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मनवेदन 
 

आधुहनक शासे्त्र, ज्ञानहवज्ञाने, तंत्र आहि अहियाहंत्रकी इत्यादी के्षत्रातं त्याचप्रमािे िारतीय प्राचीन 
संस्कृहत, इहतिास, कला इत्याहद हवषयातं मराठी िाषेला हवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे सामर्थयय 
याव ेिा मुख्य उदे्दश लक्षात घेऊन साहित्य-संस्कृहत मंिळाने वाङ मय हनर्ममतीचा हवहवध काययक्रम िाती घेतला 
आिे. मराठी हवश्वकोश, मराठी िाषेचा मिाकोश, वाङ मयकोश, हवज्ञानमाला, िाषातंरमाला, आंतरिारती–
हवश्विारती, मिाराष्ट्रेहतिास इत्याहद योजना या काययक्रमात अंतिभयत केल्या आिेत. 
 

२. मराठी िाषेला हवद्यापीठीय िाषेचे प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकहरता मराठीत हवज्ञान, तत्त्वज्ञान, 
सामाहजक शासे्त्र आहि तंत्रहवज्ञान, या हवषयावंरील संशोधनात्मक व अद्यावत माहितीने युक्त अशा गं्रथाचंी 
रचना मोठ्या प्रमािावर िोण्याची आवश्यकता आिे. हशक्षिाच्या प्रसाराने मराठी िाषेचा हवकास िोईल, िी 
गोष्ट तर हनर्मववादच आिे. पि मराठी िाषेचा हवकास िोण्यास आिखीिी एक साधन आिे. आहि ते साधन 
म्ििजे मराठी िाषेत हनमाि िोिारे उत्कृष्ट वाङ मय िे िोय. जीवनाच्या िाषेतच ज्ञान व संस्कृहत याचें 
अहधष्ठान तयार व्िाव ेलागते. जोपयंत मािसे परकीय िाषेच्याच आश्रयाने हशक्षि घेतात, कामे करतात व 
हवचार व्यक्त करतात तोपयंत हशक्षि सकस बनत नािी, संशोधनाला परावलंहबत्व रिाते व हवचाराला 
अस्सलपिा येत नािी. एवढेच नव्िे तर वगेाने वाढिाऱ्या ज्ञानहवज्ञानापासभन सवयसामान्य मािसे वहंचत 
राितात. 
 

३. वरील हवषयावंर केवळ पहरिाषाकोश अथवा पाठ्यपुस्तके प्रकाहशत करून हवद्यापीठीय स्तरावर 
अशाप्रकारचे स्वरूप व दजा मराठी िाषेला प्राप्त िोिार नािी. सवयसामान्य सुहशहक्षतापंासभन तो प्रज्ञावतं 
पहंितापयंत मान्य िोतील अशा ग्रथाचंी रचना व्िावयास पाहिजे. मराठी िाषेत ककवा अन्य िारतीय िाषामंध्ये 
हवज्ञान, सामाहजक शासे्र व तंत्रहवज्ञान या हवषयाचें प्रहतपादन करावयास उपयुक्त अशा पहरिाषासभची ककवा 
पहरिाषा कोष तयार िोत आिेत. पहिमी िाषानंा अशा प्रकारच्या कोशाची गरज नसते, याचे कारि उघि 
आिे. पहिमी िाषातं ज्या हवद्याचंा संग्रि केलेला असतो, त्या हवद्याचंी पहरिाषा सतत वापराने रूढ झालेली 
असते. त्या शबदाचें अथय त्याचं्या उच्चाराबरोबर वा वाचनाबरोबर वाचकाचं्या लक्षात येतात, हनदान त्या त्या 
हवषयातंील हजज्ञासभंना तरी ते मािीत असतात. अशी स्स्थती मराठी ककवा अन्य िारतीय िाषाचंी नािी. 
पहरिाषा ककवा शबद याचंा प्रहतपादनाच्या ओघात समपयकपिे वारंवार प्रहतहष्ठत लेखातं व गं्रथात उपयोग 
केल्याने अथय व्यक्त करण्याची त्यातं शक्ती येते. अशातऱ्िेने उपयोगात न आलेले शबद केवळ कोशात पिभन 
राहिल्याने अथयशभन्य राितात. म्ििभन मराठीला आधुहनक ज्ञानहवज्ञानाचंी िाषा बनहवण्याकहरता शासन, 
हवद्यापीठे, प्रकाशनसंस्था व त्या त्या हवषयाचें कुशल लेखक यानंी मराठीत गं्रथरचना करिे आवश्यक आिे. 
 

४. वरील उदे्दश ध्यानात ठेवभन मंिळाने जो बिुहवध वाङ्मयीन काययक्रम आखला आिे. त्यातील 
पहिली पायरी म्ििभन सामान्य सुहशहक्षत वाचकवगाकहरता, इंग्रजी न येिाऱ्या कुशल कामगाराकहरता व 
पदवी / पदहवका घेतलेल्या अहियंत्याकंहरता सुबोध िाषेत हलहिलेली हवज्ञान व तंत्रहवषयक पुस्तके प्रकाहशत 
करून स्वल्प ककमतीत देण्याची व्यवस्था केलेली आिे. मंिळाने आजवर आरोग्यशास्र, शरीरहवज्ञान, 
जीवशास्र, आयुवेद, गहित, ज्योहतषशास्र, िौहतकी, रेहिओ, अिुहवज्ञान, सासं्ख्यकी, स्थापत्यशास्त्र, 
वनस्पतीशास्र इत्यादी हवषयावंर २८ दजेदार पुस्तके हवज्ञानमालेत प्रकाहशत केली आिेत. वस्रोद्योग, 
प्रकाशहचत्रिकला, गिकयंते्र, रंग, कृहत्रम धागे, चमोद्योग, पुस्तक– बाधंिी, मोटार– दुरुस्ती, वैमाहनक 
हवद्या, अवकाशयान, साखर–हनर्ममती इत्यादी इतर अनेक हवषयावंरील पुस्तके तयार िोत आिेत. 
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५. या हवज्ञानमालेत िॉ. श.ं र. फाटक, मंुबई यानंी हलहिलेल्या “िोहमओपाहथक औषधाचंा हनघंटु” 
या गं्रथाची पहिली आवृत्ती मंिळाने १९६३ मध्ये प्रकाहशत केली िोती. पहिल्या आवृत्तीच्या सवय प्रती संपल्या 
आहि सदर गं्रथाच्या उपयुक्ततेबाबत मराठी वाचकाकंिभन प्रशसंायुक्त व अहधक मागिी करिारी अशी अनेक 
पते्र मंिळाकिे आली व येत आिेत. म्ििभन या गं्रथाच्या हितीयावृत्तीचे प्रकाशन आवश्यक झाले. िी सुधारून 
वाढवलेली हितीयावृत्ती मराठी वाचकाचं्या िाती देतानंा मला आनंद िोत आिे. 
 

६. आधुहनक वैद्यकशास्त्र, औषधीहवज्ञान व हचहकत्सापद्धती यावंर मराठी िाषेत उल्लेखनीय गं्रथाचंा 
अिाव आिे. पािात्य औषधीहवज्ञान व हचहकत्सापद्धती आज बरीच प्रगत अवस्थेत आिे व या हवषयावंरील 
गं्रथ बिुताशं इंग्रजी िाषेतच िारतीय वाचकास उपलबध आिेत. िारतीय औषधीहवज्ञान व वैद्यकशास्राला 
आयुवेदाचे पाठबळ असले तरी आधुहनक हचहकत्सेत पािात्य औषधीहवज्ञानाचाच प्रामुख्याने अवलंब केला 
जात आिे. तसेच, िारतीय हवद्यापीठामंध्येिी या हवषयावर इंग्रजी माध्यमातभनच हशक्षि हदले जात आिे. 
आधुहनक ज्ञानहवज्ञानाच्या सवय के्षत्रातं मराठी िाषेला समथयपिे संचार करता यावा म्ििभन हतच्या हवकासाची 
जी योजना मंिळाने िाती घेतली आिे त्या योजनेमध्ये मराठी िाषेत आयुवेद, पािात्य औषधीहवज्ञान व 
हचहकत्सापद्धती आहि वैद्यकशास्त्र या हवषयावंरील पुस्तकाचंा प्रकाशनाचा समावेश आिे. या हवषयावंर 
मंिळाने “िोहमओपाहथक लक्षिाचंा िावनाकोश” “मानवी आनुवहंशकता”, “आरोग्य आहि आिारशास्त्र”, 
“मािसाचा मेंदभ आहि त्याचे कायय”, “आयुवेदीय शबदकोश, िाग १ व २”, “मधुमेि”, “मानवी देि िाग १ व 
२”, िाँ. बोमाँ याचें “Medicine : Essentials for Practitioners & Students” या पुस्तकाचा मराठी 
अनुवाद “पािात्य रोगहचहकत्सा”, अशी ११ दजेदार पुस्तके आतापयंत प्रकाहशत केली आिेत. “मानवी 
शरीरहवज्ञान”, “स्त्री– रोग –हचहकत्सा” (िॉ. मसानी याचं्या “A Text Book of Gynaecology” चा 
अनुवाद), “प्रसभतीशास्त्र (िॉ. मसानी याचं्या “A Text–Book of Obstetries” चा अनुवाद), “प्राहिजन्य 
मानवी रोग” इत्यादी गं्रथ क्रमाने प्रकाहशत िोत आिेत. 
 

७. पहिल्या आवृत्तीप्रमािेच “िोहमओपाहथक औषधाचंा हनघंटु” या गं्रथाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचेिी 
वैद्यकशास्त्रासंबधंी हजज्ञासा असलेल्या लोकाकंिभन स्वागत िोईल अशी आशा आिे. गं्रथलेखक िॉ. फाटक 
यानंी मंिळाच्या सभचनेनुसार या गं्रथाच्या सुधारून वाढहवलेल्या हितीयावृत्तीची मुद्रिप्रत सत्वर मंिळास 
उपलबध करून हदली याबद्दल मंिळ त्याचें आिारी आिे. याच हवषयावरील िॉ. फाटक यानंी हलहिलेल्या 
“िोहमओपाहथक लक्षिाचंा िावनाकोश” या गं्रथाच्या सवय प्रती संपल्याने त्याची हितीयावृत्तीिी लवकरच 
प्रकाहशत िोत आिे. 
 
वाई : लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 

मिाहशवरात्री १ फाल्गुन १८९५. अध्यक्ष, 
२० फेबु्रवारी, १९७४. मिाराष्ट्र राज्य साहित्य–संस्कृहत मंिळ. 
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दुसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना 
 
मनघांटुचा अभ्यास 
 

हनघंटभमधील औषधाचंा योग्य अभ्यास कसा करावा? असा प्रश्न पहिल्या आवृत्तीनंतर अनेक अभ्यासभ 
वाचकानंी केला त्यास अनुसरून पुढील हदग्दशयन केले आिे. 
 

औषध पुनःपुन्िा वाचभन त्यातील लक्षिे स्मरिात ठेवावयाची िा धोपट मागय. पि तेवढ्याने िागेल 
असे नािी. तीच लक्षिे दुसऱ्या औषधातिी असतात. तेव्िा हवहशष्ट औषधाची लक्षिे तारतम्याने- इतर 
औषधाचं्या तुलनेने - िोक्यात पक्की बसहवली पाहिजेत. 
 

िे काम कष्टाचे हजहकरीचे, दीघोद्योगाचे तर खरेच, पि औषधावर आपली चागंली पकि 
बसवावयाची म्ििजे सावधपिाचा दीघोद्योग िाच उपाय. दुसरा सुलि जवळचा रस्ता नािी. 
 

आपला एखादा हमत्र असतो. त्याने किी काढली, जवळच्या खोलीत तो बोलत असला, दारावरची 
घंटा वाजहवली तरी पुष्ट्कळ वळेा आपल्यास तो हबनचभक ओळखता येतो. ओळखण्यासाठी त्याला समोरूनच 
बघावयास िवा असे नािी. पाठमोरा, हतरपा, नुसती केसाचंी ठेवि– थोिक्यात म्ििजे अपभिय स्वरूपात– 
अशा एखाद्या वैहशष्ट्यामुळेिी ओळखता येतो. ओझरते दशयनहि समग्र दशयनाचे काम करून जाते. 
 

या हनघंटुमधील औषधे तुमची अशी हमत्र बनली पाहिजेत. तुम्िाला ती पभिय ककवा अपभिय कशीहि 
हदसली तरी ओळखता आली पाहिजेत. म्ििजे त्याचंा पहरचय सवय अंगानंी झाला पाहिजे. 
 

यासाठी औषध एका हवहशष्ट पद्धतीने वाचले तर सोपे जाते असा गं्रथकत्याचा अनुिव आिे. औषध 
समजभन घेण्याचा िाच एकमेव मागय आिे असा दावा नािी. िी पद्धत उपयुक्त वाटली म्ििभन थोिक्यात हतचे 
हदग्दशयन केले आिे. 
 
औषधाचे महत्त्वाचे रूप 
 

कोित्यािी औषधाची ओळख करून द्यावयाची म्ििजे त्या औषधाखाली हदलेली (१) सवयसाधारि 
(२) लक्षिाचें वैहशष्ट्य जा. िो (जास्त िोते) ब. वा (बरे वाटते) नंतर (३) मानहसक िी तीन सदरे 
काळजीपभवयक अभ्याहसली पाहिजेत. 
 

या तीन सदरात औषधाचे ममम येऊन जाते. बाकी सवय सदरे तपशीलात जमा. उपयोगाची, परंतु 
ओळख पटण्यासाठी (Identification) िी तीन सदरे मित्त्वाची. 
 

या प्रत्येक सदरातील जवळ जवळ सवय गोष्टी िावनाकोशामधे बघावयाच्या. कोशात त्या 
औषधाबरोबर दुसरीहि औषधे हदलेली असतात. त्यात आपि वाचत असलेल्या औषधाचे स्थान “तारतम्याने” 
जािभन घ्यावयाचे. 
 



 

अनुक्रम 

हनघंटुमध्ये हदलेले लक्षि िावनाकोशात बघताना क्वहचत् त्या लक्षिाखाली, वाचत असलेले औषध 
नसेलहि. त्याचप्रमािे िावनाकोषात हदलेले लक्षि हनघंटभत सापििार नािी. याचे कारि त्या लक्षिासाठी 
दुसरी औषधे अहधक मित्त्वाची असल्याने िे औषध गाळण्यात आले. 
 

आिखी कािी गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी एक औषधच थोिक्यात अभ्यासभन दाखहवले आिे. 
 

पहिले औषध अकोनाईट (Aconite) घेतले आिे. 
या औषधाचा पहरिाम मन, मेंदू, मज्जातांतू; हृदय नािीतील रक्ताहिसरि, छाती व उदर यातंील 

इंहद्रयावंर व साधं्यावर िोतो असे पहिलेच वाक्य आिे. 
 

िावनाकोश पाहिला तर अकोनाइट (अको) बुहद्ध; मन यामधे ठळकपिे हदले आिे. परंतु मेंदभ या 
सदरात हतसरा दजा आिे. मेंदभच्या उपसदरात आग, हढला (सैल) या दोन सदरात अको सापिते. इतरत्र 
नािी. 
 

मानहसक हवकारामधे अांतर्ज्ञानी, आनांदी, आरिाओरि यात अको आिे. परंतु हनघंटुमधे 
उतावीळपिाला दुसरा दजा हदला असला तर कोशात उतावीळपिा या सदरात अको नािीच. उदास मधे 
आिे. काळजी मधे नािी. िी काळजी सासंाहरक नव्िे. िीतीमुळे उत्पन्न झालेली म्ििभन काळजी या सदरात 
अको नािी. पि भय, धास्ती, दचकिे या सदरातभन अको सापिते. भयाची पोटसदरे गदी, तापात, भमवष्ट्याचे 
(मरिाचे), रस्ता ओलाांडण्याचे असे तपशीलहि सापितील. या सदरातील दुसरी औषधे नजरेखालभन 
घालिे जरूर आिे. 
 

नंतर हृदय. कोशात बहघतले तर हृदय :– सवमसाधारि, काळजी, कचता वाटभन, गार, धडधड 
िावनामुळे या सदरात अको आिे. नाडी अहनयहमत, अशक्त, कहठि, जलद, िरलेली व जोरदार, मोठी 
लिान, िाताला लागते न लागते या सवय सदरात अको आिे. अथय एवढाच की अकोची नािी जवळजवळ सवय 
प्रकारची, उलटसुलटहि असभ शकते. 
 

अकोनाइटचा पहरिाम छाती उदर यातील इंहद्रयावंर व साधं्यावंर िोतो. कोशामध्ये छाती 
सवमसाधारि मध्ये अको आिे. सवयसाधारिचे पोटसदर आतल्या आत, अदलाबदल यामध्ये अको आिे. नंतर 
आग टोचते, न्युमोमनआ, प्लुमरमस, रक्तामधक्य इतक्या सदरात अको सापिते. छातीचा बाह्य िाग यात अको 
कोठेच नािी िे लक्षात घ्याव.े 
 

रुमधरामभसरि या सदरात सवमसाधारि; आग; काळजी; लचता वाटभन; गार, धडधड पोटसदर 
िावनामुळे (काळजीयुक्त) इत्याहद हठकािी अको आिे. 
 

हृदय व रुमधरामभसरि या सदरात गार मध्ये अको आिे. परंतु उदर सवमसाधारि अको नािी, गार 
अको नािी. उदर फुगलेले, वेदनायुक्त मध्ये अको आिे. बमधर; वात ओटीपोटात; शोध शौच :– रक्त नुसते, 
महरव ेगवतासारखे हशवाय हगवि िीती, िावना मनःक्षोिामुळे; हुळहुळे इतक्या हठकािी अको सापिते. 
 

साधें या सदरात अको नसले तरी संहधवातात आिे. 



 

अनुक्रम 

धिधाकटच्या ऐवजी कोशात धट्टाकट्टा शबद वापरला आिे तेथे अको आिे. रक्तामधक्य मध्ये आिे. 
परंतु लठ्ठपिा मध्ये नािी याशबदात फरक आिे. नीट ध्यानात घ्यावा. 
 

वदेना मधे अको आिे. त्याची पोटसदरे एकदम सुरू होऊन एकदम िाांबतात; कापल्याप्रमािे; 
टोचल्याप्रमािे, ठुसठुस, नाांगी मारल्याप्रमािे, फाडल्याप्रमािे तीव्र इतक्या हठकािी अको कमी जास्त 
मित्वाने सापिेल. 
 

नंतर भावना व मवकार उद्भवण्याचा क्रम िे सवयसाधारि मधील सदर पिाव.े याच्या पोटसदरात 
एकदम सुरू होतात, खालून वर, तीक्ष्ि स्वरूपाचे इतक्या सदरात अको आिे. 
 

मुले यात अको आिे. 
 

रक्तस्राव; काळा, तीव्र स्वरूपाचा भडभडून लाल भडक सवय अको मध्ये येतो. 
 

बमधर मध्ये अको आिे. 
 

मोठे झाले आिे असे वाटिे यामध्ये अको हतसऱ्या दजाचे आिे. तािल्यासारखे वाटिे मधे अको 
नािी. मझिमझण्या यात अको आिे. हुळहुळेपिा वदेनानंतर अको आिे. 
 

िांडीमुळे िे सदर, लक्षिाचें वैहशष्ट्य मधे सापिेल. तेथे गारठल्याने जा. िो. मधे अको आिे. पि 
तेथेच ब. वा. उघिे झाल्याने, गार पाण्याच्या आंघोळीने मधे अको आिे. 
 

जखमा, दुखापती यात अको नसले तरी आघातामुळे शस्त्रहक्रयेच्या यात अको आिे. िी तीनिी सदरे 
सवमसाधारि भावना येथे हदलेली आिेत. 
 

सूज कोशात तीन प्रकारची हदली आिे. सूज; सूज जलयुक्त; सूज दाियुक्त. यात अको पेक्षा वरच्या 
दजाची औषधे हकतीतरी आिेत. जलयुक्त सुजेमधे अको नािी. 
 
नंतर लक्षिाांची वैमशष्ट्ये. 
 

मनःक्षोभ– कोशामध्ये भावनामतरेक सदरात जोिीला मनःक्षोि आिे. िीती धास्ती िी सदरे लक्षिांचे 
वैहशष्ट्य मधे आिेत. सवमसाधारि यात भय धास्ती दचकिे या सदराखाली अको चा हवचार पभवीच केला आिे 
तो पिावा. संताप िे भावनामतरेकाचे पोटसदर आिे. 
 

घाम येताना िांड वारे लागले तर जा. िो. िे सदर लक्षिाचें वैहशष्ट्य यामधे आले आिे. तेथे अको 
पेक्षा ऱ्िस-टा व हसहल या औषधानंा अहधक वरचा दजा हदला आिे. 
 

आवाजामुळे जा. िो. या सदरात ‘अको’ िा हतसरा दजा आिे. काहफ, थेहर, नक्स-व्हा, लसको वरच्या 
दजाची आिेत. पि सहन न होिे यामध्ये अको आिे. 



 

अनुक्रम 

उजेडाने जा. िो. मधे अको हतसऱ्या दजाचे आिे. त्यातच उजेडाने ब वा मधील औषधे हवरुद्ध 
प्रकृतीची म्ििभन पािभन सोिावीत. 
 

दात येताना मधे पुष्ट्कळच औषधे आिेत. परंतु कामो, पल्स, मक्यु, स्टमफ याचं्या बरोबरीने अकोचा 
प्रथम दजा आिे. इतर लक्षिाचंा तारतम्याने हवचार करावयास िवा. 
 

मनजल्याने कुशीवर जा. िो. डाव्या जा. िो. पाठीवर उतािे जा. िो. इतक्या हठकािी अको आिे. 
 

अांग दुमडून ब. वा. मधे अको पेक्षा दुसऱ्या औषधानंा वरचा दजा आिे. 
 

खोलीत घरात जा. िो. यापुढे हवा मोकळी ब. वा. पिा असे हदले आिे. तेथे पाहिल्यास हवा थंिगार, 
कोरिी जा. िो. :– अको. 
 

मोकळी गार जा. िो. :– अको. 
ब. वा – अको नािी. 

 
अन्न व पये यात उते्तजक नािी. दारु व तत्सम पेये यामधे ब. वा. मधे अको आिे. 

 
मवटाळसपिी जा. िो. मधे अको नािी. परंतु सवमसाधारि मधे शरीरातील स्राव गेल्यामुळे झालेले 

मवकार यामधे अको सापिते. 
 

उन्हात जा िो. मधे अको आिे. परंतु उन्हाळ्यात जा. िो मध्ये नािी. िा सभक्ष्म फरक ध्यानी घ्यावा. 
 

ब वा पाठीवर हनजल्याने जा. िो. मधे अको आिे. म्ििभन हनघंटभत पाठीवर हनजल्याने खोकला, 
छातीत टोचिे कमी िोते असा तपशील हदला आिे. 
 

नांतर मानमसक. 
 

यातील कािी गोष्टींचा हवचार सवयसाधारि मध्ये येऊन गेला आिे. 
 

वेड मधे अको नािी. वात मधे आिे. कण्हिे, लकचाळि मध्ये अको नािी. या गोष्टी कचतेमुळे िोतात. 
मुठी चाविे, नखे खािे या हक्रया देििान हवसरिे या सदरात येतात. िहवष्ट्य वतयहविे असे सदर नसले तरी 
िीहत िहवष्ट्याची यात अको स्पष्ट आिे. िीती धास्तीमुळे उद िवलेले कािी हवकार हनघंटभत हदले आिेत. परंतु 
त्याहशवाय इतर कािी हवकार उदा. वाचा बसिे, हस्त्रयाना रक्तस्राव सुरू िोऊन तो चालभ  रािािे िे हवकार 
अकोने बरे िोण्याचा संिव आिे. असे सवयसाधारि सदरातील शवेटचे वाक्य सागंते. वरील उदािरिावरून 
िेिी लक्षात येईल की कारि जरी तेच असले तरी प्रकृहतधमानुसार हनरहनराळे हवकार िोण्याची शक्यता 
असते. पि कारिानुसार एकाच औषधाची हनवि करावयाची. हनघंटभचा अभ्यास करताना वरील बाब ध्यानात 
ठेवावी म्ििजे िावनाकोशात नसलेल्या लक्षिाचंा उलगिा कहरता येईल. 
 



 

अनुक्रम 

अांतर्ज्ञानी मानहसक लक्षिात हदले आिे तेथे अको आिे. मरिाचे हवचार येतात मधे अको आिे. 
हनघंटभमधे वातात बेशुहद्ध नसते असे आवजभयन साहंगतले आिे. वात व बेशुमि अशी दोनहि सदरे पािभन तुलना 
करावी. 
 

गािे ऐकल्याने उदासीनता येते. उदास मधे अको आिे. संगीत (गािे) ऐकल्याने जा. िो. मधे अको 
नािी. 
 

हचिखोरपिा व त्यानंतरची लक्षिे याचंा हवचार वेदना व भावना व मवकार उद्भवण्याचा क्रम या दोन 
सदराखंाली पभवी येऊन गेला आिे. 
 
डोके डोळे कान 
 

इत्याहद सदरे हनघंटभत पािात असताना आग व कोरडेपिा बऱ्याच अवयवाखंाली सापिेल. स्राव; 
रक्ताळलेले, ििििभन, जोराने व वदेनायुक्त असतात. अशाहि गोष्टींचा हवचार करावा. 
 

प्रत्येक सदर वर दशयहवल्याप्रमािे कोशात बघाव.े 
 

एवढे सवय अवधानपभवयक करण्यास बराच वळे लागेल िे खरे. परंतु औषधाची ओळख जास्त पक्की 
िोईल असा िरंवसा आिे. 
 

एकच गोष्ट दोन तऱ्िेने (कािी वळेा जास्तहि) पािता येते. एखादा कप अधा िरला असे आपि 
म्िितो तेव्िा तो अधा हरकामा आिे असेहि म्ििता येते. या हवषयीचा ऊिापोि िावनाकोशाच्या प्रस्तावनेत 
आला असल्याने पुनरुस्क्त नको. 
 
साराांश 
 

(१) औषध सवय अंगानंी न्यािाळाव.े 
(२) तारतम्याने बघभन त्याचे ममम जािाव.े 
(३) हनघंटु व िावनाकोश दोनहि परस्पर पभरक आिेत. स्वतंत्रपिे पहरपभिय (complete) नािीत असे 

ध्यानी घेऊन दोघाचंाहि अभ्यास करावा. 
 

(४) शवेटी पाण्यात पिल्याहशवाय पोिता येिार नािी. त्याप्रमािे औषधे हदल्याहशवाय त्याचंी मैत्री 
िोिार नािी. औषध वाचताना रोगी नजरेसमोर आले पाहिजेत. रोगी लक्षिे सागंत असता औषधे नजरेसमोर 
नाचली पाहिजेत. िे सवय डोळस अभ्यासाने िोऊ शकते. 
 

(५) औषधे वापरताना यशाबरोबर अपयश येिारच. अपयश का आले असेल याची कसभन चौकशी 
केल्यास, अपयश पुष्ट्कळच हशकवभन जाईल. अपयशाचा असा उपयोग म्ििजे पुढच्या यशाची पायरीच 
समजावी. 
 



 

अनुक्रम 

एका तपानंतर, परमेश्वर कृपेने, गं्रथकत्याच्या ियातीत या पुस्तकाची दुसरी आवृहत्त हनघण्याचा योग 
आला; यावरून िोहमओपाहथक हचहकत्सेचा अभ्यास करिाराना या पुस्तकाचंी उपयुक्तता थोिीबिुत पटली 
असे हदसते, याबद्दल गं्रथकत्याला समाधान िोत आिे. म्ििभन अशा अभ्यासकाचें आिार मानिे जरूर आिे. 
 

डॉ. शां. र. फाटक 
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होममओपामिक औषधाांचा मनघांटु 
१. अकोनाईट (बचनाग, अहतहवष) ACONITE 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मेंदू; मज्जातांतू; हृदय, नाडीतील रक्ताहिसरि, छाती व उदर 

यातंील इंहद्रयावंर व साधं्यावर िोतो. धिधाकट मुल व मािसे याचं्यावर याची हक्रया चागंली िोते. 
हवकार एकदम सुरू िोतात व ते तीव्र स्वरूपाचे असभन वेदनायुक्त असतात. सूज (शोि) येते, 
हठकहठकािी रक्तामधक्य िोते. रक्तस्राव लालभडक असतो. शरीरातील िाग बमधर िोतात; आग 
होते; ककवा ते मोठे झाल्यासारखे बाटतात. तािल्यासारखे वाटतात. मंुग्या आल्यासारखे वाटते. 
झिझिल्यासारखे वाटते. वदेना टोचल्या, फािल्याप्रमािे असतात. वदेनानंतर िाग बमधर ककवा 
िुळिुळा िोतो. अत्यंत थंिीने छातीचे व मेंदभचे हवकार उद्भवतात. अत्यंत उष्ट्ितेने जुलाब व्िावयास 
लागतात. एकदम शस्क्तपात िोतो. उठण्याचा प्रयत्न केला तर बेशुहद्ध येते. िीहत, धास्ती, अत्यत 
थंिी ककवा उष्ट्िता, दुखापती, व शस्त्रहक्रया या कारिामुळे हवकार उद्भवतात. या औषधाचा पहरिाम 
तात्काहलक असला तरी वरील कारिामुळे झालेले जुने हवकार या औषधाने बरे िोतात. मुले हवकार 
झालेल्या िागावर िात ठेवतात. ककचाळभन स्वतःची जननेंहद्रये धरून ठेवतात. 

 
मानमसक :– धडकी भरते, काळजी, लचता वाटते. मरिाची, लोकाचं्या जमावाची रस्ता ओलािंण्याची, 

घराबािेर पिण्याची भीमत वाटते. अस्वस्िता, बेचैनपिा व घाबरटपिा उत्पन्न िोतो. वेदनाांच्या 
तीव्रतेमुळे देििान जाते. भीतीमुळे वेड लागले आहे की काय अस हदसते. त्यामुळे लकचाळिे; 
कण्ििे, मुठी चाविे, नखे खािे वगैरे हक्रया करण्याची प्रवृहत्त िोते. मरावसे वाटते. पुढे काय होईल 
याचे भमवष्ट्य वतममविे; मरिाची वेळ सागंिे. वात िोतो. वातातं दुःखाची, दुदैवाची, हनराशचेी बिबि 
चालभ  असते पि बेशुहद्ध नसते. गािे ऐकल्याने उदासीनता येते. नुकत्याच घिलेल्या गोष्टी स्वप्नात 
घिल्यासारख्या वाटतात. हचिखोरपिा; वस्तभंची फेकाफेक करिे. मनोवृत्तीत एकदम बदल िोतो. 
आनंदाने एकाक्षिी गािे, िसिे व दुसऱ्या क्षिी दुःखी, कष्टी, उदासीन िोिे; नुकत्याच पाहिलेल्या 
गोष्टी जिुकाय स्वप्नात पाहिल्यासारख्या वाटतात. उतामवळपिा. 

 
डोके :– आग िोते, जि िोते, आवळल्यासारखे, फुटल्यासारखे ककवा हपळवटल्यासारखे वाटते. आत 

तितिल्यासारखा आवाज िोतो. िोके दुखत असताना लघवीला फार िोते. िीहत, धास्तीने घेऱ्या 
येतात; उठताना िोके िलहवल्याने जास्त येतात. िोके आपटिे. िोक्यािोवती कढत पट्टा 
बाधंल्याप्रमािे वाटते, ककवा मेंदभत उकळल्याप्रमािे आग िोते. केस ओढल्यासारखे वाटतात ककवा 
ते उिे राहिले आिेत असे वाटते. 

 
डोळे :– एकाएकी सुजतात, लाल िोतात पि आतभन स्राव येत नािी. उजेि सिन िोत नािी. ककवा िवासा 

वाटतो. सभययप्रकाशाचे बफावरून झालेले परावतयन सिन िोत नािी. पापण्या सुजून टिक व लाल 
होतात, आग होते. मातीचे, लोखंिाचे कि आत गेल्यास अकोनाइटने वदेना कमी िोतात. कोरिे 
झाल्यासारखे वाटभन, आग िोऊन खुपतात. िोळे चकचकीत वटारल्याप्रमािे, ककवा धंुद 
झाल्यासारखे हदसतात. 

 
कान :– आवाज सिन िोत नािी. कानात पाण्याचा थेंब अिकला आिे असे वाटते. 
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नाक :– बहधर िोऊन रक्त येते. वास सहन होत नाही. सदी, नाकातभन कढत पािी येते. मोकळ्या िवनेे बरे 
वाटते. 

 
चेहरा :– लचता लकवा भीमतग्रस्त : गाल कढत व लाल. उठताना हफकट िोतो. एक गाल कढत व लाल, व 

दुसरा अगदी हफकट व गार. चेिरा जि वाटतो. 
 
तोंड :– दात दुखताना दातात व िोक्यात ठुसठुसते. दात खाण्याची प्रवृहत्त. पाण्याहशवाय सवय पदाथय किभ  

लागतात, व ते चवीला वाईट लागते. आत कोरिी आग झाल्यासारखे वाटते. तात्पुरते तोतरे बोलिे. 
जीि सुजल्याप्रमािे वाटते. पाण्याहशवाय सवय पदाथय किभ  लागतात. पािी वाईट लागते. ओठ 
काळविंलेले, कोरिे कातिी हनघते. 

 
घसा :– हगळताना गुदमरल्यासारखे वाटते. टॉस्न्सल्स सुजलेल्या व कोरि पिते. 
 
उदर :– िात लावलेला सिन िोत नािी. नगाऱ्यासारखे फुगते. कळा सुरू झाल्यास कोित्याहि अवस्थेत 

बरे वाटत नािी. शौचातभन नुसते रक्त पडते; शौच गवतासारखे महरवे िोते ककवा पाढंरे असते. आई 
भ्याल्यामुळे तान्ह्या मुलानंा काहवळ िोते. गुदिारात टोचते ककवा कंि सुटते. गुदिारातभन कढत पािी 
बािेर येत आिे असे वाटते. उन्िाळ्यात मुलानंा पाण्यासारखे जुलाब िोतात. 

 
जठर :– सारखी तहान लागते. हकतीिी पािी प्याल्याने समाधान िोत नािी. आंबट पदाथय खावेसे वाटतात. 

रक्ताच्या ककवा हपत्ताच्या जोराने ओकाऱ्या िोतात. तोटीतभन पािी पिल्याप्रमािे ओकावयास िोते. 
दभध सोसत नािी. श्वास लागला असताना पोटावर दिपि आल्यासारखे, ओकारी िोताना िीहत 
वाटते, अंग तापते खभप घाम येतो व लघवीला जास्त िोते. आंबट, किभ , बीर िी पेये प्यावीशी 
वाटतात. जठरावर दाब पिल्यासारखे वाटभन दम लागतो. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी, कढत व लाल िोत. लघवी िोताना कळा येतात. मभत्राशयाचा शोथ-थंिीमुळे; 

धास्तीमुळे नुकत्याच उपजलेल्या मुलाचंा मभत्राघात. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंिाचंा शोथ (सभज). अंि सुजभन मोठे व टिक झाल्यासारखे वाटतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– थंिीने ककवा धास्तीमुळे हवटाळ एकदम बंद िोतो. बाळंतपि कष्टाने व फार वेळाने झाल्यावर 

ज्या ियंकर वदेना िोतात त्यावर अकोनाइटचा फार चागंला पहरिाम िोतो. दुग्धज्वर– दभध येत 
नािी. स्तन सुजभन टिक िोतात. हवटाळ सुरू िोताना वेि लागल्याप्रमािे बेफामपिा. योनी कढत, 
कोरिी व स्पशय सिन िोत नािी. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला कोरिा, वदेनायुक्त; घसा बसतो. झोपेत श्वासोच्छछ वास वरवर चालल्यासारखा 

वाटतो. खोकताना कंठ धरावासा वाटतो. धास्तीमुळे लागलेला दमा, खोकला, रात्री व पेय प्याल्याने 
जास्त िोतो. उठभन ताठ बसाव े लागते. कफ रक्तहमहश्रत. थंुकीतभन ताबंिे लाल रक्त पिते. 
थोड्याशा श्रमाने, गार वारे लागल्याने खोकला जास्त िोतो; पाठीवर झोपल्याने बरे वाटते. छातीत 
टोचते, त्यामुळे श्वासोच्छछ वास करता येत नािी. न्युमोहनआ, प्ल्युहरहस, फुप्फुसात आग होते. 
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हृदरोगात जलद चालताना ककवा हजना चढताना छातीत कोंिल्यासारखे वाटते. खोकल्यानंतर 
छातीत गुदगुल्या झाल्यासारखे वाटते. 

 
हृदय :– मोठे झाल्यासारखे वाटते. धिधिण्यामुळे काळजी वाटते व त्यावळेेस िाव्या िातापयंत वदेना 

िोतात, बहधरता व मंुग्या येतात. नािी जलद, जोरदार व बेफाम चालते. रक्तदाब वाढतो. 
 
मान–पाठ–हात–पाय :– िात कढत, पाय गार. अंगठ्याखालील उंचवटे लाल िोतात बोटाचंी टोके लाल 

िोतात. साधं्यातंील बंधने सैल झाल्यासारखी वाटतात. िाता-पायातली शक्ती नािीशी िोते. 
मािंीवरून पाण्याचे थेंब खाली पित आिेत असे वाटते. तळहाताची आग होते. िाव्या िातात व 
पायातील स्नायभ उितात. 

 
झोप :– घाबरटपिामुळे झोप येत नाही. वृद्धपिाचा हनद्रानाश. ियंकर स्वरूपाची ककवा काळजीयुक्त स्वप्ने 

पितात. 
 
ज्वर :– अमतज्वर, अांगाची कोरडी आग िोते; िांडीच्या लाटावर लाटा येतात असे वाटते. थंिी व ताप 

आलटभन पालटभन. तापात तिान लागते, बेचैनपिा असतो व घाम येताना पाघंरूि नकोसे वाटते. 
मानहसक लक्षिे ककवा कारि असल्याहशवाय िे औषध तापात देिे चागंले नािी. हवकार झालेल्या 
ककवा आच्छादलेल्या िागावर घाम येतो. 

 
त्वचा :– कोरडी व कढत ककवा वर बफय  ठेवल्यासारखे वाटते. दररोज रात्री बारीक ताबंिेलाल पुरळ येते, 

त्यामुळे बेचैनपिा येतो. उते्तजक पेयाने कंि येते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मनःक्षोभ; भीमत, धास्ती; संताप. घाम येत असताना थंिगार वारे लागले तर. 

आवाज; उजेड; दात येताना. रात्री कुशीवर हनजल्याने, बदं खोलीत; उते्तजक पेयाने. 
हवटाळसेपिी. उन्िात हनजल्याने. गािे ऐहकल्याने, तंबाखभच्या धुराने. 
ब वा :– पाठीवर हनजल्याने खोकला, छातीत टोचिे कमी िोते. िातपाय पोटाशी घेतल्याने 
पोटदुखी कमी िोते. मोकळ्या िवनेे; आरामशीर पिल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आर्नन; काहफ; फास्फ; बेला; ब्रायो; हमहल; सल्फ; स्पाांमज. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅन्था; काहफ; कामो; पल्स; बेला; मक्युय; ऱ्िस-टा; सेहप. 
 

२. अडोमनस व्हल्गॅमरस ADONIS VULGARIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय; पाठीचा किा; पोटाची खळी, मभत्रकपि, त्वचा यावर िोतो. 

संहधवात ककवा इन््लुएन्झा यामुळे उद िवलेले हृदयाचे हवकार. याने हृदयाची हक्रया सुधारते, नािी 
हनयहमत िोते, लघवीचे प्रमाि वाढते. हृद्रोगामुळे उत्पन्न झालेली जलयुक्त सभज. वदेना इकिभन 
हतकिे हफरतात. 
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डोके :– चालताना घेरी येते व छातीत धिधिते. िोक्याची मागील बाजभ दुखते. कातिे आवळल्यासारखे 
वाटते. उठताना, िोके एकदम वळहवताना घेरी येते. 

 
तोंड :– जीि िाजल्यासारखी वाटते. तिान लागत नािी. 
 
उदर :– पोटाच्या खळीत गळभन गेल्याप्रमािे वाटभन घेरी येते, मोकळ्या िवते बरे वाटते. वाकताना आंतिी 

तुटतािेत असे वाटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला वारंवार लागते. लघवीतभन अल्बुमीन जाते. लघवी थोिी, वर तेलकट तवगं. 
 
छाती :– दमा हृद्रोगामुळे झालेला, पाठीला स्पशय केल्यामुळे जास्त िोतो. हृदयाच्या जागी दुखते, छातीत 

धिधिते व दम लागतो. घशात गुदगुल्या िोऊन कोरिा खोकला येतो. 
 
मान–पाठ :– ताठते, दमल्यासारखी दुखते. 
 
झोप :– अनेक हवचाराचंी गदी झाल्याने झोप येत नािी. 
 
त्वचा :– िाजल्यासारखे फोि येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य :– जा हो :– थंिीमुळे, हनजल्याने. 

ब वा :– श्रम. 
 
सांबांधी :– बुफो. तुलना करा हिहज, के्रहटगस, कान्व्िाले, स्रोपान्थस. 
 
प्रमाि :– कटक्चरचे ५ ते १० थेंब. 
 

३. अांगामरकस AGARICUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम डोक्याचा मागील भाग, पाठीचा किा, कंबर; मज्जातांतू आंतड्याचें 

चलनवलन; रक्तामभसरि; हृदय, छाती व श्वासोच्छछ वास यावर िोतो. हवकार िळुिळभ सुरू िोतात. 
अनेक तऱ्हेची लक्षिे उत्पन्न होतात. हालचालीमध्ये अवास्तवता, अमनमितपिा व अमनयममतपिा 
हदसभन येतो. जवळची वस्तु धरण्याकरता िात लाबं करिे, चालताना अिखळिे ककवा पाय उंच 
करून चालिे. िातातील वस्तु पितात. कां प, आचके, धके्क, िरिर हनरहनराळ्या हठकािी हदसभन 
येते. कापरे िरते, घाबरटपिा, व अस्वस्थता. कंपवात-झोपेत कमी िोतो. गार सुया 
बोचल्यासारख्या वाटतात; गार पाण्याचे थेंब पित आिेत असे वाटते. गार ओझे ठेवल्यासारखे 
वाटते. मेंदभच्या कमकुवतपिामुळे मुले उहशरा बोलावयास व चालावयास लागतात. हवकार सुरू 
िोण्याच्या अगोदर बिुधा जािंया येतात. हवकार हतरकस रीतीने उद िवतात–उजवा िात–िावा 
पाय. फेफरे, तोंिाला फेस येतो, पाठ मागे वाकते व चेिऱ्याचे स्नायभ ओढल्यासारखे हदसतात. 
हववाहित घाबरट तरुिी संिोगानंतर मभस्च्छयत िोतात. संिोगानंतर, दभध बदं झाल्यामुळे, रागे 
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िरल्याने, हशक्षा केल्याने आचके येतात. आंचके ककवा फेफरे येत असताना शक्ती वाढते, जि ओझी 
सिज उचलता येतात. 

 
मानमसक :– आनंदी, उल्िासी; गािे म्िििे, हशया वाजहविे, िहवष्ट्य वतयहविे. शातं स्विावाचे इसम, िट्टी 

व िेकेखोर िोतात. बिबि; हनिययपिा, वात; विेगळाप्रमािे वागिे. बुहद्धमादं्य; दारू हपऊन 
तारवटल्याप्रमािे हदसतो. आकलगन देऊन िाताची चुबंने घेिे. कोिाला ओळहखत नािी. वस्तभची 
फेकाफेक करिे, कोितीिी नवीन गोष्ट आकलन िोऊन करता येत नािी. नेिमीच्या गोष्टी करता 
येतात ककवा करावयाचे त्याच्या उलट करिे. 

 
डोके :– इकडून मतकडे मफरमविे. िोके दुखिे, शौचास ककवा लघवीला झाल्याने कमी िोते. उन्िात घेरी 

येते. िोके दुखत असताना नाकातभन रक्त येते ककवा जाि शेंबुि येतो. 
 
डोळे :– लंबकाप्रमािे िालतात. पापण्या लवतात. कोपऱ्यात हचकट पभ जमतो. िोळ्यापंुढे माशा तरंगत 

आिेत असे वाटते. वाचताना अक्षरे सरकत आिेत, नाचतािेत असे वाटते. वस्तभ एकाच्या दोन 
हदसतात हतरळेपिा. दोन्िी पापण्यामधील अंतर कमी िोते. 

 
कान :– पाळ्या थंिीने गारठल्याप्रमािे खाजतात. आवाज िोतात व पाळ्याना कंप येतो. 
 
नाक :– आत, बािेर कंि सुटते. खोकल्यानंतर कशका येतात. वृद्धपिी नाकातभन रक्त येते. सदी नसताना 

वारंवार कशका येतात, ककवा स्वच्छ पािी गळते. 
 
चेहरा :– आग िोऊन खाजतो. स्नायभ ताठतात, कंप येतो. गालात काटा टोचल्याप्रमािे वदेना िोतात. चेिरा 

विेावाकिा करिे. 
 
जीभ :– कापंते, चव गोि, हजिेला कंप. 
 
तोंड :– ओठाचे कोपरे लुले पितात. ओठावर मोत्यासारख्या पुटकुळ्या येतात. टाळ्यावर फोि येतात. 

लाळ गळते. अस्पष्ट तुटक तुटक बोलिे. 
 
घसा :– खवळल्यासारखा वाटतो, कोरि पिभन हगळता येत नािी. 
 
जठर :– सारखी तिान, सिक्या अंड्याप्रमािे ककवा सफरचदंाच्या चवीच्या ढेकरा येतात. पोट हबघिल्याने 

यकृताच्या जागी वेदना िोतात. 
 
उदर :– पोटाच्या खळीत गोळा आिे असे वाटते. आंतड्यात फदफदल्यासारखे वाटते, गुरगुरते. पाथंरीच्या 

बाजभस टोचते. कढत वारा सरतो. िगवि, कुजट, लसिीसारखा वारा सरतो. लिान मुलाना 
हिरव्या ककवा हपवळ्या रंगाचे जुलाब िोतात. 
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मूत्रेंमद्रये :– लघवी हळूहळू लकवा िेंबिेंब होते. मूत्राशय दाबावा लागतो. लघवी िोताना गार लागते. लघवी 
पाढंरी व त्यावर तेलकट तवंग येतो. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– वीयय कढत. संिोगानंतर कापंरे िरते, थकवा वाटतो, आग िोऊन अंगाला कंि सुटते, 

खभप घाम येतो. अकाली वीययपात. संिोग करताना छातीत धिधिते व त्यानंतर उदासीनता येते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशय खाली ओढल्यासारखा वाटतो, हवशषेतः हवटाळ थाबंल्यानंतर स्तनागे्र लाल िोऊन 

खाजतात. धुपिी फार जाते, आसपासचा िाग करवितो व त्यामुळे चालावयास त्रास िोतो. 
संिोगानंतर मभच्छा येते. स्तनात दभध येण्याचे थाबंल्यामुळे दुसरीकिे हवकार उद्भवतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला कण्यातभन सुरू िोतो असे वाटभन मधभन मधभन ढास लागते व नंतर कशका येतात. क्षयाची 

प्रथमावस्था. कफ सिज बािेर येतो, फेसाळ असतो. कफात गोळ्या पितात. 
 
हृदय :– संिोगाचे वळेी धिधिते, नंतर उदासीनता येते. एकदम झालेल्या आवाजाने ढेकरा येताना, 

खोकताना हृदयात धके्क बसल्यासारखे वाटतात व हकत्येक वेळा ते शरीराच्या इतर िागात पसरतात. 
दाबल्यासारखे वाटते, आग िोते हृदयापासभन ते िाव्या हत्रकोिी िािापयंत टोचल्यासारखे वाटते. 
हृद्रोगवदेना जास्त असतात. 

 
पाठ :– कण्याला स्पशम लकवा दाब सहन होत नाही. कण्यात तीव्र कळा येतात, कण्यात मंुग्या येतात. आग 

िोते, लिान झाल्यासारखा वाटतो. कंबरेला शके सिन िोत नािी. पाठ ताठल्यासारखी वाटते. 
वाकल्याने मोिेल असे वाटते. कुल्ले गार असतात. कमरेत उसि मोकळ्या िवते जास्त. फेफरे 
येण्यापभवी पाठीत गार िवा पसरत आिे असे वाटते. 

 
हात पाय :– िात अस्वस्थ, कंपयुक्त. पाय कापतात. पाय अशक्य व जि वाटतात. उजवा िात अस्स्थर, 

हलहिताना. पुष्ट्कळ हलहिल्यानंतर िात लुले पिल्याप्रमािे वाटते. एखादी वस्तु धरताना बोटाना 
पेटके येऊन ती उितात. माडं्या अढी घातल्याने दुखतात. पायाचंी अढी घातल्याने पाय बहधर 
िोतात. पगुंवातातं िाताना सौम्य आचके येतात. कमरेच्या साधं्याच्या िागातं हनजल्याने वदेना 
िोतात. 

 
झोप :– जाांभया येतात. वदेना–आचके सुरू िोण्याच्या अगोदर जािंया सुरू िोतात. जािंयानंतर आपोआप 

िंसभ लोटते. झोप लागताना धके्क बसतात, कंप येतात त्यामुळे वारंवार जाग येते. 
 
ज्वर–घाम :– थंिीने लवकर गारठिे व घाम पि लवकर येिे. रात्री घाम येतो. शहरराच्या एका बाजभस 

आलटुन पालटुन घाम येतो. 
 
त्वचा :– आग होते; कां ड सुटते; बफाने गारठल्यासारखी वाटते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवा िांडगार–मोकळी; बफम  पडताना. मानमसक श्रम; सांभोगाने; 
संिोगाहतरेकाने. दारूने. दाबल्याने; स्पशाने; सकाळी, हवटाळसेपिी. उन्ि. िीहत, धास्ती. वीज-
वादळ िोण्याचे अगोदर. 
ब वा :– िळुिळभ चालिे–िालचाल. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क–का. 
 
सांबांधी औषधे :– ओहप; कुप्रम; यभब; पल्स; मक्युय; ऱ्िस-टा; हसहल. 
 

४. अनाकार्नडअम (मबब्बा) ANACARDIUM. 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मज्जातंतभ; जठर; त्वचा; तळिात; स्नायभ व साधें यावर िोतो. 

बाह्योपचाराने त्वचेचे रोग बरे केल्यानंतर, देवी येऊन गेल्यानंतर, अहत अभ्यास, संिोगाहतरेक, 
परीक्षा, थकवा या कारिानंी हवकार उत्पन्न िोतात. शारीहरक व मानहसक शक्तीचा अभाव. बसावसेे 
ककवा लोळावेसे वाटते. उत्साि वाटत नािी. थोड्या श्रमाने अंग िरिर कापते. हवशषेतः गुिघे व 
िात. हवकार पुनः पुनः ककवा हनयहमत वळेी उद्भवतात. दाबल्यासारखे, पट्ट्याने आवळल्यासारखे, 
गुडदी, पाचर बसली आहे असे वाटते. र्ज्ञानेंमद्रये बमधर होतात; स्पशय कळत नािी, चागंले ऐकभ  येत 
नािी, हदसत नािी. हवद्यार्थयांना परीके्षची िीहत वाटत असल्यास त्यानंा या औषधानी आत्महवश्वास 
उत्पन्न िोतो. मनावर चमत्काहरक कल्पना व समजुती याचंा पगिा बसतो. सवय हवकार खाण्यानंतर 
कमी िोतात. स्नायुरज्जभच्या जखमा. साधें आखितात. वृद्ध इसमाचे हवकार. 

 
मानमसक – मवसरभोळेपिा, एकदम स्मृती नाहीशी होते. नाव ेआठवत नािीत. मेंदभची क्षीिता, स्वप्नात 

असल्यासारखे वाटते. भ्रामक कल्पना. काही कल्पनाांचा मनावर कायमचा पगडा बसतो. स्वतः दोन 
आहोत. दोन मने असभन ती एकमेकाहवरुद्ध गोष्टी करण्यास सागंत आिेत असे वाटते. कोिी तरी 
जवळ, ककवा पाठीमागे आिे असे वाटते. पाठलाग िोत आिे असे वाटते. मभल ककवा नवरा स्वतःचा 
नसभन दुसऱ्याचा आिे असे हस्त्रयानंा वाटते, हवशषेतः बाळंतपिानंतर. गंिीर गोष्टींना िसिे, 
िास्यकारक गोष्टीच्या वळेी गंिीर िोिे. चंचल, काय कराव ेयाचा हनिय िोत नािी व बिुधा कािीच 
करू नये असे वाटते. दुष्टपिा; अधार्ममक– देव धमाची लनदा करिे, हशव्या-शाप देिे. वाटेल तसल्या 
शपथा घेिे. घातकीपिा– क्रभ रपिा; संशयी, नैहतक बधंनाचा अिाव. लाबंचे आवाज ऐकभ  येतात. 
मेलेल्या मािसाचे बोलिे ऐकभ  येते. वस्तु खऱ्या नािीत ककवा कािीच खरे नािी, सवय स्वप्नमय आिे 
असे वाटते. हपस्तुलाने आत्मित्या करण्याची प्रवृहत्त, संशयी, असंबद्ध बिबि, कोिालातरी िाका 
मारल्याप्रमािे मोठ्याने ओरििे. धार्ममक विे. स्वतःहशवाय इतराचें चेिेरे आरशात हदसतात. 

 
डोके :– पट्ट्याने आवळल्यासारखे वाटते. कानहशले दाबल्यासारखी वाटतात. चालताना घेरी येते व वस्तभ 

फार लाबं अंतरावर आिेत आिेत असे वाटते. कातड्यावर लिान गळव ेयेऊन खाज येते. 
 
डोळे :– दृहष्टमादं्य दृहष्टभ्रम, धागे-दोरे-हठपके हदसतात, वस्तु हवहचत्र िासतात, वस्तु लाबं आिेत असे वाटते. 
 
कान :– दट्ट्या बसल्यासारखे वाटते. चागंले ऐकभ  येत नािी. कानात कोिी पुटपुटते आिे असे वाटते. 
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नाक :– हनरहनराळे वास येत आिेत असा भ्रम जुनाट सदी पि नाक कोरिे. एकसारख्या कशका येऊन नाक 
गळावयास लागते व िोळ्यातभन पािी येते. खभप सदी झाल्याने छातीत धिधिते, हवशषेतः वृद्धपिी 

 
चेहरा :– हफकट, िोळ्यािोवती काळी वतुयळे. चेिऱ्याच्या व मानेचा इसब; चेिरा िावनारहित, धंुद ककवा 

खुळ्या पोरासारखा. 
 
तोंड :– तोंिाला घाि येते, हिरड्यातभन रक्त येते. जीि सुजल्याप्रमािे ककवा ताठल्यासारखी वाटते, त्यामुळे 

बोलताना ककवा हजिेची िालचाल करताना त्रास िोतो, व लाळ गळते. चव वाईट, नष्ट. 
 
उदर :– बेंबीिोवती दट्ट्या– पाचर मारल्याप्रमािे दुखते. वारंवार शौचास लागते पि गेले म्ििजे िोत 

नािी. मलावरोध. शौच मऊ असभनसुद्धा िोत नािी. गुदात दट्ट्या बसल्यासारखे वाटते. मभळव्याध, 
गुदिाराला कंि सुटते, िेगा पितात–पािी येते. वात धरून गुिगुि आवाज िोतो, मुरिा व हचमटे 
घेतल्यासारखे वाटते. 

 
जठर :– अस्ग्नमादं्य. पोकळ ककवा गळभन गेल्याप्रमािे वाटते. सारखी िभक, खाल्ले म्ििजे बरे वाटते. िरािर 

खािे ककवा हगळिे. वदेना खाण्याने थाबंतात पि ३ तासाने सुरू िोतात जठराचा व्रि, ओकाऱ्या 
खाण्याने थाबंतात. खाताना ककवा हपताना श्वास घेता येत नािी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– वारंवार लघवीला जाव ेलागते; लघवी स्वच्छ पाण्यासारखी पि गढभळ पाढंरा गाळ साठतो. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोगसुखाचा अिाव–हवशषेतः पुरुषात. अंिकोषाला कंि सुटभन इच्छा उते्तहचत िोते. 

स्वप्ने न पिता वीययपात िोतो. शौचास िोताना धातु जाते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिीने कंि सुटभन िाग करवितो. गरोदरपिची मळमळ खाण्याने थाबंते. हवटाळ थोिा 

थोिा वारंवार जातो व त्या वेळेस वदेना िोतात. 
 
श्वासोच्छछ वास :– हगळताना ककवा खोकताना थाबंतो असे वाटते. खोकताना िोक्याच्या मागील िागात दुखते 

नंतर जािंया येऊन झोप येते. खोकला बोलताना ककवा खाण्यानंतर येतो व ओकारी िोते. दमा वात 
धरून (उदरात) िोतो, नंतर िोळ्याना पाण्याची धार लागभन थाबंतो. 

 
हृदय :– एकामागभन एक अशा दोन कळा येतात; कािीवळे थाबंभन पुन्िा येतात. धिधि वृद्धपिी. हृदयातील 

कळा कमरेपयंत जातात. 
 
पाठ :– कण्यात दट्ट्या मारल्यासारखे वाटते, िालचालीने तो आत हशरत आिे असे वाटते. पाठ पट्ट्याने 

आवळल्यासारखी वाटते. 
 
हात पाय :– खादं्यावर ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. गुिघे हनःशक्त व आवळल्यासारखे वाटल्यामुळे चालवत 

नािी. िात (पजंा) कोरिे, तळिातावर मासंाकुंर येतात. पोटऱ्यात चालताना पेटके येतात, ककवा 
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उठताना येतात. वरच्या िाताला बुक्या मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. पायाच्या बोटाना पेटके येतात. 
टाचेपासभन पोटऱ्यापयंत पेटके येतात. 

 
झोप :– हकत्येक रात्रीच्या रात्री येत नािी. खोकताना ककवा दीघय श्वास घेताना झोप येते. 
 
ज्वर :– संध्याकाळी ४ वाजता चेिरा तापतो–मळमळते, तळिाताला हचकट घाम येतो. थंिी वाजते. उन्िात 

बरे वाटते. 
 
त्वचा :– बहधर. कंि खाजहवण्याने जास्त िोते. देवीच्या फोिासारखे फोि येतात. इसब, हपत्ताच्या गाधंी. 

हपवळे िाजल्यासारखे फोि. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा. हो :– मानमसक श्रम; िावना- राग; धास्ती; िीहत काळजी; कचता; पाय आपटीत 

चालण्याने. िालचाल. वारे लागल्याने, मोकळ्या िवते. सकाळी. संध्याकाळपासभन मध्यरात्रीपयंत 
(संध्याकाळी ४ वाजता. अांग गरम िोते.) चोळण्याने; खाजहवल्याने; बोलण्याने. 

 
ब. वा. खाण्याने. कढत पाण्याची आंघोळ, शकेाने; चोळण्याने; उन्िात. कुशीवर हनजल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– इग्ने, पल्स, प्लॅहट, लायको. 
 

५. अनाकार्नडअम आक्क्सडांटल (काजभ) ANAC OXIDENTAL 
 

मिारोग– स्पशयज्ञान नष्ट. त्वचेवर मासंाकुंर चामखीळ. हवशषेतः तळिात व तळपाय. 
 

६. अपोसायानम APOCYANUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मूत्रेंमद्रये, हृदय; आतिी व गिाशय यावर िोतो. शरीरातील स्राव कमी 

प्रमािात जातात त्यामुळे हठकहठकािी पािी साचते. जलोदर, नाळगूद. घाम आला तर बरे, असे 
वाटते पि घाम येत नािी. अशक्तपिा, पािी हपण्याच्या मानाने स्राव कमी जातात. कोयनेलमुळे 
उद्भवलेलीं जलयुक्त सभज. जलयुक्त सुजेत जठराचे हवकार िोतात. 

 
मानमसक :– हवचार करवत नािी. मभच्छा येते. हनरुत्सािी, घाबरट, गोंधळलेला. 
 
डोके :– मेंदभत जलसंचय झाल्यामुळे, मुले बेशुद्ध िोतात, एकच िात ककवा पाय आपोआप िलतो; एक बाजभ 

लुली पिते. एक िोळा स्तबध व दुसरा िलतो; कुशीवरून िोके वर उचलले तर मभच्छा येते. 
 
डोळे :– कढत व लाल. आंत वाळभचे कि आिेत असे वाटते. एक िोळा स्तबध व दुसरा िलतो. 
 
नाक :– जाि हपवळ्या शेंबिाने िरलेले. तान्ह्या मुलानंा श्वास घेववत नािी. सिज सदी िोते. 
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चेहरा :– हनजल्यावर सभज येते, उठभन बसले की जाते. हफकट व वर गार घाम येतो (िगविात) 
 
जठर :– तिान फार लागते. पातळ पदाथय व अन्न पोटात हटकत नािीत लगेच ओकभ न पितात. लघवी बदं 

झाल्यामुळे िोिाऱ्या ओकाऱ्या. मळमळताना गुंगी येते. 
 
उदर :– पोटाच्या खळीत गळून गेल्याप्रमािे वाटते, हवशषेतः िरपभर लघवी झाल्यानंतर. वदेनारहित कपवळे 

ििििभन जुलाब िोतात व त्यावळेेस आवाज िोतो. जलोदरात ककवा नाळगुद झाले असताना िगवि 
लागते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी कमी िोते. मभत्रगं्रथी (प्रास्टेट) मोठी िोते. लघवी बदं िोते. वृद्धपिी अंथरुिात नकळत 

लघवी िोते. पगुंवातात लघवी मभत्राशयात तंुबते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्न व अंिकोषािोवती जलयुक्त सभज येते. 
 
छाती :– छाती िरल्यासारखी वाटते. श्वासोच्छछ वास वर वर िोतो ककवा समाधानकारक िोत नािी. 

फुप्फुसािोवती पािी साचते. कोरिा ठसका. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– रक्तप्रदर, त्यानंतर िोिारा जलोदर ककवा नाळगभद (कसको). तरुि मुलींचे हवटाळ सुरू न 

झाल्यामुळे उदर मोठे िोते. व पायाला सभज येते. रक्तप्रदरात कािी वळेेस मोठाल्या गाठी पितात 
ककवा नुसतेच पातळ रक्त जाते. 

 
नाडी :– मंद, मधभन मधभन थाबंते, फिफिल्यासारखी-अहनयहमत चालते. 
 
झोप :– गुंगी येते. अस्वस्थ झोप 
 
त्वचा :– खरखरीत, कोरिी, घाम येत नािी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांड िवा ककवा पेये. उघिे राहिल्याने, हनजण्याने झोपेनंतर. 

ब वा :– उष्ट्िता. 
 
सांबांधी औषधे :– हकहन–आसे; नक्स-व्िा. 
 
मात्रा :– कटक्चर १० थेंब हदवसातभन ३।४ वळेा ककवा, ३×, ककवा ६×. 
 

७. अब्रोटेनम ABROTANUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; पोषि; व हशरा यावर िोतो. शरीर वाळते, खालभन वर–पाय 

जास्त. अंग लुले पिल्यासारखा अशक्तपिा वाटतो. बहधरता; कंप. एका रोगाचे दुसऱ्या रोगात 
रूपाांतर िोते. मवकार आलटून पालटून िोतात. मभळव्याध नंतर संहधवात, संहधवात नंतर िगवि. 
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पािी साखळण्याची प्रवृमत्त– प्लुहरसीनंतर फुप्फुसािंोवती; साधं्यात, उदरात. छातीवर शस्त्रहक्रया 
केल्यानंतर त्याहठकािी दाबल्यासारखे वाटते. मुलाचंी वृषिवृहद्ध. इन््लुएन्झा नंतर अहतशय 
अशक्तपिा येतो. मुिदुस. 

 
मानमसक :– हचिखोर, संतापी मुले. अहतशय काळजी वाटभन हनरुत्सािीपिा, हवचार करिे कठीि. उमज 

पित नािी. अमानुष; दुष्टपिा करावासा वाटतो. 
 
डोके :– मानेच्या स्नायभंच्या अशक्तपिामुळे िोके सावरत नािी. संिाषिानंतर ककवा मानहसक श्रमानंतर मेंदभ 

थकतो. कपाळावरच्या हशरा फुगतात. 
 
चेहरा :– िोळे खोल-हफकट. चेिरा म्िाताऱ्यासारखा सुरकुतलेला. कपाळावरील हशरा फुगतात. 

िोळ्यािोवती काळी वतुयळे. 
 
नाक :– नाकातभन रक्त येते-तरुिपिी. 
 
जठर :– दुगंधी पातळ ओकारी िोतो. पाण्यात तरंगत आिे असे वाटते. व्रि. िभक चागंली असभनिी कृशपिा. 

अन्न न पचता बािेर पिते. दुधात हशजवलेला बे्रि आवितो. जठरात कापल्याप्रमािे 
कुरतिल्याप्रमािे वेदना. 

 
उदर :– फुगलेले. बेंबीतभन लस येते मभळव्याध बािेर येते. उदरात हठकहठकािी कठीि गोळ. आतड्यात 

गळभन गेल्याप्रमािे अशक्तपिा वाटतो. शौचास वारंवार जावसेे वाटते परंतु थोिेसे रक्त मात्र पिते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– लिान मुलाचंा (िायड्रोसील) वृषंिवृंहद्ध 
 
श्वसनेंमद्रये :– िगविीनंतर कोरिा खोकला येतो. प्लुहरसी झाल्यानंतर त्याजा दाबल्यासारखे वाटते, 

त्यामुळे श्वासोच्छछ वास नीट करता येत नािी. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– िाव्या रजःकपिात वदेना. हवटाळ बदं िोतो. 
 
मान-पाठ :– मान अशक्त, त्यामुळे िोके सावरत नािी. पाठ रात्री दुखते, िालचालीने बरे वाटते. 

माकििािात मभळव्याधीमुळे दुखते. 
 
हातपाय :– बोटे बहधर, गार, हझिहझिल्यासारखी वाटतात, खादें, िात, मनगट व घोटे दुखतात. पाय 

अहतशय वळतात. संहधवातामुळे िालचाल करता येत नािी. उदरातील वदेनानंतर िात, पाय 
आखितात ककवा पेटक्यानंतर आखितात. 

 
त्वचा :– हवसहवहशत. त्वग रोग बाह्योपचाराने नािीसे केल्यानंतर त्वचा हनळी िोते. अहतशय थंिीमुळे कंि 

सुटते. 
 



 

अनुक्रम 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार हवा. हिजल्याने, स्राव बदं झाल्याने ककवा केल्याने. रात्री. धुके. 
ब वा :– िालचालीने. जुलाब झाल्याने (नेर-स; कझक). 

 
सहाय्यक औषधे :– कहल-बा; ब्रायो, लायको. 
 
सांबांधी औषधे :– अगाहरकस, नक्स व्िॉ, लेिम, कसको. 
 

८. अममल नायरोसम AMYL NITROSUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रुमधरामभसरि; डोके, हृदय व श्वासोच्छछ वास यावर िोतो. अंगात 

उष्ट्ि लाटा आल्यासारख्या वाटभन त्यानांतर एकाच बाजूला घाम येतो. मेंदभतील रक्तवाहिन्या 
रंुदावतात. ठुसठुसते. बेशुद्धीत हगळता येत नािी. 

 
मानमसक :– कािीतरी िोईल अशी कचता. मोकळ्या िवेत जावसेे वाटते. 
 
डोके :– रक्त डोक्यात जाते व तेथे ठुसठुसते. चेिरा लालबुदं िोतो. अधयहशशी, चेिरा हफकट. 
 
चेहरा :– सिजासिजी लाल िोतो (लाजल्याप्रमािे). चावीत असल्याप्रमािे खालचा जबिा िलतो. चव 

घेत असल्याप्रमािे हमटक्या मारिे. 
 
घसा :– आवळल्यासारखा वाटतो, त्यामुळे कालर घट्ट झाली आिे असें वाटते. 
 
जठर :– उचकी येताना जािंया येतात व आळोखे हपळोखे घ्यावेसे वाटतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– रक्तस्राव िोत असताना चेिरा लाल िोतो. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात, उष्ट्ि लिरी येतात 

व िोके दुखते. बाळंतपिानंतर लगोलग आंचके येतात. 
 
छाती :– उजव्या बाजभच्या शवेटच्या बरगड्यातभन पुढभन मागे वदेना येतात. हृदयािोवती आवळल्यासारखे 

वाटभन वेदना िोतात. थोड्यािी प्रक्षोिामुळे हृदयात फिफिते. ियंकर धिधि. 
 
झोप :– बेशुद्धीप्रमािे गाढ झोपेत एकसारख्या जािंया येतात व ओळोखे हपळोखे घ्यावसेे वाटतात. 
 
ताप :– इन््लुएन्झानंतर एकसारखा घाम येत राितो. 
 
हृदय :– आवळल्यासारखे वाटेत हृदयाची हक्रया बेफाटपिे चालते. धिधि. 
 
हातपाय :– जािंया येऊन िात पाय तािावसेे वाटतात व उचकी लागते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मवटाळ िाांबण्याच्या वयात; कु्षल्लक कारिाने; िावना; उष्ट्िता; बदं खोलीत. 
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ब. वा :– मोकळ्या िवते, हवशषेतः श्रम केल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– ग्लोनो; लॅके. 
 

९. अमोमनअम काबोमनकम AMMONIUM CARBONICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय; रुमधरामभसरि; रक्त; श्वासोच्छछ वास; फुप्फुसे; उजवी बाजभ 

यावर िोतो. जीवनशस्क्त क्षीि अशक्तपिा. थोिेहि श्रम करवत नािीत; त्यामुळे दम लागतो, 
छातीत धिधिते. मफकटपिा. गुांगी. पिभन रिावसेे वाटते. अवयव जि झाल्यासारखे वाटतात. 
एकदम शस्क्तपात िोतो. कढत–मचकट–करवडिारे स्राव. रक्तस्राव काळा पातळ. रक्त गोठत 
नािी. लठ्ठ, थकलेल्या, कंटाळलेल्या हस्त्रया. म्िातारपि. िांडी सोसत नाही. मार लागल्याप्रमािे 
वदेना. अंतगयत हतखट आग. हवकाराचंा दुष्टपिा. िवते फरक झाल्याने िािे दुखतात. कोळशाच्या 
वायभचे दुष्ट्पहरिाम. पाण्याचा अत्यंत हतटकारा; पाण्याला स्पशय सुद्धा करावासा वाटत नािी. घािेरिी 
वागिभक अस्वच्छपिा. 

 
मानमसक :– उदास. कािीतरी करावसेे वाटते पि लवकरच थकवा वाटतो. हचत्त जागेवर नसते. आठवि 

नािीशी िोते–त्रास–संतापाने. अस्वच्छ. स्वतः बोलिे ककवा दुसऱ्याचे बोलिे, ऐकिे नकोसे वाटते. 
आपि कािी तरी अपराध केला असल्याप्रमािे कचता वाटते. रिण्याची प्रवृहत्त. 

 
डोके :– मेंदभ सैल झाल्यासारखा वाटतो. िोक्यात धके्क बसतात–चावताना. तीव्र िोकेदुखी, कपाळ 

िरल्यासारखे-फुटल्यासारखे वाटते. 
 
डोळ :– पाण्याच्या धारा लागतात. कोरिे पिभन आग िोते. फार वळे िोळ्याचं्या श्रमाने पाढंऱ्या वस्तु 
पाहिल्याने त्यावर हपवळे हठपके हदसतात. 
 
कान :– नीट ऐकभ  येत नािी. कानाच्यावर कंि सुटभन सवांगातं पसरते. 
 
नाक :– रात्री चोंदते. सकाळी जागे झाल्यावर खाण्यानंतर ककवा िात, चेिरा धुतल्याने नाकातभन रक्त येते. 

सारख्या कशका येतील असे वाटते. सदी, नाकातभन खभप पािी वािते. 
 
चेहरा :– लिान गळव ेककवा पुवळलेले फोि येतात– हवटाळशपेिी. गालात टिक सभज येते. 
 
तोंड :– हिरड्या िुळिुळ्या–त्यातभन रक्त येते. दातं सैल ककवा बहधर झाल्यासारखे वाटतात. ओठानंा िेगा 

पितात व आग िोते. कोपरे िुळिुळे िोऊन िेगा पितात व आग िोते. दातंावर दातं आवळल्याने, 
िोक्यात, कानात, िोळ्यातं व नाकात धके्क बसतात. हजिेवर फोि येतात, आग िोते त्यामुळे खाताना 
बोलताना अिथळा येतो. दातं हवटाळशपेिी दुखतात. 

 
घसा :– टास्न्सल मोठ्या िोतात, मानेतील गाठी मोठ्या िोतात. टास्न्सल वर व्रि पिभन ते कुजतात. घटसपय-

नाक बदं िोते. 
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जठर :– छातीत जळजळ िोऊन पोटाच्या खळीत दुखते, मळमळते, तोंिाला पािी सुटते व अंगाला शिारे 
येतात. अजीिय खाण्यानंतर पोटात वात धरतो. िभक लागते पि लवकर समाधान िोते. 

 
उदर :– काळे करवििारे जुलाब. रक्ती मभळव्याध, हवटाळसेपिी जास्त िोते. शौचास िोण्याच्या अगोदर व 

नंतर रक्त पिते. शौचानंतर मुळव्याध बािेर येते. चालता येत नािी, हनजल्याने बरे वाटते. मुरिा 
िोत असताना पाठीत हतकोनी िािामध्ये दुखते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला वारंवार जाव लागते लघवी िरपभर िोते, ती पाढंरी, गढभळ रक्तहमहश्रत ककवा दुगंधी 

असते. सकाळी नकळत लघवी िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वारंवार हशश्नाचे उत्थापन, पि संिोगाची इच्छा नसते, ककवा वैषायक इच्छा तीव्र 

असभनसुद्धा हशश्नाचे उत्थापन िोत नािी. 
 
स्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ काळा गाठं्याळ-रात्री जास्त जातो त्यानंतर दम लागतो ककवा थकवा येतो. धुपिी 

खभप जाते. हवटाळसेपिी कॉलऱ्यासारखे जुलाब िोतात. 
 
श्वासोच्छछ वास :– िळुिळभ कष्टदायक िोत जातो त्यामुळे जाग येते. मोकळ्या िवते बरे वाटते. 
 
छाती :– घुरघुरते पि कफ फारसा पडत नाही. घसा बसतो. बोलिे उमटत नािी खोकला पिाटे ३ वाजता 

सुरू िोतो त्यावळेेस दम लागतो, धिधिते, आग िोते, दमा श्रमाने चढण्याने, बदं खोलीत जास्त 
िोतो. 

 
हृदय :– अशक्त िोते त्यामुळे रक्त साखळते दम लागतो. धडधड िोताना गार घाम येतो व िोळ्यातभन पािी 

येते. धिधि ऐकभ  यते त्यामुळे िीती वाटते, बोलवत नािी, िात कापतात. 
 
हातपाय :– लोंबकळलेल्या स्स्थतीत िाताची बोटे सुजतात. नखुरिे. उजव े पाऊल बहधर. साधं्याजवळ 

पोकळ गुल्मे उद्भवतात. साधं्याचंा लचक. पोटऱ्यातं व तळपायात पेटके येतात. िवेत बदल झाला 
की िािे दुखतात. उजवा िात जि व अशक्त िोता. 

 
ज्वर :– आग िोते व तिान लागते. 
 
त्वचा :– लाल ककवा चटं्ट पिलेली. वृद्धपिीचे धावरे 
 
झोप :– हदवसा झोप येते. रात्री लवकर झोपी जाण्याचा प्रयत्न केला तर झोप बरी लागते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांड–आभाळ असलेले मदवस; दमट हवा; मोकळी झोंबिारी हवा. झोप 

लागताना. पिाटे ३–४ वाजता. मवटाळसेपिी. िालचालीने. चघळताना, दातावर दात 
आवळल्याने. 
ब. वा :– दाबल्याने. पोटावर हनजल्याने. खाण्याने. 
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सांबांधी औषधे :– ॲस्न्ट-टा; काबो–व्िेहज; ग्लोनो; ग्युहर–ॲहस; लॅके. 
 

१०. अमोमनअम ब्रोमेटन Ammonium Bromatum 
 
घसा :– आग ककवा गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो, हवशषेतः रात्री. नखाखाली चमत्कारक त्रासदायक 

िावना, नखे खाण्याने बरे वाटत. फेफरे येण्याचे अगोदर गुदमरल्यासारखे वाटते. 
 

११. अमोमनयम मूमरआमटकम (नवसागर) Ammonium Muriaticum 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम छाती– मपत्तवामहनी नमलका; शे्लष्ट्मल त्वचा, यकृत, रक्त, 

स्त्रीजननेंहद्रये, बोटाचंी टोके यावर िोतो. श्लेष्ट्मल स्राव वाढतात पि ते आतच राितात. लठ्ठ– फुगीर 
पि िातपाय बारीक असलेले इसम. रुमधरामभसरि अमनयममत; त्यामुळे मठकमठकािी ठुसठुसते व 
आग होते. कोित्यािी हवकारात खोकला येतो; ककवा भरपूर शेंबडाप्रमािे बुळबुळीत स्राव असतो. 
तािल्यासारखे वाटते. स्नायुबधं लिान झाल्यासारखे वाटतात. थकवा; िुळिुळेपिा. 
उकरल्यासारख्या वदेना. उकळते आिे असे वाटते. 

 
मानमसक :– रिावसेे वाटते पि रिवत नािी. दुःख-शोकाचे पहरिाम. एखाद्या हववहक्षत इसमाचा कारि 

नसताना हतटकारा वाटतो. कािंीतरी आत दुःख असल्यामुळे उदासीन व िीहतग्रस्त. 
 
डोके :– मेंदभ लटका पिल्यासारखा वाटतो. कपाळ जि वाटते व नाकाच्या बुधं्यापयंत दाबल्यासारखे वाटते. 

व त्यावळेेस आत मेंदभ तुटत आिे असे वाटते. केस गळतात, कोंिा िोऊन कंि सुटते. 
 
डोळे :– प्रखर उजेिात धुरकट हदसते. हठपके–हपवळे तरंगतात. मोतीकबदु. 
 
नाक :– सदी–करवििारे, कढत पािी वािते. नाकाच्या वरच्या िागात आत कािीतरी खरखरीत पदाथय 

अिकला आिे असे वाटते. एक नाकपुिी चोंदते. वास कळत नािी. नाक चोंदल्यासारखे वाटभन, 
सारखे कशकरावसेे वाटते. नाकाला स्पशय सिन िोत नािी. कशक आली तर मानेच्या खळीपासभन 
खादं्यापयंत दुखते. 

 
चेहरा :– हफकट. ओठाची िाजल्या प्रमािे आग िोते. ओठ कोरिे, सुरकुतलेले, िेगा पितात व त्याना 

हजिेने ओले करावसेे वाटते. 
 
तोंड, घसा :– मचकट बुळबुळीत. टॉस्न्सल गाठीत ठुसठुसते. अन्ननहलका बारीक िोते. 
 
उदर :– शौचास टिक खिा िोतो. त्याचा िगुा िोतो. शौच्याचा रंग बदलत जातो. पाथंरीच्या जागेत 

खाताना टोचते. त्यामुळे श्वासोच्छछ वास अिथळा येतो. यकृताच्या हवकारात खोकला येतो. 
हवटाळसेपिी गुदिारातंभन रक्त येते ककवा जुलाब िोतात. धुपिी बदं झाल्यामुळे मभळव्याध िोते. 
शौचास िोताना गुदात आग िोऊन ती बराच काळ िोत रािते. 
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जठर :– तिान लागते. लेमोनेि प्यावसेे वाटते. तोंिाला किभ  पािी सुटते. कॅन्सर. कुरतिल्याप्रमािे आग 
िोते ककवा टोचते, व त्या वेदना उजव्या खाकेत व वरच्या िातापयंत जातात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िरपभर व वारंवार िोते. लघवीला लागते पि थोिे थेंब पितात व त्यानंतर शौचास 

झाल्यानंतर लघवी चागंली िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ रात्री जास्त जातो. धुपिी बुळबुळीत अंड्याच्या बलकाप्रमािे. हवटाळसेपिी िगवि 

लागते ककवा गुदिारातभन रक्त येते. धुपिी जाताना बेंबीजवळ दुखते. धुपिी लघवी केल्यानंतर 
जास्त जाते. गिाशय खाली उतरतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकताना लाळ गळते. घसा बसतो. श्वासनहलकेत आग िोते. खोकताना श्वासोच्छछ वास 

करवत नािी. छातीत मचकट कफ झाल्यामुळे मोठ्याने घुरघुर आवाज होतो. छातीत लिानशा जागी 
ठुसठुसते व आग िोते. 

 
मान, पाठ :– मानेतील गाठी मोठ्या िोतात. पाठीत मतकोनी हाडाांच्या मध्ये बफासारखा गारपिा लकवा 

हुळहुळेपिा वाटतो. बसलेले असताना गुदास्थीत िुळिुळल्याप्रमािे दुखते. मानेवर आरपार मेद 
गुल्म. 

 
हात, पाय :– जाघंात तािल्या–लचकल्या सारखे वाटल्यामुळे वाकभ न चालावे लागते. गृध्रसीवात – मािंी 

आखिल्यासारखी वाटते– बसल्याने जास्त िोते, हनजल्याने बरे वाटते. टाचंा दुखतात ककवा 
टाचानंा व्रि पितात. िातपाय कापल्यानंतर राहिलेल्या बुधं्यात वदेना िोतात. हवटाळसेपिी पावले 
दुखतात. बोटाचं्या बेचकातभन पापुदे्र जातात. बोटाचंी टोके व्रि पिल्याप्रमािे दुखतात. 

 
ज्वर :– ज्या ज्या वळेेस जाग येते त्या त्या वळेेस थंिी वाजते. संध्याकाळी हनजल्याने थंिी वाजते. अंग 

तापल्यासारखे वाटते. मोकळ्या िवते बरे वाटते. 
 
त्वचा :– फोि येऊन त्यातभन रक्त येते. हनरहनराळ्या हठकािी कंि सुटते संध्याकाळी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– सकाळी– छातीचे व िोक्याचे हवकार. दुपारनंतर– उदरातील हवकार 

संध्याकाळी. त्वचा– ज्वर व िातापायाचें हवकार हनयहमत वेळी. दीघयकाळ राहिलेला लचक. ताठ 
चालण्याने. 

 
ब वा :– मोकळी िवा, जलद िालचाल. विेेवाकिे चालल्याने. 
 

सांबांधी औषधे :– कास्स्ट. कॅल्क-का; सेनेगा. 
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१२. अरामनआ डायामडमा कोळी ARANEA DIADEMA 
 
सवमसाधाराि :– या कोवळ्याच्या हवषाचा पहरिाम मज्जातंतभ; रक्त; िािे व उजवी बाजभ यावर िोतो. 

शरीरातील िाग खूप मोठे; बमधर ककवा जि झाले आिेत असे वाटते; हवशषेतः जागे झाल्यानंतर, 
ककवा त्यामुळे जाग येते. नदी, तलाव याचं्याजवळ राििे ककवा थंि दमट जागेत सोसत नािी. शरीर 
नसानसातभन गार झाल्यासारखे वाटते. कशानेिी अंगात उष्ट्िता येत नािी. रक्तस्राव. िािावरील 
आवरिाची सभज. वदेना तीव्रस्वरूपाच्या असभन त्या हनयहमतवळेी, एखाद्या ठराहवक तासाला, 
दररोज, एकहदवसा आि, आठवड्याने ककवा दरमहिन्याला सुरू िोतात. वदेना हवजेचे धके्क प्रमािे 
जािवतात. िोसकभ न झालेल्या जखमा. सारखे लोळावेसे वाटते. 

 
मानमसक :– उदास, घाबरट. मरिाची इच्छा. 
 
डोके :– उजव्या बाजभस वदेना िोतात. मोकळ्या िवेत; हविी, हसगारेट ओढल्याने बरे वाटते. घेरी येताना 

िोळ्यापुढे काजव ेचमकतात. 
 
दात :– वरच्या कवळीतभन ियंकर कळा येतात-हवशषेतः रात्री हनजण्याचे वळेेस. 
 
उदर :– पाथंरी मोठी िोते, हवशषेतः कोयनेलने ताप थाबंल्यानंतर. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कंबरेपासभन उदरािोवती वदेना िोऊन, ओकाऱ्या व जािंया येतात. हवटाळाची पाळी 

लवकर येते व हवटाळ िरपभर जातो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– थंुकीतभन लालििक रक्त जाते. बरगड्यामधभन वदेना कण्यापयंत जातात. 
 
हातपाय :– िािे दुखतात. टाचेचे िाि दुखते. िािे बफासारखी गार झाली आिेत असे वाटते. िातपाय 

बहधर, बोटाच्या आंगठ्यापासभन वरपयंत बहधरपिा. 
 
ज्वर :– मलेहरआ. थंिी वाजताना िािे गार वाटतात, व पोटात दगि आिे असे वाटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– ठरामवक तासाला; िांड दमट हवा. आांघोळीने. पाऊस पडत असताना. 

ब वा :– तंबाखभ ओढल्याने; मोकळ्या िवेत. दाबल्याने. उन्िाळ्यात. 
 
सहाय्यक औषधे :– सड्र. 
 

१३. अरेमलया रेमसमोसा ARALEA RECEMOSA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्वासोच्छछ वास व श्लेष्ट्मल त्वचेवर िोतो. मळमळिे; अशक्तपिा; व 

गाते्र हशहथल झाल्यासारखी वाटतात. हपत्तप्रकृहत. 
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नाक :– जरा वारे लागले तर कशका येतात. नाकातभन खभप करवििारे हतखट पािी वािते. 
 
तोंड :– आलेले. घशात कािीतरी अिकले आिे असे वाटते. 
 
उदर :– यकृतापासभन पाठीच्या उजव्या हतकोनी िािापयंत वेदना िोतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– पहिल्या झोपेनंतर–मध्यरात्रीचे सुमारास कोरिी खोकल्याची ढास लागते. रात्री 

हनजल्यानंतर दमा सुरू िोऊन खोकला येतो. घशात कािीतरी अिकते आिे असे वाटते, दम्याचा 
जोर कमी झाल्यावर कफ सुटभन बािेर येतो व तो तोंिाला गरम लागतो. थोिा कफ पिला तर 
खोकल्याचा जोर कमी िोतो. 

 
झोप :– झोपेत खभप घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थोड्याशा झोपेनंतर. वारे लागल्याने. रात्री ११ वाजता. 

ब वा :– िोके उंच करून हनजल्याने. बसल्याने. 
 
सहाय्यक औषधे :– लोबे. 
 

१४. अर्नटका युरेन्स URTICA URENS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्तन, जननेंमद्रये व मूत्रेंमद्रये, यकृत व पाथंरी यावर िोतो. नाांगी 

मारल्याप्रमािे आग. शरीराला लघवीसारखा वास येतो. संधीवातात अंगावर हपत्ताच्या गाधंीसारख्या 
मोठाल्या गाधंी येतात. ककवा िे उपद्रव आलटुन पालटभन िोतात. लघवीतभन युहरक ॲहसि जाते. 
रक्तस्राव. िाजिे-पोळिे, मधमाशाचें िंख, मार लागिे; स्तनातंील दभध येण्याचे बंद झाल्याने िोिारे 
हवकार. 

 
डोके :– दुखत असताना पाथंरीच्या जागी टोचते. 
 
उदर :– शौच पाढंरे, सुतासारखे जंत पितात. आंतड्याच्या जुन्या हवकारात आम खभप पितो. आमाहतसार. 

गुदिाराला अहतशय कंि सुटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी करवििारी. त्यामुळे कंि येते. लघवीतभन युहरक ॲहसि जाते. लघवी िोण्याचे बदं िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषिाला कंि सुटभन आग िोते, त्यामुळे झोप येत नािी. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– स्तन सुजतात. दूध येण्याचे बांद होते. योहनिार नागंी मारल्याप्रमािे आग िोऊन खाजते व 

सुजते तान्ह्या मुलानंा अंगावरचे दभध बदं केल्यानंतर दभध येत असेल तर या औषधानी ते बदं िोते. 
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हातपाय :– वरच्या िातात एकसारखे दुखते. िात वळहवता येत नािीत कोट घालता येत नािी. वातरक्त 
(गाउट). 

 
ज्वर :– रात्री येतो, त्यावळेेस घेरी येते व सवय अंगात ठुसठुसते. 
 
त्वचा :– कां ड, मपत्ताच्या गाांधी; उन्िामुळे आलेले पुरळ, िाजल्यासारखे फोि. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांड दमट िवा; थंि पाण्याची आंघोळ. दरवषी; भाजिे; बफय  पित असताना; 

स्पशाने, िातावर हनजल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– आहस-कॅ; नेर-मभ; फार्ममका. 
 

१५. अलेमरस ALETRIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंमद्रये (उजवी बाजभ) व रक्त यावर िोतो. थकवा, नेिमी 

दमल्यासारखे वाटते. भाग जड होतात; रक्तस्राव; पिुंरोग; मभच्छा व घेरी. 
 
मन :– गोंधळल्याप्रमािे; एकहचत्त िोता येत नािी. 
 
डोके :– मागील बाजभस वजन असल्याप्रमािे; िोके जिभ मागे खेचभन घेईल असे वाटते. घेरी येताना मभच्छा 

येते, गुंगी येते ककवा ओकाऱ्या वा जुलाब िोतात. 
 
कान :– एका कानापासभन दुसऱ्या कानापयंत उघिे आिेत असे वाटते. 
 
तोंड :– फेसाळ लाळ येते. मळमळत असताना कपाळात दाबल्यासारखे वाटते, कॉफी घेतल्याने ककवा रात्री 

जेविानंतर बरे वाटते. 
 
जठर :– अन्नाचा हतटकारा. थोिे खाल्ले तरी त्रास िोतो. गरोदरपिाच्या ओकाऱ्या. मळमळत असताना 

कपाळातं दाबल्या सारखे वाटते, काफी घेतल्याने ककवा रात्री जेविानंतर बरे वाटते. 
 
उदर :– वदेना िोतात. शौचास िोताना ियंकर वदेना िोतात. मलावरोध– शौचास कष्टाने िोते. वदेना 

िोताना पाय दुखतात. 
 
मूत्रेंमद्रये :– जलद चालताना ककवा कशकताना लघवी नकळत िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर, हवटाळ िरपभर जातो व त्यावळेेस बाळंतपिासारख्या वदेना िोतात. गिाशय 

जि िोतो, खाली येतो व त्यावळेेस उजव्या जाघेंत दुखते; धुपिी हचकट, पाढंरी. अशक्तपिामुळे 
ककवा पिुंरोगामुळे; वधं्यात्व; ककवा वाखा िोण्याची प्रवृहत्त. हवटाळानंतर पाण्यासारखा स्राव वाित 
राितो. पाळीच्या अगोदर खोकला येतो. 
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मान पाठ हातपाय :– कमरेच्या वर पाठ मोिेल असे वाटते. पाठदुखी. खुबयामधे ओढल्याप्रमािे वाटते 
त्याचबरोबर हचकट धुपिी. (उजवी) तंगिी गुिघ्याखाली लटकी पिल्याप्रमािे; सुन्नपिा त्यावर 
दाब सिन िोत नािी. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– शरीरातील स्राव गेल्याने. 

ब. वा :– वारा सरकल्याने, मागे वाकल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– हरहल; कसको; िेलोहन. 
 

१६. अल्युममना ALUMINA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जारज्ज ू(कंबरेचा); गुद; पाय; श्लेष्ट्मलत्वचा व त्वचा यावर िोतो. 

मकडमकडीत, काम करण्याचा उत्साह नसलेले इसम. मनजून रहावेसे वाटते, पि त्याने बरे वाटत 
नािी, थकवा कमी िोत नािी. स्नायु लटके पडल्यासारखे वाटतात. अकाली जीवनशस्क्त क्षीि 
झालेले इसम. कोरडेपिा– िोळे घसा, गुद वगैरे. इांमद्रयाांची कायमशक्क्त क्षीि ककवा मांद होते. 
त्यामुळे कायय लवकर िोत नािी. सुई टोचली तर हतची जािीव ताबितोब न िोता कािंी वळेाने िोते. 
स्राव–थोिे–दाट व करवििारे. कंप, आंचकें . आंचके येताना िोळ्यातभन पािी येते ककवा िसभ येते 
ककवा िसिे व पािी येिे आलटभन पालटभन. थकवा येतो. थोिेसे चालण्याने, हवशषेतः बोलण्याने. 
टिकपिा. जीिय हवकार. कृहत्रम अन्नावर वाढलेली ककवा मोठे पोट झालेली मुले नाजुक मुले. राग; 
आशािगं यामुळे उद्भवलेले हवकार. िोळे हमटभन चालता येत नािी. हनरहनराळ्या हठकािी ठुसठुसते. 
िावना ककवा वदेना खालभन वर जातात. बोलण्यानंतर व हवटाळ गेल्यानंतर थकवा वाटतो. वयात 
येण्याच्या काळात कृश झालेल्या मुली. रोग्याला कािंीं हदवस चागंले बरे वाटते पि कािंीं कारि 
नसताना पुन्िा हबघिते. 

 
मानमसक :– शरीर ककवा कािी िाग मोठे; बहधर; गुळगुळीत ककवा जि झाले आिेत असा भ्रम. उतावीळ 

अधीर, परंतु कायय होण्यात मांदता; त्यामुळे बोलण्यात हलहिण्यात चुका िोतात. मनाचा गोंधळ. 
बोलिे-पाििे या गोष्टी आपि स्वतः करीत नसभन दुसरे कोिी तरी करीत आिे असे वाटते. 
उदासीन–जागे झाल्यावर. घाबरटपिा, चाकू, सुरी, रक्ताकिे पाहून भीती वाटते. स्वतःच्या िातभन 
कािीतरी घिेल अशी िीती वाटते. हवसरिोळेपिा. वळे फार सावकास चालला आिे असे वाटते. 
आपला तोल जाऊन पुढे पिभ  असे वाटभन त्याची फार िीती वाटते. वस्तु खऱ्या िासत नािीत. 
हचिखोरपिा, कुरकुर करिे. मनोवृत्तीत अदलाबदल िोते. प्रत्येक गोष्टीबद्दल तुच्छता दशयहविे. 
आंचके येऊन गेल्यानंतर बोलत राििे ककवा िसिे. 

 
डोके :– मेंदभत टोचल्यासारखे वाटते व मळमळते. बोलताना, िोळे उघिल्याने, घेरी येते. केस कोरिे, गळभन 

पितात. घेरी येताना िोळ्यापुढे पाढंरे तारे चमकतात, िोळे पुसल्याने बरे वाटते. िोकेदुखी स्वस्थ 
हनजल्याने कमी िोते. कातिी खाजते व बहधर िोते. 

 
डोळे :– पापण्या अशक्त–खाली पितात. हतरळेपिा–दातं येताना. आग िोते– सुजतात. हदवसा पािी 

येते, िोळे येतात, आग िोते, हचकटतात. 
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कान :– कढत व लाल. खाताना ककवा हगळताना, किकि ककवा िभिंभ ंआवाज िोतात. 
 
नाक :– टोकावर िेगा. नाकपुड्या लाल, िुळगुळ्या. जाि हपवळी मेकिे बसतात. 
 
चेहरा :– सुरकुतलेला, म्हाताऱ्यासारखा. अंड्याचा बलक वाळला आिे ककवा कोहळष्टके हचकटलेली आिेत 

असे वाटते. खालचा जबिा कापतो. जबिा उघिताना, चावताना, साधं्यात तािल्यासारखे वाटते. 
पुटकुळ्या ककवा रक्ती गळव ेयेतात. 

 
तोंड :– दातं लाबं झाले आिेत असे वाटते. वदेना इतर िागात पसरतात कुबट घाि येते. लाळ वाढभन सुद्धा 

तोंि कोरिे आिे असे वाटते. 
 
घसा :– पिजीि मोठी िोऊन लोंबते, घसा आवळल्या ककवा काटक्यानी िरल्यासारखा वाटतो. अन्न नहलका 

बारीक िोते, त्यामुळे अन्न खाली उतरत नािी; अगदी लिान घासच हगळता येतात. घशातभन 
जठरापयंत आवळल्यासारखे वाटते. 

 
उदर :– मोठे पोट असलेली मुले. गुदापासभन घोयापयंत वदेना िोतात. गुदाांच्या स्नायचूी शक्क्त मांद 

झाल्यामुळे–शौच मऊ असतानासुद्धा कंुथाव ेलागते. शौचास लिानमोठे टिक खिे िोतात ककवा 
लाल रक्ताच्या गाठंी पितात. खिे पिताना कापल्यासारख्या वदेना िोतात. मलावरोध– तान्ह्या 
मुलाचंा. शौचास िोण्याच्या अगोदर बराच वळे मुरिा िोईल असे वाटते, नंतर कंुथभन शौचास िोते. 
उभ्याने शौचास बरे िोते. 

 
जठर :– कािी तरी कदान्न खावसेे वाटते खिभ–कोळसे– स्वच्छ पाढंऱ्या कचध्या, काफीचा गाळ, कोरिे 

पदाथय. बटाटे सोसत नािीत. जेविानंतर वेदना ३ तास राितात. बटायाचंा हतटकारा. मासंाचा 
हतटकारा. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मूत्राशयाच्या स्नायचूी शक्क्त मांद झाल्यामुळे– लघवी करताना, शौचवळेी कंुथावे तसे कंुथावे 

लागते (कंुथल्याहशवाय लघवीला िोत नािी.). लघवीची धार मंद, लघवी िळुिळभ िोते. वृद्धपिी 
वारंवार लघवीला जाव ेलागते. लघवी िोताना चुिचुिते–आग िोते. मभत्राशयात व जननेंहद्रयात 
अशक्तपिा वाटतो. अंथरुिात न कळत लघवी िोईल अशी िीती वाटते. मभत्राशयात लघवी तंुबभन 
थेंब थेंब गळते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– गुदगुल्या िोतात, संिोगाची इच्छा वाढते. संिोगाहतरेकाने ककवा मुहष्टमथुैनाने आलेले 

नपुसंकत्व. संिोगेच्छा कमी ककवा नािीशी िोते. शौचास कंुथताना मभत्रग्रथीतील धातु जातो. 
स्वप्नावस्था. रात्री हशश्नाचे उत्थापन वदेनायुक्त. परमा. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी िरपभर जाते, करवििारी, इतकी की पायापयंत ओघळ येतात. गार पाण्याने धुण्याने 

कमी िोते. हदवसा ज्यास्त (चालिे, उिे राििे, वगैरे कारिाने) पाळी लवकर येते. एखादे हदवस 
हवटाळ जातो खाली ओढल्याप्रमािे असह्य वदेना िोतात. जननेंहद्रयात गुदगुल्या व कंि सुटभन 
संिोगाची इच्छा िोते. स्तनागे्र लाल िोतात, आग िोते व कंि सुटते (गरोदरपिी) हवटाळ थोिा 
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गेला तरी थकवा फार येतो. हवटाळसेपिी हस्त्रया केहवलवाण्या िोतात. पाळीनंतर मानहसक व 
शारीहरक थकवा येतो. गरोदरपिी मलावरोध. 

 
श्वसनेंमद्रये :– एक सारखी कोरिी खोकल्याची–ढासं सकाळी जास्त िोते. खोकताना कशका येतात. 

खोकताना श्वास घेता येत नािी. एकाएकी थंिीमुळे घसा बसभन आवाज उमटत नािी पिजीि लाबं 
झाल्याने खोकला येतो. खोकला बोलताना गाताना चमचमीत पदाथय खाल्याने जास्त िोतो. 

 
छाती :– दाटल्यासारखी वाटते– खाली बसल्याने ककवा वाकल्याने जास्त िोते. वजन उचलताना ककवा 

बोलताना छाती िुळिुळी िोते. 
 
हृदय :– हृदयाच्या जागी धके्क बसतात व धिधिते. हृदयाजवळ काळजीसारखे वाटभन पिाटे ४।५ वाजता 

जाग येते. 
 
पाठ :– कमरेच्या मिक्यातभन तापलेले- लोखंि खुपसले आिे असे वाटते. दोरीने बाधंल्यासारखी वाटते. 

पाठीत टोचते. 
 
हातपाय :– जि, चालताना अिखळिे. तळपाय चालताना दुखतात, सुजभन मऊ झाले आिेत असे वाटते. 

नखाखाली कुरतिल्यासारखे वाटते. िािे हपरगळल्यासारखी वाटतात. मान डोके छाती पुढे 
वाकवनू, हात कोपराांपासून वर उचलून व शरीर ताठ करून चालिे. चालताना झोकाांडे जातात. 
पाऊले टेकताना टाचा बहधर झाल्या आिेत असे वाटते. िातात व बोटात, कढत सुया टोचल्याप्रमािे 
वदेना िोतात. िात जि िोऊन लटके पिल्याप्रमािे वाटतात. पायाची आढी घालभन बसल्याने पाय 
बहधर िोतात. िोळे बदं करून चालता येत नािी. बसल्यानंतर कुल्ले बहधर िोतात. 

 
ज्वर :– मोकळ्या िवते थंिी वाजते. अंग तापभन कंि सुटते. घाम येत नािी. 
 
त्वचा :– कोरिी – िेगा पितात. खरखरीत. दुखत असलेल्या जागी आग िोऊन कंि सुटते, अंथरुिाच्या 

उबेने असह्य कंि सुटते. इसब. रक्त येईपयंत खाजवाव ेलागते. 
 
झोप :– अस्वस्थ, ककवा कचतायुक्त, गुंतागुंतीची स्वप्ने पितात, ककवा चोर हदसतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्ितेने – खोलीच्या ककवा अंथरुिाच्या. कृहत्रम अन्न. बटाटे, तवकील, मीठ, 

बोलण्याने. कोरडी हवा. पहाटे जागे झाल्यानांतर. बसण्याने; हवटाळसेपिानंतर. संिोग. तंबाखभचा 
धभर, हनयहमत वळेी आलटुन पालटुन. दमट िवा. गार पाण्याने धुतल्याने. 
ब. वा. :– संध्याकाळी, समशीतोष्ट्ि िवा. अल्पश्रम. 

 
सहाय्यक औषधे :– फेरम; ब्रायो. 
 
सांबांधी औषधे :– आजे-मे; प्लंच.ं 
 



 

अनुक्रम 

१७. अल्युमेन (तुरटी) ALUMEN 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचे पहरिाम साधारितः अल्युहमनाप्रमािेच आिेत. स्नायभ अशक्त–लटके 

पिल्यासारखे. कोरिेपिा; आवळल्यासारखे वाटिे. काहठण्य-टिकपिा जीि, गुद, गिाशय 
वगैरे. कॅन्सर. गाठी सुजभन टिक व मोठ्या िोतात. व्रिाचे तळ टिक. नेिमी खोकला असलेले वृद्ध 
इसम. रक्तस्राव मोठ्याला गाठी पितात. गुदाच्या ककवा गिाशयाच्या कॅन्सरमुळे झालेले बद्धकोष्ठ. 
दोरीने बाधंल्यासारखे वाटिे–िातपाय वगैरे. िोळ्यावर ककवा दातंावर शस्त्रहक्रया केल्यानंतर 
उद्भवलेले उपद्रव. स्राव हपवळे. 

 
मानमसक :– वाईट बातमी ऐकल्याने अंगाला कापंरे िरते. संशयात्मा. अंथरुिाची िीती वाटते. 
 
डोके :– टाळूवर ओझे ठेवल्याप्रमािे वाटून आग होते गार िाताने दाबल्याने बरे वाटते. घेरी येताना पोटाच्या 

खळीत पोकळ वाटते, िोळे उघिल्याने ककवा उजव्या कुशीवर वळल्याने बरे वाटते. 
 
डोळे :– मेिबत्तीच्या उजेिात वस्तभ दोन हदसतात. हतरळेपिा– उजवा िोळा नाकाकिे वळतो. 
 
घसा :– टॉनहसल सुजभन मोठ्या व टिक िोतात. वारंवार सदी िोऊन पातळ पदाथय हगळताना त्रास िोतो. 

पिजीि लाबं िोते. खोकताना खवखवतो. आवाज अहजबात उमटत नािी. 
 
उदर :– िट्टी मलावरोध– हदवसचे हदवस शौचास िोत नािी. दगिासारखे पाढंरे गोळे शौचास पिले तरी 

गुदात िरल्यासारखे वाटते. तान्ह्या मुलापं्रमािे हपवळे शौचास िोते. शौचास झाल्यानंतर बराच वेळ 
गुदात आग िोऊन दुखते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– परमा जुनाट. हपवळा स्राव. मभत्रमागात गाठी लागतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयाचे मुख ठिक िोते. स्तनात टिक गाठी िोतात. हवटाळ पाण्यासारखा. धुपिी 

हपवळी. 
 
श्वसनेंमद्रये :– वृद्ध इसमानंा सकाळी खोकला येऊन खभप पातळ कफ पितो, कफ खोकभ न खोकभ न काढावा 

लागतो. थंुकीतभन रक्त पिते. 
हृदय :– उजव्या कुशीवर हनजल्याने– धिधिते. 
 
त्वचा :– व्रि तळाशी टिक. कॅन्सरचे व्रि. वृषिाच्या व हशश्नाच्या वरील िागाचा इसब. खरखरीत; िेगा 

पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो. :– गारव्याने. झोपेत, उजव्या कुशीवर हनजल्याने. 
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१८. असामफमटडा (किग) ASAFOETIDA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचंा पहरिाम मज्जातांतू, मन; अन्ननमलका; पचनेंमद्रये; िािावरील आवरि व 

िावीबाजभ यावर िोतो. धष्टपुष्ट पि अत्यांत घाबरट इसम. काहीही सहन होत नाही. एकाएकी 
जोराजोराने ठुसठुसावयास लागते. एकदम दाबल्यासारख्या ककवा टोचल्यासारख्या वेदना िोतात. 
वेदना होताना बमधरपिा येतो. स्पशय केल्याने वदेनाचं्या जागा बदलतात ककवा वदेना कमी िोतात. 
वेदना आतून बाहेर येत आहेत असे वाटते. वदेना उकरल्यासारख्या, हखळा मारल्याप्रमािे िोतात. 
हनळसरपिा. पातळ, दुगंधी करवििारे स्राव. खोल चरत जािारे व्रि. िािाचें कुजिे. हिस्टेहरआ. 
मभच्छा, कािी कारि नसतात. प्रक्षोिामुळे वदेना िोतात, मभच्छा येते. हवशषेतः बदं खोलीत. स्नायभ 
उितात ककवा त्याना कंप येतो. लाट आल्याप्रमािे स्नायभत कंप िोतो. लक्षिे िाव्या बाजभस 
उद्भवतात. नािीव्रि. दुगंधी पभ येतो, त्वग्रोग बाह्योपचाराने बरे केल्याने मानहसक हवकार उत्पन्न 
िोतात. दुगंधी. पाऱ्याचे दुष्ट्पहरिाम. आतड्याचे चलनवलन उलट हदशनेे चालते. 

 
मानमसक :– लक्षिे सागंताना अहतशयोस्क्त करिे. स्वतःहवषयी दुसऱ्याने सिानुिभहत दाखवावी अशी इच्छा. 

चचंल, एकिी काम धि करता येत नािी. एकदा एखादी वस्तभ माहगतली की दुसरी िवी असते. 
स्वतःच्या तक्रारी सारख्या सागंिे. हिस्टेहरआ– घसा धरल्यासारखा वाटभन तो धरावासा वाटतो. 
स्वतःबद्दलच असंतुष्ट. 

 
डोके :– मागील बाजभ दुखते, शौचास झाल्याने बरे वाटते. 
 
डोळे :– पापण्या िोळ्याना हचकटतात. िोळ्यािोवती बहधरपिा. िोळ्यात व सिोवती ठुसठुसते, रात्री 

जास्त िोते. िोळ्यािोवती िोत असलेल्या वदेना दाबल्याने ककवा हवश्रातंीने कमी िोतात. 
 
नाक :– हपनस, नाकातील िािे कुजतात. िािे तािल्यासारखी वाटभन बहधर िोतात. 
 
चेहरा :– फुगीर; हनळसर; जिभ कािी िाजभन काढला आिे असा हदसतो. 
 
तोंड :– खालचा ओठ सुजतो. गालात लिान टिक पुटकुळ्या येतात. तेलकट, करपट, चव. 
 
घसा :– खालभन वर गोळा येत आिे असे वाटते. 
 
उदर :– वात धरण्याची प्रवृहत्त. वात एकदम वर घशाकिे चढतो. वात धरल्यामुळे उदरात दुखते. वात 

खालभन न सरता ढेकरावाटेच जाण्याची प्रवृहत्त. आतिी गोळा झाली आिेत असे हदसते. दुगंधी-
पातळ काळसर जुलाब िोतात. पोटाच्या खळात ठुसठुसते; उिते व ते हदसते ककवा िाताला लागते. 

 
जठर :– अन्ननहलकेला व जठराला आचके बसतात. ढेकराबंरोबर पािी बािेर येते. मोठ्या आवाजाच्या 

करपट लकवा लसिीच्या वासाच्या ढेकरा येतात. 
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मूत्रेंमद्रये :– लघवी कपगट रंगाची व हतखट अमोहनया श्वासाची िोते. लघवी िोताना व नंतर मभत्राशयात 
आंचके बसतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्नात सुया टोचल्यासारखे वाटते. वीययपातानंतर मभच्छा येते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गरोदर नसताना स्तनात दभध येते. बाळंतपिानंतर दभध येण्याचे बंद िोते. इंहद्रयानंा खाली 

ओढ लागते, गािीने जाताना जास्त िोते. 
 
छाती :– घट्ट आवळल्यासारखी वाटते, त्यामुळे फु्फुसे पभिय हवस्तारत नािीत असे वाटते. हदवसात 

केव्िातरी एकदातरी दमा िोतो, शारीहरक श्रमाने, संिोगानंतर, िरपभर जेवल्याने जास्त िोतो. 
 
हृदय :– िरल्यासारखे-तािल्यासारखे वाटते. हृदयात कंप झाल्याप्रमािे धिधिते. 
 
हातपाय :– तंगिीचे मोठे िाि िुळिुळे िोऊन दुखते, रात्री असह्य िोते. 
 
त्वचा :– लाल-काळसर सुजलेली. आत िवा असलेले फोि येतात. व्रि हनळसर उंच किा असलेले. 

दुगंधी-चरत जािारा पभ. कंि-खाजहवल्याने बरे वाटते. जुने वि हनळे पिभन त्यात व्रि पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री; खोलीत; हवश्रातंीने; खाण्याने; बाह्योपचाराने त्वचेचे हवकार ककवा स्राव 

थाबंहवल्याने; पारा; आवाज; बसण्याने; गरम पाघंरुिाने. 
ब वा :– मोकळ्या हवेत चालण्याने; दाबल्याने. स्पशय. खाजहवण्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कास्स्ट; पल्स. 
 
सांबांधी औषधे :– आरम-मे, पल्स; मक्युय; लॅके; व्िॅले; संबुल; कसको. 
 

१९. असारम ASARUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम-मज्जातांतु, श्लेष्ट्मल त्वचा व स्त्रीजननेंहद्रये यावर िोतो. अत्यांत 

हळुवारपिा; रेशमी कापडाांवर घासिे, कागदाचे चुरगळिे इत्यामद बारीक आवाजसुिा असह्य 
होतात, इतकेच नव्हे तर कोिीतरी बोटानी लकवा नखानी काहीतरी घासील या कल्पनेने सुिा 
अांगात खळबळ होते. िांडी टाळिारे व िांडी सहन न होिारे बैठ्या सवयीचे मवद्या व्यासांगी इसम. 
एके मठकािी दाबल्यासारखे वाटते. शरीर हलके होऊन हवेत तरांगत आहे असे वाटते. िावनामुंळे 
शािारे येऊन कापंरे िरते. दाबल्यासारखे वाटिे, तािल्यासारखे वाटिे ककवा आखडल्यासारखे 
वाटिे. 

 
डोके :– मेंदभत भ्रमल्यासारखे वाटते. कोरड्या ओकारीने बरे वाटते. दाबल्यासारखे िोके दुखते. आतिे 

तािल्यासारखे वाटते. केस कवचरिे सिन िोत नािी. 
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कान :– आवाजाने कान दुखतात. कानाांत बूच बसल्यासारखे वाटते. 
 
चेहरा :– गरम झाल्यासारखा वाटतो. गार पाण्याने धुतल्याने बरे वाटते. 
 
तोंड :– लाळ गार, तोंिात साचते व मळमळते. तंबाखु ओढताना किभ  िोते. 
 
उदर :– बुळबुळीत–धागे असलेले, हपवळे शेंबिासारखे शौचास िोते. खाण्यानंतर शौचास जाव ेलागते. 
 
जठर :– जोराच्या ओकाऱ्या येऊन जुलाब िोतात, व उदरात मुरिा िोतो. दारू प्यावीशी वाटते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– माकििािात हवटाळ सुरू िोताना इतके दुखते की श्वाससुद्धा घेववत नािी. िालचालीने 

जास्त िोते. हचकट हपवळी धुपिी. घाबरटपिामुळे वाखा िोण्याचा संिव. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा वासाने ककवा गारव्याने जास्त िोतो. घाबरटपिामुळे लागलेला ठसका. 
 
हातपाय :– िलके झाल्यासारखे वाटतात. गुिघ्याच्या वाटीत गुिगुि आवाज िोतो. अशक्तपिामुळे 

झोकािें जातात. 
 
पाठ :– अहतशय ठिकते, इतकी की श्वास घेववत नािी, िालचाल करवत नािी. 
 
ज्वर :– अंग गार झाल्यासारखे वाटते, खाण्याहपण्यानंतर. उष्ट्ितेने बरे वाटत नािी. घाम आंबभस, सिज 

येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भेदिारे आवाज. िांडगार हवा. िावना. कोरिी िवा. कोरड्या ओकाऱ्या 

येताना. 
ब वा :– गार पाण्याने धुतल्याने, चेिरा, िोळे वगैरे. दमट िवा. 

 
सहाय्यक औषधे :– आजे-ना; कॅस्टो; थेहर; हबस्म; सल्फु-ॲहस. 
 
सांबांधी औषधे :– कास्स्ट; पल्स; हसहल. 
 

२०. असेमटक ॲमसड ACETIC ACID 
 
सवमसाधारि :– वाळलेले, अत्यंत क्षीि इसम. रक्तक्षय पिुंरोग. कॅन्सर. मधुमेि. जलोदर; नाळगभद. वारंवार 

मभच्छा. श्वासोच्वासाला त्रास. अशक्त हृदय. लघवीला खभप िोते. उलटी व घाम खभप येतो. िभल 
देण्यासाठी वापरलेल्या औषधाचें दुष्ट्पहरिाम नािीसे करते. फेफरे आले असता रोगी वडे्याप्रमािे 
हबछान्यातभन उिी मारतो व जहमनीवर रागंतो. 
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मानमसक :– स्वतःचा आजार व मुलाचें दुःख करतो. स्वतःच्या मुलांना ओळखत नािी. धंद्याहवषयी काळजी. 
त्रास अंगावर ओढभन घेतो. 

 
चेहरा :– पाांढरा फटक लकवा मफकट-सुकलेला; गाल कढत व लाल. ओठाचंा कॅन्सर. 
 
डोके :– दुखते; झोपेच्या औषधाचं्या दुष्ट्पहरिामाने. 
 
घसा :– तिान लागते परंतु मुलानंा चमचािर पािी हपिेिी कठीि जाते (घटसपय). तापात तिान नसते. 

जलोदरात फार तिान लागते. 
 
जठर :– लाळ वाढते. जठरातं फदफदल्यासारखे वाटते. अत्यंत तिान लागते पि गार पािी सोसत नािी. 

छाती व जठराांत भयांकर आग होते; नांतर त्वचा गार होऊन कपाळावर गार घाम येतो. कािी खाल्ले 
तरी ओकभ न पिते. कॅन्सर, व्रि. बटायाखेरीज इतर िाज्या मानवत नािीत. 

 
उदर :– फुगलेले. जलोदर. आतड्यातभन रक्तस्राव. कृश मुलाचंी िगवि. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िरपभर िोते, तिान लागते व अशक्तपिा येतो. मधुमेि. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वास आत घेताना खोकला. धाप लागते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– रक्तप्रदरात तिान लागते. बाळंतपिानंतरचा रक्तप्रदर. स्तनात गळभ िोते. दभध हनळसर, 

आंबुस हबघिलेले त्यामुळे तान्िी मुले वाळभ लागतात. 
 
पाठ :– ठिकते, पोटावर मनजल्याने बरे वाटते. िरपभर लघवी झाल्याने बरे वाटते. 
 
ज्वर :– क्षयी ज्वर; तापात तिान लागत नािी. रात्री खभप गार घाम येतो. 
 
त्वचा :– पाढंरी फटक; सुजलेली; जलयुक्त सभज. स्पशयज्ञान कमी िोते. 
 

२१. अक्स्टलेगो USTILEGO MAYDIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम-त्वचा; नख,े केस व स्त्रीजननेंहद्रये यावर िोतो. रक्तस्राव काळा, 

हळुहळु पाझरतो. गाठ बसली आहे असे वाटते–घसा, आतिे गिाशय वगैरे. नखे व केस गळतात. 
संिोगाहतरेकाने आलेला थकवा. हफकट, कृश हस्त्रया, हवटाळ थाबंण्याच्या वयात. 

 
डोके :– हचकट स्रावाने केस कार्थयासारखे एकमेकात गुंततात. घेरी येताना िोळ्यापुढे पाढंरे हठपके 

हदसतात, हवशषेतः हवटाळ थाबंवण्याच्या वयात िरपभर हवटाळ जात असताना. 
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उदर :– वदेना िोताना आंतड्याला गाठ मारली आिे असे वाटते. वेदना घट्ट, टिक शौचास झाल्याने कमी 
िोतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– मुहष्टमथुैन करण्याची प्रवृहत्त. रेतःस्खलन दररोज रात्री ककवा हस्त्रयाशंी बोलताना िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ अधयवट पातळ व अधयवट गाठ्या असलेल्या. हचकट. गिाशयातभन हवटाळ 

जाण्याऐवजी–आतड्यातभन ककवा फुप्फुसातभन रक्त येते. गिाशयातभन काळसर–गोठलेला िळुिळु 
रक्तस्राव िोतो. उजव्या रजःकपिात आग िोते. गिाशय व िावा रजःकपि िुळिुळा िोतो. वेदना 
माडं्यापयंत जातात. दुगंधी–हपवळी, कपगट धुपिी. िाव्या स्तनाखाली दुखते. स्तनाखाली (िाव्या) 
बरगिीच्या समातंर दोन पाळ्यामध्ये केव्िातरी ककवा एकसारखे दुखते. मभल अंगावर हपताना 
बाळंतपिासारख्या वदना िोतात. वाख्यानंतर ककवा हवटाळ संपण्याच्या वयात िोिारा रक्तप्रदर. 

 
पाठ :– उकळलेले पािी वाित आिे असे वाटत. 
 
त्वचा :– कोरिी, कढत. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवटाळ थाबंण्याच्या वयात. स्पशाने; िालचालीने. 
 
सांबांधी औषधे :– असाहफ; बोस्व्ि; हसकेल. 
 

२२. ॲक्क्टआ स्पायकटा ACTEA SPICATA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम साधें, हवशषेतः लिान साधें यावर िोतो. फािल्याप्रमािे वेदना िोतात 

ककवा हिरहिरल्याप्रमािे वाटते. सवांगात ठुसठुसते, हवशषेतः यकृतात व मभत्रकपिाच्या जागी जास्त. 
मनगटाचा संहधवात. खाण्यानंतर ककवा बोलण्यानंतर एकदम मरगळल्यासारखे वाटते. थोिेसे श्रम 
केले तरी साधें सुजतात. छाती दाटल्यासारखी वाटते. गार वारे लागले तर दम लागतो. िालचालीने 
व स्पशाने वेदना जास्त िोतात. अशक्तपिा. हवकार झालेला िाग लटका पिल्यासारखा वाटतो. 

 
डोळे :– वस्तु हनळ्या हदसतात. 
 
कान :– कशकल्याने ककवा नाक कशकरल्याने कान उितात. 
 

जा हो िवेचा बदल, थोिे श्रम थंिी. रात्री स्पशाने. 
 
सांबांधी औषधे :– कालो; लेिम; हसहमहस. 
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२३. ॲग्नस कॅस्टस AGNUS CASTUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जननेंमद्रये; मन, मज्जातंतभ व िोळे यावर िोतो. नपुांसकत्व व अकाली 

वृित्व संिोगा तरेकाने क्षीि झालेले इसम. लग्न न झालल्या इसमाना िेदरटपिा व अशक्तपिा 
वाटतो मुहष्टमथुैनामुळे स्वतःचाच हतरस्कार वाटतो. वारंवार परमा झाल्यामुळे झालेले दुष्ट्पहरिाम. 
कंि सुटभन कुरतिल्यासारखे वाटते. शक्तीच्या बािेर ओझे उचलण्याचे दुष्ट्पहरिाम; लचक, 
संिोगेच्छा िोत नसलेले इसम. 

 
मानमसक :– मनाचा गोंधळ. मवसरभोळेपिा. उदास व हनराशा. कािी झाले तरी आपि लवकरच मरिार व 

आता त्याला कािी इलाज नािी असे वाटते. मन जागेवर नसते. 
 
डोके :– दाट धभर असलेल्या खोलीत असल्याप्रमािे वाटभन िोके दुखते, एखाद्या कबदभवर स्स्थर पाहिल्याने बरे 

वाटते. 
 
डोळे :– कंि सुटभन कुरतिल्यासारखे वाटते. बािुल्या हवस्तारलेल्या. 
 
नाक :– कस्तुरीचा ककवा इतर पदाथांचा वास येत आिे असा भ्रम. किा दुखतो दाबल्याने बरे वाटत. 
 
चेहरा :– गालाना मंुग्या येतात. गालाना कंि सुटते व खाजहवल्याने करवितात. 
 
तोंड :– तोंिात व हिरड्यावर व्रि पितात. गरम अन्न-पेयाचं्या स्पशाने दात दुखतात. 
 
उदर :– मळमळते व आंतिी खाली दाबल्यासारखी वाटतात, त्यामुळे उदर धरून ठेवावे असे वाटते. अगदी 

साधे अन्न सोसते. वात धरून गुरगुर आवाज िोतो, हवशषेतः झोपेत. पाथंरी िुळिुळी, मोठी िोते. 
सरलेल्या वाताला लघवीसारखा वास येतो व कपड्यावर दीघयकाळ हटकतो. गुदिारात खोल िेगा 
पितात. गुदिाराजवळ व्रि पिला आिे असे वाटते, चालताना जास्त िोतो. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी फार िोते; वारंवार जाव ेलागते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– गार, हशहथल. सिजासिजी वीययपात िोतो. संिोगेच्छा नष्ट. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– स्तनात दभध येत नािी. त्यामुळे उदास वाटते धुपिी हपवळा िाग पितो. वधं्यात्व. स्वच्छ 

धुपिी नकळत वािते. संिोगाचा हतटकारा. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; ओहलअं; इग्ने; कलाहि; पल्स; लायको; सल्फ; सेले. 
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२४. ॲक्न्टमोमनअम कू्रडम (सुरमा) ANTIMONIUM CRUDUM 
 
सवमसाधारि – या औषधाचा पहरिाम जठर; पचनेंमद्रय; मन व त्वचा; नखे यावर िोतो. हवकार एकदा या 

बाजभस एकदा त्या बाजभस िोतात. आधाशी इसम. जठराचे मवकार, मानमसक भावना व त्वचेचे 
मवकार याचंा एकमेकाशंी संबधं असतो. कोितेिी हवकार झाले म्ििजे पोट हबघिते ककवा पोट 
हबघिले म्ििजे इतर हवकार उद िवतात. वृद्ध इसम; लट ठ इसम. गाठ्या; गाठ्याळ स्राव, शौच, 
धुपिी, त्वचा, नखे वगैरे. वेदनाचंा अिाव. (ज्या हवकारात िोण्याची अपेक्षा असते अशा हवकारात). 
भेगा पडतात िोळ्याचं्या कोपऱ्यात, ओठाचे कोपऱ्यात, नाकपुड्यात. घाम येऊन गेला म्ििजे अंग 
तापते व तिान लागते. सारखे झोपावेसे व लोळावेसे वाटते. उष्ट्ि िवनेे थकवा वाटतो. उन्िाळ्यात 
हवकार उद्भवतात. ऊन सोसत नािी. पे्रमिगंामुळे उद्भवलेले हवकार. घंटेचा आवाज ऐकवत नािी. 
उद्भवलेले हवकार जागा बदलतात, ककवा एका बाजभकिभन दुसऱ्या बाजभस जातात. पाच, सिा ककवा 
बारा आठवड्यानी हवकार उद्भवतात. अस्वस्थपिा व स्नायभना कंप. क्षुल्लक आवाजाने दचकिे. 
त्वग्रोग ककवा व्रि बाह्योपचाराने बरे केल्यानंतर उद्भवलेले जीिय हवकार. पाण्यात पिल्यानंतर ककवा 
पोिण्यानंतर झालेले हवकार. अंगावर जलयुक्त सभज. मुिदुस. स्विाव िळवा हवशषेतः 
चदं्रप्रकाशात, संहधप्रकाशात, ककवा िगवि लागली असताना ककवा हवटाळशी िोण्याचे अगोदर. 
वातरक्त (Gout) बरे झाल्यानंतर पोटाचे हवकार िोतात. संहधवात, साधें वेिेवाकिे िोतात. लिान 
मुले ककवा लठ ठ होण्याकडे प्रवृहत्त असलेले मध्यम वयाचे इसम ककवा तरुि. 

 
मानमसक :– त्रामसक, मचडखोर, दुमुमखलेला, तुसडा. पामहल्याने–स्पशम केल्याने ककवा आंघोळ घालताना 

मभल ककचाळावयास लागते. मतटकारा-वीट आयुष्ट्याचा, अन्नाचा, आंघोळीचा- समाधी 
लागल्याप्रमािे तांद्री. हळवा स्विाव; रंगीत काचेतभन आलेल्या प्रकाशाकिे ककवा चदं्राचा प्रकाश 
पिाण्याने मन मोहित िोते. (हवशषेतः हस्रया). स्वतःच्या नहशबासंबधंी कचता वाटते; हपस्तुलाने 
आत्मित्या करण्याचा प्रयत्न करिे. कोिाशी बोलावेसे वाटत नािी. पे्रमासांबांधी उच भ भावना. 
स्वतःच्या कामात इतकी व्यग्रता की लघवी, शौचास जािे हवसरिे, ककवा हदले तरच खािे. 

 
डोके :– गार पाण्याची आंघोळ केल्याने, गोि पदाथय खाल्ल्याने िोके दुखावयास लागते. कपाळ दुखते नंतर 

नाकातभन रक्त येते. कपाळ जि िोऊन घेरी येते, मळमळते. कातिे खाजते व केस गळतात. 
 
डोळे :– पापण्या सुजून लाल होतात. कोपरे िेगा पिभन लाल िोतात. फार हदवसाचे आलेले िोळे, हवशषेतः 

मुलाचें. उजेि सिन िोत नािी. हवस्तवाकिे पाहिल्याने खोकला येतो. पापण्याचं्या किावर फोि 
येतात. 

 
कान :– िोवती ओलसर पुटकुळ्या येतात. कानाला फिके बाधंले आिे ककवा पान हचकटले आिे असे वाटभन 

कमी ऐकावयास येते. 
 
नाक :– खपल्या बसतात; िेगा पितात व िुळिुळे िोते. श्वास घेताना आत गार झाले आिे असे वाटते. सदी 

थाबंली की िोके दुखावयास लागते. इसब. 
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चेहरा :– हनुवटीवर व गालावर उगवि येते, व ती फुटून मपवळसर खपल्या बसतात. ओठाचं्या कोपऱ्याना 
िेगा पितात. खप्पि, उदास. 

 
जीभ :– मजभेवर दुधासारखा लकवा चुना फासल्यासारखा पाांढरा जाड िर जमतो. 
 
तोंड :– येते. हजिेने ककवा कोित्यािी प्रकारे दातानंा स्पशय झाला की त्यातभन कळा येतात. हिरड्यातभन रक्त 

येते. तोिािोवती इसब. बसलेल्या स्स्थतीत झोपले असताना दात खािे. पाळीच्या अगोदर दात 
दुखावयास लागतात. 

 
घसा :– घशात कािीतरी अिकले आिे असे वाटभन सारखे हगळावसेे वाटते. गार पाण्याच्या स्नानाने घसा 

बसतो. अहत बोलण्याने आवाज ककय श िोतो. 
 
उदर :– भरल्यासारखे वाटते. हखरीसारखे ककवा पाण्यासारखे ककवा गाठ्या असलेले शौचास िोते. जुलाब 

व मलावरोध आलटून पालटून, हवशषेतः वृद्धपिी. आतड्यात स्क्रभ  हपळल्याप्रमािे वदेना िोतात. 
मुळव्याध झिझि िोऊन आग िोते. शौचात नुकतीच पाढंरी आव पिते. गुदिारातभन बुळबुळीत स्राव 
येतो, त्याने कपड्याला हपवळे िाग पितात. 

 
जठर :– अपचन, अजीिम– अन्नाचा हतटकारा. आंबट पदाथय–लोिचे खावेसे वाटते. ढेकरा येतात. ढेकराना 

खाल्लेल्या अन्नाची चव लागते. ओकाऱ्या खाण्याने हपण्याने जास्त िोतात, मळमळत नािी ककवा 
ओकारी झाल्याने बरे पि वाटत नािी. जठर दाबल्याने दुखते. संहधवात ककवा वातरक्ता (गाउट) 
चे दुखिे कमी व्िावयास लागले की पोट हबघिते. ओकाऱ्या येताना आचके येतात. दभध प्याल्यानंतर 
मभल ओकते. ओकारीत दुधाच्या गाठी पितात, नंतर मभल दभध पीत नािी व हचिते. तिान लागत 
नािी. एखाद्या रोगातभन उठल्यानंतर िभक लागत नािी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रमागात लघवी िोताना कापल्याप्रमािे वाटते. लघवीला वारंवार जाव ेलागते व त्यावळेेस 

आग िोते व पाठ दुखते. खोकताना नकळत लघवीला िोते. लघवी दुगंधी. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– िोवती पुटकुळ्या येतात. हशश्न व अंि वाळतात. वैषहयक वासनेमुळे शरीर अस्वस्थ िोते. 

वृषिाला चावल्यासारखी कंि येते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी पाण्यासारखी पि गाठी पितात. हवटाळ जाताना गिाशयात दाबल्यासारखे वाटभन 

सवय बािेर येत आिे असे वाटते. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर दात दुखावयास लागतात. रजःकपि 
दाबल्याने दुखतात. पे्रमिगं झालल्या तरुि मुलींच्या रजःकपिात दुखावयास लागते. गरोदरपिी 
मळमळ, ओकाऱ्या व जुलाब िोतात. थंिपाण्याच्या स्नानाने हवटाळ बंद िोतो. हवटाळ एकदम बंद 
केल्यावर कामोन्माद िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कोरिी खोकल्याची ढास लागते पि उत्तरोत्तर हतचा जोर कमी िोत जातो. िागं्या खोकला. 

खोकला हवस्तवाकिे पाहिल्याने ककवा उष्ट्ितेने जास्त िोतो. छातीत आग िोते, कां ड सुटते. कफ 
खभप पितो त्यामुळे थकवा येतो. आवाज बसतो पि त्याचा उपयोग केल्याने सुटत जातो. आवाज 
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घोगरा, कियकटु, फुटलेला. अंग उष्ट्ितेने तापल्याने आवाज बसतो. बािेरून गरम खोलीत आल्याने 
खोकला येतो. 

 
मान, पाठ :– उठताना माकििािात दुखते, चालताना बरे वाटते. मानेला व पाठीला कि येते. 
 
हातपाय :– नखाखाली दुखते. नखे फुटतात. नखे वेिीवाकिी कशगाप्रमािे वाढतात त्याचंा रंग बदलतो, 

बोटाचें साधें दुखतात; कोपर सुजते, दुखते तुकतुकीत हदसते. पावलाना घाम येतो त्यामुळे त्वचा 
सुरकुतते. तळपायाना घटे्ट पिल्यामुळे चालता येत नािी. बारीक टोचल्यासारखे वाटते. गुिघी रोग. 
स्नायभना पेटके येतात; हलहिताना िात कापतात, हनःशक्त वाटतात, त्यानंतर दुगंधी वात सरतो. 
टाचा दुखतात. कोपराचे स्नायुबधं सुजभन दुखतात, िाग लाल िोतो व साधंा आखितो. कोपरे 
चकचकीत हदसतात. पाऊले वेिीवाकिी िोतात. 

 
झोप :– हदवसा फार येते, सकाळी उठवत नािी. झोपाळूपिा व िकवा, मवशेषतः वृिपिी. 
 
ज्वर :– घाम येऊन ताप कमी िोत नािी. घामानंतर तिान लागते. हवषम ज्वरात ताप नसला म्ििजे 

पचनेंहद्रयाचे हवकार उद्भवतात. 
 
त्वचा :– िाजल्यासारखे फोि येतात. घामगळवे, इसब, हपत्ताच्या गाधंी, लाल किा असलेल्या पाढंऱ्या, 

अहतशय कंि सुटते. अंथरुिात हनजल्यावर कंि सुटते. गार पाण्याचे स्नान सिन िोत नािी. गोवर 
काहंजण्याप्रमािे अंगावर पुरळ येते. घटे्ट पितात. टिक चामहखळी त्वचेवर येतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांड दमट िवा; िांड पाण्याचे स्नान; अांग तापल्याने; आांबट पदािम, गोि पदाथय 

खाण्याने; उष्ट्िता–उन्हाळ्याची उन्हाची, हवस्तवाची. चदं्रप्रकाश. हजना चढताना. स्पशय. 
ब वा :– ओला शके. मोकळ्या िवते. हवश्राहंत 

 
सहाय्यक औषधे :– हसल्ला. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-का; पल्स; लॅके; सल्फ; सेहप. 
 

२५. ॲक्न्टमोमनअम टाटामरकम ANTIMONIUM TARTARICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा; श्वासनहलका; फुप्फुसे; हृदय, रुमधरामभसरि; 

श्वासोच्छछ वास; जठर; आतडी; झोप; कां बर व त्वचा यावर होतो. जीवनशक्क्त क्षीि झाल्यामुळे, 
अशक्तपिा वाढत जातो; गुांगी येऊ लागते; घाम सुटतो; इांमद्रये मशमिल िोतात. कफ श्लेष्ट्मा खूप 
होतो. कंप – िात, िोके, अंतगयत. मुलानंा-सारखे घेऊन कििवाव ेअसे वाटते. ती स्पशय करू देत 
नािीत. त्याचं्याकिे पाहिलेले त्याना खपत नािी. अस्वस्थता; आंचके; ताठपिा; जिपिा, ओझे 
ठेवल्याप्रमािे वाटते. वृद्ध इसम व मुले याचें हवकार. बरेच हवकार पचनहक्रया हबघिल्याने उत्पन्न 
िोतात. ठुसठुसते; िुळिुळेपिा. कापल्यासारख्या वदेना. तिान लागत नािी. काहंजण्या गोवर याचंी 
उगवि चागंली िोत नािी. अनेक हवकार िोण्याच्या अगोदर जािंया येऊ लागतात, ककवा मुले 
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केहवलवािी रितात. तान्िी मुले अंगावर हपता हपता, गुदमरल्यासारखे वाटभन हपिे सोिभन रिावयास 
लागतात. राग व हचिखोरपिा यामुळे उद्भवलेले शारीहरक ककवा मानहसक हवकार. देवी टोचण्याचे 
दुष्ट्पहरिाम, थभजा व हसहलहसआ याचंा उपयोग िोत नसल्यास िे औषध घ्याव.े 

 
मानमसक :– कण्ििे, केहवलवािे रििे. हवकाराहवषयी बेमफकीर ककवा संत्रस्त. हदवसा आनंदी. संध्याकाळी 

घाबरटपिा व कचता वाटते. हवकार बरे िोण्यासंबंधी हनराशा. एकटेच असावसेे वाटते. कोिी येऊन 
त्रास देऊ नये अशी इच्छा. िोळे हमटल्याने शुहद्ध नािीशी व्िावयास लागते. एकटे असण्याची िीहत. 
वातात पुटपुटिे. जवळ असलेल्या मािसाला धरून ठेविे. अनेक हवकार िोत आिेत अशी तक्रार 
करिे. 

 
डोके :– पट्ट्याने बाधंल्याप्रमािे वाटभन दुखते. ििििल्यामुळे हनजिे िाग पिते. थंि िवा, गार पाण्याने 

धुतल्याने, िालचालीने बरे वाटते. उशीवरून िोके उचलले की घेरी येते. घेरी व गुंगी आलटभन 
पालटभन येते. कपाळात गोळा बसल्यासारखे वाटते. खोकताना िोके िालते. 

 
डोळे :– फुप्फुसाच्या हवकारात पुढे आल्यासारखे ककवा वटारल्यासारखे मदसतात. पापण्यानंा हचकट पभ येतो. 

िोळ्यात पािी तरंगते. ते दाबावसेे वाटतात. िोळ्यापुढे काजव ेचमकतािेत असे वाटते. एक िोळा 
उघिा दुसरा हमटलेला. िोळे अधयवट उघिे. 

 
नाक :– फुप्फुसाच्या हवकारात पाळ्या आत बािेर िलतात. सदी– खभप कशका येतात नाक वािते. नाकातभन 

रक्त येते, व ते लौकर थाबंत नािी. नाकपुड्या आत काळ्या हदसतात. 
 
चेहरा :– बसलेला, मफकट, गाल लाल, मनळसर. चेिऱ्याचे स्नायूांना आचके बसतात. फुगीर. गार घाम. 

आजाऱ्यासारखा. िनुवटी व खालचा जबिा थरथरतो. 
 
तोंड :– हजिेवर मचकट पाांढरा िर जमतो, किा लाल असतात. हजिेवर मधुन मधुन ताबंड्या पुटकुळ्या 

आलेल्या हदसतात. जीि हलबहलहबत. कोरिी; लाल हवशषेतः मध्यिागी. कपगट ताबंड्या रेघा. लाळ 
गळते. जािंईनंतर तोंि उघिेच रािते. 

 
घसा :– हगळताना त्रास िोतो, दुखते. कफ साचंल्यामुळे श्वासोच्छछ वास करवत नािी. 
 
उदर :– आंतिी दगिाने िरली आिेत असे वाटते. कापल्यासारख्या वदेना िोतात, व गुंगी येते. वात धरून 

फुगते. जलोदर. शौचास आमयुक्त िोते ककवा गवतासारखे हिरवे िोते. हवस्फोटक ज्वरात दुगंधी 
पाण्यासारखे जुलाब िोतात. गुदिाराची आग िोते. शौचास िोताना छातीत धिधिते. 

जठर :– आांबट पदािम, फळे हवशषेतः सफरचदं िी खावीशी वाटतात. पि आंबट पदाथय सोसत नािीत. िोडे 
पि वारांवार गार पािी प्यावेसे वाटते. कुजट अंड्यासारख्या ढेकरा येतात. मळमळते, मळमळताना 
िकवा येतो, गार घाम येतो; सवम गोष्टींची मकळस येते, कचता वाटते, जोराने फेकल्यासारखी ओकारी 
होते. नंतर थकवा वाटभन झोप येते. (इथभ) दभध मानवत नािी. ओकाऱ्या िोताना िात पाय कापतात. 
जोरजोराने उमासे येऊन कोरड्या ओकाऱ्या येतात व पोटात गळभन जाते. ओकारीत– हिरवे पािी, 
फेस ककवा रक्तहमहश्रत पुष्ट्कळ बुळबुळीत हचकट कफ पितो. अन्नाची कल्पनासुद्धा सिन िोत नािी. 
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इतका हतटकारा वाटतो, की थोिेसे खाल्ले तरी मरि येईल असे वाटते. फक्त उजव्या कुशीवर 
हनजल्याने ओकारी थाबंते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िोताना व नंतर मभत्रमागात आग िोते. लघवी झाल्यानंतर रक्ताचे थेंब पितात व 

मभत्राशयात कापल्यासारखे वाटते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– परमा बाह्योपचाराने बंद केल्यानंतर अंिातं वदेना िोतात. हशश्नाच्या बोंिीवर चामहखळी 

येतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पातळ रक्तासारखी धुपिी, बसल्याने जास्त जाते. बाळंतपिानंतर लगेच आचके येतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास अमनयममत. गुदमरल्यामुळे श्वास जलद चालतो. कफाने छाती भरली असली 

तरी कफ बाहेर येत नाही. खोकताना घुरघुरते. श्वासोच्छछ वास घेताना पोट उडते. न्युमोहनया, ब्राकंो 
न्युमोहनया दमा खोकला वृद्धाचंा, मुलाचंा, िागं्या खोकला. मभल रागावले की खोकला येतो. दम्यात 
श्वास घेताना ककवा खोकताना ताठ बसभन रिाव ेलागते. ढेकर आल्याने, उजव्या कुशीवर हनजल्याने, 
कफ पिल्याने बरे वाटते. तान्िे मभल हपता हपता, श्वास न घेता आल्यामुळे स्तन सोिभन रिभ  लागते. 
मुले खादं्यावर टाकभ न कििहवल्याने राितात. वृद्ध इसमाच्या दम्यात या औषधाचा उपयोग न झाल्यास 
बरॅी-का द्याव.े फुप्फुसे पाण्याने िरतात, त्याचंी श्वसनहक्रया नष्ट िोते. खोकभ न खोकभ न श्वासनहलका 
रंुद िोते. उपजलेल्या मुलानंा श्वासोच्छछ वास करता येत नािी. खोकला व जािंया आलटभन पालटभन 
येतात. श्वासनहलकेत पान अिकल्यासारखे वाटते. कफ हचकट व दाट असल्यामुळे बािेर 
पिावयास त्रास िोतो. 

 
हृदय :– िोंवती कचता वाटभन ओकारी िोते, कफ व हपत्त पिते. धिधि िोताच अंग तापते व चैन पित नािी. 

नािी अशक्त, जलद. रक्तवाहिन्यात गारवा वाटतो. 
 
पाठ :– कां बरेत ठिका लागतो व तो उचलताना जास्त िोतो, िालचाल केल्याने उमासे येऊन घाम येतो. 

गुदामागील िािावर ओझे ठेवल्यासारखे वाटभन त्याला ओढ लागते. मिकें  एकमेकावर घासतािेत 
असे वाटते. 

 
हातपाय :– खादं्यापासभन बोटापयंत िावा िात दुखतो. िात कापतात ककवा अस्वस्थ. पायावर जलयुक्त सभज 

येते (नाळगभद). बसल्यावर पाय बहधर िोतात. झोपेत व जुलाब िोताना िातपायाना आचके बसतात. 
बोटे गार, हनजीव. चालताना पोटऱ्याना ओढ लागते. 

 
झोप :– अनेक हवकारात जाांभया येतात; गुांगी येते; ककवा गाढ झोप लागते. झोपेत कंप सुटतो. झोप लागते 

आिे तोच हवजेचे धके्क बसल्यासारखे वाटते िातपाय पोटाशी घेऊन हनजिे. पाठीवर, िावा िात 
िोक्याखाली घेऊन हनजिे, झोपेत िोळे सताि उघिे ठेवभन ककचाळिे व त्यावेळेस अंगाला कंप 
सुटतो. 

 
घाम :– भरपूर गार व मचकट. त्वचा गार. घाम आल्यानंतर अत्यंत अशक्तपिा वाटतो. 
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ज्वर :– अंग इतके तापते की अंथरुि नकोसे वाटते. सवांगाला शिारे येऊन कंप सुटतो. अंग कढत 
झाल्यासारखे वाटते. हृदयातभन. उष्ट्िता येते. पाळीच्या अगोदर गार मंुग्या आल्यासारखे वाटते. 

 
त्वचा :– देवीसारखे अंगावर वदेनायुक्त फोि येतात. हवस्फोटक ज्वरात उगवि चागंली न झाल्यास या 

औषधाने उगवि बािेर येते. फोि बरे झाल्यानंतर हनळसर लाल िाग पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता-खोलीची, पाांघरुिाची, हवेची. रागामुळे. मनजण्याने; सकाळी; 

अहतखाण्याने; गारवा; दमटपिा; दाबल्याने. बसले असता उठताना. खाली बसताना, िालचाल. 
आंबट पदाथय. दभध. 

 
ब वा :– कफ पडल्याने; उजव्या कुशीवर हनजल्याने; िालचालीने. ढेकर आल्याने; ताठ बसल्याने; 
ओकारी झाल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– इहप; बरॅी-का; ओहप. 
 
सांबांधी औषधे :– अमो-का; ओहप; काबो-व्िेहज; पल्स; लोबे; सल्फ; सेहप. 
 

२६. ॲन्रमसनम ANTHRACINUM 
 
सवमसाधारि :– अत्यंत आग व अत्यंत क्षीिता, हवकार दुष्ट (सेहिक); गळव;े काळीपुळी; हनळे काळे 

िाजल्यासारखे फोि. चरत जािारे धावंरे. फुगीरपिा. कुजिे; कुजत चरत जािारे व्रि. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; टरेन्टु-कु. 
 

२७. ॲम्ब्रा मग्रमजया AMBRA GRISEA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; मन; स्त्रीजननेंहद्रये; एक बाजू व छाती यावर िोतो. सुकलेले, 

घाबरट हडकुळे इसम ककवा मुले. अकाली वृद्धत्व. शारीमरक कां टाळा व क्षीित्व पि क्षलु्लक गोष्टी 
सिन िोत नािीत. लक्षिे होत असलेल्या जागेत एकदम अदलाबदल होते. लिान लिान जागी 
बहधरपिा येतो, ककवा गारवा वाटतो. थरथरिे, िात, बोटे वगैरे. शरीराच्या वरच्या िागात ककवा 
अवयवात अशक्तपिा वाटभन खालच्या िागात ककवा अवयवात कंप उत्पन्न िोतो. सवय शरीर बहधर 
ककवा हनजीव झाले आिे असे वाटते. हवशषेतः सकाळी. अंग गार िोऊन स्नायभ थरथरतात. हवकार 
एका बाजभस उद िवतात. कंप; लाटा आल्यासारखे वाटिे व सवय शरीरात ठुसठुस. अहतश्रमाने, 
कौटंुहबक ककवा धद्याच्या काळजीने, कुटंुबातंील मािसे एकामागभन एक मेल्याने मनाला धक्का बसभन 
झालेले दुष्ट्पहरिाम. वृद्धत्व. 

 
मानमसक :– आकलनशस्क्त मंद बिबि करिे. उत्तरे हमळण्याच्या अगोदरच अनेक प्रश्न एकामागभन एक 

हवचारिे. लाजाळू. दुःखकारक गोष्टींची वारंवार आठवि िोते. अनेक कल्पना येतात व जातात. वळे 
िळु िळु चालला आिे असे वाटते. दुसऱ्याचं्या देखत कोितीिी गोष्ट करता येत नािी. उदासीन, 
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हखन्न. गािे ऐकल्याने रिभ  येते. हवसरिोळेपिा. वाचलेले समजत नािी. स्वतः बोलण्याने, ककवा 
दुसऱ्याचें बोलिे ऐकिे नको वाटते. एकदम हवषयातंर करिे. नाचऱ्या, बिबि करिाऱ्या धादंरट 
मुली. हदवसाचे हदवस बसभन रििे. 

 
डोके :– घेरी येते. त्यावेळेस िोके व पोट िलके–अशक्त झाल्यासारखे वाटते. हवशषेतः वृद्धपिी. िोक्याच्या 

मागील िागात लचकल्यासारखे वाटते, व आत कलकलते. नाक कशकरताना िोके दुखते. मेंदभ सैल 
झाल्यासारखा वाटभन ज्याबाजभस हनजले असेल त्या बाजभस पितो आिे असे वाटते. 

 
डोळे :– पापण्या जि िोतात, जागे असभन सुद्धा उघिता येत नािीत. हशविकाम करताना िोळ्यापुढे हटपके 

तरंगतात. 
 
कान :– एका कानाने चागंले ऐकभ  येत नािी, दुसऱ्या कानात आवाज िोतात. 
 
नाक :– नाकातभन रक्त येते; हवटाळसेपिी, सकाळी, तोंि धुताना. नाक बदं िोते, रात्री, तोंिाने श्वास घ्यावा 

लागतो जीिय सदी. 
 
चेहेरा :– स्नायभना कंप, ओठाना पेटके येतात, ओढ कढत. लाली येते. लाबंल्याप्रमािे. हपवळसर. 
 
तोंड :– हिरड्यातभन खभप रक्त येते, घाि येते. दभध प्यालानंतर आंबट िोते. हजिेखाली गुल्म. 
 
उदर :– आत गार झाले असे वाटते. वात धरतो. दुसऱ्याांच्या देखत लघवीला लकवा शौचास होत नाही, 

हवशषेतः गरोदरपिी उदरावर व माडं्याना घाम येतो. गरोदरपिी ककवा बाळंतपिानंतरचा 
मलावरोध. यकृताच्या जागेत एखाद्या लिान जागी दुखते, दाबल्याने जास्त िोते. शौचाबरोबर खभप 
रक्त जाते. 

 
जठर :– खाल्यानंतर अन्न जठरापयंत पोचले नािी असे वाटते ककवा खोकला ककवा जािंया येतात. ढेकरा 

येताना जोराने आंचके आल्याप्रमािे खोकला येतो. दभध हपल्यानंतर छातीत जळजळते. तिान लागत 
नािी. मध्य रात्रीनंतर पोट फुगते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी गढभळ असते. लघवी िोताना लघवीचे कािी थोिे थेंब मभत्रमागातभन बािेर येत आिेत असे 

वाटते. गुदात व मभत्राशयात एकाच वळेी दुखते. िागं्या खोकल्यात लघवीला आंबुस वास येतो. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– इंहद्रये प्रक्षोहित िोऊन कंि सुटते. अवयव बािेरून बहधर पि आतभन आग िोते. वैपहयक 

इच्छेहशवाय हशश्न ताठते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योहनिाराला कंि सुटते, ते सुजभन िुळिुळे िोते. दोन पाळ्याचं्या मध्ये हवटाळ जातो. ककवा 

क्षलु्लक कारिाने शौचाच्या वळेेस कंुथल्याने, धक्का लागल्याने हवटाळ जातो. गिाशयाचे हवकार 
हनजल्याने जास्त िोतात. धुपिीत हनळसर श्लेष्ट्मा पितो, रात्री िरपभर जाते. संिोगाची इच्छा 
बळावते. 
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श्वसनेंमद्रये :– िावनामुळे खोकला येतो. दुसऱ्याचं्या देखत ककवा गािे ऐकल्याने, बोलण्याने, मोठ्याने 
वाचताना जास्त िोतो. खोकल्यानंतर ढेकरा येतात. खोकला िुकंल्यासारखा छातीतभन खोल येतो. 
कफ हनळसर पाढंरा. छातीत गोळा बसल्यासारखे वाटते. दमा चालभ  असताना ढेकरा येतात. क्षुल्लक 
कारिाने दमा वाढतो. वृद्ध इसमानंा धाप लागते, संिोगानंतर जास्त िोते. 

 
हृदय :– मोकळ्या िवते धिधिते; चेिरा हफकट िोतो. नािी चालल्याची जािीव. 
 
झोप :– काळजीमुळे झोप येत नािी उठभन बसाव े लागते. झोप येईल असे वाटते, पि अंथरुिावर 

हनजल्याबरोबर झोप नािीशी िोते. 
 
हातपाय :– िाताला–बोटानंा पेटके येतात. वस्तभ धरताना जास्त िोतात. पाय बहधर िोतात, चालताना 

कापतात. नखे हढसभळ. पाय (िावा) हवटाळसेपिी हनळा िोतो; झोपेत िाता-पायाचं्या स्नायभना धके्क 
बसतात व शरीर गार िोते. 

 
ज्वर :– थोड्या थोड्या वळेाने उष्ट्ि लिरी येतात. जरा श्रम केले तर घाम येतो, हवशषेत उदरावर व 

माडं्याना. 
 
लक्षिाांचै वैमशष्ट्य जा हो :– कु्षद्र कारिाांनी. दुसऱ्याच्या देखत, संगीत गािे; मनःक्षोि, कचता. िावनाचंा 

हवचार केल्याने. संिाषिाने. अनपेहक्षत गोष्टीमुळे. सकाळी. दभध. 
ब वा :– मोकळ्या िवते, िळुिळु चालण्याने. दाबल्याने. गार पेयाने. 

 
सांबांधी औषधे :– इग्ने; पल्स; बरॅी-का; सल्फ; सेहप. 
 

२८. आयमरस IRIS VERSICOLOR 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गाांठी हवशषेत :– यकृत; पॅन्क्रीआ लाळेचा, तोंड ते गुदद्वारापयंत 

पचनेंहद्रये, उजवी बाजू व मज्जातांतू यावर िोतो. कोित्यािी हवकारातं स्राव जलद बािेर येतात. स्राव 
आांबट, करवडिारे व आग करिारे असतात. तेलकट-नाक-चव-शौच वगैरे. हपत्तप्रकृहत. 

 
मानमसक :– हखन्नता. लवकरच कािीतरी दुखिे येिार अशी िीहत. 
 
डोके :– दुखत असताना जुलाब िोतात. िोकेदुखी सुरू िोण्याच्या अगोदर दृहष्ट अंधुक िोते नंतर ओकाऱ्या 

येतात व मग िोके दुखावयास लागते. दृष्टीचे उपद्रव. अधममशशी सुरू िोण्याचे अगोदर अंधारी येिे, 
वस्तभचा अधा िाग हदसिे वगैरे. थकल्यासारखे वाटभन िोके दुखते, खोकताना, गार वाऱ्याने जास्त 
िोते, िळुिळु चालण्याने बरे वाटते. 

 
जीभ :– गार झाली आिे असे वाटते. चव गोड. जीि िाजल्यासारखी वाटते. 
 
तोंड :– िाजल्यासारखे वाटते. तेलकट आिे असे वाटते. भरपूर मचकट लाळ येते. 
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घसा :– आग िोऊन चुिचुिते. घशापासभन जठरापयंत आग िोते. गार पािी पाल्याने ककवा गार वारे आंत 
घेतल्याने बरे वाटते. 

 
जठर :– आंबट किवट ढेकरा. सारखी मळमळ, कडू-करवडिारी ओकारी. ओकारी िोताना शौचास 

जावसेे वाटते व िरपभर लघवीला िोते. िी लक्षिे िोके दुखावयास लागण्याचे अगोदर बरेच वळेा 
सुरू िोतात. मपत्ताच्या–पाण्यासारख्या आांबट ककवा करवडिाऱ्या ओकाऱ्या होतात व त्यामुळे 
घशाची आग िोते. असे मधभन मधभन एक महिन्याने ककवा ६ आठवड्यानी िोते व ते २।३ हदवस हटकते. 
आग तोंिापासभन गुदिारापयंत िोते. गार पािी हपण्याने बरे वाटत नािी. यकृत िुळिुळे िोते लपवळे 
करवडिारे, पाण्यासारखे जुलाब होतात. गुदद्वाराची मवस्तवाप्रमािे आग होते वेदनारमहत जुलाब 
होतात. िोक्यात, चेिऱ्यात, दातात वेदना िोताना शौचाला िोईल िोईल असे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मधुमेि. लघवी स्वच्छ व िरपभर िोते. व त्यावळेेस िोके दुखते. लघवी िोताना मभत्रमागात आग 

िोते. 
 
गळा :– गलगांड. 
 
पाय :– कंबरेच्या साधं्याचा िाग हपरगळल्यासारखा वाटतो. एकदम पायाला कळा लागभन लंगित चालावे 

लागते. गृध्रसीवात (सायाहटका) िावापाय. 
 
त्वचा :– वदेनायुक्त पुटकुळ्या (नागीि) व त्यावळेेस जठर हबघिते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मनयममत वेळी; दर आठवड्यास; पिाटें २–३ वाजता; मध्यरात्रीनंतर. वसंत 

ऋतभत. मानमसक शीि. उष्ट्ि हवा. 
ब वा :– िळु िळु चालण्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– आसे; फास्फ; मक्युय. 
 

२९. आयोमडअम IODIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गाांठी– गळ्याच्या गलगांड, अंि, आांतड्यावरील गाांठी; स्तन; 

श्लेष्ट्मल त्वचा–श्वासनमलकेची फु्फुसाचंी हृदय; रक्तवाहिन्या; त्वचा, मज्जातंतभ यावर िोतो. 
मवकाराचे स्वरूप तीव्र असून त्याांची वाढ जलद होते. अंग कढत झाले आिे असे वाटभन उष्ट्िता सहन 
होत नाही. कढत–करवडिारे पाण्यासारखे स्राव. स्राव सारखे वाितात ककवा खारट असतात. 
गाांठी सुजून मोठ्या, टिक व जि िोतात, ककवा त्यानंतर वाळावयास लागतात. चागंली िभक 
असभनसुद्धा अन्न अंगी न लागल्यामुळे शरीर वाळते व अशक्तपिा येतो. बोलवत नािी. थोड्या श्रमाने 
घाम येतो. जुने हवकाराचें स्वरूप कधी काळी एकदम तीव्र िोते. हठकहठकािी स्राव साखळतात ककवा 
ठुसठुसते. सवय शहररात ठुसठुसते. कंि, अंतगयत-रक्तस्राव, कंप, साधें विेेवाकिे िोतात. 
अवयवाचंी अवास्तव वाढ ककवा झीज. पभ थोिा. मानहसक धक्का; पे्रमिगं यामुळे उद्भवलेले हवकार 
गाठी मोठ्या िोतात पि शरीर वाळते; कोित्यािी हवकारात खाल्यानंतर बरे वाटते. 
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मानमसक :– मखन्न ककवा अत्यांत मचडखोर, मतरसट आहि अस्वस्ि. मन कु्षब्ध. एकदम धावण्याचा प्रवृहत्त 
ककवा कािीतरी अघोर गोष्टी करण्याची पे्ररिा िोते. मन गुंतहवल्याने बरे असत परतु िालचाल 
केल्याने थकवा येतो. आपि चागंले बरे आिोत अशी समजभत लोकाचंी ककवा वैद्य िॉक्टराची, िीती 
वाटते व त्यानंा टाळण्याची प्रवृहत्त. कोिालातरी ठार मारावसेे वाटते ककवा स्वतः मरावसेे वाटते. 
कारिाहशवाय कािीतरी हवहचत्र गोष्टी करण्याची पे्ररिा. अमभक एखादी गोष्ट का केली याचा 
स्वतःलाच उमज पित नािी. हवसरिोळेपिा. काय बोलावयाचे ककवा करावयाचे आिे याचा हवसर 
पितो. 

 
डोके :– घट्ट बाधंल्यासारखे वाटते. ठुसठुसते. घेरी– वाकल्याने जास्त िोते. िोक्यात आवाज िोतात, मेंदभ 

चमच्याने ढवळल्यासारखा वाटतो. 
 
डोळे :– बटबटीत, पुढे आलेले. आंचके आल्याप्रमािे िालतात ककवा थरथरतात. 
 
नाक :– सदी– नाकातभन कढत िरपभर पािी येते व अंग तापते. नाकाच्या बुधं्याशी व बाजभच्या िािातील 

पोकळ्यात दुखते. मोकळ्या िवते जास्त िोते. नाक सुजते व लाल िोते. खभप कशका येतात. 
 
चेहरा :– केहवलवािा, सुकलेला, लपगटसर; मळकट धुरकट. गार हवशषेतः लठ्ठ मुलाचंा. 
 
तोंड :– घाि येते. लाळ दुगंधी साबिाच्या फेसाप्रमािे. 
 
जीभ :– चव ताबंयाच्या धातु प्रमािे, जीि, कोरिी, कपगट, वर जाि थर. 
 
उदर :– फें साळ; ताकाच्या हनवळीप्रमािे; तेलकट दह्यासारखे पाढंरे शौचास िोते. मलावरोध. गार दभध 

हपण्याने बरे वाटते. खाण्यानंतर शौचास जाव ेलागते. यकृत व पाथंरी मोठी िोऊन दुखते. लिान 
मुलाचंी जीिय, सकाळची िगवि. 

 
जठर :– खाखा–पि अांगी लागत नाही. भूक छाांमदष्टपिाची. तिान लागते. खाल्ले नािीतर काळजी वाटते, 

बेचैनपिा येतो. गार दभध हपण्याने शौचास साफ िोते. अन्नाला किु चव लागते, पि पेयाना लागत 
नािी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िरपभर िोते. लघवी काळी, हपवळसर हिरवट, वर तवगं येतो. खाली हमरच्याच्या 

िकुटीप्रमािे गाळ साचतो. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंिाचे गुल्म, अंि वाळते. संिोगेच्छा कमी िोते. अंिािोवती पािी साचते. िैड्रोसील; 

वृषिवृहद्ध. नपुसंकत्व. वीययवाहिनी नहलकेत हपरगळल्यासारख्या वेदना िोतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ कपगट, हवटाळसेपिी अत्यंत थकवा येतो. रजःकपि ते गिाशयापयंत पाचर 

मारल्याप्रमािे दुखते. रजःकपिाची सभज, गुल्मे. हवटाळ शौचास िोताना जातो. धुपिी करवडिारी 
त्यामुळे माडं्या करवितात व वस्त्र फाटते. स्तन वाळतात, जि िोतात. शौचानंतर हवटाळ जातो. 
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स्तनातं गाठंी िोऊन त्यावर काळे हठपके पितात. स्तन जि िोतात व खाली गळभन पितील की 
काय असे वाटते. स्तनात गाठी िोऊन त्यावर काळे हठपकें  पितात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो, बोलताना कां ठ दुखतो, गुदमरल्यासारखे वाटते. कंठ धरावासा वाटतो 

हवशषेतः खोकताना. घटसपय. श्वासनहलकेच्या आकाराचा कफ पितो. आवाज ककय श. न्युमोहनआ, 
सभज जलद वाढत जाते. क्षय-कृश व झपायाने वाढ िोिाऱ्या तरुिाचंा. छातीत गुदगुल्या िोऊन 
कोरिा खोकला येतो व त्यावळेेस गुदमरल्यासारखे िोते. 

 
हृदय :– मुठीत धरून आवळल्यासारखे वाटते व त्यानंतर थकवा वाटतो ककवा मभच्छा येते. थोड्या श्रमाने 

धिधिते; नािी अहतशय जलद चालते, िोवती गुदमरल्यासारखे ककवा फिफिल्यासारखे वाटते. 
 
गळा :– गलगांड टिक, व ते आवळल्यासारखे वाटते. 
 
मान :– जाि िोते, बोलताना सुजल्यासारखी हदसते. 
 
पाय :– पावलाच्या वरच्या िागावर घाम येतो. साधं्याचे जीिय हवकार, ते ताठतात व सुजभन मोठे िोतात. 

पाऊले व पजें गार. पाउलावर सभज येते. 
 
झोप :– रक्तात खळबळ चालली आिे असे वाटभन झोप येत नािी. 
 
ज्वर :– अमतज्वर, ककवा बाह्यागं गार िोऊन काळजी वाटते, व गुांगी येते. उष्ट्ि लाटा िोक्यापयंत जातात. 

क्षयी ज्वर. घाम लवकर येतो. पिाटे घाम आल्याने बरे वाटते. 
 
त्वचा :– कोरिी, खरखरीत, मळकट. लपगट िाग पितात. जुन्या विावर कंि सुटते व पुटकुळ्या येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता–खोलीची; हवेची; पाघंरुिाची. श्रम-चढण्याचे, बोलण्याचे. उपाशंी 

राहिल्याने; रात्री; हवश्रातंीने. स्पशय, दाबल्याने. 
ब वा :– िांड – पाण्याची आांघोळ– हवा. िालचालीने, खाण्याने, बसल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– लायको; हसहल. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; फास्फ; फ्लुओ–अमस; स्पाांमज. 
 

३०. आरम मेटॅमलकम (सोने) AURUM METALLICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मज्जातंतभ; रुमधरामभसरि (अशुद्ध रक्तवाहिन्याचे) हृदय; हाडे-

नाकाची – कवटीची, गुिघ्याची वाटी. साधें; गाांठी; यकृत; मभत्रकपि यावर िोतो. हठकहठकािी 
मशराांत रक्त साखळते; खळबळ चालल्यासारखी वाटते. िोके व छातीत रक्त चढल्यासारखे वाटते. 
सवय शरीरात रक्तवाहिन्याचंी ठुसठुस चालभ  असल्यामुळे अंग तापते व क्षबुधता येते. अशक्तपिा पि 
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वदेना सिन िोत नािीत. वेदना इतस्ततः भटकतात त्यामुळे िालचाल करिे िाग पिते, वदेना 
शवेटी हृदयातं स्स्थर िोतात. टिकपिा–गाठीचा, हृदयाला रक्त पुरहविाऱ्या नाड्याचंा. िािे 
कुजतात. िािावर िाि वाढते. िािात उकरल्या–कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. जीिय हवकार. 
गरमी व त्यावर पाऱ्यासारखी औषधे घेऊन झालेले दुष्ट्पहरिाम. झुरिारी मुले; व वयात येिाऱ्या 
मुलीचे हवकार. वृद्ध इसम. दुःख, शोक, पे्रमिगं, िीती, राग, हवरोध, असंतोषाची कुचबंिा, दीघय 
काळ राहिलेली कचता. मालमते्तचा नाश, न झेपिारी जबाबदारी या कारिाने उद्भवलेले हवकार. 
कोठेतरी वारे लागत आिे असे वाटते. रक्तदाब वाढतो. कॅन्सरचे व्रि. 

 
मानमसक :– अत्यांत मनराशामय मखन्नता. मखन्नतेने मवचार करीत बसिे, नंतर हचिखोरपिा. स्वतःला दोष 

देऊन प्राथयना करि. आत्महत्येच्या मवचाराने मानमसक यातना होतात, जगण्याचा कंटाळा येतो. 
मरिाची इच्छा आपि हनरुपयोगी असभन जगात रािण्यास अयोग्य आिोत असे वाटते. िहवष्ट्यकाळ 
ियाि वाटतो. कािीतरी ियंकर घिेल अशी िीती वाटते. मािसाचंी िीती वाटते. हवरोध हबलकुल 
सिन िोत नािी. बिबि, उत्तराची वाट न पिाता एकामागभन एक प्रश्न हवचारिे. आलटभन पालटभन 
रििे व िसिे. स्मरिशक्ती मंद. आवाजाची िीती वाटत. हृदयहवकारात हनराश, फुप्फुसाचे 
हवकारात आशावादी. हिस्टेहरआत आततायी कृत्य करण्याची प्रवृत्ती. आपि करतो ती प्रत्येक कृती 
चुकीची आिे असे वाटते. 

 
डोके :– ििििभन ियंकर वदेना िोतात. िोक्याला वारे लागत आिे असे वाटते. िोके तापले असले तरी 

गुंिाळभन घ्यावेसे वाटते. कवटीवर िाि वाढते, गरमीमुळे पिलेले टक्कल स्पशय सिन िोत नािी. 
हवद्यार्थयांची िोकेदुखी त्यावेळेस हृदयाजवळ कचता वाटभन, िोके िरल्यासारखे वाटभन तापते. काति 
वर गळव ेयेतात. कवटीचे िाि वाढभन त्यात उकरल्यासारख्या वदेना िोतात. कातिीखाली गोळे 
येतात. हपवळ्या, चदं्रकोरीप्रमािे वस्तु िोळ्यापुढे हतरकस तरगत आिेत असे वाटत. 

 
डोळे :– हठिग्या–ज्वाळा हदसतात. िोळे बािेर येत आिेत असे वाटते. वस्तभ एकाच्या दोन हदसतात. वस्तभंचा 

वरचा अधा िाग हदसतो. खुपतात पुढे येतात. बािुल्या वडे्यावाकड्या रंुद िोतात. चादंण्यात बरे 
वाटते. काचकबदु, िोळ्यािोवतालचे िािाचे वतुयळ दुखते. 

 
कान :– मागील िािाचा उंचवटा कुजतो. दीघयकाळ कानातभन दुगंधी पभ येतो. आवाज सिन िोत नािी पि 

संगीताने बरे वाटते. 
 
नाक :– चोंदते–सुजते–आत व्रि पिभन दुखते. दुगंधी स्राव येतो. हपनस, गरमीमुळे झालेला. शेंबभि दाट–

अंड्यातील बलकाप्रमािे. बोंिी लाल व बटिाप्रमािे ककवा खरखरीत. नाक बसके. 
 
तोंड :– वयात येिाऱ्या मुलींच्या तोिाला घाि येते. टाळभत व्रि पितात. दात कुजतात. दुधासारखी, 

गोिसर चव. हजिेवर चामहखळी. 
 
चेहरा :– फुगीर लाल–हनळसर, ओठ हनळे, नाकािोवती हनळा. चालताना िािातभन उकरल्यासारख्या 

वदेना िोतात. गालाचे िािाचे उंचवटे दुखतात. कपाळावर, ओठावर बारीक दािेदार पुरुळ येते. 
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उदर :– यकृताचा िाग िुळिुळा. यकृताची सभज (शोथ). गरोदरपिी कावीळ िोते. यकृताच्या हवकाराबरोबर 
हृदयाचे हवकार िोतात. जलोदर. जुलाब फक्त रात्रीच िोतात. गुदिारात आग िोते. गुदिारािोवती 
मासंाकुंर उगवतात. यकृत मोठे व टिक िोते. मलावरोध, शौचास गाठं्याळ, टिक व मोठ्या 
प्रमािात िोते, हवटाळसेपिी कमी िोतो. लिान मुलाचंा अंतगयळ. 

 
जठर :– तिान लागते, खा खा सुटते. पोटात आग िोऊन कढत ढेकरा येतात. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी ताकासारखी. मभत्राघात. मभत्राशयात लघवी तंुबते व दुखते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंि सुजतात व दुखतात. मुलाचें वाळावयास लागतात. अंिािोवती पािी साचते. 

परम्यामुळे पिलेले व्रि. अंि, मोठे, टिक. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी उशीरा हवटाळ अगदी थोिा ककवा बदं. गिाशय टिक िोऊन बािेर येतो. वारंवार 

वाखे झाल्यामुळे गिाशय सुजभन त्यात व्रि पितात व तो टिक िोतो. वधं्यात्व, गरमीमुळे उद्भवलेले. 
संिोगाचे वळेी योहनसंकोच. आपल्याला मभल िोिार नािी, म्ििभन हखन्न असलेल्या हस्त्रयाचें स्तनात 
गाठी येतात. पोकळ गुल्मे. योहनिारातभन सारखा स्राव वाितो. गिाशयाचे हवकार िात उंच व लाबं 
केल्याने जास्त िोतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– दमा (हृदयाचा) िसताना, चढताना जास्त िोतो. छातीच्या मध्यिागी ओझ्यानी ठेचल्यासारखे 

वाटते. सारखा दीघय श्वास घ्यावासा वाटतो पि तो पुरेसा वाटत नािी. 
 
हृदय :– कोंिल्यासारखे वाटते. थाबंत आिे असे वाटभन नंतर जोराने धक्का बसतो. भयांकर धडधड. वयात 

येिाऱ्या मुलामुलींची नािी अशक्त, जलद-अहनयहमत िोते. रक्तदाब वाढतो. हृद रोग. चालताना 
हृदय सैल झाले आिे असे वाटते. 

 
पाठ :– कण्याच्या खालच्या िागाची मागे कमान झाली आिे असे वाटते. मिके कुजतात. टी. बी. मानेतील 

गाठी मोठ्या िोतात. कमरेचे स्नायभ ताठभन दुखतात, मािंी वर करता येत नािी. 
 
हातपाय :– साधें आलटभन पालटभन दुखतात, सभज येते, वदेना रात्री जास्त िोतात. छातीत धिधि िोताना 

िावा िात धरून ठेवावा लागतो. 
 
झोप :– झोपेत मोठ्याने िंुदके देिे. झोप अस्वस्थ, कचतायुक्त ियप्रद स्वप्ने पितात. 
 
ज्वर :– गारवा सिन िोत नािी. अंग दमट व गार, जननेंहद्रयाना घाम येतो. अंथरुिात िुििुिी िरते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावनामुळे; मखन्नता, मानमसक श्रम. िांडी. रात्री– सभयास्तापासभन 

सभयोदयापयंत. हिवाळा. आिाळ आलेली िवा. दारू. 
ब वा :– मोकळी िवा, गार पाण्याचे स्नान. चालताना. ऊब आल्याने. चादंण्यात. गािे. 
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सांबांधी औषधे :– अको; कॅल्क-का; नाय-ॲहस; पल्स; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; हसहफ; कसको; सेहप. 
 

३१. आरम मूमरआमटकम AURUM MURIATICUM 
 
सवमसाधारि :– बिुतेक लक्षिे आरम-मे प्रमािे. जीि व जननेंहद्रयावरती चामहखळी सारखी उगवि. जीि 

कातड्याप्रमािे. कॅन्सर. कंटाळवािे वाटते, कामाचा कंटाळा, हृदयाचे हवकार. गाठीचे हवकार. 
धुपिी–करवििारी–आग करिारी. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात िोिारा रक्तस्राव. एकटेच असले 
म्ििजे स्वतःच्या हवकारासंबधंीच हवचार केल्यामुळे हचिखोरपिा येतो. म्ििभन कोिीतरी जवळ 
असाव ेअसे वाटते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मजने चढताना, उष्ट्िता. 

ब वा :– गार िवा, गार पाण्यानी धुतल्याने. 
 

३२. आरम रायफायलम AURUM TRIPHYLLUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम तोंड, घसा, कां ठ, मूत्रलपड, मेंदू, रक्त व त्वचा यावर िोतो. स्पशम 

सहन न होण्याइतका हुळहुळेपिा. आग. चुिचुि. करवडिारे स्राव. गाठी सुजतात. मुलाचंी िभक 
नािीशी िोते, त्याना खेळावेसे वाटत नािी, वाळभ लागतात, व िोके दुखते. 

 
मानमसक :– अत्यंत हचिखोर व िट्टी. घाबरटपिा. मभल रक्त येईतोपयंत लकवा हुळहुळे होईतोपयंत नाकात 

बोटे घालते ककवा ओठ, बोटाचंी टोके ककवा एखादी जागा कुरतडते. 
 
डोके :– उशीत खुपसावेसे वाटते (मेंदभच्या हवकारात). कढत कॉफी हपण्याने ककवा गरम कपिे घातल्याने 

िोके दुखावयास लागते. 
 
डोळे :– (िावी) वरची पापिी लवलवते. 
 
नाक :– चोंदते. तोंिाने श्वासोच्छछ वास घ्यावा लागतो. चोंदत असले तरी नाकातभन पािी येते. सदी नाकातभन 

भरपूर, करवडिारे पािी येते त्यामुळे ओठ वगैरे लाल व िुळिुळे िोतात. 
 
तोंड :– येते, हुळहुळे व सोलवटल्यासारखे; ओठ कोरिे, ओठाचे कोपरे िेगा पिभन सोलवटतात. टाळा 

िुळिुळा. 
 
घसा :– िुळिुळा व सोलवटलेला. खाकरताना ककवा खोकताना वेदना होतात, तरी पि खाजवावासा व 

दाबावासा वाटतो. 
 
उदर :– हपठल्यासारखे पातळ शौचास िोते (टायफाईि सारख्या तापात). पातळ शौचास िोऊन गुदिाराची 

आग िोते. 
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मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी िोते ककवा अहजबात बदं िोते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज; घोगरा, बसतो, हचरहचरा ककवा फुटतो. 
 
हातपाय :– बोटे (िातापायाचंी) खाजतात. 
 
त्वचा :– उगविीनंतर लालििक िाग पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– आवाजाचा दुरुपयोग–बोलिे; गािे, थंिी; दमट वारे. उष्ट्िता. 
 
सहाय्यक औषधे :– नाय–ॲहस. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; मक्युय–कों. 
 

३३. आजेन्टम नायमरकम ARGENTUM NITRICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मज्जातांतू; मेंदू व मज्जारजु्ज श्लेष्ट्मल त्वचा–जठराची–

आतड्याची–डोळ्याची-घसा, मभत्रमागय; िािावरील आवरि; त्वचा व िावी बाजभ यावर िोतो 
म्िाताऱ्यासारखे, सुकलेले; अशक्त इसम. कंप. शरीर उत्तरोत्तर वाळत जाते. लुले लटके पििे 
खालभन वर, शरीराचे भाग लकवा अवयव मोठे झाले आहेत लकवा बाांधले आहेत असे वाटिे. वेदना 
तीव्र–काटा, काचेचा तुकडा आत खोल रुतून बसल्याप्रमािे लकवा मवजेचे धके्क बसल्याप्रमािे 
होतात. वेदना एकदम सुरू िोऊन एकदम नािीशा िोतात; हवशषेतः पाठीच्या खालच्या िागात व 
पायात. वदेनामुळे दचकावयास िोते. वेदना उकरल्याप्रमािे िोतात ककवा पसरत जातात. व्रि-
पुष्ट्कळ हपवळा रक्तहमहश्रत पभ येतो. जलोदर; नाळगुद धास्ती-िीती, खाण्या-हपण्यात-वागण्यात 
अहनयहमतपिा, काळजी, मानहसक ताि, मुहष्टमथुैन ककवा संिोगाहतरेक, बफय  घातलेले पदाथय या 
कारिामुळे उद्भवलेले हवकार. बहधरपिा. फें फरे हवटाळसेपिी ककवा धास्ती िीतीमुळे ककवा रात्री. 
फेफरे येण्याचे अगोदर एक दोन हदवस बािुल्या हवस्तारतात, नंतर अस्वस्थपिा वाटभन पजंाना कंप 
सुटतो. मधुन मधुन शरीराला कंप सुटतो. िालचाल करता येत नािी. पगुंवात. िोक्यापासभन 
खालपयंत गळभन गेल्यासारखे वाटते. मानहसक व पचनेंहद्रयाचे हवकार बरोबरच सुरू िोतात. एकदम 
हचमटा घेतल्यासारखे वाटते. िोळे हमटभन चालता येत नािी. िावीकिे लक्षिे उद्भवतात. धंदेवाईक 
व्यापारी, हवद्याथी याचंा मेंदभचा शीि, परीके्षची िीहत वाटते. कचरिे (आडखळिे) –बोलताना–
चालताना; हशश्नाचे संिोग करताना. 

 
मानमसक :– हवलक्षि कल्पना ककवा िावना मनात उद्भवतात, त्यामुळे मन त्रस्त िोते. घाबरटपिा. मनात 

येईल ते करण्याची प्रवृमत्त. उतावळा. स्वतःला वाटिाऱ्या कठीि प्रसांगाची, एखादी हवहशष्ट जागा 
ओलािंण्याची, अंधाराची, कािीतरी वाईट घिभन येईल अशी िीती वाटते. उंच इमारतीकिे बघवत 
नािी. स्मरिशक्ती मंद. वेळ सावकाश चालला आिे असे वाटते. आपल्या कुटंुबीय मािसाकिभन 
स्वतःचा हतरस्कार िोत आिे असे वाटते. मित्वाकाकें्षचा अिाव. िाती घेतलेल्या कामात यश 
हमळिार नािी अशी िावना. हखिकीतभन ककवा पभल ओलािंताना खाली उिी मारावीशी वाटते. 
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असंबद्ध, मभखयपिाची कृत्ये करण्याची प्रवृहत्त. वेळ थोिा उरला आिे असे वाटभन सवय गोष्टी 
उतावीळपिाने करिे. 

 
डोके :– आत खोल दुखते–दाबल्यासारखे वाटते. घेरी–उांच इमारतीकिे ककवा उंचावरून खाली 

बघण्याने, फेफरे येण्याच्या अगोदर ककवा रात्री येते. कपाळात िाव्या बाजभस उकरल्यासारखे दुखते, 
११-१२ वाजता सकाळी जास्त. अधयहशशी िोके दुखत असताना अंग गार िोते व कापते. घट्ट 
बाधंल्याने, दाबल्याने बरे वाटते. िोके दुखण्याचा शवेट ओकारीत िोतो. कवटीची िािे वगेळी झाली 
आिेत असे वाटते. 

 
डोळे :– आतील कोपरे सुजतात व लाल िोतात. िोळे लाल िोतात–येतात, खभप पभ येतो. उजेि सिन िोत 

नािी. बािुल्या रंुद िोतात. हशवताना िोळ्यानंा ताि पितो. खुपऱ्या, सारा, फभ ल पिते. िोळ्याच्या 
लक्षिाबरोबर उदराची लक्षिे िोतात. 

 
कान :– घेरी येताना कानात गुिगुि आवाज िोतात. घंटानादासारखे आवाज िोऊन बहिरेपिा. 
 
नाक :– वास कळत नािी, अहतशय खाजते. सदी झाली की िोळ्यातभन पािी येते अंगावर शिारे येतात व 

िोके दुखते. 
 
चेहरा :– आजाऱ्यासारखा–मातट, हफकट. िोळ्याखालच्या िागात ियंकर दुखते व त्या वेळेस तोंि आंबट 

िोते. बोलताना ओठ कापतात-ओठ हनळे. 
 
तोंड :– हजिेचे टोक लाल िोऊन दुखते. किा लाल–िोतात. तुरट आंबट, ककवा किभ  चव. चावताना, गार 

पदाथाने आंबट पदाथाने दात दुखतात. 
 
घसा :– अन्न घशात अिकते. दाट कफ साचतो. घसा वारंवार खाकरावा लागतो. िुळिुळा. हगळताना, श्वास 

घेताना ककवा मान िलहवताना काटे टोचल्याप्रमािे वाटते–गार पेये प्याल्याने बरे वाटते. तंबाखभ 
ओढिाऱ्याच्या घशात केस अिकला आिे असे वाटते. 

 
उदर :– वात धरतो त्याने उदर फुटेल असे वाटते. मोठमोठ्या जोराच्या ढेकरा येतात. वात खालीवर 

सरकत राितो. जुलाब होताना वारा सरून आवाज होतो. भावना लकवा भीतीमुळे हगवि लागते. 
शौचात आमाचे (कफाचे) लचध्याप्रमािे तुकडे पडतात. शौच झाल्यानंतर हिरव े िोते. 
खाण्याहपण्यानंतर ताबितोब शौचास जाव ेलागते. शौच हिरवे गवतासारखे. अंगावर तोिल्यानंतर 
मुलाना िगवि लागते. पेये हपताहपताच शौचास िोते साखर खाऊन झालेली िगवि. 

 
जठर :– गोड पदािम, साखर खाण्याची वासना पि ती मानवत नािी. तुरट आंबट ककवा किु–आंबट चव व 

ओकाऱ्या. ढेकराबंरोबर अन्न बािेर येते. पोटाची खळी फुगभन दुखते. आत कुरतिल्यासारख्या वेदना 
िोतात. जठरातील व्रि–वेदना दभरवर पसरतात. खाण्यानंतर मळमळते. ओकारी कपगट काफीच्या 
बुकटीप्रमािे िोते. ढेकर वर येऊन दाबल्यासारखे वाटभन अन्ननहलका बदं झाल्यासारखी वाटते. 
जठरात ठुसठसते, कंप उत्पन्न िोतो. 



 

अनुक्रम 

मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपि ते मभत्राशयापयंत ियंकर कळा येतात. स्पशाने, िालचालीने, दीघय श्वसनाने जास्त 
िोतात. अंि वर उचललेले. मभत्रमागात कापल्यासारखे वाटते. हशश्न दुखभन ताठते. लघवी िोताना 
कळत नािी. परमा–हपवळा रक्तहमहश्रत स्राव. लघवीची धार दुिगंलेली. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– नपुसंकत्व. संिोगाचे वळेी हशश्न ताठले असले तरी त्याचा उपयोग िोत नािी– मभत्रमागय 

तािल्यासारखा वाटभन दुखते, 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर जठरात दुखावयास लागते, छातीच्या स्नायभना आंचके 
बसतात. हवटाळ थोिा व त्या वळेेस दमा िोतो. गिाशयात व्रि पितात. धुपिी पुष्ट्कळ कपवळी व करवििारी 
व त्यातभन आतील व्रिामुळे वारंवार रक्त येते. संिोगाचे वळेी दुखते, नंतर रक्त येते. रक्तप्रदर–हवटाळ 
थाबंण्याच्या वयात, तरुि हवधवाचंा ककवा ज्या हस्त्रयानंा मुले झाली नािीत अशा हस्त्रयाचंा. रजःकपिात दुखते, 
ते मोठे झाल्यासारखे वाटतात. बाळंतपिानंतर लवकर मुले मरतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– िसताना ककवा आवाज चढहवल्याने खोकला येतो. घशात केस अिकला आिे असे वाटभन 

खोकला येतो. िावनामुळे उत्पन्न झालेला दमा, खोलीत गदी झाल्याने जास्त िोतो. छातीच्या 
स्नायभंना आंचके बसतात. दमा वात धरल्यामुळे िोतो व त्या वळेेस जठरात दुखते. गवयाचं्या 
श्वासनहलकेचा जीिय शोथ, व त्यामुळे घसा बसिे. खोकला खाली वाकल्याने, तंबाखु ओढल्याने, 
हजना चढताना जास्त िोतो. छातीमधील िािावर जि दगि ठेवल्यासारखे वाटते. 

 
हृदय :– उजव्या कुशीवर हनजल्याने धिधिावयास लागते, व मळमळते. हृद रोग ियंकर कळा येतात, रात्री 

जास्त. मोकळ्या हवेत बरे वाटते. हृदयात िरल्यासारखे वाटभन बेचैन वाटते. धिधि िोताना 
काळजी वाटते व सवय शरीरात ठुसठुसते. 

 
पाठ :– किा अशक्त व त्यात ठुसठुसते. कंबर बसल्याजागेवरून उठताना दुखते, उिे राहिल्याने ककवा 

चालण्याने बरे वाटते. मानेतील गाठी टिक िोतात. 
 
हातपाय :– कापंतात– दुखतात. पोटऱ्या हशिल्या, ताठल्यासारख्या वाटतात. ककवा त्या हपरगळल्या 

सारख्या वाटतात. िोळे हमटभन चालता येत नािी ककवा स्वस्थ उिे रािता येत नािी. चालताना 
अिखळिे, हवशषेतः कोिी बघत नसताना. हलहिताना पजें कापतात, िाताच्या बोटाचंी टोके, 
करंगळ्या व त्या शजेारची बोटे बहधर िोतात. िाताची बोटे अधयवट हमटलेली, दभर करता येत नािीत. 
गुदास्थीत वजन लोबकळत आिे असे वाटते. आंचके बसताना पाय वर उचलले जातात व िात वर 
व बाजभला फेकले जातात. पायावर सभज. 

 
ज्वर :– आतड्यात थंिी वाजभन शिारे येतात व ते पाठीत जातात. उघिे असल्याने थंिी वाजते, पि पाघंरूि 

घेतल्याने गुदमरल्यासारखे वाटते. थंिी वाजताना मळमळते. 
 
झोप :– संिोगाची, मेलेल्या हमत्राचंी ककवा सापाचंी स्वप्ने पितात. 
 
त्वचा :– व्रि–लाल खोल कळा टिक. पुरुळ. हचकट खपल्या. 



 

अनुक्रम 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावनामुळे–काळजी ककवा संदेि. खोलीत. बदं जागेत. साखरेने. उजव्या 
कुशीवर मनजल्याने. दारू. गदीत. हवटाळसेपिी. उष्ट्िता (कोित्यािी स्वरूपाची) गार अन्न ककवा 
रात्री. मलावरोध. आईसक्रीम, खाली पािताना. 

 
ब वा :– िांड हवा, आंघोळ. मोकळी िवा. जोराने दाबल्याने. िालचालीने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क–का; नेर–मभ; पल्स; सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल–का; ब्रायो; मक्युय: व्िेरा–आ; हसहल; सेहप; स्पाहंज; स्पायजे. 
 

३४. आजेंटम मेटॅमलकम (चादंी) ARGENTUM METALLICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; श्लेष्ट्मल त्वचा; श्वासनमलका; कंठ, िािे; िािाचें उंचवटे; 

साधें; मभत्रेंहद्रये व जननेंहद्रये; िाव े रजःकपि व उजव े अंि यावर िोतो. खोल–मुरलेले िळुिळु 
वाढिारे हवकार. नाकाच्या कानाच्या पाळ्या, पापण्याच्या किा, साधं्याचे स्नायुबंध, िािे वगैरे जाड 
िोतात. स्राव दाट असतात. श्लेष्ट्मल स्राव (कफ) मचकट पाांढुरके. (राखेच्या रंगाचे) धंदेवाईक–
बौहद्धक श्रम करिारे–हवद्याथी याना आलेला मानहसक शीि. शस्क्तपात–मानहसक–िाता–
पायाचंा. अवयव मोठे झाले आिेत असे वाटते. पेटके; ताठपिा; बहधरपिा. हवजेचे धके्क 
बसल्याप्रमािे धके्क बसतात. स्नायभंचा कंप. वदेना िळुिळु सुरू िोतात व त्यानी उच्च कबदु गाठला की 
एकदम थाबंतात. वदेना िोताना लघवीला जाव े लागते, वदेना स्पशय केल्याने जास्त िोतात. 
अशक्तपिा व थकवा इतका येतो की हनजिे िाग पिते. फेफरे येऊन गेल्यानंतर मन क्षबुध िोऊन 
उड्या मारिे ककवा आसपासच्या लोकानंा मारण्याचा प्रयत्न करिे. हुळहुळेपिा. शमररावर व 
मनावर ताबा राित नािी. मुहष्टमथुैन व सभयाघात याचे दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– स्वतःच्या प्रकृहतहवषयी कचता. हवषयातंर करून कािीतरी बिबि. मवसरभोळेपिा. काय 

बोललो ते लक्षात रिात नािी. मंिळीत बसले असता बोलण्याची िीती वाटते ककवा बोलावसेे वाटत 
नािी. उतावीळ. फसहविे. कचता वाटभन बेचैनपिा येतो त्यामुळे एकेजागी चैन पित नािी. अनेक 
प्रकारच्या मनात लिरी येतात, त्यामुळे कािीतरी चमत्काहरक गोष्टी करण्याची प्रवृहत्त. हमत्राबद्दल 
सिानुिभती वाटत नािी. 

 
डोके :– आत पोकळ आिे असे वाटते. मंुग्या आल्यासारखे वाटते. घेरी–गरगर हफरल्यासारखे वाटते. 

वाित्या पाण्याकिे पाहिल्याने ककवा बािेरून खोलीत हशरल्याने घेरी येते. कातिीला स्पशय सिन 
िोत नािी. 

 
डोळे :– पापंण्याच्या कोपऱ्यानंा कंि सुटते. पापण्या व त्याचं्या किा जाि िोतात. 
 
कान :– पाळ्या जाि िोतात. कंि सुटते. 
 
नाक :– सदी; िरपभर पािी वािते व त्यामुळे थकवा वाटतो. खभप कशका येतात. 



 

अनुक्रम 

तोंड :– कोरिे. घाि येते. दातं हचकट. 
 
चेहरा :– मफकट–अशक्त– मातट. कचताक्रातं. 
 
घसा :– श्वास बािेर येताना ककवा हगळताना घसा िुळिुळा झाल्यासारखा वाटतो. हचकट, शेंबिासारखा 

कफ, सकाळी जरा खाकरले की बािेर येतो. 
 
जठर :– आत आग िोऊन छातीपयंत जाते. पोटाच्या खळीत दाबल्यासारखे वाटभन काळजी वाटते. 
 
उदर :– बेिभक ओरिल्याप्रमािे आवाज िोतो. िुळिुळेपिा वाटतो, गािीत बसल्याने जास्त िोतो. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िरपभर िोते ककवा ताकाच्या हनवळीसारखी िोते. वास गोि. मधुमेि. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोगाच्या इच्छेहशवाय वीययपात िोतो. स्वप्नावस्था. जुनाट परमा, स्राव हपवळा दाट. 

अंिात ठेचल्यासारख्या वदेना िोतात, चालताना वस्त्राचं्या स्पशाने जास्त िोतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयाच्या मुखात व्रि पिभन ते स्पजंासारखे िोते. रजःकपि मोठा झाल्यासारखा वाटतो. 

रजःकपिाचंी गुल्मे. कॅन्सर–गिाशयाचा. धुपिी दुगंधी–करवििारी. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात 
िोिारा रक्तप्रदर. गिाशयाच्या हवकारात िातपाय व साधें दुखतात. गिाशय खाली येते त्यावेळेस 
िाव्या रजःकपिात व माकििािात दुखते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– बुळबुळीत, पाांढुरका–तवकीराच्या लापशीप्रमािे कफ सहज बाहेर येतो, हवशषेतः सकाळी. 

छातीत अत्यंत अशक्तपिा वाटतो. आवाज पुरता बसतो–गवयाचंा. आत िुळिुळे झाल्यासारखे 
वाटते. िसताना खोकला येतो. मोठ्याने वाचताना ककवा बोलताना सारखे खाकरावे लागते. छातीत 
टोचते, श्वास घेण्यास अिथळा येतो. खालच्या बरगड्या (िाव्या) च्या किेनी वेदना िोतात. 

 
हृदय :– थाबंल्यासारखे वाटते–नंतर कापावयास लागते आहि ठुसठुसते, आत श्वास घेतल्याने बरे वाटते. 

हृदयात बेचैनपिा वाटभन धिधिते, िाव्या कुशीवर हनजल्याने बरे वाटते. 
 
पाठ :– अहतशय दुखते. वाकभ न चालण्याने बरे वाटते. माकििािावर बफासारखे गार वाटते. 
 
हातपाय :– पाय अशक्त, कापतात–हजना उतरताना जास्त. िाताच्या बोटानंा पेटके येतात. घोटे सुजतात. 

कािीिी कारिाहशवाय साधें दुखतात. घोयािोवती सभज येते, मधुमेिात. उतरताना पोटऱ्यातं पेटके 
येतात. बोटे आखितात व पुढील िात शस्क्तिीन झाल्यासारखा वाटतो. हलहिताना बोटाना पेटके 
येतात. 

 
झोप :– लागताना अंगाला धके्क बसतात. स्वप्नात मळमळते. 
 
त्वचा :– िावनामुळे कंि सुटते, मंुग्या येतात, गुदगुल्या िोतात. 
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ज्वर :– दुपारी १२ वाजता येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– आवाजाचा उपयोग केल्याने. मानमसक शीि. दुपारी १२ वाजता. दमट गार 

िवा. स्पशाने, दाबल्याने, गािीत बसल्याने. बसण्याने, वाकल्याने. पाठीवर हनजल्याने, उन्ि. गरम 
खोलीत गेल्याने. 

 
ब वा :– मोकळ्या िवते; चालण्याने; काफी घेतल्याने. हनजल्याने–खोकला. अंग गुंिाळभन 
घेतल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–का, कझक, पल्स, सेहप, सेले, स्टॅनम्. 
 

३५. आटेमीमसआ व्हल्गॅमरस ARTEMMISIA VULGARIS 
 
सवमसाधारि :– आचके–फेफरे, मुलींना वयात येण्याच्या काळात येते. रात्री उठभन कािीतरी करण्याची 

प्रवृहत्त– परंतु सकाळी काय केले ते आठवत नािी झोपेत चालिे. एकामागभन एक आचक्याचें झटके 
येतात. नंतर बराच वेळ येत नािीत. िीतीमुळे ककवा शोकामुळे, िोक्याला मार लागल्यामुळे ककवा 
हवटाळाच्या हवकारात येिारे फेफरे. रांगीत प्रकाशाकडे पामहल्याने घेरी येते. घामाला लसिीसारखा 
वास येतो. फेफरे येण्याचे अगोदर हचिखोरपिा ककवा मनःक्षोि िोतो. आचके येताना ककवा नंतर 
दुगंधी घाम येतो. रस्त्यात चालता चालता एकदम थांबिे, कोठेतरी टवकारून बघिे. ओठातल्या 
ओठात पुटपुटिे, लगेच नेिमीप्रमािे वागिे पि नुकतेच काय झाले ते आठवत नािी. 

 
३६. अर्ननका मॉन्टेना ARNICA MONTENA 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त, रक्तवामहन्या; मज्जातांतू. स्नायभ व पचनेंहद्रये यावर िोतो. मवकार 

अत्यांत वेदनायुक्त; दोन्िी बाजभत सारख्याच तऱ्िेचे व िळुिळु उद्भवतात. मार लागल्याप्रमािे 
हुळहुळेपिा– सवांगात, वदेनानंतर, ककवा रक्त वाित असलेल्या जागी ककवा अवयवाचंा. वदेना 
ठेचल्याप्रमािे एका साधं्यातल्या थाबंभन एकदम दुसऱ्या साधं्यात उद्भवतात. गोळा बसल्यासारखे 
वाटते-जठराच्या मागे वगैरे. अिरुि टिक लागते ककवा आत गाठी आिेत असे वाटते. दुगंधी–
तोंडाला–चव, शौच, वात. रक्तस्राव–नाकातून वगैरे. स्राव नकळत होतात शौच लघवी वगैरे. 
वदेनामुळे लटके पिल्यासारखे वाटते. हठकहठकािी रक्त साखळते, अंगावर काळेहनळे चटे्ट 
पितात. न हपकिारी गळवे. रक्तवाहिन्यात रक्त गोठते. मार लागभन–दुखापती िोऊन ककवा 
त्यामुळे झालेले हवकार. कोित्यािी अवयवाचा दुरुपयोग, िीती, धास्ती, राग, संिोगाहतरेक; दुःख, 
पिात्ताप, पैसे बुिाल्याने बसलेला मानहसक धक्का, या कारिाने उद्भवलेले हवकार. लट्ठ व गािी, 
बोट लागते असे इसम. तंबाखभचा हतटकारा. त्वचा खरचटली असल्यास ककवा फाटली असल्यास िे 
औषध वरून लावभ नये. हवकाराचंा उद्भव दुखापतीनंतर झाला असल्यास (मग ती हकतीिी जुनी 
असो) आर्मनका सुरवातीस देिे चागंले. इन््लुएंझा-शस्त्रहक्रयेचे दुष्ट्पहरिाम; िास वगैरे कीटकाचें 
चावल्याचे दुष्ट्पहरिाम. टायफाईि सारखे ज्वर. 
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मानमसक : भीती वाटते–कोिीतरी येऊन मारील, धक्का लावील, आजारीपिाची, गदीची, तात्काळ मरू 
अशी. बेहफकीर, बेपवा. अत्यंत आजारी असभनसुद्धा स्वतःला काही होत नाही असे म्हििे. हखन्न. 
मन हशिलेले पि शारीहरक अस्वस्िता. उत्तरे देण्याचे नाकारिे ककवा प्रयत्नपभवयक िळुिळु देिे. 
बेशुद्ध–गुंगलेला. बळेच उठवभन कािी हवचारले तर उत्तर देिे व लगेच झोपी जािे. मोकळ्या प्रशस्त 
जागेची िीती वाटते. खरिावसेे वाटते-िोके-कित अंथरुि वगैरे हवसरिे. नुकतेच वाचलेले लक्षात 
राित नािी. हनराश. राग ओसरल्यानंतर अश्रभ ढाळिे, व तक्रारीचे बोलिे-एखादा अपघात 
झाल्यानंतर रात्री एकदम िीती वाटभन जाग येते. दारुड्याचा वात. 

 
डोके :– कढत, अांग गार. घेरी-वस्तु आपल्यािोवती गरगर हफरत आिेत असे वाटते. घेरी चालताना, ताठ-

बसल्याने-िोळे हमटल्याने-वृद्धपिी जास्त िोते. िोक्याला मार लागभन झालेला मेहनन्जायहटस. 
िोके मागे वाकवभन चालावे लागते. मेंदभ हशिल्यासारखा वाटतो. घेरी येताना, मळमळते, ओकाऱ्या 
िोतात व जुलाब िोतात. िोके हखळा मारल्याप्रमािे दुखते. टाळभवर कढत हठपके व कपाळात गार 
हठपके. 

 
डोळे :– लालबुांद. अहतशय बारीक काम केल्याने; देखाव-ेहसनेमा वगैरे पाहिल्याने िोळे थकल्यासारखे 

वाटतात. बािुल्या बारीक िोतात. 
 
कान :– मेंदभला आघात िोऊन आलेला बहिरेपिा. ककय श आवाज सिन िोत नािी. कानातभन रक्त येते. 
 
नाक :– िागं्या खोकल्यात; टायफाईि सारख्या तापात; नाक कशकरताना, चेिरा धुताना नाकातभन रक्त 

येते. रक्त काळसर, रक्त येताना गुदगुल्या िोतात. फार ओझे उचलल्याने फटाफट कशका येतात. 
नाक िुळेिुळे; गार. 

 
चेहरा :– लाल फुगीर हदसतो, सभनबहिरीत ककवा तापात-खाताना ओठ कापतो. गालाचं्या िािाच्या 

पोकळीत पभ िोतो. यौवनपीहटका अहतशय दुखतात. 
 
तोंड :– घाि येते. चव किभ-तापानंतर. हजिेवर मध्यिागी उिा ताबंिा पट्टा. जीि काळी-कोरिी-

टायफाइिसारख्या तापात. कुजलेल्या अंड्यासारखी चव-तोंि वासलेले. 
 
घसा :– लालबुदं फुगीर. पेये हगळताना आवाज िोतो. नाकाच्या मागील िागातभन घशात थेंब पितात. 
 
उदर :– यकृताची-आतड्याची-सभज, अपेन्िीसायहटस. उदर फुगते. जुलाब िोताना कंुथाव ेलागते. शौचास 

दुगंधी-काळे-रक्तहमहश्रत-पुंवळलेले-आमहमहश्रत िोते. वारंवार जावेसे वाटभन मुरिा िोतो. आंव-
मुलाचंी, कॉलऱ्यासारखी िगवि-क्षयरोगात िोिारे जुलाब, िाव्या कुशीवर हनजल्याने, जास्त 
होतात. शौचास नकळत िोते झोपेत ककवा तापात. गुदिार बािेर येते, सवय शरीर धुतल्याने बरे 
वाटते. आव झाली असताना लघवीला कष्टाने िोते. शौचानंतर हनजिे िाग पिते. 

 
जठर :– कुजलेल्या अांड्याप्रमािे दुगंधी ढेकरा. दुधाचा-मासंाचा हतटकारा. ओकारी-शाईप्रमािे काळी-

ककवा गोठलेले रक्त पिते. जठर कण्यावरून जात आिे ककवा त्यावर घासत आिे असे वाटते 
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पोटाच्या खळीत-हपळवटल्याप्रमािे कळा येऊन त्या खाली आतड्यात पसरतात व दुगंधी शौचास 
िोते. हदवसा िभक लागत नािी, पि मध्यरात्रीपभवी अहतशय लागते. जठराच्या मागील बाजभस गोळा 
आिे असे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रघात-अहतश्रमामुळे-आघातामुळे-मभत्रकपिात चाकभ  खुपसल्याप्रमािे वदेना िोतात. लघवीतभन 

रक्त जाते. लघवीचे हवहशष्ट गुरुत्व व आम्लत्व वाढते. बाळंतपिानंतर लघवीला न कळत थेंब थेंब 
िोते ककवा मभत्राशय तंुबतो. लघवीला बसल्यानंतर कािी वळेाने लघवी सुरू िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– नपुसंकत्व-संिोगाहतरेकाने ककवा आघातामुळे. 
 
स्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर-हवटाळ कढत- व फार जातो. अपघात-आघातामुळे हवटाळ जावयास 

लागतो. संिोगानंतर रक्त येते. आघातामुळे गिाशय सरकते. रजःकपिात तािल्याप्रमािे वदेना 
िोतात त्यामुळे ताठ चालता येत नािी. गरोदरपिी सवांग िुळिुळे िोते, ओटीपोट व उदर जास्त, 
गिाची िालचाल सिन िोत नािी. पोट दुखते–रात्रिर झोप येत नािी. गिय आिवा आिे असे वाटते. 
अपघात– अपघातामुळे गियपात. कष्टदायक बाळंतपि वायुगोळा– मभल अंगावर हपताना जास्त 
िोतो. दुखापतीमुळे उत्पन्न झालेली स्तनाची करटे. स्तनागे्र िुळिुळी.बाळंतज्वर 

 
श्वसनेंमद्रये :– घसा बसतो– अहतश्रमाने; सदी झाल्यास ककवा हिजल्यामुळे. खोकला– रात्री झोपेत येतो 

पि जाग येत नािी. हृदयाच्या हवकारामुळे खोकला येतो. िागं्या खोकला, मभल अगोदर रिावयास 
लागते-िोळे लाल िोतात-नाकातभन रक्त पिते–कफात रक्ताचे हठपके हदसतात. जािंई 
आल्याने–रिण्याने–रागामुळे खोकला जास्त िोतो. मधभन मधभन उगाच येिारी खोकल्याची ढास. 
खोकताना छातीत टोचते. श्वासोच्छछ वास धापा टाकल्याप्रमािे–जलद. उिे असताना 
बरकड्याखाली टोचते–श्वास घेववत नािी. दाबल्याने बरे वाटते. खोकताना हकत्येक वेळा 
चेिऱ्यावर पुटकुळ्या येतात व त्या दुखतात, छातीचा खालचा िाग जि वाटतो. श्वासोच्छछ वास 
कष्टाने िोताना थंुकीतभन रक्त जाते. छातीची िािे, श्वास घेताना, खोकताना िालचालीने दुखतात. 

 
हृदय :– एकाएकी हपळवटल्याप्रमािे वदेना िोतात त्यावेळेस िाव्या कोपऱ्याच्या साधं्यात दुखते, हृदयाच्या 

ठोक्यामुळे सवांग िादरते. हृदयाचे स्नायभ अशक्त िोतात. हृद रोग– ॲन्जायना फार-जोराने 
धावण्यामुळे हृदयाला पिलेला ताि-हृदय हवकारामुळे आलेली जलयुक्त सभज. तात्काळ मरि 
येईल अशी धिकी िरलेली असते, हवशषेतः रात्री. 

 
मानपाठ :– मानेचे स्नायभ अशक्त झाल्यामुळे िोके मागे पिते. पाठ िुळिुळी. मानेचे मिके दाबल्याने 

दुखतात. 
 
हातपाय :– िात दुखतात लोंबकळत ठेवल्यास बरे वाटते. अधांगवात. िातात वस्तभ धरताना शक्ती नािी 

असे वाटते. िातपाय मार लागल्याप्रमािे दुखतात. हलहिताना बोटाना पेटके येतात. ओटीपोटातील 
वदेनामुळे ताठ चालता येत नािी. 
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झोप :– गुंगी–उत्तरे देतादेताच झोप येते. त्रासदायक ियंकर, मरिाची, मेलेल्या मािसाची स्वप्ने पितात. 
रात्र ियप्रद वाटते. एकदम िीतीमुळे जाग येते व त्यानंतर झोप येत नािी. अहतशय थकल्यामुळे 
अस्वस्थता व हनद्रानाश. 

 
ज्वर :– इन््लुएन्झा, टायफाईि–हवषम–दोषी (सेहिक) बाळंत वगैरे. थंिी वाचताना चेिरा व िोके तापते. 

ताप हशिीप्रमािे हदवसानुहदवस वरवर चढत जातो. अहतशय घाम येतो. थंिी वाजताना तिान 
लागते. हनजलेली बाजभ गार िोते. िोके कढत अंग गार. पाघंरून काढावसेे वाटत नािी. 

 
त्वचा :– थोड्याशा दुखापतीमुळे त्वचा काळीहनळी िोते. काळे–हनळे–हपवळट–हिरकट हठपके. दोन्िी 

बाजभस सारख्याच हठकािी त्वग रोगाची उगवि. लहान पि ठिकिारी गळवे, त्वचेखाली रक्त 
साकळते. पाठीला क्षते पितात. एका हठकािी खाजहवले की तशाच हठकािी दुसऱ्या बाजभस कंि 
येते. यौवनपीहटका दुखतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दुखापती– मार लागिे–लचक–मुरगळिे–अपघात–आघात. अमतश्रम-

बाळांतपि. स्पशम, धक्का लागल्याने. धास्तीमुळे. झोपेनंतर. िालचालीने. वृद्धपिी. िाव्याकुशीवर 
हनजल्याने. दमट थंि िवा कोळशाचा वायभ. 

 
ब वा :– सपाट िातपाय तािभन हनजल्याने. शके. गरम अन्न–पेय. 
 

सहाय्यक औषधे :– अको; इहप; कॅल्के–का; नेर–स; ऱ्हस–टा; ध्हेरा–आ; सल्फु–ॲमस; सोहर; िेपहर. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; एहकने; कॅक्ट; कॅलंिभ ; कोमो; कोहन; नक्स–व्िा; पल्स; फास्फ; बबे; बहॅर–मभ; बेला; 

ब्रायो; रूटा; लेिम; सल्फ; कसको; िेपार. 
 

३७. आसेमनकम आल्बम (सोमल) ARSENICUM ALBUM. 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा, मन, श्वासोच्छछ वास, फुप्फुसे; रक्त; हृदय; मज्जातांतु; 

पाांिरी, स्नायु, त्वचा यावर िोतो. एकदम अत्यंत तीव्र स्वरूपाचे पहरिाम. वेड लाविाऱ्या वेदना. 
मवस्तवाने भाजल्याप्रमािे आग. तापलेल्या सुया ककवा तारा िोसकल्याप्रमािे वाटते– उष्ट्ितेने बरे 
वाटते. वदेना िोत असताना श्वासोच्छछ वास जलद चालतो ककवा थंिी वाजते. िट्टी वदेना. उत्तरोत्तर 
सहनशक्ती कमी होत जाते ककवा अगदी क्षलु्लक कारिामुळे एकदम अशक्तपिा येतो. शरीराची 
झीज जलद िोते. दुखण्याच्या मानाने अशक्तपिा लवकर येतो. वदेना िोके. जठर ककवा शरीराचे 
इतर अवयवात आलटभन पालटभन येतात. वारंवार मभच्छा येते. करवडिारे–िोडे–पातळ स्राव–
लाळ घाम वगैरे. दुगंधी पे्रताप्रमािे. हवकाराचा दुष्टपिा, सििे. हवषारीपिा (सेहिक) अत्यांत 
अस्वस्िता. (बेचैनपिा). समुद्रकाठची िवा–कुजलेले–अन्न–हवषारी जखमा–तंबाखभ बफय  
घातलेले पदाथय, कोयनेल, समुद्रस्नान, प्रवास, िोंगराची चढि, काळजी दुःख िीहत, यामुळे 
झालेले हवकार. नाजुकपिा–स्पशय–आवाज–वास सिन िोत नािी. व्रि. मफकट–फुगीर पाण्याने 
भरलेल्या मपशवीप्रमािे–सूज. नाळगभद–जलोदर. रक्तक्षय–पंिुरोग. हवकार हनयहमत वेळी–
हदवशी उद्भवतात. फें फरे–एकदम बेशुहद्ध येऊन आंचके येतात–तळमळ सुरू िोते–नंतर गुंगी येते 
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तरीपि मधुन मधुन अस्वस्थता असते. फेफरे येण्याचे अगोदर घेरी येते–िोक्याचा मागील िाग 
दुखावयास लागतो. कंपवात. बाळंतपिानंतर आलेले विे. हिस्टेहरआ–एकदम छातीत 
कोंिल्यासारखे वाटभन श्वासोच्छछ वास घेता येत नािी (प्लॅहट; कॅल्क-का; मोस्क). 

 
मानमसक :– अप्रसन्न. काहीही सहन होत नाही. चोखांदळ. अव्यवस्स्थतपिा खपत नािी. नीटनेटकेपिाची 

आवि. हट्टाने करून घेिे. दुसऱ्याांचे दोष दाखमविे, मानमसक यातना. बरे होण्यासांबांधी मनराशा. 
मरिाची लचतायुक्त भीमत– तरीपि जगावसेे वाटत नािी. िीती रात्री जास्त वाटते. बेफाट 
वागिूक– स्वतःचे िाल करून घेिे– केस ओढिे, नखे खािे, चाविे वगैरे. आमहत्या करून घ्यावी 
अशी मनाची पे्ररिा. अस्वस्थता एके हठकािी चैन पित नािी– जागा वारंवार बदलाव्याशा वाटतात. 
मभल – आईकिभन दाईकिे नंतर बापाकिे जाण्याकरता धिपिते. एकटेच असले म्ििजे मरिाचे 
हवचार मनात येतात त्यामुळे जवळ कोिीतरी असाव े असे वाटते. ओळखीच्या इसमानंा िेटावसेे 
वाटत नािी. त्याचंा अपराध केला आिे असे वाटते. कोिाचा तरी खभन केला आिे असे वाटभन धास्ती 
वाटते. चचंल हचिखोर– हित्रा हवहचत्र स्विाव. हकिे हदसतात व ते मभठ िरिरून फेकिे. संशयी. 
कंजभषपिा, दारुड्याचंा वात. घरिर चोर आिेत असे वाटभन उड्या मारून लपभन बसिे; रातं्रहदवस 
ितेुखेते हदसतात. जरूरीपेक्षा जवळ जास्त असाव ेककवा घ्याव ेअशी इच्छा. 

 
डोके :– सुन्न िोिे– िििििे गारव्याने कमी िोते. वेदना उष्ट्ितेने कमी िोतात. िोके– ठिकते, आग 

िोते. डोक्यात अस्वस्िता; सारखे िलते ककवा िलवावेसे वाटते, मळमळते व शवेटी ओकावयास 
िोते. प्रकाश– आवाज सिन िोत नािी. अंधारात िोके उंच करून हनजल्याने बरे वाटते. िोकेदुखी 
व पोटदुखी ककवा शरीरात इतर हठकािी वदेना आलटभन पालटभन सुरू असतात. अधयहशशी– 
कोयनेलमुळे उद िवलेली. िोळ्यावर (िाव्या) कापल्याप्रमािे ियंकर वदेना िोतात. केस कवचरिे 
सिन िोत नािी. आगपेि– लसयुक्त– पभयुंक्त पुटकुळ्या. केस गळभन पितात अकाली पाढंरे 
िोतात. कोंिा िोतो. खोकताना घेरी येते. घेरी येताना बेशुहद्ध येते. दमेकऱ्याचंी घेरी. 

 
डोळे :– वारंवार येतात. पापण्या लाल िोतात– व्रि पितात– खुपऱ्या िोतात. आग िोते– करवििारे 

पािी येते. सवय वस्तु हिरव्या हदसतात. जाळीतभन बघतो आिोत असे वाटते. िोळे खोल गेलेले ककवा 
पुढे आलेले. गार पाण्याने ककवा कोरड्या शकेाने बरे वाटते. िोळ्यािोवती सभज आल्यामुळे िोळे 
उघिता येत नािीत. आंतील कोपरापासभन बुबुळापयंत. हपवळा पापुद्रा येतो. प्रकाश सिन िोत नािी. 
अन्नाकिे बघवत नािी. 

 
कान :– पातळ, दुगंहध, करवििारा स्राव येतो. वेदना िोताना, गजयनेप्रमािे आवाज िोतो. 
 
नाक:– हिवाळ्यात िोिारी सदी. लशका येऊन चुरचुरिारे पािी वाहते– पि नाक चोंदलेले असते. सदी– 

घशात– कंठात– व छातीत उतरून घसा खवखवतो, कोरिा खोकला येतो. धुपिीसारखे– ककवा 
इतर स्राव बाह्योपचाराने बंद केल्यास सदी िोते. सदी वारंवार िोण्याची प्रवृहत्त, कशकाने समाधान 
िोत नािी मोकळे वाटत नािी. कॅन्सर. तृिज्वर. वास सिन िोत नािीत. नाकात फोि येतात. 
अन्नाचा वास सिन िोत नािी. ओकारीनंतर, ककवा प्रक्षोिाचा िर ओसरल्यानंतर नाकातभन रक्त येते. 
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चेहरा :– मफकट; लचताग्रस्त; बसलेला, खप्पड व मवदु्रप. चेिऱ्याला गार घाम येतो. ओठ काळे. गालावर 
लाली. तापलेल्या सुया बोचल्याप्रमािे वेदना. ओठाचा कॅन्सर. 

 
तोंड :– हिरड्या सुजभन रक्त येते. तोंिात हनळसर–काळसर व्रि पितात व ते चरतात. रक्तहमहश्रत लाळ. 

रात्री दात दुखतात. ते लाबं झाल्यासारखे वाटतात. तोंिातभन जळजळीत पािी येते. जीि कोरिी, 
स्वच्छ ककवा लाल; मनळसर, पाढंरी. किा लाल दाताचे ठसे उमटतात. हजिेची आग िोते; बुधं्याशी 
सभज येते. चव किभ-पाण्याला, ककवा खाण्याहपण्यानंतर; खारट. झोपेत दात खािे. पािी हपताना 
िािें चाविे. तोंिाला घाि येते. 

 
घसा :– सुजतो. टॉनहसल सुजते. घसा पाढुंरका. हगळताना आग िोते. 
 
उदर :– ओकाऱ्या व जुलाब तादुंळाच्या धुिी प्रमािे, दुगंधी; कालरा. आग िोऊन थोिा थोिा काळा आम 

शौचात पितो. खाण्यानंतर ककवा गार पेये घेतल्याने शौचास िोते. आतड्याचा व त्यावरील 
आवरिाचा शोथ. उदर फुगते त्याला स्पशय सिन िोत नािी. मुलाचंी कालऱ्यासारखी िगवि मभल 
मलभल िोते, अंग गार पिते, गार घाम येतो व अंगाला घाि येते. जलोदर. मभळव्याध, मोि बािेर 
येतात आग िोते, शकेण्याने बरे वाटते. गुदिारािोवती कंि सुटभन इसबासारखी उगवि येते. यकृत 
व पाथंरी टिक िोऊन मोठी िोते. उदरात ियंकर कळा येतात. कोित्यािी अवस्थेत बरे वाटते. 
त्यामुळे जहमनीवर गिबिा लोळिे, व जीहवताहवषयी हनराश िोिे. गुद बािेर येते (िगविीमुळे). 

 
जठर :– अन्न पाहण्याचा, अन्नाच्या कल्पनेचा लकवा अन्नाच्या वासाचा, मतटकारा येतो. अत्यांत तहान लागते. 

पािी मपण्याने समाधान होत नाही. बफाचे गार पािी प्यावेसे वाटते–पि ते मानवत नाही. 
ताबडतोब ओकून पडते. िभक लागत नािी. थोिे खाल्ले तरी पोट िरल्यासारखे वाटते. थोिेसुद्धा 
पािी ककवा अन्न पोटात ठरत नािी. पोटात गळभन गेल्यासारखे वाटते. रक्ताच्या व हपत्ताच्या 
ओकाऱ्या. जेविानंतर ककवा गार पािी प्याल्याने उचक्या लागतात. हिवतापात– ताप येण्याच्या 
वळेेस तापाऐवजी उचक्या लागतात. पाथंरी मोठी िोते. यकृताचा शोथ. िोडे िोडे पि वारांवार पािी 
मपिे; क्वहचतच पि खभप खािे. कळमळल्यासारखे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी थोिी व कंुथभन िोते. ककवा नकळत िोते मभत्राघात. मभत्रावरोध बाळंतपिानंतर. 

लघवीतभन रक्त येते, लघवी काळी शिे कालहवल्याप्रमािे हदसते. लघवीतभन आल्बुहमन जाते. लघवी 
झाल्यानंतर पोटात गळभन गेल्याप्रमािे वाटते; नाळगभद. मधुमेि. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्न पाण्याने िरलेल्या हपशवीप्रमािे फुगते. धावऱ्यासारखी सभज. गरमीचे व्रि– आग 

िोते– टोचते. जुलाब िोताना वीययपात िोतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योहनिार व िोवती फुगल्यासारखी सभज येते. आग िोते. व टोचल्यासारख्या वेदना िोतात 

व त्या योनीतभन वर जातात. योनी कोरिी-कंि येते. हवटाळात धुपिी जाते. धुपिी िरपभर 
करवििारी पाढंरी-पातळ-दाट हपवळी. अशक्त-थकलेल्या, काळजीने खंगलेल्या हस्त्रयाचंा हवटाळ 
बदं िोतो. हवटाळ जाताना गुदात टोचते. गिाशयाचा-स्तनाचा कॅन्सर. रक्तप्रदर-रक्त काळे. 
हवटाळ जाताना संिोगाची इच्छा िोते. रजःकपिात (उजव्या) तापल्याप्रमािे वदेना िोऊन आग िोते-
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अस्वस्थता येते-सारखी पावले िलहवली म्ििजे बरे वाटते. कष्टातयव-शकेाने बरे वाटते. स्तनात आग 
िोते. िालचालीने बरे वाटते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो. कंठात वाफ आिे असे वाटते कंठाची सभज श्वासोच्छछ वास कष्टाने होतो. दमा-

मध्यरात्री नंतर-पाठीवर हनजल्याने जास्त िोतो. खोकला कोरिा. खोकला आला म्ििजे 
अंथरुिात उठभन बसाव ेलागते– छाती दाबभन धरावीशी वाटते– गळभन गेल्यासारखे वाटते. जलद 
चालताना– चढताना दम लागतो. फुप्फुसे कुजतात– दुगंधी हिरवा कफ पितो. उजव्या 
फुप्फुसाच्या वरच्या िागात एके हठकािी सारखे िोसकल्याप्रमािे दुखते. फुप्फुसात पािी साचते. 
प्लुहरसीनंतर पािी साचंते. अांगावर आलेली उगवि मावळताना दमा लागतो. वासाने दमा लागतो. 
श्वासोच्छछ वास करताना हशटीसारखा आवाज िोतो. खोकला कोरिा– रात्री व पेये हपण्याने, तंबाखभ 
ओढल्याने जास्त िोतो. खोकला कधी कोरिा कधी ओला. कंठात गंधकाची वाफ असल्यासारखे 
वाटते. छातीत गारवा वाटतो ककवा आग िोते. खोकताना कफातभन रक्त जाते. कफ थोिा, फेसाळ. 
थंुकीतभन रक्त जाताना सवांगात आग िोते, ककवा पाठीच्या हतकोनी िािामध्ये दुखते. दारुिे ककवा 
हवटाळ बदं झाल्याने थंुकीतभन रक्त जाते. 

 
हृदय :– अशक्त, थरथरते. क्षलु्लक कारिाने– मनःक्षोिाने; श्रमाने; चढताना, धडधडावयास लागते, 

पाठीवर हनजल्याने जास्त िोते. ठोक्याचा आवाज ऐकभ  येतो. ठोके पिलेले हदसतात. सवांगात 
ठुसठुस. हृद रोग, वदेना सुरू झाल्या म्ििजे त्या मानेत व िोक्याच्या मागील िागात, छातीत व 
िाव्या िातात पसरतात– बोटात गुदुगुदल्या सारखे वाटते– श्वासोच्छछ वास घ्यावासा वाटत नािी. 
नािी– जलद, िळु ककवा कंपयुक्त. हृदयाच्या िोवती पािी साचते. शौचानंतर धिधिते, शरीर 
अशक्त वाटभन कंप सुटतो. 

 
पाठ :– कमरेत अशक्तपिा वाटतो. पाठीत ताठल्यासारखे वाटते, गुदास्थीतभन मानेपयंत जािवतो. 

माकििािात मार लागल्यासारखे वाटते. 
 
हातपाय :– अशक्त– थकल्यासारखे. कंप. रात्री स्वस्थ पिवत नािी. पावले िलवावीशी वाटतात. 

गृध्रसीवात– चालण्याने, शकेाने बरे वाटते. पायाच्या बोटाचे तळव ेदुखतात, व्रि पितात. वृद्धपिी 
बोटे– कोरिी– काळी िोऊन कुजावयास लागतात (गनॅ्ग्रीन) शकेाने बरे वाटते. सभज. नाळगभद. 
झोपेत जोराचे धके्क बसतात. पायात अस्वस्थपिा वाटभन, चालाव ेलागते. ककवा ते िलवाव ेलागतात. 
पायाच्या बोटाखालील उंचवटे चालताना दुखतात. पोटऱ्यात पेटके येतात. पावलाना सभज येते. 

 
झोप :– अस्वस्ि वादळ– वीज– आग– मरिाच्या हवषयी स्वप्ने पितात. झोप लागता लागता अंगाला धके्क 

बसतात. दचकभ न जाग येते. िोक्यावर िात घेऊन हनजिे. जािंया येताना िातपाय तािावेसे 
वाटतात. 

 
ज्वर :– हिवताप– पाळीचे ताप. खभप थंिी वाजते ककवा मुळीच वाजत नािी, अंगाचा दाि िोतो. गरम पािी 

प्यावसेे वाटते. थोिे थोिे पि वारंवार पािी प्यावसेे वाटते. घाम थोिा. िािे दुखतात व अत्यंत 
थकवा येतो. टायफाईिच्या शवेटल्या अवस्थेत–वातात बिबि– गार घाम येतो, अशक्तपिा, 
अस्वस्थता वाटते. शौचास– पातळ हपवळे दुगंधी व हकत्येक वळेा नकळत िोते. क्षयी ज्वर. हशरातभन 
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कढत पािी वाित आिे असे वाटते ककवा त्याचं्या कढत रेघा मारल्या आिेत असे वाटते. बािेरून 
अंग गार पि आतभन आग िोते. घाम येताना खभप तिान लागते, दम लागतो ककवा थकवा येतो. 

 
त्वचा :– त्वचेचे हवकार व आतील अवयवाचें हवकार आलटभन पालटभन िोतात. त्वचा कोरिी– खरखरीत व 

वाळून सुकल्यासारखी मदसते. मळकट व वळ्या पिलेली. त्वचा जाि िोऊन पापुदे्र जातात. 
पुटकुळ्या पुवंळभन त्यावर खपल्या बसतात, दुगंधी पभं येतो. काळसर हनळसर िाजल्यासारखे फोि 
येतात व त्यात आग िोते. व्रि उथळ पि त्यात कापल्याप्रमािे वदेना िोऊन त्यातभन काळसर 
रक्तहमहश्रत स्राव येतो. केसतुिे, गळव.े काळीपुळी– चाळिीसारखी िोके पितात खोल जातात– 
ियंकर आग िोते. हनमुळत्या टोकाच्या पुटकुळ्या. इसब; धावंरे; कॅन्सर. हपत्ताच्या गाधंी येऊन आग 
िोते, कंि येते. मासे खाल्ल्यानंतर हपत्ताच्या गाधंी येतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी-बफाने; गार पेये व अन्न; िांड हवा मनयममतवेळी-मध्यरात्री; 

मध्यरात्रीनांतर; दुपारी २ नांतर; १४ हदवसानी; दरवषी. भाजीपाला खाण्याने. दारूचे दुष्ट्पमरिाम. 
सासंर्मगक हवकार, वाईट मास. उगवि आलेली मावळल्यास ककवा बाह्योपचाराने बरी केल्यानंतर. 
कोयनेल. उजवी बाजभ, समुद्राकाठी. दमट िवा. श्रम. तंबाखुहवकार झालेल्या िागावर दाब 
पिल्याने, हनजल्याने. 

 
ब वा :– उष्ट्ितेने. शेक मदल्याने (कोरिा). कढत अन्न पेये. गरम पाघंरुिाने. िालचाल. 
चालण्याने. डोके उांचावर ठेवल्याने. ताठ बसल्याने. मंिळीत. 

 
सहाय्यक औषधे :– काबो–व्िेहज; नेर-स; िूजा; पल्स; पायरो; फास्फ; लॅके; सल्फ; 
 
सांबांधी औषधे :– अराहन; आर्मन; आयो; इहप; कॅल्क-फा; कामो; नक्स-व्िा; मक्युय; रनन-स्क्ली; लँके; 

लायको; व्िेरा-आ; ्लुओ-ॲहस; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसकु; कसको; िेपार. 
 

३८. आसेमनकम आयोडेटम ARSENICUM IODATUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा-नाकाची-पचनेंमद्रयाांची; फु्फुसाची; हृदय; गाठंी; 

त्वचा; िावीबाजभ व मज्जातंतु यावर िोतो. आग िोते. भरपूर करवडिारे पातळ स्राव-नवीन हवकारात 
जातात. दाट मधासारखे जीिय हवकारात जातात. िुळिुळेपिा. क्षयी अवस्था. जडपिा. 
अशक्तपिा. क्षयाची प्रथमावस्था, दुपारनंतर ताप वाढतो-अत्यंत थकवा-नािी जलद, चचंल व 
जुलाब िोण्याकिे प्रवृहत्त. घसा बसिे. वारंवार कोरिी खोकल्याची ढास लागते व पुंवळलेला िरपभर 
कफ पितो. न्युमोहनआ. फुप्फुसात गळभ िोण्याची प्रवृहत्त. 

 
मानमसक :– अभ्यास करवत नािी. 
 
डोके :– िोक्याचा मागील िाग ककवा कपाळात जि िोऊन दुखतो. घेरी येताना अंग थरथरते आिे असे 

वाटते. हवशषेतः वृद्धपिी. िोक्याची त्वचा गार झाल्यासारखी वाटते. नाकाच्या बुधं्याशी दुखभन आपि 
विेसर िोऊ की काय असे वाटते. 
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डोळे :– जि झाल्यासारखे वाटतात. 
 
कान :– कानातभन दुगंधी पभ ंवाितो. कियनहलका जि िोऊन बहिरेपिा येतो. पिदा जाि िोतो. 
 
नाक :– वारंवार कशका येतात पि त्यानी मोकळेपिा वाटत नािी. नाकातभन पाण्याचे थेंब पितात व ते 

कढत–महरवे–करवडिारे असतात, त्यामुळे वरचा ओठ लाल होतो. सदी-झाली असताना दमा 
लागल्यासारखा वाटतो. नाकाच्या मागील िागातंभन घशात कफ उतरतो. नाकात गुदगुल्या िोऊन 
कशका येतील असे वाटते. सदी झाली म्ििजे िभक लागते. 

 
चेहरा :– गालाचे उांचवटे ठिकतात. ओठाचा कॅन्सर. 
 
घसा :– हुळहुळा सोलवटल्यासारखा; बसतो. 
उदर :– आंतड्यािोवतालच्या गाठंी मोठ्या िोतात व िगवि लागते. कॉलऱ्यासारखे मुलाना जुलाब िोतात. 

आव. 
 
जठर :– त्रासदायक मळमळ. खाण्यानंतर एका तासाने ओकभ न पिते. फार तिान लागते, गार पािी प्यावसेे 

वाटते पि लगेच ओकभ न पिते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी करवििारी–रक्तहमहश्रत–हपवळी. योहनिार सुजभन टिक िोते, नंतर खाकेतील 

गाठंी टिक िोतात. स्तनाचा कॅन्सर स्तनागे्र आंत जातात. स्तन िुळिुळे. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा–धाप लागते. मोकळी हवा घ्यावीशी वाटते. कोरिी खोकल्याची ढासं मपवळट महरवा 

दुगंधी कफ पडतो. छातीत आग िोते. प्लुहरसी; क्षय. आवाज बसतो. न्युमोहनआनंतर फुप्फुसे पभवय 
स्स्थतीत येत नािीत. 

 
हृदय :– अशक्त. नािी जलद व चचंल. फुप्फुसाच्या जीिय हवकारामुळे अशक्त. 
 
गळा :– गलगंि. 
 
मानपाठ :– कमरेत आग िोते, कपिे पेटले आिेत असे वाटते. 
 
हातपाय :– खाकेत गुल्म िोते त्यातभन कपवळा दाट स्राव येऊन त्याच्या कपगट खपल्या बसतात. 
 
ज्वर :– थंिी वाजते. रात्री घाम येतो. 
 
त्वचा :– कोरिी खरखरीत. साधं्यावरचे त्वग रोग. त्वचेचे मोठमोठे पापुदे्र जातात, खाली ओलसर िाग 

राितो. यौवनपीहटका टिक. िनुवटीवर इसब िोतो, धुण्याने जास्त िोतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवा कोरडी–गार वाऱ्याची. श्रम खोलीत. सफरचदं. तंबाखभचा धभर. 
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ब वा :– मोकळी िवा. 
 
सहाय्यक औषधे :– कहल–आ. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल–बा. 
 

३९. आसेमनकम सल्फुरेटम फ्लेवम 
Arsenicum Sulphuratum Flavum 

 
सवमसाधारि :– आंतभन बािेर सुया टोचल्याप्रमािे वाटते. श्वेतकुष्ट. वाफेने ककवा कढत पाण्याने बरे वाटते. 
 

४०. आस्टेमरआस रुबेन्स Asteras Rubens 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम. रुमधरामभसरि; मज्जातांतु स्त्रीजननेंमद्रये; गुद व िावी बाजभ यावर 

िोतो. ठुसठुस–िोक्यात–छातीत–गिाशयात वगैरे. आत ओढल्यासारखे वाटिे, िोळे–स्तनागे्र. 
कंपवात–हखशात िात ठेवल्याने कंप थाबंतो. िाता–पायाना कंप सुटभन चालिे िाग पिते. कॅन्सर. 
हशहथलपिा. फेफरे–येण्याचे अगोदर सवांगात कंप आल्यासारखे वाटते. 

 
मानमसक :– िावनामुळे प्रक्षोि िोतो हवशषेतः हवरोधामुळे. क्षलु्लक गोष्टीने रिभ  येते. पुढे कािी तरी घिेल ककवा 

वाईट बातमीची िीती वाटते. हवरोध सिन िोत नािी. 
 
डोके :– िोके कढत िोते. कढत वारे िोक्यािोवती वाित आिे असे वाटते. मेंदभत धके्क बसतात. 
 
चेहरा :– लाल. यौवनपीहटका. तोंिािोवती पुटकुळ्या. 
 
उदर :– पाण्यासारखे ििििभन कपगट जुलाब िोतात. िट्टी बद्धकोष्ठ. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगेच्छा वाढते–त्यामुळे मन बेचैन िोते. स्तनातं टिक गाठंी उत्पन्न िोतात. िाव ेस्तनात 

आत ओढल्यासारखे वाटते–व त्यातं तीव्र चमका येतात. खाकेतल्या गाठी टिक िोतात. स्तनाचा 
कॅन्सर वेदना िाव्या िाताच्या बोटापयंत येतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्ितेने; हवटाळसेपिी; दमट िवा; हवरोध. रात्री, काफी. 
 
सांबांधी औषधे :– म्युरे; सेहप. 
 

४१. ऑमसमम कॅनम OCIMUM CANUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मभत्रनहलका (उजवा); मभत्रकपि व मभत्राशय यावर िोतो. मभत्रकपिात 

खिा झाल्यामुळे वदेना िोऊन ओकाऱ्या िोतात. वेदनामुळे िात हपळवटावसेे वाटतात, रिभ  येते. 
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मूत्रनमलका वेदनामुळे हुळहुळ्या होतात. लघवीतभन रक्त जाते ककवा दाट पुवळलेली असते. 
लघवीखाली हवटकराच्या बुकटीप्रमािे लाल ककवा हपवळा गाळ साचतो. लघवी केशराप्रमािे हपवळी 
असते ककवा हतला कस्तुरीसारखा वास येतो. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– स्तन व जाघंातील गाठंी सुजभन मोठ्या िोतात. स्तनाग्राना हबलकुल स्पशय सिन िोत नािी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– लघवीला कमी झाल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– अर्मट; कॅन्था; लायको. 
 

४२. आक्स्मयम OSMIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्वसनेंमद्रये व श्वासनमलका यावर िोतो. दुगंधी स्राव. वदेना वरखाली 

िोतात. मंुग्या येतात. लघवीला फुलासारखा वास येतो, मुळा खाल्ल्याप्रमािे ढेकरा येतात व 
खाकेतील घामाला लसिीसारखा वास येतो. नखे वाढत असताना त्वचा नखावर दुमिली जाते. 

 
डोळे :– काचकबदभ. प्रकाशािोवती-हिरवी ककवा इंद्रधनुष्ट्याप्रमािे वतुयळे हदसतात. िोळ्यािोवती वदेना िोऊन 

त्यातभन पािी येते. 
 
नाक :– चोंदते; सदी िोऊन खभप पािी गळते पि त्यावेळेससुद्धा चोंदले आिे असे वाटते. 
 
जठर :– दगिाच्या कपऱ्या आत आिेत असे वाटते ककवा गोळे बसले आिेत असे वाटते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– खोकल्याची ढास, पोकळ नळीत खोकल्याप्रमािे आवाज िोतो. त्यावळेेस आत कािी तरी 

सुटभन सैल झाले आिे असे वाटते-कफ हचकट लवकर सुटत नािी. खोकताना बोटात कंप येतो. 
श्वासनहलका िुळिुळी. बोलताना कंठात दुखते. 

 
मान पाठ :– खादं्यावर व पाठीत मंुग्या येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– खोकताना, बोलताना. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; आयो; फास्फ. 
 

४३. ऑक्झमलक अमसड OXALIC ACID 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पचनेंमद्रये; बेंबी; मज्जारज्जू; हृदय; िावी बाजभ; फुप्फुस (िाव)े यावर 

िोतो. अशक्तपिा; हनळसरपिा; बहधरपिा-सवांगात हवशषेतः पायाना जास्त; व अंग गार असिे. 
वेदना तीव्र स्वरूपाच्या-रेघा मारल्याप्रमािे; एकदम सुरू िोतात, एकदम थाबंतात ककवा एखाद्या 
लहानशा जागी उद्भवतात, आग िोते. आंचके. कंप. कोित्यािी हवकारासंबंधी हवचार केल्यास ते 
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हवकार ककवा िावना जास्त िोतात, इतकेच नािी तर एखाद्या िावनेसंबधंी हवचार केल्यास ती िावना 
नसली तरी उत्पन्न िोते. लुळे पििे-िातपाय. 

 
डोके :– घेरी-हनजले असताना पोित आिोत असे वाटते. िोक्यािोवती पट्टा बाधंला आिे असे वाटते. 

िोक्याच्या मागील िागात व पाठीत हझिहझण्या व बहधरपिा येतो. कानाच्या मागे स्क्रभ  हपळल्याप्रमािे 
वाटते. िोक्याच्या मागील िागात, चुिचुि िोऊन बहधरपिा. 

 
डोळे :– बारीक उभ्या वस्तभ मोठ्या आिेत व लाबं आिेत असे वाटते. नाकातभन रक्त जाताना हदसेनासे िोते. 
 
जीभ :– चव आांबट. 
 
उदर :– बेंबीजवळ मुरिा िोऊन शौचास जावसेे वाटते. शौचास नकळत होते; गढभळ पाण्यासारखे कपगट 

जुलाब िोतात, मनजल्याने शौचास लागते. काफी हपण्याने जुलाब िोतात. साखर खाण्याने वदेना 
िोतात. यकृतात टोचते दीघयश्वास घेतल्याने बरे वाटते. आव. शौचानंतर मळमळते व पोटऱ्या 
दुखतात. 

 
जठर :– जठरात दुखते. पोटाच्या खळीत गार झाल्यासारखे वाटते. जठर पोकळ वाटुन कुरतिल्यासारखे 

वाटते. वारा सरल्याने बरे वाटते, खाण्याने बरे वाटते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वीययवाहिनी-नहलकेत ियंकर कळा येतात, चालताना जास्त िोतात. अंिात ठुसठुसते 

ककवा ठेचल्यासारखे वाटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन आक्झॅलेट क्षार जातात. लघवी करताना हशश्नाच्या बोंिीत दुखते. लघवीसंबधंी 

कल्पना मनात आली की लघवी िोते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दचके देऊन श्वास आत घ्यावा लागतो. श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो. हवशषेतः रात्री. िाव्या 

फुप्फुसात दुखते. हृदयहवकारात आवाज बसतो. छातीच्या (िाव्या) खालचा िाग ते पोटाच्या 
खळीपयंत दुखते. श्वासोच्छछ वास करताना छाती िालत नािी. 

 
हृदय :– हृद रोग (ॲन्जायना) व इतर हवकार आलटभन पालटभन िोतात. धिधि व दमा लागतो. धिधििे 

व आवाज बसिे आलटभन पालटभन– िाव्या फुप्फुसात एकदम तीव्र कळा येतात तेव्िा श्वासोच्छछ वास 
घेववत नािी. धिधििे हनजल्याने जास्त िोते. फिफिल्यासारखे वाटते. नािी थाबंत आिे असे 
मनात आले तर नािी थाबंते. 

 
पाठ :– इतकी अशक्त वाटते की ती शरीर सावरून धरील असे वाटत नाही. कण्यात खालभन वर गार मंुग्या 

येत आिेत असे वाटते. चुिचुि व बधीरपिा. 
 
हातपाय :– कापतात व अशक्त. खादं्यापासभन बोटाच्या टोकापयंत बहधर िोतात. पंजे पे्रताप्रमािे गार. पाय 

गार, हनळे व लुळे पिल्यासारखे वाटतात. मनगट लचकल्याप्रमािे दुखते. 
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त्वचा :– हठकहठकािी पाढंरी. िुळिुळी–वस्तऱ्याने केस काढल्याने जास्त िोते. घाम लवकर येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावनाांचा मवचार केल्याने. िांडी. स्पशम. दाढी–हजामत केल्याने-मानहसक 

श्रम. आंबट फळे–स्राबेरी–टोमटॅो–द्राके्ष वगैरे खाण्याने. 
ब वा :– शौचानंतर 

 
सांबांधी औषधे :– आसे; हपक-ॲहस. 
 

४४. इमिसेटम EQUISETUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मूत्रेंमद्रये व जननेंमद्रयावर िोतो. मभत्राशयात दुखते–िरल्यासारखा 

वाटतो–िुळिुळा झाल्यामुळे त्याला स्पशय सिन िोत नािी. मभत्रमागांत हझिहझिल्यासारखे वाटते, 
आग िोते व कापल्यासारख्या वदेना िोतात. कष्टाने थोिी थोिी लघवीला िोते ककवा िरपभर िोते. 
मभत्राशयाचा शोथ. लघवी थेंब थेंब गळते. लघवीतून श्लेष्ट्मा जातो. रात्री अांिरुिात नकळत 
लघवीला होते व याला संवयीहशवाय दुसरे कािी कारि नसते. गरोदरपिी ककवा बाळंतपिानंतर 
लघवी तंुबते ककवा कष्टाने िोते. वृद्ध हस्त्रयानंा लघवी थेंब थेंब नकळत िोते व त्याच वळेेस शौचास 
नकळत िोते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– लघवी सांपता सांपता. दाबल्याने. िालचालीने. 

ब वा :– दुपारानंतर, हनजल्याने. 
 
सहाय्यक औषधे :– हसहल. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅन्था. 
 

४५. इग्नेमशआ IGNATIA AMARA. 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन व मेंदू यावर िोतो. अनपेमक्षत ककवा एकमेकाला मवरोधी पमरिाम. 

आचके–मकत्येक वेळा बेफाट–अांग ताठ होते–िरिरते व कंप. सवांगात धके्क बसल्यासारखे 
वाटते. गोळा बसल्यासारखे वाटते घशात वगैरे. आत कािी तरी बाह्य पदाथय आिे असे वाटते. दाबभन 
टोचल्यासारखे वाटते. वदेना हखळा मारल्याप्रमािे ककवा एखाद्या लिानशा जागी िोतात व हतकिे 
लक्ष वेधल्याने जास्त िोतात. िरपभर लघवी झाल्याने बरे वाटते. दुःख–शोक; पे्रमिगं; धास्ती; 
मत्सर; काळजी व कण्याला झालेल्या जुन्या दुखापती ककवा आघात यामुळे उद्भवलेले हवकार. 
हिस्टेहरआ. प्लेग. शातं स्विावाच्या पि िावनाप्रधान व संवदेनाक्षम हस्रया. रागे िरल्याने, हशक्षा 
केल्याने ककवा दात येताना, िीतीमुळे मुलाना आचके येतात. अंग ताठभन ककवा एखादा अवयव ताठभन 
तोंिाला फेस येतो. वदेना जागा बदलतात, िळुिळु सुरु िोतात व एकदम थाबंतात. 
िावनाहतरेकाने, रात्रीच्या जागरिामुळे (हवशषेतः आजारी मािसाची शुश्रभषा केल्याने) अवयव लटके 
पितात. मोिहनद्रा–अंग धनुवाताप्रमािे वाकिे. कंपवात, दुःख व िीतीमुळे झालेला. हवकार जीिय 
झाले तर नेर-मभर घ्याव.े 
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मानमसक :– चलाखपिा; मभते्रपिा व अत्यांत सांवेदनाक्षम; अत्यांत भावनाप्रधान. हवहक्षप्तपिा; हवचाराधीन; 
भावना व मवकार याांची अदलाबदल; सिज मभच्छा येते. उसासे टाकिे; िंसिे व रििे आलटभन 
पालटभन, दुःख करण्यातच आनंद वाटतो. शोक पि तो आतल्याआत. कोितीिी गोष्ट चटकन 
ध्यानात येऊन पटकन करिे. हवरोध व धमकाविे सिन िोत नािी. स्वतःवर रागाविे. कसल्यािी 
गोष्टीने त्रास िोिे. उताहवळपिा, हवशषेतः हवटाळसेपिी, यावळेी कोितीिी गोष्ट कोिी लवकर 
करीत नािी असे वाटते. स्वतःला कािी तरी िोते आिे असे िासवभन देखावा ककवा हिवहवण्याची 
प्रवृहत्त. स्वतःच्या कतयव्याकिे दुलयक्ष झाले आिे असे वाटिे, तरुि मुली प्रौढ हववाहित पुरुषाच्या 
पे्रमात पितात. 

 
डोके :– व पाठ आलटभन पालटभन दुखते. िोकेदुखीनंतर जािंया येऊन ओकावयास िोते. कानहशलात हखळा 

खुपसल्याप्रमािे वाटते. िोकेदुखी खाली वाकल्याने जास्त िोते ककवा बरे वाटते. िोक्याचा मागील 
िाग जि झाल्यामुळे िोके मागे वाकहविे, घेरी येताना िोळ्यापुढे हठिग्या हदसतात. 

 
डोळे :– पापण्या कोरड्या. खोकताना िोळ्यापुढे प्रकाश चमकल्यासारखा हदसतो. िोळ्यापुढे 

वडे्यावाकड्या चमचमिाऱ्या रेघा हदसतात. 
 
नाक :– आत श्वास घेताना िुळिुळे िोते. बुधं्याशी दुखते. वारंवार कशका येतात. नाक गार, गुिघे कढत. 
 
कान :– गजयनाप्रमािे आवाज, संगीत ऐकल्याने बरे वाटते. मनुष्ट्याच्या आवाजाहशवाय इतर आवाज चागंले 

ऐकभ  येत नािीत. एक लाल व कढत. 
 
चेहरा :– रंग बदलतो. हवशषेतः हवश्राहंत घेत असताना. स्नायभना कंप. एक गाल लाल व कढत. जबड्याचे 

स्नायु ताठ व टिक िोतात. जबिा खटकन हमटतो. गाल लाल व हफकट आलटुन पालटुन. 
 
तोंड :– आंबट चव. चावताना व बोलताना जीि ककवा गाल चावला जातो. 
 
घसा :– गोळा बसला आहे असे वाटते, मगळताना आांवढा ककवा घट्ट पदाथय खाल्ल्याने बरे वाटते घशात 

टोचते– हगळण्याची हक्रया करीत नसताना जास्त. टानहसल टिक िोतात व त्यावर लिान व्रि 
पितात. 

 
उदर :– शौचास िोताना दुखते. शौच मऊ असभनसुद्धा कष्टाने बािेर येते. शौचानंतर गुदात आवळल्यासारखे 

वाटते. मलावरोध–मनाने हशिलेल्या इसमाचंा. गुदातून एकदम वेदना वर जातात. मभळव्याध–
बसल्याने बरे वाटते, खोकताना जास्त िोते. गुदद्वार बाहेर येते. थोिेसे कंुथले तरी गुद बाहेर येते, 
गुदिाराचे वेदनारहित आकंुचन. 

 
जठर :– िभक लागलेली असताना मळमळते. अपक्व, जािेिरिे अन्न खावसेे वाटते. ओकाऱ्या. चागंले अन्न 

ओकभ न पिते पि हशळी िाकरी ककवा दुसरे जािेिरिे अन्न खाल्ले तर ते ओकभ न पित नािी. उचक्या 
लागतात; उचकी लागली असताना किभ  ककवा कोरड्या ढेकरा येतात. जठर गळून गेल्याप्रमािे 
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वाटते पि खाण्याने बरे वाटत नािी. जठरात आचके येऊन दुखते. खाल्ले प्याले की उचकी लागते. 
हनरहनराळे पदाथय खावसेे वाटतात पि ते हदले की िभक नािीशी िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– पाण्यासारखे लघवीला खभप िोते (फास्फ–ॲहस). 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषिाला घाम येतो. प्रत्येकवळेी शौचास िोताना हशश्न ताठते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळ्या अहनयहमत. हवटाळ काळा. हवटाळसेपिी अत्यंत थकवा येतो व जठरात व उदरात 

आचके बसभन दुखते. पाळी लवकर येते, हवटाळ िरपभर ककवा थोिा जातो. दुःखामुळे हवटाळ बंद 
िोतो. संिोगाची अहनच्छा. 

 
श्वसनेंमद्रये :– बरे वाटण्याकरता वारंवार उसासे टाकावेसे वाटतात. गुदमरल्यासारखे वाटते. घसा 

आवळल्यासारखा वाटतो. ियंकर खोकल्याची ढास–श्वास घेववत नािी. धभळ, पीस ककवा गंधकाचा 
धभर गेला आिे असे वाटभन कोरिा खोकला येतो. चालताना खोकला थाबंतो पि चालण्याचे बदं केले 
की खोकला सुरू िोतो. खोकल्याने खोकला वाढतो. छाती आवळल्यासारखी वाटते. मोठ्याने 
बोलता येत नािी, ओठातल्या ओठात बोलिे. 

 
मानपाठ :– मानेत तािल्यासारखे वाटते. पाठीची, आचक्यात मागे ककवा पुढे कमान िोते. 
 
गळा :– गलगंि. 
 
हात-पाय :– झोप लागता लागता िातापायाला झटके बसतात. तळिाताला व बोटाना कढत घाम येतो. 

रात्री टाचात आग िोते त्या जवळजवळ ठेवल्या तर जास्त िोते पि एकमेकाना हचकटहवल्या तर 
गार लागतात. पावले जि. पोटऱ्यात पेटके येतात. साधें लचकल्याप्रमािे ककवा मार लागल्याप्रमािे 
वाटतात. चालताना गुिघे एकदम आपोआप वर उचलले जातात. गृध्रसी वात किवाळ्यात जास्त 
िोतो, उन्िाळ्यात बरे वाटते. 

 
झोप :– जोराजोराने जाांभया येतात. झोप िलकी, कोित्यािी आवाजाने जाग येते. अस्वस्थ. झोप लागता 

लागता िातापायाना धके्क बसतात. मभल झोपेतभन जागे िोऊन ककचाळभन ओरिते व सवांग कापावयास 
लागते. एकाच तऱ्िेची ियप्रद स्वप्ने वारंवार पितात. 

 
ज्वर :– िांडीमुळे हुडहुडी भरते. कापरे भरते. थंिी वाजताना तिान लागते. तापात तिान लागत नािी. 

थंिी वाजताना चेिरा लाल िोतो. तापात पाघंरूि नकोसे वाटते. मलेहरया हिवताप. वदेना िोताना 
थंिी वाजल्यासारखी वाटते. खाण्यानंतर घाम येतो, चेिेऱ्यावर एखाद्या लिान जागी. घाम येईल 
असे वाटते. 

 
त्वचा :– तापात हपत्ताच्या गाधंी अंगावर येतात व ियंकर कंि सुटते. त्वचा दुखते. दाबल्याने बरे वाटते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावना–दुःख–शोक आपल्या हप्रय असलेल्या वस्तभची ककवा व्यक्तीची िानी 
झाल्यामुळे. आशाभांग. रुसवा; काळजी धास्ती; थंिगार-मोकळी िवा; वास; स्पशम. काफी. तंबाखभ. 
वाकल्याने; चालण्याने; उिे राहिल्याने; जािंई आल्याने 

 
ब वा :– असलेली (शरीराची) क्स्िती बदलल्याने, वेदना होत असलेल्या, बाजूवर मनजल्याने. 
दाबल्याने. एकटे असताना. लघवी झाल्यानांतर हगळताना. खाण्याने. दीघयश्वास घेतल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– नेर–मू; पल्स; फास्फ–ॲहस; सेमप. 
 
सांबांधी औषधे– आसे; कल्क-का; कोक्यु; बेला; ऱ्िस–टा; लायको; सल्फ; हसहम; हसहल; कसको. 
 

४६. इिूसा AETHUSA CYNAPIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू; मज्जातांतू पचनमक्रया; मान; गाठी व यकृत यावर िोतो. हवकार 

एकदम उद िवतात व ते तीव्र असतात, जोरजोराने ओकाऱ्या िोतात, आचके येतात, वदेना िोतात, 
वात िोतो, अत्यंत िकवा व जीवनशक्ती क्षीि इतकी की बोलवतसुद्धा नािी. तान्ह्या मुलाचें 
कालऱ्यासारखे जुलाब. आचके. िोके सावरत नािी ककवा उिे रािभन शरीर सावरता येत नािी. 
शहरराचे िाग स्क्रभ  हपळभन एकमेकाशी जखिले आिेत असे वाटते. वेदना िोसकल्याप्रमािे िोतात. 
वळेी अवेळी अंगावर हपिारी तान्िी मुले. दात येताना व उन्िाळ्यात िोिारे हवकार-कोित्यािी 
हवकारात मुले बेचैन िोतात, कुरकुरतात, रितात, व असंतुष्ट असतात. फें फरे-आंगठे आंत 
वळतात–िोळे खाली वळतात, तोंिाला फेस येतो, चेिरा लाल िोतो. पचनहक्रया उन्िाळ्यात 
हबघिते. कािीिी हवकार ककवा कारि नसताना मुलाना िोके सावरता येत नािी, कािी वळेेस त्याना 
िातापायावर स्वतःचे वजन पेलता येत नािी. अयोग्य रीतीने खािे खािारी मुले. 

 
मानमसक :– रडावेसे वाटते– जसजसा हवकार बळावत जाईल तसतसे जास्त. हवचार करवत नािी ककवा 

अभ्यासाकिे वगैरे लक्ष लागत नािी. वात–उंदीर, कुत्री, माजंरे हदसतात. परीके्षचा घबराट, 
जमिार नािी असे वाटभन. धादं्रट मुले. विेसरपिा, व ियंकर वागिभक आलटुन पालटुन. 

 
डोके :– घेरी येताना गुंगी येते, छातीत धिधिते. घेरी थाबंल्यानंतर िोके कढत िोते. केस ओढल्यासारखे 

वाटतात. िोके स्क्रभ  हपळल्याप्रमािे दुखते, वात सरल्याने व शौचास झाल्याने बरे वाटते. िोक्याच्या 
मागील िागातभन मान व कण्यापयंत दुखते हनजल्याने दाबल्याने बरे वाटते. 

 
डोळे :– खाली वळतात. उजेि सिन िोत नािी. बािुल्या हवस्तारलेल्या. 
 
कान :– कािंीतरी गरम बािेर येतेसे वाटते, दिा बसल्याप्रमािे, कानात बोटे घालभन िोक रंुदावल्यामुळे बरे 

वाटते. 
 
नाक :– नाकाच्या शेंड्यावर वदेनायुक्त पुटकुळ्या येतात. नाकाच्या पाळ्या आत जातात. वारंवार कशका 

येतील असे वाटते पि येत नािीत. 
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चेहरा :– मृतवत. ओठािोवती हनळसर हफकट. नाकाभोवती पाांढऱ्या रेघा पिलेल्या हदसतात. खोल 
गेलेला, हफकट, फुगलेला, ककवा हठकहठकािी लाल. 

 
जीभ :– लाबं झाली आिे असे वाटते. बोलिे मंद, गोंधळल्याप्रमािे– चव किभ , कादं्याप्रमािे, चीज सारखी. 
 
जठर :– वारंवार थोिे खावेसे वाटते. खाण्यानंतर बराच वळेाने (एका तासाने) ढेकराबरोबर अन्न बािेर येते. 

मळमळ इतकी की मरि येईल की काय असे वाटते, ओकारीत मोठाले टिक दह्यासारखे गोळे 
पडतात– नांतर अांग गळून जाते व झोप येते व अंगाला घाम येतो. ओकारीनंतर पुन्िा िभक लागते. 
ओकारीत फेसाळ दुधासारखे पाढंरे द्रव्य पिते ककवा हपवळे पािी पिते. कोरड्या ओकाऱ्या, मेंदभला 
शीि आल्याने अपचन. जठर उलटे झाले आिे असे वाटते. दूध सोसत नाही व पचत नाही. 

 
उदर :– बेंबीिोवती बुिबिे आल्यासारखे वाटतात. हपवळे हिरवट हचकट जुलाब िोतात. खाल्लेले तोंिावाटे 

तरी बािेर येते. ककवा गुदावाटे तरी बािेर येते. शौचानंतर थकवा येऊन गुंगी येते. नंतर कोष्ट– 
आतड्याचें चलन वलन बंद झाले आिे असे वाटते. उदर आतभन गार वाटते व बािेरून िाताला 
लागते. व त्याच वळेेला पाय गार िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्राशयात कापल्याप्रमािे वेदना िोतात. वारंवार लघवीला जावसेे वाटते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– उजवे अंि वर उचलले जाऊन मभत्रकपिात दुखते, 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ पाऱ्यासारखा. स्तन सुजनात व कापल्याप्रमािे वेदना. 
 
श्वसनेंमद्रये :– धाप लागली असताना मधभनच उचक्या येतात. या त्रासामुळे रोगी हनःशबद िोतो. छातीत िाव्या 

बाजभला टोचल्याप्रमािे दुखते. खोकताना िोके दुखते. 
 
हृदय :– जोराने धिधि िोऊन चक्कर येते, िोके दुखते व अस्वस्थपिा. नािी जलद, टिक, अहनयहमत. 
 
मान, पाठ :– अशक्तपिामुळे उिे रिावत नािी, मान सावरत नािी. गंिमाळा, माकििािाचा िाग 

सापळ्यात आवळल्यासारखा वाटतो. मागे ताठ वाकल्याने बरे वाटेल अशा तऱ्िेने पाठ दुखत आिे 
असे वाटते. 

 
हातपाय :– बोटे आहि अंगठे आत वळल्याप्रमािे ककवा मुठी घट्ट– बािभ आखभि झाल्याप्रमािे वाटतो. 

िातपाय सुन्न, जि, अशक्त. बोटे आंखिलेली. चालताना माडं्या सोलवटतात. 
 
झोप :– दचके बसल्याप्रमािे झोप येत नािी. ओकारी व शौचानंतर गुंगी येते. झोप लागता लागता िोळे 

हफरतात ककवा आचके बसतात. 
 
ज्वर :– तापात तिान लागत नािी. गार घाम येतो. पाघंरूि घ्यावसेे वाटते. थोड्याशा श्रमाने घाम येतो. 
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त्वचा :– गाठी मोठ्या िोतात; माळेप्रमािे हदसतात, त्वचेची उगवि उष्ट्ितेने खाजते. त्वचा– गार मचकट. 
काळेहनळे हठपके पितात; चालताना माडं्या करवितात. साधं्यािोवती उगवि, कंि सुटते, 
उष्ट्ितेने जास्त िोते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दूध. उन्हाळा. दात येताना. वारंवार खाण्याने. पिाटे ३–४ वाजता अहतश्रम. 

ब वा :– मोकळ्या िवते, चालण्याने. मंिळीत बसल्याने. संिाषिाने. 
 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क–का. 
 
सांबांधी औषधे :– ॲन्टी-क्रभ ; हसकु. 
 

४७. इनान्ि क्रोकेटा OENANTHE CROCATA 
 

सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू व मज्जारजु्ज व हृदय यावर िोतो. विे. आचके. फेफरे– आचके 
येताना हशश्न ताठते, चेिेऱ्याच्या स्नायभना आंचके बसतात, दातहखळी बसते, तोंिाला फेस येतो. 
पिण्याचे अगोदर मोठ्याने ककचाळिे. फेफऱ्यानंतर बेशुहद्ध येते व ती दीघयकाळ हटकते. कंबरेिोवती 
ककवा त्वचेखाली ढेकभ ि चालला आिे असे वाटते– वस्त्राच्या स्पशाने जास्त िोते. आचके 
हवटाळसेपिी, पाळी ऐवजी ककवा गरोदरपिी येतात. िोंक्याची व घशात आग िोते. चेिऱ्याच्या 
स्नायभना आचके बसतात. तो सुजतो. चेिऱ्यावर व छातीवर लाल चटे्ट पितात. क्षलु्लक गोष्टीने 
रिावयास येते. 

 
४८. इक्न्डगो (नीळ) INDIGO 

 
सवमसाधारि :– िीतीमुळे ककवा जंतामुळे उद्भवलेले आंचके. फेफरे येण्याचे अगोदर उदरातभन उष्ट्ि लाटा 

िोक्यापयंत जातात, िोक्यात लाटा आल्यासारखे वाटभन हदसेनासे िोते, ककवा प्रक्षबुध वागिभक, 
नंतर उदासीनता, हिते्रपिा व सौम्य वागिे. िातापायात प्रत्येक वळेी खाण्यानंतर दुखते. 
गृध्रसीवात–मािंीच्या मध्यापासभन ते गुिघ्यापयंत वदेना िोतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– बसल्याने. हवश्रातंीने. 

ब वा :– दाबल्याने; चोळल्याने; चालण्याने. 
 

४९. इमपकॅकुआन्हा IPECACUANHA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा– पचनेंमद्रयाची, जठराची, श्वसनेंमद्रयाची; फुप्फुस; 

बेंबी व मज्जातंतभ यावर िोतो. स्राव भरपूर व फेसाळ– शौच, कफ वगैरे. जठराचे उपद्रव लकवा इतर 
मवकारात एकसारखी मळमळ. रक्तस्राव–लालभडक व जोराने बाहेर येतो, लवकर गोठतो व 
त्यावळेेस दम लागतो. तान्ह्या मुलाचें आचके. थंिी उष्ट्िता दोन्िी सिन िोत नािीत. बाह्यागं कढत 
पि आत गारपिा. संताप; असंतोषाची कुचबंिा; दुखापती; कोयनेल; मार्मफआ या कारिापासभन 
उद िवलेले हवकार. मुलाचें आकिीत िात पाय ताठतात ककवा आलटभन पालटभन सैल िोतात व 
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ताठतात. िातानंा आचके बसभन ते एकमेकाकिे येतात. दात येताना, अहत खाण्याने ककवा थंिीमुळे 
आकिी येते. तंबाखभ खाण्याने आलेले आचके. धादंरट. कशालातरी अिखळिे. 

 
मानमसक :– ओरििे– ककचाळिे. कािी केले तरी समजभत पित नािी. प्रत्येक गोष्ट तुच्छ लेखिे, व 

दुसऱ्याने पि तसेच करावे िी इच्छा. सवयकािी िवसेे वाटते पि काय पाहिजे ते कळत नािी. 
हचिखोर. उदासीन. एकदम मभच्छा येते. 

 
डोके :– खाली चेचल्याप्रमािे दुखते. वदेना हजिेच्या बुिापयंत जातात. िोक्याचा मागील िाग– थंिी 

वाजताना–तापात ककवा ओकारी िोत असताना दुखतो. मेहनन्जायहटस– िोके मागे वाकते, खाल्ले, 
प्यालेले ओकभ न पिते. जीि लाल करविलेली. अधयहशशीत मळमळते व ओकावयास िोते. 

 
डोळे :– येतात, लाल िोतात, िोळ्यातभन पािी जोराने वािते, व मळमळते. हफरत्या वस्तभकिे पाहिल्याने 

मळमळते. िोळ्यात चमका मारतात. 
 
कान :– गार (उजवा), तापात. आवाज सिन िोत नािी. 
 
नाक :– नाकातभन रक्त येते. कशका येतात. सदी– छातीत उतरते. नाक चोंदते. 
 
चेहरा :– मफकट; िोळ्या ककवा ओठािोवती हनळसर. नाकािोवती पाढंऱ्या रेघा. िोळ्यािोवती ठराहवक 

अंतराने वेदना िोतात, िोळ्यातभन पािी वािते. उजेि सिन िोत नािी व पापण्या चुिचुितात. 
 
जीभ :– स्वच्छ लकवा ताांबडी, मनमुळती. 
 
तोंड :– लाळ फार. मभल तोंिात मभठ घालभन ककचाळते. दातं दुखत असताना कानहसलापयंत धके्क बसतात, 

खाताना बरे वाटते. 
 
उदर :– बेंबीभोवती– कुरतिल्या– मुरिल्या ककवा कापल्याप्रमािे वदेना िोतात व त्या गिाशयापयंत 

जातात. कळा िावीकिभन उजवीकिे जातात. पाठ टेकभ न बसल्याने बरे वाटते, िालचालीने जास्त 
िोते. शौचास हिरव ेिोते. आव–रक्तमममश्रत आम ककवा नुसते रक्त पिते, वारंवार शौचास जावसेे 
वाटते, आग िोते, िोके कढत व पाय गार िोतात. मुलाचंी िगवि–जीि स्वच्छ ककवा ताबंिी, 
लघवी थोिी. शौचास कपगट–काकवीप्रमािे– हिरव–े हपवळे िोते. आमाचे गोळे पितात. 

 
जठर :– तहान लागत नाही. भयांकर मळमळते, मळमळ ओकारीने कमी होत नाही. ओकाऱ्या िोतात– 

ओकारीत हपत्त–रक्त–आम–अन्न पिते. खाली वाकल्याने ओकावयास िोते. अन्नाचा हतटकारा 
येतो. जठर गळभन गेल्याप्रमािे वाटते ककवा सैल होऊन लोंबकळत आहे असे वाटते. गोि पदाथय 
खावसेे वाटतात. 
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मूत्रेंमद्रये :– लघवीला वारांवार लागते. लघवी थोिी व लाल. लघवीतभन रक्त जाते– त्यावळेेस मळमळते– 
उदरात व मभत्रनहलकेत कापल्यासारख्या वेदना िोतात, छाती दाटते व धाप लागते. मभत्रकपिापासभन 
माडं्यापयंत कळा येतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयात कापल्यासारख्या वदेना िोतात (िावी ते उजवीकिे). हवटाळ जोराने बािेर 

येतो. प्रत्येक वळेी हवटाळ बािेर येताना धाप लागते. हवटाळ लाल ििक. हवटाळ थोिा गेला तरी 
अत्यंत थकवा येतो. गरोदरपिाचे आचके व ओकाऱ्या. हवटाळसेपिी गिाशय खाली येते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो. कंठ व छाती दाटल्यासारखी वाटते, िालचाल करवत नािी. श्वास 

घेण्याकरता धापा टाकाव्या लागतात. दमा. वारांवार खोकल्याची ढास लागते. खोकताना कोरड्या 
ओकाऱ्या येतात लकवा गुदमरल्यासारखे वाटते. प्रत्येकवेळी श्वास घेताना अांग ताठते. चेिरा लाल–
हनळा िोतो, कोरड्या ओकाऱ्या येतात. ककवा ओकावयास िोते. आरामशीर हनजल्याने व पाघंरुिाने 
बरे वाटते, मोकळ्या िवते जास्त िोते. िागं्या खोकला–नाका–तोंिातभन रक्त पिते. आचके 
येतात. न्युमोहनआ; ब्राकंो न्युमोहनआ, दमा. छातीत कफ पातळ साांचल्यामुळे घुरघुर आवाज होतो 
पि कफ बाहेर येत नाही. थंुकीतभन रक्त पिते. 

 
मानपाठ :– आचके येऊन पोटाची मागे ककवा पुढे कमान िोते. 
 
हातपाय :– एक पजंा गार, दुसरा कढत, बसले असताना मािंीचे िाि हनखळले आिे असे वाटते. 
 
झोप :– झोपेत िोळे अधयवट उघिे राितात, व हववळिे कण्ििे चालभ  असते, झोप लागता लागता अंगाला 

धके्क बसतात. 
 
ज्वर :– हिवताप–पाळ्या अहनयहमत. कोयनेलचे दुष्ट्पहरिाम. थंिी थोिा वळे वाजते, ताप पुष्ट्कळ वेळ 

हटकतो. तापात तिान लागत नािी. थंिी व ताप आलटभन पालटभन. एक िात गार दुसरा कढत. 
िाताना व पावलाना गार घाम सुटतो. किवतापात–िांडी वाजताना, तापात व घाम येताना मळमळते. 
अपचनामुळे ताप येतो. 

 
त्वचा :– बाह्योपचाराने त्वचेचे हवकार बरे केल्यानंतर जठराचे व आतड्याचे हवकार उद्भवतात. धावंरे–

ओकाऱ्या येतात-थंिी वाजते, दुखते, ियंकर मळमळते पि तिान लागत नािी. कंि सुटभन 
मळमळते, ओकारी िोईतो खाजवाव ेलागते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता; दमट हवा; खोलीत; अमत खाण्याने–बफाचे पदाथय–मासं–हमश्र ककवा 

पौमष्टक अन्न; मनयममत वेळी; कोयनेल; उष्ट्िता व थंिी; स्पशय; ओकताना; िालचाल केल्याने; 
हनजण्याने. 
ब वा :– मोकळी िवा; हवश्राहंत; दाबण्याने; िोळे हमटल्याने; गार पािी हपण्याने खोकला थाबंतो. 

 
सहाय्यक औषधे :– ॲन्टी-टा; आर्मन; आसे; कुप्रभ. 
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सांबांधी औषधे :– ॲन्टी-क्रभ ; इग्ने; कॅक्ट; कॅिहम-स; कॅल्क-का; कामो; टॅबकॅ; नक्स-व्िा; पल्स; पोिो; 
फास्फ; स्ऱ्िअम; व्िेरा-आ; सल्फ; कसको; सेहप. 

 
५०. इमपफेगस EPIPHAGUS 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; जठर व यकृत यावर िोतो. हस्त्रयाचंी िोकेदुखी–हनत्यापेक्षा 

कािी वगेळे काम केल्याने िोके दुखावयास लागते. कानहशलात बोटाने दाबल्यासारखे वाटते. 
संध्याकाळी ४ वाजेतोपयंत िोके दुखते, नंतर बरे वाटते. िोके दुखत असताना मळमळते व सारखी 
मचकट िुांकी िुांकावी लागते. िोके दुखण्याचे अगोदर िभक लागते. दर आठवड्याची िोकेदुखी. 
दातावर कीट येते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो–थकवा–मानहसक श्रम–बाजारिाट केल्याने. िोळ्याचे श्रम. 

ब वा :– झोपेने. 
 
सांबांधी औषधे :– आयहर; इग्ने. 
 

५१. इमरमजरान ERIGERON 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जननेंहद्रये व मभत्रेंहद्रये, साधें यावर िोतो. रक्तस्राव-लालभडक व 

जोराने बाहेर येतो. ओकारीत व शौचात नुसते रक्त पिते. आग होऊन चुिचुिते. रक्तामधक्य-
हठकहठकािी. ठिका. 

 
उदर :– फुगते. उदरात व जठरात आग िोते. गुदिार फाटले आिे असे वाटते. लघवीला व शौचाला 

एकदमच लागून कुां िावे लागते. आव. मभत्राशयात आग िोते व दुखते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िोडे कष्टाने होते. मभत्राशयात दुखते. लघवी तंुबते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– रक्तप्रदर. बाळंतपिानंतरचा हवटाळ थोड्याशा िालचालीने पुन्िा सुरू िोतो. धुपिी 

जाताना लघवीला वारंवार लागते. गरोदरपिी थोड्या श्रमाने हवटाळ जावयास लागतो 
हवटाळाऐवजी नाकातभन रक्त येते. श्रमाने िोिारा वाखा. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकताना रक्तहमहश्रत कफ पितो. क्षयाची सुरवात. 
 
हातपाय :– ठिका लागतो. 
 
त्वचा :– जननेंहद्रयाना हचकट घाम येतो. काळे हनळे हठपके पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– श्रमाने. पावसाळ्यात. 
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सांबांधी औषधे :– कॅन्था; टॅरॅहब. 
 

५२. इलाप्स कोरामलनस ELAPS CORRALINUS 
 
सवमसाधारि :– या सपयहवषाचा पहरिाम रक्त; नाक; कान; घसा; उजवी बाजभल यावर िोतो. स्राव काळे–

रक्त-शौच–वगैरे. शहररातंगयत गारपिा वाटतो–पोट-छाती वगैरे. पेये हपण्याने जास्त वाटतो. 
शरीराला ककवा अवयवानंा िेलकावे बसतात. हपळवटल्याप्रमािे आचके बसतात नंतर लुलेपिा 
येतो. अधांगवात (उजवी बाजभ). लोखंिाचे जि ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. उजवी बाजभ हनजीव 
ककवा बहधर झाल्यासारखी वाटते. श्लेष्ट्मल त्वचा सुरकुतते. गुदगुल्या िोतािेत असे वाटते. 

 
मानमसक :– पावसाची िीती वाटते. बोलता येते पि दुसऱ्याचे बोलिे समजत नािी. दुसरे कोिीतरी बोलत 

आिे असा िास िोतो. िीतीमुळे अंग कापते व दातहखळी वाजते. एकटे रािण्याची िीहत वाटते. 
 
डोके :– घेरी येताना पुढे पिल्यासारखे वाटते. िोक्यात रक्त चढते. कपाळात ओझे ठेवल्यासारखे वाटभन 

दुखते. 
 
डोळे :– िोळ्यापुढे काळी वतुयळे हदसतात ककवा हवस्तवाप्रमािे लालबुदं मोठाले हठपके हदसतात. 
 
कान :– रात्री एकाएकी ऐकभ  येईनासे िोते व गजयना, तिति आवाज िोतात. मळ काळा, खड्यासारखा. 
 
नाक :– जुनाट सदी, हपनस, दुगंधी–हिरव्या खपल्या बसतात–हिरवट–हपवळा शेंबभि येतो. नाकातभन 

शाईसारखे रक्त पिते. नाकाच्या मागील िागात चोंदल्यासारखे वाटते. हगळताना नाकापासभन 
कानापयंत दुखते. 

 
चेहरा :– लाल हठपके पितात. फुगलेला. 
 
घसा :– घशात व अन्ननहलकेत आचके येऊन आवळल्यासारखे वाटते, त्यामुळे अन्न ककवा पेये घशात अिकभ न 

राितात, नंतर कािी वळेाने ते पोटात धपहदशी पितात. हगळताना नाकापासभन कानापयंत दुखते. 
अन्न हगळताना ते स्क्रभ  प्रमािे हफरत जात आिे असे वाटते. घशात स्पंज आिे असे वाटते. 

 
उदर :– शौचातभन काळे फेसाळ रक्त पिते. आतिी हपळभन त्याची गाठ बसली आिे असे वाटते. 
 
जठर :– पेये, फळे आत बफासारखी गार लागतात हवशषेतः गार पेये. गोि ताक प्यावसेे वाटते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कष्टातयव, काळे रक्त जाते. गिाशयात कािी तरी फुटले आिे असे वाटभन, एकसारखे काळे 

रक्त वािते. दोन पाळ्यामध्ये मधुन मधुन काळे रक्त जाते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– सारखे वारे िवसेे वाटते. पेये छातीत गार वाटतात. फुप्फुसे एकमेकापासभन जोराने दभर केली 

आिेत असे वाटते. शाईसारखे पातळ काळे रक्त पिते. खोकताना छातीत कळा येतात. 
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हात–पाय :– िात अशक्त, तळिाताचे व बोटाचे पापुदे्र जातात. पावले बफासारखी गार. गुिघे 
लचकल्यासारखे वाटतात. िात व पजें सुजतात व हनळे िोतात. नखाखाली टोचते. 

 
ज्वर :– िोक्याकिे रक्त जोराने जात आिे असे वाटते. अंगाला गार घाम येतो. टायफाईिसारख्या तापात 

काळे रक्त शौचावाटे पिते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंिी; थंि पेय ककवा अन्न; रात्री; दमट िवा; खोलीत. स्पशय. फळे खाल्ल्याने. 

वादळ िोण्याचे अगोदर. 
ब वा :– हवश्राहंत. चालण्याने नाकातील रक्तस्राव थाबंतो व पोटातील व छातीतील कळा थाबंतात. 

 
सांबांधी औषधे :– क्रोटे–िा; िेलोि. 
 

५३. इस्कूलस AESCULUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मशरा; यकृत; उदर (उजवी बाजभ); गुद; नाकाचा मागील िाग; 

श्लेष्ट्मल त्वचा; िोक्याचा मागील िाग; कंबर यावर िोतो. हशरात रक्त साखळते, त्यामुळे हनळेपिा 
व फुगीरपिा येतो. कढतपिा-कोरडेपिा-ताठपिा-खरखरीतपिा ककवा िरल्यासारखे वाटते–
घसा–गुदात वगैरे. वदेना टोचल्याप्रमािे ककवा चमका व त्या इतस्ततः हफरतात. चमका कढत 
वाटतात. इंहद्रयाचंी काये मंद िोतात-जठर हृदय–यकृत. गुदातील हवकारामुळे इतर हठकािी 
हवकार उद्भवतात. 

 
मानमसक :– मचडखोर हखन्न, उदास. बरोबर लक्ष देता येत नािी. गोंधळलेल्या मनस्स्थतीत उठतो. 

बावरलेला, हवशषेतः मुले. 
 
डोके :– िोक्याच्या मागील िागात ठेचल्यासारखे वाटते, व त्यावळेेस िोक्याच्या मागील िागात, मानेत व 

खादं्यावर उष्ट्ि लिरी येतात. 
 
डोळे :– कढत, जि, िुळिुळे, पािी येते. पाढंऱ्या बुबुळावर रक्तवाहिन्या फुगलेल्या हदसतात. 
 
नाक :– नाक आतभन िुळिुळे, श्वासोच्छछ वास करताना आग िोते. पिसे पि नाक चोंदलेले. यकृताच्या 

हबघािामुळे. 
 
तोंड :– जीि व तोंि िाजल्यासारखे वाटते. हजिेवर दाट थर. लाळ गळते. हजिेवर ताबा नसल्यामुळे शबद 

वाजवी रीतीने म्ििता येत नािीत. चव किभ , गोि. दात तेलाने माखले आिेत असे वाटते. 
 
घसा :– कढत, कोरिा, िुळिुळा. हगळताना कानापयंत टोचते. घशातील हशरा फुगभन वेड्यावाकड्या 

िोतात. घसा सोलवटल्या व आवळल्यासारखा वाटतो. हगळताना हवस्तवाप्रमािे आग िोते. 
खाकरताना हचकट गोि कफ येतो. 
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उदर :– आत खोल ठुसठुसते. शौचास कोरडे व टिक िोते. शौच हनरहनराळ्या रंगाचे असते. गुदाांत काड्या 
िरल्या आिेत असे वाटते. िुळिुळे िोते. शौचानंतर बराच वळे वदेना आत राितात. गुदिारातभन 
हकिा वळवळत आिे असे वाटते. मूळव्याध, मनळी–ठिका लागतो, बाहेर येते व त्यामुळे पाठीत 
दुखते ककवा छातीत दुखते गुदिारात आग िोते व त्यावळेेस पाठीत वरखाली शिारे येतात. 

 
जठर :– खाल्ल्यानंतर सुमारे ३ तासानंी दगिाने दाबल्यासारखे वाटते, ठिका लागतो व कुरतिल्यासारखे 

वाटते. खाण्यानंतर छातीत जळजळ िोऊन अन्न बािेर येते, 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– शौचाचे वळेी पाढंरी धातु जाते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– ओटीपोटात सारखे ठुसठुसते. धुपिी जाताना कमरेच्या साधं्याचा िाग मोिकळल्यासारखा 

वाटतो, व गुिघ्यात ठिका लागतो. धुपिी काळसर हपवळी हचकट करवििारी हवटाळसेपिानंतर 
जा. िो. 

 
छाती :– आवळल्यासारखी वाटते, आत उष्ट्ि आिे असे वाटते. यकृताच्या हवकारात खोकला येतो. मभळव्याध 

झाली असताना हृदयािोवती दुखते. हृदयाची धिधि ऐकभ  येते. व िातापायाचं्या नाड्या 
ठुसठुसतात. 

 
मानपाठ :– कंबर दुखते, मोिल्यासारखे वाटते, अनेक वेळा प्रयत्न केल्यानंतर उठता येते; चालताना व 

खाली वाकताना जास्त दुखते. 
 
हातपाय :– सुजतात, लाल िोतात. धुण्यानंतर, िरल्यासारखे वाटतात. 
 
झोप :– िातपाय तािण्याची व जािंई देण्याची प्रवृहत्त 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– सकाळी–जागे झाल्यानंतर, शौचानंतर; लघवी करताना. चालताना. खाली 

वाकल्याने. 
 

ब वा :– गार – मोकळी िवा, गार पाण्याची आंघोळ. रक्त गेल्याने (मभळव्याध). गुिघे टेकभ न 
बसल्याने सतत श्रमाने. 

 
सहाय्यक औषधे :– काबो-व्िेहज; म्युहर-ॲहस; लॅके. 
 
सांबांधी औषधे :– एलो; काकलसो; पल्स. 
 

५४. एकीनेमसआ ECHINACEA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; रुहधराहिसरि; हिरड्या; रक्तवाहिन्या व िावी बाजभ यावर 

िोतो. याने रक्तशुद्धी िोते. अशक्तपिा िकवा व अांग दुखते. मांदता बोलण्यात–चालण्यात–उत्तरे 
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देण्यात वगैरे. जठरात–आतड्यात हृदयात गुिघ्यात अशक्तपिा वाटतो व त्यावेळेस घेरी येते. दुष्ट 
व दोषी (सेहिक) हवकार. स्राव. दुगंधी. हवषारी जनावरे (साप वगैरे) चावभन झालेले हवकार. सििे. 
चावल्या-हमरहमरल्याप्रमािे वाटते जीि-ओठ-घसा. संहधवात रक्तवाहिन्याचा शोथ. जखमा वगैरे 
धुण्याकरता जंतुघ्न म्ििभन उपयोग िोतो. कॅन्सरच्या वेदना. 

 
मानमसक :– उदासीन, ककवा हचिखोर, कािीच पसंत पित नािी. मानहसक काम करता येत नािी. हवरोध 

सिन िोत नािी. चभक दाखहवली की रागाविे. 
 
डोके :– मेंदभत खोल एकदम चमक मारते. मेंदभ मोठा झाल्यासारखा वाटतो. कानहशले ठुसठुसतात, कपाळ 

कढत व आग िोते. घेरी येताना अशक्तपिा वाटतो. िोळे हमटल्यानंतर ते कढत झाले आिेत असे 
वाटते. 

 
नाक :– कोंबभन िरल्यासारखे वाटते. स्राव दुगंधी. उजव्या नाकपुिीतभन रक्त जाते. 
 
चेहरा :– िवुया कापतात. चेिरा हनळा. 
 
तोंड :– व्रि पितात. हिरड्यातभन रक्त येते. त्या दातापासभन सरकतात. दातानंा वारे सिन िोत नािी. 

फेसाळ लाळ. जीि बहधर. चव हतखट. जीि येते. जीि ओठ व घशात गुदगुल्या िोऊन हृदयािोवती 
िीतीची िावना िोते. 

 
जठर :– मळमळते व िांडी वाजते. ओकारी आंबट, रक्ताची, कॉफीच्या बुकटीप्रमािे. 
 
उदर :– यकृताच्या मागील िागात ओझे ठेवल्याप्रमािे वाटते. शौचानंतर रक्त पिते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– स्वप्नावस्था िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– बाळंतज्वर. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छातीच्या मध्यिागी गोळा बसल्यासारखे वाटते. 
 
पाठ :– िाव्या हतकोनी िािाखाली आग िोते. 
 
हात :– आलटुन पालटभन बहधर िोतात ककवा अस्वस्थ असतात, हवशषेतः सकाळी जागे झाल्यानंतर. िात 

पाय ठिकतात. 
 
झोप :– स्वप्नात कष्टाची कामे करीत आिोत ककवा िािंतो आिोत असे हदसते. 
 
ज्वर :– वेळीअवेळी िांडी वाजते-ताप येतो. व घाम येतो. िोक्याच्या मागील िागात िावीकिे थंिी वाजते. 

घाम शरीराच्या वरच्या िागात ककवा कपाळावर येतो. नािी जलद व चचंल. 
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त्वचा :– पुनः पुनः येिारी गळव.े काळी पुळी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– खाण्याने. दुखापती. शस्त्रहक्रया. गार िवा. 

ब वा :– हवश्राहंत हनजल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; पायरो; ऱ्िस-टा. 
 

५५. एमपस APIS MELLIFICA 
 
सवमसाधारि :– मधमाशीच्या हवषाचा पहरिाम डोळे; चेहरा; घसा; रजःलपड; त्वचा; मूत्राशय; मज्जातांतू; 

श्वासोच्छछ वास; हृदय; रक्त; उजवी बाजभ (उजवीकिभन िावीकिे) यावंर िोतो. हवकाराचंी सुरवात 
जलद िोते. एकदम ककम श लकचाळिे लकवा वेदनामुळे. लकचाळिे, वेदना सहन होत नाहीत. वदेना 
एकदम नाांगी मारल्याप्रमािे लकवा मार लागून हुळहुळे झाल्याप्रमािे िोतात, ककवा आग िोते– 
वदेना हवशषेतः मेंदभत, उदरात–रजःकपिात–मभत्राशयात वगैरे जािवतात. फुगीरपिा. तुकतुकीत 
लाली. जलयुक्त सभज. (जलोदर नाळगभद) शोथ. ताठपिा. बहधरपिा सासंर्मगक हवकार. दुःख 
शोक; धास्ती; राग–संताप; मत्सर मानहसक धक्का; दुःखकारक बातम्या ऐकिे व बाह्योपचाराने 
त्वचेचे बरे केलेले हवकार या कारिानी उद्भवलेले हवकार. कां ड सुटून आग होते. अंगावर गाधंी 
येतात. पाण्यानी िरलेल्या हपशवीप्रमािे सभज येते. जिुकाय फार काम केल्याप्रमािे अहतशय 
थकल्यासारखे वाटभन पिभन राििे िाग पिते. अहतशय अस्वस्थपिा व चुळबभळ– कंप, धके्क 
बसल्यासारखे वाटिे. थरथर; अधांगात थरथर, दुसरे अधांग हवकल, लुले पिल्याप्रमािे. लक्षिे 
उजवीकिभन िावीकिे जातात. शरीराचे आतील िागात कािीतरी सुटभन मोकळे झाल्यासारखे 
वाटते. 

 
मानमसक :– हचिखोर संतापी. हातानी काहीतरी चाळा लकवा उपद्वव्याप करावासा वाटतो ककवा कािीच 

करू नयेसे वाटते. घाबरट, हचत्त जागेवर नसते. िालचालीत असंबद्धता– िातातील वस्तु पितात. 
व त्यानंतर िसिे. एकदम ककम श लकचाळिे (मेंदभच्या हवकारात) ककवा झोपेत. संशयी; मत्सर. 
रििे. कण्ििे. बेशुहद्ध. बाहलश. मुले एकसारखी कुरकुरतात. कामोन्माद व बेशुद्धी आलटभन 
पालटभन (हस्त्रया). कािी कारि नसताना रातं्रहदवस रििे. कोित्यािी गोष्टीने समाधान िोत नािी. 
सवय कािी चुकीचे ककवा अयोग्य आिे; असे वाटते. खुळचट वेिगळ बाहलश वागिभक (हस्त्रयाचंी) 
बाळंतपिानंतर, न्िाि येण्याचे वयात मुलीची खुळचट वागिभक; हवकत श्राद्ध घेऊन मनस्ताप करून 
घेण्याची प्रवृत्ती. 

 
डोके :– िोकसल्याप्रमािे ककवा मारल्याप्रमािे वदेना िोतात, हवशषेतः िोक्याच्या मागील भागात. डोके 

इकडून मतकडे मफरमविे. बहधर िोऊन हशिल्यासारखे िोके दुखते–दाबल्याने बरे वाटते. केस 
दुखतात. िोक्याला कुबट घाम येतो. मेहनन्जायहटस– मभल एकदम ककचाळते– िोक्याकिे िात 
नेते, एका बाजभच्या स्नायभंना कंप येतो. उष्ट्िता सिन िोत नािी. बेशुद्ध. घेरी येताना कशका येतात, 
हनजल्याने ककवा िोळे हमटल्याने जास्त िोते. िोके ताठ धरवत नािी. टाळभ दबलेली. 
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डोळे :– फुगीर. पापण्या पाण्यानी िरलेल्या हपशवीप्रमािे हदसतात. लाल िोऊन रक्तवाहिन्या हदसतात. 
फभ ल पिते. िोळ्यातभन खभप कढत पािी येते. उजेि सिन िोत नािी पि िोक्यावर पाघंरूि घेववत 
नािी. हतरळेपिा. दृहष्टमादं्य शौचानंतर कमी िोते. राजंिवािी. एकाच वस्तभकिे एकसारखे बघवत 
नािी, कृहत्रम उजेिात बघता येत नािी. िोळ्याखाली फुगीरपिा. 

 
चेहरा :– फुगीर ककवा लाल हवशषेतः िोळ्यािोवती. पाांढरा फटफटीत. ओठ (वरचा) सुजलेला. गाल 

लोंबल्यासारखे हदसतात. चेिरा आनंदी, िीहतग्रस्त, ककवा हनिल. उजवा िोळा हमटतो 
(उजवीकिील अधांगवातात.) 

 
कान :– हवस्फोटक ज्वरानंतर कान फुटतो. लाल सुजलेले. 
 
नाक :– शेंिा गार. नाक गार. लाल सुजलेले, आत गळभ िोते, गारव्याने बरे वाटते. 
 
तोंड :– व जीि लाल. दात खािे, मजभेच्या कडावर भाजल्यासारखे फोड येतात, ती सुजते, िाजल्यासारखी 

वाटते ककवा िुळिुळी िोते. गार पेयाने बरे वाटते. जीि तोंिाबािेर लोंबते, ककवा बािेर काढता येत 
नािी. 

 
घसा :– खरखरीत, तुकतुकीत. आत बािेर सभज. पिजीि पाण्याने िरल्याप्रमािे फुगते. टानहशल– 

लालबुदं िोऊन वर व्रि पितात. घसा पाढंरा, किा लाल. घटसपय, सुरुवातीपासभनच शस्क्तपात 
िोतो. गार पेयाने बरे वाटते घसा हनळसर. 

 
जठर :– तहान लागत नाही – पि थंिी वाजताना लागते, दभध प्यावसेे वाटते. व त्याने बरे वाटते. मभल 

हदवसा फक्त हपते, रात्री पीत नािी. दाबल्याने पोटाच्या खळीत दुखते. 
 
उदर :– जलोदर, तिान लागत नािी. नाकरगी रंगाचे ककवा टोमटॅोच्या रसाप्रमािे शौचास िोते. िालचाल 

केल्याने शौचास िोते ककवा लागते. उदर अत्यंत िुळिुळे इतके की कशकताना दुखते. गुदिार; 
िुळिुळे सुजलेले-त्यातभन रक्त वािते ककवा उघिे (वासलेले) रािते. शौचास झाल्याहशवाय 
लघवीला िोत नािी. उदर तािल्यासारखे वाटते इतके की, शौचाचे वेळी कंुथताना ते फुटेल की 
काय असे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िोताना आग िोते. कष्टाने थोिी थोिी लघवीला िोते. लघवी थोिी दुगंधी, कॉफीच्या 

िकुटीप्रमािे गाळ साचंतो. मभत्रकपिाचा शोथ. शवेटचे थेंब पिताना आग िोते व चुरचुरते. लघवीला 
िरपभर िोते पि त्या मानाने पािी कमी प्याव ेलागते. नुकत्याच उपजलेल्या मुलाचंी लघवी तंुबते. 
लघवी दुधासारखी पाढंरी, मेंदभत पािी साचंले असताना. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषिाची जलयुक्त सभज. वृषिवृहद्ध. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– रजःकपि बहधर. उजव्या रजःकपिाचे गुल्म. वयात येण्याचे काळात हवटाळ सुरु न झाल्यामुळे 

मुलीना मेंदभचे व िोक्याचे हवकार उद्भवतात. कष्टातयव, बुळबुळीत रक्ताचा हवटाळ थोिा जातो, व 
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रजःकपिात दुखते. स्तनात आग व नागंी मारल्याप्रमािे वेदना, स्तनातील करटे, ककवा उघिे झालेले 
कॅन्सर. २–३ ऱ्या महिन्यात वाखा िोतो. संिोगाहतरेकामुळे ककवा हवटाळ बदं झाल्यामुळे विे लागते. 
गरोदरपिी शवेटच्या महिन्यात जलयुक्त सभज येते व आंचके येतात– बाळंतपिात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास धापा टाकल्याप्रमािे होतो. घेतलेला श्वास शेवटलाच असे वाटते. मोकळी िवा 

िवीशी वाटते. कंठ आत गेल्यासारखा वाटतो. प्युहरसी नंतर फु्फुसािोवती पािी साचते, 
खोकताना प्रत्येक वेळी छातीत व िोक्यात वदेनायुक्त िादरा बसतो. हपत्ताच्या गाधंी आल्या की दमा 
िोतो, थोिा कफ पिला तर बरे वाटते. छाती मार लागल्याप्रमािे िुळिुळी. 

 
हृदय :– हृदयाच्या शेंड्यातभन मागे चमका येतात. हृदयाच्या ठोक्यामुळे सवय शरीर िादरते. नािी अशक्त पि 

जलद. लघवी कमी िोऊ लागली म्ििजे धिधिते. 
 
मानपाठ :– मान ताठते, गुदास्थीत आग िोऊन दाबल्यासारखे वाटते. खाली बसताना जास्त िोते. 
 
हातपाय :– िात व पावले बहधर. तळिात कढत. नखे सैल झाल्यासारखी वाटतात. नखुरिे नाळगभद. 

अधांगवात (उजव)े, मानहसक धक्क्याने झालेला. िोळे हमटभन चालताना झोकािें जातात. 
 
झोप :– झोप येते लकवा गुांगी येते. झोपेत लकचाळिे, एकदम दचकभ न उठिे. झोप येते पि घाबरटपिामुळे 

लागत नािी. पाघंरूि फेकभ न देिे. तापानंतर झोप येते. 
 
ज्वर :– वळेा बदलभन प्रत्येकवळेी अगोदर थंिी वाजते, त्यावळेेस श्वासोच्छछ वास जि िोतो, अंगावर हपत्ताच्या 

गाधंी येतात, पाघंरूि नकोसे वाटते. थंिी व ताप आलटभन पालटभन. अांग कढत होते लकवा अांगाची 
आग होते पि जरा िालचाल केली की थंिी वाजते. तहान लागत नाही. एक भाग कढत, दुसरा 
भाग गार. घामाच्या धारा लागतात–एखाद्या िागाला. अंग तापले म्ििजे घाबरटपिा येतो. घाम 
आला तर आपल्याला बरे वाटेल असे वाटते. 

 
त्वचा :– लाल गुलाबी. स्पशय सिन िोत नािी. नागंी मारल्याप्रमािे हठपके पितात. खरखरीत पुरुळ येते. 

हफकट. मोठ्याल्या मपत्ताच्या गाांधी अंगावर येतात. धावंरे. कढत कोरिी ककवा घामाच्या धारा 
आलटभन पालटभन. काळी पुळी. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता–खोलीत–िवेची; हवस्तवाची; अंथरुिाची. कढत पेय. स्पशम, केसाना 

केला तर. झोपेनंतर. संध्याकाळी ४ वाजता. दाबल्याने. बाह्योपचाराने त्वग् रोग बरे केल्याने. कढत 
पाण्याचे स्नान. 
ब वा :– िांड–हवा, थंि पाण्याची आंघोळ. उघिे राहिल्याने. थोिा कफ पिल्याने. िालचालीने. 
ताठ बसल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आर्मन; आसे; नेर-मू; पल्स; बहॅर-का; मक्युय-साया; िेलेबो. 
 
सांबांधी औषधे :– अर्मट; आयो; कॅन्था; ग्रफाय; लायको; सल्फ; स्रमो. 
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५६. एमबस कॅनॅडेक्न्सस ABIES CANADENSIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जठराच्या श्लेष्ट्मल त्वचेवर िोतो. सवय काळ पिभन रिावेसे वाटते. 

उजव ेफुप्फुस व यकृत लिान व टिक झाले आिे असे वाटते. गिाशयाचा भ्रंश झालेल्या हस्त्रया. 
 
मन :– मन शातं ककवा हनष्ट्काळजी. 
 
डोके– िलके असल्याप्रमािे वाटते. ककवा िोक्यात पोिल्यासारखे वाटते. 
 
जठर :– पोटाच्या खळीत कुरतिल्यासारखे वाटते ककवा गळभन गेल्यासारखे वाटते. िभक लागते. पचन 

िोईल त्यापेक्षा जास्त खाण्याची इच्छा. पोट व उदर फुगते व त्यामुळे हृदय धिधिते. वात 
धरल्यामुळे हृदयात चलहबचल िोते. लोिची, मुळे, सलगम ककवा कदान्न खाण्याची वासना. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशय िुळिुळे झाले आिे असे वाटते. दाबल्याने बरे वाटते. गिाशय मऊ झाल्यासारखे 

वाटते. थकवा, सारखे लोळावसेे वाटते. 
 
पाठ :– उजव्या हतकोनी िािात दुखते. 
 
ज्वर :– थंिी वाजताना रक्त गोठल्यासारखे वाटते. खादं्यामध्ये गार पािी टाकल्यासारखे वाटते. 
 
त्वचा :– हचकट व दमट 
 

५७. एलोज (काळाबोळ) ALOES 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मशरा–उदराचा (आतड्याच्या) गुदाच्या–यकृताच्या; कंबर; िोके; 

ओटीपोट; स्त्रीजननेंहद्रये यावर िोतो. रोग व त्यावर घेतलेल्या हनरहनराळ्या औषधाचें दुष्ट्पहरिाम. 
व्यायाम न घेिारे, थकलेले वृद्ध इसम. मशमिलपिा. मशराांत रक्त तुांबते हवशषेतः उदराचा; त्यामुळे 
उदरात भरल्यासारखे वाटते ककवा जड ओझे ठेचल्याप्रमािे ओढ लागते. ओढल्यासारखे वाटते. 
स्राव बुळबुळीत–नाकाच्या मागील िागातभन–शौच वगैरे. आतबािेर उष्ट्िता. 

 
मानमसक :– मलावरोधाने ककवा आिाळ आलेली िवा असताना मानहसक लक्षिे बळावतात. एका 

आठवड्यात मरू असे वाटते. आयुष्ट्य िे ओझे आिे असे वाटते. िालचाल करण्याचा हतटकारा. 
लोकाचंा हतटकारा, ते जवळ नकोसे वाटतात. स्वतःहवषयी राग व असंतुष्ट. 

 
डोके :– िोक्याचे हवकार, कंबरेचे हवकार व उदरातील हवकार आलटभन पालटभन िोतात. िोके दुखत 

असताना िोळे जि िोतात त्यामुळे ते अधयवट हमटल्याने बरे वाटते. 
 
डोळे :– आत खोलपयंत दुखतात. िोळ्यापुढे काजवे चमकल्याप्रमािे. कपाळदुखीमुळे िोळे अधयवट हमटिे. 
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कान :– चावताना कानात फुटल्याप्रमािे आवाज िोतात. 
 
नाक :– शेंिा गार 
 
चेहरा तोंड :– ओठ अहत लाल, कोरिे, िेगा गेलेले. ओठातभन रक्तस्राव– चव आंबट किभ– जीि तोंि 

कोरिे. 
 
घसा :– कफाचे बुिबुिीत गठे्ठ खाकंरून काढिे. आतभन सुजल्यासारखा. िुळिुळे वाटते. 
 
जठर :– रसाळ पदाथय, फळे, सफरचदं, खाण्याची इच्छा. चालताना पाय विेावाकिा पिला तर पोटाच्या 

खळीत दुखते. मासाचा हतटकारा. ढेकर येताना जठरात दाटल्यासारखे वाटते. 
 
उदर :– बेंबी व गुदापयंत वेदना िोतात. ओटीपोट-गुद जि िोते. ओटीपोटात पाचर मारल्यासारखी वाटते. 

गुद बािेर येते. आतड्यात गुरगुरते, गडगडल्यासारखा आवाज होतो नांतर एकदम शौचास 
लागते–आवरत नाही (नकळत िोईल असे वाटते) नांतर भडभडून पाण्यासारखे जुलाब िोतात 
जुलाब िोताना गुदात दुखते. शौचास लागली म्ििजे वारा सरेल की शौचास िोईल िे उमजत नािी. 
वात सरताना ककवा लघवी करताना शौचास लागली आिे असे वाटभन फक्त वाराच सरतो. हकत्येक 
वळेा शौच घट्ट असताना सुद्धा नकळत िोते. शौचानंतर खभप बुळबुळीत आम पितो व गुदात दुखते. 
शौचात गाांठी पितात. मभळव्याध बािेर येते-द्राक्षाच्या घिासारखी हदसते-गार पाण्याने बरे वाटते. 
गुदद्वार मशमिल–आतभन बुळबुळीत स्राव येतो. गुदात. गुदिारात, मभळव्याधीत आग िोते. शौचास 
कढत िोते, वात सरताना कढत असतो. वात सरताना शौचास िोते. खाण्यानंतर गुदात ठुसठुसते. 
लिान मुले घरात कििताना थोिे थोिे गोटीप्रमािे शौच टाकीत जातात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– वृद्धपिी मभत्रगं्रथी वाढल्यामुळे लघवीला नकळत िोते. लघवी िोताना खाली ओढ लागते. लघवी 

करताना शौचास िोते ककवा िोईल असे वाटते. लघवी कढत. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वैषहयक प्रक्षोि, खाण्यानंतर, जागे झाल्यानंतर (मुलाचंा) 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशय जि झाल्यामुळे चालताना उिे राहिल्याने व हवटाळसेपिी त्रास िोतो. हवटाळ 

थाबंण्याच्या वयात िोिारा रक्तप्रदरधुपिी, शेंबिाप्रमािे, रक्तहमहश्रत. 
 
श्वसनेंमद्रये :– हिवाळ्यातील खोकला–त्यावळेेस अंगाला कंि येते. श्वासोच्छछ वास घेताना यकृतापासभन ते 

छातीपयंत टोचते. 
 
झोप :– स्वतःला मळहवतो आिोत अशी स्वप्ने पितात. 
 
पाठ :– कंबर दुखिे, मभळव्याध व िोके दुखिे आलटभन पालटभन. माकि िािात दुखते. बसल्याने जास्त, 

िालचालीने बरे वाटते. 
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हातपाय :– साधं्यात ओढल्यासारख्या वदेना िोतात. हनःशक्त. फरसबदंीवरून चालताना पायाचे तळवे 
दुखतात. 

 
ज्वर :– अांतगमत उष्ट्िता. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता–दमट; उन्िाळा. पिाटे (अंथरुिात) आव झाल्यानंतर. संध्याकाळी. 

पावले दाबभन चालण्याने. खाण्याहपण्यानंतर. जािंई आल्याने चवयि केल्याने. 
ब वा :– गार मोकळी िवा. गार पाण्याने, वारा सरल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– सल्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल-बा; पोडो; हलहल-हट; सल्फु-अॅहस; सेहप. 
 

५८. ऐलान्िस AILANTHUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; रक्त; घसा व त्वचा यावर िोतो. ठिका लागतो. जलद 

शस्क्तपात िोतो. मवकाराांचा दुप्टपिा व गुांगी उत्तरोत्तर वाढत्या प्रमािात. दुगंधी; मनळसरपिा; स्राव 
करवििारे पातळ. िगवि बरेच वेळा दरवषी येते. 

 
मानमसक :– िोके वर केल्याने ककवा उिे रािताना मभच्छा येते. हनजल्यानंतर घेरी येते. उसासे टाकिे. पभवी 

घिलेल्या गोष्टींची आठवि राित नािी. मंदपिा. एकादा हवषय पुनः पुन्िा वाचला पाहिजे ककवा 
घोळहवला पाहिजे. सतत पुटपुट. झोप येत नािी, अस्वस्थपिा, वात विे लागल्याप्रमािे, त्यावळेेस 
िोळे चमकदार हदसतात. 

 
डोळे :– रक्ताळलेले. जागे केल्यानंतर िाबंावलेला. बािुल्या मोठ्या. उजेि सिन िोत नािी. 
 
तोंड :– दातावर कींटि. जीि कोरिी िेगा पिलेली, कपगट. 
 
नाक :– नाकातभन रक्तहमहश्रत स्राव येतो. कोरिे. िोवती कंि सुटते व अस्वस्थ वाटते. 
 
चेहरा :– काळसर सुजलेला, चटे्ट पिलेला. ओठ सुजलेले. िेगा पिलेले. 
 
कान :– हगळताना कानात दुखते. गालगंुि सुजतात. त्याना स्पशय सिन िोत नािी. 
 
घसा :– काळसर सुजलेला. घसा आत बािेरून सुजतो. कोरिा–खरखरीत. दुगंधी. मान दुखते. हतला 

स्पशय–दाब सिन िोत नािी. घटसपय. टानहसलवर खोल व्रि पडतात (िाव्या) व त्यातभन 
लगद्यासारखा मऊ स्राव येतो. कानाच्या मागील िागात खवखवभन कंि सुटते. 

 
जठर :– उठभन बसल्याने एकाएकी जोराने उलटी िोते. हवहचत्र पोकळपिाची िावना. 
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उदर :– आव, िगवि त्यानंतर फार अशक्तपिा. जुलाब पातळ पाण्यासारखे, दुगंधी, लघवीबरोबर नकळत 
िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी; नकळत िोते ककवा िोण्याची बदं िोते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास जलद, अहनयहमत. फुप्फुसे िुळिुळी व थकल्यासारखी. कोरिा खोकला. 
 
हृदय :– नािी जलद, अशक्त. 
 
मानपाठ :– मानेचा िाग सुजतो, स्पशय सिन िोत नािी. 
 
ज्वर :– दोषी ताप. हृदय अशक्त िोते. गार घाम येतो. 
 
त्वचा :– त्वचेवर लाांब लाांब अांतरावर काळे चटे्ट पडतात. ते दाबल्यानंतर नािीसे िोऊन िळुिळभ पुन्िा येतात. 

आलेली उगवि नाहीशी होते. काळे हनळे हठपके, रंगी बेरंगी चटे्ट पितात. मंुग्या आल्यासारखे 
वाटते. काळ्या लसीनी िरलेले मोठाले िाजल्यासारखे फोि येतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– आलेली उगवि नािीशी िोण्याने. वर करताना (िोके शरीर वगैरे) अन्नाकिे 

पहिल्याने. िालचालीने. 
ब वा :– कढत पेये. उजव्या कुशीवर हनजल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– आरम–रा; बहॅि; लॅक–कॅ. 
 

५९. ओनास्मामडअम ONOSMODIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्नाय ूव मज्जातांत–डोळ्याांचे; िोक्याच्या मागील िाग; स्त्रीजननेंमद्रये 

(ओटीपोटातील) किा यावर िोतो. थकवा इतका की जन्मतःच थकला आिे अशा तऱ्िेने वागि. 
शीि. ठिका; हुळहुळेपिा व ताठपिा हवशषेतः वदेनानंतर. लाबं, उंच, जवळ याचंा संबंध उमजत 
नािी. थंि पेयाने व खाण्याने बरे वाटते. 

 
मानमसक :– मनाचा गोंधळ धरसोड; अमनमितपिा. हवसराळभ. हवचारशस्क्त मंद. बोलता येत नािी. 

मानहसक शीि. 
 
डोके :– िोके दुखत असताना घेरी येते, िाव्या कुशीवर हनजल्याने ककवा िात िोक्यावर उंच केल्याने जास्त 

िोते. िोक्याच्या मागील भागात दुखते– स्कू्र हपळल्याप्रमािे वाटते, पाठीवर हनजल्याने, िोळ्याचं्या 
श्रमाने जास्त िोते. अधयहशशी. िोक्याच्या मागील िागाची िावी बाजभ ते खादं्यापयंत वर खाली वदेना 
िोतात–श्रम केल्याने जास्त िोतात. 
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डोळे :– ठिकतात–जड झाल्यासारखे वाटतात. िकल्यासारखे वाटतात व ताठतात. िोळ्याचं्या 
हवकाराबंरोबर रजःकपिाचें हवकार उद्भवतात. लाांब–उांच–कळत नाही. लाल व हिरवा रंग 
ओळखता येत नािी. अंतर समजण्यात चभक िोते. 

 
उदर :– बफाचे पािी, गार पेये हपण्याची वासना. शौचास हपवळे, हखरीसारखे िोते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी सुवाहसक. वारंवार िोते; थोिी िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोगेच्छा एकसारखी उते्तहजत िोते. मानमसक नपुांसकत्व. संिोगेच्छा िोत नािी. 

संिोगाहतरेकामुळे आलेली मानहसक क्षीिता. हशश्नाचे उत्थापन चागंले िोत नािी. वीययपात जलद 
िोतो. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– सांभोगेच्छा नष्ट. दोन्िी रजःकपिात आलटभन पालटभन दुखते. रजःलपड व गुद एकेवेळी 

हुळहुळे होते. स्तन सुजभन िुळिुळे िोतात. स्तनाग्रानंा कंि सुटते. धुपिी करवडिारी, हपवळी व 
िरपभर जाते. गिाशयातील वदेना कपिे सैल केल्याने व पाठीवर हनजल्याने कमी िोतात. हवटाळ 
सुरु िोईल िोईल असे वाटते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकल्याचा ठसका, पाढंरा हचकट कफ, गार पेयाने कमी िोतो. 
 
पाठ :– खालच्या िागात थकल्यासारखे वाटते. 
 
हातपाय :– पाय दमल्यासारखे व बहधर. गुिघ्याच्या पोकळीत बहधरपिा. कापसावरून चालतो आिोत असे 

वाटते. झोकािें देत चालिे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– डोळ्याच्या श्रमाने. सांभोगामतरेक. अंधारात. घट्ट कपिे. दमट उष्ट्ि िवा. धके्क 

बसण्याने. 
ब वा :– हवश्राहंत. झोप. खाण्याने. गार पेये. कपिे काढल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– ऱ्िस-टा; हलहल-हट; हसहम; िेपहर. 
 

६०. ओमपअम (अफभ ) OPIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; र्ज्ञानेंमद्रये; मेंदू; फुप्फुसे; श्वासोच्छछ वास व पचनेंमद्रये यावर िोतो. 

इांमद्रयाांची मनक्ष्ट्क्रयता. वेदनाांचा अभाव. स्राव (घाम लघवी वगैरे) कमी होतात. जीवनशक्ती शीि 
होते. लटके पडिे, वदेनारहित–मेंदभचे–हजिेचे–आांतड्याचे–फुप्फुसाचे वगैरे. कंप; आचके; 
प्रकाशाने, गरम पाण्याच्या स्नानाने, खोलीच्या उबेने, जास्त िोतात. थरथरिे हवशषेतः झोपेत. 
फेफरे–झोपेत. अांतगमत कोरडेपिा. कढत वाटते, डोके–घाम–अांिरुि वगैरे. िीती; धास्ती; लज्जा; 
एकदम झालेला आनंद; राग या कारिामुळे उद्भवलेले हवकार. ज्या गोष्टीमुळे िीती वाटली असेल 
त्या गोष्टीची धास्ती सारखी रािते व धास्तीच्या कल्पनेनेच अनेक वळेा हवकार उद्भवतात. 
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ज्ञानेंहद्रयाची बहधरता. बिुतेक सवय हवकारात बेशुद्धी प्रमािे गुंगी येते. वदेनारहित व्रि. सवांगाला 
जलयुक्त सभज येते. परका इसम जवळ आल्याने मुलाना आचके येतात. आपि फार सुखी आिोत व 
शहरराचे पभिय स्वास्र्थय असे वाटते. २À३ आठवड्याची म्िाताऱ्यासारख्या चेिऱ्याची तान्िी मुले. 

 
मानमसक :– शाांतपिा. अहतशय आजारी असभनसुद्धा स्वतःला कािी िोत नािी असे म्िििे. इच्छाशक्तीचा 

अिाव. बुहद्धमादं्द. खुळचटपिा. खोटे बोलिे. वात–घरी जावसेे वाटते–िातानी काल्पहनक वस्तु 
उचलिे. दारुड्याचंा वात. मन उल्िहसत िोते, अनेक स्पष्ट कल्पना सुचतात. आनंदी, खेळकरपिा 
धािसी, बेधिक कृत्ये करण्याची प्रवृत्ती. ियंकर देखाव े हदसतात, उंदीर, कवच ु वगैरे जनावरे 
हदसतात. 

 
डोके :– मेंदभतील रक्तवाहिन्यात रक्त तंुबते. सुनबहिरी. िोक्याचा मागील िाग ओझे ठेवल्यासारखा जि 

वाटतो त्यामुळे िोके उचलता येत नािी. िोक्यामध्ये िलकेपिा वाटतो हवशषेतः वृद्धपिी. 
धास्तीमुळे, िोक्याला मार लागल्यामुळ घेरी येते. 

 
डोळे :– अधयवट उघिे. बािुल्या अगदी बारीक िोतात ककवा उजेिामुळे बारीक मोठ्या िोत नािीत. िोळे 

लाल. वटारल्याप्रमािे. हनस्तेज. दृहष्टभ्रम. 
 
कान :– तीक्ष्ि, दभर अंतरावर असलेल्या घड्याळाचे ठोके ऐकभ  येऊन झोप येत नािी. 
 
चेहरा :– काळसर–फुगीर-सुजलेला व घामाने िबिबलेला, ककवा कढत वा लाल. ककवा आलटुन पालटभन 

लाल व हफकट. धंुद तारवटल्यासारखा ककवा म्हाताऱ्यासारखा सुरकुतलेला. मुलाचंा 
कालऱ्यासारख्या िगविीत चेिरा वाळतो. चेिऱ्याच्या स्नायभंचा कंप. तोंिाचे कोपरे उितात. तोंि 
वासलेले. दातहखळी बसते. ओठ सुजलेले, पुढे आलेले. 

 
तोंड :– जीि काळसर, लुळी पिते. रक्तासारखा फेस येतो. ओठ थरथरतात ककवा तोंि उघिे रािते. तोंि 

वासलेले. 
 
घसा :– कोरिा. हगळता येत नािी. हगळताना अन्न कंठात उतरते ककवा नाकावाटे बािेर येते. 
 
जठर :– िभक असते पि कािीिी खावेसे वाटत नािी. अहतशय तिान लागते ओकाऱ्या िोतात. जठरात 

दुखते व आचके येतात. मळाची ककवा लघवीची ओकारी. उदरातील आवरण्याच्या दािामुळे 
िोिाऱ्या ओकाऱ्या. 

 
उदर :– आत जि ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. आतड्याांचे चलन–वलन बांद होते. उदरावर शस्रहक्रया 

केल्यानंतर ककवा इतर कारिामुळे. उदर फुगभन टिक िोते. शौचास काळे, टिक खडे होतात. िट्टी 
मलावरोध–शौचास मुळीच लागत नािी. शौच पुढे येऊन मागे जाते. गुदात फािल्यासारख्या वेदना 
िोतात. उघड्या गुदिारातभन रक्तहमहश्रत आम वाितो. शौचास नकळत िोते. 

 



 

अनुक्रम 

मूत्रेंमद्रये :– लघवी मभत्राशयात तंुबते, शस्त्रहक्रया केल्यानंतर लघवी सुटावयास वेळ लागतो, धार मंद, िीती 
धास्तीमुळे लघवी न कळत िोते संतापलेल्या आईचे दभध प्याल्यानंतर ककवा धास्तीमुळे वगैरे. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धास्तीमुळे पाळ्या बंद िोतात. बाळंतपिात वेिा थाबंभन आचके येतात व गुंगी येते. 

कष्टातयवात गिाशयात बाळंतपिासारख्या वदेना िोतात व त्यावळेेस शौचास लागली आिे असे 
वाटते, व ओिव े िोिे िाग पिते. धास्तीमुळे िोिारा वाखा. गिाचे हफरिे जोराचे असते ककवा 
सुखकारक वाटते. बाळंतपिानंतरचा हवटाळ िीतीमुळे एकदम बदं िोतो. गरोदरपिाच्या वदेना 
थाबंल्यानंतर आचके येऊ लागतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– झोप लागता लागता श्वासोच्छछ वास थाबंतो व तो रोग्याला िलहवल्याहशवाय पुन्िा सुरू िोत 

नािी छातीत घुरघुरते व श्वासोच्छछ वास असमान असतो. उसासे टाकिे. खोल घोरल्यासारखा 
मोठ्याने श्वासोच्छछ वास होतो. छाती कढत वाटते. खोकताना गुदमरल्यासारखे वाटभन चेिरा हनळा 
िोतो, ककवा खभप घाम येतो. कफात रक्त पिते. छाती कढत वाटते. 

 
हृदय :– अशक्त नाडी भरलेली पि मांद. िोवती आग िोते. 
 
पाठ :– मागे वाकते. धनुवात. मानेच्या हशरा फुगतात. 
 
हातपाय :– गार. स्नायभंना कंप येतो, िीतीमुळे लुले पितात. पजंाच्या हशरा फुगतात. आपले पाय कापले 

आिेत, ते स्वतःचे नसभन दुसऱ्या कोिाचे तरी आिेत असे वाटते. बहधर. 
 
झोप :– गाढ. अत्यांत गुांगी. दमल्यासारखे वाटभन झोप येत नािी. दभरदभरचे आवाज ऐकभ  येत आिेत असे वाटभन 

झोप येत नािी. अंथरूि कढत आिे असे वाटते व त्यावर हनजावसेे वाटत नािी. दारुड्याचंा 
हनद्रानाश, झोप येत आिेसे वाटते पि लागत नािी. स्वप्नात कुत्री, माजंरे, काळ्या आकृत्या 
हदसतात. बेशुद्धीत िोळे उघिे असतात. 

 
ज्वर :– िुििुिी िरून ताप येतो. अांग तप्त होते, कढत घाम येतो व गुांगी येते. िातपाय गार असतात. 

पाघंरूि नकोसे वाटते. पायाहशवाय सवय शरीराला कढत घाम येतो. ताप थोिा पि गुंगी जास्त. 
 
त्वचा :– इकिे हतकिे मंुग्या आल्यासारखे वाटते. सवांगाला कां ड सुटते. व्रि वदेना रहित. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावना– िीती; धास्ती; लज्जा; आनंद. दारू मपण्यामुळे. झोपेत. सुरू असलेला 

स्राव बांद झाल्याने लकवा केल्याने. आलेली उगवि नािीशी झाल्याने. अंग तापल्याने. कोळशाचा 
धभर. उब. 
ब वा :– गारव्याने. सारखे चालण्याने. पाघंरूि काढल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– अल्युमम; प्लांबां; फास्फ; बहॅर–का; ब्रायो. 
 
सांबांधी औषधे :– अको; अॅन्टी–टा; नक्स–मो; नक्स–व्िा; समॅ्बुक; िायासा. 
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६१. ओमरगॅनम ORIGANUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंहद्रयावर िोतो. संिोगाची तीव्र इच्छा िोते इतकी की 

मुहष्टमथुैनाने तृस्प्त करावी लागते. कामोन्माद. स्तनागे्र सुजभन त्यानंा कंि सुटते स्तन दुखतात 
वैषहयक स्वप्ने पितात, मनात कल्पना येतात व चाळे करण्याची प्रवृत्ती. श्रम कराव ेअसे वाटते व 
त्यामुळे धावावे लागते. उदासीन पि लग्नाचे हवचार आल्याने उदासीनता नािीशी िोते. 

 
सांबांधी औषधे :– कॅन्था; प्लॅहट; व्िॅले; िायासा. 
 

६२. ओमलअम अॅमनमॅमलस OLEUM ANIMALIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; पचनेंहद्रये; एखाद्या जागी ककवा लिानशा जागी व 

शरीरातील स्राव यावर िोतो. अशक्तपिा व कंप–िात, गुिघे–पावले वगैरेत हदसतो. हुळहुळेपिा. 
खालभन वर उचलल्याप्रमािे ककवा ओढल्याप्रमािे वाटते. मागभन पुढे येिाऱ्या वदेना. लघवीसारखा 
वास–ढेकरा धुपिी वगैरे. बफासारखा गारपिा–दाताच्या टोकापासभन घशात, जठरात वगैरे. पाय 
घाशीत चालिे. तळपायाला येत असलेला घाम बदं झाल्याने उद िवलेले हवकार– हवशषेतः दमा. 

 
मानमसक :– हखन्न, उदास. अंतमुयख. हवचार आलेले नािीसे िोतात. फुसफुसल्याप्रमािे बोलिे. आळस; 

बसावसेेच वाटते. 
 
डोके :– मभच्छा ककवा घेरी येते, जठराच्या हवकारामुळे, िोके मागे वाकहवल्याने बरे वाटते. अधयहशशीत वारंवार 

लघवीला जाव ेलागते व िोते. 
 
डोळे :– खाताना िोळ्यातभन पािी येते. िोळ्यापुढे चकाकिाऱ्या वस्तु हदसतात. िोळ्यावर कातिे लोंबत 

आिे असे वाटते. पापण्या लवतात. 
 
चेहरा :– गालाची िािे वर ओढल्यासारखी वाटभन दुखतात. ओठ कापतात. ओठावर अंड्याचा बलक 

वाळला आिे असे वाटते. जबड्याखाली सभज येते (उजव्या). 
 
तोंड :– तेलकट झाल्यासारखे वाटते. फेसाळ कापसाच्या तुकड्याप्रमािे लाळ येते. खाताना गाल चावला 

जातो. दातावर दात दाबल्याने दात दुखिे कमी िोते. जीि िाजल्याप्रमािे िुळिुळी. 
 
घसा :– घशात हतखट वाफ आिे ककवा िुळिुळी. रेघ मारली आिे असे वाटते–खोकताना जास्त िोते. 

खाकरताना कपगट बुळबुळीत कफ बािेर येतो. घसा कोरिा, िुळिुळा, आवळल्यासारखा वाटतो; 
अन्न पेये हगळता येतात पि आविंा हगळता येत नािी. गार िवा हशरत आिे असे वाटते. 

 
जठर :– तोंडाला पािी सुटते– तंबाखभ खाल्याने ककवा ओढल्याने बरे वाटते. जठरात ठुसठुसते ककवा आत 

पािी आिे असे वाटते. आत गार वाटते, कढत वाटते ककवा आवळल्यासारखे वाटते, ढेकर आल्याने 
बरे वाटते. 
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उदर :– वात धरून फुगते. गुरगुर आवाज िोतो. 
 
मूत्रेंमद्रये :– भरपूर– मफकट रांगाची– मासासारख्या वासाची– लघवीला िोते, हवशषेतः हिस्टेहरयात ककवा 

अधयहशशी दुखत असताना. लघवीला थोिे थोिे व वारंवार िोऊन नंतर िोके दुखावयास लागते. 
लघवी हिरवी. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– शौचाच्या वळेी कंुथल्याने वीययपात िोतो. अांड आलटुन पालटून सुजतात; वर 

उचलल्यासारखे वाटून दुखतात. संिोगेच्छा वाढते. वीययपात लवकर िोतो. गुदिार व जननेंहद्रये 
यामधील िागात दाबल्यासारखे वाटते वीययवाहिनी नहलकेत वेदना िोतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर, हवटाळ थोिा, काळा. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर स्तन िुळिुळे िोतात. 

स्तनात व स्तनाग्रातभन आतभन बािेर चमका येतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छाती आवळल्यासारखी वाटते. तळपायाचा घाम बदं झाल्यामुळे उत्पन्न झालेला दमा. 
 
हृदय :– धिधिताना काळजी वाटते. नािी मंद. 
 
पाठ :– कंबरेत लचकल्यासारखे वाटते. िोके वर करताना मिक्यात कटकट आवाज िोतो. उजव ेहतकोनी 

िाि ठिकते–दाबल्याने बरे वाटते. 
 
ज्वर :– थंिी व ताप आलटभन पालटभन. तळपायाला दुगंधी गार घाम येतो. टाचानंा खारट वासाचा घाम येतो. 
 
त्वचा :– साधं्याचं्या बेचका करविलेल्या. िािापासभन सुटभन मोकळी झाल्यासारखी वाटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंिीने, खाण्याने. स्राव वगैरे बदं झाल्याने. आवाज. गरम पेये. दुपारी २ ते ९ 

पयंत. 
ब वा :– चोळण्याने. दाबल्याने. मोकळी िवा. तािल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– टेल्यु; सल्फ. 
 

६३. ओमलअांडर (कण्िेर) OLEANDER 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम– पचनेंमद्रये; त्वचा, हृदय व मज्जातंतभ यावर िोतो. बमधरपिा व 

स्नायूांचा लुलेपिा. पेटके आल्याप्रमािे िात वाकिे िोतात. कंप व अशक्तपिा, झोपाळभ. छाती व 
जठर पोकळ आिे असे वाटते, खाण्यानंतर–पि ब्रनॅ्िी घेतल्याने बरे वाटते. अधांगवात. बोलता येत 
नािी ककवा कष्टाने येते. स्राव नकळत िोतात. थरथरल्यासारखे वाटते. गुंगी. 

 
मानमसक :– स्मरिशस्क्त मंद. कोित्यािी गोष्टीचे आकलन लवकर िोत नािी. उदास, हखन्न, स्वतःहवषयी 

अहवश्वास. 
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डोके :– घेरी– अंथरुिातभन उठताना– खाली ककवा एखाद्या वस्तभकिे एकसारखे पाहिल्याने. िोक्याच्या 
कातिीवर–कानाच्या मागे पुटकुळ्या येतात. कपाळाला केसाचं्या किेला कंि येते, उष्ट्ितेने जास्त 
िोते हतरळे ककवा हतरकस पािण्याने िोके दुखिे थाबंते. अंग लुले पिण्याच्या अगोदर बरेच हदवस 
घेरी येत रािते. ओल सर खविे, िोक्याच्या मागील िागात. 

 
डोळे :– आत िोक्यात ओढल्यासारखे वाटतात. वस्तभकिे हतरकस पाहिल्यानेच त्या चागंल्या हदसतात. 

वाचताना िोक्यातभन पािी येते. वस्तभ एकाच्या दोन हदसतात, हवशषेतः घेरी येताना. 
 
चेहरा :– हफकट, बसलेला. वरचा ओठ बहधर. 
 
तोंड :– जीि बहधर. अन्न चावतानाच दात दुखतात. बोलता येत नािी. 
 
जठर :– खा खा सुटते िरािर खावसेे वाटते. ओकारीत हिरव ेपािी पिते. खाण्यानंतरसुद्धा जठर पोकळ 

वाटते. ब्रनॅ्िी प्याल्याने बरे वाटते. गार पािी प्यावसेे वाटते. 
 
उदर :– शौचात अपक्व अन्न पिते. आदल्या हदवशी खाल्लेले अन्न जसेच्या तसेच शौचावाटे पिते. वात 

सरताना पातळ शौचास िोते. खाण्यानंतर ककवा नकळत शौचास िोते. पोटाच्या खळीत उिते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– नकळत लघवीला िोते. 
 
हृदय :– धिधिते. थकवा वाटतो व छातीत पोकळ वाटते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– अंगावर पाजल्यानंतर अशक्तपिा वाटतो, अंग कापभ लागते. खोलात सुद्धा चालवत नािी. 
 
गळा :– गार वारे लागत आिे असे वाटते. (िावी बाजभ) 
 
पाय :– लुले पिल्यासारखे वाटतात. पावले सारखी गार राितात. 
 
त्वचा :– अत्यंत नाजुक, थोड्याशा चोळण्याने िुळिुळे िोऊन फाटते व त्यातभन रक्त येते. ककवा लस वाहते. 

पुटकुळ्या येतात व त्याना उवा चावल्याप्रमािे कंि सुटते. िोक्याच्या मागील िागाची कंि व खविे. 
 
ज्वर :– मानमसक श्रम केल्याने अांग तापते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– अंगावर पाजल्याने. चोळण्याने, उघिे झाल्याने, कपड्याच्या घषयिाने. 

ब वा :– हतरळे ककवा हतरकस पािण्याने. ब्रिँी हपण्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– अनाका; कोहन; नेर–मभ; पल्स; ऱ्िस-टा; कसको; सेहप; स्पायजे. 
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६४. ओमलअम जेकोमरस (कािहलव्िर तेल) 
Oleum Jecoris 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम छाती, यकृत व स्नायुबधं यावर िोतो. शरीर वाळते; शीि येतो. पोषि 

नीट िोत नािी. वाळलेली तान्ही मुले त्याचें िोके व िात कढत असतात रात्री ताप आल्यासारखा 
वाटभन अस्वस्थपिा वाटतो. क्षयाची प्रथमावस्था. स्नायुबधं ताठलेले. वदेनारहित गळभ. मुलाना दभध 
सोसत नािी. हपवळेपिा-जीि-कफ-धुपिी-त्वचा वगैरे. हस्त्रयाचं्या वरच्या ओठावर व िनुवटीवर 
दाट केस येतात. 

 
तोंड :– जीि हपवळी. घाि येते. 
 
उदर :– जि व िुळिुळे– यकृताच्या जागेत, श्रमाने जास्त िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– मुलीना योग्य वेळी हवटाळ सुरु िोत नािी. धुपिी हपवळी. कंबर अशक्त. 
 
पाठ :– शिारे येतात, फिफिल्यासारखे वाटते. खालभन वर. 
 
श्वसनेंमद्रये :– घसा बसतो. वारंवार खोकल्याची ढास लागते. छाती हुळहुळी होते. खोकताना छातीत 

धिधिते. छातीत टोचते– कोठेतरी लिानशा जागी आग िोते. वारंवार सदी िोते. कफ हपवळा. 
थंुकीतभन रक्त जाते. 

 
हातपाय :– संहधवात; स्नायु व स्नायुबंध ताठतात. 
 
ज्वर :– तळिाताची आग िोते– संध्याकाळी ताप येतो. ताप आला म्ििजे खोकला कमी िोतो. रात्री घाम 

येतो. क्षय. 
 
त्वचा :– खविे. गजकिय. (वरून लावावे). हपवळी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंि दमट िवा ककवा जागा. दभध. िालचाल. 
 
सांबांधी औषधे :– फास्फ. 
 

६५. कमल आयोडेटम KALI IODATUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गाठी; नाक; िोळे; फुप्फुसे (वरचा िाग) व िािावरील आवरि यावर 

िोतो. मवकार हट्टी व जीिम. संहधवात व वात रक्त िोण्याची प्रवृहत्त. गरमीचे दुष्ट्पहरिाम. लक्षिाचंा, 
हवकाराचंा व त्याचं्या वैहशष्ट्याची गुंतागुंत िोऊन कोित्या औषधाची हनवि करावी असा प्रश्न पितो. 
रक्तवाहिन्याचंा लवहचकपिा कमी झाल्यामुळे रक्ताचा दाब वाढतो. अशक्तपिा. स्राव–भरपूर–
पाण्यासारखे–करवडिारे–खारट–दाट–महरव े व दुगंधी. वदेना ठेचल्याप्रमािे ककवा एकदम 



 

अनुक्रम 

टोचल्याप्रमािे िोतात. दुखापत झाल्यानंतर दीघयकाळाने त्या जागी वदेना सुरू िोतात. दोन्िी 
बाजभस सारख्याच तऱ्िेचे उपद्रव. िुळिुळेपिा. जलयुक्त सभज, रक्तस्राव िोण्याची प्रवृहत्त. 
त्वचेखाली रक्ताचे हठपके पितात. गार दभध सोसत नािी. हझजिे. मोकळ्या हवेत चालण्याची 
आवड. शरीरात कािी अथय उरला नािी सवय संपले आिे असे वाटते. हवकार झालेल्या िागात ककवा 
िािात गारपिा. 

 
मानमसक :– उदासीन. संतापी. कठोर. हनदयय. स्वतः कुटंुबातील मािसे, मुले याचंा संताप, चीि. 

आयुष्ट्यातील क्षलु्लक गोष्टी असह्य िोतात. हशव्या देिे. चाळिे िाग पिते– घाबरटपिामुळे. 
 
डोके :– दोन्िी बाजभस सारख्याच तऱ्िेने दुखते, उष्ट्ितेस दाबल्याने जास्त िोते. िोक्याचे कातिे िुळिुळे. 

िेगा पितात. अंधारात ककवा आगगािीतभन प्रवास करताना घेरी येते. कवटीवर टिक गुठुळ्या 
येतात व दुखतात. िोके खाजहवल्याने व्रिाप्रमािे कातिी दुखते. िोके मोठे, जबिे लिान–
मुिदभस. केसांचा रंग बदलतो, नंतर गळतात. 

 
डोळे :– आग िोते–पािी येते व फुगतात. िोळ्यातील रक्तवाहिन्या फुगतात. िोळे एकसारखे िालतात. 

पापण्या हमचकाहवताना दुखतात. 
 
कान :– कानात आवाज िोतात. उकरल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
 
नाक :– लाल. सुजलेले. नाकाच्या बुांध्याांशी-गालाच्या िािात व हजिेत घट्ट बाधंल्यासारखे दुखते. सदी–

खभप कशका येतात. नाकातभन करवििारे कढत पािी वािते. मोकळ्या िवते बरे वाटते. हपनस–
नाकाच्या मधील पिद्याला िोक पिल्यामुळे झालेले. िवा दमट झाली की सदी िोते. गार हिरवे 
पािी येते. 

 
चेहरा :– सकाळी ओठावर बुळबुळीत थर जमतो. 
 
तोंड :– चव खारट पि सकाळी जागे झाल्यावर किभ . त्रासदायक दातदुखी, आत हकिा उकरत आिे असे 

वाटते. लाळ येते. रक्तहमहश्रत गोि लाळ. 
घसा :– घसेदुखी फार बोलण्यामुळे झालेली. 
 
जठर :– गार अन्न व पेये हवशषेतः दभध सोसत नािी. फार तिान लागते. ठुसठुस, आग िोते. 
 
उदर :– वात धरतो–ककचाळण्याप्रमाि आवाज िोतो. क्षयरोगात सकाळी िगवि लागते. वात धरल्यामुळे 

मोकळी हवा हवीशी वाटते. व गुदमरल्यासारखे वाटभन सकाळी जाग येते. िगविीत कंबर 
मोिल्यासारखी दुखते, ककवा हवटाळ सुरू िोईल असे वाटते. तान्ह्या मुलाचं्या गुदिारात िेगा 
पितात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िरपभर व वारंवार िोते हवशषेतः रात्री. 
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स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी करवििारी ताबंड्या पाण्यासारखी. हवटाळसेपिी गिाशय हपळल्यासारखे वाटते. 
गुल्मे–गिाशयाची. स्तन वाळतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– परमा जुनाट. स्राव दाट हिरवा. अंि वाळतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा–संुसभं आवाज िोतो. श्वासनमलका हुळहुळी. आवाज बसतो. कोरिा खोकला–सकाळी 

जास्त. कफ–हिरवा, साबभच्या फेसाप्रमािे. छातीत पुढभन मागे टोचते. प्लुहरसीत पािी साचते. सदी 
छातीत उतरते. न्युमोहनआ. छातीच्या मधल्या िािापासभन पाठीपयंत मागे दुखते. 

 
हृदय :– धिधिते व चमका मारतात, चालताना जास्त िोते. 
 
मानपाठ :– गलगंि, स्पशय सिन िोत नािी. माकििािात सापळ्यात धरल्याप्रमािे दुखते. कमरेत मार 

लागल्याप्रमािे दुखते, वाकभ न बसल्याने जास्त. गुदास्थीवर पिल्याप्रमािे दुखते. 
 
ज्वर :– िािात थंिी वाजते. हवकार झालेल्या िागात थंिी वाजते. ताप संध्याकाळी येतो, उघिे रिावसेे 

वाटते पि त्यामुळे शिारे येतात. रात्री िरपभर घाम येतो पि त्याने बरे वाटते. 
 
त्वचा :– त्वचेवर वदेनायुक्त गाठी येतात. हपत्ताच्या मोठमोठाल्या गाधंी. लिान गळव े येतात त्याचें व्रि 

पितात. 
 
हातपाय :– गृध्रसी वात. रात्री जास्त दुखते, दाबल्याने जास्त िोते. अंथरुिात रािवत नािी. कमरेच्या 

साधं्याच्या िागात दुखते. त्यामुळे लंगित चालाव े लागते. गृध्रसीवात दुखत असलेल्या कुशीवर 
हनजल्याने, बसल्याने, उिे राहिल्याने दुखते. त्यामुळे रात्री जाग येते. गुिघ्यात पािी साचते, 
आंगठ्याचे टोकाला व्रि पिभन ते हपवळे िोते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता. रात्री. स्पशय. दाबल्याने. दमट िवा. पाऱ्याचे दुष्ट्पहरिाम, िवतेील 

बदल. धक्का–हिसका. गार अन्न–पेये. सभयास्त ते सकाळ. 
ब वा :– चालण्याने. मोकळी गार हवा. 
 

सांबांधी औषधे :– आयो; सल्फ; हसहफ. 
 

६६. कमल आसेमनकम् KALI ARSENICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा व रुहधराहिसरि यावर िोतो. रात्री हवकार जास्त त्रासदायक 

िोतात. मभत्रकपिाचा शोथ. हृदयाची धिधि. मोकळ्या िवचेा हतटकारा. त्वचेचा कॅन्सर. एकदम 
आवाज ऐकल्याने ककवा एकदम स्पशय कोिी केल्यास सवय शरीरात कंप येतो. 

 
डोके :– मोठे झाल्यासारखे वाटते. 
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डोळे :– बटबहटत. पुढे आल्यासारखे हदसतात. 
 
जीभ :– आग िोते; बहधर झाल्यासारखी वाटते. 
 
उदर :– पोटाच्या खळीतभन गोळा वर कंठात आल्यासारखे वाटभन गुदमरते, मोठ्याने ढेकरा आल्याने बरे 

वाटते. गुदिारात तापलेले लोखंि ठेवल्यासारखे वाटते. अगोदर पुष्ट्कळ वात सरतो नंतर जुलाब 
व्िावयास लागतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कोबीच्या फुलासारखी गिाशयाच्या मुखाशी उगवि, दुगंध स्राव जातो. 
 
ज्वर :– थंिी सिन िोत नािी. शिारे येतात. उन्िाळ्यात सुद्धा अंगात पुरेशी ऊब येत नािी. 
 
त्वचा :– कोरिी–खपल्या बसतात व सुरकुतते. यौवनपीहटका, हवटाळसेपिी जास्त िोतात. अंगाला 

ियंकर कंि सुटते–उष्ट्ितेने, चालण्याने, उघिे झाल्याने जास्त िोते. इसब. कोपराच्या व 
गुिघ्याच्या खळीत िेगा पितात. पायावर काळे व्रि पितात त्यातभन रक्तासारखे दुगंधी पािी 
वािते–कापल्याप्रमािे वेदना िोतात. आग िोते, कंि सुटते व श्वासोच्छछ वास करण्यास त्रास िोतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशाने. आवाजाने. पावले गार झाल्याने. पिाटे १ ते ३ वाजेपयंत. 
 
सांबांधी औषधे :– रेमड. 
 

६७. कमलकाबोमनकम (जवखार) KALI CARBONICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्नायु; स्नायुबधं; हृदय; गभाशय; कां बर; साधें; श्लेष्ट्मल त्वचा; छाती 

(उजवी, खालचा िाग); डोळे; रक्त व िावी बाजभ यावर िोतो. बुमिमाांद्द. स्नाय;ू हृदय; पाठ व िात 
पाय याचा अशक्तपिा. घाम पाठ दुखिे व अशक्तपिा िी लक्षिे बिुतेक हवकारात हदसभन येतात. 
कां बर मोडल्यासारखी वाटते त्यामुळे टेकभ न उिे रिाव ेलागते ककवा मनजावे लागते. नाजुकपिा 
रक्त. पातळ; अांग गार, उबेकरता गरम कपिे घालावसेे वाटतात. लक्षिे संहदग्ध, सागंता येत 
नािीत ककवा गुंतागुंतीची. धष्टपुष्ट हदसिारे पि हन:शक्त वृद्ध इसम. अांगावर जलयुक्त सूज येते. 
वाखा ककवा बाळंतपिानंतर उद्भवलेले हवकार. िवतेील बदल सिन िोत नािी. िांडी सिन िोत 
नािी. एकदम टोचल्यासारखे वाटते – साधं्यात – स्नायभत छातीत; िोक्यात– पोटाच्या खळीत–
पाठीत वगैरे. ठुसठुस सवांगात ककवा एखाद्या िागात. बमधरपिा व गारपिा एखादा भागात– 
उदरात बोटानंा वगैरे. त्वग् रोग ककवा व्रि, नािी व्रि बाह्योपचाराने बरे केल्यावर उद्भवलेले हवकार. 
स्राव करवििारे. ज्या बाजभवर झोपले असेल ती बाजभ दुखते ककवा बहधर िोते. आंचके ढेकर आल्याने 
कमी िोतात. एकाएकी बेशुहद्ध येते. अंथरुि खाली खाली जात आिे असे वाटते. सवय शरीर पोकळ 
झाले आिे असे वाटते. जरा स्पशय केला की दचकिे–हवशषेतः तळपायाला. िाजल्यासारखी आग 
िोते. गार िवा कढत आिे असे वाटते. न्युमोहनया झाल्यानंतर सुरू झालेले हवकार. 
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मानमसक :– हचिखोर. एकाांताचा भीमतयुक्त मतटकारा. सिजासिजी दचकिे – झोप लागत असताना 
ककवा स्पशाने. िहवष्ट्याची – ितुाचंी, मरिाची िीती वाटते. स्वतःला झालेल्या रोगाहवषयी काळजी 
वाटते. िट्टी. वदेना – आवाज स्पशय सिन िोत नािी. अंथरूि खाली जात आिे असे वाटते. 
स्वतःच्या जीवनावश्यक गोष्टी व कुटंुबाहवषयी असंतुष्ट ककवा िािंि करिे. 

 
डोके :– गार वारे लागल्याने िोके दुखावयास लागते. िोकेदुखी िोळ्यापयंत जािवते; गािीत बसल्याने, 

खोकताना, कशकताना, जािंई येताना जास्त िोते, िोके वर करून कपाळावर दाबल्याने बरे वाटते. 
िोके दुखण्यामुळे जाग येते. िोक्यात सैल झाल्यासारखे वाटते. केस कोरिे, गळभन पितात, दाढी, 
कानहशल, िवुया. कातिीवर वदेनायुक्त गुल्मे येतात. 

 
डोळे :– हशिलेले. दृहष्टपुढे थेंब– हठपके तरंगत आिेत असे वाटते. आतील कोपऱ्याना फुगीरपिा येतो. 

वरच्या पापण्या पाण्याने िरलेल्या हपशवीप्रमािे फुगीर िोतात. दृहष्टमादं्द संिोगानंतर, गोवरानंतर 
ककवा वाखा झाल्यानंतर, पापण्या गार. िोळे हमटल्यानंतर प्रकाश मेंदभपयंत घुसतो आिे असे वाटते. 

 
कान :– आतभन बािेर टोचल्यासारखे वाटते. करकर आवाज िोतात. उजवा कढत िावा हफकट व गार. 
 
नाक :– िवते बदल झाला की सदी िोते. नाक चोंदते मोकळ्या िवेत बरे वाटते. जीिय सदी– नाक चोंदते, 

तोंिाने श्वासोच्छछ वास करावा लागतो; दाट कपवळा खभप शेंबभि पितो– दुगंधी हिरवा शेंबभि पितो. 
नाक सुजते. खपल्या बसतात. सकाळी चेिरा धुताना नाकातभन रक्त येते. सदी खाली घशात उतरते. 
नाक लाल िोऊन वर पुटकुळ्या येतात. 

 
चेहरा :– फुगीर. हफकट; आजाऱ्यासारखा; िोळे खोल गेलेले. 
 
तोंड :– हचकट बुळबुळीत. जीि पाढुंरकी. गरम थंि कािी खाताना दात दुखतात. हिरड्याना कंि येते. त्या 

दातापासभन वेगळ्या िोतात व आतभन पभ येतो. पायोहरया. दातदुखी व िाव्या स्तनात टोचिे आलटुन 
पालटुन, खाताना जास्त िोते. तोंि येते; पुष्ट्कळ लाळ गळते. 

 
घसा :– मगळताना त्रास होतो. अन्न िळुिळु खाली उतरते. सकाळी हचकट कफ खाकरून काढावा लागतो. 

अन्न अन्ननहलकेत मध्यापयंत उतरते नंतर गुदमरल्यासारखे वाटभन ओकाऱ्या िोतात, अन्ननहलका 
बारीक िोते. अन्नाचे कि सिज कंठात हशरतात. काटा खुपल्याप्रमािे टोचते. 

 
जठर :– ढेकराबरोबर खारट अन्न बािेर येते. ओकारीत आंबट कफ पितो. जठर व उदर फुगते – दाब 

सिन िोत नािी. थोिे खाल्ले प्याले तरी भरल्यासारखे वाटते. जठर पाण्याने भरले आहे असे वाटते. 
जठराच्या मागील बाजभस व बेंबीजवळ ठुसठुसते. जठरातील वदेना छातीत-पाठीत-िातापायापयंत 
जातात. आंबट ढेकरा. मळमळ, हनजल्याने बरे वाटते. रात्री ओकावयास िोते. 

 
उदर :– पोटाच्या खळीत िीतीचा गोळा येतो. वात धरून उदर फुगून टिक िोते. पोटदुखी-

कापल्यासारख्या वदेना िोतात, दोन्िी िातानी दाबभन वाकभ न बसल्याने बरे वाटते. वदेना िोताना अंग 
आतबािेर गार िोते. उष्ट्ि पेये प्यावीशी वाटतात – गरम पाघंरावसे वाटते. शौचास कष्टाने होते. 
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मोठे टिक गोळे – पितात त्यामुळे गुदात फाटल्यासारखे वाटभन, आग िोते. मलावरोध 
हवटाळसेपिी. िगवि व मलावरोध आलटुन पालटभन. यकृताच्या िागात टोचते–यकृत िुळिुळे 
िोते. जलोदर. कावीळ. मभळव्याध–स्पशय सिन िोत नािी– आग िोते–रक्त येते–सुजतात–
खोकताना–लघवी, करताना मोि बािेर येतात, घोड्यावर (सायकल) बसल्याने बरे वाटते. गुदात 
सुया टोचल्याप्रमािे वदेना िोतात, ककवा आत तप्त लोखंिी सळई आिे असे वाटते, गार पािी 
लावल्याने बरे वाटते. आतड्यातंभन गार पािी वािात आिे असे वाटते–हवटाळसेपिी. गुद सिज 
बािेर येते. जुनाट िगवि, अन्नपचन न िोिाऱ्या इसमाचंी; हदवसाच फक्त शौचास जाव ेलागते. 
पाळीनंतर मलावरोध. उदराच्या िाव्या बाजभने गोळा घशापयंत वरखाली िोत आिे असे खोकताना 
वाटते. 

 
मूत्रोंमद्रये :– रात्री लघवीला वारंवार जावे लागते. लघवीला बसल्यानंतर बऱ्याच वळेाने लघवी सुरू िोते. 

लघवी िळुिळु िोते व िोताना मभत्रमागात जळजळते. लघवी फेसाळ. खाली हचकट-दाट-लाल 
गाळ साचंतो. िाव्या मभत्रकपिात आग िोते मभत्रकपिाच्या जागेत टोचल्याप्रमािे वदेना िोतात व त्या 
कुल्यातभन माडं्यापयंत येतात. थंिीमुळे ककवा मार लागल्यामुळे मभत्रकपिाचा शोथ. खोकताना, 
कशकताना लघवी िोते. लघवी िोण्याचे अगोदर बराच वळे मभत्राशयावर दाबल्यासारखे वाटते, 
हजतके जास्त कंुथाव ेहततकी थोिी लघवी िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– स्वप्नावस्था फार िोते, त्यामुळे अशक्तपिा येतो, नंतर हशश्न वदेनायुक्त ताठते. 

संिोगानंतर अत्यंत थकवा येतो; हकत्येकवळेा कापंरे िरते. झोप येत नािी व दोन तीन हदवस 
बेचैनपिा येतो. संिोगाहतरेकाचे दुष्ट्पहरिाम. संिोगाचा हतटकारा. जुनाट परमा-लघवी िोताना व 
नंतर जळजळते. स्राव थोिा वदेनायुक्त. जननेंहद्रयात चमत्काहरक िावना िोत राहिल्यामुळे हतकिे 
सारखे लक्ष लागते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पहिला हवटाळ लवकर सुरु िोत नािी, त्यामुळे छातीचे हवकार उद्भवतात ककवा जलोदर 

िोते. हवटाळ बदं िोतो. वेदना होऊन नांतर करवडिारा मवटाळ सुरु होतो. पाळी अगोदर आली तर 
हवटाळ फार जातो– उहशरा आल्यास हवटाळ थोिा व हफकट असतो. रक्तप्रदर स्राव सारखा सुरू 
असतो, त्यामुळे शरीर थकते व हफकट पिते. गियपातानंतरचा रक्तप्रदर. वाख्यानंतर ककवा 
बाळंतपिानंतर कंबर दुखते–मोिल्यासारखी वाटते. गिाशयातील गुल्मे. बाळंतज्वर- ओटीपोटात 
कापल्यासारख्या वदेना िोतात, पोट फुगते, लघवी काळी व थोिी िोते, नािी जलद चालते. 
बाळंतपिात येिारे आचके–रोगी सावध असतो, ढेकर आल्याने आचके कमी िोतात. विेा–मंद 
पाठीत सुरू िोऊन त्या कुल्यातभन पायाकिे येतात. हवटाळसेपिी जननेंहद्रये िुळिुळी िोतात, 
अंगावर हपत्ताच्या गाधंी येतात. स्तनात फािल्याप्रमािे चमका येतात. आंघोळ केल्याने हवटाळ कमी 
िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– जरा िालचाल केल्याने ककवा चालताना धाप लागते. दमा व िगवि आलटुन पालटभन. 

एकसारखी कोरिी खोकल्याची ढासं लागते. त्यामुळे कोरड्या ओकाऱ्या येतात ककवा 
गुदमरल्यासारखे वाटते नंतर ओकावयास िोते. िागं्या खोकला. गोवरानंतरचा खोकला. कफ 
दुगंधी-हचकट-गाठं्याळ-दाट-रक्तहमहश्रत हपवळा-हपवळसर हिरवा-पुवळलेला व िरपभर पितो. 
ककवा लिान वाटोळ्या गोळ्या सिज बािेर फेकल्या जातात. कंठात कफ साचल्यामुळे शबद उमटत 
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नािीत जोराने कशका येतात. क्षयरोग, न्युमोहनआ. कफाची चव आंबभस ककवा हतखट असते. पिाटे ३ 
ते ५ खोकला जास्त असतो, ककवा खाण्याहपण्यानंतर जास्त िोतो. छाती िुळिुळी िोते. आत चमका 
मारतात-गार झाल्यासारखे वाटते. श्वास कष्टाने िोतो. कफाने छाती िरली असली तरी कफ बािेर 
येत नािी, मुलानंा त्यामुळे हपता येत नािी; व झोप येत नािी. दम्यात गुिघ्यावर िात ठेवभन पुढे वाकभ न 
बसल्याने बरे वाटते. पावसाळी गार िवते दमा जास्त िोतो. फुप्फुसे बरगड्याना हचकटली आिेत 
असे वाटते. 

 
हृदय :– दोऱ्याला लोंबकळत आिे असे वाटते. हृदयाच्या जागेत आग िोते. धिधिते, नंतर थकवा येतो. 

टोचल्याप्रमािे वदेना िोतात. हृद्रोगामुळे उत्पन्न झालेला दमा. श्वासोच्छछ वास जलद व वरवर िोतो. 
खाताना, हपताना दम धरवत नािी धिधि सुरू िोते. व सवय शरीर िादरते, िातापायाच्या बोटाचं्या 
टोकापयंत ठुसठुसते. नािी-अशक्त-अमनयममत-मधुन मधून िाांबते. 

 
पाठ :– कोित्यािी हवकारात कंबर धरते ककवा वदेना पाठीतभन सुरू िोतात. पाठ व पाय मोडल्यासारखे 

वाटतात–जि वाटतात. कण्याच्या उजव्या बाजभस आग िोते. खाताना कण्यात दुखते. पाठ व मान 
सकाळी ताठते. पाठदुखी हनजल्याने कमी िोते. कमरेत एकदम चमका येतात व त्या वर पाठीत व 
खाली माडं्यात पसरतात. 

 
हातपाय :– िात हनःशक्त–बहधर. िाव्या िाताला हचमटे घेतल्यासारखे वाटते. बोटाचंी टोके दुखतात. 

गृध्रसी वात–माडं्यात फोिल्यासारख्या वदेना िोतात, स्नायभना आचके बसतात. तळपाय हुळहुळे 
िात-पायाना सभज येते. िाव्या-पावलाची जलयुक्त सभज. पाय मनजीव, जि वाटतात. हजना चढता-
उतरताना गुिघे दुखतात. 

 
झोप :– अस्वस्थ, प्रत्येक गोष्टीच्या हववचंनेमुळे २ À ३ तास झोप लागत नािी नंतर गाढ झोप लागते. जेवता 

जेवता झोप येते ककवा जेवल्यानंतर येते. पिाटे २ वाजता जाग येते, नंतर झोप येत नािी. झोपेत 
बोलिे. 

 
ज्वर :– मोकळ्या िवते थंिी वाजते. थंिी वाजताना िात कढत िोतात व झोंप येते. अंतगयत आग िोते. घाम 

थोिा येतो व पावलाना दुगंधी येते. थोड्याशा श्रमाने घाम येतो. हवकार झालेल्या िागावर ककवा 
वदेना िोत असलेल्या जागी घाम येतो. 

 
त्वचा :– सवांगाला कंि सुटते ककवा हपत्ताच्या गाधंी येतात–हवटाळसेपिी. कोरिी. स्पशय सिन िोत नािी. 

मोिरीचा लेप लावल्याप्रमािे आग िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार–हवा–पािी–वारे. िवचेा बदल. श्रम. अंग तापल्याने. पहाटे २–३ 

वाजता. महवाळ्यात हवटाळशी िोण्याचे अगोदर वेदना होत असलेल्या कुशीवर ककवा िाव्या कुशीवर 
हनजल्याने. बाळंतपिानंतर. वीययपातानंतर. स्पशय. वाख्यानंतर. 
ब वा :– उष्ट्िता. गुिघ्यावर कोपरे ठेवभन बसल्याने. हदवसा. मोकळ्या िवते. व िळुिळु चालण्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे–आयो; काबो–व्हेमज; नक्स–व्िा; नाय–अॅहस; फास्फ. 
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सांबांधी औषधे :– आसे; कॅल्क–िैपो; पल्स; फास्फ; ्लुओ–अॅहस; लायको; सल्फ; सेहप. 
 

६८ कमल क्लोमरकम KALI CHLORICUM. 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; तोंि; गुद व मभत्रकपि यावर िोतो. अत्यंत थकवा. गारपिा 

सिजासिजी रक्तस्राव होिे. दुगंधी–तोंिाला; हवटाळाला वगैरे. राखी रंगाचे हचकट स्राव. 
 
नाक :– नाकातभन रक्त येते, रात्री, उजव्या नाकपुिीतभन. 
 
चेहरा :– सकाळी सुजतो, घोटे संध्याकाळी सुजतात. वदेना खाताना बोलताना स्पशय केला तर जास्त िोतात 

नंतर बहधरपिा येतो. 
 
तोंड :– येते. व्रि पितात व ते कुजत जातात. पाऱ्यामुळे आलेले तोंि. गाल. सितात. घाि येते. जीि 

सुजलेली, गार. 
 
घसा :– गार. 
 
जठर :– एकदम ओकावयास िोते, एकसारखी िोत रािते, कािी खाल्ले तरी ओकभ न पिते. ओकारी काळी–

हिरवट, दुगंधी. 
 
उदर :– वात धरल्यामुळे वेदना िोतात. गुदात एकसारखे दुखते ककवा िगविीत आव झाली असताना गुदात 

कापल्यासारख्या ियंकर वेदना झाल्यामुळे रिण्याची पाळी येते. शौचात नुसते रक्त पिते. पुष्ट्कळ 
हिरवी आव पिते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपिाचा शोथ, लघवीतभन अल्बुहमन द्रव्य जाते; रक्त जाते. लघवी िोण्याचे बंद िोते, थोिी 

िोते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गंधकाचा धभर आत गेला आिे असे वाटभन छाती आवळल्यासारखी वाटते. 
 
हृदय :– उजव्या िाताची नािी िरलेली–िाव्या िाताची लिान. िोवती गारपिा. 
 
ज्वर :– गारपिा–रक्तात–हजिेचा–घशाच्या–हृदयािोवती–िात–पाय. 
 
त्वचा :– ओठ व िनुवटी या दरम्यान पुटकुळ्या येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंिी. पाऱ्यामुळे. धक्का व कशकताना. खोकताना. 

ब वा :– नाकातभन रक्त गेल्याने (मानहसक लक्षिे) 
 
 



 

अनुक्रम 

६९. कमल नायमरकम् (सोरा) KALI NITRICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम; रक्तवामहन्या; हृदय; मूत्रलपड व श्वसनेंमद्रये यावर िोतो. अत्यंत 

अशक्तपिा. रक्तस्राव. एकाएकी सवांगाला जलयुक्त सभज येते. ठुसठुस, टोचल्यासारखे वाटिे. 
बमधरपिा लाकिाप्रमािे. मभच्छा. क्षय पुन्िा उलटतो. 

 
मानमसक :– शीि–कािी व्यवसाय नसल्यामुळे ककवा कोित्यािी गोष्टीहवषयी हजज्ञासा वाटत नसल्यामुळे. 
 
डोके :– सकाळी घेरी येऊन मभच्छा येते, उिे राहिल्याने जास्त िोते. िोक्याच्या मागील िागात दुखते, केस 

मोकळे सोिल्याने बरे वाटते. 
 
डोळे :– उजव्या िोळ्याचा बािेरचा कोपरा खाताना लवलवतो. 
 
कान :– बहिरेपिा. घेरी व कानात आवाज िोतात. 
 
नाक :– उजव्या नाकपुिीत सुजल्यासारखे वाटते. मोि. शेंिा लाल, कंि सुटते. 
 
तोंड :– जीि लाल, पुटकुळ्या येऊन आग िोते. 
 
जठर :– वदेना पोटाच्या खळीतभन खाकेपयंत जातात. मळमळ. शौचास काळे, रक्तहमहश्रत, पातळ िोते. 

वासराचे मासं खाल्याने िगवि लागते ओकारी िोईल की काय असे मळमळते, हवशषेतः रात्री. 
 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपिात टोचते. भरपूर लघवीला होते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ शाईप्रमािे काळा व िरपभर जातो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास जलद धापा टाकल्याप्रमािे. त्यामुळे ताठ बसिे िाग पिते. श्वासोच्छछ वास 

अत्यांत कष्टाने होतो. त्यावेळेस छातीत आग िोते, टोचते, व मळमळते. तिान लागते पि पािी 
हपताना दम धरवत नािी, त्यामुळे घोट घोट पािी प्यावे लागते. दमा–आंबट कफ पुष्ट्कळ पिल्याने 
बरे वाटते. 

 
हृदय :– हनजल्याने धिधिावयास लागते. 
 
मानपाठ :– वेदना पाठीतभन छातीत येतात. 
 
हात :– िात व बोटे सुजल्यासारखी वाटतात. 
 
ज्वर :– बाह्याांग गार हवशषेतः िनुवटी. अंतगयत आग. 
 



 

अनुक्रम 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– चालताना, दमट थंि िवा. सदी झाल्याने. वासराचे मास खाल्याने. उसे न घेता 
हनजल्याने. 
ब वा :– िळुिळभ िालचाल केल्याने. घोट घोट पािी प्याल्याने. 

 
७०. कमल फास्फोमरकम् KALI PHOSPHORICUM 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदभ; मज्जारज्जभ; स्राव व एक बाजभ यावर िोतो. घाबरटपिा व 

अशक्तपिा. सहजासहजी िकवा येतो– क्षलु्लक कारिामुळे, वेदना, काळजी वगैरे-मानहसक 
क्षीिता. लटके पििे, लटके पिल्याप्रमािे अशक्तपिा ककवा वदेना िोत असताना लटके 
पिल्यासारखे वाटिे. शरीर वाळते ककवा शरीर वाळहविारे रोग. आंगाला घाि येते. नाजुक प्रकृहत. 
दुगंधी ककवा हपवळे धमक स्राव-शौच-हजिेचा रंग वगैरे. अमनयममतपिा, मवटाळ, नािी वगैरे. 
टोचल्याप्रमािे वदेना. शोक, संताप, मानहसक ताि, संिोगेच्छा उते्तहजत झाल्यामुळे, संिोगाहतरेक, 
संिोगेच्छा दाबल्यामुळे, दुखापती, यामुळे थकलेले इसम. दुष्ट करटे-गुल्मे. 

 
मानमसक :– उगीचच िीती वाटभन दचकिे. शीि व उदासीनता. थोिेसे श्रमसुद्धा कष्टदायक आिेत असे 

वाटते. नवऱ्याचा व मुलाचंा हतटकारा. संतापाने बोलतासुद्धा येत नािी. कोिाला िेटावसेे वाटत 
नािी, त्याचं्याशी बोलावसेे वाटत नािी. हचिखोर, गदीची, पुढे काय िोईल याची, मरिाची िीती 
वाटते. लाजाळु. हवसरिोळा. 

 
डोके :– हवद्यार्थयांची िोकेदुखी. िोके दुखत असताना पोटात गळभन गेल्यासारखे वाटभन थकवा येतो. 

उन्िाकिे पाहिल्याने घेरी येते. वर पाहिल्याने जास्त िोते. पाळीत व पाळीच्या अगोदर िोके दुखते, 
िळुिळु चालल्याने बरे वाटते. 

 
डोळे :– आग िोते, चुिचुिते. पािी तरंगते. पाढंरा हपवळसर स्राव येतो. डाव्या डोळ्याची पापिी लुली 

होते. दृहष्टमादं्य. मेंदभच्या हवकारात नंतरचा हतरळेपिा. 
 
कान :– गुिगुिल्यासारखा आवाज िोतो व दुगंधी पभ येतो. 
 
नाक :–मागील भागात कां ड येते. लशका येतात–पाहटे २ वाजता. दुगंधी स्राव. 
 
चेहरा :– उदास, काळजीने ग्रस्त झालेला. कपाळावर केसाचं्या किेला कपगट पट्टा. उजवी बाजभ दुखते–

गार पािी लावल्याने बरे वाटते. 
 
तोंड :– घाि येते. टाळा तेलकट झाला आिे असे वाटते. जीि हपवळसर–मोिरी वाटभन चोपिल्यासारखी. 

तोंि येते. जीि सकाळी अहतशय कोरिी िोते. तोंि इतके कोरिे िोते की जीि टाळभला हचकटते 
आिे असे वाटते. हिरड्यातभन रक्त येते. हवसहवहशत, दातापासभन सरकतात. बोलिे िळुिळु नंतर 
बोलता येत नािी. िळुिळु जीि लुळी पिावयास लागते. 
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जठर :– खाण्यानांतर लवकरच भूक लागते व काहीतरी खावेसे वाटते. आगबोट लागण्याची जािीव पोटात 
िोते पि मळमळत नािी. पोटात कुरतिल्यासारखे वाटते, खाण्याने बरे वाटते. बफाचे पािी, गोि 
पदाथय, स्व्िहनगर याचंी वासना. अन्न, पाव, मासाचा हतटकारा. खोकताना मळमळते, ढेकर आल्याने 
बरे वाटते. शस्त्रहक्रयेने मभळव्याध कापभन काढल्यानंतर गुदात हनजीवपिा येतो. उदर गार िोते. 
पाघंरुिाने बरे वाटते. 

 
उदर :– कापल्याप्रमािे वेदना िोतात. िगवि–दुगंधी, पाण्यासारखे जुलाब िोतात. आव–नुसते रक्त 

पिते-हपवळे धमक–दुगंधी कढत शौचास िोते. कॉलरा–तादुंळाच्या धुिीप्रमािे पाढंरे जुलाब, 
शौचानंतर अत्यंत थकवा येतो. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी दुधासारखी पाढंरी ककवा हपवळी धमक. रात्री वारंवार लघवीला जाव ेलागते. लघवी 

नकळत झोपेत िोते, वृद्धपिी-मभत्रमागातभन रक्त येते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– स्वप्नावस्था िोण्याची प्रवृत्ती. संिोगानंतर अत्यंत थकवा येतो. दृहष्टमादं्य येते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– अत्यंत दुगंधी धुपिी. विेा असाव्यात तशा काययक्षम नसतात. विेा मंद. बाळंत िोण्याचे 

आगोदर २À३ महिने िे औषध हदल्याने प्रसभती त्रासदायक िोत नािी. हवटाळशी झाल्यानंतर 
संिोगेच्छा तीव्र िोते. पाळ्या अमनयममत, उहशरा, व हवटाळ थोिा जािे. गुदातभन व योनीतभन मधुन 
मधुन नाकरगी रंगाचे िरपभर पािी जाते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज उमटत नािी. दमा–थोिे खाल्ले तरी त्रास व्िावयास लागतो, हजना चढताना दम 

लागतो. खोकला–हपवळा कफ पितो. 
 
मानपाठ :– पाठ हनःशक्त झाल्यासारखी वाटते, त्यामुळे खुचीवर टेकभ न बसाव े लागते. कण्यात मंुग्या 

आल्यासारखे वाटभन वेदना िोऊ लागल्या म्ििजे िोकेदुखी थाबंते 
 
हातपाय :– खाकेतील घामाला कादं्यासारखा वास येतो. िाताना व पावलाना हझिहझण्या आल्यासारखे 

वाटते. बोटाची टोके बहधर िोतात. पाऊल बफाने गारठले आिे असे वाटते. तळपाय दुखतात. 
पाऊले सारखी िालहविे 

 
झोप :– गुंगी येते. जाांभया येतात. मुलाना ियंकर स्वप्ने पिभन ती घाबरून उठतात. झोपेत चालिे, काळजी, 

धंद्याची जबाबदारी वगैरेंनी झोप येत नािी. वैषहयक शृगंाहरक स्वप्ने पितात. झोपेत अंग कढत िोते. 
 
त्वचा :– हनस्ष्ट्क्रय. हनळे िाग, गार, हपवळसर. 
 
ज्वर :– शरीरातील उष्ट्िता वाजवीपेक्षा जास्त कमी िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थोिासा मनःक्षोि. काळजी. मानहसक शारीहरक थकवा. स्पशय. वदेना. थंि 

कोरिी िवा. वयात येण्याचा काळ. खाण्याने. संिोगाने. 
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ब वा :– झोपेने. खाण्याने. िळुिळु िालचाल केल्याने. कशावर तरी टेकल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– कास्स्ट; कोक्यु; कझक; हपहक्र-ॲहस. 
 

७१. कमल बायक्रोममकम KALI BICHROMICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–श्वसनेंमद्रयाांची–नाकाची, घशाची, जठराची, 

स्नायुबधं; साांधे; त्वचा; रुमधरामभसरि; मभत्रकपि बुधंा–हजिेचा; नाकाचा; हशश्नाचा वगैरे, यावर 
िोतो. मचकटपिा– चवीला–कफाचा; धुपिीचा, घामाचा वगैरे, स्राव–मचकट–घट्ट तारा येिारे 
लकवा दाट व गाठ्याळ. मपवळेपिा–िोळ्याचा–दृष्टीचा, हजिेचा वगैरे. वेदना एखाद्या लहानशा 
जागी उत्पन्न िोतात. ककवा इकडून मतकडे मफरतात व शवेटी जठरात स्स्थर िोतात. एकदम 
टोचल्यासारखे वाटते. िावना खालभन वर जातात–वदेना. थंिी वाजिे–आग वगैरे. पाढंरा थर 
जमतो. व्रि; खोल–चरत जािारे, आंत काळे हठपके, वाटोळे, किा लोंबकळतात ककवा वर जाि 
खपल्या बसतात, हजिेवर ककवा नाकात केस हचकटला आिे असे वाटते. कंि अंतगयत–योनीत–
फुप्फुसात वगैरे. साांध्यात कटकट आवाज. अत्यंत अशक्तपिा. रक्तक्षय पि तापाचा अिाव. 
आजारी असल्याप्रमािे वाटते, थंिी सोसत नािी व शरीर हझजते. लठ्ठ इसम संधीवाताची लक्षिे व 
जठराची लक्षिे आलटभन पालटभन िोतात. वदेना एकदम सुरू िोऊन एकदम नािीशा िोतात. 
वदेनानंतर थकवा व शीि. फेफरे आंचके येताना, तोंिातभन हचकट दाट लाळ गळते. ढेकभ ि 
चावतािेत असे वाटते. नािीव्रिातभन येिारा िट्टी पभ. अगदी ठराहवक तासाला वेदना सुरू िोतात. 
हठकहठकािी जिपिा वाटतो. 

 
मानमसक :– सुस्त–मंद–आळशी. बेपवा. मानहसक शारीहरक काम करण्याचा कंटाळा. 
 
डोके :– दोन्िी िवुयाचं्या मध्ये िरल्यासारखे वाटभन ठिका लागतो. िवुयात वदेना िोतात. डोळ्यापुढे 

अांधारी येऊन डोळ्यावर भुवयाभोवती दुखावयास लागते. नाकाचा बुधंा दाबल्याने बरे वाटते. 
गारव्याने जास्त िोते. अधयहशशी. बसलेल्या जागेवरून उठताना घेरी येऊन मळमळते, कपाळावर 
जाि ठोकळा ठेवला आिे असे वाटते. कवटी िुळिुळी. टोचते. 

 
डोळे :– बघताना िोळे एकमेकावर आिव ेझाले आिेत असे वाटते. एका िोळ्याने पाहिल्यास चागंले हदसते. 

पापण्या लाल–कंि सुटते–सुजतात व खुपऱ्या िोतात. फभ ल पिते पि वदेना िोत नािीत ककवा 
दृहष्ट हदपत नािी. हचकट, दाट स्राव. 

 
नाक :– किा व बुंधा दुखतो. बुांध्याशी दाबल्याप्रमािे लकवा चोंदल्यासारखे वाटते. दुगंधी शेंबभि आतच 

राितो. गळभ. हपनस. स्राव करवडिारे िरपभर. हिरव्या खपल्या. सदीत नाक चोंदते व खभप कशका 
येतात. लठ्ठ व गुटगुटीत लिान मुलाचें नाक चोंदते; तोंिाने श्वासोच्छछ वास घ्यावा लागतो. वास 
कळत नािी. केस हचकटले आिेत असे वाटभन गुदगुल्या िोतात. सकाळी खभप कशका येतात. नाक 
कशकरताना दोन मोकळी िािे एकमेकास घासत आिेत असे वाटते. जि वाटते. मधल्या पिद्यावर 
गळभ येते, व्रि पितात. नाकाचा घटसपम. 
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कान :– कानातभन दुगंधी हचकट हपवळा पभ येतो. आत टोचते. गालगंुि सुजभन मोठे िोते. कंि सुटते व 
हटकहटक आवाज िोतात. 

 
चेहरा :– हफकट, हपवळसर. चटे्ट पिलेला; लाल फुगीर. 
 
जीभ :– िेगा पितात. लाल–चकचकीत–गुळगुळीत–जि झाली आिे असे वाटते. चव–गोि, ताबंयाच्या 

धातभप्रमािे. कलबाप्रमािे हपवळी; बाहेर काढताना दुखते बुंध्याशी हजिेवर दाट थर, जीि रंुद, सपाट 
दाताचे ठसे उमटलेली, बुधं्याशी केस हचकटला आिे असे वाटते. 

 
तोंड :– कोरिे, हचकट लाळ. दात दुखतात व कळा इतर हठकािी पसरतात व गळ्याखालील गाठी 

सुजतात. 
 
घसा :– मचकट कफ खाकरावा लागतो–कफ हाताने पुसून काढावा लागतो. कोरिा खरखरीत िेगा 

पिलेला. आग िोते व आंत कािीतरी टोचते आिे असे वाटभन त्या वदेना मान व खादं्यापयंत जातात. 
पिजीि फुगभन पाण्यानी िरलेल्या हपशवीसारखी हदसते. जीि बािेर काढताना दुखतो. 

 
जठर :– आत कोठेतरी जागा िुळिुळी झाली आिे असे वाटते. खाण्यानंतर पोटात जिपिा वाटतो. 

ढेकराबंरोबर पातळ पदाथय बािेर येतात. ओकारीत हपवळे पािी पिते. जठराचे हवकार खाण्यानंतर 
कमी िोतात. व्रि. पेये हपण्याच्या मानाने ओकारीत जास्त पातळ द्रव्य पिते. बीर, आंबट पेये 
प्यावीशी वाटतात. मासं, पाण्याचा हतटकारा. 

 
उदर :– यकृतात व पाथंरीत टोचते व ते टोचिे कण्यापयंत जािवते. यकृत ते खादं्यापयंत आवळल्यासारखे 

वाटते. शौचात बुळबुळीत आव पिते ककवा लपगट–फेसाळलेल्या पाण्याचे भडभडून जुलाब होतात, 
नंतर आग िोते व गुदात वदेना िोतात, हवशषेतः सकाळी उठल्यानंतर. आंव. आतड्यातं व्रि 
पिल्यामुळे मधुन मधुन ओकाऱ्या िोतात व शरीर वाळते आव–उन्िाळ्यात िोिारी. संहधवात बरा 
झाल्यानंतर आव ककवा िगवि लागते. गुदिारात बभच बसल्यासारखे वाटते. आतड्यातं 
कुरतिल्यासारखे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपि जि वाटतात. लघवी झाल्यानंतर आत थेंब राहिला आिे असे वाटते. लघवीतभन पभ 

जातो–अल्बुहमन जाते, रक्तहमहश्रत लघवी िोताना पाठीत दुखते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्नाच्या बुधं्याशी आवळल्यासारखे वाटते–रात्री जागे झाल्यानंतर. गरमीचे व्रि–दाट 

हचकट पाढंरा स्राव येतो, त्याने मभत्रमाग बंद िोतो. लठ्ठ इसमाचंी वैषहयक वासना नािीशी िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी करवडिारी हपवळी दाट, जाताना माकििािावर दुखते व ओटीपोट जि िोते. 

योहनिाराना कंि सुटभन आग िोते व वैपहयक क्षोि िोतो, गिाशय बािेर येतो, हवशषेतः उन्िाळ्यात. 
आंगावरचे दभध पाण्याप्रमािे पातळ, तारा तारा येिारे. पाळीत लघवी िोण्याचे बदं िोते, ककवा लाल 
िोते. 
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श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो. कंठ सुजतो. खाण्यानंतर गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो व ढेकरा येतात नंतर 
घेरी येते. खोकला कोरिा–िािें वाजहवल्याप्रमािे आवाज. कफ–िरपभर–हपवळा–हचकट व 
बुळबुळीत–बािेर येताना तारा येतात ककवा घट्ट गोळा बािेर येतो. खोकताना छातीच्या 
मध्यिागापासभन खादं्यापयंत दुखते. कपिे काढल्यानंतर खोकला जास्त येतो. छातीच्या मध्यिागी 
िुळिुळे िोते व वेदना–पाठीपयंत जातात. छातीवर आिवा दािंा ठेवला आिे असे वाटते. दमा–
कफ पिल्यानंतर बरे वाटते, संिोगानंतर जास्त िोतो. 

 
हृदय :– अशक्त–गार झाल्यासारखे वाटते. मभत्रकपिाच्या हवकारातं रंुद िोते. 
 
पाठ :– कंबरेत कापल्यासारख्या वदेना िोतात – जाघंापयंत जातात – चालता येत नािी. पाठ ताठते पुढे 

वाकता येत नािी. गुदास्स्थ – चालताना बसल्याने व त्याला स्पशय केल्याने दुखते. वदेना वरखाली 
िोतात. गुदास्थीत लघवी िोण्याचे अगोदर दुखते, नंतर बरे वाटते, खाली वाकताना माकििािात 
फुटल्यासारखे वाटते. 

 
हातपाय :– िात लुळे पिल्याप्रमािे वाटतात. गृध्रसी वात–पाय जवळ घेतल्याने व चालताना बरे वाटते. 

टाचा दुखतात, चालतानंा पावलाच्या किा दुखतात. िािातं हनरहनराळ्या हठकािी वदेना िोतात, 
खाण्यानंतर संहधवाताचे दुखिे जास्त िोते. टाचेचा स्नायुबधं, सुजतो, दुखतो. 

 
ज्वर :– अंग कढत झाल्यासारखे वाटते नंतर मचकट घाम येतो नंतर थंिी वाजते. 
 
त्वचा :– लवकर बरी िोत नािी. सारखी पुवळलेली. तोंिे काळी असलेले फोि. त्वचेच्या हवकारानंा 

मोकळ्या िवेत बरे वाटते. कपगट हटपके. तळपायाना िाजल्यासारखे फोि येतात. उगवि ककवा व्रि 
बरे झाल्यानंतर वाटोळे वि राितात. त्वचा कढत, कोरिी, लाल, गार िवनेे बरे वाटते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी. दमट हवा, जागा. मोकळी िवा. वसंत ऋतभत. उन्हाळ्यात. कपडे 

काढल्याने. सकाळी– झोपेनंतर– पिाटे २–३ वाजता. दारू बीर प्याल्याने. जीि बािेर काढताना. 
खाली वाकल्याने स्राव बदं केल्याने ककवा झाल्याने. 
ब वा :– उष्ट्ितेने. चालताना. दाबल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे; फास्फ; सोमर. 
 
सांबांधी औषधे :– ॲन्टी-टा; कहल का; पल्स; फायटो; बब;े मक्युय. 
 

७२. कमल ब्रोमेटम KALI BROMATUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मेंदू; किा; जननेंहद्रये; कंठ व त्वचा यावर िोतो. हवकार िळुिळु 

सुरू िोतात. वेदनाांचा अभाव. बहधरपिा हवशषेतः िोक्याच्या मागील िागात; िोळे; घसा, त्वचा. 
वैषहयक वृहत्त, शृगंाहरक हवचार, कल्पना मनात येतात. स्त्रीपुरुषाचंा कामोन्माद. फेफरे-बिुधा 
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संिोगाहतरेकामुळे येते. हवटाळशपेिी, अमावास्येच्या सुमारास फेफरे येते, आचक्यानंतर िोके 
दुखावयास लागते. काळजी, धंद्यातील नुकसान, यामुळे उत्पन्न झालेले हवकार. 

 
मानमसक :– अत्यांत उदासीन. भ्रामक कल्पना. लोक आपल्या हवरुद्ध कािीतरी कट करीत असावते असे 

वाटते– कोिीतरी मागे लागले आिे, हवष घातले आिे असे वाटते. संशयी. लोकांची िीती वाटते 
परंतु अंधारात एकटे रिावसेे वाटत नािी. सवय बाजभस एकसारखे पाििे. कािीतरी करावसेे वाटते; 
कििावसेे वाटते. िात बेफाम िलहविे. हाताांचा चाळा–चाचपिे, बोटे िलहविे वगैरे. खेद–पिात्ताप 
िोतो. हातात हात घालून मपळवटिे नंतर रिावयास लागिे. करावे की करू नये याचा हनिय िोत 
नािी. बोलताना हलहिताना शबदाचंी गुंतागुंत िोिे ककवा शबद हवसरिे, गाळिे. स्मरिशक्ती मांद. 
बोलता येत नािी पि साहंगतलेला शबद उच्चारता येतो. मुले रात्रीची हितात व जागी िोऊन 
रिावयास लागतात; बेशुद्ध िोतात; कोिास ओळखत नािीत, त्यानंतर हतरळेपिा येतो, हखन्न 
बेपवा. विे. कचरिे. िालचाल मंद, वारंवार अश्रभ गाळिे. 

 
डोके :– मेंदभचा शीि आंत बहधर झाले आिे असे वाटते. घेरी आली असताना पायाखालभन जमीन सरकत 

आिे असे वाटते, खाली वाकल्याने जास्त िोते. चालताना झोकािें जातात. मेंदभला मार 
लागल्यामुळे, िोक्याचा मागील िाग बहधर िोतो ककवा अहतशय ठिकतो. 

 
डोळे :– खोल गेलेले. सवय बाजभला हफरतात. हतरळेपिा– मुलाचंा, रात्री झोपेत घाबरल्यामुळे आलेला. 
 
कान :– चागंले ऐकभ  येत नािी. आवाजाचा कानात प्रहतध्वनी ऐकभ  येतो. कानातले आवाज व नािीचे ठोके 

एकाच वळेी िोतात. 
 
नाक :– सदी घशात उतरते. वास कळत नािी, 
 
चेहरा :– लालसर; हपवळसर; 
 
तोंड :– कष्टाने बोलिे, तोतरे बोलिे. बहधर. घाि येते. 
 
घसा :– बहधर. मुलानंा पेये हगळता येत नािीत घट्ट पदाथय हगळता येतात. 
 
जठर :– ओकाऱ्या िोताना अहतशय तिान लागते. जेवि झाल्यानंतर ओकावयास िोते. हिस्टेहरया. 

एकसारखी उचकी. मनःक्षोिामुळे ओकावयास िोते. 
 
उदर :– मुलाचें कालऱ्यासारखे जुलाब, त्यावळेेस स्नायभना धके्क–आचके येतात. उदरात कापल्यासारख्या 

वदेना िोतात. हिरव ेपातळ शौचास िोते व शस्क्तपात िोतो. उदर आतभन गार झाल्यासारखे वाटते. 
खपाटी जाते. गुदात मोि िोतात; एकसारखे जुलाब िोतात व बरेच रक्त पिते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– तिान लागते व लघवीला िरपभर िोते. मधुमेि. शौचास िोण्याच्या अगोदर लघवी थेंब थेंब गळते. 

मभत्रमागय बहधर. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– संिोगाहतरेक ककवा मुहष्टमथुैन याने उद्भवलेले नपुंसकत्व. अहतशय संिोगेच्छा िोऊन, 
हशश्न एकसारखे ताठ रािते. हवशषेतः रात्री. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– तरुि हस्त्रयाचंा रक्तप्रदर, संिोगेच्छा वाढते. कंि सुटते. वधं्यात्व–संिोगाहतरेकामुळे. 

अतृप्त संिोगेच्छेमुळे रजःकपिात वदेना िोतात. रजःकपिाची गुल्मे. तरुि हस्त्रयाचंा रक्तप्रदर– स्राव 
अहतशय िोतो व संिोगेच्छा िोते. गरोदरपिचा खोकला. 

 
श्वसनेंमद्रये :– गरोदरपिचा खोकला. रात्री कोरिा खोकला येतो व त्याने थकवा येतो. 
 
हातपाय :– पंज्याचा व बोटाचंा सारखा चाळा. िाताची बोटे उितात. पंजे स्वतः िोऊन िालचालीचा प्रयत्न 

केला तर कापभ लागतात. चालिे अस्स्थर. ताठ उिे रािवत नािी. पायावर ओला इसब. 
 
झोप :– अस्वस्थ–काळजीमुळे, संिोगाहतरेकामुळे ककवा दुःखामुळे. झोपेत दात खािे. अहतशय गुंगी पि 

मधुन मधुन दचकिे. 
 
त्वचा :– गार. यौवनपीहटका. बहधर-उगवि बरी झाल्यानंतर राहिलेले वि. 
 
ज्वर :– हवटाळ थाबंण्याच्या वयात चेिरा लाल िोऊन दुखतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मानमसक श्रम; िावना; राग, िीती, काळजी. हनयहमत वळेी-रात्री-उन्िाळ्यात-

अमावास्येला. संिोगाहतरेक. तारुण्य. 
ब वा :– कािीतरी शारीहरक ककवा मानहसक काम करीत असल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– ओहप; कॅल्क-का; कोहन; स्रमो. 
 

७३. कमल मूमरआमटकम KALI MURIATICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम घसा; किमनमलका; श्लेष्ट्मल त्वचेचा ग्रांमि, डोक्याचा मागील भाग; 

स्नायभ; साधें; खादंा (उजवा); एक बाजभ (िावी) यावर िोतो. पाांढरेपिा. स्राव दुधासारखे पाांढरे-
हचकट दाट बुळबुळीत ककवा गाठ्याळ असतात. घट्टपिा; घट्ट स्राव. गाठी सुजभन मोठ्या िोतात. 
टिकपिा-हुळहुळेपिा. वेदना कापल्याप्रमािे - टोचल्याप्रमािे–इकडून मतकडे मफरतात. मंुग्या 
येिे. बहधरपिा. िािात कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. देवी टोचण्यानंतर, िाजिे, मार लागिे, 
कापिे, लचक याचें दुष्ट्पहरिाम. लक्षिे आरपार िोतात. 

 
मानमसक :– मचडखोर, रागीट, क्षलु्लक कारिाने असंतुष्ट. हनरुत्साि. कािीतरी वाईट घिते आिे अशी िीती 

वाटते. न बोलता स्तबध बसभन राििे. उपाशी रिाव ेअसे वाटते. 
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डोके :– िोक्याचा मागील िाग हशशाप्रमािे जि झाल्यासारखा ककवा जोराचा रट्टा मारल्यासारखा वाटतो 
त्यामुळे िोके वर उचलता येत नािी. केस मोकळे सोिल्याने ककवा िोके गुंिाळण्याने बरे वाटते. मेंदभ 
सैल झाल्यासारखा वाटतो. िोक्यातभन खभप पाढंरा कोंिा जातो. डोक्याला घाम येतो. 

 
डोळे :– काळ्या बुबुळावंर फोि येतात. फभ ल–सारा. खोकताना िोळ्यापुढे काजव ेचमकतात. 
 
कान :– कानात बभच बसल्याप्रमािे वाटते. कंि सुटते. करकर आवाज िोतो. बमहरेपिा. किमनमलका कफाने 

बांद होते ककवा िुळिुळी िोते. खोकताना, हगळताना कंि सुटते. कानािोवतालच्या गाठी मोठ्या 
िोतात. 

 
नाक :– चोंदते, शेंबुि दाट, पाढंरा. 
 
चेहरा :– हनळसर; बसलेला. गाल सुजभन दुखतात. तोंिािोवती पुटकुळ्या. चेिऱ्यातील वदेनानंतर चेिरा 

लुळा पितो व चेिऱ्याचे स्नायभ चावताना, बोलताना, खोकताना उितात ककवा कंप उत्पन्न िोतो. 
 
जीभ :– नकाशाप्रमािे हदसते. पाढुंरकी, बुांध्याशी पाांढरी. चव खारट. हजिेवर पाढंरे व्रि पितात. हजिेवर 

करट तयार िोत आिे असे वाटते. 
 
तोंड :– येते. पाढंरे व्रि पितात. गळ्याच्या व जबड्याच्या गाठी सुजतात. 
 
घसा :– पाढुंरका. व्रि पिलेला. जीिय घसेदुखी. टानहसल सुजभन मोठ्या िोतात इतक्या की श्वासोच्छछ वास 

करता येत नािी व हगळताना अहतशय दुखते. घशातून पाांढरा दाट कफ खाकरून काढावा लागतो. 
 
जठर :– तेलकट व पौहष्टक अन्नाचा हतटकारा. मळमळताना शिारे येतात. जठर जि झाल्यासारखे वाटते 

हवशषेतः रात्री. अन्न ओकभ न पिते. खा खा सुटते पि पािी प्याल्याने िभक नािीशी िोते. 
 
उदर :– खाण्यानांतर उदर भरल्यासारखे वाटते. शौचास मफकट, टिक ककवा कापसाचे धागे असल्याप्रमािे 

िोते. गुदद्वार हुळहुळे–चालताना ककवा शौचानंतर जास्त िोते. शौचानंतर कंि सुटते ककवा मंुग्या 
येतात. मभळव्याध, काळे दाट रक्त येते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपिाचा शोथ. लघवी थेंब थेंब गळते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ – दाट काळा िाबंरासारखा. धुपिी दुधासारखी पाढंरी, दाट. हवटाळसेपिी ककवा 

अगोदर–स्तनात मऊ गाठी िोतात व त्या दुखतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास कोंडल्याप्रमािे कष्टदायक. खोकल्याची ढास लागते. कफ हचकट ककवा 

खोकताना तोंिातभन बािेर उितो. छातीत उष्ट्ि लाटा येतात, िुळिुळी िोते. घुरघुर आवाज िोतो. 
 
हृदय :– गार झाल्यासारखे वाटते. 



 

अनुक्रम 

पाठ :– उजव्या खादं्याखाली जिपिा वाटतो. िाव्या हतकोनी िािाखाली फिफिल्या सारखे वाटते. पाठ 
दुखिे हनजल्याने कमी िोते. कमरेपासभन पावलापयंत चमका मारतात. 

 
हातपाय :– संहधवात–ताप येतो, साधं्यािोवती सभज येते. साधें िालचाल करतानाच दुखतात. हात व पावले 

गार. िाता–पायाना पेटके येतात. हलहिताना िात ताठतो. माडं्याच्या स्नायभना आंचके बसतात. 
िातपाय आळीपाळीने तािल्यासारखे वाटतात. तळपायाला गार घाम येतो. 

 
त्वचा :– यौवनपीहटका; फोिात ककवा पुटकुळ्यात दाट पाढंरी लस जमते. इसब, पाढंरा कोंिा जातो. 
 
झोप :– कचतायुक्त स्वप्ने पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मोकळी हवा; गार–पेये–वारे. अंथरुिाची ऊब. हनजल्याने. रात्री. दमट िवा 

ककवा जागा. तेल–तूप लकवा पौमष्टक अन्न. हवटाळसेपिी. 
ब वा :– गार पेये. चोळण्याने. केस मोकळे सोिल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क–स. 
 
सांबांधी औषधे :– पल्स; फेरम–फा; ब्रायो. 
 

७४. कमल सल्फुमरकम् KALI SULPHURICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्वसनेंहद्रये; त्वचा व गाठी यावर िोतो. हवकाराचंा सुस्तपिा. स्राव 

भरपूर गडद लपवळे–सुरवातीस पातळ नंतर दाट व हचकट. पू होण्याची प्रवृमत्त. वेदना–टोचल्या–
फािल्या–कुरतिल्याप्रमािे–इकडून मतकडे हफरतात. त्वचेचे पापुदे्र जातात. व्रि–त्यातभन पातळ 
मपवळे पािी वािते. कॅन्सर. 

मानमसक :– उतावीळ, हचिखोर. हनजावसेे वाटते, पि हनजल्याने बरे वाटत नसल्यामुळे उठभन चालिे िाग 
पिते. क्षुल्लक गोष्टीने घाबरिे, एखाद्या वस्तभची इच्छा िोते पि लगेच हतचा हतटकारा. 

 
डोके :– कोंिा हपवळा, ओलसर हचकट. 
 
डोळे :– नुकत्याच उपजलेल्या मुलाचें िोळे येतात. हपवळा पभ येतो. 
 
कान :– आत मोि येतात; पातळ, हचकट, हपवळा दुगंधी स्राव, बहिरेपिा. 
 
नाक :– चोंदते–तोंिानी श्वास घ्यावा लागतो. घोरिे हवशषेतः टानहसलछ काढल्यानंतर. 
 
चेहरा :– खोलीच्या उष्ट्ितेने दुखावयास लागतो. 
 
जीभ :– मपवळी बुळबुळीत. 
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जठर :– जि झाल्यासारखे वाटते. गरम पेये नकोशी वाटतात. गोि पदाथाची वासना. 
 
उदर :– फुगभन तािल्यासारखे हदसते व िाताला गार लागते. ओटीपोटात पोकळ झाल्यासारखे वाटते. वात 

सरल्याने बरे वाटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन आक्झॅहलक ॲहसि जाते. पभ जातो. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– जीिय परमा. स्राव हिरवट-हपवळा बुळबुळीत. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ जाताना उदरात जिपिा वाटतो. धुपिी पातळ, हपवळी. 
 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो व घोगरा िोतो. छातीत जोराने घुरघुरते. दमा बुळबुळीत हपवळा कफ सिज 

पितो. 
 
हातपाय :– वदेना एका साधं्यातील बदं िोऊन दुसऱ्या साधं्यात सुरू िोतात; साधं्यािोवती गाठी येतात. 

संहधवात उष्ट्ितेने जास्त िोतो. 
 
घाम :– सहज व खूप येतो. 
 
त्वचा :– कोरिी. पापुदे्र जातात. व्रि त्यातभन मपवळे पािी येते. हपत्ताच्या गाधंी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्ितेने– खोलीच्या, िवचे्या. आवाजाने. समजभत केल्याने. संध्याकाळी 

ब वा :– गार हवा. चालण्याने. उपाशी राहिल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– यभब; पल्स. 
 

७५. कमल सायानेटम KALI CYANATUM 
 
सवमसाधारि :– एकदम शस्क्तपात िोतो. अत्यंत यातना देिाऱ्या वेदना. फेफरे. हजिेचा कॅन्सर. 
 
तोंड :– हजिेवर व्रि पितो. त्याच्या किा टिक असतात. बोलण्यास त्रास िोतो. बोलण्याची हक्रया नष्ट पि 

बुहद्ध शाबभत असते. 
 
चेहरा :– कानहशलात व िोळ्यािंोवती ियंकर वदेना िोतात–रिण्याची पाळी येते व शुहद्ध जाते. दररोज 

ठराहवक वळेी वदेना सुरू िोतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– पिाटे ४ ते दुपारी ४ पयंत. 

ब वा :– मोकळ्या िवते चालण्याने. 
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७६. कलामडयम CALADIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जननेंमद्रये मज्जातांतू; त्वचा व श्लेष्ट्मल त्वचा यावर िोतो. कोरडेपिा–

खाताना अन्न कोरिे आिे असे वाटते. पाण्याच्या घोटाहशवाय हगळता येत नािी. गारपिा–एखाद्या 
जागी ककवा िागात. हनजावसेे वाटते. हालचाल करण्याचा मतटकारा. पि िालचाल करण्याचा 
प्रयत्न केला तर अंगात शस्क्त असते. मजभेवर टोकाशी रुां द होत जािारा मध्यभागी लाल पट्टा. या 
औषधाने तंबाखभच्या व्यसनाला आळा पितो. त्वचेचे हवकार व दमा आलटभन पालटभन िोतात. 
अहतशय तंबाखभ सेवनाने झालेले मानहसक दुष्ट्पहरिाम. िासं चावल्यानंतर अहतशय कंि सुटभन आग 
िोते. 

 
मानमसक :– घाबरटपिामुळे मनःक्षोभ. नसलेला हवकार िोईल अशी िीती वाटते. स्वतःच्या पिच्छायेची 

िीती वाटते. अस्वस्थपिा, तंबाखभ ओढल्यानंतर स्वतःवर ताबा राित नािी. मभखय धािस. 
 
डोके :– घेरी– झोपाळावर झोके घेतल्यासारखे वाटते; िोळे हमटल्याने व हनजल्याने जास्त िोते. एक बाजभ 

बहधर 
 
डोळे :– उघड्या िवते चालताना देखील हमटतात. 
 
कान :– आवाज सिन िोत नािी. अगदी बारीक आवाजाने झोपेतभन दचकभ न जाग येते. 
 
चेहरा :– कोहळष्टके हचकटली आिेत ककवा मंुग्या येत आिेत असे वाटते. 
 
तोंड :– खाताना अन्न कोरिे वाटते. पाण्याच्या घोटाहशवाय हगळता येत नािी. हजिेच्या मध्यिागी लाल 

कोरिा पट्टा टोकाजवळ रंुद. लाळ बुळबुळीत, अंड्याच्या बलकाप्रमािे. 
जठर :– कोरड्या अन्नाने िरले आिे असे वाटते. आत फिफिल्यासारखे वाटते. ओकारी िोते. गरम पेये 

मानवतात. िभक नसताना खािे, तिान नसताना पािी हपिे. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– कंि सुटते. हशहथल व हवसहवहशत. हशश्नाची बोंिी हवसहवहशत कचध्यासारखी लागते. 

घाम येतो. स्वप्नावस्था िोते व त्यामुळे थकवा येतो. परम्यानंतर आलेले नपभंसकत्व. मुष्टीमथुैनाचे 
दुष्ट्पहरिाम. वैषहयक प्रक्षोि पि शारीहरक दुबयलता, रत्यावर हस्रयाकंिे आशाळिभतपिे पाििे, 
जननेंहद्रये गार. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योमनद्वाराची कां ड, गरोदरपिी; खाजहवल्यानंतर आग िोते. कृमीमुळे कंि सुटते. संिोगाची 

इच्छा तीव्र िोते ककवा ती अतृप्त राहिल्यास मानहसक दुबयलता येते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा व त्वचेचे हवकार आलटभन पालटभन. दम्यात कोरिी ढास लागते. कफ पिल्याने बरे 

वाटते. उसासे टाकिे. 
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हातपाय :– िात बहधर व पाय गार. अशक्त, अंथरुिातभन बािेर पिता येत नािी. िोळे हमटभन उिे रािता येत 
नािी व चालता येत नािी. 

 
ज्वर :– झोपेत ताप येतो ककवा वाढतो. झोपेनंतर कमी िोतो. घाम गोि, त्यामुळे माशा अंगावर घोंगावतात. 
 
झोप :– िलकी. अगदी बारीक आवाजाने सुद्धा दचकभ न जागे िोिे. झोपेत मोठ्याने हववळिे व कण्ििे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– सांभोगामतरेक ककवा मुहष्टमथुैन. हालचालीने. एकदम झालेल्या आवाजाने. झोप 

लागता लागता. तंबाखभ. 
ब वा :– गार िवा. थोिीशी झोप. घाम आल्यानंतर. 

 
सांबांधी औषधे :– कॅस्प्स. 
 

७७. कॅक्टस् CACTUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय; रुमधरामभसरि; डोके (उजवी बाजभ); छाती व स्नाय ूयावर 

िोतो. आवळल्यासारखे वाटिे–हृदयात, छातीत; मानेत; अन्ननहलकेत, मभत्राशयात, गुदात, 
गिाशयात वगैरे. शरीर घट्ट झाल्यासारखे ककवा आवळल्यासारखे वाटते. अमनयममत रुमधरामभसरि 
त्यामुळे हठकहठकािी रक्तामधक्य होते व ठुसठुसते. रक्तस्राव. अनेक लक्षिे हृदयहवकाराबरोबर 
सुरू िोतात. गलगंि हृदयासंबधंी लक्षिे िोऊन. उन्िाने, दमट, जागा, िवा, पे्रमिगं यामुळे 
उद्भवलेले हवकार. वदेनामुंळे रिण्याची पाळी येते. मनयममत वेळी उत्पन्न होिाऱ्या वेदना. औषधाने 
रक्त जलद गोठण्याला मदत िोते. धापा टाकिे. अत्यंत थकवा व नािी िाताला लागते न लागते 
अशी अवस्था. धमन्यातंील रक्ताचा दाब हृदय अशक्त झाल्यामुळे कमी िोतो. 

 
मानमसक :– अबोल. रिभ  येते, पि कारि सागंता येत नािी, समाधान केल्याने जास्त िोते. आपला आजार 

बरा िोिार नािी असा हवश्वास. 
 
डोके :– जेविाची वळे िोऊन उशीर झाला तर िोके दुखावयास लागते. टाळभवर जि ओझे ठेवल्यासारखे 

वाटते. नाटक पाहिल्याने उजेिाने, बोलण्याने जास्त िोते. घेरी दीघय श्वास घेतल्याने जास्त िोते. 
 
डोळे :– दृहष्टमादं्य 
 
चेहरा :– लाल, उजव ेबाजभस दुखते जेविाची वेळ टळली तर. 
 
कान :– आत ठुसठुसते. 
 
नाक :– रक्त खभप जाते पि लवकरच थाबंते. 
 
घसा :– आवळल्यासारखा वाटभन गुदमरते. मानेतील धमन्या थाि थाि उितात हवशषेतः हृदयहवकारात. 
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जठर :– मागील बाजभस ठुसठुसते. ओकारीत रक्त पिते. सकाळी मळमळ सुरू िोते व सवय हदवस रािते. 
 
उदर :– मभळव्याध, गुदिारात जि ओंझे ठेवल्यासारखे वाटते. शौचास रक्त पिते. हवशषेतः हृदयहवकारात 

ककवा किवतापात. आत अहतशय आग िोते. गुदात टाचिी टोचते आिे असे वाटते. जरा बोटाने 
चोळले की कमी िोते. यकृत हृदयहवकारात मोठे िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन रक्त जाते. रक्त मभत्रिागात गोठल्यामुळे लघवीला बािेर येताना अिथळा येतो. 

तापात लघवीला िोत नािी. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयात व रजःकपिात आवळल्यासारख्या वेंदना िोतात. हवटाळसेपिी अत्यंत वदेना 

िोतात. हवटाळ गाठ्याळ काळा हनजल्याने थाबंतो. योहनसंकोच–संिोगात अिथळा येतो. 
हृदयहवकारात पाळीचे उपद्रव उद्भवतात. योनीत रक्ताच्या गाठ्या झाल्यामुळे लघवी करताना त्रास 
िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– छातीवर ओझे ठेवल्यासारखे वाटते– आवळल्यासारखी वाटते; त्यामुळे श्वासोच्छछ वास 

करताना अिथळा येतो. आचके आल्याप्रमािे खोकला येतो– कफात रक्त पिते. हृदयहवकारामुळे 
झालेला खोकला. छातीिोवती लोखंिी पट्ट्याने आवळल्यासारखे वाटते. मधुन मधुन 
गुदमरल्यासारखे वाटभन मभच्छा येते., चेिऱ्यावर घाम येतो व नािी िाताला लागत नािी. 

 
हृदय :– रंुद िोऊन बारीक िोत आिे असे वाटते. ककवा लोखांडी पांजाांत धरून आवळल्यासारखे नांतर 

सोडल्यासारखे वाटते. उलटे-पालटे झाल्यासारखे वाटते. आत टोचते. चंचल िोते– ठोके 
अहनयहमत पितात. ियंकर धिधिते. िाव्या कुशीवर हनजल्याने ककवा हवटाळशी िोण्याचे अगोदर 
जास्त. हृद रोग (अन्जायना) वदेना िाव्या िातापयंत पसरतात. व पंजा सुजतो, िावा िात बहधर 
िोतो, व बोटे हमरहमरतात. हदवसा चढताना धिधिते. 

 
हातपाय :– िात व पावले सुजभन फुगतात. पजें मऊ लागतात व पावले मोठी हदसतात, बफासारखी गार 

पितात. िावा िात बहधर. िाताच्या बोटाना गुदगुल्या िोतात. 
 
झोप :– हठकहठकािी ठुसठुसल्यामुळे झोप येत नािी. खाली पिल्याची स्वप्ने पितात. 
 
ज्वर :– दररोज हनयहमत वेळी येतो. पाठ व पजें गार िोतात. किवताप– पाघंरूि घेतल्यानेसुद्धा थंिी राित 

नािी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मनजल्याने– िाव्या कुशीवर व पाठीवर. मनयममत वेळी; सकाळी १०–११ 

वाजता ककवा रात्री ११ वाजता. श्रमाने चालताना वर चढताना. उजेि. उन्ि. आवाज. 
ब वा :– मोकळ्या िवते. टाळभ वर दाबल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– अको; कोक–कॅ; हिहज; नक्स–व्िा; युपे पर; लॅके; सल्फ. 
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७८. कॅडममअम सल्फुरेटम CADMIUM SULPHURATUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जठर व श्वासोच्छछ वास यावर िोतो. शीि, ओकाऱ्या व अत्यंत 

अशक्तपिा. थंिी वाजते अंग गार िोते; शकेानेसुद्धा कमी िोत नािी. अांिरुिावरून उठताना मूच्छा 
येते. अधांगवातानंतर िातापायात राहिलेला अशक्तपिा, स्नायभ व त्वचा याचं्यामध्ये मंुग्या 
आल्यासारखे वाटते. बहधरपिा, नाक, पजें वगैरे. लुल्या पिलेल्या िागात दुखते ककवा मंुग्या येतात. 

 
मानमसक :– एकातंाचंी व काम करण्याची धास्ती. 
 
डोके :– उठताना मूच्छा येते. घेरी येते, अंथरूि व खोली गरगर हफरत आिे असे वाटते. 
 
नाक :– हपनस. नाकाची िािे कुजतात. मोि. 
 
डोळे :– सारा येतो. राताधंळेपिा. 
 
चेहरा :– तोंि विेेवाकिे िोते. खालचा जबिा िालतो. लुलेपिा (िावी बाजभ) थंिीमुळे आलेला, िोळे बदं 

करता येत नािीत. 
 
जठर :– थोिेथोिे गार पािी प्यावसेे वाटते. पि ते ताबितोब ओकभ न पिते. मळमळते, जरा िालचाल केली 

तर ओकावयास िोईल या धास्तीने स्वस्थ राििे िाग पिते. ओकारी काळी, काफीच्या 
िकुटीप्रमािे. कॅन्सर. आग िोऊन कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. कोरड्या ओकाऱ्या िोऊन 
गुदमरते. कोित्यािी पदाथाचा थोिा स्पशय जरी ओठाला झाला तर मळमळते व ओकावयास िोते. 

 
उदर :– फुगते, िुळिुळे. स्पशय सिन िोत नािी. गार, दुगंहध रक्तहमहश्रत शौचास िोते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन पभ व रक्त जाते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छाती आवळल्यासारखी वाटते. दमा. छातीची लक्षिे उहकिव ेबसल्याने जास्त िोतात. 
 
झोप :– झोप लागताच गुदमरल्यासारखे वाटते नंतर झोप येण्याची िीहत वाटते. 
 
त्वचा :– हनळी, हपवळी, खपल्या बसलेली. पेये हपण्यानंतर केस उिे राितात व पजें कढत िोतात. उन्िामुळे 

हपवळसर िाग पितात. 
 
ज्वर :– अंग बफासारखे गार. पीतज्वर (यलो हफव्िर) 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उिे िोताना. जरा िालचाल केली तर. थंिीने. ओझी वाहिल्याने-झोपेनंतर. 

उन्िात. मोकळ्या िवते. 
ब वा खाण्याने, हवश्रातंीने 



 

अनुक्रम 

सांबांधी औषधे :– काबो–व्िेहज; कझक; बेला; लोबे. 
 

७९. कॅनॅमबस (िागं) CANNABIS INDICA & CANABIS SATIVE 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम भावना; मन; जननेंमद्रये व मूत्रेंमद्रये यावर िोतो. अमतशय स्वच्छांद व 

तरल मनोवृमत्त. मन प्रकु्षब्ध होते व मनात भव्य–अचाट कल्पना येतात व आभास होतात. कल्पना–
तरांग व मवलक्षि मवमचत्र भ्रामक कल्पना. अत्यंत उल्िासी व सुखी. हमहनटे तासाप्रमािे वाटतात व 
लिानशी जागा प्रशस्त जागेसारखी वाटते ककवा हदक्कालाचे ज्ञान नष्ट िोते. स्वगात हविार करतो 
आिोत असे वाटते. ककवा धास्तीमुळे ककवा वदेनामुळे मानहसक यातना िोऊन आकलनशस्क्त 
नािीशी िोते. क्षबुध िोिे, बिबििे; खेळकरपिा; िवेत तरंगत आिोत असे वाटिे. अशक्तपिा 
वाटभन शरीरात कािी अथय नािी असे वाटिे. विे-वात. अंगावर कढत पािी ओतले आिे ककवा गार 
पाण्याचे िेंबिेंब पडत आहेत असे वाटिे हवशषेतः हृदयावर, गुदिारातभन. बािेर येत आिे असे वाटते 
उजेिाची आवि. लुल्यापिलेल्या िागातं गुदगुल्या िोतात. िंसिे व रििे. गंिीर गोष्टीहवषयी िसिे 
ककवा उगीचच िसिे. अंथरुिाची िीती वाटते. घंटा, गािे वगैरेचे आवाज ऐकभ  येतात. पुढील गोष्टीचे 
िहवष्ट्य वतयहविे. सवय वस्तु हमर्थया आिेत असे वाटते. बोलताना आपि बोलत नसभन दुसरे व कोिीतरी 
बोलते आिे असा िास िोतो. मभत्रेंहद्रयाचंी लक्षिे स्पष्ट असल्यास कॅनॅहब, सहॅटव्िा वापराव.े 

 
डोके :– दुखत असताना अनेक भ्रामक कल्पना मनात येतात. टाळु उघडते आहे व ममटते आहे असे वाटते 

िोक्याची कवटी वर उचलल्यासारखी वाटते, िोके धिापासभन वगेळे झाले असे वाटते. िोके 
आपोआप िालत रािते. 

 
डोळे :– दृष्टीच्या के्षत्रातील बाजभच्या वस्तभ हदसतात. दृहष्ट मंद. सारा. 
 
कान :– पािी उकळत असल्याप्रमािे आवाज. 
 
चेहरा :– त्वचा तािल्यासारखी ककवा घट्ट झाल्यासारखी वाटते. 
 
तोंड :– ओठ हचकटभन बसतात. झोपेत दात खािे. तोतरे बोलिे. लाळ, पाढंरी, दाट फेसाळ. 
 
उदर :– आत कािी तरी हजवतं हफरत आिे असे वाटते ककवा इकिे हतकिे उिते आिे असे वाटते. चेंिभवर 

बसल्याप्रमािे गुदिारात त्रास िोतो. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला आग होऊन िेंब िेंब होते; वेदना िोतात व त्या मागे जातात. परमा–तीव्रावस्था. 

मभत्रमागय इतका िुळिुळा िोतो की, माडं्या दभर करून चालाव ेलागते. मभत्रकपिात वदेना, िसताना 
जास्त िोतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्न वदेना िोऊन ताठते. बोंिीवरची कातिी सुजते. वैषहयक वासना वाढते. लघवी 

कष्टाने िोते. 
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स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ खभप जातो, गिाशयात व पाठीत खभप वदेना िोतात, वदेना िोताना संिोगाची इच्छा 
िोते. वधं्या हस्त्रयाचंी वासना वाढते. वारंवार संिोग केल्यामुळे वाखा िोण्याचा संिव. 

 
श्वसनेंमद्रये :– वारंवार गुदमरल्यासारखे वाटते. छाती िरल्यासारखी वाटभन श्वासोच्छछ वास करण्यास त्रास 

िोतो. उिे राहिल्याने बरे वाटते. आवाजावर ताबा रिात नािी. 
 
हृदय :– दम्यात धिधिल्यामुळे जाग येते. पाण्याचे थेंब गळत आिेत असे वाटते (कॅनॅहब-सहॅट) 
 
पाठ :– दोन्िी खादं्यावर आिव ेव कण्यात दुखते त्यामुळे ताठ चालता येत नािी. वाकभ न चालाव ेलागते. 

िनुवटी छातीला हचकटते (कॅ नॅ–सहॅट.) 
 
हातपाय :– िातपाय दुखतात, दीघय श्वास घेतल्याने जास्त. पायातील शक्ती अहजबात नािीशी िोते. थोिेसे 

चालले तरी खभप थकवा येतो. लचकल्याप्रमािे बोटे आखितात. 
 
झोप :– मोिहनद्रा, वैषहयक ककवा पे्रताचंी स्वप्ने पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– लघवी करताना. अांधारात श्रम–बोलिे–चालिे. परमा. काफी. दारु. तंबाखु. 

हनजल्याने, हजना चढताना (कॅनॅ–सहॅट) 
 
सांबांधी औषधे :– ओहप; नक्स–मो; नक्स–व्िा; पल्स; बेला; ऱ्िस–टा; लायको; व्िेरा–आ; िायासा. 
 
उतार :– एहप. 
 

८०. कॅन्िामरस् CANTHARIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्मल त्वचा; मूत्रेंद्रियाांची–मभत्राशयाची; घशाची व आांतड्याच्या 

खालच्या भागाची; आवरि–मेंदभवरील फुप्फुसावरील; त्वचा व उजवी बाजभ यावर िोतो. वेदना–
चुिचुि होऊन कापल्याप्रमािे ककवा आग होऊन चावल्याप्रमािे िोतात. िुळिुळे झाल्याप्रमािे 
वाटते. अत्यांत तीव्र स्वरूपाची सूज (शोि) त्यामुळे सभज आलेला िाग कुजावयास ककवा सिावयास 
लागतो. एकाएकी इतका अशक्तपिा वाटतो की बोलवतसुद्धा नािी. िाजिे पोळिे–िाजलेली 
जागा िुळिुळी िोऊन चुिचुिते; गार पाण्याने बरे वाटते. िाजल्याच्या मानाने अवास्तव सभज येते. 
धावरे–िाजल्यासारखे फोि येतात व अहतशय अस्वस्थता येते. कोठेिी सभज (शोथ) आली तरी 
मभत्राशयाचे उपद्रव बिुधा असतात. आचके–बाळंतपिात. रक्तस्राव. 

 
मानमसक :– वैषहयक उन्माद. राग. बेफाम वात. कंठाला स्पशय केल्यास ककवा पािी हपताना रििे–

िुकंल्यासारखे ओरििे. चेिरा लाल िोऊन एकाएकी बेशुद्ध िोिे. कािीतरी करण्याचा प्रयत्न करिे 
पि िातभन कािीच िोत नािी. शृगंाहरक, स्त्रीहवषयी गािे म्िििे; जननेंहद्रये, लघवी, शौच या संबधंी 
बिबि. 
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डोके :– मेंदभची आग िोते. मेंदभत पािी उकळत आिे असे वाटते. 
 
डोळे :– लाल, चकाकिारे व वटारल्यासारखे. दृष्टी हपवळी. 
 
कान :– आतभन कढत वारे येत आिे असे वाटते. 
 
चेहरा :– हफकट, केहवलवािा, मृतवत. कढत व लाल. खाजिारे िाजल्यासारखे फोि येतात. 
 
जीभ :– सुजलेली व कंपयुक्त किा लाल व िुळिुळ्या. 
 
तोंड :– तोंिात व घशात आग होते. पातळ पदाथय हगळताना अहतशय त्रास िोतो. सारखी तहान लागते. पि 

पािी हपण्याचा हतटकारा. लाळ हचळस येण्याइतकी गोि. दातहखळी बसली असताना दातं खािे. 
 
जठर :– जोरजोराने कोरड्या ओकाऱ्या येऊन ओकावयास िोते. जठराच्या जागी स्पशय सिन िोत नािी. 

स्पशय केला तर आंचके येतात. 
उदर :– शौचास होताना लघवीला पि होईल असे वाटते व कुां िावे लागते. शौचास होताना आग होते–

आवेचे लचध्याप्रमािे तुकडे तुकडे पडतात. शौचानंतर कापरे िरते. आव. गुदात कापल्याप्रमािे 
वदेना िोतात. वात सरल्याने थोिे पि शौचास झाल्याने चागंले बरे वाटते. बद्धकोष्टात लघवी तंुबते. 
आव व िगविीत कष्टाने लघवीला िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी होताना भाजल्यासारखी आग होते; कापल्यासारखे वाटते, लघवीला होईल होईलसे 

वाटून असह्य िुांकावे लागते. लघवी िेंब िेंब होते. लघवीतभन रक्त जाते. मभत्राशयाचा शोथ; 
मभत्रकपिाचा शोथ. नाळगुद. मभत्रकपिात खड्यामुळे िोिाऱ्या वदेना हशश्नाची बोंिी दाबल्याने थोड्या 
कमी िोतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– सुजभन दुखतात. हशश्न ताठताना वेदना िोतात, तरीपि संिोगाची इच्छा िोते. हशश्न 

सारखे ओढावेसे वाटते. (मुलाना–मुतखिा झाला असल्यास). सारखा सांभोग करावासा वाटतो, 
संिोगाने समाधान िोत नािी. वीययपात िोतो. परमा. वीयय रक्तहमहश्रत. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– वार आत रािते व त्यावळेेस लघवीला वारंवार कष्टाने िोते. मभढगिय मृतगिय बािेर काढण्यास 

या औषधाने मदत िोते. कामोन्माद. हवटाळ सारखा वाितो– विेेवाकिे पाऊल पिले तर जास्त 
जातो. योहनिार सुजभन काळे पिते. पाळी लवकर येते. हवटाळ काळा, थोिा. या औषधाने गियधारिा 
िोण्यास मदत िोते. योहनिाराला कंि सुटभन वैषहयक वासना उते्तहजत िोते. 

 
श्वसनेंमद्रयें :– मधुन मधुन अनेक वेळा कोरिा खोकल्याचा ठसका लागतो. छातीतील वदेना ढेकर आल्याने 

कमी िोतात. प्लुहरसी– पािी साचते. आवाज मंद व अशक्तपिा वाटतो. 
 
हृदय :– हृदयािोवती पािी साचते. मभच्छा येण्याची प्रवृहत्त. नािी मंद, अहनयहमत. 
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पाठ :– कंबरेत दुखते व वारंवार लघवीला लागते. पाठ मागे–पुढे वाकते. 
 
हातपाय :– तळपाय िुळिुळे िोतात. चालता येत नािी. िात व पावले गार. हजना चढताना गुिघे 

थरथरतात. 
 
ज्वर :– शौचास िोताना कांपरे िरते. जननेंहद्रयाला घाम येतो. घामाला लघवीसारखा वास येतो. अंगावर 

पािी ओतल्याप्रमािे थंिी वाजते. 
 
त्वचा :– िाजल्यासारखे फोि येतात व ते काळे पितात, आग िोऊन कंि सुटते. धावरे–िाजल्यासारखे 

फोि येतात. िाजिे, पोळिे गार पाण्यानी बरे वाटते. फोिाना स्पशय केला तर आग िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– लघवी करताना, पेये मपताना. थंिी. चकाकिाऱ्या वस्तूकडे पामहल्यास. 

पाण्याच्या आवाजाने. कंठाला स्पशय केल्याने. काफी. 
ब वा :– उष्ट्ितेने. हवश्रातंीने. चोळण्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– एहप; कॅम्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; कहल आयो; पल्स; फास्फ; बेला; मक्युय; मक्युय–को; सल्फ; सेहप. 
 

८१. कॅक्प्सकम (हमरची) CAPSICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा; घसा; मूत्रलपड; िािे व कानाच्या मागील िािाचा 

उंचवटा यावर िोतो. लठ ठ हशहथल, चेहरा लाल असलेले अमांगळ, सुस्त, व बेमशस्त अडािी इसम. 
िांडी सोसत नाही व मदलेल्या औषधाची योग्य मक्रया होत नाही. वृद्धपिा. शारीहरक श्रमाचा कंटाळा. 
घराची ओढ लागते. आवळल्यासारखे वाटते– घशात व त्यामुळे सारखे हगळावे लागते. आग व 
चुिचूि; घशात, मजभेचा शेंडा; जठरात; शौचास िोताना गुदात; मभळव्याधीच्या मोिात; मभत्रगं्रथीत. 
हुळहुळेपिा. श्लेष्ट्मल त्वचा; काळसर लाल–स्पजंासारखी व त्यातभन रक्तहमहश्रत आम वाितो. सभज 
(शोथ) पुवळण्याची प्रवृहत्त. खोल गळभ. रेघा मारल्याप्रमािे वेदना. वेदना होताना लकवा पेये मपताना 
शहारे येतात. दुगंहध स्राव. मानहसक श्रमाने क्षीि झालेले वृद्ध इसम, ककवा अपुऱ्या अन्नाने खंगलेले 
इसम. एखाद्या िागाला हचमटा घेतला तर हचमयात आलेला उंचवटा तसाच बराच वळे राितो. 

 
मानमसक :– मनोवृहत्त लिरी, छाहंदष्ट. घरी जाण्याची ओढ– त्यामुळे झोप येत नािी, चेिरा लाल िोतो. व 

आत्मित्या करावीशी वाटते. दारुड्याचंा वात. गावंढळ, अिाण्यासारखे वागिे, कुठे तरी धिपििे, 
अिखळिे. न ऐकिारी मुले. चेष्टेखोर, गािे म्िििे, परंतु क्षलु्लक कारिाने रागाविे. आपला कोिी 
अपमान करतो की काय इकिे सारखे लक्ष असिे. एखादी वस्तु िवी असेल तर तीच वस्तु दुसऱ्यानी 
देण्याची सभचना केली तर त्याला हवरोध करिे. 

 
डोके :– फुटल्यासारखे दुखते–खोकताना जास्त िोते, शकेल्याने, िोके उंच करून हनजल्याने बरे वाटते. 
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डोळे :– वस्तु काळ्या हदसतात. 
 
कान :– दोन्िी कानाचे हवकार आलटुन पालटभन िोतात. कानाच्या िािाचंा उंचवटा सुजतो व दुखतो, दाब 

सिन िोत नािी. कान कढत, कान दुखभन नंतर ऐकभ  कमी येते. गरोदरपिी िोिारे कानाचे हवकार. 
 
नाक :– लाल पि गार, शेंिा अहतशय कढत. सकाळी अंथरुिात नाकातभन रक्त येते. 
 
चेहरा :– चेहरा लाल पि गार, ककवा हफकट व लाल आलटुन पालटभन. रेघ मारल्याप्रमािे वदेना. ओठ 

सुजलेले. 
 
तोंड :– तोंिात िाजल्यासारखे फोि येतात ककवा सपाट व्रि पितात व ते दुखतात. जीभ बुांध्याशी महरवट. 

पडजीभ सुजलेली. लाळ वाढते. तोंिाला घाि येते. मजभेच्या टोकाची आग व चुिचुि. हिरड्या 
स्पजंाप्रमािे, दातापासभन सरकतात. लाळ वाढते. 

 
घसा :– आांत आग, चुिचुि. घसा आवळल्यासारखा वाटभन सारखे हगळाव ेलागते. तंबाखभ ओढिार व दारुिे 

याचंी घसेदुखी. वदेना व कोरिेपिा कानापयंत, पडजीभ सुजते. लाबं िोते; ती टिक जागेवर दाब 
देते आिे असे वाटते. खोकताना कढत व हतखट िवा वर येते व हतला दुगंधी चव असते. 

 
जठर :– चमचमीत हतखट पदाथय खावसेे वाटतात. कािंीतरी उते्तजक िवसेे वाटते. तोंिाला पािी सुटते. 

तिान लागते पि पािी हपताना कापरे िरते. आम्लहपत्त. आत आग िोते ककवा कापरे िरते; 
बफासारखे थंिगार वाटते. 

 
उदर :– शौचास थोिी थोिी िोऊन त्यात पाढंरी, कढत आव पिते व त्यावळेेस लघवीला िोईल िोईल असे 

वाटते. तिान लागते व कंबर दुखते. आव. आंतील धमन्या जोराने उितात. मूळव्याध आग होते. 
रक्त येते व गुदिार िुळिुळे िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िोईल िोईलसे वाटते पि िोत नािी. लघवी कष्टाने िोते. लघवी प्रथम थेंबथेंब पिते 

नंतर हचळकाडं्या उितात. मभत्रमागाच्या तोंिाशी आग िोते. पेये हपताना लघवीला व शौचास लागते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषि गार िोते. अंि हझजते व बहधर िोते. परमा–दाट पाढंरा सायीप्रमािे स्राव. 

वीययवाहिनी नहलका वाळते. मभत्रगं्रहथत अहतशय आग िोते, परम्यामुळे. शृगंाहरक गोंजारतानंा सवांग 
कापते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ थाबंण्याच्या वयात िोिारे उपद्रव व त्यावेळेस हजिेच्या शेंड्याची आग िोते. 

रक्तप्रदर व त्यावळेेस मळमळते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छाती आवळल्यासारखी वाटभन श्वासोच्छछ वास करता येत नािी. खोकताना दभरच्या िागात 

दुखते–िोक्यात–कानात–मभत्राशयात–गुिघ्यात पायात वगैरे, ककवा तोंिाला दुगंधी वास येतो. 
अशक्तपिामुळे खोकभ न कफ बािेर काढता येत नािी. फुप्फुसाचें कुजिे. बरगड्या 
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हनखळल्यासारख्या वाटतात. दम्यात चेिरा लाल िोतो. दीघय श्वास घ्यावासा वाटतो व त्याने 
आपल्या सवय तक्रारी दभर िोतील असे वाटते. गािाऱ्याचंा व वक्त्याचंा बसलेला आवाज. 

 
पाठ :– पािी हपताना पाठीत तीव्र वदेना िोतात. शौचानंतर कमरेत दुखते. माकििािात मभळव्याध व आव 

झाली असताना दुखते. 
 
हातपाय :– गधृ्रसी वात, मागे वाकल्याने ककवा खोकताना जास्त दुखते. माडं्याना गार घाम येतो. साधं्यात 

कटकट आवाज िोतो; ताठतात, सुरवातीस चालताना दुखतात. कमरेच्या साधं्यापासभन 
पाऊलापयंत खोकताना दुखते. िातापायाना लुळे पिल्याप्रमािे वेदना िोतात. 

 
ज्वर :– पाठीत थंिी सुरू िोते–शकेल्याने बरे वाटते. प्रत्येक वेळी पािी प्याल्यानांतर िांडी वाजते. शिारे 

िोक्यापायंत जातात; थंिी वाजिे व उष्ट्िता आलटभन पालटभन नंतर घाम येतो. सिजासिजी घाम 
येतो. हवकार झालेला िाग गार िोतो. 

 
झोप :– खाण्यानंतर गुंगी येते. िावनाहतरेकाने झोप येत नािी ककवा घराच्या ओढीमुळे झोप लागत नािी. 

स्वप्नात वरून खाली पित आिोत असे वाटते. हदवसा जािंया येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– वाऱ्याची झुळुक लागल्याने; गरम असली तरी. िांड-हवा-पािी. उघिे 

झाल्याने. दमट िवा. आंघोळीने. आवंढा हगळताना. खाताना. दारुिे. 
ब वा :– उष्ट्ितेने. एकसारखी िालचाल केल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– नेर-मभ. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅन्था; पल्स; बेला; लायको; हसना; हसहल. 
 

८२. कॅम्फर (कापभर) CAMPHOR 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पचनेंमद्रये; मभत्रेंहद्रये; व नाक यावर िोतो. अांग बफासारखे गार पि 

पाांघरुि नकोसे वाटते ककवा एकदा पाघंरुि घ्यावेसे वाटते नंतर नकोसे वाटते. अांतगमत आग. 
एकदम शक्क्तपात–आघातामुळे–शस्त्रहक्रयेनंतर, उन्िामुळे–कॉलरा वगैरे. कॉलऱ्यात एखादी 
ओकारी ककवा जुलाब झाला तर शस्क्तपात िोतो. हनळसर–सुरकुतलेला म्िाताऱ्यासारखा चेिरा. 
स्राव येण्याचे बांद होते. लकवा कमी प्रमािात जातात. आचके– तोंिाला फेस येतो, ओठ हनळे िोतात 
व दातहखळी बसते. जोराने अंग ताठते–दात उघिे पितात; नंतर गुंगी येते व अंग गार पिते. िांड 
वारे सहन होत नाही, सदी झालेली सोसत नाही. वदेना िोताना उष्ट्ि लाटा आल्यासारखे वाटते व 
बेचैनपिा येतो. वदेनाचंा हवचार केल्यास वदेना बदं िोतात. हवकाराचंी ककवा लक्षिाचंी गुंतागुंत 
झाली असल्यास या औषधाने त्याचा उलगिा िोण्याला मदत िोते. िे औषध बिुतेक सवय– हवशषेतः 
वनस्पहतजन्य औषधाना उतार म्ििभन उपयोगी पिते. 
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मानमसक :– मानमसक बमधरता लकवा भीमतयुक्त काळजी. कोिीिी जवळपास असलेले आवित नािी व 
कोितीिी गोष्ट मनास येत नािी. वात वेि. अंथरुिाबािेर ककवा हखिकीतभन बािेर उिी मारण्याचा 
प्रयत्न करिे. आपि मरिार आिोत असे वाटते, पि आपि हजवंत आिोत असे पािभन बरे वाटते. 
रात्री एकाएकी काळजी वाटभ  लागते; व विे लागल्यासारखे िोते. कोिीतरी मदतीला याव ेम्ििभन 
ओरििे. प्रश्न हवचारला तर िोळे हमटिे व प्रश्नाचे उत्तर न देिे. 

 
डोके :– िोक्यात गाठी मारल्याप्रमािे वाटते. िोक्याच्या मागील िागात नािीचे ठोके पिल्याप्रमािे 

ठुसठुसते ककवा िातोड्याचे ठोके मारल्याप्रमािे वाटते. कानहशलात व िोळ्यािोवती मधभन मधभन 
चमका मारतात. आचक्यात िोके एका बाजभला वाकते. 

 
डोळे :– वस्तु जास्त चकचकीत व तेजस्वी आिेत असा िास िोतो. वटारल्यासारखे वर वळलेले ककवा 

कानहशलाकिे वळलेले बािुल्या रंुदावतात. 
 
कान :– पाळ्या कढत व लाल. 
 
नाक :– िवेत बदल झाला की सदी िोते; हवशषेतः वृद्धपिी. नाक गार व हचमटल्याप्रमािे. नाकातभन 

एकसारखे रक्त येते व त्यावेळेस अंगावरचे केस उिे राितात. श्वास घेताना िवा गार लागते. 
 
चेहरा :– हनळसर, सुरकुतलेला, म्िाताऱ्यासारखा. ओठ हवलग िोतात त्यामुळे दात हदसतात. गार घाम, 

दातहखळी बसते. तोंिाला फेस येतो. 
 
जीभ :– गार, हनळी, कंपयुक्त. बोलिे अिखळत. 
 
जठर :– तिान लागते. पािी हकतीिी प्याले तरी समाधान िोत नािी. आग िोते. 
 
उदर :– कॉलरा– ओकाऱ्या ककवा जुलाब फार न िोता एकदम शस्क्तपात िोतो. अंग गार पिते. अंगावर 

पाघंरूि नको वाटते. स्नायभना पेटके येतात. तादुंळाच्या धुिीप्रमािे पाढंरे जुलाब िोतात. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला कष्टाने थोिे थोिे िोते. लघवी िोताना आग िोते. लघवीतभन रक्त जाते. मभत्राशयात 

लघवी तंुबभन रािते व हकतीिी कंुथले तरी िोत नािी. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोगाची इच्छा तीव्र िोते. हशश्न ताठ िोताना दुखते. कामोन्माद. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ थाबंण्याच्या वयात– अंगात कढत लाटा आल्यासारखे वाटते, उदर िातपाय गार 

पितात. पाघंरूि घेतल्याने घाम येतो व उघिे राहिल्यास अंग गार पिते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास गार. आवाज घोगरा हचरहचरा. श्वासोच्छछ वास कोंिभन गुदमरल्यासारखे वाटते. 

ियंकर कोरड्या खोकल्याची ढास. उपजलेल्या मुलाना श्वासोच्छछ वास करता येत नािी. 
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हातपाय :– बहधर, हमरहमरल्यासारखे वाटते व गार पितात. आंगठे मागल्या बाजभने वाकतात. पोटऱ्याना 
पेटके येतात. पावले गार, लचकल्याप्रमािे दुखतात. साधं्यात कटकट आवाज. 

 
ज्वर :– िुििुिी िरते व अंग गार पिते. ताप असताना अंगावर पाघंरूि घ्यावसेे वाटते. शोथ (सभज) 

आल्यामुळे एकदम ताप येतो. अंग आळीपाळीने कढत व गार िोते व जलद थकवा येतो. सदी 
िोण्याचे अगोदर हतकोनी िािाखाली शिारे येतात. 

 
त्वचा :– कोरडी; धाांवरे. हनळसर, गार, पाघंरूि नको वाटते. 
 
झोप :– अस्वस्थ. िातपाय गार झाल्यामुळे झोप येत नािी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी अधमवट झोपेत असताना. मानहसक श्रम. आघात. स्राव येण्याचे बांद 

झाल्याने. िालचाल. 
ब वा :– स्राव सुरु झाल्याने. घाम आल्याने. मवकाराचा मवचार केल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅन्था. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; ओहप; ॲन्टी–टा; काबो–व्िेहज; कोक्यु; कुप्रम; नक्स–व्िा; बेला; ऱ्िस–टा; व्िेरा–

आ; हसकेल. 
 

८३. कॅलां डुला CALENDUA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्नाय;ू किा व यकृतावर िोतो. दुखापतीच्या मानाने वेदना जास्त 

तीव्र असतात. जखमा–उघड्या–फािल्या–ओरबडल्याप्रमािे, वेडावाकड्या अगर पुवळलेल्या. 
रक्तस्राव–िोक्याच्या जखमातभन िोिारा ककवा दात काढल्यानंतर येिारा. या औषधाने जखमाचें 
स्वरूप हनरोगी िोऊन त्या जलद िरून येण्यास मदत िोते. पू होण्याचे िाांबते. दमट व मोकळी िवा 
सोसत नािी– सदी िोते. कावीळ. कॅन्सरमध्ये इतर औषधाबरोबर देता येते. सुनबहिरीनंतर आलेला 
लुळेपिा कॅलंिुलाचे कटक्चर कढत पाण्यात हमसळभन त्याच्या घड्या ठेवल्या तर बाळंतपिानंतर 
चागंला आराम हमळतो. 

 
मानमसक :– अहतशय घाबरटपिा. उगीचच िीती वाटते. 
 
डोके :– मेंदभवर ओझे आिे असे वाटते. 
 
डोळे :– वस्तु हपवळ्या हदसतात. लासरू. 
 
नाक :– एकाच बाजभने स्राव येतो; स्राव हिरवा 
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कान :– बहिरेपिा. गािीत ककवा गोंगाटात बरे ऐकभ  येते. दभरचे आवाज चागंले ऐकभ  येतात. आवाजाने 
दचकिे. 

 
जठर :– छातीत जळजळते व त्यावेळी अंगावर केस उिे राितात. छातीत मळमळल्यासारखे वाटते. तंबाखभ 

ओढताना उचकी लागते. 
 
उदर :– दह्यासारखे पाढंरे शौचास िोते. पोटाची खळी फुगते. काहवळ. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोगानेंतर बोंिीची कातिी करविते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयाची अवास्तव वाढ, गिाशयाच्या तोंिाशी मासंाकुंराप्रमािे उगवि. गिाशयाचे मुख 

वाजवीपेक्षा जास्त योनीत आलेले असते रक्तप्रदर. 
पाठ :– हतकोनी िािाच्या टोकाशी मारल्यासारखे दुखते. पजें गार. 
 
त्वचा :– हपवळी. अंगावर केस उिे राितात. 
 
ज्वर :– मोकळी िवा सिन िोत नािी.; अंग गार िोते. पाठीत शिारे येताना त्वचा गरम िोते. संध्याकाळी 

अंग तापते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमट–आिाळ आलेली िवा. थंिी वाजताना. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; आसे; नाय–ॲहस; बेहलस; ब्रायों; फास्फ; ऱ्िस–टा. 
 
सहाय्यक औषधे :– िेपार. 
 

८४. कॅल्कमरआ आयोडेटा CALCAREA IODATA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गाठीवर िोतो. वारंवार सदी िोिारी फोपशी मुले. स्राव िरपभर व 

हपवळे. गिाशयाची गुल्मे. गलकंठ हवटाळसेपिी मोठे िोते. 
 
डोके :– गािीत गार वारे लागल्याने िोके दुखावयास लागते. 
 
घसा :– टानहसल मोठ्या िोतात व त्यावर लिान लिान खळग्या पितात. 
 
त्वचा :– हशरा फुगभन वडे्यावाकड्या झालेल्या असताना त्यात व्रि पितात व ते लवकर बरे िोत नािीत. 

घाम खभप येतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– स्तनात गाठी िोतात. व त्या इकिे हतकिे सरकहवल्याने सरकतात– दाबल्याने दुखतात– 

ककवा िात िालहवल्याने दुखतात. 



 

अनुक्रम 

८५. कॅल्कमरआ आसेमनका CALCAREA ARSENICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय व मभत्रकपि यावर िोतो. शरीर िलके िोऊन जहमनीवर पाय 

ठरत नािी असे वाटते. जीिय हिवताप. यकृत व पाथंरी वाढलेली तान्िी मुले. हवटाळ थाबंण्याच्या 
वयात लठ्ठ हस्त्रयानंा िोिारे उपद्रव. दर ४ र्थया ठोक्याला नािी हनयहमतपिे थाबंते. जलोदर, 
नाळगभद, कॅन्सर, फेफरे येण्याचे अगोदर िोक्याकिे रक्त जाते– व हृदयाजवळ फेफरे येण्याची 
जािीव िोते. 

 
मानमसक :– काळजी उदासीनता सोबतीची आवि. 
 
डोके :– घेरी येताच िोक्यात रक्त चढते. दर आठवड्यानी िोके दुखते. वदेना िोत असलेल्या बाजभस 

हनजल्याने बरे वाटते. 
 
उदर :– रताळी खाण्याने िगवि लागते. पॅस्न्क्रआ गं्रथीचे हवकार; कन्सरची आग. 
 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपिाच्या जागेवर दाब सिन िोत नािी. लघवीतभन आल्बुहमन जाते. दर तासा-तासाला 

लघवीला जाव ेलागते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयाचा कॅन्सर– रक्तहमहश्रत दुगंधी धुपिी– गिाशयात व योनीत आग िोते. 
 
हृदय :– हृदयाच्या जागेत आवळल्यासारखे वाटभन गुदमरल्यासारखे वाटते व हृदय धिधिावयास लागते. 

फेफरे येण्याचे अगोदर धिधिावयास लागते व दुखते. प्रत्येक ४ र्थया ठोक्याला नािी थाबंते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– कंठ दोरा बाधंभन मागे ओढल्यासारखा वाटतो. छातीत आग िोते. 
 
मानपाठ :– मानेच्या पोकळीत ताठते व दुखते. पाठीत जोराजोराने ठुसठुसावयास लागते, त्यामुळे 

आंथरुिाबािेर पिाव ेलागते. 
 
हातपाय :– पाय थकल्यासारखे ककवा लुळे पिल्यासारखे वाटतात. 
 
ज्वर :– हिवताप. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थोड्याशा श्रमाने. थंिीने. खाण्यात बदल केल्याने. 
 

८६. कॅल्कमरआ काबोमनका (खडू) CALCARCA CARBONICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पोषि; हाडे; गाठी; त्वचा; रक्त; छाती; (उजव ेफुप्फुस); हृदय व 

मुले यावर िोतो. लठ्ठ, फोपशी मुले याना सहजासहजी घाम येतो, मवशेषतः डोक्याला, छातीला व 
झोपेत जास्त येतो. स्राव भरपूर, बहुधा आांबट वासाचे, शौच, घाम, शरीराचा वास, लाळ वगैरे. 
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शरीर िलिलीत व सुस्त. आळशी स्विाव. िार पिलेली जागा बहधर िोते. सिज लचक िरते ककवा 
साधें हनखळतात. िांड दमट हवेने नसानसातून िांडी वाजते. वारांवार सदी होते व ती छातीत उतरते. 
संवधयन नीट िोत नािी. हाडाांची अयोग्य वाढ. िािावर िाि वाढते ककवा ती मऊ िोऊन वाकिी 
िोतात. मुलाांची टाळू योग्य वेळी भरून येत नाही, दात उशीरा येतात व मुले उशीरा चालावयास 
लागतात. मुिदभस. खिे िोण्याची प्रवृहत्त. क्षयाची प्रथमावस्था–कोरिा खोकला येतो, छातीत 
इतस्ततः दुखते–मळमळते– व सिज दम लागतो. शारीहरक व मानहसक श्रमाने आलेला थकवा. 
स्नायभत खोल असलेली गळवे, मोि िोण्याची प्रवृहत्त–नाकात, कानात, गिाशयात वगैरे. पोकळ 
गुल्मे. वाळलेली मोठ्या पोटाची व िोक्याची मुले. पाण्यात काम करून उद्भवलेले हवकार. 
मुहष्टमथैभन, संिोगाहतरेक, िीती, ओझे उचलिे, हवटाळ बदं िोिे या कारिानी उद्भवलेले हवकार. 
गाठी मोठ्या होतात मानेच्या वगैरे. फेफरे येण्याचे अगोदर बेंबीतभन िावना वर जातात ककवा उंदीर 
िातावरून वर ककवा खाली पोटाच्या खळीतभन गिाशयापयंत ककवा खाली पायावरून चालत आिे 
असे वाटते. स्नायभत उििे, कंप, लुळे पििे, वदेना, मुलाना उिे केले तर ती जहमनीवर पाय टेकत 
नािीत. मंद, आळशी, मुले, ती खेळत नािीत. दगि घिहविाऱ्याचें हवकार. 

 
मानमसक :– उदासीन मखन्न, रिावसेे वाटते. लोक आपिाकिे सांशमयत दृष्टीने पाहत आहेत असे वाटते व 

स्वतः साशकं असिे. कोितीिी गोष्ट मन लावभन करता येत नािी. बोलताना, हलहिताना गोंधळ 
िोतो, ककवा शबदाची उलटापालट िोते. सावधपिा. िीती वाटते–विे लागेल–कािीतरी दुखिे 
िोईल–कािीतरी दुःखदायक ककवा ियंकर घिेल अशी. उद्योगी इसम एकदम आळशी िोतात. 
क्षलु्लक गोष्टींचा हवचार करावासा वाटतो. हनराश, हनरुत्सािी, कुरकुऱ्या स्विाव. मुले हचिखोर, 
हित्री व एकेहठकािी स्वस्थ बसभन राितात. कािी करू अशी शक्यता वाटत नािी. लिानसिान 
मित्त्व नसलेल्या गोष्टींचा हवचार करीत बसिे. सवयहदवस काड्या, काटक्याचे तुकिे करीत बसिे. 
आपल्याला जुने कोिीतरी चालत आिे असा िास. खालीवर पळत जाऊन ओरिावेसे वाटते. आपि 
बरे िोिार नािी अशी हनराशा वाटते. आग, खभन, उंदीर याचें देखावे हदसतात. 

 
डोके :– घेरी–अनेक हवकारात ककवा लक्षिाबंरोबर उद िवते. िीहत–कचता वाटली की घेरी येते. हजना 

चढताना ककवा उंच जागी गेल्यास घेरी येते. िोक्यात आत खोल िातोड्याचे ठोके मारल्याप्रमािे 
ककवा फुटल्याप्रमािे दुखते. िोके दुखताना िात व पावले गार िोतात. िोके आतभन बािेरून 
बफासारखे गार वाटते. मानहसक श्रमाने िोके तापते. वाऱ्याने िोके जास्त दुखते, अंधारात बरे 
वाटते. िोके दुखताना ढेकरा येतात. अधयहशशी. जागे झाल्यानंतर िोके खाजते. दुगंधी जाि खविे 
त्यामुळे गळ्यातील गाठी मोठ्या िोतात. डोक्याला घाम येतो व त्याने उशी हिजते. डोके मोठे व 
उदर मोठे व टिक. जास्त ओझे उचलल्यामुळे ककवा स्नायभना कोित्यािी प्रकारचा ताि पिल्यामुळे 
िोके दुखते. सकाळी जागे झाल्यानंतर डोके खाजमविे, टाळभत आग िोते. हठकहठकािी गार वाटते. 
मेंदभत पािी साचते (जीिय) 

 
डोळे :– बाहुल्या मवस्तारलेल्या. िोळे हमटल्यानंतर वस्तु हदसत आिेत असे वाटते. दृहष्टके्षत्रातील बाजभच्या 

वस्तभ हदसतात. िोळे वारंवार येतात. उजेि सिन िोत नािी. मोहतकबदभ, सारा; फभ ल. सारहवल्या 
ककवा धुरकटल्यासारखे हदसते. एकसारखे हलहिण्याने, पािण्याने ककवा वाचण्याने दृहष्ट मंद िोते. 
लाबंचे चागंले हदसते. लासरू. कंि सुटते. गसॅच्या उजेिात वाचता येत नािी. 
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कान :– कानात ठुसठुसल्यासारख्या वदेना िोऊन कािीतरी बािेर येत आिे असे वाटते. कानातभन दाट 
हपवळा पभ येतो. कोयनेल खाऊन ककवा पाण्यात काम करून आलेला बहिरेपिा. आत आवाज 
िोतात. मोि, त्यातभन रक्त येते. कानात आवाज िोतात, हगळताना, चावताना जास्त िोतात. 

 
नाक :– सदी झाली की लघवीस वारंवार जाव ेलागते, वृद्धपिाची सदी. शेंबभि दाट दुगंहध, हपवळा–काळसर 

रक्तहमहश्रत. सकाळी रक्त येते. नाक सुजते; व वरचा ओठ सुजतो; िवते बदल झाला की मुलानंा 
सदी िोते. नाकपुड्या िुळिुळ्या िोऊन त्यातं व्रि पितात. मोि. सदी व पोटदुखी आलटभन 
पालटभन. नाकात घाि येते. सदी न िोता वारंवार कशका येतात. लठ्ठ िोण्याऱ्या मुलाचं्या नाकातंभन 
रक्त येते. 

 
चेहरा :– हफकट–पाढंरा फटफटीत, फुगीर. वरचा ओठ सुजतो व त्यातं िेगा पिभन रक्त येते, सकाळी. 

जबड्याखालील गाठी मोठ्या िोतात. िनुवटीवर पुटकुळ्या येऊन त्या खाजतात. मुले झोपेत 
चघळतात व हगळतात. 

 
तोंड :– एकसारखी आंबट चव. तोंिाला आंबट पािी येते. हिरड्यातभन रक्त येते. जीि रात्री कोरिी पिते; 

शेंिा िाजल्यासारखा वाटतो–गरम पदाथय खाताना जास्त. िवा लागल्याने ककवा कढत पदाथय 
तोंिात घेतल्यास दात दुखतात. दात लवकर येत नािीत व येताना त्रास िोतो. गालगंुि िोऊन 
झालेला नािीव्रि. 

 
घसा :– टानसील सुजभन मोठ्या िोतात. हगळताना टोचते. घशात बारीक व्रि पिभन ते टाळभपयंत येतात. 

पिजीि फुगते–सुजते. 
 
जठर :– अहतश्रम केल्याने िभक नािीशी िोते. खाल्ल्यानंतर पोट फुगते. सकाळी िभक लागते. दभध सोसत 

नािी. हशजहवलेले पदाथय ककवा मासं याचंा हतटकारा. खिभ , माती, कोळसे, अंिी यासारखे रुक्ष 
पदाथय खावेसे वाटतात, तिान लागते व थंि पेयें प्यावीशी वाटतात, हवशषेतः रात्री. आंबट ढेकरा 
येतात व आंबट ओकावयास िोते. ओकारीत दुधाच्या गाठी पितात. पोटाची खळी फुगते व ती 
उपड्या बशीसारखी मदसते. थोिे पािी प्याले तरी मळमळावयास लागते पि बफय  घालभन घेतले तर 
मळमळत नािी. आम्ल वाढते. 

 
उदर :– बेंबीजवळ पेटके येतात. यकृताची जागा वाकल्याने दुखते. हपत्ताच्या खड्यामुळे िोत असलेल्या 

वदेना. उदरािोवती वस्राचा दाब सिन िोत नािी. मलावरोध–पि त्याने बरे वाटते. खिभसारखे, 
राखी रंगाचे ककवा हिरव ेपाण्यासारखे शौचास िोते. उदर फुगते व टिक लागते. िगवि, अपक्व 
अन्न पिते. जंत िोतात. मुलाचंी िगवि, सारखी खाखा सुटते. उदरात वदेना िोताना माडं्या गार 
िोतात. शौचास प्रथम घट्ट, नंतर हचकट, नंतर पातळ िोते. गुदिार बािेर येते, आत वळवळत आिे 
असे वाटते. मभळव्याध चालताना जास्त िोते, बसल्याने बरे वाटते. खाण्याहपण्यानंतर शौचास लागते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी दुगंधी ककवा उग्र वासाची. पाढंरा गाळ खाली साचतो. लघवी काळसर कपगट 

रक्तहमहश्रत. मभत्राशयात मोि िोतात. मभत्रकपिात खिे िोऊन वेदना िोतात. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– इंहद्रये हशहथल व हनःशक्त. संिोगानंतर पाठ व गुिघे गळभन गेल्यासारखे वाटतात, घेरी 
येते िोके दुखावयास लागते, घाम येतो व हचिखोरपिा येतो. संिोगाची इच्छा िोते (शारीहरकपेक्षा 
मानहसक). हशश्न चागंले ताठ िोत नािी. वीययस्खलन अपुरे व अवेळी, अहतशय मथुैनामुळे ककवा 
मुहष्टमथुैनामुळे इंहद्रयाना आलेली अशक्तता–नपुसकत्व. वृषि वृहद्ध स्वप्नावस्था वारंवार िोते. 
जननेंहद्रयाना कंि येते व आग िोते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर सुरू िोते, योग्यवळेी हवटाळ फार जातो व फार हदवस राितो, हवटाळ जाताना 

घेरी येते, दात दुखतात, पाऊले दमट व गार िोतात. लठ्ठ पि शरीराने हशहथल मुलीना रजोदशयन 
िोत नािी, छातीत धिधिते, दम लागतो, िोके दुखावयास लागते (चढताना). श्रमामुळे ककवा 
िीती, दुःख वगैरे मानहसक िावनामुळे हवटाळ जावयास लागतो. हवटाळशी िोण्याचे पभवी स्तन 
दुखावयास लागतात. अहतशय हवटाळ जात असल्यामुळे ककवा अशक्तपिामुळे आलेले वधं्यात्व. 
धुपिी दाट दुधासारखी, हपवळी ििििभन वािते, लघवी करताना जास्त. एका पाळीपासभन 
दुसरीपयंत स्राव वाितो. धुपिीमुळे कंि सुटते आग िोते. गरोदरपिी अशक्तपिा व थकवा वाटतो. 
पायाचं्या बोटाना व तळपायात पेटके येतात. गियपात िोईल असे वाटते. दभध अहतशय येते ककवा 
मुळीच येत नािी. मुलाना ते रुचत नािी. संिोगानंतर घाम येतो व गळभन गेल्यासारखे वाटते. 
गिाशयातील मोि. स्तनाग्राना िेगा पितात, व्रि पितात. अत्यंत िुळिुळी. मनःक्षोिाने बदं झालेला 
हवटाळ पुन्िा सुरू िोतो ककवा गिाशयात वदेना िोऊन िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो, सकाळी. क्षयामुळे कंठाला आलेली सभज. श्वासोच्छछ वास करताना घुरघुर 

आवाज िोतो. श्रम केले तर ककवा चढताना दम लागतो. कािी केले तरी धाप लागते. छातीत व 
हृदयात अशक्तपिा वाटतो. श्वासोच्छछ वास करण्याची सुद्धा शक्ती वाटत नािी. क्षयाची प्रथमावस्था. 
घशात धभळ गेल्याप्रमािे वाटभन खोकला येतो. रात्री खोकला कोरिा असतो सकाळी ओला िोतो. 
खोकला, आंत श्वास घेताना, पेटीसारखी वादे्य वाजहवताना, खाताना जास्त िोतो. कफ हदवसाच 
पितो. कफ–दाट–हपवळ–पाढंरा–पुवललेला–गोि. छातीत चमका मारतात, दाबलेले. ककवा 
स्पशय केलेला सिन िोत नािी. फुप्फुसातील व्रि ककवा गळभ. क्षयाची शवेटली अवस्था. एकाएकी 
श्वासोच्छछ वास थाबंल्यासारखा वाटतो. 

 
हृदय :– अशक्त, धिधिते–रात्री जेवि झाल्यानंतर. हृदयाच्या जागी गार झाल्यासारखे वाटते. 
 
मानपाठ :– उचलताना मान दुखते. लचकल्याप्रमािे पाठ दुखते, उठता येत नािी. पाठ इतकी अशक्त 

वाटते की ताठ बसता येत नािी. मिके हढले झाल्यासारखे वाटतात–दाबल्याने दुखतात. कुबि. 
पाठीच्या हतकोनी िािामंध्ये दुखते त्यामुळे श्वासोच्छछ वास घ्यावयास अिथळा वाटतो. मान ताठते. 

 
हातपाय :– िाताला िेगा पितात. िातपाय अशक्त झाल्यासारखे वाटतात, कापतात. घोटे (मुलाचें) 

हशहथल झाल्यामुळे पावले चालताना आतल्या बाजभस दुमितात. संहधवात, साधं्यावर गाठंी येतात, 
िालचाल करताना ताठल्यासारखे वाटतात. तळहाताला घाम येतो. पावले गार व ओलसर पि 
रात्री तळपायाचंी आग िोते, ओले पायमोजे घातले आिेत असे वाटते. अहतशय थंिीत बोटे लाल 
िोऊन खाजतात. साधें वेिेवाकिे िोतात. गुिघी रोग. कमरेच्या साधं्याचा क्षयरोग. िातापायावरून 
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उंदीर वर पळत आिे असे वाटते–हवशषेतः फेफरे येण्याचे अगोदर. अंथरुिात पाय ताठ केल्याने 
पोटऱ्यात पेटके येतात. 

 
झोप :– िोळे हमटल्यावर भयांकर देखावे हदसभ लागतात. मनात कल्पनामागे कल्पना येत राहिल्यामुळे झोप 

येत नािी. झोपेतभन दचकभ न जागे िोऊन इकिे हतकिे पाििे. मुले झोपेत; मध्यरात्रीनंतर घाबरून 
ककचाळभ लागतात व त्याचें कािी केल्या समाधान िोत नािी. एकच एक विेीवाकिी कल्पना मनातं 
येऊन झोपेतभन वारंवार जागे िोिे. ियंकर मृत्यभची, हवहचत्र स्वप्ने पितात. 

 
ज्वर :– बफासारखा गारपिा–डोक्याच्या टाळूचा ककवा इतर हठकािी–िाताचंा, पावलाचंा–गुिघ्याचंा–

ककवा हवकार झालेल्या िागाचंा. थंिी वाजतानंा तिान लागते. अंतगयत आग पि बािेरून अंग गार 
लागते व घाम येतो. िोके, छाती, िात, पाय याना घाम येतो. हवटाळसेपिी रात्री अंग तापते, बेचैन, 
िोऊन झोप येत नािी. 

 
त्वचा :– सापाप्रमािे गार. इसब िोक्यावर सुरू िोऊन चेिऱ्यापयंत पसरतो. मुलांचे खविे. हपत्ताच्या गाधंी 

थंिीने कमी िोतात. गजकिय, मासंाकुंर, चामहखळी. लिान सिान जखमा पुवळभन लवकर बऱ्या 
िोत नािीत. पायावर. लाल हठपके पितात व ते चोळले म्ििजे कंि सुटभन आग िोते. िोक्यापासभन 
पायापयंत त्वचा थरथरलेली हदसते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी; िांडगार झोंबिारी हवा; गार पाण्याचे स्नान. दमट िवा. जागा; िवचेा 

बदल. अंग हनवल्याने. श्रम–मानहसक शारीहरक. चढताना, िोळ्याचे श्रम. दात येताना. वयात 
येण्याच्या काळात. वस्राचा दाब. दुधाने. जागे झाल्यानंतर. काळजीमुळे. पौर्मिमा, उिे राहिल्याने. 
िोके वळहवल्याने. वर पाहिल्याने. 
ब वा :– कोरिी िवा. वेदना िोत असलेल्या बाजभवर हनजल्याने. कशकल्याने (िोके दुखिे). 
चोळण्याने पुसण्याने. िात हफरहवण्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– बहॅर-का; बेला; ऱ्िस-टा; लायको; मसली. 
 
सांबांधी औषधे :– अगाहर; अराहन; इहप; कहल-बा; ग्रफाय; यभब; िल्का; थेहर; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; नेर-

का; पोिो; प्लॅहट; फास्फ; हबस्म; बोरा; सासा; सेमप. 
 

८७. कॅल्कमरआ फास्फोमरका CALCAREA PHOSPHORICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पोषि; हाडे; उदर; िोक्याची टाळभ व छाती यावर िोतो. नाजुक, 

हचिखोर, उांच मकडमकमडत, मळकट ककवा कपकट रंगाची त्वचा असलेली मुले. हाडे–मऊ–पातळ, 
व मढसूळ िोतात; मोिलेली लवकर जुळभन येत नािीत. िािे कुजतात. मिक्याची वगैरे. पोषि 
चागंले िोत नािी. मुिदुस. लहानसहान जागी गारवा, लकवा हुळहुळेपिा वाटतो, डोक्याची टाळभ–
िोळे–नाकाचा शेंिा–बोटे वगैरे. बहधरपिा, मुांग्या येिे व गारपिा हवशषेतः िातापायाचंा. वदेना 
इकिभन हतकिे हफरतात. स्राव बुळबुळीत अंड्याच्या बल्काप्रमािे–धुपिी वगैरे. पिुंरोग. संहधवात. 
गाठी मोठ्या िोतात. टाळभ लवकर िरून येत नािी. हवकाराचा हवचार केल्याने हवकाराचंा जोर जास्त 
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िोतो. मुलाचें पोषि नीट िोत नािी. ती हचिखोर, शरीराने हवसहवशीत िोतात, उतािे हनजले 
असता आचके आल्याप्रमािे दचकतात. कुशीवर केल्याने बरे वाटते. दुःख शोक वाईट बातम्या, 
पे्रमिगं, संिोगाहतरेक, वयात येण्याच्या काळात, एकदम उंच झाल्यामुळे, वजन उचलल्यामुळे, 
नािीव्रिाचे ऑपरेशन केल्यामुळे, हिजल्यामुळे झालेले पुष्ट्पहरिाम. मुलीना वेळेवर न्िाि येत नािी. 
ककवा त्याचंी व्िावी तशी वाढ िोत नािी. 

 
मानमसक :– मचडखोर–सांतापी व अस्वस्ि. कोठेतरी जावसेे वाटते. हवसरिोळेपिा. घरी असले तर दभर 

जावसेे वाटते, दभर असले की घरी यावेसे वाटते. खुळचट, विेगळ मुले. 
 
डोके :– िोक्याच्या मागील िागापासभन कण्यापयंत दुखते. लशकल्याने ककवा गार पाण्याने बरे वाटते. शाळेत 

जािाऱ्या मुलामुलींची िोकेदुखी व त्याचबरोबर िगवि. िोक्याच्या मागील िागी बफय  ठेवल्यासारखे 
वाटते. िोक्याची िािे पातळ िोतात. मेंदभत पािी साचते. िोके दुखत असताना उदर फुगते. िोके 
तापभन केसाच्या बुधं्याशी चुिचुि िोते. टाळभ वळेेवर िरत नािी ककवा िरलेली पुन्िा उघिते. टाळू 
गार, हुळहुळी. िोके सावरत नािी, िुगुिुगु िलते. 

 
डोळे :– मागील िागात गार झाल्यासारखे वाटते. सारा येतो, गसॅच्या उजेिात िोळ्याचा उपयोग करता 

येत नािी. 
 
कान :– पाळ्या एकाएकी सुजतात. आत गार वाटते. शौचानंतर कानात आवाज िोतात. 
 
नाक :– हफकट, हपवळसर, मळकट, पुटकुळ्यानी िरलेला. गार घाम येतो. वरचा ओठ सुजतो. 
 
तोंड :– दात उशीरा येतात, मऊ िोतात व लवकर कुजतात. दातं येताना िोिारे हवकार. चावताना दात 

िुळिुळे. सकाळी जागे झाल्यानंतर हकळसवािी चव, िोके दुखताना किभ . 
 
घसा :– दुखतो व पोकळ झाल्यासारखा वाटतो. टानहशल सुजभन मोठ्या िोतात व त्या तोंि उघिताना 

दुखतात. 
 
जठर :– चमचमीत ककवा खारट पदाथय खावसेे वाटतात. तान्िी मुले वारंवार हपतात व ओकतात. पचनहक्रया 

मंद. थोिे खाल्ले तरी पोट हबघिते, दुखते. अंगावरचे ककवा वरचे दभध एकसारखे ओकिे. 
 
उदर :– मवसमवमशत व खपाटी गेलेले. उदरात वदेना िोऊन धुपिी जाते व आग िोते. बेंबी मचडलेली, 

बेंबीतभन रक्त हमहश्रत पािी हझरपते. िगवि–शौचास दुगंधी–कढत–आवाज िोऊन–हिरवे 
हचकट–पाण्यासारखे िोते. –फळे खाऊन ककवा दात येताना. िगेंद्र व छातीचे हवकार आळीपाळीने 
िोतात. आईस्क्रीम, फळे, गारपािी ककवा थोिे खाले्ल तरी उदरात कळा येतात. हकिहकहित उंच 
मुलाचं्या गुदिारात िेगा पितात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला फार िोते व त्यामुळे थकवा वाटतो. नाक कशकरताना ककवा उचलताना मभत्रकपिाच्या 

जागी दुखते. मभत्राशय हरकामे झाल्यानंतर दुखते. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– हशविीपासभन हशश्नापयंत टोचते गािीत बसभन जाताना हशश्न ताठते, पि इच्छा िोत 
नािी. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– मंुग्या येतात, व वासना बळावते. पाळी लवकर–दर दोन आठवड्यानंी. हवटाळ थोिा 

जातो. गिाशय जि झाल्यासारखा वाटतो व दुखतो–अशक्त वाटतो. अंगावर पाजताना हवटाळ 
जातो व वैषहयक वृहत्त बळावते. अशक्त हस्त्रयाचंा गिाशय खाली उतरतो, लघवी व शौचास िोताना 
जास्त. अंगावरचे दभध खारट लागल्यामुळे मभल दभध पीत नािी. गरोदरपिी कािीतरी न सोसिारे 
पदाथय खावसेे वाटतात. पाळी उहशरा आली म्ििजे पाठीत अहतशय दुखते. मुलीना ताबंिा लाल 
हवटाळ फार जातो. स्तनात (िाव्या) गुल्मे येतात. स्तन िुळिुळे; मोठे झाल्यासारखे वाटतात धुपिी, 
बुळबुळीत; अंड्याच्या बलकाप्रमािे, जाताना आग िोते व अगोदर उदरातं दुखते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खालभन वर उचलल्यास मभल गुदमरते. खोकताना गुदमरते. हनजल्याने खोकला कमी िोतो. 

क्षय–फुप्फुसात पोकळ्या उत्पन्न िोतात–रात्री घाम येतो. छाती वारे लागल्याने दुखते. आपोआप 
सुस्कारे टाकिे, बोलण्याच्या ककवा गािे गाण्याच्या अगोदर खाकरावे लागते. 

 
मान पाठ :– मान वारे लागल्याने दुखते. मान बारीक व अशक्त त्यामुळे िोके िुगुिुगु िलते. कुबि, िावीकिे 

किे कलतात. 
 
हातपाय :– बोटाची टोके िुळिुळी, नखाखाली काटा गेल्याप्रमािे टोचते. नखाचं्या किा दुखतात. हजना 

चढताना पाय थकल्यासारखे वाटतात. कमरेचे साधें अशक्त झाल्यासारखे वाटतात. कुल्ले बहधर. 
काखेत हनळसर टिक गोळे येतात. थंिीत साधें धरतात. पचन हबघिले म्ििजे िातपाय गार 
िोतात. 

 
ज्वर :– वदेना िोताना अंगावर शिारे येतात. उगीचच थंिी वाजते. िोक्याला व गळ्याला घाम येतो–

हवशषेतः रात्री. शिारे खालभन वर जातात, व उष्ट्िता वरून खाली येते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवेत बदल झाल्याने. वार लागल्याने. दमट िांड हवा. बफम  पडत असताना. 

दात येताना. मानहसक श्रमाने. शमररातील स्राव गेल्याने. फळे खाल्ल्याने. वयात येण्याचा काळी. 
िालचाल. हवकाराचंा हवचार केल्याने. 
ब. वा. :– उन्िाळ्यात. मनजल्याने. गरम कोरिी िवा. 

 
सहाय्यक औषधे :– कझक; रुटा; सल्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– आयो; काबो-ॲहन; नेर-मभ; ऱ्िस-टा; सल्फ; सहनकु; सोहर. 
 

८८. कॅल्कमरआ फ्लुओमरका CALCAREA FLUORICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्तवामहन्या व गाठी याांचा लवमचकपिा व डावी बाजू यावर िोतो. 

हवकाराचंी गहत मंद. बहधरपिा. ताठल्यासारखे वाटिे. सकाळी अशक्तपिा. टिकपिा-
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दगडाप्रमािे-गाठीचा, टानहसल, मान, मभळव्याध, गुल्मे, व्रिाचं्या किा, दुखापती नंतरचा, 
नाडीव्रि. रक्तवामहन्या फुगतात, मशरा फुगून वेड्यावाकड्या होतात. धमन्यातील लवहचकपिा 
कमी झाल्यामुळे रक्तदाब वाढतो. हाडावर हाड वाढते. िािे कुजतात. तान्ह्या मुलाचे आनुवहंशक 
गरमीमुळे उद्भवलेले तोंिाचे व घशाचे हवकार. िाग टिक िोऊन पभ िोण्याची प्रवृहत्त. पभ दुगंधी. 
क्षहकरिाने िाजिे शस्त्रहक्रयेनंतर अवयवाचें हचकटिे या औषधाने नािीसे िोते. 

 
मानमसक :– अहतशय हखन्नता. पैसे बुितील अशी हनष्ट्कारि िीती वाटते. आळशी. दाहरद्र्याची िीती वाटते. 

अहनहितपिा. 
 
डोके :– नुकत्याच उपजलेल्या मुलाचं्या िोक्यावर आलेली रक्ताची गळव.े िोक्याच्या त्वचेवर आलेल्या 

टिक गाठी. आत कटकट आवाज. 
 
डोळे :– मोहतकबदु. िोळे ठिकतात, िोळे हमटल्याने, ककवा दाबल्याने बरे वाटते. िोळ्यापुढे हठिग्याचंी 

चमचम. 
 
कान :– आतील पिद्यावर खिे जमतात. कान दीघयकाळ वाितो–आतभन पभ येतो. 
 
नाक :– हपनस–नाकातभन पुष्ट्कळ दाट दुगंधी हपवळा हिरवा गाठ्याळ शेंबभि पितो. 
 
चेहरा :– गाल सुजभन टिक िोतात व दुखतात ककवा दात दुखतात. जबड्याच्या िािावर टिक सभज येते. 
 
तोंड :– हजिेवर िेगा पितात. जीि टिक िोते. िात सैल िोतात. अन्नाचा स्पशय झाल्याने दात दुखतात. 

हिरड्यात गळभ िोऊन जबिा टिक िोऊन सुजतो. 
 
घसा :– टानहसल खरखहरत िोऊन वडे्यावाकड्या सुजभन टिक िोतात. घशात दुखते व आग िोते. गरम 

पेयाने बरे वाटते. 
 
जठर :– मुलाचं्या ओकाऱ्या. ओकारीत अपक्व अन्न पिते. खाकरताना उचकी लागते. अहतशय दमल्यामुळे 

मानहसक, शारीहरक उद्भवलेले अजीिय. घसा खाकरताना उचकी लागते. 
 
उदर :– वात धरतो. पाण्यासारखे अत्यंत दुगंधी ििििभन जुलाब िोतात. गरोदरपिी वात धरण्याची प्रवृहत्त. 

गुदिाराला िेगा पितात. मभळव्याध झाली असताना कंबर दुखते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषिवृहद्ध. अंि टिक िोतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– खोकल्यानंतर–कफात बारीक हचवट हपवळ्या गोळ्या पितात. मोठ्याने िंसल्याने ककवा 

वाचल्याने आवाज बसतो. 
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पाठ :– जीिय कहटशभळ–सुरवातीस चालताना दुखते पि तसेच चालत रािण्याने बरे वाटते. गािीत फार 
वळे बसल्याने पाठ दुखते. 

 
हातपाय :– मनगट व घोटे गार. मनगटाजवळ पोकळ गुल्मे येतात. बोटाचं्या िािावर िाि वाढते. 

स्नायुबधंात टिक–तादुंळाप्रमािे बारीक गाठी उद्भवतात. नखे ओबिधोबि वाढतात. 
 
त्वचा :– कोरिी िोते– टिक िोते ककवा वर िेगा पितात. संगमरवरी दगिाप्रमािे पाढंरी. जन्मखुिा. क्ष 

हकरिाने िाजिे. 
 
झोप :– स्वप्ने स्पष्ट पिभन रिभ  येते. स्वप्नातं अंथरुिाखाली उिी मारिे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल करताना सुरवातीस (नंतर बरे वाटते). दमट थंि िवा. वारे 

लागल्याने. िवतेील बदल. लचकिे. 
ब. वा. :– उष्ट्ितेने. शकेाने. चोळण्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– ऱ्िस-टा. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–फा; ग्रफाय; नेर–मभ; फास्फ–ॲहस; हसहल. 
 

८९. कॅल्कमरआ सल्फुमरकम CALCAREA SULPHURICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गाठी, श्लेष्ट्मल त्वचा; िािे व त्वचा यावर िोतो. पू होण्याची प्रवृमत्त–

पू दाट; हपवळा–गाठ्याळ व रक्तहमहश्रत. गळवे वाििारी ककवा पुनः पुनः उद्भविारी. व्रि–दुष्ट–
खोल चरत जािारे. वेदना कापल्याप्रमािे (उजव्या रजःकपिात). गुल्मे–पोकळ गुल्मे. श्लेष्ट्मल स्राव 
दाट हपवळे–गाठ्याळ. नािीव्रि. हदलेल्या औषधाची हक्रया योग्य िोत नसेल तर िे औषध हदल्याने 
िोऊ लागते. िाजिे, पोळण्यानंतर पभ िोण्याची प्रवृहत्त. व्रि पिलेली दुष्ट गुल्मे, करटे. 

 
मानमसक :– उतावीळ. स्वतःशी सिमत नसलेल्या इसमाचंा हतरस्कार करिे. स्वतःची ककमत लोकाना 

कळभन येत नािी म्ििभन कुरकुरिे. स्वस्थ बसभन काल्पहनक संकटाहवषयी हवचार करिे. 
 
डोके :– मुलाचें खविे–हपवळा पभ येतो. घेरी, मोकळ्या िवते बरे वाटते पि जलद चालण्याने जास्त िोते. 
 
डोळे :– येतात–दाट हपवळा पभ येतो. पापण्याच्या किा लाल िोऊन खाजतात. 
 
कान :– कानातभन काळा मळ वाितो. कानािोवती पुटकुळ्या येतात. 
 
नाक :– सदी झाली म्ििजे नाकातभन रक्त येते (तान्िी मुले). 
 
चेहरा :– चेिऱ्यावर पुटकुळ्या व फोि येतात. 
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जीभ :– हवसहवहशत. साबिासारखी चव. 
 
घसा :– टानहसल सुजभन पभ िोतो व तो वाितो. 
 
उदर :– शौचातभन रक्तहमहश्रत पभ पितो. तान्ह्या मुलाचंी रक्ती िगवि. िगेंद्र झाल्यावर गुदिारािोवती गळवे 

उत्पन्न िोतात. शौचािोवती पाढंरे आवरि. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन पभ जातो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– दाट पाढंरी धुपिी. योनीत आत खोल कंि सुटते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गुदमरल्यासारखे वाटते. दमा-चढताना ककवा चालताना जास्त िोतो. खोकला पुवळलेला 

रक्तहमहश्रत कफ पितो. फुप्फुसात ककवा फुप्फुसािोवती पभ िोतो. 
 
हातपाय :– तळपायाला गार दुगंधी घाम येतो. तळपायाची आग िोऊन कंि सुटते. 
 
ज्वर :– अंग गार िोते पि पाघंरूि नकोसे वाटते. कोठेिी पभ तयार िोत असताना ताप येतो. रात्री अंगाची 

कोरिी आग िोते. खोकताना सिज घाम येतो. 
 
झोप :– खोलीत िवा नािी असे वाटभन झोपेतभन दचकभ न जागे िोिे. 
 
त्वचा :– जखमा लवकर िरून येत नािीत त्यातभन पभ सारखा वाितो. त्वचारोगात हपवळ्या खपल्या बसतात. 

तान्ह्या मुलाचंा कोरिा इसब. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– वारे लागल्याने. स्पशय केल्याने. थंि दमट िवा, जागा. खोलीतील उष्ट्िता. 

ब. वा. :– आांघोळ केल्याने. मोकळ्या हवेत. खाताना. उघिे झाल्याने. शकेल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– िेपार. 
 

९०. कॅल्कमरआ हैपोफास्फोमरकम CALCAREA HYPOPHOSPHORICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम शरीराच्या पोषिावर िोतो. अशक्तपिा– हफकटपिा व खभप घाम 

येिे. जलद व अहतशय थकवा येतो व शरीर वाळते. अनेक वाििारी गळव ेहवशषेतः साधं्यािोवती. 
हशरा चाबकाच्या दोरीप्रमािे हदसतात. वाळलेली मुले. 

 
मानमसक :– घाबरटपिा–क्षबुधता व झोप न येिे. जलद बोलिे, लवकर राग येतो. 
 
कान :– तळताना िोिाऱ्या आवाजाप्रमािे कानात चुरचुर आवाज िोतो. 
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जठर :– जेवि झाल्यानंतर २ तासानंी खभप िभक लागते. दभध प्याल्याने ककवा थोिे खाल्ल्याने बरे वाटते. िभक 
नष्ट. 

 
उदर :– पाथंरीत दुखते व ठुसठुसते. क्षयात िगवि सुरू िोते. 
श्वसनेंमद्रये :– छातीत कळा येतात. खोकला; क्षयरोगात थंुकीतभन रक्त येते. दमा. 
 
हातपाय :– नेिमी गार असतात. 
 
झोप :– झोपेत दचकिे. 
 
ज्वर :– रात्रीचा खभप घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– शरीरातंील स्राव गेल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– कसको. 
 

९१. कॅस्टोमरअम CASTOREUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू व स्त्रीजननेंमद्रये यावर िोतो. अशक्त व जीवनशक्क्त क्षीि. 

गिाशयाच्या हवकारामुळे आलेला घाबरटपिा ककवा आचक्यासारखे हवकार. हिस्टेहरआ. स्नायभ 
कंहपत िोतात. सवय शरीर जि झाल्यासारखे वाटते. एकसारख्या जािंया येतात. तीव्र स्वरुपाच्या 
दुखण्यातभन उठल्यानंतर हस्त्रयानंा, पेटके, वदेना, अशक्तपिा जािवतो, व त्या पभिय बऱ्या झाल्या 
नसल्यामुळे, त्या एकसारखा हचिखोरपिा करतात. सारखा घाम येऊन अशक्तपिा वाटतो. 
बिुतेक हवकारानंा एकसारख्या जािंया येतात. 

 
मानमसक :– मचडखोरपिा सिजासिजी िोळ्यातभन अश्रभ येिे. 
 
डोळे :– हदवसा हदसत नािी. उजेि सिन िोत नािी. 
 
जीभ :– थरथरते. मध्यिागी िाळीएवढी पुटकुळी येऊन िोवतालचा िाग लाल िोतो व जीि खाली दोऱ्याने 

ओढल्यासारखी वाटते, स्पशय, अन्नाचा वास सिन िोत नािी. जीि सुजलेली. 
 
उदर :– उदरातील हवकाराबरोबर जािंया येतात. वेदना होताना एकदम शक्क्तपात होतो, दाबल्याने बरे 

वाटते. उन्िाळ्यातील िगवि. शौचास हिरवी आव पिते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कष्टातयव. वदेना िोताना कंुथभन थेंब थेंब हवटाळ जातो नंतर गार घाम येतो. वदेना माडं्यातभन 

सुरू िोतात. हवटाळ बदं असताना (नष्टातयव) उदर फुगते, व वदेना िोतात. 
 
झोप :– झोपेत जािंया येतात. अस्वस्थ. ियंकर स्वप्नामुळे दचकभ न जागे िोिे. 
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ज्वर :– ताप येऊन गेल्यानंतर खभप घाम येत राितो. थंिी वाजताना पाठ गार िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िावना. थंिी. हवटाळसेपिी. रोगामुळे आलेली क्षीिता. 

ब. वा. :– दाबल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– मोस्क; व्िॅले. 
 

९२. कामफआ COFFEA CRUDA. (काफी) 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; रुमधरामभसरि; जननेंहद्रये व हस्त्रया यावर िोतो. मनाची 

कु्षब्धता; र्ज्ञानेंमद्रये अांत्यत तीक्ष्ि; काहीही सहन होत नाही–वेदना आवाज वास वगैरे. आनांददायक 
भावनामुळे िीहतदायक हवकार िोतात. आवाजामुळे कोठेतरी दुखावयास लागते. उंच हकिहकहित 
रागीट हचिखोर पोक आलेले इसम. िीती, लाबंचा प्रवास, शारीहरक थकवा यामुळे उद्भवलेले 
हवकार. अंग उष्ट्ि झाले आिे असे वाटते. काफी घेतल्यामुळे िोहमओपाहथक औषधाचंा पहरिाम 
नािीसा िोतो असा समज आिे, पि अनुिवता हटकिारा नािी. 

 
मानमसक :– रडिे, मववळिे व तडफडिे क्षुल्लक गोष्टीकरता. मनात अनेक हवचाराचंी गदी िोते, कधी 

आनंदी कधी उदास, हखन्न. उगीचच्या उगीच मभच्छा येते. रििे िसिे आलटुन पालटभन. रिता रिता 
एकदम मनापासभन िसिे, नंतर कािी वळेाने रििे, समजभत करून घेण्याचा हतटकारा. 

 
डोके :– मेंदभचे तुकिे तुकिे झाले आिेत असे वाटते ककवा ठेचल्यासारखे वाटते. िोक्यात हखळे 

मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. घट्ट झाल्यासारखे वाटते. 
 
डोळे :– अगदी बारीक अक्षरे चागंली वाचता येतात. बािुल्या रंुदावलेल्या, िोळे चमकदार. 
 
कान :– अत्यांत तीक्ष्ि, लाबंचे आवाज ऐकभ  येतात. 
 
नाक :– वास सिन िोत नािी. नाकातभन रक्त येताना िोके जि िोते, व हचिखोरपिा येतो. शौचास 

कंुथताना नाकातभन रक्त जाते. 
 
चेहरा :– तापतो, गाल लाल िोतात. उजव्या बाजभस वदेना िोतात. 
 
तोंड :– दात दुखतात, तोंिात बफाचे पािी ठेवल्याने बरे वाटते पि ते गरम व्िावयास लागले म्ििजे पुन्िा 

दुखावयास लागतात. हवटाळसेपिी दात दुखतात. दातातील कळा बोटाच्या टोकापयंत 
जािवतात. चव नाजुक. 

 
जठर :– जिभ काय फार खाल्ले आिे अशा तऱ्िेने पोट िरल्यासारखे वाटते, हवशषेतः दुखत असताना. 

अहतशय िभक लागते त्यामुळे जलद खािेहपिे. 
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उदर :– वस्राचंा दाब सिन िोत नािी. वदेना िोताना हनराशा वाटते (हस्त्रया) सासंाहरक काळजीमुळे 
गृहििींना जुलाब व्िावयास लागतात. दात येताना िोिारी िगवि. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– तापतात व कंि सुटते. वैषहयक कंि. वायगोळ्याच्या वदेना असह्य िोतात. कष्टातयव–

रक्ताचे काळे गोळे पितात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– एकसारखा खोकल्याचा कोरिा ठसका हवशषेतः– गोवरानंतर लागतो ककवा नाजुक घाबरट 

मुलाना कोरिा खोकला येतो. 
 
हृदय :– िावनामुळे धिधिावयास लागते–उन्िाने जास्त िोते. एकदम रक्तदाब वाढतो व लघवी िोण्याचे 

बदं िोते. अत्यानंदाने ककवा अचानक आियाचा धक्का बसल्यामुळे हृदय धिधिावयास लागते. 
 
हात :– िात कापतात, िातात टाक धरता येत नािी. िातापायाचं्या स्नायभना धके्क बसतात. गृघ्रसीवात 

(सायाहटका) दाबल्याने बरे वाटते, िालचालीने जास्त िोते. 
 
झोप :– भावनामतरेकामुळे झोप येत नाही.–ककवा मनात अनेक हवचार आल्यामुळे झोप येत नािी. जरा 

आवाज झाला की, जाग येते. ककवा प्रत्येक आवाज ऐकभ  येतो. 
 
त्वचा :– अमतशय हुळहुळी, रक्त येईतो खाजहविे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– आवाज. स्पशय. वास, उग्रवास. िवा-मोकळी-गार वाऱ्याची. आनांददायक 

भावना. मानमसक श्रम. अहत खाण्याने. दारू. रात्री. 
ब. वा. :– हनजण्याने. झोप. उष्ट्िता. 

 
सहाय्यक औषधे :– अको. 
 
सांबांधी औषधे :– आरम–मे; ओहप; नक्स–व्िा; ्लुओ–ॲहस; बेला; लायको; सल्फ. 
 

९३. काममआ KALMIA LATIFOLIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; िोळे; चेिरा (उजवी बाजभ) हृदय; रुमधरामभसरि; साधें; 

त्वचा; िोके व खादंा (उजवी बाजभ); छाती व पुढला िात (िावी बाजभ) यावर िोतो. ठिका, मार 
लागल्याप्रमािे लागतो. ताठल्यासारखे वाटिे. कां प. बमधरपिा. शरीर लटके पडल्याप्रमािे वाटिे. 
अशक्तपिा व गुदगुदल्या, ममरममरल्याप्रमािे वाटिे. वेदना इतस्ततः मफरतात. वरून खाली येतात 
ककवा मज्जातांतूच्या रोखाने पसरतात, फािल्याप्रमािे ठेचल्याप्रमािे वाटतात. वेदना शेवटी हृदयात 
क्स्िर होतात. हृदयाचे हवकार व इतर हवकार आळीपाळीने ककवा िाताच्या व पायाच्या वदेना 
आळीपाळीने सुरू िोतात. संहधवात. (उपदंशामुळे झालेला) दीघय मुदतीचे ज्वर–उदर फुगते, 
मळमळ व नािी मंद. नाहगिीची उगवि नािीशी झाल्यानंतर राहिलेल्या वदेना िालचाल केल्याने 
हवकार उद्भवतात पि िालचाल चालभ  ठेहवली तर ते कमी िोतात. 
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मानमसक :– आरामखुचीवर पिल्याने स्मरिशस्क्त व इतर मानहसक िावना बऱ्या असतात. 
 
डोके :– घेरी खाली पाहिल्याने, वाकल्याने जास्त िोते. िोक्यात कटकट आवाज िोतात. ते कानापयंत 

जाऊन हबगुल वाजहवल्याप्रमािे आवाज िोतो. मानेपासभन ते टाळभपयंत व चेिऱ्यापयंत िोके दुखते. 
उजव्या िवुयीवर ियंकर ठिका लागतो. घेरी येताना िोके दुखते, अंधारी येते, िातापायात वदेना 
िोऊन शीि येतो. िोके सभयोदयापासभन सभयास्तापयंत दुखते. 

 
डोळे :– िालहवताना ओढल्यासारखे ककवा ताठल्यासारखे वाटतात. खाली पािताना अंधारी येते. पापण्या 

ताठतात. 
 
कान :– हबगुल वाजहवल्याप्रमािे आवाज. 
 
चेहरा :– घेरी येताना चेिरा लाल िोतो. उजव्या बाजभस वदेना िोतात. जबड्यात टोचते, फािल्यासारखे 

वाटिे. 
 
तोंड :– ओठ ताठल्यासारखे वाटतात. हजिेत टोचते. 
 
उदर :– पोटाच्या खळीत दुखते; ताट बसल्याने बरे वाटते. खळीत कािीतरी दाबभन कोंबल्यासारखे वाटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन अल्बुहमन जाते. त्यावळेेस पाय दुखतात. वारंवार हपवळी िरपभर लघवी झाल्याने 

िोकेदुखी कमी िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– सवांगात वेदना िोऊन हवटाळबदं िोतो. धुपिी पाळीनंतर एका आठवड्यानी जाऊ लागते. 

लक्षिे धुपिी जाताना जास्त िोतात. 
 
हृदय :– चंचल. तीक्ष्ि वेदना होतात व त्यावळेेस आग िोते, मंुग्या येतात व बहधरपिा येतो. वदेना िाव्या 

िातापयंत ककवा िाव्या हत्रकोिी िािापयंत जातात. व त्यावळेेस श्वासोच्छछ वास करवत नाही. 
फिफिल्यासारखे वाटिे. धिधििे पाठीवर हनजल्याने ककवा ताठ बसल्याने बरे वाटते. हृदयाचे 
ठोके इतके जोराने पितात की ते हदसतात. हृदय अशक्त, नाडी अमतशय मांद. तंबाखभमुळे हृदयाची 
झालेली चलहबचल नािी कंपयुक्त. 

 
मानपाठ :– मानेपासभन खाली पंज्यापयंत वदेना िोतात. पाठ वरून खाली मोिल्याप्रमािे दुखते. कमरेत 

आग िोऊन दुखते. 
 
हातपाय :– दंि (उजवा) दुखतो. अशक्तपिा, बहधरपिा, चुिचुि व गार झाल्यासारखे वाटतात. साधें 

लाल, कढत सुजलेले. 
 
झोप :– येत नािी, सकाळी लवकर जाग येते. 
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त्वचा :– ताठल्यासारखी वाटते. कोरिी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचालीने. िाव्या कुशीवर हनजल्याने. पुढे वाकल्याने. खाली पािताना. 

उष्ट्ितेने. अंग गारठल्याने. सभयोदयापासभन सभयास्तापयंत, वाकल्याने. 
ब वा :– खाण्याने. आिाळ आलेली िवा. एकसारखी िालचाल. 

 
सहाय्यक औषधे :– बेन्झा-ॲहस; स्पायजे. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-का; हिहज; नेर-मभ; पल्स; ऱ्िस-टा; लायको; हलहथ-का. 
 

९४. कामोममल्ला CHAMOMLILA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मज्जातांतू; भावना; पांचनेंमद्रयाांची श्लेष्ट्मल त्वचा; यकृत, मस्रया व 

मुले; उजवी बाजभ यावर िोतो. अत्यांत हळुवारपिा-काहीही सहन होत नाही-तिफििे-आरिा-
ओरि करिे ककवा सारखे चालिे–एकदम बरे वाटले पाहिजे अशी मागिी करिे. वेदनामुळे देहभान 
मवसरिे– लकवा िकवा येिे. वदेना िोत असताना अांग तापते, तहान लागते व एकदम घाम येतो; 
ती जागा बहधर िोते ककवा नंतर बहधरपिा येतो. मधुन मधुन उदरात कळा येतात. कोरड्या 
खोकल्याची मधुन मधुन ढास लागते. अस्वस्िपिा व मचडखोरपिा याच्या लहरी येतात. स्नायभना 
पेटके येतात. पेटके आल्याने हपत्ताची ओकारी िोते. जागे झाल्यानंतर बहधर झाल्यासारखे वाटते. 
िातात कािी वळे वस्तभ धरल्याने िात बहधर िोतात. वदेनामुळे–रागामुळे ककवा दात येताना आचके 
येतात तेव्िा–शरीर ताठते–पाठीची कमान िोते–िोळे गरगरा हफरतात–चेिरा वेिावाकिा िोतो, 
आंगठे आत वळतात व िातपाय झाििे. वदेना िोत असलेला िाग लुला पिल्यासारखा वाटतो. 
संहधवात. रागामुळे वदेना िोतात, जुलाब िोतात, कावीळ िोते. वारंवार आचके येतात, चेिरा व 
िातापायाना. गरोदर मस्त्रया, लहान मुले व शुश्रभषा करण्याऱ्या हस्त्रया याना या औषधाचा उपयोग 
चागंला िोतो. 

 
मानमसक :– अत्यांत, मचडखोरपिा, भाांडखोरपिा व अमशष्टपिा. िीिमुवयत नसते. टाकभ न बोलिे. प्रत्येक 

बारीक सारीक गोष्टीने मपत्त खवळते. बोललेले लकवा स्पशम खपत नाही. अधीर, उताहवळ. मुले 
अंगाला िात लावभ देत नािीत. सारखे घेऊन लहडमवले ककवा थोपटले म्ििजे जरा बरी असतात. 
मदलेली वस्तु नाकारिे, नवीन वस्तु खेळिे हदले तर फेकभ न देिे. हलहिण्यात बोलण्यात चुका करिे. 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर हस्त्रया एकाएकी लिरी बनतात–िािंतात, िटवादीपिा करतात–
एकिी चागंला शबद बोलत नािीत. आपल्याला पाहिजे असलेली वस्तु हमळत नािी असे वाटभन 
केहवलवािे हववळिे. 

 
डोके :– अधा िाग दुखतो.– ठुसठुसते. नाजुक ककवा अहतश्रमामुळे थकलेल्या हस्त्रयाची िोकेदुखी, मन 

गुंतहवल्याने बरे वाटते. सकाळी ककवा रात्री ९ वाजता िोके जास्त दुखते. िोक्याला कढत घाम 
येतो–त्यामुळे केस ओले िोतात. िोके दुखत असताना िोके मागे वाकवाव ेअसे वाटते. 
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डोळे :– सुजभन रक्त येते. नुकत्याच उपजलेल्या मुलाच्या िोळ्यातभन रक्तासारखे पािी येते. िोळे हपवळे. 
पापण्याना आचके बसभन त्या हमटतात. 

 
कान :– कानात टोचल्याप्रमािे दुखते. मभल वारंवार कानाला िात लावते. शकेल्याने बरे वाटते. गार वारे 

सिन िोत नािी. कान तापतो व सुजतो–त्यामुळे वेि लागण्याची पाळी येते. पािी घुसल्याप्रमािे 
आवाज िोतो. कानात दिा बसतो. रात्री, गैरिजर असलेल्या मािसाचें आवाज ऐकभ  येतात. 

 
नाक :– वास सिन िोत नािी. कशका येतात. नाकातभन सारखे कढत पािी वािते त्यामुळे झोप येत नािी. 

नाक चोंदते. 
 
चेहरा :– एक गाल लाल होतो, ककवा सुजतो. एक कढत असतो; दुसरा हफकट व गार लागतो. उजवी बाजभ 

कानापयंत दुखते. जबिा दमल्यासारखा वाटतो. वदेना िोताना कढत घाम येतो. स्नायभना धके्क 
बसतात. 

 
तोंड :– वाईट–आंबुस घाि येते. हजिेवर दाट हपवळट पाढंरा थर जमतो. चव किभ . तोंिात गरम पािी 

घेतल्याने–गरोदरपिी–काफी प्याल्याने दात दुखतात. तोंिात गार पािी धरल्याने बरे वाटते. दात 
येताना मुलाना िोिारे उपद्रव. रात्री लाळ गळते. दात लाबं झाल्यासारखे वाटतात. हजिेला आचके 
बसतात. 

 
घसा :– गालगुंि व टानहसल सुजतात. हनजलेले असताना अन्न हगळता येत नािी. घशात आवळल्यासारखे 

ककवा दया बसल्यासारखे वाटते. 
 
जठर :– कुजलेल्या अंड्याप्रमािे दुगंधी ढेकरा येतात. गार पािी–आंबट पेये प्यावीशी वाटतात. काफीचा 

हतटकारा येतो. ओकारी िोण्याचे अगोदर जोरजोराने उमासे येतात. माफीआमुळे िोत असलेल्या 
ओकाऱ्या. मुरिा िोऊन हपत्ताच्या ओकाऱ्या िोतात. 

 
उदर :– नगाऱ्याप्रमािे फुगते. आांतड्यात वात धरून कापल्याप्रमािे वेदना िोतात त्यावळेेस मभल िातपाय 

पोटाशी घेत–ककचाळते, लाथा झािते, त्याला सारखे घेऊन कििवाव ेलागते, रात्री जास्त िोते. 
लघवीला िोताना कळा येतात. कळा येत असताना गाल लाल िोऊन गरम घाम येतो. शौचास कढत 
आांबुस, गवतासारखे महरवे होते. शौचात बुळबुळीत आांव पिते ककवा हपवळट हिरव-ेकुजलेल्या 
अांड्याप्रमािे दुगंधी िोते. खाण्यानांतर शौचास होते. दाताची िगवि. गुदिार सुजभन चंबभसारखे पुढे 
येते. मभळव्याध-िेगा पिभन दुखते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िोताना आग िोते. मभत्रमागात टोचते. लघवी हपवळसर. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ काळा-गाठ्याळ दुगंधी. कष्टातयव-आवळल्या, मुरिल्यासारख्या कळा येतात, त्या 

वर ककवा खाली माडं्याच्या आतील बाजभस पसरतात. हवटाळसेपिी, रागामुळे ककवा मनःक्षोिामुळे 
ज्या हस्रयाना हवटाळसेपिी गिाशयात दुखत नािी त्यानासुद्धा तीव्र वदेना व्िावयास लागतात व 
मथुैनाची इच्छा िोते. ज्या मुलीना सुरुवातीपासभनच हवटाळ कष्टाने िोऊन हवटाळात पाढंरे पापुदे्र 
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जातात त्याना या औषधाने तात्पुरते बरे वाटते. रक्त-प्रदर-हवटाळ-काळा-गाठ्याळ व खभप जातो-
िातपाय गार पितात फार तिान लागते. कधी कधी काळसर दुगंधी रक्त सारखे पाझरते व मधभनच 
एखादा ताबंिा रक्ताचा स्राव जोराने जातो. विेा थाबंभन थाबंभन येतात त्यामुळे बाळंतपि लाबंते. वेिा 
वर जातात ककवा माडं्यात येतात, गिाशयाचे मुख ताठते; विेामुळे स्री इतकी प्रक्षबुध िोते की जवळ 
असलेल्या इसमाना-िॉक्टर नसेसना िाकभ न देते नंतर पुन्िा बोलावते. बाळंत िोताना आचके येतात. 
बाळंतपिानंतरचा हवटाळ काळा व गाठ्याळ असतो. धुपिी-हपवळसर चुरचुरिारी. स्तनाना सभज 
येते, स्तनागे्र िुळिुळी िोतात. अंगावर मभल प्यावयास घेतले की गिाशयात ककवा पाठीत पेटके 
येतात. तान्ह्या मुलाचें स्तन िुळिुळे िोतात. काळी, हपवळी गाठ्याळ करवििारी धुपिी. अंगावरचे 
दभध नासल्यामुळे मुले दभध पीत नािीत. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कोरिी खोकल्याची ढास. मभल झोपेतच खोकते पि जागे िोत नािी– हवशषेतः रात्री. राग 

आला तर खोकला येतो. खोकला रात्री ९ ते १२ पयंत जास्त असतो. िागं्या खोकला, खोकभ न मभल 
घुसमटते व ओकते. दमा- कोरड्या िवेत जास्त िोतो. तान्िा मुलाचं्या छातीत घुरघुरते. 

 
पाठ :– पाठीत उसि िरते. 
 
हातपाय :– साधं्यात इतक्या कळा येतात की अंथरुिावरून उठभन चालिे िाग पिते. पोटऱ्यात व पायात 

पेटके येतात. तळपायाची रात्री आग िोते – गारव्यावर ठेवावसेे वाटतात. िातापायात कळा येऊन 
नंतर ते बहधर िोतात. िातात कािी वळे वस्तभ धरून ठेवल्याने िात बहधर व ताठ िोतो. तळिात 
कोरिे. पायाच्या िािावरच चालतो आिोत असे वाटते. रात्री पावलाचंी शक्ती नािीशी 
झाल्यासारखी वाटते, त्यावर उिे रािवत नािी. दुपारनंतर घोटे लुले पिल्यासारखे वाटतात. 

 
झोप :– गुंगल्यासारखे वाटते पि झोप येत नािी मभल झोपेतभन दचकभ न उठते, ककचाळते, अस्वस्थ िोते व 

आचके येतात. गुंगीत कण्ििे हववळिे रििे वदेनामुळे झोपेत व्यत्यय येतो. माडं्या एकमेकापासभन 
दभर सारून झोपिे. 

 
ज्वर :– एक िाग गार दुसरा कढत. थंिी व ताप आळीपाळीने. वाित असलेले स्राव जर एकदम थाबंले तर 

ताप आल्यासारखे वाटते. तापात तहान लागते. िोक्याला घाम येतो. 
 
त्वचा :– कावीळ. तान्ह्या मुलाचं्या गालावर ककवा सवांगावर ताबंिी उगवि येते. व्रिात रात्री चुरचुरते व 

आग िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– राग. रात्री. दात येताना. गार िवा. दमटपिा. वारे लागल्याने. अांग 

गारठल्याने. काफी झोपेची औषधे घेतल्याने अफभ . ढेकरा येण्याने. उष्ट्िता. गरम अन्न. पाघंरूि 
घेतल्याने. स्पशय, रोग्याकिे पािण्याने. गािे. अंथरुिावर हनजल्याने. 
ब वा :– हातावर घेऊन लहडवल्याने. गरम दमट िवा. घाम आल्याने. गार पािी लावल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क-का; बेला; मगॅ-का; सहॅनकु. 
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सांबांधी औषधे :– अको; आर्मन; कॅक्ट; कोक्यु; नक्स-व्िा; पल्स; फार्मम; ब्रायो; मक्युय; ऱ्िस–टा; हसहल; सेहप. 
 

९५. काडुमअस मेमरआनास CARDUUS MARIANUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम यकृत, पाथंरी व हशरा यावर िोतो. यकृताच्या हवकारामुळे उद्भवलेला 

रक्तस्राव. जलोदर-यकृताच्या हवकारामुळे झालेले थकवा. आंबटपिा खािीत काम करिाऱ्या 
इसमाचे हवकार–दमा. हशरा फुगभन वडे्यावाकड्या िोऊन त्यात व्रि पितात. वदेना–टोचिे, आग, 
ओढ लागल्याप्रमािे वाटिे. 

 
मानमसक :– उदासीन. हखन्न. हवसरिोळा, काय करावयाची इच्छा असेल ती लगेच हवसरिे. 
 
डोके :– िवुयावर आवळल्यासारखे वाटते. कपाळ दुखते. घेरी येऊन तोिावर पिभ  असे वाटते, नाकातभन 

रक्त गेल्याने बरे वाटते. 
 
डोळे :– आग िोते व दाबल्यासारखे वाटतात. 
 
नाक :– तरुि इसमाच्या नाकातभन वारंवार रक्त वािण्याची सवय. 
 
चेहरा :– मळकट, हपवळसर. 
 
तोंड :– वरचा ओठ अशक्त झाल्यासारखा वाटतो. जीि अशक्त, जीि मध्यिागी पाढंरी, किा लाल व 

दाताचे ठसे पिलेली. चव किभ . 
 
जठर :– मळमळ, उमासे; व महरवे आांबट ओकावयास होते. रक्ताची ओकारी. 
 
उदर :– यकृत मोठे होते, दुखते हपत्ताशय सुजतो तेथे दाबलेले सिन िोत नािी. हपत्ताचे खिे िोण्याची 

प्रवृहत्त. वात धरून गुरगुरते. मलावरोध–शौचास टिक खिे–गाठी–पितात. रक्ती मभळव्याध–गुद 
बािेर येते. गुदात आग िोते. गुदाच्या कॅन्सरमुळे उद्भवलेली िगवि. पाथंरीच्या जागी टोचते, आत 
श्वास घेतल्याने जास्त. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी हपवळी धमक, गढभळ. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– यकृताच्या हवकारामुळे िोिारा रक्तप्रदर. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा. छातीतील वदेना खादें, पाठ, उदर व कमरेपयंत जातात व त्यावळेेस लघवीला लागते. 
 
हातपाय :– कमरेच्या साधं्यातं वदेना िोऊन त्या कुल्ल्यातभन माडं्यात जातात, खाली वाकल्याने जास्त 

िोतात. उठताना कष्ट िोतात. पाऊले अशक्त–बसल्याने. 
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त्वचा :– मशरातील रक्त गोठून त्या टिक होतात लकवा फुटतात. 
 
ज्वर :– काहवळीत थंिी वाजते व ताप येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िाव्या कुशीवर हनजल्याने. बीर हपण्याने. खाण्याने, स्पशय. िालचालीने. 

तळघरात–ियुारात. 
ब वा :– रक्त गेल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–का; ससॅ्ग्वने. 
 

९६. कानमस CERNUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; यकृत; पाथंरी व पचनेंहद्रये यावर िोतो. जीिय हिवताप. कावीळ. 

अशक्तपिा हवशषेतः सकाळी. 
 
मानमसक :– हखन्नता. 
 
उदर :– यकृताच्या मवकारात डोळे दुखतात. शौचास दुगंधी–काळे िोते. गुदिारात आग िोते. िगवि. 
 
झोप :– थंिी वाजण्याचे अगोदर झोप यावयास लागते. तापात गंुगी येते ककवा जेविानंतर येते. 
 
त्वचा :– हफकट, जीिय यकृताच्या हवकारात त्वचेवर िाजल्यासारखे फोि येतात. तान्ह्या मुलाचें तोंि येते व 

िाजल्यासारखे फोि येऊन झालेला इसब. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री, गारठल्याने. 
 

९७. काबो ॲमनमॅमलस CARBO ANIMALIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पोषि; गाठी व मशरा यावर िोतो. हवकार िळुिळु सुरू िोऊन 

उत्तरोत्तर वाढत जातात व शवेटी त्याचें स्वरूप िट्टी ककवा दुष्ट िोते. अशक्तपिा येतो व जीवनशस्क्त 
क्षीि िोते. वृित्व. वारांवार सदी होण्याची प्रवृत्ती. सहजासहजी लचक भरिे. िोडासा स्राव गेला 
तरी अशक्तपिा वाटून अत्यांत त्रास होतो. मशरात रक्तामधक्य होते. सूज येऊन भाग हळुहळु टिक 
होऊन दुखतात. िाजल्यासारखी आग िोते. सैल झाल्यासारखे वाटते. अंगावरून ढेकभ ि चालले 
आिेत असे वाटते दुगंधी करवडिारे स्राव. रक्तस्राव. प्लभ हरसी झाल्यानंतर त्या बाजभस टोचिे 
कायम रािते. अंगावर पाजिाऱ्या हस्त्रयाचंा अशक्तपिा त्या जेवताना रितात, खोलीतसुद्धा कििवत 
नािी. गाठी सुजून टिक होतात. मनळसरपिा. व्रि कुजिे. कॅन्सर. ताबंयासारखा रंग. कढत लाटा 
आल्यासारख्या वाटतात. 

 
मानमसक :– हखन्न. हवचारमग्न बोलावसेे वाटत नािी. एकटे असावेसे वाटते. हववळिे. 
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डोके :– मेंदभ सैल झाल्यासारखा वाटतो िालचालीने, खोकताना जास्त. कवटी फुटते आिे असे वाटते. 
खाण्याने बरे वाटते. घेरीनंतर नाकातभन रक्त जाते. दाढी केल्यानंतर घेरी येते. िोके उजव्या 
िोळ्यापयंत दुखते. 

 
डोळे :– िोळ्यावर कािीतरी आिे असे वाटभन वरती बघता येत नािी. िोळे सैल झाल्यासारखे वाटतात. 

वस्तभ वाजवीपेक्षा जास्त दभर हदसतात. वाचताना दृष्टी मंद िोते, िोळे चोळण्याने बरे वाटते. 
 
कान :– आवाज कोित्या हदशनेे येत आिे ते समजत नािी. नाक. कशकरताना कानात आवाज िोतात. 

गालगुंि सुजभन त्यात चमका मारतात. कानामागील िािाचंा उंचवटा सुजभन कानातभन स्राव जातो. 
 
नाक :– टिक, सुजलेले लाल, कढत; नाकावर कपगट पट्टा येतो व त्यावर पुटकुळ्या येऊन कंि सुटते व 

पापुदे्र जातात. शडे्यावर टिक हनळसर गुल्म येते. सदी झाली म्ििजे नाकातभन खभप पािी गळते, 
वास येत नािी. कशका व जािंया येतात. 

 
चेहरा :– गाल व ओठ हनळसर. ताबंयाच्या रंगाचंी उगवि. यौवनपीहटका. 
 
तोंड :– हजिेत टिक गाठी येतात. खाताना गाल चावला जातो. 
 
घसा :– जळजळते खाण्याने बरे वाटते. 
 
जठर :– कोित्यािी अन्नाने त्रास िोतो. ते सोसत नािी. पोट गळभन गेल्यासारखे ककवा पोकळ झाल्यासारखे 

वाटते. पचनशक्ती मंद. वात धरतो. मळमळ– रात्री जास्त. हस्त्रयाना, अंगावर पाजताना पोट गळभन 
गेल्यासारखे वाटते. जठरािोवती गारवा वाटतो, दाबल्याने ककवा चोळण्याने बरे वाटते. खाण्याने 
थकवा येतो. तोंिातभन खारट पािी येते. उमासे, ओकाऱ्या, उचकी, कॅन्सर. तंबाखु ओढल्याने 
मळमळते त्यामुळे तंबाखुचा हतटकारा येतो. 

 
उदर :– शस्त्रहक्रयेनंतर खभप फुगते वात सरत नािी. जाघेंत (िाव्या) कािीतरी कठीि पदाथय आिे असे वाटते 

बसल्याने जास्त; वात सरल्याने, दाबल्याने बरे वाटते. गुदिार िुळिुळे व ओलसर. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ गेल्यामुळे अत्यंत थकवा वाटतो, बोलवतसुद्धा नािी. काळसर हवटाळ सकाळीच 

फक्त जातो. उजवा रजःकपि जि चेंिभसारखा वाटतो. योनीत आग िोते. गिाशयाचा कॅन्सर– 
माडं्यापयंत आग पसरते. गिाशयाचे मुख टिक िोते. स्तनात टिक गाठी येतात व आत चमका 
मारतात. धुपिी, पाण्यासारखी, हपवळे िाग पितात आग व चुिचुि िोते बसल्याने व उिे राहिल्याने 
जास्त जाते. कटीची िािे बसल्याने दुखतात. मभल पाजताना स्तनात चमका मारतात. स्तनात टिक 
दुखिाऱ्या गाठी येतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– िोळे हमटल्याबरोबर गुदमरल्यासारखे वाटते. घाबरटपिामुळे श्वासोच्छछ वास कष्टाने व्िावयास 

लागतो. छातीत गार झाल्यासारखे वाटते. फुप्फुसात व्रि पितात. खोकला–हिरवा कफ पितो. 
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हृदय :– समाजात ककवा देवळात गािे ऐकल्याने धिधिावयास लागते. 
 
पाठ :– गुदाच्या िािात दुखते, स्पशय केल्याने आग िोते; बसल्याने ककवा हनजल्याने ज्यास्त िोते. घोटे 

चालताना आत बािेर वळतात हवशषेतः मुलाचें. साधें हशहथल, अशक्त, सिज हनखळतात. छातीच्या 
हवकारात पजें बहधर िोतात. 

 
त्वचा :– मनळसर. ओठ–गाल–हवकार झालेल्या जागी हनळसरपिा येतो. कपाळावर ताबंयाच्या रंगाची 

बारीक उगवि येते. ढेकभ ि चावल्यासारखे वाटते. जाघेंत टिक बद िोऊन ते फुटतात. 
उगविीनंतर वि राितात. 

 
ज्वर :– कढत लाटा आल्यासारखे वाटते. दुगंधी घाम येऊन थकवा वाटतो. रात्री घाम जास्त येतो. व त्यामुळे 

मपवळे डाग पडतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– कु्षल्लक कारिे–थोिासा स्राव जािे–लचकिे, उचलिे, सदी िोिे; खाताना; 

गार कोरडी हवा; िजामतीनंतर; वृद्धपिी; हवटाळाच्या पाळीनंतर. 
ब. वा :– हवकार झालेल्या जागी िात ठेवल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क–फा. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; कॅल्क–्लु; ग्रफाय; नाय–ॲहस; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; व्िेरा-आ; सल्फ; 

हसली; सेहप. 
 

९८. काबोमलक ॲमसड CARBOLIC ACID 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–घशाची–जठराची आतड्याची व फुप्फुसाची; हृदय; 

रक्त; श्वासोच्छछ वास यावर िोतो. वेदनाांचा अभाव; मानहसक व शारीहरक सुस्ती; आहि िकवा 
दुगंधी. स्राव आग करिारे, कफ वगैरे. हवकाराचंा दुष्टपिा–सेमप्टक मवकार. जीिय ज्वर. वदेना सुरू 
िोऊन एकदम नािीशा िोतात ककवा आग िोऊन हझिहझण्या येतात. शारीहरक श्रमाने कोठेतरी 
गळव ेउत्पन्न िोतात. घ्रािेंहद्रय अत्यंत तीक्ष्ि. नाडी सूक्ष्म. 

 
डोके :– मानहसक श्रम करावसेे वाटत नािीत. िोके रबराच्या पट्ट्याने आवळल्यासारखे वाटते. कपाळात 

कढत चेंिभ  असल्यासारखे वाटते. िोकेदुखी तंबाखभ ओढल्याने कमी िोते, िोक्याचे कातिे िुळिुळे 
झाल्यासारखे वाटते. 

 
डोळे :– िवुयािोवती अहतशय दुखते. 
 
नाक :– सभक्ष्म वाससुद्धा ओळखता येतो. नाका व तोंडाभोवती पाांढरेपिा. हपनस, नाकात व्रि पितात, 

अहतशय दुगंधी स्राव. 
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चेहरा :– धुरकटल्याप्रमािे 
 
तोंड :– घाि येते. तोंिापासभन जठरापयंत आग िोते. 
 
घसा :– चकचकीत. घटसपय, पेय पदाथय हगळताना बािेर येतात पि घसा दुखत नािी. शक्ती जलद क्षीि 

व्िावयास लागते. घटसपात पिजीि पाढंरी, सुरकुतलेली. 
 
जठर :– उते्तजक पदाथय खावसेे वाटतात ककवा तंबाकभ  ओढावीशी वाठते. जठर िुळिुळे िोते. हिरवी ओकारी 

िोते. छातीत जळजळ, वात धरतो. 
 
उदर :– श्लेष्ट्मल त्वचेचे लचध्याप्रमािे शौचास तुकडे पडतात. िगवि–जुलाब पातळ काळे दुगंधी. कॉलरा. 

(व्िेरा-आ. नंतर प्यावे). लघवी करताना गुदिारावाटे आव पिते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी, हिरवी ककवा काळी िोते. वृद्धपिी रात्री लघवीला वारंवार जावे लागते. मधुमेि. 

लघवीतभन अल्बुहमन जाते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी दाट. योनीत कंि येऊन आग िोते. गिाशयाचे स्खलन िोते. कमरेत आरपार 

अहतशय दुखते व माडं्यापयंत ओढ लागते. गिाशयाचे मुख करविते. स्राव दुगंधी, करवििारा. 
 
पाठ :– हतकोनी िािाचं्या मध्ये दुखते. कमरेच्या साधं्यािोवती तीव्र कळा येऊन माडं्या ओढल्यासारख्या 

वाटतात. 
 
पाय :– तंगिीत िािाजवळ पेटके येतात. िािात कुरतिल्यासारखे वाटते. 
 
झोप :– गुांगी येते. 
 
ज्वर :– खभप गार घाम येतो. 
 
त्वचा :– िाजल्यासारखे ककवा पुवळलेले फोि येतात. रक्त हझरपते. धावरे. िाजलेल्या िागात व्रि पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– धक्का लागल्याने. वाचताना. गरोदरपिी. केस कवचरताना. 
 
सांबांधी औषधे :– हक्रयासो. 
 

९९. काबोव्हेमजटॅमबमलस (कोळसा) CARBO VEGETABILIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा-पचनेंमद्रयाांची; हृदय; रक्त; मशरातील रुमधरामभसरि 

व डोक्याचा मागील भाग यावर होतो. रोगाशी व औषधाशी झगडून शरीर िकते. जीवनशक्क्त क्षीि. 
रोगामुळे उद्भवलेले िट्टी उपद्रव. अमुक एक गोष्ट झाल्यापासभन प्रकृतीत हबघाि िोतो. अनेक तऱ्िेची 
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औषधे घेऊन लक्षिाचंी झालेली गुंतागुंत. उदरात वात धरिे, अशक्तपिा, दुगधी व वाऱ्याची आवड 
िी लक्षिे बिुतेक हवकारात आढळभन येतात. कां प अशक्तपिा, आजारीपिामुळे आलेली क्षीिता 
ककवा एकदम शस्क्तपात िोतो व नािी िाताला लागत नािी. मभच्छा येते. गार वाऱ्याने अंगावर शिारे 
येतात. अांग गार असते तरीपि पांख्याने वारे घ्यावेसे वाटते लकवा मोकळ्या हवेत असावेसे वाटते 
ककवा गार पािी प्यावसेे वाटते. मनळसरपिा व कुजिे. सेहिक हवकार. व्रि. रक्तस्राव – काळा व 
िळुिळु पाझंरतो. मशरात रक्तामधक्य होते. स्राव दाट करवडिारे. मार लागल्याप्रमािे िुळिुळेपिा 
वाटतो; जडपिा. आग िोते; िािात, व्रिात वगैरे. िार पिलेल्या जागी बहधरपिा येतो. सदोहदत 
लोळण्याची व झोपेची इच्छा. उते्तजक पेयानी ककवा अन्नाने तोंिावर लाली येते. बफासारखा 
गारपिा–जीि–पाय वगैरे. शस्त्रहक्रयेनंतर, मानहसक आघात यानी एकदम शस्क्तपात िोतो. शाळेत 
जािाऱ्या मुले, मुली, आळशी, बुद्धीने मंद, रात्री झोपेत ियानक स्वप्ने पिभन घाबरून उठतात, 
अंधारात ककवा एकयाने झोप येत नािी. 

 
मानमसक :– बुहद्धमादं्य, कचतायुक्त व मचडखोर. असुखी. आल्िादकारक ककवा दुःखकारक गोष्टींचा मनावर 

कािीिी पहरिाम िोत नािी. बेपवा. सकाळी उठताना ककवा झोपताना काळजी वाटते. हनष्ट्कारि 
िीती वाटते–ितुाखेताचंी–काळोखाची वगैरे. आळसी, विेगळ. 

 
डोके :– दाबल्याप्रमािे ककवा हशशाप्रमािे जि झाल्यासारखे िोके दुखते. हवशषेतः मागील िाग. उशीवरून 

िोके उचलता येिार नािी असे वाटते. खोकताना िोक्यात चमका मारतात. िोके गरम िोऊन आग 
िोते. टोपीचे वजन सिन िोत नािी. सदी िोऊन िोके दुखावयास लागते ककवा बदं झाल्यानंतर 
दुखावयास लागते. केस झुपक्याने ककवा आजारानंतर गळभन पितात. कपाळावर गार घाम येतो. 
घेरी येते त्या वळेेस कानात आवाज िोऊन मळमळते. उन्िाने वगैरे तापल्याने िोके दुखावयास 
लागते. िोके गरम िातपाय गार. अंथरुिाच्या उबेने िोक्याला कंि येते. 

 
डोळे :– आग िोते. खोल जातात. बािुलीवर प्रकाशाचा पहरिाम िोत नािी. रक्त येते. कंि सुटते. 

ओढल्यासारखे वाटतात. िोळ्यावर जि वजन ठेवल्यासारखे वाटते. िागं्या खोकल्यात िोळ्यातभन 
रक्त येते. िोळ्यापुढे काळे हठपके तरंगतात. वर बघताना िोळ्याचे स्नायभ दुखतात. 

 
कान :– पातळ रक्तहमहश्रत स्राव येतो त्यामुळे आसपासची जागा करविते. घि घि आवाज िोतात. 

हिवताप, हवस्फोटक ज्वर यानंतर सुरू झालेला स्राव. कानात कािीतरी जि पदाथाने दिा 
बसल्यासारखे वाटते. मळाला घाि येते. 

 
नाक :– कंठात खवखवभन कशका येतात, नाक कशकरताना जास्त कशका येऊन नाक वारंवार कशकरावे लागते. 

दररोज नाकातभन रक्त जाते; चेिरा हफकट िोतो. सदी घशात उतरते. सदी झाली म्ििजे ताप 
आल्यासारखे वाटते. कशका येतात असे वाटते पि येत नािीत. 

 
चेहरा :– धुरकटल्यासारखा, खोल गेलेला व कानमशले बसलेली–मृतवत. वरचा ओठ कापतो. गालगंुि. 

गालगंुि बरे झाल्यानंतर दुसऱ्या हवकाराचंा उद्भव िोतो. ओठ कपगट, काळसर िोऊन िेगा पितात. 
चेिऱ्यावर गार घाम येतो. 
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तोंड :– हिरड्या हवसहवहशत िोतात–दातापासभन सरकतात, त्यातुन रक्त येते. पभ येतो (पायोहरआ). 
चावताना हिरड्या दुखतात. दात सैल िोतात, तोंिात खुळखुळ वाजतािेत असे वाटते. गरम ककवा 
थंि अन्न (पेय) खाताना दातातभन कळा येतात. जीि काळी िोते, सुजते. तोंिाला घाि येते. हिरड्या 
काळ्या पितात. तोंि येते–हनळसर काळसर व्रि पिभन त्यात आग िोते. तोंिातभन रक्त येते. दात 
घासताना दातातभन रक्त येते. जीि गार. दात गार. 

 
घसा :– खवखवतो. आग िोते. रक्तहमहश्रत हचकट कफ पितो. घशात व्रि पितात. अन्न हगळताना घसा 

दुखतो. बंद झाला आिे असे वाटते. 
 
जठर :– अन्नाच्या कल्पनेचासुद्धा हतटकारा वाटतो. ढेकरा येतात त्या करपट असतात ककवा मोठ्याने 

आवाज िोतो पि त्यानी बरे वाटत नािी. खोकताना ढेकरा येतात. पोट–िरल्यासारख–ेजि 
झाल्यासारखे वाटभन झोप येते. कािी खाल्ले तरी वात धरतो. अस्ग्नमादं्य–अन्न पचन िोण्यापभवीच 
कुजावयास लागते. पोटाच्या खळीत दाब सिन िोत नािी. रक्ताच्या ओकाऱ्या. छातीत जळजळ. 
पोटात आग िोते व ती पाठीत कण्यापयंत जािवते. काफी प्यावीशी वाटते; आंबट, गोि, खारट 
पदाथय खावसेे वाटतात. दभध व तेलकट पदाथाचा हतटकारा. अहतखाण्याचे दुष्ट्पहरिाम. व्रि. कॅन्सर. 
चागंले व सिज पचिाऱ्या अन्नाचा हतटकारा. 

 
उदर :– अमतशय वात धरून फुगते–मवशेषतः वरच्या भागात; हनजल्याने जास्त िोते, वात सरल्याने बरे 

वाटते. यकृत मोठे िोते–ओढल्यासारख्या वदेना िोतात-स्पशय सिन िोत नािी. आतड्यात वात 
कोंिभन कळा येतात. दुगंधी वात सरतो. िगवि–आव–कालरा–रक्तहमहश्रत पातळ शौचास िोते. 
दुगंधी आव. गुदात आग िोते. गुदिाराशी जळजळते, कंि सुटते व िोवतालचा िाग लाल िोतो. 
(लिान मुलाचंा). लालसर पातळ शौचास आपोआप िोते. मभळव्याध मोि हनळसर व बािेर येतात. 
शौचानंतर गुदिारात दुखते. उदर लोंबकळत आिे असे वाटभन वाकभ न चालाव ेलागते. वात कढत, 
ओलसर. गािीतभन गेल्याने उदरात् दुखावयास लागते, वात सरल्याने बरे वाटते. वृद्धपिीची 
िगवि. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्राशयाची जीिय सभज. लघवीतभन श्लेष्ट्मा जातो–अल्बुहमन जाते. लघवी बदं िोते, कालऱ्यात. 

गार जहमनीवर फार वळे उिे राहिल्याने लघवी तंुबते. अंथरुिात लघवी िोते. मधुमेि. हपवळसर 
ककवा दाटसर पाढुंरकी िरपभर लघवीला िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशहथल, अशक्त, गार घाम येतो. वीययपात संिोगाचे वळेी अकाली िोतो व िोक्यात 

आवाज िोऊ लागतात. शौचास िोताना पाढंरी धातभ जाते. वृषिाजवळ माडं्याना कंि सुटते व त्या 
ओल्या िोतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योहनिार–िुळिुळे िोते, कढत िोते, कंि सुटते व सुजते. ओटीपोटात–गिाशयात 

ओढल्यासारखे वाटते त्यामुळे उिे रािता येत नािी. गिाशयात व उजव्या रजःकपिात जिपिा 
वाटतो. एका पाळीपासभन दुसरीपयंत हवटाळ जातो. हवटाळ काळसर-दुगंधी–गाठ्याळ. हवटाळ 
चालभ  असताना छातीत आग िोते व दम लागतो, िातापायाची आग िोते. धुपिी–पातळ-हिरवट, 
दुधासारखी, करवििारी त्यामुळे आग िोते व कंि सुटते, पाळीचे अगोदर जास्त िोते. 
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बाळंतपिानंतर गिाशय पभवयस्स्थतीवर येत नािी, अशक्त व हशहथल िोतो. योहनिारावरील हशरा 
फुगभन वडे्यावाकड्या िोतात व त्यातं हनळसर व्रि पिभन आग िोते. दभध येण्याचे बदं िोते. दभध 
पाजल्यानंतर अहतशय थकवा वाटतो. स्तन सुजभन टिक िोतात व आत गळभ िोऊन आग िोते, 
हपकण्याचा संिव असतो, फुटल्यानंतर त्यातभन पातळ स्राव वाितो. स्तनात गाठी येतात त्यामुळे 
खाकेतील गाठी मोठ्या व टिक िोतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास गार. कंठात खरविल्यासारखे वाटते. आवाज बसतो-संध्याकाळी ककवा दमट 

िवते जास्त. िागं्याखोकल्याची सुरवात-खोकताना घसा बदं झाल्यासारखा वाटतो, चेिरा लाल 
िोतो व वातंी िोते. िागं्या खोकल्याचे दुष्ट्पहरिाम. मधुन मधुन अहतशय त्रासदायक खोकल्याची 
उबळ येते–गुदमरल्यासारखे वाटते, िोके दुखते व ओकावयास िोते–गार पािी प्याल्याने ककवा 
अंथरुिात हनजल्याने जास्त िोते. कफ बािेर काढताना उमासे येतात. छाती अशक्त-जि ककवा 
िुळिुळी झाल्यासारखी वाटते हवशषेत. जागे झाल्यानंतर. वृद्ध इसमाचं्या पोटात वात धरून सुरू 
झालेला दमा. ओला खोकला, घशात घुरघुरते. कफ–दाट–हचकट हपवळसर व खभप पितो. 
खोकभ न थकवा येतो, घाम येतो व जीव गुदमरतो. छातीत हवस्तवासारखी आग िोते. फुप्फुसातभन 
रक्त पिते. क्षय; फुप्फुसाचा कॅन्सर; हवद्रहध वगैरे रोगात बरगड्या िुळिुळ्या िोतात. 

 
हृदय :– हृदयहवकारात लागिारा दमा. एकसारखी धिधि व त्यावेळेस कचता वाटते, खाण्यानंतर जास्त 

िोते. सवय शरीरात नािीचे ठोके पित आिेत असे वाटते. नािी–अहनयहमत मधुन मधुन थाबंते–
बाहरक–जलद. हृदयाचे जागी आग िोते. 

 
पाठ :– पाठीत गुिदी बसली आिे असे वाटभन पाठ दुखते त्यामुळे खाली बसता येत नािी. उजव्या खादं्याचे 

मागील बाजभस आग िोते. पाठीचे मिके कुजतात. पाठीखाली उशी घेऊन हनजाव ेलागते. 
 
हातपाय :– बहधर झाल्यासारखे वाटतात. ज्या िागावर दाब पिला असेल तो िाग बहधर िोतो. गुिघ्यापयंत 

पाय गार िोतात. गार घाम येतो. पायावरच्या हशरा फुगभन वेड्यावाकड्या िोतात–त्यात व्रि पिभन 
त्यातभन पातळ ककवा दाट करवििारा लालसर स्राव वाितो. िातापायाची आग िोते–सुजतात. 
िाताची बोटे अशक्त, वस्तु धरता येत नािी. वृद्धपिी बोटे काळी पितात–त्यावर िाजल्यासारखे 
फोि येऊन त्यातभन रक्तहमहश्रत पािी येते, हवस्तवासारखी आग िोते. कंबरेच्या साधं्यात पभ िोतो. 
(हट. हब.) पावलाना दुगंधी घाम येतो जि, ताठतात, लंुळे पिल्यासारखे वाटतात. हलहिताना िात 
थकतात. 

 
झोप :– ियंकर स्वरूपाची स्वप्ने पितात. झोपेनंतर िुशारी वाटत नािी. िातपाय पोटाशी घेऊन हनजावसेे 

वाटते. चमत्काहरक मेल्यासारखी झोप लागते. घशात घुरघुरते, िातपाय गार (हवशषेतः गुिघे) 
पिभन जाग येते. 

 
ज्वर :– हिवताप–थंिी वाजताना तिान लागते–गार पािी प्यावसेे वाटते. तापात तिान लागत नािी. 

शरीराच्या एकाच िागाला थंिी वाजते. थंिी व ताप आलटुन पालटभन. पाय, पाऊल, गुडघे 
बफाप्रमािे गार–िोतात हवशषेतः रात्री ककवा एकबाजभ गार िोते. अांतगमत मवस्तवाप्रमाि आग िोते, 
हृदयाचे जागी–छातीत वगैरे, पि बािेरचे अंग गार असते. सिजासिजी घाम येऊन सदी िोते. 
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रात्री व सकाळी खभप घाम येतो त्यामुळे जीव गळभन जातो. घामाला आंबुस वास येतो. पीतज्वर, 
न्युमोहनआ, टायफाईि, क्षय. 

 
त्वचा :– काळी पुळी, व्रि–पसरट वरवर पसरतात–करवििारा दुगंधी स्राव वाितो आग िोते–रात्री 

जास्त. इसब. कॅन्सर. गरोदरपिी हशरा फुगभन वडे्यावाकड्या िोतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्ितेने. अांग गार झाल्याने. क्षीिता आििारे रोग. वृद्धपिा. अमत खाण्याने. 

पौमष्टक पदािम खाण्याने. वस्राचंा दाब. जास्त वजन उचलण्याने. अत्यंत थंिी ककवा उष्ट्िता. गार 
िवा - रात्रीची. उष्ट्ि दमट िवा. िोक्याला वारे लागल्याने. स्राव बदं झाल्याने. हशळे कुजलेले अन्न, 
कोंबिी, वगैरे पक्षाचें मासं खाल्याने, गाण्याने, मोठ्याने वाचताना. 
ब वा :– ढेकरा आल्याने; गार िवा पखं्याचे वारे; पावले उंचावर ठेवल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे; कमल-का; फास्फ; लॅके; कसको. 
 
सांबांधी औषधे :– अको; ड्रोसे; नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; लायको; व्िेरा–आ; सल्फ; सेहप. 
 

१००. काबोमनअम सल्फुरेटम CARBONEUM SULPHURATUM 
 
सवमसाधारि :– वदेना िोऊन स्नायभ आखिल्यासारखे वाटतात. स्नायभ वाळतात. त्वचेला व श्लेष्ट्मल त्वचेला 

स्पशय केलेला कळत नािी. पाठीवर ओझे ठेवले आिे असे वाटभन वाकभ न चालाव ेलागते. िगवि ४ ते 
६ आठवड्यानी. कोळशाच्या वायभपासभन उद्भवलेले हवकार. हिरवा व लाल रंग ओळखता येत नािीत, 
पाढंरा ओळखता येतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमट उष्ट्ि िवा. सकाळी खाण्यानंतर. 

ब वा :– मोकळ्या िवते. 
 

१०१. काललसोमनआ COLLINSONIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गुद; गुदिार; गिाशय व ओटीपोटातील आंतिी; हृदय; घसा व यकृत 

यावर िोतो. हृदयहवकारामुळे आलेली जलयुक्त सभज (नाळगभद-जलोदर). हृदयाचे हवकार व रक्ती 
मभळव्याध आलटभन पालटभन. रक्तामधक्य-ओटीपोटातील इंहद्रयात. मूळव्याध. आवळल्यासारखे 
वाटिे. फुगल्यासारखे वाटिे िातपाय–योहनिार वगैरे. अवयव बािेर येतात, गुदिार गिाशय 
वगैरे. 

 
मानमसक :– हखन्न. 
 
डोके :– शौचास झाले नािी म्ििजे कपाळ दुखते ककवा मभळव्याधीतभन रक्त येण्याचे थाबंले म्ििजे दुखावयास 

लागते. 
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तोंड :– जीि हपवळी, चव किभ. 
 
घसा :– हशक्षक, वक्ते वगैरेंची घसेदुखी ककवा खोकला. 
 
उदर :– वात धरतो. अत्यंत िट्टी मलावरोध ३।३–४।४ हदवस शौचास िोत नािी. तान्ह्या मुलाचंा मलावरोध, 

ककवा िगवि. गरोदरपिी मलावरोध व मभळव्याध िोते. करवििारे जुलाब–आसपासचे केस नािीसे 
िोतात. पाढुंरके गाठ्याळ शौचास िोते. गुदात दुखते, आग िोते, कोरिे आिे असे वाटते. आत 
काड्या ककवा वाळभ आिे असे वाटते व त्यावळेेस हृदयात दुखते. रक्ती मूळव्याध. रक्त पित असेल 
तोपयंत हृदयाचे हवकार बरे असतात. रक्त पिण्याचे थाबंले की हृदयाचे हवकार जास्त िोतात. 
छातीचे हवकार, मभळव्याध ककवा संहधवात आलटभन पालटभन. गुदद्वाराला कां ड सुटते. बद्धकोष्ट व 
जुलाब आलटुन पालटुन. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योहनिाराला व गुदिाराला कंि सुटते. कष्टातयव–हवटाळात पाढंरे पापुदे्र जातात व 

त्यावळेेस मभळव्याधीचा उपद्रव िोतो. हवटाळशी झाल्यानंतर माडं्या गार झाल्यासारख्या वाटतात. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– गुदातील लक्षिासहित, वृषिातील हशरा फुगभन वेड्यावाकड्या िोतात. 
 
हृदय :– धिधिते. हृदयाची लक्षिे थाबंली की मभळव्याधीचा त्रास सुरू िोतो ककवा हवटाळ जावयास लागतो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– आवाजाचा दुरुपयोग केल्यामुळे खोकला येतो ककवा घसा दुखतो. श्वास कोिल्यासारखा 

वाटभन अांगात कढत लाटा येतात व मभळव्याधीचा त्रास िोतो. मभळव्याध कमी झाली की थंुकीतभन रक्त 
पिते. 

 
हातपाय :– संहधवात व मुळव्याध आलटभन पालटभन. मोठे झाल्यासारखे वाटतात. पाय आपले स्वतःचे नािीत 

असे वाटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मूळव्याधीचे रक्त येण्याचे िाांबले म्हिजे. रात्री. गरोदरपिी. गारठा. मनःक्षोि 

ककवा िावनामुळे. मभळव्याधीचे मोि काढल्यानंतर 
ब वा :– उष्ट्ितेने. सकाळी. 

 
सांबांधी औषधे :– इस्कभ ; एलो; कोहन; नक्स-व्िा; लायकोप; सल्फ. 
 

१०२. कालोफायलम CAULOPHYLUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंमद्रये; मज्जातांतू; स्नाय;ू मान; पाय व लिान साधें यावर िोतो. 

िकवा. वेदना अक्स्िर असभन ओढ लागल्याप्रमािे वाटते ककवा पेटके येतात ककवा एकदम सुरू 
िोऊन एकदम थाबंतात. थाबंुन येतात-हमहनटा-हमहनटाला जागा बदलतात व हकत्येक वळेा वदेना 
मानेत स्स्थर िोऊन ती ताठते. लिान साधं्याचा सांमधवात. अंतगयत कंप. गिाशयाच्या हवकारामुळे 
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इतर अवयवात सुरू झालेले उपद्रव. कंपवात-योग्य वयात हवटाळ सुरू न झाल्यामुळे उद्भवलेला. 
आंचके, फेफरे, वयात येण्याचे काळी सुरु झालेले. बाळंत झाल्यानंतर उत्पन्न झालेला पगंभवात. 

 
मानमसक :– घाबरटपिा; क्षबुधता. सिज गोष्टीमुळे असंतोष. 
 
डोके :– गिाशयाच्या हवकारामुळे िोके दुखते, िोळ्याच्या मागील बाजभस दाबल्यासारखे वाटते. खाली 

वाकल्याने, उजेिाने, दुपारी ते रात्रीपयंत जास्त िोते. 
 
चेहरा :– धुपिीमुळे चेिऱ्यावर फुलपाखराप्रमािे हपवळसर िाग पितात. 
 
तोंड :– येते. 
 
जठर :– गिाशयाच्या हवकारामुळे ओकाऱ्या. घेरी येताना, आंबट, किभ  पािी सारखे हगळावे लागते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन अल्बुहमन जाते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी उशीरा. हवटाळ थोिा जाऊन थाबंभन थाबंभन कळा येतात. कष्टातयव. बाळांतवेदना योग्य 

हदशनेे न जाता इतस्ततः पसरतात–स्तनात येतात लकवा मांद वा अमनयममत असतात. या औषधाने 
बाळंतपि सोपे िोते. शवेटच्या महिन्यात खोया वेिा येतात. गिाशय हनस्ष्ट्क्रय व त्यामुळे वारांवार 
होिारे वाखे. खभप करवििाऱ्या धुपिीचा स्राव. लिान मुलींची धुपिी. आचके येऊन योहनसंकोच 
िोतो. बाळंतपिानंतर हवटाळ फार जातो व फार हदवस राितो. बाळंतपिाला वेळ लागल्यामुळे 
िोिाऱ्या वायगोळ्याच्या वेदना. गिाशयाचे मुख ताठते, व त्यात सुया टोचल्यासारखे वाटते. 
बाळंतपि लवकर झाल्यामुळे िोिारा रक्तस्राव. 

 
हातपाय :– हाताच्या बोटाच्या साांध्यावर बारीक गाठी येऊन त्या दुखतात. लहान साांध्याांचा सांमधवात. 

हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर पाय ठिकतात व िुळिुळे िोतात. बाळंतपिानंतर उद्भवलेला पगुंवात. 
बोटे हमटताना बोटाच्या साधं्यात कापल्यासारख्या वेदना िोतात. 

 
ज्वर :– अहतज्वर. शरीर रक्तामुळे िरले आिे असे वाटते. 
 
त्वचा :– गिाशयाच्या ककवा हवटाळसेपिच्या उपद्रवामुळे तपमकरी रांगाचे चटे्ट पितात–हवशषेतः मानेवर. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गरोदरपिी. हवटाळ बदं झाल्याने. मोकळ्या िवते. संध्याकाळी. काफी. 
 
सांबांधी औषधे :– पल्स; हसहम; सेहप. 
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१०३. काक्ल्चकम COLCHICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पचनेंमद्रये; हृदय; रुहधराहिसरि; मभत्रकपि; स्नायभ; स्नायुबंध; साधें व 

लिान साधें यावर िोतो. अशक्तपिा; गारपिा; अस्वस्िता व कािीिी सहन न होिे. जलद 
शस्क्तपात िोतो, रोग्याचे िोके उशीवरून उचलताना ते मागेपुढे पिते, व िात हनजीव झाल्याप्रमािे 
खाली पितात. शरीरातील स्राव गेल्याने झालेला शस्क्तपात. मंुग्या येिे. वदेना िोिाऱ्या लिान 
लिान जागा त्वहरत बदलतात. हृदय व साधं्याचें हवकार आलटभन पालटुन िोतात. रात्रीच्या 
जागरिाचे दुष्ट्पहरिाम. अहत अभ्यास, दुसऱ्यानी केलेल्या दुष्ट्कृत्यानी, घाम थाबंल्याने, हिजल्याने 
झालेले दुष्ट्पहरिाम. शरीराच्या अध्याच िागात हवजेचे धके्क बसल्यासारखे वाटते. जलोदर नाळगभद. 
क्षलु्लक दुखापतसुद्धा अहतशय दुखते. 

 
मानमसक :– मचडखोर व काही सहन होत नाही. क्षुल्लक जखमेनेसुद्धा असह्य वदेना िोतात. दुसऱ्याने केलेली 

दुष्ट्कृत्ये केलेली पािभन ककवा ऐकभ न वेड्यासारखे िोते. उग्रवास, उजेि, साधा स्पशय सिन िोत नािी. 
वाचता येते पि एखादे लिानसे वाक्य समजत नािी. मखन्न. 

 
डोके :– कपाळात मंुग्या आल्यासारखे वाटते. 
 
डोळे :– बािुली एक मोठी दुसरी लिान. करवििारे अश्रु येतात. वाचल्यानंतर दृहष्ट मंद िोते. अधयवट उघिे. 

िोळ्यािोवतालच्या वेदना िोक्याच्या मागील िागात येतात. 
 
कान :– तीक्ष्ि. कानात कंि येते. 
 
नाक :– नाकपुड्या कोरड्या व काळसर. कोिताही वास सहन होत नाही व त्यानी मळमळते, मूच्छासुिा 

येते. 
 
चेहरा :– मंुग्या येतात व सुजतो. गाल लाल. कढत घाम येतो. उजव्या जबड्याखाली दुखते. चेिरा खोल 

गेलेला ककवा बसलेला हदसतो. 
 
तोंड :– वासलेले. लाळ गळते पि तोंि कोरिे आिे असे वाटते. जीि सुजते, लालििक, जि, ताटलेली, 

बहधर. तोंि कढत िोऊन तिान लागते. 
 
घसा :– हिरवट पातळ कफ साचतो व तो आपोआप तोंिात येतो. 
 
जठर :– अन्नाच्या वासामुळे मळमळावयास लागते व हकत्येकदा मभच्छा पि येते. अन्न दृमष्टपुढेसुिा नकोसे 

वाटते. स्वस्थ पिभन राहिल्याने बरे वाटते. मळमळ– कोरड्या ओकाऱ्या. पोटात आग िोते ककवा 
बफासारखे गार वाटते. वेदना िोताना तिान लागते. सोिा, लेमनसारखी फसफसिारी पेये 
प्यावीशी वाटतात. अनेक पदाथय खावसेे वाटतात पि त्याचंा वास आला की नकोसे वाटतात. लाळ 
हगळताना मळमळते व ओकारी िोईल असे वाटते. 
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उदर :– वात धरून उदर फुगते त्यामुळे पाय लाबं करता येत नािीत. जलोदर. िगवि– नंतर साधें धरतात 
ककवा वातरक्त िोते. कळा येऊन शौचातभन खभप बुळबुळीत– चकचहकत पाढंरी आव पिते, 
शौचानंतर कंुथावसेे वाटते ककवा गुदिारात आचके बसतात. कालऱ्यासारखे जुलाब. आवनंेतर 
झालेला आमाहतसार. जलोदर झालेले असताना ओटीपोटाखाली वळ्या पितात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळशी झाल्यानंतर माडं्या गार झाल्यासारख्या वाटतात. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीत खाली गाळ साठतो. लघवी काळी–कपगट रक्तहमहश्रत. मभत्रकपिाचा शोथ. लघवीला 

वारंवार जावेसे वाटते, व िरपभर िोते. लघवी पाण्यासारखी, हफकट. मधुमेि. बिुमभत्रता. लघवीतभन 
अल्बुहमन जाते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– छाती पट्ट्याने आवळल्यासारखी वाटते. रात्री खोकला येतो व लघवी नकळत िोते. 
 
हृदय :– अशक्त. त्या जागी कापल्याप्रमािे ककवा नागंी मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. संहधवातानंतर झालेला 

हृदयहवकार. हृदयाच्या जागी दाबल्यासारखे वाटते, चालण्याने बरे वाटते. नािी िाताला लागते न 
लागते. 

 
पाठ :– दुखते, दाबल्याने, हवश्रातंीने बरे वाटते. 
 
हातपाय :– गार. पजं्यात व मनगटात सुया टोचल्यासारखे वाटते. बोटाची टोके बहधर, साधें सुजतात, कढत 

व लाल िोतात, ताठतात, रात्री जास्त िोतात. पायाचा आंगठा सुजतो, स्पशय सिन िोत नािी. 
िाताच्या बोटाचं्या नखात गुदगुल्या िोतात. चालताना गुिघ्यावर गुिघे आपटतात. पाय व पाऊले 
गार िोतात, त्वचेखाली सुजतात कुल्ले कढत. 

 
त्वचा :– गुलाबी हठपके पाठीवर, उदरावर व छातीवर पितात, हपत्ताच्या गाधंी. 
 
झोप :– वाचताना झोप लागते. पाठीवर झोपिे. 
 
ज्वर :– कुल्ले तापतात. चेिऱ्यावर गार घाम येतो. रात्रीचा आंबुस घाम येतो. अंग कढत, िातपाय गार. आंबुस 

घाम िरपभर एकदम येतो व जातो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचालीने. स्पशम. रात्री. आंगठ्याला ककवा पायाच्या बोटाला धक्का लागल्याने. 

गार हवा–दमट हवा; हवा बदलल्याने. शरद ऋतूत. थोिेसे श्रम. घाम येण्याचे बांद झाल्याने. अंग 
ताठ केल्याने. सभयास्तापासभन सभयोदयापयंत. 
ब वा. :– उष्ट्ितेने. हवश्रातंी. अंग दुमिल्याने. बसल्याने. शौचास झाल्यानंतर; खाली वाकल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे; स्पायजे. 
 
सांबांधी औषधे :– काबो–व्िेहज; नक्स–व्िा; पल्स; ऱ्िस-टा; सेहप. 
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१०४. काक्स्टकम CAUSTICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्नायभ–मभत्राशयाचे–कंठाचे; व िातापायाचे; मज्जातंतभ; त्वचा; 

श्वसनहक्रया व चेिऱ्याची उजवी बाजभ यावर िोतो. अशक्तपिा उत्तरोत्तर वाढत जाऊन शरीरावरचा 
ताबा अहनहित िोत जातो. (चालताना अिखळिे वगैरे) व शवेटी शरीर लुले पडते लकवा एखादा 
भाग लकवा अवयव लुला पडतो. स्पशयज्ञान िोत नािी. साधें व स्नायुबधं आखितात व साधें ककवा 
अवयव विेेवाकिे िोतात. स्नायभत धके्क बसतात. फेफरे-वयात येण्याच्या सुमारास येते ककवा 
िीतीमुळे येते. गारठल्यामुळे शहरराचा िाग लुला पितो. कंप. आंचके. कंपवात घाबरट मुलींचा 
हवटाळशपेिी जास्त िोतो. आग िोते. हुळहुळेपिा. चावल्यासारखे वाटते–गुदिारात, कंठात वगैरे. 
भाजण्यापासून झालेले दुष्ट्पमरिाम. िीती, शोक. रात्रीचे जागरि, बाह्योपचाराने त्वचेचे हवकार 
ककवा स्राव बंद केल्यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. लिान मुलाना योग्य वळेी चालता बोलता येत 
नािी. त्वचेवर चामहखळीसारखी उगवि. कंपवात. रोगामुळे, िीतीमुळे, काळजीमुळे, शोकामुळे 
शरीर वाळावयास लागते. बोलण्यात, चालण्यात, खातना वेंधळेपिा. त्वगरोग बाह्योपचाराने बरे 
केल्यानंतर उद्भवलेले मानहसक हवकार, ककवा आंचके. क्षलु्लक कारिाने शरीरावर िेगा पितात, 
नाकपुड्यािोवती, िोळ्याच्या कोपरात, ओठाना वगैरे. लुला पिलेला िाग गार पिण्याने धुतल्याने 
थोिा सुधारतो. 

 
मानमसक :– मन मशिलेले. काही तरी भयांकर घडेल अशी भीती वाटून काळजी वाटते, संध्याप्रकाशात 

जास्त. मभल एकटे काळोखात हनजावयास हिते. कोिाशी बोलावेसे वाटत नािी. सवांशी अत्यंत 
सिानुिभतीने वागावसेे वाटते. स्वतःच्या तक्रारीहवषयी हवचार केल्यास त्या जास्तच त्रासदायक 
िोतात, हवशषेतः मभळव्याध. हनराश, उदास, मरावसेे वाटते. मित्वाकाकें्षचा अिाव. आपि कािीतरी 
अपराध केला आिे असे वाटभन मनाला टोचिी लागते. संशयी, अहवश्वास. मन जागेवर नसिे. मुले 
क्षलु्लक कारिाने रितात. बोलताना अक्षराचंी, शबदाचंी उलटापालट करिे. 

 
डोके :– मानहसक श्रमाने (हलहििे, वाचिे) कानहशलात टोचावयास लागते. िोक्याचे कातिे 

तािल्यासारखे वाटते. कपाळ व मेंदभ यामध्ये पोकळी आिे असे वाटते– शकेल्याने बरे वाटते. िोके 
दुखत असताना मळमळभन ओकावयास िोते ककवा िोळ्यानी हदसेनासे िोऊन मागािभन शरीर लुले 
पिते. रात्री झोपेत घेऱ्या येतात. सकाळी उठल्यानंतर ककवा हनजल्याने घेऱ्या येतात िोके पुढे मागे 
ककवा इकिे हतकिे िलते. िोक्यांत वेदनारहित खळबळ िोते. 

 
डोळे :– पापण्या जि िोऊन खाली पितात. िोळा एकसारखा दुखतो, िोळ्याला स्पशय करून चोळण्याने 

बरे वाटते. एकाच्या दोन वस्तु हदसतात, उजवीकिे पाहिल्याने बरे वाटते. िोळ्याना गळ लागते–
अश्रु कढत व करवििारे असतात. िोळ्याचे स्नायभ लुले िोतात. िोळ्यापुढे तारे चमकतात– काळे 
हकिे तरंगत आिेत असे वाटते ककवा हिरव ेहठपके हदसतात. िोळ्याचं्या कोपऱ्यात िेगा पितात. 
पापण्या लवलवतात. िवुयावर चामहखळी येतात. मोहतकबदभ. वस्तु मोठ्या हदसतात. 

 
कान :– कानाने दुगंधी मळ जमतो. गुंगुं–घोघो असे आवाज िोतात, स्वतःच्या बोलण्याचे व चालताना 

पावलाचें प्रहतध्वहन ऐकभ  येतात. बहिरेपिा. किकासारखा दाट पभ येतो. 
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नाक :– नाकाच्या खालच्या िागावर पुरळ येतो. नाकावर चामहखळीसारखी उगवि. जीिय सदी– नाकात 
व्रि पितात– दाट हपवळा ककवा हिरवट हपवळा शेंबभि वाितो. सकाळी कशका येतात. पाळ्याना िेगा 
पितात. सदी झाली की घसा बसतो. 

 
चेहरा :– आजाऱ्यासारखा; हपवळसर. चेिऱ्यातील वदेना गार पािी लावल्याने कमी िोतात. चेहऱ्याची एक 

बाजू लुली पडते– त्यामुळे तोंि उघिता येत नािी. जबड्यात दुखते, त्यामुळे तोंि उघिता येत 
नािी. 

 
तोंड :– ओठाच्या िोवती िेगा पितात. हिरड्या मऊ व हवसहवहशत िोतात, दातापासभन सरकतात. 

हिरड्याना वारंवार गळभ िोते. हिरड्यातभन पभ येतो. दात लाबं ककवा सैल झाल्यासारखे वाटतात. 
हजिेचा बुधंा सुजतो. जीि–पिजीि ककवा टाळभ सुजभन लाल िोते– हवस्तवासारखी आग िोते. 
जीि–ओठ लुले पितात. तोतरेपिा. बोलताना जीि अिखळते. चावताना (अन्न) जीि चावली 
जाते. बोलताना शबद फेकल्यासारखे बािेर पितात. दात दुखतात, थंि व गरम पाण्याने बरे वाटते. 
चव तेलकट. ओठाना पेटके येतात. 

 
घसा :– अन्न हगळताना कंठात उतरते. ककवा नाकातभन येते. घशाच्या तक्रारी ओिवे झाल्याने जास्त िोतात. 

हगळताना मिक्यात दुखते. कािीतरी अिकले आिे असे वाटभन वारंवार हगळावे लागते. घसा 
खवखवतो, खरविल्यासारखा वाटतो. घशाचे स्नायभ लुले पिल्यामुळे हगळता येत नािी. घशातील 
कफ खाकरून बािेर काढता येत नािी, हगळावा लागतो. 

 
जठर :– तेलकट ढेकरा येतात. िभक लागभन जेवावसेे वाटते पि अन्नाकिे पाहिल्याने िभक नािीशी िोते. 

नुसत्या अन्नाच्या कल्पनेने ककवा वासाने िभक नािीशी िोते (गरोदरपिी). जेविानंतर गार पािी 
प्यावसेे वाटते पि हपण्याचा हतटकारा येतो. गोि आवित नािी. पोटात चुना उकळतो आिे असे 
वाटते. कंप सुटतो, आग िोते. पोट जि झाल्यासारखे वाटते. गार पािी प्याल्याने बरे वाटते. 

 
उदर :– आंतड्यात मुरिा िोऊन कापल्यासारख्या वेदना िोतात. वदेना हनजल्याने ककवा अंग दुमिल्याने 

कमी िोतात. खाली वाकल्याने गुदात पेटके येतात. खोकताना गुदिार बािेर येते. गुदातील शक्ती 
कमी झाल्यामुळे शौचाच्या वळेेस कंुथाव े लागते त्यामुळे चेिरा लाल िोतो. मलावरोध– उभ्याने 
शौचास बरे िोते. शौच चकचकीत हदसते. गुदिारािोवती टिक लिान पुटकुळ्या येतात. शौचास 
टिक खिे िोतात, व हकत्येक वळेा शौच िोत आिे िे कळत नािी. गुदिारात िेगा पितात–कंि 
सुटते–टोचते. मुळव्याधीचा चालताना उिे राहिल्याने ककवा त्या संबंधाने हवचार केला तर त्रास 
िोतो. मभळव्याध मोठी झाल्यामुळे शौचास अिथळा येतो. गुदात मधुन मधुन एकदम टोचल्याप्रमािे 
कळा येतात. जननेंहद्रये व गुदिाराच्या मधील िागात ठुसठुसते. थंिीमुळे िगवि लागते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– खोकताना, नाक कशकरताना कशका आल्याने, चालताना लघवीला होते. लघवी थेंब थेंब गळते 

ककवा िळुिळु िोते. झोपेत लघवी झालेली समजत नािी. ककवा जागेपिी लघवी िोताना िोत आिे 
असे वाटत नािी. लघवी फार वेळ तंुबभन धरल्यास लघवी िोईनाशी िोते. बाळंतपिानंतर हस्त्रयाचंी 
लघवी तंुबते. शस्त्रहक्रया केल्यानंतर लघवी तंुबते. मुलाना पहिल्या झोपेत लघवी नकळत िोते. 
लघवी–काळी–गढभळ–पाढंरी. लघवी आपोआप िोते पि िा त्रास बसले असताना कमी िोतो. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– अंिात ठेचल्या–हचरिल्याप्रमािे वेदना िोतात. संिोगाचे वळेी वीयाबरोबर रक्त पिते. 
हशश्नावर लाल हठपके पितात. बोंिीवरचा पाढंरा स्राव वाढतो. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगाचा हतटकारा. पाळी उहशरा येते. व हवटाळ फार जातो, हवटाळ हदवसा जातो व रात्री 

धुपिी जाते. कष्टातयव–पाठीत व माडं्यातभन फाटल्यासारख्या वदेना िोतात. हवटाळसेपिी काळजी 
वाटते–स्वप्ने पितात–उदासीनता व अशक्तपिा येतो. शारीहरक श्रमाने, थकल्यामुळे, काळजीने 
ककवा रात्रीच्या जागरिामुळे अंगावरचे दभध कमी िोते. स्तनागे्र िुळिुळी िोऊन िेगा पितात. 
बाळंतपिात कळा याव्या तशा येत नािीत. धुपिीला हवटाळाप्रमािे वास येतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– घशात ककवा कंठात गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. खोकला कोरिा, रात्री ककवा सकाळी–

एकसारखा–व इतका जोराचा असतो की शरीर फुटल्यासारखे वाटते. खोकला अंथरुिाच्या उबेने, 
खाली वाकल्याने ककवा गार वारे लागल्याने जास्त िोतो, थोिे थोिे गार पािी प्याल्याने बरे वाटते. 
कफ सुटत नािी. खोकून खोकून कफ वर आला की लगचे परत जातो. कफ बािेर काढण्याइतके 
खोल खोकता येत नािी. कफ तेलकट व हचकट बुळबुळीत साबिाच्या फेसाप्रमािे असतो. 
कंठातील स्नायभ लुले िोतात त्यामुळे मोठ्याने बोलवत नािी. आवाज बसतो, सकाळी जास्त. नाक 
कशकरताना कंठात दुखते. बोलताना बसलेला आवाज िळभिळभ मोकळा िोतो. कंठात रेघ 
मारल्याप्रमािे िुळिुळे िोते. छातीत आवळल्यासारखे ककवा खरविल्यासारखे वाटते. छातीत माजंर 
गुरगुरल्यासारखा आवाज िोतो. चालताना ककवा बोलताना दम कोंिल्यासारखा वाटतो. क्षय; 
िागं्या खोकला. छातीत इतस्ततः वदेना िोतात, दाबल्याने बरे वाटते. छाती िुळिुळी िोते, कपिे 
घट्ट वाटतात. 

 
हृदय :– वदेना िोऊन छातीत धिधिते. 
 
मान, पाठ :– मान आखिते–मन्यास्तंि. मान ताठल्यासारखी, ओढल्यासारखी वाटते. पाठ ताठते त्यामुळे 

हनजल्या ककवा बसल्या स्स्थतीतभन उठताना त्रास िोतो. पाठीतभन वदेना पुढे येतात ककवा माडं्यात 
जातात. हगळताना कण्यात दुखते. खोकताना कमरेच्या साधं्यािोवती दुखते. 

 
हातपाय :– अधांग वात. उजव्या बाजभचा कंपवात. साधं्यात वदेना िोऊन सांधा सुजतो व कािी हदवसानी 

साधंा वाळावयास लागतो ककवा कायमचा आखितो. िातापायात फोिल्या तोिल्याप्रमािे वदेना 
िोतात; बहधरपिा येतो ककवा लुले पितात. हवजेचे चमके मारल्याप्रमािे पायात वदेना िोतात. 
िाताची बोटाची टोके फुटल्यासारखी वाटतात. पोटऱ्यात–पावलात ककवा पायाच्या बोटाना पेटके 
येतात. झोपेत िातापायाना आचके बसतात ककवा ते िालतात. साधं्यातभन क्षाराचे खिे जमतात. 
उजव्या खादं्याच्या पुढील स्नायभत वदेना िोतात. टाचेवर उिे रािवत नािी. उजवा पंजा लुला 
पिल्यासारखा वाटभन जीि लुली पिते. लिान मुले चालताना अस्स्थर चालतात व सिज पितात. 
साधं्यात आग िोते गुिघ्याचा मागील िाग ताठतो, हलहिताना बोटानंा पेटके येतात. 

 
झोप :– िोळे हमटल्याबरोबर ियंकर आकृहत िोळ्यासमोर हदसतात. थोड्याशा आवाजाने जाग येते. रात्री 

मन अस्वस्थ िोऊन काळजी वाटते. अहतशय गुंगी येते, जागे राििे कठीि जाते. 
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ज्वर :– इल्फुएन्झा सवांग ठिकते. अंग गार पिते. थंिी वाजभन लगेच घाम येतो. पिाटे ४ च्या सुमारास 
घाम येतो. घाम खभप येतो–थोड्या श्रमाने येतो ककवा मोकळ्या िवेत येतो. घामाला आंबुस घाि येिे. 
संध्याकाळी ६ ते ८ अंग तापते. 

 
त्वचा :– चामहखळीसारखी उगवि – चेिऱ्यावर–नाकाच्या शेंड्यावर वगैरे; बोटाच्या टोकावर कशगासारखे 

टिक मोि येतात. मुलानंा दात येताना अंगावर पुरळ येतो. बरे झालेले व्रि पुन्िा दुखावयास 
लागतात. त्वचेवर िेगा पितात. नािीव्रि. बारीक रक्त वाहिन्याची जाळ्याप्रमािे वाढ िोते. 
हपत्ताच्या गाधंी. वारंवार अंगावर गाधंी येण्याची प्रवृहत्त. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– सांध्याकाळी ककवा पिाटे ३।४ वाजता. िांडगार कोरडी हवा; झोंबिारे वारे; 

वाऱ्याची झुळुक. अत्यंत थंिी ककवा उष्ट्िता; वाकल्याने; काफी; श्रमाने; स्राव बदं झाल्याने; 
हवटाळसेपिी. शौचानंतर, गािीची गती, संध्या-प्रकाशात, कशाला तरी धरल्याने. 
ब वा :– गार पािी प्याल्याने. उष्ट्ितेने अांिरुिाच्या उबेने; दमट ओलसर िवेत. िळुिळु िालचाल 
केल्याने. स्नान केल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– काबो-व्िेहज. कोलो; ग्रफाय; पेरोसे; लॅके; स्टॅनम; स्टॅहफ. 
 
सांबांधी औषधे :– अन्टी-टा; आरम-रा; कहल-आयो; कॅल्क-का; ग्वाई; नक्स-व्िा; पल्स; रुटा; ऱ्िस-टा; 

सल्फ; हसहल. 
 

१०५. मकमनमम आसेमनकोसम CHINIMUM ARSENICOSUM 
 
सवमसाधारि :– िकवा; क्षीिता; अशक्तपिा. जीिय हिवताप, त्वचा बफासारखी गार. हनयहमत वळेी 

उद्भविारा दमा व अत्यंत थकवा. पोटाच्या खळीत दाबल्यासारखे वाटते व त्याच्याच मागील 
कण्याच्या िागात दाबलेले सिन िोत नािी. जठरातील आम्लत्व आळीपाळीने वाढते व कमी िोते. 
तिान लागते पि पािी सोसत नािी. अंिी खाण्याने िगवि लागते. हृदयाची धिधि. हृदय थाबंले 
आिे असे वाटते, चढताना दम लागतो. हृदयहवकारामुळे झालेला दमा. िावनाहतरेकामुळे झोप 
लागत नािी. िातपाय अशक्त व गार िोतात. हनयहमत वळेी सुरू िोिाऱ्या वदेना. तंबाखभचे 
दुष्ट्पहरिाम. या औषधाचा आजारीपिातभन उठल्यानंतर शस्क्तवधयक म्ििभन चागंला उपयोग िोतो. 
एकसारखा अहतज्वर, ताप सारखा वरखाली िोत असतो. 

 
१०६. मकमनमम सल्फुमरकम (कोयनेल) CHINIMUM SULPHURICUM 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; रुमधरामभसरि व किा यावर िोतो. बिुतेक हवकार 

हनयहमतवळेी सुरू िोतात. वदेना. रस्त्यात पििे, उिे रािता येत नािी. 
 
मानमसक :– काहीही सहन होत नाही. घाबरटपिा. वस्तभंचे नाव सागंता येत नािी. 
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डोके :– हिवताप मुरल्यामुळे उद्भवलेली िोकेदुखी. िोके दुखत असताना घेरी येते व िोक्यात ठुसठुसते. 
तापाच्या पाळीच्या ऐवजी िवुयाचं्या जागी वदेना िोतात. घेरी येताना कानात आवाज िोतात व 
पापंण्या लवलवतात. 

 
डोळे :– िोळ्यापुढे जाळे ककवा धुके पसरल्यासारखे वाटते ककवा काळे हठपके हदसतात. हतरकस पाहिल्याने 

बरे हदसते. एकहदवसाआि हतरळेपिा (मुलाचंा) 
 
कान :– बहिरेपिा. कानात आवाज िोतात. 
 
चेहरा :– वदेना अगदी हनयहमत वळेी सुरु िोतात, दाबल्याने बरे वाटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन रक्त जाते. अल्बुहमन जाते. लघवी फार प्रमािात िोते. लघवीखाली ताबंभस बारीक 

खड्याचंा गाळ जमतो. 
 
पाठ :– मानेपासून कां बरेपयंतचा किा दुखतो, त्याला दाबलेले सहन होत नाही, व त्यावेळेस श्वास 

कोंिल्यासारखा िोतो. 
 
ज्वर :– ताप उत्तरोत्तर वाढत जातो. अशक्तपिा येतो. तापात वात िोतो. घाम खभप येतो त्याने बरे वाटते 

पि थकवा येतो. रात्री खभप घाम येतो. हिवताप; थंिी वाजताना, ताप असताना व घाम येताना तिान 
लागते. 

 
त्वचा :– कंि सुटते. ताबंिे हठपके पितात. हपत्ताच्या गाधंी अंगावर येतात. त्वचा िुळिुळी व हवसहवहशत. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– ठरामवक वेळी; सकाळी १०–११ वाजता; दुपारी ३ वाजता. थंिीमुळे. स्पशय. 

ब वा :– जािंई आल्याने. पुढे वाकल्याने, दाबल्याने. 
 

१०७. मकनोपोमडअम CHENOPODIUM 
 
सवमसाधारि :– सुनबहिरी– अधांगवात व बोलण्याची हक्रया नष्ट िोिे. घोरल्याप्रमािे श्वासोच्छछ वास. 

श्वासोच्छछ वास करताना गाल िालतात. एकदम घेरी येते. चागंले ऐकभ  येत नािी हवशषेतः बोलिे परंतु 
रस्त्यातभन जािाऱ्या गाड्याचंा व इतर आवाज अत्यंत तीव्रतेने ऐकभ  येतो. कानात गुिगुिल्यासारखे 
आवाज िोतात. टानहसल मोठ्या िोतात. उजव्या खादं्याच्या हतकोनी िािाचं्या कोपऱ्यात 
कण्याजवळ खभप दुखते. िरपभर हपवळी फेसाळलेली लघवीला िोते. लघवी िोताना आग िोते. तीच 
तीच गोष्ट पुन्िा करण्याची प्रवृहत्त. या औषधापासभन काढलेल्या तेलाचा उपयोग आतड्यातील जंत 
मारण्याकिे चागंला िोतो हवशषेतः िुकवमय. मात्रा १० थेंब दर दोन तासानी तीन वेळा. 
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१०८. कुप्रम मेटमलकम (ताबंे) CUPRUM METALLICUM 
 

सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; पचनेंहद्रये; पोटाची खळी; उदर; स्नायभ व रक्त यावर िोते. 
मवकाराचे स्वरूप तीक्ष्ि असते. ठराहवक लक्षिसमभिाचंा वारंवार उद्भव िोतो. पेटके व आचके 
एखाद्या िागात ककवा एखाद्या हठकािी सुरू िोऊन दुसरीकिे पसरत जातात. आचके येताना रोगी 
ओरडतो, अंग ताठ िोते–स्नायनूा पेटके येऊन त्याच्या गाठी होतात– मान आखिभन वाकिी िोते, 
दातमखळी बसते– उचकी लागते नंतर मेल्याप्रमािे थकवा येतो–अंगावर शिारे येतात ककवा िसभ 
लोटते. आचके (फेफरे) रात्री व हवटाळसेपिी येतात. झोपेत धके्क बसतात. वदेना–दाबल्याप्रमािे 
िोतात व त्या स्पशाने जास्त िोतात. मार लागल्याप्रमािे ककवा फुटल्याप्रमािे वेदना िोतात. सवांग 
तािल्यासारखे वाटभन त्यात टोचल्यासारखे वाटते. एकसारखा अशक्तपिा वाटतो. जीवनशस्क्त 
क्षीि त्यामुळे औषधाची हक्रया योग्य तऱ्िेने िोत नािी व तेच तेच मवकार पुनः उलटतात. मनळेपिा. 
छातीत–छातीच्या मधल्या िािाच्या मागे व बोटाना पेटके येतात. पोटऱ्यात पेटके येतात, पाय लाबं 
केल्याने ककवा तळपाय तािल्याने बरे वाटते. स्राव बदं झाल्यामुळे ककवा अंगावर आलेली उगवि 
नािीशी झाल्याने उद्भवलेले हवकार. दात येताना मुलाना आचके येतात; मुले पोटावर हनजभन कुल्ले 
वर उिवतात. िीतीमुळे उत्पन्न झालेला कंपवात. 

 
मानमसक :– अस्वस्िता–घाबरटपिा. बेशुद्ध िोऊ की काय असे वाटिे. मनात येईल ते करण्याची प्रवृहत्त. 

ककम श लकचाळिे. वात–बिबि नंतर घाम येतो. मनाचा गोंधळ. हखन्नता–मरि येईल की काय 
अशी िीती वाटते. हिरमुष्टी; कपटी. आळीपाळीने माथेहफरूपिा व समजभतदारपिा. वातात जो 
जवळ येईल त्याची िीती वाटते. नको त्या शबदाचंा उपयोग करिे. 

 
डोके :– घेरी येताना अंतगयत कंप आल्यासारखे वाटते –शौचास झाल्याने, हनजल्याने बरे वाटते. िोके ताठ 

ठेवता येत नािी–उशीत खुपसावसेे वाटते. टाळभला मंुग्या आल्यासारखे वाटते, (हवटाळ बंद 
झाल्यामुळे). स्वतःचे केस ओढिे. मेंदभवरील आवरिाचंा दाि (मेकनजायहटस). िोक्यावर पािी 
ओतल्यासारखे वाटते. िोके दुखत असताना ते पोकळ वाटते. फेफरे येऊन गेल्यानंतर िोके दुखते. 

 
डोळे :– पापण्या हमटल्या की आत िोळे िालतात. बुबुळे वर जातात. पापण्या घट्ट हमटलेल्या, िोळे ताठ; 

खोल गेलेले ककवा चकाकिारे. 
 
चेहरा :– हफकट–हनळा; विेावाकिा. ओठ हनळे िोतात. चेिरा बफासारखा गार. दातहखळी बसते. खालचा 

जबिा चघळीत असल्याप्रमािे िालतो. 
 
तोंड :– घट्ट हमटलेले. ककवा उघिे. तोंिाला फेस येतो. ताांब्यासारखी चव. जीि सापाच्या हजिेप्रमािे आत 

बािेर येते. लाळ गळते. बोलता येत नािी. तोतरे बोलिे. दात खािे. जीि लुली पिते. 
 
घसा :– पेये हगळताना आवाज िोतो. अन्ननहलकेच्या स्नायभना आचके आल्यामुळे हगळता येत नािी. 
 
जठर :– मळमळ. जोरजोराने अत्यंत त्रासदायक ओकाऱ्या येतात, गार पािी प्याल्याने कमी िोतात. 

ओकाऱ्या िोताना आतड्यात वेदना होऊन यातना होतात, जुलाब िोतात ककवा आचके येतात. 
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आचके, दमा ककवा ओकारी िोण्याचे अगोदर उचकी लागते. दभध प्याल्यानंतर तोंिाला पािी सुटते. 
सकाळी उठल्यानंतर ककवा जरा िालचाल की ओकारी िोते. 

 
उदर :– पोटाच्या खळीत जोराने दाबल्यासारखे वाटते. आतड्यात चाकभ  िोसकभ न ठेवल्याप्रमािे वाटभन कळा 

येतात. पोटावर हनजभन कुल्ले वर उिवावसेे वाटतात. उदराला तिस लागते–कढत िोते व त्याला 
स्पशय सिन िोत नािी. भयांकर मुरडा होतो–दाबल्याने बरे वाटते, िात वर केल्याने जास्त िोतो. 
हिरव्या पाण्याचे हपचकारी मारल्याप्रमािे जुलाब िोतात. कॉलरा– उदरात व पोटऱ्यात पेटके 
येतात. लघवी बदं िोते. उन्िाळ्यातील िगवि. जंत. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िोण्याचे बदं िोते, कालऱ्यात. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोग करताना पेटके येतात (पोटऱ्यात), त्यामुळे संिोग करता येत नािी. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– वायगोळ्याच्या वदेना. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर ककवा हवटाळसेपिी गिाशयात पेटके 

येऊन ते छातीपयंत जातात. हवटाळ बदं झाल्यामुळे येिारे पेटके. हवटाळसेपिी फेफरे येते. अनेक 
मुले झालेल्या हस्त्रयानंा िोिाऱ्या वायगोळ्याच्या त्रासदायक वदेना. बाळंतपिात येिाऱ्या फेफऱ्यात 
तोंि उघिे रािते व पाठीची कमान िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कंठात आचके येऊन आवळला जातो श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो. खोकला–िसताना जास्त 

िोतो. तोंिाजवळ कोितीिी वस्तु सोसत नािी. खोकला–िागं्या खोकला – खोकल्याची जोराने 
ढास लागते. खोकभ न खोकभ न श्वासोच्छछ वास बदं िोतो – गार पािी प्याल्याने बरे वाटते– मागे 
वाकल्याने ककवा दीघय श्वास घेतल्याने खोकला जास्त िोतो. खोकताना पेटके येतात, आचके येतात 
ककवा िोळ्यातभन पािी येते. छातीत घुरघुर आवाज होतो. छातीचा खालचा िाग आवळल्यासारखा 
वाटतो. दमा व ओकाऱ्या आलटभन पालटभन. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर दमा लागतो. 
बरगड्याखाली गोया हफरत आिेत असे वाटते; कपिे घट्ट केल्याने. स्वस्थ पिण्याने बरे वाटते. 

 
हृदय :– नािी मंद, टिक िरलेली आहि जलद. हृद रोगात दमा व पेटके येतात. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर 

छातीत धिधिते. 
 
पाठ :– मानेपयंत सवय स्नायभ लुले पितात. 
 
हातपाय :– िात व पावले उितात. आंगठे आत जाऊन मुठी हमटतात. तळिात तळपाय–पोटऱ्या यात पेटके 

येतात. अत्यंत थकल्यासारखे वाटतात. घोटे जि िोतात. गुिघ्यात फेफऱ्याची संवदेना िोते. गुिघे 
मोिल्यासारखे वाटतात. 

 
झोप :– गाढ. शरीराला धके्क बसतात. झोपेत एकसारखा उदरात गुिगुिल्यासारखा आवाज िोतो. 
 
ज्वर :– अंग बफासारखे गार. अंगावर शिारे येतात. गार हचकट घाम येतो – हवशषेतः रात्रीचा. 
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त्वचा :– उगवि चागंली येत नािी ककवा आलेली नािीशी िोते. हपवळी खपल्या बसल्याप्रमािे उगवि येते 
(कोपराच्या बेचकेत) मिारोग. साधं्याच्या बेचक्यातं व्रि पितात, कंि येते, पुरळ येतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िावना; राग, िीती. स्राव बांद झाल्याने लकवा उगवि नाहीशी झाल्याने. थकवा. 

िालचाल. उन्हाळा; ओकारी झाल्याने. जागरि. स्पशाने. िात वर केल्याने. पाळीच्या अगोदर. 
अमावास्या. 
ब वा. :– गार पेये मपण्याने. हृदयाच्या जागेवर दाबभन धरल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आयो; आसे; कॅल्क-का. 
 
सांबांधी औषधे :– एहप; कहल-ना; कास्स्ट; कझक; पल्स; बेला; व्िेरा-आ; हसकु; स्रमो िायासा. 
 

१०९. कुप्रम आसेमनकम CUPRUM ARSENICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पचनेंमद्रये; स्नायभ व मज्जातंतभ यावर िोतो. जोराचे पेटके–छातीत, 

िातापायाचं्या बोटाना. पोटऱ्याना- वगैरे. आतड्याला सभज आल्यामुळे आतड्यात मुरिा येतो. लघवी 
बदं झाल्यामुळे आचके येतात. वदेना िोताना उचकी लागते ककवा अंग बफासारखे गार िोते. आचके 
येण्याचे अगोदर ओकाऱ्या ककवा जुलाब सुरू िोतात. दमा. ओकाऱ्या व जुलाब िोताना लघवी 
होण्याचे बांद होते. कालरा. तादुंळाच्या धुविाप्रमािे जुलाब िोतात. हृदय अशक्त िोते. लघवीला 
लसिीसारखा वास येतो. मधुमेि. पोटऱ्यातील पेटके मध्य रात्रीनंतर जास्त िोतात-अंथरुिातभन 
बािेर येऊन उिे राहिल्याने बरे वाटते. मधुन मधुन गार हचकट घाम येतो. लघवी िोण्याचे बदं 
झाल्यामुळे येिारे आंचके ककवा िगवि, ओकारी झाल्यानंतर आचके येतात. पायात बहधरपिा येऊन 
लुले पिल्यासारखे वाटतात. िीतीनंतर उत्पन्न झालेला कंपवात. चालण्याचा प्रयत्न केला तर सवय 
शरीर कापते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशाने. दाबल्याने. दमट िवा, जागा. 
 
सांबांधी औषधे :– कुप्रम. 
 

११०. कुबेबा (कंकोळ) CUBEBA 
 
सवमसाधारि :– घा औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा मूत्रमागाची–मभत्राशयाची व योनीची यावर िोतो. आग 

होऊन चुिचुिते. शोथ–नंतर हपवळा ककवा हिरवा दुगंधी स्राव वाितो–नाकातभन घशातभन–कफ 
येतो, योनीतभन मभत्रमागातभन पाढंरा स्राव जातो. कपाळावरच्या हशरा फुगतात. बुळबुळीत पाढंरी आव 
पिते. गार शौचास िोते व आत तादुंळासारखे दािे पितात. लघवीनंतर कापल्याप्रमािे ककवा पेटके 
आल्याप्रमािे वाटते. परमा–स्राव हचकट तारा येिारा. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री अंथरुिात. 

ब वा :– इकिे हतकिे हफरल्याने. 
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सांबांधी औषधे :– कोपे; हसस्ट. 
 

१११. कुलेक्ष CULEX MUSCA 
 
सवमसाधारि :– जलयुक्त सभज–नाळगुद. नाक कशकरताना घेरी येते. हवटाळाचा न धुऊन जािारा िाग 

पितो. कमरेच्या खालच्या िागात पेटके येऊन नंतर गिाशयात वदेना िोतात. कपड्याना िोक 
पिभन त्यातभन अंगाला वारे लागत आिे असे वाटते–छातीला पाठीला वगैरे. 

 
११२. केमलडोमनअम CHELIDONIUM 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम उजवी बाजू– उदराची; फुप्फुसाची; श्लेष्ट्मल त्वचा; िोक्याचा 

मागील िाग; मभत्रकपि; गुिघे यावर िोतो. मपवळेपिा; मपत्ताचे मवकार–ओकाऱ्या, कावीळ वगैरे. 
वदेना पुढून मागे जातात ककवा सवयत्र पसरतात. टोचल्यासारखे वाटते. जडपिा. ताठिे. 
िुळिुळेपिा. िातपाय लुले पिल्यासारखे वाटतात. साांधे मनखळल्यासारखे वाटतात ककवा 
मोिल्यासारखे वाटते. बहधरपिा. आळस. िालचाल करण्याचा हतटकारा. थोड्याशा श्रमाने थकवा 
येतो. बरे वाटत नािी व काय प्रत्यक्ष िोत आिे िे कळत नािी. या औषधाचे लायकोपोहिअम या 
औषधाशी साम्य असल्यामुळे त्या औषधाची हनवि योग्य असभन सुद्धा त्याचा उपयोग नसल्यास िे 
औषध घ्याव.े गरोदरपिी िोिारे हपत्ताचे उपद्रव. 

 
मानमसक :– मानहसक श्रम करण्याचा ककवा बोलण्याचा कंटाळा. हखन्नता, कारि नसता रिावसेे वाटिे. 

अस्वस्थता व त्यामुळे इकिे हतकिे हफरावसेे वाटते. आपि कािीतरी अपराध केला आिे, अशा 
प्रकारची काळजी वाटते. 

 
डोके :– घेरी टाळभत जािवते, िोळे हमटल्याने बरे वाटते. िोक्याचा मागील िाग जि होतो लकवा मानेसकट 

बफासारखा गार होतो. िवुयावर दुखते (उजव्या). िोके दुखिे िोळे हमटल्याने व खाण्यानंतर कमी 
िोते. उजवा िोळा, गालाचा उंचवटा व कान या जागी वदेना िोऊन िोळ्यातभन अहतशय पािी येते. 
िोक्याची कवटी लिान झाल्यासारखी वाटते. 

 
डोळे :– पाढंरा स्राव साचतो. िोळ्यातभन खभप पािी गळते. िोळे मळकट हपवळे. िोळे वर बहघतल्याने 

दुखतात. िोळ्यापुढे हदपहविारा हठपका हदसतो, त्याकिे पाहिल्याने िोळ्यातभन पािी येते. 
 
कान :– कानातभन बािेर मंुग्या येत आिेत ककवा वारे येत आिे असे वाटते. 
 
नाक :– लाल. नाकपुड्या आत बाहेर हालतात. नाकाची बोंिी सुजलेली यकृताच्या हवकारात नाक चोंदते. 
 
चेहरा :– लाल–काळसर, मपवळसर बसलेला. कपाळ, नाक, गाल हपवळे. उजवा गालाचा उंचवटा 

सुजल्यासारखा वाटतो. 
 
जीभ :– मपवळी. हतचेवर दाताचें ठसे पितात. हवसहवशीत. तोंिाला घाि येते. चव किभ . 
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घसा :– मोठा घास ककवा जलद हगळतो आिोत असे वाटभन गुदमरल्यासारखे वाटते. 
 
जठर :– दभध, चमचमीत ककवा कढत पदाथय खाण्याची वासना. मळमळ–ओकाऱ्या येतात, कढत पािी 

प्याल्याने बरे वाटते. जठरात कुरतिल्याप्रमािे ककवा खरचटल्याप्रमािे वदेना िोतात, खाण्याने बरे 
वाटते. जठरात बभच बसल्यासारखे वाटते. हपत्ताच्या ओकाऱ्या िोऊन यकृतात दुखते. 

 
उदर :– पोटाच्या खळीत दाबलेले सिन िोत नािी. यकृतात वेदना होतात, त्या मागे पाठीत जातात. 

उजव्या खाांद्याच्या मतकोनी हाडाच्या खालच्या कोपराजवळ एकसारखे दुखते. हपत्ताचे खिे. 
उदरािोवती दोरी बाधंभन आवळल्यासारखे वाटते. मलावरोध व िगवि आलटभन पालटभन. शौचास 
मफकट, पाांढरे ककवा मपवळे धमक, हचकट ककवा शळेीच्या लेंड्याप्रमािे (खिे) िोते. पोटाच्या 
खळीत वळवळल्यासारखे वाटते. गुदात कंि सुटते; मंुग्या येतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िरपभर, फेसाळ व हपवळी. कपड्याला काळसर हपवळे िाग पितात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा–लघवी करताना जास्त िोतो. घशात धूळ गेल्यासारखे वाटून खोकला येतो. अहतशय 

घुरघुर आवाज िोतो पि कफ सुटून बाहेर येत नाही लकवा खोकताना कफाच्या बारीक गोळ्या बाहेर 
उडतात. यकृताचे हवकाराबरोबर छातीचे सुरू झालेले हवकार. छातीत उजव्या बाजूस खोल मखळा 
खुपसल्यासारखे वाटते. न्युमोहनआत उत्पन्न झालेली कावीळ दीघयश्वास घेतल्याने छातीत दुखते. 
दम्यात छाती आवळल्यासारखी वाटते. व कपिे घट्ट झाल्यासारखे वाटतात, दीघय श्वास घेतल्याने 
बरे वाटते. 

 
हृदय :– धिधिताना छाती घट्ट झाल्यासारखी वाटते. 
 
गळा :– िावीकिले गलगि. 
 
मान पाठ :– मानेपासभन उजव्या कानहशलापयंत दुखते. पाठीचा किा पुढे मागे वाकल्याने दुखतो. िोक्याचा 

मागील िाग जि िोऊन पाठीची उजवी बाजभ दुखते. पाठीच्या उजव्या हतकोनी िािाच्या खालच्या 
कोपऱ्यात एकसारखे दुखते व त्या वदेना पुढे छातीत व जठरापयंत येण्याचा संिव असतो, व त्यामुळे 
मळमळते ककवा ओकारी िोते. 

 
हातपाय :– हाताच्या बोटाांची टोके गार. एक पाऊल गार दुसरे कढत. िातपाय िुळेिुळे िोतात त्याना स्पशय 

सिन िोत नािी. टाचा हचमटल्याप्रमािे दुखतात. गुिघ्यात (उजवा) आग िोऊन ताठपिा येतो, 
िालचालीने जास्त िोतो. िात पाय लुले पिल्याप्रमािे वाटतात, पाय लुले पिभन त्याचें स्नायभ 
ताठतात. एक पाऊल गार. 

 
झोप :– अत्यांत गुांगी; िांडी सहन होत नाही, लोळावेसे वाटते. पे्रताची स्वप्ने पितात. 
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ज्वर :– आग िोते व ती िातात सुरू िोऊन सवय शरीरात पसरते. घाम येतो, पि त्याने बरे वाटत नािी व 
अंगावरचे पाघंरून पि काढावसेे वाटत नािी. मध्यरात्रीनंतर घाम येतो. िांडी वाजते व गुंगी येते. 
ताप वरखाली िोत असतो. 

 
त्वचा :– कंि सुटते खाण्यानंतर बरे वाटते. त्वचा हपवळी. लाल पुटकुळ्या व फोि येऊन ते दुखतात. त्वचा 

सुरकुतलेली. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल केल्याने. खोकताना. स्पशाने. हवेत फरक पडल्याने. संध्याकाळी व 

पिाटे ४ वाजता. वर पाहिल्याने. 
 

ब वा :– कढत अन्न लकवा पेये. खाण्याने. रात्रीच्या जेविानंतर. दुधाने. दाबल्याने. कढत पाण्याच्या 
आंघोळीने. मागे वाकल्याने, पोटावर हनजल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– मक्युय–ि; लायको. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; ओहप; कहल–बा; इहप; नक्स-व्िा; लेिम; मक्युय; ब्रायो; सल्फ; सेहप; स्पायजे. 
 

११३. कोका COCA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू; श्वासोच्छछ वास; हृदय व स्नायभ यावर िोतो. िोंगर चढिाऱ्या 

इसमाना या औषधाचा चागंला उपयोग िोतो. घेरी येिे, दम लागिे; हृदयाची धिधि व िकवा. 
अहतश्रमाने आलेली शारीहरक व मानहसक क्षीिता. हवमान लागते. 

 
मानमसक :– मनाची हखन्नता व उल्िास आलटभन पालटभन. हिते्रपिा–एकातंाची आवि. लवकरच मरि 

येईल असे वाटते. बिबििे. आनंददायक कल्पना मनात येतात. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर मन 
उल्िहसत िोते. खऱ्या खोयाची जािीव रािात नािी. 

 
डोके :– अधयहशशी. िोके दुखताना घेरी येते व िोळ्यापुढे चमका मारतात. िोकेदुखी खोकताना जास्त िोते, 

खाण्याने व सभयास्तानंतर बरे वाटते. 
 
डोळे :– िोळ्यापुढे चमका मारतात. एकाच्या दोन वस्तभ हदसतात. पाढंरे, काळसर हठपके, ज्वाला हदसतात. 

बािुल्या रंुदावलेल्या. 
 
कान :– आवाज िोतात. 
 
नाक :– वास कळत नािी. 
 
तोंड :– हतखट खाल्ल्यासारखे वाटते. दात कुजतात. हजिेवर पभट. 
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जठर :– िभक लागत नािी. पि गोि खावसेे वाटते. ढेकरा इतक्या जोराने व आवाज िोऊन येतात की 
घशाची नळी फुटेल की काय असे वाटते. दारू व तंबाखभची आवि. उंच िोंगरावर गेल्यानंतर िोिारी 
आव. िकेुहशवाय बराच काळ जातो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो (कटक्चरचे ५–६ थेंब दर अध्या तासानी आवाजाचा उपयोग करावयाच्या 

आगोदर २ तास घ्याव)े. वृद्धपिाचा दमा. 
 
मूत्रेंमद्रये :– रात्री लघवी न कळत िोते. मधुमेि व नपुसंकत्व. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्न नािीच असे वाटते. नपभसंकत्व. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ एकदम जोराने वािभ लागतो, त्यामुळे झोपेतभन जाग येते. 
 
हृदय :– धिधिते. नािी अहतशय जलद चालते व खभप घाम येतो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो (५–६ थेंब अध्या अध्या तासाने आवाजाचा उपयोग करण्याच्या अगोदर घ्यावे). 

वृद्धपिीचा दमा. वृद्धपिी पेिेलवान लोकाना झालेला दमा. 
 
हातपाय :– िात मंुग्या आल्यासारखे वाटभन बहधर िोतो. चालताना आपोआप जलद पावले पितात. 
 
झोप :– येत नािी. मेंदभत धक् का बसल्यासारखे वाटभन जाग येते. झोप असभन सुद्धा कोित्यािी स्स्थतीत झोप 

लागत नािी. 
 
त्वचा :– त्वचेखाली अळ्या वळवळत आिेत असे वाटते. स्पशय केल्याने नािीशा िोतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– चढताना. अहतशय उंच हठकािी गेल्याने. थंिी. मानहसक श्रमाने. चालताना, 

बसल्याने. 
ब वा :– मोकळ्या हवेत जलद चालल्याने. सभयास्तानंतर. 

 
सांबांधी औषधे :– कॅनहब. 
 

११४. कोकेना (कोकेन) COCAINA 
 
सवमसाधारि :– त्वचेखाली अळ्या वळवळत आिेत असे वाटते. शक्तीची कामे ककवा कािीतरी मोठे कायय 

कराव ेअशी इच्छा िोते. हकिे जंतु हदसतात. नीहत-अनीतीच्या कल्पना बहधर िोतात. हनष्ट्कारि 
मत्सर. बुबुळातील बािुल्या हवस्तारलेल्या. कंपवात; कलायखजवात. हकिे हदसतात ककवा 
स्वतःच्या शरीरावर ककवा कपड्यावर हकिे चालत आिेत असा िास िोतो. शरीराचा एखादा अवयव 
नािीच असे वाटते. स्वतः देिाहवषयी हनष्ट्काळजी. स्वतःहवषयी कोिीतरी वाईट बोलत आिे असे 
वाटते. आपला ियंकर छळ चालला आिे असा भ्रम. 
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११५. कोक्युलस (काकफळ) COCCULUS INDICUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू (िोक्याचा मागील िाग); मज् जारज् जु (कंबरेतील िाग); स्नायु; 

स्त्रीजननेंहद्रये व एक बाजू यावर िोतो. ज्ञानेंहद्रये तीक्ष्ि पि स्नायभ हशहथल, लुले झाल्याप्रमािे ककवा 
जि. अत्यांत अशक्तपिा – डोके सावरत नाही, उभे राहवत नाही लकवा बोलवत पि नाही. लटके 
पििे, चेिरा, जीि, घसा वगैरे. कां प– िोक्याचा, खालच्या जबड्याचा ककवा कािी करावयास 
लागले तर. पेटके– जबड्याच्या स्नायभना– उदरात–गिाशयात–हृदयात वगैरे. बमधरपिा; 
आचके. हवकार आलटभन पालटभन िोतात ककवा बाजभ बदलतात. पोकळ झाल्यासारखे वाटते, िोके; 
छाती उदरात. अशक्त, हित्र्या, ककवा अहववाहित ककवा मुले न झालेल्या हस्रया. राग, िीती, रात्रीचे 
जागरि, कचता, राग, िीती, दुःख, प्रवास, चिाचा अहतरेक व शारीहरक व मानहसक अहतश्रम यानी 
झालेले दुष्ट्पहरिाम. हिस्टेहरआ. शरीर िलके झाले आिे असे वाटते. अद ितु गोष्टीत मग्न असलेल्या 
तरूि मुली. िांडी सहन होत नाही. गािी, आगबोट लागते. मंदपिा, िालचालीत, उत्तरे देण्यात; 
एखादी गोष्ट करावयास खभप वेळ लागतो. 

 
मानमसक :– स्वतःच्याच तंद्रीत असल्यामुळे आसपास काय चालले आिे याचे िान नसिे. भ्रहमष्टपिा. वस्तु 

अवास्तव हदसतात ककवा िासतात. आकलनशस्क्त मंद. अत्यंत हखन्नता व अबोल. सिजासिजी 
रागाविे हचिखोर, हवरोध सिन िोत नािी. वळे िरिर जात आिे असे वाटते. इतराचं्या 
प्रकृहतहवषयी फार काळजी वाटते. बिबि, थट्टा करिे, हवनोदी. जहमनीवर, खुचीवर, कितीवर 
कािंी तरी हजवतं चालत आिे असे हदसते. 

 
डोके :– घेरी – कपाळात जािवते–हवशषेतः सकाळी. घेरी येताना मळमळते-छातीत धिधिते-िोके वर 

केल्याने घेरी जास्त येते. िोके जि िोते. डोक्याचा मागील भाग दुखतो-त्यावर हनजवत नािी-िोके 
मागे वाकहवल्याने बरे वाटते. डोके उघडते आहे व ममटते आहे असे वाटते. िोक्याचा मागील िागाचा 
कंप, मानेचे स्नायभ अशक्त झाल्यामुळे. 

 
डोळे :– िोके दुखत असताना िोळे बािेर ओढभन काढल्यासारखे वाटतात. हमटलेल्या पापण्याखाली िोळे 

िालतात. िोळे पुढे येतात. बािुल्या अरंुद. 
 
कान :– तीक्ष्ि. 
 
नाक :– घ्रािेकद्रय तीक्ष्ि. 
 
चेहरा :– जबड्याच्या स्नायभना पेटके येऊन दुखतात. तोंि उघिताना त्रास िोतो. खालचा जबिा िालतो. 
 
तोंड :– घशात गुदगुल्या िोऊन िोळ्यातभन पािी येते. बोलताना हगळताना कष्ट िोतात, हजिेच्या व 

अन्ननहलकेच्या स्नायभच्या लुलेपिामुळे. जीि लुली पिल्याप्रमािे वाटभन बोलण्यास कष्ट िोतात, 
बािेर काढताना बुधं्याशी दुखते. मीठ कमी घातल्याप्रमािे (अन्नात) वाटते. दात दुखतात, मोकळ्या 
तोिाने चावले म्ििजे बरे वाटते. तंबाखभ किभ  लागते. 
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जठर :– िभक असते पि अन्नाचा हतटकारा, अन्नाचा वास ककवा कल्पना सुद्धा सिन िोत नािीं. मळमळ – 
िोक्यापयंत जािवते. कोरड्या ओकाऱ्या. ओकावयास होते, िोके दुखीत, पोटदुखीत, सदी झाली 
असताना. आगगाडी–मोटर–बोट लागते. जठरात हकिा वळवळत आिे असे वाटते ओकताना 
लाळ गळते. किभ  आंबट दुगंधी ओकावयास िोते. उचकी लागभन जािंया येतात. मोठ्याने बोलण्याने, 
मेंदभतील गुल्मामुळे ओकावयास िोते. अन्नाहशवाय फार हदवस राहिले असे वाटभन िकेुची जािीवच 
नािीशी झाली आिे असे वाटते. 

 
उदर :– फुगलेले. तीक्ष्ि दगडाच्या तुकड्यानी भरले आहे असे वाटते, िालचाल केल्याने त्रास िोतो-

कुशीवर हनजल्याने (कोित्यािी) बरे वाटते. आतड्यात मुरिा िोऊन वेदना िोतात, वात धरल्यामुळे 
ककवा हिस्टेहरआत, त्यावळेेस–मभछा येते ककवा लाळ गळते. उदराचे स्नायभ अशक्त झाल्यामुळे 
अंतगयळ िोईलसे वाटते. पोटाच्या खळीत मुरिा येऊन श्वासोच्छछ वास घेता येत नािी. रागामुंळे 
यकृतात दुखावयास लागते, जरा धक्का लागलेला सिन िोत नािी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– वारंवार लघवीला थोिे थोिे िोते. लघवी पाण्यासारखी. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंिात ओढ लागल्याप्रमािे वेदना िोतात, स्पशय सिन िोत नािी. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कष्टातयव. गिाशय मुठीत आवळल्यासारखा वाटतो. हवटाळ िरपभर जातो व त्यामुळे थकवा 

वाटतो. पायाचं्या बोटावर उिे राहिल्याने हवटाळ जातो. खाली वाकताना ककवा उहकिव ेबसल्याने 
धुपिीचा स्राव ििििभन बािेर येतो. दोन पाळ्यामध्ये पुवळलेली धुपिी जाते–त्यामुळे अहतशय 
थकवा येतो, बोलवत नािी, उिे रािवत नािी. स्तनाना शिारे येतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– छातीत पोकळ झाल्यासारखे वाटभन मुरिा येतो. दमा, हिस्टेहरआचा. 
 
हृदय :– एकदम िालचाल केली तर धिधिते, तेव्िा घेरी येते व मभच्छा येते. मानहसक क्षोमाने धिधिते. 
 
मान पाठ :– मान अशक्त–िोके सावरत नािी. पाठीच्या कण्याचा अशक्तपिा हवशषेतः कां बरेत, चालताना 

जास्त वाटतो. िोके िालहवताना मानेच्या मिक्यात कटकट आवाज िोतो. कंबर दुखभन लुली पिली 
आिे असे वाटते. 

 
हातपाय :– खादें व िात मार लागल्याप्रमािे दुखतात. िात कापतात हवशषेतः कािी करावयाचे झाल्यास 

जास्त कापतात. िातात कािी वळे वस्तभ धरून ठेवल्यास िात बहधर िोतात. पजें बहधर िोतात व 
एकदा एक नंतर दुसरा असे आलटभन पालटभन कढत व गार िोतात. अधांगवात. पंगुवात, हवरहवरते 
व बहधरपिा येतो, पावलाना सभज येते. गुिघे अशक्त–चालताना कटकट आवाज िोतो. िात पाय 
एकदा लाबं केल्यानंतर पुन्िा जवळ करताना दुखतात ककवा दुसऱ्याच्या मदतीने जवळ लाबं करावे 
लागतात. बेिौल चालिे. वरच्या िाताचे िाि मोिल्यासारखे वाटते. बसलेल्या स्स्थतीत तळपाय 
बहधर िोतात. कशीतरी वस्तभ िातात धरल्याने ती खाली पिते. 
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झोप :– शारीहरक व मानहसक थकव्यामुळे झोप येत नािी. एकसारखी गुंगी येते. जोरजोराने जािंया येतात 
व उचकी लागते. रात्रीच्या जाग्रिामुळे ककवा शुश्रभषा केल्यानंतर एकसारखी गुंगी येते. 

 
ज्वर :– थंिी वाजताना उदरात वात धरून दुखते. घेरी येते, मळमळते. पाय गार िोतात व िोके कढत िोते. 

सवांगाला घाम येतो. िावनाहतरेकामुळे येत असलेला ताप. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल–बोट मोटार–गाडी वगैरे कु्षल् लक कारिे. मनद्रा नाश (रात्रीचे 

जागरि), श्रम, वदेना, आवाज, स्पशय, िावना. पोिताना. हवटाळसेपिी काळजीने. िांडी. मोकळी 
िवा. खाण्याने. वाकल्याने; गुिघे टेकल्याने. 
ब वा :– बसल्याने. खोलीत. 

 
सहाय् यक औषधे :– पेरो. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; इग्ने; गेल्से; नक्स–व्िा; पल्स; बेला; ऱ्िस-टा; लायको’; सल्फ; िेपार. 
 

११६. कोकस कॅक्टाय COCCUS CACTI 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–घशाची; कां ठाची; छातीची; मभत्रेंहद्रये व जननेंहद्रयाची, 

िावी बाजभ यावर िोतो. आांचके. रक्तस्राव–काळसर. लघवीतून युमरक ॲमसड जाते. संहधवात. 
स्राव मचकट तारा येिारे–कफ तोंिातभन बािेर लोंबतो. हुळहुळेपिा–घशाच्या–योनीचा–त्वचेचा 
वगैरे. असह्य अांतगमत गुदगुल्या. हनरहनराळ्या जागी ठुसठुस. लघवी बदं िोते. जलोदर. नाळगुद. 
मुतखिा. वदेना िोताना द्रव पदाथय (पािी) जोराने वाित आिे असे वाटते. हतखट लागल्याप्रमािे 
आग िोते. 

 
मानमसक :– हखन्नता वाटते–सकाळी उठल्यानंतर ककवा पिाटे २–३ वाजता. 
 
डोके :– दुखताना ठुसठुसते व त्यावळेेस द्रव पदाथय जोराने वाित आिे असे वाटते. 
 
डोळे :– वरची पापिी व िोळा यामध्ये कािीतरी खुपते आिे असे वाटते. 
 
कान :– हगळताना कानात कटकट आवाज िोतो. 
 
चेहरा :– मंुग्या आल्यासारखे वाटते. खोकताना हनळसर ककवा लाल िोतो. 
 
तोंड :– दात घासताना ककवा खाकरताना खोकला येतो– कोरड्या ओकाऱ्या येतात ककवा ओकावयास 

िोते. हजिेच्या टोकाची आग िोते. घसा आवळल्यासारखा वाटतो. घशाच्या मागील िागात दोरा 
लोंबकळत आिे असे वाटते. 

 
नाक :– नाकपुड्यात हतखट गेल्याप्रमािे आग िोते. नाकाच्या मागील िागातभन खभप स्राव िोतो. 
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उदर :– ओटी पोटात िाव्या बाजभस तीव्र वदेना सुरू िोऊन त्या जाघेंतभन मािंीत येतात व त्यावळेेस पातळ 
द्रव्य जोराने वाित आिे असे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला वारंवार लागते. मभत्रकपि ते मभत्राशयापंयंत ियंकर कळा येतात. लघवीला कष्टाने िोते. 

मभत्रनहलकेत टोचते. लघवीला लागते पि मभत्रमागातभन ककवा योनीतभन रक्ताच्या गाठी पिल्याहशवाय 
लघवीला िोत नािी. लघवी थोिी–दाट–जि व आंबुस. लघवीखाली बारीक वाळभप्रमािे, लाल 
काळसर–कपगट ककवा पाढंरा–रक्तहमहश्रत कफाचा गाळ साचतो. लघवीतभन रक्त जाते. 
मभत्रकपिाचा शोथ. हशश्नाच्या बोिीत ठुसठुसते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ–काळा–दाट व िरपभर जातो व इतक्या लवकर गोठतो की रक्ताच्या गाठीने योनी 

िरून जाते. या गाठी काढल्याहशवाय लघवीला िोत नािी. योहनिार सुजते. हवटाळ रात्री ककवा 
संध्याकाळी जातो. योनी लघवी िोताना िुळिुळी िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– मनयममतपिे गुदगुल्या होऊन जोराची खोकल्याची उबळ येते, त्याने सवम शरीर हादरते–

शेवटी ओकावयास तरी होते लकवा पुष्ट्कळ मचकट बुळबुळीत स्वच्छ कफ बािेर येतो. खोकताना 
चेहरा मनळा–लाल होऊन अंतगयत आग िोते व लघवीची लक्षिे िोतात. ढास िळुिळु वाढत जाते 
व िळुिळु कमी िोते. गार मोकळ्या हवेत ककवा गार पेयाने बरे वाटते. िागं्या खोकला. 
गळ्याखालील खळीत टोचते ककवा िुळिुळेपिा येतो. क्षय. 

 
हातपाय :– बोटाचं्या नखाखाली काटा खुपल्याप्रमािे वाटते. 
 
ज्वर :– पाठ गार िोते. अांगाची आग होते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्ये जा हो :– खाकरताना–घसा; मनयममत वेळी. उष्ट्ितेने. मनजल्याने. जागे झाल्यानंतर. 

गारठल्याने. स्पशय. वस्त्राचंा दाब. दात घासताना, तोंिात पािी खळबळताना. थोिेसे श्रम. 
ब वा :– गार पाण्याच्या आंघोळीने ककवा धुण्याने. चालताना. गार पेये. 

 
११७. कोमनअम CONIUM MACULATUM 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज् जातांतू; स्नायु; गाठी–स्तन–रजःकपि; जननेंमद्रये व 

श्वासोच्छछ वास यावर िोतो. जीिम मवकार त्यामुळे शरीराची झीज िोते. अकाली वृद्धत्व. 
म्हाताऱ्यासारखे मदसिे. पमरिाम अमनयममत. उत्तरोत्तर अशक्तपिा वाढत जातो. कपिे सिन िोत 
नािीत. शौचाचे वळेी मभच्छा येते. चालण्यात अहनहितपिा. बोलताना अिखळिे. कां प. लटके पििे. 
एकदम अशक्तपिा वाटतो ककवा आजारी झालो आिोत असे वाटिे. बमधरता येते. दगडासारखा 
टिकपिा. गोळा आल्यासारखे वाटते मेंदूत– पोटाच्या खळीत वगैरे. रक्तवाहिन्याचंा लवहचकपिा 
कमी िोऊन रक्तदाब वाढतो. फािल्याप्रमािे ककवा िोकसल्याप्रमािे वदेना िोतात. सवांग 
ठेचल्यासारखे वाटते. करटे गुल्मे याचंी वाढ. कॅन्सर. स्वस्थ बसले असताना िातापायात व साधं्यात 
दमभन गेल्यासारखे वाटते. धके्क आचके बसल्यासारखे वाटते. सिजासिजी लचक िरते. िावना 
ककवा लक्षिे खालभन वर जातात. अंगािोवती पट्टा ककवा कािीतरी घट्ट पदाथय गुंिाळल्यासारखा 
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वाटतो. दुखापती, मार लागिे, शोक; संिोगाहतरेक; मुहष्टमथैभन; ब्रह्मचयय; मनःक्षोि; अहतश्रम; अतृप्त 
संिोग या कारिाने उद्भवलेले हवकार. गाठी सुजून टिक होतात व दुखतात, दारू लवकर चढते. 
शरीराने खंगलेला हस्त्रया, हनराश िोतात, आयुष्ट्याचा कंटाळा येतो, रिावसेे वाटते; घशात गोळा 
अिकला आिे असे वाटभन सारखे हगळावसेे वाटते ककवा गुदमरल्यासारखे वाटते. हिस्टेहरआ, प्रौढ 
कुमाहरकाचंा. 

 
मानमसक :– कोितेिी मानहसक श्रम करण्याची अपात्रता, कोठेिी लक्ष लावता येत नािी. उदासीन. मंिळीत 

बसण्याचा हतटकारा पि एकटे रािण्याची िीती वाटते. मािसाचंी िीती. िळुिळभ बुहद्धमादं्य येऊन 
विे लागते. ठराहवक वेळी उद्भविारे वेि. मनामध्ये हवहचत्र कल्पना येऊन त्या िळुिळभ दृढ िोत 
जातात. बेपवा. कोित्यािी गोष्टीत मन रमत नािी. रस्त्याने जाताजाता कोिाला तरी धरून त्याला 
हशव्या द्याव्याशा वाटतात. दुःखी–कष्टी–अकारि, समजभत केल्याने जास्त कष्टी िोिे. हवसराळभ–
प्रयत्न केला तरी आठवि िोत नािी. क्षलु्लक गोष्टी मित्त्वाच्या वाटतात. अंथरुिावर प्रािी नाचतािेत 
असे वाटते. कािीतरी वस्तभ हवकत घ्यावयाच्या पि त्याचंा उपयोग करावयाचा नािी ककवा त्याचंा 
नाश करावयाचा. चागंले कपिे असतील ते घालावेसे वाटतात. वाचलेल्या गोष्टीचा बोध िोत नािी. 
धमयिोळेपिा 

 
डोके :– घेरी, गरगर मफरल्यासारखे वाटते. मनजण्याने, कुशीवर वळताना, िोळे िलहवल्याने, िोळे 

हफरहवल्याने, आवाजाने; बोलिे ऐकल्याने जास्त िोते. वृद्धपिाची घेरी. मेंदूच्या उजव्या बाजूस 
गोळा आहे असे वाटते. दोन्िी कानहशले आवळल्यासारखी वाटतात, जेविानंतर जास्त. िोके दुखत 
असताना मेंदभ िरला असभन तो फुटिार असे वाटते. कपाळापासभन मागील िागापयंत दुखते, 
वाकल्याने जास्त. 

 
डोळे :– िोळ्याचे हवकार नसताना ककवा सौम्य असतानासुद्धा उजेड सहन होत नाही. िोळे एकमेकावर 

आडवे झाले आहेत असे वाटते. िोळ्यातभन खभप पािी वािते. पापण्या जड होऊन खाली पडतात, 
हवशषेतः बािेरच्या अंगाला. दृष्टीसमोर हनरहनराळे रंग हदसतात हवशषेतः लालरंग. कृहत्रम उजेिात 
चागंले हदसत नािी. वस्तभ एकाच्या दोन हदसतात. दुखापतीमुळे उद्भवलेला मोहतकबदभ. 

 
कान :– चागंले ऐकभ  येत नािी. रक्तासारखे पािी येते. कागदाच्या चोर्थयाप्रमािे मळ. गालगंुि मोठे व टिक 

िोते. मळ टिक व रक्तासारखा लाल. 
 
नाक :– कशकरताना रक्त येते. वारंवार कशका येतात. नाक चोंदते. मोि. 
 
चेहरा :– हचलीम (पाईप) ओढल्यामुळे ओठावर कॅन्सरचा व्रि पितो. गालाची काळी पुळी. 

जबड्याखालच्या गाठंी मोठ्या व टिक िोतात. 
 
तोंड :– हजिेचा बुंधा िुळिुळा िोतो. लाळ आंबट ककवा दुगंधी. दात गार अन्नाने दुखतात पि गार पेयाने 

दुखत नािीत. जीि लुली पिल्यामुळे बोलण्यास कठीि जाते. 
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घसा :– हगळताना त्रास िोतो. कािंीं अंतरापयंत अन्न जाऊन थाबंल्यासारखे वाटते. घशात गोळा अिकला 
असे वाटभन वारंवार हगळाव ेलागते हवशषेत. वाऱ्यात चालल्याने. टानहसल मोठी िोते. जठरातभन वर 
गोळा येत आिे असे वाटते. 

 
जठर :– मळमळ. हतखटाप्रमािे छातीत जळजळते. आंबट ढेकरा येतात हवशषेतः रात्री व हनजण्याचे 

अगोदर. कॉफीच्या गाळाप्रमािे ओकावयास िोते–चॉकलेट रंगाचे गोळे पितात ककवा स्वच्छ आंबट 
पािी पिते. पोटात िोसकल्याप्रमािे वदेना िोतात–आग िोत– खाण्याने बरे वाटते– २।३ तासानंी 
पुनः सुरू िोतात, पोटावर व गुिघ्यावर झोपल्याने बरे वाटते. पोटातील व्रि ककवा कॅन्सर. 

 
उदर :– यकृतािोवती व आत अहतशय टिकते. जीिय कावीळ. मलावरोध एक हदवसा आि. शौचास जावसेे 

वाटते पि िोत नािी. कंुथण्याला शक्ती नसते. हस्त्रया शौचाचे वेळी इतक्या कंुथतात की गिाशय 
योनीतभन खाली येतो. शौचास िोताना आग िोते ककवा गार वाटते. गार वात सरतो. झोपेत न कळत 
शौचास िोते. शौचानंतर अंग कापते, छातीत धिधिते. दभध प्याल्यानंतर उदर फुगते. वात 
सरण्याच्या अगोदर गुदात कापल्यासारखे वाटते. ओटीपोटातील वेदना माडं्यात येतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थाबंभन थाबंभन िोते पि उिे राहिल्याने बरी िोते. प्रथम लघवी व्िावी म्ििभन दमण्याइतके 

कंुथले तरी लघवी िोत नािी पि नंतर आपोआप व्िावयास लागते. वृद्धपिी लघवी थेंब थेंब गळते. 
लघवी झाल्यानंतर मभत्राशयात कापल्यासारखे वाटभन आग िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– नपुसंकत्व. संिोगाची इच्छा पि शारीहरक अपात्रता. संिोगाचेवळेी घाबरटपिामुळे 

हशश्नाचे उत्थापन िोत नािी, ककवा ते अधयवट व थोिा वळे िोते. हस्त्रयाचं्या साहंनध्याने, स्पशाने ककवा 
नुसत्या कल्पनेने वीययपात िोतो. अतृप्त संिोगेच्छेमुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. मुहष्टमथुैनामुळे झालेले 
दुष्ट्पहरिाम. वीययपात िोताना कापल्यासारख्या वदेना िोतात. शौचास िोताना ककवा िावनामुंळे 
धातुस्राव िोतो. बोिीची कातिी खाजते. अंि मोठे िोतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळ्या अहनयहमत– लवकर ककवा उशीरा सुरू िोतात. हवटाळ थोिा जातो व त्या वळेेस 

गिाशयात कापल्याप्रमािे कळा येतात. योनीत खोल कंि सुटते. धुपिी करवडिारी– दाट– 
दुधासारखी, धुपिी जाण्याच्या अगोदर कंबर अशक्त लुली पिल्यासारखी वाटभन कळा येतात व 
आग िोते. लघवीनंतर धुपिी जाते. गिाशय व रजःहपि याचा कॅन्सर–टोचल्या–फािल्याप्रमािे 
वदेना िोऊन आग िोते. रजःकपि मोठे िोऊन टिक िोतात. स्तनात गाठी होतात. स्तन मवटाळशी 
होण्याचे अगोदर मोठे होऊन दुखतात, प्रत्येक पावलाला त्रास िोतो. स्तन हवसहवशीत व लिान, 
िोतात व संिोगेच्छा वाढते. स्तन जोराने िाताने दाबावसेे वाटतात. स्तनाचंी करटे कॅन्सर– 
िोसकल्याप्रमािे वदेना िोतात. स्तनात वाजवीपेक्षा जास्त दभध येते, हवटाळशी िोण्याचे अगोदर 
गरोदरपिी पहिल्या एक दोन महिन्यात उदर िुळिुळे िोते–गिाच्या िालचालीने दुखते. अतृप्त 
संिोगेच्छा, हवटाळ बदं िोिे ककवा संिोगाहतरेक याचें दुष्ट्पहरिाम. स्तनाग्रात टोचते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– घशात गुदगुल्या िोऊन ककवा कंठात एखाद्या लिानशा जागी कोरिेपिा वाटभन अहतशय 

त्रासदायक खोकल्याची ढास लागते. हनजल्याने जास्त िोते, उठभन बसल्याने बरे वाटते. हदवसा 
मुळीच खोकला नसतो ककवा थोिा येतो–खोकभ न कफ बािेर हनघत नािी तो हगळावा लागतो–
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क्षयरोग. दीघयश्वास घेतल्याने खोकला येतो. दीघयश्वास घेताना ककवा चालताना स्तनाग्राजवळ 
ियंकर टोचते (उजवी बाजभ) िाताने जोराने दाबले म्ििजे बरे वाटते. खोकला बोलण्याने, दीघय 
श्वासाने, िसण्याने ककवा गरोदरपिी जास्त येतो. छातीचे मधले चपट िाि कुजते. जरा श्रम केले 
की दम लागतो. छातीवर व खादं्यावर कपड्याचे ओझे पिल्याप्रमािे वाटते. 

 
हृदय :– धिधिते–पािी हपताना, श्रमाने, शौचाचे वेळी. 
 
मानपाठ :– मान गार िोते. कण्याला धक्का ककवा दुखापत झाल्यामुळे झालेले दुष्ट्पहरिाम. पाठीत दुखते, 

अशक्तपिा वाटतो. कमरेच्या मिक्यात उिे राहिल्याने दुखते. गुदास्स्थ दुखते. 
 
हातपाय :– िात जि अशक्त लुले पिल्यासारखे. कंप. िात अस्स्थर. िातापायाची बोटे बहधर. पायाचें स्नायभ 

अशक्त. खुचीवर पाय ठेवभन उिे राहिल्याने पायातील वदेना कमी िोतात. िातपाय लोंबकळत 
ठेवल्याने बरे वाटते. टाचेतभन िाि बािेर येत आिे की काय अशा कळा येतात. खाकेतील गाठी 
सुजतात व िात बहधर िोतो. बोटाची नखे हपवळी. गुिघ्यात कटकट आवाज िोतात. िोळे हमटभन 
सरळ व संथ चालता येते. िोळे उघिे ठेवभन चालताना झोकािें जातात, मळमळते व घेरी येते. 

 
ज्वर :– थंिी वाजताना उन्िात बसावसेे वाटते. झोप लागता लागता अांगात कढत लाटा आल्यासारख्या 

वाटतात लकवा घाम येतो. झोपेकरता िोळे हमटले की घाम येतो. िोळ्याखाली, िनुवटीवर, 
गुिघ्याच्या खळीत घाम येतो. मानेवर व तळिाताला गार घाम येतो. घामाला घाि येते व त्वचेखाली 
चुरचुरते. 

 
त्वचा :– महरवट; मार लागल्याप्रमािे काळे हनळे चटे्ट पितात. दुगंधी इसब. चरत जािारे व्रि– स्राव दुगंधी. 

लाल हठपके, हपवळे ककवा हिरव ेिोतात. शारीहरक श्रमानंतर हपत्ताच्या गाधंी येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हलत्या मफरत्या वस्तु पामहल्याने. दारू; हात वर केल्याने. मानहसक, शारीहरक 

श्रमानांतर; दुखापत; रात्री; संिोगाहतरेक; ब्रह्मचयम; िांडी; गारठल्याने; वृिपिी; हनजल्याने– िोके 
उंच न ठेवता. अंथरुिात वळताना. स्पशय दाबल्याने. घट्ट वसे्त्र. हवटाळ सुरू िोण्याचे अगोदर व सुरू 
असताना. 
ब वा :– अंधारात. उन्िात. हवकार झालेला िाग लोंबकळत ठेवल्याने; िालचाल; उष्ट्ि कोरिी िवा. 
वाकभ न चालल्याने. उपाशी राहिल्याने, खाली बसल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– फास्फ; बहॅर-मभ; हसली. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; आसे; कॅल्क–आसे; कॅल्क-का; ड्रोसे; नक्स-व्िा; पल्स; बेला; ऱ्िस-टा; सल्फ; 

हसकु; सोहर; स्रमो. 
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११८. कोबाल्टम KOBALTUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम किा (कंबरेचा िाग) जननेंहद्रये; मभत्रकपि व िािे यावर िोतो. स्राव 

फेसाळलेले; िुळिुळेपिा; िािे ठिकतात आंबटपिा–चवीला–जठरात–पावलाचा घाम. 
 
मानमसक :– कािीतरी अपराध केला आिे असे वाटते. मनःक्षोिाने शारीहरक हवकार जास्त िोतात. 

स्वतःहवषयी क्षुद्रपिाचे हवचार येतात. 
 
डोके :– घेरी येते ककवा िोके मोठे झाले आिे असे वाटते– शौचास झाल्याने बरे वाटते. िोके दुखते, पुढे 

वाकहवल्याने जास्त दुखते. 
 
डोळे :– वसंत ऋतभत उजेि सिन िोत नािी. 
 
तोंड :– हजिेवर दाट पाढंरा थर जमतो. ककवा आडव्या भेगा पडतात. दात लाबं झाल्यासारखे वाटतात. घट्ट 

बदं करावसेे वाटते. 
 
उदर :– यकृतात तीव्र कळा माडं्यात येतात. पांथरी दुखते. बेंबीजवळ पोकळ झाले आिे असे वाटते. 

गुदिारातभन रक्ताचे थेंब गळतात पि शौचास रक्त पित नािी. उदरावर हपवळे हठपके पितात. 
वदेना िोताना तोंिात आंबट, किु पािी खालभन वर येते. यकृताच्या जागी कळा येतात व त्याच 
वळेेस पाथंरीत दुखते, दीघयश्वास घेतल्याने जास्त िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन अल्बुहमन जाते. लघवी झाल्यानंतर मभत्रमागाच्या मुखाशी चुिचुिते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– उजव्या अंिात दुखते, लघवी झाल्यावर बरे वाटते. नपुसंकत्व. हशश्नाचे उत्थापन 

झाल्याहशवाय वीययपात िोतो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गोि फेसाळ गाठ्याळ कफ पितो. 
 
पाठ :– सवय किा दुखतो–वदेना पायापयंत येतात. कां बरेचा किा संिोगानंतर ककवा बसण्याने दुखावयास 

लागतो, चालताना ककवा हनजल्याने बरे वाटते. 
 
हातपाय :– मनगटे दुखतात. यकृतापासभन खाली माडं्यापयंत कळा येतात. पाय अशक्त िोतात हवशषेतः 

संिोगानंतर. गुिघे अशक्त झाल्यासारखे वाटतात लाबं करवत नािीत. िाव्या कमरेच्या साधं्यात 
एकदम अशक्तपिा वाटतो चालताना जास्त. पावलात चुिचुि, गुदगुल्या िोतात. पायाच्या बोटाचं्य 
बेचक्यात आंबुस घाम येतो. 

 
झोप :– अस्वस्थ. वैषहयक स्वप्ने पितात. झोपेनंतर िुशारी वाटत नािी, ककव थोिी झोपसुद्धा पुरेशी िोते. 
 
त्वचा :– कोरिी. िोक्यात, िनुवटीवर, कुल्ल्यावर पुटकुळ्या उगवतात. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– वीयमपात; बसण्याने; अंथरुिाची ऊब; उन्ि. 
ब वा :– खाकरताना; एकसारखी िालचाल. 

 
११९. कोमोक्लामडआ COMOCLADIA 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा; िोळे; नाक; व उजवी बाजभ यावर िोतो. त्वचा लाल िोऊन 

सुजते. ठुसठुसिाऱ्या वदेना–उष्ट्ितेने जास्त िोतात. मिारोग. िोळ्यात व नाकात आग िोऊन कंि 
सुटते व जोरजोराने कशका येतात. िोळे िुळिुळे िोतात ककवा फुगभन मोठे झाल्यासारखे वाटतात. 
खोकताना िाव्या स्तनाखाली दुखभन त्या वेदना मागे िाव्या हतकोनी िािापयंत जातात. उजव्या 
बाजभला छातीत दुखभन त्या वेदना िात ते बोटापयंत जातात. संहधवात, वदेना एका साधं्यातल्या थाबंभन 
दुसऱ्या साधं्यात जातात. वारंवार िोिारा इसब. धावंरे, खोल चरत जािारे व्रि. त्वचेवर लाल पटे्ट. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशय; उष्ट्िता; हवश्राहंत; रात्री. 

ब वा :– िालचाल; मोकळी िवा; खाजहवण्याने. 
 

१२०. कोरामलअम रुब्रम (पोवळे) CORALLIUM RUBRUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्वसनेंमद्रये; मज् जातांतु; व श्लेष्ट्मल त्वचा यावर िोतो. जवळ जवळ 

एकसारखी अमतशय खोकल्याची ढास लागते. ढास लागण्याच्या अगोदर गुदमरल्यासारखे वाटते, 
चेिरा हनळा िोतो. ढासेनंतर िकवा येतो व ओकारी िोऊन हचकट कफ पितो. खोकल्याचा आवाज 
दुमदुमतो. खाताना खोकला येतो. मधुन मधुन ठराहवक वळेी सवय हदवस खोकल्याचा एकच ठसका 
लागतो. िागं्या खोकला. नाकात व्रि पितात. नाकाच्या मागील िागातभन घशात खभप कफ उतरतो. 
श्वास घेताना िवा गार लागते. हशश्नाच्या बोंिी व कातिीच्या आतील बाजभस व्रि पितात (उपदंश) 
व त्यातभन हपवळी लस वािते. त्वचेवर पोवळ्याच्या रंगाचे ताबंभस व्रि पितात. तळिात व तळपाय 
यावर त्वग्रोग िोऊन त्यातभन पाढंरे पापुदे्र जातात. िोक्यावरून पाघंरुि घेऊन हनजावसेे वाटते. 
पाघंरुि घेतल्याने उकिते व काढल्याने थंिी वाजते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िवतेील फरक. हवा नाकाने आत घेताना. खाताना. सकाळच्या सुमारास. 
 
सहाय्यक औषधे :– सल्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– कोक-कॅ. 
 

१२१. कोलेस्टेमरनम CHOLESTERINUM 
 
सवमसाधारि :– यकृताचा कॅन्सर. यकृत मोठे िोते. कुशीत आग िोते. चालताना कुशी धरून चालाव ेलागते. 

हपत्ताचे खिे. कावीळ. 
 

जा हो :– स्पशय, ककवा धक्का. कुशीवर हनजल्याने, वाकल्याने, झटकन झालेल्या िालचालीने. 
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१२२. कोलोलसि (घोिे इंद्रायि) COLOCYNTH 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पचनेंमद्रये– आतडी; मज् जातांतू; रजःलपड; मूत्रलपड; िावी बाजभ यावर 

िोते. एकाएकी पेटके ककवा मुरडा होऊन असह्य यातना िोतात. वदेनामुळे शरीराला आळेमपळे 
घ्याव ेलागतात–रडू येते – मळमळते ककवा वारंवार लघवीला जाव ेलागते. वदेना िोताना आचके 
बसल्याप्रमािे धके्क बसतात ककवा आवळल्यासारखे वाटते. तीव्र कळा येतात. कापल्याप्रमािे; 
मचमटल्याप्रमािे; मुठीत धरून आवळल्याप्रमािे; कुरतडल्याप्रमािे; उकरल्याप्रमािे वदेना िोऊन 
नंतर बहधरपिा येतो. शरीराचे िाग आखभि झाले आिेत असे वाटते. आवळल्यासारखे वाटिे; स्कू्र 
हपळल्याप्रमािे वाटिे. तापट, रागीट ककवा फळे खाल्यानंतर ककवा संिोगानंतर ज्याना पेटके 
येण्याची सवय आिे असे इसम. लट्ठ–बठै्या सवयीचा–खभप हवटाळ जािाऱ्या हस्रया. सवांगात 
ठुसठुसल्यासारखे वाटते. आग िोते. शरीराच्या िाराचें आपरेशन केल्यानंतर झालेले दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– सांतापी उगीचच्या उगीच मचडिे–हवशषेतः वदेना िोताना. बोलावेसे वाटत नािी. हमत्राना 

िेटावसेे वाटत नािी. उतावीळ. धार्ममक श्रदे्धचा अिाव. दुसऱ्याचें दुदैव पािभन फार वाईट वाटते. 
वदेना िोताना ककचाळिे, इकिे हतकिे चालावसेे वाटते. 

 
डोके :– फाटल्याप्रमािे िोके दुखते, पापण्या िलहवल्याने, पाठीवर हनजल्याने, खाली वाकल्याने जास्त. 

िावीकिे एकदम िोके हफरहवले तर घेरी येते. िोक्याचे कातिे िुळिुळे िोते. 
 
डोळे :– िोळ्यातील वदेना दाबल्याने कमी िोतात. खाली वाकले म्ििजे िोळा गळभन पिेल की काय असे 

वाटते. िोळे दगिासारखे टिक िोतात (काचकबदभ). पापण्या स्फुरतात व दुखतात. 
 
चेहरा :– कोठेिी वदेना झाल्या तरी त्याचें प्रहतकबब चेिऱ्यावर पिते, तो विेावाकिा िोतो. चेिऱ्यात वदेना 

िोताना थंिी वाजते, िोळ्याची लक्षिे िोतात ककव त्या वदेना व अपेंहिक्सच्या वदेना आलटुन 
पालटुन िोतात. 

 
कान :– कानात आवाजाचा प्रहतध्वहन उमटतो. कानात वळवळते, खाजते, टोचते, ठिका लागतो, कानात 

बोट घातल्याने बरे वाटते. 
 
घसा :– अन्ननहलकेस पेटके येतात, व कोरड्या ढेकरा येऊ लागतात व छातीत धिधिते. 
 
तोंड :– एकसारखी किभ  चव. हजिेच्या शेंड्याची आग िोते. जीि जिभ काय पोळली आिे असे वाटते–

खरखरीत लागते. दात लाबं झाले आिेत असे वाटते. 
 
उदर :– एकामागून एक–कापल्याप्रमािे–मुठीत धरून आवळल्याप्रमािे सवम बाजूस पसरिाऱ्या कळा 

येतात; त्यामुळे हातपाय पोटाशी घ्यावे लागतात व खूप जोराने दाबल्याने बरे वाटते. जरा थोिे 
खाल्ले प्याले तर जास्त िोते. बेंबीजवळ कापल्यासारखे वाटते. आतडी दोन दगडामध्ये 
मचरडल्याप्रमािे वाटतात. कळाचं्या तीव्रतेमुळे ओकावयास िोते. मळमळते. किवट पाण्याच्या 
ओकाऱ्या िोतात. पोटाच्या खळीत दाबलेले सिन िोत नािी. खभप तिान लागते. बटाटे–िात 
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यासारखे हपष्टमय पदाथय सोसत नािीत. शौचास मपवळे फेसाळ–पाण्यासारखे–धागे असलेले, 
आंबुस–ककवा बुळबुळीत शेंबिाप्रमािे िोते. तान्ह्या मुलाचंी पोटदुखी. मभल पोटावर हनजते, जरा 
वळहवण्याचा प्रयत्न केला की ओरिावयास लागते. वात धरून कळा येतात. गुदातभन रक्त पिते. 
पाठीत व गुदिारात नागंी मारल्याप्रमािे वदेना िोऊन आग िोते. गुदिारातभन बुळबुळीत बुिबुिे 
बािेर येतात. आव–थोिे खाल्ले प्याले तरी शौचास जाव ेलागते. जुनी िगवि, सकाळी पाण्यासारखे 
जुलाब िोतात. वदेनामुळे वारंवार शौचास जाव ेलागते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी किकासारखी हचकट. शौचास िोताना मभत्रमागांत आग िोते. लघवीतभन अंड्यातील 

पाढंऱ्या बलकाप्रमािे स्राव जातो. लघवीला वारंवार जाव ेलागते, थोिी थोिी िोते व मभत्राशयात 
कळा येतात. लघवी िोताना सवय उदरात कळा येतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– उदराच्या दोन्िी बाजभतभन जननेंहद्रयाकिे सवय कािी वाित चालले आिे असे वाटभन 

वीययपात िोतो. बोंिीचे कातिे मागे सरकते – पुढे येत नािी. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– रजःकपिात आलटभन पालटभन दुखते. रजःकपिात उकरल्याप्रमािे वदेना िोतात त्यामुळे 

िातपाय पोटाशी घ्याव ेलागतात व अहतशय अस्वस्थता वाटते. रजःकपिाची पोकळ गुल्मे, वदेना 
उदरावर, मािंी दुमिल्याने बरे वाटते. उदराला खालभन आधार द्यावासा वाटतो. कष्टातयव, 
खाण्याहपण्याने जास्त वदेना िोतात. बठै्या सवयीच्या हस्त्रयानंा खभप हवटाळ जातो. स्तनात 
वदेनायुक्त गाठी येतात. हवटाळ ककवा बाळंतपिाचा हवटाळ, मानिगं ककवा संताप आल्यामुळे बंद 
िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– तंबाखभ ओढताना लिान ठसका लागतो. 
 
हृदय :– उदर फुगल्यामुळे वर ढकलल्यासारखे वाटते. 
 
पाठ :– उजव्या हत्रकोनी िािाखाली दुखते–दाबल्याने बरे वाटते. कंबर दुखते दाबल्याने बरे वाटते. 

कमरेच्या साांध्याच्या भागात पेटके येतात. गृध्रसीवात स्क्रभ  हपळल्याप्रमािे–पट्ट्याने 
आवळल्याप्रमािे ककवा तीव्रकळा लागतात; जरा पाय िलहवला ककवा वळहवला तरी त्रास िोतो व 
रात्रीचा जास्त त्रास िोतो. दुखत असलेल्या बाजभवर हनजल्याने, शकेाने, बरे वाटते. िातपाय पोटाशी 
घेऊन हनजिे. स्नायभत संिोगाच्या वळेी पेटके येतात. 

 
ज्वर :– घामाला लघवीसारखा वास येतो. वदेना िोताना थंिी वाजते, शिारे येतात. पजें व तळपाय गार, 

बाकीचे शरीर गरम. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावना; राग, अपेक्षाभांग; मनस्ताप. रात्री अांिरुिात, वेदना होत नसलेल्या 

बाजूवर मनजल्याने. खाण्याने हपण्याने. स्पशय. संध्याकाळी ४ वाजता. लघवी िोण्याचे अगोदर व 
नंतर. 
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ब वा :– जोराने दाबल्याने. िातपाय पोटाशी घेतल्याने. उष्ट्ितेने. हवश्रातंी, मांद हालचालीने. काफी 
घेतल्याने. शौचास झाल्यानंतर ककवा वात सरल्यानंतर. 

 
सहाय्यक औषधे :– कास्स्ट; मक्युय; स्टॅहफ. 
 
सांबांधी औषधे :– कामो; नक्स-व्िा; पल्स; बेला; ब्रायो; स्पायजे. 
 

१२३. क्रमटगस CRATAEGUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदयावर िोतो. अशक्त झालेल्या हृदयाची शक्ती वाढते. जीिय 

हृदयाच्या हवकारामुळे आलेली अशक्तता व थकवा. हचिखोर; हनराश; अहतशय घाबरट; िोक्यात 
व मानेत दुखते. टायफाईि तापातील शस्क्तपात–आतड्यातभन रक्तस्राव िोऊन झालेला. िातपाय 
गार पितात–श्वासोच्छछ वास व नािी अहनयहमत चालते. रक्तवाहिन्याचंा कमी झालेला 
लवहचकपिा पभवयस्स्थतीवर आल्यामुळे रक्तदाब कमी िोतो. हृदयहवकारामुळे सभज येते. 
श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो. थोिेिी श्रम करवत नािीत. खोकला–बुळबुळीत अंड्याच्या पाढंऱ्या 
बलकाप्रमािे कफ पितो. हृदय रंुद िोते. ॲन्जायना. नािी अशक्त–अहनयहमत–मधुन मधुन 
थाबंते. अहतशय घाम येतो. हृदयहवकारामुळे झोप येत नािी. लिान मुलाचंा मधुमेि. गळ्याच्या 
िािाखाली (िाव्या) व िाव्या हतकोहन िािाखाली दुखते. मानेवर, खाकेत, िनुवटीवर चुरचुरिारे, 
आग करिारे पुरळ येते उष्ट्ितेने, घाम आल्याने जास्त िोते, धुतल्याने बरे वाटते. तळिाताला घाम 
येतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– खोलीची उष्ट्िता. 

ब वा :– ताजी िवा. स्वस्थ हवश्राहंत घेतल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– अपोसा; स्रोफॅन्थ. 
 
डोज :– कटक्चरचे १ ते १५ थेंब हदवसातभन ३।४ वळेा. कािी हदवस िोज हदल्यानंतर याचा इष्ट पहरिाम हदसभ 

लागतो. 
 

१२४. मक्रआसोट KREASOTE 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–पचनेंमद्रयाांची; जठराांची, स्त्रीजननेंमद्रयाांची; महरड्या; 

दात व रक्त यावर िोते. केहवलवािे वाटिे व अशक्तपिा. स्राव–भरपूर, दुगधी–कढत व 
करवडिारे ज्या िागावरून वाहतात तो भाग लाल होतो व हुळहुळा होतो; मवस्तवासारखी आग 
िोते. ठुसठुस सवांगात. रक्तस्राव–िळुिळु पाझरतो व लिान सिान जखमातभन थाबंत नािी; 
रक्तस्राव–तपहकरी–काळसर, गाठं्याळ, हवटाळ वगैरे. व्रि; कॅन्सर. जिपिा. िरल्यासारखे 
वाटिे; फुगीरपिा. काळेपिा–दात–धुपिी–बाळंतपिानंतरचा हवटाळ वगैरे. शरीर हझजते. 
कुजिे (गॅ्रन्ग्रीन). वाळलेले इसम; वृद्ध हस्त्रया, हवटाळ थाबंल्यानंतर िोिारे हवकार. अनेक हवकारात 
जािंया येतात. मुले थोपटल्याहशवाय व गोंजारल्याहशवाय झोपत नािीत. 
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मानमसक :– मचडखोरपिा, स्वतःची इच्छा तडीस नेिे; हट्टी. मरावसेे वाटते. खुळेपिा. संगीत ऐकल्याने 
रिभ  येते व छातीत धिधिते. मुलाना प्रत्येक वस्तभ िवीशी वाटते पि ती हदली की फेकभ न देतात, व 
दुसरी मागतात. कािीशी मनास येत नािी; असंतुष्ट. संिोगाच्या कल्पनेची (हस्त्रयाना) िीती वाटते. 
मुले रात्रिर हकचाळतात, रितात. 

 
डोके :– कपाळावर फळीने दाबल्याप्रमािे िोके दुखते. हवटाळसेपिी िोके दुखते. िोक्यात 

गुिगुिल्यासारखे आवाज िोतात. कवटीची कातिी िुळिुळी िोते, केस कवचरताना त्रास िोतो. 
 
डोळे :– पापण्या लाल व सुजलेल्या. िोळ्यातभन कढत करवििारे पािी येते. 
 
कान :– कानािोवती व आत पुटकुळ्या. गुिगुि आवाज िोतात. बहिरेपिा हवशषेतः हवटाळसेपिी. 
 
नाक :– दुगंधी शेंबभि. वृद्ध इसमाचंी जीिय सदी. 
 
चेहरा :– हपवळसर. थंिी वाजताना ककवा तापात मधुन मधुन लालसर िोतो. संत्रस्त. कढत. गाल लाल. 

आग िोते बोलताना, श्रमाने, आग िोत असलेल्या बाजभस हनजल्याने जास्त िोते. 
 
तोंड :– ओठ लाल त्यातभन रक्त येते. दात अकाली कुजतात – वर काळे हठपके पितात. दाताना अत्यंत 

ठिका लागतो हवशषेतः गरोदरपिी. चव किभ , आत खोल घशात ती जािवते. पािी हपण्यानंतर ते 
किवट आिे असे वाटते. दात येताना दात दुखतात. तोंि येते, लाळ येते हवशषेतः गरोदरपिी. 
महरड्या फुगीर– मनळ्या – दुखतात व त्यातून रक्त येते. तोंिाला घाि येते. 

 
घसा :– आग िोते, गुदमरल्यासारखे वाटते. अन्न हगळताना किभ  लागते, पािी प्याल्यानंतर घसा किभ  िोतो. 
 
जठर :– फेसाळ ढेकरा. मळमळ, ओकाऱ्या. खाण्यानंतर बऱ्याच वेळाने ओकारी िोते व त्यात अपक् व अन्न 

पिते. गोि पाण्याची ओकारी िोते, हवशषेतः सकाळी ककवा गरोदरपिी. जठरात बफासारखे गार 
पािी आिे असे वाटते. ओकारीत रक्त पिते. जठर िुळिुळे झाल्यासारखे वाटते, खाण्याने बरे 
वाटते. व्रि, कॅन्सर. कढत अन्नाने बरे वाटते. 

 
उदर :– फुगलेले. िगवि–दुगंधी – कपगट पाण्यासारखे जुलाब िोतात. खाल्ले की शौचास जाव ेलागते. 

शौचास दुगंधी रक्त पिते (टायफाईि तापात). मुलाना कॉलऱ्यासारखे जुलाब िोतात हवशषेतः दात 
येताना ककवा उन्िाळ्यात. मभळव्याधीची आग िोते. शौचास िोताना मभल ककचाळते, धिपिते, 
जिुकाय फीट येईल की काय असे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्राशयावर गोळा येऊन दाब पिला आिे असे वाटते. लघवीला लागली की घाईने जावे लागते; 

लघवीला वारंवार िोते, मनजलेले असताना लघवीला नकळत होते. लघवी िोताना योनीची व 
योहनिाराची आग िोते. लघवी दुगंधी. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– संिोग करताना व नंतर हशश्नाची आग िोते, योनीतभन करवििारा स्राव वाित 
असल्यामुळे बोंिीची कातिी हनळसर काळी िोऊन त्यातभन रक्त येते व ती कुजते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ गाठ्याळ व थाबंुन थाबंुन िरपभर जातो – हनजल्याने जास्त जातो, बसलेले असताना 

ककवा चालताना थाबंतो. योहनिार व माडं्या यामध्ये अहतशय कंि येते. धुपिी भरपूर जाते – 
रक्ताच्या पाण्यासारखी; हपवळी करवििारी – कंि आििारी. बाळंतपिानंतरचा हवटाळ दुगंधी– 
थाबंुन थाबंुन वाितो. संिोगानंतर रक्त येते. गिाशयाचा मुखाचा व्रि, कॅन्सर. स्तन वाळावयास 
लागभन आत टिक गाठी येतात, व त्या दुखतात. 

 
हृदय :– जागी टोचते. हवश्राहंत घेत असताना सवय धमन्यातभन ठुसठुसते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– अत्यंत त्रासदायक खोकला येतो–कफ थोिा पितो–छाती व कंठात िुळिुळेपिा येतो. 

आवाज घोगरा िोऊन कंठात दुखते. छातीत खोल दुखते त्यामुळे श्वासोच्छछ वास घेववत नािी – 
जिपिा वाटतो. फुप्फुसे कुजतात – खोकला आला की खभप पुवळलेला दुगंधी कफ पितो. 
क्षयरोग. हिवाळ्यात वृद्धाना िोिारा खोकला–खोकताना छातीच्या मधल्या िािावर जि ओझे 
ठेवल्यासारखे वाटते. छातीत हवस्तव ठेवल्याप्रमािे आग िोते. मधुन मधुन कफातभन रक्त येते. 

 
पाठ :– पाठ ते जननेंहद्रये व माडं्यापयंत ओढल्यासारख्या वदेना िोतात, योनीतभन सवय कािी खाली येत आिे 

असे वाटते, व त्यावळेेस लघवीला व शौच्यास जावसेे वाटते व अत्यंत अशक्तपिा वाटतो. 
माकििािात आग िोते. पाठीची हतकोहन िािे िुळिुळी. 

 
झोप :– अस्वस्थ. लघवी िोत आिे अशी स्वप्ने पितात. जागे झाल्यानंतर पाय लुले पिल्यासारखे वाटतात. 

सवांगात अस्वस्थ वाटभन, थकल्यासारखे वाटते. िातपाय दुखतात त्यामुळे झोप येत नािी. कािी 
कारि नसताना रात्रिर तळमळिे. 

 
ज्वर :– क्षयी ज्वर. गार घाम येतो. 
 
त्वचा :– ओलसर ककवा खपल्या बसलेला इसब. पापण्यावर, चेिेऱ्यावर, साधं्यावर पजंाच्या मागील बाजभस 

इसब िोतो व अहतशय कंि सुटते. व्रि वारंवार बरे िोतात व पुन्िा उघिभन विावयास लागतात. 
संिोगानंतर व्रिातभन रक्त येते. पाळीनंतर हपत्ताच्या गाधंी येतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दात येताना; गरोदरपिी; मवश्राांमत; िांडी; खाण्याने; हनजल्याने; उन्िाळ्यात; 

हवटाळसेपिी; संध्याकाळी ६ ते सकाळी ६ पयंत. संिोगाने (हस्त्रया). स्पशय. 
ब वा :– उष्ट्ितेने; कढत अन्न; िालचाल. दाबल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– सल्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– आसें; कहल–का; कॅल्क-का; नक्स–व्िा; नाय–ॲहस; बेला; ऱ्िस-टा; लायको; सेहप. 
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१२५. क्रोकस (केशर) CROCUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन, मज् जातांतु; िोळे; रुहधराहिसरि व स्त्रीजननेंमद्रये यावर िोतो. 

लक्षिाची जलद अदलाबदल होते लकवा लक्षिे आलटून पालटून होतात. मनोवृहत्त 
एकमेकाहवरुद्ध–मानहसक व शारीहरक हवकार आळीपाळीने. एखाद्या स्नायभचे स्पदंन–वरची पापिी 
वगैरे कंपवात. मभच्छा येते; गुंगी येते; हिस्टेहरआ. आत कोिीतरी उड्या मारीत आहे. लकवा मजवांत 
मफरत आहे असे वाटते, उदरात, छातीत वगैरे–रक्तस्राव–काळा–दाट–तारा येिारा. मंुग्या 
येतात, कंि सुटते, गुदगुल्या िोतात, चुिचुिते. 

 
मानमसक :– मनोवृहत्त अस्स्थर चचंल–एकमेकाहवरुद्ध; पे्रमळ उल्हासी नांतर मखन्नता; वडे्यासारखे िसिे व 

रििे हवशषेतः संगीत ऐकल्यानंतर. िसण्याचे विे. उड्या मारिे, नाचिे, िसिे, हशया वाजहविे. 
प्रत्येकाचा मुका घ्यावासा वाटतो. गाण्याची लकेर ऐकली की गािे म्ििावयास लागिे. 

 
डोके :– हवटाळ थाबंण्याच्या वयात सुरू झालेली अधयहशशी. हवटाळ जाण्याऐवजी ककवा पाळीत िोके दुखते, 

दाबल्याने बरे वाटते. 
 
डोळे :– जिुकाय अहतशय रिल्यामुळे िोळे कोरिे िोऊन त्यात आग िोत आिे असे वाटते. िोळ्यातभन गार 

वारे बािेर येत आिे असे वाटते. िोळे हमचकावसेे वाटतात ककवा घट्ट हमटभन ठेवावसेे वाटतात. 
वाचताना िोळ्यातभन पािी येते. िोळ्यात पभ जमला आिे असे वाटभन ते सारखे पुसावसेे वाटतात. 
वरची पापिी उिते. िोळ्यापुढे हठपके ककवा हवजेच्या हठिग्या उड्या मारीत आिेत असे वाटते. 

 
कान :– कानात आवाज िोऊन कमी ऐकभ  येते, खाली वाकल्याने बरे वाटते. 
 
नाक :– नाकातभन काळे, तारा येिारे रक्त वािते; रक्ताचे धागे नाकातभन लोंबतात. रक्त जाताना मभच्छा येते 

व कपाळाला गार घाम येतो. तरुि मुलींच्या नाकातभन रक्त जाते, वयात येण्याच्या काळात रक्त 
येते. 

 
तोंड :– कढत झाल्यासारखे वाटते. 
 
घसा :– हगळताना ककवा न हगळताना पिजीि लाबं झाली आिे असे वाटते. 
 
उदर :– िट्टी मलावरोध. तान्ह्या मुलाचं्या गुदात मंुग्या आल्यासारखे वाटते ककवा टोचते. उदरात व जठरात 

कािीतरी हजवतं हफरत आिे असे वाटते. अहतशय तिान लागते, गारपािी प्यावसेे वाटते. शौच्यात 
काळे तारा येिारे रक्त जाते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– वैषहयक क्षोि. मवटाळ काळा दुगंधी– गाठ्याळ, लाांब धागे असलेला अशा तऱ्िेचा हवटाळ 

सुरू िोऊन गियपात िोण्याचा संिव असतो; जरा िालचाल केली की हवटाळ जावयास लागतो. 
िाव्या स्तनात धके्क बसल्यासारखे वाटभन तो दोरा बाधंभन मागे पाठीकिे ओढला जात आिे असे वाटते. 
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उजव्या स्तनात कािीतरी हजवतं उड्या मारीत आिे असे वाटते. थाबंभन थाबंभन जािारा रक्त प्रदर, 
हवटाळ पौर्मिमेच्या सुमारास जास्त जातो. हमर्थया गरोदरपि. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कफातभन लाबं पाढंरे धागे पितात. खोकला हनजल्याने जास्त िोतो, पोटाच्या खळीत िात 

ठेवल्याने बरे वाटते. कफ फेसाळ. छाती जि िोते, दीघयश्वास घ्यावासा वाटतो. 
 
हृदय :– खालभन व हृदयाकिे कािीतरी कढत वर चढत आिे असे वाटते, त्यामुळे श्वासोच्छछ वास घेताना 

त्रास िोतो. जािंई आल्याने बरे वाटते. छातीत िावीकिे टोचते. 
 
पाठ :– गार पािी ओतल्याप्रमािे पाठीत गारवा वाटतो, एकाएकी कटीच्या साधं्यात व गुिघ्यात कटकट 

आवाज िोतो. 
 
झोप :– अहतशय गाढ झोप. झोपेत गािे म्िििे. 
 
त्वचा :– चुिचुिते; मंुग्या येतात. शेंदरी लाल िोते ककवा हठपके पितात. गुल्म करटे याचंी वाढ कमी 

करण्याकरता याचा उपयोग िोतो. जुने वि उघितात व पुवळतात. 
 
ज्वर :– अंतगयत उष्ट्ितेच्या लिरी येतात, त्यावळेेस चुिचुिते, मंुग्या येतात. कमरे खालील अंगाला घाम 

येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचालीने. वयात येण्याच्या काळात. गरोदरपिी. वाचताना. उष्ट्ितेने. 

हनजल्याने. उपाशी राहिल्याने. पौर्मिमा. 
ब वा :– मोकळी िवा. जािंई आल्याने. सकाळच्या न्यािारी नंतर. 

 
सांबांधी औषधे :– इग्ने; टरेन्टु; नक्स–व्िा; पल्स; सल्फ; कसको. 
 

१२६. क्रोटन मटक्ग्लअम (जमालगोटा) CROTON TIGLIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा; िोळे; आतिी; मभत्राशय; स्तन; गिाशय; त्वचा–

चेहऱ्याची व वृषिाची यावर िोतो. मागे ओढल्यासारखे वाटते–िोळे स्तनागे्र वगैरे. िगवि व त्वचेचे 
रोग आलटुन पालटुन िोतात. सवांग घट्ट बाधंल्यासारखे वाटते, चामड्याच्या पट्ट्याने. 

 
मानमसक :– स्वतःवर कािीतरी संकट येईल अशा तऱ्िेची काळजी वाटते. काम करण्याचा कंटाळा. 
 
डोके :– टोपीच्या ओझ्याने िोके दुखावयास लागते. 
 
डोळे :– मागे ओढल्यासारखे वाटतात. िोळे येतात, लालबुदं िोतात, आतभन पभ येतो. बुबुळावर पुटकळी 

येऊन, िोळ्यािोवती पुरुळ येते. 
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कान :– वािताना अहतशय कंि येते. 
 
चेहरा :– पुवळलेले पुरुळ येते. 
 
जीभ :– दुखते. अन्ननहलकेत आग िोते. 
 
जठर :– अहतशय मळमळभन दृहष्ट नाहिशी िोते, घेरी येते, हपण्याने जास्त िोते. 
 
उदर :– उदरावर दाबल्याने गुदात दुखते ककवा शौचास लागते. आतड्यात गुडगुड आवाज होतो लकवा 

पािी हालत आहे असे वाटते नांतर एकदम जोराने भडभडून मपवळ्या पाण्याचे जुलाब होतात. पेये 
मपण्यानांतर लकवा खाण्यानांतर जास्त, नंतर थकवा येतो. िगवि–कालऱ्यासारखी–तान्ह्या मुलाचंी 
उन्िाळ्यात–गुदिारात खंुटी बािेर ओढभन काढल्याप्रमािे दुखते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– रात्रीची लघवी फेसाळ िोते, हदवसा हफकट व खाली पाढंरा साख साचतो. लघवी नाकरगी िोते 

ककवा कािी वेळाने गढभळ िोते, ककवा वर तेलकट थेंब तरंगतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छातीच्या िाव्या बाजभतभन पाठीकिे ओढल्यासारख्या वेदना िोतात. भरपूर दीघम श्वास घेववत 

नाही. उशीवर िोके टेकले की खोकला सुरू िोतो–म्ििभन उठभन बसाव ेलागते. दमा. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषिाचा इसब. वृषिावर व हशश्नावर पािी असलेले फोि येतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– अंगावर मभल हपताना स्तनापासभन पाठीपयंत ओढ लागते. स्तनात गाठी िोतात, 

स्तनाग्रापासभन खादं्याच्या िािापयंत वदेना िोतात स्तनाग्रानंा दोरा बाधंभन ते मागे ओढले जात आिेत 
असे वाटभन चालिे िाग पिते. इंहद्रयानंा अहतशय कंि सुटते िळुिळु चोळण्याने बरे वाटते. स्तनागे्र 
िुळिुळी त्याना स्पशय सिन िोत नािी. 

 
मान-पाठ :– मान व खादें दुखतात. 
 
त्वचा :– अहतशय कंि सुटते. तािल्यासारखी वाटभन आग िोते–लाल िोते खाजहवल्याने िुळिुळ िोते–

िळुिळु चोळण्याने बरे वाटते. पुजंक्या-पुजंक्यानंी अंगावर उगवि येते. िाजल्यासारखे फोि 
येतात. ते फुटभन त्याच्या खपल्या िोतात. भाजल्यासारखे फोड येऊन ते पुवळतात–हवशषेतः–
जननेंहद्रये, टाळभ (िोक्याची) व कानहशले. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– पािी मपण्याने; खाण्याने; धुण्याने; िालचालीने रात्री व सकाळी; उन्िाळ्यात. 

स्पशय. आलेली उगवि मावळभ लागल्याने. 
ब वा :– झोपेनंतर. िळुिळु चोळण्याने. 
 

सांबांधी औषधे :– ऱ्िस–टा. 
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१२७. क्रोटेलस कॅस्कव्हेला CROTALUS CASCAVELLA 
 
सवमसाधारि :– या सापाच्या हवषाचे पहरिाम क्रोटेलस िाहरिस व लॅकेहचस या सापाचं्या हवषाप्रमािेच 

सवयसाधारिपिे िोतात. मरिाचे हवचार मनात येतात व मरिाची स्वप्ने पितात. िोक्यािोवती आत 
कािीतरी हजवतं हफरत आिे असे वाटते. बोलण्याची हक्रया नष्ट. बफय  खावासा वाटतो. अन्न पोटात 
एकदम दगिासारखे जि िोऊन पिले आिे असे वाटते. खाण्यानंतर जठर गार झाल्यासारखे 
वाटते. 

 
१२८. क्रोटेलस हॉमरडस CROTALUS HORIDUS 

 
सवमसाधारि :– या सापाच्या हवषाचा पहरिाम रक्त, हृदय, यकृत, घसा, िोक्याचा मागील िाग; व उजवी 

बाजू यावर िोतो. मरि येईल की काय अशा तऱ्हेने आजारीपि; कां प व अशक्तपिा. रक्तस्राव–
काळा–पातळ िळुिळु पाझरतो गोठत नािी, शहरराच्या सवय िारातभन–मवशेषतः घशातून. 
रक्तहमहश्रत पभ ककवा रक्तासारखा घाम. दुगंधी. मवकाराांचा दुष्टपिा–जलद कुजिे. दोषी (सेमप्टक) 
मवकार टान हसल–गलगंि–व्रि–गळभ वगैरे. काळेपिा ककवा मनळसरपिा. अंगावर रक्ताचे हठपके 
पितात. सििे–कुजिे. सवांगात आग िोते. काळी पुळी. पीतज्वर (येलो हफव्िर) कावीळ. प्लेग. 
शरीराच्या सवय िारातभन रक्त येते. स्रावाला कुबट वास येतो. मभच्छा येते. आचके येतात. फेफरे येताना 
सवांग कापते, तोंिाला फेस येतो, मोठ्याने ककचाळिे व वात िोतो. धास्ती, उन्ि, वीज, दुगंधी पािी 
ककवा वास ह्यानी झालेले उपद्रव. रक्ती गळव.े 

 
मानमसक :– हिते्रपिा. कािीतरी वाईट गोष्ट घिेल अशी िीती वाटते. हवसराळभ. सुस्त. हलहिताना चुका 

िोतात. वातात बिबि चालभ  असते. कािी समजेनासे िोते. मभच्छा येते. आकिे, नाव,े जागा आठवत 
नािी. वाचताना अिखळिे. शबदाचंी गुंतागुंत करिे, ककवा शबद पुटपुटिे. वातात पुटपुटिे; 
दारुड्याचा वात. रिका स्विाव. केहवलवािे बोलिे. शत्रभनी ककवा ियंकर जनावरानी आपल्याला 
गरािा घातला आिे असे वाटते. स्वतःच्या कुटंुबातील मंिळी आवित नािीत. 

 
डोके :– डोक्याचा मागील भाग रट्टा मारल्याप्रमािे दुखतो, कण्यातभन वर लाटा आल्यासारख्या वाटतात. 

िोके दुखत असताना धके्क लागभ नयेत म्ििभन पायाचं्या बोटावर चालावे लागते. कपाळाच्या मध्यिागी 
अहतशय दुखते. िोके दुखत असताना हृदयाच्या जागी दुखते, िाव्या कुशीवर हनजल्याने जास्त, 
घेरी येताना मभच्छा येते, अशक्तपिा वाटतो व अंग कापते. 

 
डोळे :– उजेि सिन िोत नािी. हवशषेतः हदव्याचा. िोळ्यात रक्तस्राव िोतो. िोळ्यािोवती कापल्याप्रमािे 

वदेना िोतात. हपवळे. लाल िोऊन पािी येते. िोळ्याच्या आत झालेला रक्तस्राव. 
 
नाक :– रक्त येते, हवशषेतः घटसपात ककवा इतर दुष्ट (सेहिक) रोगातं. हपनस, गरमीमुळे ककवा हवस्फोटक 

ज्वरानंतर झालेला. 
 
चेहरा :– काळसर–धंुद, फुगीर–पाढंरा फटफहटत–मृतवत् . जागे झाल्यानंतर विेावाकिा िोतो. ओठ 

सुजलेले व बहधर. 
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तोंड :– दात खािे. दातहखळी बसते. तोंिाला कुबट घाि येते. जीि बािेर काढताना उजवीकिे वळते. 
जीि सुजलेली, बािेर येऊन लोंबते. जीि व घशािोवती बाधंल्यासारखे वाटभन बोलता येत नािी, 
हजिेचा कॅन्सर–रक्त येते, लाळेने िरते. लाळ रक्तहमहश्रत, फेसाळ. 

 
घसा :– कोरिा सुजलेला. कोितािी घट्ट पदाथय हगळता येत नािी. घट्ट आवळल्यासारखा वाटतो. टाळा 

ताठल्यासारखा वाटतो. 
 
जठर :– पोटात कािीिी ठरत नािी. ियंकर ओकाऱ्या िोतात. हपत्ताची ओकारी. रक्ताची ओकारी. दरमिा 

हवटाळशीच्या पाळीनंतर एकसारखी मळमळ व ओकाऱ्या िोतात. उजव्या कुशीवर हनजले की काळी 
हिरवट ओकारी िोते. कॅन्सर; व्रि; काळी काफीच्या िकुटीप्रमािे ओकारी िोते. उते्तजक पदाथय 
ककवा साखर खावीशी वाटते. जठरावर वस्त्राचा दाब सिन िोत नािी. 

 
उदर :– फुगलेले, कढत, स्पशय सिन िोत नािी. कपड्याचा दाब सिन िोत नािी. यकृतात व िाव्या 

खादं्यावर दुखते. शौचास काळे-पातळ, दुगंधी-काफीच्या िकुटीप्रमािे िोते. आतड्यातील 
रक्तस्राव. चालताना ककवा उिे राहिले असताना गुदातभन रक्त येते. गुदिार व जननेंहद्रये या 
िागातील गळभ. कावीळ. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी काळी रक्ताची, थोिी हपवळी, हिरवट. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ फार हदवस जातो. हवटाळ जाताना पोटात गळभन गेल्यासारखे वाटते. कष्टातयव; 

वदेना माडं्यापयंत जातात व हृदयाजवळ दुखावयास लागते. गिाशय खाली गळभन पिेल की काय 
असे वाटते. बाळंतज्वर-हवटाळ दुगंधी. सारखे पाय िलवावसेे वाटतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछवास जि व कष्टाने िोतो-काळजी वाटते. कफातभन रक्त पिते व त्याला कुबट वास 

येतो. वृद्धपिी छाती कोंिल्यासारखी वाटते. 
 
हृदय :– अशक्त कापते. सैल झाल्यासारखे वाटते ककवा उलटे पालटे झाले आिे असे वाटते. हवटाळसेपिी 

धिधिते. िाव्या कुशीवर हनजल्याने दुखते. 
 
हातपाय :– एकदा एक िात व पाय नंतर दुसरा िात व पाय बहधर िोतो. उजव्या बाजभचा अधांगवात. िावा 

पजंा व पाय लुला पितो. हशवताना पजंा बहधर िोतो. 
 
झोप :– मेलेल्या मािसाचंी स्वप्ने पितात. भयांकर मवक्राळ स्वप्ने पडतात. जागे झाल्यानंतर 

गुदमरल्यासारखे वाटते. झोप आल्यासारखी वाटते पि येत नािी. 
 
ज्वर :– अहतज्वर. दोषी-सेहिक ताप. रक्ताचा घाम येतो. घाम गार. 
 
त्वचा :– कावीळ. रक्ताची गळवे. त्वचा सुजते तािल्यासारखी वाटते व रंगी बेरंगी चटे्ट पितात. िुळिुळी 

पि दाबल्याने बरे वाटते. जुने वि पुन्िा उघितात. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उजव्या कुशीवर मनजल्याने; झोप लागता लागता; उष्ट्ि िवा; वसांतऋतु; दारू 
दमटपिा. दरवषी. धक् का; जागे झाल्यानंतर 
ब वा :– िालचाल; उजेि. 

 
सहाय्यक औषधे :– काबो व्िेहज; लायकोप. 
 
सांबांधी औषधे :– लॅके; सल्फु–ॲहस. 
 

१२९. क्क्लमॅमटस CLEMATIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–डोळ्याची, मूत्रमागाची; गाांठी–अांड–स्तन–

रजःकपि; त्वचा िोक्याची; िोक्याचा मागील िाग यावर िोतो. स्नायभ हशहथल, आचके. सवांगात 
फिफिल्यासारखे वाटते. गाांठी सुजून दुखतात, ठिकतात व खूप टिक होतात–अांड वगैरे. आग; 
कंि; नागंी मारल्याप्रमािे वदेना; मंुग्या येिे. अहतशय अशक्तपिा. शरीर वाळते. आंघोळीचा 
हतरस्कार. 

 
मानमसक :– बेपवाई. एकटे असण्याची िीती वाटत असली तरी मनपसंत मंिळींनासुद्धा िेटावसेे वाटत 

नािी. घराची ओढ लागल्यामुळे झालेले हवकार. 
 
डोके :– काय िोत आिे ते समजत नािी. मोकळ्या िवते बरे वाटते. िोक्याच्या मागील िागी केसाच्या 

किेला पुरळ येते, फोि येतात, त्यातभन लस वािते, कंि सुटते. 
 
डोळे :– जीिय िोळे आलेले– गारठा ककवा वारे सिन िोत नािी–हमटभन घ्याव े लागतात. आग िोते, 

चुिचुितात, िोळ हमटल्याने जास्त. पािी येते. सभययप्रकाशाने उद्भवलेले हवकार. 
 
चेहरा :– उजवी बाजभ दुखत असताना, िोळे, कान, कानहसले दुखतात, तोंिात गार पािी धरल्याने बरे 

वाटते. 
 
तोंड :– दात ठिकतात–रात्री व तंबाखभने जास्त, गार पाण्याने बरे वाटते. 
 
जठर :– खाण्यानंतर िात पाय गळभन जातात व सवय धमन्यातभन ठुसठुस सुरू िोते. तंबाखु ओढल्यानंतर 

पायात अशक्तपिा वाटतो व मळमळते. जठरात चमत्काहरक गारवा वाटतो. 
 
उदर :– उदर ते छातीपयंत दुखते; श्वासोच्छछ वास करताना व लघवी करताना जास्त िोते. जाांघेतील गाठी 

मोठ्या िोतात व त्याने धके्क मारल्यासारख्या वेदना िोतात. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थाबंुन थाबंुन सुटते–ककवा िेंब िेंब गळते. सुरवातीस कंुथभन थोिे थेंब पितात नंतर 

लघवी व्िावयास लागते. लघवी करताना आग िोते. एकाच वेळेस लघवी पुरती करता येत नािी 
मभत्रमागय चाबकाच्या दोरी प्रमािे टिक िोतो व दाबल्याने दुखतो. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– वीययवाहिनी नहलका सुजते व अंि ते उदरापयंत वदेना िोतात. अंिाचा शोथ (सभज). अंि 
टिक िोऊन मार लागल्याप्रमािे दुखते. अंि जि िोतात ककवा आत जातात (उजवी बाजभ). 
संिोगाचा हतटकारा. हशश्नात रेत पित असताना आग िोते. हशश्न ताठ िोऊन आत टोचते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– स्तन िरल्यासारखे वाटभन जि िोतात. त्याना िात लाववत नािी. आतभन बािेर चमका 

मारतात. स्तन मोठे िोऊन टिक िोतात. स्तनाचा व गिाशयाचा कॅन्सर. पाळी लवकर येते. स्तनात 
कळा येतात. लघवी करताना जास्त. 

 
श्वसनेंमद्रये :– उंच सखल रस्त्यावरून चालताना ककवा चढाव चढताना श्वास घेववत नािी. िुकंल्याप्रमािे 

कोरिा खोकला येतो व छातीत टोचते. 
 
झोप :– अमतशय झोप येते. सवांगात कां प आल्यासारखा वाटभन झोप अस्वस्थ. 
 
त्वचा :– खभप कंि सुटभन खवले जातात. िाजल्यासारखे पुवळलेले फोि येतात. उगवि चरत जाऊन त्याचे 

सपाट चरत जािारे व्रि िोतात व वर खपल्या बसतात– हवशषेतः िोक्याच्या मागील बाजभस व 
तंगिीवर. नागीि. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– परम्यामुळे; रात्री; अांिरुिाची ऊब; गार पाण्याने धुतल्याने; अमावास्या 

पौर्मिमेला. पारा. उजेि. थंि िवा. गार वारे. 
ब वा :– घाम आल्याने. अमावास्या पौर्मिमेला. 

 
सहाय्यक औषधे :– मक्युय. 
 
सांबांधी औषधे :– फास्फ; ऱ्िोिो; स्टॅहफ. 
 

१३०. क्लोरम (क्लोहरन वायु) CHLORUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्वसनेंमद्रये श्लेष्ट्मल त्वचा; त्वचा व गाठंी यावर िोतो. शरीर जलद 

वाळावयास लागते. आवळल्यासारखे वाटते. 
 
मानमसक :– विेे िोऊ अशी िीती वाटते. नाव ेव व्यक्ती आठवत नािीत. 
 
डोळे :– बटबटीत (पुढे येतात). 
 
नाक :– सदी; करवडिारा स्राव वाहतो. एकाएकी नाकातभन पािी गळभ लागते व िोळ्यातभन पािी येते. 
 
चेहरा :– सुजलेला व िोळे बटबटीत. 
 
तोंड :– येते. व्रिाना घाि येते. जीभ कोरडी. 
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श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास कष्टाने होतो; श्वास बाहेर टाकता येत नाही. घसा आवळल्यासारखा वाटतो. 
गळ्याच्या खळीत ठिकते–गुदगुल्या िोतात ककवा हशटीसारखा आवाज िोतो. छातीच्या वरच्या 
िागात िवा कोंबली जात आिे असे वाटते. एकाएकी श्वास कोंिभन, िोळे पुढे येतात चेिेरा हनळा 
िोतो, व गार घाम येतो. 

 
ज्वर :– सिजासिजी घाम येतो. 
 
त्वचा :– िुळिुळी–स्पशय सिन िोत नािी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– श्वास बाहेर टाकताना; मध्यरात्रीनंतर; हनजल्याने. 

ब वा :– िालचालीने; मोकळ्या िवते. 
 
सांबांधी औषधे :– आयो; आसे–आयो; मक्युय; मेहफ. 
 

१३१. क्लोरल हैड्रेट CHLORAL HYDRATE 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू; हृदय; स्नायभ; यकृत व त्वचा यावर िोतो. स्नायभंचा थकवा. भ्रम. 
 
मानमसक :– बेपवा व झोपाळभ ककवा मेंदूची कु्षब्धता. विे. खोहलत फेऱ्या घालीत काल्पहनक इसमाशी बोलिे. 

उताहवळ. 
 
डोके :– एका कानहशलापासभन दुसऱ्या कानहशलापयंत गरम पट्टा आवळल्यासारखा वाटतो. 
 
डोळे :– मोठे झाल्यासारखे वाटतात, लाल िोतात, पािी येते. वस्तु पाढंऱ्या हदसतात. पापण्या इतक्या जि 

िोतात की त्या उघिता येत नािीत. 
 
कान :– आवाज ऐकभ  येत आिेत असा िास िोतो. 
 
उदर :– शौचास पाढंरे िोते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– अंथरुिात लघवीला िोते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– पखं्याने वारे घ्यावसेे वाटते. श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो. छातीवर ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. 

पाठीवर झोपले असताना श्वास नाकाने आत जातो पि तोंिातभन बािेर येतो. पाठीवर हनजल्याने 
जास्त. 

 
हृदय :– अशक्त, रंुदावते व छाती िरल्यासारखी पि िलकी झाली आिे असे वाटते व पोटात पोकळ 

झाल्यासारखे वाटते. 
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झोप :– अहतश्रमामुळे झोप येत नािी. मुलाना झोपेत िीती वाटते. 
 
त्वचा :– मपत्ताच्या गाांधी, रात्री येतात हदवसा नाहिशा िोतात, थंिी वाजली की एकदम येतात, उष्ट्ितेने बरे 

वाटते; दारु घेतल्याने जास्त िोते. त्वचा दगिासारखी गार. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दारू; रात्री; श्रम; हनजल्याने. 

ब वा :– मोकळी िवा. पंख्याचे वारे घेतल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– एहप. 
 

१३२. गॉमसमपअम GOSSYPIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गिाशय; रजःकपि व मभत्रकपि यावर िोतो. गभाशयाच्या मवकृतीमुळे 

लकवा गरोदरपिी उत्पन्न झालेले पमरिाम. 
 
तोंड :– लाळ गळते; मळमळते; ओकावयास िोईल असे वाटते, हवशषेतः सकाळी; न्यािरीचे अगोदर. 
 
जठर :– जागे झाल्यावर मळमळावयास लागते. िालचाल केल्यास ककवा िोके वर केल्याने ओकावयास 

िोते. गरोदरपिच्या वातं्या, पोटात कािीिी ठरत नािी. पोटात वात धरतो व त्यावर दाबलेले सिन 
िोत नािी. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– थाबंभन थाबंभन रजःकपिात वदेना िोतात व त्या वदेना गिाशयापयंत जातात. हवटाळ सुरू 

िोईल असे वाटते पि िोत नािी. पाळी उहशरा-हवटाळ थोिा व पाण्यासारखा. गभाशयाची 
मनक्ष्ट्क्रयता त्यामुळे वधं्यात्व. स्तनात गुल्मे िोऊन खाकेतील गाठी मोठ्या िोतात. गिाशयाची गुल्मे. 

 
मान :– दुखते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िालचाल केल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– अस्स्ट; सेनेहस. 
 

१३३. गॅम्बोमजआ GAMBOJIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जठर, आांतडी व यकृत यावर िोतो. आग होिे. िोळ्याचं्या पापण्यानंा 

कंि सुटते व त्या सारख्या चोळाव्या लागतात. पापण्या हचकटभन कशका येतात. एकसारख्या जोराने 
कशका येतात. दाताचं्या किेला गारवा वाटतो. घसा व हजिेची आग िोते, चुिचुिते. जीि व घसा 
कोरिा. वृद्धपिी पाण्यासारखे जुलाब िोतात. आंतड्यात अगोदर गुडगुड आवाज होतो, मचमटे 
घेतल्यासारखे वाटते नांतर एकदम मपवळे लकवा महरवे पातळ एकाच सपायात शौचास होते–



 

अनुक्रम 

त्यानांतर गुदद्वाराची आग होते पि शौचास झाल्याने फार बरे वाटते. लघवीला कादं्यासारखी घाि 
येते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– शौचानांतर. मोकळ्या िवेत चालल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– क्रोट–हट. 
 

१३४. मगम्नोक्लाडस GYMNOCLADUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मभत्रेंहद्रये; रुहधराहिसरि यावर िोतो. हफकटपिा व बहधरपिा. 

आकलन शक्ती मंद. कािी आठवत नािी. हवचार व अभ्यास करता येत नािी. िोके बाधंल्यासारखे 
वाटते, िवुयाखाली ते नाकापयंत दुखते. िोळे बािेर येत आिेत असे वाटते व त्यामुळे ते चोळावसेे 
वाटतात. चेिऱ्यावर माशा चालल्या आिेत असे वाटते (िावी बाजभ) िावऱ्याप्रमािे चेिऱ्यावर सभज 
येते. दातानंा गार वारे सोसत नािी. जीभ मनळसर. घसा दुखतो–लालसर, काळसर िोतो. कढत 
आंबट ढेकरा येतात. जठरात एक लिानशा जागी आग िोते. हपत्ताच्या गाधंी. उष्ट्िता िवीशी वाटभन 
स्वस्थ रािावेसे वाटते. पुढल्या िातात (िाव्या) िािे ठेचल्याप्रमािे ियंकर वदेना िोतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंिी. चालताना. 

ब वा :– हवश्राहंत. कशावर तरी टेकल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– ओहप. 
 

१३५. गेल्सेममअम (हपवळी चमेली) GELSEMIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू; मज् जारज् जू; डोक्याचा मागील भाग; मान; स्नाय;ू डोळे; दृष्टी; 

पापण्या व उजवी बाजू यावर िोतो. ठिका, िकल्यासारखे वाटिे, जडपिा, अशक्तपिा व 
हुळहुळेपिा हवशषेतः िातापायाचंा. आराम खुचीवर स्वस्थ पिभन रिावसेे वाटते. कां प–एखाद्या 
स्नायभचा–चेिरा–हनुवटी–जीि वगैरे. कोिीतरी धरून ठेवावे असे वाटते. कंपवात हवशषेतः 
गरोदरपिी. लुले पडिे– िोळे घसा– गुदिार मभत्राशय वगैरे. भरल्यासारखे वाटिे. रक्तामधक्य. 
बहुतेक मवकारात घेरी– डोळे लकवा दृष्टीचे उपद्रव; गुांगी लकवा अमतशय लघवीला होिे ही लकवा 
यापैकी कोिती तरी लक्षिे होतात. अशक्त, थकलेले, नाजुक, तापट, हिते्र इसम. लिान मुले व 
तरुि. स्नायभवर ताबा नसल्यामुळे झोकािें जातात. हवड्या हसगारेट तयार करिाऱ्या इसमाचे 
हवकार. मुहष्टमथुैनाचे दुष्ट्पहरिाम. एन््लुएंझा. गोवर. घटसपानंतर झालेला लुलेपिा. िीती, 
काळजी वाईट बातम्या, राग नको असलेल्या अनपेहक्षत घटना यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. 
ओहटपोटातले व िोक्याचे हवकार आलटुन पालटुन िोतात. 

 
मानमसक :– मनाचा गोंधळ–भ्रमल्याप्रमािे वाटते. सुस्त ककवा बेपवा. हवचारलेल्या प्रश्नाचंी उत्तरे सावकाश 

देिे. भीती वाटते– खाली पडू अशी, मरिाची, वदेनाची ककवा कठीि प्रसगाचंी. पाळण्यातभन 
काढताना मुले आईला हकवा पाळण्याला धरून ठेवतात. स्वतःच्या दुखण्याहवषयी पवा वाटत नािी. 



 

अनुक्रम 

एकटेच असावे, कोिी येऊन त्रास देऊ नये असे वाटते. एक प्रकारची तंद्री येऊन शरीराची िालचाल 
करता येत नािी, िोळे हमटलेले असतात–बािुल्या रंुद िोतात परंतु सावधपिा असतो. उंचावरून 
स्वतःला खाली फेकभ न घ्यावे अशी इच्छा. 

 
डोके :– घेरी, तारवटल्याप्रमािे–िोक्याच्या मागील िागात जािवते–िोळ्यापुढे अंधेरी येते. िोके जड 

िोऊन दुखते. डोक्याचा मागील भाग ते िोळ्यापयंत िोके दुखते. उजेिाने, घट्ट टोपीने िोके 
िालहवल्याने त्रास िोतो. झोपेत, ककवा ओकारी झाल्याने व खभप लघवीला झाल्याने बरे वाटते. िोके 
दुखावयाच्या अगोदर हदसेनासे िोते. अधयहशशी–पिाटे २।३ वाजता दुखावयास सुरवात िोऊन 
दुपारनंतर त्याचा जोर कमी व्िावयास लागतो. टाळभपासभन खादं्यापयंत दाबल्यासारखे वाटते. िोके 
उंच उशीवर ठेवावसेे वाटते. िोके मोठे झाल्यासारखे वाटते. मेहनन्जायहटस. सुनबहिरी. िोके 
कढत; िातपाय गार. 

 
डोळे :– िरल्यासारखे िोऊन ठिकतात. पापण्या जड होऊन खाली पडतात, उघिता येत नािीत. दृष्टीं–

वस्तु एकाच्या दोन हदसतात, गरोदरपिी. पािी तरंगल्यासारखे वाटते-अंधेरी येते-दृष्टीचे हवकार 
िोऊन नंतर अधयहशशी दुखते. िोळ्यािोवती दुखते–तेथील स्नायभ आवळल्यासारखे वाटतात ककवा 
त्याचें स्पंदन िोते. िोळे लाल िोऊन ठिका लागतो. एकदम हदसेनासे िोते. हवशषेतः हिस्टेहरआत. 
काचकबदु. िोळ्यातील वदेना िोक्याच्या मागील िागापयंत येतात. मच्छरदािीतभन बहघतल्या सारखे 
वाटते. 

 
कान :– कािंीं वेळ एकाएकी ऐकभ  येइनासे िोते. हगळताना कानात दुखते. थंिीमुळे ऐकभ  येत नािी. 
 
नाक :– चोंदते. लशका येतात–पातळ करवडिारे पािी वाहते. नाकातभन कढत पािी वािते आिे असे वाटते. 

उन्िाळ्यात िोिारी सदी. 
 
चेहरा :– लालसर–काळसर–जि झाल्यासारखा वाटतो. धंुद ककवा हवकाररहित. िनुवटी कापंते. 

एकसारखे बोलण्यामुळे वरचा ओठ लुला िोतो. खालचा जबिा वासलेला. 
 
तोंड :– घाि येते. चव घािेरिी. जीि जि–बोलिे जि. घोटाळत घोटाळत बोलिे. हजिेचा लुलेपिा. 

जीि कापते, बािेर काढताना, हजिेवर जाि हपवळसर थर. जीि बहधर. 
 
घसा :– हगळता येत नािी, हवशषेतः गरम अन्न. हगळताना घसा ते कानापयंत दुखते. घशात गोळा 

आल्यासारखा वाटतो व तो हगळता येत नािी. घटसपानंतर आलेला लुलेपिा. हवटाळशपेिी घसा 
दुखतो. 

 
जठर :– तहान लागत नाही. उचकी संध्याकाळी जास्त लागते. िभक नसते पि अन्न पेये घेता येतात. जठरातं 

ककवा आतड्यात पोकळ ककवा गळभन गेल्या सारखे वाटते. ताठ बसल्याने ककवा गािीत पेटके येतात. 
 
उदर :– िावनामुळे–िीती–धास्ती–वाईट बातम्या ऐकल्यामुळे जुलाब व्िावयास लागतात. शौचास हपवळे 

व खभप िोते. जुलाब वदेनारहित ककवा न कळत िोतात. बाळंत झाल्यानंतर गुदात दुखावयास लागते 
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ककवा गुदिार बािेर येते. ओटीपोटातील लक्षिे व िोक्याचंी लक्षिे आलटुन पालटुन िोतात. 
शौच्यास चिा सारखे हिरवे ककवा पाढंऱ्या रंगाचे िोते. हपत्ताशयात मुरिा येतो. मधुन मधुन आतड्यात 
वदेना िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी स्वच्छ व िरपभर िोते व त्यावळेेस शिारे येऊन अंग कापते. मभत्राशयाचे स्नायभ थोड्या 

प्रमािात लुले झाल्यामुळे लघवी तंुबते ककवा थाबंभन थाबंभन िोते. लघवी करताना कधी कंुथावे लागते 
तर कधी आपोआप िोते. एक सारखी लघवी िोते, हिस्टेहरआत. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– वैषहयक स्वप्नाहशवाय व हशश्न ताठ झाल्याहशवाय रात्री वारंवार स्वप्नावस्था िोते. शौचास 

िोताना वीययपात िोतो. इंहद्रय हशहथल, गार. वृषिाला कढत घाम येतो. संिोगाहतरेकामुळे, स्त्रीला 
स्पशय करताच वीययपात िोतो. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गभाशय जड व हुळहुळे, मुळीत आवळल्यासारखे वाटते. कष्टातव–कपाळ दुखते–दृहष्ट 

मंद िोते-वदेना कुल्यात–माडं्यात व पाठीपयंत जातात. हवटाळ बंद झाल्यामुळे आकिी येते. 
बाळंतपिात गिाशयाचे मुख ताठते–विेा सवांगात मागे पुढे पसरतात, वदेनाचं्या लिरीवर लिरी 
वर घशापयंत येतात व गुदमरल्यासारखे वाटते. विेा चागंल्या न आल्यामुळे पािमोटली 
गिाशयाच्या मुखातभन लोंबते, प्रत्येक वळेी कळ आली की चेिरा लाल िोतो. बाळंतपिानंतर आचके 
येतात व ते येण्याचे अगोदर गुंगी येते व सवांगात हनरहनराळ्या हठकािी स्नायभचे स्पंदन चालभ  असते. 
िीतीमुळे िोिारा गियपात. धुपिी गिद हपवळ्या रंगाची. हवटाळसेपिी घसा बसतो व दुखतो. 
मथुैनाचे वेळी योनीच्या स्नायभचे आकंुचन झाल्यामुळे संिोगाला त्रास िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– दमल्याप्रमािे श्वासोच्छछ वास मंद चालतो. छातीच्यामध्ये िािाच्या मागे गोळा आल्यासारखे 

वाटते. कोरिा खोकला, छातीत दुखते. आवाज बसतो हवटाळंसेपिी, हस्त्रयाचं्या - हिस्टेहरआत 
ककवा मनावर कोितािी वाईट पहरिाम झाल्यास. 

 
हृदय :– िालचाल केली नािी तर हृदय थाबंेल असे वाटते. धिधि. नािी मंद व अशक्त. वृद्धपिी नािी 

अशक्त व मंद िोते. हृदयाच्या जागी िुळिुळेपिा वाटतो. नाडी मऊ भरलेली. 
 
पाठ :– कण्यात वर खाली असा ठिका लागतो, त्याच वेळेस िोक्याच्या मागील िागात दुखते–चालण्याने 

बरे वाटते. खाांद्याच्या मतकोनी हाडाखाली दुखते. मान मार लागल्याप्रमािे दुखते, िोके सावरता 
येत नािी. 

 
हातपाय :– उजव्या िाताच्या वरच्या (खादं्यापासभन कोपरापयंतच्या) िािात ठिका लागतो. िात गार 

पाण्यात ठेवावसेे वाटतात. पाय जि िोतात. गुडघे अशक्त होतात खाली उतरताना जास्त 
जािवतात. चालताना झोकाांडे जातात, पाय नीट रीतीने टाकता येत नािीत. कंप. हलहिताना 
बोटाना पेटके येतात. आचके-हिस्टेहरआमुळे. जरा श्रम केले तरी िात पाय थकतात. पाऊले गार, 
गार पाण्यात ठेवल्याप्रमािे वाटतात. मनगटे व पजें गार. 
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झोप :– गुांगी येते, झोप लागता लागता दचकिे. गाढ झोप लागते. थकल्यामुळे अहतशय हवचारामुळे-
मनस्तापामुळे ककवा तंबाखुमुळे झोप येत नािी. हवद्यार्थयांची झोप. 

 
ज्वर :– थंिी वाजताना िातपाय गार िोतात. थंिी वाजण्याचे अगोदर दृष्टीचे उपद्रव िोतात. िांडी वाजताना 

अांग ठिकते व सुस्ती येते. िांडी वाजताना अांग कढत होते लकवा िांडी व ताप आलटुन पालटून. 
तापात गुांगी येते व तहान लागत नाही, टायफाइि, हवस्फोटक ज्वर-गोवर; हवषम ज्वर; संतत ज्वर 
लिान मुलाचंा. तापात अंग कापते. 

 
त्वचा :– ओली व मपवळी. लाल िोऊन कंि सुटते व त्यामुळे झोप येत नािी गोवराचे पुरळ. कढत व कोरिी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावना–भीती–आियम–धास्ती–मानमसक धक् का. वाईट बातम्या. वसांत ऋतु. 

दमट धुक्याची हवा उष्ट्िता. हनयहमतवेळी. दात येताना. तंबाखभ. गसॅचा उजेि वीज वादळ 
िोण्याच्या अगोदर. आपल्या हवकाराचंा हवचार केल्याने. सकाळी १० वाजता संध्याकाळी ४ ते ८. 
ब वा :– पुढे वाकल्याने. भरपूर लघवी झाल्याने. घाम आल्याने. गदगद हालल्याने. दारू घेतल्याने. 
मानहसक श्रमाने. सारखी िालचाल केल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आजें–ना; सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– इग्ने; इहप; कॅक्ट; कोहन; नेर–मभ; बहॅि; म्युहर–ॲहस; व्िेरा–स्व्ि. 
 

१३६. ग्रमटओला GRATIOLA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम–मन, जननेंहद्रये, जठर व आतडी यावर िोतो. गारपिा. शरीर लटके 

पित आिे की काय अशा तऱ्िेच्या वेदना. स्वतःच्या प्रहतष्ठेला धक्का बसल्यामुळे उद्भवलेले मानहसक 
हवकार. काफीच्या अहतसेवनाने उत्पन्न झालेल्या वेदना. 

 
मानमसक :– इच्छाशस्क्त दुबयल. कािीतरी िोत आिे असे वाटभन ककवा अकारि दुःखी. हचिखोर. जगण्याचा 

कंटाळा. हचकाटीचा अिाव. हस्रयाचंा कामोन्माद, हिस्टेहरआ. 
डोके :– िोक्याकिे रक्ताहधक्य िोऊन हदसेनासे िोते. मेंदभ लिान िोऊन त्याजबरोबर िोके पि लिान िोत 

आिे असे वाटते. िोके दुखत असताना कपाळाला आठ्या पितात. 
 
जठर :– खाताना व खाण्यानंतर घेरी येते. जेविानंतर पोट हरकामे आिे असे वाटते. जठर गार झाल्यासारखे 

वाटते ककवा आत कािी सुटे जि ओझे ठेवल्याप्रमािे वाटते. पावाहशवाय कािीिी खावसेे वाटत 
नािी. 

 
उदर :– भरपूर–भडभडून–फेसाळ–मपवळट महरवट– िकवा आििारे शौचास होते पि त्यानांतर बरे 

वाटते. आत गार झाल्यासारखे वाटते. शौच्यानंतर गुदिार िुळिुळे िोते ककवा आग िोते. उन्िाळ्यात 
अहतशय पािी प्याल्यामुळे झालेली िगवि. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– रात्री स्वप्नावस्था िोऊन नंतर हशश्न ताठते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगेच्छा तीव्र. पाळी लवकर येते, हवटाळ खभप जातो व बरेच हदवस राितो. िट्टी धुपिी. 

कामोन्माद, मुहष्टमथुैन करण्याची इच्छा. 
 
हृदय :– शौच्यानंतर धिधिते व छाती दाटल्यासारखी वाटते. 
 
पाठ :– गुदिाराच्या िािात दुखते. 
 
हातपाय :– गृघ्रसीवात (सायाहटका), िातपाय लुले पिल्यासारखे वाटतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्ये जा हो :– खाताना; फार पािी प्याल्याने; उन्िाळा; िालचालीने; काफी; रात्रीच्या 

जेविानंतर. 
 

१३७. ग्रफाइट GRAPHITE (हशसपेस्न्सलीतील हशसे) 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पोषि; रुमधरामभसरि; त्वचा, कानाच्या मागील बाजूची; शरीराच्या 

िारािोवती व कातडीवर कातडी एकमेकावर दुमडली जाते अशा जागा; नखे; श्लेष्ट्मल त्वचा; गाठी 
व िोळे यावर िोतो. जाडपिा; गाठ्याळपिा लकवा टिकपिा; त्वचा; गाठी; पापण्याच्या किा; 
नखे–व्रि; घटे्ट; शौच; खपल्या वगैरे. करवडिे लकवा भेगा पडिे– िोळे–नाक–तोंिाचे कोपरे, 
बोटाची टोके, स्तनागे्र–गुदद्वार वगैरे. हवकार झालेला िगा वाळतो. स्राव–िोडे–दुगंधी व 
करवडिारे. रक्तस्राव पाण्यासारखा. आग होिे. बहधरपिा ककवा हनजीवपिा. ज्या बाजभवर हनजले 
नसेल त्या बाजभकिे वदेना जातात. लठ्ठ–मशमिल–मलावरोधाची सांवय असलेले व िांडी सहन न 
होिारे इसम. उद्धट व त्रासदायक मुले, रागे िरले तर िसतात. वारांवार होिारे धावरे. जुने व्रि, 
यावर कॅन्सर िोण्याची प्रवृहत्त. बाह्योपचाराने त्वचेचे हवकार बरे केल्याने ककवा स्राव बदं झाल्यामुळे 
सुरू झालेल्या जीिय व्याधी. अयोग्य पोषि झाल्याने लठ्ठ असलेले इसम वाळावयास लागतात. 
मोिहनद्रा. सवांगाला कापरे िरते, व अस्वस्थपिा वाटतो व त्यामुळे कण्ििे. चरबीमय गुल्माची वाढ. 
रक्तातील श्वेतपेशींची वाढ. हठकहठकािी पािी साचण्याची प्रवृत्ती नाळगुद–जलोदर वगैरे. लिान 
ककवा तान्ह्या मुलाची वृषिवृहद्ध. फेफरे; हिस्टेहरआ रोगी सावध असतो पि बोलता िलता येत नािी. 
त्वचेचे हवकार व पचनेंहद्रयाचे हवकार आलटुन पालटभन िोतात. िांडी सहन होत नाही, त्याने िािे 
दुखतात सदी िोते व पचन हबघिते. शोक, िीती, अहत ओझे उचलण्याने झालेले दुष्ट्पहरिाम. मधुन 
मधुन मभच्छा येते. लुले पिल्यासारखे वाटिे ककवा पििे. 

 
मानमसक :– मखन्नता; िीती वाटते; मरिाहशवाय दुसरे हवचार मनात येत नािीत. कािींतरी काल्पहनक 

अपघात िोईल ककवा वाईट गोष्टी घितील असे वाटभन अस्वस्थपिा येतो. एके हठकािी स्वस्थ 
बसवत नािी. गािे ऐकल्याने रिभ  येते, कािी कारि नसताना रिभ  येते. क्षलु्लक गोष्टीबद्दल चीि व 
धुसफुस. मानहसक श्रम करण्याची िीती वाटते. अमनमितपिा. काम करण्याची िीती वाटते. 
कण्िावसेे वाटते. हवस्मरि, हलहिण्यात वाचण्यात चुका करिे. पभवीच्या जुन्या गोष्टी आठवतात 
अहलकिच्या आठवत नािी. 
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डोके :– मेंदभ बहधर झाल्यासारखा वाटतो. टाळभची आग िोते. िोक्याचा मागील िाग जि िोतो. सकाळी 
जागे झाल्यानंतर एका बाजभस िोके दुखावयास लागभन ओकावयास िोईल असे वाटते. कपाळावर 
कोहळष्टके हचकटली आिेत असे वाटते. केस चटईप्रमािे एकमेकात गुंततात ककवा गळभन पितात 
(टाळभवरचे ककवा कानहशलावरचे). खविे, इसब, आगपेि–यातभन हचकट लस वािते. 
टकलाप्रमािे चटे्ट पितात. पाळीच्या वळेेस मळमळभन िोके दुखते. 

 
डोळे :– सूयमप्रकाश मुळीच सहन होत नाही. पापण्याचं्या किा आत वळल्यामुळे पिकेसाचंा त्रास िोतो. 

पापण्या व किा लाल िोऊन सुजतात. पापण्याचा इसब. पापण्यात िेगा पितात. पापण्याच्या 
किावर पापुदे्र जमतात. पापण्यावर बाहरक टिक गुल्मे येतात. िोळ्याची जीियगळ. िोळ्यातभन 
कढत पािी येते. 

 
कान :– कानाच्या मागे ओलसर उगवि येते. कान आतभन कोरिे िोतात. बहिरेपिा–गोंगाटात बरे ऐकभ  येते, 

ककवा गािीतभन जाताना बरे ऐकभ  येते. कानाच्या मागे कािीतरी मोठा पदाथय आिे असे वाटते. कानात 
हनरहनराळे आवाज िोतात. कानातभन पापुदे्र जातात. खारल्यासारखा दुगंधी स्राव येतो. 

 
नाक :– कोरिे िोते. सदी िोऊन नाक चोंदते. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर नाकातभन रक्त येते. घ्रािेंहद्रय 

तीक्ष्ि, फुलाचंा वास सिन िोत नािी. जीिय सदी. हिवाळ्यात सदी िोते. नाकात खपल्या बसतात 
ककवा िेगा पितात. िोळे उघिल्यावर कशका येतात. 

 
चेहरा :– हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर चेिऱ्यावर पुटकुळ्या येतात. इसब. धावरे. दाढीचे केस गळभन 

पितात. चेिरा हफकट–पाढंरा. ओठाना िेगा पिभन ते दुखतात. ओठ हफकट. ओठाच्या कोपऱ्यात 
िेगा पितात. हवटाळशपेिी ओठाना मंुग्या येतात. खालच्या ओठावर टिक पुटकुळ्या येतात व 
दुखतात. 

 
तोंड :– गार वारे लागल्याने दातातभन कळा येतात. हिरड्या सुजतात. दातापासभन सरकतात. चव घािेरिी, 

कुजलेल्या अंड्यासारखी ककवा आंबट. मजभेवर दाट पाांढरे मठपके पडतात. श्वासोच्छछ वासाला 
लघवीसारखा वास येतो ककवा आंबट वास योतो. हजिेखाली व्रि पिभन ती दुखते. सकाळी व रात्री 
जागे झाल्यावर तोंि कोरिे पिते. रात्री तोंिातभन लाळ गळते. दात आंबतात. हिरड्या सुजभन त्यातभन 
रक्त येते. 

 
घसा :– हगळताना गुदमरल्यासारखे वाटते. जीिय घसेदुखी. घसा व्रि पिभन सुजतो. घशात गोळा आिे असे 

वाटते, आवढंा हगळताना जास्त. गाठं्याळ गलगंि, हगळताना त्रास िोतो. टानहसल मोठ्या िोतात. 
घसा सारखा धरल्या ककवा आवळल्यासारखा वाटतो. 

 
जठर :– िभक लागते. मासं, मासे, हशजहवलेले अन्न, खारटपदाथय व गोि पदाथय नकोसे वाटतात. गोि 

पदाथाने मळमळते. कढत पेये मानवत नािीत परंतु पोटातील वदेना कढत पेयाने हवशषेतः दुधाने 
ककवा कािी खाल्ल्याने कािी वळे थाबंतात. पोटात आग िोऊन िभक लागते व खाण्याने आग कमी 
िोते. त्वचेचे व पचनेंहद्रयाचें हवकार आलटभन पालटभन िोतात. सकाळी खभप तिान लागते. आंबट 
ढेकरा येतात. दुगंधी ढेकरा येतात. जठरातील वदेना शकेल्याने, कढत पदाथांनी, खाण्याने व 
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हनजल्याने कमी िोतात. अहतशय िभक लागते ककवा अन्निेष. पाळीच्या वळेी सकाळी मळमळते. 
ओकारी आंबट, ककवा अन्न पिते. जठरात हनयहमत हदवशी, कािी हदवसाच्या अंतराने दुखभन 
खाल्ल्यानंतर ओकभ न पिते. 

 
उदर :– वात धरल्याप्रमािे उदर फुगते. वस्त्राचंा दाब सिन िोत नािी. आतड्याचे चलनवलन मांद, 

मलावरोध–शौचास मोठ्या गाठी होतात, मचकट व कष्टाने होते. गाठी श्लेष्ट्म्याने एकमेकाला 
हचकटलेल्या असतात ककवा वर श्लेष्ट्म्याचा िर असतो. िगवि–शौचास कपगट पातळ व दुगंधी 
िोते. खाल्ल्यानंतर शौचास जाव ेलागते. बद्धकोष्ठ–शौचास लागतच नािी. गेले म्ििजे फार वेळ 
लागतो व अहतशय कंुथाव ेलागते. रेचक घेतल्याहशवाय शौचास िोत नािी. हदवसचेहदवस शौचास 
नुसतेच श्लेष्ट्माचे गोळे पितात. थोिेसे अपचन झाले की िगवि लागते. शौचास बोटासारके बारीक 
िोते. गुदिारात िेगा पिभन त्यातभन रक्त येते. गुदिारात कंि सुटते. मभळव्याध–मोिात आग िोऊन 
टोचते, बसल्याने ककवा पाय लाबं करून चालल्याने जास्त िोते. हफतीसारखे जंत पितात. शौचास 
आंबट घाि येते. गुदिार सिजासिजी बािेर येते. उदरात वदेना िोत असताना लघवी िोण्याचे 
प्रमाि कमी िोते; कळा रात्री येतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीची धार मंद व बारीक. लघवीला आंबट वास येतो. लघवी िोताना गुदास्थीत व 

माकििािात दुखते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्न वेदना िोऊन ताठते. संिोगानंतर थकवा येतो. संिोगाचा हतटकारा. नपुसंकत्व–

अहत कामोपिोगामुळे ककवा मुहष्टमथुैनामुळे आलेले संिोगेच्छा तीव्र पि शारीहरक दुबयलता. वीययपात 
अकाली िोतो. घषयिजन्य सुखाचा अिाव. हशश्न व अंिकोष पािी साचभन फुगते. लिान ककवा तान्ह्या 
मुलाचंी वृषिवुहद्ध. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगाचा हतटकारा. रजःकपि मोठे व टिक िोतात, पाळीच्या नंतर जास्त. रजःकपिाना व 

गिाशयाला स्पशय सिन िोत नािी. रजःकपिाचे गुल्म. गिाशय वाकिा िोतो, योनीतभन तो बािेर 
येईल असे वाटते. ओहटपोट जि िोते व माडं्यातभन िोसकल्याप्रमािे चमका येतात. फार उंच िात 
केल्याने गिाशयात खाली ओढ लागते. गिाशयाचा कॅन्सर–कोबीच्या–फुलासारखी वाढ–आग 
िोऊन कुजट रक्तस्राव िोतो. पाळ्या अहनयहमत–फार उशीरा. हवटाळ थोिा व हफकट ककवा 
लिानलिान गाठी पितात. न्िाि उहशरा येते. हवटाळ सुरू िोण्याच्या अगोदर योनीखाली व 
गुदिारात कंि सुटते. गरोदरपिी ककवा हवटाळसेपिी मळमळते–हवशषेतः सकाळी. हवटाळसेपिी 
कोरिा खोकला येतो–खभप घाम येतो–सदी िोते–घसा बसतो–पाय फुगतात ककवा िोके दुखते. 
कष्टातयव, हवटाळातभन पापुदे्र जातात. धुपिी–पाढंरट–हपवळसर–पाण्यासारखी–हचकट–दुगंधी 
करवििारी, स्राव ििििभन जातो, थकवा वाटतो पाळीच्या अगोदर व नंतर जास्त. हवटाळाऐवजी 
धुपिी जाते. योनी कोरिी–कढत ककवा गार. योहनिाराचे आवती िवती इसबासारखे पुरूळ येते. 
स्तनाच्या बोंिीला िेगा पितात. स्तन टिक िोतात. स्तनाचा कॅन्सर. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कंठाला िात लाववत नािी. संध्याकाळी आवाज बसतो. झोप लागता लागताच 

गुदमरल्यासारखे वाटते. मध्यरात्रीनंतर गुदमरल्यासारखे वाटते, अंथरुिातभन एकदम उठभन 
कशाला तरी धरावेसे वाटते, खाण्याने बरे वाटते. छातीत आवळल्यासारखे वाटते. कोरिा 
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खोकला–खोकताना त्रास िोतो, चेिऱ्यावर घाम येतो, िोळ्यातभन पािी येते. श्वास आत घेताना 
खोकला जास्त येतो. िागं्या खोकला. क्षय. छातीवर पुरुळ येऊन कंि सुटते. छातीत टोचते, 
गाण्यास सुरवात केल्याबरोबर घसा बसतो आवाज फुटतो. आवाजावर ताबा राित नािी पि बोलिे 
चालभ  ठेवले तर सुधारतो. 

 
हृदय :– हृदयात आवळल्यासारखे वाटते–हवजेसारखे धके्क बसतात, ते मानेपयंत जािवतात. िालचालीने 

ककवा श्रमाने हृदय धिधिावयास लागते व सवय शरीरात नािी उिते आिे असे वाटते. हृदयाचे जागेत 
गार झाल्यासारखे वाटते. जीव गुदमरल्यासारखा वाटभन जाग येते व अंथरुिावरून उठभन बसावेसे 
वाटते. नािी हदवसा मंद व सकाळी जलद चालते. रुहधराहिसरि अहनयहमत. िोक्याकिे रक्त 
चढते. 

 
मान व पाठ :– अंथरुिाला धक्का लागला तरी पाठीचे मिके दुखावयास लागतात. मिके मोिले आिेत अशा 

तऱ्िेने पाठीच्या खालच्या िागात दुखते. मानेच्या खळीतभन खादं्यापयंत दुखते, वर पाहिल्याने आहि 
मान खाली वाकहवल्याने जास्त. माकििािापासभन खाली पाउलापयंत बहधरपिा. माकििािात 
वदेना िोऊन मंुग्या येतात. 

 
हातपाय :– चागंले लाबं करवत नािीत. अशक्तपिा, लुले झाल्यासारखे वाटतात. दाब पिल्याने बहधर 

िोतात. िाताची बोटे व िात बहधर िोऊन गार िोतात. बोटाची नखे–जाि–हठसभळ व काळी िोऊन 
गळभन पितात. तळ िातावर कशगाप्रमािे जाि घटे्ट पितात. चालताना माडं्या िुळिुळ्या िोतात. 
संध्याकाळी पावले गार पिभन त्यानंा दुगंधी करवडिारा घाम येतो. तळव ेव टाचात आग िोते. नखे 
मासंात रुततात. घामामुळे पायाची बोटे पाढंरी पितात. 

 
त्वचा :– ज्या हठकािी त्वचेवर त्वचा दुमिली जाते अशा जागी िुळिुळी िोते. त्वग्रोग झालेला िाग ओलसर 

असतो–त्यात िेगा पितात व त्यातभन रक्त येते–हवशषेतः िोके व कानाच्या मागे. त्वचा खरखरीत 
व कोरडी. घाम मुळीच येत नािी ककवा थोिा येतो. वि नािीसे करावयास िे औषध उपयोगी पिते. 
जुने व्रि–किा व तळ टिक व आत आग िोऊन टोचते. त्वग्रोगात मचकट लस वािते. इसब–
गुदिारािोवती–तळिाताचा वगैरे. वारांवार होिारे धावरे ककवा पसरत जािारे धावरे. त्वग्रोग 
उष्ट्ितेने जास्त िोतात. जखमा लवकर बऱ्या होत नाहीत. त्वग्रोगात खपल्या बसून त्या ओलसर 
असतात. जुन्या विात आग िोते. 

 
ज्वर :– वारंवार पाळीने येिारा हिवताप. संध्याकाळी थंिी वाजते. तापाच्या हतन्िी अवस्थेत अंगावर पाघंरूि 

घ्यावसेे वाटते. कािी खाल्ले तरी थंिी वाजते–पािी प्यालाने ककवा उघड्या िवते बरे वाटते. तापात 
िातापायाची आग िोते व काळजी वाटभन अस्वस्थता येते. थोिे श्रम केले तरी घाम येतो ककवा मुळीच 
येत नािी. घाम–दुगंधी–गार व त्याने हपवळे िाग पितात. 

 
झोप :– मध्यरात्रीपयंत येत नािी. हदवसा झोप येते. सकाळी उत्साि वाटत नािी. कािी तरी ियंकर स्वप्ने 

पितात. अहतशय थकल्यासारखे वाटभन गंुगी येते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडीने; वाऱ्याची झुळुक; उजेडाने; हवटाळशी िोण्याचे अगोदर, मवटाळसेपिी 
व नंतर. बाह्योपचाराने त्वग्रोग बरे केल्याने; गुटका हगळताना; कढत पेये; तेल, तभप; अंथरुिाची 
ऊब; खाजहवण्याने; रात्री; पावले हिजल्याने. 
ब वा :– मोकळ्या िवते. ढेकर आल्याने; खाण्याने; चालण्यानंतर; स्पशाने. कढत दभध. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे; कास्स्ट; फेरम; लायको; सल्फ; िेपार. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल–बाय; कॅल्क–्ल्युओ; नेर–स; पल्स; हसहल. 
 

१३८. लग्रडेमलआ GRINDELIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्वसनेंमद्रयावर िोतो. स्राव िरपभर जातात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– झोप लागता लागता जीव गुदमरून दम लागतो. हनजभन श्वासोच्छछ वास करता येत नािी. बसभन 

रिाव ेलागते. दमा. घशात घुरघुर वाजते. कफ हचकट पि पिल्यानंतर बरे वाटते. कफ िरपभर 
पितो. 

 
उदर :– पाथंरीच्या जागी कापल्यासारख्या वदेना िोतात, त्या कुल्यापयंत जातात पाथंरी मोठी िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– झोप लागताना. 
 
सांबांधी औषधे :– लॅके. 
 

१३९. ग्लोनोइन GLONOIN. 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू; रुमधरामभसरि; डोके (कपाळ); हृदय; श्वासोच्छछ वास व 

कानाच्या मागील हाडाचा उांचवटा यावर िोतो. शरीरात अहतशय खळबळ िोते, जोराजोराने 
ठुसठुसते; अमनयममतपिे रक्तामधक्य होते. सवय शरीरात ठुसठुसते. ठुसठुसिाऱ्या वदेना. शरीराांचे 
भाग जिु काय मोठे झाले आहेत लकवा तािले आहेत असे वाटते. ककवा लिान झाले आिेत असे 
वाटते. मेंदभत रक्ताहधक्य झाल्यामुळे आकिी येते. शरीराचे िाग फुगभन मोठे िोऊन फुटल्यासारखे 
वाटतात, िोके-िोळे जीि वगैरे. दुखापत झाल्यानंतर दीघय काळाने त्या हठकािी वदेना सुरू िोतात. 
आगबोट लागते. सभयाघात. गसॅच्या ककवा हवजेच्या उजेिाने झालेले दुष्ट्पहरिाम. मभच्छा येते, 
एकाएकी बेशुद्धी येते. लाटा लिरी आल्यासारखे वाटते. िीती, धास्ती, हवस्तवाची उष्ट्िता याने 
झालेले दुष्ट्पहरिाम. बाळंतपिात िोिारी आकिी, आचके. जुने वि पुन्िा फुटतात. सावलीत ककवा 
छत्री घेऊन चालिे. सुनबहिरी. आचके येत असताना बोटे ताठ िोऊन एकमेकापासभन दभर िोतात. 

 
मानमसक :– मनाचा गोंधळ, भ्रमल्याप्रमािे. कोठे आिोत िे सागंता येत नािी. हनत्य पहरचयाचे रस्ते 

ओळखता येत नािीत. बेिान िोऊन पळभन जाण्याची प्रवृहत्त ककवा हखिकीखाली उिी टाकावीशी 
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वाटते, वदेनामुळे. हवषप्रयोग केला आिे अशी िीती वाटते. ज्ञानेंहद्रयाचे ज्ञान नािीसे झाले आिे असे 
वाटभन बेशुद्धी येते. एकाएकी धास्ती वाटभन रस्त्यात जाण्याचा धीर िोत नािी. 

 
डोके :– लाटावर लाटा येऊन डोक्यात भयांकर फुटल्याप्रमािे लकवा कुटल्याप्रमािे वेदना होतात. िोक्यावर 

उिे आिोत असे वाटते. िोके उघिते व हमटते आिे असे वाटते, उन्िात ककवा दमट िवते जास्त 
िोते, ओकारी झाल्याने बरे वाटते. िोके जि झाले असले तरी उशीवर टेकवत नािी. मेंदभत खोल 
आवाज ककवा स्फोट िोत आिेत असे वाटते ककवा धके्क बसल्यासारखे वाटते. मेंदभ िुळिुळा 
झाल्यासारखा वाटतो. कवटी लिान िोऊन त्यातभन मेंदभ फुटभन बािेर येत आिे असे वाटते. िोक्यात 
रक्त जात असल्यामुळे मानेतील धमन्या उितात. गालाच्या उंचवयात दुखावयास लागभन त्याचा 
शवेट िोके दुखण्यात िोतो. टाळभ बहधर, कढत व िुळिुळी िोते. मेकनजायहटस. पाळीच्या ऐवजी 
िोके दुखते. िोके घट्ट धरून ठेविे. खभप झोप झाली म्ििजे िोके दुखण्याचे थांबते. 

 
डोळे :– डोळ्याचा खालचा अधा भाग लाल होतो ककवा पापण्या लाल िोतात. िोळे कोरिे; वटारल्याप्रमािे 

बटबटीत हदसतात ककवा खोल जातात. िोळ्यापुढे अंधेरी येते. वाचताना अक्षरे लिान हदसतात. 
िोळ्यापुढे हठिग्या पिल्याप्रमािे वाटते. पापण्या िोळ्याला हचकटतात िोळे वर ककवा बािेर 
(कानहशलाकिे) हफरतात. वस्तभचा अधा िाग अंधारात आिे व अधािाग उजेिात आिे असे हदसते. 

 
कान :– कानाच्या मागे एकदम कळा येतात. कानहशलातील हशरा फुगतात. हृदयाचा ठोका कानात ऐकभ  

येतो. 
 
चेहरा :– मनळसर. कढत, लाली येते. नाकाच्या बुधं्याशी दुखते. िनुवटी लांब झाली आिे असे वाटते. 

खालचा ओठ सुजला व बहधर झाला आिे असे वाटते. सभयाघात झाल्याने दातहखळी बसते. 
 
तोंड :– जीि जि. सकाळी तोंिात दाट लाळ येते. दात लाबं झाल्यासारखे वाटतात, ठुसठुस दुखतात. 

गोंधळल्यामुळे बोलिे अवघि जाते. 
 
घसा :– सुजल्या फुगल्यासारखा वाटतो. कानाखाली फुगतो. कॉलर मोकळी करावीशी वाटते. 
 
उदर :– पोटाच्या खळीत ियंकर गळभन गेल्यासारखे वाटते व ठुसठुसते. मळमळ, ओकारी 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन अल्बुहमन जाते. रात्री लघवीला जास्त वळेा जाव ेलागते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ थाबंतो व त्याऐवजी िोके दुखावयास लागते. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात शरीरात 

तप्त लिरी येतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास जि, छातीवर ओझे ठेवल्यासारखे वाटते, दीघय श्वास घेिे, उसासे टाकिे. 
 
हृदय :– हृदय िरल्यासारखे वाटते. फिफिल्यासारखे वाटते. जोराची धडधड व त्याच वळेेस दम लागतो. 

हजना चढवत नािी. श्रमामुळे हृदयाकिे रक्त जाऊन मभच्छा येते. सवांगात बोटाच्या टोंकात सुद्धा 
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ठुसठुसते. हृदयातील वदेना सवय बाजभला पसरतात–िातापयंत जातात, वदेना मागे वाकल्याने 
ककवा दारूमुळे जास्त िोतात. नािी िरलेली व टिक. हशरा उितात. हृदयािोवती माजंर 
गुरगुरल्या सारखा, आवाज ककवा उकळते आिे असे वाटते. 

 
मान :– िरल्यासारखी वाटभन ताठते. पाठ वरून खाली कढत झाल्यासारखी वाटते. पाठीच्या हतकोनी 

िािामध्ये आग िोते. 
 
हातपाय :– िात कापतात. गुिघ्यातं शक्ती वाटत नािी. िोके दुखत असताना माडं्या व गुिघे शस्क्तिीन 

वाटभन चालताना एकमेकावर आपटतात. गृध्रसीवात. मािंी उदरावर दुमिली म्ििजे बरे वाटते. 
 
झोप :– अधांगवात झाला आिे अशी िीती वाटभन जाग येते. 
 
ज्वर :– डोक्याची टाळू व पाठीचे मिके कढत िोतात. एखाद्या िागात ककवा लिानशा जागी आग िोते. अंग 

तापते व कढत घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता–सूयाची–उन्हाळा; हदव्याचा उजेि. डोक्याला मार लागल्याने; अांग 

हलल्याने लकवा हलमवल्याने; धक्का लागल्याने; िोके मागे वाकहवल्याने; दुखापत; दारू; मवटाळ बांद 
झाल्यामुळे; फळे; टोपीचा िार; केस कापल्याने. 

 
ब वा :– मोकळ्या हवेत; डोके उांचावर ठेमवल्याने; गार पदाथाने; गार पािी लावल्याने, आंघोळीने 
वगैरे. 

 
सहाय्यक औषधे :– बेला. 
 
सांबांधी औषधे :– अहमल–नाय. 
 

१४०. ग्वाईआकम GUAICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गाठी; टानमसल; रजःकपि; त्वचा; साधें; स्नायुबधं व छाती यावर 

िोतो. साधें ताठतात, सुजतात व दुखतात. सांमधवात. स्राव दुगंधी व भरपूर जातात–कफ, घाम 
वगैरे. गळवे लकवा पू होण्याची प्रवृमत्त टानहशलमध्ये ककवा जीिय खोकल्यात वगैरे. फुप्फुसात; हवकार 
झालेल्या िागात आग होते. कुरतिल्याप्रमािे वदेना िोतात हवशषेतः छातीत, पापण्या-माडं्या-पाठ 
वगैरे. स्नायुबांध आखडून साधें विेेवाकिे िोतात. िाताचे तळव े आखितात. खादं्याच्या हत्रकोनी 
िािामध्ये आखिते. स्नायुबधं आखभि लिान िोतात. टिक आवाळभ शरीरावर वाढतात. गरमीचे 
दुष्ट्पहरिाम. क्षय. सवांगात अस्वस्थता वाटभन जािंया द्याव्याशा वाटतात व िातपाय तािभन आळोखे 
हपळोखे द्यावेसे वाटतात व तसे केल्याने बरे वाटते. िािावर िाि वाढते. सवांगाला घाि येते. 
टॉनहसल सुजभन संहधवात िोतो. कपिे दमट आिेत असे वाटते. िािे स्पजंासारखी कुजतात, आंत 
पभ िोतो. 
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मानमसक :– हवसराळभपिा, नाव ेलक्षातं राित नािीत. िट्टी; हचिखोर, सुस्त. मन जागेवर नसते हवशषेतः 
सकाळी. दुसऱ्यावंर टीका करून त्याचंा हतरस्कार करण्याची प्रवृत्ती. 

 
डोके :– िोके मानेपयंत दुखते. मेंदभ सैल झाल्यासारखा वाटतो. वेदना चालण्याने ककवा दाबल्याने कमी 

िोतात, बसल्याने ककवा उिे राहिल्याने जास्त िोतात. 
 
डोळे :– पापण्याचं्या आत िोळे मावत नािीत असे वाटते. िोळे पुढे येतात. बािुल्या रंुद िोतात. 

िोळ्यािोवती टिक पुटकुळ्या येतात. 
 
चेहरा :– संध्याकाळी ६ ते पिाटे ४ पयंत वदेना िोतात (िावीबाजभ). म्िाताऱ्या सारखा. 
 
तोंड :– चव बदलते. जीि पाढंरी ककवा कपगट. 
 
घसा :– घशात आग होते, कोरिा पितो–स्पशय सिन िोत नािी. टानमशल सुजतात. टानहशल वारंवार 

सुजण्याची प्रवृहत्त–नंतर साधें धरतात. हगळताना कानापयंत टोचते, पाण्याच्या घोटाहशवाय हगळता 
येत नािी. 

 
जठर :– अन्न खावसेे वाटत नािी. दुधाचा हतटकारा. फळे खाण्याची इच्छा िोते. (सफरचदं), त्याने बरे 

वाटते. पोटाच्या खळीत आवळल्यासारखे वाटभन बेचैनपिा येतो, खोकला येतो व दम लागतो. आग 
िोते. ओकारीतभन खभप पातळ श्लेष्ट्मा पितो, त्यानंतर थकवा येतो. 

 
उदर :– पुष्ट्कळ वात धरतो. सकाळी पाण्यासारखे जुलाब िोतात. तान्ह्या मुलाचें कालऱ्यासारखे जुलाब. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी झाल्यानंतरसुद्धा लघवीला लागली आिे असे वाटते. लघवी झाल्यानंतर टोचते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– स्वप्ने न पिता वीययपात िोतो. मभत्रमागातभन स्राव जातो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ बंद िोतो. कष्टातयव–हवटाळात पाढंरे पापुदे्र जातात. स्तनात शिारे येतात, गार 

मंुग्या येतात. संहधवातात पाळ्या अहनयहमत िोऊन रजःकपिात सभज येते व लघवीच्या तक्रारी 
उद्भवतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कोरिा खोकला–चेिरा तापतो व आग िोऊन ताप येतो. फुप्फुसात (िाव्या) वरच्या टोकाला 

टोचते दीघयश्वास घेतल्याने जास्त. क्षय. खभप दुगंधी पुवळलेला कफ पितो व तो पिल्याने बरे वाटते. 
वारंवार िोिारी प्लुहरसी. गुदमरल्यासारखे वाटते. खोकल्यानंतर तोंिाला घाि येते. 

 
मानपाठ :– मान िुळिुळी िोते–ठिकते. मानेत व पाठीत टोचते. मान ताठते एक बाजभ व खादें दुखतात. 

हतकोनी िािाचं्यामध्ये आखिल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
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हातपाय :– माडं्याचे स्नायभ ताठभन लिान िोतात. बसल्याने जास्त. कहटशभळ. गृध्रसी वात. साधें विेेवाकिे 
िोतात. वेदना उत्तरोत्तर वाढत जातात. कुल्ल्यात सुयावर बसल्याप्रमािे टोचते. घोयापासभन वर 
दुखते. 

 
झोप :– अस्वस्थ. पितो आिोत असे वाटभन जाग येते. जािंया व आळोखे हपळोखे द्यावसेे वाटिे. 
 
ज्वर :– संध्याकाळी शिारे येऊन ताप िरतो. अंगाची आग िोते, िात कढत िोतात. िरपभर घाम येतो ककवा 

एखाद्या िागालाच घाम येतो–चेिरा वगैरे. रात्रीचा घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्ितेने, स्पशाने; हालचालीने श्रमाने युवावस्थेत शरीराची एकदम वाढ 

िोताना; पारा; दाबल्याने, दमट थंि िवा; संध्याकाळी ६ ते पिाटे ४ पयंत. 
ब वा :– गार पािी लावल्याने, सफरचंद खाल्ल्याने; जािंया हदल्याने व अंग तािल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– कहल-वाय; कॅल्क-का; हक्रयासो; फायटो; फास्फ–ॲहस; फेरम; मक्युय. 
 

१४१. मचओनॅन्िस CHIONANTHUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाने हपत्तामुळे ककवा हवटाळसेपिी वारंवार उद्भविारी िोकेदुखी थाबंते. िोके दुखिे 

खालीवाकल्याने, धक्का लागल्याने, िालचालीने जास्त िोते यकृताचे उपद्रव. कावीळ. हवटाळ बंद 
झाल्यामुळे उद्भवलेली काहवळ. िोळे हपवळे, िुळिुळे नाकाच्या बुंध्याशी िालल्यासारखे वाटते ककवा 
नाकाचा उंचवटा हपळल्यासारखा वाटतो. आंबट किु कढत हपत्ताच्या, बुळबुळीत जोराने ओकाऱ्या 
िोतात व त्याने दातं आंबतात. मुरिा िोऊन ओकावयास िोते, कपाळावर व पजंाच्या मागील बाजभस 
गार घाम येतो. हपत्ताचे खिे. मधुमेि. जीि वर ओढल्यासारखी वाटते. जीि रंुद व हपवळी. तोंिाला 
कोरि पिते. पािी हपऊन कमी िोत नािी. खभप लाळ गळते. बेंबीिोवती आत दुखते. वारंवार िोिारी 
ककवा उन्िाळ्यात िोिारी कावीळ आतड्यािोवती दोरीची सरक गाठ मारली आिे असे वाटते व ती 
गाठ एकदम आवळली जाऊन िळुिळु सुटत आिे असे वाटते. यकृत मोठे िोऊन कावीळ िोते. 
शौचास पाढंरे ककवा हपवळे, िामरासारखे, मऊ हचकट असे िोते. िभक लागत नािी. यकृताचे जागी 
िात लावलेला सिन िोत नािी. लघवीला िरपभर िोते. वारंवार जाव ेलागते. लघवी काळी, नाकरगी 
रंगाची दाट. लघवीतभन हपत्त व साखर जाते. त्वचा हपवळी व ओलसर. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– धक्का लागल्याने. िालचाल. थंिी. 

ब वा :– पोटावर हनजल्याने. 
 

१४२. मचमाफायमलआ CHIMAPHILIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मूत्राशय; मूत्रलपड, यकृत; मभत्रगं्रथी व स्तन (उजव)े यावर िोतो. लठ्ठ 

तरुि व लघवीचा उपद्रव िोत असिाऱ्या हस्त्रया. मोठाले स्तन असलेल्या हस्त्रया. कपाळाच्या मधला 
उंचवटा दुखतो. उजेिािोवती वतुयळे हदसतात. िोळ्यात (िाव्या) िोसकल्याप्रमािे वदेना िोऊन 
िोळ्यातभन पािी येते. जबिे ताठल्यासारखे वाटतात; रात्री तोंि हमटता येत नािी, त्यामुळे तोंि 
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उघिे ठेवभन हनजाव े लागते. यकृताच्या ककवा मभत्रकपिाच्या हवकारामुळे आलेली जलयुक्त सभज. 
लघवी मचकट, दाट, गढुळलेली, दुगंधी, पू व श्लेष्ट्मायुक्त. कंुथल्याहशवाय लघवी सुटत नािी. 
मभत्रगं्रथीच्या सुजेमुळे लघवी तंुबते. मधुमेि. उिे रािभन पाय लाबं करून वाकल्याहशवाय लघवीला 
िोत नािी. चेंडूवर बसल्यासारखे वाटते. मोठे स्तन असलेल्या हस्त्रयाचंा स्तनात गाठ येऊन दुखते 
व दुधाचा स्राव येतो. मभत्रकपिाच्या जागी फिफिल्यासारखे वाटते. मभत्रेंहद्रयाचा शोथ. लघवीतभन 
वाळभ जाते. स्तन वाळतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमट थंि िवा; गार जागेवर ककवा दगिावर बसल्याने; उिे राहिल्याने; 

लघवीच्या सुरवातीस. 
ब वा :– चालताना. 

 
सहाय्यक औषधे :– कहल–मभ. 
 
सांबांधी औषधे :– कोक–कॅ; बबे; साबाल. 
 

१४३. जरोफा JATROPHA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जठर व आतडी यावर िोतो. बफासारखा गारपिा हवशषेतः पायाचंा. 
 
उदर :– सिजासिजी ओकावयास िोते, ओकारीत अंड्याच्या बल्काप्रमािे श्लेष्ट्मा पितो. उचकीनंतर 

ओकावयास िोते. आतड्यात मोठ्याने पािी बुडबुडून बाहेर येत आहे असा आवाज होऊन 
मपचकारी मारल्याप्रमािे जुलाब होतात. तादुंळाच्या धुविीप्रमािे पाढंरे जुलाब. जुलाब िोताना अंग 
गार पिते, मळमळते, ओकावयास िोते. पोटऱ्यात इतके जोराने पेटके येतात की पोटऱ्या सपाट 
िोतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– पाघंरूि घेतल्याने; सकाळी; उन्िाळ्यात. 

ब वा :– गार पाण्यात िात बुचकळल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– क्रोट–हट. 
 

१४४. जॅबोरांमड JABORANDI 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गाठी; िोळे; व मज् जातंतभ यावर िोतो. प्रथम कोरिेपिा येऊन नंतर 

अहतशय स्राव वािभ लागतात हवशषेतः लाळ वािभ लागते व श्वसनेंहद्रयातभन पातळ कफ जाऊ लागतो. 
फार घाम येऊन नांतर सदी होण्याची प्रवृमत्त. उष्ट्ि लिरी अंगात येतात. मळमळते; लाळ सुटते व 
खभप घाम येतो. 

 
मानमसक :– अहतशय घाबरल्यासारखे वाटभन कंप सुटतो. आपल्या कुटंुबातील मंिळीच्या लिानशा 

कुऱ्िािीने आपि खभन करू अशी ठाम कल्पना. 
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डोके :– वाचताना मळमळते, घेरी येते व िोके दुखते. 
 
डोळे :– दृष्टीचे उपद्रव. कोित्यािी कारिाने िोळ्यावर पिलेला ताि. बािुल्या बारीक िोतात. िोळ्यापुढे 

पाढंरे हठपके हदसतात. िोळे पुढे येतात. दृष्टी मंद िोते. िोळ्याच्या श्रमाने घेरी येते व मळमळते. 
पापण्या लवलवतात. िोळे चुिचुितात. शस्त्रहक्रयेनंतर आलेला हतरळेपिा. 

 
कान :– बहिरेपिा, गोंगाटात बरे ऐकभ  येते. गालगंुि, नंतर अंि मोठे िोतात. कानात आवाज िोतात. आत 

पािी साचते. 
 
तोंड :– तोंडाला लाळ येते. लाळ दाट अंड्याच्या बल्काप्रमािे. लाळेच्या गाठीत तािल्यासारखे वाटते. 
 
जठर :– हफरत्या वस्तभकिे पाहिल्याने मळमळते. गरोदरपिाची िट्टी ओकारी. 
 
हृदय :– हृदयात व छातीत ियंकर खळबळ झाल्यासारखी वाटते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ सुरू िोताना अंग गार पिते, िोक्यात व ओटीपोटात ठुसठुसावयास लागते व पाठ 

दुखते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला. दमा. फेसाळलेला कफ पितो. पाण्यासारखा पातळ िरपभर कफ पितो. 
 
त्वचा :– लाल, घाम येतो व त्यावळेेस हृदयाची धिधि िोते, सवांगात ठुसठुसते व अंग कापते. 

घाबरेपिामुळे घाम येतो. अंगाच्या एकाच बाजभस घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवटाळ सुरू िोण्याच्या अगोदर; थंिी; थकवा. 
 
सांबांधी औषधे :– अगाहर; ॲन्टी–टा; इहप. 
 

१४५. जालप JALAP 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जठर व आतिी यावर िोतो. मूल मदवसभर चाांगले असते पि रात्री 

अस्वस्ि होऊन लकचाळते. ककवा कोित्यािी हवकारात मभल अस्वस्थ व त्रासदायक िोते, रात्री व 
हदवसा. पोटात मुरिा िोतो. शौचास पाण्यासारखे, गढभळ, आंबट िोते ककवा रक्त पिते. 
तान्ह्यामुलाचंी िगवि, सवांग गार िोते. चेिेरा हनळा िोतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री; ढेकरा येताना. 
 
सांबांधी औषधे :– कोलो. 
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१४६. झॅन्िोझायलम XANTHOXYLUM. 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातंतभ; श्वासोच्छछ वास स्त्रीजननेंहद्रये व िावी बाजभ यावर िोतो. 

लुलेपिा हवशषेतः अधांगवात. वदेना उकरल्या प्रमािे ककवा एकदम सुरू िोऊन एकदम थाबंतात. 
वदेना दभर दभर पसरतात. िावी बाजभ बहधर. नाजुक प्रकृतीच्या हकिहकिीत हस्त्रया. 

 
मानमसक :– घाबरटपिा. 
 
डोके :– िोक्याचे तुकिे तुकिे िोतील असे वाटते. िोक्याचे दोन िाग झाले आिेत असे वाटते. 
 
घसा :– पोकळ झाला आिे असे वाटते. तोंिात व घशात हतखट चव. 
 
जठर :– अहत खाण्याने ककवा अहत पेयाने झालेले अजीिय. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कष्टातमव–ियंकर कष्टदायक उकरल्याप्रमािे वदेना िोतात कोित्यािी अवस्थेत बरे वाटत 

नािी, वदेना माडं्यात पसरतात–सवय शरीरिर पसरून हृदयापयंत जातात. रजःकपिात (िाव्या) 
वदेना िोतात. हवटाळ दाट व जवळ जवळ काळा. पाळीच्या ऐवजी धुपिी जाते. हवटाळशी िोण्याचे 
अगोदर माडं्याचंा पुढील िाग िुळिुळा िोतो. वायगोळा. पाळी वेळेच्या अगोदर येते व हवटाळ खभप 
जातो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– रातं्रहदवस कोरिा खोकला येतो. एकसारखा दीघय श्वास घ्यावासा वाटतो छातीत दाटते. 
 
हातपाय :– मज्जारज्जभच्या हवकारामुळे आलेला पगुंपिा (िावीबाजभ). िावीकिील अधांगवात. िावी बाजभ 

बहधर. गृध्रसीवात उन्िाळ्यात त्रास िोतो. िातापायात हवजेचे धके्क मारल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
 
झोप :– उित आिेत अशी स्वप्ने पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्ये जा हो :– झोपेत. दमट िवा. 

ब वा :– ओकारी झाल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; लॅके. 
 

१४७. लझकम (जस्त) ZINCUM METALLICUM. 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू; मज्जातांतू; डोक्याचा मागील भाग; किा; नाकाचा बुांधा; रक्त व 

िोळ्याचे आतील कोपरे यावर िोतो. अशक्तपिा, िकवा व माांद्य– शारीहरक मानहसक. अशक्तपिा 
उत्तरोत्तर वाढत जातो, खाण्यानंतर जास्त िोतो व अस्वस्िपिा येतो. हनरहनराळ्या हठकािी 
एकमेकाला हवरोधी असे पहरिाम िोतात-एखादा िाग बहधर िोतो तर दुसऱ्याला स्पशय सिन िोत 
नािी. एखादा िाग गार तर दुसरा कढत. शरीराची झीज हजतक्या झपायाने िोते हततक्या लवकर 
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ती िरून येत नािी. मुांग्या येतात. वदेना लिान जागी िोतात, त्वचा व स्नायभ याचं्यामध्ये वेदना िोत 
आिेत असे वाटते. वेदना शरीरात आिव्या पसरतात. कां प. अांगाला धके्क बसतात. आचके, रात्री 
जास्त िोतात. कंपवात–िीतीमुळे उत्पन्न झालेला ककवा त्वग् रोग बाह्योपचाराने बरा केल्यानंतर 
झालेला. पिुंरोग (रक्तक्षय) व त्यामुळे अहतशय थकवा येतो. रक्तातील रक्तगोल कमी िोऊन 
त्याचंा नाश िोतो. शरीरातील स्राव योग्य प्रमािात न गेल्यामुळे उत्पन्न झालेले उपद्रव ककवा त्वचेचे 
हवकार बाह्योपचाराने बरे केल्यामुळे उद्भवलेले हवकार. हवस्फोटक ज्वरात अंगावरची उगवि 
चागंली उगवत नािी. अस्वस्थपिा–पाय एकसारखे िलहवण्याची प्रवृहत्त व तसे केल्याने बरे वाटते 
ककवा ते आपोआप िालतात. लुलेपिा वरून खाली येतो. िािात मोिल्याप्रमािे वेदना िोतात. स्राव 
रक्तहमहश्रत. रात्रीचे जागरि, शोक, अहतशय अभ्यास याचे दुष्ट्पहरिाम. शस्त्रहक्रयेनंतर ककवा 
पाठीच्या कण्याला झालेल्या दुखापतीमुळे उद्भवलेले उपद्रव. आपोआप िालचाल िोते, तोंिाची, 
दाताचंी, पजं्याची वगैरे. 

 
मानमसक :– हचिखोर, कािी सिन िोत नािी; आवाज सिन िोत नािी. स्वतः बोलावसेे वाटत नािी व 

इतराचें बोलिे पि ऐकावेसे वाटत नािी. सुस्ती; बुहद्धमादं्य; स्मरिशक्ती मंद. राग आला तर रिभ  
येते. उगीचच्या उगीच दचकिे ककवा मन क्षबुध िोिे. मवसराळू. प्रश्न हवचारल्यास त्याच प्रश्नाचा 
पुनरुच्चार करून नंतर उत्तर देिे. मेंदभचा थकवा. झोपेत, वदेनामुळे ककवा िलहवले तर लकचाळिे. 
आपि कािीतरी अपराध केला आिे व त्यामुळे स्वतःला अटक िोईल अशी िीती वाटते. 
घाबरल्याप्रमािे टवकारून पाििे. हवशषेतः जागे झाल्यानंतर. 

 
डोके :– ियंकर घेरी येऊन गुंगी येते. कमी जास्त प्रमािात एकसारखे डोके दुखते; टाळू व नाकाच्या 

बुांध्याशी दाबल्यासारखी वाटते. िोके दुखताना िोळे दुखभन दृष्टी मंद िोते–उष्ट्ितेने जास्त िोते. 
जोराने दाबल्याने बरे वाटते. कानहशले जि िोऊन दुखतात–चावताना जास्त त्रास िोतो. कपाळ 
गार व िोक्याचा मागील िाग कढत. िोक्याचा मागील िाग पाठीपयंत ओढल्यासारखा वाटतो, 
त्यावर मार लागला आिे असे वाटभन पाय मोिल्यासारखे वाटतात. झोप लागताना िोक्यात स्फोट 
झाल्याप्रमािे आवाज िोतात. िोके इकिभन हतकिे हफरवभन दात खािे. टाळभवरचे केस दुखतात व 
गळतात. केस उिे राितात. मेहनन्जायहटस. िोक्याचा मागील िाग कढत, कपाळ गार. शाळेत 
जािाऱ्या मुलाचंी िोकेदुखी, अभ्यासाचा अहतशय ताि पिल्यामुळे आलेली. तान्ह्या मुलाचं्या 
िोक्यात पािी साचते. 

 
डोळे :– एकमेकाकिे ओढल्यासारखे वाटतात. हतरळेपिा. जेवताना–खाताना िोळ्यातभन पािी येते. 

िोळ्याचे आतील कोपराना कंि सुटते व ते िुळिुळे िोऊन लाल िोतात. िोळे इकिे हतकिे 
आपोआप िालतात. पापण्या जाि िोऊन आत ककवा बािेर वळतात. शस्रहक्रयेनंतर चकचकीत वस्तु 
हदसतात. 

 
कान :– वारंवार आत टोचते, हवशषेतः मुलाचं्या. दुगंहध पभ येतो. 
 
नाक :– सुजलेले. बुांध्याशी दाबल्यासारखे वाटते. 
 
चेहरा :– हफकट, हनळसर, केहवलवािा. हफकट व लाल आलटुन पालटुन. 
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तोंड :– ओठ हचकट, रक्तासारखी चव. तोंि किभ . दात खािे. हिरड्यातभन रक्त येते. समुद्रस्नान केल्यानंतर 
तोंिात फोि येतात. 

 
घसा :– हगळताना घशाचे स्नायभ दुखतात. 
 
जठर :– खाखा सुटते हवशषेतः सकाळी ११ वाजता. पेये पोटात गेली की लगेच ओकभ न पितात. गोि पदाथय 

खाल्ल्याने छातीत जळजळते. िरािरा खाण्याची प्रवृत्ती. पोटाच्या खळीतभन घशापयंत हकिा 
वळवळत आिे असे वाटते व त्यामुळे खोकला येतो. घशापयंत गोळा येतो. मभत्रकपि आपल्या 
जागेपासभन खाली आल्यामुळे उद्भवलेले उपद्रव. तान्ह्या मुलाचंा मलावरोध. 

 
उदर :– यकृताच्या िागात ककवा बेंबीजवळ गोळा आल्यासारखे वाटते. यकृत मोठे िोते, टिक िोते व 

दुखते. वात धरून उदरात दुखते व ते खपाटी जाते. खाण्यानंतर मुरिा िोतो. ओटीपोटात वात 
धरतो. शौचास िोताना गुदिारात खाजते. मुळव्याधीचे मोि खाली येतात. शकेल्याने बरे वाटते, 
चालताना त्रास िोतो. कॉलऱ्यासारखे तान्ह्या मुलाचें जुलाब. एकाएकी िगवि थाबंल्यास मेंदभचे 
उपद्रव उद्भवतात. मभळव्याधीच्या मोिात व्रि पितात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला जोराने लागते पि नेिमीच्या स्वािाहवक अवस्थेत लघवीला िोत नािी. फार मागे 

वाकभ न बसल्याने ककवा मािंी घालभन बसल्यास लघवी सुटते. लघवीनंतर रक्त येते. मभत्रकपिाजवळ 
दाबभन कापल्यासारख्या वदेना िोतात. हिस्टेहरआत लघवी तंुबते. मभत्रकपि जागेवरून हनखळतात. 
पाऊलाचंी िालचाल केल्याहशवाय लघवीला िोत नािी. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– वीययपात (स्वप्नावस्था) िोतो त्यामुळे उदासीनता येते. अंि सुजभन वर येतात (उचलले 

जातात) अंिात वदेना िोतात, चालताना जास्त. सिजासिजी वैषहयक इच्छा बळावते. वीययपात 
त्वहरत ककवा अकाली िोतो ककवा िोताना त्रास िोतो. खोकताना इंहद्रय धरिे. कािीिी कारिामुळे 
धातभ जातो. इंहद्रयावरचे केस गळतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगेच्छा उते्तहजत िोते. मुहष्टमथुैन करावसेें वाटते, पाळीच्या वळेी. हवटाळसेपिी ककवा 

बाळंतपिानंतर कामोन्माद िोतो. गाठ्याळ िरपभर हवटाळ जातो. हवटाळ रात्री जास्त जातो. 
रजःकपिात (िाव्या) वदेना िोतात व त्यामुळे स्वस्थ रािवत नािी. हस्त्रयाचं्या सवय तक्रारी हवटाळ 
चालभ  असताना बऱ्या असतात. हस्त्रयाचं्या सवय तक्रारीत अस्वस्थपिा, उदासीनसा, अंग गार पििे, 
पाठीच्या कण्याला स्पशय सिन न िोिे व पावलाची िालचाल िी लक्षिे मुख्यत्व ेआढळतात. स्तन 
दुखतात, स्तनागे्र िुळिुळी. हवटाळ जात असताना योनीिाराला कंि सुटते. गरोदरपिी हशरा फुगभन 
वडे्यावाकड्या िोतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– वारंवार दमा िोतो, वात धरल्याने जास्त त्रास िोतो, कफ पिल्याने बरे वाटते. खोकताना 

जननेंहद्रये धरण्याची प्रवृहत्त हवशषेतः मुलात. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर व हवटाळसेपिी कोरिा 
खोकला येतो. छातीत आवळल्यासारखे वाटते. गोि खाल्ल्याने खोकला जास्त िोतो. 
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हृदय :– एखादा ठोका जोराने फुटल्याप्रमािे पितो. हृदयावर टोपी घातल्यासारखी वाटते. हृदयाचे ठोके 
जोराने पितात. 

 
मानपाठ :– हलहिताना ककवा मानहसक श्रमाने मान हशिल्यासारखी वाटते ककवा लुली पिल्यासारखी िोते 

नंतर गुंगी येते. कण्यात ठिका लागतो व आग होते. बसल्याने, बसत असताना ककवा अथरुिात 
वळताना, खाली वाकताना जास्त त्रास िोतो. कण्याला दाब सहन होत नाही. हतकोनी िािाचं्यामध्ये 
कापल्यासारखे वाटते, ढेकर आल्याने बरे वाटते. पाठीच्या मध्यिागी कण्यात ठिका लागतो. उिे 
राहिले तर कंबर अशक्त झाल्यासारखी वाटते. 

 
हातपाय :– िाता-पायाचं्या स्नायभना कंप येतो, लुले पिल्यासारखे वाटतात, अशक्त िोतात. कण्याला 

आघात झाल्यामुळे आचके येतात. पावले एकसारखी हालतात त्याना स्वस्ि ठेवताच येत नाही. 
पायावरच्या हशरा फुगभन वेड्यावाकड्या िोतात. पावलाना व पायाना मंुग्या येतात. चोळण्याने ककवा 
दाबल्याने बरे वाटते. अंग तापल्याने िात पाय दुखावयास लागतात. िात कापतात. आिव्या वदेना 
िोतात. गारठ्यामुळे पायात पेटके येतात. बोटाचंी टोके ठिकतात. पायाचंी बोटे सुजल्यासारखी 
वाटतात; िुळिुळी िोतात. तळपायाना स्पशय सिन िोत नािी. पावलाचंी िािे मोिल्यासारखी 
वाटतात. पावलाना घाम येतो व बोटे करवितात. चालताना झोकािें जातात हवशषेतः अंधारात 
ककवा िोळे हमटभन चालताना. पाय ताठ करून चालाव ेलागते. चालताना सवय तळपाय जहमनीवर 
टेकावा लागतो. अिखळत चालिे. 

 
झोप :– जागे न िोता रात्री झोपेत ककचाळिे. झोपेतसुद्धा पावले िलत राितात. झोपेनंतर िुशारी वाटत 

नािी. झोपेत दचकिे, ककवा अंगात धके्क बसतात. िावनाचंा कोंिमारा झाल्यामुळे झोपेत चालिे. 
 
त्वचा :– इसब पजंाचा. माडं्याना कंि सुटते. गुिघ्याच्या मागील पोकळीत खाज येते. हशरा फुगभन वडे्या-

वाकड्या िोतात–पायाचं्या व जननेंहद्रयाच्या. त्वचेवर हकिे चालतािेत असे वाटभन झोप येत नािी. 
 
ज्वर :– ताप आल्याप्रमािे पाटीला वारंवार शिारे येतात. िातपाय गार िोतात. रात्री खभप घाम येतो. 

पावलाना िरपभर घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्ये जा हो :– शारीहरक व मानहसक िकवा; स्राव लकवा त्वग् रोग बांद झाल्यामुळे; आवाज; 

स्पशम; दारू; अंग तापल्याने; गोि पदाथय; दभध; खाण्यानंतर. 
 

ब वा :– हालचालीने; जोराने दाबल्याने; गरम मोकळी िवा; मोकळेपिाने स्राव बाहेर पडल्याने; 
मवटाळ वगैरे. चोळण्याने; खाजहवण्याने; खाताना. 

 
सहाय्यक औषधे :– पल्स; सल्फ; सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– इग्ने; कहल- फा; हपहक्र–ॲहस; लॅके; िेपार. 
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१४८. लझक आयोडाईड ZINC IODIDE 
 
सवयसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय व मज्जातंतु यावर िोतो. दचकिे, स्नायभना धके्क बसिे. डाव्या 

कुशीवर मनजल्याने–घेरी येते, हृदयाची धिधि िोते, िवते तरंगल्यासारखे वाटते वगैरे. लाटा 
आल्याप्रमािे ककवा टोचल्याप्रमािे वेदना िोतात. 

 
मानमसक :– वाचलेले लक्षात ठेविे कठीि जाते. 
 
नाक :– रात्री चोंदते. दाट हपवळ्या खपल्या कशकरताना पितात. नाकपुड्या कढत, कोरड्या. 
 
घसा :– गलगंि–आतील िागी दाब पितो. 
 
जठर :– आतड्यात व जठरात गारवा वाटभन घाम येण्याची प्रवृत्ती. 
 
श्वसनेंमद्रये :– घशात गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. व खोकताना जास्त गुदगुल्या िोतात. खालच्या 

(उजव्या) बरगड्याच्या किेला लाटा आल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
 
हृदय :– हृदयाचे स्नायभ थकतात. िाव्या कुशीवर हनजल्याने धिधिते. 
 
पाय :– तरंगल्यासारखे वाटतात, िाव्या कुशीवर हनजल्याने जास्त. पोटऱ्यात व घोयात पेटके येतात. 

जहमनीवर पावले दाबावीशी वाटतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्ये जा हो :– डाव्या कुशीवर मनजल्याने; उष्ट्िता. 
 
सांबांधी औषधे :– स्स्टक्टा. 
 

१४९. लझक आसेनाईट ZINC ARSENITE 
 
सवमसाधारि :– िोक्याच्या मागील िागात दुखते. दृष्टी हनळसर. मूत्राशयात आग िोते. उजवा िात बहधर 

िोतो, नंतर िावा िोतो–हलहिल्याने बरे वाटते. फार चालभन दमल्यानंतर तळपाय दुखावयास 
लागतात–दाबल्याने बरे वाटते. कां बर दुखते–श्रमाने–बसल्याने धक्का लागल्याने ककवा उिे 
राहिल्याने जास्त. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य :– सकाळी १० वा. दुपारी ३ वा. िलके श्रम. 
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१५०. लझक क्रोमेट ZINC CHROMATE 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम कान; नाक; घसा; व िावी बाजभ यावर िोतो. कुरतिल्या–

उकरल्याप्रमािे वदेना. वदेना इकिे हतकिे हफरतात व त्यावळेेस अंगाला धके्क मारल्याप्रमािे वाटते. 
एकदम चमका मारतात त्यामुळे िालचालीत अिथळा येतो. 

 
मानमसक :– काम करण्याचा कंटाळा. काम करण्याची मनाची तयारीच िोत नािी. 
 
डोके :– कपाळाच्या मध्यिागी आत दाबल्यासारखे वाटते. कानहशले ठुसठुसतात. कानाच्या मागे ठुसठुसते. 
 
डोळे :– दृष्टी पुढे लवलवते. 
 
नाक :– आत दुगंधी येते. नाकातभन कशकरल्यावर बऱ्याच प्रमािात रक्त, पभ ककवा खपल्या पितात. 
 
तोंड :– धातुसारखी चव. 
 
जठर :– कािीतरी अहनहित स्वरूपाचे पदाथय खावेसे वाटतात, पि कोिते ते कळत नािी. खाण्याच्या 

हवचाराचंा सुद्धा हतटकारा वाटतो. उदरावर स्वतःचे िात ठेवलेले सिन िोत नािीत. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योनी कोरिी पिभन शरीरात कािी हबघाि िोईल अशी िीती वाटते, हवशषेतः सकाळी १० 

ते १२ वा. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गळ्याच्या खळीत गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. कफ–गोि, खोकभ न तो सुटतो पि परत 

हगळावा लागतो ककवा वारंवार हचकट कफ थुंकावा लागतो. कंठाच्या िाव्या बाजभस चमका मारतात 
व त्या टानहसलमधभन कानापयंत जातात. 

 
हृदय :– हृदयाच्या टोकाशी कापल्याप्रमािे वाटते हवशषेतः रात्री. 
 
पाठ :– िाव्या हतकोनी िािाखाली व वर कुरतिल्या–उकरल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
 
पाय :– पावले िुळिुळी. रात्री बोटात पेटके येतात ककवा उकरल्या–कुरतिल्याप्रमािे बोटे दुखतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल; पाठीवर हनजल्याने; िोंके धुतल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– पल्स. 
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१५१. लझक फास्फेट ZINC PHOSPHATE 
 
मानमसक :– थकवा, हखन्नता, लुलेपिा, ब्रोमाईि औषधाचंा दुरुपयोग. फेफरे. वैषहयक क्षोिामुळे. झोप येत 

नािी. हवसरिोळा, आळशी. सवांगात मंुग्या येतात. कािीतरी िोईल अशी िीहत वाटते हवशषेतः 
दुपारी ककवा रात्री. घाबरटपिामुळे घेरी येते, हनजल्याने बरे वाटते. 

 
१५२. लझक व्हलेमरआनेट ZINC VALERIANATE 

 
सवमसाधारि :– कािीिी सिन िोत नािी; घाबरटपिामुळे झोप येत नािी. एकसारख्या जािंया येतात, 

उचकी लागते. हचिखोरपिा, िाव्या कानात हटकहटक आवाज िोतात. आंबट चव हवशषेतः 
सकाळी. ओटीपोटात वात धरल्यामुळे पेटके येतात. आमाहतसार. खाण्याचा प्रयत्न केला तर 
गुदमरल्यासारखे वाटते. कष्टातयव–वदेना पायापयंत पसरतात. रजःकपिात हवटाळसेपिी व नंतर 
वदेना िोतात. पाठीत खालभन वर ठिका लागतो. मानहसक श्रमाने ककवा मन प्रक्षबुध झाले तर पाठीत 
शिारे येतात. गार झालेल्या िागात उष्ट्िता यावयास लागली म्ििजे त्या जागी आग व्िावयास 
लागते. 

 
१५३ लझमजबेमरस (सुठं) ZINGIBERIS 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पचनेंहद्रयावर िोतो. खाल्ल्यानंतर अन्नाची चव बराच काळपयंत 

तोंिात रािते. टरबुज-खरबुज-ककलगि खाऊन झालेले उपद्रव. अशुद्ध पािी हपऊन झालेले 
उपद्रव. टायफाईि तापानंतर लघवी िोण्याची हक्रया थाबंते. दमा सकाळी जास्त असतो. कोरिा 
खोकला सकाळी खभप कफ पितो. सवय साधें अहतशय अशक्त झाल्यासारखे वाटतात. 

 
१५४. टरेंटुला TARENTULA HISPANICA 

 
सवमसाधारि :– या कोळ्याच्या हवषाचा पहरिाम मज्जातांतु; हृदय; किा;श्वासोच्छवास; जननेंहद्रये व उजवी 

बाजभ यावर िोतो. बिुतेक हवकार एकदम सुरू िोतात व त्याचें स्वरूप फार झपायाचे असते. 
अस्वस्िपिा; आपोआप हालचाल; चुळबुळ व उतावीळपिा. एकसारखी िालचाल करिे िाग 
पिते परंतु चालले तर त्रास िोतो. गडबडा लोळिे; िोके एकसारखे हफरहविे ककवा कशाला तरी 
घासिे व त्याने बरे वाटते. कंप, आचके, धके्क बसतात. चुिचुिल्यासारखे वाटभन बहधरपिा येतो. 
कंपवात; नाचिे. ियंकर स्वरूपाच्या वदेना. एका अवयवात वदेना सुरू झाल्यावर त्याच वेळेस 
दुसऱ्या अवयवात वदेना सुरू िोतात. गिाशयाच्या वदेनाबंरोबर िोकेदुखी. घसा दुखत असताना 
िोळे दुखतात. कानात दुखत असताना उचकी लागते. जठरात वदेना िोत असताना चेिेऱ्यात वदेना 
िोतात. शरीर इतके वाळते की जिभ काय िािापासभन त्वचा गळभन पिली आिे असे हदसते. कॅन्सर. 
चालण्यापेक्षा धावता चागंले येते. गािे ऐकल्याने त्रास िोतो पि त्याने बरे वाटते. वैषहयक क्षोि 
झाल्यामुळे िोिाऱ्या वदेना. या औषधाचा आसेहनकच्या लक्षिाशी बरेच साम्य असल्यामुळे आसेचा 
पहरिाम झाला नािीतर िे औषध घ्याव.े शरीर वाळते. खोल गळवे िोण्याची प्रवृत्ती. हिस्टेहरआ; 
फेपरे; आवळल्यासारखे वाटते; मंुग्या येतात. पिभन दुखापती झाल्यामुळे, पे्रमिगंामुळे, हशक्षा ककवा 
रागे िरल्यामुळे, वाईट बातम्या ऐकल्यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. सेहिक हवकार. 



 

अनुक्रम 

मानमसक :– काळा, लाल, हिरव्या रंगाचा हतटकारा. उड्या मारल्याप्रमािे नाचण्याची प्रवृत्ती. घाबरट व 
कािीिी सिन िोत नािी. आपोआप िासिे नंतर ककचाळिे. स्वतःवर ताबा राहात नाही; हास्यास्पद 
हालचाली; अश्लील वागिुक. मनात येईल ते एकदम करून टाकण्याची प्रवृत्ती. स्वाथीपिा. लबाि; 
दक्ष; िेषी; लुच भमेगरी व नासधूस, मोडतोड करण्याची प्रवृत्ती. भ्रष्ट वागिभक. वस्तभंची फेकाफेक करिे. 
स्वतःला आजार झाला आिे असे ढोंग करिे, आपि बेशुद्ध िोत आिोत असे दाखहविे. आपल्याकिे 
कोिी पाित आिेत की काय इकिे लक्ष ठेविे ककवा स्वतः आजारी आिोत अशी भ्रामक समजभत. 
वस्तभ चोरण्याची प्रवृत्ती. मनोवृत्तीत एकाएकी अदलाबदल; रििे–िसिे ककचाळिे, गािे, थट्टा 
करिे वगैरे. रोग्याकिे कुिाचे लक्ष नसेल तर त्याला कािी िोत नािी पि त्याच्याकिे लक्ष हदले तर 
त्याला लक्षिे व्िावयास लागतात. विे; उन्माद; हिस्टेहरआ. संगीत–गायन वादन सिन िोत नािी. 
पि त्याने बरे वाटते. हचिखोर नैराश्य. मरिकाळच्या यातना. उपद्रवी. स्वतःचे केस ओढिे – 
स्वतःलाच मारिे ककवा इतरानंा मारिे. नाचिे, धाविे, िातवारे करिे, गािे इतके की शवेटी 
आवाज बसतो व थकवा येतो. 

 
डोके :– वारंवार घेरी येते. िोक्यावरून ओझे नेले की घेरी येते. घेरी आल्यानंतर आचके येतात. िोके उशीवर 

ककवा कशावर तरी घासण्याची प्रवृत्ती. मेंदभत सुया बोचल्याप्रमािे चुिचुिते. ठेचल्याप्रमािे ियंकर 
िोके दुखते. मेहनन्जायहटस. िोक्यावरून अंगावर गार पािी ओतल्याप्रमािे वाटते, केस कवचरावेसे 
वाटतात. ककवा त्याने बरे वाटते. 

 
डोळे :– िोळ्यात वाळभ ककवा काटा खुपत आिे असे वाटते. उजेि सिन िोत नािी. िोळ्यातील पािी दाट. 

एक बािुली रंुद दुसरी बारीक. िोळे वटारलेले सताि उघिे. कंि येते. 
 
कान :– उचकी आली म्ििजे कानात कटकट आवाज िोऊन कानात दुखते. कानात घंटानाद िोतो हवशषेतः 

सकाळी चालताना. 
 
नाक :– नाकातभन रक्त जाते, त्यामुळे िोक्यातले िरल्यासारखे वाटिे कमी िोते. 
 
चेहरा :– सुकलेला. धिकी िारल्याप्रमािे िीहतग्रस्त. लालबुंद, फुगीर. 
 
जठर :– कच्चे अन्न ककवा वाळभ खावीसी वाटते. पाव, मासं खाण्याचा हतटकारा. तिान लागते, गारपािी 

प्यावसेे वाटते. किवट ढेकरा येतात, हिस्टेहरयात खाल्लेले सगळे ओकभ न पिते खावेसे वाटते. 
 
उदर :– मलावरोध–रेचक ककवा एहनमा घेऊनसुद्धा शौचास िोत नािी. रोगी अस्वस्थ–गिबिा लोळतो–

िोके घासतो. िोके धुतल्यावर जुलाब िोतात. शौचास काळे व दुगंधी िोते. ओटीपोटात जिपिा 
त्यामुळे चालावयास त्रास िोतो. शौच तेलकट. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी दुगंधी. िसताना, खोकताना लघवीला नकळत िोते. लघवीखाली वाळभसारखा थर 

जमतो. मधुमेि. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– विे लागण्याइतकी संिोगेच्छा तीव्र िोते–पि संिोगाने जास्तच त्रास िोतो. वीयय कढत 
ककवा रक्तहमहश्रत. मुहष्टमथुैनानंतर उद्भवलेले मभत्रगं्रथीचे हवकार. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– स्वतःवर ताबा न रािण्याइतकी संिोगेच्छा तीव्र िोते. संिोगाने इच्छा जास्तच तीव्र िोते, 

बरे वाटत नािी. कामोन्माद. योनी व योमनद्वार कोरडे–कढत हुळहुळे व अहतशय कंि सुटते–
खाजहवल्याने जास्तच त्रास िोतो. पाळी लवकर व हवटाळ िरपभर जातो. गिाशयात कािीतरी हफरत 
आिे असे वाटते ककवा आग िोते. गिाशयाची करटे–गुल्मे. गिाशय मुखाचा कॅन्सर. धुपिी स्वच्छ–
करवििारी ककवा हचकट गोळे पितात. कष्टातयव–रजःकपिाना दाब सिन िोत नािी. योनीतभन वारा 
जातो. जननेंहद्रयात अस्वस्थपिा वाटतो. पाळीनंतर योहनिाराला कंि सुटते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– गुदमरल्यासारखे वाटते, व त्यावळेेस रििे, ककचाळिे व अस्वस्थपिा वाटते. मोकळ्या िवते 

असाव े असे वाटते. खोकताना गुदमरल्यासारखे वाटते. खोकला तंबाखभ ओढल्याने कमी िोतो, 
आवाज ऐकल्याने, संिोगानंतर जास्त िोतो. कफ टाकताना गुदमरते. 

 
हृदय :– हृदयाला पीळ पिला आिे असे वाटते. एकदम उसळी मारल्याप्रमािे ठोका पितो. नािी 

अहनयहमत. हृद रोग–ॲन्जायना. हृदयाची लक्षिे िातापयंत पसरतात–गार पाण्यात िात 
बुचकळल्याने लक्षिे बळावतात. कंप, धिधि. 

 
पाठ :– किा दुखतो व त्याला स्पशम सहन होत नाही, स्पशय केला तर छातीत ककवा हृदयात दुखावयास 

लागते. गुदास्स्थत दुखते, उिे राहिल्याने बरे वाटते स्पशय केला ककवा जरा िालचाल केली की जास्त 
िोते. कण्यात उद्भवलेली गुल्मे. 

 
हातपाय :– िात अस्वस्थ, पांजाांचा सारखा चाळा. बोटे कुरतिावीशी वाटतात. पाय अस्वस्थ. चालावेसे 

वाटते, चालण्यापेक्षा धावता बरे येते. पजें व पावले गार व ओलसर. तळपायाला कंि सुटते. िािे 
करवतीने कापल्यासारखी वाटतात. अवास्तव, चमत्कारीक िालचाल, ककवा िातपाय आखििे. 

 
झोप :– मध्यरात्रीपभवी झोप येत नाही. 
 
त्वचा :– मनळसर; रक्ताचे हठपके पितात. हठकहठकािी गार हठपके पिल्यासारखे वाटतात ककवा गार पािी 

वािात आिे ककवा वरून पित आिे असे वाटते. काळी पुळी. खोल गळव.े या औषधाने पभ लवकर 
बािेर पिण्यास मदत िोते. कोरिा इसब. 

 
ज्वर :– िांडी वाजिे व ताप आलटून पालटून. अंग कढत, पावले गार. सेहिक दोषी ज्वर. िरपभर 

करवििारा घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशम; गारवा; आवाज; दमटपिा; हनयहमतवळेी–ठराहवक तासाला, दरवषी. 

हवटाळशीनंतर; संध्याकाळी; दुसऱ्यानंा दुःखात पाहिल्याने. िोके धुतल्याने. गार पाण्यात िात 
ठेवल्याने; संिोग केल्याने; संगीत ऐकल्याने. 
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ब वा :– आरामशीर पिल्याने; चोळण्याने; घाम आल्याने; तंबाखभ ओढल्याने. गािीतभन गेल्याने. 
उन्िात. ििक रंग गािे ऐकल्याने; मोकळी हवा; सांगीत–गायनवादन; घोड्यावर बसभन जाण्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे. 
 
सांबांधी औषधे :– अगाहर; मायगेल. 
 

१५५. टुरेंटुला कुबेक्न्सस TARENTULA CUBENSIS 
 
सवमसाधारि :– हवकाराचंी सुरवात एकदम िोते व त्यामुळे िीतीदायक अशक्तपिा येतो. ियंकर आग िोऊन 

नागंी मारल्याप्रमािे तीव्र वदेना िोतात. मवकार झालेल्या भागी लाकडाप्रमािे टिकपिा येतो व 
भरपूर घाम येतो. घटसपय–अहतशय ताप येतो. हवकाराचंा दुष्टपिा, सेहिक अवस्था. काळी पुळी; 
गळवे–मनळसर ठिकिारी गळव.े मरिकाळच्या यातना. लुलेपिानंतर आचके प्लेग–प्रहतबधंक 
व हनवारक म्ििभन या औषधाचा उपयोग िोतो. 

 
मानमसक :– घाबरटपिा, त्यामुळे अस्वस्थता. 
 
डोके :– िरल्यासारखे वाटते. मेकनजायटीस. 
 
जठर :– ओकावयास िोते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– खोकताना लघवीला िोते. मभत्राशयात लघवी तंुबते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योहनिाराला कंि सुटते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– मधुनमधुन श्वासोच्छछ वास घ्यावयास कष्ट िोतात. खोकला खोकताना शरीर फुटते आिे की 

काय असे वाटते. िागं्या खोकला. 
 
हातपाय :– पंजे कापतात; पावले एकसारखी हालतात; चालिे अस्स्थर. 
 
त्वचा :– मनळसर होते, कुजते. हतखट आग झाल्यासारखी वाटते. फुगल्यासारखी वाटते. 
 
झोप :– गुंगी, पि खोकल्यामुळे जाग येते. 
 
ज्वर :– मतखट लागल्याप्रमािे आग होते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार पेयाने; श्रमाने; रात्री. 

ब वा :– तंबाखभ ओढल्याने. 
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सांबांधी औषधे :– ॲन्रा; लॅक्रो. 
 

१५६. टॅबॅकम (तंबाखभ) TABACUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतु; हृदय; गाठी; व स्राव यावर िोतो. सवय शरीराला शमैिल्य 

येते, िकवा येतो; स्राव भरपूर वाहु लागतात, लाळ गळभ लागते, िोळ्यातभन पािी वािते, खभप घाम 
येतो. मळमळिे; घेरी येिे; मेल्यासारखी अंगाची कळा िोिे; ओकाऱ्या; बफासारखे अंग गार िोिे व 
घाम िी मित्वाची लक्षिे आिेत. आवळल्यासारखे वाटते गळा-छाती, मभत्राशय, गुद वगैरे. रक्तदाब 
वाढतो. हृदयाला रक्ताचा पुरवठा करिाऱ्या धमन्या बारीक िोतात. वदेना उष्ट्ितेने वाढतात. 
हफकटपिा. श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो व नािी कठीि दोरीप्रमािे िाताला लागते. मभच्छा येते; 
अंथरुिातभन खाली घसरिे. रोगावस्थेत त्वहरत बदल िोतो व त्याचें स्वरूप गंिीर असते. तेच हवकार 
मधुन मधुन उद्भवतात. आचके, पेटके येऊन नंतर लुलेपिा येतो. पेटके आतड्यात हृदयात वगैरे, 
येतात. कंप, धनुवात. शरीर अहतशय वाळते हवशषेतः पाठ व गाल. चालिे िळुिळु, पाय फरफटत. 
सभयाघात. मधमाशा ककवा िासं चावण्याला प्रहतबधं करते. 

 
मानमसक :– हखन्न, हनराश व केहवलवािी अवस्था–ककवा बेपवा. मनाचा गोंधळ. मानहसक शीि. आकलन 

शस्क्तमंद. हवसराळभ. 
 
डोके :– अहतशय घेरी येते व त्यावेळेस िरपभर (गार) घाम सुटतो, िोळे उघिल्याने घेरी जास्त िोते. िातोिी 

मारल्याप्रमािे एकाएकी दुखावयास लागते, लघवी िोताना जास्त. घट्ट पट्टा आवळल्याप्रमािे 
वाटते. 

 
डोळे :– आंधळेपिा, कािी कारि नसताना एकाएकी आलेला. िोळ्याच्या आतील पिद्यावर पाहिलेल्या 

वस्तभचे प्रहतकबब िोळे हमटल्यानंतर फार वळे रािते. पाढंऱ्या वस्तभकिे एकसारखे पाित राहिल्यामुळे 
हदसेनासे िोते. दृष्टी अंधुक, जाळीदार कपड्यातभन पाित आिोत असे वाटते. 

 
कान :– गािे ऐहकल्याने कानात दुखते. कानात आवाज िोऊन, आगबोट लागल्याप्रमािे वाटते. 
 
नाक :– फार गळते. 
 
चेहरा :– मृतवत मफकट; मचमटलेला. खोल गेलेला. दातापासभन ओठ हवलग िोतात. दातहखळी बसते. 

चेिऱ्यावर गार घाम येतो. एक गाल कढत व चमकदार, दुसरा हफकट. जबड्याच्या साधं्यात 
िसताना दुखते. 

 
तोंड :– अनेक हवकारात एकसारखे िुांकावे लागते. बोलिे कठीि जाते. 
 
घसा :– आवळल्यासारखा वाटतो, हवशषेतः हृद रोगात. 
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जठर :– मरि येईल की काय अशा तऱ्हेची मळमळ व जोराने ओकाऱ्या होतात, जरा िालचाल केली की 
त्रास िोतो. सारखे थंुकावे लागते. गरोदरपिाच्या ओकाऱ्या, आगबोट लागिे. मळाच्या ओकाऱ्या 
िोतात. कोरिे उम्िासे. 

 
उदर :– पोटाच्या खळीत गळून गेल्यासारखे वाटते. उदर उघडे ठेवावेसे वाटते. उजव्या बाजभस जिपिा 

वाटतो. आतड्यात मुरिा िोऊन अशक्तपिा येतो, व ककचाळिे. शौचास न कळत िोते–ककवा 
कालऱ्यासारखे जुलाब िोतात. दाट दह्यासारखे, पाण्यासारखे, ताकासारखे आंबुस शौचास िोते. 
आतड्याचे चलनवलन बदं िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थेंब थेंब गळते. मुतखड्यामुळे मभत्रनहलकेत वेदना िोतात, गार घाम येतो, ियंकर 

मळमळते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– नपुसंकत्व. स्वप्नावस्था िोण्याची प्रवृत्ती. हशश्नात वदेना िोत असल्यामुळे उदासीनता 

येते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– सकाळचे मळमळते (गरोदरपिी). हवटाळ थाबंण्याच्या वयात व प्रत्येक पाळीचे वेळी 

अहतशय केहवलवािे वाटते. धुपिी लसी सारखी पातळ, पाळीनंतर जास्त जाते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छातीत आवळल्यासारखे वाटते. दमा. कोरिा खोकला, गार पािी प्याल्याने बरे वाटते. 

खोकल्यानंतर उचकी लागते. 
 
हृदय :– हृदयािोवती हपरगळल्यासारखे वाटते. हृद रोग (ॲन्जायना) कळा छातीच्या मध्यिागातभन िातात 

पसरतात–मळमळते–गार घाम येतो व एकदम शस्क्तपात िोतो. हृदयाचे ठोके अस्स्थर. नािीचे 
ठोके मधुन मधुन थाबंतात. ियंकर धिधिते, िाव्या कुशीवर हनजल्याने. 

 
पाठ :– हनजल्याने पाठ दुखते, चालल्याने बरे वाटते. िाताच्या बोटाचं्या टोकाना बुरसा आल्यासारखे वाटते. 

पाय गार. िातापायानंा मंुग्या येतात. एखाद्याच बोटाला पेटके येतात, हलहिताना जास्त, आचके 
येताना िोके मागे वाकते. मान ताठते. 

 
झोप :– ियंकर स्वप्ने पितात. बेशुद्धीप्रमािे झोप लागते. 
 
त्वचा :– बफासारखी गार. 
 
ज्वर :– एक गाल कढत. सवय कण्यात उष्ट्िता िासते. अंतगयत उष्ट्िता. शहारे येऊन एकाएकी गार घाम 

येतो– मभतखड्याच्या हवकारात–हृद रोगात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िोळे उघिल्याने; संध्याकाळी; अत्यंत थंिी ककवा उष्ट्िता; हालचाल–गािी–

आगबोटीत बसिे वगैरे; िाव्या कुशीवर हनजल्याने. 
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ब वा :– िांडी–गारवा; मोकळी हवा; संध्याप्रकाश; उदर उघिे केल्याने, रिण्याने, ओकारी 
झाल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– ओहप. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; गेल्से; व्िेरा–आ. 
 

१५७. टॅरॅक्सकम TARAXACUM (उंहदरकानी) 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम यकृत व जठर यावर िोतो. मपत्तप्रकोप. आजाऱ्यासारखे वाटिे; व 

थकवा. टोचिे. मभत्राशयाचा कॅन्सर. हिस्टेहरआत उदरात वात धरून उदर फुगते. बसावसेे ककवा 
हनजावसेे वाटते. काहवळ हपत्ताचे खिे. 

 
मानमसक :– हखन्नता. स्वतःशीच पुटपुटिे. काम करावेसे वाटत नािी पि एकदा करावयास लागले म्ििजे 

चागंले करिे. 
 
डोळे :– िोक्याची टाळभ अत्यंत कढत झाल्यासारखी वाटते. पोट हबघिले म्ििजे िोके दुखते. 
 
तोंड :– हजिेवर हनरहनराळ्या रंगाचे चटे्ट. हजिेवर पाढंरा थर–जमतो व थर पिभन लाल चटे्ट पितात व ते 

िाग िुळिुळे िोतात. किभ  चव व ढेकर. चव आंबट व आंबट कफ घशातभन खाकरावा लागतो. लाळ 
गळत असताना कंठावर दाब पिभन तो बंद िोत आिे असे वाटते. 

 
उदर :– यकृत मोठे व टिक िोते. आतड्यात बुिबुिे फुटतािेत असे वाटते. शौचास पाढंरे िोते. हपत्तामुळे 

जुलाब िोतात. कावीळ. 
 
पाठमान :– कानापासभन मानेत खालपयंत वेदना िोतात. 
 
हातपाय :– अस्वस्थ. गुिघ्यात, दुखते– दाबल्याने बरे वाटते. िातापायात फािल्याप्रमािे वेदना िोतात. 

बोटाची टोके गार. पोटऱ्यात (उजव्या) धके्क मारल्याप्रमािे वेदना िोतात; स्पशय केल्याने बरे वाटते. 
 
ज्वर :– जेविा-खाण्यानंतर अंगावर शिारे येतात, पेये हपण्यानंतर जास्त येतात. िाताच्या बोटाची टोके गार 

पितात व पायाचं्या बोटाचंी आग िोते. रात्री िरपभर घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मवश्राांतीने; बसल्याने; उिे राहिल्याने. 
 

ब वा :– चालण्याने; स्पशय केल्याने. 
 

सांबांधी औषधे :– नक्स– व्िा. 
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१५८. मटमलआ TILIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्नाय;ू स्त्रीजननेंहद्रये; व मभत्रेंहद्रये यावर िोतो. ओढल्यासारख्या वदेना; 

जलयुक्त सभज. िुळिुळेपिा–गभाशय, उदर वगैरे. अंथरूि फार टिक आिे असे वाटते. संहधवात. 
रक्तस्राव पातळ, हफकट. खाली ओढ लागल्याप्रमािे वदेना िोतात हवशषेतः मभत्र–जननेंहद्रये व 
गुदात. 

 
मानमसक :– मंिळीत बसण्या उठण्याची िीहत. पे्रमिगं. 
 
डोके :– िोळ्यापुढे जाळीदार कापि आिे असे वाटभन िोके दुखते. 
 
डोळे :– गार लोखंिाचा तुकिा आत खुपसला आिे असे वाटभन आग िोते. (उजव्या) 
 
नाक :– खभप कशका येऊन नाक वािते. नाकातभन रक्त येते. 
 
उदर :– िुळिुळे िोऊन, गरम घाम येतो पि त्याने बरे वाटत नािी. 
 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रमागात जिपिा वाटभन ओढल्यासारखे वाटते. लघवीला थोिे िोते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– घशात गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयािोवती अत्यंत िुळिुळे झाल्यासारखे वाटते. खाली ओढ लागते–कढत घाम येतो 

पि त्याने बरे वाटत नािी. योहनिार लाल व िुळिुळे. 
 
झोप :– वदेना िोत असताना झोप येते. 
 
त्वचा :– हपत्ताच्या गाधंी. ियंकर कंि सुटते व खाजहवल्यानंतर ियंकर आग िोते. घाम कढत व िरपभर येतो. 

जसजसा जास्त घाम येतो तसतशा वेदना जास्त होतात. झोप लागल्यानंतर लगेच घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– घाम येताना; वारे लागल्याने; झोपेनंतर. 

ब वा :– मोकळ्या िवते चालल्याने. थंि खोलीत. 
 
सांबांधी औषधे :– एहप; कॅल्क–का; हलहल–हट. 
 

१५९. टेरेलबमिना (टरपेन्टाइन तेल) TEREBINTHINA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–मूत्रलपडाांची–मभत्राशयाची; श्वासोच्छछ वास; हृदय व 

रक्त यावर िोतो. संहधवात व मभत्रकपिाचे हवकार आलटुन पालटुन िोतात. स्नायभ एकाएकी पेटके 
येऊन ठिकतात – ताठतात व हुळहुळे होतात. वदेना िोताना लघवीला वारांवार जावे लागते. आग 
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होते–हजिेच्या टोकाची– पोटाच्या खळीत–पाठीच्या खालच्या िागात–मूत्रलपडात–गभाशयात 
वगैरे. स्राव िळुिळु पाझरतो हवशषेतः श्लेष्ट्मल त्वचेतभन. रक्तस्राव काळा दुगंधी. वदेना िोताना 
वदेना िोत असलेल्या जागेवर गारवा वाटतो ककवा हकत्येक वेळा आतभन नळीतभन कढत पािी वाित 
आिे असे वाटते. समतोलपिात हबघाि झाला आिे असे वाटते. थकवा. शीि. 

 
मानमसक :– थकलेला पि काही सहन होत नाही. एकाग्रता िोत नािी. अहतशय हचिखोरपिा, मुलाचंा. 
 
डोके :– िोक्यािोवती पट्टा आवळल्याप्रमािे वाटते. उदरात मुरिा िोताना िोके दुखते. 
 
डोळे :– दारु हपण्यामुळे आलेला आंधळेपिा. बेशुद्ध स्स्थतीत हगळताना िोळे उघििे. 
 
कान :– स्वतःचा आवाज कानाला अनैसर्मगक वाटतो. मोठ्याने बोलले तर कानात दुखते. घड्याळाप्रमािे 

कानात कटकट आवाज िोतो. 
 
नाक :– नाकातभन िळुिळु रक्त पाझरते; मुलाचं्या सदीहशवाय नाकातभन पािी जाते. 
 
चेहरा :– हफकट, मातट; खोल गेलेला. 
 
तोंड :– जीि कोरिी–गुळगुळीत–चकचकीत–लाल िुळिुळी. हजिेच्या टोकाची आग िोते. तोंिापासभन 

गुदापयंत आतड्यात व्रि पितात. श्वासोच्छछ वास गार. तोंिाला घाि येते. 
 
उदर :– नगाऱ्यासारखे फुगते. वात धरतो. मार लागल्याप्रमािे हुळहुळे होते. जलोदर. शौचात िरपभर 

पाढंरी आव पिते. पाण्यासारखे–हिरवे–दुगंधी रक्ताचे जुलाब िोतात. जंत िोतात. आतड्यात व्रि 
पिभन रक्तस्राव िोतो. मळमळ व ओकाऱ्या. पोटाच्या खळीत आग िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मूत्राशय मार लागल्याप्रमािे हुळहुळे होते. लघवीला कष्टाने थेंब थेंब िोते व लघवीतभन रक्त 

जाते. मभत्रनहलकेत आग ककवा वदेना िोतात. लघवी धुरकट रांगाची, कॉफीच्या िकुटीप्रमािे ककवा 
दाट हपवळ्या बुळबुळीत हचखलाप्रमािे गाळ खाली जमतो. लघवीला सुगंध येतो. मभत्रकपिाची सभज 
व त्याबरोबर खोकला येतो. मभत्राशयाची सभज–मभत्राशयातभन रक्त पाझरते. मभत्राशयात व बेंबीिोवती 
वदेना आलटभन पालटभन िोतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयाचा शोथ. गिाशयात आग िोते. खभप हवटाळ जातो. पेसरी वापरल्यानंतर उद्भवलेले 

हवकार. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा. फुप्फुसे तािल्यासारखी वाटतात. रक्तहमहश्रत कफ पितो. खोकला झाला असताना 

मुलानंा गुंगी येते व लघवी तंुबते. 
 
हृदय :– नािी जलद, मधुन मधुन थाबंते. 
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पाठ :– पाठीत मभत्रकपिाच्या जागेिोवती आग िोते. 
 
हातपाय :– पजें सुजल्यासारखे वाटतात. गुिघ्यात पेटके येतात. शरीर सावरता येत नािी, पाय फाकभ न उिे 

रािाव ेलागते. स्नायभ ताठतात. म्िाताऱ्याप्रमािे वाकभ न चालिे. 
 
त्वचा :– रक्ताचे िाग पितात. 
 
झोप :– गुांगी येते. 
 
ज्वर :– नािी जलद. त्वचेखाली उष्ट्िता वाटते. टायफाईि. पायाना गार घाम येतो. 
 
लक्षिाांच वैमशष्ट्य जा हो :– दमट, हवा, जागा; थंिी; रात्री; मनजल्याने. दाबल्याने. 

ब वा :– िालचालीने. खाली वाकल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– इहरहज; कॅन्था; फास्फ. 
 

१६०. टेमलआ PTELEA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जठर व यकृत यावर िोतो. 
 
डोके :– कपाळ नाकाच्या बुंध्यापयंत दुखते, आवाजाने–िालचालीने–िोळे चोळल्याने व रात्री जास्त िोते. 
 
तोंड :– फार लाळ गळते. चव व ढेकरा किभ  ककवा कुजलेल्या अंड्याप्रमािे. श्वासोच्छछ वास कढत, नाकाची 

आग िोते. 
 
उदर :– यकृताचे जागी ठिका लागतो व जिपिा येतो. िाव्या कुशीवर हनजल्याने जास्त त्रास िोतो. 

जठराच्या व यकृताच्या लक्षिाबरोबर िातापायात दुखते, पाय व पाऊलाना सभज येते. चीज-मासं. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िाव्या कुशीवर हनजल्याने. पिाटे. 

ब वा :– आंबट पदाथय खाल्ल्याने. 
 

१६१. टेल्युमरअम TELLURIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम किा; मज्जातंतभ; डोळे; कान; त्वचा; उजवी ते िावी बाजभ यावर िोतो. 

दुगंधी–लसिीप्रमािे ककवा कुजलेल्या माश्याप्रमािे. खारटपिा–चव व घशातील कफ–पभ वगैरे. 
स्राव करवडिारे– त्यामुळे कंि सुटते व िाजल्यासारखे फोि येतात. एकदम चमका येतात, नंतर 
ती जागा िुळिुळी िोते. बमधरपिा. आत कोठेतरी कािीतरी राहिले आिे ककवा तंुबले आिे अशी 
िावना. दुखापतीमुळे झालेले दुष्ट्पहरिाम हवशषेतः कण्याच्या-रेषामारल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
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मानमसक :– दुखत असलेल्या जागी कोिीतरी धक्का लावील अशी िीती वाटते. हवसराळभ व दुलयक्ष करण्याची 
प्रवृहत्त. 

 
डोके :– घेरी येते–झोप लागत असताना जास्त येते, स्वस्थ राहिल्याने बरे वाटते. िोक्यात रेघ 

मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. 
 
डोळे :– पापण्या जाि िोतात–सुजतात व खाजतात. िोळ्यात पािी साचते. 
 
कान :– सुजून मनळसर होतात; फुगतात. कानातभन करवििारा, माशासारखी घाि येिारा स्राव येतो. 

कानामागील इसब. पिद्यात दुखापत झाल्यामुळे आलेला बहिरेपिा. कंि सुटते. ठुसठुसते. 
 
नाक :– सदी िोऊन खभप नाक गळते, घसा बसतो व िोळ्यातभन पािी येते. बािेर मोकळ्या िवेत चालताना 

जास्त िोते, पि कािी वेळाने कमी िोते. 
 
तोंड :– लसिीसारखा वास येतो 
 
चेहरा :– चेिऱ्याचे स्नायभना कंप येतो त्यामुळे चेिरा विेावाकिा हदसतो. बोलताना ककवा वदेनामुळे ओठाचा 

कोपरा (िावा) वर उचलला जातो. एकदम चेिरा लाल िोतो. 
 
घसा :– गुटका हगळताना दुखतो, पि खाण्या-हपण्याने बरे वाटते. 
 
जठर :– सफरचदं खाण्याची वासना. करपट ढेकरा येतात. कोरड्या ओकाऱ्या येतात नंतर जािंया येतात. 

जठर पोकळ झाल्यासारखे वाटते. िात खाल्ल्यानंतर ओकावयास िोते. 
 
उदर :– शौचानंतर गुदिारात व हशविीत कंि सुटते. आंत हचमटे घेतल्याप्रमािे वाटिे. 
 
श्वसनेंमद्रये :– हृदयाच्या जागेत छातीत लचक िरल्याप्रमािे वदेना िोतात. िात वर केल्याने जास्त िोतात. 

खोकताना माकि िािात वेदना िोतात. 
 
हृदय :– जागी दुखते, पाठीवर हनजल्याने बरे वाटते. 
 
पाठ :– किा हुळहुळा झाल्यासारखा वाटतो व त्याला स्पशम सहन होत नाही. िोक्याचा मागील िाग व 

मानेची खळी बहधर. माकि िािातील वदेना उजव्या मािंीत येतात, खोकताना, िंसताना, शौच्याचे 
वळेी कंुथताना जास्त िोतात. 

 
पाय :– गृध्रसीवात (उजवी बाजभ) वदेना खोल–कंुथल्याने, खोकताना, कशकताना, हनजल्याने जास्त 

िोतात. गुिघ्याच्या पोकळीतील स्नायुबंध आखितात. पाउलाना दुगंधी घाम येतो. 
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त्वचा :– गजकिय सवागाला, पायाना ककवा एखाद्या जागी वतुयळाकृती त्वग् रोग उद्भवतात. कंि सुटते व 
ढेकभ ि चावल्याप्रमािे चुिचुिते. जुन्या विात आग व्िावयास लागते. 

 
झोप :– ढेकरानंतर ककवा कोरड्या ओकाऱ्यानंतर जािंया येतात. जेविानंतर गंुगी येते. 
 
ज्वर :– कण्यात वरून खाली शिारे येतात, पाठीवर हनजल्याने जास्त. वदेना िोताना शिारे येतात. लिान 

जागी घाम येऊन कंि सुटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशम; वेदना होत असलेल्या बाजूवर मनजल्याने; थंिी; गुटका हगळताना; 

कण्याला झालेल्या दुखापतीमुळे; खोकताना; िसताना; घषयिाने 
 
सांबांधी औषधे :– सेपा; सेलेहन. 
 

१६२. युबरकुमलनम TUBERCULINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम फुप्फुसे; मन; डोके; िोक्याचा मागील िाग; गाठी व कंठ यावर िोतो. 

लक्षिे अस्पष्ट व त्याांच्यात एकसारखी अदलाबदल. हवकार वारंवार उद्भवण्याची प्रवृहत्त. थकवा 
उत्तरोत्तर वाढत जातो. शरीर वाळते. जीवनशक्तीची क्षीिता. िवतेील फेरबदल सिन िोत नािीत. 
वारांवार सदी होते व त्यानंतर िगवि लागते. क्षयी प्रकृमत. क्षयाची सुरवात ककवा प्रथमावस्था. गाठी 
मोठ्या िोतात–टानहसल वगैरे. कंप फेफरे. नेिमी थकल्यासारखे वाटते; व िालचालीने ककवा 
थोड्या श्रमाने अत्यंत थकवा येतो. योग्य हनवि केलेल्या औषधाची प्रहतहक्रया िोत नािी ककवा 
झालेली हटकत नािी. सवय शरीर ठेचल्यासारखे वाटते. िािे दुखतात. िालचालीने वदेना कमी 
िोतात. मंुग्या येतात. मभच्छा येते. रात्रीच्या जेविानंतर िातपाय अशक्त झाल्यासारखे वाटतात, 
कधी कधी लुले पिल्यासारखे वाटतात. झोप लागताना अंगावर थंिी िरून शिारे आल्यासारखे 
वाटतात. अंथरुिात पावले गार असतात. कपडे ओले झाले आहेत असे वाटते. या औषधाची योग्य 
प्रहतहक्रया झाली नािी तर ‘हसहफहलनम’ िे औषध घ्यावे त्याने हकत्येक वेळा योग्य पहरिाम िोतो. िे 
औषध देण्याचे अगोदर हृदयाची हक्रया योग्य तऱ्िेने चालली आिे की नािी याची खात्री करून घ्यावी, 
हृदय अशक्त असेल तर िे औषध न देिे चागंले. 

 
मानमसक :– काहीही सहन होत नाही. प्रत्येक कु्षल्लक कारिाने मचडिे–जागे झाल्यानंतर जास्त. 

रागीटपिाचे झटके येतात त्यामुळे मारामारी िािंि करिे. असांतुष्ट. एकसारखी कािीतरी नवीन 
गोष्ट करावीशी वाटते. प्रवास करावासा वाटतो. कोठेतरी जावसेे वाटते. बेिरपिा; उदास; हखन्न. 
हनराश. भीती वाटते–जनावराचंी हवशषेतः कुत्र्याचंी. हशवराळ िाषा वापरण्याची प्रवृहत्त. हशव्या देिे, 
शाप देिे. मनाचा गोंधळ. प्रत्येक वस्तु हवहचत्र िासते. कािी कारि नसताना एखाद्याला वस्तभ फेकभ न 
मारिे. एका जागी फार वेळ रािवत नािी. मनोवृत्तीत अदलाबदल. बिबि करिे हवशषेतः तापात. 
मानहसक श्रमाचा कंटाळा. 

 
डोके :– आत खोल वेदना होतात. िोळ्यावरून िोक्याच्या मागील िागापयंत तीव्र कळा येतात. वदेना 

इतक्या ियंकर असतात की िोके आपटभन घ्यावसेे वाटते, केस ओढावेसे वाटतात, िोक्यावर बुक्क्या 
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मारिे. िालचालीने वदेना जास्त िोतात. मेंदभ सैल झाल्यासारखा वाटतो. मेहनन्जायहटस. िोक्याची 
कातिी िुळिुळी िोते. केस एकमेकात गंुततात. 

 
डोळे :– पापण्याचंा इसब. िोळे िुळिुळे, वळहवताना जास्त. 
 
कान :– कानाच्या पिद्याला िोक पिते. कानातभन दुगंधी स्राव येतो, सतत येत राितो. 
 
नाक :– नाकावर घाम येतो. नाकात अहतशय ठिकिाऱ्या बारीक पुटकुळ्या वारंवार येतात. सदी थाबंली 

म्ििजे जुलाब व्िावयास लागतात. 
 
चेहरा :– म्िाताऱ्यासारखा; मळकट, गालाच्या उंचवयात ठिका लागतो. हफकट. 
 
तोंड :– दातानंा वारे लागलेले सिन िोत नािी. ते एकमेकात अिकले आिेत असे वाटते. दात लवकर येत 

नािीत. तोंि कोरिे व हचकट िोते. तोंिात दाताचंी गदी झाली आिे असे वाटते. 
 
घसा :– खाल्ल्यानंतर घशातभन कफ खाकरून काढावा लागतो. टानहसल व ॲहिनाईिस मोठ्या िोतात. 

नाकाचा मागील िाग कोरिा वाटतो. 
 
जठर :– गार दूध मपण्याची इच्छा ककवा गोि पदाथय खाण्याची इच्छा. मासं ककवा कोितेिी अन्न खावेसे वाटत 

नािी. पोटात गळभन गेल्यासारखे वाटभन िभक लागते व एकसारखे खावेसे वाटते. 
 
उदर :– नगाऱ्याप्रमािे कपगट दुगंधी पाण्यासारखे जुलाब िोतात व ते िोताना जोराचा आवाज िोतो. गुदात 

खोकताना फाटल्यासारखे वाटते. सकाळी जुलाब िोतात व त्यावेळेस अगदी घाई िोते. लिान 
मुलानंा हकत्येक आठविे िगवि लागते, त्याचें शरीर वाळते, थकवा येतो व शरीर हनळसर िोते. 
जाघेंतील सभज गाठी मोठ्या िोतात व हदसतात. जुनी िगवि, अहतशय घाम येतो. मलावरोध. 
शौचास मोठ्या प्रमािात व टिक िोते नंतर िगवि लागते. पाथंरीच्या जागी फुगवटा येतो. धावताना 
कुशीत टोचते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– अंथरुिात न कळत लघवीला िोते. लघवीखाली हचकट थर जमतो. लघवी करताना कंुथावे 

लागते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– बाळंत झाल्यानंतर लवकरच हवटाळ जाण्यासं सुरवात िोते. पाळी लवकर येते–हवटाळ 

खभप जातो व फार हदवस राितो. कष्टातयव-हवटाळ जाताना असह्य वदेना िोतात. स्तनात गाठी 
येतात. नष्टातयव. स्तनागे्र आत जातात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– सारखे वारे हवेसे वाटते, िरपभर मोकळी िवा असभन सुद्धा, गुदमरल्यासारखे वाटते. आवाज 

बसतो पि बोलताना सुटतो. दमा–खोकताना जास्त िोतो. झोपेत कोरिा खोकला येतो. 
संध्याकाळी कोरड्या खोकल्यास सुरवात िोऊन नंतर थंिी वाजावयास लागते. खोकल्याची वारंवार 
उबळ येऊन चेिरा लाल िोतो. सांध्याकाळी व िात वर केल्याने खोकला जास्त िोतो. छातीत 
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कफाची घुरघुर–पि कफ पित नािी. न्युमोहनआ; इन््लुएंझा दमा. छातीत लिानशा जागी दुखते. 
कफ िरपभर पितो. कफ दाट हपवळा ककवा हिरवट हपवळा. 

 
हृदय :– हृदयाच्या जागेत जिपिा वाटतो व दाबल्यासारखे वाटते. दीघय श्वास घेतल्याने छातीत धिधिते. 

संध्याकाळी जेविानंतर धिधिते. 
 
मानपाठ :– मानेत व पाठीच्या कण्यात तािल्यासारखे वाटते. दोन्िी खादं्याच्या मध्य िागी शिारे येतात. 

पाठीत दुखत असताना धिधिते. 
 
हातपाय :– पंजे व िात लुले झाल्यासारखे वाटतात, हलहिता येत नािी ककवा कप वर उचलता येत नािी. 

बोटाची (िाताचं्या) टोके कपगट. िातपाय दमल्यासारखे वाटतात. पाऊले गार. िातपाय, अशक्त 
लुले पिल्याप्रमािे वाटतात हवशषेतः रात्रीच्या जेविानंतर. 

 
त्वचा :– कोरडी व खरखरीत–स्पशय सिन िोत नािी व उन्िाने ताबितोब काळविंते. गार वाऱ्यात कंि 

सुटते. बोटाची टोके कपगट िोतात. इसब, अहतशय कंि येते. रात्री जास्त. कोंड्याप्रमािे पापुदे्र 
जातात. 

 
झोप :– हदवसा अहतशय झोप येते. ियंकर स्वप्ने पितात. लज्जास्पद स्वप्ने पितात धिकी िरून जाग येते. 

झोप अस्वस्थ, झोपेत ककचाळिे. झोप लागता लागता थंिी वाजल्यासारखी वाटते. 
 
ज्वर :– थंिी वाजत असली तरी मोकळी िवा िवीशी वाटते. अंथरुिात पावले गार असतात हवशषेतः िावे 

पाऊल. गाल कढत िोतो. उष्ट्ि लाटा आल्यासारख्या वाटतात. लिानसिान जागी, जननेंहद्रयात 
आग िोते खाण्यानंतर जास्त. शरीराच्या वरच्या िागात ककवा पंज्याना गार हचकट सिजासिजी 
घाम येतो. खोकताना घाम येतो. तापात हतन्िी अवस्थेमध्ये म्ििजे थंिी वाजताना, तापात व घाम 
येताना पाघंरूि घ्यावसेे वाटते. घामाचे हपवळे. िाग पितात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– बांद खोलीत; हालचालीने; श्रमाने; िवा दमट गार; हवेत फरक पडल्याने; जागे 

झाल्यानंतर; आवाज; मनःक्षोि; हवकाराचंा हवचार केल्याने; कमरेभोवती वस्राांच्या दाबाने; सांगीत; 
उिे राहिल्याने. 

 
ब वा :– गार वाऱ्यात. मोकळी िवा. िालचालीने. 
 

सहाय्यक औषधे :– कहल-स; कॅल्क-का; बेला; सल्फ; सेहप; सोहर; िैड्रास्स्ट. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-फा; बहॅर-का; हसहल. 
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१६३. राांबोमडअम TROMBODIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम आतड्यावर िोतो. लक्षिे खाण्यानंतर व हपण्यानंतर जास्त िोतात. 

आव. शौचास िोण्याचे अगोदर व नंतर मुरिा िोतो. वारंवार शौचास जावसेे वाटते. शौचास कपगट, 
रक्तहमहश्रत, िोते. गुदिारात आग िोते. रात्रीच्या जेविानंतर नाकातभन शेंबभि वाितो. 

 
१६४. मरमलअम TRILLIUM 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंमद्रयावर होतो. रक्तस्राव जोराचा, लालििक 

रक्तस्रावाबरोबर मभच्छा व घेरी येते. गियपात िोण्याचा संिव उद्भवल्यास िे औषध घ्याव.े क्षयरोग–
खभप पुवळलेला कफ पितो व थंुकीतभन रक्त पिते. बाळंत िोण्याच्या अगोदर व नंतर िोिारा 
रक्तस्राव. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात िोिारा रक्तस्राव. 

 
डोके :– आवाजाने, चालण्याने, खोकताना जास्त दुखते, पुढे वाकल्याने बरे वाटते. 
 
नाक :– िरपभर रक्त वािते. 
 
तोंड :– दात काढल्यानंतर िोिारा रक्तस्राव. 
 
डोळे :– फार मोठे झाले आिेत असे वाटभन खाली गळभन पितील की काय असे वाटते. प्रत्येक वस्तभ हनळी 

हदसते. 
 
उदर :– जुनाट िगवि. शौचास नुसते रक्त पिते. आव. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयातभन रक्तस्राव िोतो व त्यावळेेस पाठीच्या, कटीच्या व माांड्याच्या हाडाांचे तुकडे 

होत आहेत असे वाटते–घट्ट बाधंभन ठेहवल्याने बरे वाटते. पोटात गळून गेल्यासारखे वाटते. पाळी 
दर दोन आठवड्यानी येते. गिाशयातील गुल्मामुळे िोिारा रक्तस्राव. हवटाळ खभप जातो. 
गरोदरपिी हशरा फुगभन वडे्यावाकड्या िोतात. धुपिी िरपभर जाते–हपवळी व हचकट. 
बाळंतपिानंतर लघवी थेंब थेंब गळते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– गुदमरल्यासारखे वाटभन श्वासोच्छछ वास अहनयहमत चालतो व कशका येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल हवटाळ थाबंण्याचे वयात. ताठ बसल्याने. 

ब वा :– मोकळ्या िवते. श्रम केल्याने. घट्ट पट्टा बाधंल्याने. पुढे वाकल्याने. 
 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क-फा. 
 
सांबांधी औषधे :– साहब. 
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१६५. डल्कामारा DULCAMARA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–श्वसनेंहद्रयाची–मभत्राशयाची व िोळ्याची; पाठ; 

कंबर; पाठीचे स्नायभ; त्वचा; बेंबी व रसवाहिन्या यावर िोतो. श्लेष्ट्मल त्वचेतून स्राव भरभर वाहतात. 
संहधवात. त्वग् रोग िोण्याची प्रवृहत्त. दमट िवचे्या पहरिामामुळे ठिका लागतो, बहधरपिा, 
िुळिुळेपिा व ताठपिा येतो. फािल्यासारख्या वेदना. इंहद्रये लुली पिण्याची प्रवृहत्त, जीि वगैरे. 
हपळल्याप्रमािे वदेना–आतड्यात–अंिात वगैरे. बफासारखा गारपिा हवशषेतः लुल्या पिलेल्या 
िागात. जलयुक्त सभज (नाळगुद वगैरे) बफाच्या कारखान्यात काम करिाऱ्या इसमाचें हवकार. 
केव्िािी सदी झाली तर िोळ्याचे, घशाचे, मभत्राशयाचे, श्वसनेंहद्रयाचें ककवा आतड्यात हबघाि िोतो. 
एकाच बाजभस आचके येतात. व त्यावळेेस बोलता येत नािी. िवते एकसारखा बदल झाल्यामुळे 
िोिारे हवकार. 

 
मानमसक :– मनाचा गोंधळ; बोलताना योग्य शबद योजता येत नािीत, मनाची एकाग्रता िोत नािी. मखन्नता. 

उगीचच रागे भरिे. बोलताना कष्ट िोतात. सिजासिजी वात िोतो. माहगतलेल्या वस्तु नाकारिे. 
 
डोळे :– िोक्याचा मागील िाग मोठा झाला आिे असे वाटते, गार पितो. िोके दुखिे संिाषिाने कमी िोते. 

आगपेि–जाि कपगट खपल्या बसतात व त्या खाजहवल्याने रक्त येते. गजकिय. कपाळावर फळी 
ठेवली आिे असे वाटते. केस उिे राहिले आिेत असे वाटते. 

 
डोके :– िांडीमुळे डोळे येतात. वाचताना ठिकतात. वरची पापिी लुली पिते. दाट हपवळा स्राव येतो. 
 
कान :– ठिकत असला म्ििजे मळमळते, रात्रिर दुखत राहिल्यामुळे झोप येत नािी. गोवरानंतर गालगंुि 

िोतात. 
 
नाक :– नाकात ठिका लागतो. थंिीत चोंदते. उन्हाळ्यात सदी िोऊन िगवि लागते. जरा मोकळे वारे 

लागले की नाक चोंदते. हवटाळाच्या ऐवजी नाकातभन रक्त येते. नाकातभन रक्त जाण्याची प्रवृहत्त. 
उपजलेल्या मुलाचंी सदी. 

 
चेहरा :– गाल अगोदर गार पिभन नंतर त्यात फािल्यासारख्या वेदना िोतात व खाखा सुटते. कपगट-

हपवळ्या जाि खपल्या बसतात जरा थंि वारे लागले की दुखावयास लागतो. ओठावर ठिकिाऱ्या 
पुटकुळ्या येतात. 

 
तोंड :– जीि सुजलेली. लाळ हचकट बुळबुळीत. िांडीमुळे घसा धरतो. तोंि विेेवाकिे िोते, एका बाजभस 

वळते. जीि लुली पिते, बोलिे अस्पष्ट. पिजीि लाबं झाली आिे असे वाटते व घशात दाब पितो. 
 
जठर :– अन्नाचा हतटकारा. एकसारखे गार पािी प्यावसेे वाटते. शौचास लागली की मळमळते. ओकारी 

िोताना शिारे येतात. 
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उदर :– बेंबीिोवती कापल्याप्रमािे वदेना िोऊन हिरवी बुळबुळीत आव पडते. आंबुस पाण्यासारखे जुलाब 
िोतात हवशषेतः रात्री. आतड्यात गारवा येतो. बेंबीिोवती त्वग् रोग. 

 
मूत्रेंमद्रये :– िांडीमुळे मूत्राशय सुजतो. लघवीला वारंवार जावे लागते. कष्टाने थेंब थेंब िोते, गारठ्यामुळे. 

लघवी गढूळ–श्लेष्ट्मायुक्त लकवा दुगंधी असते. गारठ्याने झालेले नाळगुद- मभत्राशयाचे स्नायभ लुले 
पिल्यामुळे आपोआप लघवी िोते. गारठ्यामुळे मभत्राशयात लघवी तंुबते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळशी िोण्याचे अगोदर अंगावर पुरळ येते ककवा वैषहयक वासना उते्तहजत िोते. हवटाळ 

पाण्यासारखा. कष्टातयव. हवटाळ जाताना अंगावर गाधंी येतात. स्तन सुजभन िुळिुळे िोतात. 
हवटाळाऐवजी स्तन मोठे व ठिक िोतात. अंगावर पाजिाऱ्या हस्त्रयाचं्या स्तनाना पुटकुळ्या येतात. 
अंगावरचे दभध बदं झाल्यानंतर त्वग् रोग उत्पन्न िोतात. गारठल्यामुळे बाळंतपिानंतरचा हवटाळ व 
स्तनातले दभध येण्याचे बदं िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंि मोठे िोतात व त्यात हपळल्याप्रमािे वदेना िोतात. नपुसंकत्व. बोंिीच्या कातिीवर 

पुटकुळ्या येतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– घशाच्या मागील बाजभस गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. वारंवार उबळ येऊन ती बराच वेळ 

हटकते. पुष्ट्कळ कफ पितो. दमा. शारीहरक श्रमानंतर खोकला येतो. फुप्फुसात लाटा आल्यासारखे 
वाटभन िाव्या छातीत दुखते. 

 
मानपाठ :– मान ताठते. फार वेळ वाकल्याने कंबर दुखते. कंबर गार झाल्यासारखी वाटते. 
 
हातपाय :– िाताच्या िािावर िाि वाढते, त्वग् रोग नािीसा केल्यानंतर, तळिाताला घाम येतो, संहधवात व 

िगवि आलटभन पालटभन, ककवा त्वग् रोग व संहधवात आलटुन पालटुन. 
 
त्वचा :– मपत्ताच्या गाांधी, गारव्याने बरे वाटते, आम्लहपत्त झाल्याने जास्त िोते. त्वग् रोगात जाि खपल्या 

बसतात त्या ओलसर असतात, त्यातभन रक्त येते. त्वग् रोग वतुयळाकृती असतात–हवटाळशी िोण्याचे 
अगोदर ते जास्ती िोतात. कंि सुटते. गुळगुळीत–मासंल चपया चामहखळी. नुकत्याच जन्मास 
आलेल्या मुलाचें त्वग् रोग. केसात झालेला गजकिय. 

 
ज्वर :– पाठीत थंिी सुरू िोते पाघंरुिामुळे ककवा उबेने कमी िोत नािी. संध्याकाळी थंिी जास्त वाजते. 

थंिी वाजताना लघवीला व शौचास जावसेे वाटते. दुगयधी घाम येतो. लुला पडलेला भाग 
बफासारखा गार पितो. व वेदना िोतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– अांग कढत असताना गारठल्यामुळे; हवेत एकाएकी फरक झाल्यामुळे. अांग 

उघडे झाल्याने. पावसात हिजल्याने; दमट जागा– तळघरात. स्राव बांद झाल्यामुळे–घाम–
त्वग् रोग–वगैरे. रात्री. हवश्रातंीने. शरदऋतूत. दुखापती. पाऱ्याचे दुष्ट्पहरिाम. वीज वावटळीचे 
अगोदर. थंि पेये. हदवसा उष्ट्ि, रात्री थंिी. 
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ब वा :– िालचाल केल्याने. उष्ट्ितेने. कोरिी िवा. 
 
सहाय्यक औषधे :– अल्युहम; कहल स; कॅल्क-का; नेर-स; बहॅर-का; सल्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– बेला; ऱ्िस-टा; सेहप. 
 

१६६. डाफ्ने DAPHNE INDICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्नायभ; िािे व िावी बाजभ यावर िोतो. अवयव–िात–िोके वगैरे 

एकमेकापासभन वगेळे झाले आिेत असे वाटते. मार लागल्याप्रमािे वेदना. थकवा. दुगंधी. एकदम 
हवजेचे धके्क बसल्यासारखे धके्क बसतात. तंबाखभ सेवन करण्याची वासना. उदास, हखन्न. िोके मोठे 
झाल्यासारखे वाटते. धिापासभन वगेळे झाले आिे असे वाटते. मजभेच्या एकाच बाजूला िर जमतो. 
लाळ कढत दुगंधी. लघवी दाट कपवळी–गढभळ कुजलेल्या अंड्याप्रमािे दुगंधी. कुल्ले गार 
झाल्यासारखे वाटतात. अहजबात झोप येत नािी हकत्येक वळेा हाडे ठिकल्यामुळे. स्वप्नात काळी 
माजंरे हदसतात. हचकट; दुगंधी, घाम येतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार िवा. कृष्ट्ि पक्षात. संध्याकाळी अंथरुिात. 
 
सांबांधी औषधे :– ऱ्िस-टा. 
 

१६७. डायास्कोमरआ DIOSCOREA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम–उदर; बेंबी; मपत्ताशय व उजवी बाजभ यावर िोतो. अनेक तऱ्िेच्या 

वेदना. तीव्र, कापल्याप्रमािे, उकरल्याप्रमािे, मपळवटल्याप्रमािे असह्य वेदना होतात. वेदना 
एकदम जागा बदलतात लकवा दूरदूरच्या भागात पसरतात. मधुन मधुन िाांबून होतात. एकदम 
थाबंभन दुसऱ्याच हठकािी सुरू िोतात. वदेना िोत असताना कापरे िरते. चिाबाज इसम. थोिे कमी 
जास्त खाण्यामुळे पचन हबघििारे इसम. 

 
मानमसक :– घाबरेपिा; सिजासिजी त्रस्त िोतो. वस्तभना िलत्याच नावाने संबोधिे. हखन्नता, वीययपात 

झाल्यानंतर. 
 
डोके :– िरल्यासारखे वाटते. भ्रमल्यासारखे वाटते. िोके खाली ठेचल्याप्रमािे वाटते. कानहशलात मंद 

दुखते ककवा सापळ्यात हपळल्याप्रमािे वाटते, दाबल्याने बरे वाटते, नंतर जास्त िोते. 
 
कान :– नाक कशकरताना खोकताना कानात दुखते. मळमळ कानात जािवते. 
 
नाक :– कोित्यािी घािेरड्या वासाची जािीव फार वळे रािते. 
 
डोळे :– िोळ्यात गोटी ककवा कािी आिे असे वाटते. कढत वारे आतभन बािेर येत आिे असे वाटते. 
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तोंड :– सकाळी कोरिे िोऊन किभ  िोते. जीि चावली जाते. जबिा आपोआप हमटतो. 
 
जठर :– जठरातील वदेना छातीच्या मध्यिागातभन िातापयंत जातात. ढेकरा येताना उचकी लागते. 

पोटाच्या खळीत मुरिा आल्यानंतर ढेकरा येतात. 
 
उदर :– ियंकर मुरिा िोतो िालचालीने बरे वाटते. वदेना पाठीत-छातीत िातापयंत पसरतात. यकृत ते 

उजव्या स्तनापयंत चमका मारतात. उदरातील वदेनामुळे िातापायाचंी बोटेसुद्धा दुखावयास 
लागतात. वात धरतो. गुदिार ते यकृतापयंत चमका मारतात. हपत्ताच्या खड्यामुळे उद्भवलेल्या 
वदेना. बोराच्या घिाप्रमािे मभळव्याध. सकाळी जुलाब िोतात व त्यामुळे थकवा येतो. शौचास घाई 
िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्नाचे उत्थापन सवय रात्र रािते. इंहद्रये हशहथल व गार. मभत्रकपिापासभन अंिापयंत वदेना 

िोतात. मुतखिा- हशश्नाचे उत्थापन न िोता, स्वप्नावस्था िोते व त्यानंतर हवशषेतः गुिघ्यात 
अशक्तपिा वाटतो. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कष्टातयव-ियंकर वदेना सवय बाजभला पसरतात व िातापायाचं्या बोटाचें पेटके व 

गिाशयातील वदेना आलटुन पालटुन िोतात. 
 
हृदय :– छातीच्या मध्यिागातभन वदेना दोन्िी िातात पसरतात. श्वासोच्छछ वास घेताना छाती फुगत आिे असे 

वाटत नािी. थोिे श्रम केले तरी दम लागतो. 
 
पाठ :– खाली वाकल्याने अशक्त झाल्यासारखी वाटते. 
 
हातपाय :– नखुरिे-सुरुवातीस नखात टोचावयास लागते. गृध्रसी वात-वदेना वरून खाली येतात (हवशषेतः 

उजव्या पायात). िालचालीने, बसल्याने जास्त िोतात, स्वस्थ असले म्ििजे ककवा उिे राहिल्याने 
बरे वाटते. गुिघ्याच्या मागील पोकळीतील स्नायुबधं आखिले आिेत असे वाटते. नखे हढसभळ. 

 
ज्वर :– हचकट गार घाम येतो. जननेंहद्रयावर उग्र घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– अांग दुमडल्याने; हनजल्याने; चिा; खाण्याने; संध्याकाळी; रात्री. 

ब वा :– अांग ताठ केल्याने–मागे वाकल्याने. जोराने दाबल्याने. िालचालीने. मोकळ्या िवते. ताठ 
उिे राहिल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– कोलो; मगॅ-का. 
 

१६८. मडक्टामनस DICTAMNUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंहद्रये व झोप यावर िोतो. स्राव वाढतात. घशात खालभन वर 

गोळा आल्यासारख्या वाटतो. खाली ओढ लागल्यासारखी वाटभन हपत्ताची ओकारी िोते-उिे 
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राहिल्याने जास्त. वारंवार खभप दुगंधी वात सरत राितो. मवटाळाची पाळी लवकर येते. हवटाळात 
काळ्या गाठी पितात. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर हदसेनासे िोते. स्तनात दभध वाित आिे असे 
वाटते. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर मािंीच्या पुढील िागापासभन व गिाशयापयंत पेटके येतात. 
करवििारी खभप धुपिी जाते. झोपेत चालिे. स्वतःच्या मुलाचंी शरीरे एकमेकाशी हशवतो आिोत 
अशी स्वप्ने पितात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उिे राहिल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– पल्स. 
 

१६९. मडमजटॅमलस DIGITALIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय; रुमधरामभसरि-यकृतातील–फुप्फुसातील व जठरातील 

िोक्याचा मागील िाग; मभत्रेंहद्रये, व जननेंहद्रये यावर िोतो. अशक्तपिा–मूच्छा आल्याप्रमािे, 
बोलवतसुद्धा नािी. हृदयाची मक्रया मंद व त्याचेबरोबर संहदग्ध ककवा ज्याचं्या कारिाचा उलगिा 
िोत नािी अशी लक्षिे उद्भवतात. हृदयाची मक्रया मांद, अशक्त लकवा अमनयममत. िालचाल केली 
तर ककवा यकृताच्या लक्षिाबरोबर व लैं हगक लक्षिाबरोबर हृदय जलद चालभ  लागते. वयात 
येण्याच्या काळात हृदयाची हक्रया जलद िोते. यकृत मोठे व टिक झाल्यामुळे उद्भवलेली कावीळ. 
हृदयहवकारात िोिारी कावीळ. थोिेसे श्रम केले तरी थकवा येतो. शस्क्तपात. एकसारखे चालावे 
असे वाटते. हृदयाच्या हठकािी अस्वस्थता उत्पन्न झाल्यामुळे, वारंवार लघवीला िोईल िोईलसे 
वाटते व त्यामुळे चालावे असे वाटते. नाळगुद, हृदय व मभत्रकपिाच्या हवकारामुळे उत्पन्न झालेला. 
सवांगात हवजेचा धक्का बसल्यासारखे वाटते. 

 
मानमसक :– मनाची कचतायुक्त अस्वस्थता. पुढे काय िोईल याची काळजी वाटते. उदासीनता, गािे 

ऐकल्याने, पे्रमिगंामुळे, त्यामुळे झोप येत नािी. सुस्ती. नािी मंद. वृद्ध इसमाचंी मभत्रगं्रथी 
वाढल्यामुळे वैषहयक हवचार येतात. िीहतग्रस्त. सवांगाचे तुकिे िोत आिेत असे वाटते. रात्री जीव 
गुदमरेल असे वाटते. एकटे असाव ेअसे वाटते. 

 
डोके :– चालताना ककवा उठताना घेरी येते. झोप लागता लागता िोक्यात स्फोट िोत आिेत असे वाटते. 

गार पािी प्याल्यानंतर ककवा आइसक्रीम खाल्ल्यानंतर िोके दुखावयास लागते. उशीत िोके जोराने 
दाबिे, केश ओढिे. 

 
डोळे :– हपवळसर लाल. प्रखर उजेिात ककवा गार वारे लागल्याने िोळ्यात पािी येते. वस्तु हपवळ्या ककवा 

हिरव्या हदसतात. 
 
नाक :– बुधं्याशी ओकारीनंतर दुखते. 
 
कान :– कानात उकळत आिे असे वाटते. 
 



 

अनुक्रम 

चेहरा :– हफकट, हनळसर. ओठ हनळे. 
 
तोंड :– गोि व एकसारखी लाळ सुटते. जीि हनळसर. जीि जाि व हवसहवहशत. मळमळ व ओकाऱ्या 

िोताना स्वच्छ. 
 
जठर :– अहतशय मळमळ–ओकारीने कमी िोत नािी. मरि येईल की काय अशा तऱ्हेने मळमळते लकवा 

पोटाच्या खळीत अगदी गळून गेल्यासारखे वाटते. पोटाच्या खळीत दाबलेले सिन िोत. खािे कमी 
तिान फार. नुसते अन्नाकिे पाहिले तरी मळमळावयास लागते. पोटात दुखते पि त्याचा 
खाण्याहपण्याशी संबंध नसतो. 

 
उदर :– यकृत िुळिुळे व मोठे िोते. पाढंरे हचकट शौचास िोते. कावीळ झाली असताना िगवि लागते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थेंब थेंब गळते. एकसारखे लघवीला िोईल िोईलसे वाटते. लघवी कढत – आग िोते. 

लघवी िोताना मभत्राशयाच्या मुखाशी कापल्याप्रमािे ककवा ठुसठुसल्याप्रमािे वदेना िोतात. 
मभत्राशयात गवताची कािी आत बािेर खुपसल्याप्रमािे वाटते. मभत्रमागाचा शोथ. लघवीनंतर 
मभत्राशय िरल्यासारखा वाटतो. लघवी िोण्याचे बदं िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– पिाटे हशश्न ताठ िोते. वृद्धपिी मभत्रगं्रथी मोठी िोते. रात्री वीययपात िोतो. हशश्नाची बोंिी 

सुजते. परमा – दाट, हपवळसर पाढंरा स्राव वाितो. वृषिवृहद्ध – वृषि पाण्याने िरलेल्या 
हपशवीप्रमािे हदसते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळीच्या अगोदर विेा आल्याप्रमािे उदरात व पाठीत कळा येतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास मंद चालतो. दमा – दीघय श्वास घ्यावासा वाटतो. खोकताना खादं्यात व िातात 

दुखते. कफ गोिसर. कफातभन रक्त जाते, हृद रोगात हकवा जीिय खोकल्यात. ओकारीहशवाय कफ 
बािेर पित नािी. छातीत अहतशय अशक्तपिा वाढतो, बोलवत नािी. झोप लागता लागता 
गुदमरल्यासारखे वाटते त्यामुळे रात्रीची िीती वाटते. 

 
हृदय :– अशक्त. िालचाल केली की िाांबत आहे असे वाटते म्ििभन श्वास रोखभन स्वस्थ राििे िाग पिते. 

वारंवार टोचते. िात वर केले की कळा येतात. हृदयावर ताि पिल्यामुळे अशक्त िोते. जरा श्रम 
केले तरी धिधिावयास लागते. जरा िालचाल केली तर थांबेल असे वाटते. नािी मंद मधुन मधभन 
थाबंते. 

 
हातपाय :– िावा िात अशक्त ककवा बहधर. रात्री िाताची बोटे सुजतात. पायात तापलेली लाल तार 

खुपसली जात आिे असे वाटते. िाताची बोटे सिज व वारंवार बहधर िोतात. पजें व पाऊले गार. 
नखे हनळी एक पजंा गार, दुसरा कढत. 

 
झोप :– गुंगी. वरून खाली पित आिोत असे वाटभन दचकभ न िीतीने जागे िोिे. 
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त्वचा :– गार. पाठीवर गोवराप्रमािे उगवि. हनळी. त्वचेखाली सभज. 
 
ज्वर :– उष्ट्ि लिरी अंगात येतात व त्यानंतर अहतशय अशक्तपिा वाटतो हवशषेतः हवटाळ थाबंण्याच्या 

वयात. घाम गार, हचकट. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उिे रािाताना ककवा अवयव, िोके वगैरे उिे करताना; श्रम; उष्ट्िता; डाव्या 

कुशीवर मनजल्याने; अन्नाच्या वासाने; थंि पेये; संिोगाहतरेक; संगीत; 
 

ब वा :– हवश्राहंत; गार िवा; पाठीवर सपाट हनजल्याने. पोट हरकामे असले म्ििजे ताठ बसल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– ग्लोनो; स्पायजे. 
 

१७०. मडफ्िेमरनम DIPHTHERINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम घसा व रक्त यावर िोतो. वेदनाांचा अभाव पि अशक्तपिा व 

अस्वस्िपिा. साधं्यात ठिका लागतो ककवा फोिल्याप्रमािे वदेना िोतात, हनजल्याने बरे वाटते. 
स्नायभना ओढ लागते. एखाद्या अवयवात धके्क बसतात. अंतगयत कंप. घटसपम–प्रहतबधंक म्ििभन या 
औषधाचा उपयोग िोतो. घटसपानंतर आलेला लुलेपिा, ककवा इतर उपद्रव हवशषेतः घटसपावरील 
इन्जेक्सने हदल्यानंतर झालेले. एखाद्या स्नायभस धके्क बसतात. स्राव दुगंधी. उलटिारा घटसपय. 

 
मानमसक :– वातात काल्पहनक वस्तु हदसतात, काल्पहनक वस्तु उचलण्याची प्रवृहत्त. 
 
डोके :– केसाच्या किेला ओलसरपिा. 
 
नाक :– घोरताना ककवा श्वास घेताना नाकाच्या पाळ्या आत बािेर िालतात. हपवळा दाट शेंबभि पितो. 

हगळताना पेये नाकातभन बािेर येतात. 
 
चेहरा :– लालसर–गालाचे मध्यिाग हनळसर. 
 
तोंड :– जीि ओलसर, टोक लाल, ककवा टोकाच्या खाली लाल काळसर हठपका. 
 
घसा :– काळसर. जाड राखी रांगाचा िर–िाव्या टानहसलावर जमतो. दुगंधी. घशात गार वारे घ्यावसेे 

वाटते ककवा गार पेये प्यावीशी वाटतात. वेदनारहित घटसपय. वारंवार िोिारी टानहसलाची सभज. 
 
जठर :– गळभन गेल्यासारखे वाटते, दभध घोट घोट प्याल्याने बरे वाटते. 
 
हातपाय :– तळिात कोरिे, कढत, सुरकुतत आिेत असे वाटते. 
 
झोप :– झोपेत िोळे उघिे असभन बोलिे. 
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ज्वर :– ताप फार नसतो. थंिी वाजते नंतर अंग कढत िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हनजल्याने. 

ब वा :– दुधाने. थंिी. 
 
सांबांधी औषधे :– काबा–ॲहस. 
 

१७१. ड्रोसेरा DROSERA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्वसनेंमद्रये; हाडे; हवशषेतः लाबं िािे; साधें; कंठ; छाती; फुप्फुसे; व 

गाठी यावर िोतो. क्षयरोग प्रहतबधंक म्ििभन या औषधाचा उपयोग िोतो. क्षयरोग– िािाचं्या, गाठी 
वगैरे. आचके, फेफरे. रक्तस्राव िोण्याची प्रवृत्ती. आवळल्याप्रमािे वाटिे, घशात, कंठात, जठरात 
वगैरे. 

 
मानमसक :– उगीचच राग येतो. बुिभन जीव द्यावा असे वाटते. क्षलु्लक कारिाने बेफाम िोिे. एकाच गोष्टीकिे 

मन लागत नािी. कािी तरी नव ेकरावसेे वाटते. एकटे रािण्याची िीती वाटते. हमत्राचंा संशय येतो. 
स्वतःचा छळ चालला आिे असे वाटते. अहतशय बेचैनपिा. आपला दुस्वास व मत्सर करिाऱ्या 
लोकाकंिभन आपि फसहवले जात आिोत अशी िावना. 

 
डोके :– जि, दाबल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
 
नाक :– आंबट वास सिन िोत नािी. कशकताना दुखते. खोकताना रक्त येते. 
 
डोळे :– खोकताना, आंचके येताना, गोवरात बटबटीत हदसतात. 
 
चेहरा :– उजवी बाजभ कढत, िावी गार, व नागंी मारल्याप्रमािे वेदना. 
 
तोंड :– चव घािेरिी. रक्तहमहश्रत लाळ. 
 
जठर :– आंबट पदाथाचा हतटकारा व आंबट पदाथाचे दुष्ट्पहरिाम. तेलकट पदाथय खाण्यानंतर मळमळते. 

घट्ट पदाथय हगळता येत नािी. िुकराच्या मासंाचा हतटकारा. 
 
श्वसनेंमद्रये :– मधून मधून बराच वळे द्रिकणारी एकसारखी खोकल्याची उबळ येते, खोकला भ ांकल्याप्रमाणे 

खोल, खोकताना ग दमरते. खोकला उदरातभन सुरू िोत आिे असे वाटते, श्वासोच्छछ वास घेता येत 
नािी; खोकताना दोन्िी बाजभ धरून ठेवाव्या लागतात व शवेटी कोरड्या ओकाऱ्या येऊन ओकावयास 
िोते. प्रथम अन्न नंतर पाढंरा कफ पितो, नाकातभन रक्त येते, ककवा गार घाम येतो. खोकल्याच्या 
उबळीनंतर बिबि करावीशी वाटते. िागं्या खोकला. लिान मुलाचंा त्रासदायक खोकला. हदवसा 
नसतो पि रात्री अंथरुिावर िोके टेकले की सुरवात िोते; कंठात िसुाने ककवा हपसाने गुदगुल्या 
िोत आिेत असे वाटते. कफ पुवळलेला व रक्तहमहश्रत. आवाज बसलेला ककवा नादरहित. छातीत 
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आवळल्यासारखे वाटते. बोलताना, गाताना जास्त. काखेखाली टोचते. बोलताना दम लागतो व 
प्रत्येक शबदागहिक घशात आवळल्यासारखे वाटते. आंचके आल्यानंतर थंुकीतभन रक्त येते. 
कशकताना ककवा खोकताना छातीत टोचते. खोकताना ककवा नंतर िोिारी लक्षिे. 

 
हातपाय :– हलहििाऱ्याचं्या बोटानंा पेटके येतात. िातात धरलेली वस्तभ सोिता येत नािी, िाताचंी बोटे 

आखितात व घट्ट िोतात. उजव्या कहटसाधं्यात व मािंीत वदेना िोऊन घोटे दुखावयास लागतात, 
चालताना लंगिाव ेलागते. िातपाय िुळिुळे. अंथरुि टिक आिे असे वाटते. 

 
त्वचा :– कंि, चोळण्याने ककवा िाताने पुसण्याने कमी िोते. 
 
ज्वर :– थंिी वाजताना चेिरा कढत िोतो, पजें गार िोतात. अंथरुिातसुद्धा पुरेशी ऊब आली आिे असे 

वाटत नािी. िागं्या खोकल्यात ताप येतो. स्वस्थ असले म्ििजे थंिी वाजते, िालचालीने बरे वाटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मध्यरात्रीनांतर; मनजल्याने; बोलताना; उष्ट्िता; गार अन्न; गोवरानंतर; 

िसताना; गाताना; हपताना. 
ब वा :– दाबल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– काबो–व्िेहज; नक्स–व्िा; सल्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–का; कोक–कॅ; कोहन; कोरा–रु; पल्स; व्िेरा-आ; सल्फ; हसना. 
 

१७२. िायरामडनम THYROIDINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय; उजवी बाजभ व त्वचा यावर िोतो. तुकिे झाल्यासारखे वाटिे–

छाती–किा वगैरे. मुठीत धरून आवळल्यासारखे वाटिे; गुदमरल्यासारखे वाटिे. पिभन रिावेसे 
वाटते. घाबरटपिा. मभच्छा येते. शरीर झपायाने वाळत जाते. अनैसर्मगक जािपिा ककवा लठ्ठपिा. 
मुलाचें वृषिात न उतरलेले अंि. िोळे पुढे येतात. नािी जलद चालते. त्वग् रोग. स्तनाचंी करटे. 
गिाशयाची गुल्मे. गरोदरपिची ओकारी. थकल्यासारखे व आजाऱ्यासारखे वाटते. अंथरुिात पिभन 
रिाव ेअसे वाटते. मभच्छा येते. लिान मुलाचंी वाढ खंुटते. कंप. अशक्तपिा आला म्ििजे साखर 
खावीशी वाटते व ती खाल्ल्याने बरे वाटते. विे. आंचके. अंगाला थंि वारे लागते आिे असे वाटते. 
लिान मुलाचें वाळिे. तुटलेली िािे लवकर जुळभन येत नािीत. 

 
मानमसक :– थकवा पि मचडखोरपिा. हकरकोळ गोष्टीने रागाविे. अंगावरचे कपिे काढभन रििे. गुंगी व 

अस्वस्थ उदासीनता आलटुन पालटभन. खभन करण्याची प्रवृहत्त. संशयी. छळ चालला आिे असे 
वाटते. कुरकुर. 

 
डोके :– िोळ्यावर जिपिा येऊन दुखते. केस गळभन पितात. मेंदभ िलका झाला आिे असे वाटते. 
 
डोळे :– पुढे येतात, गलगंि िोऊन. िळुिळु पािण्याची शक्ती कमी िोत जाते. 
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नाक :– घरात कोरिे असते, उघड्या िवते ओले िोते. 
 
तोंड :– ओठ कोरिे व लाल. ताबंयाच्या धातभप्रमािे हजिेच्या टोकाला चव. हजिेवर जाि थर. 
 
घसा :– घसा व कंठ कोरिा. घशात आरपार काटा खुपसला आिे असे वाटते. 
 
जठर :– गोि खावसेे वाटते. गार पाण्याची तिान लागते. 
 
उदर :– यकृताच्या जागेत कापल्याप्रमािे वदेना िोतात, दीघयश्वास घेतल्याने जास्त िोतात. वात धरून तो 

इकिे हतकिे हफरतो–गुिगुि आवाज िोतो नंतर जुलाब िोताना वारे जाते. ओटीपोटात खाली ओढ 
लागभन त्या वेदना मािंीत जातात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला फार िोते. अशक्त मुलानंा अंथरुिात लघवी िोते. लघवी सुवाहसक. मधुमेि. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– ओटीपोटातभन माडं्यापयंत ओढ लागते ककवा ठिका लागतो. गिाशयात कुरतिल्यासारखे 

वाटते. बाळंत िोताना आचके येतात. नष्टातयव. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गारव्यातभन खोलीत हशरल्याने खोकला येतो व घशाशी जळजळ िोते. कंठ कोरिा. आराम 

खुचीवर हनजल्याने दम कमी िोतो. 
 
हृदय :– धडधडते, अगदी थोड्या श्रमाने मुठीत आवळल्यासारखे वाटते त्यामुळे दम लागतो. हृदयाचे ठोके 

कानात घि मारल्याप्रमािे ऐकभ  येतात. वदेना काखेपयंत जातात. रक्त वरून खाली जोराने वाित 
आिे असे वाटते. कष्टदायक श्रमाने हृदय मोठे िोते. हृदय उड्या मारीत आिे असे वाटते. 

 
हातपाय :– अहतशय श्रमामुळे झालेली अवास्तव वाढ. िाव्या िाताची बोटे बहधर िोऊन नंतर उजवा पाय 

बहधर िोतो. िातावर व पजं्यावर हशरा फुगलेल्या हदसतात. िातापायात थरथरते, कापतात. िावा 
पजंा बफासारखा गार. पजें गार, हचकट. 

 
त्वचा :– अहतशय कोरिी. अंगावर गार वारे वािात आिे असे वाटते. उगवि न येता खाज सुटते. काहवळीत 

कंि येते. 
 
ज्वर :– अंगात उष्ट्ि लाटा आल्यासारखे वाटभन नंतर थंिी वाजते ककवा िरपभर घाम येतो. घाम तेलकट. 

कुबट. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– जराशी थंिी ककवा ककहचतिी श्रम. 

ब वा :– पोटावर हनजल्याने. आराम खुचीवर पिल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-का; ग्लोनो. 
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१७३. िूजा THUJA OCCIDENTALIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा– मूत्र–जननेंमद्रयाांची व आतिी; मन; मज्जातांतु; 

िोक्याचा मागील िाग; गाठी; त्वचा; िावी बाजभ व रजःकपि यावर िोतो. शरीर मवसमवमशत व 
िकलेले; अहतशय थकवा; शरीर झपायाने वाळते. मऊपिा. माांसाांकुराांची अवास्तव वाढ. मोि 
मस, चामखीळ-देठ असलेली, काळी वगैरे. बाह्योपचाराने चामहखळ-मस याना बरे केल्याने झालेले 
दुष्ट्पहरिाम. दुगंधी-हतखट कुबट; कुजकट, वास. तेलकट-त्वचा-शौच-घाम. िेंब िेंब वाहत आहेत 
असे वाटते हवशषेतः मभत्रमागात. आग िोते. टोचल्याप्रमािे ओढल्याप्रमािे ककवा इतस्ततः मफरिाऱ्या 
वेदना िोतात व त्या उष्ट्ितेने जास्त िोतात. बहधरपिा येतो. संहधवात. धके्क बसिे. बाह्योपचाराने 
परम्याचा स्राव बदं केल्याने झालेले दुष्ट्पहरिाम. देवी टोचण्यामुळे झालेले दुष्ट्पहरिाम. हवकार 
झालेला िाग मृतवत हदसतो. तंबाखभचे दुष्ट्पहरिाम. शहरराच्या वरच्या िागात धके्क बसतात. कंपवात. 
िािापासभन मास सुटभन लोंबत आिे असे वाटते. चालताना शरीर िलके आिे असे वाटते. रििारी 
तान्िी मुले. मभळ जागेपासभन वदेना एकसारख्या पसरत जातात. शरीर बाहरक, नाजुक व त्याचे तुकिे 
िोतात असे वाटते. गाठीत फािल्या, टोचल्यासारख्या वदेना िोऊन त्याचें तुकिे िोत आिेत असे 
वाटते. 

 
मानमसक :– हचिखोर, हखन्न, आयुष्ट्याचा हतटकारा. मनात भ्रामक कल्पना येतात नंतर त्यापैकी काही मनात 

ठाम होतात. शरीर व आत्मा वगेळे आिेत असे वाटते. शरीर काचेचे आिे असे वाटते, शरीर हढसभळ 
आिे असे वाटते, आत काही मजवांत मफरत आहे असे वाटते, जवळ कोिीतरी आिे असे वाटते. 
आपि दुसऱ्या जबरदस्त शक्तीच्या ताबयात आिोत असे वाटते. हकरकोळ गोष्टीत लचताग्रस्त व 
उतावीळ. मनाची एकाग्रता िोत नािी. संगीत ऐकल्याने रिभ  येते व कापरे िरते. जलद बोलिे ककवा 
शबद हगळिे. आपल्याला कोिी जवळ येऊन स्पशय करू नये असे वाटते (हस्रयानंा). वाऱ्याची, हिरव्या 
रंगाच्या पयाची िीती वाटते. हचिखोर, िािंखोर, मत्सरी, मुलाच्या, नवऱ्याच्या बाबतीत पि 
परक्याचंा देखत मनावर ताबा. 

डोके :– घेरी येते – झोपाळ्यावर झोके घेत आिोत असे वाटते, िोळे हमटल्याने वर ककवा बाजभस पाहिल्याने 
जास्त. िोक्यात फािल्याप्रमािे वदेना िोतात ककवा मखळा मारल्याप्रमािे वाटते हवशषेतः डाव्या 
बाजूस. केस कोरिे व दुिगतात, गळतात. संिोगाहतरेकाने िोके दुखते, मान मागे वाकहवल्याने बरे 
वाटते. िोक्यातभन पाढंरा कोंिा जातो. गोिुस वास असलेला घाम येतो. 

 
डोळे :– रक्तासारखे लाल; पाण्याने िरलेले; उघिे राितात. राजंिवाड्या येतात ककवा गाठी येतात. 

िोक्यातभन गार वारे िोळ्यातभन बािेर येत आिे असे वाटते, गरम फिके गंुिाळल्याने बरे वाटते. 
 
कान :– पाण्यासारखा, पुवळलेला, दुगंधी स्राव येतो. गुटका हगळताना कानात कटकट आवाज िोतात. 

पािी उकळल्याप्रमािे आवाज िोतात. 
 
नाक :– रक्ताच्या खपल्या बसतात ककवा नाकात मासासारखा वास येतो. नाकातभन रक्त येण्याची प्रवृहत्त. 

नाक कशकरताना दात दुखतात. दाट हिरवा शबेभि. 
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चेहरा :– मफकट, मेिाप्रमािे, पाांढरा तुकतुकीत, डोळ्याखाली काळसर. चेिऱ्यावर कोहळष्टके 
हचकटल्याप्रमािे हशरा हदसतात. गालाच्या उंचवयावर उकरल्याप्रमािे वदेना िोतात, स्पशाने 
जास्त. त्वचा तेलकट. 

 
तोंड :– हिरड्याचं्या किाजवळ दात कुजतात. कुरतिल्याप्रमािे दातानंा वदेना िोतात, थंिीने ककवा चिा 

घेतल्याने जास्त िोतात. हजिेच्या किाशी बुधं्याशजेारी पाढंरे फोि येतात व ते अहतशय दुखतात. 
हजिेखाली लाल गोळा उत्पन्न िोतो. दाताचें तुकिे पितात, ते हपवळे िोतात. जीि वारंवार चावली 
जाते. चव गोिुस. 

 
घसा :– कफ साचतो व तो खोकताना त्रास िोतो. 
 
जठर :– पेये मगळताना आवाज होतो. मोठ्या आवाजाच्या ढेकरा येतात. करपट ककवा तेलकट ढेकरा. 

चिाबाज लोकाचें अस्ग्नमादं्य. कादें सोसत नािीत. बटायाचंा व ताज्या मासंाचा हतटकारा. 
 
उदर :– उदरात ढोसल्यासारखे वाटते. हपळवटभन कापल्यासारखे वाटते. हवशषेतः आतड्यात, जाघंात, 

मूत्राशयात, मभत्रमागात. आतड्याचे चलनवलन बदं िोते. गुिगुि आवाज िोऊन नंतर गवतासारखे 
हिरव े ककवा पाण्यासारखे वेदनारहित जुलाब िोतात. शौचास िोताना गुिगुिल्यासारखा आवाज 
िोतो ककवा ते फटमदशी बाहेर येते–सकाळच्या न्यािारीनंतर जास्त िोते. शौचात टिक काळ्या 
गाठी पितात व त्याबरोबर जोराने पािी बािेर येते. वात सरतो. गुदिार आसपासचा िाग ओलसर. 
मुळव्याधीचे मोि सुजलेले त्यामुळे बसल्याने त्रास िोतो. गुदिारात टोचते, आग िोते. गुदिारात 
िेगा पितात. मासाकुंराचंी वाढ. उदर मोठे फुगलेले, मध्ये इकिे हतकिे उंचवटे हदसतात. आत 
कािीतरी हजवतं हफरत आिे असे वाटते (वृद्ध कुमाहरका). उदराचा वरचा िाग आत गेलेला. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िोताना आग िोते. लघवी थेंब थेंब गळते, दुगंधी ककवा िरपभर िोते. वारंवार जाव ेलागते. 

लघवीला बसल्यानंतर कािी वळेाने लघवी सुटते. िाव े मभत्रकपि ते पोटाच्या खळीपयंत वेदना 
िोतात–िालचालीने जास्त. मभत्रमागात आतभन बािेर कापल्यासारखे वाटते. मभत्रगं्रथी मोठी िोते. 
मभत्राशयात कापल्या-हपळल्याप्रमािे वदेना िोतात. लघवीची धार दुिगंलेली व लिान. मभत्रमागात 
लघवीचा थेंब वाित आिे असे वाटते. रात्री खोकताना लघवी न कळत िोते. मधुमेि. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– घाि येते. अंि ठेचल्याप्रमािे वाटतात. बोंिीवरची कातिी सुजते, कुजते. परमा, लघवी 

िोताना िाजल्यासारखी आग िोते. हशश्न ताठ िोऊन दुखते, रात्री. मभत्र गं्रहथ मोठी िोते. वृषिाला 
गोंिुस वासाचा घाम येतो. अंि मार लागल्याप्रमािे दुखतात व वर उचलले जातात. बोंिीवर 
मासाकुंर येतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– रहजःकपिात फािल्याप्रमािे वदेना िोतात (िाव्या), हवटाळसेपिी जास्त. योनी अमतशय 

हुळहुळी, संिोग करताना अिथळा येतो व कंि सुटते. धुपिी दाट हिरवी. हवटाळ कमी जातो ककवा 
जातच नािी. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर इंहद्रयाना खभप घाम येतो. मोि मासाकुंराचंी वाढ, रक्त 
येते. स्तनाचंी बोंिे आत जातात. गिय जोराने हफरतो, त्यामुळे जाग येते. हतसऱ्या महिन्यात गियपात 
िोतो. 
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श्वसनेंमद्रये :– श्वास वरवर व कष्टाने िोतो. दमा. छातीत हनरहनराळ्या जागी टोचते. लिान मुलाचंा दमा 
(आसेहनक नंतर घ्याव)े. फक्त हदवसा खोकला येतो, गार अन्न पेयाने जास्त. हनजल्याने कफ 
लवकर बािेर येतो. कफ दह्याप्रमािे. छातीतील वदेना हनरहनराळ्या हठकािी जातात. 
गळ्याखालची िािावरील त्वचा हनळी िोते. छातीवर कपगट हठपके पितात. 

 
हृदय :– धिधिते व त्यावेळेस काळजी वाटते. 
 
पाठ :– पाठीत ठुसठुसते. मभत्रकपिाच्या जागी दाबल्यासारखे वाटते. स्नायभ वाळतात. कुबि, वाकभ न उिे 

रािाव ेलागते. रक्ती गळवे येतात. 
 
हातपाय :– साधं्यात आवाज िोतात. िाताची बोटे बहधर व गार िोतात हवशषेतः रात्री, झोपेतभन जागे 

झाल्यानंतर. िातापायाचं्या बोटाचंी टोके सुजतात ककवा त्याना मंुग्या आल्यासारखे वाटते. कमरेचे 
साधें चालताना हनखळल्यासारखे वाटतात. िात पाय लुले पिल्यासारखे वाटतात. गुिघ्यात 
अस्वस्थपिा वाटतो. तळपाय दुखतात. चालताना पाय लाकिाचे ककवा काचेचे आिेत असे वाटभन 
ते सिज मोितील असे वाटते. पावलाना करवििारा दुगंधी घाम येतो. टाच व टाचेच्या स्नायुबंधात 
दुखते. नखे मासंात रुततात. नखे हढसभळ, मऊ, रंगीबेरंगी, विेीवाकिी, त्यावर एकावर एक असे 
खवले बसतात. संहधवात परमा बदं केल्यानंतर. 

 
त्वचा :– कपगट, चटे्ट पडलेली, अस्वच्छ, केसाळ. गार पाण्याने उगविीत अहतशय कंि सुटते व आग िोते. 

मोि–ओलसर–दुगंधी. व्रि–हनळसर पाढंरे. त्वचेत नागंी मारल्याप्रमािे वाटते ककवा आत 
कािीतरी उित आिे असे वाटते. खरूज. पाठीवर रक्ती गळव ेयेतात. दुगंधी फोि–त्याचंी तोंिे 
बसलेली. कपड्यानी झाकलेल्या जागी उगवि येते. 

 
झोप :– िाव्या कुशीवर झोप येत नािी. मेलेल्या इसमाचंी, वरून खाली पित आिोत अशी स्वप्ने पितात. 

हनद्रानाश. 
 
ज्वर :– िुििुिी िरून जािंया येतात–उष्ट्ितेने बरे वाटत नािी. लघवी करताना थंिी वाजते. माडं्यातभन 

थंिी सुरू िोते. छाती कढत झाल्यासारखी वाटभन पांजे बफासारखे गार होतात, नाकातभन रक्त पिते 
ककवा खोकला येतो. उघड्या अंगाला घाम येतो व कपिे असलेल्या अंगात कोरिी उष्ट्िता िासते, 
पजें गार िोतात, धुतल्याने बरे वाटते. जननेंमद्रयाांना भरपूर घाम येतो हवशषेतः मंिळीत बसल्याने. 
घाम दुगंधी, हतखट वासाचा, गोंिुस ककवा लसिीसारखा व त्याने िाग पितात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमट िांडी; उष्ट्िता–अंथरुिाची; हनयहमत वळेी पिाटे ३ वा, व दुपारी ३ वा. 

प्रहतवषी; हवटाळसेपिी; चंद्रकला वाढत असताना; लघवी करताना; परमा; गरमी; पारा; देवी 
टोचिे; चिा, कादें. तेलकट पदाथय; उन्ि. चघळताना; प्रखर उजेि, तािल्याने. 

 
ब वा :– गरम वारे; िोके गुंिाळण्याने; भरपूर स्राव गेल्याने; लशकल्याने, िालचालीने; पायाची अढी 
घातल्याने; स्पशाने; िातपाय आखिल्याने. 
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सहाय्यक औषधे :– आसे; नाय–ॲहस; नेर–स; पल्स; मक्युय; मेिो; सल्फ; साहव; हसहल. 
 
सांबांधी औषधे :– असाहफ; इग्ने; कहल–का; कॅल्क-का; लायको. 
 

१७४. िेमरमडआन THERIDION 
 
सवमसाधारि :– या कोळ्याच्या हवषाचा पहरिाम मज्जातांतु; किा; हाडे; िावीबाजभ–िोके–छाती; यावर 

िोतो. आवाज असह्य होतो, शरीर भेदून जात आहे असे वाटते. काही सहन होत नाही. आवाजाने 
दात दुखावयास लागतात, मळमळते, थंिी वाटते, सवय शरीरात वदेना िोत आिेत असे वाटते, वदेना 
िोत असलेल्या जागी जास्तच दुखावयास लागते. पािी आिे त्यापेक्षा जास्त गार लागते. आत कोिी 
तरी उड्या मारीत आिे असे वाटते. िािे मोिल्यासारखी वाटतात, कुजतात. क्षय–िाव्या 
फुप्फुसाच्या वरच्या टोकात टोचते. योग्य हनवि केलेल्या औषधाची हक्रया हटकत नािी. हिस्टेहरआ. 
मुलाचें वाळिे. गाठी मोठ्या िोतात व शरीर वाळते. आग िोते. नागंी मारल्याप्रमािे वेदना. सभयाघात. 

 
मानमसक :– क्षलु्लक गोष्टीने दचकिे, हनरथयक चाळा करावासा वाटतो. आपि दोन आिोत असे वाटते. 

कोठल्यािी गोष्टीत मन रमत नािी. वळे िरािर जात आिे असे वाटते. बिबि व आनंदी असिे. 
 
डोके :– मळमळून घेरी येते मवशेषतः डोळे ममटल्याने, वाकल्याने, थोड्या िालचालीने, गुिघे टेकल्याने. 

जरा िालचाल केली तर मळमळते, घेरी येते व ओकावयास िोते. िोके झोपेत दुखावयास लागते. 
धक्का लागल्याने जास्त दुखते. िोके जाि झाले आिे असे वाटते; आपले स्वतःचे नसभन दुसऱ्याचे 
आिे असे वाटते, स्वतःचे िोके आपि वर उचलभन ककवा दभर करू शकभ  असे वाटते. िोके शौचानंतर 
जास्त दुखावयास लागते. िोके दुखत असताना हनजवत नािी. 

 
डोळे :– िोळ्यापुढे चमचमाट िोऊन नंतर दृष्टी अंधुक िोते. खाली वाकताना िोळ्यापुढे काजव ेचमकतात. 

दृहष्ट मंद िोऊन नंतर िोके दुखते. 
 
कान :– थोिा आवाज, प्रत्येक नाद सवय शहररात पसरत आिे असे वाटते, हवशषेतः दातात. धबधबयातभन 

पािी पित आिे असा आवाज िोतो. 
 
नाक :– नाकाच्या बुधं्यावर दुखते. हपनस, हपवळा हिरवट दाट दुगंधी नाकातभन स्राव येतो. नाकाच्या मागे 

घशातील िागातभन स्राव येतो. 
 
चेहरा :– हफकट, जबिा िालत नािी, हवशषेत सकाळी. 
 
तोंड :– आपोआप उघिे रािते, बदं करता येत नािी. िुििुिी िरली असताना तोंिाला फेस येतो. गारपािी 

दाताना जास्त गार लागते. तोंिाला बुरा चढला आिे असे वाटते, बहधर िोते. झोपेत हजिेचे टोक 
चावले जाते. 
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जठर :– जरा िालचाल केली की मळमळते. आगबोट लागते. सारखे कािीतरी खावपे्यावसेे वाटते पि काय 
ते समजत नािी. केळी, नाकरग, आंबट फळे, पेये, दारूची इच्छा. 

 
उदर :– यकृतात आग िोते. पाथंरीवर नागंी मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. जाघंातं संिोगानंतर दुखावयास 

लागते, ककवा िालचालीने, मािंी दुमिल्याने जाघंातं दुखते. यकृतात गळभ िोते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला फार िोते, रात्रीची. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– दुपारच्या झोपेत वीययपात िोतो. मभत्रगं्रहथ मोठी िोते. हशविीत गोळा बसल्यासारखे वाटते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ सुरू िोण्याच्या व थाबंण्याच्या काळातं हिस्टेरीआ िोतो. नष्टातयव. 
 
श्वसनेंमद्रये :– खालच्या डाव्या बरगड्याांच्या छातीकडील टोकाशी वेदना होतात. छातीत फार िवा जात 

आिे असे वाटते. िाव्या फुप्फुसाच्या वरच्या टोकात टोचते. ियंकर खोकला येतो व त्याने शरीर 
एकत्र गोळा िोते. क्षय. 

 
हृदय :– हृदयाजवळ दुखते त्यामुळे कचता वाटते. वदेना िात व िाव्या खादं्यापयंत जातात. घेरी येताना नािी 

मंद िोते. 
 
पाठ :– किा अहतशय िुळिुळा त्याला दाब ककवा धक्का लागलेला सिन िोत नािी. नागंी मारल्याप्रमािे 

वदेना. 
 
हातपाय :– वरच्या िातात आग िोते. पजं्यात अस्वस्थपिा वाटतो, त्यामुळे ते हपळवटावसेे वाटतात. जाघंात 

संिोगानंतर दुखते. कोपर ते खादं्यापयंत नागंी मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. पाऊलावर पाघंरुि 
घेऊन हनजिे, ते उघिे टाकवत नािीत. 

 
त्वचा :– त्वचेत नाांगी भोसकल्याप्रमािे वाटते. कां ड. 
 
ज्वर :– अंतगयत गारवा. गार घाम उगीचच्या उगीच येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– आवाज; स्पशम; डोळे ममटल्याने; जराशी िालचाल; धक्का; गािी, आगबोट; 

संिोग. कपिे धुतल्याने. 
 

ब वा :– सपाट हनजल्याने, हवश्राहंत, उष्ट्िता. 
 
सांबांधी औषधे :– असार; हसहल. 
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१७५. नक्स मोस्चेटा (जायफळ) NUX MOSCHATA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मज्जातांतू, स्त्रीजननेंमद्रये; पचनशक्क्त; लिान मुले व वृद्ध बायका 

यावर िोतो. कोित्यािी हवकारात ककवा हवकारामुळे मनस्वी गुांगी येते. हदवसा-श्रमामुळे-
मवटाळसेपिी उदरात वात धरला असताना गुंगी येते. कोरडेपिा (श्लेष्ट्मल त्वचेचा) पि तहान 
लागत नाही. अंग िांडगार होते. वदेना इतस्ततः मफरतात. जडपिा हजिेचा–िोळे वगैरे. रक्तस्राव 
काळसर. वाळक्या हस्त्रया व ज्याना उगीचच्या उगीच मूच्छा येते अशा हस्त्रया. शौचाचे वेळी ककवा 
हवटाळसेपिी थोड्याशा वदेनामुळे, रक्त पाहिल्याने मभच्छा येते. रडिे व हसिे आळीपाळीने स्तन 
लिान असतात. जठरात–यकृतात – घशात वगैरे टिक गोळा आिे असे वाटते. चालण्याचा प्रयत्न 
केला तर झोकािें जातात. हिस्टेहरआ. आपोआप िालचाल, ककवा कािंी कृत्ये घितात. लिान 
मुलाना िगवि झाली असताना आंचके येतात. फेफरे असताना बेशुहद्ध येत नािी. लुळे पिलेल्या 
िागाना आचके बसतात त्याना कंप येतो. मानहसक श्रम, धास्ती, उगवि बाह्योपचाराने बंद 
केल्यामुळे झालेले उपद्रव. 

 
मानमसक :– स्वप्नात असल्याप्रमािे. िहवष्ट्यज्ञानी, अंतज्ञानी. वस्तु आिेत त्यापेक्षा मोठ्या हदसतात ककवा 

बदललेल्या हदसतात मनात आलेले हवचार एकदम नािीसे िोतात. बोलताना वाचताना, हलहिताना 
चुकीचे शबद वापरिे, िोके दुखीत, पभवय गोष्टींची पभिय हवस्मृहत. मेंदभचा थकवा. मोठ्याने बोलिे, 
स्वतःशी चेष्टा करिे, थट्टा करिे, िसिे, नक्कल करिे. स्वतःला दोन िोकी आिेत असा भ्रम, आपि 
दोन आिोत असा भ्रम विे; असंबद्ध िास्यास्पद िातवारे करिे. सिोवतालची जागा, पहरस्स्थती 
बदलली आिे असे वाटिे, नेिमीचे रस्ते ओळखत नािीत. थोिा वेळ म्ििजे दीघयकाळ वाटतो; 
तरंगत आिोत असे वाटते. 

 
डोके :– घेरी येते, िवते तरंगत आिोत असे वाटते. मोकळ्या िवेत चालताना घेरी येते. िोके आखात दुखते, 

जोराने दाबल्याने बरे वाटते. घेरी आली असताना मोकळ्या िवते चालताना दारू प्याल्याप्रमािे 
झोकािें जातात, िोके िरल्यासारखे वाटभन रंुद िोत आिे असे वाटते. मेंदभ सैल िोऊन चालताना 
कवटीवर आपटतो आिे असे वाटते. वदेनारहित ठुसठुसते. आचके आल्याप्रमािे िोके िलते, 
त्यामुळे बोलता व हगळता येत नािी. 

 
डोळे :– वस्तु मोठ्या हदसतात, दभर आिेत असे वाटते, हदसेनाश्या िोतात ककवा लाल हदसतात. हदसेनासे 

िोऊन मभच्छा येते. िोळे कोरिे त्यामुळे पापण्या िालहवताना त्रास िोतो. 
 
कान :– तीक्ष्ि. दभरचे आवाज मोठ्याने ऐकभ  येतात. 
 
नाक :– तीक्ष्ि. नाकातभन काळे रक्त येते. कोरिे; चोंदते. 
 
चेहरा :– हफकट. ओठ हवलग िोतात. खुळ्या मुलाप्रमािे. 
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तोंड :– दात ओढल्यासारखे वाटतात. तोंड व घसा कोरडा पडतो पि तहान लागत नाही, झोपेत जास्त. 
जीि टाळ्याला हचकटते. दाट, कापसाप्रमािे लाळ. खिभसारखी चव. गरोदरपिी दात दुखतात, 
उष्ट्ितेने बरे वाटते. खिु सारखी चव. जीि बहधर; लुली पिते. 

 
जठर :– खाताना ककवा अन्नाचा हवचार मनात आला तर अन्नाचा हतटकारा येतो. अस्ग्नमादं्य. घसा कोरिा, 

हगळावयास त्रास िोतो. अहतशय चमचमीत मसाल्याचे पदाथय खावसेे वाटतात व तेच पचतात. 
पचनहक्रया मंद, खाल्लेल्या अन्नाचा वात तयार िोतो. गिाशयात पेसरी घातल्यामुळे मळमळते व 
ओकावयास िोते. 

 
उदर :– अहतशय फुगते. कािी खाल्ले तरी वात धरतो. वातामुळे मुरडा होतो. ओटीपोटावर फळी ठेहवली 

आिे असे वाटते. शौचास मऊ असले तरी कष्टाने बाहेर येते. शौचास दुगंधी – हपवळेधमक िोते. 
खाल्ल्यानंतर शौचास जाव े लागते हवशषेतः रात्री शौचास िोताना ककवा नंतर मभच्छा येते. बेंबी 
िुळिुळी, पुवळते. उन्िाळी िगवि. 

 
मूत्रेंमद्रये :– दारू प्याल्यामुळे, हिस्टेहरआत, वाख्यानंतर, गिाशयाच्या हवकारामुळे लघवीला कष्टाने व थेंब 

थेंब िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– मवटाळ दाट काळसर. पाळी अमनयममत, मवटाळाचे प्रमाि अमनयममत, हवटाळ बंद िोतो व 

त्यामुळे वारंवार मभच्छा व गुंगी येते. योनीतभन वारे जाते. हवटाळाच्या ऐवजी धुपिी जाते. धुपिी गढभळ 
रक्तहमहश्रत. बाळंतपिाच्या विेा मंद ककवा अहनयहमत. स्तन अहतशय लिान. पेसरी घातल्यामुळे 
गिाशयातं दुखते. हवटाळ एकसारखा व िरपभर जातो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– वाऱ्यातून चालताना आवाज बसतो. अंथरुिाच्या उबेने खोकला थाबंतो. 
 
हृदय :– धडधडते–चालण्याने गरम पािी प्याल्याने बरे वाटते. नािी अहनयहमत अशक्त. हखन्नता, िीती, 

धास्ती वाटल्याप्रमािे हृदय धिधिते. फिफिते. नािी इतका वळे थांबते की मरि आले की काय 
असे वाटते पि पुन्िा सुरू िोते. 

 
पाठ :– कधी कण्यात तर कधी कमरेत तीव्र वदेना िोतात. पाठीचा किा दुखतो गािीत पाठीत दुखते. 

गुदास्स्थत व माकििािातं वदेना िोतात. 
 
हातपाय :– तळिात कोरिे. थोिे श्रम केले तरी थकतात. िवते तरंगत आिेत असे वाटते. संहधवात – दमट 

थंि िवते, गार पावसाळी िवते जास्त िोतो. उष्ट्ितेने बरे वाटते. पगुंपिा, हिस्टेहरआत. 
 
त्वचा :– कोरिी गार. 
 
झोप :– अमतशय गुांगी व घेरी येते. बेशुद्धी. सवय तक्रारींत गंुगी येते. 
 
ज्वर :– थंिी व ताप आलटुन पालटभन. थंिी वाजताना गुंगी येते. लाल घाम येतो. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार पाण्याचे स्नान; दमट िांडी; गार वारे; धुके; पावले गार झाल्याने; 
गरोदरपिी; ऋतु बदलताना; भावनामुळे; मवटाळसेपिी; धक्का; खरचटिे; क्षलु्लक कारिे; मानहसक 
धक्का ककवा श्रम; उन्िाळ्यातं; उष्ट्ि िवा; िालचाल. वेदना िोत असलेल्या बाजभस हनजल्याने. 
ब वा :– कढत पाण्याने शकेल्याने; खोलीची उष्ट्िता; कोरिी िवा. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क–का; लायको. 
 
सांबांधी औषधे :– ओहप; कॅनॅहब; क्रोक; गेल्से; मोस्क; ऱ्िस–टा. 
 

१७६. नक्सव्हाममका (कुचल्याची बी) NUX VOMICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; पचनेंमद्रये–जठर–यकृत –आतडी; श्वसनेंमद्रये; व पुरुष 

यावर िोतो. कोितीहि मक्रया अत्यांत झपायाची असली तरी ती अहनयहमत असते, मधभन मधभन िोते 
व अधयवट रािते, एखादी हक्रया िोईल िोईलशी वाटते पि िोत नािी. शरीर व मन संत्रस्त व त्याना 
कािीिी सिन िोत नािी. मपळवटल्याप्रमािे वाटिे; धके्क बसिे; आचके येतात पि शुद्धी असते. 
तािभन अखिल्यासारखे वाटिे, चमका मारिे. आत कािीतरी खरखरीत वस्तु आिे असे वाटते. मार 
लागल्याप्रमािे हुळहुळेपिा; उदराचा–मेंदूचा वगैरे. आत खरविल्यासारखे वाटभन हुळहुळेपिा 
वाटतो–घसा, कंठ वगैरें. वारांवार सदी होते. हपत्त प्रकृहत्त. मूच्छा येते– ओकारीनंतर–विेा 
आल्यानंतर वगैरे. हकिहकहित, उद्योगी इसम. घरात बसभन मानहसक श्रम करिारे इसम. चैनी व 
हवलासी इसम. खाण्याहपण्याच्या बाबतीत चोखंदळ इसम. आपल्याला कोिते पचेल कक पचिार 
नािी या बाबतीत नेिमी प्रयोग करिारे. अस्ग्नमादं्यानी पछािलेले इसम. हवकार िोण्याच्या अगोदर 
वदेना व्िावयास लागतात. एकाच वळेी अनेक कायात पििारे इसम. अनेक प्रकारची औषधे 
घेतलेले इसम. दारू, मुहष्टमथुैन, संिोगाहतरेक यामुळे उत्पन्न झालेले दुष्ट्पहरिाम. रक्तस्राव 
िोण्याची प्रवृहत्त, शौचास िोताना फेफरे, आचके येतात. कंप, लुलेपिा. 

 
मानमसक :– दुसऱ्याचें दोष दाखहवण्याची प्रवृहत्त. उद्योगी, चपळ, रागीट व उतावीळ. वेदना असह्य होतात 

त्यामुळे वडे्यासारखे वागिे, रििे, आस्िेवाईक, घाबरट व प्रकु्षब्ध. टोचभन बोलिे. िेष करिे. 
हनष्ट्कारि हखन्न व हचिखोर. दहरद्री िोऊ अशी िीती वाटते. मनात येतील त्या भयांकर गोष्टी 
करण्याची प्रवृहत्त. आततायीपिा. आपले लग्न झाले तर कसे िोईल. याची अतीशय िीती वाटते. 
वळे सावकास जात आिे असे वाटते. दुसऱ्याचे संिाषि, वाचिे सिन िोत नािी. समाधान केले तर 
राग येतो. 

 
डोके :– पोट हरकामे असले म्ििजे घेरी येते–िोळ्यापुढे अंधारी येते ककवा क्षििर बेशुद्ध झाल्यासारखे 

वाटते. घेरीत मेंदभ ककवा इतर वस्तभ चक्राकार हफरत आिेत असे वाटते. िोक्याची कातिी िुळिुळी. 
कपाळ फुगलेले. कपाळ दुखते व ते कशावर तरी दाबावसेे वाटते, उन्िात गेल्याने िोके दुखते. 
अधयहशशी. 

 
डोळे :– लालबुंद. हवकार झालेल्या बाजभच्या िोळ्यातभन पािी येते. उजेि सिन िोत नािी. दारू व तंबाखु 

यानंी आलेले दृहष्टमादं्य. 
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कान :– आंत घशाशी कंि सुटते. कोरिा. 
 
नाक :– नाकपुड्या िुळिुळ्या. नाक चोदलेले पि एका बाजभस पािी गळते. जोरजोराने कशका येतात ककवा 

कशका अधयवट येतात. नाकात अहतशय वळवळल्यासारखे वाटभन (िाव्या नाकपुिीत) सदी होते. 
हदवसा व मोकळ्या िवते नाक खभप गळते, रात्री चोंदते, लिान मुलाचें. वासामुळे मभच्छा येण्याचा 
संिव. खोकताना रात्री, ककवा मभळव्याधीचे रक्त थाबंल्यामुळे नाकातभन रक्त येते. घ्रािेंहद्रय अत्यंत 
तीक्ष्ि. गंधक जळत आिे ककवा हशळ्या दह्यासारखा वास येतो. 

 
चेहरा :– लाल, फुगीर ककवा हपवळसर–हवशषेतः नाका व तोंिा िोवती. तोंिाचे िाव े कोपर खाली 

पिल्याप्रमािे हदसते. जबडा खटकन ममटतो, ताठलेला, तोंि उघिता येत नािी. िोळ्याखाली 
अधयवतुयळात वेदना िोतात; हनजल्याने बरे वाटते. चीज खाल्याने पुटकुळ्या येतात. 

 
तोंड :– दातहखळी वाजते. तोंिाला घाि येते. चव कडू, आांबट घािेरडी हवशषेतः सकाळी. टाळ्याला कंि 

सुटते. कियनहलकेत कंि सुटते. तोंि येऊन त्यात लिान व्रि पितात व त्यातभन रक्तहमहश्रत लाळ 
येते. हजिेचा पुढचा िाग स्वच्छ, मागील िागावर हपवळा पाढंरा जाि थर. दांतदुखी गरम पाण्याने 
कमी िोते. 

 
घसा :– खरखरीत खरवडल्यासारखा वाटतो. आत घािेरिी चव. खोकताना ककवा जागे झाल्यानंतर घशात 

गुदगुल्या िोतात. घसा ते कानापयंत टोचते. 
 
जठर :– उते्तजक ककवा मसाल्याचे, तेलकट, किभ  िे पदाथय खावेसे वाटतात. मळमळते सकाळी ककवा 

खाण्यानंतर. उचकी, ज्यास्त खाण्याने ककवा थंि पेयाने जास्त िोते. जोरजोराने कोरड्या ओकाऱ्या 
येतात पि ओकावयास िोत नािी. घसा खाकरताना ओकाऱ्या येतात. ढेकरा आंबट. छातीत 
जळजळते. तोंडाला पािी सुटते. मळमळते, ओकावयास झाले तर बरे वाटेल असे वाटते. आंबट 
हपत्ताच्या जोराच्या ओकाऱ्या. जठरात अन्न जड गोळा होऊन बसल्यासारखे वाटते. खाण्यानंतर 
लगेच ककवा कािी वळेाने पोट जि िोऊन दुखावयास लागते. जठरातभन वदेना पाठीत व छातीत 
जातात, ओकारी झाल्याने, गरम पेयाने बरे वाटते. अजीिय, अस्ग्नमादं्य. तेलकट तभपकट पदाथय 
खावसेे वाटतात व ते पदाथय पचतात. 

 
उदर :– कमरेिोवती पट्टा बाधंल्यासारखे वाटते. वस्त्राचा दाब सहन होत नाही. उदराचे बाह्यागं मार 

लागल्याप्रमािे िुळिुळे िोते. आतड्यात कधी इकिे कधी हतकिे असा मुरिा िोतो. आतडी 
हुळहुळी, खोकताना लकवा पाऊल उचलून टाकताना जास्त त्रास होतो. अंतगयळ–तान्ह्या मुलाचा 
ककवा बेंबीचा. वात धरून मुरिा िोतो. यकृत मोठे िोऊन िुळिुळे िोते व आत टोचते. हपत्ताच्या 
खड्यामुळे उत्पन्न झालेल्या वदेना. कावीळ–उपवासामुळे– अहत ककवा पौहष्टक खाण्यामुळे ककवा 
कोयनेलमुळे झालेली. आतड्यात अस्वस्िपिा वाटून शौचास होईल होईलसे वाटते पि होत नाही 
लकवा अधमवट व असमाधानकारक होते. शौचास झाल्यानांतर बरे वाटते. शौचास िोताना अहतशय 
कंुथाव ेलागते. गुदात आवळल्यासारखे वाटते—वात तंुबतो व मळ बािेर न पिता आत राहिला आिे 
असे वाटते. मलावरोध. मलावरोध व जुलाब आलटभन पालटभन हवशषेतः रेचक औषध घेतल्यानंतर. 
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आव—रक्तीआव, शौचास झाल्यानंतर कळ थाबंते. कावीळीत िगवि लागते. मूळव्याध–कंि 
सुटते—गार पाण्याने बरे वाटते. जाघंातं गळभन गेल्यासारखे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िोईल िोईलसे वाटते पि िोत नािी– थोंिी िोते, थेंब थेंब िोते, कष्टाने िोते. 

लघवीतभन रक्त जाते. मभत्रकपिाच्या खड्यामुळे वदेना–वदेना जननेंकद्रयापयंत जातात व लघवी थेंब 
थेंब गळते, पाठीवर हनजल्याने बरे वाटते. उन्िाळे. मभत्राशय शस्क्तहिन, लघवी गळते, म्िातारपिी, 
मभत्रगं्रहथ मोठी झाली असताना ककवा परम्यानंतर. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– क्षलु्लक कारिाने संिोगेच्छा िोते. संिोगाहतरेक व मुहष्टमथुैनाचे दुष्ट्पहरिाम. वीययपात 

अकाली िोतो. स्वप्ने पिभन स्वप्नावस्था िोते व त्यानंतर पाठ दुखते, कण्यात आग िोते, अशक्तपिा 
वाटतो व स्विाव हचिखोर िोतो. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगेच्छा तीव्र. पाळी फारच लवकर येते, मवटाळ खूप जातो व फार मदवस राहतो, ककवा 

थाबंभन पुन्िा सुरू िोतो. पाळ्या अहनयहमत. हवटाळात काळसर रक्ताच्या गाठी पितात. कष्टातयव–
वदेना सवय शरीरात िोतात ककवा माकििािात ठिका लागभन वारंवार शौचास जावसेे वाटते. 
रक्तप्रदर. हवटाळ जाताना शौचास िोईल िोईलसे वाटते. प्रत्येक वेिेला मभच्छा येते. विाचंा जोर 
मंद. कंुथल्याने ककवा उचलल्याने गिाशय खाली येते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– इतका जोराचा खोकला येतो की त्यामुळे रोगी खाली पितो. खोकल्याची मधुन मधुन उबळ 

येते. िागं्या खोकला. दमा–पोटात िरल्यासारखे वाटभन सकाळी व खाण्यानंतर जास्त िोतो. 
खोकल्याची कोरिी ढास लागते व कधी कधी कफात रक्त पिते. खोकताना िोक्यात 
फुटल्यासारख्या वदेना िोतात. श्वासोच्छछ वास वरवर िोतो. खोकताना छातीत कािीतरी तुटभन 
मोकळे झाले आिे असे वाटते. कंठात व छातीत खवखवल्यासारखे वाटभन घसा बसतो. बरगड्यामध्ये 
वदेना िोतात, दाबल्याने जास्त. 

 
मान पाठ :– मान ताठभन दुखते व उजव्या खादं्यापयंत वेदना िोतात. कंबर मोिली आिे की काय अशी दुखते. 

अांिरुिात वळताना उठून बसून व नांतर दुसऱ्या कुशीवर वळिे शक्य होते. कहटशभळ. कण्यात मंुग्या 
आल्यासारखे वाटते, आग िोते. मन्यास्तंि गारठभन ककवा मानहसक धक्क्यामुळे. 

 
हातपाय :– पायाची बोटे ते माडं्यापयंत तीव्र कळा येतात शौचानंतर जास्त िोतात. पोटऱ्यात व तळपायात 

तािल्याप्रमािे पेटके येतात. पावले ठोकळ्यासारखी वाटतात. चालताना पाय फरफटत चालिे. 
पाय हनजीव व लुले झाल्याप्रमािे वाटतात. गुिघे कोरिे वाटतात, चालताना आत कटकट आवाज 
िोतात. पाण्यात पाय गारठल्यामुळे ककवा अहतश्रमाने पंगु िोतात. िात बहधर िोतात, ताठल्यासारखे 
वाटतात. 

 
झोप :– एकसारख्या जाांभया येतात. संध्याकाळी झोप येते, ककवा अनेक हवचाराचंी गदी झाल्यामुळे झोप येत 

नािी. रात्री लवकर जाग येते त्यानांतर झोप येत नाही. हवशषेतः ३ वाजण्यानंतर. झोप लागली तरी 
सकाळी जागे झाल्यानंतर केहवलवािे झाल्यासारखे वाटते. थोिी झोप लागली तरी बरे वाटते. 
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ियप्रद स्वप्ने पितात. स्वप्नात कुत्री, माजंरे वगैरे जनावरे पाठलाग करीत आिेत असे हदसते. 
वैषहयक स्वप्ने पितात. 

 
त्वचा :– कावीळ. अजीिामुळे हपत्ताच्या गाधंी येतात. केस उिे राितात. चटे्ट पिलेली, लाल. 
 
ज्वर :– थंिी वाजताना तिान लागते, तापात तिान लागत नािी. िुििुिी िरते व त्यावेळी बोटाचंी नखे 

हनळी िोतात. सवांग तप्त िोते हवशषेतः चेिरा, परंतु जरा िालचाल केली ककवा पािी प्याले तरी 
िांडी वाजते. अांगावरचे पाांघरूि काढू नयेसे वाटते. घाम आंबुस व एकाच बाजभला येतो. अंगावरचे 
पाघंरूि काढले तर थंिी वाजते तरीपि पाघंरूि घ्यावेसे वाटत नािी. तापाच्या पाळ्या वळेा बदलभन 
अगोदर येतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– पहाटे, सकाळी; िांडी; िांड मोकळी हवा; िांड वारे; अांगावरचे वस्त्र काढल्याने; 

मवलासी जीवन; काफी; मसाल्याचे पदाथय; मद्य, औषधे; रेचक औषधे; बािेरख्यालीपिा; अहत खािे; 
बठै्या सवयीमुळे; मानहसक–श्रम–थकवा; झोपेत अिथळा आिला तर; कु्षल्लक कारिे राग, 
आवाज, वास, उजेड; दाबल्याने; वस्त्राांच्या कंबरेिोवती दाबाने; स्पशम. जािंई आल्याने. तंबाखु. 
ब वा :– भरपूर स्राव गेल्याने; थोड्या झोपेने; हवश्रातंीने; डोके गुांडाळण्याने. कढत पेये; दूध; दमट 
हवा; जोराने दाबल्याने. तेलकट पदाथय. 

 
सहाय्यक औषधे :– कहल-का; कामो; कोहन; पल्स; फास्फ; सल्फ; सेमप. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; कॅल्क–का; काबो–व्िेहज; ऱ्िास–टा. 
 

१७७. नॅफेमलअम GNAPHALIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू वर िोतो. गृध्रसीवात–तीव्र वेदना होतात व त्यानंतर त्या 

जागी बहधरपिा येतो ककवा मंुग्या येतात ककवा बहधरपिा, मंुग्या व वेदना आलटभन पालटभन िोतात. 
आतड्यात मुरिा िोऊन दुगंधी जुलाब िोतात, सकाळी जास्त. ओहटपोटात जि ओझे ठेवल्यासारखे 
वाटते. कष्टातयव. हवटाळ थोिा जातो; पहिल्या हदवशी फार वदेना िोतात. साधं्यात दुखते, आत 
वगंि नािी असे वाटते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– चालताना; हनजल्याने; दमट थंिी. 

ब वा :– पाय दुमिल्याने; बसल्याने. 
 

१७८. नाजा (नाग) NAJA 
 
सवमसाधारि :– या हवषयाचा पहरिाम हृदय; श्वासोच्छछ वास; घसा; िावी बाजभ; रजःलपड; कानहशल; िात 

यावर िोतो. घाबरटपिा, कु्षब्धता व कां प ही लक्षिे हृदयमवकारात बरेच वेळा उद्भवतात व एकदम 
शस्क्तपात िोतो. हवकाराचंा दुष्टपिा. अनेक तऱ्िेच्या वेदना. अवयव एकमेकाजवळ ओढल्यासारखे 
वाटतात. आवळल्यासारखे वाटते-छातीत-घशात वगैरे. लोखंिाचा तप्त गोळा ठेवल्याप्रमािे आग 



 

अनुक्रम 

िोते. उजवी बाजभ बहधर. दुःख शोक यामुळे उद्भवलेले पहरिाम. हझजत चाललो आिोत अशी 
िावना. हृदयाचे हवकार पि लक्षिाचंा अिाव. 

 
मानमसक :– आत्मित्येसंबंधी कचतन. बोलावसेे वाटत नािी. पावसाची िीती वाटते. काल्पहनक दुःखाचंा 

एकसारखा हवचार करून स्वतःला हनष्ट्कारि कष्टी करिे. हखन्नता, संध्याकाळी कमी िोते. एकटेच 
असाव ेअसे वाटते. 

 
डोके :– िाव्या कानहशलात व िाव्या िोळ्यािोवती वेदना िोऊन त्या िोक्याच्या मागील िागापयंत जातात 

व त्या वळेेस मळमळभन ओकावयास िोते. िोक्यात हतिका मारतात. िोक्याच्या मागील िागात व 
मानेवर रट्टा मारला आिे असे वाटते. टाळभला थंिी मुळीच सिन िोत नािी. सवय िोके पोकळ आिे 
असे वाटते. 

 
डोळे :– वटारलेले. दोन्िी पापण्या उघिता येत नािीत, लुल्या. 
 
कान :– तोंिात हचळसवािी चव येऊन कानात आवाज िोतात. 
 
नाक :– नाकातभन पािी वािभ लागते नंतर खभप कशका येतात त्याने बरे वाटते. 
 
तोंड :– सताि उघिे, लाळ गळते. जीि गार. 
 
घसा :– आवळल्यासारखा वाटतो. गोळा बसला आिे असे वाटते. धरावासा वाटतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– डावा रजःलपड ते हृदयापयंत कळा येतात. रजःकपि हृदयाकिे ओढल्यासारखा वाटतो. 

िाव्या जाघेंत हनष्ट्कारि दुखते, ककवा शस्त्रहक्रयेनंतर दुखते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गुदमरल्यासारखे वाटून श्वासोच्छछ वास घेता येत नाही. घसा धरावासा वाटतो. फभ त्कार 

टाकल्याप्रमािे श्वासोच्छछ वास िोतो. हृदयहवकारामुळे झालेला दमा ककवा खोकला. कोरड्या 
खोकल्याची ढास लागभन तळिाताला घाम येतो. दमा सुरू व्िावयाचे अगोदर पिसे येते, दमा 
हनजल्याने जास्त िोतो बसल्याने बरे वाटते. िाव्या फु्फुसात कोरिेपिा आल्यासारखा वाटतो 
ककवा पोकळ झाल्यासारखे वाटते. बरगड्या मोिल्यासारख्या वाटतात. 

 
हृदय :– हृदयाच्या जागी अशक्तपिा वाटतो. तीव्र कळा येऊन त्या िाव्या हतकोनी िािापयंत–खादं्यापयंत 

ककवा मानेत जातात, हृदयाची जागा िाताने धरून ठेवावी लागते. हृदयाची हक्रया खळबळकारक 
चालते, धिधििे हदसते. एकाएकी छातीत धिधिावयास लागभन बोलवेनासे िोते. दोषी ज्वरामुळे 
हबघिलेले हृदय. नािी– अशक्त–मंद–अहनयहमत, हतचा दाब व जोर बदलतो. 

 
हातपाय :– खादं्यात, मानेत, माडं्यात पेटके येतात. िावा िात बहधर. पजें व पावले फुगीर व त्याना घाम 

येतो. मािंीच्या िािाच्या पोकळीत फोिल्यासारखे वाटते. आंगठ्याच्या नखाखाली तीव्र वदेना 
िोऊन त्या वर िातात जातात. 
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झोप :– गाढ लागभन मोठमोठ्याने घोरिे. 
 
त्वचा :– विात कंि सुटते. 
 
ज्वर :– अंतगयत उष्ट्िता हवशषेतः छातीत. पाठीच्या खालच्या िागात व घोयाना घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िाव्या कुशीवर झोपल्याने; झोपेनंतर; हवटाळशीपिानंतर; िवा–गार–झुळुक; 

वस्त्राचंा दाब; दारू. 
ब वा :– गाडीत बसून मोकळ्या हवेत लहडल्याने; कशकल्याने; तंबाखभ ओढल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– लॅके; लारो; हसहमहस; स्पायजे. 
 

१७९. नायमरक ॲमसड NITRIC ACID 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम शरीराची द्वारे–घसा–गुदिार–तोंि; गाठी यकृत-लाळेच्या गाठी; 

मभत्रगं्रथी; त्वचा; रक्त; िािे; साधें; नळीसारखी इंहद्रये व उजवी बाजभ यावर िोतो. शरीर थकलेले. 
शिारे येण्याची प्रवृहत्त. कंप. कािीिी सिन िोत नािी. हुळहुळेपिा. काटा-ढलपी गेल्याप्रमािे 
टोचते लकवा व्रि पडून कुरतडल्यासारख्या वेदना होत आहेत असे वाटते. स्राव करवडिारे–
पातळ–गढभळ–कपगट त्याने आसपासचा िाग लाल िोतो व केसाचंा नाश िोतो, दुगंधी–घाम–
लघवी–हपनस पाऊल वगैरे. हवकाराचंा दुष्टपिा. चरत जािे. रक्तस्राव–उगीचच्या उगीच िोतो, 
लालििक–रक्तासारखे पािी, वािते. िारे लाल, सुजलेली ककवा िेगा पिलेली. श्लेष्ट्मल त्वचा 
काळसर व गुळगुळीत. एखाद्या भागाभोवती पट्टा बाांधल्याप्रमािे वाटते ककवा ओझे लोंबकळत आिे 
असे वाटते. वेदना िोत असलेली जागा हुळहुळी होते लकवा ताठते. िािापासभन मास तुटते आिे अशा 
वदेना िोतात. ज्याना उगीचच्या उगीच सदी िोते ककवा िगवि लागते असे जीिय रोगाने पछािलेले 
इसम. हफकटपिा–गरमी, रक्तक्षय, हिवताप वगैरे कारिामुळे आलेला. मासाकुंर येण्याची प्रवृत्ती–
चामखीळ. कॅन्सर. नािीव्रि. काळसर हकिहकिीत इसम. क्षय. िािे हुळहुळी होऊन दुखतात, 
कुजतात. हदवसा वारंवार घेरी येते व रात्री ककवा प्रथम झोपताना फेफरे येते. गिाशय आतभन 
खरविल्यानंतर िोिारा रक्तस्राव. िट्टी पभ. आजारी मािसाचंी शुश्रभषा केल्याने, हनद्रानाश झाल्यामुळे 
झालेले दुष्ट्पहरिाम िािावर िाि वाढते. 

 
मानमसक :– हचिखोर, दीघयिेषी, माथेहफरू. पहवत्र गोष्टीबद्दल अनादर. इतका राग येतो की त्यामुळे 

कापावयास लागिे. वातात िािंिे. ितुाशंी हनरहनराळ्या िाषेत बोलिे. गोंधळलेला. मनात आलेले 
हवचार नािीसे िोतात. मरिाची िीती वाटते. हखन्न, उदास बोलावसेे वाटत नािी. स्वतःच्या 
दुदैवासंबंधी कोिी सिानुिभती दाखहवली तर ती हधःकारिे. स्वतःच्या दुखण्याहवषयी कचता, 
कालऱ्याची िीती. कोितेिी काम ककवा उद्योग मनापासभन करावासा वाटत नािी. 

 
डोके :– ठेचल्याप्रमािे डोके दुखते– टोपी घातल्याने जास्त. िोके िरल्यासारखे वाटते–रस्त्यावरील 

गोंगाट सिन िोत नािी. कवटी िुळिुळी िोते. कातिीला फुगीरपिा येतो. िोक्यािोवती पट्टा 
आवळला आिे असे वाटते. केस गळभन पितात. 
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डोळे :– िोळ्यावरून ककवा आतभन कोंबट पािी वाित आिे असे वाटते. काळ्या बुबुळाला हठपके पितात. 
पाढंरी त्वचा हचमटल्यासारखी हदसते. फभ ल पिते. एकाच्या दोन वस्तु हदसतात. पापण्या ताठभन 
नाकाकिे वळतात. 

 
कान :– बहिरेपिा पि गोंगाटात, आगगािीत वगैरे जाताना बरे ऐकभ  येते. आवाज अगदी सिन िोत नािी. 

चावताना कटकट आवाज िोतात. स्वतःच्या आवाजाचा कानात प्रहतध्वहन उमटतो. कानाच्या 
मागील िािाचं्या उंचवयात कुजिे. 

 
नाक :– लाल, शेंिा खरबरीत. नाकातभन काळसर रक्ताच्या गाठी पितात. छातीच्या हवकारात नाकातभन 

रक्त येते. नाकाची िािे कुजतात. सदी िोते व त्यावेळेस श्वासोच्छछ वास घ्यावयास त्रास िोतो. 
हपनस, नाकाचा घटसपय–नाकातभन अत्यंत करवििारे पािी वािते. कापल्यासारख्या वदेना िोतात. 
झोपेत कशका येतात. नाकातभन हिरव्या खपल्या कशकरल्याने पितात हवशषेतः सकाळी. रिताना 
नाकातभन रक्त येते. 

 
चेहरा :– मपवळा, आजाऱ्यासारखा. 
 
तोंड :– ओठाचें पापुदे्र जातात. ओठाचें कोपरे–सोलवटलेले–िेगा पिलेले ककवा खपल्या बसलेले. जीि 

स्वच्छ ताबंिी ओली व मध्यिागी साखं पिलेली. टाळ्यात व्रि पिभन त्यात टोचल्याप्रमािे वेदना 
िोतात. रक्तहमहश्रत लाळ. दात हढले. हिरड्या हवसहवहशत–िुळिुळ्या आतल्या बाजभतभन रक्त येते. 
हजिेवर िेगा पितात ककवा चटे्ट पितात. टाळा िुळिुळा. तोंिाला घाि येते. गाल चावले जातात. 
दात हपवळे. हजिेखाली गुल्म येते. दात िलतात, कुजतात. 

 
घसा :– घशात काटा टोचल्याप्रमािे वाटते व हगळताना कानापयंत टोचते. टास्न्सल्स सुजभन वेड्यावाकड्या 

िोतात. हगळताना अहतशय त्रास िोतो, चमचािर पािीसुद्धा हगळवत नािी. 
 
जठर :– न पचिारे पदाथय खाण्याची वासना–माती खिभ  वगैरे. तेलकट व खारट पदाथय खावेसे वाटतात. 

िभक लागली असताना तोंि गोि िोते. 
 
उदर :– खभप कंुथले तरी थोिेसेच शौचास िोते. शौच मऊ असभन सुद्धा शौचास िोताना गुदिार 

फाटल्यासारखे वाटभन नंतर आत बराच वळेपयंत वदेना राितात. आतड्यातभन रक्तस्राव िोतो. 
गुदिार बािेर येते. मुळव्याध वेदनायुक्त व त्यातभन सिजासिजी रक्त येते. गुदिारािोवती इसब 
येतो ककवा कंि सुटते. आतभन ओलावा बािेर येतो. कावीळ–यकृतात दुखते. आतड्यातील मुरिा 
वसे्त्र घट्ट केल्याने कमी िोतो. आहि नंतर आतड्यात व्रि पितात. उदरावर गरम कोरिे कापि 
ठेहवले आिे असे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी घोड्याच्या मुताप्रमािे दुगंधी. लघवी गार, कधी िरपभर िोते कधी थोिी िोते. मभत्रकपि ते 

मभत्राशयापयंत पेटके येतात. मभत्रमागात तप्त तार घातली आहे असे वाटते. मभत्रकपिाचा शोथ. 
लघवीतभन रक्त जाताना कण्यात शिारे येतात. लघवीतभन ऑक्सहॅलक अहसि जाते. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– बोंिीवरील कातिीत आग िोते, कंि सुटते–कातिीला जलयुक्त सभज येते. गरमीचे 
चरत जािारे व्रि. व्रिात आग िोते, नागंी मारल्याप्रमािे वाटते व आतभन दुगंधी द्रव्य बािेर येते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– बाह्यागं िुळिुळे व व्रि पितात. योनीतभन रक्तासारखे पािी येते. पाळी लवकर हवटाळ 

िरपभर गढभळ पाण्याप्रमािे–व त्यावळेेस पाठीत, कुल्यात व माडं्यात वदेना िोतात. गिाशय आतभन 
शस्त्राने खरविल्यानंतर रक्तस्राव थाबंत नािी ककवा अशा तऱ्िेच्या शस्त्रहक्रयेनंतर िोिारे दुष्ट्पहरिाम. 
बाळंतपिानंतर खभप हवटाळ जातो. धुपिी कपगट, पातळ, हचकट. स्तन वाळतात ककवा आत टिक 
गाठी येतात. संिोगानंतर सुखकारक कंि सुटते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकल्याचा कोरडा ठसका लागून शरीर फुटते आहे असे वाटते. कंठात गुदगुल्या िोऊन 

खोकला सुरू िोतो व त्यावेळेस कमरेत टोचते–गारव्याने जास्त िोते. हजना चढताना दम लागतो. 
झोपेत खोकला येतो. कफ पुवळलेला–हचकट तोंिात चोपिला जातो, कफ काढताना घाम येतो. 
कंठात कापल्याप्रमािे वाटते. छातीत खळबळ झाल्यासारखी वाटभन धिधिावयास लागते व िीती 
वाटते. गिाशय सरकल्याने दम लागतो. 

 
हृदय :– हजना चढताना धिधिते व कचता वाटते. नािी प्रत्येक चौर्थया ठोक्याला बदं पिते. नािी अहनयहमत. 

क्षलु्लक मानहसक क्षोभाने धिधिावयास लागते. 
 
हातपाय :– िाताच्या बोटाचें साधें सुजतात. पंज्याच्या मागील बाजभस चाममखळी येतात. घोयाचे साधें 

अशक्त. पाऊलानंा दुगंधी घाम येतो त्यामुळे बोटाचें बेचके िुळिुळे िोतात. गुिघ्याच्या वाटीत 
दुखल्यामुळे चालताना अिथळा येतो. तंगिीचे िाि दुखते. पजं्याना, तळिाताला गार घाम येतो. 
नखे हनळी. पायाचं्या बोटाचंी नखे मासंात रुततात व खुपतात, स्पशाने जास्त िोते. नखे वेिीवाकिी, 
कमानदार, रंग बदललेली. 

 
त्वचा :– कोरिी, करवडल्याप्रमािे, िेगा पितात हवशषेतः कोपरे असतील तेथे. ताबंयाच्या रंगाचे चटे्ट 

पितात हवशषेतः तंगिीच्या िािावरील त्वचेवर. कपिे काढले की कंि सुटते. खपल्या बसभन त्या 
पितात. व्रि जलद चरतात, िुळिुळे िोतात व त्याचं्या किा वडे्यावाकड्या िोतात; स्पशय केल्याने 
ककवा धुताना रक्त येते. आत पुवाचे बभच बसल्यासारखे वाटते. िट्टी पभ. वडे्यावाकड्या ककवा मऊ 
चामहखळी याचंी उगवि. मासंाकुराचंी वाढ. जुने वि थंिीत दुखतात. 

 
झोप :– झोप लागता लागता धके्क बसतात. वदेना झोपेत सुरू िोतात. झोपेनंतर िुशारी वाटत नािी. 

ियानक, कचतायुक्त स्वप्ने पितात. 
 
ज्वर :– तापात–थंिी वाजताना–घाम येताना तिान लागत नािी. पंजे व पावले गार. बफाप्रमािे गारपिा 

हवशषेतः तळपायाचंा. िट्टी हिवताप. सिजासिजी घाम येतो नंतर सदी िोते. घाम िरपभर येऊन 
थकवा वाटतो. सकाळी ककवा रात्री येतो. खाकेत व पावलाना घाम येतो. घामाला लघवीसारखा 
वास येतो. दर चौर्थया ठोक्याला नािी थाबंते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– कु्षल्लक कारिे; स्पशम; धक्का लागिे; आवाज खडखडिे, हालचाल, पारा; दभध; 
खाण्यानंतर; िांडी; थंड हवा–दमट हवा; रात्री, संध्याकाळी; िवते फरक पिल्याने; अंथरुिाची 
ऊब; मानहसक श्रम ककवा धक्का–आघात. 
ब वा :– सांि लकवा घसरत जाण्याने. गािीत बसल्याने. समशीतोष्ट्ि िवा, एकसारखा दाब हदल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आरम–रा; आसे; कॅल्क-का; थभजा; लायको. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल–का; मक्रआसो; पल्स; फास्फ; मक्युय; सल्फ; सेहप. 
 

१८०. नेरम काबोमनकम (पापिखार) NATRUM CARBONICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पचनमक्रया; मज्जातांतू; त्वचा; पजें (मागील िाग) व टाचा यावर िोतो. 

अशक्त पि सांत्रस्त. फुगीरपिा. शरीराचे शहैथल्य व सिजासिजी थोिे श्रम केले तरी थकवा 
वाटतो. सिज साधें हनखळतात. काहीही सहन होत नाही, मोकळी िवा–संगीत–आवाज 
खाण्यातील फरक उन्िाळ्यातील उष्ट्िता–वगैरे. वेदनामुळे कां प येतो, गार घाम येतो व लचता 
वाटते. उन्िाळ्यातील उष्ट्ितेने अहतशय गळभन गेल्याप्रमािे वाटते. अंग तापलेले असताना गार पािी 
प्याल्याने अहत अभ्यासाने, लचक िरल्याने, झालेले, दुष्ट्पहरिाम. सिज लवक िरते (पाठीत) 
िातापायाना धके्क बसतात. चालताना अिखळिे. लिान मुले झोपेतभन उठभन उड्या मारतात, 
ककचाळतात व आईला हचकटतात. उगीचच्या उगीच दचकिारी मुले; सभयाघाताचे जीिय पहरिाम. 
तान्ह्या मुलाना दभध सोसत नािी. तादुंळ, गव्िाचे अन्न सोसते. 

 
मानमसक :– रागीट, हचिखोर. मखन्न उदास. आनंदी. हवजेच्या गिगिाटामुळे िीती वाटते व अस्वस्थपिा 

येतो, िीहतमुळे नव्िे पि िवते झालेल्या फरकामुळे. एकंदरीत मािसाचंा हतटकारा पि कािी 
हववहक्षत इसमाचंा हवशषे. आकलनशस्क्त मंद गािे ऐहकले की आत्मित्या करावीशी वाटते. धार्ममक 
विे. स्वतःच्या कुटंुबातील मंिळीचा हतटकारा. मंिळीत बसण्याची नावि. 

 
डोके :– िवतेील उष्ट्ितेमुळे िोके दुखते. गसॅच्या उजेिाखाली काम केल्याने, थोड्या मानहसक श्रमाने िोके 

दुखते. दारू प्याल्यामुळे घेरी येते. उन्िात घेरी येते. मानहसक श्रमाने घेरी येते. िोके खभप मोठे झाले 
आिे असे वाटते. िोक्यातील वदेना िोळ्यातभन बािेर येत आिेत असे वाटते. िोके मागे वाकलेले. 

 
डोळे :– दृष्टीपुढे तेजस्वी तारे ककवा ज्वाळा हदसतात, जागे झाल्यानंतर. 
 
कान :– वारंवार दुखभन बहिरेपिा येतो. 
 
नाक :– फुगीर सुजल्यासारखे ककवा त्याचे पापुदे्र जातात. सदी िोते–जरा वारे लागले तर ककवा एक 

हदवसाआि. नाकातील स्रावानंा घाि येते. जोराजोराने कशका येतात. नाकाच्या घशातील भागातून 
स्राव पडतो. नाक लाल, त्यावर पाढंऱ्या पुटकुळ्या. 

 
चेहरा :– हफकट, सुरकुतलेला, ककवा फुगीर. हपवळे हठपके. पुटकुळ्या. वरचा ओठ सुजलेला. 



 

अनुक्रम 

तोंड :– उघिे रािते. चव वाजवीपेक्षा तीक्ष्ि, ककवा उलट, बदललेली. तोंिात, फोि येतात, व्रि पितात, 
आग िोते. कोरिे. 

 
घसा :– पाण्याच्या घोटाहशवाय घट्ट पदाथय हगळता येत नािीत. जािंई येताना घसा दुखतो. 
 
जठर :– आम्लमपत्त. जीिय अस्ग्नमादं्य, एकसारख्या ढेकरा येतात. वात धरतो. आम्लहपत्त व साधें धरिे. 

पचनमक्रया मांद, खाण्यात जरा फरक केला ककवा नेिमीपेक्षा जास्त खाल्ले की सोसत नािी. दुधाचा 
हतटकारा. खाखा-एकसारखे थोिे थोिे खावसेे वाटते. खाण्यामुळे पोटातील वदेना कमी िोतात–
ककवा थाबंतात. पिाटे ५ वा िभक लागते. 

 
उदर :– वात इकिेहतकिे सरकल्यामुळे मध्येच कोठे कोठे फुगवटी हदसते. हपष्टमय अन्नाने (िात, बटाटे) 

जुलाब िोतात. दुधाने जुलाब िोतात. एकदम घाई लागभन शौचास आवाज िोऊन घाईने िोते, ककवा 
िोत नािी शौचास हपवळसर नाकरगाच्या लगद्याप्रमािे द्रव्य पिते ककवा तसेच शौचास िोते. 
मलावरोध–शौचास काळे गुळगुळीत खिे िोतात ककवा त्याचंा चुरा िोतो. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– वधं्यात्व. आत पिलेले वीयय त्वहरत बािेर येते. पाळी उशीरा, हवटाळ थोिा, लाल 

पाण्यासारखा. उदरातं वदेना िोऊन धुपिी जाते, स्राव हपवळसर हिरवा व िरपभर, दुगंधी, 
चुरचुरिारा. योनीमुख टिक िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– स्वप्नावस्था िोण्याची प्रवृत्ती. लघवीला घोड्याच्या मभत्राप्रमािे घाि येते. वैषहयक इच्छा 

बळावते, हशश्न वदेनायुक्त ताठते, त्यामुळे वीययपात िोताना दुखते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला ओला. खोकताना पोकळ आवाज येतो. खोकला सकाळी ९ ते ११॥ पयंत जास्त 

येतो. बािेरून खोलीत हशरल्याने खोकला येतो. खोकताना िाव े स्तन गार झाल्यासारखे वाटते 
घशात एकसारख्या गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. कफ पुवळलेला, खारट. 

 
पाठ :– िाव्या हतकोनी िािाच्या टोकाशी उकरल्याप्रमािे वाटते. मानेच्या मिक्यात मान िलहवल्याने 

कटकट आवाज िोतात. पाठीच्या हतकोहन िािामध्ये गारवा. 
 
हातपाय :– चालताना गुिघ्याच्या मागल्या खळीत दुखते. पाय व पाऊले जि िोतात व तािल्यासारखे 

वाटतात, चालताना, बसलेल्या स्स्थतीत जास्त. मनगटात व घोयात आग िोते. चालताना 
तळपायाची आग िोते. तगड्याना ियंकर वदेना िोतात, खाल्याने बरे वाटते. घोयाचे साांधे अशक्त 
त्यामुळे चालताना पाऊल दुमिते. घोटे सिज लचकतात ककवा हनखळतात. घोयापासभन 
बोटापयंत पेटके येतात. गुिघ्यापयंत पाय बफासारखे गार. बोटाचं्या बेचका िुळिुळ्या िोतात. 
तळपाय िुळिुळे. तळपायाना िेगा पितात. 

 
त्वचा :– लिान साधं्यावर (बोटाचं्या) िाजल्यासारखे फोि येतात. बोटाचं्या टोकाना फोि येतात. त्वचा 

दुधाप्रमािे पाढुंरकी व ओलसर ककवा कोरिीखरखरीत व िेगा पितात. पुवळिारी उगवि येते. 
 



 

अनुक्रम 

झोप :– जेविानंतर झोप येते वैषहयक स्वप्ने पितात. हदवसा गुंगी. सकाळी लवकर जाग येते झोपेत तोंि 
उघिे रािते. 

 
ज्वर :– पाठीत हतकोनी िािाचं्यामध्ये गार झाल्यासारखे वाटते. मनगटे व घोटे या हठकािी आग िोते. सहज 

घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता–उन्हाची; उन्हाळा; गॅसचा उजेड; मनयममत वेळी, पिाटे ५ वा; 

हिवाळ्यात; मानमसक श्रम; मुहष्टमथुैन; खाण्यातील फरक; दभध; वाऱ्याची झुळुक; वीज वावटळ; 
आवाज (एकदम झालेला). संगीत. एक हदवसा आि. िाज्या. 
ब वा :– िालचालीने; चोळण्याने; खाण्याने; घाम आल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-का; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; नेर-मभर; पल्स; लायको; सल्फ; सेले. 
 

१८१. नेरम फास्फोमरकम NATRUM PHOSPHORICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम िोक्याचा मागील िाग; श्लेष्ट्मल त्वचेच्या गं्रथी; हपत्तनहलका; व 

जननेंहद्रये यावर िोतो. आांबटपिा ढेकरा, ओकारी, जठरात, शौच, धुपिीचा स्राव, कफ, घाम, 
वगैरे. शरीरात आम्लाचे प्रमाि वाढते. स्राव मपवळेजदम. िकवा. खादाड मुले. कावीळ. जंत 
िोण्याची प्रवृहत्त. रक्तवाहिन्यातभन गोळी हफरत आिे असे वाटते. मंुग्या येतात. एकसारखी साखर 
खािारी मुले. बाटलीचे दभध हपिाऱ्या मुलाचें वाळिे. स्नायभ व स्नायभबधं तािल्यासारखे वाटतात. 
मानहसक श्रम, वैषहयक िोग याचें दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– शीि. रात्रीची कािंी तरी घिले असे वाटभन िीती वाटते. खोलीतील सामान मािसे आिेत असे 

वाटते. शजेारच्या खोलीत पावले वाजत आिेत असे वाटते. घाबरट, हवसराळभ गािे ऐहकल्याने 
उदास वाटते. बेपवा, स्वतःच्या कुटंुबातील मंिळीबद्दल. बराच काळ स्वस्थ बसभन राििे. उगीचच 
िीती वाटते. 

 
डोळे :– िोळ्यातभन हपवळे जदय सायीसारखे द्रव्य येते. िोळे हपवळसर. गसॅच्या उजेिात दृहष्ट मंद िोते. 

जंतामुळे आलेला हतरळेपिा. 
 
कान :– एक कान लाल व कढत, हकत्येक वळेा कंि सुटते, रक्त येईतो खाजहविे. 
 
नाक :– खाजते. हपवळा दाट दुगंधी शेंबभि. मूल नाकात बोटे घालते. जंत. 
 
चेहरा :– मफकट ककवा एक बाजभ लाल दुसरी हफकट आलटुन पालटभन. 
 



 

अनुक्रम 

तोंड :– िोवती कंि सुटते. हजिेच्या टोकावर िाजल्यासारखे फोि येतात. मजभेच्या बुांध्याशी मपवळा 
सायीप्रमािे िर जमतो. हजिेवर केस हचकटला आिे असे वाटते. मुले दात खातात. 

 
घसा :– हगळताना त्रास िोतो. टानहसलवर हपवळा थर जमतो. घशात गोळा बसला आिे असे वाटते, त्यामुळे 

बोलताना अिथळा येतो. 
 
जठर :– आंबट ढेकर–ओकाऱ्या. ओकरी दह्यासारखी िोते. 
 
उदर :– वात धरतो व त्याने आत आवाज िोतो. िरल्यासारखे वाटते–उिे राहिल्याने ककवा अगदी थोिे 

खाल्ल्याने जास्त. हिरव ेजुलाब िोतात. शौचास बसले असताना आतड्यात गोटी पित आिे असे 
वाटते. संिोगानंतर शौचास व लघवीला लागली आिे असे वाटते (पुरुष). वात सरताना शौचास 
िोईल असे वाटते. गुदिाराला कंि सुटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला लागली म्ििजे मभत्रमागाच्या तोंिाशी आग व कंि सुटते, हवशषेतः संिोगानंतर. 

बसल्यानंतर लघवी सुटावयास थोिा वेळ लागतो. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– स्वप्ने न पिता वीययपात िोतो व त्यानंतर पाठीत अशक्तपिा वाटतो व िातपाय कापतात. 

संिोगाची इच्छा िोते पि उत्थापन िोत नािी. वीयय पाण्यासारखे पातळ. बोंिीची कातिी व वृषि 
याना कंि सुटते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर, हवटाळ पाण्यासारखा. योनीतील स्रावाच्या आम्लत्वामुळे आलेले वधं्यात्व. 

धुपिी–आंबुस वास, सायीप्रमािे दाट हपवळसर. गिाशयातील स्राव आंबुस वासाचे. गरोदरपिी 
सकाळी ओकावयास िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला बसल्याने जास्त िोतो. खाण्यानंतर छातीत पोकळ वाटते. 
 
हृदय :– हजना चढताना हृदयाजवळ कंप उत्पन्न िोतो. हृदयातील वदेना पायाच्या आंगठ्यात वदेना सुरु 

झाल्याने कमी िोतात. हृदयात एक बुिबुिा सुरू िोऊन तो धमन्यातभन जोराने जात आिे असे वाटते. 
संहधवात व हृदयातील वदेना आलटुन पालटुन. वीज वावटळीत धिधि िोऊन कचता वाटते. 

 
हातपाय :– साधं्यात कटकट आवाज िोतो. साधं्यािोवती उगवि. पावले हदवसा ककवा हवटाळशपेिी 

बफाप्रमािे गार असतात, रात्री आग िोते. साधं्याना कंि सुटते–हवशषेतः घोयाना. हृदयाच्या 
वदेना व साधें दुखिे आलटभन पालटुन. संिोगानंतर पाठ अशक्त िोते. पाठ जि िोऊन 
ओढल्यासारखी वाटते. मनगट व िाताच्या बोटाचें साधें दुखतात. 

 
त्वचा :– हपत्ताच्या गाधंी–गुळगुळीत–चकचकीत–लाल. 
 
झोप :– सकाळी गुंगी येते, मध्यरात्रीपभवी झोप येत नािी. वैषहयक, कचतायुक्त, मेलेल्या इसमाचंी स्वप्ने 

पितात. 



 

अनुक्रम 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– साखर; मुले; दभध; मानहसक श्रम; वीज वावटळ; गसॅचा उजेि. संिोग. हजना 
चढताता. 
ब वा :– थंिी. 

 
१८२. नेरम मूमरआमटकम (मीठ) NATRUM MURIATICUM 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचे पहरिाम पोषि; पचनेंहद्रये; मेंदू; रक्त; स्नाय;ू मन; हृदय; गाठी–यकृत पाथंरी; 

त्वचा यावर िोतो. शरीर वाळलेले, एकसारखी तहान. एखादी गोष्ट अकस्मात करण्याची प्रवृहत्त 
ककवा मनात येईल तेच शवेटास नेण्याची प्रवृहत्त. शरीराचे पोषि मनकृष्ट. वाळिे–हवशषेतः वरून 
खाली मान ककवा उदर. पंिुरोग. कोरडेपिा–तोंि–त्वचा–घसा गुद–योहन वगैरे. बमधरपिा–
एका बाजभचा ककवा ज्या िागावर दाब पिला असेल त्या िागाचा. बोटाचा (िाताच्या) कां प. उगीचच 
थकवा येतो. अवयव लकवा भाग लहान झाल्यासारखे लकवा आखडल्यासारखे वाटतात–मान, 
गुिघ्याचा मागील िाग वगैरे. अहतशय अशक्तपिा व शीि. गारपिा. वारंवार सदी िोते. स्राव–
दाट पाांढरे, स्वच्छ, पातळ करवडिारे. अगदी ठरामवक वेळी मवकार उद भवतात. िट्टी हिवताप. 
गलगंि. मधुमेि. बिुमभत्रता. दुःख, आशािगं, धास्ती, मुहष्टमथुैन, िोक्याला झालेले आघात, राग, 
शरीरातील स्राव गेल्याने, संिोगाहतरेक या कारिानी उद िवलेले हवकार. आवळल्यासारखे वाटते–
हृदयात, छातीत, गुदिारात, घसा वगैरे. खाल्लेले अन्न अंगी लागत नािी. जलयुक्त सभज–नाळगुद, 
जलोदर. हमठाचे दुष्ट्पहरिाम. हिस्टेहरआ. ठुसठुसिे. िातोड्याने मारल्याप्रमािे वदेना मुले उहशरा 
चालावयास लागतात. मुली आपल्या पेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या ककवा अनुरूप नसलेल्या 
पुरुषाच्या पे्रमात पितात. िावनाहतरेकामुळे शरीर लुले पिते. जीिय लचक. 

 
मानमसक :– िेषी, ज्याने आपला अपराध केला असेल त्याबद्दल. उगीचच रागाविे हवशषेतः सातं्वन 

करण्याचा प्रयत्न केला तर जास्त राग येतो. मखन्न, एकलकोंडेपिा–मंिळीत बसिे त्रासदायक 
वाटते. बोलावेसे वाटत नािी. हनष्ट्कारि उदासीनता. आततायी स्वरूपाचा शोक करिे. हवचाराचंा 
गोंधळ. एखादी कल्पना मनात ठाम िोऊन बसते त्यामुळे झोप येत नािी, सभि घ्यावासा वाटतो. 
ओक्साबोक्शी रििे; क्षलु्लक कारिाने हचििे. उतावीळ. धादंरट. एकातंात रिावसेे वाटते. हचन्ता 
वाटतो. चोर दरोडेखोराांची स्वप्ने पडतात ककवा त्याचंी िीती वाटते. िसिे रििे आलटभ  पालटभन. 
ज्यावळेेस रिभ  यावयास पाहिजे त्यावळेेस रिभ  येत नािी. मागे घिलेल्या अहप्रय गोष्टीची आठवि 
िोते. पुढे काय िोईल याची धास्ती वाटते. िोळ्यातभन पािी येईतो िसिे. बोलताना गोंधळ करिे. 
हचत्त जागेवर नसिे. 

 
डोके :– घेरी येते, खाली पित आिोत असे वाटते, िोळे हमटल्याने जास्त. डोकेदुखी–हातोडे 

भारल्याप्रमािे वेदना िोतात, जिपिा वाटतो, फुटल्याप्रमािे वाटते, विे लागण्याइतक्या वदेना 
िोतात, वदेना डोळ्याांच्या वर, टाळभ वर हवशषेतः सकाळी जागे झाल्यानांतर जास्त िोतात; वदेना 
िोत असताना िोके बहधरल्यासारखे िोते ककवा दृष्टीचे हवकार उद्भवतात; वाचताना, िालचालीने, 
(िोळ्याच्यासुद्धा), िोके जास्त दुखते; िोळे दाबल्याने बरे वाटते. िोके मागेपुढे िलते. अधयहशशी. 
िोक्याचे केस गळतात. िोके दुखण्याच्या अगोदर जीि, ओठ, नाक हमरहमरावयास लागभन बहधर 
िोते. शाळेत जािाऱ्या मुलामुलींची िोकेदुखी. 
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डोळे :– एकत्र ओढले जात आिेत असे वाटते. डोळ्यातून पािी येते- पािी चुरचुरिारे कढत– हवकार 
झालेल्या बाजभच्या िोळ्यातभन, िसताना, कशकताना, खोकताना वगैरे. हनजल्यावर पापण्या लुल्या 
झाल्यासारख्या वाटतात. दृहष्ट अंधुक, िोळ्यापुढे पुसट लवलवल्यासारखे वाटते. वाचताना अक्षरे 
एकात एक गुंतत आिेत असे वाटते. वस्तभंचा अधा िाग हदसावयास लागतो नंतर िोके दुखावयास 
लागते. कृहत्रम उजेिात वाचता येत नािी. नुकताच सुरू झालेला मोतीकबदु. लासरू– नाकाकिील 
कोपऱ्यात दाबल्याने पभ बािेर येतो. िोळे बटबटीत. गलगंि. खाली पाहिल्याने िोळे दुखतात. 

 
कान :– कानात आवाज िोतात. अन्न चावताना कानात कटकट आवाज िोऊन दुखते. 
 
नाक :– ियंकर सदी िोऊन नाक खभप वािते, २–३ हदवसानंतर सदी थाबंभन अगदी वरच्या िागात नाक 

चोंदते. पिाटे कशका येतात. नाक आलटभन पालटभन कोरिे पिते ककवा खभप वािते. पाण्याची धार 
लागते, आत व्रि पितात. वास व चव दोन्िी कळत नािीत. अगोदर कशका येऊन नंतर सदी िोते. 
एक बाजभ बहधर. 

 
चेहरा :– हफकट, मळकट, तेलकट. तापात फोि येतात. ओठाांभोवती वेदनायुक्त पुटकुळ्या येतात ककवा 

केसाच्या किेला येतात. पुटकुळ्या पाढंऱ्या मोत्याच्या दाण्याप्रमािे. खालचा जबिा ठुसठुसतो–
उष्ट्ितेने, गारव्याने ककवा चावताना जास्त. खालच्या ओठाच्या मध्यिागी खोल िेग पिते. ओठ 
हमरहमरल्यासारखे वाटभन बहधर िोतात. हिस्टेरीआत चेिेऱ्यावर लव येते पि रोगी सुधारावयास 
लागला तर ती नािीशी िोते. 

 
तोंड :– जीि हमरहमरते, बहधर िोते, एक बाजभ. जीभ नकाशाप्रमािे रांगीबेरांगी चटे्ट पिलेली मजभेच्या कडेला 

मण्यासारखे फोड उगवतात लकवा तीवर पटे्ट पडलेले मदसतात. हजिेवर व तोंिात फोि येतात, व्रि 
पितात, अन्नाच्या स्पशाने चुिचुिते, आग िोते. हिरड्यावर लिान गुल्मे उगवतात. हजिेखाली 
लाल गुल्म येते. हजिेला केस हचकटला आिे असे वाटते. 

 
घसा :– सारखा कफ खाकरावा लागतो. कफ किभ ; खारट. पिजीि एका बाजभला कललेली. घशात एके 

हठकािी कोरिेपिा व िुळिुळेपिा वाटभन गुदगुल्या िोतात व त्यामुळे खोकला येतो. घसा चकचकीत 
हदसतो. अन्न खाताना ते कंठात हशरते. फक्त पेये हगळता येतात, अन्न हगळताना ते अन्ननहलकेत एका 
ठराहवक जागेपयंत जाऊन नंतर जोराने बािेर फेकले जाते. गलगंि, िोळे बटबटीत. 

 
जठर :– तहान लागते, खूप पािी प्यावेसे वाटते. िभक लागभन िरपभर अन्न जाते पि शरीराचे पोषि िोत नािी 

ते वाळते. िभक लागते पि खाण्याची वासना िोत िोत नािी. मीठ, आांबट पदािम, तृिधान्ये, 
लशपातील मासे, दूध, मासे खाण्याची इच्छा. पाव, माांस, काफी, खाण्याचा मतटकारा. खाण्यानंतर 
जळजळीत ढेकरा येतात. खाताना घाम येतो तोंिाला पािी सुटते. जठरात एकप्रकारची कचता ककवा 
िीती वाटभन ती िोक्यात हशरत आिे असे वाटते. पाढंरा कफ ओकारी येऊन पितो. व त्याने बरे 
वाटते. 

 
उदर :– तािल्याप्रमािे वाटते हवशषेतः जाघंात. शौचास कोरिे टिक खडे िोतात व त्याचें तुकिे पितात. 

शौचास िोताना गुदिार फाटते ककवा आग िोते. शौचािोवती चकचकीत पाढंऱ्या आवचेा थर. 
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मलावरोध, एक हदवसाआि शौचास िोते. जीिय िगवि–वदेनारहित मोठाले जुलाब िोतात व त्याचे 
अगोदर आंतड्यात हचमटे घेतल्यासारखे वाटते. गुद आवळल्यासारखे वाटते. गुदिारािोवती 
वदेनायुक्त पुटकुळ्या येतात. पोटाच्या खळीत उिते. एकाएकी उदर फुगते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िरपभर िोते. चालताना, खोकताना; कशकताना लघवी नकळत िोते. दुसऱ्याचं्या देखत 

लघवीला िोत नािी. लघवीखाली लाल गाळ जमतो. बसल्यानंतर लघवी सुटावयास वळे लागतो. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोगानंतरसुद्धा वीययपात िोतो. संिोगानंतर पाठ दुखते, पाय अशक्त िोतात व हखन्नता 

येते. परमा. वैषहयक वासना िोते पि शारीहरक शक्ती नसते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– वधं्यात्व. संिोग करताना योनी कोरिी असल्यामुळे योनीत दुखते. संिोगाचा हतटकारा. 

धुपिीमुळे थकवा वाटतो. हवटाळाऐवजी धुपिी जाते. पाळ्या अहनयहमत पि हवटाळ बिुधा िरपभर 
जातो. धुपिी पाण्यासारखी, करवििारी. संिोग करताना योनीत आग िोते व चुरचुरते. योग्य 
वयात हवटाळ सुरू िोत नािी, उशीरा सुरू िोतो. कष्टातयव– आंचके येतात. गिाशय खाली सरकभ न 
पायाना ठिका लागतो. मभत्रमागात कापल्याप्रमािे वदेना िोतात, सकाळी बरे वाटते. स्तन वाळतात. 
पाढंरी धुपिी हिरवी िोते. हवटाळसेपिी अंग कढत िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– पोटाच्या खळीत गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. दम लागतो ककवा छातीत धिधिते. 

हिवाळ्यात िोिारा खोकला. खोकताना यकृतात टोचते व लघवीला िोते. चढताना दम लागतो. 
िागं्या खोकला, खोकताना िोळ्यातभन पािी येते. 

 
हृदय :– धिधिते व सवय शरीराला ती धिधि जािवते. अशक्त, फिफिल्यासारखे वाटते, मभच्छा 

आल्यासारखी वाटते, हनजल्याने जास्त; ककवा िुळिुळे. धिधििे–िावनामुळे, िाव्या कुशीवर 
हनजल्याने ककवा िालचालीने जास्त िोते. हृदयाच्या जागेत गारवा वाटतो. हृदय व छाती 
आवळल्यासारखी वाटते. हनजलेल्या स्स्थतीत नािी मधुन मधुन थाबंते. 

 
मानपाठ :– मानेचे स्नायभ िुळिुळे िोतात. मार लागल्याप्रमािे पाठ दुखते हवशषेतः सकाळी व खोकताना, 

पाठीवर हनजल्याने ककवा दाबल्याने बरे वाटते. तळिात कढत व त्याना घाम येतो. िाताचं्या बोटाचं्या 
टोकाना िेगा पितात. िाताची बोटे व पाय बहधर िोतात व हमरहमरतात. गुिघ्याच्या मागील 
पोकळीत आखिल्यासारखे वाटते. ककवा ओढल्यासारखे वाटते. गुिघ्यात चमक मारते. तंगड्या 
गार. घोटे अशक्त, सिज वळतात. हलहिताना िात कापतात. झोप लागत असताना िातापायाना 
आंचके आल्याप्रमािे धके्क बसतात. 

 
झोप :– झोपेत उसासे टाकिे, झोपेत धके्क बसतात. दरोिेखोराची स्वप्ने पितात. दुःख, शोकामुळे झोप येत 

नािी. जागे झाल्यावर अशक्तपिा वाटतो. 
 
त्वचा :– तेलकट, कोरिी, खरखरीत, मळकट, हपवळसर, व लवकर बरी िोत नािी. िेगा पितात ककवा 

वेदनायुक्त पुटकुळ्या येतात, हवशषेतः ज्या हठकािी त्वचेवर त्वचा दुमिली जाते अशा जागी ककवा 
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बोटाचं्या साधं्यावर. हपत्ताच्या गाधंी येतात त्यावळेी कंि व आग िोते; गाधंी हवशषेतः शारीहरक 
श्रमानंतर जास्त िोतात. 

 
ज्वर :– गारपिा–पजें, पावले, हृदय वगैरे. तिान लागभन सकाळी थंिी वाजते. एकसारखी थंिी पि उन्िात 

बरे वाटत नािी. हिवताप–सकाळी ९ ते ११ थंिी वाजते–अंग गार िोऊन एकसारखी थंिी 
वाजल्यासारखी वाटते. घाम येतो. घाम गार असतो, थोिा येतो, केसाचं्या किेला, नाकाला ककवा 
चेिऱ्यावर, खाताना घाम येतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मनयममत वेळी–सकाळी ९ ते ११, सूयोदय ते सूयास्त, एक हदवसाआि; 

हवटाळशी झाल्यानंतर; उष्ट्िता–सूयांची, उन्िाळा, दमट; श्रम–िोळ्याचे, मानहसक; िावनेमुळे 
आलेल्या क्षबुधतेने; सहानुभूमत दाखमवल्याने; वयात येण्याचा काळ; कोयनेल; जीिय हिवताप; चादंीचे 
क्षार; समुद्रकाठी. पाव. आंबट फळे, तेल तभप. 
ब वा :– मोकळी हवा; गार पाण्याच्या स्नानाने; घाम आल्याने; हवश्राहंत; सकाळच्या न्यािारीच्या 
अगोदर; दीघय श्वास घेतल्याने; उपाशी राहिल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आजे–ना; इग्ने; एहप; सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल–का; कॅल्क–का; थभजा; पल्स; ब्रायो; ऱ्िस–टा; सल्फ; िेपार. 
 

१८३. नेरम सल्फुमरकम NATRUM SULPHURICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम डोक्याचा मागील भाग; यकृत; आतडी; छाती व िावी बाजभ यावर 

िोतो. अगोदरच रोगाने ग्रस्त झालेल्या इसमाना एकदम तीव्र पहरिाम जािवभ लागतात. 
भोसकल्याप्रमािे वेदना होतात–िाव्या खालच्या बरगड्यात, कमरेच्या िाव्या साधं्यात, टाचात. 
उठता बसताना कमरेच्या साधं्यात दुखते. मपवळेपिा– त्वचेचा, शौच, फोि, पातळ स्रावाांचा. पभ 
दाट हिरवट हपवळा. भरल्यासारखे वाटिे. आंबटपिा. हपत्त प्रकृहत. वारंवार संहधवात िोण्याची 
प्रवृहत्त. पाण्याजवळ राििे, दमट िवा, पाण्याजवळ िोिाऱ्या िाज्या ककबिुना मासे खािेसुद्धा 
सोसत नािी, उष्ट्ि कोरड्या िवते बरे वाटते. िोक्याला झालेल्या आघातामुळे उद्भवलेले 
दुष्ट्पहरिाम. चामहखळी, मासाकुंर येण्याची प्रवृहत्त. वातरक्त (गाऊट). जलयुक्त सभज. मधुमेि. 
वदेनाचंा हवचार केल्याने त्या बळावतात. 

 
मानमसक :– कािीिी सिन िोत नािी. संशयी. मंद उजेिात ककवा संगीताने, रंगीत काचा लावलेल्या 

हखिकीजवळ बसल्याने हखन्नता येते. मधुन मधुन विेाचे झटके येतात. आत्मित्या करण्याची प्रवृहत्त 
व तसे िोऊ नये म्ििभन स्वतःवर ताबा ठेवावा लागतो. बोलावसेे वाटत नािी व दुसऱ्याने पि स्वतःशी 
बोलभ  नये असे वाटते. बदुंक, हपस्तुलाने आत्मित्या कराहवशी वाटते. िोक्याला मार लागल्यामुळे 
उद्भवलेले मानहसक हवकार. संशयी. शौचास झाल्यानंतर आनंद वाटतो. 

 
डोके :– घेरी येते पि िोक्याला घाम आला म्ििजे कमी िोते. डोक्याच्या मागील भागात ठेचल्याप्रमािे 

ककवा कुरतिल्याप्रमािे वदेना िोतात. मेहनन्जायहटस. िोकेदुखी, आवाजाने, खाण्याने, उजेिाने 
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जास्त िोते; अंधारात, ओकारी झाल्याने बरे वाटते. कवटीची त्वचा िुळिुळी, त्यामुळे केस 
कवचरताना दुखते. 

 
डोळे :– उजेड मुळीच सहन होत नाही, सकाळी जागे झाल्यानंतर. िोळे हपवळे. खुपऱ्या. पापण्या जि. 
 
कान :– दमट िवते कानात तीव्र चमका मारतात. 
 
नाक :– नाकातभन रात्री पािी वािते. नाकातभन रक्त पिते; हवटाळसेपिी ककवा अगोदर; थाबंुन थाबंुन पिते. 

कशका येऊन नाक खभप गळते. 
 
चेहरा :– हपवळा. 
 
तोंड :– तोंिात हचकट दाट कफ साचतो. जीि मळकट कपगट ककवा महरवट मपवळी, जाड मचकट िर 

मजभेवर जमतो, मवशेषतः बुांध्याशी. हजिेचे टोक िाजल्यासारखे वाटते. चव किभ . टाळ्याला 
िाजल्यासारखे फोि येतात. दात दुखी, गार पािी तोंिात धरल्याने कमी िोते. िोके दुखत असताना 
लाळ गळते. हिरड्याचंी िाजल्यासारखी आग िोते. 

 
घसा :– घशात जाि हपवळा शेंबभि नाकातभन उतरतो. 
 
जठर :– तापाच्या सुरवातीस फक्त तिान लागते. बफय  ककवा थंि घ्यावसेे वाटते. आम्लहपत्त. छातीत 

जळजळ. ओकारी झाल्याने िोके दुखावयाचे थाबंते. अस्ग्नमादं्य. मळमळ; अनेक हवकारात महरव्या 
हपत्ताची ओकारी. हपष्टमय पदाथय (तवकील), दभध, बटाटे सोसत नािीत. 

 
उदर :– यकृताची सभज. यकृत िुळिुळे व जि िोते–आत टोचते, वस्त्राचंा दाब, दीघय श्वास, धक्का सिन िोत 

नािी, डाव्या कुशीवर मनजल्याने जास्त त्रास होतो. यकृताखाली गोळा आिे असे वाटते. हपत्ताशयात 
ओरबािल्यासारख्या वदेना िोतात. उदर चोळण्याने ककवा मुठीने कतबल्याने आतील वदेना कमी 
िोतात. बेंबीजवळ पेटके येतात. वात धरतो, वदेना िोऊन इकिे हतकिे ठोसल्यासारखे वाटते, 
हवशषेतः िाव्या बाजभस. आतड्यात गुरगुरल्या गुडगुडल्याप्रमािे आवाज होऊन नांतर एकदम 
जोराने आवाज होऊन जुलाब होतात. जुलाब मवशेषतः सकाळी उठल्यानांतर िोतात ककवा कािी 
वळेेस इतकी घाई िोते की अंथरुिातभन पळाव े लागते. जुलाब हपवळे फेसाळ–आत हिरवी आव 
पिते. शौचास मोठ्या प्रमािात ककवा आकारात िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीखाली पाढंरा गाळ जमतो. लघवीतभन हपत्त जाते. लघवीला िरपभर िोते. मधुमेि. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– मासाकुंर उगवतात. परमा–दाट हिरवा स्राव. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळसेपिी नाकातभन रक्त पिते. धुपिी हिरवट, हपवळी, परमा बरा झाल्यानंतर सुरू 

झालेली, धुपिी जाताना आवाज बसतो. योनीवर वदेनायुक्त फोि येतात. 
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श्वसनेंमद्रये :– पावसाळ्यात दमा िोतो. खोकला ओला. खोकताना छाती व कुशी धरून ठेवाव्या लागतात. 
सारखा दीघयश्वास घ्यावासा वाटतो. कफ दाट हचकट हिरवा. छातीत िाव्या खालच्या िागात वदेना 
िोतात. प्रत्येकवळेी सदी झाली की दमा िोतो. चालताना दम लागतो. दम्यात सकाळी जुलाब 
िोतात. 

 
पाठ :– कपिे काढल्यानंतर कंि सुटते. पाठीत, मानेत व िोक्याच्या मागील बाजभस तीव्र वदेना िोतात. 

हतकोनी िािाचं्या मध्ये िोसकल्याप्रमािे वदेना िोतात. कण्याचा मेहनन्जायटीस. पाठीची कमान 
िोते. पाठीत कापल्याप्रमािे तीव्र वदेना िोतात व त्या उलगििाऱ्या पंख्याप्रमािे खालभन वर जातात. 
लघवी कोंिभन धरली तर कमरेत दुखते. 

 
हातपाय :– नखुरडे. टाचात ठुसठुसते. तळपायावर िाजल्यासारखे फोि येतात. िाव्या कमरेच्या साधं्यात 

दुखते–खाली वाकताना, उठताना, बसताना जास्त. गुिघ्याखाली पाउलापयंत आग िोते. 
बोटाचं्या बेचकात कंि सुटते. पावसाळ्यात िोिारा संहधवात. तळपायावर फोि येतात. पाऊले 
सुजतात. गृध्रसी वात बसलेल्या जागेवरून उठताना ककवा अंथरुिात वळताना त्रास िोतो. 

 
त्वचा :– कपिे काढल्यानंतर कंि सुटते. चामहखळीप्रमािे लाल गाठंी सवांगावर येतात. हपवळसर 

िाजल्यासारखे पाण्याने िरलेले फोि. 
 
ज्वर :– थंिी वाजते पि अंथरुिात सुद्धा पुरेशी ऊब आली आिे असे वाटत नािी. तापात अंगावरचे पाघंरूि 

काढभ  नयेसे वाटते. गुिघ्याखाली आग िोते. खाकेत दुगंधी घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमट, िवा, जागा, हदवस; रात्रीचे वारे; तळघरे; डाव्या कुशीवर मनजल्याने; 

दुखापती मवशेषतः डोक्याच्या; उचलताना; स्पशय; दाबल्याने; संध्याकाळी; वारा; मंद उजेि. िाज्या. 
फळे. गार अन्न, पेये. 
ब वा :– मोकळी िवा; शरीराची अवस्था बदलल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे; थभजा. 
 
सांबांधी औषधे :– कोलो; ग्लोनो; पल्स; मेिो. 
 

१८४. परेरा बे्रव्हा PAREIRA BRAVA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मभत्र–जननेंहद्रये व िावी बाजभ यावर िोतो. हातावर व गुडघ्यावर 

ओिवे होऊन डोके जममनीला टेकल्यामशवाय लघवीला होत नाही. मभत्राशयातभन वेदना मशश्नाच्या 
बोंडीपयंत व माडं्यात जातात. हशश्नाच्या बोंिीत ककवा मभत्राशयात फुटल्यासारखे वाटते. एकसारखे 
लघवीला िोईल िोईलसे वाटते व खभप कंुथाव ेलागते. लघवी िोण्याचा प्रयत्न करताना माडं्यात 
वदेना िोतात. लघवी कष्टाने िोते. मभत्रकपिाच्या खड्याच्या वदेना. मभत्रगं्रथी मोठी िोते. लघवीत 
दाट, पाढंरा श्लेष्ट्मा ककवा ताबंिी वाळभ जाते. पायानंा सभज येते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य ब वा :– िातावर व गुिघ्यावर ओिवे झाल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– बबे; मेिो. 
 

१८५. पलामडअम PALLADIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गिाशय; उजवे रजःलपड व मन यावर िोतो. एकदम इकडेमतकडे 

मफरिाऱ्या वेदना. शारीहरक श्रमाचा कंटाळा. मार लागल्याप्रमािे िुळिुळेपिा. अशक्तपिा. वाईट 
बातम्याचें दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– गर्मवष्ठ. उगीचच अपमान झाला आिे असे वाटभन रुसिे. लोकानी स्वतःची स्तुहत करावी अशी 

इच्छा. मंिळीत असेतोपयंत आनंदी वाटते नंतर थकवा वाटतो व वदेना जास्त िोतात. आपल्याकिे 
दुलयक्ष िोते आिे असे वाटते. वाईट बातमी ऐकली की सवय लक्षिे जास्त िोतात. वेळ फार सावकास 
चालला आिे असे वाटते. आपला काल्पहनक ककवा खरा अपमान ककवा आपल्याकिे कुिी लक्ष देत 
नािी असे वाटभन एखादे वेळेस संतापिे. 

 
डोके :– एका कानापासभन दुसऱ्या कानापयंत टाळभवरून िोके दुखते. िोके मागे पुढे िेलखाव ेखात आिे असे 

वाटते. 
 
घसा :– घशातभन बुळबुळीत कफ पितो. पावाचा िगुा आत अिकला आिे असे वाटते. 
 
उदर :– बेंबी ते स्तनापयंत ककवा ओटीपोटापयंत तीव्र कळा येतात. शौचानंतर बरे वाटते. आतिी चावभन 

टाकल्याप्रमािे वाटतात, जाघंात पोकळ झाल्यासारखे वाटते. खाली ओढल्याप्रमािे वदेना िोतात, 
चोळण्याने बरे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्राशयात कापल्याप्रमािे वदेना िोतात–शौचास झाल्याने कमी िोतात. मभत्राशय िरल्यासारखे 

वाटते पि लघवीला थोिीशीच िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयात कापल्यासारख्या वदेना िोतात- शौचास झाल्याने कमी िोतात. मुलाला अंगावर 

पाजताना हवटाळ जातो. हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर व नंतर बुळबुळीत धुपिीचा स्राव जातो. उजवे 
रजःकपि मोठे िोऊन दुखते, जोराने दाबल्याने बरे वाटते. गिाशय स्वस्थानावरून खाली येतो, ककवा 
मागे वाकतो. ओटीपोटात जि हशसे ठेवल्याप्रमािे वाटते. 

 
पाठ :– कमरेत थकल्यासारखे वाटते. 
 
हातपाय :– वदेना येतात व जातात. पायाचं्या बोटापासभन कमरेच्या साधं्यापयंत चमका मारतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावना हवशषेतः आनांददायक; अपमान; सामामजक कायात; उिे राहिल्याने. 

श्रम. 
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ब वा :– स्पशय; दाबल्याने; मन दुसरीकिे गंुतहवल्याने; चोळण्याने. झोपेनंतर. शौचास झाल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– असाहफ; प्लॅहट. 
 

१८६. पल्समटल्ला PULSATILLA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मशरा; श्लेष्ट्मल त्वचा–मजभेची; जठर, आतडी, स्त्रीजननेंमद्रये; 

मूत्र–जननेंमद्रये; श्वासोच्छछ वास; एक बाजू; हृदयाची उजवी बाजभ यावर िोतो. लक्षिाांच्या स्वरूपात 
व जागेत एकसारखी अदलाबदल होते. लक्षिाांची ठरामवक मयादेपयंत वाढ होऊन नांतर ती एकदम 
िाांबतात. ज्या बाजूवर मनजले असेल लकवा ज्या भागावर भार पडला असेल त्या मठकािी लक्षिे 
उद भवतात. लक्षिे एका बाजभस िोतात. पचनेंहद्रयाचें हवकारात व हस्त्रयाचं्या हवटाळासंबधंी उपद्रवात 
तहान लागत नाही, दम लागतो व िांडी वाजल्यासारखी वाटते. स्राव बांद झाल्यामुळे उद्भवलेले 
मवकार–कानातील, हवटाळ, दभध वगैरे. हवकार आलटभन पालटभन िोतात. एका अवयवातील रोग 
नािीसा िोऊन दुसऱ्या अवयवात िोतो. रक्तक्षय. रक्तस्राव िळुिळु पाझरतो ककवा दुसऱ्या स्रावाच्या 
बदली सुरू िोतो. स्राव मबन करवडिारे, दाट महरवट, मपवळे व भरपूर. धके्क बसतात. 
फािल्याप्रमािे ककवा व्रि पिल्याप्रमािे वदेना िोतात. बमधरपिा–भार पिलेल्या िागात, ककवा 
पजें, पाऊल वगैरे. स्विावाने शातं, रिव्या, हित्र्या िावनाप्रधान व स्थभल िोण्याकिे प्रवृहत्त असलेल्या 
हस्त्रया. गरोदरपिी िोिारे उपद्रव. न्िाि येण्याच्या वयात ककवा त्यावेळेपासभन सुरू झालेले हवकार. 
मशरा भरलेल्या हदसतात, वेड्यावाकड्या होऊन फुगतात व दुखतात. डोके उांचावर ठेवनू मनजावेसे 
वाटते. सकाळी अंथरुिातच लोळावसेे वाटते; िोक्यावर िात करून हनजण्याची प्रवृहत्त. पावले 
तािावीशी वाटतात. तिान लागत नसली तरी गार पािी ककवा पेये प्याल्याने बरे वाटते. ठुसठुसिे. 
वदेना िोत असलेला िाग रंुद झाल्यासारखा वाटतो. थंिी वाजत असली तरी मोकळ्या िवेत 
असावसेे वाटते. एकमेकाला हवरोधी लक्षिे आलटभन पालटभन िोतात. शरीराच्या दभरच्या िागात 
उद्भवलेल्या हवकारामुळे दम लागतो. आईसहक्रम, िुकराचे मासं, तेलकट पदाथय सोसत नािीत, 
ककवा त्याचें दुष्ट्पहरिाम. लोकरीचे कपिे घातल्याने झालेले उपद्रव. 

 
मानमसक :– स्विाव शाांत, मभत्रा, भावनाप्रधान व रडवा. हनराश. कुरकभ र. सिज अपमान झाल्यासारखा 

वाटतो. दुसऱ्याने स्वतःहवषयी सिानुिभहत दाखवावी अशी आवि. लिान मुलाना अंजारले 
गोंजारल्याने व कििहवल्याने बरे वाटते. स्त्रीपुरुषाना व एकमेकाची िीती वाटते. लग्नाचा हतटकारा. 
संिोग करिे दुष्ट्कृत्य आिे असे वाटते. चमत्काहरक धार्ममक समजुती. कािीतरी संकेट येतील अशी 
हववचंना. लोिी, अहवश्वासु. संध्याकाळी ितुाखेताचंी िीती वाटते, त्यामुळे लपभन बसावेसे ककवा 
पळभन जावसेे वाटते. खाण्यानंतर उगीचच िसिे. स्वतःची लक्षिे सागंताना रििे. सवय गोष्टीचा 
हतटकारा. सिज िसभ येते व रिभ  येते. अहत सुख ककवा दुःख याचा शहररावर व मनावर पहरिाम िोतो. 
एकटे असण्याची िीती वाटते. अहतशय हचिखोर. आपला अपमान िोत आिे असे वाटते. ककवा 
अपमान िोण्याची िीती वाटते. प्रश्न हवचारला तर मानेनेच िो ककवा नािी म्िििे. कािी हवहशष्ट 
खाण्याचे पदाथय मनुष्ट्याला अयोग्य आिेत अशी कल्पना. 

 
डोके :– टाळभत िोके दुखावयास सुरवात िोते. िोक्यामागील िागात दुखते, खोकताना जास्त. फार काम 

केल्यामुळे िोके दुखावयास लागते. न्िाि येण्याच्या सुमारास शाळेत जािाऱ्या मुलींची िोकेदुखी. 



 

अनुक्रम 

मोकळ्या िवेत व चालण्याने िोकेदुखी कमी िोते. घेरी येते– मोकळ्या िवते बरें वाटते, बसल्याने 
जास्त िोते. कातिीला खभप घाम येतो. अधयहशशी. ठुसठुसते, फुटल्यासारखे वाटते व जी बाजभ दुखत 
असेल त्या बाजभच्या िोळ्यातभन कढत पािी येते. पचनहक्रया हबघिल्यामुळे, हवटाळाच्या उपद्रवामुळे 
घेरी येते, मळमळते. 

 
डोळे :– थंिीमुळे िोळे येतात. पाण्याने िोळे िरल्यासारखे हदसतात– हवशषेतः वाऱ्यात. िोळ्यातभन दाट 

हपवळा पभ येतो, दीप फारशी नसते. पापण्या हचकटतात. परम्यामुळे आलेले िोळे. पापण्याचं्या किा 
सुजतात. राजंिवाड्या. हवटाळसेपिी अंधत्वाचे झटके येतात. फभ ल पिते, िोळ्यावर कािी तरी 
आले आिे असे वाटभन दृहष्ट मंद िोते त्यामुळे िोळे चोळावसेे वाटतात. िोळ्यातभन करवििारे पािी 
येते. िोळ्याना कंि येते. आंधळेपिा. 

 
कान :– रात्री कान ठिकतात. देवी, गोवर, काहंजण्या या रोगानंतर फुटलेले कान, दाट हपवळा दुगंधी 

हिरवा, नाकरगी रंगाचा स्राव वाितो, कधी नुसते रक्तच येते. कानाची पाळी लाल िोते, सुजते. 
कानातभन कािीतरी जोराने बािेर ढकलल्यासारखे वाटते. कानात दिे बसल्यासारखे वाटभन ऐकभ  
येईनासे िोते, गािीत बसल्याने ककवा खोलीच्या उष्ट्ितेने बरे ऐकभ  येते. 

 
नाक :– नाकाला घाि येते ककवा दुगंधी स्राव जातो. वास कळत नािी. सदी िोते पि हनजल्याने ककवा बंद 

खोलीत नाक चोंदते. जुनाट सदी. काल्पहनक वास येतात. हपनस. पाळीत, पाळीच्या अगोदर ककवा 
पाळी बदं झाल्यामुळे नाकातभन रक्त येते. 

 
चेहरा :– हफकट. गालगंुि, उजवी बाजभ दुखभन उजव्या िोळ्यातभन पािी येते, दुखिे चावताना (अन्न), 

बोलताना ककवा तोंिात गार कढत द्रव्य घेतल्याने जास्त िोते. 
 
तोंड :– ओठाची सालिी जाऊन िेगा पितात. ओठ चाटिे. खालचा ओठ सुजतो; मध्यभागी भेग पडते. 

घाि येते. दातात ओढल्यासारख्या वदेना िोतात, गार पाण्याने कमी िोतात. चव घािेरडी मवशेषतः 
सकाळी. चव बदलते, किभ, खारट, तेलकट, रक्तासारखी. तोंड बुळबुळीत ककवा कोरिे पि तिान 
नािी. जीि हपवळी ककवा पाढंरी, िाजल्यासारखी वाटते. लाळ गोि. अन्न किभ  लागते हवशषेतः पाव. 
खाल्लेल्या अन्नाची मागे चव रािते. कोित्यािी अन्नपदाथाची लागावी तशी चव लागत नािी. 

 
घसा :– अन्न घशात रामहले आहे असे वाटते ककवा खाल्लेल्या अन्नाची चव घशात जािवते. घशात हकिा 

वळवळत आिे असे वाटते. 
 
जठर :– गरम अन्न पेय, िुकराचे मासं, पाव, दभध, तंबाखु ओढिे, तेलकट पदािम व पाण्याचा मतटकारा. 

आंबट पदाथय ककवा उते्तजक पदाथय, हतखट पदाथय, चीज ककवा जे पदाथय सोसत नािीत ते खाण्याची 
वासना. मळमळ. छातीत जळजळ. खाल्लेले अन्न बऱ्याच वळेाने जसेच्या तसेच ओकभ न पिते. 
पोटाच्या खळीत कापल्याप्रमािे वदेना िोतात ककवा उिल्यासारखे वाटते. जड ओझे ठेवल्यासारखे 
वाटते. अजीिम. बिुतेक हवकारात तिान लागत नािी. अन्न जास्त खारट लागते. खाता खाता 
एकदम जेविाचा हतटकारा येतो. ढेकरानंा खाल्लेल्या अन्नाची चव लागते. जठरात टोचते, 
चालताना, पाय विेावाकिा पिला तर जास्त. 
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उदर :– आत जि दगि ठेवला आिे असे वाटते. बहधर. वदेना िोऊन त्या जाघंापयंत जातात. कावीळीत 
िगवि लागते, ताप आल्यासारखा वाटतो, तिान लागत नािी. शौचाचे रंग व रूप याचं्यात वारंवार 
बदल िोतो. हिरवी आव पिते. नेिमीच दररोज ३।४ वेळा शौचास जाण्याची संवय. मभळव्याधीचे मोि 
हनजल्याने ककवा पाळीच्या वेळेस बािेर येतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला वारंवार लागली आिे असे वाटते, हनजल्यानंतर जास्त. झोपेत लघवीला न कळत 

िोते हवशषेतः लिान मुलीना. हनजल्याने, िसताना, खोकताना, कशकताना, एकदम आवाज ऐकला 
तर, वात सरताना, आियय– आनंदाचा धक्का बसला तर लघवी न कळत िोते. लघवी झाल्यानंतर 
रक्त येते. मभत्राशयावर ओझे ठेवल्यासारखे वाटते ककवा आत पेटके येतात, लघवी झाल्यानंतर 
मभत्राशयात दगि इकिे हतकिे हफरत आिे असे वाटते. मभत्रगं्रथी वाढलेली. राग आला तर लघवी 
थेंब थेंब गळते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंिाचा शोथ, परम्यामुळे ककवा गार दगिावर बसल्यामुळे झालेला. िाव्या 

वीययवाहिनीनहलकेत वरून खाली आग िोते. परमा–स्राव दाट हपवळा. मभत्रमागय बारीक िोतो त्यामुळे 
लघवी थेंब थेंब िोते ककवा थाबंभन थाबंभन िोते. वीयय रक्तहमहश्रत. अंि खाली लोंबतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ सुरू िोईल असे वाटते पि िोत नािी. पाळी उशीरा, न्िाि योग्य वयात येत नािी. 

पाळी अमनयममत लकवा बांद. मवटाळ, काळा, िोडा जातो, गाठ्याळ, रंगरूप बदलते, थाबंुन थाबंुन 
जातो. हवटाळाऐवजी नाकातोंिातभन रक्त येते. कष्टातयव–खाली ओढ लागल्याप्रमािे वदेना िोतात, 
हनजल्याने जास्त िोतात. धुपिी–पाढंरी दुधाप्रमािे, दाट सायीप्रमािे, करवििारी. धुपिी जाताना 
पाठीत दुखते, थकवा येतो. बाळंतवदेना मंद. वार बािेर पित नािी. गिाशयात मभल आिवे 
असल्यास या औषधाने सरळ िोते. बाळंतपिानंतर पायाना पाढंरी सभज येते. बाळंतपिानंतरचा 
हवटाळ दुधासारखा पाढंरा. वायगोळा फार जोराच्या कळा येतात व फार वळे राितात. कुमाहरकाचं्या 
स्तनात दभध येते; ककवा स्तनाचंा क्षोि झाला तर दभध येते. (उदा. पुस्तके छातीशी धरून नेल्याने). 
दूध येण्याचे एकदम बांद होते लकवा िोडे येते. स्तन िुळिुळे िोतात, दुखतात. न्िाि येण्याच्या 
अगोदर मुलींच्या स्तनात गाठ येते (उजव्या). नष्टातयव, पाण्यात पाय राहिल्याने, थकवा येतो व 
पिुंरोग िोतो. प्रत्येक वळेी अंगावर मभल पाजताना रिभ  येते. मभल तोिल्यावर स्तन सुजतात. दभध 
वािते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– एकसारखे वारे हवेसे वाटते. सकाळी खोकला ओला असतो, संध्याकाळी व रात्री कोरिा 

िोतो. खोकला आला म्ििजे अांिरुिात उठून बसावे लागते. पोटाच्या खळीत गुदगुल्या िोऊन 
खोकला येतो. खोकल्याचा कोरिा ठसका लागतो पि जसजसा खोकला वाढत जाईल तसतसा 
खोकला ओला िोऊन कफ किभ  ककवा खारट व्िावयास लागतो. कफ दाट पुवळलेला, बुळबुळीत, 
गोि, खारट वगैरे. छाती दाटलेली; छातीवर जि ओझे ठेवल्याप्रमािे वाटते. गळ्याच्या िािाखाली 
टोचते. हनजल्याने (हवशषेतः िाव्या कुशीवर ककवा अंग तापले तर). गुदमरल्यासारखे वाटभन वारे 
िवसेे वाटते. थंुकीत रक्त पिते. िागं्या खोकला. गोंवरानंतरचा खोकला. कािी कारि नसताना 
आवाज बसतो व सुटतो. दमा–स्राव बंद झाल्यामुळे उत्पन्न झालेला. छातीत धिधिते. िाव्या 
कुशीवर हनजल्याने, िावनामुळे, नष्टातयवात, कचतायुक्त, रात्रीच्या जेविानंतर. 
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पाठ :– खादं्यामध्ये व मानेत पाठीत तीव्र कळा येतात. बसल्यानंतर माकििािात दुखते. पाठीवर वरून 
खाली गार पािी ओतले जात आिे असे वाटते. फार वळे वाकभ न राहिल्यामुळे माकििािात व पाठीत 
दुखते. पाठीच्या वरच्या िागाचे कुबि. पाठदुखी पाठीवर झोपल्याने जास्त िोते, कुशीवर हनजल्याने 
ककवा अवस्था बदलल्याने बरे वाटते. हवशषेतः गरोदरपिी. 

 
हातपाय :– वदेना त्वहरत जागा बदलतात. ओढल्या तािल्याप्रमािे वदेना एकदम सुरू िोऊन एकदम 

थाबंतात, िातपाय लोंबकळत ठेवल्याने जास्त त्रास िोतो साांधे सुजतात; पावलाचंा वरचा िाग 
सुजतो. कोपरािोवती बहधरपिा येतो. पाय जि, तंगिीच्या िािात टोचते– हनजल्याने जास्त, 
उघड्या िवते व चालण्याने बरे वाटते. पायाना गार घाम येतो. पावलाना दुगंधी घाम येतो. िात 
मोिल्यासारखे वाटतात, हनखळल्यासारखे वाटतात. पायाचं्या मशरा फुगतात, वडे्यावाकड्या 
िोतात, दुखतात. गुिघे सुजतात. 

 
झोप :– हदवसा अहतशय झोप येते. िात िोक्यामागे ठेवभन हनजिे, ककवा उदरावर एकमेकावर आिवें करून 

हनजिे. स्वप्ने पितात. जागे झाल्यानंतर भ्रमल्यासारखे वाटते ककवा थकवा वाटतो, िुशारी वाटत 
नािी. ियंकर हकळसवािी, वैषहयक, गुंतागुंतीची स्वप्ने पितात, स्वप्नात माजंरे वगैरे हदसतात. 
झोपेत दातहखळी वाजते. 

 
त्वचा :– गाठी मोठ्या िोतात. व्रिाच्या किा टिक व चकचकीत. फुगभन वडे्यावाकड्या झालेल्या हशरात 

व्रि पितात. गोंवर. हपत्ताच्या गाधंी, पौहष्टक अन्न खाल्ल्यानंतर गाधंी येतात ककवा हवटाळाची पाळी 
वळेीच न आल्याने गाधंी येतात व त्यावळेेस िगवि लागते, कपिे काढल्याने गाधंीचा जास्त त्रास 
िोतो. 

 
ज्वर :– िांडी वाजते. गरम बांद खोलीत, ककवा वेदना होताना, रात्री हनजल्यानंतर थंिी वाजते, पि उष्ट्िता 

(ऊब) नकोशी वाटते. एक पजंा गार. तापात तिान लागत नािी. झोपेत घाम येतो. कोित्या तरी 
िागाला घाम येतो. एकाच बाजभला घाम येतो ककवा एकाच बाजभला उष्ट्िता जास्त असते. एक बाजभ 
गार िोऊन बहधर िोते. ताप आल्यासारखे वाटते पि ताप नसतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता–हवेची, खोलीची, कपड्याांची, अांिरुिाची. पाऊले मभजल्याने. स्राव 

बांद झाल्याने. सांध्याकाळी. मवश्राांमत. हालचालीच्या सुरवातीस. मनजल्याने–एका बाजूस (डाव्या). 
पौमष्टक अन्न. खाण्यानांतर बऱ्याच वेळाने. तेल, तूप, लोिी वगैरे. बफय . अंिी. वयात येण्याच्या 
काळात. गरोदरपिी. मवटाळशी होण्याचे अगोदर. कोयनेल. लोि असलेली औषधे. हवकार 
झालेला िाग लोंबकळत ठेवल्याने. 

 
ब वा :– िांडी. गार मोकळी हवा. उघिे झाल्याने. ताठ बसल्याने. िालचाल हळुहळु केल्याने ककवा 
चालभ  ठेवल्याने. मनसोक्त रडल्यानांतर. दाबल्याने. जोराने चोळल्याने. उंच उशी घेऊन हनजल्याने. 
असलेली स्स्थती बदलल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे; कहल बाय; कहल मभ; कहल-स; लझक; ब्रायो; सल्फ; हसहल; सेहप. 
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सांबांधी औषधे :– एहप; ग्रफाय; नेर–स; ऱ्िस–टा; लायको; िॅममेॅ. 
 

१८७. पॅमरस PARIS QUADRIFOLIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम डोके, किा, िोळे व एक बाजभ यावर िोतो. जडपिा, बहधरपिा 

(िावी बाजभ). साधें मोिल्यासारखे वाटतात. अवयव लकवा भाग फार मोठे झाले आहेत ककवा 
एकमेकाजवळ ओढले जात आिेत असे वाटते. उजवी बाजभ कढत िावी गार. स्पशेंहद्रयाचं्या ज्ञानात 
हबघाि. त्वचा िुळिुळी स्पशय सिन िोत नािी, वस्तु जास्त खरखरीत लागतात. काल्पहनक दुगंधी 
वास येतात. दुगंधी वास सिन िोत नािीत, हवशषेतः मासाचा. एकसारखी बडबड करावीशी वाटते. 
बिबिीचे वेि. दुसऱ्याशी वागताना उद्धटपिे व तुच्छतेने वागण्याची प्रवृहत्त. डोळे आत मागे 
ओढल्याप्रमािे वाटतात लकवा फार मोठे झाले आहेत असे वाटते. नाकाच्या बुधं्याशी चेिरा एकत्र 
झाला आिे असे वाटते. घशातभन मचकट महरवा कफ खाकरिे. जीि कोरिी, जागे झाल्यानंतर जीि 
मोठी झाली आिे असे वाटते. घशात गोळा आिे असे वाटते. मनयममतवेळी ककवा मधुन मधुन वेदना 
न िोता आवाज बसतो. जागे झाल्यानंतर जीि कोरिी पि तिान लागत नािी. िोक्याखाली मानेत 
जि ओझे ठेवल्यासारखे वाटभन मान हशिल्यासारखी वाटते. िाताचंी बोटे बहधर. एक बाजभ कढत 
ककवा गार. मोठ्याने वाचताना घेरी येते. कवटीचे कातिे िुळिुळे, केस कवचरता येत नािीत. जठरातं 
दगि ठेवल्याप्रमािे जि वाटते; ढेकर आल्याने बरे वाटते. पचनहक्रया मंद. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवचार केल्याने; िोळ्याचे श्रम; स्पशय. 

ब वा :– दाबल्याने. ढेकर आल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– नक्स–व्िा; बेला. 
 

१८८. पायरोजेन PYROGEN 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; हृदय; रुमधरामभसरि; स्नायभ यावर िोतो. ठिका, मार 

लागल्याप्रमािे हुळहुळेपिा व शक्क्तपात पि अस्वस्थपिा. अंथरूि टिक झाले आिे असे वाटते. 
हाडे दुखतात. दुगंधी–चव, अांगाला, मवटाळ, घाम वगैरे सवम स्राव. अांगावर लाल गुलाबी रेघा 
उठतात. सेहिक अवस्था. कुजलेले मासं ककवा अन्न खाऊन, गटाराच्या दुगंधी वायुमुळे, पे्रते 
फािताना झालेल्या जखमेमुळे िोिारे दुष्ट्पहरिाम. बाळंतज्वर, टायफाइि, घटसपय, वाखा, मुरलेला 
किवताप यामुळे झालेले दुष्ट्पहरिाम. नाडी तापाच्या मानाने जास्त जलद लकवा मांद असते. ताप 
जलद वरखाली होतो. वारंवार िोिारी गळवे, आग िोते व ठिका. वाित असलेल्या गळवातभन पभ 
एकदम थाबंभन ठिका लागिे. सेहिक कारिामुळे कोितेिी हवकार उद्भवले तर िे औषध प्रथम द्यावे. 

 
मानमसक :– हवचार जलद मनात येतात व त्यामुळे सारखी बडबड करिे. कु्षब्धता. सवय अंथरूि स्वतःच 

व्यापले आिे असे वाटते. अनेक िातपाय आिेत असे वाटते. आपि फार श्रीमंत आिोत असे वाटते. 
कचता व अनेक प्रकारच्या विेगळ कल्पना. आपि दोन आिोत असे वाटते. भ्रहमष्ट. स्वतःशीच बोलिे 
ककवा पुटपुटिे. एका कुशीवर हनजल्याने आपि कोिी तरी आिोत असे वाटते तर कभ स बदलल्याने 
दुसरेच कोिीतरी आिोत असे वाटते. स्वतःशीच ककवा झोपेत पुटपुटिे. 
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डोके :– िोक्यात ियंकर ठुसठुसते. ताप चढला म्ििजे वदेना कमी िोतात ककवा घट्ट बाधंल्याने बरे वाटते. 
िोके इकिे हतकिे हफरहविे. िोक्यावर टोपी ठेहवली आिे असे वाटते. 

 
डोळे :– िुळिुळे (िावा), वर पाहिल्याने, िोळे हफरहवल्याने जास्त, उजेि सिन िोत नािी. 
 
कान :– लाल, गार, आत घंटानाद. 
 
नाक :– स्वतःच्या अंगाला येिाऱ्या वासाचा हतटकारा येतो. नाक गार. नाकपुड्या आंत बािेर िालतात. 

पाघंरुिाच्या बािेर िात पिला तर कशका येतात. 
 
चेहरा :– दुपारी ३ ते ४ च्या दरम्यान चेिऱ्यावर लाली (तापाची) येते, मध्यरात्रीपयंत रािते नंतर गार घामाचे 

थेंब येतात. 
 
तोंड :– जीि लालििक गुळगुळीत. गोि ककवा ियंकर दुगंधी चव. हजिेच्या मध्यिागी कपगट रेघ, जीि 

मोठी, हवसहवसीत. तोंिात अहतशय घाि येते. घसा कोरिा. घटसपय, अहतशय दुगंधी. 
 
जठर :– मळमळ– कढत पेयाने व ओकारी झाल्याने कमी िोते. काफीच्या बुकटीप्रमािे ओकारी िोते. पािी 

पोटात गरम झाल्यावर ओकभ न पिते. एकसारखे ओकावयास िोते. खभप तिान लागते, थोिे थोिे 
गार पािी प्यावसेे वाटते पि थोिेिी पेय घेतले तर ते तात्काळ ओकभ न पिते. 

 
उदर :– जुलाब अंत्यत दुगंधी कपगट–काळसर. नकळत शौचास िोते. आतड्याचे चलनवलन बंद 

झाल्यामुळे झालेला मलावरोध, लिान, मोठे शौचास काळे दुगंधी खिे पितात. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतील गाळ हचकट, लाल, चुन्याप्रमािे. लघवीला फक्त हदवसातभन दोनदाच िोते, लघवी 

थोिी िोते. ताप येण्याचे अगोदर लघवीला लागते. लघवी पाण्याप्रमािे स्वच्छ. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंि हशहथल, खाली लोंबतात. वृषि पातळ झाल्यासारखे हदसते व िाताला लागते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशय खाली येते, िोके धरून कंुथल्याने कमी िोते. बाळंतपिानंतरचा हवटाळ एकदम 

थाबंल्याने थंिी वाजभन ताप येतो व खभप दुगंधी घाम येतो. स्तनाग्र. (िाव्या) िोवती दुखते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– खोकताना, बोलताना छातीत (िाव्या) दुखते. पभिय बरा न झालेला न्युमोहनआ. 
 
हृदय :– हृदयाजवळ माजंर गुरगुरल्याप्रमािे आवाज िोतो., ते थकल्यासारखे वाटते; मोठे झाले आिे असे 

वाटते ककवा भरल्यासारखे वाटते. धिधिते, व ते कानातं ऐकभ  येते, त्यामुळे झोप येत नािी. 
 
पाठ :– मानेतील धमन्या ठुसठुसतात. पाठ अशक्त झाल्यासारखी वाटते. 
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हातपाय :– नखे गळभन पितील की काय असे वाटते. िािे व पाय ठिकतात, िात पाय आपोआप िालतात 
(उजवा). खोकताना बोलताना साधं्यात (उजवा) दुखते. 

 
त्वचा :– लिानसिान जखमा सुजभन मोठ्या िोतात. 
 
ज्वर :– हतकोनी िािाचं्यामध्ये थंिी वाजण्यास सुरवात िोते. िांडी हाडात जािवते. थंिी वाजताना घाम 

येतो. रात्री थंिी वाजते. हवटाळसेपिी ताप येतो. बाळंतज्वर. िळुिळु चढत जािारा क्षयी ज्वर. घाम 
येतो पि त्याने बरे वाटत नािी. सिकभ न िुििुिी िरते. अंग गार. हवस्तवाची उष्ट्िता नाकाने आत 
घ्यावीशी वाटते. तापात बिबि. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमट थंिी. हालचाल- बसण्याने. िोळे िालहवल्याने. 

ब वा :– उष्ट्िता; उष्ट्ि पाण्याचे स्नान. दाबल्याने. झोके घेतल्याने. उष्ट्ि पेये. अंग तािल्याने. 
अवस्था बदलल्याने 

 
सांबांधी औषधे :– ॲन्रा; आसे; एहकने; बहॅि. 
 

१८९. पॉमलगोनम POLYGOUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मभत्र –जननेंहद्रये व आतडी यावर िोतो. कापल्याप्रमािे वेदना –

मभत्रनहलकेत, रजोवाहिनी नहलकेत िोतात व त्या वळेेस खाली ओढ लागते. कण्यात खालभन वर 
कापल्यासारखे वाटते. ठुसठुसिाऱ्या वेदना इकिे हतकिे हफरतात. मभत्रगं्रथीत ठुसठुसते. स्राव 
चुिचुििारे. एकाच िागात गारवा व उष्ट्िता आलटुन पालटुन जािवते, ककवा एका िागात गारवा 
तर दुसऱ्या िागात उष्ट्िता. 

 
डोके :– कानहशलात ठुसठुसते. 
 
डोळे :– िोळ्याखाली फुगीरपिा, (उजव्या) 
 
चेहरा :– उजव्या बाजभस गार तर िाव्या बाजभस तीव्र वेदना िोतात. 
 
तोंड :– टाळ्यात आग िोते, कंि सुटते, खाजवावसेे वाटते. जीि सुजल्याप्रमािे वाटते. 
 
उदर :– उदरात मळमळ जािवते. कापल्याप्रमािे, मपळल्याप्रमािे वेदना होऊन लघवीचे हवकार 

उद्भवतात. मभत्रकपिाच्या खड्यामुळे िोिाऱ्या वदेना. गुदिारात पुटकुळ्या येऊन खाजते. उदरात 
खभप गुरगुरल्यासारखे वाटभन कापल्यासारख्या वदेना िोतात व आतड्यात पाण्यासारखे द्रव्य साचले 
आिे असे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी, थेंब थेब िोते. काळी. चुन्याच्या िकुटीप्रमािे हचकट गाळ खाली जमतो. 

मभत्राशयाचा व मभत्रकपिाचा शोथ त्यामुळे लघवीतभन पभ जातो. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– वृषि करविलेले. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– तरुि मुलींचे नष्टातयव ककवा रक्तप्रदर. स्तनात तीव्र कळा येतात. 
 
हातपाय :– कमरेचे साधें एके हठकािी ओढल्यासारखे वाटतात. पाय ठिकतात. टाचा िुळिुळ्या. 
 
त्वचा :– हपत्ताच्या गाधंी. पायावर उथळ व्रि पितात-हवशषेतः हवटाळ थाबंण्याच्या वयात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंिी, दमटपिा, वस्त्राचंा दाब. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-का. 
 

१९०. मपओमनआ PAEONIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गुदद्वार; हशरा व त्वचा यावर िोतो. काहीही सहन होत नाही. तीव्र 

कळा ककवा काटे टोचल्याप्रमािे वेदना. 
 
गुदद्वार :– गुदिारािोवती दुगंधी ओलसरपिा. गुदद्वारात अत्यांत वेदना होतात व त्या शौचास झाल्यानंतर 

बराच वेळ राितात, त्यामुळे उठभन चालिे िाग पिते. िगेंद्र ककवा िेगा पितात. गुदिारावर खपल्या 
बसतात. मभळव्याधीचे मोि–मोठाले, सुजलेले व व्रि पिलेले. गुदास्स्थखाली व्रि पितात. 

 
झोप :– ियंकर स्वप्ने पिभन त्याचंी धास्ती बसते. 
 
त्वचा :– मशरा फुगलेल्या. बुटाचा वगैरे दाब पिभन झालेले व्रि. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– शौचास होताना; स्पशम; रात्री; िालचाल. दाब. 
 
सांबांधी औषधे :– रॅटहन. 
 

१९१. मपमक्रक ॲमसड PICRIC ACID 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू; िोक्याचा मागील िाग; मज्जारज्जू; कां बर; मूत्रलपड व जननेंहद्रये 

यावर िोतो. शरीर व मन अशक्त, िकलेले. शरीर जड झाल्यासारखे वाटते. दुष्ट रक्तक्षय. सिज 
शस्क्तपात िोतो. अनेक िागात आग होते– कण्यात, पायाचंी वगैरे. मंुग्या येतात. बहधरपिा. सुया 
टोचल्याप्रमािे वाटते. लुलेपिा, खालभन वर. कंप. उन्िाळा सोसत नािी. शहरराने व मनाने खंगलेले 
इसम. 

 
मानमसक :– आत्महवश्वासाचा अिाव. काम करण्याचा कंटाळा. बेचैन पि स्वस्थ बसावसेे वाटते. परीके्षत 

नापास िोऊ अशी िीती वाटते. दीघयकाळ कचता व मानहसक श्रम केल्याने आपल्या िातभन कािंी 
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िोिार नािी अशी िीती वाटते. कोिीिी स्त्री पाहिली की वैषहयक िावना मनात येतात. जमीन ककवा 
हजना वर आपल्याकिे येत आिे असे वाटते. 

 
डोके :– डोक्याचा मागील भाग कण्यापयंत जड वाटतो. मेंदभचा शीि. मानहसक श्रमाने िोके दुखावयास 

लागते, घेरी येते– नाकातभन रक्त पिल्याने ककवा िोके घट्ट बाधंल्याने बरे वाटते. हवद्याथी, हशक्षक, 
धंदेवाईक लोक याचंी िोकेदुखी. हदवसा िोके दुखते, झोपेत थाबंते. 

 
डोळे :– हपवळे. येतात, (जीिय). दाट हपवळा स्राव येतो. 
 
कान :– कानात बारीक ठिकिारी गळव ेयेतात. 
 
जठर :– चव किभ , अन्नाचा हतटकारा. 
 
उदर :– मानहसक श्रमाने जुलाब िोतात. शौचास िोताना आग िोते. शौच तेलकट, हपवळे पातळ. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला अमोहनआसारखा वास येतो. लघवी थेंब थेंब गळते. लघवी िोण्याची हक्रया बंद िोते. 

लघवीतभन साखर व अल्बुहमन जाते. मभत्रगं्रथी मोठी िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वैषहयक इच्छा प्रबळ. हशश्न वदेना िोऊन ताठते, अंिात व वीययनहलकेत कळा येतात, 

वारंवार स्वप्नावस्था िोते त्यामुळे अहतशय थकवा येतो. नपभसंकत्व. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळीत अहतशय थकवा येतो. 
 
पाठ :– इतकी अशक्त असते की ताठ बसता येत नािी, हनजल्याने बरे वाटते. मानहसक श्रमामुळे पाठ दुखते 

व त्यावळेेस थकवा वाटतो. पाठ पट्ट्याने आवळल्यासारखी वाटते. मानेवर ठिकिारी गळवे 
येतात. 

 
हातपाय :– हलहििाराच्या बोटाना पेटके येतात. टाईपराइटरवर काम करिाऱ्या इसमाची बोटे लुली 

िोतात. पाय ठिकतात, सुया टोचल्याप्रमािे वाटते. पट्ट्याने बाधंल्याप्रमािे वाटतात. जि िोतात. 
शरीर खालभन वर लुले पित जाते. उिे रािताना पाय फाकभ न उिे रािाव ेलागते. पायावर लवहचक 
पायमोजे घातल्यासारखे वाटते. 

 
त्वचा :– कावीळ. लिान ठिकिारी गळव ेयेतात- हवशषेतः मानेवर काळी पुळी. 
 
झोप :– हदवसा झोप येते, रात्री येत नािी. झोप गाढ लागली तरी िुशारी वाटत नािी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– श्रम–मानमसक, शारीहरक. वीययपात. उष्ट्िता. अभ्यास. थकवा. 

ब वा :– हवश्राहंत; िांडी; पट्टा बाांधल्याने; उन्िात. 
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सांबांधी औषधे :– ऑक्झॅ-ॲहस; गेल्से; फास्फ; फास्फ-ॲहस. 
 

१९२. पेरोमलअम (रॉकेल तेल) PETROLEUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम डोक्याचा मागील भाग; त्वचा, ज्या मठकािी एकावर एक दुमडली 

जाते अशा जागा, िोक्याची, चेिऱ्याची; जननेंहद्रयाचंी; श्लेष्ट्मल त्वचा; जठर व आतिी यावंर िोतो. 
अशक्तपिा व कंप. अंतगयत आजारी आिोत असे वाटते. अांतगमत कां ड. शरीर वाळते हवशषेतः छाती. 
मोकळ्या िवेची िीती वाटते, मोकळी िवा लागली तर शिारे येतात. सवांगाला मार लागल्याप्रमािे 
िुळिुळेपिा वाटते हवशषेतः साधं्यात. गाठी सुजभन मोठ्या िोतात. कोरडेपिा–कानात, नाकात 
घशात वगैरे. िेगा पितात. जलयुक्त सभज. िीती, राग वगैरे मानहसक िावनामुळे उद्भवलेले व 
दीघयकाळ हटकलेले पहरिाम. रक्तस्राव, रक्त हफकट लाल. स्राव दाट, पुवळलेले, हपवळट हिरव.े 
मोिहनद्रा, आगबोट गािी लागल्यावर िे मित्त्वाचे औषध आिे. रेंगाळिारे आतड्याचे व फु्फुसाचे 
हवकार. गारवा वाटतो; लिान जागी, उदरात, हृदयाजवळ, खाजहवल्यानंतर. अवयव 
लाकिासारखे वाटतात. 

 
मानमसक :– संत्रस्त, रागीट, रागाने बोलावसेे वाटते. हचिखोर. मरि जवळ आले असे वाटभन आपल्या 

कामाचा लवकर हनकाल लावण्याची घाई, कककतयव्यता. आपि दोन आिोत, शजेारी कोिीतरी 
आिे, मुलाजवळ दुसरे मभल आिे असे वाटते. हवशषेतः हस्त्रयानंा. मदशाभूल होते; कोठे जात आिोत 
ते समजत नािी. काळजी वाटते पि कसली ते कळत नािी. 

 
डोके :– डोक्याचा मागील भाग जड होऊन दुखतो. िोक्याला गार वारे लागत आिे असे वाटते. िोके बहधर 

िोऊन लाकिाचे केले आिे असे वाटते. िोकेदुखीत कानहशले धरून ठेवावीसी वाटतात. खोकताना 
िोके दुखते. घेरी– झोके घेत आिोत असे वाटते, डोक्याच्या मागील भागात जािवते. कातिीवर 
ओलसर उगवि येते. केस गळतात. 

 
डोळे :– पापण्याच्या किाचंा शोथ. कोपऱ्यात िेगा पितात. लासरू. पापण्याचे केस गळतात. 
 
कान :– कोरिे. बहिरेपिा, वृद्धपिी. आवाज सिन िोत नािी– हवशषेतः बरीच मंिळी बोलत असताना ती 

कटकट सिन िोत नािी. कानामागे ओलसर उगवि. इसब. आत खोल कियनहलकेत कंि सुटते. 
पुवळलेला रक्तहमहश्रत स्राव येतो. 

 
नाक :– कोरिे. आत व्रि, िेगा पितात व आग िोते. रक्त येते. हपनस-खरपुड्या व पुवळलेला शेंबभि येतो. 
 
चेहरा :– कोरिा; वर अंड्याचा बलक ककवा किक वाळला आिे असे वाटते. जबिा सिज हनखळतो. 
 
घसा :– कोरिा. आत दुगंधी कफ, सकाळी खाकरून काढावा लागतो. 
 
जठर :– कढत, तीक्ष्ि आंबट ढेकरा येतात. िभक लागली म्ििजे मळमळते. शौचास झाले की लागलीच िभक 

लागते. मासंाचा, तेलकट पदाथय, हशजहवलेले अन्न, कढत अन्न याचंा हतटकारा. पोटातील वेदना 
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खाण्याने कमी िोतात त्यामुळे एकसारखे खाण्याची प्रवृहत्त. मळमळते–आगबोटीत, गाडीत 
गरोदरपिी वगैरे. 

 
उदर :– फुगलेले. आत गार झाल्यासारखे वाटते. हगवि, जुनाट फक्त मदवसा. कोबी खाल्ल्याने जुलाब 

िोतात. जुलाब झाल्यानंतर पोटात त्रासदायक पोकळपिा वाटतो. जुलाब पाण्यासारखे पातळ व ते 
जोराने िोतात व गुदिारात कंि सुटते. उदरात हचमटल्याप्रमािे दुखते, पोटाशी पाय घेतल्याने बरे 
वाटते. आव. 

 
मूत्रेंमद्रये :– अंथरुिातभन ककवा बसले असता उठताना नकळत लघवीला िोते. मूत्रनमलका बारीक होते. 

एकाएकी लघवीला जोराने लागते व त्याने लघवीला गेले नािी तर वेदना व्िावयास लागतात. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषिाला आग व कंि येिाऱ्या पुटकुळ्या येतात. जाघंात व हशविीत उगवि येते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कोरिी िट्टी उगवि. जननेंहद्रये ओली िोत आिेत असे वाटते. घाम येतो. स्तनाग्राना कंि 

सुटते व त्यावर हपठासारखा थर जमतो. स्तनाग्राना िेगा पितात. संिोगाचा हतटकारा. हवटाळाने 
कंि सुटते. धुपिी बुळबुळीत, िरपभर जाते व त्यावळेेस वैषहयक स्वप्ने पितात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– फक्त रात्रीच खोकला येतो ककवा जास्त िोतो. खोकताना िोके फुटत आिे असे वाटते. 

कानहशले दाबभन धरावीशी वाटतात. गार वाऱ्याने छाती दाटल्यासारखी वाटते. खोकला खोल 
छातीतभन येतो, त्यामुळे जाग येते (तरुि मुली व मुले). 

 
हृदय :– हृदयाच्या जागी गार झाल्यासारखे वाटते. धिधिते. अंगात उष्ट्ि लिरी येऊन मभच्छा येते. 
 
मान–पाठ :– मान ताठते व दुखते. कमरेत अशक्तपिा वाटतो. गुदाचे िाि दुखते. बसल्याने. गृध्रसीवातात 

पाठीचा किा व सवांग दुखते. 
 
हातपाय :– साधें ताठतात ककवा आत चालताना ककवा िालचालीने करकर आवाज िोतो. जीिय लचक. 

िातपाय बहधर िोतात. पांजे व बोटे विेीवाकिी व िेगा पिलेली, िेगातभन रक्त येते. टाचात टोचते. 
तळिातावर उगवि. 

 
त्वचा :– नाजुक, खोल भेगा पडतात– मवशेषतः ज्या मठकािी त्वचा दुमडते अशा मठकािी. तळिाताना 

िेगा पितात. तळिाताचा त्वग् रोग. त्वचा,–टिक खरखरीत, जाड–कमावलेल्या कातड्याप्रमािे 
हदसते. ती सोलवटते पुवळते, व लवकर बरी होत नाही. कपगट हठपके पितात. उगविीवर जाि 
टिक, ओलसर, ककवा हिरवट हपवळ्या खपल्या बसतात. थंिीत जास्त िोते. इसब. वदेनायुक्त 
पुटकुळ्या. िाजल्यासारखे फोि. कां ड सुटते व आग िोते हवशषेतः शरीराच्या िाराचंी. त्वग् रोगात 
अहतशय कंि सुटते. रक्त येईतो खाजहविे िाग पिते, खाजहवल्यानंतर तो िाग गार पितो. 

 
ज्वर :– लिान लिान जागी गारपिा वाटतो. थंिी वाजताना तोंिाला कोरि पिते. तळिात व पाय कढत 

िोतात. हठकहठकािी घाम येतो. पावलाना व काखेत दुगंधी घाम येतो. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल– गाडी, आगबोट, मोटार; थंि िवा; महवाळ्यात; िवते फरक 
झाल्याने; वीज वावटळ; खाण्याने; राग; कोबी. 

 
ब वा :– गरम िवा; िोके उंचावर ठेवभन हनजल्याने; कोरिी िवा. 

 
सहाय्यक औषधे :– सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–का; ग्रफाय; नाय–ॲहस; पल्स; लायको; सल्फ; हसहल. 
 

१९३. पेरोसेमलनम PETROSELINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मभत्रेंहद्रयावर िोतो. एकदम इतक्या जोराने लघवीला लागते की 

आवरत नािी व लघवीला जर गेले नािी तर मभत्राशयात तीव्र वदेना िोऊ लागतात. लघवी िोताना 
कापरे िरते व वदेनाचं्या यातनामुळे खोलीिर नाचाव े लागते. मभत्राशयाचा व मभत्रमागाचा शोथ. 
परमा–वारंवार घाईने लघवीला लागते, लघवीला कष्टाने व थेंब थेंब िोते, मभत्रगं्रथी वाढल्यामुळे. 
परम्याचा स्राव दुधासारखा. हशश्नाच्या बोंिीत टोचल्याप्रमािे, चावल्याप्रमािे वदेना िोतात, 
हशविी–पासभन सवय मभत्रमागात आग िोते, गुदगुल्या झाल्याप्रमािे वाटते. मभळव्याध, अहतशय कंि 
येते. 

 
सांबांधी औषधे :– कॅनॅहब; कॅन्था; मक्युय; सासा. 
 

१९४. पोडोफायलम PODOPHYLLUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम यकृत; आतिी; गुद; उजवी बाजभ; रजःकपि, हतकोनी िाि व घसा 

यावर िोतो. मपत्त प्रकृमत; गरोदरपिी व बाळंतपिानंतर िोिारे उपद्रव. आलटुन पालटभन हवकार 
िोतात, िगवि नंतर मलावरोध ककवा िोकेदुखी. गरोदरपिी िोिारे अनेक हवकार. चमका 
आल्यामुळे अंगाला एकदम धक्का बसतो. 

 
मानमसक :– कण्ििे, बिबि हवशषेतः तापात व थंिी वाजत असताना, नंतर काय काय घिते ते हवसरिे. 

आपि मरू ककवा अहतशय आजारी िोऊ अशी कल्पना. अस्वस्थ, अहतशय चुळबुळ, एके हठकािी 
बसवत नािी. 

 
डोके :– इकिे हतकिे हफरहविे व कण्ििे. िोके दुखताना चेिरा कढत िोतो व तोंि किभ  िोते हवशषेतः 

सकाळी. िोकेदुखी व िगवि आलटुन पालटभन. कपाळात चमका मारतात त्यामुळे िोळे अधयवट 
हमटाव ेलागतात. 

 
डोळे :– अधयवट उघिे. हपवळे. 
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तोंड :– तोंिाला घाि येते. हजिेची आग िोते. जीि खरखरीत ककवा हवसहवहशत व दाताचे ठसे पिलेली. 
महरड्यावर महरड्या आवळाव्याशा वाटतात. दात खािे हवशषेतः रात्री. चव किभ . लाळ गळते. 
हजिेवर मोिरी लावल्याप्रमािे थर. 

 
चेहरा :– हपवळा. हवसहवहशत. गाल कढत व लाल िोतात, िगविीत. 
 
जठर :– अन्ननहलकेत गोळा बसला आिे असे वाटते. आंबट पदाथय ककवा फळे खाण्याची वासना पि ते सोसत 

नािीत. कढत फेसाळ ओकारी िोते. दभध ओकभ न पिते. एकसारख्या कोरड्या ओकाऱ्या येतात. 
तिान लागते. खभप गार पािी प्यावसेे वाटते. कढत आंबट ढेकरा. 

 
उदर :– यकृत दुखते, िुळिुळे िोते. चोळण्याने बरे वाटते. उदरात पोकळ झाल्यासारखे, ककवा अशक्तपिा 

आल्याप्रमािे लकवा काही त्रासदायक खळबळ होत आहे असे वाटते व त्याकरता उदर सारखे 
चोळावसेे वाटते. आतड्यात गुरगुरल्यासारखा आवाज होऊन नांतर भरपूर दुगंधी जुलाब जोराने 
होतात. जुलाब पाांढरे गढूळ पाण्याप्रमािे, फेसाळ– वर पािी येऊन खाली मपठाप्रमािे िर जमतो. 
उन्िाळ्यात िोिारी िगवि. कॉलऱ्यासारखे जुलाब हवशषेतः तान्ह्यामुलाचें. दात येताना िोिारे 
जुलाब त्यावेळेस गाल लाल व कढत िोतात. जीिय िगवि हवशषेतः सकाळची. कावीळ–शौचास 
पाढंरे, टिक खिभसारखे िोते. गुद–िुळिुळे ककवा हशहथल, शौचास िोण्याचे अगोदर बाहेर येते. 
मभळव्याधीचे मोि, दुगंधी व ओलसर. मलावरोध व िगवि आलटुन पालटभन. गुद बाळंतपिानंतर, 
गरोदरपिी, ओकारीनंतर बािेर यावयास लागते. यकृत व उदरातील अवयव ओकारी िोताना, 
जुलाब िोताना ककवा पाळीच्या अगोदर, पाळीत िुळिुळे िोतात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– रजःकपिात ठिका लागतो (उजव्या) तेव्िा आतड्यात इतस्ततः आवाज िोतो, वदेना 

माडं्याच्या पुढील िागापयंत येतात, पाय लाबं केल्याने जास्त िोतात. गिाशय शौचास िोताना ककवा 
जि पदाथय उचलताना खाली येते. गरोदरपिी मभळव्याध िोते व गुदिार बािेर येते. शौचास िोताना 
जननेंहद्रय बािेर येत आिे असे वाटते. गरोदरपिी पहिल्या २।३ महिन्यात पोटावर झोपल्याने फार 
बरे वाटते. 

 
हृदय :– वर घशात चढत आिे असे वाटते. 
 
पाठ :– खालच्या िागात आग िोते. खादं्याच्या मध्यिागी, हतकोनी िािाच्या खाली (उजव्या) दुखते. 
 
झोप :– झोपेत कण्ििे व कुरकुरिे. ताप येऊन गेल्यावर झोप येते (हिवताप). 
 
ज्वर :– सकाळी ७ वा. थंिी वाजते. दोन्िी कुशीत व साधं्यात दुखते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– पहाटे. खाण्याने, आंबट पदाथय, फळे. उन्हाळा. दात येताना. प्याल्याने. 

िालचाल, पारा. शौचास िोण्याचे अगोदर, िोताना व नंतर. 
ब वा :– यकृत व उदर चोळण्याने. पोटावर हनजल्याने. 
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सहाय्यक औषधे :– कॅल्क–का; नेर-मू; सल्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– एलो; मक्युय; कसको. 
 

१९५. पोिास POTHOS FOOTIDA 
 
सवमसाधारि :– दमा; हिस्टेहरआ. मधुन मधुन चमत्काहरक वदेना िोतात. हचत्त जागेवर नसिे. एखाद्या 

लिानशा जागी िोके दुखते व त्यावेळेस कानहशलातील धमन्या धािधाि उितात. नाकावर आरपार 
लाल सभज. कशकताना घशात दुखते. जीि बहधर. छातीत दुखते व श्वास लागतो. पोट फुगभन 
तािल्यासारखे वाटते. धभळ नाकात गेल्याने दमा िोतो, शौचास झाल्याने कमी िोतो. मोकळ्या िवेत 
बरे वाटते. 

 
१९६. प्यलेूक्स PULEX 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मभत्रेंहद्रये व स्त्रीजननेंहद्रयावर िोतो. अत्यंत उतावीळ, रागीट, 

हचिखोर. िोळे मोठे झाल्यासारखे वाटतात. चेिरा सुरकुतलेला व म्िाताऱ्यासारखा. घशात दोरा 
अिकला आिे असे वाटते. तिान लागते हवशषेतः िोके दुखत असताना. लघवी थोिी िोते, वारंवार 
जाव ेलागते व त्यावळेेस मभत्रमागांत आग िोते व मभत्राशय दाबल्यासारखे वाटते. लघवी िोता िोता 
एकदम थाबंते व वदेना व्िावयास लागतात. लघवीला लागली की आवरत नािी. हवटाळसेपिी लाळ 
सुटते. योनीत अहतशय आग िोते. योनीत कापसाचा बोळा आिे असे वाटते. धुपिी दुगंधी व िरपभर 
जाते. धुपिीचे व हवटाळाचे हिरवट कपवळे िाग पितात ते धुवभन हनघत नािीत. पाठ ठिकते व 
अशक्त झाल्यासारखी वाटते. अंगाला वाफ लागत आिे अशा तऱ्िेने अंग गरम वाटते. शकेाजवळ 
बसल्याने थंिी वाजते. सवांगावर लिान लिान जागी िुळिुळेपिा वाटतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िालचाल केल्याने. िावी बाजभ. 

ब वा :– बसल्याने, ककवा हनजल्याने. 
 

१९७. पू्रनस स्पायनोसा PRUNUS SPINOSA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मभत्राशय व श्वासोच्छछ वास यावर िोतो. वेदनामुळे दम लागतो; वदेना 

आतून बाहेर दाबल्याप्रमािे, तीव्र व एकदम सुरू िोतात. पेटके, जलोदर, नाळगुद. हृद रोगामुळे 
उत्पन्न झालेली जलयुक्त सभज. नागीि बरी झाल्यानंतर राहिलेल्या वेदना. उन्ि, लचक, अहत ओझे 
उचलण्याचे दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– अस्वस्थ. एकसारखे चालिे, एकेहठकािी रािवत नािी. 
 
डोके :– उजव्या कपाळातभन मेंदभतभन िोक्याच्या मागील िागापयंत तीव्र वदेना िोतात. 
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डोळे :– डोळ्यात आतून बाहेर फुटल्याप्रमािे वेदना होतात, िोळ्यातभन पािी आल्याने बरे वाटते. िोळे 
एकमेकापासभन दभर केल्यासारखे वाटतात. 

 
तोंड :– दात बािेर ओढल्यासारखे वाटतात. दात दुखी दातावर दात आवळल्याने कमी िोते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्राशयात पेटके येतात, त्यामुळे लघवी करताना पाय पोटाशी घ्याव ेलागतात, एकदम जोराने 

लघवीला लागते, लघवी हशश्नाच्या बोंिीपयंत येऊन परत जाते त्यामुळे मभत्रमागांत व गुदात कळा 
लागतात वेदना िोतात. बराच वळे दाबल्याहशवाय लघवी सुटत नािी. लघवी थोिी थोिी व कष्टाने 
िोते. लघवी िोताना हशश्नाच्या बोंिीत दुखते. हशविीत ठुसठुसते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– चालण्याच्या धक्क्यामुळे हशश्नाच्या बोंिीत ठुसठुसते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी पाण्यासारखी, ककवा पुवळलेली व करवििारी, हपवळा िाग पितो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छातीत दाटल्यासारखे वाटभन वारंवार दीघय श्वास घ्यावासा वाटतो. आत घेतलेला श्वास 

खोलपयंत जात नािी असे वाटते, त्यामुळे जािंया देऊन ककवा दीघय श्वास घेऊन िवा आत जावी 
असे वाटते. छातीत टोचते. 

 
हृदय :– हृद रोग–अन्जायना. हृदयाचे धािधाि ठोके पितात, गळ्यातील धमन्या उिताना हदसतात व 

श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो, सारखे वारे घ्यावसेे वाटते. जरा िालचाल केली की हृदयाचे ठोके 
जोराने पिावयास लागतात. 

 
पाठ :– िाव्या हतकोनी िािाखाली गोळा बसला आिे असे वाटते. िाताच्या बोटाचंी टोके खाजतात ककवा 

थंिीने गारठल्याप्रमािे वाटतात. पावलाचंी (जलयुक्त) सभज. 
 
त्वचा :– नागीि. 
 
ज्वर :– रात्री घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– खाली वाकल्याने, चढताना; लचक स्पशय. दाबल्याने. धक्का बसल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– लारो. 
 

१९८. प्लॅमटनम PLATINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंमद्रये व मज्जातंतु यावर िोतो. फाजील मवनयशील वृि 

कुमामरका. मनाला व शरीराला कािीिी सिन िोत नािी. भयांकर पेटके येतात. हपळल्याप्रमािे, 
ढोसल्याप्रमािे ककवा बमधर करिाऱ्या वेदना िोऊन नंतर आचके येतात. गिाशय व रजःकपि याचं्या 
हवकारामुळे उद िवलेले उपद्रव. वदेना िळुिळु सुरू िोऊन िळुिळु थाबंतात. अमनयममतपिा, 
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आचके, रुहधराहिसरि अहनयहमत. एखाद्या अवयवाचा गारपिा– िोळे, कान वगैरे. कंप. 
शारीहरक, मानमसक लकवा वैषमयक लक्षिे आलटुन पालटभन, िोतात. बमधरपिा–िोक्याची 
कातिी, चेिरा, पोटऱ्या, गुदाचे िाि वगैरे. मचकटपिा–िोळ्यातील अश्रु, शौच, हवटाळ वगैरे. पट्टा 
बाांधल्याप्रमािे वाटते. हिस्टेहरआ, अवयव लुले पितात. संिोगाहतरेक, मुहष्टमथुैन, जवळचे 
नातेवाईक याचं्या मरिामुळे झालेले दुःख, धास्ती, दीघयकाळ रक्तस्राव, राग. यामुळे उद िवलेले 
हवकार. अनैसर्मगक संिोगाची आवि. मंुग्या येतात हवशषेतः तापात. रक्तस्राव– रक्त पातळ पि 
आत काळ्या गाठी असलेले. चुिचुिल्यासारखे वाटिे. वदेना िोत आिेत की काय अशा तऱ्िेचे 
अंगाला धके्क बसतात. शरीर विेेवाकिे िोते. फेफरे. मोिहनद्रा. 

 
मानमसक :– िलत्याच वेळेला िसिे. दुष्ट, िािंखोर व ध्यानीमनी नसता एखादी गोष्ट चटकन करून 

टाकण्याची प्रवृहत्त व तारतम्यपिाचा अिाव, वस्तु लहान झाल्या आहेत असे वाटते, हवहचत्र आिेत 
ककवा ियंकर आिेत असे वाटते. िीती वाटते– मरिाची, ते लवकरच येिार असे वाटते. बािेर 
गेलेला नवरा परत येिार नािी, अशी ककवा कािीतरी घिेल अशी. दुसऱ्याला तुच्छ लेखिे; उद्दाम 
गर्नवष्ठ व वैषमयक वृमत्त. आपि एकटेच आिोत, सवानी आपिाला टाकले आिे असे वाटते. संत्रस्त 
पि रििे. आत्मप्रौढी. मानहसक लक्षिे संध्याप्रकाशात व हवटाळ बदं झाल्यामुळे जास्त िोतात. 
कोिाला तरी ठार मारावेसे वाटते, (हस्त्रयाना आपला नवरा ककवा मभल हवशषेतः चाकभ , सुरी 
पाहिल्यावर) ककवा ज्याचा मनात िेष वाटतो अशा इसमाला. अश्लील बिबि करिे. गािे, नाचिे, 
तोंिाने हशटी वाजहविे. गंिीर नसलेल्या गोष्टीबद्दल गंिीर िोिे. क्षलु्लक गोष्टीमुळे हचििे. हवचारात 
मग्न झाल्याप्रमािे कािी न बोलता एखाद्या कोपऱ्यात बसभन राििे. वदेनामुळे रििे. आपि उंच व 
िौलदार आिोत असे वाटिे. 

 
डोके :– िळुिळु दुखावयास सुरवात िोऊन िळुिळु थाबंते. हखळे मारल्याप्रमािे वाटते. िोक्याचे कातिे 

तािल्यासारखे वाटते. बहधरपिा. 
 
डोळे :– वस्तु आिेत त्यापेक्षा लिान हदसतात. िोळे गार झाल्यासारखे वाटतात. पापण्या लवतात. 
 
कान :– बहधर, आत गार वाटतात, ओठ व गालापयंत. 
 
चेहरा :– नाकाच्या बुधं्याशी पेटके येतात. सापळ्यात घालभन हपळल्यासारखे वाटते. उजवी बाजभ गार िोते, 

बहधर िोते व मंुग्या येतात. जबड्यात उकरल्याप्रमािे वदेना िोतात. चेिरा विेावाकिा करण्याची 
प्रवृहत्त. गालाचे उंचवटे. बहधर. 

 
तोंड :– जीि िाजली आिे असे वाटते. मंुग्या येतात. गार वाटते. हजिेच्या टोकाला चव गोि. दातात ठुसठुस 

वदेना िोतात. 
 
जठर :– हखन्नतेमुळे िभक लागत नािी. पि कधी कधी खाखा सुटते व समोर हदसेल ते िरािर खाण्याची 

प्रवृहत्त ककवा त्याचा हतटकारा, पोट आवळल्यासारखे वाटते. 
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उदर :– सिोवती पट्ट्याने घट्ट बाधंले आिे असे वाटते. वात धरतो. गुरगुरते. मुरिा िोतो. बेंबीपासभन मागे 
पाठीपयंत ओढल्याप्रमािे वेदना िोतात व शरीर वेिेवाकिे तािाव ेलागते. शौचास फार कुां िून होते. 
शौच गुदात मऊ हचखलाप्रमािे हचकटते. शौच हचकट टिक, काळे, िोडेिोडे लकवा मऊ शौचास 
होते. मलावरोध हवशषेतः प्रवासी लोकाचंा ककवा गरोदरपिी. गुदिारात कंि सुटते, मंुग्या येतात 
हवशषेतः संध्याकाळी. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– वैषहयक इच्छा प्रबळ त्यामुळे मुहष्टमथुैन करण्याची प्रवृहत्त. जननेंहद्रयात मंुग्या येतात, 

गुदगुल्या िोतात कंि सुटते त्यामुळे वैषहयक क्षोि. वयात येण्याच्या अगोदर केलेल्या मुहष्टमथुैनाचें 
दुष्ट्पहरिाम. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– अमतशय हुळहुळी िोतात, स्पशय, कपिासुद्धा सिन िोत नािी. कंि येते, गुदगुल्या िोतात 

व मंुग्या येतात. त्यामुळे वैषहयक वासना प्रबळ िोते. कामोन्माद, हवशषेतः बाळंतपिानंतर. वैषमयक 
चाळे करण्याची प्रवृहत्त, मुहष्टमथुैन करण्याची प्रवृत्ती. कुमाहरकाना पाळी फार लवकर. हवटाळ िरपभर 
जातो, काळा दाट ककवा काळ्या गाठी पितात, हवटाळ जाताना ओढल्याप्रमािे वदेना िोतात, शिारे 
येतात, आचके येतात. कष्टातयव त्यावळेेस ककचाळिे ककवा अंगाला धके्क बसतात. रजःकपि िुळिुळा, 
त्याला दाब सिन िोत नािी, आत आग िोते. रजःकपिाच्या शोथामुळे आलेले वधं्यात्व. योहनसंकोच 
हवशषेतः संिोगाचे वळेी, त्यामुळे संिोगात अिथळा येतो. संिोगेच्छा अहतशय असल्यामुळे आलेले 
वधंात्व. धुपिी अंड्याच्या पाढंऱ्या बल्काप्रमािे, फक्त हदवसाच जाते, लघवी करताना जास्त जाते. 
गिाशयाचा कॅन्सर, गुल्मे. 

 
पाठ :– मार लागल्याप्रमािे पाठ दुखते–दाबल्याने ककवा मागे वाकल्याने जास्त. माकििािातं व गुदास्स्थत 

बहधरपिा. 
 
हातपाय :– माडं्या घट्ट बाधंल्याप्रमािे वाटतात. िातपाय बहधर व हशिलेले. लुले पिल्यासारखे वाटतात. 

पोटऱ्यात पेटके येतात. 
 
झोप :– जािंया येतात त्या आवरत नािीत. झोपेत सवय शरीर उघिे करावसेे वाटते. गुिघे वर करून माडं्या 

एकमेकापासभन दभर करून हनजिे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावना–वैषमयक, मानिगं, संिोगासंबधंी. स्पशम. िकवा. बसल्याने. उिे 

राहिल्याने. संध्याकाळी. उपाशी राहिल्याने. हवटाळशपेिी. मागे वाकल्याने. 
ब वा :– मोकळ्या हवेत चालण्याने. सभययप्रकाशात. शरीर तािल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– इग्ने; कुप्रम; प्लंबं; स्टॅनम. 
 

१९९. प्लॅन्टॅगो PLANTAGO 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम दात; कान; मभत्रकपि व मभत्राशय यावर िोतो. तीव्र इकडून मतकडे 

मफरिाऱ्या वेदना िोतात, हवशषेतः कान व दात यामधे. हुळहुळेपिा. दोन्िी कानामध्ये व जाघंात 
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कािीतरी बाह्य वस्तु आिे असे वाटते. मार लागभन झालेल्या, कापल्या, िोसकल्यामुळे झालेल्या 
जखमा, िाजिे व साप चावभन झालेले दुष्ट्पहरिाम. तंबाखभच्या अहतसेवनाने झालेले दुष्ट्पहरिाम, 
हवशषेतः वदेना. या औषधाने तंबाखुसेवनाची आवि कमी िोते असा समज आिे. दीघयकाळ 
तंबाखुसेवनामुळे झालेला हनद्रानाश व हखन्नता. 

 
डोके :– हनयहमत वेळी िोके दुखते–सकाळी ७ ते दुपारी २ पयंत. िोके दुखत असताना िोळ्यातभन पािी 

येते, उजेि सिन िोत नािी. मेंदभ उलटा झाला आिे असे वाटते. 
 
डोळे :– िोळ्यापुढे केस लोंबत आिे असे वाटते (िाव्या). कुजलेल्या दातंामुळे िोळ्यात वदेना िोतात. 
 
कान :– वेदना कान व दात यामध्ये क्स्िर होतात ककवा दोन्िी मध्ये आलटुन पालटभन िोतात. एका 

कानापासभन दुसऱ्या कानापयंत आरपार वदेना िोतात. कानदुखी. मोठा आवाज िेदभन जात आिे 
असे वाटते. दोन्िी कानामध्ये कािंी बाह्य पदाथय आिे असे वाटते. 

 
नाक :– नाकातभन एकाएकी हपवळे पािी पिते. 
 
तोंड :– दात दुखतात, दात िुळिुळे िोऊन त्याना स्पशय सिन िोत नािी. दात दुखत असताना लाळ गळते. 

दात लाबं झाल्यासारखे वाटतात. दातदुखी चावताना कमी िोते. चव वाईट. 
 
उदर :– शौचास िोईलसे वाटभन जाव ेलागते पि िोत नािी. आतिी गार झाल्यासारखी वाटतात. तपहकरी 

रंगाचे पातळ फेसाळ जुलाब िोतात. मभळव्याध इतकी त्रासदायक की उिेसुद्धा रािवत नािी. 
 
मूत्रेंमद्रये :– बहुमूत्रता. लघवी िरपभर िोते व तिान लागते. मधुमेि. रात्री वारंवार लघवीला जाव ेलागते 

ककवा नकळत िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– स्तनाग्रात वदेना िोतात. 
 
पाठ :– पाठीत हतकोनी िािाचं्या मध्ये ठुसठुसते. माकििािावर गार घाम येतो. पाय बहधर व कंपयुक्त. 
 
त्वचा :– िुळिुळी. हपत्ताच्या गाधंी. नागीिीच्या वदेना. 
 
झोप :– उदासवािी स्वप्ने पिभन रिभ  येते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री; गरम खोलीत. 

ब वा :– झोपेत; खाण्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; पल्स; फेरम–फा. 
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२००. प्लांबम (हशसे) PLUMBUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जारजु्ज; मज्जातांतु; स्नाय;ू उदर; मूत्रलपड; बेंबी; रक्तवाहिन्या व रक्त 

यावर िोतो. गुप्त रीतीने हळुहळु मवकार वाढत जातात व त्याचं्याशी संबधं असलेल्या लक्षिात 
अदलाबदल िोते ककवा त्याचंा असंबद्ध रीतीने उद्भव िोतो. इंहद्रयाचंी शक्ती क्षीि िोत जाते. लकवा, 
लुलेपिा, लिान मुलाचें अंगावरून वारे जािे, शरीर लठ्ठ व िातपाय वाळलेले. लुले पिलेल्या 
िागाला स्पशय सिन िोत नािी; ते वाळतात. मोकळी िवा सिन िोत नािी. शरीर तािावसेे वाटते. 
हवशषेतः उदराच्या हवकारात. स्वतःच्या रोगावस्थेबाबत अहतशयोक्ती करण्याची प्रवृहत्त. खपाटी 
जािे ककवा आकसिे–गुदद्वार, अांड, उदर, बेंबी वगैरे. शारीहरक मादं्य. िोळ्याचा पाढंरा िाग गिद 
हनळसर लाल िोतो. उदराला विेीवाकिी टेंगळे येतात. उदरात त्रासदायक िावना उत्पन्न 
झाल्यामुळे िातपाय तािावसेे वाटतात. लघवी िळुिळु पि िरपभर िोते. भयांकर जोराने 
आखडल्याप्रमािे वाटते. खपाटी जािे, आकसिे. तीव्र चमकामुळे रिभ  येते. उकरल्याप्रमािे वेदना. 
पेटके हनयहमत वळेी येतात. आचके. िाग लुले पिभन हशहथल िोतात. आचके येताना रक्तस्राव िोतो. 
ककवा शरीराला स्पशय असह्य िोतो. जीिय फेफरे–फेफरे येण्याच्या अगोदर कािी तरी स्पष्ट िावना 
िोतात. लुले पिलेले िाग ककवा एखादा िाग वाळतो. रक्तवाहिन्याचंा लवहचकपिा कमी िोतो 
त्यामुळे रक्तदाब वाढतो. वातरक्त (गाऊट). रक्तक्षय. कावीळ. शरीर झपायाने व अहतशय 
वाळते. श्रम करीत असताना िात पाय गार िोतात. हिस्टेहरआ– कोिाचे आपिाकिे लक्ष आिे असे 
हदसले तर लक्षिे व्िावयास लागतात. रक्तवाहिन्या बारीक िोऊन एखाद्या िागाला रक्ताचा पुरवठा 
न झाल्यामुळे उत्पन्न झालेल्या वदेना. बहधरपिा. जीिय रोग. दोरीने बाधंभन आत ककवा मागे 
ओढल्यासारखे वाटते. मुलाचें वाळिे, उदर मोठे व ठिक िोते व एकसारखा मलावरोध. 
बाह्योपचाराने त्वग् रोग बरे केल्याने, संिोगाहतरेकाने उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– बोलावेसे वाटत नाही. हिते्रपिा, अस्वस्थपिा व काळजी वाटते. आपला कोिीतरी खभन करील 

ककवा हवपप्रयोग करील अशी िीती वाटते. खुळेपिा. शारीहरक श्रम केल्याने मनाला शीि येतो. 
हखन्नता. वात– रात्रीचा ककवा पोटातील वदेना ककवा िातापायाच्या वदेना याचं्यामुळे आलटुन 
पालटभन. हवस्मरि. शबद आठवत नािी. कोित्यािी गोष्टीचे आकलन लवकर िोत नािी. आपल्या 
िोवतालची मािसे खुनी आिेत असे वाटिे. उदास पि शातं. फसहवण्याची प्रवृहत्त. आजारीपिाचे 
ढोंग करिे. 

 
डोके :– घशातभन गोळा वर चढभन मेंदभत जात आिे असे वाटभन िोके दुखावयास लागते. केस कोरिे. दाढीचे 

केस गळभन पितात. बरीच मंिळी बसलेल्या खोलीत मभच्छा येते. 
 
डोळे :– कपवळे, ककवा गिद हनळसर. बािुल्या बारीक. काचकबदु. मभच्छा येऊन एकदम आंधळेपिा येतो. 

वरची पापिी लुली पिते. 
 
कान :– आवाज िोत. एकदम केव्िातरी ऐकभ  येईनासे िोते. 
 
चेहरा :– हफकट; हपवळसर, पे्रताप्रमािे. गाल खोल गेलेले. नाका, ओठाचं्या स्नायभना कंप. उजव्या बाजभला 

कंप, त्वचा तेलकट. एक बाजभ सुजलेली. 
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तोंड :– आतभन हपवळे. हिरड्याचं्या किेला हनळी रेघ. हजिेचा कंप, हजिेच्या किा लाल. जीि बािेर काढता 
येत नािी. चव गोि. लाळ हचकट. तोंिात व्रि पितात. दुगंधी. हिरड्यावर ठिक पुटकुळ्या. 

 
जठर :– घट्ट पदाथय हगळता येत नािीत, फक्त पेयेच हगळता येतात. दुगंधी, मळासारख्या ढेकरा येतात. 

जठरशभळ. एकसारखे ओकावयास िोते. अन्ननहलका बारीक िोते, हतची हगळण्याची हक्रया नष्ट िोते. 
ओकारीत कपगट, काळपट द्रव्य पिते ककवा हिरवा श्लेष्ट्मा पितो. 

 
उदर :– बेंबी आत खपाटी गेली आहे असे वाटते. अनेक लक्षिाबरोबर उदरात मुरडा होतो. वदेना सवय 

शरीरात पसरतात. वदेना उकरल्याप्रमािे िोतात ककवा अरंुद जागेत कोंबल्याप्रमािे वाटते. उदर 
तािल्याप्रमािे वाटते. देवीचा अंतगयळ. आतड्यात आतिे हशरते. गुदद्वार वर ओढल्याप्रमािे वाटून 
लकवा आखडून वेदना होतात. शौचास बारीक दाण्याप्रमािे, शेळींच्या लेंडीप्रमािे काळे टिक िोते. 
शौचास िोताना गुदिारात पेटके येतात. हट्टी मलावरोध व उदरातील मुरडा– मवशेषतः तान्ह्या 
मुलाांचा. उदरात विेीवाकिी टेंगळे हदसतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िरपभर पि िळुिळु िोते; ककवा थेंब थेंब िोते. मभत्राशयाचे स्नायभ लुले पितात, त्यामुळे 

लघवीला िोत नािी. लघवी िोण्याचे बदं िोते. मभत्रकपिाचा शोथ लघवीतभन अल्बुहमन जाते. लघवी 
थोिी िोते. लघवी तंुबते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोग करण्याची शस्क्त नष्टं िोते. अंि आत जातात व आवळल्यासारखे वाटतात. 

स्वप्नावस्था िोण्याची प्रवृहत्त. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगाचे वळेी योहनसंकोच िोतो. स्तन टिक िोतात. स्तनात टोचते व आग िोते. वाखा 

िोण्याची प्रवृहत्त. हवटाळ िरपभर व तो जाताना उदर दोरीने बाधंभन पाठीपयंत ओढल्याप्रमािे वाटते. 
जािंया येतात, शरीर तािावसेे वाटते. गिाशयाची योग्य वाढ िोत नािी; त्यामुळे िोिारे वाखे. 
उदरातं कळा येऊ लागल्या म्ििजे स्तन कािी क्षि टिक िोतात ककवा लिान िोतात. 
रजःकपिातील वेदना पाय तािल्याने कमी िोतात. 

 
हृदय :– नािी बारीक, मंद एका हमहनटाला ४० पयंत. अशक्त. 
 
हातपाय :– एखाद्याच स्नायभचा लुलेपिा. पजंा वर करता येत नािी ककवा कािी उचलता येत नािी. िातपाय 

लाबं करता येत नािीत. माडं्यात मधुन मधुन पेटके येतात. पावले सुजलेली. वाळलेल्या िागात 
वदेना िोतात. उदरातील वेदनाशंी िातापायाचं्या वदेना आलटुन पालटुन िोतात. पायाच्या उजव्या 
आंगठ्यात रात्री वदेना िोतात. स्पशय सिन िोत नािी. चालतानाच फक्त पावले गार िोतात. 
पायातील कळा दाबल्याने कमी िोतात. पगुंवात. पाउले लाकिाची केली आिेत असे वाटते. 

झोप :– वडे्यावाकड्या स्स्थतीत हनजिे. 
 
त्वचा :– कोरडी, स्पशम सहन होत नाही. हनळसर लाल हठपके पितात. व्रि– कोरिे व आग िोते. कुजते. 

लिान जखमा सिज सुजभन पुवळतात. 
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ज्वर :– शौचास िोताना सवांगाला गार घाम येतो. श्रम केल्याने अंग गार िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्वच्छ िवा; मोकळे वारे; श्रम; िालचाल; मंिळीत बसल्याने; गुळगुळीत वस्तु 

धरल्याने; स्पशय. बरीच मंिळी असलेल्या खोलीत. 
ब वा :– जोराने दाबल्याने. चोळण्याने. अंग तािल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– ऱ्िस-टा. 
 
सांबांधी औषधे :– ओहप. 
 

२०१. फॅगोपायरम FAGOPYRUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पचनेंहद्रये व त्वचा यावर िोतो. स्राव दुगंधी. धमन्या उिताना 

हदसतात. कां ड सुटते िोळ्याना, कानात, नाकाच्या मागील िागात, गुदिारात, पजं्यात खोल 
पायाना वगैरे. िोळ्याच्या आतील कोपऱ्यात वदेना िोतात. कढत, िाजल्याप्रमािे, आंबट ढेकरा 
येतात. हृदयातील वदेना खादंा व िाव्या िातापयंत जातात, पाठीवर हनजल्याने बरे वाटते. 
योहनिाराला कंि सुटते व हपवळी धुपिी जाते हवशषेतः हवश्राहंत घेत असताना. मानेला िोके सावरता 
येत नािी असे वाटते. िाताच्या बोटाना कळा लागतात. रेघा मारल्याप्रमािे िातात व पायात वदेना 
िोतात. वृद्धपिीची कंि. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– खाजहवण्याने; सभययप्रकाशात, िालचालीने. 

ब वा :– गार पाण्याच्या आंघोळीने. काफी घेतल्याने. दाबल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– पल्स. 
 

२०२. फार्नमका (लाल मंुग्या) FORMICA RUFA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम साांधे; किा; यकृत; मभत्रकपि व उजवी बाजभ यावर िोतो. साांध्यात 

एकदम कळा यावयास लागतात व अस्वस्िपिा येतो. िोकेदुखी केस कवचरल्याने कमी िोते. 
कपाळात बुिबुिे फुटल्यासारखे वाटते. वारंवार सदी िोते. क्षय. कॅन्सर. मोि– कानात, नाकात. 
पाढंरे फेसाळ शौचास िोते. शौचास िोण्याच्या अगोदर बेंबीिोवती ओढल्यासारखे वाटते. पािी गोि 
लागते. लघवीतभन अल्बुहमन जाते, रजःकपिाचंी पोकळ गुल्मे, आत पािी साचते ककवा रक्त साचते. 
दमा. खोकला रात्री जास्त असतो. पायातील शक्ती नािीशी िोते. पगुंवात. त्वचा लाल, कंि सुटते 
व आग िोते; हपत्ताच्या गाधंी, सपाट. साधं्या िोंवती टिक आवाळभ येतात. खूप घाम येतो पि त्याने 
बरे वाटत नािी. मानेत, गळ्यात खाकरताना, गुळण्या करताना ककवा चावताना दुखते. जखमा 
वाळावयास लागतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी; गार पािी : िालचाल. 

ब वा :– उष्ट्िता, दाबल्याने; चोळण्याने; केस कवचरताना. 
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सांबांधी औषधे :– अर्मटका; ऱ्िस-टा. 
 

२०३. फायटोलाका PHYTOLACCA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम ग्रांिी– स्तन, टानमसल; घसा; स्नायभ–मानेचे, पाठीचे; स्नायुबांध; 

मभत्रकपि; िािे; जीि (बुधंा); पचनेंमद्रये; व उजवी बाजभ यावर िोतो. एकदम अत्यांत ठिका लागून 
हुळहुळेपिा येतो सवांगाचा ककवा हवशषेतः िोळे, मभत्रकपि, मान, खादें पाठ, पुढील िात व 
गुडघ्याखाली. अस्वस्थपिा. भाग मनळसर लाल होतात– घसा गाठंी वगैरे. पसरिाऱ्या वदेना. 
संहधवात– टानमसलच्या शोिानांतर उद्भवतो. धागे असलेले हचकट स्राव– शौच, हवटाळ वगैरे. 
स्तन टिक. लठ्ठपिा. धनुवात, स्नायभ ताठतात, आंचके व स्नायभंचे शहैथल्य आलटुन पालटुन. दात 
उशीरा येिे. ताठपिा. जुन्या विाचें उपद्रव. गरमी व पारा यापासभन झालेले उपद्रव. कॅन्सर. पभ 
लवकर तयार करण्यास या औषधाचा उपयोग िोतो; पभ करवििारा, पाण्यासारखा, दुगंधी. कािी 
झाले तरी त्याची प्रहतहक्रया स्तनात िोते (हस्त्रयाचं्या). गरमीमुळे िािे दुखतात. 

 
मानमसक :– स्वतःचे शरीर कसेिी उघिेवाघिे पिले तरी त्यासंबधंी बेपवा. हकतीिी आग्रि केला तरी 

खािेहपिे नाकारिे. हजवाची पवा नसिे. 
 
डोके :– उठताना घेरी येते. कपाळात दुखते. िोक्याला मार लागला आिे असे वाटते हवशषेतः मेंदभला. 

प्रत्येक वळेी पाऊस पिावयास लागला की िोके दुखते. 
 
डोळे :– चुिचुितात. कढत पािी येते. दृष्टी हिरवी. हलहिता वाचताना िोळे ठिकतात. एकच िोळा 

िालतो. 
 
कान :– दोन्ही कानात दुखते; मगळताना जास्त. 
 
नाक :– जि झाले आिे असे वाटते. नाकपुड्या आलटुन पालटुन चोंदतात. सदी– स्राव करवििरा. एका 

बाजभने पािी वािते दुसरी बंद िोते, आलटुन पालटुन. 
 
चेहरा :– हपवळसर, आजाऱ्यासारखा. गालाचं्या उंचवयात ठिका लागतो. जबड्याखालच्या गाठी 

सुजतात. जबिे ठिकतात. गालगंुि. िनुवटी छातीला हचकटते. 
 
तोंड :– ओठ बािेर वळलेले. दातावर दात आवळिे (दात येताना) दातहखळी बसलेली; ककवा जबिा घट्ट 

बसलेला. हजिेचे टोक लालबुंद–िाजल्यासारखी वाटते ककवा बुांध्याशी दुखते. तारा असलेली लाळ 
वािते. गालाच्या आत अहतशय दुखिारे व्रि पितात व त्या बाजभने चावता येत नािी. जीि बािेर 
आलेली. खोकताना तोंिाला कोरि पिल्यासारखी वाटते. 

 
घसा :– घशात पाढंरे ककवा कफाचे हठपके पितात. घसा काळसर लाल लकवा मनळसर लाल, फुगलेला; 

आग िोते. कािी टोचते आिे असे वाटते; आत गोळा ककवा कढत गोळा बसला आिे असे वाटते. 
मगळताना अमतशय दुखतो. हजिेच्या बुंध्यापासभन कानापयंत वदेना िोतात. टानहशलचा शोथ 



 

अनुक्रम 

टानहशलवर काळसर पाढुंरका थर जमतो; उजव्या टानहशलमध्ये तीव्र ठिका लागतो. 
टानहसलमध्ये पभ िोतो. घटसपय. कढत पेये हगळता येत नािीत. घसा अरंुद, खरखरीत व कढत. 

 
जठर :– जोरजोराने कोरड्या ओकाऱ्या येतात व ओकावयास िोते, त्यापेक्षा मरि पत्करले असे वाटते. 

खाण्यानंतर पुन्िा िभक लागते. 
 
उदर :– एकसारखे शौचास िोईल िोईल असे वाटते–झोपेत सुद्धा. रक्तीआव. गुदातभन रक्त पिते. 

बरगड्याखाली जि िोऊन ठिका लागतो. हस्त्रयाना धुपिी गेल्याने बरे वाटते. शौचात नुसती पाढंरी 
आव व रक्त पिते. वृद्ध इसमाचंा ककवा ज्याचें हृदय अशक्त आिे अशा इसमाचंा मलावरोध. गुदाचा 
कॅन्सर. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपिात तीव्र ठिका लागतो. मभत्रकपिाचा शोथ. लघवी काळसर लाल, अल्बहुमन जाते; 

घटसपानंतर लघवी थोिी िोते ककवा िोण्याचे बदं िोते. लघवीखाली खिभसारखा गाळ साचतो. 
लघवीचे हपवळे िाग पितात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– वीययवाहिनी नहलका िुळिुळ्या. हशविींपासभन हशश्नापयंत तीव्र कळा येतात. अंि टिक 

िोऊन दुखतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळसेपिी लाळ गळते व िोळ्यातभन पािी येते. स्तन दगडाप्रमािे टिक, जड, सुजलेले 

(िाव)े लकवा हुळहुळे. स्तनाचंा शोथ. मूल पाजताना आत वेदना होतात व त्या सवांगात पसरतात. 
आत टिक गाठी होतात. स्तनागे्र िेगा पिलेली; आत गेलेली. स्तनाचा कॅन्सर–खाकेतील गाठी 
मोठ्या िोतात. स्तनातभन रक्तासारखे पािी येते. जुने वि पुन्िा सुजतात. वंध्या हस्त्रयाचें कष्टातंव; 
हवटाळात पाढंरे पापुदे्र जातात. हवटाळसेपिी स्तनाचंी जािीव िोते. गिाशय मुख करविलेले. 

 
हृदय :– हृदयाची लक्षिे उजव्या िातापयंत जातात. वेदनायुक्त धके्क बसतात. हृदय गळ्यापयंत आले आिे 

असे वाटते. 
 
मानपाठ :– मान व पाठ ताठलेली. कण्यात वरखाली वदेना िोत राितात. कमरेत व माकििािात ठिका 

लागतो. 
 
हातपाय :– उजवा हात बमधर. उजव्या खादं्यात तीव्र कळा येऊन तो ताठतो, िात वर करता येत नािी. 

हवजेचे धके्क बसल्याप्रमािे वेदना इकिे हतकिे हफरतात. कमरेच्या साधं्यात व माडं्यात िवते फरक 
पिला की दुखावयास लागते. तंगिीची िािे ठिकतात–गरमीमुळे टाचात ठिका लागतो. पाऊल 
उंचावर ठेवले म्ििजे बरे वाटते. पाय इतके ठिकतात की उिे रािण्याची िीती वाटते. िािात 
दुखते. पायाचं्या बोंटात वदेना िोतात. 

 
त्वचा :– कोरिी खरखरीत. गळव ेिोण्याची प्रवृहत्त. गरमीचे बद. चामहखळी. 
 
ज्वर :– अहतज्वर व थंिी आलटुन पालटभन. अत्यंत थकवा येतो. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उभे राहताना. वर करताना. हालचाल. मगळताना. कढत पेये. उष्ट्िता. दमट–
िांडी. रात्र. िवतेील फरक. पाऊस पित असताना. हवटाळसेपिी. 
ब वा :– पोटावर हनजल्याने. गार पेये. िाव्या कुशीवर हनजल्याने कोरिी िवा. 

 
सहाय्यक औषधे :– हसहल. 
 
सांबांधी औषधे :– कमल-आयो; कहल-बाय; ब्रायो; मक्युम; ऱ्िस-टा. 
 

२०४. फास्फरस PHOSPHORUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम डोके; फुप्फुसे, हृदय; रुमधरामभसरि; रक्त; रक्तवामहन्या, धमन्या; 

श्लेष्ट्मल त्वचा–जठराची, आतड्याची; मेंदू; मज्जारजु्ज; हाडे– (वरचा) जबिा, तंगिीची, कण्याची; 
यकृत यावर िोतो. शरीरात जलद घडामोड होते. त्यामुळे रोगाची व शरीराची वाढ झपायाने िोते. 
गुप्त रीतीने हवकार उद्भवतात व िळुिळु उत्तरोत्तर िकवा वाढू लागतो व त्याचे पययवसान एखाद्या 
गंिीर दुखण्यात िोते. हवकार वारंवार उद्भवतात–सदी, रक्तस्राव वगैरे. रक्तस्राव–एका बदली 
दुसरा, ककवा लिानसिान जखमातभन खभप जातो. रक्तहमहश्रत स्राव व्रिातभन शेंबभि, शौच वगैरे. रक्त 
दभहषत िोते. मोि. आग होते. हृदय व फु्फुसाच्या हवकारामुंळे उद्भवलेली लक्षिे. उांच, 
मकडमकडीत, डौलदार, घाबरट व नाजुक इसम. क्षयी प्रकृहत. अशक्तपिा वाटतो–साधं्यात, ककवा 
श्रम केल्यानंतर. पोकळ झाल्यासारखे वाटते– छातीत, जठरात वगैरे. ज्ञानेंहद्रये तीक्ष्ि. 
मनःक्षोिामुळे थकवा येतो. आवळल्यासारखे वाटते छातीत, खोकताना वगैरे. लुलेपिा, अंतगयत– 
घसा, गुद वगैरे. अंतगयत कंि सुटते गुदगुल्या िोतात. मठकमठकािी ठुसठुसते. बहधरपिा. हवेतील 
फरक दाखमविारे मानवी यांत्र. अहतशय मीठ खाण्याने झालेले जठराचे हवकार. त्वचेखाली रक्त 
साखळते, त्यामुळे त्वचेवर काळे हनळे हठपके पितात. मासाकुंर उगवण्याची प्रवृहत्त. लक्षिे एकदम 
सुरू िोतात–शस्क्तपात, घाम येिे, वदेना िोिे वगैरे. अनेक हवकारात कावीळ िोते. जबड्याची 
िािे कुजतात. गरमीची तृतीयावस्था कावीळ. चालताना झोकाांडे जातात. हाडे मढसूळ होतात. 
अवयवात चरबी माजण्याची प्रवृहत्त– यकृतात, हृदयात, मभत्रकपिात. नाळगुद पभ पातळ, दुगंधी 
रक्तहमहश्रत. साधें ताठतात पि फारशा वेदना िोत नािीत. लुल्या पिलेल्या िागात आचके बसतात. 
फेफरे येताना शुहद्ध जात नािी. शरीर वाळते. राग, िीती, दुःख, काळजी, पावसात हिजल्याने, धुिी 
धुतल्याने, तंबाखु, केस कापल्यानंतर िोिारे उपद्रव. 

 
मानमसक :– वैषमयक व शृांगामरक वृमत्त, शरीर उघिे करून जननेंहद्रये दाखहवण्याची प्रवृहत्त. हचिखोरपिा. 

असुखकारक गोष्टीमुळे थकवा वाटतो. लचता वाटते. िीती वाटते एकटे असण्याची, संध्याप्रकाशाची, 
ितुाची, वीज वावटळीची. खोलीच्या प्रत्येक कोपऱ्यातभन कोिी तरी सरकत येत आिे असे वाटते. 
अद ितु गोष्टीचे ज्ञान, स्वतःच्या मोठेपिासंबधंी भ्रामक कल्पना. हिते्रपिा, अहनहितपिा. अभ्यास, 
काम करावसेे वाटत नािी, बोलावसेे वाटत नािी; उदास. रििे, ककवा नकळत िसावयास लागभन 
िोळ्यात पािी येऊ लागते. स्वतःच्या मुलासंबधंीसुद्धा बेपवा. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर रिभ  येते. 
मजेदार गोष्टीमुळे ककवा नंतर अंग जिुकाय कढत पाण्यात बुिहवल्याप्रमािे तापते. आपल्याला 
सिानुिभहत दाखवावी अशी इच्छा. गंिीर गोष्टीहवषयी िसिे. 
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डोके :– अनेक लक्षिाबंरोबर घेरी येते. जागे झाल्यानंतर, तरंगत आिोत असे वाटते, गरगरा हफरत आिोत 
असे वाटते. शौचास झाल्याने बरे वाटते. िोके जि िोते. एकाच डोळ्यावरच्या भागात ठिका 
लागतो व त्यावळेेस िभक लागते. गार पािी लावल्याने बरे वाटते, उजव्या कुशीवर हनजल्याने जास्त 
िोते. लिान मुलाचंी िोकेदुखी. कानहशलात आग िोते. िोक्याचा मागील िाग गार िोतो. टाळभत 
ठुसठुसते. िोक्यातभन पाढंरे पापुदे्र जातात. मधुन मधभन टक्कलाचे चटे्ट. मभठमभठ केस गळभन पितात. 
टाळभत ठुसठुसते, ती कढत िोते. दुःखामुळे िोके खाजते. 

 
डोळे :– वाऱ्यात िोळ्यातभन पािी येते. दृष्टीपुढे ज्वाळा हदसतात; उजेिािोंवती लाल–हिरवी–काळी वतुयळे 

हदसतात. बुरख्यातभन–धुक्यातभन ककवा धुळीतभन पाित आिोत असे वाटते. िोळ्यावर िात ठेवभन 
पाहिल्याने बरे हदसते. आंधळेपिा–तंबाखुमुळे, हवजेच्या धक्क्यामुळे, संिोगाहतरेकामुळे ककवा 
मभत्रकपिाच्या शोथामुळे आलेला. दृष्टीचा के्षत्रहवस्तार कमी िोतो. दृष्टीपुढे हनरहनराळे रंग हदसभन नंतर 
अधयहशशी सुरू िोते. मोहतकबदु; काचकबदु. वाचताना अक्षरे लाल हदसतात. दृहष्टभ्रम. पापण्याचे केस 
लाबं व वळलेले. 

 
कान :– चागंले ऐकभ  येत नािी–हवशषेतः लोकाचे बोलिे. कानात ध्वहन-प्रहतध्वहन िोतात, हवशषेतः गाण्याचे. 

तापानंतर आलेला बहिरेपिा. कानाच्या मागील िािाचं्या उंचवयाचंा शोथ. 
 
नाक :– नाकाच्या पाळ्या आतबाहेर हलतात. सदी-नाक चोंदलेले असले तरी वािते नाक सुजते; आत व्रि 

पितात. नाकाची िािे कुजतात. नाकातून रक्त येते–तरुिपिी, हवटाळाऐवजी ककवा खोकताना. 
जीिय सदी, नाक कशकरताना थोिे थोिे रक्त जाते. मोि व त्यातभन रक्त येते. वास सिन िोत नािी 
त्यामुळे कशका येतात, धभर गेल्याने कशका येतात; कशका येताना दम लागतो. सदी नाकातून छातीत 
उतरते. कशकताना घशात दुखते. 

 
चेहरा :– नाकातोंडाभोवती मफकट; आजाऱ्यासारखा. िोळे खोल गेलेले व िोवती हनळी वतुयळे. खालच्या 

जबड्याचे िाि सुजते-कुजते. एका ककवा दोन्िी गालावर लाली येते. 
 
तोंड :– दात बहधर. हिरड्या िुळिुळ्या व त्यातभन रक्त येते. टाळ्याला कंि सुटते, त्यावर गळभ येते. जीि 

कोरिी गुळगुळीत लाल ककहचत पाढंरी. चव आंबट, दभध प्याल्यानंतर; किभ ; गोिुस. दात 
काढल्यानंतर एकसारखे रक्त येत रािते. तोंि एका बाजभला ओढल्यासारखे हदसते. 

 
घसा :– घशात कापभस अिकला आिे ककवा कािी तरी लोंबत आिे असे वाटते. अन्ननहलकेची आग िोते; 

बारीक िोते. घसा कोरिा, चकचकीत. 
 
जठर :– आंबट चव व ढेकरा. ढेकराबरोबर तोंड भरभरून अन्न बाहेर येते. गार पेये प्यावीशी वाटतात व 

त्याने बरे वाटते परंतु कािी वळेाने ओकभ न पितात. क्लोरोफामय हदल्यानंतरची ओकारी. तोंिाला 
पािी सुटते. एकसारखी खा खा सुटते. रात्री खावेसे वाटते; एखादा हवकार िोण्याचे अगोदर खाखा 
सुटते. मीठ खाण्याची (खारट पदाथय) वासना. एकदा हदलेले पि नाकारलेले पदाथय खाण्याची 
वासना. पोटात व अन्ननहलकेत आग िोते–खाण्यानंतर जास्त पोटातील वदेना गार अन्नपेयानी कमी 
िोतात. पोटाच्या खळीच्या वर दाबल्यासारखे वाटते. जठरात पोकळ झाल्यासारखे वाटते, आत 
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कािीतरी इकिे हतकिे वळवळत आिे असे वाटते, फिफिल्याप्रमािे ककवा कंहपत झाल्यासारखे 
वाटते–हवशषेतः िावनामुळे. काफीच्या िकुटीप्रमािे ओकारी. ओकारीत, रक्त; हपत्त पिते. 
गरोदरपिी पािी हपववत नािी. पािी दृष्टीस पिले की ओकारी येते, आंघोळ करताना िोळे हमटभन 
घ्याव ेलागतात. अन्न हगळण्याचा प्रयत्न केला की बािेर येते. 

 
उदर :– गार झाल्यासारखे वाटते. उदर चोळण्याने बरे वाटते. वात धरून त्रास ककवा वदेना िोत असल्यास 

गरम पेयाने बरे वाटते. यकृताचा शोथ. कावीळ, न्युमोहनयात, मेंदभच्या हवकारात, गरोदरपिी ककवा 
िावनाक्षोिामुळे उदरावर मोठाले हपवळे चटे्ट पितात. शौचास साबुदाण्याच्या लापशीप्रमािे िोते. 
शौच–बारीक बोटाप्रमािे, लाबं, टिक. जुलाब–पाढुंरके, हनळसर, पातळ पािी ओतल्याप्रमािे 
िोतात ककवा वदेनारहित, नकळत िोऊन त्यानंतर थकवा येतो. घाबरटपिामुळे जुलाब िोतात. 
गुदिार वासलेले, बािेर येते. पाढंरे टिक शौचास िोते. रक्ती मभळव्याध. शौचास िोताना गुदातभन 
रक्त पिते. आव. िाव्या कुशीवर हनजल्याने शौचास लागते. दुगंधी वारा सुटतो व शौचास िोते. 
पोटाच्या खळीच्या वर दाबल्यासारखे वाटते; आत लिानशा जागी िुळिुळेपिा. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन रक्त जाते हवशषेतः मभत्रकपिाच्या शोथात. लघवी िरपभर पाण्यासारखी िोते; 

लघवीनंतर थकवा वाटतो. लघवीवर तवंग येतो. मधुन मधुन लघवीतभन अल्बुहमन जाते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– सांभोगेच्छा तीव्र पि शारीहरक अपात्रता. शृगंाहरक स्वप्ने पिभन स्वप्नावस्था िोते. वैषहयक 

उन्माद. हशश्नाचे उत्थापन िोत नािी. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर–हवटाळ फार जात नािीं पि फार हदवस जातो. दोन पाळ्यामध्ये थोिा थोिा 

वारंवार हवटाळ जातो; गिाशयाचा कॅन्सर झाला असताना ककवा अंगावर मभल हपताना. धुपिी 
िरपभर–चुिचुििारी–हवटाळाऐवजी. नष्टातयव; त्यावळेेस नाकातभन, घशातभन, गुदिारातभन; 
लघवीतभन रक्तस्राव िोतो ककवा स्तनात दभध येते. हवटाळशी िोण्याचे पभवी रिभ  येते. स्तनाला गळभ 
िोते-पाण्यासारखा दुगंधी स्राव येतो. स्तनातील नािीव्रि. कामोन्माद. गिाशयातील मोि. िाव्या 
स्तनाखाली दुखते. वधं्यात्व; अहतशय वैषहयक क्षोिामुळे ककवा िरपभर हवटाळ जात असल्यामुळे ककवा 
हवटाळ उहशरा येत असल्यामुळे. वैषहयक क्षोि झाला असतानासुद्धा योनी संिोगाचे वेळी बहधर िोते. 
गरोदरपिी व अंगावर मभल हपताना अहतशय संिोगेच्छा िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– दम कोंडल्यासारखा वाटतो–जराशा िालचालीने जास्त. छातीत दाटल्यासारखे वाटभन दम 

लागतो, खोकताना छातीत दाटते. खोकला, गार िवनेे, िसताना, बोलताना, उग्र वासामुळे, 
गाताना, परकी इसमाचं्या देखत, श्रमामुळे मोठ्याने वाचताना जास्त िोतो. खोकताना चव गोि िोते. 
खोकल्याच्या ठसक्यामुळे सवांगात कंप येतो. छाती कढत झाल्यासारखी वाटते. कफ ताबंुस ककवा 
पुवळलेला फेसाळ, गार, खारट, वारंवार कफातभन रक्त पिते. खोकताना घशात दुखते. 
न्युमोहनआ. छाती िरलेली जि. छातीतील वदेना घशापयंत ककवा उजव्या िातापयंत जातात. 
छातीच्या िाव्या वरच्या िागात टोचते. छातीत घुरघुरते, गार पेयाने जास्त. कंठ िुळिुळा िोतो, 
दुखतो, आत मखमल आिे असे वाटते. कंठात दुखल्यामुळे बोलता येत नािी. आवाज घोगरा 
हवशषेतः संध्याकाळी. क्षयरोग. खोकल्यानंतर दम लागतो. 
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हृदय :– हृदयातील वदेना उजव्या िातापयंत जातात. क्षलु्लक कारिाने धिधिावयास लागते. हृदय 
अशक्त, कढत झाल्यासारखे वाटते. गलगंिात धिधिते नािी जलद. छातीवर हपवळे हठपके 
पितात. 

 
पाठ :– मतकोनी हाडाांमध्ये पेटके येतात, आग होते. िाव्या हतकोनी िािापासभन पुढे छातीत वेदना जातात. 

कमरेत लिानशा जागी आग िोते, चोळण्याने कमी िोते. बाळंतपिानंतर माकििािात दुखावयास 
लागते. गुदास्स्थ ते वर मिक्यातभन िोक्याच्या मागील िागापयंत टोचते, शौचास झाल्याने कमी िोते. 
पाठ मोिल्याप्रमािे दुखते, िालचालीत व्यत्यय येतो. 

 
हातपाय :– रात्री िाव्या खादं्यात फािल्याप्रमािे वदेना िोतात. िाता–पायाचंी बोटे बहधर िोतात. 

तळिाताचंी आग िोते. कमरेच्या साधं्यात साधें लुले पितािेत की काय अशा तऱ्िेने टोचते; नंतर 
त्या वदेना पाठीत जातात. तंगिीची िािे दुखतात, सुजतात, कुजतात. पजें व िात बहधर. श्रमामुळे 
अशक्तपिा येऊन कंप येतो. िातात कािीिी धरवत नािी. साधें एकदम मोिल्यासारखे वाटतात 
हवशषेतः घोयाचे. िातापायाचं्या बोटाचं्या टोकातभन वर लुलेपिा येत जाऊन स्पशयज्ञान कळेनासे 
िोते. पावले बफासारखी गार. पायाचं्या बोटाना पेटके येतात. घटसपानंतर आलेला लुलेपिा; 
पजं्याना व पाऊलाना मंुग्या येतात. झोकाांडे जातात; सिजासिजी अिखळिे. 

 
झोप :– झोप येत नािी हवशषेतः अंतगयत उष्ट्ितेमुळे. िोळे हमटभन धरता येत नािीत असे वाटते. झोपेतभन 

वारंवार जाग येते. हदवसा झोप येते. मध्यरात्रीनंतर झोप येते. झोपेत चालिे. हवस्तवाची, रक्ताची 
ककवा वैषहयक स्वप्ने पितात. गुंगी, बेशुहद्ध पि िोळे उघिे. 

 
त्वचा :– दाढी केल्यानंतर आग िोते. अंगावर चरबीमय गाठी येतात. मोठ्या व्रिािोवती बारीक बारीक व्रि 

पितात. अंगावर कपगट ककवा लाल चटे्ट पितात. लिानसिान जखमातभन रक्त वािण्याचे थाबंत 
नािी, जखमा बऱ्या िोतात व फुटभन पुन्िा त्यातभन रक्त येऊ लागते. 

 
ज्वर :– दररोज संध्याकाळी थंिी वाजते. बदं खोलीत थंिी वाजते– पाठीत खालून वर िांडी वाजते. पाठीत 

खालभन वर आग िोते. तापात तिान लागत नािी पि िभक लागते. क्षयी ज्वर. वदेनारहित ताप. घाम 
येतो–हचकट, पिाटे पि त्यामुळे बरे वाटत नािी. थंिी वाजताना बफाचे पािी प्यावेसे वाटते. 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मनजल्याने–डाव्या कुशीवर लकवा वेदना होत असलेल्या बाजूस ककवा पाठीवर. 
कु्षल्लक कारिे–भावना, बोलिे; स्पशय; उजेि, वास. िांडीमुळे–गार पाण्यात िात घातल्याने. 
मोकळी िवा. गरम अन्न पेये. मीठ. वयात येण्याचा काळ. हवेत एकदम फरक झाल्याने. वाऱ्यात. 
वीज–वावटळ. सकाळी व सांध्याकाळी. मानमसक व शारीमरक श्रम. पावसात हिजल्याने. हजना 
चढताना. संिोगाहतरेक. शहररातील स्राव गेल्याने, संध्याप्रकाशात, िजामत केल्याने. 

 
ब वा :– खाण्याने. झोपेने. गार अन्न पेये. चेिऱ्याला गार पािी लावल्याने. चोळण्याने. बसल्याने. 
अंधारात. उजव्या कुशीवर हनजल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे; कमल-का; कॅल्क–का; काबो–व्िेहज; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; हसहल; सेमप. 
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सांबांधी औषधे :– पल्स; ब्रायो; ऱ्िस–टा. 
 

२०५. फास्फमरक ॲमसड PHOSPHORIC ACID 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; जननेंहद्रये; किा व िािे यावर िोतो. स्राव भरपूर जातात व 

त्यामुळे अशक्तपिा व िकवा वाटतो. शारीमरक व मानमसक माांद्य. हनजलेल्या बाजभस ककवा िार 
पिलेल्या बाजभस वदेना िोतात. मार लागल्याप्रमािे िुळिुळेपिा. मंुग्या येतात–केसाचं्या बुिाशी, 
कण्यात, िातापायात वगैरे. साधें हढले. झपायाने वाढलेली व शारीहरक व मानहसक श्रमाने 
थकलेली तरुि मुले. वाईट बातम्या, दुःख– शोक, पे्रमिगं, घरादंाराचा हवयोग, संिोगाहतरेक, 
जखमा, शस्त्रहक्रया इत्याहद कारिामुळे उद्भवलेले हवकार. िातपाय कापल्यानंतर राहिलेल्या बुधं्यात 
वदेना िोतात. कॅन्सरच्या वेदना. रक्तस्राव, रक्त काळे. िािात खरविल्याप्रमािे वदेना. गळवे 
िोण्याची प्रवृहत्त हवशषेतः तापानंतर. दाबल्यासारखे वाटते, जि ओझे ठेवल्याप्रमािे वाटते; 
कपाळात, छातीच्या मध्यिागी; टाळभत, िोळ्यात, स्तनात, बेंबीवर वगैरे. िाग गार पितात. खंत 
घेऊन वाळिे. घाम येण्याची ककवा जुलाब िोण्याची प्रवृहत्त. 

 
मानमसक :– शाांत, मनर्नवकार, बेपवा, महतमंद. मनात आलेल्या हवचाराचंी सुसंगती नसते, योग्य शबद 

आठवत नािीत, ते शोधावे लागतात, आकलन लवकर िोत नािी. स्मरिशस्क्त मंद. हनराशा, 
बोलण्याचा कंटाळा. मेंदभचा शीि. उत्तरे नाइलाजाने, िळुिळु चुकीची ककवा थोिक्यात देिे. अवघि 
पहरस्स्थतीशी झगिल्यामुळे शारीहरक व मानहसक गोष्टी करण्याचा कां टाळा येतो. पाळी थाबंण्याचे 
वयात िोिारा हिस्टेहरआ. रिावसेे वाटते हवशषेतः घरादाराचा हवयोग झाल्यामुळे वात. सिज 
रागाविे. 

 
डोके :– ठेचल्याप्रमािे दुखते. टाळभ जि ओझ्यामुळे ठेचली जात आिे असे वाटते. िोके िालहवल्याने ककवा 

आवाजाने जास्त. केस गळभन पितात; अकाली पाढंरे िोतात. िोळ्याच्या श्रमाने ककवा संिोगानंतर 
िोके दुखते. शाळेत जािाऱ्या मुलींची िोकेदुखी. घेरी येते–चालताना, उिे राहिले असताना, पाय 
वरवर जात आिेत असे वाटते, अंथरुिात हनजले असताना िवते तरंगत आिोत असे वाटते, कानात 
आवाज घंटानाद िोतात व िोळे चकचकीत हदसतात. 

 
डोळे :– मनस्तेज खोल गेलेले व डोळ्याभोवती काळी वतुमळे येतात. िोळे आतभन बािेर दाबल्यासारखे 

वाटतात. मुहष्टमथुैनामुळे आलेले अंधत्व. सभययप्रकाश सिन िोत नािी. इंद्रधनुष्ट्य हदसल्याप्रमािे 
वाटते. हपवळे हठपके पितात. 

 
कान :– आवाज िोतात, चागंले ऐकभ  येत नािी. आवाज सिन िोत नािी, हवशषेतः गािे. नाक कशकरताना 

ककय श आवाज िोतात. प्रत्येक आवाजाचा मोठ्याने प्रहतध्वहन ऐकभ  येतो. 
 
नाक :– नाकातभन रक्त येते. नाकात बोटे घालिे-कंि सुटते. छातीला वारे लागले की सदी िोते. 
 
तोंड :– ओठ कोरिे–िेगा पितात. हिरड्या-दातापासभन सरकतात व त्यातभन रक्त येते. दात गार 

झाल्यासारखे वाटतात. झोपेत जीि नकळत चावली जाते. जीि बुळबुळीत. दात हपवळे िोतात व 
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बहधर झाल्यासारखे वाटतात. हजिेच्या मध्यावर लाल रेघ. तोंि कोरिे. घशातभन हचकट कफ 
खाकरावा लागतो. टाळा कोरिा पितो. 

 
चेहरा :– हफकट-मळकट आजाऱ्यासारखा. चेिऱ्यावर अंड्याचा बलक वाळला आिे असे वाटते. एक बाजभ 

गार झाल्यासारखी वाटते. मुहष्टमथुैनामुळे आलेल्या यौवनपीहटका. 
 
जठर :– रसाळ पदाथय खावेसे वाटतात. आंबट ढेकरा. आंबट पदाथय सोसत नािीत. गार दभध प्यावसेे वाटते. 

जि ओझे ठेवभन दाबल्यासारखे वाटते. 
 
उदर :– फुगते. वात धरतो. पाथंरी मोठी िोते. बेंबीजवळ ठिका लागतो. भरपूर वेदनारमहत मळकट पाांढरे 

पाण्यासारखे लकवा खाण्यामपण्यानांतर जुलाब होतात परांतु त्यामुळे फारसा िकवा येत नाही. 
उदरात गारपिा वाटतो. शौचास नकळत िोते, वात सरताना, ककवा लिान मुलाना िलहवले तर. 
शौचास वास येत नािी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– वारंवार लघवीला जाव ेलागते व ती िरपभर िोते. लघवी दुधाप्रमािे पाढंरी. बहुमूत्रता, मधुमेि. 

मभत्रकपिाच्या जागी आग िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अशक्त, हशहथल. संिोग करताना एकदम हशहथल िोतात. झोपेत ककवा शौचाच्या वेळी 

वीययपात िोतो. बोंिीच्या कातिीत पुटकुळ्या येतात. संिोगानंतर पुन्िा वीययपात िोतो. अंि सुजतात 
व िुळिुळे. वृषिाचा इसब. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी फार लवकर; हवटाळ िरपभर जातो व त्यावळेेस यकृतात दुखते. धुपिी हपवळी कंि 

करिारी, पाळीनंतर जाते. अंगावर पाजण्यामुळे अशक्त झालेल्या हस्त्रया. गिाशय िवा िरून फुगले 
आिे असे वाटते. स्तनात दाबल्यासारखे वाटते (िाव्या). 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकल्यामुळे शरीर िादरते. छातीत गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो बोलताना, खोकताना, 

बसले असताना, छाती अशक्त झाल्यासारखी वाटते, चालण्याने बरे वाटते. छातीत मध्यिागी 
दाबल्यासारखे वाटते ककवा हपळवटल्यासारखे वाटते त्यामुळे श्वासोच्छछ वास घेताना त्रास िोतो. कफ 
खारट. 

 
हृदय :– धिधिते हवशषेतः झपायाने वाढिाऱ्या मुलाचें ककवा दुःखामुळे ककवा मुहष्टमथुैनामुळे. नािी 

अहनयहमत, मधुन मधुन थाबंते. 
 
पाठ :– कण्यात लुला पडल्याप्रमािे अशक्तपिा वाटतो. मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. कण्यात व 

कमरेखाली आग िोते. कण्यात मंुग्या येतात. कंबर जि वाटते. 
 
हातपाय :– पुढील िात जि. वरच्या िातात व मनगटात पेटके येतात. रात्री िािात खरविल्याप्रमािे वदेना 

िोतात. सिज अिखळिे व पाउले चुकीची टाकिे. 
 



 

अनुक्रम 

झोप :– मदवसा झोप येते, रात्री अंग गरम िोऊन झोप येत नािी. गुंगी वैषहयक स्वप्ने पिभन वीययपात िोतो. 
 
त्वचा :– हचकट, सुरकुतलेली. पुटकुळ्या. रक्ती गळव.े लाल िोऊन आग िोते. तापानंतर गळव ेिोण्याची 

प्रवृहत्त. वदेनारहित व्रि; दुगंधी पभ वाितो. 
 
ज्वर :– तापात घाम येतो. भरपूर घाम येतो हवशषेतः रात्री. लवकर बरे न होिारे वेदनारमहत ज्वर. गारपिा 

वाटतो; उदरात; चेिऱ्याची एक बाजभ वगैरे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– शरीरातील जीवनोपयोगी स्राव गेल्याने; सांभोगामतरेक; श्रम; तापानंतर; 

भावना; दुःख; मानिगं; मानहसक आघात; पे्रमिगं; घरादाराचा हवयोग. िांडी. गार वारे. संगीताने 
बोलिे. बसल्याने उिे राहिल्याने. 
ब वा :– उष्ट्िता; थोिीशी झोप; शौचानंतर. 

 
सहाय्यक औषधे :– गेल्से; लायको; सेहप; सेले. 
 

२०६. मफजाक्स्टग्मा PHYSOSTIGMA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम िोळे, िावी बाजभ, स्नायभ यावर िोतो. अशक्तपिा. स्नायभंची िालचाल 

िोत नािी ककवा ते एका हठकािी गोळा िोतात. कापरे िरते. गार पाण्याची धास्ती. आंघोळीचा 
हतटकारा. धनुवात, दातहखळी बसते. झोपेतसुद्धा मन अस्वस्थ असते. िोक्यािोवती पट्टा बाधंला 
आिे असे वाटते. डोळ्याांच्या स्नायचूा कां प. पापण्या वर करिे सिन िोत नािी. घशात गोळा हगळला 
आिे असे वाटते. गिाशय बहधर. हृदय व घशात फिफिते आिे असे वाटते. कण्याला दाब, स्पशम 
सहन होत नाही. िातापायानंा धके्क बसतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– डोळ्याांचे श्रम; दुखापत; उष्ट्िता व थंिी. खाली उतरताना. 

ब वा :– सपाट हनजल्याने. िोळे हमटल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– अगाहर; गेल्से; नक्स–व्िा. 
 

२०७. फेरम (लोि) FERRUM METTALICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रुमधरामभसरि; रक्तवामहन्या; रक्त; पाथंरी; पचनमक्रया. यावर 

िोतो. शरीर धष्टपुष्ट पि अशक्त; लोळावसेे वाटते; बोलण्याचे, चालण्याचे श्रम वाटतात. 
रुहधराहिसरि अहनयहमत हवशषेतः वरच्या िागात. िोके, चेिरा, छाती वगैरेत रक्ताहधक्य जास्त 
िोते. ठुसठुसिे. रक्तस्राव लालििक ककवा रक्तात लिान लिान गाठंी पितात. झपायाने 
वाढलेली तरुि मुले. रक्तवाहिन्या हशहथल–हशरा फुगतात हवशषेतः हवटाळसेपिी, तापात, वदेना 
िोतात. दाबल्यासारखे वाटते छाती, जठर वगैरे. वेदना हवशषेतः रात्री िोतात, त्यामुळे हालचाल 
करावी लागते. श्लेष्ट्मल त्वचा व त्वचा हफकट, ककवा लाली आलटुन पालटुन. कोरडेपिा–अन्न 
खाताना, योनीत, साधं्यात वगैरे. शरीर झपायाने वाळते. पांडुरोग. स्नायभ हवसहवहशत, हशहथल. िािे 
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मऊ िोतात व वाकतात. मन व शरीर संत्रस्त. जलयुक्त सभज येते, रक्तस्रावानंतर ककवा 
जीवनोपयोगी स्राव गेल्यानंतर. साधं्यात कटकट आवाज िोतात. लाल िाग हफकट िोतात. 
मोिहनद्रा. गलगंि, िोळे पुढे येतात हवशषेतः हवटाळ बंद झाल्यामुळे. 

 
मानमसक :– काहीही सहन होत नाही, संत्रस्त. थोिासा सुद्धा हवरोध खपत नािी. बारीक आवाज सुद्धा 

सिन िोत नािी. आपलेच बरोबर आिे अशी िावना, बेताल िसिे ककवा रििे. आपलेच बरोबर आिे 
असे नेिमी वाटिे. 

 
डोके :– ठुसठुसते, हातोडा मारल्याप्रमािे वेदना होतात– वदेना दातापयंत जातात िोक्याच्या मागील 

िागात दुखते. िोके दुखिे खोकताना, खाली उतरताना. ककवा खाली वाकल्याने जास्त िोते, केस 
मोकळे सोिल्याने बरे वाटते. वाित्या पाण्याकिे पाहिल्याने, एकदम उठल्याने, पुलावरून जाताना, 
घेरी येते. िोके दुखत असताना घेरी येते. िोळ्यावर दुखते (िाव्या). िोके कढत, पाऊले गार. 
हलहिताना िोके पुन्िा दुखावयास लागते. 

 
कान :– हवटाळशी िोण्याचे अगोदर कानात घंटा वाजल्याप्रमािे आवाज िोतात. 
 
डोळे :– पाण्याने िरल्याप्रमािे; लालसर. वाचताना हलहिताना अक्षरे एकमेकात गुंतत आिेत असे वाटते. 

अंधत्व आल्यासारखे वाटते. पापण्या फुगीर. रात्री अंधारात हदसत नािी; हिस्टेहरआत. 
 
नाक :– नाकातून रक्त येण्याची प्रवृमत्त, हवशषेतः पिुंरोगी इसमाचंी. 
 
चेहरा :– आलटभन पालटभन लाल व हफकट िोतो; ककवा क्षलु्लक कारिाने एकदम हफकट िोतो. 

फुगल्यासारखा वाटतो. क्षुल्लक वदेनामुळे, िावनामुळे ककवा थोड्या श्रमाने लाल िोतो. ओठ हफकट. 
गार पाण्याने चेिरा धुतला ककवा तापला तर वेदना व्िावयास लागतात. 

 
तोंड :– दात दुखतात, बफाचे पािी धरल्याने बरे वाटते. रक्तासारखी ककवा कुजलेल्या अंड्यासारखी चव. 

तोंि कोरिे, अन्न कोरिे आिे असे वाटते. 
घसा :– आत कािीतरी हफरत असभन त्याने घसा बंद िोत आिे असे वाटते. 
 
जठर :– आंबट पदाथय, अंिी; नेिमीची हसगारेट हबअर व मासं याचंा हतटकारा. अजीबात िभक लागत नािी 

ककवा खाखा सुटते. खाण्याचा प्रयत्न केला तर जुलाब िोतात. अंिी सोसत नािीत. ढेकराबरोबर 
तोंड भरभरून अन्न येते. खाण्यानंतर ताबितोब अन्न ओकभ न पिते. मध्यरात्री मळमळते व 
ओकावयास िोते. सिज ओकावयास िोते. ओकताना बिुधा मळमळत नािी. जठर कढत 
झाल्यासारखे वाटभन आग िोते. 

 
उदर :– जुलाब–वदेनारहित, खाण्यानंतर, रात्रीचे, जोराने फरफर आवाज िोऊन िोतात. िगवि व 

मलावरोध आलटुन पालटभन. घाबरटपिामुळे ककवा थकवा आल्यानंतर जुलाब िोतात. शौचास 
अपक्व अन्न पिते. उदर फुगते, स्पशय सिन िोत नािी. शौचास टिक झाले तर पाठ दुखावयास 
लागते, ककवा गुदात पेटके येतात. गुदिारात कंि सुटते; जंतामुळे. 



 

अनुक्रम 

मूत्रेंमद्रये :– लघवी एकदम िालचाल केली तर, खोकताना, चालताना न कळत िोते. लिान मुलाना हदवसा 
फक्त लघवी न कळत िोत रािते. मभत्रकपिाचा जीिय शोथ. घाबरटपिामुळे िरपभर लघवी िोते. 
लघवी कढत; रक्तप्रदरात. लघवीतभन अल्बुहमन जाते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– रात्री स्वप्नावस्था िोते व नंतर पाठ दुखते. अहत श्रम केल्याने वीययपात िोतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योहन–िुळिुळी, कोरिी, संिोग करताना त्रास िोतो, ककवा घषयि कळत नािी. हवटाळ 

एक दोन हदवस थाबंभन पुन्िा सुरू िोतो. पाळी फार लवकर, हवटाळ िरपभर जातो व फार हदवस 
राितो, हफकट पाण्याप्रमािे. धुपिी-करवििारी, पाढंरी, पाण्यासारखी. न्िाि येण्याच्या सुमारास 
धुपिी जाते. वाखा िोण्याची प्रवृहत्त. अंग बािेर येते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज घोगरा, आवाजात एकसारखा बदल िोतो. छाती दाटलेली. श्वासोच्छछ वास दम 

लागल्याप्रमािे. कोरिा खोकला, िालचालीने जास्त िोतो. खोकताना िोक्याच्या मागील िागात 
दुखते. कफातभन रक्त जाते (रक्ताचे धागे). छाती आवळल्यासारखी वाटते ककवा हठकहठकािी 
टोचते. दमा िळुिळु चालण्याने बोलताना कमी िोतो. 

 
हृदय :– धिधिते-िळुिळु चालण्याने कमी िोते. नािी िरलेली पि मऊ; अशक्त. 
 
मानपाठ :– मान व खादं्याचा िाग दुखतो. कंबर रात्रिर दुखते, सकाळी बदं िोते. 
 
हातपाय :– एकाएकी पेटके येतात ककवा फािल्या–उकरल्याप्रमािे वदेना िोतात. पजें व पावले सुजतात. 

पाठीवर हनजल्याने टाचात दुखावयास लागते. कहटशभळ. िळुिळु चालण्याने वदेना कमी िोतात. 
हलहिताना पंजे कापतात पि जलद हलहिले तर बरे वाटते. वदेना िोत असताना िात वाकवावेसे 
वाटतात. साधं्यात कटकट आवाज िोतात. 

 
झोप :– झोप येत नािी. अशक्तपिामुळे, हशवताना, बसले असताना, अभ्यास करताना झोप येते. 
 
त्वचा :– हफकट, एकदम लाल िोते. दाबल्याने खळगी पिते. 
 
ज्वर :– थंिी वाजताना चेिरा लाल िोतो व तिान लागते. तापात हशरा फुगतात. िातपाय गार, िोके व 

चेिरा कढत. तळपाय व िात कढत. घाम–हचकट, हपवळा, गार, करवििारा, िरपभर व त्यामुळे 
थकवा वाटतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री; भावना; अमतश्रम. खाण्याने; मपण्याने; जीवनोपयोगी द्रव्ये घेण्याने; घाम 

आल्याने; कोयनेल; अंिी; उष्ट्िता व थंिी; हात वर करताना; स्वस्थ बसल्याने. मध्यरात्री. एकदम 
केलेल्या िालचालीने 

 
ब वा :– हळुहळु–हालचाल केल्याने; थोिेसे रक्त गेल्याने; कशावर तरी िोके टेकल्याने. 
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सहाय्यक औषधे :– अल्युहम; आसे; लसको; िॅममे. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; पल्स; फास्फ; मगॅ्नॅ; लायको. 
 

२०८. फेरम फास्फमरकम् FERRUM PHOPHORICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम फुप्फुसे; कान; नाक; (बुधंा), व कियनहलका यावर िोतो. 

अशक्तपिा, थकवा, हनजभन राििे िाग पिते. पिुंरोग. तापाची व शोथ याचंी प्रथमावस्था. 
रक्तस्राव–लालििक, धागे असलेला ककवा लाल पाण्याप्रमािे. मार लागल्याप्रमािे हुळहुळेपिा–
छाती, खाांदे स्नायभंचा. आग, चुिचुि. शरीर वाळलेले. क्षयी प्रकृहत. क्षयात उत्पन्न िोिारी तीव्र 
लक्षिे. उलटलेला क्षय; नाडी भरलेली मऊ व वाहती. सिज सदी िोण्याची प्रवृहत्त. घाम बंद 
केल्याने ककवा झाल्याने, मार लागिे यापासभन उद्भवलेले उपद्रव. 

 
मानमसक :– स्वस्थ असिे. प्रकु्षब्ध अहतशय बिबि. ककवा उल्िासी मंिळीत बसण्याचा हतटकारा. एकटे 

असले म्ििजे बरे वाटते. आनंददायक गोष्टीहवषयी उदासीन. गदीच्या हठकािी जाण्याची िीती 
वाटते. 

 
डोके :– िोकेदुखी, टाळभ ते दोन्िी बाजभस तीव्र कळा येतात–ठिका लागतो व त्या वळेेस कान दुखतो, 

नाकातभन रक्त पिल्याने कमी िोते–गार पाण्याने बरे वाटते. उन्िामुळे झालेले दुष्ट्पपहरिाम. 
चालताना िोके पुढे ढकलले जात आिे असे वाटते. हवटाळसेपिी िोके पोकळ झाले आिे असे 
वाटते. 

 
डोळे :– लाल, आग िोते. वरच्या पापिीत बारीक कि खुपतो आिे असे वाटते. खाली वाकले की हदसत 

नािी. पापण्यात पोकळ गुल्मे येतात. 
 
नाक :– वारंवार सदी िोते. नाकातभन रक्त पिते, हवटाळसेपिी सदी झाली म्ििजे बहिरेपिा येतो. 

शस्त्रहक्रयेनंतर िोिारा रक्तस्राव. 
 
कान :– भयांकर ठिकतो, आतील िागाचा शोथ. कानात आवाज िोतात हवशषेतः हनजल्याने. 
 
चेहरा :– लाल व हफकट आलटुनपालटभन. फुगीर. गाल कढत व िुळिुळे. दांत दुखत असताना. 
 
घसा :– तोंि व घसा कढत. टानहसल लाल सुजलेली. घशात व नाकात शस्त्रहक्रया केल्यानंतरचा 

िुळिुळेपिा व रक्तस्राव. गवई लोकाचंी घसेदुखी. 
 
जठर :– गार पािी व आंबट पदाथय सोसत नािी. आंबट ढेकरा. मासं व दभध याचंा हतटकारा. खाल्लेले अन्न 

जसेच्या तसेच ओकभ न पिते, मधुन मधुन केव्िा तरी लाल ििक रक्ताची ओकारी. 
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उदर :– लाल लकवा मपवळ्या पाण्याप्रमािे वारांवार जुलाब होतात. हगवि, जुनाट आंव-रक्ताचे प्रमाि 
जास्त. आव झाली असताना ताप येतो. उदर फुगलेले कपिा सिन िोत नािी. उन्िाळ्यात िोिारी 
िगवि. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपिाचा शोथ. खोकताना लघवी नकळत िोते. बिुमभत्रता. तापात लघवी तंुबते. पेये. 

प्यालानंतर लगेच लघवी िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर, दर, तीन आठवड्यानी. हवटाळसेपिी टाळभत ठिका लागतो ककवा ती जि 

िोते. योनी–कोरिी कढत. संिोग करताना दुखते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– कंठाची सभज हवशषेतः गािाऱ्याचंी. खोकल्याचा ठसका–सकाळी व संध्याकाळी जास्त. छाती 

जि, िुळिुळी व भरल्यासारखी वाटते. न्युमोहनयात ककवा छातीला मारल्यामुळे थंुकीतभन नुसते रक्त 
पिते. खोकला हदवसा व रात्री फारसा नसतो. दीघय श्वास घेतल्याने ककवा खोकताना छातीत टोचते. 

 
हृदय :– धिधिते, नािी जलद चालते. 
 
हातपाय :– िातापायाना धके्क बसतात. कोपऱ्याच्या साधं्याची लचक. खादें मार लागल्याप्रमािे दुखतात, 

वदेना छाती व मनगटापयंत येतात. पजें सुजलेले व दुखतात, तळिात कढत, मुलाचें. पजं्याना घाम 
येतो. संहधवात एकामागभन एक साधें धरतात, िालचाल करताना त्रास िोतो. मनगटे अशक्त वाटभन 
दुखतात. 

 
झोप :– गुंगी. अस्वस्थ. झोप येत नािी. 
 
त्वचा :– मुरुम. गोवर. 
 
ज्वर :– सतत ज्वर, दोषी ज्वर, न्यभमोहनया, गोवर दुपारी १ वाजता. थंिी वाजते. थंिी वाजताना िातपाय 

तािावसेे वाटतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री (४ ते ६ पिाटे); िालचाल; आवाज; धक्का; गार िवा; घाम बंद झाल्याने. 

स्पशय. गार पेयें; आंबट अन्न. 
 

ब वा :– गार पािी लावल्याने. रक्त गेल्याने. हनजल्याने. 
 
सहाय्यक औषधे :– कहल–मभ; नेर–मभ. 
 
सांबांधी औषधे :– गेल्से. 
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२०९. फेलाांमड्रनम PHELLANDRINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा; छाती व स्तन (उजव)े यावर िोतो. क्षय–खोकला, 

अत्यांत दुगंधी भरपूर कफ पडतो, तोंिाला हचकटतो व दम लागतो. प्रत्येक पदाथय गोि लागतो. 
भाांडे वाजमवल्याप्रमािे मेंदूत नाद होतो. टाळभवर जिपिा वाटतो. िोळ्यावर व कानहशलात ठिका 
व आग िोते. उजेि सिन िोत नािी; िोळे अधयवट उघिे, फार वेळ रिभ  आल्याप्रमािे हदसतात. 
स्तनात वदेना िोतात पि मभल पीत असताना कमी िोतात. स्तनाग्रातील वेदना मभल पीत असताना 
जास्त िोतात. स्तनातभन वेदना उदरापयंत ककवा पाठीत दोन्िी खादं्याच्या मध्यापयंत जातात. 
उजव्या छातीतभन मागे पाठीत वदेना जातात. आंबट खाण्याची वासना. चालताना थकल्यासारखे 
वाटते. गुंगी. ढेकिाचं्या वासाच्या ढेकरा. क्षयी ज्वर–तापात िात दुखतात. अहतशय झोप येते, उिे 
रािभन काम करताना झोप लागते. बाळंतपिानंतर अहतशय झोप येते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंिी, गार मोकळी िवा; िोळ्याचें श्रम. 

ब वा :– अंगावर मभल पीत असताना. 
 
सांबांधी औषधे :– असाहफ. 
 

२१०. फ्रक्क्सनस FRAXINUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गिाशयावर िोतो. घाबरट हस्त्रया. गिाशय मोठे व जि िोते. व 

योनीतून बाहेर येते. गिाशयाची गुल्मे, खाली ओढ लागल्याप्रमािे वाटभन वदेना माडं्यापयंत जातात, 
पावलात पेटके येतात, मध्यरात्रीनंतर हवटाळ ककवा धुपिी िरपभर जाते. उष्ट्ि लाटा आल्याप्रमािे 
ककवा गार मंुग्या आल्याप्रमािे वाटते. टाळू कढत ककवा कोरिी. िोक्याच्या मागील िागात 
ठुसठुसते. उदरात जि वाटते, खाली ओढल्याप्रमािे वाटते. आतिी खाली पित आिेत असे वाटते. 
िाव्या रजःकपिाला दाब सिन िोत नािी. तान्ह्या मुलाना इसब. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दुखापती; लचक; उचलिे. 
 
सांबांधी औषधे :– सेहप; स्व्िबु. 
 

२११. फ्लुओमरक ॲमसड FLUORIC ACID 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मशरा; त्वचा; हाडे; कानाच्या मागील िािाचा उंचवटा यावर िोतो. 

सारखे अांग तप्त झाले आहे असे वाटून गार पाण्याने आांघोळ करावीशी वाटते. हफकट, केहवलवािा. 
शरीर वाळलेले मपवळसर, मशमिल. रोगाने शरीर ढासळलेले, फुगीरपिा; टिकपिा. नाडीव्रि. 
तळिातातील गळभ. नखुरिे. िािाचें व्रि. कुजिे. अांिरुिात फार मदवस पडून रामहल्याने आलेले 
व्रि. जलयुक्त सभज. खोल व िळभिळभ उद्भविारे हवध्वसंक पहरिाम. स्राव–पातळ, दुगंधी, 
करवडिारे ककवा खारट, त्यामुळे कंि सुटते. वृद्धपिाच्या तक्रारी, अकाली वृद्धत्व. लिानपिीच 
दात कुजावयास लागतात, गलगंि. गरमी व पारा याचें दुष्ट्पहरिाम. मशरा फुगून वेड्यावाकड्या 
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होतात. खभप श्रम केले तरी दमल्यासारखे वाटत नािी, अहतशय उष्ट्िता ककवा थंिी असतानासुद्धा. 
वैषहयक वासना प्रबळ. ज्या िागावर िार पिला नसेल तो िाग बहधर िोतो. शौचास लघवीस वगैरे 
लागली तर, ती वासना शमहवली नािी तर त्यापासभन िोिारे दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– जलद चालावेसे वाटते; सारखी िालचाल करिे जरूर वाटते; उदासीन. हखन्न. मायेच्या 

मािसाहवषयी बेपवा, पि इतराशी आनंदाने व रस घेऊन बोलिे. उल्िहसत व आनंदी. वैषहयक 
वासना प्रबळ त्यामुळे रस्त्यावर उिे रािभन हस्त्रयानंा हनरखावसेे वाटते. एकिी शबद न बोलता स्वस्थ 
बसिे, हवचारलेल्या प्रश्नाला उत्तरे न देिे. जबाबदारीची जािीव िोत नािी. 

 
डोके :– िोक्यात बेशुद्ध िोत आिोत की काय अशा तऱ्िेचा वदेना िोतात, लघवी झाल्याने कमी िोतात. केस 

एकमेकात गंुतलेले व हढसभळ. िािावर िाि वाढते. कपाळाचा मध्यभाग फुगीर. 
 
डोळे :– िोळ्यात गार वारे लागत आिे असे वाटते. लासरू आत कािीतरी आिे असे वाटते व ते चोळभन 

काढता येत नािी, त्यामुळे पापण्या हमचकाव्या लागतात. 
 
कान :– बहिरेपिा पि िोके मागे वाकहवल्याने ऐकभ  येते. 
 
नाक :– झोपेत नाकातभन पािी गळते. 
 
चेहरा :– कढत झाला आिे असे वाटभन गार पाण्याने धुवावासा वाटतो. 
 
तोंड :– दात त्वहरत कुजतात हवशषेतः बुधं्याशी. हजिेवर िेगा पितात सवयबाजभस त्यामुळे बोलताना त्रास 

िोतो. दात कढत झाल्यासारखा वाटतात. हिरड्यात िोिारे नािीव्रि. 
 
जठर :– एकसारखी िभक. हतखट अहतशय चमचमीत ककवा गार पदाथय खावसेे वाटतात काफीचा हतटकारा. 

गरम पेयाने जुलाब िोतात. करपट ढेकरा. वसे्त्र घट्ट केल्याने बरे वाटते. गुदात कंि सुटते व आग 
िोते. अन्नात जरा बदल झाला की हपत्ताच्या ओकाऱ्या िोतात. यकृताच्या जागी िुळिुळेपिा वाटतो. 
बेंबीच्या िोवती पोकळ झाल्यासारखे वाटभन दीघयश्वास घ्यावासा वाटतो, पट्टा बाधंल्याने बरे वाटते. 

मूत्रेंमद्रये :– मभत्रमागात वर ओढल्यासारखे वाटते. लघवी थोिी, काळी. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषि सुजलेले. वृद्धपिी वैषहयक वासना बळावते, रात्री हशश्न ताठते. संिोगाचे वळेी 

अत्यंत सुख व समाधान झाल्यासारखे वाटते. वृषिातील हशरा फुगभन वडे्यावाकड्या िोतात. 
वृषिाला सभज येते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयात व मुखात व्रि पितात. पाळी लवकर येते. हवटाळ खभप व फार हदवस जातो. 

धुपिी िरपभर व करवििारी. कामोन्माद. हवटाळ जाताना श्वासोच्छछ वास घ्यावयास त्रास िोतो. 
पाळीची वेळ जरा चुकली तर बरे वाटत नािी. स्तनागे्र िुळिुळी; िेगा पितात. 
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श्वसनेंमद्रये :– श्वास कोंिल्यासारखा वाटतो, मागे वाकल्याने बरे वाटते. फुप्फुसािोवती पािी साचते. 
हवटाळ जाताना श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो; ककवा दमा व रक्तप्रदर आलटुन पालटभन. 

 
हातपाय :– बोटाचें साधें सुजतात. नखाखाली काटा आिे असे वाटते. नखे वेिीवाकिी, हढसभळ; जलद 

वाढतात. नखुरिे, िाताच्या बोटाना केस हचकटलेले आिेत असे वाटते. िातपाय सुजतात. 
 
त्वचा :– कोरिी, खरखरीत, कंि सुटते ककवा िेगा पितात, आतभन कढत वाफ बािेर येत आिे असे वाटते. 

वि लाल िोतात व खाजतात. विािोवती पुटकुळ्या येतात. 
 
झोप :– ज्या बाजभस झोपले नसेल त्या बाजभवर हनजलो आिोत असे वाटते. 
 
ज्वर :– कढत लाटा आल्यासारख्या वाटभन िािात वदेना िोतात. घाम करवडिारा, त्यामुळे कां ड सुटते. 

जननेंहद्रयाना तेलकट, चुरचुरिारा घाम येतो. पजें व पावले याना घाम येतो. रात्री मधुन मधुन ताप 
येतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता, खोलीची. रात्री, दारू. आंबट पदाथय. 
 

ब वा :– गार पाण्याच्या स्नानाने. जलद चालण्याने. थोिी झोप. खाण्याने. िोके मागे वाकहवल्याने. 
 
सहाय्यक औषधे :– हसहल. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–स; पल्स; सल्फु–ॲहस. 
 

२१२. बमडआगा (गोड्या पाण्यातील स्पजं) BADIAGA 
 
सवमसाधारि :– स्नायभ व त्वचा िुळिुळी–कपड्याच्या घषयिाने जास्त िोते. गाठी सुजलेल्या. गरमीचे बद. 

स्तनाचा कॅन्सर. सवांग लुले पिल्यासारखे वाटते. खोकताना कशका येतात. नाकातभन पािी येते. 
गोि पदाथय खाल्ल्याने खोकला येतो. कफ हपवळा, खोकताना तोंडातून, नाकातभन बाहेर लाांब 
उडतो. तोंि कढत. खभप तिान लागते. आनंददायक िावनामुळे हृदय धिधिते; बारीक आवाज 
फार मोठा वाटतो. हृदयाचे ठोके मानेपयंत जािवतात. वि वर उचलले जाऊन रंगीबेरंगी िोतात. 
तान्ह्या मुलाचंा उपदंश. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंिी िवा. वादळ दाब, स्पशय. 
 

ब वा :– उष्ट्िता गरम खोली. 
 
 
 
 



 

अनुक्रम 

२१३. बबेमरस व्हल्गॅमरस (दारु िळद) BERBERIS VULGARIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मूत्रलपड; यकृत; मभत्राशय; मभत्रमागय; आतिी; कां बर; साधें; गिाशय 

वीययवाहिनी नहलका यावर िोतो. शरीर व मन थकलेले. अनेक एकदम बदलिारी लकवा 
आलटुनपालटून होिारी लक्षिे िोतात, िभक लागते नंतर अन्नाचा हतटकारा; तिान लागते नंतर 
पाण्याचा हतटकारा. वदेनाचे स्वरूप व जागा बदलतात, वदेना–तीव्रकळा आतून बाहेर येतात, 
मभत्रमागात, पायाच्या बोटात वगैरे ककवा एका जागेपासून सवमत्र पसरतात. टोचल्याप्रमािे वाटते, 
िुळिुळेपिा, आग, चुिचुि. बहधरपिा – थंि व उष्ट्ि दोन्िी समजत नािी. बुडबुडे आल्यासारखे 
वाटिे. श्लेष्ट्मल त्वचा कोरडी, तोंि, योनी वगैरे. मळकट पाांढरेपिा–चेहरा, हिरड्या शौच वगैरे. 
खिे िोण्याची प्रवृहत्त (मुतखिा हपत्ताचा खिा वगैरे). संहधवातात–मभत्रेंहद्रयाचंी लक्षिे उद्भवतात. 
लठ्ठ पि सिनशस्क्त कमी असलेले इसम. एखाद्या भागात गारपिा, जननेंहद्रयाचंा वगैरे. देठ 
असलेली गुल्मे, मोि. लघवीतभन यभहरक ॲहसि जाते. िगेंद्रावर, शस्त्रहक्रया केल्यानंतर झालेले 
छातीचे हवकार. मभळव्याध. िािे गार वाटतात. 

 
मानमसक :– स्मरिशक्ती मंद. संध्याप्रकाशात मुलाना ियंकर देखावे हदसतात. हनर्मवकार, बेपवा. मानहसक 

काम करताना मन एकाग्र िोिे कठीि जाते. जरा अिथळा आला तर हवचाराचंी साखळी तुटते वस्तु 
मुळापेक्षा दुप्पट मोठ्या हदसतात. 

 
डोके :– मोठे िोत आिे असे वाटते. िोक्यावर घट्ट टोपी बसहवली आिे असे वाटते. कानहशले गार. घेरी 

येताना मभच्छा येते. 
 
डोळे :– पापण्यामधे कि आिे असे वाटते. गार वारे लागल्याने िोळे गार झाल्यासारखे वाटतात व िोळे 

हमटल्याने पािी येते कोरिे वाचताना पापण्या लवलवतात. िोळे खोल गेलेले, िोंवती काळी वतुयळे. 
 
कान :– दाब पिभन बदं झाल्यासारखे वाटतात. पाळ्यावर बारीक गाठी येतात. आत बुिबुिे आल्यासारखे 

ककवा गार झाल्यासारखे वाटते. 
 
नाक :– कोरिे. मंुग्या येतात. पाळ्या ंखाजतात. 
 
चेहरा :– मळकट आजाऱ्यासारखा, िोळे खोल गेलेले. गाल बसलेले. यौवनपीहटका पुवळतात. मोकळ्या 

वाऱ्यात चालताना गार थेंब पित आिेत असे वाटते. 
 
तोंड :– हचकट. फेसाळ कापसाप्रमािे लाळ; हजिेच्या टोकावर वदेनायुक्त पुटकुळी येते. जीि 

िाजल्यासारखी वाटते. हिरड्या मळकट; वर पाढंऱ्या पुटकुळ्या येतात. दात लाबं ककवा मोठे 
झाल्यासारखे वाटतात. 

 
जठर :– पोटाच्या खळीत कािीतरी सुटभन लोंबत आिे असे वाटते. एखादे वळेी खाखा सुटते तर कािीवळेी 

िभक अजीबात लागत नािी. कािीवळेा खभप पािी प्यावेसे वाटते, कािीवळेा मुळीच तिान नसते. 
सकाळी खाण्याचे अगोदर मळमळते खाण्यानंतर मळमळ कमी िोते, ककवा रात्रीच्या जेविानंतर. 



 

अनुक्रम 

उदर :– हपत्ताच्या खड्याच्या वदेना पोटाच्या खळीपयंत जातात. यकृतात िोसकल्याप्रमािे वाटते, वदेना 
इतक्या तीव्र असतात की श्वासोच्छछ वास करता येत नािी. कावीळ. शौचास–पाढुंरके, पाण्यासारखे, 
हचकट व िोताना चुिचुिते. िगेंद्र. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मूत्रलपडाच्या खड्याच्या वेदना– मभत्रनहलका ते मभत्राशयापयंत वदेना िोतात. मभत्रकपिात आग 

िोते. बुिबुिे आल्यासारखे वाटते. लघवी िोताना माांड्यात व कुल्ल्यात कळा येतात. लघवी 
झाल्यानंतर आत थोिी हशल्लक आिे असे वाटते. लघवी– दाट, गढूळ; मपवळी; लाल; हपठाप्रमािे 
ककवा वाळूचा ककवा कफासारखा गाळ खाली साचतो. वारंवार लघवीला लागते व कष्टाने िोते. 
मभत्रमागात लघवी िोत नसताना आग िोते. लघवी िोण्याचे अगोदर स्वच्छ स्राव बोंिीतभन येतो 
(परमा). मभत्रगं्रथी वाढते त्यामुळे हशविीत एकसारखे दाबल्यासारखे वाटते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– वीययवाहिनी नहलकेत व अंिात वदेना िोतात. वृषिात, अंिात टोचते. गार घाम येतो. 

अंि वर उचलले जातात, अंिात वदेना आलटुन पालटुन िोतात. इंहद्रये गार, हशश्नाची बोंिी व 
कातिी गार. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगाचा हतटकरा. संिोगसुखाचा अिाव. संिोग करताना कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. 

हवटाळाऐवजी पाढंरा ककवा कपगट श्लेष्ट्मा जातो. हवटाळ थोिा. धुपिी व हवटाळ जाताना मभत्रेंहद्रयाची 
लक्षिे िोतात. संिोगानंतर अहतशय थकवा येतो. कष्टातयव, हवटाळ राखी रंगाचा, लसी सारखा. 

 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज घोगरा. कंठातील मोि. िात वर केल्याने श्वास घेण्यास त्रास िोतो. कोरिा खोकला, 

छातीत टोचते. 
 
हृदय :– िोवती टोचते. नािी अहतशय मंद. 
 
पाठ :– कण्याच्या खालच्या िागात वदेना सुरू िोऊन सवयत्र पसरतात. कहटशभळ. श्वासोच्छछ वास घेताना 

मानेत व पाठीत टोचते. पाठ दुखत असताना अमतशय िकवा वाटतो, पाठ दुखी बसण्याने, 
हनजल्याने जास्त िोते. कमरेत ठेचल्याप्रमािे, टोचल्याप्रमािे वदेना िोतात, तो िाग लुला पितो 
की काय असे वाटते. कंबर बहधर. शस्त्रहक्रयेनंतर कंबरेतील वेदना. 

 
हातपाय :– बोटाचं्या नखाखाली कळा लागतात–बोटाचे साधें सुजतात. माडं्या बािेरच्या बाजभस गार 

िोतात. टाचात व्रि पिल्याप्रमािे वदेना िोतात. थोिेसे चालल्याने पाय अहतशय हशिल्याप्रमािे व 
मोिल्याप्रमािे वाटतात. 

 
त्वचा :– चपया चामहखळी. कंि सुटते–आग िोते–चुरचुरते–खाजहवण्याने जास्त, गार पाण्याने बरे 

वाटते. त्वग् रोगानंतर कपगट िाग पितात. गुदिाराचा व पजंाचा इसब. 
 
ज्वर :– हनरहनराळ्या िागात गार पािी कशपिल्याप्रमािे गार वाटते. कंबर, कुल्ले माडं्या कढत िोतात. कािी 

केले तरी घाम येतो. 
 



 

अनुक्रम 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल; धक्का लागिे; पाय जोरात टाकण्याने. बसलेल्या जागेवरून 
उठताना. श्रम. लघवी करताना. उिे राहिल्याने. संध्याप्रकाशात. 

 
सहाय्यक औषधे :– मगॅ–मभ. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल–बाय; कोक–कॅ; पल्स; बेन्झा–ॲहस; लायको. 
 

२१४. बसा पॅस्टोमरस THLASPI BURSA PASTORIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंहद्रयावर िोतो. रक्तस्राव िोण्याची प्रवृहत्त. रक्तस्राव ककवा 

योनीतभन येिारे स्राव बदं झाल्यामुळे ककवा केल्यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. लाबं चालत जावसेे 
वाटते. वेदना डोक्यावर सुरू होऊन डोक्यावरून कपाळ मानेपयंत येतात. नाकात शस्त्रहक्रया 
केल्यानंतर िोिारा रक्तस्राव. कुजलेल्या अंड्यासारखी चव. ताक प्यावसेे वाटते. वात धरतो. 
मभत्रकपिातील खिे. वारंवार लघवीस जावेसे वाटते, लघवीतभन रक्त जाते. लघवीला िोताना लिान 
लिान हचळकाडं्या उितात. लघवी तंुबते. वृद्धपिी लघवी कष्टाने िोते, थेंब थेंब िोते. हचमयाने 
मभल काढल्यानंतर लघवी थेंब थेंब िोते. गरोदरपिी लघवीतभन अल्बुहमन जाते. मवटाळामुळे ककवा 
धुपिीमुळे न धुवनू मनघिारा डाग पडतो. धुपिीमुळे कंि सुटते. उजव्या स्तनातभन दुधासारखे पािी 
येते. हवटाळ िरपभर व वारंवार जातो, एका पाळीपासभन दुसऱ्यापयंत क्वहचतच थाबंतो. हवटाळ जाताना 
गिाशयात पेटके येऊन रक्ताच्या गाठी पितात. एक महिना आि हवटाळ जातो व तो जास्त जातो. 
उठताना गिाशयात िुळिुळे झाल्यासारखे वाटते. गिाशयाची गुल्मे. हतकोनी िािाचं्या मध्ये 
अशक्तपिा वाटतो व ठिका लागतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– एक महिना आि. 

ब वा :– आंघोळीने. दमटपिा. जलद िालचाल. 
 
सांबांधी औषधे :– सेहप. 

२१५. बॅमप्टमसआ BAPTISIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; मन; आतिी; व िावी बाजभ यावर िोतो. जडपिा; हुळहुळेपिा 

व ठिका–स्त्रायतू, हपत्ताशयात, हृदयात वगैरे, व जलद शक्क्तपात; अांिरूि टिक आहे असे वाटते 
पि अशक्तपिामुळे हालता येत नाही. काळेपिा-श्लेष्ट्मल त्वचेचा, स्राव, रक्तस्राव, शौच, हवटाळ 
वगैरे. लपगट– दातावरचे तापात आलेले कीट, हजिेवर मध्यिागी पट्टा, शौच, हवटाळ वगैरे. अत्यांत 
दुगंधी– अंगाला, तोंिाला, शौच, लघवी घाम, इतर स्राव. इन््लुएंझा, टायफाईिसारखे दोषी 
ज्वर. अंगाला क्षते पितात (अंथरुिात पिल्यामुळे). वदेनाचंी जािीव िोत नािी. टायफाईि 
प्रहतबधंक. लिान मुलाचें आतड्याचे दोषी हवकार. िाग बहधर झाल्यासारखे ककवा मोठे झाल्यासारखे 
वाटतात. 

 
मानमसक :– आपि दोन आहोत; शरीराचे भाग वेगवेगळे झाले आहेत व इकडे मतकडे पडले आहेत, बमधर 

लकवा मोठे झाले आिेत असे वाटते. बुमिमाांद्य, गोंधळल्याप्रमािे; उत्तरे देतादेताच झोप लागते. 



 

अनुक्रम 

हनर्मवकार. वातात पुटपुटिे. अस्वस्थ. सारखे िात चोळिे; हिस्टेहरआत. आपले अवयव एकमेकाशी 
बोलत आिेत असे वाटते. शहरराचे झालेले तुकिे गोळा करण्याकरता इकिभन हतकिे वळिे. 

 
डोके :– जि, बहधर, मोठे झाल्यासारखे वाटते. कपाळाचे कातिे आवळल्यासारखे वाटते. िोक्याच्या 

मागील िागात रट टा मारल्यासारखे वाटते ककवा जि िोऊन दुखते. घेरी येताना पायाना शक्ती 
नािी असे वाटते. टाळभ उिभन जाते की काय असे वाटते. मेंदभ िुळिुळा वाटतो. 

 
डोळे :– सुजल्यासारखे वाटतात पापण्या जि. अधयवट हमटलेले. 
 
कान :– टायफाईिसारख्या तापात लवकरच कमी ऐकभ  यावयास लागते. 
 
नाक :– बुधं्याशी दुखते, नाकातभन काळे रक्त जाते. हपसे जळल्याचा वास येतो आिे असे वाटते. 
 
चेहरा :– काळवांडलेला, धुांद, तारवटल्याप्रमािे ककवा बावळट. जबड्याचे स्नायभ ताठतात. 
 
तोंड :– जीि िाजल्यासारखी वाटते. पानचट, किु चव. तोंिाला घाि येते. तोंड घसा काळसर लाल 

फुगीर. हजिेला िेगा पितात त्यातभन रक्त येते. जीि जाि झाल्यासारखी वाटते व दाट थर जमतो. 
लाळ हचकट. तोंिात व्रि पितात. हजिेवर मध्य िागी लपगट पट्टा. बोलिे जड. आतभन बहधर 
बािेरून स्पशय सिन िोत नािी. अन्न खाण्याचा प्रयत्न केला तर गुदमरते. तोंि वासलेले. हचकट 
लाळ. आत दुष्ट व्रि पितो. 

 
घसा :– विेेवाकिे व्रि पितात. घट्ट पदाथय हगळता येत नािीत, फक्त पेयेच हगळता येतात. अन्ननहलका 

आवळल्यासारखी वाटते. 
 
जठर :– सिज ओकावयास िोते. जठर गळभन गेल्यासारखे वाटते, एकसारखे पािी प्यावसेे वाटते. 

मधुनमधुन एकाएकी ताप येऊन िगवि व ओकाऱ्या िोतात. आत टिक पदाथय ठेवला आिे असे 
वाटते. पोटाच्या खळीत दुखते. 

 
उदर :– फुगलेले. आत गुरगुरल्याप्रमािे आवाज िोतो. यकृताच्या जागेत िुळिुळेपिा वाटतो. जुलाब 

अत्यंत दुगंधी, पातळ, काळे, रक्तहमहश्रत, राखेच्या रंगाचे, वदेनारहित-हपत्ताशय िुळिुळे वाटभन 
जुलाब िोतात. वृद्ध इसमाचंी आव; िातपाय दुखतात, कंबर दुखते व िुििुिी िरते. ताप येऊन 
वदेनारहित आव पिते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी िोते, काळसर लाल; दुगंधी, हफकट हिरवी. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंिाचा शोथ. 
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स्त्रीजननेंमद्रये :– मानहसक धक्का, हखन्नता, ककवा तापात वाखा िोण्याचा संिव असतो. हवटाळ; पाळी फार 
लवकर व हवटाळ फार जातो. बाळंतपिानंतरचा हवटाळ दुगंधी, करवििारा. बाळंतज्वर. अंगावर 
मभल पाजण्याऱ्या आयाचें तोंि येते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– वारे हवेसे वाटते हवशषेतः जागे झाल्यानंतर ककवा दम्यात, उिे राहिल्याने बरे वाटते. छाती 

दाटल्या, आवळल्यासारखी वाटते. रात्री गुदमरून ियंकर स्वप्ने पितील असे वाटभन झोपण्याची 
िीती वाटते. 

 
पाठ :– माकििािात वदेना सुरू िोऊन त्या कुल्ल्यािोवती व पायात जातात. मान थकल्यासारखी, िोके 

कोित्यािी बाजभस सावरत नािी. पाठ मार लागल्याप्रमािे िुळिुळी. फळीवर हनजलो आिोत असे 
वाटते. िातपायाना ओढ लागते, दुखतात, ठिकतात, ताठतात. 

 
झोप :– ियंकर स्वप्ने पितात. एका कुशीवर कुत्र्याप्रमािे िातपाय पोटाशी घेऊन हनजिे. 
 
त्वचा :– सवय शरीरावर हनळे िाग. 
 
ज्वर :– ग्लामन, सुस्ती, गुांगी, अंथरुिात खाली सरकिे व तोंि वासलेले. अहतज्वर. बाळंतज्वर, दोषीज्वर, 

टायफाईि. घाम आल्याने बरे वाटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमट उष्ट्ि हवा; धुके; खोलीत; दाबल्याने; जागे झाल्यानंतर. चालताना. 

मोकळी िवा. गार वारे. उन्िाळा. शरद ऋतु. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; ओमप; गेल्से; मुहर–ॲहस; लॅके; िायासा. 
 

२१६. बॅमरटा काबोमनका BARYTA CARBONICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम. पोषि; मन; गाांठी–घशातील (टानहसल); मभत्रगं्रहथ; हृदय; 

रक्तवामहन्या व फुप्फुसे यावर िोतो. शारीमरक व मानमसक माांद्य, खुजेपिा. अशक्त. शरीर वाळके. 
अकाली वृित्व. गाठी मोठ्या िोतात, टिक होतात, मानेच्या, गंिमाळा वगैरे. बहधर एखादा िाग-
तोंि, जननेंहद्रये, िाताची बोटे वगैरे. अरंुद जागेत कोंबल्याप्रमािे वाटते. रक्तवाहिन्या मऊ िोऊन 
रंुद िोतात. लकवा, लुलेपिा. सुनबहिरी. इतके थकल्यासारखे वाटते की खाववतसुद्धा नािी. 
सारखे हनजावेसे वाटते, बसावसेे वाटते ककवा कशाचा तरी आधार घ्यावासा वाटतो. वारांवार सदी 
होते व टानहसल सुजभन मोठ्या िोतात. श्लेष्ट्मल त्वचेचा शोथ. चरबीमय गुल्मे. थोड्या श्रमाने थकवा 
येऊन गुंगी येते. लिान मुले व वृद्ध मािसे. साकोमा. रक्तदाब वाढतो. लिान मुलाचंी वाढ योग्य 
वळेी िोत नािी व ती आपली काये उशीरा करावयास लागतात. एखाद्या िागात हवकार सुरू िोतात, 
लुलेपिा, बहधरपिा, आग वगैरे. पाऊलानंा येिारा घाम बंद झाल्यामुळे िोिारे दुष्ट्पहरिाम चागंले 
धिधाकट इसम वाळावयास लागतात. 
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मानमसक :– बुिीने मांद, नालायक व मागासलेला. पोरकट, अहवचारी, मभखयपिाची, खुळ्यासारखी 
वागिभक. लाजाळभ. मभत्रा. क्षलु्लक कारिाने दुःख करिे. मन थकलेले. स्मरिशक्क्त मांद– हनरोप 
सागंण्याचे हवसरिे. तोंिापुढे असलेला शबद हवसरिे. अहनहितपिा. परक्या इसमाांची भीती वाटिे 
ककवा हतटकारा. आत्महवश्वासाचा अिाव. आपल्याकिे पािभन लोक िसतािेत ककवा चेष्टा करीत 
आिेत असे वाटते. कोिीतरी आपल्यासंबधंी बोलत आिे असे वाटते. सांशयी, शांकेखोर. लिान 
मुलाचं्या सवयच गोष्टी उशीरा सुरू िोतात– बोलिे, चालिे, हशकिे वगैरे. मुले लाजाळु हित्री– 
नवीन इसमाना तोंिावर िात ठेवभन बोटाच्या फटीतभन बघतात, ककवा सामानाच्या मागे लपतात. 
गुिघ्यावर चालतो आिोत असे वाटते. मभल खेळत नािी, कािी न करता कोपऱ्यात बसभन रािते. 
क्षलु्लक गोष्टीमुळे कण्ििे हवकतश्राद्ध घेण्याची प्रवृहत्त. 

 
डोके :– मेंदभ सैल झाला आिे असे वाटते, गार िवते बरे वाटते. उन्िात उिे राहिल्याने िोक्यात टोचते. 

िोळ्यावर (कपाळात) जि ओझे ठेवल्याप्रमािे वाटते. टाळभवर टक्कल पिते. घेरी येते, वृद्धपिी, 
मळमळते, खाली वाकल्याने जास्त िोते. कातिीवर कोरिी उगवि ककवा ओलसर खपल्या 
बसतात. चरबीमय गुल्मे. 

 
डोळे :– काळ्या बुबुळावर पाढंरेपिा येतो. खाली पाहिल्याने िोळ्याचंी लक्षिे कमी िोतात. िोळ्यापुढे 

झालर आिे असे वाटते. मोतीकबदु. िोळ्यावर जि वाटते. बािुल्या जलद बारीक, रंुद िोतात. 
खुपऱ्या. पापण्या जाि िोतात. 

 
कान :– बहिरेपिा. कानात तितिल्याप्रमािे आवाज िोतात, हगळताना, कशकताना, चालताना जास्त. 

कानािोवतालच्या गाठी सुजतात व दुखतात. कानावर खपल्या बसतात. नाक कशकरताना कानात 
प्रहतध्वहन उमटतात. 

 
चेहरा :– सुरकुतलेला, म्हाताऱ्यासारखा, आजारी. चेिऱ्यावर कोहळष्टके हचकटली आिेत असे वाटते. वरचा 

ओठ सुजलेला. ओठ लोंबतात. 
 
नाक :– कोरिे, कशकरताना जास्तच कोरिे वाटते. सदी, कशका येतात; नाक व वरचा ओठ सुजतो. नाकात 

धभर गेला आिे असे वाटते. शेंबभि दाट हपवळा. पाळ्यािोवती खपल्या बसतात. नाकातभन रक्त येते. 
 
तोंड :– हवटाळशी िोण्याचे अगोदर दात दुखतात. जीि अशक्त, लुली; वृद्धपिी टिक िोते. हजिेची आग 

िोते िुळिुळी िोते, ककवा आग िोिाऱ्या पुटकुळ्या हजिेच्या टोकावर येतात. झोपेत लाळ गळते. 
गालाच्या आतल्या बाजभस िाजल्यासारखे फोि येतात. तोंिाला घाि येते पि ती स्वतःला कळत 
नािी. हिरड्यातभन खभप रक्त येते. तोंि बहधर. 

 
घसा :– प्रत्येक वेळी सदी झाली की घसा (टानहसल) धरतो, हवशषेतः हवटाळसेपिी. टानमसल मोठ्या 

होतात. टानमसलची जीिम सूज, हगळताना चुिचुिते, हवशषेतः नुसता गुटका हगळताना. फक्त पेय 
पदाथय हगळता येतात. अन्ननहलका आवळल्यासारखी िोते; अन्न खाली उतरताच कोरड्या ओकाऱ्या 
येऊन गुदमरल्यासारखे वाटते. आवाजाचा अहत उपयोग केल्यामुळे उद्भवलेले घशाचे उपद्रव. 
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जठर :– पोटाच्या खळीत लिानशा जागी दुखते. िभक असली तरी हदलेले पदाथय नाकारिे. कढत अन्नपेयानंी 
त्रास िोतो. लिान वयात मुहष्टमथुैन केल्यामुळे िभक मंद िोते, रात्री वीययपात िोतो. वृद्धपिी िभक कमी 
लागते. 

 
उदर :– फुगलेले, टिक, पि बाकीचे शरीर वाळके. जुलाब िोताना कमरेच्या िागात ठिका लागतो. 

मलावरोध. मभळव्याध लघवी करताना बािेर येते. गुदात मंुग्या येतात. गुदिार ओलसर. शौचास 
टिक गाठी पितात. लिान मुलाचं्या उदरात वारंवार दुखते, त्याची वाढ िोत नािी व िभक 
असभनसुद्धा खात नािीत. 

 
मूत्रेंमद्रये :– वारंवार लघवीला लागते, लघवी आवरत नािी. प्रत्येक वळेी लघवी करताना मभळव्याध खाली 

येते. लघवी करताना मभत्रमागात आग िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशहथल हवसहवहशत. वैषहयक वासना कमी िोते. अकाली नपुंसकत्व. घोड्यावर बसभन 

जाताना हशश्न ताठते. मभत्रगं्रथी मोठी. अंि टिक संिोग करताना झोप लागते. बहधर. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर पोटात व कमरेत दुखते. हवटाळ थोिा. जननेंहद्रये बहधर. 

रजःकपि व स्तन वाळतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– कंठाची शक्ती क्षीि झाल्यामुळे आवाज उमटत नािी. दमा–उष्ट्ि दमट िवते जास्त िोतो. 

जीिय खोकला. खोकताना गुदमरल्यासारखे वाटते, कफ असभनसुद्धा बािेर काढण्याची शक्ती नसते. 
कंठात श्वासाबरोबर धभर गेला आिे असे वाटते. फुप्फुसे धुराने िरली आिेत असे वाटते. वृद्धपिीचा 
दमा. खोकला परक्या इसमाचं्या देखत, गरम अन्न घेतल्याने जास्त िोतो. 

 
हृदय :– मार लागल्याप्रमािे िुळिुळे झाले आिे असे वाटते. धिधिते–िाव्या कुशीवर हनजल्याने ककवा 

धिधिण्यासंबधंी हवचार केल्याने जास्त िोते. पावलाला येत असलेला घाम बदं झाल्यामुळे हृदयाची 
लक्षिे व्िावयास लागतात. नािी मंद. रक्तदाब वाढतो. 

 
मानपाठ :– िोक्याच्या मागील िागाखाली मानेच्या गाठी वाढतात. जुनाट मान आखिलेली. मानेवर 

चरबीमय गुल्मे येतात. 
 
हातपाय :– पावले कापतात. तळपाय रात्री, झोपेत कढत व िुळिुळे िोतात. पावलाांना दुगंधी घाम येतो. 

िातपाय बहधर. गुिघ्यापासभन वृषिापयंत बहधरपिा येतो पि बसल्याने नािीसा िोतो. पायाची आग 
िोते. तळपाय चालताना दुखतात. गुिघे टेकल्याने गुिघे दुखतात. 

 
त्वचा :– चामहखळी. पोकळ गुल्मे–चरबीमय. 
 
झोप :– झोपेत बोलिे, हवशषेतः वृद्धपिी. वारंवार जाग येते. शरीर फार कढत झाल्यासारखे वाटते. 
 
ज्वर :– उष्ट्ि लिरी येतात; रात्री जास्त. एखाद्या िागाला घाम येतो पजें; पाऊले; अंगाच्या एका िागाला. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मांडळीत असल्याने; हवकाराचंा हवचार केल्याने; दमट िांडी; पाय हिजल्याने. 
िोके हिजल्याने. िवतेील फरक. मनजल्याने; वेदना होत असलेल्या भागावर; िाव्या कुशीवर. वास. 
उन्िाची ककवा शगेिीची उष्ट्िता. िात वर केल्याने. 
ब वा :– गरम पाघंरुिाने. गार अन्न. एकटे असताना. 

 
सहाय्यक औषधे :– ॲन्टी-टा; िल्का. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल–फा; यभब; पल्स; मेिो; लायको; हसली; सेहप. 
 

२१७. बॅमरटा मूमरआमटका BARITA MURIATICA 
 
सवमसाधारि :– मानहसक व शारीहरक खुजेपिा. वैषहयक वासना प्रबळ, हवशषेतः हस्त्रयातं. रक्तदाब 

वाढल्यामुळे उद्भवलेले मेंदभचे हवकार. िालचाल करण्याची शस्क्त नष्ट पि पभिय सावधपिा. अंग 
बफासारखे गार िोते व िालचाल करता येत नािी. मुलाचें तोंि नेिमी उघिे असते व ती नाकात 
बोलतात. मुले हदसावयास बावळट व त्याना ऐकभ  कमी येते. ती नेिमी पोटावर हनजतात. आचके 
येताना दचकल्यासारखे हदसते व िातापायाचंी अहतशय िालचाल िोते. कोित्यािी प्रकारच्या विेात 
वैषहयक वासना प्रबळ िोते. िोके जि िोते वृद्धपिी घेरी आली असताना कानात आवाज िोतात. 
चावताना ककवा हगळताना कानात आवाज िोतात. कान. दुखिे घोट घोट पािी प्यालाने कमी िोते. 
कानातभन दुगंधी स्राव वाितो. टानहसल मोठ्या झालेल्या. पिजीि लाबं िोते, घसा रंुद 
झाल्यासारखा वाटतो. हगळताना त्रास िोतो. पोटाच्या खळीत गळभन गेल्यासारखे वाटते, जठरातभन 
िोक्यापयंत उष्ट्िता जात आिे असे वाटते. अन्ननहलकेचा, जठराचा जवळचा िाग बारीक िोतो–
खाण्यानंतर तात्काळ दुखावयास लागते व पोटाच्या खळगीला दाब सिन िोत नािी. वृद्धपिाचा 
दमा, कफ घुरघुर वाजतो पि बािेर लवकर येत नािी. फार चालल्याप्रमािे पायाना दमल्यासारखे 
वाटते व साधें ताठतात. झोपेत न जागे िोताच कशकिे. पायाचं्या बोटाना पेटके येतात, पाय जवळ 
घेतल्याने बरे वाटते. 

 
२१८. मबस्मि BISMUTH 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जठर व आतडी यावर िोतो. मनर्नवकार व थकलेला. फाडल्याप्रमािे, 

मचमटे घेतल्याप्रमािे वेदना. अंतगयत जिपिा. उदरावर शस्त्रहक्रया केल्याने झालेले दुष्ट्पहरिाम. 
 
मानमसक :– मािसात बसण्याची आवि. मभल आईला धरून बसते. एकटे असिे असह्य िोते. असंतुष्ट. 

स्वतःच्या हवकाराहवषयी तक्रार करिे. 
 
डोके :– िोकेदुखी आलटभन पालटभन. िोकेदुखी खाण्याने जास्त िोते, गार पािी लावल्याने बरे वाटते. 
 
डोळे :– ठिकतात. कोंपऱ्यात दाट श्लेष्ट्मा जमतो. 
 
नाक :– काळे रक्त जाते. बुंध्याशी जि वाटते. 
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तोंड :– हिरड्या सुजतात. दात दुखतात, तोंिात गार पािी धरल्याने बरे वाटते. हजिेवर व किेला काळे 
चटे्ट पितात. खभप लाळ गळते. चव, गोिुस, आंबट. 

 
चेहरा :– मातट, िोळ्यािोवती हनळा. गालाच्या उंचवयात दुखते, धावल्याने आहि तोंिात गार पािी 

धरल्याने बरे वाटते. चेिऱ्याच्या वदेना पोटाच्या वेदना आलटभन पालटभन. 
 
जठर :– गार पािी मपण्याची वासना पि ते तात्काळ ओकून पडते. पेय पदाथयच ओकभ न पितात; घट्ट पदाथय 

कािी वळे राितात. मधुन मधुन बऱ्याच हदवसानंी खूप ओकावयास िोते खाण्यानंतर हपत्ताची ओकारी 
िोते. जठरशभळ, ियंकर पेटके येतात. ककवा आग िोते; गार पािी प्याल्याने वदेना कमी िोतात परंतु 
पोट भरले (पाण्याने) म्हिजे ते सवम पािी ओकून पडते. पोटात अन्न जि िोऊन एखाद्या जागेत 
दाबत आिे असे वाटते. वदेनारहित जुलाब, जुलाब िोताना तिान लागते वारंवार ओकारी िोते व 
लघवीला जावसेे वाटते. आतड्यात हचमटे घेतल्याप्रमािे वाटते. जुलाबानंतर थकवा येतो. तान्ह्या 
मुलाना कॉलऱ्यासारखे जुलाब िोतात तरी अंग गरम असते. पचन हक्रया िळभिळु िोते, दुगंधी ढेकरा 
येतात. जठरातल्या वदेना मागे वाकल्याने कमी िोतात. जठराचा कॅन्सर, कपगट रंगाचे ओकावयास 
िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी वारंवार व िरपभर िोते, हफकट. लघवी तंुबते. 
 
हातपाय :– तळहात व तळपाय कोरडे. नखाखाली कापल्याप्रमािे वेदना िोतात िातपाय गार. 
 
त्वचा :– काळे व्रि पितात. 
 
झोप :– वैषहयक स्वप्नामुळे अस्वस्थ, वीययपात िोऊन ककवा न िोऊन. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– खाण्याने; अहत खाण्याने. 

ब वा :– थंिी. गार पेये. गार पािी पाल्याने. मागे वाकल्याने. िालचाल. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; कॅि–स. 
 

२१९. बुफो BUFO 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय, रक्त, रुहधराहिसरि; मूत्रलपड, जननेंमद्रये; रजःकपि; जाघंा; 

व त्वचा यावर िोतो. लट्ठपिा. व्यसनाधीनता व वाईट आनुवांमशक सांस्कार यामुळे उद्भवलेले 
पहरिाम. मानमसक व शारीमरक मवकार मनकृष्ट. रक्तस्राव पाझरतो– स्तनातभन, लाळेतभन वगैरे. 
सलल्याप्रमािे वाटिे. रेघा मारल्याप्रमािे वदेना. साधं्यातं खंुटी बसली आिे असे वाटते. 
हठकहठकािी आग होते, उष्ट्ितेच्या लाटा येतात सवय शरीर सुजल्यासारखे वाटते हवशषेतः सकाळी. 
कंप. शरीरात हवजेचे धके्क बसतािेत असे वाटते. जलयुक्त सभज. फेफरे–वैषहयक कारिामुळे 
उद्भवलेले, हवशषेतः रात्री झोपेत. हस्त्रयाचें हवटाळसेपिी, त्याचंी वैषहयक वासना बळावते. तरुिाना 
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मुहष्टमथुैनामुळे ककवा संिोग करताना फेफरे येते. शरीर अकाली थकते. शरीर वाढते पि मन 
पोरकट. बद. कॅन्सर. लिान सिान जागी त्वचा बहधर िोते. 

 
मानमसक :– नैमतक घसरगुांडी. पोरकट, खुळ्यासारखे िसिे. कािीतरी असंबद्ध बिबि पि हतचा अथय 

लोकाना कळला नािी म्ििजे राग येतो. जनावराचंी व परकीय इसमाचंी िीती वाटते. चावण्याची 
प्रवृहत्त. एकातंवासाची आवि (हवशषेतः मुहष्टमथुैन करण्याकहरता). कपटी लुच्चा, ढोंगी. बावळट, 
िेल काढभन रििे. आकातं करिे, रागावभन कोितीिी वस्तु चाविे. चकचकीत वस्तभंचा व रात्रीचा 
हतटकारा. 

 
डोके :– टाळभत कढत वाफ जात आिे असे वाटते. िोक्याच्या मागील िागाला उशीने त्रास िोतो असे वाटते. 

मेंदभ बहधर. 
 
डोळे :– तेजस्वी वस्तभकिे पिात नािी. वस्तु वेड्यावाकड्या हदसतात. िावी पापिी लुली. 
 
कान :– संगीत सिन िोत नािी. बारीक आवाजानेसुद्धा त्रास िोतो. 
 
नाक :– नाकातभन रक्त जाताना चेिरा लाल िोतो व कपाळातं दुखते. 
 
चेहरा :– विेावाकिा. आचके येताना घाम येतो. 
 
तोंड :– जीि लुली पिते. तोतरे बोलिे. पािी पीत असल्याप्रमािे (कुत्र्याप्रमािे) जीि िालते. आचके 

येण्याचे अगोदर सताि उघिे रािते. 
 
उदर :– गार गोळ्या आतड्यात हफरत आिेत असे वाटते. जाघंात बद येतात. फेफरे येऊन गेल्यानंतर आत 

आचके आल्याप्रमािे िालते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– मुहष्टमथुैनाचे दुष्ट्पहरिाम. स्वप्नावस्था िोण्याची प्रवृहत्त. नपुसंकत्व. संिोग करताना– 

आचके (फेफरे) येतात. गरमीचे बद. जननेंहद्रये िाताळण्याची प्रवृहत्त. वीययपात सुखकारक न वाटता 
जळद िोतो. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळसेपिी फेफरे येते. पाळी फार लवकर, हवटाळात कधी खभप गाठी पितात व कधी 

रक्तस्राव िोतो. धुपिी पाण्यासारखी हपवळी, रक्तहमहश्रत, दुगंधी. स्तनात तीव्र वदेना िोतात 
हवशषेतः रात्री; स्तन टिक, स्तनाचा कॅन्सर. गिाशयात रजःकपिात आग िोते. गिाशयाची गुल्मे, 
मोि, व्रि. रक्तस्राव, दुगंधी. स्तनातभन रक्तहमहश्रत दभध येते. जाघेंपासभन गुिघ्यापयंत जाि 
दोरीप्रमािे सभज. 

 
श्वसनेंमद्रये :– फु्फुसात िाजल्याप्रमािे आग िोते. गुदमरल्यासारखे वाटभन खोकला येतो. दमा. 
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हृदय :– हृदय पाण्यात तरांगत आहे, तडफडत ककवा िवते फिफित आिे असे वाटते. गलगंिात, नािी 
जलद िोते. मोठे झाल्यासारखे वाटते. 

 
पाठ :– कहटशभळ–उठताना ककवा जरा िालचाल केली तर जास्त िोतो. आंचके येण्याचे अगोदर मानेत धके्क 

बसतात. 
 
हातपाय :– बहधर. चालताना झोकािें जातात. नखुरिे–वदेना रेघा मारल्याप्रमािे वर जातात. साधं्यात 

खंुटी मारली आिे असे वाटते. िातापायाना कंप, पेटके येतात. िावा िात बहधर िोतो. िात आंचके 
येण्याचे अगोदर ताठतात. 

 
त्वचा :– त्वचेखाली लाल रेघा. स्पशय न कळिारे मधुन मधुन चटे्ट पितात. तळिात व तळपायावर 

िाजल्यासारखे फोि येतात. लिान जखमसुद्धा पुवळते. काळी पुळी. मोठाले िाजल्याप्रमािे फोि 
येतात. केस उिे राितात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गरम खोलीत. झोपेंत. वैषहयक वासना उते्तहजत झाल्याने. जरासुद्धा िालचाल. 

दुखापती. 
ब वा :– रक्त गेल्याने. गार िवा. गार पाण्याच्या आंघोळीने. गरम पाण्याने पाउले धुतल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– ग्रफाय; टरेन्टु; बहॅर–का. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–का. 

२२०. बेन्झाइक ॲमसड BENZOIC ACID 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मूत्रलपड; मूत्राशय; लघवी; साांधे; हृदय आतिी व िावी बाजभ यावर 

िोते. अंगाला उग्र लघवीसारखा वास येतो. वेदना जागा बदलतात. सांमधवात व वातरक्ताच्या वेदना 
व मूत्रेंमद्रयाांची लक्षिे आलटुनपालटुन होतात. वेदना हृदयाभोवतीच बहुधा जािवतात. 
साधं्यािोवती पोकळ गुल्मे येतात. वातरक्तामुळे साधं्यािोवती खिे जमतात. लिान मुलानंा सारखे 
अंगावरच घ्याव ेलागते, खाली ठेवलेले त्याना चालत नािी. लघवीला घाि येिे िे अनेक हवकारात 
संबधंी लक्षिे असते. लघवी कधी कमी कधी जास्त िोते व लघवीच्या कमी जास्त प्रमािावर 
हवकाराचंा चढ उतार िोतो. लघवी िरपभर झाल्याने बरे वाटते. 

 
मानमसक :– पभवी घिलेल्या दुःखकारक गोष्टीची वारंवार आठवि काढण्याची प्रवृहत्त. हलहिताना शबद 

गाळिे. कुरूप, व्यंग असलेला इसम पाहिल्याने अंगावर शिारे येतात. 
 
डोके :– घेरी येते व बाजभस पिभ  असे वाटते. लघवी कमी झाली की िोके दुखते. 
 
कान :– अनेक लोक बोलत आिेत अशा तऱ्िेचे आवाज कानात िोतात, हगळताना ककवा मोकळ्या िवते 

चालताना जास्त. 
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तोंड :– जीि स्पजंाप्रमािे– खोल िेगा व पसरत जािारे व्रि हजिेवर पितात. तोंिाची व घशाची लक्षिे 
खाण्याने कमी िोतात. हनजल्याने दातंदुखी जास्त िोते. 

 
घसा :– आत गोळा, सभज ककवा आवळल्यासारखे वाटते, खाण्याने बरे वाटते. 
 
जठर :– खारट किभ  ओकारी. खाताना घाम येतो. 
 
उदर :– भरपूर पाांढुरके, अहतशय दुगंधी, तीक्ष्ि लघवीच्या वासाचे, साबभच्या फेसाप्रमािे शौचास होते. 

बेंबीिोवती कापल्याप्रमािे वेदना िोतात, शौचास झाल्याने बरे वाटते. यकृताच्या जागी टोचते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी– मचळसवािी दुगंधी, अमोमनआसारख्या वासाची, घोड्याच्या मुतासारख्या वासाची, 

उग्र कढत लपगट काळी. वृद्ध मािसाची दुगंधी लघवी– थेंब थेंब गळते, नकळत िोते. लघवीतभन 
वाळभ जाते. लघवीचा कपड्याना कपगट िाग पितो. तान्ह्या मुलाचंी लघवी तंुबते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशय खाली येते व लघवी दुगंधी िोते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– संहधवात िोिाऱ्या इसमाचंा दमा. खोकला कोरिा, रात्री व उजव्या बाजभस हनजल्याने जास्त 

िोतो. खोकल्याची कोरिी ढास लागभन नंतर हिरवा कफ पितो. छातीला कपड्याचा दाब सिन िोत 
नािी. 

 
हृदय :– वदेनाचं्या जागा वारंवार बदलल्यातरी त्या हृदयाजवळ स्स्थर िोतात. मध्यरात्रीनंतर ियंकर 

धिधिभन ककवा हृदयाजवळ आग िोऊन जाग येते. 
 
मानपाठ :– माकििािात गारवा वाटतो. कंबरेत कंप मभत्रकपिाच्या जागी ठिका. 
 
हातपाय :– चालताना साांध्यात कटकट आवाज होतो. (गुिघ्यात). मनगटावर पोकळ गुल्म येते. टाचेच्या 

स्नायुबधंात दुखते. पायाच्या अंगठ्यानंा गुल्मे येतात. 
 
त्वचा :– लाल हठपके पितात. कंि सुटते, खाजहविे सुखकारक वाटते पि नंतर आग िोते. 
 
झोप :– कािी हदवस गाढ झोप लागते, कािी हदवस लागत नािी; आलटुन पालटुन. 
 
ज्वर :– िरपभर घाम येतो पि त्याने बरे वाटत नािी. रात्रीचा घाम येतो. पजें पाऊले, पाठ, गुिघे, गार वारे 

लागल्याप्रमािे गार िोतात. घामाला चागंला वास येतो, हवशषेतः बेशुद्धीत. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंिी; मोकळी िवा; िवा बदलल्याने. शरीर उघिे केल्याने. 

ब वा :– उष्ट्ितेने. िरपभर लघवी झाल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-का. 
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२२१. बेलाडोना BELLADONA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू, रक्तवाहिन्या; श्लेष्ट्मल त्वचा–डोळ्याची, तोंडाची, घशाची; 

त्वचा व उजवी बाजू यावर िोतो. धष्टपुष्ट व बुहद्धवान इसम. मवकार एकदम सुरू होतात व त्याचे 
स्वरूप तीव्र खळबळकारक असते. कढतपिा, लालबुांदपिा, लाल रेघा, ठुसठुस व आग. 
भरल्यासारखे वाटिे. सूज, शोि. वेदना–ठुसठुसिाऱ्या, कापल्याप्रमािे ओरबाडल्याप्रमािे 
एकदम सुरू होऊन एकदम िाांबतात ककवा येऊन जाऊन वारांवार होतात, त्यामुळे विे लागण्याची 
पाळी येते. स्राव िोडे लकवा कढत. धके्क बसतात, आचके येतात, घशात योनीत वगैरे. िरिरिे. 
हवकाराचे स्वरूप ियंकर खळबळकारक असले तरी रोग्याला िीती वाटत नािी, काळजी वाटत 
नािी व तिान लागत नािी. आवाज, उजेड, धके्क असह्य िोतात. आचके िातात सुरू िोतात. फेफरे 
आल्यानंतर मळमळते व ओकाऱ्या िोतात. आचके थाबंल्यानंतर बराच काळ बेशुद्धी रािते. 
कोरडेपिा. मुलाचें हवकार. सवय ज्ञानेंहद्रये तीक्ष्ि. हवमानात बसल्याने िोिारे दुष्ट्पहरिाम, प्रहतबधंक 
म्ििभन घ्याव.े बुहद्धमान पि लठ्ठ इसम. चागंले असताना आनंदी असभन इतराशंी चागंले वागतात पि 
आजारी झाले की बेफाम िोतात. केस कापल्यानंतर, िोके हिजल्यानंतर, उन्ि, चालताना गार वारे 
लागभन िोिारे दुष्ट्पहरिाम गलगंि िोऊन िोळे पुढे येतात. 

 
मानमसक :– अहतरेकी, प्रकु्षब्ध. बेफाम वात, मस्ती करिे आरडा ओरड करिे अस्वस्ि व जलद बोलिे, 

लकचाळिे, पळभन जाण्याची प्रवृहत्त. वेि. चाविे, मारिे. स्वतःच्याच जगात दंग. ितेु खेते, ियंकर 
देखाव े हदसतात. अनेक प्रकारचे भ्रामक िास व कल्पना. चागंला असला म्ििजे देवासारखा, 
आजारीपिात हपशाच. नाचिे, िसिे, गािे, हशया वाजहविे. एकसारखे कण्ििे, कोिी जवळ 
येण्याचा प्रयत्न केला तर िीतीने दचकिे, मुले रितात पि िट्टीपिाने वागतात. मानहसक लक्षिे 
थोिे िलके अन्न खाल्ल्याने कमी िोतात. 

 
डोके :– डोक्यात ठुसठुसते– हातोडा मारल्याप्रमािे दुखते, हवशषेतः कानमशले. िोकेदुखी आवाज, उजेि, 

धक्का िालचाल, हनजल्याने जास्त िोते, बसल्याने (अधयवट ताठ) केस मोकळे सोिल्याने, िोक्यावर 
िात ठेवल्याने, दाबल्याने बरे वाटते. डोके इकडे मतकडे मफरमविे. स्वतःचे केस ओढिे. केस 
कापल्यानंतर िोके दुखते. मेहनन्जायहटस. केस कोरिे, गळतात, दुिगंतात. 

 
डोळे :– बाहुल्या रुां द होतात, तेजस्वी व बटबटीत, लाल. िोळे हमटले की अनेक ियानक देखाव ेहदसतात. 

मधुन मधुन िोळ्यापुढे अंधारी येऊन नंतर हपवळे हदसावयास लागते. ज्वाळा हदसतात. उजेड सहन 
होत नाही. वस्तु दोन हदसतात. चदं्रप्रकाशात हदसत नािी. अधयवट िोळे हमटले आिेत असे वाटते. 
पापण्या िुळिुळ्या, सुजल्याप्रमािे वाटतात. वस्तु लाल हदसतात. मासाच्या वासाचे अश्रभ येतात. 

 
नाक :– लाल, सुजलेले. नाकातभन रक्त येते व चेिरा लाल िोतो. काल्पहनक वास येतात. तंबाखभचा वास 

सिन िोत नािी. 
 
कान :– ियंकर ठिका लागतो, विे लागण्याची पाळी येते. कानाच्या आतील िागाचंा शोथ. कानदुखीमुळे 

मभल झोपेत ककचाळते. स्वतःचेच बोलिे ऐकभ  येते. 
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चेहरा :– लाल बुदं, फुगीर, कढत; ककवा आलटुन पालटुन हफकट व लाल. वरचा ओठ सुजलेला. एक 
बाजभ सुजलेली. आचके येऊन चेिरा विेावाकिा िोतो. चेिऱ्याच्या स्नायभना आंचके बसतात. वेदना 
िोताना स्नायभंना कंप येतो व चेिरा लाल िोतो. खालचा जबिा मागे ओढल्याप्रमािे वाटतो. 

 
तोंड :– तोंड व घसा कोरडा कढत. दात दुखिे चावताना कमी िोते. दात खािे. हजिेवर लाल पुटकुळ्या 

उगवल्याप्रमािे हदसतात (स्राबेरी प्रमािे). तोतरे बोलिे. जीि कढत, लाल, सुजलेली; किा 
लाल. हजिेचा पुढील िाग गार व कोरिा. चावत असल्याप्रमािे ककवा चोखत असल्याप्रमािे तोंिाची 
िालचाल. 

 
घसा :– लाल, कोरडा, कढत, आवळल्यासारखा वाटतो, हवशषेतः पातळ पदाथय हगळताना त्रास िोतो. 

एकसारखे हगळावसेे वाटते व त्यावेळेस गुदमरते घोट घोट मपिे. पाण्याच्या घोटाबरोबर अन्न हगळावे 
लागते. 

 
जठर :– लेमोनेि हपण्याची वासना, व त्याने बरे वाटते. दुधाचा, मासंाचा आंबट पदाथय, काफीचा हतटकारा. 

पािी हपण्याची िीती वाटते. खभप गार पािी प्यावसेे वाटते. उचकी लागभन घाम येतो व आचके येतात. 
सवय कािंी ओकभ न पिते नंतर हफकटपिा येऊन अशक्तता वाटते. जठरातील वदेना घसा, 
खादं्यापयंत जातात, दाबल्याने जास्त िोतात. 

 
उदर :– फुगलेले, कढत, िुळिुळे–स्पशय, वस्त्र सिन िोत नािी. आतड्यात मुठीत धरून आवळल्यासारख्या 

वदेना िोतात. यकृतातभन ककवा जठरातील वेदना खादं्यापयंत घशापयंत जातात, त्या बाजभस 
हनजल्याने जास्त िोतात. पोटाच्या खळीत कापल्याप्रमािे वदेना िोतात–मागे वाकल्याने बरे वाटते. 
िाव्या कुशीत कशकताना, खोकताना ककवा स्पशय केला तर टोचते. आतड्यात ओरबिल्याप्रमािे 
वदेना िोतात ककवा आतिी खाली दाबली जात आिेत असे वाटते. गुदिार एकदम बािेर येते. 
शौचास खिभप्रमािे खिे पितात. शौचास िोताना कापरे िरते. शौचास हिरवे, आव झाल्याप्रमािे 
िोते. शौचास नकळत िोते. मुळव्याधीत पाठीत मोिल्याप्रमािे दुखते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी तंुबते, हनजल्याने नकळत िोते, ककवा रात्री झोपेत नकळत िोते. लघवी लालबुदं. 

मभत्राशयात हकिा वळवळत आिे असे वाटते, पि लघवीला जावे असे वाटत नािी. लघवी िरपभर व 
वारंवार िोते. लघवीतभन रक्त जाते व त्याला कािीिी कारि सापित नािी. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंि टिक वर ओढली गेलेली, शोथ. बोंिीवर मऊ गुल्म. जननेंहद्रयाना घाम येतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर, हवटाळ िरपभर, लाल, गाठीयुक्त, कढत व जोराने वाहतो. 

बाळंतपिानंतरचा हवटाळ कमी जातो, कढत दुगंधी असतो. सवय आतिी जननेंहद्रयातभन खाली येत 
आिेत असे वाटते, उिे राहिल्याने, ताठ बसल्याने, बरे वाटते, हनजल्याने जास्त िोते. स्तनाचा 
शोथ–स्तनावर लाल रेघा उमटतात, स्तन जि टिक व लाल िोतात, उशीरा वयात गरोदर 
राििाऱ्या हस्त्रयाना या औषधाचा चागंला उपयोग िोतो. बाळंत िोताना गिाशयाचें मुख ताठते. 
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श्वसनेंमद्रये :– खोकल्याचा कोरिा ठसका रात्री जास्त. आवाज कुत्रा िुकंल्याप्रमािे. प्रत्येक श्वासागहिक 
कण्ििे. िागं्या खोकला. खोकताना छातीत टोचते. कंठ अहतशय दुखतो व खोकताना आंत 
कािीतरी बाह्य वस्तु आिे असे वाटते. िागं्या खोकल्यात ढास लागण्याचे अगोदर जठरात दुखते व 
थंुकीतभन रक्त यते. 

 
हृदय :– मानेतील व कानहशलातील नाड्या उिलेल्या हदसतात. नािी िरलेली, टिक, तािल्याप्रमािे. 

अहतशय धिधिते व श्वास कष्टाने घ्यावा लागतो. हृदयािोवती बुिबुिे आल्यासारखे वाटते. 
 
मान पाठ :– मान व खादंा ताठलेला मानेतील गाठी सुजतात. पाठ मोडल्यासारखी वाटते. कंबर दुखताना 

कहटिागात व माडं्यात दुखते. 
 
हातपाय :– धके्क ककवा आचके बसतात. साधें सुजभन लाल िोतात, चकाकतात व त्यावर लाल रेघा उमटतात. 

िातपाय जि िोऊन लुले पिल्यासारखे वाटतात. हातपाय गार. कंप. अशक्त वाटभन चालताना 
झोकािें जातात. कािंी कारि नसताना लंगििे. बसले असताना ककवा हनजले असताना 
िातापायाची आढी घातली तर ती स्वतःला काढता येत नािी. 

 
त्वचा :– लालभडक तुकतुकीत. धावरे, गाठी सुजतात, लाल गळभ, केसतुि. 
 
झोप :– डोळ्यावर झोप असते पि येत नाही. झोपेत धके्क बसतात. झोपेत चालिे, दात खािे. िािंिाची, 

दरोिेखोराची, खुनी इसमाची, आगीची ियप्रद स्वप्ने पितात. झोपेत कण्ििे व तळमळिे. झोपेत 
िोक्याखाली िात ठेवभन हनजिे. 

 
ज्वर :– अंतगयत गार पि बाह्यागं चटका बसण्याइतके कढत व आग िोते, अंगातभन कढत वाफ बािेर पित 

आिे असे वाटते. डोके कढत व हातपाय गार. कढत घाम येतो. ताप अहतशय असला तरी तापात 
तिान लागत नािी व कोित्यािी प्रकारची दोषी लक्षिे उद्भवत नािीत. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता, सूयाची, अंग तापले तर, दुपारनंतर (३ वा.). वारे लागल्याने हवशषेः 

डोक्याला. केस कापल्यानंतर. िांडीने अांग गारठल्याने. येत असलेला घाम एकदम बांद झाल्यास. 
आवाज. उजेड. धक्का लागिे स्पशम. मंिळीत बसल्याने. िालचाल. हवकार झालेला भाग लोंबकळत 
ठेवल्याने. हनजल्याने. चकचकीत वस्तु पाहिल्याने ककवा धावते पािी पाहिल्याने. 
ब वा :– पातळ पाघंरूि. मागे वाकल्याने; हवश्राहंत. अंथरुिात. उिे राहिल्याने. आधार घेऊन िोके 
टेकल्याने. हवकार झालेला िाग वळहवल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क-का; नेर–मभ; बोरा; मक्युम; हेपार. 
 
सांबांधी औषधे :– ग्लोनो;स्रमो; िायासा. 
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२२२. बेमलस पॅरेमनस BELLIS PARENNIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्तवामहन्या; मज्जातांतू पाांिरी; साधें; व िावी बाजभ यावर िोतो. मार 

लागल्याप्रमािे हुळहुळेपिा. ठिका, ठुसठुस ककवा हपळल्याप्रमािे वदेना. थकलेला िागलेला. 
खोल झालेल्या दुखापती लकवा मवषारी (सेहिक) झालेल्या जखमा मवशेषतः उदरातील 
(उदरावरील शस्त्रहक्रया) व ओटीपोटातील. पभ करवििारा त्याने केसाचंा नाश िोतो. रक्तस्राव. 
वृद्धपिी घेरी येिे. चालावसेेच वाटते. गरोदरपिी चालवत नािी, हशरा फुगभन वडे्यावाकड्या 
िोतात. गिाशय हपळवटल्याप्रमािे वाटभन िुळिुळा िोतो. लवकर जाग येते नंतर झोप येत नािी. 
आगगािी, मोटारीतील अपघातामुळे दुखावलेल्या कण्यापासभन उद्भवलेले उपद्रव. अंग तापले 
असताना थंि अन्न पेये घेतल्यामुळे ककवा एकदम अंग गारठल्यामुळे, उद्भवलेले उपद्रव. सवांगावर 
गळव.े गारठा सिन िोत नािी. मुहष्टमथुैनाचे दुष्ट्पहरिाम. मार लागिे, पििे, अपघात यापसभन दीघय 
काळानंतर ककवा लवकरच सुरू झालेले दुष्ट्पहरिाम. रक्तस्राव िोण्याची प्रवृत्ती. विे लाविाऱ्या 
वदेना शकेाने जास्त िोतात गारव्याने बरे वाटते. उदराचे बाह्यागं िुळिुळे िोते. पाांिरीच्या जागी 
भरल्यासारखे वाटभन टोचते. हपवळे, दुगंधी, वदेनारहित जुलाब हवशषेतः रात्री िोतात. गिाशय व 
स्तन रक्ताने साखळतात. गिाशय हपळल्याप्रमािे वाटते, िुळिुळे िोते. पिल्यामुळे दुखावलेला 
गुदास्स्थ. दुखापतीनंतर राहिलेली सभज. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दुखापती; लचकिे; स्पशम; गार ककवा कढत पाण्याचे स्नान ककवा गार पेये; 

हिजल्याने; अांग कढत असताना गारठल्याने अंथरुिाची ऊब. शस्त्रहक्रयेनंतर. वादळ िोण्याचे 
अगोदर. 
ब वा :– सारखी िालचाल. हवकार िोत असलेल्या िागाला. गार पािी लावल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– आर्मन. 
 

२२३. बोथ् राप्स BOTHROPS 
 
सवमसाधारि :– या सपयहवषामुळे रक्तवाहिन्यातच रक्त गोठते. रक्तस्त्रावामुळे अकाली थकलेले शरीर. 

शरीराच्या सवय िारातभन रक्तस्राव िोतो, रक्त पातळ व काळे. त्वचेवर काळे िाग पितात. अत्यंत 
सुस्ती व आळस. अधांगवात–हजिेची िालचाल िोत असभनसुद्धा बोलता येत नािी. एकच िात ककवा 
एकच पाय लुळा पितो. िोळ्याच्या आतील पिद्यावर झालेल्या रक्तस्त्रावाने आलेले अंधत्व. 
हदवाधंत्व–सभयय उगवला की हदसेनासे िोते. कापरे िरते. िाग कुजावयास (गनॅ्ग्रीन) लागभन िािे 
उघिी पिभन ती कुजावयास लागतात. लक्षिे बिुधा उजव्या बाजभस उद्भवतात. थोिी िुििुिी िरून 
नंतर खभप घाम येतो. पायाच्या अंगठ्याला असह्य वदेना िोतात. 

 
२२४. बोरॅक्स (टाकिखार) BORAX 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम डोक्याचा मागील भाग, मज्जातांतु; पोषि; श्लेष्ट्मल त्वचा; तोंड; त्वचा; 

मभत्रकपि व मभत्राशय यावर िोतो. शरीराचे पोषि नीट न झाल्यामुळे शरीर मऊ व हवसहवहशत झालेली 
मुले. श्लेष्ट्मल त्वचेवर व्रि पडतात (तोंि जीि येिे वगैरे). स्वच्छ, दाट, कढत, चुरचुरिारे स्राव. 
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एखाद्या िागात कढतपिा वाटतो-तोंि, योनी तळिात वगैरे. टोचल्याप्रमािे ककवा ओढल्याप्रमािे 
वदेना–बरगड्यामध्ये, तळपायात वगैरे. त्वचा व श्लेष्ट्मल त्वचा सुरकुतलेली. शरीर वाळलेले. 
फेफरे. कोहळष्टके हचकटली आिेत असे वाटिे, चेिरा, पजंा वगैरे. लाल असलेले िाग पाढंरे 
िोतात. केस अस्ताव्यस्त व जािेिरिे. जन्मतःच हनळसर असलेली मुले. या औषधाने लवकर 
गियधारि िोण्यास मदत िोते. 

 
मानमसक :– घाबरट. काळजी वाटते, अस्वस्ि, चचंल, मचडखोर, हवशषेतः शौचास िोण्याचे अगोदर, नंतर 

आनंदी. खाली येण्याची िीती वाटते–हजन्यावरून, हल्टमधभन, खादं्यावरून खाली ठेवताना मभल 
हिते. कु्षल्लक कारिानी दचकिे, एकदम झालेल्या आवाजाने दचकिे. काळजी वाटभन झोपेत रििे, 
हवशषेतः मुले. तान्ह्या मुलाचे िोके कढत असते व ती अंगावर हपताना ककवा शौचास व लघवीला 
िोण्याचे अगोदर रितात व ककचाळतात. हवजेच्या किकिाटाची िीती वाटते. मुले एकाएकी जागी 
िोऊन ककचाळतात. पाळण्याला धरून ठेवतात; कािी दृश्य कारि नसताना. दुसऱ्याचे दोष 
दाखहविे. कािीिी करावसेे वाटत नािी. सवय मानहसक लक्षिे रात्री ११ वा. कमी िोतात. 

 
डोके :– दुखत असताना मळमळते व अंग कापते. हजना चढताना ककवा उंचीवर चढताना घेरी येते. तान्ह्या 

मुलाचें िोके कढत असते. केसाचंी टोके एकमेकात गुंततात, हचकटतात, ती दभर करता येत नािीत. 
 
डोळे :– पापण्याचे केस आत वळतात. पापण्या सुजतात व िोळ्यावर घासतात. िोळ्यािोवती लाली. 

पापण्यावर खपल्या बसतात, हचकट. खुपऱ्या. 
 
कान :– बारीक आवाज मुळीच सिन िोत नािी, त्या मानाने मोठा आवाज सिन िोतो. 
 
नाक :– तरुि हस्त्रयाचें नाक लाल. शेंिा सुजलेला. कोरड्या खपल्या बसतात. नाक सुजभन चकाकते व 

तािल्यासारखे वाटभन ठुसठुसते. 
 
चेहरा :– हफकट, मळकट, कािी तरी िोत आिे तशा तऱ्िेचा, हवशषेतः खाली उतरताना. कोहळष्टके 

हचकटली आिेत असे वाटते. फुगीर; तान्ह्या मुलाचंा हनळा. खालच्या ओठाखाली ढेकभ ि चालला 
आिे असे वाटते. 

 
तोंड :– येते. पाांढरा, मखमलीप्रमािे मजभेवर व आत िर लकवा मठपके पितात. तोंि कढत व िुळिुळे. जीि 

फुगीर, िेगा पिलेली, दाताचे ठसे पिलेली. चव किभ . व्रि–खाताना ककवा स्पशय केल्याने रक्त येते. 
तोंि आल्यामुळे तान्िी मुले अंगावर हपताना रितात. दातात हपळल्याप्रमािे कळा येतात हवशषेतः 
पावसाळ्यात, तंबाखु ओढल्याने बरे वाटते. टाळा टिक, सुरकुतलेला, िाजल्यासारखा वाटतो, 
खाताना दुखतो. हिरड्यात गळभन िोऊन ठिका लागतो. 

 
जठर :– मळमळते हवशषेतः–स्वतःच्या कामाहवषयी गंिीरपिे हवचार केला तर, व त्यावेळेस शहरराला कंप 

येतो व गुिघे अशक्त वाटतात. एकसारखे ओकावयास िोते, हपण्यानंतर ओकावयास िोते. 
ओकारीत आंबट कफ पितो. जठरशभळ–गिाशयाच्या हवकारामुळे उद्भवलेला. वदेना िोत 
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असलेल्या जागी दाबले तर ढेकरा येतात. जठराच्या जागी मोठे ओझे उचलल्यामुळे दुखावयास 
लागते, टोचते व ते मागे पाठीपयंत जाते. 

 
उदर :– खोकताना जाघेंत चमक मारते. तान्ह्या मुलाचें हखरीप्रमािे िोिारे दुगंधी जुलाब. शौच–

झाल्यानंतर हिरव े िोते, शौचास तवकीराच्या लापशीप्रमािे िोते. आमाहतसार नुसताच ं श्लेष्ट्मा 
पितो–नंतर थकवा वाटतो. उदर मऊ हवसहवहशत, खपाटी गेलेले. फुगते, प्रत्येक वेळी 
जेविानंतर. जुलाब िोतील की काय याप्रमािे वदेना िोतात. शौच दुगंधी, पातळ, हपठासारखे, 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर व पाळीत जाघेंत टोचते. पाथंरी-ते-छातीपयंत ओढल्यासारखे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– कढत चुरचुरिारी तीक्ष्ि वासाची लघवी िोते. मभत्राशयाचा शोथ, मभत्रकपिाचा शोथ. लघवी 

िोण्याचे अगोदर मभल ककचाळते, दुपयावर बारीक लाल कि पितात. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वैषहयक वासना जवळ जवळ नसतेच. परमा. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– वधं्यात्व. िे औषध हदल्याने गियधारिा लवकर िोते. पाळी फार लवकर, हवटाळ िरपभर 

जातो व त्यावेळेस मळमळते, उदरात वेदना िोतात. हवटाळात श्लेष्ट्मल त्वचेचे तुकिे पितात. 
कष्टातयव. विेा येतात एकसारख्या ढेकरा येतात. एका स्तनात मभल पीत असताना दुसऱ्या स्तनात 
वदेना िोतात. मभल प्याल्यानंतर त्या स्तनात पोकळ झाल्यासारखे वाटभन टोचते. दाबल्याने बरे 
वाटते. धुपिी बुळबुळीत अंड्यातील पाढंऱ्या बल्काप्रमािे, स्वच्छ, हचकट, कढत. संिोगाचा 
हतटकारा. दभध दाट व चवीला वाईट त्यामुळे मभल दभध पीत नािी. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकल्याचा ियंकर ठसका. खोकताना, श्वास आत घेताना छातीत बरगड्यामध्ये टोचते. 

कफात रक्ताचे धागे पितात व त्याला बुरसल्याप्रमािे चव व वास येतो. हनजल्याने गुदमरल्यासारखे 
वाटभन एकदम उठभन श्वास घ्यावा लागतो व त्यावळेेस िाव्या कुशीत दुखते. हजना चढताना दम 
लागतो. पाठीवर हनजल्याने ककवा छाती गार पाण्याने धुतल्याने ककवा दाबल्याने छातीतील वदेना 
कमी िोतात. 

 
हृदय :– उजव्या बाजूस आहे असे वाटते, व िातानी हपळल्यासारखे वाटते. जन्मापासभन हनळी असलेली 

मुले– ियंकर धिधिते. 
 
मानपाठ :– पाळीत दुखते. खाली वाकता येत नािी. 
 
हातपाय :– िातापायाना कंप, सकाळी १० वा. पजंावर कोहळष्टके हचकटली आिेत असे वाटते. आंगठ्याच्या 

(िाताच्या) टोकात ठुसठुसते. तळपायात टोचते. पायाच्या आंगठ्यात आग िोते. पजंाचं्या मागील 
िागाला कंि सुटते. पोटऱ्या अशक्त. टाचं दुखते. िातापायंच्या बोटानंा इसब त्यामुळे नखे नष्ट 
िोतात. माडं्यावरून गरम पािी वाित आिे असे वाटते. 

 
झोप :– अंग हवशषेतः िोके कढत झाले आिे असे वाटभन झोप येत नािी. िीती वाटल्याप्रमािे झोपेत रििे. 

संिोगाची, वैषहयक स्वप्ने पितात. 
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त्वचा :– कोरडी सहज मचघळते– लवकर बरी िोत नािी. उदरावर घाम येतो. व्यावसाहयक इसब िाताचा 
बोटाचंा व पजंाचा. कंि सुटते. नागंी मारल्याप्रमािे वाटते. सुरकुत्या पिलेली. 

 
ज्वर :– उष्ट्ि लाटा येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– खाली येताना; वर चढताना. एकदम झालेला आवाज; थंिी; दमट पावसाळा; 

तान्िी मुले; फळे; हवटाळशीपिानंतर; तंबाखभ ओढल्याने, झोके घेतल्याने, वरखाली केल्याने. 
ब वा :– दाबल्याने; संध्याकाळी; रात्री ११ वा. थंि िवा. 

 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–का; नक्स–व्िा; बेला; ब्रायो; सल्फु–ॲहस. 
 

२२५. बोरॅमसक ॲमसड BORACIC ACID 
 
सवमसाधारि :– गारपिा– लाळ, योनी वगैरे. िरपभर लघवीला िोते. मधुमेि. जीि कोरिी, लाल व िेगा 

पिलेली. मभत्रनहलकें त वदेना िोऊन वारंवार लघवीला जाव ेलागते. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात उष्ट्ि 
लाटा येतात. योनी बफाने िरली आिे असे वाटते. 
ब वा :– मोकळ्या िवते चालल्याने. 

२२६. बोक्व्हस्टा. BOVISTA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रुमधरामभसरि हृदय गभाशय मभत्रकपि व त्वचा यावर िोतो. त्वग् रोग 

व रक्तस्राव होण्याची प्रवृमत्त. रक्तस्राव– पाझरतो हवशषेतः रात्री. मशमिलपिा– साधें सैल 
झाल्यासारखे वाटतात. त्वचेवर सहजासहजी ठसे पडतात. सवांग फुगीर. अवयव मोठे झाले आहेत 
असे वाटते– िोके, हृदय वगैरे. हृदयाची धिपि िोिाऱ्या वृद्ध कुमाहरका. कोळशाच्या वायभपासभन 
बदं झालेला श्वासोच्छछ वास– बहधरपिा, हवरहवरल्यासारखे वाटिे. तोतरे बोलिारी मुले. अहत 
शारीहरक श्रमाचे दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– बोलण्यात, वागण्यात, असांबिपिा व धाांदरटपिा, हातातील वस्तु पडतात, अिखळत 

बोलिे, तोतरे बोलिे, वगैरे. लक्ष नसिे. स्मरिशक्ती कमी. जागे झाल्यानंतर गोंधळल्यासारखे 
वाटते. िसिे रििे आलटभन, पालटभन. स्मरिशस्क्त मंद. हचिखोर, प्रत्येक गोष्ट चुकीची झाली आिे 
असे वाटिे. आकाशाकिे कारि नसताना टवकारून पाििे. 

 
डोके :– मोठे झाले आिे असे वाटते. िोक्याच्या मागील िागात पाचर मारली आिे असे वाटते. संिोगानंतर 

िोक्यात बहधरपिा येऊन गोंधळल्यासारखे वाटते व झोकािें जातात. िोके खाजते. 
 
डोळे :– वस्तु आिेत त्यापेक्षा जास्त जवळ आिेत असे हदसते. आंधळेपिा 
 
कान :– आंत गळभ येते (उजव्या), हगळताना जास्त दुखते. दुगंहध पभ येतो. अस्पष्ट ऐकभ  येते. दुसऱ्याचे बोलिे 

ऐकताना गोधळ िोतो. 
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नाक :– हनजल्यावर चोंदते. नाकातभन तारेसारखा शेंबभि येतो. नाकपुड्यािोवती खपल्या बसतात. सकाळी 
(झोपेत) नाकातभन रक्त येते. 

 
तोंड :– बहधर. लाळ वाढते. हिरड्यातभन चोखले की रक्त येते. 
 
चेहरा :– गाल व ओठ सुजलेले. यौवनपीहटका उन्िाळ्यात ककवा पाविरी लावल्यामुळे जास्त िोतात. 

ओठानंा िेगा. ओठाचें कोपरे सोलवटलेले. दमा िोण्याच्या अगोदर चेिऱ्याचे स्नायभ थरथरतात. 
 
जठर :– आंत बफाचा गोळा ठेवला आिे असे वाटते. 
 
उदर :– फुगलेले. वेदना, अंग दुमिल्याने व खाण्याने कमी िोतात. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर ककवा हवटाळ 

चालभ  असताना जुलाब िोतात. वदेना िोताना लघवीला लाल िोते. वृद्ध इसमाचंी जीिय िगवि, 
शौचास हवशषेतः रात्री ककवा पिाटे जाव ेलागते. कमरेिोवती घट्ट वस्त्र सिन िोत नािी. हशविी गुद 
व जननेंहद्रयापयंत टोचते. शौचास प्रथम घट्ट िोते नंतर पाण्यासारखे पातळ िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी झाल्यानंतर सुद्धा लघवीला लागली आिे असे वाटते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोगानंतर झोकािें जातात व िोक्यात गोंधळ िोतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर, हवटाळ रात्री ककवा पिाटे जास्त जातो; िालचाल करीत असताना कमी 

जातो; दोन्िी पाळ्यामध्ये थोिा थोिा हवटाळ जात राितो. कमरेिोवती वस्त्राचा दाब सिन िोत नािी. 
रक्त प्रदर–हवटाळ िरपभर जातो. रजःकपिाची पोकळ गुल्मे. धुपिी दाट पुवाप्रमािे, करवििारी 
हचकट, हिरवी, चालताना ककवा पाळीनंतर जाते, हिरव ेिाग पितात. वैषहयक िावना जािवते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– िाताचंी िालचाल केली तर श्वास लागतो. दमा चालभ  असताना िसभ व रिभ  येते. 
 
हृदय :– धिधिते– वृद्ध कुमाहरकाचें धिधििे िोळ्याला हदसते. पाण्यात धिधिते आिे असे वाटते. 

धिधिताना पंजे कापतात. 
 
पाठ :– गुदाचे हाड खाजते. खाली वाकल्यानंतर पाठ जि िोऊन दुखते. 
 
हातपाय :– िाताचंी िालचाल केली तर श्वास लागतो. पजें व पावले अशक्त, हशिल्याप्रमािे. खाकेत घाम 

येतो व त्याला कादं्यासारखा वास येतो. पाय जि व दुखतात. सवय साधें अशक्त झाल्यासारखे 
वाटतात. पाऊल (उजव)े लचकल्यानंतर सभज हकत्येक महिने रािते. पाय जि िोऊन दुखतात. 
पजें अशक्त, काम नीट करता येत नािी. साधं्याजवळ िािे फुटल्यानंतर राििारी सभज. 

 
त्वचा :– उगवि खाजते त्यातभन लस येते व जाड खपल्या लकवा पापुदे्र बसतात व खाली पभ िोतो. अंग उष्ट्ि 

झाले म्ििजे कंि सुटते, सवांगावर पुटकुळ्या येतात. इसब. हपत्ताच्या गाधंी–जुलाब िोताना, 
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हवटाळ जाताना हृदयाची धिधि िोताना सकाळी जागे झाल्यानंतर अंगावर येतात, आंघोळीने 
जास्त येतात. त्वचेवर कात्रीसारख्या ित्याराने ठसे पितात. 

 
ज्वर :– वदेना िोताना थंिी वाजते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मवटाळसेपिी. पौर्मिमा– अांग उष्ट्ि झाल्याने. गार अन्न. दारू. काफी. 

ब वा :– अंग दुमिभन घेतल्याने. खाण्याने– कढत. अन्न. 
 
सांबांधी औषधें :– अस्स्ट; एहप. 
 

२२७. ब्रायोमनआ BRYONIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त;रुमधरामभसरि; यकृत; डोके; छाती; साांधे; उदर; स्नायभ; व 

उजवी बाजभ यावर िोतो. हवकार िळुिळु वाढतात व त्याचे स्वरूप तीव्र असते. वेदनायुक्त लक्षिे–
खोकताना छाती कुशी, िोके धराव ेलागते; साधं्यात िालचालीने दुखते. वेदना–फुटल्याप्रमािे, 
टोचल्याप्रमािे. जिपिा व िुळिुळेपिा. वदेना पुढभन मागे जातात. जरासुिा हालचाल करण्याचा 
मतटकारा, हवकार झालेल्या िागापासभन दभर असलेल्या िागाचंा सुद्धा–पजें, पावले, बोटे वगैरे. 
श्लेष्ट्मल त्वचा कोरडी त्यामुळे स्राव मचकट व िोडे. रक्तामधक्य शोि व शरीरात द्रव्ये साखळण्याची 
प्रवृमत्त. लाल रेघा. संहधवात; हपत्तप्रकृहत. लिान मुले घेऊन कििहवण्यास ककवा वर उचलभन घेण्यास 
नाखुष. उन्िाळ्यात ककवा अंग तापलेले असताना घेतलेल्या गार पेयाचे दुष्ट्पहरिाम. शारीहरक 
अशक्तपिा व त्यामुळे कािीिी करावसेे वाटत नािी. राग, िीती, अपमान दारू, अहतखािे, जखमा, 
स्राव थाबंहवल्याने ककवा अंगावरची उगवि नािीशी झाल्याने उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. साधं्याना मार 
लागल्यानंतर आर्मनकानी बरे वाटले नािी तर ब्रायोने बरे वाटते. कोरिेपिा, तोंि, घसा वगैरे. 
शहररात कोठेिी दाबले की दुखते. 

 
मानमसक :– हनियी, अबोल व हतरसट. स्वतःला एकटेच पिभ  द्याव ेकोिी त्रास देऊ नये असे वाटते, नािीतर 

आपि घरात नसभन दुसरे कोठेतरी आिोत असे वाटून घरी जावेसे वाटते. वातात स्वतःच्या 
कामकाजाहवषयी बिबि; मुले आपल्या खेळासंबधंी बोलतात. कािीतरी िवे असते पि काय ते 
समजत नािी; िवी असलेली वस्तु हदली तर ती नाकारिे, अहतशय हचिखोर कोितीिी गोष्ट खपत 
नािी. अहशष्ट वागिभक. पुढे काय िोईल यासंबधंी काळजी व िीती वाटते. 

 
डोके :– डोके वर करताना लकवा उठताना घेरी लकवा मूच्छा येते, घेरी िोक्याच्या मागील िागात जािवते. 

डोक्याचे तुकडे तुकडे होत आहेत असे वाटते लकवा डोके जड होते लकवा ठेचल्यासारखे वाटते. 
कपाळ ते मागील िागापयंत दुखते. वदेना पापण्या िलहवण्याने, खोकताना शौचाचे वेळी; कंुथताना 
जास्त िोतात. िाव्या िोळ्यावर कपाळात दुखते. िोक्याची कातिी िुळिुळी. प्रत्येक केस टोचत 
आिे असे वाटते. केस तेलकट. 

 
डोळे :– डोळ्याच्या मागे दुखते. िोळे िुळिुळे. काचकबदु. िोळे दाबल्याने िलहवल्याने दुखतात. 
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कान :– कानातील हवकारामुळे घेरी येते. कानात आवाज िोतात. 
 
नाक :– हवटाळाच्याऐवजी नाकातभन रक्त पिते. हकत्येक वेळा सकाळी नाकातभन रक्त पिते व त्याने 

िोकेदुखी थाबंते. नाकाचा शेंिा सुजतो व त्याला स्पशय केला तर व्रि पिेल असे वाटभन दुखते. 
नाकात गळवे येतात. सदी नाकातभन घशात उतरते. 

 
चेहरा :– काळसर ताबंभस. 
 
तोंड :– ओठ िोरपळल्याप्रमािे, कोरिे व िेगा पिलेले. तोंड कोरडे. जीि अहतशय कोरिी, खरखरीत 

मध्यिागी हपवळी, कपगट, बुधं्याशी लाल. चव कडू गार पेयाने कमी िोते. लाळ साबिाप्रमािे 
(बुळबुळीत). खालच्या जबड्याची चावत असल्याप्रमािे िालचाल, लिान मुलाचंी, मेंदभच्या 
हवकारात. ओठावरून जीि हफरवभन ते ओले करावसेे वाटतात. खालच्या ओठाची आग िोते, नेिमी 
तंबाखभ ओढिाऱ्याचंी, दातात धके्क मारल्याप्रमािे दुखते; हवशषेतः तंबाखभ ओढताना ककवा 
चघळताना. 

 
घसा :– कोरिा, हगळताना टोचते. घशात हचकट कफ बरेच खाकरल्यानंतर सुटतो. नाकाच्या घशातील 

बाजभतभन कपगट रंगाचे गोळे खाकरून काढाव ेलागतात. घशाचा मागील िाग सुजल्यासारखा वाटतो. 
 
जठर :– तहान लागून प्रत्येक वेळेस खूप पािी प्यावेसे वाटते. गरम पािी पि प्यावसेे वाटते व त्याने बरे 

वाटते. जे पदाथय सोसत नािीत तेच खावेसे वाटतात. उठताना मळमळते व मभच्छा येते. ओकारी किभ ; 
खाल्ल्यानंतर तात्काळ पािी व हपत्त ओकभ न पिते; गरम पेये ओकभ न पितात. उजव्या कुशीवर 
हनजल्याने मळमळते. अन्नाची हकळस. पोटाच्या खळगीत दाबलेले सिन िोत िोत नािी व उिते. 
पोटात जड ओझे ठेवल्यासारखे वाटते, खाण्यानंतर जास्त. फक्त घट्ट पदाथय ओकभ न पितात. काफी 
खभप आविते. दुधाचा हतटकारा पि ते प्याल्यानंतर रुचकर लागते. 

 
उदर :– यकृत जि व िुळिुळे पि त्यावर हनजल्याने बरे वाटते. अपेस्न्िसायहटस. शौचास कोरडे, मोठ्या 

आकाराचे व अमतशय टिक होते. शौच जाळल्याप्रमािे हदसते. मलावरोध. सकाळी जागे 
झाल्यानंतर. िालचाल सुरू झाली की जोराने जुलाब िोतात. कोबी खाल्ल्याने िगवि लागते. 
उन्िाळ्यात िगवि लागते, हवशषेतः गार पेये घेतल्यानंतर, शौचानंतर हचकट श्लेष्ट्म्याचे गोळे 
पितात. शौच हपवळे हपठभळ. काहवळ. पाळीच्या अगोदर हस्त्रयाचं्या जाघंात िुळभिुळेपिा येतो. 
उदराच्या बाह्यागंाला स्पशय सिन िोत नािी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी कढत, थोिी, लाल, कपगट. ओझे उचलताना श्वास कोंिला म्ििजे लघवीला लागते व 

जावसेे वाटते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ बंद पि त्याचेऐवजी नाकातभन रक्त पिते व िोक्यात वदेना िोतात. पाळीच्या 

सुमारास नाकातभन वारंवार रक्त पिते. दोन पाळ्यामध्ये ओटीपोटात दुखते व उदर आहि ओटीपोट 
अहतशय िुळिुळे िोते. स्तन हवटाळशी िोण्याचे अगोदर दगिाप्रमािे टिक िोतात. स्तनाचे गळभ, 
स्तन कढत व ठिकतात; दुग्धज्वर. रजःकपिात दीघय श्वास घेतल्याने टोचते, वदेना मािंीपयंत 
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जातात. तान्िी मुले तोंि कोरिे पिल्यामुळे सुरुवातीस स्तन तोंिात धरत नािीत पि ते थोिे ओले 
झाले म्ििजे ती चागंली हपतात. हवटाळ काळा, दुगंधी. 

 
श्वसनेंमद्रये :– दीघय श्वास घ्यावासा वाटतो पि घेता येत नािी, त्यामुळे खोकला येतो. कोरडा अमतशय 

वेदनायुक्त खोकला; खोकला पोटातभन येत आिे असे वाटते. खाण्याहपण्याने जास्त िोतो; बािेरून 
खोलीत आल्याने खोकला सुरू िोतो; रात्री जास्त येतो. खोकला आला म्ििजे उठभन बसिे िाग 
पिते; खोकताना छातीत टोचते. रक्ताचे धागे असलेला हचकट कफ–ककवा ताबंुस कफ पितो. 
न्युमोहनआ. छातीत एकदम टोचल्यासारख्या वेदना होतात ककवा उजव्या मतकोनी हाडात टोचते– 
प्लुहरहस. खोकताना छातीच्या मध्य िागी ककवा कुशी दाबभन धरावा लागतात. 

 
हृदय :– नाडी भरलेली टिक, हृदयाच्या जागेत टोचते. 
 
पाठ :– हतकोनी िािाचं्यामध्ये बहधरपिा ककवा दुखते–वदेना पोटाच्या खळीपयंत जातात ककवा िाव्या 

हतकोनी िािापासभन हृदयापयंत जातात. पाठीच्या खालच्या िागात ताठते व टोचते. कमरेत, 
चालताना, वळताना वाकताना जास्त दुखते. 

 
हातपाय :– साधें सुजलेले लाल कढत–आत टोचल्या ककवा फािल्याप्रमािे वदेना िोतात, जरा िालचाल 

सोसत नािी. तळपायात सुया, टाचण्या बोचतािेत असे वाटते. त्यामुळे चालताना त्रास िोतो. िावा 
िात व पाय एकसारखा िालत राितो. कोपरे सुजतात. चालताना गुिघे लटपटतात व वाकतात. 

 
झोप :– कष्टाची कामे करीत आिोत, घरची कामे ककवा नेिमीचा काम धंदा करीत आिोत अशी स्वप्ने 

पितात. झोप लागताना दचकिे. 
 
त्वचा :– बािेर न पिलेला गोवर. कावीळ. केस अहतशय तेलकट. मवस्फोटक ज्वरात उगवि हळुहळु येते 

लकवा आलेली एकाएकी नामहशी व्हावयास लागते. त्वचा हपवळी, हफकट, सुजलेली, जलयुक्त. 
 
ज्वर :– कोरिी कढत आग. थंिी वाजताना िोके कढत िोते चेिरा लाल िोतो– हवशषेतः गरम खोलीत. 

वदेनायुक्त सतत ज्वर, टायफाईि. आंबुस तेलकट घाम येतो, रक्त गरम झाले आिे असे वाटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल–उठल्याने, शरीराचे भाग वर केल्याने; खाली वाकल्याने; श्रम; 

खोकताना; दीघमश्वास घेतल्याने. अांग कढत झाल्याने. बांद खोलीत; उन्हाळ्यात अंग कढत 
असताना गार पेये घेतल्याने. मनःसांताप; स्पशम; िाज्या. आंबट पदाथय; कॅलोमेल. सदी झाली 
असताना. पिाटे. खाण्याने. 

 
ब वा :– दाबल्याने; वेदना होत असलेल्या कुशीवर मनजल्याने; पट्टा बाधंल्याने. गार हवा. स्वस्ि 
असल्याने. आिाळ आलेले दमट हदवशी. पाठीवर हनजल्याने; गुडघे वर घेतल्याने. शोथ आलेला 
िाग शकेल्याने. उतरताना. बसल्याने. गार अन्न, पेये. 

 
सहाय्यक औषधे :– अब्रो; अल्युहम; कमल-का; लायको; ऱ्िस–टा; सल्फ; सेमप. 
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सांबांधी औषधे :– फायटो. 
 

२२८. ब्रोममअम BROMIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम कां ठ; श्वासोच्छछ वास; हृदय; रुमधरामभसरि; गाठी, गालगुांड, 

गलगंि, रजःकपि व स्तन यावर िोतो. गाठी मोठ्या िोण्याची प्रवृहत्त– गाठी टिक िोतात पि 
क्वहचतच पुवळतात. अशक्तपिा. उष्ट्िता सहन होत नाही त्याने घाम येतो व वारे लागलेले सहन 
होत नाही. अहत अंग तापल्याने उपद्रव उद्भवतात. सवांगात बाहरक कंप. 

 
मानमसक :– स्वतःच्या खादं्यावरून कोिीतरी पाित आिे व मागे वळभन पाहिले तर तो हदसेल असा भ्रम. 

िािंखोर. कोिी तरी मागे आिे असे वाटते. आनंदीवृहत्त; काहितरी मानहसक काम कराव ेअसे वाटते. 
बेपवा. नेिमीप्रमािे चागंले वाटत नािी पि का ते समजत नािी. 

 
डोके :– अधयहशशी– (िावी बाजभ) खाली वाकल्याने व हवशषेतः दभध प्याल्यानंतर जास्त िोते. वािते पािी 

पाहिल्याने ककवा पुलावरून जाताना घेरी येते. िोक्यात रक्ताहधक्य िोऊन िोके िरल्यासारखे 
वाटते व अधांगवात िोईल की काय अशी िीती वाटते, उन्िात िोके दुखते, पि सावलीत गेल्याने 
थाबंते. 

 
डोळे :– अश्रभ उत्पन्न करिाऱ्या गं्रथीना सुजेमुळे िोळ्यातभन पािी येते. बािुल्या रंुदावलेल्या. िोळे बटबहटत, 

पुढे येतात. 
 
कान :– गालगुंि सुजभन टिक िोतात, स्पशय केल्याने गरम लागतात. 
 
नाक :– सदी, नाकातून जळजळीत करवडिारा स्राव येतो. नाकातभन रक्त पिण्याची प्रवृहत्त. नाकात 

कोहळष्टके हचकटली आिेत असे वाटभन गुदगुल्या िोतात व चुिचुिते. नाकाच्या पाळ्या आत बािेर 
िलतात. नाकातभन रक्त पिल्याने छातीतील हवकार कमी िोतात. 

 
चेहरा :– हनमुळता िोऊन नाकाशी एकत्र गोळा झाला आिे असे वाटते. कोहळष्टके हचकटली आिेत असे 

वाटते. 
 
तोंड :– येते व त्यावळेेस िोळ्याचे हवकार उद्भवतात. कोरिे, िाजल्यासारखे. 
 
घसा :– हगळताना दुखतो. टानहसल सुजलेल्या, गिद लाल व त्यावर फुगलेल्या हशराचें जाळे हदसते. पेये 

हगळताना घट्ट अन्नापेक्षा जास्त दुखतो. लिानसे गलगंि असले तरी गुदमरल्यासारखा त्रास िोतो. 
 
जठर :– काफीच्या बुकटीप्रमािे ओकावयास िोते. ओकारीत रक्तहमहश्रत कफ पितो. आंबट पदाथय सोसत 

नािीत. कढत अन्नपेयाने जठरात वदेना िोतात. जठरशभल खाण्याने कमी िोतो. व्रि. हजिेपासभन 
जठरापयंत आगीचा चटका बसतो. 
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उदर :– नगाऱ्याप्रमािे फुगलेले. कशपातील मासे व आंबट पदाथय खाल्ल्याने िगवि लागते. मभळव्याध 
अहतशय दुखते; रक्त पिते, कोंबट ककवा गार पािी लागल्याने जास्त िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंि सुजतात, मोठे व टिक िोतात, जरा धक्का लागला की दुखतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योनीतभन वारे सरते व आवाज िोतो. रजःकपि सुजतात. हवटाळात श्लेष्ट्मल त्वचेचे तुकिे 

पितात. स्तनातील करटे–आत टोचते (िाव्या). स्तन ते खाकेपयंत टोचते. स्तनाला कॅन्सर झाला 
म्ििजे हवटाळ बदं िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– श्वास आत घेताना गार लागतो, चुिचुितो ककवा धभर आत आिे असे वाटते. फुप्फुसात लव 

जमली आिे असे वाटते. दीघमश्वास घ्यावासा वाटतो पि त्याने खोकला येतो. मधुन मधुन 
गुदमरल्यासारखे वाटते. गुदमरल्यासारखे वाटभन दचकभ न उठाव ेलागते नंतर घरघरल्यासारखा 
खोकला येतो ककवा छातीत धिधिते. कंठाचा घटसपय. कंठ आचके बसभन आवळल्यासारखा वाटतो. 
सदी कां ठात सुरू िोऊन वर नाकात येते आहि खाली छातीत जाते. दमा–श्वास घेववत नािी. 
फुप्फुसे धुराने िरली आिेत असे वाटते. दाट पाढंरा कफ. खलाशाना समुद्र काठावर उतरल्यानंतर 
दमा िोतो. आवाज बसतो, अंग तापल्याने जास्त. पाढंरा दाट कफ. दमा लागला म्ििजे खभप घाम 
येतो. 

 
हृदय :– अहत व्यायाम करिाराचंा हृदयहवकार. हृदयाची अवास्तव वाढ िोऊन धिधि िोते, िाव्या कुशीवर 

हनजल्याने जास्त िोते. धिधि िोताना मळमळते व िोके दुखते. 
 
हातपाय :– िािात उकरल्याप्रमािे वेदना िोतात. पुढील िात बफासारखे गार ककवा नुसते पजें गार. 
 
झोप :– सकाळी उठल्यानंतर अशक्तपिा वाटतो व अंग कापते. श्वासाच्या हवकारात एकसारख्या जािंया 

येऊन गुंगी येते. 
 
त्वचा :– यौवनपीहटका, पुटकुळ्या व पुवळलेले फोि. िातावर व चेिऱ्यावर गळव ेयेतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमट उष्ट्िता; अांग तापल्याने; खोलीत; अंग तापलेले असताना, गारठल्याने; 

समुद्रस्नानाने; धुळीने; वारे लागल्याने; संध्याकाळी; मध्य रात्रीपयंत. िाव्या कुशीवर हनजल्याने, 
तंबाखभचा धभर नाकात गेल्याने. 
ब वा :– समुद्रकाठी; नाकातभन रक्त गेल्याने (घेरी िोक्याची व छातीची लक्षिे) िालचाल. िजामत, 
दाढी केल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– लॅके; समॅ्बु. 
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२२९. मक्युममरअस (पारा) MERCURIUS SOLUBILIS & VIVUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; श्लेष्ट्मल त्वचा; गाठी–तोंिातील लाळेच्या, टानमसल, यकृत, 

मभत्रकपि; जननेंमद्रये; साांधे; िािे व त्वचा यावर िोतो. अनेक प्रकारची लक्षिे िोतात. शरीर 
िळमळीत, कां पयुक्त, अशक्त व एकसारखा घाम येिे. जलोदर, नाळगुद. सभज, लाली; ज्या िागात 
रक्ताहधक्य िोते तो िाग हनळसर िोतो. हुळहुळेपिा. स्राव भरपूर–पातळ, बुळबुळीत, करवडिारे, 
जळजळीत, दुगंधी, दाट., महरवट मपवळे. गळू होण्याची प्रवृमत्त–पू रक्तहमहश्रत, पातळ, हिरवट. 
व्रि. गाठी सुजतात, मोठ्या िोतात-गालगुंि, खाकेतील, जाघंातील वगैरे. हपत्तप्रकृहत. संहधवात–
गरमी. िवतेील फरक मोजण्याचे मानवी यंत्र. अनुवहंशक गरमीमुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम, मोठाले 
िाजल्यासारखे फोि, गळव,े मुिदुस, तान्ह्या मुलाचें नाक चोंदिे, िािाचंी सभज. शरीरात स्राव 
साखळण्याची प्रवृहत्त, शारीहरक िालचाल व मानहसक वागिभक अहनहित. वदेना एकाच हठकािी 
जािवतात. थंिी व उष्ट्िता सिन िोत नािी. प्रत्येक वस्तभ आखुि आिे असे वाटते. अशक्त, 
िकलेला व केव्हाही शक्क्तपात होण्याची तयारी- खारटपिा, चव, ओठाचंा कफ वगैरे. घाम 
तेलकट. पगुंवात. कंपवात शरीर गोि पदाथाचे बनले आिे असे वाटते. लुले पिलेल्या िागात 
विेीवाकिी िालचाल. कंप, थरथर, दुगंधी, तोंड, स्राव, शरीर. लाली. हपवळेपिा, िोळ्याचंा, 
दाताचा, स्रावाचा नाकातील. िीती, परमा बदं केल्यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. आग. नागंी 
मारल्याप्रमािे वदेना. 

 
मानमसक :– उतावीळ, घाबरट. मनात येईल ते करून टाकण्याचे विे. आततायी प्रकाराची कृत्ये करिे. 

आत्मित्त्या ककवा दुसऱ्याचा खभन करण्याचा प्रयत्न करिे. पुढे कािीतरी ियंकर गोष्ट घििार असें 
वाटभन अस्वस्थ िोिे व काळजी करिे. हवचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरे सावकाश देिे. आपली 
हवचारशस्क्त व बुहद्ध नष्ट िोत आिे असे वाटिे. तोतरे बोलिे, जलद बोलिे. हवसरिोळेपिा. 
शारीहरक व मानहसक घािेरिेपिा. हकळस येण्यासारखी, मभखयपिाची, खोिसाळ कृत्ये करिे. 
अस्वस्थ, एके हठकािी बसवत नािी. वारंवार जागा बदलिे. सवय गोष्टीचा हतटकारा, खावसेेसुद्धा 
वाटत नािी. कोिाचे तरी नाक ओढण्याची प्रवृहत्त. अकाली प्रौढत्व. 

 
डोके :– िोक्याचे कातिे तािल्यासारखे वाटते त्यामुळे िोक्यािोवती पट्टा बाधंला आिे असे वाटते. पाठीवर 

हनजल्याने घेरी येते. िोके दुखत असताना कान व दात दुखतात. िोके दुखताना िोके तापते. मेंदभत 
पािी साचते त्यामुळे मभल एकसारखे िोके इकिे हतकिे हफरहवते व कण्िते. िािावर िाि वाढते. 
मेहनन्जायहटस. तेलकट घाम. 

 
डोळे :– पापण्याच्या किा सुजभन त्यावर खपल्या बसतात. िोळे एके हठकािी ओढल्यासारखे वाटतात. 

उजेि सिन िोत नािी हवशषेतः हदव्याचा, हवस्तवाचा. िोळ्यातभन िरपभर जळजळीत, करवििारा 
स्राव येतो. िोळ्यापुढे माशा तरंगत आिेत असे वाटते. सदी झाल्यामुळे िोळे येतात. पापण्या घट्ट 
हमटलेल्या. 

 
कान :– दाट हपवळा स्राव, दुगंधी, रक्तहमहश्रत. कानात टोचते–रात्री, अंथरुिाच्या उबेने जास्त. अंग 

तापल्याने ऐकभ  कमी येते. कानावर गळव ेयेतात. 
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नाक :– कशका येतात, उन्िात कशका येतात. नाक जि िोते, सुजते–िािे कुजतात, व्रि पितात, दुगंधी 
हिरवा शेंबूड येतो. हपनस. सदी खालून वर येते-कशका येतात-नाकात िुळिुळे िोते व चुिचुिते, 
िरपभर पािी गळते. नाडपुड्या मळकट लाल, िुळिुळ्या. खोकताना, झोपेत, नाकातभन रक्त येते. 
रक्ताचे काळे धागे लोंबतात. सदी नसताना वारंवार कशका येतात. लाल, करविलेल्या घािेरड्या 
नाकाचंी मुले 

 
चेहरा :– हफकट, मळकट; िोळ्याखाली फुगीर. गाल सुजलेले, लाल, कढत. जबिे दुखतात. 
 
तोंड :– दात दुखताना कानात व घशात दुखते. ओठ खारट िोतात, उजव्या कोपऱ्यात िेगा पितात. 

महरड्यातून रक्त येते, त्या सुजतात, दुखतात व वेिावाकड्या िोतात. हिरड्याचे गळभ. दात सैल, 
पोकळ, काळे व दुखतात–कढत ककवा गार पाण्यानी ककवा रात्री जास्त. लाळ वाढते–ती झोपेत 
गळते-लाळ हपवळी, रक्तहमहश्रत व वाईट चवीची असते. तोंि येते. जीि रंुद हवसहवहशत व दाताचे 
ठसे पडलेली. चव ताांब्याच्या धातूप्रमािे, गोिुस हजिेवर बुधं्यापासभन शेंड्यापयंत मध्यिागी खळी 
पिते. तोंिाला घाि येते, टाळा खाजतो. तोंि ओले असभनसुद्धा तिान लागते. हजिेच्या कंपामुळे 
बोलताना त्रास िोतो. तोतरे बोलिे. हजिेखाली व्रि पितात; लाल गोळा येऊन लाळ गळते. 

 
घसा :– टानहसल सुजतात. एकसारखे हगळावसेे वाटते, घसा हुळहुळा. आत बाठा, बी, अिकली आिे ककवा 

कािी तरी लोंबत आिे असे वाटते. व्रि पितात–हगळताना कानापयंत टोचते. टानहसल सुजभन आत 
पभ िोतो, व त्यामुळे हगळताना त्रास िोतो. घशात कढत वाफ येत आिे अशा तऱ्िेने आग िोते. 
हगळलेले पािी नाकातभन येते. घशातभन कफाचे गोळे खाकरून काढाव ेलागतात. घशात कािीतरी 
वर येत आिे असे वाटभन ते परत हगळावसेे वाटते. 

 
जठर :– कुजकट ढेकरा. अहतशय तिान लागते, थंि पेये प्यावीशी वाटतात. पचन हक्रया मंद तरीपि 

एकसारखे खावसेे वाटते. मासं, कॉफी, तेलकट पदाथय, लोिी याचंा हतटकारा. दभध व गोि पदाथय 
सोसत नािीत. पोट नेिमी िरल्या िरल्यासारखे वाटते ककवा आवळल्यासारखे वाटते. कपयट ढेकरा 
येतात. 

 
उदर :– यकृत हुळहुळे. यकृताला सभज येऊन आत गळभ िोते, यकृत टिक िोते. कावीळ. आतिी हशहथल 

झाल्यासारखी वाटतात त्यामुळे उदर धरून ठेवाव ेलागते. जाघंातील गाठी सुजलेल्या, पुवळतात, 
बद. शौचास – थोिे, रक्ताचे, महरवी आव, राखेसारखे पाढंरे, जळजळीत व वदेना िोऊन िोते. 
शौचास झाल्यानंतर पुन्िा िोईल िोईलसे वाटते ककवा थंिी वाजते. शौचास व लघवीस एकाच वेळेस 
िोईल िोईलसे वाटते. शौचास झाले आिे असे समाधान वाटत नािी. शौचानंतर गुदिार बािेर येते. 
आव. सदी झाली म्ििजे जाघेंतील गाठी मोठ्या िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– पािी हपण्याच्या मानाने लघवीला जास्त िोते. लघवी वारंवार व थोिी िोते, लघवी झाल्यानंतर 

आग िोते. लघवीतभन अल्बुहमन जाते. लघवी काळी, रक्तहमहश्रत. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्नाची बोंिी ककवा वरील कातिे सुजते. बोंिीतील मभत्रमागाचा िाग लाल िोतो. 

इांमद्रयाांचा शोि–त्याना ओढावसेे वाटते. इंहद्रये गार झाली आिेत असे वाटते. गरमीचे व्रि. परमा. 
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वीयय रक्तहमहश्रत. अंि सुजभन मोठे व टिक िोतात. लघवी झाल्यानंतर मभत्रमागाची आग िोत 
असल्यामुळे मुले व मोठी मािसे इंहद्रय ओढतात. िाजल्यासारखे फोि. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ सुरू िोताना शस्क्तपात िोतो आहि मभच्छा येते. हवटाळ िरपभर जातो, त्यावळेेस 

उदरात दुखते. धुपिी दाट, पाढंरी, करवििारी, हिरवट, रक्तहमहश्रत. लघवी करताना धुपिी 
जाते, संिोग केल्याने कमी िोते. योनीत आग िोते व कंि सुटते हवशषेतः लघवीनंतर, गार पाण्याने 
धुतल्याने बरे वाटते. रजःकपिात नागंी मारल्याप्रमािे वेदना िोतात. हवटाळसेपिी अंगावर गळवे 
येतात, नंतर नािीशी िोतात. लिान मुलींची धुपिी त्यामुळे मुलगी अशक्त िोते. हनवळ 
अशक्तपिामुळे वाखा िोण्याची प्रवृहत्त. हवटाळसेपिी स्तनात दभध येते. गरोदर नसलेल्या हस्त्रयाचं्या 
स्तनात दभध येते ककवा हकत्येक वळेा हवटाळाऐवजी मुलींच्या स्तनात दभध येते. मुलाचं्या स्तनात येते. 
स्तन सुजतात, टिक िोतात व आत व्रि पिल्याप्रमािे वदेना िोतात. स्तनाचा व गिाशयाचा 
कॅन्सर. स्तनाखाली (उजव्या) वदेना िोतात व त्या पाठीत हतकोनी िािापयंत जातात. दभध 
हबघिलेले. योहन व गिाशय बािेर येते, संिोग केल्याने कमी िोते. अहतशय हवटाळ जात असल्यामुळे 
आलेले वंध्यात्व. सिज संिोग केला तरी तात्काळ गिय राितो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला–एका मागभन एक अशा दोन वळेा ठसका लागतो, खोकला रात्री कोरिा असतो, 

हदवसा हपवळा–हिरवा कफ पितो. छातीत बुिबुिे ककवा वाफ आल्यासारखी वाटते. िागं्या 
खोकल्यात नाकातभन रक्त पिते. तंबाखभ ओढल्याने खोकला जास्त िोतो. न्युमोहनआत कावीळ िोते. 
िाव्या कुशीवर हनजल्याने श्वासोच्छछ वास घेण्यास त्रास िोतो, उजव्या कुशीवर हनजल्याने खोकला 
जास्त िोतो. 

 
हृदय :– कंहपत झाले आिे असे वाटभन जाग येते. अगदी थोड्या श्रमाने धिधिते. 
 
मान पाठ :– मान ताठलेली. मानेतील गाठी मोठ्या िोतात. गुदाच्या िािात फािल्यासारख्या वदेना िोतात, 

उदरावर दाबल्याने बरे वाटते. वीययपात झाल्यानंतर पाठीत आग िोते. पाठीच्या उजव्या हतकोनी 
िािापासभन पुढे छातीत दुखते. 

 
हातपाय :– िातापायाना कप; िाताची बोटे बहधर. कलायस्वजंवात. पावलाना गार घाम येतो हवशषेतः 

सकाळी अंथरुिात. बाळंतपिानंतर पायाला पाढंरी सभज येते. टाचा गार. हवशेषतः रात्री िािात 
वदेना िोतात, त्यामुळे उठभन चालिे िाग पिते, पायानंा व पाऊलानंा जलयुक्त सभज येते. वीययपात 
झाल्यानंतर पंजे बफासारखे गार िोतात. 

 
त्वचा :– मपवळी, नाजभक, करविभन लाल िोते. उगविीवर ओलसर खपल्या बसतात. व्रि–पसरत जािारे, 

उथळ, विेेवाकिे, आतभन रक्त येते, कापल्याप्रमािे वदेना िोतात वगैरे. आतील मासं वाढल्यामुळे 
फुगीर हदसतात. नेिमी त्वचा ओलसर असते; घाम येण्याची प्रवृहत्त असली तरी घाम आल्याने बरे 
वाटत नािी. मुख्य उगविीच्या िोवती पुटकुळ्या येतात. 

 
ज्वर :– एखाद्याच िागात उष्ट्ि लाटा आल्यासारखे वाटते–छातीत, िोके. शरीरात खळबळ िोऊन 

अस्वस्थपिा येतो, थोड्या श्रमाने जास्त िोतो. थंिी बाधते, उन्िाळा सोसत नािी. थंिी व ताप 
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आलटुन. पालटभन मंुग्या आल्याप्रमािे अंगाला शिारे येतात. सहज भरपूर घाम येतो –पि त्याने 
बरे वाटत नाही. वदेना िोताना घाम येतो. घाम तेलकट, दुगंधी, आंबुस, दरवळिारा, गोिभस वास 
येतो व त्याने न धुवभन जािारे हपवळे िाग पितात. िोक्याला व छातीला घाम येतो. रात्री घाम येतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री, रात्रीची िवा. घाम येताना. उजव्या कुशीवर मनजल्याने. अांग तापल्याने-

अांिरुिाच्या उबेने, हवस्तवाने, वारे लागल्याने–िोक्याला; हवेतील फरकाने–आिाळ आलेले 
असताना, दमट हवेत. सदी झाल्याने. उष्ट्िता व िांडी. पाय हिजल्याने. हवस्तवाचा उजेि. 
ब वा :– समशीतोष्ट्ि िवा. संिोग केल्याने. हवश्रातंी 

 
सहाय्यक औषधे :– आरम-मे; बेला; सल्फ हसहल; सेले; िेपार. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल–आयो. 
 

२३०. मक्युममरअस आयोडेटम फ्लेव्हम Mercurius Iodatum Flavam 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम घसा–उजवी बाजू; उजवी बाजू व गाठी यावर िोतो. गाठंी मोठ्या 

िोतात मानेच्या वगैरे. गरमी. लक्षिे उजवीकिभन िावीकिे जातात. स्तनात गाठी िोतात. 
 
मानमसक :– आनंदी, उल्िाशी, बिबि. 
 
डोके :– उठताना (खुचीवरून) मूच्छा येते लकवा घेरी येते. कपाळात ठिका लागभन नाकाच्या बुधं्याशी दुखते, 

मन व शरीर कामात गुंतहवल्याने बरे वाटते. हृदयात वेदना झाल्यानंतर िोके दुखावयास लागते. 
 
डोळे :– बुबुळ ओरखिल्याप्रमािे ककवा हचमटल्यासारखे हदसते. िोळ्याखाली काळी वतुयळे येतात. उजव्या 

िोळ्याखाली सभज येते. 
 
कान :– एकदम कानात चमका मारतात, स्पशाने जास्त िोतात. 
 
नाक :– मागील िागातभन घशातं शेंबुि उतरतो त्यामुळे खाकराव ेलागते. 
 
तोंड :– झोपेत दातहखळी आवळल्यामुळे सकाळी जबिे दुखतात. दात हशवहशवतात, उष्ट्ितेने, थंिीने ककवा 

गोि पदाथाने जास्त. हिरड्यातभन पभ येतो. मजभेवर ओलसर तवांग आल्याप्रमािे िर येतो लकवा 
बुांध्याशी मपवळा िर येतो, टोक व किा लाल. दातावंर दात आवळावसेे वाटतात. दातातील 
वदेनामुळे जबिे ताठभन दुखतात. 

 
घसा :– दुखतो (उजवी बाजभ नंतर िावी). टानहसल सुजलेल्या. गार पेयाने बरे वाटते. टानमसलचा शोि. 

एकसारखे हगळावसेे वाटते. नाकाच्या घशातील िागातभन कफाचे गोळे खाकरून काढाव ेलागतात. 
 
जठर :– आत पोकळ, गळभन गेल्यासारखे वाटते. अन्नाच्या वासामुळे ककवा पाहिल्याने मळमळते. 
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उदर :– हृदयातं वदेना िोताना उदरात वदेना िोतात. शौचाचे वळेी ककवा तसाच गुदिारातभन काळा स्राव 
जातो. शौचास िोण्याचे अगोदर ओटीपोटात गळभन गेल्यासारखे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िरपभर; काळी, लाल, ककवा कमी िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– गरमीचे व्रि, वदेनारहित. जाघंातील गाठी मोठ्या िोतात पि त्या हपकत नािीत. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– मुलींची (लिान) हपवळी धुपिी. स्तनात गाठी येऊन खाकेत गाठी येतात, हनळ्या िोतात, 

गरम घाम येतो व पचनहक्रया हबघिते. 
 
हृदय :– हृदयात दुखते नंतर िोक्यात दुखावयास लागते. धिधि व दम लागतो पाठीवर हनजल्याने जास्त. 
 
मान :– गाठी मोठ्या िोतात. गलगंि, त्यामुळे गुदमरल्यासारखे वाटते. 
 
हातपाय :– गुिघे बहधर. हलहिताना उजव्या िातात दुखते. 
 
त्वचा :– चपया चामहखळी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– वासाने. उिे रािताना ककवा शरीराचा िाग वर करताना. गरम पेये. िाव्या 

कुशीवर हनजल्याने. गार, दमट िवा. स्पशय. 
ब वा :– मोकळी िवा. 

 
सांबांधी औषधे :– मक्युय; लायको. 
 

२३१. मक्युममरअस आयोडेटम रुब्रम MERCURIUS IODATUM RUBRUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम घसा; गाठी. डावी बाजू यावर िोतो. गाठी सुजभन टिक होतात. 

मानेतील गाठीचा शोथ. जीिय पभ वाििारे गरमीचे बद. गरमीचे व्रि. वदेना इकिभन हतकिे हफरतात; 
संहधवातात. तान्ह्या मुलाना िोिारी सदी. २×, ३×, शक्तीचे औषध झोपण्याचे अगोदर घेतल्याने 
दम्याला प्रहतबधं िोतो. 

 
मानमसक :– संत्रस्त. रिावेसे वाटते. 
 
डोके :– िोक्याचा मागील िाग जि िोऊन दुखतो. कपाळ दोरीने बाधंल्यासारखे वाटते. 
 
डोळे :– खुपऱ्या. 
 
कान :– कियनहलका बदं िोते, एकदम आत आवाज िोऊन सुटते. 
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नाक :– सदी झाली असताना उजवी बाजभ कढत िोऊन सुजते. 
 
चेहरा :– गालाचे उांचवटे हुळहुळे िोतात व ठिकतात. 
 
तोंड :– ओठ हचकट बुळबुळीत हवशषेतः जागे झाल्यानंतर. जीि सुरकुतलेली, बुधं्याशी ताठते, िालचालीने 

दुखते. 
 
घसा :– काळसर लाल. हुळहुळा. टानहसल व मानेतील गाठी मोठ्या िोतात. आत गोळा आिे असे वाटते, 

त्यामुळे सारखे खाकराव ेलागते. हजिेचा बुंधा, घसा व मान ताठते. घशातभन कफ खाकरावा लागतो. 
पिजीि लाबं िोते. घटसपय, जबड्याखालील गाठी सुजभन दुखतात. 

 
जठर :– खारट अन्न खाण्याची वासना. 
 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रमागात टिकपिा. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– गरमीचे व्रि. जाघेंतील गाठी मोठ्या िोऊन पुवळतात व लवकर बऱ्या िोत नािीत. अंि 

(िाव)े मोठे िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हिरवी करवििारी िरपभर धुपिी जाते. गिाशयाची टिक गुलमे. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा. जरा अंग हिजले की घसा बसतो. 
 
मान :– ताठते. 
 
हातपाय :– तळिातावर ओलसर िेगा पितात. 
 
त्वचा :– त्वचेवर बारीक लिान िेगा पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– नुसता गुटका हगळताना. झोपेनंतर. िवतेील फरक. फरशी धुतल्याने. अंग 

हिजल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– लॅके. 
 

२३२. मक्युममरअस कोरोमझव्हस (रसशेंदभर) MERCURIUS COROSIVUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गुद; मूत्राशय; डोळे; घसा; गळा; पिजीि; मभत्रकपि, िािे (चपटी) 

यावर िोतो. लक्षिाचें स्वरूप तीव्र असते. अांतगमत आग– घशात, जठरात, गुदात, मूत्राशयाच्या 
मुखात; मभत्रकपिात वगैरे. शोथ आल्यानंतर िाग सुजभन आवळल्यासारखा िोतो. आवळल्यासारखे 
वाटते– घशात, गुदात, मभत्राशयात वगैरे भेगा पडतात– तळिात, तळपाय, तोंिाचे कोपरे. स्राव 
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करवडिारे जळजळीत– नाकातील पािी, िोळ्यातील पािी वगैरे. हचघळत जािे– व्रि वगैरे. 
गरमी. 

 
मानमसक :– कचतातुर, अस्वस्थ, जोराने डोलावेसे वाटते. हवचार करवत नािी. बोलताना अिखळिे. 

बावळ्याप्रमािे वागिे. बोलत असलेल्या व्यक्तीकिे एकसारखे टक लावभन पाििे पि ती व्यक्ती 
काय बोलत आिे ते समजत नािी. 

 
डोके :– कानहशले ठिकतात– हतरळे पाहिल्याने जास्त. 
 
डोळे :– उजेि अगदी सिन िोत नािी. िोळे िुळिुळे िोतात व अहतशय आग िोते. पापण्या पाण्याने 

िरल्याप्रमािे हदसतात व लाल िोतात. फभ ल पिते. िोळ्यातभन करवििारे पािी येते. पापण्या सुजभन 
फुगतात, लाल िोतात व करवितात. नुकत्याच उपजलेल्या मुलाचें िोळे येतात. वस्तु लिान 
हदसतात. 

 
नाक :– नाकातभन किकाप्रमािे स्राव वाितो. नाक सुजलेले लाल. नाकात व्रि पितात, मधल्या पिद्याला 

िोक पिते. हपनस. जळजळीत पािी येते. 
 
कान :– कानात जोराने ठुसठुसते. दुगंधी पभ येतो. 
 
चेहरा :– लाल, फुगीर, सुजलेला. ओठ काळे, सुजलेले. 
 
तोंड :– तोंडाभोवती मफकटपिा. जीि चटे्ट पिल्याप्रमािे-लाळ येते. दात रात्रीचे जास्त दुखतात. पिजीि 

लाल, सुजलेली. चव तुरट, खारट, किभ , तोंि येते व्रि पितात. आग िोऊन िाजल्यासारखे 
वाटते. हिरड्या हनळ्या, सुजलेल्या स्पंजाप्रमािे. हिरड्यातभन पभ येतो. 

 
घसा :– लाल सुजलेला व दुखतो (िावी बाजभ)– उष्ट्ितेने जास्त िोतो. कानात चमका मारतात, हगळताना 

(दाबल्याने) जास्त. मगळवत नाही. घसा सुजल्यामुळे अहतशय आग िोते, बािेरचा स्पशय सिन िोत 
नािी. पिजीि लाल, सुजलेली; लाबं िोते. गळ्यािोवती सवय गाठी सुजतात. टानहसल मोठ्या 
िोऊन त्यावर व्रि पितात. 

 
जठर :– तिान लागते, हकतीिी पािी प्याले तरी समाधान िोत नािी. ओकारीत कफ व रक्त पिते. जठराचा 

शोथ–जठर फुगते व त्याला स्पशय सिन िोत नािी. पोटाच्या खळीत पेटके येतात. ढेकरा बरोबर 
तुरट अन्न, पेये वर येतात. 

 
उदर :– फुगलेले, स्पशय सिन िोत नािी. आतड्यात कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. वात धरल्यामुळे उदरात 

दुखते. एकसारखे शौचाला व लघवीला िोईल िोईल असे वाटते. शौचास झाल्याचे समाधान वाटत 
नाही (झाले की पुन्िा लागते.) शौचास, िोडे, रक्ताचे धागे असल्याप्रमािे लकवा आम पडतो व 
शौचास होताना कुां िावे लागते व असह्य वेदना होतात; नुसते रक्त पिते. ककवा रक्तासारखे पािी 
पिते. आव. संिोग करताना गुदात आचके येतात. शौचास कढत िोते. 
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मूत्रेंमद्रये :– लघवी कढत व िेंब िेंब होते ककवा थोिी िोते, वारंवार जावे लागते ककवा गळते, हवशषेतः 
बसल्याने. लघवी झाल्यानंतर मभत्रमागातभन रक्त येते. मभत्राशयाचा शोथ, मभत्रकपिाचा शोथ, लघवीतभन 
अल्बुहमन जाते हवशषेतः गरोदरपिी. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– परमा. बोंिीवरची कातिी मागे सरकत नािी. गरमीचे व्रि. हशश्न व अंि सुजभन मोठे 

िोतात, परम्यात हिरवा दाय स्राव जातो. हशश्न वदेनायुक्त ताठते, हवशषेतः झोपेत. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी हफकट, हपवळी, स्रावाला गोिुस पि हकळसवािी घाि येते. स्तनाग्राच्या वरच्या 

जागेत गाठी येतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– धातभच्या नळीतभन श्वासोच्छछ वास घेत आिोत असे वाटते. छाती आवळल्यासारखी वाटभन श्वास 

वरवर चालतो. कंठात कापल्यासारखे वाटते. 
 
पाठ :– मिके कुजतात, पाठीवर गुिघे वर करून हनजाव ेलागते. 
 
हातपाय :– वरचा िात हशहथल झाल्यासारखा वाटतो. पाय बहधर िोतात. आवेत पोटऱ्यात पेटके येतात. 

िातपाय लुले पितात, कापतात. 
 
त्वचा :– गार. खोल चरत जािारे व्रि पितात. 
 
ज्वर :– त्वचा गार, शौचानंतर शिारे येतात. प्रत्येक हालचालीने घाम येतो. घाम दुगंधी. घाम रात्री येतो 

ककवा एखाद्या िागाला येतो कपाळ, पाय वगैरे. वाकताना अंग तापते, उठताना गार िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– शौचास व लघवीला झाल्यानांतर. मगळताना. रात्री. िांडी शरदऋतु. उष्ट्ि 

हदवस व गार रात्री. आंबट पदाथय. 
ब वा :– हवश्राहंत. 

 
सांबांधी औषधे :– आसे; कॅन्था. 
 

२३३. मक्युममरअस डक्ल्सस (रस कापभर) MERCURIUS DULCIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम. कान; किमनमलका; टानहसल; यकृत; आतिी; श्लेष्ट्मल त्वचा यावर 

िोतो. शरीर मवसमवशीत मफकट व फुगीर-मपत्त प्रकृहत. श्लेष्ट्मल त्वचा हफकट. जलयुक्त सभज–
हृदय व मभत्रकपि या दोघाचं्या हवकारामुळे आलेली, हवशषेतः कावीळ असली तर. या औषधाने 
शरीरात साखळलेले स्राव हजरतात. सतत हपत्तज्वर. 

 
डोके :– िोक्याची कातिी दुखते. मेहनन्जायहटस. 
 
डोळे :– िरिर पापण्या हमचकाविे. 
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कान :– कियनहलका बदं िोते. (कफाने) त्यामुळे बहिरेपिा येतो. सदी झाली की बहिरेपिा येतो. कानातील 
पिदा आत जातो, जाि िोतो. 

 
नाक :– नाकातभन कशकरताना गोळे पितात. 
 
तोंड :– जीि टिक. लाळ वाढलेली. तोंिाला घाि येते. काळसर दुगंहध एकसारखी लाळ गळते. 
 
घसा :– टानहसल सुजलेली (उजवी), गार पेयाने बरे वाटते, हगळताना त्रास िोतो. 
 
जठर :– लिान मुलाचंी थाबंुन थाबंुन बऱ्याच हदवसानी िोिारी ओकारी. 
 
उदर :– जळजळीत गवतासारखे हिरवे जुलाब िोतात– तान्ह्या मुलानंा. आव–थोिी थोिी रक्तहमहश्रत 

हपवळी आव पिते. गुदिार िुळिुळे िोते व आग िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– परमा एकदम थाबंहवल्यामुळे मभत्रगं्रथीना आलेली सभज. 
 
श्वसनेंमद्रये :– बुळबुळीत पुवळलेला कफ. प्लुहरसी. 
 
त्वचा :– ताबंुस रंगाची उगवि. हवसहवशीत 
 
ज्वर :– घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– आांबट पदािम. 

ब वा :– गार पेये. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल-मभ. 
 

२३४. मक्युममरअस सायानेटस MERCURIUS CYANATUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम तोंड; घसा; कां ठ, गाठी यावर िोतो. जलद लवकर अमतशय िकवा 

येतो. कंप, अंग गार व हनळसर, दुगंधी. सुजलेला िाग जलद कुजावयास लागतो. रक्तस्राव– रक्त 
पातळ काळे. घशात व कां ठात कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. घशात दाट पाढंरा ककवा राखी रंगाचा 
पापुद्रा येतो– घटसपय (सेहिक). घटसपय प्रहतबधंक. म्ििभन या औषधाचा पहरिाम िोतो. टानहसल 
मोठ्या िोतात. हृदय अशक्त. घाम येतो. एकसारखी उचकी लागते. पायातील हशरा वडे्यावाकड्या 
िोऊन फुगतात व स्पशय केल्यास अहतशय दुखतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हगळताना. बोलताना. खाताना, 
 
सांबांधी औषधे :– लॅके. 
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२३५. मॅग्नेमसआ काबोमनका MAGNESIA CARBONICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गालाचे उंचवटे; जठर; आतिी; यकृत; चेिरा व दात यावर िोतो. 

आजारी थकलेले इसम. शरीर मवसमवशीत आांबट–वास सवांगाला, चव, ढेकरा, फेसाळ ओकारी, 
शौच वगैरे. शरीर वाळलेले. मुिदुस. तीव्र कळा येतात त्यामुळे चालिे िाग पिते. िाग बहधर व 
फुगल्याप्रमािे वाटतात. मानहसक ककवा शारीहरक आघात, सासंहरक काळज्या यानी अकाली 
थकलेल्या हस्त्रया. हवटाळ थाबंण्याचे वयात ककवा गरोदरपिी िोिारे उपद्रव, अक्कलदाढ येताना 
िोिारे उपद्रव. लिान मुले व तान्िी मुले याचें हवकार. कोरिेपिा– िोळे, नाक, त्वचा वगैरे. 
रात्रीपेक्षा सकाळी उठल्यानंतर जास्त थकल्यासारखे वाटते. सवय शरीर दुखते व थकल्यासारखे 
वाटते, पाय व पाऊले जास्त. वदेना िोतात उठभन चालिे िाग पिते. शरीर वाळते, मुिदुस– मुले 
औषधे व चागंले अन्न देऊनसुद्धा सुधारत नािीत. उिे असताना ककवा चालताना एकाएकी वारंवार 
पििे; फेफरे. पंज्यावर पाघंरूि सिन िोत नािी, पि ते दभर केले की गार पितात. शारीहरक व 
मानहसक आघात, मानहसक संत्रस्तपिा, राग, संताप, अहतशय काळजी, अयोग्य रीतीने अन्न पेये 
घेतल्याने, दभध, दातं येताना िोिारे दुष्ट्पहरिाम, क्षदु्र गोष्टी सिन िोत नािीत. 

 
मानमसक :– सवय हदवसिर कािीतरी अपघात घििार आिे असे वाटभन अंग कापते, कचता वाटते, िीती 

वाटते, झोपण्यास गेले म्ििजे बरे वाटते. 
 
डोके :– मेंदभ जि. घेरी-उिे रिावत नािी. रस्त्याने झोकािें जातात व आपि लोकाचं्या अंगावर पिभ  अशी 

िीती वाटते. गुिघे टेकल्याने घेरी येते. िोके दुखत असताना केस ओढल्यासारखे वाटतात. दमट 
िवते िोके खाजते. मुिदुस झालेल्या मुलाचे िोक्याचा मागील उंचवयाचे िाि आत जाते. 

 
डोळे :– कोरिे–पापण्या हचकटतात, उघिताना त्रास िोतो. काळे हठपके हदसतात. िोळे मोठे झाल्यासारखे 

वाटतात, दाबलेले सिन िोत नािी. 
 
कान :– एकदम बमहरेपिा येतो. आतील िाग तािल्यासारखा वाटतो. बहधर. 
 
नाक :– पाळीच्या अगोदर नाक बंद िोते, व सदी िोते. 
 
चेहरा :– गालाच्या उंचवयात ठुसठुस वदेना िोतात, उजवा उंचवटा सुजतो व दुखतो. उकरल्याप्रमािे 

फािल्याप्रमािे दातात व चेिऱ्यात कळा येतात हवशषेतः गरोदरपिी. चेिरा पाढंरा फटफटीत. 
गालाच्या उंचवयाची गुल्मे. 

 
तोंड :– दात फार लाबं झाले आिेत असे वाटते. तोंि कोरिे पिते हवशषेतः रात्री. अक्कलदाढ येताना िोिारे 

उपद्रव. चव किभ , आंबट, एकाएकी मधुन मधुन तोतरे बोलिे. 
 
घसा :– घशातभन दह्याप्रमािे दाट कफ खाकरल्यानंतर येतो. पाळीच्या अगोदर घसा दुखतो. बोलताना व 

हगळताना घशात टोचते. 
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जठर :– आंबट पदाथय, िाज्या, मासं, फळे खावीशी वाटतात. ढेकरा आंबट. ओकारीत जसेच्या तसेच दभध 
पिते ककवा किभ  पािी पिते. अहतशय तिान लागते. हिरव्या अन्नाचा हतटकारा. 

 
उदर :– वात धरतो, जि िोते. कापल्याप्रमािे वेदना होऊन शौचास, फेसाळ, महरवट पाण्याप्रमािे होते 

लकवा वर तवांग येतो. खाण्याहपण्यानंतर शौचास जाव ेलागते. शौचास पाढंऱ्या हचकि मातीप्रमािे 
बुळबुळीत ककवा तुपासारखे गोळे पितात. शौचास गवताप्रमािे हिरव ेिोते. मानहसक ताि ककवा 
आघातामुळे मलावरोध िोतो. शौचास टिक, िगुा िोिारे खिे िोतात. तान्ह्या मुलाचें जसेच्या तसेच 
दभध शौचावाटे बािेर येते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– चालताना ककवा जागेवरून उठताना लघवी नकळत िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळशी िोण्याचे अगोदर सदी िोते, नाक चोंदते, घसा दुखावयास लागतो. पाळी उहशरा, 

हवटाळ थोिा, दाट, काकवीप्रमािे, िाबंराप्रमािे, हचकट, मवटाळ रात्री (झोपेत) हनजलेल्या 
स्स्थतीत आहि उठल्यानंतर जास्त जातो, चालण्याने कमी िोतो, न धुवभन जािारा िाग पितो. 
धुपिी, पाढंरी, करवििारी, धुपिी जाण्याच्या अगोदर उदरातं वदेना िोतात, पाळी नंतर 
हनयहमतपिे जाते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कोरिा खोकला, वारंवार ढास लागते; कफ लवकर सुटत नािी. कफ, पातळ, खारट ककवा 

रक्तहमहश्रत. छातीत आवळल्यासारखे वाटभन दम लागतो, मोकळे वारे िवसेे वाटते. कंठात गुदगुल्या 
िोऊन रात्री खोकला येतो. 

 
हातपाय :– पावले जि हशिलेली. हनखळल्याप्रमािे खादं्यात वदेना िोतात. उजव्या खादं्यात दुखते तो वर 

करता येत नािी. गुिघ्याच्या खळीत सभज येते. 
 
त्वचा :– मळकट, हफकट. त्वचेखाली टिक गाठी येतात. कोरिी, िुळिुळी गारवा सिन िोत नािी. 
 
झोप :– सकाळी िुशारी वाटत नािी, थकल्यासारखे वाटते. पिाटे २ । ३ वाजता जाग येते नंतर झोप लागत 

नािी. हदवसा झोप येते रात्री येत नािी. 
 
ज्वर :– संध्याकाळी थंिी वाजते. रात्री ताप येतो. आंबट, तेलकट घाम येतो. व त्याने न धुवभन जािारे िाग 

पितात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री; मवश्राांतीने, आवाजाने; िांडी; थंि वारा; थंि झुळुक. हपष्टमय अन्न. दभध, 

क्षलु्लक कारिे; स्पशय; दर एकवीस हदवसानी (तीन आठवड्यानी.) 
ब वा :– हालचालीने ; एकसारखे चालण्याने; मोकळ्या हवेत; गरम हवा. 

 
सहाय्यक औषधे :– कामो. 
 
सांबांधी औषधे :– स्ऱ्िअम. 
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२३६. मॅग्नेमसआ फास्फमरका MAGNESIA PHOSPHORICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; स्नाय ू व उजवी बाजभ यावर िोतों. उंच, सिपातळ, 

कंटाळलेले, सुस्त, थकलेले इसम. एकदम तीव्र वेदना सुरू होण्याची प्रवृमत्त. वेदना एकदम सुरू 
होतातां, िाांबुन िाांबुन येतात, कळा तीव्र असतात, पेटके, मुरडा येतो, वदेना एकदम जागा 
बदलतात, वदेनाचं्या लाटा आल्यासारखे वाटते, त्या पसरत जातात, आवळल्याप्रमािे 
उकरल्याप्रमािे वाटते. वेदनामुळे ओरडिे, रडिे, अस्वस्िपिा येतो व थकवा वाटतो. स्नायूांचा 
कां प. एकसारख्या उचक्या येतात ककवा जािंया येतात. कंपवात. हलहितात बोटाना पेटके येतात. 
पाण्यात उिे राहिल्यामुळे, गार पाण्याच्या आंघोळीने, मुलाचें दातं येताना, अभ्यास, कॅथेटर 
घातल्याने झालेले उपद्रव. 

 
मानमसक :– एकसारखे स्वतःच्या वेदनामवषयीच बोलण्याची प्रवृमत्त. अभ्यास ककवा कोितेिी मानहसक श्रम 

करण्याचा कंटाळा. अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला तर झोप येऊ लागते. 
 
डोके :– मानहसक श्रमानंतर दुखावयास लागते. मेंदभ पातळ झाला आिे असे वाटते ककवा मेंदभचा कािी िाग 

जागा बदलत आिे असे वाटते. 
 
डोळे :– गरगरा हफरतात. खभप पािी येते. उजेि सिन िोत नािी. पापंण्या लवतात. िोळे कढत, 

थकल्यासारखे, दुखतात. िवुयािोंवती दुखते, उष्ट्ितेने बरे वाटते. 
 
कान :– कानात ियंकर ठिका लागतो, उजव्या कानामागे जास्त; गार पाण्याने चेिरा व मान धुतल्याने 

जास्त िोतो. 
 
चेहरा :– गार पाण्याने धुतल्याने, गार पाण्यात काम केल्याने ककवा अंग गार झाल्याने दुखावयास लागतो. 
 
तोंड :– कोपऱ्यात िेगा पितात. दातदुखी कढत पाण्याने, शकेाने कमी िोते. दात येताना िोिारे उपद्रव, 

आचके. जीि स्वच्छ, उदरात वदेना िोताना. 
 
घसा :– दुखतो, ताठतो, फुगल्यासारखा हदसतो, त्यावळेेस थंिी वाजते व सवांग ठिकते. 
 
जठर :– रातं्रहदवस उचकी, त्याबरोबर कोरड्या ओकाऱ्या येतात व ओकाऱ्या िोतात. तिान–अहतशय थंि 

पािी प्यावसेे वाटते. आग, ओकाऱ्या व उचक्या कढत पेयाने कमी िोतात. कॅन्सर. 
 
उदर :– वात धरून कळा येतात. आतड्यात कापल्याप्रमािे वेदना िोऊन त्या मांड्यापयंत जातात. उदर 

खपाटी जाते. आतड्यातील वदेना चोळण्याने, शकेाने, दाबल्याने कमी िोतात; वदेना िोताना ढेकरा 
येतात पि त्याने बरे वाटत नािी. उदर िरल्यासारखे वाटते, फुगलेले हदसते, त्यामुळे वसे्त्र सैल 
करावी लागतात व चालावे लागते व एकसारखा वात सरतो. जुलाब बदं झाले की आचके यावयास 
लागतात ककवा मेंदभचे इतर हवकार िोतात. 
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मूत्रेंमद्रये :– अंथरुिात लघवी िोते. कॅथेटर घातल्यानंतर मभत्राशयात वेदना िोतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कष्टातयव, हवटाळ सुरू झाला की बरे वाटते. हवटाळातभन श्लेष्ट्मल त्वचेचे तुकिे पितात. 

हवटाळ काळा, िामरासारखा, हचकट तारा येिारा, रात्री जास्त जातो, व न धुऊन जािारा िाग 
पितो; पाळी लवकर. रजःकपिात वेदना िोतात. योनीचे आकंुचन 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला गार िवनेे कमी िोतो. िागं्या खोकला. खोकल्याचा वारंवार येिारा ठसका–हनजता 

येत नािी. बरगड्यामध्ये वेदना िोतात. 
 
हृदय :– अन्जायना. 
 
पाठ :– कण्यातील एक मिका नािी असे वाटते. मान व पाठ ताठते. पेटके येतात. 
 
हातपाय :– पजें आपोआप िलतात. कलायखंजवात. गृध्रसी वातात पावले अहतशय िुळिुळी िोतात. 

हलहिताना ककवा वादे्य वाजहवताना बोटाना पेटके येतात. िाताच्या बोटाची त्वचा घट्ट झाल्यासारखी 
वाटते. पाय दुखतात, आलटुन पालटुन; एकसारखे बराचवळेा श्रम केल्याने पेटके येतात. 

 
ज्वर :– खाण्यानंतर ककवा संध्याकाळी थंिी वाजते. पाठीत वर खाली थंिी वाजते आिे असे वाटभन िुििुिी 

िरते नंतर गुदमरल्यासारखे वाटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी; गार वारे; गार झुळुक; उघिे झाल्याने, गार पाण्याने. स्पशम. मनयममत 

वेळी. रात्री िकवा. दभध. उजव्या कुशीवर हनजल्याने. 
ब वा :– उष्ट्िता; कढत पाण्याच्या आांघोळीने. दाबल्याने. अंग दुमडल्याने. चोळण्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– कोलो; िायास्को. 
 

२३७. मॅग्नेमसआ मूमरआमटका MAGNESIA MURIATICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; यकृत; पचनमक्रया; गभाशय; गुद व हस्त्रया यावर िोतो. मपत्त 

प्रकृमत. गभाशयाच्या मवकारामुळे ककवा हृदयहवकारामुळे उद्भवलेले हस्त्रयाचें उपद्रव. महस्टेमरआ. 
पेटके कोरडेपिा. आग. चमका. रात्री जेविानंतर मभच्छा येते ककवा दम लागतो, मळमळते, अंग 
कापते वगैरे अनेक हवकार िोतात. जीिय हवकार. आचके. गोळा आला आिे असे वाटिे. कावीळ. 
हपवळा पातळ दुगंधी पभ. जीिय अपचन व आम्लहपत्त यानी पछािलेले इसम. वैषहयक हवकाराने त्रस्त 
झालेले पुरुष, दातं येताना वाळिारी मुले. समुद्रस्नान केल्याने िोिारे, हवकार, हवशषेतः थकवा. 
पभिय जागे असताना सवागातं हवजेचे धके्क बसल्याप्रमािे धके्क बसतात 

 
मानमसक :– हचिखोर. अस्वस्थ, बेचैन िोऊन सिज रिभ  येते. वाचीत असताना आपल्या बरोबर दुसरे 

कोिीतरी वाचीत आिे असे वाटभन िरिर वाचावसेे वाटते. बोलावसेे वाटत नािी. 
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डोके :– िोकेदुखी, दाबल्याने व िोके गरम कपड्याने गुंिाळण्याने कमी िोते. िालचालीने, मोकळ्या िवते 
जास्त िोते. बराच घाम येतो. ज्या बाजभला हनजले असेल त्या बाजभस उकळते पािी वाित असे 
वाटते. केस ओढल्यासारखे वाटतात. 

 
डोळे :– हपवळे. हदवसा उन्िात कोित्यािी वस्तभकिे पाहिल्याने िोळ्यातभन पािी येऊन आग िोते. 
 
कान :– आवाज सिन िोत नािी. आत ठुसठुसते. 
 
नाक :– चव व वास कळत नािी. सदी नंतर तोंिातभन श्वास घ्यावा लागतो. हनजल्याने नाक चोंदते. हपनस 

खपल्या पितात. लाल, सुजलेले 
 
तोंड :– जीि व तोंि िाजल्या पोळल्याप्रमािे वाटते. जीभ रुां द मपवळी चमच्याप्रमािे. अन्नाचा स्पशय झाला 

की दात दुखावयास लागतात. तोंिात एकसारखा पाढंरा फेस येतो. 
 
जठर :– पचनहक्रया मंद. िभक लागत नािी. ढेकरा बरोबर पाढंरा फेस तोंिात येतो. दभध व खारट पदाथय 

पचत नािी. गोि खावसेे वाटते. चालताना ढेकराबरोबर अन्न येते. कुजलेल्या अंड्याच्या वासाच्या 
ढेकरा येतात. िभक लागते पि काय खावे ते समजत नािी. 

 
उदर :– यकृत ते कण्यापयंत ककवा पोटाच्या खळीपययत वदेना िोतात. यकृत हुळहुळे िोते, मोठे होते, िाव्या 

कुशीवर हनजले तर हतकिे ओढल्यासारखे वाटते. हपत्ताशयात पेटके येतात ते खाण्याने कमी िोतात. 
वात धरतो. शौचास-कोरिे गाठ्याळ िोते, लिान लिान खिे शळेीच्या लेंड्याप्रमािे पितात, खिे 
एकमेकाला हचकटलेले ककवा राखी रंगाचे असतात व गुदिाराशीच त्याचे तुकिे तुकिे िोतात. 
पाथंरी मोठी िोते, चालताना जि वाटते. शौचास लागण्याची िावना िोत नािी. कावीळ. 
हफतीसारखे जंत. 

 
मूत्रेंमद्रये :– कंुथल्याहशवाय ककवा ओटीपोटात मभत्राशयावर दाबल्याहशवाय लघवीला िोत नािी. मभत्रमागातभन 

लघवी जात आिे याची जािीव िोत नािी. मभत्रमागय बहधर. नळ्या घातल्यानंतर मभत्रमागाचे बारीक 
िोिे. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंिातं व वीययवाहिनी नहलकेत संिोगानंतर वदेना िोतात, वैषहयक वासनेची तृप्ती न 

करता आल्यामुळे वेदना िोतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– मवटाळ भरपूर गाठ्याळ, काळा, िाबंराप्रमािे. हवटाळ जाताना पेटके येतात, पाठीत आहि 

माडं्यात दुखते. रक्तप्रदर. हवटाळ रात्री ककवा बसल्या स्स्थतीत जास्त जातो; चालताना कमी जातो. 
हवटाळसेपिी मानहसक क्षोि िोतो. शौचाच्या वेळी लकवा प्रत्येक वेळी पटके येऊन धुपिी जोराने 
वाहते. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर चेिऱ्यावर पुटकुळ्या येतात. कष्टातयव, पाठ दाबल्याने, ककवा 
टिक उशीवर हनजल्याने बरे वाटते. 
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श्वसनेंमद्रये :– मध्यरात्री पभवी कोरिा खोकला येतो. समुद्रस्नानाने कफातभन रक्त पिते ककवा छाती 
िरल्यासारखी वाटभन िुळिुळी िोते. 

 
हृदय :– धिधिते व वदेना िोतात. बसल्याने जास्त िोतात, चालल्याने ककवा कुशीवर हनजल्याने बरे वाटते. 

हृदयहवकारात यकृत मोठे िोते. 
 
पाठ :– िाव्या हतकोनी िािाखाली ठुसठुसते. पाठीत कमरेच्या साधं्यात मार लागल्याप्रमािे वदेना िोतात 

ककवा आग झाल्यासारखी वाटते, ककवा संिोगानंतर (पुरुष) पाठीत दुखते. पाठीतील पेटके 
चालताना जास्त िोतात, मािंीतील पेटके बसल्याने जास्त िोतात. िाताच्या बोटाची टोके हनजीव 
वाटतात. माडं्या व पोटऱ्या तािल्याप्रमािे वाटतात; त्यामुळे पाय िलहविे िाग पिते. घोटे गार 
िोतात ककवा त्यात अस्वस्थपिा वाटतो हवशषेतः रात्री. टाचात कापल्याप्रमािे वाटते. पावलाना घाम 
येतो. 

 
झोप :– हदवसा येते, रात्री िोळे हमटले म्ििजे अस्वस्थपिामुळे व कचतेमुळे ककवा शरीर तापल्यामुळे ककवा 

धके्क बसल्यामुळे झोप येत नािी. 
 
त्वचा :– सवांगाला मंुग्या येतात. गळवे; पभ पातळ, दुगंधी; हपवळा. 
 
ज्वर :– िोक्याला व पावलाना घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उजव्या कुशीवर मनजल्याने. रात्री. आवाज. समुद्रस्नानाने. खाण्याने. खारट 

पदािम, दूध. स्पशय. मानहसक श्रम. 
 

ब वा :– जोराने दाबल्याने. पाय पोटाशी घेऊन हनजल्याने मवकार झालेला भाग लोंबकळत 
ठेवल्याने. सावकाश चालण्याने. िांड मोकळी हवा. 

 
सांबांधी औषधे :– नेर-मभ; पल्स; सेहप. 
 

२३८. मॅग्नेमटस पोलस आस्रॅमलस 
 
सवमसाधारि :– पायाच्या बोटाची नखे मासंात रुततात व चालताना अहतशय दुखतात, त्याना स्पशयसुद्धा 

सिन िोत नािी. 
 

२३९. मॅन्गॅनम MANGANUM. 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम कानाचा आतील भाग; कां ठ व श्वासनमलका; पाय साांधे, घोटे, 

तांगडीची हाडे, टाचा; त्वचा यावर िोतो. खोल अांतगमत वेदनायुक्त हुळहुळेपिा– कानात, िािात, 
साधं्यात, त्वचेचा. शरीराच्या कोित्यािी िागाला िात लावला तरी दुखते. हतरकस वदेना. स्राव 
रक्तहमहश्रत, गाठ्याळ, हिरवट हपवळे. साधें चकाकतात. मान, छाती िोके, पुढे वाकवभन, िात 
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कोपरापासभन वर उचलभन व शरीर ताठ करून चालिे. स्नायभ लुले पितात. कलायखंज वात, 
पगुंवात. यकृतात चरबी माजते. कावीळ. िािाचंा व साधं्याचा शोथ, रात्री उकरल्याप्रमािे असह्य 
वदेना िोतात. शरीरात कोठेिी कािीिी झाले तरी त्यामुळे कानात पहरिाम िोतो. पराच्या गादीवर 
हनजल्याने दमेकऱ्याचंा दमा जास्त िोतो. वक्ते व गवई याचंा बसलेला आवाज. मभत्रकपिाचा शोथ–
लघवीतभन अल्बुहमन जाते. पिुंरोग. अंथरुिातच पिभन रिावसेे वाटते; व त्याने सवय लक्षिे कमी 
िोतात. साधं्यािोवती त्वचा पुवळते. मागे मागे चालिे (पुढे चालण्याऐवजी) मुलामुलींच्या आवाजात 
बदल िोतो. िािे कुजतात. टायफाईि सारखे ताप योग्य तऱ्िेने उपचार न केल्यामुळे झालेले 
उपद्रव. 

 
मानमसक :– अस्वस्थपिा; काळजी व िीती वाटते. कािीतरी दुःखदायक गोष्ट घित आिे अशी कचता वाटते. 

खोलीत हफरत असताना काळजी िीती जास्त वाटते, हनजल्याने बरे वाटते. उगीचच्या उगीच रििे 
ककवा िसिे. एकसारखे कण्ििे व हववळिे. 

 
डोके :– शौचाच्या वळेी कंुथताना, धक्क्याने, चालताना, िोके जि व मोठे झाल्यासारखे वाटभन िोके दुखते. 
 
डोळे :– दृष्टीचे के्षत्र लिान िोते. बारीक अक्षरे वाचताना, हशवताना िोळे दुखतात. 
 
कान :– बदं झाल्यासारखे वाटतात, नाक कशकरल्याने मोकळे िोतात. हशटी वाजल्याप्रमािे कानात आवाज 

िोतात. गालगंुि टायफाईिसारख्या तापात उद्भवलेले. कािी झाले तरी त्याचा पहरिाम कानावर 
िोतो. दुसऱ्या िागात िोिाऱ्या वदेना कानापयंत जािवतात. दमट िवते बहिरेपिा येतो. नाक 
कशकरल्याने बहिरेपिा कमी िोतो. बोलताना, िसताना, हगळताना कानात कंि सुटते. 

 
नाक :– कशकरताना नाकात वदेना िोतात. नाकाच्या बुधं्याशी पेटके येतात. नाकानी श्वासोच्छछ वास घेववत 

नािी. 
 
चेहरा :– हफकट आजाऱ्यासारखा. मुखवयाप्रमािे िालचालरहित. खालच्या जबड्यापासभन 

कानहशलापयंत दुखते, िसताना जास्त. 
 
तोंड :– लाळ गळते, पोटात वदेना िोत असताना ककवा स्नायभंच्या लुलेपिात. टाळ्यावर व हजिेवर टिक 

गाठी येतात. दातातंील वदेना कानापयंत जातात, चोखताना ककवा कािीिी गार लागल्याने जास्त 
िोतात. 

 
घसा :– दुसऱ्याना त्रासदायक िोण्याइतके एकसारखे खाकरिे. 
 
उदर :– यकृत मोठे िोते. गुदिारात, बसलेले असताना पेटके येतात, हनजल्याने थाबंतात. आतिी सैल 

िोऊन चालताना िलता आिेत असे वाटते. बेंबीजवळ आवळल्यासारखे वाटते व दुखते. शौचास 
िोताना बराच वारा सरतो. कधी मलावरोध व कधी जुलाब िोतात. 

 



 

अनुक्रम 

स्त्रीजननेंमद्रये :– न्िाि लवकर येत नािी १८ ते २० वषापयंत. हवटाळ हफकट थोिा, एक दोन हदवस हदसतो. 
पाळ्या लवकर. अंगात उष्ट्ि लाटा येतात हवशषेतः हवटाळ थाबंण्याच्या वयात. दोन पाळ्यामधे 
हवटाळ जातो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कंठ कोरिा, िुळिुळा. आवाज घोगरा व ककय श. जीिय घोगरेपिा. सकाळी घोगरेपिा जास्त 

असतो, थोिासा कफ बािेर काढल्याने ककवा तंबाखभ ओढल्याने कमी िोतो. खोकला– वाचताना 
ककवा िसताना जास्त िोतो, हनजल्याने थाबंतो. कंठाचा क्षय. आवाज उमटत नािी. सदी झाली की 
खोकला िोतो. 

 
हातपाय :– पाय अशक्त, चालताना लटपटतात. पाय बहधर झाल्यासारखे वाटतात. चालताना पाऊल 

जहमनीवर आपटत चालिे. साधं्यािोवती हठकहठकािी आग िोते. मागे चालताना पिावयास िोते. 
पुढे पिण्याची प्रवृहत्त. साधें व िािे याचंा शोथ. तंगिीच्या िािानंा रात्री उकरल्यासारख्या वदेना 
िोतात. घोटे सुजतात. घोयाच्या हवकारामुळे मुलाना चालता येत नािी. 

 
त्वचा :– खरखरीत, त्वचेवर िेगा पितात हवशषेतः साधं्याच्या पोकळीत. त्वचा हनळसर. व्रि कोरिे टिक. 

त्वचेवर लाल हठपके पितात. इसब–हवटाळ बदं असताना, हवटाळसेपिी ककवा हवटाळ थाबंण्याच्या 
वयात येतो. साधं्यािोवती त्वचा पुवळते. लाल हठपके, उंचावलेले. मधुमेिात कंि सुटते. िट्टी 
त्वग्रोग. 

 
झोप :– अनेक स्पष्ट स्वप्ने पितात व ती सकाळी आठवतात. 
 
ज्वर :– चेिरा, छाती, पाठीवर एकदम उष्ट्ि लिरी येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िवतेील फरकाने. स्पशम. िांडी. दमटपिा. रात्री. बोलताना. िसताना. पराचं्या 

गादीवर. िालचाल. मागे वाकल्याने. 
ब वा :– मनजल्याने. मोकळी िवा. 

 
सांबांधी औषधे :– कसको; सोहर. 
 

२४०. मॅक्न्सनेला MANCINELLA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा, घसा, मन यावर िोतो. आग िोिे. करवििे. न्िाि येण्याच्या 

वयात ककवा हवटाळ थाबंण्याच्या वयात शरीरात वैषहयक खळबळीमुळे मन उदास व हखन्न िोते. 
हनरहनराळ्या िागात आग व चुिचुि िोते. जखमा त्वहरत िरून येण्यास या औषधानी मदत िोते. 

 
मानमसक :– हखन्न. उदास. मनात आलेले हवचार एकदम नािीसे िोतात. वेड लागेल अशी भीती वाटते. 

लाजाळभ. पुढे काय करावयाचे आिे िे हवसरिे, हनरोप हवसरिे. 
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डोके :– िोके पोकळ झाल्यासारखे वाटते, चालताना जास्त. टाळभत दुखते, हनजल्याने जास्त. तीव्र रोगातभन 
उठल्यानंतर केस गळभन पितात. 

 
डोळे :– चुरचुरतात–डोळे ममटल्याने जास्त. पापण्या जि, िुळिुळे, मागील बाजभस ठिकतात. उजेि सिन 

िोत नािी. हदसेनासे िोते. 
 
नाक :– काल्पहनक वास येतात. शिे, बदुंकीची दारू वगैरे. 
 
चेहरा :– सुजलेला, चटे्ट पिलेला. ओठावर वदेनायुक्त पुटकुळ्या. 
 
तोंड :– दुगंधी भरपूर लाळ गळते. रक्तासारखी चव. आग िोते व टोचते गारव्याने बरे वाटत नािी. 
 
घसा :– कापल्याप्रमािे वदेना िोतात गार पेयाने जास्त. घटसपय. बोलताना घशात गुदमरल्यासारखे वाटते. 

टानहसल सुजतात. 
 
जठर :– पोटातभन घशापयंत गुदमरल्यासारखे वाटते. गार पेये प्यावीशी वाटतात. ओकारीत अन्न पिते, 

नंतर आतड्यात अहतशय मुरिा िोऊन िरपभर जुलाब िोतात. 
 
उदर :– पोटाची खळी सुजलेली. आतिी िुळिुळी व आग िोते. आतील वेदना गार पेयाने जास्त िोतात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला गार पेयाने जास्त िोतो. छातीच्या मधल्या चपया िािामागे ठिकते. 
 
हृदय :– नािी अशक्त. हृदयाजवळ सुयाप्रमािे टोचते. 
 
हातपाय :– पजें व पावले बफाप्रमािे गार. िाताच्या बोटाचा आंगठा दुखतो. तळपायावर भाजल्यासारखे 

फोड येऊन आत चावते. तळपायाचे पापुदे्र जातात, तळपाय कोरिे. 
 
त्वचा :– पापुदे्र जातात. पोळल्याप्रमािे मोठाले फोि येतात. त्वचा कोरडी. कपगट खपल्या बसतात. त्वचा 

लालबुदं िोते. घावरे. मासंाकुराची वाढ. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार पेये; गार पाण्यात पावले हिजल्याने. दमटपिा. स्पशय. न्िाि येण्याच्या 

वयात. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात. 
 
सांबांधी औषधे :– आरम–रा;कॅन्था; ऱ्िस-टा. 
 

२४१. मॅलाांमड्रनम MALANDRINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा देवीला प्रहतबधंक म्ििभन चागंला उपयोग िोतो. देवी टोचल्यानंतर उद्भवलेले 

सवय तऱ्िेचे दुष्ट पहरिाम. कॅन्सरचे राहिलेले िाग नािीसे करण्याला या औषधाचा उपयोग िोतो. 
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२४२. मायगेल MYGALE 
 
सवमसाधारि :– या कोळ्याच्या हवषाचा पहरिाम मज्जातंतभवर िोतो. अस्वस्थ, मरिाची िीती वाटते. कंपवात. 

चेिऱ्याच्या स्नायभचा कंप. तोंिाची व िोळ्याची उघिझाप जलद िोते. िोके एका बाजभला झटकले 
जाते. बोलताना शबद बािेर फेकल्याप्रमािे येतात. मळमळताना हृदय धिधिते व दृहष्ट मंद िोते. 
चालिे अस्स्थर; चालताना पाय ओढभन चालाव े लागते. हशश्न जोराने ताठभन दुखते. सवय शरीर 
िालते. त्वचेवर लालबुदं रेघा पितात. हृदयाची धिधि व अशक्तपिा. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– सकाळी. बसल्याने. खाण्याने. 

ब वा :– झोपेत. 
 
सांबांधी औषधे :– अगाहर; कुप्रम; टरेन्टु. 
 

२४३. मममरका MYRICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम यकृत व हृदय यावर िोंतो. यकृत व हृदय याांची एकाच वेळी 

उद्भवलेली लक्षिे. कावीळ– तान्ह्या मुलाचंी. नािी मंद. श्लेष्ट्मल स्राव दुगंहध व अहतशय हचकट. 
 
मानमसक :– हनरुत्सािी. हखन्न. 
 
डोके :– सकाळी उठल्यानंतर कानहशले व कपाळ जि िोऊन ठिकतात. 
 
डोळे :– हपवळे, पापण्या लालभडक. 
 
चेहरा :– हपवळा. मंुग्या आल्यासारखे वाटते. 
 
तोंड :– हचकट दुगंधी कफ साचतो. तोंिाला घाि येते. चव किभ . कोरिे, पाण्याने थोिा वळे बरे वाटते. 

जीि हपवळी, काळसर, जाि. 
 
जठर :– आंबट पदाथय खावेसे वाटतात. पोटाच्या खळीत गळभन गेल्यासारखे वाटते, खाण्याने जास्त िोते, 

जलद चालण्याने कमी िोते. खाता येिार नािी अशी समजभत िोते. चव अहतशय दुगंधी असल्यामुळे 
खाता येत नािी. िभक लागत नािी, अन्नाचा हतटकारा. 

 
उदर :– यकृताच्या जागेत ठिकते व त्यावळेेस हतकोनी िािाखाली दुखते. अंगावर हपत्ताच्या गाधंी येतात 

व कावीळ िोते. हपत्ताशयात िरल्यासारखे वाटभन आग िोते. चालताना एकसारखा वारा सरतो. 
शौचास िोईल िोईलसे वाटते परंतु नुसता खभप वाराच सरतो. राखेच्या रंगाचे हचकट दुगंधी शौचास 
िोते. कॅन्सरमुळे झालेली कावीळ, त्वचा ताबंट हपवळी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी काळी, फेसाळ, थोिी, लालबुदं. 
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पाठ :– यकृताच्या हवकारात हतकोनी िािाखाली दुखते. 
 
हृदय :– नािी मंद, अहनयहमत, अशक्त. 
 
झोप :– हनद्रानाश. गंुगी येते. वाईट स्वप्ने पितात. 
 
हातपाय :– चालताना झोकािें जातात. 
 
त्वचा :– हपवळी. हकिे चालतािेत असे वाटते काहवळीत कंि सुटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– अंथरुिाची ऊब. झोपेनंतर. 

ब वा :– मोकळी िवा. खाण्याने 
 
सहाय्यक औषधे :– कहल–बाय; हिहज. 
 
सांबांधी औषधे :– केहल. 
 

२४४. मममलफामलअम MILIEFOLIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम फुप्फुसे; नाक, व गिाशय यावर िोतो. मार लागल्याप्रमािे 

हुळहुळेपिा. रक्तस्राव–भरपूर, वेदनारमहत, लाल भडक–नाकातभन, छातीतभन, लघवीतभन, 
आतड्यातभन, गिाशयातभन वगैरे. उंचावरून खाली पिल्याने, अहत श्रमाने, उचलण्याने, स्राव बदं 
झाल्याने; हवटाळ, बाळंतपिानंतरचा हवटाळ, दभध, मभळव्याध उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम– आचके, फेफरे 
वगैरे. एकसारखे कािीतरी हवसरले आिे असे वाटते. वात धरून पोटात दुखते. छाती 
दाटल्यासारखी वाटभन हृदय धिधिते. एकसारखा अहतज्वर. गरोदरपिी हशरा फुगभन 
वडे्यावाकड्या िोतात हपत्ताचे खिे, मुतखिे वगैरेची शस्त्रहक्रया केल्यानंतर िोिारे दुष्ट्पहरिाम. बंद 
केलेल्या जखमाचं्या किातभन रक्त वािते. िोसकल्याप्रमािे वदेना. कानातभन गारे वारे जात आिे 
असे वाटते. आतड्यात वेदना िोतात पातळ द्रव्य आतड्यातभन वाित आिे असे वाटते. अहतश्रमाने 
आंतड्यातभन रक्त जाते. हृदयाची धिधि िोताना कफातभन रक्त जाते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दुखापती. अहतश्रम. वाकल्याने. 

ब वा :– स्राव गेल्याने. रक्त गेल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; लेिम. 
 

२४५. मेझेमरअम MEZERIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा; िािे; डोके; चेहरा; जबिा; तोंि; जठर; व एक बाजभ यावर 

िोतो. स्राव करवििारे–पभ, धुपिी वगैरे. अमतशय आग होऊन कां ड सुटते. आग िोऊन चुिचुिते, 
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आग िोऊन उकरल्याप्रमािे वदेना िोतात. हवकार झालेले िाग गार िोतात. वदेनायुक्त पुटकुळ्या 
बऱ्या झाल्यानंतर ककवा व्रि बाह्योपचाराने बरे केल्यानंतर उद्भवलेल्या वदेना. िोक्यावरचे इसब 
बाह्योपचाराने बरे केल्याने उद्भवलेले हवकार, बहिरेपिा वगैरे. अंगाला गार वारे लागत आिे असे 
वाटते. एकदम वेदना सुरू होतात, नंतर थंिी वाजते ककवा नंतर तो िाग िुळिुळा ककवा बहधर िोतो. 
िाग वाळतात. गरमी. संहधवात. कोित्याही कारिामुळे भीती वाटली तर मतची जािीव पोटात होते. 
उष्ट्ितेने वदेना कमी िोतात पि कंि जास्त िोते. िािे सुजतात, (हवशषेतः लाबं,) कुजतात, आग 
िोते, िािावर िाि वाढते. िािे मोठी झाली आिेत असे वाटते. आंचके, कंप–पापण्याचा, चेिेऱ्याचा 
स्नायभचा. आंचके घट्ट धरल्याने थाबंतात. वारे अगदी सिन िोत नािी पंख्याचे सुद्धा. एखाद्या िागात 
आत आग िोते व बािेरून अहतशय कंि सुटते. 

 

मानमसक :– बोलण्याचा हतटकारा, हचिखोर. कोितीिी गोष्ट  नािी. बेपवा. हखिकीतभन तासचे 
तास बघत राििे पि काय बघत आिोत याची जािीव नसिे. कोित्यािी कारिाने, वदेना, 
मानहसक आघात दुःखदायक बातमी ऐकण्याचा प्रसंग आलातर पोटाच्या खळीत िीतीचा गोळा उिा 
राितो. 

 
डोके :– िोक्यातील वदेना, िोळे, गालाची िािे व मानेपयंत पसरतात–िोळ्यातभन पािी येते, वदेना दुरून 

शके लागल्याने कमी िोतात. कवटी दुखते. िोकेदुखी वाकल्याने कमी िोते, बोलताना जास्त िोते. 
एक बाजभ बहधर. पाढंऱ्या खपल्या बसतात. मभठमभठ केस गळभन पितात. खविे. आगपेि. 

 
डोळे :– कोरिे झाल्यासारखे वाटतात, िोळ्याना वदेना िोतात िोळे गार झाल्यासारखे वाटतात. िोळ्याची 

शस्त्रहक्रया केल्यानंतर ककवा तो काढल्यानंतर िोिाऱ्या वदेना. िोळा मोठा झाल्यासारखा वाटतो. 
िोळे हमचकावेसे वाटतात. पापण्याचंा कंप. 

 
कान :– उघिे िोऊन आत गार वारे हशरत आिे असे वाटते. कानात बोटे घालावीशी वाटतात. बहिरेपिा. 

कानाचा पिदा जाि िोतो. 
 
नाक :– बुधं्याशी कंप िोतो व तो हदसतो. वारंवार कशका येऊन छातीत करविल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
 
चेहरा :– चमका मारतात, खाण्याने जास्त िोतात, शगेिीच्या शकेाने बरे वाटते. सदी झाली की तोंिािोवती 

उगवि येते. स्नायभ उितात (उजवी बाजभ). 
 
तोंड :– कोरिे, काळसर लाल. दात बहधर. दातदुखी– कानहशलापयंत वदेना जातात; गार वारे आत 

घेतल्याने बरे वाटते. जीि एकाच बाजभने अस्वच्छ. हजिेला मध्यिागी िेगा पितात. ओठाचं्या 
कोंपऱ्यात िेगा पितात दात बहधर व लाबं झाल्यासारखे वाटतात. 

 
घसा :– हिवाळ्यात दुखावयास लागतो. लाल, काळसर, आग िोते. मळमळ घशात जािवते, खाल्याने कमी 

िोते. 
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जठर :– तोंिाला पािी सुटते. हजिेत आग िोऊन ती जठरापयंत जाते. जठराचा जीिय शोथ–आग िोते, 
मळमळते, चाकोलेट रंगाचे ओकावयास िोते. व्रि, अहतशय आग िोते, दभध हपण्याने वा खाण्याने 
वदेना व आग कमी िोते. एकसारखे खावेसे वाटते. चव आंबट, किभ. हबयर किभ  लागते व ती ओकभ न 
पिते. काफी, दारू हपण्याची वासना. 

 
उदर :– बाळंतपिानंतरचा मलावरोध, शौचास मोठ्या आकाराचे िोते व त्याने गुदिार फाटते की काय असे 

वाटते. शौचास चकचकीत कि पितात. गुद आवळल्याप्रमािे वाटते ककवा बािेर येते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीवर ताबंिा तवगं येतो. लघवी कढत रक्तहमहश्रत, मभत्राशयात पेटके येऊन िोते. लघवी 

झाल्यानंतर रक्ताचे थेंब पितात. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्नाची व वृषिाची वदेनारहित सभज. अंि मोठे िोतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– िट्टी धुपिी–करवििारी बुळबुळीत. गिाशयाच्या मुखाचे व योनीचे िट्टी व्रि. 
 
श्वसनेंमद्रये :– कोरड्या खोकल्याची उबळ येऊन ओकावयास िोते, कढत पेयाने जास्त खोकला येतो. 
 
हातपाय :– गुिघ्याच्या खळीत कंि सुटते. ठिका लागतो. गुदास्थी दुखते, तीवर पिल्यानंतर. तंगिीच्या 

िािात ककवा इतर लाबं िािात वदेना व आग िोते. एक पजंा कढत. िातपाय गार; आखुि 
झाल्यासारखे वाटतात. िाताच्या बोटाचंा लुलेपिा. बोटानी कािी धरता येत नािी. 

 
त्वचा :– उगविीतभन करवििारी, किकाप्रमािे लस वािते व त्याच्या जाड खपल्या बसून खाली पू होतो, 

ककवा खपल्या खिभसारख्या, पाढंऱ्या. आगपेि. व्रि खोल. टिक, कंि सुटते, आग िोते व्रिािोवती 
त्वचा लालबुदं िोऊन त्यावर फोि येतात. इसब. असह्य कां ड सुटते. वृद्धपिीची कंि. एके हठकािी 
खाजहवल्याने तेथील कंि कमी िोऊन दुसरीकिे सुरू िोते. व्रिातभन करवििारा पभ येऊन त्याच्या 
खपल्या बसतात. व्रि शकेाने व स्पशय केल्याने जास्त त्रासदायक िोतात. 

 
ज्वर :– थंिी वाजते, िातपाय गार वाटतात एक पजंा कढत दुसरा गार. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री; त्वग् रोग बरे केल्याने. अांिरुिाची ऊब. मवस्तवाची उष्ट्िता. गार वारे, 

झुळुक. दमटपिा. िालचाल स्पशय पारा. देवी टोचल्याने. 
ब वा :– दुरून शके हदल्याने. खाण्याने. मोकळी िवा. कपड्याने गंुिाळण्याने 

 
सहाय्यक औषधे :– मक्युय. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; कहल–आयो. ग्वाईआ. 
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२४६. मेडोक्ऱ्हनम MEDORRHINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मज्जातांतु. श्लेष्ट्मल त्वचा; फुप्फुसे; ओटीपोट; साधें; किा; 

मभत्रकपि; रजःकपि (िाव)े यावर िोतो. शरीर फुगीर, ताठल्यासारखे. ठिका. िुळिुळेपिा. साधें 
धरण्याची प्रवृहत्त. अनेक प्रकारच्या वदेना िोतात. परम्याचे मवष शरीरात मभनल्यामुळे योग्य हनवि 
केलेल्या औषधाचंी हक्रया नीट िोत नािी ककवा हटकत नािी. साधें हढले झाल्यासारखे वाटतात त्यात 
जोर वाटत नािी. स्राव भरपूर करवडिारे व त्याने कां ड सुटते. माश्याप्रमािे वास. जलयुक्त सभज. 
अहतशय िुळिुळे बारीक व्रि ककवा िाजल्याप्रमािे फोि येतात. आग होते. मंुग्या येतात हवशषेतः 
अंतगयत. बमधरपिा. कंप. शरीर वाळते. बुद्धीने व शरीराने खुरटलेली मुले. अंगाला घाि येिारी मुले 
व हस्त्रया. सवांगात कंप जािवतो पि हदसत नािी; अहतशय घाबरटपिा व थकवा; शस्क्तपात िोतो. 
सवांगातील गाठी मोठ्या िोऊन त्यात आग िोऊन िुळिुळ्या िोतात. एकसारखे पंख्याने वारे घ्यावेसे 
वाटते अंगाची घाि धुऊन जात नािी. हस्त्रयाचं्या ओहटपोटात उद्भवलेले जीिय हवकार. 

 
मानमसक :– काहीही सहन होत नाही, घाबरट व उतावीळ. स्मरिशक्ती कमकुवत. रिल्याहशवाय बोलता 

येत नािी. वास्तवतेपासभन फार दभर आिोत असे वाटते, आज घिलेली गोष्ट आठ हदवसापभवी घिली 
असे वाटते वेळ सावकास चालला आिे असे वाटते. वेिे िोऊ अशी िीती वाटते. मागे कोिी तरी उिे 
आिे व ते पुटपुटत आिे असे वाटते. सवय गोष्टी कृहत्रम वाटतात. हखन्नता रििे आहि िीती वाटिे. 
हनरोप व नावे लक्षात रािात नािीत. बोलता बोलता शबद हवसरिे व पुढे काय बोलावयाचे िे न 
आठवभन वाक्य पुरे करता येत नािी. तेच तेच पुनः पुनः सागंिे. मनाने येईल ते एकदम करून टाकिे, 
हनष्ठुर. नीच. पुढे काय िोईल याची कल्पना करिे. मनात अनेक कल्पना येतात पि त्या पुऱ्या करता 
येत नािीत. िहवष्ट्याहवषयी िीती पि खाण्याने बरे वाटते. मखन्न, रिवा व िीहतग्रस्त. 

 
डोके :– मेंदभत खोल आग िोत आिे असे वाटते. िोके जि िोऊन मागे वाकते. िोक्याचा मागील िाग ते 

िोळ्याच्या मागील िागापयंत दुखते. िोक्याचे केस कपजारलेले. घेरी टाळभत जािवते, वाकल्याने 
जास्त िोते. कानाला धक्का लागल्याने िोके जास्त दुखते. स्वतःचे केस ओढिे. 

 
डोळे :– टवकारून बघत आिे असे वाटिे. पापण्यात काटे टोचत आिेत असे वाटिे. पापण्याचे केस गळभन 

पितात. पापण्या उघिता येत नािी. वस्तु एकाच्या दोन हदसतात ककवा लिान हदसतात. 
 
कान :– बोलण्याचा आवाज ऐकभ  येतो. बहिरेपिा. कानात ठुसठुसते. कानाचे िोक िुळिुळे व हचिते. 
 
नाक :– अहतशय कंि सुटते. शेंिा गार. जीिय सदी. सदी झाली म्ििजे वास व चव कमी िोते. तान्ह्या मुलाचें 

नाक चोंदते व ते कोित्यािी औषधाने कमी िोत नािी. शेंबुि घशात उतरतो. 
 
चेहरा :– हिरवट, तेलकट, केसाांच्या कडाशी मपवळा. हवटाळसेपिी बारीक गळवे येतात. पाळीनंतर 

तोंिावर मुरुम येते. 
 
तोंड :– हजिेवर िाजल्यासारखे फोि येतात. ओठावर व गालात फोि येतात. पाण्याची चव सुगंधी. दात 

मऊ, त्याचंा िगुा िोतो. 
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जठर :– खा खा सुटते. जेविानंतरसुद्धा िभक लागते. उते्तजक पदाथय खावसेे वाटतात. सकाळची मळमळ. 
गरोदरपिची ओकारी. अहतशय तिान लागते. खारट, गोि पदाथय, नाकरगे, बफय , हिरवी फळे व 
कढत पेये घ्यावीशी वाटतात. जी दारू पभवी आवित नव्िती ती प्यावीशी वाटते. 

 
उदर :– ओटीपोट जि. हपळल्याप्रमािे वदेना िोतात, पावले तािली म्ििजे बरे वाटते. मागे टेकभ न 

कंुथल्याहशवाय शौचास िोत नािी. शौचानंतर िुििुिी येते. तान्ह्या मुलाचें कॉलऱ्यासारखे जुलाब. 
गुदद्वारात अमतशय कां ड सुटते. गुदिारािोवती दुगंधी काळसर ओलसरपिा येतो. गुदद्वार लालबुांद 
होते. पोटाच्या खळीत आग िोते. वात धरून बहधरपिा येतो. वदेना िोत असता उजव्या िाताने पोट 
दाबिे, िाव्या िाताने कमरेच्या पाठीमागे िात ठेवभन मागे वाकिे. 

 
मूत्रेंमद्रये :– जळजळीत अमोहनयाच्या वासाची लघवी. रात्री झोपेत लघवी नकळत िोते. लघवी सावकास 

िोते. मभत्रकपिाच्या जागी वदेना िोतात, लघवी झाल्याने बरे वाटते. मभत्रकपिाच्या जागी बुिबुिे 
आल्यासारखे वाटतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– नपुसंकत्व. स्वप्नावस्था िोते त्यानंतर अहतशय थकवा येतो. हशविीत जिपिा वाटतो. 

मभत्रगं्रथी मोठी िोते व दुखते, जि िोते. परमा, सवय मभत्रमागय िुळिुळा िोतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ दुगंधी िरपभर जातो. काळा, गाठी पितात, िाग पितात व ते धुऊन हनघत नािीत. 

धुपिी पातळ, करवििारी–माश्यासारख्या वासाची–अहतशय कंि येते. कष्टातयव; पाऊले कितीशी 
दाबल्याने बरे वाटते. स्तनागे्र गार, िुळिुळी, िोतात, आतभन लस येते. स्तन गार, बफासारखे, इतर 
शरीर कढत. योनीत कंि सुटते, चोळल्याने; कोंबट पाण्याने धुतल्याने बरे वाटते. गिाशयाच्या 
मुखाला व्रि पितात. पाळी व्यहतहरक्त स्तन िुळिुळे िोतात. रजःकपिात ओढ लागते, दाबल्याने बरे 
वाटते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– सारखे वारे िवसेे वाटते. दमा. खोकला पोटावर मनजल्याने िाांबतो. श्वास बािेर टाकताना 

त्रास िोतो. छातीत गारपिा वाटतो. फुप्फुसे कापसानी िरली आिेत असे वाटते. छातीत पोकळी 
झाली आिे असे वाटते. 

 
हृदय :– असाव ेत्याजागी पोकळी आिे असे वाटते. 
 
पाठ :– पाठीत दुखते व आग िोते. हतकोनी िािाच्या वर (िाव्या) मंुग्या आल्यासारखे वाटते, कापल्याप्रमािे 

वाटते, आग िोते. किा िुळिुळा, दाबल्याने दुखतो. कण्यात आग िोते. 
 
हातपाय :– िाताच्या बोटाचं्या टोकाचंी आग िोते, त्याना िेगा पितात. जि िोतात, सवय रात्र ठिकतात, 

त्याना सारखे िालवाव ेलागते. घोटे चालताना आत बािेर वळतात. तळपाय, टाचा, व बोटाखालचे 
उांचवटे हुळहुळे िोतात व खाजतात. िात केसाळ. नखे खािे. पजंाचंी, पाऊलाचंी आग िोते. पायात 
पेटके येतात पाय तािल्याने कमी िोतात. िातापायाना सभज येते. 
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झोप :– गुडघ्यावर व छातीवर मनजिे. थोिी झोप आली तरी पुष्ट्कळ आली असे वाटभन बरे वाटते. कािी तरी 
पीत आिोत अशी स्वप्ने पितात. 

 
त्वचा :– कपवळी, एकसारखी कंि– तीसंबधंी हवचार केल्याने जास्त िोते. करटे, गुल्मे, मासंाकुंर याचंी वाढ. 

त्वचा गार पि रक्त कढत झाले आिे असे वाटते. लाल टिक गाठी येतात. लालबुदं हठपके पितात. 
 
ज्वर :– आग िोते व घाम येतो– पाघंरूि घ्यावसेे वाटत नािी, त्यामुळे थंिी वाजते. िातपाय गार पितात. 

पावलाचंी आग िोते. सिज घाम येतो, हवशषेतः सकाळी. तापात सारखे पखं्याचे वारे घ्यावेसे वाटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवकाराचा हवचार केल्याने. सूयोदय ते सूयास्त. दमटपिा. पिाटे ३ ते ४. लघवी 

केल्यानंतर. स्पशय. बदं खोलीत. वादळापभवी. 
ब वा :– पोटावर मनजल्याने. मागे वाकल्याने. ताजी हवा. उघिे राहिल्याने. जोराने चोळण्याने. 
समुद्रकाठी. सभयास्तानंतर. पखं्याच्या वाऱ्याने. दमट िवा. 

 
सांबांधी औषधे :– थभजा; नेर-मभ; बहॅर-का; सोहर. 
 

२४७. मेमनआक्न्िस MENYANTHES 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रुमधरामभसरि, िोक्याची टाळभ यावर िोतो. बफासारखा गारपिा 

एखाद्या भागाचा ककवा हवकार झालेल्या िागाचा; नाक कान, उदर, बोटे, गुिघे वगैरे. स्नायभ 
लवलवतात ककवा उितात. टाळूवर जड ओझे ठेवल्यासारखे वाटते, मानेवर ओझे आिे असे वाटते. 
मानेतभन वर वेदना येतात. धुक्यातभन पाित आिोत असे वाटते. जठरात व उदरात गारवा वाटतो व 
तो घशापययन्त येतो, दाबल्याने जास्त िोतो. लघवीला थोिे थोिे व वारंवार िोते. िाव्या हतकोनी 
िािाखाली उकरल्याप्रमािे वदेना िोतात. मािंीच्या मागल्या िागात पेटके येतात, बसल्याने जास्त. 
घोयापासभन पोटऱ्यापयंत पेटके येतात. त्वचा घट्ट झाल्यासारखी वाटते. थंिी वाजभन जािंया 
येतात. सारख्या चुळबुळ करण्याऱ्या व लघवीचे हवकार िोत असलेल्या हस्त्रया. पाय उितात, 
हनजल्याने जास्त. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवश्रातंीने. चढताना. अगदी थोिे चालण्याने. 

ब वा :– जोराने दाबल्याने. संध्याप्रकाशात. हवकार झालेल्या िागावर िात ठेवल्याने. खाली 
वाकल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– व्िेरा–आ. 
 

२४८. मेरम व्हेरम TEUCRIUM MARUM VERUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम नाक; फुप्फुसे; गुद; िाताच्या बोटाचंी टोके; पायाच्या बोटाचें साधें 

यावर िोतो. नाजुक व कािीिी सिन िोत नािी. नाकात मुांग्या येतात, सारखी नाकात बोटे 
घालावीशी वाटतात; िोळ्यातभन पािी येऊन कशका येतात व ज्या बाजभस झोपले असेल ती नाकपुिी 
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चोंदते; दुगंधी गोळे पितात. मोड; वास कळत नािी. घशात खोकताना ककवा खाकरताना 
बुरसल्यासारखी चव लागते. कान व टाळा खाजतात. नाकाच्या घशातील बाजभतभन गोळे येतात. 
एकसारखी उचकी लागते व त्यावळेेस पाठीत दुखते. खाण्यानंतर उचकी लागते, तान्ह्या मुलानंा 
हपण्यानंतर उचकी लागते. काळसर हिरवट रंगाचें पुष्ट्कळ ओकावयास िोते. गुदद्वारात कां ड 
सुटल्यामुळे झोप येत नाही. बारीक कृमी. खोकल्यामुळे खोकला जास्त िोतो. पायाची नखे मासंात 
रुततात; व्रि पितात, िालचालीने बरे वाटते. अंग तािावसेे वाटते वृद्ध व लिान मुलाचें हवकार. 
गािे म्ििावसेे वाटते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िवतेील फरक. िांडी. दमटपिा. अंथरुिात. स्पशय, वाकल्याने, बसल्याने. िळभ 

चोळण्याने. हनजलेल्या बाजभस. 
ब वा :– मोकळी िवा. घाम आल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क-का. 
 
सांबांधी औषधे :– हसना; हसहल. 
 

२४९. मेमललोटस MELLILOTUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम डोके व रुहधराहिसरि यावर िोतो. वदेना व िुळिुळेपिा. तान्ह्या 

मुलाचंी आकिी. िोक्याला मार लागल्यामुळे फेफरे यावयास लागते. िोक्यात वेदना िोतात व 
अशक्तपिा वाटतो. मठकमठकािी रक्तामधक्य होते. रक्तस्राव लालििक–पि त्याने बरे वाटते. 
डोक्यात ठुसठुसिाऱ्या वेदना होतात, विे लागेल की काय असे वाटते. नाकातभन रक्त गेल्याने ककवा 
हवटाळ सुरू झाल्याने बरे वाटते. कोठेतरी पळभन जाऊन लपभन बसावसेे वाटते. कािंीतरी संकट 
येईल अशी ककवा आपल्याला गुन्ह्याकरता पकितील अशी िीती वाटते, मोठ्याने बोलण्याची िीती 
वाटते. सवयजि आपल्याकिे बघत आिेत असे वाटते. िोळे कढत, जि घट्ट हमटावेसे वाटतात. नाक 
कोरिे, तोंिाने श्वासोच्छछ वास घ्यावा लागतो. नाकातभन खभप रक्त जाते. चेहरा लालबुांद होतो. 
हवटाळ थोिा, थाबंभन थाबंभन जातो. कष्टातयव. हवटाळसेपिी मळमळते. चालताना गुदमरल्या सारखे 
वाटते. त्वचा कोरिी. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मवटाळ िाांबण्याच्या वयात. चालताना. िवतेील फरक– वादळ, पावसाळा. 

ब वा :– रक्त गेल्याने. भरपूर लघवी झाल्याने. आांब लकवा खाटी घेतल्याने, 
 
सांबांधी औषधे :– ग्लोनो; बेला. 
 

२५०. मोस्कस (कस्तुरी) MOSCHUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; जननेंमद्रये; श्वासोच्छछ वास व रुहधराहिसरि यावर िोतो. 

मूच्छा येिे–खाताना, हवटाळसेपिी, हृदयहवकारात वगैरे. गुदमरल्यासारखे वाटिे. आचके; कां प. 
गोळा आला आिे असे वाटते; पाचर मारल्याप्रमािे, हपळल्याप्रमािे ककवा गुिगुिल्याप्रमािे वाटिे. 
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महस्टेमरआ. स्वच्छंदी, िट्टी, स्वाथी, लािात वाढलेल्या मुली, स्वतःचे छंद पुरहवण्याकरता वाटेल 
ती लुच्चेहगरी करतात. मोिहनद्रा. गारपिा. अनावर िसभ येिे, उचकी येिे वगैरे. थंिी सिन िोत 
नािी. औषधाचंी हक्रया योग्यप्रकारे िोत नािी व हवकाराचंा उद्भव यात गुंतागुंत हदसते. फेफरे येताना 
िुििुिी िरते. काल्पहनक रोग. अंगावर गार वारे विात आिे असे वाटते. हनजलो तर मरू असे वाटभन 
हनजण्याची िीती वाटते. 

 
मानमसक :– उतावीळ, कंपयुक्त व धाांदरट. राग. मभच्छा येईतो क्षबुध िोऊन बिबि करिे, रागे िरिे. भीती 

वाटते–आवाजाची, मरिाची परंतु मरिासंबधंीच एकसारखी बिबि. अनेक तऱ्हेच्या काल्पमनक 
रोगाांचा उद्भव हवशषेतः स्वतःच्या मनासारखे करून घेण्याकरता. काम करण्याचा झपाटा पि 
अशक्तपिा त्यामुळे िातातील वस्तभ पितात. आपल्याला कोिी तरी गरगरा हफरवीत आिे असे 
वाटते. 

 
डोके :– िोके दुखताना अंग गार पिते, मभच्छा येते व खभप लघवीला िोते. घेरी येताना वरून खाली पित 

आिोत असे वाटते ककवा स्वतः गरगरा हफरत आिोत असे वाटते. 
 
डोळे :– वर वळलेले स्तबध, चकचहकत. 
 
कान :– तोफेसारखे आवाज िोतात. फिफि आवाज िोतात. बहिरेपिा. 
 
चेहरा :– एक गाल लाल पि गार, दुसरा हफकट व कढत. ओठ हनळे. खालचा जबिा चावल्यासारखा 

िालतो. 
 
जठर :– जोरजोराने ढेकरा येतात. अन्नाचा हतटकारा, अन्न पाहिले की मळमळते. प्रत्येक पदाथय बेचव 

लागतो. काळी काफी, हबअर, ब्रनॅ्िी प्यावीशी वाटते. 
 
उदर :– वात धरून खभप फुगते, व ताठते, त्यामुळे वसे्त्र घट्ट झाली आिेत असे वाटते. झोपेत न कळत शौचास 

िोते. शौचाला गोिुस वास येतो. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िरपभर िोते. बिुमभत्रता. मधुमेि. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वैषहयक वासना प्रबळ–वृद्धपिीसुद्धा. नकळत वीययपात िोतो. मधुमेिामुळे आलेले 

नपुसंकत्व. संिोगानंतर मळमळभन ओकारी िोते. वैषहयक वासनेमुळे जननेंहद्रयात अहतशय गुदगुल्या 
िोऊन हशश्न तािल्यासारखे वाटभन दुखते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगेच्छा तीव्र त्यामुळे जननेंहद्रयात असह्य गुदगुल्या िोतात. कष्टातयव, मभच्छा येते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– एकदम गुदमरल्यासारखे वाटते लकवा हृदय धडधडावयास लागून काळजी वाटते–दीघय 

श्वास घ्यावासा वाटतो, ढेकरा आल्याने बरे वाटते. फुप्फुसात पेटके आल्याप्रमािे वाटतात. खोकला 
थाबंभन छातीत कफ घुरघुर वाजतो पि बािेर काढता येत नािी. 
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हृदय :– धडधडून लचता वाटते, आपि मरिार असे सारखे म्िििे. हृदयािोवती कंप. 
 
हातपाय :– एक पजंा लाल व गार, दुसरा हफकट व कढत. दुखतात. अस्वस्थ. 
 
झोप :– हदवसा झोप येते, रात्री येत नािी. हमहनटा–हमहनटाला जाग येते. 
 
ज्वर :– अंगाला गार वारे लागले की िुििुिी िरते. िोक्याच्या कातिीला शिारे येतात. अांग गार. अंग 

तापभन आग िोते व अस्वस्थपिा येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी. मनःक्षोभ. स्राव बांद झाल्याने, हवटाळ वगैरे. हनजलेल्या बाजभस. 

ब वा :– मोकळी िवा. चोळण्याने. कस्तुरीच्या वासाने. 
 
सांबांधी औषधे :– इग्ने; कॅस्टो; नक्स-मो; व्िॅले. 
 

२५१. म्युमरआमटक अमसड MURIATIC ACID 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; हृदय; गुदद्वार; तोंड; पचनेंमद्रये; जीभ व मेंदू यावर िोतो. शरीर 

िुळिुळे. शरीरात खळबळ वाटून अस्वस्िता वाटते; पि लवकरच अशक्तपिा येतो आमि इतका 
िकवा येतो की हनजभन रिाव ेलागते. अंथरुिात खाली घसरिे हवशषेतः तापात. िोळे उघिता येत 
नािीत व तोंि हमटता येत नािी, स्नायभची शक्ती क्षीि िोते. भाग मनळसर होतात, जीि, मभळव्याध, 
व्रि वगैरे. िातापायानंा फािल्याप्रमािे वेदना िोतात, आग होते. िाग-कोरिे पितात त्यातभन रक्त 
येते, िेगा पितात व खोल व्रि पडतात. स्राव दुगंधी, पातळ, करवििारे. अहतशय रक्तस्राव. 
टाइफाईिसारखे ज्वर, दोषी ज्वर. एखाद्याच िागात ठुसठुसते. 

 
मानमसक :– अंतमुयख. मखन्न, अबोल. हचिखोर. पुटपुटिे. एकसारखे मोठमोठ्याने कण्हिे. यातना शातंपिे 

सोसण्याची वृहत्त. 
 
डोके :– उजव्या कुशीवर झोपल्याने घेरी येते. मेंदभ िुळिुळा. िोक्याच्या मागील िागात दुखते, मशसे 

ठेवल्याप्रमािे जि िोते, एखाद्या वस्तभकिे एकटक पाहिल्याने जास्त. िाव्या िोळ्यावर मधुनमधुन 
दुखते व त्यावेळेस उजवा िात वरून खाली बहधर िोतो व बोलता येत नािी. केस उिे राहिले आिेत 
असे वाटते. 

 
डोळे :– वस्तभचा अधा िाग हदसतो. बसले असताना िोळे थकल्यामुळे हमटतात. 
 
कान :– बोलण्याचा आवाज सिन िोत नािी. कानाच्या मागील िािाच्या उंचवयापासभन मानेपयंत दुखते–

स्पशय केल्याने जास्त. बहिरेपिा. दभरच्या आवाजाने िोके दुखावयास लागते. 
 
नाक :– नाकातभन रक्त पिते. कशका येतात. 
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चेहरा :– काळसर लकवा चमकिारी लाली येते. पजें गार व तिान लागत नािी. ओठावर खपल्या बसतात, 
िेगा पितात व ते िुळिुळे िोतात तोंि वासलेले. उन्िामुळे चेिऱ्यावर पुटकुळ्या येतात. 

 
तोंड :– कोरडे. जीि जि, ताठलेली, आकसलेली ककवा िाजल्याप्रमािे हदसते. हजिेवर खोल व्रि पितात, 

आत टिक गाठी येतात. हजिेच्या किा हनळसर लाल. तोंि येते. आंबट ककवा गोि खाल्ल्याने 
दातातभन कळा येतात. दातावर कीट साचते. हिरड्या सुजलेल्या. रक्त येते. 

 
घसा :– कोरडा व छातीत आग िोते, हगळण्याचा प्रयत्न केला तर आचके येऊन गुदमरल्यासारखे िोते. 

हगळण्याची हक्रया आपोआप िोते. 
 
जठर :– माांस खाण्याचा मतटकारा. जठरातील आम्लत्व कमी िोते, त्यामुळे खाल्लेले अन्न पचत नािी. 
 
उदर :– िरपभर शौचास न कळत होते. लघवी करताना ककवा वात सरताना शौचास नकळत िोते. लघवी 

करताना गुदिार बािेर येते. अहतशय िुळिुळी मभळव्याध, शकेल्याने कमी िोते. गरोदरपिी मभळव्याध 
िोते; मोि हनळसर, कढत व ियंकर टोचिारे. थोिे जरी अन्न खाल्ले तरी उदर िरल्यासारखे वाटभन 
फुगते. हवटाळसेपिी गुदिार िुळिुळे िोते. उदरात व जठरात पोकळ झाल्यासारखे वाटते, सकाळी 
व शौचानंतर. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्राशयाच्या स्नायभंच्या शक्तीची क्षीिता. लघवी सुटण्याकरता इतके कंुथाव ेलागते की गुदिार 

बािेर येते. लघवी लवकर सुटत नािी. शौचास िोतानाच लघवीला िोते. लघवी रातं्रहदवस िरपभर 
िोते, वात सरताना लघवीला िोते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळसेपिी गुदिार िुळिुळे िोते. जननेंहद्रयावर व्रि पितात. 
 
हृदय :– नािीचे ठोके प्रत्येक हतसऱ्या ठोक्याला थाबंतात. नािी िरलेली, मऊ; अशक्त, जलद. 
 
हातपाय :– िातापायाची बोटे लाल, सुजलेली व आग िोते. माडं्या हशिल्याप्रमािे वाटतात. चालताना 

लटपटल्यासारखे वाटते. टाचेच्या स्नायुबधंात दुखते. िाताच्या आंगठ्याच्या बुिाशी हलहिताना 
पेटके येतात, िलहवल्याने कमी िोतात. 

 
त्वचा :– पजं्याचं्या मागील बाजभस पापुदे्र बसल्याप्रमािे उगवि येते. व्रिात चालताना ठुसठुसते. उन्िामुळे 

त्वचेवर पुटकुळ्या येतात. उन्िामुळे झालेला इसब. 
 
ज्वर :– पिाटे अंथरुिात असताना अंग गार िोते. तापात अांगाची अमतशय आग होते व त्यामुळे पाांघरूि 

घ्यावेसे वाटत नाही. अहतज्वर. नािी मधुन मधुन थाबंते, बिुधा ३ ऱ्या ठोक्याला. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशम; पावसाळ्यात; चालताना; गार पेयाने; आंघोळ केल्याने; बसल्याने; 

मनुष्ट्याच्या आवाजाने. 
ब वा :– िालचाल; उष्ट्ितेने; िाव्या कुशीवर हनजल्याने. 
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सांबांधी औषधे :– बहॅि; ब्रायो. 
 

२५२. म्युरेक्स MUREX 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंमद्रयावर होतो. शरीर अकाली थकलेले, अशक्तपिा. शीि. 

घाबरट, आनंदी, पे्रमळ हस्त्रया. पिभन रिावसेे वाटते पि त्याने बरे वाटत नािी, त्रास िोतो. 
 
मानमसक :– िीती व काळजी वाटते. धुपिीचा स्राव चालभ  असला म्ििजे मानहसक स्स्थती चागंली असते. 

अहतशय उदासीन, हखन्न. 
 
डोके :– मागील िागात हपळल्यासारखे वाटते, वर िात ठेवल्याने ककवा िोके मागे वाकहवल्याने बरे वाटते. 
 
नाक :– गार. सवयहदवस, त्रासदायक िावना. 
 
जठर :– एकसारखी खा खा; खाण्यानंतर सुद्धा िभक असते. पोटात गळून गेल्याप्रमािे वाटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला वारंवार जावे लागते, हवशषेतः रात्री. लघवीला जटामासंीसारखा वास येतो लघवी 

िोताना थोिे रक्त जाते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– इंहद्रये ते उदरातभन स्तनापयंत वदेना िोतात, टोचते; ककवा िावे रजःकपि ते उजव ेस्तन 

ककवा उजव ेरजःकपि ते िाव ेस्तन अशा वदेना िोतात. कामोन्माद, जननेंहद्रयाना जरा स्पशय झाला 
की सांभोगाची इच्छा प्रबळ होते. गभाशय वेदनायुक्त हुळहुळे िोते; खाली ओढ लागल्याप्रमािे वदेना 
िोतात; गिाशय असल्याची जािीव िोते. पायाची घट्ट आढी घालून बसिे भाग पडते. हवटाळ िरपभर 
जातो, आत गाठी पितात. धुपिी दाट, हपवळी, हिरवी, रक्तहमहश्रत. धुपिी व मानहसक लक्षिे 
आलटुन पालटभन िोतात. ओटीपोटात एका िुळिुळ्या जागेवर कािीतरी दाबले जात आिे असे 
वाटते– बसल्याने जास्त िोते. हवटाळसेपिी स्तनात दुखते. स्तनाची गुल्मे. 

 
पाठ :– कंबर दुखभन चालावेसे वाटते पि चालण्याने कंबर जास्त दुखते. 
 
त्वचा :– हपत्ताच्या गाधंी. कोरिी, इतकी की फुटेल असे वाटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशय; उन्िात; बसल्याने; वाखा झाल्याने. हनजल्याने. 

ब वा :– हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर. खाण्याने. दाब. आधार. िोके मागे वाकहवल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– प्लॅहट; हलहल–हट; सेहप. 
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२५३. युआमनमस EUONYMUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम यकृत, मूत्रलपड; िावी ते उजवीकिे यावर िोतो. मंुग्या येतात हवशषेतः 

पाठीला. घेरी कपाळात जािवते, वर उचलभन पुढे ढकलल्याप्रमािे वाटते. िवुयावर दाबल्यासारखे 
वाटते; त्यामुळे िोळे दाबल्यासारखे वाटतात. यकृत मोठे िोते; हपत्ताचे खिे िोतात; बेंबीजवळ वेदना 
िोतात. शौचास िरपभर िोते व त्याचे रंग रूप बदलत जाते ककवा अनेक रंगी शौचास िोते. शौचास 
रक्त पिते. लघवी ििििभन िोते. लघवीतभन अल्बुहमन जाते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– खाण्याने. संध्याकाळी. 

ब वा :– गार वाऱ्यात; दाबल्याने. 
 

२५४. युपेटोमरअम परफॉमलएटम EUPATORIUM PARFOLIATUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हाडे; जठर; यकृत; डोक्यामागील भाग; स्नाय–ू छातीचे, पाठीचे; 

िातापायाचें यावर िोतो. हाडाांत फुटल्याप्रमािे भयांकर ठिका लागतो. मार लागल्याप्रमािे 
हुळहुळेपिा व ठिका मवशेषतः पाठीत. अस्वस्थपिा, थंिी वाजते व मळमळते. सदी. इन्फ्लुएन्झा. 
मपत्तप्रकोप; िोळे, चेिरा, ओकारी हपवळी. अशक्तपिा. दारू हपऊन ढासळलेली प्रकृहत. 

 
मानमसक :– कण्ििे, अंगाला ठिका लागल्यामुळे. 
 
डोके :– घेरी, िावीकिे झोकािें जातात, उजव्या कुशीवर हनजल्याने जास्त िोते, ओकारी झाल्याने बरे 

वाटते. िोके िुळिुळे िोऊन ठुसठुसते हवशषेतः िोक्याच्या मागील िागात. वातरक्ताच्या वदेना व 
िोकेदुखी आलटुन पालटभन िोते. अधयहशशी. िोक्याला धातभची टोपी घातली आिे असे वाटते. दर 
हतसऱ्या ककवा सातव्या हदवशी येिारी िोकेदुखी. 

 
डोळे :– िुळिुळे िोऊन ठिकतात, िोके दुखत असताना. हपवळे. 
 
नाक :– कशका येतात. सदी, सवांग ठिकिे. 
 
चेहरा :– एकाएकी गालाचे (उजव्या) स्नायभ आखितात. 
 
तोंड :– जीि हपवळी. चव किभ . कोपऱ्यात िेगा पितात. 
 
जठर :– अहतशय तिान लागते पि पािी प्याले तर कडू मपत्ताची ओकारी िोते ककवा थंिी वाजते. ओकारी 

व जुलाबात नुसते हिरव ेव िरपभर हपत्तच पिते. ओकारी िोण्याच्या अगोदर तिान लागते. शौचास 
पाढुंरके िोते. आइसहक्रम खावसेे वाटते. उचकी लागते. त्रासदायक वदेना ओकारी झाल्याहशवाय 
थाबंत नािी. घट्ट कपिे त्रासदायक िोतात. यकृत िुळिुळे. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी कधी िरपभर िोते कधी थोिी िोते. 
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श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो हवशषेतः सकाळी. कंठात गुदगुल्या िोऊन वदेनायुक्त खोकला येतो. 
खोकताना िोक्यात दुखते व छाती धरून ठेवावी लागते. छाती हुळहुळी िोते, आत 
खवखवल्याप्रमािे वाटते. पोटावर हनजल्याने खोकला कमी िोतो. 

 
हृदय :– अगदी लिान जागेत आिे असे वाटते. 
 
पाठ :– मार लागल्याप्रमािे पाठीत ठिका लागतो. खालभन वर ठिका लागतो. 
 
हातपाय :– िािात फभ ट लागते, स्नायभ िुळिुळे िोतात. िात व मनगटे ठिकतात. पायाचा आंगठा सुजतो. 

वातरक्त. पायाना हवशषेतः पावले व घोटे याना जलयुक्त सभज येते (हिवतापानंतर) पायाच्या 
बोटाचं्या साधं्यावर वदेनायुक्त गाठी येतात. 

 
ज्वर :– तहान लागते लकवा मळमळते नांतर जोराची हुडहुडी भरते, पाठीच्या खालच्या िागातभन थंिी 

वाजण्यास सुरवात िोते. थंिीनंतर ककवा तापात कडू ओकारी होते. तापात अंगाची आग िोते. घाम 
थोिा येतो. घाम आल्याने बरे वाटते पि िोके दुखिे कमी िोत नािी. सवांग ठिकते. हिवताप. 
इन््लुएंझा. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांड वारे. िालचाल– मनयममत वेळी- सकाळी ७ ते ९, दर हतसऱ्या ककवा 

सातव्या हदवशी. खोकताना. अन्नाकिे पाहिल्याने ककवा वासाने. 
ब वा :– मपत्ताची ओकारी झाल्याने. घाम आल्याने. पोटावर हनजल्याने बिबि केल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– नेर–मभ; सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– नक्स-व्िा; ब्रायो. 
 

२५५. युपेटोमरअम पुरपुमरअम EUPATORIUM PURPURIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मभत्रेंहद्रयावर िोतो. थंिी व वेदना खालभन वर जातात. नपुसंकत्व व 

वधं्यात्व. घरी असभनसुद्धा घरी जावसेे वाटते. िोके िाव्या बाजभस दुखते व घेरी येते. मभत्रकपिात 
ठिका लागतो. मभत्राशयात व मभत्रमागात लघवी करताना आग िोते. मभत्राशय तंुबल्यासारखा वाटभन 
एकसारखे लघवीला िोईल िोईलसे वाटते. लघवी थोिी थोिी व कष्टाने िोते, गरोदरपिी, 
खिबिीत रस्त्यावरून गािीतभन गेल्याने. रजःकपिाची हक्रया योग्य न झाल्यामुळे आलेले वधं्यात्व. 
मभत्रकपिाचा शोथ. लघवीला िरपभर िोते, बिुमभत्रता. लघवी दुधासारखी पाढंरी. लघवी सुवाहसक. 
हस्त्रयाचें लघवीचे उपद्रव. जननेंहद्रये (योहनिार) ओलसर आिेत असे वाटते. लघवीतभन अल्बुहमन 
जाते. जलयुक्त सभज, नाळगुद व त्याने उत्पन्न झालेला दमा. लघवीची धार बारीक. पाठीत व कमरेत 
जिपिा. 
जा. हो :– िालचाल. स्स्थती बदलल्याने. 
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२५६. यफूोरमबअम EUPHORBIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा; हाडे; दात व त्वचा यावर िोतो. अांतगमत आग, 

हाडात– हवशषेतः रात्री. िािे कुजतात. स्राव वाितात व त्यामुळे कोरिेपिा आल्यासारखा वाटतो. 
लुले पिल्याप्रमािे अशक्तपिा येतो हवशषेतः साधं्यात. शोथ िळुिळु वाढत जातो. कॅन्सरच्या वदेना, 
असह्य आग. प्रत्येक वस्तु आिे त्यापेक्षा मोठी आिे असे वाटते. एकसारख्या कशका येतील असे वाटते 
पि चागंल्या येत नािीत. सदी िोते, नाक सुजते. हपनस स्राव करवििारा. तोंि आतभन कुजकट 
चरबीने माखले आिे असे वाटते. खभप खारट लाळ गळते. गार पाण्याची तिान लागते. दात हढसभळ 
िोऊन त्याचें तुकिे पितात. दात एकमेकाशी स्क्रभ ने जखिले आिेत असे वाटते. खोकताना पोटाच्या 
खळीतभन छातीच्या दोन्िी बाजभस टोचते. कढत अन्न हगळल्याप्रमािे छातीत गरम झाल्यासारखे 
वाटते. धावरे–मोठमोठे भाजल्यासारखे मपवळे फोड येतात हवशषेतः उजव्या बाजभस. श्लेष्ट्मल 
त्वचेचे धावरे. अहतज्वर. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– बसताना. हवश्रातंीने. िालचालीच्या सुरवातीस. पारा. 

ब वा :– तेल लावल्याने. गार पाण्याने िालचाल. 
 
सांबांधी औषधे :– नाय–ॲहस; सल्फ. 
 

२५७. युफे्रमसआ EUPHRASIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम िोळे; नाक; व छाती यावर िोतो. स्राव पाण्यासारखे करवडिारे व 

भरपूर. पभ करवििारा. 
 
डोके :– दुखत असताना नाक-िोळ्यातभन पािी येते. 
 
डोळे :– डोळ्यातून एकसारखे पािी येते, पािी भरपूर कढत लकवा करवडिारे, मोकळ्या िवेत, हनजल्याने 

ककवा खोकताना जास्त. िोळे पाण्यात तरंगत आिेत असे हदसते. िोळ्यापुढे केस लोंबत आिे असे 
वाटते, सारखे पुसावेसे वाटतात. एकसारखे हमचकाहविे, मोकळ्या िवते जास्त िोते. काळ्या 
बुबुळावर बारीक फोि येतात. सारा. खोकताना ककवा हनजल्याने िोळ्यातभन पािी जास्त येते. 
अश्रूमुळे रोगि लावल्याप्रमािे डाग पडतात; उजेि सिन िोत नािी. पापण्या घट्ट हमटलेल्या. 
िोळ्यात दाबभन कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. िोळ्यातील पभ हचकट. पापण्याचा किा लाल िोऊन 
आग िोते व कंि सुटते. िोळे लालबुंद िोतात. िोळे येतात, गोवरात, हवटाळाऐवजी. जीिय 
िोळेदुखी. मोहतकबदु तयार िोताना िोळ्यातभन पािी येते. 

नाक :– नाकातभन ििििभन पािी येते पि ते हबन करवििारे असते. 
 
जठर :– खाकरताना ओकावयास िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ एक तास ककवा एकच हदवस जातो. हवटाळ बदं िोतो व पाळीच्या ऐवजी िोळे 

येतात. 
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श्वसनेंमद्रये :– खोकला ओला, फक्त हदवसाचाच कफ पितो, खोकला रात्री हनजल्यानंतर कमी िोतो, 
िागं्या खोकला–िोळ्यातभन पािी येते. 

 
झोप :– मोकळ्या िवते चालताना एकसारख्या जािंया येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– सूयमप्रकाशात. वाऱ्यात. उष्ट्ितेने. खोलीत. संध्याकाळी. 

ब वा :– मोकळ्या हवेत. िोळे हमचकावण्याने. िोळे पुसण्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– सेपा. 
 

२५८. युरेमनअम नायमरकम URANIUM NITRICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मभत्रेंहद्रयावर िोतो. मभत्रकपिाचा शोथ; मधुमेि; यकृताची हवकृहत; 

रक्तदाब वाढतो. अहतशय शरीर वाळते, थकवा येतो. जलयुक्त सभज, जलोदर नाळगुद अहतशय 
तिान लागते, मळमळ, ओकावयास िोते. अहतशय िभक लागते, खाण्यानंतर पोटात वात धरतो; 
जठरात आग िोते. जठरातील व्रि. लघवीला िरपभर िोते. लघवी िोताना मभत्रमागात आग िोते. 
लघवी आवरून धरली तर वेदना व्िावयास लागतात. लघवीला न कळत िोते. नपुंसकत्व पि रात्री 
स्वप्नावस्था िोते. 

 
२५९. रॅटेक्न्हआ RATANHIA 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गुद; गुदद्वार; स्तनागे्र व दात यावंर िोतो. रक्तस्राव. 

आवळल्यासारखे वाटिे. भेगा पडतात. हस्त्रयानंा नाजुकपिामुळे वारंवार वाखा िोत असेल तर या 
औषधाचा शस्क्तवधयक म्ििभन उपयोग िोतो. 

 
डोके :– मेंदभ कपाळातभन बािेर पिेल असे वाटते. शौचाच्या वळेी कंुथताना िोक्यात फुटल्याप्रमािे वदेना 

िोतात. 
 
डोळे :– पापण्या ताठल्यासारख्या वाटतात. 
 
तोंड :– दातातभन गार वारे आिे असे वाटते. रात्रीचे दात दुखतात, हनजल्याने जास्त दुखतात त्यामुळे चालावे 

लागते. उजव्या बाजभस कोहळष्टके हचकटली आिेत असे वाटते. 
 
जठर :– तीव्र स्वरूपाची वेदनायुक्त उचकी. जठरात चाकभ ने कापल्याप्रमािे वदेना िोतात, ढेकर आल्याने 

बरे वाटते. 
 
उदर :– गुद आवळल्यासारखे वाटते लकवा आत धारेचे तुकडे (काचेचे) आहेत असे वाटते; अहतशय कंुथावे 

तेव्िा शौचास िोते, नंतर बराच वेळपयंत आत ठिका लागतो व आग होते; गार पाण्याने बरे वाटते. 
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गुदिाराला िेगा पितात. त्यामुळे आवळल्यासारखे वाटभन िाजल्याप्रमािे आग िोते. गुदिार कोरिे 
ककवा कंि सुटते. बारीक कृहम पितात. जंत. मभळव्याध. शौचातभन ककवा तसेच रक्त पिते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– अंगावर पाजिाऱ्या हस्त्रयाचं्या स्तनाग्राना िेगा पितात. गरोदरपिी रात्री उठभन चालिे िाग 

पिते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री. उष्ट्ितेने. काळजीने. श्रमाने, स्पशय. शौचास कंुथताना. 

ब वा :– गार पािी लावल्याने. मोकळ्या िवते चालण्याने. कढत पाण्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– नाय–ॲहस; हपओहन. 
 

२६०. रॅननकुलस बल्बोसस RANUNCULUS BULBOSUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; स्नायभ; िोळे; छाती; त्वचा िातापायाचंी बोटे; व िावी बाजभ 

यावर िोतो. वेदना – टोचल्याप्रमािे, िोसकल्याप्रमािे. एकदम तीव्र कळा येतात त्यामुळे िोळ्याला 
पािी येते, व कापरे िरते, स्वस्थ रािवत नािी. आग, चुिचुि, मार लागल्याप्रमािे हुळहुळेपिा, 
लकवा खोल व्रि पडून होत असल्याप्रमािे वेदना. कंप. फुगल्याप्रमािे वाटिे. दारू हपण्याचे, 
दुखापतींचे दुष्ट्पहरिाम. सवांगात धके्क बसतात. लिान जागा िुळिुळ्या िोतात. वारे व स्पशय सिन 
िोत नािी. एकदम अशक्तपिा वाटभन मभच्छा येते. अशक्तपिा व झोकािें जािे हवशषेतः दारुड्याचे. 
जभन गृध्रसी वात. फेफरे; दारुड्याचें. ओला कपिा ठेहवला आिे असे वाटते, हवशषेतः छातीवर, 
मोकळ्या िवेत गेल्याने जास्त वाटते. 

 
मानमसक :– िािंखोर. रागामुळे अंग कापते. िभताचंी अहतशय िीती वाटते, हवशषेतः संध्याकाळी, त्यावळेेस 

एकटे असण्याची िीती वाटते. उदासीनता; मरावसेे वाटते. दारुड्याचा वात व उचकी. 
 
डोके :– िोक्याच्या कातिीत मंुग्या आल्यासारखे वाटते. िोके फुगभन मोठे झाल्यासारखे वाटते. 
 
डोळे :– धभर गेल्याप्रमािे चुिचुितात, हदवसा व रात्री हदसत नािीं. काळ्या बुबुळावर वदेनायुक्त बारीक 

फोि येतात, उजेि सिन िोत नािी, िोळ्यातभन पािी येते. िोळे हफरहवताना दुखतात. वस्तभचा अधा 
िाग हदसतो; गरोदरपिी. 

 
नाक :– आत मंुग्या येतात, गुदगुल्या िोतात, खाकरून व नाक कशकरून त्या कमी करण्याचा प्रयत्न करिे. 
 
तोंड :– टाळा खाजतो–खाजवावसेे वाटते. लाळ वाढलेली. घशात खालपयंत खरविल्यासारखे वाटभन 

आग िोते. ओठाना पेटके येतात, आचके येतात. 
 
उदर :– उदराला स्पश ंसिन िोत नािी. हचमटे घेतल्याप्रमािे वदेना िोतात. छातीतील व उदरातील वदेना 

आलटभन पालटभन िोतात. दोन्िी कुशीत मार लागल्याप्रमािे वाटते. दारुड्याचंी उचकी. 
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श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास जि व काळजीयुक्त. छातीत (दोन्िी बाजभस) तीव्र कापल्याप्रमािे लकवा 
टोचल्याप्रमािे वेदना होतात. मोकळ्या िवते चालताना, गार िवा आत गेल्याने छाती गार 
झाल्यासारखी वाटते ककवा छातीला ओले फिके गुंिाळले आिे असे वाटते. बरगड्यामधील स्नायभत 
वदेना िोतात. ्लुहरसी. रागामुळे दम लागतो. 

 
पाठ :– हतकोनी िािाच्या आतील किजवळ दुखते, वाकभ न बसल्याने, हविकाम करताना, टाईप करताना, 

हपआनो सारखी वादे्य वाजहवताना जास्त. हतकोनी िाि हचकटलेले. 
 
हातपाय :– तळिात खाजतात. िाताचं्या बोटाना मंुग्या, गुदगुल्या िोतात. 
 
त्वचा :– वदेनायुक्त पुटकुळ्या येतात. फोड मनळसर, आतभन करवििारी लस येते. टिक खपल्या बसतात. 

आग िोते; अहतशय कंि सुटते, स्पशाने जास्त. नागीि. 
 
ज्वर :– िांडी वाजण्याची प्रवृमत्त. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवा– दमट, गार, मोकळी. झुळुक. िवतेील फेरबदल. शरीराच्या स्स्थतीत 

फेरबदल. दारू. संध्याकाळी. हालचाल– हाताांची. श्वास आत घेतल्याने. स्पशय. खाण्याने. िीती. 
मनस्ताप. पाऊस व वादळ. िातपाय तािल्याने. 
ब वा :– उिे राहिल्याने, 

 
सांबांधी औषधे :– कॅन्था; ऱ्िस-टा. 
 

२६१. रॅननकुलस क्स्क्लरेटस RANUNCULUS SCLERATUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम छाती; त्वचा; टाळभ व उजवी बाजभ यावर िोतो. करवििे, िुळिुळेपिा 

ककवा आग-चुिचुि. कुरतडल्याप्रमािे उकरल्याप्रमािे वेदना. वेदनामुळे मभच्छा येते ककवा दम 
लागतो. आचके बसतात. 

 
मानमसक :– आळस, मानहसक काम करावसेे वाटत नािी. 
 
डोके :– टाळभत ककवा दोन्िी कानहशलात गुिदी आिे असे वाटते. कुरतिल्याप्रमािे वदेना िोतात. 

कातड्यात कंि व चावल्यासारखे वाटते. 
 
नाक :– सदी िोते, कशका येतात व लघवी िोताना आग िोते. 
 
तोंड :– दात बहधर. हजिेवर रंगीबेरंगी चटे्ट (नकाशाप्रमािे). हजिेची आग िोते व िुळिुळी िोते. 
 
उदर :– रात्री १२ नंतर मळमळते. बेंबीखाली पाचर मारली आिे असे वाटते. यकृताच्या जागी दुखते व 

त्यावळेेस जुलाब िोतील असे वाटते. 
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श्वसनेंमद्रये :– बरगड्यामध्ये पाचर मारली आहे असे वाटते. छातीच्या मध्यिागी आग िोते व िुळिुळे 
झाल्यासारखे वाटते. हृदयाजवळ पाचर मारली आिे असे वाटते. 

 
हातपाय :– लिान साधें धरतात. गुिघ्यात कुरतिल्याप्रमािे वदेना िोतात. घटे्ट पिलेल्या जागी आग िोऊन 

िुळिुळते, लोंबकळत ठेवल्याने जास्त. 
 
झोप :– ियंकर स्वप्ने पितात, पे्रताचंी, सापाचंी, लढाईची वगैरे. 
 
त्वचा :– मपवळे फोड येतात. भाजल्याप्रमािे मोठाले फोड येऊन आतभन करवििारी लस येते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– सांध्याकाळी. िालचाल. दीघय श्वास घेतल्याने. स्पशय. िातपाय, लोंबकळत 

ठेवल्याने. 
ब वा :– मध्यरात्री नंतर. 

 
सांबांधी औषधे :– आरम-रा; आसे. 
 

२६२. रॅफेनस (काळामुळा) RAPHANUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधामुळे हपत्त व लाळ वाढते. पाथंरीत व यकृतात टोचते. गोळा आल्यासारखे वाटते 

हवशषेतः गिाशयातभन वर घशापयंत व तो कढत असतो. अहतशय वात धरून उदर नगाऱ्याप्रमािे 
फुगते; वात कोंितो, खाली वर सरत नािी. उदरावर शस्त्रहक्रया केल्यानंतर वात धरून त्यामुळे 
वदेना िोतात. ओकारीत मळ पितो. हस्त्रयानंा मुलाचंा हवशषेतः मुलींचा हतटकारा वाटतो. 
कामोन्माद, वैषहयक वासना प्रबळ झाल्यामुळे झोप येत नािी. लघवी िरपभर िोते, दुधासारखी दाट 
पाढंरी; ककवा पािी हपण्याच्या मानाने कमी िोते. छातीच्या मध्यिागी जि गोळा बसला आिे असे 
वाटते आहि गारवा वाटतो. हिस्टेहरआ. एक पाऊल गार. 

 
२६३. रुमेक्स RUMEX CRISPUS 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम कां ठ; श्वासनहलका; गळ्याची खळगी; आतिी; त्वचा; साधें; छाती 

(िावी बाजभ); घोटे व िावी बाजभ यावर िोतो. श्लेष्ट्मल त्वचा कोरडी व हुळहुळी. मचकटपिा व आग. 
प्रत्येक वळेेस सदी झाली की साधें धरतात. तीव्र वदेना. लठ्ठपिा. स्राव वाढलेले हवशषेतः िोळे, 
नाक, श्वसनेंहद्रये या िागातभन. अनेक प्रकारच्या वदेना िोतात व त्या एके हठकािी कायम रिात 
नािीत. 

 
मानमसक :– चेिऱ्यावर गंिीरपिा व हखन्नता. आजुबाजभच्या पहरस्स्थतीच्या बाबतीत उदासीनता. 
 
डोके :– िाव्या बाजभस चमका मारतात. 
 
डोळे :– घरात िोळ्याची आग िोते; सकाळी फुगतात. 
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नाक :– सदी िोते, सारखे नाक गळत रािते व मधुनमधुन जोरजोराने कशका येतात. नाकाचा मागील िाग 
कोरिा. कंि घशापयंत येते. 

 
चेहरा :– तारवटल्याप्रमािे. उिे राहिल्याने हफकट िोतो. 
 
घसा :– एकसारखा हचकट कफ खाकरून काढावा लागतो. घसा पोकळ झाला आिे असे वाटते. घशात 

गोळा आिे असे वाटते, व तो हगळताना खालीवर िोतो, खाकरल्याने कमी िोत नािी. 
 
जठर :– अहतशय िभक लागते. खाण्यानंतर िाव्या स्तनात दुखते. बोलण्याने त्रास िोतो. जठरात वदेना 

िोताना पाठीत ठिका लागतो, दीघयश्वास घ्यावासा वाटतो. पोटाच्या खळीत जि िोऊन ठिका 
लागतो, पाठीपयंत जातो, गुदमरल्यासारखे वाटते. 

 
उदर :– वात धरून आवाज िोतो. सकाळी (५ ते ९) घाई होऊन दुगंधी, भरपूर लपगट, पाण्यासारखे जुलाब 

होतात व त्यावळेेस खोकला येतो हवशषेतः क्षयात. बेंबीजवळ मंुग्या येतात, दुगंहधवात सरल्याने बरे 
वाटते. गुदात कंि सुटते व आत काटकी आिे असे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– एकदम लघवीला लागते; नकळत िोते; खोकताना. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– उजव्या रजःकपिापासभन मागे पाठीपयंत दुखते. िाव्या स्तनाखाली दुखते. हृदयाजवळ 

छातीत टोचते, आग िोते; दीघय श्वास घेतल्याने जास्त. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गुदमरल्यासारखे वाटते. झोपेच्या वळेेस रात्री दम लागतो. गळ्याच्या खळीत मपसाने लकवा 

धुळीने गुदगुल्या झाल्यासारखे वाटून खोकला येतो लकवा प्रत्येक गार वाऱ्याच्या श्वासागमिक 
एकसारखा खोकला येतो– तोंड ममटल्याने, तोंडावर हात ठेमवल्याने, लकवा डोक्यावरून पाांघरून 
घेतल्याने कमी होतो. िरपभर फेसाळलेला, पातळ, तोंि िरिरून कफ पितो. खोकला बोलताना व 
रात्री ११ वा. जास्त येतो. िुकंल्याप्रमािे खोकला. गळ्याच्या हाडाखाली (िाव्या) दुखते, िुळिुळे 
झाल्यासारखे वाटते ककवा आग िोते, तेथे गार वारे हशरत आिे असे वाटते, खाकरताना जास्त. 
छातीच्या मध्ये चपया हाडाखाली दुखते. छाती िुळिुळी. 

 
हृदय :– थाबंल्यासारखे वाटभन नंतर सवय छातीत जोराने ठुसठुसावयास लागते. 
 
पाठ :– खोकताना िाव्या खादं्यात दुखते ककवा िात वर करताना िाव्या खादं्यात दुखते. उजवे मतकोनी हाड 

दुखते. घोयात व पावलाना मधुन मधुन पेटके येतात. खोकताना पंजे गार िोतात. 
 
त्वचा :– अंग उघिे झाल्याने खाजावयास लागते. पाठीवर पुटकुळ्या येतात (तरुिपिी). वारे लागल्याने 

सवय पाय खाजावयास लागतात. हपत्ताच्या गाधंी, एकसारखी कंि. 
 
झोप :– एकदम गंुगी येते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार हवा नाकात ओढल्याने; गार मोकळी िवा, झोंबिारी िवा. उघिे झाल्याने. 
रात्री. दाबल्याने. श्वासनहलकेवर दाबल्याने. बोलण्याने. दीघयश्वास ककवा अहनयहमत श्वास 
घेतल्याने. 
ब वा :– तोंड झाकल्याने. पाघंरूि घेतल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– कास्स्ट; सेनेगा. 
 

२६४. रुटा RUTA GRAVEOLENS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम डोळे; साांधे; स्नायुबांध; मनगट; घोटे; पाठ (कंबर); गिाशय व त्वचा 

यावर िोतो. मार लागल्याप्रमािे हुळहुळेपिा, ठिका व अस्वस्िपिा. शीि येऊन शरीर दुखते. 
जडपिा. कपाळावर ओझे आिे असे वाटते ककवा पावलाना जि ओझे लोंबत आिे असे वाटते. 
खरखरीत पि बोिट पाचर मारल्याप्रमािे वाटते, नाकात, िोक्यात वगैरे. टिक आवाळभ. हालचाल 
करिे अशक्य होण्याइतका ताठपिा. अवयव वेिेवाकिे िोिे. साधं्यात स्नायुबधंात गाठी िोतात. 
संहधवात. कुरतडल्याप्रमािे वेदना. आग. लचकिे, मुरगळिे. िािाचं्या दुखापती हवशषेतः 
ठेचल्याने झालेल्या. िािे हढसभळ िोतात; िािे मोििे. ओझी नेल्यामुळे िोिारे दुष्ट्पहरिाम. लचक 
िरलेल्या िागात नंतर लुलेपिा येतो. ज्या बाजभवर िार पिला असेल तो िाग िुळिुळा िोतो. 

 
मानमसक :– असांतुष्ट स्वतःहवषयी व दुसऱ्याशी. आपल्याला कोिीतरी फसहवत आिे अशी कल्पना. 

हचिखोर, िािंखोर, हवरुद्ध बोलिे, करिे. 
 
डोके :– िोळ्याचं्या श्रमाने िोके दुखावयास लागते. वाचताना चमका मारतात. हखळा मारल्याप्रमािे ठिका 

लागतो. 
 
डोळे :– लाल, कढत, आग िोते. िोळ्यातभन पािी येते. िोळे दुखावयास लागतात– हशवताना, बारीक 

अक्षरे वाचताना. दृमष्ट मांद, आतील कोपरे खाजतात. खालची पापिी लवलवते, ती थाबंल्यानंतर 
िोळ्यातभन पािी येते. 

 
कान :– आत लाकिाचा तुकिा आिे असे वाटभन दुखतो. 
 
नाक :– घाम येतो. रक्त येताना बुधं्याशी दाबल्याप्रमािे दुखते. 
 
तोंड :– चव लाकिाप्रमािे. हजिेत पेटके येऊन बोलण्यात अिथळा येतो. 
 
जठर :– खाताखाता एकदम मळमळावयास लागभन अन्न ओकभ न पिते. आग, कुरतिल्याप्रमािे वदेना. ओझे 

उचलल्यामुळे आलेले अस्ग्नमादं्य, पचनहक्रया हबघिते. बफाचे पािी प्यावसेे वाटते. जठरात 
तािल्यासारखे वाटते, दभध प्याल्याने बरे वाटते. 
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उदर :– पाथरी मोठी िोते, व दुखते. कंुथल्याहशवाय शौचास िोत नािी. शौचाबरोबर रक्त पिते. शौचास 
िोईल असे वाटते परंतु नुसतेच गुद बाहेर येते. बाळंतपिानंतर गुदिार बािेर यावयास लागते. 
ओिव ेझाल्याने गुदिार बािेर येते. बसले असताना गुदात फािल्याप्रमािे टोचते. गुदाचा कॅन्सर. 
ओिव ेझाले की शौचास िोते. गुदात मळमळ जािवते. गुद बारीक िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्राशयसारखा िरल्यासारखा वाटतो, ककवा वरखाली िोत आिे असे वाटते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– करवििारी धुपिी, हवशषेतः अहनयहमत पाळ्यामुळे ककवा हवटाळ बदं झाल्यामुळे. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छाती घट्ट िोऊन दम लागतो. दाट, हपवळा कफ पिल्यानंतर छातीत अशक्तपिा वाटतो. 

मध्यिागी िािात एका जागी दुखते. 
 
पाठ :– कंबर अशक्त, मार लागल्याप्रमािे ठिका. कमरेच्या साधं्यात व पायाना मार लागल्याप्रमािे ठिका 

लागतो. हवशषेतः सकाळी. तळिातात टिक आवाळभ. सिज अिखळिे. कहटशभळ. 
 
हातपाय :– पाय लाबं करताना माांड्या मोडल्याप्रमािे वाटतात. िािात खोल वदेना िोतात त्यामुळे चालिे 

िाग पिते. गृध्रसीवात रात्री हनजल्याने जास्त वदेना िोतात, हदवसा बरे असते. स्नायुबधंात टिक 
गाठी येतात, स्नायुबंध िुळिुळे. साधं्याजवळ पोकळ गुल्मे येतात. पाऊलाचं्या ं िािात दुखते, 
जहमनीवर जोराने पाऊल टाकता येत नािी. साधं्यात कटकट आवाज िोतात, मोकळ्या िवते 
चालताना जास्त. पाऊल, िातापायाचंी बोटे आखितात. खुचीवरून उठताना पायातील शक्ती गेली 
असे वाटतें, प्रयत्नपभवयक उठाव े लागते. पाठीत उसि िरली तर पायातील शक्ती नािीशी िोते. 
चढता-उतरताना पाय अशक्त वाटतात. टाचेचा स्नायुबंद आखिल्यासारखा वाटतो. 

 
त्वचा :– कंि सुटते, खाजहवण्याने त्वचा सोलवटते. चपया चामहखळी. त्वचा हुळहुळी होते. चालण्याने, 

गािीतभन गेल्याने त्वचा सिज िुळिुळी िोते. हवशषेतः मुलाचंी. 
 
ज्वर :– चेिऱ्याची त्वचा तप्त झाल्यासारखी वाटते. उष्ट्ि लिरी येतात. 
 
झोप :– वारंवात जाग येते. गुंतागुंतीची स्वप्ने पितात. जािंया देिे आळोखे-हपळोखे देिे व िात लाबं करिे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– अमतश्रम, ओझे उचलिे वगैरे. डोळ्याचे श्रम. दुखापती. लचकिे. िांडी; िांड 

हवा; िांड दमटपिा; थंि वारे. मनजल्याने. बसल्याने. वाकल्याने. हवटाळसेपिी. कच्चे अन्न. 
ब वा :– पाठीवर मनजल्याने. उष्ट्िता. िालचाल. चोळल्याने. खाजहवल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क-फा. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; फायटो; रॅनन-स्स्क्ल; कसफाय. 
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२६५. रेमडअम RADIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा; िािे; कंबर; पायाचा आंगठा; व बाजभ अदलभन बदलभन, असा 

िोतो. अांगाची कोरडी आग– हवस्तवाने िाजल्याप्रमािे िोते त्यामुळे गार िवचेी आवि. एकदम 
वेदना बाजू बदलतात ककवा हवजेचे धके्क बसल्याप्रमािे वदेना िोतात, त्यामुळे हनजिे िाग पिते. 
ठिका, सवांगात, साधं्यात खोल. अस्वस्थ, चालिे िाग पिते. खोल आवळल्यासारखे वाटिे– 
साांध्यात, छाती, हृदय वगैरे व त्यावळेेस वारे िव े िवसेे वाटते. बहधरपिा हवशषेतः िाग लाबं 
करताना. संहधवात. वातरक्त. अशक्तपिा मरगळिे, थकवा. कुजिे–िािे वगैरे व्रि. कॅन्सर. 
झोपेत अंगाला हवजेचे धके्क बसतािेत असे वाटते. एक्सरेचे दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– िीती वाटते, हखन्न. अंधारात एकटेच असण्याची िीती वाटते. सारखे मंिळीत बसावेसे वाटते. 
 
डोके :– जि. घेरी येते व त्यावळेेस िोक्याचा मागील िाग दुखतो. िोळ्यावर (िाव्या) दुखावयास लागभन 

वदेना मागे िोक्याच्या मागील िागापयंत जातात. टाळभत व िोक्याच्या मागील िागात दुखभन 
त्याचवळेेस कंबरेत अहतशय ठिका लागतो. 

 
डोळे :– लाल, चुरचुरतात– वाचताना जास्त. िोळ्यात कापसाचे धागे आिेत असे वाटभन िोळे चोळावेसे 

वाटतात. 
 
कान :– कानात वारे हशरल्याप्रमािे आवाज िोतो. पोटावर हनजल्याने कमी िोतो. 
 
नाक :– कोरिे व कंि. 
 
घसा :– िुळिुळा िोऊन कान दुखतात. हमरे खाल्याप्रमािे आत वाटते. 
 
चेहरा :– लाल, वदेना िोतात. खालच्या जबड्याच्या कोपऱ्यात (उजव्या) ठिका लागतो. मुरुम येते. 
 
तोंड :– कोरिे. श्वास कढत वाढतो. धातुप्रमािे चव. हजिेचे टोक चुरचुरते. 
 
जठर :– गोि पदाथय, आइसहक्रम खावेसे वाटत नािी पि पभवी ते आवित असे. िुकराचे मासं खाण्याची 

वासना. मळमळ खाण्याने कमी िोते. 
उदर :– उदरातील वेदना व कानातील आहि छातीतील वदेना आलटभन पालटभन िोतात. गुद िुळिुळे व 

बािेर येते. उदरातील वदेना शौचास झाल्याने ककवा पोटाशी पाय घेतल्याने कमी िोतात. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला थोिे थोिे व कष्टाने िोते; नंतर हशश्न ताठते. मभत्रकपिाचा शोथ व संहधवात. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– हशश्नात व मािंीच्या आतील बाजभचा, इसब कंि सुटते. 
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स्त्रीजननेंमद्रये :– कां ड सुटते. उजव ेस्तन िुळिुळे पि जोराने चोळण्याने बरे वाटते. हवटाळ एक हदवस जातो, 
नंतर रक्तहमहश्रत धुपिी जाते. इहपकॅकने रक्तस्राव थाबंला नािीतर रेिीअमेन थाबंतो. 
बाळंतपिानंतरचा हवटाळ दुगंहध, थोिा ककवा एकदम बदं िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कोरड्या खोकल्याचा ठसका. खोकला तंबाखभ ओढल्याने जास्त िोतो, मोकळ्या िवते, 

खाण्याने, उठभन बसल्याने व श्रमाने कमी िोतो. छातीत दाबल्यासारखे वाटभन श्वासोच्छछ वास पुरेसा 
िोत नािी असे वाटते. 

 
हृदय :– हृदयाच्या जागी आवळल्यासारखे वाटते. धिधिभन जाग येते. नािी जलद, अहनयहमत. 
 
मान पाठ :– मानेच्या मिक्यात दुखते, मोिल्यासारखे वाटते, िोके खाली केल्याने जास्त, ताठ बसल्याने 

ककवा उिे राहिल्याने बरे वाटते. हतकोनी िािाच्यामध्ये अशक्तपिा वाटतो. कां बरेत खालून वर 
वेदना होतात, चालण्याचे, श्रमाने कमी िोतात. 

 
हातपाय :– िातापायाना ठिका लागतो हवशषेतः साधं्यात जास्त. पायाची बोटे ठिकतात. िातपाय टिक 

व हढसभळ झाले असभन ते मोितील असे वाटते. 
 
त्वचा :– जाड होते, आग होते व कां ड सुटते, खाजहवल्याने ओली िोते, हवशषेतः चेिरा व जननेंहद्रये. पाढंरे 

पापुदे्र, खपल्या कानावर बसतात. इसब. त्वचा जाि िोण्याची प्रवृहत्त. घटे्ट पितात. िाताच्या बोटाचंा 
संहधवात. 

 
झोप :– आगीची स्वप्ने पितात. स्वप्ने खरी आिेत असे वाटभन धाप लागभन जागे िोिे व हृदयाची धिधि. 
 
ज्वर :– अंतगयत गारठा वाटभन दातं वाजतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल, स्मश्रू केल्यानांतर. आंघोळीनंतर. उठताना. धभम्रपान केल्याने. 

ब वा :– मोकळी हवा. कढत पाण्याच्या स्नानाने. खाण्याने. गार पेये. एकसारखी िालचाल. 
हनजल्याने. दाबल्याने. झोपेनंतर. 

 
सांबांधी औषधे :– पल्स; फास्फ. 
 

२६६. रोमबमनआ ROBINIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्राव व जठर यावर िोतो. जळजळीतपिा. आंबट चव, जठरातील 

आम्लत्व वाढते., अहतशय जळजळीत आंबट ढेकरा येतात. ओकारी इतकी आांबट असते की त्यामुळे 
दात मशवमशवतात ककवा बहधर िोतात. तोंिाला पािी सुटते. जठरात व हतकोनी िािामध्ये पाठीत 
आग िोते. जठरात हपळल्याप्रमािे वाटते. शौच आंबुस, घाम आंबुस. जठरातील आम्लत्व 
वाढल्यामुळे िोके दुखते, व आंबट ओकारी िोते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– खाण्याने. रात्री. तेलतभप वगैरे. 
 
सांबांधी औषधे :– आयहर; मगॅ-का. 
 

२६७. ऱ्हसटॉक्स RHUS TOXICODENDRON 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा– चेिऱ्याची, िोक्याची, जननेंहद्रयाचंी; रक्त; स्नायबूांध; साधें; 

गाठी– गालगुंि वगैरे; मज्जारज्जू; िावी बाजभ ककवा िावी ते उजवी बाजभ यावर िोतो. सासंर्मगक 
हवकार. सांमधवात, साांधे धरण्याची प्रवृमत्त. स्नाय ू लुले पडल्याप्रमािे वाटतात, टोचल्याप्रमािे, 
फाडल्याप्रमािे वेदना होतात मवशेषतः रात्री. शरीराच्या कोित्याही क्स्ितीत बरे वाटत नाही. 
ताठपिा लकवा मार लागल्याप्रमािे हुळहुळेपिा. माांस ठेचल्याप्रमािे लकवा सुटून लोंबत आहे असे 
वाटते साधें हनखळल्यासारखे वाटतात. स्नायभना आचके बसतात. मुांग्या येतात. बहधरपिा. कंप. 
शोि, सूज, आग होते व भाग मनळसर होतो. स्राव करवडिारे ताांबुस रांगाचे, लाल पाण्याप्रमािे 
लकवा कुबट वासाचे व त्यामुळे िोवती पुटकुळ्या येतात. लचकिे, मुरगळिे, ओझे उचलण्याने ककवा 
घाम येत असताना अंग गारठल्याने. बफाचे पािी प्याल्याने उद िवलेले हवकार. इन््लुएंझा. देवी. 
टायफाईड सारखे ज्वर. हालचाल करताना सुरवातीस त्रास होतो पि हालचाल चालू ठेवल्याने 
बरे वाटावयास लागते. िािाचें उंचवटे िुळिुळे हवशषेतः गालाचें. थंिीच्या हदवसात िोिारा 
संहधवात. शस्त्रहक्रयेनंतर िोिारे उपद्रव. अधांगवात, उजवी बाजभ. बहधरपिा. लिान मुलाचं्या 
अंगावरून वारे जािे, दमट गारठ्यामुळे. 

 
मानमसक :– मखन्नता, उदासीनता, काळजी वाटते, मन गोंधळलेले, उत्तरे सावकाश, जलद ककवा नाखुशीने 

देिे. वात, कािीतरी असंबद्ध बिबि. जगण्याचा कंठाळा आत्मित्या करावीशी वाटते पि धैयय िोत 
नािी, बुिभन जीव द्यावासा वाटतो. बेचैनपिा. वातात हवषप्रयोगाची िीती वाटते. रात्री जास्त िीती 
वाटते. त्यामुळे अंथरुिावर हनजवत नािी. रिावसेे वाटते हवशषेतः संध्याकाळी पि, का ते कळत 
नािी. हवसरिोळेपिा, नुकत्याच घिलेल्या गोष्टी आठवत नािीत. 

 
डोके :– घेरी; वृद्धपिी; गरगर हफरत आिोत असे वाटते– िोके दुखावयास लागते. मेंदभ सैल झाल्यासारखा 

वाटतो ककवा त्याचे तुकिे झाले आिेत असे वाटते– धक्का लागल्याने जास्त. कपाळावर फळी ठेहवली 
आिे असे वाटते. िोक्याची कातिी दुखते, ताठल्यासारखी वाटते, हतच्यावर हनजल्याने बरे वाटते. 
मनस्तापाने िोके जास्त दुखते. 

 
डोळे :– डोळ्याच्या मागील बाजूत दुखते– िोळ्याचं्या िालचालीने जास्त. पापण्या ताठलेल्या, मचकटतात, 

कोरड्या, घट्ट हमटलेल्या; पापण्या जर उघिल्या तर िोळ्यातभन कढत पािी बािेर येते. उजेि सिन 
िोत नािी. एकावर एक अशा एकाच वस्तभच्या दोन वस्तभ हदसतात. 

 
कान :– कानात कािीतरी आिे असे वाटभन कानातं दुखते. पाळ्या सुजलेल्या. कानातभन रक्तहमहश्रत पभ येतो. 

गालगंुि (िाव)े. 
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नाक :– नाकाचा शेंिा लाल व िुळिुळा व त्यातभन थेंब थेंब पािी पिते. नाकाची िािे अहतशय ठिकतात. 
नाकातभन रक्त पिते. हवशषेतः रात्री ककवा खाली वाकल्याने, शौचास िोताना, ककवा तापात, त्यामुळे 
बरे वाटते. 

 
चेहरा :– चावताना जबिे कटकट वाजतात. जबड्याचा साधंा सिज हनखळतो. चेहरा सुजलेला, ताठलेला. 

धावरे. िाव्या गालावर लाल हठपका. साधं्यात दुखते. गालगुंि. वदेना िोताना शिारे येतात. 
 
तोंड :– ओठ कोरिे, खपल्या बसलेले, कोपऱ्याला िेगा पितात. ओठावर वदेनायुक्त पुटकुळ्या येतात. 

दातावर कीट साचते. दात सैल व लाबं झाल्यासारखे वाटतात. रक्तहमहश्रत लाळ झोपेत गळते. 
मजभेचा शेंडा मतकोनी लाल, जीि एकाच बाजभला ककवा हतरकस अस्वच्छ; जीि मध्यिागी कोरिी, 
लाल; िेगा पिलेली, िुळिुळी. ताबंयासारखी, गवतासारखी ककवा किभ . चव, हजिेवर कातिे आले 
आिे असे वाटते. 

 
घसा :– लाल. फुगीर व कंि सुटते. टानहशलवर पाढंरा थर जमतो. घसा दुखतो हवशषेतः सकाळी. गाठी 

सुजलेल्या. हगळताना टोचते. घट्ट पदाथय हगळताना कमी दुखते. जळजळीत पदाथय खाल्याने 
अन्ननहलकेला आलेली सभज. 

 
जठर :– अहतशय तिान लागते, हवशषेतः रात्री. गार पेये प्यावीशी वाटतात परंतु त्यामुळे खोकला जास्त 

िोतो, थंिी वाजते. खाण्यानंतर मळमळते, घेरी येते. गार दभध प्यावसेे वाटते. जेविानंतर गुंगी येते. 
खोकताना ओकावयास िोते, पाठीवर हनजल्याने ओकावयास िोते. मळाची ओकारी होते. कशपातील 
मासे खावसेे वाटतात. आइसहक्रम खाल्याने मळमळते. 

 
उदर :– िुळिुळे, आत पािी िालत आिे असे वाटते. आत गोळा आिे असे वाटते. पोटावर हनजल्याने 

उदरातील वेदना कमी िोतात, वदेना िोताना खाली वाकभ न चालाव े लागते; पाठीवर गुिघे वर 
करून हनजल्याने बरे वाटते. ओन्िीसायहटस. शौचास पाण्यासारखे, फेसाळ, रक्ताचे, दुगंधी, लाल 
मवटकराच्या बुकटीप्रमािे, बुळबुळीत, हगळहगहळत, न कळत िोते ककवा कंुथाव े लागते. पेये 
प्याल्यानंतर शौचास जाव े लागते. टायफाईि तापातील जुलाब– रात्री जास्त िोतात. जीिय 
िगवि– फक्त सकाळीच जुलाब िोतात व त्याचे अगोदर आतड्यात खभप खळबळते. उचलताना 
मभळव्याध बािेर येते. शौचास होताना माांड्याांच्या मागील भागात दुखते. आमाहतसार. आव, वदेना 
युक्त शौचास लागते पि शौचास िोत नािी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– वारंवार कळा येऊन लघवीला व त्याचवळेेस शौचास लागली आिे असे वाटते. रात्री अंथरुिात 

लघवी न कळत िोते. हिवाळ्यात हस्त्रयानंा न कळत लघवीला थेंब थेंब िोते. मभत्रकपिाचा शोथ. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– जलयुक्त सूज हवशषेतः बोंिीच्या कातिीची; वृषिाची-जननेंहद्रये सुजलेली, कंि सुटते. 

वृषि वृहद्ध; ओझे उचलण्यामुळे झालेली. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयाचा शोथ (सेहिक). बाळंतपिानंतरचा हवटाळ, थोिा पातळ, बरेच हदवस वाितो, 

दुगंधी व तो जाताना योनीतभन वर कळा जातात. श्रम केले तर हवटाळ जावयास लागतो. योहनिार 
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सुजभन अहतशय कंि सुटते. पाळी लवकर येते, हवटाळ िरपभर व फार हदवस जातो. पाण्यात 
हिजल्याने झालेले नष्टातयव, त्यामुळे स्तनातं दभध येते. अहतश्रमाने, ओझे उचलल्याने गिाशय खाली 
येते. वायगोळ्याच्या वदेना मधुन मधुन सारख्या येतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कोरिा, अहतशय त्रासदायक खोकला. हवशषेतः मध्यरात्री ते सकाळपयंत. खोकताना 

रक्तासारखी चव. खोकला थंिी वाजताना ककवा अंथरुिाच्या बािेर िात काढल्याने जास्त येतो. 
घसा बसतो. बोलताना गाताना सुरवातीस आवाज बसतो पि गािे बोलिे तसेच चालभ  ठेवले तर 
आवाज मोकळा िोतो. आवाजावर ताि बसल्यामुळे बसलेला आवाज. तापात थंिी वाजण्याचे 
अगोदर खोकल्यास सुरवात िोते. प्लुहरहस. न्युमोहनआ–कफ ताबंुस रंगाचा. थंुकीतभन रक्त पिते, 
वायुवादे्य वाजहवण्याने, अहतश्रमाने वगैरे. फुप्फुसात पािी साचते. िाताचंी िालचाल केल्याने छातीत 
दुखते. 

 
हृदय :– धिधिते, कंप, िालचाल केल्याने बरे वाटते. थकल्यासारखे वाटते. वदेना िाव्या िातापयंत 

जातात– िात बहधर िोतो व हनजीव वाटतो. नािी, अहनयहमत, जलद, कंपयुक्त, मधुन मधुन थाबंते 
व त्यावळेेस िावा िात बहधर िोतो. 

 
मान पाठ :– मान ताठलेली, िलहवल्याने दुखते. पाठीत मतकोनी हाडामध्ये ठिका लागतो हगळताना जास्त 

िोतो. पाठ मोिल्यासारखी ककवा आवळल्यासारखी वाटभन दुखते– जोराने दाबल्याने, चालण्याने, 
ककवा मागे वाकल्याने टिक जागेवर हनजल्याने बरे वाटते. कहटशभळ. गुदाच्या िािापासभन 
माडं्यापयंत ठिका लागतो. 

 
हातपाय :– बहधर, हवरहवरल्यासारखे वाटतात. िात अस्वस्थ, िालतात हवशषेतः िावा. कोपऱ्याच्या साधं्यात 

लुले पिल्याप्रमािे वदेना िोतात. पजं्याच्या मागील बाजभस िेगा पितात. तळिात कोरिे, कढत, 
िेगा पिलेले आहि िुळिुळे, धुतल्याने आग व्िावयास लागते. गृध्रसी वात–शौचास होताना 
माांड्याच्या मागील बाजूस वेदना होतात. पाय हनजीव, लाकिाप्रमािे वाटतात; पोटऱ्यात पेटके 
येतात. पायावर व्रि पिभन ते कुजतात व त्यातभन रक्तासारखे पािी येते. कंि सुटते, हवशषेतः पायाना 
सभज आलेली असताना. साधें कढत, सुजलेले व आत वदेना िोतात. िातपाय ताठलेले, लुले 
पिल्याप्रमािे. मंुग्या येतात. पावलाना गुदगुल्या झाल्यासारखे वाटते. िाताच्या बोटाचं्या टोकाना 
मंुग्या येतात. न कळत लंगित चालिे. फार वेळ बसल्यानंतर घोटे सुजतात. पाऊले संध्याकाळी 
सुजतात. 

 
झोप :– स्वप्नात श्रमाची कामे करीत आहोत असे वाटते. खभन मारामारीची स्वप्ने पितात. सकाळी 

उठल्यानंतर थकवा वाटतो व घाबरटपिा येतो. वारंवार जोरजोराने जािंया येतात, पि झोप येत 
नािी, िातपाय तािावसेे वाटतात. 

 
त्वचा :– ताठलेली, जाड, कोरिी, कढत, कंि सुटते व आग िोते, हवशषेतः केसाळ िागात. उष्ट्ितेने बरे 

वाटते. िांड वाऱ्याने त्वचा दुखावयास लागते. उगवि, सुांदर बारीक भाजल्यासारख्या फोडाप्रमािे; 
खपल्या बसलेली; इसबासारखी, ओलसर ककवा धावरे हवशषेतः जननेंहद्रयावर. उगवि व आव 
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आलटभन पालटभन िोते. पभ केसाचंा नाश करतो. व्रिातभन लस हझरपते. हपत्ताच्या गाधंी येतात 
हिजल्यामुळे, संहधवातात, तापात, थंिी वाजताना. गळवावर िाजल्यासारखे फोि येतात. 

 
ज्वर :– गारठा सहन होत नाही; जरा अांग उघडे झाले तरी िांडी वाजावयास लागते, हातपाय दुखावयास 

लागतात, खोकला यावयास लागतो. अंगावर पािी टाकल्याप्रमािे थंिी वाजते, हशरातभन गार पािी 
वािते. आिे असे वाटते, थंिी वाजण्याचे अगोदर खोकला यावयास लागतो; एखाद्या िागाला थंिी 
वाजते. थंिी व ताप आलटभन पालटभन. तापात वात िोतो त्यावळेेस स्वतःच्या कामधंद्याहवषयीच 
बिबि चालभ  असते. तापात अंगावर हपत्ताच्या गाधंी येतात. थंिी वाजताना आळोखे हपळोखे द्यावेसे 
वाटतात. वदेना िोत असताना घाम येतो आहि गंुगी येते. टायफाईि; हिवताप; इन््लुएंझा. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– पाण्याने; िांडीने; िांड वाऱ्याने; धुण्याने अंग तापले असताना ककवा घाम येत 

असताना अांग गारठल्याने. अांग उघडे झाल्याने िातपाय वगैरे. हालचालीच्या सुरवातीस; मवश्राांतीने; 
लचक; अमतश्रम. मध्यरात्रीनांतर. मार लागिे. धक्का. बफाची पेये. ज्या बाजभस हनजले असेल त्या 
बाजभस. 

 
ब वा :– िालचाल चालभ  ठेवल्याने. उष्ट्िता–पाघंरूि, शकेाने, कढत पाण्याचे स्नान. चोळण्याने; 
नाकातभन रक्त पिल्याने; हवकार झालेला िाग धरून ठेवल्याने, उदर, िोके वगैरे. अवयव 
(िातपाय) तािल्याने. अवस्था बदलल्याने. कोरिी उष्ट्ि िवा. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क–का; पल्स; फायटो; फास्फ; ब्रायो; मेिो; मगॅ–का; सल्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; आसे; नक्स–व्िा; मक्युय; लॅके. 
 

२६८. ऱ्हस रॅमडकन्स RHUS RADICANS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाची व ऱ्िसटॉक्सची लक्षिे जवळजवळ सारखीच आिेत. हजिेची आग व शिा 

िुळिुळा िोतो. गरम पेये हपताना त्रास िोतो. लक्षिांचा उद्भव वार्मषक. वीज वावटळीने बरे वाटते. 
 

२६९. ऱ्हस व्हेमननेटा RHUS VENENETA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचेवर िोतो. िोळ्याच्या आवती िोवती आलेल्या सुजेमुळे िोळे 

उघिता येत नािीत. नाक लाल व चकचकीत. चेिरा सुजलेला. कंि कढत पाण्याने कमी िोते. 
धावरे– त्वचेचा रंग काळसर लाल. अंगावर मोठमोठ्या लाल गाठी येऊन त्या रात्री खाजतात व 
लाबं िािात वेदना िोतात. 

 
२७०. क्ऱ्हअम (रेवाहचनी) RHEUM 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मपत्तनमलका; आतडी व यकृत यावर िोतो. मुलाांच्या अांगाला आांबुस 

वास येतो, त्याांच्या उदरात दुखल्यामुळे ती सारखी रडत व लकचाळत असतात. अधीर उतावीळ 
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मुले, अनेक वस्तु िव्या असतात व त्याकरता रितात. आंबट–चव, ओकारी, शौच, घाम वगैरे. 
गरोदर व अंगावर पाजिाऱ्या हस्त्रयाचें हवकार. थोिी झोप पुरते व अन्निी फारसे लागत नािी. दातं 
येताना मुलाना फार त्रास िोतो. 

 
मानमसक :– बहधर मुले ओरिभन अनेक वस्तु मागतात व रितात. आविीच्या वस्तु नको वाटतात. हदवसा 

ठराहवक वस्तभचा िव्यास. अस्वस्थपिा, रििे. 
 
डोके :– िोक्याच्या केसात घाम येतो. केस हिजलेले. 
 
डोळे :– एखाद्या वस्तुकिे पाित राहिल्याने दृष्टी मंद िोते. पापण्याना आंचके बसतात. 
 
चेहरा :– गार घाम येतो हवशषेतः तोंिािोवती व नाकावर, वरच्या ओठावर. 
 
तोंड :– तोंिात दुगंधी कफ साचतो हवशषेतः झोपेनंतर. दात गार झाल्यासारखे वाटतात. दात लवकर येत 

नािीत. जुलाब िोताना व उदरात वेदना िोताना लाळ गळते. आंबट वास येतो. 
 
जठर :– एक घास खाल्ला की अन्नाचा हतटकारा येतो. अनेक पदाथय िवसेे वाटतात पि ते खाववत नािीत. 
 
उदर :– उदरात मुरिा िोऊन मुले रितात, िातपाय पोटाशी घेतल्याने त्यानंा बरे वाटते. शरीराचा 

कोितािी िाग उघिा पिला तर वदेना जास्त िोतात; वदेनानंतर लगद्याप्रमािे, आांबट, लपगट, 
कुजलेले, बुळबुळीत लकवा जळजळीत शौचास िोते, व त्यावेळेस िुििुिी िरते. कच्ची फळे 
खाल्ल्याने जुलाब िोतात हवशषेतः संध्याकाळी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– शौचास िोण्याचे अगोदर लघवीला िोईल असे वाटते पि िोत नािी. मभत्राशयात व मभत्रकपिात 

आग िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– वाख्यानंतर उद्भवलेले लघवीचे हवकार. अंगावरचे दभध हपवळे व किभ  त्यामुळे मभल पीत 

नािी. बाळंतपिानंतर सुरू झालेली िगवि. 
 
पाठ :– माकििािात व मािंीच्या साधं्यािोवती ताठते, ताठ चालता येत नािी. शौचानंतर कमरेत 

कापल्यासारखे दुखते. 
 
हातपाय :– ज्या बाजभवर हनजले असेल ती बाजभ बहधर िोते. कोपरात बुिबुिे आल्यासारखे वाटतात. 

िाताच्या बोटाना धके्क बसतात. 
 
झोप :– अस्वस्थ. झोपेत कण्ििे, रििे. चेिऱ्याचा स्नायभचा व बोटाना कंप येतो. 
 
ज्वर :– िोक्याला, नाकािोवती, तोंिािोवती वरच्या ओठावर घाम येतो. केस पाण्याने मनिळल्याप्रमािे 

ओले. 



 

अनुक्रम 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दात येताना. खाण्याने. उन्िाळ्यात. अंगावर पाजिाऱ्या हस्त्रया. िालचालीने. 
ब वा :– उष्ट्ितेने. पाघंरुिाने. पाय पोंटाशी घेऊन हनजल्याने. विेावाकड्या अवस्थेत. 

 
सहाय्यक औषधे :– मगॅ्ने–का. 
 
सांबांधी औषधी :– कामो. 
 

२७१. ऱ्होडोडेन्ड्रन RHODODENDRON 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पुढला िात; तंगड्या लिान साधें; हाडे; जननेंमद्रये यावर िोतो. 

सांमधवात व वातरक्त होण्याची प्रवृमत्त. घरात असले तरी वादळ, वार व पावसाळी हवा सहन होत 
नाही. फाडल्याप्रमािे, वेड्यावाकड्या, उकरल्याप्रामािे, त्वहरत जागा बदलिाऱ्या, वरून खाली 
येिाऱ्या, लुले पाडिाऱ्या वेदना. उन्िाळ्यात संहधवात िोतो. जरा श्रम केले तरी अहतशय थकवा 
येतो. हवजेच्या किकिाटाची िीती वाटते, वादळापभवी कंपवात सुरू िोतो. 

 
मानमसक :– वादळाची िीती वाटते हवशषेतः हवजेच्या गिगिाटाची, गोंधळलेला बावळट, आपि काय 

बोलत आिोत ते हवसरिे, हलहिताना शबदचे शबद गाळिे. कामाचा कंटाळा. दारू लवकर चढते. 
 
डोके :– उजव्या बाजभस ठुसठुसते, िोके सकाळी उठल्यानंतर दुखते, खाण्याने कमी िोते. 
 
डोळे :– िोवती व आत वेदना िोतात, वादळापभवी जास्त. िोळ्याचं्या श्रमाने आग िोते. 
 
कान :– सकाळी बरे ऐकभ  येते पि त्यानंतर बऱ्याच वळेाने ऐकभ  येईनासे िोते. कानात आवाज िोतात, सकाळी 

उठल्यानंतर कािी तासाने. आत हकढा आिे असे वाटते. 
 
नाक :– नाकपुड्या आलटभन पालटभन चोंदतात. 
 
चेहरा :– फािल्याप्रमािे, धके्क मारल्याप्रमािे चेिऱ्यावर व दातात वेदना िोतात, खाल्ल्याने ककवा उष्ट्ितेने 

बरे वाटते. 
 
तोंड :– दातंदुखी खाण्याने व उष्ट्ितेने कमी िोते; दातं दुखिे एकदम थाबंते पि २।३ तासानी पुन्िा सुरू 

िोते. 
 
जठर :– गार पेये घेतल्याने पोटात जि वाटते. थोिे अन्न खाल्ले तरी िरल्यासारखे वाटते. गार पेयानंतर, 

हिरवट किभ  ओकावयास िोते. 
 
उदर :– बेंबीजवळ मुरिा िोतो. गुदापासभन जननेंहद्रयापयंत वेदना िोतात. फळे खाल्ल्याने जुलाब िोतात. 

जलद चालताना पाथंरीत टोचते. वात पाठीत आिे असे वाटते. 
 



 

अनुक्रम 

मूत्रेंमद्रये :– िरपभर दुगंधी लघवीला िोते. मभत्राशयात ओढ लागभन वारंवार लघवीला जावे लागते. मभत्रमागात 
व्रि पिल्याप्रमािे दुखते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– वीयमवामहनी नमलकेतून वर उदरात लकवा माांड्यात ओढल्याप्रमािे वेदना होतात. अंिाचा 

शोथ. अंि व हशश्नाची बोंिी ठेचल्याप्रमािे वाटते. अंि टिक व आलटभन पालटभन वदेना िोतात. 
वृषिाला घाम येतो, वृषि सुरकुतलेले व कंि सुटते. वृषिवृहद्ध पािी साचभन झालेली, मुलाचंी. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळसेपिी ताप येतो, िोके दुखते. नष्टातयव. बाळंतपिानंतर गिाशयाच्या जागी आग 

िोते, िातापायात वदेना व आग आलटभन पालटभन िोते, िाताचंी बोटे आचके आल्याप्रमािे हमटतात. 
 
श्वसनमद्रये :– छाती लचकल्यासारखी वाटते ककवा मार लागल्याप्रमािे वाटते. प्लुहरसी, छातीच्या पुढील 

िागात वरून खाली टोचल्यामुळे बोलवत नािी व श्वासोच्छछ वास करवत नािी. 
 
हृदय :– जोराने ठोके पितात. उष्ट्िलाटा आल्यासारख्या वाटतात. 
 
हातपाय :– मनगट लचकल्याप्रमािे वाटते ककवा मार लागल्याप्रमािे वाटते. पावलाना जि ओझे लोंबकळत 

आिे असे वाटते. साधं्यात फािल्याप्रमािे वदेना िोतात. िािात फािल्याप्रमािे, ओढल्याप्रमािे 
वदेना िोतात. थंिीत पजें गरम असतात. 

 
झोप :– पायाची अढी घातल्याहशवाय झोप लागत नािी. 
 
त्वचा :– घाम येताना मंुग्या येतात, कंि सुटते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– वादळापूवी. सोसायाचे वारे. आिाळ आलेले असताना. दमट थंि िवा. रात्री. 

उन्िाळ्यात. दारू. हवश्रातंीने. 
ब वा :– उष्ट्िता. उन्िात. िालचालीने. िोके गंुिाळल्याने. एकदम केलेल्या िालचालीने. 

 
सांबांधी औषधे :– ऱ्िस–टॉ. 
 

२७२. लॅक कॅमननम (कुत्रीचे दभध) LAC CANINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; घसा उजवी ते िावीकिे. नंतर पुन्िा उजवीकिे; 

स्त्रीजननेंहद्रये यावर िोतो. लक्षिे (मवकार) बाजू बदलतात– घसा, रजःकपि वगैरे, ककवा इकिे 
हतकिे हफरतात. चकचकीतपिा, सुजलेल्या िागाचा, व्रि वगैरे. कािीिी सिन िोत नािी– 
शरीराच्या िागाचंा एकमेकाना झालेला स्पशय ककवा बोटाचंा एकमेकाना झालेला स्पशय वगैरे. 
हिस्टेहरआ. अहतशय अशक्तपिा व थकवा, सकाळी गळभन गेल्यासारखे वाटते. अस्वस्थपिा व 
अनेक प्रकारच्या िावना. अंगावरचे दभध बंद करावयाचे असल्यास िे औषध घ्याव.े घटसपय व त्यामुळे 
आलेला पगुंपिा. उंचीवरून पिभन झालेले दुष्ट्पहरिाम. 

 



 

अनुक्रम 

मानमसक :– अनेक प्रकारच्या मवमचत्र भ्रामक कल्पना. हवेत तरांगत आहोत असे वाटते. हवशषेतः चालताना 
ककवा अंथरुिावर हनजल्यावर. स्वतःचे नाक नसभन दुसऱ्याचे हचकटले आिे असे वाटते, शरीर 
हकळसवािे झाले आिे असे वाटते. ियप्रद देखाव ेहदसतात, साप, हकिे वगैरे. प्रत्येक लक्षि म्ििजे 
कािीतरी रोग झाला आिे असे वाटते, व तो बरा िोिार नािी असे वाटते. स्वतःहवषयी क्षदु्रत्वाची 
िावना. हवसराळभ. हलहिण्यात वाचण्यात चुका िोतात. संिोगेच्छा तृप्त िोण्याचे वेळी हिस्टेहरआची 
लक्षिे िोतात. तान्िी मुले हचिखोर, संतापी, एकसारखी ककचाळतात हवशषेतः रात्री. हखन्नता. 
रागाने झटके येतात. रोग िोईल अशी िीती वाटते. हजन्यावरून खाली पिभ  अशी िीती वाटते. हचत्त 
जागेवर नसते. 

 
डोके :– दुखत असताना मळमळते, दृष्टी अंधुक िोते व शवेटी ओकावयास िोते. मेंदभ आलटभन पालटभन लिान 

मोठा िोत आिे असे वाटते. 
 
डोळे :– िोळ्यापुढे चेिेरे हदसतात, हवशषेतः अंधारात. जंतु, वळवळिारे हकिे हदसतात. 
 
कान :– कानात आवाज िोतात. बोलिे फार लाबंभन ऐकभ  येत आिे असे वाटते. स्वतःच्या आवाजाचे प्रहतध्वहन 

ऐकभ  येतात. अनुवहंशक उपदंशामुळे आलेला बहिरेपिा. 
 
नाक :– एक नाकपुिी चोंदलेली दुसरी मोकळी ककवा आलटभन पालटभन. हपनस; नाकातभन रक्तहमहश्रत पभ 

येतो. हगळलेली पेये नाकातभन येतात– घटसपय. रात्री नाकातभन स्राव जातो, पुवळलेला, उशीवर 
हिरव ेहपवळटं िाग पितात. नाकपुड्याना िेगा पितात. 

 
चेहरा :– हफकट. कचताग्रस्त. 
 
तोंड :– चावताना साधें वाजतात. हकळसवािी चव, गोि खाल्ल्याने जास्त िोते. लाळ गळते–घटसपात. 

हजिेच्या किा लालबुदं. बोलताना कष्ट िोतात. नाकातभन बोलिे. जीि ताठते. कोपराना िेगा 
पितात. 

 
घसा :– दुखतो, हुळहुळा– आत मचनी मातीप्रमािे चटे्ट पडतात. टानहसल सुजतात, घटसपय; घटसपानंतर 

घशाचें स्नायभ लुले िोतात त्यामुळे हगळलेले पदाथय नाकातभन बािेर येतात. हवटाळशी िोण्याचे 
अगोदर व हवटाळ थाबंताना घसा दुखतो व खोकला येतो. हवटाळसेपिी घसा बसतो. हगळताना 
घशात दुखते व वदेना कानापयंत जातात. मान ताठते. व जीि ताठते. आंवढा हगळताना घसा जास्त 
दुखतो, गरम ककवा गार पेयाने बरे वाटते. 

 
जठर :– दभध हपण्याची आवि व खभप दभध हपिे. पेये हवशषेतः पाण्याचा हतटकारा मळमळभन पोटाच्या खळीत 

गळभन गेल्यासारखे वाटते. खारट पदाथयच चवीला बरे लागतात. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी व क्वहचतच िोते. हदवसातभन एकदाच पि िरपभर लघवीला िोते, पि थोिा त्रास 

िोऊन िोते. झोपेत लघवीला िोते. 
 



 

अनुक्रम 

स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ हिरवा, जोराने वाितो, अमोहनयासारख्या वासाचा. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर 
स्तन िुळिुळे िोऊन सुजतात, धक्का लागल्याने त्रास िोतो, िाताने स्तन धरून वर खाली चढ उतार 
करावी लागते, हवटाळ सुरू झाल्यावर बरे वाटते. अहतशय दभध येते ककवा कमी असते. मभल 
मेल्यानंतर जर येत असलेले दभध बंद करावयाचे असल्यास या औषधाचा चाांगला उपयोग होतो. 
योनीतभन वारा जातो. धुपिी हदवसा जाते, उिे राहिल्याने, ककवा चालताना जास्त, रात्री जात नािी. 
स्तनावर िात ठेवला तरी बसले असताना योनीवर थोिा दाब हदला ककवा चालताना थोिे घषयि 
झाले तर वैषहयक क्षोि िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– घशात सारख्या गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. 
 
पाठ मान :– मान ताठते. किा, मानेपासभन ते गुदास्स्थपयंत िुळिुळा, स्पशय, दाब सिन िोत नािी. 
 
हातपाय :– बहधर व ताठल्यासारखे वाटतात. पावलाना पेटके येतात. टाचा िुळिुळ्या. पाय गुिघ्यापयंत 

गार. उजव्या कहटसाधं्याच्या जागी एकसारखे दुखते. गृध्रसी वात. 
 
झोप :– स्वप्नात साप हदसतात. एक गुिघा उिा करून व दुसरा लाबं करून हनजिे. झोपेत लघवीला िोत 

आिे अशी स्वप्ने पितात. 
 
ज्वर :– पाठीत वरून खाली गार मंुग्या आल्यासारख्या वाटतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्ये जा हो :– स्पशम. धक्का; मवटाळसेपिी. एक हदवस सकाळी दुसरे हदवशी संध्याकाळी. िांड 

हवा. झोपेनंतर. 
ब वा :– मोकळी िवा. गार पेये. 
 

सांबांधी औषधे :– लॅके; लायहस. 
 

२७३. लॅक मडफ्लोरेटम (साय काढलेले दभध) LAC DEFLORATUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पोषि; रक्त; हृदय; डोके (िावी बाजभ) मािंी (बािेरचा िाग) यावर 

िोतो. पोषि अयोग्य. िकवा, कािी काम केले ककवा न केले तरी. चालताना दमल्यासारखे वाटते. 
पिुंरोग. आपल्या अंगावरून गार वारे वाित आिेत असे वाटते. कपिे, पाघंरुि हिजले आिे असे 
वाटते. हनद्रानाशामुळे उद्भवलेले हवकार. हृदरोगामुळे ककवा जीिय यकृताच्या हवकारामुळे आलेली 
जलयुक्त सभज. दभध न सोसिारी मुले ककवा मोठी मािसे. 

 
मानमसक :– उदासीनता, हखन्न, जगण्याची पवा नसते. मरिाची िीती वाटत नािी व आपि मरू अशी खात्री 

वाटते. अरंुद, बदं जागेची िीती. 
 
डोके :– घेरी िाव्या कुशीवर हनजल्याने जास्त िोते. िोळ्यापुढे अंधारी येऊन नंतर कपाळात अहतशय 

ठुसठुसल्याप्रमािे वदेना िोतात, मळमळते, ओकावयास िोते, लघवीला िरपभर िोते; अधयहशशी, 
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संध्याकाळी थाबंते. उजेि सिन िोत नािी. िोके दुखत असताना आवाज, उजेि, िालचाल सिन 
िोत नािी; हवटाळसेपिी िोके दुखते व अहतशय थकवा येतो. िोके घट्ट बाधंल्याने बरे वाटते. िात 
िोक्यावर उंच करताना मभच्छा येते. कवटी वर उचलल्यासारखी वाटते. िोक्याला मार 
लागल्यानंतर िोक्यात िोिारी अस्वस्थता. 

 
डोळे :– उजेि सिन िोत नािी, मेिबत्तीचासुद्धा. 
 
चेहरा :– सुजलेला. हफकट आजाऱ्यासारखा. पिुंरोग. 
 
जठर :– दुधाचा मतटकारा, दभध सोसत नािी. लिान मुलाना दभध प्याले की सदी िोण्याची प्रवृहत्त. मळमळते; 

आांबट ओकावयास होते. एकसारखे ओकावयास िोते, खाण्याशी संबधं नसतो, प्रथम अपक्व अन्न 
पिते, नंतर आंबट नंतर किभ  पािी पिते. गरोदरपिच्या ओकाऱ्या. मळमळ व ओकाऱ्या िोताना 
अहतशय आजाऱ्यासारखे वाटते. 

 
उदर :– मलावरोध. कोरडे मोठे व वेदनायुक्त शौचास होते, गुदिाराला िेगा पितात. मलावरोध, रेचक 

ककवा एहनमा घेतल्याहशवाय शौचास िोतच नािी, व ियंकर िोके दुखते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपि िुळिुळे व आत उकरल्याप्रमािे वदेना िोतात. िरपभर लघवीला िोते हवशषेतः वदेना 

िोत असताना. गािीत बसलेले असताना, थंि िवते चालताना, ककवा गािी पकिण्याची घाई 
असताना नकळत लघवीला िोते. लघवी तंुबली असताना त्याची जािीव िोत नािी. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– नष्टातयव, दभध हपण्याऱ्या मुलीचे ककवा गार पाण्यात िात बुचकळल्यामुळे झालेले. स्तनात 

दभध कमी. स्तन वाळलेले. 
 
त्वचा :– गारठा मुळीच सिन िोत नािी. 
 
झोप :– हनद्रानाशामुळे अस्वस्थपिा. 
 
ज्वर :– एकसारखे अांगावर शहारे येतात. िाताच्या बोटाचंी टोके बफासारखी गार, बाकीचा पंजा गरम. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी; िांडगार वाऱ्याची झुळुक. हिजल्याने. गार पाण्यात िात घातल्याने. दभध. 

हनद्रानाश. आठवड्याने. बदं जागा. 
ब वा :– हवश्रातंी. पटटा बाधंल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– नेर– मभ. 
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२४७. लॅकेमसस LACHESIS 
 
सवमसाधारि :– या सपयहवषाचा पहरिाम रक्त; हृदय; रुमधरामभसरि डावी बाजू नांतर उजवी बाजू; घसा 

रजःमपड; मस्त्रया; टाळभ; त्वचा यावर िोतो. मवकार त्वमरत उदभवतात, त्याांची तीव्रता वाढत जाते, 
िकवा वाढत जातो, मवकाराचे स्वरूप दुष्ट व्हावयास लागते. सेहिक हवकार. कुजिे. काळीपुळी. 
धावरे. मनळेपिा. पजें वगैरे. मवकार डावीकडे उद्भवतात लकवा डावीकडून उजवीकडे येतात. 
दुगंधी; तोंि, स्राव, शौच वगैरे. स्राव करवििारे. रक्तस्राव पातळ व आत जाळलेल्या गवताच्या 
तुकड्याप्रमािे काळे तुकिे हदसतात. रक्तस्राव; नाकातभन, हवटाळाऐवजी इतर अवयवातभन, 
लघवीतभन िोतो. त्वचेखाली रक्तस्राव झाल्यामुळे काळेहनळे हठपके पितात. भावना खालून वर 
येतात– घशात, िोळ्यापासभन ककवा मानेपासभन टाळभपयंत; रजःकपिापासभन हृदयापयंत. थंिी 
वाजिे. उष्ट्ि लहरी लाटा येतात. रक्त खालून वर जाते. गोळा आहे असे वाटते, घशात खालभन वर 
येतो हगळल्याने पुन्िा परत जातो; गोळा यकृतात; उदरात, गुदात, मभत्राशयात इकिे हतकिे हफरत 
आिे असे वाटते वगैरे. वेदना असह्य घशात; व्रिात, एखाद्या लिानशा जागी. आवळल्यासारखे 
वाटते घशात, खाण्याने बरे वाटते. िोक्यावर घट्ट टोपी घातली आिे असे वाटते. ओढल्याप्रमािे 
वाटिे– गुदिारात, टाळभ ते जबड्यापयंत; गुदात वगैरे. कंप–हजिेचा, पजंाचंा वगैरे. जोराने 
ठुसठुसिे ककवा िातोिे मारल्याप्रमािे वाटिे. सुनबहिरी. फेफरे झोपेत येते. दुखापती, हवषारी 
जखमा, अिकुचीदार ित्यारानंी झालेल्या जखमा, दुःख संताप, िीती, मत्सर, पे्रमिगं, दारू, 
मुहष्टमथुैन, लचक (हनळी सभज); ऊन, उष्ट्ि िवा इत्याहद कारिाने उद्भवलेले हवकार. तापट हस्त्रया, 
वारंवार बाळंतपिामुळे ककवा कष्टाचंी कामे केल्यामुळे थकलेल्या हस्त्रया. अशक्त, हकिहकिीत, 
रोगामुळे शरीर हखळहखळे झालेले इसम. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात ककवा हवटाळ बदं झाल्यामुळे 
उद्भवलेले हवकार. धादंरटपिे चाल. िावी बाजभ अशक्त. िाव्या बाजभचा अधांगवात. यकृत ककवा 
पाथंरीच्या हवकारामुळे उद्भवलेली जलयुक्त सभज. प्लेग. लक्षिे झोपेत सुरू िोतात व त्यामुळे जाग 
येते. घटसपय व त्यापासभन आलेला लुलेपिा. हस्त्रयाना त्याचंा हवटाळ थाबंल्यानंतर बरे वाटेनासे िोते. 
वदेनाचंी जागा बदलत असताना छातीत धिधिते. 

 
मानमसक :– एकसारखी काही तरी असांबि बडबड नंतर हखन्न िोिे, ककवा तेच तेच पुनः पुनः बोलिे. 

भराभर मवषयाांतर करिे, वाक्य अधेच टाकभ न दुसरेच बोलावयास लागिे. उतावीळ. सकाळी जागे 
झाल्यानंतर हखन्नता येते. मत्सरी, वेड लागल्याप्रमािे सांशयी. हवषप्रयोगाची िीती वाटते त्यामुळे 
खािेहपिे, औषध नाकारिे. आपि एखाद्या जबरदस्त शक्तीच्या ताब्यात सापडलो असून ती शक्ती 
आपल्याकडून दुष्ट्कृत्ये करून घेिार आहे असे वाटते. भ्रम, आपल्या मागे कोिीतरी लागले आिे 
ककवा आपि दुसरेच कोिीतरी आिोत असे वाटते. धार्ममक वेि. लोकात हमसळावेसे वाटत नािी, 
स्वतःचे काम करावसेे वाटत नािी, दुसरीकिे कोठेतरी असावसेे वाटते. काळ-वळेेचा उमज पित 
नािी. अचुक िहवष्ट्य वतयहविे. गर्मवष्ठ. आळशी. वात िोतो; दारूमुळे, अहतशय दमल्यामुळे, अहतशय 
अभ्यास कें ल्यामुळे, शरीरातील स्राव गेल्यामुळे, ककवा शुश्रभषा करताना झालेल्या जाग्रिामुळे. धार्ममक 
विे. अस्वस्थ, चैन पित नािी. जहमनीवर रागंिे, वारंवार थंुकिे. लपभन बसिे, िंसिे, रागाविे. 
बोलण्यात हलहिण्यात चुका करिे. आपि मेलो आिोत व आपल्याला स्मशानात नेण्याची तयारी 
चालली आिे असे वाटते. झोपावयास जाण्याची िीती वाटते; आपले हृदय थाबंेल या िीतीने. 
बिबििे, गािे म्िििे, तोंिाने शीळ वाजहविे, व विेीवाकिी िालचाल करिे. एकसारखे वैषहयक 
हवचार मनात येतात पि शारीहरक अपात्रता, अहत अभ्यासामुळे वेि लागते. 
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डोके :– घेरी; उजव्या बाजभस वळण्याने; एखाद्या वस्तुकिे सारखे पाहिल्याने, मोकळ्या िवते चालताना 
जास्त िोते. िोकेदुखी–िोके जि िोऊन नाकापयंत फभ ट लागते. बाजभ (उजवी) कापभन टाकली 
आिे असे वाटते. टाळभ जि व आग िोते. िोकेदुखी व हृदयाचे हवकार एकाच वळेी सुरू िोतात. 
केसाना स्पशय सिन िोत नािी. घेरी िोळे हमटल्याने जास्त िोते. उन्िाळ्यामुळे िोके दुखते. टाळभ 
जि, दाबल्यासारखी वाटते, ककवा आग िोते. केस गळभन पितात; हवशषेतः गरोदरपिी. कवटीचे 
चरत जािारे व्रि. गुल्म. 

 
डोळे :– लिान झाल्यासारखे वाटतात. हृदयहवकारामुळे ककवा घटसपानंतर उद्भवलेले दृहष्टमादं्य. नाकाच्या 

बुधं्याशी िोळे दोरीने ओढभन बाधंल्यासारखे वाटतात. लासरु, चेिऱ्यावर उगवि येऊन. 
 
कान :– कानात कािी घातले तर घशात गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. कानात आवाज िोतात बोट 

घातल्याने बरे वाटते. कान व मागील िाि यामध्ये सभज येते व तेथे ताठल्यासारखे वाटभन ठुसठुसते. 
स्राव हचकट दुगंधी. गालगुंि (सेिीक). 

 
नाक :– सदी अमजबात होत नाही. खोकताना नाक गळते. सदी िोण्याचे अगोदर िोके दुखावयास लागते. 

मधभन मधभन खभप कशका येतात. हपनस–नाकातभन दुगंधी रक्तहमहश्रत पभ येतो. नाक लाल व शेंड्यावर 
लाल पुरळ येते–हृदयहवकारामुळे ककवा दारूमुळे. नाकाजवळ धरलेले कािी सिन िोत नािी. 

 
चेहरा :– हनळसर; चटे्ट पिलेला. बारीक हशराचें जाळे हदसते. तापात काळसर, फुगीर, सुजल्यासारखा 

हदसतो, हपवळा. 
 
तोंड :– वासलेले (तापात). तोंि येते. दाट, हचकट पुष्ट्कळ लाळ येते. जीि, लाल, कोरिी, सुजलेली, 

आग िोते, कापते, बािेर काढताना दातात अिखळते, टोकाला िेगा. चव हतखट. बोलिे जि, 
अिखळत. नाकातोंिाजवळ कािी धरलेले सिन िोत नािी. हिरड्या हनळ्या स्पजंाप्रमािे; रक्त 
येते. दातदुखी कानापयंत जाते. दातावर कोरिे कीट जमते (दोषी ज्वरात). तोंि िरपभर वासता 
येत नािी, तोंि आलेले असताना. दातदुखी कानापयंत जािवते. 

 
घसा :– दुखतो, कानापयंत. घशात कािी तरी मऊ पदाथय आिे असे वाटते. गुदमरल्यासारखे वाटते, कॉलर 

सैल करावी लागते. (वस्त्राचंा दाब सिन िोत नािी). मगळताना घसा दुखतो. हवशषेतः नुसता सुटका 
हगळताना जास्त, पेये हपताना कमी, घट्ट पदाथय खाताना बरे वाटते. घसा दुखत असला तरी सारखे 
हगळावसेे वाटते. हगळलेले पदाथय नाकावाटे बािेर येतात. घसा आतभन हनळसर व बािेरून स्पशयिी 
सिन िोत नािी. कढत पेये हपता येत नािीत. गार पेयाने बरे वाटते. घशात कढत गोळा आिे असे 
वाटते. घटसपय–कंठाचा. टानहसलाची सभज–पभ िोतो. बािेरून गळा अहतशय िुळिुळा. 
गळ्याखालील खळी सुजल्या सारखी वाटते. दुगंहध कफाचे तुकिे खाकरून काढिे. घशातील 
गोळा वर चढतो व हगळताना खाली जातो असे वाटते. 

 
जठर :– दारू, कशपातील मासे खावसेे वाटतात. िभक लागली की अन्न केव्िा येते असे िोते. तिान लागते 

पि पािी हपण्याची िीती वाटते. जठरात कुरतिल्या सारखे वाटते, खाण्याने थाबंते पुन्िा कािी 
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तासाने सुरुवात िोते (कॅन्सर). हवटाळशपेिी ओकाऱ्या िोतात व िोके दुखते, झोपण्याचे अगोदर. 
बफाचे पािी प्याल्याने मळमळते. 

 
उदर :– पोटाच्या खळीत हुळहुळे होते लकवा पेटके येतात, कंप झाल्याप्रमािे िालचाल हदसते. यकृतात 

खोल ठुसठुसते–यकृताचे गळभ. कंबरेिोवती वस्त्राचंा दाब सिन िोत नािी. हपत्ताशयाची सभज 
(सेहिक). उदर नगाऱ्याप्रमािे, वर कपिा सिन िोत नािी. गुदिारापासभन बेंबीपयंत कळा येतात. 
अपेन्िीसायटीस–पाठीवर गुिघे वर करून हनजाव ेलागते. िाव्या कुशीवर वळले तर आत गोळा 
हफरत आिे असे वाटते. प्रत्येक वळेी कशकताना ककवा खोकताना गुदात ककवा मभळव्याधीत कळा 
येतात ककवा टोचते. मभळव्याध, हनळसर, बािेर येते. उदर, कढत िुळिुळे िोऊन दुखते, माडं्यापयंत 
ताठल्यासारखे वाटते. गुदिार आवळल्यासारखे वाटते. गुदास एकसारखी िावना पि शौचाकहरता 
नव्िे. मलावरोध–गरोदरपिी. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी काळी, रक्तहमहश्रत, फेसाळ, वारंवार जाव ेलागते. अल्बुहमन जाते. मभत्राशयात गोळा 

हफरत आिे असे वाटते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– मानहसक वैषहयक वासना पि शारीहरक अपात्रता. मनामध्ये नानाप्रकारचे वैषहयक हवचार 

येतात पि हशश्न ताठ िोत नािी. संिोगाचे वेळी वीययपात अपुरा ककवा िोतच नािी. वीयाला उग्र 
हतखट वास येतो. मुहष्टमथुैनाचे दुष्ट्पहरिाम. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– मवटाळ काळा, िोडा व थोिे हदवस ककवा एखादा तास दररोज जातो. ओटीपोटात वदेना 

सुरू िोऊन त्या घशापयंत येतात व घसा धरल्यासारखा वाटतो. िाव्या रजःकपिाची सभज–गुल्मे–
वदेना िोताना उदरावर कपिा सिन िोत नािी. हवटाळ सुरू झाला म्ििजे सवय वदेना थाबंतात. 
स्तनाची सभज, हनळसर; िोसकल्याप्रमािे वदेना. दभध थोिे– हनळसर. हवटाळ थाबंवण्याच्या 
वयात–हृदयाची धिपि, अंगात उष्ट्ि लाटा येतात, मभच्छा येते, टाळभ दुखते. धुपिी, िरपभर जाते, 
चुरचुरते, कपड्याना हिरव े िाग पितात व ते किक िोतात. गिाशय उघिे आिे असे वाटते. 
कामोन्माद. 

 
श्वसनेंमद्रये :– झोप लागत आहे तोच गुदमरल्यासारखे वाटते; दीघय श्वास घ्यावासा वाटतो, सारखे वारे 

िवसेे वाटते. खोकताना गुदमरल्यासारखे वाटते. मानेला स्पशय केला ककवा कानात कािी घातले तर 
खोकला येतो–खाकरून थोिा कफ बािेर काढल्याने बरे वाटते. कंठात पिदा आिे ककवा कातिे 
लोंबत आिे असे वाटते. दमा–झोपेतभनच श्वास लागभन जागे िोिे– खोकभ न खोकभ न थोिा कफ 
पिल्याने बरे वाटते. न्युमोहनया– शवेटी अवस्था– फुप्फुसात पभ िोतो– कफ फेसाळ, रक्त-
पभहमहश्रत व खभप घाम येतो. कंठाला स्पशय सिन िोत नािी. खोकताना बभच खाली वरती िोत आिे 
असे वाटते. 

 
हृदय :– अशक्त, वळत आिे ककवा मोठे झाले आिे असे वाटते. धिधिते व मभच्छा येते. उपजलेले मभल हनळे 

िोते. 
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पाठ :– गुदास्थीत वदेना िोतात हवशषेतः बसल्या जागेवरून उठताना. पाठीपासभन िात पाय, िोळे वगैरे 
पयंत दोरे तािल्यासारखे वाटतात. मान ताठते, जबड्याची िालचाल कष्टाने िोते. 

 
हातपाय :– खाकेतील गाठी सुजतात. खाकेतील घामाला लसिीसारखा वास येतो. िावा िात बहधर, 

बोटाचंी टोके बहधर. नखाचं्या कोपऱ्यात िेगा पितात. गुिघे गार, ककवा पावलाना दुगंधी गार घाम 
येतो. पायाचंी बोटे मोिल्यासारखी वाटतात. तंगिीचे िाि दुखते. गृध्रसी वात, जरा िालचाल केली 
की वदेना िोतात स्वस्थ पिभन बरे वाटते. स्नायुबंध आखितात. घसेदुखीत तंगड्याची िािे 
दुखतात. िीतीमुळे पोटऱ्यात पेटके येतात. 

 
झोप :– येत नािी. स्वप्नात ियंकर देखाव े हदसतात, साप हदसतात. लिान मुले झोपेत कण्िभन इकिभन 

हतकिे लोळतात. 
 
त्वचा :– चटे्ट पडलेली, मनळसर; काळे हठपके. पायावर चरत जािारे व्रि. व्रिािोवती काळे वतुयळ पिते. 

मशरा फुगून वेड्यावाकड्या होऊन त्यात व्रि पडतात. क्षते, काळी पुळी, म्िातारपिाचे धावरे. 
जखमाचें वि लाल िोतात, दुखतात, फुटतात व रक्त येते. 

 
ज्वर :– जागे झाल्यानांतर लकवा झोप लागताना अांगात उष्ट्ि लाटा येतात, टाळू कढत होते. पािी प्याल्याने 

थंिी वाजते व घाम येतो–आंबट पदाथय खाण्याने ताप येतो. हिवताप, दोषीज्वर, वसंत ऋतभत येिारा 
ताप. घाम येतो–मानेला, खाकेत, झोपेत. घाम रक्तासारखा, काळे िाग पितात. घामाला 
लसिीप्रमािे वास येतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्ये जा हो :– झोपेत; झोपेनांतर. सकाळी; उष्ट्िता; खोलीची, सूयाची. उन्हाळा; वसांतऋतु; 

मगळताना; आांवढा; पेये. लकमचत्स्पशम लकवा दाब. वस्त्राांचा दाब, मानेभोवती, कां बरेभोवती. स्राव 
येण्याचे बांद झाल्यामुळे. हवटाळ सुरू िोण्याचे अगोदर व बदं िोताना. मवटाळ िाांबण्याच्या वयाांत. 
दारू. ढगाळ िवा. उिे राहिल्याने, खाली वाकताना. िालचाल. िोळे हमटल्याने. कढत पेये. 
ब वा :– मोकळी हवा. भरपूर स्राव गेल्याने. जोराने दाबल्याने िांड पेये. वाकभ न बसल्याने. खाण्याने. 
हवकार झालेला िाग धुतल्याने 

 
सहाय्यक औषधे:– आसे; कॅल्क–काां; काबो–व्हेमज; कझक–आयो; नाय–ॲहस; फास्फ; लायको; िेपार. 
 
सांबांधी औषषे :– कास्स्ट; कझक, सेहप. 
 

२७५. लॅक्क्टक ॲमसड LACTIC ACID 
 
सवमसाधारि :– मधुमेि–खभप तिान लागते, खभप िभक लागते व लघवीला वारंवार िरपभर िोते. तोंिाला 

लाळ सुटते, पािी येते मळमळते हवशषेतः गरोदरपिी, खाण्याने कमी िोते. कढत जळजळीत ढेकरा 
येतात– तंबाखु ओढण्याने जास्त. स्तनात दुखते, खाकेतील गाठी मोठ्या िोतात व वदेना पजंापयंत 
जातात. साधें दुखतात– िालचालीने जास्त. चालताना सवय शरीर कापते. पावलाना खभप घाम येतो. 
ताकाचा आंबटपिा या आम्लामुळे असतो. 
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२७६. लॅक्नॅन्िस LACNANTHES 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम डोके; छाती व रुहधराहिसरि यावर िोतो. िोके मोठे झाल्यासारखे 

वाटते. गालावर लाली. नाक हचमटल्याप्रमािे वाटते. छातीत कढत झाल्यासारखे वाटते, 
हृदयािोवती बुिबुिे येऊन उकळल्यासारखे वाटते. पाठीत हतकोनी िािामंध्ये बफय  ठेवल्याप्रमािे 
गारपिा. मान वाकिी िोते एका बाजभला हवशषेतः घसा दुखत असताना; मन्यास्तंि. 

 
२७७. लॅरोडेक्टस LATRODECTUS MACTANS 

 
सवमसाधारि :– या कोळ्याच्या हवषाचा पहरिाम हृदय व रक्त यावर िोतो. काळजी वाटते. वदेनामुळे 

ककचाळिे. मळमळते नंतर उदरात दुखावयास लागते. काळी ओकारी िोते. पोटाच्या खळीत गळभन 
गेल्यासारखे वाटते ककवा तेथेच वदेना स्स्थर िोतात. धापा टाकिे, श्वास न घेता आल्यामुळे मरू 
अशी भीती वाटते. श्वासोच्छछ वास करता येत नािी. हृदयातील वेदना तीव्र व खादं्यापयंत व दोन्ही 
हातात जातात, िात बहधर िोतात, हनजीव िोतात. अन्जायना. नािी जलद, अशक्त, त्वचा 
दगिाप्रमािे गार. स्वप्नात उित आिोत असे वाटते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– अगदी जरा िालचाल–िाताची सुद्धा. श्रम. 
 
सांबांधी औषधे :– टरेन्टु. 
 

२७८. लॅमिरस (मसुराची िाळ) LATHYRUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जारज्जभवर िोतो. पाय लुले पितात. िोळे हमटभन उिे राहिल्याने घेरी 

येते. हजिेच्या शेंड्याची आग िोते–हमरहमरते–जीि व ओठ बहधर, जीि िाजल्यासारखी वाटते. 
चालताना अंग कापते, झोकािें जातात. पाय ताठतात–चालताना पायाची आढी घातल्याप्रमािे 
चालाव े लागते; चालताना गुिघ्यावर गुिघे आपटतात; बसलेले असताना पाय लाबं करता येत 
नािीत ककवा आढी घालता येत नािी. कुल्ले व पायाचें स्नायभ वाळतात. पाय लोंबकळत ठेवल्यास 
सुजतात, हनळे िोतात. चालताना टाचा जहमनीवर टेकत नािीत, बोटावर चालाव े लागते. पुढे 
वाकभ न बसाव ेलागते व उठताना अहतशय त्रास िोतो. लघवीला इतकी घाई िोते की गेले नािी तर 
आपोआप िोते. एकसारख्या जािंया, झोप येते. 

 
२७९. लाप्पा LAPPA 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्राव; त्वचा; यकृत व साधें यावर िोतो. जिपिा, िुळिुळेपिा व 

ठिका त्यामुळे हनजिे सुखावि वाटत नािी. बहधरपिा, कंबरेचा. पोटऱ्या बहधर व ठिका लागतो. 
घेरी येताना मळमळते व ओकावयास िोते. टाळभवर जि ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. नाकावर 
आरपार व िोळ्यािोवती लाली येते. अनेक राजंिवाड्या एकदम येतात. चेिऱ्यावर पुटकळ्या येतात 
व त्याना स्पशय सिन िोत नािी. आांबटपिा चव आंबट, खाल्लेले अन्न आंबट िोते व ओकभ न पिते. 
छातीत कंप. गिाशयात मार लागल्याप्रमािे िुळिुळेपिा. गिाशय सरकते, चालताना, उिे 
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रािताना, धक्का लागल्याने, जास्त. माडं्याचंा पुढील िाग अशक्त झाल्यासारखा वाटतो. 
साधं्यािोवती िुळिुळेपिा. उगवि हचकट, चेिऱ्यावर िोक्यावर वगैरे. ओलसर दुगंधी इसब. लिान 
लिान गळवे बरीच येतात. खाकेतील घाम गार व छातीवर गळतो, दुगंधी. 

 
लक्षािाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमट थंिी. िालहवल्याने. उजव्या कुशीवर हनजल्याने. जोराचे श्रम. 

ब वा :– आिाळ आलेली िवा. 
 
सांबांधी औषधे :– मगेॅ्र-का. 
 

२८०. लायकोपस LYCOPUS VIRGINICUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय; रुमधरामभसरि व िावी बाजभ यावर िोतो. संत्रस्त व 

अशक्तपिा. हृदयाचे ठोके जलद व खळबळकारक. हृदयमवकारामुळे रक्तस्राव होण्याची प्रवृमत्त. 
रक्तस्राव नाकातभन, फुप्फुसातभन, मभळव्याधीतभन वगैरे. वदेना जागा. बदलतात. गलगंि. 

 
मानमसक :– घाबरट, उतावीळ व कां पयुक्त. कोित्याही गोष्टीचे आकलन लवकर होत नाही. 
 
डोळे :– पुढे येतात, बटबटीत. िोळ्यावर (उजव्या) दुखते व त्याच वळेेस अंिात (िाव्या) ठिका लागतो. 
 
चेहरा :– फुगलेला, हनर्मवकार, मुखवयाप्रमािे, कपगट–हपवळसर. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िरपभर िोते. बिुमभत्रता. िरपभर पािी हपिे. 
 
श्वसनेंमद्रये :– हनजल्याने गुदमरल्यासारखे वाटते. कफातभन रक्त येते. कफ गोिुस. संध्याकाळी ककवा झोपेत 

खोकला येतो पि जाग येत नािी. 
 
हृदय :– हृदयमवकारामुळे उत्पन्न झालेला खोकला. हृदयाचे ठोके जोराने व अमतशय जलद पडतात, 

खळबळकारक. हृदयाच्या जागी दाटल्यासारखे वाटते– हुळहुळे होते, ठिका लागतो, 
आवळल्यासारखे वाटते. नािी िरलेली, मोठी, मऊ व हृदयाच्या ठोक्याशी असंबद्ध. 

 
पाठ :– (उजव्या) हतकोनी िािाखाली कढत िोऊन ठिका लागतो. 
 
त्वचा :– गार. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मनःक्षोभ. श्रम. उष्ट्िता. झोपेनांतर. उजव्या बाजभस हनजल्याने. हृदयाकहरता 

घेतलेल्या औषधाचंा दुरुपयोग. स्राव बदं झाल्याने. िावनाहवषयी हवचार केल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅक्ट; कॅ्रहटग; काकलसो. 
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२८१. लायकोपोमडअम LYCOPODIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पोषि; पचनेंमद्रये; मूत्रेंमद्रये; उजवी बाजू– उजवी ते डावीकडे; घसा; 

छाती; रजःकपि; मेंदभ; व फुप्फुसे यावर िोतो. लक्षिे व मवकार आलटून पालटून होतात लकवा तेच 
तेच पुन्हा उद्भवतात. थंिीनंतर पुन्िा थंिी वाजिे, आखििे नंतर लाबं िोिे, लाली व हफकटपिा, 
आपोआप िालचाल वगैरे. हवकार िळुिळु वाढत जातात व पुनः पुनः उद्भवतात. ठुसठुस. वदेना 
क्षलु्लकसुद्धा सिन िोत नािीत, त्यानी राग येतो. वेदनामुळे धके्क बसतात. आांबटपिा; जठरातील 
आम्लत्व वाढते, आांबट चव, ढेकरा ओकारी वगैरे. खडे होण्याची प्रवृत्ती– मभतखिा, हपत्ताचा खिा, 
लघवीतभन वाळभ जािे, वातरक्तात साधं्यावर खिे जमिे वगैरे. मकडमकडीत, सुकलेले व उदरात 
वात धरण्याची प्रवृत्ती असलेले इसम. रुहधराहिसरि मंद ककवा ते िोतच नािी असे वाटते. िातपाय 
हनजीव झाल्यासारखे वाटतात. वाळिे, वरून खाली. अकाली वृद्धत्व. जलोदर, नाळगुद. इंहद्रयाचंी 
शक्ती क्षौि. अशक्त, अकाली प्रौढ असलेली मुले. गार पेये सोसत नािीत. प्रत्येक पदािम कढत 
असावा अशी वासना. बुद्धीने तीक्ष्ि पि शरीराने थकलेले इसम. कॅन्सर. कोरडेपिा–तळिात, 
योहन, त्वचा वगैरे. गारपिा एखाद्या िागाचा, िोके, घसा वगैरे. करवििे; त्वचेवर त्वचाच्या जागी 
िुकली जाते अशाजागी, गुदिारात, स्तनागे्र वगैरे. हवकार झालेल्या िागात मंुग्या येतात. आचके 
येताना ककचाळिे, तोंिाला फेस येतो, िात आपटिे. िािे मऊ िोतात, टोकाना सभज येते, कुजतात. 
िीती, मनस्ताप, राग, काळजी, ज्वर, अहत ओझे उचलण्याने, मुहष्टमथुैन, गािीत बसभन जाताना, 
तंबाखु खािे, दारू यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. एका बाजभनी अवास्तव वाढ, हवशषेतः हस्त्रयाचंी, 
हवटाळ थाबंण्याच्या वयात. 

 
मानमसक :– मनाने तल्लख पि शारीहरक अशक्तपिा वाढत जातो. हवचार करवत नािी. बोलताना शबद 

चुकीचे वापरिे, हलहिताना गाळिे, ककवा चुकीचे हलहििे. मेंदभचा थकवा. जागे झाल्यानांतर राग 
येतो, हखन्नतचा वाटते ककवा काळजी वाटते. क्षलु्लक गोष्टीने त्रासिे. भीती वाटिे. आजारीपिात हट्टी 
व जुलमी; गर्नवष्ठ; चचंल खवचट, अबोल, हनराश. एकटे असण्याची िीती वाटते. आत्महवश्वासाचा 
अिाव–नवीन गोष्ट िातात घेण्याची िीती वाटते परंतु ती पत्करली तर ती चागंल्या रीतीने पार 
पाििे. काय हलहिले ते वाचता येत नािी. कोिी आिार मानले तरी गहिवर येतो. मुले हदवसिर 
रितात, कुरकुरतात, रात्री बरी असतात. खाताना घाईने खािे. हखन्नता ककवा आनंदी. घरातील 
मंिळीचा हतटकारा, स्वतःची मुले सुद्धा नकोशी िोतात. संशयी, अहवश्वास, दुसऱ्याचे दोष 
दाखहविे. मािसाचंी िीती वाटते, हवशषेतः अनोळखी इसमाचंी. कोितीिी नवीन गोष्ट बघावीशी 
वाटत नािी. आपि लवकरच मरिार असे काळजीयुक्त हवचार मनात येतात. 

 
डोके :– वळेच्यावळेी जेवले नािी तर िोके दुखावयास लागते; िोक्यातील वदेना एका बाजभस सुरू िोऊन 

दुसऱ्या बाजभस जातात व तेथे जास्त िोतात. िोक्याच्या मागील िागात रात्री ठुसठुसते, अंग 
तापल्याने जास्त. खोकल्याची उबळ थाबंल्यानंतर िोक्यात ठुसठुसावयास लागते. दोन्िी कानहशले 
एका हठकािी स्क्रभ ने हपळल्याप्रमािे वदेना िोतात. अकाली टक्कल पिते ककवा केस पाढंरे िोतात. 
हवनाकारि िोके िालवावेसे वाटते. कपाळावर खोल आठ्या पडतात; उदर, फुप्फुसे व मेंदभच्या 
हवकारात ककवा हचक्कभ  मािसाचं्या. िोके दुखिे मोकळ्या िवते कमी िोते. सकाळी उठल्यानंतर घेरी 
येते, हफरत्या वस्तभकिे पाहिल्याने घेरी येते. हकिहकिीत मुलाची िोकेदुखी. िोक्यातभन पाढंरे पापुदे्र 
जातात. सदी झाल्यानंतर, नाकातील स्राव कमी व्िावयास लागला की िोके दुखावयास लागते. 
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डोळे :– अधयवट उघिे वस्तभची अधीच बाजभ हदसते. दृष्टीपुढे हठिग्या हदसतात. राजंिवाड्या आतील 
कोपऱ्यात येतात रात्रीचे हदसत नािी. मोतीकबदभ िोळ्याच्या बािेरच्या कोपऱ्यात मोि येतात. 

 
कान :– दाट हपवळा दुगंधी स्राव. कानावर ककवा कानामागे इसब येतो. कानात आवाज िोतात व कमी ऐकभ  

येते. कसल्याहि आवाजामुळे कानात चमत्काहरक प्रहतध्वहन उमटतात. कानात कढत रक्त चढत 
आिे असे वाटते. 

 
नाक :– नाकाच्या पाळ्या आत बाहेर हलतात. नाकाचा मागील िाग चोंदलेला व कोरिा. नाक चोंदते. मभल 

झोपेतभन दचकभ न जागे िोऊन नाक चोळीत उठते. नाक चोंदल्यामुळे तोंिाने श्वास घ्यावा लागतो. 
हपनस–स्राव करवििारा. लिानपिापासभन सुरू झालेले नाकाचे हवकार. जीिय सदी, नाक वारंवार 
कशकराव ेलागते. घ्रािेंहद्रय अहतशय तीक्ष्ि. 

 
चेहरा :– मपवळसर, हफकट, पाढुंरका; कपाळावर आठ्या पडतात ककवा िवुया चढवभन आठ्या घालाव्याशा 

वाटतात; स्नायभना कंप येतो हवशषेतः मेंदभत पािी साचल्यामुळे, मेहनन्जायहटसमुळे ककवा 
न्युमोहनआत. 

 
तोंड :– वासलेले (ज्वरात), ओठ िुळिुळे. दातानंा स्पशय सिन िोत नािी. दातदुखीत गाल सुजतात– 

शकेल्याने बरे वाटते. जीभ– आत बािेर जलद घेिे; कंपयुक्त, सुजलेली, जि, इकिे हतकिे 
िालते, िेगा पिलेली, शेंड्यावर वदेनायुक्त फोि. बोलिे अस्पष्ट. लाळ टाळभवर व ओठावर वाळते. 
दातं हपवळे. तोंि कोरिे पि तिान लागत नािी. पािी सुटते. 

घसा :– गोळा खालभन वर येऊन घशात हचकटभन बसल्यासारखा वाटतो, आवळल्यासारखा वाटतो, कािीिी 
हगळता येत नािी. हगळलेले पदाथय नाकावाटे बािेर येतात. घसा हुळहुळा व दुखतो (उजवी बाजभ), 
गार पेयाने जास्त िोतो. घटसपय. टानसील सुजतात, मोठ्या िोतात, हपकतात. अन्ननहलकेत टिक 
पदाथय आिे असे वाटते. 

 
जठर :– भूक लागते पि एकदोन घास खाल्ले की समाधान होते. िोडे अन्न खाल्ले तरी पोट अमतशय 

भरल्यासारखे वाटते. किधान्ये, कोबी, हपष्टमय अन्न सोसत नािी. गोि खावसेे वाटते. अन्न आंबट 
लागते. ढेकरा अधमवट येतात– घशापयंत येऊन तेथे बराच वळे जळजळत रािते. पोटाच्या खळीत 
िीतीची ककवा काळजीची जािीव होते. जठर दाबल्यासारखे वाटते. जठरात कुरतिल्यासारखे 
वाटते. व्रि, कॅन्सर. आग िोते. हपत्ताची ओकारी. ओकारी शाईप्रमािे ककवा काफीच्या बुकटीप्रमािे. 
पोटदुखी गरम पािी प्याल्याने कमी िोते. पचनहक्रया मंद िभक लागत नािी, ककवा इतकी िभक लागते 
की जसजसे खािे िोईल तसतसे ज्यास्तच खावसेे वाटते. 

 
उदर :– यकृत सुजते त्या जागी दाबलेले सिन िोत नािी. यकृताची जीिय सभज वात धरून आवाज होतो 

मवशेषतः ओटीपोटात. वातामुळे उदर फुगते. उदर िुळिुळे हवशषेतः ओटीपोट. कंबरेिोवती पट्टा 
बाधंल्याप्रमािे वाटते. वस्त्राचंा दाब सिन िोत नािी. उदरावर कपगट चटे्ट पितात. जलोदर, 
यकृताच्या हवकारामुळे झालेले. शौचास अपुरे झाल्यासारखे वाटते, झाल्यानंतर बरेचसे हशल्लक आिे 
असे वाटते, शौचात वाळभ पिते. मलावरोध व िगवि आलटभन पालटभन. शौचास प्रथम घट्ट िोऊन 
नंतर मऊ ककवा पातळ िोते. त्यानंतर थकवा वाटतो ककवा मभच्छा येते. ओटीपोटात उजवीकिभन 
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िावीकिे कळा येतात. मभळव्याध अहतशय िुळिुळी व ठिका लागतो, कढत पाण्याने बरे वाटते. 
गुदिार सोलवटल्याप्रमािे हदसते. उजवीकिे वळताना उदरातं कािंी तरी वर, खाली िोत आिे 
ककवा घट्ट पदाथय हफरत आिे असे वाटते. प्रवासात मलावरोध िोतो. यकृताच्या हवकारामुळे झालेले 
जलोदर. 

 
मूत्रेंमद्रये :– वारंवार लघवीला लागल्यासारखी वाटते–गािीत बसल्याने बरे वाटते. लघवीला बसल्यानंतर 

लवकर सुटत नािी, कंुथाव ेलागते. लघवी तंुबते (मभत्राशयात) ककवा लघवी िोण्याचेच बदं िोते. 
मभत्राघात. लघवी िोण्याच्या अगोदर पाठीत ठिका लागतो लघवी झाल्यानंतर थाबंतो. रात्री 
लघवीला फार वळेा जाव े लागभन िरपभर िोते. लघवी झालेली समजत नािी (तापात). लघवी 
होण्याचे अगोदर लकचाळिे (हवशषेतः मुले, ती वदेनामुळे झोपेत ककचाळत उठतात, िातपाय 
झाितात). लघवीतून ताांबडी वाळू जाते. मभत्रकपिातील खिा, वदेना मभत्राशयापययतच येतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– नपुांसकत्व; मुहष्टमथुैनामुळे, अशक्तपिामुळे, वृद्धपिी वगैरे. इंहद्रये हशहथल िोतात, 

कामवासना कमी िोते. स्वप्नावस्था. वीययपात संिोगाच्यावळेी अकाली िोतो. हशश्न ताठ िोत नािी. 
मभत्रगं्रथी मोठी िोते. इंहद्रयावर मासंाकुंर येतात. संिोग करताना झोप लागते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कष्टातयव–अहतशय वदेनामुळे मभच्छा येते. हवटाळात गाठी पितात, हवटाळ पातळ, शौचास 

िोताना हवटाळ जातो. धुपिी ठरामवक वेळी वाहते– करवििारी, योनीची आग िोते. योनी कोरिी, 
संिोगाच्या वळेी व नंतर त्रास िोतो. योनीतभन वारे जाते. योग्य वळेी न्िाि येत नािी व स्तनाचंी वाढ 
िोत नािी ककवा अकाळी पाळ्या बदं िोतात. नष्टातयव. उजव्या रजःकपिात ठिका लागतो. त्यात 
झालेले पोकळ गुल्म. स्तनाना ठिका लागतो, ते िुळिुळे िोतात; आत टिक गाठी येतात, आग 
िोते, टोचते (िाव्या). स्तनागे्र सोलवटलेली. गिय कोलायंा उड्या मारीत आिे असे वाटते. 

 
श्वसननेंमद्रये :– गार वारे हवेसे वाटते पि त्यामुळे गारठल्यासारखे वाटते. श्वासोच्छछ वास करताना घुरघुर 

वाजते, हवशषेतः पाठीवर हनजल्याने. श्वासोच्छछ वास दम लागल्याप्रमािे. कफ, खारट, हपवळट–
हिरवा, दुगंधी, गोळे. छातीवर कपगट चटे्ट पितात, छाती तािल्यासारखी वाटते, आत आग िोते. 
हजन्यावरून खाली उतरताना खोकला जास्त येतो. धभर गेल्याप्रमािे ककवा पीस अिकले आिे असे 
वाटभन खोकला येतो. खंत घेऊन वाळत चाललेल्या मुलाचा कोरिा खोकला. न्युमोहनआनंतर 
फुप्फुसे पभवयस्स्थतीवर न आल्यामुळे उद्भवलेला खोकला ककवा इतर हवकार. फुप्फुसाच्या हवकारात 
नाकाच्या पाळ्या आत बािेर िालतात. फुप्फुसातील गळभ. क्षय. न्युमोहनआ. फुप्फुसािोवती ककवा 
हृदयािोवती पािी साचभन त्यामुळे उद्भवलेला दमा. 

 
हृदय :– रात्री धिधिते; िाव्या कुशीवर हनजवत नािी. धमन्या फुगभन रंुद िोतात. नािी जलद चालते 

हवशषेतः खाण्यानंतर ककवा संध्याकाळी, चेिरा व पाऊले गार िोतात. रुहधराहिसरि थाबंले आिे 
असे वाटते. 

 
पाठ :– पाठ ताठलेली; हतकोनी िािाच्यामध्ये हवस्तव ठेवल्याप्रमािे आग िोते. बुिबुिे आल्यासारखे 

वाटतात. पाठीत यकृताच्या व मभत्रकपिाच्या जागेत ठिका लागतो, दाबल्याने जास्त िोतो. मानेची 
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एक बाजभ ताठते व सुजते. मान वाळते. माकििािात दुखते, ताठ बसल्याने ज्यास्त िोते, लघवीनंतर 
कमी िोते. 

 
हातपाय :– खाकेत गळभ िोते (उजव्या). पजंाना व पावलाना पेटके येतात. पंजे बहधर. झोपेत िाताच्या 

बोटाना बारीक झटके येतात; हचकट घाम येतो. वदेनामुळे तंगिी वर उिते. पावले बहधर हवशषेतः 
टाचा टाचात दुखते–चालताना खड्यावरून चालल्यासारखे वाटते. पावलाना करवििारा घाम 
येतो. िातापायाना मंुग्या येतात, ते हनजीव व बहधर िोतात. िातपाय जि, हशहथल, कापतात पि 
िालचाल सुरू केली म्ििजे बरे वाटते. एकच िात ककवा पाय वाळतो. एक पाऊल गार दुसरे कढत 
(उजव)े. गृध्रसीवात–माडं्यापंासभन टाचापयंत वेदना िोतात, त्या कुशीवर हनजवत नािी, शकेल्याने 
व चालताना बरे वाटते. िातापायाना झटके बसतात. तळपायाना वदेनायुक्त घटे्ट पितात. 
िातापायाचंी बोटे आखिलेली. रात्री िािात वदेना िोतात. िािे कुजतात, मऊ िोतात. 

 
झोप :– अस्वस्थ. तापात गुंगी येते. झोपेत िसिे ककवा रििे. घाबरल्यासारखे िोऊन झोपेतभन जागे िोिे. 

मभल एकाएकी हचिभन ओरित उठते ककवा घाबरून आईला हबलगते. अपघाताची स्वप्ने पितात. 
मभल हदवसिर झोपेत व सवय रात्र रित रािते. 

 
त्वचा :– कोरिी. साधं्याच्या बेचक्यात सोलवटलेली. उगविीत पभ िोतो. आलेली उगवि एकदम 

मावळावयास लागते, धावरे गळव ेवगैरे. रक्तवाहिन्याचें विेेवाकिे जाळे िोते. जीिय व्रि–आग िोते, 
टोचते–गार पाण्याने बरे वाटते. व्रिावर एकावर एक पापुदे्र बसतात व ते पित नािीत. जीिय 
हपत्ताच्या गाधंी, उष्ट्ितेने बरे वाटते. त्वचेवर िेगा पिभन त्यातभन रक्त येते. ताठिारी गुल्मे. सभज येते 
हवशषेतः हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर. गळभ ककवा उगवि आलेल्या जागी टिकपिा येऊन तेथे 
गाठी िोतात. इसब, मभत्रहवकार, पचनहवकार ककवा यकृताच्या हवकाराबरोबर िोिारा. 

 
ज्वर :– सतत, संतत, हवषमज्वर टायफाईिची शवेटची अवस्था–गुंगी, तोंि वासलेले, िोळे अधयवट उघिे, 

िोळ्यातभन पभ येतो, लघवी झालेली समजत नािी, कािीतरी बिबि करिे, िातानी वस्तु 
उचलण्याची हक्रया करिे, बेशुद्धी, मभत्रावरोध, मलावरोध. गारपिा बफाप्रमािे– िोके, घसा, 
जठरात वगैरे. थंिी वाजल्यानंतर पुन्िा थंिी वाजते, थंिीनंतर ओकावयास िोते, पहिल्या झोपेनंतर 
थंिी वाजते. खोकताना अंग गार िोते. हचकट दुगंधी घाम येतो– खाकेत ककवा पावलाना. घामाला 
कादं्यासारखा वास. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– वस्त्राांच्या दाबाने. उष्ट्िता. जागे झाल्यानांतर. वारे. खाण्याने, अगदी थोिे ककवा 

पोट िरून. कशपातील मासे. अजीिाने. संध्याकाळी ४ पासभन ८–१० वाजेपयंत. पावसाळी, वादळी 
िवा. हवटाळ बदं झाल्यामुळे ककवा पाळीच्या अगोदर. दाब. दभध, पालेिाज्या, कोबी, किधान्ये. 

 
ब वा :– गरम पेये– अन्न. गार पािी लावल्याने. हालचाल केल्याने. ढेकरा आल्याने. लघवी 
करताना. मध्य रात्रीनंतर. 

 
सहाय्यक औषधे :– आयो; कॅहल-का; कँल्क-का; पल्स; फास्फ; लॅके; सल्फ. 
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सांबधी औषधे :– काबो-व्िेहज; हसहल. 
 

२८२. लायमसन (हपसाळलेल्या कुत्र्याची लाळ) LYSSIN; HYDROPHOBINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; मज्जारज्जभ; घसा व जननेंहद्रये यावर िोतो. आचके. र्ज्ञानेंमद्रये 

अत्यांत तीक्ष्ि. िािे ठिकतात. वैषहयक वासना प्रबळ झाल्यामुळे उद्भवलेले हवकार. आचके, 
फेफरे–तेजस्वी वस्तभकिे ककवा वाित्या पाण्याकिे पाहिल्याने येते. िावना, वाईट बातम्या 
पाण्यासंबधंी मनात हवचार आल्याने लक्षिे बळावतात. िीती वाटते. राग येतो. अहतशय जलद 
बोलिे. उतावीळपिा व प्रकु्षब्ध वागिूक, आततायी कृत्ये करण्याची प्रवृत्ती, मुलाना हखिकीबािेर 
फेकिे वगैरे, िटकण्याची प्रवृत्ती. कशकताना िोके मागे वाकहविे. कुते्र (साधे ककवा हपसाळलेले) 
चावल्यानंतर िोके दुखावयास लागते. एकसारखी दाट, बुळबुळीत, फेसाळ लाळ थंुकिे, तोंिाला 
फेस येतो. एकसारखे हगळावसेे वाटते पि हगळताना घसा दुखतो. पािी हपताना गुदमरते. पाण्याचा 
आवाज ऐकल्याहशवाय लघवी िोत नािी. वािते पािी पाहिले की लघवीला ककवा शौचास लागते. 
वैषहयक क्षोि. हशश्न ताठ िोऊन दुखते, व वारंवार वीययपात िोतो. गिाशय असल्याची जािीव, 
बािेर येईल असे वाटते. योनी िुळिुळी त्यामुळे संिोग करवत नािी. गिाशय जागेवरून हनखळते. 
धुपिी िरपभर, माडं्यापयंत वािते. गरोदरपिी हवहचत्र कल्पना, ककवा हवहचत्र आविीहनविी उत्पन्न 
िोतात. िकुल्याप्रमािे खोकला. कशकताना िोके मागे वाकते. िातापायाना आचके येतात. मानेत 
दुखते. त्वचा हनळसर. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– वाहते पािी पामहल्याने, पाण्याचा आवाज ऐकल्याने. उन्िाची उष्ट्िता. तेजस्वी 

वस्तूांकडे पामहल्याने. वारे लागल्याने. खाली वाकल्याने. पाण्याची मनात कल्पना आली तरी. 
ब वा :– मागे वाकल्याने. िळुिळु चोळण्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– लॅक–कॅहन; लॅके. 
 

२८३. लारोसरेसस LAUROCERASUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मेंदू; मज्जातांतू, अन्ननमलका, छाती; श्वासोच्छछ वास व हृदय यावंर 

िोतो. लक्षिे होताना एकदम िकवा येतो; जीवनशक्ती क्षीि होते; र्ज्ञानेंमद्रये बमधर होतात, अांग गार 
पडते लकवा मनळेपिा येतो. गळभन पििे. आलेली मभच्छा बराच वेळ रािते. खाली गळभन पिेल असे 
वाटते–मेंदभ, उदर, हृदय वगैरे. शस्क्तपात. सुनबहिरी. अंतगयत आग. रक्तस्राव–रक्त पातळ. कंप, 
आचके– चेिऱ्यात. कंपवात, स्नायभना सारखे धके्क बसतात, स्वस्थ रािवत नािी. फेफरे, िातपाय 
िलतात व हनजीव झाल्याप्रमािे अशक्तपिा येतो. मनःक्षोि झाला की बोलिे अस्पष्ट येते. फेफरे 
येण्याचे अगोदर, फेफरे चालभ  असताना व नंतर धापा टाकिे. उपजल्यापासभन हनळी िोिारी मुले. 

 
मानमसक :– एकदम आठवि नाहीशी होते वदेना, िीतीमुळे वगैरे. पोटातल्या वदेनामुळे बोलण्याची हक्रया 

नष्ट िोते. बेशुहद्ध; बोलता येत नािी; िालचाल करता येत नािी. काल्पहनक संकटाची िीती व 
काळजी वाटते. 
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डोके :– दुखते सकाळी ११ ते रात्री १ पयंत. रात्री टाळभत फािल्याप्रमािे वदेना िोतात. घेरी येताना गुंगी 
येते. 

 
डोळे :– उघिे, बािेर आल्याप्रमािे, वटारल्यासारखे. वस्तु आिेत त्यापेक्षा मोठ्या हदसतात. 
 
चेहरा :– हनळसर, धापा टाकीत असताना. मुलाचा उपजल्यानंतरचा हनळेपिा. माशा ककवा सरपटत आिेत 

असे वाटते. 
 
तोंड :– फेफरे येताना फेस येतो. 
 
घसा :– पेये मगळताना झालेला आवाज ऐकू येतो–आतड्यात गुडगुडल्या प्रमािे आवाज होतो व वात 

धरतो. अन्ननहलकेला आचके बसतात. 
 
जठर :– एकसारखी उचकी. किभ  ढेकरा. खोकताना अन्न ओकभ न पिते. जठरात वदेना िोताना बोलवत 

नािी. लघवी करताना जठरात दुखते. शगेिीजवळ मळमळते. बेंबीपासभन खाली ओटीपोटापयंत 
आतिी गळभन पित आिेत असे वाटते, अहत श्रमाने ककवा बोलताना जास्त. उदरात गुडगुड आवाज 
होतो; वात धरतो. यकृतात गळभ िोत आिे याप्रमािे दुखते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी, तंुबते, िोण्याचे थाबंते, आपोआप िोते, व त्या वळेेस छातीत धिधिते, गुदमरल्यासारखे 

वाटते, व मभच्छा येते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयात कॅन्सर झाल्याने वदेना िोतात, लाल रक्त पाझरते व त्यात बुळबुळीत गाठी 

पितात; झोपेत बरे वाटते. पाळीत मभच्छा येते व अंग गार पिते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– कंठ व श्वासनहलका िुळिुळी िोते. आवाज खोल गेलेला. गुदमरल्यासारखे वाटून 

श्वासाकमरता धापा टाकिे, मवशेषतः बसलेल्या क्स्ितीत. श्वासोच्छछ वास वरवर िोतो. दम लागलेला 
असताना छाती फुगहवता येत नािी, असे वाटते. कोरिा खोकल्याचा ठसका, रात्रीचा, क्षयात ककवा 
हृदयहवकारामुळे उत्पन्न झालेला. कफ हगळहगळीत असतो ककवा आत रक्ताचे कि असतात. 
हातानी हृदय दाबून धरिे. हृदयहवकारामुळे उत्पन्न झालेल्या छातीतील वदेना. नािी मंद, 
बदलिारी, अहनयहमत. 

 
हातपाय :– िातापायाच्या बोटाची नखे जाि व बोथट िोतात. िाताची बोटे जाि ठोकळ्याप्रमािे हदसतात. 

पजं्याचं्या हशरा फुगतात. पाऊलापासभन गुिघ्यापयंत पाय गार हचकट िोतात, हवशषेतः कंपवातात. 
पायाची आढी घातल्याने पाऊले बहधर िोतात. 

 
झोप :– लागत नािी. िीतीयुक्त काळजी वाटते व अस्वस्थपिा येतो. बेशुद्धी पि िोळे उघिे. 
 
त्वचा :– गार, हनळसर. 
 



 

अनुक्रम 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– बसल्याने. श्रमामुळे. थंिी. िीती, वाकल्याने. 
ब वा :– डोके उशीवर न ठेवता सपाट मनजल्याने. खाण्याने. झोप. मोकळी िवा. 

 
सांबांधी औषधे :– अमो–का; गेल्से; प्रभन–स्पा; िैड्रो–ॲहस. 
 

२८४. मलमिअम काबोमनकम LITHIUM CORBONICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय; लहान साांधे; फुप्फुसे व लघवी यावर िोतो. हुळहुळेपिा आमि 

जडपिा. आम्लत्व वाढते. आतभन बािेर दाबल्यासारखे वाटते; िोके, उदर, हशविीत छातीत वगैरे 
ककवा बोथट वस्तभने दाबल्यासारखे वाटते. वातरक्त. संहधवात. लघवीतभन युहरक ॲहसि जाते. 
पिलेल्या ककवा मार लागलेल्या जागी िुळिुळेपिा राितो, तप्त सुया बोचल्याप्रमािे ियंकर वदेना 
िोतात. सवय शरीर लुले पिल्याप्रमािे वाटभन ताठते. 

 
मानमसक :– एकाकी आिोत असे वाटभन रिावसेे वाटते. वस्तभंची नाव ेआठवत नािीत. 
 
डोके :– दुखते, खाण्याने थाबंते, कािी वळेाने पुन्िा दुखावयास लागभन पुन्िा खाल्ले की थाबंते. घेरी येताना 

कानात घंटेसारखे आवाज िोतात. 
 
डोळे :– वाचताना, हलहिताना िोळे कोरिे िोतात. वस्तभंचा अधा बाजभचा िाग हदसत नािी (उजवा), 

हवटाळसेपिी जास्त. 
 
नाक :– लाल, व सुजलेले (उजवी बाजभ). नाकाच्या मागील िागातभन घशात शेंबिाचे गोळे उतरतात. 
 
चेहरा :– दोन्िी गालावर कोंड्यासारख्या खपल्या बसतात. 
 
घसा :– आत शेंबिाचे गोळे उतरतात. 
 
जठर :– कुरतिल्याप्रमािे वदेना िोतात त्याच वळेेस िाव्या कानहशलात दुखावयास लागते, खाण्याने बरे 

वाटते. पोटाच्या खळीतल्या फुगवयामुळे वस्त्राचंा जरासुद्धा दाब सिन िोत नािी. फळे ककवा 
चाकोलेट खाल्ल्याने जुलाब िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी िोते, व अहतशय तिान लागते. लघवीखाली लाल कपगट गाळ बसतो. लघवी 

करताना हृदयाजवळ दाबल्यासारखे वाटते, झाल्यानंतर बरे वाटते. मभत्राशयाच्या जागी वदेना 
िोऊन त्या लघवीनंतर वीययनहलकेपयंत येतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– खभप लघवी झाल्यानंतर हशश्न ताठते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– स्तनातील वेदना िातातभन बोटापयंत जातात. 
 



 

अनुक्रम 

श्वसनेंमद्रये :– श्वास आत फुप्फुसातसुद्धा गार वाटतो. छाती आवळल्यासारखी वाटते. 
 
हृदय :– हुळहुळे झाल्यासारखे वाटते व त्याच वेळेस िोळ्याची लक्षिे उद्भवतात. वदेना िोक्यापयंत 

जातात, पुढे वाकल्याने जास्त िोतात; लघवी नंतर कमी िोतात. हृदयात कंप, व फिफिते. 
 
हातपाय :– लिान साधें, िातापायाचं्या बोटाचें दुखतात, सुजतात, कढत पाण्याने बरे वाटते. तळपायाच्या 

पोकळीतभन गुिघ्यापयंत कळा येतात. िाताची बोटे िुळिुळी पि कािी वस्तु धरल्याने बरे वाटते. 
घोटे चालताना दुखतात. 

 
त्वचा :– कोरिी, खरखरीत. गालावर, पंजीवर व िोक्यावर पाढंरे खवले बसतात. वस्तरा लागभन झालेले 

इसब. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री. हवटाळसेपिी, नंतर ककवा हवटाळ बदं झाल्यामुळे. 

ब वा :– खाण्याने. लघवीनांतर. हालचाल. 
 
सांबांधी औषधे :– नेरा–फा; लायको; सल्फु–ॲहस. 
 

२८५. मलमलअम मटमग्रनम LILIUM TIGRINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंमद्रये; गभाशय; रजःलपड; हृदय; गुद; मूत्राशय; िावी बाजभ 

यावर िोतो. भरल्यासारखे वाटिे; जडपिा लकवा आतून बाहेर दाबल्याप्रमािे वाटिे–गिाशयात, 
पापण्या, रजःकपि वगैरे. गभाशयाचे व रजःलपडाचे शमैिल्य– स्थानभ्रष्टता व त्यामुळे उद्भवलेली 
लक्षिे हवशषेतः मानहसक ककवा हृदयाची. कां प– ओटीपोटात, कण्यात, गुिघ्यात वगैरे. ठुसठुसिे, 
खळबळ, लाटा, गुरगुरल्याप्रमािे वाटिे आहि आग िोिे. वेदना मागे जातात– िोळ्यािोवती, 
िोक्याच्या मागील िागापयंत, स्तनाग्रापासभन आत छातीत, हृदयापासभन मागे हतकोनी िािापयंत. 
वदेना इतस्ततः जातात. हशरात रक्ताहधक्य िोते. स्राव करवििारे. अहववाहित हस्त्रया. काळजीने व 
संिोगाहतरेकाने त्रस्त झालेल्या हस्त्रया. वैषहयक वासना उते्तहजत झाल्याने उद्भवलेली लक्षिे. 
संहधवात. उघिल्या हमटल्याप्रमािे वेदना िोतात. 

 
मानमसक :– उतावीळ; घाबरट; मचडखोर, मतरसट– एकिी चागंला शबद न बोलिे, वैषमयक प्रक्षोभ लकवा 

मखन्नता. हनरथयक काम करण्याचा चाळा. काहीतरी बेफाम विे लागल्याप्रमािे िावना. भीती वाटते– 
विे लागेल ककवा आपला रोग बरा िोिार नािी अशी. संुदर वस्तभंची आवि. हशव्या, शाप देिे, मारिे, 
स्वतःचे केस ओढिे. स्वतःच्या वस्तभहवषयी असंतुष्ट, दुसऱ्याच्या बद्दल मत्सर. िरािर चालावेसे 
वाटते पि हकती समजत नािी. कामधंद्याच्या काळजीने ककवा संिोगाहतरेकाने लागलेले विे. 
बोलावसेे तर वाटते पि आपि कािीतरी िलतेच बोलभ  अशी िीती वाटते. रिावसेे वाटते. 
गिाशयाची व मानहसक लक्षिे ककवा हृदयाची लक्षिे आलटभन पालटभन िोतात. समजभत केल्याने 
जास्त िोते. एकटेच बसभन काल्पहनक तक्रारीहवषयी हवचार करिे. वैषहयक वासना व धमाहवषयी 
िीती आलटभन पालटभन. 

 



 

अनुक्रम 

डोके :– आग िोते हवटाळशी िोण्याचे अगोदर व नंतर. िोक्यात ियंकर कलकलल्याप्रमािे वाटिे, बेफाम 
खळबळ. िोळ्यावर िाव्या, ठिका लागभन घेरी येते व दृष्टीची लक्षिे उद्भवतात. 

 
डोळे :– लचकल्याप्रमािे वाटतात. आग होते, चुिचुििे हवशषेतः वाचताना. वेदना मागे िोक्यात जातात. 
 
नाक :– कशकल्याने िोक्यातील व िोळ्यातील वदेना कमी िोतात. 
 
तोंड :– हजिेवर मधुन मधुन हपवळे चटे्ट. चव गोि– मागील िागात. 
 
जठर :– कण्यातभन िभक लागत आिे असे वाटते. मळमळते व त्यावळेेस पोटात गोळा आला आिे असे वाटते. 

तिान लागते. वारंवार बरेच पािी हपिे हवशषेतः लक्षिाचंा प्रकोप िोण्याचे अगोदर. आंबट पदाथय, 
मासं ककवा गोि पदाथांची वासना. जठरािोवती टिक वस्तु हफरत आिे असे वाटते. 

 
उदर :– ताठलेले तािल्याप्रमािे. पाघंरुिाचे वजन सिन िोत नािी, हवशषेतः पाळीनंतर. आत कळा येतात 

िातपाय पोटाशी घेतल्याने बरे वाटते. सकाळी घाई लागभन शौचास जाव ेलागते. वारंवार थोिे थोिे 
अहतशय कंुथभन शौचास िोते– रक्त व आम पितो. आव. गुदावर दाब पिल्यासारखे वाटभन 
एकसारखे शौचास जावसेे वाटते हवशषेतः उिे असताना, लघवी झाल्याने बरे वाटते. आत चमका 
मारतात, गरम पंज्याने िळुिळु चोळण्याने बरे वाटते. उदरात गुदिारापयंत कंपयुक्त अशक्तपिा 
वाटतो. सवय अवयव खाली ओढल्याप्रमािे वाटतात त्यामुळे छातीला पि खाली ओढ लागते. 
हस्त्रयाचंी पाळी थाबंण्याच्या वयात िोिारी रक्ती आव. 

 
मूत्रेंमद्रये :– वारंवार लघवी िोईल असे वाटते. लघवी दुधासारखी, थोिी व कढत. मभत्राशयावर एकसारखा 

दाब पिभन एकसारखी लघवी िोईल िोईलसे वाटते व त्यावेळेस गुदात गोळा बसला आिे असे 
वाटते. लघवीला लागल्यानंतर गेले नािीतर छाती िरल्यासारखी वाटते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– ओटीपोटात जड होऊन खाली ओढ लागते, आतून बाहेर दाबल्यासारखे वाटते, इंहद्रये 

जिभ बािेर येतील असे वाटते म्ििभन िाताने आधार देिे िाग पिते व त्यावळेेस लघवीला थोिे थोिे 
व कष्टाने िोते. रजःलपडात (िाव्या) वदेना िोतात, त्या माडं्यापयंत जातात व स्तनाखाली (िाव्या) 
दुखावयास लागते. हवटाळ काळा, गाठ्याळ दुगंधी, फक्त िालचाल करतानाच जातो. धुपिी 
कपगट, पातळ, करवििारी, योहनिार चुिचुिते. पाळीनंतर जास्त जाते. गिाशय खाली येते ककवा 
पुढे वाकते. वैषहयक वासना प्रबळ झाल्यामुळे कामात मन गुंतहविे िाग पिते. स्तनाखाली (िाव्या) 
बभच ककवा गोळा बसला आिे असे वाटते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– छातीवर ओझे ठेवल्यासारखे वाटभन श्वासोच्छछ वास करण्यास त्रास िोतो; वारे िव ेिवसेे वाटते. 

वारंवार दीघय श्वास घेिे. गदींच्या जागी ककवा बदं खोलीत गुदमरल्यासारखे वाटते. छातीच्या 
मध्यिागी आंवढा हगळताना खाली वर हफरतो आिे असे वाटते. 

 
हृदय :– मुठीत आवळल्यासारखे वाटते, पभिय िरल्यासारखे वाटते, गार झाल्यासारखे वाटते, अशक्त, 

दोऱ्याला लोंबकळत आिे असे वाटते. सवांगात ठुसठुसते. वदेना उजव्या िातापयंत जातात, खाली 



 

अनुक्रम 

वाकल्याने, उजव्या कुशीवर हनजल्याने जास्त िोतात, चोळण्याने, दाबल्याने बरे वाटते. धिधिते. 
नािी अहनयहमत. 

 
हातपाय :– दमल्यामुळे मानेत दुखते. पाठ हतकोनी िािाचं्या मध्ये मोिल्यासारखे वाटते. कमरेच्या साधं्यात 

आरपार दुखते. खिबिीत जहमनीवरून चालता येत नािी. तंगड्या दुखतात, स्वस्थ ठेवता येत 
नािीत. गुिघ्यात कंप. िाताच्या बोटात चुिचुिते एका कहटसाधं्यापासभन दुसऱ्यापयंत दुखते. 

 
झोप :– िोक्यात कािीतरी हवहचत्र िावनेमुळे येत नािी. 
 
ज्वर :– मोकळ्या िवते थंिी वाजते. तळिात तळपायाचंी आग िोते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता खोलीची. िालचाल. वाखे झाल्यामुळे. चालताना, उभे असताना. 

समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला तर. पाघंरुिाचा दाब. धक्का लागल्याने. 
 

ब वा :– मोकळी, ताजी, गार हवा. कामात गुांतल्याने. िाव्या कुशीवर हनजल्याने. सभयास्तानंतर. 
दाबल्याने. पायाचंी आढी घातल्याने. चोळण्याने. 
 

सांबांधी औषधे :– एलो; पल्स; प्लॅहट; स्पायजे. 
 

२८६ लेडम LEDUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम साांधे (लिान); स्नायुबांध; िोळे; टाचा; त्वचा; फुप्फुसे; रक्त व िावी 

बाजभ यावर िोतो. मनळसरपिा, फुगीरपिा व गारपिा तरीपि बाह्य उष्ट्ितेची नावड. भावना 
खालून, पावलातून वर जातात. फािल्याप्रमािे वदेना िोतात व त्या जागा बदलतात. साधें 
दुखतात. हवकार झालेले िाग अशक्त िोतात, बहधर िोतात, गार िोतात व वाळतात. संहधवात, 
वातरक्त. रक्तस्राव िोण्याची प्रवृत्ती; रक्तस्राव–लाल ििक, फेसाळ. त्वचेखाली रक्तस्राव िोऊन 
काळे हनळे िाग पितात. जलयुक्त सभज. दारुिे. भोसकून झालेल्या जखमा, हखळा, गोळी लागिे, 
उंदीर चाविे, जनावरे, िासं वगैरेंचे चावे, नागंी लागिे; कवचभ, गाधंीलमाशी वगैरे. जखमा झालेल्या 
जागेत कंप िोतो, दुगंधी पभ येतो. धनुवात. केस कापल्यानंतर, स्राव बदं झाल्यामुळे झालेले 
दुष्ट्पहरिाम. गळभ व सेहिक हवकार, गारव्याने बरे वाटते. िोसकभ न झालेल्या जखमेनंतर िे औषध 
ताबितोब हदले तर धनुवात िोण्याचे टळते. धनुवाताची लक्षिे व्िावयास लागली म्ििजे िैपरीकम 
प्याव.े 

 
मानमसक :– संत्रस्त. मािसाचंा िेष करिे. 
 
डोके :– दुखत असताना तिफि िोते, ठुसठुस लागते, िोके गुंिाळण्याने जास्त त्रास िोतो. चालताना घरी 

येते. पािी लावल्याने, िोक्याच्या कातिीला त्रास िोतो. 
 
डोळे :– लालबुदं; ठिकतात. करवििारे अश्रु; खालच्या पापण्या व गाल करवितात. 
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कान :– कापसाच्या बोळ्याने कान बंद झाले आिेत असे वाटभन ऐकभ  येत नािी, केस कापल्यानंतर, िोके 
हिजल्यानंतर जास्त. 

 
नाक :– एकसारखे रक्त येते. नाकात आग िोते, व दुखते. 
 
चेहरा :– चटे्ट पिल्याप्रमािे. गालावर व कपाळावर लाल पुटकुळ्या येतात. जबड्याखालच्या गाठी मोठ्या 

िोतात. नाकातोंिािोवती खपल्या बसतात. 
 
तोंड :– कुबट ककवा किु चव. उदरात वेदना िोताना एकदम पाण्यासारखी लाळ वािते. 
 
जठर :– थंुकताना मळमळते. गुदिारात िेगा पितात. मभळव्याधींत चुिचुिते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन युहरक अहसि व वाळभ जाते. लघवी िोता िोता मधेच थाबंते. लघवी स्वच्छ िोते, त्यात 

क्षाराचे प्रमाि कमी असते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयातील गुल्मामुळे रक्तस्राव िोतो. पाळीत अंग गार पिते तरी पि गार वारे िवसेे 

वाटते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– कंठात खवखवल्यासारखे वाटभन त्रासदायक खोकला येतो, नाकातभन रक्त येते; उसासे 

टाकल्याप्रमािे श्वासोच्छछ वास घ्यावा लागतो, हवशषेतः अंगावरची उगवि मावळत असताना. एका 
मागभन एक असा दोनदा आत श्वास घेण्याची प्रवृहत्त. छातीतभन रक्त पििे व संहधवात आलटभन 
पालटभन. दमा–श्वासोच्छछ वास न घेता आल्यामुळे गुदमरल्यासारखे वाटते. छातीला स्पशय सिन िोत 
नािी. कफ हपवळा पभहमहश्रत. 

 
पाठ :– ताठलेली, उठताना त्रास िोतो. कहटशभळ. कमरेच्या साांध्यात पेटके येतात. 
 
हातपाय :– पावले व पाय सुजलेले, चटे्ट पिलेले, काळे हनळे िाग. घोटे सिजच लचकतात. पावलाचंा 

वरचा िाग रात्री खाजतो व सकाळी ताठतो. टाचा िुळिुळ्या; तळपाय इतके िुळिुळे िोतात की 
चालवत नािी. वातरक्त; साधें सुजलेले कढत. पंज्याची िालचाल करताना ककवा धरताना 
कापतात. घोटे सहजासहजी लचकतात. पायाचं्या आंगठ्याखालील उंचवटे सुजतात. चालण्याचा 
प्रयत्न केला तर पाऊले जहमनीला हचकटली आिेत असे वाटते. िात वर करताना खादं्याच्या 
साधं्यात दुखते. 

 
ज्वर :– भाग गार िोतात हवशषेतः पाय, वदेना िोताना ककवा तापात; गार पाण्यात असल्यासारखे वाटतात. 

दुगंधी घाम येतो. रात्री फार घाम येतो. 
 
त्वचा :– दुखापती झाल्यानंतर काळे-हनळेपिा बरेच हदवस राितो. चेिऱ्याचा इसब. काळीपुळी. झाकलेल्या 

जागी उगवि येते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गरम पाांघरूि. शके. गरम िवा. दुखापती िालचाल. रात्री. दारू. अंिी 
थंुकण्याने 
ब वा :– गार पािी. गार िवा. स्वस्थ रािण्याने. 

 
सांहाय्यक औषधे :– कसको; सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; ब्रायो; ऱ्िास–टा; हसकेल. 
 

२८७. लेप्टाांड्रा LEPTANDRA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचंा पहरिाम यकृत व उजवी बाजभ यावर िोतो. हपत्तप्रकृहत व रक्तस्राव िोण्याच्या 

प्रवृत्ती. यकृताच्या भागात आग होते. कावीळ. अशक्त; उिे राििे, चालिे अशक्य िोते. िोके दुखत 
असताना बेंबीत दुखते. िोळे चुिचुि िोऊन ठिकतात. जीि हपवळी ककवा मधे काळी रेघ. हनराश. 
गुंगी येते. बफय  घातलेली पेये घ्यावीशी वाटतात पि त्यामुळे जठरातील आग व वदेना वाढतात. 
हपत्ताची ओकारी िोते. मपत्ताशय लकवा यकृत हुळहुळे होते लकवा आतून फुटल्याप्रमािे ठिका 
लागतो, वेदना आतड्यातून बेंबीपयंत येतात लकवा मागे डाव्या मतकोनी हाडापयंत येतात ककवा 
कण्यात जािवतात. यकृत आिव े सुजते, यकृताचे तीव्र उपद्रव. मपत्ताचे खडे. शौचास काळे 
डाांबराप्रमािे; दुगंधी मचकट तारा येिारे; पाढंरे मेिाप्रमािे िोते ककवा शौचाच्या हचळकाडं्या उिभन 
बेंबीजवळ वदेना िोतात. जुलाबानंतर सुरू झालेली आव. मभळव्याधीचे मोि बािेर येऊन त्यातून 
रक्तस्राव होतो. धुपिी कढत, पाण्याप्रमािे व पायापयंत ओघळते. यकृताच्या हवकारात हवटाळ 
चागंला जात नािी ककवा बदं िोतो. बसलेले असताना गृध्रसी वातात (िावी बाजभ) कळा जास्त 
येतात. नखे अमतशय पातळ, मऊ व फुटतात. कण्यात व िातात शिारे येतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार पेये. िालचाल. हनयहमत वळेी. 

ब वा :– पोटावर मनजण्याने ककवा कुशीवर हनजण्याने. 
 
सहाय्यक औषधे :– फास्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– कािुय–मेहर; हचओ; बहॅि. 
 

२८८. लोबेमलआ LOBELIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्वासोच्छछ वास; स्राव; हृदय व पोटाची खळी यावर िोतो. शमैिल्य 

येते– स्राव वाढतात, अशक्तपिा येतो व घाम येतो, मरि येईल की काय असे वाटभन छाती दाटते 
व श्वासोच्छछ वास करताना घुरघुरते. गुिघ्यावर कोपरे ठेवभन बसिे. दारूचे दुष्ट्पहरिाम. स्राव बंद 
झाल्यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. सवांगात चुिचुिते. तंबाखभची सवय असभन सुद्धा तंबाखभचा वास 
सिन िोत नािी. श्वासोच्छछवासाच्या हवकारात मळमळते व ओकाऱ्या िोतात. 

 
मानमसक :– उदास. लिान मुलासारखे िंुदके देिे. 
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डोके :– घेरी येते, मरू की काय असे वाटते. जि िोऊन दुखते. 
 
चेहरा :– गार घाम येतो. 
 
कान :– स्राव बदं झाल्यामुळे ककवा इसब बरा केल्यानंतर आलेला बहिरेपिा. 
 
तोंड :– खभप लाळ गळते– मळमळताना, कोरड्या ओकाऱ्या येताना, उचकीत ककवा दम्यात, िभक लागलेली 

असताना वगैरे. 
 
घसा :– घशात ककवा जठरात गोळा बसला आिे असे वाटते, त्यामुळे हगळावयास त्रास िोतो. 
 
जठर :– मरि येईल की काय अशा तऱ्हेची मळमळ. घेरी येताना, रात्री ककवा पिाटे मळमळते, थोिे खाल्ले 

प्याल्याने कमी िोते. ओकारी होताना घाम येतो हवशषेतः चेिऱ्यावर गार. पोटाच्या खळीत ककवा 
पोटात अशक्तपिा वाटून गळून गेल्यासारखे वाटते. आंबट जळजळीत चव. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी ििक लाल व लाल गाळ साचतो. लघवी िोण्याचे बदं िोते ककवा क्वहचतच िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गरोदरपिची सकाळची मळमळ, थोिे खाल्ल्याने प्याल्याने एकदम नािीशी िोते. विेा 

येताना श्वासोच्छवास कष्टदायक िोतो. माकििािातं दुखते व जननेंहद्रयात जिपिा वाटतो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा लागतो– बाळंत िोताना, छातीत आवळल्यासारखे वाटभन ककवा कंठात पाचर बसली 

आिे असे वाटभन. दम्यात सवांगात मंुग्या आल्यासारखे ककवा हमरहमरल्यासारखे वाटते, जलद 
चालण्याने दमा कमी िोतो. खोकल्याची मधभन मधभन ढास लागते व त्यावळेेस कशका येतात, ढेकरा 
येतात ककवा जठरात वदेना िोतात. छातीत घुरघुरते पि कफ बाहेर काढता येत नाही. छातीत 
दाटल्यासारखे वाटते, आवळल्यासारखे वाटते, ककवा िरल्यासारखे वाटते. 

 
हृदय :– थाबंेल असे वाटते. नािी अशक्त, मंद, वाििारी. 
 
पाठ :– माकििािातं दुखते, जरािी स्पशय सिन िोत नािी, त्यामुळे पुढे वाकभ न बसिे. 
 
त्वचा :– मधभन मधभन जलयुक्त सुजेचे चटे्ट पिभन त्यावर काळे हनळे िाग पितात. कंि सुटते, 

हमरहमरल्यासारखे वाटभन अहतशय मळमळते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार पाण्याच्या आंघोळीने. झोपेत ककवा झोपेनंतर. तंबाखु. चिा. थोिीिी 

िालचाल. बाह्य वस्तभ शहररातं गेल्याने. 
ब वा :– जलद चालण्याने. थोिे खाल्लेप्याले तर. 

 
सांबांधी औषधे :– ॲन्टी-टा; इहप; टॅबकंॅ. 
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२८९. लोमलअम. टेम्युलेन्टम LOLIUM TEMULENTUM 
 
सवमसाधारि :– काळजी, हखन्नता. घेरी येते, िोळे हमटभन घ्याव ेलागतात. जीि कापते. बोलताना त्रास िोतो; 

सगळा शबद उच्चारता येत नािी. मळमळते, ओकाऱ्या िोतात, खभप जुलाब िोतात. चालिे अस्स्थर. 
िातपाय कापतात, गार पितात, आचके येतात; हलहिता येत नािी. िातात िािें धरवत नािी. 
िातपाय लुले पिल्याप्रमािे वाटतात. पंजाचंा कंप. पोटऱ्यात ियंकर वदेना िोतात त्या दोरीने 
आवळल्यासारख्या वाटतात. अस्वस्थपिा व थकवा. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दमटपिा; पावसाळा. 
 

२९०. व्हॅबमस्कम VERBASCUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गालाचे उंचवटे; कान; श्वसनेंहद्रये; मभत्राशय; व िावी बाजभ यावर 

िोतो. कान दुखतो. सदी िोते व त्यावेळेस िोळ्यातभन पािी येते. बहिरेपिा कानावर पिदा आला 
आिे असे वाटभन ककवा पोिताना कानात पािी गेल्यामुळे आलेला. तोंिात खभप खारट पािी जमते. 
वेदना, पेटके आल्याप्रमािे, हपळल्याप्रमािे, मचमयात धरून दाबल्याप्रमािे होतात व भाग लुला 
पडल्याप्रमािे वाटतो मवशेषतः चेहऱ्यात, गालाचे उंचवटे, जबड्याचे साधें. बेंबीजवळ गोळा आला 
आिे असे वाटते, ककवा हपळल्यासारखे वाटते. मभळव्याध, त्यामुळे शौचास िोण्यास अिथळा येतो. 
लघवी नकळत िोते, रात्री ककवा खोकताना. खोकला–खोल पोकळ िंबरल्याप्रमािे ककवा तुतारी 
वाजहवल्याप्रमािे. जागे न िोता झोपेतच खोकिे. खोकला दीघय श्वास घेतल्याने कमी िोतो. आवाज 
बसतो–घोगरा. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– वाऱ्याची झुळुक. थंिी उष्ट्ितेचे फेरबदल. प्रत्येक वेळी सदी झाली म्ििजे. 

सकाळी ९ ते संध्याकाळी ४ पयंत. हदवसातभन केव्िा तरी दोनदा. ठरामवक तासाला, बोलताना, 
गाताना. कशकताना. स्पशय. 
ब वा :– दीघय श्वास घेतल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– अको; प्लॅहट; सेहप. 
 

२९१. व्हॅक्क्समननम VACCININUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा देवीप्रहतबंधक म्ििभन उपयोग िोतो. िट्टी त्वग् रोग देवीच्या फोिाप्रमािे फोि 

येतात. वेदना. थंिी सिन न िोिे. अपचन, पोटात वात धरून उदर फुगिे. िागं्या खोकला. 
 
सहाय्यक औषधे :– मलॅॉन्ड्री; व्िेहरओ. 
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२९२. व्हॅलेमरअन (जटामासंी) VALERIAN 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम किा; मभत्र जननेंहद्रये; मन; स्नायभ– पोटऱ्या; टाचा; टाचेचा स्नायुबधं 

यावर िोतो. मनोवृत्तीत, वागिुकीत आमि लक्षिात एकदम अदलाबदल होते. लक्षिे आलटभन 
पालटभन िोतात; ककवा योग्य मनवड केलेले औषध लागू पडत नाही. वेदना आतून बाहेर येतात ककवा 
येतात जातात ककवा इकिे हतकिे हफरतात. भ्रम–वास, चव, ऐकिे या बाबतीत. तरंगत आिोत 
असे वाटते; गोळा ककवा बभच बसल्यासारखे वाटते. एकसारखी हालचाल करण्याची आवड. 
अस्वस्थपिा, स्वस्थ रािवत नािी. धके्क बसतात. एखाद्या भागातच अशक्तपिा वाटतो, िोळे, िात, 
मनगट, गुिघ्याची खळी वगैरे. हिस्टेहरआ. कंप. आचके. बुमिवान, मचडखोर, अशक्त हस्त्रया. 
हठकहठकािी वदेना िोतात. लाल िाग पाढंरे िोतात. अगदी लिान दुखापत झाली तरी आंचके 
येतात. अंथरुिात पिलेल्या रोग्याना फार लवकर क्षते पितात. अंग लुळे पिभन िातपाय 
आखितात. फेफरे. 

 
मानमसक :– घाबरट, कु्षब्धता व अशक्तपिा. तिफििे ककवा वळवळिे. मभच्छा येण्याची प्रवृहत्त. रागीट. 

अहतशय अहतरेकी कल्पना, भ्रम ककवा हक्रया, एकमेकाच्या हवरुद्ध टोक गाठिाऱ्या. एकदा अहतशय 
आनंदी तर नंतर अहतशय हखन्नता; अहतशय शातं तर नंतर सारखी कुरकुर. उतावीळपिा. बोलता 
बोलता एकदम हवषयातंर करिे, आपि दुसरेच कोिीतरी आिोत; आपल्या िोवती हवहचत्र व 
त्रासदायक वातावरि आिे असे वाटते. अंधारात एकटे बसण्याची िीती वाटते. मभच्छा येण्याची 
प्रवृहत्त. काल्पहनक आकृहत जनावरे, मािसे हदसतात. रागाने वेिे िोिे. 

 
डोके :– अहतशय गार झाल्यासारखे वाटते; तारवटल्यासारखे वाटते. धके्क मारल्याप्रमािे दुखते, िोके 

िलहवल्याने बरे वाटते, उन्िात जास्त िोते. घेरी खाली वाकताना जास्त िोते. घेरी येताना तरंगत 
आिोत असे वाटते. 

 
कान :– कानाला गार वारे लागले तर कान दुखावयास लागतात. 
 
डोळे :– अंधारात प्रकाश, हठिग्या वगैरे हदसतात. वस्तु अगदी िोळ्याजवळ आिेत असे वाटते. 

िेदरल्याप्रमािे. 
 
चेहरा :– एकदम धके्क मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. स्नायभना कंप. मोकळ्या िवते गाल लाल व कढत िोतात. 
 
तोंड :– चव तेलकट ककवा करपट. हजिेवर जाि कीट. 
 
घसा :– घशात दोरा लोंबकळत आिे असे वाटभन लाळ वािते व ओकारी िोते. घशात मळमळ जािवते. 
 
जठर :– दुगंधी करपट ढेकरा. िभक लागभन मळमळते; बेंबीजवळ िभक लागली आिे असे वाटते. जठरात 

पेटके येतात. मभल अंगावर दभध प्याल्यानंतर ओकते व त्यात दह्याप्रमािे मोठ्याला गाठी पितात 
हवशषेतः आईला राग आलेला असताना प्याले तर. कािीतरी गरम वर जात आिे असे वाटभन 
गुदमरल्यासारखे वाटते. 
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उदर :– वात धरतो; मुरिा िोतो. मुलाना पाण्यासारखे जुलाब िोऊन त्यात दह्यासारख्या गाठी पितात व 
मभल शौचास िोताना जोराने ककचाळते. खाण्यानंतर आहि रात्री अंथरुिात आतड्यात मुरिा िोतो. 

 
मूत्रेंमद्रये :– भरपूर लघवीला होते, व वारांवार होते, हवशषेतः घाबरट हस्त्रयानंा. गुदमरल्यासारखे वाटभन जाग 

येते. दमा. 
 
श्वसनेंमद्रये :– झोप लागता लागता गुदमरल्यासासारखे वाटते. 
 
हृदय :– टोचते व नािी जलद व अशक्त िोते. 
 
हातपाय :– वरच्या िाताच्या िािात पेटके आल्यासारखे वाटभन जाग येते, हवजेचे धके्क बसल्याप्रमािे वाटते. 

िातापायाला सारखे धके्क बसतात. गृध्रसी वात. वदेना उिे राहिल्याने, बसल्याने ककवा हवश्राहंत 
घेताना जास्त िोतात, चालताना बरे वाटते. बसलेले असताना टाचा दुखतात. पोटऱ्यात 
तािल्याप्रमािे वदेना िोतात, पायाची आढी घातल्याने जास्त. वरच्या िाताच्या बेटकुळी येिाऱ्या 
स्नायभना हलहिताना पेटके येतात. पजें व पाउले याना पेटके आल्यामुळे झोपेत व्यत्यय येतो. 

झोप :– मनःक्षोिामुळे झोप येत नािी. अंगाला धके्क बसल्यामुळे ककवा रात्री कंि सुटल्यामुळे झोप येत नािी. 
 
ज्वर :– िोक्याच्या मागील िागात शिारे येऊन ते खाली पाठीत उतरतात. ताप चमत्काहरक त्रासदायक 

उष्ट्ितेचा. एकदम घामाच्या धारा लागतात. हवशषेतः कपाळावर. मळमळ व ओकाऱ्या िोताना अंग 
गार पिते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मवश्राांती. उभे रामहल्याने. मनःक्षोभ. संध्याकाळी. मोकळी िवा, वाऱ्याची झुळुक. 

उपाशी राहिल्याने. अंधार. वाकल्याने. 
 

ब वा :– शरीराची क्स्िमत एकसारखी बदलल्याने. इकिे हतकिे चालण्याने. चोळण्याने. झोपेनंतर. 
जेवण्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– असाहफ; इग्ने; पल्स. 
 

२९३. व्हायपेरा VIPERA 
 
सवमसाधारि :– या सपयहवषाचा पहरिाम मशरा व रक्त यावर िोतो. फुटल्यासारखे वाटिे. रक्तस्राव होण्याची 

प्रवृमत्त. पगुंवात. लुलेपिा खालभन वर जातो. हवटाळ थाबंण्याचे वयात िोिारे उपद्रव. गलगंि. 
पाऊले लुली पितात. 

 
नाक :– रक्त गळते, घेरी येताना, अंगावर मभल पाजताना. 
 
चेहरा :– अहतशय सुजलेला. ओठ, जीि सुजलेली. जीि बािेर येते. हनळसर. 
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उदर :– पोटाच्या खळीत असह्य कळा येतात, दाब सिन िोत नािी. यकृत सुजभन मोठे िोते, अहतशय 
ठिकते, कावीळ िोते ताप येतो, वदेना खादं्यापयंत, कमरेच्या साधं्यापयंत जातात. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ थाबंण्याच्या वयात िोिारा रक्तप्रदर. हवटाळ लाल, आत काळ्या गाठी, फार जात 

नािी पि एकसारखा जात राितो, त्यामुळे थकवा येतो, मभच्छा येते. अंगावर मभल पाजताना हवटाळ 
जातो. 

 
हातपाय :– हातपाय भरल्यासारखे वाटून फुटल्याप्रमािे असह्य वेदना होतात व ते उंचावर ठेवावे लागतात, 

पाय उंचावर ठेवभन बसिे िाग पिते. हशरा फुगभन वडे्यावाकड्या िोतात व त्यात व्रि पितात. हशराचंा 
शोथ. पायाना पेटके येतात ककवा ते हनळसर िोतात. पाऊले लुली पिल्यामुळे पाऊले घासत 
चालिे. 

 
त्वचा :– सोलल्याप्रमािे मोठाले पापुदे्र जातात. काळी पुळी; गळभ–आत फुटल्याप्रमािे वदेना िोतात. व्रि. 

कुजिे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हातपाय लकवा मवकार झालेला भाग लोंबकळत ठेवल्याने. िांडी. दरवषी. स्पशय. 
 
सांबांधी औषधे :– इलाप्स. 
 

२९४. व्हायोला ओडोरेटा VIOLA ODORATA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम िोळे; कान; दृष्टी; मनगट (उजव)े व त्वचा यावर िोतो. कृमी, जंत 

िोिे मुलाना. सपयदंश. गाधंीलमाशी चाविे. तािल्यासारखे वाटते. कािीतरी उद्योग करावासा 
वाटतो पि नंतर एकदम थकवा येतो. डोळे, कान, मूत्रलपड या अवयवातील लक्षिे एकाच वेळी 
उद्भवतात ककवा जंतामुळे लक्षिे उद्भवतात. उंच, हकिहकहित, घाबरट मुली. 

 
मानमसक :– रिावसेे वाटते, पि का ते कळत नािी. संगीताचा हतटकारा हवशषेतः व्िाओहलनचा. 
 
डोके :– कपाळाची आग िोते. िोक्याचे कातिे तािल्यासारखे वाटल्यामुळे आठ्या घालाव्या लागतात. 

िवुयावर वदेना िोतात. कपाळात आिव ेदुखते. 
 
डोळे :– िाव्या िोळ्यापासभन टाळभपयंत दुखते, खोकताना जास्त. िोळ्यात पेटके आल्यासारखे वाटतात. 

सापाप्रमािे तेजस्वी वतुयळे हदसतात. झोप येत नसली तरी पापण्या हमटतात. 
 
कान :– कानातभन पभ येतो. ऐकभ  येत नािी. 
 
नाक :– बहधर. 
 
जठर :– मासं खाण्याची वासना. गुदिाराला कंि सुटते. 
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मूत्रेंमद्रये :– लघवी दुधासारखी पाढंरी, हतला उग्र वास येतो. लघवी न कळत िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गरोदरपिी श्वासोच्छछ वास घेण्यास त्रास िोतो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छातीवर ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. गरोदरपिी दमा िोतो. श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो व 

त्यावळेेस काळजी वाटभन छातीत धिधिते. फक्त हदवसाच बराच वेळ हटकिारी खोकल्याची ढास 
लागते. 

 
हातपाय :– खादें गार. मनगटाच्या व पावलाचं्या िािात दाबल्याप्रमािे वेदना िोतात. िातपाय कापतात. 
 
त्वचा :– कोरडी; तळहात ओलसर. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– आिाळ आलेली िवा. थंि िवा संगीत. वयात येण्याचा काळ. स्राव बदं 

झाल्यामुळे. 
 
सांबांधी औषधे :– पल्स; स्पायजे. 
 

२९५. व्हायोला रायकलर VIOLA TRICOLOR 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा; डोक्याचे कातडे व मभत्रेंहद्रये यावर िोतो. िोक्याच्या त्वचेवर–

िेगा पितात, किकाप्रमािे खपल्या बसतात, त्यातभन िरपभर, हपवळी हचकट लस येऊन त्यामुळे 
केसाचंा कार्थया िोतो. मानेतील गाठी सुजतात. आगपेि. इसब. लघवीला माजंराच्या मुताप्रमािे 
घाि येते; लघवी अंथरुिात न कळत िोते. ििक स्वप्ने पिभन स्वप्नावस्था िोते. त्वचेच्या 
हवकाराबरोबर लघवीचे हवकार िोतात, संहधवात; साधं्यािोवती उगवि येते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– वदेना िोत असलेल्या बाजभच्या हवरुद्ध बाजभस दाबल्याने. हिवाळा. गार िवा. 
 
सांबांधी औषधे :– ऱ्िास-टा. 
 

२९६. क्व्हन्का मायनर VINCA MINOR 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा व केस यावर िोतो. अशक्तपिा. मरि येईल की काय 

अशाप्रमािे मभच्छा येते. िोक्यात खविे िोऊन त्यातभन दुगंधी लस येते व त्यामुळे केस कार्थयाप्रमािे 
एकमेकात गुंततात. नाकाचा शेंिा रागामुळे लाल िोतो; नाकात व्रि पितात, नाकातभन वारंवार रक्त 
जाते. हगळताना त्रास िोतो, अन्ननहलकेच्या खालच्या िागात कापल्यासारखे वाटते. अहतशय हवटाळ 
जातो, एकसारखा वाितच रिातो, व त्यामुळे अशक्तपिा येतो. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात ककवा 
गिाशयाच्या गुल्मामुळे िोिारे रक्तस्राव. इसब– लस वािते ककवा मधभन मधभन त्यावर दुगंधी जाि 
खपल्या बसतात. त्वचा अहतशय नाजुक जरा चोळली तरी लाल िोऊन िुळिुळी िोते. 

 



 

अनुक्रम 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हगळल्यानंतर. राग. 
 
सांबांधी औषधे :– अस्स्ट. 
 

२९७. क्व्हबुरनम VIBURNUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; स्त्रीजननेंमद्रये व िावी बाजभ यावर िोतो. पेटके येतात, 

जोराने आचके बसतात मवशेषतः मस्त्रयाांना. स्वस्थ बसवत नािी, वदेनामुळे. रक्तस्राव. या औषधाने 
वाखा होण्याचे टळते. उंच, सिसिीत हस्त्रया. 

 
मानमसक :– अहतशय घाबरट व हचिखोर. 
 
डोके :– उठभन बसताना मभच्छा येते. िाव्या कानहशलात दुखते, व त्यावळेेस िोळ्याची उघिझाप िोते असे 

वाटते. घेरी उतरताना जास्त िोते. 
 
डोळे :– िुळिुळे झाल्यासारखे वाटतात. नाक चोंदते. 
 
चेहरा :– लाल व कढत. 
 
जठर :– एकसारखी मळमळ पि खाण्याने कमी िोते. िभक लागत नािी. 
 
उदर :– एकाएकी आतड्यात मुरिा िोतो, पेटके येतात, हवशषेतः ओटीपोटात; हवटाळ गेल्याने बरे वाटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– वारांवार भरपूर लघवीला होते हवशषेतः िोके दुखत असताना, हवटाळसेपिी, ककवा रक्तस्राव 

िोताना वगैरे. खोकताना, चालताना लघवी आवरून धरता येत नािी. मधुन मधुन कष्टाने लघवीला 
िोते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी उशीरा, हवटाळ थोिा, कािी तास जातो, दुगंधी. कष्टातयव – ओटीपोटात जि िोऊन 

ठिका लागतो लकवा तीव्र कळा येतात; कळा हवटाळ सुरू झाला म्ििजे थाबंतात; पोटात वात 
धरतो, मोठमोठ्या ढेकरा येतात व घाबरल्यासारखे वाटते. खोया बाळंतवदेना. बाळंतपिानंतर 
वायगोळ्याच्या वदेना असह्य िोतात. हवटाळात श्लेष्ट्मल त्वचेचे तुकिे पितात. धुपिी, दाट, पाढंरी, 
रक्ताचे धागे असलेली, शौचास िोताना जाते. वारंवार पहिल्या २–३ महिन्यात वाखा िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– रात्री गुदमरल्यासारखे वाटते–हवशषेतः दमट थंि िवेत. तान्ह्या मुलानंा दमा. 
 
पाठ :– पाठीत दुखते व त्याचा शवेट गभाशयात पेटके येऊन होतो; लकवा वेदना माडं्याच्या पुढील िागापयंत 

येतात. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर पोटऱ्यात पेटके येतात. पाठदुखी दाबल्याने कमी िोते. कंबरेचे 
दुखिे कंबरेवर काठीने दाब देऊन चालण्याने कमी िोते. 

 



 

अनुक्रम 

लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िीतीमुळे. मवटाळशी होण्याचे अगोदर. थंिी बफय  पित असताना, िाव्या 
कुशीवर हनजल्याने. एकदम धक्का बसल्याने. बदं खोलीत. 
ब वा :– मवश्राांतीने. दाबल्याने. मोकळी हवा. 

 
सांबांधी औषधे :– कालो; पल्स; सेहप. 
 

२९८. क्व्हस्कम आल्बम VISCUM ALBUM 
 
सवासाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंहद्रयावर िोतो. टेहलफोनची िीती वाटते. दमा, कंपवात, 

फेफरे. एकसारखी घेरी येते, फेफरे येऊन गेल्यानंतर जास्त, टाळभत एकाएकी ठुसठुसते. 
कमरेिोवती िुळिुळेपिा वाटतो. लघवी पाढंरी दुधाप्रमािे. दमा. िाव्या कुशीवर झोपता येत नािी. 
हवटाळ थाबंण्याच्या वयात िोिारे उपद्रव. वदेना िोऊन हवटाळ जातो. स्राव लाल व गाठंी पितात. 
पायापासभन िोक्यापयंत कढत वाफ आल्यासारखी वाटते. सवांगात स्नायभना बारीक कंप येतो. पजें 
व पावले याचं्या मागील िागावर कोळी चालत आिे असे वाटते. रक्त गोठत नािी व जखमा बऱ्या 
िोत नािीत. कमरेपासभन खाली कोिीतरी ओढत आिे असे वाटते. लघवी ग्लासात ठेहवल्यानंतर 
कािी वेळाने पाढंरी िोते. संिोग करताना छातीत धिधिते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– अंग कढत असताना गारठल्यामुळे. हिवाळा. िालचाल. हवटाळ बदं झाल्यामुळे. 

िाव्या कुशीवर हनजल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– बुफो. 
 

२९९. व्हेरारम आल्बम VERATRUM ALBUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम उदर; हृदय; रक्तवाहिन्या; टाळू; रक्त; श्वसनेंहद्रये; पचनेंहद्रये यावर 

िोतो. अमतशय जोराचे पमरिाम उद्भवतात. अत्यांत िकवा येतो; कपाळावर गार घाम येतो. मूच्छा 
येते लकवा शक्क्तपात होतो. एकदम अमतशय स्राव जावयास लागतात– ओकाऱ्या, जुलाब वगैरे. 
पेटके–छातीत, आतड्यात, िातापायाचं्या बोटाना वगैरे, नंतर िाग ताठतात. तीव्र रोगात उत्तरोत्तर 
शरीर वाळत जाते व अशक्तपिा वाढत जातो. उदा॰ िागं्या खोकला, हिवताप वगैरे. अांग गार पडते, 
मनळे होते. शस्त्रहक्रयेचा आघात, पे्रमिगं, मानिगं, िीती यामुळे उद्भवलेले पहरिाम. कॉलरा. वेड. 
मूच्छा येण्याची प्रवृहत्त; िावनामुळे, अगदी थोड्या श्रमाने, क्षलु्लक दुखापतीमुळे, रक्तस्रावामुळे 
ओकारीनंतर; शौचानंतर. शरीरातील स्राव गेल्यामुळे आलेला लुलेपिा. आचके. फेफरे, धार्ममक 
प्रक्षोिामुळे. मुलाना जलद घेऊन कििहवल्यानं बरे वाटते. श्लेष्ट्मल त्वचा अहतशय कोरिी िोते. रक्त 
गार झाल्यासारखे वाटते. वातात काल्पहनक वस्तु धरिे. अफभ , तंबाखभ, दारू, त्वचेची उगवि बंद 
झाल्यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. 

 
मानमसक :– तापात लवकरच वात होतो, वातातील हक्रया झपायाची असते, बिबि, वैषहयक चाळे, 

जननेंहद्रये उघिी टाकिे वगैरे. वदेना िोताना वात िोतो. प्राथयना करिे, हशव्याशाप देिे, 
आरिाओरि करिे आलटभन पालटभन. कपिे फाििे. शृगंाहरक गािी म्िििे. हनरुत्सािी, हनराश. 



 

अनुक्रम 

पिात्ताप वाटिे. स्वस्थ बसभन राििे. हखन्नता. कािीतरी दुदैवाची गोष्ट घििार आिे असा भ्रम. 
घराच्या बािेर पिभन हवनाकारि िटकिे. खोटे बोलण्याची प्रवृंहत्त. फसहविे समाजातील आपल्या 
स्थानाहवषयी हनराशा. स्वतःला दुदैवी समजिे. पाळीच्या अगोदर हदसेल त्याचे मुके घेिे. गािे 
म्िििे; शीळ घालिे. िसिे. धावत सुटिे. ढोंग करिे, स्वतः गरोदर आिोत असे िासहविे. 
बाळंतपिानंतर लागिारे वेि. धार्ममक वेि. कामोन्माद. दुसऱ्याचं्या दोषाहवषयी बोलिे. जग पेटले 
आिे असे वाटते. मरिाची िीती वाटते. आपल्याला मोक्ष हमळिार नािी असे वाटते. 

 
डोके :– असह्य िोकेदुखी. टाळूवर बफम  ठेवल्यासारखे वाटते. केस उिे राितात व दुखतात. िोके दुखत 

असताना मळमळते, ओकारी िोते, जुलाब िोतात, लघवीला वारंवार जाव ेलागते. कपाळ चोळिे. 
कोित्यािी हवकारात कपाळावर गार घाम येतो. 

 
डोळे :– वटारल्याप्रमािे, वर गेलेले, हनस्तेज. लाल िोऊन पािी येते. पापण्या कोरड्या, जि. िोवती काळी 

वतुयळे. 
 
नाक :– काल्पहनक वास येतात. टोक बफासारखे गार. हनमुळते. रक्त येते, उजव्या नाकपुिीतभन, फक्त 

रात्री झोपेत. 
 
चेहरा :– उठताना मृतवत् कळा येते, मनळा, अहतशय हफकट, हचमटल्याप्रमािे, खोल गेलेला, वेिावाकिा, 

आठ्या पिलेला, गार. नाक गार, िावा गाल लाल िाजल्याप्रमािे हदसतो. चावताना जबड्यात 
पेटके येतात. िीहतग्रस्त. दातहखळी बसते. ओठ हनळे, लोंबतात. 

 
तोंड :– आतभन गार. तोंिाला गार पािी सुटते. जीि गार पेपरकमट खाल्ल्याप्रमािे. दात जि वाटतात. दात 

खािे. चव. तोंि कोरिे. तोतरे, बोबिे बोलिे; जीि जि झाल्याप्रमािे वाटभन. लाळ खारट. पािी 
किभ  लागते. 

 
घसा :– कोरिा; खरविल्यासारखा वाटतो. खरखरीत. पािी हपताना ते अन्ननहलकेतभन न जाता बािेरून 

जात आिे असे वाटते. 
 
जठर :– फळे, रसाळ ककवा गार पदाथय, मीठ खावसेे वाटते, खाखा सुटते. ियंकर तिान लागते. बफाचे 

पािी ककवा आंबट पेये प्यावीशी वाटतात, परंतु गार पेये हगळल्याबरोबर ककवा थोिी िालचाल केली 
तर ओकभ न पितात; ओकारीत ककवा ढेकराबरोबर फेस येतो. अद्रतशय ओकाऱ्या होऊन ज लाब 
होतात, जोरजोराने कोरड्या ओकाऱ्या येतात, आतड्यात कापल्याप्रमािे वदेना िोतात, 
िातापायानंा पेटके येतात आहि जलद थकवा येतो. कॉलरा, लिान मुलाचंा वगैरे. फळे खाल्ल्याने 
पोट फुगते. मळमळ व ओकाऱ्या िोताना सुद्धा अहतशय खावसेे वाटते. 

 
उदर :– पोटाच्या खळीत दुखते, आग िोते. जठरात व उदरात गार ककवा आग झाल्यासारखे वाटते; गळभन 

ककवा पोकळ झाल्यासारखे वाटते. पाण्यासारखे, हिरवे, रंगवासरहित, तादुंळाच्या धुिीप्रमािे 
जुलाब होतात. शौचास मोठ्या आकाराचे िोते, त्यामुळे फार कंुथावे लागते. घाम येऊन थकवा येतो. 
मलावरोध, लिान मुलाचा ककवा अहतशय थंिीमुळे झालेला. ओकाऱ्या िोताना उदरात वदेना िोऊन 
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ते खपाटी जाते. आतड्यात कापल्याप्रमािे वेदना िोऊन आतड्याना गाठी पित आिेत असे वाटते. 
आतड्याचे चलनवलन उलटे. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कामोन्माद हवशषेतः हवटाळशी िोण्याचे अगोदर, पे्रमिगं ककवा अतृप्त संिोगामुळे. कष्टातयव, 

वदेना िोताना अंग गार पिते, जुलाब िोतात, गार घाम येतो, जरा िालचाल केली की मभच्छा येते. 
बाळंत िोताना येिारे आचके. 

 
श्वसनेंमद्रये :– िवा कढत आिे असे वाटते. दमा; िोके मागे वाकहवल्याने बरे वाटते, दमट थंि िवते जास्त 

िोतो. घशातभन फुप्फुसापयंत गुदगुल्या झाल्यासारखे वाटते. एकसारखा जोराचा खोकला व 
कोरड्या ओकाऱ्या येतात. खोकला गार पेये हपण्याने जास्त िोतो. घशात कफ घुरघुरतो पि बािेर 
काढता येत नािी. वृद्ध इसमाचंा जीिय खोकला. िुकंल्याप्रमािे खोकला येऊन ढेकरा येतात. 
खोकताना लघवीला िोते. िागं्या खोकल्याकिे दुलयक्ष केल्यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. आवाज 
उमटत नाही. 

 
हृदय :– गार झाल्यासारखे वाटते, कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. अशक्त. धिधि िोळ्याना हदसते. नािी 

अशक्त, अहनयहमत. 
 
पाठ :– हतकोनी िािामध्ये पेटके येतात, चालण्याने कमी िोतात. मान इतकी अशक्त िोते की ती मुलाना 

सावरता येत नािी, हवशषेतः िागं्या खोकल्यात. माकििािात मार लागल्याप्रमािे वाटते. 
 
हातपाय :– िातानंा बारीक आग झाल्यासारखी वाटते, उजवीकिभन िावीकिे. शौचास िोताना पोटऱ्यात 

पेटके येतात. िात पाय गार पितात. गृध्रसी वात, हवजेच्या चमका मारल्याप्रमािे वाटते, बसभन पाय 
लोंबकळत ठेहवल्याने बरे वाटते. िात िरल्यासारखे व सुजल्यासारखे वाटतात. पजं्यात व बोटात 
हमरहमरल्यासारखे वाटते. अहतशय अशक्तपिामुळे चालवत नािी. 

 
झोप :– रात्री झोपेतभन जागे िोऊन अंग कापावयास लागते. िीती वाटल्याप्रमािे दचकिे. 
 
त्वचा :– िाजल्यासारखी वाटते. सुरकुतलेली. 
 
ज्वर :– रक्त गार झाल्यासारखे वाटते. अंतगयत ज्वर पि बािेरून अंग गार व सुरकुतलेले. थंिी वाजताना 

अंग अहतशय गार िोते व तिान लागते. गार घाम येतो. तापात बािेरून अंग गार लागते. टाळभ, नाक, 
जीि, तोंि, िात-पाय, घाम, गार. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– श्रमाने. मपण्याने; गार पेये. िीतीमुळे. वेदना होत असताना. दमट थंिी. रात्री. 

िवतेील फरक. पाळीच्या अगोदर व नंतर. शौचास िोण्याच्या पभवी, िोताना, व नंतर. 
ब वा :– कढत पेये. चालण्याने. पाघंरूि घेतल्याने. हनजल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आर्मन; आस; काबो–व्िेहज. 
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सांबांधी औषधे :– कॅम्फ; कुप्रम; टबकंॅ. 
 

३००. व्हेरारम क्व्हराइड VERATRUM VIRIDE 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम िोक्याचा मागील िाग व मेंदूचा आतील भाग; छाती; जठर; हृदय; 

यावर िोतो. एकाएकी जोराचे रक्तामधक्य होते मवशेषतः डोक्याच्या मागील भागाच्या, मेंदूत व 
छातीत व त्या वेळेस मळमळते आमि ओकावयास होते. अशक्तपिा येतो व चालताना झोकािें 
जातात. लक्षात येण्याजोगा अस्वस्थपिा, सवय शरीरात वाटतो. झोपेत इकिे हतकिे कंप सुटभन 
आचके येतील असे वाटते. स्नायूांची शक्ती क्षीि होते. सवांगात ठुसठुस हवशषेतः उजव्या मािंीत. 
असंबद्ध िालचाल. आचके येताना स्नायभना कंप येतो, ककचाळिे ककवा पाठीची कमान िोिे. 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर ककवा नंतर आचके येतात; बाळंतपिात येिारे आचके. हठकहठकािी 
आग होते– हजिेची, घशात, अन्ननहलकेत, त्वचेची. त्वचा गार िोते व त्यावेळेस चुिचुिल्यासारखे 
वाटते. सभयाघात. सुनबहिरी. कपिे दमट आिेत असे वाटते, ककवा ते अंगाला बरोबर बसत नसभन 
कुठेतरी घासत आिेत असे वाटते. जहमनीसपाट हनजण्याची प्रवृहत्त. एकदम मवकार सुरू होतात; 
मभच्छा, थकवा, मळमळिे, बहधरपिा, सभयाघाताचे दुष्ट्पहरिाम. मुले िीती वाटल्याप्रमािे कापावयास 
लागतात, व त्याना आंचके येतील की काय असे वाटते. कंपवातात स्नायभ एकसारखे उितात, झोपेत 
सुद्धा, ओठावर फेस येतो. एकसारखे िोक्याला धके्क बसतात व वैषहयक वासना बळावते. 

 
मानमसक :– बिबि. विे, बाळंतपिानंतरचे. वातात िोळे वटारल्याप्रमािे हदसतात व िाताचें चाळे चालभ  

असतात; काल्पहनक वस्तु उचलण्याची प्रवृहत्त. वातात ओरििे, ककचाळिे, मारिे, एकसारखे 
पुटपुटिे. स्वतःकिे आलेल्या िॉक्टरला पािण्याची िीती वाटते. 

 
डोके :– कढत. िोके मागे वाकलेले; िोके मागे पुढे िलते ककवा इकिे हतकिे हफरहवण्याची प्रवृहत्त. िोके 

वर उचलले की ठुसठुसावयास लागते; िोळ्यामध्ये व टाळभला ठिका लागतो. िोक्याच्या मागील 
िागातभन वर दुखावयास लागभन दृष्टी मंद िोते व बािुल्या रंुद िोतात. मेहनन्जायहटस. घेरी येताना 
मळमळते व एकदम थकवा येतो. 

 
डोळे :– लालबुदं. दृष्टीपुढे लाल हठपके हदसतात. िोळे हमटल्यानंतर हनळसर हदसते. 
 
कान :– बहिरेपिा हवशषेतः जलद िालचाल केली तर जास्त जािवतो, व मभच्छा येते. 
 
नाक :– हचमटलेले व हनळे. एकसारख्या एकामागभन एक जलद कशका येतात व तोंि आतभन गरम िोऊन 

चुिचुिल्यासारखे वाटते. 
 
चेहरा :– लाल मनळसर फुगीर पि उठून बसल्यावर मफकट होतो. गालाच्या िािावर तािल्यासारखे वाटते. 

चावत असल्याप्रमािे जबड्याची िालचाल. चेिऱ्याचे स्नायभना धके्क बसतात. 
 
तोंड :– जीि पाढंरी ककवा हपवळी व वरून खाली मध्यभागी लाल पट्टा लकवा रेघ लकवा कोरडी. तोंिाला 

क्लोरोफामय ककवा इथर सारखा वास येतो ककवा दुगंधी येते. जीि िाजल्यासारखी वाटते. 
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घसा :– अन्ननहलकेचा दाि, आग िोते. 
 
जठर :– मळमळभन ओकावयास िोते व जुलाब िोतात. न मळमळता जोराच्या ओकाऱ्या. अहतशय वदेनायुक्त 

उचकी लागते. जठर पाठीच्या कण्याला हचकटले आिे असे वाटते. जठराचा शोथ– अगदी थोिे 
अन्न ककवा पािी सुद्धा ठरत नािी, जठराची आग िोते. अहतशय तिान लागते, थोिे पािी प्याले की 
थोिा वेळ बरे वाटते. 

 
उदर :– ठिकते; बेंबीजवळ कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. ओटीपोट िुळिुळे िोते. आतड्यातील वदेना 

वृषिापयंत येतात, गुदात आग िोते व शौचास िोईल िोईल असे वाटते पि शौचास िोताना व 
झाल्यानंतर बरे वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी व गढभळ. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– बाळंतपिात गिाशयाचे मुख उघित नािी. बाळंतज्वर. हवटाळ सुरू िोण्याच्या अगोदर 

ओटीपोटात मुरिा िोऊन वारंवार थोिी थोिी लघवी कष्टाने िोते. हवटाळ बदं झाल्यामुळे िोक्यात 
रक्ताहधक्य िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास मांद जड; छातीवर ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. दमा. न्युमोहनआ. 

सुरवातीपासभनच जोराचा खोकला यावयास लागतो. छातीत आग िोते. 
 
हृदय :– हृदयाच्या जागी मंद ठिका लागभन आग िोते. नािी मंद; अशक्त अहनयहमत, मधभन मधभन थाबंते; 

ककवा जलद. सवय शरीरात धमन्या ठुसठुसतात, उजव्या मािंीत जास्त. हृदयाचे ठोके जोरदार. 
 
हातपाय :– मानेत व खादं्यात ठिका लागतो. िातापायानंा हवजेचे धके्क बसल्याप्रमािे ियंकर धके्क बसतात. 

पजं्यावर िाजल्यासारखे फोि येतात. पावलाना, तळपायाला पेटके येतात. 
 
झोप :– शुहद्ध नसल्याप्रमािे. झोप येत नािी. बुित आिोत ककवा पाण्यात आिोत अशी स्वप्ने पितात. 
 
त्वचा :– धावंरे– मेंदभची लक्षिे िोऊन. चुिचुिते, हमरहमरते. हनरहनराळ्या हठकािी कंि सुटते, चोळण्याने 

बरे वाटते गार, हचकट हनळी. 
 
ज्वर :– अमतज्वर. संध्याकाळी अहतज्वर सकाळी अंग थंिगार. तापाचा घाम येऊन एकसारखा जलद चढ 

उतार. दोषी ज्वर, बाळंतज्वर. छातीत आग िोते गार मचकट घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उठताना लकवा शरीराचा भाग वर करताना. िालचाल. थंिी. पाठीवर 

हनजल्याने. बाळंतपिानंतर. 
ब वा :– चोळण्याने. डोके जममनीवर ठेवून सपाट हनजल्याने. खाण्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– अको; गेल्से. 
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३०१. व्हेमरओमलनम (देवीच्या फोिाची लस) VARIOLINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; किा व स्नायभ यावर िोतो. सवांगाला ठिका मवशेषतः पाठीला, 

डोक्याच्या मागील भागात आमि पायाना. रक्तवाहिन्याचंा लवहचकपिा कमी िोतो, कण्यातील 
मिक्यात चुन्याचे प्रमाि जास्त िोते. देवीप्रहतबधंक म्ििभन या औषधाचा उपयोग िोतो, तसेच देवी 
आल्यावर या औषधाने देवीचा जोर कमी िोतो. 

 
मानमसक :– देवी येण्याची अहतशय िीती वाटते. 
 
डोके :– मेंदभत विे लागल्याप्रमािे िावना िोते. िोके दुखत असताना पजें व पाऊले बफासारखी गार िोतात. 
 
डोळे :– उठताना िोळ्यापुढे हिरव ेहदसते. 
 
नाक :–कोित्यािी वासाने मळमळावयास लागते. 
 
तोंड :– दुगंधी, ताबंयाप्रमािे चव. झोपेत जीि बािेर लोंबते. 
 
घसा :– बदं झाल्यासारखा वाटतो. उजव्या बाजभस गोळा बसल्याप्रमािे वाटते. 
 
जठर :– खाल्लेले अन्न ढेकराबरोबर परत बािेर येईल की काय असे वाटते. प्यालेले दभध ताबितोब ओकभ न 

पिते. 
 
उदर :– फुगते व तो फुगवटा वरच्या िागात हदसतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– उदर गरोदर असल्याप्रमािे हदसते. 
 
पाठ :– मोडल्याप्रमािे दुखते. 
 
त्वचा :– त्वचेखाली ढेकभ ि चालल्याप्रमािे वाटते. तळिाताचा इसब. दुगंधी पुवळललें  फोड येतात. देवी. 

वदेनायुक्त पुटकुळ्या येऊन त्या गेल्यानंतर राहिलेल्या वेदना. व्रि कोरल्याप्रमािे हदसतात. 
 
ज्वर :– पाठीवर वरून खाली पािी थेंब थेंब पित आिे असे वाटते. िुििुिी िरते. अहतशय आग िोऊन ताप 

येतो. दुगंधी घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िालचाल. देवी काढमवल्यानांतर. 
 
सांबांधी औषधे :– ॲन्टी-टा; मलॅॅन्ड्री; हसहम. 
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३०२. सल्फर (गंधक) SULPHUR 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रुमधरामभसरि– मशरातील, उदरातील व यकृतातील; पोषि; गुद; 

छाती; त्वचा; टाळू; तळपाय; साधें व गाठी यावर िोतो; पोक आलेले, मकडमकडीत, अस्वच्छ, 
अव्यवक्स्ित व लवकर बरे न होिारे रोगी. चागंली िभक असभनसुद्धा शरीर वाळते. लिान मुलाचें 
वाळिे, लिान मुले म्िाताऱ्याप्रमािे सुरकुतलेली, िोके मोठे, पोट मोठे व िातापायाचा काड्या. मुले 
दचकतात उड्या मारतात व ियंकर रीतीने ककचाळतात. त्वग् रोग िोण्याची प्रवृहत्त; गाठी वाढण्याची 
प्रवृहत्त. योग्य मनवड केलेल्या औषधाची प्रमतमक्रया व्हावी तशी होत नाही. शरीरात साखळलेली द्रव्ये 
लवकर हजरत नािीत. जीिम मवकार. शरीराची द्वारे ककवा एखादा िाग लाल–कान, ओठ, 
पापण्याचं्या किा वगैरे. एखाद्या जागी ठुसठुसते, आग होते लकवा रक्तामधक्य होते– तळपाय, टाळू, 
िािे, वदेना िोत असलेल्या जागा वगैरे. कां ड सुटते– कंि उत्पन्न करिारे स्राव. स्राव–दुगंधी 
करवडिारे लकवा रक्ताचे धागे असलेले. अशक्तपि व मूच्छेचे झटके येतात, हदवसा ककवा वारंवार 
ककवा अंगावर दभध पाजल्यानंतर येतात. पोकळ, अहतशय िरल्याप्रमािे, खरखरीत ककवा बहधर 
झाल्यासारखे वाटते. भावना खालून वर जातात, आग, लाटा, लिरी, घेरी वगैरे. लक्षिाचंी गुंतागुंत 
ककवा न्यभनत्व. इतर गोष्टीपेक्षा स्वतःचा कोठा स्वच्छ ठेवण्याची आवि. शरीरातील घटक इतके 
हनःशक्त िोतात की थोड्याशा दाबाने िाग दुखतो, सुजतो व त्यात पभ िोतो. सतत दाबामुळे ककवा 
घषयिामुळे आलेले काहठण्य–घटे्ट, पाठीची क्षते वगैरे. संहधवात. साधं्याजवळ पोकळ गुल्मे 
उद्भवतात. कॅन्सर. फेफरे येण्याचे अगोदर अंगावरून उंदीर चालला आिे असे वाटते. आंघोळीचा 
हतटकारा, व ती केल्यानंतर लक्षिे जास्त िोतात. ताठ चालता येत नािी. बेडौल उांचीचे 
मकडमकमडत इसम. आंघोळ करूनसुद्धा अांगाला घाि येते. घािेरडे, गमलच्छ, त्वचेचे रोग होिारे 
इसम. काही झाले तरी त्याची जािीव पोटाच्या खळीत िोते. दारूचे दुष्ट्पहरिाम. जलोदर. पििे, 
मार लागिे, लचक ऊन याचें दुष्ट्पहरिाम. आपले शरीर माविार नािी इतके लिान आंथरूि आिे 
असे वाटते. थरथरत्या जागेवर उिे आिोत असे वाटते. कोळशाच्या खािीत काम करिाऱ्याचे 
हवकार, दमा. 

 
मानमसक :– मांद आळशी, नेहमी भुकेला व िकलेला. कल्पनासृष्टीत रममाि होिारे आशावादी. स्वाथी, 

कृतघ्न. दहरहद्र पि तत्त्वज्ञानी. हवहचत्र गभढहवदे्यचे विे आपि फार मोठे इसम आिोत असा समज. 
उदास, दुःखी, हनराश रिवेपिा. आपिाजवळ फार संुदर वस्तु आिेत व आपि फार सुखी आिोत 
असा गवय; फाटक्या कचध्यासुद्धा संुदर वाटतात. कामाचा कंटाळा; कोित्याच गोष्टीत मन रमत नािी. 
आयुष्ट्याची तृस्प्त, मरिाची इच्छा. अत्यंत आळसामुळे काम करावेसे वाटत नािी व दुदैवामुळे 
जगावसेे वाटत नािी. आंघोळीची िीती वाटते (मुलानंा). सायंकाळी कचता वाटते व कािी तरी िोईंल 
अशी िीती वाटते. झोपेनंतर बराच वळे काय कराव े याबद्दल गोंधळ िोतो. हचिखोर व संतापी. 
धार्ममक गोष्टींची चचा करण्याची आवि. आकलनशक्क्त मांद, हलहिण्यात वाचण्यात चुका करिे, 
शबदाचंी उलटापालट करिे, योग्य शबदाचंी योजना करता येत नािी. प्रौढपिी सुद्धा बाहलश 
हचिखोरपिा. अहतशय स्वाथी, दुसऱ्याहवषयी बेपवा. मनात कािीतरी. ठाम कल्पना करून तत्वज्ञान 
व धार्ममक गोष्टींच्या कचतनात रमिारे इसम. स्वतःच्या शरीरातील स्रावाचं्या घािीचा मळमळ 
येण्याइतका हतटकारा. पाण्यात ककवा उंचावरून (हखिकीतभन) उिी मारून आत्मित्या करण्याची 
प्रवृहत्त, हवशषेतः फेफरे येताना व हवटाळसेपिी. नको त्या वस्तभ दुसऱ्याना देऊन त्याच्या मृत्यभला 
कारिीिभत िोऊ असे वाटते. कोित्यातरी वस्तभला स्पशय करण्याची इच्छा पि स्पशय करता येत नािी. 
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िे ककवा ते कोिी केले कसे केले याची चचा करिे पि त्याचे समाधानकारक उत्तर हमळत नािी. 
हनरक्षर असभन स्वतःला फार मोठा समजिे, हशक्षिाचा व सुहशहक्षत लोकाचंा हतटकारा करिे. चोरून 
बघिे. 

 
डोके :– घेरी कपाळात जािवते, हवशषेतः नदी ओलािंताना, वाकताना. टाळू; ठुसठुसते, कढत, जि, 

िुळिुळी िोते. मानेपासून टाळूपयंत वदेना िोतात, शिारे येतात, दाबल्यासारखे वाटते वगैरे. 
िोक्यािोवती पट्टा बाधंला आिे असे वाटते ककवा मेंदभत खोल दुखते. दर सातव्या हदवशी िोके 
दुखते. िोके दुखभ लागण्याच्या अगोदर िोळ्यापुढे ताबंड्या हिरव्या रेघा, तारे चमकावयास 
लागतात; सतत २।३ हदवस िोके दुखते. िोके कढत, पावले गार. िोक्याच्या कातिीला घाम येतो. 
मुलाचे िोके मोठे असते टाळभ लवकर िरून येत नािी. मेंदभत पािी साचते, आचके येतात, तोंि लाल 
िोते, बािुल्या रंुद िोतात. केस गार, कोरिे खविे, नायटे, आगपेि वगैरे. 

 
डोळे :– आग िोते, वाळभ गेल्याप्रमािे खुपतात, फुटल्यासारखे वाटतात, थरथरतात. पापण्या लवतात. 

प्रकाशाभोवती वतुमळे मदसतात. काळजी तरंगत आिे असे वाटते. उजेि सिन िोत नािी. सदी 
िोऊन िोळे येतात. पापण्यात व्रि पिभन आग िोते. सारा येतो. फभ ल. मोतीकबदु. पापण्या हचकटतात. 
वस्तभ आिेत त्यापेक्षा जास्त दभर हदसतात. िोळ्यात कािी तरी जाऊन आलेली सभज. अश्रु तेलकट. 
राजंिवाड्या. पापण्याचंा इसब. खुपऱ्या. 

 
कान :– कानात पािी िालत आिे असे वाटते. खाताना ककवा नाक कशकरताना कानात दिे बसतात. 

बहिरेपिा येण्याचे अगोदर कानात हनरहनराळे आवाज िोतात ककवा अहतशय चागंले ऐकभ  येते. 
आवाज कानातभन न येता कपाळातभन येत आिेत असे वाटते. दुगंधी पुवळलेला स्राव येतो; दर आठ 
हदवसानी. 

 
नाक :– आलटुन पालटभन चोंदते. थेंबथेंब पािी गळते; सुजते, लाल िोते हवशषेतः थंिीने. वारंवार सदी 

िोते. नाकातभन रक्त येते हवशषेतः रात्री ककवा उजव्या कुशीवर हनजल्याने. घ्रािेंहद्रय अत्यंत तीक्ष्ि. 
काल्पहनक वास येतात. 

 
चेहरा :– कपाळावरच्या हशरा फुगतात. चेहरा म्हाताऱ्याप्रमािे; चटे्ट पिलेला, मनःक्षोिाने, उष्ट्ितेने, 

उते्तजक पदाथाने लाल िोतो. ओठ कोरिे, लालबुंद. गालगंुि. यौवनपीहटका. ओठ सुजलेले, 
खरखरीत, िेगा पिलेले, आग िोते. 

 
तोंड :– जीि कंपयुक्त, कोरिी; किा व टोक लाल. किभ  हवशषेतः सकाळी. दात सैल िोतात व िुळिुळे 

िोतात, दात खािे. हिरड्यातभन रक्त येते, आग िोते. तोंि येते– आग िोते व टोचते. तान्िा मुलाचं्या 
आयाचें आलेले तोंि. दातात धके्क बसल्याप्रमािे वाटते, तोंि कोरिे पिभन फार तिान लागते. 
सकाळी तोंि हचकट, कोरिे व बेचव िोते. चव आंबट, गोिुस, किभ , वाईट. लाळ गळते, दुगंधी 
चवीमुळे मळमळते. 
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घसा :– घशात सभज आल्यासारखी वाटते ककवा वाफ वर येत आिे असे वाटते. टानहसल मोठ्या िोतात, 
हनळसर हदसतात, आग िोते, चुिचुिते, टोचल्याप्रमािे वदेना िोतात. गळा लाल, बािेरून. घशात 
गोळा, केस ककवा काटा आिे असे वाटते. गोळा वर येऊन घसा बंद झाल्यासारखा वाटतो. 

 
जठर :– दुगंधी ढेकरा येतात (कुजलेल्या अंड्याप्रमािे), हवशषेतः रात्रीच्या जेविानंतर. खािे िोडे, मपिे 

पुष्ट्कळ. अहतशय िभक लागते ककवा मुळीच लागत नािी. अन्न जास्त खारट लागते. मासंाचा 
हतटकारा, दभध सोसत नािी. गोि खावसेे वाटते. आम्लहपत्त. आग िोते. आंबट ढेकरा येतात. 
एकदम भूक लागून अशक्तपिा वाटतो. सकाळी ११ वाजता पोटाच्या खळीत अशक्तपिा वाटतो. 
वारंवार खाल्ले नािी तर िोके दुखावयास लागते ककवा मरगळल्यासारखे वाटते. ओकारीत अपक्व 
अन्न पिते व आंबुस घाि येते. गरोदरपिची मळमळ. दभध प्याल्याने तोंि आंबट िोते व आंबट ढेकरा 
येतात. िभक लागते पि जेवावयास बसले की अन्नाची हकळस येऊन ते बाजभला सारिे. वाटेल ते 
खािे. पोटावर दाबले की ढेकरा येतात. 

 
उदर :– हुळहुळे, स्पशय, दाब सिन िोत नािी; आत जड गोळा आिे असे वाटते– आतड्यात टोचते; गुदात 

खाली ओढ लागते. यकृताच्या जागी दुखते व िुळिुळेपिा येतो. हपत्ताच्या खड्यामुळे िोिाऱ्या 
वदेना. कावीळ– जीिय, पुन्िा पुन्िा िोिारी. आतड्यात वात धरून आवाज िोतो. पोट दुखण्याची 
सवय असलेली तान्िी मुले. गुदात वदेना िोतात, कंि सुटते, शौचास िोईलसे वाटते. मूळव्याध 
होण्याची प्रवृमत्त. वदेनामुळे शौचास न िोऊ देण्याची प्रवृहत्त. मलावरोध व िगवि आलटुन पालटभन. 
हगवि, अगदी पहाटे शौचास जाण्याची घाई होते. जुलाबाचे स्वरूप बदलिारे, दुगंधी, वेदनारमहत, 
पाण्यासारखे राखेच्या रंगाचे फेसाळ– दुधाने जास्त िोते. लिान मुलाचंा अहतसार– मुले पाढंरी 
पितात, खभप गार घाम येतो, गुंगीत िोळे अधयवट उघिे राितात, लघवी बदं िोते, िातापायाना 
आचके येतात, झोपेतभन मभल ओरित उठते. गुदिार लाल िोते. पाथंरीत टोचते, खोकताना, दीघय 
श्वास घेतल्याने जास्त. आतड्याना गाठी बसल्या आिेत असे वाटते, वाकल्याने जास्त. खाण्या-
हपण्यानंतर वेदना िोतात त्यामुळे वाकावे लागते. आत कािीतरी हजवतं हफरत आिे असे वाटते. 
शौचाची घाि स्वतःचे शरीर घाि झाल्याप्रमािे जािवते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी करताना मभत्रमागांत आग िोते, कंि सुटते, व ती बराच वेळ रािते. लघवीला एकदम 

लागभन घाईने जाव ेलागते. रात्री लघवीला वारंवार जाव ेलागते. अंथरुिात न कळत लघवीला िोते. 
पाण्यासारखी िरपभर लघवीला िोते. लघवीतभन श्लेष्ट्मा व पभ जातो. वात सरताना लघवी नकळत 
िोते. लघवी कष्टाने, थोिी थोिी िोते ककवा मभत्राशयात तंुबते. थंिीमळे मभत्राशयाचे हवकार 
उद्भवतात. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– मुहष्टमथुैनामुळे ककवा अहतशय कामोपिोगामुळे इंहद्रये हशहथल िोतात. स्वप्नावस्था 

झाल्यानंतर सकाळी फार थकवा येतो. स्त्रीला स्पशय केला की वीयय गळते. वीयय पातळ, वासरहित. 
संिोगानंतर पाठ दुखते, िातापायाना ताकद राित नािी, औदाहसन्य येते व स्विाव हकरहकऱ्या 
िोतो. अंि खाली लोंबतात. हशश्न गार. वीययपात िोताना मभत्रमागात आग िोते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयात कापल्याप्रमािे वदेना िोतात हवशषेतः हवटाळसेपिी. योहनिाराला कंि सुटते, 

आग िोते, व िुळिुळे िोते– बसल्याने जास्त, स्वस्थ बसवत नािी. हवटाळ दुगंधी दाट, थोिा व 
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करवििारा. पाळ्या अहनयहमत. थोड्याशा शारीहरक ककवा मानहसक क्षोिामुळे हवटाळ बदं िोतो. 
ओटीपोट जि खाली ओढ लागल्यासारखे वाटते त्यामुळे उिे रािवत नािी. योनीत आग िोते, कंि 
सुटते, आसपास पुटकुळ्या येतात. इंहद्रयाना घाि येते व त्याचें िोवती– माडं्याना व पोटावर दुगंधी 
घाम येतो. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात अंग तापते. नष्टातयव. स्तनाग्राना िेगा पितात– आग िोते, 
चुिचुिते. डाव्या स्तनाग्राला सूज येऊन मागे पाठीपयंत वेदना जातात. स्तनात आग िोते. 
बाळंतज्वरात हवटाळ बदं िोतो ककवा पुवळलेला असतो, अहतज्वर, सवांगाला घाम सुटतो, पोटाला 
स्पशय सिन िोत नािी गुंगी येते. धुपिीत हपवळा श्लेष्ट्मा जातो, आग िोते व आसपासचा िाग 
करवितो. गिाशय खाली येते, िात उंच करून वस्तु काढल्यानंतर. गिाशयाचा व स्तनाचा कॅन्सर. 
संिोग करताना योनी िुळिुळी िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– गुदमरल्यासारखे वाटून सारखे वारे हवेसे वाटते. श्वासोच्छछ वास अहनयहमत. खोकला 

जोराचा, उतािे हनजल्याने जास्त येतो. आवाज खोल, बसलेला– सकाळी जास्त. छातीत घुरघुर 
आवाज िोतो, तापते हवशषेतः सकाळी ११ वा. छाती पट्ट्याने आवळल्यासारखी वाटते ककवा वर 
जि ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. छातीत कळा येतात, पुढभन मागे टोचते. प्रत्येक वेळेस सदी िोऊन 
दमा िोतो. बोलताना छातीत अशक्तपिा वाटतो. खोकल्यामुळे सवय शरीर िादरते, िोक्यात दुखते. 
कफ, रक्त पभ हमहश्रत, गोिसर. न्युमोहनआ. क्षय. फुप्फुसािंोवती पािी साचते. छातीवर लाल कपगट 
िाग पितात. क्षय. फुप्फुसािंोवती पािी साचते. छातीवर लाल कपगट िाग पितात. छातीत 
गारपिा ककवा आग िोते व ती चेिेऱ्यापयंत पसरते. कंठात लव असल्याप्रमािे गुदगुल्या िोऊन 
खोकला येतो. खोकल्याचे २।३ ठसके येतात. िाव्या फु्फुसाच्या वरच्या िागात बभच बसल्यासारखे 
वाटते. 

 
हृदय :– फार मोठे झाले आिे असे वाटते; हनजल्याने धिधिावयास लागते. नािी संध्याकाळपेक्षा सकाळी 

जलद चालते. श्रमाने, हजना चढताना दम लागतो. हृदयािोवती पािी साचते. 
 
मान-पाठ :– मान अशक्त; मुलाना सावरत नािी. मानेवर गळव ेयेतात. खादें जि िोतात. हतकोनी िािामध्ये 

ठिका लागतो, मिक्याना स्पशय सिन िोत नािी. अंगाला धक्का लागला तर पाठीतभन कळा येतात. 
माकििािाचा िाग तापतो व पाय गार असतात. कां बरेत ठिका लागभन पोटापयंत वदेना जातात 
त्यामुळे ओिवे चालावे लागते; िातावर िार देऊन बसाव ेलागते. शौचाचे वळेी गुदास्थीत दुखते. 
कुबि, मिके मऊ िोतात. िोके वळहवताना कण्याचे मिके एकमेकावर घसरत आिेत असे वाटते. 
िोके मागे वाकहवल्याने मानेचे मिके कटकट वाजतात. लघवी करताना माकििािात ठिका 
लागतो. 

 
हातपाय :– िावा िात बहधर िोतो हनजल्याने जास्त. तळिाताला िेगा पिभन पापुदे्र जातात. तळिातावर 

इसब ककवा चामहखळी येते. िाताची (उजव्या) बोटे बहधर िोतात. पगुंवात-दोन्िीपाय लुले पितात, 
लघवी बदं िोते, बेंबीपयंत बहधरपिा येतो. गुिघ्याच्या पोकळीत तािल्यासारखे वाटते. (िाव्या). 
पोटऱ्यात पेटके येतात (िाव्या). तळपायाची आग होते, रात्री पाांघरुिाच्या बाहेर पावले टाकावी 
लागतात ककवा अंथरुिात गार िोतात. तळिात व तळपाय आलटुन पालटभन गार िोतात ककवा 
तापतात. झोप लागता लागता एखाद्या हाताला लकवा पायाला धके्क बसतात. साधें सुजतात, मोठे 
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िोतात, ताठतात, आत पािी साचते. गुिघीरोग. कमरेच्या साधं्याचा क्षय. नखुिे; बोट त्वहरत 
सुजते, लाल िोते, ताठते, आत ियंकर आग िोते, टोचते. नखािोवती व्रि पितात. 

 
झोप :– गुंगी येऊन अधयहशशी सुरू िोते. हदवसा झोप येते, रात्री येत नािी. झोप अस्वस्थ – वारंवार जाग 

येते (माजंराप्रमािे). झोप लागल्याबरोबर दचके बसतात. ियंकर स्वरूपाची स्वप्ने पितात त्यामुळे 
काळजी वाटते. अगदी बारीक आवाजाने जाग येते. झोपेत गािे म्िििे, ककवा गािे म्िित जागे 
िोिे. झोपेत बोलिे. ककचाळभन जागे िोिे. 

 
त्वचा :– कोरडी, खरखरीत, सुरकुतलेली, पापुदे्र जातात. कां ड सुटते-ियंकर हवशषेतः रात्री ककवा पे्रमळ. 

त्वचेवर भेगा पडतात, मचघळते लवकर बरी होत नाही. खाजहवल्यानंतर आग िोते. त्वचेला िवा, 
वारे, आंघोळ सिन िोत नािी. अांगावरची उगवि व इतर उपद्रव आलटून पालटून िोतात, दमा 
वगैरे. गळव.े केसतुिे. खरूज. त्वचा रोगट, त्वचा पुवळभन त्यात िवेचे बुिबुिे येतात. व्रि–किा 
उचललेल्या, िोवताली पुरूळ, आतभन दुगंधी पभ व रक्त येते. कातिीच्या बेचकीत कंि सुटते. धावंरे, 
गोवर, इसब, यौवनपीहटका वगैरे. अंथरुिाच्या उबेने कंि सुटते. सवांगाला मंुग्या आल्यासारखे 
वाटते. नािी व्रि. 

 
ज्वर :– पाठीत खालभन वर थंिी वाजते. अांग अमतशय कढत आहे असे वाटते, वारांवार उष्ट्ि लाटा येतात, 

त्यावळेेस सवांग ठुसठुसते, हतकोनी िािाचं्या मध्ये पाठीत ठुसठुसते. आतल्या आत थंिी 
वाजल्यासारखी वाटते, तिान लागत नािी. रात्री खभप घाम येतो व त्याला गंधकाचा वास येतो. 
एखाद्याच िागाला घाम येतो. खाक, पजें, पावले वगैरे. खाकेतील िागाला लसिीसारखा वास 
येतो. तापात त्वचा उष्ट्ि व कोरिी िोते ककवा घाम येऊन ताप कमी िोत नािी. संतत ज्वर, ताप 
सकाळी कमी िोतो संध्याकाळी वाढतो. किवताप ककवा किवताप सतत झाल्यास. बाळंतज्वर. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्राव बांद झाल्याने लकवा बाह्योपचाराने त्वचेचे रोग बरे केल्यानांतर. आांघोळीने. 

दभध. अांग तापल्याने. श्रमाने, अांिरुिाच्या उबेने ककवा गरम कपिे घातल्यामुळे. हवेतील फरक. 
बोलण्याने. मनयममत वेळी सकाळी ११ वा. पौर्मिमा. मवटाळ िाांबण्याचे वयात. संध्याकाळी, मध्यरात्री 
नंतर, उिे राहिल्याने. स्पशय मोकळ्या िवते. खाली वाकण्याने. वािते पािी ओलािंताना. गोि 
पदाथय. देवी काढल्यानंतर. िात उंच करून वस्तभ काढल्याने. 
ब वा :– मोकळी िवा. िालचालीने. शकेण्याने. घाम येण्याने. गरम कोरिी िवा. उजव्या कुशीवर 
हनजल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– अको; आसे; एलो; कॅल्क-का; नक्स–व्िा; पल्स; पायरो; बिी; बेला; मक्युम; ऱ्हस-टा; 

सल्फ–आयो; सेमप; सोमर. 
 
सांबांधी औषधे :– ग्रफाय; हसहफ; सेले; 
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३०३ सल्फर आयोडेटम SULPHUR IODATUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा; गाठंी व उजवी बाजभ यावर िोतो. घट्ट धरल्यासारखे वाटते. 

अशक्त व कोितीिी गोष्ट सिन िोत नािी. आजारी असल्याप्रमािे वाटते; मभच्छा येते. बाह्याांग गार 
पि अांतगमत आग व चुिचुि. स्राव करवििारे. एखादा िाग बोटे वगैरे पाढंरा पिभन बहधर िोतो. पू 
होण्याची प्रवृमत्त. शरीरात साखळलेली द्रव्ये मजरण्यास या औषधाने मदत होते. िट्टी त्वग् रोग. गाठी 
मोठ्या िोतात. शोथानंतर त्या िागाला काहठण्य येते. 

 
मानमसक :– श्रम करण्याची िीती वाटते. संशयात्मा उदास. उताहवळ. 
 
डोके :– सभयास्तानंतर िोके दुखिे थाबंते. केस उिे राहिले आिेत असे वाटते. घेरी येते, खाली वाकताना, 

केस बाधंल्याने, उपाशी असताना, पाळीच्या अगोदर व नंतर. 
 
डोळे :– िोळ्यापुढे वेड्यावाकड्या रेघा हदसतात. 
चेहरा :– यौवनपीहटका पुवळतात. गालगंुिानंतर, गाठी तशाच मोठ्या राितात. 
 
तोंड :– दात मऊ झाल्यासारखे वाटतात. जीभ गुळगुळीत व चकचकीत. तोंि कोरिे व िुळिुळे, सारखे 

ओले करावसेे वाटते, गालगंुि सुजलेले. सुजेनंतर जीि जाि िोते. 
 
घसा :– कोरिा, िुळिुळा. हगळताना दुखतो, सारखा ओला करावासा वाटतो. पिजीि व टानहसल लाल 

व सुजलेल्या. 
 
उदर :– पोटाच्या खळीत श्रम केल्याने कंप उत्पन्न िोतो. आतड्यावरील गाठी मोठ्या िोतात. िट्टी 

मलावरोध. शौच हपवळे धमक. गुदिारातभन दुगंधी स्राव येतो. िभक लागत नािी. मुिदुसात मुलाना 
खा खा सुटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी व तीतभन पभ जातो; कपगट वाळभ जाते. परभ्यानंतर मभत्रमागाचे आकंुचन िोते. लघवी 

िोताना वेदना िोतात. लघवीची धार हपळल्याप्रमािे, मभत्रगं्रहथत मंद वेदना िोतात. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंि मऊ िोतात. हशश्नाचे उत्थापन चागंले िोत नािी. बोंिीच्या कातिीवर िेगा पितात. 

लिान मुलाचंी वृषिवृहद्ध. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळ्या अहनयहमत. धुपिी दाट, आग करिारी, पाळीच्या अगोदर व नंतर पुष्ट्कळ जाते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास दम्याप्रमािे, अहनयहमत, घुरघुर वाजते. खोकला सकाळी येतो. कफ हिरवट, 

पुवळलेला, हपवळा हचकट व िरपभर. 
 
हातपाय :– गुिघ्याखाली ठिका व िुळिुळेपिा. तळपाय, दुखतात, आग िोते िुळिुळे, हवशषेतः उिे 

राहिल्याने. 
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ज्वर :– कां ड सुटते. व्रि. इसब. लस वािते. यौवनपीहटका. वस्तरा लागभन झालेले त्वचेचे रोग. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– श्रम, अगदी िोडी उष्ट्िता. उजव्या कुशीवर हनजल्याने. रात्री. वीज वावटळ 

िोण्याच्या अगोदर. वाकल्याने. 
ब वा :– गार िवा. उिे राहिल्याने. कफ पिल्याने. हिवाळ्यात. 

 
सांबांधी औषधे :– सल्फ. 
 

३०४. सल्फुमरक ॲमसड SULPHURIC ACID 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पचनेंमद्रये; रक्त; रक्तवाहिन्या व िावी बाजभ यावर िोतो. वृद्ध इसम. 

दारुडे. वाजवीपेक्षा जास्त अशक्तपिा. अांतगमत कां प लकवा िरिरिे त्यामुळे धरून ठेवाव ेअसे वाटते. 
आांबटपिा. करवििे. स्राव भरपूर, करवडिारे लकवा मचकट तारा येिारे. रक्तस्राव सवय िारातभन 
येतो, अहतशय जातो, काळा व पातळ. िाग ताठल्याप्रमािे ककवा आवळल्याप्रमािे वाटतात. वेदना 
हळुहळु सुरू होऊन एकदम थाबंतात. कुरतिल्याप्रमािे वाटते. अमतशय हुळहुळेपिा. बोिट खुांटी 
आत ठोकली जात आहे असे वाटते. दुखापती, मार लागभन झालेले उपद्रव, हवशषेतः फार हदवस 
राहिलेला काळेहनळेपिा. व्रि लाल व हनळे पिभन दुखावयास लागतात. उष्ट्ि लाटा अंगात येऊन 
घाम सुटतो व अंग कापते. अंगाला आंबुस वास येिारी मुले, शरीर वाळलेले, थंिी सिन िोत नािी, 
कािीिी हवकार नसताना अशक्त असलेली मुले. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात िोिारे उपद्रव. वदेना 
झोपेत जािवतात, जागे झाले की थाबंतात. िाग ताठलेले व तािल्यासारखे वाटतात. मार, 
दुखापतीनंतर िाग कुजावयास लागतो. वदेनामुळे धके्क बसल्यासारखे वाटते; आगीच्या चमका 
मारतात. 

 
मानमसक :– उतावीळपिा प्रत्येक गोष्ट करण्यात, खाण्यात, काम करण्यात वगैरे. मचडखोर, संतापी, क्षलु्लक 

कारिाने. चंचल, उदास, हिरमुसलेला. कािी केले तरी समाधान िोत नािी. एकसारखे रििे. 
उत्तरे देण्याचा कंटाळा, िो ककवा नािी सुद्धा कष्टाने म्िििे. थकवा. एकसारखी िीती वाटिे. 

 
डोके :– िोक्यात हवजेचे धके्क बसल्याप्रमािे वाटते. कातिे हचमटल्यासारखे वाटते. मेंदभ सैल िोऊन इकिभन 

हतकिे पित आिे असे वाटते, मोकळ्या िवते चालताना जास्त. िोक्याच्या मागील बाजभस 
दाबल्यासारखे वाटते, िात िोक्याजवळ धरल्याने बरे वाटते. िोक्यात रक्ताहधक्य िोते. 
कानहशलात बभच ठोकल्याप्रमािे धके्क बसतात. केस गळतात, अकाली पाढंरे िोतात. 

 
डोळे :– वाचताना िोळ्यातभन पािी येते. बुबुळावरील रक्तवाहिन्या फुगतात. मार लागभन िोळ्यात झालेला 

रक्तस्राव. बािेरील कोपऱ्यात गोळा सरकला आिे असे वाटते, िोळे हमटल्याने तो आतील कोपऱ्यात 
सरकतो व उघिल्याने पुन्िा बािेरच्या कोपऱ्यात येतो. 

 
कान :– बािेर पान हचकटले आिे असे वाटते. 
 
नाक :– नाकातभन पातळ काळे रक्त बािेर पिते. काफीच्या वासाने जास्त, ककवा वृद्धपिी. 



 

अनुक्रम 

चेहरा :– मेल्याप्रमािे मफकट ककवा सुरकुतलेला. अंड्यातील पाढंरा बलक चेिऱ्यावर वाळला आिे असे 
वाटते. 

 
तोंड :– तोंि येते, दीघयकाळ राहिलेल्या हवकारात ककवा तान्ह्या मुलाचे ककवा त्याचं्या आयाचें. तोंिात 

िाजल्यासारखे फोि येतात. व्रि लवकर चरत जातात. हिरड्यातभन रक्त येते. तोंिाला घाि येते. 
रक्तहमहश्रत लाळ. मधुमेिात दात खराब िोतात, कुजतात. 

 
घसा :– िुळिुळा, चुन्याने सारहवल्याप्रमािे पाढंरा. हगळताना पेये नाकातभन बािेर येतात. घटसपय, हपवळसर 

रंगाचे शेंबिाचे धागे आत लोंबतात. 
 
जठर :– तोंिाला पािी सुटते. ियंकर उचकी लागते. हवशषेतः दारू हपण्याने. आंबट ढेकरा येतात त्यामुळे 

दात हशवहशवतात. आंबट ओकाऱ्या. छातीत जळजळ. जठर हशहथल िोऊन लोंबत आिे असे वाटते. 
मळमळताना अंगाला शिारे येतात. ओकारीत अन्न न पिता कफ पितो. गार पािी प्याल्याने पोट 
गारठल्यासारखे वाटते. िाव्या कुशीवर हनजल्याने ओकावयास िोते. शौचानंतर पोट गळभन 
गेल्यासारखे वाटते. खाण्यानंतर घाम येतो. ओकावयास िोण्याचे अगोदर खोकला येतो, 
गरोदरपिी. 

 
उदर :– गळभन गेल्यासारखे वाटते. वदेना िोताना अंतगयळ बािेर येईल असे वाटते हवशषेतः िाव्या बाजभस. 

अहतशय दुगंधी हिरवे, काळे नाकरगी हपवळे ककवा तोंडल्याप्रमािे शौचास िोते ककवा जुलाब िोतात. 
जीिय िगवि, शौचास िोताना आग िोते. मभळव्याधीतभन लस वािते. गुदात मोठा चेंिभ  आिे असे 
वाटते. मभळव्याध मोठी झाल्यामुळे शौचास िोताना अिथळा येतो. अपक्व फळे, कशपातील मासे, 
खाण्यात थोिािी फरक केला तर जुलाब िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी लागलेली असताना जर गेले नािी तर मभत्राशयात वदेना व्िावयास लागतात. लघवीतभन 

रक्त येते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळ्या लवकर हवटाळ फार जातो. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर व नंतर ियंकर स्वप्ने 

पितात. योनी बािेर येऊन कुजते, गिाशयाचे मुख करविते, व्रि पितात, त्यातभन सिजासिजी 
रक्त येते, वृद्ध हस्त्रयाच्या पाळी थाबंण्याच्या वयात सवांगात उष्ट्ि लाटा येतात व सवांग कापते. धुपिी 
करवििारी आग िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– दमा. नाकाच्या पाळ्या आत बािेर िालतात व कंठ जोराने वर खाली िोतो, पाय लोंबकळत 

ठेवल्याने बरे वाटते. खोकला–कोरिा ठसका. खोकल्यानंतर ढेकरा येतात ककवा ओकावयास िोते, 
कंि सुटते. कफातभन रक्त पिते, पाळी थाबंण्याच्या वयातं. क्षय, प्रथमावस्था. 

 
पाठ :– किा अहतशय अशक्त, बसवत नािी, उिे रािवत नािी. मानेच्या उजव्या बाजभस मोठाली गळवे 

येतात. अंथरुिात पिभन झालेली क्षते. 
 
हातपाय :– हलहिताना बोटे उितात. गुिघे व घोटे अशक्त. झोपेत बोटाना झटके बसतात. 



 

अनुक्रम 

त्वचा :– काळे हनळे चटे्ट. त्वचेखाली रक्त साखळभन लाल हठपके पितात. त्वचेवर लाल चटे्ट पिभन कंि 
सुटते. लवकर बरे न िोिारे व्रि–आतभन काळे रक्त येते. काळी पुळी, गळव ेवगैरे. व्रि लाल ककवा 
हनळे िोऊन दुखावयास लागतात. 

 
ज्वर :– टायफाइिसारख्या तापात अहतशय थकवा येतो. अहतशय घाम येतो, घाम गार असतो, हवशषेतः 

शरीराच्या वरच्या िागाला. गरम अन्न पेये घेतल्यानंतर, िालचाल करताना घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मोकळी हवा. िांडी. दारू. दुखापती. काफीचा वास. मवटाळ िाांबण्याच्या वयात. 

संध्याकाळच्या सुमारास. अत्यंत थंिी ककवा उष्ट्िता. शस्त्रहक्रयेनंतर. मेंदभला माराचा धक्का 
लागल्यामुळे. स्पशय, दाब. 
ब. वा. :– कढत पेये. डोक्याजवळ हात धरल्याने. समशीतोष्ट्ि िवा. उष्ट्िता. 

 
सहाय्यक औषधे :– पल्स. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; लॅके; सेहप. 
 

३०५. सांबूल SUMBUL 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; हृदय, व िावी बाजभ यावंर िोतो. घाबरट, हचिखोर व झोप 

येत नािी. क्षलु्लक कारिामुळे मभच्छा येते. िागातभन कढत पािी वािते आिे असे वाटते. चुळबुळ 
करिे. स्राव हपवळे हचकट. अकाली वृद्धत्व. हिस्टेहरआ. िसिे व रििे आलटभन पालटभन. कंपवात, 
िोके व िातापायाना सारखे धके्क बसतात व जीि बािेर येते. चेिऱ्यावर कोहळष्टके हचकटली आिेत 
असे वाटते. जीि खरविल्यासारखी वाटते. घसा आवळून गुदमरल्यासारखे वाटते. तोंिाला कढत 
पािी सुटते. छातीत िाव्या बाजभस दाटल्यासारखे वाटते. श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो. स्तनात 
(िाव्या) दोरीने ओढल्यासारखे वाटते. दमा–हृदयमवकारामुळे झालेला. वैषहयक वासना बळावते. 
लघवीवर तेलकट तवगं येतो. कण्यातभन पाण्याचे थेंब वाित आिेत असे वाटते. रक्तवाहिन्याचंा 
लवहचकपिा कमी कमी िोतो त्यामुळे रक्तदाब वाढतो. घाबरटपिामुळे हृदय धिधिते; 
हिस्टेहरआत, पाळी थाबंण्याच्या वयात. हृदयाची हक्रया पाण्यात िोत आिे असे वाटते. िावा िात 
जि िोतो, दुखतो, बहधर िोतो व थकल्यासारखा वाटतो. अंग गार झाले म्ििजे बहधर िोते. त्वचा 
गार हफकट. अंतगयत कंि. वरून खाली पिण्याची स्वप्ने पितात. संिोग करीत आिोत अशी स्वप्ने 
पिभन िरपभर वीययपात िोतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िालचाल. आत श्वास घेतल्याने. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात. संगीत. थंिी. 

हवकाराचंा हवचार केल्यामुळे. 
ब. वा. :– िळुिळु िालचाल केल्याने. उष्ट्िता. 

 
सहाय्यक औषधे :– लॅक्टु. 
 
सांबांधी औषधे :– मोस्क. 



 

अनुक्रम 

३०६. सॅमनकुला SANICULA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पोषि; स्त्रीजननेंमद्रये; मान; गुद व त्वचा यावर िोतो. शरीर वाळलेले, 

म्िाताऱ्याप्रमािे. मुडदूस–लिान मुलाचें वाळिे. अंगाला हशळ्या दह्याप्रमािे घाि येते. मभल रात्री 
पाघंरूि फेकभ न देते. मोठे झाल्यासारखे वाटते–घसा योनी वगैरे. दाट हपवळा करवििारा पभ. टिक 
जागेवर हनजावसेे वाटते. कपिे ओले आिेत असे वाटते. स्वतःच्या अवयवाचा एकमेकाला स्पशय 
सिन िोत नािी, (बोटाना बोटाचंा स्पशय) ककवा दुसऱ्या इसमाच्या जवळ हनजवत नािी. 
फुटल्यासारखे वाटते, आतड्यात, हशविीत, मभत्राशयात, टाळभत, छातीत. वदेना इकिे हतकिे 
िोतात. 

 
मानमसक :– िट्टी व अहतशय त्राहसक, हचिखोर; मुले. एकसारखे मागे बघावसेे वाटते. आपल्या मनाहवरुद्ध 

क्षलु्लक हक्रया ककवा शबदाने हचििे. प्रत्येक गोष्टीचा हवपरीत अथय करिे. मुले एकदा अहतशय 
हचिखोर िोऊन नंतर लगेच खेळावयास लागतात. अंधाराची, खाली येण्याची िीती वाटते. 
दुसऱ्याचा स्वतःला केलेला स्पशय सिन िोत नािी. एका जागेवरून दुसऱ्या जागेकिे अस्वस्थ िोऊन 
जावसेे वाटते. 

 
डोके :– झोपेत मानेला व िोक्याच्या मागील िागाला खभप घाम येतो, झोपेत व त्याना गार वारे लागलेले 

सिन िोत नािी. केस कवचरताना हवजेसारखी तिति िोते. िोक्यातभन कोंड्याच्या खपल्या पितात. 
मेंदभिोवती ओला कपिा गंुिाळल्यासारखे वाटते. 

 
डोळे :– पापण्या हचकटतात. गार िवनेे, पािी लावल्याने िोळ्यातभन पािी येते. िवुयातभन कोंिा जातो. 
 
नाक :– सदी, नाकातभन पािी गळते, खाण्यानंतर जास्त. पाण्याला हशळ्या पाण्याप्रमािे कुबट वास येतो. 
 
तोंड :– हजिेची इतकी आग िोते की ती तोंिाबािेर गार िोण्याकरता काढावी लागते. हजिेचा गजकिय. 

टाळ्यात व तोंिात व्रि पितात. जीि टाळ्याला हचकटते. हजिेच्या किा वर वळतात. 
 
घसा :– पेपरकमट खाल्याप्रमािे गार झाल्यासारखा वाटतो. मोठा झाला आिे असे वाटते. पातळ पदाथाच्या 

मानाने घट्ट पदाथय बरे हगळता येतात. 
 
जठर :– बफय  घालभन दभध प्यावसेे वाटते. गािीत, मोटारीत बसल्याने मळमळभन ओकावयास िोते. थोिे थोिे 

एकसारखे पािी प्यावसेे वाटते पि ते पोटात गेल्याबरोबर ओकभ न पिते. तान्िी मुले दभध 
प्याल्याबरोबर ओकतात–ओकारीत दह्यासारख्या गाठी पितात. ओकारीनंतर झोप येते. 

 
उदर :– शौचास जड मोठ्या आकाराचे होते. मलावरोध– पुष्ट्कळ मळ साचल्याहशवाय शौचास लागत नािी 

व खभप कंुथावे तेव्िा थोिेसे बािेर येऊन पुन्िा मागे जाते. जुलाब– रंगरूप वारंवार बदलते, अहतशय 
दुगंधी. शौचास चौकोनी आकाराचे िोते. शळेीच्या लेंड्याप्रमािे बारीक खिे पितात व ते िाताने 
काढाव े लागतात ककवा त्याचा िोताना िगुा िोतो. मोठ्या पोटाची, आतड्यात मोठ्याने गुरगुर 
िोिारी मुले, शौचास िोताना हशविीत फुटल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
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मूत्रेंमद्रये :– लघवीला माश्याप्रमािे वास येतो. मभल लघवी िोण्याचे अगोदर ककचाळते, लघवी करताना 
कंुथाव ेलागते. लघवीला अहतशय जोराची लागभन मभत्राशयात फुटल्यासारखे वाटते. लघवी वारंवार, 
िरपभर िोते, एकदम लागते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– इंहद्रयाना माशासारखा वास येतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– ओटीपोटात खाली ओढ लागभन आतील अवयव बािेर येतािेत की काय असे वाटते, 

चालताना धक्का लागला तर जास्त, त्यामुळे योहनिार धरून ठेवावसेे वाटते. धुपिीला माश्याप्रमािे 
ककवा हशळ्या दह्याप्रमािे घाि येते. शौचानंतर धुपिी जाते. योनी मोठी झाल्यासारखी वाटभन हवटाळ 
आवरता येत नािी. गिाशयाचे मुख उघिे व रंुद िोते. 

 
पाठ :– पाठ ताठून दुखते, हात मागे नेल्याने जरा वळण्याने ककवा वर उचलल्याने जास्त. कमरेत व 

माकििािाचं्या िागात गार झाल्यासारखे वाटते– गार पाण्यात हिजलेला कपिा वर ठेवला आिे 
असे वाटते. कहटशभळ, उजव्या कुशीवर हनजल्याने बरे वाटते. मान बारीक वाळलेली, मुलाना 
सावरता येत नािी. मान ताठल्यामुळे सिोवती बघताना सवांग वळवाव ेलागते. 

 
हातपाय :– पजें व पावले गार हचकट. पावलाना पेटके येतात. पावलाना दुगंधी घाम येतो. तळपायाची व 

तळिाताची आग िोते. दुगंधी घामामुळे पावलाचं्या बोटाचं्या बेचका करवितात– जोिे खराब िोतात 
व पायमोजे किक िोतात. पाऊले गार पाण्यात आिेत असे वाटते. तळिात एकावर एक ठेहवले तर 
त्याना घाम येतो. 

 
त्वचा :– मळकट, तेलकट, कपगट सुरकुतलेली. पजें बोटे याना िेगा पितात. मानेची कातिी सुरकुतते व 

त्याच्या घड्या लोंबतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हालचाल, खाली येतात. हात मागे ककवा वर करताना. गार वारे – िोक्याच्या 

मागील िागाला व मानेला लागले तर. धक्का. 
ब. वा. :– मोकळी िवा. उष्ट्िता. ओकारी झाल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– लायको; सल्फ; सोहर. 
 

३०७. सॅक्न्ग्वनेमरआ SANGUINARIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम उजवी बाजू– डोक्याची, यकृताची, छातीची; श्लेष्ट्मल त्वचा व जठर 

यावर िोतो. लाली–उदरावर, हजिेची वगैरे. भाजल्याप्रमािे आग होते आमि लाटा येतात. श्लेष्ट्मल 
त्वचा कोरिी. िाजल्यासारखे वाटिे– जीि. आग होते– घशात, छातीच्या मध्यिागी, लिानशा 
जागी, छातीत आग िोऊन टोचते, तळपाय व तळहात वगैरे कढत िोतात. सवांगात ठुसठुस. 
रक्तामधक्य होते– िोक्यात, छातीत, उदरात वगैरे. भावना खालून वर जातात लकवा त्याचा शेवट 
ओकारीत होतो. अधयहशशी. अंतगयत िुळिुळेपिा. स्राव– करवडिारे, रक्ताचे धागे असलेले व 
दुगंधी. पाठीवर, िोके उंच करून हनजण्याची प्रवृहत्त. श्वसनेंहद्रयाचे स्राव एकदम थाबंल्यास िगवि 
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सुरू िोते. हपत्त प्रकृती, हवटाळ थाबंण्याच्या वयात िोिारे उपद्रव. मोि येतात–नाकात, कानात, 
गिाशयात वगैरे. त्वचेखाली असलेला िािाचंा िाग दुखतो. सभयाच्या चढउताराप्रमािे वदेनाचंा चढ 
उतार िोतो. फुलाचं्या वासाने बरे वाटत नािी. 

 
मानमसक :– हचिखोर, कुरकुऱ्या स्विाव. मुद्दाम तक्रारी उकरून काढण्याची प्रवृत्ती. सुस्ती, िालचाल 

करावीशी वाटत. नािी, ककवा मानहसक श्रम करण्याची इच्छा िोत नािी. 
 
डोके :– उजव्या डोळ्यावर ठिका लागतो लकवा डोक्याचा मागील भाग ते उजव्या डोळ्यापयंत डोके 

दुखते– िरपभर लघवी झाल्याने, हनजल्याने, झोपेत, िोके थाबंते. सभयोदयापासभन सभयास्तापयंत 
िोके दुखते. कानहशलाच्या हशरा फुगतात. िोक्याच्या मागील िागात हवजेच्या चमका मारल्याप्रमािे 
दुखते. वळेेवर खाल्ले नािी तर िोके दुखते. वर बघताना ककवा िोके जलद िलहवल्याने घेरी येते. 

 
डोळे :– आग िोते. 
 
नाक :– नाकाच्या बुांध्याशी वेदना होतात. सदी िोते, ती थाबंली की िगवि सुरू िोते. वास सिन िोत 

नािीत. नाकातील मोि. फुलाचंा (गुलाब) वासाने सदी िोऊन नंतर दमा िोतो. 
 
कान :– कानात आग िोते. कान दुखताना िोके दुखते. कानातील मोि. कानात आवाज िोतात. हवटाळ 

थाबंण्याच्या वयातं आवाज सिन िोत नािी. कान दुखतात. 
 
चेहरा :– गाल लाल होऊन आग होते. तापात गाल लाल िोतात. जबड्याच्या कोपऱ्यात िरल्यासारखे 

वाटभन तेथे दाबलेले सिन िोत नािी. वरच्या जबड्यात वदेना िोतात व त्या दभर पसरतात, गुिघे 
टेकभ न िोके जहमनीवर जोराने दाबले म्ििजे बरे वाटते. 

 
तोंड :– जीि; ताबंिी लाल, हवशषेतः पुढील िाग, िाजल्यासारखी वाटते. टाळ्याची आग िोते. गोि पदाथय 

किभ  लागतात. 
 
घसा :– आग िोते, दुखतो (उजवी बाजभ); वदेना कानात व छातीपयंत जातात. घशातील आग गार िवा 

आत ओढल्याने कमी िोते, गोि पदाथय खाल्याने जास्त िोते. टानहसल सुजभन तीत आग िोते. 
अन्ननहलकेत आग िोते. गािाऱ्या इसमाचंा कोरिा पितो. 

 
जठर :– लोण्याचा हतटकारा. चमचमीत मसाल्याचे पदाथय खावसेे वाटतात. मळमळताना पोटात आग िोते 

व लाळ वाढभन सारखे थंुकावे लागते. थंुकीत हपत्त पिते. आंबट, किु पाण्याची जळजळीत ओकारी. 
नाक कशकरताना ककवा कशक आल्याने मळमळते, खाण्याने मळमळिे कमी िोते. पोटात गळभन 
गेल्याप्रमािे वाटते. मळमळ थाबंल्यानंतर हपत्ताच्या गाधंी येतात. 

 
उदर :– पोटाच्या खळीत तािल्यासारखे वाटते. जठरापासभन उजव्या खादं्यापयंत दुखते. यकृताच्या जागी 

दुखते. जुलाब कपवळे, पाण्यासारखे व जोराने िोतात. गुदाचा कॅन्सर. स्तनापासभन उदरापयंत कढत 
पािी वाित आिे असे वाटभन नंतर जुलाब िोतात. उदर वाताने फुगभन योनीतभन वारे जाते. काहवळ. 
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मूत्रेंमद्रये :– लघवी काळसर हपवळी. रात्रीची िरपभर व वारंवार लघवी िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ दुगंधी िरपभर जातो. धुपिी करवििारी दुगंधी. स्तन िुळिुळे व मोठे िोतात, हवटाळ 

थाबंण्याच्या वयात, हवटाळशी िोण्याचे अगोदर खाकेत कंि सुटते. गिाशयाचे मोि. स्तनाग्रा 
(उजव्या) खाली िुळिुळेपिा. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कंठ िरल्यासारखा आहि कोरिा वाटतो हवशषेतः गािाऱ्या इसमाचंा. खोकला–ढेकर 

आल्याने ककवा वात सरल्याने थाबंतो. खोकताना छातीत आग िोते. खोकताना दुगंधी वारे बािेर 
येते. कफ हचकट, रक्ताच्या गाठी असलेला, पुवळलेला. छातीच्या मध्यिागी गुदगुल्या िोऊन 
सारखा ठसका लागतो– हवशषेतः रात्री हनजल्यानंतर. कढत वाफा आल्याप्रमािे छातीपासभन 
उदरापयंत आग िोते. जठर हबघिल्यामुळे झालेला दमा–जळजळीत ढेकरा येतात. न्युमोहनआ. 
छातीत उजव्या स्तनापासभन खादं्यापयंत वेदना िोतात. 

 
हातपाय :– उजव्या खादं्याचे स्नायभ ताठतात, कापल्याप्रमािे वदेना िोतात, िात वर करता येत नािी ककवा 

वळहवता येत नािी. तळिात सुरकुतलेले. वदेनाचं्या जागी स्पशय केल्याने बरे वाटते. उजवा खादंा व 
िावा कमरेच्या साध्याचा संहधवात. 

 
त्वचा :– कोरिी. कावीळ. यौवनपीहटका, हवटाळ कमी जातो. 
 
ज्वर :– उष्ट्ि लाटा चेहरा व डोक्यापयंत येतात व त्यावळेेस िोके दुखते. घाम थोिा येतो व आग िोते. 

सवांगात ठुसठुसते. तळिात व तळपायाची आग िोते, पाघंरूि सिन िोत नािी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मनयममत वेळी–सूयोदयापासून सूयास्तापयंत. रात्री. दर आठवड्याला. मवटाळ 

िाांबण्याच्या वयात. वास. धक्का लागिे. उजेि. वर बघताना. िात वर करताना. गोि पदाथय. 
िालचाल. स्पशय. 

 
ब. वा. :– झोपेत. पाठीवर हनजल्याने. ओकारी झाल्याने गार िवा. वारा सरकल्याने. आंबट पदाथय. 

 
सहाय्यक औषधे :– ॲन्टी–टा, फास्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– बेला. 
 

३०८. सॅम्बुकस (SAMBUCUS) 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्वसनेंहद्रये; श्वासोच्छछ वास; मभत्रकपि व त्वचा यावर िोतो. अनेक 

लक्षिाबंरोबर भरपूर घाम येतो लकवा दमा लागतो. अनेक हठकािी जलयुक्त सभज येते, हवशषेतः 
पायाना, पावलाना ककवा पावलाच्या आतील किेला. कचता वाटभन अंग कापते. िीती, दुःख, कचता, 
संिोगाहतरेक याचें दुष्ट्पहरिाम. लठ्ठ व िरलेले इसम एकाएकी वाळावयास लागतात. 
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मानमसक :– एकसारखा हचिखोरपिा. उगीचच िीती वाटते. िीती वाटल्यानंतर दमा लागतो. 
 
डोळे :– अधयवट उघिे; झोपेत. 
 
चेहरा :– हनळसर फुगीर हवशषेतः खोकताना. चेिरा कढत िोऊन घाम येतो. 
 
नाक :– कोरिे िोऊन चोंदते हवशषेतः तान्ह्या मुलाचे, त्याना श्वासोच्छछ वास करताना त्रास िोतो व हपता येत 

नािी. 
 
मूत्रेंमद्रये :– अंग तापल्यासारखे िोऊन लघवीला िरपभर िोते. मभत्रकपिाचा शोथ नाळगभद–हपत्ताच्या ओकाऱ्या 

िोतात व खाण्यानंतर जठरात अस्वस्थपिा येतो. लघवी वारंवार व थोिी िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– बाळंतपिानंतर खभप घाम यावयास लागतो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– एकदम गुदमरल्यासारखे होते लकवा खोकताना गुदमरल्यासारखे वाटते. झोप लागत 

असताना ककवा मध्यरात्रीच्या सुमारास गुदमरल्यामुळे जाग येते व त्यावेळेस खूप घाम येतो. िीती 
वाटल्यानंतर श्वासोच्छछ वास करताना हशटी वाजल्याप्रमािे आवाज िोतो. घसा आवळल्यासारखा 
वाटतो. हचरहचऱ्या आवाज. 

 
हातपाय :– पजें हनळे िोतात. पावलाना व पायाना सभज येते. पावले बफासारखी गार. 
 
ज्वर :– झोपेत अांग कढत व कोरडे, पि जागे झाल्यानांतर खूप घाम येतो, खोकताना घाम येतो. पाघंरूि 

घ्यावसेे वाटत नािी. फक्त जागेपिीच िरपभर घाम येतो. रात्रीचा िरपभर थकवा आििारा घाम येतो. 
ताप येण्याचे अगोदर कोरड्या खोकल्याची ढास लागते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार कोरिी िवा. थंि पेये घेतल्याने, अंग तापलेले असताना. िोक्याखाली 

उशी न घेता हनजल्याने. फळे खाल्ल्याने. 
ब वा :– दाबल्याने. िालचाल. गंुिाळप्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– बेला; ब्रोहम. 
 

३०९. साबामडल्ला SABADILLA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा – नाकाची गुदद्वाराची; पचनेंहद्रयाची; मज्जातांतू; घसा 

यावर होतो. थंिी सिन िोत नािी, शिारे येतात, िुििुिी िरते. अशक्त, घाबरट, उगीचच्या उगीच 
दचकिे. शारीहरक व मानहसक उपद्रव आलटुन पालटभन िोतात. मुांग्या येिे. कंप. बारीक झटके 
बसिे. कृमी जंत व त्यामुळे उद्भवलेले उपद्रव– आचके, कामोन्माद, मोिहनद्रा वगैरे. िािात 
कापल्याप्रमािे वेदना िोतात. िीतीमुळे उत्पन्न झालेली हिस्टेहरआची लक्षिे. िीती, मानहसक श्रम, 
हवचार केल्याने उद्भवलेले उपद्रव. काल्पहनक रोग. 
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मानमसक :– केहवलवािी अवस्था. रागीट. स्वतःच्या शरीरासंबंधी चुकीच्या पि ठाम कल्पना ककवा भ्रम, 
आपि अहतशय आजारी आिोत, शरीराचे िाग वाळतािेत, िातपाय वाकिे आिेत, िनुवटी लाबं 
झाली आिे, एक बाजभ दुसऱ्यापेक्षा मोठी आिे, गरोदर आिोत, कॅन्सर झाला आिे वगैरे काल्पहनक 
रोग. शुद्धीवर नसिे, हवचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर हमळत नािी, नंतर एकदम उिी मारून खोलीत 
बेफाट धाविे. 

 
डोके :– कपाळाचा उजवा अथवा िावा िाग आलटुन पालटभन दुखतो. अधयहशशी. कातिे खाजते. घेरी, सवय 

वस्तु एकमेकािोवती हफरत आिेत असे वाटते, रात्री जागे झाल्यावर एकएकी घेरी येते ककवा वाकले 
असता सरळ िोताना घेरी येते, खाल्याने बरे वाटते. िोळ्यापुढे अंधेरी येऊन मभच्छा येते. हवचार 
केल्याने िोके दुखावयास लागभन झोप येत नािी. केसात आग िोते, कंि येते, मंुग्या आल्यासारख्या 
वाटतात खाजहवल्याने जास्त. शाळेत जािाऱ्या मुलींची िोकेदुखी. 

 
डोळे :– पापण्याच्या किा लाल िोतात, कंि सुटते. डोळ्यातून पािी येते; वदेना िोताना, मोकळ्या िवते, 

कशकताना, खोकताना, जािंई देताना. 
 
कान :– चागंले ऐकभ  येत नािी. 
 
नाक :– आत कां ड सुटते– चोळावसेे वाटते ककवा कुरतिावसेे वाटते. नाक कोरिे, आत गुदगुल्या िोऊन 

सवांगात गुदगुल्या व्िावयास लागभन नंतर दमा लागतो. एकसारख्या जोरजोराने लशका येतात लकवा 
अधमवट येतात. वास सहन होत नाहीत. लसिीचा वास सिन िोत नािी. सदी िोते. नाकातभन खभप 
पािी गळते. इन््लुएन्झा. तृिज्वर. िट्टी जुनाट सदी. 

 
चेहरा :– लालबुंद, कढत वाटतो. ओठ कढत, िाजल्याप्रमािे आग िोते. 
 
तोंड :– पिहजिेच्या िागाला कंि सुटते. जीि िाजल्यासारखी वाटते. चव गोि. 
 
घसा :– दुखतो प्रथम िावी बाजभ नंतर उजवी बाजभ; नुसता गुटका हगळताना जास्त त्रास िोतो, गरम पेयाने 

बरे वाटते. घशात गोळा, घास अिकला आिे असे वाटते ककवा दोरा, कातिे लोंबत आिे असे वाटते, 
त्यामुळे एकसारखे हगळावसेे वाटते. घसेदुखीमुळे जीि बािेर काढता येत नािी. सदीनंतर टानहसल 
सुजतात. 

 
जठर :– अहतशय खा खा सुटते. तिान लागत नािी. पोटात मधभन मधभन वदेना िोऊन कोरिा खोकला येतो 

व श्वासोच्छछ वास करताना त्रास िोतो. कढत पदाथय, गोि पदाथय, दभध घेण्याची वासना िोते. पहिला 
घास घेईतोपयंत खावसेे वाटत नािी पि नंतर जेवि चागंले जाते, हवशषेतः गरोदरपिी. आत गार 
ककवा पोकळ झाल्यासारखे वाटते. मासं, आंबट पदाथय, काफी लसुि याचंा ककवा कोित्यािी अन्नाचा 
हतटकारा. 

 
उदर :– आतड्यात गाठी बसल्या आिेत असे वाटते. शौचास िोताना आग िोते. शौचास फेसाळ, कपगट 

पातळ िोते व ते पाण्यावर तरंगते. गुदद्वारात कां ड सुटते. मुांग्या आल्यासारखे वाटते, िी लक्षिे व 
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कानात नाकातील गुदगुल्या आलटुन पालटुन िोतात. कृहम, आतड्यात गोळा ककवा दोरा जलद 
हफरत आिे असे वाटते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ थाबंतो व पुन्िा सुरू िोतो, कधी कमी जातो कधी जास्त जातो. जंतामुळे आलेला 

कामोन्माद. 
 
श्वसनेंमद्रये :– जोराची खोकल्याची मधुन मधुन ढास लागते. खोकला आतल्या आत येतो. राग आला तर 

खोकला येतो. आंगाला, नाकात, गुदिारात, कंि सुटभन दमा लागतो. छातीवर लाल हठपके 
पितात. प्लुहरशी, शरीर हनजीव वाटते. 

 
हातपाय :– िात वर उितात. पायाच्या बोटाखाली िेगा पितात. नखे जाि कशगाप्रमािे व विेीवाकिी 

िोतात. 
 
त्वचा :– कंि सुटते, गुदिारात व त्यावळेेस दम लागतो. कमावलेल्या कातड्याप्रमािे कोरिी. 
 
झोप :– ध्यान करताना, हवचार करताना, वाचताना झोप येते. 
 
ज्वर :– अनेक लक्षिाबंरोबर िुििुिी िरते. थंिी वाजल्यानंतर तिान लागते. थंिी वाजताना िोळ्यातभन 

पािी येते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी. गार; वारे, पेये. मनयममत वेळी; दर आठवड्याला, दोन व चार 

आठवड्यानी, ठरलेल्या तासाला. अमावास्या. पौर्मिमा. अंगावरची उगवि (हवस्फोटक ज्वरात) 
चागंली न आल्याने. 

 
ब वा :– मोकळी हवा. उष्ट्िता. खाण्याने, हगळताना. 

 
सहाय्यक औषधे :– सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– अर्मटका; आसे; पल्स. 
 

३१०. साबाल SABALA SERRULATA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मूत्रग्रांिी; रजःलपड; स्तन मूत्राशय; मभत्रमागय व श्लेष्ट्मल त्वचा यावर 

िोतो. मभत्रमागात तीव्र नाांगी मारल्याप्रमािे वेदना होतात. शारीमरक िकवा. या औषधाने शरीराचे 
पोषि िोऊन शक्ती वाढते. हस्त्रया व वृद्ध पुरुष याचें हवकार. वैषहयक वासना नष्ट झाल्यामुळे आलेला 
हचिखोरपिा. मभत्रगं्रथी वाढल्यामुळे लघवी अिते यावर िे औषध चागंले उपयोगी पिते. (मात्रा ३० 
थेंब कटकरचे हदवसातभन ३।४ वळेा) 
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मानमसक :– आळस. सिानुिभहत दाखहवली तर राग येतो. झोपण्याची िीती वाटते. बेपवा स्वतःच्या 
दुखण्याचा ककवा लक्षिाचंा हवचार करीत राििे. 

 
डोके :– अशक्त इसमाचंी िोकेदुखी. नाकातभन वर वदेना जाऊन कपाळाच्या मध्यिागी स्स्थर िोतात. िोके 

दुखताना घेरी येते. िोक्यात इकिे हतकिे एकाएकी कळा मारतात व जातात. 
 
डोळे :– मभत्रगं्रथीच्या हवकाराबरोबर िोळे येतात. 
 
कान :– आवाज फार दुरून येत आिेत असे वाटते. कमी ऐकभ  येते. 
 
जठर :– आम्लहपत्त; ढेकरा येतात. दुधाची नावि असभनसुद्धा तेच सारखे िवसेे वाटते. उदरातील वेदना 

माडं्यापयंत जातात, दभरवर पसरतात व शवेटी रजःकपिात स्स्थर िोतात. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी थोिी व कष्टाने िोते. रात्री वारंवार लघवीला जाव ेलागते. लघवी न कळत िोते. 

लघवीत चुन्याप्रमािे गाळ साचतो. मभत्राशयात जिपिा वाटभन ठिका लागभन गारवा वाटतो व तो 
जननेंहद्रयापयंत जािवतो. मभत्रमागात चुिचुि आग िोते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– मभत्रगं्रहथ मोठी िोते–वृद्धपिी. अंि वाळतात, वैषहयक वासना नािीशी िोते, अंि वर 

उचलले जातात. हशश्नाचे उत्थापन िोताना वदेना िोतात ककवा संिोगात वीययपात िोताना दुखते. 
जननेंमद्रये गार होतात. वैषहयक वासना नष्ट झाल्यामुळे हचिखोरपिा येतो. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– रजःकपि मोठे िोतात, त्याना दाब सिन िोत नािी. स्तन वाळतात. ककवा त्याचंी वाढ व्िावी 

तशी िोत नािी. स्तन िरल्यासारखे वाटभन िुळिुळे िोतात गार पाण्याच्या आंघोळीने जास्त. तरुि 
हचिखोर हस्त्रया. अनैसर्मगक संिोगाची इच्छा िोते. योहनिार उघिे राहिले आिे असे वाटते. 
जननेंहद्रये गार. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खभप कफ पितो, व त्यावेळी नाकिी वािते, जीिय खोकला. छातीत घुरघुर िोऊन खोकला 

येतो, हनजल्याने जास्त, सकाळी ६ पयंत. 
 
पाठ :– संिोगानंतर दुखते. माकििािात हवटाळ सुरू िोण्याचा अगोदर दुखते. 
 
झोप :– झोपेची िीती वाटते, कािी तरी घिेल असे वाटते व झोपेची गुंगी येताच िीती वाटभन दचकभ न जागे 

िोिे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंि, दमट, आिाळ िरलेली िवा. सिानुिभहत दाखहवल्याने. पाळीच्या अगोदर. 

ब वा :– झोपेनंतर 
 
सांबांधी औषधे :– हसहल; सेहप. 
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३११. सामबना SABINA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गभाशय; गुद; लहान साांधे व टाचा यावर िोतो. पुष्ट, अंग कढत 

असिाऱ्या व साधें धरण्याची प्रवृहत्त असिाऱ्या हस्त्रया. रक्तस्राव होण्याची प्रवृमत्त–नाकातभन, 
लघवीतभन वगैरे. जोराने ठुसठुसिे. िरल्यासारखे वाटिे. सभज लाल, चकचकीत. साधं्यावर 
आलेल्या गाठींचा तीव्र शोथ. वाखा िोण्याची प्रवृहत्त हवशषेतः हतसऱ्या महिन्यात. रक्तस्राव गाठ्याळ 
व पातळ. मासंाकुर व चामहखळी अंगावर येतात. 

 
मानमसक :– संगीत-गािे सिन िोत नािी त्यामुळे घाबरटपिा येतो. उदास, हखन्न. 
 
डोके :– घेऱ्या–हवटाळ बंद झाल्यामुळे उद्भवलेल्या. एकदम फुटल्याप्रमािे डोके दुखावयास लागते व 

िळुिळु थाबंते, असे वारंवार िोते. 
 
तोंड :– चावताना दात दुखतात. जबड्याच्या स्नायभना ओढल्याप्रमािे वेदना लागतात. चव किभ . 
 
जठर :– लेमोलेि हपण्याची वासना. छातीत जळजळते. पोटाची खळी ते मागे पाठीपयंत तीव्र कळा 

लागतात. 
 
उदर :– सुटलेले. आत कािी तरी हजवतं हफरत आिे अशा तऱ्िेची थरथर िोते. मभळव्याध व िातापायातील 

वदेना आलटुन पालटभन. मभळव्याधीतभन लालििक खभप रक्त जाते, व त्यावळेेस माकििािातभन पुढे 
वदेना येतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्रकपिाच्या जागी ठुसठुसते व आग िोते. लघवीला लागलीशी वाटभन लघवीतभन रक्त जाते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– कां ड सुटून उत्तमेजत होतात. मासंाकुंराचंी वाढ. आग िोऊन िुळिुळे. परमा. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– कां बरेपासून पुढे जननेंमद्रयावरील हाडापयंत कळा येतात ककवा उलट हदशनेे जातात लकवा 

योनीतून वर कळा जातात. गिाशयातभन कढत पाण्यासारखे व मधुन मधुन गाठी (काळ्या) असलेले 
रक्त जोराने वाहते, िालचाल केल्याने जास्त, व त्यावेळेस साधें दुखतात. दोन पाळ्यामध्ये हवटाळ 
जातो, व वैषहयक वासना िोते. धुपनी दुगंधी करवििारी. गरोदरपिी कंि सुटते. स्तनाग्राना मंुग्या 
आल्यासारखे वाटते. जननेंहद्रयाना कंि सुटभन वैषहयक वासना उते्तहजत िोते. वाखा झाल्यानंतरचा 
रक्तस्राव. वाख्यानंतर गिाशयाला व रजःकपिाना आलेली सभज. मभढगिय ककवा आत राहिलेली वार 
बािेर काढण्यास या औषधाचा उपयोग िोतो. 

 
हातपाय :– माडं्याच्या पुढील िागात मार लागल्याप्रमािे दुखते. टाचातभन व पावलाचं्या िािामधभन तीव्र 

कळा येतात. वातरक्त, उजव्या पायाचा आंगठा सुजतो. सभज लाल चकचकीत. 
 
त्वचा :– अंगावर दुगंधी, ओलसर आग व कंि करिारे मासाकुंर – चामहखळी उगवतात. 
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ज्वर :– असह्य आग, सवांगाची; व अहतशय अस्वस्थपिा. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री. उष्ट्िता– अंथरुिाची, खोलीची, श्रमामुळे आलेली. गरोदरपिी. हवटाळ 

थाबंण्याच्या वयातं. धुक्याची िवा. िातपाय लोंबकळत ठेहवल्याने. वाकल्याने. दीघय श्वास घेतल्याने. 
संगीत. 
ब वा :– थंिी. गार मोकळी हवा. नाकातभन िवा बािेर सोिल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– थभजा. 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; पल्स. 
 

३१२. सासापमरला SARSAPARILLA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मूत्र जननेंमद्रये; त्वचा व उजवी बाजभ यावंर िोतो. शरीर. वाळलेले, 

सुरकुतलेले, म्हाताऱ्याप्रमािे व नाजूक. लिान मुलाचें वाळिे, पोट मोठे. खिे (मभत) िोण्याची 
प्रवृहत्त. अांगावर उगवि येऊन कां ड सुटते. िाग एकमेकाशी स्क्रभ ने हपळल्याप्रमािे वाटतात. िािात 
रात्री वदेना िोतात. संहधवात. वातरक्तात साांध्यावर आलेल्या गाठी अमतशय हुळहुळ्या होतात. 
परम्याचे दुष्ट्पहरिाम. उन्िाळ्यात ककवा देवी टोचल्यामुळे अंगावर आलेली उगवि, गळव,े इसब, 
वगैरे. वेदना वगेवगेळ्या जागातभन जािवतात, व त्यामुळे हखन्नता येऊन काळजी वाटते. जखमेवर 
मीठ टाकल्यासारखे वाटते. 

 
मानमसक :– हखन्नता. बोलावसेे वाटत नािी. त्वहरत राग येतो. खाल्लेल्या अन्नाचा हवचार केला तर 

मळमळावयास लागते. 
 
डोके :– दुखत असताना हखन्नता येते. िोक्याचा मागील िाग ते िोक्यापयंत ककवा नाकाच्या बुधं्यापयंत 

वदेना िोतात व नाकाचा बुंधा सुजतो. बोलताना िोक्यात घंटेची हकिहकि िोत आिे असे वाटते. 
िोक्यािोवती घट्ट पट्टा आवळल्याप्रमािे वाटते, टोपी काढली तरी बरे वाटत नािी. 

 
डोळे :– वीययपातानंतर िोळ्यापुढे धुके आल्यासारखे वाटते. 
 
कान :– शबदाचें प्रहतध्वहन कानात उमटभन नाकाच्या बुंध्यापयंत येतात. 
 
नाक :– चोंदलेले वषानुवषय. बुधं्याशी सभज. 
 
चेहरा :– चेिऱ्यावर व ओठावर पुटकुळ्या येतात. 
 
तोंड :– येते, लाल गळते. तोंिाला घाि येते. 
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उदर :– वात धरून गुरगुरते. उदरातील वदेना व पाठीतील वदेना एकाच वळेी सुरू िोतात. लिान मुलाचें 
कालऱ्याप्रमािे जुलाब. शौचात वाळभ पिते. उपाशी राहिल्याप्रमािे, पोटात गळभन गेल्याप्रमािे. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी होताना वेदना होतात त्यामुळे ओरडिे भाग पडते. लघवी संपताना अहतशय कळा येतात. 

बसलेले असताना लघवी गळते, हदवसा उिे राहिल्याने लघवी बरी िोते व त्रास कमी िोतो, पि 
रात्रीला त्रास िोत नािी. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर लघवी िोताना कळा येतात. लघवी संपताना 
रक्ताचे थेंब पितात ककवा पाढंरे करवििारे द्रव्य येते. मभल लघवी िोण्याचे अगोदर व िोताना 
ककचाळते. लघवीतभन बारीक वाळभ (पाढंरी ककवा हपवळी) जाते. लघवीतभन वारा जातो. मभत्रकपिा 
(उजव)े पासभन खालपयंत कळा लागतात. लघवीत खपल्या बसल्याप्रमािे गाळ साचतो. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– दुगंधी, ओलसर. वीयातभन रक्त पिते. वीययनहलका, वीययपातानंतर दुखते, वैषहयक 

क्षोिामुळे सुजते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळशी िोण्याचे अगोदर कपाळावंर ओलसर उगवि येऊन कंि सुटते, उजव्या जाघेंत 

हवटाळशी िोण्याचे अगोदर ओलसर पुटकुळ्या येतात. स्तनागे्र आत जातात. ककवा त्याना िेगा 
पितात. स्तनागे्र लिान व सुरकुतलेली. हवटाळ उहशरा व थोिा जातो. 

 
पाठ :– आतड्यात वदेना िोताना पाठ दुखते. 
 
हातपाय :– िातापायाच्या बोटाना खोल िेगा पितात हवशषेतः बाजभला. नखाखाली कापल्याप्रमािे वदेना 

िोतात. िाताचं्या बोटाचं्या टोकावर व्रि पितात. पजें व पावले कापतात. उजव्या पायाचे कोितेिी 
हवकार. 

 
त्वचा :– सुरकुतलेली, हतच्या घड्या पितात, कोरिी, हवसहवहशत. अंगावर बारीक लाल चटे्ट पितात. 

त्वचेवर िेगा पितात– पजें पावलावरती वगैरे. त्वचाटिक. मानेिोवती सुरकुत्या पितात. लिान 
सिान जागी खपल्या बसभन कंि सुटते. ताबंयाच्या रंगाचे पुरुळ. 

 
झोप :– जािंया येतात. कोित्यािी हवकारात जािंया येतात. 
 
ज्वर :– मभत्राशयात थंिी वाजल्यासारखी वाटभन ती पाठीत हशरते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– लघवी सांपताना. वसंत ऋतु. दमट थंिी. पारा. रात्री. जािंई देताना. हवटाळशी 

िोण्याचे अगोदर. िालचाल. 
ब वा :– छाती व मान उघिी केल्याने. उिे राहिल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– मक्युय; सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-का; पेरो. 
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३१३. सामलडेगो SOLIDAGO 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मूत्रलपड, पचनेंहद्रये; पाय व रक्त यावर िोतो. अशक्तपिा. वारंवार 

सदी िोण्याची प्रवृहत्त. रक्तस्राव. मभत्रकपिाचे कायय नीट िोत नािी. जीिय मभत्रकपिाचा शोथ. लघवी 
बदं झाल्यामुळे उद्भवलेला दमा. कुजिे–मधुमेिामुळे. 

 
डोळे :– मभत्रगं्रथी वाढली असताना िोळे लाल िोतात. 
 
नाक :– मधुन मधुन खभप कशका येतात व नाकातभन खभप शेंबुि पितो. 
 
तोंड :– एकसारखी किभ  चव हवशषेतः रात्री. 
 
उदर :– िरपभर नकळत आव पिते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी कष्टाने िोते. लघवी काळी, िोडी ककवा स्वच्छ व अहतशय दुगंधी. मूत्रलपडाच्या जागी दाब 

सहन होत नाही, ते हुळहुळे होतात. मभत्रकपिाचा शोथ. मभत्राशयाचा शोथ. मभत्रगं्रथीचा शोथ, मोठी 
िोते. मूत्रलपडाांना ठिका लागतो ते तािल्यासारखे वाटतात. लघवीत श्लेष्ट्मा, रक्त व अल्बुहमन 
जाते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला, खभप पुवळलेला कफ पितो, कफातभन रक्ताचे धागे जातात. छाती कोंिल्यासारखी 

वाटते. एकसारखा दमा-रात्री लघवीला कष्टाने िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयाची गुल्मे, गिाशय मोठे िोते व त्याचा दाब मभत्राशयावर पितो. 
 
पाठ :– कंबरेत ठिका लागतो व त्यामुळे सवय शरीर आजाऱ्यासारखे वाटते. 
 
पाय :– पायावर लाल चटे्ट पडतात. पायाना जलयुक्त सभज येते–नाळगुद. 
 
त्वचा :– इसब, लघवी बदं झाल्यामुळे उद्भवलेला. मधुमेिात कुजते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दाबल्याने. 

ब वा :– खभप लघवी झाल्याने. 
 

३१४. मसआनोिस CEANOTHUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पाथंरीवर िोतो. हनयहमत वेळी वेदना िोतात. यकृत व पाथंरी वाढलेले 

पिुंरोगी इसम. जीिय खोकला; खभप कफ पितो. िाव्या कुशीत वदेना िोतात व त्या िोताना दमा 
लागतो, जुलाब िोतात ककवा धुपिी जाते. पाथंरीचा शोथ. पाथंरी खभप मोठी िोते. हवटाळ खभप जातो. 
धुपिी हपवळी व ती गेल्याने थकवा वाटतो. लघवी हिरवी, फेसाळ. लघवीतभन हपत्त व साखर जाते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– थंि िवा. िाव्या कुशीवर हनजल्याने. िालचाल. 
 
सहाय्यक औषधे :– नेर–मभर. 
 
सांबांधी औषधे :– कसको. 
 

३१५. मसकुटा CICUTA VIROSA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदू; मज्जातांतू व त्वचा यावर िोतो. जोराने आचके येतात त्यानांतर 

दीघमकाळ बेशुिावस्िा येते. धके्क बसतात, िोक्याला. िाताना व बोटाना झटके बसतात. एकाएकी 
शरीरात ककवा िोक्याला धके्क बसभन शरीर ताठते ककवा ककचाळिे. भयांकर तऱ्हेचे आचके वरून 
खाली बसतात; डोळ्याना धके्क बसून ते वटारले जातात, पाठीची कमान होते व चेहरा भयांकर 
वेडावाकडा होतो, तोंिातभन रक्ती फेस येतो व त्यानंतर पभिय मनःशक्तपिा येतो. घशाला आचके 
बसतात. स्नायभ ताठतात. दातहखळी बसते. फेफरे. मोिहनद्रा. काय घिले ते आठवत नािी, 
कोिाला ओळखता येत नािी, पि हवचारलेल्या प्रश्नाचंी उत्तरे नीट देता येतात. धनुवात. थाबंलेले 
आंचके स्पशाने, आवाजाने मोठ्यानी बोलिे ऐकल्याने सुरू िोतात. िजामत, दाढी केल्यानंतर 
उद्भवलेले हवकार. 

 
मानमसक :– वात–गािे, नाचिे, ओरििे, हवहचत्र िातवारे करिे. प्रत्येक वस्तु हवहचत्र व ियप्रद वाटते. 

वतयमानकाळी घिलेल्या गोष्टी पभवी घिल्या असे वाटते. पोरकट चाळे, मुलासंारखे वागिे. संशयी. 
अहवश्वासभ. कण्ििे, कुरकुरिे, बेफाट वागिभक. दुःखदायक गोष्टीचा मनावर अहतशय पहरिाम 
िोतो. अहवश्वास वाटभन लोकाना टाळावेसे वाटते. दुसऱ्याना तुच्छ मानिे. अनोळखी जागेत आिोत 
असे वाटते. दुसऱ्याना सुखात पाहिल्याने उदास वाटते. अस्स्थरता वाटते. आचक्यात ककवा आचके 
नसताना जहमनीवर पिभन लोळिे. आपि फार मित्वाचे इसम आिोत असे वाटिे. हकत्येक तास 
ककवा हदवस हवस्मृहत. 

 
डोके :– िोक्यात रक्ताहधक्य िोऊन ओकावयास िोते व जुलाब िोतात. िोकेदुखी वात सरकल्याने कमी 

िोते ककवा त्यासंबधंी हवचार केल्याने कमी िोते. िोके एका बाजभन वळलेले. घेरी येताना पोटात 
वदेना िोऊन स्नायभना आचके बसतात. मेहनन्जायहटस. घेरी येताना वस्तु एकाबाजभपासभन दुसऱ्या 
बाजभस सरकत आिेत असे वाटते ककवा जवळ येऊन लाबं जात आिेत असे वाटते. 

 
डोळे :– वाचताना अक्षरे नािीशी िोतात. बािुल्या रंुद िोतात. हतरळेपिा, मधुन मधुन उत्पन्न िोिारा ककवा 

िोक्याला मार लागल्यामुळे झालेला. िोके खाली करून एखाद्या वस्तभकिे एकटक पाििे. वस्तु 
एकाच्या दोन व काळ्या हदसतात. हिमाकिे पाहिल्याने झालेले दुष्ट्पहरिाम. िोळ्याना धके्क बसतात 
व ते वटारले जातात. आचके येताना बािुल्या बारीक िोतात; मेंदभला धक्का बसल्याने त्या रंुद िोतात. 

कान :– आवाज एकदम दुमदुमतात हवशषेतः हगळताना. कानातभन रक्त येते, मेंदुला मार लागल्यामुळे. 
 
नाक :– जरा धक्का लागला तर नाकातभन रक्त येते. सदी नसताना वारंवार कशका येतात. 
 



 

अनुक्रम 

चेहरा :– लाल िोऊन घाम येतो. दातहखळी बसते. िास्यास्पद ककवा ियंकर वेिावाकिा िोतो. फोि येऊन 
त्याच्या दाट खपल्या बसतात. 

 
तोंड :– दात खािे. तोंिाला फेस येतो. जीि बोलताना, चावताना चावली जाते, जीि सुजते, बोलिे कष्टाने. 
 
घसा :– आचके बसभन हगळता येत नािी. तीक्ष्ि पदाथय टोचभन झालेले उपद्रव, आचके. 
 
जठर :– चुना, कोळसे व इतर अनेक हवहचत्र पदाथय खावसेे वाटतात. जोराने आवाज होिारी उचकी येते. 

छातीतील आचके व उचकी आलटभन पालटभन. पोटाच्या खळीत ठुसठुसते व ती वर येऊन मुठीप्रमािे 
हदसते. खाण्याचें पदाथय कोिचे व न खाण्याचे पदाथय कोिचे ते कळत नािी. 

 
उदर :– उदरात वेदना िोतात आचके येतात, ओकारी िोते. वात धरल्यामुळे हचिखोरपिा येतो व काळजी 

वाटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– वृद्धपिी लघवी न कळत िोते. लघवीची धार जोराची. मभत्रमागय बारीक िोतो, परमा ककवा 

सुजेनंतर. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंि वर उदरात ओढले जातात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ न आल्यामुळे येिारे आचके. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छाती दाटल्यासारखी वाटल्यामुळे श्वासोच्छछ वास करताना त्रास िोतो. छातीच्या स्नायभना 

आचके बसभन ते ताठतात. छातीत गार ककवा कढत वाटते. 
 
हृदय :– थाबंले आिे असे वाटते. सकंप धिधिते. 
 
पाठ :– पाठीची कमान िोते, िोके मागे वाकते. हवटाळसेपिी गुदास्थीत धके्क बसल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
 
हातपाय :– ताठलेले वाकहवता येत नािीत व वाकलेले ताठ करता येत नािीत. आचके येताना पावले 

आतल्या बाजभस वळतात ककवा बोटे वर वळतात. िाताची बोटे उितात, कंप. िाव्या िातास 
हदवसिर धके्क बसतात. िावा पाय कापतो. चालताना पाऊले आतल्या बाजभस वाकतात. चालताना 
पाऊल अधयवतुयळाकार हफरहविे. 

 
त्वचा :– पुवळलेले फोि एके हठकािी जमभन त्यावर जाड, मपवळ्या (मधाच्या रंगाच्या) मोठाल्या खपल्या 

बसतात हवशषेतः चेिऱ्यावर व िोक्यावर. इसब कंि येत नािी. वस्तरा लागभन झालेले त्वग्रोग. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दुखापती–मेंदूला, घशाला. धक्का. आवाज. स्पशय. थंिी. दात येताना. 

अंगावरची उगवि बाह्योपचाराने बरी केल्याने. तंबाखभचा धभर. िोके वळहवताना. 
ब वा :– वदेनाचंा हवचार केल्याने. 



 

अनुक्रम 

सांबांधी औषधे :– कुप्रम; स्स्रस्क्न. 
 

३१६. मसकेल SECALE CORNUTUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्तवामहन्या; गभाशय; रक्त; मज्जातंतभ; मज्जारज्जभ व िातपाय यावर 

िोतो. शरीर मळकट व वाळलेले. रक्तस्राव होण्याची प्रवृमत्त, रक्त पातळ पाण्यासारखे, दुगंधी, 
एकसारखे थोिे थोिे वािते. एखाद्या िागात बमधरपिा येतो, असह्य ममरममरल्यासारखे वाटते, 
मुांग्या येतात, कां प येतो, कुरतिल्यासारखे वाटते ककवा पेटके येतात, व तो िाग ताठतो. िी लक्षिे 
चेिऱ्यात, पाठीत, िातापायाना, िाताच्या बोटाच्या टोकातभन सुरू िोतात ककवा वदेनानंतर सुरू 
िोतात. हवस्तवाने िाजल्याप्रमािे इकिे हतकिे आग िोते. ककवा सवांगात आग िोते ककवा हठिग्या 
पिल्याप्रमािे वाटते. स्राव पातळ, दुगंधी त्याने िकवा येतो. कुजिे. त्वचेखाली रक्ताचे हठपके 
पितात. हशरा फुगभन वडे्यावाकड्या िोतात. स्राव काळे, दुगंधी, पातळ व िकवा आििारे. बारीक 
रक्तवाहिन्याचें आकंुचन झाल्यामुळे शरीराच्या कोित्यािी िागाला रक्ताचा पुरवठा िोत नािी 
त्यामुळे तो िाग गार पितो. आचके येऊन शरीर ताठते, पि शुहद्ध असते. अहतशय तिान लागते, 
खा खा सुटते तरीपि शरीर वाळते. लुला पिलेला िाग जलद वाळावयास लागतो. िालचाल करता 
येत नािी. अंग गार पिते परंतु पाघंरूि घ्यावसेे वाटत नािी. मखमलीवरून चालत आिोत असे 
वाटते. आचके बसल्याप्रमािे धके्क बसतात; लुल्या पिलेल्या िागात. हशरा फुगल्यामुळे िोिाऱ्या 
वदेना. कोित्यािी िागात हनजीवपिा वाटतो. शरीराचा िाग कुजतो, दुखापतीमुळे, मोिरीच्या 
लेपामुळे ककवा जळवा लावल्यामुळे. पगुंवात, अधांगवात, एकच िात ककवा पाय लुला पितो, लुला 
पिलेला िाग बहधर िोतो, मंुग्या येतात, चुिचुिते. लिान सिान जखमातभन सारखे रक्त वािते. 
आग, उष्ट्ितेने कमी िोते. हचिखोर, लठ्ठ इसम, ककवा हकिहकहित, बारीक, वाळलेल्या हस्त्रया. 

 
मानमसक :– थकवा हवशषेतः आचके येऊन गेल्यानंतर. भीती वाटते व त्यामुळे हखन्नता येते. वेड 

लागल्याप्रमािे िेदरिे. चावावसेे वाटते ककवा बुिभन जीव द्यावासा वाटतो. बाळंतपिानंतरचे विे, 
नागव ेिोिे जननेंहद्रये ओरबाििे, योनीत बोटे घालभन रक्त येईतो ओरबाििे. हनलयज्जपिा. 

 
डोके :– मागे वाकलेले. केस गळभन पितात. जि ककवा िलके वाटभन पायात हमरहमरते. 
 
डोळे :– िोळ्यापुढे हठिग्या चमकतात. िोळे खोल गेलेले व त्याचं्यािोवती काळी वतुयळे. मोतीकबदभ हवशषेतः 

वृद्ध हस्त्रयाचंा. कोळशाच्या गसॅमुळे लुली पिलेली वरची पापिी. 
 
नाक :– एकसारखे काळे रक्त पाझरते, अहतशय थकवा येतो, वृद्धपिी, तरुि हस्त्रया ककवा दारुिे. 
 
कान :– कॉलरा झाल्यानंतर आलेला बहिरेपिा. 
 
चेहरा :– हफकट, खोल गेलेला व हचमटल्यासारखा. आचके येऊन विेावाकिा िोतो, ियप्रद हदसतो. 

चेिऱ्यात पेटके सुरू िोऊन सवय शरीरात पसरतात. 
 



 

अनुक्रम 

तोंड :– जीि कोरिी, िेगा पिलेली, आतभन शाईप्रमािे काळे रक्त येते. हजिेचे टोक ताठल्यासारखे िोऊन 
हमरहमरल्यासारखे वाटते. दातहखळी बसते. 

 
घसा :– वदेना िोऊन हमरहमरते, आग िोते. 
 
जठर :– अनैसर्मगक अहतशय खा खा सुटते. तहान लागते. आंबट पदाथय घ्यावसेे वाटतात. उचकी. मळमळ. 

ओकारी रक्ताची ककवा काफीच्या बुकटीप्रमािे. कोरड्या ओकाऱ्या येतात. आग िोते. 
 
उदर :– उदरात व जठरात आग िोते. उदर अहतशय फुगते, व घट्ट िोते. ओटीपोटात पोकळ झाल्यासारखे 

वाटते, ककवा खाली ओढ लागते, त्यामुळे अंग दुमिभन हनजाव ेलागते. उदर उघडे ठेवावेसे वाटते, 
त्यावर वस्त्राचा दाब सिन िोत नािी. वदेनारहित, जोराचे पाण्यासारखे, हिरवट रंगाचे ककवा रक्ताचे 
जुलाब िोतात व त्यानंतर शस्क्तपात िोतो, शरीर बफासारखे गार िोते पि पाघंरूि घ्यावसेे वाटत 
नािी. शौचास नकळत िोते. गुदिार उघिे रािते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– रक्ताची लघवी. वृद्धपिी लघवी नकळत िोते. लघवी िोण्याचे बंद िोते. लघवी हफकट, 

पाण्यासारखी. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गभाशयातून खाली ओढ लागल्याप्रमािे वेदना होतात. अांग गार पडते पि उष्ट्िता सिन 

िोत नािी. कष्टातयव. एका पाळीपासभन दुसऱ्या पाळीपयंत एकसारखे पातळ दुगंधी, रक्त पाझरते. 
धुपिी कपगट दुगंधी एकसारखी जाते. वाखा िोण्याची सवय हवशषेतः हतसऱ्या महिन्यात. 
बाळंतपिात गिाशय हशहथल िोते, वेिा याव्या त्याप्रमािे येत नािीत. जननेंहद्रये कुजतात. 
गिाशयाचा शोथ. वार आत रािभन ती कुजते. बाळंतज्वर. उदर फुगते दुगंधी स्राव जातात, शरीर 
गार पिते, लघवी बदं िोते. बाळंतपिानंतरचा हवटाळ हिरवा. दभध येत नािी. स्तन दुधाने िराव ेतसे 
िरत नािीत. 

 
श्वसनेंमद्रये :– छातीत आग िोते. 
 
पाठ :– किा दाबला तर छातीतभन वदेना येतात. पाठ बहधर िोते ककवा मंुग्या येतात, व त्या िातापायाच्या 

बोटापयंत पसरतात. 
 
हातपाय :– गार. िातापायाचंी बोटे हनळसर. पांज्याना, पायाना व पावलाना पेटके येतात. हाताांची बोटे 

पसरलेली, मागे वाकलेली ककवा मुठीत आवळलेली, पाण्यात हिजल्याप्रमािे हदसतात. अहतशय 
तंबाखभ ओढिाऱ्या इसमाचें पजें व पावले गार व कोरिी पितात व िाताचं्या बोटाना बुरा 
आल्यासारखा वाटतो. चालताना िातपाय कापतात, झोकािें जातात. 

 
त्वचा :– गळव ेयेतात त्यातभन हिरवा पभ येतो. िाजल्यासारखे रक्ती फोि. त्वचा गार, कोरडी, सुरकुतलेली, 

ककवा हनळसर हवशषेतः हवकार झालेल्या जागी. व्रि लवकर न बरे िोिारे, दुगंधी. त्वचेला कंप येतो, 
थरथरते. लिान सिान जखमेतभन रक्त वािण्याचे थाबंत नािी. त्वचेखाली मंुग्या आल्यासारख्या 
वाटतात. नुकत्याच उपजलेल्या मुलाचं्या अंगावर सभज येते. 



 

अनुक्रम 

ज्वर :– बाह्याांग बफासारखे गार पि आतून भाजल्यासारखी आग, पाांघरूि नकोसे वाटते मवशेषतः 
उदरावर. हठिग्या पिभन िाजल्यासारखे वाटते. धावरे. गार दुगंधी घाम येतो त्याने जोिे खराब 
िोतात. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– उष्ट्िता. हवटाळसेपिी, ककवा हवटाळ सुरू िोताना. गरोदरपिी. शरीरातील 

द्रव्ये गेल्याने. पाांघरूि. स्पशय. खाण्याने. 
ब वा :– गारवा, गार पाण्याची आांघोळ. उघिे झाल्याने. झोके घेतल्याने. हातपाय ताठ केल्याने 
हवशषेतः दुसऱ्याने. ओकारीनंतर अंग दुमिभन हनजल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे; थभजा. 
 
सांबांधी औषधे :– पल्स; मक्युय; कसको. 
 

३१७. मसक्लामेन CYCLAMEN 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम दृष्टी; रक्त; पचनेंहद्रये व स्त्रीजननेंमद्रये यावर िोतो. आळस, झोप येते 

व हखन्नता वाटते. दृष्टीचे उपद्रव लकवा घेरी– हवटाळसेपिाच्या हवकारात ककवा जठराच्या हवकारात 
उद्भवतात. पंिुरोग. मोकळ्या िवचेी िीती वाटते. शारीहरक श्रमाचा कंटाळा व लवकर थकवा येतो. 
ज्या िािावर फक्त कातिीचे आवरि आिे अशा िािातं दाबल्यासारख्या वेदना िोतात. 
खुपल्यासारखे वाटते. 

 
मानमसक :– मंद, उदास, हखन्न. स्वतःलाच दभषि देिे. एकातंात शातंपिे रििे. खोली अहतशय लिान आिे 

असे वाटते. (नेर–का; बबे) हचिखोरपिा व आनंदीपिा आलटुन पालटभन. आपि स्वतः कतयव्य 
बजाहवले नािी ककवा कािीतरी दुष्ट्कृत्य केले आिे असे वाटभन हखन्नता वाटते. आपल्या जवळ 
अंथरुिात दोन मािसे हनजली आिेत असा िास िोतो. काल्पहनक, दुःखावर हवचार करून रििे, 
आपि एकटेच आिोत व आपला छळ चालला आिे असे वाटते. 

 
डोके :– मेंदभ कपड्याने गुंिाळल्यासारखा वाटतो. डाव्या कानमशलात दुखते. अधयहशशी दीघयकाळ हटकिारी. 

घेरी–वस्तु हफकट आिेत असे वाटते, वस्तु वतुयळाकार हफरत आिेत असे वाटते. खोलीत बरे वाटते, 
मोकळ्या िवेत जास्त िोते. 

 
डोळे :– हतरळेपिा, िोके दुखताना, पाळीच्या हवकारातं ककवा आंचक्यानंतर. िोळ्यापुढे फडफडल्यासारखे 

वाटते, अनेक रांग तरांगतात लकवा काळोखी येते. दृहष्टमादं्य, िोके दुखताना. तारे हदसतात. वस्तु 
अध्या हदसतात ककवा एकाच्या दोन हदसतात. असंख्य तारे हदसतात. 

 
कान :– मळ वाढभन कंि सुटते. 
 
नाक :– कानात कंि सुटभन कशका येतात. वास कळत नािी. 
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चेहरा :– हफकट, रक्तिीन. 
 
तोंड :– चव खारट ककवा अहजबात लागत नािी. पदाथय वाजवीपेक्षा जास्त खारट लागतात, ककवा सवय पदाथय 

खारट लागतात. 
 
जठर :– उचकी लागल्याप्रमािे ढेकरा येतात. उचकी लागते हवशषेतः गरोदरपिी. उचकी येताना जािंया 

येतात. घशात मळमळते. लेमोनेि हपण्याची वासना. खाण्याने लवकर तृस्प्त िोते. एक दोन घास 
खाल्ले की अन्नाचा हतटकारा येतो व मळमळते. अहतशय ओकावयास िोते (गरोदरपिी). िुकराचे 
मासं सोसत नािी. 

 
उदर :– काफी घेतल्याने जुलाब िोतात. गुदिारािोवती व हशविीत गळभ झाल्याप्रमािे दुखते, चालताना, 

बसल्याने त्रास िोतो. आतड्यात कािीतरी जीव धावत आिे असे वाटते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– बोंिी व वरची कातिी जराशी घशयिाने िुळिुळी िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– मवटाळ अहतशय जातो, पाळी लवकर. हवटाळ काळा, वारंवार बदलिारा, गाठ्याळ ककवा 

त्यात पाढंरे पापुदे्र जातात, पाठीतभन पुढे विेा लागल्याप्रमािे वदेना िोतात. िालचाल केल्याने 
हवटाळ कमी जातो. कष्टातयव. स्तनाग्रातभन वारे वाित आिेत असे वाटते. हवटाळशीपिानंतर स्तन 
सुजतात व त्यातभन दुधासारखी लस येते. कुमाहरकाचं्या स्तनात ककवा गरोदर नसताना दभध येते. 
नष्टातयव. 

 
श्वसनेंमद्रये :– जागे न िोता झोपेतच खोकिे हवशषेतः मुलाचें. 
 
हातपाय :– ज्या िािावर फक्त त्वचाच आिे अशा जागी वदेना िोताना. अशक्त झाल्यासारखे वाटतात 

हवशषेतः गुिघे. टाचात आग िोते, िुळिुळ्या िोतात. आंगठा व तजयनी याना पेटके आल्यासारखे 
वाटभन ती िळुिळु वाकिी िोतात व त्याना जोराने ताठ कराव ेलागते. 

 
त्वचा :– तरुि हस्त्रयाचं्या यौवनपीहटका. खाजहवण्याने ककवा हवटाळसेपिी कंि कमी िोते. 
 
ज्वर :– सवांगाला थंिी वाजते. पाघंरूि घेतल्याने बरे वाटत नािी. दुगंधी घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गारठा. संध्याकाळी. मोकळी िवा. बसण्याने. उिे राहिल्याने. गार पािी. 

तेलतभप. 
ब वा :– हवटाळ जाताना. िालचाल केल्याने. चोळण्याने. खोलीत. लेमोनेि घेतल्याने. रिण्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– पल्स. 
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३१८. मसना CINA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम उदर–पचनेंमद्रये; डोळे; श्लेष्ट्मल त्वचा व मुले यावर िोतो. शरीर मार 

लागल्याप्रमािे िुळिुळे, स्पशय सिन िोत नािी व िालचाल करवत नािी. अहतशय खा खा, जसजसे 
शरीर वाळत जाते तसतशी खा खा जास्त सुटते. शरीर ताठते हवशषेतः खोकताना, रोग्याकडे पामहले 
तर, मचडखोरपिामुळे वगैरे. कां प, झटके, आचके – जंतामुळे. एकाबाजभचे उपद्रव. आचके येताना 
ककचाळिे, िात पाय झाििे. एकसारखे झोके घ्यावसेे ककवा िातावर खालीवर करून घ्यावेसे 
वाटते. मुलाचं्या अंगाला आंबुस वास येतो. आंचके येताना मुले िात एका बाजभने दुसऱ्या बाजभस 
झटकतात. अनेक हवकारात जािंया सुरू िोतात ककवा जािंयानंतर हवकार सुरू िोतात. धष्टपुष्ट 
मुले. वदेनामुळे धके्क बसल्यासारखे वाटतात, रोगी वदेना झाल्याप्रमािे एकदम उिी मारतो. 

 
मानमसक :– असमहष्ट्िु, अमशष्ट, मचडखोर मतरसट, असांतुष्ट. अनेक वस्तु िव्याशा वाटतात पि हदल्या की 

नकोशा िोतात. मुलानंा, पाहिलेले, स्पशय केलेला खपत नािी. मुलानंा रागे िरले ककवा हशक्षा केली 
तर त्याना आचके येतात. कािी तरी दुष्ट्कृत्य केल्याची अवास्तव जािीव. सवय वेळ अस्वस्थ व 
संत्रस्त. मुलाना हकतीिी आंजारले. गोंजारले तरी त्याना बरे वाटत नािी. 

 
डोके :– केस कवचरलेले सिन िोत नािीत. िोकेदुखी व उदरातील वदेना आलटभन पालटभन, खाली 

वाकल्याने कमी िोते. िोके दुखत असताना हस्त्रयानंा केस मोकळे सोििे िाग पिते. मभल िोके 
एकसारखे इकिभन हतकिे हफरहवते. िोके एका बाजभस पिते व झटक्यासारखे मागे वळते. 

 
डोळे :– बािुल्या रंुदावलेल्या. हतरळेपिा, जंतामुळे आलेला. दृष्टीपुढे रंग हदसतात. िोळे हशितात, 

चोळण्याने बरे वाटते. हपवळे हदसते. एकसारखे टक लावभन पाहिल्याने िवुया थरथरतात. 
मुहष्टमथुैनामुळे आलेले दृहष्टमादं्य. 

 
नाक :– पाळ्या आत गेलेल्या. नाकात एकसारखी बोटे घालावीशी वाटतात लकवा कुरतडावेसे वाटते; रक्त 

येई तोपयंत. कशाला तरी घासावसेे वाटते. िागं्या खोकल्यात कशका येतात. 
 
चेहरा :– डोळ्याभोवती काळी वतुमळे. तोंडाभोवती मनळसर पाांढरेपिा. आजाऱ्यासारखा, मफकट. चेिऱ्याचा 

व पंज्याचंा कंपवात. गाल लालबुदं. चेिेरा आलटुन पालटुन हफकट िोऊन गार िोतो. ककवा लाल 
व कढत िोतो. 

 
तोंड :– दात खािे मवशेषतः झोपेत. चावण्याची व हगळण्याची हक्रया हवशषेतः झोपेत. जीि स्वच्छ. 
 
घसा :– पेये हगळता येत नािीत, हगळताना आवाज िोतो, हवशषेतः आचके येऊन गेल्यानंतर. 
 
जठर :– वखवखल्याप्रमािे भूक लागते. खाण्यानांतर, ओकारीनंतर िभक लागते, व आंत कुरतिल्यासारखे 

वाटते. खाखा व िभक मंद आलटुन पालटभन. थंिी वाजण्याचे अगोदर िभक लागते, घाम येऊन 
गेल्यानंतर िभक लागते. गोि खाण्याची वासना. अनेक पदाथय िवेसे वाटतात. खाण्याहपण्यानंतर 
ओकावयास िोते व जुलाब िोतात. ओकारीत जीि स्वच्छ असते. 
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उदर :– टिक व फुगलेले. बेंबीिोवती मुरिा िोतो, दाबल्याने बरे वाटते. शौचास पाढंरे पाण्यासारखे िोते. 
गुदिाराला कंि सुटते. जंत. 

 
मूत्रेंमद्रये :– अंथरुिात न कळत लघवीला िोते, हवशषेतः पौर्मिमा जवळ आली असताना. लघवी गढुळ ककवा 

दुधासारखी पाांढरी असते ककवा नंतर िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– वयात येण्याच्या अगोदर हवटाळ जातो व तो फार जातो. मभल अंगावर पीत नािी. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गुदमरहविारा खोकला येतो हवशषेतः सकाळी. हनयहमत वेळी खोकल्याची ढास वारंवार 

लागते. खोकला इतका ियंकर असतो की िोळ्यातभन पािी येते, छातीच्या मध्यिागी वदेना िोतात 
व छातीत कािीतरी सुटभन वगेळे झाले आिे असे वाटते. खोकल्यानंतर– आचके येतात, हगळावसेे 
वाटते व हगळताना घशापासभन जठरापयंत गुिगुिल्याप्रमािे आवाज िोतो. खोकताना चेिरा हफकट 
िोतो. खोकला येईल या िीतीने मभल बोलत नािी ककवा िालचाल पि करीत नािी. 

 
हातपाय :– पाखििे. िातापायाना झटके, धके्क बसभन ते विेेवाकिे िोतात. उजव्या िाताची बोटे एकदम 

आतल्या बाजभस वळतात. मुलाचंी पावले आपोआप तािली जातात. िाव ेपाऊल एकसारखे िालते. 
एकदम वदेना झाल्याप्रमािे उिी मारिे. रात्री आचके येतात. 

 
झोप :– अस्वस्थ. मभल झोपेत पोटावर हनजते ककवा िातावर व गुिघ्यावर हनजते. मुलाना िीहतप्रद स्वप्ने 

पितात. झोपेतभन लकचाळत ओरडत उठतात. जागी झाल्यानंतर घाबरलेली असतात. झोपेत 
ककचाळिे ककवा बोलिे. 

 
ज्वर :– तापात चेिरा हफकट िोतो, गार िोतो, पजें कढत असतात. कपाळावर, नाकावर व पंज्याना गार 

घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशम. जांत. राग. रोग्याकडे पमहल्याने. झोपेत. पौर्निमा. जािंया येताना. 

उन्िात. उन्िाळ्यात. एकसारखे टक लावभन पाहिल्याने. 
ब वा :– पोटावर मनजल्याने. िोळे पुसल्याने. िालचाल केल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कॅल्क–का; ड्रोसे; सल्फ. 
 
सांबांधी औषधे :– कामो; नेर–फा. 
 

३१९. मसनामपस (काळी मोिरी) SINAPIS NIGRA 
 
सवमसाधारि :– कपाळावर व वरच्या ओठावर घाम येतो. नाक कोरिे, कढत. िोळ्यातभन पािी येते व कशका 

येतात. िावी नाकपुिी सवय हदवस चोंदलेली असते. नाकपुड्या आलटभन पालटभन चोंदतात. तोंिाला 
घाि येते. कादं्याप्रमािे कढत, आंबट ढेकरा येतात. जठरापासभन घशापयंत जळजळते. खाली 
वाकल्याने उदरात वेदना सुरू िोतात, ताठ बसल्याने बरे वाटते. रातं्रहदवस िरपभर लघवीला िोते. 
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३२०. मसनाबामरस (किगुळ) CINNABARIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; नाकाचा घशातील भाग; मान व िािे यावर िोतो. उजव्या 

कुशीवर हनजल्याने सवय कािी त्या बाजभस आले आिे असे वाटते. 
 
डोके :– िोळ्याच्या आतील कोपऱ्यातभन भुवयावरून डोळ्याभोवती वेदना होतात ककवा नाकाच्या बुधं्यावर 

खोगीर ठेवल्यासारखे वाटते. िोळ्यािोवतालच्या िािात वेदना िोतात. 
 
नाक :– बुधं्यावर जड, दडपल्यासारखे वाटते, चष्ट्म्याचा दाब सिन िोत नािी. नाकातभन जळजळीत लस 

वािते ककवा काळे गोळे पितात. स्राव दुगंधी करवििारे. नाकावर घाम येतो. 
 
तोंड :– कोरिे पिभन झोपेतभन जाग येते. पाण्याने खळबळिे िाग पिते. 
 
घसा :– हचकट तारेचा शेंबभि घशातभन खाकरून काढावा लागतो, ककवा गोळे नाकाच्या मागील िागातभन 

घशात उतरतात. घशात व तोंिात लालबुंद व्रि पितात. 
 
उदर :– पातळ पाढंरे जुलाब िोतात. मोठा जंत असल्याप्रमािे गुदात मंुग्या येतात. रक्ती आव. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषि व माडं्या यामध्ये करवििारा दुगंधी घाम येतो. बोंिीवरच्या कातिीवर चामहखळी 

येतात. गरमीचे जुने टिक व्रि. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी. योनीत दाबल्यासारखे वाटते. 
 
हृदय :– फिफिल्यासारखे िोऊन िोक्यात रक्त चढते. 
 
हातपाय :– कोपरापासभन खाली िातात पजं्यासकट वदेना िोतात. साधें गार तंगिीच्या िािावर टिक 

आवाळभ येतात. चालल्यानंतर पोटऱ्याना पेटके येतात. एकपाय चालताना दुसऱ्यापेक्षा लिान आिे 
असे वाटते. 

 
त्वचा :– अमतशय लालबुांद हदसिारे व्रि. बद. सिजासिजी रक्त येिारे मासाकुंर. अंगावर लालबुदं उगवि 

येते. अहतशय कंि सुटभन चुिचुिते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशय. उजेि दमटपिा 

ब वा :– मोकळी िवा. उन्ि. 
 
सहाय्यक औषधे :– थभजा. 
 
सांबांधी औषधे :– मक्युय. 
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३२१. मसमफमलनम SYPHILINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा; मज्जातांतु व हाडे यावर िोतो. जीवनशक्ती क्षीि होते. 

त्यामुळे हदलेल्या योग्य औषधाचा पहरिाम िोत नािी ककवा हटकत नािी. लक्षिे थोिी पि 
अशक्तपिा फार. अनेक प्रकारची लक्षिे होतात. गरमीपासून उद्भवलेले आनुवांमशक लकवा प्रत्यक्ष 
पमरिाम. सकाळी उठल्यानंतर अशक्तपिा वाटतो. व्रि पडतात–तोंिात, नाकात, जननेंहद्रयात, 
त्वचेवर. िोक्याला टक्कल पिते. ओठ चंबभप्रमािे व उदर मोठे. बुटकेपिा, शारीहरक व मानहसक. 
शरीर वाळते. अंगाला दुगंधी येते. ियंकर ककवा रेघ मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. स्नायभत गाठी 
िोतात. एकामागून एक गळवे उत्पन्न होतात. पू दुगंधी लकवा महरवा. जीिम मवकार. संहधवात. 
िळुिळु वाढत जािारा अधांगवात. लक्षिे िळुिळु सुरू िोऊन िळुिळु कमी िोतात. हाडात 
करवतीने कापल्याप्रमािे वेदना होतात. शरीराच्या दोन्िीबाजभस सारख्याच तऱ्िेचे हवकार िोतात. 
िािावर िाि चढते. खुरटलेली, सुरकुतलेली, म्िाताऱ्यासारखी हदसिारी तान्िीमुले. मुले 
उपजल्यापासभन एकसारखी रित राितात, रक्तवाहिन्यातभन कढत पािी वािात आिे असे वाटते. 
िािे िुळिुळी, कुजतात, वाकिी िोतात. गाठी मोठ्या िोतात. 

 
मानमसक :– मांडळीत उठण्या बसण्याचा मतटकारा. भयांकर मखन्नता लकवा मनराशा, आपि बरे िोिार नािी 

म्ििभन. हचिखोर. विेे िोऊ की काय असे वाटते ककवा शरीर लुले पििार की काय असे वाटते. 
सारखे हात धुवावेसे वाटतात. स्मरिशक्ती मंद. चेिरे, नाव, जागा, घिलेल्या गोष्टी आठवत 
नािीत. गरमीमुळे आलेला विेेपिा. रात्री वात िोतो. मेंदभची झीज. तान्िी मुले एकसारखी रितात. 
अहतशय घाबरट, िंसिे. कािी कारि नसताना रििे, जगापासभन आपि फार दभर आिोत असे 
वाटते; िहवष्ट्याहवषयी बेपवा. रात्रीची ियंकर िीती वाटते आपि स्वतः नसल्यासारखे वाटते. 

 
डोके :– डोक्यात खोल ठेचल्याप्रमािे वेदना होतात त्यामुळे िोके कितीवर आपटिे. िोक्यात रेघ 

मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. िोके मागे ओढल्याप्रमािे वाटते. केस िरपभर गळभन पितात. टाळभ 
उिभन जात आिे की काय असे वाटते. कवटीच्या कातिीवर बारीक गाठी येतात. 

 
डोळे :– येतात, फभ ल पिते– गार पाण्यानी बरे वाटते. उजेि अहजबात सिन िोत नािी, खभप पािी गळते. 

िोळ्यापुढे चमका हदसतात. एकावर एक दोन वस्तू मदसतात. पापण्या खाली पडतात. िोळ्याला 
गार वारे लागत आिे असे वाटते. उपजलेल्या मुलाचें िोळे येतात. हतरळेपिा. आंधळेपिा. बुबुळावर 
हठपके पितात. 

 
कान :– आतील िागात गळभ िोते. कानातील पिद्यावर खिे जमतात. बहिरेपिा कािीिी कारि नसताना. 
 
नाक :– आत श्वास घेताना दुखते हवशषेतः िोवतालच्या पोकळीत. हपनस; दाट, दुगंधी, हिरवट हपवळा 

स्राव. नाक चोंदते (तान्ह्या मुलाचे). नाकामधील पिदा व िािे कुजतात. घशातभन शेंबिाचे हिरवे 
गोळे खाकरावे लागतात. नाकावर चट्टा पितो. 

 
चेहरा :– सुरकुतलेला, म्िाताऱ्याप्रमािे हदसतो. उजव्या िोळ्यावर दुखते, जीि बािेर काढल्याने जास्त. 

एक बाजभ लुली पिते. 
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तोंड :– दात मचकट झाल्यासारखे वाटतात. दातात हकिा वळवळल्याप्रमािे वाटते. हिरड्याच्या किेला 
दात कुजतात. दात बुटके, टोकाना चदं्रकोरीप्रमािे खळगी पिते. तोंडातून रात्रीची झोपेत लाळ 
गळते. चव हचळसवािी. हजिेवर वरून खाली मध्यिागी िेग ककवा िेगा पितात. व्रि पितात, 
चुिचुितात, आग िोते. 

 
घसा :– नाकाच्या मागील िागातभन घशात हिरवे गोळे उतरतात. घसा दुखतो उजवीकिभन िावीकिे, गार 

पेयाने जास्त. अनुवहंशक गरमी असलेल्या मुलाचं्या टानहशल फार मोठ्या िोतात. 
 
जठर :– िभक छाहंदष्टपिाची. दारू ककवा तत्सम पेये हपण्याची वासना. खाण्याची वासना नसिे महिना 

महिना. कोिचेच अन्न मानवत नािी. मासंाचा हतटकारा. 
 
उदर :– गुदात व्रि पितात, िेगा पितात, मासाकुंर येतात, आग िोते, हठकहठकािी बाधंल्यासारखे वाटते. 

एहनमाचे पािी बािेर येताना कळा लागतात, गुद बािेर येते, िट्टी मलावरोध. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी फेसाळ; थोिी िोते, हपवळी धमक. चौवीस तासातभन केव्िा तरी एकदाच िोते. रात्री 

अंथरुिात लघवी िोते. बसण्यापेक्षा उिे राहिल्याने लघवी बरी िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषिात, अंिात व वीययनहलकेत टिक गाठी येतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळाला कुजलेल्या मासंाप्रमािे घाि येते. धुपिी, भरपूर करवडिारी पावलापयंत 

वािते व त्यावळेेस रजःकपिात कापल्याप्रमािे वाटते व कंि सुटते. योहनिारावर व्रि पितात. 
संिोगाची तृस्प्त िोताना रजःकपिात कापल्याप्रमािे वेदना िोतात. स्तन िुळिुळे स्पशय सिन िोत 
नािी, पाळीच्या हदवसात ककवा इतर केव्िािंी. 

 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज बसतो हवशषेतः हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर. उन्िाळ्यात ककवा रात्री दमा लागतो. 

रात्री १ ते ४ पयंत दमा लागतो. कंठात एकसारख्या तीक्ष्ि वदेना िोतात, कंठाला स्पशय सिन िोत 
नािी. खोकला कोरिा, रात्री जास्त येतो, उजव्या कुशीवर हनजल्याने जास्त िोतो. 

 
हृदय :– हृदयाच्या बुधं्यापासभन टोकापयंत कळा लागतात. हशरातभन कढत पािी वािते आिे असे वाटते. 

नािी मऊ. 
 
मान, पाठ :– मान लिान झाल्यासारखी वाटते. सवय कण्यात ठिका लागतो. पाठीत मभत्रकपिाच्या जागेत 

ठिका लागतो, लघवी केल्यानंतर जास्त िोतो. 
 
हातपाय :– िात वर करताना वरच्या िाताचे स्नायभ दुखतात. हाताची मधली बोटे दुखतात. पायाना ठिका 

लागतो, गार पािी लावल्याने बरे वाटते. तंगड्यात गार वेदना होतात. स्नायभच्या टिक गाठी 
बनतात. कोपरावर उगवि येऊन कंि सुटते. चालताना मान, िोके छाती पुढे वाकभ न, िात 
कोपरापासभन वर उचलभन व शरीर ताठ करून चालाव ेलागते. नखे वेिीवाकिी िोतात. गृध्रसीवात, 
रात्री जास्त त्रास िोतो. िािावर िाि वाढते. 
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त्वचा :– इतस्ततः पसरिारे धावरे. वि पाढंरे. एकावर एक हनमुळत्या िोत जािाऱ्या खपल्या बसतात. 
िाजल्याप्रमािे मोठाले फोि येतात. कपगट लाल चटे्ट पिभन त्याना घाि येते. ढेकभ ि चावल्यासारखे 
वाटते. 

 
झोप :– झोप येत नाही. 
 
ज्वर :– थंिी वाजते. रात्रीचा घाम येऊन खभप थकवा वाटतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री. दमट िवा. सूयास्तापासून सूयोदयापयंत. जीि बािेर काढताना. 

अहतशय थंिी ककवा उष्ट्िता. एका पौर्मिमेआि. वीज वावटळ. समुद्रकाठी. उन्िाळ्यात. िालचाल, 
कोित्यािी स्स्थतीत. उहकिव ेबसल्याने. हिवाळ्यात. िात बाजभला वर करताना. 
ब वा :– शरीराची अवस्था बदलल्याने. मंद ककवा एकसारखी िालचाल केल्याने. उंच पवयतावर. 
शकेल्याने. हदवसा. 

 
सांबांधी औषधे :– आरम–मे; कहल-आ; नाय–ॲहस; मक्युय. 
 

३२२. मसमममसफूजा CIMICIFUGA; ACTEA RACEMOSA. 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; डोक्याचा मागील भाग; टाळभ; मान; स्नाय;ू िोळे; मस्त्रया; 

रजःकपि; गभाशय; हृदय; साधें; िावी बाजभ छाती; माडं्याचंा पुढील िाग यावर िोतो. नाजुक, 
कािीिी सिन न िोिाऱ्या हस्त्रया. अत्यांत मखन्नता व उदासीनता वाटभन थकवा येतो व त्याच वेळेस 
काहीही सहन होत नाही हवशषेतः वदेना िोताना. लठ्ठपिा. लक्षिे अमनयममत, बदलिारी ककवा 
आलटुन पालटुन िोतात. सांमधवात. ियंकर स्वरूपाच्या वदेना–ठिका, तीव्र चमका, इकडे मतकडे 
मफरतात, त्यावळेेस मूच्छा येते, लकचाळिे. हवजेचे धके्क बसल्याप्रमािे वाटते. वेदना मानेतून वर 
येतात, छाती िोवती येतात, रजःलपडापासून दुसऱ्या रजःलपडापयंत कमरेत जािवतात ककवा इतर 
हवकाराबरोबर आलटुन पालटुन िोतात. स्नायभ ठिकतात, रजःकपि ठिकतात. कहटशभळ. स्नाय ू
मार लागल्याप्रमािे हुळहुळे लकवा जड िोतात–गिाशयाचे मानेचे, डोळ्याचे मागील बाजूस व 
त्यावेळेस सवम शरीर आजारी झाले आहे असे वाटते. ज्या बाजभवर हनजले असेल त्या बाजभच्या 
स्नायनूा कां प उत्पन्न होतो, झटके, धके्क बसतात, जीि, िाताची बोटे कापतात. कंपवात–
हृदयहवकारामुळे झालेला. दाबल्याप्रमािे वदेना िोतात कानहशलात, पावलात वगैरे. देवी. 
इन््लुएन्झा. या औषधाने गियधारिा िोण्यास मदत िोते, हवशषेतः ज्या हस्त्रयानंा मृत मुलेच िोतात 
अशा हस्त्रयानंा. िीती, धास्ती, पे्रमिगं, धंद्यासंबधंी तभट बभि आल्यामुळे झालेले दुष्ट्पहरिाम, वदेना िोत 
असलेली जागा िुळिुळी िोऊन तेथे दाबलेले सिन िोत नािी. घाबरेपिामुळे िुििुिी िरते. बिुतेक 
हवकार रजःकपि व गिाशयाच्या हवकारामुळे उत्पन्न िोतात. बाळंतपिाच्या अगोदर कािंी हदवस 
हदल्याने बाळंतपि सोपे िोते. दात येताना िोिारे मुलाचें हवकार. 

 
मानमसक :– हवटाळशी िोण्याचे अगोदर विे लागते. उदासीनता. संत्रस्तपिा. मानहसक व शारीहरक हवकार 

आलटुनपालटभन िोतात. घाबरटपिा, हातापायाची चाळवाचाळव करण्याची प्रवृमत्त, प्रकु्षब्धपिा व 
दचकिे. मनाहवरुद्ध गोष्टी घिल्यास विे लागल्यासारखे िोते. हखन्नता पि बडबड करावीशी वाटते 
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व िरािर हवषयातंर करिे संशयी. िहवष्ट्यकाल भयाि वाटतो. विे लागेल, मरि येईल असे वाटते. 
मरि येईल की काय अशातऱ्हेची भीती वाटते उंदीर हदसतात. अनेक प्रकारचे रंग ककवा आकृहत 
हदसतात. वेि–बाळंतपिानंतरचे ककवा दारूमुळे आलेले. स्वतःवर ताबा राित नािी. वदेना 
थाबंल्यानंतर विे लागते. दारे बदं असलेल्या गािीतभन जाण्याची िीती वाटते, गािीतभन उिी 
टाकावी की काय असे वाटते. औषध घेण्याचे नाकारिे, हखन्न िोऊन हवचार करीत स्वस्थ बसिे, 
प्रश्न हवचारला तर रिावयास लागिे. उांदराची अमतशय भीती वाटते. जुलाब झाल्याने ककवा हवटाळ 
सुरू झाल्याने मानहसक लक्षिे कमी िोतात. 

 
डोके :– मेंदभत लाटा आल्यासारखे वाटते. ककवा तो उघितो आिे व हमटतो आिे असे वाटते. डोके मागे 

वाकलेले. टाळू उडून जात आहे की काय असे वाटते, हजना चिताना जास्त. टाळभवर गार वारे 
लागत आिे ककवा कढत झाली आिे असे वाटते. िोक्यात तीव्र कळा येतात ककवा घि मारल्याप्रमािे 
वदेना िोतात हवशषेतः अहत अभ्यासामुळे, मानहसक काळजी ककवा गिाशयाच्या हवकारामुळे. 
डोक्याच्या मागील भागात रट्टा मारल्याप्रमािे ककवा दाबल्याप्रमािे वदेना िोतात. मेंदभत चमत्काहरक 
खळबळ झाल्यासारखी वाटते. मेंदभ मोठा झाल्यासारखा वाटतो. मेहनन्जायहटसमुळे आचके येतात. 

 
डोळे :– अमतशय, ठिकतात, दाबल्याने बरे वाटते. िोळ्याच्या जरा िालचालीने जास्त िोते. मोठे 

झाल्यासारखे वाटतात. िोळ्यापासभन िोक्याच्या टाळभपयंत वदेना िोतात. कृहत्रम उजेि सिन िोत 
नािी. िोळे िेदरल्यासारखे. िोळ्यात सुया खुपसल्याप्रमािे वाटते. िोळ्यासमोर काळ्या किा 
असलेल्या लाल ज्वाला हदसतात. 

 
कान :– ियंकर आवाज िोतात व बहिरेपिा येतो. आवाज सिन िोत नािी, हवशषेतः विेा येताना. 
 
नाक :– गार वारे सिन िोत नािी; आत घेतलेल्या प्रत्येक श्वासागहिक मेंदभला गार वारे लागत आिे असे 

वाटते. 
 
चेहरा :– हफकट, कढत. िािाचे उंचवटे दुखतात, हवशषेतः रात्री. कपाळ गार. तरुि हस्त्रयाचं्या चेिेऱ्यावर 

असलेली व्यंगे या औषधाने दभर िोतात. 
 
तोंड :– लाळ दाट, दातावर श्लेष्ट्मा साचतो, ककवा घशातभन ताबंयाच्या चवीचा कफ खाकरून काढावा 

लागतो. जीि हनमुळती व कापते. बोलण्याचा प्रयत्न केला तरी शबद उच्चारता येत नािीत. 
 
घसा :– घशात आग िोते. 
 
जठर :– सकाळी मळमळते, गरोदरपिी ककवा दारुड्याना. आतड्यात मळमळल्यासारखे वाटते; कण्यावर 

ककवा मानेवर दाब पिल्याने मळमळावयास लागते. हिरवी ओकारी िोते. ओकारी िोताना िोके 
धरून कण्ििे. स्नेिी िेटला म्ििजे पोटात गळभन गेल्यासारखे वाटते. 

 
उदर :– वदेना अंग दुमिल्याने व शौचानंतर कमी िोतात. शौचास पातळ, काळे, दुगंधी. वारंवार िोते. 

मुलाना फक्त सकाळीच जुलाब िोतात. 
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मूत्रेंमद्रये :– िरपभर स्वच्छ लघवीला िोते व त्यामुळे थकवा येतो. लघवीतभन हपवळी वाळभ जाते. घाबरेपिामुळे 
लघवीला व्िावयाला लागते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी वळे व प्रमाि या बाबतीत अहनयहमत. कष्टातयव, मवटाळ जसजसा जास्त जातो 

तसतशा वेदनापि जास्त होतात. हवटाळ िरपभर, काळा, गाठंी असलेला व दुगंधी. हवटाळ जाताना 
पाठीत कळा येतात व घाबरटपिा येतो. ओटीपोटात एका बाजभने दुसऱ्या बाजभपयंत वदेना िोतात. 
रजःकपिातील वदेना वर जातात आहि माडं्यातील पुढील िागापयंत येतात. वेिा मंद व त्या येताना 
घाबरटपिा येऊन िुििुिी िरते. वायगोळ्याच्या वदेना असह्य व त्या जाघेंत जास्त जािवतात. 
हस्त्रयाना खोकताना, लघवी करताना घाबरटपिा येतो. घाबरटपिामुळे िुििुिी िरते. वदेना िोत 
असलेल्या जागा िुळिुळ्या िोऊन त्या जागी दाब सिन िोत नािी. िाव्या स्तनाखाली दुखते. धुपिी 
जाताना गिाशयात जिपिा वाटतो. स्तनात आग िोते. बाळंतपिानंतरचा हवटाळ िावनामुळे ककवा 
गारठल्याने बंद िोतो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– एकसारखा रात्रीचा कोरिा खोकला येतो, बोलताना खोकला जास्त िोतो. खोकताना स्नायभ 

िुळिुळे िोतात. छातीत तीव्र टोचल्याप्रमािे वाटते. िालचालीने जास्त िोते, त्यामुळे रिभ  येते. 
घाबरटपिामुळे खोकला येतो. बरगड्यामध्ये कळा येतात. 

 
हृदय :– िुळिुळे झाल्यासारखे वाटते, मोठे झाले आिे असे वाटते. हृदयाच्या जागी पुढभन मागे सुया 

टोचल्याप्रमािे वेदना िोतात ककवा िाव्या िातापयंत टोचल्यासारखे वाटते. नािी अशक्त, मंद, दर 
हतसऱ्या ककवा चौर्थया ठोक्याला थाबंते. नािी कंपयुक्त. हृदयाची हक्रया थाबंल्यासारखी वाटभन 
गुदमरल्यासारखे िोते. 

 
गळा :– गलगंिात हवटाळशी िोण्याचे अगोदर ठिका लागतो. 
 
मान पाठ :– मानेत ठिका लागतो, िोके मागे वाकवाव ेलागते. मान व पाठ ताठभन आखिल्यासारखी िोते, 

िाताच्या िालचालीने जास्त िोते. कमरेत व माकििािात जिपिा वाटतो व ठुसठुस कळा येऊन 
त्या कुल्यातभन माडं्यापयंत येतात. कण्याला दाब सहन होत नाही, िाव्या हतकोनी िािाच्या 
कोपऱ्यात दुखते. 

 
हातपाय :– िात बहधर िोतात, वरून खाली पेटके येतात. िावा िात कुशीला बाधंला आिे असे वाटते 

(हृद रोगात). हातपायाना पेटके येतात, पोटऱ्यात पेटके येतात. टाचेचा स्नायुबधं ताठभन 
आखिल्यासारखा वाटतो. तळपायाना कंि सुटते. संहधवात व मानहसक लक्षिे आलटुन पालटुन 
िोतात. मासंल िागात ठिका लागतो. िातापायाना झटके बसतात. हलहिताना िात कापतात. 
िाव्या िाताची व उजव्या पायाची विेीवाकिी िालचाल एकसारखी िोते (कोरी आत). िातापायाना 
अस्वस्थपिा वाटतो. पाय कापतात, चालता येत नािी. 

 
झोप :– िात िोक्यावर घेऊन झोपावसेे वाटते ककवा जािंया येतात. झोप येत नािी व घेरी आल्यासारखे 

वाटते. दारू प्याल्याप्रमािे झोप लागते. 
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ज्वर :– थंिी सिन िोत नािी. पजें व पावले याना गार घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– मवटाळ जाताना; नष्टातयव. बाळंत िोताना. िावनामुळे. दारू. रात्री. दमट िांड, 

हवा, वारे. िवेतील फरक. उष्ट्िता व थंिी. बसल्याने. न्िाि येण्याच्या वयात व हवटाळ थाबंण्याच्या 
वयात. 
ब वा :– गरम पाांघरुिे. मोकळी िवा. दाबल्याने एकसारखी िालचाल. िातात वस्तभ धरल्याने. 
खाण्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– इग्ने; कालो; गेल्से; बहॅि; पल्स. 
 

३२३. मसमलमसआ (गारगोटी) SILICEA; SILICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम पोषि; मुले; मज्जातांतू; गाठी; हाडे; श्लेष्ट्मल त्वचा व त्वचा यावर 

िोतो. वाळलेल्या शरीराचे ककवा वृद्ध इसम. िोके मोठे व शरीर वाळलेले, टाळभ उघिी असलेली 
मुले; मुलाचें उदर मोठे, कढत, पाय वाळके. मुले घाबरून रितात, ककवा त्याचं्याशी गोि बोलले 
तरी रितात. आयाचं्या िाताला धरून फरफटत जातात, धावले तर पाढंरी पितात. आवाज, वेदना, 
िांडी अगदी सहन होत नाही; शकेापाशी सारखे बसावेसे वाटते, िरपभर गरम कपिे घालाव ेलागतात. 
भयांकर टोचल्याप्रमािे वेदना, एखाद्या जागी– कानात, घशात, व्रिात वगैरे. सिजासिजी थकवा 
येतो. घाम येतो. लिान सिान जखमा पुवळतात. शोि हळूहळू वाढत जातो नांतर अधमवट क्स्ितीत 
राहून त्याजागी टिकपिा येतो. कोितीही जखम मचघळते, पू होण्याची प्रवृमत्त कमी होत नाही– 
नािीव्रि, गळव,े केसतुिे वगैरे. टिकपिा वि वगैरे. शरीराचे पोषि नीट िोत नािी. वाढ खंुटते. 
मभल उहशरा चालावयास हशकते. गाठंी मोठ्या िोतात. ज्या जागेवर दाब ककवा िार पिला असेल ती 
जागा बहधर िोते. जलयुक्त सभज सकाळी जास्त असते. शरीरात घुसलेल्या बाह्य वस्तु गोळी, काटा 
वगैरे बािेर हनघण्यास मदत िोते. आचके, फेफरे– प्रथम छातीत ककवा पोटात कािीतरी 
चालल्यासारखे वाटते, िोळे विेेवाकिे िोतात, ओठ उितात, जीि लळलळा लोंबते, िातपाय 
विेेवाकिे िोऊन ताठतात. झटका येण्याचे अगोदर अंग गार पिल्यासारखे वाटते, अमावास्येला 
जोर जास्त असतो. िािे कुजतात, मऊ िोतात, िािावर िाि वाढते. स्राव, घाम वगैरे बदं िोऊन 
उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. देवी टोचण्याचे दुष्ट्पहरिाम. पाथरवटाचा क्षय ककवा इतर हवकार. 
चामहखळीप्रमािे त्वचेवर उगवि येते. भावना खालून वर जातात– घेरी वदेना वगैरे. अंगात उष्ट्िता 
कमी, व्यायामानेसुद्धा अगं तापत नािी. शारीमरक व मानमसक सहनशक्तीचा अभाव. शहररातील 
स्नाव, दुखापती, लचक. यामुळे उद्भवलेले हवकार. कण्याला झालेल्या आघातामुळे झालेले हवकार, 
हवशषेतः जेव्िा कण्यावर दाबल्याने दभरच्या िागात वदेना िोतात. केस हचकटला आिे असे वाटते, 
हजिेवर, कंठात, वगैरे. 

 
मानमसक :– शरीराने अशक्त व मंद पि बुद्धीने तीव्र. चळवळ करण्याची प्रवृहत्त. िट्टी व कुढा. योग्यता असभन 

आत्महवश्वासाचा अिाव. अपयशाची िीती वाटते पि काम अंगावर घेतले तर ते चागंल्याप्रकारे पार 
पाििे शक्य असते. िट्टी व दुराग्रिी मुले, त्याचं्याशी गोि बोलले तर रिावयास लागतात थोड्याशा 
आवाजाने दचकिे व िीतीयुक्त काळजी वाटिे. धमाहवषयी औदाहसन्य. दुःखी, हनराश, आयुष्ट्याचा 
कंटाळा. बोलताना गोंधळ िोतो, योग्य शबदात सागंावयाचे ते सागंता येत नािी. अहत मानहसक 
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श्रमामुळे आलेला मेंदभचा थकवा. एखाद्या गोष्टीची कल्पना मनात पक्की िोऊन बसते व ती नािीशी 
िोत नािी. सुया, टाचण्या याचंी िीती वाटते व त्या शोधभन मोजाव्याशा वाटतात. धमाहवषयी बेपवा. 
पुढे काय िोईल या धास्तीने उद्भवलेले हवकार. 

 
डोके :– ियंकर घेरी येते, वर पाहिल्याने जास्त िोते. गरम कपिा गुंिाळण्याने ककवा िाव्या कुशीवर 

हनजल्याने बरे वाटते. डोक्याच्या मागील भागात वेदना होतात, दाबल्याने बरे वाटते. िोक्याच्या 
मागील िागात िोके दुखावयास सुरवात िोऊन वदेना सवय िोक्यात पसरून िोळ्यावर स्स्थर 
िोतात. अधयहशशी. िोके दुखल्यानंतर हदसेनासे िोते. िोके दुखिे मानहसक श्रमाने, आवाजाने, 
िालचालीने, धक्क्याने, प्रकाशाने, थंि िवनेे, बोलण्याने, शौचाचे वेळी कंुथण्याने जास्त िोते; घट्ट 
आवळण्याने, गरम कपिा गुंिाळण्याने, िरपभर लघवी झाल्याने बरे वाटते. उपवासाने ककवा वेळेवर 
जेवले नािीतर िोके दुखावयास लागते. टाळभ ठुसठुसते. मुलाचंी टाळभ उघिी व उदर फुगलेले. 
िोक्याच्या कातिीवर टेंगळे येतात. केसात ओलसर पुरुळ येते व त्याचे पापुदे्र जमतात. कवटी व 
कातिे यामध्ये सुजेमुळे बुळबुळीत पािी जमते. तान्ह्या मुलाचंी रक्तगुल्मे िोक्याला िरपभर घाम येतो. 
मेंदु लुला पिल्यासारखा वाटतो, हवशषेतः संिोगानंतर. कपाळाच्या मधोमध फुगवटा येतो. 

 
डोळे :– सुजतात. काळ्या बुबुळावर व्रि–फभ ल पिते ते चरत जाऊन िोक पिण्याचा संिव उद्भवतो. 

पापण्या सुजतात. पुवळलेल्या राजंिवाड्या येतात. िोळे िुळिुळे िोतात, पापण्या हमटल्याने जास्त 
त्रास िोतो. हदवसा िोळे हदपतात. आग िोते, टोचते, लाल िोतात. जुनाट नेत्रहवकार, िोळ्यातभन 
एकसारखे पािी येते ककवा दाट हपवळा रक्तहमहश्रत पभ येतो. गरमीमुळे आलेले िोळे. सारा; हठपके 
लासरू. िोळ्यािोवती गळव ेककवा फोि येतात. मोतीकबदभ, अस्पष्ट हदसते. िोळ्यापुढे हठपके, रेघा 
हदसतात. िोळ्यात रक्ताचे मोि येतात. वाचताना अक्षरे एकमेकात गुंततात. 

 
कान :– दुगंधी स्राव येतो– दह्यासारखा दाट हपवळा. बहिरेपिा. बदुंकासारखे आवाज िोतात. कान बंद 

झाल्यासारखे वाटते, दिे बसल्यासारखे वाटते, एखादे वळेेस मोठा आवाज िोऊन ते मोकळे 
झाल्यासारखे वाटतात. कानातील दिे जािंई येताना ककवा हगळताना मोकळे झाल्यासारखे 
वाटतात. पिद्याला िोक पिते. कानाचे मागील िािाचा उंचवटा कुजतो. कियहवकारात गालगुंि 
मोठे व टिक िोते. कानात खपल्या बसतात. 

 
नाक :– नाकाच्या शेंड्याला कंि सुटते. नाकात कोरड्या, टिक खपल्या बसतात त्या काढल्या की रक्त 

येते. सदी झाली म्ििजे रक्त येते. नाकातभन फेसाळलेला स्राव येतो. नाकाची िािे कुजभन नाक 
हपशवीप्रमािे िोते. हपनस. नाकाची िािे िुळिुळी. नाक कोरिे पिते, चोंदते, वास कळत नािी. 
तान्ह्या मुलाचं्या नाकातभन रक्त येते. नाकाच्या पाळ्याना िेगा पितात. सकाळी कशका येतात. सदी 
लवकर बरी िोत नािी. 

 
चेहरा :– पाढंरा. गालगंुि. जबड्याखालील गाठी मोठ्या िोतात. िनुवटीवर पुटकुळ्या येतात. िेगा 

पितात. 
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तोंड :– ओठावर िेगा पडभन त्या टिक िोतात. हजिेवर, घशात, कंठात, श्वासनहलकेत केस अिकला ककवा 
हचकटला आिे असे वाटते. दाताच्या बुधं्याशी गळभ िोते. हिरड्यातभन पभ येतो. दाताना गार वारे, पािी 
सिन िोत नािी. 

 
घसा :– किभ  िोतो. दुगंधी कफाचे गोळे खाकरून काढाव ेलागतात. सदी झाली की घसा धरतो. टानहसल 

सुजभन त्यात पभ िोतो. टानहसलामध्ये टाचिी टोचल्याप्रमािे वदेना िोतात. हगळताना नागंी 
मारल्याप्रमािे दुखते. हगळताना अन्न, पािी नाकातभन बािेर येते. 

 
जठर :– अहतशय िभक लागते ककवा अन्नावर मुळीच वासना नसते. कढत अन्न, ककवा मासं खाण्याचा 

हतटकारा. तिान फार लागते; पाण्याला वाईट चव लागते. तान्ह्या मुलाना आईचे दभध मानवत नािी, 
ओकावयास िोते ककवा िगवि लागते. ओकारीला आंबुस वास येतो. खाण्यानंतर आंबट ढेकरा 
येतात. ढेकराबरोबर पािी येते व अंगावर शिारे येतात. खाण्यानंतर पोटाच्या खळीत हपळल्याप्रमािे 
ककवा ओरबािल्याप्रमािे वदेना िोतात, तेथे दाबलेले सिन िोत नािी. आईस्क्रीम, बफाचे पािी 
आविते व ते जोपयंत पोटात आिे तोपयंत बरे वाटते. 

 
उदर :– मोठे, टिक, कढत व पाय बारीक. मलावरोध– मळ बाहेर येऊन परत आत जातो, हवशषेतः 

हवटाळसेपिी व अगोदर. मळाचे लिान मोठे खिे िोतात, मऊ असला तरी अहतशय कंुथावे लागते 
त्यामुळे थकवा येतो. उदर फुगते, आवळल्यासारखे वाटते, वस्त्राचंा दाब सिन िोत नािी. गुदात 
कापल्याप्रमािे वेदना िोतात ककवा पेटके येतात व ते अंिापयंत जातात, संिोगाचे वळेी गुदात वदेना 
िोतात. गुदिाराला िेगा पितात, मभळव्याध, गुदिार आवळल्यासारखे िोऊन तीत वदेना िोतात. 
िगेंद्र, जीिाहतसारशौचास दुगंधी वदेनारहित िोते. खाण्यानंतर शौचास जाव े लागते. वारंवार 
शौचास िोईल असे वाटते पि िोत नािी. मभळव्याधीचे मोि शौचास िोताना बािेर येतात व त्याना 
ठिका लागतो. हफतीसारखे जंत िोतात. यकृतात गळभ िोते. गुदिार ओलसर, दुगंधी वात सरतो– 
उदरात वदेना िोताना तळिात हपवळे िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– मभत्राशयाची जीिय सभज. लघवीतभन पभ व रक्त जाते. मभत्रमागातभन दुगंधी स्राव येतो– दाट 

दह्यासारखा पुवळलेला. परमा. मुलामुलीना रात्री नकळत लघवीला िोते हवशषेतः जंतामुळे. िरपभर 
लघवीला झाल्यामुळे िोकेदुखी थाबंते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– कामेच्छा कमी ककवा जास्त िोते. रात्री स्वप्नावस्था िोते. शौचाचे वेळी कंुथताना धातभ 

जाते. वृषिावर हठकहठकािी जागा ओलसर िोऊन कंि सुटते. जीिय सुजेमुळे अंि ठिक िोऊन 
त्यात हपळवटल्याप्रमािे वदेना िोतात. अंिािोवती पािी साचते. अंिकोशाचा िस्स्तरोग. मथुैनानंतर 
अत्यंत थकवा येतो; ८।१० हदवसाच्या हवश्रातंीनंतर पभवयस्स्थती येते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– पाळी लवकर, हवटाळ थोिा जातो. दोन पाळ्यामध्ये हवटाळ जातो. मनःक्षोिाने ककवा 

अंगावर मुलाला पाजताना हवटाळ जातो. नष्टातयव, हकत्येक महिने हवटाळ जात नािी. योनीत 
कापल्याप्रमािे वदेना िोऊन त्या वर जातात हवशषेत लघवी िोताना. योनीला कंि सुटते. योनीत व 
िोवती नािीव्रि व गळव े िोतात व त्यातभन दाट दह्यासारखा स्राव येतो. व्रि बरे िोऊन पुन्िा 
उद्भवतात. रजोनहलका सुजभन त्यात पािी ककवा पभ साचतो व तो मधुन मधुन गिाशयातभन बािेर 
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येऊन रजोनहलकाचंी सभज कमी िोते. धुपिी स्राव करवििारा, चुिचुििारा व तो सुरू िोण्याच्या 
अगोदर बेंबीिोवती कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. लघवी िोताना धुपिी जाते. धुपिी दुधासारखी 
करवििारी, ििििभन जाते. हवटाळ जास्त असताना मधुन मधुन अंग बफासारखे गार िोते. स्तनागे्र 
िुळिुळी िोतात, आत जातात. स्तनात टिक गाठी येतात. स्तनाचे नािीव्रि. गिाशयात व स्तनात 
एकदम वदेना िोतात. अशक्तपिामुळे हस्त्रयाचंा गियपात िोतो. ककवा त्या गरोदर राित नािीत. 
गिाशयाचा कॅन्सर. लघवी करताना योनीत कापल्यासारख्या वेदना िोऊन त्या वर जातात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकल्यामुळे शरीर िादरते, गुदमरल्यासारखे वाटते, कोरड्या ओकाऱ्या येतात; गार पािी 

प्याल्याने, बोलण्याने, हनजल्याने, सकाळी उठल्यानंतर खोकला जास्त िोतो. अहतशय श्रमामुळे, 
अंग तापल्यामुळे, मानेला गार वारे लागल्याने दमा िोतो. परम्यामुळे उत्पन्न झालेला दमा. कफ 
िरपभर, हपवळा, गाठ्याळ दुगंधी. कफात लिान लिान गोळ्या पितात, त्या फोिल्या तर दुगंधी 
येते. वारंवार सदी िोऊन खोकला िोण्याची व त्यानंतर दमा िोण्याची प्रवृहत्त. क्षय. न्युमोहनआ नंतर 
उद्भवलेले फुप्फुसाचे हवकार. पाथरवटाचें हवकार. छातीत घुरघुर वाजते. टोचल्याप्रमािे वदेना 
िोतात. 

 
हृदय :– िालचाल करताना ककवा बसले असताना सवय शरीरात नािी उिल्यासारखे व धिधिल्यासारखे 

वाटते. 
 
मानपाठ :– मज्जारज्जभचा क्षोि– मान ताठभन िोके दुखावयास लागते. मिके धक्का लागला की दुखतात. फार 

वळे गािीत बसल्याप्रमािे पाठीत दुखते. मिके कुजतात. मोकळ्या िवते चालभन अंग तापले म्ििजे 
पाठीत आग िोते. 

 
हातपाय :– खाकेतील गाठी सुजतात. िाताचं्या बोटाचंी टोके कोरिी िोतात कागदाप्रमािे वाटतात. ककवा 

दुखतात. िाताचंा उपयोग करावयाचा झाल्यास िात कापतात. पुढील िात लुला पिल्याप्रमािे 
अशक्त िोतो. नखावर पाढंरे हटपके पितात. पायातील शक्ती गेल्यासारखी वाटते. पोटऱ्यात व 
तळपायात पेटके येतात. चालताना पाय कापतात; लवकर दमतात (सकाळी). संिोगानंतर ककवा 
स्वप्नावस्थेनंतर सवय शरीर मार लागल्याप्रमािे दुखते. पावले बफासारखी गार. पावलाना दुगंधी 
घाम येतो– त्याने कंि सुटते करवडिारा असतो, जोिे बभट याचंा नाश िोतो. नखे खिबिीत व 
हपवळी िोतात. नखुरिे– तोिल्या बोचल्याप्रमािे वदेना िोतात, बहधरता येते, पभ िोईलसे वाटते. 
पावलाच्या कमानीत ठिका लागतो. गुिघा आवळल्याप्रमािे दुखतो. घोटे अशक्त िोतात. 
हचखल्या. टाचेवर व्रि पिभन ते खाजतात. पायाच्या बोटाचंी नखे मासंात रुततात. साधं्यािोवती व्रि 
पितात त्यातभन पातळ दुगंधी रक्तहमहश्रत पभ वाितो ककवा दह्यासारखे कि येतात. िािे कुजतात, 
सुजतात, मऊ िोतात. मभल उहशरा चालावयास लागते. बोटाचं्या साधं्यावर पोकळ गुल्मे येतात. 
अजागळाप्रमािे चालिे. 

 
झोप :– झोपेत चालिे. झोप अस्वस्थ. झोप लागता लागता ियंकर स्वप्ने पिभन जागे िोिे. पभवी झालेल्या 

गोष्टींची स्वप्ने पितात, वैषहयक स्वप्ने पितात. िीतीमुळे झोपेतभन जाग येऊन सवय शरीर कापावयास 
लागते. झोपेत बिबििे. अहतशय जािंया येतात. 
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त्वचा :– गळिे, केसतुिे, नािीव्रि, काळीपुळी. व्रिाना िात लावलेला सिन िोत नािी, व्रि दुगंधी, 
स्पजंाप्रमािे, शकेल्याने बरे वाटते. ओलसर पुरुळ येते. लिानसिान जखमा लवकर बऱ्या िोत 
नािीत. त्वचा सुरकुतलेली व हिजल्याप्रमािे हदसते. गुलाबी रंगाचे चटे्ट पितात. चामहखळीप्रमािे 
मासाकुंर. टिक वारंवार वाढिारी करटे. मिारोगाचे आवाळभ. अंगावरची उगवि हदवसा ककवा 
संध्याकाळी फक्त खाजते. वि एकाएकी दुखावयास लागतात. 

 
ज्वर :– गारवा सहन होत नाही. अंथरुिात हनजल्यावर, श्रम केल्यानंतर थंिी वाजते. मवकार झालेला भाग 

गार होतो. िांडी वाजून बफाप्रमािे अांग गार होते. िोके खभप तापभन ताप येतो– दुपारनंतर ककवा 
रात्री. तापात तिान लागते व श्वास अिखळत चालतो. घाम भरपूर येतो– शरीराच्या एखाद्या 
भागाला, डोक्याला, मवकार झालेल्या भागाला लकवा रात्री, झोप लागता लागता. घाम दुगंधी, 
करवििारा. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गारठा, गार वारे, हवा, दमटपिा, शरीर उघिे केल्याने. आंघोळीने. घाम बदं 

झाल्याने हवशषेतः पावलाांचा. आवाज. उजेि. मनःक्षोि. मिक्याना धक्का लागल्याने. रात्री. 
अमावास्या. सकाळी. हनजल्याने, िाव्या कुशीवर हनजल्याने. स्पशय, दाब, िवतेील बदल, केस 
कवचरताना. 
ब वा :– उष्ट्िता. गरम पाांघरुिे. िोके गुंिाळण्याने. िरपभर लघवी झाल्याने. उन्िाळ्यात. दमट 
उष्ट्ि िवा. 

 
सहाय्यक औषधे :– कल्क–का; थभजा; पल्स; फास्फ; फ्लुओ-ॲमस; लायको; सहॅनकु; हेपार. 
 

३२४. मसल्ला (जंगली कादंा) SCILLA, SQUILLA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा– श्वसनेंहद्रये व पचनेंहद्रये; मूत्रलपड; हृदय व पाथंरी 

यावर िोतो. िरपभर स्राव वािभनसुद्धा शरीरात पािी साठण्याची प्रवृहत्त. नाळगुद– जलोदर या 
हवकारात लघवीला भरपूर होते. हृदय व मभत्रेंहद्रये याचें हवकार. गुिगुिल्यासारखे वाटिे. 

 
मानमसक :– क्षलु्लक गोष्टीमुळे राग येतो. शारीहरक व मानहसक श्रम करावसेे वाटत नािीत. 
 
डोळे :– चोळावेसे वाटतात मेंदभच्या हवकारात, गोवर येताना, व कशका येतात. िोळे गार पाण्यात तरंगत 

आिेत असे वाटते. खोकताना पािी येते. िावा िोळा उजव्यापेक्षा लिान हदसतो. 
 
नाक :– सदी िोऊन खभप पािी गळते. स्राव करवििारा. नाकपुड्याचं्या किा िुळिुळ्या िोतात. कशका 

येतात. सकाळी नाक फार वािते. 
 
चेहरा :– मभल चोळते, खोकताना. 
 
तोंड :– दातावर काळे हठपके पितात. चव गोड अन्नाला, कफाला, वगैरे. 
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जठर :– जठरातील वदेना िाव्या कुशीवर हनजल्याने कमी िोतात. दगि ठेवभन दाबल्यासारखे वाटते. 
 
उदर :– दोन्िी कुशीत ठिका लागतो. िाव्या कुशीत पाथंरीच्या जागेत टोचते. काळसर, कपगट, फेसयुक्त 

शौचास िोते. ओटी पोटात गुरगुरल्यासारखे वाटते. जलोदर, लघवी कमी िोते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– एकदम लघवीला लागभन खभप लघवीला िोते. रक्ताची लघवी. खोकताना लघवीला िोते. लघवी 

करताना शौचास िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रय :– वैषहयक हवचाराने वीययपात िोतो. 
 
श्वसनेंमद्रये :– िट्टी खोकला. खोकताना– घुरघुर आवाज होतो, लशका येतात, डोळ्यातून नाकातून पािी 

येते, लघवीला होते व हकत्येक वेळा शौचास पि िोते, अंग तापते; खोकल्यानंतर गुदमरल्यासारखे 
वाटते. खोकला गार पािी प्याल्याने आहि दीघयश्वास घेतल्याने जास्त िोतो. खोकताना मभल मुठीने 
चेिरा चोळते. दमा–छातीत टोचते व उदराच्या स्नायभना पेटके येतात. दम्यात पािी घोट घोट घ्यावे 
लागते. खोकभ न खोकभ न थोिासा कफ बािेर पितो पि त्याने फार बरे वाटते. कफ जि, सिज बािेर 
येतो. हवशषेतः सकाळी आहि संध्याकाळी. छातीत (िाव्या बाजभस) टोचते. प्लुहरसी. खोकला 
असताना पाथंरी मोठी िोते. 

 
हृदय :– उते्तजक औषध आिे. नािी मंद व थोिी टिक. 
 
हातपाय :– पजें व पावले गार, अंग कढत. उिे रािभन पावले िुळिुळी िोतात. 
 
त्वचा :– सवांगावर लिान लाल हठपके पिभन त्यात चुिचुिते. 
 
ज्वर :– अंग तापते पि उघिे रिावसेे वाटत नािी. घाम मुळीच येत नािी. 
 
लक्षिाांचे वेमशष्ट्य जा हो :– पहाटे. िालचालीने. उघिे झाल्याने. वृद्धपिी. 

ब वा :– हवश्राहंत. बसल्याने. थोिासािी कफ पिल्याने. 
 
सहाय्यक औषधे :– ॲन्टी-क्रभ . 
 
सांबांधी औषधे :– आसे; नक्स-व्िा; बहॅर-का; ऱ्िस-टा; हसहल. 
 

३२५. मसस्टस CISTUS CANADENSIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम गाठी–घशातील, मानेच्या; स्तन; घसा; फुप्फुसे व त्वचा यावर िोतो. 

गारठा अगदी सहन होत नाही. त्याने त्रास होतो; गार वारे नाकात घशात गेले तरी सहन होत नाही. 
गार– जीि, लाळ, घशात, ढेकरा, जठर वगैरे–हवशषेतः घाम आल्यानंतर. पू होण्याची प्रवृमत्त. दाट 
मपवळा श्लेष्ट्मा खूप बाहेर पडतो व तो पिल्यानंतर श्लेष्ट्मल त्वचा िुळिुळी िोऊन दुखते. कां ड 



 

अनुक्रम 

अंतगयत व बाह्यागंात. आग होते. टिकपिा. घटे्ट. गाठंी मोठ्या व त्याचें स्वरूप दुष्ट िोण्याची प्रवृहत्त. 
हवषारी जनावरे चावल्याने ककवा जखमा झाल्याचे दुष्ट्पहरिाम. चरत जािारे व्रि. सवांगावर मंुग्या 
चालल्याप्रमािे वाटते, व त्यावळेेस कचता वाटभन श्वासोच्छछ वास कष्टाने िोतो. 

 
मानमसक :– िीती वाटते. मनःक्षोिामुळे झालेले दुष्ट्पहरिाम. 
 
डोके :– दुपारची जेविाची वळे टळली तर िोके दुखावयास लागते, खाण्याने बरे वाटते. गळ्यातील गाठंी 

मोठ्या झाल्याने ते एका बाजभला कलते. 
 
डोळे :– िोवती कािी तरी हफरत आिे असे वाटते. कोपऱ्यात िेगा पितात. 
 
कान :– कानातभन पातळ दुगंधी पभ वािभ लागतो, हवशषेतः स्फोटक तापानंतर. कानाच्या पाळ्यावर, िोवती 

आंतील िोकापयंत उगवि येते. 
 
नाक :– नाकाच्या घशातील िागात गोळा बसला आिे असे वाटते. आत गार वाटते ककवा आग िोते. टोक 

दुखते. इसब. जुनाट सदी, वारंवार जोराच्या कशका येतात. 
 
चेहरा :– उजव्या गालाच्या उंचवयावर आग िोते, कंि सुटते, खपल्या बसतात. चरत जािारे व्रि. 

कॅन्सरचे व्रि. गळ्यातील गाठी वाढलेल्या असताना खालील जबड्याचे िाि कुजते. ओठावर िेगा 
पितात. 

 
तोंड :– गार झाल्यासारखे वाटते. हिरड्यातभन पभ येतो. जीि बािेर काढताना त्रास िोतो. लाळ गार. 

श्वासोच्छछ वास गार. 
 
घसा :– थंिीमुळे घसा धरतो, व तो गार वाटतो. घसा स्पजंाप्रमािे मऊ झाल्यासारखा वाटतो, खरखरीत 

िोतो, कंि सुटते, एके हठकािी जागा कोरिी झाल्यासारखी वाटभन घोट घोट पािी प्याव ेलागते 
ककवा एकसारखी लाळ हगळावी लागते. गार वारे आत गेले तर घसा दुखतो. घशातील गाठी सुजतात 
पुवळतात. 

 
जठर :– जेविाच्या अगोदर व नंतर गार झाल्यासारखे वाटते. चीज खाण्याची वासना. हतखट पदाथय खावसेे 

वाटतात. ढेकरा गार. 
 
उदर :– गार झाल्यासारखे वाटते. काफी ककवा फळे खाल्ल्याने िगवि लागते. शौचास घाई लागभन पातळ, 

कपवळे शौचास िोते हवशषेतः सकाळी. गलगंि वाढलेले असताना िगवि लागते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वृषिाला कंि सुटते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– स्तन सुजभन टिक िोतात (िाव)े. दुगंधी धुपिी. गार वारे सिन िोत नािी. कॅन्सर. 
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श्वसनेंमद्रये :– हचकट बुळबुळीत खभप कफ पितो. हनजल्याने जास्त. छाती गार िोते. सवांगाला मंुग्या 
आल्यासारख्या वाटभन नंतर दम लागतो. कफ पिभन गेल्यानंतर छातीत िुळिुळे झाल्यासारखे वाटते. 

 
मान :– मानेतील गाठी सुजून टिक होतात. गालगंुि मोठे िोते व त्यामुळे िोके एका बाजभस झुकते. 

गुदास्थीत आग िोऊन िुळिुळे िोते, बसल्याने स्पशय केल्याने जास्त. 
 
हातपाय :– पावले गार. बोटाच्या टोकावर िेगा. िाताने काम करिाऱ्या इसमाचं्या तळिातास टिक घटे्ट 

पिभन त्यात िेगा पितात. 
 
त्वचा :– सवांगाला कंि सुटते. पजं्याची त्वचा जाि. टिक कोरिी िोऊन आत खोल िेगा पितात. 

ओठावर, िोळ्याच्या कोपऱ्यात, िाताच्या बोटाचंी टोके यावर िेगा पितात. िात सुजभन कंि सुटते. 
 
झोप :– सवांगाला कंि सुटल्यामुळे ककवा छातीत गारवा वाटल्यामुळे झोप येत नािी. 
 
ज्वर :– थंिी वाजते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गारठा. गार हवा नाकात घशात गेल्याने. गार पािी. मानहसक श्रमाने. 

मनःक्षोिाने. स्पशय. िालचाल. 
 

ब वा :– खाण्यानंतर. कफ पिल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-का; िेपार; िलोि. 
 

३२६. लसकोना CINCHONA; CHINA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रक्त; रुमधरामभसरि; पचनेंमद्रये; यकृत; पाांिरी व मज्जातंतभ यावर 

िोतो. मवकार मधुन मधुन िाांबून उद्भवतात. शरीरातील स्राव गेल्यामुळे िकवा वाटतो, रक्तस्राव, 
वीययपात, धुपिी, सारखा पभ वाििे, मुलाचें अंगावर हपिे, िगवि वगैरे. रक्तस्राव चालभ  असताना 
कानात घंटानाद िोतात, दृष्टी मंद िोते, अंग गार गार पिते ककवा हकत्येक वेळा आचके येतात; 
रक्तस्त्रावानंतर अंगावर जलयुक्त सभज येते. शोथ इतका जलद पसरतो की तो िाग कुजावयास 
लागतो. अशक्त घाबरट व काहीही सहन होत नाही; प्रत्येक गोष्टीने तबबेत हबघिते– आवाज, 
उजेड, वास, वदेना वगैरे. सुजेचा टिकपिा. फूटल्याप्रमािे वेदना. वदेना थाबंतात व आचके 
येतात. शरीर वाळते. रक्तक्षय, पिुंरोग. जलोदर, नाळगुद. संहधवात. मुहष्टमथुैन, राग, थंिी, पिसे 
एकाएकी बदं िोिे; चिा, दारू, पारा यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. मिके कुजभन झालेली गळव.े 

 
मानमसक :– िट्टी, उदासीन, हनराश. न ऐकण्याची, दुसऱ्याचं्या िावना दुखहवण्याची प्रवृहत्त. कुत्र्याची ककवा 

इतर जनावराचंी िीती वाटते हवशषेतः रात्री. आनंदी असताना एकाएकी ओरिभन, ककचाळभन गिबिा 
लोळिे. हनरहनराळे हवचार मनात येतात. शखे मिंमदी मनोरथ रचण्याचे काम सुरू असते त्यामुळे 
झोप येत नािी. मनावर ताबा राित नािी. बोलण्याचा कंटाळा. बोलताना हलहिताना चुका करिे, 
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शबदाचंी उलटापालट करिे. मानहसक श्रमाचा कंटाळा. मनात कािी कल्पना िोतात, शत्रभ आपला 
छळ करीत आिे असे वाटते. 

 
डोके :– मेंदभ ठुसठुसतो, फुटल्यासारखा वाटतो, आत पािी िालत आिे असे वाटते, िोलतो आिे असे 

वाटते, कवटीवर आपटतो आिे असे वाटते, मार लागल्याप्रमािे िुळिुळा झाल्यासारखा वाटतो, 
हवशषेतः कानहशलात. िोक्यात फुटल्याप्रमािे वदेना िोतात. कानहशलात टोचते ठुसठुसते– 
आवाज, धक्का, थंि िवा, िालचालीने जास्त िोते; जोराने दाबल्याने, चोळण्याने, घट्ट आवळण्याने 
बरे वाटते. केस ओढल्यासारखे वाटतात. केस कवचरलेले सिन िोत नािी. चालताना घेऱ्या येतात, 
मागे पिभ  असे वाटते. मोकळ्या िवते हफरताना िोक्याला खभप घाम येतो. डोक्याची त्वचा हुळहुळी. 
केसाना स्पशय सिन िोत नािी. िोकेदुखी िोके खालीवर िलहवल्याने कमी िोते. 

 
डोळे :– िोळ्यािोवती काळी हनळी वतुयळे पितात; हपवळे िोतात; दाबल्यासारखे वाटतात; मीठ गेल्याप्रमािे 

चुरचुरतात; आत वाळभचे कि खुपतािेत असे वाटते. राताधंळेपिा. िवुयात दुखते. बािुल्या रंुद 
िोतात. वाचण्याचा, हलहिण्याचा प्रयत्न केला तर िोळे दुखतात. िोळ्यातभन जळजळीत पािी येते. 

 
कान :– पाळ्या लाल, कढत, सुजलेल्या. मनरमनराळे आवाज होतात, िोके दुखताना, रक्तस्राव िोताना 

नंतर घेरी येते. बहिरेपिा. दुगंधी पुवळलेला रक्तहमहश्रत स्राव येतो. 
 
नाक :– पिसे एकदम बदं िोते नंतर िोके दुखावयास लागते. सिजासिजी नाकातभन रक्त येते हवशषेतः 

सकाळी उठताना. जोराच्या कोरड्या कशका येतात. वास सिन िोत नािी. नाकािोवती गार घाम 
येतो. 

 
चेहरा :– हफकट, मातट, पाढंरा. तापात ककवा थंिी वाजताना लाल िोतो. िोळ्याखालच्या िागात चाकभ ने 

िोसकभ न तोिल्या फािल्याप्रमािे वदेना िोतात. चेिऱ्याच्या हशरा फुगतात हवशषेतः तापात व घाम 
येताना. लाल कढत, पजें गार. 

 
तोंड :– ओठ काळे व कोरिे. दात ठुसठुसतात. अंगावर मभल प्यावयास लागले की दात दुखावयास 

लागतात, जोराने एकमेकावर दाबले ककवा शकेल्याने बरे वाटते. हजिेच्या शेंड्याची आग िोऊन 
नंतर लाळ सुटते. तोंडातून रक्त पडते (थंुकीतभन). जीि पाढंरी, हपवळी, घािेरिी. चव कडू ककवा 
अहतशय खारट ककवा तीक्ष्ि. पदाथय जास्त खारट लागतात. प्रत्येक पदाथय– पािी सुद्धा किभ  लागते. 

 
जठर :– अन्नाचा हतटकारा. िभक अहजबात लागत नािी. रुचकर पदाथय खावेसे वाटतात. मुलाना नेिमीच्या 

अन्नाचा कंटाळा येतो पि ती दुसरेच कािीतरी मागतात व खातात. थोिे खाल्ले की पोट िरल्यासारखे 
वाटते. खाण्याची वासना नसताना िभक लागते, थोिे खाल्ले की अन्नाला रुची लागभन िभक 
लागल्यासारखी वाटते. ढेकरा किवट. दभध प्याले तर आंबट ढेकरा येतात. ढेकरा येताना मोठा 
आवाज होतो पि त्याने बरे वाटत नाही. अस्ग्नमादं्य, अन्न लवकर पचत नािी. जठर िुळिुळे िोते. 
तिान लागते, गार पािी प्यावसेे वाटते पि त्याने जुलाब िोतात. आंबट ककवा गोि पदाथय खावेसे 
वाटतात. अपक्व अन्न ओकभ न पिते. वारंवार ओकावयास िोते. उचकी लागते. रक्ताची ओकारी िोते. 



 

अनुक्रम 

थंिी वाजण्याचे अगोदर तिान लागते व ताप नसताना तिान लागते. (तापात लागत नािी). अंगावर 
मभल तोिल्यानंतर सुरू झालेली मुलाचंी िगवि. 

 
उदर :– वात धरून फुगते, नगाऱ्याप्रमािे िोते. गुदापासभन जननेंहद्रयापयंत वदेना िोतात. यकृताचे मधुन 

मधुन हवकार उद्भवतात. यकृत व पाथंरी मोठी िोते. यकृताचा शोथ, दाबलेले सिन िोत नािी. 
हपत्ताचे खिे िोऊन वदेना िोतात. वातामुळे आतड्यात वदेना िोतात, अंग दुमिले म्ििजे बरे 
वाटते. कावीळ; संिोगाहतरेक, िगवि, धुपिी, यामुळे उत्पन्न झालेली. उदरात व जठरात गारवा 
आल्यासारखा वाटतो. शौचास–काळसर, दुगंधी, पाण्यासारखे, रक्तमममश्रत, वेदनारमहत िोते; 
खाण्यानंतर व रात्री जास्त. फक्त रात्रीच जुलाब िोतात. उन्िाळ्यात, फळे खाल्ल्याने, दभध, बीअर 
घेतल्याने िगवि लागते. मुलाचा जीिाहतसार–मभल गुंगते, बािुल्या मोठ्या िोतात, श्वास जलद 
चालतो, अंग गार पिते, हवशषेतः कान, नाक. िनुवटी. शौचास नकळत िोते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन रक्त जाते. वारंवार लघवी िोते. वस्त्राच्या घषयिाने मभत्रमागाच्या मुखाची आग िोते. 

लघवी; गढभळ, काळसर, थोिी. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– स्वप्नावस्था वारंवार िोऊन त्यामुळे अशक्तपिा वाटतो. वैषहयक हवचार मनात येतात 

पि नपुसंकत्व. परम्यानंतर अंि व वीययवाहिनी नहलका सुजते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ काळसर, गाठ्याळ व िरपभर जातो. पाळी अहतशय लवकर, हवटाळ जाताना कधी 

कधी छातीत व उदरात कळा येतात, पापण्या फुरफुरतात व बेशुद्धी येते, आचके येतात. रक्तहमहश्रत 
धुपिी हकत्येक वेळा पाळीच्या ऐवजी जाते. बाळंतपिानंतर संिोगेच्छा तीव्र िोते. बाळंतपिानंतरचा 
हवटाळ खभप व फार हदवस जातो. 

 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास जि व मंद. उशी न घेता हनजल्यास श्वासोच्छछ वास करता येत नािी, फुफभ  करून 

श्वास घ्यावा लागतो, घुरघुर आवाज िोतो. प्रत्येक वेळी िालचाल करताना हृदय धिधिावयास 
लागते व श्वास घेताना त्रास िोतो. िसताना व खाण्यानंतर खोकल्याची उबळ येते. श्वासनहलकेत 
कफ दाटल्यासारखा वाटभन गुदमरते, संध्याकाळी व रात्री जास्त. दमट िवते, शरदऋतभत ककवा 
शहररातील स्नाव गेल्यामुळे दमा िोतो. िुांकीतून रक्त जाते. क्षय– कफ पुवळलेला. छाती हुळहुळी 
होऊन दुखते स्पशय दाब सिन िोत नािी आहि मतकोनी हाडाांच्यामध्ये पि हुळहुळेपिा येतो. 

 
पाठ :– खादं्यावर, हतकोनी िािाचं्यामध्ये ककवा माकििािाच्या जागी जि ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. 

पाठीिोवती चाकभ ने कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. फार वळे वाकभ न राहिल्याप्रमािे पाठ दुखते. थोिी 
िालचाल केली की कमरेत कळा येतात. 

 
हातपाय :– िातापायाना व साधं्यात लचक मारल्याप्रमाि वदेना िोतात, स्पशाने जास्त िोतात, जोराने 

दाबले म्ििजे ककवा िालचालीने बरे वाटते. अशक्त, कापतात, बहधर झाल्यासारखे वाटतात. 
गुिघ्यात हिरहिरल्यासारखे वाटते. पायािोवती पट्टा बाधंला आिे असे वाटते. िािाचं्या पोकळीत 
दुखते. साधें हशिल्याप्रमािे वाटतात हवशषेतः सकाळी आहि बसले असताना. पजं्याचं्या हशरा 
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फुगतात. िात मुठीवळभन आपोआप लांब िोतात. पजें हलहिताना कापतात एक पंजा बफासारखा 
गार, दुसरा गरम. िािे कुजावयास लागली म्ििजे एकसारखा घाम येतो. 

 
झोप :– गुंगी येते. गाढ झोप लागभन घोरिे. काळजीयुक्त ककवा उंचावरून पिल्याची स्वप्ने पितात. मुले 

घोरतात. हनद्रानाशानंतर हवकार सुरू िोतात. 
 
त्वचा :– स्पशय सिन िोत नािी पि जोराने दाबल्याने बरे वाटते. गार घाम येतो. कावीळ. एक पजंा 

बफासारखा गार दुसरा कढत. 
 
ज्वर :– ताप येण्याच्या अगोदर पूवम मचन्हे चाांगली होतात. थंिी वाजिे, ताप चढिे व घाम येिे या अवस्था 

हनयहमतपिे िोतात. थंिी वाजण्याच्या अगोदर तिान लागते, तापात लागत नािी, घाम येताना 
पुन्िा तिान लागते. तापात चेिरा लाल व कढत िोतो व पजें गार िोतात. थंिी वाजताना गरम 
पाघंरुिाने बरे वाटत नािी पि ताप िरला की पाघंरूि नकोसे वाटते. एक, दोन, तीन हदवसाआि 
येिारे पाळीचे हिवताप. िाड्याज्वर–शरीरात कोठेिी पभ िोण्याची हक्रया सुरू असल्यामुळे 
उद्भवलेला. रोगी िेदरट व हचिखोर िोतो, तापामुळे इतका अशक्तपिा वाटतो की िोके उचलवत 
नािी, िगवि लागते. ताप नसताना तिान लागते. भरपूर घाम येतो हवशषेतः रात्री ककवा जरा 
हालचाल केली तर झोपेत ककवा पाघंरूि घेतल्याबरोबर घाम येतो. हनजलेल्या बाजभस घाम येतो, 
अशक्तपिामुळे घाम येतो. दोषी ज्वर. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– शरीराांतील जीवनोपयोगी स्राव गेल्याने. स्पशम. धक्का. आवाज. मनयममत वेळी– 

एक मदवसाआड, दर चौदा हदवसानी. वास. िांडी वारे, झुळुक लागल्याने. मोकळी िवा. खाण्याने. 
फळे. दभध. मानहसक श्रम. रात्री, मध्य रात्री. शुक्लपक्ष. दर तीन महिन्यानी. शरद ऋतु. उन्िाळा. 
तंबाखभ ओढल्याने. शौचास िोत असताना व नंतर. 

 
ब वा :– जोराने दाबल्याने. चोळण्याने. सैल कपिे वापरण्याने. शकेल्याने. बदं खोलीत िातपाय 
पोटाशी घेतल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– आसे; कहल-का; कॅल्क-फा; काबो-व्िेहज; फेरम. 
 
सांबांधी औषधे :– पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; मक्युय; लॅके; व्िेरा-आ; सल्फ. 
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सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम िािे-चपटी िािे; िािावरील आवरि यावर िोतो. दुखापत झालेल्या 

जागी अमतशय वेदना होतात. हाडे मोडल्यानांतर ती लवकर जुळून येत नाहीत. मझिमझण्या ककवा 
टोचल्याप्रमािे वदेना. जखमा बऱ्या झाल्यानंतर, त्याना स्पशय सिन िोत नािी. डोळ्याच्या व 
चेहऱ्यावरील दुखापती. हशविीत ककवा िािाना िोसकभ न झालेल्या जखमा. िातपाय कापल्यानंतर 
राहिलेल्या बुधं्यात बेचैनपिा. पििे, मार लागिे यामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. संिोगाहतरेकामुळे 
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पाठ दुखावयास लागते; ककवा कुस्ती खेळल्यानंतर उद्भवलेली पाठदुखी. स्नायुबंधाना झालेल्या 
दुखापती. जठरातील व्रि. मिके कुजभन त्यामुळे उत्पन्न झालेली गळव.े गारपिा. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दुखापती. बोथट ित्यारानी लागलेला मार. स्पशय संिोगाहतरेक. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; कॅल्क-फा. 
 

३२८. सेड्रन CEDRON 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू व रक्त यावर िोतो. अगदी ठरामवक वेळी मवकार उद्भवतात 

हवशषेतः वदेना. हवषारी जनावरानंी चावल्यामुळे झालेले दुष्ट्पहरिाम. िोळ्यािोवती वदेना िोतात. 
डोळ्याांची भाजल्याप्रमािे आग होते. िोळे लाल िोतात. संिोगानंतर िवुईत वदेना िोतात. 
िोळ्यातभन कढत पािी येते. वस्तु हदवसा हपवळ्या हदसतात व रात्री लाल हदसतात. बहधरपिा. थंिी 
वाजण्याच्या अगोदर बेचैनपिा येतो. हिवताप – उष्ट्ि देशात, दलदलीच्या जागेत, उष्ट्ि दमट िवते 
उत्पन्न झालेला; यकृत व पाथंरी मोठी िोते. संिोगानंंतर हस्त्रयानंा कंपवात िोतो व पुरुषाना वदेना 
व्िावयास लागतात. संिोगानंतर तोतरे बोलिे. सवांग बहधर िोते. कंप. आंगठ्याच्या (उजव्या) 
उंचवयावरून एकाएकी वेदना व्िावयास लागभन त्या िातातभन वर खादं्यापयंत जातात; त्याच प्रमािे 
पावलातभन (उजव्या) गुिघ्यापयंत वेदना िोतात त्यामुळे जहमनीवर बसिेच िाग पिते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हनयहमत वेळी, ठरलेल्या तासाला, झोपेनंतर. 

ब वा :– ताठ उिे राहिल्याने. 
 

३२९. सनगा SENEGA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–छातीची, डोळ्याची, नाकाची, मभत्राशयाची; स्नायभ व 

िावी बाजभ यावर िोतो. श्लेष्ट्मल त्वचेचे स्राव वाढलेले, िरपभर बुळबुळीत स्राव जातात. भाग मनजीव 
होतात (लुले पितात), हवशषेतः िोळ्याचे स्नायभ. वृद्ध इसम. लठ्ठ गुटगुटीत मुले. शरीर हशहथल. 
श्वसनेंमद्रयात आग होते. अशक्तपिा छातीत जास्त जािवतो. मोकळ्या िवते चालण्याने मभच्छा येते. 
हवषारी जनावरे चावल्यामुळे झालेले हवकार. लचक. 

 
मानमसक :– िािंण्याची प्रवृहत्त. काळजी वाटते. श्वास जलद चालला असताना. 
 
डोके :– िोके िोळ्याच्या आतपयंत दुखते, गार वारे लागल्याने बरे वाटते. कपाळात फुटल्याप्रमािे वदेना 

िोतात. 
 
डोळे :– फुगभन मोठे झाल्यासारखे वाटतात; बफाचे गार चेंिभ  झाल्यासारखे वाटतात. पापण्या लुल्या िोऊन 

खाली पितात; एकाच्या दोन वस्तभ हदसतात; िोळ्यातभन िरपभर पािी येते, िोळ्याचें हवकार िोके 
मागे वाकहवल्याने कमी िोतात. पापण्याचं्या किा कोरड्या व त्यावर खपल्या बसतात. वारंवार िोळे 
पुसावसेे वाटतात. वस्तु सावलीत आिेत असे हदसते. खोकताना िोळ्यात खुपते. 
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नाक :– इतक्या लशका येतात की त्यामुळे घेरी येते. नाकात हतखट गेल्याप्रमािे आग िोते. 
 
चेहरा :– िावी बाजभ लुली पिते. ओठाचं्या कोपऱ्यात पुटकुळ्या येऊन त्यात आग िोते. 
 
तोंड :– तोंड, घसा व छातीत कोरडेपिा येऊन खरवडल्यासारखे वाटते, बोलताना जास्त िोते. चव; 

ताबंयाप्रमािे, लघवीप्रमािे खाकरताना हचकट श्लेष्ट्मा तुकड्या तुकड्यानी पितो. 
 
जठर :– मळमळते, अन्नाचा हतटकारा येतो, ओकावयास िोईल असे वाटते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन श्लेष्ट्मा व धागे जातात. लघवी िोण्याचे अगोदर व नंतर िाजल्यासारखी आग िोते. 

लघवी फेसाळ, कधी कमी कधी जास्त िोते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– आवाज घोगरा ककवा अस्स्थर िोतो, गारठ्यामुळे ककवा वीययपातामुळे. बोलताना त्रास िोतो. 

खोकताना पाठीत फुटल्याप्रमािे वदेना िोतात. छाती अरंुद झाल्यासारखी वाटते. छातीत घुरघुर 
वाजते, परांतु कफ भरपूर असला तरी मचकट असल्यामुळे पुढे येऊन मागे जातो. एकसारखा 
खोकला येतो त्याने गुदमरल्यासारखे वाटते व शवेटी कशका येतात; खोकला उजव्या कुशीवर 
हनजल्याने ककवा संध्याकाळी जास्त िोतो. कफ हचकट, स्वच्छ, बुळबुळीत ककवा थोिा रक्तहमहश्रत. 
हजना वगैरे चढताना छाती दाटल्यासारखी वाटते. छातीत मठकमठकािी हुळहुळेपिा वाटतो ककवा 
मार लागल्याप्रमािे वाटते. खाली वाकल्याने वेदना एका बाजभकिभन दुसरीकिे जातात. ्लुहरसी, 
न्युमोहनआ. वृद्ध इसमाचंा जीिय खोकला ककवा दमा. छातीवर ओझे ठेवभन ठेचल्याप्रमािे वाटते ककवा 
ती अशक्त झाली आिे असे वाटते. खोकला येण्याचे अगोदर ककवा नंतर छातीत आग िोते. 

 
पाठ :– पाठीत मभत्रकपिाच्या जागेत फुटल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– हवा– मोकळी, वारे लागल्याने. गार िवा नाकाने आत घेतल्याने. मवश्राांती. 

दाबल्याने. स्पशम. टक लावभन बघण्याने. 
ब वा :– िालचालीने. मोकळ्या िवते. िोके मागे वाकहवल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–का; फास्फ; लायको; सल्फ; िेपार. 
 

३३०. सेनेमसओ SENECIO AUREUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंमद्रये, मूत्रेंमद्रये; मूत्राशय; श्लेष्ट्मल गाठी; नाक; फुप्फुसे; 

कंबरेतील किा यावर िोतो. जननेंहद्रये व मभत्रेंहद्रये याच्यावर हनवि केलेल्या औषधाचा व्िावा तसा 
पहरिाम िोत नािी. श्लेष्ट्मल त्वचेचे स्राव वाढतात. स्राव िकवा आििारे असतात ककवा एका 
स्त्रावाऐवजी दुसरा स्राव वाितो. स्नायभ ओढल्यासारखे वाटभन त्याचं्या गाठी िोतात. दाटल्यासारखे 
वाटते– नाकात, घशात वगैरे. गोळा आल्यासारखे वाटते. घाबरट, मफकट, अशक्त, झोप न 
येिाऱ्या मस्त्रया. रक्तस्राव िोण्याची प्रवृहत्त. योग्य वयात हवटाळ न सुरू झाल्यामुळे ककवा बंद 
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झाल्यामुळे, जखमामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. रक्तस्त्रावानंतर, ककवा पिुंरोगात आलेली जलयुक्त 
सभज. 

 
मानमसक :– हचिखोर, कुरकुर करिे. िषाने फुगिे व दुःखी आलटभन पालटभन. स्वतः संबंधीच हवचार 

करण्याची प्रवृहत्त. एकाच हवषयात मन एकाग्र िोत नािी. 
 
डोके :– िोक्याच्या मागील िागापासभन कपाळापयंत घेरीच्या लाटा आल्यासारखे वाटते. िाव्या िोळ्यावर 

व िाव्या कानहशलातभन तीव्र चमका मारतात. 
 
नाक :– नाकपुड्यात आग िोते, लशका येतात व नाक खभप गळते. नाकात दाटल्यासारखे वाटते. 
 
डोळे :– िोळ्यातभन पािी आल्यामुळे कंि सुटते. 
 
तोंड :– तोंिािोवती कंप िोतो, थरथरते. तोंि व घसा कोरिा पितो. घशात, कियनहलकेत कंि सुटते. 

घशात दाटल्यासारखे वाटल्यामुळे दुखत असले तरी सारखे हगळावसेे वाटते. 
 
जठर :– आंबट ढेकरा येतात. पभवी आवि असभन सुद्धा गोिाचा हतटकारा. मळमळ व ओकाऱ्या हवशषेतः 

मभत्रकपिाच्या हवकारामुळे िोिाऱ्या. जठरातंभन घशात गोळा वर जातो आिे असे वाटते. 
 
उदर :– बेंबीबोवती पेटके येतात व ते सवय उदरात पसरतात; शौचास झाल्याने बरे वाटते. शौचास 

पाण्यासारखे िोते पि त्यात मधुन मधुन टिक खिे पितात. शौचास कंुथभन कंुथभन काळे, पातळ, 
रक्तहमहश्रत िोते. हवटाळ बंद झाल्यामुळे झालेले जलोदर. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी थोिी रक्तहमहश्रत. मभत्राशयात ककवा मुखाशी आग िोऊन वारंवार लघवीला लागते व 

कष्टाने थोिी थोिी िोते. मभत्रकपि दुखतात; मभत्रकपिातील खड्यामुळे उद्भवलेल्या वदेना. मुलाना 
वारंवार लघवीला लागभन त्याचें िोके दुखते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– वैषहयक स्वप्ने पिभन स्वप्नावस्था िोते. मभत्रगं्रहथ मोठी िोते, टिक व सुजल्यासारखी 

वाटते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– न्िाि योग्य वळेी येत नािी. तरुि मुलींचा हवटाळ बंद िोतो. व त्यामुळे पाठ दुखते, खोकला 

येतो, जलयुक्त सभज येते वगैरे. हवटाळ सुरू िोण्याच्या अगोदर घशात, छातीत व मभत्राशयात शोथ 
िोतो. कष्टातयव– वारंवार थोिे थोिे कष्टाने लघवीला िोते. हवटाळ खभप जातो व त्यामुळे पिुंरोग 
िोतो. वैषहयक क्षोिामुळे स्राव जावयास लागतो. धुपिी दाट हपवळी माांड्यापयंत वाहते. हवटाळ सुरू 
िोईल असे वाटते, पि िोत रजःकपिापासभन स्तनात वदेना िोतात. िाव्या स्तनाग्रात आग िोते. 
वैषहयक क्षोिामुळे योहनिाराला कंि येते, आग िोते व सुजते. 
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श्वसनेंमद्रये :– घशात गुदगुल्या िोऊन खोकला येतो. कफात रक्त पिते. हवशषेतः हवटाळ न सुरू 
झाल्यामुळे. खोकला ओला पि श्वासोच्छछ वास जि िोतो. हजना चढताना दम लागतो. खोकला 
कोरिा, खोकताना छातीत टोचते. 

 
पाठ :– कमरेत मोिल्याप्रमािे वेदना होतात हवशषेतः मवटाळ बांद झालेल्या मस्त्रयाांच्या ककवा मभत्रकपिाच्या 

हवकारामुळे. 
 
हातपाय :– मधुन मधुन साधें दुखतात. वदेना एका साधं्यातील थाबंभन दुसऱ्या साधं्यात सुरू िोतात. 

अंथरुिात हनजल्यावर पावले गार िोतात. नखे हढसभळ. 
 
त्वचा :– कोरिी. 
 
झोप :– अनेक तऱ्िेची स्वप्ने पितात हवशषेतः वैषहयक. झोप येत नािी– हवटाळ बदं झालेल्या ककवा 

गिाशयाचे हवकार असलेल्या हस्त्रयानंा. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– न्िाि येण्याच्या वयात. वैषहयक. क्षोिामुळे, दमटपिा. थंिी मोकळी िवा. 

बसल्याने; िालचाल करिे िाग पिते. 
ब वा :– हवटाळ सुरू झाल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– पल्स; सेहप. 
 

३३१. सेपा (लाल कादंा) ALLIUM CEPA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–नाकाची, डोळ्याची, कां ठाची व आतड्याची; 

मज्जातंतभ; िावी ते उजवी बाजभ यावर िोतो. तीव्र स्वरूपाची सदी होते. वेदना होतात– एकदम कळा 
येतात ककवा अगदी बारीक रेघ मारल्याप्रमािे वेदना होतात. आग िोते– नाकात, घशात, तोंिात, 
मभत्राशयात त्वचेची वगैरे. शरीर हनराळ्या हठकािी तप्त झाल्यासारखे वाटते. मार लागल्यानंतर 
मंज्जातंतभतभन िोिाऱ्या वदेना. गािाऱ्याचंी सदी वृद्धपिी शरीर कुजते. शस्त्रहक्रयेनंतर ककवा 
दुखापतीमुळे उद्भवलेल्या जीिय वेदना. 

 
मानमसक :– वदेना असह्य िोतील अशी िीती वाटते. 
 
डोके :– कपाळात ठिका लागभन तो िोळ्यात व चेिेऱ्यावर पसरतो, नाक वाहिल्याने ककवा हवटाळ सुरू 

झाल्याने बरे वाटते, पि हवटाळ थाबंला की पुन्िा दुखते. टाळभवर चुरचुरिारा घाम येतो दर वेळी 
जेविाने जास्त. 

 
डोळे :– लाल, आग िोते, चुरचुरतात. डोळ्यातून पािी येते, खोकताना जास्त, सारखे चोळावसेे वाटतात. 
 
कान :– कानात ठिका लागतो व तो घशात जािवतो. 
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नाक :– वारांवार जोरजोराने लशका येतात, भरपूर पािी वाहते, त्याने आग होऊन चुिचुिते. नाकातभन थेंब 
थेंब पािी गळते ककवा पिहजिेतभन गळते. नाकाच्या बुंध्यात गोळा बसला आिे असे वाटते. सदी 
झाली म्ििजे िोके दुखते, खोकला येतो व आवाज बसतो. वास सिन िोत नािीत. 

 
चेहरा :– एक बाजभ लुली पिते व त्याच बाजभचे िात, पाय लुले पितात. 
 
घसा :– िुळिुळा िोतो, कानापयंत जािवते. पिहजिेतभन थेंब गळतात. आत गोळा बसला आिे असे वाटते. 

मोठा घास हगळला आिे असे वाटते. 
 
जठर :– खा खा सुटते, तिान लागते; मळमळते, ढेकरा येतात. कच्चा कादंा खावासा वाटतो. 
 
उदर :– वात धरून वदेना िोतात– बसल्याने ककवा िालचाल केल्याने वदेना जास्त िोतात. वातामुळे 

उदरात गुरगुरते, दुगंधी वात सरतो. गुदिारात कंि सुटभन िेगा पितात. गुद कढत झाल्यासारखे 
वाटते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– भरपूर लघवीला होते; सदी असताना. पाय ओले राहिल्याने लघवीला कष्टाने िोते. वृद्धपिी 

लघवी थेंब थेंब िोते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हचमयाने मभल काढल्यानंतर पायाना सभज येते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गुदगुल्या होऊन एकसारखा खोकल्याचा ठसका लागतो. खोकला येताना कां ठ 

फाडल्याप्रमािे लकवा दुभांगल्याप्रमािे वाटतो त्यामुळे खोकला न येऊ देण्याची प्रवृहत्त ककवा कंठ 
धरून ठेवावासा वाटतो. आवाज बसतो, गाताना बोलताना त्रास िोतो. वृद्धपिीचा खोकला. 
बोलताना, गाताना कंठ दुखतो. 

 
हातपाय :– कापल्यानंतर राहिलेल्या बुधं्यात वदेना िोतात. पावले ओल्यात राहिल्याने उद्भवलेले 

दुष्ट्पहरिाम. फार चालण्यामुळे िुळिुळी झालेली पावले. साधें अशक्त वाटतात. िातपाय हवशषेतः 
िात िुळिुळे व थकल्यासारखे वाटतात. 

 
झोप :– जािंया येतात, िोके दुखते व गुंगी येते. गाढ झोप लागली असताना जािंया देिे. 
 
त्वचा :– लाल रेषा खालभन वर येतात. बाळंतपिानंतर झालेले नखुरिे. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– संध्याकाळी. गरम बांद खोलीत. पावले ओल्यात रामहल्याने. गाताना. 

दमटपिा. वसंतऋतु. 
ब वा :– गार मोकळी िवा. आंघोळीने. िालचाल केल्याने 

 
सहाय्यक औषधे :– थभजा; पल्स; फास्फ; सासा. 
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सांबांधी औषधे :– कहल–आयो; गेल्से; युफे्र. 
 

३३२. सेमपआ SEPIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम स्त्रीजननेंमद्रये; पचनेंमद्रये; मज्जातांतू व त्वचा यावर होतो. पुष्ट पि 

मशमिल व अवयवाना खाली ओढ लागिाऱ्या मस्त्रया. अवयवाांचा भ्रांश होण्याची प्रवृमत्त– गिाशय 
वाकिे िोिे, योनीतभन बािेर येिे, योनी बािेर येिे वगैरे. सिज साधें हनखळण्याची प्रवृहत्त. लक्षिे 
पाठीत क्स्िर होतात ककवा खालभन वर जातात–गुदातभन, योनीतभन वगैरे, ककवा मागे जातात 
िोक्यातभन, रजःकपिातभन, आतड्यातभन वगैरे, ककवा लक्षिे िोताना कापरे िरते. आत गोळा बसला 
आहे असे वाटते लकवा इकडे मतकडे काहीतरी मफरत आहे असे वाटते. अशक्त, पोकळ 
झाल्यासारखे वाटते– पोटाच्या खळीत, छातीत, स्नायभत, कमरेत, कमरेच्या साधं्यात, गुिघ्यात 
वगैरे; ककवा िरल्यासारखे वाटते. गभाशयाच्या मवकारामुळे उद्भवलेले इतर उपद्रव. वाखा िोण्याची 
प्रवृहत्त, हवशषेतः ५ ते ७ व्या महिन्यात. सिजासिजी मभच्छा येते. उबदार जागेतसुद्धा अंग गार 
झाल्यासारखे वाटते. थोड्या श्रमाने थकवा येतो. शरीरातंगंत ककवा सवय शरीरात ठुसठुसल्यासारखे 
वाटते. स्राव दुधासारखे पाढंरे. रक्तस्राव िोण्याची प्रवृहत्त. अंगावर हपवळे ककवा कपगट चटे्ट पिण्याची 
प्रवृहत्त. गरोदरपिी, बाळंतपिानंतर व अंगावर मभल दभध पीत असताना िोिारे उपद्रव. नाजुक 
प्रकृतीचे तरुि स्त्रीपुरुष. संिोगाहतरेकाने खंगलेले ककवा वैषहयक कल्पनेने क्षबुध िोिारे इसम. दारू, 
आघात, दुखापती, जि पदाथय उचलिे (अस्ग्नमादं्य), राग, त्रास या कारिाने उद्भवलेले उपद्रव. 
िवते फरक झाल्यामुळे सदी िोिारी मुले. एकदम मधभन मधभन बेचैनपिा येतो. लठ्ठ, शहैथल्य 
आलेल्या मोठ्या पोटाच्या हस्त्रया. उकळलेले दभध हपण्याने झालेले उपद्रव आचके, अंग ताठते. 
मोिहनद्रा. यकृताचे ककवा गिाशयाच्या हवकाराने पछािलेले क्षयी इसम. गुिघे टेकभ न बसल्याने 
मभच्छा येते. सवागातं ठुसठुसते. अहतश्रमाने, शरीरातील स्राव (धुपिी, रक्तप्रदर वगैरे) यानंी 
खंगलेल्या हस्त्रया. रेंगाळिारे हवकार, खोकला, ताप वगैरे. 

 
मानमसक :– संतापी, हचिखोर, सिज अपमान िोतो. केहवलवािे. वदेना सिन िोत नािीत. कु्षद्र 

गोष्टीमवषयी काळजीयुक्त िीती वाटते. स्वतःच्या कुटंुबातील पे्रमाच्या मािसाचंा हतटकारा वाटतो. 
एकटे असण्याची िीती वाटते पि मांडळीत बसण्याचा मतटकारा वाटतो. आपल्याबद्दल कोिी 
सिानुिभहत दाखवभ नये असे वाटते. िावनाचंा कोंिमारा. हवरोध हबलकुल खपत नािी. मंिळीत 
बसल्याने िेष व राग येऊन तो आपल्या पे्रमाच्या मािसावर काढिे. मचडखोर, मखन्नता, बेपवा ककवा 
कुढेपिा. मनात सारखे वैषहयक हवचार येतात. स्वतःच्या तबयेतीहवषयी ककवा घरातील सासंाहरक 
कामासबधंी हखन्नता. कोठेतरी जावसेे वाटते. स्वस्थ बसभन िो ककवा नािी वगैरे एखाद्या शबदानेच 
उत्तरे देिे. स्मरिशक्क्त मांद, हलहिताना वाचताना चुका िोतात. लक्षिे सागंताना रिभ  येते. हस्त्रयानंा 
पुरुषाचंा व पुरुषानंा हस्त्रयाचंा हतटकारा वाटतो. दुसऱ्याना त्रास देण्यात सुख वाटते. नेिमीचा 
कामाचा हतटकारा. आत्मित्या करावीशी वाटते. घाबरटपिामुळे आपि कशाला तरी धरले नािीत 
ककचाळभ असे वाटते. कािीतरी हवहचत्र बोलिे ककवा करिे. काय करील ककवा करिार नािी िे 
दुसऱ्याना समजत नािी. खुळेपिा. मधुन मधुन रिण्याचे झटके येतात. बेपवा. 

 
डोके :– घेरी– िोक्यािोवती कािीतरी हफरत आिे असे वाटते, िाताची िालचाल केलीतर व मोकळ्या 

िवते चालताना जास्त येते. िोकेदुखीचे ियंकर झटके येतात हवशषेतः हवटाळसेपिी व हवटाळ थोिा 
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असताना. िाव्या िोळ्यावर िोके दुखते ककवा िोक्याच्या मागील िागाच्या दोन्िी बाजभ आलटभन 
पालटभन दुखतात व त्यावर हनजलेले सिन िोत नािी. टाळभ जि ककवा गार िोते. िोक्यात एकदम 
तीव्र कळा येतात ककवा फुटल्यासारखे वाटते. िोके दुखत असताना, मळमळते, ओकावयास िोते, 
संिोगाची इच्छा िोते; वदेनामुळे रिावयास िोते. िोकेदुखीबरोबर कावीळ िोते. अधयहशशी िोक्याला 
पुढेमागे झटके बसतात, हिस्टेहरआत. मुलाचंी टाळभ उघिी असताना ककवा वेदना िोताना केस गळभन 
पितात, कवचरलेले सिन िोत नािी. कपाळावर केसाचं्या किेला पुटकुळ्या येतात. लिान मुलाचंी 
टाळभ उघिी रािते. टाळु गार व जि. 

 
डोळे :– पापण्या खाली पडतात. पापण्याच्या किा लाल िोऊन त्यानंा कंि येते. िोळे गळभन पित आिेत 

असे वाटते. दृष्टीपुढे काळे हठपके हदसतात; ज्वाला, वडे्यावाकड्या रेघा वगैरे दृहष्टभ्रम िोऊन नंतर 
शस्क्तपात िोतो. दृहष्टमादं्य–अहतसंिोग, मुहष्टमथुैन, गिाशयाच्या हवकारामुळे आलेले. हवटाळसेपिी 
एकाएकी हदसेनासे िोते, हनजल्याने बरे वाटते. उजेिाचे परावतयन सिन िोत नािी. पापण्याचंा 
कॅन्सर. हस्त्रयानंा िोिारा मोहतकबदु. 

 
कान :– दाट, हपवळा, दुगंधी पभ येतो. कानाच्या मागे व मानेवर वेदनायुक्त पुरुळ येते. कानाच्या पाळ्या 

सुजभन त्यावर पुरुळ येते. आवाज सिन िोत नािी ककवा गािे. कानातं बभच बसल्यासारखे वाटभन 
एकाएकी ऐकभ  येईनासे िोते. 

 
नाक :– वासाांची मकळस येते, हशजत असलेल्या अन्नाचा वास सिन िोत नािी. नाकावर लपगट रांगाचा पट्टा 

येतो, नाकाच्या बुधं्याशी दाबल्याप्रमािे दुखते. दाट हिरवा शेंबभि येतो ककवा हिरव्या खपल्या 
बसतात. नाकातभन दुगंधी गोळे पितात, कधी ते इतके मोठे असतात की ते घशात ओढभन घेऊन 
थंुकाव े लागतात त्यामुळे ओकावयास िोते. जुनाट सदी. हपनस. सदी झाली म्ििजे िोक्याचा 
मागील िाग दुखतो व िातापायाना ओढ लागते. नाकाला जरा धक्का लागला तर, ककवा पाळीत 
नाकातभन रक्त येते. 

 
चेहरा :– िोळ्यािोवती काळी वतुयळे पितात. चेिऱ्याचा रंग वारंवार बदलतो. चेिऱ्यावर हपवळे चटे्ट पितात 

हवशषेतः गरोदरपिी. गालाचे उंचवटे बहधर िोतात. चेिरा हफकट, फुगीर, खालचा ओठ सुजतो व 
त्यात िेगा पितात. ओठाचा कँन्सर. म्िाताऱ्यासारखा, सुरकुतलेला व चटे्ट पिलेला. पाळीच्या 
अगोदर चेिऱ्यावर यौवनपीहटका येतात. 

 
तोंड :– िाजल्यासारखे वाटते. दात संध्याकाळी ६ ते रात्री १२ पयंत दुखतात, हनजल्याने जास्त. 

हवटाळसेपिी गरोदरपिी ककवा सदी झाली म्ििजे दात दुखतात. चव–आंबट, खारट ककवा किभ  
आंबट. जीि घािेरिी पि हवटाळसेपिी स्वच्छ िोते. 

 
घसा :– सकाळी दुगंधी कफ ककवा बारीक गोळ्या खाकरून थंुकाव्या लागतात. घशात सदी िोऊन नंतर ती 

वर येते. आग िोते, खरविल्यासारखा वाटतो, खाकरल्याने जास्त. कोरिा िोतो; गोळा बसला आिे 
असे वाटते. 
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जठर :– ढेकरावाटे हचकट फेसाळ कफ बािेर येतो. अन्नाच्या कल्पनेने लकवा वासाने मळमळावयास लागते. 
तीव्र खा खा सुटते. आंबट पदाथय गोिपदाथय खावसेे वाटतात– लोिची वगैरे. प्रत्येक पदाथय जास्त 
खारट लागतो. खाण्यानंतर ओकावयास िोण्याची प्रवृहत्त, ओकारीत घट्ट पदाथय पितात ककवा 
दुधासारखे द्रव्य पिते; गरोदरपिी, सकाळी. दभध पचत नािी हवशषेतः उकळलेले. तंबाखभच्या 
सेवनाने ककवा अहत ओझे उचलल्यामुळे आलेले अस्ग्नमादं्य. पोटात कािीतरी हपळले जात असभन ते 
वर घशात चढत आिे असे वाटते. पोटाच्या खळीत गळून गेल्यासारखे वाटते पि खाण्याने बरे वाटत 
नािी; गोळा बसला आिे असे वाटते. जठरातील अस्वस्थपिा ओकारीनंतर जास्त िोतो. 

 
उदर :– हपत्ताशयात पेटके येतात वाकल्याने जास्त. यकृत िुळिुळे िोते व दुखते, उजव्या कुशीवर 

हनजल्याने बरे वाटते. वात धरून फुगते व त्यावेळेस िोके दुखते. ओटीपोटात जिपिा वाटतो; 
खाली ओढ लागल्यासारखी वाटते ककवा ते गळभन पित आिे असे वाटते त्यामुळे ते धरून ठेवावेसे 
वाटते ककवा पायाची आढी घातल्याने बरे वाटते. उदरावर अनेक कपगट चटे्ट पितात; ते खाली 
लोंबते. मलावरोध– पाच पाच सिा सिा हदवस शौचास लागत नािी, नंतर शौचास िोताना इतके 
कंुथाव ेलागते की घाम फुटतो, अहतशय कंुथभन बोटाच्या मदतीने थोिेसे िोते त्यानंतर बचकिर 
हपवळी, हपवळट पाढंरी, दुगंधी आंव पिते. कफाने हचकटलेल्या शळेीच्या लें ड्याप्रमािे खिे िोतात, 
ककवा मोठाले खिे िोतात. उकळलेले दभध प्याल्याने जुलाब िोतात. गुदात आवळल्यासारखे वाटते; 
गोळा बसला आहे असे वाटते. तान्ह्या मुलाची िगवि हवशषेतः उकळलेल्या दुधामुळे िोत असलेली, 
मभल जलद वाळते. गुदिार बािेर येते. गुदिारातभन एकसारखे पातळ द्रव्य हझरपते. मभळव्याध बािेर 
येते, त्यात टोचते. चालताना ककवा शौचास िोताना मोि बािेर येतात. गरोदरपिाची मभळव्याध. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी; दुगंधी, दाट, खाली मचकट लाल वाळूचा िर जमतो ककवा पाढंरा खरखरीत गाळ 

साचतो. लघवी िळुिळु िोते; िोण्याच्या अगोदर मभत्राशयात कापल्याप्रमािे वदेना िोतात. पहिल्या 
झोपेत लघवीला नकळत िोते. खोकताना, कशकताना, िसताना, एकदम जोराने दार आपटले तर, 
िीतीने ककवा मन दुसरीकिे गुंतहवल्याने लघवीला नकळत िोते त्यामुळे हवशषेतः हस्त्रयाना लघवी 
िोण्याच्या हक्रयेवर सारखे लक्ष ठेवाव ेलागते. लघवीला झाली नािी तर सवांगाला शिारे येतात. 
लघवी रक्तहमहश्रत ककवा दुधासारखी. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– गार, दुगंधी घाम येतो. जुनाट परमा-स्राव रात्रीच फक्त वाितो. बोंिीवर मासाकुंराची 

वाढ. शारीहरक अशक्तपिा असला तरी संिोगाची जास्तच इच्छा िोते. संिोगानंतरचे उपद्रव. 
नपुसंकत्व. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगानंतर गळभन गेल्यासारखे वाटते. संिोगाच्या कल्पनेने मळमळावयास लागते, 

हचिखोरपिा येतो. पाळ्या अहनयहमत– पाळी लवकर आली तर हवटाळ जास्त जातो, उहशरा आली 
तर हवटाळ थोिा जातो. न्िाि येण्याच्या वयात हवटाळ सुरू िोत नािी ककवा मभल अंगावरचे 
तुटल्यानंतर हवटाळ सुरू िोत नािी. नष्टातयव. गिाशयात आग िोते, टोचते, आवळल्यासारखे वाटते 
(मुखात). बाळंतपिानंतर गिाशय पभवयस्स्थतीवर येत नािी. गभाशयात अशक्तपिा वाटतो. लकवा 
त्याला जोराने खाली ओढ लागते.– सवय अवयव योनीतभन बािेर येत आिेत की काय असे वाटते 
त्यामुळे पायाचंी घट्ट आढी घालिे ककवा तो िाग िाताने धरून ठेविे िाग पिते. गिाशयाची सभज– 
दाब सिन िोत नािी, कमरेत दुखते व वारंवार लघवीला लागते. धुपिी, दुगंधी मोठमोठ्या गाठी 
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पितात, हपवळी, हिरवट, कंि येते. लिान मुलींची धुपिी. गरोदरपिी– ताबंुस हिरवट स्राव जातो, 
उदर िुळिुळे िोते, गिाची िालचाल सिन िोत नािी. बाळंतपिानंतर दुगंधी करवििारा हवटाळ 
जातो– त्यामुळे बराच वेळ चावल्यासारखे वाटते. योनी कोरिी, संिोग करताना दुखते. पाचव्या, 
आठव्या महिन्यात गियपात िोण्याची सवय. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात सुरू झालेला रक्तप्रदर. 
हवटाळ थाबंण्याच्या वयात एकाएकी अंगात कढत लाटा येतात, अशक्तपिा वाटतो व घाम येतो. 
योहनिार सुजते, पभ येतो; आवती िोवती पुरुळ येते. स्तनाग्राना िेगा पिभन त्यातभन रक्त येते, योनी व 
योहनिार पाळीनंतर कोरिे पिते त्यामुळे चालताना बरे वाटत नािी. संिोगाचा हतटकारा. 

 
श्वसनेंमद्रये :– थकवा आििारा कोरिा खोकला. खोकला पोटातभन येत आिे असे वाटते. सकाळी खोकला 

येऊन खभप खारट कफ पितो. खोकला िाव्याकुशीवर हनजल्याने ककवा एकदम िवते फरक 
पिल्याने जास्त िोतो. कफ दुगंधी. खोकताना कुजलेल्या अंड्याप्रमािे घाि येते. रेंगाळिारा िागं्या 
खोकला. झोपेतभन जागे झाल्यानंतर दम लागतो. जलद चालण्याने कमी िोतो. 

 
हृदय :– रुमधरामभसरि अमनयममत; रक्त तंुबले आिे असे वाटते. हृदयाची धिपि िोळ्यानी हदसते व ती 

िोक्याच्या मागील िागापयंत िोते. सवांगात ठुसठुसते. रात्री रक्तवाहिन्यात खळबळ झाल्यासारखी 
वाटते, रक्तवाहिन्या तुिंुब िरून चालल्या आिेत असे वाटते. एखादा ठोका केव्िातरी टिक 
लागतो. िाव्या कुशीवर हनजल्याने धिधिावयास लागते. 

 
मान व पाठ :– कालर घट्ट झाल्यासारखी वाटते. हतकोनी िािाचं्या मध्ये; कमरेत ठिका लागतो. कंबर 

मोिल्यासारखी वाटते त्यामुळे ती दाबभन धरावीशी वाटते. मतकोनी हाडाांच्या मध्ये गार झाल्यासारखे 
वाटते. पाठदुखी टिक पदाथाने दाबल्याने ककवा टिक जागेवर हनजल्याने, ढेकर आल्याने कमी 
िोते, गुिघे टेकभ न बसल्याने ककवा वाकल्याने जास्त दुखते. पाठ ताठते, चालल्याने बरे वाटते. 
िातोड्याचा ठोका मारल्याप्रमािे एकाएकी पाठ दुखावयास लागते, खाली वाकल्याने जास्त. 
हतकोनी िािामधे बफासारखे गार वाटते. कािंी झाले तरी कंबर धरते. 

 
हातपाय :– पाठ ताठतात. लुले झाल्यासारखे वाटतात, आखुि िोऊन तािल्यासारखे वाटतात. िातपाय 

अस्वस्थ, त्याना रातं्रहदवस धके्क बसतात आहि थरथरतात. टाचा दुखतात. पाय व पावले गार 
पडतात हवशषेतः संध्याकाळी ककवा अंथरुिात. गुिघे ककवा टाचा गार िोतात. पजें हनळे िोतात. 
पजें कढत असले तर पावले गार असतात ककवा पावले कढत असली तर पंजे गार िोतात. 
तळपायाना खभप दुगंधी घाम येतो त्यामुळे बोटाचं्या बेचक्या सोलवटतात. गृध्रहसवात गरोदरपिी 
कमी िोतो. पायावरून उंदीर पळत आिे असे वाटते. थोिेसे चालले तरी थकवा येतो. 

 
त्वचा :– मठकमठकािी चटे्ट पडण्याची प्रवृमत्त. त्वचा खरखरीत, टिक, िेगा पिलेली हवशषेतः साधं्याच्या 

बेचकात. ओठा–तोंिा–नाकािोवती पुटकुळ्या येतात. गजकिय. िाजल्यासारखे फोि येऊन त्याना 
कंि सुटते. खाकेत गळव ेयेतात. कोपऱ्याच्या साधं्यावर जाि खपल्या बसतात. लिान साधं्यावर 
व्रि पितात. हपत्ताच्या गाधंी मोकळ्या िवते जास्त िोतात, खोलीच्या उष्ट्ितेने कमी िोतात. 
गजकिय. वसंत ऋतभत जास्त िोते. त्वचेच्या घषयिाने जाि िोऊन ती नीळसर िोते. 

 
झोप :– झोपेत मोठ्याने बोलिे. िाव्या कुशीवर हनजल्याने स्वप्ने पितात. 
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ज्वर :– गारठा सिन िोत नािी. थंिी वाजताना वारे िवसेे वाटते. मठकमठकािी गार झाल्यासारखे वाटते. 
एकदम थकवा वाटतो, नंतर अंगात कढत लाटा येऊन काळजी वाटते. घाम येतो– जननेंहद्रयावर, 
खाकेत, पाठीवर. अहनयहमत ज्वर. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी; गार हवा; दमट िवा; बफय  पित असताना; सांभोगामतरेक. गरोदरपिी. 

हवटाळशी िोण्याचे अगोदर वाखा झाल्यानंतर सकाळी आमि सांध्याकाळी. वाकल्याने. उिे 
राहिल्याने. हजना चढताना. झोप लागताना. पहिल्या झोपेत. चोळण्याने. खाजहवण्याने, 
उचलण्याने. धक्का. धुिी धुतल्याने. पहिल्या झोपेनंतर. बसल्याने. संिोग करताना (हस्त्रया) 
वादळापभवी. स्पशय. 

 
ब वा :– जोराची हालचाल (पळिे, नाचिे वगैरे). उष्ट्िता. गार पेये; गार पाण्याचे स्नान. पायाची 
अढी घालभन बसल्याने. मोकळी िवा. दाबल्याने 

 
सहाय्यक औषधे :– नक्स-व्िा; नेर–मू; पल्स; फास्फ; सल्फ; साबा; सोहर. 
 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क-का; कोहन; नेर-का; लायको; हलहल-टी; म्युरेक्स. 
 

३३३. सेलेमनयम SELENIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम जननेंमद्रये व मूत्रेंमद्रये; कां ठ व यकृत यावर िोतो. सहजासहजी िकवा 

येतो. सभयाच्या उष्ट्ितेमुळे, आजारातभन ककवा टायफाइिसारख्या तापातभन बरे झाल्यानंतर थकवा 
वाटतो. थोिे मानहसक ककवा शारीहरक श्रम केले तरी झोप यावयास लागते. वृद्धपिी हवकार झालेला 
िाग ककवा एखादा िाग वाळावयास लागतो–चेिरा, पजें वगैरे. पेटके येतात व त्यानंतर िाग 
ताठतो. चुिचुि ककवा चावल्यासारखे वाटते. शरीर वाळते, वृद्धपिी, खाण्यानंतर सवांगात ठुसठुस 
हवशषेतः उदरात. बदफैलीपिा, चिा, साखर, लेमोनेि, मीठ याचें अहतसेवन, मुहष्टमथुैन, 
संिोगाहतरेक, शहररातील स्राव गेल्याने उद्भवलेले उपद्रव. 

 
मानमसक :– बिबििे, हवशषेतः मनःक्षोि झाल्याने त्यामुळे बोलताना अिखळिे, तोतरे बोलिे व शबद 

चुकीचे वापरिे. अहतशय हखन्न. जागे असताना कािी आठवत नािी पि झोपेत, स्वप्नात, 
हवसरलेल्या गोष्टी आठवतात. संिोगानंतर हचिखोरपिा येतो. कोितेिी काम करण्याची अपात्रता. 
आकलन िोत नािी, काय वाचले ककवा ऐहकले ते समजत नािी. मनातं वैषहयक हवचार येतात 
शारीहरक अपात्रता. वारे लागत आिे असे वाटते. 

 
डोके :– िाव्या िोळ्यावर दुखते. उन्िात चालण्याने, उग्र वासाने, चिा घेतल्याने जास्त िोते, व त्यावेळेस 

लघवीला जास्त िोते. केस गळभन पितात. िोक्याची कातिी तािल्यासारखी वाटते ककवा एके 
हठकािी गोळा झाल्यासारखी वाटते. िवुयाचें दाढीचे व जननेंहद्रयावंरचे केस गळभन पितात. केसाना 
िात लावलेला सिन िोत नािी. 

 
कान :– मळ घट्ट झाल्यामुळे बहिरेपिा येतो. 
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नाक :– सदी िोते त्यानंतर िगवि लागते. नाक चोंदते, कंि सुटते, आत बोटे घालभन खाजवावसेे वाटते. 
नाक हपवळ्या, दाट बुळबुळीत शेंबिाने िरलेले असते. 

 
चेहरा :– वाळलेला, वर पुटकुळ्या. तेलकट, चकचकीत. 
 
तोंड :– चिा घेतल्याने दात दुखावयास लागतात. 
 
जठर :– खारलेले पदाथय आवित नािीत. चिा दारू ककवा इतर उते्तजक पेये प्यावीशी वाटतात. तिान 

लागत नािी. तंबाखभ ओढल्यानंतर उचकी लागते व ढेकरा येतात. चव गोिुस. 
 
उदर :– यकृताचे जीिय हवकार. यकृत मोठे िोते–श्वास आत घेतल्याने ककवा दाबल्याने दुखते, आत टोचते 

ककवा यकृताच्या जागेवर बारीक उगवि ककवा हठपके पितात. उदरात ठुसठुसते त्यामुळे झोप येत 
नािी. मलावरोध–शौचास मोठ्या आकाराचे िोते, मळ आतच हचकटभन बसतो बािेर येण्यास 
अहतशय त्रास पितो, बोटाने ककवा इतर मागानी काढाव ेलागते. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी झाल्यानंतर, शौचानंतर ककवा चालताना लघवीला िोते. िोके दुखत असताना लघवी 

जास्त प्रमािात िोते. मभत्रमागातभन चुिचुििारे थेंब बािेर येत आिेत असे वाटते. लघवीतभन 
खरखरीत वाळभ जाते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– झोपेत वीयय गळते. मनात सारखे वैषमयक मवचार येतात पि हशश्नाचे उत्थापन िोत नािी. 

सहजासहजी वीयमपात होतो– अकाली, संिोग करताना, शौचास िोताना वगैरे. वीयय पाण्यासारखे 
पातळ. जुनाट परमा. वृषिवृहद्ध. वीययपातानंतर त्याची सुखद जािीव बराच वेळ रािते. झोपेत, 
बसले असताना, चालताना, शौचास िोताना धातु गळते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ अहतशय जातो व तो काळसर असतो. गरोदरपिी उदरात ठुसठुसते, खाण्यानंतर 

जास्त. 
 
श्वसनेंमद्रये :– गाण्यास सुरवात केली, बोलावयास, वाचावयास सुरवात की आवाज बसतो, घोगरा होतो. 

थंिीने आवाज बसतो. सकाळी खोकला येऊन रक्तहमहश्रत दाट कफ पितो. कंठात घुरघुरते. 
कंठात टिक गाठी येतात. स्वच्छ कफ खाकरून पितो. दीघय श्वास घ्यावासा वाटतो. छातीत 
अशक्तपिा वाटतो. 

 
पाठ :– पाठ व किा लुला पिल्याप्रमािे वाटतो, हवशषेतः थोड्याशा आजारानंतर. मानेच्या गाठी मोठ्या व 

टिक िोतात. 
 
हातपाय :– गृध्रसीवात एकदम कळा येतात (िावी बाजभ) नंतर तो िाग िुळिुळा िोतो. रात्री पजंानंा 

फािल्याप्रमािे कळा लागतात. िातपाय वाळतात. 
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झोप :– सवांगात व हवशषेतः उदरात ठुसठुसल्यामुळे झोप येत नािी. मध्यरात्रीपयंत झोप येत नािी, सकाळी 
लवकर व अगदी ठरलेल्या तासाला जाग येते. 

 
त्वचा :– तेलकट. घोयाला व साधं्याच्या बेचकात कंि सुटते. खाजहवल्यानंतर त्वचा ओलसर रािते. 

हठकहठकािी आग िोते. यौवनपीहटका. तळिातावर कोरिी खपल्या बसिारी उगवि येते. अंगाला 
वाऱ्याची झुळुक लागत आिे असे वाटते. 

 
ज्वर :– घाम िरपभर येतो. हपवळा असतो, त्याने कपिे किक िोतात व अंगावर खारट िर जमतो; घामामुळे 

केस किक िोतात आहि त्याना वळ्या पितात. जननेंहद्रयाना घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– कोितीही िकवा आििारी कारिे– उष्ट्ि मदवस, संिोगाहतरेक, हनद्रानाश. 

गाताना. झुळुक लागल्याने, गरमसुद्धा. झोपेनांतर. चिा. लेमोनेि. शौचानंतर. संिोगानंतर. 
ब वा :– सभयय मावळल्यानंतर. गार वारे नाकात घेतल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– कॅल्क–का; नक्स-व्िा; नेरम-मभ. मक्युय; सल्फ; सेहप. 
 

३३४. सोमरनम PSORINUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचा–बेचका; कान; आतडी; श्वासोच्छछ वास व उजवी बाजभ यावर 

िोतो. सवांगात आजारी असल्यासारखे वाटते. योग्य मनवड केलेल्या औषधाची मक्रया व्हावी तशी 
होत नाही हवशषेतः जीिय हवकारात. संसगयजन्य रोगाचे वषानुवष े रेंगाळिारे दुष्ट्पहरिाम. 
हनःशक्तपिा हवशषेतः कोितािी हवकार झालेला नसताना ककवा तीव्र रोगातभन उठल्यानंतर 
आलेला. तेच तेच मवकार पुनः पुनः उद्भवतात. लक्षिाचंी गुंतागुंत झाल्यामुळे कोिते औषध हनविावे 
असा प्रश्न पिल्यास सोहरनम घ्याव.े दुगंधी– अांगाचा वास, अंगावरची उगवि, घाम, शौच वगैरे. 
स्राव दाट. अशक्त, नाजुक आहि शरीर वाळलेले, जराशा िांडीने गारठते; वारांवार सदी होते; कपिे 
सैल झाले आिेत असे वाटते. साधें सैल झाल्यासारखे वाटतात. मवकार होण्याचे अगोदर भूक लागते 
ककवा अवास्तव बरे आिे असे वाटते. हातपाय वगैरे सारखे धुवावेसे वाटतात. उन्िाळ्यात सुद्धा गरम 
कपिे घालावेसे वाटतात. मोकळ्या िवेत ककवा उिे राहिलेले असताना श्वासोच्छछ वास करण्यास 
त्रास िोतो, घरी जाऊन पिावसेे वाटते. सवम शरीर िकते, योग्य मनवड केलेल्या औषधाची मक्रया 
होत नाही; इंहद्रये हनजीव िोतात त्याचं्याकिभन योग्य कायय िोत नािी. लघवीला व शौचास एकाच 
वळेी पुरे िोत नािी; अनेक वळेा जावे लागते. तान्िी आजारी मुले रातं्रहदवस रितात, कुरकुर 
करतात व हचिखोर असतात. त्वग् रोग उन्िाळ्यात नािीसे िोऊन हिवाळ्यात पुन्िा उद्भवतात. स्राव 
दुगंधी–घाम, धुपिी, हवटाळ वगैरे. अंगावर उवा िोण्याची प्रवृहत्त. आंघोळ केली तरी अंगाची घाि 
जात नािी. कािंी हदवस बरे वाटते व पुन्िा हबघिते. घाबरट, चुळबुळ करिारे इसम, सिजासिजी 
दचकतात. िावना, मार लागिे, लचक, साधें हनखळिे अहत ओझे उचलल्यामुळे झालेले 
दुष्ट्पहरिाम. घािेरड्या सवयी असलेले इसम. 

 
मानमसक :– काळजी वाटते. पुढे िोिाऱ्या गोष्टीबाबत कचता करिे. मनराशा– दुखण्यातभन बरे िोिार नािी 

असे वाटते. उदास, मखन्न. कािी वळेा बरे वाटते तर कािी वळेा आजारी आिोत असे वाटते. मनात 
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ियप्रद कल्पना, हवचार येतात, आत्मित्या करावीशी वाटते. काम करण्याचा हतटकारा. दहरद्री 
आिोत अशी िावना, धंदा चागंला चालला असभन सुद्धा, धंद्यात बभि येत आिे असे वाटते. 
मनोदौबयल्य, मनाचा गोंधळ िोतो, हवचार करवत नािी. क्षलु्लक िावनामुळे तीव्र स्वरुपाचे हवकार 
उद्भवतात. वीज वादळ िोण्याचे अगोदर हकत्येक हदवस अस्वस्थपिा येतो. 

 
डोके :– धिापासभन वगेळे झाले आिे असे वाटते. वारंवार उद्भविारी डोकेदुखी. िोके दुखण्याच्या अगोदर 

दृष्टीचे उपद्रव उद्भवतात, िोके दुखत असताना िभक लागते, हकत्येक वेळा खाण्याने बरे वाटते. 
िोक्यात िातोिे मारल्याप्रमािे वदेना िोतात. इतर हवकाराबरोबर आलटुन पालटुन िोिारी 
िोकेदुखी. डोक्याला वारे लागलेले सहन होत नाही, उन्िाळ्यातसुद्धा ते गुांडाळावेसे वाटते. 
कानहशलात थरथरते. केस हनस्तेज कोरिे एकमेकात गुंतलेले. अधयहशशी. 

 
डोळे :– िोळ्यात पाढंरे द्रव्य साचते. पापण्याच्या किाचंी सभज. पापण्या हचकटतात. पापण्या वर वळलेल्या. 

वारंवार िोळे येण्याची प्रवृहत्त. िोळ्यापुढे कोिीतरी बोटे नाचहवत आिे असे वाटते. 
 
कान :– कानामागे ओलसर उगवि येते– इसब, दुगंधी लस वािते. कानातभन अत्यांत दुगंधी पू येतो. 

कानातील मळ लाल. कान दुखत असताना िोके दुखते, ककवा दुगंधी जुलाब िोतात. 
नाक :– वारंवार सदी िोते. लिान लाल पुटकुळ्या वर येतात. 
 
चेहरा :– हफकट, मळकट, आजाऱ्यासारखा. चेिऱ्यावर लव येते ककवा तो फुगीर हदसतो. लिान लाल 

पुटकुळ्या येतात. 
 
तोंड :– न बऱ्या िोिाऱ्या तोंिाच्या कोपरातील िेगा. हजिेवर व हिरड्यावर व्रि पितात. हजिेचे टोक 

िाजल्यासारखे वाटते. चव मचळसवािी. दात सैल िोतात. वरचा ओठ सुजलेला. 
 
घसा :– घशातभन दुगंधी दह्यासारखे गोळे खाकरून काढावे लागतात. टानहसल वारंवार सुजभन त्या 

पुवळतात. 
 
जठर :– िभक नष्ट िोते हवशषेतः आजारातभन उठल्यानंतर. एकसारखे खावेसे वाटते. मध्यरात्रीसुद्धा उठभन 

कािीतरी खाव ेअशी वासना. िभक नसते पि तिान लागते. ओकाऱ्या हवशषेतः गरोदरपिच्या दुसऱ्या 
कोित्यािी औषधाने न थाबंिाऱ्या. आंबट पदाथय, हबअर घ्यावीशी वाटते. 

 
उदर :– काळसर अत्यांत दुगंधी जोराने (ििििभन) शौचास िोते, दुगंधी सवय घरात दरवळते; कुजलेल्या 

अंड्यासारखा दुगंधी वात सरतो. मलावरोध हवशषेतः तान्ह्या मुलाचंा. शौचास टिक िोते, गुदातभन 
रक्त जाते. शौचास रात्री जास्त वेळा िोते. शौचास मळ मऊ असला तरी तो बािेर पिण्यास त्रास 
िोतो. तान्ह्या मुलाचें कालऱ्यासारखे जुलाब, झोपेत शौचास नकळत िोते. वृद्ध हस्त्रयाचं्या गुदातभन 
रक्त जाते. अनेकवळेा शौचास जाव ेतेव्िा शौच साफ झाल्यासारखे वाटते. जीिय िगवि, सकाळची, 
घाई िोते. 
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मूत्रेंमद्रये :– अंथरुिात लघवी नकळत िोते, हवशषेतः पौर्मिमेच्या सुमारास. मभत्राशयाच्या अशक्तपिामुळे 
अनेकवेळा लघवीला जाव ेलागते. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– दुगंधी. अंिात हपळवटल्यासारखे वाटते. जुनाट परमा, मभत्रमागातभन वदेना िोत नािीत 

व त्याचे हपवळे िाग पितात. संिोगाचा हतटकारा. संिोगात वीययपात िोताना सुखाचा अिाव. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– धुपिी, दुगंधी गाठ्याळ. ििििभन जाते. अहतशय थकवा येतो व पाठ दुखते. हवटाळ फार 

हदवस जातो. वाखा झाल्यानंतर गिाशय पभवयस्स्थतीवर येत नािी, मधभन मधभन गाठ्या असलेले लाल 
रक्त वािते, ककवा उिे रािभन चालण्याचा प्रयत्न केला तरी हवटाळ जावयास लागतो. गरोदरपिी 
गिाची िालचाल जोराने झाल्यामुळे ओकाऱ्या िोतात. स्तन सुजतात दुखतात, वर पुरुळ येऊन 
त्यातभन वाििाऱ्या लसीमुळे स्तन करवितात व आग िोते. कष्टातयव, हवटाळ थाबंण्याच्या वयात. 
पाळीच्या अगोदर वैषहयक वासना प्रबळ िोते. वैषहयक वासना नुसत्या िात खाजहवण्याने उद्दीहपत 
िोते, पि समाधान लवकर िोते. पाळीच्यावळेी अंगाला हतखट वास येतो. योनी व गिाशय शौचाचे 
वळेी खाली येते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– मोकळ्या िवते श्वासोच्छछ वास करण्यास त्रास िोतो. दमा–श्वास कष्टाने िोतो, बसवत नािी, 

िात दभर करून हनजल्याने बरे वाटते. हृद रोगामुळे उद्भवलेला दमा. छातीच्या मधील चपया 
िािाखाली व्रि पिल्यासारखे वाटते. खोकल्याचा कोरिा ठसका–छातीत अशक्तपिा वाटतो. 
दरवषी हिवाळ्यात खोकला िोतो. खोकला हनजल्याने जास्त येतो. रक्तहमहश्रत कफ पितो, छातीत 
कढत झाल्यासारखे वाटते. 

 
हृदय :– हृदयाच्या जागी गुिगुिल्यासारखा आवाज िोतो; हनजण्याने जास्त. नािी अशक्त, अहनयहमत. 
 
पाठ :– कमरेत ठिका लागतो, उिे राहिल्याने व चालताना जास्त. 
 
हातपाय :– साधें अशक्त िोतात, ते स्स्थर राििार नािीत असे वाटते. बोटाचं्या नखािोवती उगवि येते. 

पावलाना िट्टी दुगंधी घाम येतो. तळपाय कढत व कंि सुटते. 
 
त्वचा :– त्वचेला भेगा पडतात. करवडते हवशषेतः ज्या हठकािी त्वचेवर त्वचा दुमिली जाते अशा जागी. 

त्वचा मळकट, खरखरीत व खपल्या बसतात. त्वचा तेलकट–त्वचेच्या किावंर मासाकुंर येण्याची 
प्रवृहत्त. असह्य कां ड सुटते हवशषेतः अंथरुिाच्या उबेत ककवा गरम कपिे घातल्याने, िुळिुळे 
िोईतोपयंत ककवा रक्त येईतोपयंत खाजहविे िाग पिते. श्रम केल्यास हपत्ताच्या गाधंी येतात. व्रि 
लवकर िरून येत नािीत. 

 
झोप :– स्वप्ने स्पष्ट हदसतात व त्याची जािीव जागे झाल्यानंतर पि रािते. 
 
ज्वर :– तापात अंगातभन कढत वाफा हनघतात. घाम सहज येतो, िरपभर येतो, हवशषेतः रात्री. तळिाताला 

घाम येतो. घाम गार. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी. मोकळी हवा. गार पाण्याने स्नान. हवेतील बदल. वावटळ. हिवाळ्यात. 
उष्ट्िता श्रमाची, अंथरुिाची, लोकरीच्या कपड्याची. दरवषी स्वतःचे िातपाय अंगाला ककवा 
एकमेकाला हचकटहवल्याने. बाह्योपचाराने त्वग् रोग बरे केल्यानांतर, ककवा स्राव थाबंल्यानंतर. 

 
ब वा :– सपाट मनजल्याने ककवा स्वस्थ हनजल्याने. खाण्याने. धुण्याने. नाकातभन रक्त गेल्याने. 
जोराने दाबल्याने. िरपभर घाम आल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– युब; सल्फ; सेहप. 
 
सांबांधी औषधे :– ग्रफाय; फास्फ; मनॅ्ग.ॅ 
 

३३५. स्टॅनम STANNUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; श्लेष्ट्मल त्वचा; छाती व स्त्रीजननेंमद्रये यावर िोतो. हवकार 

पुनः पुन्िा उद्भवतातं व थोिा वळे राितात. पराकाष्ठेचा अशक्तपिा, हवशषेतः छातीत, घशात; 
जठरात, वरच्या िाताचंा आहि माडं्याचंा, उिे रािवत नािी, बोलवत नािी, चालताना अंग 
कापावयास लागते. शरीर जड होऊन लुळे पडल्याप्रमािे वाटते. श्लेष्ट्मल त्वचेचे स्राव भरपूर व 
पुवळलेले. शरीर वाळते. वेदना हळु हळु सुरू होतात व हळुहळु िाांबतात. दाबून ओढल्यासारखे 
वाटते. ठिका. पेटके. आचके हिस्टेहरआ. खाली उतरताना अशक्तपिा जास्त वाटतो, घेरी येते. 
लिान मुलाना खादं्यावर ओिव ेघेऊन कििहवल्याने बरे वाटते. आचके येताना उदरात दुखते. फेफरे 
येताना िातपाय झाििे, आंगठे आखितात, पाठीची कमान िोते, बेशुहद्ध येते, वैषहयक उपद्रव 
उद्भवतात. िळभ चालण्याने अंग जास्त कापते. िावना, िीहत, मुहष्टमथैभन, दात येिे, आवाजाचा 
उपयोग करताना िोिारे उपद्रव. अंगािोवती पट्टा बाधंल्याप्रमािे वाटते. हवशषेतः जािंई येताना. 
शरीर वाळते. 

 
मानमसक :– काळजी वाटते, घाबरटपिा व मखन्नता हवशषेतः हवटाळशी िोण्याचे अगोदर. अशक्त, 

केमवलवािे, मनरुत्साही. लोकाना िेटण्याची िीती वाटते; बोलावसेे वाटत नािी. मनात आलेली 
एखादी गोष्ट पक्की िोते. एकाएकी राग येतो. हवसरिोळेपिा, हचत्त जागेवर नसिे. आपल्याहवषयी 
लोक काय बोलतात याबद्दल अहतशय जागरूक. अस्वस्थ, स्वतःहवषयी काय कराव ेते कळत नािी. 

 
डोके :– दाबल्याप्रमािे िोके दुखते, धंुदी येते. चालण्याच्या िेलकाव्यामुळे ककवा थक्यामुळे िोक्यात वदेना 

िोतात. िोके पट्ट्याने आवळल्यासारखे वाटते. कोयनेलच्या दुष्ट्पहरिामामुळे उद्भवलेली 
िोकेदुखी. ओकारी झाल्याने िोकेदुखी थाबंते. 

 
नाक :– िट्टी तीव्र स्वरूपाची सदी, खोकला येतो व ताप येतो. वास सिन िोत नािी. 
 
चेहरा :– हफकट, िोळे खोल गेलेले. गालाचं्या उंचवयात ठिका लागतो. 
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कान :– कानाना पािलेल्या िोकाचें हचििे. नाक कशकरताना कानातं ककचाळण्याप्रमािे ककवा तिति 
आवाज िोतात. 

 
तोंड :– हजिेच्या बुध्याशी गुदगुल्या िोतात. चव आंबट, गोि, पाण्याहशवाय सवय पदाथय किभ  लागतात. 
 
घसा :– घशात हचकट कफ साचतो, खाकरून काढताना त्रास पितो व तसा प्रयत्न केला तर मळमळते 

कोरिा, चुिचुिते. हगळताना कापल्यासारखे वाटते. 
 
जठर :– जोरजोराने ओकाऱ्या िोतात हवशषेतः सकाळी, ओकारीला खाल्लेल्या अन्नाचा वास येतो. 

स्वयंपाकाच्या वासामुळे ओकावयास िोते. जठर पोकळ झाल्यासारखे वाटते. ओकारीत रक्त, हपत्त 
पिते. 

 
उदर :– यकृतात आग िोते. आतड्यात हचमटे घेतल्याप्रमािे वदेना िोतात, जोराने दाबल्याने बरे वाटते, 

वदेना िोताना शौचास िोते, जोराने दाबल्याने बरे वाटते व त्यामुळे थकवा येतो, िभक लागते. लिान 
मुलाचं्या वदेना खादं्यावर ओिव ेघेऊन कििहवल्याने कमी िोतात. जंत िोतात. मलावरोध, शौचास 
टिक, गाठ्याळ, कोरिे िोते, अधयवट िोते हिरव ेअसते. 

मूत्रेंमद्रये :– मभत्राशय िरला असला तरी लघवीला लागली असे वाटत नािी. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वारंवार स्वप्नावस्था झाल्यामुळे थकवा येतो. संिोगेच्छा वाढते. जननेंहद्रयात सुखकारक 

वैषहयक जािीव िोऊन वीययपात िोतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळशी िोण्याचे अगोदर कामोन्माद िोतो. हवटाळसेपिी शरीराला उग्र वास येतो. 

गिाशय ककवा योनी खाली येते. हवशषेतः शौचास िोताना. धुपिी, ििििभन वािते. व त्यामुळे थकवा 
येतो. संिोगेच्छा वाढते, पि समाधान लवकर िोते. िात खाजहवले तरी संिोगसुखाची जािीव िोते. 
पाळी लवकर व हवटाळ िरपभर जातो. धुपिी पाढंरट हपवळी ककवा स्वच्छ. मभल अंगावरचे दभध पीत 
नािी गिाशयाच्या लक्षिातं छातीत गळभन गेल्याप्रमािे अशक्त वाटते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासनहलकेत कफ साचतो. आवाज खोल व पोकळ खाकरल्याने सुधारतो. जरा श्रम केले 

की दम लागतो, कपिे सैल करावसेे वाटतात. खोकला भरपूर व सहज कफ पडतो. कफ गोिसर, 
हपवळा धमक, पुवळलेला, हिरवट, ककवा गोळ्या गोळ्या पितात. खोकला गाताना, िसताना 
बोलताना उजव्या कुशीवर हनजल्याने जास्त िोतो. छातीत िाव्या बाजभस टोचते (प्लुहरसी), 
श्वासोच्छछ वास करताना ककवा त्याच बाजभस हनजल्याने जास्त. क्षय. क्षयीज्वर, सकाळी १० वाजता 
थंिी वाजते. छाती पोकळ ककवा िुळिुळी झाल्यासारखी वाटते, चालताना ककवा कािीिी श्रम 
करताना खोकला येतो, खोकताना कोरड्या ओकाऱ्या येतात. 

 
हातपाय :– लुले पिल्याप्रमािे अशक्त, िातातभन वस्तु पितात. पंजे व घोटे सुजलेले. गुिघे कापतात. 

बसण्याचा प्रयत्न केला तर पाय एकदम लुले पिल्याप्रमािे वाटतात. बोटात टाक पेस्न्सल धरली 
तर बोटाना पेटके येतात. िातात धरलेली केरसुिी सोिता येत नािी, टाईपरायटरवर काम 
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करिाऱ्याचं्या बोटाचंा लुलेपिा. गाताना वरच्या िातात अशक्तपिा वाटतो, व तो सवय शरीरात 
जािवतो. 

 
झोप :– एक पाय वर करून व दुसरा लाबं ठेवभन झोपण्याची प्रवृहत्त. झोपेत कण्ििे, रििे ककवा कळवळिे. 
 
ज्वर :– सकाळी १० वाजता थंिी वाजते, व त्यावळेेस िाताची बोटे बहधर िोतात. तळहात व पाय याांची आग 

होते. क्षयी ज्वर. संध्याकाळी अंग तापते. रात्री घाम येतो, घामामुळे थकवा येतो. घामाला कुबट वास 
येतो पिाटे ४ वाजता हवशषे घाम येतो. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– आवाजाचा उपयोग करताना (िसताना, बोलताना, गाताना). थंिी. सकाळी 

१० वा. उजव्या कुशीवर मनजल्याने. हालचालीने. हालचाल केल्यानांतर, िळुिळु चालण्याने. हजना 
चढताना गरम पेये. शौचास िोताना. हजना उतरताना. 

 
ब वा :– जलद िालचाल. जोराने दाबल्याने. कफ पिल्याने. खोकताना. टिक जागेवर हनजल्याने. 
अंग दुमिल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– पल्स. 
 
सांबांधी औषधे :– कहल-का; कॅल्क-का; फास्फ; सल्फ. 
 

३३६. स्टॅमफसमॅग्रआ STAPHYSAGRIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू, दात; जनन–मूत्रेंमद्रये; डोळ्याच्या पापण्या; त्वचा; गाठी; 

यावर िोतो. भावनामुळे लकवा घाबरटपिामुळे कापरे भरते. मपळवटल्याप्रमािे वेदना िोतात. 
चाकूने कापल्याप्रमािे वाटते. नाांगी मारल्याप्रमािे चुिचुि िोते. वदेनाचंी जािीव दातात िोते. 
उदरावर शस्त्रहक्रया केल्यानंतर उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. िावनाचंा कोंिमारा झाल्यामुळे ककवा राग 
हगळल्यामुळे, राग, मानिगं, पििे, दुखापती, शस्त्रहक्रया, दातं येताना, तंबाखु पारा यानी 
उदिवलेले उपद्रव. मुहष्टमथुैन संिोगाहतरेक यामुळे उद्भवलेले हवकार. फािलेल्या जखमा ककवा 
चाकभ  सुरीने झालेल्या जखमाचें दुष्ट्पहरिाम. गाठी मोठ्या िोऊन दुखतात. िािावर िाि वाढते. िािे 
सुजभन आत पभ िोतो. मस मोि येण्याची प्रवृहत्त. रागामुळे झालेला अधांगवात. 

 
मानमसक :– स्वभाव नाजूक होतो. क्षलु्लक गोष्टीने अपमान झाल्यासारखा वाटतो. नेहमीच राग आलेला 

असतो. हखन्नता कारि नसताना व मचडखोरपिा, वस्तभंची फेकाफेक करिे. स्मरिशस्क्त मंद. 
हनष्ट्कारि उदासीनता. संिोगासंबधंी (वैषहयक) हवचार सारखे मनात येतात. अतृप्त संिोगेच्छा, 
हवधवा हस्त्रया. शरीर व मन िळव ेिोते, कािीिी सिन िोत नािी. लाजरेपिा, मानिग, अपमान 
झाला अशी कल्पना करून घेिे. हचिखोर, घाबरट, व ियंकर प्रक्षबुध. मभल अनेक गोष्टीकहरता रिते 
पि त्या वस्तु हदल्या तर त्या नको असतात. मुलाना रागे िरल्यामुळे ककवा हशक्षा केल्यामुळे 
उद िवलेले हवकार. आपल्याहवषयी दुसरी मािसे काय बोलतात या बाबतीत जागरूक. आपि 
केलेल्या ककवा दुसऱ्यानी केलेल्या गोष्टींबद्दल संताप येऊन खेद वाटतो. 
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डोके :– मेंदभ फािल्याप्रमािे वाटतो. िोक्यात दाबल्याप्रमािे वदेना िोतात, गुंगी येते, जािंया आल्याने बरे 
वाटते. कपाळात जि गोळा बसला आिे असे वाटते. िोक्याचा मागील िाग पोकळ ककवा बहधर 
झाला आिे असे वाटते. घेरी– गरगर हफरते आिे असे वाटते, बसल्याने, हनजल्याने जास्त, आपल्या 
सिोवती गरगर हफरल्याने बरे वाटते. िोक्यावरची उगवि ओलसर, दुगंधी व चरिारी, खपल्या 
बसतात– हवशषेतः िोक्याच्या मागील िागी. कोंिा जातो, केस गळतात. 

 
डोळे :– पािी येऊनसुद्धा िोळ्यात कोरिेपिा वाटतो. पापण्यात लिान गाठी येतात. वारंवार िोिाऱ्या 

राजंिवाड्या. पापण्याचं्या किाचंा शोथ. िोळ्यात फुटल्याप्रमािे वदेना िोतात, आग िोते. खोल 
गेलेले, िोवती काळी वतुयळे. 

 
कान :– टानहसल्स वाढल्यामुळे आलेला बहिरेपिा. 
 
चेहरा :– आजाऱ्यासारखा, मनमुळता, डोळे खोल गेलेले. वदेना िोळ्यात जातात. जबड्याखालच्या गाठी 

सुजतात व हपकतात. 
 
नाक :– सदी– स्राव कधी घट्ट कधी पातळ. आत व्रि पितात. सदीहशवाय कशका येतात. 
 
तोंड :– हिरड्या हफकट, आतभन रक्त येते. दात सैल, काळे पडलेले व मढसूळ. दात खाताना व हवटाळसेपिी 

दुखतात, जोराने दाबल्याने आहि उष्ट्ितेने बरे वाटते. हिरड्यातभन पभ येतो. चव कुबट. कुजलेले 
दात अहतशय दुखतात. िरल्यानंतर दुखतात. दात आले की लगेच कुजावयास लागतात. 

 
घसा :– टानहसल मोठ्या िोतात. हगळताना कानापयंत टोचते (िावीकिे). खाण्यानंतर दुखावयास 

लागतो. बोलताना सारखे हगळाव ेलागते. 
 
जठर :– भूक लागते, पोट िरलेले असले तरी. दभध प्यावसेे वाटते. तंबाखभ खावीशी, ओढावीशी वाटते. 

मळमळ हवशषेतः उदरावर शस्त्रहक्रया केल्यानंतर. 
 
उदर :– आतड्यात वात धरल्यामुळे वदेना िोतात. कढत वात सरतो. उदरावर शस्त्रहक्रया केल्यानंतर आत 

तीव्र कळा येतात. गार पािी प्याल्यानंतर जुलाब िोतात. अशक्त व आजारी मुलाचंी आव. मभळव्याध, 
स्पशय सिन िोत नािी. कुजलेल्या अंड्याप्रमािे दुगंधी वात सरतो. उदरात अशक्तपिा वाटभन ते 
खाली गळभन पिेल असे वाटते, वर उचलभन धरावेसे वाटते. राग आल्याने वेदना िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– वारंवार लघवीला लागते. मभत्राशयावर दाबल्यासारखे वाटते, तो पभिय मोकळा झाला आिे असे 

वाटत नािी. मभत्रमागात लघवीचा एक थेंब सारखा हफरत आिे असे वाटते. धार बारीक. मभत्रमागाच्या 
मागील िागात गुदगुल्या िोतात ककवा आग िोते, चालताना जास्त, लघवी िोताना बरे वाटते. 
मभत्रगं्रथी मोठी िोते, वारंवार लघवी लागते व लघवी िोत नसताना आग िोते. लघवी िोडी िोडी व 
कष्टाने होते, गरोदरपिी ककवा नुकत्याच लग्न झालेल्या तरुि मुलीना. 
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पुरुषजननेंमद्रये :– वैषहयक हवचार सारखे मनात घोळतात. वीययपातानंतर पाठ दुखते, अशक्तपिा वाटतो 
व हचिखोरपिा व हखन्नता येते. संिोगानंतर छातीत दाटल्यासारखे वाटते, दमा लागतो. हशश्न ताठ 
िोताना दुखते. मभत्रगं्रथीची सभज मभत्रगं्रथी वाढलेली असताना मभळव्याध िोते. गालगुंिानंतर अंि 
सुजतात. बोंिीच्या मागे मासंल उगवि येते. वृषिाला कंि सुटभन वैषहयक वासना उत्पन्न िोते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– योहनिाराला कंि सुटते ककवा ते िुळिुळे िोते, हवशषेतः बसलेले असताना. रजःकपिापासभन 

माडं्यापयंत वेदना िोतात. रजःकपिात ठिका लागतो संिोगानंतर जास्त. गिाशय बािेर येतो व 
त्यामुळे उदरात गळभन गेल्यासारखे वाटते व कमरेच्या साधं्यािोवती ठिका लागतो. रजोनहलकाचंा 
शोथ. एकसारखे संिोगाचे हवचार मनात येतात, वासना वाढते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– दात घासताना खोकला येतो. गृध्रसीवात व खोकला आलटभन पालटभन. 
 
पाठ :– सकाळी अंथरुिातभन उठण्याच्या अगोदर पाठ जास्त दुखते. िाताच्या बोटाचं्या टोकात बारीक 

फािल्यासारखे वाटते ककवा ती बहधर िोतात. िाताच्या बोटाचं्या साांध्यावर टिक गाठी येतात. 
साधं्यात दुखिे व त्वचेचे हवकार आलटभन पालटभन. गुिघे अशक्त. पोटऱ्या मार लागल्याप्रमािे 
दुखतात. िाताच्या बोटाचं्या िािाचंी वाढ खंुटते. 

झोप :– जोरजोराने जािंया व आळोखे-हपळोखे येतात, िोळ्यातभन पािी येते. िोकेदुखीनंतर जािंया येतात, 
त्यामुळे िोके दुखिे कमी िोते. वैषहयक स्वप्ने पिभन वीययपात िोतो. 

 
त्वचा :– हकिे चावत आिेत, वळवळत आिेत असे वाटते, कंि सुटते, एके हठकािी खाजहवल्याने दुसरीकिे 

कंि सुटते. फाडल्याप्रमािे झालेल्या जखमा मवशेषतः गुदद्वार; योमनद्वाराच्या, हशवहितल्या 
जखमाना घातलेले टाके ककवा त्या जागी दुखते. देठ असलेले मासंाकुंरे. नागीि िोण्याच्या अगोदर 
िोिाऱ्या वदेना. संहधवात व त्वचेचे हवकार आलटभन पालटभन. इसब, जाि खपल्या बसतात व 
अहतशय कंि येते. व्रि, मासंाकुर इतके नाजुक असतात त्याना स्पशय केला तर आंचके येण्याचा 
संिव असतो. 

 
ज्वर :– कुजलेल्या अंड्याच्या वासाचा घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावना–राग मगळिे, मानभांग, अपमान, सांताप, भाांडिे. मुमष्टमैिुन. 

सांभोगामतरेक. स्पशम. गार पेये. फाडल्याप्रमािे झालेल्या जखमा. शहरराचा िारे ककवा िाग तािले 
गेल्यामुळे. पारा. रात्री. लघवी झाल्यानंतर. 
ब वा :– सकाळच्या न्याहारीनांतर. उष्ट्िता. हवश्राहंत. 

 
सहाय्यक औषधे :– कास्स्ट; कोलो. 
 
सांबांधी औषधे :– कामो; मक्युय. 
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३३७. क्स्टक्टा STICTA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; नाक; छाती; साधें; खादंा (उजवा) यावर िोतो. 

घाबरटपिा. ताठिे व साांधे धरण्याची प्रवृमत्त. श्लेष्ट्मल त्वचा कोरिी व दुखते. वदेना हतरकस 
उद्भवतात. शरीर जि व मरगळल्यासारखे वाटते. रक्तस्रावानंतर झालेला हिस्टेहरआ. पिण्यानंतर 
ककवा रक्तस्रावानंतर झालेले उपद्रव. हनरहनराळे िाग िवते तरंगत आिेत असे वाटते. 

 
मानमसक :– िवते तरंगत आिोत असे वाटते. कािीतरी पि एकसारखे बोलावसेे वाटते मग कोिी ऐको न 

ऐको. आनंदी, खेळकर, िवेत टाचा उंच उिहविे. 
 
डोके :– सदी िोऊन नाक गळण्याचे अगोदर िोके दुखावयास लागते, कपाळात जिपिा वाटतो. 
 
डोळे :– पापण्याचंी आग िोते. िोळे िुळिुळे िोऊन आग िोते, पापण्या हमटल्याने ककवा िोळ्याच्या 

िालचालीने जास्त. 
 
नाक :– जोराची सदी िोते, जोरजोराने कशका येतात, अहतशय िोके दुखते व िोळ लाल िोतात, बरेचवळेा 

साधें धरण्याच्या अगोदर ककवा नंतर. नाकाच्या बुांध्याशी ठेचून भरल्यासारखे वाटते लकवा 
दाबल्यासारखे वाटते. एकसारखे नाक कशकरावसेे वाटते पि बरे वाटभन समाधान िोत नािी. नाकात 
कोरड्या खपल्या बसतात. 

 
घसा :– कोरिा. नाकातभन श्लेष्ट्मा खाली उतरतो. 
 
उदर :– िगवि, फेसाळ जुलाब िोतात हवशषेतः सकाळी. 
 
मूत्रेंमद्रय :– लघवी िरपभर िोते व त्यावेळेस मभत्राशय िुळिुळा िोऊन ठिका लागतो. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– बाळंतपिानंतर दभध कमी येते. 
 
श्वसनमद्रये :– घशात वरच्या िागात गुदगुल्या िोतात. एकसारखी कोरड्या खोकल्याची ढास लागते त्याने 

झोप येत नाही. श्वास आत घेताना खोकला येतो ककवा खोकल्याने खोकला वाढतो; खोकला 
िुकंल्याप्रमािे, दमल्यानंतर जास्त िोतो. गोवरानंतर राहिलेला खोकला. छातीच्या मधोमध पुढभन 
मागे मिक्यापयंत वदेना िोतात. छातीच्या मधल्या चपया िािाच्या उजव्या बाजभतभन उदरापयंत 
ठुसठुसते. श्वासनहलका बहधर िोते. 

 
मान :– िुळिुळी िोते व ताठते, खादं्यापयंत दुखते. 
 
हातपाय :– पंजे व पावले अस्वस्थ. सांमधवात. हवकार झालेल्या साधं्यावर लाल हठपका पितो. साधं्यात पािी 

साचते. िातपाय गार व ओले. तंगड्या िवते तरंगत आिेत असे वाटते. पंज्याना खभप घाम येतो. 
कंपवाताप्रमािे कापतात. 
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झोप :– घाबरटपिा, खोकला, शस्त्रहक्रयेनंतर झोप येत नािी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– रात्री. हनजल्याने. िालचालीने. िवते बदल झाल्याने. 

ब वा :– स्राव गळावयास लागल्याने. मोकळी िवा. 
 

३३८. क्स्टललमजआ STILLINGIA 
 
सवमसाधारि :– संहधवाताचे व गरमीचे उपद्रव. िहवष्ट्यकाळी ियाि गोष्टी घितील असे वाटते. लघवी दाट 

दुधासारखी, खाली पाढंरा गाळ साचंतो. खोकला कोरिा, वारंवार ढास लागते. श्वासनहलका 
दाबल्याने दुखते. आवाज बसतो, वक्त्याचें कंठाचे जीिय हवकार. िािात– िातापायाचं्या, पाठीचा 
ठिका लागतो. मानेतील गाठंी मोठ्या िोतात. िािावर िाि वाढते. गरमीचे अंगावर पिलेल चटे्ट. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िालचाल. दुपारानंतर. दमट िवा. 

ब वा :– सकाळी कोरिी िवा. 
 

३३९. स्रमोमनअम (धोतरा) STRAMONIUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; रुमधरामभसरि; घसा; त्वचा; िात; कमरेचा साधंा (िावा) व 

जननेंहद्रये यावर िोतो. मवकाराांचे स्वरूप भयप्रद, अत्यांत खळबळीचे पि वेदनाांचा अभाव, व त्याच 
वळेेस शरीरातील स्राव बंद िोतात, लघवी िोत नािी व शौचास पि िोत नािी. हालचालीत 
अव्यवक्स्ितपिा लकवा डौलदारपिा हवशषेतः िोक्याचा ककवा िाताचा. कंपवात, ककवा 
मुहष्टमथुैनामुळे सुरू झालेले कंप. आचके हवशषेतः रात्री. धिापासभन िातपाय वेगळे आिेत असे 
वाटते. वस्तभचा आकार व जागेचे अंतर याची योग्य जािीव िोत नािी. एक बाजभ लुळी पिते दुसऱ्या 
बाजभत कंप. िीतीमुळे उत्पन्न झालेला कंपवात ककवा फेफरे हिस्टेहरआ; वैषहयक वासना उद्दीहपत 
िोऊन िंसिे रििे. मोिहनद्रा. फेफरे येताना, शरीर ताठिे व आचके आलटुन पालटभन. मानहसक 
धक्का, िीती, उन्ि बाळंतपि यानी उद्भवलेले उपद्रव. पाण्याची िीती वाटते. 

 
मानमसक :– अांधाराची भीती, धास्ती वाटते आहि चकाकिाऱ्या वस्तभंचा िीहतयुक्त हतटकारा वाटतो. 

भीमतग्रस्त, आसपास मािसे असावीशी वाटतात ककवा पळभन जावसेे वाटते. वात– एकसारखी 
बिबि करिे, गािे म्िििे, प्राथयना करिे, करुिा िाकिे, िसिे. अनेक प्रकारची हकळसवािी 
दृश्ये हदसतात ककवा तेजस्वी पदाथय, ितेुखेते याचें देखाव ेहदसतात हवशषेतः एका बाजभस. वातात 
भयांकर प्रकु्षब्धपिा येतो. हनरहनराळ्या प्रकारच्या वेि लागल्याप्रमािे गोष्टी करिे, कपिे फाििे, 
जननेंहद्रये उघिी करिे वगैरे. ियंकर वेड लागल्याप्रमािे चाळे करिे व त्यावेळेस गार घाम येतो. 
हशव्याशाप देिे. धार्ममक वेि. दुसऱ्याचें बोलिे ऐकिे सिन िोत नािी. बोलण्याची ककवा मवचार, 
मववेक करण्याची मक्रया नष्ट. मभढ, बावळट. पाण्याकिे पाहिल्याने ककवा चकाकिाऱ्या वस्तु 
पाहिल्याने आचके येतात. मभल िीतीने घाबरून जागे िोते, कोिाला ओळखीत नािी, िीतीने 
ककचाळते व जवळ कोिी असेल त्याला हचकटते. स्वतःलाच दोष लावभन घेिे. स्वतःच्या 
शरीराहवषयी भ्रामक कल्पना. आपि दोन आिोत, उंच झालो आिोत, धिापासभन िातपाय वगेळे 
आिेत वगैरे. बोगद्यातभन गािी जाताना काळजी वाटते. अश्लील बिबि. परकी िाषेत बोलिे. 



 

अनुक्रम 

उद्धट, गर्मवष्ठ, हिते्रपिा, लपभन बसिे ककवा पळभन जािे. जहमनीकिे नजर लावभन स्वस्त बसिे, 
कपड्याशंी चाळे करिे, लोकाचंा खभन करावासा वाटतो ककवा आत्मित्या करावीशी वाटते. पाण्याचा 
आवाज ऐकला तर िीती वाटते. 

 
डोके :– उशीवरून, वारंवार िोके उचलभन खाली टाकिे, वातात, बेशुद्धीत, दोषी तापात, अंधारात घेरी 

येते, ककवा िोळे हमटल्याने जास्त िोते. िोके दुखत असताना कािीतरी बरळिे, िोके मागे 
वाकलेले. खाली वाकताना ककवा उठताना िोके धराव ेलागते, हवशषेतः सभयाघातानंतर. कानातील 
स्राव थाबंल्यामुळे झालेला मेहनन्जायहटस. 

 
डोळे :– वटारलेले, चकचकीत, टक लावनू बघिे. बािुल्या रंुद झालेल्या. हतरळेपिा. एकाच्या दोन वस्तु 

हदसतात. राताधंळेपिा. हिरव ेहदसते. दृहष्टभ्रम, वस्तभंचा आकार व अंतर या बाबतीत भ्रम. सवम वस्तू 
काळ्या मदसतात, एकमेकात गंुतलेल्या वेड्यावाकड्या हदसतात. 

 
कान :– कानातभन िवा जोराने बािेर येत आिे असे वाटते. 
 
चेहरा :– लाल, फुगीर, ककवा चेिऱ्यात एकदम अदलाबदल िोते, लाल िोतो, हफकट पितो, हवकट 

िसल्याप्रमािे िोतो ककवा भीमतग्रस्त िोतो. कपाळावर आठ्या पितात, मेंदभच्या हवकारातं. चेिरा 
लाबं झाला आिे असे वाटते. 

 
तोंड :– मजभेवर बारीक सुांदर लाल मठपके पडतात. एकसारखे थंुकिे, चघळल्याप्रमािे जबड्याची 

िालचाल. जीि कोरिी, सुजलेली, तोंिाबािेर लोंबते. तोतरे बोलिे. दाट लाळ गळते. 
 
घसा :– घसा कोरिा, अहतशय तिान लागते पि पािी मपण्याची भीती वाटते, कारि पािी हपताना गुदमरते. 
 
जठर :– अन्न गवताप्रमािे लागते. ओकारीत कफ व हिरव ेहपत्त पिते. 
 
उदर :– दुगंधी काळसर, वदेनारहित नकळत जुलाब होतात, हतरळेपिा येतो, व चेिरा हफकट िोतो. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िोण्याचे बदं िोते. हवशषेतः टायफाईिसारख्या तापात. मभत्राशय मोकळा. वृद्धपिी लघवी 

िळुिळु िोते, घाईने करता येत नािी. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– संिोगेच्छा तीव्र. अश्लील बोलिे व हक्रया करिे; जननेंहद्रयावर एकसारखा िात ठेविे. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ जाण्याच्या अगोदर वैषहयक वासना बळावते. हवटाळ अहतशय जातो, हवटाळ 

जाताना बिबििे, गािे म्िििे. बाळंतपिानंतरचे विे, विेात खभप घाम येतो. बाळंतपिानंतर 
आचके येतात. कामोन्माद. जननेंहद्रये िाताने चाळहवण्याची प्रवृहत्त. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकल्याची वारंवार ढास लागते; उजेिाकिे हवस्तवाकिे पाहिल्याने खोकला जास्त िोतो. 

कंठाला आचके बसतात. तारस्वरात आवाज एकदम बसतो. दमा. 



 

अनुक्रम 

हृदय :– अशक्त, नािी अहनयहमत. हृदयहवकारात छाती आवळल्यासारखी वाटभन मानहसक लक्षिे उत्पन्न 
िोतात. 

 
पाठ :– ओढल्यासारखी वाटते. कण्याला स्पशय सिन िोत नािी. पाठ ताठते, मागे वाकहवता येत नािी. 

धनुवात. 
 
हातपाय :– अधांगवात, लुल्या पिलेल्या अवयवात थरथरते. कमरेच्या साधं्यात ियंकर कळा येतात, 

कमरेच्या साधं्याचा क्षय (िाव्या). चालताना झोकािें जातात. िात वर करून टाळ्या वाजहविे. 
हजना उतरताना पायऱ्या चुकतात. 

 
झोप :– अंधारात झोप येत नािी. भीतीमुळे ककवा ककचाळत जागे िोिे. स्वप्ने पित असताना रििे. 

बेशुहद्धप्रमािे झोप गाढ लागते, ियंकर स्वप्ने पितात. 
 
त्वचा :– अंगावर अनेक ढेकभ ि चावल्याप्रमािे वाटते. हवस्फोटक ज्वराचंी उगवि चागंली िोत नािी. अंगावर 

लालबुदं चटे्ट पितात. जीिय गळवे, नािीव्रि. 
 
ज्वर :– टायफाईिसारखे दोषीज्वर. अहतज्वर, खभप घाम येतो पि त्याने बरे वाटत नािी. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– चकाकिाऱ्या वस्तूकडे पामहल्याने धास्ती. झोपेनांतर. अंधारात. आिाळ आलेले 

असताना. स्राव बांद झाल्याने. हगळताना. स्पशय. असंयहमत वागिे. 
ब वा :– उजेिात; मांडळीत. उष्ट्िता. 

 
सांबांधी औषधे :– ओहप; बेला; िायासा. 
 

३४०. स्राांमशअम काबोमनका STRONTIUM CARBONICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रुमधरामभसरि; हृदय; मभत्रकपि; घोटे व उजवी बाजभ यावर िोतो. 

तािल्यासारखे वाटते. इतस्ततः मफरिाऱ्या वेदना. िािात हफरत आिेत असे वाटते. आग िोते. 
कुरतडल्याप्रमािे वेदना. वेदना िळुिळभ सुरू िोऊन िळुिळभ थाबंतात येतात, जातात, कोठे आिोत 
िे नक्की सागंता येत नािी, ककवा वेदनामुळे मभच्छा येते. आहि सवांग आजारी असल्यासारखे वाटते. 
एकदम आपोआप दचके बसतात. िालचाल बंद– एका अंगाची जलयुक्त सूज. लुले पडल्याप्रमािे 
अशक्तपिा वाटतो, शरीर वाळते, शस्त्रहक्रया केल्यानंतर आलेला अशक्तपिा. शस्त्रहक्रयेचा आघात. 
िातापायाना मंुग्या येतात. लचकेमुळे झालेले जीिय उपद्रव. रक्तदाब वाढतो. रक्तस्त्रावाचे जीिय 
दुष्ट्पहरिाम, चेिरा लाल िोतो, धमन्या जोराने उितात. िािाचें हवकार हवशषेतः मािंीच्या. अनेक 
हवकारात घोयाला सभज येते. 

 
मानमसक :– अहतशय हवसराळभपिा. हचिखोर, एकदम संताप येतो. कािीतरी दुष्ट्कृत्य केल्याप्रमािे िीती 

वाटते हखन्नता. 
 



 

अनुक्रम 

डोके :– वरच्या जबड्यापयंत दुखते, घेरी येते व मळमळते, हनजल्याने जास्त, बसिे िाग पिते. िोके दुखत 
असताना मळमळते व घेरी येते, मानेत नंतर ियंकर वेदना िोतात, गुंिाळण्याने बरे वाटते. िवुयात 
दुखते. सवय िोके तािभन दाबल्यासारखे वाटते. 

 
डोळे :– लाल िोतात. आग िोते, िोळ्याच्या श्रमाने िोळे दुखावयास लागतात. पािी येते व पाित असलेल्या 

वस्तभ नाचत आिेत असे वाटते. व त्याचं्या रंगात फरक पिल्यासारखा वाटतो. शस्त्रहक्रयेनंतर उजेि 
सिन िोत नािी. व वस्तभ रक्ताने माखल्यासारख्या हदसतात. 

 
नाक :– रक्ताच्या खरपुड्या बसतात. कंि सुटते, आग िोते, लाल िोते. 
 
चेहरा :– अहतशय हफकट ककवा अहतशय लालबुदं िोतो, चालण्याचा प्रयत्न केला तर आग िोते, 
 
तोंड :– बमधर, कोरिे, हवशषेतः सकाळी, जागे झाल्यानंतर. 
 
जठर :– अन्न बेचव लागते. पाव खावासा वाटतो. उचकी येताना छातीत वदेना िोतात. अन्नाचे पचन िोत 

असताना जठरात दाबल्यासारखे वाटते. 
 
उदर :– बेंबीिोवती पेटके येतात. शौचास ठिक गाठी पितात, कष्टाने िोते, झाल्यानंतर गुदिाराची बराच 

वळे आग िोते. िगवि मधुन मधुन उद्भविारी, रात्रीचे जुलाब िोतात, हपवळे पािी पिते व त्याने 
अहतशय थकवा येतो, पिाटे कमी िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– अमोहनआचा वास येत असलेली हफकट लघवी िोते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– छातीवर ओझे ठेवल्यासारखे वाटते. जेविानंतर, िाव्या स्तनात दुखते. 
 
हृदय :– गुदमरल्यासारखे वाटते. नािी मधुन मधुन थाबंते. 
 
हातपाय :– पंजे बहधर. घोयाची लचक लकवा फुगीरपिा. पोटऱ्यात, तळपायाना पेटके येतात, पोटऱ्यात 

गार हठपके पिल्याप्रमािे वाटतात. साधें धरलेले असताना िगवि लागते. गृध्रसी वातात घोटे 
सुजतात. घोयाना पेटके येतात. 

 
त्वचा :– ओलसर उगवि येते, कंि सुटते, आग िोते, मोकळ्या िवेत ककवा उन्िात बरे वाटते. 
 
ज्वर :– उष्ट्ि लाटा येतात हवशषेतः चेिऱ्यात, पि पाांघरूि लकवा कपडे काढावेसे वाटत नाहीत, हवशषेतः 

हवटाळ थाबंण्याच्या वयात. रात्री घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांडी उघडे झाल्याने. चालताना. लचक. रक्तस्त्रावानांतर. सांध्याकाळी. 

वाकताना. िवेतील बदल. स्पशय. चोळण्यानेः 
ब वा :– उष्ट्िता, शेक व उजेड– सभयाचा; गरम पाण्याचे स्नान; गुंिाळण्याने. 
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सांबांधी औषधे :– कॅल्क–का; ऱ्िस–टा. 
 

३४१. क्स्रक्क्ननम STRYCHNINUM 
 
सवमसाधारि :– आचके, पेटके. धनुवात. पाठीची कमान िोते, पाठ ताठते, मानेचे स्नायभ ताठतात. किा गार 

झाल्यासारखा वाटतो. िातापायाना ियंकर धके्क बसतात, आचके येतात, कापतात. स्नायभना धके्क 
बसतात. िोक्याला व छाताला घामाच्या धारा लागतात. श्वास आत घेता येत नािी छाती वर खाली 
िोत नािी. आवाजाने, स्पशाने, िालचालीने जास्त िोते. पाठीवर हनजल्याने बरे वाटते. 

 
३४२. स्रोफॅन्िस STROPHANTHUS 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम रुहधराहिसरि; हृदय; जठर व मभत्रकपि यावर िोतो. टोचल्याप्रमािे 

वेदना. िरिरिे. स्राव वाढतात. लक्षिे आलटून पालटून होतात-नािी जलद व मंद, िोक्याकिे 
व हृदयाकिे लाटा येतात, बािुल्या रंुद व बारीक िोतात वगैरे. लाटाप्रमािे शरीरात खाली वर 
झाल्यासारखे वाटते. ठुसठुसिे. तंबाखु ओढिाराचं्या हृदयाची िोिारी चलहबचल. रक्तदाब 
वाढतो. पिुंरोग, छातीत धिधिते व दम लागतो. गलगंि. मभच्छा येते. शस्त्रहक्रयेनंतर झालेल्या 
रक्तस्त्रावाने ककवा तीव्र रोगातभन उठल्यानंतर आलेला थकवा. 

 
मानमसक :– कठीि प्रसांगाची भीती वाटते. वर उचलल्यासारखे वाटते. हवशषेतः दुपारच्या झोपेत. मुलाचंी 

प्रौढासारखी बिबि. 
 
डोके :– घेरी येते–िोळ्यापुढे पािी तरंगत आिे असे वाटते. िोक्यात लाटा येतात. 
 
डोळे :– बािुल्या एकसारख्या बारीक व रंुद िोत असतात. िोळ्यापुढे चमचम हदसते. तेजस्वी. गलगंिात 

पुढे येतात. 
 
चेहरा :– लाल हठपके पितात, ककवा सवय लाल िोतो. 
 
घसा :– आवळल्यासारखा वाटतो. आग िोते त्यामुळे सारखे हगळावेसे वाटते. 
 
जठर :– काफी हपण्याची वासना. िभक लागत नािी. ओकाऱ्या िोतात. दारूचा हतटकारा येऊन मळमळते. 

अन्नाची हकळस येते, खाल्ले तर गुदमरल्यासारखे वाटभन ओकावयास िोते. 
 
उदर :– जुलाब िोताना उदरात गुरगुरते व वदेना िोतात, गुदिाराची आग िोते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीचे िोण्याचे प्रमाि वाढते; ककवा थोिी िोते, अल्बुहमन जाते. 
 



 

अनुक्रम 

हृदय :– हृदयाची मजेदार हालचाल चालली आहे असे वाटते; हृदयाच्या जागी ठिका लागतो. हृदय 
अशक्त. धिधिते. हृदयहवकारामुळे लागलेला दमा व अंगावर आलेली सभज. नािी अशक्त, जलद 
ककवा अहनयहमत चालते. 

 
हातपाय :– पुढील िात व बोटे जि िोतात. पावलाना कंि सुटते. 
 
त्वचा :– मपत्ताच्या गाांधी हवशषेतः जीिय. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– श्रम. दारू. तंबाखभ. चिा. 
 
सांबांधी औषधे :– अपोसा; स्पायजे. 
 

३४३. स्पायजेमलआ SPIGELIA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; हृदय; मान; डोळे; दात व डावी बाजू यावर िोतो. हृदयाची 

व डोळ्याांची लक्षिे एकाच वेळी उत्पन्न होतात ककवा िोळ्याची लक्षिे इतर हवकाराबरोबर असतात. 
वेदनाांचे भयांकर झटके येतात, एका जागेपासून दूरवर वेदना पसरतात, चाकभ  िोसकल्याप्रमािे 
वाटते, वदेना टोचल्याप्रमािे ककवा तप्त सुयानी िाजल्याप्रमािे; वदेना सकाळी सुरू िोऊन 
संध्याकाळी थाबंतात. स्पशय केला ककवा खरचटले तर कापरे भरते. जंत िोतात, व मुले बेंबीजवळ 
दुखते असे म्िितात. 

 
मानमसक :– अिकुचीदार वस्तभंची, सुया टाचण्या वगैरे याचंी िीती वाटते. तोतरे बोलिे. िीहतयुक्त 

अस्वस्थता. हवचार करीत असल्याप्रमािे बसिे. एकाच वस्तभकिे एकसारखे बघिे 
 
डोके :– िोक्याच्या मागील िागाच्या िाव्या बाजभकिभन िाव्या िोळ्यापयंत वदेना िोतात, खाली वाकल्याने 

ककवा चुकभ न पाय विेावाकिा पिल्याने, जास्त. घेरी येते, डोक्यापेक्षा पाय उांचावर आहेत असे 
वाटते. िाव्या िवुयािोवती वदेना िोतात. 

 
डोळे :– हुळहुळे; आत ओढल्याप्रमािे ठिका लागतो; मोठे झाले आहेत असे वाटते; लाल; हवकार झालेल्या 

बाजभच्या िोळ्यातभन पािी वािते; खोल गेलेले. हतरळेपिा. िोळ्यािोवती हपवळी वतुयळे. िोळ्यात, 
िोळ्यािोवती आत खोलपयंत वदेना िोतात, गार पाण्याने बरे वाटते. हमचकावसेे वाटतात. पापण्या 
उघिताना त्या ताठल्यासारख्या वाटतात चष्ट्म्याचा नंबर बरोबर लागत नािी. 

 
नाक :– पुढचा िाग कोरिा, मागील िागातभन घशात श्लेष्ट्मा पितो. आत गुदगुल्या िोतात. गालाचे उंचवटे, 

िोळे, गाल, दातं कानहशले यात वदेना िोतात स्पशय केल्याने, वाकल्याने जास्त; सकाळपासभन 
संध्याकाळपयंत. 

 
तोंड :– तोंडात घाि येते. दातात फाटल्याप्रमािे वदेना िोतात. खाण्यानंतर व गारठ्याने जास्त, तंबाखु 

ओढल्याने कमी िोतात. 



 

अनुक्रम 

जठर :– अहतशय खाखा सुटते. तंबाखु ओढण्याचा हतटकारा, तपकीर नकोशी वाटते. 
 
उदर :– बेंबीिोवती वदेना िोतात हवशषेतः मुलाचं्या. शौचात आवेचे गोळे पितात. जंत िोतात. गुदात कंि 

सुटते व मंुग्या आल्यासारखे वाटते. अहतशय दुगंधी वात. 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा–िात िालहवल्याने, अंथरुिात िालचाल केल्याने जास्त िोतो, िोके उंचावर ठेवभन 

उजव्या कुशीवरच हनजाव ेलागते. 
 
हृदय :– जोराने धडधडते, कानाला ऐकू येते. इतर हवकारात धिधिते. हृदयात जोराने टोचल्याप्रमािे 

ककवा दाबल्याप्रमािे वदेना िोतात, वदेना घसा, िात, पाठीच्या हतकोनी िािापंयंत पसरतात, गरम 
पािी प्यावसेे वाटते व त्याने बरे वाटते. हृदयाच्या जागी िुळिुळे िोते, माजंर गुरगुरल्याप्रमािे 
आवाज िोतो. हृद रोग. हृद रोगामुळे उत्पन्न झालेला दमा. उजव्या कुशीवर उंच उशीवर हनजिे िाग 
पिते. नािी अशक्त, कंहपत, अहनयहमत. हृदयाची धिधि चालभ  असताना तोंिाला घाि येते. 

 
मानपाठ :– मान ताठलेली. मानेपासभन िाव्या कानहशलापयंत दुखते ककवा िाव्या खादं्यापासभन मानेपयंत 

दुखते. िाव्या हतकोनी िािाजवळ कापल्यासारखे वाटते. 
 
हातपाय :– िावा िात बहधर. गुिघ्याच्या वाटीत ठुसठुसते. 
 
ज्वर :– जरा िालचाल केली तर शिारे येतात. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– स्पशम. हालचाल. धक्का. हनयहमत वळेी; सकाळ ते सांध्याकाळ. तंबाखु. संिोगाने. 

िात वर केल्याने. आवाजाने. खाल्याने, हवकाराहवषयी हवचार केल्याने. खाली वाकल्याने, नाक 
कशकरताना, श्वास बािेर टाकताना. 
ब वा :– उजव्या कुशीवर िोके उंच उशीवर ठेवभन हनजल्याने. आत श्वास घेतल्याने. सारखा दाब 
हदल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– स्पाहंज. 
 

३४४. स्पाांमजआ (िाजलेला स्पजं) SPONGIA TOSTA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम हृदय; कंठ; श्वासनहलका व गाठी यावर िोतो. शहैथल्य, अशक्तपिा 

व जडपिा. ठेचभन िरल्यासारखे वाटते. टिक सभज, गाठींची वगैरे. छातीत रक्ताहधक्य िोते. 
अंगाचा खालचा िाग बहधर. श्लेष्ट्मल त्वचा कोरिी. कपिे सुखदायक वाटत नािीत. 

 
मानमसक :– काळजी, िीती वाटते. गािे म्ििण्याची उत्कट इच्छा, व अहतशय उल्िासी. िहवष्ट्याची िीती 

वाटते. आयुष्ट्याचा कंटाळा, मरिाची िीती वाटभन गुदमरल्यासारखे वाटते. 
 
डोळे :– पुढे आल्याप्रमािे हदसतात, वटारल्याप्रमािे वस्तु एकाच्या दोन हदसतात, हनजल्याने बरे वाटते. 
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नाक :– ठासभन िरल्याप्रमािे चोंदते. 
 
चेहरा :– भयग्रस्त, काळजीयुक्त. ओठ हनळे. श्रमाने हफकट िोतो. 
 
तोंड :– जीि कोरिी, कपगट, सवय हठकािी फोि आलेले. चव गोिभस. 
 
घसा :– दुखतो गोि खाल्ल्याने जास्त. एकसारखा घसा साफ करावा लागतो. घशात चव किभ . घशातील 

लक्षिे पाठीवर हनजल्याने कमी िोतात. 
 
जठर :– अहतशय िभक व तिान लागते. पोटािोवती घट्ट कपिे सिन िोत नािीत. जठर हशहथल 

झाल्यासारखे, उघिे आिे असे वाटते. 
 
उदर :– श्वास आत घेताना उदराचे स्नायभंची जोराने िालचाल िोते. आतील सवय अवयव वर खेचल्यासारखे 

वाटतात. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– अंि व वीययनहलका सुजते व दुखते; आत टोचते, हपळल्याप्रमािे वाटते. अंि टिक व 

मोठे िोतात. जननेंहद्रये कढत. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर माकििािात दुखते, िभक लागते व हृदय धिधिते. 

हवटाळसेपिी गुदमरल्याप्रमािे िोऊन जागे िोिे. नष्टातयवामुळे झालेला दमा. 
 
श्वसनेंमद्रये :– झोप लागत असताना हशटी वाजल्याप्रमािे आवाज िोतो. कंठात बभच, पान, पिदा अिकला 

आिे असे वाटभन गुदमरते त्यामुळे जाग येते, भयांकर वेदनायुक्त हृदयाची धडधड होते, ओठ हनळे 
िोतात व खभप घाम येतो. काळजीयुक्त, धापा टाकल्याप्रमािे श्वासोच्छछ वास चालतो. खोकला 
पोकळ, भुांकल्याप्रमािे, करवतीने कापताना होिाऱ्या आवाजासारखा, त्याने मभल जागे िोते, नंतर 
छातीत आग िोते. खोकला गरम खाण्याहपण्याने कमी िोतो, गार पेयाने व मानहसक क्षोिाने जास्त 
िोतो. बोलताना ककवा गाताना आवाज उमटत नािी, एकदम घोगरा होतो. कंठ कोरिा पितो, आग 
िोते, गाताना, बोलताना, हगळताना ककवा त्याला स्पशय केला तर दुखतो. कंठ धरून ठेवावासा 
वाटतो. झोप लागता लागता गुदमरल्यासारखे वाटते. छाती अशक्त बोलवत नािी. छाती 
भरल्यासारखी वाटते. कंठाचा क्षय. क्षय. दम्यात िोके मागे वाकवावे लागत. 

 
गळा :– गलगंि मोठे िोते, गुदमरल्यासारखे वाटते. ककवा हृदयाच्या वेदनाबरोबर वेदना िोतात. 

गळ्यािोवती दोरी बाधंल्याप्रमािे वाटते. 
 
हृदय :– हृदयातून मान डोके चेहऱ्यापयंत लाटा येतात, पापण्या हमटतात व िोळ्यातभन पािी येते. धडधडते. 

हृदयाचे हवकार व त्यामुळे िोिारा दमा–हनजवत नािी. नािी, टिक, िरलेली, अशक्त 
 
झोप :– काळजी वाटभन जागे िोिे, गुदमरल्यासारखे वाटभन जागे िोिे. 
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ज्वर :– मधुन मधुन तप्त लाटा येतात, त्यावळेेस काळजी वाटते, हृदयात वदेना िोतात, मरू तर बरे असे 
वाटते. माडं्या गार व ओलसर िोतात–त्या संबंधाने हवचार केला तर जास्तच त्रास िोतो. मोकळ्या 
िवते चालल्यानंतर. एकदम अंग तापल्यासारखे वाटभन अशक्तपिा वाटतो, हनजभन राििे िाग 
पिते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– कोरडी गार हवा. झोपेतून जागे केल्यास. झोपेनांतर. श्रमाने. िात वर केल्याने. 

मध्यरात्रीच्या अगोदर. हजना चढताना. पौर्मिमा. गोि पदाथय. 
 

ब वा :– उशी न घेता हनजल्याने. थोिे खाण्याने, हपण्याने. हजना उतरताना गरम पेये, खाद्य. 
 
सहाय्यक औषधे :– हेपार. 
 
सांबांधी औषधे :– काबो–व्िेहज; कोहन; पल्स; ब्रोहम. 
 

३४५. हॅमॅमेमलस HAMAMELIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मशरा, गुदातील, जननेंहद्रयाचं्या, िातापायाचं्या व घशाच्या; यकृत; 

उदराचे व छातीचे बाह्यागं यावर िोतो. मार लागल्याप्रमािे हुळहुळेपिा; ज्या िागातभन रक्त जात 
असेल त्या जागी, रक्तवाहिन्यात, एखाद्या हववहक्षत हठकािी, उदरात वगैरे. तािल्याप्रमािे, 
फुटल्याप्रमािे वाटते; मभळव्याधीच्या मोिात, साधं्यात, पायात वगैरे. रक्ताहधक्यामुळे िरल्यासारखे 
वाटते. हशरा सुजलेल्या, हुळहुळ्या, कापल्याप्रमािे वदेना व त्याचंा शोथ. मशरा फुगून 
वेड्यावाकड्या होऊन दुखतात. रक्तस्राव होण्याची प्रवृमत्त, बारीक रक्तवाहिन्यातभन काळसर 
पातळ रक्त वािते, त्यामुळे बरे वाटते ककवा वाजवीपेक्षा जास्त िकवा वाटतो. उघड्या दुखिाऱ्या 
जखमा, ककवा िाजलेल्या जागा, वरून लावाव.े शस्त्रहक्रयेनंतर िोिाऱ्या वदेना या औषधाने थाबंतात. 

 
मानमसक :– रक्त स्राव चालभ  असताना सुद्धा मन शातं असते. स्वतःचा योग्य तो मान राखला जावा अशी 

इच्छा. हवसराळभ. अभ्यास ककवा काम करावसेे वाटत नािी. 
 
डोके :– डोक्यात हातोडे मारल्याप्रमािे वेदना हवशषेतः िाव्या कानहशलात. एका कानहशलापासभन दुसऱ्या 

कानहशलापयंत बोल्ट खुपसल्याप्रमािे वाटते. आत गोंधळल्यासारखे वाटते. वीययपातानंतर िोके 
दुखावयास लागते. 

 
डोळे :– लालबुंद. मार लागल्याप्रमािे िुळिुळे. िोळ्यातंगयत झालेला रक्तस्राव. िोळे आतभन बािेर येत 

आिेत असे वाटते. 
 
नाक :– नाकातभन खभप रक्त जाते. नाकाच्या बुधं्याशी तािल्यासारखे वाटते. घाि येते. 
 
तोंड :– रक्तासारखी चव. जीि िाजल्यासारखी वाटते. दात काढल्यानंतर एकसारखे रक्त वाित रािते. 
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घसा :– आतील हशरा फुगभन घसा दुखतो. 
 
जठर :– जठराच्या मागे जिपिा वाटतो, दुखते. आत ठुसठुसते. काळ्या रक्ताची वातंी िोते. 
 
उदर :– मभळव्याधीच्या मोिातभन खभप रक्त जाते व त्या िुळिुळ्या िोतात. रक्ती आव, शौचात िामरासारखे 

रक्त जाते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– वारंवार लघवीला जाव ेलागभन लघवीतभन रक्त जाते. मभत्रकपिाच्या जागी ठिका लागतो. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– वीययनहलकेत खालभन वर वदेना िोतात. अंिात वदेना िोतात. अंिाचा शोथ, स्पशय सिन 

िोत नािी. अंिकोषातील हशरा फुगभन वेड्यावाकड्या िोतात. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळ काळा, िरपभर जातो, उदर िुळिुळे िोते. दोन पाळ्यामध्ये हवटाळ जातो. रजःकपि 

िुळिुळे िोऊन दुखतात, हवशषेतः मार लागल्यामुळे गरोदरपिी पाय दुखतात, उिे राििे व चालिे 
कठीि िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– थंुकीतभन रक्त पिते. छाती िुळिुळी व आवळल्यासारखी वाटते. घशास गुदगुल्या िोऊन 

खोकला येतो. 
 
पाठ :– मोिल्याप्रमािे दुखते. मानेचे मिके िुळिुळे िोतात. कमरेत व ओटीपोटात तीव्र कळा येऊन त्या 

पायापयंत जातात. हतकोनी िािात दुखते. मभत्रकपिाच्या जागी मंद ठिका लागतो. 
 
हातपाय :– दमल्याप्रमािे वाटतात. हशरा फुगभन वडे्यावाकड्या िोतात. 
 
त्वचा :– त्वचेखाली रक्ताचे हठपके पितात. फुगभन वेड्यावाकड्या झालेल्या हशराचें व्रि. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दुखापती. खरचटिे. दाबल्याने. मोकळी, गार, हवा, दमट गार िवा. धक्का. 

िालचाल स्पशय. हदवसा (फक्त वदेना). 
 
सहाय्यक औषधे :– फेरम; ्लुओ–ॲहस. 
 

३४६. हायाससायामस (खोरासनी ओवा) HYOSCYAMUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मेंदू; मज्जातांतू. स्नाय–ूचेिऱ्याचे िोळ्याचे; व रक्त यावर िोतो. 

आचके; कां प; धके्क; पेटके. तीव्र स्वरूपाचे वेड हवशषेतः िािंखोरपिाचे ककवा अश्लील प्रकारचे. 
विेाचा शवेट गाढ बेशुद्धीत िोतो ककवा बेशुहद्ध व विे आलटभन पालटभन. कािीतरी िातानी धरीत 
आिोत अशाप्रकारची िालचाल. काल्पमनक वस्तु उचलिे, धरिे. स्नायभंचा कंप. थरथरिे. 
आखििे. बाळंतपिात ककवा पाळीच्या सुमारास येिारे आचके. िीतीमुळे ककवा धास्तीमुळे 
उद्भवलेले लिान मुलाचें आचके; मभल ककचाळत आचके येऊन एकदम खाली पिते. फेफरे. 
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टायफाईिसारखे दोषी ज्वर. मुले जागी न िोता िंुदके देतात व रितात. फेफरे येण्याचे अगोदर 
घेरी येते, व एकदम ककचाळभन जहमनीवर पििे. तापात, अंथरुिात खाली घसरिे. चालताना 
झोकािें जातात. िात लाबं करून िातात वस्तु धरण्याच्या प्रयत्नात चभक िोते. कंपवात, एखादाच 
स्नायभचा कंप, तोतरे बोलिे, हतरळे पाििे. बाळंतपिानंतर हवटाळ ककवा दभध येण्याचे बदं झाल्यामुळे 
उद्भवलेले उपद्रव. 

 
मानमसक :– अनेक प्रकारच्या मनाला गोंधळून टाकिाऱ्या भ्रामक कल्पना. मृत इसमाशी ककवा मृत 

नातेवाईकाशी बोलिे. कितीवर हकिे, ढेकभ ि, कुत्री, माजंरे वगैरे प्रािी खालीवर येत आिेत असे 
वाटिे. िसिे, गािे म्िििे. बिबि करिे, िािंिे, अिखळत बोलिे, बोबिे बोलिे. वात. वेि 
वैषहयक स्वरूपाचे, जननेंहद्रये उघिी करिे, िातानी चाळविे. विेगळ, हवदभषकी चाळे करिे. 
अश्लील बोलिे, चाळे करिे (हस्त्रया). बोटे कुरतििे. मत्सरी; संशयी. पाण्याची िीती वाटते, एकटे 
रिाण्याची िीती वाटते. कोिीतरी पाठलाग करीत आिे असे वाटते. हवषप्रयोगाची िीती वाटते. 
कोठेतरी जावेसे वाटते. प्रत्येक शबद मोठ्याने बोलिे. टाइफाईिसारख्या दोषी ज्वरात, तोंि 
वासलेले रािते, पुटपुट करिे, अंथरुिात खाली घसरिे व हपवळे ककवा रक्तासारखे पातळ शौचास 
नकळत िोिे, बेशुद्धीप्रमािे गाढ गुंगी. बेशुद्ध असताना स्पशय कला तरी, केहवलवािे रििे. िीतीमुळे 
बोलिे नष्ट िोते. आपि घरी नािी असे वाटते. जनावरे चावतील अशी िीती वाटते. वस्तु जनावरे 
आिेत असे वाटते. 

 
डोके :– प्रथम घेरी येऊन नंतर आचके येतात. िोक्यात ठुसठुसते व त्याच्या एकामागभन एक लाटा येत आिेत 

असे वाटते. मेंदभ सैल िोऊन तो वरखाली िोत आिे असे वाटते. िोके पुढे मागे िलहविे, हवशषेतः 
खाली वाकताना. 

 
डोळे :– बािुल्या रंुद. िोळे उघिे पि लक्ष नसते. हतरळेपिा. पापण्या घट्ट हमटलेल्या. उजेि नकोसा 

वाटतो. आजुबाजभच्या वस्तुकिे टक लावभन पाििे. वस्तु मोठ्या हदसतात. 
 
कान :– बहिरेपिा. 
 
नाक :– नाकपुड्या काळवंिलेल्या. बुंध्याशी एकदम धके्क बसतात. 
 
चेहरा :– विेाविे दाखहवल्याप्रमािे करिे. स्नायभंचा कंप, हवशषेतः जीि बािेर काढताना. काळसर लाल, 

हफकट. 
 
तोंड :– जीि ताठलेली, काळसर, लाल, िेगा पिलेली. दातावर कीट जमते. तोंिाला फेस येतो. तोंि 

वासलेले, ककवा घट्ट हमटलेले. जीि बािेर काढता येत नािी. काढली तर आत घेता येत नािी. 
बोलताना जीि चावली जाते. आचके येताना दात खािे. जीि कोरिी, तोंिात खिखिते. 

 
घसा :– पिजीि लाबं िोते. पेये हगळता येत नािीत, हगळली तर नाकातभन बािेर येतात ककवा कंठात 

उतरतात. घसा कोरिा पिभन चुिचुि िोते. आवळल्यासारखा वाटतो. 
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जठर :– उचकी लागते. आचके येताना ओकारी िोते. पाण्याचा हतटकारा. जठरातील वदेना ओकारी 
झाल्याने कमी िोतात. 

 
उदर :– फुटभन जात आिे की काय अशा प्रकारच्या वेदना िोतात. घट्ट असले तरी शौचास न कळत होते, 

मनःक्षोिाने ककवा झोपेत. बाळंतपिानंतर लागलेली िगवि. उदरावर लाल हठपके पितात. वेदना 
िोताना उचकी लागते. ढेकरा येतात, ओकाऱ्या िोतात व ककचाळिे. बेंबी उघिी, आतभन लघवी 
बािेर येते. जुलाब, हपवळे पाण्यासारखे, ककवा रक्तहमहश्रत, तापात, झोपेत नकळत िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी तुांबते, बाळंतपिानंतर ककवा वारंवार थोिीथोिी, वदेनायुक्त िोते. रात्री लघवीला जास्त 

वळेा िोते. लघवी न कळत िोते. 
 
पुरुषजननेंमद्रये :– तापात जननेंहद्रये िाताळण्याची प्रवृहत्त. वैषहयक चाळे करिे, जननेंहद्रये उघिी करिे. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– संिोगेच्छा वाढते, मुलींची. हवटाळशी िोण्याचे अगोदर हिस्टेहरआचे आचके येतात. 

हवटाळसेपिी आचके येतात, लघवीला िरपभर िोते व घाम येतो. गरोदरपिी आचके येतात, 
बाळंतपिानंतरचे विे. सदी झाली म्ििजे गिाशयात बाळंतपिासारख्या वदेना िोतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– हस्त्रयाचं्या हिस्टेहरआत आवाज बसतो. छातीला आचके बसभन पुढे वाकते. वारांवार कोरड्या 

खोकल्याची ढास लागते. खोकला रात्री जास्त येतो. कंठात कोरड्या झालेल्या जागेपासभन खोकला 
येत आिे असे वाटते. खोकला हनजल्याने, खाण्याने, बोलताना जास्त िोतो, बसल्याने कमी िोतो. 

 
हातपाय :– लुले पिल्याप्रमािे अशक्तपिा. पोटऱ्यात व बोटाना पेटके येतात. आचके येताना पंजे व पाऊले 

कापतात. हजना चढताना पायाचं्या बोटाना पेटके येऊन ती वाकतात. 
 
झोप :– मभल जागे न िोता िंुदके देत रिते. घाबरटपिामुळे झोप येत नाही. पाठीवर झोपलेले असताना 

एकदम उठभन बसिे व पुन्िा हनजिे. झोपेतभन दचकभ न जागे िोिे. उत्तरे देता देता झोप लागते. झोपेत 
िंसिे. गाढ. 

 
ज्वर :– दोषी ज्वर, अंग कढत व हफकट. गरम घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– भावना–भीती, धास्ती, मत्सर. स्पशय. थंिी. झोपेत. हनजल्याने. पे्रमिगं. 

पाळीच्या अगोदर व नंतर. 
ब वा :– बसल्याने, खाली वाकल्याने. िालचालीने उष्ट्िता. 

 
सांबांधी औषधे :– पल्स; बेला; व्िेरा–आ; स्रमो. 
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३४७. हेपार सल्फुमरस कॅल्कमरआ HEPAR SULPHURIS CALCAREA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतू; श्वसनेंमद्रयाची श्लेष्ट्मल त्वचा; गाठी; मभत्रकपि; त्वचा नाक 

यावंर िोतो. शमैिल्य. एकसारखी िांडी वाजते; िांडी, वेदना, स्पशय वगैरे अगदी सहन होत नाही. 
क्षलु्लक वदेनामुळे मभच्छा येते. स्राव भरपूर दुगंधी, दाट, मशळ्या दह्याप्रमािे आांबट वास येतो, 
शौचाला अंगाला, घामाला वगैरे. सहज व भरपूर घाम येतो, त्याने बरे वाटत नािी पि अंगावरचा 
कपिा पि काढावासा वाटत नािी. उन्िाळ्यातसुद्धा गरम कपिे घालावसेे वाटतात. थंि व दमट 
िवते हफरल्याने सदी िोते. अांगाला लकवा एखाद्या भागावर वारे लागत आहे असे वाटते. हुळहुळे 
झाल्याप्रमािे वेदना, तीक्ष्ि वस्तूनी टोचल्याप्रमािे वेदना, पू होण्याची प्रवृमत्त, लहानसहान जखमा 
पुवळतात, मचडतात, पुष्ट्कळ दाट पू वाहतो. हपवळेपिा िोळ्याचा, कफ, घाम वगैरे. पाऱ्याचे 
दुष्ट्पहरिाम. त्वचेचे रोग बाह्योपचाराने बरे केल्याने झालेले उपद्रव. शहररात एखादी वस्तभ गेली तर 
या औषधाने हतच्या िोवती पभ तयार िोऊन ती बािेर पिते. ज्या कुशीवर झोपलेले असेल ती कभ स 
रात्री दुखावयास लागते त्यामुळे कभ स बदलावी लागते. तंबाखु ओढल्यानंतर अशक्तपिा वाटभन अंग 
कापते. दुखापतीनंतर आचके येतात. 

 
मानमसक :– एकाएकी स्मृहतभ्रंश िोतो, आठवत नािी. अमतशय मचडखोर, उतावीळ व असांतुष्ट. शरीराला 

व मनाला काहीही सहन होत नाही. सिजासिजी राग येतो व अघोर गोष्टी कराव्याशा वाटतात; खभन 
करावासा वाटतो. आग लावावीशी वाटते, मुलाला हवस्तवात फेकभ न द्यावसेे वाटते. कोित्यािी 
गोष्टीने समाधान िोत नािी, मािसे आवित नािीत, जाग आवित नािी; हवरोध खपत नािी. 
हनरुत्सािी, हखन्न. िरिर बोलिे, शबद एकमेकातं गंुतभंन तोंिाबािेर पितात. 

 
डोके :– िोके िालहवल्याने ककवा गािीत बसल्याने घेरी येते आहि िोके दुखते; त्वचेला स्पशय सिन िोत 

नािी. केस गळभन मध्ये चटे्ट पितात. उजव्या कानहशलात व नाकाच्या बुधं्याशी उकरल्यासारख्या 
वदेना िोतात, िालचालीने, खाली वाकताना जास्त. िोक्याची कातिी िुळिुळी. वर वदेना िोिाऱ्या 
गाठी येतात. िोक्याला गार घाम येतो. 

 
डोळे :– काळ्या बुबुळावरचे व्रि, फभ ल. पाढंऱ्या बुबुळावरच्या रक्तवाहिन्या उठभन हदसतात, दाट पभ येतो, 

वारे, स्पशय सिन िोत नािी. वस्तु लाल व वाजवीपेक्षा मोठ्या हदसतात. उजेि सिन िोत नािी 
सुजलेल्या िोळ्यािोवती बारीक पुटकुळ्या येतात. 

 
कान :– दिा बसल्यासारखे वाटते; टोचल्या फािल्याप्रमािे वदेना िोतात. पिद्याला िोक पिते. कानातभन 

दुगंधी पभ येतो. कानाच्या मागील उंचवयाचा कियक्ष्वेि. 
 
नाक :– बुधं्याशी उकरल्याप्रमािे वदेना िोतात. नाक गच्च िोऊन दुखते. गार वारे लागल्याने कशका येतात, 

सदी िोते ककवा चोंदते. हशळ्या दह्याप्रमािे घाि येते. आत व्रि पितात. िािे दुखतात. हपनस जीिय 
सदी. गाताना नाकातभन रक्त येते. 
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चेहरा :– हपवळसर. खालच्या ओठाच्या मध्यिागी िेग पिते. वरचा ओठ खभप सुजतो, त्याला स्पशय सिन 
िोत नािी. तोंि उघिताना जबड्यात कळा येतात. वरचा जबिा पुढे येतो. िािाना स्पशय सिन िोत 
नािी, दुखतात. 

 
तोंड :– गार पेयाने ककवा नुसते तोि उघिल्याने दातात कळा येतात. हिरड्यावर व तोंिात व्रि पितात. 

कुजलेल्या दातािोवती पभ िोतो. पोकळ दात लाबं झाल्यासारखा वाटतो. दात िलतात. 
पिहजिेजवळ व्रि पिभन हतचा नाश व्िावयास लागतो. 

 
घसा :– कफ खाकरून काढावा लागतो. हगळताना कानापयंत टोचते. टानहसल सुजभन आत पभ िोतो. घशात 

माश्याचे िाि ककवा काटा खुपतो आिे असे वाटते. आत गोळा आिे असे वाटते. 
 
जठर :– अस्ग्नमादं्य, कोितेिी अन्न मानवत नािी, मसाल्याचे (हतखट) ककवा उते्तजक पदाथय खावसेे 

वाटतात. खाण्यानंतर िुशारी वाटते पि पोट जि िोते. सकाळी ९–१० च्या सुमारास पोटात गळभन 
गेल्यासारखे वाटते. िभक लागते पि थोिे खाल्ले की पोट फुगते व नेसलेली वसे्त्र सैल करावी 
लागतात. 

 
उदर :– यकृताच्या जागी टोचते, चालताना, खोकताना, दीघय श्वास घेतल्याने ककवा स्पशाने जास्त. 

कोयनेलमुळे उत्पन्न झालेली कावीळ. गुदिारातभन दुगंधी आव येते. शौचास मऊ असले तरी कष्टाने 
िोते. शौच पाढुंरके, आंबट घाि येते, दुगंधी अपक्व अन्नाचे. फार हदवसाच्या रक्ताहधक्यामुळे यकृत 
मोठे िोऊन मभळव्याध िोते. गार पािी प्याल्याने जुलाब िोतात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– बसल्यानंतर कािी वळेाने लघवी व्िावयास लागते, िळुिळु िोते धारेला जोर नसतो, उिी खाली 

पिते. लघवीनंतर रक्त आहि पभ जातो. लघवी झाल्यानंतरसुद्धा थोिी आत हशल्लक असावी असे 
वाटते. मभत्रकपिाचा शोथ. लघवीनंतर तेलकट तवगं येतो. 

 
पुरुषजननेंमद्रये :– दुगंधी मासंाकुंर येतात. जाघेंतील गाठंी पुवळतात. िट्टी परमा, लवकर बरा िोत नािी, 

मभत्रमागात काटे टोचल्याप्रमािे वाटते. अंिकोश व माडं्या यामधील कातिी ओलसर िोऊन 
िुळिुळी िोते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– हवटाळसेपिी हशविीत व स्तनाग्राना कंि सुटते. अत्यंत दुगंधी, दरवळिारी, कढत, 

पुवाप्रमािे ककवा पापुदे्र जात असलेली धुपिी, स्राव खभप वाितो. हवटाळ थाबंण्याच्या वयात खभप घाम 
येतो. शौचास िोताना ककवा नंतर हवटाळ जातो. योहनिाराचे गळभ, अहतशय िुळिुळे, कन्सर, व्रि 
पितात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– कंठात दुखते. जरा शरीर उघिे पिले तर खोकला यावयास लागतो. श्वास येताना 

हशटीसारखा आवाज िोतो, गुदमरल्यासारखे वाटते िोके मागे वाकहवल्याने बरे वाटते. चालताना 
खोकला त्रासदायक िोतो. गार पदाथय खाल्ल्याने खोकला येतो. घोगरेपिा, आवाज उमटत नािी. 
गवयाचंा आवाज घोगरा िोतो. दमा. खोकला गुदमरमविारा, भुांकल्याप्रमािे, गार पेयाने ककवा 
सकाळी जास्त िोतो, घशात पीस अिकल्याप्रमािे ठसका लागतो; आत कफ असला तरी बाहेर 
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काढता येत नाही, गार वारे लागल्याने कफ घट्ट िोतो. छातीत अशक्तपिा वाटतो व अमतशय घुरघुर 
आवाज होतो. कफ पुष्ट्कळ, दाट, हपवळा. थंिीमुळे वारंवार िोिारा खोकला. क्षय, न्युमोहनआ. 
दमा–दमट ओलसर िवेत बरे वाटते. 

 
हृदय :– धिधिते व टोचते. 
 
गळा :– गलगंि (उजवी बाजभ) िोक्यापयंत वेदना िोतात. 
 
हातपाय :– ओढल्याप्रमािे वदेना िोतात. िािे कुजतात. खाकेतील गाठी सुजभन हपकतात. कमरेच्या 

साधं्यात चालताना लचकल्याप्रमािे दुखते. तळपायाला िेगा पितात. गुिघे, घोटे व पावले 
सुजतात, िाताच्या बोटाचें साधें सुजतात; साधें सिज हनखळतात. पायाच्या आंगठ्याच्या नखाला 
जरा स्पशय केला तर दुखते. 

 
झोप :– संध्याकाळी झोप जास्त येते. काळजीयुक्त स्वप्ने पितात. 
 
त्वचा :– गार वारे सिन िोत नािी. गळवे िोतात. हपकलेल्या गाठी अहतशय िुळिुळ्या िोतात. िेगा पितात 

हवशषेतः पजंावर व पावलावर. बेचकात दुगंधी ओलसर पुरुळ येते. व्रिािोवती लिान लिान व्रि 
पितात, पुटकुळ्या येतात ककवा गळव ेउद्भवतात. व्रि लवकर बरे िोत नािीत, आत ठुसठुसते, 
टोचते. जीिय, वारंवार येिाऱ्या हपत्ताच्या गाधंी. शल्यािोवती पभ िोऊन शल्य बािेर येते. कोपराच्या 
टोकाला पोकळ गुल्म येते 

 
ज्वर :– क्षयी ज्वर. दोषी ज्वर. जरा वारे लागलेले सिन िोत नािी. रातं्रहदवस एकसारखा घाम येतो पि 

बरे वाटत नािी. खोकताना घाम येतो. रात्री येतो. अंगाला घाि येते. घाम हचकट आंबुस. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िांड गार हवा; महवाळ्यात गार झुळुक, वारे. एखादा भाग गार झाला तर. जरा 

कपडे दूर केले तर. जरासा स्पशम, जरा आवाज. श्रम. वेदना होत असलेल्या भागावर दाब पडल्याने. 
पारा. रात्री. 
ब वा :– उष्ट्िता. गरम कपडे. डोके गुांडाळण्याने. दमट उष्ट्िता. दमट हवा. 

 
सहाय्यक औषधे :– आयो; कॅलें ड्; मसमल. 
 
सांबांधी औषधे :– नाय-ॲहस; बेला; ब्रायो; मक्युय; ऱ्िस-टा; स्पाहंज. 
 

३४८. हेलेबोरस HELLEBORUS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; मेंदू; र्ज्ञानेंमद्रये; श्लेष्ट्मल त्वचा; मभत्रकपि; स्नायभ व स्राव यावर 

िोतो. काळसर धुसर– चेिरा, नाकपुड्या ओठ, पजें वगैरे, हवकार िळभ सुरू िोतात व अशक्तपिा 
उत्तरोत्तर वाढत जातो. र्ज्ञानेंमद्रये बमधर होतात–चागंले हदसत नािी, ऐकभ  येत नािी, चव लागत 
नािी; स्नायभ हनजीव िोतात, िातातील वस्तु पितात, चालताना झोकािें जातात वगैरे. आपोआप 
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िालचाल िोते एक पाय व एक िात िालतो. गुिघे वर करून हनजण्याची प्रवृहत्त. स्नायभ दुखतात, 
त्याना आचके येतात ककवा ते लुले पडतात व जलयुक्त सभज येते. नाजुक, जीवनशक्ती क्षीि. 
हवस्फोटक ज्वरातं अंगावर चागंली सभज आल्यामुळे उद्भवलेले उपद्रव; मार लागिे, पे्रमिगं 
झाल्यामुळे उद्भवलेले हवकार. आचके येताना आवाज झाला तर आचके कमी िोतात, आचके येताना 
अंग अहतशय गार पिते. (तान्ह्या मुलाचें). एक बाजभ लुली पिते तर दुसऱ्या बाजभस आपोआप 
िालचाल चालभ  असते. स्नायभवर ताबा राित नािी. 

 
मानमसक :– लक्ष नसिे. पभिय बेशुहद्ध. उत्तरे सावकाश देिे. गोंधळल्यासारखा, बावळट, हट्टी लकवा 

मनर्नवकार. मेंदभच्या हवकारात िभक लागत नािी. उदासीन, मखन्न; मनराश. खात नािी, बोलत नािी. 
मनात कोित्या तरी कल्पना ठाम बसतात–आपि कािीतरी ियंकर पाप केले आिे वगैरे. वस्तु 
नवीन आिेत असे वाटते. कपिे व ओठ कुरतििे बोलल्याप्रमािे ओठ िलहविे. न कळत कण्ििे, 
एकदम ककचाळिे. समाधान केले तर जास्तच हचििे. 

 
डोके :– जि बहधर िोऊन दुखते. डोके एकसारखे मफरमविे लकवा उशीत खुपसिे, िाताने मारून घेिे. 

कपाळावर आठ्या पितात. मेंदभच्या हवकारात. िोक्यात पािी िालत आिे असे वाटते. िोकेदुखीचा 
शवेट ओकारीत िोतो. मेंदभत पािी साचते. 

 
डोळे :– अधमवट उघडे; टवकारून पामहल्याप्रमािे, बावळटाप्रमािे लकवा िकल्याप्रमािे मदसतात. बािुल्या 

मोठ्या िोतात. हतरळेपिा. वर वळलेले. रात्री हदसत नािी. 
 
चेहरा :– मफकट, खोल गेलेला. चावत असल्याप्रमािे जबड्याची िालचाल. गार घाम येतो. मफकट, 

सुजलेला, लाल कढत ककवा गार. 
 
नाक :– नाकपुड्या काळ्या; चोळावसेे वाटते. हनमुळते. नाकपुड्या फेदारलल्या. वास कळत नािी. 
 
तोंड :– घाि येते. घासलेले. जीि बहधर, कोरिी, व कापते; हजिेवर हपवळे व्रि पितात. दात खािे, लाळ 

गळते, व तोंिाचे कोपरे करवितात. तोंि येते. 
 
जठर :– िाज्या खाण्याचा हतटकारा. बेशुद्धी असली तरी आधाशाप्रमािे गार पािी हपिे. ओकारीत हिरवट 

काळसर द्रव्य पिते; आतड्यात वदेना िोताना. मेंदभच्या हवकारांत िभक लागत नािी. बिुतेक 
हवकारातं तिान लागत नािी. 

 
उदर :– फुगलेले. आतड्यात पािी िरल्याप्रमािे गुिगुि आवाज िोतो. शौचास पाण्यासारखे ककवा 

बुळबुळीत कफासारखे होते. जलोदर. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवी िोडी, खाली काळसर गाळ साचतो ककवा वर काळे कि आलेले हदसतात. लघवी 

िोण्याचे बदं िोते; ककवा मभत्राशयात तंुबते. मभत्रकपिाचा शोथ; नाळगुद. 
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स्त्रीजननेंमद्रये :– थंिीमुळे ककवा पे्रमिगंामुळे हवटाळ बदं िोतो. बांळतपिात आंचके येतात. रजःकपिात पािी 
साचभन िातापायाना िोसकल्याप्रमािे वेदना िोतात. 

 
श्वसनेंमद्रये :– उसासे टाकिे. तोंि उघिे ठेवभन धापा टाकिे. 
 
हृदय :– नाडी मऊ. 
 
हातपाय :– एक पाय आहि िात आपोआप िालतो, झोपेत िालत नािी. जि व दुखतात. शहरराची अवस्था 

बदलताना तंगिी वर उचलली जाते. िातपाय पसरलेले. तंगिीला सभज येते. 
 
झोप :– गाढ. झोपेत ककचाळिे ककवा दचकिे. झोपेत स्नायभ थरथरतात. 
 
त्वचा :– हनळसर िाग पितात. हफकट. केस व नखे गळतात. 
 
ज्वर :– टायफाईिसारखे दोषी ज्वर. तापात थंिी वाजते व घाम येतो. अंग गार. तापात अहतशय तिान 

लागते व िभक लागते. 
 
लक्षिाांच वैमशष्ट्य जा हो :– गार हवा. वयात येण्याचा काळ. दात येताना. स्राव बांद होिे. श्रम. संध्याकाळी 

४ ते ८ वाजेपयंत. स्पशय. 
ब वा :– पभिय लक्ष हदल्याने. 

 
सहाय्यक औषधे :– कझक. 
 
सांबांधी औषधे :– ओहप; ब्रायो; लायको. 
 

३४९. हेलोडमा HELODERMA 
 
सवमसाधारि :– या सरड्याच्या हवषाचा पहरिाम मज्जातंतभ व स्नायभ यावर िोतो. बफम  ठेवल्याप्रमािे गारपिा 

– िोक्याला गार पट्टा बाधंला आिे असे वाटते, चेिऱ्यावर गार मंुग्या आल्यासारखे वाटते. जीि गार 
श्वासोच्छछ वास गार, फुप्फुसात, हृदयाजवळ गारपिा. शरीरात वरून खाली ककवा खालभन वर गार 
लाटा येतात. िातपाय कापतात. पावले सुजली आिेत असे वाटते. स्पजंावरून चालत आिोत असे 
वाटते. झोकािें देत चालिे. चालताना वाजवीपेक्षा जास्त पाऊल वर उचलभन टाच जोराने टेकिे. 
पावले बफासारखी गार ककवा आग िोते. 

 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– झोपेनांतर, रात्री. 

ब वा :– तािल्याने, उष्ट्ितेने. 
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३५०. हेलोमनआस HELONIOS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मन; स्त्रीजननेंमद्रये; मूत्रलपड व स्नायु यावर िोतो. अवास्तव 

िकलेल्या मस्त्रया, कष्टाची कामे करून; ककवा वारंवार बाळंतपिे, वाखा िोऊन थकलेल्या हस्त्रया; 
ककवा श्रीमंती, हनरुद्योगीपिामुळे हशहथल झालेल्या हस्त्रया. अशा हस्त्रया नेिमी पाठ हशिभन दुखते व 
थकवा वाटतो अशी तक्रार करीत असतात. मधुमेि; बिुमभत्रता, रक्तक्षय; गभाशयाच्या मवकारामुळे 
उद्भवलेले दुष्ट्पमरिाम. जडपिा, हुळहुळेपिा, ठिका, आग, –मभत्रकपिात, स्नायभत, पाठीत वगैरे. 
अहतशय मरगळल्यासारखे वाटिे, ओढ लागल्याप्रमािे वाटिे हवशषेतः ओटीपोटात व 
माकििािात. 

 
मानमसक :– अहतशय उदासीन व हखन्न; मचडखोर. एकटेच असाव ेकोिी येऊन त्रास देऊ नये असे वाटते. 

कािीतरी करीत असताना ककवा कुठेतरी मन गुंतहवल्याने बरे वाटते. संिाषिाने त्रास िोतो. हवरोध 
मुळीच खपत नािी. 

 
डोके :– टाळभची आग िोते. कवटी िरल्यासारखी वाटभन वर दाबल्यासारखी वाटते. 
 
तोंड :– येते, गरोदरपिी. गरोदरपिी लाळ गळते. मुलाचंी दातं येताना लाळ गळते. 
 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीला िरपभर िोते. लघवीतभन साखर जाते, अल्बुहमन जाते. गरोदरपिी िोिारा मभत्रकपिाचा 

शोथ. मूत्रलपडाच्या जागी आग होते व ठिका लागतो. लघवी संपभन मभत्राशय मोकळा आिे असे 
वाटल्यानंतर लघवी थेंब थेंब गळते. 

 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गभाशयात व्रि पडतात, ते बाहेर येते, जड, हुळहुळे व त्यावर दाबलेले सहन होत नाही. 

गिाशयाच्या शहैथल्यामुळे रक्तस्राव िोतो. पाळ्या लवकर लवकर येतात, हवटाळ िरपभर जातो, 
हवटाळ काळा, दुगंधी. गिाशय असल्याची जािीव िोते. धुपिी दुगंधी, गाठ्याळ, दह्याच्या 
गोळ्याप्रमािे, कां ड येते, योहनिाराला कंि येते, सुजते व त्यावर व्रि पितात. ओटीपोटात जड व 
ओढल्यासारखे वाटते. स्तन सुजतात, ठिकतात; स्तनागे्र िुळिुळी–हवटाळसेपिी. 

 
श्वसनेंमद्रये :– छातीत हपळल्याप्रमािे वाटते. 
 
पाठ :– हतकोनी िािाचं्या मध्ये ठिका लागतो. पाठ दुखते, जि िोते. थकते. माकििािातभन खाली 

कुल्ल्यापयंत ओढ लागते. 
 
हातपाय :– पोटऱ्यातभन वर गार वारे वाित आिे असे वाटते. बसले असताना पाऊले बहधर िोतात. मािंीचा 

बािेरचा िाग िुळिुळा िोतो. 
 
ज्वर :– दमल्यामुळे अंग कढत िोते. 
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लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– िकवा. हवशषेतः बाळंतपिातला; वाखा झाल्यानंतर. खाली वाकल्याने. 
गरोदरपिी. वस्त्राचंा दाब. िालचाल. 
ब वा :– काम करीत असताना; मन दुसरीकडे गुांतमवल्याने. उदर धरून ठेवल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– हरहल; सेनेहस; सेहप. 
 

३५१. हैड्राक्स्टस HYDRASTIS CANADENSIS 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम श्लेष्ट्मल त्वचा–नाकाची, जठराची, आतड्याची व हपत्तनहलकेची, 

स्नायभ व गिाशय यावर िोतो. श्लेष्ट्मल त्वचेचे स्राव दाट, मपवळे, करवडिारे व मचकट, बुळबुळीत. 
रक्तस्राव होण्याची प्रवृमत्त, वृद्ध, सिज थकिारे, वाळलेले इसम. कॅन्सर व कॅन्सरसारखे हवकार. 
गरोदरपिी व न्िाि येण्याच्या वयात उद्भविारे गलगंि. अशक्तपिा. चुिचुिल्याप्रमािे आग िोते. 
देवी. श्लेष्ट्मा, घशातभन, लघवीतभन, शौचातभन जातो. उथळ व्रि. खभप घाम येऊन वारंवार मभच्छा येते. 
लिान सिान जखमातभन रक्त सारखे वािते. व त्या पुवळतात. 

 
मानमसक :– हखन्न, मरि येिार अशी खात्री व ते यावे अशी इच्छा. 
 
डोके :– िोक्याची कातिी व मानेचे स्नायभ दुखतात. कपाळाच्या केसाचं्या किेला उद्भवलेला इसब, 

आंघोळीनंतर जास्त िोतो. 
 
डोळे :– येतात, दाट स्राव येतो. 
 
कान :– दाट स्राव येतो. बहिरेपिा. गजयनासंारखे आवाज येतात. 
 
नाक :– िुळिुळे; रक्त येते. रक्ताच्या खपल्या बसतात. दाट हचकट कफ नाकातभन घशात उतरतो. 

करवििारा पाण्यासारखा स्राव. हपनस. एकसारखे नाक कशकराव ेलागते. 
 
चेहरा :– वाळलेला, हपवळा, बसलेला, खप्पि. 
 
तोंड :– जीभ मळकट, मपवळी, बुळबुळीत, मवसमवमशत, मतच्यावर दाताचे ठसे पडतात. चव किभ  ककवा 

हतखटाने िाजल्याप्रमािे. तोंि येते, जीि येते, अंगावर पाजिाऱ्या हस्त्रयाचें. 
 
घसा :– हपवळा कफ खाकरून काढावा लागतो. करविल्याप्रमािे आग. चुिचुि. 
 
जठर :– अन्नाची हकळस. गळभन गेल्याप्रमािे वाटते. ककवा तीक्ष्ि टोके असलेले पदाथय आिेत असे वाटते. 

पोटाचा कॅन्सर, व्रि. अस्ग्नमादं्य. दभध व पािी याहशवाय सवयत्र ओकभ न पिते. 
 
उदर :– यकृतापासभन ते उजव्या हतकोनी िािापयंत कापल्यासारखे वाटते– पाठीवर ककवा उजव्या कुशीवर 

हनजल्याने जास्त. शौच गाठ्याळ असते, आवनेे माखलेले ककवा बरोबर आव पिते. मलावरोध– 
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गरोदरपिी ककवा अनेक रेचक औषधे घेऊन आलेला. शौचास िोताना गुदात चुिचुिते, व नंतर 
बराच वेळ वदेना राितात. 

 
मूत्रेंमद्रये :– लघवीतभन श्लेष्ट्मा जातो. जीिय परमा, स्राव, दाट, हपवळा. लघवीला कुजल्याप्रमािे घाि येते. 
 
स्त्रीजननेंमद्रये :– गिाशयाचे मुख करविलेले, व्रि पिलेले. दाट, करवििारी धुपिी, पाळीनंतर जास्त 

जाते. स्तनाचंी गुल्मे, कॅन्सर. स्तनागे्र आत जातात. योहनिाराला कंि सुटभन िरपभर धुपिी जाते, व 
वैषहयक वासना उते्तहजत िोते. संिोग करताना योनी िुळिुळी िोते, व नंतर रक्त येते. वार प्रत्येक 
बाळंतपिात आत हचकटभन राित असेल तर ती प्रवृत्ती या औषधाने नाहिशी िोते. 

 
श्वसनेंमद्रये :– खोकला ओला; कफात रक्त पिते; कफ हपवळा दाट, खूप पडतो. वृद्धपिाचा खोकला. 

िाव्या कुशीवर हनजल्याने गुदमरल्यासारखे वाटते. 
 
हृदय :– धिधिते, िळुिळु वाटत जािाऱ्या अशक्तपिामुळे. 
 
पाठ :– दुखते. कमरेत जिपिा वाटभन खाली ओढ लागते; उठताना िाताचा आधार घेऊन उठाव ेलागते. 
 
त्वचा :– देवीच्या फोिाप्रमािे अंगावर उगवि येते. 
 
ज्वर :– ताप व थंिी वाजिे आलटभन पालटभन. िरपभर घाम येतो. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– गार िवा; कोरिे वारे, मोकळी िवा; गार वाऱ्याचा श्वास घेतल्याने. थोिा 

रक्तस्राव झाल्याने. धुण्याने. वृद्धपिी. स्पशय. 
ब वा :– दाबल्याने. 

 
सांबांधी औषधे :– आसे; कहल-बाय; पल्स. 
 

३५२. हैड्रोकोटाईल (काहरविा) HYDROCOTYLE ASIATICA 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम त्वचेवर िोतो. त्वचा जाि िोते व त्यातभन पापुदे्र जातात. मिारोग. 

एल्फन्टीआहसस. अहतशय कंि सुटते हवशषेतः तळपायाना. गिाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर. ताठ उिे 
रािवत नािी. 

 
३५३. हैड्रोसायमनक ॲमसड HYDROCYANIC ACID 

 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मेंदभ; रुमधरामभसरि; श्वासोच्छछ वास व पोटाची खळी यावंर िोतो. 

मवकार एकदम उद्भवतात–शस्क्तपात, आचके, सुनबहिरी. जीवनशक्ती क्षीि सवांगात पेटके 
येतात. िोक्यापासभन पायापयंत हवजेचे धके्क बसतािेत असे वाटते. स्राव वािण्याचे बदं िोतात. 
गारपिा. हनळेपिा. हिस्टेहरआ व फेफरे. मोिकनद्रा. अंग ताठभन बेशुद्धी. पोटाच्या खळीत 
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पाण्यासारखा आवाज िोत आिे असे वाटते. मभच्छा दीघय काळ रािते. बेशुद्ध िोऊन एकदम गळभन 
पििे. फेफरे येण्याचे अगोदर मळमळते, ओकारी िोते ककवा तोंिाला पािी सुटते. 

 
मानमसक :– मरिाची िीती वाटते. बेशुहद्ध. बेफाम वात. काल्पहनक संकटाची िीती वाटते, प्रत्येक गोष्टीची 

िीती वाटते, घोिा, गािी, घरे अंगावर पितील वगैरे. जोराने आपोआप ककचाळिे; बेशुद्ध िोऊन 
खाली पििे, मेंदभत अहतशय रक्ताहधक्य िोते. मभच्छा फार वेळ रािते. कॉलरा. 

 
डोके :– मेंदभ जळत आिे असे वाटते. 
 
डोळे :– अधयवट उघिे, व वेिेवाकिे. 
 
चेहरा :– हनळसर; हफकट. घट्ट दातहखळी बसते. तोंिाला फेस येतो. जबड्याच्या स्नायभना पेटके येतात. 
 
तोंड :– कोरिे. चव तुरट, ताबंयाच्या धातभप्रमािे, पुवाप्रमािे. जीि गार. 
 
जठर :– पेये मगळताना घशात व जठरात गुडगुडल्यासारखा आवाज िोतो. पोट हरकामे असले म्ििजे 

दुखते. पोटात अहतशय गळभन गेल्याप्रमािे वाटते. 
 
श्वसनेंमद्रये :– श्वासोच्छछ वास मांद, अहनयहमत, धापा टाकिे. श्वासोच्छछ वास िोण्याची हक्रया बंद. खोकल्याचा 

ठसका लागतो. कोरिा खोकला रात्री जास्त येतो. गळा आवळल्यासारखा वाटभन दमा लागतो. 
 
हृदय :– हृदयाजवळ दाबल्यासारखे वाटते. ियंकर धिधिते. नािी अशक्त, अहनयहमत, मधुनच एखादा 

जोराचा ठोका पितो. रक्तवाहिन्या फुगलेल्या व आत कािीतरी वळवळत आिे असे वाटते. असह्य 
वदेना िोतात. हृद रोग. 

 
पाठ :– पाठीचे स्नायभ आखितात. 
 
झोप :– जािंया येऊन अंगाला शिारे येतात. 
 
त्वचा :– हनळसर उगवि येते. 
 
हातपाय :– बफासारखे गार हवशषेतः पजें. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– पौर्मिमा. स्राव थाबंल्याने. वादळ. 
 
सांबांधी औषधे :– अगाहर; कुप्रम; लारो. 
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३५४. हैपमरकम HYPERICUM 
 
सवमसाधारि :– या औषधाचा पहरिाम मज्जातांतु; गुदाक्स्ि; टाळभ यावर िोतो. फाडलेल्या जखमा, मखळा, 

सुई वगैरे टोचून, भोकसून झालेल्या दुखापती : हवषारी जनावरे, कुत्री वगैरे चावभन झालेल्या 
दुखापती; ठेचभन झालेल्या दुखापती मवशेषतः बोटे. जखमेच्या मानाने– असह्य वेदना होतात, 
दुखावलेली जागा अमतशय हुळहुळी होते. दुखावलेल्या जागेपासून खालून वर, भयांकर तीव्र कळा 
येतात. डोक्यात वरून खाली दोन्ही बाजूतून कळा येतात, कळा, छाती, पोटाची खळी, पाठीत 
हतकोनी िािामधील कण्यापयंत पसरतात; कळा येताना मंुग्या आल्यासारखे वाटते व बहधरपिा 
येतो. शस्त्रहक्रया केल्यानंतर िोिाऱ्या वदेना, रक्तस्राव व शस्क्तपात. कापरे िरते; दुखापतीनंतर 
आचके यावयास लागतात. धनुवात. वरील प्रकारच्या जखमा झाल्यानंतर िे औषध जर ताबितोब 
हदले तर धनुवात िोण्याचे टळते. गुदास्थीला बसलेला मार. हचमयाने मभठ काढल्यानंतर िोिारे 
हस्त्रयाचें उपद्रव. 

 
मानमसक :– िवते वर उंच उचलल्यासारखे वाटते ककवा फार उंचावरून खाली पिभ  अशी िीती वाटते. 

उदासीनता. हलहिण्यात चुका करिे. काय बोलावयाचे ते हवसरिे. 
 
डोके :– मनमुळते लचचोळे झाले आहे असे वाटते. मेंदभ जि िोतो ककवा त्याला मंुग्या आल्यासारखे वाटते. 

िोक्याला कोिीतरी बफासारख्या गार िाताचा स्पशय करीत आिे असे वाटते. टाळभत ठुसठुसते. 
िोक्याला मार लागल्यानंतर केस गळावयास लागतात. 

 
चेहरा :– फुगीर, कढत, इसब. 
 
घसा :– आत हकिा वळवळत आिे असे वाटते. अन्ननहलकेत कािीतरी कढत वर येत आिे असे वाटते, 

हवशषेतः िीतीनंतर व त्यावेळेस काळजी वाटते. 
 
जठर :– तिान लागते; मळमळते. हजिेची मागील बाजभ पाढंरी, पुढले टोक लाल. 
 
उदर :– बेंबीजवळ बुिबुिे आल्यासारखे वाटतात. गुद कोरिे. मभळव्याध अहतशय िुळिुळी, रक्त जाते. 

नगाऱ्यासारखे फुगते शौचास झाल्याने बरे वाटते (उदरावर शस्त्रहक्रया केल्यानंतर) 
 
श्वसनेंमद्रये :– दमा–वादळ िोण्यापभवी, िवते फरक पिल्याने जास्त िोतो, िरपभर कफ पिल्याने बरे वाटते. 
 
हृदय :– खाली पित आिे असे वाटते. 
 
पाठ :– किा दुखतो व त्याला िात लावलेला सिन िोत नािी. कण्याला झालेला आघात. गुदास्थीला 

झालेल्या आघातामुळे उद्भवलेले दुष्ट्पहरिाम. माकििािात कमरेत व कमरेच्या साधं्यािोवती 
बाळंतपिानंतर वदेना िोतात, व िोके दुखते. मानेच्या खळीत दुखते. गुदास्थीत वेदना िोऊन त्या 
कण्यातभन वरपयंत येऊन पसरतात. 
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हातपाय :– धिापासभन वगेळे झाले आिेत असे वाटते. पावलाना व पंज्यानंा मंुग्या येतात. फार वेळ बसल्याने 
मािंीच्या मागील िागात (िाव्या) ठिका लागतो. पावले मखमलीप्रमािे मऊ झाली आिेत असे 
वाटते ककवा पावलाचं्या िािात ठिका लागतो. 

 
झोप :– कष्टाची कामे करीत आिोत अशी स्वप्ने पितात. सारखी गुंगी येते. 
 
त्वचा :– जखमाचंी तोंिे वासतात, लवकर बऱ्या िोत नािीत. उगवि त्वचेखाली आली आिे असे हदसते, 

अहतशय कंि सुटते. दुखापतीमुळे केस गळावयास लागतात. 
 
ज्वर :– सवांगात शिारे येऊन लघवीला लागते. 
 
लक्षिाांचे वैमशष्ट्य जा हो :– दुखापती, धक्का. िोक्याला व कण्याला झालेला आघात. स्पशय. िवेतील बदल. 

धुके. िांडी, दमटपिा. हालचाल. हचमयाने मभल काढल्यानंतर झालेली दुखापत. 
 

ब वा :– पोटावर हनजल्याने. पाठ मागे वाकहवल्याने. 
 
सांबांधी औषधे :– आर्मन; ऱ्िस-टा; लेिम. 
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पमरमशष्ट 
 

इंग्रजी शबदाचं्या उच्चाराबाबत एकवाक्यता नािी. हनघंटभमध्ये हदलेले उच्चार व रूढ उच्चार यात कािी 
हठकािी तफावत आिे. 
 

उच्चार हिन्न असले तरी औषधाचे स्पेकलग तेच असते. म्ििभन औषधाचंी इंग्रजी विानुक्रमे यादी देऊन 
पुढे हनघंटभमधील नाव व क्रमाकं सोयीसाठी हदला आिे. 
 

[A] 

Abies Canadensis एहबस कॅनॅिेस्न्सस 
Abrotanum अब्रोटेनम 
Acetic Acid असेहटक ॲहसि 
Aconite अकोनाइट 
Actia Spicata ॲस्क्टआ स्पायकटा 
Adonis Vulgaris अिोहनस वल्गहॅरस 
Aesculus इस्कभ लस 
Aethusa Cynapium इथभसा 
Agaricus अगाहरकस 
Agnus Castus ॲग्नस कॅस्टस 
Ailanthus ऐलान्थस 
Aletris अलेहरस 
Allium Cepa Cepa पिा 
Aloes गुलोज 
Alumen अल्युमेन 
Alumina अल्युहमना 
Ambra Grisea ॲम्बा हग्रहजआ 
Ammonium Bromatum अमोहनअम ब्रोमेटम 
Ammonium Carbonicum अमोहनअम काबोहनकम 
Ammonium Muriaticum अमोहनअम मभहरआहटकम् 
Amyl Nitrosum अहमल नायरोसम 
Anacardium Oxidental अनाकार्मिअम आस्क्सिंटल 
Anthracinum ॲन्रहसनम 
Antimonium Crudum ॲस्न्टमीहनअम क्रभ िम 
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Antimonium Tartaricum ॲस्न्टमोहनअम टाटीहरकम 
Apis Mellifica एहपस 
Apocyanum अपोसायानम 
Aralia Racemosa अरेहलया रेहसमोसा 
Aranea Diadema अरेहनआ िायाहिमा 
Argentum Metallicum आजेंटम मेटॅहलकम 
Argentum Nitricum आजेंटम नायहरकम 
Arnica Montana अर्मनका मसॅ्न्टना 
Arsenicum Album आसेहनकम आल्बम 
Arsenicum Iodatum आसेहनकम आयोिेटम 
Arsenicum Sulphuratum Flavum आसेहनकम सल्फुरेटम ्लेवम 
Artemisia Vulgaris आटेमीहसआ व्िल्गहॅरस 
Arum Triphyllum आरम रायफायलम 
Asafoetid असाहफहटिा 
Asarum असारम 
Asterias Rubens आस्टेहरआस रुबेन्स 
Aurum Metallicum आरम मेटॅहलकम 
Aurum Muriaticum आरम मभहरआहटकम 

[B] 

Badiaga बहिआगा 
Baptisia बहॅिहसआ 
Baryta Carbonica बहॅरटा काबोहनका 
Baryta Muriatica बहॅरटा मभहरआहटकम 
Belladoda बेलािोना 
Bellis Perennis बेहलस पॅरेहनस 
Benzoic Acid बेन्झाइक ॲहसि 
Berberis Vulgaris बबेहरस व्िल्गहॅरस 
Bismuth हबस्मथ 
Boracic Acid बोरॅहसक ॲहसि 
Borax बोरॅक्स 
Bothrops बोराप्स 
Bovista बोस्व्िस्टा 
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Bromium ब्रोहमअम 
Bryonia ब्रायोहनआ 
Bufo बुफो 
Bursa Pastoris बसा पॅस्टोहरस 

[C] 

Cactus कॅक्टस 
Cadmium Sulphuratum कॅिहमअम सल्फुरेटम 
Caladium कालाहियम 
Calcarea Arsenica कॅल्कहरआ आसेहनका 
Calcarea Carbonica कॅल्कहरआ काबोहनका 
Calcarea Fluorica कॅल्कहरआ ्लुओहरका 
Calcarea-Hypophosphoricum कॅल्कहरआ िैपोफॉस्फोहरकम 
Calcarea Iodata कॅल्कहरआ आयोिेटा 
Calcarea Ostersrum – Calcarea Carbonica पिा 
Calcarea Phosphorica कॅल्कहरआ फॉस्फोहरका 
Calcarea Sulphuricum कॅल्कहरआ सल्फुहरकम 
Calendula कॅलंिुला 
Camphor कॅम्फर 
Cannabis Indica कॅनॅहबस 
Cantharis कॅन्थाहरस् 
Capsicum कॅस्प्सकम 
Carbo Animalis काबो ॲहनमहॅलस 
Carbo Vegetabilis काबो व्िेहजटॅहबहलस 
Carbolic Acid काबोहलक ॲहसि 
Carboneum Sulphuranum काबोहनअम सल्फुरेटम 
Carduus Marianus कािुयअस मेहरआनस 
Castoreum कॅस्टोहरअम 
Caulophylum कालोफायलम 
Causticum कास्स्टकम 
Ceanothus हसआनोथस 
Cedron सेड्रन 
Cepa सेपा 
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Chamomilla कामोहमल्ला (चामोहमल्ला) 
Chelidonium केहलिोहनअम (चेहलिोहनअम) 
Chenopodium हकनोपोहिअम (हचनोपोहिअम) 
Chimaphilia हचमाफाहलआ 
China Cinchona पिा 
Chininum Arsenicosum हक (हच) हननम आर्मसहनकोसम् 
Chininum Sulphuricum हक (हच) हननम सल्फुहरकम 
Chionanthus हचओनॅन्थस 
Chloral Hydrate क्लोरल िैड्रेट 
Chlorum क्लोरम 
Cholesterinum कोलेस्टेहरनम 
Cicuta Virosa हसकुटा 
Camicifuga हसहमहसफुजा (गा) 
Cina हसना 
Cinchona कसकोना 
Cinnabaris हसनाबाहरस 
Cistus Canadensis हसस्टस 
Clematis स्क्लमहॅटस 
Coca कोका 
Cocaina कोकेना 
Cocculus Indicus कोक्युलस 
Coccus Cacti कोकस कॅक्टाय 
Coffea Cruda काहफआ 
Colchicum कास्ल्चकम 
Collinsonia काकलसोहनआ 
Colocynth कोलोकसथ 
Comocladia कोमोक्लाहिआ 
Conium Maculatum कोहनअम 
Corallium Rubrum कोराहलअम रुब्रम 
Cornus कानयस 
Crataegus क्रहटगस 
Crocus क्रोकस 
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Crotalus Cascavella क्रोटेलस कॅस्कव्िेला 
Crotalus Horidus क्रोटेलस िॉहरिस 
Croton Tiglium क्रोटन हटस्ग्लअम 
Cubeba कुबेबा 
Culex Musca कुलेक्ष 
Cuprum Arsenicum कुप्रम आसेहनकम 
Cuprum Metallicum कुप्रम मेटहलकय 
Cyclamen हसक्लामेन 

[D] 

Daphne Indica िा्ने 
Dictamnus हिक्टामनस 
Digitalis हिहजटॅहलस 
Dioscorea िायास्कोहरआ 
Diptherinum हि्थेहरअम 
Drosera ड्रोसेरा 
Dulcamara िल्कामारा 

[E] 

Echinacea एकीनेहसआ 
Elaps corralinus इलाप्स कोराहलनस 
Epiphegus इहपफेगस 
Equisetum इहक्वसेटम 
Erigeron इहरहजरान 
Euonymus युआहनमस 
Eupatorium Parfoliatum युपेटोहरअम परफाहलएटम 
Eupatorium Purpuriam युपेटोहरअम पुरपुहरअम 
Euphorbium युफोरहबअम 
Euphrasia युफे्रहसआ 

[F] 

Fagopyrum फॅगोपायरंम 
Ferum Metallicum फेरम 
Ferum Phosphoricum फेरम फॉस्फहरकम् 
Fluoric Acid ्लुओहरक ॲहसि 
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Formica फार्ममका 
Fraxinus फ्रस्क्सनस 

[G] 

Gambogia गमॅ्बोहजआ 
Gelsemium गेल्सेहमअम 
Glonoin ग्लोनोइन 
Gnaphalium नॅफेहलअम 
Gossypium गॉहसहपअम 
Graphites ग्रफाइट 
Gratiola ग्रहटओला 
Grindelia कग्रिेहलआ 
Guiacum ग्वाईआकम 
Gymnocladus हगम्नोक्लािस 

[H] 

Hamamelis िॅममेॅहलस 
Helleborus िेलेबोरस 
Heloderma िेलोिमा 
Helonias िेलोहनअस 
Hepar Sulphuris calcarea िेपार सल्फुहरस कॅल्कहरआ 
Hydrastis Canadensis िैड्रास्स्टस 
Hydrocotyle Asiatica िैड्रोकोटाईल 
Hydrocyanic Acid िैड्रोसायाहनक अहसि 
Hyosyamus िायाससायामस 
Hypericum िैपहरकम 

[I] 

Ignatia Amara इग्नेहशआ 
Iodium आयोहिअम 
Indigo इंहिगो 
Ipecacuanha इहपकॅकुआन्िा 
Iris Versicolor आयहरस 

[J] 

Jaborandi जॅबोरंहि 
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Jalap जालप 
Jatropha जरोफा 

[K] 

Kali Arsenicum कहल आसेहनकम् 
Kali Bichromicum कहल बायक्रोहमकम 
Kali Bromatum कहल ब्रोमेटम 
Kali Carbonicum कहल काबोहनकम 
Kali Chloricum कहल क्लोहरकम 
Kali Cyanatum कहल सायानेटम 
Kali Iodatum कहल आयोिेटम 
Kali Muriatiacum कहल मभहरआहटकम 
Kali Nitricum नायहरकम् 
Kali Phosphoricum कहल फॉस्फोहरकम् 
Kali Sulphuricum कहल सल्फुहरकम् 
Kalmia Latifolia काहमआ 
Kobaltum कोबाल्टम 
Kreosote हक्रआसोट 

[L] 

Lac Caninum लॅक कॅहननम 
Lac Defloratum लॅक हि्लोरेटम 
Lachesis लॅकेहसस 
Lacnanthes लॅक्नॅन्थस 
Lactic Acid लॅस्क्टक ॲहसि 
Lappa लाप्पा 
Lathyrus लॅहथरस 
Latrodectus लॅरोिेक्टस 
Laurocerasus लारोसरेसस 
Ledum लेिम 
Leptandra लेिाडं्रा 
Lilium Tigrinum हलहलअम हटहग्रनम 
Lithium Carbonicum हलहथअम काबोहनकम 
Lobelia लोबेहलआ 
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Lolium Temulentum लोहलअम टेम्युलेन्टम 
Lycopodium लायकोपोहिअम 
Lycopus लायकोपस 
Lyssin लायहसन 

[M] 

Magnesia Carbonica मगॅ्नेहसआ काबोहनका 
Magnesia Muriatica मगॅ्नेहसआ मभहरआहटका 
Magnesia Phosphorica मगॅ्नेहसआ फास्फहरका 
Magnetis Polus Astralis मगॅ्नेहटस पोलस, आस्रेहलस 
Malandrinum मलॅाहंड्रनम 
Mancinella मसॅ्न्सनेला 
Manganun मनॅ्गनॅम 
Marum Verum मेरम व्िेरम 
Medorrhinum मेिोस्ऱ्िनम 
Melilotus मेहललोटस 
Menyanthes मेहनआस्न्थस 
Mercurius sol and Viv मक्युयहरअस 
Mercurius Corrosivus मक्युयहरअस कोरोहजव्िस 
Mercurius Cyanatus मक्युयहरअस सायानेटस 
Mercuris Dulcis मक्युयहरअस िस्ल्सस 
Mercurius Iodatum Flavum मक्युयहरअस आयोिेटम ्लेव्िम 
Mercurius Iodatum Rubrum मक्युयहरअस आयोिेटम रुब्रम 
Mezerium मेझेहरअम 
Millefolium हमहलफाहलअम 
Moschus मोस्कस 
Murex म्युरेक्स 
Muriatic Acid म्युहरआहटक ॲहसि 
Mygale मायगेल 
Myrica हमहरका 

[N] 

Naja नाजा 
Natrum Carbonicum नेरम काबोहनकम 
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Natrum Muriaticum नेरम मभहरआहटकम 
Natrum Phophoricum नेरम फास्फोहरकम 
Natrum Sulphuricum नेरम सल्फुहरकम 
Nitric Acid नायहरक ॲहसि 
Nux Moschata नक्स मोस्चेटा 
Nux Vomica नक्स व्िाहमका 

[O] 

Ocimum Canum ॲहसमम कॅनम 
Oenantha Crocata इनान्थ क्रोकेटा 
Oleander ओहलअंिर 
Oleum Animalis ओहलअम ॲहनमहॅलस 
Oleum Jacoris ओहलअम जेकोहरस 
Onosmodium ओनास्माहिअम 
Opium ओहपअम 
Origanum ओहरगनॅम 
Osmium आस्स्मअम 
Oxalic Acid ऑक्झहलक ॲहसि 

[P] 

Paeonia हपओहनआ 
Palladium पलाहिअम 
Pareira Brava परेरा बे्रव्िा 
Paris Quadrifolia पॅहरस क्वाड्रीफाहलआ 
Petroleum पेरोहलअम 
Petroselinum पेरोसेहलनम 
Phellandrinum फेलाहंड्रनम 
Phosphoric Acid फास्फहरक ॲहसि 
Phosphorous फास्फरस 
Physostigma हफजास्स्टग्मा 
Phytolacca फायटोलाका 
Picric Acid हपहक्रक ॲहसि 
Plantago प्लॅन्टॅगो 
Platinum प्लहटनम 
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Plumbum प्लंबम 
Podophyllum पोिोफायलम 
Polygonum पॉहलगोनम 
Pothos Foetida पोथास हफहटिा 
Prunus Spinosa प्रभनस स्पायनोसा 
Psorinum सोहरनम 
Ptelea टेहलआ 
Pulex प्युलेक्स 
Pulsatilla पल्सहटल्ला 
Pyrogen पायरोजेन 

[R] 

Radium रेहिअम 
Raphanus रॅफेनस 
Ranunculus Bulbosus रॅनन कुलस बल्बोसस 
Ranunculus Scleratus रॅनन कुलस स्स्क्लरेटस 
Ratanhia रॅटेस्न्िआ 
Rheum स्ऱ्िअम 
Rhododendron ऱ्िोिोिेन्ड्रन 
Rhus Radicans ऱ्िस रॅहिकन्स 
Rhus Tox ऱ्िस टॉक्स 
Rhus Veneneta ऱ्िस व्िेहननेटा 
Robinia रोहबहनआ 
Rumex रुमेक्स 
Ruta रूटा 

[S] 

Sabadilla साबाहिल्ला 
Sabal Serrulata साबाल 
Sabina साहबना 
Sambucus समॅ्बुकस 
Sanguinaria ससॅ्न्ग्वनेहरआ 
Sanicula सहॅनकुला 
Scilla हसल्ला 
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Secale हसकेल 
Selenium सेलेहनअम 
Senecio सेनेहसओ 
Senega सेनेगा 
Sepia सेहपआ 
Silica हसहलका 
Silicea हसहलहसआ 
Sinapis Nigra हसनाहपस 
Solidago साहलिेगो 
Spigelia स्पायजेहलआ 
Spongia स्पाहंजआ 
Squilla Scilla पिा 
Stannum स्टनम 
Staphysagria स्टॅहफसहॅग्रआ 
Sticta स्स्टक्टा 
Stillingia स्स्टकलहजआ 
Strammonium स्रमोहनअम 
Strontium Carbonica स्राहंशअम काबोहनका 
Strophanthus स्रोफॅन्थस 
Strychninum स्स्रस्क्ननम 
Sulphur सल्फर 
Sulphuric Acid सल्फुहरक ॲहसि 
Sulphur Iodatum सल्फर आयोिेटम 
Sumbul संबभल 
Symphytum कसफायटम 
Syphilinum हसहफहलनम 

[T] 

Tabacum टॅबकॅम 
Taraxacum टॅरॅक्सकम 
Tarentula Cubensis टरेंटुला कुबेस्न्सस 
Tarentula Hispanica टरेंटुला हिस्पॅहनका 
Tellurium टेल्युहरअम 
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Terebenthina टेरेकबहथना 
Theridion थेहरहिआन 
Thuja थभजा 
Thyroidinum थायराहिनम 
Tilia हटहलआ 
Trillium हरहलअम 
Trombodium राबंोहिअम 
Tuberculinum युबरकुहलनम 

[U] 

Uranium Nitricum युरेहनअम नायहरकम 
Urtica Urens अर्मटका युरेन्स 
Ustilago Maydis अस्स्टलेगो मेहिस 

[V] 

Vaccininum व्िॅस्क्सहननम 
Valerian व्िॅलेहरअन 
Variolinum व्िेहरओहलनम 
Veratrum Album व्िेरारम आल्बम 
Veratrum Viride व्िेरारम स्व्िराइि 
Verbascum व्िबयस्कम 
Viburnum स्व्िबुनयम 
Vinca Minor स्व्िन्का मायनर 
Viola Odorata व्िायोला ओिोरेटा 
Viola Tricolor व्िायोला रायकलर 
Vipera व्िायपेरा 
Viscum Album स्व्िस्कम आल्बम 

[X] 

Xanthoxylum झॅन्थोझायलम 
[Z] 

Zincum Metallicum कझकम 
Zinc Arsenite कझक आसेनाइट 
Zinc Chromate कझक क्रोमेट 
Zinc Iodide कझक आयोिाईि 
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Zinc Phosphate कझक फॉस्फेट 
Zinc Valerianate कझक व्िॅलेहरआनेट 
Zingiberis कझहजबेहरस 
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शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुांबई 
 


