற்ற இமயமலை அவினிலே அதிக மாவிய 

மிருக்கறதென்றும், காசி, பர்னா தோட்டங்களினின்று ராசாங்கத்தார் வாக 

கும் அவினைப்பார்ச்ச இதிலே இருமடங்கு மாவியயிரு$றெதென்றும் மக் 

இயர் வைத்தியர் சோதித்துக் சண்டிருக்கறார். ஆயினும் சரியான வீதமெல் 

வளவென்று சொல்லப்படவில்லை. இந்த அவினைப்பற்றி இன்னும் ஆரிய 

வது கல்லது. 

(12), 23 ம் பக்கம். அவின், றம. (சலப்பு) 

அவினின் கள்ளச் சலப்பைச் கண்டுபிடிப்பது மெத்த முக்யெமும் வில் 

லங்சமுமான காரியம், இசைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு நம்பிக்கையும் ௮௫௭ 
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அனுபந்தம். 409 

மான வழியொன்ற ஞ் சொல்லப்படவில்லை. அதிலுள்ள மாவியத்தின் அள 
வைச் சண்டுபிடிப்பது மாத்திரமே நிச்சயமான சோதனை, ஆயினும் இது 
சங்கடமான நுட்ப சோதனை. மணம், சுவை, இறுச்கம்,இளக்கம் முதவிய 
கலெளித்தோற்றங்களையும் யார்சிரிக கலப்பற்றிருப்பசையும் கொண்டே பழ 
க்கமுள்ள சுதேச வைத்தியர் தீர்ப்பார்கள், நெடும் பரீட்சையுள்ளவர்கள் இ 
வைகளைக்கொண்டு நிதானிக்கச்கூடுமாயினும் பழக்கமில்லாதிருந்தால் இச் 
சோதனைசள் வாயாது, இர்துதேசத்திலே அவினுக்குச் செய்யுங் சள்ளச்ச 

லப்பைச்குறித்து ஈற்றுஉல்பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிற குறிப்பை இவ்விடம் 
தரல் தகுதி, அவினைச் செய்வோர் செய்யுங் சலப்புகள் பலவகை, அதின் 

நிறையைக் கூட்டுவசற்குச் களிமண், மணல், சரித்தூள், ஒட்டடை, சாணா 
சம், இடித்த கசகசா இலை, இடித்த பலவகையான கொட்டைகள் முதலிய 
பருக்கனான ௮அசத்தங்களைக் கலப்பார்கள். சரக்சைத் சண்ணீரிற் கரைத்து 
ச் கரையக்கூடிய லேசான பங்குகளைத் தெளித்து வேறாக்கி மண்டியை ஆ 
ராய்வதால் இந்த அசுத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் லகவிற் சண்டுபிடிச்சலா 

ம், இப்படிச் செய்வதால் இவ்வகையான அசுத்தங்களேல்லாம் பெரும்பா 
லும் தோற்றச்கூடியதாய் வரும், மாவும் இச்சலப்புகளுள் அதி வாடிக்கை 
யானது, அதை லகுவிற் கண்டுபிடிக்கலாம், மாச் சலர்ச அவின் சுறுக்கு 
ப் புளிப்புக்கொள்ளும். அதை முறித்தாற் ன்னபின்னமாய்க் குறுக முறி 
யும். அர்தச் சரக்கைத் தண்ணீரிற் போட்டெடுத்தப் பிளிந்தால் மா வெ 
ளிப்பக்சத்தாற் பிளியும், மேலும் இயோத சோதனையை இட அமைலம் இ 
ருப்பது நிச்சயமாய் விளங்கும். அவித்த புடேதுச்சிழங்கு, வெண்ணெய், 
பனங்கட்டி முதலியவற்றையும் அவின்செய்கைகச்காரர் அத்தோடு சலப்பார் 
கள். மணத்தினாலும் இறுச்சத்தினாலும் இவற்றை மட்டிடலாம். இவைச 
ளைத் தவிர நாகதாழிப் பழச்சாறு,புகையிலை, ஊமத்தை, கஞ்சா இவற்றின்இ 
றுயெ சாறு முதலிய தாவரங்களின்சாறகள், எசிறாத்துக்கள், பாணிகள், நிற 
ப்பதார்த்தங்களையும் அவினுடன் கள்ளமாய்ச் கலப்டார்கள், சில தாவரப் 
களினின்று வடியு॥ பினேையும் சலப்பார்கள். பழப்புளி வில்வங்கனி மு 
தீலியவுங் கலக்கப்படும், சரக்குக்கு நிறங்கொடுப்பசற்கு) காசுச்சட்டி, ம 
ஞசள், இடித்த இலுப்பைப்பூ முதலியன செர்க்கப்படும். அவினின் சுத்த 
தீதை நிதானிப்பதற்கு மாவியத்தின் வீசத்தை அறிவசைச் தவிர்ர்த மற்றுஞ் 
சோதனைகள் யாவும் நிச்சயமல்லவென்று ஈற்றுவல் பண்டிதர் சொன்னபின் 
மேலும் சொல்வது: தண்ணீரில் இது சுறுச்குச் கரைந்து பயற்றஞ்சாறு நிற 
மான கலங்கற்பாணியாகும். இத படிப்படியாயடைய மேலே செளியும் 
நீர் கருமஞ்சள்கிறமாகும். இச்சரச்சைத் தண்ணீருக்குள்ளே பிடித்து விர 
லால் மூறிச்தால் அது முதலில் விரலோடு சற்றே ஒட்டினாலும் சுறுச்குச் க 
ரைந்துபோகும், அவினோடு பிசின் சலந்திருந்தால் அப்பினெ விரலோடு 
பெலனாய் ஒட்டிக்கொண்டு வில்லங்கமாய்ச் சழலும். மேலும் குருவிப்பி 
சின்[போன்ற பொருள்களையும் தாம் கண்டுபிடித்தோமென் றார். ஒருலேளை 
அது அலம்பாலாயிருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட அ௮வினிற் சொற்பத்சைத் 

தீண்ணீரிற் கரைத்து அதற்கு ஈயவதெசுஷீரிற் செதுளியைக் கூட்டினால் பி 
சங்கல் ரரைநிறமான ஒர் அடையல் கனமாயுண்டாகும். அது அந்நீரளவு 
பருமையாயிருக்கும். அத ஈயமிசகனிரம்?. அமோன/*மும் இசைப்போன்ற 
உ. ககர 

1 Bird's lime. 2 Solution of Acetate of lead. 3 Meconnte of Lead 4 Ammonia, 
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410 அன்பர்தம். 

இவ்வளவு அடை யலை விழுத்தும். அகிலே ராள!மும் ஒர் அல்கலைவாரும் 
அடக்டியிறாச்கும். அர்த அல்கலைவத்தசைப் பரமாணுவிலவைக்க அது சுறு 
க்குக் கருமையாகும். இயோதரஞ்சஞ்32சங்சல்கிறமான அடையலை விழு 
தீதும். அயரஞ்சம்ச அதிலும் கருமையான அதைப்போன்ற அடையலை வி 
முத்தும். இச் சோதனைகளைச் சில நொடிரேரத்துககுள்ளே செய்துபார்த்து 
உண்டாகும் அடையல்களை ஒத்தப்பார்ப்பதால் ச ரக்கிலிருக்ற அவினின் 
வீதத்தைப் பருமட்டாய் மதிச்சலாம். கனமாய்ச் கள்ளம் கலந்த சரக்கிலே 
இச்சோதனைகள் சாட்டும் அத்தாட்சி போதியதாயிறாக்கும். இவற்றைத் த 
விரச் தனிச்சமிலத்தைக்5 கண்டுபிடிப்பதற் குச் செலதரீரும் பிசினை அடை 
விப்பதற்கு வீரான அலக்காலும்'இன்னுர் சேவையான செமிஸ்த பொருள். 

(13) 29 ம பக்கம். நாகுதின். 11௨௭00011௦. (அட்திபிரு டியாக) 

தாகுதினுக்கு அந்திபிறாடித்தன்மை உண்டென்று ஓஒஷான? பண்டிதரா 
ல் முதன்முறை சாட்டப்பட்டது. அவர் தமது சொதச் சாட்சியுடன் இ, 
த்துவிலிருர்த ஸ்துவாட்டு, சப்மன், குடீவி முதவிய பேர்பெற்ற வைத்தியர் 

பலரது அனுபவசாட்சியையுங் கூறுநிறார், ரூற்சு வைத்தியர் இதை இங்? 
லச்திலே சோதித்துப்பார்த்து சித்திகசாணாமையால் பிற்பாடு அது அதிகமாய் 
வழங்கப்படவில்லை. இதற்கு நியாயம் வங்காள வாசடமுறைப்படி அதை 
ச் சரியாய்ச் செய்தகொள்ளாததுதானென்று ஒஓஷான? சொல்லுறார், பல் 
வூர் வைத்தியர் இதை ரொஃல்கர்து, றங்கூன், தெல்லியிற் பர்ம்பின காய்ச் 
சலுச்கு அதிசமாய்ச் கொடுத்து 1698 ம் ஆண்டு அதைப்பற்றி மெத்த ஈயப் 
பசய் அறிவித்திருக்றொர். அவர் அதை இருபது கிறேன் தேயமாக வேர் 
வைப்பாதத்திற் கொடுத்து பிறகு காய்ச்சல் வரும் தடவைக்குத் தக்கதாய் ஆ 
மமுதற் பன்னிரண்டு மணி வேளையின் பீன் திரும்பவும் அவ்வளவு கொடுப் 
யார். மூன்றாம் முறைச்சாயச்சலில், கடை சத்தேயம் அடுத்த சாய்ச்சல்மு 
றைக்கு இரண்டு மூன்று மணிக்கு முன் லரத்தச்கதாக ஒழுங்குபண்ணி ௮ 
தின் இடை யாற்றிவேளையில் மூன்று தேயங் கொடுப்பார். காகுதினைப்பெ 
ருச்சேயச்திற் கொடுப்பதால் ணியத்தைப் போல யாதொரு வருத்தமுமுண் 
டாசாமற் சொற்ப நடுக்கமும் விறைப்பும் தூக்கமும் உண்டாகுமென்றும் 
இச்குணங்களால் யாதொரு மோசம் நேரிடாதென்றும் பல்வூரர் தமது பரீட் 
சையிற் கண்டார். சிலவேளை உவட்டும் வாந்தியும் உண்டாவதைக் கண் 
டார், இதினது அர்திபிறாடித் தன்மையைப்பற்றி ௮ பூரணமான புதிய 
அத்தாட்டு சாடின் வைத்தியராற் கூறப்பட்டது. காசப்பூரில் 1859 ம, 00ம் 
ஆண்டுகளிற்பரம்பின கடுமையான காய்ச்சலில் அவர் 684 பேருக்கு அதைச் 
சொடுத்த 194பேரில் அதாற்கண்டபெறுபேற்றைப்பற்றியறட் பமானகுறிப் 
புகளை எழுத்தில் வைத்திருந்தார், இது னியத்துச்குச் சரிவந்தசல்லவென் 
முலம் ௮ர்இபிருடியென்ற மருர்துவகுப்பில் இது இரண்டாவதாய் நிற்கும் 
என்பதும் சொற்ப மருந்துச் செலவுடன் பெரும்பாலும் யாதொரு கெட்ட 
குணக்சளைத் தோற்றுவிச்சாமல் அவ்வளவு கெதியாயும் நிச்சயமாயும் சுரத் 
தை மாற்றக்கூடிய மருர்து இனியத்தைத் தவிர்த்தல் இதைப்போல வேரொ 
ன்றுமில்லேயென்பதுமே அவர் கண்ட முடிப்பு, காடினர் பரிசரித்த 004 
கொயாளருள் மரித்தவர்கள் 9 பேர். குறிப்பு எழுதிவைத்த 194 பேரில் 

ந Resin. 2 Alkaloid. 3 Tincture of 1௦010௪, 4 Tincture of Iron. 5 Tannie 
acid, 0 Gelatin. 7 Alcohol, 8 Antiperiodic. 9 Quinea. 
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தூற்றுக்கு 3.6 பேரில் இம்மருந்தாற் சுசமுண்டாசவில்லை. சுரத்தை நிறு 
த்துவதற்கு வேண்டியிருந்த மருந்தின் அளவு 22./ றேன்: சாய்ச்சல் விட் 
டபின் 16.3 தேன். ஆச 39 றேன். வாடிக்கையான தேயம் ஒன்ற 
எரக்கிறேன் முதல் மூன்றுதேன். அரிதாய் ஆறகிறேனுங் கொடுபடும். 
பெருந்சேயத்தாம் சிலவேளை உவட்டிப்பு,வாந்தி, தலைக்றுதி உண்டாகும். 
தாகுதின் கொடுக்கமுன் ஓர் விரேசனங் கொடுப்பது வழக்கம். 

இர்துதேசத்தில் முன்னறப் பரிசோதித்துச் ஏித்திகண்ட காகுதின், வன் 
சாளபார்மகு பிய! த்திற் சொல்லியிருக்கெபடி பின்வருமுறையே செய்யப்ப 
டும். கொள், உத்தமமான வங்கான அவின் இரண்டு இருத்தல்; சுத்த ௮ 

லக்சால்£இரண்டு கலன். மூன்திலொருபங்கு அலச்காவில் அலினைக் கை 
யாத் கரைத்துச் சளியானபின் மற்றொருபங்கு அலக்கரலையுஞ் சேர்த்துச் € 
லையில் வடித்து ஈன்றாய ஈசுச்சிச் சக்கையோடு சேஷமாயிருக்கும் மூன்றத் 
தொருபங்கு ௮லக்காலைச் கூட்டி ஈன்றாய்ப் பிசைந்து முன்போல. வடித்து 
நசுக்கி) வடித்த நீர்களை யொன்றாக்கவும், அந்தக் சகலவைகீர் வெத்த விற் 
மஸ்தாளை3நீலகிறமாய் மாற்றப் போதிய. ௮ளவ.ரய் அதற்கு வீறான அமோன। 
நீர் சேர்த்து அதிலே அடட்கிய அலச்காலில் மூன்தத்திருபங்கும் வற்றுக்த 
னையும் அதைத் திஸ்திலிக்கவு மச, அப்பால் அதை கெருப்பைவிட்டிறக்ெ 
தெளிர்தமீரை அழுத்தமான பாத்திரத்துக்குள்ளே இறுக்கவும். அப்பால் ௮ 
தை அரைநாள் வரைக்குகிர்கவிட்டு, உண்டாயிருச்றெ இிரிஸ்தல் களைச் சே 
ர்த்தச் சீலையில் அட க், மழைத்தண்ணீரால் கன்றாய்க் கழுவவும். கழுவின 
நீரை ஊற்றிவிட்டுச் ரிலதற்திரளையை இரண்டழி தீண்ணீரிற் போட்டு 
அதற்கு ஐருகுலோறிச்சமிலத்?தில் ஒரு ௮ன்சைப படிப்படியாய்க் கூட்ட 
வும், நீரை ஊற்றிவிட்டு முன்போலவே திரும்பவுஞ்செய்து மீர்களைக் சல 
ந்து அப்பால் சுத்த அ 2மானநீரைச் சற்றே மிஞ்சத்தக்க அளவாய்ச் கூட்ட 
வும், அப்போ வரும் அடையலைச் காரிச்கம்புடைவையில் இட்டு அதை 
இரண்டு மூன்றுமுறை மெல்லிய தண்ணீராற் கழுவி உண்டைகளாகத் திர 
ட்டி அபெபில் இடு கிறையிற் குறைதலொழியுந்தனையும் 130 பாகை சூ 
ட்டில் உலர்த்தவும். காகுதின் தண்ணீரிற் கரையாதாதலால் மாவியம£ செ 
ய்யும்போது தண்ணீரிற் கரையாத்ருக்கும் அவினின் சேஷபங்கிவிருந்து ௮ 
தை எடுப்பது உத்தமம், அச்சேடத்தை அ?திச்சமிலத்தில்? ஊறபயோட் 
9 வடித்த அமோனதிதை யிச்சமாய்க் கடட்டவேணடும். காகுதினை ஏதும் 
இர்திரபதார்த்தத்0/தோடு கலந்து கிறப்படுத்தினால் அடையும். அதை அலக் 
காலிற் கரைத்துப் பிராணியக்கரியாற் சுத்திசரிச்சவேண்டும். 

(14), 29 ம் பர்கம். பிரமதண்டு, Aரrஜemone Mexicana, (தன்மைசள்.) 

இந்துதேசத்திலிருக்து பனவியர் அனுப்பின நிப்போட்டோட தொடுத்த 
தாய்,வங்காள வைத்திய உத்தியோகஸ்தர் எழுபேருடை ய எண்ணங்கள் ௨ 

ண்டு. அவர்களுள் ஒருவரைத்தவிர மற்றெல்லாரும் பிரமசண்டெண்ணெய் 
ஈல்லவிரேசனி;)யென்றும் பிரதானமாய் வயித்துவவி!9க்கு ச்சொடுக்கஉவர்த 

விரேசனியென்றும் சொல்லியீருச்றொர்கள், இதின் தன்மைகள் உபயோ 

- 

| Pharmncopoeia. 2 Alcohol. 3 Litmus paper. 4 Awmonia. 9 Diatil. 
6 Crystal. 7 Hydr-chloric acid, 8 Morphia, 9 Acetic acid. 10 Organic 

matters. 11 Aperiont (2 Colic. 
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கங்களைப்பற்றிப் பேரம், லூனன் என்பவர்களும் விபரமாயெழுதியிருக௫ 
ர்கள். அவர்கள் எழுத்துகளில் இது நாகதிக1 தன்மை உடையதென்று 
சொல்லியிருப்பது, இதின் சாய்களோடு சமதோற்றமுடைய ஊமத்தங்காய் 
களைச் சலப்பதினாவிருக்கவேண்டும், இதின் சாற்றிலே ஆர்க்மோனின்? ௭ 
ன்ற மஞ்சள் நிறச் சத்தைக் கண்டுபிடித்தேனென்று ஒஷான பண்டிதர் 
சொல்லுறார், இதைப்பற்றி இன்னும் அறிலது ஈல்லது, 

(15), 83ம் பச்சம். சாலழக்காம், பெயராக, 

சால்முச்ரெதேல் குஷ்டரோகத்துக்குஉள்ளே குடிச்சவும் வெளிக்குப்பூ 
சவும் உவந்த மருர்தென்று போசர் வைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார். இதை 
அரைத்திறாமிற் றோடம் ஒரு திறாம் வரைச்கும் யாதொரு ஈஷ்டமுமில் 
லாமழ் சொடுக்கலாமென்று சொல்லியிருக்றெது. 

(16), 87ம் பக்கம். சியாம் “மக்கிமரம்த (௨00096 tree of Siam, 

இதிலிரும்து பிசின் ராள4மாயெ நல்ல கம்போச்சு வடியும். அதை லகு 
விற் சேர்க்கலாம். 

(17), 38ம் பச்சம். இந்துமக்கிமரம். nian Gamboge. 

இதின் அவஷச தன்மைகளைப் பற்றி வைத்தியர் ஆராய்வுசெய்திருச்சிரு 
ர்கள். இது யொம்மக்கியளவு வீறுளளதல்லாதிருர்தும், ஈல்ல நீரடிக்கும் 
விரேசனி3யென பதே அவர்கள் முடிப்பு. இதின் விபரத்தைப்பற்றியும் க 
அகனைப்பற்றியும் ரிஸ்திசன் பண் டிதர் எழுதியிருக்கிறோர். அவர் சோதித் 
தீஅளவில் இதின் செயல் வாடிக்கையான மகச்கியைப் போலவே இருக்கக் 
கண்டார். மீர்க்கோவை சோய்களுக்கு இது ஈலமென்று சென்னபட்டின 
தீதிலீருர்த சொமறின் வைத்தியர் எழுதியிருசஇருர். 

(18), 39 ம் பக்கம், கோகமாம், Kokum Butter tree. 

சோகநெய்யின் தன்மைகள், உபயோகம், செய்முறைகளைப்பற்றி வங்கா 

எ வைத்திய பத்திரிகையிலும் பரைரர் வைத்தியர் வாகடத்திலும் காணலாம், 

(19) 40 ம் பச்சம், கர்ச்சமாம். யோர்ய 41௦6. (தன்மை; உபயோசம்) 

சனுறிய/கோயின் பரிகரிப்பில், கபேவபல்சத்துக்குப்? பதிலாகச் சர்ச்சப 
ல்சத்தைக் கொடுச்சலாபெழன்று ஒஷானசி பண டிதர் 1599 ம் ஆண்டு காட் 

டினார். அதை வாறிங்கு பண்டிதர் 1852 ம் ஆண்டு சிலரிற் சோதித்து ௮ 
தின சித்கியைப்பற்றித் திருத்திபெற்றார். இதை என்றேசன்பண்டிதர் உறு 
திப்படெகியிருச்கறொர். கபேவபல்சத்தைப் பூரணமாய்ச் சோதித்து நய 
காணாத சோயாளருக்குத் தாம் இதைக் கொடுத்து எப்போதுஞ் சத்திபெற் 
ரேமென்றும் இதினால் யாதொரு குணக்கேடு முண்டாசவில்லையென்றும் 
அவர் சொலலுதிறார். அவர் இதை ஒருதிறாம் தேயமாக நாள் இரண்டு 

॥ Narculic. 2 Argemonene. 3 Leprosy 4 Gum resin. 5 Hydrngogue Cathartic 
6 Gunorrhoeu. 7 Balsau opaiv: 8 Drachin. 
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முன்றுமுறைதனியே கொடுத்து அதிக பரீட்சையடை ந்தபீன்பு,கனுறீயசோ 
யின் தீவிரரகுணங்கள் சணிர்தபின் இதைச் கொடுப்பது கபேவபல்சத்தைச் 
சொடுப்பதற்குச் சரியாயிருச்குமென்இருர், இலீற்றுககு? சபேவபல்சத்தை 

ப்பார்க்ச இது வீறுள்ளதென்று கனலல்டி குறிக்கிறார், மேலும் மந்தமான 
பூண்களை3௮ரு_டுலற்கு இது இடப்படுதிறதென்றும் அவா சொல்லுரொர். 
கபேவத்தைப் பூசினால் உண்டாவது போன்ற பருக்கள் இதைப் பூசுவதாலு 
ண்ட ாகக்கூடுமென்றும் தாம் அதைக் சண்டோமென்றும் மங்கமாரி வைத்தி 
யர் சொல்லுதிறார், சாரதித்த் கர்ச்சதேலம் வங்காள பார்மகு பீயத்$தில் ௪௬ 
ன்றது. ஆயினும் அதாலுண்டாகசகூடிய ஈயங்களெல்லாம் சுத்தமாககப் 
படாத இப பல்சத்தாலுண்டாசக்கூடும், இந்தப் பல்சத்தின் தன்மையைக் 
சபேவபல்சத்தோடு ஒப்பிட்டுப்பார்த்து, லெள முதலிய பண்டிதர்கள் எழு 
தியிருச்இருர்கள். 

(20), 54 ம் பக்கம். வில்வம்பழம். Bae! 4110௩, (கூறுபாடு) 

இதைப்பற்றி மக்னமார, பல்லக்கு பண்டிதர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். 

(21), 51 ம் பக்கம், விலவம்பழம்: (தன்மை, உபமோகம்,) 

குடல்ரோய்களுக்கு வில்வம்பழம் உவந்ததென்பதை நீடி, பெர்மன் மு 
சவிய பழய ஆசிரியோர் கவனித்சருந்தாலும், 185 ம் ஆண்டு மாடின்பண் 

டிதர் அறைக்குறித்துச் சாட்டுந்தனையும் அது மெத்தக் கவனிக்கப்படவில் 
லை, சாற்று, நூற்றன் எனற வைத்தியர்கள் தாமே அதைச் சோதித்துப்பா 

ரத்தத் திசந்தெரிச்கு? அது உத்தமமான மருர்தென்று மெத்த விதர்துசொல் 
லுகிறார்சள், கனிச்ச ஒரு பழத்தின் களியைச் சாலமேதோறுஞ் சாப்பிட் 
டால்,கடிய மலவரட்சி வாயுப்பொருமலோடுகூடி யுரேபருக்குண்டாகுங் 
குன்மத்துக்கு8 நயமாகுமென்று இறீன் வைத்தியர் சொல்லுகிறார், மேலும் 
வில்வங்காயை ஆறுமணி நேரமாக அவித்தால் வீரான துஉராகுமென்றும், 
அதைத் இசந்தெரிக் கச் சுதேசிகள் சொடுக்றொர்களென்றும் அவர் சொல்லு 
இிறார், மேலும் வாந்திபேதிகோய் கொள்ளையாய்ப் பரம்புற காலத்தில் 
வில்வம்பழத்தை நாடோறும் சாப்பிட்டூவந்தால் ௮ந்கோய்ச்குப் பாதுகாப் 
பாகுமென்று, போஸ் வைத்தியர் நிறுத்திப் பேசுகிறார். அப்படியான சால 

ங்களில் மலச்சிக்காவது கழிச்சலாவது உண்டரகாமல் கடலைச் சுத்திசெ 
ய்துகொள்வதற்கு இது உபயோ.கமானதென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இதை 

பபொலொத்ததாடிய விழாம்பழத்தை அசுபத்திரிசளில் இதற்காகச் கொடுக் 
கிறார்களென்றும், ௮௮ இதைப்போல நயர்ததல்லவாதலால் இதையும் அரே 
கர் அசட்டைபண்ணுவதற்சேதுவாயிற்றென்றும் பிதிவைத்தியர் சொல்லி 

றார். இதின் தன்மை உபயோகங்களைப் பற்றிச் இறான்று வைத்தியர் விப 

ரமாயெழுதியிருச்கிறார்சள், வேறு ஞ் சிலர் ஈயந்து எழுதியிருக்கிறார்கள். 

(22), 55ம் பக்கம், மிளகரணை, 1௦000க11%. 

மிளகரணைவேரின் உபயோசச்தைப்பற்றிப் பெலத்த சாட்சி பிரி பண்டி 
தீராற் கூறப்பட்டிருச்கன்றது. அவர் தாம் அதைச் சுரக்னியாய வழங்கா 

1 Acute. 2 Gieet, 3 Irdalent ulcer. 4 Essential. 5 Gurjun oil, 6 Pharmacopueis, 
7 Dysentery. 8 Dyspepsia. 9 Febrifuge. 
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திருர்சாலும் அது ஸ்திமுலம்! தொணிகமாக? உத்தமமானதென்று தாம் சொ 
ல்லச்கூடுமென் றார். இப்பூண்டின் எப்பகுதியிலுங் காரமான சைச்சற்க 
வையும் கல்ல சுகந்த மணமும் இருந்தாலும் வேரிலேயே இத் சன்மைகள் 
மிகுதி: கசய்ந்த வேர்ப்பட்டை மஞ்சட்கபில கிறமுள்ளதாய் வெகுநாளை 
க்கு சாரசாரத்தை அடக்கியிருக்கும். முழுப் பூண்டுக்கும் வீருன ஸ்திமுல, 
வாயுச்னெ?, தொணிசச்தன்மைசளுண்டு, மேலும் இம் மூன்று தன்மைகளு 
ம் இப்படிச் சலக்திருக்றெதான இன்னொரு பூண்டைத் தாமறியோமென்டு 
டூர். இது கழிச்சலுக்கு ஈல்ல மருர்தென்று யுறோபத்திலே பேர்பெற்ற 
வலோபெஸ்(கவேரென்று €பேட்டென்பவர் கினைக்றெபடியாலும் இது வியப் 
புத்து. கன்புரியென்பவர் இவ் வேரின் ஈயந்த மாதிரியைச் சோதித்துக் 
திபெட்டரின் எண்ணத்சை உறுதிப்படுத்துரொர். லோபெஸ் வேரின் தன் 
மை உபயோகங்களைப் பற்றி மறையென்பலர் விபரமாயெழுதியிறுக்கிறர். 

(29), 60ம் பக்கம், தந்துநக்கம், மஹ, (உபயோகம்) 

குக்துருச்கத்தின் உபயோசத்தைப் பற்றித் செலுபண்டிதர் இச்காலத்திலே 
கவனித்து இச்சரக்கு அசட்டையாய் விடப்பட்டதென்றும் தொலுபல்சம்! 
பெரூபல்சல்ககளின் தன்மைகளுச்குச் சரியான கயந்த தன்மைகளை இது 
உடையது என்றும் இது மவிர்த சரச்கானபடியாலும் இரைப்பைக்கு அதிக 
இணக்கமானதாலும் வைத்தியசாலைகளிலே இதை அலற்றுக்காக வழங்க 
லாமென்றும் சொல்லுடுருர், இதை எறக்குறையப் பதினைர்து இறேன் தே 
யத்தில் குளிசையாயாவது இமல்சரமாயாவது கொடுச்கலாமாம், காலிகவே 
சையான புறக்தே?,லறிஞ்சத?சஞச்கு குக்துருச்கராளத்தை கெருப்புத்தழ 
லிற்போட்டுண்டாகும் புகையைச் சாட்டுவது கலமென்கிரார், அப்புகை 
கபத்தை கெட்டி இருமலையும் மூச்சுமுட்டையுக் தணிக்கச்கண்டார், மே 
லும் பிளவைக்குச் குந்துருக்சத்தைப் பூசுவது உத்தமமென்று ரோமர் வைத் 
தியர் சொல்லியிருக்கிறார். இலர் சொல்லயிருப்பதை கெவாசி, தெஸ்மாடி 
ன்ஸ் முதலியோரும் உறுதிப்படுத்தியிருக் கிறார்கள். இந்துசேசத்தில் இதி 
கற்சரக்காய் மலிவாய்ச் சம்பாதிசசலாமாகையால் அங்கேயும் இதைச் சோ 
தித்தப்பார்ப்பார்கள். இந்துதேசத்தின் பல பகுதிகளிலுண்டாகும் சிலர் 
திச் சட்டுசளுச்கு இதை அருட்டும் பூச்சாய் வழங்கெதாக நூற்றன் பண்டி 
தீர் எழுதியிருக்கார், கட்டு முகங்சொள்ளப்பண்ணுவரற்கு இது மற்றெ 
பபூச்சைப்பார்ச்சிலும் உத்தமமான பூச்சென்று அவர் எண்ணுடருர். மே 
லும் கனுறீய!! நோய்ச்கு இதைப் பத்துக்கிறேன் சேயமாகக் கொடுக்கிறாரச 
னாம், 

(214). 63 ம் பச்சம், வேம்பு. 188௭088. (கூறுபாடு) 

காணிஷ்பண்டிதர் கூறுபடுத்கிச்கண்ட படி வேப்பம்பட்டையிலே ஓர் ௮ 
த்*ர'3எண்ணெய்யும், படைப்பான ராளம்3,பிரன், அமைலம்!*, இனிப்பு, சயர் 
என்ற பதார்சதங்களும் மாகு சின் என்ற கைப்பான இரிஸ்தம்1ப.தா ர்த்தமும் 
அட கயெயிருக்கும், இவரால் மாகுசின் என்ற பெயரிடப்பட்ட பதார்த்தம் 

§ Stimulant. 2 Tonic, 3 ‘arminative, சாமினதி. 4 Lopez root. 5 Balsam Toln, 6 Balsam, 
Peru. 7 Fmulsion. 8 Chronic ப Bronchitis, 19 Laryngitis. 11 Gonorrhovu. 

12 Volatile, 13 Restin. 4 Amylum. 15 Margasine, 16 Crystal. 
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முன்னே பிடிங்றன் என்பவரால் எடுக்கப்பட்ட அசிடெரின் சல்௨௪; எ 
னற பதீரர்ச்தத்துக்குச் சரியாயிருக்கவேணும், இது உட்பட்டை யிலேயே 
மிகுதியாயிருக்கும், வெளிப்பட்டையிலே சுயர் மிகுதியாயிறக்கும், வே 

ப்பங்சொட்டையிற் பிழிந்த எண்ணெய்யையும் காணிஷ் பண்டிதர் சோதி 
த்து,தலே ஓர் ௮ல்கலை௨ூமும் அமிலத்தின தன்மைகளைஉடைய ஓர் கை 
ச்சர் பதார்த்தமும் இருச்கக்கண்டு அந்தச் கைச்சற் பதார்ச்சத்துக்கு மாகு 

ச்சமிலம்3என்று பெயரிட்டார், 

(2௦), 08 ம் பச்சம். வேம்பு, 34419088. (சன்மை,உபயேர்சம்) 

முறைச்சுரங்களின் பரிசரிப்பில், வேப்பம்பட்டையின் உபயோசத்தை 
ப்பற்றி பர்தலோமேயு, சொனறற் முதலீய பூர்வீக ஆகியோர் எழுதியிருச் 
இரார்கள். ஆயினும் முதன்முதல் 1813 ம் ஆண்டு இதை வெள்யரம்சப் 
படுத்தினர் வைற்பண்டிதரே. ஏன்சன* பட்டை கொடுச்கும்போதுண் 
டாகும் சுகத்துக்குச் சரியான பூரணசுகம் இதைச் கொடுப்பதாலுண்டான 
தை அவர் தாமே சண்டோமென்கிறார், இது ஓர் அர்திபிறாடி'யென்றசொ 
ல்லப்படத்தகுமோ என்பதைச் காணிஷ்,வின்டு என்ற பண்டிகர்கள் செட் 
டியாய் ஆராய்ர்து வேப்பம்பட்டை முறைச்சுரங்களின் பரிசரிப்புச்குப் பூ 
ர்வீசமான சின்கனம் பாஷாணம் என்பவற்றைப் போல ஈயமானதென்று 
முடிப்புச்சட்டினார்சள், வெளலிஸ் பண்டிதரும் இப்படி முடிப்புச்கட்டி 
னர். அவர் வேப்பம்பட்டை மாவைத் திறாம்தேயமாய் மூன்று நாலுமணி 
தீதியாலத்துக்கொருமுறை கொடுத்தார். பட்டையிலிருந்தெடுக்குமோர் ௪ 
சிறாத்து? ஈயர்ததென்று ஜட பசும்தர் குறித்திருக்கறார். இலேசான முறைச் 
சரங்களுக்கு இது அர்திபிறாடியாய்ப் பெரும்பாலும் சித்தியுள்ளதென்பதம் 
சுரரோய்கள் தாபித$ரோய்களினின்று சகப்படுபலர்களுக்கு இதுதொணிச9 
மாக மெத்த உலந்ததென் பதமே இர்துவிலிருரந்து வரும் எழுத்துக்களின் ௮ 
டக்கம். காய்க்த வேப்பமிலைசளின் எரிறாத்தைக் குஷ்டரோகத்துக்குக் 
கொடுக்கலாம் என்று மகீனமார வைத்தியர் சொல்லுகிறார். இம்மரத்தின் 
அந்தர் தப் பகுதிகளின் தன்மை உபயோசத்தைப்பற்றி இன்னும் சாணிஷ் 
பண்டிதருடைய எழுத்திலும் வாறிங்கு பண்டிதருடைய எழுத்திலுங் கர 
னலாம். சுதேச வைத்தியத்தில் இதின் உபயோகத்தைப்பற்றித் தலீவு செ 
றீவு வாகடத்தில் விபரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது, 

(26), 62ம் பக்கம். வேப்பிலைப் பாப்பை, Nim poultice. 

சீர்கெட்ட அமுகற்புண்களுக்கு வேப்பிலைப்பாப்பை உச்சிதமானதென் 
அ சிறான்று, டன்பார் வைத்தியர்கள் விதந்துபேசுகிறார்சள். இதின் ஈயத் 
தைப்பற்றித் தமது எண்ணத்தை இந்நூலைப் பிர்சுரஞ்செய்தவர் இன்னொரு 

பகுதியிற் குறித்திருச்சிருர், 

(27), 68ம் பக்கம். சேம்மாம். S௦ymida Febrifuga.(கூறுபாடு) 

சேம்பட்டையை ஓவர்பீக்கென்பவர் கூறுபடுத்தியிறாச்கறோர், அகர் ௮ 
திலே ிரிஸ்தவிக்கக்0கூடிய எதும் பதார்த்தத்தைச் சண்டுபிடிச்சவில்லை. 

| Sulphate of Azederine. 2 Alkaloid. 3 Margosic acid. 4 Cinchona. 5 Antipeirodie. 
6 Drachm. 7 Extract. 8 Inflammation. 9 Tonic, 10 Crystallize, 
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மேலும் தாம் ௮௫லே கண்டுபிடித்த சைப்பான அமா௮ப்1ப.தாரத்சம் இப் ப 
ட்டைச்குரிய சத்தோ என்பசைப்பற்றியும் சக்சேசப்படுகிறார், இப் பட் 
டையிலிருந்தெடுத்த சைப்பான தர் நிசிஸதற்பதார்த்தச்தைப் பற்றிப் பிடிங் 

சன் பண்டிதர் விபரிச்றோர், என்றாலுங் கடை களிற் சேம்பட்டையென் 
அ விற்றெ சாஞ்சிரம்பட்டையிலேயே அவர் சோதனைசெய்தாரென்றும் ௮ 

வர் எண்ணியிருச்த ரோகுனசல்வசு? காஞ்சிரத்தின் ஓர் ௨.பபென்றுல் காண 
ப்பட்டது: 

(28),08ம் பக்கம். சேம்பட்டை, Soymida 1௦110௨ (தன்மை,உபயோசம்) 

சேம்பட்டையின் சன்மை உபயோகங்களைப் பற்றியும் விசேஷமாய் அது 
துர் ௮ந்திபிறாடியோாகு மோவேன்பனதைப்பற்றியும், ரச்ஸ்பேகர்,; டன்கன், பி 
ரேதன், ஸ்பில்ஸ்பெரி, என்பவர்கள் ஆராய்ந்திருச்இரறார்கள், பெருச் தேய 
மாய்ச் நின்றால் னிய£த்சைப்போல இது தலைச்றெதியை உண்டாக்கும் ௭ 

ன்று ஸ்பில்ஸ்பெரி கண்டார். இது சென்னை நிப்போட்டிற் சொல்லியிருப் 
பதை யொத்திருக்ன்றது. ௮கலே ஒருநாளைக்கு ஐந்து ஆறு திறாமுக்கு 
அதிகமாய் உட்கொண்டால் தலைக்திற தியும் தலைப்பிசகுமுண்டாகுமென்று 
சொல்லப்பட்டது. இதின் அந்திபிறாடித் தன்மையைப்பற்றி ஒஷானரி ப 
ண்டிதர் அற்பமாய்ப பேசுகிறார், ஆயினும் இதைச் சோதித்துப்பார்த்துச் 
சொல்லாமல் தமது எண்ணத்தை மாத்திரமே வெளிவிட்டார். சேம்பட் 

டையிற் செய்யும் ஒர் எ ரத்தை பிரேதன் என்பவர் கடுமையான தியறீயத் 
திக்குப் பலமுறையுங் கொடுத்து அதைப்பற்றி நயர்துபேசுசறோர், 

(29), 71ம் பக்கம். காசுக்கட்டி, (௨௦0111. (உபயோகம்) 

இனின்ஸ் வைத்தியர் முறைச்சுரச்சாரர் 175 பேருச்குக் காசச்கட்டியை 
ச கொடுத்தார். அவர் அதைப் பத்துப் பன்னிரண்டு இறேன் தேயத்தில் நி 
லவேம்புச் சஷாயத்தோடு கலந்து கொடுத்தார். மேலுங் காணிஷ் பண்டி 

தரும் இதைச் கொடுத்துப்பார்த்து முன்சொன்னவருடைய எண்ணத்தைப் 
பெலப்பித்தார், கடைகளில் விற்கப்படும் சாசுச்சட்டி உதவாசதாகையால் 
சொடுக்குல் சாசுர்சட்டியின் தன்மையை அறி௨தவ௫யமென்டருர், அந்தி 
பிருடியாச இது கடுக்காய்ச்குச் சமமாகும். ரோச வைத்தியர் இதை ஸ்சே 
விச்குப்? பலமுறையுங் கொடுத்துப்பார்த்து முரசை மாத்திரமல்ல உடம்பை 

யும் பொதுவாய் ஈயப்படுத்தறெதென்டரார். ஒரு ௮ன்சு* தனித் தைலத்துச் 
கு ஒரு திறாம்1) காசக்சட்டி வீதமாய்ச் சேர்த்துச் செய்த தைலம் பலவகை 

யான புண்களை மாற்றுவதற்கு உத்தமமானதென்று முடீன்செறீவர் சொல்லு 

ஓரார். இதற்கு மாறாதிருந்தால் ஒரு ௮ன்சு தைலத்துக்குப் பதினாறு றே 
ன் துருசி!! சேர்ப்பார், மற்று மருந்துகளுக்கு மாறாத இவ்லிசுப்புண்13) குஷ் 
டம்!3, கை ரமான புண்களையும் மற்றும் வகையான புண்களையும் இத் தைல 
க்சளைச்கொண்டு அவர் மாற்றியிருக்ரொராம். 

ee 
1 Amorphous. 2 Sulphate of Rohuna. 3 Antiperiodic, 4 Quinea. 5 Extract, 

6 Diarrhoea. 7 Scurvy. 8 Ounce. 9 Simple Ointment. 10 Drachm, 
11 Sulphate of Copper. 12 Syphilis, 13 Lepra, 
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(30), 73 ம் பக்கம், புளியங்கோட்டை. Tamarind: seed. 

ஒடுகீக்கிய புளியங்கொட்டை குடல்ரோய்களுக்கு ஈல்ல துவர்மருச்செ 
ன்று சுதேசிகள் மதிப்பார்கள். இது கடுமையான தியறீயம், திசக்தெரி। 
சோய்களுக்கு உவர்த மருந்தென்று சாற்று வைத்தியர் 'கொடுத்துப்பார்ச்து 
சத்திபெற்றார். புளியமிலைச் கஷாயங் கண்ணோய்க்கு மெத்த வாடிக்கை 
யான இடுமருந்து. 

(81), 77 ம்பக்கம், களற்சி, 10௩010. (கூறுபாடு) 

களற்சிக்கொட்டையைப பிடிங்றன் பண்டிதர் - கூறுபாடுசெய்து எழுதியி 
ருக்கிறார். இன்னும் பூரணமான சோதனை வேண்டும். 

(32), 77ம் பக்கம். களற்சி, (தன்மை உபயோசம்.) 

சளற்சிக்கொட்டை தொணீிக2மும் அர்திபிறாடி3யுமாகுமென்பற்கு சே 

சசாட்சிகளாண்டு, இந்நூலைப் பிரசுரஞ்செய்த வாறிங்கு பண்டிதர் இம்ம 
ருந்தைச் சோதித்துப்பர்ர்த்தவிடத்து அது ஈயப்படவில்லை. இதின் செய 
ல் சச்தேகமென்று செர்சபதீரிகென்பவருங் கண்டார், ' லெரில் முறை 
ச்சாய்ச்சலை இம்மருந்து இனியத்தை/ப்போற் சீச்கரமாய் மாற்றினாலுஞ் 9 
லரிலோ செயலில்லாமற்போடின்றது. இம் மருந்து தொணிச அச்திபிறாடி 
த்தன்மைகளை உடையதென்பதே இர்துவிவிரும்து வரும் எழுத்துக்களின் 
அடச்கம், களற்சக்கிழங்கு பத்துக்கிறேன் தேயத்தில் கொட்டையைப் 
பார்க்க உத்தமமான தொணிசம் அர்திபிறாடியென்பதே கெர்கபதிரிகு | பண் 
டிதர் கருத்து, இடித்த கொட்டையைப் பீச தாபிதத்துக்கு?' சட்டலாமென் 
று அவர் எழுதியிருர்தாலும் அதின் நயத்தை ஒருத்தருங் கண்டதாக விளங்க 
வில்லை, இம் மருந்தைப் பற்றிய குறிப்புகளை இக்நூலைப் பிரசுரஞ்செய்த 
வர் வேறொரு கடதாசியில் எழுதியிருக்கிறார். 

(33); 82ம் பக்கம். மநக்த, Butea Frondosa, (பிசின்) 

முருக்கம்பிினைப்பற்றி ஓஷானசி, பரைரர், ரைல், இரிஸ்திசன் முதலி 
யோர் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார்கள், 

(84), 82ம் பக்கம். குன்றிமணி, மடு 0160807108, (தன்மை) 

குன்றிமணி வேரின் தன்மைகளைப்பற்றியும் விசேஷமாய் அதிமதுரவேரு 
க்குப் பதிலாக அதை வழங்குவதைப்பற்றியும் விளெயிங்கு, ஒஷான௫, தா 
ல்சன், இப்சன் முதலிய பண்டிதர்கள் சுருக்கமாயெழுதியிருச்கிறர்கள். சு 

ள்றிமணி வேரினதும் மற்றும் பகுதிகளினதும் திமல்ச£த்தன்மைகளைப்பற்றி 
வாறிங்குபண்டிதர் வேறொரு பகுதியிற் குறித்திருக்கிறார், 

(95), 92 ம் பச்சம். வேர்க்கடலைத்தேல். 0000௩0 நாம் ௦]. 
தெக்கணத்திலே அ௮ரசாட்சியார் தோட்டத்தில் எத்தனப்படுத்தப்பட்ட 

1 Dysenterey. 2 Tonic, 3 Antiperiodic. 4 Quinia. 5 Orchitis, 6 Domu'cent, 
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கெர்க்சடலைத் தேலைப்பற்றி வின்செஸ்தர் லைத்தியரால் எழுதியிருச்றெ கு 
திப்பாவது. இந்த எண்ணெய் மேற்கு இக்துதேசம் முழுவதிலும் ஒலீவெ 
ண்ணெய்க்குப் பதிலாக வழங்கப்படுனெறது. இது வெண்டுவப்பு நிறமா 
னது; மணமற்றது; சுத்த சுவையுள்ளதால் அதிலே பொரித்தமீன், நேய்யி 
லாவது, சேனிலாவது, பொரித்தமீன்போல உருசியாயிருச்கும், அலக்கா 
லையும்$சதனை3யுங்சொண்டு இதைச் சோத த்துப்பார்த்தவிடத்து ஏதங் சலப் 

பற்றதாயிருர்தது. வருஷார்தம் அந்த இடத்திலிருந்து 1000 இறாத்தல் முத 
ல் 3000 இருத்தல் எண்ணெய் ஏற்றுமதிபண்ணப்படுகன்றது. ௮௮ நீர்ப் 
யாரசத்திினாற் செய்யப்பட்டு ஒலீவெண்ணெய்ச்கு நல்ல பதிலெண்ணெய் 
என்று கைத்தியரான் ஒப்புக்கொள்எப்பட்டது, 

(36), 103 ம் பச்கம். மாதனை., 10110௧ ஜாவ, (பழக்கோது,) 

மாதளம்பழத் தோல் நல்ல தொணிக;மும் துவரு£மென்றும் அதைக் கராம் 
போடு அவித்தக்கொடுத்தால் இர்துதேசத்தின் வறிய சனங்களுக்குப் பெரு 
ம்பாலு முண்டாகும் காலிகதிசந்தெரிக்கு ௨ த்தமமறாந்தாகு மென்றும் செர்ச 
பதிரிகு பண்டிதர் சொல்லுரர். அது ஈல்ல துவரென்பது வெகுசாலமா 
க அறிச்த சாரியல். அதை அனேகர் வழங்க நயங்கண்டார்கள். 

(37), 104 ம்பக்சம், கலூசிந்துக்கூட்டேசிறத்து, Compound Extract ef 
Colocynth. 

இம்மருர்து இந்துதேசத்திலே வெகு த்தியாய்ச் செய்யப்படுநின்றது, வ 
ம்பாயிலுள்ள மருர்துச்சாலைச்கு இது அரசாட் சயொரால் வருஷாந்தம் 150 
இருத்தல் தொடக்கம் 200 இறாத்தல் வரைக்குக் கொடுக்கப்பட்டது, ௮ம் 
பாயிலுள்ள மருந்துச்சாலைக்குப் பொறுப்பாளியாயிருந்த வின்செஸ்தர் சொ 
ல்வதாலது: மெற்டர்துதேசச் சமவெளிகளிற் சலுசிந்த? என்ற பேய்ச்கொம் 
மட்டி எவ்வளவு அதிகமாய் வளருகறதென்பதை அறிந்தவர்கள், இம்மருர் 
து பட்டாளத்தில் வழங்கப்படுவதற்கு மாத்திரமல்ல பிறசேசங்களுச்கும் ஏ 
த்றப்பவெதற்குப் போதிய அளவாய் அங்கே செய்யப்படவேண்டும் என்ப 
சைச் காத்திருப்பார்சள். மருந்துச்சாலைச்கு அனுப்பப்பட்டது உத்தமமா 
யிருச்தது, மருர்துச்சாரன் ஸ்கமுனி?யைச் கடையில் லாங்டியும் சவுக்கார1 
த்தைச் மையால் எடுப்பித்தும் உத்தமமாய்ச் கொடுத்ததபோலகே நாட்டி 
ற்செய்த கலுரிச்துக்கூட்டெரரொத்தும் மையால் வர்தசற்கு மெத்தச் சரியா 

யீருச்சது. 

(39), 109 ம் பக்கம். ஓமம். ற. 

ஏறக்குறைய நாறு வருஷங்களுக்கு முன்னே ஒமக்சொட்டை மருர்தாகு 
மென்று பேர் வெல் பண்டிதரால் இங்இலர்தில் அறிவிக்கப்பட்டன. ஆ 
னும் அது அதிகமாய் வழங்கப்பட வில்லை. இத உத்தமமான வாயுக்கினி 
யென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. பிதிவைத்தியர் இதைப்பற்றிச் சொல்வது: 
சொற்பபிரமாணமாச இது உமிழ்நீரை ஊறப்பண்ணும். குச்இரீரூறுவதை 

} Olive oil. 2 Alcohol. 3 Ether, 4 Hydraulic pressure. 5 Tonic. 6 Astringent. 
7 Chronic Dysentery. 8 Colocynth. 9 Scammony. 10 Soap. 
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அதிகப்படுத்தும்; ஸ்திமுலம்!; வாயுக்கனி?, தொணிகமோகச் சேஷ்டிக்கும். 
தொண்டை புண்பட்டு இளகியிறாப்பதற்கு இதை மற்றுக் துவர் மருந்து 

ளோடு சேர்த்து இடுவது ஈயமாசும், கெட்ட சுவையுள்ள மருந்துகளின் சு: 
வையை மறைத்து அவைகளாலுண்டாகும் உவட்டிப்பு வயித்றுமுறுச்கு மு 
தலியவற்றை மாற்றுவசற் த இதற்குச் சரிவ$த மருந்து இல்லை. இவ்வகை 

யான சாட்சி வுட்டென்பவராலுங் கொடுச்கப்படுசன்றது, மிளகாய் அல் 
லது சடுஏன் தீவனதன்மையோடு நிலவேம்புக்குரிய சைப்பும்; பெருக்கா 
யத்துக்குரிய ௮௫ திஸ்பச*தன்மையும் இதிற் சலரதிருச்றெதென்று அவர் ௭ 
ண்ணுறொர், ஒம எண்ணெய்யைச் சபுலினிமொனோடாவது காரமற்ற வே 
றேதுமெண்ணெய்யோடாவது கலந்து காவிகவாதத்தக்குப் பூசுவது உத்தம 
மென்று சொல்லப்பட்டது. ஒமநீரைத் இிஸ்திலித்தெடுப்பதற்குப் போடும் 
ஓமக்கொட்டையின் வீதம் மிகச் சொற்பமென்பது வுட்டாது எண்ணம். 
அவர் மூன்று இறாத்தல் ஒமச்சொட்டையை இடித்து 6 நாழி தண்ணீருச்கு 

ள்ளிட்டு அதில் சாலுசாழியைத் திஸ்திலித்தெடுக்கச் சொல்லுறார். 

(39), 117 ம் பக்கம். வல்லாரை, Hydrocotyle Asciatica. (சன்மை,) 

இப்பூண்டு குஷ்டரோகத்$தசகு மருந்தாகப் பயிலுபண்டிதராற் கொடுக் 
சப்பட்டதைப்பற்றிப் போதர் என்பவர் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார். மேலு 
ம் கந்தர் என்பவரும் தாம் இப்பூண்டைச் சென்னைபட்டினச் குஷ்டரோச 
சாலையில் அந்கொய்க்கு மருந்தாக வழங்கெசைப்பற்றியும் அதின் கூறுபச 
டு உற்பத்தி முதலியவற்றைப்பற்றியும் எழுதியிருக்கிறார். சாற்று வைத்திய 
ரும் குஷ்டரோக கோய்களுக்கு இது உச்செமான அ௮ல்திறவ? தொணிச மரு 
ந்தென்று விதந்து கூறுகிறார். இர் நாலாக்கியோனும் இதைப் பரிசேசதித்தெ 
முதியிருக்கிறார். 

(10) 120 ம பக்கம். சின்க௧னம். 01000௨, 

(இது இந்துதேசத்துக்கு வந்தவகை ) 
சினியந்தரும் இன்சகனமரத்தை இந்துவுக்குச் கொண்டுவந்து வளர்க்கவே 

ண்டுமென்று ரோயில் என்பவர் 1835 ம் ஆண்டுவரையில் காரிய கர்த்தாச்ச 
ளுக்கு அதிவித்துச் சமயம் சடைக்கும்போதெல்லாம் அதைச்குறித்து விடா 
முயற்சியாய் நினைப்பூட்டினார், டற்சத் தாவரசாஸ் நரிகளும் யாவதேசச் 
தில் இம்மரங்களை உண்ட ாக்கவேண்டுமென்று தங்கள் ௮ரசாட்டியொரைத் 
தூண்டியும் 1852 ம் ஆண்டு வரைக்கும் யாதொரு சித்தியும் பெருமவிருக் 
திம் அவ்வாண்டிற்றானே கஸ்காள் என்பவர் சல மரங்களைக் கொண்டுவரு 
ம்படியாச தென் அமரிச தேசத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார், அவர் போய்ப் 
பலவகையான சின்சனமரங்களை அங்கிருந்து யாவத்துக்குக் கொண்டுவந்தா 
ர், அவைகளில் மிகுதியானவைகள் $€ழ்த்தரமான மரங்களாம். 

1852 ம் ஆண்டிலும் அதின்பின் பலமுறைகளிலும் இந்துஅரசாட் யொர் 
சனியத்தின் விலை கடுமையென்றும் அதினாற் கனிய௰யந்தரு மரத்தைத் தாங்க 
ளே இங்கே வளர்த்து ககொள்வது ஈலமென்றும் மேன்சையாருக்குச் காட்டி 
னாகள். 

1854 ம் ஆண்டு நியு என்னுமிடத்திலுள்ள தோட்டத்திலும் தோட்டவே 
ccc 

1 Simulant, 2 Carminative. 3 Tonic. 4 Antispasmodic. 5 Soap liaiment, 
6 Leprosy. 7 Alterative. 
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லைச் சங்சத்சாரிடத்திலும் வாங்கின ஆறு சன்கனக் கன்றுகளை ரோயில்பண் 
டிதர் இக்துவுக்கு அனுப்பினார். இச்சன்றுகள் பேர்பெற்ற பிராஞ்சிய தாவ 
ரசாஸ்திரியும் பிரயாணியும் சின்சனத்தின் இனங்களை நமக்கறிவித்தவருமா 
இய கெடெல் என்பவர் 1847 ம் ஆண்டு சம்பாதித்த விதைகளின் கன்றக 

சேயாம். இச்சன்றுகள் சல் ச தீதாவுக்குக் கொண்டுபோய் நடப்பட்டும் மு 
தல்மாரியின் பின் அவை பட் பெபோயின. 

முதல் முயற்? பிரதிகிலமாய்ப் போனாலும் ரோயில் பண்டிதர் இன்னுஞ் 
த்திபெறலாமென்ற விடாமுயற்சியால் என்சனராடுகளுக்குச் செட்டிக்கா 
ரனான ஒருவரை அனுப்புவது ௮வசயமென்று ஏவினார். அப்போ இந்து அர 

சாட்சியார் ஏன்கனபட்டைச்கும் இனியத்தச்குமாக வருஷாந்தம் 1000 பவு 

ண்செலவிட்டுவந்தார்கள். சுறுக்கு அச்செலவு । 2000 பவணுக்கு ஏறிவிட்ட 
து. 1857 ம் ஆண்டு யுரறோப பட்டாளம் கதிக்க, அச்செலவும் அதற்குத்த 

ச்சதாய்ச் கூடினது. 
சடைசியில் இச்சாரியம் இந்துவிலும் இங்லெர்சிலுமுன்ள அதிகாரிகள் 

பார்வையில் விசேஷமென்ற தோன்றினத, 1859 ம் ஆண்டு அப்போ இர் 
திதேசச் காரியங்களுக்கு லிசதெராயிருக்ச ஸ் சன்வி பிரபு சின்கன நாடுகளுச் 
குச் சிலரை ௮னுப்பவேண்டுமென்று தீர்மானித்தார். அதற்கு அத்சேசத்தை 
முன்னமே அறிந்திறார்த மார்கம் என்பவரையே தகுந்தவரென்று தெரிவு 
செய்தார். மார்கம் என்பவர் பொலீலிய தேசத்திலுள்ள .சகவிசாயமாடுகளுக் 
குத் தாமே போகத் தீர்மானித்து, அப்போ இயு என்னும் தோட்டங்களுச்கு 
விசர். ரணைசர்த்தாவாயிருந்து இக்காரியத்தில் அதி விருப்பங்சொண்டிருர்த 
கூச்சர் பண்டிதரோடு யோசனையுஞ்செய்து, அப்போ மேல் அமசோன் தேச 
ங்களை ஆராய்வுசெய்துகொண் டிருந்த ஸ்புரூஸ் என்பவரை ஈகுவடோர்சேச 
த்திலுள்ள செஞ்சின்கனக்காடுகளுச்கு அனுப்பினார். மேலும் பிரிச்செற் 
என்பவர் பெருதேசத்திலுள்ள நரைச் சன்கள நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட 
டார், சன்றுசளையும் விதைகளையும் பதிப்பதற்கு மேடைகள் இயுதோட்ட 
ங்களில் ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டன, 

மார்கம் என்பவர் 1859 ம் ஆண்டு மார்சழிமாசத்தில் இங்கலெந்தை விட் 
டுப் புற்ப்பட்டுப் போய் உயிருள்ள ரின்சனகச் கன்றுகளைச் சேர்த்துக்கொ 
ண்டு பனமா வழியாய்த் திரும்பினார். உடனே அலர் வம்பாய்ச்குப் போ 
ய் ௮ங்இருந்து 1860 ம் ஆண்டு கோடையில் நீலூரியைச் சேர்ந்தார். ஸ்புரூ 
ஸ், பிரிச்சாற்றென்பவர்களாற் சேர்க்கப்பட்ட தொகையான கன்றுகளும் 
விதைகளும் 180! ம் ஆண்டு முகனையில் அங்கே வந்து சேர்ந்தன. இவை 
கனை சாட்டி எளாப்பதற்கான இடங்களை மார்கம் என்பவர் மாவ் என்ப 
லரது உதவியோடு செரித்த செய்கையை அவர் பொறப்பிற்றானே விட்டா 
ர். மேலும் சுதானத்துக்காகப் பூண்டுகளிலும் விசைகளிலும் சிலவற்றைக் 
இயு என்ற இடத்தில் இட்டார்கள். அங்கே அவைகள் நன்றாய் முளைத்த ச் 
செவ்வையாய் வளர்ந்தன. போதிய கன்றுகள் விதைகள் சம்பாதிச்கப்பட் 

டவுடன்; இப்பரிசோதனையை இர்துதேசச்தின் மற்றும் பகுதிகளிலும் ஈட 
தீதினர்கள். இலங்கைத் தாவரதோட்டத்துக்கதிகாரியாஇிய; துவேற்ஸ் ௭ 
ன்பவரிடத்துக்கும் கற்குத்தாத் தாவரதோட்ட விசாரணைச்சாரனாபிய அன 
நேசன் என்பவரிடத்துக்குர்;கன்றுகள்விசைகள் அனுப்பப்பட்டன: மேலு 
ம் டற்சச்சாரருடைய செய்சையைப்ப்ற்றி அராய்வுசெய்யும்படியாக அன 

றேசன் என்பவர் ஜாவதீவுர்கு அனுப்பப்பட்டார். துவெற்ஸ் என்பவர் 
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இலங்கையின் மத்தியமாசாணத்தின் மலைச்சாரல்கரில் கன்றுகளை உண்டாக் 
இனர். அன்றேசன் ஏச்மின் பல இடங்களை இச்செய்கைச்சென்று தெரி 
ந்தகொண்டார், செய்கை எங்கும் வாய்த்தது. விதைகளீலும் களைகளி 
லுமிருந்து தொகையான கன்றகள் உண்டாச்கப்பட்டன, ௮4 கன்றுகள் 

பெரிய மரங்களாக வளர்ந்து பூர்ச்துச் சாய்ச்சன. அவைகளிலிருந்து எடுக்கு 
ம் இனியத்தின் வீதம் அவைகளின் செனனசேசத்தில் எடச்கப்படுமளலைப் 
பார்க்சக் கதித்தது. முக கியமான இப்பரிசோதனை சந்தேகமின்றி வாய்த்தது. 
தற்காலத்திலே இர்துதேசத்துற் சன்சனச்செய்சையிருச்குஞ சீரைப்பற் 

றிப் பின்வருங் காரியங்களை மார்கம் என்பவர் எழுசியீருக்ரொர். 
ஆசப் பிர்சிய அறிவிப்பின்படி 1867 ம் ஆண்டில் நீலகிரி மலையிலே ரா 

சாங்கத்தார் செய்கையிலே 17,85,303 இன்சனச்சன்றுகள் நின்றன, இவை 

களில் 4,01,211 கன்றுகளும் வளர்ந்து மரங்களாய்விட்டன. இச் செய் 

சைக்குள்ளடங்யெ நிலம் 673 ஏக்கர், 125,747 கவறுகள் சனங்களுக்குச் 
கொடுக்கப்பட்டன. 

ஊர்ச்சனங் களும் நீலகிரி மலை சரிலேயும் குன்ற மலைகளிலேயுர கைன 
த்து கூர்க் என்ற இடங்களிலேயும் னெகன மரங்களை ஈட்டிருக்கிருர்கள். 
திரஉங்கூர் இராசாவும் பியர்மீதிலே ஓர் சிறிய சன்கனத் சோட்டத்தை ௨ 
ண்டாக்குவித்திறாக்கிறார், 

1602 ம் ஆண்டு பங்குனிமாதம் சின்சன கன்றுகள் தார்வின் என்ற இ 
டத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு அடுத்த அடிமாதத்திலே பரிசோதனைக்காக 211 
கன்றுகள் நாட்டப்பட்டன, அடுத்த இடங்கள் சிலவற்றிலும் சாட்டப்ப 
ட்டன. 1867 ம ஆண்டு தைமாசச்தில் அங்கே 6,25,408 சன்றுகள் கின் 
றன. 67,280 கன்றுகள் நிலைபரமாய் நடப்பட்டு மரங்களாய் வளர்ந்துவி 
ட்டன, பஞ்சாப்பு தேசத்திலே சங்கர என்ற இடத்தில் லீஸ் தளகர்த்தர் 
ஓர் சன்சன சோட் டத்தை உண்டாக்கி அவ்விடத்துக்கு புதுச்கிற்றோ என்று 
பெயரிட்டார். மேலும் வம்பாய் இராசாஙகத்தார் பரிசோதனைக்காக லிங் 
முல்லம் என்ற இடத்திலே யோர் தோட்டத்தையுண்டாச்கினார்கள். 

தென்னமரிசச்திலள்ள பிரயோசனமான சின்சன மரவசைகள் எல்லாவ 
ற்றையும் இந்துதேசத்துக்குக் கொண்டுபோகவேண்டுமென்று நினைத்தார்கள். 
1867 ம் ஆண்டு வரைச்கும் அவர்கள் செய்த செய்சையின் பெறுபேறாவது. 
1 கலிசாயசின்௧னம். Cihona Calisaya. (பிதச்சின்கனம்] சென் 

ற வருஷம் வரைக்கும் இர்தவகையிலே செடிமாத்திரம் இடைத்தது. 1866 
ம் ஆண்டிலோ ஈல்ல மரத்தின் கொட்டைகள் கனமாய் வாங் நன்றாய் மு 
ளைப்பிச்சப்பட்டது. 1867ம் ஆண்டு சைமாசத்தில் ரீலடிரித் தோட்டச்தி 
லே கலிசாயசன்கனகச்கன்றுகள் 40,000 கின்றன. இவைகளினால் மெத்த 
ப பலனுண்டாகும். அது சில வருஷத்துச்குள்ளே விளங்கும், ப 

1] சேஜ்சின்௧னம். 0. யcஎபrரபbra, இந்த இனத்தைச் சேர்ந்த மரங்க 
ள் இப்போ மெத்தப் பரிதா ஒன்றுக்கொன்று எட்டுமுழ தரத்தில் கின்றா 
லும் பின்னுன்றன, இவைகள் கடல்மட்டத்துச்கு மேலே 4,000 அடி 
முதல் 6,000 அடி உயரத்துக்கு வளருகின்றன, மெக்வேர் என்பவர் மரத் 
தைப் போர்லையிட்டதால் பட்டை தடிப்பாய் வளார்தது. ஆவாடென் 
பவர் அப் பட்டையைச் கூறுபடூத்தினபோது அதிலே சரக்கின்! அல்கலைவ9 
ங்கள் இரட்டத்தனை பிறந்தன, போர்வைச்குள்ளே வளர்ந்து மூன்றாம் உட்ப அ கக இக வ 

| Febrifuge. 2 Alkaloids. 
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முறையாய் வெட்டப்பட்ட பட்டையிலே இனியமும்] மற்றும்அல்கலைவங் 
களும் பின்னாற் சாட்டப்படும் வீதமாய்ப் பிறக்சன. 

இரிஸ்தலித்த சல்வசுகள்? - - - நூற்றுக்கு, 8:45 
ஈதரிற்சரையச்கூடிய அல்கலைவங்களாகிய 

இனியமும் சின்குனிரமும். ன ரர. 114 
இன்சு .:னிசின்” - - - 1 0-20 

66 0.40 - 

போர்வையிடாத பட்டையில் நூற்றுக்கு 6 95 வீசமாய் அல்கலைவங்கள் பி 
நந்தன. 6 மாசமாசப் போர்லையிட்ட பட்டையிலோ நூற்றுக்கு 9 80 வீ 

தீமாய்ப் பிறந்தன. மாதிரி*கெடுத்த இப்பட்டை நீலூரிமரத்துச் குரியது, 
இரண்டுவயதுள்ளதாய் தார்சிவில் சென்ற இடத்திலிருர்தெடுச்த பட்டையி 
லே அற்றுச்கு 31 வீதமிருந்தது. 

111 சுகந்தசின்௧னம், 0, 00௧118, இரந்த இனத்தைச்சேர்ந்த மரங் 
கன் சுூரதத்தில் செஞ்சின்௧ன மரத்துக்கு இரண்டாவதானவைகள்; அதிலு 
ம் இவை வன்மையானவைகள். காட்டுநிலத்தில் வளருவதைப்போல் மணல் 
கிலத்திலும் வளரும். காற்றுக்கு ஒதுக்குக்கட்டினால் நீலநிரிமலையின் உய 
ர்க்த சாரல்சளிலும் வளரும, நீலகிரி மலையில் வளர்ந்த வெண்டின்௧னமர 

மொன்றிலே போர்வையிட்டு இரண்டாம் முறையாய் வெட்டியெடுத்த பட் 
டையிலிருந்தெடுத்த பதார்த்தங்களின் வீதங்களாவன. 

இரிஸதலித்த சல்வசுகள் - - - - கூற்றுக்கு 652 
ஈதரிற் கரையக்கூடிய அல்கலைவங்களாயெ 

இனியமும் சின்குனிரமும் - - - - (6 1.35 

ின்குனிசின் - - 01S 
66 8:02 

சகர்ச சன்கன மரத்தின் முதற்பட்டை 9 மாசமாசப் போர்லையிட ப்பட் 
டிருர்தபின் நூத்துக்கு 7-87 லீசமாக அல்கலைவங்களை ஈந்தது. அதிலே 9 

திய குழற்பட்டை நூற்றுக்கு 473 வீசமாய் ஈந்தது. 
| நரைச்சின்௧னம். (0 Micrantha. C. Nitida. C. Peruviana இக் 

த இனங்கள் செஞ்சன்கன இனங்களைப்போலச் செளிப்பாய் வளரும். இ 
வைகளைச் செய்கையிட்டதால் விசேஷமான நயங்சண்டது, இவைகள் 
சொர்தத் தேசமாகய தென்னமரிகத்தில். சின்கனின் என்ற உதவாத ௮ல்ச 
லைவத்சைத் தவிர வேறொன்றையும் ஈயவில்லை. நீலூரியில் வளர்த்த இந்த 
இனத்துப் பட்டையைக் கூறுபடுத்தனபோதோ இன்சனின் அகலே எறக் 
குறைய முற் ழமில்லாமற்போயிற்று, நல்ல அல்கலையாகய கனிதின்₹ அதி 
கலீதமாயிருந்தது. 
7 வேண்சீன்கனம். 6. பancifolia. இர்த இனத்தைச் செர்ர்த மரங்க 

ள் 304 வரையில் நீலஜரி மலையிலே நிற்கின்றன. இவை யாவத்திலிருந்து 
கொண்டுவந்து வைத்த கன்றுகள். அக்கன்றுகள் பஸ்து என்ற இடத்துக்கு 
ச் ட்டச் காஸ்தன் பண்டிதராற் சேர்ச்கப்பட்ட விதைகளின் கன்றுகள்: 
ஆயினும் இந்த இனத்தில் உத்தமமானவைகள் இவைகளல்ல. ஆதலால் இ 
ச்திய காரியல்களுச்கதிகாரியா வீர் Secretary of state for India. 

1 Quinine. 2 Crystallized sulphates. 3 Ether. 4 Ciachonidine, 5 Cinchonicine. 
6 Quinidine, 
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பப்பியன், பிதேயு என்னும் இடங்களுச்குச் ட்ட ௨ளருறெ உசீதெமொன 
கன்றுகள் அல்லது விதைகளைச் சம்பாதிக்கும்படியாக இன்னுமொருமுறை 
ஒருவரை அனுப்பத் திர்மானித்திருச கிறார். 

VI பததியனசின்௧னம், 0, Palயdபianக, இது யாவதீதைச்சேர்ந்த உத 
வாத இனம். இதிலே 425 மரங்கள் ரீலசிரியில் நிற்னெறன, ஆடலும் இ 

வை பரப்பப்படவில்லை, ஒன்பது மாசமாகப் போர்வையிட் டிருந்த பட் 

டையைக் கூறுபடுத்தினபோது அதிலே அல்கலைவங்கள் நூற்றுக்கு 0761 
கீதமாய் மாத்தரம் இருந்தன ' நீலகிரி மலையிலே வளருஞ் சன்சன மரங்க 

ளைச் சோதித்துக் கூறுபடுத்திப பார்க்கும்படியாக 1866 ம் இண்டு இந்திய 

காரிய லீடிதர், சாதனையுள்ள கெமிஸ்த!ராகிய பிறவுதனரை நியமித்தார், இ 
வர் எழுதிய முதல் அறிவித்தலிலிருந்து விசேஷமரன காரியங்கள் சிலவற் 
றை இவ்விடம் திரப்பித்தருகிறோம், 

பிறவுசனர் 1867 ம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் 12ம் இகதியைக்கொண்டு 
எழு நின அறிவித்தலின் சுருக்கம், 

செஞ்சின்கனவைச் சோதிப்பதற்கே விசேஷமான கவனஞ் செலுத்தப் 

பட்டது. இந்துவிலுண்டாக்கப்பட்ட எல்லா இனங்களுச்குள்ளேயும் இர் 
த இனமே அதிகமாய்ச் செளித்தோம் வளரு?ன்றது, தொகையிலும் இது 
முக்கியமானது. மேலும் உபயோகமாய் முதற் செல௮ழியக்கூடியதும் இ 
தீவே. 

வளர்ந்த மரங்களைப் பார்த்தால், செஞ்சின்சன மரங்கள் தோற்றம் முசலி 
யவற்றில் வித்தியாசம் சாஃடுகின்றன. இந்த வித்தியாசத்தை மார்சம் என் 
பவர் கவனித்து எடுச்சும் அல்சலைவ?ஙகளின் அளவு வித்தியாசத்தச்குச் சச் 
கதாய் இவ்விகற்பங்கல் இருச்சுமென்கிரார். இந்த எண்ணஞ் சரியென் 
பது நாலுமரங்சளின் சாய்ந்த பட்டையைக் கூறுபடுத்தி அகைகளிலிருர் 
து எடுக்கும் பதார்த்தங்களின் நூற்றுவீசத்தை பின்௨ரும் அட்ட வணைப்ப 
டி கவனிப்பதால் விள௱்கும். 

மாயா 
ஐரரித்த3 அல்கலை௮ங்களின் தொகை - [4-85/7-00 6-406+ 
ஈீதரிற்கரையக்கூடிய ௮ல்கலைவமாகிய கணியம் ௮.55 492 கக] | 

சின்குணிரினும்; சின்குனினும்? - - - [160275 16747 
ிரிஸ்தலாகூஎடுத்த இனியசல்வகர - - - 9-0014-00 4 55 1-7 | 

மேலே கண்ட அட்டவணையிலும் அதற்குப் பின் வந்தவைகளிலும் இனி 
யசல்ளசு கூடியளவு சுத்தமாயெடுக்கப்பட்டஅ. 

] ம் இலச்சப் பட்டை., கிடைத்த இனங்களுக்குள்ளே இளரந்ததென்றா 
ஓம் இகுவடர் தேசத்து உத்தமபட்டைக்குச் சரியான அல்கலைவங்களை ஈர் 
தது. 11. []1!. 17. என்ற இலச்கங்களாற் குறிக்கப்பட்ட பட்டைகள் 
அதிகம் கொழுப்பானலைகள், போர்லையிடப்படாத அவற்றின் பட்டை 
யிலிருக்தெடுத்த அல்கலைவங்கள் நூற்றுக்கு ஏழு வீதமாயீருந்தது. இத்த வீ 
தீம் எனக்கு மெத்த அதிகமென்று தோன்றினபடியால் வேறுவகையாய் ௮ 
வற்றைத் திரும்பத் திரும்ப கான் கூறுபடுத்திப் பார்த்தாலும் முந்தின அன 
வே ஒத்துவந்தது. இப்பட்டைகளின் அல்கலைஉங்கள் கொழுப்பாயிருப் 

| Chemist, 2 Alkaloid. 3 Hydrated. 4 Ether. 5 Quinine. 6 Cinchonidine, 
7 Cinchonine. 8 Crystal. 9 Sulphnte. 
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பதைப்பத்றி இந்துப்பட்டைகளுச்குள்ளே இவை மு சற்றரமென்று சொல் 
லச்கூடியதாயிருந்தாலும் செய்கைபண்ணுவதற்கு இவைதான் ஈயந்தவைக 
னென்று எடுச்சக்கூடாது. அல்கலைலத்தைச் சுத்தமாயுங் இரிள்தலாபுமெ 
டுக்கும் இலகுவைப்பற்றியும் அவற்றின் ஈயமிருக்கும்' இதுசாரியத்நிற் 
போர்வையிடாத செஞ்சின்௧ன் பட்டையிலிருர்து அல்கலைவத்தைச் சுத்த 
மாயெடுப்பது அதிகம் வருத்சமாகையால் அது வசதியானதல்ல. 

மேலே கண்ட சோதனைகள் அடிமரத்திற் பட்டையிற் செய்யப்பட்ட 

ன. அடிமரத்தப்பட்டை கொம்புப் பட்டையைப் பார்க்கக் கொழுப் 
பானத, கொம்புப் பட்டையிலே அல்கலைவங்கள் 

கொம்புப்பட்டை. தூற்றுச்கு மூன்று லீதமாய் வரும்: அதிலே இரில் 

தலான சல்வசுகள் நூற்றுக்கு 14 வீதமாய் வரும், 
செஞ்சின்சன மரத்ன் வேர்ப்பட்டையைச் சோதித்தபோது அதிலே 
அல்கலைவங்கள் அதிலீசமாயி நசீ றென்று திவேற்சு பண்டிதர் சொன் 

னது மெய்ப்பட்டத. அதாலது அதிலே கினியம்] 8:15; 
சன்குனிரீ2னும் சின்குனினும் 8:65. அகதூற்றுக்கு 6:0. 

வேர்ப்பட்டை மெஃவிதாகையாலும் அதிலே நூற்றுக்கு 14 வீசமாய்த தண் 
ணீர் இருப்பதாலும் கூறுபடுத்துவது ௮ரிதாகையாலும் அதலே அல்கலைவ 
க்களை நயமாம் எடுக்கக்கூடாது. 

காலு இருத்தல் நிறையுள்ள இலையினின்று 3:1 றேன் அல்கலைவங்கள் 
எடுக்கப்பட்டது. அதில் ஒருகிறேனும் ஈதரிற்;க௨.ரயச்கூடியது, 

இலைகள். அதைச் குலோற$தீரும் அமோனமுமல்௫ கொண்டு சோதித்தவிடத் 
து சொற்ப இனியத்தைச் காட்டினது. இரிஸ்தலான உப்பு ஒன் 
றும் அதில் எடுக்கக்கூடாது, இலையிலே இனுவின்; நிரம்பவுண்டு, 

சசிருபுர சின்கனத்துச்கு ௮டுச்தாப்போற் தற்காலத்தில் இந்தவிலிருச் 
இற ன்கனம் சுகந்த சன்கனமே. இதின் இனங்களி 

சுகச்தசின்கனம். ணின்றே முடிப்பட்டை8எடுக்கப்படும், அவ்வினங்களு 
ள் பன்பிளன்றியன் சன்கனம் என்பதே முதற்றரமான 

தி. அந்த இனத்தைச் சார்ந்த. வோர் மரத்தின் அடிபபட்டையிலே நூற்று 
ச்கு 3.6 வீதமாய் அல்கலைவங்கள் எடுக்கப்பட்டன. அதிலே இனியம் 
2:6 ; என்குனிரினும் சின்குனினும் 08. இன்னொரு மரத்தின் பட்டையி 
லே 3:8 லீதமாய் வந்தது. அதிற் சனியம் 3:0. சின்குனின் 0.8, இரத 
இன மரத்தின் வளர்ச்சித் தாமதம், அல்கலைவச் குறைவு என்பவற்றைச் சரி 
கீகட்டத் தக்க லெ ஈயங்கள் செஞ்சன்கனவைப்பார்க்க இதின் செய்கை 
மிலுண்டு. முடிப்பட்டையிலே ராளமும்9 நிறப்பதார்த்தமுஞ் சொற்பமா 
ய்ச் சேர்க்திருக்கறறெபெடியால் அது சன் அல்கலைவங்களை லகுவில் ஈன்றது. 
இக்த இனத்துப் பட்டையோ பொலிவியத்துச் சுத்த கலிசாயப்பட்டைக் 
கு ஏறக்குறையச் சரியான உத்தமபட்டையே. 

தாலரை வருஷ வளர்ச்சியை உடைய ஈரைச்சின்சன மரத்தின் அடிப்ப 
ட்டையைச் கூறுபடுத்தினவிடத்து அல்கலைவம் நூற்று 

சரைச்சின்சனம். ச்கு 71 விதமாய் வந்தது, இதிலே சினியம் 0:3. சொ 
ச்சமான 68 பங்கும் சன்குனின். இதை அலச்சாலிற் 

கரைச்ச, லகுவிற் சத்தமான இரிஸ்தலாச 0:18 இஞ்சு நீளமான சிறந்த 

வோப்பட்டை. 

1 Quinine. 2 Cinchonidine. 3 Cinchonine. 4 Ether. 5 Chlorum. 6 Ammonld. 
7 Quinuvin. 8 Crown bark. 9 Resin. 
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அனுபந்தம். 495 

நிரிஸ்தல்களாயவர்கது. குவன்குப் பட்டையிலே வழக்கமாய் நூற்றுக்கு 
9.0 பங்கு அல்கலைவங்கள் அடங்கியிருக்கும். சின்கனம் சுரக்கனியாக 
வழக்கத்தில் வருமா௫ல் நரைச்சின்௧ன பட்டையிலிருந்து அதை மெத்த 
லகுவாயும் தாராளமாயுமெடுக்கலாம். 

மெக்கீவர் சொன்ன முறைப்படி போர்வையிடுவதாலுண்டாகும் ஈயத் 
தைப்பற்றி ஆவாடென்பவர் சொன்னதும் ஒத்திருச்டின்றது. இப்படி 
ச்செய்வதால் அல்கலைவங்கள் அதிகப்படுகன்றன. உயிருள்ள பட்டை 
யில் வெயில்படுவதால் அல்கலைவங்கள் குறைஇன்றதென்று அனுபவத்தாற் 
தோற்றுகின்றது. ஆகையாற்றான் போர்லையிடல் ஈயமாய் மூடிகின்றது. 

(11) 121 ம் பக்கம். சின்கனடலை, (100102 Leaves. (உபயோகம்) 

இந்துவில் வளர்ந்த சொபுரசின்க௧னத்தின் இலையை அவாடர் சோதித்து 
அதில்கின்று முதலாவதாய் நூற்றுக்கு 0 11 வீதமான அல்கலைவம் எடுத்தார். 

இதிலொருபங்கு ஈதரிற் கரைர்தத; சொச்சம் வைன்சுரையிற் கரைந்தது, 
பிற்பாடு தவர்ப்பதார்த்தத்தோடு கலந்திருந்த வோர் அடையலை நூற்றுக்கு 

0:19 லீதமாய் எடுத்தார். இந்த இலையிவிருர்து கனியம் எடுக்கக்கூடாதெ 
ன்றாலும் அதைப் பச்சையிலையாய், அல்லது வெர்நீரிலாவது தண்ணீரிலாவ 
து ஊறப்போட்டு,அத்தேசத்துக் காய்ச்சலை மாற்றுவதற்குச் கொடுக்கலாமெ 
ன்று இச்சோதனையினின்று விளங்குனெறதென்று ஆவாடர் சொல்லுஇருர். 
இதற்கு அவ்விலையில் நிறைலாயுள்ள கினுவிச்சமில!மும் உதவும், சிப்பவீ 
ல் முதலானோரும் இலையைச் சோதித்து நயமென்று கண்டார்கள். தொம் 
ந்தமில்லாத இலகுவான காய்ச்சலுக்கும் மற்றும் துவர்த் தொணிகங்களைப் 
போல இதுவும் உபயோகமாகு மென்றாலும் இணியத்துச்கு இது நிகரானத 
ல்ல, சிப்பலில் வைத்தியர் மூன்று முறைப்படி இலையை வழங்கினார். 
(1) ன்கன இலை, அனசு 11; இருசசல்வுரிச்கயமிலம்? திறாம் 2; தண்ணீர் 
அன்சு 20. (2) சின்கன இலை, அன்ச |1; இருசசல்வுரிச்சமிலம் திரும், 
2; வெந்நீர் அன்சு; 20 ; பத்துமினி வேளை அவித்து வடிக்கவும். (3) சன் 
சன இலை அன்சு; 1; தண்ணீர் அன்ச, 6 ; பத்து மினி வேளைக்கு அவித் 
து வடிக்கவும், தேயம், ஒவ்வொன்றும், மூன்று நாலு அ௮ன்சு, நாள் மூன்றுமு 
றை, ரின்க௧ன இலை எந்த இனத்தைச் சேர்ந்ததென்றாலும் சரியே. 

(415) 125 ம் பச்கம் சின்௧கனத்தின் அலகலைவங்கள், 
Cinchona Alkaloids, 

சின்குனின்?, சின்குனிரின்*, னிதின் என்ற இந்த அல்கலைவங்களின் 
அர்திபிரு டித் தன்மையைப் பரிசோதிச்கும்படீயாகச் சென்னைச்துரைத்தன 

த்திலே 1866 ம் ஆண்டு சமிஷனர? நியமிக்கப்பட, இப் பதார்த்தங்கள் அவ 
ர்கள் கையிற் கொடுக்கப்பட்டன, அவர்கள் அவற்றைக் காய்ச்சலுள்ள இ 

ராமங்களிலே பலவகையான மூறைச்காய்ச்சற்காரரில் 1145 பேருக்குக் 
கொடுச்சார்கள், 410 பேருக்குச் சன்குனியசல்வசும்8, 359 பேருக்குச் ச 
னகுனிரியசல்வசும், 316 பேருக்கு னிதியசல்வசுங் சகொடுச்கப்பட்டது: 
இப்படிப் பரிகரிக்கப்பட்ட 1145 பேருள் 4 பேர் மரணித்தார்சள். கூட 

॥ Kinovic acid. 2 Diluted sulphuric acid. 3 Cinchonine. 4 0001௫௦1119, 
உ Quinidine. 6 Antiperidic. 7 Commission. 8 Sulphate, 
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420 அனுபந்தம். 

லூரிலே சரய்ச்சலோடு கழிச்சல், அமோனி! கூடிநின்ற நாலுபேர் மரித்த 
விட 2% பேரில் மருந்து வாய்க்கவீல்லை, இது நூற்றுக்கு 2 வீதமேயாகும். 

ஆசையால் மருந்தின் சத்தி மெத்தத் திருபதியாயிருந்தது. அலர்களத எழு 

தீதிலிருந்த தரும் பின்வருஞ் சருச்சம் காரியத்தை மிகத் தெளிவாய்க் சாட் 
டும். பிரயோதடித்த வகையும் தேயமும் மெத்த விகற்பமாயிருந்தது, ல 
வைத்தியர் 15 இறேன் 20 நிறேன் வரைச்குப் பெருந்தேயமாய்க் கொடுத் 
தார்கள். லர் எட்டுப் பத்துக் கிறேன் வரைக்கு மட்டாய்க் கொடுத்தார்கள், 
இலர் இரண்டுமுதல் ஐர்துறேன் வரைக்குச் சறுதேயமாய்ச் கொடுத்தார்கள், 
பொதுவாய் ஈடுராசியான சேயமாய் நாளொருமுறை சொடுத்தவர்களுச்கு 
வாய்த்தது, அப்படிப்பட்டவர்கள் அதிகமாக அல்லது குறைவாகச் சாப் 

பிட்டலர்களைப்பார்ச்கச் சீச்சரத்திற் சுகமடைந்தார்கள். இம்மருந்தின் பெ 
ருந்தேயங்கள் னியத்தாலுண்டாவசைப்போன்ற அவக்குணங்களைப் பிற 
ப்பித்தன. அவற்றுட் தலையிற் இண்ணிடல், காதில் இரைச்சல், செவிடு, 
தீலேக்கறுதியே அதி தோற்றமான குணங்கள். சத்தி, உவட்டு, கழிச்சலும் 
சலெறிற் கண்டது. மட்டான தேயங்களுக்கு இக்குணங்களொன்றும் உண் 
டாகவில்லை. அவற்றாற் பரியுஞ் ரணமும் திருந்தின. காய்ச்சற்கட்டியு 
ம் வற்றினது. ஆயினும் ஒருமருந்த மற்றதைப்பார்க்கத் திறமென்று விளம் 
கவில்லை: ஒவ்வொன்றினதும் ஏசசகட்டுத் தேயம் பத்துக்கிறேன்; ஒருவே 
ளை ணனியசல்வரின் நயத்தைப்பற்றி மாத்திரமே எண்ணங்கள் மெத்த வித்தி 
யாசப்படவில்லை, மூன்றுக்கும் அந்திபிறாடி,த்தன்மையுண்டு; அவை மு 
றைச்சுரத்தை மாற்றக்கூடம். சின்சனியசல்வசை அதிதேயமாய்ச் கொடுத் 
தால் மற்றகைகளைப் பார்ச்ச அதிகமான செட்ட குணங்கள் உண்டாடன்ற 
அ போலும். ஆயினும் இசைப்பற்றி இன்னும் ௮த்தாட்டு தேவை. சலரு 
கீகுச் சாயச்சலை மாற்றப் போதியதற்கு அதிக அளவான மருர்து கொடுக்க 
ப்பட்டது. இதுவரையில் உபயோகமடையாத இந்த அல்கலைவங்கள் அவு 
ஷதமாகச் இனியத்துக்குச் சற்றாவது நழ்த்தமானவைகளல்லவென்பதே க 
மிஷனர் சண்டடைந்த முடிபு. 

(42) 126 ம பச்சம். தீசந்தேரிக்த டூபிகாக்த. 100086 in Deysentery. 

திவிரலசையான திசந்தெரிக்கு இபிசாச்கைப் பெருர்தேயமாகக் கொடுச் 
சத்தொடங்லெவர் தக்கர் என்பவர். இவ்வியாதிப் பரிகரிப்பைப்பற்றி ௮ 
தி காத்திரமான குறிப்புகளைக் காணிஷ் பண்டிதர் சென்னைப் பட்டாளத் 
தைச் சேர்த்த வைத்தியரிடத்திலிறார்து பெற்று எழுதியிருக்றொர். ஈவாழ் 
பண்டிதரும் இச்சாரியத்தைப்பற்றி விபரமாய் எழுதியிருக்கிறார், பெரும் 

பாலுங சண்ட பேறு மெத்தத் இருத்தியாயிருந்தத. 

(43) 1384ம் பக்கம், தரக்சகவேசிறந்து, xtract of Taraxacum. 

தெக்கணத்திலே ற என்ற இடத்திலுள்ள ராசாங்கத்தார் தோட்டத்தில் 
வளர்த்த தரச்சகப் பூண்டிவிருந்து செய்த எரிறாத்து நஈயந்ததென்று வம்பாயி 
ல் மருந்துச்சாலைச்கு அதிகாரியாயிருந்த வின்செஸ்தர் பண்டிதர் எழுதியிரு 
க்றொர்' அது வெயிலித் கரய்ர்த மாவாகச் செய்யப்பட்டுக் காற்றுப் புகமாட் 
டாத இறுச்சமான பெட்டிகளில் அடைத்து வருஷர்சோறும் சாற்பது ஐம்ப 
அ இருத்தல் வரைக்கு ௮னுப்பப்படுறெசென்று அவர் அறிவித்திருச்சிறார். 

ம Pneumonia. 2 Anliperiodic. 
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(44) 142 ம் பக்கம். தும்பிலியேசிறத்து, Extract of Diospyros. 

இந்த எ௫ருத்துச் துவராம் உபயோகமுள்ளதென்பதற்குப் பிரதானமான 
சாடசி ஒஷான? பண்டிதரே. உபசத்திரகனாயெ அடோய் சண்டுதராலும் 
இது விதந்து பேசப்பட்டது. தும்பிலிப் பழத்தின் தவரான சாற்றைச் ௪ 
தேசிகள் கசிவுகள் சுளுக்குகளுக்குப் பூசுகறார்களென்றும் அவற்றிற்காணும் 
வீக்கத்தை அது வற்றப்பண்ணுகிறதென்றும், சாற்றுவைத்தியர் சொல்லு 
றார். வீறான துவர்த்தன்மை இதற்குண்டென்பதற்குச் சர்தேசமில்லை. துவ 
ர் என்ற சுதேச மருந்துகளுள் இதுவும் விசேஷமானது. 

(45) 148 ம் பக்கம். ஏமிலைப்பாலை, 4150ம் scholaris. 

இதைப்பற்றிக் பெசன் பண்டிதர் சுருச்சமாயும் விளச்கமாயுமெழுதியிருக் 
திறார்சள். நிம்மு என்பவர் 1849 ம் ஆண்டு இதை வீறான துவரென்று சா 
ட்டி அந்திபிறடியாக இதை வழங்கலாமென்றார். இது மெத்த உபயோக 
மாகக்கூடிய வோர்மருக்து, இதைப்பற்றிப் பின்னால் வரும் சரக்கிலுங் சா 
ணலாம். 

(46) 149 ம் பக்கம். வேட்பாலை, கசப்புவேட்பாலை, ஏழிலைப்பாலை, 
Wrightia, Holarrhena, Alstonia, 

இவற்றுள் முதலிரண்டு பூண்டுகளினதும் விதையும் மூன்றாவதின் பட் 
டையும் மருந்துக்கு வழங்கப்படும், இம் மூன்று பதார்த்தங்களையும் பற்றி 
விளக்கங்கள் மெத்த வித்தியாசப்படுகிள்றது. விதைகள் இரண்டும் ஒன்று 
தானென்று சுதேச வைத்தியர் லர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது சரியல் 
ல, ஒன்று சுவையற்றது; மற்றது கசப்பு. ரைற் வைத்தியர் இவற்றின் 
விகற்பத்தை விபரமாய்க் காட்டி எழுதியிருக்இறார். அவர் எழுதியவற்றி 
னின்று பின்னால் வரும் பொழிப்பைத் தருகிறோம். இவை மூன்றும் மரம் 
போன்றவை, ஒவ்வொன்றினதும் பட்டை பாலுள்ளது. ஆகையாற்றாள் 
பாலையென்றபெயர் இவற்றிற்கு வந்தது. மூன்றினதும் பூ வெண்மை; கு 
லக்கானது; மூன்றினதுங் காய் நீண்டது; மெல்லிது. எல்லாவற்றினதும் 
விதை மெல்லிய பட்தொல்போன்ற சணைச்சற்றைகளை உடையது. முத 

லிரண்டினதும் இலை அரசம் இலைபோல் அடியில் அகன்று வட்டித்து நனி 
யில் ஒடூங்கச் கூராயிருக்கும். மூன்றாவதின் இலையோ அணியில் அகன்று 
அடியில் ஒடுங்இயிருச்கும். மேல் விபரத்திலி நந்து மூன்றும் பொதுவான 
தோற்றத்தில் ஒத்திருக்கின்றதென்றும் விகற்பப்படுங் காரியங்கள் மிச நுண் 

ணியவைகளென்றாலும் மெத்த யதார்த்தமென்றும், அவற்றைப் பகுத்தறிவத 
ற்கு மெத்தக் கவனம் வேண்டுமென்றும் விளங் சம், 

அதி நிச்சயமான வித்தியாசம் விதைகளிற்றோன்றும, 

கரப்புவேட்பாலை! விதையிற் காம்புக்குக் கட்டினபகுதியாயெ ழேச் 
தீலையில் நுண்ணிய வெண் ஈணைக்சற்றை இருக்கும். 

வேட்பாலைவிதையில் காம்புக்சுத் தூாரமானபகுதியாகியமேலந்தலையில் 
சுணேச்சற்றை இருக்கும. 

ஏழிலைப்பாலை3 விசை தட்டையானது. அதின் இருதலைப்பிலுஞ் சுணை 

இருக்கும். ஈடுப்பகுதி காம்பிற்பிடிக் கும்: 

1 Alolarrnena. 2 Wrightia. 3 Alstonia. 
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சராலம்) எனப்படும் உள்ளிதழ் அளவில், ஒன்றுக்கொன்று அதிசம் மயங்க 

ச்கூடியவைகளாகிய கசப்பு வெட்பாலைக்கும் வெட்பாலைக்குமுள்ள விக் 
பம் அவ்வளவு நுட்பமாயும் அதிகம் தெளிவாயுமிருச்கும். 

கசப்புவேட்பாலைப்புஷபத்தினது உள்ளீதட்குழல்கள், கவிச2எனப்படு 

ம புறவிதழைப்பார்க்க இருமடங்கு நீளமானவைகள், ௮.தினிதழ் ஐந்து ம 
டல்களுள்ளது. மடல்கள் வீரியமுன் வலதுபக்கத்துக்குத் திரிகியிருக்கும், 
ஸ்தமன்கள்என்ற கூந்தல்கள் கமாலத்தின் வாயிலுட் பிடித்திருக்கும். அம் 
தெர்கல்*அம்புவடிவாய்த் தழும்புசளின் சுற்றிற் பிடி த்திருக்து அத்துவாரத்தி 

னின்று முளைபோற் துனனிதிற்கும். இவைகளைச்சூழ்ந்ததாய்ச் கூர்தலான 
முடியிருக்கும: இதின் குஞ்சங்கள் மடல்களிற் பாதி நீளமானவைகள், 
இதிலே முளைபோற் தன்னிமற்றெ அச்செர்களும் கூர்தலான முடியைக் 
கொண்ட கறாலக்குழற்றுவாரமுமே இவ்வினத்தின் புஷ்பங்களைப் பகுத்த 
நியத்தக்க தோற்றமான அறிகுறிகளாகும். 

வேட்பாலை ப் புஷ்பத்தின் குழல் மெல்வித; அது புறவிதழைப்பார்க்ச 
மூன்றுகாலுமடக்கு நீளமாய் அடியில் விசாலீத்து மேலே ஓடுக யிருக்கும். 
இதழ் ஐந்து மடல்களுள்ளது. மடல்கள் விரியமுன் இடது பச்சுத்துக்குத் 
திருகியிருச்கும். குழற்றுவாரம் கூந்தலில்லாமல் வெறுமையானது. ஸ்தம 
ன்கள் குழலீனடியில் அபின் விரிந்த பகு சியிற் பிடித்திருக்கும். இதிலே 
குழற்றுவாரத்திற் கூந்தல்கள் இல்லாதிருப்பதையும் ஸ்தமன்கள் குழலின் ௮ 
டிப்பகுதியில் மறைந்திருப்பதையுங்கொண்டு இசைச் கசப்புவெட் பாலைய 
ல்லவென்று மெத்த லகுவில் அறியலாம். 

ஏழிலைப்பாலையை இலையைக்கொண்டு மற்ற இரண்டினத்தினின்று லே 
ற் பகுத்தறியலாம். இதின் இலைகள் ௮கலமானவைகள். இளைகளைச்சுற் 
றி வளையம் வளையமாயிருக்கும், அடி விசாலமும் அனி ஓடுக்சமுமானவை, 
சருலத்தின் குழல் குறுத்தது. உட்பக்கத்திற் சுணேயுள்ளது* இதம் ஐர்து 
மடல்களுள்ளது. மடல்கள் வலதுபக்கத்துக்குத் திருகியிருச்கும். ஸ்சமன் 
கீள் நபெபகுதியிற பிடித்த தீ தன்னாமலிருச்கும். இதின் குதுவம் நீண்டு 

தூங்கும். அத கயிற்றுச் சவுச்குப்போன்றது. 

(47) 151 ம் பச்கம். எமீடேஸமீன், Hemidesmine. 

இச் கிறிஸ்தற்பதார்ச்சம் முதன் முதல் சாடின் என்பவராலும் பிறகு ஸ்சற் 
றென்பவராலும் விபரிச்கப்பட்டது. இதுவோர் ஸ்தியரப்தின; என்ப 

சே கிறிஸ்திசன் பணடிதரது எண்ணம் அவர் ஈன்னாரிவேரை வெர்நீரிற் 
போட்டுத் திஸதிலித்து இதை எடுத்சோமென்கிறார். இதைப்பற்றி இன்னு 
மாராய்வது நல்லது. 

(48) 151 ம பக்கம். எநக்கு, பயா. 

இது எர்த எருக்கு என்பசைப்பற்றி வெகு வித்தியாசமான எண்ணங்க 
ளுண்டு, இசை வைற்பண்டிதர் சவனமாயாராய்ந்து செவ்வெருச்கெள்று 
தான அவர் உத்தேரெத்தாலும் அதை மிகவும் ஒத்ததான வெள்ளெருக்கு வம 
னி சுலேதனி”யாக அதிசம் வீறள்ளதென்பதற்குச் சர்தேகயில்லை, 

1 Corolla. 2 Calyx. 3 Stimens. 4 Anther. 5 Stearopten. 6 Emetic. 7 Diaphortic. 
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(49) 152 ம் பச்கம், ழடாரின், 1410081106. 

இப்பதாரத்தமானது காய்ந்த எருக்கம்வேர்ப்பட்டையிலிருந்து டன்கன் 
என்பரால் முதன் முதல் எடுக்கப்பட்டது. இது வமனியாய்ச் சேஷடிச்ச 
தென்று அவர் கண்டு அவ்வேரின் சத்த ப்பதார்த்தம் இதுதானெல றெண்ணி 
ஞர். இசைத் தண்ணீரிற் கரைத்தால் அர்த நீர் சூட்டுக்கு உறைந்து அது 
குளிரும்போது மறு டி நீராகுந்தன்மை உள்ளது, டன்கன் என்பவர் எரு 

ச்கைப் பற்றிய சமது எழுத்தில் அதின் கூறுபாட்டைப்பற்றியு/ தன்மைக 
ஊைப்பற்றியும் அதிகம் பிரயோசனமான குறிப்புகள் சொல்லியிரு4இருர், 
வன்சமறின் பண்டிதர் தமத எழுத்திலே எருக்கிலிருந்து எடுத்தவோர் அல் 

கலைவத்தை! வமணிபாகத் தாம் வழங்கி வெகு த்திசண்டதென்று குறித்தி 

ருப்பது இப் பதார்த்தமாய்த்தானிருச்சு வேண்டும். 

(50) 152 ம் பக்கம், எநக்த, பக, (உபயோகம்,) 

இத குஷ்ட?ரோகத்துச்சு உபயோகமானதென்பசைய் பற்றிச் லர் சா 
ட்சியிட்டிருச்கறார்கள். சிலர் கையில் இது சிச்திபெறவில்லை. மேலும் 
சிவ்லிசு நோய்களுக்கும் தொல்லையான விரணிசங்க*ளுச்கும் கல்லதென் 

றும் சிலர் எழுதியிருகஇரர்கள், காட்டு வைத்தியர் இதை அதிகமாய் வழங் 
குவார்கள். சுதேடிசளுக்குண்டாம் திசந்தெரிக்கு5 இது உவந்த மருந்தென் 
று துறார்தர் மெய்ச்சுகிறார். இர்கோயில் இபிசாச்குக்கு$ இது உத்தம பதி 
லாகுமென்பது அவரது எண்ணம், வளர்ந்தோர்க்கு அதிபிரமாணத்கிற் து 
வட்டிச் கொடுப்பார். இருபது இறேனுக்குச் குறையாமற் கொடுச்சத் துவ 
ங்கி ஒருதிறாமுக்கு மிஞ்சாமற் கொடுப்பார், வழச்சமாய்ச் சறுபிரமாண 

ம் கொடுப்பதே வாசி, பிள்ளைகளுச்கு ஒருவயசக்கு இரண்டொருகிறேனா 
க நாள் மூன்று நாலுமுறை கொடுப்பார் இதின் தன்மை இபிகாக்குக்குச் 
சரியானதாயிருக்கக் கண்டார். அதைப்போல இதையம் காரியத்துஈகுத்தச் 
சதாய்ப் பலவசையாய்க்சலந்துகொடுச்சலாம். யுறோபரறுக்கு7 இம்மருந்தை 
அவர் கொடுத்சறியவில்லை. 

(51)158ம் பக்கம், தறிஜ்சா. [nian 706080, 

இதைப்பற்றிக் கெர்கபதிரிகு பண்டி தீரதுகுறிப்புகள் தீர்க்கமானவைகள். 
வேர்ச்குரணத்தையும் சாற்றையும் மைசூர்ச்சனங்கள் வமணியாக வழங்குக 
ரார்களென்று அவர் சொன்னபின்பு, தாம் இம் மருந்தை ஆபிரம்பேருக்குக் 
குறையாமற் கொடுத்து, மெத்த உவர்ததாகக் சண்டோமென்கிறார். தசம் 

தெரிக்கும் வமனியாகவும் இது இபிசாக்குக்குச் சரிவந்ததாம். தேயம் இ 

ருபதுசொடங்கி முப்பதுநிறேன்; கடுமையாய் வாந்திச்கலேண்டிமாகில் இ 
நீதடன அரைக்கிறேன் ஒருநிறேன் தாத்சரர்திமனியுஞ்£ சேர்ச்சலாம். தி 
சம்தெரி முறைச்சுரத்தோடு கூடி உண்டானதாகில் அத்துடன் இனியமுப் 
கூட்டி: கொடுக்கலாம், காய்ர்த இலைமாவையே சாங் கொடுச்இறெதாம். 

வேரை வமங்னொல் இச்கொடி சறுக்கு அற்றுப்போம், மேலும் இலையை 
பபோல வேர் நயப்பானதாயிருக்கவில்லையாம், சாறு எடுப்பது தொல்லை. 
ஈாடபட்ட கதார? இருமல்சகளுச்கு அத உலந்சது, உமணியாசமாத் தி ரமல்ல 

1. Alkaloid, 2 Leprosy. 8 Syphilis. 4 Ulrerations. 5 Mysentery. 6 Ipecac. 
7 Europeans. § Tartarate of Auntimvuy. 9 Catirrh, 
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திசெச்தரி, ஈளை, கதார் ரோய்களுக்கு மருந்தாகவும் இது சத்துள்ளதென் 
பதை முடீன் செறீவர் முதலியோர் உறுதிப்படூத்தறொர்கள். இவர் சொல் 
லுறெபடி பாமபுகடிக்கு முதற் குறிஞ்சாச் சாற்றைக் கொடுத்து வார்த்செ 
யதபின்பு செறியும் ஸ்திமுலங்கள்! கொடுப்பதே உத்தம பரிசரிப்பு. இந்த 
எண்ணங்களைப் பிதி வைத்துயரும் உறுதிப்படுத்துறொர். இபிசாச்கு, அந் 
திமனிதாத்தரகம் என்பவற்றைப் போல இது சோஷிச்கப்பட்டு உரோதர ர 
ரம்பிற் பிடிப்பதால் வாந்திசெய்கிறதென்பது இவர் எண்ணம். 

(52) 159 ம பக்கம், சிரட்தச்சி, Chiretta. 

தென்னிக்துவின் வைத்தியசாலைசஸில் வழங்கும் சரெட்குச்சியின் இனம் 
களைப்பர்றிச் நளெகோண வைத்தியர் எழுதியிருக்கிறார். அதிலே மூன்று 
இனங்களுண்டாம். 

(53) 160 ம் பக்கம், ஜிரிகவிரை. Kaadana. 

இதைப்பற்றி ஒஷான பண்டிதர் முதலானோர் எழுதியிருச்இறார்கள். பி 
தி வைத்தயர் இதின் விரேசனத்தன்மையைப்பற்றிச் சாட்சியிட்டு இதிலீரு 
நீது தாம் எடுத்த ராளமாஇய வாபிதிசின்3 என்ற பதார்த்தத்திற் கொஞ்சத்தை 
மாதிரிச்சாக வாறிங்குபண்டிதருச்கு அனுப்பியிருக்கிறார். இச் சாட்டிகளி 
விருந்து மற்றும் வைத்தியரது எழுத்துக்களிவிருந்தும் இது பதனமான இள 
ம் விரேசனியென்றே விளங்குகின்றது, ஆயினும் வளர்ந்த ஒராளுக்கு ஒரு 
விரையைச் கொடுத்ததினால் கடுமையாய்ப் பேதிபண்ணினதைப்பற்றி வம் 
பாயிலுள்ள திமக்கு பண்டிதர் எழுதியிருக்இறார், இதை யோர் விதிவிலச் 
சான சாரி.பமென்று எடுக்கவேணடும். 

(91) 172 ம் பச்சம், நிலவேம்பு. Kaர]yat. 

இப் பூண்டின் தன்மை உபயோகங்களைப் பற்றி விளெமிங், என்ஸ்லிமுா 
தலானோர் எழுதியி ௩ச்றொர்கள். இதின் தாவர தன்மைகளைப் பற்றி விபர 

மாயெழுிதியிருக்றெ ரச்ஸ்பேகர், மகா கசப்பு என்று கருத்தப்படட இர்து 

எ தானிப பெயரை இதற்கு இட்டு இது சாரமுள்ள மெத்தப் பெயர்பெற்ற 

மருந்தென்றஞ் சொல்லுகிறார். 

(58) 177 ம் பச்சம், பிரசவசுரத்துக்தப் பேப்பமிந்துத்தேல. 

Oil of Peppermist in Puerperal Fever, 

தோவு என்பவர் இதைப்பற்றி எழுதியிருக்கறார். அவர் பிரசவசுரங்களி 
ல் அருவருப்பான தர்ப்பட்தின்:தேலுக்குப் பதிலாக இந்த எண்ணெய்யைக் 
கொடுச்கலாமென்கிறார், இசைச் சொடுச்சமுன் தவனமானவோர் விரேச 
னங்சொடுத்து அகன்பின் இரு-த்துநாலு மணி வேளைச்குள்ளே முப்பதுகா 
ற்பத துளி வரைக்குக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்க் கொடுக்கலாமென கிறா. 
இப்பிரயோகம் பெரும்பாலும் வாய்த்தது, மற்றெந்த அத்திரசேலும்5 தீர்ப் 
படக்தனைப் போலவே சேஷடிச்குமென்பது அவர் சருத்து. 
A 

1 Diffusible Stimulant. 2 Pneumogastric nerve, 8 Pharbitisin- 4 Turpentine. 

ம் Volante vil, 
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(56) 187 ம பக்கம். ஊமத்தை. Dதர்பாக. (கஞ்ச), 

இர்துசேசத்திலே ஊமத்தையை நஞ்சாக ஊட்டி ஆட்சளைச் கொல்லுறெ 
ஒர்.குப்பான ஆட்களுண்டு, இசைப்பற்றி சோர்மன் வைத்தியர் வங்கா 
எ வைத்திய போசனியில் விபரமாயெழுதியிருக்கிறார். பால்மர், ஏர்விஐ், 

பண்டிதர்களும் இதைப்பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள், 

(57) 189 ம் பக்கம். அயசீயமரேசிறத்து. 

Extract of Hyoscyamus. 

அயசீயமஸ் பூடு இந்துதேசத்திற் சொண்டுவரப்பட்டுச் சமமான தரைக 
ளிலே செளிப்பாய் வளர்க்கப்பபின்றது. தெச்சணச்திலே கூறா என்ற 
ராசாங்கத் தோட்டத்திலே செய்யப்பட்டு, ௮ம்பாய்ப் பட்டாளத்திலே வழ 
ங்குவதற்கு வருஷாந்தம்), 150 தொடங்கி 200 இ௱த்சல்உரைச்கு அனுப்ப 
ப்படுநெ எசிறாத்தைப்பற்றி, வின்செஸ்தர் பண்டிதர் வெகுவாய் விதந்துபே 
சரரொர், மேலும் மைசூரிலே கில்போஸ் என்பஉராலே அதிக அளவான 
எரிராத்துச் செய்யப்படுன்றது. இது சென்னைச் வில் ஆசுபத்திரியிலே 
சோதிக்கப்பட்டு யுறோப சரக்கைப் போலத் திறமானதென்று தீர்மானிக் 

கப்பட்டது. இதையும் மற்றுஞ சரக்குகளையும் இர்துவிலே செய்பவர்க 

ளைத் தைரியப்படுத்தவேணுமென்பது மிக முக்கியம், 

(38) 190 ம் பக்கம். ஈர்ப்புக்கப்புகையிலை, 

Tobacco in Tetanus, 

ஈர்ப்பு வியாதியிலே புகையிலைப்பாப்பையை முள்ளந்தண்டுக்கு இடுவ 
து ஈல்லதென்று திமக்கு வைத்தியர் சொல்லுரொர். இப்பிரயோகத்தை லீ 
த்துப் பண்டிதரே வம்பாய் அசுபத்திரியிற் செய்தவர். இதால் மெத்த கய 
ங்கண்டதென்று திமக்கர் சொல்லுகிறார். இதைச் சோதித்துப் பார்ப்பது 

நலம, 

(58) 207 ம் பக்கம். காட்டூக்கறுவா. போகா ௦ய யாடு iners. 

(லவங்கப்பட்டைக்தத் தாய்,) 
இந்த மரம் வடக்குக் கன்னடத்திலுள்ள பாலக்காட்டு வனங்களிலே 

மிகுதியாய் நிற்கறதென்றும் ஒருமுறை பிறதேசங்களுக்கு அதிசமாய் 
ஏற்றப்பட்ட லவங்கப்பட்டை அந்தடுடத்திலிருர்து சேர்ச்சப்பட்.டதென் 

அம் ரோசு வைத்தியர் சொல்லுகிறார், றுச் சொப்புகளின் பட்டையை 
ச் செவ்வையாய் எடுத்தால் கறுவாப்பட்டைக்குச் சரியாகும். வம்பாய் ரா 
சாங்கத்தார் தமது புத்தியின்படி இம்மரங்களை வளர்க்கிறார்சளென்றும் அதி 

னல் வருமானமதிசப்படுறெதென்றும் ரோசர் சொல்லுறொர், இதைச் ௪ 
அவாப்பட்டைக்குப் பதிலாய் வழங்கலாமென்றும் அதற்கு இது குறைந்த 
தீல்லவென்றும் அவரே சொல்லுறார். இதற்குச் கன்னடக் கூட்டு லவம் 
சம் என்று பெயர். 
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(59) 209 ம் பச்சம், சந்தனக்கட்டை, இantalum album, 

சந்தனக் சட்டையையும் அதிவிருந்து அத்திரதேல்! எடுக்கும் முறையையு 
ம்பற்றிப் பிதிவைத்தியர் எழுதியிருக்கிற குறிப்பு அவர் தாமே செய்த ஆரா 

ய்வுசகளின் பேறாயீருப்பதால் மெத்த உபயோகமானது. அதை இல்விடர் 

தருகிறோம். * சந்தனமரம் பதினைந்து பதினாறு முழ உயரத்துக்கு மேந்ப 
டாத ஒர் சிறிய மரம், இது எங்குங் கிடையாது, மைகுரிலே இது மிகு 
தி. அங்கே மேற்குச் காற்றாடி மலைகளின் இழக்குச்சாரலில் மழை நாடுக 
ளுக்கு அப்பால் வளருனெறது,. இதை ராசாங்கத்தார் கவனமாய்க் காத்து 

ப பதினெட்டு வருஷம் முதல் இருபத்தைந்து வருஷம் வரைக்கு வளர்ந்து 
முற்றினபின்பே தறிப்பார்கள். வருஷமுடிவிலே தறித்தப் பட்டையை 
உரித்தபின் அந்தந்தக் கடைகளுக்குச் கொண்டுபோய்க் கட்டைகளாக வெ 

ட்டிக் சட்டையின சாதிக்குத் தச்சதாய் வகைவகையாய் வைப்பார்கள், இ 
தவே வியாபாரத்தில் வரும் சர்சனச்சட்டை, இது வருவந்தோறும் ஏல 
த்திலே இருச்தற்சணச்சாச விற்கப்படும், கொள்ளுவதற்கு வியாபாரிகள் 
இந்துதேசத்தின் எப்பகுதியிலுமிருந்து வந்து கூடுவார்கள். வாசனையைச் 

சொடுக்கற சந்தன எண்ணெய், மரத்தின் வைரமான கருமைகொண்ட, நடு 

ப்பகுதியிலே பீரதானமாயீருப்பதால் நேரான உள் வைரக் கட்டைகளே 
அதிசம் விலபோகம். மைசூர் இராசாங்கத்தார் சந்தன எண்ணெய்யைக் 
செய்வதற்கும் வெகுசாலமாக முஸ்தீதுகள்பண்ணியிருந்தார்கள். எண்ணெ 
ய் கட்டைகளைப் போலவே வருஷந்தொறும ஏலத்தில் விற்கப்படும், வி 

சேஷமாய்ச் சீனம் அரபி சேசங்களுச்கு ஏற்றுவதற்கே இதை வாங்குவார் 
சள. சட்டையைத் இஸ் திலிதது எண்ணெய் எடுப்பார்கள். வேரிலிருந்து 
உதீதமமான எண்ணெய் அதிச அளவாய் எடுக்கலாம். திஸ்திலிர்கும் ஏன 
ம் வட்டிப்பான வாயிலை உடைய பருத்த வோர் மட்பாண்டமே, அது 
21 அடி அழமாயும் 61 அடி சுற்றளவுள்ளதாயுமிருக்கும். இதற்குள்ளே சா 
மான்களைப் போட்டு வாயிலை ஓர் சட்டியால் மூடி அச் சட்டியின் மைய 
தீதிலோர் துவாரம் விட்டு அதற்கூடே ஆவி புறப்படு௨தற்கு ஏறக்குறைய 
51 அடி நீளமான வோர் செப்புச்குழலை இவொர்கள். இச் குழலின் வெ 
ளித்தலைப்பை ஒர் செம்பேனத்திவிட்டு இதைத் தண்ணீருள்ள இன்னொரு 
பாத்திரத்துக்குளளே வைப்பார்கள், திஸ்திலிப்பதற்குச் சர்தனமரத்தின் வெ 
ண்மையான வெளிப்பகுதியை எடாமல் தள்ளிவிட்டு வைரமான உட்பகு 
தியைச் சீவல் சிலலாக வெட்டி அதிலே 50) இராத்தலை மட்பாண்டத்துட் 
போட்டுச் சரொயை மூடச்தக்கதாய்த் தண்ணீரும் விட்டுப் பத்துநாள் இரா 
ப்பகலாசத் திஸ்திலித்து எண்ணெய் முழுவதையும் எடுப்பார்கள். தண்ணீ 
ர் குறையச்குறைய மென்மேலும் வார்ப்பார்கள். ஈல்ல சாதியான சந்தன 
ச்சட்டையிலிருந்து 50 இருத்தலுச்கு 20 ௮ன்சு வீதமாய் அதாவது நூற் 
றுச்கு 2:5 லீதமாய் எண்ணெய் பிறக்கும், சந்தன எண்ணெய் உருலொ 
ளியும் வெண்மஞ்சளநிறமுமானது, ராளச்சுவை உடையது, நல்ல வாச 
னைஉள்ளது. சில தளியைக் கையிலே விட்டுச் சாதித்சம்போது வாசனை 
யைத் திறமாய்ச் சமழும், இதின் விசேஷூருவிதம் 0-980. சந்தனச்சட் 
டையைச் சுதேசிகள் பலவகையாய் வழங்குவார்கள், சகந்தமாசவும் மருர் 
தாசவும் வழங்கப்படும். இது குளிர்மையுள்ளதென்று எண்ணு இருர்கள்: 
இதில் எண்ணெய் இருப்பதால் ஸ்திமுலதன்மையும் இதற்கிருக்கவேண்டும். 
வைனை ௮ அள்ள த அண்ண பகை அசி ல 

| Volatile oil. 2 Stimulant. 
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(60), 210 ம பச்சம். பாம்பு கடிக்க ஈசுரழலி. 

Aristolochia Indica for snake bites. 

பாம்புசடிக்கு மருந்தை அறிவது முக்யெமென்பதை இவ் விடை யூறினாற் 

ிவமோசம் வழக்கமாய் நடக்றெ ஊர்களிலிருப்பவர்கள் மாத்திரம் அறியக் 
கூடும், இந்து தேசத்திலே சில ஊர்களிற் பாம்புகடியாற் சவமோசம் வா 

டிச்சையாயுண்டாகின்றது. உதாரணமாக சிச்கப்பூர் என்ற ஒரு ஊரிலே 

மாத்திரம் ஒரு காலத்திலே பாம்பினாற் கடி யுண்டவர்கள் 306 பேர் என்றும், 
அவர்களுள் 68 பேர் அதாவது நூற்றுக்கு 20.58 வீதமாப் மரணித்தார்களெ 
ன்றும் அங்நருந்த சிவில் சத்திரீகன் இம்லாச்சென்பவர் அறிவிததார். மற்று 

ம் பகுதிகளைப் பற்றியும் இவர் அறிவித்திறாக்கிறார். ஒரு மாகாணத்தில் ஒரு 
காலத்திலே இச் காரணத்தாலுண்டான மரணம் 800 குச் குறையாதென்று 
ம் இவரது எழுத்திலிருந்து விளங்குகின்றது. இன்னொரு உதாரணத்தை ம 
ன்றே என்பவரது எழுத்திலிருந்து தருரோம், மிதுனபுரம் என்ற ஒரு ௪ 
ல்லாவில் மாத்திரம் ஒரு காலத்திலே இருபத்தொரு மாசத்துக்குள்ளே 402 
மரணம் பாம்புகடியாலுண் டானதென்று நிப்பொடுத்துகள் காட்டுகின்றன. 

இதற்கு மாற்றுமருந்து தாவரவகைகளில் எதிலாவது இருக்குமாகில் அத 
அரிஸ்துலோகியம்! என்ற வகுப்பில் இருச்சவேணுமென்பதற்கு நியாயம் இ 
நீநூலில் பின்னொரு பகுதியிற் சாட்டப்பட்டது. இதுவரையில் அறிந்த 
மட்டில் ௮மோனநீருச்கு?மேற்பட்ட மருந்தில்லை, 

(61), 212 ம் பச்சம், நேர்வாளக் கோட்டை, Croton Seeds. 

நசுக்னெ ரேர்வாளக்கொட்டை யொருதிறாமைசீ3 திட்டல் பிறிது; அன்சு 
நாலிற் போட்டு ஊறவிட்டு வடித்த வாளரஞ்ச£மானது எக்சீமம்,, லைகென7, 
இச்தையோ 9, எரிதிமம் முதலிய சருமகசோய்களுச்குத் இவன பூச்சாகுமெ 
ன்று வில்சன் பண்டிதர் விதர்துபெசுகறார், அவர் அதை வீறு குறைத்து 
வாளரஞ்சம் திறம் 1; ரோஸ்மரிஸ்பிறிது!) அன்சு 1; ரோசை நீர் ௮ன்சு 8. 
இர்த வீதமாய்ச் சலர்து வழங்கினார். இர்துதேசத்திலே லேரிற் சம்பாதிச் 
சச் கூடிய இப்படி யொருமரார்தை அத்தேசத்தாருக்குள்னே வாடிக்கையா 
யிருச்சிற தொல்லையான சருமரோய்களுக்குச் சோதிப்பது தகுதி. 

(02), 213 ம் பச்சம், ஐமணக்கு, Ricinus Communis, 

இற்துதேசத்திலே இரண்டுவகையான ஆமணக்கு உண்டு, ஒன்று பெரிது. 
ஒன்று சிறிது. சற்றாமணச்சே திறமென்பது பொதுவான எண்ணமாயினும், 
ரேசனத்தன்மையில் இரண்டுஞ் சரியெனச் கண்டெ மென்று பீதிபண்டி 

சீர் கூறுறோர், இந்துதேசத்நின் மிகுதியான கடை களிலிருக்கும் ஆமணக் 
கெண்ணெய் தடித்தது; கபிலநிறமானது. சொட்டையை வெய்யிலிற் கா 
யவைத்து இடித்து அவித்து ஈசு அதை வடிப்பார்கள், இராசாங்கத்தார 
தி குதங்களில் வாங்கும் ஆமணக்கெண்ணெய்யைப்பார்க்ச அது செயலில் 
மெத்த வீரறானது. வாளச்செடி ஆமணக்கஞ்செடியோடு வளர்ந்து வாளக் ட ல ப ல அண்ணை 00 ணை னை 

1 Aristolechiacene. 2 Liquor Ammonia. 3 Drachm. 4 Rectified spirit. 
9 Tincture of croton, 6 Eczema. 7 Lichen. 8 Ichthyosis. 

9 Erythema. 10 Spirit of gusemary, 
29 
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சொட்டை ஆமணச்கக்கொட்டையோடு தெரியாமற் சலந்துகொள்ளுறெப 
டியால் இப்படியிருக்கறதென்று வின்செஸ்தர் பண்டிதர் சொல்லுறார். மு 
தீற்றரமான ஆமணச்செண்ணேய் இந்துதேசத்தின் பல சு.தங்களிலும் ரசம் 
இ லடிச்கபபடுன்றது. 

(69); 214 ம் பச்சம். கமாலம். கோவ] (ருமிகொல்லி) 

இதைப்பற்றி வெளியரங்கப்படுத்தினவர் மக்னென், அவரும் இன்னும் 
சிலரும் எழுதியிருக்கறார்சள், அன்றசன் பண்டிதர் இச் சரக்கின் முழு வி 
பரமுங் கூறுறோர், விளக்யெர் புதுவசையானவோர் சமாலத்தைப்பற்றி. ௮ 
திவித்திறாக்றோர். கு.ச்குமாட்சியாற் சோதிச்கும்போத இவைஇரண்டுச்ரும் 
வித்தியாசமாயிறாப்பதன்றிப் புதச்சமாலம் பழையதைப்பார்க்கச் கருமை 
சொண்டது; அதிசம் பருக்சனானது; அசத்தச் சலப்புசள் அற்றது, இத 
இன்னொரு இனத்தின் மாவாயிறாக்கலேணும், 

(61), 222 ம் பச்சம், மாசக்காய், ll, 

முறைச்சரத்துக்கு மாசச்சாய் கொடுப்பது பண்தொட்ட வழச்சமாயி 
னும் அதப் பத்துக்கிறேன் பன்னிரண்டு கிறேன் தேயத்தில் நிலவேம்பின் 
வசத்தோடு கொடுத்தால் மெத்த உபயோசமாகுமென்று காட்டி இந்ததேசத் 
து வைத்தியருக்கு இதை வழங்கவேணுமென்று தற்காலத்தில் சவனப்படுத் 
தினவர் தியின்ஸ் பண்டிதரே, சார்ணிஷ் என்பவரும் இதைச் சோதித்துப் 
பார்ச்து அவர் எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்தினார், தம்முடைய கோயாளர் 
101 பேரில் அரைவாரிப்பேருக்கு அதை மாவாக்கி இரறாபத் முப்பது இறே 
ன் தேயத்தில் காள் மூன்று நாலு முறை கொடுத்தார், மற்றும் பேருக்கு ௮ 
ரைகாழி தண்ணீறாக்கு அரை அன்்ச௪ வீசமாய்ச் செய்த இன்வூசத்தில் ஒன்ற 
ரை அன்ச முதல் மூன்று அன்சு வரைச்குக் கொடுத்தார். ஆயினும் இகர 
அ சலலையை வங்காள விசிகத்தில் அதிகமாய்க் சொடுத்துச் சோதித்து ஈய 
ப்படவில்௯ையென்றும் இம் மருந்து மற்றுஞ் சுதேச மருந்துகளுக்குச் சரிவர் 
தீதல்லவென்ற கருத்துப்பட மச்வேசன் பண்டிதர் சொல்லுரோர். ஒருபே 
தி மரு$்தோடுஞ் சொற்பதுவரோடுஞ் சிலநாள் வைத்தியத்திவிருக்து சுகப்ப 
டச்கூடிய லேசான சரம்களுச்சே இது உவந்ததுபோற் தோற்றுனெறது. 

(65), 228 ம் பச்சம். கஞ்சா, Cannabis Indica. (தன்மை.) 

கஞ்சாவின் உபயோசத்தைப் பற்றிச் சரிஸ்நிசன் பண்டிதர், தாம் இச்சா 
ச்சைப் பரீட்டுத்தளவிற் பின்வருங் குறிப்புகளை எழுதியிருக்றொர், ௮௨7 

சொல்வது : சற்குத்தாவிலிறாந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே எனக்கு 
அனுப்பப்பட்டவோர் அலக்சாலெரெரொத்தைச்! ல வருஷங்கள்ர்ச ஈர்ன் வ 
ழங்வெர்தேன், அது இன்னும் வீறுள்ளதாயிருக்ன்றது. மர்வியம்9 இண் 
வ்சாமல் அதை வேண்டாமென்ற சொன்னகர்களுகச்குத்தானும் இது வருதீதீ 
தீதைத் தணித்து நித்திரையை வருவித்து ஸ்பசத்தை? மாற்றினத். இதை ௮ 

திசமாய் வழங்பெபார்த்த அனுபவத்தைக்கொண்டு இதைப் போதிய பிரமா 

ணமாய்க் சொடுத்தால் அதற்கு இது உத்தமமான பதிலாகுமென்று பூரண 

1 Alcohvlic Extract. 2 Morphia, 9 Spasm, 
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திருப்தி கண்டேன், எரிறாத்தின் தன்மையைப் பற்றியாவது அதைச் செய்ய 
லழங்குங் சஞ்சாவின் சன்மையைப்பற்றியாவது செயல் பேதப்படுவது நிச் 
சயம். அர்த அலச்காலெரிறாத்திலே இரண்டு இறேனை ரஞ்ச!மாச்ச் கொ 
டுக்ச, பித்ததாரையிற் தடம் கின்ற பித்தச் கல்லா£லண்டான கடுமுபாதி 
பூரணமாய் மாறினதாகச் கண்டேன். இது பெலனான அனுடைன் எ 
ன்பதற்கு இதைவிடச் சோதனை வேண்டியதில்லை. பெலன் நிச்சயம். வ௪ 
தியெல்லாவற்றிலும் சஞ்சாவானது அவினுக்கும் அதின் சேர்வைகளுக்கும் 
அடுத்ததான, ஆம் அதற்குச் சரிவந்த அனுடைன்,ரா 8%, அர்திஸ்ப95, ௭ 
ன்று நிச்சயித்திருக்கிறேன் , கொடுப்பதற்கு அ௮லச்சாலெரிறாத்தே எவ்௨கை 
யிலும் உத்தமமென்பதும் அதைப் பழங்கஞ்சாவிலல்ல சரியான இடத்திற் 
பருவகாலத்தில் சேர்த்த மல்ல கஞ்சாவிற் செய்யவேண்டுமென்பதுமே அவர் 
எண்ணம். வாடிக்கையான லேகியம் பெரும்பாலும் அசுத்தமானது; கம்ப 
ப்படச் கூடாதது, கஞ்சாவின் செயலைப்பற்றிய பூரணமான விபரம் இச் 
சரக்கை முதல்முதல் வெளியரங்கப்படுத்தின ஓஷான? பண்டிதரால் எழு 
தப்பட்டிருக்கின்றது, இதின் ரொடித் தனமையைப்பற்றி விற்முலர் எழுதி 
யிருச்கரார். பிரசவ ரோக்காட்டை ச் ளெப்புமென்று கம்சன்பண்டிதர் மு 
தலியோர் எழுதினார்கள். சுதேச பட்டாளத்திலே கஞ்சாக்கு டி எவ்வளவா 
ய்ப் பரம்பியிருக்றெதென்றும் அதின் கேடுகளைப் பற்றியும் லாறென்ன் எழு 
தியிறாக்கிறார், 

(66), 241 ம் பச்சம். சுக்கு, போதா, (கண்ணோய்களுக்கு இட.) 

சண்ணிலுண்டாம் ரோய்களுக்கு ச் சக்கு இடப்படுவதைப் பற்றித் தேண் 
புல் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார். இர்கோய்களில் சச்கு ஏதும் அருட்டர்த 
ன்மையுள்ளதோவென்பது சம்தேசம். 

(67), 208 ம் பக்கம், புற்றேலகள். (898 0118, 

பலவகையான லேமன்$தேல்களை ஈன்ற புல்வகையைப்பற்றி ஆராய்வு 
செய்ன்ற மன்றோ என்பவர் அதைப்பற்றிய உபயோசமான சில குறிப்பு 
கள் எழுதியிருக்கிறார். 

(68), 268 ம் பக்சம். காமாட்சிப்புல், Lemon grass. 

இந்நூலைப் பிரசுசஞ்செய்தவர் இதின் எண்ணெய்யைச் சோதித்துப்பார்த் 
தீவரையில் வாதம் முதலிய வருத்தமான நோய்களுக்கு அது மல்லி பூச்சாயி 
ருப்பது மாத்திரமல்லாமல் உள்ளே கொடுத்தால் திவனியும்! சுவேதனி3யுமா 
குமென்று விதந்து பேச நியாயமுண்டு, சென்னிந்துவில் வசிக்றறெ சுதேசி 
களுக்குள்ளேயும் இந்து பீறித்தனருக்குள்ளேயும் இது வார்திபேதிக்குப் பே 
ர்பெற்ற மருர்தாயிருச்கன்றது. இது நிச்சயமாய் வார்தியைத் சணித்தத் 
தேகச்களையை மாற்றினதை அவர் கண்டார். அவ் வியாதியின் முகனையில் 
இதை இன்னுங் கொடுத்துப்பார்ப்பது ஈல்லது, இப் புல்லில் காலுஅன்சை 
அரைநாழி வெர்ரீரில் ஊறப்போட்டுச்செய்த இளஞ்சூடான இ வூசம், 5ய 
கவனம வட வதனா வ பனம் வணைவகைவாதைவை ந் உ வான அனகை அவக கழக அட கலவ, வழ. அலனும கலனை. வெய்ய cm‘ 

1 Tincture, 2 Biliary விரவிய 3 Anndyne 4 Nareatie, 5 Auntixpastino die. 
6 Lemou. 7 Stimulant. 8 Disphoretic, 09 பரிய ப 
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மென்று ரோச பண்டிதர் சொல்லுறார். சகாய்ச்சற்காரருக்கு விசேஷமா 
ய்ப் பெலவீனருச்கு அல்லது சுரம்சன்னிவச்சுர!மாயிரு்தால் இதைச் சுவே 
தனியாகச் கொடுத்துச் சத்திசண்டோமென்று அலர் சொல்லுறார், விஷ 
க்சாய்ச்சலுள்ள ஊர்களில் நெடுங்சாலச் காய்ச்சலின்பின்னுண்டாகும் நீர்ச் 
சோவை வியாதிகளுச்கும் இவர் சொல்லுறெபடி இது அதிகமாய் வழங்சப் 
பட்டு மெத்த உபயோகப்படுகின்றது. 

(69), 269 ம் பச்சம், நசகாதேல். Rusakatel. 

இரத எண்ணெய்யைப்பற்றி மச்சுவல் பண்டிதரே 1825 ம் ஆண்டு அறி 
வித்தார். சென்னைபட்டினத்தில் இது சிலராற் பரிசோதிக்கப்பட்டவரை 
யில் இதை வாசத்துச்குப் பூசினால் முசனையில் இதாற் சகாயமுண்டாகும், 
கடுமையான சாட்பட்ட வாதத்துக்கோ இதால் காணும் நயம் சொற்பம், 
திமச்கு முதலீயோரும் இசை விதந்து பேசுறொர்கள். சொதித்துப் பரர்த்த 
வரையில் இதிலே யோர் சத்தமான அத்திரஎண்ணெய்யும்? நீரான ராளமும்; 
கலச்திருச்சன்றன, எண்ணெய்யில் அச்சம் சேர்ந்ததால் ராளமுண்டான 
து போலும். 

(70), 273 ம பச்சம், லெங்கைக் கடற்பாசி, Cylon Moss, 

இதை ஓஹஷான?ச முதலானோர் கூறுபடுத்தியிருக்றொர்கள். பரைர் ௮ 
தைச் சேர்த்துத் தன்மை உபயோகங்களையும்பற்றி விபரமாயெழுதியிறாக்கி 

ரர், 

(71), 286 ம் பச்சம், அட்டை தடிக்தம் இரத்தத்தின் அளவு, Leeches, 

இர்துஅட்டையிீன் இரதீதம்வாங்குர் தன்மையைப்பற்றி லீத்துப் பண்டிதர் 
சவனமாய்ப் பரிசோதனைபண்ணியிராகச்றொர், அட்டைகள் பொதுவாய்த் 
தீம் நிறைக்கு நாலு ஐந்து மடங்கான இரத்தத்தைக் குடிக்குமென்று அவர் 
திதானித்தார். வித்தியசம் அட்டைகளின் தன்மைக்கும் நோயாளியின் 
தோலில் ஓடும் இரத்தத்துக்கு டீ தச்கதாயிறாக்கம். நாலு ஐந்து அன்ச இரத் 
தீம் வாங்கவேணுமாடுல் நிறுத்து ஒறாஅன்ச அட்டை வீடுப்படி சொல்லார்; 
பத்துப் பன்னிரண்டு அன்ச இரத்தம் எடுச்சவேணுமாகில் இரண்டரை ௮ 
ன்ச அட்டையும் இர்த வீதமாகவே விடச்சொல்வார் கெட் டிச்சாரனான 
வைத்தியன் இப்படியே சொம்புவைச்தலுச்குச் சரியான நிதானத்தோடு அட 
டை விட்டும் இரத்தம் வாங்சலாமென்று அவர் சொல்லுகிறார். இது கொ 
ம்பு லைத்தலிலும் மிச வாரியானது, வாங்கும் இரத்தத்தின் அளவுச்கு அட் 
டையின் பருமை எல்வளவாயுமிருச்சலாமாயினும் அட்டைச் கடியின் தொ 
சையைச் குறைப்பதால் ரோயாளிக்கு அதாலுண்டாகும் வருதீதத்ன்தயும் பி 
ற்கு சச்திச்சொண்டிருக்கும் இரத்தத்தையும் குறைச்சலாமாகையால் பருத்த 
அட்டைகளை விடுவதே ஈல்லது, வம்பாயிலுள்ள அட்டைகள் மிகச் றிய 
வைகனென்றும் அவைகளில் தூற்றெண்பது கூடி மூன்றுஅன்௪ நிறுத்ததெ 
ன்றும் முதலே அட்டைச்சாரனோடு ஒயு ங்குபண்ணிமிராவிட்டால் பன் 
னிரண்டு பதினெட்டு அட்டைகல் கூடி ஒரு அன்சு நிறுச்சத்தச்ச பரும் 

| Typhoid fever 2 Volatile vil, 3 Resin. 4 Oxygen. 
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அட்டைகளை: வாங்குவது பிரயாசமென்றும் லீத்துச் சொல்லுகிறார். அட், 
டைக்காரனுக்கு மாசார்தஞ் சம்பள கொடுக்க அசுபத்திரிகளிலோ திரும் 
பத்திரும்ப வழக். குவதால் அட்டை. கள் பருகச்கறபடியால் அங்கே பரும் ௮ 
ட்டைகளை வாங்குவது லகு. அட் டைச்சாரனுக்குக் சண்டிசமாகவும். டூ 
ன் விட்ட அட்டைகள் இரத்தங் குடித்துப் பிழியப்பட்ட களை தேற மூன்று 
வாரஞ் செல்லும், அதற்குமுன் அவைகளை விடாமற்றடுப்பதற்குமாக இரத் 
தம் குடிக்க விலெதற்கு முன்னும் பின்னும் அவைகளை லித்தர் நிறுப்பித்தறி 
வது வழக்கம். இந்துவட்டைகளைப்பற்றி லீத்தர் எழுதிய படிப்பனையுள்ள 
இக் குறிப்புகளுக்கு வியாக்யொனமாக, யு>றோப அட்டை களைப்பத்றி மொ 
நன்தாண்டர் கண்ட முடிப்புகளையும் இவ்விடல் கூட்டித் தருவது ஈல்லது. 
று அட்டைகள் தம்மிலும் இரண்டரை மடங்கு நிறையான இரத்தங் குடி 
க்கும், நடுராசியான று அட்டைகள் நாலு மடங்கும், ஈடராசியான பரு 
ம் அட்டைகள் ஐந்தரை மடங்குங்குடிக்கும். பெரிய அட்டைகள் ஐந்த 
மடங்கும் பதினொன்றிலொருபங்குங் கூடச் குடிக்கும். இவற்றின் ஏசசச 
டு லீத்தரது கணக்கை உறுதிப்படுத்துச்றத, 

(72); 286 ம பக்கம். அட்டை வளர்க்தழறை, 

Hirndiniculture in India. 

இர்ததேசத்தார் அட்டையை வளர்க்கும் முறையைப் பற்றிச் பெசன் ப 
ண்டிதர் முதலானோர் திறமாயெழுதியிருச்கிறார்கள். ஆயினும் வேசன் என் 
பவர் வழங்கியதும் அவருக்குப் பின் வேசனீர் என்று அழைக்கப்பட்டது 
மான ௮ணியமே திறமானது, அதை எவ்விட த்திலும் வழங்கலாம். அது 
வோர் மட்குடமே. அதின் அடிப்பகுதி அட்டை புகமாட்டாத. சிறிய கண். 
ணளறசள் உள்ளது, அதற்குள்ளே மண்ணும் தண்ணீரும் விட்டுச் சேரக் 
இ அட்டைகளை விட அவைகள் அச் சேற்றுக்குள்ளே புகுந்து இட _ச்கும், 
குடத்தின் வாயிலை இரட்டுப் புடைவையால் மூடிச் கட்வொர்கள். அட்டை 

களைத் தூரமான இட த்துக்கு அனுப்பவேண்டுமாடல் மண்ணை இன்னும் ௮ 
திச குழையலாக்கிச் குடத்தை யோர் பிரப்பம்பெட் டியில் வைத்து அனுப்: 
பலாம். அட்டை களைப் பேணிவைச்சவேண்டுமாஇல் அக்குடத்தை நாலு 
இஞ்சு வரைக்குத் தாளத் தக்கதாய்த் தண்ணீரில் வைத்துவிடலாம்: தீண் 
ணீர் குடத்துக்குள்ளே சுவறுவதால் மண்ணின் கழ்ப்பங் த குழைவாகும். 
மேற்பங்கோ காய்வாயிருக்கும். அட்டைகள் சங்களுச்குப் பிரியமான இ: 
ட தீதிலிருர்து வளர்ந்து பெருகும். அட்டைகளைப் பேணவும் அனுப்பு 
ம் பெருக்கவும் இவ்வணியமே உவந்தது, 

(73), 287 ம் பக்கம். மேற்கந்துவின் வைத்திய அட்டை, 

Medicinal Leech of Westrn India. 

மேற்சிர்துவிலுள்ள வைத்தியத்தில் வழங்கும் அட்டையைப்பற்றி சாட் 
டர் பண்டிதர் பினனால்வரும் விபரம் சொல்லுறார். இரத்தம் குடித்து இ 
ளைப்பாறின பின் இது இரண்டு மூன்று இஞ்சு நீளமாயிருக்கும், ௮தற் உரு 
ன் எ குறைவாயிருச்கும். மேனி அடங்கலும் முள்ளு அடாந்திருக்கும். 

1 Vayson, 2 Vaysonier. 
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438 அனுபந்தம். 

முதுகு பச்சைநிறமாயும் கயிறு அதிலும் வெண்மையாயுயிறாக்கும், சூத் 
எழு வரிகள் ஒழுங்காய் ஒடியிருச்கும். அவைகளுள் மையவரி மற்ற வைச 
ளிலும் அதிகச் தொடர்பாயிரறாச்கும். வயிற்றிற் புள்ளி இல்லை, முதுகு 
எயிறு இரண்செ்குமிடையிற் பச்சத்திலே ஒவ்வொரு மஞ்சள்வரி எல்லையா 
யீருச்கும். தலையிற் பன்னிரண்டு கண்கள் பின்வருமொழுங்கெபடியிருச் 

கும். இரண்டு சண்சள் முதற்பிரிவுக்கு முன்னே ஈடுவரியில் ஒன்றுக்சொ 
ன்று கட்டிச் குறுக்சாயிருச்கும், சாறு முதலாம் பிரிவிலிருக்கும், இர்த 
காலில் இரண்டும் முதத்சோட்டுக்குப் பின்னே அத்தோடு ஒரேரேரிலிருக்கு 
ம். அச்சம்பச்சத்தில் இரண்டு இருச்கும். நாலாம் பிரிவில் இரண்டு இரு 
ச்கும். மற்ற இரண்டும் ஏழாம்பிரிவில் இருக்கும். உதட்டின் விளிம்பு ஓ 
ப்பமத்றதசய் சடவிற் சற்றே கவர்த்திருச்கும். மேலே கண்ட விபரம் இன் 
லுஞ் சிலருடைய விபரத்துச்கு ஒத்துப்போடன்றது. 

(71), 290 ம் பச்சம். கோப்புளவண்டூ, கந்தாரிசுக்தப் பதில், 

Mylabris 010107 substitute for Cantharides. 

இயல், வாச்சர், ஒககான முதலியோர் இதைப்பற்றி எழுதியிறாசரொர்க 
ன். காடுக்கென்பகரே இதைப்பற்றி முதல் 1809 ம் ஆண்டு அறிவித்தவர். 
அதன்பின் அர்தர் முதலானோர் இதைப்பற்றி மெத்த விதர்தெழுதயிருக்றொ 
ர்கள். வண்டகெனை அர்திசர்தி சேர்த்துச் கொதிவெர்நீரின்ஆவியிலே அவை 
சளைச்சொன்று அப்பால் அவற்றை வெய்யிலில் சன்றாய்க்சாயலைத்து இறு 
ச்சமாயடைத்த சோச்களிற் பேணிவைச்கும்படி விளெயிஙக்கு பண்டிதர் 
சொல்றுஇருர். புரட்டாசி மாசமே இவைகளைச் சேர்ப்பதற்குத் தகுர்தகா 
மென்று பிதிபண்டிதர் சொல்லுிசுர், 

(75), 292 ம் பக்கம். அப்பிரகம். Indian Isinglass, 

இர்தவின் பல பகுதிசளிலேயும் அப் பிரசம் செய்யப்படுஇன்றது, ஆமி 
லும் அது சயபபானதல்ல, எல்காளத்திலிறாக்துவருவதைச் சொல்லியென் 
பகர் கூலுபடுத்தி அதிலே செலதின்! நூற்றுக்கு 66 முதல் 92 லீதமாயிறாக்க 
ச் கண்டார். இது Polynemus teria என்ற மீனில் எடுக்கப்பட்டதென்ப 
சே துணிவு. ஆயினும் இந்த இனத்துக்குச் சல்ப்பை இல்லையென்றும் ஆத 
லால் அதிலிருர்து அப்பிரசம் வராதென்றும் டே பண்டிதர் சொல்லுறார். 
மேற்குக் கரையிலிருர்து வருவது பலவசையான மீனில் எடுக்கப்படும். 

(76) 356 ம் பக்கம். போன்னரிதாரம். 0ரறiment. 

உட இந்துவின் லெ பகுதிகளிலே அர்திபிறுடியாக அதிகம் பெயர்பெற் 
த பொன்னரிதாரம் என்றவோர் வெள்ளைத் தூளை வங்காள வைத்திய உத்தி 
யோசத்திவிருந்த ளொக்கென் பவர் கண்டுபிடித்தார். அதைக் கூறுபடுத்திப் 
பார்த்தபோது அதிலே பாஷாணம் இல்லை, செலினிதப்பற்பமாய்க் காண 
ப்பட்டது. சுதேரிசள் சமபங்கான செலினீதையும் சற்றாழைச் சாற்றையு 
ம் ஒள்றாயிணைத்த சிறிய மட்குசைகள் இரண்டிற் போட்டுப் பன்னிரண்டு 
மணி 24ரமாக நெருப்பில் வைத்தப் பஸ்மமாச்கி இதைச்செய்வார்கள். இப் 

| Gelitine. 2 Selenite. 
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பஸ்பத்தைக் கிளாக் வைத்தியர் ஐந்து றேன் பத்துக் றேன் சேயமாக வள 
ர்க்தோருக்கும் ஒன்று முதல் மூன்று தறேன் தேயமாசப் பிள்ளைகளுக்கும் 
முறைச்சுரத்திலும் தொணிக மருந்து வேண்டிய மற்றுஞ் சீரிலும் கொடுத் 
தார். இது தனித்தும் மற்றும் மருந்துகளோ கலந்தும் சனிபத்தக்கு! உத்த 
மபதிலாகுமென்று அலர் சொல்லுறார், பாஷாணஞ் சேர்ந்த சில மருர்த 
களின் பெயரை இதற்குச் சிலர் கொடுத்திருப்பதால் £ஞ்சான பாவாணமரு 
ந்துகளுள் எதையாவது இசென்று மோசமாய் வழங்காதபடிச் சு எ௮றாம்மெ 
த்தச் சாவதானமாயிருச்சவேண்டும். 

1] Quinia. 
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இந்துப்பதார்த்தசார மருந் துப்பகுப்பு. 

CLASSIFIED CATALOGUE 
OF 

INDIAN MEDICINAL PRODUCTS. 

பிறித்தனி வாகட பதார்த்தங்களுக்கு ஏறக்குறையச் சரியான்வைக்ளாய் 
அவற்றிற்குப் பதிலாக வழங்கப்படக்கூடிய இந்திர பதார்த்தங்கள் இதில் 

வரும், 

* பிறித்தனிபார்மகு பீயத்திலடங்கெ இர்துப்பதார்த்தங்களைக் சாட்டும். 
* அவாகட இடாப்பில் அதிக மு்ச்சியுமானவைகளைக் குறிக்கும். 
சமதன்மையுள்ள பதார்த்தங்களைச் குறிக்கும், 

அல்திறவங்கள், அல்திறவ தோணிகங்கள். 
ALTERATIVES AND ALTERATIVE TONICS, 

இர்துப்பதார்த்தங்கள், பிறித்தனி வாச்ட பதார்த்தங்கள். 

வாகீட சர்க்த்கள். 

தத, $ வேர்ப்பட்டை 
06 51ம் பச்சம், 

சால்முக்கிரம் (விதை) 39ம் பக்கம். | $ தில்சீமாரம் 191 ம் பக்கம். 
* நன்னாரி(வேர்) 151 ம் பக்கம், [4 சார்சவேர் 289 ம் பக்கம். 
வல்லாரை 117 ம் பக்கம். 

அவாகடசாக்குகள், 

ஆனைக்கற்றாளை(வேர்) 247 ம் பக்கம். 
1 ஆகாசகருடன் (வேர்) 106 ம் பக்கம், 
1 பொல்சசுவிரஸ்பட்டை 2098ம் பக். 
1 பாதெனச்லெச்சறவா 208ம் பக். 
சிறுதேச்குவேர் 175 ம் பச்கம். 

1 எகியம் 109 ம் பக்கம், 

சசுவிரஸ்வேர் 204 ம் பக்கம். 

௮1 சார்ச் 230 ம் பக்கம். 
. 1(பரைரவேர் 15ம் பக்கம் 

1 சரிசலாங்கண்ணி(வேர்)198 ம் பச்கம்.|தரச்சகவேர், 
1 எட்டியச்செடி (வேர்) 168 ம் பச்சம்.-|உல்மல் பட்டை 925 ம் பச், 
சதுரக்கள்ளி (பால் ) 216 ம் பக்கம், 
1 நீரடி முத்து (எண்ணெய்) 34ம் பக்கம். 
பால்வள்ளீ 149 ம் பக்கம், _சாரசவேர் 299.ம பக்கம், 

56 
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இந்துப் பதார்த்த சள, பிறித்தனிலாகட பதார்த்தங்கள், 

ணை] 

சேபாளஜின்செங்டுழக்கு 118ம் பக்கம் 
1அழுத்தஸ்மைலச்சுப்பூடு, , (இழங்கு), 
10ச9லைஸ்மைலச்சுப்பூ 540 ம் ப. (அசார்சவேர் 299 ம் பச்சம், 
1மலைத்தாமரை, 

கீநமீகோல்லிகள், Anthelmintics. 

வாகடசரக்தகள். 

இர்துமக்மொம், மூக்மெரம் (பிரினிசா)_ 2. ஷை ட. னம்) 98 ம் பக்கம். | அ(யாம்மச்சி 87 ம் பச்சம். 

* சமாலம், (மா) 214ம் பக்கம். = 

பூனைக்காலி, (மயிர்) 81 ம் பச்கம். 
* மாதளை, (வேர்ப்பட்டை )102 ம்பச்சம், |ஆண்வீலிஸ்பூடு 210 ம் பக்கம், 

குசோ 91ம் பச்சம், அண்வி 
விஸபூட 270ம் பக்கம். 

அவாகடசரக்ககள், 

ஏழிலைப்பாலை, (பட்டை) 147 ம் பக்கம். 
பாக்கு, 201 ம் பக்கம். 
1 ததினனாப்பாலை(பால்)21நமபகச், குலி 50ம் பக்கம், 
அஸ்லிபிக்குறசாவிகப்பூடு,( இலைச்சாறு) | 

1ம் பக்சம், 

1 கேப்பெண்ணெய் 02ம் பச்சம்: 
முருக்கு, (விசை) 81ம் பக்கம். | 

4 பப்பளிச்செடி (பழச்சாறு) 107 ம் சலக (௦2 ம் பக்கம் 
பக்கம், 

சைப்புக்லெற்டென, 11/5 ம் பக்கம். 
பூசணி, (சொட்டை) 106 ம் பச்சம், 
கும்பை 128 ம் பக்கம் 
1மணத்சரை; 105 ம் பக்கம். 
சசப்புவெட்பாலை, ) (விரை)148ம்)149 ம்] 
சணைச்குளப்பாலை, | பக்கம். 
1 மாங்கொட்டை, 68ம் பச்சம், அ சந்துனின் 182 ம பச்சம். 
1பிரமசேசச்சறுப்புவாணிஷ்மரம், 09ம் பச், 
மலைவேம்பு, (வேர்ப்பட்டை ) 63ம் பச்கம்: 
பாம்புச்சைலம்,(சேர்) |50 ம் பக்கம். 
சமையழவணை, (விதை) 50ம் பச்கம். 
1 புழுக்கொல் பிரமாம்பீ; 270 ம் பச்சம். 
சங்கூன்மல்லி 00ம் பக்கம். 
$ சாட்டுச்ரேசம்,(விதை) 100 ம் பக்கம். சர்துனின் 132 ம் பக்கம், 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



மருந்துப்பகுப்பு. 443 

ee 

இக்து பதார்த்தங்கள், பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள். 

பாம்புகடி முதலியவற்றிற்கு மாற்றுகள், 
Antidotes to snake bites 220, 

ccc கைக க கைக கோக ககக 

அவாகடசாக்தகள், 

நாயுருவி, (பூர்தளிர்) 196 ம் பக்கம், [குறிப்பு --இவ் வகுப்பைச் 
1 சசுரமூலி; (இலை) 210 ம் பச்சம். சேர்ந்த பதார்த்தங்களுக்கு பிறி 

பிருகந்திவலிச்சிச்செடி,(சமூலம்) 21 | ம் ப.'தசனிபார்மகுபியத்தில் சரியான 

உத்தமாகாணி, (சமூலம்) 159 ம் பச்சம். |பதில்இல்லை. ஈசுரமூலிஎன்ற ஓ 

அயப்பனை, (சமூலம்) 1987ம் பக்கம், ன்ழைத் தவிர மற்றவைகள் வி 
இலைக்கள்ளி; (வேர்) 216 ம் பச்சம். சேஷமானவைகளல்ல, அவை 
இறெகுறிஞ்சா, (சமூலம்) 154 ம் பக்கம். |யெல்லாம் செயலில் அமோன 

சொறிலுகஸ்பூடு, (சமூலம்) 180 ம் பச்சம், |ராச்கும் அலக்கால் ஸ்திமுலவ் 
செண்டுநொதோனி, (தாளின்சாறு)197ம் ப.களுக்கும் குறைந்தவைகள்..] 

4 €ரிபுரண்டான், (சமூலம்) 129 ம் பச்சம், 
பாம்புச்சைலம், 150 ம் பக்கம், 
களர்வா, (சனி) 182 ம பக்கம். 

பாம்பெட்டிச்செடி, (ரொய்) 156 ம பக்கம். 
இந்தத்திரிகுடெஸ்மப்பூடு, 168ம் பக்கம், 

அந்திபிறாடிகள். சுரக்கினிகள். 
Antipericdics and Feprifuges. 

a. ககக களை கைவ கைக கைக கைகைக கைக வைக து சக வைவைவசைைகாளசக கைக் 

வாகடசாக்தகள், 

அதிவிடயம், (வேர்) 11ம் பச்கம், இப்பதார்த்தங்கள் பத்தும் 9 
எழிலைப்பாலை, (பட்டை )147ம் பக்கம். (ன்௧னப் பட்டைக்கும் அதின் 
வேம்பு, (பட்டை) 01 ம் பச்கம், அல்கலைவங்களுச்கும் பதிலாச 
இர்துபாபெரி, (வேர்ப்பட்டை ) 19 ம் பச், |லழங்சப்படும். இவைசளிலொ 
க௭ற்சி, (கொட்டை) 76 ம் பக்கம். ன்றும் அவைகளைப்போலச் சத் 
கசகசா, (சரிஸ்தற்சத்தாயெ சாகுதின்) 21 மிதுள்ளதல்லதாயினும் மிகுதியா 

பக்கம். னவைகள் ஈச்சுக்காற்றுக்காரண 
* மிளகு, 2189ம் பக்கம், மாயுண்டாகும் தடவையான ௪ 
சேம்மரம், (பட்டை) 63ம் பச்கம். ரங்களைக் குறைக்கவாவது போ 
காஞ்சிரம், (கொட்டையும் அதின் அல்கலை|ச்சடிச்சவாஓதுகூடும். 
வமாயெ ஸ்திரிக்னியும்) 154ம் பச்கம், 

மிளகரணை, (வேர்ப்பட்டை) 55 ம் பக்கம், 

அவாகடசரக்தகள். 

வசம்பு, (வேர்த்தண்டு) 261 ம் பச்கம். 
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த் அத் என அவைக்கு 2 து து கை வைல் அஆ 50 ன 

இர்துப்பதாரத்சங்கள். பிறித்சனிவாசட்புதாரத்தங்கள், 
தவ அக்ஷய கர் வயலை அ. 

பப்பரப்புளி, (பட்டை) 44 ம் புக்கும். ன 

பெறாமருக்து, (வேர்)210 ம் பச்சம். = சேபந்தாரிவேர் 209 ம் பக்கம், 
ஆடுதின்னாப்பாலை, (வேர்) 81 | ம் பச்சம், 
 குமச்கு; (செற்று) 97 ம் பக்கம்: 
4 தாணுமரம், (பட்டை ) 64 ம பக்கம. 
சைப்புக்லிறுடென்செடி,! (சரறு)17 5ம் ப. 
சோவன்கறுடலிஸ்கிழங்கு?( இரிஸ்தலித்தசத் 
௮) 80ம் பக்கம். 

செட்டிலையுறுகோமமரம் (வேர்) 58 ம் ப. 
வாசனைவஇிரீயமரம் (பட்டை) 157 ம்ப. 
பேயத்தி (பட்டை) 228 ம் பக்கம். 
நிலச்செனியுஸ்போறப்பூடு [80ம் பச்ச: 
1 குளப்பாலை (பட்டை) 149 ம் பச்ச்ம். ன்சனபட்டை. 
1 உயர்சின்சனம்(பட்டை) 17ம் பக்கம். ன்சனபட்டை, 
கருசொச்? ( சமூலம்) 118 ம் பச்சம், 
கடுகுரோகணி 17।॥ ம் பச்சம். 
சம்பங்மெரம் (பட்டை) 14 ம் பக்கம். 
அட்டவிலைச்சால்மரம் (பட்டை) 140 ம் 

பக்கம். 
சித்திரமூலம் (வேர்) 180 ம் பக்கம். 
அழகுரோயிற்பூடு (சமூலம்) 180 ம் பக்கம். 
ஆற்றுப்பாலை (பட்டை) 225 ம பக்கம். 
பாம்பெட்டிச்செடி (ரொம்) 156 ம் பச். 
1 வெள்ளலரி (பட்டை) 149 ம பக்கம். 

ccc 

அந்திஸ்காபுடிகள். Antiscorbuties. 

வாகடசரக்குகள். 

எலுமிச்சை (பழச்சாறு) 58 ம் பக்கம். அ சம்பச்சாறு, 

அவாகடசகக்ககள், 

விளாச்தி (பழம்) 50 ம் பச்கம். 
சதலிவாழை (பழம்) 245 ம் பச்சம். 
செல்லி (கணி) 216 ம் பக்கம். 

அந்திஸ்பஸ்மடிகள். Antispasmodics, 

வாகடசரக்குகள், 

சாமாகஷிப்புல் (அச்திரதேல்) 28ம் பக். - சயபுட்டேல், 

| Clerodendron, 8 Corydalis govaniana, 
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இர்துபதார்த்தங்கள். பறிதனிகாகட பதார்த்தங்கள். 

கஞ்சா, (பூச்குங்களை) 227 ம் பக்கம். 
லவந்தாதேல், பெப்பமித்து 

ஓமம் (கனியும்அத்திரதேலும்) 109ம் அ சேல், அணிதத்தேல், கணு 
வித்தேல் முதலியன. 

வெள்ளூமத்தை கரூவூமத்தை (இலையு _ | ஸ்திரறாமுனி 135 ம் பத்கம். 
ம் விதையும்) 151 ம் பக்கம், ஞு 1 பென் 182 ம் பக்கம். 

* இங்குப்பூ௫(பிசினிராளம்) 112 ம் பச்: 
(பெருங்காயம்*) 

* தபாத்சப்பூடு(இலை) 190 ம் பக்கம். லில் 

* சசசசா (இறுெசாற) 21ம் பக்கம். = | வின் ம்பத் 

அவாகடசரக்தகள், 

மாரிபத்திரி (சமூலம்) 180 ம் பக்கம். 
பிளுமீயபல்சப்பூடு (சமூலம்) 158 ம் பக், 
பலவிலைத்திரககந்திப்பூடு (சமூலம்) 262 

ம் பக்கம். 
1 இலைக்கள்ளி (இலைச்சாறு) 216 ம் பச் [லொபீலி 138 ம் பச்சம், 
கும்பை (ராளம்) [28 ம் பக்கம், 
வேளை (சமூலம்) 382 ம் பக்கம். 

4 மலைஅயசீயமஸ்பூடு (சமூலம்) 192 ம் பச், 
1 ஆடாதோடை (இறுனசாறு) 173ம் ப, 
லொமீலிநிகுதிப்பூடு (சமூலம்) 140 ம் ய. 
1 ஜடாமா9 (வேர்) 130 ம பச்கம் | ( வலீரியன் 199 ம் பச்கம், 
இமயவலீரியன்பூடு (வேர்) 130 ம பக், | | சம்புற்ழெங்கு | [6ம் பக்கம், 
மாவிப்பூனை (புனுகு) 299 ம பக்கம், 242 293 ம் பச்சம், 

துவர்கள். Astringents. 

வாகடசாக்குகள். 

வொதலை 1] ம் பக்கம். செங்காசுக்கட்டி 1271ம் பச். 
* வில்வம் (பழம்) 34ம் பக்கம், 
முருச்கமரம் (இறுனெசாறு) 81ம் பச்ச, னு 78 ம் பச்சம். 
அம்பிவிக்காய் (இதூனெசாறு) 142 ம ப சாசுக்சட்டி 71 ம் பக்கம். 
* வேங்கைமரம் (இறுனசாற) 78ம் ப. 
மாதளை (பழத்தோல்) 102 ம் பக்கம். ௨௭ குவேகஸ்பட்டை 221[ம் பச். 

அவாகடசரக்தகள். 

1 கருவேலும் அதன் இனமும் பட் ஓ ஓ ஓ [ 

வ ( கு வேகஸ்பட்டை 9221 மபக். 
_டை) 85ம் பச்கம், 

* பெருல்சா யத்தை இச்தச்சரக்கென்று சச்தேசமரம் ருத்திர்தாலும் சயக்தபெருக்காயம் இ*துதேசமடல்க லும் சடைகளில்உண்டு, 
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Eee 

இ க்துப்பதரர்தீதக்கள். தித்தனிவாச ட்பதர ரத்தங்கள், 

t முகம் எச்சம், (சொட்டையி | _சாசக்சட்டி 127 ம் பக்சம், 
4 குமக்கு (ரெற்று) 87ம் பச்சம்: 
1 உத்சேச்கு (ராய்) 87 ம் பச்சம். -- எமதச்சிலூராய் 70ம் பக்கம், 
சவுச்குமரம் (பட்டை) 58ம் பச்சம், 
1 ஆவிரை (பட்டை) 66 ம் பக்கம், --குவேசல்பட்டை 221 ம் பச்ச, 
கடுக்லெசறுவிவி (பட்டை) 168ம பச், 
* செம்பிரின்மரம் (பிரின்) 78ம் பச்கம்.அ.ஜனு 78 ம் பச்கம். 
விளாத்தி (சாய்) 50 ம் பச்சம், _|வில்வம்பழம் 54 ம் பக்கம், 
4 மங்குஸ்தின் மரம்(பழத்சோல்) 99 ம் ப. 

் சசப்புகெட்பாலை | வெட்டை சொட்டை 
4 சணைக்குளப்பாலை ம், 149 ட் ப் 

மருதோன்றி (இலை) 95 ம் பக்கம். 
மாமரம் (சொட்டை ) 69ம் பக்கம் 
மூச்செரசு (பிசின்) 43 ம் பக்கம். 
5தி (பட்டை ) 09 ம் பச்சம். 
செல்லி (சனியின் வற்றல்) 210 மபக்கம்._|ஓச்மாசக்காய். 
செல்லி (ராயின் எ9ருச்த) 216 ம் பச், காசுக்கட்டி, 

இஞ்சுக்பிஸ்தகி மரம் (அதின் மாசக் 
சாய்) 61ம் பச்சம், 

கெள்ளைக்கொய்யர; சிவப்புக்சொய்யா 
(பட்டை) 102 ம் பச்சம், 

சர்ச்சடகில்ெெ 07 ம் பச்சம், |ஓக்மாசச்சாய் 
சாசம் (பட்டை) 102 ம் பச்சம். 
புளியமரம் (கொட்டை) அனுபம்தம் 

No. 29. 
இறுசவுக்குமரம், வெப்பாற்றுச் சவுக் 

குமரம் (மாசக்காய்) 97ம் பக்கம், - ஒக்மாசக்காய், 
கடுமரம்(பழமும்மாசச்சாயும்) 98 ம்ப. 
சறுப்புமருதமரம் (பட்டை) 99 ம் பக்க, 

ஓகீமரசக்காய் 

காமினதிகள், ஸ்தோமாகிகள். Carminatives and stomachics. 

வாகடசரத்தகள். 

சாமாகதிப்புல்லும் அதின் இனங்களும் 
(அத்திரதேல்) 268 ம் பக்கம். 

சதகுப்பி, சோயிச்சரை (பழம்) [11ம் 
பச்சம், 

அகயபுட்டேல் 100 ம் பச்சம், 

| சனத் 111 ம் பச்சம். 
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இச்துப்பதார்ச்சங்சள், [பிறித்தனிவாசட பதார்த்தங்கள். 

( சறுவி 108 ம் பக்கம், மல்லி 
.. ]1[ம் பக்கம். அணிச, ௮ 

த் _|] தம் முதலியன ஒமத்தி 
ஓமம் 109 ம பச்கம, ன் அத்திரதேலம்,பெப்பமி 

ந்து முதலிய அத்திரதேல் 
சளுச்கு மல்ல பதிலாகும், 

பி 
* இலவங்கமரம், (பூவரும்பாயெ கரா | 

ம்பு) 100 ம் பக்சம். J 
* மலையாள ஏலம் (கனி) 242ம் பக்கம் 

பெருஞ்சீரசம் 110 ம் பக்கம். பெருஞ்£ரசம் 110 ம் பச்சம். 
* டமரம் (சாதிக்காய்என்னுங்கொட்டை] 

90| ம் பச்கம், 
* மிளகுக்கொடி (சாய்) 2189ம் பச்சம். 
* இஞ்சிப்பூரி (வேர்த்தண்டு) 241 ம் பக், 

மெர்தம், 101 ம் பச்சம். 

அவாகடசரக்தகள், 

1 ௮சம்புப்பூடு (வேர்த்தண்டு) 261 ம் பச். 
அசைவல்பீணி௰ப்பூரிம் அதின் வேறின 

ங்களும் (வேர்தீதண்டு) 244 ம் பக்கம், 
வங்காள ஏலம் (காய்) 345 ம் பக்கம். 
மலாயு ஏலம் (காய்) 215 ம பக்கம். | 
1 பேய்மருட்டி (இலை) 179 ம பச்சம். 
* அனிசுமெலிசொவாதப்பூட (சமூலமாவது 

அத்திரதேலமாலது) 1179ம் பக்கம், 
மாசிபத்திரி (சமூலம்) 136 ம் பக்கம், 

பிளுமீயபல்சப்பூடு 138 ம் பச்சம், ட்ட 
அசமதாகம் (பழம்) 118 ம் பச்சம். கறுவி 103ம் பக்கம, 
வெற்றிலைக்கொடி (இலைச்சாறு) 220ம் 

பக்கம, 
சாப்புச்செடி (பழம்) 221ம் பக்கம்.  _ ் ப்ச்ச், 
திப்பிலி (பழம்) 220 ம் பக்கம். [மசகு 3154 ணை 
சாமந்திப்பூ (பூ) 198 ம் பச்சம், _(அந்திமிஸ்பூ 191 ம் பச்சமர 
காட்டுச்கறுவாமரம் உட்பட்டை . , 
இலங்கைக்கறுவாமரம் ) 207 ம்பச்சம். கறுவாப்பட்டை 906 ம் பசி. 

தீமாலச்கறவாமரம்) யுகலிப்தகெகறுவா 
மரம் என்னும் தாளிசம் (இலை) 207 ம் 

மலையாள ஏலம், 

பக்கம், 

சுகந்தகொலீயஸ்பூடு (சாறு) 179 ம் பச், | 
வில்வம் (இலை) 54 ம் பக்கம், 
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இர்தப்பதார்த்தங்கள். பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள், 

மாவிஞ லெர்த்தண்டு 244 ம் 
கஸ்தூரிமஞ்சன் பத்கம் 
இச்சிலிக்ழங்கு 
சீரசம் 118 ம் பச்சம், — மல்லி 111 ம் பச்சம். அணி 
மூத்தசாச 1 உட்டு தம் 111 ம பச்சம், 
த்து (ழக்கு) 263 ம பக்கம். 

அயப்பனை (சமூலம்) 137 ம் பக்கம். 
விளாத்தி (இலை) 56ம் பச்சம். 
இமயமலைக்கிச்சிலிப்பூடு (வேர்) 845 ம் 

பச்சம்: 
சச்சோலப்பூடு உ டட பேரி, பூ | (ழெங்கு) 215 ம்பச். 

| க்துப்பெப்பமிர்துப் டு (சமூலம் , 
1254 ம் பக்கம். பூ (சமூலம்) |  பெப்பமிர்து 

கருவேம்பு (இலையும் பட்டையும்) 67ம் 
பச்சம். 

சருஞ்சேசப்பூ (பழம்) 13 ம் பக்கம். 
சண்டக்கத்தரி (சமூலம்) 192 ம பக்கம். 
சாட்டுச்ரகப்பூ(கொட்டை) 1: 90ம் ப. 
புனீர்ச்செடி (பழவற்றல்) 103 ம் பக்கம் 
அமுச்ரொச்செடி (இழல்கு) 199 ம் பச், 
சர்தச்சைலலலாதமரம் 
சக்தச்சைலகஸ்திவிமரம் (62 i) 56 ம் 
சகசச்சைலபுடும்கமரம் 
ச்சமுனாவிஞ்சி ( வேர்த்தண்டு ) 1௮ 
செெரும்பெத்நிஞ்சி | 9490ம் பக்கம், இஞ்சி 241 ம் பிக்கீம் 

திமல்சங்கள். இமாலியங்கள், 
Demulcents and Einollients, 

லாகடசரக்தகள். 

குன்றிமணி (வேர்) 82ம் பக்கம். — அதிமதுர்வேர், 
இலங்சைச்சடற்பாச 278 ம் பச்சம். 

வண்டிச்சாய் 42ம் பக்கம், 

கெற்பயிர் (அரிச) 267 ம் பச்சம். = வாற்கோதுமையரிரி 9266ம் ம் 
(நெற்பயிர் (அரிசிமா) 267 ம் பச்கம்,  அசோதுமைமா 206 ம் பச்சம் 
இல்பகூற்பூடு (விரை) 194 ம் ப்ச்கம், 

அவாகடச் சாக்தகள், 

முட்ரை (இலை) 1953ம் பச்சம், 
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_இக்துப்பதார்த்தங்கள், பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள். 

எலெமிமரம் (பருப்பு) ௦9ம் பக்கம். அ தேன்வாதுமை 91 ம் பச்கம், 

சாக்கணங்கொடி (கேர்ப்பட்டை 88ம் ப. 

ஈறுவிலி பழவற்றல்) 108 ம் | ee 
ல பச்சம், ் t= புரூணம் 94 ம் பச்சம். 
நிலப்பனை (இழங்கு) 247 ம் பக்கம், 

கிலக்குமிழ் (இலை) 175 ம் பக்கம். 
மயிர்த்தளசி ட, 
 துமிச்சச்துள? | (விதை) 1/9 ம் பச், 

1 பெருரெருஞ்9ி( பூமெவிதையும்) 162 ம் ப, 
குவிஞ்சு (விதை) 94 ம் பக்கம். 
சவீர்கூஸ்விக்கழங்கு 9247 ம பக்கம், 

எள்ளு (இலை) 161 ம் பச்சம், 
[இந்துவாதுமை (பருப்பு) 98 ம் பச்சம்.-- தேன்வாதுமை 91 ம் பச்சம், 
தேட்கொடுக (இலை) 169 ம பக்கம, 
இர்துத்திரிகுடெஸ்மம்( சமூலம்) | 68ம் ப. 

திரஎண்ணேய்கள், 71260 oils. 

வாகடசாக்தகள். 

வேர்ச்கடலை(பருப்பின்தேலம்) 82 ம் ப,-ஓலீவதேலம் 144ம் பச்சம். 
கோகமரம் (சொட்டைகெய்) 38 ம் பச்.-தியுபுறோமதேல் 41ம் பச்சம்; 

அவாகடசாக்குகள். 

! காட்டக்ரோடுக்கொட்டை (சேலம்) 
215 ம் பக்கம். 

காட்டுமுந்திரி (கொட்டையின் தேலம்) 
08 ம் பக்கம், 

| புல்வமரம் (சொட்டையின்கெய்) 
141 ம பக்கம். 

வ இருப்பை(பருப்பின் செம்] 141 ப 
இலுப்பை (பருப்பின்கெய்) i 

புன்னை (பருப்பின்தேலம்) 39 ம் பக்கம். 
எலெமிமரம் (பருப்பின் தேலம்) 59 ம் ப.-வரதுமைத்தேல் 92 ம் பச்சம்; 
சென்னமரம்(விதையின்தேலம்)2௦9 ம் ப. 

(ரு ங்கைமரம்(விதையின்தேலம்)69 ம்ப. 

1 எள்ளுப்பூடு (விதையின்சேலம்) 161 ப ஒலீவுதேல் 144 ம் பக்கம. 

| இந்துவாதுமைமரம் (பருப்பின் சேல ் 
ம) 96 ம் பக்சம், 

| “(லீனத்தேலம் 45 ம் பச்சம். 

£ எதயுபுரோமதேல் 44 ம் பச்சம் 

-- வாதுமைத்தேல் 92 ம் பக்சம்; 

21 
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ய 

இர்துப்பதார்த்தங்கள். பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள், 

பிசின்கள், பயோ, 

அவாகடசாக்குகள், 

சருகேல் (பிசின்) 85 ம் பச்சம், 
பிய்வேல் (பிசின்) 85ம் பக்கம். 
லெபச்சகமரம் (பின்) 85ம் பச்சம். 
காட்டொர்திரி (பீன்) 08 ம் பக்கம், | 
தனகுமரம் (பிஏன்) 34 ம் பச்கம், = 
விளாத்தி (பிசின்) 50ம் பக்கம், = 
ஒதியமரம் (பினை) 69 ம பக்கம், 

திரககந்துப்பினெ 83 ம பச்சம், 
அகசிப்பிசின் 10 ம் பக்கம், 

தியவுற்சிகள். சுடரீவிகள். Diaphoretics and Sudorifics. 

வாகடசரக்தகள், 

சாமாகிப்புல்லும் அதின் இனங்களும் | _ pn, உ டட. 

(அத்திரசேல்) 268 ம் பக்கம், © |= சயபுட்டேல் 100 ம பச்கம், 

இர்துபாபெரியும் அதின்இனங்களும் 
(வேர்ப்பட்டை) 19ம் பச்சம், 

பேரெருக்கு 

சிற்றெருக்கு 
விஷமூங்கல் (இழங்கு) 940 ம் பச்சம். 
* நன்னாரி (வேர்) 151 ம் பச்சம். ர கு 
* சசசசா (இறுெசாற) 21 ம் பச்சம். -- சிமிர்ண;தருச் வின் 22ம் ப, 
குறிஞ்சா (இலை) 152 ம பக்கம், -|இபிகாக்கு 125 ம் பக்கம், 
* இஞ்சிப்பூ (வேர்த்தண்டு) 241 ம் பக், 

| (வேர்ப்பட்டை) 161 ம் ப.--'இபிசாக்கு 125 ம் பக்கம், 

அவாகடசரக்தகள். 

&சம்புப்பூடு (வேர்ச்சண்டு) 201 ம் பச்ச. 
இலாமிச்சம்புல் (வேர்) 259ம் பச்சம். 
1 சர்ப்பூரவள்ளி (முழுப்பூடும்) 160 ம் ப, 

| பேய்மருட்டி (இலை) 
* அனிசுமேலிசோவாதப்பூடு) 179 ம் ப. 
பிளூமீயபல்சப்பூடு (சமுலம்) 188 ம் ப. 
| வாலுளுலைச்செடி (விதையின் தேலம்) 

04 ம் பக்கம். 

சோரை (மங்கு) 263 ம் பச்சம், 
அயப்பனை (முழுப்பூடும) 187 ம் பக்கம், 
கருநொச்சி (மூழுப்பூடும்) 173 ம் பக்க, 
ஸ்திரேபிலிமெரியாண்டப்பூடு (இலை) 

190 ம் பக்கம், 
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இந்துப்பதார்த்தங்கள். பிறித்தனிவாசட பதார்த்தங்கள். 

முருங்கை (வேர) 69ம் பக்கம், _அமுறாச 30 ம் பச்கம், 

கிரு துபை 1 (இல) 179 ம் பச். 

1 சித்திரமூலம் (வேர்) 180 ம் பக்கம். 
அத்தித்திப்பிலி (பழம்) 202 ம் பக்கம். 

தியுறீசங்கள். Diuretics. 

வாகடசரக்குகள். 

* பரைரக்கொடி (வேர்) 15ம் பக்சம். 
விஷமூங்கில் (இழங்கு) 246 ம் பக்கம். -ஸ்குவில் 252 ம் பச்சம், 
கர்ச்சமரம் (ராளதேலம்) 40 ம் பக்கம். -|கபேவம். 72 ம் பக்கம். 
* நன்னாரி (வேர்) 151 ம் பக்சம், 

அவாகடசரக்தகள், 

* நாயுருவி (இலை) 196 ம் பக்சம், 
நிவூவிக்கள்ளி (இறுனெபால்) 2100ம் ப, 

நீர்ப்பிரமி(முழுப்பூடும்) 171 ம் பக்கம். 
வண்டைச்செடி (காய்) 48 ம் பக்கம். 
1 நீர்முள்ளி (சமூலம்) 118 ம் பக்கம். 
1 றுரிவெங்காயம்(இழெங்கு)254 ம் ப. - ஸ்குவில் 252 ம பக்கம் 

பேய்ப்பீர்க்கம் (முழுப்பூடும்) 100 ம் பக். 
1 முருங்கை (வேர்) 69ம் பக்கம், ுஅமுறா? 90ம் பச்கம், 
வட்டுச்கற்பாசி 278 ம் பக்கம, 
[ பெருகெருஞ்ச (முழுப்பூடும்) 102 ம் ப. 

மேகாய்றெல்லி (முழுப்பூடும்) 217 ம் பச்: 
சிவப்புகெல்லி (முழுப்பூடும்) 217 ம் பக், 

| ம் கக ஆ சண் ணம்) |= சபேவம் 12 ம பக்கம். 

கண்டங்கத்தரி | முழுப்பூமம) 192 

கறுப்புமணத்தக்கா பக்கம். 
நெருஞ்சி (பழம்) 47 ம் பச்சம், 

கரிலெங்காயம் (ழெங்கு) 253 ம் பக்கம். -]ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம், 
அமுச்ரொ (இழங்கு) 193 ம் பக்கம். 

வமனிகள். 11410, 

SD 

வாகடசாக்ககள். | 

பேரெருக்கு (வேர்பபட்டை) 151ம் , - (இபிசாச்கு 125 ம் பக்கம் சிற்றெருக்கு) பச்சம். 
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இர்துப்பதார்த்தங்கள். பிறித்தனிவாகட பதார்த்தங்கள், 

விஷமூங்கல் (கிழங்கு) 240 ம் பக்கம். ஸ்கை 902 ம் பக்கம். 
த உ ட டட வெண்கடுகு, சருங்கடுகு) 

இசதுச்கடுகு 92 ம் பக்கம், - 21ம் பக்கம். 

குறிஞ்சா (இலை) 152 ம் பச்கம். _இபிசாச்கு 125 ம் பக்கம், 

அவாகட சரக்தகள், 

1 குப்பைமேனி (சாறு) 217 ம் பக்கம், 
சாட்டிலுப்பை 
இலுப்பை 
1 பேயத்திமரம் (பழமும்விதையும்)228 ம் 

பக்கம். 
1 சிறியபேயத்தி (பழழமுக்கொட்டையும்) 

229 ம் பச்கம். 
4 றெொரரிவெங்காயம் 254 ம பக்கம். ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம், 

மருக்காளஞ்செடி (காய்) 128 ம் பச்சம், 
செகமோனிச்செடி (சமூலம்) 153 ம் பச். 
4 ஈரிவெங்காயம் (கிழங்கு), 253 ம் பச்சம்,--ஸ்குவில் 252 ம் பக்கம். 
புனீர்ச்செடி (பழம்) 193 ம் பக்கம். | 

| (அமைப்பு) 41ம் பச். 

எம்மேனகக்குகள். Emmenagogues, 

அவாகடசாக்தகள், 

1 சற்றாழை க 204 1_ சசை, 249 ம பக்கம 
ர றுசற்றாழை பக்கம். | இல ! 
இலாமிச்சம்புல் 269 ம் பச்சம். 
1 ஆடதின்னாப்பாலை (வேர்) 211 ம் பச்சம். 
பெருமருர்து (கழங்கு) 210 ம் பச்சம், 
ரோமப்பிரறாகர்திச்சேடி, (பூடு) 211 ம் பச, 
பிஞமீயபல்சப்பூு (சமூலம்) 188 ம் பச். 
பப்பளிச்செடி (விதை) |07ம் பக்கம். 
சமையழவணை (விதை) 50ம் பச்சம். 
ர செங்சொடிவேலி (வேர்) (60 ம்பச், 
அர்வதா (பூ) 48ம் பக்கம், 5 அறசப்பூடு, 
எள்ளு (விதை) 161 ம் பக்கம். 

எக்ஸ்பேக்துறன்கள். ஆxறectorants. 

வாகடசாக்குகள். 

விஷமூங்6ல், (ஓழங்கு) 246 ம் பச்சம். ௫/ஸ்குவில், 252 ம் பச்சம். 
குறிஞ் சா, (இலை) 158 ம் பச்சம்.  இபிகாக்கு, 129 ம் பச்சம், 
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(க 

இந்துப்பதார்த்தங்கள், |பிறித்தனில ரகடபதார்த்தங்கள். 

அவாகடசாக்தகள், 

1 குப்பைமேனி, (சாறு) 217 ம் பக்கம். -செனிகவேர் 35ம் பச, 
| சர்ப்பூரவள்ளி, (சாறு) 180ம் பக்கம், 
1 முகில்குக்குலுமரம், | (பிசினிராள 
1 சுணைக்குக்குலுமரம், ம்) 01ம் பச், 

பிஞ.மியபல்சப்பூடு, (சமூலம்) 1988ம் பக். 
மூக்குரட்டை, (மூழுப்பூடும்) 197 மபக்கம், 

உத்தமாகாணி, (முழுப்பூமெ) 53 ம் பச். 
t பொன்றொரிமச்செடி, (பிசினிராள _ 

ம்) 118ம் பக்கம, | 
* ஆடாதோடை (இறுனெசாற) 173 ம் ப. அசெனிகவேர் 39 ம் பக்கம், 
சிெறுநரிவெங்காயம் (கிழங்கு) 954ம பச், ௪ ஸஸ்குவில் 25 ம் பச்சம், 

சம் 50 ம் பக்கம், 

-|அழுனீயகம் 113 ம் பக்கம், 

் ஈன்தாயுச்குமரம், (பல்சம்) 97ம் பக்: -ஸ்தைரச்சு. 90ம் பக்கம், 
குரறோதலரிமபெபொலிச் 

சலப் பூடு, சமூலம் க 
செவிவியடுப்பொவிச்சல ட ம) |. செனிசவேோ 85 ம பக்கம், 

ப் பூடு) ப 

திருநீற்றுப்பச்சை; 

தளி, | (முழுப்பூடும)| 78ம்ப. 
கண்டங்கத்தரி (முழுப்பூடும்) 192 ம் பச், | 
£ரிலெங்சாயம்; (கிழங்கு) 253 ம் பச்சம்.-ஸ்குவில் 252 ம் பச்சம். 

இஞ்சேத்துகீருகள், இஞ்சேத்தவூகுகள். 
Insecticides and Insectifuges. 

வாகடசரக்தகள், | 

காக்காய்கொல்வி (பழம்) 16 ம பக்கம, 

அவாகடசரக்தகள், 

1 வசம்புப்பூடு (வேர்த்தண்டு) 261 ம் பச்சம்.| 
கோஷ்டம் (வேர்) 188 ம் பச்சம், 
வேம்பு (எண்ணெய்) 01ம் பக்கம். 
சாட்டுச்சரகம் (விரை) 136 ம் பக்கம், 

லத்துவூகிகள். Laதctifuges. 

அவாகட சாக்தகள், 

1 வெற்றிலைச்சொடி (இலை) 290 ம். பச். ' 
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இர்துப்பதராத்தங்கள். பதித்தனிலாசட பதார்த்தங்கள், 

1 மல்லிசைச்செடி (பூ) 147 ம் பச்கம். 
ஸ்திரோபிலீமெரியாண்ட ப்பூ (சமூலம்) 

180 ம பக்கம். 
ஓ ஓ e TT 

லத்துகக்கிகள். Lactazogues. 

அவாகடசாக்தகன். | 

1 ஆமணக்கு (இலை) 213 ம் பச்சம். 
காட்டாமணக்கு (இலை) 21ம் பச்சம், 

மிடியாதங்கள். Kyriatics, 

வாகடசாக்தகள். 

ஊமத்தை (இறு னஇலைச்சாற) 1_॥ | பெலடனையெரிறாத்து 183 ம் 
187 ம் பக்கம், j பக்கம், 

அவாகடசாக்தகள். 

ஸ்கபோலிப்பூடு (இலை) 192 ம பச்கம். --|[பெலடனை 189 ம் பச்கம், 

நாகதிகங்கள், சேரதீவங்கள், அனுடைன்கள், 
Narcotics, Sedatives and Anodynes, 

வாகடசாக்தகள். 

விறகனிதப்பூடும் அதின் இனங்களும் 
(வேர்) 11 ம் பக்கம், 

* கஞ்சா (பூக்குங்களை) 227 ம் பக்கம். 
ஊமத்தை (இலையுங்கொட்டையும்) 2 _ ( னி, 195 4 ப் 

[ அகனீதம் 90 ம பக்கம், 

177ம பக்கம், பெலடனமும் 
* தபாச்கப்பூடு (இலை) 190 ம் பக்கம், 
சசசசா (இறுனெசாறு) 21ம் பக்சம், --சிமிர்ணதுருக்வின் 23ம் ப: 

அவாகடசாக்தகள். 

சோஷ்டம் (வேர்) 1388ம் பக்கம், 
செல்ரிப்பூ (சாறு) 172ம் பச்கம், 
* மலை௮யசீயமஸ் (பூடு) 192 ம் பக்கம், 
கூர்மிசனாரிப் பூடு 1) 2 80ம் 2_ 
கிபால்மிகனாிப்பூடு$ பச்சம், | ஜஜ 
வெண்சரந்தனமரம் (ராய்) 208 ம் ப்ச்ச் ப 

அமுக்சரொ (ழங்கு) 199 ம் பச்சம், 
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இந்துப்பதார்த்தங்கள். பிறித்தனிலாசடபதார்த்தங்கள். 

போஷணிகள், Nutritives, 

வாகடசரக்குகள், 

இலங்கைக்கடற்பாரி 273 ம் பச்சம், --ஜூலன்பா? 971 ம் பக்கம். 
பாற்சுறா (ஈரலின்தேலம்) 293ம் பச்சம், -1மறுவித்தேல் 292 ம் பக்கம். 

அவாகடசாக்தகள், 

தென்னமரம் (பருப்பு) 259 ம் பச்கம். 
௮அறுச்ளொமீன் (ஈரலின்சேலம்) 291ம் (வேல் 292 ம் பக்கம், 

பச்கம். 

பாடூறிவாசங்கள். ஒParturifacients, 

வாகடசரக்குகள், 

*சஞ்சா (பூக்குங்களே) 227 ம் பக்கம். --(ஏர்கற்று (பூமணி) 209 ம் பச். 

அவாகடசரக்தகள், 

அடுதின்னாட்பாலை (வேர்) 211 ம் பக்கம, 
திப்பிலி (வேர்) 220 ம் பக்கம், 
பாம்புச்சைலம் (வேர்) 150 ம் பக்கம். 
1 இருய், செல்லு இவைகளின் ஏர்கற்று | 

163 ம பக்கம். 

விரேசனிகள். ஒPurgatives. 

வாகடசரக்குகள். 

* நிலவாகைப்பூட (இலை) 74ம் பக்சம்-சூரத்துநிலவாசை 74 ம் பச்சம், 
* கொன்றை (பழச்சதை) 73ம் பக்கம். 
* ரேர்வாளமரம் (கொட்டையின் 1. ச உ ட டட 

சேலம்) 912 i பக்கம். ௪ எலதீரியம் 104 ம் பச்சம், 
மூக்கிமரம் (பிசினிராளம்) 88ம் பக்கம். சியாம்மக் 97 ம பக்கம், 

ஜிரிசச்கொடி (கொட்டை) 166 ம் பச்.-(ஜலப்பு 163 ம் பக்கம், 
* ஆமணக்கு (தேலம்) 2138 ம் பச்கம். 
* புளியமரம் (பழம்) 79 ம் பக்கம், 

அவாகடசரக்ககள், 

குப்பைமேனி (இலைச்சாறு) 217 ம் பக்கம். 
அசத்தி (இலை) 86 ம் பச்சம், | 
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இர்தப்பதார்த்தட்கள். றித்தனிலாகடபதா ரத்தங்கள். 

ர சாட்டக்ரோடுமரம் (சொட்டையின் 
தேலம்)219 ம் பச்கம், 

அல்சாமெறோரச்செடி (இனிப்பான | _ 
பாணி) 89ம் பக்கம். | 

| கற்றாழை (இறுனெசாற) t= பபாடுசசை,சொகோத்திரச 
சிறுசற்முழை 2௦1 ம் பச்சம். 1 கை 249 ம் பச்கம், 
t பிரமதண்டுப்பூட (விரையின்தேலம்) | _. _அமணக்கெண்ணெய் 19ம் ப, 

29 ம் பக்கம்: jr 
பலீயாண்ட வாளச்செடி (எண்ணெ _ | 

ய்) 213 ம் பக்கம. 
கூரிலைப்பேர்திலோசம் (இலை) 136 it 

பக்கம, 

சமையசத்தியும் அதின் இனங்களும் ! 
(இலை) 85 ம் பச்சம், 
ை ர எ௫ருத , , , 

் ககக (இலையின் ருத்த) i= கலுசிக்தெசிறாத்து 103 ம் பச். 

1 காச்சணங்சொடி (விதை) 898 ம் பச்சம், 
செட்டிலைவாளம் | (கொட்டைத்தே 
பவானவாளம் லம்) 213 ம் பச், 

1 மலைத்தமட்டி 1(பழச்சதை) | _ 
ர் சாட்டுத்தமட்டி 105 ம் பக்கம், 
கும்பை (சாய்) 128 ம பச்கம், 
இபுமீயசைமோூக்கொடி (கொட்டை) / 
இபுமியசெபியாரிக்கொடி 168 ம் பக் 
ர வசை (வேரும் ராளமும்) 10/1 ம் பச்சம் 
சாட்டாமணக்கு (சொட்டையின்தேலம் |. 

215 ம் பக்கம், 
கடுகுரோசணி (கேர்) 111 ம் பச்சம், 
பத்தறாச (வேர்) 196 ம் பக்கம், 
எமோதியவரியாத்து | (ழக்கு) 199 9 
கெபுகரியாத்து ம் பக்கம் § 
சளர்வா (பழம்) 182 ம பக்கம், 
1 கடுச்சாய் 97 ம பக்கம. 
கொம்புப்புட ல்(எரிறாத்த )105 ம்பச்சம் --|எலதீரியம் 104 ம் பக்கம்: 

| | *மணக்கெண்ணெய் 213 ம்ப, 

மன்னா 147 ம் பக்கம், 

சொவாளஎண்ணெய் 012 

_'நிலவாகை 74 ம பக்கம். 

௮ கிலவாசை 74ம் பக்கம், 

 வாளதேல் 212 ம பக்கம். 

சலுசிக்து 103 ம பக்கம். 

ீன;,தருக்கிவரியாத்து 197மப, 

குளிர்ச்சிகள், Refrigerants. 

வாகடசமக்குகள், 

எலுமிச்சை (பழச்சாறு) 53 ம் பக்கம், --|லெமன்சாறு 51 ம் பக்கம், 
* பழப்புளி [9 ம் பக்சம், 
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இரந்துப்பதார்த்தங்கள், பிறித்தனிவாசட பதார்த்தங்கள். 

அவாகடசரக்குகள். 

பப்பரப்புளி, 44 ம் பக்கம, 
கற்றாழை) சாற்றைப் பூசல், 

இறுகற்றாழை, ) 254 ம் பக்கம், 

சென்னை; (சள்ள 260 ம்.பச்சம். காடி 981 ம் பச்சம்: 
ரகடலை, (சாறு) 88 ம பக்கம. 

சப்பாத்தப்பூ, (இதழ்) 48 ம பக்கம. 

சந்தனம், (பூச்சு) 208 ம் பக்கம். 

சோணதிகளும் எதிரழற்சிகளும், 
Rubefacients and Counter-irritants, 

| 
வாகடசாக்தகள். 

ளம், (அத்திரதேல்) 268 ம் பச்சம். ு(சயபுட்டேல் 100 ம் பக்கம். 

*மிளகாய், 191 ம் பக்கம். 
*ரேர்வாள எண்ணெய், 912 ம் பக். 
*சாதிச்சாய் (பிழிர்தஎண்ணெய் ) 

201 ம் பக்கம். 
*மிளகு, 218 ம் பக்கம், 
இந்துக்கடுகு; (தூள்) 32ம் பக்கம. _|சீமைக்கடுகு 31 ம் பக்கம், 

காவட்டம்புல்லும் அதின் இனங்க 

இயிசாக்கு 125 ம் பக்கம். 
| சாத்தரக்திமனி 2௦8 ம்பக்சம். 

அவாகடசரக்தகள். 

காட்டுமுக்திரி, (சாரமான எண்ணெய்) 
05 ம் பக்கம். 

| பல்கும் டி, (இலையெண்ணெய்) 
[79 ம் பக்கம். 

சமுத்திரப்பச்சை, (இலை) 108 ம் பக்கம். 
காட்டாமணக்கு (எண்ணெய்) 215 ம்ப, அவாளதேல் 212ம் ப்ச்சம், 
[வெற்றிலை, 220 ம் பச்சம். 
சாப்புமிளகு 920 ம் பக்கம. 

1திப்பிவி, 920 ம் பக்கம், _மிலகு 918 ம் பக்கம். 
கட் டிலைவாளம்; | (எண்ணெய்) _.. க 

பவானவாளம், 15 ம் பக்கம்: t - [சேர்வாளதேல். 

கி (க )216ம் பச்சம். 
[வேளை (இலை) 32 ம பக்கம், 
காட்டாமணக்கு (எணணெய்) 215 ம் பச, 
ஊசளை (எண்ணெய்) 216 ம் பக்கம். 

58 
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இர்துப்பதார்த்தங்கள். | பிறித்தனிவாசடபதார்த்சங்கள், 

முருங்கை, (வேர்) 69 ம் பச்சம், -!அமுராசிவேர் 80ம் பக்கம். 
மருதம்பட்டை , 229 ம பக்கம், 
[மலையாளச்டம்,( எண்ணெய)202 ம் ப. த்தேல். 
கொடிவேலி, ் வேர்ப்பட்டை | 
சித்திரமூலம், 180 ம் பக்கம். _மெசீரியபட்டை 200 ம பக். 
ரகளர்வா,(வேர்ப்பட்டை ) 182 மப. | 

சேங்சொட்டை, 69ம் பக்கம்: | 
|வெள்ளைச்குன்றிகம்,((எண்ணெய்) 41 ம்ப. 

சைலேகாக்குகள், 81818202௭8. 

அவாகடசாக்தகள். 

ரசாமச்திப்பூ,(வேர்) 131 ம் பக்கம். அஅிபைரீதிரவேர் 185 ம் பக்கம், 
1முருங்சை, 60 ம் பக்கம். ௮அமுருசிவேர் 30ம் பக்கம், 
சொடிவேலி, 

1 வேர் 180 ம் பக்கம். 
இத்திரமூலம், 
ரகண்டன்சுத்தரி, (விதை) 192 ம் பக்சம். 

ஸ்திமுலங்கள். இமய 

வாகடசரக்குகள், 

சாமாக்ஷிப்புல்லும் அதின்இனங்களும்; 
(அத்திரதேல்) 268 ம் பச்சம், 

கஞ்சா, (பூக்குங்ளெகள்) 227 ம் பச்சம், 

அசயபுட்டேல் 100 ம் பச்சம், 

அ௮வாகட சரக்குகள். 

காட்டுமுச்திரி, (பழச் 22) ] 
(சாட்டிதுப்பை, 1 22 [41ம் ப, 
இலுப்பை, (4 ணை _ 7 வைன்; பிரண்டி, புரூவு?சு 

$ 7 ் 

[தென்னைமரம் Fare J 
வாலுளுவை, (எண்ணெய) 04ம் பக்கம். 
1ஜடரமா9ி, (வேர்) 130 ம் பக்கம், 
இமையழவனை, (விதை) 56 ம் பக்கம். 
மஞ்ிட்டி, (வேர்) 129 ம் பச்சம். 
லொவுமரம், (பூவிற்திஸ்திலித்தரீர்) 

225 ம பச்சம், 

அ வலீரியன்வேர் 129 ம் பக்கம் 
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தகக 

இந்துப்பதார்த்தங்கள், பிதித்தனிவாசட பதார்த்தங்கள், 

களர்வா, (வேர்) 182 ம் பச்சம், 
1வெண்ணொசச9ி; இலை 
1நீர்கொச்9), 174 ம பச்சம், 

காமினதிகள் அந்திஸ்பசிகஷ யும்பார். 

நயன ரோகங்களுக்கிடூம் தீவன மருந்துகள். 

Stimulant applications in affections of the Eye. 

பிரமதண்டு, (சாமு) 29 ம பக்கம. 

*இத்தபாபெரி, (எசிறாத்து) 19 ம் பக்கம். 
கருங்காணம்) 

ஆவிரை) 
| கொட்டைமா 0 ம பக்கம் 

சருமரோகங்களுக்கிடூம் தீவனிகள். Ditto in skin Diseases, 

பிரமதண்டு (கொட்டையெண்ணெய்) 
90 ம் பக்கம. 

கூர்சிங்குமரம், (எண்ணெய்) 101 ம் பச். 
1வண்டுசொல்லி); 

நாத்தரதகரை, 

பொன்னாவரை, 
தகரை, 
ஆலம்பால், 228 ம் பக்கம், 
மண்டைலம், 234 ம பக்கம். 
*சேவதாரிப்பைன்,( எண்ணெய்) 287 ம் ப. 
1புங்கமெண்ணெய், 87 ம் பக்கம் 
காகமல்லீ; (சொட்டை ) 174ம் 'பச்சம். 
சந்தனம், 208 ம பக்கம். 
பூவரசமரம், (பழச்சாறு) 43 ம பக்கம், 
சேட்கொடுக்டி, (இலை) 169 ம் பக்கம், 

இலை 86ம் பச்சம், 

விரணங்கள் விப்புருதி முதலியவைகளை அருட்டூ மருந்துகள். 

To 01௦09, 4080688608) 870, 

பிரமதண்டு, (சாறு) 80 ம் பக்கம், 
வேப்பிலை, 01 ம் பக்கம். 
பனங்கள்ளு, (பாப்பை) 260 ம் பக்சம்.-யீஸ்துப்பாப்பை, 

அயப்பனை, (இலை) 187 ம் பச்சம், 
[கும்பை, (பிசின்) 128 ம் பக்கம், 
வல்லாரை, (இலை) 117 ம் பச்சம்: 
பத்தறாச, (இலை) 196 ம் பச்சம். 
[சாதிச்சாய், (தேல்) 201 ம் பச்சம்: 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 
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இந்துப்பதார்த்தங்கள். [தச்சன் வாகட பதார்த்தங்கள், 

pe | (இலை) 174 ம் பச்சம், | 

வாதத்துக்குப் பூச்சுகள் .குபிவாஷன்கள் பார். 
In Rheumatism &c, See Rubefacients. 

ட 

தேறிபிந்த ஸ்திமுலங்கள். 
Terebinthinate stimulants, 

_ 

வாகடசாக்தகள். 

குச்துறாக்சம், (ராளம்) 60 ம் பக்கம். 
*எலெமிமரம், (ராளம்) 59 ம் பக்கம், 
கர்ச்சமரம், (பல்சம்) 40 ம் பச்சம், கபேவம் 72ம் பச்சம், 

அவாகடசரக்தகள், 

பெருமரம், ( பிசினிராளம்) 58ம் பக்கம், 
ர்குச்குலு, (பிசினிராளம்) 01 ம் பச்சம். -|சசம் 59 ம் பக்கம். 
புன்னை, (ராளம்) 90ம் பக்கம், 
சறுப்புடாமர், (ராஎம்) 61 ம் பச்சம், ““|பெர்சன்றிராளம், 230 ம் பக். 
ர்பொன்றொரீமச்செடி, (பிினிரா 

எம்) 118 ம் பச்சம். 
. _ 9 இஸ்திவிப்பாம் 

[சேதாரிப்லபன், | பிறப்பவைசள் [ர்க் 231,233 ம் ப. 
2537ம் பச்சம், 

இஞ்சச்பில்தமெரம், ) (ராளம்) ட 
சபுல்பிஸ்தமெரம், 101 ம் பச்சம், [= 
குக்குலியமரம் (ராளம்) 40 ம் பக்கம். 
வெள்ளைக்குன்றிசம்.(ராளம்) 41 ம்ப. 

னை அமுனீயசம் 113 ம் பச்சம். 

பஸ்திகு 67 ம் பக்கம். 

பைன் ராளம 931 ம் பக்கம். 

ஸ்திப்திகுகள். Syறtics. 

அவாகடசாக்தகள், | 

சென்னை, பச 160 மபக்சம். _|மதிசகவிலை, 

1சாமக்கிழங்கு; (சாறு) 262 ம் பக்கம். 
வாசனையொபிீயமரம், (ராளம்) 41ம் பக். 
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இந்துப்பதார்த்தக்கள். பதித்தனிகா பதார்த்தங்கள். 

துவர்த்தோணிகங்கள், Asringent Tonics, 

ஏழிலைப்பாலை, (பட்டை) 147 ம் பச்சம்: 

i பட்டை 1 ம் பக்கம். த ச் . த 

வேப்பம் ° ் 0 ச உ டட ன்கனபட்டை 120 ம் பக், 
சேம்மரப்பட்டை, 08 ம் பக்கம். 

அவாகடசரக்தகள். 

1தாணுமரம், (பட்டை) 64 ம் பக்கம். அன்சனபட்டை [20ம் பக். 
சருங்காலி, (பட்டை) 142 ம் பக்கம், 
தாளிசபத்திரி, 34ம் பக்கம். 

[சசப்புவெட்பாலை; (பட்டை) 148 ம் ப. சின்க௧னபட்டை 10ம் பச், 
உயர்சின்சனம்.(பட்டை) 127 ம் பக்கம். -[என்கனபட்டை 120 ம் பச், 
மொகடம், (பட்டை) 141 ம் பக்கம, 
சணைக்குளப்பாலை, 149 ம் பச்சம். 

வட்டவிலைச்சால்மரம், 128 ம் பச்கம். 
கற்சடகசிங்இ, (காய்) 67 ம் பக்கம், --|ஓச்மாசச்சாய் 2292ம் பச்கம். 
கடுக்காய், 97 ம பக்கம். 
கடற்றென்னை, (பட்டை) 04 மபக்கம். 

அவர்களுங் காண, 

கைப்பான சுசுந்த தோணிகங்கள், 
Pitter and aromatic Tonics. 

அதிவிடயம், (வேர்) 11 ம பக்கம், | 
நிலவேம்பு;(தண்டும்வேரும்) 172ம் பச். குவி 57ம் பச்சம். 
இந்துபாபெரியும் ௮தின்இனங்களும் 
(வேர்ப்பட்டை) 19ம் பச்சம். 
களற்சிக்சாய், 10ம் பச்சம், 
*பரைரக்கொடி, (வேர்) 15 ம் பக்கம. 
கப்தீஸ்பூடு, (வேர்) 12 ம் பக்கம், 
நரகுதின், 29 ம் பக்கம், 
*சிட்குச்ி,(காய்ந்தபூட) 159 ம் பச்சம்.-- 
*காஞ்செரங்கொட்டை, 154 ம் பச்சம், ௪ 
சீந்தில், (வேரும் தண்டும்) 17 ம் பக்கம். 
மிளகரணை, (வேர்ப்பட்டை) 55 ம் பச். கஸ்பாரிப்பட்டை 48ம் பச், 

ஜென்சன்இழங்கு, [59ம் பக். 
களும்புக்ழெங்கு, 14ம் பச். 

அவாகட சரக்தகள், 

வசம்பு, (வேர்த்தண்டு) 201 ம் பச்சம், 
சவுக்கு, (பட்டை) 58ம் பக்கம், 
1செட்டாவில், (விதை) 229 ம் பச்சம், 
1பெருமருந்து, (கிழங்கு) 210 ம் பக்கம். ,சேபந்தாரி வேர், 
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இந்துப்பதார்த்தங்கல். பிறித்தனிவாகடபதாாத்தங்கள், 

மாசிபத்திரி, (பூ) 136 ம் பக்கம், 
*குவசி வேம்பு, (வேர்) 58 ம் பச்சம். -குவசி 57ம் பக்கம், 
சாமந்திப்பூ, 148 ம் பக்கம். _|அர்தியிஸ்பூ 181 ம் பக்சம், 
வெள்ளழகு, (பூ) 101 ம் பக்கம். ஜென்சன் இழங்கு. 
சைப்புக்குறடென், (பூ) (79ம் பக் 

சாட் செகொடி, [9ம் பச்சம், 
சிறுறவிலி (பட்டை) 168 ம் பச்சம். 
சோவன்கறுட விஸ் (கிழங்கு) 90ம் பக்கம் 
மரமஞ்சள், 18ம் பக்கம், |களும்புச்கழங்கு. 
வில்வம் இலை, 51ம் பக்கம். 

சோரைச்சழல்கு. [263 ம் பச்கம். 
முதீதச்சாசுச் தெங்கு) 
எரிதீரப்பூட, (சமூலம்) |01 ம் பக்கம். 
அயப்பனை, (பூ) 1987ம் பக்கம். 
1தவிவன்னவெச்சகப்பூடு, ) (வேர்) 
1சாளெச்சசப்பூடு, (ச ம் (க்க இழங்கு 158 ம் பக், 
1சதுரெச்சகப்பூடு, பக்கம். 
பேயத்தி, (பட்டை) 228 ம் பச்சம். 
1இமயஜென்சன்(இழங்கு)100 ம் பச்சம்.-|ஜென்சன்கிழங்கு 158ம் பச், 
பேபீர்ச்சம், (பூடு) 106 ம் பச்கம், 
சாகசாமரம்) (பட்டையும்வேரும்) 80 ம் ப. 
சம்பசம், (பட்டை) 14ம் பச்ச்ம், அ கஸ்கரில பட்டை. 
1சிரட்பூி,(சாய்ந்தபூ)160 ம் பகச்சம், -கிலவேம்பு. 
சீரிபுரண்டான், (வேர்) 120 ம் பக்கம். 
பாம்புசசைலம, 1௦0 ம பச்கம. 
1கைச்சல்தண்டான்பூடு (வேர்) 171 ம் பக். 
சாசையம், (இலையும் தண்டும்) 150 ம் பக் 
மலைசாங்கி. (வேர்) 43ம் பக்கம். 
தீலிச்துரம்கொலியுலோசம்,(வோ) 18ம் ப. 
சாட்டுச்சொடி. (தண்டு) 16 ம் பக்கம். 
சடாததிரிச்குசாந்திஸ்கொடி (வேர்)100 ம் 

பக்கம். 
சொம்புப்புடல்; (பூ) 105 ம் பக்கம். 
கோரட்டை, (பழத்தோல்) 100 ம் பச்சம். 

வேசிகன்கள். 41ம், 
ர அவை வவைவையவகய வதாக காவை அவையவை தையை ய கையை பவழய கையை ைய களை அரணாக 

வாகடசாக்தகள். 

சொப்புளவண்டு 289ம் பக்கம்: -சக்தாரிச 287 ம் பச்சம், 
இர்துச்சடுகு, 92 ம பச்சம். சீமைக்கடுகு 31 ம் பச்சம், 
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Ecc
 

இர்துப்பதார்த்தங்கள், தித்தனிகாசடபதார்த்தங்கள். 

Ee 

அவாகடசாக்தகள், 

கொப்புளவண்டினங்கள், 290 ம் பக், -- கந்தாரிசு 287 ம் பக்கம். 

கொடிவேலி, வேர்ப்பட்டை [= ட, ன கு 

சித்திரமூலம், 1180 ம் பச்சம், ௪ மெசீரியபட்டை 200 ம் பச்ச, 
சளர்வா, (வேர்ப்பட்டை) 182 ம் பக்கம், 

சோணதிகள் எதிரழற்சிகணயும் பார்க்கவும். 

பலவகைப்பதார்த்தங்கள். 

Miscellaneous, 

த இன்சாம்பலிலே சி 
சாயுருவி, (பூண்டு) 196 ம் பக்கம், _! 1 யுன் பதாசி ௮ 

. . ப் ° த த னி னீ ட் டு 

நாவியும்அதின்இனங்களும்,(வேர்) | | ம்ப.-- | 
இகினின்று அக தசம் எ 

ல், 261 ம பச்கம், ட டு 

லட், 209 ம் பக்கம். ் [ண மூறிவுமுதலியவந்நிற்கு சட்ட. 

இதினின்று சர்ப்பூரம் அதன 
மாய் எடுக்கலாம். 

பெரும்புளுமீயப்பூடு, (பூடு) 138 ம் பக. 

ட ரர கை | இகம் திதறிச்சமிலம் 
எலுமிச்சை, (பழச்சாறு) 53ம் பக்கம், எடுச்சப்படும், 

சாச்சணங்கொடி, (பூச்சிறூபம்) 88ம் ப. கப்பத்தத் 
சப்பாத்துப் பூ; 43 ம் பக்கம், சோதனியாகவிந்மசுக்குப்பதில் 

( கொப்பளித்தஇடங்கள் வழு 
| க்ின இடங்களுக்கு. மூட 

வாழையிலை, 245 ம் பக்கம், ் கோயிற் க் 

| மறைவிடவும் இது உவர் 

ட தது. 
மண்டித்தண்ணிமைத் தெளி 
யப்பண்ண உவர்தது. 

கக்கசுக்குப்பதிலாய் மிறப்ப 
தார்த்தமாகும், 

கெல்லி; (மரம்) 216 ம் பக்கம. | 

உமரியும் அதின் இனங்களும், 195 ம்ப ) இவத்நின் சாம்பலிலிருக்து 

செஞ்சர்தனச்சிராய், 19 ம் பக்கம். 

சோடம் சனமாய் எடுபடும். 

இது பன்றிசெய்ச்குப் பதி 
லாகும், 

( இதமண்டித்தண்ணீரைத் தெ 
ளியப்பண்ணும. 

பாற்சறா; (ஸ்தியரின்) 298 ம பக்கம், = 

சேற்றாங்கொட்டை. 157 ம் பக்கம். — 
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பொ ருளட்டவவனயும் அருஞ்சொல் 

அகராதியும், 

The Terms in this Vocabulary have been prepared in accordance 

with the following 

RULES, 

Aiming to have each Term brief, euphonious and apposite in 

derivation ; and accounting as practicaily Tamil, any word in good 
general use, ‘seek for the Term first in the 

Tamil, thus; 

1, Prefer ‘a simple or compound werd in common ‘use, or 

2, If none, appropriate some apt though abstruse word, or 

3. Compound a word, by uniting roots, or a root and a particle, 
ம், Rarely, some apt radica] word may be modified, by giving it 

an ordinary ‘termination, or 

5, Where there are several words of wider though similar meaning, 
restrict one, to specify the object, ‘or 

6. Translate and join the several members of the English Com- 
pound word. 

Finding no Term in ‘the Tamil, transfer the 

English, thus; 

1, Write the word ‘as a noun, tersely and smoothly; preserve its 
‘accent and the sounds of its radical portion and terminate ik in 
‘ordinary Tamil form. 

2. Modify it when requisite, by the additior of an appropriate 

‘particle, 
59 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



466 போருளட்டவணையும் 

9, In compounds, if there be for any member a good Tamil word, 
combine it with the English word. 
H the word cannot be satisfactorily Tamilized, seek a Term in 

the 

Sanscrit, thus; 

1. Prefer a term sanctioned by both an English and Saunscrit, 
and a Sanscrit and English dictionary. 

2, Should no appropriate Term be found, adopt some word ex- 
pressive of one or more characteristics of the object to be named; or 

3. Compound a word, by uniting roots, or a root and a particle; or 

4. Adopt a word having the same meaning as the original of the 

English Derivative; or 

5, Where there 87௦ several words of wider though similar mean- 

ing, restrict one, to specify the object, 
6. 1f there be for any member of the English Compound, a good 

Tamil word, combine it with the Sanscrit. 

The direct introduction of Western Terms into the Tamil is desir- 

91916, as affording the readiest commurication of the knowledge 
they embody. The Tamils themselves freely practise it. Though 

there are some difticulties in the process, these can be met in the case 

of the English, as well as they have been, in the case of the Sanscrit. 

It needs but to determine what sounds and forms exist in the Eng- 

lish, unlike those in the Tamil and the Sanscrit; and to agree upon & 

uniform manuer of rendering them into Tamil. In devising this 

method, latitude wil be required, proportionate to the dissimilarity 

of the languages concerned. 

Aseach European language assimilates from the Greek or Latin, 

the same words differently; so will Indian languages modify words 

from the Sanscrit or English, each in its own peculiar way. 

Hybrid words are not infrequent in Tamil. 

The sounds of the letters in Tamil are so constant, thatits words 

can be easily transliterated into English. But in English they are 

so variable that transliteration is impracticable, and the words can 

only be spelled into Tamil according to their sound. Tamil words 

have no silent letters; English words have many. 
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Several initial and several terminal sounds common in English 

are either not found in the Tamil language, or are inadmissible in 

Tamil grammar. To meet this in part, the same alphabet which has 

already given to Tamil, H, J, S, and Sh, should supply B, D, and 
0. The sounds of ம in am, air, and all, so common in English, 
ave absent in Tamil. The sound of «in ale, is not distinguished 

from that of « in earth. These diversities however, can be easily 

accommodated. Z may be well represented by ச். 

Many English words Tamilize more neatly from their Latin 

originals ; e. g. & word ending in ion, Tamilized from its Latin 

ending in wm gives a word, which dropping ம் forms an adjective 

more like a past relative participle, Pronunciation in modern Greece 

and ltaly, should influence Tamilization. 

English adjectives end in a great variety of forms, many of which 

can be comprised in. by the dropping of ம், which will naturaily 
end many Tamilized English nouns. 

The Terminal ws, a, um, may for neuter Tamil nouns, be severally 

rendered by அம். 

In some cases, words from the Euglish should, like words from 
the Sanscrit, yield to that Tamil force which blends diverse conso- 

nants into a mere doubling of one. For example, as பக்ஷம் becomes 
பக்கம் 0 சப்தம் becomes சத்தம் 50 810004 Aறopleay ஆபுபிலெக்சி 

become ஆபுபிலெச்சு ௨0 LElector இலெக்தர் become இலெத்தர், 

When a word ending either in க்கு, ௬ or ற்று combines with a 
word following, க்கு should change tos; ௬௩௦ஸ்; ஊம் ற்று £௦ ற்) 

6. ஐ. இபிகாக்வைன், கக்தாரிஸ்பொடி, 4 

Through the more frequent occurrence of vowel sounds, Tamilized 
words tend to overlengthen, To obviate this, choose of equally 
near sounds, the one which comes in the fewest characters; (e. g. 

மு 8 மொ, றோ 8 ரோ.) and sometimes drop the last syllable, (6 ஐ. 
Uraemia யூறிமி 98 யூறிமியம், Cபஙh௦sis சிறோசெ மச சிறோசெ.] 
In conforming a radically related group to one central word, it 

should be noticed whether 0 has in most its 8 or its K sound; § its 
S or Z sound; and I its இ or ஐ sound; also where in the majority 
falls the accent. 

Foreign Terms herein have been Tamilized as follows :— 
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1. Each Term has been introduced as a noun; made as brief ag 
possible, consistent with the preservation of its radical sounds and 

accent and so ended in some ordinary form, that it may easily 
turnto the adjective or verb. 

2, Endeavour has been made to introduce the Terms according 
tothe genius and grammar of the Tamil; in some instances transpog- 

ing syllables, to favor cadence and termination. 

3. Among several Terms designating the same thing, that one 
has been chosen, which would enter the Tamil most easily. 

4, As far as practicable, the Terms have been differentiated from 
any pre-existing Tamil word. 

5. Terms radically related, have been so accommodated to each 

other that this shall appear. 
Many Terms of Anatomy, Chemistry, &c. will occur in these 

branches, for which the reader may refer to proper Glossaries 
already published. 

அகசி. அடத். 

அகூப்பிசின்மரம் 70 பே Aகiகஅக்சிரித்தல் Oxidation. 
Tree. அங்கரா8ி. Cosmetic கஸ்மெடு, 

அகரிமுசிலாகு 71 Kage oilதசமதாகவிரை நற் இது ஓமம் 
Gum acacia. போன்று, 

அகத்தி 88 Agati Grandiflora. |அசமதாகவோமம் 118 Carum Ror- 
அகத்தாசியல்கள் 172 Acanthaceae,| burghianum அசமதாசம். 
அகனீதக் ழக்கு 9 Aconite Root. (அசனுசம் Abortive. 
அகனீதம் 9 Aconitum Napellus, |qAs* Acetate. 
அகனீதசம் 10 Aconitia. அசிதிக்கமிலம் 282 Acetic Acid. 
அகனீதரஞ்சம் 9 Tincture of 4௦0-அ9இச்ேேர் Acetic Ether. 

1 ௮௬-98,-306. 
அசைவல்பீனியப்பூடு 244 Alறinia 

nite, 
அகனிதவிலை 9 Aconite Leaves. 

Nutans. அக்ரொக்சாரம் 195 Pellitory Root. 
டைசீதிரவோ, அஸ்கிலீபிரின் A sclepedin. 

அக்குவத்தி Aqமகtic கீர்வாழும், |அஸ்ிலீபிரியங்கள்151 Asclepiadea6. 
அக்குவம் &00௨, Water கீர், தண்]அஸ்கிலிபிக்குறசாவிகப்பூடு 158 48- 

ணீர். clepia Curassavica. 
அக்குறோட்ட Walnut. அஸ்பரகசசென்றெஸ்பூடு 255 48- 
௮க்சலிக்கமிலம் 397 Oxalic Acid.| paragus Ascendens, ஏறவரி 
அக்சதெம் Oxygen. அஷ்மனனா 147 Ash Manna 
அக்சிமெல் 982 0௩70௦1 காடிதேன்..அஷ்மரம் 146 Ash tree. 
அக்சிரம் Oxide, Oxidum. 1௮டத்து Apter இணச்கி, 
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அடீச். அபா. 

அடீசப்பிலாஸ்தர் Aவhesive 11284811அகீர Anhydrous அவைரு, 
ஒட்டுப்பற்று, அகீரதுருசி Anhydrous Sulphate 

அடீசம் Adhesi0n ஒட்டு, பற்று, of Copper. 
அடைகெர்தகம் 80% Precipitated அச்திசெப்இ Antiseptic பூதிக்கினம்., 

sulphur. அகதிஸ்பசி Antispasmodic கருசக் 
அடைப்பம் Plug. இனம், 

அட்டை 286 Leech. அக்திபிராடி Antiperiodic. 
அணீதக்கொட்டை 111 Dil! Fruit. அச்திமனி 356 Antimony. 

சதகுப்பி, சோயிக்சே, அம்திமனிகுலோறிரம் Chloride of 
அண்ணாசுட்டூ 13 Star Anise. Antimony. 
அதகக்ந்தி 304 Precipitated 3ய!-அச்திமனிசல்வுகம் 357 Sulphurated 

phur. Antimony அஞ்சனக்கல். 
அதகசுண்ணகாபனச 346 ஒrecipi-( அகதிமனிசார்த்தகுலோதிரம் 868- 

tated Carbonate of lime. quichlorida of Antimony. 
அதகம் Precipitate அடையல், அந்திமனிதாத்தரகம்358 Tartarated 
அககுலோறோசமிலமypochlorous| Antimony, 

Acid. அம்திமனிதாத்தரக வன்கென் 859 
அதபாஸ்விசுகள் Hypophosphites. | Ointment of Tartarated Anti- 
௮ தவூதசு Subacetate. mony. 
அதிபரிச்சம் 64 Celastrus Panicu- அச்திமனிதிரிசல்விரம் Tersulphuret 

181& வாலுளுவை, of Antimony, 
அதிமஅரப்பூட 82 Liquorice Plant. அச் திமனிதரிகுலோறிர மீர் 358 Solu- 
அதிமதரப்பாணி 89 Liquorice Ex-| tion ofTerchloride of Antimony, 

trac அதிமதரம்பால். அந்திமனிபற்பம் 957 Antimonial 
அதிவிடயம் 11 Atiப. Powder. 
அதெப்சு Aபசps, Lard லாடு, டெய|அக்திமனியச்சிரம் 856 Oxide of 

ம், பன்றிகெய், Antimony. 
aj 229 Ficus Racemosa, Figg திமனிவைன் 359 ணAntimonial 

சீமையத்தி, தேனத்தி, Wine. 
அத்திக்கள்ளு 229 Fig toddy. அம்திமிஸ்பூ 181 Chamomile Flow-. 
அத்தித்திப்பிலி 262 Scindapsus 0f-| ௭5 சீமைச்சாமம்திப்பூ. 

ficinalis, அச்திமிஸ்பூடு Anthemis Nobilis சா 
அத்திர Volatile. மந்திப்பூடு, 
அத்திரதேலம் தsential Oil, Yoleஅர்திவிலோசிஸ்்த Antiphlogistic 

tile Oil. தாபக்கினி, 
அத்திரத்தவம்olaktility அத்திரமை ௮ச்தெல்மிகஇ AntLelmintic இருமி, 
அத்திரோபபெலடனப்பூடு 182 1101 கொல்லி, 

pa Belladonna. அப Corrective sரெக்திவு, 
அத்திறோபியசல்வசு 185 இயlphate/ஏபகை Deposit அடையல், 

of Atropia. அபசஞ்சரரி Disinfectant, 
அத்திறோபியசல்வசுகீர் 185 5010-4அபருத்து தறற அணியம், 

tion of Sulphate of Atropia. |அபாசனியங்கள் 147 Apocyneas, 
அத்இிறோபியகீர் 185 Solution o௦fிஏபாதிகன் Apothecary ச௫ச்சன் 

Atropia. அபாமிலி Antacid. 
அச்திறோபியம் 184 Aropia. அபார Levis, Light லகு, 
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i 

அபா, | அய, 

அபாரமச்னீசிசாபனசு 351 1121 அமோனசல்வுசையனசு Sulphocya- 
Carbonate of NM agnesia. | nate of Ammonia. 

அபாரமக்னிசி 350 Light Magnesia அமோனசார்த்தகாபனச௪ 8 68 0 ui 
அபினி 0ற1பம அவின், கசகசாப்பால்,| Carbonate of Ammonia. 

பியம். அ௮மோன தில Citrate of Ammo. 
அபீரியம் Aறerient இளம்பேதி. nia 
அப்சாபென் Absorbezt Medicine, அமோனசுகநதஸ்பிறிது 816 41. 

அமிலக்தினம், matic spirit of Ammonia, 
அப்பிரகம் Miக மீகம், மீகக்கல், |அமோனதகுலோதிரம் 818 Chloride 
அப்பில் Apple. of Amroniun, sவச்சாரம், 
௮ப்பிதிகட்டு Apricot. அமோனதசல்விரம் Sulphide of 
அமரர்தாசியங்கள் 195 Amaranta-| Ammoaium. 

ceae. | அமோன தசல்வுசையனச Sulpho- 

அமரிலிடாசியங்கள் 246 Amarylli-| cyanate of Ammonia, 

daceae. அமோனதபுறோமிரம் 310 Bromife 
௮மரு 4௨0௦1 காளானபஞ்சு. of Ammonium. 
அமல்கம் இஙகக இரசகலவை, |அமோனதம் Aறம0n]யற, 
அமாவ Aற௦rphous அரூப,மாவான, அமோனதவியோதிரம் 1௦0106 of 
அமிலமை Acidity அமிலத் தன்மை, றற. 

புளிப்பு. |அமோனரீர் 914 Solution of Am- 
அமிலம் &010, monia. 
அமிலித்த Aci0iநீed புளித்த. அமோனபாஸ்வச 317 Phosphate of 
அமுக்கிரா 193 Winter Cherry a#| Ammonia. 

வகத்தி, அமோனடெஞ்சோவச 317 Benz0- 
அழுரிதம் Diபretic தியுறிசம். ate of Ammonia. 
அமுறாசிப் பூடு 30 Horseradish, /ஏமோனம் 313 Ammonia. 

Armoracla. அமோனவக்சலச௪ 897 Oxalate of 
அமுனீயகம் 113 Ammoniacum கம। Ammonia. 

சாயகம், அமோனவசிதசு நீர் 316 Solution of 
அமுனீயகப்பூடு 113 Dorema am- Acetate of Ammonia. 

moniacum., அமோனவலும்352 Ammonia Alum 
அமைதிப்பொடி iting Powder | அமோன?னச்சாரம் 
அமைலமுசிலாகு 267 Mucilage of|அம்பர் Amber கர்ப்பூரமணி, 
Amylum. அம்பெலிடியங்கள் 65 4116110686, 

அமைலம் 266 501 ஸ்சாட்சு, |அயகார்தவக்சிரம் 373 Magnetic 
அமைலிக்கலக்கால் Amylic Alcohol.| Oxide of Iron. 
அமைல் ஃAறர]. அயகாபனசச்சர்க்கரை 875 இaccha- 
அமைலைரிரம் Hydride of amyl. rated Carbonate of Iron. 
அமோனகரகீர் 314 Strong Solution Qயகாபனசுக் குளிகை 375 Pill of 

of Ammonia. Carbonate of Iron. 
அமோனகாபனச 315 Carbonate அயஇினியசதிறr 383 Citrate of 

of Ammonia. | Iron and Quinia. 
அமோனகாபனஸ் நீர் இற ௦ரிஅயகூட்டுமிஸ்்அர் 377 Compound 

Hartshorn, | Mixture of Iron. 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



அருஞ்சோல்லகராதீயும். 471 

eT பபப 

அய. அல். 
அயசல்வசு 876 Sulphate of 1ரஅயவலும் ron யயர, 
அன்னபேதி, அயவாசெனச 881 Arsenate of 

ஒயசல்விரம் 398 Sulphide of fron.| Iron. 
அயசிதிறசு Citrate of Iron. அயலியோதிரக்குளிகை 381 Pill of 
தயசிதிறசு வைன் 988 Wine of| Iodide of Iron. 

citrate of Iron. அயவியே திரம் 380 Iodide of [ron. 
அயயமசுப்பூடு 189 Hyoscyas.|அயவலியோதிரசிறாபம் 380 Syrup 
அயரீேயமஸ் விரை 190 Henbare| of Iodide of Iron. 

66௦08 குராசானியோமம், அய்லீரபிரவக்சிரம் 874 Moist Per- 
அயயேமின் 189 Hyoscyamin. oxide of Iron, 
அயசுகந்தமிஸ்அர் 384 Aromatic அயவைரசபிரவக்சிரம் 874 Hydra- 

Mixture of Iron. ted Peroxide of Iron. 
அயதனச௪ [800806 of Iron. அயவைன 394 Wine of Iron. 
அயதாச்தரகம் 383 "வrtarated அரத்தை 244 Galangal, 

Iron, அரலியாசியங்கள் 118 Araliacex, 
அயபாஸ் வசு 875 Phosphate oflgrifA 07 Rice, 

Iron. அரிஸ்தலோகியசியங்கள் 209 Aris- 
அயபாஸ்வசுசீ9 தாபம் 3/6 Syrup (01௦041௨0௦௯, 

of Phosphate of Iron. அரிதாரம் 356 Orpiment, Yellow 
அயபிரகுலோதிரகரநீர் 379 Strong Sulphuret of Arsenic, Tersul- 

Solution of Perchloride of Iron. phide of Arsenic தாரம், பொன் 
அயபிரகுலோதிரடஇருசகீர் Diபஙeி| னரிதாரம், தாளகம், 

Solution of Perchloride of Iron.|தரமேனிக்காவி Armenian Bole. 
அயபிரகுலோகிரம் Perchloride 0ந]அர்வதா 48 [ndian Rue. 

Iron. அலக்காலெசிறாத்த Alcoholic Ex- 
அயபிரகுலோறிரரஞ்சம் 879 Tinc-| tract. 

ture of Perchloride of Iron.  |அலக்கால் 276 Alcohol. 
அயபிரசல்வசு Persulphate ௦100. அலக்கால் வீச்சு விளக்கு Alcohol 
அயபிரசல்வசுநீர் 318 Sபlution of| Blast Lamp. 

Persulphate of Iron. அலரி Oleander, Sweet Scented 
அயபிரநீதுரசு Pernitrate of iron.| Oleander. 
அயபிரநீதுரசுநீர் 381 S௦lution ௦4 அலுமினியம் 352 Aluminium. 

Pernitrate of Iron, அலம் 352 பற சீனக்காரம்,படிகா 
அயபிரவச்சிரம் Peroxide of Iron. | ரம், 
அயபிலாஸ்தர் 374 Chalybeate ற1884அலுவின் Aloine. 

ter, அலோய் 4110 கலவைலோகம், 
அயபுரவக்சிரம் Protoxide of Tron.|தல்கங்கள் 213 Al, 
அயபபனை 187 நupatoriயn Ayaஅல்கலை Alkali சருச்சி. 

pana. அல்காகுமரோரசெடி 89 Albagi 
அயம 372 1101 இரும்பு, Maurorum. 
அயவசதசு Acetate of Iron. அல்தயப்பூடு Marshmallow, Althea 
அயவசிதிரஞ்சம் 878 Tincture of| Officinalis. 

Acetate of Fron. அல்புமின் நீர் 294 Solution of Albu- 
அய்வமோன திறசு 382 Citrate of men, 

Iron and Ammonia. 
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அல்ப. 
அல்பம் 211 Alpam. 
அல்லி Nymphea Edulis அல்லிதா 

மரை, அம்பல், 
அவாகட nofficinal வாக்ட முறை 

யற்ற, 
அவி Butter வெண்ணெய், 
அவிகம் (ரச பாலாடை, கிரீம். 
அவினிரஞ்சம் 25 Tincture Opium, 

Laudanum லாடனம், 
அவின் 22 Opium. 
அவுடுபாகிறை Avoirdupots Weight. 
அவுரி Indigofera Tincboria நீலி 

மரம், 

அவூசம் ரீப50॥ கிசேசம்,சொரிதல், 
அவைரு Anhydrous அசர, 
அழகுச்சரட்பூடு 160 Ophelia Ele- 

guns. 
அழகுரோயிற்பூடு 180 Roylea Kle- 

nS. 

அழிஞ்சிமரம் Alangium Decape- 
யமி 

அழுத்தஸ்மைலச்சுப்பூடு 240 Smilax 

Glabra. 
அறுக்களொமீன் 294 Sier fish, 
அதம் 47 16 ரூப்பூடு, 
அனுவிடியங்கள் 410101௦2. 
அனகாடியாசியக்கள் 67 Anacardia 

vee. 

அனாசப்பழம் Pine Apple ௮ன்னதா 
ழை. 

அனாலிசர் Analyst விபேதனி, 
அனாலீச ந॥௨ர$iக விபேதனம், 
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ஆசுதி. | 
அன்கென்கள் intents, அகனீத௪ 

10 Aconitia; அத்திறோபிய 135 
Atropia; அதிமனிதாத்தரக 359 
Tartarated Antimoay; இயோத 
910 Iodine; இரச 387 Mercuri. 
8]; இரசசெவ்வியோதிர 893 Red 
Iodide of Mercury; இரசநீதரச 
394 Nitrate of Mercury, இரச 
அரசத்தண் 894 Mild of Nitrate 
of Mercury; இரசவதகுலோகிர 
390 Subchloride of Mercury;Qr 
சவமோனக 892 Ammoniate of 
Mercury; ஈயவரசிதசு 940 Ace- 
tate of Lead; ஈயவதவூதச 371 
Subacetate of Lead; எலெமி 
60 Eleni; கந்தாரிஸ் 289 0௨- 
tharides; காக்காய்கொல்லி 17 
Cocculus Indicus; இறியசற்று 
235 Cரeasote; கு்தருக்கம் 61 
Olibanuam; செர்தசம் 804 Sul- 

hur; கக்திமியோதிர 905 Iodide 
of Sulphur; சபீன 287 Sabine; 
சால்முக்கர 34 Chanlmugra; 
தனி 291 imple; தீமிசெய் 295 
Spermaceti; தார் 284 Tar; பதா 
சியலியோதிர 320 1௦0106 of Po- 
tassiam; பெலடன 184 Belladon- 
na; மாசக்காய் 298 கl5; மாச 
வவீன் 223 Galls with ‘opium; 
ராள 233 Resin; விருத்தி 298 
Yeratria. 

அன்ச Ounce, Uncia 
அனிசுமெலிசோவாதப்பூடு 179 Aநi-.ஆகரி Metallic Ore, Mineral மினி 

someles Ovata, 
௮னிலின் 411106, 
னீசு 110 Anise. 

றல், 
ஆகரிஈஞ்சு Mineral Poison. 
ஆகரியமிலம் Mineral Acid. 

அனீசெசென் 110 தssence of Anise.|ஆசாசகறாடன் 106 Bryonia நரம். 
அனுபானம் Vehicle. 
அனுபந்தம் 405 Appendix. 

goea, 
ஆசமனீயம் Caரஓle கார்கில், 

அனுவல் நற] Plant தட்டைப் இசனதோயம் Hip Bath. 
ஞ் ஓ 

அனெஸ்தீசி Anaesthetic விசஞ்ஞதி, 
அனெலிடங்கள் 286 Annelida 

சச் சிசிச்சம் நxtemporaneOUs 
Pharmacy ஏவாகடபார்மசி, 

ஆசுதி Distilled இஸ்திலித்த, 
அன்கென் Unguent, Ointment லே. 

பம, 
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ஆசு. | இபி, 
அசதித்த£ீர் Distilled Water ஆசு தி ஆவரை 86 Cassia Auriculata ஆவி 

சீர், இஸ்திலித்தரீர, ரை, 
ஆசெனிககாரப் பொடி ரக! ஆவ்மனனுடை ஞ் 5 Hoffnan’sAno- 

Caustic Powder, | dyne Spirit. 
ஆசெனிககுலோறிரரீர் Solution of ஆளிவிரை Lepidivm Sativum. 

Chloride of Arsenic. ஆற்அப்பாலை 225 Salix Tetrasper- 
தசெனிககுலோதிரம் Coride of| ma. 

Arsenic. (ஆனைச்கற்றாழை 217 Agave Ameri- 
ஆசெனிகசல்விரம் இயிphuret of cana, 

Arsenic. அனைச்சுண்டை ] 98 Solanum Ferox. 
அசெனிகதிரிமுலோறிரம் Terchlo- ஆனை த்இப்பிலி 262 Scindapsus Off- 

ride of Arsenic. cinalis அத்தித் திப்பிலி. 
ஆசெனிகதுவிசல்விரம் Bisulphburet ஆனைகெருஞ்சி 162 Pedalium Mu- 

of Arsenic. 16% பெருரெருஞ்சி, 
ஆசெனிகநீர்55 Arsenical Solution. 
ஆசெனிகபசை Arsenical Paste. (இs-ic,-icum, 
அசெனிகம் 353 Aரseni,பாஷாணம்|இங்கமோனஸ்பிறிது 316 Fetid 
ஆசெனிகவியோதிரம் 100106 of Spirit of Ammonia, 

Arsenic. இங்கிதம் Indication. 
அசெனிகவைராகுலோறிக நீர் 355 இங்கு 1122 &ல௨4௦௭10௨ பெருங்காய 

Hydrochlorie Solution of ம், 
Arsenic. இங்குக்கனி Aறjமக. 

அசெனிசு Arsenite. இங்குப்பூடு | 12 Ferula Assafoetida, 
அசெனோசமிலம் 95% Aர5eற௦ப5[இசு 18806 சியன்னி. இசு-18-106. 

Acid. இஞ்சி 211 Ginger. 
ஆடாசோடை 173 40800௧ Aha-]இஸ்பகூல்செடி 194 Ispaghul. 

toda. இந்திகு 897 10120 நீலம். 
ஆடிவம் 107101 வித்திரல், இந்திகுசல்வசு Sulphate of Indigo, 
ஆடு 295 Sheep. இர்திர Orஜவnic ஒர்கன, 
ஆடுதின்னாப்டாலை 211 Aristolochia இரந்து India இர்ததேசம். 

Bracteata, Kira-mar. இந்துக்கடுகு 32 Indian Mustard. 
கட்டைப்பூ Annual Plant அனு இந்துத்திரிகுடெஸ்மம் 168 Tricho- 

desma Indica. 
துணிகப்பூட 133 Arnica Montana.இச்துபாபெரி 19 Indian Barberry. 
ஆணிகவேர் 133 Arnica Root. இர். சவாதுமைக்கொட்டை 93 ]ற- 
ஆண்வீலிஸ்பூடு 270 Male Fern. dian Almond. 
கத Basis or Base ஆதாரகம், இர்அப்பெப்பமிர அப் பூடு 179 Mic- 

romeria Capitellata. 
தன Patent திறந்த. இபிகாக்கு 125 Ipecac. 
ஆமணக்கு 213 Castor Plant. இபிகாக்கூட்டுச்சூரணம் Compound 
ஆமணக்கெண்ணெய் 213 Castor oil | Powder of Ipecacuanha, 
ஆம்பல் Nymphaea Edulis அல்லி” இபிகாச்பூடு 125 Cephaelis 106040- 
அல்லிதாமரை, uanha: 

ஆர்கனதிரி Argand Burner. 
ஆல் 228 Banyan Tree. 

60 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



414 போருளட்டவணையும் 

பி. இரச. 
இபிசாக்வைன [20 Wine of Ipecac-|இரசசையனிரம் Cyanide of Mer- 
ட uanha, cury. 
இமய௰யஜெனசன 160 Gentian Kuாro.|இரச தவிசல்விரம் Bisulphuret of 
இமயவரியாத்து 199 Himalayan] Mercury சாதிலிங்கம், 

Rhubarb, இரசநீதுரசமிலரீர் 393 Acid Soly- 
இமயவலீரியன் 130 Vவaleriana| tion of Nitrate of Mercury. 

Hardwickii, இரசநீதுரசன்கென் 394 Ointment 
இமல்சம் ௭01610 பயசியம், of Nitrate of Mercury. 
இமாலியம் 1000111601 சார்சனி, |இரசமீதுரசுத்தண்ணனகென 3898 
இம்பீரல்கலன Imperial Gallon. Mild ointment of. 
இம்புராவேர் Oldenlandia 170%௦1-இரசகீதரசு Nikrate of Mercury. 

lata றுவேர், இமபூறல். இரசபச்சையியோதிரம் 392 Green 
இயோதம் 309 ]௦dine. Iodide of Mercury. 
இயோதச£ர் 310 Solution of Iodine.|இர ச 9ரகுலோதிரம் 390 Perchlo- 
இயோதரஞ்சம் 310 Tincture of| ride of Mercury சவ்விரம், வீரம், 

100106, இரசபிரகுலோதிர£ர் 391 Solution 
இயோசலினிமென் 310 Liniment| of Perchloride of Mercury. 

of Iodine. இரசபிலாஸ்தர் 388 Mercurial Plas- 
இயோதவன்சென் 9810 Ointment! ter. 

of Iodine, இரசபீதசல்வச Yellow Sulphate 
இயோதவாம் 100௦010710. of Mercury. 
இயோதலினலாசம் 310 [lation இரசபீதலோஷன் 392 Yellow Mer- 

of 100106. curial Lotion. 
இரம்கூள்மல்லீ 99 Rangoon (7660-இரச பீதவக்சிரம் Yellow Oxide of 

er, Quisqualis Indica, Mercury, 
இரசகருலோஷன 390 Black Mer-[|Qrsசமேறல் Mercuriglization. 

curial Lotion, இரசம் 986 Mercury இதரம், ஐராச் 
இரசூரீதம் 997 Mercury with இறம், 

Chalk, இரசலினிமென 388 Mercurial Li- 
இரசகுளிகை 386 Mercurial Pill. | niment. 
இரசகூட்டன்கென் 897 Comற௦பாபஇரசவதகுலோறிரவன் கென 390 

Ointment of Mercury. Ointment ofSubchloride of Mer- 
இரசசப்பாசிதறி 388 Mercurial cury. 

Suppository. இரசவதகுலோறிரம் 989 இயமb்- 
இரசசல்வசு 388 Sulphate of Mer-| chloride of Mercury சலமல், இ 

cury. ரசசாப்பூரம். 
இரசசெவ்வச்சிரம் 388 Red Oxide|இரசவதசல்வச இபbsulphate of 

of Mercury. Mercury. 
இரசசெவ்வக்சிரவன் கென் 3890-1 இரச வமோனகம் 392 Ammoniated 

ment of Red Oxide of Mercury.| Mercury. 
இரசசெவ்லியோதிரம் 993 Re இரசவமோனகவனகென 392 011- 

Iodide of Mercury. ment Ammoniated Mercury. 
இரசசெவ்லியோதிரவன்கெள் 393:இரசவன்கென் 387 Mercurial 
Ointment of Red lodide of| Ointment. 
Mercury. இரசவாத chemist. 
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ச. ஈய. 

இரசவியோதிரம் 1௦0106 of Mercury.|இன்தெக்சன் 1॥jசcti0n புகட்டல், கி 
இரத்தை 244 Lesser Galangal. 
இரம்-iிச-iயn. - 
இராளப்பிலாஸ்தா233ResinPlaster, 

ட்சேபம், எனீமம், 

இன்ஓசமச்கு fusion Mug கஷா 
யவேனம், 

இராளவன்கென் 299 Resin Oint-இன்வசம் 18108101 கஷாயம். 
ment. 

இரிடியல்கள் 945 110௦86. 
இருண Negative, 
இருப்பை 141 1480௬௧ Tree, இலுப் 

பை, 

இரும்பு 872 11011, 
இரேவற்சின்னி 411810, வரியாத் 

து, மஞ்சட்னேச்ெங்கு, 
இலங்கைஏலம் 248 Ceylon Carda- 
moms, 

இலங்கைச்சடற்பாரி 248 Ceylon 
Moss. 

இலற்தை Zizyphus Jujuba, 
இலவங்கப்பூ 100 Cassia Buds கறு 

வாப்பூ, கராம்பு, 
இலவங்கமரம் 100 Clove Treesrா 

ம்புமரம், 
இலவமரம் 111100080௩ Anfrac- 

tuosum, 
இலாமிச்சை 269 Cuscus Grass வெ 

ட்டிவேர், உயிறு, வீரணம், விழல் 
வோ, 

இலெகதிஅசம் நlectricity மின்சார 
ம், ஆம்பரீயம், 

இலைக்கள்ளி 216 Euphorbia Nerii- 
10118, 

இவபுமாதம் 14௨0184100 ஆவியாய் 
வற்றல், உற்கமம், 

இவபுருதவணியம் Evaporation Ap- 
றலாகaபத உற்கமோபகரணம, 

இறம் பய ஓர்வகைச் சாராயம், 

இன் வூசங்கள் 1றரீம்பற8; இச்தபா 
பெரி 20 Indian Barberry; ஏர் 
கற்று 264 கrஜot; ஏழிலைப்பாஷை 
148 Alstonia; sஸ்கரில 219 089- 
carilla; கஸ்பாரி 48 Cusparia; 
கராம்பு 100 Cloves; sாசுக்கட்டி 
72 Catechu; காஞ்சிர 154 Nux 
Vomica; இரமேரி 36 Krameria; 
குசேோ 91 Kousso; குவச 57 
Quassia;srwt 13 Chamomile; 
சிட்குச்சி 159 Chiretta; சந்தில் 
17 Gulancha; சுக்கு 242 Ginger; 
செனிக 3௦ இeறega; சேபரந்தாரி 
210 Serpentary; ஜென்சன்கூட் 
டு 158 Compound Gentian; இச் 
இதாலஸை 170 Digitalis; அல்௪ 
மார 191 Duleamara; தோடத் 
தோல் 50 0ரக௩௦0; தோடந்தோ 
த்கூட்டு 50 Compouud Orange; 
ஈன்னாரி 151 Indian Sarsaparil- 
ia; நிலவாகை 8௨: கிலவேம் 
புக் கூட்டு 172 Compound Kari- 
yat; பூக்கு 49 Buchu; மதிக 320 
Matico; மிளகரணை 55 Toddalia; 
யூவவூர்சி 140 Uva Ursi; ரோ 
சையமில 89 Acid ef Rose; ஓப்பு 
லஸ் 225 பupயlயs; வரியாத் அ 198 
Khubarb;வdரியன்130Valerian. 

ஈசுரமூலி 210 Aristolochia Indica. 
ஈதப்சாகரி Ethiop’s Mineral, 

இறாய் 263 Re இருய்த்தானியம், [ஈதர் 277 Ether. 
இறிடின் 111041. ஈதர்ச்.து 278 Spirit of Ether. 
இனக்குலாசம் [ந௦Cப]தti௦n நிவேசம்.|சயகாபன ௪ 369 Carbonate of Lead. 
இனலாசம் றhகlat1௦ற சவசனம், |ஈயகாபனசன்கென 369 Ointment 
இனியப்படலப் பாசி 994 (பி of Carkonate of Lead. 

ka putta. ஈயகார்சல்விரம் Black Salphuret 
இன சாலுபில் 1150111016 கரையாத.| ௦f Lead. 
இனசெத்துகள் 987 19601, |சயக்கூட்டுச்சப்பாசிது.தி 310 C௦- 

pound Lead Suppository. 
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ஈய எசி, ட் 
சயகுறோமச Chromate of Lead. |உல்மஸ் மரம் 225 Ulmus, Broad 
௪யச்சிவப்பு Minium, Red Uxide 

௦f Lead ஈயசெவ்வக்சிரம், 
Leaved Elm. 

உல்மாரியங்கள் 225 Ulmaceae. 
ஈயகீத.ரச 971 Nitrate of Lead. |உவேய் Whey ததிநீர், 
சுயட்பற்று 886 Lead Plaster. 
ஈயமெகனக Meconate of Lead. 
ஈயம் 308 Lead. 

உள்ளி 081110 வெள்ளுள்ளி, வெள்ளை 
ப்பூண்டு, 

உறிஞ்சு Inhalation of Powder. 
ஈயவவின்குளிகை 910 111] of Lead உதிஞ்சுப்பு $melling 8816, 

and Opium. 
ஈயவக்சலச Oxalate of Lead. 
ஈயவக்சிரம் 368 Oxide of Lead. 
சயவசிதசன்கென் 310 Ointment 

of Acetate of Lead. 
ஈயவசிதச 969 Acetate of Lead. 
ஈயவதவசிதசு Subacetate of Lead. 
ஈயவதவசிதசன்கென் 3871 0ற£- 

ment of Subacetate of Lead. 
ஈயவதவரிதசுரீர் 370 Solution of 

Subacetate of Lead. 

உற்கமம் ரaporation ஆவியாய் வற் 
தல், இவுபுமாதம், 

உற்கமவெசிறாத்து Evaporated Er- 
! tract, 
உற்பித 881106 லாவண, சலன, 

ஊசித்சசரை 80 Cassia Tora தகரை, 
ஊதளை 216 Jatropha Glandiflora, 
ஊமத்தை 187 Dhatura. 
ஊரை (9088 Circinalis காமமரம் 
எகியட்பூடு 169 Echium. 

௪யவியோதிரப்பிலாஸ்தர்372100106 எக்கொக்கு ௮ggnog. 
of Lead Plaster. 

ஈயவியோதிரம் 372 1௦0106 of Lead. 
ஈயலியோதிரவன்கென 372 01)- 

ment of Iodide of Lead. 
ஈராட்டைப்படு Biennial Plant, 
ஈறயில் பெற Lancet முரசுவெட்டி, 
ஈறிஸ்கிழங்கு 0118 Root. 

உச்சிகெச்சகம் 903 Sublimed Sul- 
phur. 

உச்சிகம் மம்]imate சப்லிமம், புடி. 
உச்சீசரணம் இயஸ]றation சப்லிமி 

சீதல், 
உஷ்மதம Fomentation வமனறாசம். 
உச்தமாகாணி 153 Daemia Extensa, 

வேலிப்பருச்தி. 
உப 4121118177 துணை, 
உபபேு நிர Froduct. 
உமரி 195 Salicornia. 
உம்பெலீவிரங்கள் | 089 Umbelliferae. 
உபர் சன்கனம 127 Hymenodictyon 

Excelsum. 
உயி 005 Grass வெட்டிவேர், 

இலாபிச்சை, வீரண்ம், விழல்வேர். 

| 

எசிருத்து Extract; அகனீச 10 
Aconite; அதிமதுர 92 Liquorice; 
அயசீயமஸ் 189 Hyoscyamus; 
அவின் 24 றம; இச்தபாடெரி 
20 Indian Barberry; ஊமத்தை 
187 Dhatuwa; எமதக்சில 76 
Haematoxylon; கசகசா21 Pop- 

pies; கஞ்சா 228 Indian Hemp; 
கலசிர்தக்கூட்டு 104 Compound 
Colocynth; sளTும்பு | 5 Calumba; 
காஞ்சிர 155 Nux vomica;Aிரமேரி 
36 Kiameria; குவசி 58 Qassia; 
கொல்சிக 256 Colchicum; கொல் 
சிக as 255 Acetic of Colchi- 
(ற; கோனிய 115 Conlin; சர் 
மர்தி 132 Chamomile; சேதில் 
17 Gulancha ; சொகோத்திரசசை 
249 Socotrine Aloes; ஸ்திறாமு 
னி 180 &tramonium ; ஜலப்பு 104 
Talap; ஜிரிகி 166 Kaladana; 
ஜென்சன் 158 Gentian; தரக்சக 
184 Taraxacum; தம்பிலி 142 
Diospyros; பபாடுசகை 29! Bar- 
badoes. Alves; பரைர 16 Pariera; 
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எசி. ஐரு. 
எரித்து (தொடர்ச்ச) பெலடன|எள்ளு 161 Sesamuw Indicum, 

1988 Belladonna; மெசீரியலீசர்(எதிங்குமீன் Herring, 
200 Etherial of Mezerium; லகிஎதீன் rrhine, Errhinum ஈயம், 
தூக 135 Lactuca; வரியாத்த| கையம், நை£ியம் மைசிசம். 
198 Rhubarb; வில்வ 54 Bael; எற et-efted, better-ide,-idum. 
வைச திக்ம 80 Calabar bean. எனீமம் Enema பாயுரியம் ; அவின் 

எசென் Essence. 26 Opium; இங்கு 163 Assafoe- 
எச்சிபியென் Expient யானம். (108; சகை 251 Aloes; தர்ப்பச்தி 
எச்சுதங்கள் 110208, ன் 232 Turpentine; புகையிலை 
எஸ்கருட்டி Escharotic தாகனம், 191 Tobacco. 
எஸ்பெக்துறன 452 நxறectorant 

நிசேட்வனி, கபங்கக்கி, ஏககதிலீதங்கள் 229 Monocotv- 
எட்டியச்செடி 168 நhretia Buxi-| Jedons. 

10118, ஏணக்சரி 801 Animal Charcoal எ 
எதிரமழற்சி 457 Counter Irritant. | ன்புக்கரி, 
எபெனாசியங்கள் 142 11060௨0686, (ஏணப்பற்பம் Bone Ash எலும்புமீறு, 
எமதக்கில சிராய் 16 Logwooி. |ஏய்ல் Ale, 
எமீதியம் தEmetia. ஏர்கற்றீதரிரஞ்சம் Ethereal Tinc- 
எமோதியவரியாத்து 199 Rheum ture of Ergot. 

Emodi. ஏர்கற்று 9268 ‘Ergot. 
எம்புதகாசன 1007009110, Lini/ஏர்தசியங்கள் 226 Urticene. 
en பூச்சமருர் அ, ஏலம் 242 Malabar Cardamom, 

எம்பைதூமம் நறழரreபறதபிலுடம்|ஏலிபர் Black Hellebore காரேலிபர், 
எம்மெனகக்கு 452 Emmenagogue ஏழிலைப்பாலை 147 Alstonia Schola- 
ருதபிரே, ris. 

எரிகாசியங்கள் 140 Ericaceae. ஏrவரி 255 Asparagus 4560600208, 
எரிதிரப்பூடு 161 Erythraea Rox- 

burghii. ஐூங்கொசு 292 [5iஓிass மீன்வச் 
எருக்கக்தூள் 152 Powder of Mu-| சிரம், 

dar. ஐசிலன்பாசி 271 [celand Moss. 
எருக்கு 151 udar எருக்கம், ஐசு Hydrate. 
எலதீரிக்காய் Squirting Cucunberlஜரஸ்தன Hydrastin. 

Fruit. ஐராச்சிறம் Mercury இரசம், இதரம் 
எலதீரிக்கொடி 101 10%௨1 01ம1|/ஐருகுலோதறிக்கமிலம் 308 Hydro- 

cinarum, Squirting Cucumber,| chloric Acid, உப்புத்திராவகம, 
எலதீரியம் 104 Elaterium, ஐருகலோரேசமிலம் Hydrochlo- 
எலதீரின 105 Klaterin, rous Acid. 
எலிவாலரம் Rat tail file, ஐருசல்வுரிச்சமிலம் 398 Hydrosul- 
எலமிச்சக்தளச 179 Ocimum Gra- phuric Acid. 

tissimum, ஐருசையனிக்கமிலம் 93 Hydro- 
எலுமிச்சை 58 Lime Tree. cyanic Acid. 
எலெமி 59 lemi Tree. (ருதம் Hydrogen ஐருசவாடி, 
எலெமிப்பருப்பு 60 Jaa Almonds. ஜருதவந்திமனெற்று Antimonetted 
எவுலேசம் fflorescence எவுலேசித்| Hydrogen. 

தல், பூர்ச்தல், 
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ஐகு. ந கட். 
ஐருதவாசெனெற்று Aரஜச£tedகஸ்கரில பட்டை 211 Cscarilla 

Hydrogen. Bark. 
ஐலம் Hilun. கஸ்தர் 298 (8௫01 சுண்ணு, நீர்சாய் 

லிரை. 
ஒடுக்கிலைச்சிரட்பூடு 160 Oறheliaகஸ்தூரி 295 Musk. 

Angustifolia. கஸ்அரிமஞ்சள 244 Cயொஃபாறத 
ஒடுச்சிலை ஸ்மைலச்சுப் பூரி 240) Aரomatica. 

Smilax Lancacfolia. கஸ்தாரிமான 295 Moschus Moschi- 
ஒடுக்கலைசஅவிலி 168 Cordia angus-| ferus. 

tifolia. கஸ்தூரி வெண்டைக்காய்விரை &09- 
ஒத 69 (0108 Wodier ஒதியமரம், | moschus Moschatus. 
ஒதியம்பிசின் 69 Jiபஜa ki 200, |கஸ்பாரி 48 Cusparia. 
ஒபுடெல்லு Opodeldoc. சஸ்மேடு Cosnetic அங்கராடு, 
ஓமியப்பதம் Homoeopathy சகுண।கஞ்சா 227 Gunjah, Indian Hemp, 

கம், கஞ்சாங்கோரை Oபறum Album, 
ஒலிபானம் 0110௨000 குக். தருக்கம், White Basil சாயத் தள௫, 
ஒலியாசியங்கள் 144 Oleacese. கஞ்சாச்செடி 227 Indiana Hemp 
ஒலியின் 0161. கோர்க்கர் மூலி, 
ஓலீவதேலம் 144 01176 011 ஜைதாகஞ்சாராளம் 228 Churrus. 

னெண்ணெய், கஞ்சாலேதியம் 228 142000. 
ஒறக்தாசியங்கள் 50 Aயrantiaceae. கஞ்ச 267 Decoction of Rice, 

கடலை 88 Beugal Gram, 
ஓகர் 001116 காவிமண், கடற்பாலை 168 Aரgyreia Speciosa 
ஓசதி 1௦௦16 தொணிகம் பெலன்தரறா| சமுத்திரப்பச்சை, 

மருக, சடற்றென்னை 64 Zylocarpus Gran- 
ஓச 08-018. aun, 
ஓபியம் றய அவின், கடற்றேங்கரம் 14000100& Sechella- 
ஓபியனின் 23 Opianine,. rum, 
ஒமக்கொட்டை 109 அமி நிஙப்(கடாததிரிக்குசார்திஸ் கொடி. 106 

ஓமவிரை, Trichosanthes Cordata. 
ஓமம் 109 mam, Ptychotis Ajo-|sQகு 31 Mustard. 

wan, P. Coptica. கடுகுப்பற்று 31 இinapm. 
ஓரிலைத்தாமரை Viola Suffruticosa.|sககிகsுரோகணி 171 ஊPicrorrhiza 
ஓற்சு மே ஓற்ண்தானியம், rook. 

கடுக்காய் 93 11% ய வரிக்காய், 
கசாலிச்கிலைனிப் பூடு 137 Cகவிiககடுக்காய்ப்பூ 98 Chebulic Myroba- 

Kleinia. lans (02118, 
சச்கசு 291 000008 இரிமிஞ்சிட்புமு.[கடுமரம் 97 Chebulic Myrobalans 
கக்கரி மேய பிப்பினி, முள்வெ| 71766, 

ள்ளரி. கடெனிகமிவி 128 Gardenia Gum- 
ச௪கசா 21 Bo பற் | mifera ஒர்வகைக்கும்பை, 

கசப்புவெட்பாலை 148 Hoarrhenaகமடெனிலுசிர 128 0, Lucida. 
Antidysenterica. கடெனிகம்பனுலி 128 0, Campanu- 

அசுமுனாவிஞ்சி 242 21210௪: Cas-| lata ஓர்வகைக்கும்பை, 
sumunar. கட்மியம் 367 Cadmiuw. 
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கட். கரே, 
கட்மியவியோதிரம் 967 [௦ ௦fகம்பீர்ச்செடி 127 Gambir Plant. 

Cadmium, கம்பெச்சன Confection கன்பெக்ச 
தட்மியவியோதிரவனகென 96801” ன, லேகியம். 

ment of Iodide of Cadmium. ‘|sம்பேவம் Conferve சமுஷ்ணி, 
கட்மீனீரற்றேலம் 292 C௦௭ பierகம்போச்ச 97 Gகmboge மக்கி, இரே 

Oi! மஅவித்தேலம், | வல்சினிப்பால். 
சட்மீன் 292 Gadus Morrhua, Cod sயபுட்சது 101 Spirit of Cajaput. 

sh. கயபுட்டேல் 100 வேரு 01 கை 

கண்டங்கத்திரி 192 801800 ஏக] யாப்புடைதைலம். 
quini. கயபுட்மரம் 99 Cajuput Tree, 

கண்டோரங்இ 175 01௪௦001௦00 கயப்பக்கொட்டை Saint Ignatius 
Serratum சிறுதேக்கு, Bean. 

கசலிவாழை Nusa Sapientum. (கர Fortior, Stronger. 
கதாடி Cthaாtic பேதி, விரேசனம். கரணைக்நிழங்கு 202 Tyநphonium 
கதாலிசு ே4814818 சம்பேதனம், Orixense கார்கரணைக்கிழக்கு, 
கதிரின் 78 Catechin. கரன்றுச்செடி போகர், 
கதேருப்பிசின் 1019 Tragacanth. கராம்பு 100 010765. 
கத்தகாம்பு 846011 சாசக்கட்டி. |கராம்டமரம் 100 Clove Tree. 
கந்தக்கினிற௪0ப 0126 இயோட திசர் கரிசலாங்கண்ணி 138 நelipta Pros- 
கந்தாரிச 287 Cantharides. trata. 
கந்தாரிஸ்£ீர் 288 Blistering Liquid கரித்சேலம் Coal Oil, 

கொப்புளரீர். கரி 800 காபன் Charcoal. 
கந்தாரிஸ்காடி 288 Vinegar of Can- கரிப்பாப்பை201 Charcoal poultice. 

tharides. கருங்காலி 142 Ebony. 
கர்தாரிஸ் வண்டு 297 Caறthari$கருங்காணம் 86 Cassia Absus, 

Vesicatoria கொப்புளவண்டு. |கருஞ்£ரகம் 13 Nigella Sativa, 
கந்தி 301 யlறhuா கெரந்தகம், சல்வு..கருடன 106 Bryonia Cal:osa. 
கந்தியியோ திரம் 304 1௦0106 04 $ம]-(கருட்டம் Maximum மக்சிமம். 

phur. கருகொச்ச 173 Justica Gendarussn 
கபுல்பிஸ்தகிமரம் 67 Pistacea Ca] கறுப்புகொச்சி, 

bulica, கருக் துளி Black Drop. Vibegar of 
கபேவமரம் 72 Copaifera Multi| Opium. 
Ju கருப்பூரமரம் 202 Cinnamomum 

கபேவம் 72 Copaiva. Camphors, 
கப்சிசின 191 Capsicin. கரும்பு 265 Sugar cane. 
கப்சுல் Capsule, & Saucer. கரும்பூஷம் Morus Nigra, Black 
கப்பரிடியங்கள் 32 Capparideae. Mulberry, 
கப்ரிலோலியாெங்கள் 119 ஹோம--கருஷமத்தை Purple Flowered 

foliaceae. Dhatura. 
கமமெலிடியங்கள் 96 Hஃறஃane- கருவேப்பிலை 57 போர Leaf கதி 

lideae. வேப்பிலை, இதியபிலை, 
கமாலம் 214 Kaறnala கமாலமாவு. |கருவேம்பு 57 Murraya Konigli ௧ 
கமு போர பிசின். ருவேப்பிலை, 
கமுகு 261 Areca Palm. கருவேல்மரம் 85 Babool Tree. 

கமபசெக்கள் 131 Compositae,  'கரெக்திவு Corvective, 
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கர், கற். 
கர்ச்சமரம 40 Gurjun Tree. கல்வனிப்பத்அரி பெlvanic Battery, 
கர்ப்பூரவள்ளி। 89 Anisochilus Car-கல்வனியம் (alvaniதm, 

nosus, ‘Thick-leaved Lavender, sgrw Yelkof Egg செங்சரு, 
Lavandula Carnosa, கவுனறர் யொter கந்தோர், 

கர்ப்பூரம் 202 Camphor. கழுதைப்பால் 489' Milk. 
கலமல் 389 Subchloride of Mercu-swற்சிக்காய் 76 Bonduc Nut செச் 

ரர இரசவசகுலோறிரம், இரசகர் சக்சாய், களற்சி, 
ப்பூரம். களர்வா 182 Pilu. 

சலமல்்கூட்டுக குளிகை 990 C௦ற-களும்பு கிழங்கு 14 Calumba Root 
pcund Pill of Subchloride of| சலம்பாவேர். 
Mercury. கள்ளி 216 Milk-hedge Plant கள் 

கலமின Calamine. ளிசொம்பு, 
கலனத்தாசள் Filtering Paper வடி|கதிகென் Corrigent நியந்தை, 

ரள, கறியுப்பு 337 Common salt. 
கலனம் $ 118410 வடித்தல், கறுப்பழிஞ்சிமரம் Alangium Hexs- 
கலனி Filter. petalum. 
சலனீயம் Filtrate. கறுப்புச் சித்திரமூலம் Plumbago 
கனை 08110௩ காலுகொத்அ. Capensis sருங்கொடிவேர், 
கலிக்சமிலம் 224 Gallic Acid. சறுப்புடாமர் 61 Black Dammar, 
கலிசாயரின்௧னம் 120 Cinchona| Vatica Tumbugaia. 

Calisaya. தறப்புமணத்தக்காளி 192 Solanum 
கலிசாயப்பட்டை 120 Calisaya Nigrum மணத்தக்சாளி, 

(Cinchona) Bark. கறுப்புமருதமரம் 99 'எerminalia 
கலிபட்டு 0௨110௦, Tomentosa, 

1 
கறுப்புவாணிச 69 Black Varnish. 
கறுவாக்கூட்டுச்குரணம் 207 Com- 

pound Powder of Cinnamor. 
க௮வாப்பட்டை 206 Cinnamon 

கலுசிர்து 103 Colocynth பேய்ச் 
கொம்மட்டி, வரித்துமம்டி, 

கஹாறியம் (2011471101 கண்ணீரம், 
கலைப்பைக்கிழங்கு 254 Gloriosa 

Superba. Bark. 
கலோடியம் 42 0011001010, கறவாமரம் 206 Ceylon Cinnamon 
கல்குலசு Calculus கல். Tree. 
கல்சி Lime, [சஅவா£ீர் 206 Cinnamon Water. 
கல்சிகுலோறகரீர் 348 lution 07, கஅலிக்கொட்டை 109 Caraway 

Chlorinated Lime. Fruit 
கல்சிகுலோறகம் 348 Chlorinated sகஅவித்தேல் 108 011 of Caraway. 

Lime. கஅவிட்டூு 108 Caraway Plant. 
சல்பொஸ்வசு 349 Phosphate 01 கதுவிகீா 109 Caraway Water. 

Lime. கோசம் (008100 அரித்தல், காத் 

கல்யெகுலோதிரம் 344 Chloride| னம். 
of Calcium, தற்கரித்தார் C௦௨! வா. 

கல்சியைரசு 344 8131௦0 Lime புட் கற்கரிவாயு (08] 0088 கரிவாயு, 
கற்கன (41:11, பித்த சுண்ணம், 

கல்பனம் 114 Galbanun. கற்பிதம் Prescription. 

சல்லுருகி 96 Ammsnria Vesica-.sற்றபேட்சம் Gutta Percha. 

6018 நீருமேல்செருப்பு. | 
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யப வைகையை வைகளை 

கற். காவ, 

கற்றை 254 Small Aloe, Aloe 1ஈ.|காட்டுச்€ரகம் 136 Vernonia An- 

113 சோற்றுச்கற்றாழை, குமரி, thelmintica, 

சற்றிலிரங்கள் 87 fee, காட்டுச் தமட்டி 105 Cucumis Tri- 

சனடபல்சமரம் 230 Balm of Gile-| gonus. 

ad Fir. காட்டுப்பைன் 234 Pinus Sylves- 

சனடபல்சம் 230 (Canada Balsam.| tris, Wild Pine, Scotch Fir, 

தனஸ்சைக்சு 80110 Storax. காட்டுமுந்திரி 68 Cashew Nut. 

சனம் 80110, காட்டுமுள்ளாங்இ Blumea Arita, 

கலீகரணி C$ கன்றென்சர்,| காரக்கரந்தை, 

கனெலாசியங்கள் 33 Cancllaceae. (காட்டுவாகை Acacia Speciosa. 
கன்பெக்சன் (fection லேகியம், காட்டேலக்காய் பவார் Cardamom 

கம்பெச்சன், | பெரியவேலச்காய், 

கன்வல்வுலாசியங்கள் 163 Conv௦l-காட்லீரஸ்காடல6௦0frey's Cordial. 
vulacee. கார்தசாரம் Magnetism, 

சன்றென்சர் Condenser கனீகரணி, [காந்தக்கல் 1,0௨0 Stone. 
காந்தம் Magnet. 

சாக்கடசித்இ 67 Rhus Succedanea srாபசோதிக்கமிலமCarbazotic Acid 
கற்கடகசிங்9, சாபலிக்கமிலம் 283 Carbolic Acid. 

காக்கணங்கொடி 88 Clitorea Ter-கsாபன 300 Carbon, Charcoal, சரி. 
nateA sாக்கட்டான, காபனசஅகுலோறிரம் எetrachlo- 

காக்காய்கொல்லி 16 Cocculus In-| ride of Carbon. 
01008 பேன் கொட்டை, தாபாய் Carboy. 

காசினிவிரை Endive. [chu.|srwமரம் Cycas Circinalis ஊரை, 
காசக்கட்டி 71, 127 Kass, Catc-கராமாகதிப்புல் 268 Lemon Grass, 
காசக்கட்டியின்வசம் 12 1ரீய0ற| வாசனைப்புல், காவட்டம்புல், 

of Catechu. காமின இ 446 Carminative, வாயுக் 
காசுக்கட்டியிரஞ்சம் 12 Tincture] இனி, 

of Catechu, காரச்சுண்ணம் Unslaked Lime புட் 
காசுக்கட்டிக்கூட்டுச் குரணம் 72) பியாதசண்ணம், உடன சுட்ட 
Compound Powder of Catechu.| சுண்ணம், 

காசக்கட்டிவில்லை 127 கechu Lo-(காரச்சோடம் 332 Caustic Soda. 
200065, காரர்திமனி 131௨01 Antimony. 

காஞ்சனி Tei மஞ்சள். காரப்பதாசி 820 Caustic Potash. 
காஞ்சிரம் 154 Nux Vomica சாஞ்காரேலிபா் Black Hellebore ஏலிடர், 
சிரங்கொட்டை,எட்டிக்கொட்டை, ஏலிபர்பூடு, 

காடமம் (வேகற௦ற5 ஏலம், ஏலகிகார்கில் 021016 அசமனியம், 
காய், கார்க்கு 01% சடை, 

காடி 28 Acetum, Vinegar. கார்க்குத்தமரி COrK Borer, 
காட்டலரி 150 Cerbera Odollam. |sார்த்திசைக்கிழக்றா 254 Gloriosa 

காட்டாமணக்கு 215 Jatropha cur-| Superba கலைப்பைக்கிழங்கு,. 
cas English Physic Nut, கார்ப்பேகரிAPsoraiia Cory lifolia, 

காட்டிருப்பை 141 Basia Lati-| கார்புவாவரிசி, 

1011) காட்டி அப்பை, காலுவிலின் Caulophyllin, 
காட்டுக்கொடி 19 Coceulus Villosus.'srவட்ட்க் தலம் 268 011 of Lem- 

on Grass. 
61 
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காவி, கிற, ் 
காலி Indian Red, Armenian 13/4 கருசவைரு குலோறிக் கமிலம் 308 

காலிக்கல்லு, Diluted Hydrochloric Acid, 
காறட்கிழம்கு கோ மஞ்சளமுள்[இருசவைருசைபனிக்கமிலம் 93 01. 

ளாங்கி, hated Hydrocyanic Acid. 
காறபுமரம் Carob or Locust Bean. (ருத்திம Artificis! செயற்கையான, 
காறன்ரேலம் வோட 011, 110௦ இருத்தியம் 11:00085 முறை, 

Linimcnt. திருமிகொல்லி 442 Worm Killer. 
இருமிச்சிப்புமு 291 Cochineal சப் 

பாத்திப்பழு, தசாரிப்பூண்3 88 Lathynus SatiVus 
இச்சிலிக்கிழம்கு 241 மோக Z௪-|கருமிஞ்சி்யோமம் Coniபiயm Dif. 

doaria. sum. 
ஒஞ்சுக்பிஸ்தசிமரம் 07 இiநacea|இரேக்குரிச்குரணம் 199 Gregory's 

Khinjuk, Powder வரியாத்துச்கூட்டுச்சூர 
இடி Sus Scrofa, Hog பன்றி, ணம். 
இடியம் 297 பல லாடு, பன்றிகெய்கிரோதகஞ்சு Irritant Poison அழல் 

அதெபசு, மஞ்சு. 
திட்டம் 5122. [dra.(கரோதி Iரitant அழற்சி, 
செமேரிச்செடி 85 Krameria Trian-|கலாசயல் Glaciale. 
இராசசம் Narcosi, Narcotism.  [இலீபம் Impotence. 
இராகி Narcotic மஸ்௮, காகதிகம், |கிலைசரது Olycerate of, 
இரிஸ்தல் (ரய படிகம், இலைசரின் 145 (0137001706) அமைல 
இரீதச்சலவை 947 Chalk mixture.| 267 of Amylum; கலிக்கமில 225 
இரீசசுகர்தபற்பம் 847 4101081101 02111௦ Acid; காபலிக்கமில 284 

Chalk Powder. Carbolic Aeid; தனிக்கமில 224 
இரீதம் 346 Chalk மெனசுண்ணம்,| "annie Acid, 

சோக்கு, சீமைச்சுண்ணாம்பு, கிழக்கன் மீன் 110121 Whiting, 
இரீதவவின் சுகந்தபற்பம் 3477 A௦-[ளெவரி 255 Asparagus Sarmen.- 

matie PowderofChslk and Opi-| 40806 தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு, 
um. இள வரிக்கிழங்கு 255 016௦, 

இரீம் (6 பாலாடை, அவிகம், திளாச 01௨55 ஆடி, கண்ணாடி, 

ரச Diluted, Mitius, Mild sண்,|கிளாரிகித்தல் Clarification தெளி 
மென, வாக்கல், 

இருசசமவசிதசகீர் 931 Dilutesolu-| ஒளு Glue வச்சிரப்பசை, 
tion of Subacetate of Lead. திளெய் (1894 களிமண். 

திரிசசல்வுரிக்கமிலம் 805 Diluted[கறமீனியங்கள் 263 081௦௩6, 
Sulphuric Acid. சிறவுஸ்பட்சி 60086, 

இருசகீதுரிக்கமிலம் 812 1)110%60([றஞதியங்கள் 102 Granatene. 
Nitric Acid. திறனுலசெய்வுகள் 0181001181 Prepa- 

திருசநீதருவைருகுலோறிக்கமிலம் | 1ஈ(10116, 
313 Diluted Nitrohydrochloric|Apனலசோடசிநிறுதாத்சரசு ௫ 
Acid. nular Citro-tartrate of Soda. 

இருசபாஸ்வரிக்சமிலம் 302 Diluted|ரனலதகரம் 398 Granular Vin. 
Phcsphoric acid. இறனலஅச்தம் 362 ொanulated 

இருசவசிதிச்சமிம் 9892 Diluted] Zinc, 
Acetic Acid. 
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கிற. | குவ. 
நிறனுலவன்னபேத போலி யகும்துருப்பைன 232 Frankincense. 

phate of Iron. குபுலிவிரங்கள் 291 Cupulifere. 
இருடி.த்தல் போகயகtக, ரோகம் பாகுப்பைமேனி 217 Acalypha Indica, 

கையிடல், Indian Acalyphe, 
இருடி த்தவியற் ந Graduated Vessel குமரி Aloe Indica கத்ராறை, சோத் 

பாகையிட்டபாத்திரம், அக்கற்றாழை, 
இறியசற்று 235 Creasote. கும்பை 128 Gardenia Gummifera, 
நிறியசற்றுக்கலவை 235 Creasote 0, Lucida டிசாமல்லி, 

Mixture, குமபைப்பிசின் 128 Cardeni4 
இறேன (41 மணி, தானியம், Gum. 
இனிதின் 125 பெinidine, [கராசானியோமம் 190 Khorasani 
தனியசல்வ௪ச 121 Sulphate of Ajwain. 

யெinia, குரிச்தை Hiptage Madablata Pm 
ினியம் பெற னியசல்வசு, குறிஞ்சா, 
கினியவைன 122 Wine Quinறia. |குருக்கஞ்செடி 29 Aரஜemone Mexi- 

(கோல, பிரம தண்டு, 
எரிபுரண்டான் 129 Opிiorhizaகுரூசியல் 01016 குகை, 

Munghos கீரிப்பூடு, குரூசிவிரங்கள் 30 Cruciferae, 
8ழ்காய்கெல்லி 217 ஒPhyllanthusdகலாL்L Cabbage Rose Petals, 

Niruri தோசெல்லி, அதிலைரோசையிதழ், இராசபூ, 
கனு 18 Kiற௦ சீமைச்சாண்டாமிருக(குலோறகம் Chloratus-a-um, Chlo- 

இரத்தம், rinated. 
தீனுக்கூட்டிச்குரணம் 79 C௦0 குலோற சுவசனம் 141 [nhalation 

Powder of Kino. of Chlorine, 
குலோற£ர் 807 Solution of Chlo- 

rinc, 
குலோறற் சிறூபம் 281 Syrup of 
வி. 

குலோறப் புற்கை 339 Chlorine 

குகேபிதாசியங்கள 103 00ோய11- 
taceae, 

மூகைய/ை ற Crucible Jacket. 

குக்கிரேசி Stomach Pump. 
குக்குலு 61 1$4011188, மைசா௯தி, | poultice. 
குங்கிலியமரம் 40 Shorea Robusta.|கலோறல் 280 Chloral. 
குங்குமப்பூ 248 இ4ரீர௦॥ குங்கும்பூ.[குலோறம் 307 Chlorine, Chlorum, 
குசம்பாவிரை Carthamus Ticto-[கலோறிரம் Chloride, 

rius, குலோறுவாம் 278 Chloroform. 
குசோ 91 Kousso. குலோறுவாம் ஐ 279 Spirit of 
குடிக்கைதாங்கி Retort Stand. Chloroform. 
குத்திரசடை eet Basil தருநிறிகுவசிமரம் 57 ெassia ‘Tree, 

அப்பச்சை, திருநீற்றுப் பத்திரி) 1௧௨1௩ Hxcelsa, 
சப்ஜா, குவசிவேம்பின் பட்டை 51 Bhar- 

குத்திரம் Cotyledon, கொதிலீரன்.| ஓப் 
குந்துரு 60 Frankincense, முவசிவேம்பு 58 Nima Quassioides. 
குகதுருக்கம் 60 Indian Frankin- குவயகமரம் 46 (908401. 

cense, Olibanum ஒலிபானம், [ஏவயகமிஸ்துர் 46 uiacum Mix- ச் 

5 அருக்கமரம் 60 0.ibanun tree] ture, 
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குவ. கை. 
குவயகராளம் 46 002180 ௫ Resin. (குன்றிமணி 82 Indian or Wild 
குவயசவமோனரஞ்சம் 47 நறற௦- Liquorice குண்டுமணி, 

niated Tincture of Quaiacum. 
குலா Arrow Root அறோட்டுகிகூச்சு Caoutchouc, India Rubber 

கிழங்கு. கூச்சுப்பிசின், விசைப்பினெ, 

குவிஞ்சு 94 யெ €மைமாதளை, கூட்டுக்கலவை Compound நூரு. 
குவேகஸ்மரம் 221 08% ஒக்கு, ஒக்கு, 11௦, 

மரம் Quercus. கூட்செகுரணம் Compound pow- 

குழியம்மி 11010 Moriar அரை| ஸா. 
யுரல், கூஸ்பெரிபழம் (0050108175, 

குளப்பாளைவிரை 149 40௦170, கூஈ்தற்பனை 260 Bastard Sago Tree, 
Holarrhena  ™Antidysentericaர்சக்குமrரம் 101 Bignonia Xy- 
கசப்புவெட்பாலரிரி, locarpa, Kursing tree. 

குளிகை P1!;இங்குக்கூட்டு 11 3C௦-|கூர்மிகனாசிப்பூடு 30 Meconopsis 
pound cf Assafoetida; இபிகாக| Aeuleata. 
ஸ்குவில் 126 Ipecac with Squill./கரிலைபெர்திலோசம் 136 Bertheo- 
இரசவதகுலோதிர கூட்டு 390] 1௦448 lanceolata. 
Subchloride of Mercury : ஈயவுகூப்றம் 885 Cpr செம்பு, 
வின் 370 Lead and Opium; சம் 
போச்சக்கூட்ட 38 Comற௦un|கெந்தசம் 303 Sulphur. 
Gambo ge; கலுசிச்தயசயமசு(கெந்தகலேகயம் 30% Confection 
104Colocynthand Hyos-| of Sulphur. 
ரூடி ; கலுசிர்தக்கூட்டு 104|கெர்தகவன்கென் 304 Ointment of 
Compound Colocynth ; wிய| Sulphur. 
122 ia; கோனியக்கூட்டு 16 | கெந்தகவுப்பு Black Salt சஅப்புப்பு, 
Compound of Conium; சகைசெமிப்திரங்கள் 291 Hemiptera, 
௪௪ 249 Alves ard Myrrh: ச/சகெமிஸ்தம் Chemistry. பதிகம், 
கையய 251 Aloes and Iron கெமிஸ்தர் Chemist பவுதிகர், 
சகையிங்கு 250 Alves and Assa-|கெமிஸ்தவுணவு Chemical Food, 
foetida ; சொகோச்திரசகை 249 கெனுபொடி Chenopodium செலு 
Socotrine Alves; ஸ்குவிற் கூட்டு) பொடியம், 
250 Compound £quill; வரியா 
த்தக்கூட்ட 199 Compound Rhu- 
barb. 

குளிகைப்பலகம் 111] Tile. 
குளிகையந்திரம் Pill Machine, 
குறாரி Curare. 
குறாரின் யால. 
குறிஞ்சா 152 Indian Ipecac. 
குறெட்டு யோ6((6 கொண்டி, 
குரோதலரியடுப்பொலிக்சலம் 80 

Polygala Crotalariodes. 
குரோமியம் படற, 
குரோம் Chrome. 

கேக்குப்பூண்ட Caraway Plant ௪ 
 அவலிப்பூடு, சீமைச்சீரகம், 
கேதுரு (608 ஏரஸ்மரம், 
கம் கோ வேட்டமாமிசம், 
sao Absolute, Simple தனி,சுத்த, 

கைச்சல்தண்டான பூ 171 Picrorr- 

hiza kurua. 
கைபக்சிடியககள் 217 ௮ypoxideac. 

கைப்பற்றகரத்துளி Tasteless Aணue 
Drop 

கைப்புக்லுநுடென் [5 Cleroden- 

dron infortunatum. 
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கைப் சகை. 
சைப்புவாதமை 91 Bitter Almond. |கொள்ளுக்சாய்வே&ை Tephrosia 
கைமெஷப்திரல்கள் 290 நymen-| Purpurea. 

optera. கொனிவ்விரங்கள 230 Coniferae, 
கொன்றைமரம் 13 Purging Cassia. 

கொச்சித்சமாச்தை Bilimbi 11௦) கோகமரம் 88 Kokum Butter tree, 
புளிச்சக்காய், கோககோய் 38 Garciniae Purpu- 

கொச்சிலித்திப்புல்லு Xyris Indica.| reae Oleum, Kokum Butter. 
கொச்சைப்பால் Goat’s milk. கோச்கரி Coke. 
கொச்சைரோசனை 00% Bezoar, (கோஷ்டம் 138 Aplotaxis Auri- 
கொடிபலாசம் 82 Butea Superba.| culata,Costus Arabicus,விரணாரி, 
கொடி முருக்கம், சோஷ்டவேர் 138 ௦௦% Root. 

கொடி முருக்கம் 62 Butea Superba கோடசவுக்கு 87 Tamarix Gallica 
கொடிபலாசம், சிறசவுக்குமரம், ஆற்அச்சவுக்கு 

கொடிவேலி 180 Leadwort Aத்திர| மரம், 
மூலம், கோடைக்கிழங்கு 253 Indian Squill, 

கொட்டக்கரச்தை இறphacranthப5| மரிவெங்காயம், 
Hirtus, கோதியின 23 Codeia, Codeine. 

கொட்டைமுகதிரி 68 Cashew Nut கோது Capsule, to swallow. 
காட்டுமுக்திரி, கோதுமை 660 Wheat கோதி, 

கொணின 0௦1110, கோதுமைமா 266 Wheaten Flour 
கொதிலீரன் Cotyled௦॥ குத்திரம், | கோதிமா, [oides, 
கொத்தமல்லி 111 Coriander. கோபுரர்தாங்கி Andrographis Echi- 
கொப்புளத்தாள் 288 ஒlistering Pa கோப்பி Coffee காபிச்சொட்டை, 

per, கோரட்டை 106 எichosanthes 
சொப்புளநீர்289 Blistering Liquid.| Palmata. 
கொமட்டிவிரை Bryonia Callosaகோரைக்கிழங்கு 263 Cyperus 

சுக்கங்காய்விரை, Pertenuis முத்சகாசு. 
கொம்பிரிதாசியங்கள் 97 ConbreJகொரோசனை Biliary Calculus of 

taceae. Ox. 
சொம்புப்புடல் 105 Tடichosanthesசோர்க்கர்மூலி[॥பian Hemp கஞ்சா. 

Nervifolia. கோலி Jபjube. 
கொய்யா 102 Guava. கோலியப்திறங்கள் 287 Coleoptera, 
கொரட்டை 106 101108) ிசோவன்சதிடலிஸ்கிழங்கு 80 Cory- 

Palmata சவரிப்பளம், 0௨118 Govaniana. 
கொல்சிகப்பூடு 255  Colthicumrவை Coccinia Indica. 

Autumrale,. கோழி 294 Cock and Her. 
கொல்சிகவைன் 250 Colchi(பn|கோனியகனி 115 Hemlock Fruit. 

Wine. கோனியபூ0.115 potted Hemlock. 
கொல்சிரின் 255 Colchicin. கோனியம் 115 Conium, Hemlock. 
கொல்லன் கோவைக் இழங்கு 106 

Bryonia Epigaea ஆsாசகருடன்,|சகரீன் $e சறாத்தோல், 
கொழுஞ்சிப்பழம் Orange இச்சிலிப் சஇருபுரசின்கனம் Cinchona Succi- 

பழம், சோடை, 10101௨ செஞ்சின்கனமரம், 
கொள்ளு Oram சாணம், சகை 219 Aloes கரியபோளம், இரத் 

தபோளம், 
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சகை. சல். 

சசைசசச்குளிகை 249 Pill of Aloes|சபதிலம் 257 Cevadilla, Sabadilla, 
and Myrrh. சபீனசெடி 236 Juniperus Sabina, 

சகையயக்குளிகை 251 Pill of Albes| பனம் 236 Savin. 
and Iron. சபு 145 500) சவுக்காரம், 

சசையிக்குச் குளிகை 250 1111 ிசபுசிறாதுப்பிலாஸ்தர் 145 ௦ 
Aivesand Assnfeetida. Cerate Plaster, 

சகையெனீமம் 251 Enema of Aloes.|சபுதாகயெங்கள் 141 Sapotaceae, 
சகைவைன் 250 Wine of Ales.  [சபுபிலாஸ்சர் 145 oap Plaster. 
சக்கம் 401/௦ சாறு, சபுலினிமென 145 Soap Liniment, 
சக்கை 11810, சபுனீற்௮ு Soap Stone, Saponite, 
சக்சிரானியம் இccedaneum பதிற் சப்ஜா Sweet Basil. 

சரக்கு. சப்பாசிதுறி 8100081107 தலஸ்தம்; 
சங்கால்பச்சை 800௨0௦4௨06 of Cop-| ஈயக்க:்ட27T0Compound Lead; 
per of Commerce களிம்பு, தனிக்கமில 223 11811௦ acid. 

சங்குளுரின Sanguinarin. 
சசமரம் 59 Balsamodendron| Sinensis. 

Myrrha, Myrrh Tres, சப்லிமம் 8112௩6 உச்சிகம், படி, 
சசம் 59 180!) வெள்ளைப்போளம்,சப்லிமித்தல் 804117௧110 உச்சேர 
சசுவிரஸ்மரம் 20% Sபsafras 011௦-1] ணம் 

inalis, சமுத்திரப்பச்சை 108 நாராக 
சஞ்சீவி 0௦01]. 301055 கடற்பாலை, 
சடைவாங்கி Crk Screw காச்சிறு,|சம்பகம் 14 141101611௨ Champaca 
சடைச்சிரட்பூ 160 Ophelia Den-| செண்பகம், சம்பங்கி, 

sifolia. சம்பங்கிப்புஷ்பம் 14 Michelia Ch- 
சதகுப்பி 111 Dl! Fruit. அணீதம்.| மறக 
சசாவரி 255 Asparagus Raceinosus, ௪ ம்பக்தேல் 51 Lemon Oil. 

சப்பாச்அப்பூ 43 Hibiscus Rosa 

தண்ணீர்முட்டான இழங்கு, சம்பம் 5] 1/0 லெமன், பேரெலு 

சதரக்களள் 216 101110111௩ A॥-| மிச்சை,பெரியவெலுமிச்சை, 
(10001010. சம்புர்ழெய்கு 110 umbul Root. 

ச.தரெச்சகப்பூரி 160 EX௮cumn|சம்புற்பூண்ட 116 Sumbul Plant. 
Tetragonum. சம்பூகச்செடி1]9 Elder Bush, 

சதுவன்னவெச்சசப்பூடு 160 [|] Sambucus Nigra. 
acum Bicolor. சம்பூகநீர் 119 ambucus Water. 

சதவற்பைன 291 Pinus Palustris,சம்பேதனம் Catalysis கதாலிசு, 

Swamp Pine, சம்யோகம் இynthesis இந்திக, 
சத்து Active Principle, சரை Powder, packet of. 
சத்துமமருக்து Quack Medicine. |சரைச்கருவி Powder Folder, 
சத்தவவலனாலிசு பெயitவtiரடி An2-சர்க்கரை 265 க சீனி, 

117818, சலவெரிறாச்து Aqueous Extract, 
சந்தலாசியங்கள் 208 Santalaceae. |சலிசைன Salicinum, Salicin. 
சற்தலின் 80 Santalin. சலீன் விiறe லாவண, உற்பித, 

சந்தனக்கட்டை 203 Sanda] Wood.௪ல்சுலாயெங்கள் 195 5150120690 
சர்தனின்பூ 132 இபறtoniea,  |சல்லாத் தவிரை 1,௨௦(13௦ Saliva. 
சந்தனின 132 ப॥tonin, சவ Sulphate. 
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ccc 

சல். சிலி, 
சல்வறொசியங்கள் 1 82 இalvadorac-( சார்த்த Sesqui. 

ene zriQCharpie, Lint லி ௪, 
சல்விசு இulphite. சால்முக்கிரம் 33 பேயி ம, 
சல்வியம் 8௧2௦), விரக சல்வியட்-(சாறு மப; சம்பம் 51 பண௦ற;கோ 

பூடு, ட னிய116 0f Conlin; தரக்சக 134 
சல்லிரம் Sulphide. Taraxacum; விஷ.ஞூங்கல் 240 
சல்வு யமா கெந்தகம், கந்தி, Crinum, 
சல்வுசையனிக்கமிலம் இபlphecya 

nic Acid. சிகிச்சன் Aறothecary, அபாதிகன் , 
சல்வுரிக்கமிலம் 205 நபlphuric Dispenser, திஸ்பென்சர். 

Acid கெர்தகத்திராவகம் சி௫ுச்சாகிறை Apothecarrs Weight. 
சல்துரோசமிலம் 306 நயphuroப5 சிதி ச்சாபீடம் Dispensing Counter, 

Acid. திஸ்பெனசமேசை, திஸ்பெனசக் 
சவட்கலோடியம் 42 Flexible Col-| குந்தர், 

lodion. சிகிச்சை Dispensary திஸ்பென்ச 
சவுக்குமரம் 58 Tamarisk Tree. றை, 50௦ கடை, 
சறெல்பூ Sorrel சறெல், சடத்தேல் 801 Adeps Myristicae, 

Expressed Oil of Nutmeg, 
சாசிமித்தி 195 Sajimith, செமரம் 201 Nutmeg 11௦௦, 
சாதனம் Principle: சிடம் 201 Nutneg சாதிக்காய், 
சாதிக்காய் 20! Nutmegs, செனம லாடனம் நydenrham’s 
சாதிபத தரி 202 Mace. Loudanum. 
சாந்தனி 448 Emollient, Sedative இறச Citrate. 

இமாலியம், 
சாப்புச்செடி 221 Shavia Oflicin- 
arum. 

சாமகம் 448 Demulcent இமலசம், 
சாமக்மெக்கு 262 Colocasia Anti-|95 இச Synthesis சம்யோகம், 

quorum, சிப்பிரிப்பீரின் Cypripedin. 
சாமட்திப்பூ 131 Chrysanthemun|மரூபியங்கள் 57 Simarubea?, 

Roxbarghii. சிமிசிஓகப்பூடு Cimicifuga, Black 
சாமந்திப்பூடு 131 Chamomile, Snake Root. 
சாமந்தித் சேல் 131 01 ௦4 Cலக-சமிசிரின் Cimicifugin. 

momile, சிம்விசப்பூடymphytum. [ம. 
சாமர்தியின்வசம் 181 17010௩ ௦1சியச்தனம் Percolation பெர்குலா௫௪ 

Chamomile. சியன்னி 18506 இச, 
சாமந்தியெகிருச்து 182 நீரக! சயாம்மக்குமரம் 87 Gamboge Tree 

of Chamomile. of Siam. 
சாமியம் Equivalent. சியானம் Mucilage முசிலாகு, 
சாம்பிராணிமரம் [43 Benzoin 11௦௦/சிரட்குச்சி 159 Chiretta. 
சாயவேர் Chay Root, சிராகம் Nervineசேவின், 
சாய்தளம் [Inclined Plane. சிலிசி Silica. 
சாரத Concentrated சாரதிச்ச, |சிலிசியசு Silicate. 
சார்சவோ 239 Jamaica இarsapatil-|சிலிசியம் தilicium. 

la, சமைநன்னாரி, சிலிசியுள்ள இiliccous. 

ஈதறிக்கமிலம் 52 Citric Acid. 
சித்திரமூலம் 180 கoadwort கொடி 

வேலி Plumbago Zeylanica and 
P-Rosea. 
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சிவ. சீன. 
சிவதை 167 எurbith Root சிவதை[சிற்றாமணக்கு Small Seeded Cas- 

வேர், tor Oil Plant. 
சிவதைவேர் 107 [Indian Jalap,/Aற்அமரி 195 Salicornia Brachiata, 

Turbith Root. [சிற்றெருக்கு 151 Calotropis Pro- 
சிவப்புகாசுருக்கரை Roselle சீமை 06௯, 

காசுருக்கீரை. சினபிசம்8iறகaறiறகடுகுப்பிலாஸ்தர், 
சிவப்புச்சித்திரமூலம் 180 ஒlumba-சன் சனம் 120 Cinchona, 

80 Rousea கொடி மூலி, சின்குனிரின 125 Cincktonidine, 
இவெப்புச்சிறுசவுக்குமரம் 37 Tல௨-சின்குனின் 125 Cinchonine, 

11% Orientalis. சின்னம் Symbol. 
சிவப்புரெல்லி 217 Phyllanthus 

Urinaria. இிகைக்காப் Acacia Concinna, பே 
சிவட்புபோஸ்தகாலிதம் Red Popறறy| ச்காய், கோ, 

Petals செங்கசகசாலிசம், சீனு Spirit, Spirituous Liquor, 
சிவப்புமணத்தக்காளி 8௦]aறபற 1-1] இpறiரஙய8 ஸ்பிறிது, ஸ்பிறிதம். 
br மணத்தக்காளி, சீதகள், குலோறுவாம் 279 Chloro- 

சிவ்வு Sieve அரிப்பெட்டி, சல்லடை. நாறா; டெ 291 Nutmeg; சூனிப 
கருது Cerate. 2264ம்; இட்ட 276 Rectified; 
சிதியபேயத்தி 229 Ficus Ploycarpa.| கீ. தரோ?€தர் 279 Nitrous Ether; 
சிறியாறுலீலி 168 Cordia Latil புருவு 276 Proof; yr 203 Cam- 

folia, Small Sebestens, ஹல; பெப்பமிர்து 1/7 Pepper- 
ஏறுசளர்வா 182Salvadora Persica| mint; ரோஸ்மரி 178 Rosemary; 

ெப்பிலூ. லவந்தர் 176 of Lavender. 
சிறுகற்றாறை 251 Aloe Litoralis. |fதவிளக்கு Spirit Lamp; 
சிறுகுதிஞ்சா 154 பymnema 891-:€த்தனூசி Seton Needle, இரியூசி, 

vestrc. €ச்தன் 56௦0 வேசிதம், 
சிறுதேச்கு 175 Clerodendron 5௦1-ர்திலெகிருத்௪ 17 Palo, Impure 

781010 கண்டபொரங்கி, Extract of Gulancha, 
சிறுஈரிவெங்சாயம் 254 Ledebouria £ந்தில் 17 Gulancha. 

hyacinthoides காட்டு வெங்[சபம் $e ஆட்டுகொழுப்பு, 
காயம்* சீமையகத்தி 85 கொக்க Alataவண்டு 

சிநூபம் 206 ராயற பாணி, சீனிகம்;|। கொல்லி, 
அயவியோதிர 380 1௦0i ௦1 சீமைச்சீரகம் 109 கோமா Nigrum, 
1100; குலோறல் 981 Choral; மையமழவனை 56 Peganum Harn- 
சம்பம் 52 1/0) சக்கு 240 வித, 
Ginger; தொலூ 78 ௦f Tou; தோ|£மையெள்ளிலை Benne Leaves. [nea 
டம்பூ 51 Orange flower; தோட(€மைவெள் வேல் 85 Acacia Ferrugt 
தோல் 50 ௦1 Oranges peel; sன்| சரகம் 115 Cumin. 
ஞரி 511 Sarasaparilla; பூஷ 2271£ர மானி Lactometer. 
Mulberry; ரம்னலஸ் 65 Rhannns;| ரம் Milk பால், 
வரியாத்த 198 Rhubarb; விஷ[சரியவக்சலச௪ Oxalate of Cerium. 
மூங்கில் 247 ௦1 Crinum, சீரை Inner Bark மரவுரி, 

சிற்றமீனியங்கள் 241 Sitamineae.|oலர்பச்சை Scheele’s Green. 
சிற்றரத்தை 214 Lesser Galangal, (Fனக்கதுவாமரம் 207 Cinna 

mum Aromaticum, 
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சீன. செங். 
ேக்காரம் 352 Alum, [சு ரக்கினி 445 Fobrifuge, 
சனக்கிழங்கு 240 China Root பறுசரிஞ்சான் 258 1190080971, 

த்கிக்ிழங்கு, சுவசனம் [ங்விation; ஐருசையனிக் 
னக்கிழங்குப்பூடு Smilax Chins.| கமில 94 Hydroeyanicaeid; இதீ 
ினிகம் இரா பாணி, றுபம், யசற்று 286 Creasote; கோனிய 

116 of Conium. 
சுகந்த Aromatic. சுவேதனி Sயdorific, 
சுகர்தகொலீபஸ்பூடு 179 Coleuseசமு Shark. 

Aromaticus, [சன்னாரிப்புல் Citronelle காமாக்ஷிப் 
சுகம்தசல்வுரிக்கமிலம் 306 Aப௦றகஃ-| புல், மாந்தப்புல், காவட்டம்புல், 

tic Sulphuric A eid. 
சுச்கங்காய்விரை Bryonia Callosaகுசிவ Acicயar, 
கொமட்டிவிரை, சூடன் (மற கர்ப்பூரம், பூரம், 

சுக்காங்கரை Rumex 7011௨, | கருப்பூரம், 
சுக்கு 841 Dry Ginger. சூமக்கு 87 $பறach சூமக்செடி, 
சுச்குக்கரரஞ்சம் 241 rong ]110-சூரத் தகிலாவரை Alexandrian 

ture of Ginger. enna, £மைநிலாவரை,அலுக்சார் 
சணைக்குக்குல 61 Balsamodendron| திர நிலவாகை, 

Pubeseens. சூரணம் Vegetable Powder; இபிகா 
சுணைக்குளப்பாலை 149 Holarrhoena| க்கூட்டு 126 Compound Ipeene; 

Pubescens. களற் 77 ௦f Bonduc; Sனுக்கூட் 
சுண்ணகுலோறிரம் Chloride of டு 79 Compound Kino; ஸ்கமுனி 

f,ime. க்கூட்ட 165 Compound Scam- 
சுண்ணசல்வசு ரேவா சிப்சம். | ௦; ஜலப்புக்கூட்டு 163 Com- 
சு.ண்ணச்€னிகீர் 345 இaccharated| pound Jalap; ஜிரிகிக்கூட்டு 167 

Solution of Lime. Compound Kaladana; வரியாத் 
சுண்ணநீர் 945 Lime Solution. அக்கூட்டு 199 Compound ட 
சுண்ணப்பதா௫ Potash with Lime.| barb, 
சுண்ணம் 344 ine சுண்ணாம்பு. |கூரியகாக்திலிரை Helianthus An- 
சுண்ணலிமென் 346 Liniment of nuus. 

Lime, குனிபதேல் 230 Juniper 011. 
சண்ணவதசல்விசி Hyposulphite சூனிபச்செடி 295 Common/Juniper. 
of Lime, 

சண்ணவசபாஸ்விசு  Hyறopho௧-செகமோனிச்செடி 153 Secamone 
phiteef Lime, | Emetica. 

கண்ணவைரச 344 Hyate oசெaகலீனம் 264 Secalina. 
Lime, செங்கங்குப்பி Clerodendron 

சுண்ணு 084௦1 நீர்சாய்விரை,கஸ்தா.| 1௨௩௯௨ பீனாசெங்கங்குப்பி, 
சுத்த அக்கலிக்கமிலம் 804 Purified செங்சசகசா 21 Red Poppy. 

‘Oxalic acid. செங்கந்து Red இயிறhur சிவப்புச் 
சுத்தகோபித்தம்296P பாiied 011௦ கெந்தகம், 
சுத்தஸ்கமுனி Virஏin Scan. |செங்காசுக்கட்டி 127 Pale Cateehu. 
சுப்தினி Ilypnotic. செங்கிலாவிசெட்பு 263 Claviceps 

சுயவசனுதம் $றecitic abortive. | purpurea, 
92 
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செங், சோட. 
செங்றே 19 Red Gum முசலிப்சஸ்செல்சிபென்சனர் Chelsea Pension- 

செம்பிசின், er. 
செங்குமிழ் 175 Gelinas Asiatica.|செவ்வலரி 150 Sweet scented ole- 
செங்கொடிவேலி 180 Piumbago| ander 

rosea. 
செசாமியங்கள் 161 Sesamene, 
செஞ்சர்தனமரம் 19 Red Sandal- 

wond tree, 
செஞ்சின்கனபட்டை 124 Red Cin-| சேன். 

chona Bark. செ௮ம்பெத்திஞ்சி 242 Zinzibes 
செண்டுநொதோனி 197 Notonia| Zerumbet, 

corymLosa. செனிகம் 99 Senega. 
செதசீயக்கள் 295 Cetacea. செனிகயோனின 5616001011. 
சென் 295 Cetine. 
செந்திிறாம் Centigramme, 
செம்பசிதக Acetate of Copper. 
செம்பதவக்கிரம் Sboxide of Cop- 

சட்டி, 
செறுமெல் 291 Ceromel மெழுகு 

சேற்சொட்டை 68 Marking Nut 
சேராங்கொட்டை. 

சேபந்தாரி 209 Aristolochia Ser- 
per. pentaria, 

செம்பமோனசம் & ராய 0118௩ 0/சேபந்தாரிவேர் 209 Serpentary 
Copper. Root, 

செம்பாஸ்வரம் Red Phosphorus. [சேமக்குமல் Safety-tube. 
செம்பிசின 79 Red zum. சேமயாரி இலfety-valve. 
செம்பு $95 மேற் கூப்றம் ே-[சேம்மரம் 69 Rohun Tree. 

pum, சேரசங்கொட்டை Marking Nuk. 
செம்புகாரகசரம் 385 Black Ox-|éசவமரம் Sandoricum lndicum, 

ide of Copper. 
செம்புப்பத்திரம 997 Copper 101]1)சைகுலீலியல்கள் 46 Zyஓophylleae, 
செம்புசல்வசு 985 இபlphate oflசைதிலிப்பற்பம் Seidlitz Powder, 

Copper. சைபராசியங்கள் 263 Cyperaceae, 
செம்பை Sesbania Agyptiaca, |சைபன் Siphon. 
செம்மரம் Red Wood. சைலுயிதின் Xyloidin. 
செம்விரை 167 Lakdana, probably . 

a species of Pharbitis, சொகோத்திரசகை 940 880001110௪ 
செய்வு Preparation ரசிதம், பிரெப்| Aloe 

பருதம், சொலனாசங்கள் 182 Solanacae: 
செ ரதீவம் Sedative, சொலானப்பூடு 192, Solanum. 
செரிமரம் Sherry Tree. சொலானம் 192 Solanum. 
செரிவைன 275 Sherry Wine. |சொலூதம் olution விலயனம், நீர், 
செலஸ்திரீனியக்கள் 64 8088 நீரம். 

trineae. சொறிலூசல்பூடு 180 Leucas 880618, 
செலதின 001௨16, 
செலிரிட்பூடு Celery. சோக்கு ௪1% இரீதம், மென்சுண் 
செலுப்பைமரமClerodendron Rox-| ணம், சமைச்சுண்ணாம்பு,  . 

Lurghii. சோடகாபனசு 333 Carbonate of 

$004, சச்சிசாரம், 
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சோட. ஸ்தி. 
சோடகுலோறககீர் 338 Solution ofசோளம் Sorghum Vulgare. 
Chlorinated Soda. 

சோடகுலோறகம் Cate ஸ்கபோலிட்பூடு 192 Scopolia lurida. 
Soda. ஸ்கமுனி 164 ScamImony Plant 

சோடசல்வசு 340 இபlறhate of| சசகமூனியா, மாமூதா, 
Soda. ஸ்கமுனிக்கொடி 164 Convolvulus 

சோடசிதிறுதாத்தரசு 835 Citro-| Scammonia, 
tartrate of Soda. ஸ்கமுனிராளம் 165 இcammony 

சோடதகுலோறிரம்337 Choride of Resin. 
Sodium கதியுப்பு. ஸகிறவுலரியாயெங்கள் 169 Scr௦- 

சோடதம் 831 500101, phulariaceae, 
சோடதாத்தரகம் 341 Tவாரவteபுஸகுதெலாரின் Scutellarin, 

Soda. ஸ்குரூபல் Sruple. 
சோடஅவிகாபனச 334 Bicarஸbon-ஸகுவாலின் qin. 

ate of Soda. ஸ்குவிலக்சிமெல் 253 Oxyme! of 
சோடதுவிகாபனசவில்லை995 Bicar-| quill. 

bonate of Soda Lozenges, ஸ்குவில் 252 நய]! ீமைஈரிவெங் 
சோடதுவிபோறசு 335 Bபborate| காயம், 

of Soda. ஸ்குவிற்காடி 252 Vinegar of Squill. 
சோடத்திராவம் 5005 Flux. ஸ்குவிற்பூடு 252 Officinal Squill. 
சோடகீ.தரசு Nitrate of Soda இர்|ஸகேல் 50816 தராச௪, ஸ்சேல்கள், 

அப்பு, ஸ்கொபர்ரி Broom, Scoparia. 
சோடநீர் 832 Solution of Soda. |ஸ்தம்பனகலோடி. Styptic Colloid. 
சோடுரைநீர் 334 நர£ervescing[ஸ்தம்பனி நtரறtic ஸ்திப்திகு,தம்பனி 

Solution of Soda. ஸ்தவிசாகரிப்பூடு Staphysagria, 
சோடபாஸ்வசு 996 Phosphate of|ஸ்தாட்சு இtarch அமைலம், 

Soda. ஸ்தாட்ச முசிலாகு Mucilage of 
சோடம் 8௦4, Starch அமைலமுசிலாகு, 
சோடவக்சலச௪ Oxalate of Soda, |ஸ்திகமம் 5120௨ குசினி, 
சோடவசதச 340 Acetate cf Soda.|ஸ்திப்திகு 460 80010 ஸ்தம்பனி, 
சோடவதசல்விசி 397 Hற௦- தம்பனி, 

sulphite of Soda. ஸ்திமுலம் 458 Stimulant. 
சோட வலீரியனசு 342 Valerianate ஸதிரதேலம் 1126ம் Oil திரதேலம், 

of Soda. ஸ்திரிக்னிக்கமிலம் இtryel:nic Acid. 
சோடவாசெனசு 899 Arseniate of(ஸ்திரிக்னி 155 Strychnia, 

Soda, ஸ்திரிக்னி£ீர் 156 Solution of Stry- 
சோடவாசெனச நீர் 340 Solution chia, 

of Arseniate of Soda. ஸ்திரேனர் Strainer வடி, 
சோடவாசெனிச Arsenite of SodaJஸ்திலிஞ த Stillingia. 
சோணதஇ Rubefacient ருபிவாஷன ஸ்தில் 5111], 
சோதசம் Detergent சயொச்கோன்.ஸ்திருமுனிப்பூடு 185 Stramonium. 
சோதக்கினி Discutient. ஸ்திறாமுனியிலை 185 Stramonium 
சோ தனை Test, Leaves, 
சோம்பு A॥i5௪ அனிச௪, ஸ்திராமுனிவிரை 185 Stramonium 
சோயிக்ரை 11] Anethum Sowa.| Seeds, 
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ஸ்தி, தமா, 
ஸ்திறோபிலிமெரியாண்டட்பூடு 180|ஜின்செங்கு Ginseng. 

Meriandra Strobilifera. ஜிப்சம் 397 Gyற5யபற௱சண்ணசல்வச, 
ஸ்தீரோபுடெல்லு நeer’s Opodel-[திரிகிவிரை 166 Kaladana கொடிகா 

0c, க்கடாம் விரை, 
ஸதியரின Stearine. ஜிரிகராளம் 167 Resin of Kaladang, 
ஸ்தீல் 81௦6] உருக்கு, ஜிருனின் பற. 
ஸ்சோகுலியாசியங்கள்44Sterculia- 

0086, ஜெரிமிஸ்லாடனம் Jeremie’s Lau- 
ஸ்தேர்ச்சன் மீன 292 Sturgeon. danum. 
ஸ்தைரகாயெங்கள் 1438tyracaceae.|தெல்சிமின் Gelsemin, 
ஸ்தைரக்ஸ்பல்சமரம் 96 பiqபiபa-|ஜெனப்பலிரை பற Hemp. 

var Orientale, Styrax Balsan|னசனவேர 158 Gentian Root, 
tree. ஜென்சியனாசியங்கள் 158 Gentiana- 

ஸ்தைரக்ஸ்பல்சம் 96 5018௩, ceae, 
ஸ்தொமா8 446 50000௨01௦0, தேம்ஸ்பற்பம் Janes’FeverPowder, 
ஸ்பஞ்சு Sponge. 
ஸ்பத்அலை இறக அடுப்பு, முளை, |டாமர் 40 Dammar. 
ஸ்பிதிதம் Sறரரtயs 8௮, 
ஸ்பிறிது றப ஸ்பிதிதம், 8௮, த -021%, 
ஸ்பீஷசாடி $0001& Jar தொப்பிச்சகம் Actual Cautery. 

சாடி. தகரபுரகுலோறிரம் Protochloride 
ஸ்பீர்மிச்துதேலம் 177 Spearmint] of Tin. 

Oil. தகரம் 1111 வெள்ளீயம், 
ஸ்பீர்மிர்துப்பூடு 177 Sறசகாறiற், |தகையாக்கல் பெ]. 
ஸ்பீர்மிக்துீர் 178 Spearmint water|sங்கம் 997 Pure gold. 
ஸ்புரூசபீஸ் மரம் இpruce Fir பெரிதசம Decimal, 

கனறிராளமரம். தஞ்சிப்பூடு Tansy. 
ஸ்பெசீவம் Sறecific Medicine சுயம[தடஸ்த Neutral. 
௫2. தண்ணீர் 300 Water. 
ஸ்பேரந்திமிங்கலம் 295 Sperm Whale.|தண்ணீர்முட்டானகிழங்கு 255 4 
ஸ்பைச௪ $ற106 கறிச்சரக்கு, வாசனை ஹaragus Racemosus சதாவரி, 

ச்சரக்கு, தண்ணீர்விட்டான்இழங்கு 255 4௨ 
ஸ்பைஸ்மில் Spice Mill, paragus Sarmentosus வரி, 
ஸ்மைலாசியங்கள் 290 51211௨0௦8௦, (ததி Curd தயிர், 

தபாக்சப்பூடு 190 Nicotiana Taba- 
ஜஸ்மினியங்கள 147 Jasminae. cum, 
ஜடாமாச 130 Indian Spikenard.|தபாக்கம் 190 Tobacco புகையிலை, 
ஜலப்பு 103 Jகlaற பேதிக்கிழங்கு, |தீபாக்கவிலை 190 Tobacco Leaf Ly 
ஜலப்புக்கூட்டுச் குரணம் 163 0010-1 கையிலை, 

pound Powder of Jalap. தீமர்த்தை Averrhoa Carambola 
ஜலப்பின Jவlapine. தமாத்தங்காய், 

தமாலக்கஅவாமரம் 208 (Cinnam0- 
ஜாதிபத்திரி 202 Mace, mum Tamala, 
காப்பம் 221 Piper Shaba சாப்பு, |தமால்செடி Xanthochymus Picko- 
ஜின் 01, 7105 சீகடிமரம், 
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திஸ் 
தரக்சகப்பூடு 134 Taraxacum Dens தான்திமரம் 97 Beleric Myroba- 

Leonis. 
தரக்சகவேர் 124 Dandelion Root, 

lans Tree, 

தர்ப்பந்தீன் 831 Oil of Turpentine. இகாக்தம் Decoction: இஸ்பகூல் 194 
தலஸ்தம் யறற௦$1(0ர) சப்பாசிஅறி, 
லிக்சரம்வொலியுலோசம் 13 ₹hக- 
lictrum Foliolosum. 

தவ்னீயம் 200 Daphnea. 
தளம் Plane. 
தற்யூறியம் 186 Daturia. 
தன Positive. 
தனகு 84 Yellow Flowered Cotton 

1106, 
தனிக்கமிலசப்பாசிதுறி 229 Tannic 

Acid Suppository. 
சனிச்கமிலம 223 annie Acid. 
தனிக்கமிலவில்லை 224 18001௦ Acid 

Lozenges. 
தனுவர்கீர் Donovan’s Solution ஆ 

செனிகரசவியோதிர$£ர், 

தாகமவகராளம் 7௨௦௨௨1௨128, 
தாத்தரகம் எartarated. 
தாத்தரிக்கமிலம் 66 Tartaric Acid. 
தாபக்கினி Antiphlogistiic அம்திவி 

Ispaghul; இலங்கைக் கடற்பாசி 
274 Leylon Noss; உல்மஸ் 225 
Ulmus; எமதக்சில 70 Logwood; 
ஐசிலன்பா8 272 Iceland Moss; 
சசகசா 2l Poppies; குவேகஸ் 
221 rus; சசைக்கூட்டு 950 
Compound of Alves; சார்ச 239 
Sarsaparilla; சார்சகூட்டு 239 
Compound of Sarsaparilla; சே 
ம்பட்டை 63 Rohn; ஸ்கோபாரி 
68% Broom; தரக்சக 134 Taraxa 
0010; கெல்லரிசி 267 of Rice; ப 
ரைர 16 Pareira; பீதச்சின்கன 
123 of Yellow Cinchous; மாசச் 
காய் 222 0௨115; மாதளங்கோது 
103 of Pomegranate rind; மாத 
ளைவேர் f P. Root; வண்டுக்காய் 
43 Okra; வாற்கோதுமை 966 

Barley; வேப்பம்பட்டை 02 Nim 
Bark. 

இரின்வெக்சம் Disinfection அபசஞ் 
லோசிஸ்த, சாரம், 

தாபமானி ॥ermometer. இ௫ன்வெக்து Disinfectant அபசஞ் 
தாமரிஸ்சினியங்கள் 87 ஹக5-| சாரி, 

011086, 
தாம்புரீல் Reel for String. 
தாரெண்ணெய் Li வா. 
தார் 288 18 £ல், 
gார்கீர் ar Water. 

இசுத்தாள் Tissue Paper மெல்லிய 
ரள, 

இசெஸ்தம் 1196801001 பசனித்தல், 
இசெஸ்துவி Digestive சரண, பூயதி, 
இசைனவு 240 190108ழ1௦, 

தாவரபதார்த்தசாரம் 9 Vegetable இச்சிதாலிஸ்பூடு 169 Digitalis Pur 
Materia Medica, 

தாவரம் Vegetable உற்பிசம், 
gr Pandanus Osdoratissimus. 

purea, Foxglove: 
ச்தொலின 17! Dizitalin திச்சிதா மீ 5 ப் 
லிசம். 

தாளிசபத்திரி 34 Flacourtia Cata- திஸ்திலிச்தல் Distillation, 
phracta. திஸ்பிலேசச்கருவி Displacement 

தாளிப்பனை 191100 Palm தளப்பம்,| Aறறaratus. 
கொட்டைப்பனை, 

தாளெச்சகப்பூடு 161 Exacum Ped- 
unculatum., 

தானு an அவர்ப்பட்டைப்பொடி, 

சானுகோயம் ற Bath. 

ஸ்பிலேசவடச்.து Adapter for Dis 
placement. 

திஸ்பென்சதுதி Dispensatory சிகிச் 
சவாசடம். 

ஸ்பென்சர் 191800150ம சிகிச்சன், 
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திஸ், தேக், 
திஸ்பென்சறைi5றச5கார சகிச்சை.|அத்தகாபனச 368 Carbonate of 
இஞ்சர் ॥iறஎமாe ரஞ்சம், இர்தூறம்.| Zin, 
திட்டஸ்பிறிது 276 Rectified Spiri(t தத்தகுலோறிரம் 365 Chloride of 

தட்டனகே, Zinc. 
திபிலஅறி Depilatory உரோமக்கினி,/ அத்தசல்வ௪ 360 Sயlphate of Zine 
இபிறசன் Depறressat அவசாசனி,| வெள்ளைத் அத்தம், 
இப்செருகார்பியங்கள் 40 Dipறtero-அத்தம் 362 Ziறசிங்கு, அத்தநாகம், 

carpeae, அத்தவசிதசு 904 Acetate of Zinc, 
இப்பி Dregs சக்கு. அத்தவச்சிரம் 962 Oxide of Zinc, 
இப்பிலி 220 Long Pepper பிப்பலி, |தத்தவலீரியன௫௪ 364 Yalerianate 
திமல்சம் 448 Demnlcent sாமகம்,| of Zinc. 
திமி 295 Whale திமிங்கலம், அத்தவன்கென 363 Ointment of 
திமிரெய் 295 Spermaceti sீனகொ| Zinc. 

மூப்பு, துத்தி Abutilon Incicum. 
இயஸ்தாசு Diastase. அம்பிலிக்காய் 142 Gab, Diospyros 
தியவுறிூ 450 Diaphoretic, Embryopterns. 
தியாஸ்மியங்கள் 49 Diosmeae. [தரா Fumaria Officinalis. 
தியாஸ்மின் 49 Di௦snin, அரி 385 Sulphate of Copper 
இயுபுரேம கெய் 44 01 ௦£ 71௦௦-1 செம்புசல்வச, 

broma, அல்சமாரக்கொடி 191 Solanum 
இயுபுரோமம் 44 Theobroma. Dulcamara. 
இயுறீசம் 451 Diமாetic.அமுரிதம், |துல்சமாரம் 191 Dulcamara, 
தியோடதிசர்])சoOdorizer கந்தக்கினி,| தவரை Cajanus Indicus. 
திரககர்து 89 11188௨0041 பாதம்பி அவர் 445 Astringent கயர், 

ன், அவி 7%, Deut. 
திரஎண்ணெய்கள் 449 Fixed 0118) தவிகதிலீதங்கள் 9 Dicotyledons. 
இராவம் Flux, Reducing Agent. (துளசி 178 Holy Basil, Ocimum 
ராட்சக்கொடி 65 ௨6 Vine. Sanctum, 

இரிகள்ளி 216 Euphorbia Tiricalli. 
இரிப்பலிக்கல் Rotten-stone, Tri-lதணுமரம் 64 Cedrela Toona. 

oli. அளை 193 Solanum Trilobatum. 
திருரிழ்தப்பச்சை 178 weetBazil, 
Ocimum Basilicum இருகீற்றுப்(செக்ஸ்திரின் Dextrin சச்சணசம், 
பத்திரி, குத்திரசடை, சப்சா, |தெலிகெசித்தல் Deliquescence. 

திறக்கு Drug கற்கம், தெலிவியடுப்பொலிக்கலம் 86 Poly 
திறக்திரிகை Dரமத 14111 திறச்மில், | ஐவி Telephioides. 
திறாபியகரி '[ herapeutic Agent,ரோ|தெவ்லகிறாச வுப்பு DeflagratingSalt 

ககரி, பொடுபொடுக்குமுப்பு, 
இரும் Drachm, செறிபிர்தம் 231 Common Fran- 
திறாவு Draught பானம், Kincense. 
திறோய்நிறை Troy Weight. தெறீயகம் Treacle, Theriaca இக்கு 
திபனம் இரtiறulant, ஸ்திமுலம், ப்பாணி, 
அத்தகாபனசன்கென 363 Ointment தென்னை 259 Cocoa Tree, 

of Carbonate of Zinc: 
தேச்சமரம் 175 Teak Tree: 
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தேங். நாய். 
தேங்காய் 259 Cocoa Nut. தோலி 1௨௦ பே, அரக்கு, 
தேசாவரம் Piper Dichotomum., |தோவர்குரணம் Doves Powder. 
தேட்கொடுக்கி 189 ாiகப்பியற [ற-| இபிகாக்கூட்டுச் சூரணம், 

dicum. 
தேய Posological. நச்சுருப்பான் Indian Ipecac குறிஞ் 
தேயம் Dose தோச, சா, ஈஞ்சுமுரிச்சான, நாய்ப்பாலை, 
தேயிலை '['ஃ. பேய்ப்பாலை, 

சேலம் 011, எண்ணெய் ,தேல், தெல்.!ஈஞ்சுணடான் BulanitesAegyptiaca. 
தேலங்கள் 01/57 அஅத 48 Rue; ஆ ஈரிவெங்காயம் 293 Indian Squitl. 

மணக்கு 213 Cவகர்௦ா; ஒலீவ [44 ஈவ்தம் Naphtha, 
Olive; ஓம 109 Owun; கடுகு 32 நறுக்க Cutting Knife, Chopper. 
Mustard; கராம்பு 100 6 sஅவிலிப்பழம் 168 Sebastens. 
கறுவா 206 போயா கஅவினதாயுக்குமரம் 97 Liguidambar 
109 Caraway; சசவிரஸ் 205 Altingia. ட 
Sassafras; சபீன 280 Sabina; நன்னாரி 151 Indian Sarsaparilla. 
சம்பம் 51 படற; சாமந்தி 131 ஈனனாரி வேர் 151 Hemidesmus 
Chamomile;d_Lம 201 Nutmeg; Koot. 
தெறிபிந்த 29% Turpentine; பி 
மெந்த 101 Pimento; பெப்பமிக அ1காசசாப்பூ 89 Nagem Flowers, 
17Peppermint;@e45 118660) சாகதாளி Cactus Indicus, Opuntiz 
வலீரியன 129 Valerian; வாது Dillenii. 
மை 92 Almond; வால்மிளகு219ஈாகதிகம் Narcotic மஸ்அ, ராடி, 
Cubebs; வாள 223 Croton. நாவற்பழம் 102 Syzigium Jambo- 

தேவசாரிப்பைன் 237PinusDeodara| lam, 
தேற்றாங்கொட்டை [57ClearingNut|srswலo 174 Rhinacanthus Com- 
தேனிவா அமை weet Almond. munis, . 
தேன் 290 Honey. நாகன் 23 Narcein, 
தேனீ 490 Honey Bee. நாகுதின 29 Narcotine, 
தேன்வாதுமை 91 8௦௨ Almond. sாசடம் Nostrum கட்டுமருக் ௮, 

நாட்டக்ரோ0215 Aleurites trilobn, 
நாட்டிரேவற்சினனி 1019. Rhu- 
௨1% காட்டுமஞ்சட்€னக்கிழங்கு. 

நாத்தந்தகரை 86 Cassia Occiden- 
talis. 

தைமெலாசியங்கள் 206 Thymela- 
ceae. 

தொடர்திஸயிலேத்தலContinuous 
Displacement, நாயுருவி 196Achyranthus: Aspera 

தொண்ிகம் Tonic ஓசி. காயுரோசை 90 Dog Rese. 
தொலூச்சிறூபம் yup of Tolu. |காய்ச்சடுகு Icosandra (Cleome) கா 
தொலூபல்சம் 73 1101௦ Balsam, ய்வேளை, பெருவேளை, காட்டுக்ச 
தொலூபல்சமரம் 77 Tou Balsan| கு. 

Tree. காய்த்தள௫ imam Album சஞ் 
சாங்கோரை, 

நாய்வேளை இolanisia Icosandra 
(01600௦)பெருவேளை,காய்க்கடுகு. 
காட்டுக்கடுகு. 

சோச Dose தேயம். 
தோடம்பூ ange Flower. 
தோடை 50 Orange Tree. 
தோயம் Bath, Ablution. 
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நார. கேட். 
நாரக்கரந்தை Blamnea Arita காட்ரீ.தரிக்கமிலம் 811 Nitric Acid 

டுமூள்ளாங்கு, | பொட்டிலுப்புத்இராவகம், 
நாரத்தை Citron. Agரிச Nitrite. 
காவி 11 Bikh வசநாவி, நீதுருசசாகனம் Nitrogenous Kle- 
சாவிப்புனுகு 299 (10%, ment, 
நாலிப்பூனை 299 Viverra 2ம்) தருசம் 811 Nitrogen, Azote. 

Zibeth, Civet Cat. நீதருவைருகுலோறிக்கமீலம் 313 
காழி மெக். Nitrohydrechlorie Acid. 
ஈாளலம் Bleeding, Venesectionlf SGT Nitrous Ether, 

இரத்தமெடுத்தல், $துரோசீதர்ச€ேது 278 இறirit of 
Nitrous Ether. 

நிகுதியானின் 196 Nicotianin, |சீரடிமுத்துமரம் 34 Hydrocarpus 
கிகுதன் 190 Nicotin. Jnebrians, 
நிக்தச்சினயெங்கள் 196 Nyctagin-|கீரம் olution கீர், விலயனம், சொ 

aceae. ஓதம், 
நிணம் ஷ் 'கொழுப்பு, fீரrவ Aqueous Vapor. 
கிபாதிதவருணம் Prismatic Color. குமரி 195 Suaeda Nudiflora. 

தனசியகிறம், 8ீரெசிருச்து 1101 “Extract; 
நிபால்மிகளுசிப்பூடு 30 34630060-1 அவின் 25 றப; ஏர்கற்து 265 

sis Nepalensis. Ergot; சார்ச 240 Sarsa; பரைர 
கிபால்சசுவிரஸ்பட்டை 208 Nepal| 16 Pareim; பீதச்சின்௧ன 198; 

Sassafras. Yellow Cinchona; வில்வ 5 
நிபெச்தி Nepentlre, 99௨613 வீலிஸ்நீர் 270 Male fern, 
நியந்தை லார்ஜ் சதிகென், நீர்காய் 298 Beaver, 
கிர்வியூடி Di6ரஜanizகtion இசொர் நீர்சொச்சி 174 1௩20௩௦ சிறுநொச் 

கனதம். சி Vitex Trifolia. 
நிர்லோக Non-metallic. நீர்ப்மிரமி171 Herpestis Monniera, 
நிலக்கடலை 92 Pistachis-Nut, நீர்முள்ளி [73 Hygrophila Spinosa, 

‘Grourd Nat, வேர்க்கடலை, கீலகிரிக்காளுசிரபுல்லருவி 1111816114 
கிலக்குமிம் 175 Gmelina Parvifolia Nux Vomica Loranthus நீலகிரி 
நகிலச்செனியுஸ்போறப்பூடி 180 | கீகாஞ்சிரபுல்லூரி, 

niogporum Prostratum. மலத்துச்தம் Nil tutiya, Salphate 
நிலப்பனைக்கிழங்கு 247 Curculige| ofCopper. 

Orchioides, Murdannia Scapi-aரசோடசிதிறுதசாத்தரசு 895 
flora. Effervescent Citro-Lartrate of 

நிலவிளாம் mall Wood Apple| Soda. 
குட்டிவிளாம். 

நிலவேம்பு 172 இனவ Kreat/aாச்குகட்டை Dalbergia 51200, 
Creat. 

நிலாவரை 7% சத நிலவாகை, [ற செக்தண்டமரம் 905 Nectanilra 

nevclly Senna. 006861. 
நிூலியக்கள்ளி 210 கயpherbiaAlகெட்டாலில்மரம் 229 40/21 

Nivulia, Saccidora. 
நீ.தரசு Nitrite. நெட்டிலைக்கலிசாக்சியம் -99 Caly- 

saccion Longifolium, 
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நெட். | பதா, 
நெட்டிலை௨றுகோமமரம் யா0றகபதாசிகாபனச 921 Carbonate of 

Longifolia. | Potash மரவுப்பு, சாம்பலுப்பு, 

செட்டிலைப்பைன்மரம் 7 insபதாசகுலோதசு 324 Chlorate of 
Longifolia éமைத்தேவதாரி, | Potash. 

ரெட்டிலவாளம 213 Croton 0.) தாசிகுலோறசு வில்லை Chlorate 
longifolius. of Potash Lozenges. ash. 

செரியரிசிப்பால் Liquid Storax. |பதாசிசல்வசு 824 Sulphate of Pot- 
ரெருGf 41 Tribalus Lanuginosus. பதாசெல்வுகம் 923 Sulphurated 
கெல்லி 216 Phyllanthus Emblica.| Potash. 
நெல்லு 267 Rice. பதாசிிதிறச 828 Citrate of Potash, 
நெறுலித்தேலம் Ner0li 0il. பதாசிசெம்புரூசிய௪ 398 Red Prus- 

slate of Potash. 
பதாசிதாத்தரசு 327 எTartrate of 

Potash. 
பதாசி௮அவிகாபனச 822 Bicarbon- 

ate of Potash, [Potash. 
பதாசிதவிகுரோமச Bichromate of 

பதா துர ௪325 Nitrate of Potash, 
வெடியுப்பு, பொட்டி அப்பு, 

றைசியம் Errhine, Errhinum எறீல ன, பசாசிநுரை நீர் 322 Eifervescing 

நசியம், மையம், நைசிகம்., Solution of Potash. 

பதாசி£ீர் 320 Liquor Potash. 
ரொதிப்புத் திஸ்திலிப்புகளாற் பிறகிபதாசிபிரமங்கனசு 326 ஒerman- 

கும்பதார்த்தங்கள் 275 Products ganate of Potash. 
of Fermentation and Distilla- பதாிபிரமங்கனசு£ீர் 221 Solution 
tion, of Permanganate of Potash. 

பத௫பீசபுரூசியசு 398 Yellow- 

Prussiate of Potash. 

ரேபோளஜின்செங்கிழங்கு 118 Pan- 
ax Pseudo Ginseng. 

நேர்வாளச்செடி 212 Croton Tig- 
lum. 

கேர்வாளம் 212 Purging Croton, 
சேவின் Nervine சிராகம், 

பகிடேமங்கள் 297 Pachydermata. 
பங்கின் யாற] பூசணி, பதாசிபோஅதரத்தர க Borotartrate 
பசனித்தல் Digestionin Pharmacy.| of Potash. 
பசும்பூக்கோயம் 153 Hoya Vil-|பதாசியசல்வுசையனிரம் Sயpho- 

diflora. cyanide of Potassium.  [ash. 
பச்குலித்துளிர் 160 Patchculi. (பதாசியசிதசு 329 Acetate of Pot- 
பச்குலிப்பூட 180 Pogostemon Pat-Jபதாசியசையனிரம் Cyanide of Po- 

chouli. tassium, 
பச்சைக்கடு சோணிப்பூடு 257 Ge பசாசியபுறோமிரம் 331 Bromide of 

Hellebore. [லாக்கல்.| Potassium. 
பஸ்! மிகரித்தல் Incineration சாம்புபதாசியமிலதாச்சரசு 328 Acid 
படிகம் ('1175818] இரிஸ்தல், Tartrate of Potash. 
படிகவமிலம் Crystalline Acid கிரிபதாசியம் 319 Potassium. 

ஸ்தலமிலம், பதாசியலியோதிரம் 329 Iodide of 
பண்ணிமோர்தான்கிழங்க Tapa Potassium. 

Bispinosa பன்நிமொத்சை, பதாசியவியோதிர வன்கென 330 
பதாசி Potassa, Ointment of Iodide of Potassium. 

63 
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பதா. பாரி, 
பதாசியவியோதிரசபுலினிமென் 330 பறசர் கெமிஸ்தவுணவு Parish’ 

Liniment of [odide of Potassium| Chemical Food. 
and Soap. பறைச்சிவ்வு Drum Sieve. 

பதாசியியோசசு 10086 of Potash.|LdபLம Mineral Powder பஸ்மம், 
பதார்த்தசாரம் 9 Materia Medica, பற்று Plaster; அவின் 26 Opium; 
பத்தறாச 198 Mirabilis Jalapz. இரசவமுனீயக [14 Aறmonia- 
டபபயாசியங்கள் 107 Papayaceae, cum with Mercury; ஊமத்தம் 
பபாடுசகை 25% Barbadoes Alves. | }88 Dhatura; sh்தாரிச 989 
பபாலிரின்23Papaverin சசகசாசம். Cantharsdes; சல்பன 114 0 
பபாலிறாசயங்கள் 21 Papaveraceae/ barum; பெலடன 184 வி, 
பப்பரப்புளி 44 AdansoniaDigitata| donna; ராள 233 Resin; வெம் 

ஆனைப்புளி. 259 Warm, 
பப்பரமுள்ளி S௦lanum Indicum,/பனசீயம் Panacea சர்வாவுஷதம, 

முள்ளி, [ப்பாமி,|பனிச Pan15, Bread அப்பம், 
பப்பளிச்செடி 107 Papaw ‘lree, ப(பனை 260 Palmyra. 
பமிஸ்சல் Pumice Stone. பன்றி 207 Hog. 
பரமாவியம் 23 Paramerphia. பன்றிநெய் 277 பாப், லாடு, 
பரவின Pp arathin. 

பரில்லம் 195 Barilla 
பரீட்சக கmpirical. 
பரீன Farinaceous, மாவுள்ள, 
பரீனம் Farina Flour, மா, 
பரு 01806 அசுத்த, 
பருத்திச்செடி 4] Coton Plant. |[பாஸ்வரிக்கமிலம் 302 Phosphoric 
பருமகீர் Volumetric Solution பரு] Acid. 

மசொலூதம். பாஸ்வின் Phosphene. 
பருமம் Volume. € பரப்பை Poultice புற்கை, சளி; ஊம 
பரை ரச்கொடி 15 Pareir4 Brava. | த்தம் 188 Dhatura; கோனிய 115 
பர்ப்படாகம் Mollugo Cerviana பத் of Conium; செல்லரிசி 267 Rice; 

படாகம் லீன 45 Linseed; வல்லாரை 110 
பலகைத்தகரம் Block Tin. Hydrocotyle; வேப்பிலை 62 Nim 
பலகவ T்யிaா, leaves. 
பலவிலைத்திர கந்திப்பூடு 262Dநரac0n-|பாம்புக்கல் Sake Stone, 

tium Polyphyllum. பாம்புச்சைலம் 150: Ophioxylon 
பலாசம் Bengal Kino Treeபyுரn,| Serpentinum. 

புரசு, முருக்கன மரம், பாம்புரோசனை $௨]:6 Bezoar, 

லியாண்டவாளச்செடி 213 ௦00)பாம்பெட்டிச்செடி 156 108. 
Polyandrum, 0. Roxburgii. Colubrina. 

பல்சம் Balsam. பாரனைத்தாபமானி Fahrenheit’s 
பல்பு ரய] சதை, களி, பல்பம். Thermometer, 
பல்மாசியங்கள் 259 Palmaceae. (பாரிதம் Baryta. 
பல்விசு Pulvis, Powder பொடி, குர|பாரியகுலோறிரம் 897 Chloride of 

ணம், பற்பம். Barium. 
டவானவா௫ ம 213 Coton Pavaua.பn AL Barlum, 

பாகற்கொடி Kerula, Momordica 
Charantia. 

பாக்கு 261 Betel Nut கொட்டைப் 
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இ ரகக னாரா எனக ர ணை வை 

பாரி. பி 

பார்தெனச்சிலச்சறுவாமரம் 208|பிப்பலிமூலம் 220 Peepla 10001. 

Cinuamomum Parthenoxylon. |பிப்பினி Cucumber. 
பார்மகுபீயம் Pharmacopoeia கச் பிமெர்சம் 101 Pimento. 

சாவாகடம். பியூட்டர் Pewter வெள்ளீயம், 

பார்மசி Pharmacy ASச்சம, பிய்வேல் 85 Acacia Farnesiana. 
பாலபினி Dudhi Opin. பிர Per. 
பாலிம்மி 1111% 01ஸ்யிபோற்குலிசம்,|பிரண்டி 275 Brandy; Spirit of 

பால் 296 Milk. French Wine. [ture. 

பால்வள்ளி 149 [chneccarpus frat- பிரண்டிச்சலவை 276 Brandy Mix 
escens. பிரண்டை Vitis Quadrangularis. 

பாலிதம் [ஓரedient வகை, கூறு, |பிரகீத.ரசு Pernitrate. 
பாளிமுத்.து Pearl Barley. பிரமசண்டு 29 Yellow Thistle, 
பாளியரிசி ale வாற்கோதுமை.| Aரஜemone Mexicana குருக்கள் 
பாறிச்சு Porridஓe கூழ், குழமபு, செடி, 

பாற்€னி 296 Sugar of Milk. பிரவக்சிரம் Peroxide. 
பாற்சுரு 293 White Shark, பிரவுப்பு Persalt. 

பிரானியபதார்த்தசாரம்286Animal 
Materia Medica. 

பிரிசபடிகம் Prismatic Crystal பிரி 
பிக்குருதாக்சின் 16 Picrotoxin, 
பிச்குலித்தல் Pickle. 
பிக்குல் Pickle ஊறுகாய்,அடைகாய் சூரிஸ்தல், 
பிக்சினியங்கள் 98 Bixineae. பிரிசம் 11 கிபாபிதி, 
பிக்குறுதக்சிக்கமிலமம் 110700210]பிரெப்பருதம் Preparatiom செய்வு, 

Acid. ரசிதம, 
பிச்னோனியாயெங்கள் 101 1800-1பிலால்சரியச்திரம் Plaster Machine. 

niaceae. பிலாஸ்தர் Plaster பற்று, 
பிசின்கள் 450 பேக. பிலாடினக்கறுப்பு 397 Platinum 
பிஸ்தன் 171500 தாம்பியம், Black. 
பிஸ்முதசிதிறசு Citrate of Bismuth.[பorLன பத்திரம் Platinum Foil. 
ிஸ்முதம் 359 Bismuth. பிலாடினபிரகுலோறிரம் Perchlori- 
பிஸ்முதவதநமீதுரச 360 Sபbnitrate| de of Platinum. 

of Bismuth. பிலாடினம் Platinum. 

பிஸ்முதகாபனச 861 Carbonate 01பிலுட்டம் தmpyreumna எம்பைறூ£ 
Bismuth, மம், 

பிஸ்முதவமோனசிதிறக நீர் 80])பில் Pill குளிகை, 
Solution of Citrate of மபா பிளஸ்மம் Plasma வர்ப்பசம், 
and Ammonia. பிளக்தச்சினியங்கள் 1124221086, 

பிஸ்முதவில்லை 960 Bismuth 1,௦2௭-(பிளமாஞ்சு 1718௩௦ Manger. 
ges, பிளம்பச்சினியங்கள் 180 Plumb- 

பிடாரம் Medical Dictionary. agineae. 
பிதுமம் Bi(யாச சைலம், பிளம்பசின் 181 Plumbazin. 
பிபேரிப்பட்டை 205 Beberia $வபபிளம்பம் Lead, ஈயம், வங்கம், 
கெக்சண்டபட்டை, பிளம்மரம் Plum "Tree, 

பிபேரியசல்வசு 205 Sulphate 01பிளாஸ்கு Flask ஒர்வகைச்ீசா, 
Beberia. பிளிஸ்சரீ 14101 ॥]ரகொப்புளவண்ி 

பிட்பலி 220 Long Pepper தப்பிலி, 
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ஞு டட னை 
பிஞமீயபல்சப்பூடு 188 நயம௦வபுநாவித்தல் Brewiறத யவ தனம், 

Balsamifera. புறெலிலாகசம் Prophylaxis ரோக 
நிவாரம், உற்பாலனம், பிறசபிதாத Precipitated அதக, | 

புறோபி robe சலாகை, சோதனி, பிற€ல்சிராய் Brazil Wood. 
பிருகந்திவலிச்சிச் செடி 211 Bரக-புறோமம் 311 Bromine, 

gantia Wallichi. புற்கை Boultice பரப்பை, 

பிறாயர்பல்சம் 143 Friகா5 Balsam. புனர்காரி ௦82௦ம் பிரதிகாரி, 
பிறெசு Press பாரசி, அமுக்கு, புனலை 508 ய் பொன்னாங்கொட் 
பிற்சு Pitch. டை, பூவந்தி, 
பிற்சுட்பிலாஸ்தர் 231 Pitch Plasterlyer 193 Punir or Punirbad, 
பிற்றென் Bittern கதறியுப்பெடுத்தபி| Puneeria Coagulans. 

ன் எஞ்சும் கசப்புரீர், புனீரேலம் 193 1 யாம்: Cardamoms, 
புன்னை 89 Calophyllum Inophyl- 

பீத Yellow. [ம புனனைமரம,புனனாகம், 
பீதவதகம் Yellow Precipitate. 
Jr Beer. 
பீர்யீஸ்து 275 Beer Yeast நொதி, 

மண்டம், 
பீவர் Beaver நீர்சாய், 
பீவ்குடிரீர் Beef Tea, 
பீற்சுபழம் Peach. 

பூச்காவி Red Armenian Bole, 
yூக்கு 49 Buchu. 
பூசணி 106 Cucurbita Popo பூசனி 

க்காய், பங்கின், 

பூஷச்சாறு 227 Mulberry Juice, 
பூஷம் 227 Mulberry மல்பெரி, 

புகையிலை 190 Tobacco. பூத Prepared, Purifled, Purus, 
புங்கமரம் 84 Pongania Glabra பு Pure சுத்த, 

ன்கு, புங்கன், பூதசீபம் 296 Prepared Suet. 
புணல் Funnel. பூதகிரீதம் 346 Prepared Chalk, 
புனா Indian Peppermint ஈவெச்(பூதஸ்தைரக்சு Prepared Storax. 

சக்ரை. பூசகிணம் 296 Prepared Suet சத் 
புமிகாசம் 117125110௩ தமீகரணம்,| தகூவெற்ற, 

புகைகாட்டல, ரக்கூட்டிரஞ்சம் 203 Compound 
yுrரwrbButea¥frondosa(Rottler)| Tincture of Camphor, சர்ப்பூர 
புருணமரம் 94 Prunus or Plum க்கூட்டிரஞ்சம், 

ree. பூரகீர் 203 Camphor water. 
புரூவீஸ்பிறிது 276 Proof Spirit இபூரச்€த 203 Spirit of Camphor. 

ருசஸ்பிறிஅ, புரூவுச ௮, பூவரசமரம்43௭Thespesia Populnea. 
புலீச்சிமிக்துப்பூரி அenny Royal,|பூரிமரம் Adansonia Digitata பப் 

Pulegium. பரப்புளி, ஆனைப்புளி. 
புல்லுருவி 119 Viscum monoicum|Lர்த்தம் Saturation, 

ல்லூரி, பூர்ச்தல் iflorescence. 
புல்வரெய் 141 Fமa Butter.  |பூர்த்தவிலயனம் Saturated Solu- 
பூல்வமரம் 141 Falwa Tree. (10௩. 
புழுக்கொல்பிரமாம்பி 240 Pப]y|பூர்த்தித்தல் aturate, 

porus Anthelminticus. பூலாங்கிழங்கு 1,002 Zedoary. 
புளியமரம் 73 லலா 7:௦௩ |பூவஷ்மாம் 146 Flowering Ash. 
புளி 13 Tanai புளியங்கனி, |பூவாசனை Portia Tree. 
பஞ் கபச் ௮௪ Brunswick ரொ. பூனைக்காலி 81 Cowhage. 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



௮ருஞ்சோல்லகராதியும். 501 

pr வாக அவவை அனவ கனவா வா வண ணகி பணய துவை வாகி ணியக மகான் வளகைகைன் து வைனமாராவ தனன படைய மாயையா எ வைவைைவைைகவ வைகளை வவவமவைை கவை வளையை 

பெக். பேய். 
பெக்துரல் Pectoral நெஞ்சுக்குரிய, |பெரூபல்சமரம் 77 Peru Balsam tree. 
பெசரி Pessary. பெரூபல்சம் 17 Peru Balsam. 
பெசில் Pestle உலக்கை, பெர்கன்றிராளமரம் 230 SறrueeFir, 
பெஞ்சோயல்லாடு 143,293 Benz௦-|பொகனறிராளம் 280 Burgundy 

ated Lard. Pitch, 
பெஞ்சோயிக்கமிலம் 144 நீஸச010பெர்குலாசம் Percolation சயத்த 

Acid சாம்பிராணிப்பூ. [ண னம. 

பெஞ்சோயினம் Benzoin சாம்பிராபெலடனப்பற்ற௮ு 184 Belladonna 

பெஞ்சோல் 397 Benzoil, plaster. 
பெதல் Petal. அல்லி, பெலடனரஞ்சம் 183 Tincture of 
பெப்னெபோர்கி Pepsina Porci. Belladonna. 
பெப்சின் Pepsin பசனம், பெலடனவெசிருத்து 183 Extract 
பெப்பமிக்ததேலம்177Peppermint| of Belladonna, 

Oil: பெலடனவனகென 1894 Ointment 
பெப்பமிக்கப்பூு 177 Peppermint.| of Belladonna. 
பெட்டிக்கரை Coரchorus Clito-பெலடனலினிமென 184 Liniment 

rius. of Belladonna, 
பெரி Berry. பெடைனவிலை 182 Belladonna 
பெரிகாறிக்கு 203 Paregoric Elixir| Leaves. 

பூரக்கூட்டிரஞ்சம், பெற்றோலியம் 264Petroleum,Rock 

பெரியமஅவிலி 168 Cordia Myxa | Oil மண்டைலம், மண்ணெண் 
Large Sebestens. ணெய், 

பெரியகரணைச்இழங்கு acca Pinna-|பெற்றோலியவிதர் Petroleum Ether. 
tifida. 

பெரியவாகாசத்தாமரை Vபிlவக்கிபேகுன் 18௦0௦ பனறியிறைச்சிவற் 
Indica, ல், 

பெரிலூவியம் 601 பததோ|[பேஸ் அ 1௨81௦ பசை, 
யம், பேணற்நீர் 366 Burnett's Liquid. 

பெரிவிங்கல் Periwinkle. பேணிகர் நயாitயre பணிமுட்டு, 
பெருகளர்வா 182 Salvadora Indica பேணெசு Furnace உலை, 

கார்கொள்மரம், பெருபிலூ, பேதிக்கினி ௩11183, 
பெருங்காயம் 112 Aத௰foetidaபேபெரிடியங்கள் 18 Berberideae. 

plant, பேயச் இப்பழம் 228 Ficus Oppo- 
பெருங்கிழங்குக்கொலு காசிப்பூடு sitifolia. 

262 Colocasia Macrorhyza. பேய்க்கொம்மட்டி 103 Colocynth 
பெருஞ்சீரகம் 110 Fennel. [rex| கலுசிர்த, வரித்தமட்டி, 
பெருநெருஞ்சி 162 Pedaliun Mu-|பேய்ப்பாலை 152 Indian Ipecac 
பெரும்பிஞமீயப்பூடு 138 le குறிஞ்சா, ஈஞ்சருப்பான், கஞ்ச 

Grandis, முரிச்சான், காய்ப்பாலை, 
பெரும்பூகோதோனி 187 ]10்ரப்வுபேய்ப்பீர்ச்சம் 106 Luffa Amara, 

Grandiflora.. பேய்ப்புடல் "ரickosanthes Cucu- 
பெருமரம் 58 Ailanthus Malabari| merina, 

008 பீகாறி, பேய்மருட்டி 179 Malabar Cat- 
பெருமருக்து 910 AரitolochiA mint பேய்வெருட்டி, இரட்டைப் 

ndica, பேயமருட்டி, 
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பேர. மட். 
பேரரத்தை 2144 Greater Gslangal.|போஸ்தகr White Poppy, கசகசா, 
பேரீஞ்சு Date. போட்டர் Porter. 
பேருமரி 195 Salicornia Indica. |போட்டிசு Poultice புற்கை,பாப்பை 
பேரெருக்கு 151 Calotropis Gigan-போட்வைன Port Wine. 

tea. போஷண Nutritive போஷணையு 
பெர்சிறாயெக்கள் 59 Burseraceae.| எ. 
பேர்குலாசம Percolation சியந்தபோறசடூலைசரின் 336 Glycerine of 

னம், Borax. 
பேர்ப்பூ சணி 106 Cucurbita maxi போறசதேன Borax Honey வெ 

ma.. ண்காரதேன, 

பேளஷ் Pearlash. போறசிக்கமிலம் 897 Boracic Acid, 
பேள்பாளி Pearl Barley. 
பேன Product மக்சம் Moxa. 

மக்சிமம் MaXimunm கருட்டம், 
பைபராரியங்கள் 218 ஒPiperaceae. |மச்னீசி 849 Magnesia, 
பைப்கிளெய் Pipறe-clay வெண்களிம|மக்னீசிகாபன ௪ 850 Carbonate of 

ண், வெண்டுளெய், Magnesia, 
டைரீசிரப்பூடு135Pellitory of Spain மச்னிசிகாபனசுரீர் 350 Solution of 

௮க்கிராக்காரம், Carbonate of Magnesia. 
பைறக்சைலின் 41 பேயோ (040௦ வெொமக்னீசல்வசு 351 Sulphate of 

டிப்பஞ்சு. [Acid.| Magnesia. 
பைறுலிக்னசமிலம் Pyroligne௦us|மகனீசெசெல்வசெனிமம் 352 Enema 
பைன் 231 Pine பைனமரம். of Sulphate of Magnesia. 
பைன Pint அரைநாழி, மக்னீசியமோனசல்வசு Aறற0ு0- 

Sulphate of Magnesia, 
பொடுதலை 28௨௨1, Nodiflora மக்னீசியம் 349 Magnesium. 

பொற்றலைக்கையாடந்தகரை. மகனோலியாசியங்கள் 12 Magnoli- 
பொடுவிலப்பூடு 18 Podophyllum. | 80686, 
பொடுவிலரரளம 19 ஒodophyllun'மங்கனீசகாரக்சரம் Black Oxide of 

Resin. Manganese. 
பொடுவிலின 19 Podophyllin. மங்குஸ்தீன்மரம் 39 Mangosteen. 
பொலிக்கலியல்கள் 33 Pulygaleae.|wAணsம Maceration ஊறவைத்தல் 
பொலிக்கனாசியங்கள் 197 Polygon-| மசிறித்தல். 

aceae. மஸ்திகுமரம் 67 Mastich tree. 
பொறதினாசியங்கள் 163 Boragin-மஸ்திகு 67 Mastich இரூமிமலைத் 

aceae. தகி, பூனைக்கண்குங்கிலியம், 
பொறை ௦5 கம்பிரெசு, சம்மஷிஅங்காளான் Mushroom. 

டீடணம், மஞ்சள் 243 மurreric plant. 
பொற்குலோறிரம் 400 Chloride ௦4 மஞ்சட்தாள் 244 Turmeric paper. 

Gold. மஞ்சிட்டி 129 Indian Madder செ 
பொன்னாவிரை 86 Cassia Sophora| வ்வெல்லி, 

பெரியசகரை, பேறாவிரை, மடர்பூடூ adder. 
பொன்றொரீமச்செடி 118 ஹரகமட்டிப்பரல் 58 Resinous Juice Of 

Aureum, Ailanthus Malabaricus, 
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மண. மாவி, 
மணல்மத்திகம் Sand Bath. மலைவேம்பு 63 Melia Azedaraeh ம 
மணற்கீரை 195 Gisekea Pharnace-| வேப்பம், 

oides. மலையயசயமஸ்பூட192HYoseyam 88 
மதிகச்செடி 219 Artenthe Elon- insanus, 

gata, Matico Plant. மலையாள ஏலம் 242 Malabar Car- 
மதிசவிலை 219 Matico Leaves. damors. 
மத்திகம் Bath, heating medium. (மலையாளச்சடம் 202 Myristiea Ma- 
மமலியங்கள 295 Manmalia. labarics. 
மமி யnmy வஅச்சவம், மல்பெரி Mulberry பூஷம், 
மயிர்த துளசி 1790cimum Pilosum.மல்ல 111 Coriander Fruit கொத்த 
மயிர்மாணிக்கம் 510௨ Retusa, மல்லி, 
மரத்தார் 884 Wood Tar. மல்லிகை 147 Jessamine, 
மரமஞ்சள்1$Coscinium Fenestra- மல்லிப்பூ 147 Jasminum Sambac 

tum. மல்லிகைப்பூ, 
மரவள்ளிக்கிழங்கு Manibot Util-மல்வாசியங்கள் 41 Malvaceae. 
1180 ஆள்வளளிக்கிழங்கு, மறுவித்தேலம் 292 Cod Liver Oil 

மராடிமொக்கு 188 Datura Flower| கட்மீனீரற்றேலம், 
Buds. மறைச்சாளி Guia Pig. 

மரிமாஞ்செடி Spondias Mangifera.|ம@ரஞ்சிதம் Artapotrys Odora- 
மருக்காளங்காய் 128 metic nut.| tissima. 
மருக்காளஞ்செடி 128 101௧ ம0-மன்னா 248௫௬, 

1391010110, 
மருதமரம் 229 Myrica Sapida, |மாசக்காயனகென் 223 Ointment 
மருதம்பட்டை 229 Kaephul. of Galls. 
மருதோன்றி 95 பஹூ50றiக Alba மாசக்காய் 222 கோ] மாசிக்காய், 

Hena Plant. மாசவவினனகென் 223 Ointment 
மருந்துப்பகுப்பு 441 Classified] Galls and Opium. 

Catalogue, மாசிபத்திரி 136 Artemisia Indic, 
wருத்தீr Medicated Water. மாடு 296 The Ox. 
மலாயுவேலம் 245 Amomnum Xan-மாட்டச atrass கலசம், 

thioides, மாதளைச்செடி 192 Pomegranate. 
மலிச்கமிலம் Malie Acid. மாத்தியம் Medium. 
மலியபிலமை Malleability பலகதிமரத்திராவனாலிசு ntitative 

அவம், Analysis அளவையனாலிசு, 

மல்ச்சுண்டை 193 று Ver/மாக்தப்புல் 268 Citronelle காமாக்ஷி 
bascifolium, ட்புல், காவட்டமபுல்,சன்னாரிப்புல் 

மலைதாற்கி 43 ரக At பொழமாபிள் 1சீகா]6 மாபிட்கல், 
னமுசட்டை, வட்டதிராட்பி, மாமரம் 68 Mango Tree மாங்காய் 

மலையலுகாசிப்பூடி 262 Alocacia| மரம், 
Montana. மால்வப்பூ Mallow, Malva Syl- 

மலைத்தாமரை 240 Smilax Ovalifo| vestris, 
118, மாவிஞ்டி 244 Mango Ginger. 

மலைத் தமட்டி 105 Cயcunis Hard-மாவியம் 27 Morphia, [phia. 
Wickii, மாவியவூசசு 29 Acetate of Mor- 
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மாவி, மேர். 
மாவியவ9சசநீர் 29 $010(10௩ of முஸ்திப்பு tit, 

Acetate of Morphia, முடக்கற்றுன Cardilo0spermum Ha. 
மாவியவைருகுலோறசு 27 Hydro-| Jicacabum. 

chlorate of Morphia. முட்சீரை 195 Amarantus Spinosus 
மாவியவைருகுலோறசுநீர் 97 ௦ம- முளளுக்ரை, 

tion of Hydrochlerate of Mor-|wiir Confectionery பலகாரம், 
hia. ஈனிட்பண்டம், 

மாற்று Antidote. முத்தகாச்ஈ 263 Cyperus Perte. 
யக கோரைக்கிழங்க, 

மிசரம் ரோ கூட்டு, முகதிரிப்பழம்போகறச திராட்சப்பழம், 
மிச்செல்விளக்கு Mitchell’s Lamp. [முருங்கை 69 Horseradish Tree, 
மீஸதர் Mixture, Compound கூட்டு) Sohunjuna,IndianHorse-Radish, 

மிசிரம், கலவை, விரவு. Moringa Pterygosperma. 
மிஸ்துர் போ; அமுனியக 114முருங்கைக்கூட்டீக்கஷாயம்70 Com- 

Ammoniacur; குவயக 46 Guai-| poundDecoction of Horse radish, 
(பற; ஸ்கமுனி 166 Scammony;முருக்கைக்கூட்டுச்சீத 70 C- 
ஜெனசன் 158 Gentian; வில்வ 54] pound lincture of Horseradish, 
Bael. மூளமுருக்கு ஆrithrina 10010௩ கலி 

மிண்டுப்பிலாஸ்தர் Strengthening] யாணமுருக்கு, 
Plaster. முள்ளி 193 Solanum Indicum, 

மிரைசியக்கள் 229 Myriceae, முள்ளாங்கி Radish. 
மிளகரணை 55 இcopolia Acubata, மு்ளிலவ 48 Red Cotton Tree, 

Toddalia. முள்ளிலவமரம் Bombax Mala- 
மிளகாய் 191 Red Pepper. baricum, 
மிளகு 218 Black Pepper, 
மினிமம் Miறறமற லேசகம், மூங்கில் 269 Bambu. 
மினிம் றற அளி, மூக்கிமரம் 38 Garcinia Pictoria, 
மினிறல் Minera] ஆகரி, Indian Gamboge Tree. 
மினீரம் Gோகphite தாசிக்கரி, மூக்குரட்டை 197 Spreading Hog- 

wood, Boerhaavia diffusa. 
மீகம் ica அப்பிரகம், மீகக்கல், மூங்கிலுப்பு 269 கbashir, 
மீண்செயல் Reaction பிரதிகாரம், |[மூசுகட்டைச்செடி 1018 Mulber- 
மீனமிதப்பு Airbladder of Fish. ry Plant கம்பளப்பூச்சிச்செடி, 
மீன்கள் 292 Fishes. மூஷிகை Retort குடுக்கை, 

மூர்குரோவவரியாத்து 199 நல 
முச்காவேளை Prickly Galega. Moorcroftianum. 
முூில்க்குக்குலு 61 Bஅlsan௦den-|மெகனிக்கமிலம் Meconic Acid. 

dron Mukal மெகனின் KMeconin. 
முசாயெங்கள் 245 Mயsaceae.  |மெசீரியபட்டை 200 Mezereon Bark 
முசிலாகு 1111014௨06 சியானம்; அகச|மெசீரியம் 200 Mezereum. 

71 of Acacia அமைல 267 ரிமெசுவவெறீயம 89 Mesua Ferrea. 
Amylum. மெதல் 114௦48111௦ லோக, 

முசுமுசுக்கை Rough Bryony. மெதிரம் Methide. 
முசைப்பேயொட்டி [மாயாகமெர்தாசியங்கள் 99 Myrtaceae, 

Roxburghii, | 
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மேல, 
மெலந்தாசியங்கள் 255 Melantha- 

0686, 
மெலியாசியங்கள் 61 Meliaceae, 
மெனிஸ்பேமின் Menispermin, 
மெனிஸ்போமாயெங்கள 14 Hசni5- 

permacene, 
மென்சபு 146 01 ௦p களிச்சவுக் 

காரம், ப 
மென்ஸ் அறம் enstruum, Solvent, 

விலயனி, 

மென்னீர் Soft Water ஈச்கீர், 

மேச Maize மக்காசோளம், 
மேசர் Measure அளவை, 

மைசஞூர்ம்க்கி Mysore Gamboge, 
மைலாபிரிச்சிகுரிவண்டு 289 Myla- 

bris cichoril. 
மைறிஸ்திசியங்கள் 201 Myristiceae. 
மைன்சிக்கிலிக்சவித்திரல் My ற- 

sicht's Elixir Vitriol, 

மொகடம் 141 Mimusops Elengi. 
மொக்கிலாமிச்சைப்புல் 268 Andro- 

pogon Pachnodes, 
மொரிங்கியங்கள் 69 Moringeae. 

யீஸ்து 875 Yeast சொதி, 
மீஸ்துப்பாப்பை 275 Yeast poultice. 

யுகலிப்தடுச்கறுவாமரம் 208 Cinna- 
momum eucalyptoides. 

யுவனிமின uonymin, 
யுவார்பியாசியங்கள 211 நuphor- 

biaceae, 

பூபியன் Eupion. | 

யூவவூர்சியிலை! 40 Bearberry leaves. 

யெ Yellow மஞ்சணிறம், பிதம, 

சஞ்சம் ']110%076 இச்தூறம், தஞ்சர்; 
அகனித 9 Acouite; அக்கிராக்கார 
136 Pellitory; ஏளன மோன ; 25 
Ammoniate of opium; 

905 

ரஞ்சம், தொடர்ச்சி; அவின் 95 
றய லாடனம்; ஆணிக 133 
Arrica; இங்கு | 12 Assafoetida; 
இர்துபாபெரி20 IndianBarberry; 
இயோத 310 1௦01௦6 ஊமத்தை 
187 Dhatura;giapa 264Ergot; 
ஏலக்கூட்டு942 CompoundCarda- 
M௦௩5; ஏழிலைப்பாலை148Alstonia; 
கஞ்சா228[ndian Hemp; sஸ்கரில 
212 Cascarilla; கஸ்தர் 298 Cas 
tor; கந்தாரிஸ் 288 Cantharides: 
கமால 214 Kanada; சஞம்பு [5 
Calumba; sஅவா 205 Uirna- 
1000; காசுக்கட்டி 72 Catechu; 
காஞ்சிர 115 Nux vomica; இர 
மேரி; 86 காரக) கருமிஞ்சி 
292 Cochinea!; இனிய 122 மெ்- 
nine; கீனு 79 Kino; குங்குமப்பூ 
248 Satiron;குலோறுவாம்கூட்மி 
280 Compound Chloroform; 
குவசி 1 (9058818) கொல்சிகவி 
தை; 256 Colchicum seed; கோ 
னிய 116 Conium; ௪௪59 Myrrh; 
சகை 250 4108) சபீன 937 
Sabina; சம்பற்தோல் 51 Lem- 

on peel; சம்புல் 117 Sambul; 
சாமபிரர்ணிக் கூட்டு 143 ரோ 
pound Benzoin,சிட்குச்சிக்கூட் 
டி 159Conpound chiretta ; சின் 
கனக்கூட்டு 124 Compound cin- 
chona; சர்தில் 17 Gulancha; ௪ 
க்கு 241 Ger; சக்குக்கர 241 
Stong of Ginger; சேபந்தாரி 
210 Serpentary;ஸ்திறாமுனி 186 
stramonlum; ஸ்குவில் 252 
Squill; 35 செனிக 85 Senega; 
ஜலப்பு Jகlap; ஜிரிச 166 Ka 
1௨௨) ஜென்சன்கூட்டு |59 
Compound Gentian; இச்சிதா 
லிஸ் 110 Diஜitalis; தோடர் 
சோல் 60 Orange peel ; தொனூ 
18 1010) நிலவம்கை 75 Senna; 
நிலவேம்புக்கூட்ட12Compound 
Kariyat; பச்சை ககடுரோணரி 957 
Green Hellebore; பூக் z49Buchh; 
3தச்சின்கன] 231611001௦ 01100௨, 

௦4 
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ரஞ். ரஞ். 
சஞ்சம், தொடர்ச்சி: பூசச்கூட்டு 203|ரேசதம் Depletion திபிளீசம். 
Compound Camphor; பெலடன|ரேசின Rகiiற5 திராட்சப்பழவற்றல், 
183 Belladonna; மஞ்சள் 249) சோசனி Stomachic, 
Turmeric; மாசக்காய் 222 Gall; ரோசாசியங்கள் 89 Rosaceae. 
மிளகரணை 55 170008118௨; மிளகா[ரோசை 89 Rose. 
ய் 191 Capsicum; லவர்தர்க்குரோசைத்தேலம் 90 Rose 01]. 
ட்டு 176. Compound Lavender;|Crress tr 90 Rose water, 
அப்புலஸ் 226 நூயறமlப5; லிற்மஸரோசைலேகியம் 89 Rose 000460. 
972 114௩08; லொபீலி 139 ப௦-| ற. 
191 லொபீலியீதர் 139 theralரோஸ்மரித்தேலம் 178 Rosemary 
Lobelia ; வலீரியனமோன; 136 0 
Ammouviated Valerian; வலீரிய/ரோஸ்மரிச்செடி 1:78 Rosemminus: 
ன் 130 Valerian; வரியாத்து 196] Officinalis. 
Rhubarb; வால்மிளகு 219 (மரோடெனசிகள 298 Rodentia. 
bebs; வேப்பம்பட்டை 62 Ni௱|சோதக்கினிDeobstruent தடை நீக்டி; 
bark. ரோமப்பிறாகந்திச்செடி 211:Brygan- 

சம்ப Rhombic சாசிச, tia. tomentosa, 
ம்பம் Rhomb or Rhombus சாசிசம் 
ரம்னஸ்சாறு 65 Buckthorn Juice.[oகsr Lactate; 
ரம்ன்ஸ்செடி 65 Rhamnus Cathar-/லக்தூகசம் 135 Lectucariபn லச்தூ: 

ticus. . கவெரிறாத்து* 
ரம்னியங்கள் 65 Rhamneae. லக்துகபபூடு 134: Lactuca. Virosa, 
சனன்குலாசியங்கள் 9 anபnC]க-[லபியாதியங்கள் 176 Labiatae. 

0006. லபுற அரி 1,௧௦௦12௨4019: பக்குவசாலை, 
வேலையறை, 

ராசையம் 150. Rhazya 501100, லவர்தர்ச்கூட்டிரஞ்சம் 17% ௦0- 
ராஸ்பெரி Raspberry ராஸ்பெரிப்| ற௦மாம் Tincture of Lavender. 

பழம். லவந்தர்€த 176 Spirit of Lavender. 
ராளம் Resin 239 குங்கிலியம், லவந்தர்தேலம் 176 Lavender. 0, 
ரீதி ust கறை. லவர்தர்பூட 156 Lavender, 
சியின் 197. Rheine. 

oO 
அ 

லாசெங்கு 1,௦2000௦-வில்லை,லட்டுகம், 
ருதாசியங்கள் 47. Rutaceae: லாடனம் 25 Laan: அவினீர 
ருபிவாஷன் Rubefacient சோணதி.| ஞ்சம் 
ருமிசின (101. லாடன்கென 291 Simple ointment. 
ருமிஞன்சிகள் 295 Ruminantia. |லாடு 297 Lard. கிடியம், பன்றிகெய், 

௮தெட்சு. 
ரூத்சேலம் 48: Rue 011 அறதமெண் லாவணசேடம் 881116 Residue. 

ணெய், லாஅசெருமெரம் 92 Cherry Laurel. 
ரூபியாயெக்சள் 120 Rubiaceae; |orஅசெறாச நீர் 93 Laurel water. 
ரூப்பூடு 47 11௦-அ.றுதம். 

லிச்னின் Lignin, 
செஸ்தொறது Restorative.. லிதி 342 Lithia. 

லிதிசாபனசு 342 Carbonate of: 
ரேச்கு 0] பத்திரம். | Lithia, 
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விதி, 
லிதிசிதிறசு 343 Citrate of Lithia. 
லிதிநுரைநீர் 343 Eifervescing 86- 

ution of Lithia. 
லிதியம் 342 Lithium. 
லிந்து 14ம் சார்பி, 
லிலியாசியங்கள் 249 Liliaceae. 
லிற்மசிரஞ்சம் Litmus Tincture, 
லிற்மச 272 Litmus. | 

லிற்மஸ்பாசி Litmus; Orchella 
Weed. 

லினிமென Lien லேபனம், 

லிதி. 
லேபல் கல பேர், 

லைகுபொடியம் Lycopodium. 
லைகெனிகள் 271 Lichenes. 
லைதிராரியங்கள் 95 Lythrarieae, 
லைஈீர் 1.36 சாம்பல் £ர், 

லொகனியாசியங்கள் 154 Loganis- 

லொபீலிகிகுதிப்பூட 146 Lobelia 
Nicotianaefolia. 

லொபிலிப்பூடு 189 Lobelia Inflata, 
லொபீலியாசியல்கள் 189 Lobeli- 

லீச்சு பூ அட்டை, சலுகை, 
லீபிச்சனீகரணி பiebig’s Conden- 

ser, 8௨0686. 
கீனக்கோட்டை 45 1,10806ம அலிசிலொறம்தாசியங்கள் 119 Lorantha 

விரை, ceae. 
லீனத்சேலம் 45 Linseed 01. 

லீனப்பிண்ணாக்கு Cake Meal. 
லீனம் 45 Klax,Linum Usitatissi- 

um. 
யங்கள் 45 பLineae, 

லொறாசியங்கள் 202 Lauraceae, 

லோக KHetallic மெதல, 
லோசவடி Metallic Base. 
லோஷன் [௦1௦௩ தாவனி, 
லோவுச்சனி 1௦81 Sugar, 

m 
லீனி 

ஓப்புலசு 226 Hop. 
ஓப்புலஸ்கொடி 226 Hop Plant, (வ -010 வம், மறற, டு. 
ஓப்புலின் 226 Lupuline. வங்ககூட்டிச்சப்பாசிதுநிபறறp௦ப 
அப்புலீது 226 Lupulite. lead Suppository. 

வங்கஸ்கள் 270 Fungi, 
வங்கசு ஈunஜய8 ஆம்பி, 
வங்கம் உஷ் ஈயம், .பிளம்பம், 
வங்காளவேலம் Morung Klachi. 
வங்காளமெரியாண்டப்பூட 180.Me- 

Tiandra Bengelensis, 
வசம்பு 204 :இweet Flag. 
வட்டதிரிப்பி i ௦0௨ மலைதால் 

இ, பொன்முசட்டை, 
'லேடியம் Confection; அவின் 26 வி வட்டவிலையஷ்மரம் 146 Round 

Opin; ஸ்கமுனி1 05 rl Leaved Ash. 

லெகுமிஜேசியக்கள் 70 Leஜமஙற- 
nosae, 

லெபச்ககசி 85 Acacia Lebbek. 
லெப்தண்டின் Leptandrin. 
லெமென் 5! சம்பம், பேரெலுமிச் 

சை, பெரியவெலுமிச்சை. 
லெனிதவு Lenitive. 

தர்ப்பர்தின் 232 Tயாறentine; sாவவட்டவிலைச்சால்மரம் 128 Nauclea 
யுரோசை90 ef Dog rose; கிலவா| -ovalifolia. 
கை75 ௦.8௨; மிளகு218 மஞ-(வட்டுச்கற்பாகி 873 Parmelia per- 
per; ரோசை 89 of Rose. | lata. 

'லேசசம் Minimum மினிமம். வண்டல் 6011ம் அடையல் மண் 
லேபம் iment அன்சென். டி. 
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வண், | கை. 
வண்டுகொல்லி Cassia Alata, Ring வாலுளுவை 64 Celastrus Panicu- 
Worm Shrub சமையகத்தி, | lata, அதிபரிச்சம், 

வண்டுக்காய் 42 Okra; Hibiscus வாலுளுவைத்தேலம்640l ௦ Celas- 
Esculentus. trus Paniculata 

வத்சேச்கு 87 Sappan Wood வத் வால்மிளகு 218 Cubebs, 
தாங், வர்சம்க. வாமை 245 Plantain. 

வமனி 451 1௦416 வாந்திக்குமரு வாற்கோதுமை 266 Barley, Hor- 
நத. deum Distichon. 

வமனசுசம் Fomentation உஷ்மதம். 
வமி Vonit. விசேஷடுருவிதம் Specific Gravity, 
வம்பு Bastar போலி. விஸ்கி Whiskey. 
வரியாத்து 197 Rhubarம, இரேவற்|விஷகூங்கில் 246 Crinum Asiati. 
சனனி, மஞ்சட்ேக்இழங்கு, cum. 

வருணக்கினி Decolorizing Agent.|ண்ணுdrrsA Evolvulus Alsi- 
வலீரியர்தேல் 129 01] ௦f Valerian.| 101065, 
வலீரியன்பூடு 129 Valerian. விடுகோல் Guiding Rod. 
வலீரியானியங்கள் 129 Valerianeae.|லித்திரல் Vitriol அடிவம், 
வல்கன 7010811௦ அக் னிமலைச்குரிய/விபகலனம் Decomposition. 
வல்கனிற்று Vulcanite வைரக்கூச்சுவியுக்தகரணம் Reduction process, 
வல்லாரை 117 Asiatic Hydroco- வியுச்தவயம் 872 Reduced Iron. 

tyle, Indiar Penny wort. லியுக்தவயவில்லை373 Reduced Iron 
வத 11160 வறுத்த, Lozenges, 
வறுச்தசோடகாபனச 398 Dபeபலிரணாரி ostus Arabicus கோஷ்ட 

Carbonate of Soda. ம், 
வன்சபு 145 Hard 50 கட்டிச்சவுவிரவு Mitre மிஸ் தர், மிசிரம், கல 

க்காரம், வை, 
விரு_சம் Arbor, Tree மரம், 

வாகட 0] வாகடமுறையான ,விரேசனி 455 Purgative பேதி, 
வாஷ்பம் Vapor வேப்பர், விலயன 80141௨ இராவிய, கரையக் 
வாணிச Varnish. கூடிய, 
வாசனையொபீயம் 41 Hopea 00078-விலயனம் 8௦/ம£i௦௩ நீர், நீரம், சொ 

(8, ஓதம், 
வாசனைவகிரீயமரம் 157 Fஷாசலிலயனி enstruum, Solvent மெ 

Fragrans. ன்ஸ்அறம், 
வாதமை 91 Almond. விலூயிரம் ஈFluidum, Fluid. 
வாதமைககலவை92 41௦0 mi: வில்பெட்கொட்டை Filbert. 

ture. வில்லைகள் 1,0861268; அவின் 96 ௦f 
வாதமைக்கூட்டுச்குரணம் 92 ௦ற-! றiபற;இபிகாக்கு127 [ற60௨0;. கா 

pound Powder of Almonds. சுக்கட்டி 127 க்்சhப; சோடு 
வாபீதிசின் 107 ஒPharbitisin ஜரிக| லிகாபனசு 355 Bicarbonate of 

சாளம். 50018; தனிக்கமில 224 1௩10 
வாயுஸ்தோவு Gas Stove. Acid; மாலிய 27 Morphia; மாலி 
வாயுத்திரி Gas Burner, ய இபிகாக்து 57 Morphia aad 
வாயு ப்பு Gas Furnace, Ipecac, 
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வோ, குவ. 
வில்வமரம் 54 18661 Tree பில்வம். [வெல்லம் Coarse Suஏar பருக்கள் € 
விளாத்தி 50 Wood Apple Tree. னி, அ௪த்ச சர்க்கரை,பனங்கட்டி, 
விளாம்பழம் ௦nd Apple. வெள்ளலரி 149 Yellow Oleander. 
விளாம்பிசின் 56 Wood Apple Gumn.[வெள் ளஅகு 161 Cicendia hyssopi- 
விருத்தி 258 Veratria. folia. 
விற்காரி 353 Phitkari, பதாசிச் னேவெள்ளி 394 Silver, 

க்காரம். வெள்ளிகீதுரசு 395 Nitrate of Sil- 
veா, காடிக்காரம், 

லீபர் Fibre, Fiber இழை, வெள்ளியக்சலச Oxalate of Silver. 
வீலிகெள் 270 Filices. வெள்ளியக்சிரம் 396 Oxide of Sil- 
வீறகனீதம் [1 Aconitum Ferox,| ver. 

காவி, வெள்ளியந்திமனிரம் Antimonide 
of Silver, 

வச்சி Bougie. வெளளியமோனநீதுரச Ammonio- 

Nitrate of Silver. 
வெங்காயம் 01௦, வெள்ளியாசெனசு Arseniate of 
வெசிகன் Vesicant கொப்புளிக்கு ம இilver. 
௬5௮, விஸ்போடி. வெளளைக்குன் நிகறெய் 4l Piney 

வெடிசாசன் Veication கொப்புளி அTallow. 
த்தல், வெள்ளை ஜீரிவவிரை ஒharbitis Nil 

வெச்சுட்பலகம் Wedgewood Tile.| Ruber. 
வெடிப்பஞ்சு 41 Gun Cotton. வெள்ளைடாமர் 4] Piney Dammar, 
வெட்பாலரிசி Wrightia Tinctoria| White Danmar. 
வெட்பாலவிரை, வெள்ளைப்பிலாஞ்சி Fluggea Leuco- 

வெண்கடுரோணிப்பூடு White Hel-| pyrus. 
lebore. வெள்ளைமருசமரம் Terminalia Gla- 

வெண்கனலம் 33 Canella Alba. bra. 
வெண்சின்க௧னப்பட்டை 123 18௨,6( வெள்வேல் 85 Acacia Leucophlaea, 

Cinchona Bark. வெற்றிலை 220 Betel Leaf, Piper 
வெண்டுத்தம் 366 Sulphate of Zine.| Betel. 
வெண்டைக்காய் AbelmOschus Es-|வெனெல் Fennel Fruit பெருஞ்சீர 

culentus. கம். 
வெண்ணொச்ச 174 Vitex Negundo 

நொச்சி, வேங்கைமரம் 73Indian Kino Tree, 
வெண்மாபிள் White Marble, வேசிதம் 5601 சீத்தன. 

வெதுநீர் Warm Water. வேண்பூடு Fern. 
வெரதயம் enugreek, Trigonellalவேப்பா Vapor வாஷ்பம், 

Foenum Graecum. வேப்பன்கள் ளூ Margosa Toddy. 
வெபுவரியாத்து 199 Rheum Wel-| வேமன்றாசம் Fermentation சொதி, 

bianum, வேமிவுச்சு Vemnifuge இருமிகொல் 
வெம்பற்று: 289 Warm Plaster கன| லி, குணுகினி, 

ற்றும் பிலாஸ்தர், வேம்பு 61 Margosa. 
வொகுச Verjuice. வேர்க்கடலை 82 Ground Nut திலக் 
வெர்பினசெயெங்கள்174Verbenacene.| கடலை, 

'வேலம்பிசின் 85 ப Arabic, 
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வே. வாத. 
வேலிப்பருத்தி 153 Daemia Ex-wைஅலக்இன் Phytolaccin. 

tensa உத்தாமணி, வையல் Via] குப்பி, 
வேவர் Wer. வைன் Wine. 
வேளை 32 Gெyuandropsis Penta-[oவன்கள் Wines; அர்திறனி 959 

phy!la. Antimony; அவின் 25 Opium; 
இபிகாக்கு 126 16080; இனிய 199 

வைசதிக்மகொடி .80 Physostigma Quinine; கொல்டிக 256 Colchi 
Venenosum. cm; சகை 250 &1068; செரி 275 

எவை திக்ம கொட்டை .80 Calabar] Sherry;aரியாத்த198 Rhubarb, 
ean. 

வை தலக்காசியங்கள் 195 11)71019-வொதலை 71 Catechu Acacia வேர 
caceae, * | தளம். 
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எ) ய 

ABB: ABB 

Abbreviation சருக்கம், தச்ச] Abbreviation in Formulae -— 

ழ் in Formulae -— 

நி, recipe, take கொள், 
A A. ana, of each வைக்கு. 
Aa, or Add, adde or addatur 

கூட்டலாம், 

Ad. Lib. ad libitum, at plea- 
8116 விரும்பியபடி, 

Altern.Hor.alternis horis,every 
other hour இரண்டு மணித்தி 
யாலததுக்கொருமுறை, 

Aq. aqua, water தண்ணீர். 
B. A. balneum arenae, & sand- 

bath மணல் மத்திகை, 
Bals. balsamumt, balsam பல்சம், 
Bib. bibe, drink குடி. 
Bis. Ind. bis indies, tWice daily 

நாளுக்கெரண்டிமுறை, 
0, congius, a. gallon. கலன். 
Cap. captat, let him take உண் 

ணலாம். 
Cochl. cochleare, & spoonful ஓர் 

கர ட, 

Comp. compositus, compound 
கூட்டு, 

Crast. crastinus, for to-morrow 
நாளைக்கு. 

D. dosis, & dose தேயம். 
Dep. depuratus, purified. சுத்த 

மாக்கிய, 
Dest. destilla, distill ஆச இ. 
Det. detwr, let it be given. கொ 

டுக்கட்டும், 
Div. dwide, divide டகர, 
Drach.drachma,a drachmதிmம் 

F, மர் let it be. made செய் 
யட்டும்,. 

Fl. fluidws, fluid கீர். 
Gr. granwm, & grain றேன், 
Gt. gulia, drop அளி, 
H.S: hora sommi, at bed time: 

நித்திரைவேளை, 
Lb. and. Lib. libra, a pound 

weight இறாத்தல், 
Liq, liquor சீரம், 
ப்ட், misce, mix ௧2. 
Min. minimum, minim மினிம்;. 
0. ociariws, & pint பைன் அ, 
01. olewm, 011 தேலம். 
Oz. 470018, 8. ounce ஏன. 
Pil, paula, pill குளிகை, 
P.R.N. pro re nada, a8 000%- 

sionrequires தவைக்குச்தக்க.. 
Palv. pulvis, & powder சரை.. 
டு, 5. quantum swffioit, as much 

asis sufficientCவண்மய.அளவு. 
S. signa, write or give direc- 

(1008 குறிக்கவும், 
Sing. singwlorum;. 01 each ஒவ் 

வொனறிலும், 

Solve. dissolve sரை,. 
Ss, semi, 006 half அரைவாசி... . 
Trit.. trituwa, triturate: அரைச் 

கவும், டைக்கரய, q 
Abalmoschus Eseulentus; வெண் 

ஃ Moschatus sஸ்தூரி வெண்டை 
கச்சாய் விரை, காட்டுக்கஸ்அரிட 

Abies-Balsame®, Balm-of Gilead fir,. 

«  Excelsa, Spruce fir. 

Ejusd. ejusdem, of the same Abieties Resina, Burgundy pitch 
அதிற்றான், Abortive- அசலுதம். 

Enen, enemo; a clyster எனீமம் Abri Radix, Indian liquorice root. 
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ABB ACT 
Abrus 82 குன்றிமணி, Acid Tartrate of Potash 328 Ls 
Abrus Precatorius, Indian li- சியமிலதாத்தரசு, திராட்சவு 

quorice root. ப்பு, 
Absolute கேவல, தனி, சுத்த, Acidified அமிலித்த, புளித்த, 

A vsorbent medicine gப்சாபென்)Acவidity அமீலமை, அமிலத்தன்மை, 
அமிலக்சினம். [தத்து புளிப்பு, 

Abutilon Indicum அத்தி, பெருகி Acidum, acid. 

4001௩ Amara 85 சைப்பகசி, 6  Aceticum, Acetic aid. 
“« Arabica 85 Babool tree. “«  Arseniosum, Arsenious acid 
“ Catechu, 71 Catechu Acacia.| “ Benzoicum, Benzoic acid, 
4 Concinna சியக்காய், கைக் “ Carbolicum, Carbolic acid. 

காய், சகா, «  Citricum, Citric acid. 
௭ Farnesiana 95 பிய்வேல். “எ  Gallicum, Gallic acid. 
“ Ferruginea 8சி்மைவெள்வேல் “ Hydrochloricun, Hydro- 
“ Lebbek, 85 லெபக்கசுசி, chloric acid, 
“ Leucopllaea 85 வெள்வேல், | “ Hydrocyanicum dilatum,Di 
4 Speciosa காட்டுவாகை, luted Hydrocyanic acid. 
6 Vera 70 அக௫ிப்பிசின்மரம், «  Nitricum, Nitric acid. 

Acaciae Gummi, Gum acacia. Nitro-Hydrochloricum dilu- 
Acalypha Indica 217 குப்பைமேனி, tum, Diluted Nitro-Hydro- 
Acanthazia, 172 அகர்தாடியங்கள், chloric acid, 
Aceta காடிவகை, Acidum Phosphoricum dilutum, 
Acetate ௮Fதசு, Diluted Phosphoric acid. 

«of copper செம்பசிதச, €  Prussicum, Prussic acid, 
ட“ of iron அயவசிதசு, “ Pyroligneum, Pyroligne- 
“ of lead 369 ஈயவசிதச, ous acid. 
% of morphia மாலியவதெச. | * guphuricum,Sulphuricacid 
4 of potash 329 பதாசியசதசு 4 Sulphurosum, Sulphurous 
“ 07800 340 சோடவசிதசு, acid. 
* of zinc 364 தத்தவசிதசு, 6  Tannicum, Tannic acid. 

Acetic acid 282 ௮சதிக்கமிலம், 4 Tartaricum, Tartaric acid, 
“ ether அ௫திக்£தர், Acipensea Huso, Sturgeon. 

Aceticum, Acetic. Aconite leaves 9 தகனீதவிலை, 
Aceto arsenite of copper செம்பசி| * 10019 அகனிதக்கிழங்கு, 

தாசெனி௫, Aconitia 10 அகனிதசம், 
Acetum, Vinegar. : Aconitum Jadvar, 

% Britannicum மைச்சாடி, “*  Ferox, 11 நபில், 
* Cantharidis V. of சோம்ற்கார்ம்க “ Heterophyllum, 11 Atis, 
“ Scillae, Vinegar of squill. ‘“ Luridum, Bikb, 

Achyranthes Aspera 196 «ry, “ Napellus 9 Bikb. 
Acicular சூவெ. 6  Palmatum, Bikh. 
Acid அமிலம், Acorus Ualamus, Sweet flag, 

“ 680101) அமில பிரதிகாரம், [கீ சார்ப்பான அழலான, 
* solution of Nitrate of Mer-jActaca Race mosa, Cimicifugn, 

cury 393ArzAsrsமிosi,/Active principle சத்த. 
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"ACT =F ALP 
Actual Cautery சுடுகோல், தகம், [Alcohol 276 அலக்கால், 

Adansonia Digitata 44 பப்பரப்பு| “* Amylicum, Amylic Alcohol. 

ளி, அனைப்புளி, பூரிமரம், “ Blast Lamp அலக்கால் லீச் 
Adapter அடத்து, இணக்கு, சுவிளக்கு, 

௨ for Displacement திஸ்பிலேச Alcoholic Extract ஏoக்காலெசிறா 
வடத்து, நீது, 

Adenemwa Hyssopifolia 101 வெள்416 ஏய்ல், 
ளஅகு. Aleuritis Triloba, 215 சாட்டக் 

Adeps, Lard. சோடு, Belgaum Walnut, 
‘“ Benzoatus, Benzoated Lard, (Alexandrian Leurel! 39 புன்னைம 
« Myristicae, Expressed oil of ரம், புன்கைம், 

nutmeg, சிடகெய், 4 Sea சூரச்து நிலாவரை, 2 
“ Praeparatus, Prepared Lard. மைநிலாவரை, அலுக்சாமீதிர 

Adhatoda Justicia 172 ஆடாதோ நிலவாகை, 
டை, Algae 273 அல்கங்கள், 

Adhesion அடீசம், ஒட்டு, பற்று, |Alhagi Mauroram 89 அல்காதிம 
Adhesive plaster ஓட்டுப்பற்௮ு, அம் ரோரச்செடி இத Turanjbin 

சப்பிலாஸ்தர், எனப்படும் ஓர்வகை மன்னா 
Adjunct அடை. பொசியும்வடக்கர்அச்செடி. 
Agle Marmelos, Bael fruit. Allium Cepa, Onion, 
சிற, Ether. 6 Sativum, Garlic. 
Aither Sulphuricus, Sulphuric Alloy அலோய் கலவைலோகம், 

Ether. [சம். (kali அல்கலை சருச்சி, 
Aரீபsion நிசேகம், சொரிதல், அவ பllspice, Pimento. 
Agati Grandiflora 86 அகத்தி, Almond 9! வாதுமை. 
Agave Americana 247 ஆனைக்கற்! “ Bitter 9| கைப்புவாதுமை. 

று, & weet 91 தேனிவாதமை. 
Agent காரி. Alocasia Montana 262 மலயலுகா 
Ailanthus Excelsa 58 சவுக்குமரம் சிட்பூடு, 

“ Malabaricus பெருமரம், Aloe, Aloes, 
16 4 "Resinous. “ Barbadensis, 251 Barvadoes 

00106 ௦158 மட்டிப்பால், aloes. 
Air bladderof Fish மீன்மிதப்பு * Ndi 254 கற்ருழை, சோற் 
Ainud 109 அசமதாகவிரை, அக்கற்றாழை, குமரி. 
Ajowan, Ajwain. “ Litoralis 254 சிறுகற்றாழை, 
Ajwain Fruit 109 ஓமக்கினி, ஒம। “ Socotrina, 249 இocotrine 

விரை, aloes. 
“ Plant, Omam, Aloes 249 sரியபோளம், சதை, இ 

Alangium Decapetalum அழிஞ் ரத்தப்போளம், 
சிமரம். Aloine 249 அலுவின், 

* Hexapetalum சறுப்பழிஞ்சி wAlpan, Bragantia Wallichii. 
7ம், பிறகா 211 அல்பம், , 

Albus-a-um, White. [Alpinia Chinensis, Lesser Galan- 
Albumen Ovi, Egg albumen. | cal. 
Alchewist, இரசவாதி, “ Galauza, Greater Galangal, 

05 
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ALP ANA 
Alpivia Nutans 244 அசைவல்பீAMmmonia Phosphas, Phosphate 

னியப்பூடு, of ammonia. 
Alstonia Scholarisl47ஏழிலைப்பாலை| * Sesquicarbonas,Carbonate of 

“ Bark 147 எழிலைப்பாலைப் பட் Ammonia, 
டை. Ammoniated Copper செம்பமோ 

Alstoniae Cortex, Astonia bark. னகம், 
Alteratives 441 அல்திறவம், பரி €* ecuாy 392இரசவமோனகம், 

னணாமி, “ Tincture of Guaieum 47 குவ 
Alterative tonics 44 அல்திறவ யசவமோனரஞ்சம், 

தொணிகம், Ammonii Bromidum, Bromide 
Alum 952 சனக்காரம், அலும், படி of Ammonium, 

காரம், “ Chloridum, Chloride of Am- 
“ earth of Nepal,Salajes. moniym. 

Alumen, Alum. 6* Iodidum, Iodide of Ammo- 
Aluminium 352 அலுமினியம், nim. 
Alumirum Aluminium. Ammonio-Nitrate of Silver வெள் 
Amadou அமறா, காளான் பஞ்சு, ளியமோனநீதரசு, 
Amalரan இரசகலவை, அமல்கம்.| * இயிறந்தர of Magnesia மச்னீ 
கறக, Bitter கசப்பு, கைப்பு, சியமோன சல்வசு, 
Amarantaceae 195 அமரந்தாசியம்|கறmoniயn அமோனசம், 

கள். Ammoniuret of Copper, Ammons 
Amarantus Spinosus 195 முள்ளுச் ated Copper. 

ரை, முட்ீரை, Amomum, Cardamom, 
Amaryliidaceae 246 அமரிலிடாசி| “ Arematieum, Cardamor. 

யங்கள், * Xanthoides 215 மலாயு ஏலம், 
கற அம்பர், கர்ப்பூரமணி, Amorphous அமாவ,அரூப,மாவான, 
Anacardic acid. அனகாடிக்கமிலம்.| இmpelideae 6௪ அம்பெலிடியங்கள், 
American Sumach 87 சூமக்கு, |Amygdala Amara, Bitter Almond 
Amhbaldi, Mango Ginger. “« Duleis, Sweet Almond. 
Amla, Emblic Myrobalans. Amy! அமைல், 
Ammannia Vesieatoria 96 sஸ்லுருAmylie Alcohol ஏமைலிச்சலக்கால், 

_ வி, சீருமேல்ரெருப்பு. Amylum, 266 Starch அமைலம்,, 
Ammonia 313 மோனம், Anaeardiaceae 67 அனகாடியாசிய 
Ammoniac, Ammoniaeum, ங்கள், 
Ammoniacum 115 அமுனியகம், க|&nacardium Occidentale, Cashew 

மநாயகம். nut‘ 
Ammoniae Benzoas, Benzoate of|Anacyclus Pyrethrum, Pellitory 

Ammonia. of Spain. 
“ Carbonas, Carbonate of Am-|Anaesthetic aனெஸ்தசி,விசஞ்ஞதி 

mouia. Analysis விபேதனம், அனாலிசு, 
“ Citras, Citrate of Ammonia. |Analyst அளுலிசர், விபேதனி, 

Ammoniae Hydrochloras, Chlo-[Anamirta Cocculus, Cocoulus 
ride of Ammonium. Indieus, 

“ Murias, Chloride of Ammo-jAnanas Sativus, Pine Apple. 
nium. Anarcotire, Narcotine. 
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AND | ANT 
Anderjow 149 (14) குளப்பாளை வி.4றறபக] Plant தட்டைப்பூடு, அனு 

ரை, வல், 
Andrographis Echioides கோபுரம், Anodyne அனுடைன், உபசமனி, 

தாங்க, Antacid அபாமிலி, 
« Paniculata, Kariyat, (aot Anthelmintie 442 அச்செல்மிக்தி, 

Chiretta.) இருமிகொல்லி, 
Andropogon Citratum, 268 Lemon'Anthemidis Flores, Chamomile 

Grass. Flowers, 
4 Martini, 268 Citronelle, Anthemis Nobilis அக்திமிஸ்பூடு, 
“« Muricatus, Khus-Khus Grass Antiaris Saccidora 229 செட்டாவி 

269. ல்மரம், 
46 731008) 268 Citronelle, Antidote மாத்அமருக்து, 
“ Paehnodes, 268 மொக்லொமி 4011000689 to Shake bites 443 பா 

ச்சைப்புல், ம்புகடிக்குமாற்றுமருர்துகள் 
“ Sehoenanthus, 268 Lemon|Antilax பேதிக்கினி, 

Grass. Antimonetted Hydrogen ஐருதவ 
Auethi Fructus, Dill Fruit. நீ தமனெற்று, ர 

Auethum Graveolens, Common|Antimonial Powder 357 அச இமனி 
Dil! Plant, சதகுப்பி, சோயி பற்பம், 
க்ரை, 4 Wine 359 அர்திமனிவைன், 

Anethum Sowa, Indian Dill 4lilAntimonide of Silver வெள்ளியச் 
சசகுப்பி, திமனிரம், 

Angustura Bark, Cuspazia. Antiraonii Oxidum, Oxide of An- 
Aahydrous gr, அவைரு, timony. 
Anhydrous Sulphate of Copper] “ Clloridum, Chloride of An- 

௮அ£ீரஅ௫ச. timony. 
Aaimal Chareoal என்புக்கரி, ஏண| * Oxy-snlphuretum, Sulphura- 

க்கரி, ted Antimony. 
Animal materia mediea 286 பிரா| “‘ Potassio-Tartras, Tartarated 

ணியபதார்த்தசாரம், Antimony, 
Anise 110 ௮னிசு, அனீசு, சோம்பு, * Suphuretum Aureum, Sul- 
Aniseed, Anise. phurated Antimony. 
Anisochilus Carnesus 189 கர்ப்பூர “ 8. Praecipitatum, Sulphu- 

வள்ளி, rated Antimony, 
AuisodusLuridus,ScopoliaLurida.|Antimenium, Antimony. 
Anisomeles Malabarica, Malabar] “ Nigrum, Blaek Antimony. 

Catwint 179 பேய்மருட்டி.| ** Sulphuratum, Sulphurated 
* ata, 179 அனிசுமெலிசோ Antimony, 

வாதப் பூடு, 46 fartaratum, Tartarated An- 
Anisum, Anise. timony. 
Aniline ௮னிலின், | “ Tartarizatum,Tartarated 

கிறந்யிதற, (11) இங்குக்கனி, Aatimony. 
Annelida 286 தனெலிடங்கள், Aatimony 356 ௮கதிமனி, 

Antiperiodics 442.அச்இபிறாடி, ௪௭ 
மயிகாரி. 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



516 INDEX AND VoCABULARY. 

ANT ARO 
Antiphlogistic அர்திவிலோசஸ்த,AquaSambnei,ElderFlowerWater, 

தாபக்கனெ, தாபக்கினி, Aquatic அக்குவத்தி, நீர்வாமும், 
Antiscorbutics ஸ்கேவிக்தினி, Aqueous Extract சoவெ—ிறாத் து, 
Antiseptic ௮ர்திசெப்தி, பூதிக்கனம்| ** 1807 நீராவி, 
Antispasmodics ௮ச்திஸ்பசி, கருஷ[&ரல0118 Hypogaea, Ground Nut, 

கனம், Araliaceae 118 அரலியாசியங்கள், 
Aperient இளம்பேதி, சுகபேதி, அபிAரஸor, Tree. மரம், விருட்சம், 

ரியம், Arctostaphylos Uva Ursi, Bear 
Aphrodisiac சாமகர, வாசீகர, Berry. 
Apis, Honey Bee. Areca Catechu, Bete! Nut 261 பா 
Apium Involucratum, Carum Rox க்கு. 

burghianum. “« Palm 261 sமுகு. 
Aplotaxis Auriculata’ 138 கோஷ்Argand Burner ஆர்கன் திரி, 

டம், Argemone Mexicana 29 பிர மதண் 
Apocyneae 147 அபாசனியங்கள், டு, குருக்கஞ்செடி, 
pothecary சிகிச்சன், அபாதிகன்,Argenti Nitras, Nitrate of Silver, 

Apparatus உபகரணம், அணியம், அlArgenti Oxidum, Oxide of Silver, 
பருச்..௪. Argentum, Silver, 

Appendix 405 அபைர்தம், “ Purificatum, Refined Silver, 
Apple அப்பில், ௮ப்பில்பழம், Argyreia Speciosa 168 சமுத்திரப் 
Apricot அப்பிறிகட்டு, அப்பிறிகப்ப பச்சை, கடற்பாலை, 

ழம், Aristolochia Bracteata 211 தடுத 
Aqua, Water அக்குவம். ன்னாப்பாலை, 

“ Ammoniae Soulution of Am-| “ Indica 210 ஈசுரகூலி, பெரும 
110018. ௫௩௮, பெருற்கிழங்கு, 

« Anethi, Dill Water. “ Serpentaria 209 சேபர்தாரி, 
“ Aurantii Floris, Oran ge -|Aristolochiaceae 209 அரிஸ்துலோ 

Flower Water. கியெங்கள், 
* Caleis, Solution of Lime,  |Armenian Bole அர்மேனிக்காவி, 
« Curui, Caraway Water. சீமைக்காலி, 
 Destillata, Distilled Water. (Armoraciae Radix, Horseradish 
* Lithiae Effervescens, Effer- Root, 

vescing Solution of LithiaArnica Montana 133 ஆணிகபூடு, 
“ Menthae Piperitae, Pepper-JArnica Root 133 ஆணிகவோ, 

mint Water. Arnicae Radix, Arnica Root. 
“ Menthas Viridis, SpearmintArnicine, ஆணீிசின், ' 

Water. Aroideae அறுவிடியங்கள், 
“ Naphae,Orange-¥ lowe rAromatie சக்த, 

Water, Aromatic Mixture of Iron 354 ௮ 
“ Picis, Tar Water. யசுகந்தமிஸ்கர், 
“ Potassae Effervescens, Effer-\Aromatic Powder of Chalk 347 

vescing Solution of Potash. இரீதச்சுகந்தபற்பம், 
“ Ptychotis, Omam Water.  |Aromatic Powder of Chalk and 
4 Regia, Nitro-Hydrochloric Opiயn 347 இிரீதவவின்சுக 

cid, 3 பச பம், 
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ARO AVO 
Aromatic Sulphuric Acid 306 ss|Asclepias Curassavica 153 அஸ்கி 

நீத சல்வுரிக்கமிலம். லீபிக்குறசாவிசப்பூடு, 0811௦ம 
Aromaticus-a-um, Aromatic, in the West Indies, Wild 
தீராத சாராயம். Ipecae. 
Arrow Root குவா, சறோட்டக்ழிக்ஸ் Mann 147 அஷ்மன்னா, 

ங்கு, Ash Tree 140 அஷ்மரம், 
Arseniate of Iron 9981 gward|Asiatie Hydrocotyle 117வல்லாரை 

னசு, Asparagus Ascendens 255 அஸ்பர, 
6 5008 339 சோடவாசெனசு. கச்செனறெள் பூடு, ஏறவரி, 
6 of Silver வெள்ளியாசெனசு, | * Racemosus 255 சண்ணீர்முட் 

Arsenic 393 ஆசெனிகம் பாஷாணம், டான இிழங்கு, சதாவரி, 
Arsenica! Caustic Powder ஆசெனி 4 Sarmentosus 255 தண்ணீர்வி 

ககாரப்பொடி, ட்டான்இழங்கு, வரி. 
Arsenical Paste ஆசெனிகப்பசை, |Aspidium Filix Mas, Male Shield 
Arsenical Solution 855 ஆசெனிக Fern. 

நீர், Assafoetida 112 இற்கு, பெருங்கா 
Arsenici Iodidum, Iodide of A யம் காயம், 

861:10, Ass” Milk சமுதைப்பால், 
Arsenicum, Arsenic 353பா&ாணம்|Asteracantha Longifolia சீர்முள்ளி, 
Arsenicum Bisulphuratum, Bisul| Same as Hygrophilia Spinosa 

phuret of Arsenic. Astragalus Verus, Tragacanth 
“ 'Tersulphuratum,Y ellow Sal- Shrub, 

phuret of Arsenic. Astringent 445 யர், அவர், 
Arsenious Acid. 854 ஆசெனோசமி|Astringent Tonics 401 தவர்த்தொ 

லம், வெளளைப்பாஷாணம., ணிகந்கள், 
Arsenite ஆசெனிசு, Ata.-ated ௧, 
Arsenite of Soda 329 சோடவாசெ|Atis 11 அதிவிடயம், 

னிசு, Atropa Belladonna 182 அத்திறோ 
Arsenetted Hydrogen ஐருதவாசெ பபெலடனப்பூடு, 

னெற்று, Atropia 184 அத்திறோபியம். 
Artapotrys Odoratissima மனோ ர] 410196 Sulphas, Sulphate, of 

ஞ்சிதம், Atropia. 
Artanthe Eiongata, Matico Plant|Atropine, Atropia. 

மதிகபூடு, Attar of Roses, 90 Oil of Rose, 
Artemisia 132 சக்துனின்பூடு, [ரி.|Aucklandia Costus, AplotaxisAu- 
Artemisia Vulgaris aதெமீசுவலகா riculata. 

“ 10106 136 மாசிபத்திரி, Aurantiaceae 50 ஒறந்தியசியங்கள், 
Artificial செயற்கை, இருத்திம |Aurantii Cortex, Bitter-Orange 
As-ate ௮௬, Peel. 
Asagraea Officinalis, Cevadilla £ Flores, Orange Flowers. 

Plant, Auxiliary துணை, உப. 
Asclepedin, the Active principle of]Averrhoa Bilimbi, Bilimbi Tree. 

Pleurisy Root ஸ்கிலீபிரின்| “ Cவாamnbola தமாத்தை, தமர்த் 
Asclepiadeae 151 அஸ்கிலீபியரிய' தங்காய், 

ல்கள், voirdupois. Weight வு பொநிறை, 
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Axungin, Lard. Baptisin, the Active principle of 
Azadirachtae Cortex, Margosa Wild Indigo பபதிசினை, 

Bark. Bara mai, Tamarix Gall. 
4 Folia, Margosa Leaves, Barbadoes Alves, 251 பபாடுசசை, 

Azadirachta Indica, Margosa.,  |Barilla 195 பரில்லம், 
Azote, Nitrogen. Barium பாரியம், 

Bark, Cortex பட்டை. 
“ [nner ரை, மரவுரி, 

Babool tree 85 சருவேல்மரம். Barley 266 வாற்கோதுமை, பாளி 
Bacon பேகுன், பன்.றியிறைச்டு வற் யரிசி, 

றல், “ Pear] பாளிமுத்௮, 
Bael 54 வில்வம், பில்வம், “ Barosma Betulina, Buchu. 

“ Fruit 54 வில்வம்பழம்* “ Crenulata. Buchu. 
Bahurai (8), Sebestens. ‘ Serratifolia, Buchu. 
Baia Spirit, 8, of Bassia Latifolia Borosmae Folia, Buchu Leaves. 

Flowers. [Baryta பாரிதம், 
Bakas (14) Justicia Adhatoda, | Barytic Test பாரிதசோதனை, 
Balanites Agyptiacasகஞ்சண்டான| Basis 01 Base ஆதாரம்,தாரகம்,அடி, 
Baliospermum Montanum, Croton| Bassia Butyracea, Fulwa Tree. 

Roxbarghii. “ Latifolia 141 சாட்டிலுப்பை, 
Balm of Gilead, Canada Balsa, காட்டிருப்பை, 

Mecca Balsam. “ Longifolia, Mahwa Tree 141 
« of Gilead Fir 230 சனடபல்ச இலுப்பை. 

மரம், Bastard வம்பு, போலி, 
Balneum Alkalinum, Alkaline Bastard Sago Tree 260 கூர் தற்பனை 

Bath. Bath, ablution தோயம், heating 
Balsam பல்சம், medium மத்திகம், 
Balsamoderdron Agallocha, Bdel-|Bdellium 61 குக்குலு, மைசாஷி, 

lium. Bearberry'Leaves140y வூர் சியில். 
Balsamodendron Mukul 61 முக]. * Shrub 140 யூவஷர்சிச்செடி. 

ல்க்குக்குலுமரம, Beaver 298 பீவர், £ர்காய். 

“ Myrrha, Myrrh Tree zswrம.|Bebeeru Bark 205 ரெக்தண்டபட் 
8.Bulescens 61சணைக்குச்குலுமரம், டை, பிபேரிப்பட்டை, 
Balsamum, Balsam பல்சம். Beberiae Sulphaus, Sulphate of 

4 Peruvianum, Ba!sam of Peru. Beberia. 
“ Tolutanum, Balsam of Tolu.(Bebern Bark, Bebeeru Bark. 

Pamboo, Bambu, Bed-i-musk, (H) Salax Caprea. 
Bambu 209 மூக்கில், Boe தேனி, 

“ Mushroom, Polyporus An-/Beef பீவு, மாட்டிறைச்சி, 
thelminticus, “ [ea பீவ்குமிரீர். 

Bambusa Arundinacea, Tabashir.|Beer 275 மீர், 
99. Beer Yeast 275 பீர் மீஸ்து, கொதி, 

மண்ட 

Bela, Bael Tree வில்வமரம், 
Balae Fructus, Bao! Fruit. 

Banana 245 வாழை, 
இஸ (11) sஞ்சாவிலையும் காயும், 
Banyan Tree 229 தல். 
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BEL BIT 
Belgaum Walnut 215 srட்டக்ரே (Bi, Deut அவி, 

டு, Alearites Triloba. Biborate of Soda 335 சோடதுவி 
Belladonna Leaves 182 பெலடன போறசு, 

விலை. Bibulous Paper உறிஞ்சுக்தாள். 
“ Root 183 பெலடனவேர், Bicarbonate of Potash 3422 பதாக 
« Folia, Belladorna Leaves, அவிகாபனச, 
‘“ Radix, Belladorna Root, ஈ 01500௨ 334 சோடதுலிசாப 

Belleric Myrobalans Tree 97 தான் னசு, 
திமரம். Bichromate of Potash பதாசிதுவி 

Bengal Gram 88 கடலை, குரோ மசு, 
“ 0, Vinegar 68 கடலைரீர், சகட 8௧! Plant சராட்டைப்பூடு, 

லப்புளிப்பு, Bignoniaceae 161 பிக்னானியாசிய 
(6 Kino Tree 81 முருக்சமரம், ங்கள், 

பலாசம், Bignonia Xylocarpa 161 கூர்சிக் 
6 Quince, Bael Wruit. மரம், 

Benne Leaves சமையெள்ளிலை, |Bikh 11 சாவி, வசராவி, 
Benzoate of Ammonia 517 அமோ Bile பித்தம், பித்தநீர், 

னபெஞ்சோவ௬, Biliary ealculus of Oxகோரோசணை 
Benzoated Lard 143 பெஞ்சோய Bini Tree கொச்சித்தமர்த்தை, 

ஸ்லாடு, புளிச்சக்காய், 
Benzoie Acid i44 பேஞ்சோயிக்க| Bindal, (11) Luffa Amara, 

மிலம், சாம்பிராணிப்பூ. Birds, Aves 89% பட்செள், 
Benzoin 143 சாம்பிராணி, பெஞ்irjee, (H). An exudation of Pi- 

சோயின், ப nus Longitolia, 
Benzoinum, Benzoin. Bish, Pikh. 
Benzoli 897 பெஞ்சோல். Bislumbhi.(H).Cucumis 711200 05, 
Berberideae 18 பேபெரிடியக்கள்] 818011 359 பிஸ்முதம், 
Berberina பெர்பெரினம், Bismuthi Carbonas, Carbonate of 
Berberine பெர்பெரின், Bismuth 20, 
BerberisAristata, Indian Barberry] ‘“ Nitras,Sutnitrate ef Bismuth. 

“ Asiatiea, Indian Barberry. “ Bubuitras, Subnitrate of Bis- 
“ Lycium, Indian Barberry. muth 861 , 

Bergera Konigii, Murraya Kopigii Bisruthum, Bismuth 359, 
Berry பெரி, சிறு காய்கனி, “ Album Subnitrate of Bismuth, 
Berthelotia Lanceolata 186 ரி Bit-Loban, (H). Black Salk 

லைப்பெர்திலோசம். Disulphuret of Arsenic தசெனிக 
Betel Leaf 220 வெற்றிலை. அலிசல்லவிரம், 

* Nய 261 பாக்கு, கொட்டைப்) “ My இரசஅவிசல்விரம், 
பாக்கு, சாதிலில்கம், 

Bezoar, anins) கோரோசனை. Bitter Almond 91 கைப்புவாதமை, 
Bharingisdகுவசிவேம்பின்பட்டை.| “ Orange Peel 9; தோடச்தோல். 
Bhi-dana, (H) Quince Seeds. Bitter Sweet, Dulcamara. 
Bhi-ka-pij, Quince Seeds. Bittern பிர்றென, கறியுப்பெடுத்த 
Bhu Champa, 232 (H)Root of Ka- பின் எஞ்சும் கசப்புநீர், 

empferia Rotunda, (Bitumer பிதமம், சைலம், 
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BIX BRA 
Bixineae 32 பிக்செனியங்கள், Blue Litmus Paper 272 sீலலிற்ம 
Black Antimony 250 காரக திமனி, ஸ்தாள், 
Black Drop, Vinegar of Opium| “ Pill, Mercurial Pill. 

கருச்தளி, “ Stone, Sulphate of Copper. 
6 Catechu, 71 கருங்காசச்சட்டி “ Vitriol, Sulphate of Copper. 
“4 Dammar 61 sஅப்பு டாமர். |Blumea Arita sாரக்கரந்தை, காட்டு 
௩ Hellebore சாசேலிபர், ஏலிபர், முள்ளாங்டி, 

இதகார்ப்பும் கருமையுமான Blume Balsamifera 198 புளுமீய 
வேரையுடைய ஓர் டு, ப்பல்சப்பூடு, 
இதைச் சிலர் கடுகுரோகணி| * போல5 204, 938 பெரும்புளு 
எனபார்கள். அனாலும இது மீயப்பூடு, 
பிழை, Boerhaavia Diffusa 197 மூக்குர 

“ 0101 வாலுளுவைத்தைலம், ட்டை, 
“ Oxide of Copper 335 செம்பு Boiling Point கொதிகிலையம, 

காரக்சிரம். 6 Water கொதிரீர், சொ திவெக்கீர் 
“ 0, Manganese whseீசsrré Poke Nut, Lobeiia Nicotianaefolia 

சிரம். Bolus வோலசு, 
“ Mercurial Lotion 390 இரசக 19106 Armenia Rubra,Red Arme- 

லோஷன், nian bole. 
* Sulphnret of Lead srwasri|Bombax Malabaricum, 43 Red 

சல்விரம், Cotton Tree. 
௩ Pepper 218 மிளகு, Bondue Nut கெச்சக்காய், களற்சி, 

Black Salt செர்தசவுப்பு, கறுப்புட்பு களச்சிக்காய். [பம், 
இத அயசல்விரம் சொற்பமா|Boறe Ash எலும்புகீ௮, ஏணப்பற் 
ய்ச் சேர்ந்த கறியுப்பு, Bone Black, animal Charcoal. 

“« Varnish 69 கறுட்புவாணிச, 11006 எலும்பு, 
« Wash,Black Mercurial Lotion|Bonplandia Trifoliata, Cusparia. 

Blanc Manger பிளமாஞ்சு, இத|Boracic 8010 397 போறசிக்கமிலம். 
கடற்பாசியின் சாரமும் பா|Boragenaceae 168 போறகினாசியங் 

ee 

௮ம் சீனியும் சேர்ந்து உண் கள், 
டாகும் வெண்களி. இது இ|$ரர88508 Flabelliformis, Palmyra 
லேசிற் சமிக்கும் பெலப்பா 1166. 
ன உணவு, Borax 895 போறசம், வெண்காரம், 

land மென. 64 Honey 836 போறசதேன, 

Bleeding, Venesection Qrj sமW௫|Borotartrate of Potash பதாசிபோ 
தீதல், சாளலம், அதாத்தரச௪, 

Blimbi, Biliwbi. Bos Taurus எரு, மாடு. 
Blister கொப்புளம் கொப்புளப்பற்அ|Boswellia Floribunda, Olibanum. 
Blistering liquid 288 கக்தாரிஸ் கீர்) “ Glabra,Indian Frankincense. 

கொப்புள நீர், 4 Thurifera, Olibanum, 
* Fluid, B. Liquid Botany Bay Kino, Red Gum. 

Dlistering Paper 288 கொப்புளத்|Bottle சா, போ த்தில், 
தாள், Bougie வர்த்தி, வூச்சி, 

Block Tin பலசைத்தகரம். |Bragantia Tomentosa 211 ரோமப் 
Bloodletting இரத்சம்வாங்கல், | பிருசர்திச்செடி, 
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BRA CAL 
Bragantia Wallichii 211 deasg| Butea Frondosa, 81, 87 Bengal 

வலிச்சிச்செடி, Kino Tree முருக்கு. 
Brandish’s Alkaline Solution, Jp| * Parviflora 82 ஓர்வகைச் ஜேப் 

ன்றிசரல்கலைரீர், பினொஅம் இர்துவிலுள்ள ம 

Brandy, 275 Spirit of French ரம், 
Wine பிரண்டு, * இயற்க 82 கொடிமுருக்கம், 

Brandy Mixture 276 பிரண்டிக் கல கொடி பலாசம், 
வை. Bateae Gummi, Bengal Kino. 

Brassica J uncea, Tndian Mustard.|Butter வெண்ணெய், அவி, 
Brayera Anthelmintica, Kuusso.|Butter of Antimony, Chloride of 
Brazil Wood பிறசில்சிராய், இது சி Antimony. 

வப்புகிறமுள்ளது, Butvrumn, Butter, 
Brewing புறூவித்தல், யவசீதுனம்,|By Product உப பேறு, 
Broad Leaved Elm 225 உல்மஸ்ம 

ரம், Cabbage. rose Petal நூதிலை ரோ 
Bromide of Ammonium 919 அமோ சையிதழ், இராசபூ,குலாப்பூ. 

னதபுமேமிரம, Cacalia Kleinia 137 சககாலிக்கலை 
4 Potassium 331 பதாசியபுறோ னிப் பூடு, ் 

மிரம், Cacao, Theobroma. 
Bromine 311 புறோமம். “ Butter, 011 of Theobroma, 
Bromum, Bromine. Cactus Indicus சாகதாளி, 
Bron ஸ்கொபாரி, Cadmii Iodidum, Iodide of Cad- 
Broom Tops ஸ்கொபாரித் அளிர், mium 367. 
Bruceca Quassioides 59 குவசி வே(aறniமn 367 கட்மியம், 

ம்பு, Caesalpinia Bonducella, Bonduc. 
Brucia புரூசியம், ‘« Coriaria, American Sumach, 
Brunswick Green புஅஞ்சிக்பச்சை.] “ Sappan, Sappan Wood. 
Bryonia Callosa சுக்கங்சாய் லிரை,|(வ்கயs [௩01006 துவரை, 

கொமட்டி விரை, Cajuput Tree 99 sயபுட்மரம், 
‘4 Epigaea 106 கொல்லனகோ[(ake Meal லீனப்பிண்ணுக்கு, 

வைக்திழங்கு, ஆகாசகருடன் வி௨௨ Bean 80 வைசதிக்மகொட் 
கருடன், டை, 

Puchu 49 பூக்கு. (Calamine சலமின், இயல்பான அத் 
“ Folia, Buchu Leaves. சகாபனசு. 
“ Leaves, 41 பூச்குவிலை, (Calcaria Hypochlorosa, Chlorina- 

Buckhorn கலங்கொம்பு, ted Lime. 
Buckthorn Juice 65 ரம்னஸ்சாறு, (விம் Chloridum, 344Chloride of 
Buds அரும்பு, Calcium. 
Bulb or tuber இழங்கு, பல்பு, Calcined Bone சட்டவென்பு, நீமுக் 
Bun-haldi, Round Zedoary. கியவென்பு, 
Burgundy Pitch 280 பெர்சன்திரா|0 87015 Carbonas Praecipitata,Pre- 

ளம், cipitated Carbonate of 
Burnett's Liquid 366 பேணற்ரீர், Lime. 

இஅ ஒரு அத்தகுலோறிரரீர்.| 4 Carbonas, Carbonate of Lime. 
Burseraceae 59 பேர்சிராசியங்கள்,] 4) Hydras, Slaked Lime, 

06 
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CAL CAR 
Calcis Hypophosphis, Hypophos-|Cannellae Albae Cortex, 33 

phite of Lime. Cannella Alba Bark. 
“ Phosphas, Phosphate of Lime.|Cannellaceae 33 sனெoாசியங்கள, 

Calcium 343 சல்சியம். Cannabis Indica, Indian Hemp. 
Calculus கல், கல்குலசு, Cannabis Sativa, Indian Hemp, 
Calefaciens, Warming, Warmaெ்,|Cantharis, Cantharides. 
Calisaya(Cinchona) Bark 120 sd[Cantharides 287 கக்தாரிச, 

சாயப்பட்டை. Cantharidin 287,290 sந்தாரிடின், 

Calomelas, Calomel, Subchoride|Cantharis, Vesicatoria 287 கொப்பு 
of Mercury. ளவண்டு, ௪5 சரரிஸ்வண்டு, 

Calophyilum 0௧1௨௦௧ தெதற்கிக்துவிCaoutchoue கூச்௪, 
அள்ள ராளமரம். Capparideae 82 sப்பரிடியங்கள், 

‘“ [nophyllum, Alexandrian(Caprifoliacca 1:19 sப்ரிவோலியாரி 
Laurel. யங்கள், 

Calotropis Cortex, Mudar Dark. |Capsici Fructus, Capsicum Fruit, 
“ Gigantea, Mudar பேரெருக்கு.Capsicin 191 சப்சிகின், 
6 Procera, Mudar ற்றெருக்கு.[Capsicun Annuum 191 மிளகாய், 

Calumba Root 14sரம்புக்கிழங்கு| ** Fasiழiகtயn 191 மிளகாய், 
கலம்பாவேர், “ Fruit மிளகாய், 

Calumbae Radix, Calumba Root.(Capsule, a saucer கப்சல், ஒர் நறு. 
Calx, Lime 344, பீங்கான் வட்டில். 

* Chlorata, Chlorinated Lime.|Capsule, 2 pod உண்டைக்கோ தான 
“« Chlorinata,Chlorinated Lime. காய், 

Calysaccion Longifolium 39 செட் * to-swallow கோத. 
லைக்சலிசாக்சியன், Caraway Fruit 108 கறுலிகச்சொட் 

€Cambogia, Gamboge. டை, சேக்குவிரை, மைச் 
“« Indica, Indian Gamboge: சோம்பு, 
௭ Mysoriensis, Mysore கோ “ Plant, 109 கணலிப்பூடு, சமைச் 

boge. ரகம், கேச்குப்பூண்டு, 
Camel Bezoar ஒட்டைரோசனை, |கோ0820(10 Acid 299 சாபசோதிக் 
Camphor 202சர்ப்பூரம், பூரம், ௧௬ கமிலம், 

ப்பூரம், ரூடன, Carbo: Animalis, Animal Charcoal 
“ Balls பூரவுண்டைகள், “ Ligni, Wood Charcoal. 
“ Leaves 190 Leaves of Meri- Carbolic Acid 283 சாபலிக்சமிலம்.. 

andra Bengalencis and M. Carbonaceous Residue சரியானசே 
Strotiliferasiப்பரஇலைகள, ஷம, 

Camphora, Camphor. Carbon, 300 Charcoal கரி, காபன், 
Canada Balsam 230: கனடபல்சம். Carbonate of Ammonia 315 அமோ 
Canarn, Veretable Butter of, Pi- னகாபனச, 

ney Tallow. .. 4 Bismuth 361 பிஸ்முதகாபனச, 
Canarium Commune, Elemi Tree:| “ Jron அயகாபனசு, 

“ Strictum, Black Dammar. | “ Lead 369 ஈயகாபனசு, ஈயயவெ: 
Canclla Alba Bark 33 வெண்கனெ 

லப் பட்டை, 

ளளை, ஈயவெண்பற்பம். 
“ Lime 346 சுண்ணகாபனசு, 
(6 Lithia 342 லிதிசாபனக, 
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CAR CAT 
Carbonate Magnesia மகீனீசிகாகேற்னா Nut 08 கொட்டைமுமர்திரி, 

பனச. காட்டுமுந்திரி, 

“ Potash 321 பதாகொபனசு, ம(லே51௨ 410898 86 கருங்காணம், சாட் 
ரவுப்பு, சாம்பலுப்பு, 

4 ௦0௨ 333 சோடகாபனசு, சச் 
சிகாரம். 

2110 363 அத்சகாபனசு, 
Carboy காபாய், இது பருத்த உரத் 

தசா, 
Cardamoms 242 ஏலம், காடமம், ஏ 

லக்காய், 
“ Malabar செத்குக் தவேலம், 
“ Seeds ஏலரிசி, 
& iam கயொமேலம், 

Cardamomum, Cardamems. 
Cardiospermum Halicaeabum மு 

டக்கற்றான. 

Cardo] காடல். 
Carminative 446 வாயுக்கினி, காமி 

னத, 

Carica Papaya, Papaw Tree, 
Carob or Locust Bean காற்புமரம், 

இதினகனி இனியஅம வாணி 

யுமுள்ளது, | 
Cassiae Cortex, Cassia Bark. Carron Oil, Lime Liniment srpன 

தேலம், 

டிக்கொள், இடிக்கொள், முலை 
ப்பால் விரை, 

“ Acutifolia எகிப்திலும் அபியத் 
திலுமுளள நிலவாகை, 

* 24௧ 85 மையகத்து, வண்டு 
கொல்லி, 

4 Auriculata 80 ஆவிரை, ஆவா 
oi, 

“ Bark 207 பெரிய லவங்கப்பட் 
டை. 

“6 Buds 100 கறுவாப்பூ, இலவங் 
கப்ப, 

“ Fistula, Purging Cassia, 
« Lanceolata, Irdian Senna. 
‘“ Lignea, Cassia Dark. 
“ Qbovata, Indian Senna. 
‘“ Qceidentalis 86 சாச்தர்தசசை 
ப் Pulp 73 கொன்றைச்களி, 
“ Sophera 86 பொன்னாவரை, 

பெரியதகரை, பேறாவிரை. 
* Tora 86 தகரை, ஊசித்தகரை, 

“ Pulpa, Cassia Pulp. 
கோ மஞ்சள்முள்ளாங்5,காறட்டு வொரilக ௦apற சஸ்தில் சவுக்காரம், ௧ 

மங்கு, 

Carthamus Tinctorius 
விரை. 

Carui Fructus, Caraway Fruit, 
Carum ajowan, 109 Omam, 

“ Carui, Caraway Plant, 

ஸ்தீல் சபு, 

குசும்பா(ே001 298 சுண்ணு, நீர்சாய்விரை. 
கஸதர், 

“ 011 213 ஆமணக்குத் தேலம், 
ஆமணக்கெண்ணெய், 

Castor Plant 213 ஆமணக்கு. 

“ Nigrum 109 சீமைச்சரகம், பிகேர்௦ரiற 298 சஸ்தரின், 
ள்ட்புச்சீரகம், Casturum, Castor. 

* Roxburghianum 118 aswsr|Castor fiber, The Beaver. 
கம், அசமதாவோமம், 

Caryophyllum, Cloves. 
{Casuarina Murieata 290 சவுக்கு 

மரம், 

Caryophyllus aromatieus 100 arr(Catalysis சம்பேதனம், கதாலிச, 
ம்புமரம் Clive tree. 

Caryota Urens, Bastard Sago tree 
Cascarillabark 211sஸ்கரில்பட்டை, 
Cascarillae 

Bark. 
Cascarilline 212 sஸ்காரிலின், 

Cortex, Cascarilla 
6 Sodae 

ataplasma, Cataplasm, Poultice. 
“ Sinapis, Mustard Poultice. 

Chloratae, Chlorine 
Poultice. 

ஜப பூனைக்குடல், 
Catechin 76 கஇசின், 
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CAT CHE 
Catechu 71, 127 sாசக்கட்டி, கத்த[C2ylon Cardamoms 243 லங்கை 

காம்பு, யேலம், 
“ Acacia 71 வொதலை, வோத। “ 01118100 206 லவங்கப்பட் 

ளம, . டை, கஅவாப்பட்டை, 

4 Nigrum, Black Catechu. “ ௦58 273 லங்கைக் கடற்பாசி, 
4 Pallidum, Pale Catechu Chaab, (H). Piper Chaba, 

Cathartic பேதி, விரேசனம், கதாடி .|Chakoon ke binje, Seeds of Large 
Catkin sற்கின, Sebestens. 
Caulophyllin, Active Principle of{Chalk 347 இரீதம், மென்சுண்ணம், 

Blue Cohosh சாலுலிலின், சோக்கு, €மைச்சுண்ணாம்பு, 
Caustic Potash 320 காரப்பதாசி, |Chalk mixture 347 இரீதக்கலவை, 

* 5002 332 காரச்சோடம், Chalybeate, Ferruginous அயவுப் 
Cauterization சடல், த௫த்சல், சோ ள்ள, 

லாற்சுடல், Chamomile 181 சீமைச்சாமர்தி, 
Cauterizing lon சூட்டுக்கோல், ச(Chamomils Flowers 191 அம் இிமிஸ் 

டிகோல், பூ, சமைச்சாமர்திப்பூ, 
Cedar ஏரஸ்மரம், சே.தரு. Charcoal 300 கரி. 
Cedrela Toona 64 தாணுமரம். & Yapor கரிவாயு, 
Celastrineae 64 செலஸ்திரீனியங்க|Charpie, Lint சார்பி, 

ChartaCurcumae,TurmericPaper, 
“ Epispastica, Blistering Paper 

Chaulmugra 33 சால்முக்கிரம், 

ள். 
Celastrus Paniculata 64 வாலுளு 

வை, அதிபரிச்சம், 
Celery செலிரிப்பூடு, Chavica Betel, Betel Leaf, 
Celsia Coromandeliana 172 செல் “ 0fficinarun, சாப்பு, 

சிப் பூடு, “ Roxburghii, Piper Longum, 
Centigramme செ_்திதிறாம். Chay Root சாயவேர், 
Cephaelis Ipecacuanha 125 @udsr\Chebulic Myrobalans, tree 97 சும 

க்குப் பூடு, 

Cera Alba, White Wax, 
“« Flava, Yellow Wax. 

Cerate ௪௫௮, 
Ceratum, Cerate. 
Cerbera Manghas, like C. Odol- 

lam in site aud action. 
Cerbera Odollat 150 காட்டலரி, 
Cerevisiae Fermentum, Beer Yeast 

ரம், 
& NM. alls 98 கடுச்காய்ப்பூ, 

Cheer Sullah,(H)PinusLongifolia. 
Cheer-ke-goond, (ம) Birjee. 
Chelsea Pensioner செல்சி பெனச 

னர், இது கெந்தகம், கடுகு, 
குவயகம், வரியாத் ௮, வெடி 
யுப்பு இவைகளசேர்ந்த சூர 
ணம், இது நாட்பட்ட வாதத் 

Cerii Oxalas, Oxalate of Ceriurz. | தக்கு ஈயம், 
Ceromel 291 செதுமெல், மெழுகு [Chemizal Food கெமிஸ்சவுணவு, 

தேன, Chemist கெமிஸ்தர், பவுதிகர், 
Cetacea 295 செதசீயங்கள், Chemistry கெமிஸ்தம், பவுதிகம், 
Cetaceum, Spermaccti. Chenopodium கெனுபொடியம், கெ 
Cetine 295 சென, திமிறெய், னுபொடி, 
Cetraria, Iceland Moss, Cherrv-Launrc] 08 லcrஅசெறாசிமரம் 
Cevadilla 257 சபதிலம், “ 1, Leaves 92 லாறுசெருசியிலை 

[ர செரிமரம், 
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CHI CIN 
Chicken Broth கோமழியிதுறச்சயொ|Chundu-mula, (H). Kaempferia 

ணம், Galanga. 
Chicoria Endivia, Endive, 
Chillles, Capsicum Fruit. 
China Root 240 சனக்கிழங்கு, பற 

ங்கிக்கிழங்கு, 

Chirata, Chiretta. 
Chiretta 159 சிரட்குச்சி, 
Chloral குலோறல் 280; அநீர 980 

Anhydrous, 
Chlorate of Potash பசாசிகுலோறசு 
Chloratus-a-um, Chlorinated கு 

லோறகம், 

(Chloride குலோதிரம், 

Chloride of Ammonium 318 அமோ 

Churrus, (H). 228 கஞ்சாராளம், 
Cicendia Hyssopifolia, 16! வெள் 

ளஅகு, (கடலை, 

Cicer Arietinum, Bengal Gram 88 
Cigarette சுருட்மி, 
Cimicifuga, Black Snake Root 

சிமிசிவூகப்பூடி, 

Cimicifugin, The Active Principle 
of Actaea Racemosa மிச 
வூனெ, 

Cinchona 120 சின்சனம், 
£ Calisaya 120 sலிசாயரன் கன 

ம், பீதச்சின்சன மரம், 
னதகுலோறிரம், ஈவச்சாரம் 

“ Antony அர்திமனிகுலோறி 
ரம், 

“ நீர ஆசெனிககுலோறிரம். 
“ Barium 397 பாரியகுலோறிரம் 
“ Calclum 344 sல்சியகுலோறி 

ரம், 
(20114 பொற்குலோறிரம், 

£ ime சுண்ணகுலோறிரம் 
4 ௦m 337 சோடதகுலோறி 

ரம், கதியுப்பு, 
“உ 2100 365 அத்தகுலோறிரம், 

Chlorinated Lime 348 கல்சிகுலோ 
கம், 

& 500௨ சோடகுலோற கம், 
Chlorine 307 குலோறம். 

“ Poulticed39 குலோறப் புற்கை, 
Chloroform, 278 கலோறவாம். 

“ Chahuarguera 123 சகுவகு 
வே ரசின்கனம், வெண்சின்க 
னமரம். 

“ Condaminea 223 வெண் சின் 
கனமரம்,சன்றமின்சின்௧னம். 

6 Cரisறa | 28 கிரிஸ்பசின்கனம், 
வெண்டுன்௧னமரம், 

« Excelsa. 127 Hymenodictyon 
1506180110, 

6 Succirubra 124 செஞ்டின்சன 
மரம், சகிருபுரசின்சனம். 

Cinchonae Flavae Cortex, Yellow 
Cinchona Bark. 

« Pallidae Cortex, Pale Cincho- 
na Bark. 

6 Rubrae Cortex, Red Cincho- 
na Bark. 

Cinchonidine 125 சின்குனிரின. 
Chiorum, 307 Chlorine, Cinchonine 225 சின்குனின், 
Chop-China, China Root. Cinder கரி, கட்டம், 
Cholera Mixture வாந்திபேதி மிஸ்010 ௨16 acid சின மிச்சமிலம், 

தர், Cinnabar,Bisulphuret of Mercury. 
Cholagogue கொ௮லகச்கி,பித்தக்கனி.Cirnamomi Cortex, Cinnamon 
Chota mai, Galls of Tamarix Ori- Bark, 

entalis, Cinnamomum Aromaticum, 0 
Chromate of Lead ஈயகுறரோமசு, Cassia 207 €ேக்கறுவா, 
Chrome குறோம். , “ Comphora 202 கருப்பூரமரம், 
Chromium குரோமியம், Cinnamomum Cassia 207 Fனக்கறு 
Chrysanthemum Roxburghii 138 வாமரம், 

சாமர்திப்பூ. | 
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CIN | COC 
Cinnamomum Eucalyptoides 208 Clarified Honey 291 சத்ததேன், 

யுகலிப்தடுக்கஅவாமரம், தா(018111108010% தெளிவாக்கல், இளாரி 
ளிசம், Flacourtia Cata-| வித்தல், 
phracta. Classification வகுத்தல், பகுப்பு, 

4 Glanduliferum, 208 NepallClaviceps purpurea 263 செய்கலா 
Sassafras Tree* விசெப்பு, 

4: Iners, Wild Cinnamon. Clay இளெய், களிமண், 
4 Pathenoxylon 208 பாதெனச்|Ckearing Nut 157 தேற்றாங்கொட் 

செக்கதவா, டை, 
4 Tூஹறalக தாளிசம், 208 தமாலக|Cerodendron Inerme செச்சங்குப் 

கறுவா, See Flacourtia பி, பினாசெங்கங்குப்பி, 
Cataphracta “ Infortanatum 175 கைப்புகிலு 

4 Zeylanieam, Ceylor Cinna- தஅுடென், 
mon Tree, “ erratum 175 Aறுதேக்கு, க 

Cinnamon Bark 206 கறுவாப்பட் ண்டுபாரங்கி, 
டை. Climbing Plant ஏறுகொடி, 

Clitorea Ternatea 88 காக்சணங் 
கொடி, காக்கட்டான, 

Cloves 100 கராம்பு, 
Cnidium Diffusum இருமிஞ்சியோ 

மம், 
0081 Gas கரிவாயு, கற்கரிவாயு, 

“ 01] கரித்தேலம், 
“ Tar கற்கரித்தார். 

Cissampelos Hernandifolia 18a 
காளத்தலுள்ள ஓர் தாவரம், 

“« Pareira, Pareira Brava, 
Citrate திற. 

“ of Ammonia அமோனசிதறசு, 
* Bismuth பிஸ்முத ௪ிஇற௪, 
* Iron அயதிசிறச, 
* of Iron and Ammonia 383 

அயவமோனசிநிறசு Coarse Sugar பருக்கன் சனி, அசுத்த 
“ I. and inia 283 அயகனிய சர்க்கரை, வெல்லம், பனங்க 

சிதிறசு, | 
€ of Lithia 343 லத திற, 
“ of Potash 828 பதாகிசிதிறச, 

Citric Acid 52 தறிக்சமிலம். Coecinia Indiea கோவை. 
Citrine Ointment, Nitrate.of Mer-|Cocculus Cordifolius, Gulancha. 

cury Ointment. | “ Indicus 16 sாக்காய்கொல்லி, 
Citron sாரத்சை. பேன்கொட்டை, 
Citronello 267 மாத்தப்புல், காவட்| * Palnatus Calumba, 

டம்புல், சுன்னாரிப்புல், “ Villosus 18 காட்டுக்கொடி, இ 
Citrotartrate of Soda 335 சோடச அ சீர்திலிலைபோன்ற கசப்பு 

ட்டி, 

Coating of Pills குளிகைக்கு ஓடிட 
ல், 

திறுதாத்தரச. | ள்ள கொடி. 
Citrullus Colocynthis, Coloeynth,Coccus, 291 (006005 Cacti, Cochi- 
Citrus Curantium, Orange. neal. 
Citrus Bergamia, Lime Tree. Cochineal 291 Aருமிஞ்சிப்புழு, சப் 

4 Limonum, Lemon. பாத்துப்புமு, 
€ Medica, Citron, Cachlearia Armoracia, Horse- 

Civet 299 சாவிப்புழுகு, ஈாவிப்புனு radish. 
கு. Cochlospermum Gossypium, Yel- 

Clamp அள்ள, பந்தனம். low Flowered Cotton Tree. 
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பேப் 

Cocoa Nut 259 தேங்காய், 
« N, Tree 25) தென்னை, 

௦27 

COM 
Contustible Gas சுவாலிக்கும் வா 

யு, 
£ N, 014 259 தேங்காயெண்ணெ|0bretaceae 97 கொம்பிரிசாசிய 

ய், தேங்குச்தேலம், ங்களா, 

Cocos Nucifera, Cocoarut Tree. (Commercia] சடை, விமாபார, செட் 

Cod Liver Oil 292 மறுவித்சேலம்,। டு, 
கட்மீனீரற்றேலம், 

Cod fish 292 சட்மீன், 

Common Frankincense 331 தெறி 
பிரதம், 

Codagapala, Bark of Holarrhena|Commorr Salt, 337 Chloride of So- 
Antidysenterica, 

Codeia, Codeine 23 கோதியின், 
Coffea Arabica, Coffee, 
Coffee காபிக்கொட்டை, கோப்பி, 
oke கோக்கரி, 

எ Vapor கொக்கரிவாயு, 

Colchici Cornus, Colchicum Corm. 
“ Semina, Colchicum Seeds. 

Colchicin 255 கொல்சி௫ன். 

Colchicum Autumnale 255 கொல்| 
சிகப்பூடு, 

“ (ற 255 கொல்சிகச் இக்கு. 
“ Seeds 255 கொல்சிகவிரை, 

“ Wine 256 கொல்சகவைன. 

Cold Affusion சண்ணீர் வார்த்தல்] 
தண்ணொமுக்கல், 

4 Cream, Rose Water Oint- 
ment. 

“ Douche தண்சொரிவு. 
Coleoptera 287 கோலியப் நிறங்கள் 
Coleus Aromaticus 119:சுகர்தசொ 

லீயஸ்பூடு, 
Collodion 42 கலோடியம், 
Collodium, Collodion. 

* Flexile, Flexible Collodion: 
Collyrium சலூதியம், 
Colocasia Antiquorum 202 சாமக் 

தழங்கு. 
“ Maerorhiza 262 பெருங்கிழன் 

.... குக் கொலுகாடிப்பூடு, 
Colocynth 1ப8க லுக் த,பேய்க்கொ 

ம்மட்டி, வரித் அம்மட்டி, 
“ Pulp 103 சலுந்துச்சசை. 

“oloeynthides Pulpa, Colocynth 
ulp. 

Coloring Matter நிறட்பதார்த்தம. 

பயம அதியுப்பு, உப்பு, 
Compositae 171 சம்பசிதங்கள். 
Composition கூட்டு, கலப்பு, 
Compositws-a-um, Compound. 
(Compound கூட்டு, மிசிரம், 

“ Caumphor Liniment sர்ப்பூரக் 
கூட்டி வினிமென, 

“ Decoetion of Sarsaparilla 
சார்சகூட்டுத்திகாக்தம், 

“ Infusion of Kariyat கிலவேம் 
புக்கூட்டின்வூசம். 

“ Bead Suppositories வங்ககூட் 
டுச்சப்பாசி தறி. 

“ Mixture of Iron 377 அயகூட் 
நீமிஸ்தர், 

* ரீ Sona 75 நிலவாசைக்கூட்டு' 

மிஸசா. 

* Ointment of Mercury இரசகூ 
ட்டனகென, 

“ Pill of Subchloride of Mer- 
பார 390 இரசவதகுலோறிர 
கூட்டுக்குளிகை, கலமல்கூட 
டுக் களிசை, 

“ Powder of Almonds 92 வாது 
மைக்கூட்டுச் குரணம. 

“ P, of Cinnamon sஅவாக்கூட் 
டீச்குரணம், 

4 P, of [pecacuanha இபிகாக்கூ 
ட்டுச சூரணம், 

“ P. of Kino Sனுகூட்டுச்சகூரணம 

4 'Pincture of Camphor sர்ப்பூர 
க்கூட்டிரஞ்சம், பூரக்கூட்டி 
ரஞ்சம், 

« T, of Lavander லவந்தர்கூட் 
டி ரஞ்சம், 
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COM | CORK 
Compress பொறை, கம்பிரெச, சம்[CopaifaealultijugA 7கேபேவமரம், 

பீடணம். Copaiva 72 கபேவம், 
Concentrated சாரத, சாரதித்த, [Copper 385 செம்பு, 
(Condenser சனீகரணி, கன்றென்சர்,| “ Foil 397 செம்புப்பத்திரம், 
Conessi Bark, Fark of Holarrhena| “ Test. செம்புச்சோதனை, 

Antidysenterica. Copperas, Sulphate of Iron ஏனன 
Confectio, Confection. பேதி, 

£ Amygdatae, Compound Pow-\(‘optis Teeta 12 கப்திஸ்பூடு, 
der of Aimonds, Coral Plant, French Physic Nut. 

“« Aromatica, Aromatic Pow- Cerehorus Olitorius பெரட்டிக் இ 
der ofeC haik, 

« Opii. Confection of Opium. Cordia ‘Angustifolia 168 ஒடுக்க 
Confection சன்பெச்சன, லேதயம், ஈறுலிலி, 

கம்பெச்சன, “ Latifolia, Small Sebestens, 
QOonfection of Senna 75 நிலவாகை “ Myxa, Large Sebestens, 

லேகியம். Cordial! சஞ்சீவி. 
ஃ Rose 89 ரோசைலேகயம், (லே iandor ¥ Fruit 111 கொத்தமல்லி, 
6 of Dog 1086 90 சாயுரோசை மல்லி, 

லேடயம். Coriandri Fiuctus, Coriander 
“ of Pepper 218 மிளடிலேடியம், Fruit, 

மரீ Scammony 165 ஸகமுனிCoriandrum Sativum, Coriander. 
லெகயம், Cork கார்ச்கு, சடை, 

“ of Turpentine 232 தர்ப்பக்தி| “ Borer கார்க்குத்சமரி, 
ன் லேகியம். “ Presser கார்க்குகசக்கி, 

46 Opium 26 அவினிலேகியம், & இரா சடைவாங்கி, காச்சிறு, 

Confectionery முட்டா, பலகாரம், ;Cornin, The active principle of 
சினிட்பண்டம், Dog wood கொணின். 

Conferva sம்பேவம், சமுஷ்ணி, (0000 Cervi, Hart’s Horn. 
(onfervoid சம்பேவடு, சமுஷ்ணவி.|Corrective அபி, கரெக்திவு 
(Conia 115 கோனியம். Corrigent தியச்தை, கதிகென், 
Conii Folia, Hemlock Leaves. |Corroborant, Restorative, 

“ Fructus, Hemlock Fruit. (Corrosion அரித்தல், காதனம்,கறோ 
Conium, Hemlock 115, சம், 
Conium Maculatum,Spotted Hem- Corrosive Sublimate,299 Perchl- 

lock. ride of Mercury. 
Coniferae 230 கொனிவ்விரககள், Corte de Pala, Bark of Holarrhena 
Conserva Amygdalarmm, Com- Antidysenterica, 

pound rowder of Almonds. |Cortex, Bark,Rind தோல், பட்டை, 
Continuous Displacement தொடர் Corvinus Coitor, Indian Whiting, 

திஸ்பிலேசித்தல், Corydalin, 30 The active pr inciple 
Convolvulaceae 163 sனவல்வுலா of Turkey Pea Root sதிட 

சயங்கள், லின், 
Convolvulus Scammonia 10% es: Corydalis Govaniana 80 கோவன் 

முனிக் கொடி, கறிடலிஸ் கிழங்கு, 
Cohaiba, Copaiva. 
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COR | CUR 
Corypha Umbraculifera, Talipot Croton Seeds 213 சேர்வாளக் கொ 

Palm. | ட்டை, 

Coscinium Fenestratum 18 wrwக Crotonis Oleum, Croton Oil. 
சள். “ Semina, Croton Seeds. 

Cosmetic கஸ்மெடு, அங்கராதி, Crown Bark, Pale Cinchona Bark. 
Costas Arabicus 139 கோஷ்டவே|01101016 குகை, குரூசிபல். 

ர், கஸ்தஸ்அரபிக௪, “ Jacket குகையுறை, 
(Cotton Plant 4| பருத்திச்செடி. [Cruciferae 30 குரூசிவிரங்கள், 

“ Wool 41 பருத்திப்பஞ்சு, Crude பரு அசுத்த, 
Cotyledon கொதிலீரன், குத்திரம். மேவ ௦7 Bread மென்கோதுமைய 
Counter கக்தோர், கவுனறர், ப்பம், 
Counter Irritant எதிரழற்சி, Crystal படிகம், இரிஸ்தல், 
Country, better say Indian sri@(Crystaline Acid படிசவமிலம், கிரி 

இந்அ. ஸ்தலமிலம், 

Cowhage 81 பூனைக்காலி, Cubeba, Cubebs. 
Cowitch, Cowhage. Cabebs 218 வால்மிளகு, 
(Cow's Milk பசுப்பால், Cucumber சக்கரி, பிப்பினி, முள்வெ 
Crataeva Religiosa, Bael Tree, ள்ளரி, 
Crean பாலாடை, அவிகம், கிரீம், (Cucumis Hardwickii 105 மலைத்து 
Cream of Tartar, Acid Tartrate மட்டி 

of Potash. 4 Pseudo-Colocynthis, C. Iri- 
Creasote 235 இறியசற்று, gonus. 
Creasotum, Creasote, ப் Trigonus 105 காட்டுத்தமட்டி, 
Creeper படர்கொடி, 4 Utilissimus, Cucumber. 
Creta, Chalk, Cucurbita சரைக்காய், 
Cretaceous கிரீத, சுண்ணமுள்ள, சு “ axing 105 பேர்ப் பூசணிக் 

ண்ணாம்டள்ள, காய், 

Creyat, Kariyat. “ Pepo, Pumpkin 106, 
Crini Radix 246 விஷமூங்கிற் இழ Cucurbitaceae 103 குசேபிதாகசிய ௪ 

ங் கீள், 

Crinum Asiaticum 246 த Cyminum, Cumin. 
Cumin 118 சரகம், 

Crocus, Safiron. Cumulation தேங்கல், கூடல், 
“ Sativus, Saffron, Crocus, Cupping கொம்புவைத்தல், கூபியி 

Crotalaria Juncea, Sun Hemp. டல், 
Croton Oil 213 சேர்வாளத்தைலம் ,Cயpரeous Salt செம்புப்பு. 

வாளதேலம், Cupri Subacetas, Subacetate of 
Croton Polyandrum 213 பலியா Copper. 

ண்டவாளம், Cupri Suiphas, Sulphate of Cop- 
“ Roxburghii C. Polyandrum. per. 
4 Tiglium 212 சேர்வாளச்செடி,|Cயprum, Copper. 
« Eluteria, Cascarilla. Cupuliferae 22 குபுலிவிரங்கள், 

ம் Oblongifolius 213 கெட்டிலை மோ குழுரி, Woorarl, Woorali, 
வாளம், Ural தெள்னமரிகச்திலுண் 

Pavan 213 பவானவாளம், டாகும் கொடியதாவராஞ்சு, 

இல், 

ஸ் 

66 

07 
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CUR ஆ. ல 15 DEC ணை 
Curarin குருரின், Cytisus Seoparius, Common 
Curculigo Orchioides 247 கிலைப்ப Broom, 

னைக்கிழங்கு, 
Curcuma Amada, Mango Ginger.|Daemia, Extensa 153 வேலிப்பருத் 

* Angustifolia, Arrowroot, இ, உத்தாமணி, உத்தமதாளி, 
Curcuma Aromatiea, 244 Round உத்தமாகாணி, 

Zodoary. Dalbergia Sissoo அாச்குக்சட்டை, 
« Longa, Turmeric. Dammar 40 டாமர் எனற ராளம், 
« Rubescens 244 செற்கர்கூமம்.|Dandelion Root 181 சரக்சகவேர், 
« Zedoaria, 244 இச்சிலிக் AழyஅDaphne Laureola, Spurge Laurel, 

கு. Long Zedoary. * Mezereum, Mezereon. 
“« Zerumbet, €. 26040௦8715, Daphuia 200 தவ்னியம், 

Curd தயிர், தி, Darnel தாணெல் என்ற புல், இத 
Curette கொண்டி, குறெட்டு, ஐரோப்பிலுள்ள௮, 
Currant கரனஅச்செடி. இதில் மெ * 6608 தாணெல்விரை, 

தீதச் சாறுள்ள து பழம், கு[)2816, (H) Zinc, 
லைகுலையாச உண்டாகும், Date பேரீஞ்சு, 

Curry Leaf 57 கருவேப்பிலை, கறி Datura Alba, Dhatura 187 வெள் 
லெப்பிலை, இறியபிலை, ஞூமத்தை, 

(05008 Grass, better Kaskas Grass| * Fastuosa, 188 Purple Flow. 
வெட்டிவேர், இலாமிச்சை, ered Dhatura sருyமத்தை, 
உயிறு, வீரணம், விழல்வேர், | “ FlowerBuads மராட்டிய 

Cuspa:ia Bark 48 கஸ்பாரிப்பட்டை. மொக்கு, 
Cusparige Cortex, Cusparia Bark.| “ Stramonium, Thorn Apple: 
Cusso, Kousso; Daucus Carota, Carrot, 
Cutting. Knife, Chopper saé8, Daun Selasse, Ocimum Gratissi- 
Cyanide of Mercury இரசசையனி mum. 

ரம், Dawul, Lobelia Nicotianaefolis. 
« of Potassium பதாசயசையனி Deadly Nightshade, Belladonna. 

ரம், Deal பைன்மரப்பலகை, 

Crbium Commersenii, Sier Fish. Decant தெளித்அகார்த்தல், 
Cycas Circinalis ஊரை, கரமமரம், Decay உக்கல், அழுகுதல். 
Cydonium, Quince Seed. Decimal தசம. 
Cymbopogon Citratun, Lemon Decoction திகாக்தம், பாசனம், 

Grass. Decoctum, Decoction, 
6 Nardus, 0111016116, “ Azadirachtae, Decoction of 

Cyperacese 263 சைபராசியங்கள், Nim Bark. 
Cyperus Juncifolius 263 சோரைகி “ 41886 Compositum, Com 

இழங்கு, நுத்துக்காசு, pound Decoction of Sar- 
4 Pertenuis 263 முத்சக்காசு. saparilla, 
4 Rotundus 209 கோரை. |“ Ispaghulae, Decoction of Is- 

Cypripedin, The active principle paghul. 
of Ladies’ Slipper சிப்பிரிட் Decolorizing Agent வருணச்சனி, 
பீரின், Decomposition விபகலனம், 

Decorticate சோறுரித்தல், 
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DEF . DIV 
Deffagrating Salt தெவ்லகிறாசவுட்|Diluted ரச, 

பு, பொடுபொடுக்குமுப்பு, “ Hydrocyanic Acid 98 8௬௪ 
Dehydration நீர் spழற்றல், வைருசையனிக்கமிலம், 
Deliquescence தெலிகெசி த்தல், “« Nitro-Hydrochlorie Acid 313 
Demulcent திமல்சம், சாமகம், திருசமீதருவைருகுலோதிக் 
Dentifrice பற்பொடி, கமிலம், 

Deobstruent தடைநீக்கு, ரோதக்கு, “ Phosphorie Aeid 302 5௬௪ 
னி. பாஸ்வரிக்கமிலம், 

Deodar, Pinus Deodara. Dilution இருசம், 
Deodorizer இயோடதிசர், கசதகDilutus-a-um, Diluted. 

இனி, Diosmeae 49 தியாஸ்மியங்கள். 
Deonul, Lobelia Nicatianaefolia. (Diospyros Embryopteris, Gab. 
Depilatory இபிலஅதி, உரோமக் 142 அம்பிலிக்காய், 

இனி. 4 Melonoxylon, Indian Ebony. 
Depletion சேசிதம், திபிளீசம், Dipterocarpeae 40 இப்தெருகார்பி 
Deposit அடையல், அபகை, பங்கள், 
Depressant அவசாதனி, திபிறசன்.Dipierocarpi Balsamum, Gurjun 
Desiccation காய்தல், உலர்தல், Balsam. 
Destillatus-a-um, Distilled. Dipterocarpus Laevis, Gurjun 
De Valangin’s Solution, Liquor Tree, Wood Oi! Tree. 

Arsenici Chloridi. Discipline sLத்தை, ஒழுக்கம். 
Detergents சியாக்கோன், சோதகம்,|Discutient சோதக்கினி, 

Dextrin தெக்ஸதிரின், தக்கணசம், Disinfectant AAன்வெக்த, ௮பசஞ் 

Dhatura !87 ஊமத்தை. சாரி, 

Diastase தயஸ்தாச, Disinfection திசினவெச்சம், அப 

Dicotyledons 9 அலிகதிலீதங்கள் சஞ்சாரம், 

Digestion திசெஸ்தம், பசனித்தல், Disorganization கிர்கியூடி, திசொர 

நெடுநேரத்தக்குமெனகுடே கனதம், 
ற்றி நீரில் ஏதம் மருக்தை ஊ|றi5றசற5கார சி௫ச்சை, தில்பென்௪ 

றவைத்தல், றை, 

Digestive ரண, பூயத,திசெஸ்.அவி,[Dispensatory சிகிச்சைநூல், ௪6ச் 

Digitalin 17! திச்சதொலிசம், இச்சி சாவாகடம், இஸ்பென்ச அஜி, 

தாலின். Dispenser ச9ச்சன், இஸ்பென்சர். 
Digitalinum, Digitalin: Dispensing Counter ிச்சாபிடம், 

Digi talis Folia. Digitalis Leaves. திஸ்பென்சமேசை, திஸ்பென் 

igitalis Purpurea 169 திச்சிதா சக்கவுந்தர். 

gta ல் பூ . ஸ்ர்வ Displacement Apparatus இஸ்பிலை 

“ Leaves 169 திச்தொலிசிலை, சக்கருவி, கு 

Dikkamali Gum, Gardenia Gum.|Distillation இஸ்திலித்தல். 

Dill Fruit 111 ஏணிதக்சொட்டை Distilled இஸதிலித்த, ஆசுதி, 

சதகுப்பி, சோயிக்கீரை, Distilled Water 300 ஆசுதிகீர, ஆச 

“ Plant 111 சதகுப்பிப்பூடு, இத்தரீர், திஸ்தீலித் நீர். 

« Water 111 அணிதரீர், Diuretic தியுறிசம், அமுரிதம், 

Dividivi, American Sumach, 
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DOG ELA 
Dog Rose 69 sாயுரோசை, Dry Heat ஈரமற்றவனல், வறள 
Dolichos Uniflorus, Gram. னல். 
Donovan's Solution தனுவர்ீர்,/Dryobalanop’s Camphora சாவச த் 

ஆசெனிகரசவியோதிரரீர், தீலிலுள்ள ஓர கர்ப்பூரமரம், 
Dose தேயம், தோச. Duck Weed தாராப்பாசி, 
Dossil திரளை தக்கை, Dudhi Opium பாலபினி, 
Dorema Ammoniacum 113 ger Dulcamara 191 தல்சமாரம், 

னியகப்பூடு, Dye Powder சாயப்பொடி., 
“ Aureum 118 பொன்றொரமச்Dyer’s Spirit சாயக்காரர்்சிது, 

செடி. Dyspepsy அ€ரணம், 
Douche சொரிவு, சேகம். 
Dover's Powder தோவர்குரணம்கலths மண்வசை, 

Compound Powder of Ipe-j|Ebenarceae 142 எபனாசியங்கள், 
cacuan ha. Ebony 142 கருங்காலி. 

Drachm திறும், ௮௮பது இறேன ebalii Fructus, Squirting Cucum- 
கொண்டநிறை, ber Fruit. 

Dracocephatum Koyleanum 180 £cbalium Officinarum 104 எலதீ 
பாம்புத்தலைப்பூடு, ரிக்கொடி, 

Dracontium Ployphyllum 262 Echium 169 எகியப்பூடு Source of 
பலவிலைத்திரககர்திப்பூடு, Gouzaban. 

Dragon's Blood ரசயொந்தேசத்தில்|140]1ழ௩௧ Prostrata 138 கரிசலாக் 
உள்ள ஓர் சிறு மரத்திலுஅ சண்ணி,கைகேசி,கைவிசியிலை. 
ம் ஓர் வகை ராளம், “ recta கையாந்தகரை, கரலாங் 

Drastic Purgative sம்பேதி, காணி. 
Draught பானம், திருவ. Edible Hibiscus, Okra. 
Dregs சக்கு, திப்பி, Effervescens, Effery escing. 
Dressing Vorceps பரணகவ்கவி, பர Effervescent Citro Tartrate of 

ணசாவணம். 5005 335 அரைசோடசிதிறு 
Dried வறு, வறுத்த. சாத்தரசு, 
Dried Alum 959 அத்த சீனக்கா। 4177650102 அரை, அரைக்கும். 

ரம், Effervescing Solution of Lithia 343 
Dried Carbonate of Soda 333 வற லித்யதுரைரீர், 

த சோடகாபனசு, “ S. of Potash 322 பதாசிதுரை 
Dried Sulphate of Iron 377 வற நீர், 

தீத அயசல்வச, வறுத்த ௮(1144016506106 எவுலேசம், எவுலேசித் 
னனபேதி, தல், யூர்த்தல், 

Drogue amere. Equivalent to Egg முட்டை, 
Compound Tincture of Ka- “ AJbumen முட்டையல்புயின், 
riyat. Eggnog எக்நொக்கு. இத முட்டை 

Drop Machine அளியரீதிரம், யும் பாலும் சீனியும் சாராய 
6 Table அளியட்டவணை, மும் சேர்ர்த பானம், 

Drug கற்கம், இறக்கு, மருத்கச்சர[Ehretia Buxifolia 168 எட்டியச் 
க்கு, செடி 

“ Mill திறக்திரிகை, Elasticity ஓல சிவு, இலாஸ்திகம், 
Dry Cop கறட்சொம்பு, \Elaterin 105 எலதீரின் 
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ELA ETH 
Elaterium 104 எல தீரியம், Emplastrum நயா, Frankin- 
Elder Bush 119 சம்பூகச்செடி , cense Plaster, 

“ Flowers 119 சம்பூகப்பூ, Empyreuma எம்பைறூமம், பிலுட் 
« F, Water 119 சமபூசகப்பூசீர், டம். 

Electricity இலெக்திறுசம், மின்சா ா13100 இமல்சம், பயசியம், 
ரம், ஆம்பரீயம், Endogens என்றுதங்கள், 

Electroplate மின்பூச்சு, வெள்ளிப் 11001476 காசினிவிரை, 
பூச்சு, 1) எனீமம், பாயுரியம், 

Electuary, Coufection. “ Foetidum இங்கெனிமம், 
Elem 60 எலெமி, “ Turpentine தர்ப்பந்தீனெனீ 

116௦ 39 எலெமிமரம், மம், 
Eleodendron Roxburghii gu|English Physic Nut 215 Jatro- 

பை மரம், pha curcassrL்டாமணக்கு, 
Elettaria Cardanomum wauire|Envelops for Powders சரையுறை, 

தீதிலும் இலங்கையிலமுண|[Epicauta Nipalensis 290 «பி 
டாகும் ஓரவகை ஏலம், கோத்தநிபலேஞ்சி, 

Elixir எலீச்சர். Epsom Salt, Sulphate of Magne- 
“ Paregoric, Compound Ticture sia. 

of Camphor. Equivalent சாமியம், 
“ of Vitriol, Aromatie Sulphn-|Ergot 263 ஏர்கற்று, 

ric Acid, “ of Rye 263 இருப்ப்பழம், 
Elm Bark 225 உல்மஸ்பட்டை, இருய்ப்தானியத்தில்உண்டா 
Embelia Ribes வரயுவிளக்கம். குஞ் சக்கு, ஏர்கற்று, 
Emblic Myrobalans 216 நெல்லி, Ergota, Ergot. 

தோப்பி, Ericaceae 140 eஎரிகாசியங்கள், 
Emblica Oificinalis, Emblie My-|Eriodendron Anfractuosum இலவ 

1008௨1௨118, மரம், 
Embrocation, Liniment எம்பு asnr(Rrrhine, Errhinum eஎநீன், ஈயம் 

சன், பூச்சுமருக்.து, கையம், கைசியம், நைசிகம், 
Embryopteris Glutinifera, Gab. (Erythraea Roxburghii 161 «Agr 
நEmnetia எமீதியம், ப்பூடு, 
Emetic வமனி, வாந்திக்குமருர்து, (Erythrina [Indica கலியாணமுருக் 
Emetic Nut 128 மருச்காளங்காய், கு, முள்முருக்கு, 
Emetic Tartar, Tartarated Anti-lEscharotic தாகனம், எஸ்கறாட்டி, 

mony. Essence, as Tincture சென, 
Emetine, Emetia, “ as virtue ௪த்அ, 
Emmenagogue எம்மெனகக்கு ரூது। “ ௦f Anise 110 அனிசெசென, 

பிரே௫, சோம்பெசென், 
Emollient சாக்தனி, இமாலியம், “ of Ginger, Strong Tincture 
Empirical பரீட்சக, of Ginger. 
Emplastram, Plaster. Essentia, Essence, 

* Calefaciens, Warm Plaster, |Essentia Anisi, Essence of Arise, 
“ Roborans, Strengthening Essential oil அத்திரதேலம், 

Plaster, Ether 277 ஈதர், 
[Ethereal ஈதர் ஈதருள்ள, 
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ETH | FEN 
Ethereal Tincture of Ergot ஏர்கற் [020116 Oleander 19 வெள்ளலரி, 

றிதரிரஞ்சம். Exogoniur. Purga, Jalap Plant. 
“ 'T. of Lobelia லொபிலியித/ Expectorant எக்ஸ்பெக் அறம், நிசே 

ரிரஞ்சம். | ட்வனி, 
Ethiop's Mineral ஈதப்௪ாs Expressed ஊற்றின, 

Black Sulphide of Mercury.[Expressum, Expressed. 
Et, etted எற்று, better, -ide-idum./Exsiccatus-a-um, Dried வறு, வறு 
Eucalyptus Resinifera, Red Gum தீத, உலர், 

Tree. Extemporaneous Pharmacy வா 
Eugenia Acris, Indian Allspice. கடபார்மசி, அசச்சிிச்சம், 
Eugenia Pimenta, Pimento. Extract எசிருத்த, அவலேகம், 
Euonymin, the active principle 

of Wahoo Bark, yுவனிமின்,| * ௦7 Abrus குன்திமணியெரெற 
Eupatorium Ayapana 137 அயப த்து. 

டனை, “ Hemlock 115 கோனியவெடி 
Euphorbia Antiquorum 216 சத ருத்த. 

ரக்கள்ளி. “ Hyoscyamus 189 அயயேம 
எ Ligularia, E. Neriifolia. செசிறாத்௮, 
« Nerifolia 216 இலைக்கள்ளி, | “ Lettuce 135 லக்துகவெரிறா 
“ Navulia 216 நிவூலிக்கள்ளி, த்து 
“ Tiracalli 216 இரிகள்ளி. Extractive எத்தி வு. 

Euphorbiaceae 211 யுவார்பியாசி Extractum, Extract. 
யங்கள், “ Conii, Extract of Hemlock. 

Eupior 282 யூபியன். “ Hyoseyami, Extract of Hy- 
Eurycoma Longifolias 8 செட்டில் osciamus. 

யுஅகோமமரம். * Lactucae, Extract of lettuce. 

Evaporated Extract உற்கமவெசி| “ Liquidum, Liquid Extract. 
முத்து, நபர பொசிவு, ஊறல், 

Evaporation ஆவியாய் வற்றல், இ xutory, Issue. 
வபுராதம், உற்கமம். Fagraea Fragrans 157 வாசனை வ 

“ Apparatus உற்கமோபகரண இிரீய மரம், 
ம், இவபுமுதவணியம், Fahrenheit’s Thermometer பாரனை 

“ Dish உற்கமபாத்திரம். த்தாபமானி, 

“« Process உற்கமமுறை, Farina, Flower மா, பரீனம், 

Evolvulus Alsinoides விஷ்ணு * Oryzae, Rice Flour. 
6 "Tritici, Wheaten Flour. ஈத, 

Exacum Bicolor 160 தலிவன்ன Farinaceous மாவுள்ள, பரீன. 

வெச்சகப்பூடு. Fat கொளுப்பு, நிணம், 

“ Padunculetum 161 sr Febriiuges 443 சுரக்கினிகள், 
சகப்பூடு, Fel Bovinum Purificatum, Puri- 

“ 'Tetragonum 160 சதசெச்சச fied Ox Bile. 
ட்பூடு. Fenne] Fruit 110 பெருஞ்சீரகம், 

Excipient யானம், எக்சிபியென, வெனெல், Water 110 ர். 

Exile Tree, Exile Oleander. Fenugreek வெர்தயம், 
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FER 
Fermentation கொதி, வேமென்।ா|Ferula Galbaniflua, Galbanum 

சம், Plant. 
Fermentum, Yeast. “£ Agுafoetida இங்குப்பூடு, 
Fem வேண்பூடு, வேண் என்றவகுட் Fibre, Fiber இழை, வீபர். 

பில் நீர்வேம்பைப்போன் ற icus, Fig, 
வை அடங்கும், « Bengalensis, Banyan Tree, 

Feronia  Elephantum, Wood| “ Carrica, Fig. 
Apple, “ Glomerata 229 அத்திப்பழம், 

Ferrt Arsenias, Arseniate of iron.| “ Indica, Ficus Bengalensis, 
“« Carbonas, Carbonate of Iron,| “ Oppositifolis 228 பேயத்திப் 
“ Carbonas Saccharata, Sac- பழம், 

charated Carbonate of lron.| “ Polycarpa 229 சிறியபேயத்தி, 
1 et Ammonise Citras, Citrate| “ Racemosa 229 அத்தி, 

of iron and Ammonia, 712 227 சமையத்து, தெனத்தி, 
“« et Quinae Citras, Citrate of Hilbert வlில்பெட்கொட்டை. 
“« Iron and Quinis, File அரம், 
‘ lodidum, Iodide of Iron. 111005 270 Sீலிசிகள், 

“ Oxidum Magneticum, Mag-{Filix Mas, 270 Male Fern, 

௯ 

netie Oxide of Iron. Filter சலனி, 
« 0. Nigrum, Magnetic Oxide| “ Support கலனிக்கால், 

of Iron. Filtering Paper சலனத்தாள், வட 
6 O, Rubrum, Hydrated Per- தாள், 

oxide of Iron. Filtrate சலனீயம். 
“ Peroxidum, Hydrated Per-Filtration சலளம், வடித்தல். 

ide of Iron. Fine Golé சங்கம், 
“ Peroxidum Humidum, Moist|Wir, Abies அபீஸ்மரம், 

Peroxide of Iron. Fishes 292 மீன்கள். 
“1, Hydratum, Hydrated Fish 162௦௧ Gீுரோசனை, 

Peroxide of Iron, Fish Oil Gினெண்ணெய், 
* Phosphas, Phosphate of Iron.|Fixed Oil ஸ்திரதேலம், திர்தேலம், 
« Potassio-Tartras, Tartarated Flacourtia Cataphracta 44+ தாளிச 

Iron. பத்திரி, 
“ Sesquioxidum, Hydrated Flacourtia Cataphracta is ealled 

Peroxide of Iron. தாளி௪ ஸecause resembling 
“ Belphas, Sulphate cf Iron. Cinnamomum Eucalyptoi- 

Ferrocyanide of Potassium, Yel-| des and C Tamala. 
low Prussiate of Potash,/Flask பிளாஸ்கு, இது ஓர்வகைச் 8 

Ferruginous இரும்புப்புள்ள, அ௮யக, சா, 
ய, [lron.'Flavus-a-um, Yellow. 

Ferrugo, Hydrated Peroxide of Flax, common 45 லீனம், சணல், 
Ferrum, Iron. Flexible Collodion 42 சவட்கலோ 

“ Kedactum, Reduced Iron. டியம், 
“ Tartaratum, Tartarated Iron.!¥lour, Farina மா, பரீனம். 
“ Tartarizatun,  Tartarated ‘Flowering Ash 46 பூவஷ்மரம், 

lron. ‘Flower பூ, புஷ்பம், 
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FLU GAR 
Fluggea Leugogyrus வெள்ளைப்பில் Fumaria Officinalis அரா, 

லாஞ்சி, “ Parviflora, 17, Officinalis, 
Fluid கீர், நீர்க்க, விலூயிரம், ய அரமிகம், 

“ Extract, Liquid Extract. |Fumigatio, Fumigation தாமீகரண 
“ Magnesia கீர்மச்னீசி, ம், புமிகாசம், புகைகாட்டல், 

Flux இராவம், Fungus ஆம்பி, வங்க௪, 
Foeniculi Fructus, Fennel Fruit.Funne! புணல், 
Foeniculum Panmorium, F. Vul-Furnace உலை, பேணெசு, 

gare. Furniture பேணிஅர், பணிமுட்டு, 

“ Vulgate, Common Fennel. Fused உருக்கிய, 

Foenum Graecum, Fenugreek. (Fusion உருக்குதல், ஒன்றல், 
Foillபத்திரம், ரேக்கு, 
Folia. Leaves இல, ப 142 தம்பிலிக்காய், 

Fomentation வமன்றாசம், உஷ்மத 0௨005 Morrhua, Codfish கட்மீன், 

ம், Galangal 244 அரத்தை, 

Formula விதி, வாமூலம், வாட 114 கல்பனம், 

Fortior, Stronger சர, Galipea Cusparia, Cusparia. 
Fortio, Strong பெலலுள்ள,வீ௮ுள்ள 0வ]]ஃ, ll. 
Fowler's Mineral Solution, Arse- Gallic Acid 224 sலிக்கமிலம், 

nical Solution. Gal], Bile பித்தநீர், 
« Solution, Arsenical Solution. Gallip2t கலிபட்டு, இது ஓர் சிறு மீ 

Foxglove, Digitalis தஇிச்சிதாலிஸ் ங்கானான கண்ணம், 
. (Gallon கலன், நாலுமா ழிகொண்ட நீ 

Frankincense 60 கதர. ரளவை. 
“ Plaster குந்துருப்பிலாஸ்தர், 0:15 222 மாசக்காய், மாசிக்காய், 

ஃ [ree 232 குர்தருப்பைன மரம் (91154016 மித்தக்கல், 
Fraxinus Ornus, Flowering Ash.\Gallas Bankiva 294 கோழி, 

ஃ Rotundifolia, Round Leaved Galvanic Battery soவனிப்பத்திரி, 

Ash. விரல சகல்வனீயம், 
French Physic Nut இச்அகில் பூர்கேோbir Plant 127 கம்பீர்ச்செடி, 

தோட்டங்களில் உண்டாக்க Gamboge 37 கம்போச்ச, மக்கி, இ 

ப்படும் கடும்பேதியான தே ரேவல்சினிட்பால், 

லம் உளள கொட்டையையு08௦ கேம், வேட்டமாமிசம், 

டைய பூடு, சீமையாமணக்கு,/Gகarusa, Justicia Gendarussa, 

Friar’s Balsam 143 பிரயர்பல்சம்.|ரantu Bharangi, Root of Clero- 

Frog Test தவளைச்சோதனை, dendron Serratum. 

Fructus, Fruit. Garcinia Mangostana,Mangosteen 
Fruit கனி, பழம். Tree. 

“ ofthe Dog Rose 90 sryGrr| & Morella, 37 Gamboge Tree of 
சைக்கனி, Sian சியாம்மக்கிமரம், 

Fucus Vesiculosus ஆகஸ்வெரக| “ Pictoria 38 மூக்கிமரம், 
லோசஸெனற கடற்டாச, “ Purpurea, 38 Kokum Butter 

Fuller's Earth சாரமண், Tree. 

Fulwa Butter141 புல்வநெய், 10810101௧6 Purpurea Oleum, Ko- 
“ Tree 141 புல்லமரம், kum Butter 85, 
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GAR ௦000 
GardeniaCampanulataதர்வகைக்கு Glacial இலாசியல், 

ம்பை,கடெனிகம்பனுலமரம், Glacial Acetic acid 283 லொசியல 
& பபற கும்பைப்பிசின், டிகாமல் இதிக்கமிலம், 

லிப்பிசின், Glaciale, Glacial. 
“ Gumnifera 128 கும்பை, டிகா 155 ளொசு, ஆடி, கண்ணாடி. 

மல்லி, Glauber’s Salt, 340 Sulphate of 
“ பucidal 28கும்பை, டிகாமல்லி, Soda. 

Gargarisma, Gargarism, Gargle. Gloriosa Superba 254 சலைப்பைக்௪ 
“ Myrrhae சசவாசமனீயம், மங்கு, கார்த்திகைக்ழெங்கு, 

சொதி கார்கில், ஆசமனீயம், 0106 இளூ, வச்சிரப்பசை, 
கொ] உள்ளி, வெள்ளுள்ளி, வெள் Glycerate of சரத, 

சாப்பூண்டு, Glycerine 1 46 கலைசரின். 
கேவாயு;பியமatinத 0.தீபவாயு.. 4 (ரஷ இலைசரின் இரீம், 

“ Furnace வாயுவடுப்பு, Glycerine of (better Glycerate of) 
ஷ Burner வாயுத்திரி, இலைசர..௪. 
“ Sore வாயுஸதோவு, Glycerine of Borax 336 போறசகி 

Gaultheria கல்தீரிப்பூடு, லைசரஅ. 
Gelatine 292 செலதன, “ (arbolic Acid sாபலிக்கமில 
Gelsemin, the active principle of இெசர து, 

yellowd 6ஹரறஜெல்சிமின். Glycerinun, Glycerine. 
-ப த, தம், .. (Gycerinum Acidi Carbolici, Gly- 
Gendarussa Vulgaris, Justicia cerine of Carbolic Acid, 

Gendarussa. Glycion இலைசயன், 
Geniosporum Prostratum 180 நில Glyeocol, Glycocin சின் 

, ச்செனியுஸ்போறப்பூடு, Glycyrrhiza Glabra, Liquorice 
Gentian Root 158 ஜென்சன்வேர். Plant. [Root. 

1106 153 ஜென்சன்மரம், Glycyrrhizae Radix, Liquorice 
“ Kurroo 160 இமயஜென்சன், பறற Asiatica 175 செங்குமிழ், 
“ 1௮06௨ ஐரோப்புஜென்சன்பூட, & Pவரரர்ந௦ிக 175 கிலக்குமிழ், 

Gentiansceae 158 ஜென்சியனாசிய Goat Bezoar கொச்சைரோசனை, 
ங்கள், (03% Milk கொச்சைட்பால், 

Gentianae Radix, Gentian Root, Godfrey’s Cordial காட்விரிஸ்காடல், 
Geranin, the active principle 0100120100, (H,) Pedalium Murex, 

Crane’s bill ஜிருனின். 0௦0 பொன, 
Ghanti-gura, Pedalium Murex. ச் £பொற்பத்திரம் 
Gillur ka putta, Laminaria Sac- 0 ன் அத்தம் ம் 

charina ஓர்கடற்பாசி, 0096061173 லா 
ப ஜின், ஒர் 3. Gossypium, Cotton Wool, 
கக் Pe க. 46 Arboreum, Cotton Plant. 

“ fresh 241 இஞ்ச, ஃ Barbadense, Cotton Plart. 

01080௪ ஜின்செங்கு, இது னதி “ Herbaceumn, Cotton Plant. 

பேன் தாகிய poulards Extract, Goulard’s Lead 

னிப்புள்ள கிழங்கு, Water. 

Gisekin Pharnaceoides 195 wm d\Goulard’s Lead Water, Solution 
நீரை, of Subacetate of Lead. 

63 
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000 GUN 
Gouzaban (H.) 169 குசபான். Green Pigment பச்சைமை, 
Gracilaria Confervoides, Ceylon] “ Vitriol, Sulphate of Iron. 

Moss. Greenheart Tree 205 செக்சண்ட 
€ Lichenoides, Ceylon Moss, மரம், பிபேரிப்பட்டைமரம், 

Graduate, Grade இருடித்தல், பா\Gregory’s Powder இரேக்குரிச்சூர 
கையிடல். ணம், Compound Powder 

Graduated Vessel பாகைமிட்_பாத் of Rhubarb. 
திரம், றொடித்தவியற்று, (000 ய 62 வேர்க்கடலை, நிலக் 

Grains of Paradise, Elettaria Uar- கடலை, 
damomum. £ Nat Oil 92 வோக்கடலைத்தே 

Grain இதேன், மணி, தானியம், லம், 
Gam கொள்ளு, காணம், 010௭௦00561 ஐசோப்பில் உண்டாகும் 
Gramineae 263 இறமீனியங்கள். கார்ப்பும் கசப்புமுள்ள ஓர் 
Gramme இரும், டு பூடு, 
Granateae 102 கதனாதியக்கள். 00186 இறவுஸ்பட்சி, 
Granati Cortex 102 மாதளம்பழக்(01081801 Lignum, Guaiacum 

கோத. Wood. 
“ Radicis Cortex, Pomegranate Guaiacum 46 குவயசம், 

Root Bark. “ Resin 46 குவயகராளம், 
Granular or granulated னல, ** Wood 46 குவயசச்சிராய், 

லவக, “ Oticinale 46 குவயகமரம், 
“ preparations தசனுலசெய்வ (பேக 102 கொய்யா, 

கள், Gugul (H.} Bdelliwm, 
4 Citro-tartrate of Soda, றன பயiding Rod விடுகோல், 

ல சோட சிதிறுதாத்தரசு. |[6Gயilandina Bondueella, Bonduc, 
* Sulphate of Iron 317 Ang Guinea Pepper, Capsicum Fruit. 

வன்னபேதி, * Pig மறைச்சாளி, 
“ Tin 998 றெனலதகரம், Gujpipu! (H,) Seindapsus Off- 
* Zinc 362 இறனுலத்தம், cinalss, 

Granulatus-a-um, Granulated. Gulancha 17 சச்தில், 
Grapes திராட்சப்பழம் முந்திரிப் ul-ipista, Galls of Pistacia 

பழம், K hinjuk. 

Grape Vine இதராட்சச்சொடி, முக் யே பிசின், கழு. 
திரிக்கொடி. 6m Acacia 70 அசசிப்பிசின் 

Graphite மினிரம், தூசிக்கரி, “ Ammoniac, Ammoniacum. 
(01883 புல், புல்லு, “ Arabic 85 வேலம்பிசின், ௧ரு 
Grey Powder, Mercury with Chalk. வேலம்பிசின். 
Grease கொழுப்பு, Gum Lancet ஈறயில்,முரசுவெட்டி, 
Greater Galangal 244 பேரரத்தை.[Gummi Acacise, Gum Acacia 
Green Hellebore 257 பச்சைக்கடு| “ Rubrum, Red Gum of நம 

ரோணி, calyptus Resinifera. 
Green 1௦0106 of Mereury 392 QrGun Cotton 41 வெடிப்பஞ்சு, 

சபசசை வியோதிரம், பைறக்சைலின், 
“ Ginger 241 இஞ்சிக்கிழங்கு, (மோர் 811086 (H) Olibanum, 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



INDEX AND VOCABULARY. 539 

GUN HOFF 
Gunjah (11) 227 கஞ்சா, Helianthus Abnuus சூரியகாச்தி 
Qunti Paringaie (ம) Root of விரை. 

Clerodendron ™Serratum|Helleborus, Black Hellebore. 
175 கண்பெரா௩ந்ட, Hemidesmi Radix, Hemidesmus 

Gurjun Balsam 40 கர்ச்சம்பல்சம், Root. 
£ ree 40 கர்ச்சமரம். Hemidesmine 151 எமிதெஸ்மின, 

Qutea-shuk-china, Root of Smi-lHemidesmus Indicus, Indian Sar- 
lax Lanceaefolia. saparilla. 

Gutta percha sற்றபேட்சம், 4 Root 151 sனனாரிவேர், 
Guttiterae 37 sற்றிவிரங்கள், Hemiptera 291 கெமிப்திரங்கள். 
Guzanjabin, Manna of Tamarix|Hemlock fruit 115 கோனிய கனி, 

Gallica, . “1௧7115 கோனியவிலை, 
Gymnema Sylvestre 154 சதகுறி170005௨(1௦, Styptic. 

Hen 294 கோழி, 
Henbane Seeds 190 குராசானியோ 

மம், அயசீயமஸ்லிரை, 
Gynocardia Odorata,Chaulmugra.|Hfenna Plant 95 மருதோன்தி, 
GynocardiaeSemina, Chaulmugra|Hepar Sulphuris, Sulphurated 

Seeds. Potash. 
மேறலமா 397 ஜிப்சம், சுண்ணசல் [167 பூடு, பூண்டு, 

வசு, Herbaceous Plant, Herb. 
Haematoxyli Lignum, Logwood.Hermodacty! 258 சுரிஞ்சான். 
Haemtoxylon  Campechianum,Hermodactylus, Hermodactyl. 

Logwood Tree eswséf|Herpestis Monniera 171 சீர்ப்பிரமி, 
மரம், Herring எதிங்குமீன், 

Hair-Dye மயிர்ச்சாயம், Hibiscus Eseulentus, Okra 42 
* Wah மயிர்த்தாவனி, மயிர்வ வண்டுக்காய், 

ளர்க்குகீர், * 1%088-5100081843சப்பாத்அப்பூ. 
Hamamelideae 96 கமமெலிடியம்க “ Sabdariffa, Roselle. 

Hierapicra, Powder of Aloes and 

ஞ்சா. 
Gynandropsis Pentaphylla 32 வே 

ளை, 

ள், 
Hard Soap 145 வன்சபு, கட்டிச்சவு Cannella Bark. 

க்காரம், Hill Colocynth, Cucumis Hard- 
“ Water உவர்நீர், வனனீர், wickii, 

Harmul, (H.) Seeds of Peganum|Hilum ஜலம். 
Harmala. Himalyan Rhubarb 199 இமயவரி 

Hartal(H.)Orpiment; 2160 a white யாத்து, 
powder of Caicined 5616-111ற Bath ஆசனதோயம். 
nite. Hips; Fruit. of the Dog Rose, 

Harishorn கலைமான்சொம்பு, கலங்[131048ஐ6 Madablata 154 குரிர்தை, 
கொம்பு, சிறுகுறிஞ்சா, 

Heat Measurement சூட்டளவை, |Hirudo, Leech. 
Hedychium Spicatum 245 @wé|Hoffman’s Anodyne Spirit, Com- 

இச்சிலிப்பூடு, இமயமலைக்இச் pound Spirit of Ether ஆவ் 
சிலிப்பூட, | மனனலுடைஞ்சீ, ர 
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HOG 
Hog 297 பன்றி, 
Holarrhena Antidysenterica 148 

கசப்புவெட்பால, 
“ Pubescens, A variety of H. 

Antidysenterica 149 சணை 
க்குளப்பாலை, 

Holy Bitter, Hierapicra, 
“ Basil 178 அள, 

Homoeopathy ஒமியப்பதம், சகுண 
கம். 

Honey 290 தேன். 
“ Bee 290 சேன. 

Hop 226 ஓப்புலச, 
Hop Plant 226 அப்சுக்கொடி , ஓப் 

புலஸ்கொடி. 
Hopea Odorata வாசனை யொமீய 

மரம். 
Hordei Semina, Barley. 

INDEX AND VoCABULARY. 

HYD 
ifydrargyri Chloridum, Subchlo- 

ride of Mercury. 
₹ Todidum, Green 100106 of 

Mercury. (Mercury, 
“« ], Rubrum, Red 100106 of 
“« I, Viride, Green Iodide of 

Mercury. 
4 Nitrico-Oxidum, Red Oxide 

of Mercury, 
“ Oxidum Rubrum, Red Oxide 

of Mercury. 
6 Perchloridum,  Perchloride 

of Mercury. 
“ Praecipitatun Album, Am- 

moniated Mercury. 
“ Suochloridur, fubchloride 

of Mercury. 
* Sulphas, Sulphate of Mercury, 

Hordeum Decorticatum, PearllHydrargyrum, Mercury. 
Barley. 

6 Distichon, Long Eared Bar- 
ly வாற்கோதுமை, 

Horseradish 30 sமுரசிப்பூடு, 
“ Root 80 அமுருசிவேர். 
“ "Tree 69 முருங்கை, 

Hot Water வெனனீர், 
Hoya Viridiflora 153 பசும்பூக்கோ 1] 

யம், 

Hub-ul-kakinj. (Ar.) Kakinj. 
Humulus Lupulus, Hop Plant. 

* Ammonistum, Ammoniated 
Mercury. (Chalk. 

“ Cum Creta, Mercury with 
“ Corrosivuin Sublimatum,Per- 

chloride of Mercury. 
Hydrastin, the active princlple of 

Golden Seal ஐரஸ்தின், 
ydrate ஜரசு. 
6 08 ime சுண்ணவைரசு, 
“ of Potassium, Caustic Potash. 

of Soda, Caustic Soda. 
Hundred leaved Rose, Cabbage(Hydrated Sesquioxide of Iron, Hy- 

Rose. 
Hurina-shuk-china, Tuber of Smi- 

lax Glabra. 

drated Peroxide of Iron. 
“4 Peroxide of Iron 374 அயவை 

ரசுபிரவக்சிரம். 

Hydnocarpus Inebrians 34 சீரடி Hydride of Amy! அமைலைரிரம். 
முத்கமரம, 

Hydrargyri Ammonio-Chloridum, 
Ammoniated Mercury. 

‘« Bichloridum, Perchloride ௦ 
Mercury. 

« Biniodidum, Red Iodide of 
Mercury. 

« Bisulphuretum, Bisulphuret 
of Mercury. 

Hydrochlorate of Ammonia, Chlo- 
ride of Ammonium. 

“ of Morphia 27 மாவியவைரு 
குலோறச, 

Hydrochloric Acid 308 ஐருகுலோ 
திக்கமிலம், உப்புத்திராவகம, 

“ Solution of Arsenic 355 ஆசெ 
னிகவலைருகுலோறிகரீர், 

Hydrochlorus Acid ஐருகுலோரோ 
சமிலம், 
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HYD IN 
Hydrocotyle Asiatica, Indian Pen-|-Ide-idum இரம் 

ny wort 117. 
Hydrocyanic Acid93 ஐருசையனிக் 

கமிலம், 

Hydrogen ஐருதம், ஐருதவாயு. 

Ignatia Amara, Saint Ignatius 
Bean. . 

Illicium Anisatum, Star Anise 13 
௮அண்ணாசுப்பு. 

Hydrosulphuric Acid 398 ஐஜருசல்|[mperial Gallon இம்பீரல்கலன், 
வுரிக்கமிலம், Implements பணிமுட்டுக்கள். 

Hydrosulphate of Ammonia, Sul-/Impregnation சாரமேறல், - 
phide of Ammonium, 

Hydrosulphuret of Ammonia, 
Incineration சாம்பலாச்சல், பஸ்மீ 

கரித்தல். 
Hydrosulphate of Ammo-([ndia Rubber ௬éச, கூச்சுப்பிசின், 
1118. விசைப்பினெ, 

HygrophilaSpinosa 178 சீர்முள்ளி.| [ஈ0180 இச்த, இகதுதேச, 
Hymenodictyon Excelsum 127 

உயர்சன கனம், விலாரி, 
Hymenoptera 290 sைமெனாப்நிரங் 

கீள், 

Hyoscyami Folia, Hyoscyamus 
Leaves 159, 

Hyoscyamin 189 அயசியமின், 
Hyoscyamus 189 அயfயமசுப்பூடு, 
Hyoscyamus Insarus, Mountain 
Hemp 192 மலைஅம யேமஸ்பூடு, 
“ Niger, Henbane, 

Hyper, Super அத, 
Hypnotic சப்தினி, 
Hypo, Sub ௮௪. 
Hypochlorus Acid அதகலோறே 

சமிலம். 
Hypophosphite of Line சுண்ண 

வதபாஸ்விசு, 
Hypophosphites அதபாஸ்விசுகள், 
Hypostilphite of Lime சுண்ணவச 

சல்விசு, 
௦397 சோடவதசல்விசு, 

Hypoxideae 247 கைபச்சிடியங்கள். 

-ic-icum இக், 
Iceland Moss 271 ஐூலன்பாசி, 
lchnocarpus Frutescens 149 பால் 

வள்ளி, 
Ichthyocolla, Isinglass, 
Icosandra (Cleome) சாய்வேளை, 

பெருவேளை, நாய்க்கடுகு, கா|. 
ட்டுக்கடுகு, 

“ Acalyphe 217 குப்பைமேனி, 
“ Allspice, Eugenia Acris ஓர் 

வகைப்பிமெத்தம், 
“ Almond 93 இர்துவாதுமைக் 

கொட்டை. 
“ Barberry 19 இர்துபாபெரி, 
“ Caoutchouc Tree சீமையாலை 

மரம், better இர்தக்கூச்சு 
4270, 

4 Corn, Maize. 
“ Ebony 142 கருங்காலி, 

௩ Frankincense 60 க தருக்கம், 
“ Gamhoge 88 மூக்மெரம், 
‘“ Gum Arabic 69 கருவேலம் 

பிசின். 
“ Hemp 227கஞ்சாச்செடி கோ 

ர்க்கர் 
“ Horse-Radish 69 முருங்கை. 
« Hydrocotyle, I. Penny wort, 
“ Ipecac 152 குறிஞ்சா, ஈச்சுருப் 

பான, நச்சுமுரிச்சான், நாய்ப் 
பாலை, பேய்ப்பாலை, 

“ கிற 167 சிவதைவேர். 
“ Kino காண்டாமிருகவிரத்சம், 
6 K. 11௦௦78 வேங்கைமரம், 
“ Liquorice 82 குன்றிமணி,குண் 

டுமணி, 
Mulberry Plant மசகட்டைச் 

செடி, சம்பளப்பூச்சிச்செடி, 

Madder 129 மஞ்சிட்டி, செவ் 
மெல்லி, 

Mustard 31 கடுகு, 

66 

6( 

(6 
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IND IRR 
Indian Pennywort 117 வல்லாரை. |Nspissated தடித்த, இதன, 

“« Peppermint புதினா, ஈவெச்|1றtரயாent கருவி, ஆயுதம், 
சகரை. Inunction சளுப்பு, இனங்குசம், 

« Red Armenian Bole காகி, அப்பியங்கம், 
காவிக்கல்லு, lodate of Potash பதாசியியோதசு, 

“ Rhubarb சாட்டிரேவற்சின்னி,(001046 Of Ammonilயn அமோனத 
தாட்டுமஞ்சட் னக்கழங்கு. வியோதிரம். 

“ Rue 48 அர்வதா 6 Arsenic அசெனிகவியோதிரம், 

“ Sarsaparilla 151 sனனாரி “ of Cadmium 367 கட்மியவி 
4 Senna, Tinnevelly Senna. யோதிரம், 
4 Spikenard 130 ஜடாமாசி, * [ர௦॥ 386 அயவியோதிரம். 
ட இய! 253 ஈரிவெங்காயம் “ 071,௦௧0 372 ஈயவியோதிரம், 
“ Tragacanth கதேருப்பிசின். “ of Mercury இர சவியோதிரம், 

64 Walnut, Belgaum Walnut. | “ of Potasium 329 பதாசியவி 
“ Whiting Aழக்கன மீன, யோதிரம், 

Indication இங்கிதம். “ மரீ ஒயு]றற்மா கச்தியியோதிரம், 
Indigenous Drugs சுதேசமருக்,த।[00116 309 இயோதம், 

கள், 1௦018) இயோதனம், 
Indigo 397 சீலம் இக்திகு. :௦௦forற இயோதவாம். 
Indigofera Tinctoria அவுரி, கீலி!dum, lodine. 

மரம, 10௦080 125 இபிகாக்கு, 
lndurjuo Sherin, Wrightia ‘Tinc-|lpecacdarha, Ipecac. 

toria. “ Root 125 இபிகாக்குவேர், 
% Talk, Holarrhena Pubescens.[ipecacuanhae Radix, Ipecacuanla 

Indrayan, Cucumis 'lrigonus. Root 125. 
Infusion இன்ஆசம், கஷாயம். Ipomoea Cymosa 168 இபுமீயசை 

“ நரம” இன்வூசமக்கு, கஷாய மோசிக்கொடி, 
வேனம், “6 epiaria 168 இபுமீயசெபியா 

Jofusum, Infusion. ரிக்கொடி., 
Ingredient வகை, கூ௮, பாவிதம். 4 Turpethum, Tarbith Root. 
Jnhalatio, Inhalation. Irideae 218 இரிடியங்கள், 
Inhalation இனலாசம், சவசனம். |[lridin, the active principle of 

“ of Powder உறிஞ்சு, Blue Flag இகதிடின். 
« of Hydrocyanic Acid 94 ஐரு110௩ Alum அயவலும், 

சையனிக்கமிலசவசனம். |[100 372 இரும்பு, அயம், 
Injection இன்ஜெச்சன, புகட்டல்,| “ Dye இரும்புச்சாயம், அயவுப்பு 

நிட்சேபம், எனிமம், ள்ள சாயம், 
[nk Nut 97சடுச்சாய், வரிக்காய், | * Lozenges 873 அயவில்லை, 
lnoculationஇனக்குலாசம்,கிவேசம்| “ ட அயசெர்தூரம், இரும்பு 
Insecticide இஞ்செத்தருகள், பூச்|. க்கட்டம், இரும்புக்கறை, 

சிகொல்லிகள், Irritant Poison இரோதகஞ்சு, அழ 
Insectifuges இஞ்செத்தவூகுகள், ல்ஈஞ்சு. 

பூச்சியோட்டி, lrritants அழற்சி, கரோதி, 
1050101019 கரையா த, இன்சாஅபில்,|-[5,-it௪ இச, 
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[511 KHA 
Ishwurg, Rhazya Stricta. ஏய சாஅ, சச்கம், 

Isinglass 292 ஐூங்கிளாசு, மீன் வ]ரjமப்சஉ கோலி, 

ச்சிரம். Jungli-haldi, (H)Round Zedoary. 
Ispaghul 194 இஸ்பகூல்ச்செடி, |சயniperus Communis 295 சூனிப 

* Seeds, 800961 Seeds 194 இஸ் ச் செடி, 
பகூல்விசை, * ௨10௨ 236 சமீனச்செடி, 

15806 இச, பென்னி, Justicia Adhatoda 173 அடாதோ 
டை 

Jadvar, (H) ஜட்வார்க்சங்கு, 4) * 00௦586 173 கருகொச்ச, 
variety of Aconite, கஅப்புநொச்சி, 

Jaggery சர்க்கரை, Juzoogry, Antiaris Saceidora. 
கிற 163 ஜலப்பு, பேதிக்கிழங்கு, 

“ Plant 163 ஜலப்புக்கொடி, |Kaempferia Galanga 245 சச்சேோ 
“ Resin 164 ஜலப்பிராளம், லக் கழங்கு, 

Jalapa, Jalap. * நotunda 245 கெம்வேரியக்கிழ 
Jalapae Resins, Jalap Resin. ங்கு. 
Jalapine ஜலப்பின், Kaephul, (H.) 229 மருதம்பட்டை, 
Jame’s Fever Powders @ம்ஸ்பiKafur ka putta, (H.) Camphor 

பம், Leaves, 
Jam, (H) Syzigium Jambolanem.| “ Kachri 245 (1) மைச்சச்சிலி 
Jamaica Quassia Tree, Quassia க்கிழங்கு, 

Exeelsa குவிமரம், Kakin},(A. ம.) Punir Cardamoms, 
“ Sarsaparilla 239 சார்சவேர், (Kaladana 166 ஜிரிலிரை,கொடிகா 

8875 சாடிகள், க்கடாம்விரை, 
Jasmine, Jessamine 147 wo’lிகை,Kala 111001, (H.) Black Salt. 
Jasmineae 147 ஜஸ்மினியங்கள், [KaliKutki,(H)Pierorrhiza Kurroa. 
Jasminum Sambae 147 மல்லிகைKamNala 214 கமாலம், கமாலமாவு. 

ப்பூ, மல்லிப்பூ. Kanni ki gond, (H.) Jingam ki 
Jatamansi, Indian Spikenard. gond. 
Jateorhiza Columba, Calumba. [Kariyat 172 ரியாத் த, Winslow) 

“ Miersii, Calumba. நிலவேம்பு. 
Jatropha Curcas, 215 English Kashim இங்குப்பூண்டினிலையும் வி 

Physic Nut சாட்டாமணக்கு ரைகளும், 
* Glandulifera 216 ஊசளை, |(Kassu 71 காசுக்கட்டி, 
* Maltifiia, 215 FrenehPhysic, Kelon, Pinus Deodara. 

Nut பலவிரலியத்திரேவப் Kelon-ka-tel, (H.) Turpentine of 
பூடு, Pinus Deodara. 

Jara Almonds 60 எலெமிப்பருப்பு, Kernel பருப்பு. 
Jeremie’s Laudanum இஜெரிமிஸ்; Kerமla, (H.) பாகத்கொடி, 

லாடனம், Khari மறு, (ஸh.) இர்துவில் விளையு 
ம்சோ dingam ki gond, (H) 69 ஒதியம்பி டசல்வசு, 

ப... சின். Khari nan (H.) இச்தவில் விளையும் 
Jinjili Oil, Sesamum Oil. சோடசலவசு, 
Juglans, Walnut, Khar-suji,(H.)195 சார்சுச, 
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KHI LEA 
Khilal, (H.; Salix கோக, Lactifuges லத்துவகுகள், பாலோ 
Kholinjan, (H.) Greater and Les- ட்டி. 

ser Galangal. Lactometer €ரமானி. 
Khorasani Ajwain, 190 (H.) grr|Lactuca, Lettuce, 

சானியோமம், “ aia சல்லாத்அவிரை, 
Khus-khus Grass, (H.) Cuscus  “ Virosa 134 லச்அகப்பூடு, 

Grass. Lactucarium 135 லக்தாகசம், லக் 
Khino 78 2, சீமைக் காண்டாமிரு அகவெ௫ிழுச்.து, 

க இரத்தம், Lagondi, (M.) (04 சீர்கொச்சு, றெ 
கொச்சி, Kira-mar, (H.) 211 தடுதின்னாப்பா 

லை Lal-dana, (H.) This means Red 
Kisavi Dal, Seeds of Lathyrus Seed, Shapussundo செம்வி 

Sativus, ரை, 
Kohi bung, Mountain Hemp. Lamp 0il விளக்கெண்ணெய், காட் 
Kokum Butter 38 கோசகெய். டாமணக்கந்தேலம, 
Koot Root 138 கோஷடவேர், Lancet அயில், 
Kontki, Picrorrhiza Kurroa. Lapis, Stone சல், 
Kousso 91 குசோ, “ Calaminaris, Calamine, 
Krameria Ixina பில் தெசச்துக| * Divinus, Cupruw Alumina. 

இரமேரிச்செடி, tum, Aluminated Copper, 
4 Triandra 25 இரமேரிச்செடி, | “ Infernalis. Nitrate of Silver. 

“ Root 85 கரமேரிவேர், 4 Tutiae, Tutty. 
Krameriae Radix,Krameria Root./Lard 297 லாடு, இடியம், பன்றிறெ 
Kreat, Kariyat or Creat 172 கில ய், அதெப்சு, 

வேம்பு. Larger Cardamom பெரிய ஏலக்கா 
Kuchila ke molung sாஞ்ரெமரத் ய், காட்டேலக்காய், 

இலுண்டாகும் ஓர் குருவிச்௪,|Large Sebestens 168 பெரிய அலி 
Kundar, Bitter Mastich. லி, 
Kundarum (P.) Sweet Mastich. |Lasora, (H.) Sebestens. 
Kundar-rumi, Mastich. Lathyrus Sativns 88 சொரிப்பூ 
Kursing, Bignonia Xylocarpa. ண்டு, 
Kurwut, Antiaris Saccidora. © |Laudanum 25 Tincture of Opium. 
71850, Kousso Lauraceae 202 லொறாசியங்கள், 
Kutira Gam, Gum of Yellow|Laurcl. Cherry Laurel. 

Flowered Cotton Tree,  |Laurocerasi Folia, Cherry-Laurel 
Leaves. 

Labels லேபல், பேர், Lavander 476 வர்தா பூடு, 
Lavandula Carnosa 180 சர்ப்பூச 

வள்ளி, 
“ Vera, Lavender, 

Lawsonia Alba 95 Henna Plant. 
Laxative இளமபேதி, சகபேதி, 
Lead 868 ஈயம், வங்கம், பிளம்பம், 
Leadwort 180 சச இிரமூலம், கொடி 

வேலி, 

Labelling லேபலிடுமுறை, 
Labiatae, 176 oபியாதியங்கள், 
Laboratory லபுற.தரி, பக்குவசாலை, 

வேலையறை, 
Lac, Milk, 

“ பங சோலி, அரக்கு, 
Lacnus, Litmus, 
Lactate லக் தசு, 
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LEA | LIG 
Leaf 100௨௦௦ 190 புகையிலை, தபர பறe Fait 53 எலுமிச்சம்பழம், 

க்கஇல். | ரச 53 எலுமிச்சை, 
Ledebouria Hyacinthoides 254] “ Water:345 Solution of Lime. 

சிதஈரிவெங்காமம், இறுகா Limon, Lemon. 
ட்டுவெங்காயம், Limonis Cortex, Lemon Peel. 

Leech 286 அட்டை, சலூகை, லீச்ச.| ** இயccus, Lemon Juice. 
Lees, Lee, Lye. பறற தெளிந்த, உருவொள், 
legume or Pod செற்று, Linctus, Confectivn. 
Leguminusae 70 லெருமினோசியக் Linene 45 லீனியங்கள். 

கள், Lini Farina, Linseed Meal. 
1,௭௦௩ 51 சம்பம், லெமன்,பேரெ| * இemiaa, Linseed. 

ஓமிச்சை, பெரியவெலுமிச்கபாச!் லினிமென், லேபன 
சை, “ of ‘Turpentine and Acotis 

010651 சம்பச்சாறு, Acid தர்ப்பர்னடிதிக்க்மில 

“ 431898 268 காமாக்ஷிப்புல், வா லினிமென, 
சனைப்புல், காவட்டம்புல், |Linimentam, Liniment, 

“ 0151 சம்பந்தேல், £ Cantharidis, Blistering Li- 
Peel 51 சம்பற்தோல். quid. 

Lenitive லெனிதிவ, அழற்சியைத்| 4 Terebinthinae Aceticum,Li- 
தணிக்குமருர் அ, niment of Turpentine and 

Lepidium Sativum ஆளிவிரை, | Acetic Acid, 
Leptandrin, the active principlediaseed 45 அலிசிவிரை, னம், 

of Veronica Virginica லெப் லீனக்கொட்டை, 
சண்டின், [உரத்தை] 45 லீனமா, 

Lesser Galangal 244 இரத்சை,சிற்| “ Oil 85 அலிசியெண்ணெய், 
Lesser Melaleuca, Cajuput Tree. லனத்தேலம், 
Lettuce 134 லக்தூகப்பூமி Lint லிர்௪, லித்தியம், 
Leucas Aspera180சறிதுகஸ்டடு.[பinum, Linseed Flax 49, 
Levis, Light லகு, அபார Linum Usitatissimum,linseed,45. 
Lichenes 274 லசெனிகள். 10040 கீர், நீர்த்த. 
Lichen Rotundatus, Parmelial 4 Extract நீரெசிறுத் த, நீரவ 

Perlata. லேகம், [சத்அ. 
Liebig's Condensers பிச்கனிகரணி,| “ப, Ergot 265 ஏர்கற்றுகீரெடி 
Light Carbonate of Magnesin 351 “ந, 010022 அவினிசெசிருத். 

அவவதவகை ௮பாரமக்னீ சிகாபன௪, | “400200 செரியரிசப்பால், 
“ Magnesia 350 அபாரமக்னீசி, | “ [ல தாரெண்ணெய், 

Lignin லிச்னின், Liquidambar Altingia 97 sனதா 
கய் Wood, சிராய்,தடி, மரம், யுக்குமரம். 
க Colubrinum, Wood of | “ -Orientake,Storax Balsam'l'ree 

Strychnos Colubrina. 96 ஸ்சைரக்ஸ்பல்சமரம், 
“ Vitae, Guaiacum Wood.  \Liquidus-a-um Liquid. 

Liliaceae 249 லிலி.பாசியங்கள், Liquor, Solution. 
Lime 344 கலரி, கண்ணம், கண்“ Ammoniae, Solutivn of Am- 

ம்ப, | Inonia, 

bo 
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LIO | LUE 
Liquor Ammoniae Fortior, Strong Litharge, Oxide of Lead, 

Solution of Ammonia.  |Lithargyrum, Litharge, 
“ Arsenicalis, Arsenical Solu- Lithia 342 லிதி, 

tion. 6 Water, Effervescing Solution 
« Arsenici Chloridi, Solution of Lithia 343, 

of Chloride of Arsenic. |Lithiae Carbonas, Carbonate of 
“ Arsenici Hydrochloricus, Lithia 242. 

Hydrochloric Solution of| “ Citras, 343 Citrate of Lithia, 
Arsenic. Lithiam 342 லிதியம், 

£ Calcis, Solution of Lime. 11/0௨ 272 லிற்மச, 

5 (0), Saccharatus, Sacclarated! “ Paper Blue 272 sீலலிற்மஸ் 
Solution of Lime. தாள், 

“« Epispasticus, Blistering Lil “ P, Red 273 கவெத்தலிற்மஸ் 
uid. தாள். 

«. Ferri Perchloridi, Solution * Tincture 272 லிற்மசரஞ்சம், 
Perchloride of Iron. Lixiviation சார நீரிறக்கல், 

« F. P. Fortior, Strong Solu- Load Stone காந்தக்கல், 
tion of Perchloride of [ron.'Loaf sugar லோவுச்சனி, பருக்கட் 

௩ F. Pernitratis, Sclution of டியானவெள்ளைச்€னி, 
Pernitrate of Iron. Lobelia 139 லொமீலிப்பூடு, 

“ F., Persulphatis Solution| “ [Inffata லொபிலிப்பூடு, 
of Persulphate of 11௦1. 4 Nicotianaefolia 140 லொபீலி 

« Hydrargyri Nitratis Acidus, நிகுதிப்பூடு, [கள், 
Acid Solution of Nitrate Lobeliaceae 133 லொமீலியாசியங் 
of Mercury. Local தானிக, 

4 Lithiae Effervescens, Effer- Lodoicea Sechellarrm சடற்றேக் 
vescing Solution of Lithia. காய் 

4 Plumbi Subacetatis, Solu- Loganiaceae 154 லொகனியாசியம் 
tion of Subacctate of Lead. கள். 

“« Potassne Arsenitis, Arsenical Logwood 76 எமதக்சிலசிராய், 
Solution. Long Peper 220 தப்பிலி, பிப்பிலி, 

௪ Potash 320 பதாசிரீர், “ 2600/137 244 கிச்சிலிக்கிழங்கு, 
« P, Effervescens, Effervescing பூலாங்கிழங்கு, 

Solution of Potash. Loranthaceae 119 oலொதநசாசியங் 
% Sodae Chloratae, Solution of: கள். 

"hlorinated Soda, Lotio, Lotion. 

« S, Eflervescens, Effervescing, 
Solution of Soda, 

4 Volatilis Cornu-Cervt, Spirit 

“ Hydrargyri Flava, Yellow 
Mereurial Lotion. 

“ H. Nigra, Black Mercurial 
of Hartshorn, Lotion. 

Liquc1ice Plant 82 தமத ரப்பூடு tion லோஷன், தாவனி, 
“ Root 82 அதிமதுரவேர், Loxa Bark, Pale Cinchona Bark. 

Liquorice Extract 83 தமதரம்பozenge வில்லை, லட்டுகம், லாசெம் 
பால், அதிமதுபப் டாணி, 

ச் ௪ | ” - ப் டி + உ 

௮தமமுர2 சிற்த; Luflu Amara 106 பெட்டகம், 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



INDEX AND VOCABULARY. 547 

LUN | MAS 
Lunar Caustic, Nitrate of Silver.|Majoon, (11), சஞ்சாலேகியம், 

Lupulina, Lupuline, Malabar Cardamom, Officinal C. 
Lupuline 226 ௮ப்புலின். “ Catmint 179 பேயவெருட்ழி, 

Lupulus, Hop 226, பேய்மருட்டி,இரட்டைப்பே 

190010001/ல லைகுபொடி யம், ய்மருட்டி, 

பூர சாம்பல்கீர், லைகீர். Malabathri Folia, Tudje. 

Lythrarieae 95 லைதிழுரியங்கள், Male Fern 270 ஆண்லீலிக்ஸபூடு, 

Lytta Assamensis 299 லித்தவச| * Pomegranate பூமாதளை, 
மேஞ்சி, அசாம் கேசத்துக் Male Shield Fern, Male Fern. 
கொப்புளவண்டு, 1811௦ Acid மலிக்கமிலம். 

“ 01208 290 லித்தசகொாசு, ஒர்வ|Malkungi, (H.) Celastrus Pani- 
கைக் கொப்புள வண்டு, culata, 

£ Violacea 290 லித்தவியொலா|Malleadபility பலகத்துவம், மலியபி 
ச, ஓர்வகைக்கொட்புளவண் லமை, 
டு, Mallotus Philippinensis, Kamala. 

Mallow, Malva Sylvestris மால்வ 
Maceration ஊறவைத்தல, மசிருத ட்பூடி, இத வாணியுள்ள௮. 

ம், மசிறித்சல். Malvaceae 41 மல்வாசியங்கள், 
Mace 202 ஜாதிபத்திரி, Mamnualia 295 மமலியங்கள், 
Maculatus-a-um, Spotted. Mandrake, Podophyllum. 
Madder மடர்பூடு, இதின்வேர் செம்|Manganesii Oxidum Nigrum, 

மஞ்சட்சாயம், Black Oxide of Manganese. 
Magistery of Bismuth, Sutnitrate|Mangifera Indica, Mango Tree, 

of Bismuth. Mago மாங்காய், 
Magnesia 349 மச்னீசி, “ பழ 241 மாவிஞ்சி, 

“ Levis, Light Magnesia 350, | “ Tree 68 மாமரம், 
“ Usta, Light Magnesia 250, |Mangosteen 39 மங்குஸ்நன், 

Magnesiae Carbonas, 900 Carbo-|Manihot Utillissima மரவள்ளிக்கி 
nate of Magaesia. மங்கு, ஆள்வள்ளிக்கிழங்கு, 

“ C, Levis, Light Carbonate|Manna மன்னா, 
of Magnesia 350. Mannite மன்ன௬. 

4 Bulphas, Sulphate of Mag-|Marble மாபிள், மாபிட்கல், 
nesia 251, Marc சக்கை, 

Magnesium 349 மக்னீசியம், Margosa 61 வேம்பு, 
Magnet சாக்தம், & Toddy வேப்பங்கள ளூ, 
Magnetic Oxide of Iron 373 gwMarking Nut 68 சேங்கொட்டை 

காந்தவக்சிரம், சேராங்கொட்டை, 
Magnetism sாந்தசாரம், Marmor Album, White Marble. 
Magnoliaceae 12 மக்னேலியாசிய MarrabiumMalcolmianum,Micro- 

ங்கள், moria Capitellata. 
Mahwa Spirit, S. of Bassia La- Marshmallow, Althaea Officinalis 

tifolia Flowers, [பை.| அல்தியட்பூடு, 
Mahwa Tree 141 இலுப்பை, இருப் [855 இரளை, கட்டி, 
Mainsil, ‘H). Realgar. 
Maize மல்காசோசாம், மேச, 
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Maxic, Mastiche, Mastich. Mentha Piperita, Peppermint, 
Mastich 67 மஸ்திகு, இருமிமலைத்த| “ Sativa, Indian Peppermint. 

, பூனைக்சண்குங்கிலியம், | * Viridis, Spearmint. 
Materia-Medica 9 பதார்த்தசாரம்.|Mercurial Liniment 990. இர சலினி 
Maticae Folia, Matico Leaves மென, 
Matico Leaves 2/9 மதிசவிலை, “ Pil! 396 இரசகுளிகை, 
Matrass மாட்ட௪, கலசம், “ Plaster 988 இரசபிலாஸ்தா, 
Ma-ul-khilaf, Destillate from|Mereurialization இர சமேறல், 

Flowers of Salix Caprea Mercurical Ointment 887 இரச 
இலாவுபன்னீர், ' வனகென், 

Maximum கருட்டம், மக்சிமம், |Mereury 396இரசம்,இதரம், ஐராச் 
Measure அளவை, மேசர், சிறம், 
Meadow Saffron, Colchicum. « with Chalk 387 இரசகிரி தம், 
Mecca Balsam, Balm of Gilead /Meriandra Bengalensis 780 வங் 

மெச்சபலசம், சாளமெரியாண்டட்பூடு, 
Meconate of Lead ஈயமெசனசு. | Strobilifera 180: ஸ்திரோபிலி 
Meconie Acid மெசனிக்கமிலம், மெரியாண்டப்பூடு, 
Mcconin மெனின், Mesua Ferrea 39 மெசுவவெறியம், 
Medical Dictionary பிடாரம். நாகசாப்பூமரம், 
Medicated Water மருத்தரீர், Met or Meth சrதுதேசத்தில் னச் 
‘Medicinal Dose அவுஷததேயம், காரம் அரைக்கால் பங்குள்ள 
Medium மாத்தியம், மண், 
Mel, Honev. Metallie லோக, மெதல, 

« Boracis, Borax Honey. " Base லோகவடி, 
“ Depuratum, Clarified Honey.| “ Ore ஆகரி, 

Melaleuca Leucodendren, Lesser Methide மதம், 
Melaleuea. Mezerei Cortex, Mezereon Bark, 

“ Minor, Lesser Melaleuca. Mezereon Bark200மெசிர்யபட்டை, 
Melanorrhoea Usitatissima, Bur-|Miea அப்பிரகம், மீகம், மீகச்கல், 

man Black Varnish 'TreelMica Panis, Crumb of Bread. 
69. Michelia Champaca 14 சம்பங்கிப் 

Melanthaceae 255 மெலந்தாரியங் புஷ்பம், சண்பகம்: சம்பகம், 
கள், Micromeria Capitellata 179 இச் 

Meliaceae 61] மெலியாசியங்கள், அப்பெப்பமிந்துப்பூடு, 

Melia Azedarach 66 மலைவேம்பு, NIK பால், சீரம், 
மலைவேப்பம், ஃ lobule பாற்குலிசம்,பாலிம்மி, 

146106 Trianthema 290 மெலுலித்Milk-hedre Plant 216 சள்ளி, கள் 
திரியந்திமம், ளிக்கொம்பு. 

Menispermaceae 14 மெனிஸ்பெர்(111088005 Elengi 141 .மொகடம், 
மாசிடக்கள், Mineral அகரி,மினிறல். 

Menisperinin, the active primeiple|Mineral Acid ஆகரியமிலம், 
of Yellow Parilla மெனிஸ் * ௦150 அகரிகஞ்சு, 
பேமின், “றற துளி, மினிம், 

Menstruunr, Solvent கிலயனி, மெ 1நறபற லேசசம், மினிமம, 
னஸ் ௪ம். 
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ணை MIN MYL 
Minium, Red Oxide of Lead rwé|Morung Elachi 215 வங்காளவே, 

சிவப்பு. லம், மொருங்கேலாச்சி, 
Mirabilis Jalapa 196 பச்தராக, |Moschus, Musk. 
211911] Tita, Coptis. Teeta, * Moschiferus 295sஸ்தூரிமான, 

Mistura, Mixture. Moss பாசி, 
“மினார் Aromatica, Aromatic|Motha, (H).Cyperus Rotundus. 

Mixture of Iron. Mould சக்கு, பூஞ்சு. 
“ Ferri Composita, CompoundMourtain Hewp 192 மலைஅயசிய: 

Mixture of Iran. மஸ்பூடு, 
Nitcheil's Lamp மிச்செல்விளக்கு,|owa Lree, Mahwa Tree. 
Mite, Mitis, Mild தண், மென், (Moxa மச்சம் 
Mitigans. Lenitive, Mucherus 43 மூச்செரசு, 
Mitius, Mild தண், மென், ௧௫௪. |Nயcilage முசிவாகு, சியானம், 
Mixture மிஸ்தர், மிசிரம், கலவை, * ௦ லோ 71 அகசிமுசிலாகு, 

விரவு, 6 of Starch 267 ஸ்தாட்சுமுள் 
Miswak,(H).Salwadora Oleoides, லாகு, அமைலமுசிலாகு, தடி. 
Moist Peroxide of Iron 374 அய த் தரெல்லரிசிமாச்கஞ்சி. 

லீரபிரவச்சிரம், Mucilago, Mucilage. 
Molluge Cervians பர்ப்படாகம்,| 4 Anyili, Mucilage of Starch, 

பற்படாகம், Mucuna Pruriens, Cowhage. 
Momeerea., Root of Thalieivum|Mudar 11 எருக்கு, எருக்கம், 

Foliosum, Mudarine முடாரின, 
Mowiordica Charantaபாrsற்கொடி | Mulberry 227 பூஷம், மல்பெரி, 
Monkshood, Aconite, “ Juice 227 பூஷச்சாஅ, 
Monocotyledones 289 ஏசசகதிலீதக்। 10412 குழவி, 

கள் Mummy மமி, வஅச்சவம். 

Mori Succus, Mulberry Juice. |Munjeth, (H).Indian Madder. 
Moringeae 69 மொரிங்யேங்கள், |Munsa sj, (8), Euphorbia Nerii- 
Moringa aptera 20 ஓர்வகைமுருங் 1௦11. 

கை, Murdannia Scapiflora 247 நிலப் 
MoringaPterygosperma 69indian பனைக் இழங்கு, முர்தனிய 

Horse Radish. ஸ்காபி விலோறம், 
Morphia 27 மாவியம் Muriate of Ammonia, Chloride of 
Morphiae Acetas, Acetate of Mor- Ammonium. ன லு 

phia, Muriatic Acid, Hydrochloric Acid. 
£ Hydrochloras, Hydrochlo-|Murraya Konigii 57 கருவேப்பிலை, 

rate of Morphia. கருவேம்பு. 
“ Murias, Hydrochlorate of Musa Sapientum sதலிவாழை, 

Morphia. Musaceae 245 முசாசியங்கள, 
Mortar for pounding உரல், தவைMushroom மஷிஅங்காளான். 

உரல்; அம்மி. 115]: 205 கஸ்தாரி, 
“ ர ஜாம ற்த் அரையுரல், குழி யக்கா 31 கடுகு, 

Morus Indica, Indian Mulberry. “ Poultice 31 கடுகுப்போட்டிசு. 
“ Nigra, Black Mulberry கரும் Mylabris Cichorii 289 Telini Fly 

பூஷம், | மைலாபிரிச்சிகுரிவண்டு, 
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Mylabris Humeralis 290 மைலாபி Nardostachys Jatamansi, Indian 

யமராலி, Spikenard 130 ஜடாமாட, 
“ Indica 290 மைலாபிரிஇிர் தகம் Nardus [Nndicus,[nNdian Spikenard, 
4 Melanura 290 மைலாபிரி Native Sulphur விளைகெற்தகம், இ 

மெலனூரம். | யல்கெர்தகம், 
“ Orientalis 290 மைலாபிரியோ,Nauclea Ovalifolia 128 வட்டவி 

ரியந்கல், லைச்சாலமரம், 
“ Proxima 290 மைலாபிரிட்பிற 4144088020, (11), Sal Ammoniac, 

சமம், Nectandra Rodiaei, Greenheart 
“ Punctam 290 மைலாபிரிப்பம் 11௦6 205 செக்தண்டமரம், 

தம், Nectandrae Cortex, Lebeeru Bark, 
“ Pustulata 290 மைலாபிரி_[Neem, Nim, Margosa. 

பஸ்தலாத, Neemooka (1$), Pareira Brava. 
Mynsicht’s Elixir Vitriol wwew|Negative இரு, 

சிக்கிலிக்சவித்திரல், Nepal Sassafras 208 கிபால்சசுவிர 
Myrica Sapida 229 மருதமரம், ஸ் பட்டை, [ஓர்நீர், 
Myricene 229 மிரைசெயங்கள், [1160680116 கிபெச்தி, இது அவினுள்ள 
Myristica, Nutmeg. Nephrodium Filix Mas, Male 
Myristica Malabarica 202 wawr| Shield Fern, 

எச்சிடம், Nerium Odorum, Sweet Scented 
Myristicege20|மைநிஸ்திசயங்கள். Oleander. 
Myrobalans Tree 97 தான்றிமரம் [Neroli 011 செறுவித்தேலம், 
Myroxylon Pereirae, Peru Balsam|Nervine சேவின், சிராகம், 

Tree. Neurotic, Nervine, 
“ Toluiferum, Tolu Balsam{Neutral தடஸ்த, 

Tree. Nicotiana Tabacum, Tobacco 190 
My 59 சசம், வெள்ளைப்போளம்.| தபாக்கப்பூடு, புகையிலை, 
Myrrha, Myrrh, Nicotianin 190 கிகுதியானின், 
Myrtaceae 99 மெர்தாசியங்கள். Nicotin 190 கிகுதின், 
Mysore Gamboge மைஞர்மக்கி, |Nigella Sativa 13 கருஞ்சேகம், 

Nilakiri Nux Vomica Loranthus 
Nagesur, Nag-Kesar. | நீலகிரிக் காஞ்சிர புல் ஓருவி, 
Nag-Kesar 99 சாகசாப்பூ iNil tutiya (H). சீலச். அத்தம், $ய'- 
Nagurmotha, (H). Cyperus Per- phate of Copper 

tenuis. {Nim, Neem, Margosa Tree. 
Nan ta Youk, (B). LiquidambarN ima Quassioides, Brucea Quassi- 

Altingia Tree. oides. 
Naphtha sவ்தம், இதுகற்றாரின்அ£|Niter, Nitrate of Potash. 

க£ீர்த்ததும் வெள்ளையுமான|Nitrate 8௮7௪, 
பகுதி, “ of Lead 371 wஈயAிதுரசு. 

Nercein 23 சாகன். “ of Mercury இரசநீதுர௪, 
Narcotic மஸ்த, ராச, ராகதிகம்| “ of Potash 925 பதாசி£துரசு, 
Narcotina, Narcotine. வெடியுப்பு, பொட்டி ஓப்பு. 
Narcotine 29 சாகுதின், “ of Silver 393 வெள்ளிகீ தரசு, 
Narcotism, Narcosis சிராசசம், சாடி சாரம், 
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NIT OIN 
Nitrate of Soda சோடமீதுரச, இ்|Ocinum Basilicum 178 திருகீச்௮ப் 

துப்பு, சலம், By some பச்சை, தீருமீற்துப்பச சரி, 
miscalled Rock Salt. “« Gratissimam 179 எலும்ச்சம் 

Nitric Acid 311 #ீதுரிக்கமிலம், அளசு, 
பொட்டிலுப்புச் திராவகம், 4 Menthoides கிழல்காகை, 

Nitrite தரிச, “« Pilosum 179 மயிர்ச்தளசி, 
Nitrogen, Azote 811 iீதறாசம்,| * Sanctim 118 தள9ி, 

இது பரமாணுவில் ஜஐகதல்நா Odina Wodier 00 ஓத, ஒசியமரா, 

அபன்காயுள்ள வாயு, Oficinal காகட, வாகடமுறையான 
Nitrogenous Element சீதருசசாத] * Cardamom 242 ஏலம், 

னம், -014 வ, லம், 11 டு. 
Nitro-hydrochloric Acid 813 8ீ.த(01 எண்ணெய், தேலம், சேல், செல், 

ருவைருகுலோறிக்கமிலம், “ Almond 92 வாதுமைச்சேலம், 
Nitropicric Acid, Cavbazotic Acid. Anethum 11] அனிசத்சேலம், 
Nitrous Ether sீதரோ£தர், 6 (௰a]யறபt கயபுட்டேலம், கை 
Non-absorbent அப்சாபெனற்ற, யர்ப்புடைதைலம். 

See Absorbent Medicine. Caraway 108 sறவித்தேலம், 
Nostrum சாசடம், கட்டுமருர்அு, Castor 213 ஆமணக்குத்சேலம் 

Notonia Corymbosa,!37 a variety Cinnanion20Gsறவாத்சேலம், 
of N. Grandiflora செண்டு Cloves 101 sராம்புத்தேலம்; 
கொதோனி, “ (Copaiva 73 கபேவச்சேலம், 

“ Grandiflora 197 பெரும்பரொ|  போர்வஎசr 112 மல்லித்தேலம். 
தோனி. * Croton 213 வாளதேலம், 

Nuti or Nutiya, (B.) Amaranthus| “ Juniper குனிபதேலம், 

Spinosus 195 ததியம், 6 Lavender லவந்தர்சேலம், 
Nut சொட்டை. “ Lemon 51 சம்பர்சேல், 
Nutmeg Tree 200 டெமாம். « Lemon 85 காவட்டச்சேலம் 
Nutmeg 201 சடம், சாதிக்காய், | “ Olive 144 ஒலீவசேலம், 
Nutritive போஷண, போஷணையு mam 109 ஒமத்தேலம், 

ளீ, 

Nux Vonica 154 சாஞ்சாமரம், கா 
ஞ்சிரங்கொட்டை, எட்டிக் 10௦ 101 பிமெந்ததேலம், 
கொட்டை, “ Rose 90 ரோசைத்தேலம், 

Nyctaginaceae 196 நிக்கச்சனாசிய, “£ 1080௨3 ரோஸ்மரிதேலம், 
ங்கள், | “ Rue 48 அறதத்தேலம், 

“ Peppermint 177 பெப்பமிக்து 
தேலம், 

Nymphaea Edulis அல்லி, அல்லிதி “ றாய் ஸ்மீர்மிகதசேலம், 

தாமரை, ஆம்பல், Theobruma 4+ இடிபுறோமதே 
Oak 221 ஓக்கு, ஒக்மரம், குவேகஸ் லம், 

மரம், “ Turpentine 231 சர்ப்பந்தீன், 
* Gal] ஒக்மாசக்காய் , காப்பூர தைலம், தெதிபிர்த 
“4 Bark 221 குவேசஸ்பட்டை, தேலம், 

Oats ஒற்சு, தற்ஸ்சானியம், “ Vitriol, Sulphuric Acid. 
Ochre ஒகர், காவிமண், “ Valerian 129 வலீரியர்சேலம், 
Qiu Album கஞ்சாங்கோரை, பற் அன்கென், லேபம், 

மாப்சிதுள சி, | 
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OIN OXA 
Ointra=nt, Aceuitia 10 ணன் Elegans 160 அழகுசிர 

வனசென, ட்பூடு, 

* Coculas Indicus 14 srésruOphiorhiza Munghos 129 ரி 
கொல்லியன் கென, புரண்டான். கரிப்பூடு, 

* Galls யமா ச வவினன Ophioxylon Serpentinam 150 பா 
சென், ம்பு. சைலம், 

* 210௦ தத்தவண்கென, Opianine 23 ஒபியனின், 
Okra, Edible Hibiscus, றப 22 அவின், அபினி, சசகசாப் 
Oldenlandia Umbellata இம்புரா டால், ஒபியம், 

வேர், சிறு வேர் இம்பூறல், “ Enema 26 ௮அவினெனீமம், 
Olea Europaea, Furopean Oliwe.| * Wine 25 அவின்வைன், 
010606 144 ஒலியாசியல்கள், (0ற0061160 ஒபுடெல்லு. 
Oleander அலரி, Opantin Dillenii நாகதாளி, 

Uleum Oil. Orange 50 இச்சிலிப்பழம். கொழு 
“« Cajuputi, (il of Cajuput. ஞ்சிட்பழம், தோடை. 
* Crotonis, Croton 01. “ Flower 50 தோடம்பூ. 
«“ Juniperi, Oil ef Juniper. “ Peel 50 தோடர்தோல், 
+ Lavandulae, ‘Oil of Lavender.:Orchella Weed 272 லிற்மஸ்பாசி, 
௩ Linnonis, Oil of Lemon. Organic இந்திர, ஓர்கன், 
“ Menthae Piperitae, Oil ofOriental Sassafras Wood, Cinna- 

Peppermint. moma Parthenoxylon ௫ 
« Menthae Viridis, Oil of ழக்குட்பூமிச் சசுவிரஸ்மரம், 

Spearmint, [Orpiment,Tersulphide of Arsenic 
“ Morrhuae. Cod-Liver Oil. 356 அரிதாரம். 
“ Nigrum, Black Oil. 1118 Root ஈதிஸ்கிழங்கு, 
* ‘Olivae Olive Oil. Oryza Sativa, Rice, 
“ Piscis, Fish ‘Oi. (1286 Fatna செல்லரிசிமா, 
4 Ricini, Castor Oil. -ostm-ous ஒசு, 
உ Rosmarini, Cil ef Rusemary.Os, ossa, Bone, 
"66 Rutae. (Oil-ef Rue, | 6 Usteem, Bone ash, 

« Tercbinthinae, Oil of Tur-Ounce அன்ச. 

pentine, | Fluid சீரன்சு. 
“ Theebromae, Oil of Theo-Outft முல்இப்பு. 

broma. [பானம் “ Hedicalவை த்தியமுஸ் திப்பு. 
Olibanura 60 குச்தருக்கம, ஒலி “ Surgical சத்திரிகமுஸ்திப்பு. 

Olive Oil 144 ஒலிவதேலம், ஜை(041 Vitellus, Yelk of Egg. 
தன் எண்ணெய், Ovum Egg. 

ஓ Tree 144 ஒலீவமரம், (Ox Bile சோபித்தகீர், 
‘Omum, Omam 109 ஓமம், (Ox Gall, Ox Bile. 

“ Water 109 ஒமகீர், Oxalate of Ammonia. 397 மோ 
0ni௦ற வெங்காயம், ஈரவெங்காயம்! னலக்சலை, 
Ophelia Angustifolia 160 ஒடுக்க) “ Cerium சரியவக்சலச, 

லச்சிட்பூடி. | & Lead ஈயவக்சலச, 
“ Densifolia 160 சடைச்சிரட்! “ ier வெள்ளியக்சலக, 

டூ, Soda rாடலவசசலிர், 
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OXA PEN. 
Oxalic Acid 397 அக்சலிக்கமிலம்.|Papayacee 107 பபயாசியங்கள், 

of Commerce s॥டையச்சலி Paper கடதாசி, காதம், தாள், 
க்கமிலம், Paraifine 294 பரவின, 

Oxalis Corniculata புளியாரை, |Paradise Grains, Cardamoms. 
Oxidation ௮க்சிரித்தல். Paramorphia 23 பரமாகியம், 
Uxide, Oxidum அச்சிரம், Paregoric Elixir, Compound Tinc- 

“ of Antimony 356 ௮க்திமனி ture of Camphor பெரிகாறி 
யக்சிரம், [சிங்கு. க்கு. 

“ Lead 903 ஈயவக்சிரம், முதார்|Pareira Brava 15 பரைரக்கொடி, 
“ Silver வெள்ளியககரம். 6 Root 15 பரைரவேர். 
“ Zinc 362 அத்தவக்டிரம். Pareirae Radix, Pareira Root. 

Oxygen அக்சிதம், பரமாணுவில் ஐரParmelia Perforata கற்பாசி, கல்ப் 
தில் ஒருபங்காகிய வாயு, பூ. 

Oxymel 282 அக்சிமெல், காடி சேன, 4 Plata 273 வட்டுக்கற்பாசி, 
“ Scillae, ©. of Squill. கல்ப்பூ. 
“ of Squill 253 ஸ்குவிலக்சிமெல்,|Psrrish’s Chemical Food பறசர் 

கெமிஸ்தவுணவு, 
Pachydermata 297 பகிடேமங்கள் Paste பசை, களி, பேஸ். 
Pah சின்றுசேசத்தில் ௮லுமுள்ள ஒPatchouli 180 பச்சகுலித்தளிர், 

ர்வகை மண். Patent ஆதீன, திறர்த, 
Pale Catechu 127 செங்காசுககட்டி.|Patthar ha phul (Hj Parmelia 

“ Cinchona Bark 123 வெண்சின் Perlata. 
கனபட்டை. Pavonia Zeylauica சிற்றாமுட்டி. 

Palliativesணிக்கிற, சாம்திசெய்திற,| Peach பீற்சுபழம் . 
Palmaceae 259 பல்மாசியங்கள், !றஞா பியேர்பழம், 
Palmyra 260 பனை. Pear] Barley பேள்பாளி. ரன்றாய்த 

6‘ 10003 260 பனங்களளு, இட்டினவாற்கோதுமையரிசி, 

* Tree 260 பனைமரம், Pectoral பெக்துரல், நெஞ்சுக்குரிய. 
Palo, Impure Extract of Gulan- 

cha ற்திலெசிறாத் அ. 
Panacea பன யம், சர்வாவுஷதம். 
Panax Pseudo-ginseng 118 கேபா 

ளநஜினசெங்றெங்கு. 

Pandanus Odoratissimus தாழை, 
Panis, Bread அப்பம், பனிச, 
Panrubri பெருஞ்சீரகக் கனி. 
Papaveraceae 2| பபாவிறாசியங்கள் 

Pedalium Murex 162 பெருரெரு 
ஞ்ச, அனை நெருஞ்சி, 

Pediluvizsm பததோயம், பெரிலூவி 
யம். 

peel, Rind தோல், 
Peepla moo! 220 பிப்பிலிமுலம், தி 

ப்பிலிவேர். 
peganum Harmala éwையமpகaனை, 
Pellitnry of Spain 185 அக்கிரொக் 

Papaverin23பபாலிரின,கசகசாசம, காரம், டைரீதிரப்பூடு, 

Papaver Rhoeas, ௩௦0 Poppy. ீ Root 135 பைரீதிரவேர், அக்கி 

“ Somniferum, White Poppy. ராக்காரம், 
Papaveris Capsulae, Poppy Cap-Penny Royal, Pulegium புலீச்சிமி 

80165, ந துப்பூடு, 
Papaw Tree 107 பப்பளிச்செடி,பப்Penwar Pait, (M) Eurycoma 

பாயி, | Longifolia, 
10 
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PEP 010 
Pepper, Black 218 மிளகு. Pharbitisin 167 ஜிரிரொளம், வா 

“ Long 220 திப்பிலி, பீதிசின், 
“ Red 191 மிளகாய், 1) 118600௦615 பார்மகுபீயம்,சிகிச் 

Peppermint 177 பெப்பமிர்அப்பூடு, சாவாகடம், 
[Pharmacy ச்சம், பார்மசி, 
Phenic Acid, Carbolic Acid. 
Phitkari (1) அசுத்தபதாசியலும்.. 

ஓாவகைப் பருக்கன் €னக்கா 

“ Water 177 பெப்பமிக்துகீ£, 
Pepsin பெப்சின், பசனம், 
Pepsina Porci பெப்செனபோர்சி, 

இது அ£ரணச்கிக்கு நல்ல 
மருத, ரம, 

Per பிர, [Aிrம்.[Phoenix Dactilifera, Date; 
Perchloride of Iron அயபிரகுலோ| “ இylvestris, Wild Date, 

* Mercury 390 இரசபிரகுலோறி|Phosphate பாஸ்வ௫, 
ரம், சவ்லீரம், லீரம், “ of Anmoniaதமோனபாஸ்வச., 

“ Platinum பிலாடினபிரகுலோ| “ 1100 375 அயபாஸவசு, 
திரம். [னம் “ பiமe349 கல்சிபர்ஸ்வசு, 

Percolation பெர்குலாசம், சியந்த| “ 800௨336 சோடபாஸ்வச, 

Perennial Plant LபoarLட்டைப்பூடு, ஒPhosphene பாஸ்வின், 
Perfume வாசனை, Phosptioric Acid 302’ பாஸ்வரிக் 
Pormanganate of Potash 326 பதா கமிலம், 

சிபிரமங்கனச, Phosphorus 801 பாஸ்வரம், 
Permuriate,. Perchloride: Phulwara (H.) Fulwa. 
Pernitrate பிரச 27௬. Phyllanthus Embliea, Emblic 

“ 0f Irn அயபிரநீதுர௪, M.yrobalans. 216 கெல்லி, 
Peroxide பிரவக்சிரம், Phyllanthus Nirwri 217 ழ்காய் 

“ 0f [ron ௮அயபிரவக்சிரம், கெல்லி, கீழாநெல்லி, 
Per-Salt Jrவுப்பு, “ Urinaria 217 சிவப்புகெல்லி, 
Persulphate of Iron qwdrsoவச ,|Pbysalis. Alkekengi, Winter 
Peru Balsam 77 பெருபல்சம், Cherry. 
Peru Balsam Tree 77 பெருபல்௪| “ Somnifera, Withania Som- 

மரம், nifera. 
Periwinkleபெரிவிங்குல், இதமை Physeter Macrocephalus, Sperm 

யிலுள்ள அவரான ஒர் பூடு, Whale. 
Pessary பெசரி, ‘Physostixma Venenosumr 89. வை 

Pessus, கற ஜி கர சுதிக்மகொடி, 
Pestle உலச்சை, பெசில், Physostigmatis Faba, Calabar 
Petal பெதல், அல்லி, See Sepal. Bean. 
Petroleum 284 Rock Oil Qh Phytolaczaceae 195 வை தலச்காசி 

லியம், யங்கள், 
6 Ether பெற்றோலியலிதர், 

Pewter வெள்ளீயம், பியூட்டர்..இ.த 

தகரமும் ஈயமும் மிகுதியா 

Phytolaccin, the aetive principle 
of Poke Root uw தலக்சின்.. 

Pickle ஊறுகாய், அடைகாய், பிச் 

ய்ச்சேர்ரத கலவைலோகம், குல், 4, பிக்குலித்தல், 
Pharbitis Nil, Kaladana, Picraena Excelsa, Quassia Tree. 

“ N, Rober 160 வெள்ளைஜிரிகி Picric Acid, Carbazotic Acid. 
உணா, | 
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வ. 

PIC | PIX 
Picrorrhiza kurroa 171 சைச்சல் Pimpinella Anisum, Anise, 

தண்டானபூடு, கைச்சல் @\Pine 231 பைன, பைனமசம், 
ரேயப்பூ6. Pine Apple ஏன்னதாழை, அனாசப் 

Picrotoxia, Ficrotoxin 16 பிகறு பழம், 
தாக்சின், Piney Dammar, White Dammar 

Picrotoxic Acid பிக்ற தக்சிக்கமிலம் வெள்ளைடாமர். 
Pila Jari, Thalictrum Foliosum|Piney Tallow வெள்ளைக்குனறிக 

Root பீதவேர், இதுபீளைசா கெய் 
தியோ சீ Pint பைன்று, ௮ரைகாழி, 

Pill குளிகை, பில். Pinus Deodara 287 தேவதாரிப் 
“எ Aloes and Assafoetida சகை பைன், 

யிங்குக்குளிகை, “ Longifolia 237 சமைத்தேவ 
“ Aloes and Iron சகையயக் தாரி, ரெட்டில்ப்பைன மரம். 

குளிகை, “ Palustris; Swamp Pine 291 
44 Aloes and Myrrh 249 சகை சதுவற்பைன, 

சசக்குளிகை, “ Sylvestris, 234 Wild Pine or 
“ of Colocynth com p’d 104 Scotch Fir காட்டுப்பைன், 

கலுிர்தக்கூட்டுக் குளிகை, “6 Taeda, Frankincense ‘Pine 
“ of colocynth and Hyoscy- 281 குர்துருப்பைனமரம். 

81008 104 கலுசிக்தயசயமச|Pipe.clay வெண்களிமண், பைப் 
க் குளிகை, ளெய், வெண்சிெய் 

“ of Socotrine Aloes 249 சொம்மா, Pepper. 
கோத்துரசகைக்குளிகை, Piperaceae 218 பைபராசியங்கள், 

“ Machine குளிகையச்திரம், |Piper Angustifolium,Matico Plant 
“ 1௪ குளிகைப்பலகம், 10௦] 220 வெற்றிலை, 

211 (H.) 182 களர்வா, கார்கொள 4“ (0௨௨ சாப்பு, ஜாப்பம் மொள 
மரம், பிலூ, ச்கதீவிலுள்ள மிளகு, 

Pilula, Pill. 4 Diehotomum தேசாவரம். 
“ Aloes et Assafoetidae, Pill of 

410௦8 and A:ssafoetida. 
“ Aloes et Ferri, Pill of Aloes 

“ Longum, Long Pepper. 
“ Nigrum, Blaek Pepper. 

Pistachis Nut, Ground Nut 82 
and Iron. | நிலக்கடலை, 

Pilula Aloes et Myrrhae, Pill of Pistacia Cabulica 67 கபூல்பிஸ்தக 
Aloes and Myrrh. மரம், 

“ Calomelanos Com posita,| “ Khinjuk, similar to 1, Ca- 
Compound Pill of Sub- buliea Tree, 67 Sஞ்சுக் 
chloride of Mercury. பிஸ்தகிமரம். 

“ Hydrargyri, Mercurial Pill| “ Lentiscus, Mastich Tree. 
“ Hydrargyri, Subchloridi Piston பிஸ்தன, தாம்பியம், 

Composita,  Compound;Pitch பித்ச, 
Pill of Subchloride of| * plaster 231 பிற்சுப் பிலாஸ்தர், 
Mercury, Pix, Pitch. 

Pimenta, Fimento. “ Burgundica,Burgundy pitch, 
Pimento {01 பிமெந்தம், “« Liquida, lar. 
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PLA POS 
Plane தனம். Pod pepper, Capsicum fruit. 

“ Inclined சா.ப்சளம், [sw.JPodophylli resina, Podophyllum 
Plantagineae 194 பிளர்தச்சினியங் resin, 
Plantago Ispaghula, Spogel Seeds| “ radix, Podophylium root. 

191 இஸ்பகூல்ச் செடி, Podophyllin, the active principle 
Plantain 245 வாழை, of May Apple பொடுவிலின, 
Plasma பிளஸ்மம். வர்ப்பசம், [Podophyllum Enodi 18 இமயமலை 
Plaster பிலாஸ்தா,பற்று, | ட் பொடுவிலப்பூடு, 

“ machine பிலாஸ்தரியந்திரம், “ Peltatum பொடுகிலப்பூடு, 
“ of Paris, Gypsum. | & 7681) 19 பொடுவிலராளம், 

Platina, platinum. | “ ௦௦ 18 பொடுவிலவேர், 
Platinum பிலாடினம, Pogostemon patchouli 180 பச்சு 

“ Black 397 பிலாடினக்கறுப்பு, லிட்பூடு, 

ஃ Foil பிலாடினபத்திரம், Polanisia Icosandra rrய்வேளை, 
Pledget தக்கை, Polygaleae 85 பொலிக்கலியங்கள், 
Plug அடைப்பம். Polygala Crotalarioides 36 குரோ 
Plan Tree பிளம்மரம், இதஒரு தலரியடெப்பொலிக்கலம். 

கொட்டையையும் நிரம்பசா| “ $ள625 35 செனிகப்பூடு, 
ற்றையுமுள்ள சின்னப்பழதி “ Telephioides 86 செலிவியடுப் 
தையுடைய சிறுமரம். பொலிக்கலம், 

Plumbagin 191 பிளம்பசின், Polygonaceae 197 பொலிச்கனாசிய 
Plumbagineae 180 பிளம்பச்சினி ங்கள். 

யங்கள், Polyporus Anthelminticus புழுச் 
ரம். கொல்லி அம்பி, 

Plumbago, Graphite sarசிக்கரி,மின|Pomegranate 102 மாதளைச்செடி, 
“ Cpensis கருங்கொடி வேர்,|Pomegranate Root Bark 102 மாத 

கறுப்புச் செதிரமூலம. ளவேர்ப்பட்டை, 
“ Rosea 180 சவப்புச் சித்திர * 1௩0102 மாதளம்பழத்தோல், 

முலம், செங்கொடிவேலி, [Ponderosus-a-um, Heavy. 
“ Zeylanica 180 வெண்சித்தர|Pongania Glabra 87 புன்கு, புங்க 

மூலம், வெண்கொடிவேலி, ன, புங்கமரம், 
Plumbi Acetas, Acetate of Lead.|Poppy 21 சசசசா. 

‘« Carbonas,Carbonate of Lead.| “ Capsule 21 சசசசாக்காய். 
* Jodidnm, Iodide of Lead. “ Head, ம. Capsule. 
* Nitras, Nitrate of Lead. Porcelain போலன், இது ஓர்வகை 
“ Oxidum, Oxide of Lead. மெல்லிய பீங்கான். 
“0. Rubrum, Red Oxide of{Porphyroxin பாவிருக்கின், 

Lead. Porridge பாறிச்சு, கூழ், குழம்பு. 
Plumbun, Lead. Porter போட்டர், இது ஓர் கொதி 
Plurals, in Latin, are formed,many வெறிபானம், 

of them, thus; the Singular|Portia Tree பூவாசனை, 
in %8,becomes in the plural,|Port Wine போட்வைன், 
4; ina, becomes ae ; in +,|Positive தன, 
becomes 7es;in wm becomes|Posological சேய, 
a. In Greek a, becomesatu. 
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PoT PRU 
Potash, Potassa. Powder of Algaroth, Oxide of An- 

“ water, Effervescing solution timony. 
of potash 822. “ Holder சரைக்கருவி, 

6 wih me சண்ணப்பதாசி, “ packet of சரை, 
Potassa பதாசி, See Potassium. |Praecipitatus-a-um, precipitated, 

* caustica, Caustic potash. Praeparatus-a-um, prepared. 
“ cum calce Potash with lime. Precimtate அதகம், அடையல், 
* sulphurata, Sulphurated po-\Precipitated az, பிறசிபிதாச, 

18811, Precipitated Carbonate of Lime 
Potassae Acetas, Acetate of potash 916 அதகசுண்ணம், 

“ Bicarbonas, Bicarbonate of| “ Snlphur 304 அதககந்தி, 
. potash. Precipitation அடைதல், [பருதம், 

“ 1910111008, Bichromate ofPreparation செய்வ, ரடதம்,பிரெப் 
potash. Prepared பத. 

“ Bitartras, Acid tartrate of|Prepared (haik 346 பூதகிரீதம், 
potash. 6 Cassia 74பூதக்கொனறைக்களி, 

“ Boro-tartras, Borotartrate of| * Storax 96 பூதஸ்தைரக்சு, 
Potash, “ 506 296 பூத£பம், பூதரிணம், 

₹ Carbonas,Carbonate of potash சுத்சஞவெம்று, 
“ Chloras, Chlorate of potash.|Prescription கற்பிதம், 
“ Citras, Citrate of potash. (Press பிறெசு, பாரி, அமுக்கு, 
« Hydras, Caustic potash. Preventive வாரணி, உற்பாலனி, 
“« Nitras, Nitrate of potash. (Prickly Galega முக்காவேளை, 
“ T, Acida, Acid Tartrate of Principle சாதனம், 

potash. Prism பிரிசம், நிபாபிதி, 
Potassii Bromidum, Bromide of; Prismatic Color தனசியகிறம், நிபா 

potassium. பிதவருணம், 
“« Jodidum, Iodide of potas- Crystal பிரிசபடிகம், 

sium, Probe சலாகை, சோசனி, புறோபி, 
“ Sulphuretum, Sulphurated|Process முறை, இிருச்தியம், 

potash. Product பேன. 
Potassio-lartrate of Soda, Tartra-[Products of fermentation and 

ted Soda. distillation 275 கொஇிப்புத் 
Potassium 319 பதாசியம், திஸ்திலிப்பாலாகும் பதரர்த் 
Pothos Officinalis, Scindapsus தங்கள், 

Officinalis, Proof spirit 276 கிருசஸ்பிறி ௪,புரூ 
Poultice 267 போட்டிசு, புற்கை, விஸ்பிறிஅ, புரூவு£ ௮. 

பாப்பை, Prophylaxis புரொலிலாச்சம், ரோ 
Pound இருததல். கநிவாரம், உற்பாலனம். 

* i, நீரிறாத்தல், Prot புர. [திரம். 
Powder பொடி, சூரணம், பற்பம்)1100001101406071 Tin தகரபுரகுலோ 

பல்விச, Kor ~vegetablelProtoxide of Iron அயபு ரவக்சிரம், 
powders சூரணம், and for|Prune 94 புருணம், ௮ல்பொகாடா 
mineral powders பற்பம் பழம், 
nay be most appropriate, [Prunum, Prune. 
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PRU | QUA 
Prunus Domestica, Plum Tree 94, Pulvis Kino cum Opio, Compound 

“ Laurocerasus,Cherry laurel. powder of Kino. 
Prussic Acid, Hydrocyanic Acid. (Pumice Stone பமிஸ்கல், 
Psidium Pomiferum, Red Guava. umpkin பூசணி, பங்கன், 

“ Pyriferumn, White Guava. Euneer, Puvir. 
Psoralia Corylifolia srர்போகரிசி, Pungent உறைப்பான, கார்ப்பான, 

கார்புவாவரிசி, ச Puny-ma-theing, (B.) Blumea 
Pterocarpi Lignum, Red Sandal- Grandis, 

Wood. Punica Granatum, Pomegranate, 
Pterocarpus Marsupium, Indian'D unit or Punirbad, P uneeria Co2- 

Kino Tree. ஏபlan5 புனீர்என்ற சிறுசெடி, 
“+ Santalinys, Red Sandal Panir Cardamoms, Dried fruit of 

Wood. [ஓமம். Puneeria Coagulans, 
Ptychotis Agjowan, Omam plant Puniria Coagulans 198 புனீர்ச் 

“ Coptica, Omam plant ஓமம், செடி, 
“ Roxburghianum, Carum R.Punir-ja-fota, Punir Cardamom, 

Puhari Indrayan, Hill Colocynth.|Purgative விரேசனம், பேதி, 
Pulp சசை, களி, பல்பு, பல்பம், |Pயஜ்றஏர ஸே 78 கொன்றை, 
Pulpa, Pulp. சரக்கொன்றை, 
Pulverulent Silver wாவெள்ளி “ (Croton2I2 தேர்வாளம், 

பொடியானவெள்ளி, Purificatas-a-um, Purified. 
Pulvis, powder. Purified Oxalic acid 397 சத்தஅக் 

“ Amygdalae Composit us, சலிக்கமிலம், 
Compound powder of Al-| “ Ox Bile, 296சுத்தகோபித்தம், 
monds. Purple Chiretta சாமிரசரட்குச்சி, 

“ Antimonialis,  Antimonia] Purus, Pure சுத்த, பூத. 
powder, |Patehuk Root, Koot Root, 

« Aromaticus, Compound piw- Pyrethri Radix, Pellitory Root. 
der of Cinnamon. 'Pyro!igneous Acid பைதறுலிக்னச 

4 CinnamoniCompositus,| மிலம், 
Compound powder of Pyroxyline, Gum Cotton. 

. Cinnamon. Pyrrhosia Horsieldii, Wild Nut- 
6 Cretae Aromaticus, Aroma- meg. 

tic powder of பேட,  |Pyrus Cydonia, Quince, 
4 0, A. cum Opio, Aromatic 

powder of Chalk and 
Opium. 

4 Jpeeaeuanhae  Compositus, 

Quack Medicine சத்தும மருர்து. 

Qualify தகையாக்கல், | 

Qualitative Analysis தனமையனா 
Compound powder of Ipe- விசு, சத்துவவனாலிச, 
cacuanha. Quantitative Analysis அளவைய 

4 Jpecacuanhae cum Opio. னாலிச, மாத்திராவனாலிசு. 
Compound powder மிட் காழி, 
Ipecacuanha. Quassia Excelsa 57 குவசிமரம். 

4 Kino Compositus, Compound| “ Wood 57 குவசிச்சிராய. 
powder of Kino, Quassiae Lignum, Quassia Wood, 
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QUA RED 
Quassine 57 கவன், | Raspberry ராஸ்பெரி, ராஸ்பெரிப் 
Quercus Cortex, Oak Bark. பழம், 
Quercus, Oak. Rat tail file எலிவாலரம். 

“ Infectoria, Gall Oak, Raw Sugar, Crude Susar சருஞ்ச 
ம் Robur, 221 Common லெ, னி பருசருசகரை. 

Quicklime, Unslaked Lime புட்டி Reaction பிரத்காரம், மீண்செயல், 
யாத சுண்ணம், Reagent பனர்காரி பிரதிகாரி, 

Quicksilver, Mercury. Realgar, BiswWphuret of Arsenic; 
Quietness powder அமைதிட்பொடி' Raum” s Thermometer ரோமர் 
01006 94 சமைமாதாளை, குலிஞ்சு. தாபமானி, 

4 Seeds 94 குவி ஞ்சக்கொட்டை Receiver 276 ஆதானி ஏம், ஏனம், 
சமைமாதாளங்கொட்பை, Rectitied Spirit 276 இட்டல்பி 

ரக 121 இனியம், சுரப்பட்டை ச் நித, தட்ட, 
சத்து, Rel Armenian Bole சீமைக்காவி, 

Quiniae ‘ Sulphas, Sulphate of பூக்காலி, ஒமைக்காவிக்கல்லு, 
மெ 121 இனியசல் வச, ௨ Arsenic Realoar. 

Quiuine, பெறiத, 121 கியம், « Catechu 127 செல்காசுக்கட்டி., 

யெ௦ ற இனுவின். “ Cinchona Bark 124 செஞ்சின் 
Quinidine 123 சனிதின், கனப்பட்டை. 
Quisqualis Indica, Rangoon Cree-| “ Cotton Tree 43 முள்ளிலவு, 

per 99, முள்ளிலவமரம். 
“ பழக 102 சிவப்புக்கொய்யா 

Radish முளளாகஙகி, மரம்: 

Radix, Root இழகங்கு, வேர், மூலம்,| “ பப 79 செய்னு, ய்கலிப்சஸ் 
“ Chinesis, China Root, செம்பிசின், 

Rae-Suna, (11) Leaves: of Berthe- 
lotr Lanceola ta. 

Rai, Indian Mustard. 
Kain water மழைத்தண்ணீர், 

“ Iodide of Mercury 393 இரச 
செவ்வியோதிரம், 

« Lead, Red Oxide of Lead, 
“ Oxide of Lead ஈயச்சிவப்பு, 
சூ 

Raise Madrede Deos, Root சீ ஈயசெவ்வக்சிரம். 
 Gmelina Asiatica. 6 Oxide of Mercury £88 இரச 

Raisins ரேசன், திராட்சப்பழ வற் செவ்வக்சிரம், 
றல், உலர்சத திராட்சப்பழம்] 4 Phosphorus செம்பாஸ்வரம், 

Raiz de Cobra, Aristolochia In-| « Poppy 21 செங்கசகசா, சிவப் 
0103. புடோஸ்தகா: 

Randia Dumetorum 128 மருக்கு “ Precipitatc, Red. Oxide of 
ளாஞ்செடி, Mercury. 

Rangoon Creeper 99 இரங்கூன்! 4 Prussiate of Potash 398 பதா 
மல்லி, திசெம்புரூசிய ௪. 

lianunculaceae 9 ரனனகுலாசியங்! 4 Ross 609 செவ்வுரோசை. 

கள். “ Sandal Wood 79 செஞ்சந்த 
Raphanus Bativus, Radish. னச்சிராய். 
Rasot, Watery Extract of Indian! “ Sorrel, Roselle, 

Barberry 20, | “ Sulphur செங்கந்தி, €வப்புச் 

| கெந்தகம், 
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RED ROS 
Red Sulphuret of Mercury, Bi- Rhizome, Root Stalk ரிசோம், நிலத் 

sulphuret of Mercury. | தண்டு, வேர்த்தண்டு, 
“ Wood செம்மரம், Khoeados Petala, Red Poppy Pe- 

Reduced Iron 372 வியுக்சவயம், tals. 
“ I, Lozenges 373 வியுக்தவய Rhomb, Rhombus ரம்பம், சாகம், 

வில்லை. Rbombic ரம்ப, சாக, 
Reducing Agent, Flux. Rhubarb 197 வரியாத் ௮, இரேவற் 
Reduction Process வியுக்தகரணம்.! சின்னி, மஞ்சட்னெக்கிழங்கு, 
Reel for Striny தாம்பரீல், | “ Root 197 வரியாத்துக்கங்கு, 
Refined Silver 394 சுத்தவெள்ளி, hus Succedanea 67 sரக்கடகிற்கி, 

பூதவெள்ளி, கற்கடக சிங்கி, 
6 இயலா சுத்தசனி, பூசச்சீனி, Ri 267 செல், 

Reh வடமேற்டிந்தவில் வினையும்] Flour 267 நெல்லரிசிமா, 
சோடசல் வச: Ricini Semina, Castor Oil Seeds, 

Resin 229 குங்கிலியம், ராளம், Ricinus Communis, Castor Oil 
4 Ointment 223 இராளவன்கெ, Plant, 

ன், குங்கிலியச்சோவை, Ringworm Shrub €மையகத்த, 
6 plaster 233 இராளப்பிலாஸ்தர். வண்டுகொல்லி, 

Resina, Resin. Roasting வஅச்தல், 
Resolvent, Discutient. Roccella Fuciformis லல்கை லிற் 
Restorative ரெஸ்தோரதி, உயிர்ப்! மஸ்பாூ, 

பிக்குமரும்த. “ Tinctoria, Orchella Weed. 
Retort மூஷிகை குடுக்கை, Rochelle Salt,341 Tartrated Soda, 

“ tan குடுக்கைதாங்கி, Rock 01 மண்டைலம், மண் எண் 
Rhamneae 65 ரமனியங்கள, ணெய், பெற்றோலியம், (Pel- 

Rhampi Succus, Buckthorn Juice. roleum), 
Rhamnus Catharticus 65 ரம்னஸ்! “ வழ கட்டியான கறியுப்பு. 86 

செடி. Nitrate of Soda. 
Rhatania, Rhatany. Rodentia 298 ரோடென்ூகள், 
Rhataniae Radix, Rhatany Root, Rohun Bark 63 சேம்மரப்பட்டை, 

Krareria Root. ! Tree 63 சேம்மரம். 
Rhatany, Krameria. ‘Roll Sulphur தடிச்செர்தசம், 
Rhazya Stricta 150 ராசையம், Root, fibrous வேர், 
Rhei Radix, Rhubarb Root. | bulbous. இழங்கு, 
Rheine நின, 1108800806 89 ரோசாசியங்கள், 
Rheum, Rhabarb. Resa, Rose, 

“ Emodi 199 Indian Rhubarb Rosae Caninae Fructus, Fruit of 
எமோதயவரியாத் ௮, the Dog Rose 90. 

“ Moorcroftianum, Indian Rhu! ௭ Centifoliae Petala, Cabbage 
barb 199 மூர்குறோவ்வரியா Rose Petals 90. 
தீனி, | 4 Gallicae Petalla, Red Rose 

« Webvianum, 199 Indian Rhu: Petals 99, 
barb வெபுவரியாத்து, Rose ரோசை, 

Rlinacanthus Communis 174 சாக! 4 Confection 89 ரோசைலேக 
மல லி, யம, 
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ROS SAL 
Rose Water 90 ரோசைகீர், Saccharated Carbonate of Iron 975 
Rosella சவப்புக்காசருக்கிரை, மை அயகாபனசச்சர்க்கரை, 

க்காசருக்ரை. “ Solution of Lime சண்ணச் 
Rosemary 178 ரோஸ்மரிச்செடி, சீனிரீர். 
Rosmarinus Officinalis சோஸ்மரிச் Saccharum, Sugar, 

செடி, “« Lactis, Sugar of Milk. 
Rotten-stone, Tripoli, 6 Officinarum, Sugar Cane. 
Rottlera Tinctoria, Mallotus Phi-| “ Purificatum, Refined Sugar. 

lippinensis, Kamala. Safed Chandan(H) வெண்சந்தனச் 
Rough Bryony முசுமுசுக்கை, சிராய் 
Round-leaved Ash 146 வட்டவிலை “ யகிi (17), 247 சலீர்மூஸ்லி, 

யஷ்மரம், 4 Sumbul (H.) Arsenious Acid. 
Round Zedoary 244 கஸ்தாரிமஞ் Safety Lamp சேமதிபம், 

சள. “ [ube சேமக்குழல், 
Roylea Elegans 180 அழகுரோயிற்| “ 779146 சேமயாரி, 

பூடு, Saffron 248 குங்குமப்பூ, குங்கும்பூ. 
Rubefacient 457 ருபிவாஷன், சோ! 4 Crocus, 248 Saffron. 

ணது, Sage, Salvia சல்வியம், சல்வியப் 
Rubiaceae 120 ரபியாயெங்கள், டு, 
Rubia Cordifolia, 129 Indian Sago சவ்வரிசி, 

Madder. Saint Ignatius’ Bean சயப்பக்சொ 
“ Tinctoria, Madder. ட்டை, 

Rue 47 ரூப்பூடு, அஅதம், Saji mitti (H.) 195 சாசிமித்தி, 
Run இறம், இது ஓர் வகைச் சர[Sakir rumi, Kundar rumi. 

ராயம், “ Shirin (P.) Kundarun. 
Rumicin, the active principle of] “ Talkh (P.) Kundar. 

Yellow Dock ருமிசின். வில் (H.) சலசேற்று, கிபாலலும், 
Ruminantia 295 ருமினான்சிகள், [Sal Ammoniac, Chloride of Am- 
Rumex Vesicarius சக்காங்கரை, monium. 
Rusa-ka-tel, (H.) 268 ரூசகதெல், ep சாலாமிரிச, 

011 of Andropogon Pach- Sal Pokychrest, Sulphate of Po- 
nodes. tash. 

Rusot, Rasot. Salicinum, Salicin சலிசைன், 
Rust கறை, ரீதி, Salicornia Brachiata 195 த்தமரி, 
Rutaceae 47 ருதாசியங்கள், “& [ndica 195 பேருமரி, 
Ruta Angustifolia, Indian Rue. |Salifiable உப்பாக்கக்கூடிய, 

“ Graveolens, Rue. Saline உற்பித, லாவண, சலீன், 
Rye இராய், 263 இருய்த்தானியம், | * 1$681006 லாவணசேஷம், எஞ் 

சியவப்பு, 
Sabadilla, 257 Cevadilla சபதிலம்.8வ11% Caprea 225 இலொவ (Kalif) 
Sabinae Cacumina, Savin Tops. மரம், 
Sacchari Foex, Treacle. 6 Tetrasperma 225 அற்றுப் 
Saccharine சர்ச்கரையான, சீனி பாலை, 

யுள்ள, ISalsolaceae 195 சல்சுலாசியங்கள், 

71 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 



562 INDEX AND VOCABULARY. 

SAL SCR 
Salsola Indica 195 கிலவுமரி, Sarsaparilla 239 மைகனனாரி, 
Salt உப்பு, லவணம், சார்சவேர், 

Common 337 கதி யுப்பு, Sarub (11) Pinus Longifolia, 
Saltpeter, Niter, Nitrate of|Sassairas 0110105118 204 சசுவிரஸ் 

otash. மரம், 
Salvadora Indica 192 பெருகளர்| * Root 204 சசுவிரஸ்வேர், 

வா, கார்கொள் மரம், பெரு) “ Radix, Sassafras Root, 
ம்பிலூ. Sassafrin 204 சசுவிரின். 

“« Oleoides, S. Indica. Saturate பூர்த்தித்தல், 
“ Persica 182 சறகளர்வா, Aஅ|Saturated Solution பூர்த்த்விலய 

ப்பிலூ, னம். 
4 Wightiana,pilu 182 sளர்வா. Saturation பூர்த்தம், 

Salvadoraceae 182 சல்வடுருசியல் Savanilla Rhatany பிர€ல் இரமே 
கள. ரிச்செடியின் வேர், 

Salvia Officinalis, Sage. Savin சபீனம், 
Sambuci Flores, Elder Flowers, | “ Tops சபீனத்அளிர், 
Sambucus Nigra 1 19சம்பூகச்செடி,[50016 செதிள், 
sand Bath for heating மணல்மத்[508108 தராசு, ஸ்கேல், ஸ்கேல்கள், 

திகம். Scainmoniae Radix, Scammony 
“ B.,a remedy, மணத்றோயம், Root, 

Sandal Wood 203 சர்தனக்கட்டை.| * Resina, Scammony Resin. 
sandoricam Indicum சேவமரம்,|SCaNmMonium, Scammony. 
Sanguinarin, the active principle-Scammony 164 ஸ்கமுனி, சகமுனி 

of 11௦௦00 Root சங்குனாரின். யா, மாகூதா, 
Sanguisuga Medicinalis, Speckled| “ Resin 165 ஸ்கமூனிராளம், 

Leech புள்ளியட்டை, 46 Root 164 ஸ்கமுனிவேர், 
* Officinalis, Green Leech, uéScheele’s Green சலர்பச்சை, 

சையட்டை, “ Prussic Acid லர் புரூசிக் ௪ 
Santalaceae 208 சச்தலாசியங்கள், லம், 
Santalin 80 சர்தலின், Scilla, Squills, 
Santalum Album, Sandal Wood. Scindapsus Officinalis 262 அத்தித் 
Santonica 132 சர்துனின், பூடு, திப்பிலி, அனைச் திப்பிலி, 
Santonin 132 ச துனின, Scitamineae 241 சிற்றமீனியங்கள், 
Santoninum, * Santonin, Scoparii Cacumina, Broom Tops. 
Sapirdus Emarginatus, SoapNut. Scopatin ஸ்கொபாரின், 
Sapo, Soap. Scoparius 8 ஸ்கொபாரி, 

14 Durus, Hard Soap, Scopolia Lurida 192 ஸ்கபோலிப் 
€ Mollis, Soft Soap. 

Sapotaceae 141 சபுதாசியங்கள், “ Acubata 55 மிளகரணை, 
Sappan Wood 87 வத்தாங்கி, வத|Scrophulariaceae 159 ஸ்கிறவுலரி 

தேக்கு, வர்தங்க, யாசியங்கள், 
Sarsae Radix, Jamaica Sarsapa-|Scruple ஸ்குரூபல், இது இருப 

11118, தறேன் (Grain) கொண்ட 

திறை, 
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SCU SIM 
Scutellarin, the active principle|Sesqui-carbonate of Ammonia 

of Skullcap ஸ்குதெலாரின, அமோன சார்த்த காபனசு, 
Sebestens 168 #அவிலிப் பழம். ‘“¢ chloride of Artimony அந்தி 
Sebum or Sevum, Suet ஆட்டுக் மனி சார்த்தகுலோறிரம். 

கொழுப்பு,ஆட்டுகிணம்,பேம்.(6600 வேசிதம், £த்தன், 
Secale Cereale, Rye. “ Needle திரியூசி, €த்தனூசி, 

“ Cornutum, Ergot. Sevum Praeparatum, Prepared 
Secalina264செகலினம்,ஏர்கற்சத்து Suet. 
Secamone Emetica 153 செகமோ [5௫0 Rhazya Stricta. 

னிச செடி, Shagreen சுமுத்தோல், சகரீன, 

Sedative, as soothing சாந்தனி[5081, (H.) Nauclea Ovalifolia 
செரதீவம், Tree, 

“ as lessening force, Depres: Shapussundo, (B) Seeds of Ipo- 
sant, moea Cymosa and I. Sepi- 

Sediment அடையல், மண்டி, வ aria. 
ண்டல், Shark சம, 

66608 விரை, கொட்டை, விதை, [ஒheep 295 ஆடு, 
Seidlitz Powder சைதலிப்பற்பம், erry 275 செரிவைன், 
Semecarpus Anacardim, Mark-Shop கடை, ச௫ச்சை 

ing Nut, Shora (H.) வெடியுப்பு, அசுத்தப 
Semen Santonicum, Santonica தாசி ீதுர௪, 

Seeds. Shorea Robusta 40 குங்கிலியமரம் 
Semina, Seeds, Nuts. Shower Bath பாட்டத்தோயம், 
Senecionin, the active principle(Shrub செடி, 

of Lite Root செனிகியோSialagogue 458 .சையலேகாக்கு, 
னின், உமிழ்நீரை ஊறப்பண்ணும் 

Senega Root 35 செனிகவேர். மரும்அ, 
Senegae Radix, Senega Root, Sick-r00m சோ வறை, சோயாளர் 
Seneka, Senega. அறை, 
ena 74 சிலவாகை, நிலாவரை. (810௧ Acuta 48 மலைதாற்டி, பொன் 

‘« Alexandrina, Alexandrian முசட்டை, வட்டத்திருப்பி, 
Senna. & Retusa மயிர்மாணிச்சம், 

Serna Indica, Tinnevelly Senna.|Sidhee, (H.) Bang. 
Sepal சிபல், புல்லி, 866 Petal.  (Sier Fish 294 அஅக்கிளாமீன். 
Serpentariae Radix, Serpentary Sieve அரிப்பெட்டி, சல்லடை,சிவவு, 

Root. “ நிரயாம பறைச்சவ்வு. 
Serpentary Root 209 சேபச்தாசி Sihar, Rhazya Stricta. 

வேர். இilica சல, 
Sesamese 161 செசாமியங்கள், 'இபிரவ்e சிலிசியச, 
Sesamum Oil 161 ஈல்லெண்ணெய், 5111010885 சிலிசியுள்ள. 

எண்ணெய். Silicium சிலிசியம். 
Sesamum Indicum 161 எள்ளு, |[வilver 894 வெள்ளி, 
Sesbania Agyptiaca செம்பை, |imarubeae 57 சரூபியங்கள், 
இesqui சார்த்த, Simple தனி, கேவல, 

* Ointment 291 லாடன்கென்., 
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SIN 
Sinapis, Mustard. 

« Juncea, Indian Mustard. 
இinapism 31 னபிசம், கடுகுப்பிலா 

ஸ்தர், 
Siphon சைபன், 

SOL 
Sodae Acetas, Acetate of Soda 340, 

“ Arsenias, Arseniate of Soda 
339. 

6 Biboras, Borax. 
“ Bicarbonas, Bicarbonate of 

Sirium Myrtifolium, White San- Soda 334, 
dal Tree. ஃ Carbonas, Carbonate of Soda 

Sit-ruttee, (H.) Lesser Galangal. 890. 
“ Citro-tartras  Effervescens, 

Effervescent Citro-Tartrate 
ot Soda 230. 

€ Nitras, Nitrate of Soda, 
4 Phosphas, 335 Phosphate of 

Sittarittie, (H.) Lesser Galangal, 
நித ட்டம். 
Slaked Lime 944 sல்சியைரச, புட் 

பித்த சுண்ணம், 
Slate Blue வெண்ணீலம். 
Small Aloe 254 கற்றாழை, 

“ Chiretta சிறுசரட்குச்சி, 
“« Sebestens 168 Ar அவிலி, 
4 Seeded Castor Oil Piant சற் 

ருமணககு, 
“ Wood Apple குட்டிவிளாம், 

நிலவிளாம். 
Smelling Salt உதிஞ்சுப்பு, 
Smilaceae 239 ஸ்மைலாசியங்கள், காரம். 
Smilacine ஸ்மைலாசின். “ Water நன்னீர், மெனனீர். 
Smilax China சேச்சழக்குப்பூடு, |ohaga, (H.) Borax. 

“ Glabra 240 அமுத்தஸ்மைலச்|[ohunjuna, (H.) முருங்கை, 
சுட்பூடு (Syphilis). Solanacae 182 செொலனாயெங்கள், 

4 Lanceaefolia 240 ஒடுச்சலைஸ் 801801 198 சொலானம், சொலா 
மைலச்சுப்பூடு, னப்பூடு, 

0491110118 240 மலைத்தாமரை, “ நிய/காகாக 191 அல்சமாரக் 
Snake Bezoar பாம்புரோசனை, கொடி. 

“& Stone பாம்புக்கல், “ Ferox 193 ஆனைச்சுண்டை, 
508 145 சவுக்காரம், சபு, “ Incertum 192 சொலானவிஞ் 

“ Liniment 145சபுலினிமென், சேட்டப்பூடு, 
6 Nut பொன்னாங்கொட்டை,புன| “ 10100 193 முள்ளி, பப்பர 

லை, பூவந்தி, ள் 
“ Plaster 145 சபுபிலாஸ்தர், “ ஏacquini 192 கண்டங்கத்தரி, 
“ Stone, Saponite புனிற்று, “ Nigrum 192மணத்தக்காளி,கஅ 

Soda. 
» Sulphas,Sulphate of Soda 840, 
ஃ Valerianss, 312 Valerianate 

of Soda. 
Sodii Chloridum, Chloride of So- 

dium 287. 
80011௩ சோடதம் 331 See Soda. 
Soft Soap 146 மென்சபு, களிச்சவுக் 

Socotrine Aloes 249 சொகோத்தர ப்புமணத்தக்காளி, 
சகை, 4 பார சிவப்புமணத்தச்சாளி, 

018 சோடம். மணத்தக்காளி, 

4 Caustica 332 Caustic Soda. | * Trilobatum 193 sாதளை. 
“ Flux சோடத்திராவம். 4 Verbascifolium 193 wலச் 
வ Tartarata, Tartarated Soda. சுண்டை, 
« Water, Effervescing Solution;Solid கனம், 

of 8005, | & Storax கன ஸ்தைரச்சு, 
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SOL | SPI 
Soluble இராவிய, விலயன, கரையக் Specific Weight, 8. Gravity. 

கூடிய Sperm Whale 295 ஸ்பேந்திமிங்க 
Solutio, Solution. லம் 
Solution 8ர், ீ ரம்; விலயனம், சொ Spermaceti 295 திமிரெய், மீன்கொ 

. அதம. மூப்பு, 

Solution of Albumen 29% அல்புமிphaeranthus Hirtus கொட்டக்கர 
ன் நீர், ந்கை. 

“ Amnm0nia 314 அமோன கீர், |$ற106 ஸ்பைசு, கறிச்சரக்கு, வாச 
« (Chloride of Arsenic ஆசெனிக ளைச்சரக்கு, 

குலோறிர நீர். “ Mill ஸ்பைஸ்மில், வாசனைச்சர 
% Chlorinated soda சோடகுலோ க்கை அரைக்கும் குத்திரம், 

றக நீர், Spike ஸ்பீகம், பூத்திரள், 
“ Lime 345 சுண்ணகீர், Spikenard, Indian Spikenard. 
* Perchloride of [ron (strong)(Spirit ஸ்பிதித, ஸ்பிதிதம், ச௮, 

219 அயபிரகுலோறிர கரநீர்| “ of Bassia Latifolia Flowers 
“ Pernitrate of Iron 381, அயபி காட்டிலுப்பைப் பூச் 8௮, 

ரரீதுரசுரீர், “ of French Wine, Brandy 
“ Persulphate of Iron 878 அய பிரண்டி. 

பிர சல்வசமீர், “« of Ether 278 wதரசட து. 
0௦a 332 சோடரீர், “ of Hartshorn qமோன காபன 

* Subacetate of Lead 370 ஈய சுரீர், 
வதவசிதசுரீர், “ Lamp து விளக்கு, 

“ Strychnia 156 ஸ்திரிக்னிரீர், “ of Nitrous Ether 278 த்ரோ 
» Lerchloride of Antimony 358 சீதர்ஸ்பிறிஅ. 

அர்திமனிதிரிகுலோதிரரீர். |Sprituous Liquor அலச்சா௮ள்ள 
Solvent, Menstruum விலயனி, மெ நீர், 8௮. 

னஸஅறம், Spiritus, Spirit ஸ்பிறிது, 2௮. 
Sorghum Vulgare சோளம், « Nitrici, Spirit of Nitrous 
Sorrel சறெல், சதெல்பூடு, Ether, 
Sowa, (H.) Anethum Sowa, 6 Nitrosi, Spirit of Nitrous 
Soymida Febrifuga, Rohun Tree. Ether, 
Soymidae Cortex, Rohun Bark. [Spiritus Ammoniae Aromaticus, 
Sறartia ஸ்பாட்டியம், Aromatic Spirit of இமா 
Spartium Scoparium, Common 110118, ப 

Broom. “ A, Foetidus, Fetid Spirit of 
Spatula ஸ்பத்தலை, அடுப்பு, முழை. Ammonia. 
றவாறin் 177 ஸ்பீர்மிர்தப்பூடு, 4 Cajuputi, Spirit of Cajuput- 
இpecia Jar ஸ்பீஷசாடி, தொப்பிச்| ** niperi, Spirit of Juniper. 

சாடி, “ Lavandalae Compositus, 
இறeciiic விசேட, விசேஷ, சய. Compound 'Fincture of 

“ Medicine சுயமருர்து, ஸ்பெ Lavender. 
£ீவம், “« Rectificatus, Rectified Spirit. 

“ Abortive சயவசனுதம், 8 'Tenuior, Proof Spirit. 
“ Gravity விசேஷ விதம்| “ Vini Gallici, Spirit of French 

விசேகூபாரம், Wine, 
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SPO SUB 
Spogel Seeds 194 இஸ்ப.கூல்விரை,|8tramonii Folia, Stramonium 
Spondi«s Mangifera மரிமாஞ்செடி. Leaves. 
800106 ஸ்பஞ்சு. 6 Semina, Stramonium Seeds, 
Spotted Hemlock 115 சோனியப் tramonium, Thorn Apple 185 

பூடு, ஸ்திராமுனிப்பூடு, 
Spreading Hog-weedwூக்குரட்டை,| “ Leaves 185 ஸ்திறாமுனியிலை, 
Spruce Fir 230 பெர்கன்திராள| “ Seeds 186 ஸ்திறாமுனிவிரை, 

மரம், ஸ்புரூசபீஸ்மரம், Strengthening Plaster மிண்டுப் 
Spurge Laurel, Mezereon. பிலாஸ்தர், 
$qualin 298 ஸ்குவாலின், Strong Solution of Ammonia 
Squalus Carcharias, White Shark. அமோனகரரீர். 
Squil! 252 ஸ்குவில், சமைகரி வெய்! *&, of Perchloride of Iron 

காயம் அயபிரகுலோதிரகரரீர். 
Squirting Cucumber 104 எலதிரிக “ Tincture of Ginger சுச்குகரர 

கொமடி. ஞ்சம். 
Stannum, Tin. Strychnia 156 —ஸ்திரிக்னி, 
Staphysagria ஸ்தவிசாகரிப்பூடு, |i Acid ஸ்தரிக்னிக்கமிலம், 
Star Anise ஏண்ணாசுப்பூ, Strychnos Colubrina 156 பாம் 
Starch 266 ஸ்தாட்சு, அமைலம், பெட்டி ச்செடி. 
Steatite, Soap Stone: “ Nux Vomica, Nux Yomica, 
Stearine ஸ்தியரின், € Potatorum, Clearing Nut, 
Stearoptene ஸ்தியரப்தின், Sturgeon 292 ஸ்தேர்ச்சன் மீன், 
Steel உருக்கு, ஸ்தில். [லு.[3170010 460 ஸதிப்திகு, ஸ்சம்பனி, 
Steer’s 000061400௦ ஸ்தீரோபுடெல் தம்பனி. 
Sterculiaceao 41 ஸ்தேர்குலியாசி “ Colloid ஸ்தம்பனகலோடி, 

யங்கள், Styracaceae 143 ஸ்தைரகாசியங் 
Sternutatory, Errhine, கள், 
Stibiated Tartar, Tartarated An-|Styracine 97 ஸ்தைரசின, 

timony. Styrax Benzoin, Benzoin Tree. 
Btibium Oxidatum, Oxide of An-| “ Praeparatus, Prepared Sto- 

timony. rax. 
Stick-Sulphur, Roll Sulphur.  |Styrax Balsam Troe96 ஸ்தைரச்ஸ் 
Stigma ஸ்திக்மம், சூசினி, பல்சமரம். 
Still ஸ்தில், இது நீரைக் காய்ச்ச$1860 Indica, Salsola Indica, 

அதின் ஆவியை இறுக்க வடி| “ Nயபரரி௦ரக 195 நீருமரி, 
தீது எடுப்பசற்கான ௮ணி$01080618(6 அதவசிதசு, 
யம், “ 0ரீ Lead ஈயவசவசிதசு, 

_ 4 Pharmaceutical AAéச்சஸ்தில்| * Copper of Commerce களிம்பு, 
(11110 21& ஸ்திலிஞ்சி, சங்கால்பச்சை, 
timulant 458 திவனம், ஸ்திமூலம்.|Subchloride of Mercury 389 இரச 
Stomachic 446 ரோசனி, ஸ்தொ வதகுலோதிரம்,கலமல், இர 

மாகி, | சகர்ப்பூரம், 
Stomach Pump குச்சிரேசி, Subjee, (H.)Bang. 
இtorax 96 ஸ்தைரக்பல்சம், |Sublimate உச்சிசம்,சட்பிலிமம்,புடி, 
trainer வடி, ஸதிரேனர், 
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SUB SWE 
Sublimation உச்சகரணம், சட்லி Sulphide of Iron 398 அயசல்லிரம், 

மித்தல். Sulphite சல்லவிசு, 

Sublimatum Corrosivum, Perrhlo-(Sulphocyanate of Ammonia ௮ 
ride of Mercury, மோனசல்வுசையன௪, 

Sublimatus Corrosivus, Perchlo-;Sulphocyanic Acid சல்வுசையனிக் 
ride of Mercury. கமிலம், 

Sublimed Sulphur உச்செகக்து, |Sulphocyanide of Potassium பதா 

Subnitrate of Bismuth 800 பிஸ் சயசல்வுசையனிரம். 
மூதவதநீதுரசு, Sulphohydric Acid, Hydrosulphu 

Suboxide of Copper செம்பதவக் ric Acid. 
சிரம், Sulphur 303 கெர்தகம். கஈ்தி,சல்வு. 

Subsulphate of Mercury இரசவத। “ Praecipitatum, Precipitated 
சல்வசு, Sulphur 304, 

Succedaneum சக்சிராணியம்,பதம்| “ ublimatum, Sublimed Sul- 
சரக்கு. உ  phur 808. 

Succinum, Amber, Sulphurated Antimony 337 அர்த 
Succus, Juice, மனிசல்வுகம், அஞ்சனக்கல், 
Sudorific சவேதனி, “ Potash 323 பதாசிசல்வுகம், 
606 ஆட்டுச்கொழுப்பு, சீபம், Sulphuret of Arsenic அசெனிக 

வயதா 205 சருக்கரை, சீனி, சல்விரம், 
“ Candy கற்கண்டு, “ Antimony, Black Antimony. 
“& (Cane 265 கரும்பு, Sulphuretted Hydrogen, Hydro- 
“ of Lead, Acetate of Lead. sulphuric Acid 398, 
“ of Milk 296 பாற்சீனி, Sulphuric Acid 305 சல்வுரிக்கமில 

Suji-khar, (H.) Kharsuji. | ம், கெச்சகத்திராவகம், 
Sulphate சல்வசு. Sulphuris Jodidum, lodide of Sul- 

“ of Atropia [85 அத்திறோபிய| phur. [மிலம், 
சல்வசு, Sulphurous Acid 306 சல்வுரோச 

“ Beberia 205 பிபேரியசல்வசு.5100௧011 87 குமக்கு, சூமச்செடி, 
“ of Copper 885 செம்புசல்வச [501 plant 116 சம்பற்பூண்டு, 

அருசி, மயில் அத்தம், அதத யmbul Radix, Sumbul Root, 
ந்துரிசி, “ 100 116 சம்புற்குழங்கு, 

1012௦ இந்திகுசல்வசு, Sumrat-ul-as], Galls of Tamarix 
£ [ர 976 அயசல்வசு, அனன Gallica. 

பேதி, Sun Hemp ஜெனெப்பவிரை. 
“ Magnesia மக்னீசிசல்வசு, Suppositoria Acidi Taunici, Tan- 
“ Mercury 889 இரசசல்வசு, nic Acid Suppositories, 
“ Potash 82% பதாசிசல்வ௪, “ Plumbi Composita, (om- 
“ யபெறiக இனியசல் வசு. pound Lead suppositories. 
“ ௦9a 340 சோடசல்வச, Suppositorium, Suppository, 
“ ற 366 அத்தசலவசு, வெள் $ய0081(00சப்பாசித றி, தலஸ்தம் 

ளைத்அத்தம், பால்தஅத்தம், ய 80015, பன்றி, இடி, 
101106 சல்லிரம். Sweet Basil 178 இருsீற்றுப்பச்சை 

“ of Ammonium தமோனதசல் இருநீற்றுப்பத் திரி, குச்திரச 
விரம், டை, சப்சா, | 
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Sweet Flag 261 வசம்பு, Tamarix Gall 37 சஅசவுக்குமரத் 

“ Almond 290 தேன்வா துமை. தில் உண்டாகும் மாசக்காய், 
‘ Scented Oleander 150 செவ் Tamarix Gallica 37 சி௮ சவுக்கும 

வலரி, ரம், ஆற்றுச் சவுக்குமரம், 
Sydenham Laudanum சிடனாம்லா கோடசவுக்குமரம், 

டனம். “ Orientalis 37 சிவப்பாற்றுச்ச 
Symbol சின்னம், வக்குமரம், சிவப்புக்கோடச 
Symphytum சிம்விதப்பூடு, வுக்குமரம், சிவப்புச் சிறு௪ 
Synthesis சம்யோகம், ந் திசு, வுக்குமரம், 
Syrian Nard 130 இமயவலீரியன்|[[௮॥ அவர்ப்பட்டைப்பொடி, தானு, 

வேர், “ Bath சானுசோயம், 
ராமர 265 பம், பாணீ,னிகம்.|Tannate Of Iron அயதனசு, 

* of Orange Flowers 51 தோடம் Tannic Acid 223 தனிக்கமிலம், 

பூச் சிறாபம், Tannic Acid Glycerine 224 தனிக் 
“ of Red Poppy 21 செங்கச கமிலஇலைசரின, 

கசாச் சிறுபம். “ A. Lozenges 224 தனிக்கமில 
“ “1010 78 தொலூச்சிழாபம், வில்லை, 

Syrupus, Syrup. “ A, Suppository 223 தனிக்க 
“ Aurantii Floris, Syrup of மிலசப்பாசிஅதி, 

Orange Flowers, 1கா£ர தஞ்சிப்பூடு, 
* Tolutanus, Symp of Tolu. 'lar சார், கீல், 

Syziginm Jambolanum 102 sra| * Water தார்கீர், 
ல், நாகம், Taraxaci Radix, Dandelion Root. 

Taraxacum Dens Leonis தரக்கசப் 
Tabaci Folia, Leaf Tabacco. பூடு, 
Tabashir 269 மூங்கிலுப்பு, Tartar Emetic, Tartarated Anti- 
Tabular பலகவ. mony. 
ரacamahaka தாகமவகர ஈளம், இது|]காஙவா்்e் தாத்தரகம், 

ஓர்வகை வாசனையுள்ள குக்): “ &॥11100017 358 அந்திமனிதாத் 
திலியம், தரகம், 

Tacca Pinnatifida பெரிய கரணைக்| “ Soda 844 சோடதாத்தரகம், 
கிழங்கு, Tartaric Acid 66 தாத்தரிக்கமிலம், 

Talipot Palm தளப்பம், கொட்டை | எartarized, Tartarated. 
ப்பனை, தாளிப்பனை, Tartarate of Potash 827 பதாசிதா 

Tamalpathri Folia, Tudje. த்தரசு, 
]narind புளி, புளியங்கனி, Tartaratum, Tartarated. 

“ 50006 73 புளியங்கொட்டை, | Tasteless Ague Drop கைப்பற்றசு 
“ Tree 73 புளியமரம். ர்த்துளி, 

Tamarindi Palpa, Tamarind Pulp,Tea சேயிலை, 
73 பழப்புளி, Teak Tree 115 சேக்கமரம், 

Tamaringus Indica, Tamarind. [Tear சொட்டு, 
Tamariscineae 37 தாமரிஸ்சனியங்; ectona Grandis, Teak Tree. 

கள். ஜ் or Tedj pat, (HL) Tudje, 
Tamarisk Tree சவுச்குமரம், Lelia Fly 289 கொப்புளவண்டு, 

ஸதா, 
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Tellicherry Bark, Bark of Holar- Thespesia Populnea 48 பூரசமரம், 

rhena Antidysenterica.  (Thevetia Neriifolia, Exile Ole- 
Tenacious பிசினியான, ander. 
Tephrosia Purpurea கொள்ளாூக்கா(Thick-leaved Lavender 180 கர்ப் 

ய் வேளை, ர்வள்ளி, 
Terchloride of Arsenic ஆசெனிகs!Thion, Sulphur. 

இரிகுலோதிரம்- Thit-tsi, (Bur.) Black Varnish. 
Terebinthina, Common Frankin-(Thorn Apple 185 ஸ்திறாமுனிப்பூடு, 

cense, Thus Americanum, Common 
‘« Canadensis, Canada Balsam, Frankincense. 

Terminalia Bellerica, Belleric My-Thymelaceae 200 தைமெலாெய் 
robalans Tree. கள், 

* Catapps, Indian Almond. |Tiaridium [ndicum 169 தேட்கொ 
“ Chebula, Chebulic Myro- டுக்க, 

balans Tree. Til Oil, Sesamum Oil, 
£ 01801௨ வெள்ளை மருதமரம், Tin தகரம், வெள்ளீயம், 
“ Tomentosa 99 sஅப்பு மருதம|Tinctura, Tincture, 

ரம், “ Camphorae (௦010008408, Com- 
Tersulphuret of Antimony அந்தி pound Tincture of Qam- 

மனிதிரிசல்விரம், phor. 
[est சோதனை, 0, cum Opio, Compound 

“ Paper சோதனைத்தாள். Tincture of Camphor, 
“ Tயbe சோதனைக்குழல், | ‘“ Ferri Acetatis, Tincture of 

Test Solutions 398 சோதனை நீர்கள், Acetate of Iron, 
“ for Volumetric estimations| « F, Muriatis, Tincture of 

402 பருமமதிப்புக்குச்சோத Perchloride of Iron. 
னைநீர்கள், |] “ Ferri Perchloridi, Tincture 

Tetrachloride of Carbon காபன் of Perchloride of Iron. 
சஅகுலோறிரம், “ Ferri Sesquichloridi, Tinc- Tetranthra Roxburghii முசைப் ture of Perchloride of Iron. பேயெட்டி, மைதாலக்டி, பி] ஈ யேய்கப் Ammoniata, Am- இன்பட்டை, | | | 

Thalictrum 1 oliolosum 13 தலிக்து um, ed Finetureof Gai: ரம்வோலியுலோசம், “ Lavandulae Composita,Com- Ihan-mo, (Bur. ) Polyporus An- pond Tincture i Lavender. thelminticus, “ Lobeliae Atherea, Ethereal Thansa, (H.) Pinus Longifolia. Tincture of Lobelia, 
ea, Tea, “ Opii, Tincture of Opium. Theobroma 44 தியுபுறோமம், தியப “ றர Camphorata, Compound ரோமரெய், Tincture of Camphor, 1eobroma Cacao, Theobroma, “ Zingiberis Fortior, இராச “herapentic Agent ரோககரி, இரு Tincture of Ginger. ் , மியகரி, Tircture சஞ்சம், இக்தசம், இஞ்ச 0 Treacle. * of Acetate of ஸ் த் hermoweter sாபமானி, திதரரஞ்சம், 
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Tinoture,. | |Trichosanthes Cordata.106 சடாத 

4 Aoonite 9 அசனீதரஞ்சம், ' திரிக்குசாந்திஸ்கொமி. 
« of Calumba 15 swம்பிரஞ்சம்| * Cucயnerina பேய்ப்புடல், 
« of Gulantha 17 சக்திலிரஞ்சம் | “-Dioica,or. 
“ of Indian Barberry 20 இந்து] * Nervifolia 105 கொம்புப்புடல் 

பாபெரி யிரஞ்சம், 1 “ Palmata 106 கோரம்டை, சவ் 

“ of Kino 79 Sனுரஞ்சம். | ரிப்பழம், 
* றய 25 அவினிரஞ்சம், லாட |Trigonella Foenuin Graecuin, Fe- 

னம். . .| nugreek. 
« Perchloride of Iron-379 அய பி(Tripoli தரிப்பலிக்சல், 

ரகுலோதிரரஞ்சம். [Triticum ‘vulgare, Wheat. 
“ of Senna 75 கிலவாசைரஞ்சம்.[]'111018(100 அரைத்தல். 
ஈ ர ola 78 தொலூரஞ்சம். [1700111801 .&0101 Tannici, Tanhic 

Tinian Pine, Casuarina Muricata. Acid.Lozénges. 
Tinnevelly Senna 74 நிலவாகை) “ Ferri Redacti, Reduced Iron 

நிலாவரை, Lozenges. 
Trochiscus, Troche,Lozenge. 
Tsein-apho, (Bur.) 240 :இசைனவு 

ச்மெங்கு. 
"uber or Bulb ங்கு, 
Tudje, 208 (H.)தாளிசவிலை, 
Tungstate of Lead ஈயதக்குஸ்தசு, 
Turanjbin, (Bur) 89 அல்காடிம 

Toddy கள்ள, . Ger (411927 Madrorum) 

‘Tolu Balsam 77 தொலூபல்சம், செடியின் மன்னா, 

Tolu Balsam Tree 77 சொலூபல்[ரிய14 கல்ங்கலான, 
சமரம், Turbith Mineral, Yellow Bulphate 

Tonic 441 ஒசதி, தொணிசம். of Mercury, 

ரragacanth 83 இிரககர்அச் செடி, | * R௦0 167 சிவதை, சிவதைவேர், 
“ Gum 83 இர ககஈ்துப்பினெ. [Turmeric 243 மஞ்சள், காஞ்சனி, 

« Mucilage 83திரகர்தமுசிலாகு.| * Paper 244 மஞ்௫ட்டாள். 
£ ‘Compound powder of 84 Ar[Turpentine, Oil of Turpéntine. 

கந்துக்கூட்டுச்குரணம்.  |நய்tenaர்ம -அ;த்தராகம். 
Tragacantha, Tragacanth. Tutia, Tutty. 

Translucent உருவொளியான, திறம்; (H.)-அசத்த.அத்தவக்சிரமா 
ய ஆகரி, 

Twining Plant eஏத்கொடி., 
Tylophora Asthmatica, Indian 

‘J pecac. 
Typhonium Orixénse 262 கரணைக் 

இழங்கு, கார்சரணைக்இழங்கு, 

Tinospora Cordifolia, ‘Gulancha, 
4 Crispa, Cocculus Villosus, 

Tobacco 190 புகையிலை, தபாக்கம், 
Tissue Paper இசுத்தாள், மெல்லிய 

ட . சாள. 
Toddalia Aculeata, Toddalia. 
T௦dalia 55-மிளகரணை, 

4 ஊச பூ க. 

rapa Dispinosa பன்திமொத்தை, 
பண்ணிமோந்தான தழங்கு. 

Treacle, Theriaca தெறியகம, இக் 
-குப்பாணி, 

Tree மரம், விருட்சம். 

Tribulus Lanuginosus 47 நெருஞ்சி] . 

frichodesma 101௦0௩ 168:இக் ச (1௨0௦86 225 உல்மாரசியங்கள், 

. இரிகுடெஸ்மம். . [ஸ்மம.[Ulmi Cortex, Elm-Bark இத் உல் 

“ Zeylanica இலங்கைத்திரிகுடெ மஸ்பட்டை. 
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Ulmus 225: உல்மஸ்மரம். Vateria Indica. 41 வெள்ளைக்குனறி 

Umbelliferael108eம்பெலிவிரங்கள், | கம், வெள்ளைடாமர்; 
Uncaria Ganbir, Gambir: Plant. VaticaTumbugaia6!sஅப்புடாமர் - 

Unctuous செய்ப்புள்ள. Vegetable தாவரம், உற்பீசம்;, 
Unguentum, Ointment. Vegetable Materia Medica 9 தா 

“ Gallae cum Opio, Cintment| வரபதார்த்தசாரம், 
of Galls and’ Opium. Vehicle ஓுபானம், 

“ Hydrargyri Compositum, |Vellarine வல்லாரின்; 
Compound Ointment of[Vera, True, Real உள்ள, உண்மை. 
Mercury. யான; 

£ Simplex, Simple Ointment, |Veratria 258 விருத்தி, 
4 Zinci, Ointment. of Zine. |Veratri Viridis Radix, Green 
“« Z. Oxidi, Ointment of Zinc. Hellebore Root, 

Unimpregnated சாரமேருத. Veratrum Viride, Green Hellebore.. 
Unoficinat அவாகட, வாகடமுறை | Verbena, Lemon Grass. 

யற்ற, Verbenaceael74 வெர்பினாசியற்கள் 
Unslaked Lime புட்பிபாத சண்ண|Verdigris, Subacetate of Copper 

ம, உடனசட்டசுண்ணம், கா of Commerce, 
ரச்சுண்ணம், Verjuice வெர்குச, திராட்சச்சாய்ச் 

Urginea Indica, Indian Squill. சான, 
* Seilla, Officinal Squill ஸ்குவி ளா 11126 சருமிகொல்லி, வேமிவு 

| ச்ச, குணுகினி, 
Vermilion அண்ணியமாவான சரஇ 

லிங்கம், 
Vernonia Anthelmintica 136 காட் 

டுச்சீரகம், 
Vesicant 462 சொப்புளிக்கும். மரு 

நீது, விஸ்பொடி, வெசிகன, 
Vesication கொப்புளித்தல், வெரி 

காசன, 

Vial வையல், குப்பி, 

Villarsia lndica பெரியவாகாசத் 

! 

ற்பூடு, 
Uiticene 226 ஏர்திசியங்கள், 
Ustum, Calcined எரித்த, 
Utees 235 ெவரிக்கங்கு, 
Uva Ursi,140 பூவஷர்சி, Bearberry 

shrub, 
Uvae, Raisins, 

“ Ursi Folia, Bearberry Leaves. 

Valerian 129 வலீரியன் பூடு, 
“ Root 180 எலீரியன்வேர். 

Valeriana, Valerian. . [லீரியன். தாமரை, 
Valeriana Hardwickii 130இமமவ|Vina, Wines வைன் வகை, மருத்து 
Valerianeae 129 வலீரியானியங்கள், வைன்கள். 
Valerianae Radix, Valerian Root.|Vinegar 281 சாடி, வின்னாரி, 
Valerianate of Soda 342 சோடவ] “ of Cantharides 288 சக்தாரிஸ் 

லீரியன ச, 1 காம். 

“ தறம 364 அத்தவலீரியனசு, | எ லீ 81 252 ஸ்குவித்காடி, 
Vapor வேப்பர், வாஷ்பம், {Vinum, Wine. 

“ ag Inhalation. | “ Antimoniale,  Antimonial 
“ Acidi Hydrocyanici, Inha-| Wine. 
lation of Hyroeyanic Acid.| * Colchici, Wine of Colchicum. 

Varieties பேதம், வகை, 
Varnish வrரணிசு, 
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Vinum Stibiatum, Antimonial|Warm Water வெதரீர், 

Wine. Wash, Lotion. 
எ Xericum,Sherry. Water 300 கீர் தண்ணீர், அக்குவம். 

Viola Odorata, Violet. ஃ Medicated மருத்து£ீர், 

“ Suffruticosa ஒரிலைத்தாமரை, | “லf Caraway 109 க௮விகீர், 

Violet color வியுலெற்௮. “ Laurel 93 லாறுசெறாசிரீர்; 

“ ஓக் வியோலப்பூடு. « Pimento 101 பிமெக்தகீர். 

Virginian Snake-root,Serpentary| * Rose 90 ரோசைகீர், 
Root. % Bath சமத் திகம். 866 Bath. 

Virgin Scammony சத் தீஸ்கமுனி, [Wax 290 மெழுகு. 

Virtue சத்து... Wedgewood Tile வெச்சுப்பலகம், 

Viscum Monoicum 119 புல்லருவி,/Wவழஙீக சிறைகள். 

புல்லூரி. “« Apothecaris Aச்சாநிறை, 

Vitellus Ovi, Yelk of Egg. “ Avoirdupois அவுடபோமறிறை, 

Vitex Negundo 174 வெண்ணொச்சி) “ (ய கண்ணியான படிகள், 

கொச்சி, “ Troy இழோய்கிறை, 

“ [rifoliத 174 சீர்சோச்சு, கெொWhale 205 திமி, திமிங்கலம். 

நொச்சி, Whale bone probe திமிச்குசச௪, 

Vitis Quadrangularis பிரண்டை,|Wheat 266 கோதுமை, 

4 Vinifera, Grape vine. Wheaten Flour 466 கோதுமைமா, 

Vitrified Ash சாம்பற்கட்டம், Whey உலேய், ததிரீர், தயிர்த்தண். 

Vitriol வித்திரல், ஆடி.வம். ணீர். 
Vitriolic Acid, Sulphuric Acid. [Whiskey விஸ, 

Viverra Zibetha 299 Civet Cat|White Basil கஞ்சாங்கோரை, 
சாலிப்பூனை. “ Copperas. Sulphate of Zinc, 

Volatile அத்தி, & 00௨௭8 102 வெள்ளைக்கொய்யா 

6 Alkali, Ammonia. ஈ Hellebore வெண்கடுரோணிப் 

௩ 01] அத்திரதேலம். பூடு, 
yolatility அத்திரத்தவம், அத்இர| “ Lead, Carbonate of Lead. 

மை, & Marble வெண்மாபிள், 

Yolatilized தவியரய்ப்போன, குடி| * Poppy 21 கசகசா, போஸ்தகா, 

போன, “ Precipitate,Ammoniated 

Volcanic அக்கினிமலைக்குரிய, வல்க Mercury, 
ன, “ Shark 293 பாற்சுறா, 

Volume பருமம், “ Vitriol, Sulphate of Zinc. 

Volumetric Solution பரும$£ர். “ Wax 290 வெண்மெழுகு. 

Vouit வமி, 01 gg முட்டையின்வெண்கரு. 

யிகோப்வல்சனீற்அ,வைரக்கூச்சு,]11/110 வரம காட்டுக் கறுவாப் 
பட்டை, 

Wafer வேவர், “ Date ஈஞ்சு, 
Walnut அகச்குறோட்டு, ட Liquorice குன்திமணி, குண்ட 

Wa-mo, (Bur.) Polyporus Anthel- மணி, 
minticus. “6 Nutmeg காட்டுச்சாதிச்காய். 

Warm plaster வெம்பற்று, கனற்று| * 1106 294 சாட்டுப்பைன், 
ம் பிலாஸ்தா, 
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Wine 275 வைன், வைனம், திராட்|Yellow Flowered,Cotton Tree தன 

சச்சாராயம், ன, 
6 Colchicum 256 கொல்சிகவை 
* Ipecacuanha 126 இபிகாச்வை 

ண், 
“ யெப்றiக 122 கினியவைன், 

“ Sherry 275 செரிவைன், 
Winter Cherry 193 அமுக்கிரா, ௮ 

சவகந்தி, 

“ Green, Gaultheria. 
Withania Coagulans, Puneeria 

Coagulans 103 புனீர்ச்செடி, 
6 Somnifera, 193 Winter 

Cherry அமுக்கிரா, 
Wood Apple 56 விளாம்பழம், 

“6 A, பற 56 விளாம்பினெ, 
“ த, [ச 56 விளாத்தி, விளாம 

ரம், 
“« Charcoal 800 மரக்கரி, 
“ Oil Tree, Gurjun ‘Treo. 
6 [வா 234 மரத்தார், 

Worm Killer இருமிகொல்லி, 

“ Mercurial Lotion 392 இரசபீ 
தலோஷன, 

* Oleander, Exile Oleander, 
“ Orpiment, Yellow Sulphu- 

ret of Arsenic. 
“ Oxide of Mercury இரசபீதவ 

க்சிரம். 
* Precipitate பீதவதகம், 
“ Prussiate of Potash 398 பதா 

சிபீகபுருசியசு. 
“ R௦௦ இமயமலைச்சாரலில் உண் 

டாகும் Pilajari எனப்படும் 
மஞ்சள் நிறமுள்ள வேர், 

“ 508 மஞ்சட் சவுக்காரம். 
“ Sulphate of Mercury இரசபீ 

சலவசு, 

“ Sulphuret of Arsenic அரிதா 
ரம்,தாரம், பொன்னரிதாரம், 
தாளகம், 

“ ‘Thistle பிரமதண்டு, 
“ Wax 290 செம்மெழுகு, 

“« Muskroom, Polyporus An-|Yolk, Yelk, 
thelminticus. 

Wormseed, Santonica. 
Wrightia Tinctoria 149வெட்பாலை 

யரிச,வெட்பாலைவிரை Often 
confounded with Holarr- 
hena Antidysenterica. 

Zanthoxylum Alatum 56 சக்தச் 
சைலவலாதமரம், [மரம், 

“ Hastile 56 சர்தச்சைலகஸ்திலி 
“ Budrunga 56 சச்தச்சைலபுடு 

ங்கமரம். 
Xanthochymus Pictorius wr Zapavia Nodiflora பொடுதலை, பொ 

செடி, சீகடிமரம், 
Xylocarpus Granatum 6+ கடற் 

றெனனை. 
Xyloidin சைலுயிதின், 
Xyris Indica கொச்சிலித்திப்புலு, 

Yeast 275 கோதி, யீஸ்து, 
Yeast poultice 275 யீஸ்அப்பாப்பை 
Yelk of Egg sவுரம், செய்கரு, 
Yellow மஞ்சணிறமுள்ள, மீதம், 

Q 

ற்றலைக்கையாமந்தகரை, 

Zea Mays, Maize. 
2௦a இஞ்சியைப்போன்றஅம், 

அதிலுங் காரசாரங்குறைந்த 
அமான இழங்கு, இது இலல் 
கையிலும் இர்துவிலும் உண் 
டாகும், 

“ Long, Curcuma Zedoaria. 
« Round, Curcuma Aromatics, 
6 Turmeric Colored, Zin- 

giber Cassumunar. யனு. 
ஈ Cinchona Bark 120 SsdனwsaZerumbet Zedoary, Kaempferia 

னப்பட்டை., Rotunda. 

8 Arsenic, Teriodide of Arsenic.Zerumbad, Zingiber Zerumbet. 
ஆசெனிகதீரியோதிரம், |Zibeth, Civet Cat சாலிப்பூனை, 
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2110 அதிதம்;-சிங்கு, அத்தறாகம், Zingiber Cassumunar, 242௪ 
Zinci Aobtas, Acetate of Zinic, முனாவிஞ்சி, 

* Carbonas, Carbonate of Zinc| * Zerumbet-242' செறும்பெற்றி 
* Chloridurt, Chloride-of Zinc. ஞி. 
௭: Oxidum, Oxide of Zinc:  |Zingiberis Radix, Ginger Root. 
4 Sulphas, Sulphate of Zinc. |Zira-siah; (H.) Fruit off Carum 
« Valerianas, ValerianateofZin Nigtum. 

Zincum, Zine. Zizyphus Juba: இலற்தை, 
“ Granulatum,GranulatedZ'nc Zygophylleae சைகுவிலியங்கள், 

Ziigiber, Ginger. | 

TEREST 

ப்ரம் வைத்தியராகிய 

இயேசுக்கிறிஸ்து நாதரே ! 

ஆதீதமாவின் இரட்சிப்புக்குரிய உம்.து 

சத்தியம் என்னும் அவுஷதத்தால் 
ப்ற்பல் தேசத்தாரில் பிடி.த் இருக்கற: 

விக்ரெசாரர்தனை என்னும் ரோச்த்தை 

நீக்ினத' போல 

தேவரீர் இரங் 

தீமிழ்சாட்டி துமீருர்.த 
அக் கேடு ீக்கமாக நீங்குவதற்கு 

இப் புஸ்தகம் 

உத்வப்பண்ணியருள்வீராக, 

Digitized By Roja Muthiah Research Library 


	dli.rmrl.3824.6

