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णनवेदन 
 

होणमओपाणिक्व औषधाांचा लक्षि भावना कोश हा ग्रांि वाचकाांच्या हाती सोपणवताांना महाराष्ट्र 
राज्य साणहत्य सांस्कृती मांडळास आनांद होत आहे. 
 
 
 
 
 डॉ. सुरेन्द्द्र बारललगे 

मंत्रालय, मंुबई अध्यक्ष, 
हदनाकं, मिाराष्ट्र राज्य 

१ मे १९८७ साहित्य संस्कृिी मंडळ 
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णनवेदन 
 

आधुहनक शासे्त्र, ज्ञानहवज्ञाने, िंत्र आहि अहियाहंत्रकी इत्यादी के्षत्राि त्याचप्रमािे िारिीय 
प्राचीन ससं्कृहि, इहििास, कला इत्याहद हवषयाि मराठी िाषेला हवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान 
करण्याचे सामर्थयय याव े िा मुख्य उदे्दश लक्षाि घेऊन साहित्य–संस्कृहि मंडळाने वाङ्मय हन्मिीचा 
हवहवध काययक्रम िािी घेिला आिे .मराठी हवश्वकोश, मराठी िाषेचा मिाकोश, वाङ मयकोश, 
हवज्ञानमाला, िाषािंरमाला, आंिरिारिी–हवश्विारिी, मिाराष्ट्रहेििास इत्याहद योजना या काययक्रमाि 
अंििभयि केल्या आिेि. 
 

२ .मराठी िाषेला हवद्यापीठीय िाषेचे प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकहरिा मराठीि हवज्ञान, 
ित्त्वज्ञान, सामाहजक शासे्त्र आहि िंत्रहवज्ञान या हवषयावंरील सशंोधनात्मक व अद्यावत्  माहििीने युक्ि 
अशा गं्रथाचंी रचना मोठ्या प्रमािावर िोण्याची आवश्यकिा आिे .हशक्षिाच्या प्रसाराने मराठी िाषेचा 
हवकास िोईल, िी गोष्ट िर हन्ववादच आिे .पि मराठी िाषेचा हवकास िोण्यास आिखीिी एक साधन 
आिे .आहि िे साधन म्ििजे मराठी िाषेि हनमाि िोिारे उत्कृष्ट वाङ मय िे िोय .जीवनाच्या िाषेिच 
ज्ञान व संस्कृहि याचें अहधष्ठान ियार व्िाव ेलागिे .जोपयंि मािसे परकीय िाषेच्याच आश्रयाने हशक्षि 
घेिाि, कामे करिाि व हवचार व्यक्ि करिाि िोपयंि हशक्षि सकस बनि नािी, संशोधनाला 
परावलंहबत्व रिािे व हवचाराला अस्सलपिा येि नािी .एवढेच नव्िे िर वगेाने वाढिाऱ्या 
ज्ञानहवज्ञानापासभन सवयसामान्य मािसे वहंचि राििाि. 
 

३ .वरील हवषयावंर केवळ पहरिाषाकोश अथवा पाठ्यपुस्िके प्रकाहशि करून हवद्यापीठीय 
स्िरावर अशाप्रकारचे स्वरूप व दजा मराठी िाषेला प्राप्ि िोिार नािी .सवयसामान्य सुहशहक्षिापंासभन िो 
प्रज्ञाविं पहंडिापंयंि मान्य िोिील अशा गं्रथाचंी रचना व्िावयास पाहिजे .मराठी िाषेि ककवा अन्य 
िारिीय िाषामंध्ये हवज्ञान, सामाहजक शासे्त्र व िंत्रहवज्ञान या हवषयाचें प्रहिपादन करावयास उपयुक्ि 
अशा पहरिाषासभची ककवा पहरिाषा कोश ियार िोि आिेि .पहिमी िाषानंा अशाप्रकारच्या कोशाची गरज 
नसिे, याचे कारि उघड आिे .पहिमी िाषािं ज्या हवद्याचंा सगं्रि केलेला असिो, त्या हवद्याचंी पहरिाषा 
सिि वापराने रूढ झालेली असिे .त्या शबदाचें अथय त्याचं्या उच्चाराबरोबर वा वाचनाबरोबर वाचकाचं्या 
लक्षाि येिाि, हनदान त्या त्या हवषयािंील हजज्ञासभंना िरी िे मािीि असिाि .अशी स्स्थिी मराठी ककवा 
अन्य िारिीय िाषाचंी नािी .पहरिाषा ककवा शबद याचंा प्रहिपादनाच्या ओघाि समपयकपिे वारंवार 
प्रहिहष्ठि लेखािं व गं्रथािं उपयोग केल्याने अथय व्यक्ि करण्याची त्याि शक्िी येिे .अशािऱ्िेने उपयोगाि 
न आलेले शबद केवळ कोशाि पडभन राहिल्याने अथयशभन्य राििाि .म्ििभन मराठीला आधुहनक 
ज्ञानहवज्ञानाचंी िाषा बनहवण्याकहरिा शासन, हवद्यापीठे, प्रकाशनसंस्था व त्या त्या हवषयाचें कुशल 
लेखक यानंी मराठीि गं्रथरचना करिे आवश्यक आिे. 
 

४ .वरील उदे्दश ध्यानाि ठेवभन मंडळाने जो बिुहवध वाङ मयीन काययक्रम आखला आिे त्यािील 
पहिली पायरी म्ििभन सामान्य सुहशहक्षि वाचकवगाकहरिा, इंग्रजी न येिाऱ्या कुशल कामगाराकंहरिा व 
पदवी/पदहवका घेिलेल्या अहियतं्याकंहरिा सुबोध िाषेि हलहिलेली हवज्ञान व िंत्रहवषयक पुस्िके 
प्रकाहशि करून स्वल्प ककमिीि देण्याची व्यवस्था केलेली आिे .मंडळाने आजवर आरोग्यशास्त्र, 
शरीरहवज्ञान, जीवशास्त्र, आयुवेद, गहिि, ज्योहिषशास्त्र, िौहिकी, रेहडओ, अिहुवज्ञान, सासं्ख्यकी, 
स्थापत्यशास्त्र, वनस्पहिशास्त्र, इत्याहद हवषयावंर २८ दजेदार पुस्िके हवज्ञानमालेि प्रकाहशि केली 
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आिेि .वस्त्रोद्योग, प्रकाशहचत्रिकला, गिकयतें्र, रंग, कृहत्रम धागे, चमोद्योग, पुस्िक–बाधंिी, मोटार–
दुरुस्िी, वैमाहनक हवद्या, अवकाशयान, साखर–हन्मिी इत्यादी इिर अनेक हवषयावंरील पुस्िके ियार 
िोि आिेि. 
 

५ .या हवज्ञानमालेि डॉ .श ं .र .फाटक, मंुबई यानंी हलहिलेल्या “िोहमओ -पाहथक ंषंधाचंा 
लक्षि– िावनाकोश” या गं्रथाची पहिली आवृत्ती मंडळाने १९६४ मध्ये प्रकाहशि केली िोिी .पहिल्या 

आवृत्तीच्या सवय प्रिी संपल्या आहि सदर गं्रथाच्या उपयुक्ििेबाबि मराठी वाचकाकंडभन प्रशसंायुक्ि व 
अहधक मागिी करिारी अशी अनेक पते्र मंडळाकडे आली व येि आिेि .म्ििभन या गं्रथाच्या 
हििीयावृहत्तचे प्रकाशन आवश्यक झाले .िी सुधारून वाढहवलेली हििीयावृत्ती मराठी वाचकाचं्या िािी 
देिाना आनंद िोि आिे. 
 

६ .आधुहनक वैद्यकशास्त्र, ंषधीहवज्ञान व हचहकत्सापद्धिी यावंर मराठी िाषेि उल्लखेनीय 
गं्रथाचंा आिाव आिे .पािात्य ंषधीहवज्ञान व हचहकत्सापद्धिी आज बरीच प्रगि अवस्थेि आिे व या 
हवषयावंरील गं्रथ बिुिाशं इगं्रजी िाषेिच िारिीय वाचकास उपलबध आिेि .िारिीय ंषधी–हवज्ञान व 
वैद्यकशास्त्राला आयुवेदाचे पाठबळ असले िरी आधुहनक हचहकत्सेि पािाि ंषधीहवज्ञानाचाच प्रामुख्याने 
अवलंब केला जाि आिे .िसेच, िारिीय हवद्यापीठामंध्येिी या हवषयावर इंग्रजी माध्यमािभनच हशक्षि 
हदले जाि आिे .आधुहनक ज्ञान–हवज्ञानाच्या सवय के्षत्राि मराठी िाषेला समथयपिे संचार करिा यावा 
म्ििभन हिच्या हवकासाची जी योजना मंडळाने िािी घेिली आिे त्या योजनेमध्ये मराठी िाषेि आयुवेंद, 
पािात्य ंषधीहवज्ञान व हचहकत्सापद्धिी आहि वैद्यकशास्त्र या हवषयावंरील पुस्िकाचं्या प्रकाशनाचा 
समावशे आिे .या हवषयावर मंडळाने “िोहमओपाहथक लक्षिाचंा िावनाकोश”, “मानवी अनुवहंशकिा”, 
“आरोग्य आहि आिारशास्त्र”, “मािसाचा मेंदभ आहि त्याचे कायय”, “आयुवेदीय शबदकोश, िाग १ व २”, 
“मधुमेि”, “मानवी देि’ िाग १ व २”, डॉ .बोमा ंयाचें “Medicine : Essencials for practitioners & 
Students” या पुस्िकाचा मराठी अनुवाद “पािात्य रोग हचहकत्सा” अशी ११ दजेदार पुस्िके आिापयंि 
प्रकाहशि केली आिेि .“मानवी शरीर हवज्ञान”, “स्त्री–रोग–हचहकत्सा” (डॉ .मसानी याचं्या “A Text 
Book of Gynaecology” चा अनुवाद (“प्रसभहिशास्त्र (डॉ . मसानी याचं्या “A Text–Book of 
Obstetries” चा अनुवाद(, “प्राहिजन्य मानवी रोग” इत्यादी गं्रथ क्रमाने प्रकाहशि िोि आिेि. 
 

७ .पहिल्या आवृत्तीप्रमािेच “िोहमओपाहथक ंषधाचंा लक्षि–िावनाकोश” या गं्रथाच्या दुसऱ्या 
आवृत्तीचेिी वैद्यकशास्त्रासंबधंी हजज्ञासा असलेल्या लोकाकंडभन स्वागि िोईल अशी आशा आिे .
गं्रथलेखक डॉ .फाटक यानंी मंडळाच्या सभचनेनुसार या गं्रथाच्या सुधारून वाढहवलेल्या हििीयावृत्तीची 
मुद्रिप्रि सत्वर मंडळास उपलबध करून हदली याबद्दल मंडळ त्याचें आिारी आिे .याच हवषयावरील डॉ .
फाटक यानंी हलहिलेल्या “िोहमओपाहथक ंषधाचंा हनघंटु” या गं्रथाची हििीयावृत्ती मंडळाने नुकिीच 
प्रकाहशि केली आिे. 
 
वाई : 

 
लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 

नारळी पौ्िमा, अध्यक्ष, 

११ श्रावि १८९६ मिाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृहि मंडळ. 
२ ऑगस्ट, १९७४.  
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पुरस्कार 
 

मिाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृिी मंडळाने पहिमी देशािील ज्ञान–हवज्ञानाचें मराठी िाषेि 
संकलन करण्याचा संकल्प केला आिे .िोहमओपाथी िा पहिमी वैद्यकाचा एक प्रकार आिे .वैज्ञाहनक 
दृष्ट्या िोहमओपाथीचे मभल्यमापन करीि असिानंा मििेद िोिे पुष्ट्कळ संिवनीय आिे .परंिु एक 
समाजाि प्रचहलि असलेली रोगहनवारि पद्धहि आिे .मराठीमध्ये या हवषयावर कािी थोडी पसु्िके 
प्रहसद्ध झाली आिेि. 
 

आम्िी या हवषयावर प्रमाििभि असे दोन गं्रथ प्रहसद्ध करण्याचे योहजले िोिे .त्यापंैकी गिवषाच्या 
अखेरीस िोहमओपाहथक ंषधाचंा हनघण्टु िा डॉ .श ं .र .फाटक यानंी हलहिलेला ४२४ पृष्ठाचंा गं्रथ 
आम्िी प्रहसद्ध केला .आिा िोहमओपाहथक लक्षि िावना कोश िा याच हवषयावरील डॉ .फाटक यानंी 
हलहिलेला दुसरा गं्रथ प्रहसद्ध करण्याचा सुयोग प्राप्ि झाला आिे .पहिल्या गं्रथाप्रमािेच िा दुसरा गं्रथिी 
वैद्यकासंबधंी हजज्ञासा असलेल्या लोकानंा अत्यंि संग्राह्य वाटेल असा आम्िास हवश्वास वाटिो. 
 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

ऑक्टोबर, १९६४. अध्यक्ष, 
 मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृिी 

मंडळ. 
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दुसऱ्या आवृत्तीची 
 

प्रस्तावना 
 

कोषाच्या कंपोकजगचे काम अगोदरच हकचकट, त्याि अनेक लक्षिाचंी व त्याना हदलेल्या 
ंषधाचंी नव्या आवृत्तीि िर पडलेली; असे असभन सुद्धा प्राज्ञ पे्रसच्या कामगार बंधभंनी व श्री .पा ं .गो .
आपटे यानी शक्य हििक्या सुरळीिपिे काम पार पाडले, याबद्दल या सवांचे आिार मानिे आवश्यक 
आिे. 
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पणहल्या आवृत्तीची 
 

प्रस्तावना 
 

िोहमओपाहथक हचहकत्सा म्ििजे समोपचारपद्धिीची ंषधपद्धिी मिाराष्ट्राि िल्ली बरीच वष े
चालभ  आिे .परंिु कािी थोड्या अनुिव आलेल्या मािसाहंशवाय इिरानंा िोहमओपाथी िे थोिाडं वाटि 
असे .पभवीच्या मानाने आज या हचहकत्सेकडे पिाण्याची दृहष्ट बदलि चाललेली आिे .याला अनेक कारिे 
आिेि .सवय उपाय थकल्यानंिर का िोईना, पि बरेच लोक आिा िोहमओपाथीकडे वळिाना हदसभन 
येिाि व अशा अनेक रोग्याचं्या बाबिीि िी हचहकत्सा हििावि ठरिे असािी लोकानंा अनुिव येऊ 
लागला आिे .३० वषापभवी ॲलोपाहथक (हवषमोपचार (पद्धिीने बऱ्या न झालेल्या कािी व्यथा 
िोहमओपाथीने बऱ्या झालेल्या पािभन गं्रथकत्याने िोहमओपाहथक हचहकत्सेकडे लक्ष हदले, व आलेल्या 
अनुिवामुळे हवषमोपचार हचहकत्सा सोडभन समोपचार हचहकत्सा करण्याचे सुरू केले .या ३० वषाच्या 
अनुिवाने त्याला आिा खात्रीलायक सागंिा येिे की, समोपचारहचहकत्सा िी टाकाऊ िर नािीच, पि 
शस्त्रहचहकत्सेच्या कािी बाबी (ज्या खरोखर हवषमोपचार हचहकत्सेमध्ये येि नािीि (सोडल्या िर 

हवषमोपचार ककवा इिर हचहकत्सापेंक्षा समोपचार हचहकत्सा जास्ि शास्त्रीय व उपयोगी आिे . दुदैवाने या 
हचहकत्सेचे जािकार फारच थोडे आिेि .जाहिरािबाजी करून लोकानंा फसहविारे, थोड्याशा माहििीने 
ककवा क्वहचत्  एकाद्या हठकािी आलेल्या यशाने, आपिास िोहमओपाथीचे सपंभिय ज्ञान झाले असे 
समजिारे हचहकत्सक फार .हशवाय पभवयग्रिदभहषि असे अनेक ॲलोपाहथक डॉक्टर िोहमओपाथीसंबधंाने 
कािीिी माहििी नसिा, िे कािीिरी ढोंग आिे असे दशयवभन रोग्याचंी हदशािभल करिाि िी वगेळीच .परंिु 
िल्ली िी पहरस्स्थिी िळभिळभ पि खात्रीने बदलि चालल्याची सुहचन्िे हदसि आिेि .िोहमओपाथीची 
उपयुक्ििा, व हिच्या अभ्यासाची जरूरी लोकानंा पटभ  लागली आिे व आिा आपल्या पद्धिीने बरे न 
झालेले लोक दुसऱ्या कशानेिी बरे िोिार नािीि असा आग्रि धरिारे कािी िटवादी अपवाद सोडले िर 
ॲलोपाहथक उपचार करिाऱ्या अनेक पदवीधर डॉक्टरानंासुद्धा िोहमओपाथीची उपायुक्ििा पटभन या 
हचहकत्सेचा अभ्यास व िदनुसार उपचार करिे या गोष्टींकडे त्याचें लक्ष हदवसेहदवस वाढि आिे .मग 
साधारि जनिेमध्ये या हचहकत्सेसंबधंाने जास्ि आस्था वाढली असली िर नवल नािी .अशा पहरस्स्थिीि 
अभ्यासभंना उपयुक्ि अशी पुस्िके हजिकी उपलबध िोिील िेवढी पाहिजे आिेि, व स्विाषेमध्ये अशी 
उपयुक्ि पुस्िके असावी अशा उदे्दशाने िे पसु्िक हलहिले आिे. 
 

िोहमओपाथीचा अभ्यास ज्यानंी केला आिे, व त्यासंबधंीच अनेक गं्रथ पाहिले आिेि त्यांना या 
पद्धिीप्रमािे ंषधयोजना करण्यासाठी रेपटयरी म्ििजे योजनाकोशाचा हकिी उपयोग िोिो िे हनराळे 
सागंण्याची जरूर नािी .परंिु ज्यानंा याहवषयी फारशी माहििी नािी .ककवा ज्यानंा या पद्धिीची माहििी 
करून घ्यावयाची आिे त्याचं्यासाठी या प्रकारच्या कोशाबद्दल कािी स्पष्टीकरि आरंिी करिे इष्ट वाटिे. 
 

रोग्याला कोििा रोग झाला आिे िे समजण्याचा मुख्य मागय म्ििजे त्याच्या शरीराि झालेला 
फरक; शरीराच्या नेिमीच्या कायाि, इंहद्रयाचं्या व्यापाराि ककवा त्याचं्या नेिमीच्या संवदेनाि झालेला 
बदल, रोग्याला िोिाऱ्या वदेना, आिास इत्याहद गोष्टींचे ज्ञान िाच िोय .या सवय गोष्टी लक्षाि घेऊन 
रोगाचे हनदान करण्याि येिे .व असे हनदान केल्याहशवाय योग्य ंषधाची योजना करिा येि नािी असे 
हवषमोपचार पद्धिीप्रमािे मानण्याि येिे व रोग कोििा याचे हनदान नक्की झाल्याहशवाय ंषधयोजना 
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हनरथयक समजिाि .नुसिी लक्षिे समजभन त्या लक्षिापं्रमािे ंषधयोजना करिे ॲलोपथीच्या शास्त्राला 
मान्य नािी असे सागंण्याि येिे .परंिु प्रत्यक्ष अनुिव मात्र असा येिो की, बिुिेक ंषधोपचार 
लक्षिानुसारच करण्याि येि असिो .झोप न आल्यास झोपेचे ंषध, मलशुद्धी न झाल्यास रेचक, रेच 
झाल्यास अवष्टंिक, हृदयाची चलहबचल झाल्यास त्यावर ंषध, इत्याहद ंषधे रोगाचे हनदान 
ठरहवल्यावरिी देण्याि येिाि असे हदसभन येईल .हशवाय अनेक रोगाचें हनदान िोण्यासच आधी कािी 
हदवस लागिाि, व कािी वळेा िर रोगाचें हनदान शवेटपयंि िोि नािी, परंिु ंषधे चालभ  असिािच .
िोहमओपाथीमध्ये मात्र असा प्रकार नािी .रोग्याला िोिारी सवय लक्षिे बारकाईने पािभन त्या सवय 
लक्षिािील मित्त्वाची लक्षिे एकावळेी लक्षाि घेऊन या सवय मित्त्वाच्या लक्षिावंर हमळभन लागभ पडिारे 
एकच ंषध योजण्याि येिे .हनरहनराळ्या लक्षिासाठी हनरहनराळी ंषधे रोग्याला स्विंत्र अगर 
हमसळभन देि नािीि .रोगाला जरी नाव देण्याि आले नािी, िरी सवय लक्षिाचं्या समभिाला म्ििजेच 
रोगाला लागभ पडिारे ंषध देण्याि येिे असे साधारिपिे म्िििा येईल .वास्िहवक पिािा 
िोहमओपाथीमध्ये रोगाला ंषध देि नािीि िर रोग दभर करण्यासाठी जीवनशक्िीचा शरीराि जो प्रयत्न 
चालभ  असिो व ज्या प्रयत्नाचे स्वरूप हनरहनराळ्या लक्षिानंी दृश्यमान अगर िासमान िोिे, त्या 
प्रयत्नाच्या हदशनेे कायय करिाऱ्या ंषधाची योजना करावयाची असिे .म्ििजेच रोग ऊफय  (हवकाराचंा (

लक्षिसमुच्चय दभर करावयाचा असिो . िो लक्षिसमुच्चय उत्पन्न करण्यास समथय असे ंषध द्यावयाचे 
असिे .मात्र िे ंषध हवहशष्ट पद्धिीने ियार करून फार सभक्ष्म प्रमािाने देण्याि येिे .ज्या ंषधाचा 
चागंल्या प्रकृिीच्या मािसावर प्रयोग केला असिा िा हवहशष्ट लक्षिसमुच्चय त्या मािसाच्या हठकािी 
उत्पन्न िोिो, िे ंषध िो हवहशष्ट लक्षिसमुच्चय असलेल्या मािसास म्ििजे रोग्यास हदले पाहिजे .िाप, 
डोके दुखिे, मान दुखिे, आंग दुखिे वगैरे लक्षिे अनेक ंषधानंी उत्पन्न िोिाि .परंिु या 
लक्षिाबंरोबरच त्या त्या ंषधाचंी दुसरी हिन्न हिन्न लक्षिेिी उत्पन्न िोिाि व िी प्रत्येक ंषधाची 
हनरहनराळी असिाि िेव्िा ंषधाची योजना करिाना िाप ककवा डोके दुखिे एवढेच लक्षाि घेऊन 
चालावयाचे नािी .कारि िाप उत्पन्न करिाऱ्या अनेक ंषधापंैकी कोििे द्यावयाचे िे िेवढ्याच 
लक्षिावरून ठरहविा येिार नािी .या लक्षिाबरोबर रोग्याची इिर लक्षिेिी लक्षाि घेऊन व हवशषेिः 
रोग्याच्या वैयस्क्िक ककवा हवहशष्ट लक्षिाचंा हवचार करून िी लक्षिे ज्या एका ंषधाच्या लक्षिाशी 
जुळिील िेच ंषध हदले पाहिजे. 
 

िोहमओपाहथक मटीहरआ मेहडकामध्ये म्ििजे ंषधापासभन उत्पन्न िोिारी लक्षिे देिाऱ्या 
हनघंटुमध्ये मन, डोके, िोंड, पोट, इत्यादी प्रत्येक इंहद्रयावर प्रत्येक ंषधाचे िोिारे पहरिाम, व दुसरी 
कािी हवहशष्ट लक्षिे इत्याहद गोष्टी शक्य हििक्या हवस्िृि व बारकाईने हदलेल्या असिाि .यािील कािींचे 
मुख्यमुख्य पहरिाम योजकाच्या लक्षाि रािभ शकिाि .परंिु सवय ंषधाचंी सवय बारीकसारीक लक्षिे 
लक्षाि ठेविे ककवा रोगाच्या बऱ्याच लक्षिाशंी जुळिारी एकापेक्षा जास्ि ंषधे हदसल्यास उरलेल्या सवय 
हिन्न ंषधाचंा हवचार करून रोग्यास देण्यासाठी त्यािील एकच ंषध हनहिि करिे िे काम सोपे नािी .
िे नुसत्या स्मरिशक्िीने करिे कठीि आिे .िसेच फक्ि मटीहरआ मेहडका ऊफय  ंषहधहनघंटु जवळ 
ठेवभनिी िे काम िागि नािी .कारि प्रत्येक वळेी सुचलेल्या थोड्या ंषधाचें सुद्धा सवय गुिधमय 
हवस्िृिपिे वाचभन हनवड करिे शक्य नािी िे न सागंिािी लक्षाि येण्यासारखे आिे .लक्षिाचें वैहशष्ट्य िे 
िोहमओपाहथक हचहकत्सेचे मित्त्वाचे अंग आिे .या अंगाचा हवचार इिर कोित्याच हचहकत्सेि इिक्या 
चागंल्या रीिीने केलेला नािी .थंडी, उष्ट्ििा, ऊन, वारा, पाऊस, वळे, शरीराची हवहशष्ट अवस्था ककवा 
िालचाल, अन्न, पेय, इत्याहद अनेक गोष्टीमुळे बाह्यिः एकच असलेल्या रोगाििी हनरहनराळ्या 
मािसाचं्या वैयस्क्िक लक्षिाि कमीजास्ि फरक हदसभन येिो .या कमीजास्ि फरकानंाच लक्षिाचें 
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वैहशष्ट्य असे म्िििाि .रोग्याच्या वैयस्क्िक लक्षिाशंी ज्या हवहशष्ट ंषधाची लक्षिे समान असिील 
अशाच ंषधाचंी हनवड अचभक ठरिे .यािील प्रत्येक लक्षिावरची सवय ंषधे लक्षाि आिभन, त्या सवय 
लक्षिानंी युक्ि असे योग्य ंषध नक्की करिे िे काम योग्य कोश अगर सभहच याहशवाय करिे नवीन 
मािसास अशक्य व अनुिहवक मािसासिी पुष्ट्कळ वळेा कठीि िोिे .यासाठी प्रत्येक लक्षि देऊन 
त्यापुढे त्याची ंषधे देिारा कोश असल्यास, सवय लक्षिावरची ंषधे पािभन त्या सवावर उपयोगी 
पडिारे ंषध शोधभन काढिे सुलि जािे. 
 

याहशवाय एखाद्या हवहशष्ट लक्षिाचा हवचार करिाना िेिी लक्षाि ठेवावयाचे असिे की, िे लक्षि 
उत्पन्न करिाऱ्या सवयच ंषधाचें मित्त्व प्रत्येक हठकािी सारखेच नसिे .कािी हवहशष्ट अवयवाि िे लक्षि 
उत्पन्न करण्याि कािी ंषधे श्रेष्ठ असिाि िर दुसरी मध्यम ककवा कहनष्ठ प्रिीची असिाि .िसेच 
िावनाचं्या बाबिीििी हदसभन येिे .यामुळे योजनेचे काम जास्ि कठीि िोिे .म्ििभन सवयसाधारिपिे 
शारीहरक व हवहशष्ट इंहद्रये व शरीराचे िाग यानुसार वगयवारी करून लक्षिे, िावना, व त्याचंी वैहशष्ट्ये 
देऊन त्यािील प्रत्येकापढेु त्याबद्दलची ंषधे देिाना त्या ंषधाचंा त्या बाबिीिील दजा दाखहवल्यास 
ंषधाची योग्य हनवड करण्यास सोपे जािे .याकहरिा अशा प्रकारे ियार केलेल्या कोशाची आवश्यकिा 
असिे. 
 

अशाप्रकारचे अनेक योजनाकोश इंग्रजी जाििाऱ्या हचहकत्सकानंा उपलबध आिेि .परंिु मराठी 
िाषेि अशा िऱ्िेचा व्यवस्स्थि कोश उपलबध नािी, कािी ंषहधहनघंटु (मटीहरया म ेेहडका  (मराठीि 

हलहिलेले आिेि . पि िेिी पुरेसे नािीि .इंग्रजी िाषेि डॉ .बोकनग िॉसेन, डॉ .कें ट, डॉ .बोजर, डॉ .नेर, 
डॉ .हलप् , इत्याहद अनेक डॉक्टरानंी असे योजनाकोश ियार केलेले आिेि .त्याि डॉ .कें ट याचा कोश 
साधारििः सवयमान्य समजला जािो .व िोच पुष्ट्कळ डॉक्टर लोक वापरिाि .िा गं्रथ बराच मोठा आिे व 
त्याची ककमििी बरीच आिे .व िो वापरिारानंा सुद्धा वर साहंगिलेल्या इिर कोशाचंािी हकत्येकवळेा 
उपयोग करावा लागिो .परंिु प्रस्िुि गं्रथकत्याच्या गेल्या जवळ जवळ ३० वषाच्या िोहमओपाहथक 
हचहकत्सेच्या अनुिवाप्रमािे पिािा डॉ .बोजर यानी आपल्या ‘हसनोंहिक की’ (Synoptic Key( या 
पुस्िकाि हदलेला छोटा कोश, त्याचा सुटसुटीिपिा व त्यािील ंषधाचंी अनुिहवक हनवडक योजना, 
यामुळे िो कोश हवशषेिः त्वहरि योजनेच्या कामी फारच उपयोगी पडिो .या कोशाि हदलेली लक्षिे व 
िावना यानंा उपयोगी पडिारी ंषधे हनवडक अशी आिेि म्ििभन िा कोश ियार करिाना त्या 
पुस्िकाच्या नमुन्यावर, आटोपशीर, परंिु उपयुक्ि व कमी संहक्षप्ि असा कोश इिर कोशाचं्या सािय्याने 
मराठीि ियार केल्यास िो मराठी जाििारास उपयोगी पडेल असे समजभन िे पुस्िक हलहिले आिे .व 
याि योहजलेली ंषधे हनरहनरीळ्या कोशािभन पडिाळभन िसेच शक्य िेथे अनुिवाने योग्य हदसलेली, 
अशी हदली आिेि .व यामुळे िे पुस्िक अनेक दृष्टीनी उपयुक्ि िोईल अशी अपेक्षा आिे, व साधारििः 
दुसरे कोश वारंवार पिाण्याची फारशी जरूर पडिार नािी असा िरंवसा आिे .मात्र यामुळे दुसऱ्या 
मोठ्या कोशाचंा उपयोग करावा लागिार नािी असे नव्िे, िे वरील हववचेनावरून वाचकाचं्या लक्षाि 
आले असेलच. 
 

कोश बघभन योग्य ंषधाची हनवड करिे िीसुद्धा एक कला ककवा शास्त्र आिे .लक्षिे व त्याचंी 
वैहशष्ट्ये व त्यानंा हदलेल्या ंषधाचें कोष्टक माडंभन त्याि जे ंषध श्रेष्ठ प्रिीचे वाटेल िे रोग्याला बरोबर 
लागभ पडेल असे नािी .हकत्येक वळेा कहनष्ठ प्रिीचे ककवा मध्यम प्रिीचे ंषध सुद्धा अचभक उपयोगी 
िोईल .याकरिा कोित्या लक्षिाला ककवा वैहशष्ट्याला हकिी मित्त्व द्यावयाचे याचािी हवचार करावा 
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लागिो .कािी वळेा मुख्य वाटिाऱ्या वैहशष्ट्यानािी बाजभला सारून एखाद्या क्षलु्लक वाटिाऱ्या लक्षिाला 
मित्त्व देऊन ंषधाची हनवड करावी लागिे .उदािरिाथय प्रस्िुि गं्रथकत्याकडे एकदा एक खोकल्याचा 
रोगी आला .त्याने ३।४ महिने ॲलोपाहथक ंषधोपचार केला िोिा .या मािसाच्या खोकल्याच्या 
लक्षिाचंी चौकशी करिाना कफाला कािी हवहशष्ठ वास, चव वगैरे आिे की काय म्ििभन हवचारिा त्याने 
‘चव वगैरे’ कािी नािी पि कफ बािेर येिाना जड वाटिो म्ििभन साहंगिले .िसेच दुसऱ्या एका 
खोकल्याच्या रोग्याने कफ बािेर येिाना गार लागिो म्ििभन साहंगिले .या दोन्िी रोग्याच्या बाबिीि 
त्याच्या कफाच्या जडपिावर व गारपिावर ंषधाची हनवड केली, व त्या ंषधानी दोन्िी रोगी थोड्याच 
हदवसाि पभिय बरे झाले .कफाचा जडपिा व गारपिा िी लक्षिे असामान्य आिेि म्ििभन त्यानाच मित्त्व 
देिे िाग पडले .िोहमओपाहथक हचहकत्सेि ंषधापासभन उत्पन्न िोिारी लक्षिे व रोगापासभन उत्पन्न 
िोिारी लक्षिे याचंा समसमा संयोग करावा लागिो .म्ििजे चोराला िुडकभ न काढण्याकरिा चोराचे मागय 
जािभन त्याचा शोध लाविाऱ्याची योजना करण्याचे िे शास्त्र आिे; िेव्िा िोहमओपाहथक हचहकत्सकाच्या 
अंगी गुप्ि पोलीसाचे चािुयय असिे जरूर आिे .अगदी एखाद्या क्षलु्लक हदसिाऱ्या गोष्टीवरून गुन्ह्याचा 
िपास लाविाऱ्या गुप्ि पोहलसाप्रमािे िोहमओपाहथक हचहकत्सकाला फार सभक्ष्म दृष्टी ठेवावी लागिे .
अगदी स्पष्ट लक्षिाना बाजभला सारून एखाद्या क्षुल्लक वाटिाऱ्या लक्षिाला कसे मित्त्व द्याव ेलागिे याचा 
आिा उल्लखे केला, िसेच लक्षिाचं्या वैहशष्ट्याकडे पािािानािी िीच दृष्टी कािी वळेा ठेवावी लागिे .
उदािरिाथय एखाद्या रोग्याला पाठीवर हनजभन बरे वाटि असल्यास त्या अवस्थेला उपयेगी पडिाऱ्या 
ंषधाचं्या हदलेल्या यादीिभनच हनवड केली पाहिजे असे नािी .कदाहचि त्यावर हदलेल्या ंषधापंैकी 
कोििेच उपयोगी ठरिार नािी .अशा वळेी पाठीवर हनजभन बरे वाटिे म्ििजे रोग्याला कुशीवर हनजभन 
जास्ि िोिाऱ्या अवस्थेला जी ंषधे हदली आिेि त्यािलेच एखादे ंषध हनवडाव ेलागेल .लक्षिे ककवा 
िावना पाििाना िेच धोरि लक्षाि ठेवावयास पाहिजे .उदािरिाथय जुलाब िोिे, अंगाला घाम सुटिे, 
लघवीला जास्ि िोिे ककवा बायकाना हवटाळ जास्ि जािे िी लक्षिे हदसावयास अगदी वगेवगेळी 
हदसिाि, पि जरा बारकाईने हवचार केल्यास शरीरािील “िे नैस्गक स्राव वाढत्या प्रमािाि आिेि” या 
एका सदराखाली िे येऊ शकिील .िेव्िा वरील लक्षिावंर हदलेल्या ंषधाचंा हवचार करिाना वळे 
प्रसंगी ‘स्राव एकंदरीि वाढलेले’ या सदराि हदलेल्या ंषधावंर पि नजर टाकलेली बरी. 

 
जीवनशक्िीच्या (Vital Force) मागामध्ये अंिगयि ककवा बाह्य कारिामुळे हबघाड झाला म्ििजे 

िी रुद्ध झालेली जीवनशक्िी प्रकृहिधमानुसार शरीरािील कोित्यािरी एका ककवा जास्ि इहंद्रयाि ककवा 
अवयवाि लक्षिे उत्पन्न करून िी शक्िी आपला नेिमीचा मागय हबघडल्याची व िो दुरुस्ि करिाऱ्या 
आपल्या प्रयत्नाची जािीव करून देिे. इहंद्रये व अवयव याचं्या काययहिन्निेमुळे लक्षिाि हिन्निा हदसभन 
आली िरी त्याचें आद्य कारि नेिमीचा मागय हबघडलेली जीवनशक्िी िेच िोय व म्ििभनच िोहमओपाहथक 
हचहकत्सेचे िे मभलित्त्व ध्यानाि बाळगभन हिन्न हिन्न हदसिाऱ्या पि वर दशयहवल्याप्रमािे मभलिः समानधमी 
असिाऱ्या अनेक लक्षिावंर हदलेल्या ंषधाचंा िुलनात्मक दृष्टीने अभ्यास करिे आवश्यक आिे. 
 

सवयसामान्य शरीरावंर िोिाऱ्या िावना व लक्षिे व त्याचंी वैहशष्ट्ये व त्यावर या पुस्िकाि िसेच 
अशा प्रकारच्या दुसऱ्या कोशाि हदलेली ंषधे याचंा अंििाव थोड्या बिुि फरकाने हवहशष्ट इंहद्रयाचं्या 
ककवा अवयवाचं्या सदराखाली झालेला आढळभन येईल .िेव्िा एखाद्या हवहशष्ट इंहद्रयाचं्या लक्षिावर ककवा 
त्याच्या वैहशष्ट्यावर हदलेल्या ंषधाचंा हवचार करिाना, त्या लक्षिासाठी व वैहशष्ट्याच्या समानधमी 
सामान्य लक्षिासाठी व वैहशष्ट्यासाठी हदलेल्या ंषधाचंा हवचार करिे जरूर आिे .ककबिुना अशाच 
िऱ्िेचा हवचार करून ंषधाची हनवड केली िर िी अचभक िोण्याचा पुष्ट्कळ वळेा जास्ि संिव असिो. 



 अनुक्रमणिका 

लक्षिाचंा व त्याचं्या वैहशष्ट्याचा हवचार करिाना मानहसक लक्षिाचंा हवचार करिे िे 
िोहमओपाहथक हचहकत्सेचे दुसरे एक मित्त्वाचे अंग आिे .हकत्येकवळेा आजारी मािसाचंी मानहसक 
लक्षिे स्पष्टपिे दृष्टोत्पत्तीस येिाि .परंिु अनेकवळेा हशष्टाचार पाळण्याच्या बधंनामुळे मोठ्या मािसाचं्या 
बाबिीि अशा लक्षिाचंी माहििी त्याचं्या नािेवाईकाकंडभन काढभन घ्यावी लागिे .एरवी स्विावाने थंड 
असलेले कािी इसम आजारीपिाि इिके हचडखोर बनिाि की शुश्रभषा करिाऱ्या लोकानंा नकोसे िोिे .
िर दुसरी कािी आजारी मािसे यािना िोि असिाना सुद्धा थंड असिाि .कािी मािसे आपली लक्षिे 
सागंभनच थाबंि नािीि िर इिर अनेक गोष्टी सुद्धा सुनावण्यास कमी करीि नािीि; िर दुसरे 
हवचारलेल्या प्रश्नाचंी उत्तरे सुद्धा धड देि नािीि .लिान मुलाचं्या बाबिीि हशष्टाचाराचे बंधन 
नसल्यामुळे त्याचंी मानहसक अवस्था स्पष्ट हदसभन येिे .मानहसक लक्षिे स्पष्ट असल्यास इिर लक्षिानंा 
ककवा त्याचं्या वैहशष्ट्याला फारशी ककमि न देिा मानहसक लक्षिावंरच ंषधाची हनवड करिे 
हकत्येकदा योग्य असिे .एक दोन उदािरिे हदल्यास याचा जास्ि उलगडा िोईल. 
 

एकदा एका ४।५ वष ेवयाच्या मुलाला १०२°, १०३° हडग्री िाप आला .िो मुलगा डॉक्टरला िर 
रािोच पि आपल्या आईला ककवा वहडलाना सुद्धा अंगाला िाि लावभ देण्यास राजी नव्ििा .त्याच्याकडे 
पाििाच स्वारी हचडभन ओरडावयास लागावयाची .अशा मुलाला िपासावयाचे कसे व ंषध कसे 
द्यावयाचे याचा नेिमीच्या डॉक्टरला पेच पडला .िोहमओपाहथक ंषधे गोड असिाि िेव्िा िी कशीिरी 
पाण्यािभन देिा येिील या कल्पनेने गं्रथकत्याला बोलाविे आले .अथािच मुलाने त्यालािी िपासभ हदले 
नािीच .पि अंगाला िाि लावण्याने ककवा पािण्याने हचडावयाचे िी दोन मानहसक लक्षिे ंषधाची 
हनवड करण्यास पुरेशी िोिी .ंषध हदल्यानंिर दुसरे हदवशी त्याचा िाप िर कमी झालाच पि स्वारी 
इिकी थंडावली की त्याने हबनिक्रार िपासभ हदले .एक दोन हदवसाि त्याचा िाप साफ उिरून िो पभवयवि 
खेळावयास लागला .दुसरे उदािरि मोठ्या मािसाच्या बाबिीिले असेच मजेदार आिे .एक रोगी सुमारे 
५० वषे वयाचा जवळ जवळ ७।८ महिने डॉक्टर–वैद्याचंी ंषधे घेऊन अगदी कंटाळला िोिा .कशानेच 
गुि वाटेना म्ििभन िोहमओपाथीने िरी गुि वाटिो की काय िे पािाण्याकरिा त्याच्या नािेवाईकानी 
गं्रथकत्यास बोलाहवले .त्याच्या पलंगाच्या शजेारी ठेहवलेल्या खुचीवर बसिाच स्वारीने “िुम्िी डॉक्टर 
मला िपासावयास आलाि काय? िपासा िर” असे म्ििभन दोन्िी पाय लाबं करून िपासिाऱ्याच्या 
माडं्यावर ठेहवले व ििावभन स्वारी हनजली .त्याची पत्नी व इिर नािेवाईक िा प्रकार पािभन सदयच झाले .
त्याचे पाय दभर न करिा त्याच्या पत्नीला व इिर नािेवाईकाना कािी प्रश्न हवचारले .त्यानंिर त्यालािी 
कािी प्रश्न हयचारले .त्याचंी कािी िरी हवहक्षप्ि उत्तरे त्याने हदली .कािी वळेाने त्याचे पाय दभर करून व 
त्याला न िपासिाच उठभन “ंषध पाठहविो िे घ्या व उद्या कसे काय वाटिे िे कळवा” असे सागंिाच 
“िो, िो, डॉक्टर या आिा, उद्या काय वाटिे िे खात्रीने कळहविो” असे हवहक्षप्िपिे िसि म्ििभन स्वारी 
पुन्िा नीटपिे अंथरुिावर हनजली .या लक्षिानंा अनुसरून हदलेल्या ंषधाने दुसऱ्या हदवशी या रोग्याची 
वृहत्त इिकी बदलली की त्याने आपि िोऊन पनु्िा बोलाविे पाठहवले व आदल्या हदवशी केलेल्या 
वियनाची मनःपभवयक क्षमा माहगिली .नंिर त्याला िोि असलेल्या लक्षिानुसार योग्य ंषधाची योजना 
केल्यावर िो बरा झाला. 
 

िोहमओपाहथक ंषधे मनःस्स्थिी पािभन हदल्याने रोगावर कशी उपयोगी पडिाि िे वर हदलेल्या 
उदािरिावंरून ध्यानाि येईल .अभ्यासभनंा हवचार करण्याची प्रवृहत्त असावी या िेिभने हदलेल्या 
उदािरिाि कोित्या ंषधाची हनवड केली िे हलहिण्याचे मुद्दामच वगळले असले िरी कोशाि लक्षिे 
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कशी बघावयाची व ंषधाची हनवड करिाना कोित्या लक्षिाना कसे व हकिी मित्त्व द्यावयाचे िे जास्ि 
स्पष्ट करण्याकरिा खाली दोन रोग्याचंी लक्षिे हदली आिेि : 
 

(१) रोगी– पुरुष वय सुमारे ४० 
       लक्षिे – दोन्िी पाय दुखिाि. 

         पाय दाबल्याने बरे वाटिे. 
         चालिाना ककवा पाय िलहवल्याने बरे वाटिे. 
         ढेकर आली ककवा वाि सरला म्ििजे बरे वाटिे. 

 
वरील रोग्याला मधुमेिासारखा हवकार नव्ििा व पायाचे दुखिे सुरू िोण्यास हवहशष्ट असे 

कोििेच कारि घडले नव्ििे, वरील लक्षिसमुच्चयाि ढेकर येऊन ककवा वाि सरून पाय दुखिे कमी 
िोिे िे लक्षिाचे वैहशष्ट्य हवशषे मित्त्वाचे आिे कारि त्या वैहशष्ट्याचा पाय दुखण्याशी अथाअथी कािी 
संबंध नािी .िेव्िा िे वैहशष्ट्य अगोदर घ्यावयाचे .त्यावर सवयसामान्य लक्षिाचं्या वैहशष्ट्याि पुढील 
ंषधे आिेि– 
 

वाि वर खाली सरल्याने ब वा :– आजे-ना; कहल-का; ग्रफाय; व्िेरा-आ; सनॅ्ग्वि. 
दाबल्याने ब वा :– आजे-ना. 
चालिाना ककवा पाय िलहवल्याने ब वा :– आजे-ना; कहल-का. 

 
वरील लक्षिसमुच्चयाि ‘आजे -ना ’ िे एकच ंषध समाहयक आिे .िे ंषध हदल्याने िो रोगी 

बरा झाला. 
 

(२) रोगी– पुरुष वय सुमारे ५०.  
लक्षिे :– पोटदुखी. पोट डाव्या बरगड्याखाली जठराच्या जागेि दुखिे. दाबल्याने जास्ि 
दुखिे. 

पोटावर हनजभन बरे वाटिे, ककवा डाव्या कुशीवर हनजल्याने बरे वाटिे. खाण्याने बरे 
वाटिे परंिु ३–४ िासानी पुन्िा दुखिे सुरू िोिे, व पुन्िा थोडे खाल्ले की बरे वाटिे. 
वाि सरला ककवा ढेकर आल्याने बरे वाटिे. 

 
वरील लक्षिसमुच्चयाि ‘पोटावर हनजभन बरे वाटिे’ िी अवस्था हवशषे मित्त्वाची आिे .कारि, 

त्या अवस्थेि त्याला का बरे वाटाव ेयाचे कािीच कारि सागंिा येण्यासारखे नािी .त्याचप्रमािे दाबल्याने 
जास्ि त्रास िोऊनसुद्धा रोग्याला वदेना िोि असलेल्या कुशीवर हनजल्याने पि बरे वाटिे .िेव्िा िी दोन 
लक्षिाची वैहशष्ट्ये प्रथम घेिल्यास त्याि िीन ंषधे ‘केहल; सेहप; व स्टॅनम’ समाईक आिेि असे हदसभन 
येईल .त्यानंिर खाण्याने बरे वाटिे याि ‘केहल व सेहप’ िी दोन ंषधे येिाि .आिा वाि खाली वर 
सरल्याने बरे वाटिे या वैहशष्ट्याि ‘केहल, व सेहप’ िी दोन ंषधे येि नािीि, परंिु वाि ककवा ढेकर िे 
शरीरािील स्रावच आिेि िेव्िा स्राव गेल्याने बरे वाटिे या वैहशष्ट्याि ‘सेहप’ िे ंषध येिे .या रोगाचे 
हनदान जठरािील आम्ल वाढले आिे, व्रि नािी (कारि क्ष हकरिाने घेिलेल्या फोटोि व्रि हदसला 

नािी (असे केले िोिे . जठरािील आम्ल हपत्त िे सदर पाहिल्यास त्याि ‘सेहप’ िे ंषध आिे असे 
आढळभन येईल .िेव्िा ‘सेहपआ’ या ंषधाचीच हनवड योग्य ठरून त्या ंषधानी िो रोगी बरा झाला. 
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िोहमओपाहथक हचहकत्सकाकडे रोगी रोगाच्या प्रथमावस्थेि कधीच येि नािीि .अगोदर 
ॲलोपाहथक नंिर आयुवेहदक ंषधे घेऊन बरे वाटेनासे झाले म्ििजे या हचहकत्सेकडे रोगी वळिाि; 
त्यामुळे रोग्याच्या मभळच्या लक्षिाि ंषधाच्या दुष्ट्पहरिामाची िर पडभन लक्षिे गंुिागंुिीची िोिाि .िी 
गंुिागंुि कशी सोडवावयाची याकहरिा वरील उदािरिे हदली आिेि .प्रस्िावनेि सवय बारीकसारीक 
गोष्टींचा ऊिापोि करिा येि नािी .िरीपि वरील उदािरिावंरून कोश कसा बघावा याचा बोध िोईल 
असा िरंवसा वाटिो. 
 

वरीलप्रमािे कोशाि बघभन ंषधाचंी हनवड करिाना कािी वळेेस २।३ ंषधे समाहयक येण्याचा 
संिव आिे अशा वळेेस ंषधाची हनवड हनहिि करण्याकरिा हनघंटभ चे अवलोकन अवश्य आिे. 
 

िी हचहकत्सा म्ििजे कला आिे .सिि पहरश्रम व हवचारपभवयक अभ्यासानेच िी कला साध्य िोिे .
ंषहधहनघंटभि हदलेल्या ंषधाचं्या लक्षिाचंा अभ्यास व, कोशाि हदलेल्या लक्षिाचं्या बाबिीि त्यानंा 
हदलेला दजा याचा काळजीपभवयक अभ्यास सिि केल्यानेच अनेक ंषधाचं्या वैयस्क्िक बारकाया लक्षाि 
येिाि व रोगी आपली लक्षिे सागंिाना त्यापैकी कोित्या लक्षिावर ककवा वैहशष्ट्यावर मुख्यिः लक्ष हदले 
पाहिजे याचा हनिय िोिो व ंषधाची हनवड सुलि िोिे .ंषधाचे श्रेष्ठ कहनष्ठाहद गुि म्ििजे ंषधाचा 
दजा दाखहवण्याकरिा ंषधाची नाव े छापिाना हनरहनराळे िीन टाइप वापरले आिेि .जाडा टाइप 
ंषधाचा पहिला दजा दाखहविो, मध्यम टाइप दुसरा व साधा बारीक टाइप हिसरा दजा दाखहविो. 
 

लक्षििावनाकोश व हनघंटु िे दोन्िी गं्रथ हलिभन ियार झाल्यानंिर िे अनेक वष ेलेखकाजवळ 
पडभन राहिले िोिे; िे छापभन हनघिील असा लेखकाला िरंवसा वाटि नव्ििा .परंिु १९६० साली 
मिाराष्ट्र राज्य सरकारने मिाराष्ट्रराज्य साहित्य आहि संस्कृहि मंडळ स्थापन केले, या मंडळािफे िे 
गं्रथ छापभन हनघण्याचा संिव आिे असे वाटल्यामुळे िे दोन्िी गं्रथ मंडळाकडे परीक्षिाथय पाठवाविे असे 
लेखकाचे पुििे हच .ब .न .फाटक व त्याचंी पत्नी हच .सौ .देवयानी फाटक या उियिानंी लेखकाला 
अहिशय आग्रि केला .या आग्रिामुळे शवेटी लेखकाने िे गं्रथ मंडळाकडे परीक्षिाथय पाठहवण्याचे धाडस 
केले .सुदैवाने मंडळाच्या परीक्षकानंा िे गं्रथ पसंि पडभन दोन्िी गं्रथ छापण्याचे ठरले .त्याप्रमािे पहिला 
गं्रथ िोहमओपाहथक हनघंटु िा .२ जानेवारी १९६४ रोजी प्रहसद्ध झाला व आिा दुसरा गं्रथ 
लक्षििावनाकोश छापभन प्रहसद्ध िोि आिे .याबद्दल मंडळािील सवय सदस्याचें जेवढे आिार मानाविे 
िेवढे थोडेच आिेि .त्याचप्रमािे ज्याचं्या आग्रिामुळे िे कायय हसद्धीस जाण्यास मदि झाली िे लेखकाचे 
पुििे व त्याचं्या पत्नी या उियिाचेंिी आिार मानिे आवश्यक आिे. 
 

मराठीि अशा िऱ्िेचे गं्रथ ियार व्िाविे म्ििभन लेखकाचे एक स्नेिी व प्राथयना समाजाच्या मराठी 
शाळेिील प्रमुख कै .हव .ब .वलेिकर यानी लेखकाला सिि िगादा लावला नसिा िर िे दोन्िी गं्रथ 
लेखकाच्या िािभन ियार झाले असिे असे वाटि नािी, कै .वलेिकर यानी ियार झालेली िस्िहलहखिे 
पाहिली, पि आज छापभन हनघालेले गं्रथ पािण्यास िे ियाि नािीि याबद्दल लेखकाला अहिशय खेद 
िोि आिे. 
 

प्राज्ञपे्रसच्या कामगार बंधभनी कोशाच्या कंपोकजगचे हकचकट काम फारच काळजीपभवयक केले, 
िसेच प्राज्ञपाठशाळचे आजीव सदस्य श्री .वासुदेवशास्त्री कोनकर यानंी वगेवगेळ्या आकाराच्या टाइपाचंी 
लक्षपभवयक जुळवाजुळव केली याबद्दल िे सवय आिाराचे धनी आिेि .पु्रफे िपासिाना श्री .पाां  .गो .आपटे  
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यानंी शक्य हििकी मुद्रििपासिीची काळजी घेिली .िरीसुद्धा छापिाना बऱ्याच चकुा झालेल्या आिेि .
शुहद्धपत्रकाि हदल्याप्रमािे चकुा दुरुस्ि करून गं्रथ वापरावा अशी हवनंहि आिे. 
 
 
मंुबई 

 
शां. र. फाटक 
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औषधाांची सूची 
 
सांपूिण नाव सांणक्षप्त रूप 
अकोनाईट अको. 

अडोणनस व्हल्गॅणरस अडोणन. 

अगाणरकस अगाणर. 
अनाकार्डडअम अनाका. 

अपोसायानम अपोसा. 

अब्रोटेनम अब्रो. 

अणमल नायरोसम अणमल-ना. 
अमोणनयम काबोणनकम अमो-का. 

अमोणनअम ब्रोमेटम अमो-ब्रो. 

अमोणनयम मूणरआणटकम अमो-मू. 
अराणनआ डायाणडमा अराणन. 

अरेणलआ रेणसमोसा अरेणल. 

अर्डटका युरेन्द्स अर्डट. 
अलेणरस अलेणर. 

अल्युणमना अल्युणम. 

अल्युमेन अल्युमे. 
असाणफणटडा असाणफ. 

असारम असार. 

असेणटक ॲणसड असेणट-ॲणस. 

अस्स्टलेगो अस्स्ट. 

अस्टटआ स्पायकटा अस्टट-स्पा. 

अग्नस कॅस्टस ॲग्नस. 

ॲस्न्द्टमोणनअम कू्रडम ॲस्न्द्ट-कू्र. 
ॲस्न्द्टमोणनअम टाटाणरकम ॲस्न्द्ट-टा. 

ॲन्द्रणसनम ॲन्द्रा. 

ॲम्ब्ब्रा णग्रणजआ ॲम्ब्ब्रा. 
आयणरस आयणर. 

आयोणडअम आयो. 

आरम मेटॅणलकम आरम-मे. 



 अनुक्रमणिका 

आरम मूणरआणटकम आरम-मू. 

आरम रायफायलम आरम-रा. 
आजेन्द्टम नायणरकम आजे-ना; नाय. 

आजेन्द्टम मेटॅणलकम आजे-मे. 

आटेमीणसआ व्हल्गॅणरस आटेम-व्ह. 
आर्डनका मॉन्द्टेना आर्डन. 

आसेणनकम आल्बम आसे. 

आसेणनकम आयोडेटम आसे-आयो. 

आसेणनकम सल्फुरेटम प्लेवम आसे-स-प्ले 
आस्टेणरआस रुबेन्द्स आस्टे-रु. 

ऑणसमम कॅनम ऑणस. 

ऑस्स्मअम ऑस्स्म. 
ऑटझॅणलक ॲणसड ऑटझ-ॲणस. 

इणक्वसेटम इणक्व. 

इग्नेणशआ इग्ने. 
इिूसा णसनाणपअम इिू. 

इनान्द्ि क्रोकेटा इनान्द्ि. 

इस्न्द्डगो इस्न्द्डगो. 

इणपकॅकुआन्द्हा इणप. 
इणपफेगस इणपफे. 

इणरणजरान इणरणज. 

इलाप्स कोराणलनस इलाप्स. 
इस्कूलस इस्कू. 

एकीनेणसआ एकीने. 

एणपस मेणलणफका एणप. 
एणबस कॅनॅडेस्न्द्सस एणब-कँ. 

एलोज एलो. 

ऐलान्द्िस ऐलान्द्ि. 
ओनास्माणडअम ओनास्मा. 

ओणपअम ओणप. 

ओणरगॅनम ओणरगॅ. 

ओणलअम ॲणनमॅणलस ओणल-ॲणन. 
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ओणलअांडर ओणलअां. 

ओणलअम जेकोणरस ओणल-जे. 
कणल आयोडेटम कणल-आयो. 

कणल आसेणनकम कणल-आसे. 

कणल काबोणनकम कणल-का. 
कणल टलोणरकम कणल-टलो. 

कणल नायणरकम कणल-ना. 

कणल फास्फोणरकम कणल-फा. 

कणल बायक्रोणमकम कणल-बाय; बा. 
कणल ब्रोमेटम कणल ब्रो. 

कणल मूणरआणटकम कणल-मू. 

कणल सल्फुणरकम कणल-स. 
कणल सायानेटम कणल-सा. 

कलाणडअम कलाणड. 

कॅटटस कॅटट. 
कॅडणमअम सल्फुरेटम कॅडणम-स. 

कॅनॅणबस कॅनॅणब. 

कॅन्द्िाणरस कॅन्द्िा.  

कॅस्प्सकम कॅस्प्स. 
कॅम्ब्फर कॅम्ब्फ. 

कॅलां डुला कॅलां डु. 

कॅल्कणरआ आयोडेटा कॅल्क-आयो. 
कॅल्कणरआ आसेणनका कॅल्क-आसे. 

कॅल्कणरआ काबोणनका कॅल्क-का. 

कॅल्कणरआ फास्फोणरका कॅल्क-फा. 
कॅल्कणरआ फ्लुओणरका कॅल्क-फ्लु. 

कॅल्कणरआ सल्फुणरकम कॅल्क-स. 

कॅल्कणरआ हैपोफास्फोणरकम कॅल्क-हैपो. 
कॅस्टोणरअम कॅस्टो. 

काणफआ काणफ. 

काणमआ काणम. 

कामोणमल्ला कामो. 
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काडुणअस मेणरआनस काडुण-मे. 

कानणस कानणस. 
काबो ॲणनमॅणलस काबो-ॲणन. 

काबोणलक ॲणसड काबो-ॲणस. 

काबो व्हेणजटॅणबणलस काबो-व्हेणज. 
काबोणनअम सल्फुरेटम काबो-स. 

काललसोणनआ काललसो. 

कालोफायलम कालो. 

कास्ल्चकम कास्ल्च. 
कास्स्टकम कास्स्ट.  

णकणनमम आसेणनकोसम णकणन-आसे. 

णकणनमम सल्फुणरकम णकणन-स. 
णकनोपोणडअम णकनो. 

कुप्रम मेटॅणलकम कुप्रां. 

कुप्रम आसेणनकम कुप्रां-आसे. 
कुबेबा कुबे. 

कुलेटस कुले. 

केणलडोणनअम केणल. 

कोका कोका. 
कोकेना कोकेना. 

कोटयुलस कोटयु. 

कोकस कॅटटाय कोक-कँ. 
कोणनअम कोणन. 

कोबाल्टम कोबा. 

कोमोटलाणडआ कोमो. 
कोराणलअम रुब्रम कोरा-रु. 

कोलेस्टेणरनम कोलेस्स्ट. 

कोलोलसि कोलो. 
क्रणटगस कॅ्रणटग. 

णक्रआसोट णक्रआसो. 

क्रोकस क्रोक. 

क्रोटन णटस्ग्लअम क्रोट-णट. 
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क्रोटेलस कॅस्कॅव्हेला क्रोटे-कॅ. 

क्रोटेलस हाणरडस क्रोटे-हा. 
स्टलमॅणटस स्टलमॅणट. 

टलोरम टलोर; णर. 

टलोरल हैडे्रट टलोरल-है. 
गाणसणपअम गाणस. 

गॅम्ब्बोणजआ गॅम्ब्बो. 

णगम्ब्नोटलाडस णगम्ब्नो. 

गॅल्सेणमअम गेल्से. 
ग्रणटओला ग्रणट. 

ग्रफाइट ग्रफाय. 

लग्रडेणलआ लग्रडे. 
ग्लोनोइन ग्लोनो. 

ग्वाईआकम ग्वाई. 

णचओनॅन्द्िस णचओ. 
णचमाफायणलआ णचमा. 

जरोफा जरो. 

जॅबोरांणड जॅबो. 

जालप जालप. 
झॅन्द्िोझायलम झॅन्द्िो. 

लझकम लझक. 

लझक आयोडाईड लझक-आयो. 
लझक आसेनाइट लझक-आसे. 

लझक क्रोमेट लझक-क्रो. 

लझक फास्फेट लझक-फा. 
लझक व्हेलेणरआनेट लझक-व्हॅले. 

लझणजबेणरस लझणज. 

टरेन्द्टुला टरेन्द्टु. 
टरेन्द्टुला कुबेस्न्द्सस टरेन्द्टु-कु. 

टॅबॅकम टॅबॅक. 

टॅरॅटसकम टॅरॅटस. 

णटणलआ णटणल. 
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टॅरेणबस्न्द्यना टॅरेलब. 

टेणलआ टेणल. 
टेल्युणरअम टेल्यु. 

टु्यबरकुणलनम टु्यब. 

राांबोणडअम राांबो. 
णरणलअम णरणल. 

डल्कामारा डल्का. 

डाफ्ने डाफ्ने. 

डायास्कोणरआ डायास्को. 
णडटटम्ब्नस णडटटा. 

णडणजटॅणलस णडणज. 

णडफ्िेणरनम णडफ्िे. 
ड्रोसेरा ड्रोसे. 

िायराणडनम िायरा. 

िूजा िूजा. 
िेणरणडआन िेणर. 

नटस मोस्चेटा नटस-मो. 

नटस व्हाणमका नटस-व्हा. 

नॅफेणलअम नॅफेणल. 
नाजा नाजा. 

नायणरक ॲणसड नाय-ॲणस. 

नेरम काबोणनकम नेर-का. 
नेरम फास्फोणरकम नेरम-फा. 

नेरम मूणरआणटकम नेर-मू. 

नेरम सल्फुणरकम नेर-स. 
परेरा बे्रव्हा परेरा. 

पलाणडअम पलाणड. 

पल्सणटल्ला पल्स. 
पॅणरस पॅणर. 

पायरोजेन पायरो. 

पाणलगोनम पाणलगो. 

णपओणनआ णपओलन. 
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णपणक्रक ॲणसड णपणक्र-ॲणस. 

पेरोणलअम पेरो. 
पेरोसेणलणननम पेरोसे. 

पोडोफायलम पोडो. 

पोिास पोिास. 
प्युलेटस प्यलेू. 

पू्रनस स्पायनोसा पू्रन-स्पा. 

प्लॅणटनम प्लॅणट. 

प्लॅन्द्टगो प्लॅन्द्ट. 
प्लांबम प्लांबां. 

फेगोपायरम फेगो. 

फार्डमका फार्डम. 
फायटोलाका फायटो. 

फास्फरस फास्फ. 

फास्फणरक ॲणसड फास्फ-ॲणस. 
णफजास्स्टग्मा णफजास. 

फेरम मेटॅणलकम फेरम; मे. 

फेरम फास्फणरकम फेरम-फा. 

फेलाांणड्रनम फेलाांणड्र. 
फ् रॅस्टसनस फ् रॅस्टस. 

फ्लुओणरक ॲणसड फ्लुओ-ॲणस. 

बणडआगा बणड. 
बबेणरस व्हल्गेणरस बबे. 

बसा पॅस्टोणरस बसा. 

बॅणिणसआ बॅणि. 
बॅणरटा काबोणनका बॅणर-का. 

बॅणरटा मूणरआणटका बॅणर-मू. 

णबस्मि णबस्म. 
बुफो बुफो. 

बेन्द्झाइक ॲणसड बेन्द्झा-ॲणस. 

बेलाडोना बेला. 

बेणलस पॅरोणनस बेणलस. 
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बोराप्स बोरा. 

बोराटस बोरा. 
बोराणसक ॲणसड बोरा-ॲणस. 

बोस्व्हस्टा बोस्व्ह. 

ब्रायोणनआ ब्रायो. 
ब्रोणमअम ब्रोणम. 

मटयुणणरअस मटयुण. 

मटयुणणरअस आयोडेटम फ्लेव्हम मटयुण-आ-फ्ले. 

मटयुणणरअस आयोडेटम रूब्रम मटयुण-आ-रु 
मटयुणणरअस कोरोणझव्हस मटयुण-को. 

मटयुणणरअस डस्ल्सस मटयुण-ड. 

मटयुणणरअस सायानेटस मटयुण-सा. 
मॅग्नेणसआ काबोणनका मॅग-का. 

मँग्नेणसआ फास्फणरका मँग-फा. 

मॅग्नेणसआ मूणरआणटका मग्ने-मू. 
मॅग्नेणटस पोलस आस्रॅणलस मॅग्न-पो-आस्रे. 

मॅग्नॅनम मॅग्नॅन. 

मॅस्न्द्सनेला मॅस्न्द्स. 

मॅलास्न्द्ड्रनम मॅलास्न्द्ड्र. 
मायगेल मायगे. 

णमणरका णमणर. 

णमणलफाणलयम णमणल. 
मेझेणरअम मेझे. 

मेडोस्ऱ्हनम मेडो. 

मेणनआस्न्द्िस मेणन. 
मेरम व्हेरम मेरम. 

मेणललोटस मेणल. 

मोस्कस मोस्क. 
म्ब्युणरआणटक ॲणसड म्ब्युणर-आणस. 

म्ब्युरेटस म्ब्युरेटस. 

युआणनअम युआणन. 

युपेटोणरअम फरफॉणलएटम युपे-पर. 
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युपेटोणरअम पुरपूणरअम युपे-पुर. 

युफोर णबअम युफोर. 
युफ् रेणसआ युफ् रे. 

युरेणनअम नायणरकम युरे-ना. 

रॅटॅस्न्द्हआ रॅटणन. 
रॅननकुलस बल्बोसस रॅनन-ब. 

रॅननकुलस स्स्टलरेटस रॅनन-स्स्टल. 

रॅफेनस रॅफे. 

रुमेटस रुमे. 
रुटा रुटा. 

रेणडअम रेणड. 

रोणबणनया रोणब. 
ऱ्हसटाटसीकोडेन्द्ड्रान ऱ्हस-टा. 

ऱ्हस रॅणडकन्द्स ऱ्हस-रॅ. 

ऱ्हस व्हेणननेटा ऱ्हेस-व्हे. 
स्ऱ्हअम स्ऱ्हअम. 

ऱ्होडोडेन्द्ड्रन ऱ्होडो. 

लॅक कॅणननम लॅक-कॅ. 

लॅक णडफ्लोरेटम लॅक-णड. 
लॅकेणसस लॅके. 

लॅस्टटक ॲणसड लॅस्टट-ॲणस. 

लॅटनॅन्द्िस लॅटनॅन. 
लॅरोडेटटस लॅरो. 

लॅणिरस लॅणि. 

लाप्पा लाप्पा. 
लायकोपस लायकोप. 

लायकोपोणडअम लायको. 

लायणसन लायणस. 
लारोसरेसस लारो. 

णलणिअम काबोणनकम णलणि-का. 

णलणलअम णटणग्रनम णलणल-णट. 

लेडम लेडम. 
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लेिाांड्रा लेिाां. 

लोबेणलआ लोबे. 
लोणलअम टेम्ब्युलेन्द्टम लोणल-टे. 

व्हबणस्कम व्हबण. 

व्हॅस्टसणननम व्हॅस्टस. 
व्हॅलेणरअन व्हॅले. 

व्हायपेरा व्हायपे. 

व्हायोला ओडोरेटा व्हाओ-ओ. 

व्हायोला रायकलर व्हाओ-रा. 
स्व्हन्द्का मायनर स्व्हन्द्का. 

स्व्हबुरनम स्व्हबु. 

स्व्हस्कम आल्बम स्व्हस्कां . 
व्हेरारम आल्बम व्हेरा-आ. 

व्हेरारम स्व्हराईड व्हेरा-स्व्ह. 

व्हेणरओणलनम व्हेणरओ. 
सल्फर सल्फ. 

सल्फर आयोडेटम सल्फ-आयो. 

सल्फुणरक ॲणसड सल्फु-ॲणस. 

सांबूल सांबूल. 
सणॅनकुला सणॅनकु. 

ससॅ्न्द्ग्वनेणरआ ससॅ्न्द्ग्व. 

समॅ्ब्बुकस समॅ्ब्बुक. 
साबाणडल्ला साबा. 

साबाल साबाल. 

साणबना साणब. 
सासापणरला सासा. 

साणलडेगो साणलडे. 

णसआनोिस णसआनो. 
णसकुटा णसकुटा. 

णसकेल णसकेल. 

णसटलामेन णसटला. 

णसना णसना. 
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णसनाणपस णसनाणप. 

णसनाबाणरस णसनाबा. 
णसणफणलनम णसणफ. 

णसणमसीफूजा णसणमणस. 

णसणलणसआ णसणल. 
णसल्ला णसल्ला. 

णसस्टस णसस्ट. 

लसकोना लसको. 

लसफायटम लसफाय. 
सेड्रन सेड्र. 

सेनेगा सेनेगा. 

सेनेणसओ सेनेणस. 
सेपा सेपा. 

सेणपआ सेणप. 

सेलेणनअम सेले. 
सोणरनम सोणर. 

स्टॅनम स्टॅनम. 

स्टॅणफसणॅग्रआ स्टॅणफ. 

स्स्टटटा स्स्टटटा. 
स्स्टललणजआ स्स्टणल. 

स्रमोणनअम स्रमो. 

स्राांणशअम काबोणनका स्राांणश. 
स्स्रस्टननम स्स्रस्टन. 

स्रोफॅन्द्िस स्रोफॅन्द्ि. 

स्पायजेणलआ स्पायजे. 
स्पाांणजआ स्पाांणज. 

हॅमॅमेणलस हॅमॅमे. 

हायासायामस हायासा. 
हेपार सल्फुणरस कॅल्कणरआ हेपार. 

हेलेबोरस हेलेबो. 

हेलोडमा हेलोड. 

हेलोणनआस हेलोणन. 
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हैड्रास्स्टस हैड्रास्स्ट. 

हैड्रोकोटाईल हैड्रोको. 
हैड्रोसायणनक ॲणसड हैड्रोसा-ॲणस. 

हैपणरकम हैपणर. 
 
 

— 



 अनुक्रमणिका 

भावनाकोश 
 

मानणसक णवकार 
 

बुणि :– अको; अनाका; आरम-मे; इग्ने; ओपि; कॅनॅणब; कोटयु; नटस-व्हा; नेर-का; पल्स; प्लॅणट; 
फास्फ; फास्फ-ॲपस; बॅणि; बॅपि-का; बेला; मटयुण; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; लारो; व्हेिा-
आ; सल्फ; सेपि; स्रमो; हायासा; हेलेबो. 

 
मन :– अको; आरम-मे; आसे; इग्ने; ओहप; कॅल्क-का; कामो; नक्स-व्हा; नेर-का; नेर-मूर; िल्स; 

प्लॅहट; फास्क; फास्क-ॲहस; बेला; ब्रायो; लॅके; लायको; हलहल-हट; व्िॅलेहर; व्हेरा-आ; 
सल्फ; कसको; सेहप; स्रमो; हायासा. 
 

उलट, सुलट मनोवृणत्त :– अल्युहम; आयो; आरम-मे; इवने; कोहन; क्रोक; कझक; नक्स-मो; प्लॅणट; 
फेरम; बेला; ब्रोस्व्ि; लायको; व्िॅलेहर; व्हेरा-आ; सासा; सल्फु-ॲहस; सेहप; स्रमो. 

िावना व शारीहरक :– साबा. 
मानहसक व शारीहरक :– आ्न; क्रोक; इग्ने; प्लॅहट; म्युरे; हलहल-हट; हसहमहस. 

 
तीक्ष्ि, कुशाग्र :– ओपि; कॉपफ. 

 
अक्कडबाज :– स्रमो. 
 
अकारि दुुःखी :– (आपिास कािीिरी िोि आिे असे वाटभन( : आिम-मे; आसे; इग्ने; कोहन; नक्स-

व्हा; नेर-का; नेर-मभर; पल्स; प्लॅहट; व्िॅलेहर; सल्फ; सेपि; स्टॅनम. 
 

वषणयक कारिामुळे :– मोस्क. 
 
अकाली प्रौढत्व :– मक्युय; लायको. 
 
अघोर गोष्ट करण्याची प्रवृत्ती :– अल्युहम; आयो; आसे; कास्स्ट; मक्युय; लॅके; िेपार. 
 
अचानक, अकस्मात एखादी गोष्ट करिे :– टेरेन्टु; नेर-मभर; प्लॅहट. 
 
अजागळ (घािेरडा, अव्यवस्स्थि वागिभक( :– अमो-का; कहल-बाय; कॅस्प्स; केहल; ग्रफाय; नक्स-व्िा; 

फास्फ; बोरा; मटयुण; लॅके; सल्फ; सेहप; सोहर. 
 
अडािी (गावंढळपिा( :– कॅस्प्स; बॅहर-का. 
 
अणतरेक करिे :– कास्स्ट; कोहन; बेला; व्िॅलेहर. 
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अद भुत गोष्टींचे ज्ञान :– अंिज्ञानी पिा. 
 
अधार्डमक :– अनाका; कहल-ब्रो; लारो. 
 
अधीर :– उिावीळ पिा. 
 
अनवधान :– हचत्त जागेवर नसिे पिा. 
 
अनपेणक्षत :– इग्ने. 
 
अनादर (पहवत्र गोष्टीहवषयी. ( :– अश्रद्धा पिा. 
 
अणनणितपिा (धरसोड( :– आसे; ओनास्मा; ओहप; इग्ने; नटस-मो; िल्स; बॅहर-का; लॅके; लायको; 

िेलेबो. 
 
अपमान (मानिगं( :– आसे; कॅल्क-फा; कोलो; स्टॅणफ. 
 
अपराधी आहोत असे वाटिे :– पिात्ताप पिा. 
 
अबोला (मौन( :– आरम-मे; आसे; इग्ने; कहल-मभ; काबो-अहन; कोक्यु; ग्लोनो; झिंक; थभजा; पल्स; 

प्लंब;ं प्लॅहट; फास्फ; फास्फ-ॲपस; बेला; ब्रायो; म्युपि-ॲपस; व्हेिा-आ; सल्फ; स्टॅनम; िेलेबो. 
 

व भाांडखोरपिा, आलटभन पालटभन :– कोहन. 
 
अयशस्वी आिोि असे वाटिे :– नाजा; सल्फ. 
 
अणवश्वास :– संशयी पिा. 
 
अव्यवस्स्ित, वागिूक (अजागळ पिा( :– सल्फ. 
 
अणशष्ट (वागिभक( :– कामो; नटस-व्हा; बुफो; ब्रायो; हसना. 
 
अश्रिा :– अनाका; टरेन्टु; नाय-ॲहस; लायको; हलहल-हट; व्िेरा-आ; स्रमो. 
 
अश्लील :– वैषहयक वृहत्त पिा. 
 
असमाधान (असिुंष्ट( :– अनाका; कल्क-फा; कामो; हक्रआसो; युब; नेर-मभर; िल्स; णबस्मि; मक्युय; 

रुटा; सल्फ. 
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प्रत्येक गोष्टीहवषयी :– हक्रआसो; नेर-मूर. 
मनात, आतल्या आत :– आरम-मे; इग्ने; इहप; नेर-मभ; स्टॅहफ. 
रडण्याने ब वा :– नाय-ॲहस. 

 
असहनशील :– ॲस्न्ट-क्रभ ; ॲस्न्ट-टा; कामो; सहॅनकु; हसहम; िेपार. 
 
असबांि :– बेिान पिा. 
 
अस्ताव्यस्त :– स्रमो. 
 
अस्वस्ि (बेचनै( :– आयो; आसे; कहल-आसे; कहल-का; कॅल्क-का; टरेन्द्टु; नेर-का; फास्फ; मक्युय; 

हसहमहस. 
एके णिकािी चैन पडत नाही :– आसे. 
णनजल्याने ब वा :– मगॅ्नॅनं. 

 
अहांपिा :– आत्मप्रौढी पिा. 
 
अांणकत आिोि बहलष्ठ शक्िीच्या असे वाटिे :– अनाका; ओहप; थभजा; नाजा; प्लॅणट; लॅके. 

रिावसेे वाटिे :– कॅल्क-का; फास्फ, लॅके; णसणल. 
 
अांतमुणख (अंिदृय हष्ट( :– इग्ने, ओहल-अहन, कोटयु, पल्स; म्युहर-ॲहस. 
 
अांतज्ञानी :– अको; ओहप; नक्स-मो; फास्फ; लायहस; मेडो. 
 
अांिरुिातच राहावेसे वाटते :– आजे-ना; िायासा. 
 
अांधारात चाचपडल्यासारखे वाटिे :– ओहप; क्रोक; प्लंबं; िायासा. 
 
आकलन, उशीरा, सावकाश :– अनाका; आसे; फास्फ; बॅहरका. 

होत नाही :– बेिान पिा. 
 
आकस दुष्ट बुणि :– अनाका; कामो; कुप्र;ं टरेन्टु; नक्स-व्हा; नाय-अँहस; नेर-मभ; लायको; स्रमो. 
 
आग लावावीशी वाटते :– िेपार 
 
आजारी असूनसुद्धा बरे आिोि असे म्िििे :– आयो; आर्नन; आसे; एणप; ओहप; कॅनॅहब; काहफ. 
 
आिवि एकदम नाहिशी िोिे वदेनामुळे वगैरे :– स्मरिशक्िी पिा. 
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आिविी नापसंि मनाि येिाि :– अमो-का; ॲम्ब्रा; कॅल्क-का; कामो; थभजा; नाय-ॲहस; नेर-मूर; 
फास्फ; लायको; सल्फ; सेहप; सोहर; िायासा; िेपार. 

 
आनांदी :– अको; ओणप; कॅनॅहब; कॉपफ; क्रोक; नेर-का; लॅके; िायासा. 

डोके दुखत असताना :– थेहर. 
नंिर :– फा्म. 

दुसऱ्याना दुुःखात पाणहल्याने :– आसे. 
व उदास, आलटून पालटुन :– सेनेणस. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– कोका; फुओ-अणस. 

पिाि :– फुओ-ॲहस. 
वेदना िोिाना :– स्पायजे. 

 
आत्मकें णद्रत :– सेनेहस. 
 
आत्मप्रौढी (आत्मश्लाघा( :– कुप्रम; प्लॅणट; फास्फ; बलेा; लायको; व्हेरा-आ. 
 
आत्मणवश्वासाचा अिाव :– अनाका; आजे-नाय; आसे; हपहक्र-ॲहस; लायको; हसहल. 
 
आत्महत्येचा णवचार (जगण्याचा कंटाळा( :– ॲन्टी-क्रभ ; आिम-मे; आसे; युब; ड्रोसे; थभजा; नटस-व्हा; 

नाय-ॲहस; नाजा; नेर-मभर; नेर-स; पल्स; फास्फ; मक्यभय; लॅके; कसको; सोहर. 
उपाशी राहून :– मक्युय. 
उांचावरून उडी मारून :– आजे-ना; आयो; गेल्से; लॅके. 
गाडीखाली :– कहल-ब्रो. 
घराच्या ओढीमुळे :– कॅस्प्स. 
णपस्तुलाने :– अनाका; ॲस्न्ट-क्रभ ; नेर-स. 
फासी घेऊन :– आसे; बेला. 
बुडून :– ड्रोसे; ऱ्िस-टा; हसकेल; िायासा. 
रडण्याने व बा :– फास्फ; मक्युय. 
णवटाळसेपिी :– मक्युय. 
वेदनामुळे :– आरम-मे; नक्स-व्िा. 
सांगीत, गािे ऐकल्यानांतर :– नेर-का. 

 
आपली स्तुणत लोकानंी करावी अशी इच्छा :– पालाहड. 
 
आपि दोन आहोत, दुसरेच कोिीिरी आिोि, शरीराचे िाग वगेवगेळे झाले आिेि असा िास :– 

अनाका; आजे-नाय; कॅनॅहब; गेल्से; झॅन्थो; हरहल; थभजा; थेहर; नक्स-मो; पावरो; पेरो; फास्फ; 
बॅपि; लॅके; णलणल-णट; व्िॅलेहर; हसहल; स्रमो. 
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आभास :– भ्रम, भ्रामक कल्पना पिा. 
आवाजासंबधंी :– अको; क्लोरल-िैड्र; स्रमो. 
स्पशेंणद्रयासंबधंी :– अनाका; ओणप; केन्था; थभजा; ऱ्िस-टा; स्रमो. 

 
आयुष्ट्यात नालायक आहोत असे वाटिे :– नेर-स; प्लॅहट; सेहप. 
 
आरडाओरड :– अको; कामो; बेला; हसकभ टा. 
 
आललगन देण्याची प्रवृहत्त :– अगाहर; प्लॅहट. 
 
आव्हान देिे :– आ्न; लायको. 
 
आशाभांग :– अल्युहम; नेर-मभ. 

त्यामुळे काही करावेसे वाटत नािी :– नक्स-व्िा. 
 
आशावादी :– अको; ट युब; सल्फ; सेनेगा. 

व, णनराश आलटुन पालटून :– अको; कणल-का. 
 
आस्िेवाईक :– नक्स-व्िा. 
 
आळशी :– आसे; केस्प्स; केहल; नटस-व्हा; नेर-मभर; लॅके; सल्फ; कसको; सेहप. 
 
आतल्या गािीचा :– इग्ने; हडहज; नेर-मभ; लायको. 
 
आज्ञाभांग करण्याची प्रवृहत्त :– टरेन्टु; कसको. 
 
औषध घेण्याचे नाकारिे :– कलाहड; िायासा; हसहमहस. 
 
उड्या मारण्याची प्रवृणत्त :– अगाहर; आरम-मे; क्रोक; टरेन्टु; स्रमो. 

अांिरुिाबािेर :– ओहप; बेला; कसको; स्रमो; िायासा. 
उांचावरून :– आरम-मे; आजे-नाय; नक्स-व्िा; बेला. 
णखडकीतून बािेर :– आरम-मे; गेल्से; ग्लोनो. 
स्वप्नात :– कॅल्क-प्लभ. 

 
उत्तरे, असंबद्ध :– फास्फ; सल्फ; स्रमो; िायासा. 

काल्पणनक प्रशनाांची :– िायासा. 
देण्याचा कां टाळा :– ग्लोनो; नक्स-व्िा; िायासा. 
देण्यास नाकारिे :– फास्फ; सल्फ. 
देतो, नांतर झोप लागते :– आ्न; फास्फ-ॲहस; बॅहि; िायासा. 
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बऱ्याच वेळाने, हवचारपभवयक हदल्याप्रमािे :– िेलेबो. 
सावकाश देतो :– गेल्से; कझक; थभजा; फास्फ; फास्फ-ॲणस; बॅहि; मटयुण; लायको; िायासा. 
हो लकवा नाही, एकाक्षरािं :– पल्स; फास्फ-ॲहस; सेहप. 

 
उतावीळ (पिा( :– अल्युहम; आजे-नाय; आसे; इवने; इहप; एहप; कामो; टरेन्टु; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; 

नेर-मभर; बेला; मटयूण; मेडो; लॅके; लायकोप; णलणल-णट; व्िेरा-आ; सल्फ; सल््यु-ॲहस; सेहप, 
स्रमो; िायासा; हेपार. 

अनेक गोष्टी एकेवळेी करण्याचा :– हलहल-हट. 
काही करताना :– इग्ने; काहफ; लॅके. 
खाताना :– कास्स्ट; सल्फु-ॲहस; िेपार. 

िरािर खाि नािी असे वाटिे :– कझक. 
चालताना, हालचाल करताना :– आजे-नाय; टरेन्द्टु; सल्फु-ॲणस; स्रमो. 
िरलेल्या वेळी जाण्याचा :– आजे-ना. 
णलणहताना :– सल्फु-ॲहस. 
णवटाळशेपिी :– इग्ने. 
कु्षल्लक बाबिीि :– मेडो; सल्फ; सल्फु-ॲहस. 

 
उदास (हवषण्ि; हखन्न; दुःखी; किी( :– अको; आयो; आिम-मे; आसे; इवने; कणल-फा; कणल-ब्रो; 

कल्क-का; कामो; काबो-ॲपन; कास्स्ट; ग्रफाय; गेल्से; कझक; टॅरेक्स; थभजा; नाय-ॲपस; नेर-
का; नेर-मूि; नेर-स; िल्स; प्लँहट; मक्युय; मेझे; म्युरेक्स; ऱ्हस-टा; लॅक-कॅहन; लॅके; लायको; 
हलहल-हट; लेिाडं्रा; व्िेरा-आ; सल्फ; हसहफ; हसहमसी; लसको, सेहप; सेले; सोपि; स्टॅनम; िेलेबो. 

कारिाणशवाय :– टरेन्टु; नेर-मभर; फास्फ; स्टॅहफ. 
गरोदरपिी :– कोहन 
गािे ऐकल्याने जा हो :– अको; हडहज; नेर-फा; नेर-स; साहब. 

उदास ब वा :– मगॅ्नॅनं. 
दूरचे :– लायको. 

घाम येताना :– कोणन. 
चालताना फटत :– फास्फ-ॲहस. 
जागे झाल्यानांतर :– अल्युणम; कोक-क; लॅके. 
जेविानांतर :– ग्रफाय; नक्स-व्िा. 

ब वा :– टरेन्टु. 
दुसऱ्याना सुखात पाहिल्याने :– हसकुटा; िेलोहन. 
दुुःखकारक गोष्टी ऐकल्याने :– हसकुटा. 
पि, रडवत नाही :– गेल्से; नेर-मूर. 
पैशामुळे :– मेझे. 
भीतीमुळे :– हसकेल. 
पे्रमभांगामुळे :– हडहज. 
फुलाांच्या वासाने :– िायासा. 
बाळांतझाल्यानांतर :– थभजा. 
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मांडळीत बसल्याने जा हो :– युफोर. 
ब वा :– बोस्व्ि. 

मुली वयाि येण्याच्या अगोदर :– आसे; लॅके; िेलेबो. 
मुले :– आसे; कॅल्क-का; लॅके. 
मुणष्ट मैिुनामुळे :– कोकन; नेर-मभ, प्लॅहट; फास्फ-ॲणस. 
मोकळ्या िविे हफरण्याने :– फास्फ-ॲहस. 
रडण्याने ब वा :– हडहज; फास्फ; मडो. 
राहण्यात सुख वाटते :– इग्ने; नेर-मभ. 
वयात येण्याच्या काळात :– ॲन्टी-क्रभ ; नेर-मभर; मसॅ्न्सने; िेलेबो. 
वांध्यात्वामुळे :– आरम-मे. 
णवटाळ बांद झाल्यामुळे :– कोहन. 
णवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– नेर-मभर; पल्स; स्टँनम. 
वीज वावटळ ब वा :– सेहप. 
वीयणपातानांतर :– नटस-व्हा; पल्स. 
वेदनामुळे :– सासा. 
सांभोगानांतर :– नेर-मभर; सेहप. 
सूयणप्रकाशात जा हो :– स्रमो. 
कु्षल्लक कारिाने :– ग्रफाय; हडहज. 

 
उदासीन :– बेपवा पिा. 
 
उद्दाम, उिट, (हशरजोर( :– पालाहड; प्लॅपट; लायको; हलहल-हट; व्हेरा-आ; सल्फ. 
 
उन्द्माद :– िारवटल्यासारखा पिा. 
 
उपद्रवी :– अनाका; कॅनॅहब; नक्स-व्िा. 
 
उपाशी आहोत असे वाटिे :– आसे; पल्स; ब्रायो; व्िेरा-आ; कसको. 

राहिे :– इग्ने. 
 
उलट, सुलट, करण्याची, बोलण्याची प्रवृहत्त :– अनाका; अल्युहम; ॲन्द्टी-कू्र; ॲन्द्टी-टा; आजे-नाय; 

आसे; कहल-का; कामो; टरेन्टु; नक्स-व्िा; ब्रायो. 
 
उल्हणसत (उत्साही, रांगेल) :– आरम-मे; ओणप; कॅनॅणब; काणफ; क्रोक; टरेन्द्टु; नेर-का; प्लॅणट; बेला; 

लॅके; स्रमो; स्पाांणज; हायासा. 
व हखन्न, आलटभन पालटभन :– अग्नस; टरेन्टु. 
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उसासे (सुस्कारे( टाकिे :– आजे-नाय; इवने; कल्क-फा; हसहमहस. 
घाम येताना :– ब्रायो. 
धुपिी जाताना :– हफजास. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– इग्ने; लायको. 

 
एकटे आहोत असे वाटिे :– जगाने टाकले आिे पिा. 
 
एकाांतात, लोकापासून दूर रहावेसे वाटते :– कॅल्क-का; इलाप्स. 

मुणष्टमैिुन करण्याकरता :– अस्स्ट; चुफो. 
 
कचरिे :– अनाका; आजे-ना; कहलब्रो; ग्रफाय. 

कु्षल्लक गोष्टीमुळे :– ग्रफाय. 
 
कजागपिा :– िाडंखोरपिा पिा. 
 
किोर :– कहल-आयो. 
 
कण्हिे (हववळिे( :– कहलका; कॅनहब; कामों; ग्रफायं; कझक; बेला; ब्रायो; मनॅ्गनं; म्ब्युणर-ॲणस. 

डोके धरून, ओकताना :– हसहम. 
झोपेत :– आरम-मे; लॅके. 
तापात :– आ्न; पल्स. 
मुले :– हमहल. 
वेदना होताना :– हसहल. 
कु्षल्लक गोष्टी मुळे :– बॅहर-का. 

 
कपटी (लुच्चा, ढोंगी( :– आजे-मे; ओणप; कुप्रम; टरेन्द्टु; प्लंब; बुफो; मक्युय; व्हेरा-आ. 
 
कपडे चाांगले घालावेसे वाटतात :– कोहन. 
 
करुिा भाकिे (प्राथयना करिे पिा( :– आसे; स्रमो. 

झोपेत :– स्टॅनम. 
 
कल्पना मनात येतात, अनेक :– मेडो. 

आलेल्या नािीशा िोिाि : अनाका; ओहल-ॲहन; नटस-मो; व्िेर-आ. 
कुटुांबातील मांडळीचा खून करण्याच्या :– कली-ब्रो; जॅबो. 
चुकीच्या :– साबा. 
जबरदस्तीने गोष्टी करावयास लावतात :– नाय-ॲहस; लॅके. 
िाम होतात :– अनाका; थभजा; नेर-मभ; सल्फ; साबी; कसको; िेलेबो. 
येतात जातात :– डल्फा; थभजा; फास्फ. 
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कां जुष, कदु्र :– लोिी पिा. 
 
काम, करण्याचा कंटाळा, िीिी :– आजे-नाय; काबो-व्िेहज; कोलन; ग्रफाय; कझक-को; नटस-व्हा; नेर-

मूर; पल्स; फास्फ; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फ; लसको; सोहर. 
करण्याची आवड :– आरम-मे; टरेन्टु. 
णनरिणक :– आजें-ना; एणप; कहल-ब्रो; कॅल्क-का; टरेन्टु; थेहर; बोरा; हलहल-हट; स्टॅनम. 

 
काल्पणनक रोग :– आजें-ना; मोस्क; साबा. 

व, त्याांचे लचतन करिे :– नाजा; हलहल-हट, हसक्ला. 
 
काल्पणनक वस्तु उचलिे :– आसे; ओणप; कझक; टरेन्टु; फास्फ-ॲहस; बेला; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा; 

लायको; व्िेरा-स्व्ि; स्रमो; हायासा; िेलबो. 
 
काळजी; कचिा (दैहनक, सासंाहरक( :– ॲम्ब्रा; इग्ने; कहल-फा; कॅल्क-का; कोहन; पल्स; फास्फ-ॲहस; 

मगॅ्ने-का; कसको. 
दुसऱ्याांची, लोकाबद्दल :– आस; फास्फ; सल्फ. 
नसताना, उकरून काढून त्रास करून घेिे :– असेहट-ॲहस; एहप; ससॅ्न्ग्व. 
णवनाकारि :– पेरो. 
कु्षल्लक गोष्टीणवषयी :– आसे. 

 
काहीतरी णवसरलो आिोि अशी िावना :– आयो; कास्स्ट. 
 
काहीही न मागण्याची प्रवृणत्त :– ओणप; पल्स; ब्रायो; स्ऱ्िअम. 
 
णकळस :– पल्स; मक्युय; सल्फ. 
 
लकचाळिे :– इग्ने; एपि; कहल-का; कॅम्फ; कल्क-का; कामो; कुप्रम; ग्लोनो; लझक; पल्स; प्लॅहट; 

फास्फ; बेला; बोरा; मग्फास; स्ऱ्िअम; लायको; व्िेरा-आ; व्िेरा-स्व्ि; हसकुटा; हसना; हसहफ; 
स्रमो; िैड्रोसा-ॲहस. 

आकडी फेफरे; येण्याचे अगोदर :– कुप्रम; हसकुटा. 
उदरात वेदना होताना :– कुप्र.ं 
खोकला येण्याचे अगोदर :– आर्डन; बेला; ब्रायो; हसना; िेपार. 
जागे झाल्यानांतर :– कझक. 
झोपेत :– इग्ने; एपि; लझक; यभब; पल्स; बोरा; स्ऱ्िअम; लायको; हसना; िेलबो. 
मुलाचे :– बोरा; लॅक-कॅहन. 

जागे झाल्यानंिर, अंगाला कंप येऊन  : – इग्ने. 
शौचाचे अगोदर  : – हक्रआसो; बोरा. 
स्पशय केला िर  : – ॲन्टी -टा.  
िलहवले िर  : – कझक. 
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मेंदूच्या णवकारात :– एहप; कझक; बेला; ऱ्िस-टा; लायको; िेलेबो. 
रागाने :– नक्स-िा. 
रात्री :– हक्रआसो. 
लघवी िोण्याचे अगोदर :– बोरा; लायको; सहॅनकु; सासा. 
वेदनामुळे :– अको; कँक्ट; काहफ; कामो; बेला; मग्फास; सेहप. 
स्पशण केला िर :– ॲस्न्ट-क्रभ ; कहल-का; रुटा; स्रमो. 
कु्षल्लक गोष्टीमुळे :– कणल-का. 

 
कुढा :– इग्ने; हडजी. 
 
कुमागी :– नीहिभ्रष्ट पिा. 
 
कुरकुर, हकरहकर :– ॲन्द्टी–टा; कामो; काबो-ॲहन; हसकुटा; णसना; ससॅ्न्ग्व. 

झोपेत :– स्ऱ्िअम. 
णवकार होण्याचे अगोदर :– ॲस्न्ट-टा. 
कु्षल्लक आजाराने :– यभब. 

 
कुरिा :– उदास पिा. 
 
कृणत्रमपिा, वागण्याि, बोलण्याि :– स्रमो. 
 
केणवलवािे वाटिे :– दैन्यवािे पिा. 
 
केस ओढावेसे वाटिाि, दुसऱ्याचे :– बेला. 

स्वतुःचे :– आसे; कुप्रम; हलहल-हट; झॅन्थो; टरेन्टु; यभब; बेला; मेडो. 
 
कोितीही गोष्ट मनास येि नािी :– नक्स-व्िा; नाजा; पल्स. 

त्यामुळे राग येिो :– आसे; कॅल्क-का; नटस-व्िा; पल्स; प्लॅहट; लायको; स्टॅणफ. 
 
कोिे जात आिो ककवा आिोि िे न समजिे :– (गोंधळिे पिा( :– ग्लोनो; नटस-मो; पेरो. 
 
कोवळ्या मनाचा :– िळवा पिा. 
 
कू्ररपिा :– हनदययपिा पिा. 
 
खट्याळपिा :– अनाका; कॅनॅहब; नक्स-व्िा. 
 
खवचट :– टरेन्टु; नाय-ॲहस; लायको. 
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खािे, नाकारिे :– कली-क्लो; टरेन्टु; फास्फ-ॲहस; व्िाओ-ओ; व्िेरा-आ; िायासा. 
अधाशीपिाने :– कझक; लायको. 

 
णखडकीतून तासचे तास पहात बसिे :– मेझे. 
 
णखन्न :– उदास पिा. 
 
खुनशी :– कॅल्क-का; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; लॅके; स्रमो. 
 
खुळेपिा (बावळट, पोरकट( :– अनाका; ॲम्ब्रा; ओहप; कोहन; थायरा; नक्स-मो; नक्स-व्िा; नेर-का; 

हपहक्र-ॲहस; फास्फ-ॲपस; बॅपि-का; बुफो; बेला; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; हसकुटा; 
हसहल; स्रमो; हायासा. 

फेफरे येण्याचे अगोदर :– कास्स्ट. 
 
खून करावास वाटतो :– िायासा. 

कापून तुकडे करून :– लायणस. 
 
खेद वाटिे :– पिात्ताप वाटिे पिा. 
 
खेळकर :– आनंदी पिा. 
 
खेळावेसे वाटि नािी, मुलाना :– वहॅर-का; स्ऱ्हअम; लायको; सल्फ; हसना; िेपार. 
 
खोटे बोलिे :– कपटी पिा. 
 
गर्डवष्ठ :– उद्दाम पिा. 
 
गािे म्ब्हििे :– फेरम् -फा; ससॅ्न्ग्व; स्रमो; स्पाांणज; िायासा. 

झोपेत :– क्रोक; फास्फ-ॲहस; बेला; सल्फ. 
 
गाांवढळपिा :– अडािी पिा. 
 
गाऱ्हािे लाविे :– आरम-मे; काणफ; लायको; व्हेिा-आ; व्िेरा-स्व्ि. 
 
गुरगुरिे :– अको; आ्न कामो; बेला; व्िेरा-आ; कसकु. 
 
गुांगलेला :– बेिान पिा. 
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गोंधळिे (मनाचा गोंधळ( :– आजे–नाि; ओनास्मा; ओणप; कँॅनॅणब; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कोटय;ू 
ग्रफाय; वलोनो; ट यभब; थभजा; नक्स-मो; नक्स-व्िा; नेर-मभर; िेरो; प्लॅपट; बेला; ्लुओ-ॲहस; 
मक्युय; मेडो; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लॅके; व्िॅलेहर; णसणल; सेणप; स्रमो; िायासा; िेलेबो. 

चेहरा धुतल्याने ब वा :– आमे; फास्फ. 
जागा, मागण वगैरे बाबतीत :– ग्लोनो; नटस-मो; पेरो. 
जागे झाल्यानांतर :– गेल्से; बोस्व्ि; कसको. 
स्वतुःच्या अणभन्नतेसांबांधी :– अल्युहम. 

 
गोंधळ णवचाराचा :– अको; अमो-का; अनाका; अल्युहम; ओहलअ;ं कोक्यु; कझक; नेर-का; फास्फ-ॲहस; 

लॅके; सल्फ; िेलेबो. 
 
घराची ओढ (देश, प्रािं( :– इवने; ओहप; कॅन्गप्स; काबो-ॲहन; फास्फ-ॲहस; ब्रायो; मक्युय; हसहल; 
िायासा. 

घरी जावेसे वाटते (िेथे नािी असे वाटभन( :– ओहप; कल्क-का; ब्रायो; लॅके. 
 
घाई :– उिावीळपिा पिा. 
 
घािेरडा :– अजागळ पिा. 

आहे असे वाटते :– ऱ्िस-टा; लॅक-कॅ; लायकोप; णसणफ. 
 
चहाड्या करिे :– िायासा. 
 
चावण्याची प्रवृहत्त :– पोडो; फायटो; बुफो; बेला; स्रमो. 

उशी :– फास्फ; लायहस. 
चमचा, िाडें :– आसे; वलेा. 
झोपेत रात्री :– फास्फ-ॲहस; हसकु. 
फेफरे, आचके येिाना :– आटे–व्ि; इनान्थ; ओहप; कास्स्ट; कुप्र;ं बुफो. 
हात, बोटे, स्विःलाच :– आरम-रा; ओहप; प्लंब;ं मेडो. 

 
णचकाटीचा अभाव :– अल्युहम; नक्स-व्िा; लॅक-कँहन; लॅके; सल्फ; णसणल. 
 
णचडखोर :– अको; अनाका; अन्द्टी-कू्र; ॲन्टी-टा; आयो; आरम-रा; आरम-मे; इग्ने; एहप; कहल-आयो; 

कहल-का; कॅल्क-का; कल्क-फा; कहल-मभर; कामो; कोलो; णक्रआसो; कझक; टरेन्टु; यभब; 
थायरा; नक्स-व्हा; नाय-ॲणस; नेर-मूर; पेरो; फास्फ; ब्रायो; लायको; लायहस; सल्फ; सल्फु-
ॲहस; संबुक; णसना; हसहफ; सेनेहस; सेणफ; स्टणफ; िेपार. 

खोलीतील इसम, डॉक्टर वगैरे बािेर घालहविो :– आर्डन; कामो. 
गरोदरपिी :– नेरम-मभर. 
जागे झाल्यानांतर :– कहल-का; यभब; फास्फ; लायको; सहॅनकु. 
डोके दुखत असताना :– णसणफ. 
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णदवसा फटत :– लायको. 
प्रशन णवचारले तर :– आ्न; कामो; नटस-व्हा; फास्फ-ॲहस. 
मुले :– ॲब्रो; कामो; मग्काबय; लॅक-कॅहन; हसना. 
रात्रांणदवस :– कामो; सोहर; स्रमो. 
रात्री फटत :– ॲन्टी-टा; जरो; नटस-व्हा; स्ऱ्िअम. 
व, कुरिा :– अनाका; आरम-मे; टॅबॅक; नक्स-व्हा; पल्स; ब्रायो; सल्फु-ॲहस; ससॅ्न्द्ग्व; हसहल. 
व, तक्रारी :– अको; ॲन्द्टी-कू्र; कॅल्क-का; कामो; लायको; सल्फ; पसना. 
वेदना होत असताना :– ॲस्न्ट-टा. 
शौचास होण्याचे, अगोदर, नंिर आनंदी :– बोरा. 
समाधान केले िर जास्ि हचडिो :– इग्ने; नेर-मभर; हसहल; सेहप. 
सहजासहजी :– आसे; इग्ने; कल्क-का; कोक्यु; नटस-व्हा; पलाहड; पल्स; प्लहट; स्टॅणफ. 
स्पशण केला िर :– ॲस्न्ट-क्रभ ; टरेन्द्टु. 
कु्षद्र गोष्टीमुळे :– फास्फ; सेहप. 

 
णचिणविे :– िायासा. 
 
णचत्त जागेवर नसिे (अनवधान( :– अको; असार; एहप; ओहलअ;ं कॅनॅहब; कल्क-फा; कामो; कान्गस्ट; 

नक्स-मो; नेर-मभर; पल्स; प्लणट; फास्फ; मेझे; लॅके; लारोस; व्िेरा-आ; सल्फ; सेणप; िेलेबो. 
अभ्यास करताना :– इथभ; नक्स-व्िा; िेलेबो. 
आपले काय होईल अशा तऱ्हेचे :– नेर-मभ. 
णवटाळसेपिी :– म्युहर-ॲहस. 

 
लचता (दैहनक, सासंाहरक( :– काळजी पिा. 

लोकाांची, दुसऱ्याणवषयी :– आसे; कोक्यु; फास्फ; सल्फ. 
 
लचध्या, सुांदर रेशमी िासिाि :– सल्फ. 
 
चुका करिे (हलहिण्याि, बोलण्याि वगैरे( :– अल्युहम; कॅल्क-का; ग्रफाय; थभजा; नक्स-व्िा; नेर-का; 

नेर-मूर; लॅक-कॅहन; लॅके; लायको; लसको; सेहप; िेपार. 
शबदाांची उलटापालट करून :– कास्स्ट. 

 
चेहरे णदसतात :– ॲम्ब्रा; ओहप; कॅल्क-का; टरेन्टु; बेला. 

आरशात, स्वतुःच्याणशवाय :– अनाका. 
 
चेष्टेखोर :– थट्टा करिे पिा. 
 
चोखांदळ :– आसे; ग्रफाय; नक्स-व्िा. 
 
चोरून पाहण्याची प्रवृणत्त :– सल्फ. 
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चौकस (फाजील चौकशी( :– अगाहर; आरम-मे; लॅके; लारोस. 
 
छळ चालला आिे असे वाटिे :– अनाका; कोहन; ड्रोमे; थायरा; लॅके; लसको; हसक्ला; िायासा. 
 
छाांणदष्ट :– लिरी पिा. 
 
जगाने टाकले (एकटे आिोि( अशी िावना :– आरम-मे; आजे-ना; कॅल्क-का; पल्स; प्लॅहट; बॅहर-का; 

मेपनया; सोणर. 
 
जगापासून फार दूर आहोत, असे वाटिे :– मेडो; हसहफ. 
 
जणमनीवर गडबडा लोळिे :– ओणप; कॅल्क-का. 

राांगिे :– लॅके. 
शोधिे :– इग्ने; प्लंब;ं स्रमो. 

 
जवळ कोिीतरी आिे असा िास :– आपि दोन आिोि पिा. 
 
जुलमी (िटाने करून घेिे( :– आसे; लायको; सल्फ; हसहल. 
 
जेिल्या तेिे वस्िु नसल्या िर बरे वाटि नािी :– अनाका; आसे. 
 
टाळ्या वाजणविे :– बेला; स्रमो. 
 
टोमिे मारिे :– आसे; लॅके. 
 
िार मारावेसे वाटते (अघोर गोष्ट करण्याची प्रवृहत्त पिा( :– िायासा. 

मारण्याची धमकी देिे :– टरेन्टु; िेपार. 
स्वतुःला, एकाएकी :– नेर-स. 

 
ढोंगी, ढोंग करिे (कपटी पिा( :– आजे-ना; टरेन्द्टु; प्लंबं; बेला; व्िेरा-आ; साबा. 
 
तत्त्वज्ञानी :– सल्फ. 
 
तांद्री (समाधी, स्वप्नाि असल्याप्रमािे( :– अको; अगारी; अनाका; ॲन्द्टी-कू्र; ओपि; ओहलअ;ं कॅनहब; 

नक्स-मो; फास्फ; लॅके; व्िेरा-आ; सल्फ; सेहप. 
 
ताबा नसिे, स्वतुःवर :– अनाका; आजे-मे; कास्स्ट; टरेन्टु. 
 
तारवटल्याप्रमािे :– ओणप; कँस्प्स; गेल्से; नक्स-व्हा; रॅनन-ब; लॅके. 
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णतरसट (िुसडा( :– कामो; नक्स-व्िा; प्लॅहट; ब्रायो; हसकुटा. 
 
णतरस्कार (हिटकारा, िेष( :– अनाका; कामो; कुप्रम; टरेन्टु; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मभर; लायको; 

स्रमो. 
अांिरुिाचा :– ग्रफाय. 
आवाज, गोंगाट :– असार; ओहप; कहल-का; कोहन; बोरा. 
काळ्या वस्तूचा :– टरेन्टु. 
नवऱ्याचा :– ग्लोनो; नेर-का; सेणप. 
प्रत्येक गोष्टीहवषयी :– ॲन्टी-क्रभ ; पल्स; मटयुण. 
बाहेर जाण्याचा :– हसक्ला. 
णमत्राांचा :– लेडम. 

गरोदरपिी  : – कोहन. 
लग्नाचा :– लॅके. 
णववणक्षत इसमाचंा :– अमो-मभर; कॅल्क-का; नेर-का. 

पािण्याचा  : – णसकुटा. 
सहानुभूतीचा, दुसऱ्याने दाखणवलेल्या :– काहफ; हसहफ. 
स्वतुःचा :– लॅक-कॅ. 
णस्त्रयाांचा :– डायास्को; पल्स; लॅके. 

हस्त्रयाना  : – रॅफे. 
सांगीताचा, गाण्याचा :– असार; ओहप; कहल-का; कोहन; बोरा. 
स्वतुःच्या कुटंुबािील मंडळीचा :– आयो; कहल-फा; क्रोटे-िा; प्लॅहट; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; 

लायको; सेनेहस; सेणप. 
इिराशंी चागंले बोलिे :– ्लुओ-ॲहस. 
मुलाचंा :– प्लॅहट; लायको. 

णहरव्या वस्तूांचा, रांगाचा :– मगॅ-का. 
 
तोंडापुढे शबद आलेला हवसरिे (शबद आठविे पिा( :– आर्डन; कॅनँणब; फास्फ-ॲहस; बॅहर-का; मेडो; 

ऱ्होडो. 
 
त्राणसकपिा :– हचडखोर पिा. 
 
िकवा, शीि, मानहसक (मेंदभ पिा( :– अनाका; आरम-मे; आजे-मे; कहल-फा; कोहन; कुप्रम; टॅबॅक; 

नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-फा; णपणक्र-ॲणस; प्लांबां; फास्फ; फास्फ-ॲपस; बॅणर-का; 
लॅके; लायको; सल्फ; हसहल; सेहप; स्टॅहफ. 

दुुःख, शोकामुळे :– इग्ने; नक्स-मो. 
णवटाळशेपिानांतर :– अल्युहम. 

 
िटे्टखोर (हवनोदी( :– ओहप; कॅस्प्स; काहफ; लॅके; हायासा. 
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िुांकिे :– ॲस्न्ट-टा; कझक-क्रो; टॅबॅकां ; बॅहर-का; लायहस; स्रमो. 
णपत्ताचे :– ससॅ्न्ग्व. 
जणमनीवर, नंिर चाटिे :– मटयुण. 
लोकाांच्या िोंडावर :– कॅल्क-का; कुप्रम; बेला; व्िेरा-आ; स्रमो. 

 
दचकिे (हििे( :– अको; आर्डन; इवने; कहल-का; कहल-फा; कोक्यु; ग्रफाय; नेर-का; नेर-मूर; पेरो; 

फास्फ; बॅहर-का; बेला; बोरा; लायको; स्रमो; िायासा. 
झोपेत :– झोप पिा. 
वेदनाांमुळे :– आजे-नाय; लायको. 

 
दयाळू; कनवाळू :– इग्ने; कास्स्ट; नक्स-व्िा; नेर-मभ; फास्फ. 
 
दरडाविे (धमकी देिे( :– टरेन्द्टु; स्रमो; िेपार. 
 
दाांणभक :– फास्फ. 
 
णदशाभूल :– गोंधळिे पिा. 
 
दुुःखी :– उदास पिा. 
 
दुदैवी आहोत असे वाटिे :– व्िेरा-आ. 
 
दुष्ट्कृत्य केले आहे, काहीतरी असे वाटिे :– इग्ने; नक्स-मो; रुटा. 
 
दुष्ट बुणि :– आकस पिा. 
 
दुलणक्ष करिे :– कास्स्ट. 
 
देहभान जािे, हवसरिे, वदेनामुळे वगैरे :– अको; आरम-मे; आसे; कॅल्क-का; काफी; कामो; नटस-

व्हा; नेर-मभर; ्लुओ-ॲहस; बेला; लायको; स्रमो; िायासा; िेपार. 
 
दैन्द्यवािे वाटिे :– हक्रआसो; टॅबॅकं; ्लुओ-ॲहस; साबा; सेहप; स्टॅनम. 

काल्पणनक दुष्ट्कृत्ये केली आहेत असे वाटून :– नाजा. 
 
दोष दाखणविे (कनदा करिे( :– अको; आसे; नटस-व्हा; प्लॅहट; लायको; सल्फ. 
 
दे्वष (हिरस्कार पिा( :– टरेन्टु; नाय-ॲहस; लायको. 
 
धडकी िरिे; बसिे :– कॅल्क-का; कझक; प्लॅहट. 
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सहजासहजी :– आजे-ना; आर्डन; आसे; इवने; कहल-का; कहल-फा; कोटयु; ग्रफाय; थेहर; नेर-
का; नेर-मू; पेरो; बॅहर-का; बोरा; फास्फ; लायको; स्रमो. 

कु्षल्लक गोष्टीने :– कहल-का; नाय-ॲहस; फास्फ; लॅके; लायको. 
 
धरसोड :– अहनहििपिा पिा. 
 
धमकी देिे :– दरडाविे पिा. 
 
धमण, भोळा :– कोणन; कझक. 

लांड :– अनाका; कोलो; क्रोक. 
वेडा :– थभजा. 

 
धाडसी, धीट :– इग्ने; ओणप; युब. 

णनधडा :– आरम-मे, युब. 
 

धार्डमक भावना, कल्पना :– आरम-मे; आसे; कझक; पल्स; लॅके; लायको; हलहल-हट; व्हेिा-आ; सल्फ; 
स्रमो; िायासा. 

मुलामध्ये :– आसें; कॅल्क-का; लॅके; सल्फ. 
वैषणयक वृणत्त, व आलटुन पालटुन :– प्लँणट; हलहल-हट. 

 
धास्ती (िय पिा( :– अको; स्पाहंज; स्रमो. 
 
धाांदरटपिा (िािािील वस्िभ पडिाि वगैरे( :– अगाणर; अनाका; अम्ब्रा; इग्ने; इथभ; इहप; एपि; कॅन्गप्स; 

कॅल्क-का; टरेन्टु; नेर-मभर; बॅहर-का; बोस्व्ि; मोस्क; लॅके; लोहल-टे; िेलेबो. 
 
धुांद, धुांदी :– बेिान पिा. 
 
न ऐकण्याची प्रवृहत्त :– टरेन्द्टु; हडहज; लायको; कसको. 
 
नक्कल करिे :– नक्स-मो; लॅके. 
 
नाक धरावेसे वाटते, दुसऱ्याचे :– मक्युय. 
 
नाचिे (उल्िहसि पिा( :– अगाहर; क्रोक; टरेन्द्टु; बेला; हसकुटा; स्स्टक्टा; िायासा. 
 
नाश करण्याची प्रवृणत्त :– एहप; टरेन्टु; युब; ्लुओ-ॲहस; स्रमो. 
 
नास्स्तक :– अनाका; कोलो; क्रोक. 
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णनरिणक उद्योग करिे :– काम करण्याची आवड पिा. 
 
णनराश :– अको; आरम-मे; आसे; इग्ने; कणल-आयो; कॅल्क-का; काहफ; टॅबॅकं; फास्फ-ॲहस; लायको; 

लेिाडं्रा; व्हेरा-आ; हसहफ; सोपि; स्टॅनम; िेलेबो. 
रोगातून उििार नाही :– आसे; कॅल्क-का; हसहफ; सोहर. 
समाजातील आपल्या स्स्थिीबद्दल :– व्िेरा-आ. 
हृदयाच्या णवकारात :– आरम-मे. 
कु्षल्लक कारिाने :– ग्रफाय. 

 
णनरुत्साही (हनराश पिा( :– कहल-मभर; हमहरका. 
 
णनदणय (हनष्ठुर, क्रभ र( :– अनाका; अब्रो; कहल-आयो; प्लॅहट. 
 
णनलणज्ज, नागव ेिोिे (वैषहयक वृहत्त पिा( :– टरेन्टु; फायटो; फास्फ; बेला; णसकेल; हायासा. 
 
लनदा करिे :– दोष दाखहविे पिा. 
 
नीटनेटकेपिा :– अनाका; आसे. 
 
नीणतभ्रष्ट :– अनाका; ओणप; टरेन्टु; नक्स-व्िा; प्लॅणट; फास्फ-ॲहस; बुफो; बेला; व्हेिा-आ; स्रमो; 

हायासा. 
 
नेभळट :– िेकड पिा. 
 
पत्नी व्यणभचारी आहे असे वाटिे :– स्रमो; िायासा. 

पळून जाईल असे वाटते :– स्टॅहफ. 
 
पिात्ताप (अनुिाप, खेद( :– अल्युहम; आरम-मे; आसे; काहम; केहल; कोटयु; क्रोक; हडहज; मेडो; व्हेिा 

आ; सोहर; िायासा. 
कु्षल्लक गोष्टीबद्दल :– हसहल. 

 
पळावेसे वाटते :– आयो; ऑहरगो. 
 
पळून जाण्याची प्रवृहत्त :– ओहप; कुप्रम; नक्स-व्िा; बेला; ब्रायो; मेझे; िायासा. 

व, लपभन बसण्याची  : – मेहललो. 
 
पािलाग िोि आिे, असे वाटिे :– अनाका; कहल-ब्रो; ऱ्िस-टा; लॅके; स्रमो; िायासा. 

जनावराकडून :– नक्स-व्िा. 
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णपरणपर :– कुरकुर पिा. 
 
पुटपुटिे :– फास्फ; ब्रायो; म्ब्युणर-ॲणस; लॅके; स्रमो; हायासा. 

स्वतुःशीच :– टॅरॅक्स. 
 
पोरकट :– खुळेपिा पिा. 
 
प्रत्येक, गोष्ट वाईटच आहे, असे समजिे :– नटस-व्हा; नेर-मभ; पल्स. 

आहे असे वाटि :– नाजा; व्िेरा-आ; स्टॅहफ. 
जि आपल्याकडे पाहत आहे, असे वाटिे :– मेहल. 

 
प्रवास करण्याची आवड :– आयो; कल्क-फा; युब; लायहस. 
 
प्रशन णवचारिे, एकसारखे बोलिाना :– आरम-मे. 
 
प्रािणना करिे :– आरम-मे; आसे; पल्स; बेला; व्िेरा-आ; स्रमो. 

गुडघे टेकून :– आसे; स्रमो. 
 
पे्रमभांग :– ॲस्न्ट-क्रभ ; आरम-मे; इग्ने; टरेन्द्टु; नेर-मूर; फास्फ-ॲणस; व्िेरा-आ; हायासा; हेलेबो. 
 
पे्रमाचा कोंडमारा :– सेहप. 
 
फसविूक होत आहे असे वाटिे :– रुटा. 
 
फसणविे :– कपटी पिा. 
 
फाजील णवनयशील :–प्लॅहट. 
 
फाडिे (मोडिोड करिे पिा( :– कहल-फा; टरेन्टु; बेला; व्िेरा-आ; हसकेल; स्रमो. 
 
फेकाफेक करिे :– वस्िभंची पिा. 

मूिभर णकड्याांची :– आसे. 
 
बडबड (वाचाळपिा( :– अगाहर; ओहप; पायरो; पोडो; लॅके; व्िेरा-आ; व्िेरा-स्व्ि; हसहमहस; सेले; स्रमो; 

हायासा. 
काहीतरी (सुसगंि नसलेली( :– ॲम्ब्रा; आजे-नाय; ओनास्मा; युब; पोडो; फास्फ; ब्रायो; मेरम; 

ऱ्िस-टा; लॅके; हसहमहस; सेले; स्रमो; िायासा. 
घाम येताना :– कलाहड; कुप्र;ं सेले. 
तापात :– कझक; युब; पोडो; मेरम; लॅके. 
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िांडी वाजत असताना :– कझक; पोडो. 
धांद्यासांबांधी :– ब्रायो; िायासा. 
भराभर, हवषयानंिर करून :– ॲम्ब्रा; लॅके; व्िॅले; हसहमहस. 

प्रश्न हवचारून  : – आरम -मे.  
 

बसावेसे वाटि नािी :– आयो; लॅके. 
 
बावरिे :– गोंधळिे पिा. 
 
बावळट :– खुळा पिा. 
 
बुजीर :– आ्न; आसे; इग्ने; कणल-का; कहल-फा; कोक्यु; गेल्से; ग्रफाय; नेर-का; नेर-मभर; िल्स; 

पेरो; प्लंब;ं बहँर-का; बोरा; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; हसळी; सेहप. 
 
बेचैन :– अस्वस्थ पिा. 
 
बेपवा (उदासीन( :– आ्न; आसे; इग्ने; एहप; ओनास्मा; ओपि; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; कोणन; गेल्से; 

टॅबॅकं; नेर-का; नेर-फा; नेर-मूर; िल्स; प्लॅणट; फास्फ; फास्फ-ॲपस; बॅणि; मेझे; हलल-हट; 
सल्फ; लसको; सेपि; स्टॅहफ; हेलेबो. 

इतराांच्या सुखदुःखाबद्दल :– सल्फ. 
काही तक्रार करीि नािी :– ओहप; स्रमो; िायासा. 
नातेवाईक, पे्रमाच्या मंडळीबद्दल :– फास्फ; प्लुओ-ॲहस; सेणप; हेलेबो. 
प्रत्येक गोष्टीबद्दल :– काबो-व्िेहज; फास्फ-ॲहस. 
मांडळीत बसले असताना :– आजे-ना; कहल-का. 
सुख, आनंदाहवषयी :– ओहप; नेर-मभर; सल्फ; िेलेबो. 
स्वतुःच्या मुलाबद्दल :– फास्फ; लायको; सेणप. 

 
बेफाम :– देििान हवसरिे पिा. 

असल्यासारखे वाटिे :– ॲम्ब्रा; मेडो; हलहल-हट; णसणमणस. 
 
बेभान :– ॲन्टी-टा; आ्न; आजे-नाय; एहप; ऐलान्थ; ओपि; ओहलअ;ं कहल-का; कहल-ब्रो; कल्क-का; 

काबो-व्िेहज; कोक्यु; गेल्से; ग्लोनो; कझक; यभब; नक्स-व्हा; नटस-मो; नेर-का; पल्स; पेरो; 
फास्फ; फास्फ-ॲपस; बॅणि; बॅणर-का; बेला; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; लािोस; व्हेरा-आ; 
सल्फ; पसपल; सेपि; स्रमो; हायासा; हेलेबो. 

मुले :– आजे-ना; कॅल्क-फा; बॅहर-का; हसहल. 
वीयणपातानांतर :– कास्स्ट. 
वृिपिी :– ॲब्रा; बॅहर-का. 
स्िलकालासंबंधी :– ओनास्मा; अल्युहम; कॅनॅहब; मेडो; स्रमो. 
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बेशुि :– आसे; इग्ने; ओपि; कॅनॅहब; कोक्यु; कुप्रम; नक्स-मो; नेर-मभर; पल्स; फास्फ-ॲपस; बॅणि; बॅहर-
का; बेला; मोस्क; लॅके; स्रमो; हायासा; िेलेबो; िैड्रोसा-ॲहस. 

आचके, फेफऱ्यानंिर :– इनान्थ; बुफो; हसकुटा. 
एकदम, एकाएकी :– कहल-का; कॅन्था; कोक्यु. 
एकसारखी, दीघयकाल हटकिारी :– गेल्से; लारोस; हसकुटा; हैंड्रोसा-ॲणस. 
गरोदरपिी :– नक्स-मो; नक्स-व्िा; हसकेल. 
णगळता येत नाही :– अहमल-ना. 
डोळे उघडे असभन :– ओहप; फास्फ; म्युहर-ॲहस; लारोस; हायासा. 
तळपाय चोळण्याने ब वा :– केहल. 
तांद्रीत असल्याप्रमािे :– लॅके; लारोस. 
तापात :– आ्न; एहप; ओहप; नेर-मभर; म्युहर-ॲणस. 
बाळांतपिात :– काहफ; नटस-व्हा; पल्स; हसकेल; हसहमहस. 
बोलत असिाना :– लायको. 
भावनाहिरेकामुळे :– इग्ने; काहफ; लॅके. 
रटताकडे पाणहल्याने :– नक्स-मो. 
वासामुळे :– नटस-व्हा; फास्फ. 
वारांवार :– आसे. 
णवटाळसेपिी :– लॅके. 
णवटाळ बांद झाल्यामुळे :– नक्स-मो. 
वेदनामुळे :– नक्स-मो; व्िॅलेहर; िेपार. 
सांभोगानंिर :– अगाहर; हडहज. 
क्षििर :– इग्ने; पल्स. 

 
बोलिे, कोिाशीिरी :– आजे-मे; आजे-नाय. 

काही तरी पि दुसऱ्याना समजले नािी म्ििजे रागाविे :– बुफो. 
जलद :– बेला. 
झोपेत :– कहल-का; पल्स; बेला; लॅके; सल्फ. 

मोठ्याने  : – सल्फ; सेहप. 
भाग पडते :– फॅ्रस्क्स; स्स्टक्टा. 
मृत इसमाशंी :– कल्क-णसणल; िायासा. 
लोकाना, टोचून :– नक्स-व्िा; प्लॅहट; लायको. 
समजत नाही, दुसऱ्याचे; पि बोलिा येिे :– इलाप्स. 
स्वतुःच्या तक्रारी सांबांधी :– आजे-ना; लझक; मगॅ-फा. 
स्वतुःशीच :– आरम-मे; ॲन्टी-टा; कहल-बाय; पायरी; िायासा. 

मोठ्याने  : – नॅक्स -मो.  
हलटया आवाजाि :– इग्ने; ओहल-ॲहन; कॅल्क-का; फेरम-ऐ; मक्युय. 

झोपेि  : – पायरो. 
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बोलावेसे, वाटि नािी :– अबोल पिा. 
वाटते :– आजे-ना; आजे-मे. 

 
भय, िीिी :– अको; आरम-मे; आजे-नाय; आसे; इग्ने; ओणप; कॅम्ब्फ; कल्क-का; कल्क-फा; काबो-

व्हेणज; गेल्से; ग्रफाय; यभब; णडणज; िेणर; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-मभर; पल्स; 
फास्फ; बेला; बोरा; ब्रायो; मेडो; मटयुण-को; म्युरेक्स; ऱ्िस-टा; लायका; व्िेरा-आ; सल्फ; सोहर; 
स्रमो; स्पाहंज; िायासा. 

अिुकुचीदार वस्तूांचे (सुया, टाचण्या( :– आसे; एहप; बोस्व्ि; प्लॅहट; मक्युय; णसणल; स्पायजे. 
अरुां द जागेचे :– आजे-नाय; लॅक-हड; व्िॅलेहर; हसहम; स्रमो. 
अांगावर उंच कििी इमारिी पडिील असे :– आजे-नाय; आ्न. 

फेफरे येण्याचे अगोदर  : – काबो -व्िेहज.  
अांिरुिाचे :– अल्युमे; कॅनहब. 
अांिरुिात लघवी होईल अशी :– अल्युहम. 
अांधाराचे :– कॅनॅणब; कॅम्ब्फ; व्हलेणर; स्रमो. 
आगगाडीतील प्रवासाचे, बसेिोपयंि नंिर ब वा :– आसे. 
आवाजाचे :– कोक्यु; थेहर; बोरा. 

दारावरच्या :– आरम-मे; लायको. 
रस्त्यावरील :– कास्स्ट; बॅणर-का. 

एकटे असलो िर स्विःलाच दुखापि करून घेऊ असे :– आसे; मक्युय; नेर-स. 
एखादे काम अंगावर घेऊन करण्याचे :– आजे-ना; आसे; लायको; हसहल. 
किीि प्रसंगाचे :– आ्न; आजे-नाय; गेल्से; लायहस; स्रोफॅ. 
काल्पणनक वस्िभंचे :– फास्फ; बेला; िैड्रोसा-ॲहस. 
काांपरे व दात वाजून :– इलाप्स. 

िरून  : – मगॅ -का.  
काही कारि नसताना :– कझक-व्िॅले. 
कैद करतील असे :– कझक; प्लंबं. 
खाली येण्याचे, पडण्याचे :– गेल्से; कझक; बोरा; सहॅनकु; हसहल; िैपहर. 
खून होईल, असे :– ओहप; प्लंब;ं फास्फ; हसहमहस; स्रमो. 
गदी, लोकाचें :– अको; आरम-मे; आजें-नाय; गेल्से; नेर-मभर; पल्स. 

पि एकटे रािवि नािी  : – कोहन; स्क्लमहॅट; लायको; सेहप; स्रमो. 
रस्िा ओलाडंिाना  : – अको; प्लॅहट; िैड्रोसा -ॲहस.  

गाडीतून जाण्याचे :– बोरा; लॅके; सेहप; सोहर. 
बंद  : – हसहम. 

चकाकिाऱ्या वस्िभंचे (आरसे वगैरे( :– कॅन्था, लॅके, लायहस, स्रमो. 
चाकू, सुरी :– अल्युहम; आसे; लायहस; कसको; िायासा. 
चोराांचे :– आसे, नेर-मभर. 
जनावरे, कुत्री वगैरे :– युब, बुफो, बेला, लसको. 

चाविील  : – िायासा. 
जलद चालण्याने ब वा :– टरेन्टु. 
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जवळ, कोिीिरी आले िर :– आर्डन, कास्स्ट; टरेन्टु, पेरो, प्लांबां, फास्फ, बॅहर-का; लायको, 
सेहप. 

येऊन दुखवील असे  : – आर्डन, कहल -का , रुटा; लसको; स्पायजे; िेपार. 
जागा, इमारिीचे :– आजे-नाय; कहल-फा; कॅल्का-का; स्व्हस्क-आ. 
जागे झाल्यानंिर :– ॲन्टी-टा; आसे; टू्यब; लॅके; णसना; सोणर; स्पाांणज. 
णजन्द्यावरून पडण्याचे :– लॅक-कॅ. 
झोप लागेल अशी :– साबाल. 
टेणलफोनची :– स्व्िस्कम. 
डोळे हमटल्याने जा िो :– काबो-व्हेणज; मन्यभर. 
तापात :– अको; ॲम्ब्रा; आसे; इहप; बॅहर–का; सेहप. 
तीक्ष्ि धारेच्या वस्िभंचे :– अल्युहम; आसे; प्लॅहट; मक्युय. 
दार उघडल्याने :– कोहन; लायको; हसकु. 
दाणरद्र्याचे :– कॅल्कॅ-का; कॅल्क-्लभ; नक्स-व्िा; ब्रायो; सेहप; सोहर. 
दीघणकाळ हटकिारे :– अको; ओहप; पेरो; िायासा. 
नवरा परत येिार नािी, त्याला कािी िरी िोईल असे :– प्लॅणट. 
परटया, अनोळखी इसमाचें :– काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कुप्र; िूजा; बॅणर-का; बुफो. 
परीके्षचे :– अनाका; इिू; गेल्से; फास्फ-ॲहस. 
पक्षघाताचे :– अनाका; आ्न; हसहफ. 
पािलाग िोि आिे असे :– िायासा. 
पाण्याचे :– कॅन्था; कुप्रम; फास्फ; बेला; मक्युय; लायहस; साबा; स्रमो; हायासा. 
पायऱ्या चढिाना :– नाय-ॲहस. 
पावसाचे :– इलाप्स; नाजा. 
पैसे बुडतील असे :– कॅल्क-्लु. 
बायकाांचे :– पल्स. 
भलतेच बोलभ  असे :– हलहल-हट. 
भणवष्ट्याचे (मरि, दुदैव, पढेु काय िोईल वगैरे( :– अको; आसे; कॅल्क-का; कामो; कास्स्ट; 

हकहन-स; ग्रफाय; हडहज; थभजा; नटस-व्हा; नेर-मभर; िल्स; प्लॅहट; फास्फ; मक्युय; हलहल-हट; 
व्हेरा-आ; हसहमहस; सोणर. 
मरिाचे :– अको, आसे, कॅल्क-का, गेल्से, नाय-ॲहस, प्लॅहट, फास्फ, लॅक-कॅहन, हसहमहस. 
रोगाचें :– आ्न, कणल-का, कॅल्क-का, नक्स-व्िा, फास्फ, लॅक-कॅणन; णलणल-णट; सेले. 
कालेरा :– नाय-ॲणस, लॅके. 
गरमी :– िायासा. 
देवी :– व्िेहरओ. 
न्युमोहनआ :– केहल. 
क्षय :– कॅल्क-का. 

भावना आवरिार नािीि असे :– अल्युहम. 
भुते, हपशाच्चाचे :– काबो-व्िेहज; फास्फ; स्रमो. 
मािसाांचे :– अनाका; ॲब्रा; कहल-फा; कोक्यु; नेर-का; नेर-मभर; िल्स; बॅपि-का; ऱ्िस-टा; 

लायको; हसहल; हायासा. 
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मारेकऱ्याचे :– प्लंब. 
णमत्राांचे :– सेड्र. 
मोकळ्या, प्रशस्ि जागेचे :– अको; आजे-ना; आ्न; कल्क-का; नक्स-व्िा; सेहप; िैड्रोसा-ॲहस. 
रस्ता ओलाांडण्याचे :– अको; प्लॅहट; िैड्रोसा-ॲहस. 
रस्त्यावरचे कोपरे ओलाडंण्याचे :– आजे-नाय; कहल-ब्रो. 
वाईट घडेल असे :– कॅल्क-का; हकहन-स; सोहर. 
वाहने जवळ येतील अशी :– िैड्रोसा-ॲहस. 
णववणक्षत जागाचें :– रस्त्यावरचे कोपरे पिा. 
णवष, हवषप्रयोग िोईल असे :– कहल-ब्रो; ग्लोनो; बेला; ऱ्िस-टा; लॅके; हायासा. 
वीज, वादळ :– नाय-ॲहस, नेर-का; फास्फ, ऱ्िोडो, लायको. 
वीयणपातानांतर :– काबो-अहन; पेरो. 
वेड लागेल असे :– अल्युहम; कहल-ब्रो; कॅनॅणब, कॅल्क-का, पल्स, मॅस्न्द्स, हलहल-हट; णसणमणस. 

लागल्याप्रमािे  : – हसकेल. 
वेदना असह्य होतील असे :– सेपा. 
वैद्य, डॉक्टर याचें :– आयो; थभजा; व्िेरा-स्व्ि. 
रात्रीच्या जाग्रिामुळे :– कोक्यु; नाय-अणस. 
शौचानांतर :– कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; नाय-अहस. 
श्रम केल्याने ब वा :– टरेन्टु. 
सांभोगाच्या कल्पनेचे (हस्त्रयानंा( :– हक्रआसो. 
समाजातील आपल्या स्स्िणतसांबांधी :– व्िेरा-आ. 
सावलीचे :– कल्क-का. 

स्विःच्या  : – कलाहड. 
स्पशाचे :– ॲन्ग्ट-कू्र; आर्डन; इग्ने; कहल-का; कामो; कुप्रम; कोहन; टरेन्टु; लायको; हसना. 
स्वतुःची अवस्था कोिीिरी पािील असे :– कॅल्क-का; केहल. 
स्वतुःच्या भावना आवरिार नाहीत असे :– अल्युहम. 
स्वतुःवरचा िाबा जाि आिे असे :– आजे-नाय; गेल्से; स्टॅहफ. 
स्वतुः वेडेवाकडे बोलू अशी :– हलहल-हट. 
हळुहळु चाललो नािीिर कािीिरी िोईल असे :– कुप्रम. 
णहरव्या रांगाचे पटे्ट पाणहल्याने :– थभजा. 
कु्षल्लक गोष्टीवरून :– सेहप. 

 
भावनाप्रधान :– आजे-नाय; इवने; कुप्रम; क्रोक; िल्स. 
 
भाांडखोर (कजागपिा, हशव्या देिे( :– आरम-मे; इग्ने; कामो; टरेन्टु; डल्का; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; 

पेरो; मक्युय; मोस्क; रॅनन-ब; लायको; सल्फ; हसहल; सेहप; स्टहफ; िायासा. 
मूच्छा येईिोपयंि :– मोस्क. 
राग आलेला नसिाना :– डल्का. 
हजर नसलेल्या इसमाशी :– लायको. 

 



 अनुक्रमणिका 

णभिे :– दचकिे पिा, 
 
भुांकिे, कुत्र्याप्रमािे :– कॅन्था; बेला 
 
भेकड (नेिळट( :– ॲब्रा; ओहल-ॲहन; गेल्से; हक्रआसो, नक्स-मो; बॅरी-का; लॅके; लायको; हसहल; 
स्रमो. 
 
भ्रणमष्ट (भ्रमल्यासारखा( :– कॅस्प्ल; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कोलो; गेल्से; युब; नटस-व्हा; प्लंब;ं 

फास्फ; फास्फ-ॲपस; बेला; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लायको; व्हेरा-आ; हसहम; सेहप; स्रमो; हायासा. 
जागे झाल्यानंिर :– गेल्से; बोस्व्ि; कसको. 

 
भ्रामक कल्पना (आिास, हवकृि हदसिे, िासिे( :– अको; अनाका; आजे-नाय; आसे; इग्ने; ओणप; 

कहल-ब्रोम; कॅनॅहव; कॅल्क-का; कीक्यु; थभजा; नक्स-मो; पायरो; पेरो; प्लॅहट; फास्फ; फास्फ-
ॲपस; बॅहर-का; बेला; मक्युय; मोस्क; लॅक-कॅहन; लँके; व्िेरा-आ; सल्फ; साबा; स्रमो; हायासा. 

अमानुष व्यक्िीच्या िाबयाि आिोि अशी :– अनाका, ओहप; थभजा; प्लॅहट; लॅके. 
आपल्या पुढे कोिीिरी आिे :– कोहन. 

बाजभने कोिीिरी चालि आिे :– कॅल्क -का.  
आवाजासांबांधी :– अको; अनाका; कामो; क्लोरल-िैड्र; नाय-ॲहस; स्रमो. 
गुडघ्यावर चाललो आिोि अशी :– बॅहर-का. 
चमत्काणरक स्स्थिी आविी िोविी आिे अशी :– युब; प्लॅहट; णसकुटा; िायासा. 
दृष्टीसांबांधी :– दृष्टी पिा. 
नाक, स्विःचे नसभन दुसऱ्याचे आिे :– लॅक-कॅहन. 
मागे, कोिी िरी आिे अशी :– अनाका; क्रोटेऱ्िा; युब; ब्रोहम; मेडो; लॅके; सहॅनकु. 

खड्डा मोठा आिे अशी :– कहल -का.  
चालले आिे अशी :– कॅल्क -का.  

वासासंबधंी :– अग्नस; अनाका; ओहप. 
श्रीमांत आिोि अशी :– कॅनॅहव; पायरो; प्लॅणट; फास्फ; व्िेरा-आ; सल्फ. 
साप आविी िोविी आिेि अशी :– युब; लॅक-कॅहन; िायासा. 
स्पशेंणद्रया सबंंधी :– अनाका; ओणप; कॅथा; थभजा; ऱ्हस-टा; स्रमो. 

 
मठ्ठ :– मंद पिा. 
 
मनोवृत्तीत अदलाबदल :– लिरी पिा. 
 
मत्सर :– इग्ने; एहप; पल्स; लॅके; हायासा; स्टॅहफ. 
 
मरि यावे अशी इच्छा (आत्मित्या पिा( :– आरम-मे; लॅक-कॅणन; लॅके; सेहप. 

मरि जवळ आले आहे, व व्यविाराची व्यवस्था करिे जरूर आिे :– पेरो. 
लवकर येिार आिे त्याला इलाज नािी अशी िावना :– अग्नस. 
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मरिाचे िय :– िय पिा. 
हवचार मनाि :– अको; ग्रफाय. 

 
महत्वाकाांके्षचा, अभाव :– आळशी पिा. 

णनराशेमुळे :– नक्स-व्िा. 
 
मांद मठ्ठ :– अनाका; आसे; ओनास्मा; ओहलअ;ं कणल–बाय; कहल-मभ; काबो-व्िेहज; कोणन; पल्स; प्लंब;ं 

फास्फ; फास्फ-ॲणस; बॅपि-का; ब्रायो; सल्फ; हेलेबो. 
हालचाल करण्यात :– फास्फ. 

 
मािसाांचे भय :– िय पिा. 
 
मुके घेिे :– क्रोक; व्िेरा-आ. 
 
मुलाना भरावेसे वाटते :– ऑक्झ-ॲहस; केहल. 
 
मुले व्हावीत अशी इच्छा :– ऑक्झ-ॲहस; केहल. 
 
मेलो आिोि असे वाटिे :– अग्नस; आसे; एहप; ओणप; ग्रफाय; ्लॅहट; फास्फ; मोस्क; लॅके. 
 
मोजिे एकसारखे :– हफजास; हसहल. 
 
मोिमोिाली कामे करू अशी िावना :– िेलें बो. 
 
मोडतोड करिे :– एणप; टरेन्टु; युब; ्लभओ-ॲहस; स्रमो. 
 
यातना मानहसक :– अको; आरम-मे; आसे; कॅनॅहव; कॅल्क-का; कास्स्ट; हडहज; प्लॅहट; बेला; लॅके; 

व्िेरा-आ; स्रमो; िेपार. 
एके णिकािी चैन पडि नािी :– आसे. 

 
रडिे :– आरम-मे; इग्ने; इिूसा; एहप; कहल-ब्रोम; कॅक्ट; कॅल्क-का; कामो; कास्स्ट; ग्रफाय; नक्स-मो; 

नेर-मूर; पलाहड; िल्स; प्लॅहट; बेला; ऱ्िस-टा; लॅक-कॅहन; लायको; व्हेिा-आ; सल्फ; हसकुटा; 
सेणप. 

अांग लुळे पडले म्ब्हिजे :– कास्स्ट. 
अांगावर मभल हपिाना :– पल्स; लॅक-कॅ. 
आपोआप (नकळि( :– इग्ने; क्रोक; नेर-मभर; पल्स; प्लॅहट; मगॅ्नॅनं; ऱ्िस-टा; सेहप. 
आभार मानले िर :– लायको. 
आचके, आल्याप्रमािे :– मगॅ-फा. 

दम्याि :– बोस्व्ि. 
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थाबंल्यानंिर :– अल्युहम; कास्स्ट. 
एकटे असिाना :– कोहन; नेर-मभर. 
कारिाहशवाय :– एहप; ग्रफाय; पल्स; ऱ्िस-टा; व्िाओ-ओ; सल्फ. 

का,ं िे कळि नािी :– ऱ्हस-टा. 
रातं्रहदवस :– एहप. 

खाताना :– काबो-ॲहस. 
खोकताना :– स्पाहंज. 
खोकला येण्याचे अगोदर (ककचाळिे पिा( :– आ्न; बेला; ब्रायो; हेपार. 
गरोदरपिी :– मकाबय. 
गळा काढून :– अको; कामो; बेला; हसकुटा. 
गािे ऐणकल्याने :– थभजा. 
घाम येताना :– ओहप; कुप्रम; बेला; लायको. 
छातीत धडधड होत असताना :– फास्फ. 
झोपेत :– कामो; नेर-मभ; लायको; स्टॅनम. 
तापात :– अको; पल्स; बेला; स्पाँहज. 
िांडी वाजि असिाना :– कॅल्क-का; कामो; पल्स; बेला; लायको; व्िाओ-ओ. 
भावनामुळे :– आस्टे-रु; हक्रआसो; नाजा. 
मुकाट्याने :– हसक्ला. 
मुसमुसून :– आरम-मे; कामो; मक्युय. 
मोठ्याने :– लायको 
व, हसिे आलटभन पालटभन :– असाहफ; इग्ने; क्रोक; नक्स-मो; मटयुण; मोस्क. 
रागामुळे :– ॲन्टी-टा; आसे; कझक; सल्फ. 

नंिर :– नक्स-व्िा; प्लॅहट. 
रोगाचे प्रमाि जसजसे वाढेल िसिसे :– इिू; कलाणड. 
वाणचताना :– क्रोटे-हा; लॅके. 
वाजवीपेक्षा जास्त :– फेरम-मे. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– फास्फ. 
वेदनामुळे :– काफी; प्लॅहट. 

नंिर :– ग्लोनो. 
शौचानांतर :– इथभ; कामो; बोरा. 
स्वतुःच्या दुखण्याबद्दल बोलिाना :– कहल-का; पल्स; मेडो; सेणप. 
स्वतुःशी दुसरे कोिी बोलभ  लागले िर :– नेर-मभ; प्लॅहट; मेडो; स्टॅहफ. 
स्वप्नाांत :– कॅल्क-्लभ; टरेन्टु; प्लॅन्टगो; स्रॅमो; स्पाहंज. 
हेल काढून :– गळा काढभन पिा. 
कु्षल्लक कारिाने, मुलाचें :– कास्स्ट; नेरम-मभ. 
 

रटताकडे बघवि नािी :– अल्युणम; नक्स-मो; प्लॅहट. 
 
रांगेल :– उल्िासी पिा. 
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राग :– हचडखोर पिा. 
कु्षल्लक कारिाने येतो :– आसे; इग्ने; कॅल्क-का; कोक्यु; नटस-व्हा; पल्स; पलाहड; प्लॅहट; 

लायको; स्टॅणफ. 
 
राांगिे :– जहमनीवर पिा. 
 
रोगाचे भय :– िय पिा. 
 
लग्नाची कल्पना असह्य :– नक्स-व्िा; पल्स; हपहक्र-ॲहस; लॅके. 
 
लग्नाचे णवचार सारखे मनात येतात :– ओहरग.ॅ 
 
लपून बसावसेे वाटिे :– पल्स; बेला; स्रमो; िेलेबो. 

मुलाना, सामानाच्या मागे :– बॅहर-का. 
 
लहरी (छाहंदष्ट, मनोवृत्तीि अदलाबदल( :– अको; ॲम्ब्रा; अल्युपम; इवने; क्रोक; ग्रफाय; झिंक; टरेन्टु; 

नटस-मो; िल्स; प्लॅपट; फेिम-मे; लॅके; व्हॅलेणर; व्िेरा-आ; सल्फु-ॲणस; सासा; स्रमो. 
 
लाजाळू (िय मािसाचें पिा( :– कणल-का; कहल-फा; कॅल्क-का; कॅल्क-स; कोक्यु; गेल्से; ग्रफाय; 

नेर-का; िल्स; पेरो; प्लंबं; फास्फ; बॅहर-का; बोरा; सल्फ; हसहल; सेहप. 
 
लािा मारिे :– बेला ; लायको; स्रमो. 

झोपेत :– बेला ; सल्फ. 
 
लोभी (कदु्र, िावरट( :– आसे; पल्स; लायको; सल्फ; सेहप. 
 
लोळिे :– जहमनीवर पिा. 

एका बाजूवरून दुसऱ्या :– अमो-का; आसे; टरेन्टु; लॅके. 
 
वस्तू कृणत्रम वाटिाि :– अल्युहम; कॅनॅहब; कोक्यु; मेडो. 
 
वस्तूांची फेकाफेक :– कोलो; हक्रआसो; टरेन्टु; युब; डल्का; थभजा; हसना; स्टॅणफ. 
 
वस्तू नवीन वाटिाि :– स्टॅमो; िेलेबो. 
 
वस्तू मोडाव्याशा वाटतात :– एहप; युब; स्रमो. 
 
वस्तूना स्पशण करावासा वाटिो :– िूजा; बेला; लायकोप; सल्फ. 
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वस्तू णवणचत्र वाटिाि (गोंधळिे पिा( :– मेडो. 
 
वाईट, दुुःखदायक बािम्या ऐकवि नािीि :– एहप; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; गेल्से; हसकुटा. 

ककवा त्यापासभन उद िवलेले हवकार :– इग्ने; एहप; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; गेल्से; टरेन्टु; नेर-मभ; 
्लाहड; पल्स; मेडो; लायहस; सल्फ; हसकुटा. 

 
वाचाळ :– बडबड पिा. 
 
वात :– अको; अगाणर; आरम-रा; आसे; ओणप; कॅनॅहब; केहल; कुप्रम; डल्का; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; 

बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; व्हेिा-आ; व्िेरा-स्व्ि; हसकेल; हसहफ; स्रॅमो; हायासा. 
अणतश्रमाने (शारीहरक, मानहसक( :– लॅके. 
अनेक हवषयावर िरिर बोलिे :– लॅके; स्रमो. 
एकाच हवषयासंबधंी बोलिे :– पेरो. 
एकाद्या वस्िभकडे डोळे वटारून बघिे :– इग्ने. 
ओि, नाक ककवा कोििािी िाग बोटाने कुरिडिे :– आरम-रा; आसे; कहल-ब्रो; कामो; कोहन; 

टरेन्टु; थभजा; लॅके. 
काल्पणनक वस्तू उचलिे, धरिे :– काल्पहनक पिा. 
लचतायुटत :– अको; एहप; स्रमो. 
जणमनीवर गडबडा लोळिे, रागंिे, शोधिे :– जहमनीवर पिा. 
जागे झाल्यानंिर :– कझक; लॅके; िायासा. 
झोप येि नािी (झोप पिा( :– आरम-मे; इग्ने; ओहप; डल्का; हडहज; नेर-का; प्लॅहट; फास्फ-

अहस; साबा; व्िेरा-आ; लायको; सेले; स्पाहंज. 
झोपेत :– एहप; बेला. 
दारू प्याल्यामुळे :– अगाहर; आसे; ओहप; कॅस्प्स; नक्स-मो; नक्स-व्िा; नेर-मभर; लॅके; हसहमहस; 

स्रमो; हायासा. 
पुटपुटिे :– पुटपटुिे पिा. 
बडबड :– बडबड व बोलिे पिा. 

परिाषेि :– नाय-ॲहस; स्रमो. 
बेफाम (आरडाओरड, वडे लागल्याप्रमािे( :– अको; अगाहर; आसे; ओहप; कॅन्था; नाय-ॲहस; 

बेला; ब्रायो; लायको; व्हेिा-आ; हसकेल; स्रमो; हायासा. 
भयांकर देखाव ेहदसिाि :– कॅल्क-का; प्लॅहट; बेला; स्रमो. 
रटतस्रावानंिर :– आ्न; आसे; इग्ने; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; 

सल्फ; हसल्ला; सेहप. 
वाखा झाल्यानंिर :– रुटा. 
वेडगळ, खुळचट :– ओहप; बेला; सल्फ; स्रमो. 
वेदना िोिाना :– डल्का; व्िेरा-आ. 
सहजासिजी िोिो :– अगाहर; डल्का. 

 
णवकार असाध्य आहेत असे वाटते :– लॅक-कॅ; हलहल-हट. 
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णवचारमग्न :– काबो-ॲहन; नक्स-मो; मेझे; सल्फ; िेलेबो. 
आपले पुढे काय िोईल या सबंंधी :– नेर-मभर. 
णवटाळसेपिी :– म्युहर-ॲहस. 

 
णवचारशटती मंद :– अनाका; ओणप; ओहलअ;ं कोहन; गेल्से; कझक; नक्स-मो; नक्स-व्हा; नेर-का; 

हपहक्र-ॲहस; फास्फ; फास्फ-ॲपस; बॅहि; लायको; सेहप. 
 
णवचारात, कािी कल्पना ठाम िोिाि :– अनाका; थभजा; नेर-मभर; सल्फ; साबा; कसको. 

णवलक्षि कल्पना येिाि :– आजें-नाय. 
 
णवणचत्र गोष्टी कराव्याशा वाटतात :– कॅक्ट. 

 
णवरोध, करण्याची प्रवृहत्त :– आरम-मे; ओहलअ;ं कन्द्िा; कास्स्ट; लायको; िेपार. 

सहन िोि नािी :– आरम-मे; इग्ने, लायको; सेणप. 
 
णवसरिे, िोंडापुढे असलेले शबद :– अनाका; आ्न; कॅनॅहब; बॅहर-का; फास्फ-ॲहस; मेडो; ऱ्िोडो. 

साांणगतलेले हनरोप :– बॅहर-का; मसॅ्न्स; मेडो. 
स्िळ व काळ :– मक्युय. 
स्वतुःचे नावं :– मेडो. 

 
णवसरभोळा :– स्मरिशक्िी मंद पिा. 
 
णवसरलो आहोत कािंीिरी असे सारखे वाटिे :– आयो; कास्स्ट; हमहल. 
 
णवसरलेल्या गोष्टी झोपेि आठविाि :– कलाहड; सेले. 
 
णवष घातले आहे असे वाटिे :– नाजा; लॅक-कॅहन; लॅके; व्िायपे. 
 
णवषप्रयोगाचे िय :– िय पिा. 
 
वीट येिे :– पल्स; मक्युय; सल्फ. 
 
वेड (वडे लागिे, वाि पिा( :– ॲम्ब्ब्रा; आसे; ओणप; कहल-ब्रो; कुप्रम; टरेन्द्टु; नटस-व्हा; बेला; मक्युय; 

मेडो; लायको; व्िायपे; व्हेरा-आ; हसहफ; स्रमो; हायासा. 
अांगाला िाि लावभ देि नािी :– थभजा. 
एकाच गोष्टीचे :– इग्ने; हसहल. 
काम करण्याचा चाळा :– एणप; कहल-ब्रो. 
खोलीतील जहमनीवर लघवीला बसिे :– प्लंब.ं 

शौचास बसिे :– कुप्रम. 
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चोरी करण्याचे; जरूर नसिाना :– आटेम-व्ि; टरेन्टु; नक्स-व्िा. 
पैशाची  : – कॅल्क -का . 

बाळांतपिाचे :– आरम-मे; केम्फ; कुप्र;ं पल्स; प्लॅहट; बेला; लायको; व्िेरा-आ; स्रमो; िायासा. 
मानणसक श्रम; अभ्यासामुळे :– कहल-फा; फास्फ; लॅके. 
मधुन मधभन उद िविारे :– कोहन; प्लॅहट. 
मुणष्टमैिुनानंिर :– कोक्यु; बुफो; हायासा. 
रटतस्रावानंिर :– कुप्रम; कसको; सेहप. 
लग्नाची ियारी करण्याचे :– िायासा. 
णवटाळ, िरपभर जाि असिाना :– सेहप. 

बंद झाल्यामुळे :– इग्ने; पल्स. 
णवटाळशी िोण्याच्या अगोदर :– डल्का; हसहमहस; स्टॅनम. 
वेदना थाबंल्यानंिर :– नेर-मूर; हसहमहस. 
वैषणयक; लैं हगक :– एहप; कॅन्था; कझक; प्लॅहट; फास्फ; बॅहर-मभर; बुफो; व्िेरा-आ; स्रमो; िायासा. 
णस्त्रयाांचे :– अको; पल्स; प्लॅहट; बेला, व्िेरा-आ; स्रमो. 

 
वेळेच्या तारतम्ब्याचा अभाव :– अल्युहम; कॅनॅहब; मक्युय; लॅके. 
 
वेडाविे :– कुप्रम; नक्स-मो; स्रमो. 
 
वेळ भरभर चालला आिे असे वाटिे :– कोटयु; थेहर. 

सावकाश चालला आिे असे वाटिे :– अल्युहम; ॲम्ब्रा; आजे-नाय; कॅनॅणब; ग्लोनो; नक्स–मो; 
नक्स-व्िा; पलाहड; मेडो. 

 
वेंधळेपिा :– धादंरटपिा पिा. 
 
वैषणयक (कामी( वृत्ती लकवा चाळे :– ॲग्नस; ओहरगो; कॅ्था; हपहक्र-ॲहस; प्लॅपट; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; 

म्युरेक्स; लॅके; लायको; हलहल-हट; व्हेिा-आ; हसकेल; सेनेहस; स्टॅनम; स्टॅहफ; हायासा. 
रस्त्यावर उभे राहून णस्त्रयाना न्द्याहाळिे :– कलाहड; ्लुओ-ॲहस. 
णवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– स्रमो. 
वृिपिी :– हडहज. 

 
शबद, आिविे शोधिे (स्मरिशक्िी पिा( :– आ्न; आजे-नाय; थभजा; प्लंबं; फास्फ-ॲहस; लॅके. 

णगळिे :– थभजा; हसकुटा; स्टॅहफ. 
 
शरीराचे भाग वगेवगेळे आिेि असे वाटिे :– आपि दोन आिोि पिा. 
 
शाप देिे :– अनाका; ट युब; नाय-ॲहस. 
 
णशरजोर :– उद्दाम पिा. 
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णशव्या देिे :– िाडंखोर पिा. 
शीळ घालिे, वाजहविे :– क्रोक; प्लॅहट; लॅके; स्रमो. 

आपोआप, नकळत :– काबो-ॲहन; लायको. 
तापात :– कॅस्प्स. 

 
शाांतपिा :– आ्न; एहप; ओणप; फास्फ; फास्फ-ॲपस; सल्फ; कसको; सेपि; स्टहफ; हेलेबो. 

रागानांतर :– इहप. 
 
शृांगाणरक चाळे :– वैषहयक चाळे पिा. 
 
शोक (दुःख( :– आरम-मे; इवने; कान्गस्ट; कोक्यु; नेर-मभर; पल्स; पेरो; फास्फ-ॲणस; लॅके; लायको; 

स्टॅणफ. 
अिण (पैसा( नाशामुळे :– आ्न. 
काल्पणनक :– इग्ने; हसल्का. 
फार हदवसाचा :– नेर-मभर; फास्फ-ॲहस. 
रडवत नािी :– गेल्से; नेर-मूर. 
व्यटत न करिा (आिल्या आि( :– इग्ने; पल्स; नेर-मूर. 
कु्षल्लक कारिाने :– बॅहर-का. 

 
शोधिे :– जहमनीवर पिा. 
 
श्रेष्ठपिाची भावना :– कुप्र;ं प्लॅपट; फास्फ; बेला; लायको; व्िेरा-आ. 
 
समज लवकर येते :– कॅम्फ; काहफ; प्लॅहट; फास्फ; लॅके. 

लवकर येत नाही :– अग्नस; अनाका; आसे; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कास्स्ट; कोहन; नेर-मभ; 
फास्फ; फास्फ-ॲहस. 

 
समाधी लागल्याप्रमािे :– िंद्री पिा. 
 
सहानुभूणतशून्द्य :– हडहज. 
 
सांताप (हचडखोर पिा( :– आसे; कॅल्क-फा; कोलो; स्टॅणफ. 
 
सांभाषि करिे काल्पहनक इसमाशी :– क्लोरल-िैड्र. 
 
सांशयात्मा :– अल्युहम; कॅल्क-का. 
 
सांशयी (अहवश्वासी( :– अको; अनाका; आसे; कॅनॅहब; कान्गस्ट; हडहज; नक्स-व्िा; नेर-स; पल्स; बॅपि-

का; ब्रायो; मक्युय; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; पसकुटा; हसकेल; हसहमहस; स्रमो; हायासा. 
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चालताना :– अनाका. 
सभोवार पाहिे :– कहल-ब्रो. 

 
सावधपिा (हगरी( :– इग्ने; नक्स-व्िा; िल्स; व्िेरा-आ. 
 
सुस्कारे :– उसासे टाकिे पिा. 
 
सुस्त :– अजागळ पिा. 
 
सुांदर वस्तूची आवड :– हलहल-हट; सल्फ. 
 
सूडबुणि :– कॅल्क-का; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; लॅके. 
 
स्िळ, काळासंबंधी दुरवस्था :– मेडो. 
 
स्पशण करावासा वाटिो (कशाला िरी( सारखा :– बूजा; बेला; लायकोप; सल्फ. 

पि करता येत नाही :– सल्फ. 
 
स्मरिशटतीचे णवकार :– अनाका; आरम-मे; आ्न; ओहप; कॅनॅहब; कॅल्क-का; कोहन; नक्स-मो; नेर-

मूि; फास्फ-ॲपस; बपि-का; बेला; मटयुण; ऱ्िोडो; लॅके; लायको; सल्फ; हसहफ; स्टॅहफ; हायासा; 
िेलेबो. 

एकाएकी मंद िोिे, (िीहि वदेनामुळे वगैरे( :– अनाका; अमो-का; आजे-नाय; पलाहड; पल्स; 
प्रभन-स्पा; बेला; लारो; िेपार. 

तीव्र :– ओहप; काहफ; बेला; लॅके; िायासा. 
नष्ट :– बेला; व्हेिा-आ; णसकु; हायासा. 
मांद :– अको; अग्नस; अनाका; ॲम्ब्रा; आजे-नाय; आजे-मे; आसे; कहल-फा; कहल-ब्रो; कॅल्क-

का; कास्ल्च; कास्स्ट; कोक्यु; कोणन; ग्लोनो; ग्वाइका; लझक; नक्स-मो; नाय-ॲहस; पेरो; प्लंब;ं 
प्लॅहट; फास्फ; फास्फॲहस; बॅणर-का; बुफो; बेला; मक्युय; मेडो; लॅके; लायको; लारो; व्हेिा-आ; 
सेणप; स्टॅणफ; िायासा; िेपार; िेलेबो. 
काय कहरि आिोि, काय केले िे लक्षाि येि नािी :– नक्स -मो ; नेर -मभ ; कसकु. 

 
स्वतुःच्या लक्षिाांचा णवचार करिे :– साबाल. 
 
स्वतुःची कीव करिे :– अगाहर; नाय-ॲहस. 
 
स्वतुःची कनदा करिे :– आरम-मे; कहल-ब्रो; हसल्का; स्रमो. 
 
स्वतुःचे िाल करिे :– अको; आसे; टरेन्टु; ट यभब; प्लंब;ं बेला; णलणल-णट. 
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स्वतच्या तक्रारी सागंभन दुसऱ्याना त्रास देिे :– झिंक. 
स्वतुःकडे प्रत्येक जि पहात आहे असे वाटिे :– मेहल. 
 
स्वतुःला, काही होत नािी असे म्िििे :– आयो; आ्न; एहप. 

कोिी तरी वाचून दाखवावे अशी इच्छा :– स्क्लमहॅट; कसको. 
नावे िेविे, दोष लाविे :– ओहप; स्रमो. 
योग्य तो मान द्यावा (लोकानी( अशी इच्छा :– िॅममेॅ. 
रागे भरिे :– मॅटयुण. 

 
स्वतुःवर िाबा नसिे :– अनाका; आजे-मे; ओहलअ;ं कास्स्ट; टरेन्टु. 
 
स्वतुःणवषयी कोिीिरी बोलि ककवा कनदा करीि आिे असे वाटिे :– इग्ने; पलाहड; बॅणर-का; स्टॅहफ; 

िायासा. 
 
स्वतुःणवषयी नीटपिे सागंिा येि नािी :– पल्स. 
 
स्वतुःशी वैर :– अनाका; कहल-का; कॅनॅहब; बॅहर-का. 
 
स्वस्ि रिावसेे वाटिे :– गेल्से; ब्रायो. 
 
स्वािी :– पल्स; सल्फ; सेनेहस. 
 
हट्टाने करून घेिे :– जुलमी पिा. 
 
हट्टी :– अनाका; ॲन्टी-क्रभ ; ॲस्न्ट-टा; अल्युणम; आजे-नाय; कॅल्क-का; कामो; हक्रआसो; टरेन्टु; नक्स-

व्हा; बेला; ब्रायो; हसना; हसहल; कसको. 
आपली काहीही तक्रार नाही असे म्ब्हििे :– आर्नन; एहप. 

 
हलकट (पिा( :– कामो; नक्स-व्िा; हसना. 
 
हळवा (कोवळ्या मनाचा( :– ॲन्टी-क्रभ ; इग्ने. 
 
हसिे :– इग्ने; कॅनहब; क्रोक; नक्स-मो; बेला; स्रमो; हायासा. 

आपोआप (नकळि( :– इग्ने; क्रोक; मगॅ्नॅनं. 
जािंई आल्यानंिर :– अगाहर. 
मिक्यावर दाबल्याने :– अगाहर. 

आचके बसल्याप्रमािे :– आरम-मे; इग्ने. 
आचके येण्याचे अगोदर, नंिर व मध्ये :– कास्स्ट. 
एकसारखे :– कॅनॅहब. 



 अनुक्रमणिका 

खाण्यानांतर :– पल्स. 
खुळ्याप्रमािे :– िायासा. 
गांभीर गोष्टीना :– अनाका; नेर-मभर; प्लॅहट. 
झोपेत :– अल्युहम; कास्स्ट; लायको; िायासा. 
दमा झालेला असताना :– बोस्व्ि. 
नांतर ककचाळिे :– टरेन्टु. 
रागे िरले िर :– ग्रफाय. 
प्रत्येक गोष्टीला :– नक्स-मो. 
मुद्दाम :– िायासा. 
मोठ्याने, िेसभर :– बेला. 
व लकचाळिे आलटुन पालटुन :– असाहफ; इग्ने; क्रोक; नटस-मो; मोस्क; संबलु. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– नक्स-मो; िायासा. 

 
हसू नयेसे वाटिे :– अम्ब्रा; अल्युहम. 
 
हात अांगावरून कोिीतरी णफरणवत आहे असे वाटिे :– काबो-व्िेहज. 
 
हाताने खरवडावसेे वाटिे :– टरेन्टु; स्रमो. 

लभतीचा चुना :– आ्म; कॅन्था. 
 
हावरट :– लोिी पिा. 

खाण्यात :– कझक. 
 
णहस्टेणरआ :– असापफ; आिम-मे; इवने; कहल-फा; कामो; कास्स्ट; कोटयु; कोपन; गेल्से; टरेन्द्टु; नक्स-

मो; नक्स-व्हा; नाय-अहस; नेर-मभर; पल्स; प्लॅहट; मगॅ्ने-मभ; मोस्क; लॅके; व्हॅलेपि; व्िेरा-आ; 
सल्फ; हसहल; सेहप. 

घशात गोळा येतो :– अको; कोहन; कझक; प्लंब; मॅग्ने-मू; व्िॅले; सेनेहस. 
गरम :– व्िॅले. 
ढेकर आल्याने ब वा :– मगॅ-मभ. 
मभच्छा येिे :– इग्ने; कोक्यु. 

भीणत, धास्तीमुळे :– साबा. 
रटतस्त्रावानांतर :– स्स्टक्टा. 
णवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– प्लॅहट; मोस्क; िायासा. 

पहिल्या हदवशी :– रॅफे. 
वैषणयक चाळे :– टरेन्टु; प्लॅहट. 
सकाळी जा िो; पि सुस्कारे टाकल्याने ब वा :– टरेन्टु. 
सांगीताने ब वा :– टरेन्द्टु. 
सांभोगाणतरेकानंिर :– फास्फ-ॲहस. 
सांभोगानंिर जा िो :– लॅक-कॅहन. 
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स्त्राव (हवटाळ वगैरे( बंद झाल्याने :– असाहफ; लॅके. 
लहडिे विाविा :– नक्स-व्िा; लायहस. 
 
हेकेखोर :– जुलमी पिा. 
 
कु्षद्र गोष्टी मित्त्वाच्या वाटिाि :– आसे; इग्ने; कॅल्क-का; कास्स्ट; ग्रफाय; थभजा; नटस-व्हा; नेर-मभर; 

हसहल; हेपार. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

अत्यानांदामुळे जा हो :– अको; ओहप; काहफ; कास्स्ट; क्रोक; पल्स; प्लँहट. 
अनोळखी इसमाचं्या देखि (गदीि पिा( जा िो :– ॲब्रा; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कुप्रम; हसकुटा. 
ओशाळल्यामुळे जा हो :– ॲम्ब्रा; इग्ने; ओहप; कहल-ब्रो; गेल्से; सल्फ. 
कान उघाडिी केल्याने जा हो :– पलाहड; प्लँहट; बेला. 
खाण्याने, िोडे ब वा :– बेला. 
गरमी (उपदंश( रोगामुळे जा हो :– असाहफ; आरम-मे; नाय-ॲहस; फावटो; मक्युय; लॅके; िेपार. 
चेहरा धुिल्याने ब वा :– आसे; फास्फ. 
जागे झाल्यानंिर जा हो :– कॅल्क-का; कझक; लॅके; लायको; स्रमो. 
जाांभया आल्याने ब वा :– ब्रायो. 
डोळे हमटल्याने जा हो :– काबो-व्िेहज; मगॅ्ने-मभ. 

ब वा :– कहल-का; कझक. 
तळपाय चोळण्याने ब वा :– केहल. 
दाढी िजामि करिाना जा हो :– कलाहड. 
धुपिीचा स्त्राव सुरू झाल्याने ब वा :– म्युरेक्स. 
नाकातून रटत गेल्याने ब वा :– कहल-क्लो. 
पाय धुिल्याने जा िो :– नेर-का. 
पाहण्याने (रोग्याकडे( जा हो :– ॲन्ग्ट-कू्र; ॲन्ग्ट-टा; आसे; कामो; नेर-मभर; पल्स; हसना. 

चकाकिाऱ्या वस्िभकडे जा िो :– कॅन्था; बेला; लायसी; स्रमो; िायासा. 
णपण्यानांतर जा हो :– कोक्यु; कोहन; बेला; लायसी; स्रमो. 
पुढे काय होईल या धास्िीने जा हो :– आजे; नाय; आसे; गेल्से; काबो-व्िेहज; नेर-मभर; प्लंब;ं 

फास्फ-ॲहस; मेडो; लायको; हसहल. 
भीतीमुळे जा हो :– अको; इग्ने; ओहप; नेर-मभर; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; लायको; हसहल. 
मानणसक, आघात, धक्का जा हो :– अको; अँम्ब्रा; आयो; आर्नन; इग्ने; एहप; ओहप; कॅम्फ; काहफ; 

गेल्से; नक्स-मो; नाय-ॲहस; फास्फ-ॲणस; मगॅ-का; व्िेरा-आ; िायासा. 
मोकळ्या िविे चालण्याने जा हो :– ग्लोनो; नक्स-मो; पेरो. 
रांगामुळे (काळा, िाबंडा, हिरवा, हपवळा( जा हो :– टरेन्टु. 
राग मनात ठेवल्याने जा हो :– इग्ने; लायको; स्टॅणफ. 
लोकासांबांधी बोलण्याने जा हो :– आसे; नक्स-व्िा; िायासा. 
णवटाळ बांद झाल्याने जा हो :– प्लॅहट. 
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णवटाळशी िोण्याचे अगोदर जा हो :– स्टॅनम. 
णवटाळसेपिी जा हो :– नेर-मभर; स्टॅनम; स्रमो. 

ब वा :– हसहमहस. 
णवरोध केल्याने (हवरोध सिन िोि नािी पिा( जा हो :– असार; आरम-मे; इग्ने; नटस-व्हा; फेरम-

मे; लायको; सेणप. 
वेदना होताना जा हो :– कामो; व्िेरा-आ; सासा. 
शारीणरक श्रमाने जा हो :– प्लंबं. 

ब वा :– आयो; कल्क-का; टरेन्टु. 
शौचास झाल्याने ब वा :– नेर-स; बोरा; हसहमहस. 
समाधान केल्याने जा हो :– आसे; इवने; कहल-स; कॅल्क-का; नेर-मू; प्लॅणट; बेला; साबाल; 

णसणल; सेहप. 
ब वा :– असाहफ; पल्स; फास्फ. 
स्वतुःची लक्षिे सागंिाना जा हो :– कॅल्क-का; पल्स. 
हसण्याने जा हो :– थेहर 
कु्षल्लक गोष्टीने जा हो :– आसे; इग्ने; कामो; टु्यब; नक्स-व्हा; नाय्र-अहस; हसना; पसपल; िेपार. 

 
 

_____ 
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सवणसाधारि भावना व णवकार 
 
अडखळिे कचरिे :– अनाका; आजे-ना; कहल-ब्रो; ग्रफाय. 
 
अचल, स्िबध :– मगॅ्नॅनं; लायकोप; स्राहंश 

एक बाजू :– स्राहंश. 
 
अणतपुणष्ट :– अको; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; फेरम; बेला; सल्फ. 
 
अत्यांत उष्ट्ितेने झालेले दुष्ट्पणरिाम :– सभयाघाि पिा. 
 
अत्यांत िांडीने झालेले दुष्ट्पणरिाम :– अब्रो; अगापि; आसे; काब्रो-व्िेहज; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; पल्स; 

पेरो; सल्फ; िेपार. 
 
अणनयणमत असांबि भावना :– अगाणर; इग्ने; एक्कीने; कहल-फा; कोहन; ग्रफाय; ग्लोनो; नक्स-व्िा; 

प्लॅहट; फेरम-मे; णसणमणस. 
 
अपयशामुळे (धंद्याि व्यवसायाि( झालेले हवकार :– ॲम्ब्रा; कल-ब्रो; हसहमहस. 
 
अमोणनयासारखा वास :– अमो-का; असाहफ; आयो; आरम-मे; नाय-ॲणस; फास्फ; बे्िंा-ॲपस; मोस्क; 

लॅक-कॅहन; लॅके; स्राहश. 
 
अधांगवात :– आरम-म्ब्युणर; आर्डन; इलाप्स; ओणलअां; कान्गस्ट; कोटयु; हचनो; गनॅ्थो; नक्स-व्िा; फास्फ; 

ऱ्हस-टा; लॅके. 
आचटयानांतर :– स्टॅनम. 
उजवी बाजू :– इलाप्स; कान्गस्ट; केपल; क्रोटे-हा; नेर-मभर; प्लंबं; मक्युय-आ-रु. 
डावी बाजू :– एहप; ओहप; गेल्से; नटस-व्हा; ऱ्हस-टा; लॅके; व्िायपे; स्राहंश 
चाांगली बाजू बहधर :– कोक्यु. 
चाांगल्या बाजूला स्पशण सहन होत नाही :– प्लंबं. 
मानणसक धटटयामुळे :– एहप. 
रागामुळे :– स्टॅहफ. 
सुनबणहरी नंिर :– आर्डन; ओहप; कोटयु; कझक; नक्स-व्िा; फास्फ; बॅपि-का; बेला; लॅके; स्टॅनम. 
हळुहळु वाढि जािारा :– हसहफ. 
हात, पाय आखडतात :– हचनो. 
स्टेणरआमुळे :– असाहफ; आजे-नाय; इग्ने; कामो; कोक्यु; टरेन्द्टु; नक्स-मो; फास्फ; व्िलेहर. 
कु्षबध झालेल्या भावनामुळे :– गेल्से; नेर-मभर; लॅके; स्टॅनम; स्रमो. 

 
अवयव पोकळ ककवा गळल्यासारखे वाटिे :– इवने; ओहलअ;ं कहल-का; कोटयु; टॅबकँ; टेल्युहर; णडणज; 

नक्स-व्िा; पोडो; फास्फ; म्युरेक्स; व्िेरा-आ; सल्फ; लसको; सेपि; स्टॅनम; िैड्रास्स्ट. 
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बाहेर आल्याप्रमािे वाटिे :– अको; आयो; आरम-मे; ओहप; कोक्यु; ग्लोनो; नक्स-व्हा; फेरम; 
बेला; लॅके; लायको; लायकोप; सल्फु-ॲहस; स्रमो; स्पायजे; िायासा. 

बाहेर येिे :– आजे-ना; आरम-मे; इग्ने; एलो; कहल-साया; कॅल्क-का; गेल्से; नक्स-व्हा; नेर-
का; नेर-मभर; पलाहड; पल्स; िोडो; फास्फ; बेला; बोरा; मटयुण; म्युहर-ॲहस; रॅटहन; ऱ्िस-टा; 
लॅके; लारो; हलहल-हट; सल्फ; सेपि; स्टॅनम; िेलोहन. 

वेगवेगळे झाले आहेत असे वाटिे :– अगाहर; आजे-ना; कॅल्क-फा; कोक्यु; हरहल; डल्का; डा्ने; 
व्िेरा-आ; साहब; सेहप; सोणर; िैपहर. 

वेडेवाकडे होिे :– अगाहर; कास्स्ट; ग्वाईका; प्लॅहट; बेला; रुटा; हसकुटा; स्रमो; िायासा. 
 
अशटतपिा :– अको; ॲन्द्टी-टा; अल्युहम; आयो; आ्न; आसे; इग्ने; इणप; एहकने; कणल-का; कहल-फा; 

कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काबो-व्हेपि; कास्स्ट; कोक्यु; कुप्रम; गेल्से; ग्रफाय; टॅबॅकं; ट युब; 
थायरा; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-मूर; पायरो; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; फास्फ-ॲहस; 
फेरम-मे; बॅहि; ब्रायो; मक्युय-सा; म्ब्युणर-ॲणस; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; लारो; व्हेिा-आ; सल्फ; 
सल्फ-आयो; सल्फु-ॲहस; साहलडे; हसकेल; णसणल; लसको; सेणप; सेले; सोहर; स्टॅनम; स्टॅहफ; 
िेपार. 

अणतरेक केल्यानांतर, कोित्याही गोष्टीचा :– प्लंबं. 
अांग लुले, पडल्याप्रमािे :– आसे; कोक्यु; गेल्से; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम-मे; म्युहर-ॲहस; 

व्िेरा-आ, सल्फ; लसको; िेलेबो. 
पडले आिे असे वाटिे :– स्राहंश. 

अांगावर मूल पीत असल्यामुळे :– काबो-ॲहन; फास्फ-ॲहस; कसको. 
अस्वस्िपिा :– आसे; कझक; ऱ्िस-टा. 
अांतगणत :– अवयव पोकळ पिा. 
आजारानांतर :– व्िेरा-आ; लसको; सेले; सोहर. 
आजारीपिाच्या मानाने जास्त :– आसे; सल्फु-ॲणस. 
आजारी मािसाांची शुश्रषूा केल्याने :– कोटयु; नाय-ॲहस; हसहम. 
आळस व श्रीमांतीमुळे (हस्त्रया( :– िेलोहन. 
उदासीनतेमुळे :– इग्ने; कॅल्क-का; फास्फ–ॲणस. 
उन्द्हाळ्यामुळे :– आयो; नेर-का; सेले. 
एकदम (शस्क्िपाि पिा( :– आसे; क्रोटे-िा; ग्रफाय; सेहप. 
एक पाय व एका हाताचा, फेफऱ्यानांतर :– कॅडहम-स; फास्फ. 
एखाद्या भागात :– व्िॅले. 
काही कारि नसताना :– सोहर. 
केव्हातरी मधून :– आजे-ना. 
खाववत सुिा नाही :– बॅहर-का; स्टॅनम. 
खोकल्यानांतर :– कोरा-रु; व्िेरा-आ. 
चालण्याने ब वा :– रुटा; ऱ्हस-टा; सल्फ. 
जलद येतो :– आस; व्हेरा-आ; सेहप. 
जागे झाल्यानांतर :– पल्स; हसहफ; सेहप. 
डोके टेकले व डोळे णमटल्याने ब वा :– अनाका. 
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तीव्र रोगात :– ॲन्टी-टा; आसे; इथभसा; एहप; ऐलान्थ; गेल्से; मक्युय-साया म्युहर-ॲहस; व्िेरा-आ. 
दुखापतीनांतर :– असेहट-ॲहस; सल्फु-ॲहस. 
णनद्रानाशामुळे :– कास्ल्च; कोक्यु; नक्स-व्हा. 
भूक वाढूनसुिा :– हसकेल. 
मधुनमधुन झटके :– हडहज; सेहप. 
मुळे, अांिरुिात खाली घसरिे (हवशषेिः िापाि( :– आसे; एहप; कास्ल्च; कझक; फास्फ; फास्फ-

ॲणस; बॅहि; म्युपि-ॲपस; कसको; िायासा. 
मुळे मरि येईल असे वाटते :– स्व्िन्का. 
मोकळ्या हवेत जा हो :– प्लॅहट; स्पायजे. 

ब वा :– कोहन. 
चालिाना जािो :– अल्युहम; कोक्यु; ऱ्िस-टा. 

ब वा :– कहल-आयो; ्लुओ-ॲहस; सल्फ. 
लघवीनांतर :– आसे; कास्स्ट; गेल्से; नक्स-व्िा; फास्फ; फेरम-मे; लायहस. 
लहरी, लाटा आल्याप्रमािे वाटून :– हडहज; सेहप. 
व, बैचेनपिा :– आसे; कझक; ऱ्िस-टा. 
णवटाळशेपिी :– काबो-ॲहन; सेहप. 

ब वा :– सेहप. 
नंिर :– अल्युहम; इहप; हसहमहस. 

वीयणपातानांतर :– कोबा; डायास्को; नक्स-व्िा; फास्फ; फास्फ-ॲहस; लायको; हसहल; स्टॅहफ. 
वेदनामुळे :– आसे; आजे-मे; कहल-फा; हपहक्र-ॲहस; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ. 
सकाळी :– आसे; काबो-व्िेहज; फास्फ-ॲहस; लॅके; लायको; सेहप; स्टॅहफ. 

११ वाजिा :– कझक; फास्फ; सल्फ; सेहप. 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतर :– असेहट-ॲहस; स्राहंश; िैपाहर. 
शारीणरक व मानणसक श्रमामुळे (हस्त्रया( :– िेलोहन. 
शौचानांतर :– आसे; कोक्यु; कोणन; युब; नाय-अहस; नेर-स; हपहक्र-ॲहस; पोडो; मटयुण; व्िेरा-

आ. 
समुद्रस्नानानांतर :– मगॅ्ने-मभ. 
साांध्यात :– आ्न; कहल-का; कॅल्क-का; कोहन; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सेहप; सोहर. 

 
असांबि, िालचाल, वागिे :– इग्ने; टरेन्टु; मेडो; व्िेरा-स्व्ि. 

 
अस्स्िरपिा :– अगाणर; आजे-ना; कहल-ब्रो; कास्स्ट; कोक्यु; नेर-का; बॅहर-का; हलहल-हट; सल्फ; 

हसकुटा; हसकेल; स्टॅनम. 
 
अांग कढत (गरम( झाले आिे असे वाटिे :– आयो; एहप; कॅनॅणब; कहल-स; कॅल्क-स; काणफ; नेर-मभर; 

नेर-स; पल्स; ्लुओ-ॲहस; लायको; हलहल-हट; सल्फ; सल्फ-आयो; सल्फु-ॲणस; हसकेल. 
 
अांग ताि करिे (िोिे( :– इग्ने; इणप; कॅम्फ; कामो; कुप्रम; फास्फ; णसना; स्रमो. 
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अांग गार (असिे, वाटिे, गारपिा( :– अको; आ्न; आसे; इग्ने; इहप; कहल-का; कहल-फा; कॅल्क-का; 
कॅस्प्स; कॅम्फ; कास्स्ट; गेल्से; ग्रफाय; नक्स-व्हा; नेर-मभर; पल्स; पायरो; फास्फ; फास्फ-ॲणस; 
फेरम-मे; बेला; ब्रायो; मक्युय; मगॅ-फा; युपे-पर; ऱ्हस-टा; लायको; लेडम; व्िेरा-आ; साबा; 
णसणल; लसको; सेणप; सोणर; हेपार. 

एखादा िाग :– आसे; इग्ने; कहल-का; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; केहल; िल्स; मेहन; व्हेरा-आ; 
सल्फ; हसकेल; हसहल; कसको; सेणप; स्पायजे. 
दुसरा िाग कढि :– एहप; कामो; ब्रायो. 

गरम पाांघरुिानेसुिा बरे वाटत नाही :– असार. 
खोकताना :– लायको. 
पि, पाांघरूि नको वाटते :– कॅम्फ; कॅल्क-स; लेडम; हसकेल. 
बफासारखे :– अगाहर; इलाप्स; एहप; ओहल-ॲहन; काबो-व्हेणज; नाय-ॲहस; फास्फ; मेडो; व्हेरा-

आ; णसणल; िैड्रोसा-ॲहस. 
वर हनजल्याप्रमािे वाटिे :– लायको. 

भार पडलेल्या भागात :– आ्न; म्युहर–ॲहस. 
लहरी लाटा येऊन :– लॅके. 
लहान (हठपक्यासारखे( जागी :– कॅल्क-फा; टरेन्टु; पेरो; सेहप; व्हेरा-आ. 
मुांग्या आल्याप्रमािे :– फॅ्रस्क्स. 

हवटाळशपेिी :– ॲस्न्ट-टा. 
णवकार झालेल्या भागात :– आसे; कास्ल्च; मेझे; लॅके; लेडम; हसकेल. 
लुल्या पडलेल्या भागात :– आसे; ग्रफाय; डल्का; नक्स-व्िा; ऱ्हस-टा. 
वाकून ताि होताना :– मक्युय-को. 
वेदना होताना :– अगाहर; अल्युहम-हसहल; आसे; डल्का. 
व्यायाम घेत असताना :– कझक-व्िले; प्लंबं; णसणल. 

 
अांग बाहेर येिे :– अवयव बािेर येिे पिा. 
 
अांग लुले पडिे :– अधांग, पंगुवाि, लकवा पिा. 
 
अांगाला वारे लागि आिे, िोकािभन, असे वाटिे :– वारे लागि आिे पिा. 
 
अांगावर, णकडे, माशा वगैरे बारीक जंिु चालल्यासारखे वाटिे :– आस्स्म; इनान्थ; कलाहड; टरेन्टु; टॅब;ॅ 

डल्का; नेर-का; हपहक्र-ॲहस; फास्फ-ॲहस; लॅक-कॅहन; स्रमो. 
कमरेभोवती :– इनान्थ. 
कोळी :– स्व्िस्कं-आ. 
लहान प्रािी, उंदीर वगैरे चावल्यासारखे वाटिे :– कँल्क-का; फास्फ; बेला; ऱ्िोडो; लायको; 

सल्फ; हसहमहस; णसणल; सेहप; स्टॅहफ. 
िाि हफरहवल्याप्रमािे वाटिे :– काबो-व्िेहज. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

अांिरूि, कढि आिे असे वाटिे :– ओहप. 
 

टिक आहे असे वाटिे :– आर्नन; कहल-का; कोहन; गेल्से; हरहल; ड्रोसे; नक्स-व्िा; पायरो; प्लॅहट; 
फास्फ; बॅणि; ऱ्हस-टा; णसली. 

नकोसे वाटिे :– ग्रफाय. 
लहान आहे, पुरिार नािी असे वाटिे :– सल्फ. 
सरकत आहे, अंगाखाली असे वाटिे :– कहल-का; कॅल्क-फा; बॅहि; बेला; ब्रायो; लॅके; लायको. 
शरीराने सवण व्याणपले आिे असे वाटिे :– पायरो. 

 
अांिरुिात, खाली घसरिे :– अशक्िपिा पिा. 

गािी, उांचवटे आहेत असे वाटिे :– आ्न; मगॅ्काबय. 
णनजावेसे वाटत नाही :– कहल-ब्रो. 
तून बाहेर येण्याची प्रवृणत्त :– कामो; ग्रफाय; मक्युय; लॅक-क; लेडम; व्िेरा-आ. 
बाहेर पडत आहोत असे वाटिे :– आजे-ना; आसे; क्रोटे-कॅ. 
रहावेसे वाटते :– आजे-ना; िायासा. 

 
अांड्याचा बलक अंगावर वाळला आिे असे वाटिे :– अल्युहम; ओहल-ॲहन; सल्फभ -ॲहस. 
 
अांधारी येिे :– मभच्छा पिा. 
 
आकसिे (आि, खपाटी जािे( :– आस्टेहर; ओहप; कुप्रम; क्रोट-हट; स्क्लमहॅट; कझक; थभजा; नक्स-व्िा; 

नेर-मभर; पॅहरस; प्लंबं; फायटो; मटयुण; लॅके; सासा; हसकु; हसहल; िैड्रास्स्ट. 
 
आकाराने सारखेच असलेले णवकार :– आ्न; कहल-आयो; हसहफ. 
 
आगगाडी, बोट; मोटार लागिे :– लक्षिाचें वैहशष्ट्य पिा. 
 
आग होिे :– वदेना, व ज्वर पिा. 

अांतगणत :– काबो-व्िेहज; नक्स-मो; नटस-व्हा; फास्फ; ब्रोहम; ससॅ्न्ग्व. 
आांघोळीने जा हो :– ऱ्िस-टा; सल्फ. 
आत, बाहेरून अांग गार :– आसे; कॅम्फ; मोस्क; व्िेरा-आ. 
उष्ट्ितेने, शकेाने जा हो :– कझक-व्िेले; रटहन. 

ब वा :– अल्युहम; आसे; कस्प्स; काबो-व्िेहज; लायको; हसकेल. 
चमत्काणरक त्रासदायक :– व्िॅलेहर. 
ज्वालेप्रमािे :– ग्लोनो; टरेन्टु-कु. 
झिझिल्याप्रमािे :– व्िेरा-स्व्ि. 
तापलेल्या तारा, सुया वगैरेने िाजल्याप्रमािे :– अल्युहम; आसे; एहप; ओहल-अहन; नाजा; नाय-

ॲहस; बॅहर-का; मगॅ-का; ऱ्िस-टाः व्िेस्पा; स्पायजे. 
णतखट लागल्याप्रमािे :– कोक-कॅ; टरेन्टु; मेझे; रुटा; लॅके. 
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िांड पडलेल्या भागात :– व्िेरा-स्व्ि; हसकेल. 
लहानसहान जागी :– अगाहर; ग्लोनो; युब; सल्फ; ससॅ्न्ग्व. 
णवस्तवाप्रमािे :– आसे; एणप; काबो-अहन; हक्रआसो; ग्वाइका; युब; फास्फ; बेला; मेझे; रेहड; 

व्िेस्पा; स्पायजे. 
शहारे येऊन :– अको; आसे; इहप; ब्रायो; व्िेरा-स्व्ि; सबॅकु; हसकेल; कसको. 
हाडात :– युफोर. 
हाताने धरलेल्या जागी :– कास्स्ट. 

 
आघातामुळे झालेले णवकार :– आर्डन; ओणप; कम्ब्फ; कोहन; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लॅके; व्हेरा-आ; सल्फ; 

पसकुटा; हैपणर. 
भावनाांच्या :– अको; आ्न; इग्ने; कॅम्फ; काहफ; गेल्से; नक्स-मो; मगॅ-का; िायासा. 
शस्त्रणक्रयेच्या :– अको; कॅम्फ; काबो-व्िेहज; व्िेरा-आ; स्राहश. 

 
आजारी आहोत असे वाटिे :– अको; ॲन्टी-टा; आसे; केहल; टॅबॅकं; टरेक्स; नक्स-व्िा; पल्स; पेरो; 

पोडो; बॅिी; लोब;े हसहमहस; स्राहंश. 
 
आधाशी :– खादाडपिा पिा. 
 
आलटुन पालटुन िोिाऱ्या िावना :– िावनाचंा क्रम पिा. 
 
आवळल्यासारखे वाटिे :– अनाका; आजे-नाय; आसे; इग्ने; कॅक्ट; काबो-व्िेहज; केहल; कोक्यु; कोहन; 

कोलो; ग्रफाय; नक्स-व्िा; नाय-ॲपस; पल्स; प्लॅणट; प्लांबां; बेला; मक्युय; रॅटहन; रेहड; ऱ्िस-टा; 
लॅके; लायको; सल्फ; हसहमहस; हसहल; लसको; स्टॅनम; स्रमो; िायासा. 

गािीत :– आयो; इग्ने. 
पट्ट्ट्याने :– अनाका; हरहल; हपहक्र-अहस; प्लॅहट. 
मुिीत धरून :– थायरा; बेला; हलहल-हट. 
साांध्यात :– अनाका; आरम-मे; ग्रफाय; नाय-ॲहस; नेर-मभर. 
सापळ्यात :– हचरडल्यासारख्या वदेना पिा. 

 
आवळल्यानांतर सुटल्यासारखे वाटिे :– उघडल्या व हमटल्यासारखे वाटिे पिा. 
 
आवाळू :– करटे गुल्मे पिा. 
 
आळेणपळे :– अगाहर; अल्युहम; इग्ने; कॅल्क-का; कास्स्ट; केहल; ग्वाइका; नक्स-व्िा; बेला; रुटा; ऱ्हस-

टा; सल्फ; णसना. 
 
आळोखेणपळोखे देिे :– अल्युणम; आसे; कामो; काबो-व्हेणज; कान्गस्ट; ग्रफाय; कझक; नक्स-व्हा; पल्स; 

ब्रायो; मेरम; रुटा; ऱ्िस-टा; लायको; हसल्ला. 
उदराच्या णवकारात :– प्लंब.ं 
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जाांभया व उचकी येऊन :– अहमल-ना. 
तासचे तास :– अहमल-ना; प्लंबं. 
िांडी वाजताना :– फेरम-फा; नेर-स; युपे-पर. 
लघवी होण्याचे अगोदर :– पल्स. 

 
आकडी (आचके पिा( :– कॅल्क-का; कोक्यु; ग्रफाय; प्लंब;ं मक्युय; लायको; हसकेल; सोला-ना. 
 
आखडिे (आखडल्यासारखे वाटिे( :– अनाका; अमो-मू; इग्ने; कॅल्क-का; कास्स्ट; कोलो; ग्रफाय; 

ग्वाइका; नेर-मभर; प्लंब;ं लायको; हसकेल. 
सवण शरीरात :– अमो-मभ; कहल-मभ; कँक्ट; ग्वाईका; नक्स-व्िा; फास्फ. 

 
आखूड झाले आिे असे वाटिे :– अमो-मू; अल्युहम; कास्स्ट; कोलो; ग्रफाय; ग्वाइका; डायास्को; हडहज; 

नक्स-व्िा; नेर-मभ; मक्युय; ऱ्हस-टा; लॅके; हसहफ; सेणप. 
 
आांघोळीचा णतटकारा :– ॲन्टी-क्रभ ; अमो-का; कॅल्क-का; स्क्लमहॅट; नाय-ॲहस; ऱ्िस-टा; सल्फ; सेहप; 

सोहर; स्पायजे. 
 
आचके :– अगाहर; आसे; इग्ने; इहप; ओहप; कपल-का; कॅम्फ; कॅल्क-का; कॅस्टो; कामो; कास्स्ट; कुप्रम; 

झिंक; कझक-व्िॅले; टरेन्टु; थभजा; नक्स-मो; नटस-व्हा; पल्स; प्लॅहट; प्लंब;ं बुफो; बेला; मेडो; 
मेझे; लॅके; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; णसकु; हसना; हसहम; हसहल; कसको; स्टॅनम; स्रमो; हायासा. 

अांग गार पडून :– इनॅन्द्य; कॅम्फ; व्िेरा-आ; िेलेबो. 
एका बाजूस :– आटे-व्ि; इहप; कॅल्क-फा; प्लंबं. 

उजव्या :– नक्स-व्िा; बेला; लायको. 
डावी बाजभ लुळी पडिे :– आटे-व्ि. 
डाव्या :– इहप; कॅल्क-फा; सल्फ. 

अांग लुले पडून :– कास्स्ट. 
अांतगणत :– इग्ने; इहप; कास्स्ट; कोटयु; नक्स-व्िा; पल्स; मगॅ-मभ; स्टॅनम; िायासा. 
आवाजाने िाांबतात :– हेलेबो. 
ओकारीनांतर ब वा :– अगाहर. 
कोपर वाकणवल्याने ब वा :– नक्स-व्िा. 
खोकताना, लकवा नांतर :– इहप; कुप्र.ं 
गरगर णफरिे, येण्याचे अगोदर :– कास्स्ट. 
गरोदरपिी :– इग्ने; कामो; कुप्रम; व्हेरा-स्व्ह; हसकुटा; स्स्रक; हायासा. 
घेरी, नांतर :– टरेन्टु; िायासा. 
चोळण्याने ब वा :– फास्फ; हसकेल. 
जांतामुळे :– इग्ने; हसकुटा; णसना; स्टॅनम. 
जाांभई येताना :– ग्रफाय. 
जोराने दाबून िेवल्याने कमी होतात :– नक्स-व्िा; मेझे. 
झोपेत :– आसे; कहल-का; बुफो; बेला; सल्फ; पसपल; सेहप. 
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ढेकर आल्याने कमी िोिाि :– कहल-का. 
तापात :– आसे; ओहप; कॅम्फ; काबो-व्िेहज; नटस-व्हा; बेला; व्िेरा-आ; हसना; सेहप; स्रमो; 

िायासा. 
त्वग् रोग मावळू लागले तर :– ॲस्न्ट-टा; कुप्रां; लझक. 
दुखापत झाल्यामुळे :– ओहप; नेर-स; ऱ्िस-टा; व्िॅले; हसकुटा; िेपार; िैपहर. 

कण्याच्या :– कझक. 
क्षुल्लक :– व्िॅले. 

देवी काढल्यानांतर :– पसपल. 
पोटी पडल्या िर :– ॲ्टी-टा. 

पोटात दुखताना :– प्लंबं. 
 

फेफरे :– अगाहर; आजे-नाय; आजे-मे; आसे; इनान्थ; ओहप; कॅल्क-का; कान्गस्ट; कुप्रम; ग्लोनो; 
प्लंबं; बुफो; बेला; लॅके; स्व्हस्कां ; सल्फ; हसकुटा; हसना; णसणल; हायासा. 
दुखापि झाल्यामुळे :– कुप्रम; कोहन; नेर-स. 
डोक्याला :– मेहल. 
नंिर, बेशुहद्ध :– अको; ॲस्बसयथ; इनान्थ. 

राग येिो :– आजे-मे. 
मेंदभि करट, गुल्म झाल्यामुळे :– प्लंबं. 
वैषहयक कारिामुळे :– कॅल्क-का; बॅहर-मभ; बुफो; स्व्िस्कं. 
हशश्नाचे उत्थापन िोऊन :– इनान्थ. 

बाळांत, होताना लकवा नांतर :– इग्ने; इनान्थ; बेला; कामो; कुप्रम; णसकुटा; व्िेरा-स्व्ि; स्रमो; 
हायासा. 
रक्िस्त्राव चालभ  असिाना :– प्लॅहट; हसकेल; कसको. 
सुटका झाल्यावर िाबडिोब :– ॲन्टी-टा; अहमल-ना. 

बाांधल्याने, घट्ट ब वा :– मेझे. 
बेशुिीत :– आजे-नाय; इनान्थ; कॅन्द्िा; कॅल्क-का; प्लांबां; बुफो; स्व्िस्कं; णसकुटा; हायासा. 
णभजल्याने :– कुप्रम. 
भीतीमुळे :– इग्ने; इन्डीगो; ओहप; कॅल्क-का; िायासा. 
मिके दाबले तर :– टरेन्टु. 
मनुःक्षोभाने :– ओहप; कामो; कुप्रम; नक्स-व्िा. 
मरताना :– ओहप; कझक; प्लंबं. 
मुलाांचे :– ओहप; कझक; बेला; व्िेरा-आ; हसना; स्रमो; िेलेबो. 

अनोळखी इसम जवळ आला ककवा पाहिला िर :– ओहप; लायहस. 
दाि येिाना :– कॅल्क-का; कामो; गेल्से; कझक. 

मुणष्टमैिुनानांतर :– कल्क-का; प्लॅणट; बुफो; लॅके; सल्फ; स्रमो. 
चालभ  असिाना :– प्लॅहट; हसकेल; कसको. 

रटतस्त्रावानांतर :– आसे; इग्ने; कॅल्क-का; कोहन; नक्स-व्िा; पल्स; बेला; लायको; व्िेरा-आ; 
सल्फ; हसना. 

लघवी बांद झाल्यामुळे :– आसे; एहप; व्िेरा-स्व्ि. 
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व शरीर तािि, आलटभन पालटभन :– इग्ने; मोस्क; स्रमो. 
वाखा झाल्यानांतर :– रुटा. 
णवटाळ बांद झाल्यामुळे :– कल्क-फा; कोक्यु; गेल्से; पल्स; बुफो. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– कहल-ब्रो; कास्स्ट; कुप्र,ं बुफो; व्िेरा-स्व्ि; िायासा. 
णवटाळ सुरू असताना (हवटाळसेपिी( :– इनान्थ; कुप्रम; प्लॅहट. 
णवटाळशीपिानांतर :– व्िेरा-स्व्ि; हसहफ. 
णवटाळाऐवजी :– इनान्थ. 
वीज, वादळ :– गेल्से. 
वीयणपात होत असताना :– आटे-व्ि; गॅ्रहट; नेर-फा. 
वेदनामुळे :– इग्ने; कहल-का; कोलो; नक्स-व्िा; बेला; लायको. 

नंिर :– प्लॅहट. 
शरीर तािते :– इग्ने; इहप; ओहप; कँम्फ; पेरो; प्लॅहट; बुफो; हसकुटा; हसकेल; सेहप. 
णशक्षा केल्यानांतर :– अगाहर; इग्ने; कामो. 
शुणि असून :– इग्ने; नक्स-व्िा; प्लॅहट; हसना; स्रमो. 
सवयीमुळे :– आसे; रॅनन-ब. 
स्पशण केला तर जा हो :– हसकुटा. 
स्त्राव लकवा त्वचेचे रोग बांद झाल्याने :– ॲस्बसंथ; हमहल. 
हगवि थाबंल्यानंिर :– कझक; मगॅ-फा. 
हसताना :– काहफ; ग्रफाय. 
नांतर :– प्लॅहट. 

िाि, पाय, वापरण्याचा प्रयत्न केला िर :– कोक्यु; पिपक्र–ॲपस. 
णहस्टेणरयात :– असाहफ; इग्ने; कोहन; कझक-व्िॅले; मोस्क. 

 
आांबटपिा :– आक्झ-ॅॲहस; आयहर; कहल-का; कॅल्क-का; कोबा; टॅरेक्स; नक्स-व्हा; नेर-का; नेर-

फा; नेर-मभर; नेर-स; पल्स; फाल्फ; फास्फ-ॲहस; मक्युय; मॅग्काबण; रोहब; स्ऱ्िअम; लायको; 
हलहथ-का; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसहल; कसको; सेहप; िेपार. 

कडवट :– आयहर; नक्स-व्िा. 
 
उकळत आहे असे वाटते :– अमो-मभ; ॲस्स्ट; लेडम. 
 
उघडल्यासारखे नांतर णमटल्यासारखे वाटिे :– कॅटट; कॅनॅपब; कॅल्क-का; कुप्रम; कोक्यु; ग्लोनो; 

टरेन्टु; लायको; हलहल-हट; णसणम; सेहप; स्पाहंज. 
 
उचलल्यासारखे वाटिे, वर :– अको; कॅस्प्स; फास्फ; स्रीफॅन्थ. 

नांतर खाली पडल्यासारखे वाटिे :– बॅहर-का; लॅके. 
 
उि, बस करण्याची प्रवृणत्त :– एणप; ग्रफाि; टरेन्टु; बोरा; संबुल; हसहमहस; हसहल. 
 
उडत आहोत असे वाटिे :– िरंगि पिा. 
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उन्द्हापासून झालेले दुष्ट्पणरिाम :– सभयाघाि पिा. 
 
उन्द्हाळ्यात गरम कपडे वापरिे :– मक्युय; सोहर; हायासा; िेपार. 
 
उपजलेल्या मुलाना श्वासोच्छछ वास करिा येि नािी :– ॲन्टी-टा; कॅम्फ; लारो. 
 
उपदांश (गरमी( :– असाहफ; आयो; आिम-मे; कपल-आयो; कहल-बाय; कहल-स; काबो-ॲणन; थभजा; 

नाय-ॲणस; फायटो; मक्यु;ु मक्युय-को; मटयुण-आ-फ्ले; मटयुण-आ-रु; सासा; हसनाबा; पसपफ; 
हसहल. 

 
उपद्रव तीक्ष्ि स्वरूपाचे :– अको; अनाका; अल्युहम; ऑक्झ-ॲहस; आयो; आसे; इग्ने; कन्था; कामो; 

काबो-व्िेहज; कुप्रम; ग्लोनो; टरेन्द्टु; नक्स-व्हा; बेला; ब्रायो; मक्युय; मक्युय-को; मेझे; लॅके; व्हेरा-
आ; सल्फ; स्पायजे; स्रमो; हायासा; िेपार. 

 
उपाशी आिोि असे वाटिे :– आसे; पल्स; ब्रायो; व्िेरा-आ; कसको. 
 
उष्ट्िता सहन होत नाही :– उष्ट्ििेने जास्ि िोिे पिा. 
 
उष्ट्ि लहरी लाटा आल्याप्रमािे वाटिे :–कॅल्क-का; काकलसो; कास्स्ट; कोक्यु; ग्लोनो; टू्यब; िायरा; 

थभजा; नाय-ॲहस; नेर-स; फास्फ; फ्लुओ-ॲणस; मगॅ्नन; लॅके; लायको; सल्फ; सल्फु-ॲणस; 
ससॅ्न्द्ग्व; समॅ्ब्बुक; सेणप; सोहर; स्राहश. 

अांगावर कढत पािी, ओतल्याप्रमािे :– आसे; पल्स; ऱ्िस-टा; सेणप; सोणर. 
टाकल्याप्रमािे :– पल्स; ऱ्िस-टा. 

एखादी िळक कल्पना मनात आल्याने :– फास्फ. 
कां ड सुटून :– अल्युहम. 
खाण्यानांतर :– युब. 
खालून वर :– ग्लोनो; सेहप. 
घाम येताना :– यभब. 
चेहऱ्यात :– स्राहंश. 
छातीत धडधड होऊन :– कहल-का. 
नांतर गार घाम येतो :– अहमल-ना; थायरा; सल्फु-ॲहस. 
वाकताना खाली :– मक्युय-को. 
णवचार करताना :– स्पाकंज. 

 
एकदम सुरू होिारी लक्षिे :– िावनाचंा क्रम पिा. 
 
एकदा िाांबून तीच लक्षिे पुन्द्हा सुरू होतात :– िावनाचंा क्रम पिा. 
 
एकदा या व एकदा त्या बाजूस िोिारी लक्षिे :– आलटभन पालटभन िावनाचंा क्रम पिा. 
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एकमेकावर घासत आहे असे वाटिे :– कहल-बाय; कोक्यु; सल्फ. 
साांध्यात :– कोहन. 

 
एकमेकाशी सांबांध असलेले णवकार :– आसे; कामो; टरेन्टु; नटस-व्हा; िल्स; फास्फ; मक्युय; सल्फ; 

सेहप. 
 
एकाच णिकािी होिारे णवकार :– अगाहर; गेल्से; कझक; व्िेरा-आ. 
 
एका रोगाचे दुसऱ्या रोगात रूपाांतर :– अब्रो; काबो-व्िेहज; कुप्रम; पल्स. 
 
एखाद्या भागात लकवा अवयवात णवकार होतात :– अगाहर; ओहल-ॲहन; कास्स्ट; कोहन; प्लंब;ं ऱ्िोडो; 

सल्फ-आयो; व्िॅलेहर. 
पाांढरा होऊन बणधर होतो :– सल्फ-आयो. 

 
ओझे िेवल्याप्रमािे वाटिे :– अको; आसे; इलाप्स; कॅटट; कझक; डायास्को; नटस-व्हा; नक्स-मो; 

पल्स; पेरो; फास्फ; बॅहर-का; बेला; ब्रायो; लॅके; सेहप. 
लोंबकळत आहे असे वाटिे :– नाय-ॲहस; रुटा. 

 
ओढल्याप्रमािे वाटिे, अरुां द भोकातून :– ओहप; काबो-ॲहन; कोकॅ-क; कोक्यु; ग्लोनो; टॅबॅकां ; हडहज; 

थभजा; पल्स; प्लांबां; बॅणर-का; बुफो; बेला; लॅके; व्िॅलेहर; सल्फ. 
एके णिकािी, एकमेकाजवळ :– काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; नाजा; नेर-मभ; पल्स; पॅहर; मक्युय; ऱ्हस-

टा; सल्फ; लसको; सेले. 
वर :– ओहल-ॲहन. 

 
औषधाांची योग्य प्रणतणक्रया न होिे :– अमो-का; ॲम्ब्ब्रा; ओपि; ओहलअ;ं इथभसा; कॅस्प्स; कल्क-का; 

काबो-व्हेणज; कुप्रम; कोहन; गेल्से; लझक; टरेन्टु; टु्यब; हडहज; थेहर; फास्फ-ॲहस; फेरम-मे; 
मेडो; मोस्क; लारो; व्िॅलेहर; सल्फ; पसपफ; सोपि; िेलेबो; िैड्रोसा-अहस. 

फार जोराने होिे :–कुप्रम; कझक; नटस-व्हा; बेला. 
पि त्याने बरे वाटि नािी :– कुप्र;ं मेरम; फास्फ-ॲणस. 

 
औषधाचा दुरुपयोग :– आसे; एलो; कहल-आयो; कम्फ; काबो-व्िेहज;नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-

मभर;पल्स; मेरम; सल्फ; िेपार; हैड्रास्टी. 
अफू :– कामो; नेर-मभ; पल्स; म्युहर-ॲहस. 
एरांडेलतेल :– नक्स-व्िा; ब्रायो. 
काडणलव्हरतेल :– िेपार. 
झोपेची :– अमो–का; काणफ; कामो; काबो-व्िेहज;नक्स-व्हा; पल्स; मक्युय; लॅके. 
टरपेन्द्टाईनतेल :– नक्स–मो. 
डाांबराचे मलम :– बोस्व्ि. 
रेचक :– ओहप; नटस-व्हा; सल्फ; िैड्रास्टी. 
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कढत, कढतपिा :– अंग गरम िोिे. ज्वर पिा. 
 
कणिलाचे दुष्ट्पणरिाम :–अल्युहम; ओहप; कहल–आयो; कास्स्ट; कोलो; प्लंब;ं 
 
कपडे, ओले आिेि असे वाटिे :– कल्क-का; ग्वाईआ; ट युब; फास्फ; लॅक-हड; रॅनन-ब; व्िेरा-स्व्ि; 

सहॅनकु; सेहप. 
उन्द्हाळ्यात, गरम घालावेसे वाटिाि :– मक्युय; सोहर; िेपार. 
घट्ट आहेत असे वाटिे :– आजें-मे; कास्स्ट; केहल; नक्स-व्िा; रुमे. 
जड आहेत असे वाटिे :– युफोर. 
पोकळ आहेत असे वाटिे :– थभजा; सोहर. 
सुखावह वाटि नािीि :– स्पाहंज. 

 
करटे (गुल्मे; मस; मोड; साकोमा वगैरे याचंी वाढ ( :–ॲन्द्टी-कू्र; आसे; कॅल्क-का; काबो-अणन; काबो-

व्िेहज; कास्स्ट; स्क्लमहॅट; ग्रफाय; डल्का; थूिा; नाय-ॲपस; नेर-का; नेर-स; पेरो; फास्फ; 
फास्फ-ॲणस; बॅहर-का; बेला; मटयूण; मक्युय-को; मेडो; मेरम; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; 
सल्फ; संस्न्ग्व; साणब; णसणल; स्टॅणफ. 

टिक आवाळू :– ॲन्द्टी-कू्र; आयो; कहल-स; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; कालो; कास्स्ट; ग्रफाय; 
डल्का; पल्स; मग्काबय; मेझे; रुटा; ऱ्िस-टा; ऱ्िोडो; लॅके; लायको; सल्फ; सासा; हसनाबा; 
हसहल; स्टॅहफ. 
लाल व ठिकिारी :– पेरो. 

देि असलेली :– थभजा; नाय-ॲहस; लायको; साणब. 
द्राक्षाप्रमािे :– एलो; कॅल्क-का; डायास्को; 
पुरुळाप्रमािे :– कॅल्क-का; थभजा; नाय-ॲहस; स्टहफ. 
पोकळ:– आसे; एहप; कॅल्क-का; ग्रफाय; थभजा; नाय-ॲहस; फास्फ; बॅपि-का; लायको; सल्फ; 

साहब; पसपल. 
साधं्याजवळ :– अमो-का; आ्न; एहप; काबो-व्िेहज; बेन्झा-ॲहस; रूटा; फास्फ; सल्फ; हसहल; 

स्स्टक्टा. 
माांसल :– कॅल्क-का; थभजा; नाय-ॲहस; मक्युय; स्टणफ. 
रटत येिारी :– नाय-ॲहस; फास्फ. 
णवचकलेली :– थभजा; नेर-का; फास्फ-ॲहस; ऱ्िस-टा. 
लशगाप्रमािे :– ॲन्टी-क्रभ ; आसे; ग्रफाय; बोरा; रॅनन-ब; सल्फ; लसणल. 
सुळटयाप्रमािे :– हसहफ; हसहल. 
स्पांजाप्रमािे :– कॅल्क-का; थभजा; नाय-ॲहस; लायको; स्टॅहफ. 

 
करपट, चव, वास वगैरे :– अल्युहम; काबो-व्िेहज; िूजा; पल्स; व्िॅले. 
 
करवडिे :– स्त्राव करवडिारे पिा. 
 
करवतीने कापल्याप्रमािे वाटिे :– इस्कभ ; टरेन्टु; फास्फ; ब्रोहम; सल्फ; हसहफ; स्पायजे; स्पाहंज; िैपहर. 
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कलाय खांजवात :– अगाहर; ॲस्न्ट-टा; आजे-ना; कोहन; लझक; गेल्से; मक्यु;ु प्लंबं; बॅहर-का; मगॅ्नॅनं; 
ऱ्हस-टा; लोहल-टे; िायासा. 

 
कसेसेच वाटिे :– इस्कु; कुप्रम; ड्रोसे; व्िेरा-स्व्ि; सेडभ ; स्टॅनम. 
 
कॅन्द्सर व त्यासारखी दुष्ट गुल्मे :– आयो; आसे; आसे-आयो; कॅल्क-का; काबो-ॲपन; कोपन; णक्रआसो; 

स्क्लमहॅट; ग्रफाय; थभजा; नाय-ॲणस; पेरो; फायटो; फास्फ; बेहल; ब्रोहम; लायको; सल्फ; पसपल; 
सेहप. 

अवशेष शस्त्रहक्रयेनंिर :– कहल-फा; मलॅॅस्न्ड्र. 
गािीचा :– आरम-म्युहर; काबो-ॲपन; कोपन. 
टिक :– काबो-ॲणन; कोपन; स्क्लमहॅट; ग्रफाय; पेरो; फायटो; बेहल; सल्फ; पसपल; सेहप. 
साकोमा :– कॅल्का-्लुओ; बॅहर-का. 

िाडाचंा :– कल्क-फुओ; हसहफ; िेक्ला. 
 
कां ड :– (आिील िागाि( :– ॲम्ब्रा; आयो; इहप; एहप; कलाहड; कहल-का; कहल-बाय; काहफ; कामो; 

कास्स्ट; कोक-कॅ; कोहन; णक्रआसो; थजा; नक्स-व्हा; नाय-अणस; नेरम-मभ; पेरो; फास्फ; मटयुण; 
रुमे; ऱ्िस-टा; सल्फ; सेहप; ससॅ्न्ग्व; संबलु; स्टनम; िायासा. 

गािीत :– अनाका; कहल-का; कास्स्ट; कोणन; फास्फ; हसहल; स्पाहंज. 
 
कां प :–अगाणर; ॲन्टी-टा; ॲम्ब्ब्रा; आयो; आिे-नाय; आसे; ओणप; ओहल-ॲहन; कॅल्क-का; कोक्यु; 

कोहन; क्रोटे-िा; गेल्से; ग्रफाय; लझक; युब; थेहरहड; नक्स-व्हा; नाजा; पल्स; प्लॅहट; मटयुण; 
ऱ्हस-टा; लॅके; लायकोप; हलहल-हट; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सल्फु-ॲहस; ससॅ्न्ग्व; णसकु; णसणम; 
स्टॅहफ; स्रमो; स्राहंश. 

अनपेणक्षत, स्पशाने :– कोटयु. 
अशटतपिामुळे :– नेर-मभर; कसको; स्टॅनम. 
अांगावर मभल प्याल्यानंिर :– ओहलअं. 
अांत गणत :– आयो; कॅल्क-का; कालो; ग्रफाय; मेरम; ऱ्िस-टा; सल्फु-ॲपस; स्टनम; स्टँणफ; 

हेपार. 
आचके, आल्याप्रमािे :– इग्ने; नटस-व्हा; साबा. 

येण्याचे अगोदर :– व्िेरा -स्व्ि.  
खालून वर :– हलहल; स्पायजे. 
खोकताना :– कुप्र;ं फास्फ. 
गार पेयाने ब वा :– फास्फ. 
गािे ऐकल्याने :– थभजा 
घाबरटपिामुळे :– काहफ; गेल्से; फास्फ; मगॅ-फा; हसहम; स्टॅणफ 
घाम येताना :– मक्युय. 
चालण्याचा प्रयत्न केला तर, शरीराला :– कुप्र-ंआसे. 
जागे झाल्यानांतर :– टरेन्टु; मक्युय; व्िेरा-आ. 
तांबाखु ओढिाना :– कहल-का; नाय-अहस; सेहप; िेपार. 
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णनजलेल्या ककवा िार पडलेल्या बाजभस :– स्क्लमहॅट; हसहम. 
भावनामुळे :– कोटयु; प्लंब; मेरम; सोहर; स्टॅणफ. 
भूक लागली असिाना :– अल्यु; क्रोटे-िा; कझक; सल्फ. 
णमत्राना िेटिाना :– टरेन्टु. 
रागामुळे :– नाय-ॲहस; रॅनन-ब. 
लुल्या पडलेल्या भागात :– आजे-ना; कान्गस्ट; प्लंबं; फास्फ; मक्युय; हसकेल; स्रमो. 
णलणहताना :– फास्फ; हसहल. 
वरून खाली :– आयो; मक्युय. 
वात झाला असिाना :– अको; आसे; इग्ने; एहप; ओहप; कल्क-का; नेर-मभ; पल्स; प्लॅहट; बेला; 

ब्रायो; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ; सल्फ; सबॅुक; साबा; कसको; स्रमो; िायासा. 
वेदना होत असिाना :– कोक्यु; नेर-का; कझक; पल्स; प्लॅहट. 
वृिपिी :– कोहन; बॅहर-का. 
शृांगाणरक गोंजारल्यामुळे :– कॅस्प्स. 
शौचानंिर :–आसे; कोपन. 
हवेत मोकळ्या ब वा :– स्क्लमहँट. 
हालचाल मुद्दाम केली िर :– आजे-ना; कणल-ब्रो; कोटयु; कझक; ऱ्िस-टा; णसकेल. 

 
कां पवात (कोहरआ( :– अगाणर; इग्ने; कॅल्क-का; कास्स्ट; कुप्रम; टरेन्द्टु; नक्स-व्िा; बेला; मायगे; लॅके; 

हसकुटा; हसना; हसहम; कसको; स्रमो. 
अनुकरिात्मक :– कास्स्ट; कुप्रम; टरेन्टु. 
आिवड्याने, प्रत्येक :– क्रोक. 
एका बाजभस :– कॅल्क-का; कुप्रम; कोक्यु. 
उजवा हात डावा पाय :– टरेन्टु. 
णखशात हात ठेहवल्याने ब वा :– आस्टे-रु. 
गरोदरपिी :– कास्स्ट; कुप्र; गेल्से; बेला. 
णगळता येत नाही :– आटे-व्ि. 
चालता येि नािी, उड्या माराव्या लागिाि ककवा पळाव ेलागिे :– कहल-ब्रो; नेर-मभ; बुफो. 
चेहरा :– कास्स्ट; कुप्र;ं हझक; नेर-मभ; मायगे; हसकुटा; िायासा. 
जीभ बाहेर काढून :– संबभल. 
झोपेत जा िो :– हझहजआ; टरेन्टु. 

ब वा :– अगाणर; कुप्र;ं मायगे; िेलेबो. 
डावा हात, व उजवा पाय :– अगाहर; हसहमहस. 
दारूने जा हो :– कझक. 
नाचिे अहिशय :– बेला; स्रमो; िायासा. 
पळिे भाग पडते :– टरेन्टु. 
पािीवर हनजल्याने ब वा :– इग्ने; कुप्रम. 
पाण्यात हिजल्यानंिर :– ऱ्िस-टा. 
भीतीमुळे :– कास्स्ट; कुप्र-आसे; कुप्र;ं नेर-मभ. 
मुलाांचा, एकदम उंच झालेल्या :– फास्फ. 
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वयात येण्याच्या सुमारास :– असाहफ; इग्ने; कालो; पल्स; णसणम. 
णवटाळसेपिी :– कझक. 
वीज वादळ होण्याचे अगोदर :– अगारी; ऱ्िोडो. 
सांणधवातानांतर :– कास्स्ट; ऱ्िस-टा; हसहम; स्पायजे. 
सांगीत ऐकल्याने ब वा :–टरेन्द्टु. 
सांभोगानांतर (हवशषेिः हस्त्रया( :– अगाहर; सेड्रन. 
श्रमाने ब वा :– कझक. 

 
काटकुळेपिा :– िाडकुळा पिा. 
 
काणिण्य :– टिकपिा पिा. 
 
कातड्याखाली अळ्या वळवळत आहेत असे वाटिे :– त्वचेखाली पिा. 
 
कापसावरून चाललो आहोत असे वाटिे :– ओनास्मा. 
 
कावीळ :– कपवळेपिा पिा. 
 
काळीपुळी :– अन्द्राणस; आसे; एहकने; एहप; टरेन्द्टु-कु; पायरो; बेला; लॅके; लायको; लेडम; पसपल; 

हेपार. 
आग :– टरेन्टु-कु. 
नाांगी मारल्याप्रमािे वेदना :– एहप; नाय-ॲहस. 
णनळसर ताांबुस :– लॅके. 
शेंदरी :– एहप; बेला. 

 
काळेपिा (स्त्राव, त्वचा वगैरे( :– ॲन्टी-टा; आहनं; आसे; इलाप्स; ओहप; काबो-व्िेहज; हक्रआसो; क्रोटे-

िा; गेल्से; नक्स-व्िा; प्लंब;ं फास्फ; बॅहि; मटयुण; मक्युय-को; मगॅ्ने-मभ; लॅके; व्िेरा-आ; सल्फु-
ॲहस; णसकेल; हसक्ला; लसको; स्टॅहफ; स्रमो; िेलेबो. 

डाग :– आसे; क्रोटे-िा; लॅके; व्िायपे. 
 
काळेणनळेपिा :– आर्डन; आसे; क्रोटे-िा; टरेन्टु; फास्फ; ब्रायो; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फु-

ॲहस; हॅममे. 
 
काांद्यासारखा वास :– कहल-आयो; कहल-फा; टेल्यु; पेरो; बोव्िी; लायको. 
 
कापरे भरिे :– अको; अमो-मभ; आर्नन; आसे; इग्ने; कामो; कोक्यु; गेल्से; ग्लोनो; कझक; डायास्को; 

थभजा; नक्स-व्हा; नेर-मभ; पल्स; बेला; मेझे; मोस्क; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; ऱ्िीअम; लेडम; हसना; 
णसणम; हसहल; सेहप; स्पायजे; िेलेवो; हैपणर. 

जाांभई देताना :– ओहलअ;ं णसना. 
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नावडत्या गोष्टींचा हवचार केल्याने :– फास्फ; बेन्झा-अहस. 
भावनेमुळे :– असार. 
लघवीला लागली असताना :– िैपहर. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– सेहप. 
णवकार झालेल्या भागात :– आसे. 
वेदना होताना :– आसे; इग्ने; डायास्को; बॅहर-का; मेझे; रॅनन-ब; सेहप. 
स्पशण केल्याने :– स्पायजे. 

 
काय झाले आहे ते नीट साांगता येत नाही :– थभजा. 
 
कुजिे :– सडि जािे पिा. 
 
कुजलेले, अन्न मासं वगैरे खाऊन झालेले हवकार :– आसे; काबो-व्िेहज; कुप्रम-आसे; हक्रआसो; क्रोटे-

िा; पल्स; पायरो; लॅके; व्हेरा-आ. 
 
कुबट वास :– स्त्राव पिा. 
 
कुरतडिे :– वाि, (ओठ, नाक कुरिडिे( पिा. 

रटत येईिोपयंि :– आरम-रा; आजे-नाय; कोहन; फास्फ; हसना. 
हुळहुळे होईतोपयंत :– आरम-रा; कझक; फास्फ. 

 
णकडणकणडत :– िडकुळा पिा. 
 
केस णचकटल्याप्रमािे वाटिे :– आजे-नाय; आसे; कहल-बाय; पल्स; सल्फ णसणल. 
 
कोित्याही औषधाचा पणरिाम त्वणरत होतो :– नक्स-व्िा; पल्स. 
 
कोयनेलचे दुष्ट्पणरिाम :– आ्न; आसे; इहप; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; नेट-मू; पल्स; फेरम-

मे; सल्फ; व्िेरा-आ. 
 
कोरडेपिा :– अको; अल्युहम; अस्स्टले; आयो; आस; कॅन्था; कॅल्क-का; युब; थायरा; नक्स-मो; नेर-

मू; नेर-स; पल्स; प्लंब;ं फास्फ; बेला; ब्रायो; मेहल; ऱ्हस-टा; स्व्िस्कं; लॅके; लायको; सल्फ; 
सहॅनकु; ससॅ्न्ग्व; हसकेल; सेहप. 

अांतगणत :– ओहप; ग्रफाय; पेरो; बेला; ब्रायो; रुमे. 
एखाद्या अवयवात ककवा िागाि :– अको; अल्युहम; कहल-बाय; ग्रफाय; नक्स-मो; नेर-मभ; िल्स; 

फास्फ; बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; स्रमो. 
स्त्राव भरपूर वाहत असताना :– नेर-मभ; मक्युय; युफोर; लायको. 
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कोळशाच्या वायपूासून झालेले दुष्ट्पणरिाम :– आ्न; ओहप; काहफ; काबो-व्िेहज; काबोणन-स; 
बेला; बोस्व्ि; हसकेल. 

 
कोणरआ :– कंप वाि पिा. 
 
कोळ्याचे जाळे, तांतु णचकटले आहेत असे वाटिे :– ॲल्युहम; कॅल्क-का; कोहन; ग्रफाय; बॅणर-का; बोिा; 

ब्रोहम; रॅनन-स्क्ली; संबभल. 
 
कोंबून भरल्यासारखे वाटिे :– अनाका; कोक-कॅ; मेडो; स्पाहंज. 
 
टलोरोफामणचे दुष्ट्पणरिाम :– अहमल-ना; असेहट-ॲहस; फास्फ; िेपार. 
 
खडे (मभिखडा, हपत्ताचा खडा( िोण्याची प्रवृहत्त:– ऑहस-कॅन; कॅल्क-का; कोक-कॅ; कोलो; डायास्को; 

नटस-व्हा; परेरा; पोडो; बबे; बेन्झा-ॲहस; बेला; ब्रायो; मक्युय; लॅके; लायको; सासा; लसको; 
िैड्रास्स्ट. 

 
खपाटी जािे :– आकसिे पिा. 
 
खरचटिे :– जखमा पिा. 
 
खरखणरत (खरबरीि( झाले आिे असे वाटिे :– अमो-मभ; ॲम्ब्रा; अल्युणम; आजे-ना; इस्कभ ; कहल-बाय; 

कल्क-्लुओ; कावो-व्िेहज; ग्रफाय; नटस-व्हा; नाजा; नेर-मभर; पॅहरस; फायटो; फास्फ; बबे; 
मनॅ्गनं; रुटा; सल्फ. 

 
खरवडल्यासारखे (खवखव( वाटिे :– असाणफ; अन्टी-टा; आसे; कामो; कास्स्ट; हक्रआसो; ड्रोसे; 

नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ-अपस; ब्रोहम; ऱ्हस-टा; सल्फ; साबा; व्िेरा-आ. 
 
खवटपिा :– अल्युहम; काबो-व्िेहज; टेल्यु; थभजा; पल्स; व्िॅलेहर. 
 
खवले (पापुदे्र जािे( :– अमो-का; आसे; कपल-का; कहल-मभ; कॅन्था; कॅल्क-का; ग्रफाय; डल्का; नाय-

ॲहस; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; बेला; मटयुण; मेझे; ऱ्िस-टा; सल्फ; सासा; सेहप; सेले; स्टहफ; 
िेपार. 

कोंड्याप्रमािे :– युब; रेहड. 
तपणकरी :– अमो-मभ. 

 
खळगी :– थभजा; व्िेहरओ. 
 
खांत केल्यामुळे (मुलामुलीचे( िोिारे हवकार :– आरम-मे; टु्यब; नेरम-मभ; फास्फ-ॲहस; लायको. 
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खािीत काम केल्याने झालेले दुष्ट्पणरिाम :– काबोहन-स; काडुय-मे; नेर-आसे. 
कोळशाच्या :– सल्फ. 

 
खादाड :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲहल-सहॅट; ब्रायो; कसको. 
 
खारटपिा :– आयो; आसे; कहल-आयो; कल्क-का; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; टेल्यु; नेर-का; नेर-मभ; 

पल्स; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; मक्यु;ु मटयुण-को; लायको; सणॅनकु; सेपि; सेले. 
 
णखळा मारल्याप्रमािे वाटिे :– वदेना पिा. 
 
खुजेपिा :– वाढ खंुटिे पिा. 
 
खुपिे :– वदेना पिा. 
 
गडबड, लडबड करण्याची प्रवृणत्त :– एहप; कॅल्क-फा; कझक; समॅ्बुक; सेले. 
 
गणत :– चालिे पिा. 
 
गरमी :– उपदंश पिा. 
 
गरोदरपि व त्याचे हवकार :– अको; आ्न; इग्ने; इहप; कणल-का; कॅल्क-का; कामो; कालो; कोक्यु; 

कोहन; णक्रआसो; गेल्से; टॅबकंॅ; नक्स-मो; नक्स-व्हा; िल्स; पायरो; प्लॅहट; बेला; ब्रायो; ऱ्हस-
टा; स्व्हबुर; व्िेरा-आ; सल्फ; साहब; हसकेल; हसहम; सेपि; िेलोहन. 

अांगावर िपहकरी चटे्ट :– काडुय-मे; कालो; रोहब; लायको; सेणप. 
गभण, कोलायंा उड्या मारीि आिे असे वाटिे :– लायको. 

आडवा आिे असे वाटिे :– आ्न. 
गमिीदार हफरिो :– ओहप; लायको. 
जोराने हफरिो :– ओहप; थभजा; लायको; हसहल. 
हफरि आिे असे वाटिे :– टरेन्टु; नेर-का. 
हफरल्यामुळे, झोप येि नािी :– कोहन. 

पोट दुखते :– कोहन; पसपल. 
मळमळ व ओकारी :– आ्न. 

 
डोहाळे :– इच्छा, पिा. 
चालिे भाग पडते, रात्री :– रॅटहन. 
चालवत नािी :– बेहलस. 
पोटावर णनजल्याने ब वा :– पोडो. 
णमथ्या :– कालो; क्रोक. नक्स-व्िा; थभजा. 
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हगवि :– ॲन्टी-क्रभ ; डल्का; थभजा; पल्स; पेरो; फास्फ; मक्युय; ऱ्िीअम; लायको; सल्फ; कसको; 
सेहप. 

 
गळू (पभ िोण्याची प्रवृहत्त( आर्डन; आसे-आयो; एहकने; कॅलेन्द्डु; कॅल्क-का; कॅल्क-आयो; कल्क-स; 

कहल-स; काबो-व्िेहज; टरेन्टु-कु; नाय-ॲहस; पायरो; फास्फ; बेला; मक्यु;ु मक्युय-ड; ऱ्हस-टा; 
लॅके; लायको; सल्फ; सल्फ-आयो; हसहफ; पसपल; स्रमो; हेपार. 
अनेक येिाि, िापाि :– आसे; हसहल; िेपार. 
आग :–ॲ्रापस; आसे; टरेन्द्टु; पायरो. 
आत, गार वाटतात :– मक्युय. 
गािीची :– कहल-आयो; कल्क-का; कल्क-स; काबो-ॲहन; टू्यब; डल्का; नाय-ॲहस; पायरो; 

फास्फ; बेला; मक्यु;ु ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; हसहफ; णसणल; स्रमो; हेिाि. 
णजरतात (उद िवलेली( :– आसे; कॅल्क-का; हक्रआसो; बेला; मक्युय; लॅके; लायको; हसहल; 

हेपार. 
णजरणवण्यास :– एहप; बेला; ब्रायो; मटयुण; णसणल; हेपार. 
जुनाट :– आयो; कॅल्क-्लुओ; मक्युय; हसहल. 
दुखापत झालेल्या जागेवर :– डल्का. 
णनयणमत वेळी:– आसे. 
णनळी:– टरेन्टु-कु. 
णपकणवण्यास :– फायटो; फास्फ; मटयुण; लॅके; णसणल; हेपार. 
पुनुः पुनुः होिारी :– ॲन्राहस; कॅल्क-स; पायरो; णसणफ. 
पुांजटयानी :– एकीने; सल्फ; हसहफ; हसहल. 
पू – अहिशय :– असाहफ; कॅल्क-स; पल्स; मटयुण; सल्फ; हसहल; सेहप; िेपार. 

आि खोल जािारा :– असाहफ; हसहल. 
आंबट :– सल्फ. 
करवडिारा :– आसे; एकीने; ऐलान्थ; नाय-ॲणस; बेहल; ब्रोहम; युफे्र; रॅनन-ब; सल्फ; 

सहॅनकु; साबा; सासा. 
केसाचंा नाश करिारा :– बेहल; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको. 
खारट :– आयो; कहल-आयो. 
हचकट :– कहल-बाय; कोक-कॅ; कोहन; बोरा; िैड्रास्स्ट. 
थोडा :– आयो; लॅके; हसहल; हेपार. 
दाट :– आजे-ना; कणल-बाय; कॅल्क-स; पल्स; युफे्र; सहॅनकु; हेपार. 
दुगंधी :– असाहफ; कल्क-्लभ; काबो-व्हेणज; पायरो; नाय-ॲहस; लॅके; लेडम; हसहल; 

हसहफ; सेहप; सोणर; िेपार. 
पाण्यासारखा :–असाहफ; मटयुण; णसणल. 
पािळ :–असाहफ; आसे; कास्स्ट; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; मक्युय; सल्फ; णसणल. 
हपवळा :– कल्क-स; पल्स; युफे्र; मेझे; सहॅनकु. 

हिरवा :– आसे-आयो; कहल-बाय; कहल-स; पल्स; मक्युय. 
बंद िोिो येि असलेला :– डल्का; पल्स; ब्रायो; लॅके; सल्फ; हसहल; स्रमो. 
बुडबुडे असलेला :– सल्फ. 
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बुळबुळीि :– मक्युय. 
बभच बसल्याप्रमािे :– कहल-बाय; नाय-ॲहस. 
रक्िहमहश्रि :– कॅल्क-स; नाय-ॲहस; मक्युय. 
िाडािभन :– पल्स; हसहल. 
हिरवा :– युब; हसकेल; हसहफ. 

णबन तोंडाची :– लायको. 
रटताची :– ॲन्राहस; आ्न; क्रोटे-िा; पायरो; फास्फ; लॅके. 
लहान, पि ििकिारी :– आर्डन; युब; हपहक्र-ॲहस; लाप्पा; हसकेल. 

हवटाळशपेिी :– मेडो. 
वर फोड येतात :– ऱ्िस-टा. 
णवटाळशेपिी :– मक्युय. 
श्रमानांतर, शारीणरक :– काबा-ॲहस. 
सवांगावर :– व्िाओ-रा. 
साांध्याभोवती :– कल्क-िैपो; हसहल. 
स्नायतू खोल :– कॅस्प्स; कॅल्क-का; टरेन्टु. 
हाडाभोवती :– असाहफ; आरम-मे; कॅल्क-फा; कल्क-्लुओ; कल्क-िैपो; पल्स; फास्फ; 

्लुओ-ॲहस; णसणल; कसफाय. 
 
गळून, गेल्याप्रमािे वाटिे :– अल्युहम; कहल-का; कुप्रम; ग्लोनो; टॅबॅकं; डल्का; झॅन्थो; नेर-मभ; फास्फ; 

ब्रायो; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; लारो; व्िेरा-आ; िैड्रोसा-ॲहस; िेलेबो. 
जणमनीतून जात आहोत :– फास्फ; िायासा. 

 
गांडमाळा :– गाठीचे हवकार पिा. 
 
गांधकाचे दुष्ट्पणरिाम :– कॅल्क-का; पल्स; मटयुण. 
 
गाडी लागिे :– लक्षिाचें वैहशष्ट्य पिा. 
 
गार, गारपिा :– अंग थंडगार िोिे पिा. 
 
गाि आत बसली आहे असे वाटिे :– गोळा आिे पिा. 
 
गािी व त्याचे णवकार :– आयो; आरम-रा; आरम-मे; आसे; एहप; कहल-मभ; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; 

कोहन; स्टलमॅणट; टॅबॅकं; युब; नाय-ॲहस; िल्स; फास्फ; फायटो; बॅपि-का; बेला; ब्रायो; ब्रोहम; 
मक्यु;ु ऱ्िस-टा; ऱ्िोडो; लॅके; लायको; सल्फ; पसपल; कसको; स्टहफ; स्पाहंज; िेपार. 

आग :– आसे; पल्स. 
आवळल्यासारख्या वाटिाि :– आयो; इग्ने; कॅल्क-का; पल्स; प्लॅहट. 
आतड्या सभोवती असलेल्या :– आयो; कॅल्क-का. 
कां ड :– अनाका; कहल-का; कास्स्ट; कोणन; फास्फ; णसणल; स्पाहंज. 
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गळ्यातील :– आयो; कहल-का; कल्क-का; कॅल्क-फा; ग्रफाय; बॅणर-का; मटयुण; मक्युय-आ-्ले; 
मक्युय-आ-रु; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; णसणल; हसस्ट; िेपार. 
डोक्याि खवडे झाल्यामुळे :– व्िाओ-रा 
मान िलहवल्याने दुखिाि, जो िो :– इग्ने. 

टिक :– अल्युमे; आयो; कॅल्क-का; कल्क-फ्लुओ; काबो-ॲणन; कोपन; स्क्लमहॅट; फायटो; बडी; 
बॅहर-मभ; बेला; ब्रोहम; सल्फ; हसहल; स्पाहंज. 

टोचते :– इग्ने; नाय-ॲहस; पल्स; बेला; मटयुण. 
िुसिुस :– कोहन; मक्युय. 
तािल्याप्रमािे :– फास्फ. 
फाडल्याप्रमािे :– पल्स; मक्युय; लसको. 
माळेप्रमािे (गांडमाळा) :– इथभ; कॅल्क-आयो; युब; नाय-ॲहस; बबे; बॅहर-आयो; बॅहर-मभ; सल्फ-

आयो. 
मुांग्या :– कोणन; स्पाहंज. 
मोठ्या होतात :– आयो; कल्क-का; काबो-ॲहन; युब; डल्का; फायटो; बेला; मटयुण; ऱ्हस-टा; 

सल्फ-आयो; हसहल; हसस्ट. 
िापाि अंगिर :– कहल-का; बेला; सेहप. 
हवटाळशपेिी :–कहल-का; लॅक-कॅ. 

लाळ उत्पन्न करिाऱ्या :– आयो; कॅल्क-्लुओ; कामो; पल्स; फायटो; मक्युय. 
णलबणलणबत, हवसहवहशि :– आयो; कामो; कोहन. 
वाळतात :– आयो; कोहन. 
सूज दाहयुटत :– अको; कॅल्क-का; फास्फ; बेला; ब्रायो; मक्युय; सल्फ. 
हुळहुळ्या :–कोणन. 

 
गुिुळ्या गाठ्याळ :– स्त्राव पिा. 
 
गुडगुडिे (गुडगुड आवा ( :– अगाहर; एलो; कहल-का, कुप्रम; हक्रयासो; क्रोट-णट; गॅम्ब्ब्रो; जरो; थभजा; 

पल्स; पोडो; बब;े लायको; लािो; हलहल-हट; सल्फ; हसकुटा; हसल्ला; हसना; िैड्रोसा-ॲहस. 
 
गुडदी, पाचर बसली आहे असे वाटिे :– अगाहर; अनाका; असाहफ; आ्न; इवने; काणफ; थूिा; प्लँणट; 

मोस्क; रॅटहन; रॅनन-स्वली; हलहथ-का; सल्फ; सल्फु-ॲणस; स्पाहंज; िेपार. 
 
गुिगुि (गुरगुर) :– ओहलअं; कहल-मभ; कास्स्ट; हक्रआसो; नक्स-मो; पल्स; मोस्क; सल्फ; स्पायजे. 
 
गुदगुल्या (आिील िागाि कंड पिा( :– अको; काहम; हसकेल. 
 
गुदमरल्यासारखे वाटिे (घसा पिा( :– कोहन; ग्रफाय; टॅरॅहब; थायरा; मेणफ; लायको. 

गलगांड असताना :–मेहफ. 
झोपेत :–लॅके; स्पाहंज. 
पािी णपताना :– स्रमो. 



 अनुक्रमणिका 

गुल्मे :– करटे पिा. 
 
गुळगुळीत :– अल्युहम; टॅरेणब; फास्फ. 
 

गुांडाळल्यासारखे वाटिे :– अमो-का; आसे; कॅहल-का; कॅक्ट; कुप्रम; क्रोटे-िा; ग्रफाय; गेल्से; टरेन्टु; पल्स; 
फास्फ; बेला; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; साबा; सेपि. 
 
गुांतवळ णचकटल्याप्रमािे वाटिे :– केस हचकटल्याप्रमािे पिा. 
 
गोडपिा :– थभजा. 
 
गोळा (गाठ, चेंडभ( आत आहे असे वाटिे :– असाहफ; अस्स्ट; आर्डन; इग्ने; कहल-का; कहल-मभ; कामो; 

कोहन; गेल्से; कझक; नक्स-मो; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मभ; नेर-स; पल्स; फास्फ; ब्रायो; 
मक्युय-आ-रु; मक्युय-ड; मेरम; मोस्क; ऱ्िस-टा; लॅक-कहन; लॅके; लायको; हलहल-हट; व्हॅलेपि; 
कसको; सेनेहस; सेपि. 

कढत :– काबो-ॲहस; फायटो; रॅफे; लायको. 
 
घरघर (घुरघुर) :– ॲन्द्टी-टा; अमो-मभ; इणप; ओणप; कहल-स; कॅक्ट; कॅल्क-स; कुप्रम; व्िेरा-आ; 

लायको; लोब;े सल्फ; हसल्ला; हसहल; लसको; हेिाि. 
 
घाि :– दुगंधी पिा. 
 
घाबरटपिा :– अको; असाहफ; आयो; आरम-मे; आजे-ना; इग्ने; कहल-फा; काणफ; कामो; काबो-व्िेहज; 

कास्स्ट; कोटयु; कोणन; कुप्रम; टरेन्द्टु; थेहर; नक्स-मो; नक्स-व्हा; नाय-ॲणस; नेर-मभ; िल्स; 
हपहक्र-ॲहस; फास्फ; बेला; मक्युय; मगॅ-मभ; मोस्क; लॅके; णलणल-णट; स्व्िब;ु सल्फ; हसहम; पसपल; 
लसको; सेहप; स्रमो; हायासा. 

 
चकचकीत (चमकदार( :– अको; आरम-मे; एपि; कणल-बाय; कॅल्क-्लुओ; काबो-ॲहस; कास्स्ट; 

ग्लोनो; टेरेलब; नेर-मभ; फास्फ; बेला; ब्रायो; मनॅ्गनंॅ; युफे्र; ऱ्िस-टा; लॅक-कॅपन; लॅके; साहब; 
हसहफ; हसहल; हसस्ट. 

 
चटे्ट रांगीबेरांगी :– ऑक्झ-ॅॲहस; आसे; ऐला्थ; कहल-बाय; कहल-मभ; काबो-व्हेणज; कोहन; क्रोटे-हा; 

ग्लोनो; िूजा; नटस-व्हा; नेर-मू; फास्फ; बॅहि; बेला; मसॅ्न्स; ऱ्िस-टा; लॅके; हलहल-हट; लेडम; 
व्िेरा-स्व्ि; सासा; हसहफ. 

 
चमका :– वदेना पिा. 
 
चपळाई :– एहप; काहफ; टरेन्टु; नक्स-व्िा; लॅके; व्िॅलेहर; स्रमो. 
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चरिे, हचघळिे :– जखमा पिा. 
 
चळवळ (हनरथयक( :– आजे-ना; एणप; कहल-ब्रो; कॅल्क-का; थेहर; बोरा; हलहल-हट; 
 
चामणखळ :– करटे पिा. 
 
चालिे, अजागळाप्रमािे :– हसहल. 

अडखळत :– अगाणर; आजे-नाय; इणप; कास्स्ट; कोहन; नक्स-व्िा; नेर-का; फास्फ; फास्फ-
ॲहस; बॅहर-का; रुटा; िायासा; 
हजना चढिा, उिरिाना :– हफजास. 
सिजासिजी :– अगाहर; फास्फ; फास्फ-ॲहस; रुटा. 

अनवािी पायाने ब वा :– सोहर. 
अस्स्िर :– अगाणर; आजे-नाय; कहल-ब्रो; कास्स्ट; कोक्यु; नेर-का; बॅहर-का; हलहल-हट; सल्फ; 

हसकेल; स्टॅनम. 
अंग कापिे, चालिाना :– लॅस्क्ट -ॲहस.  

गुडघे एकमेकावर आदळून :– आजे-नाय; कास्ल्च; कास्स्ट; कोहन; ग्लोनो; कझक; लॅहथर. 
णजना उतरताना पायऱ्या चुकतात :– स्रमो. 
झोकाांडे देत :– अल्युणम; ओनास्मा; कल्क-का; नेर-का; पल्स; णपणक्र-ॲणस. 

अंधाराि ककवा डोळे हमटभन चालिाना :– अल्युहम; आजे -नाय ; एहप; गेल्से; कझक; स्रमो. 
कोिी पािि नसिाना :– आजे -नाय.  
संिोगानंिर :– बोस्व्ि. 

टाचा न टेकता :– लॅहथर. 
डुलत :– अगाहर; अल्युहम; कोक्यु; फास्फ; लीहल-टे. 
डोके मागे वाकवून :– आ्न; आसे. 
पाय, आडी घािल्याप्रमािे :– कझक. 

उंच उचलभन :– अगाहर; ओनास्मा; काबो -व्िेहज ; नेर -मभ ; बेला; मक्युय; ऱ्िस -टा ; 
ओढीि -फरफटि : – टॅबकॅ; नक्स -व्िा ; नाजा; मायगे; ऱ्िस -टा.  
घासि:– ओहल -ॲहन ; टॅबकंॅ; व्िायपे; हसकेल. 
मागे टाकभ न :– ऑस्क्सरो; मनॅ्गनंॅ; स्रमो. 

फदक फदक :– मनॅ्गनंॅ. 
मान, डोके, छाती पुढे वाकवून, हात कोपरापासून वर उचलून व शरीर ताि करून :– अल्युहम; 

टरेन्टु; मनॅ्गनंॅ; हसहफ. 
लटपटत :– फास्फ; ऱ्िोडो; व्िेरा-आ. 
लांगडत :– कहल-का; कास्स्ट; कोलो; टॅबकंॅ; डल्का; ऱ्िस-टा. 

नकळि, आपोआप :– बेला. 
वाकून, पोक काढभन :– अमो-मभ; आजे-नाय; काबो-व्हेणज; कोक्यु; कोहन; कोलो; गेल्से; नेर-मभ; 

फास्फ; मनॅ्गनं; लॅहथर; व्िेरा-आ; सल्फ; हसहल. 
हळुहळु :– गेल्से; फास्फ; फास्फ-ॲहस. 
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चालावचे लागिे :– आयो; आरम-मे; आसे; ओहप; कॅल्क-का; टरेन्टु; डायास्को; हडजी; हपओहन; ग्युरे; 
रुटा; स्राहंश. 

 
चालावेसे वाटिे :– अको; आजे-नाय; आसे; कहल-आयो; थभजा; नाजा; फेरम-मे; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; 

बसा; मक्युय; मगॅ-का; लायको; हलहल-हट; सेहप. 
 
चावल्यासारखे वाटते (माशा, ढेकभ ि हपसवा वगैरे( :– कहल-बाय; टॅबॅकं; टेल्यु; मेझे; स्व्िस्कं; हसहफ; 

स्टॅहफ. 
 
चाांगले बरे आहोत असे वाटावयास लागिे नंिर हवकार उद िविाि :– नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो; सेहप; 

सोहर. 
 
णचकट, हचकटपिा :– स्त्राव पिा. 
 
णचकटिे सुटून :– अस्स्ट; आस्स्म; इग्ने; ओहल-ॲहन; कणल-आयो; कहल-बाय; कॅल्क-का; कोलो; 

नक्स-व्िा; पल्स; प्लंब; फास्फ; बब;े ब्रोस्व्ह; ब्रायो; मक्युय-को; रुमे; ऱ्हस-टा; सेपि; स्टॅनम; 
िेपार. 

 
णचघळत जािे :– सडिे पिा. 
 
णचमटे णचमटल्याप्रमािे वाटिे :– वदेना पिा. 
 
णचमट्याने मूल काढल्यानांतरचे उपद्रव :– बसा; िैपहर. 
 
णचरा :– िेगा पिा. 
 
चीझ सारखा वास :– फास्फ; सहॅनकु; सेहप. 
 
चुिचुि :– वदेना पिा. 
 
चुळबुळ करिे :– उठबस करण्याची प्रवृहत्त पिा. 
 
चेंडू आांत आहे असे वाटिे :– गोळा पिा. 
 
जखमा :– दुखापिी पिा. 

कां पयुटत :– लेडम. 
कापल्यामुळे :– आ्ि; पल्स; फास्फ; लॅके; सल्फु-ॲहस; स्टॅणफ. 
खरचटल्यामुळे :– आ्न; कोहन; रुटा; ऱ्िस-टा; कसफाय; िॅममेॅ; िैपरी. 
गार :– लेडम. 
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गोळी लागून लकवा भोसकून झालेल्या :– आ्न; एहप; नाय-अणस; लडम; 
सल्फ-ॲहस; हैपणर. 

िळिाि, िळपाय :– लेडम; हैिपि. 
णचघळतात (सडिे पिा( :–आसे; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; केहल; क्रोटे-िा; नाय-ॲपस; पेरो; मटयुण; 

मक्युय-को; लायको; सल्फ; णसणल; िेपार. 
िेचल्यामुळे :– आ्न; कोहन; रुटा; स्टहफ; िैपहर. 
तोंडे वासलेल्या :– िैपहर. 
बुजलेल्या पुन्िा उघडिाि :– काबो-व्िेहज; क्रोटे-िा; नेरम-मभ; फास्फ; ्लुओ-अहस; लॅके; 

णसणल. 
फाटलेल्या :– कॅलेन्कु; स्टॅहफ; िेममेॅ; िैपहर. 
भोसकून झालेल्या :– गोळी लागभन पिा. 
िळिाि व पाय :–लेडम; हेिपि. 
लवकर बऱ्या होत नाहीत (त्वचा पिा( :– काबो-व्िेहज; हक्रआसो; नाय-ॲणस; पेरो; लॅके; सल्फ; 

णसणल; हेपार. 
वर मीि टाकल्यासारखे वाटिे :– सासां. 
णवषारी जनावरे चावभन (उंदीर, कवचभ साप वगैरे( :– ॲन्रा; आ्न; आसे; एकीने; एणप; पायरो; 

मोस्क; लॅके; लेडम; सल्फु-ॲहन; िैपहर. 
हपसाळलेले कुते्र :– पाण्याची िीिी पिा. 
सडिाि :– सडिे पिा. 

 
जडपिा :– अल्युहम; आजे-नाय; इहप; इस्कु; एहप; एलो; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; केहल; कोहन; गेल्स; 

नक्स-व्हा; नेर-मभ; िल्स; हपहक्र-ॲहस; पेरो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; हबस्म; बेला; ब्रायो; मेहन; 
रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लके; लायको; हलहथ-का; हलहल-हट; सल्फ; णसणल; सेणप; स्टॅनम; स्स्टक्टा; 
स्पायजे; िेलोहन. 

 
जमीन, पायाखालची सरकत आहे असे वाटिे :– आजे-नाय; कहल-ब्रो; कोहन; स्व्िस्कं; सल्फ, 

जमीन ककवा हजना आपल्याकडे येि आिे असे वाटिे :– कॅनॅहब; कॅल्क-का; हपहक्र-ॲहस; बेला; 
हसहल. 

 
जलोदर :– सभज पिा. 
 
जाग्रिापासून झालेले दुष्ट्पणरिाम :– कोटयु; नटस-व्िा; नाय-ॲहस. 
 
जाडपिा, जाडी िोिे (अवयव, कान, नाक, िाडे वगैरे( :– आजे-मे; आसे; कणल-बाय; कल्क-का; 

कल्क-स; काबो-व्िेहज; कोहन; क्रोक; िल्स; मक्युय; सल्फ; हसहल; हैड्रास्स्ट; 
 
णजवांत, आत काहीतरी णफरत आहे असे वाटिे :– इग्ने; ओहप; कॅनॅणब; कोक्यु; क्रोक; थूिा; थेहर; पल्स; 

व्िायपे; सल्फ; साणब; हसक्ला; हसहल; 
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जीिण णवकार :– अल्युणम; आजे-नाय; आसे; कहल-आयो; कहल-बाय; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कास्स्ट; 
कोणन; युब; प्लंबं; मनॅ्गनंॅ; लायको; सल्फ; हसहफ; सेणप; सोहर. 

 
झाकले आहे असे वाटते :– काबो-व्िेहज; ग्रफाय; लॅके; हसक्ला. 
 
णझिणझण्या (झिझिल्यासारखे( :– अको; अ्ट; एहप; कहल-फा; टरेन्टु; नेर-मभ; प्लॅणट; ब्रायो; रनन-

स्स्क्ल; ऱ्िस-टा; लायको; लोब;े व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; कसफाय. 
 
णझजिे :– वाळिे पिा. 
 
झीट :– मभच्छां पिा. 
 
झोकाांडे जािे :– आसे; इग्ने; ओहप; कास्स्ट; गेल्से; नक्स-व्िा; बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लॅके; व्िेरा-आ; 

व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; स्रमो. 
 
झोपाळा लागिे :– लक्षिाचें वैहशष्ट्य पिा. 
 
झोपेच्या औषधाांचे दुष्ट्पणरिाम :– अमो-का; काणफ; कामो; काबो-व्िेहज; नक्स-व्हा; पल्स; बेला; मक्युय; 

लॅके. 
 
टिकपिा :– अल्युहम; ॲन्द्टी-कू्र; आयो; आसे; कणल-मू; कॅल्क-का; कल्क-फ्लुओ; काबो-ॲपन; काबो-

व्िेहज; कोपन; स्टलमणट; ग्रफाय; टरेन्टु; प्लंब;ं फायटो; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; बहड; बॅहर-का; 
बेला; ब्रायो; ब्रोहम; मक्युय-आ-रु; मग्ने-मभ; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; हसस्ट; पसपल; कसको; 
सेणप; सेले; स्टॅहफ; स्पाहंज. 

दगडाप्रमािे :– कहल-बाय; कहल-मभ; कॅल्क-्लुओ; काबो-व्िेहज; टरेन्टु-कु; मक्युय-आ-रु; 
सल्फ. 

 
टोचिे :– वदेना पिा. 
 
टोपी घातल्याप्रमािे वाटिे :– आवळल्याप्रमािे पिा. 
 
िराणवक वेळी िोिारी लक्षिे :– हनयहमि वळेी व लक्षिाचें वैहशष्ट्य पिा. 
 
िुसिूस (उडिे( गाठीि :– कोहन; मक्युय. 

जोराची :– असाहफ. 
तापात :– अ्ट. 
वेदनायुटत :– अको; अमो-मभ; इग्ने; फेरम-मे; बेला; सेहप. 
रटतवाणहन्द्याची :– ग्लोनो; बेला. 
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सवण शरीरात :– अल्युहम; ॲन्द्टी-टा; कणल-का; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; णक्रआसो; ग्रफाय; कझक; 
नेर-मभ; िल्स; फास्फ; लॅके; लायको; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सँस्न्द्ग्व; णसणल; सेहप. 

 
िुसिुसिे :– वदेना पिा. 

कुिेतरी :– कॅक्ट. 
खाण्यानांतर :– सेले. 
जोरदार :– साहब. 
तापात :– अ्ट. 
णनजल्याने जाहो :– ग्लोनो; सेले. 
मुळे झोप येत नाही :– सेले. 
रटत वाणहन्द्यात :– ग्लोनो; बेला. 

मोठ्या नाडीि :– आयी. 
हशराि :– ग्लोनो. 

वेदनायुटत :– अको; अमो-मभ; इस्ने; फेरम-मे; बेला; सेहप. 
सवांगात :– अको; ॲन्द्टी-टा; अल्युहम; कणल-का; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; णक्रआसो; ग्रफाय; 

ग्लोनो; कझक; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; फेरम-म; लॅके; लायको; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; ससॅ्ग्न्द्व; णसणल; 
सेहप. 

 
णिकऱ्या होत आहेत असे वाटिे :– िुकडे िुकडे पिा. 
 
णििग्या पडल्यासारखे वाटिे :– अगाहर; आजें-मे; कल्क-का; कल्क-फा; नेर-मभ; लायको; णसकेल; 

सेले. 
 
डोंगर चढल्याने होिारे उपद्रव :– आ्न; आसे; कोका. 
 
डौलदार :– िालचाल पिा. 
 
ढासळल्यासारखे वाटिे :– कुप्रम; पॅहर; ्लुओ-ॲहस. 
 
णढसूळ आहे असे वाटिे :– कुप्र;ं थभजा; पॅहर; ्ल्युओ-ॲहस; रेहड. 
 
ढोसल्यासारखे वाटिे :– धके्क; बुक्क्या मारल्याप्रमािे पिा. 
 
तडतडिे :– अको; कॅल्क-का; काहफ; ऱ्िीअम; सेहप; िेपार. 
 
तडफडिे :– आसे; कुप्र; टरेन्टु; फेरम-मे; बेला; ऱ्िस-टा. 
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तपणकरी :– आसे; आयो; ओहप; काबो-व्िेहज; केहल; हक्रआसो; िूजा; नाय-ॲणस; पेरो; फास्फ; बब;े 
बॅहि; ब्रायो; मसॅ्न्स; ऱ्हस-टा; लायको; लायकोप; व्िेरा-आ; सल्फ; हसकेल; सेपि; स्टॅहफ; 
िायासा. 

डाग :– आयो; क्रोटे-व्िा; नाय-ॲहस; मक्युय; लॅके; लायको; सल्फ; सहॅनकु; सेहप. 
 
तरांगत आहोत असे वाटिे :– अको; असार; आजे-नाय; ओहप; कॅनॅहब; कोक्यु; कझक-आयो; थभजा; 

नक्स-मो; नेर-मभ; फास्फ; लॅक-कॅपन; लॅके; व्िलेहर; स्स्टक्टा; स्पायजे; िैपाहर. 
 
तळमळ :– बेचैनपिा पिा. 
 
ताििे (िाठपिा( :– इग्ने; एहप; ओनास्मा; काहम; कास्स्ट; केहल; टॅरेकब; डल्का; ड्रोसे; नक्स-व्िा; 

बेला; ब्रायो; रॅटहन; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; लेडम; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसहल; सेहप; स्स्टक्टा. 
लटके पडल्याप्रमािे :– रुटा. 
वेदनामुळे :– नाय-ॲहस; व्िेरा-आ; सेले. 
वदेना रहिि :– ओहलअं. 

 
तािल्यासारखे वाटिे :– अओ-मभ; असाहफ; कहल-मभ; कॅक्ट; कास्स्ट; कोहन; कोलो; नटस-व्हा; नेर-मू; 

िल्स; िँपि; प्लॅहट; फास्फ; बॅहर-का; बेला; ब्रायो; मगॅ-फा; लायको; रनन-ब; ऱ्हस-टा; व्िबय; 
व्िाओ-ओ; स्व्िस्कं; सल्फ; सेनेहस; सेहप; स्राँणश. 

गािीत :– फास्फ. 
सवांग :– आ्न; कॅक्ट; ग्रफाय; बॅहर-का; सल्फ. 
साांध्यात :– कास्स्ट; नेर-मभ; पल्स; ब्रायो; लायको; लेडम; सल्फ; सेनेगा; सेहप. 
स्नायु :– स्नायु पिा. 
हाडात :– बेला. 

 
तािावेसे वाटते, शरीर :– आळोखेहपळोखे पिा. 

खोकल्यानांतर :– मक्युय. 
पुरेसे वाटत नाही :– ग्रफाय. 
वेडेवाकडे :– अल्युहम; इग्ने; केहल; कॅल्क-का; कोलो; नक्स-व्िा; बेला; ऱ्हस-टा; सल्फ. 

 
तारुण्य :– वयाि येण्याचा काळ पिा. 
 
ताांबडेपिा :– लाल पिा. 
 
ताांबयासारखा रांग :– काबो-ॲहन; कोरा-रु, नाय-अहस; मक्युय; मेझे; ऱ्हस्ट-टा; हसहफ. 

डाग :– लॅके. 
 
तुकडे तुकडे होत आहेत असे वाटिे :– आसे; इथभ; काणफ; काबो-ॲहन; ग्लोनो; हडहज; नटस-व्हा; नाय-

ॲणस; िल्स; बेला; ब्रायो; म्ब्युणर-ॲणस; ऱ्हस-टा; व्िेरा-आ; सल्फ; हसहल; स्टॅनम; स्टॅहफ. 
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तेलकट (त्वचा; स्त्राव वगैरे( :– आयहर; आयो; ओहल-ॲहन; कहल-फा; कान्गस्ट; िूजा; नेर-मू; पल्स; 
फास्फ; ्लुओ-ॲहस; ब्रायो; मटयुण; मॅग-का; मलॅाडं्री; व्िॅलेहर; सेले; सोहर. 

 
तोडल्यासारखे वाटते (कुऱ्िाडीने( :– अमो-का; आरम-मे; आसे; कहलना; स्क्लमहॅट; थभजा; फास्फ-

ॲहस; रुटा; लायको; स्टॅहफ. 
 
त्वग् रोग िोण्याची प्रवृहत्त :– आयो; आसे; कॅल्क-का; ग्रफाय; टु्यब; फास्फ; बॅहर-का; मक्युय; सल्फ; 

हसहल; सोणर; िेपार. 
 
त्वचेखाली अळ्या वळवळत आहेत असे वाटिे :– कोके. 
 
िकवा, िकलेला :– शीि पिा. 

जन्द्मापासूनच आहे असे वागिे :– ओनास्मा. 
 
िर जमला आिे असे वाटिे :– पभट चढिे पिा. 
 
िरिर :– अगाहर; असाणफ; आयो; इग्ने; कणल-का; कोणन; कझक; टरेन्टु; युब; नेर-का; बेला; मेझे; 

सल्फ; स्रमो; िायासा. 
णनजले असताना :– स्क्लमेहट. 
सवण शरीरात; नांतर घेरी :– कॅल्क-का. 

 
दगड घडणविाऱ्या इसमाांचा क्षय :– क्षय पिा. 
 
दचकिे :– झोप लागिाना, झोपेि पिा. 
 
दचके बसिे :– धके्क पिा. 

एकाएकी जोराने :– स्राहंश. 
वेदनामुळे :– आजे-ना; लायको. 
स्पशाने :– कहल-का. 
कु्षल्लक कारिाने :– थेहर; बोरा. 

 
दात येताना होिारे णवकार :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कामो; युब; ऱ्िीअम; सल्फ; हसहल. 
 
दाबल्यासारखे वाटिे :– नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मू; पल्स; बेला; ब्रायो; लॅके; लायको; सल्फ; 

हसहल; सेपि; स्टॅनम. 
 
दारुडे :– कस्प्स; सल्फु-ॲहस. 
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दारूचे दुष्ट्पणरिाम, तीव्र :– अको; ओणप; नटस-व्हा; बेला. 
जीिण :– काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा. 
लवकर चढते :– कोहन; कझक; बोस्व्ि. 
वारांवार होिारे :– अनाका; आरम–मे; ओहप; थभजा; नक्स–व्िा; बेला; स्रमो; िायासा. 

 
दुखापती (पडिे, मार लागिे वगैरे( :– आर्नन; कहल-आयो; कॅलेन्द्डु; कोहन; ग्लोनो; नाय-ॲहस; नेर-

स; पल्स; बेहल; रुटा; ऱ्हस-टा; लॅके; लेडम; सल्फु-ॲणस; हसकु; हसहल; स्टहफ; स्राहंश; िॅममेॅ; 
िेपार; िैपहर. 

काचेचे तुकडे वगैरेमुळे :–हसकु; िैपहर. 
खोल :– बेहल. 
गािींच्या (स्िन वगैरे( :– कोहन; बेहल. 
जीिण :–कसफाय; सेपा. 
िेचल्यामुळे :– आ्न; कोहन; रुटा; स्टहफ. 
डोटयाच्या :– आ्न; कॅल्क-का; कोहन; ग्लोनो; नेर-स; पल्स; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फु-ॲहस; 

णसकुटा; हसहल; कसफाय; िेपार; हैपणर. 
बांद झालेल्या, वेदना पुन्द्हा सुरू होतात :– कहल-आयो; ग्लोनो; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; नेर-मभ; 

नेर-स. 
मज्जातांतूच्या :– झॅन्थो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेहल; सेपा; िैपहर. 
मुळे, झालेले प्राकृणतक णवकार :– आयो; आर्नन; काबो-व्िेहज; कोणन; ग्लोनो; नाय-ॲहस; नेर-स; 

फास्फ; लॅके; लेडम; स्टॅहफ; स्राहंश; 
मानहसक हवकार :– ग्लोनो; नेर-स; मगॅ-का; हसकुटा; िैपहर. 
स्नायूांच्या :– ऱ्िस-टा. 
स्नायु रज्जूांचा :– अनाका. 
हाडाांच्या :– रुटा; कसफाय. 

 
दुगंधी (स्त्राव वगैरे) :– असाहफ; अस्स्ट; आ्न; आस; आस्स्म; एलान्थ; कहल-फा; काबो-ॲहन; काबो-

ॲहस; काबो-व्हेपि; कोहन; हक्रआसो; क्रोटे-िा; ग्रफाय; हरहल; टेल्यु; युब; थभजा; नाय-ॲणस; 
पायरो; पोडो; फास्फ; बॅणि; ब्रायो; मटयुण; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फ; सल्फु-ॲहस; 
साहब; हसकेल; णसणल; सेहप; सोपि; िेपार. 

शरीराला :– कहल-आयो; कहल-फा; ग्वाई; थभजा; नाय-ॲहस; पायरो; बॅहि; मेडो; सल्फ; णसणफ; 
हसहल; सेहप; सोणर; स्टॅनम; िेपार. 

धुऊन जाि नािी :– मेडो; लॅक-कॅ. 
णवटाळशेपिी :– स्टॅनम्. 
णवषारी वायपूासून झालेले णवकार :– ॲन्राहस; पायरो; फायटो; बॅणि. 

 
दुष्टपिा णवकाराांचा :– क्रोटे-िा; टरेन्टु; नाय-ॲहस; लॅके. 
 
दवी टोचल्यानांतर झालेले दुष्ट्पणरिाम :– ॲस्न्ट-टा; आसे; कहल-मभ; िूजा ; मॅलास्न्द्ड; व्िॅस्क्स; व्िेहरओ; 

सल्फ; सासा; णसणल; िेपार. 
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दोन्द्ही बाजूस, सारख्याच िऱ्िेचे हवकार :– आ्न; कहल-आ; हसहफ. 
 
दोरा णचकटल्याप्रमािे वाटिे :– सभि पिा. 
 
धके्क बसिे :– ॲम्ब्ब्रा; कॅल्क-का; कास्ल्च; कास्स्ट; ग्लोनो; कझक-आयो; टॅबॅकं; टरेन्टु; नक्स-व्िा; नेर-

मू; िल्स; प्लॅहट; प्लांबां; बेला; बोरा; मक्युय; लायको; सल्फ; सल्फु-अहस; हसकुटा; सेहप; स्टॅनम; 
स्पायजे. 

एकत्र शरीर गोळा िोिे :–िेणर; 
णनजलेल्या बाजूस :– हसहम. 

न हनजलेल्या :– ओनास्मा. 
झोप लागताना :– आसे; ओहप; इग्ने; कहल-का; नाय-ॲहस; बेला; सेहप. 
झोपेत :– ओहप; कहल-का; काबो-व्िेहज; हडहज; स्ऱ्िअम. 
लुल्या पडलेल्या भागात :– आजे-ना; नक्स-व्िा; स्स्रक. 
वेदनामुळे :– आजे-ना; इग्ने; कोलो; पोडो; लायको. 
वेदनायुटत :– कझक-क्रो; ऱ्िोडो. 
सवण शरीरात :– इग्ने. 

 
धके्क बसल्यासारखे वाटिे :– ॲम्ब्रा; आजे-मे; आसे; ओहप; कास्ल्च; कुप्रम; कोक्यु; हक्रआसो; कझक; 

थभजा; नक्स-व्िा; पोडो; बेला; रनन-ब; लायको; व्िॅले; व्हेरा-आ; सल्फ; हसकु. 
णवजेचे :– आजे-ना; आजे-मे; आसे; नेर-फा; बुफो; मगॅ-मभ; रेहड; हसहम. व्िरा-आ; व्िेरा-स्व्ि. 

अध्या अंगाला :– कास्ल्च. 
आचके येण्याचे अगोदर :– आसे; बॅणर-मू; लारो; व्िेरा-स्व्ि. 
एखाद्या वस्िभला स्पशय केला िर :– अल्युहम. 
झोप लागिाना :– ॲस्न्ट-टा; आजे-मे; आसे; नक्स-मो; नक्स-व्िा; नेर-मभ. 
डोक्यापासभन पायापयंि :– िैड्रोसा-ॲहस. 

पूिण जागे असिाना :– नेर-फा; मगॅ-मभ. 
 

धट्टाकट्टा :– अको; असाहफ; कॅस्प्स; बेला. 
पि एकाएकी वाळावयास लागिे :– संम्बुक. 
धनुवात :– इग्ने; ओहप; कुप्रम; कोक्यु; टॅबॅकं; नक्स-व्िा; पेरो; बेला; व्िेरा-स्व्ि; हसकु; स्स्रक; 

िायासा; िैड्रोसा-ॲहस; हैपणर. 
पाि पुढे वाकते :–इहप; कॅन्था. 
तांबाखू णगळण्यामुळे :– इहप. 
हगविीनांतर :– व्िेरा-स्व्ि. 

 
धांद्यात अपयश आल्यामुळे झालेले णवकार :– ॲम्ब्रा; कहल-ब्रो; हसहम. 
 
धांद्यामुळे झालेले णवकार :– आ्न; कास्स्ट; गेल्से; कझक; नक्स-व्िा; हपहक्र-ॲहस; मगॅ-फा; हसहल. 
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धाांदरट :– िालचाल असबंद्ध पिा. 
 
धावरे :– अको; अ्न; एपि; कॅन्था; क्रोटे िा ; ग्रफाय; पल्स; बेला; मटयुण; युफोर; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ; 

हसकेल. 
दुखापतीमुळे :–कॅलेन्डु; सोहर. 
नुकत्याच उपजलेल्या मुलाांचे :– कॅम्फ; बेला. 

बेंबीिोविी जखम िोऊन :– एहप. 
पसरत जािारे :– आसे; ग्रफाय; ऱ्िस-टा; सल्फ; हसहफ; िैड्रास्स्ट. 
फार सूज असलेले :– एहप; बेला; मक्युय; ऱ्िस-टा. 
भाजल्यासारखे फोड येऊन :– कॅन्था; युफोर, ऱ्िस-टा. 

मोठमोठाले :– युफोर. 
भाग कुजावयास लागून :– आसे; काबो-व्िेहज; लॅके; हसकेल. 
म्ब्हातारपिी :– अमो-का; काबो-ॲहन. 
वारांवार होिारे :– एहप; ग्रफाय; नेर-मभ; फेरम-फा; ऱ्हस-टा; सल्फ; िैड्रास्स्ट. 
णवटाळशेपिी :– ग्रफाय. 

 
धुवावेसे वाटते (अंग िािपाय वगैरे( :– हसहफ; सोहर. 
 
धूर चालला आहे असे वाटिे :– वाफ पिा. 
 
धुरकट रांग :– ॲन्द्टी-टा; आसे; ऐलान्थ; ओपि; क्रोटे-िा; गेल्से; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; बॅपि; लॅके; 

हसकेल; हेलेबो. 
 
धूळ गेली आहे असे वाटिे :– आसे; इग्ने; कॅल्क-का; केहल; ड्रोस; पल्स; फास्फ-ॲहस; बेला; रुमे; 

लायको; सल्फ; कसको; िेपार. 
 
नागमोडीप्रमािे :– कॅल्क-का; ऱ्िोडो; सल्फ-आ; सासा. 
 
नाणडव्रि :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कॅल्क-्लुओ; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कोहन; नाय-ॲहस; पल्स; 

पेरो; फास्फ; फ्लुओ-ॲणस; बबे; ब्रायो; लायको; सल्फ; सससि; िेपार. 
छातीच्या णवकाराबरोबर :– कॅल्क-फा; बबे. 

 
नाजुक :– आसे; इग्ने; कहल-फा; कॅल्क-का; कास्स्ट; कुप्रम; कोहन; क्रोक; कझक; टॅबॅकं नेर-का; 

हपहक्र-ॲहस; मेरम; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; सासा; हसहल; सोहर; स्राहंश. 
 
नाळगुद :– सभज जलयुक्ि पिा. 
 
नाांगी मारल्यासारखे लकवा भोसकल्याप्रमािे वाटते :– आ्न; एणप; थभजा; प्लॅहट; रुटा; सल्फु-अहस; 

हसना. 
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णनखळले, लचकले आिे असे वाटिे :– असाहफ; आ्न; इग्ने; कॅल्क-का; ग्रफाय; थभजा; नेर-मभ; पल्स; 
पेरो; फास्फ; ऱ्हस-टा; सल्फ. 

 
णनजिे सुखावह वाटत नाही :– पल्स; ऱ्िस-टा; लेिाडं्रा; सल्फ; हसहल; सोहर. 

अांग ििकल्यामुळे :– लाप्पा. 
 
णनजून (पडून) रहावेसे वाटते :– सुस्िी पिा. 

पि त्याने बरे वाटत नाही :– अल्युहम; म्युरे. 
पायाची आढी घालून, आढी काढता येत नाही :– थेहर; बलेा. 
राहिे भाग पडते :– अको; अनाका; अल्युहम; आसे; एहप; कहल-का; कामो; कोटयु; गेल्से; नक्स-

व्हा; णपणक्र-ॲणस; फेरम; बॅहि; ब्रायो; लॅके; हसहल; सेले. 
वाटत नाही, बसावसेे वाटिे :– कहल-ब्रो. 

 
णनद्रानाशापासून झालेले दुष्ट्पणरिाम :– जाग्रिापासभन पिा. 
 
णनद्रारोग :– आसे; एटाहक्ष. 
 
णनयणमत वेळी होिारी लक्षिे :– लक्षिाचें वैहशष्ट्य पिा. 
 
णनजीव, मेल्यासारखे णदसिे :– अको; अगाहर; बॅहर-का; ऱ्िस-टा; हसकेल. 

प्रत्येक गोष्ट :– मेझ. 
 
णनस्तेज :– ॲन्द्टी-टा; आसे; एलान्थ; ओपि; क्रोटे-िा; गेल्से; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; बॅपि; लॅके; 

हसकेल; हेलेबो. 
 
णनस्ष्ट्क्रयता :– असाहफ; ओहप; ड्रोसे; नक्स-मो; नेर-मभ; लेडम्; हसहल. 
 
णनळेपिा :– अको; आक्झ-ॅॲहस; ऑर्डन; आसे; ओणप; कॅम्फ; काबो-व्हेणज; कुप्रम; हक्रआसो; क्राटे-हा; 

टरेन्टु-कु; पडपि; थभजा; नटस-व्हा; फेरम-फा; मक्युय-सा; मनॅ्गनं; ऱ्िस-टा; बॅहि; लॅके; व्हेरा-
आ; व्हेिा-न्गव्ह; सल्फ; हसहल. 

आग होऊन :– ॲन्रॅ; आसे; लॅके. 
डाग :– आ्न; आसे; क्रोटे-िा; फास्फ; फास्फ-ॲहस; लॅके; लेडम; सल्फु-ॲहस; हसकेल. 

लाल  : – प्लंबं. 
तान्द्ह्या मुलाांचा :– हडहज; लॅके; लारोस. 
दुखापतीमुळे :– आर्डन; कोहन; पल्स; बेला; लॅके; सल्फु-ॲहस. 
णवकार झालेल्या जागी :– लॅके. 

 
पट्टा बाांधल्याप्रमािे वाटिे :– आवळल्यासारखे पिा. 
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पडदा (पान( आला, पडला, हचकटला, आिे असे वाटिे :– आयो; अल्युहम; ॲन्टी-टा; कहल-आयो; 
कहल-का; थभजा; फास्फ; फेरम-मे; बॅणर-का; मनॅ्गनंॅ; लॅके; साबा; स्पाांणज. 

 
पडिे, अडिळ्याने िोड्या ककवा कारि नसिाना :– नेर-का. 

एकाएकी, जणमनीवर, उिे असिाना ककवा चालिाना :– मगॅ-का. 
– व लोळिे  : – हसकु. 

 
पळिे, धाविे :– व्िेरा-आ; स्रमो; िायासा. 

चालण्यापेक्षा बरे :– टरेन्टु. 
 
पडत आहे असे वाटिे :– बेला; लॅके. 

उांचावरून :– कास्स्ट; गेल्से. 
पुढे :– इलाप्स; हडहज; नटस-व्हा; नेर-मभ; ऱ्िस-टा. 
बाजूला :– कॅल्क-का; कोक्यु; नक्स-व्िा, 
बाहेर :– कोक्यु; नक्स-व्िा; पोडो; बेला; लारो; णलणल-णट; सेहप. 

 
पडून रहावेसे वाटिे :– सुस्िी पिा. 
 
परमा :– आजे-ना; कॅनॅणब; िूजा; पल्स; मक्युय; सल्फ; सेहप. 

पासून झालेले णवकार :– आजे-ना; आजे-मे; आसे; एहप; कहल-आयो; कहल-स; कॅल्क-का; 
ग्रफाय; थूिा; नाय-ॲणस; नेर-स; पल्स; फास्फ-ॲहस; मक्युय; मेडो; सल्फ; साहब; सासा; सेहप; 
सेले; स्टॅणफ. 

 
पक्षघात :– अधांगवाि पिा. 
 
पांगुवात :– अगाणर; आजे-ना; आसे; कॅनणब; नक्स-व्हा; नेर-मू; प्लांबां; बॅहि; रुटा; ऱ्िस-टा; व्िायपे; 

सल्फ. 
घटसपानांतर :– आसे. 
चालताना पाय ताितात :– गेल्से; नक्स-व्िा; लॅहथ; हसकेल; िैपहर. 
झाला आहे असे वाटते :– आरम-मे; इस्कभ . 
देवी टोचल्यानांतर :– थभजा. 
बाळांतपिानांतर :– कालो; कास्स्ट; प्लंब; ऱ्हस-टा. 
श्रमानांतर :– नटस-व्हा; ऱ्िस-टा. 
णहस्टेणरयात :– इग्ने; कोक्यु; टरेन्टु. 

 
पांडुरोग :– आसे; कणल-का; कहल-फा; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; ग्रफाम; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; नेर-मू; 

नेर-का; िल्स; हपहक्र-ॲहस; प्लंहट; प्लंब;ं फास्फ; फेिम-मे; फेरम-फा; मॅग्गनां; मक्युय; मेडो; 
लॅक-हड; लायको; सल्फ; सल्फु-ॲहस; झसको; सेनेहस; सेहप; स्टॅहफ; िेलोहन. 

दुुःखुशोकामुळे :– नेर-मभ; फास्फ-ॲहस. 
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दुष्ट :– आसें; थायरा; हपहक्र-ॲहस; फास्फ. 
रटतस्त्रावानांतर :– फेरम; लसको. 

 
पािी, गार आहे असे वाटिे, जास्ि :– थेहर; हफजास. 

कुबट पावसाच्या पाण्यासारखा वास येिो :– सहॅनकु. 
िेंब िेंब पडत, लकवा वाहत आहे असे वाटिे :– आजे-ना; कहल-बाय; कॅनॅणब; कास्स्ट; ग्रफाय; 

ग्लोनो; टरेन्टु; थभजा; नेर-मभ; पेरोसे; फास्फ; बफो; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ; व्िेहरओ; संबुल; सेहप; 
स्टॅनम. 
कढि  : – सल्फ; स्टॅनम; सबंुल; िेपार. 

वदेना िोिाना धािभच्या नळीिभन विाि आिे असे वाटिे :– टॅरेहब. 
हवकार झालेल्या िागाि :– आजे-ना. 

हालत आहे असे वाटिे :– आसे; कहल-का; काबो-अहन; क्रोट-हट; ग्लोनो; हडहज; नेर-मभ; 
फास्फ-ॲहस; बेला; ऱ्हस-टा; लसको; स्पायजे; हायासा; हेपार. 
कढि  : – संबलु; कसको; िेपार. 

 
पापुद्रा चढला आिे असे वाटिे :– पभट चढले आिे पिा. 
 
पापुदे्र जािे :– खवले जािे पिा. 
 
पाऱ्याचे दुष्ट्पणरिाम :– आरम-मे; कहल-आयो; काबो-व्हेणज; ग्वाई; नाय-ॲपस; नेर-स; फायटो; ब्रायो; 

लके; सल्फ; सासा; स्टॅणफ; हेपार. 
 
पाांढरेपिा :– ॲन्टी-टा; आसे; कणल-मू; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; केणल; ग्रफाय; हडहज; नेर-मू; पल्स; 

फेरम-मे; फास्फ; फास्फ-ॲणस; मक्यु;ु िॅक-कॅसन; व्हेरा-आ; सल्फ; हसना; लसको; सेहप. 
खडूसारखा :– ॲन्टी-क्रभ ; मेझे. 
णिपके लकवा डाग :– अल्युहम; आसे; ग्रफाय; नेर-का; फास्फ; मटयुण; सल्फ; पसपल; सेहप. 
नांतर येतो :– सल्फ-आयो 

व बहधरपिा  : – सल्फ-आयो. 
नांतर णनळेपिा :– कल्क-का. 
नांतर लाली :– िेलेबो. 

 
णपत्तप्रकृणत :– हपवळेपिा पिा. 
 
पीस अडकल्याप्रमािे वाटिे :– धभळ गेली पिा. 
 
लपगट :– िपहकरी पहा. 
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णपवळेपिा :– अको; आयहर; आसे; ओहल-जे; कहल-का; कहल-बाय; कहल-स; कॅल्क-का; कामो; 
काबो-ॲहन; केणल; कोहन; क्रोटे-िा; नक्स-व्िा; नाय-ॲहन; नेर-स; िल्स; पोडो; प्लांबां; फास्फ; 
फेरम मे; ब्रायो; मटयुण; मक्युय-आ-्ले; युपे-पर; लॅके; लायको; सल्फ; लसको; सेपि; हेड्रास्स्ट. 

णचकट :– कहल-बाय; संबलु; िैड्रास्ल्ट. 
डाग :– आ्न; कोहन; पेरो; फास्फ; फेरम-मे; सल्फ; सेहप. 

उन्िाळ्याि :– हकहन-आसे; णचओ. 
रागामुळे  : – कहल-का; कामो; नेर-स. 

धमक, नाकरगी, सोनेरी :– अल्युहम, इथभ; एलो; कणल-का; कणल-फा; काडुय-मे; कास्ल्च; केहल; 
नक्स-मो; फास्फ; मटयुण; सल्फु-ॲपस; हसना; ससॅ्न्ग्व. 

णहरवट :– आसे-आयो; पल्स; मटयुण, मॅन्द्गॅनां. 
नंिर िोिे :– कोहन. 

 
णपरणपर करिे :– अल्युहम; थायरा; व्िॅलेहर; ससॅ्न्ग्व. 
 
णपळल्याप्रमािे वाटते :– वदेना पिा. 
 
पुतळ्याप्रमािे (स्िबध( :– मनॅ्गनॅ; लायकोप; स्राहंश. 
 
पुनुःपुनुः, िाांबून तीच लक्षिे उद्भवतात :– िावनाचंा क्रम पिा. 

तीच णक्रया करिे लकवा होिे :– हचनोपो; कझक; लॅके; लायको. 
 
पुरळ बारीक उिल्यासारखे णदसिे :– काबो-व्हेणज; ग्रफाय; नेर-मभ; फास्फ-ॲहस; िेपार. 
 
पूट चढल्यासारखे वाटिे :– अल्युणम; आयणर; कहल-का; कास्ल्च; कास्स्ट; कोटयु; हडहज; ड्रोसे; नटस-

मो; िल्स; फास्क; फास्फ-ॲहस; मटयुण; ऱ्िोडो; व्िेरा-आ; झसको. 
 
पूवणणचन्द्हे :– कानय; केहल; युपे-पर; कसको. 
 
पोक :– यभब; सल्फ; 
 
पोकळ आहे असे वाटिे :– अवयव पोकळ पिा. 

सवण शरीर :– आरम-मे; कहल-का. 
पोळिे :– िाजिे पिा. 
पोषि :– ॲब्रो; कॅल्क-का; कॅल्फ-फा; कॅल्क-हैपो; काबो-ॲणन; ग्रफा; नेर-मू; बॅपि-का; बोरा; 

लॅक-कॅ; लायको; सहॅनकु; पसपल. 
 
प्रणतबांधक, कॉलरा :– आसे; कुप्र-ंआसे; व्िेरा-आ. 

गालगुांड :– रायफो-हर. 
गोवर :– अको; आसे; पल्स. 



 अनुक्रमणिका 

घटसपण :– एहप; हड्थे. 
टान्द्सील सुजून पू होिे :– बॅहर-का. 
तृिज्वर :– आसे; कहल-फा; सोहर. 
डाांग्या खोकला :– ड्रोसे; व्िॅक्सी. 
देवी :– ॲन्टी-टा; थभजा;ं मॅलॅन्द्ड्री; व्हॅटसी; व्िेहरओ; िैड्रास्स्ट. 
धनुवात :– हफजास; िैपहर. 
धावरे :– ग्रफाय. 
णपसाळलेले कुते्र चावले तर :– कॅन्था; बेला; लायहस; स्रमो; िायासा. 
पीतज्वर :– आसे. 
णहवताप :– आसे; हकहन-स. 

 
प्रमािशीर :– अगाहर; ओनास्मा; कॅनॅहब; कॅल्क-का; प्लॅहट; स्रमो. 
 
प्रवास करावासा वाटतो :– आयो; कॅल्क-फा; युब. 
 
 फडफडल्यासारखे वाटिे :– अमी–का; ओहलअ;ं काबो–व्िेहज; ग्लोनो; बेला; ब्रोहम; मेहल; सल्फ; 

हसली; सेहप; ससॅ्न्द्ग्व. 
णनजल्यानांतर :– स्क्लमॉट. 
पाऊले टाकताना :– आ्न. 

 
फळी िेवली आहे असे वाटते :– काबो-ॲहन; टरेन्टु–कु; डल्का; नक्स–मो; ऱ्िस-टा; सल्फ. 
 
णफकट :– हनस्िेज पिा. 
 
फुटून बाहेर आल्याप्रमािे वाटिे :– अल्युहम; इलाप्स; कॅल्क-का; पू्रन-स्पा; ब्रायो; ऱ्िस-टा. 
 
फुगले आहे असे वाटिे (मोठे झाले आिे पिा( :– मगॅ;-का; रॅनन-व; रुटा. 
 
फुगीरपिा :– अस्स्ट; आसे; एपि; ओहप; कणल-का; कॅस्प्स; कॅल्क–का; हक्रआसो; नक्स-व्िा; नेर-का; 

फायटो; फास्फ; फेरम-मे; बोस्व्ि; मेडो; हलहथ-का; लेडम; रुटा; रुमे; ऱ्हस–टा. 
 
णफरल्या, वळल्यासारखे वाटिे :– गंुडाळल्यासारखे वाटिे पिा. 
 
फेफरे :– आचके पिा. 
 
फेस, फेसाळ :– स्त्राव पिा. 
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बणधर :– अको; अनाका; आसे; ओणप; ओहलअ;ं कणल-का; कॅड-स; कामो; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; 
कोक्यु; कोणन; क्रोटे–िा; गेल्से; ग्रफाय; ग्लोनो; झॅन्थो; कझक; टरेन्टभ; टेल्यु; हड्थे; थभजा; 
नक्स-मो; नक्स-व्िा; नेर-मभ; िल्स; प्लॅणट; प्लॅबां; फास्फ; फास्फ-ॲणस; बब;े मगॅ–का; मेडो; 
रेहड; ऱ्हस–टा; लाप्पा; लायको; सल्फ-आयो; णसकेल; स्रमो; िायासा. 

अांतगणत :– ओहप; गेल्से; प्लॅहट. 
उष्ट्िता व गारवा समजत नाही :– बबे. 
आचके, फेफरे येण्याचे अगोदर :– बुफो. 
उष्ट्िता, बोच, वेदना समजत नाही :– हक्रआसो; थभजा; प्लंबं. 
एका बाजूस :– आसे; कास्स्ट; केहल; नेर-मभ; पल्स; फास्फ. 

उजव्या  : – कास्स्ट; नाजा. 
डाव्या  : – आसे; झॅन्थो. 

एखाद्या जागी :– कहल-का; कहल-ना; काबो-ॲहन; कोक्यु; क्रोक; ग्रफाय; पल्स; मक्युय; ऱ्िस-टा; 
लायको; हसहल. 

चूिचूि होऊन :– टरेन्टु. 
जागा बदलून :– रॅफे. 
तािल्याने भाग, जाहो :– रेहड. 
णतरकस :– थायरा. 
भाग, गार पडून :– प्लॅहट; संबुल. 
भार पडलेल्या भागात लकवा जागी :– अमो-का; आ्न; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; पल्स; 

मगॅ-का; ऱ्हस-टा; हसहल; कसको. 
न पडलेल्या  : – ्लुओ-ॲहस. 

लहान (णिपके) जागी :– प्लॅहट; लायको; सल्फ-आयो. 
लाकडाप्रमािे :– कहल–ना; थभजा; पेरो. 
णवकार झालेल्या जागी :– ओहलअ;ं कणल-ना; कामो; कोक्यु; कोणन; पल्स; प्लॅपट; प्लांबां. 
वेदनामुळे :– काहम; कामो; कोलो; नॅफेहल; नेर-मभ; पल्स; प्लहट; ऱ्िस-टा. 
शरीराचा अधा, वरचा भाग :– बॅहर-का. 

खालचा  : – स्पाहंज. 
सवण शरीरात :– आक्झ-ॅॲहस; कणल-ब्रो; केहल; बॅहर-मभ; सेड्र. 

डोके दुखि असिाना  : – सेड्र. 
सकाळी  : – ॲम्ब्रा. 

हातात वस्िु धरल्याने :– कोक्यु. 
हातपाय ककवा एखादा िाग िाठ केल्याने :– रेहड. 

 
बरे वाटते व णबघडते, असे आलटुन पालटभन :– सोहर. 
 
बसून रहावेसे वाटिे :– कॅस्प्स; काबो-व्िेहज; कोक्यु; कोणन; ग्रफाय; ग्वाई; नटस-व्र्हा; नेर-मभ; पल्स; 

फास्फ; मक्युय; हलहल-हट; णसल्ला; लसको; स्टॅनम. 
गुडघे वर घेऊन हात व डोके गुडघ्यावर िेवून :– आसे. 
लचतन करीत :– कॅल्क-स. 
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ताि, कािी िालचाल न करिा :– कामो; सेहप; स्रमो; िायासा. 
पायाची अढी घालून, ती काढता येत नाही :– बेला. 
रडत :– ॲम्ब्रा. 
वाकून, ताि होता येत नाही :– लॅहथर. 
वाटत नाही :– आयो; लॅके. 
शरीर हाताने धरून :– बब;े सल्फ 
शाांतपिे न बोलता :– पल्स. 
स्तबध :– कोक्यु; गेल्से; पल्स; प्लॅहट; व्िेरा-आ; सेहप; िेपार. 

जिु काय दुःखदायक हवचार करीि असल्याप्रमािे  : – कोक्यु; पल्स; व्िेरा–आ. 
 
बारीक (मलमूत्रमागण वगैरे) होिे :– कॅन्था; कोहन; स्टलमॅणट; ग्वाई; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; पल्स; पेरो; 

्लुओ-ॲहस; मटयुण; ऱ्िस-टा; सल्फ-आयो; कसकु; हसहल. 
 
बाह्य वस्तु शरीरात राणहल्या तर :– अको; कल्क-्लुओ; हसहल; िेपार. 
 
बाहेरख्याली :– अगाहर; ॲन्टी-क्रभ ; काबो-व्िेहज; नटस-व्हा; लॅके; सल्फु-ॲहस; सेले. 
 
बुटटया मारल्याप्रमािे वाटिे :– एहप; कॅनॅपब; कुप्रम; क्रोक; ग्लोनो; कझक; टॅबॅकं; टरेन्टु; हडहज; नाजा; 

नेर-मभ; फास्फ; बेला; सल्फु-ॲहस; हसकु; स्पायजे. 
 
बुटका :– वाढ खंुटिे पिा. 
 
बुडबुडे, आल्याप्रमािे वाटिे :– नक्स-व्िा; िल्स; बबे; ऱ्िीअम. 

फुटताहेत असे वाटिे :– सल्फ. 
 
बुरा चढला आहे असे वाटिे :– पभट पिा. 
 
बेचैन :– अको; अनाका; आजे-ना; आसे; एणप; कॅम्फ; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कामो; कुप्रम; कोलो; 

लझक; टरेन्द्टु; पल्स; प्लंब;ं फास्फ; फेरम-मे; बॅहि; बेला; मक्यु;ु मगॅ-फा; मेरम; ऱ्हस-टा; 
लायको; स्व्िब;ु सल्फ; णसकेल; णसना; णसणम; हसहल; सेपि; स्टॅहफ; स्रमो; हायासा. 

अांतगणत :– आसे; ऱ्िस-टा; हसहल. 
आचके येण्याचे अगोदर :– आिे-ना; बुफो. 

नंिर  : – इनान्थ. 
एकटे असताना :– फास्फ. 
काम करताना :– ग्रफाय. 
डोळे णमटल्याने, रात्री :– मगॅ-मू; सेहप. 
त्यामुळे जलद चालावे लागते :– आजे-ना; आसे; टरेन्द्टु. 

िळमळिे  : – अको; आसे; कामो; काफी; कुप्र;ं टरेन्टु; फेरम-मे; बेला; ऱ्िस-टा. 
बसलेले असताना :– लायको. 
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मोकळ्या हवेत णफरल्याने ब वा :– पल्स; लायको. 
णवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– हक्रयासो; सल्फ. 
वैषणयक :– कहल-ब्रो; कॅन्था; रॅफे. 

 
बोल्ट बसल्यासारखे वाटिे :– हलहल-हट; सल्फ. 
 
ब्रह्मचयण :– कोहन; फास्फ. 
 
भडभडून येिे :– स्त्राव पिा. 
 
भरल्यासारखे वाटिे :– अको; आरम-मे; आर्डन; ओहप; एहप; कॅक्ट; कॅल्क-का; कुप्रम; गेल्से; ग्लोनो; 

नक्स-व्िा; नेर-स; पल्स; फास्फ; फेरम-फा; बेला; ब्रायो; मेहल; ऱ्िस-टा; लॅके; हलहल-हट; 
व्िायपे; व्हेिा-न्गव्ह; सल्फ; लसको; सेहप. 

गच्च :– अनाका; कोक-कॅ; स्पाहंज. 
 
भाजिे, पोळिे :– अ्ट; आसे; कहल-बाय; कॅ्था; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; हक्रयासो; हपहक्र-ॲहस; िेपार. 

उन्द्हाने :– कॅम्फ; कॅन्था; कहल-क्रा; बोस्व्ि; व्िेरा-आ. 
नांतरचे दुष्ट्पहरिाम :– काबो-ॲहस; कास्स्ट. 
क्ष णकरिाने :– (एक्स रे( :– कल्क-्लुओ; फास्फ; रेहड. 

 
भाजल्यासारखे वाटिे :– आयपि; आसे; कॅन्द्िा; िल्स; प्लॅहट; फायटो; मॅग-मू; रॅनन-ब; लायको; व्हेरा-

आ; व्हेरा-स्व्ह; ससॅ्न्ग्व; हसक्ला; सेणप; िायासा; िैड्रास्स्ट. 
 
भावना व णवकार उद्भवण्याचे क्रम :– 

अदलाबदल :– असाहफ; क्रोक; टॅबॅकं; युब; ऱ्िोडो; व्हलेणर; सेहप. 
स्पशाने  : – असाहफ. 

अनेक तऱ्हेचा :– अगाहर; कहल-आयो; युब; हसहफ. 
आरपार :– कहल-बाय; कहल-मभ; कॅल्क-का; केणल; लझक; फेरम-मे; बबे; बेला; लॅक-कॅहन; 

व्िॅलेहर; व्हेरा-आ; सल्फ; णसली; लसको; सेहप; िेलेबो. 
आलटून पालटून :– अगाहर; अब्रो; अन्टी-क्रभ ; अम्ब्रा; आ्न; आयहर; आसे; इग्ने; एलो; कॅनॅणब; 

कुप्रम; कोक्यु; क्रोक; ग्लोनो; कझक; पल्स; फास्फ; फेरम-फा; बब;े बेला; रेहड; लॅक-कॅपन; 
लॅके; लायको; व्हेसणर; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसहम; सेहप; सोहर; स्राहंश. 

आतून बाहेर :– असाणफ; कहल-बाय; कहल-मभ; काहम; लझक; प्रभन-स्पा; बबे; बेला; ब्रायो; हलहथ-
का; व्हॅलेणर; हसली; कसको; सेहप. 

इकडून णतकडे :– अको; अगाहर; आरम-मे; इवने; ओणप; कॅल्क-का; केणल; कोक्यु; ग्रफाय; लझक; 
िूजा; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बॅर-का; मगॅ-फा; ऱ्िस-टा; लायको; व्हॅलेणर; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; 
हसकेल; हसना; हसहम; हसको; स्टॅनम; स्टॅहफ. 

एकदम सुरू होतात (वदेना पिा( :– अको; आसे; एहप; कुप्रम; कोलो; टॅबॅकं; टरेन्टु-कु; नेर-स; 
फास्फ; बेला; मगॅ-का; मगॅ-फा; लायको; व्िॅलेहर; व्िेरा-आ; िैड्रोसा-ॲहस. 
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एकदम िाांबतात :– वदेना पिा. 
पि बदलतात :– ॲम्ब्रा; डायास्को; बबे; व्हॅलेणर; णसणम. 
हळुहळू िाांबतात :– वदेना पिा. 

एकमेकाला णवरोधी :– इग्ने; नेर-मभ; पल्स. 
एकसारख्या बदलतात :– ससॅ्न्द्व. 
कमी होऊन, पुन्द्हा वाढतात :– गेल्से. 
खालून वर :– अको; असापफ; इवने; ओणप; कणल-बाय; कॅल्क-का; काणम; कुप्रम; कोणन; 

णक्रआसो; क्रोक; गेल्से; ग्लोनो; लझक; डल्का; िूजा; नाजा; पल्स; फास्फ; बेला; लॅके; लेडम; 
सल्फ; सनॅ्गव्ि; साया; णसणम; पसपल; सेपि; स्रोफॅन्द्ि. 
चढ-उतार :– वर, खाली पिा. 
ज्या बाजूस झोपले असेल त्या बाजभस :– आसे; कणल-का; कॅल्क; नक्स-मो; िल्स; फास्फ-

ॲहस; ब्रायो; मक्युय; मेरम; हसहल; सेहप; िेपार. 
न झोपलेल्या :– इग्ने; कहल-बाय; कुप्र;ं ग्रफाय; पल्स; ्लुओ-ॲहस; ब्रायो; मेरम; ऱ्िस-टा. 

िराणवक समूहाने उद्भवतात :– अनाका; कामो; कास्स्ट; कोक्यु; कुप्र;ं प्लंब;ं हसहल. 
िाांबतात, पुन्द्हा सुरू होतात :– आसे; इहप; कॅल्क-का; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मू; पल्स; 

फास्फ-ॲहस; लॅके; सल्फ; हसकेल; लसको. 
िाांबलेल्या पुन्द्हा सुरू होतात :– अको; आसे; कहल-आयो; कुप्र;ं कोलो; डायास्को; युब; नेर-मभ; 

फास्फ; बॅहर-का; बॅहर-मभ; मगॅ-फा; मेझे; लायको; व्िबय; व्िॅलेहर; सल्फ; कसको; सोहर; िेपार. 
तीक्ष्ि स्वरूपाचे :– उपद्रव िीक्ष्ि स्वरूपाचे पिा. 
दोन्द्ही बाजूस सारख्याच :– आ्न; कहल-आयो; हसहफ. 
पसरत जातात :– अगाहर; आजे-ना; आसे; कहल-का; कहल-बाय; काहम; कामो; कास्स्ट; कुप्रम; 

कोलो; डायास्को; नक्स-व्िा; प्लहट; प्लंब;ं फायटो; बॅहि; बब;े मगॅ-फा; मेझे; हसकेल; हसहम; 
हसहल; स्पायजे. 
दभरच्या िागाि :– कुप्रम; टेल्यु; डायास्को; प्लंब;ं बब;े मगॅ-फा; व्िॅलेहर. 

पुढून मागे :– कहल आयो; कहल-का; कणल-बाय; कुप्रम; केणल; कोहन; क्रोट-हट; गेल्से; नेर-मभ; 
पॅहरस; पल्स; प्रभन-स्पा; फायटो; फास्फ; बॅहर-का; बेला; ब्रायो; मक्युय; हलहल-हट; सल्फ; सेणप; 
स्पायजे. 

बाजूस, उजव्या :– आयहर; आरमे-मे; आजे-मे; आसे; एपि; कॅ्था; कॅल्क–का; काहम; केणल; 
कोहन; कोलो; क्रोटे-िा; गेल्से; टरेन्द्टु; नक्स-व्हा; नाजा; िल्स; बॅहि; बेला; बोरा; ब्रायो; रॅटहन; 
रुमे; लायको; लायहस; सल्फु-ॲणस; सासा; हसकेल; णसणल; ससॅ्न्द्ग्व. 
िे डाव्या :– अको; अमो-का; ॲम्ब्रा; एणप; कॅल्क-फा; कास्स्ट; कुप्रम; केहल; फास्फ; बेला; 
मक्युय-आ-्ले; रुमे; लायको; हलहल-हट; व्हेरा-आ; सल्फु-ॲणस; ससॅ्न्ग्व; साबा; हसहफ. 
वरच्या, डाव्या, खालच्या :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲम्ब्ब्रा; कॅल्क-का; कास्स्ट; नेर-का; प्लंबं; फास्फ; 

बोरा; मक्युय-आ-्ले; लायको; सल्फु-ॲणस; हसहल. 
बाजूस डाव्या :– आजे-ना; असापफ; असार; ओहलअ;ं कॅस्प्स; कल्क-फ्लुओ; हक्रआसो; स्टलमॅणट; 

ग्रफाय; थभजा; फास्फ; मेिें; युफोर; ऱ्हस-टा; लॅके; हलहल-हट; सल्फ; णसना; हसल्ला; सेपि; 
सेले; स्टॅनम; स्पायजे. 
िे उजव्या :– आसे; कल्क-का; टरॅक्स; नक्स-मो; पल्स; फेरम-मे; ब्रोहम; मक्युय-आ-रु; ऱ्हस-

टा; लॅके; साबा; सेपा; स्टॅनम. 



 अनुक्रमणिका 

वरच्या; उजव्या खालच्या :– अगाणर; अनाका; अल्युहम; आ्न; कहल-का; काबो-ॲहन; टरॅटस; 
थभजा; ्लुओ-ॲहस; ऱ्हस-टा; लेडम; व्िेरा-आ; स्टॅनम. 

मागून पुढे :– काबो-व्िेहज; गेल्से; बब;े ब्रायो; लॅक-कॅणन; साणब; ससॅ्न्व; हसहल; सेहप; स्िायिे. 
रेघाप्रमािे :– आक्झ-ॅॲहस; कास्स्ट; पायरो; बेला. 
लहान लहान (हठपक्याप्रमािे( जागी :– वदेना पिा. 
वर खाली (चढ उिार( :– आस्स्म; आसे; एहकने; कहल-का; कॅल्क-का; गेल्से; ग्लोनो; पायरो; 

पोडो; प्लांबां; फास्फ; बॅहि; बायो; युपे-पर; लॅके; लायको; हलहल-हट; व्हेरा-आ; सल्फ; हसहम. 
वरच्या भागात फटत :– इग्ने; ग्रफाय; ब्रायो; ऱ्िस-टा. 
वरून खाली :– आरम-मे; आ्न; कॅस्प्स; काणफ; काणम; कझक; पल्स; बॅहर-का; बबे; ब्रायो; ऱ्िस-

टा; ऱ्िोडो; लॅके; लायको; हसकु; िैपहर. 
वारांवार प्रकोप :– अगाणर; आसे; इग्ने; कल्क-का; कामो; कास्स्ट; कुप्रम; कोलो; कोक्यु; गेल्से; 

डायास्को; नक्स-व्हा; पल्स; प्लॅहट; प्लंब;ं बेला; मॅग-फा; लॅके; सल्फ; लसको; सेपि; स्टॅनम. 
णवणवणक्षत भागात :– अगाहर; गेल्से; कझक; व्िेरा-आ. 
हळुहळु सुरू होऊन एकदम िाांबतात :– वदेना पिा. 

िळुिळु थाबंिाि :– आजे-ना; आसे; कणल-बाय; कुप्र;ं गेल्से; ग्लोनो; नेर-मू; पल्स; प्लॅपट; 
फास्फ; लॅके; सल्फ; ससॅ्न्द्ग्व; णसणफ; स्टॅनम; स्राांणश; स्पायजे. 

 
भीणतग्रस्त :– अको; टरेन्टु; स्रॅमो; स्पाहंज. 
 
भेगा :– ॲन्टी-क्रभ ; आरम-रा; इग्ने; कॅल्क-का; कल्क-्लुओ; कास्स्ट; ग्रफाय; नाय-ॲपस; नेर-मभ; 

िेरो; फास्फ; फेरम-मे; ्लुओ-ॲहस; मटयूण; मक्युय-को; म्युहर-ॲहस; मेझे; रॅटहन; ऱ्िस-टा; 
लायको; सल्फ; सासा; हसहल; हसस्ट; सेहप; िेपार. 

 
भोसकल्यासारखे वाटिे :– वदेना पिा. 
 
मरिकाळच्या यातना :– ॲन्टी-टा; आसे; टरेन्टु; काबो-व्िेहज; लॅके. 
 
मल, मूत्र, वीयणपात नकळत होिे :– आर्डन; आसे; एलो; कान्गस्ट; कोहन; गेल्से; डायास्को; नेर-मभ; पल्स; 

पोडो; फास्फ; फास्फ-ॲपस; बेला; म्युहर-ॲहस; सल्फ; कसको; सेणप; सेले; स्टहफ; िायासा. 
 
मस उगविे :– करटे पिा. 
 
मळकट :– राखेसारखे पिा. 
 
माशा चावताहेत असे वाटिे :– टॅबकं; मेझे; स्व्िस्कं; स्टॅहफ. 

मध माशा :– एहप; गेल्से. 
 
मासासारखा वास, चव :– ओहल-ॲहन; कॅल्क-का; ग्रफाय; टेल्यु; थभजा; मेडो; सहॅनकु; सेहप. 
 



 अनुक्रमणिका 

मुडदुस (हरकेट्स( :– कहल-आयो; कॅल्क-का; कल्क-फा; फास्फ; सल्फ; हसहल. 
 
मुरगळिे :– लचकिे पिा. 
 
मुले (मुलाचें हवकार( :– अको; ॲन्टी-क्रभ ; ॲन्टी-टा; इहप; कल्क-का; कॅल्क-फा; काहफ; कामो; पल्स; 

पोडो; फायटो; बेला; बोरा; मक्युय; ऱ्िीअम; सल्फ; णसना; पसपल; सेहप. 
अशटत काही कारि नसताना :– सल्फु-ॲहस. 
अांगावर णपिारी :– कहल-बाय; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; नेर-फा; पल्स; फास्फ-ॲहस; बोरा; मगॅ-

का; सल्फ; सेणप. 
सारखी रडिाि  : – थभजा; हसहफ; ऱ्िीअम. 

आईचा हात सोडत नाही :– हबस्म. 
उपजल्यानांतर लवकरच मरतात :– आजे-ना. 
उणशरा, चालावयास लागिाि :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कास्स्ट; सल्फ; णसणल. 

बोलावयास लागिाि  : – कॅल्क-फा; नेर-मू; बॅहर-का; सहॅनकु. 
हशकिाि  : – अनाका; आसे; फास्फ; बॅहर-का. 

कोिाला जवळ येऊ देत नाहीत :– कुप्रम; हसना. 
घेऊन लहडावेसे वाटते :– लक्षिाचें वैहशष्ट्य पिा. 
टाळू उघडी :– कॅल्क-का; कल्क-फा; पल्स; मक्युय; सल्फ; णसणफ; णसणल; सेणप. 

खोल :– एणप; कॅल्क-का. 
बंद झालेली पनु्िा उघडिे  : – कॅल्क-फा. 

णनळी जन्द्मापासून :– बोरा; लारो. 
पािी णपताना गुदमरतात :– कहल-ब्रो. 

 
मुणष्टमैिुनाचे दुष्ट्पणरिाम :– अस्स्ट; ओहरगो; कल्क-का; काबो-व्हेणज; कोक्यु; कोणन; गेल्से; नक्स-व्िा; 

नेर-फा; नेर-मू; पल्स; प्लॅहट; फास्फ; फास्फ-ॲपस; मक्युय; लायको; सल्फ; झसको; सेले; सेणप; 
स्टॅपफ. 

 
मुांग्या (येिे( :– अको; अगाणर; अल्युहम; आर्डन; आस्स्म; इनन्थ; ओहप; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; कास्ल्च; 

ग्रफाय; लझक; टेल्यु; नक्स-व्हा; प्लॅपट; फास्फ; बॅहर-का; बोरा; मक्युय; ऱ्हस-टा; लायको; 
व्हेणरओ; सल्फ; साबा; पसकेल; सेणप; ससॅ्न्ग्व; स्रमो; स्राहंश; स्पायजे. 

अांतगणत :– मडो. 
केसाच्या कडेला :– फास्फ-ॲहस. 
गार :– फॅ्रस्क्स; लॅक-कॅ्र. 
घाम येत असताना :– ऱ्िोडो. 
त्वचा व मासं यामध्ये :– कॅडहम; कझक; फास्फ; हसकेल. 
धक्का लागला िर :– स्पायजे. 
लुल्या पडलेल्या अवयवाि :– कॅडहम; फास्फ. 
सवांगाला :– ऐलान्थ; कझक-फास्फ; मॅग-मू; मेडो; हसस्ट. 
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मूच्छा :– अको; आयो; आसे; इवने; ओहप; कॅम्फ; कामो; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; क्रोटे-हा; ग्लोनो; णडणज; 
थायरा; नक्स-मो; नक्स-व्हा; पल्स; पोडो; प्लंब;ं ब्रायो; मोस्क; लॅके; व्हेिा-आ; सल्फ; समॅ्बुल; 
झसको; सेपि; स्रमो; स्टोफॅन्थ. 

अांग कढत होते, नांतर गार पडते :– सेहप. 
अांग िापले िर :– टॅबॅकं. 
आवाजामुळे :– संम्बलु. 
ओकारी नांतर :– आसे. 
उिताना :– काबो-व्हेणज; फायटो; ब्रायो; मक्युय-आ-्ले; स्व्िबुर; व्हेरा-स्व्ह. 
उभे असताना :– अल्युहम. 
एकाएकी :– फास्फ; सेहप. 
एका णवणशष्ट वेळी :– लायको. 
कानणशले चोळण्याने :– मक्युय. 
खाताना :– मोस्क. 
खोलीत गदी असलेल्या :– पल्स; प्लांबां. 

गरम  : – पल्स; सेहप. 
घाम येऊन :– हडहज. 

गार  : – लॅके. 
छातीत धडधडताना :– नटस-मो; लॅके. 
जागे झाल्यानांतर :– काबो-व्हेणज. 
णजना चढताना :– अनाका. 
ढेकर आल्याने :– नटस-व्हा. 
तापात :– आर्डन; नेर-मू; फास्फ; सेणप. 
दीघणकाळ णटकिारी :– लारो; हैड्रो-सा. 
िांडी वाजताना :– सेणप. 
धुिी धुतल्याने :– िेरी. 
मळमळताना :– कोटयु; नटस-व्हा; लॅके. 
मरू असे वाटून :– स्व्हन्द्का. 
मुलाला अांगावर पाजताना :– व्हायजे. 
रटताकडे पाणहल्याने :– नटस-मो. 
लघवीनांतर :– अको; मेडो. 
वर पाणहल्याने :– टॅबॅकां . 
वस्तुकडे एकसारखे पाणहल्याने :– सम्ब्बुल. 
वाकल्याने :– इलाप्स,सांबुल. 
वायगोळ्याच्या प्रत्येक कळेनांतर :– नटस-व्हा. 
वारांवार :– आसे; फास्फ; सल्फ. 
णवटाळशेपिी :– णरणल; नटस-मो; नटस-व्हा; मोस्क; लॅके; लारो; सेणप. 

वदेनामुळे  : – कहल-स. 
वीयणपातानांतर :– असाणफ; फास्फ-ॲणस. 
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वेदना होत असताना :– कामो; कोटयु; नटस-मो; नटस-व्हा; रॅनन-स्स्टल; स्राांणश; व्हॅलेणर; 
हेपार. 

शौचास होताना :– कोणन; नटस-मो; पोडो; व्हेरा-आ; सल्फ. 
श्रमानांतर :– सेणप. 
सांभोग करताना (णस्त्रयाना) :– आणरगो; प्लॅणट; म्ब्युरे. 
सांभोगानांतर :– अगाणर; णडणज; नेर-फा; सेणप. 
स्नानाने कढत पाण्याच्या :– लॅके. 
हवेत मोकळ्या चालताना :– सेनेगा. 
हात वर करताना :– लॅक-णड. 
कु्षल्लक कारिाने :– सेणप. 

जखमेने  : – व्िेरा-आ. 
 
मेल्यासारखे णदसिे :– अको; ॲन्टी-टा; ओहप; काहफ; काबो-व्िेहज; पेरो; प्लॅहट. 
 
मेहरी :– बहधर पिा. 
 
मोटार लागिे :– लक्षिाचें वैहशष्ट्य पिा. 
 
मोिे झाले आिे असे वाटि :– अको; अिापन; अल्युहम; आिे-ना; ओहप; इग्ने; काकलसो; कोक्यु; गेल्से; 

ग्लोनो; नक्स-व्िा; पल्स; पॅहर; बॅहि; बेला; बोस्व्ि; मक्युय; मक्युय-आ-रु; रनन-ब; ऱ्हस-टा; लॅके; 
सहॅनकु; स्पायजे. 

 
मोड येिे :– करटे पिा. 
 
मोहणनद्रा :– इग्ने; ओहप; काहफ; कोहन; गेल्से; ग्रफाय; नक्स-मो; प्लॅहट; फास्फ-ॲहस; लॅके; स्रमो; 

िायासा. 
णवटाळसेपिी :– मोस्क. 
वैषणयक वासना उत्तणेजत झाल्यामुळे :– कोहन; प्लॅहट. 

 
रटतदाब, वाढलेला :– आरम-मे; कॅ्रहटग; कोहन; ग्लोनो; बॅहर-का; बॅहर-मभ; लायकोप; स्व्िस्कम; व्िेरा-

स्व्ि. 
मांद, कमी :– कॅक्ट; गेल्से; थायरा. 

 
रटत, धमनीत गोिते :– आ्न; आसे; बोरा. 

भळभळा वाहत आहे असे वाटिे :– आक्झ-ॅॲहस. 
वाहत नाही, तुांबले आहे असे वाटिे :– काबो-व्िेहज; कझक; लायको; साबा; सेहप. 
वाणहन्द्यातून गोळी णफरत आहे असे वाटिे :– नेर-फा. 
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रटतस्त्राव :– अको; अ्ट; अस्स्ट; आर्नन; आसे; इपि; कटट; कॅन्था; कॅल्क-का; कल्क-स; काबो-व्हेणज; 
णक्रआसो; क्रोक; क्रोटे-िा; टॅरॅहब; हरहल; नटस-व्हा; नाय-अपस; नेर-मभ; िल्स; फास्फ; फेिम-
मे; बसा; बेला; मफ्यु;ु मटयुण-को; णमणल; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; लायकोप; लेडम; लेप्रा;ं 
व्िायपे; स्व्िबुर; सल्फ; साहलडे; सल्कु-ॲणस; साहव; णसकेल; झसको; सेणप; िॅममेॅ; िैड्रास्स्ट. 

कढत :– बेला; साहब. 
करवडिारा :– कहल-का; हसहल. 
काळा, काळसर :– अको; अस्स्ट; कॅन्था; कामो; काबो-व्िेहज; क्रोक; क्रोटे-िा; नक्स-मो; नक्स-

व्िा; पल्स; लॅके; सल्फु-ॲहस; हसकेल; कसको; सेहप; िॅममेॅ. 
खाजणवल्याने जा हो :– सोणर. 
गाठ्याळ (स्त्राव पिा( :– आ्न; इहप; कॅन्था; नक्स-व्िा; पल्स; फेरम-मे; बेला; सल्फ; साहब; 

कसको; िायासा. 
व पािळ :– अस्स्ट; साहब. 

णचकट (िारा येिारा( :– अस्स्ट; क्रोक; नाजा; मक्युय. 
तीव्र स्वरूपाचा :– अको; क्रोक; पल्स; फेरम-मे; बेला; हमहल; िायासा. 
िाांबत नाही :– लिानसिान जखमािभन थाबंि नािी पिा. 
िोडा, पि फार त्रासदायक :– काबो-ॲहन; बुफो; हसकेल; कसको; िॅममेॅ; िैड्रास्स्ट. 

पि अशक्िपिा जास्ि येिो :– अल्यु हम; काबो-ॲहज; ब्रायो; िॅममेॅ; िैड्रास्स्ट. 
दाट :– अगाहर; कुप्रम; क्रोक; नटस-मो; प्लॅहट; बोस्व्ि. 
दुगंधी :– काबो-व्िेहज; बेला; ब्रायो; साहब. 
पातळ (पाण्यासारखा( :– काबो-व्िेहज; क्रोटे-िा; ग्रफाय; नाय-ॲहस; ऱ्िस-टा; लारो; सल्फु-

ॲहस; साहब; हसकेल. 
पि गाठ्या असलें ला :– आ्न; कास्स्ट; पल्स; बेला; साहब. 
पि गोठि नािी :– लॅके; फास्फ. 

बदललेल्या रटताचा :– क्रोटे-िा; पल्स; हसकेल. 
भडभडून :– अको; इहप; इहरहज; कामो; हरहल; पल्स; बेला; लॅक-कॅहन; साहब; हसकेल; िॅममेॅ. 

मधुन मधुन :– सल्फ; सोहर. 
मुळे, वाजवीपेक्षा जास्त अशटतपिा येतो :– अल्युहम; काबो-ॲहन; ब्रायो; िॅममेॅ; िैड्रास्स्ट. 
लहानसहान जखमातून िाांबत नाही (हिमोफायहलआ( :– आ्न; आसे; काबो-ॲहन; हक्रआसो; 

क्रोटे-िा; नेर-स; फास्फ; लॅके; व्िेरा-आ; हसहल; िॅममेॅ. 
लाल भडक :– अको; आ्न; इणप; इणरणज; काबो-व्िेहज; हरहल; डल्का; प्लंबं; फास्फ; फेरम-मे; 

बेला; हमली; लेडम; सल्फ; साहब; िायासा. 
पि काळ्या गाठी असलेला :– अस्स्ट; फेरम-मे; स्व्िस्कं; ससॅ्न्ग्व; साहब. 

शरीराच्या सवण द्वारातून :– इहप; क्रोटे-िा; फास्फ. 
हळुहळु पाझरिारा :– अस्स्ट; काबो-व्िेहज; क्रोटे-िा; टॅरॅकब; फास्फ-ॲहस; फेरम-फा; बुफो; 

बोस्व्ि; हसकेल; लसको; िॅमेंमे. 
हृदयाच्या णवकारात :– कॅ्रहटग; लायकोप. 

 
रटतक्षय :– पंडुरोग; पिा. 
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रटताणधटय :– अको; अहमल-ना; आरम-मे; आर्डन; एहप; एलो; ओहप; कॅक्ट; कॅल्क-का; कुप्रम; गेल्से; 
ग्लोनो; टॅरॅकब; नक्स-व्िा; नेर-स; पल्स; फास्फ; फेिम-फा; बेला; ब्रायो; हमहल; ऱ्िस-टा; लॅके; 
व्हेिा-न्गव्ह; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; कसको; सेहप. 

एकदम :– अको; ग्लोनो; बेला; व्िेरा-स्व्ि. 
 
रटतात खळबळ :– आयो. 
 
रांगीबेरांगी चटे्ट :– चटे्ट पिा. 
 
राखेसारखा (पाढुंरका( स्त्राव त्वचा वगैरे :– आक्झ-ॅॲहस; आजे-मे; आसे; कपल-का; कहल-मभ; कॅल्क-

का; कास्स्ट; केहल; कुप्रम; हडहज; हड्ये; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम-फा; बब;े मटयुण; मक्युय-
सा; लॅके; लायको; सल्फ; हसहल. 

 
लघवीसारखा वास :– अ्ट; ओहल-ॲहन; कॅन्था; कोलो; नाय-अहस; नेर-मभ; बेन्झा-ॲहस; हसकेल. 
 
लचकिे (मुरगळिे( :– ॲग्नस; आर्डन; ओनास्मा; इग्ने; कल्क-का; कॅल्क-्लु; काबो-ॲहन; कोहन; 

ग्रफाय; नेर-मभ; पल्स; पेरो; फास्फ; ऱ्हस-टा; सल्फ; हसहल. 
जीिण :– अमो-मभ; नेर-मभ; स्राहश. 
सहज :– फास्फ; ऱ्िस-टा. 

 
लटके पडिे (थकवा; लुलेपिा( :– ॲन्टी-टा; आ्न; आसे; ओणप; काबो-व्िेहज; कान्गस्ट; कास्ल्च; 

कोटयु; कोहन; गेल्से; डल्का; नक्स-व्हा; प्लंबं; बेला; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; व्िबय; सल्फ; 
ससॅ्न्ग्व; हसकेल; हसहल; कसको; स्टॅहफ; िायासा; िेलेबो. 

अधांग :– अधांगवाि पिा. 
आांघोळ, गार पाण्याची केल्याने ब वा :– कास्स्ट; कोहन. 
आचटयानांतर :– इलाप्स; कुप्रम; कोक्यु; हसकेल; िायासा. 
एखादे इांणद्रय अिवा भाग :– ॲन्द्टी-टा; ओणप; कान्गस्ट; गेल्से; डल्का; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; 

बॅहर-का; बेला; सल्फ; हसकेल; हसली; िायासा. 
खालून वर :– आसे; ऑक्झ-ॲहस; कोणन; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; मनॅ्गनंॅ; व्िायपे;. 
गुदगुल्या होऊन :– कॅनॅहब. 
घटसपानांतर :– आजे-ना; कोटयु; कास्स्ट; गेल्से; हड्थे; ऱ्िस-टा; लॅके. 
चाांगल्या बाजूला स्पशण सहन होत नाही :– प्लंबं. 
तापात (टायफाइडसारख्या( :– अगाहर; ऱ्िस-टा; लॅके. 
नांतर आचके :– टरेन्टु. 
पडलेल्या भागात स्पांदन :– आजे-ना; फास्फ; मक्युय; हसकेल; स्रमो. 
पायाांचे :– पंगुवाि पिा. 
भाग, गार पडून :– कास्स्ट; कोक्यु; डल्का. 

जलद वाळिाि :– हसकेल. 
मुग्या येऊन :– फास्फ. 
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लहान मुलाांचे – कहल-फा; कॅल्क-का; गेल्से; प्लंबं; लॅहथ; व्िायपे. 
वरून खाली :– कझक; बॅहर-का; मक्युय. 
वेदनामुळे :– नेर-मभ. 

रहिि :– ओणलअां; कॅनॅहब; कोटयु; कोणन; गेल्से; प्लांबां; ऱ्हस-टा; लायको; िायासा. 
शरीर आतून पडले आहे असे वाटिे :– नेर-मभ; फास्फ; लायको. 
सवांग बफासारखे गार होऊन :– बॅहर-मभ. 
सांणधवातानांतर :– कास्ल्च; फेरम-मे; बॅणर-का; रुटा; णसको. 
साांध्यात :– आरम-मे; कॅस्प्स; पल्स; युफोर; व्िॅलेहर; स्टहफ. 
साांसर्डगक रोगानांतर :– कास्स्ट. 
सुनबणहरीनांतर :– आर्डन; कोटयु; कझक; नक्स-व्िा; फास्फ; बेला; स्टॅनम. 
स्नायनूा काणिण्य येऊन :– थायरा; फास्फ; व्िेरा-स्व्ि. 
स्त्राव बांद झाल्याने लकवा त्वग्रोग बाह्योपचाराने बरे केल्याने :– कॉस्स्ट; लॅके; सल्फ; िेपार. 
हळुहळु सुरु होऊन :– कास्स्ट. 
हातपाय :– अगाहर; अल्युहम; कास्स्ट; कोटयु; नक्स-व्िा; प्लंब;ं बुफो; रुटा; ऱ्हस-टा; सल्फ; 

हसकेल; हसहल. 
आिेि असे वाटिे :– ग्रफाय. 
चालिाना :– ऱ्िस-टा. 

णहस्टेणरआत :– आजे-ना; असाहफ; इग्ने; कामो; कोक्यु; टरेन्द्टु; नटस-मो; फास्फ; व्िॅले. 
कु्षबध झालेल्या भावनामुळे :– इग्ने; एहप; गेल्से; नेर-मभ; लॅके; स्टॅनम; स्रमो. 

 
लठ्ठपिा :– अमो-मभ; ॲन्द्टी-कू्र; कहल-बाय; कॅन्गप्स; कॅल्क-का; ग्रफाय; पल्स; फायटो; फेरम-मे; बुफो; 

बेला; रुपे; सल्फ; सेनेगा. 
पाय वाळके :– अमो-मभ. 
वृिपिी :– कहल-का. 

 
लवलव :– थरथर पिा. 
 
लसिीसारखा वास :– असाहफ; आटे-व्ि; आस्स्म; कुप्र-ंआसे; टेल्यु; पेरो; लॅके. 
 
लहान आहे असे वाटिे (खोली जागा वगैरे( :– काबो-व्िेहज; नेर-का; प्लॅहट; बब;े हसक्ला. 
 
लहान झाले आहे असे वाटिे (शरीर, अवयव वगैरे( :– अगाहर; कॅक्ट; कल्क-का; क्रोक; हक्रआसो; 

ग्लोनो; टरेन्टु; टॅबॅके; साबा. 
 
लाकडासारखे वाटिे :– कहल-ना; थभजा; पेरो; ऱ्िस-टा. 
 
लाटा लहरी, आल्यासारखे वाटिे :– अणम-ना; आरम-मे; आजे-ना; कॅल्क-का; हक्रआसो; गेल्से; 

ग्लोनो; नटस-व्हा; फास्फ; फेरम-मे; बेला; मेपल; लॅके; लायको; हलहल-हट; सल्फ; सल्फु-
ॲहस; ससॅ्न्द्ग्व; सेपि; स्राहंश; स्पाहंज. 
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उष्ट्ि :– उष्ट्ि लिरी पिा. 
 
लाल (लाली( स्त्राव, त्वचा वगैरे :– अको; आजे-ना; आसे; एणप; ओणप; कामो; नटस-व्हा; फास्फ; 

फेरम-मे; बेला; ब्रायो; मटयुण; मेहल; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ; ससॅ्न्द्ग्व; साहब; कसको; सेहप. 
गुलाबी :– एहप; पायरो. 
णिपके :– हपहक्र-ॲहस; मक्युय; ऱ्िस-टा; सल्फ; स्स्टक्टा. 

रक्िासारखे :– कोरा-रु. 
वर उचललेले :– मनॅ्गनेॅ. 

द्वारे (शरीराची( :– एलो; सल्फ. 
णनळसर, काळा :– फायटो; बॅहि; ऱ्िस-टा. 
भडक :– बेला; मेडो; सल्फ; हसनाबा; स्रमो. 
भाग, पाढंरे पडिाि :– बोरा; मक्युय; व्िॅले; िेलेबो. 
रेघा :– पायरो; बुफो; बेला; ब्रायो; िायगे. 
स्त्राव :– आसे-आयो; हक्रआसो; मक्युय; ऱ्िस-टा. 

 
लाांब झाले आहे असे वाटिे :– अल्युहम; कहल-का; टॅबॅकं; फास्फ; लॅक-कॅणन; स्रमो; हैपणर. 
 
लैं णगक णवकार :– वैषहयक पिा. 
 
लोळा गोळा शरीराचा :– हशहथलपिा पिा. 
 
लोंबकळत आहे; असे वाटिे :– अल्युहम; आरम-मे; इग्ने; इणप; कणल-का; फास्फ; बॅहर-का; मक्युय; मेडो; 

लॅके; हलहल-हट; व्िॅलेहर; सल्फ; साबा; सेहप. 
 
वि व त्याांचे णवकार :– कॅल्क-्लु; कास्न्ट; ग्रफाय; नाजा; पेरो; फायटो; ्लुओ-ॲहस; मक्युय; हसहफ; 

हसहल. 
आग होते :– काबो-ॲहन; ग्रफाय; टेल्यु. 
कां ड सुटते :– आयो; कास्स्ट; नाजा; ्लुओ-ॲहस; लेडम. 
खळगी पडते :– कहल-बाय. 
जाांभळे होतात :– असाहफ. 
ताांबडे लकवा णनळे होतात :– सल्फु-ॲहस. 
पाांढरे :– हसहफ. 
पुटकुळ्या उितात :– ्लुओ-ॲहस. 
पुन्द्हा उघडतात :– काबो-व्िेहज; कास्स्ट; क्रोक; क्रोटे-िा; ग्रफाय; ग्लोनो; नेर-मभ; फास्फ; 

्लुओ-ॲहस; लॅके; णसणल. 
भेगा पडून, आग िोिे :– सासा. 
लाल होतात :– लॅके. 
वेदनायुटत :– हसहल; िैपहर. 
व्रि पडतात :– असाहफ; कॅल्क-फा. 
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हवा बदलल्याने वेदना सुरू होतात :– नाय-ॲहस. 
णहरवे होतात :– लेडम. 

 
वयात येिे व त्यावळेेस िोिारे हवकार :– ॲस्न्द्ट-कू्र; कणल-का; कणल-ब्रो; कॅल्क-फा; कास्स्ट; क्रोक; 

ग्रफाय; ग्वाई; नेर-मभ; िल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम-मे; फेरम-फा; बेला; लॅके; व्िाओ-
ओ; सेनेहस; िेलेबो. 

 
वर खाली होते आहे असे वाटिे :– बॅहर-का; लॅके. 
 
वळल्यासारखे वाटिे :– गंुडाळल्यासारखे वाटिे पिा. 
 
वळवळ :– व्िॅलेहर. 
 
वळ्या पडिे :– कॅम्फ; कॅल्क-का; फास्फ-ॲहस; व्िेरा-आ; सासा; णसकेल; सेहप. 
 
वाकता येत नाही :– बोरा. 
 
वाचेचे उपद्रव :– िोंड पिा. 
 
वाढ, अवास्तव :– अस्न्द्ट-कू्र; आसे; कॅल्क-का; स्टलमॅणट; ग्रफाय; डल्का; रॅनन-व; ऱ्िस-टा; सल्फ; 

णसणल; सेहप. 
खुांटिे :– अम्ब्रा; ओहप; ओहल-जे; कल्क-का; कॅल्क-फा; कोपन; थायरा; बॅपि-का; बॅहर-मभ; मेडो; 

सल्फ; हसहफ; हसहल. 
झपाट्याने :– आयो; फास्फ. 
शणरराची एक बाजू :– लायको. 
होत असताना होिारे णवकार :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; िायरा; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बॅहर-का. 

 
वातरटत (साधें पिा, गाऊट( :– हसहल; रॅनन-स्क्ली; रेहड; लेडम. 
 
वाफ चालली आिे असे वाटिे :– आसे; इग्ने; एहप; पल्स; फास्फ; बॅहर-का; ब्रोहम; लायको; व्हेरा-आ; 

लसको. 
कढत, शरीराच्या सवय हछद्रािभन :– ्लुओ-ॲहस. 

 
वारे, कढत आहे असे वाटिे :– आस्टे-रु; कहल-का; पल्स; ब्रायो; व्िेरा-आ; सल्फ. 

लागत आहे असे वाटिे :– केहल; क्रोक; थायरा; थभजा; थेहर; नक्स-व्िा; नाजा; नेर-मभ; पेरो; 
मेझे; मेडो; मोस्क; लायणस; हसहफ; कसको; सेहप; 

गार :– थायरा; मोस्क; लॅक-हड; लायणस; लारो; कसको. 
भोकातून, अांगाला :– आरम-मे; कॅम्फ; कुले; कोरा-रु; केणल; कझक; नक्स-व्िा; फ्लुओ-ॲपस; 

मोस्क; लॅक-हड; लारो; हलहल-हट; सल्फ; हेपार. 
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वाळिे :– अब्रो; आयो; आसे; आसे-आयो; ओहप; कल्क-आयो; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कास्स्ट; ग्रफाय; 
टु्यब; थायरा; थभजा; नटस-व्हा; नाय-ॲपस; नेर-मू; प्लंबं; फास्फ; फेरम-मे; बॅणर-का; हबस्म; 
लायको; लेडम; सल्फ; सहॅनकु; सासा; हसहफ; हसहल; झसको; सेले; स्टॅनम; िेलेबो. 

एखाद्या भागाचे :– कॅल्क-का; ग्रफाय; पल्स; प्लांबां; फास्फ; ब्रायो; मेझे; लेडम; सल्फ; हसकेल; 
सेले. 

खालून, वर :– ॲब्रो; आजे-ना. 
गािी (स्िन वगैरे( :– आयो; कोहन. 
चाांगली भूक असून :– अब्रो; आयो; आसे; कॅल्क-का; थायरा; नेर-मभ; पेरो; लायको; हसना; 

सल्फ; सोहर. 
मुले :– अब्रो; आयो; आरम-मे; आसे; आसे-आयो; कॅल्क-िैपो; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; टु्यब; 

नेर-मभ; मॅग-का; लायको; सल्फ; सहॅनकु; हसहफ; हसहल; लसको. 
खंि घेऊन :– आरम-मे; टु्यब; नेर-मभ; लायको. 

वरचा भाग :– कॅल्क-का; प्लंबं. 
वरून खाली :– नेर-मभ; लायको; सहॅनकु; सासा. 
वृिपिी :– ॲम्ब्रा; आयो; ओहप; ्लुओ-ॲहस; बॅपि-का; लायको; हसकेल; कसको; सेले. 
शणररातील स्त्राव गेल्यामुळे :– लायको; लसको; सेले. 

 
वाळतो आहोत असे वाटिे :– नाजा. 
 
वाळू आहे आत असे वाटते :– आसे; एहप; काहफ; ककलसी; थभजा; बबे; बोस्व्ि. 
 
णवजेचे धके्क बसत आहेत असे वाटिे :– धके्क पिा. 
 
णवजेच्या णििग्या पडि आिेि असे वाटिे :– अगाहर; आजे-मे; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; नेर-मभ; लायको; 

णसकेल; सेले. 
 
णवटाळ, िाांबण्याचे वयात होिारे णवकार :– अको; अहम-ना; अस्स्ट; कोहन; गेल्से; झॅन्थो; ग्रफाय; पल्स; 

फेरम-मे; मनॅ्गनं; मेहल; म्युरे; लॅके; सल्फ; सल्फु-ॲहस; ससॅ्न्द्ग्व; साहब; हसहम; सेणप; स्राहंश. 
एक बाजू शणरराची मोठी िोिे, वाढिे :– लायको. 
बांद झाल्याने उद भवलेले णवकार (नष्टाियव पिा( :– अको; पल्स; फास्फ; ब्रायो; लायको; सल्फ; 

हसहल; िेलेबो. 
अकाली :– ॲस्बसंथ. 

णवटाळसे पिचे णवकार :– इणप; कणल-का; कॅल्क-का; कामो; कोक्यु; हक्रआसो; ग्रफाय; नक्स-
मो; नक्स-व्िा; नेर-मभ; िल्स; प्लॅहट; फास्फ; फेरम-मे; बेला; मगॅ-का; लॅके; सल्फ; साहब; 
हसकेल; सेहप. 

 
णवणवणक्षत णवकार झाल्यापासून, बरे वाटत नाही :– काबो-व्िेहज. 

इन्द्फ्युएन्द्झा :– गेल्से. 
घटसपण :– लॅक-कॅहन. 
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छातीचे णवकार :– सल्फ. 
टायफाईडज्वर :– काबो-व्िेहज; पायरो; सोहर. 
दोषी (सेणिक) ज्वर :– पायरो. 
न्द्युमोणनआ :– कहल-का. 
भाजिे पोळिे :– कास्स्ट. 
वाखा :– हसकेल. 
णवटाळ िाांबण्याचे वय :– लॅके. 

 
णवष घातले आहे असे वाटिे :– नाजा; लॅक-कॅहन; लॅके; व्िायपे. 
 
णवषारी जनावरे चावून झालेले उपद्रव :– जखमा पहा. 

वायपूासून झालेले उपद्रव :– दुगंधी वायु पिा. 
 
वृि, पिा :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲम्ब्ब्रा; आिम-मे; आसे; ओपि; कणल-का; काबो-ॲहन; काबो व्िेहज; कोणन; 

युब; नाय-ॲहस; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; बॅपि-का; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; सल्फु-
ॲहस; सहॅनकु; सबुल; सासा; णसकेल; हसहफ; कसको; सेले; िैड्रास्स्ट. 

अकाली :– ॲम्ब्रा; कहल-का; बहर-का; लायको; संबुल; सेले. 
कुमारी :– कोक्यु; कोहन; प्लॅहट; बोव्िी; हलहल-हट. 

 
वेगवेगळे झाले आहे असे वाटिे :– अवयव वगेळे पिा. 
 
वेग आल्याप्रमािे वाटिे :– लाटा पिा. 
 
वेदना :– अको; आयपि; आसे; इवने; कणल-बाय; काहफ; कामो; कास्स्ट; कोलो; गेल्से; डायास्को; थभजा; 

नटस-व्हा; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; मॅग-का; मॅग-फा; मटयुण; रनन-ब; ऱ्हस-टा; 
लॅके; लायको; व्िबय; व्हेरा-आ; सल्फ; सल्फु-ॲहस; ससॅ्न्द्ग्व; णसणम; लसको; सोणर; स्टॅनम; 
स्पायजे; िैपहर. 

अनेक प्रकारच्या :– नाजा; मेडो; मेझे; रुमे. 
 
आग (आग पिा( :– आरम-रा; आसे; एणप; कॅन्था; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; टु्यब; नक्स-व्िा; 

हपहक्र-ॲहस; फास्फ; ब्रायो; मक्युय; मक्युय-आ-रु; मेझे; रेहड; ऱ्िस-टा; व्िेस्पा; सल्फ; हसकेल; 
सेहप; स्पायजे. 
चुिचुि :– अमो-का; आरम-रा; इहरहज; कॅन्द्िा; कॅस्प्स; काबो-व्िेहज; बबे; मसॅ्न्स; रनन-स्क्ली; 
लायको; सल्फ; सल्फ-आयो; िैड्रास्स्ट. 
िापलेले लोखंड-िारा, सुया बोचल्याप्रमािे :– अल्युहम; आसे; एणप; ओली-ॲहन; नाजा; नाय-
ॲहस; बॅहर-का; मगॅ-का; ऱ्िस-टा; व्िेस्पा; स्पायजे. 
नागंी मारल्याप्रमािे :– ॲन्टी-क्रभ ; अ्ट; आसे; एपि; कोणन; ग्लोनो; लझक; टरेन्टु; डल्का; थेहर; 
नक्स-व्िा; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बबे; मेझे; ऱ्िस-टा; लायको; हसहल. 

आवळल्याप्रमािे :– आवळल्याप्रमािे पिा. 
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इकडून णतकडे णफरिाऱ्या :– आ्न; कहल-ना; कपल-बाय; कहल-स; काहम; कालो; कास्ल्च; 
कुप्र;ं कझक-को; थभजा; नक्स-मो; िल्स; ्लॅन्ट; प्रभन-स्पा; फेरम-मे; बबे; मक्युय-आ-रु; मगॅ-फा; 
ऱ्हस-टा; ऱ्िोडो; लॅक-कॅणन; लेडम; हसहम; हसहल. 
एकदम :– ॲम्ब्ब्रा; कास्ल्च; रेहड; ऱ्िोडो. 

उकरल्याप्रमािे :– िोक पडल्याप्रमािे पिा. 
एकदम सुरू होऊन एकदम िाांबतात :– अको; अगाणर; अल्युहम; आक्झ-ॅॲहस; आजे-ना; आसे; 

कहल-का; कहल-मभ; कहल-बाय; काहम; कुप्रम; कोलो; झॅन्थो; कझक; डायास्को; नक्स-व्िा; 
नाय-ॲहस; हपओहन; प्लंब;ं प्रभन-स्पा; फेरम-मे; बबे; बेला; मग-का; मॅग-फा; मगॅ-मभ; रॅनन-ब; 
रुमे; रेहड; ऱ्िस-टा; सल्फ; साहब; णसणम; सेहप; स्पायजे; िायासा; िैड्रोसा-ॲहस; िैपहर. 
त्यामुळे िाग लटका पडिो :– आयहर; कास्ल्च. 

एकदम सुरू होऊन हळुहळु िाांबतात :– असाहफ; कॅल्क-का; पल्स; ्लुओ-ॲहस; सल्फु-ॲहस; 
साहब. 

एका बाजूस सुरू होतात दुसरीकडे जाऊन तेिे जा हो :– आयहर; आजे-ना; युब; नेर-मभ; 
फेरम-मे; मनॅ्गनंॅ; लॅक-कॅहन; लायको. 

ओढ लागल्याप्रमािे :– आ्न; कणल-का; कहल-बाय; कामो; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; केणल; कोलो; 
ग्रफाय; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; पल्स; ब्रायो; मक्युय; ऱ्हस-टा; ऱ्िोडो; लॅके; लायको; हलहल-हट; 
व्िॅलेहर; सल्फ; हसहम; हसहल; कसको; सेणप. 

कां ड, व आलटुन पालटून :– स्राहंश. 
कापल्याप्रमािे :– अको; कपल-का; कहल-मभ; कॅ्था; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कॅल्क-स; कोपन; 

कोलो; कझक; टेल्यु; डायास्को; ड्रोसे; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-मू; पल्स; पेरो; 
बेला; ब्रायो; मक्युय; रॅटहन; रुमे; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; साबाल; हसहल; िायासा. 
करविीने :– करविीने कापल्याप्रमािे वाटिे पिा. 
चुिचुि िोऊन :– कॅन्था. 
हपळवटभन :– थभजा. 

कुरतडल्याप्रमािे :– अग्नस; अमो-मभ; आक्झ-ॅॲहस; इग्ने; ओहलअ;ं कामो; कास्स्ट; कोलो; 
हक्रआसो; ग्रफाय; ग्वाई; कझक-को; थभजा; नाय-ॲहस; नेर-स; िल्स; प्लॅपट; फास्फ; बब;े ब्रायो; 
मगॅ-मभ; िॅननं-स्क्ली; रुटा; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; सल्फु-ॲहस; पसपल; 
हसकेल; सेणप; स्टॅणफ; स्पाहंज. 
आग िोऊन :– रुटा. 
िोक पाडभन :– कझक-को. 

कां प व अत्यांत िकवा येिो :– काहम. 
खाली ओढल्याप्रमािे :– अगाहर; एहप; कॅस्टो; कॅ्था; कोणन; थायरा; नक्स-व्हा; नेर-मू; पलाहड; 

पल्स; प्लॅहट; फास्फ; बेला; मक्यु-ुको; रुटा; ऱ्िस-टा; पलपल-पट; सल्फ; हसहम; हसहल; सेपि; 
स्टॅनम; स्पायजे. 
अंग गार पडभन :– हसकेल. 

णखळा मारल्याप्रमािे :– अगाहर; अनाका; असाहफ; आ्न; इवने; काणफ; थूिा; प्लॅणट; मोस्क; 
रॅनन-स्कली; रॅटहन; रुटा; हलहथ-का; सल्फ; सल्फु-ॲणस; स्पाहंज; िेपार. 

खुपल्याप्रमािे :– टोचल्याप्रमािे पिा. 
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खुपसल्याप्रमािे :– अनाका; आर्डन; एपि; ओहलअ;ं कोहन; क्रोक; डल्का; नक्स-मो; नेर-स; 
प्लॅहट; बेला; मेझे; म्युहर-ॲहस; रुटा; सल्फु-ॲणस; हसकु; णसना; स्पायजे; िेलेबो. 

गार :– आ्न; मेडो; हसहफ. 
गुदमरून टाकिाऱ्या :– व्िॅलेहर; सल्फ. 
चमका :– अमो-मू; केहल; क्रोट-हट; प्लांबां; फेरम-मे; बोस्व्ि; मगॅ-का; मोस्क; ऱ्िस-टा; लारो; 

व्िॅलेहर. 
चावल्याप्रमािे :– आयो; आरम-रा; आिे-मे; इग्ने; ओहल-ॲहन; कॅन्द्िा; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; 

कान्गस्ट; हक्रआसो; ग्रफाय; कझक; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; पल्स; पेरोसे; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; 
बब;े मटयुण; युफे्र; रॅनन–स्स्क्ल; लॅके; लायको; लेडम; सल्फ; सल्फु-ॲणस; ससॅ्न्ग्व; हसस्ट; सेहप; 
स्टॅनम; स्टॅहफ; िेपार; िैड्रास्स्ट. 
अंिगयि :– काबो-व्िेहज; नक्स-मो; नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रोहम; ससॅ्न्ग्व. 
आग िोऊन :– आग चुिचिु पिा. 

 
णचमटल्या, णचरडल्याप्रमािे :– अनाका; असार; ॲन्द्टी-टा; अल्युहम; इग्ने; ओहलअ;ं कॅटट; कहल-

आयो; कल्क-का; काहम; काबो-व्िेहज; कोटयु; कोलो; ग्रफाय; कझक; थभजा; नाय-ॲहस; नेर-मू; 
नेर-स; प्लॅणट; बब;े ब्रायो; मटयुण; मेहन; रुटा; व्िबय; व्िॅलेहर; हसहम; स्टॅहफ. 

चुिचुि, झोंबल्याप्रमािे :– चावल्याप्रमािे पिा. 
टाटयात शस्त्रणक्रयेनांतर घातलेल्या :– स्टॅहफ. 
टोचल्याप्रमािे :– अको; असाहफ; आसे; कपल-का; कहल-मभ; कास्ल्च; कास्स्ट; कझक-को; नाय-

ॲणस; पल्स; बब;े बेला; ब्रायो; मटयुण; रॅनन-ब; ऱ्हस-टा; लेडम; सल्फ; णसणल; कसफाय; सेहप; 
स्पायजे. 

आग िोऊन स्नायभि :– असाहफ; एणप; कोक्यु; ग्लोनो; थभजा; नक्स-व्िा; मेझे; ऱ्िस-टा; सल्फु-
ॲहस; स्टॅहफ. 
गाठीि :– इग्ने; नाय-ॲहस; पल्स; बेला; मक्युय. 
चोचीने :– रुटा; कसको. 
िािभन :– स्पायजे. 
दाबभन, स्नायभि :– सासा. 
धके्क बसभन :– नक्स-व्िा; हसना. 
बारीक सुया; काटे खुपभन :– अगाहर; अल्युहम; आिे-नाय; आसे; एहप; कणल-का; कहल-बाय; 
कस्प्स; नाय-ॲपस; नेर-मभ; हपओहन; ब्रायो; ऱ्िस-टा; व्िॅलेहर; व्िेरा-आ; सल्फ; साबा; पसपल; 
हसहफ; सेपा; हेिाि. 
कढि सुया :– आग पिा. 
गार सुया :– अगाणर; आसे. 
मंुग्या येऊन :– आ्न. 
साधं्याि :– एणप; कणल-का; कास्ल्च; टॅरॅक्स; िूजा; मॅन्द्गॅनां; मटयुण; ऱ्हस-टा; णसणल; हेलेबो. 

ििका :– अगाहर; आ्न; इग्ने; एकीने; काहम; काबो-व्िेहज; गेल्से; टॅरॅहब; डल्का; नक्स-व्िा; 
पायरो; फायटो; बॅणि; ब्रायो; मक्युय-आ-्ले; युपे-पर; रुटा; रेहड; ऱ्िस-टा; लॅके; लेिा;ं व्िेरा-
स्व्ि; व्िेहरओ; हसहम; कसको; िायासा. 
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िुसिुस :– अको; आस्टे-रु; कहल-का; कॅल्क-का; हक्रआसो; वलोनो; नेर-मभ; पल्स; पाहलगो; 
फास्फ; फेरम-मे; बेला; ब्रायो; मेहल; लॅके; हलहल-हट; सल्फ; हसहल; कसको; सेणप. 

णतडका :– एकदम सुरू िोिाि व थाबंिाि पिा. 
तीव्र :– फाडल्याप्रमािे पिा. 
तोडल्याप्रमािे :– रुटा; कसको. 
िाांबलेल्या; पुन्द्हा सुरू होतात :– कुप्रम; बॅहर-मभ; मेझे. 

आिील िागाि :– अनाका; प्लॅहट; स्टॅनम. 
आिभन बािेर :– असाहफ; पल्स; ब्रायो; सल्फ; हसहम. 

दाबल्याप्रमािे :– खाली ओढ लागल्याप्रमािे पिा. 
िीक्ष्ि वस्िभने खोल :– इग्ने; बोस्व्ि; व्िेरा-आ. 

धके्क णदल्याप्रमािे :– असाहफ; इग्ने; कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; टॅरॅक्स; थभजा; नटस-व्हा; 
नाय-ॲहस; नेर-मभ; पल्स; बेला; मेहन; ऱ्िस-टा; ऱ्िोडो; व्िॅलेहर; हसहल; लसको. 
हवकार झालेल्या िागाि :– मक्युय. 

 
नाणगिीच्या उगविीनंिर राहिलेल्या :– कहल-क्लो; काहम; कास्स्ट; कझक; प्रभन-स्पा; प्लॅन्ट; मेझे; 

रॅनन-ब; व्िेहरओ. 
अगोदर :– स्टॅहफ. 
स्पशय केल्याने ब वा :– कझक. 

नाांगी मारल्याप्रमािे :– अको; आसे; एपि; कहल-का; कझक; थेहर; नाय-ॲहस; पल्स; फास्फ; बबे; 
ब्रायो; मक्युय; लायको; सल्फ; साबाल; पसपल; सेणप. 
आग िोऊन :– आग पिा. 
चुिचुि :– स्टॅहफ. 

णपळल्याप्रमािे :– आसे; इग्ने; इलाप्स; कॅल्क-का; कोलो; डायास्को; नटस-व्हा; पल्स; बेला; 
ऱ्हस-टा; व्हेिा-आ; हसना; णसणल. 

पेटके, मुरडा :– अगाहर; इग्ने; कॅक्ट; कल्क-का; कामो; कास्स्ट; कुप्रम; केहल; कोक्यु; कोलो; 
ग्रफाय; डल्का; डायास्को; पल्स; प्लॅहट; प्लंब; बेला; मक्युय; मगॅ-फा; मगॅ-मभ; नक्स-व्हा; नाय-
ॲणस; स्ऱ्िअम; लॅके; लायको; स्व्िबुर; व्हेरा-आ; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; हसहल; स्टॅनम; स्टॅहफ. 
अंगावर पाजिाना :– कामो. 
नंिर, िाग िाठिो :– हसकेल; सेले. 
लटके पडिे :– टॅबॅकं. 
हवटाळसेपिानंिर :– कुप्रम; पल्स; कसको. 
वदेनानंिर :– हसकेल. 
सवय शरीराि पसरिाि :– डायास्को; नक्स-व्िा; लायको. 
संिोग करिाना :– कुप्रम; कोलो; ग्रफाय. 
साधं्याि :– कॅल्क-का; प्लॅहट; फास्फ-ॲहस; सल्फ. 
स्नायभि :– अनाका; कॅल्क-का; कुप्रम; कोहन; टॅबॅक; नक्स-व्हा; प्लॅणट; बेला; मक्युय; लायको; 
सल्फ; हसना; हसहल; सेहप. 

फाडल्याप्रमािे, तीव्र :– अको; अनाका; आर्डन; आसे; कहल-का; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कामो; 
काबो-व्हेणज; कास्ल्च; कास्स्ट; कोहन; झॅन्थो; कझक; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; नेर-का; पल्स; 
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प्लॅणट; बेला; ब्रायो; मटयुण; ऱ्हस-टा; ऱ्होडो; लायको; व्िायपे; सल्फ; हसहल; लसको; सेहप; 
स्टॅहफ; स्राहंश. 
आचके, धके्क बसभन :– पल्स; कसको. 
गाठीि :– पल्स; मक्युय; लसको. 
झिझिभन टोचभन :– अनाका; कॅल्क-का; कास्ल्च; ग्वाई; लझक; िूजा; पल्स; मक्युय; मनॅ्गनंॅ; 
लेडम; स्टॅहफ. 
दाबभन :– काबो-व्िेहज; स्टॅनम. 
लटके पाडिाऱ्या :– कणल-का; काबो-व्िेहज; कसको; स्टॅणफ. 
साधं्याि :– आर्डन; ओहलअ;ं ग्वाई; पल्स; फेरम-मे; मटयुण; ऱ्हस-टा; लसको; स्राहंश; हेपार; 
हेलेबो. 

फुटल्याप्रमािे :– इवने; कहल-मभ; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कास्स्ट; ग्लोनो; थायरा; नटस-व्हा; नेर-मू; 
बेला; ब्राया; मक्यु;ु युपे-पर; रॅटहन; रॅनन-ब; लॅक-कॅहन; लायको; हलहल-हट; लेिा; व्हायपे; 
सल्फ; सहॅनकु; पसपल; लसको; सेणप; स्टॅनम; स्पायजे; िॅममेॅ. 

 
फोडल्याप्रमािे :– आर्डन; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कोटयु; ग्रफाय; ग्वाई; थभजा; नक्स-व्िा; नेर-मभ; 

फास्फ; बेला; मक्युय; युिे-िि; रॅनन-ब; रुटा; ऱ्िस-टा; लायको; व्िॅलेहर; सल्फ; हसहल. 
बांद झाल्या लकवा केल्यानांतरचे णवकार :– स्टॅनम. 
बाजूस, हनजले असलेल्या :– आसे; कणल-का; कॅल्क-का; नक्स-मो; िल्स; फास्फ-ॲणस; ब्रायो; 

मक्युय; हसहल; सेहप. 
हनजले नसेल त्या :– इग्ने; कहल-बाय; कुप्रम; ग्रफाय; ्लुओ-ॲहस; ब्रायो; ऱ्िस-टा. 

बोचल्याप्रमािे :– टोचल्याप्रमािे पिा. 
भोसकल्याप्रमािे :– खुपसल्याप्रमािे पिा. 
भोक पाडल्याप्रमािे :– असाहफ; आरम-मे; आिे-ना; कोलो; डायास्को; झॅन्थो; कझक; कझक-को; 

पल्स; प्लॅहट; प्लंब;ं हबस्म; बेला; मटयुण; मगॅ-फा; मेझे; मेडो; रॅनन-स्स्क्ल; लॅके; स्पायजे; िेपार. 
साधं्याि :– कास्ल्चं. 

मधुनच येतात, िाांबतात व लगेच सुरू होतात :– कुप्र;ं बॅहर-मभ; मेझे. 
मार लागल्याप्रमािे :– आरम-मे; आजे-मे; आर्नन; एणप; ओनास्मा; ओहल-ॲहन; कहल-मभ; कॅन्था; 

काहम; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; कोणन; गेल्से; टॅरेकब; हटहल; ड्रोसे; नक्स-व्हा; नाय-ॲणस; पल्स; 
पायरो; प्लॅहट; फायटो; फास्फ; बॅणि; बेला; बेहलस; ब्रायो; युिे-िि; रॅनन-ब; रूटा; ऱ्हस-टा; 
लॅके; लाप्पा; सल्फ; णसकु; हसना; हसहम; सससि; लसको; िॅममे; िेपार; िैपहर. 
अहिशय श्रमाने झाल्याप्रमािे :– स्क्लमहॅट; केहल. 
अंिगयि :– कॅनहब; पल्स; बेहलस. 
खरचटभन :– काहम; हचओ; पायरो; हमहल. 
गाठीि :– कोहन. 
लिान जागी :– आर्डन; कणल-बाय; ग्लोनो; मक्युय; फास्फ; रॅनन-ब; सल्फ; साबा. 
हवटाळशपेिी :– नेर-का. 
वदेनानंिर, वाटिे :– िुळिुळेपिा पिा. 
संिोगानंिर :– णसणल. 
साधं्याि :– आरम-मे; आजे-मे; पल्स; सल्फ. 
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मुरडा :– पेटके पिा. 
मुळे, जाग येते :– अको; आसे; कहल-का; नक्स-व्िा; लॅके; सल्फ; हसहल; कसको. 
येतात जातात :– नक्स-मो; पलाहड; व्िॅलेहर; स्राहंश. 
रग लागल्याप्रमािे :– ओढल्याप्रमािे पिा. 
रेघ मारल्याप्रमािे :– आक्झे-ॲहस; कस्प्स; कास्स्ट; टेल्यु; पायरो; बुफो; बेला; हसहफ; सेपा. 
लटटया, लुल्या पडलेल्या भागात :– अगाहर; आसे; कहल-ना; कास्स्ट; कोक्यु; प्लंबं; लॅरो. 
लहान (हठपक्याप्रमािे( जागी :– अगाहर; अल्युहम; आजे-मे; आस; आक्झ-ॅॲहस; इग्ने; ओहल-

ॲहन; ओहल-जे; कपल-बाय; कल्क-फा; कास्ल्च; कास्स्ट; कोणन; ग्लोनो; कझक; थभजा; नक्स-
मो; नेर-मू; फास्फ; ्लुअने-ॲहस; बबे; बुफो; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लॅक-कॅ; लॅके; हलहल-हट; 
सल्फ; सासा; हसहल; णसस्ट; सेणप; सेले; िेपार. 

लाटा आल्याप्रमािे :– अनाका; असाहफ; कोक्यु; कझक-आयो. 
वाढत्या वयात :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; ग्वाई; फास्फ-ॲहस; मनॅ्गन. 
शरीर लटके पडत आहे की काय असा :– लटके पडिे पिा. 
शरीरा सिोविी :– लॅके; सल्फ. 
शस्त्रणक्रया केल्यानंिर :– िैपहर. 
सलिे :– बारीक टोचल्याप्रमािे पिा. 
सुया बोचल्याप्रमािे पिा :– बारीक टोचल्याप्रमािे पिा. 
हळुहळु सुरू होऊन एकदम िाांबतात :– आजे-मे; इग्ने; कास्स्ट; पल्स; सल्फु-ॲहस. 
हातपाय कापल्यानांतर राणहलेल्या बुांध्यात :– अमो-मभ; आ्न; फास्फ-ॲहस; कसफाय; िेपा; िैपहर. 
हुळहुळल्याप्रमािे :– मार लागल्याप्रमािे पिा. 

वदेनानंिर :– अको; आर्डन; ओनास्मा; गेल्स; ग्रफाय; ग्लोनो; टेल्यु; प्लॅणट; कसको; सेले. 
 
वेदनाांचा अभाव, ज्या णवकारात बहुधा असतात अशा णवकारात :– ॲन्द्टी-कू्र; ॲन्टी-टा; ओपि; स्रमो; 

हेलेबो. 
 
वेष्टि घातले आहे असे वाटिे :– कॅक्ट; ग्रफाय; नक्स-व्िा; बॅहर-का; मेडो; सल्फ. 
 
वैषणयक णवकार :– अग्नस; कॅ्था; कॅल्क-का; कोणन; ग्रफाय; नटस-व्हा; हपहक्र-ॲहस; प्लॅहट; फास्फ; 

फास्फ-ॲहस; बणर-का; लायको; हलहल-हट; सल्फ; कसको; सेले; स्टॅणफ; स्रमो. 
णवचार मनाि घोळिाि :– सेहप; स्टॅहफ. 
क्षोभ लवकर होतो :– कझक; फास्फ. 

 
व्रि :– असाणफ; आसे; आसे-आयो; कहल-बाय; कहल-स; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; नाय-

अणस; िल्स; फायटो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; मक्यु;ु ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; सल्फ-
आयो; हसहफ; पसपल; सेणप; हेिाि. 

अांिरुिात पडून झालेले :– आर्डन; ग्रफाय; पेरो; फ्लुओ-ॲपस; म्युहर-ॲहस; लॅके; सल्फु-ॲणस; 
हसहल; कसको; सेहप. 
लिान मुलाचें :– कामो; सल्फ. 
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आग :– ॲरॉटस; आसे; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; पल्स; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; णसणल. 
अळ्या पडतात :– साबा; हसहल. 
उिळ :– आसे; थभजा; नाय-ॲहस; मक्युय; लॅके; लायको; िैड्रास्स्ट. 

हवटाळ थाबंण्याच्या वयाि :– पाहलगो. 
कडा, असलेले :– असाहफ; आसे; पल्स; मक्युय; लॅके; लायको; णसणल; िेपार. 

उचललेल्या :– आसे; मटयुण; णसणल. 
व टिक :– आसे; लायको; हसहल. 

काळ्या :– इस्कु; लॅके. 
टिक :– ग्रफाय; पल्स; ्लुओ-ॲहस; हसहल. 

लाल :– पल्स. 
लोंबिाऱ्या :– कहल-बाय. 
वडे्यावाकड्या :– नाय-ॲहस; फास्फ-ॲणस; मक्युय. 

कापल्यासारखे वाटते :– बेला; मक्युय. 
 
काळे :– ॲन्रा; आसे; कहल-आसे; काबो-व्िेहज; लॅके; लायको; हसकेल. 
खि असलेले :– आरम-मे; कहल-बाय; हसहल. 
खोल चरत जािारे :– आसे; कहल-का; कपल-बाय; कॅल्क-का; कॅल्क-स; टरेन्टु; नाय-ॲणस; 

पल्स; मक्युय; मेझे; रेहड; लॅके; सल्फ; णसणल. 
गरमीचे :– असाहफ; आयो; आसे; कहल-आयो; थभजा; नाय-ॲणस; फायटो; मटयुण; मक्युय-को. 
गार आहेत असे वाटिे :– आसे; ब्रायो; ऱ्िस-टा; हसहल. 
चावल्यासारखे वाटिे :– पल्स. 
चेहऱ्यावर चरत जािारे :– कोहन. 
णिपटयासारखे लहान :– आजें-ना; आसे; कहल-बाय; मेडो. 
िुसिुसते चालताना :– म्युहर-ॲहस. 
दुगंधी :– म्युहर-ॲहस; हसहल; िेपार. 
दुष्ट (लवकर चरिारे( :– आजे-ना; आसे; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; थभजा; नाय-ॲणस; मक्युय-

को; हसहल; िैड्रास्स्ट. 
नाडी :– नाडीव्रि पिा. 
नाळगुद झालेले असताना :– आसे; ग्रफाय; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; हसल्ला; िेलेबो. 
णनळे :– आसे; क्रोटे-िा; टरेन्टु; थभजा; लॅके; व्िायपे; हसहल. 
पोखरलेले :– व्िेहरओ. 
बरे होऊन, पुन्द्हा उद भवतात :– हक्रआसो; व्िायपे. 
बाह्योपचाराने बरे झाल्यानांतर :– हकमहॅट; लॅके; सल्फ. 
मधाच्या पोवळ्याप्रमािे :– हसनाबा. 
मळकट :– नाय-ॲहस; मक्युय; लॅके. 
रटत येते :– आ्न; आसे; काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बसा; मक्युय; लॅके; 

लायको; सल्फभ -ॲहस; िेपार. 
रटतासारखे पािी :– काबो-ॲहस; ऱ्िस-टा. 
लवकर बरे होत नाहीत :– वदेनारहिि पिा. 
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वाहिारे :– कहल-आसें; कहल-स; नेर-स; ऱ्हस-टा. 
वाटोळे :– कहल-बाय; फायटो; मक्युय. 
वेडेवाकडे (सपाकृहि( :– आसे; कहल-बाय; फायटो; मक्युय; सासा; हसली. 
वेदनायुटत :– आसे; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; बेला; साहब; हसली; िेपार. 

कापल्याप्रमािे :– मक्युय. 
वेदनारणहत (लवकर बरे िोि नािीि( :– आसे; ओहप; काबो-व्िेहज; कोहन; फास्फ-ॲणस; लॅके; 

लायको; सल्फ-हसहल. 
णशरात, फुगून वेड्यावाकड्या झालेल्या :– काबो-व्िेहज; कास्स्ट; पल्स; लॅके; लायको. 
शेकाने, उष्ट्ितेने जा हो :– कामो; पल्स; ्लुओ-ॲहस; लायको; लेडम. 

ब वा :– आसे; कोहन; स्क्लमहॅट; ऱ्िस-टा; लॅके; हसहफ; णसणल; िेपार. 
सभोवती पुटकुळ्या :– काबो-व्िेहज; लॅके; हेपार. 

लिान व्रि :– कॅल्क-का; फास्फ; मेझे; ऱ्िस-टा; हेपार. 
सांभोगानांतर जा हो :– हक्रआसो. 
सुजलेले :– पल्स; मक्युय; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; णसणल; सेणप. 

 
वार्डनशप्रमािे डाग पडिे :– ग्रफाय; थभजा; नेर-मभ; पेरो; युफे्र; ऱ्हस-टा. 
 
शटती आली आहे असे वाटिे :– ओहप; काहफ; नेर-फा; फास्फ; सोहर. 
 
शस्टतपात :– अको; ॲन्टी-टा; अमो-का; आसे; आर्डन; इिू; इणप; कॅम्ब्फ; काबो-व्हेपि; कास्ल्च; कुप्रम; 

कोहन; टॅबॅकं; नाजा; फास्फ; मक्युय-सा; लारो; व्हेिा-आ; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; हसकेल; सेहप; 
िैड्रोसा-ॲहस. 

अकस्मात, एकदम :– आसे; क्रोटे-िा; ग्रफाय; फास्फ; सेहप. 
अांग लुले पडण्याच्या अगोदर :– कोहन. 
ओकाऱ्यानांतर :– आस; व्िेरा-आ. 

िोि असिाना :– आसे. 
दुखापतीमळे :– असेहट-ॲहस; सल्फु-ॲहस. 
शरीरातील स्त्राव न जाता :– अमो-का; कॅम्फ; हफजास. 
हगविीनांतर :– आसे; कॅम्फ; काबो-व्िेहज; व्िेरा-आ. 

 
शरीर ओढून त्याच्या लचध्या केल्यासारखे वाटिे :– प्लॅहट. 
 
शरीर गोड पदािाचे केले आहे असे वाटते :– मक्युय. 
 
शरीर नाजुक आहे असे वाटिे :– थभजा; सासा. 
 
शरीर वेडेवाकडे होिे :– अगाहर; कास्स्ट; ग्वाईका; प्लॅहट; बेला; रुटा; हसकुटा; स्रमो; िायासा. 
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शरीर, वेड्यावाकड्या स्स्ितीत आहे असे वाटिे :– नेर-स. 
िेविे लकवा असिे :– कोक्यु; कोलो; गमॅ्म्बो; कझक; नक्स-व्िा; प्लांबां; मक्युय; लायको; णसना. 

 
शरीराच्या द्वाराांचे णवकार :– इग्ने; इस्कू; एलो; कहल-का; कास्स्ट; ग्रफाय; टेल्यु; नक्स-व्हा; नाय-

ॲपस; नेर-मू; पोडो; फास्फ; बला; मटयुण; म्यभहर-ॲहस; रॅटहन; लॅके; लायको; सल्फ; णसणल; 
सेणप. 

लाल :– एलो; सल्फ. 
 
शणररात, काहीतरी खळबळ चालली आहे असे वाटिे :– कोक-कॅ. 

चमत्काणरक भावना :– ग्लोनो; नक्स-मो. 
 

शणररात घुसलेल्या बाह्य वस्तु :– अको; कॅल्क-्लु; हसहल; िेपार. 
 
शणररातील स्त्राव (रक्ि, वीयय वगैरे( गेल्यामुळे झालेले णवकार :– अको; अगाहर; इहप; कणल-का; कॅल्क-

का; कॅल्क-फा; काबो-व्हेणज; हकहन-स; ग्रफाय; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲपस; फेरम-मे; व्िेरा-
आ; हसहम; झसको; सेहप; सेले; स्टॅहफ. 

 
शरीरावर खोल िसे पडण्याची प्रवृत्ती :– त्वचा पिा. 
 
शस्त्रणक्रयेचा आघात :– आघाि पिा. 
 
शस्त्रणक्रयेनांतर झालेले दुष्ट्पहरिाम :– आ्न; कॅलेन्ड; फास्फ-ॲहस; बेहलस; ऱ्िस-टा; स्टहफ; स्राहंश; 

िैमेंमे; िैपहर. 
अवयव एकमेकाना हचकटिे :– कॅल्क-्लुओ; हसहल. 
त्वचा जखमेवर तािली जाते :– कहल-फा. 

 
णशणिलपिा :– ॲन्टी-टा; आसे; इथभ; एलो; ओहप; कहल-का; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कास्ल्म; कान्गस्ट; 

कोटयु; गेल्से; ग्रफाय; नेर-का; नेर-मभ; फास्फ; फास्फ-ॲपस; मक्युय-सा; म्युपि-ॲपस; लायको; 
लोब;े व्िेरा-आ; कसको; सेनेगा; सेहप; हायासा; िेलेबो. 

अांतगणत :– कल्क-का; क्रायासो;सेपि. 
 
शीि :– कॅनॅणब; केहल; क्रोक; कझक; पल्स; हपक्र-ॲहस; मक्युय; लॅके; रुटा. 

अत्यांत उष्ट्ितेमुळे :– अको; कझक-आयो; व्िेरा-स्व्ि; िेलोहन. 
शोि :– सभज दाियुक्ि पिा. 
 
श्लेष्ट्मल त्वचा :– अको; ॲन्टी-टा; आजे-ना; आसे; इहप; एहप; कहल-का; कहल-बाय; कॅस्प्स; कामो; 

टॅरॅहब; डल्का; थभजा; नटस-व्हा; पल्स; फास्फ; बेला; बोरा; ब्रायो; मक्युय; युफे्र; रुमे; सल्फ; 
ससॅ्न्ग्व; साबा; हसहफ; सेनेगा; सेनेहस; सेपा; स्टॅनम; िेपार; िैड्रास्स्ट. 
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काळी :– इस्कभ ; कामो; काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; फायटो; फास्फ; बॅहि; मक्युय-आ-रु; मेझे; लॅके; 
िॅममे. 

कोरडी :– अल्युहम; कहल-का; कास्स्ट; नक्स-मो; बेला; ब्रायो; स्स्टवटा. 
खरचटल्यासारखी :– आरम-रा; नक्स-व्िा. 
चटे्ट पडलेली :– आजे-ना; नाय-ॲहस; पल्स; फायटो; मक्युय-आ-्ले; लॅके. 
ताांबडी लाल :– अको; कॅन्था; बेला. 
णफकट :– आसे; कहल-का; फास्फ; फेरम-मे; मनॅ्गनंॅ; कसको. 
फोड :– एहप; कॅन्था; काबो-व्िेहज; बोरा. 
व्रि पडलेली :– आजे-ना; आसे; कहल-आयो; हक्रआसो; नाय-ॲहस; फायटो; मक्युय-को; सल्फु-

ॲहस; हसहल; िैड्रास्स्ट. 
सुरकुतलेली :– आसे; इलाप्स; मक्युय. 
स्पांजाप्रमािे :– कॅस्प्स; फायटो. 

 
सडिे (कुजिे गनॅ्ग्रीन( :– ॲन्रा; आसे; कॅन्द्िा; काबो-व्हेपि; हक्रआसो; टरेन्टु-कु; प्लंब;ं बेला; म्युहर-

ॲहस; लॅके; साहलडे; णसकेल; णसणल; लसको. 
कोरडे :– ॲस्न्ट-क्रभ ; हसकेल. 
गाल लहान मुलाांचे :– टरेन्टु. 
जळवा लावल्यामुळे :– हसकेल. 
भाग, ओलसर िोऊन :– काबो-व्िेहज; फास्फ; कसको; िेलेबो. 

कढि ककवा आग िोऊन :– अको; आसे; बेला; साणब; णसकेल. 
गार पडभन :– आसे; प्लंब;ं लॅके; हसकेल; हसहल. 
सुरुवािीस हनळसर व्िावयास लागभन :– असाहफ; आरम-मे; आसे; कोहन; मक्युय; लॅके; व्िेरा-

आ; हसहल; िेपार. 
भाजल्यामुळे :– ॲन्रा; आसे; कास्स्ट; हसकेल. 
मधुमेहात :– कोहन; लॅके; साहलडे. 
मार जखम लागून :– आ्न; लॅके; सल्फ-ॲहस; हसकेल. 
मोहरीचा लेप लावल्यामुळे :– हसकेल. 
वृिपिी :– आसे; काबो-व्िेहज; सल्फु-ॲहस; णसकेल. 

 
समतोलपिा :– अगाहर; लायको; स्रमो. 
 
समतोलपिात णबघाड :– अगाहर; अल्युणम; आजे-ना; इग्ने; ओनास्मा; कहल-फा; कास्स्ट; कोटयु; 

कोहन; गेल्से; ग्रफाय; नक्स-व्िा; प्लॅहट; फेरम; फास्फ; बॅहर-का; बेला; मक्युय; ऱ्हस-टा; लॅके; 
सल्फ; णसणमणस; िायासा. 

 
सदी वारांवार होण्याची प्रवृणत्त :– अको; अल्युहम; आटसे-आयो; ओहल-जे; कणल-का; कहल-फा; कल्क-

का; कॅल्क-फा; कामो; काबो-व्िेहज; टु्यब; डल्का; नक्स-व्हा; नाय-ॲपस; नेर-मभ; फास्फ; 
बॅहर-का; ब्रायो; मक्युय; रुमे; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; पसपल; सेणप; सोणर; हेपार. 
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सपाकृणत :– कॅल्क-का; ऱ्िोडो; सल्फ-आयो; सासा. 
 
सफाईदार :– फास्फ. 
 
सहन न होिे (आवाज, उजेड, वदेना, स्पशय; वास, क्षुल्लक गोष्टी वगैरे( :– अको; असाणफ; असार; 

ॲम्ब्ब्रा; आरम-मे; आजे-ना; आ्न; आसे; इवने; एहप; ओहप; कणल-का; कापफ; कामो; कास्ल्च; 
हकहन-स; कुप्रम; कोहन; क्रोक; गेल्से; लझक; टरेन्टु; युब; टेल्यु; थेहर; नक्स-व्हा; नाय-अपस; 
नेर-का; नेर-मभ; पल्स; प्लंबं; फास्फ; फेरम-मे बेला; बोरा; मक्युय; मगॅ-का; मनॅ्गनं; मेरम; रॅनन-
ब; लॅके; लायको; लायहस; व्िॅलेहर; व्िायपे; सल्फ; सल्फ-आयो; हसहफ; पसपल; झसको; सेणप; 
सोहर; स्टॅहफ; िायासा; हेपार. 

आवाज, पाण्याचा :– नाय-ॲणस; लायहस. 
पुरुषाचा :– नाय-ॲणस; बॅहर-का. 
बोलण्याचा :– नक्स-व्िा; कझक. 

कपडे :– आजे-ना; ओनास्मा; कॅल्क-का; क्रोटे-कॅ; नक्स-व्िा; लॅके; लायको; स्पाहंज. 
काही णववणक्षत मािसे :– नेर-का. 
गारिा :– मेझे; मोस्क; हसस्ट. 
लोक आपल्याबद्दल काय बोलतील ते :– स्टॅनम. 
सांगीत गािे :– नटस-व्हा; नेर-का; सेहप. 
हवेचा फरक यस्त्कां णचत :– फास्फ; मक्युय; ऱ्होडो. 

 
सांवेदना नाहीशा होत आहेत असे वाटिे :– अल्युहम; कॅनॅहब; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; कुप्रां; प्लॅणट; स्रमो. 

वेदनामुळे :– प्लंबं. 
 
सांणधवात (साधें पिा( :– अको; कास्ल्च; कास्स्ट; पल्स; फायटो; फेरम-फा; बेला; ब्रायो; मक्युय; ऱ्हस-टा; 

लायको; लेडम; सल्फ. 
इतर णवकाराांबरोबर आलटुन पालटुन :– अ्ट; कणल-बाय. 
उन्द्हाळ्यात :– कहल-बाय; कहल-स; कास्ल्च; ऱ्िोडो. 
जुना, साांधे ताि होऊन :– ओहन-जे. 
िांडीने ब वा :– अमो-का; ग्वाईका; पल्स; लेडम; णसकेल. 
टास्न्द्सलच्या सुजेनांतर :– एहकने; ग्वाई; फायटो; लॅके. 
णपत्ताच्या गाांधी येऊन :– अ्ट. 
नांतर रटत, िुांकीतून जाते :– लेडम. 
हगविीनांतर :– अब्रो; कहल-बाय; डल्का; हसहम. 
हात पाय हलणवता येत नाहीत :– अब्रो. 

 
साकोमा :– (करटे पिा( कॅल्क-्लु; बॅहर-का. 
 
साखळिे (रक्ि, लस, पािी वगैरे( :– एहप; कहल-ना; कॅन्था; रॅनन-ब; ब्रायो; सल्फ; सल्फ-आयो; 

िेलेबो. 
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साांधे :– आर्डन; कहल-का; कहल-बाय; कॅल्क-का; काहम; कामो; कान्गल्ि; कास्स्ट; ग्रफाय; ग्वाई; डल्का; 
ड्रोसे; नक्स-व्िा; नेर-मभ; पल्स; पेरो; फायटो; फास्फ; बेन्द्झा-ॲणस; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु रुटा; 
रेहड; ऱ्हस-टा; लायको; हलहथ-का; लेडम; सल्फ; साणब; हसहम; णसणल; सेहप; स्टॅहफ; स्राहंश. 

अशटत :– अको; आ्न; कहल-का; कल्क-का; बोस्व्ि; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सेहप. 
आपोआप णनखळतात :– सिज हनखळिाि पिा. 
आत, कटकट आवाज :– कहल-बाय; कॅनहब; कॅस्प्स; कास्स्ट; िूजा; नाय-ॲणस; िेरो; बेन्झा-

ॲहस; ऱ्हस-टा; लेडम; सल्फ. 
खोल :– रेहड; हसहम. 
घासि आिे असे वाटिे :– कोहन. 
पािी :– एहप; कहल-आयो; ब्रायो; रनन-ब; सल्फ. 

आतून पू येतो :– कॅल्क-िैपो; फास्फ; मक्युय; हसहल; सोहर. 
कोरडे :– कॅन्था; नटस-व्हा; पल्स; लायको. 
णढले :– केहल; थभजा; फास्फ-ॲहस; सोहर. 
दुखतात :– आजे-मे; कसफाय. 
मोडल्यासारखे वाटतात :– पॅहर. 
लहान :– ॲक्टी-स्पाय; कहल-बाय; कालो; कास्ल्च; थभजा; नेर-फा; बेन्झा-ॲहस; रॅनन-स्क्ली; 

ऱ्िोडो; हलहथ-का; लेडम; साहब; स्स्टक्टा. 
वर, ताांबडे णिपके :– स्स्टक्टा. 

फोड, व्रि वगैरे :– आसे; कोलो; नेर-का; फास्फ-ॲहस; बोरा; मेझे; हसहल; सेहप; सोहर; िेपार. 
वेडेवाकडे :– आयो; आ्न; आसे; आरम-मे; कहल-आ; कास्ल्च; कास्स्ट; कुप्रम; ग्वाई; पल्स; 

मक्युय; रेहड; सल्फ; साणब; हसहम; िेपार. 
सदी झाल्याने जा हो :– कल्क-फा; रुमे. 
सहज, णनखळतात :– आसे; कल्क-का; काबो-ॲहन; केहल; ग्रफाय; नेर-का; प्रभन-स्पा; रुटा; 

ऱ्िस-टा; लायको. 
लचकिाि :– फास्फ; ऱ्िस-टा. 

सूज दाहयुटत :– आयो; एहप; पल्स; ब्रायो; सल्फ; हसहल. 
जलयुक्ि िोविी :– थभजा. 
िाड मोडल्यानंिर :– बोस्व्ि. 
क्षयाची (हट. हब( :– अन्टी-क्रभ ; आयो; आसे; एहप; कहल-आयो; कहल-का; कॅल्क-का; कॅल्क-

फा; कोलो; हक्रआसो; पल्स; फास्फ-ॲहस; मक्युय; ऱ्िस-टा; हसहल. 
हुळहुळे :– आरम-मे; आजे–-मे; पल्स; सल्फ. 

 
सुटून, णचकटले आिे असे वाटिे :– हचकटले आिे पिा. 

मोकळे झाले आहे असे वाटते :– अल्युहम; कॅल्क-का; पू्रन-स्पा; ब्रायो; ऱ्िस-टा. 
 
सुनबणहरी (ॲपाप्लेहक्ष( :– अको; आरम-मे; आर्नन; आसे; इणप; ओपि; कहल-मभ; कोक्यु; गेल्से; ग्लोनो; 

नक्स-व्िा; पल्स; बॅहर-का; बेला; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; व्िेरा-स्व्ि; सेहप; स्रमो; िायासा; 
हैड्रोसा-ॲपस. 

नाडी, अशक्ि, हफकट हनळसर चेिरा :– लॅके. 
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िरलेली, मंद, चेिरा िाबंडा, डोळ्याच्या बािुल्या बारीक :– ओहप. 
वारंवार चलहबचल :– अको. 

रटताच्या लाटा डोक्याि चढल्यामुळे डोके धराव ेलागिे :– ग्लोनो. 
 

सुरकुत्या, सुरकििे :– आसे; आयो; कॅल्क-का; कुप्र;ं कोक्यु; लायको; व्िेरा-आ; णसकेल; लसको. 
 
सुस्तपिा हवकाराचंा :– हनस्ष्ट्क्रयिा व सुस्ि मानहसक लक्षिे पिा. 
 
सुस्ती (हनजभन रिावसेे वाटिे( :– ॲन्टी-टा; अल्युणम; आर्डन; आसे; ऐलान्थ; एहप; ओपि; ओहलअ;ं 

कलाणड; कहल-का; कॅल्क-का; कामो; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कुप्रम; केहल; कोहन; गेल्से; 
ग्रफाय; लझक; टरेन्टु; थायरा; नटस-व्हा; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; फास्फ-ॲपस; फेरम-मे; रुटा; 
रेहड; लॅके; सल्फ; सल्फु-ॲहस; ससॅ्न्ग्व; णसणल; लसको; सेपि; सेले; सोहर; स्रमो; िेलेबो. 

जेविानांतर :– फास्फ-ॲणस; लॅके; लायको; सेले. 
व चळवळ आलटुन पालटुन :– आरम-मे; एलो. 
वादळी हवेत :– युब; ससॅ्न्ग्व. 
शौचास झाल्यानांतर प्रत्येक वळेी :– आ्न. 
सांभाषिानांतर :– हसहल. 
सांभोगानांतर :– कॅल्क-का. 

 
सूज :– अको; आसे; एणप; कहल-बाय; कॅल्क-का; कामो; ग्रफाय; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; पल्स; फास्फ; 

बॅहर-का; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; लेडम; सल्फ; पसपल; िेपार. 
आलेली ओसरते :– आसे; कल्क-का; हक्रआयो; मक्युय; लॅके; लायको; हसली; सेहप; िेपार. 
गार :– असाहफ; कोटयु; कोहन; डल्का; मटयुण; सल्फ. 
गािींची :– कॅल्क-का; मक्युय; सल्फ; हसहल. 
टिक :– आयो; आसे; कोहन; टरेन्द्टु; पल्स; बेला; मक्युय; ऱ्िस-टा; लॅके; हसहल; कसको; िेपार. 
टेंगळे लहान आल्या प्रमािे :– नाय-अहस; ब्रायो. 
दोरखांडाप्रमािे :– आयो; डल्का; ऱ्िस-टा; 
नसते, हवकार झालेल्या िागाि :– आसे; ओहप; कम्फ; काबो-व्िेहज; कोहन; फास्फ-ॲहस; लारो; 

सल्फ. 
णपशवीत पािी भरल्याप्रमािे :– आसे; एहप; कहल-का; ऱ्िस-टा. 
णफकट :– बॅहरका; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; सल्फ. 
णवटाळशेपिी :– कहल-का; लॅक-कॅ. 
सवण शणररास आली आहे असे वाटते :– बुफो. 

 
सूज जलयुटत (नाळगुद, जलोदर( :– अगाहर; असेणट-ॲणस; ॲन्द्टी-कू्र; आसे; एपि; आयो; आरम-मे; 

ओणप; ओणल-अां; कहल-का; कॅन्था; काडुय-मे; कास्ल्च; ग्रफाय; कझक; टॅरॅकब; हटहल; डल्का; 
णडणज; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु मेडो; ऱ्िस-टा; लायको; लेडम; सल्फ; समॅ्बुक; 
णसल्ला; हसहल; झसको; सेहप; स्राहंश; हेलेबो. 

कोयनेलचे दुष्ट्पणरिाम :– अपोसा. 
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तहान, नसिे :– एहप; िेलेबो. 
फार :– आपोसा; असेणट-ॲणस; आसे. 

दारूचे दुष्ट्पणरिाम :– आसे; प्लुओ-ॲहस; सल्फ. 
देवी, काहंजण्या, गोवरानंिर :– आसे; ऱ्िस-टा; सल्फ; िेलेबो. 
णपशवीत पािी भरल्याप्रमािे :– एहप; आसे; कहल-का; ऱ्िस-टा; लायको. 
मलाांची, नुकत्या उपजलेल्या :– एहप; काबो-व्िेहज; हडहज; हसकेल. 
मूत्रलपडाच्या णवकारात :– आपोसा; एणप; आसे; टॅरॅकब; णडणज; मटयुण-को; िेलोहन. 
यकृताच्या णवकारात :– आपोसा; काडुय-मे; म्युहर-ॲहस; लायको. 
रटतस्त्रावानांतर :– अपोसा; असेहट-ॲहस; फेरम-मे; कसको; सेनेहस. 
लघवी, बांद ताप व िकवा :– िेलेबो. 

ककवा इिर स्त्राव िरपभर जाि असिाना :– हसल्ला. 
लस णझरपते :– आसे; ऱ्िस-टा; लायको. 
व हगवि :– आपोसा; असेहट-ॲहस. 
णवटाळ सुरू होण्याच्या व िाांबण्याच्या वयात :– पल्स. 
सकाळी जास्त असते :– आरम-मे; एहप; कहल-क्लो; नेर-का; फास्फ; हसहल; सेहप. 
हृदयाच्या णवकारात :– अडोहन; कॅक्ट; कॅ्रहटग; कॉन्व्िॅले; हडहज; स्कोपे; प्रभन-स्पा; स्रोफॅन्थ. 

 
सूज दाहयुटत (शोथ( :– अको; आयो; आसे; एहकने; एहप; कहल-का; कॅनॅहब; कॅन्द्िा; कॅल्क-का; 

कामो; गेल्से; टॅरॅकब; नक्स-व्हा; िल्स; प्लंबं; फास्फ; फेरम-फा; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु ऱ्हस-टा; 
लॅके; व्हेरा-स्व्ह; सल्फ; हसकेल; पसपल; सेहप; स्टॅहफ; िायासा; िेपार. 

 
सूत दोरा असल्यासारखे वाटिे :– आस्स्म; प्लॅहट; व्िॅलेहर; साबा. 
 
सूयाघात :– ॲन्द्टी-कू्र; ओहप; कॅक्ट; कॅम्फ; गेल्से; वलोनो; थेहर; नक्स-व्िा; नेर-का; बेला; व्िेर-स्व्ि; 

लॅके; िायासा. 
 
सैल झाल्याप्रमािे वाटिे :– अमो-का; ओहल-ॲहन; कणल-का; कणल-मू; काबो-ॲहन; कास्स्ट; क्रोक; 

थभजा; नक्स-मो; नक्स-व्िा; नेर-स; बॅहर-का; बोस्व्ि; मेडो; ऱ्हस-टा; लारो; सल्फु-ॲहस; 
कसको; सोहर; िायासा. 

 
स्कू्र णपळल्याप्रमािे वाटिे :– इथभ; इलाप्स; ओनास्मा; कोलो; लझक; सासा; स्राांणश. 
 
णस्त्रयाांचे हवकार (जननेंहद्रये पिा( :– अको; एहप; कल्क-का; कॅस्प्स; कामो; कोटयु; कोहन; क्रोक; िल्स; 

बेला; मोस्क; व्हॅलेणर; व्हायपे; सापब; सेपि; णसणम; कसको. 
मूल नसलेल्या :– आजे-ना; कोक्यु. 
णवधवा :– स्टॅहफ. 
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स्नाय ू :– अगाहर; अनाका; आ्न; आसे; कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; कोक्यभ; कोहन; गेल्से; कझक; 
हटहल; नक्स-व्िा; बेला; ब्रायो; म्ब्युणर-ॲणस; युपे-पर; ऱ्हस-टा; व्िॅलेहर; व्हेरा-आ; हसकेल; 
हसहम; िायासा; हेलेबो. 

अपूिणवाढ :– नेर-मभ. 
अशटत :– हशहथल पिा. 
आखडतात :– आखडिे पिा. 
आत गािी होतात :– कुप्रम; हफजास; हसहफ; सेनेहस. 
कां प लाटा आल्याप्रमािे :– असाहफ. 
णझजतात, वाळिाि :– आसे; कास्स्ट; थभजा; प्लंबं. 

िळुिळु :– कहल-फा; प्लंब;ं मनॅ्गनंॅ. 
तािल्यासारखे :– अको; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; फास्फ; लॅके; सेणप. 
ताबयात रािि नािीि :– गेल्से; हफजास; िेलेबो. 
णशणिल :– ॲन्टी-टा; इिू; कहल-का; कॅल्क-का; कॅस्प्स; काबो-ॲहस; कोक्यु; गेल्से; फास्फ-

ॲहस; म्युहर-ॲहस; रेहड; लायको; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसहल; लसको; स्रमो. 
स्पांदन (उडिाि( :– कास्ल्च; डायास्को; पल्स; िैड्रास्स्ट. 

 
स्नायुबांध :– कणल-मू; कल्क-का; कॅल्क-्लुओ; कास्ल्च; ग्रफाय; विाई; फायटो; फ्लुओ-ॲपस; ब्रायो; 

रुटा; ऱ्हस-टा; ऱ्िोडो; लायको; साहब; णसकेल; णसणल; स्टॅहफ. 
आखडल्या िािल्यासारखे :– अमो-मभ; ओहल-जे; कास्स्ट; ग्रफाय; ग्वाई; नेर-मभ. 
टाचेचा :– अनाका; कहल-बाय; कझक; म्युहर-ॲहस; व्िॅलेहर; सेहप. 
दुखतात :– ऱ्िस-टा; साहब. 
दुखापत, मार लागिे :– अनाका. 

 
स्पांदन :– थरथर पिा. 
 
स्फोट झाल्यासारखे वाटिे :– बुक्क्या मारल्याप्रमािे वाटिे पिा. 
 
स्त्राव, अांड्याच्या बल्काप्रमािे :– हबलहबहलि पिा. 

आग करिारे :– आसे; कहल-आयो; कॅल्क-का; हक्रआसो; मटयुण; मटयुण-फो; सल्फ; सेपा; 
आपोआप िोिाि :– मलमभत्र वगैरे नकळि िोिे पिा. 
एकां दरीत वाढलेले :– ॲन्टी-टा; आसे; इहप; ओहप; कॅल्क-का; कामो; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; 

डल्का; थभजा; नक्स-व्िा; नेर-स; पल्स; फास्फ-ॲहस; फेरम-मे; मक्यु;ु मेडो; ऱ्हस-टा; 
लायको; व्हेरा-आ; सल्फ; सल्फु-ॲहस; समॅ्ब्बुक; णसणल; हसल्ला; लसको; सेपि; सेले; स्टॅनम; 
हेपार. 
प्रमािाच्या बािेर, अहिशय :– आसे; पोडो; व्िेरा-आ. 

एका ऐवजी, बदली दुसरा :– कोहन; हडहज; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; फेरम-मे; ब्रायो; हमहल; 
लॅके; लायकोप; सल्फ; हसकेल; सेनेहस; सेणप; हॅमॅमे. 

कढत :– अको; आयो; ओहप; हक्रआसो; पल्स; बेला; बोरा; युफे्र; सल्फ; साहब. 
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करवडिारे :– आयो; आरम-रा; आसे; आसे-आयो; कामो; कास्स्ट; णक्रआसो; ग्रफाय; टेल्यु; 
नाय-ॲणस; फास्फ; ब्रोणम; मक्यु;ु मक्युय-को; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; णसणल; सेपा; सेहप; 
िेपार. 

कां ड उत्पन्न करिारे :– कॅल्क-का; टरेन्टु; पॅहर; ्लुओ-ॲहस; मनॅ्गनं; मेडो; ऱ्हस-टा; ऱ्िोडो; 
लेडम; सल्फ. 

कुजलेल्या अांड्यासारखा वास :– आ्न; एस्केहल; कामो; सल्फ; सोहर; स्टॅहफ. 
काकवीप्रमािे :– इहप; क्रोक; फास्फ; मगॅ-का. 
कुबट वासाचे :– काबो-व्िेहज; कोलो; क्रोटे-िा; थायरा; थभजा; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; बोरा; 

मटयुण; मेरम; ऱ्हस-टा; सहॅनकु; स्टॅनम; स्टॅहफ. 
केसाांचा नाश करिारे :– नाय-ॲहस; नेर-मभ; बहेलथ; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; हसहल. 
खारल्या (मासा) सारख्या वासाचे :– ओहल-ॲहन; ग्रफाय; टेल्यु; थभजा; बेला; सहॅनकु; सेले. 
गुिुळ्या गाठ्या असलेले :– अन्द्टी-कू्र; इथभ; एलो; कपल-बाय; कॅल्क-आयो; कॅल्क-स; कामो; 

कोक-कॅ; क्रोक; हक्रआसो; ग्रफाय; प्लॅपट; प्लंबं; मटयुण; मटयुण-आ-फ्ले; ऱ्िस-टा; लायको; 
हसहल; लसको; सेहप; स्टॅनम. 

णगळणगळीत :– बुळबुळीि पिा. 
णचकट तारा येिारे :– ॲन्टी-टा; आजे-ना; आस्स्म; कहल-का; कपल-बाय; कहल-मभ; कास्स्ट; 

कोक-कॅ; क्रोक; ग्रफाय; थभजा; नेर-मभ; पल्स; प्लॅहट; फायटो; फास्फ; बोस्व्ि; ब्रायो; हमहर; मेझे; 
रुमे; लॅके; लाप्पा; लायको; व्िेरा-आ; सलॅ्फु-ॲहस; स्टॅनम; िैड्रास्स्ट. 

डाग पडतात :– काबो-ॲहस; थभजा; प्युले; बसा; मक्युय; मगॅ-का; मेडो; लॅके; स्व्िबुर; हसहल. 
हपवळे :– काबो-ॲहन; ग्रफाय; बेला; मटयुण; लॅके; सेले. 

डाांबरासारखे :– नक्स-मो; प्लॅहट; मगॅ-का; मगॅ-मभ; लेिाडं्रा. 
लडकासारखे :– ग्रफाय; मक्युय; मेझे; व्िाओ-रा. 
तपणकरी :– िपहकरी रंग पिा. 
तारा येिारे :– हचकट पिा. 
िोडे पि ते आल्याने फार बरे वाटते :– आजे-मे; एहप; लॅके; हसल्ला. 
दह्यासारखे :– बोरा; मक्युय; िेलोहन. 
दाट :– आजे-मे; आसे; कणल-बाय; कहल-म; कॅन्था; कॅल्क-का; कॅल्क-स; काबो-व्िेहज; कोहन; 

क्रोक; ग्रफाय; डल्का; नेर-मभ; िल्स; मक्युय; मक्युय-सा; सल्फ; हसहल; सोहर; हैड्रास्स्ट. 
दुधासारखे :– कहल-फा; कहल-मभ; कॅल्क-का; नेर-स; पल्स; फास्फ-ॲपस; सेहप. 
दुगंधी :– दुगंधी पिा. 
न करवडिारे :– कहल-मभ; पल्स; मटयुण; युफे्र; सल्फ; हसहल; हेपार. 
नकळत :– मळमभत्र न कळि िोिे पिा. 
नालरगी लकवा सोनेरी :– हपवळेपिा पिा. 
पाण्यासारखे :– असाहफ; आयहर; आसे; कहल-आयो; कामो; कास्स्ट; कुप्रम; क्रोटे-िा; गमॅ्बो; 

ग्रहट; ग्रफाय; नेर-स; पोडो; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; मक्युय; मगॅ-मभ; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा; व्िेरा-
आ; सल्फ; साहब; हसकेल; हसली. 
लाल :– आसे; कहल-आयो; कॅल्क-का; हक्रआसो; नाय-ॲहस; फेरम-फा; मक्युय-को; मनॅ्गन; 
ऱ्िस-टा; स्राहंश. 

लपगट :– िपहकरी रंग पिा. 
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णपवळे :– हपवळेपिा पिा. 
हचकट :– कहल-बाय; संबुल; िैड्रास्स्ट. 
हिरव े:– पल्स; मक्युय. 

फेसाळ :– आ्न; इणप; इनान्थ; एहप; कहल-आयो; कहल-का; कणल-बाय; केहल; हक्रयासो; ग्रहट; 
नेर-स; पोडो; मक्युय; मॅग-का; रुमे; ऱ्िस-टा; ऱ्िीअम; लेडम; व्हेिा-आ; साबा; सेहप. 
रक्िाचे :– ओहप. 

णबलणबलीत (अंड्याच्या बलकाप्रमािे( :– अमो-मू; अल्युहम; कॅल्क-का; कोक-कॅ; टरेन्टु; नेर-
मू; पलाहड; पेरो; फायटो; बब;े बोिा; सेनेगा; सेहप; स्टॅनम. 

बुळबुणळत (हगळहगहळि( :– आजे-ना; एलो; कहल-बाय; कान्गल्ि; कोलो; हडहज; पोडो; बब;े 
ऱ्हस-टा; लारो; साहब; सेहप; सेले; हेलेबो. 

भडभडून येिाि :– आसे; इहप; कॅहल-बाय; क्रोट-पट; गॅम्ब्बो; गॅ्रहट; ग्रफाय; जरो; हरहल; िूजा; 
नेर-का; नेर-मभ; नेर-स; पोडो; फास्फ; बबे; बेला; ब्रायो; मगॅ-मभ; व्हेरा-आ; साहब; स्टॅनम. 

रटताचा :– रक्िस्त्राव पिा. 
रेघा असलेले :– असाहफ; आसे; इहप; क्रोटे–िा; कझक; युब; फास्फ; फेरम-मे; ब्रायो; मटयुण; 

ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; हसहल; कसको; सेनेगा; सेनेहस; िेपार. 
लाल :– आसे-आयो; हक्रआसो; मक्युय; ऱ्िस-टा. 
वाहत असलेली जागा लाल िोिे :– आसे; हक्रआसो; मक्युय. 
शेंबडाप्रमािे :– कणल-बाय; कल्क-का; नेर-मभ; पल्स; पॅहर; फास्फ; फास्फ–ॲहस; बोरा; मक्युय-

ड; मगॅ-का; लायको; कसको. 
श्लेष्ट्मल, बदललेले :– ॲन्द्टी-टा; आजे-ना; आजे-मे; आसे; कपल-बाय; कॅल्क-का; कॅल्क-स; 

कामो; कास्स्ट; ग्रफाय; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; नेर-मू; िल्स; फास्फ; मटयुण; लायको; सल्फ; 
हसहल; सेपि; स्टॅनम; िेपार; िैड्रास्स्ट. 

सुरू झालेले बांद होतात :– कॅम्फ; बसा; िैड्रोसा-ॲहस. 
णहरवे :– हिरवा रंग पिा. 

 
हडकुळा :– ॲम्ब्रा; आजे-ना; कॅल्क-फा; हक्रआसो; नक्स-मो; नक्स-व्िा; फास्फ; सल्फ; सासा; 
णसकेल. 
 
हलके झाले आहे असे वाटिे :– असार; ओहप; काहफ; फास्फ-ॲणस; स्रमो. 
 
हवा, जड व दाट आिे असे वाटिे :– ॲग्नस. 

तुांबली आहे असे वाटिे :– सासा. 
शणररात घुसत आहे, असे वाटिे :– कॅल्क-का; कोलो; हसहम. 

 
हस्स्तरोग :– आसे; ग्रफाय; लायको; हसहल; िैड्रोको. 
 
हवेत धूर आहे असे वाटिे :– बब;े ब्रोमो. 
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हाडे :– असापफ; आरम-मे; आजे-ना; कहल-आयो; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कल्क-फ्लुओ; कुप्रम; 
कोक्युय; नाय-ॲणस; िल्स; पायरो; फायटो; फास्फ; फास्फ-ॲणस; ्लुओ-ॲहस; मक्यु;ु मेझे; 
युपे-पर; रुटा; ऱ्िस-टा; ऱ्िोडो; लायको; सल्फ; हसहफ; पसपल; कसको; स्टॅहफ; िेपार. 

अपूिण वाढ :– वाढ पिा. 
आग :– कझक; मेझे; युफोर. 
उघडी (त्वचा, मासंरहिि( :– असाहफ; आरम-मे; आसे; कॅल्क-का; कोहन; नाय-ॲहस; पल्स; 

फास्फ-ॲहस; मक्युय; मेझे; रुटा; लॅके; सल्फ; साहब; हसहल; कसको; सेहप; स्टॅहफ; िेपार. 
उांचवटे :– आजे-मे; ऱ्िस-टा; ऱ्िस-व्िे; ससॅ्न्ग्व; हसक्ला. 
कां ड :– कहल-मभ; कास्स्ट; कोक्यु; फास्फ; व्िेरा-आ; हसक्ला. 
कुजतात :– असाणफ; आरम-मे; आसे; कहल-आयो; कॅल्क-आयो; कॅल्क-का; कल्क-्लुओ; 

कोहन; युब; थेहर; नाय-ॲहस; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फ्लुओ-ॲणस; मटयुण; मेझे; रेहड; 
लॅके; लायको; पसपल; सेहप; स्टॅहफ; स्राहंश; हेिाि. 
कानामागील उंचवटे :– कॅस्प्स; कॅल्क-्लुओ. 
चाळिीप्रमािे :– फास्फ. 
छािीचे चपटे :– कोहन. 
नाकाची :– आरम-मे; कहल-बाय; नेर-मभ. 
मिके :– आयो; कॅल्क-फा; नेर-मभ; फास्फ-ॲहस; हसहफ; हसहल. 
लाबं :– असाहफ; फ्लुओ ॲणस; मेझे; स्राहंश. 

गार :– अराणन; कहल-आयो; कॅल्क-का; पायरो; युपे-पर; व्िेरा-आ. 
चालण्याने ब वा :– रुटा. 
जड :– सल्फ. 
णढसूळ (फुटिे, मोडिे( :– असाहफ; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कल्क-्लुओ; थभजा; फास्फ-ॲहस; 

बुफो; मटयुण; रुटा; लायको; सल्फ; पसपल; कसफाय. 
त्वचेजवळ दुखतात :– ससॅ्न्ग्व; हसक्ला. 
दुखतात :– असाहफ; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; पल्स; पायरो; फायटो; फास्फ–ॲहस; मटयुण; युपेपर; 

रुटा. 
कापल्याप्रमािे :– अनाका; आरम-मे; आस्स्म; कहल-िभ; हडहज; लॅके; साबा. 
करविीने :– टरेन्टु; फास्फ; सल्फ; हसहफ. 
कुरिडल्याप्रमािे :– बेला; स्राहंश. 
खरवडल्याप्रमािे :– इहप; थभजा; फास्फ-ॲहस; ऱ्िस-टा; साबा; कसको. 
हचमटे घेिल्याप्रमािे वाटिे :– फास्फ-ॲहस; व्िबय. 
चुिचुि :– थभजा. 
मार लागल्याप्रमािे :– आ्न; पल्स; युपे-पर; व्िॅलेहर. 
िुळिुळे :– नाय-ॲहस; मनॅ्ग.ॅ 

धके्क बसल्यासारखे वाटिे :– असाहफ; सल्फ; हसहल; कसको. 
तािल्याप्रमािे :– बेला. 
पट्टा बाांधल्याप्रमािे वाटते :– कोहन. 
फुटून तुकडे झाल्यासारखे वाटिे :– आरम-मे; कहल-का; मक्युय; लॅके; ऱ्िोडो; कसको; स्पायजे. 
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मऊ, वाकिाि :– असापफ; कॅल्क आयो; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; फास्फ; फास्फ-ॲहस; मटयुण; 
लायको; सल्फ; णसणल. 

मास (स्नाय)ू सुटले आहे असे वाटिे :– एहप; ओहल-ॲहन; ड्रोसे; नेर-का; फास्फ-ॲहस; बायो; 
रुटा; ऱ्हस-टा; लॅके. 

मोिी झाली आिेि असे वाटिे :– मेझे. 
मोडतात :– हढसभळ पिा. 

जुळण्याकरिा :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; फास्फ-ॲहस; हसहल; कसफाय. 
वारंवार :– मक्यु.ु 

रात्री जा हो :– आरम-मे; कणल-आयो; नाय-ॲणस; मटयुण; लायको; णसणफ. 
वर, हाड वाढते :– आरम-मे; आरम-म्युहर; कल्क-फ्लुओ; फास्फ; फास्फ-ॲहस; मक्युय; सल्फ-

आयो; णसणल; हसक्ला. 
उपदंशा (गरमी( मुळे :– ्लुओ-ॲहस; मक्युय; िेपार. 
दुखापि झालेल्या जागी :– कॅल्क-्लुओ. 
व, दुखिे :– आरम-मे; कहल-आयो; मक्युय. 

वाढ अपूिण :– अगाहर; कल्क-का; कॅल्क-फा; फास्फ-ॲहस; फेरम; हसहल. 
हवेच्या फरकाने जा हो :– अमो-का. 
क्षय (हट. हब. कुजिे पिा( :– ड्रोसे; पल्स; फास्फ; स्टॅनम. 

 
हालचाल, असांबि :– टरेन्टु; व्िेरा-स्व्ि. 

अणनयणमत :– अगाहर. 
आपोआप (नकळि( :– कॅल्क-का; कझक; नक्स-मो; फास्फ; बेला; लायको; स्रमो; िायासा; 

िेलेबो. 
एक हात, पाय, डोके वगैरे :– अपोसा; आयाडो; कझक; पायरो; ब्रायो; मायगे; िेलेबो. 
कष्टदायक :– कास्स्ट; पेरो; बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लायको; सेहप. 
चपळतेने :– चपळाई पिा. 
चा, णतटकारा :– अको; आसे; कॅस्प्स; कलाणड; कॅल्क-का; कॅल्क-स; केहल; ग्वाई; नक्स-व्हा; 

नेर-मभ; ब्रायो; रुटा; लॅके; सल्फ; हसहल. 
झपाट्याची :– अको; ग्लोनो; टॅबॅकं. 
डौलदार :– फास्फ; स्रमो. 
धाांदरट (िािािील वस्िु पडिाि वगैरे( :– धादंरटपिा पिा. 
प्रमािाबाहेर :– अगाहर; इग्ने. 
बांद :– कोक्यु; गेल्से; ब्रायो; ऱ्िस-टा; िेलेबो. 
मागे, पुढे झोके घेतल्याप्रमािे :– बेला; िायासा. 
लांबकाप्रमािे :– अगाहर; इलाप्स; स्रमो. 
सांभोग करताना होिाऱ्या हालचालीप्रमािे :– फास्फ. 

 
णहरवा (स्त्राव, त्वचा वगैरे रंग( :– अको; आसे; इहप; कहल-आयो; कहल-बाय; कामो; काबो-व्हेणज; 

कोहन; नेर-स; िल्स; फास्फ; मक्यु;ु मगॅ-का; मेडो; ऱ्िस-टा; लायको; व्हेरा-आ; सल्फ; सल्फु-
ॲहस; हसकेल; सेणप; स्टॅनम. 
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णिपके :– आ्न; कोणन; बुफो; लॅके. 
नांतर होतो :– आजे-ना; कॅल्क-्लुओ; नेर-स; बोरा; स्ऱ्िअम; सहॅनकु; सोहर. 
णपवळा :– हपवळेपिा पिा. 

 
हुळहुळेपिा :– मार लागल्याप्रमािे वदेना पिा. 

खरचटल्यामुळे :– काहम; हचओ; पायरो; हमहल. 
लहान लिान जागी :– कहल-बाय; ग्लोनो; फास्फ; मक्युय; सल्फ. 
वेदनानांतर :– अको; आर्डन; ओनास्मा; गेल्से; ग्रफाय; ग्लोनो; टेल्यु; प्लॅणट; कसको; सेले. 

 
हेलकावे बसिे लकवा बसल्यासारखे वाटिे :– ग्रफाय; कझक-आयो; नक्स-व्िा; सेहप; स्रोफन्थ. 
 
क्ष णकरिाने (एक्स रे( भाजिे :– िाजिे पिा. 
 
क्षते :– व्रि पिा. 
 
क्षय (हट. बी.( :– अगाहर; आयो; आसे; ओहल-जे; कपल-का; कहल-स; कॅल्क-का; कल्क-फा; 

हक्रआसो; कझक; टु्यब; थेपि; नाय-ॲहस; िल्स; फास्फ; फेलाडं्री; लॅके; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; 
णसणल; सेनेहस; सेणप; सोहर; स्टनम; स्पाांणज; हेपार. 

अशटतपिा :– आसे-आयो; हकहन-आसे. 
छातीला मार लागून झालेला :– रुटा; हमहल. 
ताप :– ज्वर पिा. 
दगड घडणविाऱ्या इसमाांचा :– कॅल्क-का; लायको; हसहल. 
पुनुः पुन्द्हा उलटिारा :– कहल-नाय; फेरम-फा. 

 
ज्ञानेंणद्रये तीक्ष्ि :– असार; आसे; ओणप; काणफ; नटस-व्हा; फास्फ; बेला; हसहमहस. 

बणधर :– कॅल्क-का; कास्स्ट; गेल्से; नेर-म; नक्स-मो; नाय-ॲहस; िल्स; पायरो; फास्फ; फास्फ-
ॲहस; बॅहि; बेला; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; लारो; सल्फ; णसणल; िायासा; हेलेबो. 

 
_____ 
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डोके 
 
सवणसाधारि भावना व णवकार :– कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; गेल्से; ग्लोनो; युब; नटस-व्हा; नेर-मू; 

पल्स; पॅहर; फास्फ; बेला; ब्रायो; लॅके; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; णसणल; कसको; सेहप; स्पायजे. 
आतखोल :– अको; आजे-नाय; कॅल्क-का; नटस-व्हा; फास्फ; बोस्व्ि; लॅके; सल्फ. 

 
अधीबाजू :– अनाका; अल्युहम; असाहफ; आजे-ना; आयपि; आसे; कहल-आयो; कहल-का; कॅल्क-का; 

काहफ; णकणन-स; कोहन; कोलो; कझक; नक्स-व्हा; पल्स; प्लॅहट; फास्फ-ॲणस; व्िबय; सल्फु-
ॲहस; सनॅ्ग्वि; सासा; लसको; सेणप; सोणर; स्पायजे. 

एका बाजूस सुरू होऊन दुसऱ्या बाजूस जाऊन तेिे जा हो :– आयहर; आजे-ना; युब; नेर-मभ; 
फेरम; मनॅ्गनॅ; लॅक-कॅहन; लायको. 

उजवी :– आयणर; इवने; कॅटट; कॅल्क-का; काहम; काबो-व्िेहज; केहल; नेर-का; पल्स; प् रून-स्पा; 
प्लॅहट; प्लंब;ं बेला; ऱ्िस-टा; लायको; सनॅ्ग्वि; साबा; सासा; णसणल. 
कापभन टाकली आिे असे वाटिे :– लॅके. 

डावी :– असाहफ; आ्न; आसे; इहप; ओनास्मा; कहल-का; हकहन-स; कोलो; नक्स-मो; नस्क-
व्हा; नाजा; नाय-ॲहस; ब्रोहम; मटयुण; म्युहर-ॲहस; ऱ्िोडो; लॅके; हलहल-हट; सल्फ; सेणप; सेले; 
स्िायिे. 

कानाचा, वर :– पल्स; मक्युय. 
 
आख (कानहशले( :– अनाका; आजे-मे; कहल-का; हक्रआसो; ग्लोनो; लझक; थभजा; नक्स-मो; नेर-मभ; 

पल्स; पॅहर; प्लॅहट; फास्फ-ॲहस; बेला; ऱ्िस-टा; लायको; व्िबय; साहब; हसक्ला; झसको. 
आग :– कोलो; फास्फ; मेझे; लायको. 
खुांटी आरपार गेली आहे असे वाटते :– िॅममेॅ. 
खोकताना जा िो :– लायको. 

धरिे :– पेरो. 
गार :– बबे. 
चावताना जा हो :– कझक. 
जड :– कझक 
िसिुस :– ग्लोनो; कझक-क्रो; बेला. 
धके्क बसल्यासारखे वाटते :– प्लॅहट; लायको. 
पोकळ :– हसक्ला. 
लवलव :– कसको; सोहर; स्पायजे. 
णशरा फुगलेल्या :– आसे; ग्लोनो; कुप्रम; कझक; पल्स; ्लुओ-ॲहस; व्िायपे; ससॅ्न्ग्व; िॅममेॅ. 

 
कपाळ :– अको; अमो-का; आ्न; आसे; इग्न; िूजा; नक्स-व्हा; नेर-मू; पल्स; प् रून-स्पा; पायटो; 

फास्फ; बेला; ब्रायो; मटयुण; लॅके; लायको; सल्फ; हसहल; कसको; सेहप; स्पायजे. 
भाग, डावा, उजवा आलटुन पालटुन :– आयणर; फास्फ; हलहल-हट. 
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डोळ्यावरचा :– आयहर; आ्न; आसे; कहल-बाय; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; हकनी-स; केहल; 
गेल्से; लझक; नटस-व्हा; नाजा; नेर-मू; पल्स; फास्फ; बहर-का; हबस्म; बेला; ब्रायो; लॅके; 
लायको; णलणल-णट; ससॅ्न्ग्व; णसली; सेड्र; स्पायजे. 

उजव्या :– केहल; नेर-मभ; पल्स; बेला; लायको; ससॅ्न्ग्व; हसहफ; सेड्र; सेहप. 
डाव्या :– आसे; कहल-का; नक्स-मो; फेरम; ब्रायो; सेहप; स्पायजे. 

नाकाच्या बुांध्याशी :– अको; आरम-रा; इग्ने; कहल-आयो; कणल-बाय; कुप्रम; लझक; पल्स; लॅके; 
सल्फ; ससॅ्न्ग्व; स्टहफ; स्स्टक्टा; हायासा. 

वरचा भाग :– कोलो. 
मध्यभाग, फुगीर :– कहल-का; ्लुओ-ॲहस; हसहल; सेले. 

िरल्यासारखा वाटभन, ठिकिो :– कहल-बाय. 
आठ्या :– लायको; व्िेरा-आ; सेहप; स्रमो; िायासा; हेलेबो. 

छािीच्या हवकाराि :– लायको. 
डोके दुखि असिाना :– कास्स्ट; स्रमो. 
मेंदभच्या हवकाराि :– स्रमो; हेलेबो. 

कढत, आग :– एहप; कहल-आयो; नटस-व्हा; फास्फ; बेला. 
कातडे णचकटलेले :– साहब. 
णकडा वळवळत आहे असे वाटिे :– अल्युहम. 
गोळा आहे असे वाटिे :– अन्टी-टा; कहल-का; काबो-ॲहस; कास्स्ट; स्रॅणफ 
घाम, गार :– ॲन्टी-टा- इहप; ओणप; काबो-व्हेणज; हचओ; ड्रोसे; मटयुण-को; व्हेिा-आ; हसना; 

स्टॅहफ. 
हपण्याने जा िो :– इहप; कुप्रम. 

ब वा :– व्िेरा-आ. 
घेरी जािवते :– आ्न; क्रोक; गेल्से; फास्फ; सल्फ. 
चपटे झाले आहे असे वाटिे :– कोरा-रु; व्िेरा-आ. 
चामणखळ्या :– कॅस्टो-इक्वा. 
चुिचुि :– म्युहर-ॲहस; व्िायो-ओ. 
चोळावेसे वाटते :– ग्लोनो. 
जड झाले आिे असे वाटिे :– रुटा; स्टॅहफ. 
जाड िोकळा आहे असे वाटिे :– कहल-बाय. 
जीभ बाहेर काढल्याने जा हो :– हसहफ. 
िुसिुसते :– आयहर; ग्लोनो; पल्स; बेला; लॅक-कॅहन. 
तेलकट :– सोहर; िैड्रास्स्ट. 
नाकातून स्त्राव गेल्याने ब वा :– कहल-बाय; कझक; लॅके; सेपा. 
पट्टा बाांधल्याप्रमािे वाटते :– कॅटट; गेल्से; मक्युय; सल्फ. 
लपगट, केसाचंा कडेशी :– कहल-फा; कालो; नेर-मभ; मेडो; सेहप. 
पोकळ आहे असे वाटिे :– कास्स्ट. 
फुगीर :– एहप; नटस-व्हा; ऱ्िस-टा; िेलेबो. 
बणधर :– प्लॅहट; म्युहर-ॲहस. 
बुडबुडे :– फा्म. 
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मुांग्या :– कास्ल्च; कझक. 
लाटा आल्यासारखे वाटते :– बेला; मक्युय; सेहप. 
णशरा :– अब्रो;कलाहड; कॅम्फ; सल्फ; कसको. 
सैल :– सल्फ-ॲहस. 

 
टाळू :– कॅक्ट; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काबो-ॲहन; कास्स्ट; कुप्रम; ग्लोनो; नाय-ॲहस; फास्फ; फास्फ-

ॲहस; मेहन; िॅनन-न्गस्क्ल; लॅके; लायको; व्हेिा-आ; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; हसहम; णसणल; िैपहर. 
वरून, एका कानापासभन दुसऱ्यापयंि :– कहल-मभ; केहल; नाजा; नाय-ॲणस; पलाहड; हफजास; 

साबाल; हसहल. 
आग :– कॅल्क-का; ग्रफाय; फॅ्रटसी; लॅके; सल्फ. 
उडून जात आहे असे वाटिे :– आयहर; कॅनॅहब; झॅन्थो; वसा; बॅणि; णसणफ; णसणम. 
उघडी मुलाचंी :– मुलाचें हवकार पिा. 
कोरडी :– आसे; फॅ्रक्सी. 
गार :– कॅल्का-फा; नाजा; व्हेरा-आ. 
घेरी जािवते :– कॅल्का-का; केहल; मेडो; लायहस. 
जड, ठेचल्याप्रमािे :– एहप; एलो; कॅटट; कझक-क्रो; नेर-मू; पलाणड; प्लंबं; फास्फ-ॲहस; फेरम-

फा; मेणन; लॅके; लायको; िैपहर. 
दाबल्याने जा िो :– थेहर; लॅके; कसको. 
ब वा :– कॅक्ट. 

ििकते :– इग्ने. 
िुसिुस :– कास्स्ट; कोक्यु; ब्रायो; फास्फ; लॅके; स्व्िस्कं; सल्फ; हसहफ; णसणल. 
तािल्यासारखी :– लोबे. 
णनजल्याने जा हो :– मसॅ्न्स. 
बणधर :– ग्लोनो; प्लॅहट; मेझे. 
वरून, दोन्द्ही बाजूस :– फेरम-फा; िैपहर. 
वळवळत आहे वर असे वाटिे :– कुप्र.ं 
णवटाळसेपिी जा हो :– फेरम-फा. 
श्वास, दीघण घेतल्याने जा हो :– अनाका. 
हुळहुळी :– नाय-ॲहस; सल्फ; कसको. 
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डोटयाची मागील बाजू व मानेचा भाग 
 
मागील बाजू व मानेचा भाग :– ओनास्मा; इग्ने; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कोक्यु; गेल्से; कझक; कझक-

आसे नटस-व्हा; नेर-स; पेरो; फायटो; बेला; ब्रायो; व्हेरा-स्व्ह; व्िेहर-ओ; सल्फ; पसपम; पसपल; 
कसको; सेहप. 

उजवीकडे :– केहल; बेला; ससॅ्न्ग्व. 
डावीकडे :– ओनास्मा; कहल-बाय; नक्स-व्िा; नेर-मभ; लायको; सल्फ; सेहप; स्पायजे. 
आलटुन पालटुन :– सेहप. 
तून, लक्षिे वर जातात :– आजे-नाय; ओनास्मा; कणल-बाय; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; गेल्से; 

ग्लोनो; पॅणर; पेरो; फास्फ; बेला; लॅक-कॅहन; लॅके; हलहल-हट; व्हेरा-स्व्ह; सल्फ; सनॅ्ग्वि; साबा; 
सासा; णसणम; पसपल; सेहप; स्पायजे. 

ते खाली :– कझक; फास्फ. 
ते खाांद्यापयंत :– ओनास्मा; कहल-बा; स्स्टक्टा. 
ते डोळ्यापयंत :– मेडो. 
ते नाकाच्या बुांध्यापयंत :– सासा. 
ते पुढे :– ससॅ्न्ग्व; हसहल. 

उजवीकडे :– गेल्से; बेला; ससॅ्न्ग्व; हसहल. 
डावीकडे :– आजे-नाय; थभजा; लॅके; हलहल-हट; हसहम; स्पायजे. 

आग (कढत) :– आरम-मे; फास्फ. 
ओकल्याने जा हो :– इहप. 
ओढल्यासारखे वाटते :– आ्न; ब्रायो. 
उशीवर िेवल्याने जा हो :– ग्लोनो; बुफो. 
कापल्यासारखे वाटिे :– सल्फ. 

रात्री :– हसहफ. 
केस गळतात :– काबो-व्िेहज; केहल; पेरो; मक्युय. 
खोकल्याने जा हो :– पल्स; फेरम-मे. 
गार :– केणल; कॅल्क-फा. 
घेरी जािवते :– काबो-व्िेहज; कोहन; गेल्से; कझक; िेरो; ब्रायो; णसणल; व्हेरा-आ. 
जड :– काबो-व्हेणज; केणल; कॅल्क-का; कहल-मभ; नेर-मू; पेरो; बेला; मक्युयआ-रु; म्युहर-ॲहस. 

जागे झाल्यानंिर :– लॅके. 
वाकभ न बसल्याने जा िो :– कोहन. 

िुसिुस :– कॅनॅहब; फास्फ; बेला; ब्रायो; सेणप. 
उिे राहिल्याने ब वा :– कॅम्फ. 
शौचास िोिाना :– इग्ने. 

तािल्यासारखा :– लायको. 
धके्क बसतात :– फास्फ. 
पट्टा बाांधला आहे असे वाटिे :– आजे-ना; ग्रफाय. 
पोकळ :– सल्फ; स्टॅहफ. 
फुटल्यासारखा वाटतो :– गेल्से; लॅके. 
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बणधर व चुिचुि :– आक्झ-ॅॲहस. 
बुटटया मारल्याप्रमािे :– एहप; कहल-मभ; टरेन्टु; टॅबॅकं; कझक; नाजा; बेला; लॅके; हसहम. 
मोिा झाला आहे असे वाटिे :– कोक्यु; ब्रायो; मेडो. 
लवलव :– मगॅ-मभ; स्पायजे. 
वर खाली :– ओनास्मा; सेहप. 
वारे लागल्याने जा हो :– सहॅनकु. 
सुजलेला :– बॅहर-का. 
हुळहुळा :– गेल्से; नक्स-व्िा; प्रभन-स्पा; युपे-पर; हसहम; स्टॅहफ. 
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मेंदू 
 
मेंदू :– अको; आजे-नाय; कॅल्क-क्रा; कझक; युब; डल्का; नटस-व्हा; हपहक्रॲहस; फास्फ; बेला; बोस्व्ि; 

लॅके; सल्फ; हसहफ; स्रमो; िायासा. 
अशटत (हशिलेला, मानहसक शीि पिा( :– कहल-फा; कास्स्ट; हपहक्रॲहस; फास्फ; फास्फ-

ॲहस; हसहल. 
आग :– अको; कॅन्था; ग्लोनो; फास्फ; बेला; व्िेरा-आ. 

उकळत्या पाण्यासारखी :– अको. 
िाजल्यासारखी :– िैड्रोसा-ॲहस. 

आवाज :– हक्रआसो; फास्फ; लॅके. 
आघात :– आर्डन; ओहप; नेर-स; िायासा; िेलेबो; िैपहर. 
उजव्या बाजूस बाह्य वस्तु आहे असे वाटिे :– कोहन. 
कपड्याने, गुांडाळल्यासारखा :– ओहप; हसक्ला. 

गार :– ग्लोनो; सणॅनकु. 
करटे, गुल्मे :– आ्न; कणल-आयो; कॅल्क-का; कोणन; ग्रफाय; ग्लोनो; प्लांबां; बॅहर-का; बेला; 

सेहप. 
कवटीवर आपटतो आहे असे वाटिे :– आसे; ग्लोनो; बेला; सल्फ; लसको. 
चमच्याने ढवळल्यासारखा वाटिे :– आयो; आजे-ना. 
जड :– फा्म; मगॅ्ने-का. 
गार :– फास्फ; मोस्क. 

बफासारखा :– आयो. 
गुांडाळून लहान झाल्यासारखा :– आ्न; कोक-कॅ. 
गोळा आहे, उजव्या बाजभस :– कोहन. 
णढला, सैल :– अको; कहल-का; ग्लोनो; टू्यब; नटस-व्हा; बॅणर-का; बेला; ऱ्िस-टा; सल्फ; 

झसको; स्पायजे. 
दगड झाला आहे असे वाटिे :– कॅनहब. 
दाबून, कपाळातून बाहेर येत आहे असे वाटिे :– बेला; लॅके. 
णनजलेल्या, बाजूस पडत आहे असे वाटिे :– हफजास. 
पािी साचून डोके मोिे होते (िैड्रोकेफेलस( :– एणप; कॅल्क-का; लझक; युब; मक्युय; सल्फ; 

हसहल. 
पाण्याने भरला आहे असे वाटिे :– कुराहर. 
णफरत आहे असे वाटिे :– प्लॅन्टॅ. 
बणधर :– एहप; कॅल्क-का; कहल-ब्रो; कोहन; प्लॅहट; िेलेबो. 
बाांधल्यासारखा वाटिो :– नाय-ॲहस; नेर-मभ; ब्रायो; लॅक-कॅहन. 
मोिा झाला आहे असे वाटिे :– ग्लोनो; फा्म. 
रटतस्त्राव :– सुनबहिरी पिा. 
लाटा येत आहेत असे वाटिे :– ग्लोनो; हफजास; हसहमहस. 
वर उचलल्यासारखा, लागोपाठ :– थभजा. 
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वरील आवरिाचा दाह (मेहनन्जायहटस( :– आ्न; एणप; कॅन्था; कुप्रम; गेल्से; लझक युब; नेर-
स; बेला ब्रायो; मक्युय-ड; लायको; सल्फ; स्रमो; िेलेबो. 
कानािील थाबंल्यानंिर :– स्रमो. 
लघवी स्वच्छ हफकट :– फास्फ; बेला; लॅके; िायासा. 
क्षय (हट. हब.( :– आयाडोफामय; कॅल्क-का; युब; बॅहसहल; मक्युय; लायको; हसहल. 

वाफ कढत खालून येत आहे असे वाटिे :– ॲन्टी-टा; सल्फ; सासा. 
सुन्न :– बहधर पिा. 
सुया टोचल्याप्रमािे वाटिे :– अल्युहम; टरेन्टु. 
हुळहुळा :– गेल्से; बॅहि; लसको. 

 
मेंदू व मज्जारजु्ज :– अगाहर; आजे-ना; इग्ने; कोक्यु; गेल्से; नटस-व्हा; फास्फ; कसको. 
 
अधणणशशी (वदेना पिा( :– आयणर; आजे-ना; आसे; इग्ने; कणल-बाय; कॅल्क-का; कामो; कोटयु; 

कोलो; नक्स-व्हा; िल्स; फास्फ; सन्ग्वि; हसहल; सेपि; सोहर; स्पायजे. 
गुांगी येते, अगोदर :– सल्फ. 

 
अस्स्िरपिा :– सल्फ. 
 
आग (कढि( :– अको; एहप; कॅक्ट; कॅल्क-का; ग्रफाय; नेर-का; णपणक्र; ॲणस; फास्फ; फ् रस्टस; बेला; 

बोरा; ब्रायो; मक्युय; मटयुण-आ-रु; लॅके; सल्फ. 
लहान सहान जागी :– कोहन. 

 
आपटावेसे वाटिे :– अको; एहप; युब; हसहफ; िायासा; िेलेबो. 
 
आलटून पालटून (शरीराच्या इिर हवकाराबरोबर( :– अल्युहम; आसे; इग्ने; एलो; गेल्से; ग्लोनो; हसना; 

सोहर; स्टोफॅन्थ. 
ओणटपोट :– गेल्से. 
कां बर :– एलो. 
पाि :– इग्ने; मेहल. 
पोटाच्या :– आसे; ऑक्झ-ॲहस; प्लंबं; हबस्म; व्िेरा-आ. 
हगवि :– एलो; पोडो. 

 
आवळल्यासारखे वाटते (पट्याने( :– अनाका; ॲन्टी-टा; काबो-ॲणस; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कोक्यु 

गेल्से; ग्रफाय; ग्लोनो; नाय-ॲणस; मक्यु;ु सल्फ. 
कढत पट्ट्ट्याने :– क्लोरल-िैड्र. 

 
आवाज होतात :– आयो; आरम-मे; आसे; कहल-का; कझक; िल्स; प्लॅहट; फास्फ; फेलाांणड्र; लायको; 

सल्फ; कसको; सासा; हसहल; स्टॅणफ. 
बोलताना :– सासा. 
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आवाळू (रक्िी( :– कॅल्क-्लुओ; मक्युय; हसहल. 
 
आचके बसिाि :– कास्स्ट; पल्स; बेला; ब्रायो; कसको; सेहप. 
 
इकडून णतकडे णफरविे (हनजले असिाना( :– अगाहर; एहप; लझक; टरेन्टु; यभब; नटस-मो; पायरो; 

िोडो; बेला; लायको; व्िेरा-स्व्ि; हसना; हेलेबो. 
दात खाऊन :– कझक, 

 
उघडते व णमटते आहे असे वाटिे :– कॅनॅहब; कॅल्क-का; कोटयु; ग्लोनो; लॅक-कॅ; स्व्िब;ु सल्फ; हसहम; 

सेहप. 
 
उघडून आत वारे जात आहे असे वाटिे :– हसहम. 
 
एका टोकाला जुळून आले आहे असे वाटिे :– ग्रफाय; थेहर; लॅक्नॅन; स्राहंश; िैपहर. 
 
ओकावयास होते :– इहप; हडहज; युपे-पर; ससॅ्न्ग्व. 
 
कढत :– आग पिा. 

घेरी नांतर :– इथभ. 
वाफ, टाळूपयंत जात आहे असे वाटिे :– ओहल–अहन; बुफो. 
वारे भोवती आहे असे वाटिे :– आस्टे-रु; पल्स; प्लॅन्टगो; ्लुओ-ॲहस; व्िेरा-आ. 
हातपाय गार :– अको; आर्डन; कॅल्क-का; गेल्से; फेरम-मे; बेला; ब्रायो; म्युहर-ॲहस; लॅके; लसको. 

 
कानटोपी घातल्यासारखी वाटिे :– काबो-व्िेहज; ग्रफाय; लॅके; हसक्ला. 
 
कानाच्या णवकाराबरोबर :– फेरम-फा. 
 
खळबळ वदेनारहिि :– कास्स्ट; हलहल-हट. 
 
गभाशयाच्या णवकाराबरोबर :– पल्स; प्लॅहट; सेहप; िेलोहन. 
 
गार :– अगाहर; कॅनॅहब; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कुप्रम; केहल; टरेन्टु; डल्का; नेर-मभ; फास्फ; बेला; 

मक्युय-को; ऱ्िस-टा; लारो; व्हेिा-आ; व्हेरा-स्व्ह; हसहल; सेहप; स्टॅनम; स्राहंश; िैपहर. 
खोलीत : गरम :– लारो. 
तापल्याने :– काबो-व्हेणज. 
हात लावल्याप्रमािे :– िैपहर. 

 
गोळा आत आहे असे वाटिे :– कोहन. 
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घट्ट झाल्यासारखे वाटिे :– नक्स-व्िा; नाय-ॲहस. 
 
घाम :– अनाका; असो-मभ; कहल-मभ; कॅल्क-का; कामो; ग्वाई; पल्स; फास्फ; मक्यु;ु म्युहर-ॲहस; ऱ्िीअम 

सहॅनकु; पसपल; लसको. 
 
घासावेसे, चोळावेसे वाटते, कशाला िरी :– टरेन्टु. 

हाताने :– व्िेरा-आ. 
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घेरी 
 
घेरी (चक्कर( :– अको; अगाहर; आजे-मे; एहप; ऐलान्थ; ओहप; कॅनॅहब; कॅल्क-का; कॅल्क-स; हकहन-स; 

कुप्रम; केणल; कोक्यु; कोपन; गेल्से; कझक-आयो; टॅबॅकं; डल्का; हडहज; नक्स-व्हा; नेर-मू; 
िल्स; पेरो; फास्फ; फेरम-मे; बॅहि; बेिा; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; हसकेल; 
णसणल; हसक्ला; सेहप. 

अनेक णदवे असलेल्या खोलीत :– नक्स-व्िा. 
अरुां द मागावरून जाताना :– आजे-नाय; बॅहर-का. 
अशटतपिा वाटून :– कास्ल्च; सेले. 
अांग लटके पडण्याचे अगोदर :– ओहलअं. 
अांिरुिात खाली खाली जात आहोत असे वाटिे :– कॅल्क-फा; ब्रायो; लॅके; लायको. 
आवाजाने जा हो :– थेहर. 
आरशात पाणहल्याने :– कहल-का. 
आचटयाबरोबर :– टरेन्टु; स्व्िस्कं. 
उजेडाने, गॅसच्या :– कास्स्ट. 
उतरताना :– कोहन; गेल्से; टरेन्टु; प्लॅहट; फेरम-मे; बोरा; सहॅनकु. 
उन्द्हाकडे पाणहल्याने :– अगाहर; कहल-फा; ग्लोनो; नेर-का. 
उन्द्हाळ्यात :– सोहर. 
उभे राहताना :– अको; केहल; कोक्यु; टॅबॅकं; नटस-व्हा; नेर-मू; पल्स; फायटो; फास्फ; फेरम-

मे; ब्रायो; मक्युय-आ-्ले; ऱ्िस टा; स्व्िब;ु व्िेरा-स्व्ि. 
ब वा :– नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस. 

उचलताना जड पदािण :– पल्स. 
उांच तटतपोशी असलेल्या खोलीत :– कुप्र-ंआसे. 
उांचावरून खाली पडत आहोत असे वाटिे :– कास्स्ट; गेल्से. 
एकसारखी :– ओहलअ;ं फास्फ; बोरा; हसहल; सोहर. 
ओकारीनांतर ब वा :– ओहप; नेर-स. 
कपाळात जािवते :– आ्न; क्रोक; गेल्से; फास्फ; सल्फ. 
कॉफी घेतल्याने :– नेर-मभ. 
कापरे भरून :– कॅम्फ; गेल्से; ग्लोनो; लझक; डल्का; हडहज. 

अंिगयि :– कुप्र.ं 
खाजणवल्याने जा हो :– कॅल्क-का. 
खाण्याने ब वा :– अल्युहम; कोक्यु; डल्का; नक्स-व्िा; साबा. 
खाली वाकल्याने ब वा :– काबो-ॲहन; पेरो. 
णखडकीतून बाहेर पाणहल्याने :– काबो-व्िेहज; नेर-मू. 
खोकताना जा हो :– ॲस्न्ट-टा; कहल-बाय; काहफ; मोस्क. 
गरगर णफरत आहे असे वाटिे :– कोहन; नक्स-व्िा; पल्स; ब्रायो; ऱ्िस-टा; हसक्ला. 

हफरिे :– कॅल्क-का; कास्स्ट; बब;े बेला. 
गरोदरपिी :– अलेहर; गेल्से; नेर-मू; फास्फ. 
गदीत :– नक्स-व्िा; 
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गाडीत बसल्याने ब वा :– ग्लोनो; टरेन्टु; हसली. 
गार, पािी लावल्याने ब वा :– नेर-मभ. 

पेयाने जा िो :– कास्ल्च. 
गुडघे टेकल्याने जा हो :– मगॅ-का. 
गुदमरल्यासारखे वाटून :– आयव.े 
गुांगी येऊन :– इथभ; गेल्से; कझक; नक्स-मो; नाय-ॲणस; णसली. 
घाम आल्याने ब वा :– नेर-स. 
घाम सुटून :– टॅबॅकं; मक्युय-को; व्िेरा-आ. 
चढताना :– कहल-बाय; कॅल्क-का; सल्फ. 
चहा घेतल्याने :– नेर-मू; सेणप. 

ब वा :– ग्लोनो. 
चालताना :– नक्स-व्िा; नेर-मभ; पल्स; फास्फ. 
जागे होिे रात्री :– साबा. 
जुनी, जुनाट :– नटस-व्हा; नेर-मभ; फास्फ; णसकेल. 
झोकाांडे जातात :– आजे-नाय; गेल्से; नटस-व्हा; फास्फ; बेला; ऱ्हस-टा; लोणल-टे. 
झोके, घेत आहोत असे वाटते :– कलाहड; थभजा; मक्युय; सल्फ. 

घेिल्याने ब वा :– हसकेल. 
झोप लागताना :– टेल्यु. 
टाळूत, जािवते :– कल्क-का; केहल; मेडो; लायहस. 

िरल्यासारखे वाटभन दुखिे :– हसहम. 
टेकल्याने जा हो :– हडहज. 

डोके ब वा :– साबा. 
डोके खाली पडते :– कुबे. 
डोके दुखत, असताना :– आयो; एहप; कॅल्क-का; कोणन; क्रोक; नटस-व्हा; बेला; लॅक-कॅहन; 

णसली. 
डोके मोिे झाले आहे असे वाटिे :– कोबा. 
डोके, वर उचलताना :– आ्न; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो; कसको. 

स्िबध ठेहवले िर ब वा :– कोहन. 
डोटयाच्या मागील बाजूस जािवते :– काबो-व्िेहज; कोहन; गेल्से; लझक; पेरो; व्िेरा-आ; णसणल. 
डोटयावर उभे आहोत असे वाटिे :– आसे; इलाप्स; ग्लोनो; डायाको; थभजा; फास्फ; फास्फ-

ॲहस; लॅके. 
डोटयावरून ओझे नेल्याने :– टरेन्टु. 
डोटयात रटताणधटय होऊन :– ग्लोनो; हडहज; बेला; मक्युय; व्िेरा-स्व्ि; िेलेबो. 
डोटयावर ओझे नेल्यामुळे :– टरेन्टु. 
डोळे, पुसल्याने ब वा :– अल्युहम. 

हमटल्याने जा िो :– आ्न; केहल; थभजा; थेहर; नेर-मू; लॅके; सेहप. 
ब वा :– टॅबॅकं. 
हमटभन उिे राहिल्याने जा िो :– आजें-ना; लॅहथ. 

डोळ्यापुढे पाांढरे तारे णदसतात :– अल्युहम. 
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तांबाखू ओढल्याने :– गेल्से; टॅबॅकं; नटस-व्हा; नेर-मभ. 
तापात :– कहल-का; काबो-व्िेहज; कोटयु; पल्स. 
तारवटल्याप्रमािे :– कोक्यु; गेल्से; नटस-व्हा; पल्स. 
दारू प्याल्याने जा हो :– नेर-का. 
दीघणश्वास घेतल्याने :– कॅक्ट. 
दृष्टीच्या णवकाराबरोबर :– गेल्से; नक्स-व्िा; फेरम-मे; हसक्ला; स्रोफॅन्थ. 
नांतर बेशुणि :– हसहल. 
नाक लशकरताना :– कुलेक्स सेहप. 
नाडी मांद होऊन :– थेहर. 
णनजिे भाग पडते :– कोटयु; नेर-स; पल्स; फास्फ; स्पायजे. 
णनजल्याने जा हो :– एहप; कहल-मभ; कोणन; पल्स. 

उजव्या बाजभस :– गेल्से; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा. 
डाव्या बाजभस :– आयो; ओनास्मा; कझक-आयो; फास्फ; लॅक-हड. 

पडण्याची प्रवृणत्त – उजवीकडे :– कॅल्क-का; कास्स्ट; कझक; हसहल. 
डावीकडे :– नेर-मभ; हसहल. 
पुढे :– नेर-मभ; ऱ्िस-टा. 
मागे :– ऱ्िस-टा; कसको; स्पायजे. 

पािी, प्याल्याने ब वा :– ओहप. 
वाििे ओलाडंिाना जा िो :– वाििे पािी पिा. 
पूल ओलाांडताना :– बॅहर-का; ब्रोहम; लायहस. 
फुलाांच्या वासाने :– नटस-व्हा; फास्फ; िायासा. 
फेफरे येण्याचे अगोदर :– कास्स्ट; टरेन्टु; प्लंब;ं लॅके; सल्फ; िायासा. 
फेफऱ्याची :– एहप; कास्स्ट; नक्स-मो; नेर-मभ; प्लंबं; हसहल; स्व्िस्कं. 
बसल्याने :– एहप; पल्स; फास्फ; सल्फ. 

ब वा :– लॅक-हड. 
बेशुणि येऊन :– आरम–मे; कॅल्क-का; कझक. 
बोलण्याने :– अल्युहम; कामो. 
लभती अांगावर पडताहेत असे वाटिे :– आजे-नाय; साबा. 
भूक लागलेली असताना :– कणल-का; डल्का. 
मलावरोध झाल्यामुळे जा हो :– कॅल्क–फा. 
मळमळ, ओकारी :– कोक्यु; थेहर; लाप्पा; सेले. 
मधुन मधुन येिारी :– कोक्यु; नेर-म; फास्फ. 
मागे वाकल्याने ब वा :– ओहल-ॲहन. 
मानणसक श्रमाने जा हो :– नेर-का. 

ब वा :– फास्फ. 
मूच्छा आल्याप्रमािे :– कोक्यु; थेहर; नक्स-व्िा; ब्रायो. 
रात्री जाग येते :– साबा. 
रांगीबेरांगी प्रकाशात :– आटेम-व्ि. 
लघवीला लागली असताना :– िैपहर. 
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णलणहताना :– कहल-बाय; ग्रफाय; सेहप. 
वर वर जात आहोत असे वाटते :– असाहफ; प्लॅहट; फास्फ; मक्युय; व्िेरा-आ; स्पायजे. 
वळण्याने जा हो :– कोहन; िैड्रास्स्ट. 
उजवीकडे :– लॅके. 

ब वा :– स्टॅहफ. 
वस्तु, गरगर णफरत आहेत असे वाटिे :– केहल; नेर-मभ; हसक्ला. 

फार दभर आिेि असे वाटिे :– पल्स. 
वाचताना, चालत ब वा :– अमो-का. 

मोठ्याने जा िो :– पॅहर. 
वाहते पािी, ओलाडंिाना :– आजे-मे; फेरम-मे; बेला; लायहस; सल्फ; िायासा. 

पाहिल्याने :– आजे-मे; ब्रोणम; फेरम-मे; व्हेरा-आ. 
णवटाळ फार जात असताना :– अस्स्ट. 
णवजेच्या चमचमाटामुळे :– क्रोटे-हा. 
वीयणपाता, नांतर :– कास्स्ट; नेर-का; बोस्व्ह; सासा. 
वृिपिी :– ॲम्ब्ब्रा; आर्डन; कुप्रम; कोणन; बॅणर-का; बेणलस; ब्रायो; ऱ्हस-टा. 
वेदना, होत असताना :– हसहम. 

िोण्याचे अगोदर :– रॅनन-ब. 
णशशन तािले असताना :– टरेन्द्टु. 
लशकताना :– एणप; नटस-व्हा; सेनेगा. 
शौचानांतर ब वा :– कुप्रम; लझक; फास्फ. 
सांबांधी णवचार केल्याने जा हो :– प्लांब. 
सांभोगानांतर :– फास्फ-ॲणस; बोस्व्ह; सेणप. 
णस्त्रयाांच्या णवकारात :– णसटला. 
स्पशाने जा हो :– कुप्रम. 
स्वप्नावस्िेनांतर :– वीयणपातानांतर पहा. 
हालचाल केल्याने डोटयाच्या वगैरे :– कणल-ब्रो; कोणन; णडणज; ब्रायो; णलणल-णट. 
हृदयाच्या णवकारात :– कहल-का; फास्फ; लॅके; व्िेरा-आ. 

 
जड :– एहप; काबो-व्िेहज; गेल्से; नक्स-व्िा; नेर-मभ; हपहक्र-अहस; पेरो; म्युहर-ॲहस; सल्फ. 
 
जाड आहे असे वाटिे :– थेहर. 
 
जीिणणवकार :– आजे-नाय; आसे; कॅल्क-का; कझक; नेरम-का; नेर-मभ; णसणल; सेहप; सोहर. 
 
झाकावे असे वाटिे :– ब्रोहम; रुमे. 
 
टक्कल :– कझक; ्लुओ-ॲहस; बॅहर-का; लायको; हसहफ. 

वर लोकरीसारखे केस येतात :– स्व्िन्का. 
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टेकावेसे वाटिे :– कहल-का; फेरम; बेला; मटयुण; साबा; स्पायजे. 
टेबलावर :– इग्ने; साबा. 
हातावर :– आयो. 

 
टोपी, घातल्यासारखी वाटते :– पायरो ;हफजास; बब;े युपे-पर. 

सहन होत नाही :– आयो; लायको; लेडम. 
 

िेचल्यासारखे वाटते आत :– नाय-ॲहस; ब्रायो; हसहफ. 
 
डोकेच नाही असे वाटिे :– असार; कॅल्क-आयो; नाय-ॲहस. 
 
डोके मागे वाकवावे लागते :– आ्न; कहल-ना; कामो. 
 
डोके, मागे वाकवून चालावे लागिे :– आ्न. 

वर उचलिा येईल असे वाटिे :– थेहर. 
 

डोटयावर उभे आहोत असे वाटिे :– घेरी पिा. 
 
डोळ्याच्या लकवा दृष्टीच्या णवकाराबरोबर :– कहल-का; कोक्यु; गेल्से; कझक; नेर-का; पल्स; बॅहर-का; 

बेला; ब्रायो; लॅके; हलहल-हट; ससॅ्न्ग्व; हसक्ला; हसहल; सेहप; स्रमो; िायासा. 
 
तािल्यासारखे वाटिे :– कास्स्ट. 
 
तािल्यासारखे वाटिे :– नटस-व्हा; नाय-ॲहस. 
 
तुकडे झाले आहेत असे वाटिे :– आयणर; आजे-मे; इग्ने; इथभ; कॅल्क-का; नटस-व्हा; फास्फ; बॅहर-का 

बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; मक्युय; सल्फ; हसहम; हसहल; लसको. 
 
िकल्यासारखे वाटते :– फास्फ; सोहर. 
 
दुखापत, मार लागिे :– स. सा. िा. हव. पिा. 

नांतर, बेशुणि :– आ्न; कोहन; पल्स; ऱ्िस-टा; हसकु. 
वाि :– ओहप; बेला; व्िेरा-आ; स्रमो; िायासा. 

 
दुसऱ्याचे आहे स्वतुःचे नाही असे वाटिे :– थेहर. 
 
धके्क, बुटया, ढोसल्यासारखे वाटिे :– इग्ने; एणप; कॅनॅहब; क्रोक; ग्लोनो; टरेन्टु; नक्स-व्िा; नाजा; नेर-

मभ; सल्फु-ॲहस; स्पायजे. 
चावताना :– अमो-का. 



 अनुक्रमणिका 

धडापासून वेगळे झाले आहे असे वाटिे :– ॲस्न्ट-टा; अल्युहम; एलो; कॅनॅहब; डाफ्ने; थेहर; नटस-मो; 
नेर-का; नेर-मभ; सोणर. 

 
णनमुळते होत आहे असे वाटिे :– ग्रफाय; थेहर; लॅक्नन; स्राहंश; िैपहर. 
 
पािी, वर पडत आहे असे वाटिे :– कुप्र.ं 
 
पाऊलाांच्या णवकाराबरोबर :– मगॅ-मभ. 
 
णपरगळल्या, णफरवल्यासारखे वाटिे :– कहल-का; हटहल; म्युहर-ॲहस. 
 
पोकळ आहे असे वाटिे :– कोटयु; पल्स; फास्फ. 

चालण्याने जा हो :– मसॅ्न्स. 
णवटाळसेपिी :– फेरम-फा. 

 
फेफरे येऊन गेल्यानांतरचे णवकार :– कहल-ब्रो; कुप्र.ं 
 
भरल्यासारखे वाटिे :– अको; ग्लोनो; ब्रायो; मक्युय; सल्फ. 
 
बणधर :– कणल-ब्रो; ग्रफाय; नाय-ॲहस; पेरो; प्लॅहट. 
 
बाांधल्यासारखे वाटिे :– कास्ल्च, 
 
मागे वाकते :– एणप; ओहप; झिंक; टु्यब; पोडो; बेला; मेडो; व्िेरा-स्व्ि; हसकु; हसहफ; णसणम; िेलेबो. 
 
मुांग्या :– अको; आजे-मे; कास्ल्च; कुप्रम; पल्स; प्लॅणट; फास्फ; ऱ्हस-टा; सल्फ; िायासा. 
 
मोिे व पोट मोिे :– कॅल्क-का. 
 
मोिे, झाले आहे असे वाटिे :– अगाहर; आजे-नाय; आर्डन; एणप; गेल्से; ग्लोनो; नक्स-मो; नक्स-व्हा; 

बेला; बोस्व्ि; रॅनन-ब. 
गरोदरपिी :– आजे-ना. 
होत आहे व लहान होत आहे असे वाटिे :– हवस्िृि िोऊन पिा. 

 
रटताणधटय :– अको; अहमल-नाय; आ्न; एहप; ओणप; कॅल्क-का; गेल्से; वलोनो; नुक्स-व्हा; पल्स; 

फास्फ; फेरम-मे; बेला; ब्रायो; मेणल; ऱ्िस-टा; लॅके; व्हेरा-स्व्ह; सल्फ; सोणर; ससॅ्न्द्ग्व; स्रमो; 
िायासा. 
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लघवीला, िोडे िोडे होऊन नांतर दुखावयास लागते :– आयो; ओहल-ॲहन. 
भरपूर होऊन :– इग्ने; ओहल-ॲहन; गेल्से; लॅक-हड; हसहल; सेले. 
वारांवार जावे लागते :– अको; ओहल-ॲहन; गेल्से; ग्लोनो; हफजास; लॅक-णड; स्व्िब;ु हसहल; सेले. 

 
लाटा आत येत आहेत असे वाटिे :– ग्लोनो; सेहप. 
 
वारे आतून जात आहे असे वाटिे :– आरम-मे. 
 
णवस्तृत होऊन आकुां चन होत आहे असे वाटिे :– कॅल्क-का; ग्लोनो; लॅक-कॅ. 
 
वेदना, उकरल्याप्रमािे :– आिे-ना; इवने; कास्स्ट; कोलो; सेहप; स्पायजे; िेपार. 

ओढ, रग लागल्याप्रमािे :– कामो; काबो-व्िेहज; कसको. 
एकसारख्या :– फेरम-मे. 

महिनेच्या महिने :– टॅरॅकब. 
कमी, जास्त तीव्रतेचा :– लझक. 
कापल्याप्रमािे :– आर्डन; कॅल्क-का; टु्यब; बेला; लॅके; सेणप; स्पायजे. 
केस ओढल्याप्रमािे :– सल्फ; लसको. 
णखळा मारल्याप्रमािे :– इग्ने; काणफ; िूजा; नटस-व्हा. 
घि मारल्याप्रमािे :– कॅल्क-का; नेर-मू; फेरम-मे; लॅके; सल्फ; सोणर; हॅममे. 
चमका :– पल्स; बेला; ब्रायो; सल्फ; लसको. 
जडपिा :– अको; अगाणर; अमो-का; आसे; एलो; कॅटट; कल्क-का; काबो-व्हेणज; केणल; गेल्से; 

ग्लोनो लझक; िूजा; नटस-व्हा; नेर-मू; पल्स; पेरो; फास्फ; फास्फ-ॲणस; णबस्म; बेला; ब्रायो; 
मेणन; ऱ्हस-टा; सल्फ; हसहल; कसको; सेहप. 
उशीवर ठेवल्याने :– ग्लोनो; बुफो; ससॅ्न्ग्व. 

टोचल्या, नाांगी मारल्याप्रमािे :– आर्डन; कणल-का; कास्स्ट; नेर-मू; पल्स; ब्रायो; सल्फ. 
िुसिुस :– अको; कॅटट; कॅल्क-का; कोटयु; ग्लोनो; नेर-मू; फेरम-मे; बेला; ब्रायो; मेणल; लॅके; 

लायको; लारो; सल्फ; णसणल; लसको; सेणप; स्टॅणफ. 
िेचल्याप्रमािे :– इग्ने; इणप; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; ब्रायो; णसणफ; लसको. 
डोळ्यातून बाहेर येत आहेत असे वाटते :– नेर-का; णसणल. 
तुकडे झाल्याप्रमािे :– आयणर; आजे-मे; इग्ने; इिू; कॅल्क-का; नटस-व्हा; फास्फ; बेला; ब्रायो; 

मटयुण; ऱ्हस-टा; सल्फ; हसहम; हसहल. 
दाबल्याप्रमािे :– इग्ने; नटस-व्हा; ब्रायो; सल्फ; साबा; लसको; स्टॅनम. 
णपळवटल्याप्रमािे :– अग्नस; आजे-ना; इग्ने; ओनास्मा; कणल-का; कॅटट; ग्लोनो; णटणल; पल्स; 

प्लॅणट; फास्फ-ॲहस; बबे; ब्रायो; मक्युय; मेणन; म्युहर-ॲहस; लॅके; स्टॅणफ. 
सापळ्याि :– नाय-ॲहस; पल्स. 

फाडल्याप्रमािे, तीव्र :– नटस-व्हा; पल्स; मटयुण; लायको; सल्फ; लसको. 
फुटल्याप्रमािे :– अको; आर्डन; ग्लोनो; नटस-व्हा; नेर-मू; फेरम-मे; बेला; ब्रायो; मटयुण; मेणल; 

लसको; सेणप; स्पायजे. 
मुरडा :– अको; इग्ने; प्लॅणट. 
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मुळे, गुांगी येते :– कल्क-का; कोटयु; गेल्से; नटस-व्हा; फास्फ-ॲणस; फ्लुओ-ॲणस; बेला; व्हबं; 
हायासा. 
जाग येिे :– अको; आसे; कणल-का; नटस-व्हा; लॅके; सल्फ; णसणल; लसको. 
कििीवर आपटिे :– हसहफ. 

लहान लहान जागी :– इग्ने; कहल-बाय; कॅनॅहब; कास्ल्च. 
वेड लागल्याप्रमािे (ककचाळिो( :– अको; आसे; एहप; कामो; कुप्रम; कोलो; गेल्से; बेला; मेणल; 

सेहप; स्रमो. 
सांभोगाची इच्छा होते :– सेहप. 
हुळहुळे :– इहप; गेल्से; नक्स-व्िा; लसको. 

 
शाळेत जािाऱ्या मुलामुलींचे :– कॅल्क-का; कल्क-फा; कझक; नेर-मभ; पल्स; फास्फ-अहस; साबा. 
 
णशिल्यासारखे वाटिे :– फास्फ; सोहर. 
 
सदी होऊन :– कहल-बा; नक्स-व्हा; मटयुण. 
 
सावरत नाही :– इथभ; ओहप; कॅल्क-फा; गेल्से; पल्स; मनॅ्गनंॅ; हसहल; व्िेरा-आ. 
 
स्फोट, आत झाल्यासारखे वाटिे :– हडहज; ग्लोनो; कझक; फास्फ. 
 
झोप लागत असताना :– कझक, 
 
हालते :– अल्युहम; इग्ने; कॅम्फ; कुप्रम; बेला; हसकु; हसना; सेहप; स्रमो; स्पाहंज; िायासा. 

डुगुडुगु :– अब्रो; इथभ; कॅल्क-फा; कामो; हडहज; बेला िायासा. 
डागं्या खोकल्याि :– व्िेरा-आ. 

पुढे, मागे :– इग्ने; नेर-मभ; कसको; सेहप; स्रमो; िैपहर. 
हलहििाना :– कास्स्ट. 
 

हृदयाच्या णवकाराबरोबर :– कॅक्ट; काहम; ग्लोनो; हडहज; नाजा; मक्युय-आ-्ले; स्पायजे. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 
अांधारात काम केल्याने जा हो :– सेड्र. 
आिवड्याने जा हो :– इहपफे; कॅल्क-का. 
आठ्या घातल्याने जा हो :– आसे; नेर-मभ; मनॅ्गनंॅ. 

ब वा :– कास्स्ट; फास्फ; सल्फ. 
आांबट पदािाने जा हो :– बलेा; सेले. 
इस्त्री करताना जा हो :– ब्रायो; फास्फ; सेहप. 
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उघडे िेवल्याने जा हो :– आरम-मे; आसे; कहल-बाय; कॅल्क-फा; कास्ल्च; कोहन; नक्स-मो; नक्स-व्िा 
बेला; मगॅ-का; मगॅ-फा; ऱ्हस-टा; लॅके; समॅ्बुक; पसपल; सोणर; स्राहंश; िायासा; हेपार. 

उिताना लकवा वाकताना हाताचा आधार घ्यावा लागतो :– स्रॅमो. 
उतरताना जा हो :– फेरम-मे; बेला; ऱ्िस-टा. 
उन्द्हाने जा हो :– ग्लोनो; नेर-का; बेला; लॅके; व्िॅलेहर. 
ओकारी झाल्यानांतर ब वा :– नेर-स; युपे-पर; ससॅ्न्ग्व; स्टॅनम. 
केस कापल्याने जा हो :– ग्लोनो; फास्फ; बेला; सेहप. 
केस मोकळे सोडल्याने ब वा :– कहल-फा; कहल-मभ; फास्फ; फेरम-मे; बेला; हसना. 
खाजणवल्याने ब वा :– मनॅ्गनंॅ. 
खाण्याने ब वा :– इलाप्स; थभजा; फास्फ; मगॅ-का; लायको; हलहथ-का;ससॅ्न्ग्व; हसस्ट; सोहर. 

वारंवार ब वा :– सल्फ. 
खाली वाकल्याने ब वा :– इग्ने; कोहन; मेझे; हसना; िायासा. 
खोकताना डोके धरावे लागते :– नक्स-व्िा; ब्रायो. 
खोकताना जा हो :– आयहर; कॅस्प्स; काबो-व्िेहज; कोहन; नक्स-व्िा; नेट्र-मू; फास्फ; बेला; ब्रायो; लॅक-

हड; सल्फ; हसल्ला; सोहर. 
गदीत जा हो :– प्लॅपट; प्लांबां; मगॅ-का; लायको; स्टॅहफ. 
गार पाण्याने ब वा :– आसे; एलो; ग्लोनो; फास्फ; ब्रायो; सल्फ. 
गुडघे टेकून डोके जणमनीवर दाबल्याने ब वा :– ससॅ्न्ग्व. 
गुांडाळल्याने जा हो :– आयो; पल्स; फास्फ; लायको; लेडम. 

ब वा :– कोरा-रु; युब; नटस-व्हा; रुमे; ऱ्हस-टा; ऱ्िोडो; लेडम; हसहफ; पसपल; हेपार. 
गोड पदािाने जा हो :– ॲन्टी-क्रभ . 
घेरीनांतर जा हो :– कॅल्क-का; ऱ्िस-टा. 
चढताना जा हो :– कॅल्क-का; बेला; ब्रायो; हसहल; स्पायजे. 
चहा णपण्याने, कढत ब वा :– ग्लोनो. 
चोळण्याने ब वा :– आसे; थभजा; टरेन्टु. 

िळपाय ब वा :– केहल. 
जाांभईने ब वा :– नेर-मभ; म्युहर-ॲहस; स्टॅहफ. 
जीभ बाहेर काढल्याने जा हो :– हसहफ. 
झोपेच्या औषधाने जा हो :– असेहट-ॲहस; काहफ. 
झोपेत जा हो :– थेहर. 

ब वा :– नेर-मभ; ससॅ्न्ग्व. 
डोटयाजवळ हात धरल्याने ब वा :– काबो-ॲहन; ग्लोनो; पेरो; सल्फु-ॲहस. 
डोळे, अधणवट णमटल्याने ब वा :– एलो. 

हमटल्याने जा िो :– थेहर; हसहल; कसको; सेपा. 
डोळ्याच्या, श्रमाने, जा हो :– ओनास्मा; गेल्से; नेर-मभ; फास्फ-ॲहस; रुटा. 

िालचालीने जा िो :– नक्स-व्िा; बेला; ब्रायो. 
तांबाखू ओढल्याने ब वा :– लायकोप. 
तापल्याने (उन्िाने वगैरे( जा हो :– ॲको; ॲन्टी-क्रभ ; काबो-व्हेणज; वलोनो; कझक; नाय-ॲहस; बेला; 

ब्रायो; लायको; व्हेरा-स्व्ह. 
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हवस्िव, शगेडी वगैरे जा हो :– ॲन्टो-क्रभ ; काबो-व्िेहज; ग्लोनो. 
दगदगीने जा हो :– श्रमाने पिा. 
दाबल्याने, (दाबाने( गार िािाने ब वा :– कॅल्क-का. 

जोराने ब वा :– मगॅ-फा; कसको. 
टाळभवर जा िो :– थेहर; हफजास; लॅके; कसको. 
डोक्यावर ब वा :– नेर-मभ. 
टोपीच्या जा िो :– काबो–व्िेहज; नाय-ॲहस. 
नाकाचा बुधंा ब वा :– कहल-बाय. 
पाठ ब वा :– ससॅ्न्ग्व. 
ब वा :– अमो-का; आिे-नाय; कॅक्ट; नक्स-मो; नेर-मू; पल्स; फेरम-मे; बेला; ब्रायो; मगॅ-मभ; 
मगॅ-फा; लॅके; व्हेिा-आ; स्टॅनम. 

दातावर दात आवळल्याने जा हो :– अमो-का. 
ब वा :– सल्फ. 

दुधाने जा हो :– ब्रोहम; लॅक-हड. 
ब वा :– ब्रायो; व्िेहर-आ. 

नाकात बोटे घातल्याने ब वा :– टरेन्टु. 
नाकातून स्त्राव गेल्याने ब वा :– कहल-बाय; कझक; लॅके; सेपा. 

रक्ि गेल्याने ब वा :– फेरम–फा; बुफो. 
नाटक पाणहल्यानांतर जा हो :– कॅक्ट. 
नाचल्याने जा हो :– आजे-ना. 
णनजल्याने ब वा :– कोहन; नक्स-व्िा; नेर-मभ; ससॅ्न्ग्व; सेले. 

उजव्या कुशीवर जा िो :– फॉस्फ. 
उशी न घेिा जा हो :– पल्स; ससॅ्न्ग्व. 

ब वा :– हफजास; ब्रायो; व्िेरा-स्व्ि. 
पाठीवर जा हो :– कहल-फा; केक्ट; कोक्यु; िेरो; फास्फ; ब्रायो; सेणप; स्पायजे. 

ब वा :– कहल–फा; फास्फ–ॲहस. 
पळण्याने जा हो :– पल्स. 
पाऊस पडत असताना जा हो :– फायटो. 

ब वा :– कामो. 
पाय धुतल्याने गार पाण्याने ब वा :– नेर-स. 
पुरुषाच्या आवाजाने जा हो :– बॅहर-का. 
बफाचे पािी प्याल्याने जा हो :– कोहन; हडहज. 
बसल्याने ताि ब वा :– गेल्से; हसकुटा. 
बाांधल्याने ब वा :– आजे-नाय; एहप; ग्लोनो; पल्स; पायरो; हपहक्र-ॲहस; हसहल. 
बोलिे ऐकण्याने जा हो :– बहर-का; मॅग-मू; लायहस. 

लाबंचे :– कॅक्ट; म्युहर-ॲहस. 
बोलण्याने जा हो :– अको; इग्ने; कॅक्ट; नेर-मू; मेझे; सल्फ; णसणल; लसको. 

ब वा :– डल्का; युपे-पर; लॅक-हड; हसहल; िॅममेॅ. 
भीती वाटल्याने जा हो :– अको; ग्लोनो; हसहम. 
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मलावरोधाने जा हो :– ओहप; नटस-व्हा; ब्रायो. 
मानणसक श्रमाने जा हो :– अनाका; आयहर; कहल-ब्रो; ग्लोनो; लझक; नेर-का; नेर-फा; पल्स; णपणक्र-

ॲणस; फास्फ-ॲहस; णसणल; सेणप. 
लघवी झाल्यावर ब वा :– अगाहर; इग्ने; गेल्से; ्लुओ-ॲहस; मेहल; ससॅ्न्ग्व; हसहल. 

बंद झाल्याने जा हो :– आ्न; ग्लोनो; ससॅ्न्ग्व; िैपहर. 
िरपभर झाल्याने जा हो :– मोस्क. 

ब वा :– इग्ने; गेल्से; हसहल. 
लागली असिाना गेले नािी िर जा हो :– ्लु-ॲहस; सेहप. 
िोिाना जा हो :– कोलो; टॅबॅकां ; नक्स-व्िा. 

णलणहताना जा हो :– फेरम-मे. 
वाचताना ब वा :– इग्ने; िॅममेॅ. 
वारा सरल्याने ब वा :– इथभ; ससॅ्न्ग्व; हसकु. 
वारे लागल्याने जा हो :– नक्स-व्िा; नाजा; बोरा; मॅग-मू; पसपल; कसको; सोणर; िेपार. 
वीयणपातानांतर जा हो :– िॅममे. 
वेळेवर जेवले नाहीतर जा हो :– लायको; ससॅ्न्ग्व; हसहल. 
शटतीच्या बाहेर वजन उचलल्याने जा हो :– कॅल्क-का. 
णशवताना जा हो :– पेरो; लॅक-कॅ. 
लशकल्याने जा हो :– काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; नेर-मभ; फास्फ; सल्फ; स्पायजे. 

ब वा :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; म्युहर-ॲहस; लायको; हलहल-हट. 
शेकल्याने ब वा :– आजे-नाय; आरम-मे; कहल-का; गेल्से; ब्रायो; मॅग-फा; णसली. 
शौचाच्या वेळी कुां िताना जा हो :– मॅन्द्गॅ. 
शौचास होताना जा हो :– थेहर; मेस्न्स. 

ब वा :– अगाहर. 
श्रमाने, दगदगीने जा हो :– इहपफे; सेहप. 
श्वास (दीघय( घेिल्याने जा हो :– अनाका; कॅक्ट; रॅटहन. 
सदी झाल्याने जा हो :– कहल-बाय; नक्स-व्हा; मक्युय. 
सांगीतामुळे जा हो :– काहफ; फास्फ; फास्फ-ॲहस. 
सांभाषिाने ब वा :– डल्का. 
सांभोगाने जा हो :– हसहल. 
सांभोगेच्छा दाबल्याने जा हो :– कोहन; पल्स. 
सावलीत ब वा :– ब्रोहम. 
सूयणप्रकाशाने जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; वलोनो; नक्स-मो; नक्स-व्िा; नेर-का; पल्स; बेला; ब्रायो; लॅके; 

व्िॅलेहर. 
ब वा :– ग्रफाय; स्राहंश. 

सूयास्तानांतर ब वा :– गेल्से; सल्फ-आयो. 
स्पशाने जा हो :– आरम-मे; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; मेझे; लायको; लसको; िेपार. 
हलणवल्याने डोके जा हो :– नक्स-व्िा; ग्लोनो; बेला. 

ब वा :– गेल्से; फास्फ; लॅके. 
वर, खाली ब वा :– कसको. 
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हसण्याने जा हो :– कझक; नेर-मभ. 
हालचालीने चालण्याने जा हो :– काबो-व्िेहज; युब; नाय-ॲहस; बेला; ब्रायो; मेझे; लेडम. 

ब वा :– ऱ्हस-टा. 
_____ 
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डोटयाचे बाह्याांग–त्वचा व कवटी 
 
सवणसाधारि :– अको; आरम-मे; आर्डन; आसे; एहप; ओणलअां; कल्क-का; कॅल्क-फा; कॅस्प्स; स्क्लमहॅट; 

नटस-व्हा; नाय-ॲणस; फास्फ; फास्फ-ॲणस; बॅणर-का; बेला; मटयुण; मेझे; रुटा; ऱ्हस-टा; 
ऱ्िोडो; लायको; व्हाओ-रा; सल्फ; णसणल; कसको; स्टॅणफ; िेपार. 

उजव े:– कॅन्था; कॅल्क-का; कोहन; मेझे; हसहल. 
डावे :– स्क्लमहॅट; थभजा; रुटा. 
कानणशले :– नेर-मभ. 
कानाच्या मागे :– कास्स्ट; ग्रफाय; पेरो; बॅहर-का; हसहल; स्टॅहफ. 
टाळूू़ :– काबो-व्िेहज; ग्रफाय. 
पुढील भाग :– फास्फ-ॲहस; लेडम; सल्फ; िेपार. 
मागील भाग :– काबो-ॲहन; काबो-व्हेणज; पेड्रो; णसणल. 

 
उवा :– काबो-ॲहस; मक्युय; सोणर. 
 
कवटी दुखते :– मेझे. 

चरत जािारे गुल्म :– लॅके. 
वर उचलल्यासारखी वाटिे :– लॅक-हड. 

 
कां ड :– ओणलअां; कॅल्क-का; कॅल्क-स; ग्रफाय; नेर-मू; फास्फ; बॅहर-का; मेझे; लायको; सल्फ; सेणप. 

रातं्रहदवस :– ओहलअं. 
 
कातडे, आखडल्यासारखे वाटिे :– काबो-व्िेहज. 

एके णिकािी गोळा झाल्यासारखे वाटिे :– कसको; सेले. 
गाांिी, गुिुळ्या :– ग्रफाय; हसहल. 
घाम :– कल्क-का; कामो; पल्स; ऱ्िीअम. 
तािल्यासारखे :– ऱ्िस-टा. 
तािल्यासारखे :– मक्युय. 
त्वग् रोग :– आसे; ओपलअं; कॅल्क-का; ग्रफाय; पेरो; बॅहर-का; मक्युय; मेझे; ऱ्हस-टा; लायको; 

व्िाओ-रा; सल्फ; सल्फु-ॲहस; सेहप; स्टॅहफ; हेिाि. 
आगपेि :– ॲस्स्ट; ओहल-जे; कॅल्क-का; ग्रफाय; यभब; लायको; सल्फ; सेहप; सोहर. 
चरिारे व दुगंधी :– स्टॅहफ. 

बणधर, एक बाजू :– मेझे. 
णभजल्याने जा हो :– लेडम. 
भेगा :– कहल-आयो. 
मुांग्या :– रॅनन-ब. 
सूज. जलयुटत :– आसे; एहप. 
फुगीर :– नाय-ॲहस. 
हुळहुळे :– आसे; कहल-आयो; युब; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; बेला; मक्युय; हसहल; कसको; स्पायजे. 
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केस व त्याांचे णवकार :– अस्स्ट; कणल-का; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; कोहन; ग्रफाय; नाय-
ॲहस; नेर-मू; बेला; बोरा; मक्युय; लायको; सल्फ; हेपार. 

अकाली पाांढरे :– आसे; कहल-आयो; नेर-मभ; फास्फ-ॲहस; लायको; हसहल. 
ओले :– स्ऱ्हअम. 
उभे राहतात :– अको; कॅन्था; कामो; केहल; ग्लोनो; लझक; बॅहर-का; मेहन; म्युहर-ॲहस; लारो; 

व्हेरा-आ; सल्फ-आयो. 
ओिावर व हनुवटीवर (णस्त्रयाांच्या) :– ओहल-जे. 
ओढल्यासारखे वाटिाि :– अको; आजे-ना; कहल-ना; फास्फ; मॅग-का; लॅक्नॅन. 
ओढावेसे, स्वतुःचे वाटिाि :– आसे; कुप्रम; टरेन्टु; टु्यब; बेला. 
कड, काांिाशी :– कहल-फा; टेल्यु; नेर-मभ; पेरो; मेझे; मेडो; सेणप. 
ओलावा :– हड्थे, 
कोरडे :– कहल-का; िूजा; सल्फ; सोहर. 
गळून, पडतात :– अस्स्ट; आरम-मे; आसे; कॅल्क-का; कॅणल-का; कणल-स; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; 

थायरा; िूजा; नाय-ॲहस; नेर-मू; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; लॅके; लायको; सल्फ; सेणप; हसहल; 
हेपार. 
आंखाचे (कानहशले( :– कहल-का; नेर-मू. 
गरोदरपिी :– लॅके. 
चयावर पाढंरे केस येिाि :– स्व्हन्द्का. 
टाळभचे :– ग्रफाय; कझक; बॅणर-का; लायको; सेहप. 
डोकेदुखीनंिर :– ॲन्टी-क्रभ ; नाय-ॲहस; हसहल; िेपार. 
दुगंधी घामामुळे :– सल्फ. 
दुःखामुळे (शोक( :– फास्फ-ॲहस. 
नंिर, रंग बदलिो :– कहल-आयो. 
बाजभचे :– ग्रफाय; फास्फ; स्टॅहफ. 
बाळंिपिानंिर :– लायको; सल्फ. 
िवुयाचे :– कणल-का; प्लंब;ं मेडो; सेले. 
मागील िागाचे :– काबो-व्िेहज; फास्फ; मक्युय. 
मार लागल्यानंिर :– िैपहर. 
रोगािभन उठल्यानंिर :– काबो-व्िेहज; मसॅ्न्स. 
मभठमभठ :– फास्फ; मेझे; हसहफ. 
लिान लिान जागी :– अल्युहम; ग्रफाय; नेर-मू; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; लायको; िेपार. 

गार :– सल्फ. 
गुांतलेले :– नेर-मभ; फास्फ-ॲणस; ्लुओ-ॲहस; बोरा; मेझे; मेडो; लायको; सल्फ; सोहर. 

चटईप्रमािे :– अस्स्ट; ॲस्न्ट-क्रभ ; ग्रफाय; लायको; व्िाओ-रा; स्व्िन्का. 
टक्कल :– बॅहर-का; हसहफ. 

िरुिाचें :– बॅहर-का; हसहल 
त्वचा िुळिुळी िोऊन :– कझक. 

तेलकट :– फास्फ-ॲहस; ब्रायो; मक्युय. 
दाट (वाढ( :– अस्स्ट; अँस्न्ट-क्रभ ; ग्रफाय; लायको; व्िाओ-रा. 



 अनुक्रमणिका 

दुखतात :– आसे; नटस-व्हा; लसको. 
स्पशय केला िर :– व्हेरा-आ; लसको; सेले. 

दुभांगतात :– लझक; थभजा. 
दुगंधी :– स्व्िन्का. 
लपगट, सोनेरी :– कॅस्प्स; कॅल्क-का; कोक्यु; पल्स; ब्रोहम; हसहल; सेनेगा; सेले; िायासा. 
राि :– सेले. 
वर लोकरीसारखे केस येिाि :– स्व्िन्का. 
सवांगावर :– थायरा; थभजा; मेडो. 

 
कोंडा, खवले पापुदे्र :– आसे; कॅन्था; ग्रफाय; िूजा; नेर-मभ; फास्फ; सल्फ; स्टॅहफ. 

पाांढरा :– आसे; कहल-मभ; नेर-मभ; थभजा. 
णपवळा :– कणल-स; कॅल्क-का. 

 
 

_____ 
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डोळे 
 
सवणसाधारि :– अको; अगाणर; आजे-नाय; आसे; एहप; कल्क-का; कास्स्ट; गेल्से; ग्रफाय; कझक; नक्स-

व्िा; नेर-मू; िल्स; प्रभन-स्पा; फायटो; फास्फ; बेला; मक्यु;ु युफ् रे; रुटा; ऱ्हस-टा; लायको; 
व्िेरा-आ; सल्फ; णसणम; सेहप; स्पायजे; िेपार. 

उजवा :– अमो-का; कॅनॅहब; कॅल्क-का; कोलो; नाय-ॲहस; नेर-मभ; पेरो; प्लॅहट; फास्फ; बेला; 
यु् रे; ऱ्िस-टा; लायको; हसहल; सेनेगा. 

डावा :– असार; आसे; एहप; केहल; टॅरॅक्स; थभजा; नक्स-व्िा; प्लंबं; ब्रायो; मेझे; लारो; सल्फ; 
हसल्ला; कसको; स्टॅनम; स्पायजे; स्पाांणज; िेपार. 
उजव्यापेक्षा लिान :– हसल्ला. 
वर गळव े:– नेर-मभ. 

आलटुन पालटून :– अको; अगाहर; आस; कुप्रम; पल्स; बेला; रॅनन-ब; लायको; हसहल; लसको; 
सेनेगा. 

उदराच्या णवकाराबरोबर :– आजे-ना. 
पासून, वर :– ग्रफाय; बब;े लॅके. 

टाळभपयंि :– बसा; लॅके; व्िाओ-ओ. 
मागे :– केहल; गेल्से; थेहर; पल्स; पोडो; बहडआ; ब्रायो; मक्युय; मसॅ्न्स; ऱ्हस-टा; लॅके; हलहथ-का; 

णसणम; सेहप. 
 
कोपरे व त्याांचे णवकार :– अगाहर; कहल-नाय; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; नेर-मभ; पल्स; 

फास्फ; सल्फ; णसणल. 
आतले :– अगाणर; कझक; बेला; स्टॅणफ. 
बाहेरचे :– कॅल्क-का; रॅनन-ब; सल्फ. 

गुल्म :– सल्फु-ॲहस. 
चाविाना, लवलविाि :– कहल-ना. 

कां ड :– अल्युहम; आजे-मे; कॅल्क-का. 
पू येतो :– अगाणर; ॲन्द्टी-कू्र; कॅल्क-का; ग्रफाय; लायको; स्टॅहफ. 

हचकट :– कहल-बाय; यु् रे. 
भेगा :– ग्रफाय; लायको. 
लाल, काळसर :– ऱ्िस-टा. 

हफकट :– एहप. 
सूज शोि :– ॲन्टी-क्रभ ; आजे-नाय; कॅल्क-का; ग्रफाय; बोरा; यु् रे. 

 
पापण्या व त्याांचे णवकार :– अको; अगाहर; एहप; कॅल्क-का; कास्स्ट; बेला; मक्युय; ऱ्िस-टा; सल्फ; सेणप; 

स्पायजे; िेपार. 
वरच्या :– काहम; कास्स्ट; गेल्से; सेणप; स्पायजे. 

िवुयाखाली :– कणल-का. 
सुजलेली, फुगलेली :– कणल-का; सेहप. 

खालच्या :– कॅल्क-का; फास्फ-ॲहस; रुटा; सेनेगा. 
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सुजलेली, फुगलेली :– आ्न; आसे; एहप; फास्फ; मक्युय-अ-्ले. 
आतील भाग :– आजे-नाय; आसे; ऱ्हस-टा. 
आग होते, हमटल्यानंिर :– मसॅ्न्स. 
कडा :– िल्स; बोरा; मक्युय; व्िॅलेहर; सल्फ; स्टॅहफ. 

आग :– आसे; यु् रे. 
इसब :– यभब. 
कंड :– कॅल्क-का; पल्स; साबा; स्टॅहफ. 
खपल्या बसलेल्या :– आसे; ग्रफाय; मक्युय; सेणप. 
जाड (सुजलेल्या( :– अल्युहम; कॅल्क-का; टेल्यु; ग्रफाय; पल्स; मटयुण; युफ् रे; िेपार. 
हनळ्या :– फायटो; बहडआ; बोस्व्ि. 
फोड :– ॲस्न्ट-क्रभ . 
लाल :– आसे; ग्रफाय; पल्स; मक्युय; युफ् रे; सल्फ; सेहप. 
व्रि :– स्क्लमहॅट; सहॅनकु. 
सभज, शोथ :– स्क्लमहॅट; ग्रफाय; पल्स; पेरो; मगॅ-मभ; सल्फ; सहॅनकु. 

केस, गळून पडतात :– मेडो; ऱ्िस-टा. 
िाठ व नाकाकडे वळलेले :– नाय-ॲहस. 
लाबं, वळलेले :– फास्फ. 

कोरड्या :– ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ. 
खुपऱ्या :– आजे-नाय; आसे; एहप; कहल-बाय; ग्रफाय; लायको. 
गार :– कहल-का. 
घट्ट णमटलेल्या :– आसे; इहप; कहल-का; कामो; कोलो; क्रोक्र; नेर-मू; मटयुण; यु् रे; हसहल; 

स्रमो; हायासा. 
णचकटतात, पभ िोऊन :– असाहफ; आजे-नाय; कॅल्क-का; कामो; कास्स्ट; हक्रआसो; ग्रफाय; 

ग्लोनो; ग्वाई; नक्स-व्हा; िल्स; फास्फ; यु् रे; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; सेणप. 
हवटाळशपेिी :– कॅल्क-का. 
कशकिाना :– गमॅ्बो. 

णचकट पू साचिो :– सोहर. 
जड, खाली पडतात, लुल्या :– कणल-फा; कामो; कान्गस्ट; कोक्यु; कोणन; गेल्से; नक्स-व्िा; नाय-

ॲहस; ऱ्हस-टा; व्िेरा-आ; हसहफ; सेणप; स्पायजे 
उजवी – कॉस्स्ट. 
कोळशाच्या धुरामुळे :– हसकेल. 
डावी :– कहल-फा; कोलो; थभजा; बॅहर-का. 
डोके मागे वाकहवल्याने ब वा :– सेनेगा. 

जाड :– अल्युहम; आजे-मे; आजे-नाय; टेल्यु; मक्युय. 
टिक गािी, वदेनारहिि :– ग्रफाय; स्टॅहफ. 
तािलेल्या :– एणप; ओनास्मा; काणम; नेर-मभ; रॅटहन; ऱ्हस-टा. 
तािल्याप्रमािे :– हफजास. 
णनळ्या :– कहल-का; हडहज. 
पापण्या, आत वळलेल्या, पडकेस :– ग्रफाय; टेल्यु; नेर-मभ; पल्स; बोरा; हसहल; सोहर. 
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बािेर वळलेल्या :– आजे-मे; आजे-नाय; एहप; ग्रफाय; सोहर. 
हमटलेल्या :– कोलो; नक्स-मो; ऱ्िस-टा. 

घट्ट :– घट्ट हमटलेल्या पिा. 
झोप नसिाना :– व्िाओ-रा. 

रटत येते :– नटस-व्हा; नेर-मू; सल्फ; हेपार. 
राांजिवाडी :– कल्क-प्लुओ; कोणन; णक्रआसो; ग्रफाय; लझक; पल्स; लायको; सल्फ; सेणप; 

स्टॅणफ. 
लवतात, कां प :– अगाणर; कॅल्क-का; णफजास; बेला; ऱ्हीअम; सल्फ; णसकु. 

घेरी येिाना :– हकहन-स. 
वाचिाना :– ववे. 

लाल :– आजे-नाय; एहप; कहल-आयो; ऱ्िस-टा; लायको. 
वर, चामखीळ :– कास्स्ट; थभजा. 

व्रि :– लायको. 
सूज, शोि :– अको; आसे; पल्स; बेला; लायको; सल्फ; स्टॅणफ. 

परम्यामुळे :– अको; थभजा; पल्स; सल्फ. 
हलणवल्याने जा हो :– कोलो. 

 
भुवया :– कहल-का; कास्स्ट; नेर-मभ; पॅहर; बेला; सेले. 

केस गळतात :– कहल-का; प्लॅब;ं मेडो; सेले. 
कोंडा होतो :– सहॅनकु. 
भोवती :– एहकने; कहल-बाय; मेझे; व्िाओ-ओ; हसनाबा. 
लवतात :– एहकने. 
 

––☓–– 
 
अधणवट उघडे :– ओणप; कुप्रम; थभजा; िोडो; फास्फ; बॅहि; बेला; लायको; समॅ्बुक; स्रमो; िेलेबो. 

एकच :– ॲन्द्टी-टा; इग्ने; व्िेरा-आ; कसको. 
बेशुद्ध स्स्थिीि, हगळिाना :– टॅरेकब. 

अस्वस्ि :– हकहन-स; व्िेरा-आ; स्रमो. 
 
अणहरा :– येिाि पिा. 
 
आग (कढि( :– आसे; कणल-का; कामो; ग्रफाय; कझक; फास्फ; बेला; ब्रायो; ब्रोहम; मक्युय-को; रुटा; 

रुमे; लायको; सल्फ; हसहम; लसको. 
कि, बारीक आत आहेत असे वाटून :– कास्स्ट; नेर-मभ. 
कोरडी :– आरम-रा; क्रोक. 
गार लोखांड आत आहे असे वाटून :– हटहल. 
तापात :– सेहप. 
भाजल्याप्रमािे :– सेड्र. 
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वाफ बाहेर येत आहे असे वाटिे :– कामो; स्क्लमहॅट; डायास्को. 
 
आांघोळ करताना, हमटाव ेलागिाि :– फास्फ. 
 
आतून, बाहेर दाबल्यासारखे वाटतात :– कहल-मभ; नक्स-व्िा; प् रून-स्पा; ब्रायो; मक्युय-को; ससॅ्न्ग्व; 

स्पायजे. 
रटत येते :– क्रोटे-िा; नक्स-व्िा; फास्फ; बोरा; लॅके. 

नाक कशकरिाना :– नाय-ॲहस. 
 
उघडवत नाहीत (पापण्या घट्ट हमटलेल्या पिा( :– आसे; कास्स्ट; गेल्से; नक्स-मो; ऱ्िस-टा. 

उघडल्याने लशका येतात :– ग्रफाय. 
डोके दुखत असताना :– टरेन्टु; नेर-मभ. 

पि, हगळिाना उघडिाि :– टरेकब. 
णवटाळसेपिी :– हसहम. 

 
उघडे (हमटिा येि नािी( :– आयो; थभजा; नक्स-व्िा; फास्फ; बेला; स्रमो. 

बेशुि असताना :– ओहप. 
 

उजेड सहन होत नाही :– उजेडाने जास्ि िोिे पिा. 
डोळ्याला सूज वगैरे णवकार नसताना :– कोपन; िेलेबो. 
मुष्टी मैिुनामुळे :– हसना. 
वसांत ऋतूत :– कोबा. 

 
एकमेकावर आडवे झाले आहेत असे वाटते :– ओहप; कहल-बाय; कॅल्क-का; कोहन; कझक; नेर-मभ; 

पल्स; पोडो; बेला. 
 
ओढल्यासारखे वाटिाि मागे :– ओहलअ;ं क्रोट-णट; ग्रफाय; कग्रडे; पल्स; पॅहर; प्रभन-स्पा; फास्फ; ब्रायो; 

रेहड; ऱ्हस-टा; लॅके; हसहल; सेनेगा; स्पायजे; िेपार. 
एके णिकािी :– ओहप; कोलो; कझक; नेर-मू; मक्यु;ु लॅके; लायको; सल्फ. 
बाहेर :– ग्लोनो; लॅके. 

 
करवडल्यासारखे :– आजे-नाय; कहल-आयो; लायको. 
 
कि वाळूचे आि आिेि असे वाटिे :– आसे; कल्क-का; कास्स्ट; नेर-मू; ्लुओ-ॲहस; सल्फ; कसको. 
 
कां ड :– कॅल्क-का; पल्स; सल्फ. 
 
काचलबदु :– अको; आस्स्म; गेल्से; फास्फ; हफजास; बेला; स्पायजे. 
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कानाच्या णवकाराबरोबर :– व्िाओ-ओ. 
 
कापसाचे तुकडे आत आहेत असे वाटिे :– रेहड. 
 
काळे बुबुळ पुढे येते :– पल्स; यु् रे. 
 
कोरडे :– अको; अल्युणम; आसे; इग्ने; ओहप; कझक; नक्स-मो; पल्स; बेला; मेझे; लायको; व्िेरा-आ; 

सल्फ. 
 
खाली, पाहण्याची प्रवृणत्त :– व्िेरा-आ; स्टॅनम. 

वळलेले :– इथभ; िायासा. 
 

खुपतात (मािीचे कि गेल्याप्रमािे( :– आसे; कॅल्क-का; कास्स्ट; नेर-मभ; ्लुओ-ॲहस; सल्फ; कसको. 
आग होऊन :– कास्स्ट; नेर-मभ. 
उजवा :– सेहप. 
रात्री :– कझक. 

 
खोल गेलेले :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲन्टी-टा; अब्रो; आसे; कॅम्फ; पल्स; फास्फ-ॲणस; फेरम-मे; व्िेरा-आ; 

सल्फ; हसकेल; हसना; लसको; स्टॅहफ; स्पायजे. 
णवटाळसेपिी :– सेड्र. 

 
गळून पडताहेत असे वाटिे :– इग्ने; काबो-ॲहन; कोलो; ग्वाई; हरहल; पल्स; ब्रोहम; लायको; सेणप; 

हेलेबो. 
 
गार :– कॅल्क-का; क्रोक; फ्लुओ-ॲणस. 

पािी, आि आिे असे वाटिे :– हसल्ला. 
बफासारखे :– सेनेगा. 

 
गुदगुल्या :– स्क्लमहॅट; हपहक्र-ॲहस; फायटो. 
 
गुलाबी :– यु् रे. 
 
घाम, वर :– मगॅ-का. 
 
चमकदार :– कॅम्ब्फ; बेला; स्रमो. 
 
णचमटल्यासारखे वाटतात :– आसे. 
 
चुिचुि :– रॅनन-ब; रेहड; मसॅ्न्द्स. 
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चोळावेसे वाटतात :– इग्ने; गबँो; हचओ; सहॅनकु; हसल्ला; सेनेगा; सेपा. 
 
झाकले आहेत असे वाटिे :– पल्स. 
 
झालर वरून पडत आहे असे वाटिे :– कोहन. 
 
टोचते :– प्रभन-स्पा; स्पायजे. 

खोकताना :– सेनेगा. 
 
िुसिुस :– बेला. 

रात्री :– असाहफ; मक्युय. 
 
िेचल्यासारखे :– पू्रन-स्पा; ब्रायो. 
 
णढले, सैल झाले आहेत असे वाटिे :– काबो-ॲहन. 
 
ताि (िालहविा येि नािीि( :– काणम; नेर-मू. 
 
तािल्याप्रमािे :– रूटा. 
 
णतरळे :– अल्युणम; एहप; कॅल्क-का; कंुप्र; कोहन; नेर-मभ; बेला; हसकु; हसक्ला; हायासा. 

आचके आल्यानांतर :– हसक्ला. 
एक णदवसा आड :– हकहन-स. 
एकमेकाजवळ :– हसकु; हसक्ला. 
एकमेकापासून दूर :– अगाहर; कोहन; कोलो; जॅबो; नेर-मभ; िायासा. 
दात येताना :– अल्युहम. 
मधून मधून (कािी हदवसाच्या अंिराने( :– हकहन-स; नक्स-व्िा; णसकु. 
मनुःक्षोभ लकवा भीतीमुळे :– नक्स-मो; हसकु. 
मेंदूच्या णवकारानांतर :– कहल-फा. 
रात्री भयानक स्वप्ने पडल्यामुळे :– कहल-ब्रो. 
शस्त्रणक्रयेनांतर :– जबो. 
हगविीत :– स्रमो. 

 
दुखतात, हुळहुळे :– आ्न; ओनास्मा; गेल्से; हचओ; फायटो; फास्फ; बॅहि; ब्रायो; मक्युय; युिे-िि; ऱ्िस-

टा; ससॅ्न्ग्व; णसणम; स्पायजे. 
यकृताच्या णवकाराबरोबर :– कानयस. 

 
दुखापती (मार लागिे वगैरे( :– आ्न; यु् रे; लेडम; लसफाय; स्टॅहफ. 
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दृणष्ट व णतचे णवकार :– आरम-मे; आजे-नाय; ओहप; कोणन; गेल्से; जॅबो; नक्स-व्िा; नेर-मू; पल्स; 
फास्फ; बेला; रुटा; लायको; सल्फ; णसटला; णसणल; सेहप; स्रमो; हायासा. 

अदूर (लाबंचे हदसि नािी( :– कोहन; नाय-ॲणस; पल्स; फास्फ; फास्फ–ॲहस; हफजास. 
अशटत :– मंद पिा. 
अांतराचा अांदाज येत नाही :– ओनास्मा; कॅनॅहब; काबो-ॲहन; स्रमो. 
अांधुक :– पुसट पिा. 
आग, ज्वाळा, लाली :– कणल-का; ग्रफाय; नेर-मभ; फास्फ; बेला; लॅके; सल्फ; णसटला; सेणप; 

स्पायजे; िायासा. 
 
आांधळेपिा :– ओहप; कहल-आयो; कास्स्ट; कोहन; गेल्से; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; बेला; मक्युय; सल्फ; 

हसकेल; हसहल; स्रमो; हायासा. 
उन्िाि हनजल्याने :– कोहन. 
एकदम मभच्छा आल्यामुळे :– प्लंबं. 
घेरी आली असिाना :– गेल्से; नटस-व्हा; बेला. 
डोळ्याच्या शोथानंिर :– मसॅ्न्स. 
िंबाखुमुळे :– फास्फ. 
हदवसा :– बोरा; लायको; हसहल; स्रमो. 
मळमळि असिाना :– सेहप. 
रंग ओळखभ येि नािीि :– ओनास्मा; काबो-सल्फु; बेला; सनॅ्द्टोणन; हसना. 
रात्री :– नक्स-व्िा; बेला; लायको; लसको; स्रॅमो; िेलेबो. 
चागंले हदसिे :– फेरम-मे. 
वाचिाना :– फास्फ. 
हवजेच्या चमचमाटामुळे आलेला :– फास्फ. 
हवटाळसेपिी :– ग्रफाय; पल्स; सेहप. 

ब वा :– सेहप. 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– हडक्टॅ. 
शौचास झाल्याने ब वा :– एहप. 
िळुिळु, वाढि जािारा :– आयाडो; काबो-सल्फु; टॅबॅकं; थायरा; प्लंबं. 
हिस्टेहरआि :– प्लॅहट; फास्फ; सेहप. 

 
उजेड नकोसा वाटिो (उजेडाने जा िो पिा( :– िायासा. 

सभज वगैरे हवकार नसिाना :– कोहन. 
 

उजेड हवासा वाटिो :– गेल्से; बेला; स्रमो. 
 
उजेडाने, कृणत्रम जा हो :– आरम-मे; नेर-मभ; लायको. 
 
उांणदर णदसतात :– आसे; इथभ. 
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एक डोळा णमटल्याने ब वा :– कहल-बाय; फास्फ; हफजास. 
 
एकदम अांधारी येते :– ओहलअ;ं कॅस्प्स; कोणन; ग्रफाय; ग्लोनो; नेर-मू; पल्स; फास्फ; बेला; मक्युय; 

सल्फ; हसकु; हसहल; हसक्ला; सेहप; स्रमो; िायासा. 
 
कां पयुटत :– कझक-को; नेर-मू; व्िेरा-स्व्ि. 
 
काजवे लुकलुकतात :– आयो; ओहल-ॲहन; ग्रफाय; नटस-व्हा; फास्फ; लॅके; हसहफ; स्रोफेन्थ. 
 
णकडे, जनावरे णदसतात :– हसहम; स्रमो; हायासा. 
 
केस लोंबताहेत असे वाटिे :– प्लन्टॅ; यु् रे; लॅके. 
 
चाांदण्या :– काजव,े हठिग्या पिा. 
 
खाली वळलेली :– कहल-का; व्िेरा-आ; स्टॅनम. 
 
खोकताना जा हो :– इग्ने; कहल-मभ. 
 
चमचम :– काजव ेपिा. 

सुयाचंी :– हसक्ला. 
 

चष्ट्म्ब्याचा नांबर नीट जमत नाही :– स्पायजे. 
 
णचत्रणवणचत्र देखावे :– बेला; व्िेरा-आ; स्रमो. 
 
जवळचे णदसत नाही :– दीघय पिा. 
 
जाळीतून पाणहल्यासारखे वाटिे :– फास्फ. 
 
डोके दुखत असताना :– आयहर; कझक; पल्स; पोडो; फास्फ-ॲहस; बेला. 
 
डोकेदुखीनांतर :– कास्स्ट; कोहन; फास्फ; लॅके; सल्फ; हसहल. 
 
डोळे णमटल्यानांतर काल्पणनक वस्तु णदसतात :– कॅल्क-का; थभजा; बेला; ब्रायो. 
 
डोळे णमटल्याने जा हो :– कल्क-का; थभजा; बेला; ब्रायो; व्िेरा-स्व्ि. 
 
डोळ्यावर हात िेवून पाणहल्याने ब वा :– कोहन; फास्फ. 
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णििग्या :– कहल-मभ; बेला; हसकेल; लसको; सेहप. 
अंधाराि :– फास्फ; बॅहर-का; बेला. 
डोके दुखि असिाना :– केहल; मगॅ-फा. 
डोळे हमटल्यावर :– िैड्रास्स्ट. 
नाक कशकरल्याने जा िो :– नेर-स. 
पाढंऱ्या :– अल्युहम. 
हमचकावल्याने :– कास्स्ट. 

 
ताि बसल्याने जा हो :– काहम. 
 
तीक्ष्ि :– नक्स-व्िा; बुफो; बेला; कसको; िायासा. 

रात्री; हिस्टेहरआ झालेल्या इसमाचंी :– फेरम-मे. 
 

णदपलेली :– कणल-का; कोहन; ड्रोसे; नेर-का; बॅहर-का; णसणल. 
 
दीघण (जवळचे हदसि नािी( :– आजे-नाय; कॅल्क-का; नेर-मभ; पसपल; सेपि. 
 
देखावे णदसतात सांध्याप्रकाशात :– बबे. 
 
धुके णदसते :– आसे; कॅल्क-का; कास्स्ट; क्रोक; गेल्से; कझक; पल्स; फास्फ; मक्युय; सल्फ. 

हपवळे, िेजस्वी कंपयुक्ि :– कहल-का. 
 

नांतर डोकेदुखी :– आयहर; कपल-बाय; गेल्से; ग्रफाय; ग्लोनो; टु्यब; थेहर; नेर-मू; पोडी; फास्फ; लॅके; 
सल्फ; हसहल; सेणप; सोपि. 

 
णनजल्यानांतर वाटोळ्या वस्तु सरकत आहेत असे वाटिे :– कास्स्ट. 
 
णनस्तेज; णफकट :– णसणल. 
 
पावसाच्या धारातून बघि आिो असे वाटिे :– नेर-मभ. 
 
पुसट (अधुंक( णदसते :– अगाहर; आराम-मे; ओहप; कॅनॅसब; कॅल्क-का; कान्गस्ट; कोणन; गेल्से; नाय-

ॲहस; नेर-मभ; िल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; मक्युय; युफ् रे; रुटा; लॅके; लायको; सल्फ; 
हसक्ला; सससि; सेहप; हेपार. 
गोवरानंिर :– कणल-का; कास्स्ट. 
डोळे चोळण्याने ब वा :– काबो-ॲहन. 
नाक कशकरल्याने :– कास्स्ट. 
बहिरेपिा, व आलटुन पालटुन :– हसकुटा. 
संहधप्रकाशाि ब वा :– ब्रायो; लायको. 
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प्रकाशाच्या रेघा :– नेर-मभ. 
 
प्रकाशाची वतुणळे णदसतात :– आस्मी; पल्स; फास्फ; बेला; लॅके; सल्फ. 
 
प्रणतलबब, वस्तूांचे फार वेळ राहते :– गेल्से; जॅबो; टॅबॅकां ; युब; नेर-मभ; फास्फ; लॅक-कॅहन. 
 
बफाच्या प्रकाशाने जा हो :– अको; हसकु. 
 
भ्रम सवयसाधारि :– ओहप; ब्रायो; व्िेरा-आ; हसकेल; सेहप; स्पायजे; स्रमो; हायासा. 

शस्त्रहक्रयेनंिर :– स्राहंश. 
 

मांद (अशक्ि( :– अनाका; ओहप; कोहन; नेर-मभ; फास्फ; बेला; रुटा; लसको. 
संिोगानंिर :– कहल-का. 

 
माशा, काळे णिपके तरांगत आहेत असे वाटिे :– अगाणर; कोटयु; नेर-मभ; फास्फ; हफजास; सल्फ; 

णसणल; कसको; सेहप; स्रमो. 
उजव्या डोळ्यापुढे :– हकहन-स; हसहम; णसणल; सेले. 
डाव्या डोळ्यापुढे :– अगाहर; कॅल्क-का; कास्स्ट; मटयुण; सल्फ. 
पाढंऱ्या :– अस्स्ट; जॅबो. 

 
मृगजल :– लायको. 
 
रांग ओळखत नाहीत :– काबोहन-स; बेला; हसना. 
 
रांग णदसतात :– आस्स्म; कोहन; फास्फ; बेला. 

इंद्रधनष्ट्य :– फास्फ-ॲहस. 
काळा :– फास्फ; हसहल. 
गडद अंधार :– स्रमो. 
हनळा :– क्रोटे-कॅ; लझक-आसे; लायको; व्िेरा-स्व्ि; हसना. 
पटे्ट ओढलेले :– सेहप. 
हपवळा :– हडहज; हसना; सेहप. 

हदवसा :– सेड्र. 
राखेसारखा :– आजे-नाय. 
लाल :– कोणन; फास्फ; बेला; रुटा; सल्फ; व्िेरा-स्व्ि; िायासा; िेपार. 

रात्री :– सेड्र. 
हिरवा :– आसे; आस्स्म; फायटो; फास्फ; व्िेहरओ; हसना. 

 
लाांबचे णदसत नाही :– अदभर पिा. 
 



 अनुक्रमणिका 

वतुणळे :– इलाप्स; कॅल्क-का; कल्क-फा; कहल-का; काबो-व्िेहज; सोहर. 
हफरिारी :– कहल-का. 
 

वस्तु अवास्तव, चमत्काणरक वेड्यावाकड्या :– नक्स-मो; बुफो; बेला; व्िेरा-आ; स्रमो. 
वस्तु आडव्या :– कहल-बाय; कोहन. 
वस्तु आहेत त्यापेक्षा, जवळ :– बोस्व्ि; व्िॅलेहर. 
वस्तु आहेत त्यापेक्षा, दूर :– अनाका; काबो-ॲणन; गेल्से; सल्फ; स्रॅमो. 

एकमेकाजवळ :– नक्स-मो. 
मोठ्या :– आक्झ-ँॲहस; कास्स्ट; नक्स-मो; नेर-मभ; फास्फ; युफोर; लारो; िायासा. 
लिान :– प्लॅहट. 

वस्तु उलट्या :– कहल-का; बेला. 
वस्तु एकाच्या दोन :– आिम-मे; गेल्से; नाय-ॲणस; नेर-मू; पल्स; फास्फ; बेला; व्िेरा-आ; व्िेरा-

स्व्ि; सल्फ; हसकुटा; हायासा. 
उजवीकडे पाहिल्याने ब वा :– कास्स्ट. 
घेरी येिाना :– बेला. 
डोके मागे वाकहवल्याने ब वा :– सेनेगा. 
हनजल्याने ब वा :– स्पाहंज. 
हलहििाना जा िो :– ग्रफाय. 

वस्तु एकमेकात गुांततात :– बब;े हसहल. 
वस्तु एकावर एक :– कहल-बाय; ऱ्िस-टा; हसहफ; सेनेगा; स्रमो. 
वस्तु एकाच्या तीन :– कोहन; बेला; हसकेल. 
वस्तु जिु काही मािसे आहेत असे हदसिे :– कॅल्क-का; नेर-फा; बेला; स्रमो. 
वस्तु जास्त चकचकीत णदसतात :– नेर-का; व्िॅलेहर; िायासा. 

काळोखाि :– व्िॅले. 
वस्तु पुढे येऊन मागे जात आहेत असे वाटिे :– हसकु. 
वस्तु पुसट होऊन पुन्द्हा णदसावयास लागतात :– गेल्से. 
वस्तु रटताने माखलेल्या :– स्राहंश. 
वस्तु वतुणळात णफरत आहेत असे णदसते :– केहल; नेर-मभ; हसक्ला. 
वस्तु फार वेळ पाणहल्याने णनस्तेज णदसतात :– अगाहर. 
वस्तूवर णिपके :– अमो-मभ; कहल-का; फास्फ; हसहल. 
वस्तु वरखाली ककवा सरकि आिे असे वाटिे :– आजे-ना; कोक्यु; कोहन; ग्लोनो; बेला; हसकुटा; 

सोहर. 
वस्तु सावलीत आहे असे णदसते :– सेनेगा. 
वस्तूांचा अधा भाग :– आरम-मे; आसे; हचओ; युब; नेर-मू; लॅके; लायको; हलहथ-का. 

उजवा :– कॅल्क-का; नेर-का; हसकु. 
गरोदरपिी :– रॅनन-ब. 
डावा :– कॅल्क-का; कोक्यु; लायको; णलणि-का. 
खालचा :– आरम-मे; आसे; कॅम्फ; हडहज. 
वरचा :– अस्स्ट; नेर-मभ; म्युहर-ॲहस; लायको; णलणि-का. 
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हवटाळशपेिी :– हलहथ-का. 
वस्तूांच्या अंिराचे बरोबर आकलन िोि नािी :– ओनास्मा; कॅनॅहब; काबो-अहन; स्रमो. 
वाकल्याने जा हो :– थेहर. 
वाचताना अक्षरे एकमेकाि गंुििाि :– कॅनॅहब; नेर-मू; बसा; रुटा; णसणल; स्टॅहफ; स्रमो. 

नाचिािेि असे वाटिे :– बेला; लायहस. 
नािीशी िोिाि :– कोक्यु; हसकु. 
लाल हदसिाि :– फास्फ. 

णवजेची चमचम :– कणल-का; नेर-का; फास्फ; स्पायजे. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर जा हो :– णडटटा. 
णवटाळशेपिी जा हो :– ग्रफाय; पल्स; णसटला; सेणप. 
शारीणरक श्रमाने ब वा :– आरम-मे. 
समोर, केस लोंबताहेत :– प्लॅन्द्टॅ; युफे. 

बोटे आिेि :– सोहर. 
सपाकृणत :– कोणन; ग्रफाय; नेर-मू; लॅके; लायको; सल्फ-आयो; सेणप. 
साप णदसतात :– आजे-ना; गेल्से. 
सावल्या :– रुटा; सेनेगा. 
के्षत्राच्या बाजूच्या वस्तु णदसतात :– इग्ने; कॅनॅहब; कॅम्फ कॅल्क-का; कोलो; ग्रफाय; थभजा; नक्स-

मो; नक्स-व्िा; लॅक-कॅहन; स्रमो. 
 
णनस्तेज :– अन्टी-टा; ओहप; नक्स-व्िा; सेपा. 
 
पडत आहेत खाली असे वाटिे :– गळभन पडि आिेि पिा. 
 
पािी, येते :– आसे; इहप; ओहप; कहल-फा; कॅल्क-का; कास्ल्च; हक्रआसो; नाय-ॲहस; नेर-मू; िल्स; 

फास्फ; ्लुओ-ॲहस; बेला; मटयुण; युफे्र; रुटा; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; साबा; हसहल; सेपा; 
स्टॅणफ; स्रमो. 

आल्याने ब वा :– प्रभन-स्पा; फायटो. 
कढत :– एहप; फायटो; यु् रे; ऱ्हस-टा; सल्फ; कसको. 

कंड येिे :– आसे; सेनेहस. 
खाताना :– ओहल-ॲहन; कझक. 
खोकताना :– कुप्र;ं नेर-मभ; पल्स; यु् रे; साबा; हसल्ला; सेपा. 
खोलीत जा हो :– हडहज. 
गार :– लॅके. 
गािे ऐकताना :– ग्रफाय. 
णगळताना :– आजे-ना. 
घशात गुदगुल्या होऊन :– कोटयु. 
चुरचुरिारे :– कामोटला. 
जाांभई येताना :– इग्ने; नटस-व्हा; साबाणड. 
डाग पडतात :– ग्रफाय; िूजा; नेर-मू; पेरो; युफ् रे; ऱ्हस-टा. 
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डाांग्या खोकल्यात :– कॅस्प्स; ग्रफाय; नेर-मभ. 
डोके दुखत असताना :– इग्ने; पल्स; प्लॅणट; मेझे. 
डोके मागे वाकणवल्याने ब वा :– सेनेगा. 
डोळे उघडल्यानांतर :– कणल-बाय. 

मुद्दाम, जोराने :– इहप; एहप; कोहन; मक्युय-को; ऱ्िस-टा. 
तापात :– पल्स. 
तेलकट :– सल्फ. 
दाट :– टरेन्द्टु. 
धारा लागतात :– अमो-का; इणप. 
णनजल्याने जा हो :– युफ् रे. 
मेंदूच्या णवकारात :– कणल-आयो; लझक; णडणज. 
रात्री :– एणप; लझक. 
णलणहताना :– ओणल-ॲणन; कॅल्क-का. 
वाचताना :– अमो-का; क्रोक; सेनेगा. 
वाऱ्यात :– पल्स; फास्फ; युफ् रे. 
णवकार झालेल्या बाजूच्या डोळ्यातून :– नटस-व्हा; नेर-मू; पल्स; लॅके; स्पायजे. 
णवटाळसेपिी :– कॅल्क-का; लझक; फायटो. 
णवस्तवाकडे पाणहल्याने :– मटयुण; मॅग-मू. 
वेदना होत असताना :– केणल; नेर-मू; पल्स; रॅनन-ब; साबा. 
सकाळी, पहाटे जा हो :– कॅल्क-का; पल्स; सल्फ. 
सदी झाल्याने :– काबो-व्हेणज; टेल्यु; नटस-व्हा; युफ् रे; व्हबण; सेपा. 
स्वप्ने पडून :– प्लॅन्द्टॅ. 
हृदयणवकारात :– अमो-का. 

 
पुढे, येतात (बटबहटि( :– अको; आयो; बेला; क्लोहर; ग्वाई; नेर-मभ; फेरम-आयो; लायकोप; स्रमो; 

हायासा. 
आहेत असे वाटते :– पॅणर; मेडो. 
उजवा, डाव्यापेक्षा :– कोमोटला. 

 
पुसावेसे वाटतात वारंवार :– कॅल्क-का; क्रोक; नेर-का; पल्स; यु् रे. 
 
णपरगळल्यासारखे वाटिाि :– आसे; व्िाओ; स्पाहंज. 
 
णपवळे :– क्रोटे-िा; नटस-व्हा; प्लंबं; लॅके; कसको; सेहप; स्पायजे. 

णिपके :– अगाहर; फास्फ-ॲहस. 
 

फुगले, मोिे झाले आहेत असे वाटिे :– आजे-नाय; कोमोक्ला; केहल; ग्लोनो; ग्वाई; नेर-मभ; पॅहर; 
प् रून-स्पा; मेझे; मेहल; रुमे; ऱ्िस-टा; सेनेगा; स्पायजे; स्पाहंज. 
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फुटताहेत असे वाटिे :– प्रभन-स्पा; फास्फ; सल्फ. 
 
फूल पडते :– एहप; कॅल्क-का; कोहन; पल्स; मटयुण; मटयुण-आ-फ्ले; युफ् रे; सल्फ; हसहफ; िेपार. 
 
बाहुल्या, आकुां चन पावलेल्या (बारीक( :– अको; ओणप; केणल; कोटयु; िूजा; व्िेरा-आ; सल्फ; हसहल; 

सेहप. 
उजेडाने लहान मोठ्या होत नाहीत :– आ्न; ओपि; कुप्रम; बेला; िायासा. 
एक बारीक दुसरी णवस्तारलेली :– कास्ल्च; टरेन्टु; िायासा. 
णचकटलेल्या :– नाय-ॲहस. 
बारीक होतात; णवस्तारतात :– हफजास; बॅहर-का; लॅके; स्रोफॅन्थ; िेलेबो. 
णवस्तारलेल्या :– आजे-नाय; ओहप; कॅल्क-का; गेल्से; बेला; मनॅ्गनं; हसकेल; कसको; स्रमो; 

स्पायजे; हायासा; िेपार. 
फेफरे येण्याचे अगोदर – आजे-ना; बुफो. 
वाचिाना – फास्फ-ॲहस. 

वेड्यावाकड्या :– मक्युय; सल्फ. 
 

बाह्य पदािण, आत आहे असे वाटिे :– एहप; कॅल्क-फा. 
 
बाहेर येत आहेत (डोक्यािभन( असे वाटिे :– नेर-का; हसहल. 
 
भोवती बणधरपिा :– असापफ. 
 
णमचकाविे :– क्रोक; ्लुओ-ॲहस; बेला; मक्युय-ड; यु् रे; स्पायजे. 

आचके येत असताना :– कहल-बाय. 
प्रशन णवचारल्यानांतर चेष्टेने :– सेहप. 
णलणहल्यानांतर :– िेपार. 
वाचताना :– कॅल्क-का; क्रोक. 

 
णमटता येत नाहीत (उघडे पिा( :– नक्स-व्िा; पॅहर; फास्फ; हसहल. 
 
णमटल्यानांतर देखावे णदसतात :– बेला. 
 
मुांग्या :– नेर-स. 
 
मुरडा आल्यासारखे वाटिे, आि :– व्िाओ-ओ. 
 
मूत्रलपडाच्या णवकाराबरोबर :– व्िाओ-ओ. 
 
मोिे झाले आहेत असे वाटिे :– फुगले आिेि पिा. 
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मोतीलबदु :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कॅल्क-्लुओ; कास्स्ट; फास्फ; मगॅ-का; नॅ्था; यु् रे; सल्फ; 
हसकेल; पसपल. 

मार लागून झालेला :– कोहन. 
वृिपिी :– काबो-ॲहन; हसकेल. 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतर :– सेनेगा. 
णस्त्रयाांचा :– सेहप. 

 
येतात :– अको; आिे-नाय; आसे; एणप; कॅल्क-का; कॅल्क-स; नेर-मभ; िल्स; बेला; मटयुण; युफे्र; 

लायको; ऱ्हस-टा; सल्फ; सेिा; सेहप; हसहल; सोहर. 
अणहरा :– आसे; ग्रफाय; ऱ्िस-टा. 
परम्ब्यामुळे :– आजे-नाय; कहल-बाय; नाय-अहस; पल्स. 
णवटाळा ऐवजी :– युफ  रेहस. 

 
रजुःलपडाच्या णवकाराबरोबर :– ओनास्मा. 
 
रटत येते :– आिभन रक्ि येिे पिा. 
 
रटतवाणहन्द्या णदसतात :– अको; आजे-नाय; आ्न; एहप; ग्लोनो; नटस-व्हा; नेर-मभ; बेला; मटयुण; 

लेडम; सेपा. 
 
रटतस्त्राव, आि :– सल्फु-ॲहस. 
 
लहान आहेत असे वाटते :– लॅके. 
 
लाल :– असार; थभजा; बेला; मक्युय-आ-्ले; हमहर; रेहड; ऱ्िस-टा; स्पायजे. 

णनळसर :– प्लंबं. 
पि, णपवळे णदसते :– एलो. 
बुांद :– अको; आ्न; कॅक्ट; नटस-व्हा; लेडम; िममेॅ. 
मूत्रग्रांणि वाढलेली असताना :– साहलरे. 
वाचताना, णशवताना :– आजे-नाय; नेर-मू; रूटा. 
सांभोगाणतरेकानांतर :– स्टॅणफ. 

 
लासरू :– कॅल्क-का; पल्स; पेरो; ्लुओ-ॲहस; हसहल. 

चेहऱ्यावर पुटफुळ्या येतात :– लॅके. 
दाबल्याने पू येतो :– नेर-मभ; पल्स; हसहल; स्टॅनम. 

 
वटारलेले :– आयो; इग्ने; ओणप; बेला; मक्युय; लायको; णसकु; हसकेल; स्रमो; हायासा; हेलेबो. 

डोके दुखत असताना :– ग्लोनो; बेला; स्रमो. 
बेशुिीत :– कास्स्ट. 



 अनुक्रमणिका 

वळलेले, वर :– ओहप; कॅम्फ; कुप्रम; ग्लोनो; बुफो; िेलेबो. 
तापात :– िेलेबो. 
खाली :– इथभ; िायासा. 

 
वरून, कातडे लोंबत आहे असे वाटिे :– ओहल-ॲहन. 
 
वाफ बाहेर येत आहे असे वाटिे :– आग पिा. 
 
वारा लागत आहे असे वाटिे :– कामो; थभजा; पल्स; ्लुओ-ॲहस; मेझे; लॅके; सेहप; हसहफ. 
 
वेदना दूरवर जातात :– मेझे; स्पायजे. 

आत येतात :– स्टॅहफ. 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतर :– मेझे. 

 
सारा :– एहप; आज-नाय; कॅडहम; कॅनॅपब; कॅल्क-का; कोहन; झिंक-स; पल्स; लॅके; सल्फ; णसणल. 

जखमामुळे :– यु् रे. 
देवी आल्यामुळे :– णसणल. 
वृिपिी :– कहल-का; पल्स; फास्फ; मटयुण; सल्फ. 

 
सैल :– काबो-ॲहन. 
 
हालतात :– अगाहर; कामो; कुप्रम; बेला; स्रमो; िायासा. 

असे वाटते :– फास्फ; हफजास. 
एक, दुसरा स्तबध :– अपोसा; फायटो. 
जलद डोळे, णमटल्यानांतर :– कुप्रम. 
झोपेत :– इथभ. 
बांद, घटसपानांतर :– हफजास. 
लांबकाप्रमािे :– अगाहर; इलाप्स; कुप्रम; कोक्यु; गेल्से; लझक. 
व, वटारलेले :– हसकुटा. 

 
णहरवे :– कॅन्था; कुप्र-ंअसे. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

अांधारात ब वा :– कोहन; हलहल-हट. 
उचकी, ओकारीने जा हो :– असार; आ्न; एहप; नक्स-व्िा; पल्स; ब्रायो; लायको; व्िेरा-आ; 

हसहल; कसको; सेहप. 
उजेडाने जा हो :– कॅल्क-का; कोहन; नेर-स; बॅहर-का; बेला; ऱ्िस-टा; कसको. 

कृहत्रम जा िो :– आसे; हपहक्र-ॲहस. 
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ब वा :– अमो-मभ. 
उष्ट्ितेने जा हो :– आजे-नाय; एणप; काहफ; कझक; पल्स; मटयुण. 

हवस्िवाच्या जा िो :– ॲन्द्टी-कू्र; आजे;-नाय; फास्फ; मक्युय. 
ब वा :– ्लुओ-ॲहस. 

खोकताना जा हो :– सल्फु-ॲहस; सेनेगा. 
गारव्याने जा हो :– आसे; स्क्लमहॅट; थभजा; मटयुण. 

ब वा :– असार; आजे-नाय; एहप; नक्स-व्िा; पल्स; ब्रायो; सेहप. 
णगळताना जा हो :– आजे-नाय; टरेन्टु. 
चाांदण्यात ब वा :– आरम-मे. 
चोळण्याने ब वा :– कास्स्ट; क्रोक; पल्स; रॅनन-ब; हसना. 
जाांभई आल्याने जा हो :– अगाहर; साबा. 
डोके मागे वाकणवल्याने ब वा :– सेनेगा. 
डोळ्याच्या हालचालीने जा हो :– युब; ब्रायो ;ऱ्िस-टा. 
डोळ्यातून पािी गेल्याने ब वा :– प्रभन-स्पा. 
डोळ्यावर हात िेवून पाणहल्याने ब वा :– आरम-मे; थभजा. 
दाबल्याने ब वा :– असाहफ; कास्स्ट; केहल; हपहक्र-ॲहस. 
दारूने जा हो :– गेल्से; लझक. 
नाक लशकरताना ब वा :– आरम-मे. 
पाणहल्याने, खाली जा हो :– नेर-मभ. 

ब वा :– बॅहर-का. 
मुद्दाम, सिि ब वा :– पेरो. 
वर जा िो :– आसे; काबो-व्िेहज; केहल. 
हवस्िवाकडे जा हो :– एहप; नेर-स; मटयुण. 
हसनेमा जा िो :– आ्न. 

णमचकावल्याने ब वा :– ओहलअ;ं क्रोक; युफे्र. 
णमटल्याने जा हो :– काबों-ॲहन; िेणर; ब्रायो; लॅके; सेहप; स्राहंश. 
लघवी झाल्याने ब वा :– इग्ने; काहम; गेल्से. 
णलणहताना जा हो :– कल्क-्लुओ; फायटो. 
बळणवल्याने जा हो :– ससॅ्न्व; हसहल; स्पायजे. 
णवचार केल्याने, णवकारासांबांधी जा हो :– लॅके; स्पायजे. 
णवटाळसेपिी जा हो :– क्रोक; नाजा; नाय-ॲहस. 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतर जा हो :– असार; कझक; मेझे; स्टॅहफ. 
शौचास झाल्याने जा हो :– नेर-का. 
श्रमाने शारीणरक ब वा :– आरम-मे. 
सदी झाल्याने जा हो :– डल्का; मक्युय; पल्स; ऱ्िस-टा. 
सांभोगानांतर जा हो :– कहल-का; नेर-मभ; फास्फ; सेहप. 
सूयाकडे लकवा पाांढऱ्या ताांबड्या वस्तूकडे पाणहल्याने जा हो :– एहप; लायको. 
सूयोदयापासून सूयास्तापयंत जा हो :– काहम; नेर-मभ. 
स्पशाने जा हो :– आरम-मे; फास्फ; ब्रायो; िेपार.  
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कान 
 
सवणसाधारि :– आरम-मे; कॅल्क-का; कामो; ग्रफाय; कझक-क्रो; टेल्यु; िल्स; हपहक्र-ॲहस; पेरो; प्लॅन्टॅ; 

फास्फ; फेिम-फा; बेला; मक्यु;ु मनँ्गनंॅ; लायको; सल्फ; पसपल; सोणर; िेपार. 
उजवा :– आयो; कहल-का; कहल-नाय; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; प्लॅहट; ्लुओ-ॲहस; बेला; 

हसहल; स्पाहंज. 
डावा :– अनाका; असाहफ; इग्ने; ओहलअ;ं ग्रफाय; ग्वाई; बोरा; व्हाओ-ओ. 
टकटक आवाज िोिाि :– कझक-व्िॅले. 
आलटून पालटून :– कहल-का; कॅस्प्स; कास्स्ट; केहल; कोक्यु; ग्लोनो; नाय-ॲणस; फेरम-फा; 

बेला; ब्रायो; मॅग-मू; मेडो; मोस्क; सल्फ. 
दाि, व :– प्लॅन्टॅ. 

 
आतील भाग :– कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; ग्रफाय; नटस-व्हा; पल्स; फास्फ; मनॅ्गनंॅ; सेणप; सोणर; 

स्पायजे. 
 
एकापासून, दुसऱ्यापयंत :– प्लॅन्टॅ. 
 
बाह्य भाग :– अल्युहम; कहल-का; हक्रआसो; फास्फ-ॲहस; मक्युय; सेणप; स्पायजे. 

कां ड :– अगाहर; टेल्यु; पल्स; ऱ्िस-टा; सल्फ. 
णनळा :– टेल्यु. 
लाल :– अको; अगाहर; एहप; पल्स; सल्फ; कसको. 

डावा :– ॲन्टी-क्रभ ; काबो-व्िेहज; हक्रआसो. 
 
पाळ्या (लोंबिाऱ्या( :– कास्स्ट; हक्रआसो; बॅहर-का; लसको. 

भोकाचा व्रि :– कहल-मभ; मेडो; स्टॅनम्. 
 
मागील बाजू (िाडाचा उंचवटा( :– आरम-मे; ओहलअं; कॅल्क-का; कॅस्प्स; कास्स्ट; ग्रफाय; ग्लोनो; 

कझक-क्रो; पेरो; फास्फ; बॅहर-का; मक्युय; लॅके; लायको; सहॅनकु; हसहल; सोहर; स्टॅहफ. 
ते मानेपयंत :– म्युहर-ॲहस. 
ओलावा :– ग्रफाय; पेरो; लायको; सोहर. 
िुसिुस :– कझक-क्रो. 
भेगा :– ग्रफाय. 
सूज शोि :– आरम-मे; कस्प्स; कल्क-फा; फास्फ; फेरम-फा; लॅके; हसहल. 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतर :– कॅस्प्स 
हाडाचे कुजिे :– आरम-मे; कॅस्प्स; नाय-ॲणस; ्लुओ-ॲहस; हसहल. 

 
खाली, कानाच्या :– बेला. 
 
कानाच्या गािी :– कामो; कोहन; बेला; मटयुण; ऱ्िस-टा; लॅके; हसहल. 
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आवाज :– कणल-आयो; कहल-मभ; कॅक्ट; कॅनॅहब; कॅल्क-का; कास्स्ट; णकणन-स; ग्रफाय; युब; थायरा; 
पल्स; पेरो; फास्फ-ॲहस; बेला; रेहड; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; झसको; सोहर; स्पायजे; स्पाांणज. 

आचके, फेफऱ्यानांतर :– आसे; कास्स्ट. 
कडकड-धडधड स्फोट वगैरे :– आसे; एलो; कहल-का; ग्रफाय; ग्लोनो; हडहज; कझक; नाय-

ॲहस; पेरो; फास्फ; फेलाांड्री; बॅहर-का; मोक्स; ऱ्िस-टा; साबा; हसहल. 
कानावरून हात णफरणवल्याने जा हो :– मेरम. 
खळखळिे, पाण्यासारखे :– कामो; कोक्यु; पल्स; सल्फ. 
गडगडाट, गजणना :– आरम-मे; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; हकहन-स; ग्रफाय; नटस-व्हा; पल्स; 

फास्फ-ॲहस; बॅहरका; बेला; बोरा; लायको; सल्फ; हसहल; कसको; स्टॅणफ; स्पायजे. 
गािे ऐकल्याने ब वा :– इग्ने. 

गािे :– कहल-का; कसको. 
ऐकल्याप्रमािे :– कॅनॅहब; मक्युय. 

गुांगुां गुिगुि :– आजे-नाय; कहल-का; कॅनॅहब; कॅल्क-का; कास्स्ट; हकहन-स; नक्स-व्िा; िल्स; 
प्लॅहट; फास्फ; लायको; सल्फ; झसको; सेहप. 

घिघि; घांटानाद :– कहल-आयो; कहल-का; कहल-स; कॅक्ट; कॅनॅणब; कल्क-का; कॅल्क-स; 
काबो-व्िेहज; नटस-व्हा; पल्स; पेरो; प्लॅहट; बेला; लायको; सल्फ; झसको; सेहप; सोहर. 

घेरी आली असताना :– ओहप; णकणन-स; हडहज; फास्फ; बेला; सोहर. 
चावताना :– आयो; कॅल्क-का; कणल-स; ग्रफाय; नाय-ॲणस; पेरो. 
णचळसवािी, चव होऊन :– नाजा. 
छुमछुम :– कास्स्ट; कोहन; पल्स. 
टकटक :– ग्रफाय; कझक-व्िॅले; कसको. 
िुसिुस :– कॅनहब; कॅल्क-का; नाय-ॲहस; पल्स; फास्फ; फेरम-फा; बेला. 
डोके दुखत असताना :– नाजा; पल्स; हसहल; लसको. 
तडतड :– आसे; काहफ; ग्लोनो; हडहज; फेलाांड्री; 

नाक कशकरिाना :– स्टॅनम 
तापात :– आसे; टु्यब; नटस-व्हा; लॅके. 
णनजल्याने ब वा :– फास्फ-ॲणस; बॅहर-का. 
प्रणतध्वणन :– कास्स्ट; कोलो; फास्फ; लायको; सेहप. 
फडफड :– प्लॅहट; स्पायजे. 
फार दुरून येत आहेत असे वाटिे :– लॅक-कहन. 
फुसफुस :– हडहज; मेरम. 
बुडबुड :– नेर-का; लायको. 
बोलल्यामुळे जा हो :– ओहप; नेर-का; मेरम; स्पायजे. 
बोलल्याप्रमािे :– अको; कामो; क्लोर-िैड्र; नाय-ॲहस. 
सांभोगानांतर :– काबो-व्िेहज; हडहज; ग्रफाय 
सूां सूां सोसो :– कहल-का; नाय-ॲहस; नेर-मभ; पेरो; फास्फ; लायको. 
स्वतुःचा नैसर्डगक वाटत नाही :– टॅरेकब. 

 
उकळत आहे असे वाटिे :– कॅल्क-िैपो. 
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उघडे असल्यामुळे वारे जात आिे असे वाटिे :– मेझे. 
 
उष्ट्िता, बाहेर येत आहे असे वाटिे :– इिू; कास्स्ट. 
 
ऐकू चाांगले येत नाही. (बहिरेपिा पिा( :– आरम-मे; ओहप; कहल-बाय; कहल-मभ; कॅल्क-का; काबो-

ॲहन; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; हकहन-स; कुप्रम; कोणन; ग्रफाय; नाय-ॲपस; नेर-मभ; िल्स; पेरो; 
फास्फ; फास्फ-ॲपस; बॅहर-का; बेला; मक्यु-ुड; लायको; लेडम; व्िबय; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; लसकु; 
णसकेल; पसपल; कसको; सेहप; हायासा. 

आचके, फेफऱ्यानांतर :– हसकेल. 
आवाज कोिून येतो ते समजत नाही :– आजे-नाय; कहल-बाय; काबो-ॲहन. 
आवाजाचा गोंधळ िोऊन :– काबो-ॲहन. 
एकाएकी :– इलाप्स; गेल्से; प्लांबां; मॅग-का; हसहल. 
कान दाबल्याने ब वा :– फास्फ. 
कान वारांवार दुखून :– नेर-का. 
कानापुढे पडदा आला आहे असे वाटून :– व्िबय. 
कानात पािी गेल्यामुळे :– व्िबय. 
कानात बोटे घालून डोके हालणवल्याने ब वा :– सेले. 
कालरा झाल्यानांतर :– हसकेल. 
खोकताना ब वा :– हसहल. 
गाडीतून जाताना ब वा :– कॅलेन्डु; ग्रफाय; नाय-ॲणस; पल्स. 
चुकीचे ऐकू येते :– फास्फ; बोस्व्ि. 
चोळण्याने ब वा :– फास्फ. 
जलद हालचालीने जा हो :– हकहन-स; व्िेरा-स्व्ि. 
जाांभई आल्याने ब वा :– हसहल. 
टानणसल वाढल्यामुळे :– कहल-बाय; नाय-ॲहस; मक्युय; स्टॅहफ. 
डोके मागे वाकणवल्याने बरे येते :– फुओ-ॲहस. 
तापानांतर :– आजे-नाय; आसे; एहप; काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; फास्फ-ॲहस; लायको; सल्फ. 
दमट हवेत जा हो :– मनॅ्गनंॅ. 
नाक लशकरल्याने ब वा :– मनॅ्गनंॅ; हसहल. 
बाणरक आवाज मोठा वाटिो :– बहडआ. 
बोलिे :– णकनोपो; फास्फ; सल्फ. 
मार लागल्यानांतर :– आ्न; हकहन-स; क्रोक. 
णवटाळसेपिी :– हक्रआसो. 
वृिपिी :– पेरो; बॅहर-का; णसकु. 
सकाळी ब वा :– ऱ्िोडो. 
सदी झाली असताना :– कहल-मभ; फास्फ; फेरम-फा; मक्युय-ड. 
सांभोगाणतरेकानांतर :– पेरो. 
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ऐकू जास्त चाांगले येते (वाजवीपेक्षा, आवाज सिन िोि नािी( :– अको; आरम-मे; ओहप; कापफ; कामो; 
कास्स्ट; कोहन; कझक; टॅबॅकं; थेपि; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-का; बेला; म्युहर-ॲहस; लॅके; 
लायको; णसणल; लसको; सेहप; स्पायजे. 

कागदाचे चुरगळिे :– नेर-का; नेर-स; बोरा. 
कापड, रेशमी कापडावर घासलेले :– असाि. 
तापात :– कॅस्प्स; कोहन. 
बोलिे :– लझक. 

स्विःचे मोठ्याने :– कास्स्ट. 
व, येत नाही आलटुन पालटून :– हसकु. 
णवटाळसेपिी :– िैपहर. 
स्वतुःचा आवाज (मोठा वाटिो( :– कास्स्ट. 

 
करवडलेले :– आसे; कणल-बाय; टेल्यभ; मटयुण; सल्फ; सेपा; सोपि. 
 
कां ड (आि( :– आरम-मे; कहल-का; नक्स-व्िा; पेरो; मनॅ्ग;ॅ सल्फ; हसहल; सेहप; िेपार. 

कानात बोटे घातल्याने ब वा :– कोलो; बोस्व्ि. 
खाजणविे, रक्ि येईिोपयंि :– आजे-मे; नेर-फा. 
णगळताना ब वा :– नक्स-व्िा. 

 
कां प (आि( :– कहल-का; बोस्व्ि. 

वाईट बातमी ऐकल्यामुळे :– कहल-का; साहब. 
 

णकडा आहे आत असे वाटिे :– ऱ्िोडो. 
 
कोरडे :– ग्रफाय; लॅके. 
 
खपल्या बसलेले :– रेहड. 
 
गळूू़ :– कॅल्क-हपहक्र; मक्युय; हसहफ. 
 
गालगुांड :– कामो; कोहन; फायटो; बेला; मक्युय; ऱ्िस-टा; लॅके; हसहल. 

टायफाईडसारख्या तापात :– मनॅ्गनंॅ. 
दुष्ट :– ॲन्रा; लॅके; हसहफ. 
नांतर, अंड सुजिाि :– आसे; काबो-व्िेहज; पल्स. 

स्िन सुजिाि :– पल्स. 
 

टोचते :– कहल-आयो; कपल-का; कामो; कास्स्ट; कोणन; ग्रफाय; डल्का; नटस-व्हा; िल्स; बेला; मटयुण; 
सल्फ; कसको. 
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ििका :– कामो; टेल्यु; डल्का; नटस-व्हा; िल्स; फेिम-फा; सल्फ. 
मूच्छा येते :– मक्युय; िेपार. 

 
डोके हलणवल्याने आत काहीतरी गडगडत आहे असे वाटते :– रुटा. 
 
डोळ्याच्या णवकाराबरोबर :– व्िायो-ओ. 
 
दडा बसला आहे असे वाटते :– बंद झाले आिेि पिा. 
 
दाताांच्या णवकाराबरोबर :– ग्लोनो; प्लॅन्टॅगो; ऱ्होडो. 
 
दुगंधी :– कहल-फा; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; थभजा; नेर-का; सल्फ; णसणल; सोपि; िेपार. 
 
धके्क, उडते आहे असे वाटिे :– प्लॅहट. 
 
णनळे :– टेल्यु; 
 
पडद्याला, भोक :– युब; हसहल. 

जाड होतो :– आसे-आयो; मेझे. 
दुखापती :– टेल्यु. 

 
पडद्यावर, खडे जमतात :– कल्क-फ्लुओ; हसहफ. 

िर जमतो :– ग्रफाय. 
 
पािी, आत आहे असे वाटिे :– ॲन्टी-क्रभ ; ग्रफाय; सल्फ. 

कढत पािी येत आहे असे वाटिे :– अको; कामो. 
गार बाहेर येत आहे असे वाटिे :– मक्युय. 

 
पोकळ आहेत असे वाटिे :– नक्स-व्िा. 
 
फुगीर :– टेल्यु. 
 
बणधर :– प्लॅहट; व्िबय. 
 
बणहरेपिा :– ऐकभ  चागंले येि नािी पिा. 
 
बांद झाले आहेत असे वाटिे :– असार; कणल-मू; काबो-व्हेणज; कोणन; िल्स; मटयुण; लायको; णसणल. 

जाांभई आल्याने ब वा :– नेर-मभ; णसणल. 
पडदा आला आहे असे वाटून :– आयो; नेर-स; बहर-का. 
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बोटे घालावीशी वाटिाि :– हसहल. 
मुलाना :– हसना; हसहल; सोहर. 

 
मळ, कागदाच्या चोथ्यासारखा :– कोहन. 

काळा :– पल्स. 
वाििो :– कॅल्क-स. 

ताांबडा :– कोणन; सोहर. 
दुगंधी :– कास्स्ट. 
पाांढरा :– लॅके. 
लपवळा :– कहल-का; काबो-व्िेहज. 
वाढलेला :– कास्स्ट. 

 
मुलाांचे णवकार :– कामो; लझक; पल्स. 
 
मुांग्या :– आजे-मे. 

बाहेर येताहेत असे वाटते :– केहल. 
 
लघवीच्या णवकाराबरोबर :– थभजा; व्िाओ-ओ. 
 
लाटावर लाटा आल्यासारखे वाटिे :– कहल-फा. 
 
लाल :– अगाहर; एहप; पल्स; कझक. 
 
वारा कढत बाहेर येत आहे असे वाटते :– कॅन्था. 

आत आहे असे वाटिे :– ग्रफाय; मेझे. 
गार :– कहल-का. 

 
सूज, शोि :– टेल्यु; पल्स; फास्फ; फेिम-फा; मक्युय; मक्युय-को; सल्फ, 
 
स्त्राव :– कहल-का; कहल-बाय; कहल-स; कॅल्क-का; कल्क-फा; कल्क-स; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; 

कोणन; ग्रफाय; टेल्यु; िल्स; पेरो; बॅहर-मभ; मक्यु;ु लायको; व्िाओ-ओ; सल्फ; णसणल; सोपि; 
िेपार. 

कां ड सुटून :– क्रोट-हट. 
पू :– कहल-का; कहल-बाय; कहल-स; कॅल्क-का; कल्क-स; कोणन; पल्स; फास्फ; मटयुण; 

लायको; णसणल; सोहर; हेपार. 
माशासारख्या वासाचा :– ग्रफाय; टेल्यु; सेले. 
सुरू झालेला बांद होतो :– आरम-मे; काबो-व्िेहज; मक्युय; िल्स. 
णहरवा :– लॅक-कॅहन. 
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हलतात, कशकिाना ककवा नाक कशकरिाना :– अस्टट–स्पा. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 
आवाज, गोंगाटात जा हो :– अको; ओहप; काफी; कोहन; नक्स-व्िा; थेपि; बेला; स्पायजे. 

ब वा :– कलेन्डु; ग्रफाय; जॅबो; नाय-ॲहस. 
कानात बोटे :– केहल; कोलो; मेझे; लॅके; स्पायजे. 

घालभन बोटे दभर केल्याने ब वा :– ईथभ. 
खोकताना जा हो :– कॅल्क-का; कॅस्प्स. 
गािे ऐणकल्याने जा हो :– टॅबॅकं; फास्फ-ॲहस. 
गाताना जा हो :– फास्फ-ॲहस. 
गारव्याने जा हो :– कॅस्प्स; हसहल; हेपार. 

ब वा :– बेला. 
घोटघोट गार पािी प्याल्याने ब वा :– बॅहर-मभ. 
गरोदरपिी जा हो :– सेपा. 
गाडीत मोटारीत बसल्याने ब वा :– ग्रफाय; नाय-ॲणस; पल्स. 
णगळताना जा हो :– एहप; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; फायटो; लॅके. 
चावताना जा हो :– अनाका; एहप. 
डोके णफरणवल्याने जा हो :– काबो-व्िेहज; मॅग-फा. 
तोंड उघडल्याने ब वा :– नेर-का. 
नाक लशकरल्याने जा हो :– डायास्को. 
पोटावर णनजल्याने ब वा :– रेहड. 
लघवीला भरपूर झाल्याने जा हो :– थभजा. 
वारे लागल्याने जा हो :– कामो; लॅके. 
सदी झाल्याने जा हो :– कहल-मभ; फास्फ; फेरम-फा; मक्युय-ड. 
 
 

_____ 
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नाक 
 

व 
 

शेजारच्या हाडाांतील पोकळ्या 
 
सवणसाधारि :– अको; अल्युहम; आयो; आरम-मे; आसे; इग्ने; इस्कू; कणल-आयो; कपल-बाय; कॅल्क-

का; ग्रफाय; लझक-क्रो; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मू; पल्स; फास्फ; मटयुण; मक्युय-आ-्ले; 
लायको; सल्फ; साबा; पसपल; सेणप; स्पायजे; हेपार; िैड्रास्स्ट. 

 
आतील भाग :– आरम-मे; आसे; आसे-आयो; कहल-आयो; कणल-जाय; कॅल्क-का; ग्रफाय; बेला; 

मेरम; यु् रे; साबा; हसहल; सेपा; स्स्टक्टा; स्पायजे. 
बारीक ििकिारी गळवे :– युब. 
मधल्या पडद्याला गळू :– ॲन् र्थ रा. 

खपल्या बसिाि :– थभजा. 
िोक :– कहल-बाय; मक्युय; मक्युय-को; हसहफ; हसहल. 
व्रि :– आरम-मे; कहल-बाय; हसहल. 
िुळिुळा :– कहल-बाय. 

 
एक बाजू :– अमो-मभ; इग्ने; नक्स-व्िा; फायटो; फास्फ; साबा; हसनाहप; हसहल; िेपार. 

उजवी :– कोहन; मेरम; स्पायजे. 
डावी :– काबो-व्िेहज; नेर-मभ; ऱ्िोडो; स्पायजे. 
आलटून पालटून :– कहल-आयो; नक्स-व्िा; फायटो; फास्फ; मेझे; ऱ्होडो; लॅक-कॅ; लॅके; 

सल्फ; णसनाणप. 
 
किा :– थभजा; फास्फ-ॲहस; सेणप. 

दुखतो :– थभजा; हसनाबा. 
 
घशातील भाग :– इलास्प; कझक-आयो; थभजा; थेहर; नेर-का; नेर-मू; फास्फ; मक्युय; मक्युय-आ-रु; 

मटयुण-को; रुमे; लायको; सल्फ; हसनाबा; सैहप; स्टॅहफ; स्पायजे; िैड्रास्स्ट. 
अन्न अडकले आहे असे वाटिे :– नाय-ॲहस; हसहल. 
आत गोळा आहे असे वाटिे :– इस्कभ ; कहल-बाय; कझक; नेर-मभ; फास्फ; मेरम; लॅके; सल्फ; 

हसस्ट; सेहप; स्स्टक्टा; स्पायजे; िैड्रास्स्ट. 
कढत, कोरडा :– अको; इस्कभ ; लझक-आयो; लायको; सेहप. 
कां ड, खवखव :– ऐलान्थ; कहल-फा; नक्स-व्िा; नेर-मभ; रॅनन-ब. 
रटत येते :– कोरा-रु; स्पायजे. 
शेंबुड पडतो :– हलहथ-का; णसनाबा. 
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स्त्राव :– कहल-बाय; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस, नेर-फा; नेर-मभ; फायटो; मगॅ-का; सल्फ; हसहफ; 
स्पायजे. 

गोळे :– कॅल्क-का; मक्युय-आ-्ले; मेरम; हसहफ; सेहप. 
हचकट :– कहल-बाय; कॅस्प्स. 
थेंबथेंब गळिो :– मक्युय-को; सेपा; स्पायजे; िैड्रास्स्ट. 
रस्क्ि :– टेल्यु; हेपार. 

हुळहुळा :– अको; कहल-बाय; काबो-व्हेपि; सेहप. 
 
पाळ्या :– थभजा; लायको. 

आत गेलेल्या :– हसना. 
कढत पािी वाहत आहे असे वाटिे :– गेल्से. 
काळसर धुरकट :– ॲस्न्ट-टा; कास्ल्च; क्रोटे-िा; िायासा; िेलेबो. 
णचकटतात :– आरम-मे; लायको. 
भेगा :– थभजा; मक्युय. 
रुां द :– ॲन्टी-टा; आसे; कुप्रम; लायको; स्पाहंज. 
हालतात (आि बािेर( :– ॲन्टी-टा; आसे; केणल; कुप्रम; कझक; हड्थे; पायरो; फास्फ; ब्रोहम; 

लायको; सल्फु-ॲहस; स्पाहंज. 
घोरि असिाना :– हड्थे. 

हुळहुळ्या :– नक्स-व्िा. 
 
बाह्य भाग :– आरमे-मे; कहल-का; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; नेर-का; पल्स; फास्फ-ॲहस; मटयुण; ऱ्हस-टा; 

सल्फ; सेणप; स्पायजे. 
आग :– अगाहर; साबा. 
कां ड :– कास्स्ट; सल्फ; साबा; हसना. 

 
बुांधा व वरचा भाग :– अको; आयो; आरम-रा; आसे; इग्ने; कहल-आयो; कणल-बाय; कॅल्क-का; कुप्रम; 

गेल्से; लझक; पल्स; पॅहर; फास्फ; मक्युय; लॅके; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; सासा; हसहम; स्टॅहफ; 
स्स्टक्टा; हायासा; हेपार. 

गळू :– पल्स. 
िुसिुस :– कहल-बाय. 
िरिरतो :– मेझे; िायासा. 

एकदम :– िायासा. 
तािल्याप्रमािे :– ॲस्न्ट-टा; कहल-आयो; कहल-बाय; सेपा. 
दाबल्यासारखा वाटिो :– कझक; हसहम; सेहप; स्स्टक्टा. 
दुखतो :– कहल-बाय; िेपार. 
सुजलेला :– सासा. 
हुळहुळा :– ॲस्न्ट-टा; नाय-ॲहस. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

शेंडा :– काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; सेहप. 
कां ड :– हसहल. 
कां प :– केहल; ब्रायो. 
गार :– एहप. 
गुल्मे :– काबो-ॲहन; सल्फ. 
चमकदार :– फास्फ; बेला; सल्फ. 
िरिरतो :– अमो-का; ॲम्ब्ब्रा; आरम-मे; कहल-बाय; कॅल्क-का; केहल; कोहन; नेर-मभ. 
बटिासारखा :– आरम-मे. 
बणधर :– गेल्से; व्िाओ-ओ. 
भेगा :– अल्युहम. 
सुजलेला :– कास्स्ट. 
हुळहुळा :– बोरा; हलहथ-का. 

 
हाडातील पोकळ्या :– कहल-बाय; फास्फ; लॅके; हसनाबा; हसहफ. 
 
हाडे :– आरम-मे; कहल-बाय; फास्फ; मक्युय; ऱ्िस-टा. 

कुजतात :– आरम-मे; नाय-ॲहस. 
दुखतात :– आरम-मे; कहल-बाय; हसहल; िेपार. 

 
–☓– 

 
आग :– आसे; कहल-आयो; मक्युय; ससॅ्न्ग्व; हसहल; कसको. 
 
आचके :– कंप पिा. 
 
आत काहीतरी आहे असे वाटते :– रुटा; सेहप; सोहर. 

वरच्या िागाि :– अमो-मभ. 
 

वास :– पल्स; कझक-क्रो. 
गोड :– नाय-ॲहस. 

 
ओढल्यासारखे वाटिे :– नेर-का. 
 
कडत :– साबा. 
 
करवडलेले :– आयो; आरम-रा; आसे; आसे-आयो; कहल-आयो; कास्स्ट; हक्रआसो; गेल्से; ग्रफाय; 

नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; नेर-मभ; फास्फ; मक्युय; मक्युय-को; हसनाहप; सेपा. 
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कां ड, (बोटाने कुरिडावसेे वाटिे पिा( :– आरम-रा; कास्स्ट; सल्फ; साबा; णसना. 
खाताना :– जरो; लॅके. 
णवटाळसेपिानांतर :– सल्फ. 
सारखे चोळावेसे वाटिे :– णसना. 
मूल दचकून जागे होऊन चोळते :– लायको. 

 
कां प, आचके :– अमो-का; ॲम्ब्ब्रा; आरम-मे; कणल-बाय; कॅल्क-का; केणल; कोणन; नेर-मभ; प्लॅणट; 

हायासा. 
 
कॅन्द्सर सपाट :– यु् रे. 
 
कोरडे :– आसे; आसे-आयो; कणल-बाय; कल्क-का; काबो-व्िेहज; कझक-आयो; ग्रफाय; थायरा; थभजा; 

नटस-मो; नेर-मू; फास्फ; बॅहर-का; बेला; ब्रायो; लायको; सल्फ; समॅ्ब्बुक; हसनाहप; पसपल; 
सेणप; स्स्टटटा; स्पाहंज. 

आहे, असे वाटिे :– पेरो; णसणल. 
कशकरल्यानंिर :– बॅहर-का. 

पडल्यामुळे तोंडाने श्वास घ्यावा लागतो :– मेहल. 
वेदना होऊन, दुखभन :– ग्रफाय. 
सारखे लशकरावे लागते पि स्त्राव येि नािी :– कहल-बाय; मेरम; सोहर; स्स्टक्टा. 

 
खपल्या (आि( बसिाि :– अल्युहम; आरम-मे; कणल-बाय; ग्रफाय; कझक-आयो; कझक-क्रो. युब; 

िूजा; नाय-ॲहस; बोस्व्ि; मक्युय; सल्फ; सेपि; स्स्टटटा. 
रटताच्या :– िूजा. 

 
गार :– आ्न; एहप; कॅम्फ; काबो-व्िेहज; म्युरे; लॅक-कॅहन; व्हेरा-आ. 

गुडघे कढत :– इग्ने 
श्वास घेताना, आि :– कोरा-रु. 

 
णगळताना, पािी, पातळ पदािण बाहेर येतात :– आरम-रा; कोक्यु; गेल्से; फास्फ; मक्युय; लॅक-कॅहन; 

लॅके लायको; सल्फु-ॲहस. 
 
गुदगुल्या, आि :– आ्न. 
 
गोळा, बाह्य पदािण आत आहे असे वाटिे :– रुटा; सेहप; सोहर. 
 
घाम :– युब. 
 
घुिघुिा फुटिे :– रक्ि येिे पिा. 
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चकचकीत चमकदार :– फास्फ. 
 
चमण पत्राचे बनले आहे असे वाटिे :– कहल-बाय; सल्फ. 
 
णचमटलेले :– कहल-बाय; कॅम्फ; लायको; स्पायजे. 

आहे असे वाटते :– कणल-बाय; स्पाहंज. 
 
चोंदिे :– आरम-मे; आिम-रा; आसे; आसे-आयो; कहल-का; कणल-बाय; कॅस्प्स; कॅल्क-का; काबो-

व्िेहज; कास्स्ट; कोहन; ग्रफाय; नक्स-व्हा; नायॲपस; नेर-का; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; मेडो; 
मेरम; लायको; समॅ्ब्बुक; णसणल. 

अांगावर णपिाऱ्या मुलाांचे :– आरम-मे; कहल-बाय; नटस-व्हा; फास्फ; मेडो; लायको; समॅ्ब्बुक; 
साबा; णसणफ. 
नुकत्याच उपजलेल्या :– नक्स्-व्िा; लायको; समॅ्बुक. 

आलटून पालटून :– फास्फ; लॅक-कॅणन. 
घटसपात :– कहल-मभ; मक्युय-सा; लायको. 
जीिण :– कॅल्क-का; कोहन; सल्फ; हसली. 
पि वाहते :– आसे; ओनास्मा; कहल-बाय; कॅल्क-फा; नक्स-व्िा; पल्स; मक्युय; लॅके; हसली. 
बोलताना :– कहल-बाय; हसली. 
रटतदाब वाढल्यामुळे :– आयो. 
रात्री :– अमो-का; कझक-आयो; नटस-व्हा; लायको. 
हवेत मोकळ्या :– डल्का. 

 
जड वाटते :– कहल-बाय; फायटो; मक्युय. 

खाली वाकल्याने :– अमो-मभ; हसली. 
वजन लोंबकळत आिे असे :– कहल-बाय. 

 
जाड :– सुजलेले पिा. 
 
टिक :– कणल-का. 
 
िुसिुसते :– आसे; कहल-आयो. 
 
तािल्यासारखे :– कहल-आयो; थभजा; पेरो; सेनेहस; िॅममेॅ. 
 
तेलकट :– आयणर; िैड्रास्स्ट. 
 
दुखते :– आरम-मे; कहल-आयो; कहल-बाय; ग्रफाय; पल्स; मक्युय; हसली; िेपार. 

कापल्यासारखे :– कहल-बाय; नाय-अहस. 
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णनमुळते :– कॅम्ब्फ; व्हेरा-आ. 
 
पडसे :– सदी पिा. 
 
पापुदे्र जातात :– नाय-अहस; नेर-का; नेर-मभ; फास्फ. 
 
णपनस :– दुगंधी स्त्राव पिा. 

गरमीमुळे :– आरमे-मे; नाय-ॲहस; हसहल; िेपार. 
 
बणधर :– अको; बेला. 

एक बाजू :– नेर-मभ. 
 
बसलेले :– आरम-मे; सोहर. 
 
बुडबुडे आल्यासारखे वाटिाि :– सल्फ; सासा. 
 
बोटे घालून कुरतडावेसे वाटते :– अनाका; आरम-रा; आरम-मे; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कझक; थभजा; 

नेर-फा; नेर-मभ; फास्फ; फास्फ-ॲणस; मक्युय; मेरम; लायको; सल्फ; साबा; पसना; णसणल; 
स्पायजे; िेपार. 

मेंदूच्या णवकारात :– सल्फ; हसना. 
 
भरल्यासारखे :– कहल-आयो; बॅहि. 
 
भेगा :– आरम-रा; काबो-ॲहन. 
 
मुांग्या :– नेर-मभ; मक्युय; मेरम; रॅनन-ब. 
 
मूल दचकून जागे होऊन चोळते :– लायको. 
 
मोड :– कॅडहम; कॅल्क-का; कझक-क्रो; थभजा; फास्फ; मक्युय-आ-रु; मेरम; ससॅ्न्ग्व. 
 
रटत येते (रक्िस्त्राव पिा( :– आ्न; नाय-ॲहस; फास्फ; फेरम-फा; व्हायपे; हॅमॅमे. 

अांगावर मूल हपिाना :– व्िायपे. 
आचके येिाना :– मोस्क. 
उजव्या, कुशीवर हनजल्याने :– सल्फ. 
उन्द्हाळ्यात :– क्रोक. 
उभे राणहल्याने जा हो :– सल्फु-ॲहस. 
ओकारी होताना :– सासा. 
खाकरल्या, नांतर :– ऱ्िस-टा. 
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खाण्यानांतर :– अमो-का. 
खोकताना :– आ्न; इहप; ड्रोसे; नक्स-व्िा; फास्फ; बेला; लॅके. 
घाम येत असिाना :– ओहप; कास्स्ट; कोहन; टेरेक्स; थभजा; नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो. 
घेरी येताना :– काबो-ॲहन; लॅके; व्िायपे; सल्फ. 
गरोदरपिी :– सेहप. 
गाण्यानांतर :– िेपार. 
चेहरा धुताना :– अमो-का; ॲम्ब्रा; आर्डन; कहल-का; कॅल्क-स; ड्रोसे; ब्रायो. 
झोपेत :– नक्स-व्िा; मक्युय. 
टायफाइड िापाि :– आ्न; क्रोटे-िा; बॅहि; लॅके. 
दृष्टी नाहीशी होऊन :– ऑक्झॅ-ॲहस. 
डाांग्या खोकल्यात :– आ्न; इहप; ड्रोसे; लेडम. 
डोके दुखत असिाना :– अको; अगाहर. 

नंिर :– सेहप. 
तरुि णस्त्रयाांना :– फास्फ; हसकेल. 
तान्द्ह्या मुलाना :– हसहल. 
धक्का लागल्याने :– काबो-व्िेहज; सेहप. 

नाकाला जरा लागला िर :– हसकुटा; सेहप. 
नाक लशकरताना :– फास्फ; फास्फ-ॲहस; लॅके. 
पाऊले धुताना :– काबो-व्िेहज. 
मूच्छा येऊन :– क्रोक; लॅके. 
मूळव्याधी असताना :– सेहप. 
रडताना :– नाय-ॲहस. 
रात्री :– काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; सल्फ. 

उजव्या नाकपुडीिभन :– कहल-क्लो; व्िेरा-आ. 
लाळ येताना :– िायासा. 
वयात येण्याच्या काळात :– अब्रो; कहल-का; फास्फ. 
वाकल्याने खाली :– ऱ्िस-टा. 
णवटाळसेपिी :– ॲम्ब्रा; ग्रफाय; नेर-स; लॅके; सेहप. 

िरपभर हवटाळ जाि असिाना :– अको; मेहल. 
णवटाळाऐवजी :– एहप; कामो; काबो-ॲहन; डल्का; पल्स; फेरम-मे; ब्रायो; मक्युय; लॅके; लायको; 

हसहल; िॅमेमे. 
वृिपिी :– अगाहर; काबो-व्िेहज; हसकेल. 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतर :– बसा. 
लशका येिाना :– कोहन; बोस्व्ि. 
शौचास, कंुथले िर :– काहफ. 

िोिाना :– ऱ्िस-टा. 
सदीत :– हसहल. 
सदी नसताना :– कॅल्क-का. 
हात धुताना :– अमो-का. 
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लाल :– अगाहर; अल्युपम; आरम-मे; एहप; कॅनॅहब; कॅल्क-का; केहल; नाय-ॲहस; फास्फ; बेला; मक्युय; 
ऱ्िस-टा; सल्फ; कसको. 

णिपके :– कहल-आयो; काबो-ॲहन; ऱ्िस-टा; सासा. 
तरुि णस्त्रयाांचे :– बोरा. 
पाांढऱ्या पुटकुळ्या :– नेर-का. 
पुटकुळ्या :– लॅके. 
रागामुळे :– स्व्िंका. 

 
वर लपगट पट्टा :– ओहप; काबो-ॲणन; लायको; सल्फ; सणॅनकु; णसणफ; सेपि. 

णपवळा पट्टा :– सेपि. 
 
वास (सवयसाधारि उपद्रव( :– आरम-मे; कॅल्क-का; कास्ल्च; ग्रफाय; नक्स-व्हा; नेर-मभ; पल्स; 

फास्फ; बेला; लायको; सल्फ; हसहल; सेणप; िेपार. 
कळत नाही :– अनाका; कॅल्क-का; कल्क-स; नेर-मभ; पल्स; प्लंबं; फास्फ; बेला; मक्युय; णसणल; 

सेहप; िायासा; िेपार. 
व, रुहच :– क्रोट-हट; नेर-मू; पल्स; मगॅ-मभ; हसहल. 

काल्पणनक :– कॅल्क-का; पॅहर; बेला; मसॅ्न्स; सल्फ. 
गंधकाचा :– नक्स-व्िा. 
दुगंधी :– कहल-बाय; पल्स; पॅणर; फास्फ; बेला; सल्फ. 
िाजकट :– अनाका; नक्स-व्िा. 
मधुर :– ॲग्नस; पल्स. 
मािीचा :– कॅल्क-का; व्िेरा-आ. 
सदी हपकल्याप्रमािे :– ग्रफाय; पल्स; सल्फ. 

कोिताही वाईट काळ फार णटकतो :– डायास्को. 
तीक्ष्ि :– आरम-मे; आसे; इग्ने; ओहप; काबो-ॲहस; काणफ; कान्गल्ि; ग्रफाय; नक्स-व्हा; फास्फ; 

बेला; लायको; सल्फ; लसको; सेणप. 
 
व्रि :– आसे; नेर-मभ; पल्स; मक्युय. 
लशकरावे लागते काहीतरी अडकले आहे असे वाटभन :– मेरम. 

वारांवार :– अमो-मभ; कहल-बाय; बोरा; मगॅ्नन; मेरम; स्स्टक्टा; िैड्रास्स्ट. पि बरे वाटि नािी :– 
कहल-बाय; मेरम; लॅके; सोहर; स्स्टक्टा. 

 
लशका :– आसे; आसे-आयो; इग्ने; कहल-आयो; काबो-व्हेणज; गेल्से; नक्स-व्हा; नेर-मभ; पल्स; ब्रायो; 

मक्युय; युपे-पर; रुमे; ऱ्हस-टा; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; साबा; हसना; हसल्ला; हसहल; सेनेगा; सेनेहस; सेपा. 
उन्द्हात :– अगाहर; आरम-मे; मक्युय; ससॅ्न्ग्व. 
एकसारख्या :– ससॅ्ग्न्व; साबा; हसक्ला. 

घेरी येईिोपयंि :– सेनेगा. 
िासच्या िास :– पेरो. 

कां िात, खवखवून :– काबो-व्िेहज. 
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कानात कां ड सुटून :– हसक्ला. 
केस लवचरताना :– हसहल. 
खोकला, येण्याच्या अगोदर :– इहप. 

डागं्या :– हसना. 
खोकताना :– अगाणर; बेला; णसल्ला; सोणर. 
घशात दुखते :– फास्फ. 
जरा अांग उघडे केले तर :– नटस-व्हा; पायरो; ऱ्हस-टा; णसणल; हेपार. 
जाांभया येताना :– ब्रायो; लोबे; हसक्ला. 
जोराच्या :– अगाणर; नटस-व्हा; रुमे; ससॅ्न्द्ग्व; साबा. 
झोपेत :– नाय-ॲणस; पल्स; बॅणर-मू. 
डोके माग वाकवावे लागते :– लायणस. 
डोळे उघडल्याने :– अमो-का; ग्रफाय. 
धुरामुळे :– फास्फ. 
नाक लशकरताना :– काबो-व्हेणज. 
बोलण्यात अडिळा येतो :– ऱ्हस-टा. 
येतील असे वाटते पि येत नाहीत :– आसे; कल्क-फ्लुओ; काबो-व्हेणज; नटस-व्हा; णसणल. 
वासामुळे :– फास्क. 
सकाळी :– कॅम्ब्फ; कास्स्ट; नटस-व्हा; नेर-मू; णसणल. 
सदी नसताना :– अगाहर,कॅल्क-का; मक्युय; स्टॅहफ. 

 
श्वास घेववत नाही :– आसे; हक्रआसो; पल्स; फास्फ; मक्युय; लॅके; सल्फ; साबा. 

घेताना त्रास होतो :– अको; आरम-मे; इग्ने; कॅम्फ; कोरा-रु; नक्स-व्िा; ब्रोहम; मेडो; हसहम; 
हसस्ट. 

सदी (पडसे( :– अको; ॲम्ब्रा; आसे; इग्ने; कणल-आयो; कॅल्क-का; कामो; काबो-व्िेहज; केहल; 
गेल्से; टेल्यु; थभजा; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-पभ; िल्स; फास्फ; फेरम-फा; बेला; मक्यु;ु 
मटयुण-को; युपे-पर; युफ् रे; ऱ्हस-टा; लॅक-कॅहन; लॅके; सल्फ; साबा; सेिा; सेले; स्टॅहफ; हेपार. 

आवाज बसून :– आसे-आयो. 
आांघोळ िांड पाण्याची ब वा :– कॅल्क-स. 
उन्द्हाळ्यात :– गेल्से; डल्का. 

िगवि, व :– डल्का. 
ऋतु बदलल्याने :– गेल्से; सेपा. 
एकाच बाजूने :– फायटो; फास्फ. 
केस कापल्यानांतर :– नक्स-व्िा; बेला; सेहप. 
कोरडी :– कॅल्क-का; कास्स्ट; नक्स-मो; नक्स-व्िा; फास्फ; समॅ्बुक; कसको; स्स्टक्टा. 
खाताना जा हो :– काबो-ॲहन; स्क्लमटॅी; राबंो; नक्स-व्िा; प्लंबं; सल्फ; सहॅनकु. 
खाली वाकताना :– लारो. 
खोकताना :– अगाहर; इहप; थभजा; नाय-ॲहस; बेला; यु् रे; लॅके; सल्फ; हसल्ला. 
खोलीत, गरम जा हो :– कॅल्क-फा; नक्स-व्िा; सेपा. 

ब. वा. :– आसे; डल्का; साबा. 
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गार पाण्याच्या स्नानाने ब वा :– कॅल्क-स. 
णगळताना जा हो :– काबो-ॲहन. 
घटसपण झालेला असताना :– आरम-रा; कहल-बाय; नाय-ॲहस. 
घसा दुखतो :– नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; फास्फ; मक्युय. 

बसभन :– आसे-आयो. 
घशात व छातीत उतरते :– आयो; आसे; कहल-का; काबो-व्िेहज; ट फास्फ; ब्रायो; लायको; 

सल्फ. 
छातीतून, घशातून वर येते :– आरम-रा; ब्रोणम; मक्युय; लॅक-कॅहन; सेहप. 
जाांभई येताना :– काबो-ॲहन; कुप्रम; लायको. 
जीिण :– कहल-बाय; ब्रोहम; सल्फ; हसहल; िेपार. 
जोराची :– आरम-रा; आसे; लायको. 
झोपेत :– ्लुओ-ॲहस; लॅक-कॅ. 
डोळ्यातून पािी येते :– टेल्यु. 
तापात :– ब्रायो; मक्युय. 
िांडीने गारिल्यामुळे :– ॲन्टी-क्रभ ; आयो; ड्रोसे; पल्स; लारो; व्िबय; व्िेरा-आ; सेनेगा. 
िांडी वाजून :– नक्स-व्िा; मक्युय. 
णदवसा :– नक्स-व्िा. 
नांतर हगवि :– अल्युहम; कॅल्क-का; युब; ससॅ्न्ग्व; सेले. 
नुकत्याच उपजलेल्या मुलाची :– डल्का. 
णनजल्याने जा हो :– यु् रे; स्पायजे. 

ब वा :– मक्युय. 
पीच फळाच्या वासाने :– सेपा. 
फुलाच्या वासाने :– साबा. 
भूक लागून :– आसे-आयो. 
बांद झालेली (िोि नािी( :– आरम-रा; आसे; कॅल्क-का; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; पल्स; बेला; 

ब्रायो; ब्रोहम; मेरम; लॅकॅ; लायको; हसहल; स्स्टक्टा. 
रटत येते :– हसहल. 
लघवीला भरपूर होते :– कॅल्क-का. 
लघवी होताना आग होते :– रॅनन-स्क्ली. 
वारांवार होण्याची प्रवृणत्त :– स. सा. िावना व हवकार पिा. 
वार्डषक :– कपल-आयो; कहल-फा; गेल्से; नेर-मभ; साबा; हसनाहप; पसली; सपा; सोणर. 
णवटाळसेपिी :– अमो-का; कहल-का; ग्रफाय; कझक; फास्फ; बॅहर-का; मगॅ-का; लॅके; सेनेहस; 

सेहप. 
वृिपिी :– अमो-का; ॲन्टी-क्रभ ; कॅम्फ. 

छािीि धडधडभन :– अनाका. 
हवेत, मोकळ्या ब वा :– कॅल्क-का; कॅल्क-स; नक्स-व्िा; सेपा. 

व, जा िो :– टेल्यु. 
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सुजलेले, जाड :– आरम-मे; आ्न; आसे; एहप; कणल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; कझक; नेर-का; पल्स; 
फास्फ; फास्फ-ॲहस; बॅणर-का; बेला; मटयुण; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सासा; सेणप; िेपार. 

बटिाप्रमािे :– आरम-मे; सोहर. 
 

स्त्राव, कढत :– अको; नेर-मभ; पल्स; सेपा. 
करवडिारे :– आरम-रा; आस; आस-आयो; नाय-ॲहस; मक्युय. 
काळसर :– मक्युय-ड; हसनाबा. 
खारट :– अरेहल; नेर-मभ; हसहम. 
गार :– कहल-आयो; लॅके. 
गोळे पडतात :– अल्युहम; कणल-बाय; लझक-आयो; फास्फ; मक्युय-ड; साहलडे; हसनाबा; हसहल; 

सेहप; सेले. 
खोकताना जा हो :– अगाहर; थभजा; नाय ॲहस; नेर-मभ; लॅके; सल्फ; णसल्ला. 
लडकासारखा :– संबुल. 
िाांबतो, पुन्द्हा सुरू होतो :– आसे; आस्स्म; कहल-बाय; कॅल्क-का; नक्स-व्िा; पल्स; ब्रायो; मक्युय; 

लॅके; हसहल. 
िेंबिेंब गळतो :– अमो-का; आरम-रा; आसे; आसे-आयो; कहल-आयो; कॅल्क-का; ग्रफाय; 

टॅबॅक; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; फास्फ; यु् रे; ऱ्िस-टा; सल्फ; साबा; सेपा. 
खािाना :– काबो-ॲहन; स्क्लमहॅट; राांणब; नक्स-व्िा; प्लंबं; सल्फ; सहॅनकु. 

दुगंधी :– असाहफ; आिम-मे; कहल-आयो; कणल-बाय; कल्क-का; ग्रफाय; थेहर; नक्स-व्िा; नेर-
का; नाय-ॲहस; िल्स; मक्युय; सल्फ; हसहल; सेहप; सोहर; िेपार. 

पातळ पाण्यासारखा, सदी नसिाना :– टॅरॅ्ब. 
णपवळे पािी एकाएकी :– प्लॅन्ट. 
पू येतो :– आरम-मे; कहल-बाय; कहल-स; कॅल्क-का; कॅल्क-स; कोणन; युब; िल्स; मक्यु;ु 

लॅके; लायको; हसहल; सोरी; हेपार. 
फेसाळ :– मक्युय; हसहल. 
बदलिारे :– स्टॅहफ. 
बुरसटलेल्या वासाचे :– नेर-का. 
बुळबुळीत :– कपल-बाय; मक्युय-को; िेपार. 
बोलताना :– कहल-बाय; नेर-का. 
भडभडून येतो :– अगाहर; कहल-बाय; डल्का; िूजा; नेर-का; नेर-मू; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; 

यु् रे; लॅके; सेले; िैड्रास्स्ट 
मासासारख्या वासाचा :– इलाप्स. 
मोठ्याने वाचताना :– व्िबय. 
राखेच्या रांगाचा :– ॲम्ब्रा; लायको. 
रात्री :– नेर-स. 
शौचास िोिाना :– थभजा. 
णहरवा :– कणल-आओ; कहल-बाय; नाय-ॲहस; िल्स; मक्युय; लॅक-कॅहन; सेपि. 

हपवळा :– कहल-बाय; मक्युय. 
झोपेि, उशीला डाग पडिो :– लॅक-कॅहन. 
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रक्िहमहश्रि :– फास्फ. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 
चष्ट्मा घातल्याने जा हो :– आजे-नाय; कहल-बाय; कुप्र-आसे; कोहन; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; मटयुण; 

हसनाबा; कसको. 
 
णनजण्याने जा हो :– पल्स. 
 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतर जा हो :– फेरम-फा. 
 
हवा गार, श्वास घेिल्याने जा हो :– अमो-का; आसे; इग्ने; इस्कभ ; कान्गस्ट; नटस-व्हा; मटयुण; रुमे; साबा; 

हसहम; हसहफ; हसस्ट; सेनेगा; सेहप; सोहर. 
ब वा :– सेले. 

 
हवेत, फरक पडल्याने जा हो :– आसे. 

मोकळ्या ब वा :– अको; आयो; टेल्यु; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; सल्फ; सेपा; िैड्रास्स्ट. 
 
णहवाळ्यात जा हो :– अमो-का; आसे; सल्फ. 
 
 

_____ 
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चेहरा 
 
सवणसाधारि :– अको; ॲन्टी-क्रभ ; आसे; एहप; ओहप; कामो; कास्स्ट; नक्स-व्िा; फेरम-मे; बेला; ब्रायो; 

मटयुण; ऱ्हस-टा; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; कसको; स्रमो; िायासा. 
उजवी बाजू :– एहप; कॅक्ट; कॅल्क-का; कॅन्था; काणम; केहल; कझक; नक्स-व्िा; नेर-का; बेला; 

लायको; ससॅ्न्द्ग्व. 
िे डावी :– ग्रफाय. 

डावी बाजू :– अको; कोहन; कोलो; ऱ्िस-टा; लॅके; सहप; स्पायजे; स्टॅहफ. 
आलटून-पालटून :– फास्फ; लायको; कसको. 

 
ओि :– आरम-रा; आसे; नेर-मू; बेला; ब्रायो; ऱ्हस-टा; सल्फ; हसहल; सेहप. 

वरचा :– कहल-का; काबो-व्िेहज; कझक; बॅहर-का; सल्फ. 
घाम :– मेडो; स्ऱ्िअम. 
जड :– कास्स्ट. 
िेगा :– कहल-का; नेर-मभ. 
हमशा (हस्त्रयाना( :– ओहल-जे. 
वर, ओढलेला :– ॲस्न्ट-टा. 

उडिो :– टेल्यु. 
खालचा :– इग्ने; पल्स; ब्रायो; सेहप. 

आग, िंबाखु ओढिाऱ्याची :– ब्रायो. 
जड वाटिाि :– ग्रफाय; मुहर-ॲहस. 
िेगा :– सेहप. 
लाल :– सेहप. 
सुजलेला :– असाहफ; मटयुण; लॅके; सल्फ; सेहप. 

वाटिो :– ग्लोनो. 
कोपरे :– ॲन्टी-क्रभ ; फास्फ; बेला; मक्युय. 

खपल्या :– ग्रफाय; थभजा; मक्युय. 
िेगा :– आरम-रा; ग्रफाय; नाय-ॲणस; मगॅ-फा; मक्युय-को; मेझे; णसणल. 
लकवा, लुले :– अगाहर; ओहप; कझक. 
सोलवटलेले :– ॲन्टी-क्रभ ; आरम-रा; ग्रफाय. 

अांड्याचा बलक वाळला आिे असे वाटिे :– ओली-ॲहन; फास्फ-ॲहस. 
ओढले गेलेले वर, खाली; ॲन्टी-टी; कॅम्ब्फ; टॅबॅकं; नक्स-मो; नक्स-व्िा. फायटो. 
कां प आचके :– ॲम्ब्रा; ओहल-ॲहन; काबो-व्हेणज; थभजा; व्िायपे; सेनेहस. 
बोलिाना :– आजे-ना. 
कां ड :– एहप; नाय-ॲहस. 
कॅन्द्सर :– कोणन; स्टलमॅणट; णसकु; णसस्ट. 
काळे :– आसे; फास्फ-ॲहस; मक्युय; व्िेरा-आ; लसको. 
कुरतडावेसे वाटतात :– आरम-रा; आसे; कणल-ब्रो; टरेन्द्टु; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; ब्रायो. 
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कोरडे :– ॲन्द्टी-कू्र; कास्स्ट; िायरा; नटस-मो; पल्स; ब्रायो; ऱ्हस-टा; व्हेरा-स्व्ह; सल्फ; 
हायासा. 

खपल्या बसलेले :– आसे, नेर-मू; फास्फ-ॲणस; म्ब्युणर-ॲणस; ऱ्हस-टा; णसणल; सेणप; स्टॅणफ. 
खारट :– नेर-मू; मटयुण; सल्फ. 
गळू :– ॲन् र्थ राहस. 
गुदगुल्या :– नेर-मू; णपणक्र-ॲणस. 
चाटावेसे वाटतात :– अगाणर; आसे; नेर-मू; पल्स; लायको; स्रमो. 
णचकट :– लझक; नटस-मो; मटयुण-आ-रु. 
जड वाटतात (खालचा( :– ग्रफाय; म्युहर-ॲहस. 
जाड, चांबू केल्याप्रमािे :– कॅल्का-का; ग्रफाय; नेर-मू; बॅणर-का; मटयुण; णसणफ; सोणर. 
तािलेले :– एणप; युफ् रे; लॅके. 
तापात, वर साख जमतो :– आसे; कास्ल्च; फास्फ; स्रमो; हायासा. 
णनळे :– ॲन्टी-टा; आजे-नाय; कॅम्ब्फ; कुप्रम; पडपि; नटस-व्हा; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; स्पाहंज; 

िैड्रोसा-ॲहस. 
आचके येिाना :– नक्स-व्िा. 
थंडी वाजिाना :– नेर-मभ. 
हवटाळसेपिी :– आजे-ना; सेड्र. 

पापुदे्र जािाि :– आरम-रा; कहल-का; कामो; कोहन; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-मू; 
पल्स; लॅक-कॅणन. 

पुटकुळ्या, फोड :– आसे; नेर-मूि; फास्फ; ऱ्हस-टा; सेहप. 
हवटाळसेपिी :– सासा. 
णफकट :– आसे; कहल-आसे; फेरम-मे; मेडो; िैड्रोसा-ॲहस. 
बणधर :– अको; क्रोटे-िा; नेर-मभ. 
बुळबुळीत :– कहल-आयो; कझक; स्रमो. 
भेगा :– आरम-रा; आसे; इग्ने; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; नेट्र-मू; पल्स; ब्रायो; 

मक्युय; मेहन; म्युहर-ॲहस; लॅके; कसको; सेहप; सल्फ. 
मध्यिागी :– कॅल्क-का; कामो; नेर-मू; पल्स; फास्फ; सेहप; िेपार. 

भोवती त्वग् रोग :– आसे; नेर-मू; ऱ्िस-टा. 
णमटटया मारीत असल्याप्रमािे :– अहम-नाय. 
मुांग्या :– बोरा. 

हवटाळसेपिी :– ग्रफाय. 
रटत येते :– आरम-रा; लॅके. 
रांग बदलतात :– सल्फ. 
लाल :– आसे; एलो; टु्यब; थायरा; बेला; मक्युय-को; सल्फ. 

वरचा :– आसे-आयो; कॅल्क-का; नेर-मभ. 
खालचा :– सेहप. 

लोंबलेले :– नक्स-व्िा; बॅहर-का; मक्युय. 
वळलेले, बािेर :– एहप; फायटो. 

सुजभन :– मक्युय-को. 
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व्रि :– बोरा; स्रॅमो. 
सुजलेले :– आरम-रा; आसे; एहप; नाय-ॲहस; नेर-मभ; बेला; ब्रायो; मक्युय-को; सेहप. 

वरचा :– कॅल्क-का; नाय-ॲणस; नेर-मू; सोहर; िेपार. 
खालचा :– असाहफ; मटयुण; लॅके; सल्फ; सेहप. 

सुरकुतलेले :– ॲस्न्ट-टा. 
हुळहुळे :– म्युहर-अहस. 

 
गाल :– इग्ने; कास्स्ट; बेला; मक्युय; ऱ्हस-टा; स्टॅणफ. 

आखडतो, एकदम :– युपे-पर. 
आतून टिक :– कास्स्ट. 
कढत, एकच :– टॅबॅकं; युब. 
कां प (उजवा( :– मेझे. 
गुल्म, पोकळ :– ग्रफाय. 
चावला जातो, चाविाना, बोलिाना वगैरे :– इग्ने; ओहल-ॲहन; कास्स्ट; नाय-ॲणस; णसकुटा. 
त्वग्रोग, पुटकुळ्या :– ॲस्न्ट-क्रभ ; हक्रआसो; यु् रे; ऱ्िस-टा; स्टॅहफ. 
वदेनायुक्ि :– कोहन. 
दुखतात :– व्िबय. 

फाडल्याप्रमािे, िाडाि :– मक्युय; लायको. 
बणधर :– ओहलअ;ं कॅस्प्स; नक्स-व्िा; प्लॅहट; मेझे. 
लवलवतात :– मेझे. 
लाल :– अको; आ्न; इग्ने; कामो; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; फेरम-मे; बेला; मोस्क; लायको; 

सल्फ; कसको. 
एकच :– सेहप. 
डावा :– व्िेरा-आ. 
लोंबतात :– एहप. 
सडतो कुजिो लिान मुलाचंा :– टरेन्टु. 
सुजलेले, फुगलेले :– आ्न; कामो; मक्युय. 

हवटाळसेपिी :– एहप; ग्रफाय. 
 
गालाचे उांचवटे :– आरम-मे; आसे-आयो; ओहलअ;ं कणल-बाय; व्िबय; स्टॅनम; स्टॅहफ. 

ओढ लागते :– कास्ल्प; कास्स्ट; केहल; प्लॅहट; व्िबय. 
दुखतात :– आसे-आयो; युब; मक्युय-आ-्ले. 
बणधर :– प्लॅहट; सेहप. 

 
जबडा, वरचा :– अमो-का काबो-व्िेहज; हक्रआसो; कझक; फास्फ; कसको. 

ठुसठुसिो :– फास्फ. 
पुढे आलेला :– िेपार. 
सुजलेला :– नाय-ॲहस. 
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खालचा :– कामो; कास्स्ट; कोक्यु; लझक; नेर-का; प्लंबं; बेला; लॅके; लारो; स्टॅहफ. 
अशक्ि वाटिो, खाण्यानंिर :– बहर-का. 
आचके, कंप :– अल्युहम; ॲन्टी-टा; काबो-व्िेहज; गेल्से; फास्फ. 
जािंई देिाना :– ओहलअं. 
गार :– प्लॅहट. 
गाठ, वदेनायुक्ि :– ग्रफाय. 
जाड :– िेक्ला. 
ठुसठुसिो :– नेर-मभ; लॅके. 
िािल्यासारखा :– कास्स्ट. 
िाडावर िाड वाढिे :– कॅल्क-फ्लु, िेपार. 
िालिो, चावल्याप्रमािे :– अको; अहमल-ना; कॅल्क-का; कामो; बेला; ब्रायो; लॅके; लायको; 

व्िेरा-स्व्ि; हेलेबो. 
झोपेि :– कॅल्क-का. 
व, हगळण्याची हक्रया :– इग्ने; कॅल्क-का; हसना. 

िळुिळु :– आरम-मे. 
उघडत नाही (दािहखळी बसलेली( :– इग्ने; ओणप; कॅनॅहब; कॅम्फ; कामो; नक्स-व्हा; बेला; 

मक्युय; मक्युय-आ-्ले; व्िेरा-आ; णतकु; हसकेल; स्स्रक्नी; हेपणर. 
पि, दाि खािे :– कॅन्था. 

खटकन णमटतो :– इग्ने; नक्स-व्िा; प्लॅहट; बेला; मक्युय; ऱ्िस-टा; लावहस; हसकु. 
दुखतो :– कास्स्ट; फायटो; मक्युय. 

 
जबड्याचे कोपरे :– इग्ने; फायटो; मक्युय; ससॅ्ग्न्व. 
 
जबड्याचे स्नाय ू:– इग्ने; िैड्रोसा-ॲहस. 

पेटके, मुरडा :– कुप्रम; कोक्युय; स्रमो; स्स्रस्क्न. 
 
जबड्याचे साांधे :– इग्ने; बेला; मक्युय; ऱ्हस-टा. 

आि चाविाना कटकट आवाज :– नाय-ॲहस; ऱ्िस-टा. 
णनखळतात सहज :– इग्ने; पेरो; ऱ्हस-टा; स्टॅहफ. 

िसिाना – टॅबॅकं. 
जबड्याची हाडे :– फास्फ; हसहल. 

वाढते, खालच्या :– िेक्ला. 
 
डोळ्याांभोवती :– असाहफ; इग्ने; कहल-बाय; मक्युय; णसनाबा; िेपार. 

त्वग् रोग :– ॲन्टी-क्रभ ; आसे; एहप; कास्स्ट; बॅहर-का; मक्युय; सल्फ; हसली; िेपार. 
टिक पटुकुळ्या :– ग्वाईका. 

णनळसर :– ॲन्टी-टा; आसे; इहप; ओहलअ;ं थभजा; मक्युय-आ-्ले; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ; हसकेल; 
लसको; स्टॅणफ. 

णपवळेपिा :– का्लसो; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; मॅग-का; स्पायजे. 
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मुांग्या आल्याप्रमािे वाटते :– हसस्ट. 
लाली :– इलाप्स; एहप; हकहन-आसे; पल्स; बोरा; मेला्ड्री; रुमे; लाप्पा; णसणल. 
सूज :– एहप; कहल-का; ऱ्िस-टा. 

 
तोंडाभोवती :– आसे; कहल-ना; णक्रआसो; नेर-मभ; ब्रायो; ऱ्िस-टा; सल्फ; हसना; सेहप; सेले; स्टॅहफ. 

कां प :– ओहप; थभजा. 
पाांढरेपिा, नाक व :– काबो-ॲहस; फास्फ; हसना. 
णफकट :– आरम-रा; बेला; मक्युय-को; हसकु; हसना; स्रमो. 
णनळसर :– कुप्रम; व्िेरा-आ; णसना. 

 
हनुवटी :– कास्स्ट; प्लॅहट; हसहल. 

केस (हस्त्रया( :– ओहल-अे. 
गळ्याला णचकटलेली :– फायटो. 
गार :– कहल-ना. 
खालील गािी :– लेडम; स्टॅहफ. 
त्वग् रोग :– ॲन्टी-क्रभ ; ग्रफाय; सल्फ-आयो; हसकु; िेपार. 
िरिरते :– अगाहर; अन्द्टी-टा; गेल्से. 
बणधर :– असाणफ; प्लॅहट; स्पाहंज. 
लाांब झाली आहे असे वाटते :– ग्लोनो. 
व्रि :– कुन्डरं. 

 
–☓– 

 
अांड्याचा बलक वाळला आहे असे वाटिे :– सल्फु-ॲहस. 
 
आचके :– कंप पिा. 
 
आजाऱ्यासारखा :– आसे; नटस-व्हा; लॅके; लायको; सल्फु-ॲणस; हसना; लसको; 
 
आठ्या पडलेला (कपाळ पिा( :– कामो; व्िेरा-आ; सल्फ. 
 
ओढल्यासारखा :– ॲन्टी-क्रभ ; आसे; इथभ; ओहप; टॅबॅकं; बेला; लायको; व्िेरा-आ; हसकेल; स्रमो. 

एका टोकाला, वाटिो :– कहल-ना; हबस्म; ब्रोहम. 
नाकाच्या बुंध्यापयंि, वाटिो :– पॅहरस. 

 
कढत :– ओहप; कॅल्क-का; कामो; ग्रफाय; युब; नटस-व्हा; पल्स; फेरम-मे; बेला; ब्रायो; हसना; स्रमो; 

िेपार. 
एक बाजू दुसरी गार :– इहप; कामो. 

हवकार झालेली :– यभब. 
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डोके दुखत असताना :– हकहन-स. 
पाऊले गार :– समॅ्ब्बुक. 
बसलेले असताना :– व्िॅले. 
हात गार :– आ्न; स्रमो. 

 
कां ड :– कल्क-का; कास्स्ट; ऱ्िस-टा. 
 
कां प आचके :– अगाणर; आसे; इग्ने; ओणप; कामो; गेल्से; टेल्यु; थभजा; बेला; मायगे; ऱ्िीअम; लायको; 

सेनेहस; सेले; स्रमो. 
खाताना :– कहल-मभ. 
खोकताना :– ॲन्टी-टा; कहल-मभ. 
दमा होण्याचे, अगोदर :– बोस्व्ि. 
बोलताना :– कहल-मभ. 

 
काळसर, धुरकट :– ॲन्टी-टा; आयो; ओहप; कास्ल्च; गेल्से; टु्यब; बॅणि; फास्फ; म्युहर-ॲहस; सोहर; 

स्रमो; िेलेबो. 
 
काहीतरी होत आहे असा :– आसे; कहल-का; कॅक्ट; मनॅ्गनंॅ; लायहस; सल्फ; हसहल. 
 
केस णचकटले आहेत असे वाटिे :– संम्बभल. 
 
केसाळ, णहस्टेणरआत :– नेर-मू. 
 
कोणळष्टके णचकटली आहेत असे वाटते :– अल्युहम; ग्रफाय; सम्बुल. 
 
खोल गेलेला :– ॲन्टी-टा; आसे; इग्ने; ओणप; कहल-मभ; कॅम्ब्फ; काबो-व्िेहज; हडहज; पॅहर; बब;े मनॅ्गनंॅ; 

ऱ्हस-टा; व्हेरा-आ; णसकेल; झसको; िैड्रास्स्ट. 
 
गार :– अब्रो; ॲन्टी-टा; आसे; कॅम्फ; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; प्लॅहट; लायको; व्हेिा-आ; णसना. 

पाण्याने धुवावासा वाटिो :– असार, एहप; ्लुओ-ॲहस. 
पाण्याचे िेंब पडत आहेत असे वाटिे :– बबे. 

 
घाम :– इग्ने; ओहप; कॅम्फ; कॅल्क-का; नक्स-व्िा; पल्स; बेला; मक्युय; लायको; व्िॅलेहर; व्िेरा-आ; 

हसना; हसली. 
आचके येताना :– कोक्यु; बुफो. 
एका बाजूस :– नक्स-व्िा; पल्स. 
कढत :– कामो. 
खाताना :– इग्ने; कामो; नेर-मू; सल्फ. 

लिानसिान जागी :– इग्ने. 
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गार :– ॲन्टी-टा; आसे; कॅक्ट; कॅम्ब्फ; काबो-व्हेणज; टॅबॅकं; मटयुण-को; व्हेिा-आ; णसना. 
 
चकाकिारा, चमकदार :– आसे; एहप; थभजा; मेडो. 

चटे्ट पडलेले :– अको; आसे; कणल-बाय; काबो-ॲहन; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ; हसहल. 
 
चया बदललेली :– अको; आजे-नाय; आसे; एहप; ओणप; कॅम्फ; गेल्से; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; 

मनॅ्गनंॅ; लायको; व्िेरा-आ; हसकेल; स्रमो; िायासा. 
 
चोळावासा वाटतो मुठीने खोकिाना (मुले( :– कास्स्ट; पल्स; हसल्ला. 
 
जखमा :– कसफाय. 
 
डाग, णपवळसर उन्द्हामुळे :– ॲस्न्द्ट-कू्र; कॅल्क-का; नेर-का; पल्स; फास्फ; लायको; सल्फ. 
 
तािल्यासारखा :– पल्स; व्िबय; व्िाओ-ओ. 
 
तारवटलेला, धुांद :– आ्न; ओणप; क्रोटे-िा; गेल्से; बॅणि; ब्रायो; स्रमो; िायासा. 
 
ताांबुस णपवळा :– हपवळा पिा. 
 
त्वग् रोग :– ॲन्टी-क्रभ ; हक्रयासो; ऱ्िस-टा; लेडम; सेहप. 

इसब :– आसे; कॅल्क-का; ग्रफाय; बोरा; मक्युय; मेझे; ऱ्हस-टा; व्िाओ-रा; सासा; हसकु. 
पुटकुळ्या :– काबण-व्हेणज. 

पुंजके हठकहठकािी :– अको; आसे; कणल-बाय; काबो-ॲहन; ऱ्हस-टा; लॅके; लेडम; सल्फ; 
हसहल. 

लाल :– लेडम. 
णवटाळसेपिी :– ग्रफाय; सासा. 
सदी झाली म्ब्हिजे :– मेझे. 

 
धुरकटल्या सारखा :– काळसर पिा. 
 
धुांद :– िारवटल्यासारखा पिा. 
 
णनमुळता :– कहल-नाय; हबस्म; ब्रोहम. 
 
णनळसर :– अको; असाहफ; आसे; इणप; ओणप; कहल-मभ; कॅम्फ; काबो-व्िेहज; कुप्रम; कोहन; हडहज; बॅहि; 

बेला; लॅके; व्हेिा-आ; व्हेिा-न्गव्ह; िायासा. 
खोकताना :– इहप; ड्रोसे. 
गरोदरपिी :– फास्फ. 
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िांडी वाजताना :– नक्स-व्िा; स्रमो. 
लाल, सांध्याकाळी :– फेलाहंड्र. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– पल्स. 
हसताना :– कॅनॅहब. 

 
पाण्यानी, गार धुवावासा वाटतो :– गार पिा. 
 
णपवळा :– आस; काडुय-मे; केहल; नक्स-व्हा; नेर-स; पोडो; मक्युय; फेरम-मे; ब्रायो; मटयुण; लॅके; 

लायको; लसको; सेपि. 
केसाांच्या कडेला :– कहल-फा; कालो; मेडो. 
डाग उन्िामुळे :– डाग पिा. 
ताांबुस :– केहल; गेल्से; नक्स-व्हा; लॅके. 

डाग :– हक्रआसो. 
लपगट, डाग :– कहल-फा; कालो; सेहप. 

 
णफकट, उिताना :– अको; व्िेरा-आ. 

एकाएकी :– हसहम. 
नाकाभोवती रेघा :– अन्टी-टा; इिू; इहप; काबो-ॲहस; टरेन्टु; फास्फ; मक्युय-सा; णसना; स्रमो. 
पि, कढत :– ओहप; क्रोक; हसना; हसहम; िायासा. 
णवटाळसेपिी :– इग्ने. 

 
फुगीर :– अको; आपोसा; असेहट-ॲहस; आसे; एपि; कॅल्क-का; क्रोटे-िा; फास्फ; ब्रायो; मक्युय; मक्युय-

ड; लॅके; लायको; लारो; व्िेरा-स्व्ि; सोहर. 
णफकट :– आसे; एणप; कॅल्क-का; ग्रफाय; लायको. 
लाल :– अको; आ्न; ओहप; फेरम-मे; लॅके; कसको; स्रमो. 

 
बणधर :– अको; असाहफ; काहम; कामो; कास्स्ट; गेल्से; नक्स-व्िा; प्लॅपट; मेझे; व्हबण. 

उजवी बाजू :– केहल; गेल्से; प्लॅणट. 
णवकार झालेली बाजू :– कास्स्ट; नक्स-व्िा; प्लॅहट. 

 
बावळट :– कॅनॅहब; बॅहर-का; िेलेबो. 
 
भीणतग्रस्त :– अको; कुप्रम; व्िेरा-आ; स्रमो; स्पाहंज. 
 
मऊ लव :– सोहर. 
 
मातट, मळकट :– आयो; आसे; ओहप; कॅल्क-फा; नक्स-व्िा; नेर-मभ; फेरम-मे; मक्युय; लायको; सल्फ; 

लसको; सोहर. 
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माशा, कोळी चालताहेत असे वाटिे :– क्लाहड; हगम्नो; लारो. 
 
मुखवट्याप्रमािे :– मनॅ्गनं; लायकोप. 
 
मुांग्या :– क्रोट-हट; हजम्नो; नक्स-व्िा; प्लॅणट; हसकेल. 
मृतवत :– ॲस्न्ट-टा; आसे; इथभ; काबो-व्िेहज; टॅबॅकं; व्हेिा-आ; हसकेल; कसको. 
 
म्ब्हाताऱ्यासारखा :– आजे-नाय; ओपि; कल्क-का; ग्वाई; नेर-मभ; बॅहर-का; लायको; सल्फ. 

तान्द्ह्या मुलाांचा :– ओहप. 
 
रांग बदलतात :– अको; इग्ने; प्लॅणट; फास्फ; फेरम-मे; बला; सेहप; स्रमो. 
 
रांगीबेरांगी चटे्ट :– अको; आसे; कणल-बाय; काबो-ॲणन; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फ; हसहल. 
 
लाल :– अको; ओहप; टरेन्टु; नक्स-व्िा; बेला; स्रमो; िायासा. 

एकबाजू :– अको; आर्डन; इग्ने; कामो; केहल; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; बॅहर-का; बेला; मक्युय; 
मोस्क; रॅनन-ब; लॅक-कॅ; सल्फ; स्पायजे. 
उजवी :– आसे; कॅल्क-का; टॅबॅकं; नेर-का; मक्युय; मोस्क; लॅक्नॅन; सल्फु-ॲहस; ससॅ्न्गव. 
डावी :– अगाहर; अमो-का; असेहट-ॲहस; एहप; कामो; थभजा; नेर-मू; फास्फ; बोरा; ऱ्हस-टा; 

लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; स्रमो. 
आलटुन पालटुन :– केहल; नेर-फा; फास्फ; लॅके. 
हफकट, दुसरी लाल :– इहप; कामो. 

आचके येताना :– ओहप; ग्लोनो. 
खाण्यानांतर :– कॅस्प्स; नक्स-व्िा; सल्फ. 
खोकताना :– युब; बेला; ससॅ्न्गवने. 
णिपके, क्षयरोगात :– अको; आयो; आसे; कहल-का; कॅल्क-का; हक्रआसो; युब; पल्स; फास्फ; 

फास्फ-ॲहस; फेरम-मे; लायको; सल्फ; ससॅ्न्द्ग्व; हसहल; लसको; स्टॅनम. 
डोके दुखत असताना :– ग्लोनो; बेला; मेहल. 
तापात :– बेला; युपे-पर; कसको; सेहप. 
दात दुखिाना :– कामो; बेला. 
पि गार :– असाहफ; कॅस्प्स; फेरम-मे; मोस्क. 
णपवळसर :– केणल; गेल्से; नक्स-व्हा; लॅके. 
णपवळे डाग :– हक्रआसो. 
पुटकुळ्या :– लेडम. 
णफकट, आलटुन पालटुन :– अको; ओहप; ग्लोनी; फेरम-फा; फरम-मे; स्रमो. 
बुांद :– मेणल. 
बेशुिीत :– ग्लोनो; मुणर-ॲणस. 
लाजल्याप्रमािे :– ॲहमल-ना; कोका. 
व, कढत :– बेला. 
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शौचास होताना :– कास्स्ट. 
 
लाांब झाला आहे असे वाटिे :– स्रमो. 
 
लुलेपिा लकवा; कहल-आयो; कॅडहम; कास्स्ट; ग्रफाय; सेनेगा. 

डोळे, बांद करता येत नाहीत :– कॅडहम. 
बंद राििाि :– एहप. 

 
वारे गार, लागत आहे असे वाटिे :– कोलो; मेझे. 
 
णवसणवणशत, लिान मुलाचंा :– आयो. 
 
वेडावाकडा :– आसे; इग्ने; इहप; ओणप; कोक्यु; नक्स-व्िा; बेला; लायको; स्रमो; हायासा. 
 
वेडावल्यासारखा करिे :– अगाहर; कुप्रम; प्लॅहट; स्रमो; हायासा. 
 
वेदना :– आसे; काहम; कास्स्ट; कोलो; नटस-व्हा; प्रभन-स्पा; फास्फ; ब्रायो; मगॅ-फा; मेझे; ऱ्िस-टा; 

व्िबय; कसको; सेहप; स्टॅनम; स्टॅहफ; स्पायजे. 
गरोदरपिी :– इग्ने; मगॅ-का; सेहप. 
गुडघे टेकून चेहरा जणमनीवर जोराने दाबल्याने ब वा :– ससॅ्न्ग्व. 
पसरतात :– ससॅ्न्ग्व; स्पायजे. 
पेटके, मुरडा :– कोलो; प्लॅणट; मेझे; व्हबण. 
भोक पाडल्याप्रमािे :– आरम-मे; प्लॅहट; मगॅ-का; मेझे; िेपार. 
रेघा मारल्याप्रमािे :– कॅस्प्स; सेपा. 
लुला पडून :– कास्स्ट; गेल्से; नेर-मभ. 

 
व्रि, कॅन्द्सरचा :– कोहन. 
 
सुकलेला वाळलेला :– अल्युहम; आयो; आसे; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; टरेन्टु; नेर-मभ; फेरम-मे; सेले; 

स्टॅहफ. 
वेदनानांतर :– प्लंबं. 

 
सुजलेला :– अमो-मभ; आसे; एणप; ओहप; कहल-का; कामो; टरेन्टु; नटस-व्हा; फास्फ; बेला; ब्रायो; 

मटयुण; ऱ्हस-टा; लॅक-हड; लायको; लायकोप; स्रमो. 
एका बाजूस :– आर्डन; कामो; टरेन्टु; बेला; ब्रायो; मटयुण; मटयुण-को; सेहप; स्पायजे. 
उजव्या :– आसे; मक्युय-आ-्ले; ससॅ्न्ग्व. 
डोळ्याखाली :– आसे; एहप; फास्फ. 
भुवई व डोळ्यामध्ये :– कणल-का. 
सकाळी :– कहल-क्लो. 
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सुरकुतलेला :– अब्रो; अल्युहम; कॅल्क-क्रा; लायको. 
 
णहरवट :– काबो-व्िेहज; केहल. 

 
लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 

 
आवाजाने जा हो :– स्पायजे. 

ब वा :– फास्फ; मेझे. 
 
खाण्याने जा हो :– फास्फ; मेझे. 

ब वा :– काहम; ऱ्िोडो. 
 
खोकताना जा हो :– कहल-बाय; समॅ्बुक. 
 
गार पािी तोंडात िेणवल्याने ब वा :– स्क्लमहॅट. 
 
णगळताना जा हो :– कहल-नाय; फास्फ; स्टॅहफ. 
 
चावताना ब वा :– कुप्र. 
 
चालण्याने ब वा :– मगॅ-का; ऱ्िस-टा. 
 
जीभ बाहेर काढल्याने जा हो :– हसहफ. 
 
तोंड उघडल्याने जा िो :– कोक्यु. 
 
दाढी केल्यानांतर जा हो :– आरम-मभ; काबो-ॲहन. 
 
बोलताना जा िो :– टेल्यु; ब्रायो; मेझे. 

ब वा :– कॅहल-फा. 
वाऱ्यात, गार ब वा :– आजे-ना. 
णवकारासांबांधी हवचार केल्याने जा िो :– आरम-मे. 
सूयोदयापासून सभयास्िापयंि जा िो :– काहम; स्टॅनम्; स्पायजे; व्िब. 
 
 

_____ 
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दात 
 
सवणसाधारि :– अको; ॲन्द्टी-कू्र; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काहफ; कामो; कास्स्ट; हक्रआसो; नक्स-व्िा; 

िल्स; पोडो; प्लॅन्टॅगो; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु मेझे; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ; हसहल; कसको; सेपि; 
स्टॅपफ; स्पायजे. 

उजवी बाजू :– ्लुओ-ॲहस; बेला; स्टॅहफ. 
डावी बाजू :– कामो; कास्स्ट; स्क्लमहॅट; थभजा; मेझे; युफोर; सल्फ; सेहप. 
आलटून पालटून :– ॲम्ब्रा; अमो-मभ; आयो; कहल-नाय; कॅस्प्स; केहल; लझक; पल्स; लायको; 

सल्फ; सोहर; स्रमो. 
वरचे व खालचे :– अको; नेर-मभ; पल्स; रॅटहन; ऱ्िोडो; लारो. 

अदलाबदल, एकसारखी :– कहल-का; कहल-बाय; ग्रफाय; थभजा; नक्स-मो; नेर-मभ; पल्स; प्रभन-
स्पा; ब्रायो; मगॅ-का; मगॅ्नॅनं; ऱ्िोडो; हसक्ला; हसहल; िायासा; िैपहर. 

दाढा :– णक्रसाओ; कझक; ब्रायो; स्टॅहफ. 
पुढचे :– कॅल्क-का; नक्स-व्िा; सल्फु-ॲहस; सेहप. 

िुळिुळे :– गेल्से; सल्फ. 
बुांध्याशी :– मगॅ-का. 

गळ :– कॅल्क-का; हक्रआसो; फास्फ; हसहल; हसस्ट; स्टॅहफ; हेपार. 
वरचे :– अमो-का; काबो-व्िेहज; हक्रआसो; बेला; कसको. 
खालचे :– कॅन्था; कामो; नेर-का; प्लंब,ं बेला; स्टॅहफ. 
सवण कवळी :– आरम-मे; आसे; काबो-व्िेहज; ग्लोनो; कझक; नटस-व्हा; नेर-मभ; मगॅ-का; मगॅ-फा; 

मटयुण; लॅके; सेहप; सोहर; स्टॅहफ; स्पायजे. 
 

–☓– 
 
अडकलेले एकमेकाि :– युब; मक्युय-आ-्ले; लॅके. 
 
अक्कल दाढ येताना िोिारे उपद्रव :– कॅल्क-का; ्लुओ-ॲहस; मगॅ-का; हसहल. 
 
अळ्या पडिाि :– हसहफ. 
 
आत कळा :– कहल-बाय; थभजा; फेरम-मे; मक्युय; मेझे; कसको; स्टॅहफ. 
 
आतून गार वारे येि आिे असे वाटिे :– रॅटहन. 
 
ओढल्या सारखे वाटिाि :– कॅल्क-का; नक्स-मो; प्रभन-स्पा; मेझे; ऱ्िस-टा. 
 
कढत आहेत असे वाटिे :– ्लुओ-ॲहस. 
 
कां ड :– कहल-का. 
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काळे :– ्लुओ-ॲहस; मटयुण; कसको; स्टॅपफ. 
डाग :– हक्रसाओ; हसल्ला. 

 
कुजतात (पोकळ, हढसभळ( :– ॲन्टी-क्रभ ; कॅल्क-का; कामो; णक्रयासो; नेर-का; प्लंब;ं प्लॅन्टॅगो; ्लुओ-

ॲहस; बेला; बोरा; मक्युय; मेझे; युफोर; लॅके;सेहप; स्टॅणफ. 
कडेला :– थभजा; मेझे; स्टॅहफ. 
जलद :– पक्रआसो; ्लुओ-ॲहस; सेहप. 
बुांध्याशी :– थभजा; ्लुओ-ॲहस. 
मधुमेहात :– सल्फु-ॲहस. 
मुलाांचे अकाली :– हक्रयासो; स्टॅहफ. 

 
खपल्या बसिाि :– आसे; इहपफे; कॅलेन्डु; काबो-स; थभजा; प्लंब;ं मक्युय; कसको. 
 
खरखरीत :– हफजास. 
 
खाण्याची प्रवृणत्त :– आसे; एहप; कझक; पोडो; फायटो; बेला; लायको; सल्फ; णसना; िायासा. 

आचके येताना :– बुफो; हायासा. 
झोपेत :– आसे; इग्ने; कॅनॅणब; कॅल्क-का; युब; बेला; पसना. 
बसलेले असताना :– ॲस्न्ट-क्रभ . 

 
खुरटलेले, बुटके :– हसहफ. 
 
गळू :– बुंध्याशी पिा. 
 
गार :– काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; फास्फ-ॲहस; मेझे; स्पायजे. 

कडेला :– गमॅ्बो. 
वारे, आतून येत आहे असे वाटते :– रॅटहन. 

 
गुळगुळीत, वाटिाि :– इस्कु; कास्ल्च; डायास्को; फास्फ; सल्फ-आयो. 
 
चांद्रकोरी :– हसहफ. 
 
चावावेसे वाटते िाडें, हपिाना :– आसे. 
 
णचकट :– आजे-मे; क्रोटे-िा; ससॅ्न्ग्व; हसहफ; सोहर. 
 
जड :– ्लुओ-ॲहस; व्िेरा-आ. 
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णढले, सैल :– काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कझक; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; बोरा; ब्रायो; मक्यु;ु 
मटयुण-को; हसहल; हायासा. 

 
तािल्यासारखे वाटिाि :– पल्स. 
 
तुकडे होऊन पडतात :– प्लॅन्टगो; युफोर. 
 
तेलाने माखले आहेत असे वाटिे :– इस्कभ . 
 
िर जमला आहे वर असे वाटिे :– कास्ल्च; डायास्को; फास्फ. 
 
िरिरतात :– हफजास. 
 
दात, येताना होिारे णवकार :– कॅल्क-का; कॅल्फ-फा; कामो; युब; ऱ्िीअम; सल्फ; हसहल. 

आवळावेसे वाटतात :– पोडो; फायटो; मक्युय-आ-्ले; लायको. 
 
दातावर दात, आवळल्याने कान, नाक, डोक्याि धक्का बसिो :– अमो-का. 
 
धके्क बसल्यासारखे :– कॅल्क-का; कामो; पल्स; मटयुण; ऱ्िोडो. 
 
नाणडव्रि :– नेर-मभ; ्लुओ-ॲहस. 
 
पवळे :– आयो; थभजा; मक्युय; लायको; हसहल; सेपा. 
 
बणधर :– डल्का; प्लॅहट; फास्फ; ऱ्िस-टा; कसको. 
 
मऊ झाल्यासारखे वाटिाि :– कास्स्ट; नाय-ॲहस; मेडो. 
 
मुांग्या :– कामो; बॅहर-का. 
 
मोिे आहेत, फार असे वाटते :– कॅल्क-का; बब;े हसहल. 
 
लाांब झाले आहेत असे वाटते :– ॲन्टी-टा; कामो; कास्स्ट; मगॅ-का; मेझे; लॅके. 
 
वाजतात :– नक्स-व्िा; रेहड. 

अांतगणत कां प, वाटून :– ॲन्टी-टा. 
झोपेि :– पल्स. 
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वेदना, कान, डोके, चेहऱ्यापयंत :– ॲन्टी-क्रभ ; कामो; पल्स; प्लॅन्टॅगो; मक्युय; मेझे; ऱ्िोडो; लॅके. 
दातात येतात, दुसरीकडून :– कहल-बाय; थभजा; फेरम; मक्युय; मेझे; कसको; स्टॅहफ. 
पसरतात, दुसरीकडे :– कहल-बाय; नक्स-व्िा; मटयुण; मेझे; स्टॅहफ. 
होताना, लाळ गळते :– कामो; डल्का; मटयुण. 

 
णशवणशवतात :– आयहर; कॅल्क-का; हडहज; मक्युय-आ-्ले; मेझे; रोहब; लायको. 
 
साख साचतो :– आसे; ऐलान्थ; फास्फा; फास्फ-ॲणस; बॅहि; ब्रायो; ऱ्हस-टा; कसको; िायासा. 

काळा :– कोहन; फ्लुओ-ॲणस; लसको. 
शेंबडासारखा :– ऱ्िस-टा. 

 
सैल :– हढले पिा. 
 
स्कू्रने एकमेकाशी आवळले आहेत असे वाटिे :– युफोर. 
 
हुळहुळे :– गेल्से; लॅके; सल्फ. 
 

 
लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 

 
अक्कलदाढ येताना जा हो :– कॅल्क-का; ्लुओ-अहस; मगॅ-का; हसहल. 
 
आवाजाने जा हो :– काहफ; थेहर; प्लॅन्टॅगो. 
 
आांबट पदािाने जा हो :– आजे-ना; म्युहर-ॲहस. 

ब वा :– पल्स. 
 
खाण्याने जा हो :– ॲस्न्ट-क्रभ ; कहल-का; मक्युय; स्टॅहफ. 

ब वा :– इग्ने; कामो; ऱ्िोडो; स्पायजे. 
फळे जा हो :– नेर-का; नेर-स. 

 
खारट पदािाने जा हो :– काबो-व्िेहज. 

ब वा :– काबो-ॲहन; मगॅ-का. 
 
गरोदरपिी जा हो :– कहल-बाय; णक्रआसो; कसको; सेणप. 
 
गािे ऐकल्याने जा हो :– फास्फ-ॲहस. 
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गार पाण्याने, गारव्याने जा हो :– ॲस्न्टक्रभ ; कणल-का; नेर-मू; ऱ्हस-टा; ऱ्िोडो; लॅके; सेहप; स्टॅहफ; 
िेपार. 

लकवा उष्ट्िेतेने जा हो :– काबो-व्िेहज; मक्युय-आ-्ले; लॅके. 
ब वा :– काणफ; पल्स; ब्रायो. 
बफाच्या ब वा :– काहफ; स्क्लमहॅट; फेरम. 

 
गोड पदािाने जा हो :– नेर-का; मक्युय-आ-्ले; म्युहर-ॲहस. 
 
चावताना जा हो :– अमो-का; मेझे; सेहप. 

ब वा :– ओहल-ॲहन; कास्स्ट; प्रभन-स्पा; फायटो; बेला; म्युहर-ॲहस. 
 
चोखण्याने जा हो :– काबो-व्िेहज; नक्स-मो; बोस्व्ि. 

ब वा :– स्क्लमहॅट. 
 
चोळण्याने, गाल ब वा :– फास्फ; मटयुण. 
 
णजभेच्या स्पशाने जा हो :– ॲस्न्ट-क्रभ ; मक्युय; मेझे. 
 
तांबाखू ओढल्याने जा हो :– स्क्लमहॅट; ब्रायो. 

ब वा :– हबस्म; स्पायजे. 
 
दाबल्याने, गार िािाने ब वा :– ऱ्िस-टा. 
 
दात, कोरण्याने जा िो :– पल्स; ससॅ्न्ग्व. 

ब वा :– बेला; फास्फ-अहस; सेपा. 
घासिाना जा िो :– ब्रायो; लॅके; स्टॅहफ. 

 
दातावर, दात, आवळल्याने जा हो :– अमो-का. 
 
नाक लशकरल्याने जा हो :– थभजा. 
 
णनजल्याने जा हो :– आ्न; बेन्झा-ॲहस; रॅटहन; सेहप. 

ब वा :– स्पायजे. 
 
मूल अांगावर हपिाना जा िो :– कसको. 
 
रात्री जा हो :– कामो; ग्रफाय; मगॅ-का; मटयुण; रॅटहन; लायको; सल्फ. 
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वारा, आि ओढल्याने ब वा – मेझे. 
गार लागल्याने जा हो :– कॅल्क-का; कामो; कास्स्ट; युब; मक्युय; रॅटहन; सल्फ. 
ब वा :– स्क्लमहॅट; नक्स-व्िा; नेर-स; पल्स; मेझे; सल्फ. 

 
णवटाळसेपिी जा हो :– कॅल्क-का; कामो; काबो-व्हेणज; बॅहर-का; लॅके; सेहप; स्टॅहफ. 
 
शस्त्रणक्रया केल्यानंिर जा िो :– आ्न; हरहल; नटस-व्हा; मम्युय-आ-्ले; स्टॅहफ. 
 
लशकल्याने जा हो :– थभजा. 
 
श्वास घेतल्याने जा हो :– काबो-व्िेहज; नटस-व्हा. 
 
सदी झाली असिाना जा हो :– मगॅ-का. 
 
सांभोगानांतर जा हो :– ढा्ने. 

ब वा :– कॅम्फ. 
 
स्पशाने; णजभेच्या जा हो :– ॲन्द्टी-कू्र; मटयुण; मेझे. 
 
 

_____ 
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णहरड्या 
 
सवणसाधारि :– कहल-का; काबो-व्िेहज; हक्रसाओ; नक्स-व्िा; नेर-मभ; फास्फ; बोरा; मक्युय; स्टॅहफ. 

आतील भाग :– फास्फ; स्टॅहफ. 
वरच्या :– कॅल्क-का; रूटा. 
खालच्या :– सासा. 
आलटून पालटून :– इथभ. 

 
आग होते, िाजल्यासारखी :– नेर-स. 
 
आवळाव्याशया वाटिाि :– पोडो; फायटो; लायको. 
 
उगवि, वर :– स्टॅहफ. 
 
कडावर णनळी रेघ :– प्लंबं. 
 
कडाशी :– अमो-का; कॅल्क-का; थभजा; ्लुओ-ॲहस; मेझे; हसहफ. 
 
गळू :– एहकने; कॅल्क-्लु; मक्युय; णसणल; िेपार. 

वारंवार िोिाि :– कास्स्ट. 
 
गाि, लाल, वेदनारणहत :– थभजा; नेर-मभ. 

पाढंऱ्या, वर :– बबे. 
बाहरक टिक, वर :– प्लंबं. 

 
चोखताना जा हो :– नक्स-मो; नाय-ॲहस; बोस्व्ि; हसहल. 
 
दुखतात :– आसे; मक्युय; स्टॅहफ. 

उरकल्या प्रमािे :– कॅल्क-का; मक्युय. 
 
पुटकुळ्या वदेनायुक्ि :– प्लांबां. 
 
पू होतो (पायोहरया( :– कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; िल्स; फास्फ; मटयुण; णसणल; हसस्ट; स्टॅहफ; िेपार. 
 
णफकट :– प्लंबं; फेरम-मे; मक्युय-को; स्टॅहफ. 
 
फोड िाजल्यासारखे :– हसहल. 
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रटत येते (रक्िस्त्राव पिा.( :– नेर-मभ; फास्फ-ॲहस; बॅहर-का; बोस्व्ि; स्टॅहफ. 
चोखल्याने :– काबो-व्िेहज; बोस्व्ि. 
बोटाने दाबल्यानांतर वािभ लागिे :– ग्रफाय; बॅहि. 
स्पशण केल्याने :– फास्फ; मक्युय. 

 
लाांब झाल्या आहेत असे वाटिे :– नाय-ॲहस. 
 
सरकतात, दातापासून :– आसे; कहल-क्लो; कहल-फा; काबो-व्हेणज; हक्रआसो; मटयुण; म्युहर-ॲहस. 
 
सुजलेल्या :– नक्स-व्िा; मक्युय; सल्फ; सेहप; स्टॅहफ 
 
सोलवटलेल्या :– काबो-व्िेहज; सेहप. 
 
स्पांजासारख्या :– कणल-फा; णक्रआसो; थभजा; मटयुण; मक्युय-को; मेझे; लॅके; सेहप. 
 
हुळहुळ्या :– आसे; काबो-व्हे; मटयुण. 

खाताना :– स्क्लमहॅट; फास्फ. 
गरम व गाराने जा हो :– नेर-मभ. 
चावताना :– काबो-व्िे; नाय-ॲणस. 

 
 

_____ 
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टाळा 
 
सवणसाधारि :– आरम-मे; क्रोटे-िा; नटस-व्हा; फास्फ; बेला; मक्युय. 

टिक भाग :– नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; फास्फ; बेला. 
आवाळभ टिक :– असाहफ; मनॅ्गनंॅ. 

पडजीभ :– एहप; कहल-बाय; फायटो; मक्युय; मक्युय-को. 
एक बाजभस हचकटलेली :– नेर-मभ; लॅके. 
िभन; थेंब थेंब गळिाि :– अरेहल; कहल-बाय; कुप्रम; मक्युय-को; सेपा; स्पायजे; िैड्रास्स्ट. 
दुखिे :– एहप; ससॅ्न्ग्व. 
फुगलेली :– एहप; कहल-बाय; फायटो; मक्युय-को; ऱ्िस-टा. 
रक्ि येिे :– लॅक-कॅहन. 
लाबं झालेली :– अल्युहम; कहल-आयो; क्रोट-हट; फास्फ; बॅहर-मभ; लॅके; सल्फ; हायासा. 
हशहथल झाली आिे असे वाटिे :– कणल-बाय. 
व्रि :– कहल-बाय; मटयुण-को. 
सुजलेली :– एहप; कॅस्प्स; कहल-आयो; फास्फ; मक्युय-को; हसहल. 

 
आग :– कॅफे; मेझे. 
 
आलेला :– कणल-बाय; बोरा; सासा. 
 
कां ड, खाजतो :– आरम-रा; कहल-फा; नक्स-व्िा; पाहलगो; मेरम; साबा. 
 
कोरडा :– नक्स-मो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; व्िेरा-आ; सल्फ. 
 
केस णचकटला आिे असे वाटिे :– कहल-बाय. 
 
खरखरीत :– काडुय-मे. 
 
गळू :– फास्फ. 
 
गािी टिक :– असाफी; मनॅ्गनंॅ. 
 
टिक, घट्ट :– फायटो; मेझे. 
 
तािल्यासारखा :– क्रोटे-िा; गॅ्रहट; नेर-मभ. 
 
तेलकट :– असाहफ; ओहल-ॲहन; कहल-फा; काडुय-मे. 
 
दाबल्यासारखा वाटतो :– काबो-व्िेहज. 
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णनळसर :– लाल पिा. 
 
पाांढरा – नेर-फा; फेरम-मे; मक्युय. 
 
णपवळा, सायीप्रमािे :– नेर-फा. 
 
फुगलेला :– एहप; कहल-आयो. 
 
फोड :– नेर-स; मगॅ-का. 
 
बणधर :– बॅहि; व्िेरा-आ. 
 
भाजल्यासारखा वाटिो :– सहॅनकु; ससॅ्न्ग्व. 
 
मुांग्या :– आसे; काबो-व्िेहज; पाहलगो; फास्फ; रॅनन-ब; हसहल. 
 
रटत येते :– क्रोटे-िा; फास्फ; लॅके. 
 
लाल :– अको; एहप; कामो. 
 
सुजलेला :– आजे-मे; लॅके; सल्फ. 

जलयुटत :– एहप; कहल-आयो. 
 
सुरकुतलेला :– फास्फ; बोरा; हसक्ला. 
 
सोलवटलेला :– कास्स्ट. 
 
हुळहुळा :– आयहर; आरम-रा; कास्स्ट; नक्स-व्िा; नाय-ॲपस; फायटो; फास्फ; बेला; मक्युय; लॅके. 
 
 

_____ 
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जीभ 
 
सवणसाधारि :– नक्स-व्िा; पल्स; प्लांबां; फास्फ; बेला; मक्युय; म्युहर-ॲहस; िायासा. 

आरपार (एकाकडेपासभन दुसऱ्या( :– असार; असेहट-ॲहस; कहल-फा; कोबा; मक्युय; लॅके. 
एक बाजू :– कॅल्क-का; थभजा; नेर-मू; बेला; मेझे; ऱ्हस-टा; लोब;े ससॅ्न्द्ग्व; हसहल. 

 
कडा :– एहप; नेर-मभ; फायटो. 

एक :– कॅल्क-का; थभजा; नेर-मभ; बेला; मेझे; ऱ्हस-टा; लोब;े ससॅ्ग्न्व; हसहल. 
दुखतात, िुळिुळ्या :– एहप; कझक. 
फोड :– अमो-का; नेर-मभ; फास्फ; लॅके. 
बुडबुडे, फेस :– अमो-का; आयो; इथभ; एहप; नेर-मभ; फास्फ. 
लाल :– आस; केणल; मक्यु;ु बेला; ब्रायो; सल्फ. 

आहि, टोक :– एहप; सल्फ. 
वर, वळलेल्या :– सहॅनकु. 
व्रि, उजवी :– थभजा; हसहल. 

डावी :– एहप. 
 
खाली :– ग्रफाय; ्लुओ-ॲहस; लायको; सणॅनकु. 

चुिचुि :– लायहस. 
 
टोक :– कझक; थायरा; ऱ्हस-टा; सल्फ. 

आग :– कॅस्प्स; कॅल्क-फा; कोलो; नेर-स; कसको. 
गोड :– प्लॅहट. 
दुखते, िुळिुळे :– कणल-का; कॅल्क-फा; िूजा; ऱ्हस-टा; लायको; सेहप. 
फोड :– एहप; कहल-का; कास्स्ट; नेर-का; लायको. 
भाजल्यासारखे वाटिे :– कोलो. 
लाल :– आजे-नाय; आसे; फायटो; मक्युय-आ-रु; ऱ्हस-टा; सल्फ. 

हिकोनी :– आजे-नाय; ऱ्हस-टा; सेहप. 
 
णतरकस :– ऱ्िस-टा. 
 
बुांधा :– कहल-आयो; कहल-बाय; नेर-स; फायटो; बॅहि; लॅके. 

कडाना ििकिारे फोड :– थभजा. 
गुदगुल्या :– स्टॅनम. 
पाांढरा :– कहल-मभ; नेर-मभ; सेहप. 
णपवळा :– नेर-फा; नेर-स; फायटो; मटयुण-आ-फ्ले. 

हिरवट :– नेर-स. 
णहरवा :– कॅस्प्स; हचओ. 
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बुांध्यापासून टोकापयत, मध्यभाग :– ॲस्न्ट-टा; आयहर; आर्डन; आसे; कास्स्ट; पायरो; फास्फ; बॅणि; 
मक्युय-को; मलँाहड्र; ऱ्हस-टा; लॅके; व्हेिा-न्गव्ह. 

लाल पट्टा :– कास्स्ट; व्िेरा-स्व्ि. 
टोकाला रंुद िोिो :– कलाहड. 

 
—☓— 

 
अशटत :– शस्क्ििीन पिा. 
 
अस्वच्छ :– नटस-व्हा; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; मक्युय; कसको. 

एक बाजू :– डा्ने. 
पाांढरी :– ॲन्ग्ट-कू्र; ॲस्न्ट-टा; आसे; कहल-बाय; कणल-मू; कॅल्क-का; टॅरॅक्स; नाय-ॲहस; 

पल्स; बेला; ब्रायो; मक्युय; सल्फ; लसको; स्पायजे; िायासा. 
णपवळी :– कहल-फा; केहल; नक्स-मो; ब्रायो; मक्युय; ऱ्िस-टा; कसको; स्पायजे; िैड्रास्स्ट. 

मोिरी सारवल्याप्रमािे :– पोडो. 
मळकट :– नेर-स; हसआनो; कसको. 

हवटाळसेपिी स्वच्छ िोिे :– सेहप. 
 
आखडलेली :– काबो-व्िेहज; मटयुण-को. 

नलकां ड्याप्रमािे :– हसना. 
 
आचके :– आजे-ना; कोटयु; कोणन; लायको; णसणफ. 

बोलताना :– रुटा. 
 
आलेली :– कहल-क्लो; काबो-व्िेहज; थभजा; बोरा; मटयुण; म्युहर-ॲहस; सल्फ. 
 
कां प, कापिे :– अगाहर; एहप; कॅम्ब्फ; गेल्से; फास्फ; मक्यु;ु लॅके; सल्फ. 

बाहेर काढताना :– गेल्से; प्लंब;ं बेला; लॅके; िायासा; िेलेबा. 
 
कॅन्द्सर :– कहल-सा; म्युहर-ॲहस. 
 
कातड्याने झाकली आहे असे वाटते :– ऱ्िस-टा. 
 
काळीणनळी :– आसे; काबो-व्िेहज; क्रोटे-िा; हडहज; फास्फ; मटयुण; रेहड; लेिारंा; लसको. 

कुजून :– हबस्म. 
 
केस णचकटले आहेत असे वाटिे :– ॲहल-सहॅट; कहल-बाय; नेरछ-फा; नेर-म; हसहल. 

वाचताना :– ॲहल-सहॅट. 
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कोरडी :– आसे; कॅल्क-का; नक्स-मो; फास्फ; बेला; ब्रायो; ऱ्हस-टा; सल्फ. 
अधां भाग :– बेला; ससॅ्न्ग्व. 
आहे असे वाटिे :– नक्स-मो; नेर-मभ. 

 
खडबणडत लाल :– आजे-नाय; आसे; कहल-बाय; कास्स्ट; टॅरेकब; बेला. 
 
खरखरीत :– आरम-रा; एहप; हसस्ट. 
 
गार :– आयहर; कॅम्ब्फ; काबो-व्िेहज; व्िेरा-आ. 
 
गुदगुल्या :– स्टॅनम. 
 
गुल्म, खाली लाल :– ॲम्ब्रा; कॅल्क-का; िूजा; ् रओ-ॲहस; मटयुण. 

वाढत आहे असे वाटते :– कहल-मभ. 
 
गुळगुळीत :– एहप; टॅरॅकब; युब; पायरो; लॅके; सल्फ-आयो. 
 
चकाकते :– आसे; एहप; कपल-बाय; टॅरॅकब; फास्फ; लॅके; हसस्ट. 
 
चटे्ट, रांगीबेरांगी :– आसे; कणल-बाय; टॅरॅटस; यभब; डल्का; नाय-ॲणस; नेर-मू; मक्युय; मक्युय-को; रॅनन-

स्स्क्ल; ऱ्हस-टा; लॅके; हसहफ; सेहप; िैड्रास्स्ट. 
 
चावली जाते :– इग्ने; कास्स्ट; नाय-अणस; बुफो; व्िायपे; णसकुटा. 

झोपेत :– फास्फ-ॲहस; णसकु. 
टोक :– थेहर. 

 
णचखलाने भरल्यासारखी वाटिे :– हमहर. 
 
जड :– कहल-बाय; गेल्से; ग्लोनो; नटस-मो; नटस-व्हा; नेर-मू; बेला; म्युहर-ॲहस; लॅके. 
 
जाड झाल्यासारखी वाटते :– गेल्से. 
 
टिक :– नक्स-मो; मक्युय-ड; िायासा; िैड्रास्स्र. 

गािी वर येतात :– मनॅ्गनंॅ. 
 
टाळ्याला णचकटते :– कहल-फा; नटस-मो; ब्रायो. 
 
टोचते :– मक्युय. 
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णिपके :– ॲन्टी-टा; ग्रफाय; बेला; स्रमो. 
रटताचे :– फास्फ. 

 
तािलेली :– एहप; नेर-मभ; बेला; मक्युय-आ-रु; म्युहर-ॲहस; ऱ्हस-टा; लायको. 
 
तेलकट :– आयहर; हफजास. 
 
िरिरते :– कॅस्टो; ग्लोनो; सल्फ; हसकेल. 
 
दाताचे िसे पडिाि :– आसे; कहल-आयो; केहल; पल्स; पोडो; मगॅ-मभ; मक्यु;ु ऱ्िस-टा; स्रमो; 

हैड्रास्स्ट. 
 
दातात अडकते, बािेर काढिाना :– एहप; लॅके; िायासा. 
 
दुखते, हुळहुळी :– अगाहर; इग्ने; कॅस्प्स; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; क्रोट-हट; नाय-ॲणस; पल्स; मनॅ्गनंॅ; 

साबा; सेहप. 
जाांभया येताना, बुांध्याशी :– लॅके. 
लहान जागी :– अगाणर; ॲस्न्ट-क्रभ ; टॅरॅटस; हसहल. 

 
णनमुळती :– इहप; केहल; पेरो; लॅके. 
 
णनळसर :– ॲन्टी-टा; आसे; हगम्नो; हडहज. 
 
फाडल्याप्रमािे :– मक्युय. 
 
फोड, पुटकुळ्या :– कझक; नेर-मभ; सासा. 

गजकिण :– नेर-मभ; सहॅनकु. 
 
बणधर :– अको; ओहलअ; गेल्से; नटस-मो; नेर-मभ; पल्स. 

एक बाजू :– नेर-मभ. 
 
बाहेर, आलेली :– कुप्रम; क्रोटे-हा; फायटो; व्िायपे; व्िेहरओ. 

काढता येत नाही :– एहप; कास्स्ट; गेल्से; फास्फ; मायगे; लॅके; िायासा. 
गार होण्याकरता :– सहॅनकु. 
झोपेत :– व्िेहरओ. 
मेंदूच्या णवकारात :– एहप; िैड्रोसा-ॲहस. 

 
बुळबुळीत :– नेर-मभ; पल्स; सेहप. 
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भाजल्यासारखी वाटिे :– आयणर; आसे; इग्ने; कहल-आयो; कॅल्क-फा; टेहलआ; नेर-स; पल्स; प्लॅहट; 
म्युहर-ॲहस; व्हेरा-स्व्ह; ससॅ्न्ग्व; साबा; िैड्रास्स्र. 

 
भेगा :– आरम-रा; आसे; ऐलान्थ; कहल-आयो; कणल-बाय; नाय-ॲहस; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; बेला; 

ऱ्हस-टा; सल्फ; स्पायजे; िायासा. 
आरपार :– कोबा. 
मध्यभागी :– नाय ॲहस; हसहफ. 
सवण बाजस :– नाय-ॲहस; ्लुओ-ॲहस. 

 
मऊ :– प्लॅहट; हसकेल. 
 
मखमलीसारखा िर :– मक्युय. 
 
मुांग्या :– प्लॅहट; हसकेल. 
 
रटत येते :– आरम-रा; बोरा. 
 
रुां द :– नेर-मभ; पल्स; मक्युय; मगॅ-मभ. 

झाल्यासारखी वाटिे :– नेर-मभ; पल्स; पॅहर; प्लंबं. 
 
लाल :– आसे; एपि; कणल-बाय; नाय-ॲहस; फास्फ बेला; मक्युय; ऱ्िस-टा; लॅके; िायासा. 

बुांद :– एणप; पायरो; ससॅ्न्ग्व. 
भेगा, आव झालेली असताना :– कहल-बाय. 
मध्यभागी, टोकापासभन बुंध्यापयंि, पट्टा :– कास्स्ट; व्िेरा-स्व्ि. 

रेघ :– फास्फ-ॲहस. 
 
लाांब झाली आहे असे वाटिे :– इथभ; म्युहर-ॲहस. 
 
लटकी, लुली पडते :– ओणप; कान्गस्ट; गेल्से; प्लांबां; बॅहर-का; लॅके; लायको; िायासा. 
 
लोंबते तोंडाबाहेर :– स्रमो. 
 
वाळते, णझजते :– म्युहर-ॲहस. 
 
णवसणवणशत :– कॅम्फ; मक्युय. 
 
व्रि :– आजे-नाय; कहल-आयो; काबो-व्िेहज; बॅणि; मक्यु;ु सोणर. 
 
शस्टतहीन :– कास्स्ट; कोहन; बॅहर-का. 
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शोध सभज :– अको; एणप; क्रोटे-हा; बेला; मक्यु;ु मक्युय-को; लॅके. 
 
सापाच्या णजभेप्रमािे जलद आि बािेर येिे :– कुप्रम; मक्युय; लॅके; व्िायपे. 
 
सुजलेली :– अको; आसे; एणप; कास्स्ट; क्रोटे-िा; कझक; पाहलगो; बेला; मटयुण. 
 
सुरकुतलेली :– कॅल्क-फा; मक्युय-आ-रु; फास्फ; सल्फु-ॲहस. 
 
सारखी वाटते :– आसे. 
 
सोलवटलेली :– काबो-व्िेहज; नटस-व्हा; हसहल; सेहप. 
 
स्वच्छ :– इहप; हडहज; मगॅ-फा; हसकेल; हसना; हायासा. 
 
हलविे कष्टदायक :– बािेर काढिा येि नािी पिा. 
 
हालते लांबकाप्रमािे :– लायको; िेलेबो. 

चाटल्याप्रमािे :– बुफो. 
 
 

_____ 
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चव 
 
अांड्यासारखी, कुजलेल्या :– आ्न; ग्रफाय; मक्युय; बन्सा; म्युहर-ॲहस. 
 
आांबट :– आजे-नाय; इग्ने; कॅल्क-का; कझक-व्िॅले; नक्स-व्हा; नेर-का; पल्स; फास्फ; बेला; मॅग-का; 

लायको; सल्फ; कसको. 
अन्नाला :– अमो-का; कॅल्क-का. 
खारट :– कुप्रम; लॅके. 
णपण्यानांतर :– नक्स-व्िा. 
दुधानांतर :– फास्फ. 
माांसाला :– लाप्पा. 

 
एकां दरीत बदललेली :– पल्स; ऱ्िस-टा; कसको. 
 
कडू :– अको; ॲन्टी-क्रभ ; आसे; कामो; काबो-व्िेहज; केली; कोलो; नक्स-व्हा; नेर-मभ; नेर-स; िल्स; 

पोडो; ब्रायो; मटयुण; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; झसको; सेहप. 
अन्नाला :– पल्स; लसको. 

पि पेये बरी लागिाि :– आयो. 
आांबट :– असार; आजे-नाय; कुप्रम; नटस-व्हा; फास्फ; मक्युय; लायको; स्टॅनम. 
गोड पदािण :– स्ऱ्िअम; ससॅ्न्ग्व. 
खाण्यानांतर :– आसे; पल्स. 

ब वा :– ब्रायो; सोहर 
दूध :– साहब. 
पािी :– आसे; कॅल्क-फा; णकणन-आसे; व्िेरा-आ. 
पावाची :– पल्स. 
णपण्यानांतर :– आसे; णक्रआसो; पल्स; ब्रायो; कसको. 

ब वा :– ब्रायो; सोहर. 
प्रत्येक पदािण, लाळ सुद्धा :– हक्रआसो; बोरा. 

पाण्याहशवाय :– अको; स्टॅनम. 
लोिी :– पल्स; कसको. 
णवटाळशेपिी :– कॅल्क-का; कालो. 

 
करपट, खवट :– अल्युहम; कहल-आयो; कामो; काबो-व्िेहज; थभजा; म्युहर-ॲहस; व्िॅलेरी. 

खाण्या, णपण्यानांतर :– कहल-आयो. 
गोड :– लॅक-कॅहन. 

 
काांद्यासारखी :– इथभ. 
 
कुबट :– मेरम; लायको; लेडम; स्टॅहफ. 
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खडूसारखी :– नक्स-मो. 
 
खारट :– आसे; कहल-आयो; कोहन; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; मक्युय; मक्युय-को; लायको; सेणप. 

अन्नाला :– हसक्ला; कसको. 
आांबट :– कुप्र;ं लॅके. 
गोड :– क्रोक; फास्फ. 
पदािणच बरे लागतात :– लॅक-कॅणन. 
पुरेशी लागत नाही :– कॅल्क-का. 

 
खाल्लेल्या अन्नाची, मागािभन :– ॲन्टी-क्रभ ; कास्स्ट; डायास्को; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; 

हसहल. 
 
खोकताना जा हो :– नक्स-व्िा; लॅके; ससॅ्न्ग्व. 
 
गवतासारखी :– नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; सासा. 
 
गोड :– आयहर; कलाहड; कुप्रम; डल्फा; पल्स; पायरो; प्लंब;ं फास्फ; मक्युय; हल्ल-हट; सल्फ; साबा; 

हसल्ला; स्टॅनम. 
पाण्याची :– फा्म. 
प्रत्येक पदािण :– फेलास्न्ड्र. 
भूक लागली असताना :– नाय-ॲहस. 

 
णचळसवािी (वाईट, दुगंधी( :– अनाका; आ्न; कॅल्क-का; कस्प्स; काबो-व्िेहज; नक्स-व्हा; नेर-स; 

िल्स; मटयुण ऱ्हस-टा; हसहफ; सोणर; व्िेहरओ; स्टॉफ. 
खाण्यानांतर :– लायको. 

गोड :– लॅक-कॅहन. 
पाण्याला :– अको; आसे; एहप; कणल-बाय; नेर-मू; पल्स; फेरम-मे; बसा; बेला; हसहल. 
णवटाळसेपिी :– कहल-का. 
सकाळी :– आसे; नटस-व्हा; नेर-स; पल्स; ब्रायो. 

उठल्यानंिर :– व्िॅलेहर. 
सांभोगानांतर :– हडहज. 
लहवतापात :– आर्डन; आसे; पल्स. 

 
चीज लागते त्याप्रमािे :– लायको; सेहप. 
 
ताांबयाच्या धातूप्रमािे :– आयो; कहल-बाय; कुप्रम; कोटयु; कझक-क्रो; थायरा; नक्स-व्िा; नेर-का; 

मक्यु;ु ऱ्हस-टा; व्िेहरओ; सेनेगा. 
णजभेच्या टोकाला :– थायरा. 
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णतखट :– झॅन्यो; मेझे; रेहड; लॅके; सल्फ; िैड्रास्स्ट. 
तीक्ष्ि :– काहफ; कसको. 
 
तुरट :– अल्युहम; आजे-नाय; आसे; ग्रफाय; हचओ; फास्फ; मटयुण-को; िैड्रोसा-ॲहस. 
 
तेलकट :– अल्युणम; असाहफ; आयहर; कहल-फा; कास्स्ट; हरहल; पल्स; पेरो. 
 
दुधासारखी :– आरम-मे; फास्फ. 
 
नष्ट (लागि नािी( :– अना; नेर-मू; पल्स; फास्फ; बेला; हसक्ला; णसलल; िायासा. 

अन्नाला :– नेर-मभ; पल्स; िेलेबो. 
खारट पदािाना :– कॅन्था; कॅल्क-का. 
सदी झाली असताना :– नेर-मभ; पल्स. 

 
बेचव, पािचट :– अनाका; इग्ने; पल्स; ब्रायो; मक्युय; हसको; स्टॅहफ. 

पािी :– अको. 
 
पेपरलमटासारखी :– व्िेरा-आ. 
 
प्रत्येक पदािाची घ्यावीशी वाटिे :– बेला. 
 
बुळबुळीत :– कहल-बाय; पल्स; मटयुण; व्हॅलेणर; 
 
मातट :– इहप; नक्स-मो; पल्स; फेरम-मे. 
 
माशयासारखी – सेहप. 
 
रटतासारखी :– अमो-का; आसे; इणप; नेर-का; फेरम-मे; बेला; हलहल-हट; िॅममेॅ. 

खोकताना :– कहल-बाय; बेला; ऱ्हस-टा. 
गरोदरपिी :– कझक. 

 
लघवीप्रमािे :– सेनेगा; सोहर. 
 
लाकडासारखी :– रूटा. 
 
वीयाच्या वासाप्रमािे :– व्िेरा-स्व्ि. 
 
शाईसारखी :– कॅल्क-का. 
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सुगांधी :– कामो; कोक-कॅ; ग्लोनो; बेला. 
पाण्याला :– मेडो. 

 
 

_____ 
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तोंड 
 
आग :– आयहर; आरम-रा; आसे; कामो; बेला; बोरा; मेझे; मेडो; सल्फ; सल्फ-आयो; ससॅ्न्ग्व. 
 
आलेले :– आसे; कहल-क्लो; कहल-बाय; थूिा; नक्स-व्िा; बॅणि, बोरा; मक्यु;ु मक्युय-को; म्युहर-ॲहस; 

ऱ्िस-टा; सल्फ; सल्फु-ॲहस. 
लहान मुलाांचे :– बोरा; मक्युय; सल्फु-ॲहस. 

 
उघडता येत नाही :– कास्स्ट; मक्युय-को; फास्फ; लॅके; 
 
उघडे राहते :– वासलेले पिा. 

आचके येण्याचे अगोदर :– बुफो. 
आपोआप (हमटि नािी( :– थेहर. 

रात्री :– हचमाफा. 
जाांभईनांतर :– ॲन्टी-टा. 

 
कां ड, खाजिे :– फायटो; मक्युय; ऱ्िस-टा. 
 
कातडे, सैल आत आहे असे वाटते :– हफजास. 
 
केस आहेत आत, असे वाटिे :– थेहर. 
 
कोरडे :– अको; आसे; इग्ने; कॅस्प्स; कामो; युब; नक्स-मो; नटस-व्हा; नाजा; नेर-मभ; नेर-स; फास्फ; 

फास्फ-ॲणस; बेला; बोरा; ब्रायो; मटयुण; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; लारो; व्हेरा-आ; 
व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सल्फ-आयो; हसहल; कसको; सेणप; स्रमो; िायासा. 

अन्ना खाताना, आिे असे वाटिे :– आक्झॉ-ॲहस; इग्ने; कलाहड; कहल-आयो; फेरम-मे; रॅफे; 
कसको. 

खोकताना :– फायटो 
िांडी वाजताना :– पेरो. 
पि, तहान लागत नाही – एहप; कलाहड; कहल-का; कोक्यु; नक्स-मो; नक्स-व्िा; पल्स; ब्रायो; 

लॅके; लायको; स्पायजे. 
लाळ वाढून :– अरेहल; अल्युहम; कहल-का; नेर-मभ; प्लंबं; मगॅ-मभ; मक्युय; लायको; स्पायजे. 

 
खपल्या बसलेले :– हमहर. 
 
गार :– आसे; कहल-नाय; कॅम्फ; काबो-व्िेहज; टेल्यु; व्िेरा-आ. 
 
गुल्मे :– कॅल्क-का; नाय-ॲहस; लायको. 
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घाि येते :– आरम-रा; आरम-मे; आर्नन; आसे; ऐलान्य; कहल-फा; कामो; काबो-व्हेपि; केहल; 
हक्रआसो; क्रोटे-िा; युब; नक्स-व्हा; नाय-ॲणस; नेर-मभ; पल्स; पायरी; प्लंब;ं फायटो; बॅहि; 
मक्यु;ु मक्युय-को; मक्युय-सा; लॅके; सल्फ; स्पायजे; िेलेबो. 

 
टलोरोफामणप्रमािे :– व्िेरा-स्व्ि. 
खोकताना ककवा पािी प्याल्याने येि नािी :– अनाका. 
धडधड होताना, हृदयाची :– स्पायजे. 
मलावरोध झाल्यामुळे :– काबो-ॲहस. 
मुलीच्या, वयात येताना :– आरम-मे. 
लघवीसारखी :– ग्रफाय. 

 
चावताना, अन्न बाहेर येते :– आजे-नाय. 

गाल चावला जातो :– इग्ने; कास्स्ट; नाय-ॲणस; बुफो; णसकु. 
 
णचकट :– इस्कू; कपल-बाय; कॅस्प्स; केहल; युब; मक्युय; पल्स; हमहर; ऱ्िस-टा; लॅके. 
 
झाकावेसे वाटते :– अमो-का; आजे-नाय; इहप; कहल-बाय; कुप्रम; कोरा-रु; थभजा; रुमे; लॅके. 
 
टिक, गालात :– कास्स्ट. 
 
डाव्या बाजूस वळते :– फास्फ; व्िेरा-स्व्ि. 
 
तेलकट :– आयहर; ओहल-ॲहन. 

करपट :– युफोर. 
 
दाताची कवळी घािल्याने जा हो :– अल्युमे; बोरा. 
 
दुधाने माखले आहे असे वाटिे :– कहल-आयो. 
 
धरावेसे वाटते :– हसहल. 
 
लपगट लाल :– लायको. 
 
णपवळे :– प्लंबं. 
 
पुसावे लागते :– कहल-बाय; हसकेल. 
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फेस :– इग्ने; कामो; कुप्रम; बेला; लारो; स्रमो; हसकु; हसकेल; स्टॅनम; हायासा. 
दुधासारखा :– इिू. 
पाांढरा, घशािभन वर येिो :– मगॅ-मभ. 
बोलताना :– लॅक-हड. 
लालसर :– इग्ने; क्रोटे-कॅ; लॅके; हसकेल; स्रमो. 
णहरवट णपवळा :– हसकेल. 
हुडहुडी भरली असताना :– थेहर. 

 
फोड येतात, आग करिारे :– आसे. 

समुद्रस्नानानांतर :– लझक. 
 
बणधर :– कहल-ब्रो; बॅहि; बोस्व्ि; मगॅ-मभ; स्राहंश. 
 
बांद िेवावेसे वाटते :– कोबा. 
 
बोटे घालण्याची मुलाांची प्रवृणत्त :– इणप; कॅल्क-का; कामो. 
 
बोलिे, एकां दरीत बदललेले :– आजे-नाय; कहल-आयो; कहल-ब्रो; कास्स्ट; क्रोटे-कॅ; गेल्से; ग्लोनो; 

नक्स-मो; नक्स-व्िा; नेर-का; नेर-मभ; फास्फ; बेला; मक्युय; मक्युय-को; लॅके; लायको; 
स्टॅनम;स्रमो; हायासा. 

अडखळत :– आजे-ना; नक्स-मो. 
अस्पष्ट :– कोक्यु; ग्लोनो; लायको. 
कां पवातात (कोहरआ( :– कास्स्ट. 
कष्टाने :– ओहप; क्रोटे-कॅ; गेल्से; नेर-मभ; बेला; लॅके; स्टॅनम; स्टॅमो. 

– हवटाळसेपिी :– सेड्रन. 
जड :– अगाहर; कास्स्ट; गेल्से; डल्का; नटस-व्हा; लॅके. 
जलद :– बेला; मक्युय; लॅके; िायासा; िेपार. 
तुटक तुटक :– अगाहर. 
तोतरे :– अगाहर; कास्स्ट; कोटयु; नटस-व्हा; बेला; मटयुण; स्रमो. 

अनोळखी इसमाशी बोलिाना :– हडहज. 
एकाएकी :– मगॅ-का. 
िापाि :– आजे-नाय; लायको; व्िेरा-आ. 
प्रत्येक शबद, मोठ्याने :– िायासा. 
संिोगानंिर :– सेड्रन. 

नष्ट (बोलिा येि नािी( :– ओनास्मा; कहल-ब्रो; कास्स्ट; हडहज; नाय-ॲहस; प्लंब; फास्फ; बॅहर-
का; बेला; बोरा; लायको; लारी; सल्फ; स्टॅनम; स्रमो. 
गिाशयाच्या हवकाराि :– नाय-ॲहस. 
िापाि (टायफाइडसारख्या( :– आसे; एहप; ओहप; स्रॅमो. 
िीिी, धास्िीमुळे :– िायासा. 
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नाकात :– कहल-बाय; फास्फ-ॲहस; बॅहर-मभ; बेला; लॅके; स्टॅणफ. 
िोंड उघडे ठेवभन (मुले( :– बॅहर-मभ; लॅक-कॅ. 

नावे उच्चारिा येि नािीि :– हकहन-स. 
परभाषेत :– नाय-ॲहस; लॅके; स्रॅमो. 
बोबडे :– लायको; िायासा. 
सकां प :– मक्युय. 
समजत नाही, पि बोलिा येिे :– इलाप्स. 
हळू :– आसे; थभजा; फास्फ. 

 
बोलताना, गाल चावला जातो :– इग्ने; कास्स्ट; नाय-ॲणस; बुफी; हसकु. 

हसताना एका बाजूस वळते :– कुबे. 
 
भाजल्यासारखे वाटिे :– आयहर; पल्स; सेहप. 
 
भेगा :– कोक्यु; फास्फ; फास्फ-ॲहस. 
 
णमटता येत नाही, रात्री :– हचमा. 
 
णमटून िेवावेसे वाटते :– कोबा. 
 
मुांग्या :– कझक. 
 
रटत येते :– क्रोटे-िा; फास्फ; कसको; िेपार. 
 
लाळ, आांबट :– इग्ने; कोहन. 

कडू :– आसे; केणल. 
कमी :– कहल-बाय; नक्स-मो; नक्स-व्िा; फास्फ; बेला; मक्युय-को; व्हेरा-आ; सल्फ; स्रमो. 
करवडिारी :– आरम-रा; हक्रआसो; मक्युय; मक्युय-आ-्ले; मक्युय-को; नाय-ॲहस. 
कापसाप्रमािे :– फेसाळ पिा. 
काांद्याच्या वासाची :– कहल-आयो. 
खारट :– व्िेरा-आ; सहॅनकु; हसक्ला. 
गळते (वाढलेली( :– अमो-का; आयो; आरम-रा; इहप; कहल-का; डल्का; णडणज; नटस-व्हा; 

नाय-ॲहस; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; बॅहर-का; बोरा; मक्यु;ु मक्युय-आ-रु; मक्युय-को; 
ऱ्हस-टा; लायहस; व्िेरा-आ; स्रमो. 

उमासे येिाना :– लोबे. 
एकदम केव्िािरी :– इग्ने. 
खारट पाण्यासारखी :– व्िबय. 
खोकिाना :– अमो-मभ; थभजा; लॅके; व्िेरा-आ. 
गरोदरपिी :– णक्रआसो; कझक-स; लोब;े िेलोहन. 
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जुलाब िोिाना :– स्ऱ्िअम. 
झोपेि :– इग्ने; इहप; कुप्रम; नाय-ॲहस; फास्फ; बॅणर-का; मक्यु;ु ऱ्हस-टा; लॅक-कॅ; लॅके; हसहफ. 
डोके दुखिाना हकवा इिर वदेना िोि असिाना :– इहपफे; कोक्यु; गॅ्रने; नेर-स; प्लॅन्टगो; फास्फ; 

मटयुण; मगॅ्नॅ; स्ऱ्िअम; लेडम; िेलोहन. 
दमा लागलेला असिाना :– लोबे. 
दाि येिाना :– िेलोहन. 
पि, कोरडेपिा वाटिो :– कास्ल्च; नेर-मभ; मटयुण; लायको. 
बोलिाना :– आयहर; मनॅ्ग;ॅ लॅके. 
लकवा, लुलेपिाि :– मगॅ्नॅ. 
वाकल्याने :– ग्रफाय. 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– पल्स. 
हवटाळशपेिी :– नक्स-मो; पल्स; फायटो; मक्युय. 
गार :– असार; बोरा-ॲहस. 
णगळावी लागते :– इहप; मक्युय. 
गोड :– आयहर; कॅन्था; कामो; िल्स; प्लंबं; फास्फ. 
णचकट :– कणल-बाय; केहल; कोक-कॅ; प्लंब;ं बेला; मक्युय-को; लॅके; लायहस; सल्फ; साबा. 
तेलकट :– इस्कु; कुबे. 
दाट :– कहल-बाय; केहल; ग्लोनो; नक्स-मो; मक्युय; मक्युय-को; लॅके; लायको; लायहस; णसणम. 
दुगंधी :– नाय-ॲणस; पेरो; मक्यु;ु मसॅ्न्स; लॅके. 

कढि :– डा्ने; साबा. 
पाण्यासारखी :– सल्फु-ॲहस; हसक्ला. 
णपवळी :– गेल्से; फायटो; मक्युय-को; मसॅ्न्स. 

रक्ि हमसळल्याप्रमािे :– गेल्से. 
फेसाळ (कापसाप्रमािे, साबभचा फेस( :– आयो; इग्ने; एहप; ओहल-ॲहन; कहल-बाय; कालो; 

डल्का; नटस-मो; पल्स; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बब;े बेला; लॅके; साहब; स्पायजे. 
भडभडून बािेर येिे :– इग्ने; काबो-व्िेहज; नेर-मभ. 
रटतणमणश्रत :– नाय-ॲपस; फास्फ; बुफो; मगॅ-का; मक्युय; ऱ्िस-टा. 

झोपेि :– ऱ्िस-टा. 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– नेर-मभ. 

सारखी िुांकावी लागते :– ॲन्टी-टा; कझक-क्रो; टॅबॅकं; बॅहर-का; लायहस; स्रमो. 
णहरवी :– ग्रफाय; हसकेल. 

 
वासलेले :– आसे; ऐलान्य; ओपि; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; कझक; नेर-का; बहि; बॅहर-का; मक्युय-को; 

म्ब्युणर-ॲणस; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; िायासा; िेलेबो. 
आचके, फेफरे येण्याचे अगोदर :– बुफो. 
झोपेत :– ओणप; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; लायको. 
बांद करता येत नाही :– थेरी. 
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व्रि (आलेले पिा( :– आयो; आसे; कहल-आयो; नाय-ॲणस; म्युहर-ॲहस; लॅके. 
तोंड ते सवण आतडे :– टॅरॅकब. 

 
सुजलेले :– कहल-क्लो; नाय-ॲहस; पेरो; मटयुण. 
 
सुया, टाचण्याने िरले आिे असे वाटिे :– स्पायजे. 
 

—X— 
 
लक्षिाांची वैणशष्ट्टे्य :– घसा पिा. 
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घसा 
 
सवणसाधारि :– आरम-रा; आजे-नाय; एहप; कणल-बाय; कास्स्ट; गेल्से; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; पल्स; 

फायटो; फास्फ; बॅणर-का; बेला; मक्यु;ु मटयुण-आ-फ्ले; मक्युय-आ-रु; मक्युय-को; मक्युय-सा; 
ऱ्हस-टा; लॅक-कॅ; लॅके; लायको; सल्फ; हेपार. 

उजवीबाजू :– अगाहर; अमो-का; इग्ने; एहप; कहल-मभ; काबो-ॲहस; हक्रआसो; टरेन्टु; फायटो; 
बेला; ब्रायो; मक्युय; मक्युय-आ-्ले; मक्युय-ड; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; हसहफ; स्टॅनम. 
िे डावी :– एहप; कॅल्क-का; कास्स्ट; लायको; फास्फ; बेला; मक्यु-ुआ-फ्ले; सल्फु-ॲहस; 
ससॅ्न्ग्व; साबा. 

 
डावीबाजू :– कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; क्रोटे-िा; हड्थे; नाजा; पेरो; फास्फ-ॲहस; फेरम-

मे; मटयुण-आ-रु; मक्युय-को; मेरम; ऱ्हस-टा; लॅक-कॅ; लॅक; साबा; णसणल; सेणप; िेपार. 
िे उजवी :– कॅल्क-का; मक्युय-आ-रु; ऱ्िस-टा; लॅके; साबा; स्टॅनम. 
सकाळी जा िो :– ऱ्िस-टा; हसहम. 

आलटुन पालटून :– अल्युणम; आ्न; कोक्यु; कोलो; पल्स; पोडो; लॅक-कॅ; सल्फ. 
तून वर :– अको; आसे; कणल-का; कहल-बाय; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; नेर-मभ; 

फास्फ; फेरम; मक्युय; लॅक-कॅ; लायको; सेहप. 
ते छातीपयंत :– ससॅ्न्ग्व. 
ते मान व खाांद्यापयंत :– कहल-बाय. 
मागील बाजू :– अको; कहल-का; कोक्यु; नाय-ॲहस; मक्युय; ऱ्िस-टा. 
वर, नाकापयंत :– ब्रोणम; मक्युय; लॅक-कॅ; सेहप. 
 

अन्ननणलका, आग :– कॅन्था; फास्फ; मटयुण-को; ससॅ्न्द्ग्व. 
िापाि, टायफाईडसारख्या :– आसे; नक्स-व्िा; फास्फ; बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; सल्फ. 

आत, अन्न अडकते आहे असे वाटते :– आसे; कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; गेल्से; पल्स; बॅहर-
का; कसको. 

आवळल्यासारखी :– इग्ने; कहल-का; नक्स-व्िा; नाजा; बॅहर-का; बेला; मक्युय-को; रॅनन-ब; 
लॅके; लारो; व्िेरा-स्व्ि. 
त्यामुळे, अन्न एकाएकी अडकभ न नंिर धपकन जठराि पडिे :– इलाप्स. 
फक्ि पेयेच हगळिा येिाि :– प्लंब;ं बॅहि; बॅहर-का. 

आचके :– फास्फ; बॅहर-का. 
कापल्यासारखी वाटते :– स्व्िन्का. 
काहीतरी कढत वर येत आहे (धास्तीनांतर) असे वाटते :– िैपरी. 
कोरडी :– कोक्यु; नाजा; मेझे; लॅके; सल्फ; सेहप. 
खरखरीत :– नेर-का. 
गार :– मेहन. 
गुडगुड आवाज कपिाना :– आसे; िैड्रोसा-ॲहस. 
गुदमरल्यासारखे वाटिे :– इग्ने; कॅक्ट; कहल-का; मक्युय-को. 
गोळा आि आिे असे वाटिे :– केहल; पोडो. 



 अनुक्रमणिका 

पािी णपताना, बाहेर पडत आहे आत जात नाही असे वाटते :– व्िेरा-स्व्ि. 
पेटके, हपिाना :– ओहप. 
फुगल्यासारखे वाटते :– ओहप; व्िेरा-आ; िैपहर. 
बारीक होते :– आसे; नेर-मभ; फास्फ; बॅहि; बहॅर-का; स्रा-ंहश. 

जीिय :– कझक; फास्फ. 
बाह्य पदािण आत आहे असे वाटते :– गेल्से; लायको. 
बुडबुडे :– केहल. 
शोि :– आसे; ऱ्िस-टा, व्िेरा-स्व्ि. 
स्पांजाप्रमािे :– इलाप्स. 

 
किणनणलका (कान िे घसा जोडिारी( :– कणल-मू; नक्स-व्िा; पेरो; बॅहर-मभ; फेगो; मटयुण-ड. 

शोि :– आसे; ऱ्िस-टा; व्िेरा-स्व्ि 
स्पांजाप्रमािे :– इलाप्स. 
उजवी :– िैड्रास्स्ट. 
डावी :– ससॅ्न्ग्व. 
कां ड :– नक्स-व्िा; पेरो; हसहल. 

 
टानणसल :– कॅल्क-का, कॅल्क-फा; ग्वाई; यभब; नाय-ॲणस; फायटो; फास्फ; बॅहि; बॅहर-का; बेला; 

मक्युय; मटयुण-आ-फ्ले; मटयुण-आ-रु; लॅक-कॅ; लॅके; लायको; सल्फ; हसहल; िेपार. 
चकचकीत :– एहप; लॅक-कॅ. 
टिक :– अल्युहम; फायटो; बॅणर-का; बॅहर-मभ. 
िुसिुसते :– अमो-मभ; फायटो. 
दुगंधी :– ऐलान्थ; नाय-ॲहस; बॅहि; मक्युय; लॅके; लायको. 
धुतलेल्या कातड्यासारखी :– फायटो; ऱ्हस-टा. 
पू होतो :– टरेन्टु; नेर-मभ; बॅहर-मभ; मटयुण; लॅके; लायको; पसपल; सोहर; हेपार. 

जीिय :– बॅणर-का. 
राखेच्या रांगाची :– कहल-मभ; मक्युय-सा. 
लाल, काळसर :– इस्कभ ; काबो-ॲहस; बॅहि; लॅके. 

िडक :– अको; फायटो; बेला. 
वाढलेल्या (मोठ्या झालेल्या( :– इग्ने; कॅल्क-आयो; कॅल्क-फा; कॅल्क-फ्लुओ; कोहन; टु्यब; 

नाय-ॲहस; बॅपि-का; बॅणर-मू; मक्युय; मक्युय-आ-्ले; मक्युय-आ-रु; लॅके; लायको; हसहफ; 
स्टॅहफ. 
जीिय :– कहल-आयो; थभजा; नेर-मभ; बॅणर-का; बॅहर-मभ; ब्रोहम; मेझे; लायको; सल्फ-आयो; 
िेपार. 
सदी झाल्यानंिर :– साबा. 

णवटाळसेपिी जा हो :– लॅक-कॅ. 
 

—X— 
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आग :– अको; आयहर; आरम-रा; आसे; इनॅन्य; कॅन्द्िा; कॅस्प्स; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; नक्स-व्िा; पेरो; 
फायटो; फास्फ; बेला; मक्यु-ुको; मेझे; यु् रे; रॅनन-ब; लॅक-कॅ; लॅके; लायको; व्हेरा-आ; 
सल्फ; ससॅ्न्द्ग्व. 

णगळताना :– आसे; बेणर-का; िेपार. 
गोड पदािानांतर :– ससॅ्न्द्ग्व. 

 
आवळल्यासारखा वाटतो :– गुदमरल्यासारखे पिा. 
 
कडू :– कोहन; हक्रआसो; फास्फ; व्िेरा-आ; हसहल; कसको; स्पाहंज. 
 
कढत, काहीतरी वर येि आिे असे वाटिे :– मक्युय. 
 
कां ड, खवखविो :– आरम-रा; एहप; कास्स्ट; कोहन; नटस-व्हा. 
 
कापूस आत आहे असे वाटिे :– फास्फ. 
 
काळसर :– आजे-ना; इस्कभ ; ऐलान्थ; क्रोटे-िा; फायटो; बॅहि; लॅके. 

लाल :– आजे-ना; कामो; बॅहि. 
 
णकडा, आहे असे वाटते :– पल्स; िैपहर. 

वळवळत :– पायजे 
 
केस, आत आिे असे वाटिे :– कहल-बाय; व्िॅलेहर; सल्फ; साबा; हसहल. 
 
कोरडा :– इस्कू; कॅल्क-का; कास्स्ट; थायरा; नक्स-मो; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; मटयुण; मॅग-

का; मेझे; ऱ्हस-टा; लायको; व्हेरा-आ; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सल्फ-आयो; ससॅ्न्ग्व; साबा; हसहल; 
सेणप; स्स्टक्टा; स्रमो. 

गािाऱ्याांचा :– ससॅ्न्ग्व. 
पि तहान लागत नाही :– िोंड पिा. 

 
खरखरीत :– आजे-मे; नटस-व्हा; कसको. 
 
खरवडल्यासारखा वाटिो :– अनाका; आजे-मे; नटस-व्हा; मेझे; व्िेरा-आ; सल्फ; कसको. 
 
खवखवतो :– कंड पिा. 
 
खाकरावा लागिो, कफ :– आजे-ना; कणल-का; कपल-बाय; कास्स्ट; कोहन; कोरा-रु; नक्स-व्िा; नेर-

का; नेर-मू; पल्स; फास्फ; मक्युय; रुमे; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; सेणप; सेले; िेपार. 
एकसारखा :– मनॅ्ग.ॅ 
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कडू :– आ्न; आसे; नेर-मभ; हसस्ट. 
खाताना जा हो :– युब; हसहल. 
खारट :– टेल्यु; नेर-मभ. 
गार :– हसनाहप. 
घट्ट :– कॅल्क-का; मक्युय; मक्युय-आ-्ले; मेरम; सेहप. 
णचकट :– आजे-नाय; कपल-बाय; कोक-कॅ; फायटो; मगॅ-मभ; लॅके. 
कपगट :– ओहल-ॲहन. 
झोपेत :– कॅल्क-फा. 
बह्यासारखे गोळे :– अगाणर; कहल-फा; कणल-बाय; कपल-मू; फास्फ; मगॅ-का; मक्युय; मक्युय-आ-

्ले; सहॅनकु; हसहल; सेहप; सोणर; हेपार. 
दुगंधी :– कहल-मभ; मेडो; लॅके. 
नाकातून ओढून :– कहल-बा; कोरा-रु; टेल्यु; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-मभ; मगॅ-का; 

सल्फ; सेहप; सेले; स्पायजे; हेपार; िैड्रास्स्ट. 
बोलताना :– कॅल्क-फा. 
णहरवा :– पॅहर. 

 
खाजतो :– फायटो; ऱ्िस-टा. 
 
गार :– हसस्ट; सेपा. 

पेय णपताना, गरम वाटते :– मेर-मभ. 
पेपरणमट खाल्याप्रमािे :– व्िेरा-आ; सहॅनकु. 

 
णगळिे, अशटय :– कल्क-का; ग्रफाय; नाय-ॲहस; बॅहर-का; लॅक-कॅ; लायको; सेहप; स्रमो; िायासा. 

चमचािर पािी :– नाय-ॲणस; लायको. 
िापाि (टायफाईड सारख्या( :– कॅम्ब्फ; बॅहि. 

आपोआप (नकळि( :– म्युहर-ॲहस; हसना; सेहप; स्टॅहफ. 
गुदमरणविारे :– ॲन्टी-टा; हडहज. 
जलद (रागामुळे( :– अनाका. 
झोपेत :– कॅल्क-का; हसना. 
वेदनायुटत :– आसे; कॅन्था; बेला; फायटो; मक्युय-को; लॅक-कॅहन; लॅके; सल्फ-आयो. 

नाकापासभन कानापयंि :– इलाप्स. 
वेदनारणहत :– एहप; काबो-ॲहस. 

 
णगळावेसे वाटते; सारखे :– कास्स्ट; ग्रफाय; बेला; मक्युय; मक्युय-को; लॅके सेहप. 

चालताना, गार हवेत :– कोहन. 
गुदमरल्यासारखे वाटून :– ग्रफाय; मक्युय; मटयुण-को; लायको; सेहप. 
खाण्याने कमी होते :– कास्स्ट; मटयुण-को. 
प्रकु्षबध भावनामुळे :– स्टॅहफ. 
बोलताना :– हसकु; स्टॅहफ. 
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णगळताना, अन्न अडकते (घशाि राििे( :– आजे-ना; आसे; इग्ने; कहल-का; कास्स्ट; ग्रफाय; नाय-
ॲहस; नेर-मभ; िल्स; बॅहर-का; लॅके; लायको; सल्फ; कसको. 

गुडगुड आवाज िोिो :– आ्न; आसे; कास्स्ट; कुप्रम; गेल्से; थभजा; फास्फ; लॅके; लािो; िेलेबो; 
हैड्रोसा-ॲणस. 

नाकातून बािेर येिे (पािी वगैरे( :– आरम-रा; कहल-पर; कोटयु; गेल्से; फास्फ; मक्युय; लॅके; 
लायको; सल्फु-ॲहस. 

लहान घासच घ्यावा लागतो :– अल्युहम. 
 
णगळता येत नाही पाण्याच्या घोटाणशवाय (िोंड कोरडे पिा( :– कहल-का; कॅटट; कलाहड; नेर-का; 

नेर-मभ; बॅहर-का; बेला. 
 
णगळलेले, बाहेर येते :– असाहफ; ॲन्टी-क्रभ ; काबो-व्हेणज; नक्स-व्हा; पल्स; फास्फ; फेरम-फा; ब्रायो; 

मक्युय; लॅके; सल्फ; सल्फु-ॲहस. 
अन्न, एका ठराहवक हठकािापयंि जाऊन; नंिर जोराने :– नेर-मभ. 

 
गुदगुल्या (कंड पिा( :– स्स्टक्टा. 

खोकताना जा हो :– कझक-आयो. 
डोळ्याला पािी येिे :– कोटयु. 

 
गुदमरल्यासारखे वाटते :– आजे-मे; इवने; कॅक्ट; कॅन्था; कामो; कास्स्ट; कोहन; गेल्से; ग्रफाय; टॅरॅकब; 

थायरा; नक्स-व्िा; नािा; प्लांबां; फास्फ; बेला; मक्युय-आ-रु; मक्युय-को; मोस्क; लॅके; लायको; 
लायकोप; लारो; व्हेिा-आ; सल्फ; सांबुल; स्रमो; स्रोफॅन्थ; स्पाांणज; हायासा. 

खाकरताना :– ॲम्ब्रा; आजे-मे; नक्स-व्िा. 
खाण्याचा प्रयत्न केला तर :– कझक-व्िॅले. 
गलगांड झाले असताना :– ग्रफाय. 
णगळताना :– पल्स; लायको; स्रमो. 

अन्न :– काबो-व्िेहज; पल्स. 
आवढंा, गोळा आिे वाटभन :– ग्रफाय. 
ओकाऱ्या काढाव्या लागिाि :– ग्रफाय; मक्युय-को. 

चालताना :– नेर-स. 
ब वा :– ड्रोसे. 
झोपेत :– लॅके; स्पाहंज. 
डोके मागे वाकणवल्याने ब वा :– लॅके; िेपार. 
पािी णपताना :– कॅन्था; नेर-मभ; बॅहि; बेला; मगॅ-फा; समॅ्बुल; स्रमो; िायासा. 
पेये गरम ब वा :– कॅल्क-्लु. 
णलणहताना :– बॅहर-का. 

 
गोळा (चेंडभ( आि आिे असे वाटिे :– असाहफ; इवने; नाजा; नेर-मभ; पल्स; हफजास; लॅके; लायको; 

साबा; सेणप; सोहर; िेपार. 
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आणि काटे :– कॅल्क-का; लायको. 
कढत :– फायटो; लॅके. 
खोकताना ब वा :– कहल-का. 
गडगडत आहे असे वाटते :– फेरम. 
णगळताना वर, खाली होतो :– असाहफ; एलो; कहल-का; कॅल्क-का; केहल; कोहन; प्लंबं; बॅहर-

का; रुमे; लॅक-कॅ; लॅके; हलहल-हट; स्पाहंज. 
झोपेत :– नक्स-व्िा; लॅके. 
डावीकडे :– लॅके; हसहल. 
ढेकर आल्याने ब वा :– मगॅ-मभ. 

 
त्यामुळे बोलता येत नाही :– नेर-फा. 
 
घटसपण (हड्थेहरआ( :– आस; एपि; कहल-आयो; कहल-क्लो; कहल-बाय; फायटो; फास्फ; ब्रोहम; 

मटयुण-आ-फ्ले; मक्युय-आ-रु; मक्यु-ुसा; म्युहर–ॲहस; ऱ्हस-टा; लॅक-कॅ; लॅके; लायको; सल्फु-
ॲहस; स्पाहंज. 

कां िाचा :– आयो; कहल-बाय; ब्रोणम; मक्युय-सा; लॅके-कॅ; लॅके. 
नाकाचा :– अमो-का; कहल-बाय; नाय-ॲहस; मसॅ्न्स. 
वेदनारणहत :– एहप; काबो-ॲहस. 

 
चकाकतो :– एहप; कहल-बाय; पेरो; फास्फ; लॅके-कॅ; स्रमो. 
 
चव, आि :– नक्स-व्िा; हसहल. 

कुबट :– मेरम. 
 
णचकट :– इस्कु; कपल-बाय; केहल; पल्स; फास्फ-ॲहस; बॅहि; हमहर; लॅके; सल्फु–ॲहस; हसकेल. 
 
जीिण णवकार :– इस्कभ ; रुमे; हसनाबा; सेहप. 
 
तािल्यासारखा :– केहल; मक्युय-आ-रु; ऱ्हस-टा; लॅके. 
 
तािल्याप्रमािे वाटिो :– मक्युय; मक्युय-आ-रु; ऱ्िस-टा. 

जाांभई आल्याने जा हो :– आजे-मे. 
 
णतखट आत :– रेहड. 
 
दुखतो, घसेदुखी (वदेना पिा( :– अको; आजे-ना; इग्ने; फास्फ; बॅहि; बेला; मक्युय; मक्युय-आ-्ले; 

मक्युय-को; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; हसहल; सेहप. 
लहान जागी, कुठेिरी :– एहप; कास्स्ट; कोहन; क्रोटे-िा; नाय-ॲहस; नेर-मभ; फायटो; फास्फ; 

मक्युय-सा; लॅक-कॅ; लॅके; हलहथ-का; हसहम; णसणल; णसस्ट; हायासा; हेपार. 
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वटते बोलिाऱ्याांचा :– का्लसो. 
 
धरावासा वाटतो :– अको; आयो; आरम-रा; ड्रोसे; नाजा; फास्फ; सेपा. 
 
धुतलेल्या कातड्याप्रमािे :– फायटो. 
 
पापुद्रा, िर जमला आहे असे वाटिे :– काबो-व्िेहज; पल्स. 
 
पाण्याच्या घोटाणशवाय णगळता येत नाही :– हगळिा येि नािी पिा. 
 
पावाप्रमािे णभजलेल्या :– सल्फु-ॲहस. 
 
पोकळ आहे असे वाटिे :– आयहर; कॅल्क-फा; सनॅ्थोझा; फायटा; ्लुओ-ॲहस; रुमे; लॅके; लोब;े 

सहॅनकु. 
णगळताना :– लायको. 

 
णफरत आहे आत, काहीतरी :– लॅके. 
 
फुगलेला, फुगीर :– आजे-नाय; फायटो. 
 
बी, बािा, आत आहे असे वाटिे :– नाय-ॲहस; प्लॅन्टॅ; फायटो; मक्युय; व्िेरा-आ. 
 
बुळबुळीत :– कॅस्प्स; केहल; िल्स; पेरो; बेला; मक्युय; लॅके. 
 
भरल्यासारखा वाटिो :– आ्न. 

बोलिाना :– आयो. 
 
भेगा :– आरम-रा; इलाप्स; कहल-बाय; बेला. 
 
मुांग्या :– कणल-का; कहल-मभ; काबो-व्िेहज; लॅके. 
 
मोिा आहे असे वाटते :– सहॅनकु. 
 
लटका, लुला पडतो (हगळिाना आवाज िोिो पिा( :– आसे; कान्गस्ट; कोक्यु; गेल्से; फास्फ; लॅके; 

हसकेल; स्रमो. 
घटसपानांतर :– आसे; नाजा; लॅक-कॅ; लॅके; हसकेल. 

 
लोंबते आहे, आत असे वाटते :– अल्युहम; आयो; प्लँहट; फास्फ; बब;े मक्युय; लॅके; साबा; सल्फ; व्िलेहर. 

कातडे :– साबा. 
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सूत :– व्िॅले; साबा. 
 
वाफ, आत आहे असे वाटते :– एहप; ओहल-ॲहन; फेरम; सल्फ. 

खोकिाना :– ओहल-ॲहन. 
 
वास, घाि, आत :– पेरो. 
 
वेदना, कानापयंत जातात :– कहल-बाय; कहल-मभ; फायटो; मंक्यु;ु मटयुण-ड; लॅके; ससॅ्न्ग्व; िेपार. 

कापल्याप्रमािे :– नाय-ॲहस; मक्युय-को; ससॅ्न्ग्व. 
काटा, सुई टोचल्याप्रमािे :– अल्युहम; आजे-ना; इग्ने; कहल-का; थायरा; नाय-ॲणस; नेर-मभ; 

फायटो; हेपार. 
आरपार :– थायरा. 
णगळताना जा हो :– आजे-ना; 
ब वा :– कहल-बाय. 
ढेकर आल्याने ब वा :– आजे-ना. 
पेटके, मुरडा :– गेल्से; ग्रफाय; सासा. 

 
व्रि :– आसे; एहप; कहल-आयो; कणल-बाय; थूिा; नॉय-अपस; बॅहि; मक्युय; मक्यु-ुको; म्युहर-ॲहस; 

ऱ्िस-टा; लॅके; िेपार. 
 
शस्टतहीन :– लॅक-का; स्टॅनम. 
 
शोध सूज :– आजे-ना; कॅस्प्स; नाय-ॲहस; पेरो; बॅहर-का; बेला; मक्युय; लॅके; लायको; िेपार. 

वेदनारणहत :– बॅणि. 
 
सुजलेला :– एणप; ऐलान्थ; नक्स-व्िा; फायटो; मक्युय; मक्युय-को; लॅके; स्पाहंज; िेपार. 
 
सुजल्यासारखा वाटिो :– पल्स; लॅके. 
 
स्पांजाप्रमािे :– हसस्ट. 
 
हुळहुळा :– आिम-रा; आजे-ना; आजे-मे; इग्ने; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; नक्स-व्हा; नाय-

ॲणस; फास्फ; बॅहि; मक्युय; मक्युय-को; रेहड; लॅके; लायको; कसको. 
रेघेत :– ओहल-ॲहन. 

 
लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 

 
उचलताना जा हो :– कास्स्ट; णसणल. 
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उष्ट्ितेने (शकेाने, गरम पेयाने( ब वा :– ॲल्युहम; आसे; नक्स-व्िा; मसॅ्न्स; मक्युय-आ-रु; ऱ्िस-टा; 
लायको; लोबे; साबा; हसहफ; हसहल; िेपार. 
उजवी बाजभ :– अल्युहम; नक्स-व्िा; लायको. 
डावी बाजभ :– मसॅ्न्स; मक्युय-आ-रु; ऱ्िस-टा; लॅक-कॅ; साबा; हसहल. 

कपड्याच्या दाबाने जा हो :– कहल-का; लॅके. 
खाकरताना जा हो :– नक्स-व्िा. 
खोकताना जा हो :– आजे-मे; कस्प्स- 
गारठ्याने (गार पेयाने, पािी लावल्याने( जा हो :– अल्युहम; आसे; नक्स-व्िा; मक्युय-आ–रु; 

मसॅ्न्स; ऱ्िस-टा; लॅक-कॅ; लायको; लोब;े हसहफ; हसहल. 
ब वा :– इग्ने; आजे-ना; एणप; कॅल्क-का; कहल-मभ; फायटो; फास्फ; मक्युय-आ-्ले; मक्युय-ड. 

लॅके; ससॅ्न्ग्व. 
उजवी बाजू :– एहप; कॅल्क-का; फायटो; फास्फ; मक्युय-आ-्ले; मक्युय-ड. 
डावी बाजभ :– डा्ने; लॅके. 

 
णगळताना जा हो; ब वा :– करिा लक्षिाचें वैहशष्ट पिा. 

घट्ट पदाथय ब वा :– इग्ने; लॅके. 
 
गोड पदािाने जा हो :– बहड; लॅके; ससॅ्ग्न्व; स्पाांणज. 

ब वा :– आसे. 
 
जाांभई येताना जा हो :– आजे-ना; आजे-मे; नेर-का. 

ब वा :– मसॅ्न्स. 
जीभ बाहेर काढल्याने जा हो :– साबा. 

 
तांबाखु ओढल्याने जा हो :– कॅस्प्स; कोक-कॅ; टॅरक्स. 
 
णनजल्याने पाठीवर ब वा :– लॅके; स्पाहंज. 
 
पािी, घोटघोट प्याल्याने ब वा :– हसस्ट. 
 
बोलण्याने जा हो :– अको; अल्युहम; आयो; इग्ने; कहल-आयो; डल्का; फास्फ; बॅहर-का; ब्रायो; मनॅ्ग;ॅ 

मक्युय; ऱ्िस-टा; सल्फ. 
ब वा :– िेपार. 

 
णवटाळसेपिी जा हो :– गेल्से; बॅहर-का; मगॅ-का; लॅक-कॅ. 
 
लशकताना जा हो :– फास्फ; िैपहर. 
 
श्रमाने जा हो :– कास्स्ट; लॅक-कॅ. 
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सदी झाल्याने जा हो :– डल्का; नटस-व्हा; बेला; मटयुण; लॅके; हसस्ट. 
 
णहवाळ्यात जा हो :– मेझे. 
 
 

_____ 
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उदर 
 
वरचा भाग :– कामो; कास्स्ट; कोक्यु; नक्स-व्िा; पल्स; कसको. 
 
मध्यभाग (बेंबीभोवती) :– इहप; कोलो; हक्रआसो; डायासो; नटस-व्हा; फास्फ-ॲणस; ब्रायो; ऱ्हस-टा; 

व्िबय; व्हेरा-आ; स्पायजे. 
ते ओटी पोटापयंत :– इहप; पलाहड; रुमे; सेहप. 
ते गुदापयंत :– आसे; एलो; क्रोट-हट; डायास्को; लायको. 

उलट हदशनेे :– कोलो; लॅके. 
ते स्तनापयंत :– पलाहड. 
आग :– अको; कहल-आयो; प्लब; फायटो; बोस्व्ि; लॅके; लायको; सेहप. 
गुडगुडिे :– टॅरॅक्स. 
गोळा आहे असे वाटिे :– हक्रआसो; कझक; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; व्िबय; सेहप. 
ििकतो, डोके दुखि असिाना :– लेिा.ं 
िुसिुस :– कहल-का. 
पोकळ आहे असे वाटिे :– कोबा; ्लुओ-ॲहस. 
फुगवटा :– कॅल्क-का; हफजास. 
बुडबुडे :– इथभ; िैपरी. 
वदेना, कापल्याप्रमािे :– इहप; कास्ल्च; कोलो; नटस-व्हा; व्िेरा-स्व्ि. 

मुरडा :– इहप; कोलो; डायास्को; नेर-स; ऱ्िोडो; स्राहंश. 
वदेना सगळीकडे पसरिाि, शौचास झाल्याने ब वा :– सेनेहस. 
शौचास झाल्यानंिर :– फास्फ-ॲहस. 

 
कुशी :– अको; रॅनन-ब; कसको; स्टॅहफ. 

उजवी :– यकृि पिा. 
डावी :– पाथंरी पिा. 
काळजी जािविे :– आ्न; नक्स-व्िा. 
गोळा आिे, आि असे वाटिे :– कुप्र;ं ब्रोहम. 
जड :– कोक-कॅ; कझक. 
तािल्यासारख्या :– अको; लायको. 
दुखतात, ठिका :– हसहल; हसल्ला. 
धरून िेवाव्याशा वाटिाि, खोकिाना :– कहल-का; ड्रोसे; नेर-स; युपे-पर. 
धुपिी गेल्याने ब वा :– फायटो. 
पट्टा बाांधल्याप्रमािे वाटते :– अको; इग्ने; काडुय-मे; ड्रोसे; नक्स-व्िा. 
भरल्या सारखी :– सेहप. 
सभोवती :– रॅनन-ब. 
हुळहुळ्या, मार लागल्याप्रमािे :– ब्रायो; युपे-पर; रॅनन-ब्र; स्व्हस्कां ; लसको. 
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ओटीपोट (खालचा िाग( :– काबो-व्िेहज; बेला; ब्रायो; मटयुण; रॅनन-ब; लायको; हसल्ला; सेणप. 
ते मागे, उजवीकडे :– अस्स्ट; कास्स्ट; फास्फ; सेणप. 
डावीकडे :– अको; काबो-व्िेहज. 
ते वर :– अको; आसे; कहल-का; कहल-बाय; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; लॅस्क्ट-ॲहस; साबा. 

उजवीकडे :– अको; कहल-का; मगॅ-मभ; म्युरे; सेनेगा; सेहप. 
डावीकडे :– अल्युहम; इग्ने; कझक; नाजा; नेर-स; स्पाहंज. 
हिरकस :– लॅके. 

ते छातीपयंत :– इथभ; कामो. 
ते माांड्यापयंत :– थायरा; मगॅ-फा; हलहल-हट; साबाल; स्टॅणफ. 
अशटत :– अपोसा; अमो-का; कॅल्क-का; हचओ; प्लंब;ं फास्फ; व्िेरा-आ; सल्फ. 
आवळल्यासारखे वाटते :– केहल; बेला; िायासा. 
उभे राणहल्याने जा. हो :– हफजास. 
कां प :– कॅल्क-फा; हलहल-हट. 
कापल्यासारखे वाटते :– पल्स; बेला; िायासा. 

हवटाळसेपिी :– कहल-का; हलहल-हट. 
कुरतडल्याप्रमािे वाटिे :– बेला. 
खाली ओढ लागते :– हडक्टा; नक्स-व्िा; पल्स; प्लॅहट; लायको; हलहल-हट; सल्फ; सेहप. 
गार वाटते :– प्लंब. 
जड वाटते :– टरेन्टु; फास्फ-ॲहस; मेडो; सल्फ; हसकेल. 
ििका :– आसे; पल्स; प्लॅहट; व्िेरा-आ; सल्फ; सेहप. 

हवटाळसेपिी :– कॅल्क-का; हसकेल. 
संिोगानंिर :– सेपा. 

तािल्यासारखे वाटिे :– सेहप. 
पोकळ :– हसकेल. 
फळी आरपार ठेवल्यासारखे वाटिे :– नक्स-मो. 
फुगलेले :– कली-का. 
भरल्यासारखे वाटते :– इस्कभ ; बेला. 
हुळहुळे :– कॅल्क-का; टरेहब; लॅके; व्िेरा-आ. 

 
बाजू (दोन्िी( :– असाहफ; इग्ने; काबो-व्िेहज; कसको. 

उजवी :– आसे; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको. 
िे डावी :– सेहप. 
जड :– टॅबॅकं. 

डावी :– अल्युकम; असाहफ; आजे-मे; टॅरॅक्स; डल्का; प्लंब;ं ्लुओ-ॲहस; ब्रोहम; स्ऱ्िअम; सल्फ; 
णसणल; िेपार. 
िे उजवी :– नक्स-व्िा. 
जड पदाथय आिे असे वाटिे :– लायको. 

आलटून पालटून :– आ्न; पल्स; सल्फ. 
टोचते :– इग्ने. 
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फुगलेली :– कास्स्ट; नेर-सभ. 
 
पोटाची खळी :– आसे; इग्ने; इणप; कपल-का; कॅल्क-का; केणल; कोटयु; कोलो; नक्स-व्हा; नेर-मू; 

पल्स; फास्फ; लॅके; लायको; लोब;े सल्फ; सेहप. 
तून, दुसरीकडे, पसरिे :– आजे-ना. 
ते खाकेपयंत :– कहल-ना. 
ते वर, घशाकडे :– अको; आसे; कणल-का; कहल-बाय; कॅल्क-का; काब्रो-व्िेहज; नक्स-व्िा; 

नेर-मभ; फास्फ; फेरम; लायको. 
वर :– पल्स; फास्फ. 
गोळा आिे असे वाटिे :– नेर-का; नेर-मभ; पल्स; फास्फ. 
आग :– आसे; टॅरॅकब; नक्स-व्िा; हसहल; सेहप. 
उडते :– ठुसठुस पिा. 
कां प :– सल्फ-आयो. 
गार :– कॅम्फ; हक्रआसो; िेपार. 
गळून गेल्याप्रमािे वाटते :– पोकळ पिा. 
गुदगुल्या :– पल्स. 
गोळा, आि :– अगाहर; आ्न; केहल; कोहन; कुप्रम; लॅके; सेणप. 
घाम :– कहल-ना. 
लचता, काळजीची जािीव :– िीिीचा गोळा पिा. 
िुसिुस, उडिे :– असाहफ; आसे; ओहलअ;ं कहल-का; नक्स-व्िा; नेर-मभ; पल्स; ब्रायो; ऱ्िस-टा; 

लॅके; कसको, सेहप. 
हदसिे :– असाहफ. 

तािल्याप्रमािे :– ससॅ्न्ग्व. 
दाबल्यासारखी वाटते :– कुप्रम; नक्स-व्िा; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; लायको; व्िेरा-आ. 
दाब सहन होत नाही :– कहल-का; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो; लॅके; 

लायको; व्हेरा-आ; कसको; िायासा. 
दुखते :– आसे; नक्स-व्िा; व्िायपे; व्िेरा-आ; हसहल. 

कापल्याप्रमािे :– पल्स. 
टोचल्याप्रमािे :– आ्न; नाय-ॲणस; ब्रायो; ऱ्िस-टा; सल्फ; सेणप. 
मुरडा :– मक्युय-को; लॅके; लारो; व्िायपे; व्हेरा-आ; हसहल. 
श्वास घेववि नािी :– कोक्यु. 

पोकळ गळून गेल्याप्रमािे वाटिे :– ॲन्टी-टा; अपोसा; इग्ने; कहल-का; टॅबॅकं; हडहज; लोब;े 
सल्फ; सेणप. 
हमत्रास िेटिाना :– हसहमहस. 
लघवी झाल्यानंिर :– अपोसा. 

फुगलेली :– कॅल्क-का; नक्स-व्िा; मॅस्न्द्स. 
भीतीचा गोळा येिो :– आसे; नक्स-व्िा; पल्स; लायको. 
वळवळत आहे काही तरी असे वाटिे :– केहल. 

वर घशापयंि :– कझक. 
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सुटून, मोकळे झाले आिे असे वाटिे :– बबे. 
 
कणटभाग :– कॅन्था; कझक; थभजा; नक्स-व्िा; प्लंब;ं बब;े बॅहर-का. 

आग :– बॅहर-का. 
कां प :– केहल. 
टोचते :– प्लंबं; बबे. 
पोकळ वाटतो :– पलाहड. 
 

—X— 
 
अदलाबदल, आत :– डायास्को; नक्स-व्िा; मभहर-ॲहस. 
 
अणतसार :– िगवि पिा. 
 
अपेन्द्डीसायणटस (पोटशभळ( :– शोध पिा. 
 
अशटत झाल्यासारखे वाटते (पोकळ पिा( : आजे-ना; इग्ने; फास्फ; मटयुण; सल्फु-ॲहस. 
 
अस्वस्िता :– आसे; इहप; कॅल्क-का; फास्फ; सेहप. 
 
अांतगणळ :– अमो-मभ; आरम-मे; कामो; नटस-व्हा; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; सल्फु-ॲहस. 

आत जात नाही, खाली वृषिाि उिरलेले :– ओपि; नक्स-व्हा; बेला; व्हेरा-आ; सल्फ. 
माांड्यात उतरलेला :– नक्स-व्िा; लायको. 
बेंबीचा :– ओहप; कॅल्क-का; नक्स-मो; नक्स-व्िा; प्लंबं. 
मुलाांचा :– आिम-मे; कॅल्क-का; कामो; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; मगॅ-मभ; लायको; सल्फु-ॲहस. 

 
आग (जठर पिा( :– कस्प्स; कास्स्ट; टॅरॅकब; मसॅ्न्स; व्िेरा-आ. 
 
आखडल्यासारखे, वाटिे :– मगॅ-फा. 

वाळूच्या घड्याळाप्रमािे :– ऱ्िस-टा. 
 
आचके बसतात; फेफऱ्यानांतर :– बुफो. 
 
आमाणतसार (शौच व त्याचे प्रकार पिा( :– कहल-फा; कास्ल्च; कझक-व्िॅले; ऱ्िस-टा. 
 
आलटून पालटून, इतर णवकाराबरोबर :– कोलो; नक्स-व्िा; ब्रायो; रॅनन-ब; रेहड. 

डोटयाच्या :– एलो; कॅल्क-का; थभजा; पोडो; ब्रायो. 
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आतडी लोंबत आहेत असे वाटिे :– अग्नस; इग्ने; सोहर; स्टॅणफ. 
अांिरुिात वळताना :– बॅहर-का; मक्युय; मक्युय-को. 
चालताना :– मनॅ्गनंॅ. 

 
आतडे अरुां द होते :– कोहन. 
 
आतड्यात आतडे णशरते :– आसे; ओहप; प्लंबं; व्िेरा-आ. 
 
आतड्याचे चलनवलन, उलटे :– असाणफ; इलाप्स; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ. 

बांद :– ओणप; कोहन; टॅबॅकं; थभजा; नक्स-व्िा; प्लंब;ं फास्फ; ब्रायो; मगॅ-मभ; ऱ्िस-टा; लायको; 
हसकेल. 

 
आतड्यातून, गोळा णफरत आिे असे वाटिे :– बुफो. 

गार पािी वाहते आहे असे वाटिे (हवटाळसेपिी( :– कहल-का. 
गोटी पडत आहे शौचास होताना :– नेर-फा. 

 
आतड्याला गािी बसल्या आहेत असे वाटिे :– असाहफ; अस्स्ट; इलाप्स; व्िेरा-आ; साबा. 
 
आव (शौच व त्याचे प्रकार पिा( :– आसे; इहप; एलो; कॅन्द्िा; कॅस्प्स; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; कोलो; 

गेल्से; नक्स-व्हा; फास्फ; मक्युय; मक्यु-ुको; मगॅ-का; ऱ्िस-टा; सल्फ; िॅममेॅ. 
उन्द्हाळ्यात :– कहल-बाय. 
झाल्यानांतर िोिारे हवकार :– एलो; कास्ल्च. 
ताप येऊन :– फेरम-फा. 
मधून मधून उद्भविारी :– कहल-बाय. 
मुलाांची, वाळलेल्या, खुरया :– बॅहर-मभ. 
वृिपिी :– बॅहि. 
हगविी, नांतर :– लेिाडं्रा. 

 
उडते :– ठुसठुस पिा. 
 
ओढल्याप्रमािे वाटिे :– कॅस्प्स; पल्स; सेहप. 
 
करट, गुल्म, आिड्याचे :– कोहन. 
 
कां प :– कहल-स; कोहन; क्रोक; नटस-व्हा; सल्फु-ॲणस; साहब; िैड्रास्स्ट. 
 
खपाटी गेलेले :– एहप; कहल-ब्रो; कॅल्क-फा; कुप्रम; लझक; प्लांबां; व्हेरा-आ; हैड्रास्स्ट. 
 
गभाची मभठ िलिे आिे असे वाटिे :– कानव्िॅ; िूजा; नेरम-का; सल्फ 
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गळून गेल्यासारखे वाटिे :– पोकळ पिा. 
 
गार :– ॲन्द्ब्रा; आसे; कहल-का; कॅडहम; कॅल्क-का; कास्ल्च; कझक; फास्फ; मेहन; व्हेिा-आ; सल्फु-

ॲहस; हसकेल; सेहप. 
जाग होऊन :– फास्फ. 
खाण्यानांतर :– पल्स. 

 
गाांिी लागिाि (आिड्याच्या( :– अब्रो; आसे; इग्ने; प्लंबं; साबा. 
 
गुडगुडिे :– एलो; ओहलअ;ं क्रोट-णट; गमॅ्बो; पल्स; पोडो; सल्फ. 

नांतर भडभडून जुलाब :– आयहर; एलो; क्रोट-णट; गॅम्बो; जरो; थभजा; नेर-स; पोडो; फास्फ; 
व्िेरा-आ; सल्फ; हसकेल. 

 
गुदमरते, डाव्या बाजभस हनजल्याने :– एहप. 
 
गोळा (चेंडभ( आत आहे असे वाटिे :– अनाका; हक्रआसो; थभजा; नटस-व्हा; ऱ्हस-टा; व्िबय; सल्फ. 

गळ्यापयंत जािो :– आजे-ना; रॅफे. 
गार, आिड्यािभन जाि आिे असे वाटिे :– बुफो. 

खोकिाना :– कहल-का. 
 
चुना उकळतो आहे, आत असे वाटिे :– कास्स्ट. 
 
लचता, काळजी, भावनाांची, आत जािीव :– िीिीचा गोळा पिा. 
 
चोळावेसे वाटिे :– अराहन; कहल-का; नेर-स; प्लंब;ं फास्फ; मगॅ-का. 
 
जड, झाल्यासारखे वाटिे :– अमो-मभ; एलो; कहल-का; कुप्रम; ग्रफाय; नटस-व्हा; पल्स; लायको; 

सेहप; स्टॅहफ; स्पायजे. 
ओझे िेणवल्याप्रमािे :– अगाहर; आ्न; आसे; कॅल्क-का; नटस-व्हा; पल्स; ब्रायो; लायको; सल्फ; 

हसहल; कसको; सेहप; िायासा. 
उजव्या बाजभस :– टॅबॅकं. 
पदािण, डाव्या बाजूस आहे असे वाटिे :– लायको. 
णवटाळशेपिी :– कहल-स. 

 
जलोदर :– (सवय साधारि हवकार पिा( अपोसा; आसे; एहप; टॅरॅकब; लायको. 

ओणटपोटावर घडी पडिे :– कास्ल्च. 
कुशीवर, डाव्या, हनजल्याने, गुदमरिे :– एहप. 
णवटाळ बांद झाल्यामुळे :– सेनेहस. 
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जुलाब होतील असे वाटिे :– डल्का; नक्स-व्हा; पल्स; ब्रायो; रॅनन-स्स्क्ल; िेड्रास्स्ट. 
 
टिक :– कॅल्क-का; ग्रफाय; बॅहर-का; बॅहर-मभ; मटयुण; णसणल. 

पदािण, आत णफरत आहे असे वाटिे :– बोरा; लायको. 
 
िुसिुसते (उडिे( :– अन्द्टी-टा; कॅल्क-का; नक्स-व्िा; िल्स; सेहप; सेले. 
 
तािल्यासारखे वाटिे :– ऱ्हस-टा; हलहल-हट. 
 
तािल्यासारखे वाटिे :– आर्डन; एहप; कॅल्क-का; कॅस्प्स; काबो-व्हेपि; कास्ल्च; कुप्रम; कोलो; बॅहर-का; 

ऱ्हस-टा; लायको; हलहल-हट; सल्फ; णसणल; लसको; सेहप; िेपार. 
णवटाळसेपिी :– कोक्यु; ग्रफाय; नटस-मो. 

 
दगड, आत आहेत असे वाटिे :– ॲन्टी-टा; आस्स्म; कल्क-का; कोक्यु; कोलो; नक्स-मो; पल्स; सेहप; 

िैड्रास्स्ट. 
तीक्ष्ि :– कोक्यु; कोलो. 

 
दाबल्यासारखे वाटिे :– जड-ओझे पिा. 
 
धक्का बसल्यासारखे वाटिे :– अगाहर; नक्स-व्िा; ब्रायो. 
 
धरावेसे वाटिे :– अग्नस; मक्युय; ऱ्िस-टा; हलहल-हट; सेहप; स्टॅहफ. 
 
नगाऱ्यासारखे :– फुगलेले पिा. 
 
पट्टा बाांधल्याप्रमािे वाटिे, िोविी :– कास्स्ट; केणल; णचओ; पल्स; प्लांबां; सल्फ. 
 
पाण्याने भरले आहे असे वाटिे :– िरल्यासारखे पिा. 
 
पािी, गार वाहत आहे असे वाटिे :– कहल-का. 

कढत वाहत आहे असे वाटिे :– संबलु; ससॅ्न्ग्व. 
 
पोकळ, गळभन गेल्याप्रमािे वाटिे :– आजे-ना; इहप; ओहलअ;ं कोक्यु; टॅबॅकं; पल्स; पोडो; फास्फ; 

सल्फु-ॲहस; हसकेल; सेपि; स्टॅनम; स्टॅहफ. 
कपडे घट्ट आढळल्याने ब वा :– ्लुओ-ॲहस. 
ढेकर आल्याने ब वा :– कहल-मभ. 
शौचानांतर :– पेरो; पोडो; फास्फ; सल्फु-ॲहस. 

ब वा :– म्युहर-ॲहस. 
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फदफदल्यासारखे वाटिे :– लायको; लसको. 
 
फुगलेले (नगाऱ्यासारखे ( :– अको; अगाहर; आिे-ना; आसे; एलो; कपल-का; कॅल्क-का; कामो; 

काबो-व्हेणज; कास्ल्च; कोक्यु; कोलो; ग्रफाय; टॅरॅलब; नक्स-मो; नक्स-व्हा; नेर-का; नेर-फा; 
नेर-मू; फास्फ; फास्फ-ॲहस; मक्युय; मगॅ-का; रफे; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; व्िेहरओ; 
सल्फ; हसकु; झसको; स्रमो; िायासा; िेपार. 

आतड्याचे चलनवलन बांद झाल्यामुळे :– आिड्याचे चलनवलन पिा. 
एकदम िोिे :– नेर-मभ. 
खोकला, डागं्या, असिाना :– कहल-स. 
दूध हपण्यानंिर :– कोणन. 
फेफरे येण्याचे अगोदर :– कुप्रां; लॅके. 
बाळांतपिानांतर :– लायको; सेणप. 
बाजू :– कास्स्ट; नेर-मभ. 
मुलाचे :– कॅल्क-का; कास्स्ट; बॅहर-का; सल्फ. 
णवटाळसेपिी :– कहल-का; कोटयु; नेर-का; सल्फ; कसको. 
वेदनायुटत :– अको; आसे; कास्स्ट; ब्रायो; मक्युय; ऱ्िस-टा; लॅके. 
शस्त्रणक्रयेनांतर :– काबो-ॲहन. 
शौचानांतर :– काबो-व्िे; ग्रफा; लायको. 
णहस्टेणरआत :– टॅरॅक्स. 

 
बणधर :– अको; पल्स; प्लॅणट; ब्रायो; सासा. 
 
बिकोष्ठ :– मलावरोध पिा. 
 
बुडबुडे :– पल्स; लायको; सल्फु-ॲहस. 
 
बोलिे सहन होत नाही :– कहल-का; कास्स्ट; िेलेबो. 
 
भरल्यासारखे वाटिे :– कणल-का; कहल-मभ; काबो-व्हेणज; ग्रफाय; हडहज; नक्स-व्हा; फास्फ; फास्फ-

ॲहस; लायको; सल्फ; लसको. 
पाण्याने :– क्रोट-हट; फास्फ-ॲहस; िेलेबा. 

 
भीतीचा गोळा येतो :– आरम-मे; आसे; कणल-का; कामो; काबो-व्िेहज; कुप्रम; नक्स-व्िा; फास्फ; मेझे; 

व्िेरा-आ. 
शौचानांतर :– आसे; पोडो; फास्फ; िैड्रास्स्ट. 

 
मलावरोध :– अनाका; अल्युपम; अल्युमे; ओपि; कणल-का; कॅल्क-का; काकलसो; कास्स्ट; कोटयु; कोहन; 

ग्रफाय; कझक; थभजा; नक्स-मो; नक्स-व्हा; नेर-मू; प्लंबं; प्लॅहट; फास्फ; ब्रायो; मगॅ-मभ; रुटा; 
लॅक-हड; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; सणॅनकु; णसणल; सेणप; स्टॅणफ; हेपार; हैड्रास्स्ट. 
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एक णदवसाआड :– कहल-का; कॅल्क-का; कोक्यु; कोहन; नेर-मभ; लायको. 
गरोदरपिी :– नक्स-व्िा; नेर-स; प्लंब;ं प्लॅहट; सेहप. 
घरापासून दूर असिाना :– लायको. 
जीिण :– ओहप; ग्रफाय; नक्स-व्िा; प्लंबं; ब्रायो; व्िेरा-आ; सल्फ. 
दूध गार, णपण्याने ब वा :– आयो. 
प्रवासात :– अल्युहम; ओहप; नक्स-व्िा; प्लॅणट. 
मळ टिक, घट्ट असल्यामुळे :– अल्युहम; ओहप; ग्रफाय; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; नेर-मभ; प्लंबं; 

ब्रायो; मगॅ-मभ; व्िबय; सल्फ; हसहल. 
मळ पुढे जाऊन, मागे जातो :– ओणप; थभजा; म-ॅमभ; सहॅनकु; णसणल. 
मानणसक धटटयामुळे :– मगॅ-का. 
लघवी तुांबून :– कॅन्था. 
व, हगवि आलटभन पालटभन :– अ्टी-कू्र; ओहप; कॅल्क-का; केणल; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-

स; पल्स; पोडो; फास्फ; लायको. 
वृद्धपिी :– ॲटी-कू्र; फास्फ. 

णवटाळाऐवजी :– ग्रफाय 
वेदनायुटत :– युब; नाय-ॲणस. 
शौचास, उिे राहिल्याहशवाय िोि नािी :– अल्युहम; कान्गस्ट. 

कष्टाने िोिे :– नटस-व्हा; नेर-मभ; ब्रायो; मगॅ-मभ; कसको. 
कंुथल्याहशवाय िोि नािी :– अल्युहम; नक्स-व्िा; नेर-मभ; रॅटहन; हसली; कसको. 
मळ मऊ असभन सुद्धा :– अल्युणम; इग्ने; नक्स-मो; पल्स; प्लॅहट; हसहल; कसको; सेणप; सोहर; 
स्टॅहफ; हेपार. 
दुसऱ्याच्या देखि िोि नािी :– ॲम्ब्ब्रा. 
थोडे थोडे िोिे व रात्री लघवीला िरपभर िोिे :– अल्युहम; कहल-का; कास्स्ट; हक्रआसो; ग्रफाय; 
नक्स-व्िा; नेर-का; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; समॅ्बुक; साहब; हसल्ला; सेहप; स्पायजे; 
िेपार. 
फार मागे टेकभ न बसल्याहशवाय िोि नािी :– मेडो. 
मुळीच, लागि नािी :– अल्युहम; ओहप; ग्रफाय; ब्रायो; िैड्रास्स्ट. 
िोि नािी :– कोक्यु; हसहल; स्रमो. 
लागिे, कंुथाव ेलागिे पि िोि नािी :– कॅस्प्स; मक्युय; मक्यु-ुको; ऱ्िस-टा; स्ऱ्िअम; सल्फ. 
लागिे, पि फक्ि वारा सरिो :– एलो; काबो-व्िेहज; नेर-का; नेर-स; फास्फ; मगॅ-मभ; रुटा; 
सेहप. 
पि, गुद बािेर येिे :– रुटा. 
पि, शौचाकरिा नािी :– लॅके. 
लघवी झाल्याने ब वा :– हलहल-हट. 
संिोगा नंिर :– नेर-फा. 
िोईलसे वाटिे, पि िोि नािी :– अनाका; नटस-व्हा; नेर-मभ; पल्स; लायको; सल्फ; हसहल; 
सेहप. 
झोपेि :– फायटो. 
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िोिे, पि असमाधानकारक :– अल्युहम; आ्न; एलो; ओहप; कहल-का; कॅस्प्स; कामो; काडुय-मे; 
ग्रफाय; नटस-व्हा; नेर-का; नेर-मभ; मगॅ-मभ; मक्यु-ुको; लायको; सल्प; सेहप; सेले. 

समुद्रावर प्रवास करिाना :– ब्रायो; लायको. 
 
लोंबकळत आहे असे वाटिे :– असेहट-ॲहस; पोडो; फास्फ; लारो; सेणप. 

त्यामुळे काळजीपूवणक चालावेसे वाटिे :– नक्स-व्िा. 
 
वरखाली काहीतरी हालत आहे असे वाटते :– लायको. 
 
वात, व तो धरण्याची प्रवृत्ती :– असाणफ; आिे-ना; आर्डन; आसे; इग्ने; एलो; ओहप; ओहलअ;ं कली-का; 

कॅल्क-का; कामो; काबो-ॲहन; काबो-व्हेपि; कास्ल्च; कोटयु; ग्रफाय; टरेन्टु; टॅरॅहब; नक्स-मो; 
नक्स-व्हा; नाय-ॲणस; नेर-स; पल्स; हपहक्र-ॲहस; प्लंब;ं फास्फ; फास्फ-ॲहस; मगॅ-का; 
लायको; व्िॅले; स्व्िब;ु व्िेरा-आ; सल्फ; णसणल; लसको; िैड्रास्स्ट. 

उजव्या बाजूस :– ऑक्झ-ॅॲहस; कॅल्क-का; ग्रफाय; थभजा; नेर-स; फास्फ; हबस्म; हलहल-हट. 
डाव्या बाजूस :– अमो-मभ; आरम-मे; काबो-व्हेणज; कोपन; क्रोट-हट; डायास्को; नेर-मभ; फास्फ-

ॲहस; युफोर; लायको; सल्फ; सेनेगा; स्टॅहफ. 
वरच्या भागात :– काबो-व्िेहज; पल्स; व्िेहरओ. 
ओटीपोटात :– अको; कझक; कझक-व्िॅले; नक्स-मो; नेर-मभ; लायको; सल्फ; हसहल. 
आांघोळीनांतर :– कॅल्क-स. 
आांबट पदािण खाल्ल्याने :– फास्फ-ॲहस. 
आांबुस :– कॅल्क-का; नेर-का; मगॅ-का; स्ऱ्िअम. 
ओलसर :– काबो-व्िेहज. 
इकडे णतकडे णफरतो :– काबो-व्िेहज; थायरा; नेर-मभ; पल्स; लायको; हसहल; कसको. 
कढत :– अनाहर; एलो; मेरम; स्टॅहफ. 
काही कारि नसताना (हिस्टेहरआि( :– असाहफ; इग्ने; पल्स. 
काही खाल्ले तरी :– कहल-का; काबो-व्िेहज; नक्स-मो; नक्स-व्िा. 
कोंडतो :– सरि नािी पिा. 

उजव्या बाजभस :– आयो; आरम-मे; लायको; सल्फ. 
गार :– कोहन. 
गुदात :– नक्स-व्िा; सेहप; िेपार. 
गुदावर, दाब पडतो :– इग्ने; कॅल्क-का; नेर-स. 
गुरगुरतो (मोठ्याने आवाज( :– अगाहर; अनाका; ॲस्न्ट-क्रभ ; काबो-व्हेपि; कान्गस्ट; गमॅ्बो; जरो; 

डायास्को; नक्स-व्हा; नेर-मभ; नेर-स; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲणस; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; 
णसणल; लसको; सेहप; िेपार; हेलेबा; िैड्रास्स्ट. 
झोपेि :– कुप्र. 
पि उदराि पोकळपिा वाटिो :– सासा. 
बेडकाच्या ओरडण्याप्रमािे :– आजे-मे; लायको; कोलो; साबा. 
शौचास िोण्याच्या अगोदर :– मगॅ-का. 
शौचानंिर :– जरो. 
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छातीकडे, दाब पडतो :– असाहफ; आजे-ना; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; थभजा. 
दुगंधी :– असाणफ; आ्न; आसे; एलो; काबो-व्हेपि; कास्स्ट; कोटयु; नाय-ॲहस; नेर-मभ; नेर-स; 

पल्स; ब्रायो; लॅके; सल्फ; णसणल. 
कुजलेल्या अंड्यासारखा :– आ्न; सल्फ. 
लघवी सारखा :– ॲग्नस. 

धरला असताना, मोकळ्या हवेची आवड :– कहल-आयो; कझक. 
पािीत धरला आहे असे वाटते :– ऱ्िोडो. 
फदफदत आहे असे वाटिे :– ऱ्िस-टा; लायको; कसको. 
बणधरपिा वाटून :– मेडो. 
मूत्राशयावर, दाब पडतो :– इग्ने; कहल-का; काबो-व्हेणज. 
वर, खाली सरल्याने ब वा :– आजे-ना; कहल-का; ग्रफाय; व्िेरा-आ; ससॅ्न्ग्व. 
णवटाळसेपिी :– कहल-फा; नक्स-मो; स्व्िबु. 
सरि नािी :– ॲन्टी-टा; आरम-मे; आजे-ना; इवने; कामो; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; कोक्यु; ग्रफाय; 

टरेन्टु; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; नेर-का; पल्स; प्लंब;ं िॅफे; लायको; व्िेरा-आ; हसहल; कसको; 
स्टॅपफ. 
त्यामुळे वदेना िोिाि :– आक्झ-ॅॲहस; कामो; काबो-व्िेहज; कझक-व्िॅले; नटस-व्हा; नेर-स; 

पल्स; मगॅ-फा; ऱ्िोडो; लायको; व्िेरा-आ; कसको; स्टॅहफ. 
शस्त्रहक्रया केल्यानंिर :– रॅफे; कसको. 
शौचास िोण्याच्या अगोदर :– लायको. 
शौचानंिर :– हपहक्र–ॲहस; लायको. 

सरत राहतो :– ओणलअां; कहल-का; काबो-व्हेणज; ग्रफाय; कसको. 
सरतो, खोकिाना :– ससॅ्न्ग्व. 

नकळि :– फास्फ. 
 
वेदना, असांणदग्ध :– आसे; कुप्रम; कोलो; नटस-व्हा; पल्स; पोडो; प्लंब; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ; व्िेरा-स्व्ि; 

सेहप. 
कापल्याप्रमािे :– इहप; कोलो; डायास्को; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; पल्स; बेला; ब्रायो; मक्युय; 

स्ऱ्िअम; व्िेरा-आ; सल्फ; कसको. 
वाि सरल्याने ब वा :– कोहन. 

कुरतडल्याप्रमािे :– काबो-व्हेणज; कोलो; फास्फ; बेला; लायको; सेहप. 
टोचल्याप्रमािे :– इहप; ब्रायो; सल्फ. 
पसरतात :– इहप; प्लंबं; मगॅ-फा. 
फाडल्याप्रमािे, तीव्र :– कामो. 
भोक पाडल्याप्रमािे :– प्लंबं; ्लुओ-ॲहस; सासा; स्टॅनम. 
मधून मधून कळा :– कास्स्ट. 

हिस्टेहरआि :– स्टॅनम. 
मागे जातात :– आ्न; आसे; कहल-फा; काबो-व्िेहज; कुप्रम; केहल; कोहन; टॅबकंॅ; नक्स-व्िा; 

पल्स; प्लंबं; फास्फ; फेरम; बेला; बोरा; लायको; सल्फ; सेहप. 
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मुरडा :– ॲन्टी-टा; इग्ने; ओहप; कामो; कुप्रम; कोक्यु; कोलो; हक्रआसो; डायास्को; कझक-व्िॅले; 
नटस-व्हा; प्लंब;ं मगॅ-मभ; व्िेरा-आ; सल्फ; स्टॅहफ. 
कंप, व दािं वाजिाि :– बोस्व्ि; मेहल. 
गाडीिभन जािाना जा िो :– काबो-व्िेहज. 
नखे हनळी व िाि हपवळे िोिील हसहल. 
बरोबर दुसरी लक्षिे, उद िविाि :– प्लंबं. 
रात्री :– कॅल्क-का; कामो; हसक्ला; कसको. 
व पाठ दुखिे :– सासा. 
शौचास घट्ट झाल्याने ब वा :– अस्स्ट. 

लहान जागी :– आजे-ना; कहल-बाय; बॅहर-का; हबस्म; लायको. 
वात, न सरल्यामुळे :– वाि सरि नािी पिा. 
हुळहुळे झाल्याप्रमािे :– आसे; कॅन्था; नक्स-व्िा; बेला; रॅनन-ब. 
होताना लघवी कमी वळेा िोिे :– आ्न; ग्रफाय. 

 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतर, झालेले दुष्ट्पणरिाम :– ओहप; नक्स-व्िा; हबस्म; रॅफे; स्टॅहफ; िेपार. 
 
णशणिल झाल्यासारखे वाटिे :– अशक्ि पिा. 
 
शोध (सभज दािमुक्ि( :– अको; ॲन्टी-टा; आसे; इणप; एहप; कास्ल्च; टेरेकब; नक्स-व्िा; पल्स; पायरो; 

फास्फ; बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; लारो; िायासा. 
अपेस्न्द्डसायणटस (पोटशभळ( :– आसे; काबो-व्िेहज; कोलो; थभजा; नक्स-व्िा; पल्स; प्लंब;ं 

फास्फ-ॲहस; बॅणि; बेला; ब्रायो; मटयुण-को; म्युहर-ॲहस; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; हसहल; 
कसको; सेहप. 

 
शौच व ते होण्याचे प्रकार, अनेक रांगाचे :– इस्कभ ; कहल-फा; कास्ल्च; कझक-सा; सल्फ. 

आम पडतो :– आव पिा. 
आवरत नाही :– न कळि िोिे पिा. 
आांबूस :– कॅल्क-का; नेर-फा; मटयुण; मगॅ-का; स्ऱ्हअम; सल्फ; हेपार. 

दुधासारखे :– टॅबॅकं. 
आव (आम, श्लेष्ट्मा पडिो( :– असार; आजे-नाय; आसे; इहप; कहल-मभ; कहल-स; कॅस्प्स; कामो; 

कास्ल्च; ग्रफाय; नटस-व्हा; पल्स; फास्फ; बोरा; मटयुण; मटयुण-को; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ; सल्फ; 
स्पायजे; िेलेबो. 
गोळे :– इहप; एलो; कोपे; ग्रफाय; फास्फ; मगॅ-का; स्पायजे. 
चकचकीि :– कास्ल्च; बोरा; िेलेबो. 
हचकट :– असार; कॅन्था; िेलेबो. 
न, कळि िरपभर :– साहलडे. 
ने, आच्छादलेले :– अमो-मभ; कामो; ग्रफाय; नेर-मभ; पल्स; िैड्रास्स्ट. 
पाढंरी :– कहल-क्लो; नेर-मभ; बोरा. 
दुधासारखी :– कहल-क्लो. 
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हपवळी :– असार; कहल-स. 
रक्िहमहश्रि :– कास्ल्च; नक्स-व्िा; नेर-का; पोडो; मटयुण; मटयुण-को. 
शौचानंिर :– थभजा; ब्रायो; सेहप. 
हिरवी :– अको; आयहर; आसे; आजे-ना; कामो; गॅम्ब्बो; पल्स; मटयुण; मक्युय-को; मगॅ-का; लारो. 

कढत :– आयणर; आसे; एलो; कॅस्प्स; कामो; गमॅ्बो; हपहक्र-ॲहस; पोडो; बेला; मटयुण-को; सल्फ; 
स्रोफॅन्थ. 

करवडिारे :– आ्न; आयणर; आसे; इग्ने; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; गमॅ्बो; नेर-मभ; पल्स; मटयुण; 
व्िेरा-आ; सल्फ; कसको. 
केसाचंा नाश करिारे :– का्लसो. 

काळसर :– अल्युहम; कहल-ना; ग्रफाय; स्रमो. 
काळे :– आसे; ओणप; का्लसो; थभजा; प्लंबं; मक्युय; मक्युय-को; लेिान्द्ड्रा; व्हेिा-आ; स्रमो. 

डाबंरासारखे :– हचआनो; टेहल; लेिाडं्रा. 
दुगंधी :– क्रोटे-िा; हचआनो; लेिाडं्रा. 

केशरी :– सल्फु-ॲहस. 
केसासारखे धागे असलेले :– सेले. 
कोरडे :– ओहप; कझक; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; नेर-मू; फास्फ; ब्रायो; लॅक-हड; लायको; हसहल. 
खडा :– टिक पिा. 
णखरीसारखे :– ओनास्मा; नाय-ॲहस; पल्स; फास्फ; ब्रायो; ऱ्िस-टा; सल्फ; कसको. 
गढूळ पाण्यासारखे :– आसे; ऑक्झ-ॲहस; जालप; पोडो; फास्फ-ॲहस; फेरम-फा. 

पाढंरे :– फास्फ-ॲहस. 
गार :– कुब;े लायको. 
गाठ्याळ :– अल्युहम; अल्युमे; केहल; ग्रफाय; थभजा; प्लंब;ं मगॅ-मभ; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; 

णसणल; सेले. 
व, पािळ :– अन्द्टी-कू्र; आसे; कोहन; हपहक्र-ॲहस; लायको. 

गुरगुर होऊन :– कोलो; स्रोफॅन्थ. 
घाई लागते :– नकळि िोिे पिा. 
चकाकिारे :– अल्युहम; एलो; कॅल्क-का; कास्स्ट; मेझे; सल्फ-आयो. 

कि :– फास्फ; मेझे; हसना. 
चपटे :– पल्स; मटयुण. 
णचकट :– कणल-बाय; केणल; क्रोट-हट; कोलो; पोडो; प्लॅणट; ब्रायो; मटयुण; मक्युय-को; ऱ्िस-टा; 

स्ऱ्हअम; लॅके; सल्फ. 
घट्ट :– कास्ल्च; फास्फ; लेिाडं्रा. 

णचकटून बसते, गुदात :– कॅल्क-का; नेर-मभ; सहॅनकु; सेहप; सेले; हसहल. 
णचकि मातीप्रमािे :– हडहज; प्लॅहट. 
चुरा, भुगा होतो :– अमो-मभ; नेर-मू; मक्युय; मॅग-मू; सहॅनकु. 
जड :– सहॅनकु. 
जांत :– अको; इग्ने; कॅल्क-का; टॅरॅकब. नेर-मभ; नेर-फा; बॅहर-का; मक्युय; सल्फ; साबा; णसना; 

णसणल; कसको; स्टॅनम; स्पायजे. 
हफिीसारखे :– कॅल्क-का; ग्रफाय; पल्स; प्लॅहट; सल्फ; साबा; हसहल. 
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सुिासारखे :– अ्ट; इग्ने; कॅल्क-का; फेरम; मेरम; सल्फ; कसको. 
िुकासारखे :– काडुय-मे; हचनोपो. 

झाल्याने जा हो :– डायास्को; मक्युय; मटयुण-को. 
ब वा :– कोलो; गमॅ्बो; नटस-व्हा. 

टिक, खडे :– अल्युणम; अल्युमे; ॲन्टी-क्रभ ; ओहप; कॅल्क-का; ग्रफाय; झिंक; नक्स-व्िा; नाय-
ॲणस; नेर-मू; पायरो; प्लंब;ं ब्रायो; मगॅ-मभ; लॅके; लायको; सल्फ; सहॅनकु; हसहफ; हसहल; सेहप. 
खडभसारखे :– कॅल्क-का; पोडो; बेला; सहॅनकु. 
प्रथम, नंिर पािळ :– कॅल्क-का; नेर-मभ; बोस्व्ह; लायको; सल्फु-ॲहस. 
हवटाळसेपिी :– एहप. 

टोमॅटोच्या रसाप्रमािे :– एहप; नेर-का. 
तवणकलाप्रमािे :– आजे-ना; बोरा. 
तवांग वर, येतो (हिरवा( :– इस्कभ ; कास्ल्च; ग्रहट; ब्रायो; मॅग-का; सहॅनकु; साबा. 

हिरवा :– ग्रहट; ब्रायो; मक्युय; मॅग-का; सहॅनकु. 
तेलकट :– आयहर; आयो; कास्स्ट; टरेन्टु; डल्का; नेर-स; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; मॅग-का. 
तोडल्या, तुकडे केल्याप्रमािे :– अको; कामो; नेर-फा; सल्फु-ॲहस. 

अंड्याच्या बलकाप्रमािे :– पल्स; मक्युय. 
िांडी (िापाची( वाजताना जावे लागते :– आसे; कोलो; पल्स; मक्युय; लॅके-कॅ; व्िेरा-आ; सल्फ. 
िोडे, िोडे :– अमो-मभ; नक्स-व्िा; प्लंबं; मक्युय; सल्फ; हसहल. 

पि, वारंवार :– आसे; नक्स-व्िा; मक्युय-को. 
दह्यासारखे :– आयो; टॅबॅकं; व्िॅले. 

िोिाना, रडिे :– व्िॅले. 
दुधाने जा हो :– नेर-का; सेहप. 
दुगंधी :– असाहफ; आसे; कहल-फा; कॅल्क-्लु; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; युब; नक्स-व्िा; पल्स; 

पोडो; बॅणि; बेन्झा-ॲहस; सल्फ; हसहल; सोणर. 
कुजलेल्या अंड्यासारखे :– कामो; सोहर. 
चीजप्रमािे, कुजलेल्या :– ब्रायो; सहॅनकु; िेपार. 
दरवळिारे :– पोडो; सोणर; स्रमो. 

धागे लचध्याचे, असल्यासारखे :– आजे-ना; कॅन्था; कास्ल्च; कोलो; मटयुण-को. 
धुिीसारखे (िादुंळाच्या( :– आसे; कॅम्ब्फ; कुप्रम; जरो; फास्फ-ॲणस; व्हेिा-आ. 
न कळत होते :– ऑर्नन; एपि; एलो; ओहलअ;ं ओहप; गेल्से; थभजा; नेर-फा; नेर-मभ; पोडो; फास्फ; 

फास्फ-ॲणस; बॅणर-का; बेला; ऱ्िस-टा; व्हेरा-आ; सल्फ; हसकेल; हायासा. 
ओकिाना :– आजे-ना; आसे. 
खोकिाना :– हसल्ला. 
गिाच्या िालचालीमुळे :– फास्फ-ॲहस. 
घट्ट असले िरी :– आसे; एलो; कास्स्ट; कोलो; हायासा. 
चालिाना :– एलो. 
झोपेि :– आ्न; कोहन; पोडो; ब्रायो; सोणर. 
लघवी िोिाना :– अल्युहम; एहप; एलो; म्युहर-ॲहस; िायासा; हसल्ला. 
व, लघवी :– म्ब्युणर-ॲणस. 
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वाकल्याने :– रुटा. 
वारा सरिाना :– आसे-आयो; एलो; ओहलअ;ं कास्स्ट; नेर-फा; पोडो; फास्फ-ॲहस; म्युहर-

ॲहस; व्िेरा-आ. 
न पचलेल्या अन्नाचे :– आसे; ओहलअ;ं कॅल्क-का; कॅल्क-फा; ग्रफाय; पोडो; फास्फ; फास्फ-

ॲहस; फेरम; ब्रायो; मगॅ-मभ; लसको. 
कपगट :– हक्रआसो; सोहर. 

न होऊ देण्याची प्रवृहत्त:- थभजा; नाय-ॲहस; सल्फ; हसहल. 
णनरणनराळ्या रांगाचे :– इस्कभ ; कास्ल्च; कहल-फा; कझक-साया; मेहनस; सल्फ. 
णनवळीसारखे (िाकाच्या, दह्याच्या( :– आयो; कुप्रम. 
णनळसर :– कास्ल्च; फास्फ; बॅहि. 
पाण्यासारखे :– ॲन्टी-क्रभ ; ओहलअ;ं कॅल्क-का; कास्ल्च; गॅम्ब्बो; टु्यब; िूजा; नेर-स; हपहक्र-ॲहस; 

फोडो; फास्फ; बेन्झा-ॲहस; व्िेरा-आ; सल्फ. 
काळे :– आसे. 
गढभळ :– ऑक्झ-ॅॲहस; आसे; पोडो; फास्फ-ॲहस; फेरम-फा; ब्रोहम. 
िाबंसु :– कॅन्था; पोडो; फास्फ; फेरम-फा; मक्युय-को; ऱ्िस-टा. 
हपवळे :– ओहलअ;ं गमॅ्बो; डल्का; थभजा; पोडो. 
व गाठ्याळ :– ॲस्न्ट-क्रभ ; लायको; सहॅनकु. 

पापुदे्र जातात :– आजे-ना; कॅन्था; कास्ल्च; कोलो; मटयुण-को. 
पाांढरे (पाढुंरके( :– आसे; ओणप; कहल-का; कॅल्क-का; कॅन्था; केहल; टॅरॅक्स; हडहज; नक्स-मो; 

पल्स; िोडो; फास्फ; फास्फ-ॲणस; बेन्द्झा-ॲणस; मक्यु;ु लॅके. 
कािी िाग :– फास्फ. 
खडभसारखे :– कॅल्क-का; पोडो; सहॅनकु. 
दुधासारखे :– कॅल्क-का; केहल; टॅबकंॅ; हडहज; पोडो; मक्युय; सहॅनकु; कसको. 

णपिूळ :– पोडो; स्राहंश. 
लपगट :– आजे-ना; आसे; ग्रफाय; नक्स-व्िा; ब्रायो; मक्युय; लायको; व्िेरा-आ; हसकेल; सोणर. 

िडिडभन येिे :– आस्टे-रु; कहल-बाय. 
णपवळे :– आसे; क्रोट-हट; पोडो; मक्युय. 
केसरी :– सल्फु-ॲहस. 

धमक :– इथभ; एलो; कणल-फा; कास्ल्च; केहल; गमॅ्बो; गेल्से; नटस-मो; पोडो; फास्फ; फास्फ-
ॲहस; सल्फु-ॲहस; सल्फ-आयो. 

पािी :– गमॅ्बो; पोडो. 
पाढुंरके :– फास्फ-ॲहस. 

णपत्तणमणश्रत :– कामो; क्रोटे-िा; नेर-स; पल्स; पोडो; मटयुण; व्हेरा-आ. 
गरम पेयाने जा िो :– ्लुओ-ॲहस. 

पुवळलेले :– आ्न; पल्स; मक्युय. 
फटणदशी बाहेर येते :– क्रोट-हट; गमॅ्बो; गॅ्रहट; जरो; थभजा; पोडो. 

ओिल्याप्रमािे :– नेर-का. 
फेसाळ :– आ्न; कहल-बाय; पोडो; मक्युय; मगॅ-का; सल्फ. 

िडिडभन िोिे :– क्रोट-हट; कसको. 
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बदलिारे (रंग वगैरे वारंवार( :– कामो; डल्का; पल्स; सल्फ. 
बोटासारखे (बारीक, लाबं( :– कास्स्ट; ग्रफाय; फास्फ; बोरा; म्युहर-ॲहस. 
भडभडून होते :– एलो; क्रोहट-हट; गमॅ्बो; जरो; नेर-का; नेर-मभ; पोडो; ब्रायो; व्िेरा-आ; ससॅ्न्ग्व; 

णसकेल; सोणर. 
कपगट रंगाचे :– आस्टे-रु; कहल-बाय. 
बुळबुळीि :– असार; एलो; कहल-बाय; कास्ल्च. 
मऊ, हलबहलहबि :– ओनास्मा; नाय-ॲहस; पल्स; फास्फ; ब्रायो; ऱ्िस-टा; सल्फ; कसको. 
हपवळे :– ब्रायो. 
मूत्राशयाच्या णवकाराबरोबर :– मक्युय-को 
मेिासारखे :– कहल-बाय; लेिाडं्रा. 
मोठ्या आकाराचे :– कणल-का; कॅल्क-का; ग्रफाय; नक्स-व्िा; ब्रायो; लायको; व्हेिा-आ; सल्फ; 

सपॅनकु; सेहप. 
रटत, नुसिे (रक्िस्त्राव पािा( :– अको; अल्युहम; इहरहज; हरहल; मक्युय-को; ऱ्िस-टा. 

हमहश्रि :– अल्युहम; आसे; इपि; कॅन्द्िा; कॅस्प्स; कास्ल्च; कोलो; टॅरॅहब; नक्स-व्हा; पल्स; 
फास्फ; मटयुण; मक्यु-ुको; सल्फ; सेहप; हॅमॅमे. 

पाण्यासारखे :– फास्फ; फेरम-फा; मक्युय-को; ऱ्हस-टा. 
लाल गाठी :– अल्युहम; 

रटताचे धागे असलेले :– नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; पोडो; मक्युय. 
रटताच्या पाण्यासारखे :– कॅन्था; पोडो; फास्फ; ऱ्िस-टा. 
लघवी करताना होते :– न कळि िोिे पिा. 
लाल :– केणल; मटयुण; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ. 
वस्त्रातून बाहेर येते :– पोडो; बेन्झा-ॲहस. 
वात, सरताना :– न कळि िोिे पिा. 
वारांवार होते :– आसे; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कामो; नक्स-व्हा; िोडो; फास्फ; मक्युय; मक्यु-ुको; 

व्हेिा-आ. 
वाळूसारखे, बारीक खडे असलेले :– आजे; एहप; कझक; पोडो; प्लंबं; फास्फ; बेला; मनॅ्गनंॅ; मेझे; 

लॅक-कॅ; लायको; सासा; िैड्रास्स्ट. 
वास नसलेले :– एहप; कहल-बाय; व्िेरा-आ. 
वेड्यावाकड्या आकाराचे (हिकोनी, चौकोनी वगैरे( :– नेर-मभ; प्लंबं; सहॅनकु; सेहप; सेले. 
शेळीच्या लेंड्यासारखे :– अल्युणम; ओपि; केणल; ग्रफाय; थभजा; नाय-ॲहस; नेर-मभ; पायरो; प्लंबं; 

मटयुण; मगॅ-का; मगॅ-मभ; लायको; व्िबय; सल्फ; सहॅनकु; हसहफ; हसहल; सेहप; िैड्रास्स्ट 
खडभसारखे पाढंरे :– कॅल्क-का; बेला. 
मेिासारखे :– मगॅ-का. 
हिरव े:– कसको; स्टॅनम. 

श्लेष्ट्मा पडतो :– आव पिा. 
सकाळच्या न्द्याहारीनांतर जा हो :– थभजा; नेर-स. 
सदी झाली असताना जावे लागते :– कॅल्क-का; युब; रुमे. 
साबिाच्या फेसाप्रमािे :– आयो; कास्ल्च; ग्लोनो; बेन्झा-ॲहस; सल्फ. 
साबूदाण्यासारखे :– कास्ल्च; फास्फ. 
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हाताने काढावे लागते :– कॅल्क-का; नेर-मभ; प्लॅहट; लायको; सहॅनकु; हसहल; सेहप; सेले. 
णहरवे (गविासारखे( :– अको; ॲन्द्टी-टा; आयहर; आरे्ज-ना; इसि; कॅल्क-फा; कामो; कोलो; 

क्रोट-हट; थभजा; नेर-मभ; नेर-स; पल्स; पोडो; प्लंब;ं फास्फ; मटयुण; मक्युय-ड; मगॅ-का; व्िेरा-आ; 
सल्फ. 
काळसर :– आसे; 
चिासारखे :– गेल्से. 
झाल्यानंिर, िोिे :– आजे-ना; कॅल्क-्लु; नेर-स; बोरा; स्ऱ्िअम; सहॅनकु; सोहर. 
हनळसर िोि :– कॅल्क-फा; फास्फ. 
िवगं येिो :– िवगं पिा. 

होत नाही :– कोटयु; हसहल; स्रमो. 
होताना, गुदद्वार फाटते :– नेर-मभ; मेझे. 

मऊ असभन सुद्धा :– नाय-ॲहस. 
वारा सरून आवाज िोिो :– अगाहर; आिे-ना; इवने; एलो; ओहलअ;ं काबो-व्िेहज; कोलो; 
क्रोट-णट; युब; थायरा; थभजा; नेर-स; पोडो; फेरम. 

 
हगवि :– आसे; एलो; कामो; कोहन; कोलो; क्रोट-हट; गमॅ्बो; नेर-स; पल्स; पोडो; फास्फ; फास्फ-

ॲहस; मक्युय; ऱ्िस-टा; स्ऱ्िअम; व्िेरा-आ; सल्फ. 
अांग गार पडून :– गॅ्रहटओ. 

वृद्धपिी :– बोस्व्ि. 
अांडी खाल्ल्याने :– हकहन-आसे. 
आतड्यास व्रि पडल्यामुळे :– कहल-बाय; मक्युय-को. 
आांबट पदािाने ब वा :– आजे-ना. 
आम पडतो नंिर थकवा येिो :– बोरा. 
उन्द्हाळ्यात :– ओहलअ;ं कॅम्फ; क्रोट-हट; गमॅ्बो; नक्स-मो; पोडो; ब्रायो; कसको. 
उभे राणहल्याने ब वा :– मक्युय. 
एकदम िाांबल्यानांतर होिारे णवकार :– कझक; मगॅ-फा. 
एरांडेल घेतल्याने :– ब्रायो. 
कढत पाण्याच्या आांघोळीने ब वा :– हसकेल. 
कमरेत दुखून :– बॅहर-का. 
काकडी खाल्ल्याने :– व्िेरा-आ. 
कॉफी मुळे :– कसक्ला. 
कॉलरा :– आसे; कॅम्ब्फ; काबो-व्िेहज; कुप्रम; कुप्रम-आसे; व्हेरा-आ; हसकेल; िैड्रासा-ॲहस. 

मुलाचंा िान्ह्या :– इथभ; ग्वाईका; मेडो; सोहर. 
अंग कढि असिे :– हबस्म. 
पाठीची कमान िोिे :– मेडो. 
साथ असिाना :– इहप; फास्फ. 

कावीळ झाली असताना :– णचओ; हडहज; नक्स-व्िा. 
केस धुतल्यानांतर :– टरेन्टु. 
कृश इसमाची :– कल्क-का; सल्फु-ॲहस; णसणल. 
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खाण्यात िोडा फरक केला िर :– पल्स; फास्फ. 
खाण्यानांतर जा हो :– आसे; एलो; ओहलअ;ं कॅल्क-का; हकहन-आसे; कोलो; क्रोट-हट; ग्रफाय; 

राँहब; नक्स-व्िा; पल्स; पोडो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम; ब्रायो; मगॅ-मभ; लायको; झसको. 
गलगांड झाले असताना :– हसस्ट. 
गरम पेयाने जा हो :– फुओ-ॲहस. 
गरोदरपिी :– फास्फ. 
गुदाच्या कॅन्सरमुळे :– काडुय-मे. 
चाकोलेटने जा िो :– हलहथ-का. 
जलोदर, नाळगुद हवकाराि :– अपोसा; असेणट-ॲणस; एणप; िेलेबो. 
जीिण :– आसे; कॅल्क-का; नेर-मभ; पेरो; फास्फ; हसहल; सोहर; सल्फ. 
झोपेत :– युब; सल्फ. 

ब वा :– फास्फ. 
तांबाखू ओढल्याने :– बोरा. 
ताक णपण्याने :– पोडो. 
तापात (टायफाईडसारख्या( :– फास्फ; िायासा. 

बाळंि ज्वराि :– पायरो. 
मलेहरआच्या :– किविाप पिा. 

िकवा येत नाही :– एहप; कॅल्क-का; ग्रफाय; युब; फास्फ-ॲणस; सल्फ. 
िकवा येतो :– आसे; व्िेरा-आ. 
िांड पदािण, पेयाने जा हो :– कसको; स्टॅहफ. 

ब वा :– फास्फ. 
णदवसा, फटत :– नेर-मभ; पेरो; फायटो. 
दुधाने जा हो :– कॅल्क-का; नेर-का; मगॅ-मभ; सेहप. 
देवी आल्या असताना :– आसे; कसको. 
नांतर, दमा :– कहल-का. 

संहधवाि :– कहल-बाय; डल्का; हसहम. 
णनयणमत, णदवशी, वेळी :– स्राहंश. 

एक हदवसा आड :– अल्युहम; आयहर; कसको. 
उन्िाळ्याि :– कहल-बाय. 
चौर्थया हदवशी :– साबा. 
िीन आठवड्यानी :– मगॅ-का. 

पािी पाल्याने जा हो :– आजे-ना; आसे; क्रोट-पट; नटस-व्हा; फास्फ; फेरम; ऱ्िस-टा. 
फळे खाण्याने :– कॅल्क-फा; ऱ्िोडो; हसस्ट. 
बाळांत, ज्वरात :– पायरो. 

पिानंिर :– स्ऱ्िअम. 
भाजल्यामुळे :– आसे. 
भीती, भावना, मनःक्षोिामुळे :– अको; आिे-ना; इग्ने; ओणप; काणफ; कामो; गेल्से; पल्स; पोढो; 

फास्फ; व्हेरा-आ; िायासा. 
मुलाांची, शाळेत जाण्याऱ्या :– कॅल्क-फा; फास्फ-ॲहस. 
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अंगावरचे दभध बंद केल्यानंिर :– आजे-ना; लसको. 
रताळी खाण्याने :– कॅल्क-आसे. 
रात्री :– फेरम; ऱ्िस-टा; कसको; स्राहंश. 
रोगातून, तीव्र उिल्यानांतर :– काबो-व्िेहज; सल्फ; कसको; सोहर. 
लघवी, करताना (शौच नकळि िोिे पिा( :– अल्युहम; एलो; िायासा. 

िरपभर िोऊन :– मगेॅ-स. 
णवटाळसेपिी :– कास्स्ट; कोलो; हक्रयासो; नेर-स; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बोस्व्ह; मगॅ-का; 

लॅके; स्व्िब;ु व्िेरा-आ; सल्फ; हसकेल. 
णवस्फोटक ज्वरात (देवी, गोवर वगैरे( :– ॲस्न्ट-टा. 
वेदनायुटत :– आसे; कामो; कोलो; ब्रायो; मक्युय; मक्युय-को; ऱ्िस-टा; स्ऱ्िअम; सल्फ. 
वेदनारणहत :– आसे; युब; नेर-मभ; पल्स; िोडो; फास्फ; फास्फ-ॲणस; फेिम; बॅहि; हबस्म; बोरा; 

लायको; व्हेिा-आ; सल्फ; हसल्ला; लसको; स्रमो; हायासा; िेपार. 
वृिपिी :– ॲस्न्ट-क् रू; आसे; गमॅ्बो; नाय-ॲहस; बोस्व्ि. 

वदेना, उदराि िोऊन :– काबो-व्िेहज. 
लशपातील मासे खाल्याने :– ब्रोहम. 
सकाळी :– एलो; कणल-बाय; नेर-स; पोडो; फास्फ; बोस्व्ि; ब्रायो; मगॅ-का; रुमे; हलहल-हट; 

सल्फ. 
अंथरुिािभन पळाव ेलागिे :– युब; नेर-स; सल्फ. 
उठल्यानंिर :– नेर-स; ब्रायो; रुमे; हलहल-हट. 
खाण्यानंिर (न्यािारी( :– थभजा; नेर-स. 

ब वा :– नेर-स; बोस्व्ि. 
गढभळ पाण्याप्रमािे :– लेिानं्ड्रा. 
मुलाचंी :– आयो; हसहम. 

सदी झाली असताना :– कॅल्क-का; युब; डल्का; नक्स-मो; रुमे. 
साांसाणरक काळजीमुळे :– काहफ. 
हवेत, फरक, झाल्याने :– डल्का; फास्फ-ॲहस; सोहर. 

उष्ट्ि जा िो :– ओहलअ;ं कॅम्फ; कॅस्टो; क्रोट-हट; गमॅ्बो; नक्स-मो; पोडो; ब्रायो; कसको. 
हालचाल केल्याने जा हो :– एहप; ब्रायो; फेरम; व्िेरा-आ. 
णहवतापात :– ऱ्िस-टा; णसना. 
होईल असे वाटते :– डल्का; नटस-व्हा; पल्स. 
क्षयरोगात :– आसे; काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम; ब्रायो; रुमे; 

सल्फ; कसको; िेपार. 
 
हुळहुळे :– अको; आसे; एणप; टॅरॅहब; नक्स-व्हा; बेला; फास्फ; ब्रायो; मक्युय-को; ऱ्हस-टा; लॅके; 

लायको; सल्फ; कसको; स्टॅनम. 
 
हृदयणवकाराबरोबर :– मक्युय-आ-्ले. 
 

_____  
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उदराचे बाह्याांग 
 
सवणसाधारि :– एणप; नक्स-व्िा; पल्स; प्लंब;ं ब्रायो; मक्युय; सेले. 
 
बेंबी-अांतगणळ :– नक्स-व्िा; प्लंबं. 

आत गेलेली :– कझक; पल्स; प्लांबां; व्िेरा-आ; स्टॅनम. 
ओलसर :– कॅल्क-फा. 
चांबू झाल्याप्रमािे :– डल्का. 
णचडलेली :– अब्रो; कॅल्क-फा; नक्स-मो. 
टिक :– पल्स. 
पुवळलेली :– फास्फ. 
भोंवती पुटकुळ्या :– डल्का. 
माांस, वाढलेली :– कहल-का; कॅल्क-का; नेर-मभ. 
रटत येते िान्ह्या मुलाचं्या :– अब्रो; कॅल्क-फा. 
लघवी बाहेर येते :– िायासा. 
हुळहुळी :– नक्स-मो; हफजास. 

 
घाम :– अनाका; अब्रो; हसकुटा. 
 
णपवळे, णिपके पडतात :– कोदा; फास्फ. 
 
मोिे, लोंबलेले :– अल्युहम; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; कास्स्ट; युब; व्िेहरओ; सल्फ; सहॅनकु; 

हसहफ; णसणल; सेणप. 
आयाांचे :– आयो; नेर-का; सेपि. 
मुलींचे, लिान :– कॅल्क-का; बॅहर-का; हसहल. 
मुलींचे, वयाि येिाऱ्या :– कॅल्क-का; ग्रफाय; लॅके; सल्फ. 

 
भेगा त्वचेवर :– हसहल. 
 
स्नाय ूवाळतात :– प्लंबं. 
 
हुळहुळे :– अको; आसे; एहप; टॅरॅकब; नक्स-व्हा; बेला; ब्रायो; मक्युय-को; लॅके; लायको; सल्फ; कसको; 

स्टॅनम. 
 
 

_____ 
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जिर 
(पोट, पक्वाशय( 

 
सवणसाधारि :– आजे-ना; आसे; इथभ; इहप; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कोलो; नक्स-व्हा; िल्स; फास्फ; 

ब्रायो; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; हसहल; लसको; सेहप. 
ते, कण्यापयंत :– आ्न; व्िेरा-स्व्ि. 
ते, खाांद्यापयंत (उजव्या( :– ससॅ्ग्न्व. 
ते, छातीपयंत :– कहल-का; नक्स-व्िा. 
ते, मागे :– कोहन; बब;े हबस्म; सल्फ. 
खादं्याच्या मध्यापयंि :– बेला. 
ते, वर :– कहल-मभ; फास्फ. 
मागे :– आ्न; कहल-का; कॅक्ट; स्रमो; िॅममेॅ. 

 
अन्नदे्वष :– हिटकारा पिा. 
 
अपचन, अजीिय :– असाहफ; ॲ्टी-कू्र; आजे-ना; आसे; इथभ; इपि; ओहलअ;ं कहल-बाय; कॅल्क-का; 

काबो-व्हेपि; नक्स-व्हा; नेर-का; नेर-मभ; नेर-स; िल्स; फास्फ; फेरम; हबस्म; ब्रायो; मक्युय; 
लायको; सल्फ; झसको. 

उसि भरल्यामुळे :– रुटा. 
घाईने खाण्याणपण्यामुळे :– अनाका; ओणलअां; काहफ. 
मुणष्टमैिुनामुळे :– बॅहर-का. 
वजन उचलण्यामुळे :– सेहप. 
सांभोगानांतर :– हडहज; फास्फ. 

 
आकसलेले :– आसे; काबो-व्िेहज; कुप्र.ं 
 
आग :– आसे; कॅन्था; कॅस्प्स; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; फास्फ; मक्युय-को; रॅनन-ब; व्हेरा-आ; सल्फ; णसकु; 

णसकेल; सेणप. 
 
आम्ब्लणपत्त (आंबटपिा पिा( :– कॅस्प्स; कल्क-का; काबो-व्िेहज; नटस-व्हा; नेर-फा; नेर-मभ; पल्स; 

मगॅ-का; रोहब; लायको; सल्फ; सल्फु-ॲहस; कसको; सेहप. 
 
इच्छा, वासना, आवड, खाण्या, णपण्याची– 

अनेक पदािण :– हसना. 
अपक्व पदािण :– मािी; खडभ  वगैरे पिा. 
अांडी :– कॅल्क-का; नेर-फा. 
आइस-क्रीम (बफय  पिा( :– कल्क-का; युब; फास्फ; युपे-पर; व्िेरा-आ; हसहल. 
आांबट पदािण :– अको; आर्डन; आसे; कामो; कोरा-रु; पल्स; बेला; व्िेरा-आ; सल्फ; हेपार. 
उत्तजेक पदािण :– पल्स; फास्फ-ॲहस; व्िेरा-आ. 
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एखाद्या वस्तूची पि दुसऱ्याने सुचहवली की नाकारिे :– कॅस्प्स. 
कडू पदािण :– हडहज; नेर-मभ. 
कढत, अन्न, पेय :– आसे; केहल; फेरम; ब्रायो; लॅक-कॅ; साबा; स्पायजे 
कदान्न :– एणबस-कॅ; हसहल. 
काफी :– आसे; कोहन; नक्स-व्िा; ब्रायो; मोस्क; स्रोफन्थ. 
काकडी :– ॲन्टी-क्रभ ; व्िेरा-आ. 
काहीतरी, पि काय ते समजत नाही :– इग्ने; इहप; कझक-क्रो; थेहर; पल्स; ब्रायो; कसको. 

हवलक्षि पदाथय :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; केहल; ब्रायो; हसल्का; िेपार. 
गरोदरपिी :– केहल; मगॅ-का; लायणस. 

काांदे :– कुव;े वहेलस; सेपा. 
केळी :– थेरी. 
कोळसे :– अल्युहम; कॅल्क-का; हसकु; सोहर. 
कोबी :– हसकु. 
कोरडे अन्न (िादुंळ, गिु वगैरे( :– अल्युहम. 
खडू :– मािी पिा. 
खारट पदािण :– आजे-ना; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; नेर-मू; फास्फ; लॅके-कॅ; व्िेरा-आ. 
गरजेपेक्षा जास्त :– आसे. 
गरोदरपिी :– सेणप. 
गार, अन्न, पेय :– थंड पिा. 
गोड पदािण :– आजे-ना; कणल-का; कॅल्क-का; युब; थायरा; मगॅ-मभ; मेडो; लायको; सल्फ; 

साबा; हसना; लसको. 
अशक्िपिा वाटभन :– थायरा. 

चमचणमत मसाल्याचे पदािण :– आसे; कॅस्प्स; केहल; टरेन्टु; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; प्लुओ-
ॲहस; सल्फ; लसको; ससॅ्न्ग्व; स्टॅहफ; हेपार. 

चहा :– अल्युहम; कल्क-स; िेपार. 
चीज :– आजे-ना; हसस्ट. 
ज्याची रुची नाही ते :– इग्ने; पल्स; ब्रायो; मगॅ-मभ. 
टोमॅटो :– फेरम. 
तपकीर :– बेला. 
तांबाखु :– असार; काबो-ॲणस; काबो-व्िेहज; डा्ने; स्टॅणफ. 

ओढण्याची :– कॅल्क-फा; ग्लोनो; थेहर; मेडो. 
तळलेले पदािण :– प्लंबं. 
ताक :– ॲन्टी-टा; इलाप्स; हकहन-स; बसा; साबाल. 

साखर घािलेले :– इलाप्स. 
णतखट :– चमचमीि पिा. 
तेलकट (िभप, िेल( :– कॅल्क-फा; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; मेझे; सल्फ. 
िांड, अन्न :– पल्स; फास्फ. 

पेय :– अको; आसे; कामो; नेर-स; फास्फ; ब्रायो; मक्युय; मटयुण-को; युपे-पर; लेप्राडं्रा; व्हेिा–
आ; हसना; लसको. 
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दारू व तत्सम पेये :– असार; आ्न; आसे; ओणप; कॅस्प्स; कॅल्क-का; फास्फ; लॅक-कॅ; लॅके; 
सल्फ; स्टॅहफ. 
बीर :– सल्फ; स्राहंश. 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– सेले. 

दूध :– आसे; एहप; फास्फ-ॲणस; ऱ्हस-टा; सल्फ; सहॅनकु; साबाल; स्टॅहफ; 
आंबट :– ॲस्न्ट-टा; मनॅ्गनं. 
उकळलेले :– अब्रो; नेर-स. 
गरम :– कॅल्क-का; केहल; ब्रायो. 
गार :– युब; फास्फ-ॲहस; ऱ्िस-टा, 
बफय  घािलेले :– सावाल. 
न आवडिारे :– सावाल. 

नाकारलेल्या पदािांची :– कामो; फास्फ; ब्रायो; स्टॅहफ. 
पातळ पदािण :– सल्फ; स्टॅहफ. 
पाव :– फेरम; स्राहंश. 

व, लोिी :– मक्युय. 
फसफसिारी पेये :– कास्ल्च; फास्फ-ॲहस. 
फळे :– ॲस्न्ट-टा; इग्ने; फास्फ ॲहस; व्िेरा-आ; सल्फु-अहस. 

आंबट :– आसें; व्िेरा-आ; हसस्ट. 
रसाळ :– ॲन्टी-टा; फास्फ-ॲहस; व्िेरा-आ; स्टॅहफ. 
संत्री, नाकरग :– थेहर; मेडो. 

बटाटे :– ओहल-ॲहन; नेर-का. 
कचे्च :– कॅल्क-का. 

बदाम :– कुबे. 
बफण  :– आसे; इलाप्स; मेडो; लेिाडं्रा; व्हेरा-आ. 
बोरे :– कसको. 
भाज्या :– अल्युहम; मगॅ-मभ. 
मध :– साबा. 
मसाल्याचे पदािण :– चमचमीि पिा. 
माती खडू :– अल्युहम; ॲन्टी-क्रभ ; इग्ने; कॅल्क-का; टरेन्द्टु; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; सल्फ; हसकु; 

पसपल; सोहर. 
माांस :– हक्रआसो; मगॅ-का; हलहल-हट; व्िाओ-ओ. 

डुकराचे :– क्रोटे-िा; युब. 
मासे :– नेर-मभ; सल्फु-ॲहस. 
णमरची :– मक्युय-को. 
णमरे :– लॅक-कॅ. 
मीि :– खारट पदाथय पिा. 
मोहरी :– कोक्यु. 
रसाळ पदािण :– फळे, रसाळ पिा. 
राख :– टरेन्टु. 
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रुचकर पदािण :– आरम-मे; इणप; टु्यब; ऱ्िस-टा; साबा; लसको; स्पाहंज. 
लवांगा :– अल्युहम. 
लेमोनेड :– नाय-ॲहस; पल्स; बेला; सल्फ-आयो; साहब; हसक्ला. 
लोिचे :– चमचमीि पिा. 
लोिी :– फेरम; मक्युय. 
वाळू :– टरेन्टु; हसहल. 
स्व्हणनगर :– िेपार. 
लशपातील मासे :– लॅके. 
सफरचांद :– एलो; अन्टी-टा; ग्वाई; टेल्यु; सल्फ. 
सुांदरवस्तु :– इथभ; हलहल-हट; सल्फ. 
णहरव्या वस्तु :– कॅल्क-स; मेडो. 
 

उघडे आहे असे वाटिे :– स्पाहंज. 
 
उचकी :– अमो-मभ; आयो; आसे; आसे-आयो; इग्ने; टॅबकंॅ; कझक-व्िॅले; नक्स-मो; नक्त-व्हा; नेर-का; 

नेर-मभ; पल्स; मक्युय; मगॅ-फा; मेरम; रॅनन-ब; लायको; णसकु; हसकेल; णसटला; हायासा. 
आचके, येताना :– रॅनन-ब; णसकु; हायासा. 

आल्याप्रमािे :– गेल्से; मगॅ-फा; रॅनन-ब. 
येण्याच्या अगोदर :– कुप्र ं
व, आलटुन पालटुन :– हसकु. 

आतड्यावरील आवरिाच्या शोधात :– लायको; िायासा. 
एकसारखी :– कहल-ब्रो; कझक-व्िॅले; लारो; सल्फु-ॲहस. 
ओकारीच्या, अगोदर :– कुप्रम. 

नंिर :– व्िेरा-आ. 
बरोबर :– बेला; ब्रायो; रुटा; लॅके. 

उमासे व ओकाऱ्या येऊन :– नक्स-व्िा; मक्युय; मॅग-फा. 
कानात दुखून :– टरेन्टु. 
खाण्यानांतर :– मेरम; हायासा. 
खोकल्यानांतर :– टॅबॅकं. 
गरोदरपिी :– ओहप; हसक्ला. 
छातीत दुखून :– स्राहंश. 
जाांभयाबरोबर :– कोक्यु; हसक्ला. 

आळोखे हपळोखे देऊन :– अहमल-ना; मगॅ-का. 
जोराची :– नेर-मभ; व्िेरा-स्व्ि; स्रॅमो. 

वदेना िोऊन :– रुटा; व्िेरा-स्व्ि. 
झोपेत :– मक्युय-को, 
डोटयाला मार लागून झालेल्या आघािामुळे :– िायासा. 
ढेकराबरोबर :– इग्ने; डायास्को; नक्स-व्िा. 

ब वा :– काबो-ॲहन. 
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तांबाखु ओढल्याने ब वा :– इग्ने; सेले. 
तापा, ऐवजी :– आसे. 
तापात :– मगॅ-फा. 

टायफाईड :– फास्फ. 
तापानांतर :– आसे; लॅके. 
दमा, लागून :– हफजास. 

िोण्याचे अगोदर :– कुप्र.ं 
दारू प्याल्यानांतर :– रॅनन-ब; सल्फु-ॲहस. 
पािीत दुखून :– मेरम. 
बेशुि असताना :– कुप्रम. 
मेंदूच्या णवकारात :– आ्न; हसना. 
हसण्याने जा हो :– कॅल्क-का. 
णहस्टेणरआत :– इग्ने; गेल्से; कझक-व्िॅले; नक्स-मो; मोस्क. 
क्षयरोगात :– लायको. 

 
उसासे :– ओकारी कोरडी पिा. 

आल्याने जा हो :– असार. 
आियण वाटल्याने, आनांददायक :– कहल-का. 
एकसारखे :– पोडो. 
ओकारीनांतर :– कास्ल्च. 
गरम पेयाने ब वा :– थेहर. 
दम लागला असताना :– अमो-का. 
णवटाळशेपिी :– पल्स. 

 
उलटेपालटे झाले आहे असे वाटिे :– इथभ. 
 
ओकारी (उलटी( :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲ्टी-टा; अिोसा; आयहर; आजे-ना; आर्डन; आसे; इथभं; इपि; एहप; 

ओणप; कॅडहम; कामो; कास्ल्च; कुप्रम; णक्रआसो; टॅबॅकां ; नक्स-व्हा; पल्स; प्लंब;ं फास्फ; फेरम; 
ब्रायो; लोबे; व्हेिा-आ; व्हेरा-स्व्ह; सल्फ; णसना; णसणल; कसको; स्रोफॅन्थ. 

अगदी सहज :– आसे; इहप; कामो; फेरम. 
अन्नाच्या वासाने :– स्टॅनम. 
आचके, आल्याप्रमािे :– कुप्रम; णबस्म. 

व, आलटुन पालटुन :– हसकु. 
आांबट :– आयरी; कॅल्क-का; कास्स्ट; टॅबॅकं; नक्स-व्िा; नेर-फा; पल्स; फास्फ; मॅग-का; मेडो; 

रोणब; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; सल्फु-ॲणस; सोहर. 
थंडी वाजिाना ककवा िापाि :– लायको. 

उचकीनांतर :– जरो. 
उचलताना :– हसहल. 
उजव्या कुशीवर जा हो :– क्रोटे-िा. 
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ब वा :– ॲन्टी-टा. 
उदरावर शस्त्रणक्रया केल्यानांतर :– नटस-व्हा; फास्फ; णबस्म; सेपा; स्टॅहफ. 
एकदम :– अपोसा; आसे; कॅडहम; कझक. 

खािाखािा :– आसे; फेरम. 
जोराने फेकली जािे :– ॲन्टी-टा; कहल-बाय; कहल-क्लो. 

एकसारखी :– आसे; इहप; मक्युय; िेलेबो. 
कडू :– कहल-बाय; नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो; युपे-पर; ससॅ्न्ग्व. 

पािी :– मगॅ-का. 
हिरवट, गार पािी प्याल्यानंिर :– ऱ्िोडो. 

कढत (िाजिारी पिा( :– मेडो. 
पेयाने ब वा :– आसे; केहल; सल्फु-ॲहस. 

कफाची (श्लेष्ट्मा( :– आजे-ना; इणप; कहल-बाय; ड्रोसे; नक्स-व्िा; िल्स; फास्फ; व्िेरा-आ. 
आंबट :– कहल-का. 

कष्टदायक :– ॲन्द्टी-टा; आसे. 
कॅन्द्सर (उदरािला( :– काबो-ॲहस; हक्रआसो. 
काफीच्या बुकटीप्रमािे :– कॅडहम; पायरो; फास्फ. 
काही णदवसाांच्या अांतराने :– हबस्म. 
काही वेळाने (खाल्यानंिर( :– फास्फ; हबस्म. 
काळजी वाटते, िोिाना :– आसे; टॅबॅकं. 
काळा डाग पडतो :– आजे-ना. 
काळी :– आसे; कॅडणम; हक्रआसो; नक्स-व्हा; फास्फ; मेझे; व्िेरा-आ. 
कोरडी :– इपि; कामो; कास्ल्चां; टॅबॅकं; ड्रोसे; नक्स-व्हा; पल्स; िोडो; बेला; ब्रायो; युपे-पर; 

ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ; सल्फ. 
कफ टाकिाना :– काबो-व्िेहज; टरेन्टु; हसहल. 
खोकिाना :– नाय-ॲहस; हसना; स्टनम; िेपार. 
खाकरिाना :– आजे-ना; नक्स-व्िा. 
नंिर जािंया येिाना :– टेल्यु. 
फेफरे येण्याचे अगोदर :– कुप्र.ं 
हवटाळशपेिी :– पल्स. 
शौचास िोिाना, िगविीि :– आजे-ना; कुप्र.ं 

टलोरोफामणनांतर :– फास्फ. 
खाकरताना, सकाळी :– नटस-व्हा; ब्रायो; युफे्र. 
खाजणवताना :– इहप. 
खाण्याने ब वा :– ॲस्न्ट-टा; नक्स-व्िा; पल्स. 
खारट :– आयो; नेर-स; बेन्झा-ॲहस. 
खाल्लेल्या पदािांची :– आसे; इग्ने; हक्रआसो; नक्स-व्हा; िल्स; फास्फ; फेिम; ब्रायो; युपे-पर; 

लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; णसना; णसणल; कसको. 
कािी िासानंिर :– इथभ; हक्रआसो; पल्स; प्लॅहट; फेरम-मे; ससॅ्न्ग्व. साहब. 
दुधाहशवाय :– िैड्रास्स्ट. 
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नंिर, पािी :– पल्स. 
रात्री :– कहल-का. 

खोकल्यानांतर :– सल्फु-ॲहस. 
गरोदरपिी :– अनाका; इग्ने; इणप; केहल; कोटयु; पक्रआसो; टॅबॅकं; नक्स-मो; नक्स-व्हा; नेर-

स; मेडो; लॅक-कॅ; लोबे; सल्फ; हसक्ला; सेपि. 
गभाशयाच्या णवकारात :– कालो; हक्रआसो; सेनेहस. 

पेसरी घािल्यामुळे :– नक्स-मो. 
णगळण्याचा प्रयत्न केला िर :– मक्युय-को. 
गोड :– आयहर; णक्रआसो; युब; प्लंबं. 
घट्ट पदािाची, फक्ि :– आ्न; कुप्र;ं ब्रायो; फेरम; सेहप; व्िेरा-आ. 
घाम, गार येिो :– आसे; कुप्रम-आसे; टॅबॅकं; व्हेरा-आ. 
घेरी आली असिाना :– टॅबकंॅ; नक्स; व्िेरा-आ. 
णचकट :– कहल-बाय; कुप्रम; कोरा-रु; क्रोक. 
जांताची :– ससॅ्ग्न्व; साबा; हसना. 
जुलाबाबरोबर :– असार; ॲन्टी-टा; आयरी; आजे-ना; आसे; इथभ; इहप; एहप; कॅम्फ; कामो; 

कास्ल्च; कुप्रम; िोडो; फास्फ; बोरा; मक्युय; व्हेिा-आ; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसकेल; 
सेनेगा. 
हपवळी हपत्ताची :– युपे-पर. 
रक्िाची :– इहरहज. 

काळ्या :– आसे. 
जेविानांतर बऱ्याच वळेाने :– इथभ; हक्रयासो; पल्स; प्लॅहट; फेरम; ससॅ्न्ग्व; साहब. 

ब वा. :– फेरम. 
जोराने फेकली जाते :– अपोसा; ॲन्टी-टा; कोहन; नक्स-व्िा; पेरो; व्िेरा-आ; सहॅनकु. 

खाल्यानंिर थोड्याच वळेाि :– सणॅनकु. 
झाल्याने ब वा :– ॲन्टी-टा; नटस-व्हा; पल्स. 
झोपण्याकरता, अंथरुिाि हनजिाना :– टरेन्टु. 
डाव्या कुशीवर णनजल्याने जा हो :– सल्फु-ॲहस. 
डोके दुखत असताना :– आयहर; इपि; केणल; कोक्यु; नक्स-व्हा; िल्स; ब्रायो; मेहल; व्हेरा-आ; 

ससॅ्न्द्ग्व; सेहप. 
ढेकर, येताना :– म्युहर-ॲहस. 

लाबंट :– नाय-ॲहस. 
िोईल असे वाटिे :– गॉहस. 

तहान लागते :– आसे; कॅन्था. 
तीव्र स्वरूपाची :– ॲन्द्टी-टा; आसे; कणल-बाय; कॅन्द्िा; कास्ल्च; कुप्रम; क्रोट-हट; टॅबॅकं; नक्स-

व्हा; फायटो; फास्फ; व्हेिा-आ; स्टॅनम. 
तेलकट :– आयो; नक्स-व्िा; मेझे. 
िकवा येतो :– ॲन्टी-टा; इथभ; पोडो; व्हेरा-आ; व्िेरा-स्व्ि. 
िांडी (िापाची( नांतर :– नेर-मभ; युपे-पर. 

वाजि, असिाना :– युपे-पर. 
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तापात :– अन्टी-टा; नेर-मभ; यभपे-पर. 
दह्यासारखी :– इथभ; कॅल्क-का; नेर-फा; व्िॅलेहर; सहॅनकु; हसहल. 
दात णशवणशवतात :– हचओ; रोहब. 
दूध प्याल्यानांतर :– इिू; कॅल्क-का; मगॅ-का; व्िेहरओ; व्िॅलेहर; सहॅनकु; हसहल. 

आईचे :– हसहल. 
आईला राग आल्यामुळे िान्ह्या मुलाला :– व्िॅलेहर. 

दुधासारखी :– सेणप. 
गरोदरपिी :– सेहप. 

दुगंधी :– आसे; नक्स-व्िा; सेणप. 
पािळ :– अब्रो. 

दोषी ज्वरात :– क्रोटे-िा; बॅहि; लॅके; व्िायपे. 
नांतर झोप येते :– ॲन्टी-टा; इिू; कुप्रम; नेर-मभ. 
णनळसर :– कहल-का. 
पािीवर णनजल्याने जा हो :– ऱ्िस-टा. 
पािी, प्याल्याने जा हो :– ॲन्द्टी-कू्र; आसे; कहल-बाय; टॅबॅकं; फास्फ; ब्रायो; व्िेरा-आ. 

गार ब वा :– कुप्र;ं फास्फ; पल्स. 
थोडे प्याले िरी, िाबडिोब :– आसे; कॅडणम; पायरो; फास्फ; णबस्म; ब्रायो; व्िेरा-स्व्ह. 
हपण्याच्या मानाने जास्ि :– कहल-बाय. 
पोटाि गरम झाल्यानंिर :– कहल-बाय; पायरो; फास्फ. 

पाण्याकडे पाणहल्याने :– फास्फ; लायहस. 
पातळ (पाण्यासारखी( :– आसे; कास्स्ट; टॅबॅकं; ड्रोसे; ब्रायो; रोहब; व्हेरा-आ. 

नंिर अन्न :– आयो; नक्स-व्िा. 
पदाथाची फक्ि :– आसे; हबस्म. 

णपवळी :– फास्फ; व्िेरा-आ. 
धमक :– कहल-बाय. 

णपत्त पडल्याने ब वा :– काडुय-मे; ससॅ्न्ग्व. 
णपत्ताची (हपवळेपिा पिा( :– इहप; ओहप; नॅर-स; व्िेरा-आ; ससॅ्न्ग्व. 
पेटके येताना :– कामो. 
लपगट :– आसे; काबो-व्िेहज; ब्रायो; नेर-स; प्लंब;ं मेझे; ऱ्िस-टा. 
पेजेप्रमािे (भाताच्या) :– कहल-बाय; कुप्र;ं व्िेरा-आ. 
पोट भरल्यानांतर :– हबस्म. 
प्रत्येक पदािाची :– आसे. 
फेसाळ :– आजे-ना; आसे; इथभ; हक्रआसो; नेर-का; फास्फ; मगॅ-का; लेडम; व्हेरा-आ; हसहल. 

कढि :– पोडो. 
बुळबुळीत :– कहल-बाय; जरो. 
बेशुि असताना :– आसे. 
बोलताना मोठ्याने :– कोक्यु. 
भाजिारी :– कहल-का; कहल-मभ; णक्रआसो; हचओ; मेडो; रोहब; लायको; ससॅ्न्द्ग्व; हसहल. 
भातानांतर :– टेल्यु. 
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मळमळीणशवाय :– आपोसा; आ्न; आसे; कहल-बाय; केहल; कझक; लायको; व्हेरा-स्व्ह. 
मळाची :– ओहप; पायरो; प्लंब;ं रॅफे; ऱ्िस-टा. 
मान व किा दाबल्याने :– हसहम. 
मुलाांची, णनयणमत णदवशी :– आयहर; कुप्रम-आसे; हक्रआसो; मक्युय-ड. 
मूत्रलपडाच्या णवकारात :– सेनेहस. 
मेंदूच्या णवकारात :– कहल-आयो; ग्लोनो; प्लंब;ं बेला. 

गुल्मामुळे :– कोक्यु. 
रटताची :– आ्न; इहप; कॅक्ट; कॅडणम; काबो-व्हेणज; क्रोटे-हा, फास्फ; फेरम; साहब; लसको; 

हॅमॅमे. 
ओकारी सपंिाना :– व्िेरा-आ. 
मुलीची, हवटाळाऐवजी :– िॅममेॅ. 

रात्री, फक्ि :– कहल-का. 
लघवीची :– ओहप. 
लघवी बांद झाल्यामुळे :– अपोसा; आसे; समॅ्बुक; सेनेहस. 
वाकल्याने :– इहप; हसकु. 
वारांवार :– आसे; कोहन; लसको. 
णवटाळसेपिी :– अपोसा; अमो-मभ; कहल-का; पल्स; लॅके. 
वेदनायुटत :– आसे; व्हेरा-आ. 
शौचास, कंुथिाना :– थेहर. 

नंिर :– इथभ. 
सकाळी :– कॅस्प्स; स्टॅनम; िेपार. 
साखर खाल्याने ब वा :– ओहप. 
सांभोगानांतर :– मोस्क; साबा; हसहल. 
हातपाय पोटाशी घेऊन स्वस्थ हनजल्याने थाबंिे :– कास्ल्च. 
णहरवी :– आसे; इणप; कामो; केणल; नेर-स; बेला; मक्युय-ड; युपे-पर; व्हेरा-आ; हसहमहस. 

काळी :– मेरम; िेलेबो. 
होताना मरावेसे वाटते :– फायटो. 
क्षयरोगात :– कहल-ब्रो; हक्रआसो. 
 

कढत लाटा आल्यासारख्या वाटतात :– आसे; नक्स-व्िा; ब्रायो. 
 
कळमळल्यासारखे वाटते :– आसे; कास्स्ट; नेर-स; सल्फ. 
 
कां प :– आयो; कॅल्क-का; नटस-व्हा; फास्फ; ससॅ्न्ग्व. 

सवण शरीरात पसरिो :– लायको. 
 

कॅन्द्सर :– आसे; काबो-ॲहन; कोहन; फास्फ; हबस्म; लायको. 
 
कुरतडल्यासारखे वाटते :– अमो-मभ; आजे-मे; कोलो; हसना; सेहप; स्टॅनम. 
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खाण्याने ब वा :– अनाका; कहल-फा. 
 
कोरडे :– कलाहड. 
 
खरवडल्यासारखे वाटते :– आसे; पल्स. 
 
खािे, िोडे, णपिे फार :– हडहज; सल्फ; सेहप. 

गार, णपिे िोडे व क्वणचत :– आसे. 
भक नसताना :– कलाहड. 

 
गळून गेल्याप्रमािे वाटिे :– पोकळ पिा. 
 
गार (झाल्यासारखे वाटिे( :– आसे; कॅस्प्स; कॅम्फ; कसको. 

घाम येऊन :– कझक-आयो. 
िांड पेयानांतर :– इलाप्स; कसको. 
बफासारखे :– अको; कॅस्प्स; कास्ल्च; कास्स्ट; फास्फ. 

गोळा :– बोस्व्ि. 
फळे खाल्यानांतर :– इलाफ. 
वेदना होऊन :– कास्ल्च. 
 

गुडगुडिे :– कुप्रम. 
पािी णपताना :– कुप्रम; िैड्रोसा-ॲहस. 

नंिर :– फास्फ. 
 

गोळा चेंडू आत आहे असे वाटिे (उदर पिा( :– आ्न; आस्स्म; नक्स-मो; पल्स; बलेा; बोस्व्ि; सहॅनकु. 
कढत :– बेला. 
तीक्ष्ि :– िैड्रास्स्ट. 
वर, घशापयंत, जािो :– लॅके; सेनेहस. 
 

लचता, काळजी आत जािवते :– िीिीचा गोळा येिो पिा. 
 

जड :– नॅक्स-व्हा; हपहक्र-ॲहस; ब्रायो; लायको; सल्फ; कसको. 
गार पेयानांतर :– ऱ्िोडो. 
खाण्यानांतर :– कहल-बाय. 
मागील बाजूस :– िॅममेॅ. 
सैल :– ग्रहटओ. 
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जळजळ (छािीि( :– अमो-का; ॲम्ब्रा; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; कोणन; क्रोक; नक्स-व्हा; पल्स; 
फेरम-फा; मगॅ-का; लायको; संबुल; हसकु. 

अांगावर काटा येऊन :– कॅलेन्ड. 
गोड पदािांने जा हो :– कझक. 

 
टिक पदािण भोवती णफरतो आहे असे वाटते :– हलहल-हट. 
 
िुसिुस :– ॲन्टी-टा; ओहल-ॲहन; कहल-का; कॅल्क-का; ग्लोनो; नटस-व्हा; नेर-मभ; िल्स; फास्फ; 

हसकु; हसहल; कसको; सेणप. 
खाण्यानांतर :– सेले. 
ढेकर आल्याने ब वा :– सेहप. 
मागील बाजूस :– कहल-का. 

 
ढेकरा :– ॲम्ब्रा; असाहफ; असार; आयहर; आयो; आजे-ना; आ्न; कहल-का; कहल-बाय; काबो-व्हेपि; 

कोटयु; कुप्रम; कोणन; टरेन्टु; नक्स-व्हा; नेर-मू; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; मटयुण; मगॅ-का; 
मेडो; ऱ्िस-टा; लायका; व्हेरा-आ; सल्फ; साबा; कसको; सेणप; सोहर. 

अधणवट :– आसे; कोहन; ग्रफाय; नेर-मभ; मेडो; लायको; कसको. 
आल्याने बरे वाटत नाही :– काबो-व्िेहज; लायको; लसको. 
आांबट :– इग्ने; कहल-बाय; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; नक्स व्हा; नेर-का; नेर-फा; नेर-मू; पल्स; 

फास्फ; मॅग-का; लायको; सल्फ; सल्फु-ॲहस; लसको. 
कढि :– हजम्नो; पोडो; फॅगो. 
खाण्यानंिर :– नेर-मभ. 

कोबी :– मगँ-का. 
साखर :– कास्स्ट. 

घेरी येिाना :– सासा. 
किविापाि :– लायको. 
उचकी आल्याप्रमािे :– हसक्ला. 
एकसारख्या :– केहल; कोहन. 
कडू :– आ्न; नक्स-व्िा; नेर-स; पल्स; पोडो; कसको. 

अन्न, वर येिे :– नेर-स; लायको. 
हिस्टेहरआि :– टरेन्टु. 

कढत :– एहप; कहल-बाय; काबो-व्िेहज. 
करपट :– असाणफ; काबो-व्िेहज; टेल्यु; लायको; कसको. 
कष्टदायक :– आजे-ना; कॅल्क-फा; कोक्यु; कोहन; ग्रफाय; नक्स-व्िा. 
कस्तुरीचा वास येतो :– कास्स्ट. 
कुजलेल्या अांड्याच्या वासाचा :– अन्टी-टा; आर्डन; कामो; प्लॅन्ट; सल्फ. 
कुबट :– ्लुओ-ॲहस. 
कोरड्या :– कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कोहन; ग्रफाय; फास्फ; ब्रायो; सल्फ; सेणप. 

खोकल्या, नंिर :– ॲम्ब्रा; ससॅ्न्ग्व. 
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खारट :– कहल-का; काबो-ॲहन; नक्स-व्िा; सलॅ्फु-ॲहस. 
खोकताना ककवा नंिर :– ॲम्ब्ब्रा; आ्न; कहल-बाय; काबो-व्िेहज; लोब;े व्िेरा-आ; सल्फु-ॲहस; 

ससॅ्न्द्ग्व; कसको. 
गार :– हसस्ट. 
गोड :– डल्का; प्लंबं; सल्फु-ॲहस. 

गरोदरपिी :– लझक; नेर-मभ. 
पािी :– प्लंबं. 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– नेर-मभ. 

गोळा वर खाली होत आहे, येिाना, असे वाटिे :– बॅहर-का. 
चव, खाल्लेल्या पदाथाची :– ॲ्टी-कू्र; काबो-ॲहन; कास्स्ट; नेर-मभ; पल्स; फेरम; ब्रायो; कसको. 

चिासारखी :– लायकोप. 
पािी हपण्याने जा िो :– एहप. 
सफरचंदासारखी :– ॲग्नस. 

जोरदार :– मोस्क. 
झोपेत थाबंिाि :– केहल; कसको. 
डोके दुखताना :– कॅल्क-का; मॅग-मू. 
ढेकिाच्या वासाच्या :– फेलाहंड्र. 
तापात :– रॅनन-ब; लॅके. 
तेलकट :– अल्युहम; असाहफ; आयहर; कास्स्ट; थभजा; मॅग-का; व्िॅले. 
दाबल्याने, दुखि असलेल्या जागी :– बोरा. 

पोट :– सल्फ. 
दुगंधी :– आ्न; असाणफ; काबो-व्िेहज; हक्रआसो; पल्स; व्िॅलेहर; सल्फ; सोहर. 
णनजल्याने ब वा :– इथभ; ऱ्िस-टा. 
णपत्ताचे खडे झाले असिाना :– डायास्को; लायको. 
फार वेळ येि राििाि :– ग्लोनो. 
फेसाळ :– हक्रआसो; व्िेरा-आ; सेहप. 
बरोबर अन्न बाहेर येते :– असाहफ; ॲन्टी-टा; आ्न; इथभ; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; 

फेरम; फेरम-फा; ब्रायो; मक्युय; लॅके; व्िेहरओ; सल्फ; सल्फु-ॲहस; सासा; कसको; िैड्रास्स्र. 
कडभ  :– नेर-का; लायको. 
खारट :– कहल-का. 
खोकल्यानंिर :– रॅफे. 
चालिाना :– मगॅ-मभ. 
िोड िरिरून :– फास्फ; फेरम-मे. 
बािेर काढावसेे वाटिे :– व्िेहरओ. 
पािळ पदाथय पडिाि :– कहल-बाय; पल्स. 
मनस्िापानंिर :– फेरम-फा. 
वाकल्याने, खाली :– फास्फ. 
श्लेष्ट्मा पडिो :– िैड्रास्स्ट. 

बांद :– येि नािीि पिा. 
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भाजिाऱ्या :– मक्युय; फॅगोपा; लायको. 
मळाच्या :– प्लंबं 
मुळ्यासारखा वास येतो :– आस्स्म. 
मूच्छा येते :– आजे-ना. 
मोिा आवाज होतो :– असापफ; आिे-ना; कहल-बाय; थभजा; पेरो; प्लॅहट; फास्फ; स्व्िबु. 
येण्यास किीि :– कष्टदायक पिा. 
येत नाहीत :– अमो-का; कॅल्क-का; कोहन. 

त्यामुळे पोटाि दुखिे :– कोहन. 
येताना दुखते :– कामो; काबो-अहन; पॅहरस; ब्रायो. 
येतील असे वाटते पि येि नािीि :– कोहन. 
रटताच्या :– सेहप. 
लघवीच्या वासाच्या :– अग्नस; ओहल-ॲहन. 

 
तहान :– अको; असेहट-ॲहस; आयो; आजे-ना; आर्डन; आसे; ओहप; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कामो; कास्स्ट; 

क्रोक; टरेन्टु; णडणज; नेर-मू; फास्फ; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु युपे-पर; ऱ्हस-टा; लायको; व्हेिा-आ; 
सल्फ; हसकेल; हसना; हसहल; झसको; सेणप; स्रमो; िेलेबो. 

गार पािी, पेये (थंड पदाथाची इच्छा पिा( :– अको; आसे; फास्फ; हबस्म; ब्रायो; मक्युय-को; 
ऱ्िस-टा; व्हेिा-आ; कसको. 

बफय  घािलेले :– फास्फ; रुटा. 
घाम येताना :– आसे; नेर-मभ; व्िेरा-आ; कसको; स्रमो. 
घेरी येताना :– ऑक्झ-ॲहस. 
डोके दुखत असताना :– मगॅ-मभ. 
तापात :– अको; आसे; युब; नक्स-व्िा; नेर-मभ; बेला; ब्रायो; युपे-पर. 
तीव्र (समाधान िोि नािी( :– अको; असेहट-अहस; आसे; कुप्रम; कोलो; टरेन्टु; नटस-व्हा; 

पायरो; फास्फ; ब्रायो; मटयुण; मक्युय-को; युपे-पर; व्हेिा-आ; साबा. 
तोंड कडू :– कोहन; हपहक्र-ॲहस. 
िांडी, (िापाची( वाजण्याचे अगोदर :– आसे; काबो-व्िेहज; पल्स; युपे-पर; कसको. 

वाजि असिाना :– आ्न; इवने; एहप; कॅस्प्स; यभब; नक्स-व्िा; नेर-मू; पायरो; ब्रायो; युपे-पर; 
व्िेरा-आ; हसना; हसहल; सेहप. 

वाजल्यानंिर :– आसे; ड्रोसे; पल्स; कसको. 
िोडे पािी, पि वारंवार लागिे :– अको; ॲन्टी-टा; आसे; एहप; बेला; ऱ्िस-टा; लायको; कसको. 
नसताना पािी णपिे :– कलाहड. 
पि, पािी णपण्याचा णतटकारा :– आसे; नक्स-व्िा; स्रमो; हेलेबो. 

पािी हपण्याची िीिी वाटिे :– लॅके. 
फार, खािे कमी :– हडहज; सल्फ; सेहप. 
भरपूर पािी लागते, प्रत्येक वळेेस :– आसे; नेर-मू; फास्फ; ब्रायो; णलणल-णट; व्िेरा-आ; सल्फ. 

बऱ्याच वळेानंिर :– ब्रायो. 
रात्री :– कल्क-का; कामो; हसहल. 
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लागत नाही (पाण्याचा हिटकारा( :– ॲन्टी-टा; इग्ने; इथभ; इहप; एणप; कॅन्था; कास्ल्च; गेल्से; 
नटस-मो; िल्स; फास्फ-ॲहस; फेरम; बेला; मेहन; साबा; कसको; सेहप; सेले; स्रमो; िायासा; 
िेलेबो. 
िापाि :– इग्ने; इहप; एपि; कामो; काब्रो-व्िेहज; गेल्से; नक्स-मो; िल्स; साबा; णसना; सेणप; 
िेलेबो. 

व, पाण्याचा णतटकारा, आलटुन पालटुन :– बबे. 
वेदना होत असताना :– कामो; नेर-का. 
सकाळी :– नाय-ॲहस. 
समाधान होत नाही :– िीव्र पिा. 
क्षयरोगात :– नाय-ॲहस. 

 
तािल्यासारखे वाटिे :– काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; रुटा; लायको; स्टॅनम. 

दूध प्याल्याने ब वा :– रुटा. 
 
णतटकारा (नावड) खाण्याणपण्याचा – 

अन्नाचा (अन्निेष( :– आसे; इहप; कास्ल्च; कोक्यु; कझक-क्रो; नक्स-व्हा; पल्स; फेरम; हलहल-हट; 
कसको. 
उकडलेल्या :– कॅल्क-का. 
एक घास खाल्ला की :– कास्स्ट; प्रभन-स्पा; लायको; हसक्ला. 
कढि, गरम :– मक्युय-को; लसको. 
कल्पनेचा :– कझक-क्रो; नक्स-मो. 
कोंबट :– ग्रफाय; पल्स; फास्फ; हसहल; कसको. 
खािाखािा, एकदम :– बॅहर-का; रुटा. 
चव घेईिोपयंि, नंिर खभप खावसेे वाटिे :– लायको. 
हचळस येऊन :– ॲ्टी-कू्र; आ्न; आसे; इणप; ओहप; कपल-का; कामो; कान्गल्ि; कोक्यु; नक्स-

व्िा; पल्स; बेला; कसको; सेणप. 
जीिय िगविीि :– ॲन्टी-क्रभ ; आसे; नक्स-मो; पल्स; फास्फ; कसको. 
िळलेल्या :– प्लंबं. 
दमल्यामुळे :– कहल-का; नेर-मू; फास्फ-ॲहस; लायको. 
दुःखावगेामुळे :– प्लॅहट. 
िाजलेल्या :– ग्रफाय; हसहल. 
िभक असभन :– कोक्यु; नक्स-व्िा; नेर-मभ. 
वासाचा :– इहप; कास्ल्च; कोक्यु; नक्स-व्िा; फास्फ. 
हशजवलेल्या :– ग्रफाय; लायको; हसहल. 

अांडी :– फेरम. 
वास :– कास्ल्च. 

आईस्क्रीम :– रेहड. 
आांबट पदािण :– कोक्यु; ड्रोसे; नेर-फा; फेरम; बेला; सल्फ; साबा. 
काफी :– कॅल्क-का; कामो; नटस-व्हा; ्लुओ-ॲहस सल्फु-ॲहस. 
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काांदा :– साबा. 
केळी :– इलाप्स; बॅहर-का. 
कोको :– आस्स्म. 
खारट पदािण :– काबो-व्िेहज; कोरा-रू; ग्रफाय; नेर-मभ; सेहप; सेले. 
णखरीसारखे पदािण :– आसे; कॅल्क-का; टेहल; फास्फ. 
गोड पदािण :– कास्स्ट; ग्रफाय; बॅहरका; रेहड; सल्फ; सेनेहस. 
चहा :– फास्फ. 
चाकोलेट :– आस्स्म; टरेन्टु. 
चीज :– ओहलअ;ं केहल. 
तपकीर :– स्पायजे. 
तांबाखू :– आ्न; इग्ने; कॅल्क-का; नक्स-व्िा; नेर-मभ; लोबे. 

नेिमीची हवडी, हसगारेट वगरेै :– इग्ने. 
िगविीि :– बोरा. 

तेलकट पदािण (िेल, िभप( :– कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; टेहल; नेर-मभ; पल्स; पेरो; कसको; 
हसल्का. 

तृिधान्द्ये (गिभ, िादंभळ वगैरे( :– आसे; फास्फ. 
दारू :– मक्युय; लॅके; सल्फ; साबा. 

बीर :– नक्स; लसको. 
ब्रनॅ्डी :– इग्ने; मक्युय. 
सारखी उते्तजक पेये :– ऱ्िस-टा; िायासा. 

दूध :– इग्ने; नेर-का; लॅक-हड; णसणल; सेहप. 
अंगावरचे :– हसना; णसणल. 

पक्वाने्न :– िेलकट पदाथय पिा. 
पाण्याचा (ििान लागि नािी पिा.( :– अमो-का; नटस-व्हा; स्रमो; हायासा. 

गरोदरपिी :– फास्फ. 
गार :– नक्स-व्िा; स्रमो; िायासा. 

पाव :– कहल-का; नेर-मू; पल्स; सल्फ; कसको. 
व लोिी :– नेर-फा; मगॅ-का. 

पेये :– ग्रफाय; नक्स-व्िा; फरम; िायासा. 
कढि :– कामो; पल्स; फास्फ. 
गार :– पाण्याचा पिा. 

प्रत्येक पदािण :– अस्न्ट-क्रभ ; पल्स; मक्युय. 
फळे :– इग्ने; बॅहर-का. 
बटाटे :– अल्युहम; कॅम्फ; थभजा. 
भाजीपाला :– मगॅ-का; िेलेबो. 
मासे :– कास्ल्च; ग्रफाय; लझक; फास्फ. 

खारहवलेले :– फास्फ. 
कशपािील :– फास्फ. 

माांस :– कॅल्क-का; ग्रफाय; नक्स-व्िा; िल्स; िेरो; म्ब्युणर-ॲणस; सल्फ; णसणल; लसको; सेणप. 
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गाय; बैलाचे :– टेहल; मक्युय. 
डुकराचे :– कास्ल्च; ड्रोसे; पल्स; सोहर. 

लसूि :– साबा. 
लोिचे :– एहब-कॅ. 
लोिी :– पल्स; ससॅ्न्ग्व; कसक्ला; कसको; िेपार. 
णवणशष्ट पदािाचा :– पल्स. 
सफरचांद :– लायहस. 
णहरव्या वस्तु, पदािण :– मगॅ-का. 

 
तोंडाला पािी सुटिे :– आसे; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; नक्स-व्हा; नेर-मभ; पल्स; पॅणर; पेरो; फास्फ; 

बॅहर-का; ब्रायो; मेझे; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; साबा; पसपल; सेहप; स्टॅणफ. 
एक णदवसाआड :– लायको. 
खारट :– काब्रो-ॲहन. 
गरोदरपिी :– टॅवकं; नक्स-मो; नेर-मभ. 
गार :– कास्स्ट; व्िेरा-आ. 
जीभ लपगट :– हसहल. 
डोके दुखताना :– मगॅ-मभ. 
तांबाखूने ब वा :– ओहल-ॲहन. 
िांडी, शहारे येऊन :– हसहल. 
दुधामुळे :– कुप्र.ं 
रात्री :– कहल-का; काब्रो-व्िेहज. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– नक्स-मो; पल्स. 

 
िरिर :– कंप पिा. 
 
दगड, आत आहेत असे वाटिे :– ॲन्टी-टा; आसे; आस्स्म; कॅल्क-का; कोक्यु; नाजा; नक्स-मो; नक्स-

व्िा; वहॅर-का; बुफो; ब्रायो; मस्न्स. 
खाण्याने ब वा :– टेहल. 
ढेकर आल्याने ब वा :– बॅहर-का; पॅहर. 
धारेचा :– िैड्रास्स्ट. 

 
पाण्यात तरांगत आहेत असे वाटिे :– अब्रो. 
 
पोकळ, गळून गेल्याप्रमािे वाटिे :– ॲन्टी-क्रभ ; इग्ने; इहप; काबो-ॲहन; कोक्यु; लझक; टॅबॅक; पडपि; 

नटस-व्हा; पल्स; पोडो; फास्फ; मटयुण; म्युरे; लॅक-कॅ; व्िेरा-आ; सल्फ; सल्फु-ॲहस; सेपि; 
स्टॅनम; स्टॅहफ; िेलेबो; हैड्रास्स्ट. 

अन्नाच्या कल्पनेने :– सेहप. 
अांगावर मूल पाजल्यानांतर :– ओहलअ;ं काबो-ॲणन. 
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खाण्याने बरे वाटत नाही :– इग्ने; काबो-ॲहन; फास्फ; म्युहर-ॲहस; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; 
हसना; सेहप. 

खाण्यानांतर :– ओहलअ;ं ग्रहट; सासा. 
डोके दुखताना :– सेहप. 
दाबल्याने :– मक्युय. 
दूध घोट घोट घेतल्याने ब वा :– हड्थे. 
फेफरे येण्याच्या अगोदर :– िायासा. 
बोलताना :– रुमे. 
भूक नसताना :– लॅके. 
मळमळत असताना :– फास्फ. 
शौचानांतरचा :– सल्फु-ॲहस. 
सकाळी ११ वाजता :– इग्ने; पेरो; फास्फ; सल्फ; सेहप. 
स्नेही भेटल्याने :– हसहम. 
हृदयापयंत :– लोबे. 

 
फुगते (उदर पिा( :– रॅटहन; हसकु. 
 
णफरत आहे आत काांहीतरी :– फास्फ. 
 
फेफरे येण्याच्या अगोदरच्या भावना :– कॅल्क-का; नटस-व्हा; सल्फ; णसकु; हसहल. 

डोटयापयंत :– कॅल्क-का. 
 
बोलिे सहन होत नाही :– कहल-का; कास्स्ट; िेलेबो. 
 
भरल्यासारखे वाटते :– कणल-का; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; नक्स-मो; फास्फ; लायको; सल्फ; कसको. 

पाण्याने :– ओहल-ॲहन; कणल-का. 
 
भीतीचा गोळा येतो (उदर पिा( :– आसे; इग्ने; कणल-का; कोलो; टरेन्द्टु; नेर-मभ; मेझे. 
 
भूक, एकां दरीत बदललेली :– ॲन्टी-क्रभ ; आयो; आसे; कॅल्क-का; ग्रफाय; नक्स-व्हा; नेर-मू; िल्स; 

पेरो; फास्फ; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; साबा; णसना; हसहल; झसको; सेहप; स्टॅनम. 
अशटतपिा वाटभन :– कझक; फास्फ; सल्फ. 
एकदम लागते :– सल्फ. 
काय पाणहजे ते समजत नाही :– छाहंदष्टपिाची पिा. 
कोिताही णवकार होण्याचे अगोदर :– नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो; सेहप; सोणर, खा खा सुटिे :– 

आयो; आसे; ओहलअ;ं कॅनॅहब; कॅल्क-का; ग्रफाय; नटस-व्हा; नेर-मभ; पल्स; पेरो; फास्फ; 
फेरम; रुमे; लायको; व्हेरा-आ; सल्फ; साबा; पसना; णसणल; झसको; सोपि. 
त्यामुळे झोप लागि नािी :– इग्ने; फास्फ; लायको; कसको. 
पि अंगी लागि नािी :– आसे; आयो; कॅल्क-का; युब; नेर-मभ; पेरो; लायको; हसना; सोहर. 
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िगविीि :– नक्स-व्िा; पेरो. 
खाण्यानांतर :– आयो; कहल-फा; हकहन-स; फास्फ; म्युरे; लायको; सासा; पसना; हसहल. 
छाांणदष्टपिाची :– आयो; कॅल्क-का; कोक-कॅ; नेर-मभ; पेरो; ब्रायो; फास्फ; फेरम; मक्युय; लॅके; 

हसना; हसहफ; कसको. 
जािवते, पािीच्या कण्यात :– हलहल-हट. 

बेंबीजवळ :– व्िॅले. 
डोके दुखताना :– कहल-का; फास्फ; ब्रायो; सेहप; सेले; सोपि. 
तापात :– फास्फ; हसना; कसको. 
िोडे िोडे खावेसे वाटिे :– इिू; कॅल्क-का; नेर-का; पेरो; मगॅ-का; मगॅ-मभ; ऱ्िस-टा. 
नसते, पि, अन्नाच्या कल्पनेने लागिे :– कॅल्क-फा. 

एखादा घास खाल्ला की लागिे :– कॅल्क-का; साबा; लसको; लायको. 
खावसेे वाटिे :– कोक्यु; नक्स-व्िा; नेर-मभ. 

नाहीशी होते, अन्न पिािाच :– कास्ल्च; फास्फ; सल्फ. 
खाण्याचा प्रयत्न केला िर :– हसहल. 

नष्ट, लागि नािी (हिटकारा अन्नाचा पिा( :– अल्युहम; नक्स-व्िा; पल्स; हपहक्र-ॲहस; लसको. 
आजारािभन उठल्यानंिर :– ॲन्टी-क्रभ . 
हदवसा फक्ि :– आ्न. 
महिना, महिना :– हसहफ. 
व, लागिे आलटुन पालटभन :– फेरम. 
संिोगानंिर :– अगाहर 

पोटात, दुखत असताना :– लॅके; लायको; हसहल. 
फेफरे येण्याच्या अगोदर :– कॅल्क-का; िायासा. 
मळमळत असताना :– व्िॅले. 
रात्री :– फास्फ; लायको; कसको; सोणर. 

त्यामुळे, झोप लागि नािी :– इग्ने; फास्फ; लायको; कसको. 
रुचीणशवाय :– ओणप; ओहलअं; नर-मू; ऱ्हस-टा; स्ऱ्िअम. 
लवकर समाधान िोिे :– प्लॅहट; लायको; कसको; हसक्ला. 
लागत नाही :– नष्ट पिा. 
णवटाळसेपिी :– स्पाहंज. 
वेदना होत असताना :– डल्का. 
शौचानांतर :– कहल-फा; पेरो. 
सकाळी ११ वाजता :– कझक; फास्फ; सल्फ; िैड्रास्स्ट. 

 
बुडबुडे आल्यासारखे वाटिे :– कास्स्ट; लायहस. 
 
बूच बसल्यासारखे वाटते :– केहल. 
 
मिटयावर दाबले जात आहे लकवा सरकत आहे असे वाटते :– आ्न; व्िेरा-स्व्ि. 
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मळमळ :– ॲ्टी-कू्र; ॲ्टी-टा; आजे-ना; आसे; इवने; इथू; इपि; कहल-का; कामो; काबो-व्हेणज; 
कास्ल्च; कुप्रभ; कोटयु; कझक; टॅबॅक; णडणज; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; नेर-मभ; पल्स; पेरो; 
फास्फ; बेला; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लायको; लोब;े व्िॅले; व्हेिा-आ; सल्फ; ससॅ्ग्न्व; सेणप; कसको; 
हेपार; िेलेबो. 

अन्नाच्या कल्पनेने, वासाने :– आसे; इहप; कान्गल्ि; कोल्यु; हडहज; मक्युय-आ-्ले; व्िेहरओ; सेणप; 
स्टॅनम. 
हमठाच्या :– नेर-मभ. 

आइस्क्रीम खाण्याने :– ऱ्िस-टा. 
आतड्याना खाली ओढ लागभन :– ॲग्नस. 
आांबट पदािाने ब वा :– आझे-ना. 
आवांढा णगळताना :– कास्ल्च. 
इतर लक्षिाबरोबर :– नेर-स. 
उचकी लागभन :– लॅके. 
उतरताना :– नेर-स. 
उदरात :– पाहलगो; हसहमहस. 
उन्द्हात, तापल्याने :– काबो-व्िेहज. 
उपाशी राणहल्याने :– कॅल्क-का; लायको. 
उभे राणहल्याने ब वा :– टॅरॅक्स. 
एकसारखी :– आयहर; इणप; नक्स-व्िा; हसहल. 
एकाच वस्तूकडे सारखे पाणहल्याने :– थेहर. 
ओकारीने कमी होत नाही :– इहप; हडहज; ससॅ्ग्न्व. 
ओिाना स्पशण केल्याने :– कॅडणम; नक्स-मो. 
कानात :– डायास्को. 
कां प सुटून :– आसे; प्लॅहट. 
खाण्याने ब वा :– लॅक-कॅहन; ससॅ्ग्न्व; सेणप. 
खोकताना :– इहप; पल्स. 
खोलीत, बंद असलेल्या :– टॅबॅकं; नेर-का; लायको. 
गरोदरपिी :– असार; हक्रआसो; टॅबॅकं; नक्स-व्िा; मगॅ-मभ; लॅक-ॲहस; हसहम; सेहप; स्टॅहफ. 
गदीत मांडळीत बसल्याने :– साहब. 
गभाशयात पेसरी घातल्याने :– नक्स-मो. 
गाताना :– टहल. 
गारठ्यामुळे :– कॅडहम; कोक्यु; िेपार. 
गुदात :– रुटा. 
गुांगी येऊन :– अपोसा. 
गोड पदािामुळे :– आजे-ना; इहप; ग्रफाय; मक्युय; हसक्ला. 
गोंजारण्याने, शृगंाहरक :– ॲन्टी-क्रभ ; साबा. 
घशात :– फास्फ; मेझे; व्िॅले; हसक्ला; स्टॅनम. 

कोरडा िोऊन :– कोक्यु 
चढताना, जलद :– कॅल्क-का. 
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लचता काळजी वाटिे :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲन्टी-टा; इणप; कोटयु; क्रोटे-हा; टॅबॅकां ; पल्स; लोबे. 
चुळा भरून टाकताना :– ब्रायो; सल्फु-ॲणस; सेणप. 
छातीत :– ॲन्टी-टा; कॅलेन्डु. 

धडधड िोऊन :– आजे ना; हसहल. 
जाांभया येिाना :– आ्न; नेर-मभ. 
डोके दुखत असताना :– ॲन्टी-क्रभ ; आयहर; इहप; कास्स्ट; कोक्यु; कोहन; ससॅ्ग्न्व. 
डोटयात :– कास्ल्च. 
डोळे णमटल्याने जा हो :– थेहर; लॅके. 

ब वा :– कोहन. 
डोळ्याच्या श्रमाने :– जॅबो; थेहर; पल्स; सासा; सेहप. 
ढेकर आल्याने :– कहल-का. 

ब वा :– कहल-फा; कास्स्ट. 
तापात :– नेर-मभ. 
तांबाखु ओढल्याने जा िो :– काबो-ॲहन; स्क्लमहॅट. 

ब वा :– सहॅनकु. 
िांडी (िापाची( वाजताना :– एहकने; युपे-पर. 
िुांकताना जा हो :– लेडम. 
दाबल्याने, उदरावर :– युब. 

गळ्यावर :– लॅके. 
मिके :– हसहम. 
वदेना िोि असलेल्या जागी :– नेर-मभ. 

दृणष्ट मांद होऊन :– मायगे. 
धुताना, धुिीवगैरे :– कझक, थेहर; ब्रायो. 
नाक लशकरताना :– कशकिाना पिा. 
णनजल्याने उजव्या कुशीवर जा हो :– आयहर; कॅनॅहब; क्रोटे-िा; सल्फु-ॲहस; ससॅ्ग्न्व. 

ब वा :– अन्टी-टा; नेर-मभ. 
णपताना, पेये :– कोक्यु; पल्स. 

गरम (पेय( ब वा :– थेहर; पायरी. 
पािी :– अपोसा; आसे; व्िेरा-आ. 
ब वा :– फास्फ; ब्रायो; लोब.े 

णपत्ताच्या गाांधी येण्याच्या अगोदर कां ड सुटून :– ससॅ्न्द्ग्व. 
पोटात :– कोटयु; व्हेरा-आ. 

दुखि असिाना :– कोलो; नक्स-व्िा. 
फळे खाण्याने :– ॲन्टी-टा; इहप. 
णफरत्या वस्तु पाणहल्याने :– असार; इहप; कोक्यु. 
बोलण्याने :– थेहर. 
भुकेने जा हो :– पेरो. 
मरि येते की काय असे वाटिे :– कचिा पिा. 
मासे खाण्याने :– नेर-मभ. 
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मूच्छा येईल असे वाटभन :– कोक्यु; नक्स-व्िा; लॅके. 
मूत्रलपडाच्या णवकारात :– सेनेहस. 
लघवी झाल्याने ब वा :– नेर-फा. 
वाकल्याने, खाली ब वा :– पेरो. 
वात सरताना :– ॲन्टी-टा. 

ब वा :– बेला. 
वासाने, अन्नाच्या :– अन्नाच्या कल्पनेने पिा. 

स्विःच्या, शरीराच्या :– सल्फ. 
णवचार करताना, गांभीर :– बोरा. 

खाल्लेल्या अन्नाचा :– सासा. 
णवटाळसेपिी :– कोक्यु; ग्रफाय; नटस-व्हा. 
वेदना होत असताना :– इहप; कॅडहम; केहल; सेहप; स्पायजे. 

उदराि :– कोलो; नक्स-व्िा. 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतर, उदरावर :– पबस्म; स्टॅहफ. 
शहारे येऊन :– कहल-मभ; सल्फु-ॲहस. 
णशवताना, हाताने :– लॅक-हड; सेहप. 
लशकताना :– लॅके; सल्फ; ससॅ्ग्न्व; िेलेबो. 
शेकाजवळ जा हो :– लारो. 
शौचास लागली असताना :– डल्का. 
सकाळी :– कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; नटस-व्हा; पल्स; मेडो; णसणम; सेहप. 
सांभोग करताना :– साबा; हसहल. 

कल्पनेने :– सेहप. 
नंिर :– कहल-का; मोस्क. 

हात बुडणवल्याने, गरम पाण्याि :– फास्फ. 
हालचाल करताना :– कहल-का; कोटयु. 
मोिे होते :– बॅहर-का; हसहल. 
लहान जागी आत :– आजे-ना; कहल-बाय; बॅहर-का; हबस्म; लायको. 
लोंबते आहे असे वाटिे :– हशहथल पिा. 
वातरटत व आलटुन पालटून :– अस्न्ट-क्रभ ; नक्स-मो. 
वेदना :– उदर पिा. 
व्रि :– कहल-बाय; फास्फ; रॅनन-ब; लायको; िैड्रास्स्ट. 
णशणिल झाल्यासारखे वाटिे :– इग्ने; इहप. 

शौचानांतर :– ॲम्ब्रा. 
शोि :– अको; नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो; मक्युय-को. 
हुळहुळे :– काबो-व्िेहज; नटस-व्हा. 
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लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
(उदर व जठरासंबधंी( 

 
अन्न पेये, गरम ब वा :– नक्स-व्िा; मगॅ-फा; लायको; सल्फु-ॲहस. 

हशळे जा हो :– आसे. 
उघडे केल्याने ब वा :– कॅम्फ; टॅबॅकं; मेडो; व्िायपे; हसकेल. 
उचलल्याने, वजन जा हो :– बोरा. 
उपाशी राणहल्याने ब वा :– कास्स्ट; हसहल. 
उभे राणहल्याने ब वा :– थभजा. 
उन्द्हाळ्यात जा हो :– ग्वाई. 
ओकारी झाल्याने जा िो :– ग्रफाय; व्िेरा-आ; सेहप; स्टॅहफ. 

ब वा :– असार; आजे-ना; आसे; टरेन्टु; टॅबॅकं; प्लंब; िायासा. 
खपाटी नेल्याने जा िो :– ॲन्टी-टा; असार; कझक; नक्स-व्िा. 

ब वा :– (फुगहवल्याने जा िो( :– इग्ने; लायको. 
खाण्याने ब वा :– अनाका; इग्ने; कहल-फा; केहल; ग्रफाय; कझक; पेरो; बोव्िी; मगॅ-मभ; मेडो; लॅके; 

िेपार. 
फळे जा िो :– लायको. 
फार जा िो :– ॲन्टी-क्रभ ; इहप; काहफ; नटस-व्हा; पल्स; स्टॅणफ. 
साखर जा िो :– ऑक्झ-ॅॲहस; इग्ने; सल्फ. 

खोकताना जा हो :– ॲन्टी-टा; ड्रोसे; नटस-व्हा; ब्रायो; लायको; स्टॅनम. 
गाताना जा हो :– पल्स. 
गोड पदािाने जा हो :– कझक. 
चोळण्याने ब वा :– पोडो; नेर-स; पलाहड; लायको. 

पाठ ब वा :– मगॅ-मभ. 
जाांभया येताना जा हो :– आसे; फायटो. 

ब वा :– नेर-मभ; लायको. 
ढेकर आल्याने ब वा :– ॲम्ब्रा; बॅहर-का. 

बरे वाटि नािी (ढेकर पिा( :– लायको; लसको. 
तापात जा हो :– इहप; व्िेरा-आ. 
तेलकट (िभप( पदािांने जा हो :– काबो-व्िेहज; पल्स. 
दाबाने, दाबल्याने जा हो :– आसे; कॅल्क-का; केहल; ब्रायो; मक्युय-को. 

पाघंरुिाच्या (पाघंरुि, वर उचलावसेे वाटिे( :– टॅबकंॅ; फास्फ; बेला; लॅक-कॅ; लॅके; हलहट-
हट; हसकेल; स्टॅहफ. 

ब वा :– आजे-ना; कॅस्टो; कोलो; प्लंब;ं स्टॅनम. 
वस्त्राचं्या जा हो :– आजे-ना; कॅल्क-का; नटस-व्हा; बोस्व्ह; लॅके; लायको. 
घट्ट ब वा :– नाय-ॲहस; नेर-मभ; ्लुओ-ॲहस. 

दुधाने ब वा :– ग्रफाय; मक्युय; मेझे; रुटा; व्िेरा-आ. 
गरम ब वा :– क्रोट-हट; ग्रफाय. 

दुपारानांतर जा िो :– अमो-मभ. 
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ब वा :– नेर-स. 
णनजल्याने, कुशीवर ब वा :– लायको. 

डाव्या कुशीवर ब वा :– हसल्ला. 
गुडघे वर करून (पाठीवर( ब वा :– ब्रायो; लॅके; ऱ्िस-टा. 
पोटावर ब वा :– ऱ्िस-टा. 

पट्टा बाांधल्याने ब वा :– कुप्रम; नेर-मभ; ्लुओ-ॲहस. 
पािी प्याल्याने जा हो :– अपोसा; आसे; कोलो; फास्फ; ऱ्िोडो; स्टॅहफ. 

गार (बफय  वगैरे( जा हो :– कॅल्क-फा; नक्स-मो; ऱ्िस-टा. 
वाईट :– कझहज. 

बोलण्याने जा हो :– रुमे. 
लघवी, होताना जा हो :– इहप; कामो; कोलो; मक्युय; लारो. 

झाल्यानंिर ब वा :– काबो-ॲहन; टरेन्टु; डायास्को; सेणप. 
वात सरल्याने जा हो :– आरम-मे; कॅन्था; ्लुओ-ॲहस; हसल्ला. 

ब वा :– टरेन्टु; िेपार. 
वेडेवाकडे बसल्याने ब वा :– सल्फ. 
शौचास झाल्याने जा हो :– अम्ब्रा; डायास्को; पल्स; मक्युय; मटयुण-को; सल्फु-ॲहस. 

ब वा :– कास्ल्च; केहल; कोलो; गॅम्ब्बो; नक्स-व्हा; मगॅ-का; व्िेरा-आ. 
श्वास, कोंडभन धरल्याने जा हो :– ड्रोसे; स्पायजे. 

हदघय घेिल्याने जा हो :– आजे-ना; कास्स्ट; पल्स. 
ब वा :– काडुय-मे; थभजा; प्लुओ-ॲहस. 

सांभोगानांतर जा हो :– कास्स्ट; थेहर; फास्फ-ॲहस. 
हात िेवल्याने (उदरावर( जा हो :– कझक-क्रो; सोहर. 
हाताने लतबल्याने ब वा :– नेर-स. 
हालचाल केल्याने जा हो :– पल्स; ब्रायो; स्पायजे. 

ब वा :– पेरो; ललको. 
 
 

_____ 
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यकृत 
 
सवणसाधारि :– अको; अमो-का; अमो-मभ; आयहर; आयो; आिम-मे; आसे; एलो; कपल-का; कॅल्क-का; 

काडुय-मे; कास्ल्च; केपल; कोक्यु; गेल्से; डायास्को; नक्स-मो; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-स; 
पोडो; फास्फ; बॅहर-का; बबे; बेला; ब्रायो; मटयुण; मॅग-मू; स्ऱ्िअम; लॅके; लायको; लेिाडं्रा; सल्फ; 
ससॅ्ग्न्व; झसको; सेणप; िैड्रास्स्ट. 

आत, खोल :– लॅके. 
ते, कण्या (पाठीच्या( पयंि :– लेिाडं्रा; हसहल. 
ते, कमरेच्या साांध्यापयंत :– व्िायपे. 
ते, खाांद्यापयंत :– कहल-का; नक्स-व्िा; व्िायपे; सेहप. 

उजव्या :– कहल-बाय; मेड्रो. 
ते, डोटयाच्या मागील िागापयंि :– कहल-का; नक्स-व्िा; सेहप. 
ते, पोटाच्या खळीपयंत :– मगॅ-मभ; लॅके. 
ते, बेंबीपयंत :– डल्का; बब;े हमहरका; लेिाडं्रा; सेहप. 
ते, मागे खाांद्याच्या हाडापयंत :– केहल; डल्का; बब;े मक्युय; हमहर; लेिाडं्रा; सेहप. 

उजव्या :– अको; इस्कभ ; कहल-बाय; कल्क-का; केपल; ग्रफाय; डायास्को; नेर-मू; बोरा; 
मगॅ-मभ; लायको; हैड्रास्स्ट. 

डाव्या :– डल्का; डायास्को; हमहर; लेिाडं्रा. 
मागील बाजू :– आ्न; एहकने; कहल-बाय; कॅल्क-का; थभजा; बोरा; ऱ्िस-टा; लेिाडं्रा. 

व, उजवा हात :– आयहर; ब्रायो. 
 
आग :– आरम-मे; एलो; थेहर; मक्युय; हमहर; लॅके; लेिाडं्रा; स्टॅनम. 

शौचानांतर :– स्टॅनम. 
 
कॅन्द्सर :– केहल; कोलेस्टे; थेहर; िैड्रास्स्ट. 

कावीळ होऊन :– हमहर. 
 
कावीळ (हपवळेपिा पिा( :– आयो; काडुण-मे; णचओ; टॅरॅटस; नेर-फा. 

गरोदरपिी :– आराम-मे; फास्फ. 
जुनाट :– आयो; आरम-मे; केहल; कोणन; फास्फ. 
फुप्फुसाच्या हवकाराि :– काडुय-मे; केहल; िैड्रास्स्ट. 
भीती, धास्तीमुळे :– अको. 
मुलाांची, िान्ह्या :– अको; नेर-स; बोस्व्ि; हमहर; कसको. 
मेंदूच्या णवकारात :– फास्फ. 
लघवीच्या णवकाराबरोबर :– इग्ने; कामो; काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; प्लंबं; लायको; कसको. 
णवटाळ बांद झाल्यामुळे :– हचओ. 

 
गळू :– थेहर; नक्स-व्िा; पल्स; बेला; ब्रायो; मटयुण-को; रुटा; लॅके; णसणल; सेहप; हेपार. 

होत आहे असे वाटते :– लारो. 
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गोळा आिे असे वाटिे :– इस्कभ ; बहर-का. 
खाली :– आ्न; एहकने; गेल्से; कझक; थभजा; नेर-स; बोरा; लॅके; व्िेरा-आ. 

 
जड :– टेहल; नेर-स; ब्रायो; मगॅ-मभ. 
 
टिक :– आयो; आसे; ग्रफाय; हडहज; फास्फ; मगॅ-मभ; रॅटहन; कसको. 
 
िुसिुस :– क्रोटे-िा; लाप्पा. 
 
डोळ्याच्या णवकाराबरोबर :– कोहन. 
 
तािल्यासारखे वाटिे :– केहल. 
 
दाबलेले सहन होत नाही :– िुळिुळे पिा. 
 
णपत्ताच्या गाांधी येऊन :– कॅल्क-्लु; हमहर. 
 
णपत्ताशय (खडे िोिे वगैरे( :– कॅल्क-का; काडुय-मे; केली; हचओ; नक्स-व्िा; नेर-स; पोडो; फास्फ; 

बेला; ब्रायो; मक्यु;ु मक्युय-ड; मगॅ-का; मगॅ-फा; लॅके; लायको; लेिाांड्रा; सल्फ; ससॅ्ग्न्व; झसको; 
िड्रास्स्ट. 

आग :– हमहर; लेिाांड्रा. 
वाकल्याने खाली जा हो :– सेहप. 
वेदना, कुरिडल्याप्रमािे :– नेर-स; मेडो; लायको. 

फुटल्याप्रमािे :– बॅहि; हमहर; लेिाडं्रा. 
मुरडा :– सेहप. 
िुळिुळे :– बॅहि; हमहर; लेिाडं्रा. 

शोि (सभज( :– फास्फ; लॅके. 
दुष्ट, हवषारी :– फास्फ; बुफो; ब्रायो; लॅके. 

 
फुफ्फुसाच्या णवकाराबरोबर :– काडुय-मे; केहल; िैड्रास्स्ट. 
 
मोिे होते (वाढिे( :– एलो; नक्स-व्िा; नेर-स; पोडो; मटयुण; मॅग-मू; लायको; व्िायपे; लसको; सेहप. 

मुलाांचे (लिान( :– कॅल्क-आसे; नटस-मो. 
वेदनायुटत, रागानांतर :– कोक्यु. 

 
लहान होते :– आरम-मे; कॅल्क-का; फास्फ. 

व टिक आहे असे वाटते :– एहब-कॅ. 
 
वर उगवि :– सेले. 
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वेदना, कापल्याप्रमािे :– डायास्को; थायरा; बबें; लॅके; िैड्रास्स्ट. 
टोचते :– कॅल्क-का; केहल; कोहन; नक्स-व्िा; बबे; मक्युय; मगॅ-रॅनन-ब; सेहप. 
फुटल्याप्रमािे :– नेर-स; ब्रायो; लेिाड्रा. 
मुरडा :– मक्युय; मगॅ-मभ. 

हवटाळशपेिी :– बुफो. 
 
शोि (सभज( :– आसे; केहल; नक्स-व्िा; नेर-स; बेला; मॅग-मू; लायको. 

जीिण :– नेर-स; लायको. 
 
हुळहुळे :– आयहर; आयो; आरम-मभ; कणल-आयो; हडहज; नक्स-व्िा; नेर-स; बेला; ब्रायो; लॅके; 

लायका; लेिाडं्रा. 
 
हृदयाच्या णवकाराबरोबर :– हमहर. 
 

लक्षिाच वणशष्ट्ट्य 
 

खोकताना जा हो :– कहल-का; हकहन-स; ड्रोसे; नेर-स; ब्रायो; युपे-पर. 
चोळून हलणवण्याने ब वा :– पोडो. 
दाबल्याने जा हो :– काडुय-मे; काबो-व्िेहज; फास्फ; बेला; ब्रायो; मटयुण; लॅके; लायको; कसको. 

ब वा :– टेहल; ब्रायो; सेहप. 
धक्का लागल्याने जा िो :– नेर-स; लॅके. 
णनजल्याने, उजव्या कुशीवर जा िो :– कहल-का; केहल; डायास्को; मगॅ-मभ; मक्युय; िैड्रास्स्ट. 

डाव्या कुशीवर जा िो :– आ्न; काडुण-मे; टेणलआ; नेर-स; ब्रायो; मगॅ-मभ; सेहप. 
पाठीवर ब वा :– नेर-स; मगॅ-मभ; िैड्रास्स्ट. 

णवटाळशेपिी जा हो :– फास्फ-ॲहस. 
श्वास दीघण घेतल्याने जा हो :– टेहल; थायरा; नेर-स; बलेा; सेले. 

ब वा :– ऑक्झ-ॅॲहस. 
हसण्याने जा िो :– सोहर. 

 
 

_____ 
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पाांिरी 
 
सवणसाधारि :– अल्युहम; असाहफ; आयहर; आ्न; आसे; इग्ने; कहल-बाय; काबो-व्हेणज; कोहन; थेहर; 

नाजा; नाय-ॲहस; नेर-मू; नेर-स; ्लुओ-ॲहस; रॅनन-ब; रुटा; सल्फ; हसआनो; हसल्ला; झसको. 
 
आग :– असाणफ; कोक-कॅ. 
 
खोकताना जा हो :– हकहन-स; सल्फु-ॲहस. 
 
गुडगुड (आवाज( :– व्िबय. 
 
जड :– कहल-आयो; सल्फ. 
 
टिक :– कसको. 
 
टोचते :– आसे; णसआनो; हसहल. 

चालताना जलद जा हो :– ऱ्िोडो. 
डोके दुखत असताना :– अ्ट. 
ते, छातीपयंत :– बोरा. 

 
दुखते :– हसआनो; हसल्ला; कसको. 

िांडी (िापाची( वाजताना :– हकहन-स; पोडो. 
तापात :– काबो-व्हेणज; नक्स-व्िा; नेर-मभ. 

 
मोिी होते (वाढिे( :– आयो; आसे; हकहन-स; नेर-मभ; णसआनो; लसको. 

वेदनायुटत :– रुटा. 
 
शोि (सभज( :– कसको. 
 
हुळहुळी :– ऱ्िस-टा; कसको. 
 
 

_____ 
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गुद व गुदद्वार 
 
सवणसाधारि :– इग्ने; इस्कभ ; एलो; कहल-का; कल्क-का; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; 

नेर-मभ; हपओहन; पोडो; फास्फ; मटयुण-को;म्युहर-ॲहस; रॅटहन; लॅके; लायको; सल्फ; साबा; 
सेहप. 

ते, घोट्यापयंत :– अल्युहम. 
ते जननेंणद्रयापयंत :– कझक; ऱ्िोडो; हलहल-हट; हसहल; कसको. 
ते यकृतापयंत :– डायस्को; लॅके. 
ते बेंबीपयंत :– कोलो; परेरा-बे्र; लॅके. 

 
आग :– आयणर; आसे; इस्कभ ; एलो; कॅन्था; कँस्प्स; काबो-व्हेणज; नेर-मभ; मटयुण; रॅटहन; सल्फ. 

एकसारखी :– कहल-का. 
गरोदरपिी :– कॅस्प्स. 
गार पािी लावल्याने ब वा :– एलो; कहल-का; टॅरॅहब. 
दाबल्याने ब वा :– कहल-का. 
द्वाराभोवती :– स्कोपे. 
लघवी झाल्यानांतर :– नाय-ॲहस; ऱ्िस-टा. 
शौचास झाल्यानांतर ब वा :– व्िेरा-स्व्ि. 

 
आवळल्या (आचके( सारखे वाटिे :– इवने; ओहप; कास्स्ट; नक्स-व्िा; नाय-ॲपस; प्लंब; मटयुण-को; 

लॅके; लायको. 
उभे राणहल्याने जा हो :– इग्ने. 
कां ड, व, आलटुन पालटुन :– केहल. 
णनजल्याने ब वा :– मनॅ्गनंॅ. 
त्यामुळे शौचास होत नाही :– लायको. 
लघवी लागली असताना :– कास्स्ट. 
वेदना होऊन :– प्लंबं. 
शौचास होताना :– नाय-ॲहस; नेर-मभ; प्लंब;ं हसहल. 

नंिर :– इग्ने; नाय-ॲहस; लॅके. 
आत, ओढावेसे वाटते :– अगाहर. 

कां ड करिाऱ्या पुटकुळ्या :– पाहलओ. 
गेलेले :– ओहप; कहल-बाय; नेर-फा; प्लंबं. 
मळ राहिला आिे असे वाटिे :– ग्रफाय; नाय-ॲहस; नेर-मू; सेणप; लायको; व्िेरा-आ. 
पािी आिे असे वाटिे :– एलो. 
शहारे येतात शौचाच्या अगोदर :– लायको. 

 
उघड रहाते (हशहथल, शस्क्ििीन( :– अल्युहम; इग्ने; एणप; एलो; ऐलान्थ; ओहप; कहल-का; फास्फ; 

हसकेल. 
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ओले, ओलावा :– ॲन्द्टी-कू्र; ओणप; कॅस्प्स; काबो-ॲणन; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; ग्रफाय; नाय-ॲपस; 
फास्फ; सल्फ; सल्फ-आयो; णसणल; सेणप; हेपार. 

दुगंधी :– अन्टी-क्रभ ; सल्फ-आयो. 
लघवी करताना, हचकट :– काबो-ॲहस. 

दुगंधी :– िेपार. 
रक्िहमहश्रि :– ओहप. 

वात सरताना :– ॲन्टी-क्रभ ; काबो-व्िेहज. 
णवटाळसेपिी :– लॅके. 

 
करवडलेले :– काबो-व्िेहज; कास्स्ट; ग्रफाय; लायको; सल्फ. 
 
कॅन्द्सर :– रुटा. 
 
कां ड :– कास्स्ट; नाय-ॲहस; लायको; सल्फ; साबा; स्पायजे. 

गुदद्वाराभोवती :– पेंरो; सल्फ. 
नाक व कानात आलटुन पालटुन :– साबा. 
नांतर, वेदना :– कझक. 
वाकल्याने :– आजे-मे. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– ग्रफाय. 
शौचानांतर :– कहल-मभ; कझक. 
सांभोगानांतर :– अनाका. 

 
कां प :– कोहन. 
 
णकडा वळवळत, आिे असे वाटिे :– इस्कु; फेरम-आयो; सल्फ. 

शौचानांतर :– कहल-मभ. 
 
कोरडे :– इस्कू; रॅटहन. 
 
खपल्या बसलेले :– हपओहन; पेरो. 
 
गळू :– कॅल्क-स; ऱ्िस-टा; हसहल. 
 
गार वाटते (शौचास िोिाना ककवा वाि सरिाना( :– कोहन. 
 
गुडगुडिे :– सल्फ. 
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गुडदी, गोळा आिे असे वाटिे :– अनाका; कहल-बाय; कॅनॅहब; क्रोट-हट; नेर-मभ; प्लॅणट; लॅके; हलहल-
हट; सल्फु-ॲहस; सेपि. 

णवटाळसेपिी :– हसहल. 
शौचास, होण्याच्या अगोदर :– लॅके. 

झाल्याने जाि नािी :– सेहप. 
गुदगुल्या :– काबो-व्िेहज; कास्ल्च. 
 
घाम :– सेहप. 
 
चुिचुि, चावल्याप्रमािे वाटिे :– िुळिुळे पिा. 
 
िुसिुस :– लॅके. 
 
तािल्यासारखे वाटिे :– हसहल. 
 
दाबल्यासारखे वाटते :– िरल्यासारखे वाटिे पिा. 
 
नालरगी रांगाचे पािी वाहते :– कहल-फा. 
 
बारीक होते :– हसहफ. 
 
बाहेर येते :– इग्ने; एहप; एलो; कॅल्फ-का; नटस-व्हा; िोडो; फास्फ; मक्युय; मुपि-ॲपस; रुटा; रेहड; 

लायको; सेणप. 
ओकताना :– पोडो; म्युहर-ॲहस. 
खोकताना :– कास्स्ट. 
बसल्याने जा हो :– थेहर. 
बाळांतपिानांतर :– पोडो; रुटा. 
लघवी करताना :– म्ब्युणर-ॲणस; व्िॅले. 
वाकल्याने :– रुटा. 
वात सरताना :– व्िॅले. 
शौचास, िोण्याच्या अगोदर :– पोडो; रुटा. 

िोिाना :– इग्ने; पोडो; लायको; सेणप. 
नंिर :– पोडो. 

सहज, न कंुथिा :– कहल-का; ग्रफाय; रुटा. 
स्नान केल्यावर आि जािे :– आ्न 

 
बाळांतपिानांतर होिारे णवकार :– गेल्से; पोडो; रुटा. 
 
बुडबुडे :– कोलो; नेर-मभ. 
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भगेंद्र (नाडीव्रि पिा( :– आरम-म्यु; कहल-का; कॅल्क-फा; काबो-व्िेहज; नाय-अहस; बब;े हसहल. 
िुसिुसते :– कास्स्ट. 
योनीसह :– थभजा. 

 
भरल्यासारखे वाटिे :– इस्कू; एलो; नाय-ॲपस; सल्फ; िॅममेॅ. 
 
भेगा :– इवने; कामो; ग्रफाय; िूजा; नाय-ॲपस; नेर-मभ; हपओहन; रॅटणन; हसहफ; सेहप. 

मुलाांच्या, तान्द्ह्या :– कहल-आयो. 
 
भोवती त्वग् रोग, पुरुळ वगैरे :– नाय-ॲणस; नेर-मू; पाहलगो; िेरो; मटयुण-को. 

लहान, टिक पुटकुळ्या :– कास्स्ट. 
 
मूत्राशयाच्या हवकाराबरोबर :– कॅन्द्िॉ; मटयुण-को; हलहल-हट; साहब. 
 
मूळव्याध :– इस्कू; आसे; एलो; कणल-का; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; काललसो; ग्रफाय; नक्स-

व्हा; नाय-ॲपस; पल्स; हपओहन; फास्फ; मक्युय-आ-रु; म्युपि-ॲपस; लॅके; लायको; सल्फ; सेहप; 
हॅमॅमे. 

उचलताना जा हो :– ऱ्िस-टा. 
उभे राणहल्याने जा हो :– कास्स्ट. 
इतर णवकाराबरोबर आलटुन पालटुन :– अब्रो; काकलसो; साहब. 
ओल बाहेर पाझरते :– सल्फु–ॲहस. 
खोकताना जा हो :– कहल-का; कास्स्ट; लॅके. 
गार पािी लावल्याने ब वा :– एलो; कहल-का; नक्स-व्िा; ब्रोहम; रॅटहन. 
चालताना जा हो :– इस्कभ ; काबो-ॲहन; कास्स्ट; कझक; ब्रोहम; म्युहर-ॲहस; सल्फ; सेहप. 
ब वा :– इग्ने. 
जीिण :– इस्कभ ; काकलसो; नक्स-व्िा; मक्युय-आ-रु; सल्फ. 
तीणवषयी णवचार केला िर जा हो :– कास्स्ट. 
दुखते :– नाय-ॲहस; हपओहन; म्युहर-ॲहस; स्टॅहफ. 

टोचल्यासारखे :– सेहप. 
खोकिाना :– इग्ने; कहल-का; नाय-ॲहस; लॅके. 

दुधाने जा हो :– सेहप. 
दुगंधी :– काबो-व्िेहज; पोडो; मेडो. 
द्राक्षाच्या घडाप्रमािे :– एलो; कॅल्क-का; डायास्को; म्युहर ॲहस. 
धुपिी बांद झाल्यामुळे :– अमो-मभ. 
णनळसर :– इस्कभ ; काबो-व्हेणज; म्युहर-ॲहस; लॅके. 
पाांढरी :– काबो-व्िेहज. 
बसल्याने जा हो :– इग्ने; ग्रफाय; िूजा. 

ब वा :– कॅल्क-का. 
बाहेर येते :– अब्रो; एलो; कॅल्क-का; म्युहर-ॲहस; सल्फ. 
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रटतस्त्राव होऊन :– लॅके; लेिा. 
लघवी िोिाना :– कहल-का; बॅणर-का; म्युहर-ॲहस. 
वाि सरिाना :– फास्फ; बॅहर-का. 
शौचास िोिाना :– कॅल्क-फा; रॅटहन. 

बाळांतपिानांतर :– कहल-का. 
रटत येते (रक्िस्त्राव पिा( :– अमो-का; कहल-का; कॅस्प्स; काकलसो; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; 

फास्फ-ॲहस; फेरम; बॅहर-का; सल्फ; साहब; सेहप; सोहर. 
चालिाना :– अल्युहम; सेहप. 
थेंब थेंब एकसारखे, पि शौचास िोिाना येि नािी :– कोबा. 
वाि सरिाना :– फास्फ. 
हवटाळशपेिी :– अमो-मभ; ग्रफाय; लॅके. 
वृद्ध हस्त्रया :– सोहर. 
शौचास, िोिाना :– अमो-का; नेर-मभ; फास्फ; हॅमॅमे. 

घट्ट :– कहल-का; युब; नेर-मू; ्लुओ-ॲहस. 
नंिर :– अमो-का. 

लघवी करताना जा हो :– कहल-का. 
लोंबलेली :– नाय-ॲहस. 
णवटाळसेपिी :– अमी-का; लॅके. 

कष्टाने झाल्यामुळे :– कोक्यु. 
व्रि पडतात :– काबो-व्िेहज; कझक; हसहल. 
शस्त्रणक्रया केल्यानांतरचे दुष्ट्पणरिाम :– कहल-फा; काकलसो. 
लशकताना जा हो :– खोकिाना पिा. 
शेकल्याने ब वा :– आसे; कझक; पेरो; फास्फ; लायको; म्ब्युणर-ॲणस. 
स्पशाने जा हो :– कास्स्ट; थभजा; बेला; म्युहर-ॲहस; रॅटहन; सल्फ. 

 
मुांग्या :– कहल-का; कॅल्क-का; कॅल्क-स; सल्फ; साबा. 
 
रटत येते :– मभळव्याध व रक्िस्त्राव पिा. 
 
लाल :– पेरो; सल्फ. 

बुांद :– मेडो. 
 
वासलेले :– उघडे पिा. 

आहे असे वाटते :– एहप; फास्फ. 
व त्यातून शौच बाहेर येत आहे :– अपोसा. 

 
वेदना, उकरल्याप्रमािे :– ब्रायो. 

एकसारख्या :– कहल-क्लो; फायटो. 
कापल्याप्रमािे :– अल्युहम; नक्स-व्िा; हसहल. 
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उिे राहिल्याने जा िो :– लॅके. 
जुलाब िोिाना :– आसे. 

वात सरल्याने ब वा :– कॅन्था. 
काटे टोचल्याप्रमािे :– आयहर; इस्कभ ; सहॅनकु; िेलेबो. 
ििका :– इस्कभ ; काकलसो; ग्रफाय; रॅटणन; लायको. 
तीव्र कळा :– इग्ने. 
वर जातात :– इग्ने; फास्फ; लॅके; सल्फ; सेणप. 
शौचानांतर बराच वेळ :– अगाहर; इग्ने; इस्कू; कॅल्क-का; ग्रफाय; नाय-ॲहस; हपओहन; म्युहर-

ॲहस; रॅटहन; सल्फ; हसहल. 
 
व्रि :– कणल-बाय; कामो; काबो-व्हेणज; नाय-ॲणस; सल्फ; सल्फु-ॲणस; णसणल. 
 
शस्टतहीन; हशहथल :– उघडे पिा. 
 
हुळहुळे :– कहल-मभ; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; नाय-ॲणस; पल्स; बेला; मॅग-मू; म्युपि–ॲपस; सल्फ. 

रजुःलपड, व :– ओनास्मा. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

खोकताना जा हो :– इग्ने; युब; नाय-ॲहस. 
दाबल्याने बेंबीवर जा हो :– क्रोट-हट. 

ब वा :– कहल-का. 
लघवी होताना जा हो :– म्युहर-ॲहस. 
वाकल्याने जा हो :– रुटा. 

ब वा :– केहल. 
सांभोगानांतर जा हो :– कास्स्ट; मक्युय-को; हसहल. 

 
 

_____ 
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गुदद्वार व जननेंणद्रये यामधील भाग 
 
सवणसाधारि :– अग्नस; अल्युहम; ओहल-ॲहन; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; हचमा; हपओहन; सल्फ; 

सहॅनकु; हसक्ला. 
आग :– ऱ्िोडो. 

संिोगानंिर :– हसहल. 
ओढ लागते :– कहल-बाय; हसक्ला. 
ओला :– काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; थभजा; हपओहन. 
करवडलेला :– लायको. 
कां ड :– पेरो; सल्फ. 

शौचानंिर :– टेल्यु. 
खरचटिे :– स्टॅहफ. 
गळू :– क्रोटे-िा; मक्युय; हसहल; िेपार. 
गुदापयंत :– बोस्व्ि. 
गोळा, चेंडू आि आिे असे वाटिे :– कहल-मभ; कॅनॅहब; णचमा; िेणर. 
जड :– कोणन. 
िुसिुस :– कास्स्ट. 
त्वग् रोग, पुटकुळ्या :– पेरो; सल्फ. 

वदेनायुक्ि :– पेरो. 
दाबल्यासारखे आि :– ओहल-ॲहन. 
दुखतो :– कास्स्ट. 

टोचल्याप्रमािे :– कॅल्क-फा. 
हशश्नापयंि :– कॅल्क-फा. 
शौचास िोिाना :– सहॅनकु. 
संिोगानंिर :– अल्युहम. 

बसल्याने जा हो :– हसक्ला. 
फाटलेला :– स्टॅहफ. 
भरल्यासारखे वाटते :– कसको. 
भोकसून झालेल्या जखमा :– कसफाय. 
वळवळत आहे असे वाटिे :– केहल. 
सूज, हशविीची :– थभजा. 

 
 

_____ 
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मूत्रेंणद्रयें 
 
सवणसाधारि :– आ्न; आस; एपि; ओहप; कॅनॅहब; कॅ्था; कॅम्फ; कॅल्क-का; कास्स्ट; टॅरॅलब; हटहल; 

डल्का; थभजा; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मभ; परेरा; िल्स; पाहलगो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; 
फेरम; बब;े बेला; मटयुण; मटयुण-को; ऱ्िस-टा; लायको; व्िॅले; व्िेरा-आ; सल्फ; सासा; हसल्ला; 
िायासा; िेपार; िेलेबो. 

आलटून पालटून संहधवािाशी :– बेन्झा-ॲहस. 
 
मूत्रलपड :– आसे; एणप; कहल-का; कॅन्द्िा; टॅरॅकब; पाहलगो; बबे; बेला; मक्युय-को; ऱ्िस-टा; समॅ्बुक; 

साहलडे; हसल्ला; स्रॉहश; िेलोहन. 
उजव े:– आहस; कोक-कॅ; नक्स-व्िा; बब;े लायको; सासा. 
डावे :– कोलो; लझक; परेरा; मक्युय; कसको. 

िे पोटाच्या खळीपयंि :– थभजा. 
ते माांड्यापयंत :– इहप; बबे. 
आग :– टॅरॅलब; नक्स-व्िा; नेर-मभ; फायटो; फास्फ; सेहप. 
गळू :– आसे; कॅन्द्िा; पल्स; लायको; सल्फ-आयो; हसहल; हसको; िेपार. 
जड :– कहल-बाय; िेलोहन. 
िुसिुस :– बबे 
तािल्या फुगल्यासारखे :– साहलडे; िेलोहन. 
फडफडल्यासारखे वाटिे :– हचमा. 
बणधर, जागा :– बबे. 
बुडबुडे :– बब;े मेडो. 
लघवी ियार िोि नािी, मभत्राघाि :– लघवी बंद पिा. 
वेदना, उचलिाना जा िो :– कल्क-फा. 

उिे राहिल्याने ब वा :– बबे. 
खड्यामुळे (खडे िोण्याची प्रवृहत्त पिा( :– आहस; कॅन्था; कास्ल्च; कोलो; टॅबॅकं; टॅरॅकब; परेरा; 

पाहलगो; बबे; सासा. 
ठिका :– फायटो; साहलडे; सेहप; िेलोहन. 
दाबल्याने जा िो :– कॅन्था; कास्ल्च; बबे; साहलडे. 
दीघय श्वास घेिल्याने जा िो :– बेन्झा-ॲहस. 
नाक कशकरिाना जा िो :– कॅल्क-फा. 
हनजल्याने, पाठीवर, पाय वर करून ब वा :– कास्ल्च. 
पाय िािल्याने जा िो :– कास्ल्च. 
िोक पाडल्याप्रमािे :– हक्रआसो. 
लघवीनंिर ब वा :– मेडो; लायको. 
वृषिापयंि :– डायास्को. 
कशकल्याने जा िो :– इथभ; बलेा. 
िालचाल केल्याने जा िो :– कॅन्था; कहल-आयो; केहल; बबे. 
िुळिुळल्यासारख्या :– कॅडहम; ग्रफाय; पल्स; बबे; स्व्िस्कं; साहलडे; सेनेहस. 
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शोि (सभज( :– अको; आहस; एणप; कणल-टलो; कॅनॅहब; कॅन्द्िा; टॅरॅलब; थभजा; नाय-ॲहस; पल्स; 
फेरम; बेन्झा-ॲहस; बेला; मक्युय-को; मेडो; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; साहलडे; स्रॉहश. 
गरोदरपिी :– िेलोहन. 

वारांवार :– कहल-फा; गेल्से. 
सांणधवातात :– टॅरॅकब. 

हृदय व यकृिाच्या हवकाराबरोबर :– आरम-मे; कॅल्क-आसे. 
 
मूत्रनणलका (युरीटर( :– आहस; एहप; कॅन्था; टॅरॅकब; पाहलगो; बब;े बेला; लायको; व्िेरा-आ; सासा; 

सेहप. 
वेदना, ओकारी िोऊन :– आहस. 

कापल्याप्रमािे :– काबो-ॲहन; परेरा; बब;े बेला; लायको; व्िेरा-आ; व्िेरा-स्व्ि; सासा. 
मुरडा :– नाय-ॲहस; पाहलगो. 
िुळिुळल्याप्रमािे :– आहस; एणप; बबे. 

शोि (सभज( :– कॅन्था. 
 
मूत्राशय :– कॅन्द्िा; कास्स्ट; डल्का; नक्स-व्िा; पल्स; मक्युय-को; रुटा; लायको; साबाल; स्टॅहफ; 

िायासा. 
ते पािीपयंत :– सासा. 
आग :– कॅन्द्िा; कॅस्प्स; कझक-आसे; टॅरॅकब; मक्युय-को; पल्स; बब;े सेनेहस; सेपा. 

िोंडाशी :– सेनेहस. 
आत, हकडा आिे असे वाटिे :– बला; सेहप. 

गोळा आिे असे वाटिे :– हक्रआसो; लॅके. 
दगड आिे असे वाटिे :– पल्स. 

कां ड सुटून लघवीला िोईलसे वाटिे रात्री :– सेहप. 
काहीतरी त्रासदायक िावना :– एहप. 
खोकताना जा हो :– इहप; कॅस्प्स. 
गार :– लायहस. 
जड :– कॅन्था; नेर-मभ; लायको; सेहप. 
िुसिुस :– हडहज. 
तुांबतो :– लघवी िंुबिे पिा. 
िांडी शिारे सुरू िोिाि :– सासा. 
दुखापती, शस्त्रहक्रया वगैरे, नंिर :– आ्न; कॅलेन्डु; स्टॅणफ. 
पडत आहे, हनजलेल्या बाजभस; असे वाटिे :– पल्स; सेणप. 
पोकळ आिे असे वाटिे :– स्रमो. 
भरल्यासारखे, वाटिे :– इहक्वसे; हडहज. 

िेव्िा, वर, खाली कािीिरी हफरि आिे असे वाटिे :– रुटा. 
पि लघवीला जावसेे वाटि नािी :– आसे; कास्स्ट. 
लघवीनंिर :– हडहज. 

मुतखडे (खडे िोण्याची प्रवृहत्त पिा( कॅन्था; कॅल्क-का; बब;े बेन्झा-ॲहस; सासा; सेहप. 
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मुांग्या आल्यासारखे वाटिे :– सेहप. 
लघवीनांतर :– लायको. 

मोड :– कल्क-का; मेरम. 
लघवीला होईलसे वाटभन कंुथाव ेलागिे :– इहक्वसे; कॅनॅहब; कॅन्था; टॅरॅकब; डल्का; हडहज; परेरा; 

बेला; मक्युय-को. 
णवटाळसेपिी जा हो :– कॅन्था; साबाल. 
वेदना, कापल्याप्रमािे :– टॅरॅकब; पलाहड. 

खोकिाना :– इहप; कॅस्प्स. 
चाकभ ने िोसकल्याप्रमािे :– केहल. 
ठिका :– इहक्वसे; एहप; कॅन्था; कॅस्प्स; टॅरॅकब; बेला. 
िीव्र, व रक्ि जािे :– नाय-ॲहस. 
पोटावर हनजल्याने ब वा :– केहल. 
फुटल्याप्रमािे :– कझक; परेरा. 
बसल्याने जा िो :– काडुय-मे. 

ब वा :– कोहन. 
मुरडा :– कॅस्प्स; काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; पल्स; बब;े मेझे; सासा. 
शस्त्रहक्रयेनंिर :– कोलो; िैपहर. 
लघवीची इच्छा दाबली िर :– पल्स; सल्फु-ॲहस. 
संिोगानंिर :– सेपा. 
िालचालीने जा िो :– कोहन; पल्स; प्रभन-स्पा. 

ब वा :– इग्ने; टॅरॅहब. 
मोकळ्या िविे ब वा :– टॅरॅकब. 

िुळिुळल्याप्रमािे :– इणक्वसे; एहप; कॅन्द्िा; टॅरॅलब. 
व्रि, पुबळलेले :– पल्स; पेरो; सल्फ; सेहप. 
शस्टतहीन :– आसे; ओहप; कान्गस्ट; गेल्से; लझक; डल्का; नटस-व्हा; प्लांबां; मगॅ-मभ; म्युहर-अहस; 

स्टॅनम; हायासा; िेपार. 
फार वळे लघवी िंुबल्याने :– कास्स्ट. 
वृद्धपिी :– आसे. 
शस्त्रहक्रया केल्यानंिर :– ओहप. 
हिस्टेहरआि :– लझक. 

शोि :– अको; इहक्व; एहप; कॅन्था; टॅरॅलब; पाहलगो; बेला; लॅके; लायको; सासा; साहलडे. 
सदी झाल्याने जा हो :– कास्स्ट; डल्का; पल्स. 
 

मूत्रग्रांणि (प्रास्टेट ग्लॅन्ड( :– कोपन; क्रोटे-िा; हचमा; हडहज; थृिा; परेरा; िल्स; पाहलगो; फास्फ; बॅहर-
का; मेडो; लायको; सल्फ; साहलडे; साबाल; कसको; सेहप; सेले; स्टॅणफ. 

कॅन्द्सर :– क्रोटे-िा. 
गळू :– णसणल. 
गोळा आिे असे वाटिे, बसल्यानंिर :– हचमा; सेहप. 
जड :– मेडो. 
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टिक :– आयो; कोणन; िूजा; हसहल; सेनेहस. 
तील, धातु जाते :– कोहन; फास्फ-ॲहस; लायको; सेणप; सेले; स्टॅहफ. 

कारिाहशवाय :– कझक. 
चालिाना :– सेले. 
िरुि हस्त्रयाशी बोलिाना :– नेर-मभ; फास्फ. 
िावनामुळे :– कोहन. 
लघवीनंिर :– सल्फ. 
वारा सरकिाना :– मगॅ-का. 
वैषहयक हवचाराने :– कोहन; नाय-ॲहस. 
शौचास, िोिाना :– कोहन; नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; सेहप; सेले. 

कष्टाने झाल्यास :– नाय-ॲहस; फास्फ-ॲहस; सल्फ; हसहल. 
नंिर :– सल्फ. 

हस्त्रयानंा गोंजारिाना :– ॲग्नस; कोणन. 
हस्त्रयाशंी बोलिाना :– नेर-मभ; फास्फ. 

दुखते, चालिाना :– कहल-बाय; हसक्ला. 
लघवीनंिर :– पल्स; लायको. 
संिोग, करिाना :– अल्युहम. 
नंिर :– सेपा; सोहर. 

मुष्टीमैिुनानांतर :– टरेन्टु. 
मोिी, होते (वाढिे( :– कॅनॅहब; कॅल्क-का; कोणन; णडणज; हचमा; पल्स; बॅहर-का; साबाल; हसहल; 

सेनेहस. 
आिे असे वाटिे :– थेहर. 
मभळव्याध, व :– स्टॅहफ. 
वृद्धपिी :– णडणज; बॅणर-का; साबाल; सेले. 

सुजते (शोथ( :– आरम-मे; एहप; णचमा; िूजा; पल्स; फेरम-णपणक्र; साबाल. 
परमा बंद केल्यामुळे :– थभजा; नाय-ॲहस; मक्युय-ड. 

हुळहुळी :– हचमा. 
 
मूत्रमागण :– आजे-ना; कॅनॅणब; कॅन्द्िा; कॅस्प्स; स्क्लमहॅट; थभजा; पल्स; फा मक्युय; लायको; सल्फ. 

आग :– आसे; कॅनॅहब; कॅन्द्िा; कॅम्फ; थभजा; नक्स-व्िा; प् रुन-स्पा; बबे; मक्युय; मक्युय-को; सल्फ; 
हसहल. 
लघवी, िोण्याच्या अगोदर :– कॅनॅहब; कॅस्प्स; कॅन्था; बोरा. 
िोिाना ब वा :– बब;े ब्रायो; मक्युय; स्टॅहफ. 
संपिा संपिा :– नेर-का. 

वारा सरिाना :– मनॅ्ग;ॅ लायको. 
वीययपाि िोिाना :– ॲन्टी-क्रभ ; सल्फ. 
हशश्न िाठले म्ििजे :– कॅन्था; नाय-ॲहस. 
संिोग, करिाना :– कॅन्था. 

नंिर :– कॅन्था; सल्फ; सेहप. 
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लघवी करिाना :– कास्स्ट. 
उघडा आिे असे वाटिे :– कोपे. 
उडल्यासारखा वाटिो :– कॅन्था; कॅनॅहब; फास्फ. 
कां ड :– नक्स-व्िा; मक्युय-को; ऱ्िस-टा; सल्फ; हसहल. 

परमा झाला असिाना :– पेरोसे; मटयुण-को. 
काहीतरी चमत्काहरक िावना :– सेड्र. 
गवताची काडी आत बाहेर भोसकते असे वाटते :– हडहज. 
गळू :– कॅन्था; पल्स; ऱ्िस-टा. 
गार िेंब वाहत आहेत असे वाटिे :– अगाहर. 
गािी, आत आहेत असे वाटते :– आजे-ना. 

– येिाि :– बोस्व्ि. 
– िालि आिे असे वाटिे :– लॅके. 

गुदगुल्या :– स्क्लमहॅट; पेरोसे. 
गुल्म :– लॅके. 
चालताना जा हो :– स्टॅहफ. 
जड झाल्यासारखा वाटिो :– हटहल; युपे-पर; साबा. 
टिक :– आजे-ना; स्क्लमहॅट; िैपहर. 
िुसिुस :– मटयुण-को. 
तािल्यासारखा, हशश्न िाठले असिाना :– कॅनॅहब; कॅन्था. 
तार कढत आहे असे वाटते :– नाय-ॲहस. 
ते उदरापयंत :– सासा. 
तोंड, आग :– बब;े सल्फ. 

कंड :– ॲम्ब्रा; कास्स्ट; कोक-कॅ; पेरोसे. 
कापल्यासारखे :– कझक. 
चंबभ प्रमािे :– कॅनॅहब; थभजा; सल्फ. 
हचकटिे :– कॅनॅहब; कॅम्फ; कुप्र;ं थभजा; नेर-मभ; पेरोसे; मेडो. 
टिक :– कॅनॅहब. 
टोचिे :– नाय-ॲहस. 
त्वग् रोग, िोविी :– कॅस्प्स. 
दभखिे :– कॅन्था. 

हस्त्रयाचें :– लॅक-कॅहन; सासा. 
िेगा :– नाय-ॲहस; नेर-का. 
लाल :– मक्युय; सल्फ. 
व्रि :– नाय-ॲहस; मक्युय-को. 
सुजलेले :– कॅनॅहब; सल्फ. 
सकाळी, स्वच्छ थेंब येिो :– फास्फ. 

हपवळा :– ्लुओ-ॲहस. 
हिरवा :– मक्युय. 

धके्क बसतात :– अल्युहम; कॅनॅहब; थभजा; पेरो; फास्फ; लायको; सासा. 
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बणधर :– आजे-ना; कास्स्ट; मगॅ-मभ. 
बांद होतो, शेंबडासारख्या घट्ट गोळ्यामुळे :– मक्युय; सेहप. 
बारीक, होतो :– कॅन्था; स्टलमॅणट; नाय-ॲहस; नेर-स; पल्स; पेरो; सल्फ-आयो; हसहल. 

आिे असे वाटिे :– आजे-ना. 
भेगा, िोंडाशी :– नाय-ॲहस; नेर-का. 
माांसाकुर :– आजे-ना; आसे; कॅनॅहब; नाय-ॲहस; सल्फ-आ; िेपार. 
मुांग्या :– पेरोसे; फास्फ-ॲहस; लायको. 
रटत येते :– मटयुण-को. 

परमा बंद केल्यानंिर :– पल्स. 
पंगुवािाि :– लायको. 
लघवी, नंिर :– थभजा; पल्स; मक्युय-को; सासा; हेपार. 
सुरवािीस :– कोहन. 
शौचास िोिाना :– पल्स; लायको. 
संिोग करिाना :– कास्स्ट. 

लघवी, गार आिे असे वाटिे :– अगाहर; नाय-ॲहस. 
चे, थेंब सारखे िालि आिेि असे वाटिे :– सेले; स्टॅहफ. 

एकच राहिला आिे, लघवीनंिर :– कहल-बाय. 
वािि आिे असे वाटिे :– आजे-ना; कहल-बाय; थभजा; पेरोसे; स्टॅणफ. 
िोि आिे असे समजि नािी :– आजे-ना; कास्स्ट; मॅग-मू. 
िोिाना ब वा :– स्टॅहफ. 

लाल िोंडाशी :– मक्युय; सल्फ. 
वारा जातो :– सासा. 
वेदना, ओढ लागल्याप्रमािे :– ्लुओ-ॲहस; मटयुण. 

कापल्याप्रमािे :– कॅन्द्िा; कॅल्क-फा; कोहन; थभजा. 
वीययपाि, िोिाना :– कोहन. 
हशश्नाची बोंडी दाबल्याने ब वा :– कॅन्द्िा. 

टोचल्याप्रमािे :– सल्फ. 
मुरडा :– कॅन्था; स्क्लमहॅट; कसको. 
लघवी िोिाना जा िो :– कॅन्था; कोहन. 

ब वा :– बब;े बेन्द्झा-ॲणस. 
नंिर :– कॅन्था; नेर-मभ. 

वारा सरिाना :– मनॅ्गनंॅ; लायको. 
व्रि :– नाय-ॲहस; मक्युय-को. 
सायकलवर बसल्याने जा िो :– स्टॅहफ. 
स्त्राव, करवडिारा :– आज; मक्युय-को. 

दुधासारखा :– नेर-मभ; सेहप. 
दुगंधी :– काबो-व्िेहज; बेन्झा-ॲहस; हसहल; िेपार. 
परमा :– कॅनॅपब; कॅन्द्िा; हडहज; थूिा; नाय-ॲहस; नेर-स; पल्स; पेरोसे; मटयुण; मेडो; सेहप. 

जीिय :– कहल-आयो; थभजा; नेर-मभ; सल्फ; सेहप. 
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पािळ :– थभजा; नाय-ॲहस; नेर-मभ; फास्फ; लायको; सल्फ; सोहर. 
कपवळा :– अल्युहम; आजे-मे; थभजा; पल्स; म्युय; सेहप. 

डाग पडिो :– अल्युहम; नेर-मभ; सोहर. 
येिच राििो :– अल्युहम; आजे-मे; कहल-बाय; सल्फ. 

लघवीनंिर :– सासा. 
रक्िहमहश्रि :– कॅन्था; कॅल्क-स. 
वदेनारहिि :– थभजा; नेर-स; फेरम. 
शेंबडाप्रमािे :– इलाप्स; सेहप. 
सायीप्रमािे :– कॅस्प्स. 
स्वच्छ, सकाळी :– फास्फ. 

कपवळा :– ्लुओ-ॲहस. 
हिरवा :– मक्युय. 

 
लघवी व ती होण्याचे प्रकार – 

एकां दरीत बदललेली :– पल्स; सल्फ; सेहप. 
अल्बुणमन जाते :– ॲस्न्ट-क्रभ ; आरम-मे; आसे; एपि; कहल-का; कॅन्द्िा; टॅरॅकब; थभजा; नेर–का; 

नेर-फा; पल्स; प्लांबां; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम; ब्रायो; मक्यु-ुको; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; 
व्िॅले; सल्फ; िेलेबो. 
गरोदरपिी :– एहप; मटयुण-को; िेलोहन. 

व नंिर :– पायरो; मक्युय-को. 
दारूच्या अहिरेकामुळे :– आसे; काबो-व्िेहज. 
मधुन मधुन :– फास्फ. 
हृदयाच्या हवकाराि :– कॅल्क-आसे. 

असमाधानकारक, अपुरी :– आसे; कास्स्ट; स्क्लमहॅट; हडहज; मॅग-मू; लॅके; सेले; हेपार. 
आटझॅणलक अणसड जाते :– आक्झ-ॅॲहस; कहल-स; कास्स्ट; टॅरॅकब; नाय-मू-ॲणस; नेर-फा; नेर-

स; बबे. 
आग होते :– कढि पिा. 
आपोआप होते :– नकळि िोिे पिा. 
आवरत नाही (घाई िोिे( :– आ्न; कॅन्था; पक्रआसो; स्क्लमहॅट; नक्स-व्िा; पल्स; पेरोसे; फास्फ; 

फास्फ-ॲहस; ब्रायो; सल्फ; सेणप. 
पाण्याचा आवाज ऐकल्याने ककवा पाण्याि िाि बुडहवल्याने :– लायहस. 

आसपास कोिी असले तर होत नाही :– ॲम्ब्ब्रा; टरेन्टु; नेर-मू; म्युहर-अहस; िेपार. 
उभे राणहल्यानेच होते :– अल्युहम; कास्स्ट; कोहन; सासा; हसहफ; िैपहर. 

पाय दभर ठेवभन व वाकभ न :– हचमा. 
उन्द्हाळे लागल्याप्रमािे :– कष्टाने िोिे पिा. 
ओिवे झाल्यानेच होते :– कॅन्था; परेरा; प् रुन-स्पा. 
कढत (आग िोिे( :– आसे; एहप; एलो; कॅनॅणब; कॅन्द्िा; कॅम्फ; िूजा; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; 

नेर-का; नेर-स; बेला; बोरा; मटयुण; मटयुण-को; सल्फ; हेपार. 
रक्िप्रदराि :– फेरम. 



 अनुक्रमणिका 

करवडिारी :– अ्ट; आ्न; पल्स; मटयुण; मटयुण-को; मेडो; बेन्झा-ॲहस; लारो; सल्फ; हेपार. 
कष्टाने (वदेनायुक्ि( थेंब थेंब िोिे :– अको; आजे-ना; आसे; इहरहज; ओहप; कॅनॅणब; कॅ्था; 

कामो; टॅरॅलब; हडहज; नक्स-व्हा; परेरा; पल्स; पू्रन-स्पा; प्लंब;ं पेरोसे; बेला; मक्यु-ुको; लायको; 
णलणल-णट; सल्फ; साबा; स्टॅणफ. 
आव झाली असिाना :– आ्न. 
इिकी की वदेनामुळे खोलीिर नाचाव ेलागिे :– एहप; कॅनॅहब; कॅन्था; पेरोसे. 
कष्टाियवाि :– अमो-मभ; सेनेहस. 
खडबणडत जणमनीवरून गाडीने गेल्याने :– युपे-पुर. 
णचमट्याने मूल काढल्यानांतर :– बसा. 
झाल्यानंिर जा िो :– इणक्वसे. 
दाि येि असिाना :– इहरहज. 
दारूच्या दुष्ट्पहरिामामुळे :– नक्स-मो. 
नंिर हशश्न िाठिे :– रेहड. 
हनजल्याने ब वा :– हक्रआसो. 
नुकत्याच लग्न झालेल्या हस्त्रयाना :– स्टॅपफ. 
िरपभर लघवी िोऊन :– इहक्व. 
लघवी करण्याचा प्रयत्न केला िर जा िो :– प्लंबं. 
व, सिज िोिे, आलटुन पालटभन :– गेल्से. 

कां ड करिारी :– अ्ट. 
कापसाचे पुांजके असल्याप्रमािे :– कॅ्था; बब;े मेझे; सासा. 
कुां िल्याणशवाय होत नाही :– अल्युणम; एलो; ओहप; कास्स्ट; युब; मॅग-मू; म्ब्युणर-ॲणस; हलहल-

हट; िेपार. 
इिके की गुदिार बािेर येिे :– म्युहर-ॲहस. 
जास्ि कंुथले की कमी िोिे :– कहल-का. 

क्वणचतच होते :– एहप; ओहप; कॅन्था; नक्स-व्िा; लॅक-कॅ; लोब;े हसल्का. 
हदवसािभन, एकदा; पि िरपभर :– लॅक-कॅहन; हसहफ. 

दोनदा, पि थोडी :– पायरो. 
हदवसा :– थेहर; बोरा; लायको. 

गढूळ :– एहप; कॅन्था; कामो; काबो-व्िेहज; केहल; कोणन; ग्रफाय; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बब;े 
ब्रायो; मक्यु;ु हमहर; सल्फ; साबा; पसना; कसको; सेहप. 

घाम येिाना :– इणप; फास्फ; मटयुण. 
झाल्यानंिर :– कामो; केणल; ग्रफाय; टॅरॅणब; फास्फ-ॲपस; बब;े बेला; ब्रायो; लायको; कसको. 
िापाि :– फास्फ 
मािट :– इस्कू; कणल-का; नेर-मू; ऱ्हस-टा. 
गळते, िेंब िेंब :– कहल-मभ; कॅ्था; स्टलमॅणट; टॅरॅकब; नक्स-व्िा; पल्स; प्लंब;ं मक्युय; मटयुण-को; 

णलणल-णट; सल्फ; सेले. 
आपोआप (न कळि( :– आ्न; कॅन्था; कास्स्ट; स्क्लमहॅट; सेले. 
उठिाना बसल्याजागेवरून :– स्पायजे. 
िंुबल्यामुळे :– कास्स्ट; नक्स-व्िा. 
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बाळंिपिानंिर :– आ्न; हरहल. 
राग आला म्ििजे :– पल्स. 
लघवीनंिर :– कॅनॅहब; स्क्लमहॅट; िेपार. 
वृद्धपिी :– कोहन; बॅहर-का. 

गार :– अगाहर; नाय-ॲणस. 
गाळ जमतो :– ॲम्ब्रा; कॅन्था; कोलो; कझक; पल्स; फास्फ-ॲहस; मटयुण; लायको; व्िॅले; सासा; 

सेणप. 
कफाचा (श्लेष्ट्मा( :– इहक्वसे; टॅरॅकब; हचमा; नेर-मभ; परेरा; पल्स; बबे; बेन्झा-ॲहस; मक्युय-को; 

सासा; सेहप. 
गिाशय खाली आले असिाना :– सेनेहस. 

कापसाच्या पुजंक्याप्रमािे :– कॅन्था; कझक; बबे; मेिें; सासा. 
काफीच्या बुकटीप्रमािे :– एहप; िेलेबो. 
काळा :– कास्ल्च; टॅरॅकब; लॅके. 
कोड्याप्रमािे :– ॲस्न्ट-टा; फास्फ; मक्युय; व्िॅले. 
खरखरीि :– सेले. 
गढभळ :– फास्फ-ॲहस; बबे. 
हचकट :– एहप; कोलो; युब; पल्स; पायरो; फास्फ; फेरम; सेपि. 
चीजप्रमािे :– फास्फ; फास्फ-ॲहस; सासा; हसकेल. 
चुन्याप्रमािे :– साबाल. 
धागे, दोरे असलेला :– कॅन्था; नाय-ॲहस; सेनेगा. 
पाढंरा :– हक्रआसो; ग्रफाय; फास्फ; बबे; ऱ्हस-टा; सासा; सेहप. 
हपठभळ–ॲस्न्ट-टा; एहप; कॅल्क-का; ग्रफाय; नेर-मभ; फास्फ; फास्फ-ॲहस; मक्युय; सल्फ; कसको. 
कपगट :– अम्ब्रा; आ्न; एहप; लॅके. 
हपवळा :– कझक; फास्फ; सेहप. 
बुळबुळीि :– कोलो; बबे. 
मािीसारखा :– टॅरॅकब; कझक; बबे. 
रक्िाचा :– कॅन्था; हचमा; पल्स; फास्फ-ॲहस; सेहप. 
लाल (हवटकराच्या बुकटीप्रमािे( :– आ्न; आसे; कॅन्द्िा; टरेन्टु; हडहज; नेर-म; परेरा; िल्स; 

फास्फ; ब्रायो; मक्युय; लायको; व्हॅले; लसको; सेनेहस; सेपि; सेले. 
कपवळा :– हसहल. 
वाळभ :– अमो-का; हझक; फास्फ; बेन्झा-ॲहस; लायको; लेडम; सल्फ-आयो; सासा; हसहल; 

सेणप; सेले. 
कपगट; टरेन्टु. 

घाई होते :– आवरि नािी पिा. 
घाबरटपिामुळे :– इग्ने; स्व्िवु; हसहमहस. 
णचकट :– कोलो; नेर-स; फास्फ-ॲहस; सेहप. 
णचळकाांड्या उडिाि; िोिाना :– कोहन; स्क्लमहॅट; युब. 
जड :– कोक-कॅ; बसा. 
झाल्यानांतर मभत्राशय िरल्यासारखे वाटिे :– असमाधानकारक पिा. 
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तवांग येतो :– कोलो; पल्स; िॅपि; फास्फ; सेणप; सोहर. 
िेलकट :– आयो; क्रोट-हट; फास्फ; सांबुल. 
रंगीबेंरंगी (इंद्रधनुष्ट्याप्रमािे( :– पॅहर; फास्फ; सेपा 

 
तुांबते (मभत्राशयाि, मभत्रावरोध( :– अको; आर्डन; आसे; एणप; ओणप; कॅ्था; कॅम्ब्फ; कास्स्ट; कोहन; गेल्से; 

टरेन्टु; टॅरॅकब; नक्स-व्िा; परेरा; पल्स; वलेा; लायको; स्रमो; हेमार. 
आव झाली असिाना :– आ्न. 
ओल व गारव्याने गारठल्यामुळे :– अको; गेल्से; डल्का; ऱ्िस-टा. 
कॉलऱ्याि :– कॅन्था; कॅम्फ; व्िेरा-आ. 
गािे, संगीि ऐकल्याने सुटिे :– टरेन्टु. 
गंुगी येिे :– टॅरॅहब. 
िापाि, ककवा िीव्र रोगाि :– ओहप; फेरम-फा; लायको. 
थेंब थेंब गळिे :– कास्स्ट; नक्स-व्िा. 
पि, लघवीला लागि नािी :– आसे; कास्स्ट; प्लंब;ं फास्फ; िायासा. 
पाण्याचा आवाज ऐहकल्याने सुटिे :– कझक; टरेन्टु; लायहस. 
पंगुवािाि :– अपोसा. 
बाळंिपिानंिर :– आसे; ओहप; कास्स्ट; िायासा. 
मुलाचंी, नुकत्याच उपजलेल्या :– अको; एहप. 
रागावलेल्या आईला प्याल्यामुळे :– ओहप. 
मागे टेकभ न बसल्याने सुटिे :– कझक. 
मभत्रगं्रहथ वाढल्यामुळे :– हडहज; स्टॅहफ. 
हवटाळसेपिी :– कहल-बाय. 
वदेनायुक्ि :– कॅन्था; कास्स्ट; नक्स-व्िा. 
वदेना िोि असिाना :– कोलो; प्लंबं. 
वृद्धपिी :– साहलडे. 
शस्त्रहक्रया केल्यानंिर :– कास्स्ट. 
शीळ घािल्याने सुटिे :– टरेन्टु; हसक्ला. 
श्रमानंिर :– आर्डन; कॅस्प्स; ऱ्हस-टा. 
हिस्टेहरआि :– इग्ने; लझक. 

तेलकट :– हकहन-स; मक्युय-को. 
िाांबते, पुन्द्हा सुरू होते :– अगाहर; ॲन्टी-क्रभ ; एहप; ओहप; कहल-का; काबो-ॲहन; कास्स्ट; कोपन; 

न्गक्लमॅपट; गेल्से; थभजा; लायको; लेडम; सल्फ; साबाल; सासा; हेपार. 
कंुथल्यानंिर थोडे थेंब पडिाि नंिर चागंली सुरू िोिे :– स्क्लंमहॅट. 
हचळकाडं्या उडभन, प्रत्येक हचळकाडंीला कापल्यासारख्या वदेना िोिाि :– पल्स. 
वदेनायुक्ि, हशश्न िाठभन :– ॲन्टी-क्रभ  
संिोगानंिर :– फास्फ; ॲहस. 

िेंब बाहेर येत आहेत से वाटिे; हवश्रािंीने जा िो :– सेहप. 
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िोड्या प्रमािात होते :– आसे; एपि; ओणप; कॅ्था; कास्ल्च; कोहन; ग्रफाय; डल्का; णडणज; नक्स-
व्िा; नाय-ॲहस; पल्स; फास्फ; ब्रायो; मक्युय; मक्युय-को; रुटा; ऱ्िस-टा; लायको; व्िेरा-आ; 
सल्फ; सासा; कसको; स्टॅणफ; हेलेबो. 
िापाि :– एहप; पल्स. 
नंिर, डोके दुखिे :– आयो; ओहल-ॲहन. 
हस्त्रयाना, (हित्र्या, घाबरट( :– अगाहर. 

दाट :– कोक-कॅ; नक्स-व्िा; मक्युय-को; सेहप. 
दुधासारखी :– आरम-मे; एहप; कहल-फा; कणल-बाय; फास्फ-ॲणस; लायको; व्िाओ-ओ; 

स्व्िस्कं; णसना; िेपार. 
मेंदभि पािी साचले असिाना :– एहप. 
लघवी सपंिाना (शवेटला िाग( :– काबो-व्हेणज; फास्फ-ॲणस; सासा; सेहप. 

दुसऱ्याच्या देखत होत नाही :– आसपास कोिी असले िर पिा. 
धार जोरदार :– नक्स-व्िा. 

दुिगंलेली :– थभजा; मक्युय-को. 
हपरगळलेली :– सल्फ-आयो. 
फवाऱ्याप्रमािे :– हक्रआसो. 
बारीक :– कोपे; स्क्लमहॅट; युपे-पुर; स्टॅहफ. 
मंद (अशक्ि, िळभिळभ( :– अल्युणम; आजे-ना; आर्डन; ओहप; कान्गस्ट; स्क्लमहॅट; मक्युय; मटयुण-

को; म्ब्युणर-ॲणस; लायको; सल्फ; सासा; सेहप; हेिाि; िेलेबो. 
दम्याि ककवा हृदयहवकाराि :– लारो. 
सरळ खाली पडिे :– आजे-ना; कास्स्ट; गेल्से; हेपार. 

धागे, दोरे असलेली :– सेनेगा. 
नकळत होते (स्त्राव न कळि पिा( :– आसे; आसे-आयो; ऐलान्थ; कान्गस्ट; डल्का; नक्स-मो; 

नेर-मभ; पल्स; फास्फ; फेरम; ऱ्हस-टा; लायको; साबाल; हसकेल; सेहप; सोहर; स्टॅहफ. 
अंथरुिाि :– आजे-ना; आ्न; कास्स्ट; नेर-मभ; नाय-ॲहस; िल्स; बेला; मटयुण; मगॅ-फा; ऱ्हस-
टा; सल्फ; णसना; णसणफ; णसणल; सेहप. 
अशक्ि मुलाना :– थायरा; कसको. 
गरोदरपिी :– पोडो. 
जाग येि नािी :– हक्रआसो; बेला. 
पहिल्या झोपेि (पभवय रात्री( :– कास्स्ट; णक्रआसो; फास्फ-ॲणस; सेणप. 
पो्िमेला :– सोहर. 
मोठ्या इसमाना :– कहल-का. 
लघवी काढण्याकरिा नळी घािल्यानंिर :– मगॅ-फा 
वृद्धपिी :– अपोसा; हसकेल 
सवयी हशवाय दुसरे कारि नसेल िर :– इणक्वसे. 
आचके, फेफरे येिाना :– कास्स्ट; कझक; प्लंब;ं युफो; हायासा. 
आनंदाियामुळे :– पल्स. 
इच्छा दाबली िर :– थभजा; पल्स; सल्फ. 
उठिाना बसलेल्या जागेवरून :– पेरो; मगॅ-का; स्पायजे. 
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खोकिाना :– एहप; कान्गस्ट; टरेन्टु-कु; नेर-मू; पल्स; फास्फ; व्हबण; णसल्ला; सेहप. 
गरोदरपिी :– आसे; नेर-मभ; पल्स; हसहफ; सेहप. 
गाडीिभन जािाना जा िो :– थभजा; लॅक-हड. 

ब वा :– लायको. 
गार पाण्याि िाि बुडहवल्याने :– हक्रआसो. 
चालिाना :– नेर–मभ; पल्स; फेरम; मगॅ-का; लॅक-हड. 

पि, उिे रािभन, करण्याचा प्रयत्न केला; िर िोि नािी :– मगॅ-मभ. 
ब वा :– ऱ्िस-टा. 

झोपेच्या गंुगीि :– बेला. 
धाविाना :– आ्न; ब्रायो; लॅक-हड. 
हदवसा फक्ि :– फेरम. 
हनजल्याने जा िो :– हक्रआसो; पल्स; हपहक्र-ॲहस; बेहलस; लॅके; लायको. 
बसल्याने जा िो :– कास्स्ट; नेर-मभ; पल्स; ऱ्िस-टा; सासा. 

ब वा :– कझक. 
बाळंिपिानंिर :– आ्न; आसे. 
मभत्राशय मोकळे वाटभन :– िेलोहन. 
लघवी करण्याचा प्रयत्न केला िर सुटि नािी :– गेल्से. 
लवकर, गेले नािी िर :– लॅके; सेहप. 
वारा सरिाना :– पल्स; म्युहर-ॲहस; सल्फ. 
वृद्ध इसमाना :– हसकेल. 
कशकिाना (खोकिाना पिा( :– कास्स्ट; फास्फ-ॲणस. 
शौचानंिर :– म्ब्युणर-ॲणस. 
स्वप्नाि, िोि आिे असे वाटभन :– हक्रआसो; सेनेगा; सेहप 
िसिाना (खोकिाना पिा( :– नक्स-व्िा; सेणप. 

पािी णपण्याच्या मानाने, जास्त होते :– एहप; कोलो; नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; बेला; मक्युय; लॅके-
कॅ. 
कमी िोिे :– रॅफे. 

णपत्त जाते :– हचओ 
पुढे येऊन मागे जाते :– प्रभन-स्पा. 
पू जातो :– आ्न; उव्िा; कहल-स; कॅन्था; स्क्लमहॅट; पाहलगो; बॅहि; ऱ्िस-टा; सल्फ-आयो. 

बेशुद्धावस्थेि :– बॅहि. 
पेये णपण्यानांतर जा हो :– आजे ना; एहप; फेरम-फा; समॅ्ब्बक; सासा. 
फास्टेट स जातात :– कॅल्क-फा; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; फास्फ-ॲणस; बेन्द्झा-ॲणस; साणलडे; 

स्टनम 
फेसाळ :– आरम-मे; केणल; लॅके; लायको; हसहफ; सेनेगा; सेपा; सेले; स्पाांणज. 
बसल्यानांतर कािी वळेाने सुटिे (िंुबिे पिा( :– आ्न; कास्स्ट; ऱ्िस-टा; सेहप; िेपार. 

बराच वळे मभत्राशय दाबल्यानंिर :– अल्युहम; ओहप; कास्स्ट; मगॅ-मभ; म्युहर-ॲहस; िेपार. 
बसल्याने जा हो :– पल्स; सासा. 

ब वा :– कास्स्ट; कझक. 
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बांद होते (मभत्राघाि( :– अको; आर्डन; आसे; एणप; ओणप; कॅन्द्िा; कॅम्ब्फ; काबो-व्िेहज; पल्स; लॅके; 
लायको; लारो; व्िेरा-आ; साहलडे; हसकेल; स्रमो; हेपार. 
कॉलऱ्याि :– आसे; काबो-व्हेणज; कुप्रभ. 
िान्ह्या मुलाि :– हचमा. 
िापाि :– आ्न; आसे; ओहप; बेला; स्रॅमो; िायासा. 
पाठीच्या कण्याला आघाि झाल्याने :– आ्न; टरेन्टु. 
बेशुद्धावस्थेि :– हडहज; प्लंबं. 

भरपूर होते :– असेहट-ॲहस; आजे-ना; आजे-मे; ओहल-ॲहन; कॅनॅहब; णक्रआसो; गेल्से; नेर-स; 
पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲपस; मटयुण; म्ब्युणर-ॲणस; मोस्क; युरेहन; ऱ्हस-टा; लॅक-कॅ; लायको; 
लेडम; व्हबण; स्व्हबुर; सल्फ; णसल्ला; स्पायजे. 
जलोदर (नाळगुद( झाले असिाना :– हसल्ला. 
झाल्याने ब वा :– इग्ने; गेल्से; ससॅ्ग्न्व. 
डोके दुखि असिाना :– मोस्क; लॅक-हड; स्व्िबर. 
रक्िस्त्राव िोि असिाना :– इग्ने; कॅल्क-का; गेल्से; मोस्क; लॅके; स्व्िबुर; सल्फ; सासा; स्रमो. 
व, थोडी, आलटुन पालटुन :– गेल्से; हडहज; नाय-ॲहस; बबे; बेला; सेनेहस. 
हवटाळसेपिी :– कामो; फायटो; फास्फ-ॲहस; मेडो; स्व्िब;ु िायासा. 
रात्री :– कल्क-्लुओ; युरेहन; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; स्पायजे. 
हवटाळसेपिी :– कामो; फायटो; फास्फ-ॲहस; मेडो; स्व्िब;ु िायासा. 
वदेना िोिाना :– लॅक-हड. 
हिस्टेहरआि :– ओहल-ॲहन. 

मागे वाकल्याणशवाय होत नाही :– अल्युहम. 
मूल रडते, िोण्याच्या अगोदर :– अको; नक्स-व्िा; बोरा; लायको; सणॅनकु; सासा. 
युणरक ॲणसड जाते :– अहट; कोक-कॅ; नेर-स; बब;े बसा; लायको; सेहप. 
रटताची (रक्िस्त्राव पिा( :– आ्न; आसे; टॅरेकब; फास्फ; मक्युय-को; हसकेल; हसल्ला. 

पाठीच्या कण्याि शिारे येऊन :– नाय-ॲहस. 
लघवी, संपिाना (शवेटला िाग( ॲस्न्ट-टा; कझक; पल्स; मेझे; सासा; िेपार. 
सुरवािीस :– कोहन. 

नंिर :– थभजा; िेपार. 
संिोगाहिरेकानंिर :– फास्फ. 

रांग,–काळसर :– अको; ॲस्न्द्ट-टा; एहप; कॅल्क-का; कास्ल्च; केहल; टॅरॅकब; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु 
लॅके; व्हेिा-आ; सेणप; सेले. 

हठपके :– िेलेबो. 
काळा :– आसे; एहप; कहल-का; कास्ल्च; टॅरॅलब; मटयुण-को; लॅके. 

शाईसारखा :– कास्ल्च. 
केशरी :– हसना. 
गुलाबी :– अमो-फा. 
दुधासारखा :– दुधासारखी पिा. 
धुरकट :– टॅरॅकब; व्िबय. 
णनळसर :– नाय–ॲहस. 
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पाण्यासारखा :– इग्ने; कॅनॅहब; गेल्से; नेर-मभ; म्युहर-ॲहस; हसल्ला; सेहप. 
शिे कालहवलेल्या :– आसे; 

पाांढरा :– दुधासारखी पिा 
णपवळा :– आरम-मे; काडुय-मे; लॅके; सेहप. 

डाग पडिो :– फायटो. 
कपगट :– आहन; आसे; केहल; बेन्झा-ॲहस; ब्रायो; मक्युय. 

डाग पडिो :– बेन्झा-ॲहस. 
हफकट :– कहल-का; कोहव; फास्फ-ॲहस; स्राहंश. 
लाल :– आ्न; आसे; कॅन्था; केहल; बेन्द्झा-ॲणस; ब्रायो; मक्युय-को; सेहप; स्रमो. 

डाग पडिो :– सहॅनकु. 
हिरवा :– कॅम्फ; मक्युय-को; व्िेरा-आ; हसआनो. 

रात्री जास्त वेळा होते :– कॅल्क-का; बॅहर-का; मक्युय; मेडो; ऱ्िास-टा; लायको; सल्फ; सेहप. 
वारांवार होते :– आजे-मे; इग्ने; एहप; कहल-ना; कॅन्था; कॅल्क-का; कास्स्ट; णक्रआसो; गेल्से; 

ग्रफाय; नक्स-व्हा; पल्स; बॅणर-का; मक्यु;ु मक्यु-ुको; मनॅ्गनंॅ; ऱ्िास-टा; लॅके; लायको; सल्फ; 
हसल्ला; स्टॅहक. 
गाडीिभन गेल्याने ब वा :– लायको. 
डोके दुखि असिाना :– स्व्िबुर. 
हदवसा, फक्ि :– ऱ्िस-टा. 
प्रत्येक िासाला :– कॅल्क-आसे. 
रातं्रहदवस :– मक्युय. 
हवटाळशपेिी :– िायासा. 

वारा जातो :– सासा. 
वास, अमोहनयासारखा ककवा उग्र :– असापफ; आयो; हकहन-स; नाय-ॲहस; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; 

बेन्द्झा-ॲणस; मेडो; मोस्क; स्राहंश. 
हवटाळसेपिी :– नाय-ॲहस. 

आंबुस :– कोक-कॅ; ग्रफाय; पेरो; साहलडे; सेहप. 
कादं्यासारखा :– गमॅ्बोज. 
कस्िुरीसारखा :– आहस. 
गोड :– आजे-मे; टॅरॅहब; नक्स-मो. 
घोड्याच्या मुिासारखा :– नाय-ॲणस; बेन्झा-ॲहस. 
जटामासंीसारखा :– म्युरे. 
हिखट :– नाय-ॲहस; परेरा; बोरा. 
दुगंधी (हचळसवािा( :– आ्न; एहप; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; टरेन्टु; डल्का; थभजा; नाय-
ॲहस; पल्स; बॅहि; बेन्झा-ॲहस; सल्फ; साहलडे; सेपि; 
िरपर :– ऱ्िोडो. 
माजंराच्या मुिासारखा :– व्िाओ-रा. 
रहिि :– सेद्र; स्पाहंज. 
लसिीसारखा :– कुप्रम-आसे; फास्फ. 
सुवाहसक :– ओनास्मा; टॅरॅकब; युपे-पुर. 
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णवणशष्ट गुरुत्व, वाढलेले (साखर जािे पिा( :– आ्न; कास्ल्च. 
कमी झालेले :– प्लांबां; फास्फ; मक्युय-को. 

वेदना होत असताना :– कॅल्क-का; गेल्से; टॅरॅकब; थभजा. 
शरीर वेड्यावाकड्या स्स्ितीत ठेवल्याने िोिे :– कझक. 
शौचास लागली म्ििजे िोिे :– नक्स-व्िा. 
शौचास होतानाच होते :– एहप; म्युहर-ॲहस. 
साखर जाते (मधुमेि( :– आजे-मे; आसे; काबो-व्हेपि; कोलो; हक्रआसो; टरेन्टु; टॅरॅकब; थभजा; 

नेरछ-मभ; प्लंबं; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बोस्व्ि; युरेहन; रॅनन-ब; लायको; सल्फ; सेहप; िेलोहन. 
लिान मुले :– कॅ्रहटग. 

सायकल (घोडा) वर बसल्याने ब वा :– लायको. 
हळुहळु होते :– धार मंद पिा. 
होईल होईलसे वाटते (जाण्याची इच्छा( :– ॲन्टी-टा; आजे-ना; एहप; कहल-का; कॅनॅहब; कॅ्था; 

कॅम्फ; कास्स्ट; थभजा; नक्स-व्हा; नेर-मभ; पल्स; फास्फ-ॲणस; बवे; बेला; ब्रायो; मक्यु-ुको; 
हलहल-हट; सल्फ; साणब; सासा; णसल्ला; कसको; सेहप; स्टॅणफ. 
गिाशय खाली उिरल्यामुळे :– णलणल-णट; सेणप. 
गुदाि गोळा आिे असे वाटभन :– हलहल-हट. 
िापाि :– ॲस्न्ट-टा; एणप; पल्स; बेला. 
नुकत्याच लग्न झालेल्या हस्त्रयानंा :– स्टॅपफ. 
पि िोि नािी :– आ्न; आसे; ओहप; कॅन्द्िा; कास्स्ट; पडपि; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; पल्स; 

फास्फ; फास्फ-ॲहस; मक्यु-ुको; सासा; स्रमो; िायासा; िेलेबो. 
बाळंिपिानंिर :– ओहप; स्टॅणफ. 
योनीिभन रक्िाचे गोळे पडल्याने ब वा :– कोक-कॅ. 
रात्री :– हडहज; लायको; सल्फ; साबाल; हसहल. 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– सासा. 
संिोगानंिर :– नेर-फा. 
िगविीि :– आ्न; एहप; कॅन्था; मटयुण-को. 

होत आहे हे समजत नाही :– अल्युहम; आजे-ना; कास्स्ट; मॅग-मू. 
होताना कसेसेच होते :– व्िेरा-स्व्ि; सेड्र. 

 
 

_____ 
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जननणद्रये 
(पुरुष व स्त्री( 

 
सवणसाधारि :– अग्नस; आ्न; इहरहज; कलाहड; काहफ; गेल्से; नाय-ॲहस; पल्स; बबे; मक्युय; ऱ्िस-टा; 

सल्फ; साबाल; सेहप; सेले; िायासा. 
उजवी :– एहप; कॅल्क-का; कास्स्ट; स्क्लमहॅट; नक्स-व्िा; पलाहड; मक्युय; लायको; व्िेरा-आ; 

सल्फु-ॲहस; स्पाहंज; िेपार. 
डावी :– थभजा; नाजा; पल्स; ऱ्होडो; लॅके. 
आलटून पालटून :– ओनास्मा; ओहल-ॲहन; कोलो; ऱ्िोडो; लॅकॅ-कॅ; लायकोप; हसहम. 
ते माांड्यापयंत :– ॲस्स्ट; आक्झॅ-ॲहस; कहल-का; कामो; केहल; ऱ्िस-टा; हसहम; सेहप. 
ते वर :– म्युरे. 

 
आग :– टरेन्टु; युब. 
खाण्याने जा िो :– युब. 
 
करवडलेली :– टरेन्टु. 
 
कां ड :– टॅरॅक्स; रेहड; साहब. 

आग होऊन :– अ्ट; नेर-मभ. 
 
कोरडी :– टरेन्टु. 
 
गार :– साबाल. 
 
गुदगुल्या :– प्लॅहट. 
 
घाम :– डायास्को; थभजा; सासा; सेणप; सेले. 
 
िुसिुसिे, संिोगानंिर :– नेर-का. 
 
त्वग् रोग :– पेरो; रेहड; ऱ्िस-टा. 
 
दुगंधी :– िूजा; सल्फ; सासा; सोहर. 
 
बसल्याने जा हो :– सल्फ. 
 
णशणिल, सांभोगाचे वेळी :– नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; सल्फ. 
 
णशरा वडे्यावाकड्या :– कझक. 
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सांभोगसुखाचा अणतरेक त्यामुळे िृस्प्ि लवकर :– स्टॅनम. 
 
सांभोगेच्छा, उत्तणेजत :– ओहरगो; कझक; बसा; मसॅ्न्स; संबलु. 

णनरिणक :– स्टॅहफ. 
 
सांवेदना तीक्ष्ि :– काहफ; कझक; टरेन्टु; प्लॅहट; स्टॅहफ. 
 
सुजलेली :– टरेन्टु; ऱ्िस-टा. 
 
हातानी चाळणवण्याची प्रवृणत्त :– अको; कॅन्था; कझक; बुफो; मक्युय; सेहप; स्रमो; िायासा. 
 
हालचालीने जा हो :– साहब. 
 
 

_____ 
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पुरुषजननेंणद्रये 
 
सवणसाधारि :– अग्नस; आरम-मे; आजे-ना; कॅनॅहब; कॅन्था; कोहन; न्गक्लमॅपट; ग्रफाय; िूजा; नटस-व्हा; 

नाय-ॲपस; िल्स; प्लॅहट; मक्यु;ु ऱ्हस-टा; ऱ्होडो; लायको; सल्फ; हसनाबा; सेले; स्पाहंज; 
स्टॅहफ. 

 
अांड :– आरम-मे; आजे-मे; आ्न; स्क्लमहॅट; नक्स-व्िा; िल्स; मक्युय; ऱ्िस-टा; ऱ्होडो; सेणप; स्पाांणज; 

स्टॅहफ. 
उजव,े डावे आलटुन पालटुन :– ऱ्िोडो. 
आग :– नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; पल्स. 
आत गेलेले :– आरम-मे; ओहल-ॲहन; स्क्लमहॅट; कझक; प्लंब;ं ऱ्िोडो; साबाल. 
कॅन्द्सर :– स्पाहंज. 
गुल्मे :– आयो; आिम-मे; टरेन्टु; पल्स; मटयुण-आ-रु. 
गार :– अग्नस; मक्युय. 
गािी :– सोहर. 

टिक बारीक :– आयो; युब; पल्स; हसहल; स्पाहंज. 
चालताना जा हो :– कझक. 
चेचल्यासारखे वाटिे :– ऑक्झॅ-ॲहस; आजे-मे; ऱ्िोडो. 
टिक :– आयो; आरम-मे; कोपन; स्क्लमहॅट; मेडो; ऱ्होडो; णसणल; स्पाांणज. 
टोचते :– कास्स्ट. 
िुसिुस :– आक्स-ॲहस; स्पाहंज. 
दाबल्यासारखे वाटिे :– कास्स्ट; कझक; पल्स. 
मऊ :– कॅस्प्स; सल्फ-आयो. 
मुरडा :– सोहर. 
मोिे, वाढलेले :– स्टलमॅणट; डल्का; पल्स; मेझे; ऱ्िोडो; स्पाहंज. 

आलटभन पालटभन :– ओहल-ॲहन. 
लघवी झाल्याने ब वा :– कोबा. 
लोंबते :– कॅल्क; कॅल्क-का; स्क्लमहॅट; पल्स; सस्फ. 
वर ओढल्याप्रमािे वाटिे :– ओहल-ॲहन. 
वस्त्राच्या दाबाने जा हो :– आजे-मे. 
वाढ होत नाही अशटत मुलात :– आरम-मे. 
वाळलेले (हझजलेले( :– आयो; कहल-आयो; साबाल. 

संिोगाहिरेकामुळे :– स्टॅहफ. 
वृषिात न उतरलेले (मुलाचें( :– थायरा. 
वेदना :– बवे; िॅममेॅ. 
शोि (सभज( :– अको; आ्न; कोहन; स्क्लमहॅट; िल्स; बॅहि; ऱ्िस-टा; ऱ्िोडो; स्पाहंज; िॅममेॅ; 

गालगंुडानंिर :– पल्स; प्लंब. 
सांभोगाने जा हो :– फास्फ-ॲहस; मगॅ-मभ. 
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वीयणवाणहनी नणलका :– पल्स; बब;े ऱ्िोडो; स्पाहंज; िेमसेॅ. 
आग :– पल्स; बब;े स्पाहंज. 
जाड :– स्टलबॅणट; ऱ्िस-टा; सल्फ. 
टिक :– फास्फ-ॲहस; हसहफ. 
बारीक गाठी :– पल्स; हसहल; स्पाहंज. 
तािल्याप्रमािे :– स्क्लमहॅट, पल्स; सल्फ. 
ते, उदरापयंि :– ऱ्िोडो. 
माडं्यापयंि :– ऱ्िोडो. 
िरिरते :– मनॅ्गनंॅ. 
दुखते :– आक्झ-ॅॲहस; कहल-का; स्टलमॅणट; फायटो; हॅमॅमे. 
शोि (सभज( :– पल्स; स्पाहंज. 

संिोगानंिर :– सासा. 
सांभोग, वीयणपातानांतर जा हो :– थेहर; नेर-फा; मगॅ-मभ; सासा. 

 
वृषि :– आ्न; क्रोट-हट; पेरो; ऱ्िस-टा; सल्फ. 

आग :– कल्क-का; केहल; स्पाहंज. 
ओलसर :– पेरो; सल्फ; हसनाबा. 
व, माडं्यामध्ये :– िेपार. 
करवडलेले :– आसे; पाहलगो; सल्फ; हसहल; िेपार. 
व माडं्यामध्ये :– नेर-का; पेरो; मक्युय; लायको. 
कां ड :– ऱ्िोडो. 
गािी, टिक हपगट :– नाय-ॲहस. 
गार :– कॅस्प्स; बब;े मक्युय. 
चकचकीत :– ग्रफाय; मक्युय. 
टिक :– ऱ्िस-टा; सल्फ. 
णिपके :– हसहल. 
त्वचा पातळ होते :– पायरो. 
णनळसर :– आसे; पल्स; म्युहर-ॲहस. 
पािी साचते (अंडवृद्धी, िैड्रोसील( :– एहप; आयो; कॅल्क-का; ग्रफाय; पल्स; ऱ्होडो; पसपल. 

डाव्या :– हडहज; ऱ्िोडो. 
दुखापिी, नंिर :– समॅ्बुक. 
परम्यानंिर :– फास्फ. 
मुलाच्या लिान :– पल्स; ऱ्िोडो; हसहल. 

पापुदे्र (खवले( बसलेले :– कॅल्क-का. 
पू साचतो :– कहल-स; सल्फ; हसहल. 
फोड :– ग्रफाय; पेरो; िेपार. 
बुडबुडे :– स्टॅहफ. 
रटत साचते :– कोहन; रुटा; हॅमॅमे. 
णशरा फुगून वेड्यावाकड्या होतात :– ककलसो; पल्स; फेरम-फा; ्लओ-ॲहस; िॅममेॅ. 
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सूज जलयुटत :– एहप; आसे; ग्रफाय; ्लुओ-ॲहस; ऱ्िस-टा. 
सुरकुतलेले :– ऱ्िोडो. 
स्पशण सहन होत नाही :– स्टॅहफ. 
हस्स्तरोग :– हसहल. 

 
णशशन :– आ्न; कॅनॅणब; कॅन्था; स्क्लमहॅट; डल्का; थभजा; मक्युय. 

आग :– मेझे; स्पाहंज. 
आवळल्यासारखे वाटते :– कहल-बाय. 
दोरीने :– प्लंबं. 
आत गेलेले :– इग्ने. 

इसब :– अल्युमे. 
कुजते :– कॅन्था; लॅके. 
कां ड :– कास्स्ट; प्लॅहट. 
गार :– ॲग्नस; ओनास्मा; लायको; सल्फ. 
चामखीळ, मासंाकुंर :– ॲन्टीटा; थभजा; मेडो. 
िुसिुस :– कोक-कॅ; कोहन. 
फोड :– क्रोट-हट; नाय-ॲहस. 
बणधर :– मक्युय. 
बुडबुडे :– कहल-का; ग्रफाय. 
लहान व गार :– अग्नस; लायको. 
वाळते :– इग्ने; लायको. 
णशणिल :– अग्नस; लायको 

 
णशशनाच्या बोंडीची कातडी :– एहप; कलाहड; मक्युय; ऱ्िस-टा. 

आत पापुदे्र :– कास्स्ट. 
कां ड :– इग्ने; कास्स्ट; कोहन; नाय-ॲहस; पेरो; ऱ्िस-टा; हसनाबा. 
करवडते :– मक्युय. 

सिज :– नेर-का. 
संिोगानंिर :– कॅलेन्डु. 

कुजते :– थभजा. 
पुांवळलेली :– मक्युय-को; हसनाबा. 
भेगा पडलेली :– मक्युय; सल्फ; सल्फ-आयो; सेहप; िेपार. 
मागे सरकत नाही ककवा मागे गेलेली पुढे येि नािी :– एहप कॅन्था; कोलो; ग्वाई; थभजा; नाय-

ॲणस; मक्युय; मक्युय-को; ऱ्िस-टा. 
माांसाकुर :– थभजा; हसनाबा; सेहप. 
व्रि :– अमो-मभ; मक्युय; मक्युय-को. 
सुजलेली :– कलाहड; नाय-ॲहस; मक्युय; ऱ्िस-टा; हसनाबा. 
हुळहुळी जरा चोळले की :– हसक्ला. 
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णशशनाची बोंडी :– थभजा; नाय-ॲहस; मक्युय; ऱ्िस-टा. 
कोरडी :– कलाहड. 
गार :– सल्फ. 
चामणखळ, वर :– ॲन्टी-टा. 
चोळले, जरा, की हुळहुळी होते :– नेर-का; हसल्का; 
ििका, एकसारखा :– आस्स्म. 
िुसिुसते :– कोक-कॅ; प्रभन-स्पा. 
िेचल्यासारखी वाटते :– ऱ्िोडो. 
भेगा :– आसे. 
लघवी करताना जा हो :– ऑझ-ॅअहस; प्रभन-स्पा. 
णवसणवशीत :– नेर-का; मगॅ-मभ. 
शोि (सभज( :– कहल-क्ली; हसनाबा. 
स्त्राव पाांढरा, वाढिो :– कास्स्ट; नक्स-व्िा; सेणप. 

पुवाप्रमािे :– नेर-मभ. 
 

X 
 
आग :– कॅन्द्िा; कॅल्क-का; सल्फु-ॲहस. 

संिोग करिाना :– हक्रआसो. 
 
उत्िापन (हशश्नाचे( :– कॅन्था; ग्रफाय; थभजा; नटस-व्हा; नेर-का; नेर-मभ; पल्स; हपक्री ॲहस; प्लॅहट; 

फास्फ 
अधणवट, कमजोर :– अग्नस; आजे-ना; कॅल्क-का; कॅल्क-स; कोपन; ग्रफाय; नटस-व्हा; फास्फ; 

बॅणर-का; मेडो; लायको; सल्फ; हसको; सल्फ-आयो; सेहप; सेले. 
संिोगाच्या वळेी :– ग्रफाय; लायको; सल्फ. 
खोकताना :– कॅन्था; कॅनॅहब. 
जोरदार :– कॅन्था; णपणक्र-ॲणस; प्लॅहट; फास्फ; फ्लुओ-ॲपस. 
त्रासदायक :– कॅन्था; नक्सा-व्िा; हपहक्र-ॲहस; प्लॅहट; फास्फ. 
फार वेळपयंत :– कॅन्था; ्लुओ-ॲहस. 
वैयस्क्िक हवचाराने :– हपहक्र-ॲहस. 
मुलाांचे :– युब; मक्युय; लॅके. 
लवकर होत नाही :– कॅल्क-का; बॅणर-का; सेले. 
वीयणपातानांतर :– फास्फ-ॲहस. 
वेदनायुटत :– आजे-ना; इनान्थ; कॅनॅणब; कॅन्द्िा; कॅस्प्स; टॅरॅणब; नक्स-व्िा; पल्स; हपहक्र-ॲहस; 

फास्फ; मक्युय; स्टॅहफ. 
फेफरे येिाना :– इनान्थ. 
वीययपािानंिर :– गॅ्रहटओ 

वेळ लागतो व्िावयास :– कॅल्क-का; बॅहर-का; सेले. 
शौचास होताना :– इग्ने; थभजा. 
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सांभोगानांतर :– सेहप. 
होत नाही :– नपुंसकत्व पिा. 

 
कां ड :– कॅल्क-का; कास्स्ट; प्लॅहट 
 
गार :– अग्नस; कास्स्ट; गेल्से; लायको; सल्फ; साबाल. 
 
गुदगुल्या :– अल्युहम. 
 
घाम :– आरम-मे; थभजा; ्लुओ-ॲहस; सेहप; सेले. 

तेलकट, उग्र :– ्लुओ-ॲहस. 
दुगंधी :– सल्फ. 

 
जड :– नेर-का; सोरी. 
 
त्वग् रोग :– क्रोट-हट; ग्रफाय; पेरो; ऱ्हस-टा. 
 
दुखतात :– आजे-ना; आ्न. 

सांभोग करतात :– आजे-ना; कॅल्क-का; साबाल. 
 
दुगंधी :– नेर-मभ; सल्फ; सासा. 
 
नपुांसकत्व :– अग्नस; कलाणड; कॅल्क-का; कॅल्क-स; कोणन; टॅबॅकां ; नटस-व्हा; फास्फ; बॅहर-का; मेडो; 

लायको; सल्फ; सेहप; सेले. 
काल्पणनक :– स्स्रस्क्न. 
मधुमेहात :– कोका; फास्फ-ॲहस. 
मानणसक :– ओनास्मा. 
मुणष्टमैिुनानांतर :– आजे-ना 
सांभोगाणतरेकानांतर :– आ्न. 

 
बणधर :– ग्रफाय. 
 
मुणष्टमैिुनाची प्रवृणत्त :– अनाका; अस्स्ट; ओहरग;ॅ कोहन; प्लॅहट; बुफो; लॅके; सेहप; स्टॅहफ. 
 
मुांग्या :– टॅरेन्टु; प्लॅणट; हसकेल. 
 
वीयण, कढत :– अगाहर; कॅल्क-का; टरेन्द्टु. 

गळते िेंबिेंब ककवा झोपेि :– कलाहड; हपहक्र-ॲहस; सेले. 
गार, सांभोगाच्या वेळी :– नेर-मभ. 



 अनुक्रमणिका 

दुगंधी :– थभजा 
पातळ (पाण्यासारखे( :– नेर-फा; सल्फ; सेले. 
रटतणमणश्रत :– कॅन्था; कास्स्ट; पल्स; पेरो; ्लुओ-ॲहस; मक्युय; लायको; सासा. 

 
वीयणपात, अकाली (फार लवकर( :– काबो-ॲहन; ग्रफाय; झिंक; नक्स-व्िा; फास्फ; लायको; कसको. 

आचके, फेफरे येताना :– आटे-व्ि; ग्रहटओ; नेर-फा. 
उत्िापन न होता :– कोबा; गेल्से; ग्रफाय; डायास्को. 
घेरी येते, िोिाना :– सासा. 
झाल्याने ब वा :– कॅल्क-फा; लॅके. 
दुपारच्या झोपेत :– थेहर. 
न कळत :– डायास्को; नेर-फा; सेहप; सेले; िॅममेॅ. 
रात्री झोपेत :– स्वप्नावस्था पिा. 
वेदनायुटत :– कॅनॅहब; कॅन्था; सल्फ; साबाल. 

कापल्याप्रमािे :– कोहन. 
वेदना होताना :– प्लंबं. 
वैषणयक वासना होऊन :– हसल्ला. 
शौचास, होताना :– सेले. 

कंुथिाना :– ओहल-ॲहन. 
घट्ट :– पेरो. 

सांभोगानांतर :– नेर-मू; फास्फ-ॲहस. 
णस्त्रयाना, गोंजारिाना :– कोणन; सल्फ; सासा; फास्फ; गेल्से. 

पाििाच ककवा जवळ असिाना :– ॲस्स्ट; नक्स-व्िा. 
स्वप्नावस्िा :– कहल-फा; कॅल्क-का; कोणन; डायास्को; हडहज; गेल्से; नक्स-व्िा; नेर-का; नेर-

फा; नेर-मभ; फेरम-मे; फास्फ; फास्फ-ॲपस; वहॅर-का; बोरा; लायको; सल्फ; लसको; सेहप; सेले; 
स्टॅहफ. 
वारंवार :– नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; स्टॅहफ. 
वृद्ध इसमाचंी :– कास्स्ट; नेर-का; बॅहर-का. 

स्वप्ने, न पडता :– आजे-ना; डायास्को; हपहक्र-ॲहस. 
स्पष्ट पडभन :– व्िाओ-रा. 

हगविीत :– आसे. 
होण्याची प्रवृणत्त :– कलाहड; कोहन; गेल्से; फास्फ; फास्फ-ॲणस; हसल्ला; कसको; सेले. 
होत नाही, सांभोगात :– कलाहड; ग्रफाय; लायको; लायहस; सोहर. 
होतो नांतर णशशन तािते :– गॅ्रहट. 

 
णशणिल, असतात :– अग्नस; कलाहड; गेल्से; डायास्को. 

होतात एकदम :– ग्रफाय; नक्स-व्िा; लायको. 
संिोगाि :– नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; सल्फ. 
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सांभोग, करताना वेदना होतात :– आजे-ना; कॅल्क-का; साबाल. 
सुखाचा अभाव :– अगाहर; अनाका; कलाहड; ग्रफाय; नेर-मभ; सेहप. 

 
सांभोगाचा णतटकारा :– आ्न; स्क्लमहॅट; ग्रफाय; ऱ्िोडो; लायको; सोहर. 
 
सांभोगेच्छा, अिृप्ि राहिल्यामुळे झालेले दुष्ट्पहरिाम :– एहप; कॅम्ब्फ; कोणन; पल्स; फास्फ; लायणस; 

अनैसर्डगक :– ॲग्नस; नक्स-व्िा; प्लॅहट; स्टॅहफ. 
अधांगवातासारख्या णवकारात :– हसहल. 
कमी (मंद( :– ॲग्नस; ओनास्मा; कहल-बाय; कान्गस्ट; ग्रफाय; लायको; फास्फ-ॲहस; बॅणर-का; 

सल्फ; साबाल; हसहल; स्टॅहफ. 
लठ्ठ इसमाना :– कहल-बाय. 
तीव्र (कामोन्माद( :– कॅनॅहब; कॅ्था; कॅल्क-का; कल्क-फा; काबो व्िेहज; कोहन; टु्यब; लझक; 

नटस-व्हा; पल्स; णपणक्र-ॲणस; प्लॅपट; फास्फ; लायको; लायहस; व्िेरा-आ; हसहल; कसको; 
स्टॅहफ; स्रमो. 

पि शारीहरक अशक्िपिा :– कलाहड; कणल-का; कॅल्क-का; कोहन; ग्रफाय; फास्फ; लायको; 
सेले. 

दाबली म्ब्हिजे ब वा :– कलाहड. 
वेड लागल्याप्रमािे :– कझक; टरेन्टु; फास्फ; स्रमो. 
वीयणपातानांतर :– नेर-मभ; फास्फ-ॲहस. 
वृि इसमाना :– ्लुओ-ॲहस; लायको; सेले. 

 
सुजलेली :– आ्न; ऱ्िस-टा. 

जलयुटत :– ग्रफाय. 
 
सुरकुतलेली :– इग्ने : लायका. 
 
हातानी चाळणवण्याची प्रवृणत्त :– अको; कॅन्था; कझक; बुफो; बेला; मक्युय; स्रमो; हायासा. 
 
 

_____ 
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स्त्रीजननेंणद्रये 
 
सवणसाधारि :– अस्स्ट; ॲम्ब्रा; एहप; ओनास्मा; कहल-का; कॅल्क-का; कामो; कोहन; हक्रआसो; ग्रफाय; 

हटहल; हरहल; िूजा; नक्स-व्िा; नेर-मू; पल्स; प्लॅणट; फास्फ; बेला; लॅके; लायको; णलणल-णट; 
स्व्िब;ु स्व्िस्कं; सल्फ; साणब; हसकेल, णसणम; सेपि; सेनेहस. 

बाह्याांग :– थभजा; सेहप. 
ते माांड्यापयंत :– कामो; झॅन्थो; स्टॅहफ. 
ते स्तनापयंत :– म्युरे. 
ते हृदयापयंत :– झॅन्थो; नाजा. 

 
गभाशय :– आ्न; आसे; एलो; कणल-का; कॅस्टो; कामो; कालो; पलाहड; पल्स; प्लॅहट; बेला; हलहल-

हट; स्व्िब;ु साणब; णसकेल; हसहम; सेहप. 
अशटत झाल्यासारखे वाटते लघवी व शौचानंिर :– कॅल्क-फा. 
असल्याची जािीव :– म्युरे; हेलोणन. 
आग :– टरेन्टु; टॅरॅकब; नक्स-व्िा; लॅके. 

बाळंिपिा, नंिर :– ऱ्िोडो. 
आत काहीतरी फुटते असे वाटते :– इलाप्स. 
उघडे आहे असे वाटिे :– लॅके. 
कपडे काढल्याने ब वा :– ओनास्मा. 
कॅन्द्सर :– आयो; आरम-मे; आसे; काबो-ॲहन; कोहन; हक्रआसो; स्क्लमहॅट; टरेन्टु; थभजा; पल्स; 

प्लॅहट; फेरम; बेला; मक्युय; मगॅ-मभ; म्युरे; साहब; सासा; हसकेल; कसको; सेहप. 
गाि मारली आहे असे वाटते :– अस्स्ट. 
गार :– पेरो. 
गुल्मे :– कॅल्क-का; कल्क-्लुओ; कोहन; ग्रफाय; हरहल; फास्फ; हसहल. 

त्यामुळे रक्िस्त्राव (हवटाळ िरपभर जािो पिा( :– कॅल्क-का; हरहल; नाय-ॲहस; फास्फ; बसा; 
सल्फ-ॲहस. 

गोळा, घशापयंत जात आहे असे वाटते :– रॅफे. 
चढताना जा हो :– प्लॅहट. 
जड :– पलाहड; पल्स; लसको; सेणप; िोलोहन. 
हिस्टेहरया, नंिर :– इलाप्स. 
टिक :– आरम-मे. 

वारंवार वाखा झाल्यामुळे :– आरम-मे. 
िुसिुसते :– कॅक्ट; बेला. 
दूध पाजताना (अंगावर( जा हो :– आ्न; कामो; पल्स; हसहल. 
धरल्यासारखे व सोडल्यासारखे वाटिे :– सेहप. 
णनस्ष्ट्क्रय :– अलेहर; कहल-का; गाहस; प्लंब;ं साहब; हसकेल; सेहप. 
पािी साचते आि :– लायको; िेलेबो. 
पू िोिो :– पल्स; मक्युय; लॅके; सेणप. 
पेसरी घातल्यानांतर जा हो :– टॅरॅकब. 
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बाहेर येते :– आरम-मे; आजे-मे; आजे-ना; पलाणड; पल्स; पोडो; प्लॅकट; बसां; ऱ्िस-टा; हलहल-
हट; हसहम; सेनेहस; सेहप. 
उचलिाना जा िो :– आरम-मे; कॅल्क-का; पोडो; ऱ्िस-टा. 
धास्िी, िीिीमुळे :– ओहप; गेल्से. 
हनजल्याने ब वा :– नेर-मभ; सेहप. 

पाठीवर ब वा :– ओनास्मा. 
बाळंिपिानंिर :– पोडो; ऱ्िस-टा; िेलोहन. 
माडं्याि हवजेचे धके्क बसल्यासारखे वाटभन :– ग्रफाय. 
हवटाळशपेिी :– इहप. 
शौचाच्या वळेी :– पोडो; स्टॅनम. 
सकाळी :– नेर-मभ; बेला; सेहप. 
संिोग करिाना जा िो :– नेर-फा. 

ब वा :– मक्युय. 
भरल्यासारखे, वाटिे :– एलो; बेला; िेलोहन. 

वाऱ्याने :– फास्फ-ॲहस. 
मऊ, झाले आहे असे वाटते :– एहब-कॅ. 

िोिे :– ओहप. 
मागे लकवा पुढे वाकलेले :– कॅल्क-का; नेर-मभ; फॅ्रस्क्स; बेला; युहपआ; लॅके; हलहल-हट; सेहप. 
मोिे होते :– आरम-मे; कल्क-आयो; कोणन; प्लॅहट; प्लंबं; मगॅ-मभ; लायको; हसकेल; सेणप; 

िेलोहन. 
वाढ अपभिय :– प्लॅबं. 

लिान मुलींची असिे िेवढीच :– आयो; कॅल्क-फा; फास्फ; फेरम; बॅहर-का; सेनेहस; िेलोहन. 
णवकारामुळे उद्भवलेले उपद्रव :– कहल-का; गहॅस; प्लॅहट; बेला; हलहल-हट; हसहम; िेलोहन. 
वेदना :– इग्ने; कोलो; िेलोहन. 

कापल्याप्रमािे :– इहप; कोटयु; पल्स; सल्फ. 
कुरिडल्याप्रमािे :– थायरा. 
टोचिे :– अको; कोहन; बेला; सेहप. 
बाळंिपिाि िोिाि िशा :– अगाहर; कामो; गेल्से; नक्स–व्हा; नेर-मभ; िल्स; प्लॅहट; बेला; 

म्युरे; णलणल-णट; स्व्िब;ु साणब; णसकेल; सेपि; स्टॅनम. 
उभे राहिल्याने :– हडक्टा; 
चोळण्यान ब वा :– पलाहड. 

हवटाळ थाबंल्यानंिर :– अगाहर. 
तीव्र कळा :– अको; कोहन. 
मुरडा :– कोक्यु; पल्स. 

व्रि :– अस्स्ट; काबो-ॲहन; हक्रआसो; िैड्रास्स्ट. 
शस्त्राने खरवडल्यानांतर :– कहल-का; नाय-ॲहस; बसा. 
सुजलेले शोि :– आसे; एहप; कॅन्था; टॅरॅलब; हरहल; पल्स; बेला; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; 

णसकेल; सेणप. 
हात वर केल्याने जा हो :– ग्रफाय. 
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हालचाल, आि :– टरेन्टु. 
हुळहुळे :– अस्स्ट; गेल्से; म्युरे. 

गाडीिभन जािाना जा िो :– आजे-मे. 
मुठीि आवळल्याप्रमािे :– कहल-आयो; बेहलस. 
संिोगाने जा िो :– पल्स. 

 
गभाशयमुख : करवडलेले :– आजे-मे; कहल-बाय; हक्रआसो; सल्फु-ॲहस; िैड्रास्स्ट. 

उघडे आहे असे वाटते :– सहॅनकु. 
कॅन्द्सर (गिाशयाचा कॅन्सर पिा( :– टरेन्टु. 
खाली (योनीि( येते :– कॅलेन्डु. 
टिक :– आरम-मे; काब्रो-ॲहन; कोहन; सेहप. 
तािलेले, बाळंिपिाि :– कामो; कालो; गेल्से; बेला; व्िेरा-स्व्ि. 
वर चामणखळी :– कॅलेन्डु. 
स्पांजासारखे :– अस्स्ट; आजे-मे. 
 

योणन :– कहल-का; कॅल्क-का; पल्स; फेरम; बब;े मक्युय; लायको; सल्फ; सेणप. 
आग :– टरेन्टु; नाय-ॲहस; बब;े सल्फ. 
आवळल्यासारखी :– हक्रआसो; सेहप. 
करवडलेली :– कहल-बाय. 
कॅन्द्सर :– पक्रआसो. 
कां ड :– कलाहड; काहफ; णक्रआसो; टरेन्टु; थभजा; नाय-ॲहस; प्लॅहड; सेणप. 

वैषहयक :– कलाहड; णक्रआसो; हलहल-हट. 
सिोगानंिर :– नाय-ॲहस. 

कापल्यासारखी वाटते :– हसहल. 
संिोग करिाना :– बबे. 

कापसाचा बोळा आत आहे असे वाटते :– ्युलेक्स. 
कोरडी :– टरेन्टु; कझक-क्रो; नेर-मू. 

त्यामुळे चनै पडि नािी :– कझक-क्रो. 
खाजणवण्याने जा हो :– टरेन्टु. 
गार :– ग्रफाय; नेर-मभ. 

बफाप्रमािे :– बोरा-ॲहस. 
गािी, आि :– अगाहर. 
गुल्मे :– पल्स; लायको; णसणल. 

लस असलेली :– ऱ्िोडो. 
जड, णहस्टेणरआनांतर :– इलाप्स. 
िुसिुस :– अल्युहम; मक्युय. 
तून, वर धके्क बसल्यासारखे वाटिाि, सकाळी :– सेहप. 
तून वारा जातो :– टरेन्टु; नक्स-मो; फास्फ-ॲणस; ब्रोणम; लॅक-कॅ; लायको; ससॅ्न्ग्व. 
तून, वेदना वर जातात :– ऱ्िस-टा; साहब; सेहप. 
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नाणडव्रि, गुदाला जोडिारा :– थभजा. 
नालरगी रांगाचे पािी येिे :– कहल-फा. 
बणधर :– फेरम; बब;े ब्रोहम; सेहप. 
बाहेर येते :– पोडो; प्लॅहट; बसा; सेहप. 
रटतासारखे पािी येते :– नाय-ॲहस. 
लघवी करताना जा हो :– हसहल. 
सांकोच (आचके( :– कॅटट; प्लॅहट; प्लांबां; बेला; मगॅ-फा; सेहप. 

संिोगाला अडथळा येिो :– कॅटट; प्लॅहट. 
सुजलेली :– नाय-ॲहस; 
हुळहुळी :– हक्रआसो; प्लंब;ं प्लॅहट; लायहस. 
 

योणनद्वार :– थभजा; सेहप. 
उघडे, वासलेले आिे असे वाटिे :– बोस्व्ि; साबाल; हसकेल; सेहप. 
ओले आहे असे वाटिे :– पेरो; युपे-पुर. 
कां ड :– कलाहड; काकलसो; टरेन्टु; िेलोहन. 

आग िोऊन :– अ्ट; कहल-आयो. 
दह्यासारखा िर वर साचिो :– िेलोहन. 
धरावेसे वाटते :– सहॅनकु. 
पुरुळ येते :– सेहप. 
पुवळलेले :– पल्स; मक्युय; लॅके; सेहप. 
बसल्याने जा हो :– हक्रआसो; बब;े सल्फ; स्टॅहफ. 
सुजलेले :– पल्स; सेहप; िेपार. 
हुळहुळे :– प्लॅहट; सल्फ; स्टॅहफ. 
रजुःणपड :– एपि; कॅन्था; कोलो; ग्वाई; कझक व्िॅले; थूिा; पल्स; पोडो; बेला; मॅग-फा; लॅके; 

लायको; हलहल-हट; साबाल; स्टॅहफ. 
उजव े:– पोडो; बेला; लायको. 

हनजल्याने कुशीवर ब वा :– एहप. 
डावे :– अस्स्ट; आजे-मे; लॅके. 

हनजल्याने कुशीवर ब वा :– कहल-फा; पलाहड. 
उजव,े डावे आलटुन पालटुन :– अस्स्ट; ओनास्मा; कोलो; लॅक-कॅ; हलहल-हट; हसहम. 
डावे िे हृदयापयंि :– नाजा; ब्रोहम; लॅके; हलहल-हट; स्व्िबु; सल्फ; हसहम. 
ते पािीपयंत :– रुमे. 
ते माांड्यापयंत :– अस्स्ट; कोलो; ग्रफाय; झॅन्थो; कझक-व्िॅले; पोडो; स्टॅणफ. 
ते स्तनापयंत :– म्युरे; सेनेहस. 
उबेने, अांिरुिाच्या जा हो :– एहप; मक्युय. 
जड :– एणप; प्लॅहट; सेहप. 

चेंडभप्रमािे, उजव े:– काबो-ॲहन. 
टिक :– एहप; कोणन; ग्रफाय; ब्रोहम; लॅके. 
िुसिुस :– ओनास्मा; कॅक्ट; बेला; लॅके. 
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गुल्मे :– एहप; लॅके; लायको. 
पोकळ :– अपोसा; आयो; आरम-मे; एहप; कहल-ब्रो; लायको. 

दुखतात :– नाजा. 
हचमटे घेिल्याप्रमािे :– प्लॅहट, 

पावले हलणवल्याने ब वा :– आसे. 
पाय, लाांब केल्याने जा हो :– पोडो. 

ब वा :– प्लंबं. 
वर केल्याने जा िो :– लायको. 

बाळांतपिानांतर जा हो :– लॅके. 
व, स्तनाचे णवकार :– साबाल. 

डोक्याचे हवकार :– साबाल. 
वळताना, अंथरुिाि जा िो :– लायको. 
वाकल्याने जा हो :– एहप. 
वाकल्याने, मागे ब वा :– लॅक-कॅ. 
वाकून बसल्याने जा हो :– आसे. 
वाळलेले :– आयो; कोहन. 
सांभोगानांतर जा हो :– एहप; प्लॅहट; स्टॅहफ. 
सांभोगेच्छा अिृप्ि राहिल्याने जा िो :– एहप; कहल-ब्रो. 
सांभोगेच्छा झाल्याने जा िो :– कहल-ब्रो. 
सुजलेले, मोठे झालेले :– एहप; कोहन; बेला; लॅके; लायको; हलहल-हट. 
हात वर केल्याने जा हो :– एहप. 
हुळहुळे :– एणप; णलणल-णट; सेहप; 

व, गुदिार :– ओनास्मा. 
रजोवाणहनी नणलका, पभ िोिो :– पल्स; मक्युय; सेहप; स्टॅहफ. 

 
—X— 

 
आग :– आसे; एहप; कॅन्द्िा; काबो;-ॲहन; णक्रआसो; बब;े लॅके; सल्फ; हसकेल. 
 
कां ड :– ॲम्ब्रा; कलाणड; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; कोणन; हक्रआसो; टरेन्द्टु; नाय-ॲहस; नेर-मू; पेरो; 

प्लॅहट; मक्युय; ऱ्िस-टा; सल्फ; हसहल; सेपि. 
असह्य :– अगाहर; ॲम्ब्ब्रा; कॅल्क-का. 
आग होऊन :– अमो;-का; कॅल्क-का. 
गरोदरपिी :– कलाहड; ्लुओ-ॲहस; मक्युय; साहब; सेहप; िेलोहन. 
गार पाण्याने ब वा :– कलाहड. 
चालताना जा हो :– थभजा; नाय-ॲणस. 
धुपिीमुळे :– कॅल्क-का; णक्रआसो; नाय-ॲहस; सेहप; स्टॅहफ; िेलोहन. 
णनजल्याने ब वा :– बबे. 
लघवी होताना :– मक्युय. 
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णवटाळशी झाल्यावर :– टरेन्टु; नाय-ॲहस. 
णवटाळामुळे :– टॅरेन्टु; सल्फ. 
वैषणयक :– ओणर; प्लॅणट. 
सांभोगानांतर :– नाय-ॲहस 

 
कोरडी :– नेर-मभ; बब;े लायको; सेणप. 
 
गार :– प्लॅहट. 
 
जड :– प्लॅहट. 

हवटाळशपेिी :– प्लॅहट; सेहप. 
 
टिक :– कोहन; हक्रआसो; मक्युय. 
 
धुपिी (श्वेिप्रदर( :– अल्युणम; आयो; आसे; कहल-का; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; णक्रआसो; 

ग्रफाय; नाय-ॲहस; नेर-म; पल्स; प्लॅहट; मक्यु;ु मेडो;सल्फ; हसहल; सेपि; स्टॅनम. 
एकसारखी जाते :– अमो-मभ. 
कढत (आग िोिे( :– कॅल्क-का; णक्रआसो; पल्स; बोरा; हलहल-हट; लेिाडं्रा; सल्फ; सेहप; िेपार. 
करवडिारी :– अल्युणम; आसे; णक्रआसो; ग्रफाय; नाय-ॲहस; पल्स; फास्फ; बोरा; फेरम; मक्युय; 

रुटा; लायको; साहब; णसकेल; णसणफ; हसहल; सेहप. 
बुळबुळीि :– मेझे 
माडं्या व वस्त्र – आयो. 
कां ड करिारी :– कंड पिा. 
काळसर :– बसा; लसको. 
गढूळ :– हसकेल. 
गरोदरपिी :– कहल-का; कोक्यु; हक्रआसो; सेहप. 
गोंडुस वासाची :– मक्युय-को 
चालताना जा हो :– बोस्व्ि; मगॅ-मभ. 
णचकट :– कणल-बाय; नाय-ॲहस; साहब; िैड्रास्स्ट. 
तवणकलाच्या लापशीप्रमािे :– नेर-मभ; फेरम-आयो; बोरा; साहब. 
शौचास िोिाना :– फेरम आयो. 
िकवा येतो :– कोक्यु; फॅ्रस्क्स; स्व्िस्कं; सेनेहस. 
दह्यासारखी :– बोरा; रेहड; हसहल; िेपार; िेलोहन. 
स्वच्छ :– टरेन्टु. 
दाट :– आसे; कहल-वा; कॅल्क-का; मक्युय; सेनेहस; िैड्रास्स्ट. 
करवडिारी :– बोस्व्ि; िैड्रास्स्र. 
सायीप्रमािे :– कॅल्क-फा; नेर-फा; पल्स; णसकेल. 
दुधासारखी :– कॅल्क-का; पल्स; सेहप. 
दुगंधी :– कहल-फा; हक्रआसो; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; साहब; सेहप; सोणर. 
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न कळत जाते :– ॲग्नम. 
णनजल्याने जा हो :– पल्स. 
णनळसर :– ॲम्ब्रा. 
पाण्यासारखी पातळ :– ग्रफाय; नाय-ॲहस; पल्स. 
पाांढरी :– ग्रफाय; नेर-मभ; बोरा; सेहप. 
पि डाग हपवळे :– केहल. 
हिरवी िोिे :– नेर-मभ. 
परम्ब्यामुळे :– नाय-ॲहस; पल्स; साहब; सेहप. 
पू णमणश्रत :– कहल-फा; प्रभन-स्पा; सेणप; िेपार. 
लपगट :– अस्स्ट; आयो; नाय-ॲणस; णलणल-णट. 
डाग पडिाि :– नाय-ॲणस; हलहल-हट. 
णपवळी :– आसे; कॅल्क-का; कामो; हक्रआसो; सल्फ; सेहप; िैै़ड्रास्स्र. 
डाग पडिाि :– काबो-ॲणन; केहल; णक्रआसो. 
फोड िाजल्यासारखे येिाि :– फास्फ. 
बसल्याने जा हो :– ॲन्टी-टा. 
भडभडून येते :– कॅल्क-का; हक्रआसो; ग्रफाय; मगॅ-मभ; लायको; णसणल; सेहप; स्टॅनम. 
उहकडव ेबसले असिाना :– कोक्यु. 
पेटके येऊन :– मगॅ-मभ. 
भरपूर जाते :– कॅल्क-का; ग्रफाय; सेहप; हसहल; स्टॅनम. 
लसीसारखे पािी, गुदिारािभन व योनीिभन :– लोबे. 
माांड्यापयंत वाहते :– अल्यभहम; ओनास्मा; लायको; लायहस; लेिाडं्रा; हसहफ; सेनेणस. 
कढि पाण्यासारखी :– लेिाडं्रा. 
न कळि :– ॲग्नस. 
मुणष्टमैिुनामुळे :– कॅन्था; पल्स; प्लॅहट. 
मुरडा येऊन, उदरात :– अमो-मभ; कोहन; मगॅ-मभ; लायको; सल्फ; हसहल. 
रटतणमणश्रत :– कॅल्क-स; कोटयु; नाय-ॲहस; सेहप; लसको. 
पाळी नंिर :– कझक; कसको. 
रटतासारखे पािी :– कॅल्क-का; नाय-ॲणस; मनॅ्गनॅ. 
लघवी करताना :– हक्रआसो; मक्युय; हसहल; सेहप. 
लसीप्रमािे गुदिारािभन व योनीिभन, िरपभर :– लोबे. 
लहान मुलींची :– कॅल्क-का; कालो; मक्युय; मनॅ्गनंॅ; सेनेहस; सेहप. 
हपवळी :– मक्युय-आ-्ले. 
णवटाळ िाांबण्याच्या वयात :– ससॅ्न्ग्व; सोहर. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– कॅल्क-का; हक्रआसो; ग्रफाय; बोस्व्ि; सेणप. 
व नंिर :– ग्रफाय. 

झाल्यानंिर :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; णक्रआसो; ग्रफाय; बोस्व्ि. 
पाळीमध्ये :– कॅल्क-का; बोस्व्ि; सेहप. 
वटाळाऐवजी :– आसे; कोक्यु; ग्रफाय; झॅन्थोझा; नक्स-मो; नेर-मभ; फास्फ; सेहप. 

णवटाळाप्रमािे भरपूर :– अल्युहम; कास्स्ट; हक्रआसो. 
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वैषणयक क्षोभामुळे :– कॅन्था; पल्स. 
शौचानांतर जािे :– कझक; मगॅ-मभ; स्व्िबु. 
सांभोगानांतर :– नेर-का; सेणप. 
णहरवट :– काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; नेर-मभ; नेर-स; मक्युय; मक्युय-आ-रु; सेहप. 
डाग पडिाि :– थभजा; बोस्व्ि; लॅके. 
पािी :– सेहप. 

 
बाळांतज्वर :– िाप पिा. 
 
मुणष्टमैिुन करण्याची प्रवृणत्त (पुरुषजननेंहद्रये पिा( :– ओणरगो; टु्यब. 

मुलीना, लिान कृमीमुळे कंड सुटभन योनीला :– ओणरगो; कलाणड; कझक. 
णवटाळशेपिी :– कझक. 

 
मूढगभण :– कॅन्था; साहब. 
 
रटतप्रदर :– हवटाळ िरपभर जािो पिा. 
 
वांध्यात्व :– ॲग्नस; आरम-मे; नेर-का; नेर-मू; फास्फ; बोिा; मटयुण; सेणप. 

तीव्र सांभोगेच्छेमुळे :– ओहरगो; कहल-ब्रो; प्लॅहट; फास्फ. 
णवटाळ जास्त गेल्यामुळे :– कॅल्क-का; नेर-मभ; सल्फ. 
वीयाचे धारि न झाल्यामुळे :– नेर-का. 

 
वाखा :– इणप; एणप; कामो; क्रोक; गेल्से; नक्स-मो; पल्स; बेला; न्गव्हबु; सापब; पसकेल; सेपि. 

झाल्यानंिर झालेले दुष्ट्पहरिाम :– कहल-का; पायरो; मभरेक्स; रुटा; हलहल-हट; सेहप; िेलोहन. 
होण्याची सवय :– एहप; कालो; थुजा; प्लांबां; फेरम; बॅहसहल; लायको; हसहफ; हसहल. 

दुसऱ्या महिन्याि :– एहप; कहल-का; हसहम. 
हिसऱ्या महिन्याि :– ॲस्स्ट; प्लंबं; बेला; साहब; सेहप. 
चौर्थया िे सािव्या महिन्याि :– सेहप. 

श्रमामुळे :– इणरणज; ऱ्िस-टा. 
 
वायगोळा :– आर्डन; कणल-का; कामो; कुप्रम; पल्स; ऱ्हस-टा; स्व्िब;ु साणब; हसकेल; पसपम; िैपहर. 

अनेक मुले झालेल्या हस्त्रयाचंा :– कुप्र.ं 
अांगावर मूल णपताना :– आ्न; कामो; हसहल. 
एक सारखा, असह्य :– स्व्िबु. 
सहन होत नाही :– कामो; हसहम. 

 
वार णचकटलेली :– इग्ने; कॅन्था; पल्स; साहब; णसकेल; सेहप; िैड्रास्स्ट. 
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णवटाळ व तो जाण्याचे प्रकार — 
अांगावर मूल णपताना :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; पलाहड; व्िायपे; णसणल. 
उभे राणहल्याने जा हो :– अमो-का; कोक्यु; मगॅ-का. 
एकदम शस्टतपात होतो :– मक्युय. 
कढत :– कहल-का; हक्रआसो; बेला; सल्फ; साहब; हसहल. 
हनजल्याने थाबंिे :– हसहल; हसल्ला. 
करवडिारा :– कणल-का; नाय-ॲहस; लॅके; णसणल; स्रमो. 
काळा :– अस्स्ट; कहल-नाय; झॅन्थो; प्लॅहट; लॅके; हसक्ला. 
शाईप्रमािे :– कहल-ना. 
कां ड करिारा :– टरेन्टु; पेरो; सल्फ. 
कां बर दुखते, जािाना :– नक्स-मो; पल्स; लॅके; सल्फ; हसहम. 
कालऱ्यासारखी लक्षिे िोऊन :– अमो-का; हसहल. 
गरोदरपिी :– असार; इहप; कहल-का; कामो; कोक्यु; क्रोक; नक्स-मो; फास्फ; ऱ्िस-टा; 

लायको; साहब; हसकेल. 
गाठ्याळ (स्त्राव पिा ( :– इहप; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; पल्स; बेला; म्युरे; लॅके; साहब; हसक्ला. 
काळा :– क्रोक; बेला; साहब. 
बुळबुळीि, लालरक्िासि :– लारो. 
व पािळ :– अस्स्ट; लायको; साणब. 
चालताना (िालचालीने( कमी जातो :– बोस्व्ि; मगॅ-का; साहब; हसक्ला. 
चालतानाच फटत जातो :– कॅक्ट; कास्स्ट; नेर-स; मसॅ्न्स; णलणल-णट; हसकेल; 
चालताना जा हो :– इहप; इणरणज; कोटयु; क्रोक; हसकेल; िेलोहन. 
डामरासारखा :– कहल-मभ; मगॅ-का; मगॅ-फा; मगॅ-मभ. 
िांड पाण्याच्या स्नानाने जा हो :– ॲन्टी-क्रभ . 
िाांबतो पुन्द्हा सुरू होतो :– ॲम्ब्रा; आजे-ना; पक्रआसो; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; फेरम; बोस्व्ि; 

लॅके; साबा; साहब. 
मभल न झालेल्या हस्त्रया ककवा िरुि हवधवा :– आजे-ना. 
वाखा झाल्यानंिर :– प्लॅहट. 
वैषहयक वासना िोऊन :– ॲम्ब्रा; साहब. 

िोडे, णदवस :– अमो का; पल्स; लॅके; सल्फ. 
एक हदवस :– अल्युहम; आजे-ना; एहप; युफे्र; सेणप. 
एक िास :– युफे्र; सोहर, 
थोडे िास :– स्व्िबु. 

िोड्या प्रमािात :– अमो-का; कणल-का; कोणन; ग्रफाय; डल्फा; नेर-मभ; िल्स; फास्फ; मगॅ-का; 
मगॅ्नॅनं; लॅके; सल्फ; हसक्ला; सेनेगा; सेहप. 

णदवसा फटत :– काहफ; कास्टी; पल्स; हसक्ला; िॅममेॅ. 
दुगंधी :– कहल-फा; काबो-व्िेहज; हक्रआसो; बेला; ब्रायो; साहब; हसहफ. 

उग्र, हकळसवािी :– कामो; लॅकनॅ; हसहफ; सोहर. 
दुुःख शोकामुळे जाऊ लागतो :– इग्ने. 
धुऊन डाग जात नाही :– प्युलेक्स; बसा; मगॅ-का; मगॅ-फा; मेडो. 
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णनजल्याने जा हो :– हक्रआसो; पल्स; मगॅ-का. 
पाठीवर जा िो :– कामो. 
ब वा :– कॅक्ट; कास्स्ट; णलणल-णट; साहब. 

पाण्यासारखा :– अल्बुमे; अस्स्ट; इथभ; गाहस; डल्का; नेर-मभ; पल्स; फेरम-मे. 
पाळी, अहनयहमि :– आयो; इग्ने; कहल-फा; कोक्यु; नटस-मो; णसकेल; हसहम; सेनेहस. 

व प्रमाि :– इग्ने; कोकॅ-कॅ; नक्स-मो; प्लॅहट; णसणम. 
उशीरा :– कणल-का; कास्स्ट; कुप्रम; कोहन; ग्रफाय; डल्का; नक्स-मो; नेर-मभ; िल्स; मॅग-का; 

लॅके; लायको; स्व्िब;ु सल्फ; णसणल; सेणप. 
व स्त्राव थोडा :– स्व्िबु. 

एक महिना आड :– बसा; हसहफ. 
दर दोन आठवड्यानी :– कॅल्क-फा; हरहल; फास्फ; बोस्व्ि; ब्रोहम; मगॅ-का; लायको. 
लवकर :– ॲम्ब्ब्रा: इणप; कहल-का; कॅल्क-का; कामो; कालो; काबो-ॲहन; काबो-व्हेणज; कोटयु; 

नक्स-मो; नक्स-व्हा; नेर-मभ; प्लॅपट; फास्फ; फेरम; बेला; बोरा; बोस्व्ह; मगॅ-मभ; मॅन्द्गनां; 
ऱ्हस-टा; लॅक-कॅ; साणब. 

णवटाळ िोडा :– अल्युहम; नेर-मभ; लेप्राडं्रा. 
पाळीमध्ये :– ॲम्ब्ब्रा; इणप; कॅल्क-का; कामो; फास्फ; बोस्व्ह; ऱ्िस-टा; लायको; साणब; हसहल; 

िैड्रास्स्ट; िॅमसेॅ. 
वैषहयक वासना िोऊन :– साहब. 

पाळ्या िाांबल्यानांतर, पुन्िा सुरू िोिो :– कॅल्क-का; हक्रआसो; नक्स-व्िा; लॅके. 
वृद्ध हस्त्रयाना :– कॅल्क-का; प्लॅहट. 

पाांढरे पापुदे्र जातात :– कामो; बोरा; मगॅ-फा; लॅक-कॅ; स्व्िबु. 
लपगट :– काबो-व्िेहज; थभजा; बॅहि; ब्रायो. 
फार णदवस राहतो :– कहल-का; कल्क-का; काबो ॲहन; काबो-व्िेहज; कुप्रम; नक्स-व्हा; नेर-मभ; 

पल्स प्लॅणट; फेरम; हमहल; ऱ्िस-टा; लायको; स्व्िन्का; साहव; णसकेल; हसहल; सेनेहस. 
णफकट :– ग्रफाय; नेर-मभ; फेरम. 
बरोबर धुपिी जाते :– हक्रआसो; सेहप. 
बसून पाि दाबल्याने कमी होतो :– कहल-का; मगॅ-मभ. 
बांद (नष्टातणव) :– आरम-मे; कहल-का; कोहन; ग्रफाय; युब; डल्का; नेर-स; िल्स; फास्फ; 

फेरम; लॅक-हड; लॅके; लायको; सल्फ; हसक्ला; हसहम; हसहल; सेनेपस; सेहप; हेलेबो. 
काहवळीि :– हचओ. 
गार, पाण्याच्या, स्नानामुळे :– नक्स-मो. 

पाण्याि िाि ठेवल्यामुळे :– लॅक-हड. 
घाम पावलाचंा थाबंल्यामुळे :– कुप्रम. 
दमा िोिो :– स्पाहंज. 
दुःख, शोकामुळे :– इग्ने. 
देशािंरामुळे :– प्लॅहट; ब्रायो. 
थंडीने गारठल्यामुळे :– सेनेहस; िेलेबो. 
नाचल्यामुळे :– हसक्ला. 
पाय हिजल्यामुळे :– पल्स; ऱ्िस-टा. 
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पे्रमिगंामुळे :– िेलेबो. 
िावनामुळे :– हसहम. 
िीिीमुळे :– ओहप. 
मभल, अंगावर हपण्याचे बंद झाल्यानंिर :– सेहप. 
शहरराि वदेना िोऊन :– काहम. 
सभज येिे :– अपोसा; एहप; कहल-का; सेनेहस. 
साधें दुखिाि :– ब्रायो; ऱ्िस-टा; लॅके; हसहम. 
स्िनाि दभध येिे :– फास्फ; ऱ्िस-टा, 
क्षयरोगाि :– अस्स्ट; साहलडे. 

बाळांतपिानांतर लवकरच सुरू होतो :– युब. 
बाळांतपिानांतरचा, अंगावर मभल हपिाना जा िो :– हसहल. 

करवडिारा :– हक्रआसो. 
काळसर :– हक्रआसो; हसकेल. 
दुगंधी :– कहल-का; णक्रआसो; हसकेल. 
फार हदवस राििो :– हरहल; नेर-मभ; हसकेल; सेनेहस. 
बंद िोिो (लवकर( :– पल्स; पायरो; ब्रायो; सल्फ; िेपार. 

थंडीने गारठल्यामुळे :– पायरो. 
हिरवा :– लॅके-कॅ्र; हसकेल. 

भडभडून जातो :– इहप; फास्फ; साहव. 
बोटावर उिे असिाना :– कोक्यु. 

भरपूर जातो (रटतप्रदर) :– अस्स्ट; आसे; इपि; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; क्रोक : हरहल; नटस-मो; 
नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मू; पल्स; प्लॅणट; फास्फ; फेरम; बेला; बोस्व्ि; णमणल; लॅके; स्व्िन्का; 
सापब; णसकेल; झसको; सेनेहस; सोहर; स्रमो; िॅममेॅ; िेलोहन. 
अंग थंडगार िोऊन :– हसहल. 
आंघोळीने कमी िोिो. :– कहल-का. 
एकसारखा :– नक्स-मो; स्व्िन्का. 
गुल्म झाल्यामुळे :– कॅल्क-का; हरहल; नाय-ॲहस; फास्फ; बसा; सल्फु-ॲहस. 
िरुि हस्त्रयानंा :– कहल-ब्रो. 
दोषी (सेहिक( ज्वराि :– पायरो. 
नाचण्याने जा िो :– क्रोक. 
पि, थोडे हदवस :– थभजा; लॅहट; प्लॅके; हसहल. 
मनःक्षोिाने जािो :– कॅल्क-का; युब. 
मळमळ वाटभन :– अपोसा; इहप; कॅस्प्स. 
मोठाल्या गाठीसि :– अपोसा; कझक. 
रात्री :– बोस्व्ि; मगॅ-का. 
हवटाळ, थाबंण्याच्या वयाि :– अपोसा; कॅल्क-का; लॅके; व्िायपे; सल्फ; सेणप. 

थाबंल्यानंिर फार हदवसानंी :– स्व्िन्का. 
वडे लागलेले असिाना :– सेहप. 

मूच्छा येऊन :– इणप; नक्स-व्िा; लॅके; सेहप. 
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मूत्राशयाच्या णवकाराबरोबर :– कॅन्था; साबाल. 
रात्री फटत :– अमो-मभ; बोस्व्ि; नेर-मभ; मॅग-का. 
वयात येण्याच्या अगोदर :– कॅल्क-का; साहब; हसना; हसहल. 

वळेी सुरू िोि नािी :– एणप; कणल-का; कास्स्ट; ग्रफाय; नेर-मभ; पल्स; मनॅ्गनं; लायको; सल्फ; 
सेनोपस; सेहप. 

वेदना होऊन (कष्टातणव) :– कहल-का; कॅक्ट; कॅल्क-का; कल्क-फा; कामो, कुप्रम; कोटयु; 
कोणन; ग्रफाय; झॅन्थो; कझक-व्िॅले; टु्यब : नटस-मो; िल्स; प्लॅहट; बेला; मेडो; लायको; न्गव्हबु; 
व्हेरा-आ; सल्फ; णसणम; सेणप; सोहर. 
आचके येिाि :– नेर-मभ. 
कुरिडल्याप्रमािे :– थायरा. 
कोित्यािी अवस्थेि ब वा नािी :– झॅन्थो. 
गिांशय बािेर येिे :– व्िेरा-आ. 
चोळण्याने ब वा :– पलाहड. 
जास्ि, हवटाळ जास्ि :– कॅनॅहब; टरेन्टु; युब; फास्फ; णसणम. 
ढेकरा येऊन :– स्व्िबु. 
थोडे थेंब पडिाि :– कॅस्टो. 
नंिर गार घाम येिो :– कॅस्टो. 
हनजल्याने, पाठीवर पाय लाबं करून ब वा :– साहब. 
पहिल्या हदवशी :– नॅफेहल. 
बाळंि िोिाना िोिाि िशा (खाली ओढल्याप्रमािे( :– कहल-का; कामो; गेल्से; नटस-व्हा; 

िल्स; प्लॅणट; बेला; हलहल-हट; स्व्िब;ु साहब; णसकेल; सेपि; स्टँनम. 
मागे जािाि :– बेला; हलहल-हट; सेहप. 
मभच्छा येिे :– कहल-स; नक्स-मो; लायको. 
वाकल्याने, मागे ब वा :– लॅक-कॅ. 
माडं्याि जािाि :– अस्स्ट; ऑक्झ-ॅॲहस; कहल-का; कस्मो; केहल; कझक-व्िॅले; ऱ्िस-टा; 

हसहम; सेहप. 
लघवीला कष्टाने िोऊन :– व्िोरा-स्व्ि. 
वर जािाि :– अल्युहम; इलाप्स; कॅक्ट; कॅल्क-फा; कोक-कॅ; नाय-ॲहस; पल्स; लॅके; हलहल-

हट; साहब; सेहप. 
उजवीकडे :– अल्युहम; एहप; क्रोक; म्युरे; लॅके; लायहस. 
डावीकडे :– कहल-का; कालो; नािा; ब्रोहम; लॅक-कॅ; लॅके; पलपल-पट; सल्फ; हसहम. 
वधं्या हस्त्रयािं :– फायटो. 
वाि धरिो उदराि :– स्व्िबु. 
हवटाळ जास्ि, वदेना जास्ि :– कॅनॅहब; टरेन्टु; युब; फास्फ; हसहम. 
हवटाळ बंद िोण्याच्या वयाि :– सोहर. 
सवय शरीराि :– नक्स-व्िा. 

वीयाप्रमािे उग्र वासाचा :– स्रॅमो. 
वृि णस्त्रयाना पुन्द्हा सुरू होतो :– कॅल्क-का; प्लँहट. 
शस्त्राने गभाशय आतून खरवडल्याने :– नाय-ॲहस; बसा. 
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शाईप्रमािे :– कहल-ना. 
शौचास, िोिाना, नंिर :– आयो; िेपार. 

घट्ट झाल्याने :– ॲम्ब्रा; लायको. 
श्रमाने जा हो :– ॲम्ब्ब्रा; इहरहज; कॅल्क-का; हरहल; बोस्व्ि. 
सकाळी फटत :– काबो-ॲहन; बोरा; बोस्व्ि; सेहप. 
सांध्याकाळी फटत :– काहफ; फेलाहंड्र. 
सांभोगा, नांतर :– आजे-ना; णक्रआसो; टरेन्टु; नाय-ॲहस; सेहप; िैड्रास्स्ट. 
सुरू झाल्याने ब वा :– कझक; लॅके. 
सुरू होईलसे वाटते :– ओनास्मा; काबो-ॲहन; कझक-क्रो; पल्स; फास्फ; मोस्क; हलहल-हट; स्व्िब;ु 

सेनेहस. 
िगवि लागली असिाना :– कहल-आयो. 

हगवि लागून :– अमो-मभ; कॅस्टो; हक्रआसो; बोस्व्ि; मगॅ-का. 
णहरवा :– ग्रफाय; युब; पल्स; मेडो; लॅक-कॅ; सेणप. 
क्षयरोगात :– कहल-का; कॅल्क-का; फास्फ; सेनेहस; स्टॅनम. 
 

वेिा (बाळंिपिािील वदेना( अणनयणमत :– पल्स. 
आचके येऊन :– इग्ने; कामो; कालो; कास्स्ट; गेल्से; पल्स; हायासा. 
कमजोर लकवा िाांबतात :– ओणप; कणल-का; कहल-फा; कालो; गेल्से; िल्स; बेला; स्व्िब;ु 

पसकेल; णसणम. 
कायणक्षम नसतात :– कणल-का; काहफ; कालो; नक्स-व्िा; पल्स. 
खोट्या :– कॅल्क-का; कालो; पल्स; बेला. 
गभाशयाच्या मुखात सुया टोचल्यासारखे वाटिे :– कालो. 
ढेकरा येऊन :– बोरा. 
पािीतून खाली येतात :– नक्स-व्िा. 
फार जोराच्या :– कामो; कालो; कास्स्ट; पल्स; हसकेल; सेणप. 
बरोबर आचके :– इग्ने; कामो; गेल्से; पल्स; हायासा. 
बांद :– ओहप; पल्स. 
मूच्छा येते :– नटस व्हा; पल्स; हसहम. 
वर येतात :– कॅल्क-का; कामो; गेल्से; लॅके. 
पािीत :– गेल्से; पेरो. 

 
वैषणयक वासना लवकर उत्तणेजत होते :– ओहर; कझक; बसा; मसॅ्न्स; लॅक-कॅ; संबभल. 

 
सांभोगसुखाचा अभाव :– कास्स्ट; बबे; सेहप. 

सांभोगाचा णतटकारा :– कास्स्ट; ग्रफाय; नेर-मू; सेणप. 
पाळीनांतर :– कास्स्ट; फास्फ. 
 

सांभोगेच्छा, अतृप्त राणहल्याने झालेले दुष्ट्पणरिाम :– कोणन; साबाल. 
अांगावर दूध पाजताना :– कॅल्क-फा. 
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कमी, मांद :– अग्नस; इग्ने; ओनास्मा; कान्गस्ट; ग्रफाय; नेर-मू; साबाल; सेहप; िेलोहन. 
तीव्र (कामोन्माद( :– अग्नस; ओणर; कॅम्ब्फ; कॅन्द्िा; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कोहन; गॅ्रहटओ; 

टरेन्टु; नटस-व्हा; पल्स; प्लॅपट; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; म्ब्युरे; व्हेरा-आ; स्रमो; हायासा. 
कामाि मन गंुिवभन दाबावी लागिे :– हलहल-हट. 
कृहममुळे :– साबा. 
मुहष्टमथुैनाने िृस्प्ि करावीशी वाटिे :– ओहर; कझक. 

बाळांतपिानांतर :– कझक. 
लहान मुलीना (कुमाहरका( :– कोहन; प्लॅणट. 
णवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– कल्क-फा;फास्फ; व्िेरा-आ; स्टॅनम. 
णवटाळसेपिी :– कॅन्था; पल्स; प्लॅहट; लॅके; लायको; िायासा. 
णवटाळशी झाल्यानांतर :– कहल-फा. 
णवधवाना :– एणप; ओणर. 
वृि णस्त्रयाना :– मोस्क. 
समाधान होत नाही :– कॅल्क-फा; कझक; लॅके; साहब. 
हात लकवा कोिेही अांग खाजहवल्याने :– स्टॅनम. 
 

सुजलेली :– आसे; एणप; कॅन्द्िा; पक्रआसो; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; िल्स; बेला; ऱ्िस-टा. 
 
हुळहुळी :– एहप; कॅन्था; काहफ; कोणन; णक्रआसो; थभजा; प्लॅणट; बेला; लॅके; हलहल-हट; सल्फ; स्टॅहफ. 
 

लक्षिाांचे वीशैष्ट्ट्य 
 

णनजल्याने जा हो :– ॲम्ब्रा; हक्रआसो; पल्स; फेरम; म्युरे; 
अंग दुमडभन ब वा :– कॅक्ट; नटस-व्हा; हसहम. 
पाठीवर ब वा :– ओनास्मा. 

दाबल्याने पाठ ब वा :– मगॅ-मभ. 
योहन ब वा :– म्युरे; हलहल-हट; सहॅनकु; सेहप. 

पायाची अढी घातल्याने ब वा :– हलहल-हट; सेणप. 
बसल्याने जा हो :– सल्फ. 
रटतस्त्रावाने (हवटाळ गेल्याने( ब वा :– लॅके; स्व्िबु. 
शौचाच्या वेळी जा हो :– ॲम्ब्रा; पोडो; स्टॅनम. 
सांभोग करताना जा हो :– आजे-ना; एहप; हक्रआसो; टरेन्टु; थभजा; नेर-मू; पल्स; फेरम-फा; 

लायहस; सेणप; िेपार. 
नंिर जा िो :– एहप; प्लॅहट; स्टॅहफ. 

 
 

_____ 
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स्तन 
 
सवणसाधारि :– अ्ट; आयो; आहस; कामो; काबो-अहन; कोणन; फायटो फास्फ; फेलाहंड्र; बेला; ब्रायो; 

लॅक-कॅ; हसहल; िैड्रास्स्ट. 
उजव े:– इग्ने; कहल बाय; फेलाांणड्र; णसणल. 
डावे :– फेलाांणड्र; बोरा; बोस्व्ि; लायको; णलणल-णट. 
आलटुन पालटुन :– पल्स. 
खाली उजव्या :– अस्स्ट; काबो-आहन; कास्स्ट; केहल; ग्रफाय; फास्फ; लारो; हलहल-टी; सल्फ; 

पसपम. 
डाव्या :– अस्स्ट; एहप; फास्फ; बसां; ब्रायो; सल्फ; हसहम. 

िे हिकोनी िाडापयंि :– कोमो. 
दुखिे, जेविानंिर :– रुमे; स्राहंश. 
पाळ्यामध्ये :– अस्स्ट. 

ते उदरापयंत :– फेलाहंड्र. 
कढि पािी वािि आिे असे वाटिे :– ससॅ्न्ग्व. 

ते डोटयापयंत :– लॅक-ॲहस. 
ते खाांद्याांच्या मध्यापयंत :– फेलाडं्री. 
ते मागे पािीत :– कोट-पट; हटहल; लारो; हलहल-हट. 
ते हातापयंत :– हलहथ-का. 

 
—X— 

 
आग :– सल्फ. 

खाली, उजव्या :– इथभ; फास्फ 
डाव्या :– म्युहर-ॲहस; रूमे; लारो 

उघडे, ठेवण्याची प्रवृहत्त :– कॅम्फ. 
 
कॅन्द्सर :– कोहन; ग्रफाय; फास्फ; बुफो; मक्युय; हसहल. 
 
कां ड :– अल्युहम; कोहन. 
 
खोकताना जा हो :– कोहन. 
 
गळू :– फायटो; फास्फ; मक्युय; सल्फ; हसहल; िेपार. 

जुन्द्या विावर येईल असे वाटते :– ग्रफाय; फायटो. 
 
गार :– कोक्यु; मेडो. 

डाव े:– नेरका. 
खोकिाना :– नेर-का. 
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गािी, आत :– काबो-ॲहन; कोहन; युब; फायटो; बेहलस; हसहल. 
अफ्रोडाप्रमािे, मुलाचा :– कॅल्क-फा. 
खाकेत गािी येऊन :– मक्युय-आ-प्ले. 
त्वचेवर :– आयो. 
दूध येऊन :– हचमा; 
मऊ दुखिाऱ्या :– कहल-मभ. 

िाि िालहवल्याने जािो :– कॅल्क-आयो. 
 
गुदगुल्या :– साहब. 
 
चमका बाहेर येतात :– आजेमे; ओहल-ॲहन; स्क्लमहॅट. 
 
चामखीळ :– कॅस्टो-इहक्व. 
 
जड :– आयो; फायटो; ब्रायो; लॅक-कॅहन; कसको. 
 
टिक :– कामो; काबो-ॲहन; कोहन; ग्रफाय; फायटो; ब्रायो; णसणल. 

व, लहान होतात, उदरात वेदना होताना :– प्लंबं. 
 
टोचते :– एहप; काबो-ॲहन; कोहन; नाय-ॲहस; हसहल. 
 
िुसिुस :– बोरा. 
 
त्वग् रोग :– कास्स्ट. 
 
िांडीने (गारव्याने( जा हो :– साबाल. 
 
दुखतात, ििका, िुळिुळे :– आ्न; ओनास्मा; कहल-मभ; कॅल्क-का; कामो; कोणन; लॅक-कॅ; पल्स; 

फायटो; बेला; ब्रायो; मक्युय; साबाल; णसणल. 
खाकेतील गािी वाढून :– लॅक्टी-ॲहस. 
खोकताना :– कोहन. 
गरोदरपिी :– कॅल्क-फा. 
गार पाण्याच्या आांघोळीने जा हो :– साबाल. 
चोळण्याने जोराने ब वा :– रेहड. 
जाांभई आल्याने जा हो :– मगॅ-का. 
तान्द्ह्या मुलाचे :– कामो. 
दूध पाजताना ब वा :– फेलाहंड्र. 

दुसऱ्या स्िनाि :– बोरा. 
लघवी करताना जा हो :– स्क्लमहॅट. 
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णवटाळ िाांबण्याच्या वयात :– ससॅ्न्ग्व. 
 
दूध, कुमाणरका अगर गरोदर नसलेल्या णस्त्रयाना :– अ्ट; असाहफ; युब; िल्स; बसा; मक्युय; हसक्ला. 

णपवळे, कडू :– स्ऱ्िअम. 
बदललेले :– मक्युय; बेला. 
बांद करण्याकरता :– कॅल्क-का; पल्स; लॅक-कॅ. 

झाल्यामुळे उद िविारे हवकार :– अगाहर. 
णबघडलेले :– इथभ; कॅल्क-का; कामो; हसहल. 
मूल अांगावरचे पीत नाही :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; बोरा; मक्युय; ऱ्िीअम; हसहल; स्टॅनम. 
मूल णपण्याचे िाांबण्यानांतर येते :– कोहन; पल्स; लॅक-कॅ. 
येत नाही :– अग्नस; अ्ट; कॅल्क-का; कास्स्ट; लझक; डल्का; िल्स; ब्रायो; लॅक-कॅ; लॅक्टु-न्गव्ह. 

जागरिामुळे :– कास्स्ट. 
रटतणमणश्रत :– कामो; फायटो; बुफो. 
वाढलेले (जास्ि येिे( :– कॅल्क-का; पल्स; फायटो; बेला; ब्रायो; साणब. 
वाहते (गळिे आपोआप( :– कॅल्क-का. 

असे वाटिे :– हक्रआसो; हडक्टा; नक्स-व्िा; पल्स. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– युब. 
णवटाळसेपिी :– कॅल्क-का; युब; पलाहड; पल्स. 
णवटाळ बांद असताना (नष्टाियव( :– कॅल्क-का; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लायको; 

साहब; स्रमो. 
णवटाळ- (पाळीच्या( ऐवजी :– मक्युय; ऱ्िस-टा. 
वेड लागलेले असताना :– बेला; स्रमो. 
स्तन सुजलेले असताना :– असाहफ; युब; हसक्ला. 

 
दूध, पाजताना जा हो :– ॲन्टी-टा; क्रोट-हट; पल्स; फायटो; फलाांणड्र; बोरा; ब्रायो; लॅक-कॅहन; हलहल-

हट; हसहल. 
एका स्तनात, दुसरे दुखते :– बोरा. 

ब वा :– फेलॉहड्र. 
 
धके्क बसिाि :– क्रोक. 
 
धावरे :– एहप. 
 
पेटके मुरडा :– प्लॅहट. 
 
पोकळ वाटतात, दूध पाजल्यानांतर :– बोरा. 
 
बणधर :– ग्रफाय. 
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बांदुकीची गोळी, ककवा बटि आिे असे वाटिे :– हलहल-टी. 
 
फार मोिाले (वाढलेले( :– कॅल्क-का; कोणन; हचमा; फायटो. 
 
मुांग्या :– ॲस्न्ट-टा. 

गार :– ग्वाई. 
 
मोिे, झाले आहेत असे वाटिे :– कॅल्क-फा; हसक्ला; सेहप. 

होतात व टिक पाळीऐवजी :– डल्का; रॅटहन. 
 
लहान (वाढ होत नाही) :– ओनास्मा; नक्स-मो; लायको; साबाल. 
 
व्रि, जुने दुष्ट्पणरिाम :– काबो-ॲहन; ग्रफाय; फायटो. 

पुवळलेले :– हसहल. 
 
वाळतात :– सुकलेले पिा 
 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर जा हो :– ओहल-ॲहन; कणल-मू; कॅल्क-का; कोणन; पल्स; फायटो; ब्रायो; 

लॅक-कॅ; लायको. 
 
णवटाळसेपिी जा हो :– कोहन; कझक; फायटो; फास्फ; फेलाहंड्र; मक्युय; म्युरे; कॅ-कॅ; िेलोहन. 
 
णवसणवणशत (णशणिल) :– आयो; कोहन. 
 
शहारे येतात :– कोक्यु; ग्वाई. 
 
सुकलेले (वाळलेले( :– आयो; कणल-आयो; काणफ; कामो; कोपन; णचमा; नक्स-मो; नाय-ॲहस; नेर-मभ; 

साबाल; हसकेल; हसहल. 
 
सुजलेले शोि :– अ्ट; कोहन; िल्स; फायटो; फास्फ; बेला; ब्रायो; सल्फ; णसणल; िेपार. 

आत दुखिारी लहान टिक गाि येऊन :– हक्रआसो 
दूध येऊन :– असाहफ; युब; हसक्ला. 

हवटाळशी झाल्यानंिर :– हसक्ला. 
 
हाताने जोराने दाबावसेे वाटिाि :– कोहन. 
 
हुळहुळे :– दुखिाि पिा. 
 

_____  



 अनुक्रमणिका 

स्तनागे्र 
 
सवणसाधारि :– आर्डन; कामो; ग्रफाय; पल्स; रॅटहन; लायको; सल्फ. 

डावी :– नेर-स; रुमे. 
खाली :– रुमे. 

 
आग :– अगाहर; ग्रफाय; लायको; सल्फ; हसहल 

डावे :– सेनेहस. 
 
आत गेलेली :– कोहन; ग्रफाय; िूजा; नेर-स; फायटो; लॅके; सासा; हसहल; िैै़ड्रास्स्ट. 

कष्टातणवात :– सासा. 
 
करवडलेली :– आ्न; कास्स्ट; फायटो; फ्लुओ-ॲणस; सल्फ. 
 
कां ड :– ओनास्मा; ग्रफाय; पेरो; सल्फ; सेहप. 

णवटाळसेपिी :– िेपार. 
 
गळू :– मक्युय; हसहल. 
 
गार :– मेडो. 
 
टिक :– कॅल्क-का; काबो-ॲहन; ब्रायो; मक्युय. 
 
ताि :– लॅके. 
 
ते, आत माग :– क्रोट-हट; फेलाहंड्र. 

डाव्या :– सल्फ. 
 
दुखतात, हुळहुळी :– आ्न; कास्स्ट; क्रोहट-हट; ्लुओ-ॲहस; बॅहि; लॅके. 
 
पािी, लस येते :– मेडो. 

दुधासारखे (उजव्यािभन( :– बसा. 
 
णपिासारखा िर :– पेरो. 
 
बधीर :– सासा. 
 
भेगा :– इस्कभ ; कॅस्टो-इहक्व; काबो-ॲहन; कास्स्ट; ग्रफाय; िेरो; फायटो; रॅटणन; सल्फ; सासा. 
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मुांग्या :– साहब. 
 
रटत येते :– मक्युय; लायको; सल्फ; हसहल; सेहप; िॅममेॅ. 
 
रटतासारखे पािी येते :– फायटो; लायको. 
 
वारा जातो :– हसक्ला. 
 
वेडीवाकडी :– मक्युय. 
 
वेदना, चमका बािेर येिाि :– ओणल-ॲणन; कहल-बाय; गेल्से; बब;े ब्रायो; मेझे; लाप्पा; लायको; 

स्टॅनम; स्पायजे. 
कापल्याप्रमािे, णतकोनी हाडापयंत, मुलाांच्या :– टेल्यु. 

 
शोि :– कॅडहम; कामो; फास्फ; हसहल. 
 
सुजलेली :– मक्युय-को. 

उजव े:– ्लुओ-ॲहस. 
 
हुळहुळी :– दुखिाि पिा. 

खाली :– ससॅ्न्ग्व. 
णवटाळसेपिी :– िेलोहन. 
स्पशण सहन िोि नािी, वस्त्राचा :– आहस-कॅ; कॅस्टो-इणक्व; कोहन; क्रोटे-णट. 

 
 

_____ 
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श्वासोच्छछ वास 
 
सवणसाधारि :– अको; ॲन्द्टी-टा; आसे; इपि; एणप; ओपि; कणल-का; काबो-व्िेहज; कुप्रम; कग्रडे; टरेन्टु; 

हडहज; ड्रोसे; नेर-ेस; िल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; रॅनन-ब; लॅके; लायको; लोब;े स्व्िबु; सल्फ; 
समॅ्ब्बुक; स्टॅनम; स्िापंि; िेपार. 

 
अणनयणमत :– ॲग्नस; ऐलान्थ; ओणप; कुप्रम; हडहज; बेला; सल्फ. 
 
असमान :– ॲन्द्टी-टा; ओणप; नाय-ॲहस. 
 
आत घेता, येत नाही :– कास्स्ट; ब्रोहम; समॅ्बुक. 

येतो, पि बाहेर टाकता येत नाही :– क्लोहर; मेडो; मेहफ; समॅ्बुक. 
 
उदर (पोट( वरखाली होते :– ॲन्द्टी-टा. 
 
उसासे टाकल्याप्रमािे :– इवने; इहप; ओहप; कलाहड; कॅल्क-फा; काबो-व्िेहज; हडहज; ब्रायो; लॅके; 

णसकेल; णसणल; सेले; स्रमो. 
झोपेत :– आरम-मे; कॅल्क-का. 
बेशुि असताना :– ग्लोनो. 

 
एकामागून एक असा दोनदा श्वास, आि घ्यावा लागिो :– लेडम. 
 
कढत :– कहल-बाय; काहफ; कामो; कझक; नेर-मभ; बेला; मेडो; ऱ्िस-टा; साबा; स्राहंश. 

िांडी (िापाची( वाजताना :– ऱ्िस-टा. 
नाकपुड्याांची, आग होते :– टेहल. 

 
ककण श :– इग्ने; गेल्से; बेला; मोस्क. 
 
कष्टाने होतो :– अको; अनाका; ॲन्द्टी-टा; आयो; आसे; इग्ने; इपि; एणप; ओणप; कहल-आसे; कणल-

आयो; कणल-का; कणल-बाय; कणल-मू; कॅटट; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; कुप्रम; केहल; कोहन; 
टलोणर; टरेन्द्बु; नटस-मो; नाजा; नेर-मभ; नेर-स; िल्स; फेरम-मे; ब्रायो; ब्रोणम; मटयुण-को; मेहफ; 
ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; लोबे; स्व्िब;ु व्हेरा-आ; सल्फ; समॅ्बुल; सलॅ्बुक; हसना; णसणल; हसल्का; 
कसको; सेहप; सेले; स्टॅनम; स्िापंि; हेपार. 

ओि लाल िोऊन :– स्पायजे. 
कां ड सुटून :– साबा. 
खोकल्यानांतर :– कुप्र;ं टरेन्टु; युब. 
गरोदरपिी :– व्िाओ-ओ. 
गभाशयाच्या णवकृणतमुळे :– नाय-ॲहस. 
घाबरटपिामुळे :– आजे-ना; आसे. 
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घाम सुटून :– समॅ्बुक. 
घेरी येऊन :– कहल-का. 
घोट्याांना, सभज येऊन :– िेपार. 
जाांभई येताना :– ब्रोहम. 
झोप लागत असताना :– ओहप; ग्रफाय; लग्रडे; हडहज; बॅहि; लॅके. 
पांज्याांची हालचाल केली तर :– बोस्व्ि. 
फेफरे, आचके येण्याचे अगोदर :– अमो-ब्रो. 
भीती, धास्िीमुळे :– समॅ्बुक. 
मळमळते :– इहप; कहल-ना. 
मुलाना (लिान( :– ॲम्ब्रो; इहप; कामो; नेर-स; पल्स; समॅ्ब्बुक. 

धक्का लागून खाली पडल्यानांतर :– पेरो. 
मुांग्या येतात अगोदर :– हसस्ट. 
वात धरल्यामुळे (उदरात) :– कझक. 
णवटाळ जास्त जात असताना :– ्लुओ–ॲहस. 
वेिा येताना (प्रत्येक विेाला, बाळंिपिाि( :– लोबे. 
लशका, आल्याने जा िो :– नाजा; फास्फ. 

येऊन :– आसे-आयो; फास्फ. 
श्वासोच्छछ वासाशी सांबांध नसलेल्या दभरच्या िागािील हवकारामुळे :– पल्स; बबे. 
सदी झाली असताना :– आसे; इहप; कल्क-का; नाय-ॲहस; फास्फ; सल्फ. 
हृदयाच्या णवकारात :– कॅक्ट; काणम; काबो-व्िेहज; नाजा; संबलु; स्रोफॅन्थ; स्पायजे; स्पाहंज. 

व, रजःकपडाच्या हवकाराि :– टरेन्टु. 
व, लघवीच्या हवकाराि :– लायकोप; लारो. 

क्षयरोगात :– इहप; काबो-व्िेहज; फास्फ. 
 
कोंडल्यासारखा वाटतो :– अको; अमो-का; आसे; आसे-आयो; इग्ने; इणप; एहप; ओहप; कहल-का; 

कहल-मभ; कॅक्ट; काबो-व्हेणज; कुप्रम; युब; नक्स-व्िा; नेर-स; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; 
व्िेरा-आ; सल्फ; सेनेगा; सेहप; सेले. 

 
गार :– कॅम्ब्फ; काबो-व्हेणज; फास्फ; व्हेिा-आ; कसको. 
 
गुदमरणविारा :– कष्टाने िोिो पिा. 
 
घुरघुरतो (घुरघुर आवाज िोिो( :– अमो-का; ॲ्टी-टा, आसे; इपि; कणल-स; कॅक्ट; काबो-व्हेणज; 

कास्स्ट; कुप्रम; पल्स; फास्फ; लायको; लोब;े हसहल; णसल्ला; कसको; सेनेगा; स्टॅनम; हेपार. 
 
घेतलेला शेवटचाच असे वाटते :– एहप; ड्रोसे; बेला; रूमे; लारो; िेलोहन. 
 
घोरल्या सारखा :– ओणप; मटयुण-को; लॅक-कॅ; िायासा. 

घशातील गािी काढल्यानांतर :– कहल-स. 
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लचता काळजी वाटते :– अको; आसे; इणप; केहल; नेर-मभ; पल्स; प्रभन-स्पा; फास्फ; बॅहर-मभ; रॅनन-ब; 
हसकेल; णसल्ला; स्टेनम; स्पाहंज. 

 
जड :– ग्लोनो; व्िेरा-स्व्ि. 
 
जलद :– अको; अन्टी-टा; आसे; इणप; काबो-व्हेणज; कुप्रम; केहल; गेल्से; फास्फ; बेला; ब्रायो; लायको; 

सल्फ; सेणप. 
 
जीभ लाल असते :– मोस्क. 
 
जोराने बाहेर टाकिे :– ऑक्स-ॅॲहस; गेल्से; कसको. 
 
तोंड उघडे िेवून, धापा टाकल्याप्रमािे घ्यावा लागिो :– एहप; कहल-ना; काबो-व्िेहज; कोरा-रू; मेहफ; 

लायको; लोबे. 
आचके येण्याचे अगोदर, येताना, नांतर :– लारो. 

 
िाांबतो पुन्द्हा सुरू होतो :– असमान पिा. 
 
दमा (कष्टाने िोिो पिा( :– अको; ॲम्ब्रा; आजे-ना; आसे; आसे-आयो; इपि; कहल-आसे; कणल-का; 

कुप्रम; टॅबॅकं; टॅरॅकब; यभब; नक्स-व्हा; नेर-स; िल्स; मक्युय-आ-रु; लॅके; लोबे; स्व्िस्कं; सल्फ; 
समॅ्ब्बुक; णसणल; स्टॅनम; स्रमो; िेपार. 

आिवड्याने, प्रत्येक जा हो :– इग्ने; सल्फ; कसको. 
उन्द्हाळ्यात जा िो :– हसहफ. 
कफ पडल्याने ब वा :– ॲस्न्ट-टा; इहप; कझक; स्टॅनम; िैपहर. 
कां ड सुटभन :– कलाहड; साबा; हसस्ट. 
खलाशाांचा, समुद्रकाठावर उिरल्यानंिर :– ब्रोहम. 
खािीत काम केल्याने :– काडुय-मे; नेर-आसे. 
खाण्याने ब वा :– अम्ब्रा; ग्रफाय. 
खोकताना :– नेर-मभ 

नंिर :– फास्फ. 
गलगांड झाले असिाना :– स्पाहंज. 
घाबरटपिामुळे :– कहल-फा; कामो; मगॅ-फा; स्रमो. 
घाम पावलाांचा, बंद झाल्यामुळे :– ओहल-ॲहन. 
झोके घेतल्याने ब वा :– कहल-का. 
डोके मागे वाकणवल्याने ब वा :– व्िोरा-आ; स्पाहंज. 
डोळ्यातून पािी यावयास लागल्याने ब वा :– अनाका. 
ढेकर आल्याने ब वा :– काबो-व्िे; नक्स-व्िा. 
तान्द्ह्या मुलाांचा :– स्व्िबु. 
त्वग् रोगाबरोबर आलटभन पालटुन :– कलाहड; काहम; सल्फ; िेपार. 
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असिाना :– इहप. 
दमट हवेत ब वा :– कास्स्ट; िेपार. 
दारुड्याांचा :– मेहफ. 
नांतर हगवि :– नेर-स. 
णपत्ताच्या गाांधी, आल्या असिाना :– एहप; पल्स. 

व, आलटुन पालटुन :– कलाहड. 
प्राकृणतक :– आयो; कॅल्क-का; सल्फ. 
वासामुळे :– असार; ससॅ्न्ग्व. 
णवटाळशेपिी, झोपेिभन जागे झाल्यानंिर :– आयो; कुप्रम; लॅके; स्पाहंज. 
वीज वादळ चालभ  असिाना :– फास्फ; णसणफ; णसणल; सेहप. 
वृिपिी :– ॲम्ब्रा; आसे; काबो-व्िेहज; कोहन. 
सदी होऊन, प्रत्येक वळेी :– अरेहल; नक्स-व्िा; नाजा; नेर-स; ससॅ्न्ग्व. 
सांणधवातात :– स्व्िस्क-आ. 
सांभोगाने जा िो :– ॲम्ब्रा; असाहफ; कहल-बाय. 
सांभोगेच्छा िोऊन :– नेर-का. 
हगविीनांतर :– कहल-का. 

लकवा, आलटुन पालटुन :– कहल-का. 
हवेत, कोरड्या जा िो :– कामो. 
णहवाळ्यात जा िो :– काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; नेर-मभ. 
णहस्टेणरआत :– इग्ने; नटस-मो; नटस-व्हा; पल्स; मोस्क; लोबे. 
हृदयणवकारात (कष्टाने िोिो पिा( :– कॅक्ट; नाजा; लारो; संबुक; स्पाहंज. 
क्षयरोगात :– मेहफ. 

 
दीघण :– आरम-मे; आजे-ना; इवने; इणप; ओणप; कॅस्प्स; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; नेर-स; प्लॅणट; फास्फ; 

ब्रायो; लॅके; णलणल-णट; सल्फ; णसणल; सेले; िेपार. 
घ्यावासा वाटतो :– इवने; ओणप; कॅक्ट; कॅल्क-का; कुप्रम; हडहज; नेर-स; ब्रायो; मोस्क; लॅके; 

सल्फ; सेले; हैड्रोसा-ॲणस. 
पि त्याने खोकला येिो :– ब्रायो; ब्रोहम. 

भरपूर, घेिा येि नािी असे वाटिे :– आरम-से; लॅके. 
 
धके्क बसल्याप्रमािे :– आक्झॅ-ॲहस; इग्ने; टॅबॅकं; बेला; लारो. 
 
धातूच्या नळीतून घेत आहोत असे वाटिे :– मक्युय-को. 
 
धापा टाकल्याप्रमािे :– इणप; कलाणड; ब्रायो; फास्फ; व्िेरा-व्िी; स्रमो. 

धावण्यामुळे, लागिे त्याप्रमािे :– िायासा. 
 
धूर वाफ गेली आहे असे वाटिे, करिाना :– आसे; इग्ने; पल्स; बेहर-का; ब्रोहम; लॅके; लायको; कसको. 
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पोटातून घ्यावा लागतो असे वाटिे :– आसे; कोटयु; ग्वाई; नेर-मभ; फास्फ; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फ; 
कसको. 

 
फूत्कार टाकल्याप्रमािे :– अमो-का; ओणप; नाजा. 
 
बरोबर छातीत धडधड :– आरम-मे; काहम; पल्स; मक्युय-आ-्ले; व्िेरा-आ; स्पायजे. 
 
बांद (िोि नािी( :– ॲन्टी-टा; कग्रडे; लॅके. 

मुलाांचा, नुकत्याच उपजलेल्या :– ॲन्टी-टा; कॅम्फ; लारो. 
 
मांद (िळुिळु( :– ओणप; बेला; िैड्रोसा-ॲहस. 
 
मोठ्याने आवाज होतो :– कहल-बाय; कॅल्क-का; कामो; फास्फ; लॅके; व्िेरा-आ; सल्फ; समॅ्ब्बुक; लसको; 

स्िापंि. 
लाांब :– हलहल-हट. 

 
वरवर :– नक्स-मो; फास्फ; बेला; लारो; कसको. 
 
वेदना, युटत :– ब्रायो; रॅमन-ब. 
 
णशटीसारखा सभं सभं आवाज :– आरम-मे; इहप; आसे; कहल-आयो; कहल-का; कास्टी; समॅ्ब्बुक; कसको; 

सेनेगा; स्रमो; स्पाहंज; िेपार. 
 
होत नाही :– बंद पिा. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

अांग तापल्याने जा हो :– एहप; कहलका. 
उग्र वासाने जा हो :– फास्फ-ॲहस; ससॅ्न्ग्व. 
उचलताना, वर (मुलाना( जा िो :– कॅल्क-फा; बोरा. 
उन्द्हाळ्यात जा हो :– णसणफ. 
उभे राणहल्याने ब वा :– कॅनॅहब; बॅहि; हसहल; स्पायजे. 
ओकारीने ब वा :– कुप्रम. 
किा (पािीचा) दाबल्याने जा हो :– हकहन-स. 
कपडे, अंगावर असल्याने जा हो :– आसे; कहल; लॅके. 
कफ पडल्याने ब वा :– अरेणल; ॲन्टी-टा; इहप; हग्रडे; कझक; लॅके; सेहप; िैपहर. 
खाण्याने जा हो :– कहल-फा; कझक-व्िॅले; नेर-स; पल्स; फास्फ; लॅके. 

ब वा :– ॲम्ब्रा; आयो; ग्रफाय; स्पाांणज. 
खाांदे मागे केल्याने, नेल्याने ब वा :– कॅल्क-का. 
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खोकताना जा हो :– ॲन्टी-टा; आसे; इणप; ओहप; कुप्रम; टरेन्द्टु; टु्यब; ड्रोसे; नक्स-व्िा; फास्फ; 
स्टॅनम. 

गाताना जा हो :– आजे-मे, 
गार, पािी प्याल्याने ब वा :– कामो. 

वारे लागल्याने जा हो :– अस्क्ट-स्पा; लोबे. 
णगळताना जा हो :– कॅल्क-का; कुप्रम; बेला; ब्रोहम. 
गुडघे टेकून बसल्याने ब वा :– कास्स्ट. 
चढताना ब वा (सपाटीवर चालल्याने जा हो) :– रॅनन-ब. 
जाांभई आल्याने ब वा :– क्रोक. 
झोप लागता लागता जा हो :– अमो-का; आसे; कहल-का; कॅडहम; काबो- 

व्िेहज; टॅबॅकं; गेल्से; लग्रडे; फास्फ; लॅके; सल्फ. 
डोके मागे वाकणवल्याने ब वा :– लॅके; व्िेरा-आ; स्पाांणज; िेपार. 
डोळे णमटल्याने जा हो :– काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज. 
ढेकर आल्याने ब वा :– ॲब्रा; ॲन्टी-टा; आरम-मे; काबो-व्हेणज; नक्स-व्िा. 
दमट हवा (पावसाळा( जा हो :– आरम-मे; नेर-स; बॅहर-का. 
दुखापत झाल्यानांतर जा हो :– पेरो. 
धरल्याने, कशाला तरी ब वा :– ग्रफाय. 
धावल्याने ब वा :– सेहप. 
धुळीने जा हो :– आसे; आसे-आयो; इहप; डल्का; पोथा; ब्रोणम; पसपल. 
नाकातोंडाजवळ काही धरल्याने जा हो :– आजे-ना; कुप्र;ं लॅके. 
णनजल्याने जा हो :– आसे; एहप; कहल-का; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; युब; लोबे. 

ब वा :– कहल-बाय; कॅल्क-फा; केहल; टरॅहब; हडहज; नक्स-व्िा; सोणर; लारो; िेलेबो. 
उंच उशीवर डोके ठेवभन ब वा :– एहप; कहल-का; कॅक्ट. 

उजव्या कुशीवर ब वा :– कॅक्ट; स्पायजे; स्पाहंज. 
कुशीवर जा हो :– आसे; पल्स. 

ब वा :– अल्युकम. 
उजव्या ब वा :– नाजा; स्पायजे 
डाव्या जा िो :– मक्युय. 

ब वा :– कॅस्टो. 
गुडघे व कोपरावर ब वा :– मेडो. 
पाठीवर जा िो :– लायको. 

ब वा :– कॅक्ट; काहि. 
िाि दभर करून ब वा :– टरेन्टु; नक्स-व्िा; लॅके; लारो; सल्फ; सोहर; स्पायजे. 

पािीला स्पशण केल्याने जा हो :– अडोहन. 
पाय लोंबकळत िेवल्याने ब वा :– सल्फु-ॲहस. 
बसल्याने, ताि ब वा :– कहल-का; टरॅकब; नेर-का; िल्स; लॅके; लायको; लारो; सेनेगा. 

गुडघ्यावर डोके ठेवभन ब वा :– कणल-का. 
बोलताना जा हो :– कास्स्ट; लॅके; सल्फ; स्पाांणज. 

ब वा :– फेरम. 
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मोकळ्या हवेत जा हो :– सोहर. 
ब वा :– ॲन्टी-टा; एहप; नेर-मभ; पल्स; सल्फ. 

रात्री, जा हो :– आक्झ-ॅॲहस; आसे; कहल-आसे; नाजा; फास्फ; लॅके; स्व्िब;ु सल्फ; समॅ्बुक. 
मध्य जा िो :– आसे; ग्रफाय; फेरम; समॅ्बुक. 

लघवी करताना जा हो :– केहल; डल्का. 
वाकल्याने जा हो :– कॅल्क-का; हसहल. 

मागे जा िो :– सोहर. 
वारे घातल्याने, लाबंभन िळुिळु ब वा :– लॅके. 

गार लागल्याने जा हो :– गार पिा. 
पंख्याचे ब वा :– काबो-व्हेणज; नाजा; मेडो. 

वासाने जा हो :– फास्फ-ॲहस; ससॅ्न्ग्व. 
वेदना होताना जा हो :– आसे; काबो-व्िेहज; काहम; कोक्यु; नेर-मभ; पल्स; ब्रायो; प्रभन-स्पा; रॅनन-

स्क्ल; सल्फ; हसहल; सेहप. 
उदराि जा िो :– आजे-मे; बबे. 

शौचास झाल्याने ब वा :– पोथास. 
श्रमाने जा हो :– आसे; इहप; कॅल्क-का; नेर-मभ; लायको; लायकोप; लोब;े स्पाहंज. 

अगदी िोड्या जा हो :– कॅल्क-का; नेर-स. 
समुद्रकािी ब वा :– ब्रोहम. 
सांभोग करताना जा हो :– ॲम्ब्ब्रा; हडहज; फास्फ; सेड्र. 
हसताना जा हो :– आरम-मे; कुप्र ं
हात हालणवल्याने जा हो :– अमो-मभ; टरेन्टु; नेर-मभ; बब;े लॅके; स्पायजे. 
हालचालीने जा हो :– आसे; कल्क-का; ब्रायो; सल्फ; स्टॅनम; स्पाहंज. 

पंज्याचा जा हो :– बोस्व्ि. 
ब वा :– आरम-मे; आजे-ना; पल्स; फास्फ; फेरम; ब्रोहम; ऱ्िस-टा; लोब;े समॅ्ब्बुक. 

णहवाळ्यात जा हो :– काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा. 
हृदयाची धडधड िोिाना जा हो :– आरम-मे; काहम; पल्स; मक्युय-आ-्ले; व्िेरा-आ; स्पायजे. 

 
 

_____ 
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खोकला 
 
सवणसाधारि :– अको; ॲम्ब्रा; आसे; इग्ने; इहप; कणल-का; कामो; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कोक-कॅ; 

कोणन; ड्रोसे; नक्स-व्हा; नेर-मभ; िल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; मक्युय; रुमे; लॅके; लायको; सल्फ; 
ससॅ्न्द्ग्व; हसना; कसको; सेपि; स्टॅनम; स्पाांणज; हायासा; हेिाि. 

 
अांगावर मूल दूध हपिाना :– फेरम-मे. 
 
आचके येताना :– कुप्रम; मेहफ; लॅके; हसना; स्रमो. 
 
आतल्या आत :– साबा. 
 
उिून बसावे लागते :– कोहन; पल्स; फास्फ; िायासा. 
 
उबळ वारांवार :– ढास पिा. 
 
उन्द्हाळ्यात, सायाणटका व आलटुन पालटुन :– स्टॅहफ. 
 
उमासे येतात :– फास्फ. 
 
एकसारखा :– अको; अल्युपम; इहप; कहल-का; काणफ; कामो; कास्स्ट; कुप्रम; क्रोटे-िा; ड्रोसे; नटस-

व्हा; पल्स; फास्फ-ॲहस; रुमे; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; व्िोरा-आ; हसल्ला; कसको; सेहप; स्पाांणज; 
हायासा. 

 
ओकावयास होते :– अल्युणम; ॲ्टी-टा; इपि; कणल-का; काबो-व्िेहज; कोक-कॅ; कोरा-रु; ड्रोसे; 

नक्स-व्िा; पल्स; फेरम; ब्रायो; िेपार. 
 
ओला :– कफ सुटिो पिा. 

सकाळी :– काबो-व्हेणज; पल्स; पॅणर; फास्फ; ब्रायो; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसहल; हसल्ला; सेहप; 
स्टॅनम; िेपार. 

णदवसा :– आसे; कॅल्क-का; कामो; पल्स; मटयुण; सल्फ; णसणल; हेपार. 
रात्री :– सेहप. 

 
करवतीने कापताना होिाऱ्या आवाजासारखा :– स्पाहंज. 
 
कोरडा :– अको; अल्युहम; आसे; इग्ने; इणप; कहल-का; कॅल्क-का; यभब; नक्स-व्िा; नेर-मभ; नेर-स; 

पल्स; पेरो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; ब्रायो; रुमे; सल्फ; स्स्टक्टा; स्पाांणज; िायासा. 
कां िात कोरडेपिा वाटून :– कोहन; नेर-मभ; िायासा. 
मुलाांचा, खंि घेऊन वाळलेल्या :– लायको. 
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व, ओला आलटुन पालटुन :– आसे. 
रात्री :– िायासा; स्स्टक्टा. 

हदवसा ओला :– आसे; पल्स; सल्फ; हसहल; िेपार. 
 
खोकताना, छाती (कुशी( धरावी लागिे :– आर्डन; इग्ने; ड्रोसे; नेर-मभ; फास्फ; ब्रायो; युपे-पर; सेहप. 

दुगंधी येते (िोंडाला( :– कॅस्प्स; कॅल्क-का; कुले; ड्रोसे; ग्वाई; मेझे; लॅके; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; सेहप. 
पडिे :– नक्स-व्िा; फास्फ. 
मुले, चेिरा व डोळे िािाने चोळिाि :– कास्स्ट; पल्स; हसल्ला. 

 
खोल :– ड्रोसे; व्िबय; व्िेरा-आ; स्टॅनम; स्पाहंज; हेपार. 

खोकता येत नाही :– कास्स्ट; रुमे. 
 
गरोदरपिी :– कामो; कास्स्ट; कोणन; नक्स-मो; पल्स. 
 
गुदगुल्या होऊन (घशाि( :– अको; आर्डन; आयो; आसे; इणप; कहल-का; कामो; कोहन; ड्रोसे; नक्स-

व्हा; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; रुमे; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; 
सेहप; स्टॅनम; स्पाहंज; हायासा. 

कोरडा, ताप, पि तहान नाही :– आमे; कोहन; पल्स; फास्फ; साबा; हसल्ला. 
 
गुदमरणविारा :– अल्युहम; ॲन्द्टी-टा; इणप; ओणप; काबो-व्हेणज; कुप्रम; ड्रोसे; नक्स-व्िा; ब्रोणम; मेणफ; 

लॅके; सल्फ; ससॅ्न्द्ग्व; समॅ्ब्बुक; हसना; कसको; सेनेगा; स्रमो; स्पाांणज; िायासा; िेपार. 
 
गोवरात :– इहप; ड्रोसे; पल्स. 
 
घशातून, उजव्या बाजूने :– अगाहर; ड्रोसे; स्टॅनम; स्स्टक्टा. 

डाव्या बाजूने :– कास्स्ट; टेल्यु; ऱ्हस-टा; लॅके; िेपार. 
 
चेहऱ्यावर पुटकुळ्या येऊन :– आ्न. 
 
छाती, दाटल्याप्रमािे वाटून :– फास्फ; स्पाहंज. 

फुटून गेल्यासारखी वाटते :– इग्ने; कहल-का; काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; ब्रायो; 
मनॅ्गनं; रुमे; स्टॅनम. 

 
जाग, येते :– कास्स्ट; पल्स; फास्फ; सल्फ; समॅ्बुक; स्पाहंज; िायासा. 

येत नाही :– आ्न; कामो; नाय-ॲहस; बॅहसहल; व्िबय; हसक्ला. 
 
जाांभया, आलटुन पालटुन :– अन्टी-टा; नेर-मभ. 
 
टास्न्द्सल वाढल्यामुळे :– बॅहर-का; लॅके. 
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िसका :– अको; आसे; इग्ने; काहफ; कास्स्ट; युब; नेर-मभ; फास्फ; मटयुण; ऱ्हस-टा; लॅके; ससॅ्न्ग्व; 
सेणप; स्टॅनम. 

एकच, प्रत्येक वळेी :– कॅल्क-का. 
दोन िीन :– थभजा; पल्स; प्लंब;ं फास्फ; मटयुण; सल्फ. 
िीन चार :– काबो-व्िेहज; कुप्र;ं बेला. 

पणहला जोराचा असतो, नंिर िळुिळु त्याचा जोर कमी िोि जािो :– ॲस्न्ट-क्रभ . 
 
ढास लागते :– थभजा; पल्स; प्लंबं; मटयुण; सल्फ; स्टॅनम. 
 
डाांग्या (जोराचा( :– अगाहर; इग्ने; इणप; कणल-का; कहल-स; काबो-व्हेपि; कास्स्ट; कुप्रम; कोक-कॅ; 

कोहन; कोरा-रु; युब; ड्रोसे; नक्स-व्हा; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; मेझे; मेणफ; लॅके; 
व्हेरा-आ; 

व्िेरा-स्व्ि; णसना; हसल्ला; सेहप; स्टॅनम; स्रमो; िेपार. 
चेहऱ्यावर पुटकुळ्या येऊन :– आ्न. 
फार णदवस राणहलेला :– व्िेरा-आ. 
मलावरोधामुळे जा हो :– ॲम्ब्रा; पोडो. 
हसताना जा हो :– ब्रायो. 

 
डोळ्याच्या णवकाराबरोबर :– नेर-मभ. 
 
त्वग् रोग मावळताना :– डल्का; पल्स; लेडम. 
 
िकवा येतो :– आसे; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; बेला; व्हेरा-आ; सेहप; स्टॅनम. 
 
दात दुखत असताना :– लायको; सेहप. 
 
देवी आलेल्या असताना :– प्लॅहट. 

नांतर :– कॅल्क-का. 
 
दुमदुमिारा :– कहल-बाय; कोरा-रु; व्िबय; स्रमो, 
 
दुसरे णवकार सुरू होण्याचे अगोदर :– युब; ब्रायो; ऱ्िस-टा; समॅ्बुक; साबा. 
 
धके्क मारल्याप्रमािे :– थेहर. 
 
धूळ गेल्यासारखी वाटून :– आसे; केहल; ड्रोसे; पल्स; रुमे; लायको; सल्फ. 
 
नांतर लशका येतात :– अगाहर; सल्फ; हसल्ला; सेनेगा. 

ढेकरा येतात :– सल्फु-ॲहस. 
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पािीच्या कण्यातून सुरू होतो असे वाटिे :– अगाणर; टेल्यु; नक्स-मो. 
 
पोटाच्या खळीतून सुरू होतो आिे असे वाटिे :– ॲन्टी-क्रभ ; आजे-ना; इग्ने; कहल-बाय; कणल-मू; ड्रोसे; 

नाय-ॲणस; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; ब्रायो; रुमे; लॅके; ससॅ्न्गव; सेपि. 
 
पोकळ :– कास्स्ट; बेला; व्िेरा-आ; स्पाहंज. 
 
बेशुिी येते :– कुप्रम 
 
भावनामुळे :– ॲम्ब्रा; इग्ने; कॅस्प्स; व्िबय; हसहमहस. 

सांध्याकाळपासून सूयोदयापयंत :– आरम-मे. 
 
भुकल्याप्रमािे :– ड्रोसे; बेला; स्रमो; स्पाांणज; िेपार. 
 
मलावरोधामुळे :– कोहन; ग्रफाय; सेहप. 
 
मुळे, दूरच्या भागात वदेना िोिाना :– कॅस्प्स. 
 
मूल, चेहरा व डोळे हाताने चोळिे :– कॉस्स्ट; पल्स; हसल्ला. 
 
मेंदूच्या णवकारात :– ग्लोनो. 
 
येण्याचे अगोदर मूल रडिे :– आ्न; फास्फ;बेला; ब्रायो; णसना; हेपार. 
 
राग आल्यामुळे :– कामो; साबा. 

मुलाचंा :– अनाका; ॲस्न्ट-टा. 
 
लाळ गळते :– अमो-मभ; थभजा; लॅके; व्िेरा-आ. 
 
वाफ गेल्यासारखी वाटून :– ब्रोहम लायको. 
 
वारा सरून :– ससॅ्न्ग्व. 
 
णवद्यािांचा :– नक्स-व्िा. 
 
वेदनायुटत :– अको; आ्न; कहल-का; कॅस्प्स; कास्स्ट; ड्रोसे; नक्स-व्हा; नेर-मू; फास्फ; बेला; ब्रायो; 

युपे-पर; ऱ्हस-टा; सल्फ; णसल्ला; सेनेगा; स्टॅनम; स्स्टक्टा; स्पाहंज. 
 
शरीर एकत्र गोळा होते :– अगाहर; थेहर. 
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शरीर वाळते :– ॲम्ब्रा; असेणट-ॲणस; नाय-ॲणस; लायको. 
 
लशका येताना :– अगाहर; बलेा; ब्रायो; णसल्ला; सेनेगा; सोहर. 
 
श्वासनणलकेत, केस अडकला आहे असे वाटभन :– हसहल. 

कोरडेपिा वाटभन :– नेर-मभ; िायासा. 
 
स्तन डावे गार होते :– नेर-का. 
 
हात, लाांब होतो :– लायको. 

वर करताना :– युब; फेरम-मे; ब्रायो. 
 
हृदयणवकारात :– अडोहन; नक्स-व्िा; नाजा; लॅके; लायकोप; लारो; स्पाांणज. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 
अनोळखी इसमास पाणहल्याने जा हो :– आसे; फास्फ. 
 
अांिरुिाच्या, उबेने जा हो :– कास्स्ट; पल्स. 

ब वा :– आजे-ना; कहल-बाय; कामो; नक्स-मो. 
वळिाना जा िो :– हक्रआसो. 

 
आनांददायक णवस्मय झाल्याने जा हो :– अको; मक्युय. 
 
आवाजाने जा हो :– आ्न; टरेन्टु; फास्फ-ॲहस. 
 
आांबट पदािाने जा हो :– अल्युहम; कोहन; सल्फ. 
 
उग्र वासाने जा हो :– फास्फ; मक्युय-आ-्ले; सल्फु-ॲहस. 
 
उचलताना, जड वजन जा हो :– ॲम्ब्रा. 
 
उतरताना जा हो :– लायको. 
 
उन्द्हात जा हो :– ॲन्टी-टा. 
 
उमासे आल्याने ब वा :– लॅके. 
 
एक णदवसा आड जा हो :– लायको. 
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ओकरीने ब वा :– मेझे. 
 
ओकाऱ्या कोरड्या ब वा :– लॅके. 
 
कपडे घट्ट असलेतर जा हो :– स्टॅनम. 
 
कफ पडल्याने जा हो :– कोक-कॅ. 

ब वा :– ॲन्टी-टा; अरेहल; एणप; कहल-बाय; कोक-कॅ; लग्रडे; लझक; सेहप; स्टॅनम. 
 
कानात बोटे घातल्याने जा हो :– कहल-का; मनॅ्ग;ॅ लॅके; हसहल. 
 
खाकरताना जा हो :– अमो-मभ; कोक-कॅ. 
 
खाण्याने जा हो :– कहल-बाय; नटस-व्हा; हायासा. 

ब वा :– युफे्र; रेहड; स्पाांणज. 
आंबट पदाथय जा िो :– अल्युहम; कोहन; सल्फ. 
गरम पदाथय जा िो :– मेझे. 
चटका बसिारे पदाथय जा हो :– अल्युहम. 
जलद जा हो :– हसहल. 
फळे जा हो :– आजे-मे; मग-मभ. 
मासे जा हो :– लॅके. 
मासं जा हो :– स्टॅहफ. 

खारट पदािाने जा हो :– अल्युहम; कोणन; लॅके. 
खोकताना जा हो :– इग्ने; थायरा; बेला; मेरम; स्स्टक्टा; िेपार. 
खोलीत येताना व जाताना जा हो :– फास्फ. 

गरम, गेल्याने जा िो :– थायरा; ब्रायो. 
गािे ऐकल्याने जा हो :– ॲम्ब्ब्रा; कॅल्क-का. 
गाताना जा हो :– कहल-बाय; स्टॅनम. 
गार पाण्यात, उिे राहिल्याने जा हो :– नक्स-मो. 

छािी हिजल्याने ब वा :– बोरा. 
गार, दुधाने जा हो :– ॲन्टी-टा. 

पेयाने जा हो :– आसे; कॅल्क-का, कोक-कॅ; व्िेरा-आ; हसहल; णसल्ला; सोणर; िेपार. 
ब वा :– इणप; कान्गस्ट; कुप्रम; कोक-कॅ; टॅबॅकं. 

गार, वाऱ्याने ब वा :– आयो; कोक-कॅ; पल्स; ब्रायो; मगॅ-फा. 
छािीला लागले िर जा हो :– फास्फ; रुमे. 
श्वास आि घेिला िर जा हो :– रुमे; ससॅ्न्ग्व. 

णगळताना जा हो :– इस्कभ ; कुप्रम; नेर-मभ; ब्रोणम. 
ब वा :– एहप; स्पाहंज. 

गुटका जा हो :– नेर-मभ. 
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ब वा :– बेला. 
गोड पदािाने जा हो :– कझक; बहड; मेडो; स्पाहंज. 

ब वा :– सल्फ. 
चहाने जा हो :– स्पाहंज. 
चालताना, उभे राणहले तर जा हो :– इग्ने. 
चालण्याने, जलद जा हो :– सेहप. 

ब वा :– कॅन्क-्लु; ड्रोसे. 
चुळा भरताना जा हो :– कोक-कॅ. 

गार पाण्याच्या ब वा :– कोक-कॅ. 
जाांभया येताना जा हो :– म्युहर-ॲहस. 
जीभ बाहेर काढल्याने जा हो :– लायको. 
जुलाब झाल्याने ब वा :– बुफो. 
झोपेकरता डोळे णमटल्याने (रात्री( जा हो :– हेपार. 
िराणवक तासाला जा हो :– लायको; साबा. 
डोटयावरून पाांघरूि घेतल्याने ब वा :– रुमे. 
ढेकर आल्याने जा हो :– ॲम्ब्ब्रा; बॅहर-का; स्टॅहफ. 

ब वा :– ससॅ्न्ग्व. 
तापात जा हो :– अको; आसे; इहप; कहल-का; कॅल्क-का; कोहन; नक्स-व्िा; नेर-मभ; फास्फ; 

साबा. 
तेलकट पदािाने जा हो :– मगॅ-मभ. 
तांबाखू ओढल्याने जा हो :– कोलो; ड्रोसे; युफे्र; रेहड. 

ब वा :– आजे-ना; इग्ने; टरेन्टु; मक्युय; युफोर; सेहप; िेपार. 
तोंड णमटल्याने लकवा तोंडावर हात िेवल्याने ब वा :– रुमे. 
िकवा आल्यामुळे जा हो :– स्स्टक्टा. 
िांडी (िापाची( वाजण्याचे अगोदर जा हो :– युब; ऱ्िटा; समॅ्बुक. 

वाजिा असिाना जा हो :– फास्क; ऱ्िस-टा; साबा. 
दाबल्याने, उदरावर ब वा :– कोहन. 

कंठ जा हो :– हसना. 
पोटाच्या खळीि ब वा :– क्रोक; ड्रोसे. 

दात घासताना जा हो :– काबो-व्िेहज; कोक-कॅ; हडहज; युफे्र; सेहप; स्टॅहफ. 
दीघण श्वास घेतल्याने जा हो :– कोहन; कुप्रम; बेला. 

ब वा :– पल्स; व्िबय. 
नाचल्यानांतर जा हो :– पल्स. 
णनजल्याने, जा हो :– आसे; एहप; कास्स्ट; कोहन; हक्रआसो; पल्स; रुमे; ससॅ्ग्न्व; सेहप; हायासा. 

उजव्या कुशीवर जा हो :– मटयुण; हसहफ; सेनेगा; स्टॅनम; स्टॅहफ. 
उंच उशीवर डोके ठेवभन ब वा :– काबो-व्िेहज; लसको. 
गुडघ्यावर, उशीवर डोके टेकभ न ब वा :– युपे-पर. 
पोटावर ब वा :– मेडो; युपे-पर. 
ब वा :– कल्क-फा; फेरम-मे; मनॅ्गनं; युफे्र; सोहर. 
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णपआनो, पेटी वाजहविाना जा हो :– कॅल्क-का. 
णपण्याने, पेये जा हो :– आसे; ड्रोसे; मेहफ; सीहर. 

ब वा :– स्पाहंज. 
पुटकुळ्या, त्वग् रोग कमी होत असताना जा हो :– डल्का; पल्स; लेडम. 
पोटाच्या खळीवर िाि ठेवल्याने ब वा :– आजे-ना; क्रोक. 
बोलण्याने जा हो :– ड्रोसे; रुमे; सहॅनकु; िायासा. 
मलावरोध झाल्याने जा हो :– कोहन; ग्रफाय; सेहप. 
मांडळीत बसल्याने जा हो :– ॲम्ब्ब्रा; आसे; बॅहर-का. 
मानेला स्पशण केल्याने जा हो :– बेला; ब्रोहम; लॅके. 
रडताना जा हो :– आ्न; बेला; व्िेरा-आ; िेपार. 
रागामुळे जा हो :– कामो; साबा. 
रात्री जा हो :– कॅल्क-का; कोहन; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; बॅहर-का; बेला; लारो; िायासा. 

मध्य, नंिर जा हो :– अरेहल; ड्रोसे; लॅके. 
फक्ि :– ॲम्ब्रा; कास्स्ट; पेरो. 
नकळि लघवीला िोऊन :– कास्ल्च. 

णलणहताना जा हो :– हसना. 
लोकाांची ये, जा चालू असताना जा हो :– काबो-व्िेहज. 
वळताना (अंथरुिाि( जा हो :– हक्रआसो. 
वाकून बसल्याने ब वा :– आयो. 
वाकल्याने, खाली जा हो :– कास्स्ट; स्पायजे; िेपार. 
वाचताना, मोठ्याने जा हो :– नटस-व्हा; फास्फ. 

स्विःशीच जा िो :– हसना. 
वारा सरल्याने ब वा :– ससॅ्न्ग्व. 
णवटाळ सुरू झाल्याने ब वा :– सेनेहस. 
णवस्तवाकडे पाणहल्याने जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; स्रमो. 
शरीर उघडे केल्याने जा हो :– नक्स-व्िा; रुमे; ऱ्िस-टा; िेपार. 
लशकल्याने ब वा :– आस्स्म. 
शेकल्याने (उष्ट्ििेने( ब वा :– आसे; नक्स-व्िा; फास्फ; रुमे; लायको; हसहल; िेपार. 

उदर ब वा :– हसहल. 
श्रमाने ब वा :– रेहड; स्राहंश. 
सकाळी जा हो :– आसे; पल्स; मोस्क; युफे्र; लायको; रुमे. 

व संध्याकाळी जा हो :– अको; इग्ने; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; नेर-मभ; फास्फ; फेरम; 
फेरम-फा; बोरा; मक्युय; ऱ्हस-टा; लायको; व्िेरा-आ; हसना; हसहल. 

समजूत केल्याने जा हो :– आसे. 
सांध्याकाळी जा हो :– कॅल्क-का; युब; नक्स-व्िा; ब्रायो; ऱ्िस-टा; सेहप. 
सांभोगानांतर जा हो :– टरेन्टु. 
हवेत, िांड धुक्याच्या जा हो :– सेहप. 

ब वा :– स्पाहंज. 
बदल झाल्याने जा हो :– काहल-का; फास्फ; रुमे; व्िबय; सेहप. 
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मोकळ्या जा हो :– आसे; कहल-ना; फास्फ; रुमे. 
ब वा :– आयो; कोक-कॅ; पल्स; ब्रायो; मगॅ-फा. 

हगवि सुरू झाल्याने ब वा :– बुफो. 
हसताना जा हो :– आजे-ना; मगॅ्ननं; कसको. 
हात लाांब केल्याने जा हो :– लायको. 

वर केल्याने जा हो :– युब; ब्रायो; फेरम. 
णहवाळ्यात जा हो :– अन्टी-टा; कहल-मभ; कामो; नेर-मभ; सोहर. 

वृद्ध इसमाचंा :– अन्टी-क्रभ ; हक्रआसो. 
 
 

_____ 
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कफ )खाकरा(  
 

उमासे येताना :– काबो-व्िेहज. 
कडू :– कामो; पल्स. 
कढत :– अरेहल. 
करवडिारा :– आयो; कहल-का; हसहल. 
कुबट :– बोरा. 
खारट :– आसे; पल्स; फास्फ; लायको; सेहप. 
गाठ्याळ :– कॅल्क-स; हसहल. 
गार :– कोरा-रु; फास्फ. 
णगळावा लागतो (पुढे येऊन मागे जािो पिा( :– कहल-स; कास्स्ट; कोहन; लॅके. 
गोड (चव पिा( :– कॅल्क-का; कझक-क्रो; हसल्ला. 

फेसाळ :– कोबा. 
गोळ्या, पडतात :– आजे-ना; कोक-कॅ; ससॅ्न्ग्व; हसहल; स्टॅनम. 

कडभ, हिरव्या :– मेडो. 
वाटोळ्या, िोंडािभन बािेर उडिाि :– कहल-का. 
सारखा वाटभन झटकन िोंडाि येिो :– हसहफ. 

चव :– हदलेली नािी त्याकरिा चव पिा. 
णचळसवािी :– असाहफ; पल्स; लॅके. 

णचकट :– कपल-बाय; कोक-कॅ; कझक-क्रो; स्टॅनम; हेपार. 
चोपडला जातो (िोंडाि( :– थभजा; नाय-ॲहस; फेलाहंड्र. 
जड :– णक्षल्ला. 
टिक :– नेर-का. 

बारीक खडभसारखे खडे :– सासा. 
ताांबुस (लोखंडाच्या गजंाप्रमािे( :– ब्रायो; लायको; हसल्ला. 
तुरट :– णचअी. 
तोंडातून बाहेर उडतो :– आजे-ना; कहल-का; कणल-मू; केणल; बणड; मॅन्द्गॅनां; मेझे. 
दह्यासारखा :– कहल-का; थभजा. 
दाट :– कहल-बाय; कहल-स; युब; हसहल; िेपार; िैड्रास्स्ट. 
दािेदार :– कहल-बाय; कॅल्क-का; फास्फ; बहड; हसहल; कसको. 

दुगंधी :– हसहल. 
कशकिाना येिो :– मेझे. 

दुगंधी :– आसे; कॅल्क-का; ग्वाई; नेर-का; फेलाहंड्र; बोरा; लायको; ससॅ्न्ग्व; स्टनम. 
ढेकिाच्या वासाप्रमािे :– फेलाहंड्र. 

दुधासारखा :– आसे; कहल-क्लो; सल्फ. 
नाकातोंडातून रटत येत असताना :– ड्रोसे. 
नालरगी रांगाचा :– कणल-का; पल्स. 
णनजल्याने कमी होतो :– थभजा. 
णनळसर :– ॲम्ब्रा; कहल-बाय; फास्फ. 
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पाकाप्रमािे :– काबो-ॲहन. 
णपण्याने कमी होतो :– अमो-का. 
णपवळा :– युब; हसहल; स्टॅनम; िेपार. 
पुढे येऊन मागे जातो :– कहल-स; कास्स्ट; कोहन; कझक-को; ससॅ्ग्न्व; सेनेगा. 
पुवळलेला :– कणल-का; काबो-व्िेहज; कोणन; ड्रोसे; नाय-ॲहस; नेर-का; पल्स; प्लंब;ं फास्फ-

ॲहस; फेरम; ब्रायो; ब्रोहम; ऱ्हस-टा; लायको; लेडम; सल्फ; समॅ्बुक; लसको; सेणप; स्टॅनम. 
फेसाळ :– आसे; इणप; कहल-फा. 
भरपूर पडतो :– अमो-का; आसे; कॅक्ट; कॅल्क-का; कॅल्क-स; कोक-कॅ; पल्स; फास्फ; मगॅ-का; 

युफे्र; लायको; सेहप; स्टॅनम; िेपार. 
िोंड िरून :– फास्फ; युफे्र. 
वृद्धपिी :– बॅहर-का. 

रटतणमणश्रत (रक्िस्त्राव पिा( :– केणल; ब्रायो; लारो; स्टॅनम. 
अंगावर मभल हपिाना :– फेरम. 
जीिय :– सल्फु-ॲहस. 
पाण्यासारखा :– गेल्से. 
मार लागल्यामुळे :– फेरम-फा; हमहल. 
हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर :– कझक. 
हवटाळसेपिी :– लझक; फास्फ. 
हवटाळ बंद असिाना (त्याच्या ऐवजी( :– काबो-व्िेहज; हडहज; नटस-व्हा; फास्फ; लायको; 

लेडम. 
हशश्नाचे उत्थापन जोराने झाल्याने :– नेर-म. 

राखी रांगाचा :– ॲम्ब्रा; आजे-मे; लायको; स्टॅनम. 
रात्री जा हो :– सेहप. 
लवकर येत नाही :– सुटि नािी पिा. 
सकाळी व सांध्याकाळी जा हो :– हसल्ला. 
सहज बाहेर येतो :– आजे-मे; यभब; नेर-स; फास्फ; हसल्ला; स्टॅनम. 

हदवसा :– फास्फ; मनॅ्गनं; युफे्र. 
हनजल्याने :– थभजा. 

साबुदाण्याप्रमािे :– हसहल; स्टॅनम; स्पाहंज. 
सायीप्रमािे :– ॲम्ब्रा. 
सुटतो (ओला खोकला( :– आसे; कॅल्क-का; पल्स; फास्फ; लायको; लेडम; सेणप; स्टॅनम. 
सुटत नाही :– ॲन्टी-टा; इहप; कणल-बाय; कास्स्ट; पल्स; सेनेगा. 
णहरवा :– पॅहर; सोहर. 

 
 

_____ 
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छाती व फुप्फुसे 
 
सवणसाधारि :– अको; ॲ्टी-टा; आयो; आ्न; आसे; इहप; ओणप; कणल-का; कॅल्क-का; केहल; ग्वाई; 

युब; डल्का; िल्स; फास्फ; फेिम-फा; फेलाड्री; ब्रायो; रॅनन-ब; रॅनन-स्स्क्ल; ऱ्िस-टा; 
लायको; व्हबण; व्हेरा-स्व्ह; सल्फ; ससॅ्ग्न्व; हसल्ला; कसको; सेनेगा; सेनेहस; स्टॅनम; स्पायजे. 

उजवी बाजू :– आयो; आ्न; आसे; कणल-का; काबो-ॲणन; कास्ल्च; केणल; कोलो; पल्स; बेला; 
ब्रायो; म्युहर-ॲहस; लॅके; लायको; हसल्ला; सोहर. 
खालचा िाग :– केहल; मक्युय; मक्युय-आ-रु; ससॅ्ग्न्व. 
िे उजव्या िािापयंि :– हक्रआसो; प्लंबं; फायटो; फास्फ; लोबे; ससॅ्ग्न्व; िैड्रास्स्ट. 
िे डावी बाजभ :– अको; पेरो. 

डावी बाजू :– अमो-मभ; आजे-मे; कहल-का; कहल-ना; कॅल्क-का; कोणन; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; 
नेर-स; फास्फ; फ्लुओ-ॲणस; युफोर; ऱ्हस-टा; लायको; लारो; सल्फ; सेनेगा; स्टॅनम. 
खालचा िाग :– फास्फ; सल्फ. 
िे उजवी बाजभ :– एहप; कॅल्क-का; णक्रआसो; ग्रफाय; लझक; प्लांबां; फास्फ. 

आलटुन पालटुन बाजू :– अगाणर; आसे; एहप; कॅल्क-का; ग्रफाय; डल्का; थभजा; प्लंब;ं फास्फ; 
मनॅ्गनं; मोस्क; रॅनन-ब; रुमे; लायको; णसणम; िैपहर. 

आरपार :– कास्स्ट; थभजा. 
िािापयंि :– ॲल्युहम. 

आत, खोल :– आ्न; कहल-का; हक्रआसो; ड्रोसे; ब्रायो; युपे-पर; सेपा. 
आतल्या आत, अदलाबदल :– अको; अल्युहम; आजे-ना; कास्ल्च; नेर-का; पल्स; फास्फ; बला; 

मक्युय; मगॅ-मभ; लायको. 
खालून वर :– आसे; कॅल्क-का; कास्स्ट; थभजा; मगॅ्नॅनं; म्ब्युणर-ॲणस; लॅके. 

उजवीकडे :– आ्न; थभजा; प्लॅहट. 
िे डावीकडे :– पेरो. 

डावीकडे :– अमो-मभ; कल-का; कोक-कॅ; कझक; बोस्व्ि; मेडो; लारो; हसल्ला; स्टॅनम; स्पायजे. 
िे उजवीकडे :– इग्ने; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; हलहल-हट. 

ते घशापयंत :– एहप; कॅल्क-का; हझक; थभजा; फास्फ; बेला; लारो; सल्फ. 
ते हातापयंत :– डायास्को; हडहज; ब्रायो; लरो. 

उजव्या :– फास्फ. 
पुढून मागे (पाठीकडे( :– आसे; कहल-बाय; कॅस्प्स; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कुप्रम; केहल; 

कोहन; थेहर; नेर-मभ; फास्फ; ब्रायो; मटयुण; हलहल-हट; सल्फ; सेहप; स्पायजे. 
उजवीकडे :– आसे; कहल-बाय; काबो-व्िेहज; केणल; ग्वाई; डल्का; नाय-ॲहस; फायटो; 

फेलाहंड्र; मटयुण; सल्फ; सेहप. 
डावीकडे :– कहल-ना; थेहर; नेर-मभ; ब्रायो; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा; लायको; हलहल-हट; सल्फु-

अहस; स्पायजे. 
पोटाच्या खळीपयंि :– ऑक्झॉ-अहस. 
बरगड्यामध्ये :– अहम-ना; हसहम; हसहल. 

मध्यभाग :– कहल-बाय; कल्क-का; डल्का; फेलाहंड्र; सेहप. 
मागून पुढे :– कणल-का; कहल-ना; कॅस्टो; बब;े बोरा; ब्रायो; रॅटहन; सल्फ; सेणप; सोहर. 
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उजवीकडे :– अको; कोलो; मक्युय. 
डावीकडे :– अगाहर; कझक; थभजा; नाजा; फास्फ; बॅहर-का; ब्रायो; लॅक-कॅ; सल्फ. 

वरचा भाग :– आयो; कल्क-का; पल्स; मगॅ्नॅनं; स्टनम. 
वरून खाली :– अग्नस; कहल-बाय. 

उजवीकडे :– डल्का; नाय-ॲहस; ससॅ्न्ग्व; सेहप. 
डावीकडे :– कणल-का; कझक; पल्स; फास्फ; लारो; हसल्ला. 

 
—X— 

 
अरुां द आिे असे वाटिे :– सेनेगा. 
अशटतपिा :– ॲन्टी-टा; आजे-मे; कणल-का; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; नाय-ॲणस; रॅनन-

स्स्कल; लािो; सल्फ; सेनेगा; स्टॅनम. 
कफ पडल्यानांतर :– स्टॅनम. 
गाताना :– स्टॅनम. 
जागे झाल्यानांतर :– काबो-व्िेहज. 
बोलताना :– फास्फ-ॲहस; सल्फ; स्टॅनम. 
श्रमानांतर :– स्पाहंज. 

 
आग :– अको; आसे; एहप; कहल-मभ; कॅन्था; काबो व्हेपि; टु्यब; नाजा; फास्फ; बलेा; युफोर; लायको; 

व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; स्पाहंज. 
 
खोकताना :– आयो; स्पाहंज. 
 
आरपार दाांडा ठेवला आिे असे वाटिे :– कहल-बाय. 
 
आवळल्या (दाटल्या( सारखी वाटिे (श्वासोच्छछ वास कोंडलेला पिा( :– असाहफ; आरम-मे; आसे; 

इग्ने; इहप; कॅक्ट; कास्स्ट; टॅबॅकं; नटस-व्हा; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; फेरम; सल्फ. 
उजवी बाजू :– अमो-मभ; कोक्यु; सल्फ. 
डावी बाजू :– ग्रफाय; लायको; सल्फु-ॲहस; संबुल. 

 
आत, आचके :– असाहफ; कॅक्ट; टॅबॅकं; नक्स-मो; नक्स-व्िा; मोस्क; व्िायपे; सल्फ. 

काळजी, लचता जािवते :– अको; आरम-मे; आसे; कॅल्क-का; फास्फ; ब्रायो; मक्युय. 
िरिर :– अगाहर; आर-मे. 
लहान जागी उपद्रव :– अगाहर; अनाका; ओहल-जे; टु्यब; नेर-मभ; बुफो; सेनेगा. 
वारे जास्त जात आहे असे वाटिे :– क्लोहर; थेहर. 
हुळहुळी झाल्यासारखी वाटिे :– कॅल्क-का; केली; कहल-बाय; फास्फ; सेनेगा; स्टॅनम. 

गार िवनेे :– फास्फ-ॲहस. 
 
कुरतडल्याप्रमािे वाटिे :– सेनेगा. 
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कोरडी :– पल्स; फास्फ; फेरम; मक्युय; लॅके. 
डावी बाजू :– नाजा. 

 
कां ड :– ॲन्टी-क्रभ ; सल्फ. 

नाकापयंत :– इणप; कोहन. 
 
खरवडल्यासारखी वाटिे :– सेनेगा. 
 
गार :– आसे; ओहलअ;ं कहल-का; काबो-ॲहन; नेर-का; ब्रायो; णलणल-णट; सल्फ. 

कफ पडल्यानांतर :– कझक. 
खोकताना :– मेडो. 
गार हवा, आि गेल्याने :– कोरा-रु; रॅनन-ब. 
पेये णपण्यानांतर :– इलाप्स. 

 
गुदगुल्या :– रूमे; ऱ्िस-टा. 
 
गुरगुरल्या (माजंर( सारखा आवाज :– कास्स्ट; ग्लोनो; स्पायजे. 
 
गोळा गुडदी आहे असे वाटिे :– अनाका; अमो-मभ; ॲम्ब्ब्रा; कणल-मू; कुप्रम; कझक; टेरेक्स; फास्फ; वसा; 

रॅनन-स्स्वल; सल्फ; स्स्टक्टा. 
आवढा णगळताना, वरखाली िोि आिे असे वाटिे :– हलहल-हट. 

 
घुरघुर (श्वासोच्् वास, घुरघुर पिा( :– फास्फ; िेपार. 

ककण श :– ॲन्टी-टा; कहल-स; कुप्रम. 
पि, कफ पडत नाही :– अमो-का; ॲन्टी-टा; इहप; कहल-स; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कोहन; युब; 

फास्फ; व्िेरा-आ; सेहप; िेपार. 
बारीक :– इहप. 

 
जड ओझे िेवल्यासारखे वाटते :– अमो-का; आरम·मे; कॅक्ट; नक्स-मो; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; 

फेरम-मे; लॅके; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सेनेगा; स्राहंश. 
हालचालीने ब वा :– सेनेगा. 

 
छातीवर शस्त्रहक्रया केल्यानंिर :– अब्रो. 
 
टोचते :– अको; ओहल-जे; कहल-का; फास्फ; ब्रायो; हमहर; रॅनन-ब; ऱ्हस-टा; सल्फ; हसल्ला. 

उजव्या, बाजूस :– बोरा. 
डाव्या, बाजूस :– फास्फ. 
प्लुणरसी, नांतर :– काबो-ॲहन. 
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िुसिुस :– असाहफ; कॅक्ट; बेला; सल्फ; सेनेगा. 
उजव्या बाजूस :– असार; इग्ने; क्रोट-हट; णडणज; हपओहन; फास्फ. 
डाव्या बाजूस :– अमो-मभ; कॅनॅहब; ग्लोनो; मेणन. 

रात्री :– पल्स. 
 
दाटल्यासारखी वाटिे :– आवळल्यासारखी पिा. 
 
दाबल्यासारखी वाटिे :– जड ओझे पिा. 
 
तािल्यासारखी :– आसे; थभजा; लॅके. 
 
धके्क बसल्यासारखे वाटिाि :– अगाहर; कोणन; ग्रफाय; प्लॅहट; लायको; सल्फ. 

खोकताना :– लायको; सेनेगा. 
 
धरून िेविे भाग पडते :– ड्रोसे; नेर-स; ब्रायो; युपे-पर. 
 
न्द्युमोणनआ :– अको; ॲन्ग्ट-टा; आयो; आसे; कहल-बाय; काबो-व्िेहज; केहल; युब; पल्स; फास्फ; 

फेरम-फा; ब्रायो; मटयुण; ऱ्हस-टा; लायको; व्हेरा-स्व्ह; सल्फ; सेनेगा; सेहप; िेपार. 
पूिण बरा न झालेला (दुष्ट्पहरिाम( :– फास्फ; लायको; सल्फ; सल्फ-आयो; हसहल. 
मेंदूच्या णवकारात :– अको; अ्न; कॅनॅहब; कॅन्था; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; मक्युय; 

ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फ; स्रमो; िायासा. 
रटतस्त्रावानांतर :– फास्फ-ॲहस; हसको. 

 
पट्टा बाांधल्या प्रमािे वाटिे :– इग्ने; इथभ; फास्फ; लोब;े िेलोहन. 

खालच्या भागाला :– कोक्यु; कुप्रम; प्लॅहट. 
 
पािी, आत आिे असे वाटिे :– िेपार. 
 
लपगट, णपवळे डाग :– काडुय-मे; थभजा; सल्फ; सेहप. 
 
पोकळ आिे असे वाटिे :– काबो-ॲहन; कोक्यु; फास्फ; स्टॅनम. 

डावी बाजू :– नाजा. 
कफ पडल्यानांतर :– कझक; स्टॅनम. 
खाण्यानांतर :– नेर-फा. 
खोकताना :– सेहप; स्टॅनम. 
गाताना :– स्टॅनम. 

 
प्लुणरणस :– अको; आ्न; कहल-का; काबो-ॲणन; ग्वाई; फास्फ; ब्रायो; मक्युय-ड; सल्फ; सेनेगा. 
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फडफडल्यासारखे वाटिे :– नक्स; नाजा; नेर-मभ; नेर-स; फास्फ-ॲहस; हलहल हट; स्पायजे. 
 
फुगणवता येत नाही :– असाहफ; क्रोट–हट. 
 
फुप्फुस, डाव ेपाण्याि आिे असे वाटिे :– डल्का. 
 
बणधर :– ग्लोनो; स्स्टक्टा. 
 
भरल्यासारखी वाटिे :– एहप; ग्लोनो; फास्फ; लॅके; सल्फ. 

कापसाने :– कहल-बाय; मेडो. 
कोंबून :– ॲम्ब्रा; मेडो; लॅके. 

 
भगेंद्रावर शस्त्रणक्रया केल्यानंिर झालेले हवकार :– कॅल्क-फा; बबे; णसणल. 
 
रटत येते (रक्िस्त्राव व कफ रक्िहमहश्रि पिा( :– केहल; स्टॅनम. 

आचके आल्यानांतर :– ड्रोसे. 
छातीत कढत वाटून :– सोहर. 
न्द्युमोणनआच्या दुष्ट्पणरिामामुळे :– कल्क-स; सल्फु-ॲणस. 
बाळांतज्वरात :– िॅममे. 
बाळांतपिानांतर :– आ्न; पल्स; कसको. 
मधुनमधुन :– हक्रआसो. 
मुणष्टमैिुन केल्यामुळे :– फेरम-मे. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– हडहज. 
सांणधवात, व आलटभन पालटुन :– लेडम. 
हृदयणवकारात :– कॅक्ट; लायकोप. 

 
रटताणधटय :– अको; कॅक्ट; नक्स-व्िा; फास्फ; फेरम; फेरम-फा; बेला; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ: सेनेगा; सेहप; 

स्पाहंज. 
 
लचक :– टेल्यु; ऱ्िोडो; लायको. 
 
लहान झाली आहे असे वाटिे :– इग्ने. 
 
वाळलेली :– कहल-आयो; पेरो; सेनेहस. 
 
श्वसनणक्रया नष्ट (बंद( :– ॲ्टी-टा; आसे; इणप; ओणप; कणल-आयो; काबो-व्हेणज; फास्फ; बॅणर-का; 

लॅके; लायको; कसको. 
वृि इसमाांची :– बॅहर-का; कसको. 
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हवा फुप्फुसात जास्ि जाि आिे असे वाटिे :– क्लोहर; थेहर; साहब. 
 
हालत नाही :– आक्झ-ॅॲहस; फास्फ; स्स्रस्क्न. 
 
क्षयरोग :– सवयसाधारि हवकार पिा. 
 
 

_____ 
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छातीचा बाह्य भाग 
 
सवणसाधारि :– आ्न; कल्क-फा; फास्फ; ब्रायो; रॅनन-ब; रॅनन-स्स्क्ल; सल्फ; हसहल; स्पायजे. 
 
बरगड्या, खाली :– टॅरॅकब; सल्फ; कसको. 

मध्ये :– ब्रायो; मेझे; रॅनन-ब; व्िबय; हसहम. 
पाचर, गुडदी आिे असे वाटिे :– अनाका; आरम-मे; कास्स्ट; कोक्यु; रॅनन-स्स्टल; लायको; 

व्हेरा-आ. 
मोडल्या, णनखळल्या आिेि असे वाटिे :– अगाहर; कहल-बाय; कॅस्प्स; नाजा; पेरो; सोहर; स्रमो. 
वर हाड वाढते :– मक्युय-को. 
वरून :– एहप. 
 

मधले चौकोनी हाड, ते पािीपयंत :– कहल-आयो; कहल-बाय; मक्युय-सल्फ. 
खाली :– अमो-का; आयो; आरम-मे; कल्क-का; कामो; कास्स्ट; गेल्से; फास्फ; रुमे; ऱ्िस-टा; 

ससॅ्न्ग्व. 
गोळा आिे असे वाटिे :– आरम-मे; एहकने; गेल्से; पल्स; फास्फ; बसा; हसहल; कसको. 

कुजते :– कोहन. 
खोकताना जा िो :– कहल-बाय; कास्स्ट; ब्रायो. 
गार :– कॅम्फ; रॅनन-ब. 
चामणखळी :– नाय-ॲहस 
जड :– आरम-मे 
ििका :– मसॅ्न्स 
िुसिुसते :– लॅके; हसहल. 
ते, उदरापयंत :– स्स्टक्टा. 
णपळल्यासारखे वाटते :– फास्फ-ॲहस. 
मागे, अन्न अडकल्यासारखे वाटिे :– लेडम. 

दाबल्यासारखे वाटते :– फास्फ-ॲहस. 
मुांग्या :– रॅनन-स्स्क्ल. 
व्रि होत आहे असे वाटते :– सोहर. 
हुळहुळे, आग होऊन :– रॅनन-स्स्क्ल. 

 
लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 

 
उचलताना जा हो :– सल्फ; सोहर. 
उतरताना जा हो :– सल्फ; सोहर. 
उपाशी राणहल्याने जा हो :– आयो. 
ओकारी णहरवी झाल्याने ब वा :– कोक्यु. 
कपड्याने जा हो :– आसे; कास्स्ट; केहल; लॅके. 
खाकरताना जा िो :– कॅल्क-का; रुमे; स्पायजे. 



 अनुक्रमणिका 

खाांदे मागे नेल्याने ब वा :– कॅल्क-का. 
खोकताना जा हो :– कास्स्ट; फास्फ; बोरा; ब्रायो; लायको; सल्फ; हसक्ला; सेनेगा; स्टॅनम; 

स्पाहंज. 
गाताना जा हो :– अमो-का. 
गार, पेयाने जा हो :– फास्फ. 

पाण्याने धुिल्याने ब वा :– बोरा. 
िवा लागल्याने जा हो :– अस्क्ट-स्पा; कल्क-फा; पेरो; फास्फ; रॅनन-ब. 

ब वा :– फेरम. 
जाांभया येताना जा हो :– नेर-स; बोरा; सल्फ. 
ढेकर आल्याने, ब वा :– अहम-ना; कॅन्था; फास्फ; बॅहर-का; लॅके; सेहप. 
दाबल्याने ब वा :– आर्डन; कास्स्ट; ड्रोसे; नेर-स; फास्फ; बोरा; ब्रायो; युपे-पर. 

किा जा हो :– टरेन्टु; हसकेल. 
दारू प्याल्याने जा हो :– बोरा. 
नाक लशकरण्याने जा हो :– केहल; संबलु. 
नाकातून रटत गेल्याने ब वा :– काबो-व्िेहज; ब्रोहम. 
नाचण्याने ब वा :– कास्स्ट, 
णनजल्याने, छािी जवळ िाि ठेवभन ब वा :– लॅस्क्ट-ॲहस. 

दुखि असलेल्या कुशीवर ब वा :– ॲम्ब्रा; नक्स-व्िा; ब्रायो. 
पाठीवर ब वा :– कॅटट; फास्फ; सल्फ. 
पोटावर ब वा :– ब्रायो. 

पाय लोंबकळत िेवल्याने ब वा :– सल्फु-ॲहस. 
मागे वाकल्याने ब वा :– ्लुओ-अहस. 
लघवीला लागली असताना गेले नाही तर जा हो :– णलणल-णट. 
लशकताना जा हो :– ड्रोसे; ब्रायो; मक्युय; सेनेगा. 
शेकल्याने ब वा :– फास्फ. 
सकाळी जा हो :– कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; सेहप. 
हसताना जा हो :– ब्रायो. 
हात वर केल्याने जा हो :– टरेन्टु; टेल्यु. 
हालचाल केल्याने ब वा :– सेनेगा. 

 
 

_____ 
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कां ि व श्वासनणलका 
 
सवणसाधारि :– अको; आयो; कहल-बाय; कास्स्ट; ड्रोसे; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रोहम; मनॅ्गनंॅ; 

रुमे; लॅके; सल्फ; सेपा; सेले; स्टॅनम; स्पाांणज; िेपार. 
उजवी बाजू :– अगाहर; कहल-ना; पल्स; स्टॅनम; स्स्टक्टा. 
डावी बाजू :– कास्स्ट; क्रोटे-िा; िूजा; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फु-ॲणस; हेपार. 
कानापयंत, डाव्या :– कझक-क्रो. 
वरून खाली :– इहप,कामो; ग्लोनो; व्िेरा-आ. 

 
अशटत :– अल्युहम; कास्स्ट; गेल्से; प्लंब;ं बॅहर-का; सल्फ. 
 
आग :– आसे; आयो; नाय-ॲहस; रुमे; ससॅ्न्द्ग्व; सेनेगा; स्पाहंज. 

खोकताना :– स्पाहंज. 
 
आवाज, अशटत (मांद) :– ॲन्टी-टा; अल्युहम; कॅन्था; काबो-ॲहन; कोक्यु; व्िेरा-आ; स्टॅनम; स्पाहंज; 

िेपार. 
हवटाळसेपिी :– प्लंबं. 
अस्पष्ट :– कास्स्ट; ब्रोणम; लायको. 
उमटत नाही :– ॲन्द्टी-कू्र; अमो-कास्स्ट; अल्युहम; आजे-ना; आजे-मे; कहल-बाय; काबो-व्हेपि; 

कास्स्ट; फास्फ; ब्रोहम; मनॅ्गनंॅ; स्रमो. 
आचके फेफरे येण्याचे अगोदर :– कॅल्क-आसे. 
एकाएकी :– कास्स्ट; बेला. 
गािाऱ्याचंा :– आजे-ना; कास्स्ट; सेले. 
श्रमामुळे :– काबो-व्हेणज. 
णवटाळसेपिी :– गेल्से. 

कावळ्याच्या ओरडण्याप्रमािे :– स्रमो; स्पाांणज. 
ककण श :– कहल-बाय; काबो-व्िेहज; पल्स; फास्फ; बेला; समॅ्बुक; स्रमो; स्पाहंज. 
खजातला :– कॅन्था; व्िेरा-आ; िेपार. 
खोल :– काबो-व्िेहज; ड्रोसे. 
घोगरा (बसलेला( :– अको; आयो; आरम-रा; आजे-ना; आजे-मे; कणल-बाय; कहल-मभ; कॅस्प्स; 

कॅल्क-का; कामो; काबो-व्हेपि; कास्स्ट; टेल्यु; ड्रोसे; नेर-मभ; फास्फ; बेला; ब्रायो; ब्रोणम; मक्युय; 
मॅ्गॅनं; लॅके; व्िबय; सल्फ; सेपा; सेले; स्टॅनम; स्रमो; स्िापंि; हेपार. 
खोकिाना ब वा :– स्टॅनम. 
तापात :– पल्स; िेपार. 
िंबाखु ओढल्याने ब वा :– मनॅ्गनंॅ. 
धुपिी जाि असिाना :– नेर-स. 
बोलिाना ब वा :– कास्स्ट; ग्रफाय; युब. 
मधुन मधुन वदेनारहिि :– पॅहर. 
वाचिाना, मोठ्याने :– कॅल्क-्लु. 
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वाऱ्याच्या हवरुद्ध हदशनेे चालिाना :– नटस-मो; यु् रे. 
हवटाळसेपिी :– गेल्से; ग्रफाय; लॅक-कॅ; हसहफ; स्पाहंज. 
वीययपािानंिर :– सेनेगा. 
कशकल्याने ब वा :– हक्रआसो. 
सकाळी :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कान्गस्ट; फास्फ; मॅ्गॅनं; सल्फ. 

व संध्याकाळी :– कास्स्ट. 
सदी, नंिर :– इहप; सेले. 

िोऊन :– काबो-व्िेहज; कास्स्ट; मक्युय; मनॅ्गनंॅ; फास्फ; सेले. 
संध्याकाळी :– काबो-व्हेणज; कास्स्ट; फास्फ; रुमे. 
िसिाना :– कॅल्क-्लु. 
हिस्टेहरआि :– इग्ने; गेल्से. 
हृदयाच्या हवकाराि :– आक्झॅ-ॲहस; नक्स-मो; िैड्रोसा-ॲहस. 

णचरणचरा :– हसकेल. 
तोंड भरले असताना बोलण्याप्रमािे :– नक्स-व्िा. 
नादरणहत :– ड्रोसे; स्रमो. 
पोकळ :– ड्रोसे; बेला; व्हेरा-आ; स्पाांणज. 
फुटतो :– ॲन्टी-क्रभ ; आरम-रा; कोहन; ग्रफाय; बेला; सेहप; स्रमो; स्पाहंज. 

एकदम, िार स्वराि :– स्रमो. 
फुसकारल्याप्रमािे :– नक्स-व्िा; फास्फ. 
बदलिारा :– आरम-रा; आजे-मे; आसे; फेरम; मनॅ्गनंॅ; सेनेगा. 
बेडकाच्या ओरडण्याप्रमािे :– अको; स्रमो; स्पाांणज. 
बोलिे, गािे वगैरे जास्ि िाि पडल्यामुळे जा हो :– आजे-ना; आजे-मे; आरम-रा; कॅस्प्स; 
कास्स्ट; ग्रफाय; फेरम-फा; मक्युय; ऱ्हस-टा; सेनेगा; सेले; स्टॅनम. 

भुांकल्याप्रमािे :– कॅन्द्िा; बेला; लायको; स्रमो; स्पाहंज. 
मांद हळु :– आसे; थभजा; फास्फ. 
मोिा :– नक्स-मो; िायासा. 
श्रमाने जा हो :– आ्न. 
सकां प :– मक्युय. 

 
आवळल्यासारखा वाटिो :– आयो; इग्ने; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कुप्रम; गेल्से; फास्फ; बेला; मनॅ्गनंॅ; 

मेहफ; मोस्क; लॅके; व्हेरा-आ; समॅ्बुक. 
कानात खाजणवताना :– टरेन्टु; सल्फ; हसहल. 
गाताना :– अगाहर. 
णगळताना :– हडहज. 
चालण्याने ब वा :– ड्रोसे. 
झोप लागताना :– कहल-का; लॅके. 
झोपेत :– नक्स-व्िा; लॅके; स्पाहंज. 
बोलताना :– ड्रोसे; मनॅ्गनंॅ. 
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आत, अन्नाचे कि आहेत असे वाटते :– लॅके. 
कफ :– फास्फ; लायको; सेनेगा. 
काही तरी आिे असे वाटिे :– कहल-का; बेला; ससॅ्न्ग्व. 

त्यामुळे श्वासनहलका बंद झाल्यासारखी वाटिे :– मगॅनॅ. 
लोंबि (पडदा, गोळा( आिे असे वाटिे :– फास्फ; लॅके; स्पाहंज. 

गेलेला :– एहप. 
णगळताना, बोलताना पदािण जातात :– कहल-का; नेर-मभ; मेहफ; लॅके. 
फडफडत आहे असे वाटिे :– लॅके. 
बाह्य पदािण गेलेिर :– ॲन्टी-टा; इहप; हसहल. 

 
कापल्यासारखा वाटिो :– आजे-मे; नाय-ॲहस; मसॅ्न्स; मक्युय-को; मक्युय-सा; स्व्िन्का. 

खोकताना :– सेपा; स्टॅहफ. 
 
गार, श्वासोच्् वास करताना :– ब्रोणम; ऱ्िस-टा; हसस्ट. 

दाढी केल्याने ब वा :– ब्रोहम. 
 
केस अडकला आिे असे वाटिे :– नाजा; हसहल. 
 
कोरडा :– कोहन; थायरा; बेला; लॅके; सल्फ; सेनेगा; स्पाहंज. 

गािाऱ्याांचा :– ससॅ्न्ग्व. 
 
खरखरीत :– काबो-व्िेहज; कास्स्ट; नटस-व्हा; पल्स; फास्फ; मनॅ्गनंॅ; ऱ्िस-टा; सल्फ; स्टॅनम; स्पाहंज. 

बोलिाना जा िो :– आजे-मे; टेरेन्टु. 
 
गुदगुल्या :– अको; इग्ने; एणप; ओहप; कहल-बाय; कॅस्प्स; कामो; कोणन; नक्स-व्िा; नेर-मभ; पल्स; 

फास्फ; ब्रोहम; रुमे; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; ससॅ्न्द्ग्व; हसहल; सेहप; सोहर; स्टॅनम. 
 
घुरघुर :– ॲन्टी-टा; इहप; ब्रोहम; िेपार. 
 
धरून िेवावासा वाटतो :– अको; आयो; आरम-रा; ड्रोसे; नाजा; फास्फ; सेपा; स्पाहंज. 
 
बणधर :– कहल-ब्रो. 
 
बांद, झाल्यासारखा वाटतो :– कॅल्क-्लुओ. 

लाळ गळून :– टॅरॅक्स. 
 
फाडल्यासारखा वाटिो :– कस्प्स. 

खोकताना :– सेपी. 
णगळताना :– इग्ने. 
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भेगा :– बुफो. 
 
मुांग्या :– कणल-का; कोहन; नेर-मभ. 
 
रेघ मारल्याप्रमािे :– ओहल-ॲहन; कास्स्ट. 
 
वरखाली होतो :– ओहप, लायको; सल्फु-ॲणस. 
 
श्वास गार, उच्छछ वास कढत :– सल्फ. 
 
क्षय (हट-हब.( :– काबो-व्हेणज; ड्रोसे; मनॅ्गनंॅ; स्टॅनम; स्पाांणज. 

आवाज बसलेला व िसका :– स्टॅनम. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

उचलताना जा हो :– हसहल. 
खोकताना जा हो :– अको; आरम-रा; आजे-मे; कास्स्ट; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रोहम; 

सेपा. 
गािे, बोलिे जा हो (आवाज( :– आजेना; कॅल्क-्लुओ; फास्फ; सेले; स्पाहंज. 

ब वा :– ऱ्िस-टा; सेले. 
णगळताना जा हो :– हडहज. 
डोके मागे वाकणवल्याने जा िो :– बेला; रुमे; लॅके. 

ब वा :– िेपार. 
नाक लशकरताना जा हो :– कास्स्ट. 
मान वळणवल्याने जा हो :– लॅके; स्पाहंज. 
श्रमाने जा हो :– आ्न. 
स्पशण केल्याने जा हो :– अको; फास्फ; बेला; लॅके; स्पाहंज. 

 
 

_____ 
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रुणधराणभसरि 
 

(हृदय-नाडी-रटतवाणहन्द्या) 
 

हृदय 
 
सवणसाधारि :– अको; आयो; आरम-मे; आसे; कणल-का; कॅक्ट; कॅल्क-का; काणम; काबो-व्हेणज; 

ग्लोनो; कझक-आयो; टॅबॅकं; पडपि; िायरा; नाजा; नेर-मू; िल्स; प्रभन-स्पा; फास्फ; फेरम-फा; 
बुफो; बेला; ब्रायो; लॅके; लायकोि; हलहथ-का; पलपल-पट; लोब;े व्िेरा-आ; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; 
हसल्ला; कसको; सेहप; स्रोफॅन्थ; स्िायिे; स्पाांणज. 

ते कानापयंत :– थायरा. 
ते खाकेपयंत :– कहल-ना; थायरा; लॅरो. 
ते खाांद्यापयंत :– स्कोपे. 
ते डोटयाच्या मागील भागापयंत :– हसहम; सेहप. 
ते डोटयापयंत :– ग्लोनो; नक्स·मो; फास्फ; मेडो; सेहप; स्पायजे; स्पाहंज; स्रोफॅन्थ. 
ते पािीमागे णतकोनी हाडापयंत, डाव्या :– अगारी; एलो; कणल-का; काणम; टॅबकंॅ; थभजा; पेरी; 

नाजा; मेझे; रुमे; ऱ्िस-टा; लॅके; लारो; णलणल-णट; सल्फ; हसहल; स्िायिे. 
ते मान, घसा, गळा :– आसे; ग्लोनो; नाजा; फास्फ; बेला; स्पायजे; स्पाहंज. 

हवजेचा धक्का बसल्याप्रमािे :– ग्रफाय. 
ते सगळीकडे :– अको; काणम; ग्लोनो; स्पायजे. 
ते हातापयंत :– अल्युहम; कहल-ना; कॅटट; काबो-व्हेणज; ग्लोनो; डायास्को; फास्फ; बॅहरका; 

लॅरो; लायको; स्स्टक्टा; स्पायजे. 
उजव्या :– ऑक्स-ॲहस; हक्रआसो; प्लंबं; फायटो; फास्फ; बोरा. 
डाव्या :– अको; आसे; कॅक्ट; काणम; टरेन्द्टु; टॅबॅकं; णडणज; थायरा; पल्स; फास्फ; ऱ्हस-टा; 

लॅके; लॅरो; हलहल-हट; हसहम; स्रोफॅन्थ; स्िायिे. 
खादं्यासि :– फेगोपा; स्कोपे. 

बुांध्यापासून शेंड्यापयंत :– हसहफ. 
दुखिो :– लोबे. 

मागून पुढे :– कहल-का; थेहर; हसहम; स्पायजे. 
शेंड्याजवळचा भाग :– एहप; हलहल-हट; सल्फ. 

दुखिो :– हलहल-हट. 
कापल्याप्रमािे :– कझक-क्रो. 

शेंडा ते बुांध्यापयंत :– मेडो. 
 
अशटत :– थकल्यासारखे वाटिे पिा. 
 
अस्स्िर :– टॅबकंॅ. 
 
अस्वस्ि :– आसे. 
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आग :– अको; आरम-मे; आसे; ओहप; कॅल्क-का; कुप्रम; ग्लोनो; पल्स; फास्फ; ब्रायो; ऱ्िस-टा; व्िेरा-
स्व्ि; सल्फ; हसहफ; िायासा. 

भाजल्याप्रमािे :– ओहप; कहल-का; टरेन्टु. 
 
आलटुन पालटुन इिर हवकाराबरोबर :– काहम; नेर-फा; नेर-मभ; बेन्झा-ॲहस; स्व्िस्कं; स्रोफॅन्थ. 

उदराच्या :– मक्युय-आ-्ले. 
 
आवळल्यासारखे वाटिे :– अमो-का; आयो; आ्न; आसे; आसे-आयो; कॅटट; कास्ल्च; लॅके; हलहल-हट. 

छाती पुढे वाकणवल्याने ब वा :– हलहल-हट. 
टोपीत घालून :– कझक. 
पािी प्याल्याने ब वा :– फास्फ. 

 
उजव्या बाजूस आहे असे वाटिे :– आक्झ-ॅॲहस; फायटो; बोरा. 
 
उड्या मारीत आहे असे वाटिे :– आरम-मे; टरेन्टु; थायरा; मक्युय-आ-्ले. 
 
कलते, वळते आहे असे वाटिे :– पीळ पडि आिे पिा. 
 
कां प (फडफडल्यासारखे वाटिे( :– कॅल्क-का; पडपि; नक्स-मो; नक्स-व्िा; नाजा; नेर-मभ; ऱ्िस-टा; 

णलणल-णट; हसकु; हसहम; स्रोफॅन्थ; स्िायिे. 
 
कापल्यासारखे वाटिे :– आसे; कास्ल्च; व्िेरा-आ; सल्फ. 
 
काळजी, लचता वाढि :– अको; आरम-मे; आर्डन; आसे; इग्ने; इणप; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; णडणज; 

येणर; िल्स; प्लॅणट; फास्फ; व्हेरा-आ; सल्फ; स्रोफॅन्द्ि; स्पायजे. 
 
कोंडल्यासारखे वाटिे :– आरम-मे; आसे; इहप; कॅक्ट; पल्स; स्पायजे. 
 
खाली, ओढल्यासारखे वाटिे :– थभजा. 

पडल्यासारखे वाटिे :– िैपहर. 
 
गरगर, णफरत आहे असे वाटिे :– ॲन्टी-टा. 

हृदयाभोवती :– आयो; कॅक्ट. 
 
गलगांडासणहत :– आसे; क्रोटे-हा; थायरा; फास्फ; बुफो; लॅके; लॅरो; लायकोप; स्पाांणज. 
 
गार :– अको; आसे; कहल-मभ; ग्रफाय; नर-मभ; पेरो; बोस्व्ि; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ; सल्फ-आयो; हेलोड. 

पाण्याचे िेंब वरून पडत आहेत असे वाटिे :– कॅनॅहब. 
बफासारखे, थंडी (िापाची( वाजिाना :– नेर-मभ. 
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गुडगुड आवाज :– सोहर. 
 
गुदमरल्यासारखे वाटिे :– थायरा; स्राहंश. 
 
गुरगुरल्या (माजंर( सारखा आवाज :– आयो; ग्लोनो; पायरो; स्पायजे. 
 
चांचल :– अस्स्थर पिा. 
 
चेंडू, गोळा झाला आहे असे वाटिे :– हलहल-हट. 
 
जड :– आरम-मे; युब; पल्स; हलहल-हट; स्पायजे. 
 
टिक झाले आहे असे वाटिे :– नेर-का. 
 
डुलत आहे असे वाटिे :– बेन्झा-ॲहस; स्पायजे. 
 
डोटयाच्या णवकाराबरोबर आलटुन पालटुन :– अणमल-ना; ग्लोनो; टॅबॅकं; नक्स-मो; स्रोफॅन्थ. 
 
डोळ्याच्या लक्षिाबरोबर :– हलहथ-का; स्पायजे. 
 
िोके, ऐकू येतात :– आसे-आयो; पल्स; हबस्म; सल्फ; साबा; स्पायजे. 

कानात :– ग्लोनो; थायरा; पायरो. 
गळ्यापयंत :– बहडआ. 
घशात :– हफजास. 
डोटयात :– हफजास. 
िाांबताहेत असे वाटिे :– आरम-मे; कॉन्द्व्हॅले; गेल्से; पडपि; रुमे; लोबे; स्व्िब;ु हसकु; हसहम. 

नंिर एकदम सुरू िोिाि :– आरम-मे; कॉन्व्िॅले. 
िाांबले आहेत असे वाटिे :– हडहज; हसकु. 
णदसतात :– आसे; काहम; लॅके; व्िेरा-आ; सल्फ; स्पायजे. 
धडक मारल्याप्रमािे :– आयो; आरम-मे; कझक; ऱ्िोडो; स्पाहंज 
भयांकर जोरदार :– अको; अहमल-ना; लायकोप. 
शरीर हादरिारे :– आ्न; एहप; नेर-मभ; म्यभहर-ॲहस; ऱ्िस-टा. 

जोराने :– गेल्से; व्िेरा-स्व्ि. 
सवण शरीरात :– कणल-का; ग्लोनो; नेर-मभ; फेरम; बेला; लॅके. 

 
तडतडल्यासारखे वाटते :– स्पायजे; स्पाहंज. 
 
तािल्यासारखे वाटिे :– रेहड. 
 



 अनुक्रमणिका 

तुांबल्यासारखे वाटते :– कझक; लायको; साबा. 
 
िकल्यासारखे वाटिे (अशक्ि( :– ओहप; कझक-आयो; नक्स-व्िा; नाजा; पायरो; फास्फ; ऱ्िस-टा; 

स्रोफॅन्थ. 
उन्द्हातून िांड खोलीत आल्यानंिर :– ऱ्िस-टा. 
फुप्फुसाच्या जीिण णवकारामुळे :– आसे-आयो. 

 
िाांबत आहे, िाांबले आहे असे वाटिे :– ठोके पिा. 
 
िाांबेल, सारखे चालले नािीिर अशी िीिी वाटिे :– गेल्से. 
 
दाबल्यासारखे, वाटिे :– अमो-का; आसे; कास्ल्च; कझक; थायरा; स्पायजे. 
 
टोपीत घालून :– कझक. 
 
दुखते :– टॅबॅकं; हलहथ-का; व्हेरा-स्व्ह; स्पाहंज; स्रोफॅन्थ. 

बुडाजवळ :– लोबे. 
शेंड्याजवळ :– हलहल-हट. 

 
दुष्ट्पणरिाम, दुसऱ्या णवकारामुळे :– अब्रो; आयो; आरम-मे; कॅक्ट; काहम; कास्ल्च; हडहज; नाजा; फास्फ; 

लॅके; स्पायजे; स्पाहंज. 
सांणधवातामुळे :– गेल्से; बेन्झा-ॲहस; लॅके; लायको; स्पायजे. 

 
धके्क बसल्यासारखे वाटिे :– कॅल्क-का; कोहन; नक्स-व्िा; हलहथ-का. 

णवजेचे :– सेहप. 
 
धडपड :– अको; अगाहर; अहमल-नाय; आयो; आरम-मे; आजे-ना; आसे; आसे-आयो; कणल-का; 

कहल-बाय; कॅटट; कल्क-का; काणम; कामो; कास्ल्च; कोहन; क्रपटग; ग्लोनो; कझक-आयो; 
टॅबॅकां ; हडहज; थायरा; िूजा; नक्स-व्हा; नाजा; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-फा; नेर-मू; िल्स; 
फास्फ; फास्फ-ॲहस; मक्यु;ु ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; व्हेिा-आ; सल्फ; लसको; सेपि; स्रोफॅन्थ; 
स्िायिे; स्पाांणज. 

आवाजाने, णवणचत्र जा हो :– नेर-का; नेर-मू. 
उन्द्हात जा हो :– काहफ. 
आवाज बसिे, व आलटुन पालटुन :– ऑक्झ-ॲहस. 
उसासे टाकल्याने ब वा :– आजे-मे. 
एकदम जागे केले तर :– हकहन-स. 
एकदम सुरू होते :– ओहलअ; कॅनॅहब; फास्फ; बॅहर-का; मनॅ्गनंॅ. 
एकसारखी :– कल्क-का; काबो-व्िेहज; कँ्रहटग; सल्फ. 
एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष वेधणवल्याने :– नेर-का. 
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काळजीयुटत :– िावना पिा. 
खाली वाकल्याने :– थायरा; नेर-का; स्पायजे. 
खोकताना :– आयब;े ओहल-जे; नेर-मभ; पल्स; सल्फ. 
गरोदरपिी :– हलहल-हट. 
गभाची प्रिम हालचाल सुरू झाल्याने :– सल्फ. 
गभाशय, िुळिुळे िोऊन :– कान्व्िॅले. 
गलगांडात :– फास्फ. 
गािे ऐकताना :– ॲम्ब्रा; स्टॅहफ. 
गार पाण्याच्या अंघोळीने ब वा :– आयो. 

पाण्याि िाि धुिल्याने :– टरेन्टु. 
घि मारल्याप्रमािे :– थायरा. 
घसा आवळला जाऊन :– आयब.े 
घशापयंत :– नेर-मभ; स्पाहंज. 
घाम येऊन :– टॅबॅकं; व्िेरा-आ; स्पाहंज. 
घेरी आली असिाना :– ॲडोहन; इथभ; कोक्यु; कॅक्ट; स्पायजे. 
चालताना (िालचालीने पिा.( :– अमो-मभ; नाजा. 
लचतायुटत :– िावनामुळे पिा. 
चेहरा णफकट होतो :– ॲम्ब्रा. 
चेहऱ्यात जािवते :– म्युहर-ॲहस. 
छाती फुगणवताना :– लॅके. 
जागे, झाल्यानांतर :– नाजा; फास्फ; लॅके. 

सकाळी :– कहल-का; नक्स-व्िा. 
जोराची :– आयो; आजे-ना; कहल-का; कॅल्क-का; क्रणटग; ग्लोनो; हडहज; नेर-मभ; पल्स; म्युहर-

ॲहस; लायकोप; सेहप. 
झोप येत नाही :– इग्ने; हसहम; स्पायजे. 
डावा हात धरून िेवावा लागतो :– आरम-मे. 
डोटयाच्या मागील भागापयंत :– हसहम; सेहप. 
डोळे णमटल्याने ब वा :– काबो-ॲहन. 
डोळ्यातून पािी येते :– अमो-का. 
ढेकर आल्याने ब वा :– आरम-मे; काबो-व्हेणज; बॅणर-का. 
तापात :– आसे; कल्क-का; नाय-ॲहस; पल्स. 
तोंडाला घाि येऊन :– स्पायजे. 
िांडी, (िापाची( वाजण्याचे अगोदर :– कसको. 

वाजिाना :– नेर-मभ; मक्युय. 
िाांबून पुन्द्हा सुरू होते :– ओहल-ॲहन; कॅनॅहब; फास्फ. 
िुांकीतून रटत येऊन :– हमहल. 
दमा लागून :– मक्युय-आ-्ले. 
दीघण श्वास घेिल्याने जा हो :– टॅबॅकं; स्पायजे. 

ब वा :– काबो-व्िेहज. 



 अनुक्रमणिका 

णदसते :– काहम; काबो-व्हेणज; ग्लोनो; नाजा; सेणप; स्पायजे. 
नाकातून रटत येऊन :– गफ्राय. 

णहस्टेणरआत :– अग्नस. 
णनजल्याने, जा हो :– आक्झ-ॅॲहस; थायरा; नटस-व्हा; पल्स; मटयुण; सल्फ. 

ब वा :– कास्ल्च; फास्फ; लॅके; लारो; सोहर. 
कुशीवर जा िो :– नेर-का; फास्फ; हलहल-हट. 

उजव्या जा िो :– अल्युमे; आजे-ना; कहल-ना; काहम; प्लॅहट; बहडआ; हलहल-हट. 
ब वा :– टॅबॅकं; फास्फ; लॅके; सोणर. 
डाव्या जा िो :– कॅक्ट; कझक-आयो; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; सोहर. 
ब वा :– इग्ने. 
पािीवर जा हो :– आजे-मे; आसे; कहल-ना; कॅक्ट; मक्युय-आ-्ले; लॅके. 
ब वा :– काहम; हलहल-हट. 

पािीत दुखून :– युब. 
णपण्याने, जा हो :– कोहन 

गरम पेये ब वा :– नक्स-मो. 
गार पािी जा हो :– थभजा. 

पोकळ जागेत चालली आिे असे वाटिे :– नक्स-मो. 
पोटाच्या खळीत :– मेडो. 
पे्रमभांगामुळे :– इग्ने; कॅक्ट; नेर-मू; फास्फ-ॲहस. 
बसले असताना जा हो :– असाणफ; फास्फ; मगॅ-मभ; ऱ्िस-टा; स्पायजे. 

ब वा :– कॅक्ट; लॅके. 
बोलताना :– नाजा; पल्स. 
बोलवत नाही :– नाजा. 
भावनामुळे (काळजीयुक्ि( :– अको; आरम-मे; आसे; ओहल-ॲहन; कॅल्क-का; काणफ; कपटग; 

ग्रफाय; णडणज; नेर-मू; िल्स; फास्फ; फास्फ-ॲणस; लॅके; व्हॅले; व्हेरा-आ; सल्फ; संबलु; 
कसको; स्रोफॅन्थ; स्िायिे. 
आल्िाददायक :– काहफ; बहड. 

भीतीमुळे :– हडहज. 
भूक लागलेली असताना :– कहल-का. 
मळमळून :– ब्रोहम. 
मूच्छा येते :– क्रोटे-हा; नटस-मो; पल्स; लॅके; लारो; हलहल-हट; व्िेरा-आ; िैड्रोसा-ॲहस. 
लघवीला भरपूर होऊन :– काहफ. 
णलणहताना :– नेर-का; फेरम-फा. 
वयात येण्याच्या काळात :– आरम-मे. 
णवटाळशी, होण्याच्या अगोदर :– कॅ्रहटग; स्पाहंज. 

िोिाना :– असाहफ. 
वीयणपातानांतर :– असाहफ. 
वेदनायुटत :– स्पाहंज. 
शौचानांतर :– अगाहर; आसे; कोणन; कॅ्रहटग; गॅ्रहट. 
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श्रमाने िोड्या जा हो :– आसे; कॅक्ट; कॅल्क-आसे; कोहन; हडहज; ऱ्िस-टा; हलहल-हट; स्पायजे. 
ब वा :– मग-मभ. 
मानहसक जा हो :– कॅल्क-आसे. 

श्वास कोंडून धरल्याने जा हो :– स्पायजे. 
सकाळी उिल्यानांतर :– कहल-का; नक्स-व्िा. 
सदी झाली असताना :– अनाका. 
सवागाांत िुसिुस होऊन :– साबा. 
सांभोग, करिाना :– अगाहर; कल्क-का; फास्फ; फास्फ-ॲहस; लायको; स्व्िस्कं. 

नंिर :– हडहज; सेहप. 
स्त्रीकडे पाणहल्याने :– पल्स. 
हसताना :– आयबे. 
हाताने दाबून धरल्याने ब वा :– आजे-ना. 
हालचालीने (चालण्याने( जा हो :– आरम-म्युहर; हडहज; नाजा; फास्फ; सोहर; स्पायजे. 

ब वा :– आजे-ना; गेल्से; नक्स-मो; फेरम; मॅग-मू; लोब.े 
 
धरल्यासारखे, मुठीि, व सोडल्यासारखे, वाटिे :– आयो; कॅक्ट; हलहल-हट. 
 
धाप लागते :– थायरा; स्राहंश. 
 
पडते आहे गळून असे वाटिे :– िैपहर. 
 
पाण्यात तरांगत आहे असे वाटिे :– कहल-आयो; क्रोटे-कॅ; बुफो; बोस्व्ह; संबुल. 
 
पीळ पडत आहे असे वाटिे :– आ्न; एहप; कॅक्ट; कास्स्ट; टरेन्टु; टॅबॅकं; ऱ्िस-टा; लॅके; सेणप. 
 
पोकळ आिे वाटिे :– कोक्यु; ग्रफाय; मेडो; सल्फ. 
 
फडफडल्यासारखे वाटिे :– कंप पिा. 
 
फुटल्यासारखे वाटिे :– ग्लोनो; कझक; फास्फ. 
 
बुडबुडे, िोविी :– बेला; लॅके; लॅक्नॅन; लायको. 
 
भरल्यासारखे वाटिे :– असाहफ; आरमे-मे; ग्लोनो; पायरो; बोस्व्ि; मेहड; लॅके; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सेहप. 
 
भोवती पािी, साचते :– आसे; कास्ल्च; हडहज; लायको. 

उकळते आहे असे वाटिे :– लॅकनं. 
 
मजेदार िालचाल :– स्रोफॅन्थ. 
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मुांग्या आल्यासारखे वाटिे :– कॅन्था; नक्स-व्िा. 
 
मोिे झाल्यासारखे वाटिे :– िरल्यासारखे पिा. 
 
यकृताच्या णवकाराबरोबर :– अगाहर; आरम-मे; कॅक्ट; कॅल्क-का; हडहज; मगॅ-मभ; हमहर. 
 
रजुःलपड व हृदय एके णिकािी ओढले आिे असे वाटिे :– नाजा. 
 
रुां दावते :– अडोहन; कॅक्ट; क्रहट; हडहज; नाजा; स्पायजे. 
 
लाटा येत आहेत असे वाटिे :– बेन्झा–ॲहस; स्पायजे. 

गरम :– ऱ्िोडो. 
 
लोंबकळत आहे, दोऱ्याला असे वाटिे :– आरम-मे; कहल-का; नक्स-मो; लॅके; हलहल-हट. 

व हालत आहे असे वाटिे :– यभब. 
 
वर उचलले जाि आिे असे वाटिे :– पोडो; व्िॅले; स्पाहंज. 

घशापयंत :– कास्स्ट; ग्लोनो; पोडो. 
 
वळते आहे असे वाटिे :– पीळ पडि आिे पिा. 
 
वाढ, अवास्तव :– अको; आरम-मे; कहल-का; कॅक्ट; काहम; थायरा; ब्रोहम; हलहथ-का; स्पाहंज. 

तालीम, लकवा शारीणरक श्रमाने :– थायरा; ब्रोहम; ऱ्िस-टा. 
 
णवस्तृत होते :– अडोहन; कॅक्ट; कॅ्रहटग; हडहज; स्पायजे. 

आघाि धक्क्यामुळे :– टॅबॅकं. 
 
सांणधवात, व आलटुन पालटुन :– नेर-फा. 
 
सांणधवातानांतर :– आरम-मे; काहम; गेल्से; बेन्झा-ॲहस; लॅके; स्पायजे. 
 
साांसर्डगक रोगाचे दुष्ट्पहरिाम :– नाजा, स्कोपे. 
 
सुया बोचल्यासारखे वाटिे :– मसॅ्न्स; लायहस; हसहम. 
 
सैल (सुटल्या, झाल्यासारखे वाटिे( :– आरम-मे; क्रोटे-िा. 

व, लोंबकळत आहे असे वाटिे :– हडहज. 
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हाताने धरावे लागते :– कुप्रम; टरेन्टु; नाजा; नेर-मभ; पल्स; बुफो; लारो; िैड्रोसा-ॲहस. 
दाबल्याने ब वा :– आजे-ना. 

 
हालत आहे मागेपुढे, दोऱ्याला लोंबकळि, असे वाटिे :– युब. 

मोकळे सुटून :– हडहज. 
 
हुळहुळे :– आर्नन; एपि; कॅक्ट; नेर-मू; ्लुओ-ॲहस; बॅहि; बॅपि-का; लॅके; लायकोप; णलणि-का; णसणम; 

स्पायजे. 
 
हृद्रोग (अन्जायना( :– आरम-मे; आटझॅ-ॲणस; आ्न; आसे; एहप; कॅक्ट; काहम; हकहन-आसे; कुप्रम; 

टॅबॅकां ; नाजा; फास्फ; लॅके; लॅरो; स्पायजे; स्पाहंज. 
गरम पेयाने ब वा :– स्पायजे. 

 
लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 

 
खोकताना जा हो :– आरम-मे; फास्फ. 
चढताना जा हो :– आरम-मे; आसे; कॅल्क-का; नाय-ॲहस. 
चालताना ब वा :– कास्ल्च. 
तांबाखूने जा हो :– कॅक्ट. 
णनजल्याने जा हो :– आरम-मे; स्पाहज. 

उजव्या कुशीवर जा हो :– अल्युहम; आजे-ना; कहल-ना; बहड; लॅके; हसहम. 
पाठीवर ब वा :– कॅक्ट; सोहर. 
ब वा :– नाजा; लारो; सोहर; स्पायजे. 

णपताना पेये जा हो :– कुप्रम; कोहन. 
बसण्याने जा हो :– मगॅ-मभ. 
मिटयाना स्पशण केल्याने जा हो :– टरेन्टु. 
रागामुळे जा हो :– कुप्रम 
लघवीनांतर ब वा :– नेर-मभ; हलहथ-का. 
वाकल्याने जा हो :– णलणि-का; हलहल-हट. 
लशकल्याने जा हो :– ड्रोसे; बोरा; मक्युय. 
शौचानांतर जा हो :– कोहन. 
श्रमाने जा हो :– कॅटट; हडहज; नाय-ॲहस; हलहल-हट; स्रोफॅन्थ. 
सांभोगानांतर जा हो :– हडहज. 
हाताने दाबल्याने ब वा :– नेर-मभ; पल्स. 
हालचाली (चालिे( जा हो :– कोहन, हडहज; मगॅ-मभ; स्पायजे. 

ब वा :– आरम-मे; कास्स्ट; गेल्से; ग्लोनो; मगॅ-मभ; ऱ्हस-टा. 
 
 

_____  
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नाडी 
 
अणनयणमत :– अको; ॲस्न्द्ट-कू्र; आसे; ओहप; कहल-का; कॅक्ट; कॅनॅहब; ग्लोनो; पडपि; नेर-मू; फास्फ-

ॲहस; फेरम; लॅके; व्िेरा-स्व्ि; हसकेल; कसको; स्रमो; स्िायिे. 
 
अशटत :– अको; ॲ्टी-टा; आरम-मे; आसे; कणल-का; कॅम्फ; काबो-व्हेपि; कास्ल्च; क्रोटे-िा; गेल्से; 

नाजा; फास्फ-ॲपस; बब;े मटयुण; म्युिी-ॲपस; ऱ्हस-टा; लॅके; लारो; व्हेिा-आ. 
 
असमान :– अगाहर; इग्ने; ओहप; कहल-क्लो. 
 
कणिि (टिक( :– अको; अमो-का; आयो; इग्ने; कॅन्था; कास्ल्च; केली; कोलो; ग्रफाय; नटस-व्हा; 

नाय-ॲणस; प्लांब; फास्फ; फेरम; बबे; बेला; ब्रायो; मेझे; सल्फ; हसहल; कसको; स्रमो; हायासा; 
िेपार. 
एखादा ककवा कािी ठोके :– आरम-मे; कॅक्ट; कझक; लॅके; हलहल-हट. 

 
कां पयुटत :– ॲस्न्ट-टा; कॅल्क-का; स्पायजे. 
 
जलद :– अको; ॲ्टी-टा; आयो; आरम-मे; आ्न; आसे; आसे-आयो; एहप; ओहप; कुप्रम; कोहन; गेल्से; 

ग्लोनो; कझक; हडहज; िायरा; नक्स-व्हा; नेर-मभ; पायरो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम-फा; बब;े 
बेला; ब्रायो; मक्युय; ऱ्हस-टा; लॅके; व्हेिा-न्गव्ह; सल्फ; हसहल; स्टॅनम; स्रमो; स्पायजे; स्पाांणज. 

अणतशय (ियंकर( :– अको; अहमल-ना; लायकोप. 
तापाच्या मानाने :– पायरो; हलहल-हट. 
सकाळी :– आसे; सल्फ. 
हृदयाच्या िोटयापेक्षा :– ऱ्िस-टा; स्पायजे. 

 
तापाच्या चढउताराशी णवसांगत :– पायरो. 
 
फडफडते :– नक्स-व्िा. 
 
बदलिारी :– हडहज; नाजा; लारो; हसना. 
 
बारीक दोऱ्याप्रमािे :– आसे; टॅबॅकं; व्िेरा-आ. 
 
भरलेली :– अको; ॲन्द्टी-टा; कॅन्था; कॅल्क-का; केहल; कोलो; गेल्से; ग्रफाय; ग्लोनो; हडहज; नटस-

व्हा; फास्फ; फेरम; फेिम-फा; बब;े बेला; ब्रायो; मक्युय; मेझे; रॅनन-स्स्टल; व्हेिा-न्गव्ह; सल्फ; 
स्रमो; स्पाांणज; हायासा; िेपार. 

पि अशटत :– गेल्से; फेरम-फा; व्िेरा-आ. 
व जोरदार :– अको; बेला; ब्रायो. 
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मऊ (दाबली जािे( :– ॲन्टी-टा; ओहप; काबो-व्िेहज; कुप्रम; गेल्से; टॅरॅकब; हडहज; फेरम-फा; म्युहर-
ॲहस; लॅके; व्िेरा-आ; व्हेरा-स्व्ह; हसहफ; स्रमो. 

 
मधुन मधुन िाांबते :– आसे; कणल-का; कॅक्ट; काबो-व्हेणज; क्रहटग; टॅबॅकं; पडपि; नेर-मू; फास्फ-

ॲणस; मक्युय; म्ब्युणर-ॲणस; लायकोप; व्िेरा-आ; हसकेल; सेहप; कसको; स्पायजे. 
णतसऱ्या ते सातव्या िोटयाला :– हडहज; म्ब्युणर-ॲणस. 
प्रत्येक, हिसऱ्या ठोक्याला :– नाय-ॲहस; नेर-मभ; म्युहर-ॲहस. 

चौर्थया ठोक्याला :– कल्क-आसे; नाय-ॲहस. 
फार वेळपयंत त्यामुळे मरि आले की काय असे वाटते :– नक्स-मो. 

 
मांद :– ओणप; ओहल-ॲहन; कॅनॅहब; कापम; गेल्से; पडपि; बब;े हमहर; व्हेिा-न्गव्ह; हसकु; सेणप; स्रमो. 

णमणनटाला ४० पयंत :– कॅनॅहब; प्लंबं. 
घेरी येताना :– थेहर. 
व जलद, आलटुन पालटुन :– आयो; गेल्से; हडहज; कसको; स्रोफॅन्थ. 
वेदना होताना :– काहम. 

 
मोिी :– अको; फास्फ; फेरम-फा; मसॅ्न्स; व्हेरा-स्व्ह; लायकोप; हसहफ. 
 
लहान :– अको; आसे; कॅम्ब्फ; काबो-व्हेणज; कुप्रम; ग्वाई; हडहज; ऱ्हस-टा; लारो; व्हेिा-आ; हसकेल; 

हसहल; स्रमो; स्रोफॅन्थ; िेलेबो. 
 
हाताला लागते न लागते :– अको; कॅम्ब्फ; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; कुप्रम; गेल्से; व्िेरा-आ; हसहल. 

जवळ जवळ लागि नािी :– अको; कॅम्फ; गेल्से. 
 
 

_____ 
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रटतवाणहन्द्या 
 
सवणसाधारि :– अको; अहमल-ना; आर्नन; एहप; काबो-व्हेपि; गेल्से; ग्लोनो; कझक; थभजा; नेर-मभ; िल्स; 

फास्फ; फेरम; फ्लुओ-ॲणस; बेला; लॅके; लायको; व्िायपे; सल्फ; सल्फु-ॲहस; ससॅ्न्ग्व; णसकेल; 
सेहप; हॅमॅमे; हायासा. 

 
आत, आग :– आसे; कॅल्क-का; ब्रायो; मेडो; ऱ्िस-टा; हसहफ. 

गार :– अको; आसे; पायरो; ऱ्हस-टा; व्िेरा-आ. 
रटत गोिते :– आ्न; आसे; एहप; बोरा; लॅके; िॅममेॅ. 
वळवळत आिे असे वाटिे :– बेला; िैड्रासा-ॲहस. 

 
गोळी धमनीतून णफरत आहे असे वाटिे :– नेर-फा. 
 
धमनी-टिक, कठीि त्यामुळे रक्िदाब वाढिो :– खडे िोण्याची प्रवृहत्त पिा. 

रुां द होते (अन्युहरझम( :– आरम-मे; काबो-व्िेहज; थभजा; पल्स; बॅणर-का; लॅके; लायको; सल्फ. 
 
फुगलेल्या :– एहप; पल्स; हपओहन. 
 
रटतात खळबळ :– आयो. 
 
वेदनायुटत :– कझक; थभजा; पल्स; हॅमॅमे. 
 
णशरा, दुखतात :– पल्स; हॅमॅमे. 

रटत गोिून टिक होतात :– काडुय-मे. 
चाबुकाच्या दोरीप्रमािे :– कॅल्क-िैपो. 

 
णशरा, फुगून वेड्यावाकड्या होतात :– आर्डन; आसे; कॅल्क-का; कल्क-्लुओ; काबो-व्हेणज; कझक; 

िल्स; प्लॅहट; फ्लुओ-ॲपस; बेला; लॅके; लायकोप; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; हसकेल; सेहप; हॅमॅमे. 
गरोदरपिी :– कझक; हरहल; पल्स; फेरम; हमहल. 
णवकार (कोििािी( झाल्यानांतर :– अनाका; ॲन्टी-क्रभ ; आ्न; आसे; इग्ने; कास्स्ट; कुप्रम; नक्स-

व्िा; फास्फ; बेला; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; सेहप; िायासा. 
णवटाळसेपिी :– ॲम्ब्ब्रा. 
वेड लागले असताना :– आ्न; आसे; कझक; ्लुओ-ॲहस; लॅके; लायको; सल्फ. 

 
णशरातून कढत पािी वाहते आहे असे वाटिे :– हसहफ. 
 
शोि (हशराचंा( :– अको; आसे; कहल-का; िल्स; हपओहन; लॅके; व्िायपे; सल्फ; कसको; स्पायजे; िॅममेॅ. 
 

_____  
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गळा 
 
सवणसाधारि :– बेला; लायको. 

उजवी बाजू :– कास्स्ट; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-मभ; ्लुओ-ॲहस; मक्युय; लायको; हसहल. 
डावी बाजू :– असाहफ; कॅल्क-का; कोहन; सल्फ. 
आलटून पालटून :– अमो-मभ; कॅल्क-फा. 

 
खळगा (गळ्याखालचा( :– आजे-मे; एहप; कहल-बाय; कामो; क्लोहर; कझक-क्रो; फास्फ; रूमे; ससॅ्न्ग्व; 

सेणप; िेपार. 
आवळल्यासारखा :– ब्रोहम. 
गोळा आहे असे वाटिे :– लोबे. 
टोचते :– स्पाहंज. 
दाबल्यासारखा वाटिो :– कॅल्क-का; ब्रोहम; लॅके. 
दुखतो :– कास्स्ट; लॅके. 

खाकरिाना :– कास्स्ट. 
भरल्यासारखा वाटिो :– लॅके. 
मुांग्या :– ससॅ्न्ग्व. 
सुजलेला :– लॅके. 
हुळहुळा :– आजे-ना; एहप. 

 
हाडे गळ्याखालची — 

खाली :– कॅल्क-फा; रुमे. 
टोचिे :– पल्स. 

तािल्यासारखी वाटिाि :– कझक; लायको. 
ते पायाच्या बोटापयंत एका रेघेत गारपािी वाहात आहे असे वाटते :– कास्स्ट. 
भोवती, वाळिे :– नेर-मभ; लायको. 
वारे जात आहे, वरून असे वाटते :– क्लोहर; रुमे. 

 
आवळल्यासारखा वाटिो :– लॅके; स्रमो. 

कॉलर घट्ट आहे असे वाटते :– अणमल-ना; सेहप. 
 
उघडा िेणवल्याने जा हो :– कहल-का; कझक; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; हसहल; हसल्ला; िेपार. 
 
कां ड :– अल्युहम. 
 
गलगांड (गाठंीवगैरे( :– अमो-मभ; आयो; इवने; कॅल्क-आयो; कॅल्क-का; कल्क-फा; कल्क-्लुओ; 

कामो; ग्रफाय; कझक-आयो; नेर-मभ; बॅपि-का; बेला; ब्रोहम; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; व्िायपे; 
सल्फ; स्टॅहफ; स्िापंि; िेपार. 

उजवीकडे :– आसे; कहल-का; कझक-आयो; नाय-ॲहस; मटयुण; हसहल. 
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डावीकडे :– केहल. 
गरोदरपिात :– कॅल्क-आयो; िैड्रास्स्ट. 
गाठ्याळ :– ग्रफाय; फायटो. 
गुदमरल्यासारखे वाटते :– मक्युय-आ·प्ले. 
घशात दाब पडतो :– कझक-आयो. 
टिक :– आयो; बुफो; स्पाहंज. 
डोटयात दुखते :– िेपार. 
डोळे पुढे येिाि :– आयो; जॅबो; नेर-मू; फेरम-फा; बेला; लायकोप. 

अंगाला कंप व आंचके येिाि :– मेहफ. 
दुःख, शोकामुळे :– अहमल-ना. 

दुष्ट (सेहिक( :– क्रोटे-िा; बेला; लायकोप. 
बोटानी णचमटल्यासारखे वाटते :– नेर-मभ. 
लहान, पि त्रासदायक :– कास्स्ट, क्रोटे-िा; ग्रफाय; फास्फ; बॅहर-का; ब्रोहम; लॅके. 
णवटाळसेपिी जा हो :– आयो; हसहम. 

बंद झाल्यामुळे :– फेरम-आयो; फेरम-मे. 
स्पशाने जा हो :– कहल-आयो. 
हृदयाची धडधड होऊन :– फास्फ. 

 
गार :– स्पाहंज. 
 
गुल्मे :– बॅहर-का; ब्रोहम. 
 
गुांडाळल्याने ब वा :– कहल-का; कझक; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; हसहल; हसल्ला; िेपार. 
 
घाम :– मनॅ्गनंॅ; ऱ्िस-टा; स्टॅनम. 
 
तािल्याप्रमािे :– नक्स मो. 
 
िरिर, कां प :– अगाहर. 
 
धमन्द्या उडतात :– कॅक्ट; ग्लोनो; बेला; व्िेरा-स्व्ि. 
 
बणधर :– स्पाहंज. 
 
लाल :– ग्रफाय; बेला; व्िेरा-आ; सल्फ. 
 
सुजलेला :– टरेन्टु; ऱ्िस-टा; लायको. 

बोलताना, मोठ्याने :– आयो. 
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स्पशण (कपडा, दाब( सहन होत नाही :– ॲन्टी-टा; एहप; क्रोटे-िा; नक्स-व्िा; मक्युय-को; लॅक-कॅ; 
लॅके. 

 
हनुवटी आखडून छातीला णचकटते :– कॅनॅहव. 
 
 

_____ 
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मान 
 
सवणसाधारि :– अको; कॅल्क-का; गेल्से; युब; नटस-व्हा; पल्स; फायटो; बॅहर-का; ऱ्िस-टा; सहॅनकु; 

हसहम; हसहल; सेहप; स्टॅहफ. 
खळग्यातून, वर :– मेहन; सल्फ. 
ते डोटयाची डावीबाजू, लकवा खाांदा :– स्पायजे. 
ते वर :– मेहन; सल्फ. 
व खाांदे :– ग्वाई; लॅक्नॅन; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; स्स्टक्टा. 
उजवा :– कझक; नक्स-व्िा. 
बाजू, डावी :– स्पायजे. 

आलटभन पालटभन :– कॅल्क-का; पल्स. 
 
अशटत :– अब्रो; ॲन्टी-टा; इथभ; कॅल्क-फा; कालो; कोटयु; कझक; नेर-मभ; प्लॅपट; व्हेिा-आ; व्िेरा-स्व्ि; 

सल्फ; सेहप. 
झाल्यासारखी वाटते, नांतर गुांगी येते :– कझक; िायासा. 
णलणहताना :– कझक. 

 
आग :– फास्फ-ॲहस; मक्युय; लॅके. 

णगळताना :– पेरो. 
 
आघात, मार लागिे :– मेझे. 
 
आवळल्यासारखी वाटिे (पट्टा, दोरीने( :– ग्लोनो; नटस-मो; बेला; लॅके; सेहप; स्पाहंज. 
 
ओढल्यासारखी :– केहल; थभजा; हसहम. 
 
कटकट वाजते :– केहल; कोक्यु; नेर-का; पेरो; सल्फ. 
 
कां ड :– अल्युहम; नेर-मभ; सल्फ. 
 
काळी पुळी :– लॅके; हसहल. 
 
गळू :– कहल-आयो; सल्फ; सल्फ-आयो; हसहल. 

खळगीत :– हपहक्र-ॲहस; सल्फ. 
 
गार :– हसहल; स्पाहंज. 

खळगी, बफासारखी :– केहल. 
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गुल्मे :– बॅणर-का; थभजा. 
दुष्ट कॅन्सरसारखी :– कॅल्क-फा. 

 
घाम :– कॅल्क-का; फास्फ-ॲणस; मनॅ्गन; लॅके; सल्फ; सहॅनकु; कसको; स्टॅनम. 
 
चुिचुि :– काबो-ॲहन. 
 
जड :– नटस-व्हा; पॅहर; मेहन; ऱ्हस-टा. 
 
िुसिुस :– एहप; पायरो; बेला; व्िेरा-स्व्ि; स्पायजे. 

णवटाळशी, िोण्याच्या अगोदर :– नाय-ॲहस. 
िोिाना :– नाय-ॲहस; व्िेरा-स्व्ि. 

 
तािते :– अगाहर; अनाका; आजे-मे; इग्ने; कपल-का; कॅल्क-का; कान्गस्ट; केहल; नटस-व्हा; नाय-ॲपस; 

फास्फ; बॅणर-का; बेला; ब्रायो; मक्युय-आ-रु; मॅग-का; ऱ्हस-टा; लॅके; लॅक्नॅन; लायको; सल्फ; 
हसकु; णसणम; णसणल; सेणप; स्स्टटटा; िेलेबो. 

एक बाजू :– कोलो; स्स्टक्टा. 
उजवी बाजू :– अगाहर; कास्स्ट; नेर-मभ. 
डावी बाजू :– काबो-ॲहन; केहल; कोलो; हक्रआसो; ग्लोनो; ग्वाई; बेला; लायको. 
जाांभया देताना :– नेर-मभ. 

 
तािल्यासारखी वाटिे :– कोहन; युब; सल्फ; सेहप. 

बणधर होऊन :– प्लॅहट. 
 
त्वग् रोग :– आ्न; सल्फ-आयो; णसणल. 
 
दाबल्यासारखी वाटिे :– पाहर; फास्फ; बेला. 
 
णनळी, खळगी :– ऱ्िस-टा; लॅके. 
 
लपगट, डाग :– कालो; सहॅनकु. 

व तेलकट :– पेरो; लायको. 
 
फुगते :– आयो; कोहन; फास्फ. 

बोलताना :– आयो. 
 
बणधर :– केणल; प्लॅणट. 
 
बाक आलेली :– कॅल्क-का; हसहफ. 
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भरलेली :– ग्लोनो. 
 
मिके कटकट वाजिाि :– केहल. 
 
मार लागल्यानांतर :– मेझे. 
 
मन्द्यास्तांभ (मान वाकडी िोिे( :– ग्लोनो; डल्का; फास्फ; बेला; ऱ्िस-टा; लॅक्नॅन; लायको; िायसा. 

आघातामुळे :– (मानहसक( नक्स–व्िा. 
उजवीकडे :– कुप्रम; लायको. 
डावीकडे :– नक्स-व्िा; फास्फ; बेला; लायको. 

 
मुांग्या :– नक्स–व्िा; हसकेल. 
 
लटकी पडल्यासारखी :– कझक. 
 
लहान (आखभड( झाली आहे असे वाटिे :– अल्युहम; बेला; हसकु; हसहफ; हसहम. 
 
लाल :– क्रोटे-िा; ग्रफाय; फास्फ; बेला; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ. 
 
वाळते :– कल्क-का; नेर-मभ; मगॅ-का; लायको; सासा. 
 
वेदना, कुरतडल्याप्रमािे :– थभजा; नेर-स. 

कापल्याप्रमािे :– कहल-बाय. 
ििका, दुखिे :– ओनास्मा; कहल-फा; काहम; गेल्से; पॅहर; फायटो; ब्रायो; लॅके; लॅक्नॅन; 

लायको; हलहल-हट; व्िेरा-स्व्ि; हसहम; कसको; स्राहश; िैड्रास्स्ट. 
तीव्र कळा :– नेर-मू; सल्फु-ॲहस. 
पेटके मुरडा :– कॅल्क-फा; प्लॅहट; फायटो; व्िेरा-स्व्ि; हसकु; हसहम; स्पाहंज. 

खळगीि :– नक्स-व्िा; िैड्रोसा-ॲहस. 
 
सुजलेली :– बॅहर-का. 
 
स्नायू, उडिाि :– इथभ; कोलो; सेहप. 

आचके येण्याचे अगोदर :– बुफो. 
 
हुळहुळी :– नेर-स; फास्फ-ॲहस; हसहल; स्स्टक्टा. 
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लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

उघडी केल्याने ब वा :– सासा. 
उभे राणहल्याने ब वा :– रेहड. 
कपड्याच्या दाबाने जा हो :– कास्स्ट. 
णगळताना जा हो :– कॅल्क-फा; कझक. 

ब वा :– स्पाहंज. 
चावताना जा हो :– फा्म. 
जाांभया देताना जा हो :– नेर-स. 
डोके पुढे वाकणवल्याने जा हो :– रेहड; लायहस; हसहमहस. 
नाक लशकरल्याने जा हो :– कहल-बाय. 
बसल्याने, िाठ ब वा :– रेहड; 
णलणहताना जा हो :– काबो-ॲहन; झिंक; लायको. 
वर पाणहल्याने जा हो :– ग्रफाय. 
वळणवताना जा िो :– बेला; ब्रायो. 
वारे लागल्याने जा हो :– कॅल्क-फा; मक्युय; लॅके; सहॅनकु; हसहल; सोहर; स्राहंश; िेपार. 
लशकताना जा िो :– आ्न. 

ब वा :– कॅल्क-का. 
श्रमाने जा हो :– आजे-ना; कॅल्क-का; हलहल-हट; सेणप. 

मानहसक जा हो :– कझक; पहॅर. 
श्वास घेतल्याने, दीघण जा हो :– केहल. 
स्पशाने जा हो :– लॅके. 

 
 

_____ 
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पाि 
 
सवणसाधारि :– अगापि; आरम-मे; आसे; कहल-का; कॅल्क-का; हकहन-स; कोक्यु; गेल्से; लझक; थेहर; 

नटस-व्हा; नेर-मभ; नेर-स; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; ऱ्हस-टा; लॅके; व्िॅले; 
व्िेहरओ; सल्फ; हसकेल; णसणम; पसली; िैपहर. 

उजवी बाजू :– कॅल्क-का; कझक; ्लभओ-ॲहस; सल्फ; हसकु. 
िे डावी :– कहल-फा; कॅल्क-का; टेल्यु; सल्फ. 
डावी बाजू :– ग्लोनो; ड्रोसे; हसहल. 
िे उजवी :– आक्झॅ-ॲहस; नेर-का; बेला. 
आलटून पालटून, बाजभ :– अगाहर; कहल-बाय; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काहम; बब;े बेला. 
डोकेदुखीबरोबर :– अल्युहम; इग्ने; एलो; ब्रोहम; मेहल; सेहप. 
कधी इकडे कधी णतकडे :– कहल-बाय; बबे; हसहम. 
खालून वर :– आसे; गेल्से; कझक-व्िॅले; नाय-ॲहस; फास्फ; रेहड; लॅके; हलल-हट; सल्फ. 
ते गभाशयापयंत :– सेहप; स्व्िबु. 
ते जिरापयंत :– हक्रआसो; सल्फ. 
ते जननेंणद्रयापयंत :– हक्रआसो; सल्फ. 
ते माांड्यापयंत :– कहल-का; बबे; हसहम; स्व्िबुर; िेपार. 
मागून पुढे छातीत :– आ्न; कहल-ना; कॅम्फ; पेरो; बब;े लारो; समॅ्बुक; सासा. 

उजवीकडे :– अको; कहल-का; कॅल्क-फा; मक्युय; लायको; सेहप. 
डावीकडे :– कझक; प्लॅहट; बॅहर-का; ब्रायो; मेझे. 
कंबरेिोविी :– कणल-का; कामो; हक्रआसो; बबे; सापब. 

वरून खाली :– अगाणर; पल्स; स्रमो. 
 

—X— 
 
अशटत :– किा पिा. 

खोकल्यात डागं्या :– व्िेरा-आ. 
धुपिी जाताना :– कोहन; ग्रफाय. 
सांभोगानांतर :– नेर-फा. 

 
आग :– अगाहर; अल्युहम; आसे; काबो-ॲहन; फास्फ; बॅहि; सल्फ; हसकेल; हसहल. 

खालून वर :– फास्फ; बॅहि. 
बाजू :– कहल-बाय; फास्फ; लायको. 
वरून खाली :– कॅल्क-फा. 
सांभोगानांतर :– मक्युय; मगॅ्ने-मभ. 

 
आखडल्यासारखी :– ऱ्हस-टा; िैड्रोसा-ॲहस. 
 
आखडून लहान झाल्यासारखी वाटिे :– लिान झाल्यासारखी पिा. 
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आचके :– हसकेल. 
 
ओढ लागल्याप्रमािे :– काडुय-मे; नक्स-व्िा; हसहम. 
 
उांदीर वर पळत आहे असे वाटिे :– सल्फ. 
 
कमान :– धनुवाि पिा. 
 
कां ड :– ॲन्टी-क्रभ ; कास्स्ट; नाय-ॲहस; मेझे; सल्फ. 
 
काही झालेतरी, पाठ धरिे :– कहल-का; लॅके; सेहप. 
 
गारवा, िांडी; शहारे येिे :– कॅक्ट; कॅस्प्स; गेल्से; नक्स-व्िा; नेर-म; नेर-स; पल्स; मक्युय; युपे-पर; 

लॅके; व्हेरा-आ; सल्फ; णसणल. 
एकदम, एकाएकी :– क्रोक. 
खालून वर :– आक्झ-ॅॲहस; ओहल-जे; कॅल्क-फा; लॅके; सल्फ. 
नांतर कां ड येते :– अमो-मभ. 
पािी लशपडल्याप्रमािे ककवा थेंब थेंब पडि आिे असे वाटिे :– कस्प्स; पल्स; लायको; व्िेहरओ. 
लघवीनांतर :– सासा. 
वर, खाली :– इहप; गेल्से; पल्स; युपे-पर; सल्फ. 
वरून खाली :– अगाहर; कॅन्था; युपे-पर; लॅके-कॅ; व्िॅले; स्रमो. 

 
गुडदी गोळा आहे असे वाटिे :– अनाका; आर्डन; काबो-व्हेणज; फास्फ; बबे; हसनाबा. 
 
गुल्मे पोकळ :– फास्फ. 
 
जड :– बॅहर-का; हसहम. 
 
जोराचा धक्का बसल्यासारखे वाटते :– बेला; हसकु; सेहप; स्टॅनम. 
 
िुसिुस :– थभजा; नेर-मभ; फास्फ; बॅहर-का; बेला; लायको; हसहल; सेहप. 
 
तािलेली :– कहल-का; कान्गस्ट; डल्का; नटस-व्हा; पल्स; बबे; ऱ्हस-टा; लेडम; सल्फ; हसहम; णसणल; 

सेपि. 
एक बाजू :– ग्वाईका. 
खालून वर :– आसे. 
वेदनायुटत :– कास्स्ट; ऱ्िस-टा. 

 
त्वचा हुळहुळी (स्पशय सिन िोि नािी( :– पेरो; प्लॅहट; मक्युय. 
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दोरे हातापायापयंत पसरले आहेत असे वाटते :– लॅके. 
 
बणधर :– अका; अगाहर; आटझॅ-ॲणस; कहल-बाय; प्लॅहट; बबे; ब्रायो; सेणप. 

चुिचुि होऊन :– आक्झ-ॅॲहस. 
 
बुडबुडे, आल्यासारखे वाटिे :– टॅरॅक्स; पेरोहस. 
 
मागे वाकलेली :– धनुवाि पिा. 
 
मूत्रलपडाच्या णवकारात :– कॅडहम; साहलडे; सेनेहस. 
 
मुांग्या :– फास्फ; लॅक-कॅ; हसकेल. 

गार :– लॅक-कॅ. 
 
रटती गळवे :– काबो-ॲहन; कास्स्ट; ग्रफाय; थभजा. 
 
लचकते सहज :– कल्क-का; ग्रफाय; ऱ्िस-टा; लायको. 
 
लहान झाली आहे असे वाटिे :– अगाहर; आरम-मे; लायको; सल्फ; िायासा. 
 
वाळते :– थभजा; नक्स-व्िा; प्लंबं. 
 
वेदना, ठिका, दुखिे :– कझक; फायटो; युपे–पर; व्िेहरओ; सहॅनकु; स्टॅहफ. 

छातीत धडधड होऊन :– टु्यब. 
तीव्र कळा :– आक्स-ॲहस; कहल-का; नेर-मभ. 
धुपिी गेल्याने ब वा :– युहप. 
पांख्यासारखा वर पसरतात :– नेर-स; लॅके. 
पेटके :– आजे-ना; कास्स्ट; मगॅ-फा; हसको. 
पोटात (उदरात) कळा येऊन :– सासा. 
फुटल्या, फोडल्याप्रमािे :– आ्न; कहल-का; नेर-मभ; फास्फ; बेला; लायको; सेनेहस; िॅममेॅ. 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– असार. 
शौचास घट्ट झाल्यानांतर :– फेरम. 

 
लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 

 
अांगावर दूध पाजताना जा हो :– कामो, क्रोट-हट; पल्स; हसहल. 
अांिरुिात, वळिाना उठभन बसाव ेलागिे :– नटस-व्हा; ब्रायो. 

सकाळी जा हो :– स्टॅहफ. 
उचलताना जा हो :– अस्न्ट-टा; ग्रफाय; लायका. 
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उिताना, बसल्या जागेवरून जा हो :– लेडम. 
उभे राणहल्याने ब वा :– आजे-ना; कास्स्ट; म्युहर-ॲहस; सल्फ. 
ओढण्याने, जड ओझे जा हो :– डायास्को. 
खाण्याने जा हो :– कहल-का. 

ब वा :– कहल-ना. 
खाांदे मागे केल्याने ब वा :– हसक्ला. 
खोकताना जा हो :– कहल-बाय; नेर-मभ; बेला; ब्रायो; सेणप. 
गाडीत बसल्याने जा हो :– नक्स–मो; पेरो. 
णगळताना जा हो :– कहल-का; कास्स्ट; ऱ्हस-टा. 
चालिे भाग पडते, पि त्याने बरे वाटि नािी :– पल्स; लॅके. 
चालताना जा हो :– अगाहर; इस्कभ ; कहल-का; रॅनन-ब; रुटा; सोणर. 

ब वा :– आजे-ना; टॅबॅकं; डल्का; फास्फ-ॲणस. 
जाांभया देताना जा हो :– कॅल्क-फा; प्लॅहट. 
िेच लागल्याने जा हो :– सेहप. 
ढेकर आल्याने ब वा :– कझक, सेहप. 
दाबल्याने, जा हो :– अगाहर; हकहन-स; फास्फ; बेला; हसहम. 

काठीच्या टोकाने ब वा :– सेहप. 
ब वा :– कपल-का; डल्का; नेर-मू; ब्रायो; रुटा; ऱ्िस-टा; सेणप. 

धक्का लागल्याने जा िो :– ग्रफाय; थभजा. 
णनजल्याने जा हो :– अन्टी-टा; ग्रफाय; लायको. 

टिक जागेवर ब वा :– कहल-का; नेर-मभ; ऱ्हस-टा; सेहप. 
पाठीखाली उशी घेऊन ब वा :– काबो-व्हेणज; सेहप. 
पाठीवर जा हो :– कोलो. 

ब वा :– कहल-का; नेर-मभ; फास्फ; रुटा. 
पोटावर ब वा :– असेहट-ॲहस; नाय- ॲहस. 

पाठ टेकल्याने; खुचीला जा हो :– अगाणर; िेणर; प्लंबं. 
ब वा :– युहप. 

बसल्याने जा हो :– अगाहर; आजे-ना; आजे-मे; लझक; ऱ्िस-टा; व्िॅले; सल्फ; सेहप. 
ताि जा हो :– कहल-का; लायको; सल्फ. 

मानणसक श्रमाने जा हो :– कामो; कोहन; नेर-का; हपहक्र-ॲहस. 
लघवी, झाल्यानांतर जा हो :– कास्स्ट; णसणफ. 

ब वा :– मेडो; लायको. 
िोण्याचे अगोदर जा िो :– ग्रफाय; लायको. 
िोिाना जा िो :– ॲन्टी-क्रभ ; इहप; कहल-बाय; सल्फ. 

लघवी तुांबणवल्याने जा हो :– ग्रफाय; नेर-स. 
लहान सहान जागी जा हो :– अगाहर; अल्युणम; आक्झ-ॅॲहस; कहल-बाय; कास्स्ट; केहल; कझक; 

थभजा; नाय-ॲहस; प्लंब;ं फास्फ; फास्फ-ॲहस; ऱ्िस-टा; लॅके; कसको. 
णलहीत बसल्याने, फार वेळ जा हो :– म्युहर-ॲहस; लायको; सेहप. 
वाकल्याने जा िो :– अगाहर; सेहप. 
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पुढे जा िो :– हपहक्र-ॲहस. 
फार वळे जा िो :– नेर-मभ. 
नंिर िाठ करिाना जा िो :– नेर-मभ. 
मागे वाकल्याने जा िो :– कॅल्क-फा; केहल; प्लॅणट; हसहम. 
ब वा :– इग्ने; पेरो; ऱ्िस-टा. 

वात सरल्याने ब वा :– हपहक्र-ॲहस; बबे; रुटा. 
वारे लागल्याने जा हो :– संबुल. 
णवटाळशी झाल्याने ब वा :– सेनेहस. 
णवटाळशेपिी जा हो :– कास्स्ट; ब्रायो; सल्फ. 
श्वासोच्् वास करताना जा हो :– कोलो. 
सांभोगानांतर (वीययपािानंिर( जा हो :– कोबा; नाय-ॲणस; नेर-मभ; फेरम; मगॅ-मभ; साबाल. 

ब वा :– कझक. 
हसताना जा हो :– कॅम्ब्फ; कोहन; फास्फ. 
हात मागे नेल्याने जा हो :– सहॅनकु. 
हात वर केल्याने जा हो :– ग्रफाम; नेरमभ; ऱ्िस-टा; सहॅनकु. 
हालचाल करिे भाग पडते :– पल्स; लॅके. 

 
 

_____ 
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किा 
 
सवणसाधारि :– थेहर, पॅहर; व्िॅले; व्िेहरओ. 
 
वर, खाली :– गेल्से; फायटो. 
 
वरून खाली :– टॅबॅकं; टेल्यु; हपहक्र-ॲहस. 

फेफरे येण्याच्या अगोदर िावना :– लॅके. 
 
अशटत (थकल्यासारखा वाटिो( :– आसे; कहल-का; कॅल्क-का; कोक्यु; ग्रफाय; लझक; नटस-व्हा; 

नेर-मू; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; फास्फ-ॲणस; बॅहर-का; सल्फ; णसणल; सेणप; सेले. 
उभे राहिे अशटय :– सल्फु-ॲहस. 
चालताना :– ग्रफाय; सल्फ. 

ब वा :– िैड्रास्स्ट. 
तापानांतर (टायफाईडवगैरे( :– सेले. 
बसलेले असताना :– कॅल्क-का; कझक; सल्फ. 
शरीर पेलत नाही :– ऑक्झ-ॅॲहस. 

 
आग :– अल्युहम; आसे; कहल-बाय; कोक्यु; टॅबॅकं; लॅके; लायको; फास्फ; हसकेल. 

तप्त लोखांड िेवल्याप्रमािे :– अल्युणम; कॅम्फ; बुफो. 
णतकोनी हाडाांच्या मधे :– कहल-बाय; लायको; फास्फ. 

बसल्याने जा हो चालण्याने ब वा :– कझक. 
लाट आल्याप्रमािे ककवा कढत पािी वाहत असल्याप्रमािे :– संबुल. 

 
आखूड झाला आहे असे वाटिे :– अगाहर; सल्फ. 
 
आघात :– आ्न; कोहन; कझक; टेल्यु; नाय-ॲहस; नेर-स; बहलस; हसहल; हैपणर. 

उचलल्यामुळे ओझे :– कल्क-का; ऱ्हस-टा. 
जुनाट :– इग्ने. 
पािीवर णनजून डोके मागे झटकिे :– िैपहर. 

 
कटकट वाजतो :– अगाहर; हसकेल. 
 
कढत वाफ वर डोटयापयंत जात आहे असे वाटिे :– आसे; संबलु. 
 
कापल्यासारखा वाटिो खालभन वर :– इलाप्स; नेर-स; पाहलगो. 
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कुबड :– आरम-मे; कॅल्क-का; कॅल्क-्लु; कॅल्क-स; पल्स; फास्फ-ॲहस; मटयुण; मटयुण-को; लायको; 
सल्फ; हसहल. 

पाय जवळ घेऊन पाठीवर हनजाव ेलागिे :– मटयुण-को. 
वेदनायुटत :– इस्कभ ; लायको; णसणल. 

 
खालचा भाग मागे वाकला आहे असे वाटते :– आरम-मे. 
 
गार णतकोणन हाडाांच्या मध्ये :– अगाहर; अमो-मू; आजे-ना; कॅस्प्स; पेरो; मेडो; ऱ्िस–टा; लॅक्नॅन; 

हसकेल; िायासा; िेलोहन. 
खालून वर जातो :– ऑझ–ॅॲहस. 

बफाच्या सुया टोचल्याप्रमािे :– अगाहर; कोक्यु. 
 
गुदगुल्या :– संबलु. 
 
जखमा :– रुटा; हसफाय. 
 
ििका :– अगाहर; टेल्यु, 
 
िुसिुस :– लॅके. 
 
दाब, धक्का सहन होत नाही :– अगापि; इग्ने; कहल–फा; पकपन-स; ग्रफाय; टरेन्टु; टेल्यु; लझक; िेणर; 

नक्स-व्िा; नेर-फा; नेर-मू; फास्फ; बेला; रुटा; लॅके; लायकस; णसणमणस; हसहल; स्रमो; िैपहर. 
खुचीला पाि टेकल्याने जा हो :– अगाणर; िेणर. 
तािल्याने जा हो :– मेडो. 
तापात :– हकहन-स; कोक्यु. 
मध्यभागी :– अगापि; इग्ने; णकणन-स; टेल्यु; कझक; थेहर; नक्स-व्िा; फास्फ; बेला; हसहमहस; 

िैपहर. 
 
दुखावयास लागला म्ब्हिजे डोके दुखण्याचे थाबंिे :– कहल-फा. 
 
बणधरपिा वरूनखाली :– हफजास. 
 
मिके, कटकट वाजिाि :– ओहल-ॲहन. 

कुजतात (क्षय, टीबी. िाडे पिा( :– आरम-मे; आयो; कॅल्क-फा; युब; फास्क; फास्क-ॲहस; 
हसहफ; हसहल; स्टॅनम. 

 
एकमेकावर घसरत आहेत असे वाटते :– ॲहट–टा; सल्फ. 
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एखाद्यालाच उष्ट्िता सहन होत नाही :– अगाहर. 
गुल्मे :– टरेन्टु; लॅके. 
नाहीत असे वाटते :– मगॅ–फा; सोहर. 
णनखळतात :– सल्फ; सहॅनकु. 

 
मुांग्या :– अको; अगाहर; आसे; फास्फ–ॲहस; लॅके. 
 
लटका पडतो :– इस्कू. 
 
लहान झाला आिे असे वाटिे :– अगाहर; सल्फ. 
 
वारे, लागलेले सहन होत नाही :– सबंुल 

कढत, खालून डोटयापयंत जाते आहे असे वाटते :– आसे; संबलु. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

उभे राणहल्याने जा हो :– कझक; नाय-ॲहस; फास्फ-ॲणस. 
ब वा :– म्युहर-ॲहस; 
णगळताना जा हो :– कास्स्ट. 
चालताना (िालचालीने( जा हो :– म्युहर-ॲहस; रुटा. 
ब वा :– फास्फ-ॲहस. 
ढेकर आल्याने ब वा :– कझक 
दाबल्याने जा हो :– टरेन्टु; बेला. 

ब वा :– व्िेरा-आ. 
दीघण श्वास घेतल्याने जा हो :– केहल; रुटा. 
धट का बसल्याने जा हो :– ग्रफाय; थभजा; िेरी; बेला. 
बसल्याने जा हो :– कझक; फास्फ-ॲहस; रुटा. 

ब वा :– म्युहर-ॲहस. 
वाकल्याने जा हो :– अगाहर. 
सांभोगानांतर जा हो :– कॅल्क-का; क्रोक; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; फास्फ-ॲणस; सेले. 

 
 

_____ 
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णतकोनी हाडाांचा भाग 
 
सवणसाधारि :– कहल-का; केहल; हक्रआसो; टेल्यु; डल्का; मक्युय; ऱ्िस-टा; कसको; सेणप. 
 
खाली :– कल्क-का; गेल्से; मटयुण. 

उजव्या :– केहल; कोलो; पोडो. 
कढि िोऊन दुखिे :– लायकोप. 

डाव्या :– गेल्से. 
आग :– एहकने. 
फडफडिे :– कहल-मभ. 

गार :– कॅम्फ. 
 
मध्ये :– अमो-मभ; आसे; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; नाय-ॲहस; फास्फ; सेहप; िेलोहन. 

ते हृदयापयंत :– ब्रायो; सल्फ. 
अशटतपिा :– अगाहर; अल्युहम; एणप; कहल-आयो; कोटयु; नेर-मू; बसा; रॅफे; रेहड; सल्फु-ॲहस; 

सासा. 
आग :– आसे; फास्फ; मेडो; रोहब; लायको; सल्फ. 
गार :– आसे; कॅस्प्स; पायरो; सेणप. 
णगळताना जा हो :– कहल-का; िऱ्स-टा. 
गोळा आहे असे वाटिे :– नक्स-व्िा; मगॅ-का; ऱ्िस-टा; लायको; कसको. 
जड :– कॅल्क-का; नटस-व्हा; ऱ्िस-टा; लॅके; कसको. 
िुसिुस :– प्लॅन्ट; सल्फ. 
ढेकर आल्याने ब वा :– कझक. 
फडफडल्यासारखे वाटिे :– कुप्रम. 
वारे लागत आहे असे वाटिे :– कास्स्ट; िेपार. 
वेदना, कापल्याप्रमािे :– कॅन्था; कझक; नेर-स. 

टोचल्याप्रमािे :– नाय-ॲहस; पेरो; लॅक-कॅहन. 
ठिका, दुखिे :– काबो-ॲहस; सल्फ; सेहप; िेलोहन. 
पेटके :– फास्फ; व्िेरा-आ. 
फुटल्या फोडल्याप्रमािे :– क्रोटे-कॅ; नेर-मभ; प्लॅहट; मगँ-का; हलहल-हट; व्िेरा-आ. 

हुळहुळे :– फास्फ; हसहम; लसको; सेहप; िैपहर. 
 
 

_____ 
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णतकोनी हाडे 
 

उजव े:– ओहल-ॲहन; केणल; ब्रायो; रुमे. 
 
डावे :– कझक-क्रो. 
 
ते पुढे छातीपयंत :– फास्फ; बॅहर-का; सल्फ. 

उजव्या बाजूस :– मक्युय. 
डाव्या बाजूस :– फास्फ; मेझे; रॅनन-ब. 

 
आग :– एहकने; बॅहर-का; मक्युय; मेडो. 

उजव े:– लायकोप. 
डावे :– मेडो. 

 
कां ड (डाव(े :– कॉस्स्ट. 

गोळा आहे असे वाटिे (डाव(े :– प्रभन-स्पा. 
 
िुसिुस (डाव(े :– मगॅ-मभ. 
 
बोटाांच्या हालचालीने जा हो :– रॅनन-ब. 
 
मुांग्या (डाव े( :– मेडो. 
 
वेदना उकरल्याप्रमािे (डाव्या( :– आरम-मे; हडहज; नेर-का; फास्फ-अणँस; मेझे; मेहन; रुटा; स्पायजे; 

िैपहर. 
ििका (उजव(े :– ओहल-ॲहन. 

कढि :– लायकोप. 
कापल्याप्रमािे :– मेडो; लँक-कॅ; स्पायजे. 

कडा :– रॅनन-ब. 
 
हुळहुळे (उजव(े :– कहल-का; कॅलेन्डु; क्रोटे-कॅ. 
 
 

_____ 
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कां बर 
 
सवणसाधारि :– अल्युणम; अ्टी-टा; आजे-मे; आसे; इस्कू; कणल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; ग्रफाय; 

कझक-आसे; डल्का; नक्स-मो; नक्स-व्हा; पल्स; फास्फ; बॅहर-का; बबे; ब्रायो; युपे-पर; ऱ्हस-
टा; लेडम; व्हेणरओ; सल्फ; सहॅनकु; साहलडे; हसहम; कसको; सेणप. 

 
ते गभाशयापयंत :– नेर-मभ. 
 
ते छातीपयंत :– बब;े सल्फ. 
 
ते जाांघापयंत :– फास्फ; स्व्िबु; साहब. 
 
ते पायात :– कहल-का. 
 
ते पोटापयंत :– सल्फ. 
 
ते सगळीकडे :– बब;े बॅहि; लारो; सेहप. 
 
मागून पुढे :– कणल-का; कामो; हक्रआसो; बबे; सापब. 

ओटीपोटाभोवती :– स्व्िब;ु साहब; सेहप. 
 

–X– 
 
अशटत :– आसे; कल्क-का, कॅल्क-स, कोक्यु; कझक; नेर-मभ; पल्स; हपहक्र-ॲहस; ऱ्िस-टा; सल्फ; 

सेहप; सेले. 
 
अस्वस्िता :– कल्क-्युओ; बॅहर-का. 

वात सरल्याने व वा :– बॅहर-का. 
 
आग :– इथभ; टॅरॅहब; पोडो. 

कपडे पेटल्याप्रमािे :– आसे-आयो. 
तापलेले लोखांड िेवल्याप्रमािे :– ॲस्क्ट-स्पा; अल्युहम; कॅनॅहव; ग्रफाय. 

 
आखडल्यासारखी वाटिे :– अमो-मभ; बबे. 
 
आवळल्यासारखी वाटिे :– इथभ; कास्स्ट; थभजा. 

घट्ट पट्ट्ट्याने :– पल्स. 
कटकट वाजते :– सल्फ; हसकेल. 

चालताना :– कझक. 
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कणटशूळ (लॅम्बॅगो, वदेना पिा( :– ॲन्टो-टा; आक्झ-ॅॲहस; इस्कभ ; कहल-बाय; कास्स्ट; डल्का; ग्रफाय; 
नक्स-व्हा; बेला; ब्रायो; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा; लेडम; सल्फ; हसकेल; सेणप; सेले. 

प्रयत्न करून उठाव ेलागिे :– इस्कभ . 
सकाळी उिल्यानांतर ब वा :– फेरम-मे. 
हगविीत :– बॅहर-का. 
हाताच्या आधाराने उिावे लागते :– िैड्रास्स्ट. 

 
गार :– कॅन्था; गेल्से; ब्रायो; मक्युय-को; युपे-पर; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फ; सहॅनकु. 

खोकताना :– काबो-ॲहन. 
 
घाम :– नाजा; हसहल. 

णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– नाय-ॲहस. 
 
जड :– हपहक्र-ॲहस; ऱ्िस-टा; णसणम. 
 
िुसिुस :– बॅहर-का; लॅक-कॅ; हसहल; सेहप. 
 
तािलेली :– कास्स्ट; बॅहर-का; ऱ्हस-टा; लॅके. 
 
िांडी, शहारे सुरू होतात :– गेल्से; नेर-मभ; लॅके; सल्फ; स्राहंश; िायासा. 
 
धरते, इिर कोित्यािी हवकाराि :– कहल-का; सेहप. 
 
बणधर :– अको; एहप; ग्रफाय; प्लॅणट; बब;े लाप्पा; हसहल. 

भोवती त्वचेखाली हकडा चावि आिे असे वाटिे, वस्त्राच्या स्पशाने जा िो :– इनॅन्थ. 
 
मिके :– हक्रआसो; कझक; स्टॅनम. 

शेवटला णनखळला आहे असे वाटिे :– सहॅनकु. 
 
मूत्रलपडाच्या णवकारात :– कॅल्क-आसे; स्व्िस्कं; साहलडे; सेनेहस. 
 
लटपटते :– आक्झ-ॅॲहस; कहल-आयो; गेल्से; फास्फ-ॲणस; बबे; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ. 
 
लुली पडते :– कहल-का; कोक्यु; सेहप. 

कष्टदायक बाळांतपिानांतर :– नक्स-व्िा. 
 
वारे लागत आहे असे वाटिे :– सल्फ; संबलु. 
 
वाळलेली :– प्लंब;ं सेले. 
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वेदना, चेचल्याप्रमािे :– बब;े कसको. 
टोचल्याप्रमािे :– अगाहर; कपल-का; कोलो; पल्स; बबे; ब्रायो; लायको; सल्फ. 
ििका :– कहटशभळ पिा. 
दाबल्याप्रमािे :– इिू; कास्स्ट; साणब; सोणर. 
पेटके :– ॲन्टी-टा; कास्स्ट; लसको. 
फुटल्याप्रमािे :– इस्कभ ; कहल-आयो; नेर-मभ; फास्फ; बेला; युपे-पर; रुटा; लायको; सेनेहस. 
हाडे णनखळल्याप्रमािे :– युपे-पर; लॅके. 

 
शेक सहन होत नाही :– अगाहर. 
 
सोलवटल्यासारखी वाटिे :– नेर-का. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

उचलताना जा हो :– ॲन्टी-टा. 
उभे राणहल्याने जा हो :– कझक; कझक-आसे; व्हॅले; सोहर. 
कािी आडवी घेऊन पािीवर दाबून चालल्याने ब वा :– स्व्िबु. 
खोकताना जा हो :– कहल-बाय; नाय-ॲहस. 
चालण्याने जा हो :– इस्कभ ; सेहप; सोहर. 

काठी कमरेवर दाबभन ब वा :– स्व्िबु. 
ब वा :– आजे-मे; कोबा; सेणप. 

झोपेत ब वा :– अमो-मभ. 
दाबल्याने ब वा :– कहल-का; डल्फा; नेर-मभ; रुटा; ऱ्िस-टा; सेहप. 
दुखापत झाल्यामुळे जा हो :– कहल-का. 
धट का लावल्याने जा हो :– कझक-आसे; थभजा. 
धुपिी गेल्याने ब वा :– हक्रआसो. 
नाक लशकरताना जा हो :– कॅल्क-फा; हडहज. 
पाय लाांब केल्याने ब वा :– आजे-मे. 
बसल्याने, जा हो :– अगाहर; आजे-मे; कोबा; कझक-आसे; बबे; ऱ्िस-टा; व्िॅले. 

वाकभ न ब वा :– रॅनन-ब. 
माांड्या वर केल्याने जा हो :– आरम-मे. 
वारा सरकल्याने ब वा :– हपहक्र-ॲहस; रुटा; लायको. 
णवटाळसेपिी जा हो :– अमो-का; नक्स-मो; पल्स; लॅके; सल्फ; हसहम. 
शस्त्रणक्रयेनांतर जा हो :– बबे. 
लशका आल्याने जा हो :– कोहन; सल्फ. 
शौचास झाल्यानांतर जा हो :– बॅहर-का. 
श्रमाने जा हो :– अगाहर; कॅल्क-फा; कझक-आसे. 
स्पशाने जा हो :– हलहल-हट; हसहम. 

_____  
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माकडहाडाचा भाग 
 
सवणसाधारि :– अगाहर; इस्कभ ; गेल्से; ग्रफाय; पल्स; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा; सेहप; िेपार; िैपहर. 

ते माांडी उजवी :– कास्ल्च; टेल्यु. 
डावी :– कहल-का. 

ते पाऊलापयंत :– कोबा. 
 
अशटत :– फास्फ; सेहप. 
 
कपड्याचा स्पशण सहन होत नाही :– लोबे. 
 
खोकताना जा हो :– टेल्यु. 
 
घट्ट झाल्यासारखा :– सेहप. 
 
घाम गार :– प्लॅन्टॅगो. 
 
चुिचुि :– मेझे. 
 
जड :– आजे-ना; लसको. 

बसले असताना :– ऱ्िस-टा. 
धुपिी गेल्याने ब वा :– म्युरे. 

 
िुसिुसतो :– नेर-मभ. 
 
णनजल्याने जा हो :– बबे. 

ब वा :– अगाहर. 
 
बणधर :– कॅल्क-फा; ग्रफाय. 

व, पाय :– कल्क-फा; ग्रफाय. 
 
बसल्याने ताि जा हो :– लायको. 
 
बाळांतपिानांतर :– फास्फ. 
 
मार लागल्याप्रमािे :– इस्कभ . 
 
मूल णचमट्याने (बाळंिपिाि( काढल्यानांतर :– िैपहर. 
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मुांग्या :– ग्रफाय. 
 
लघवी करताना जा हो :– ग्रफाय; सल्फ. 
 
लटका पडला आहे असे वाटिे :– फास्फ. 
 
वाकताना जा हो :– कहल-बाय. 
 
शौचास कुां िताना जा हो :– टेल्यु. 
 
श्वासोच्छछ वास करताना जा हो :– मक्युय. 
 
हसताना जा हो :– टेल्यु. 
 
हाडावर हाड वाढते :– ऱ्िस-टा. 
 
 

_____ 
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गुदास्स्ि 
 
सवणसाधारि :– आ्न; एहप; कास्स्ट; णक्रयासो; कझक; बेहलस; रुटा; हसहल िैपहर. 

ते माांड्या :– ऱ्िस-टा. 
 
आघात झाल्यामुळे :– काबो-ॲहन; बेहलस; मेझे; हसहल; िैपहर. 
 
आग :– फास्फ. 

स्पशण केला तर :– काबो-ॲहन. 
 
ओढ लागते :– कास्स्ट. 
 
उिताना (बसल्या जागेवरून( जा हो :– युफोर; लॅके; सल्फ; हसहल. 

ब वा :– हक्रआसो. 
 
उदरावर दाबल्याने ब वा :– मक्युय. 
 
उभे असताना ब वा :– आजे-ना; टरेन्टु. 
 
कां ड :– ग्रफाय; बोस्व्ि. 
 
जड :– ॲन्टी-टा; आजे-ना. 
 
झोपेत जा हो :– अमो-मभ. 
 
तीक्ष्ि वस्तूवर बसल्यासारखे वाटिे :– लॅके. 
 
दुखते :– काबो-ॲहन; कास्स्ट; गॅ्रहटओ; पेरो; हसहल. 
 
धके्क बसतात, हवटाळसेपिी :– हसकु. 
 
बणधर :– प्लॅहट. 
 
बसल्याने जा हो :– एहप; कहल-बाय; पेरो. 
 
लघवी करताना जा हो :– ग्रफाय; कहल-बाय. 
 
वर ओढल्यासारखे वाटिे :– हलहल-हट. 
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व्रि :– हपओहन. 
 
शौचास होताना जा िो :– सल्फ. 
 
सांभोग करताना जा हो :– कहल-बाय. 
 
हुळहुळे, त्यामुळे बसिा येि नािी :– हसस्ट. 
 
 

_____ 
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हात 
 
सवणसाधारि :– अमो-मभ; आसे; कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; कोक्यु; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; फेरम; 

बेला; मक्यय; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; णसणल; सेहप. 
उजवा :– कॅल्क-का; कास्स्ट; कोलो; ग्रफाय; नेर-का; हबस्म; बेला; ब्रायो; रॅनन-स्स्क्ल; सासा; 

हसकेल; हसहल; स्राहंश. 
हनजीव :– स्कोपे. 
लाबं झाला आिे असे वाटिे :– कुप्र.ं 
हृदयाच्या हवकाराि :– आसे; काहम; मक्युय-आ-्ले; मक्युय-आ-रु. 

डावा :– अनाका; असाहफ; आ्न; कहल-का; कॅक्ट; नाय-ॲहस; ऱ्िस-टा; सल्फ; साहब; हसहम; 
हसल् ला; स्टॅनम; स्रमो. 

आलटून पालटून :– अको; अल्युहम; कॅल्क-का; कामो; कास्ल्च; कास्स्ट; कोक्यु; लझक; प्लॅहट; 
मनॅ्गनंॅ; मगॅ-मभ; लॅक-कॅ; लायको; कसको; सेहप. 
िाि व पाय :– कहल-बाय; कहल-मभ; काहम; कोक्यु; नेर-का; व्हॅले; स्व्िस्कं; णसणल. 

 
अनेक आहेत असे वाटिे :– पायरो. 
 
अशटत, शस्क्ििीन :– अनाका; इस्कभ ; कणल-का; कॅल्क-का; कोहन; हडहज; बेला; सल्फ; णसकु; हसहल; 

स्टॅनम. 
उजवा :– फेरम-मे; ससॅ्न्ग्व. 
वस्तु धरताना :– आसे. 

 
अस्वस्ि :– अगाहर; कणल-ब्रो; कास्स्ट; टरेन्टु; म्युहर-ॲहस; समॅ्बु. 

झोपेत :– कास्स्ट. 
 
आग, कढि :– व्िेरा-आ. 

खालून वर :– थेहर. 
 
उडतात, वर :– सल्फ; साबा; हसकु; हसना; स्रमो. 

एकमेकाकडे :– इहप. 
 
उांदीर वर पळत आिे असे वाटिे :– कल्क-का; बेला; सल्फ. 
 
कढत पािी वरून वािि आिे असे वाटिे :– ऱ्िस-टा. 
 
कां ड :– कास्स्ट; टेल्यु; बोस्व्ि; सल्फ. 
 
कां प :– ओहप; नाय-ॲहस; प्लंब;ं मक्युय. 

कशावर तरी िेवल्याने :– कॅम्फ. 
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णलणहताना :– मक्युय. 
हातात वस्तु धरताना :– व्िेरा-आ. 

 
कुरतडल्यासारखे वाटिे :– लॅके. 
 
काहीतरी धरले आहे अशा िऱ्िेने लाबं झालेला :– डल्का; फास्फ. 
 
कुशीला णचकटला आिे असे वाटिे (डावा( :– हसहम. 
 
केसाळ :– िेडो. 
 
गळवे :– पेरो. 
 
गळून गेल्याप्रमािे वाटिाि :– नेर-मभ. 
 
गार :– पल्स; फास्फ; हसहल. 

खोकताना :– हडहज. 
 
गुदगुल्या :– ग्रफाय; फास्फ; हसहल. 
 
गुरगुरल्यासारखे वाटिे :– सेहप. 
 
णचकट :– कॅम्फ; काबो-व्िेहज; हपक-ॲहस. 
 
जड :– आजे-ना; कहल-फा; कास्स्ट; कोहन; गेल्से; नेर-मभ; पल्स; प्लंब; स्रोफॅन्थ. 
 
टेबलावर िेवला असताना फडफडल्यासारखा वाटिो :– फायटो. 
 
तरांगत आहेत असे वाटिे :– फास्फ-ॲहस. 
 
तािल्यासारखे वाटिाि :– हडहज. 

हलहििाना :– मगॅ-फा. 
 
िरिरतात :– थभजा; हसकु. 
 
दुमडतात व लाांब होतात. आलटभन पालटभन :– कुप्र;ं टॅबॅकं; लायको. 
 
धट के बसतात :– हसकु. 
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धडापासून वेगळे झाले आहेत असे वाटिे :– डा्ने; बॅहि; सोहर. 
 
णपरगळल्यासारखे वाटते :– बेला. 
 
पेटके :– अमो-का; ओहलअ;ं कल्क-का; कोलो. 
 
बणधर :– ऑक्झ-ॅॲहस; एहकने; एहप; कहल-ना; कोक्यु; ग्रफाय; कझक; प्लंबं; ऱ्िस-टा; लायको. 

उजवा :– फायटो. 
नंिर डावा :– कझक-आसे. 

डावा :– अको; कॅक्ट; ऱ्िस-टा. 
भार पडल्यावर :– पल्स; ऱ्हस-टा; कहल-का; काबो-व्िे; नेर-मभ. 
भार पडलेला नसताना :– ्लुओ-ॲहस; मगॅ-मभ. 
वर उांच केल्याने ब वा :– आसे; पल्स. 
हातात वस्तु धट्ट धरल्याने :– कामो 
हातात वस्तु धरलेली असिाना :– एहप. 
हातातून वस्तु नेताना :– ॲम्ब्रा. 

 
मुांग्या :– अको; हसकेल. 
 
लाांब झाला आहे शरीरापेक्षा असे वाटिे (उजवा( :– कुप्रम. 
 
लुला पडतो, उजवा :– अमो-का; कुप्रम; कझक; लायको; सल्फ. 

व जीि :– कास्स्ट. 
डावा :– कॅल्क-का; हडहज. 

 
वाकवावेसे वाटिाि :– फेरम-मे. 
 
वारे वाहात आहे खाांद्यापासून बोटापयंत असे वाटिे :– ्लुओ; -ॲहस. 

गार :– आस्टेहर. 
 
वाळतात :– आयो; प्लांबां; लायको. 
 
णशरा :– थायरा; नक्स-व्िा; पल्स; प्लंबं. 
 
हलके झाल्यासारखे वाटिाि :– फास्फ-ॲहस. 
 
हेलकावे देिे :– हसना. 
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लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

उचलताना वजन ब वा :– स्पायजे. 
खोकताना जा हो :– हडहज. 
घाम आल्यानांतर ब वा :– थभजा. 
छातीवर िेवल्याने जा हो :– सोहर. 
दीघण श्वास घेतल्याने जा हो :– कॅनॅहब. 
णफरणवल्याने, वळहवल्याने जा िो :– ससॅ्न्ग्व. 

ब वा :– स्पायजे. 
णलणहताना ब वा :– कझक-को. 
वर केल्या ने जा हो (लोंबकळत िेवल्याने ब वा) :– अको; आ्न; कोपन; टेल्यु; फास्फ; फेरम; 

बॅहर-का; मगॅ-मभ; ऱ्िस-टा; लायको; लेडम; सल्फ; सहॅनकु; ससॅ्न्द्ग्व; हसहल. 
हसताना जा िो :– काबो-व्िेहज. 
हातात काही तरी धरल्याने ब वा :– हलहथ-का. 
हात उतािा करिाना जा िो :– हसनाबा. 

पािािा करिाना जा िो :– पेरो. 
 
 

_____ 
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खाक 
 
सवणसाधारि :– काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; फास्फ; सल्फ; हसहल; सेणप; हेपार. 

आलटूप पालटून :– कास्ल्च. 
 
करवडलेली :– काबो-व्िेहज; ग्रफाय; मेझे; सल्फ; सेहप. 
 
कां ड :– फास्फ; सल्फ; ससॅ्न्ग्व. 
 
गळू :– नाय-ॲहस; फास्फ; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; हसहल; िेपार. 
 
गािी, टिक :– आयो; काबो-ॲहन; हसहल. 

दुखतात :– बॅणर-का; सल्फ. 
सुजलेल्या :– नाय-ॲणस; फास्फ; बॅणर-का; लॅके; लायको; सल्फ; णसणल; िेपार. 

 
गुल्मे :– आसे-आयो; बॅहर-का. 
 
घाम :– कहल-का; डल्का; नेर-स; ब्रायो; ऱ्िोडो; सल्फ; पसपल; सेणप; सेले. 

गार :– लाप्पा. 
दुगंधी :– नाय-ॲहस; पेरो; सल्फ; हसहल; िेपार. 
लपगट :– लॅक-कॅ. 
लसिीच्या वासाचा :– लॅके. 
लाल :– नक्स-मो; लॅके. 

 
टोचते :– कास्स्ट; ड्रोसे; लायको; सल्फ. 
 
ििका :– लॅरो. 
 
त्वग् रोग :– इलाप्स; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; नेर-मभ; लायको; सेहप; सोहर. 
 
बुडबुडे :– कास्ल्च. 
 
णवटाळशी होण्याचे आगोदर जा हो :– ससॅ्न्ग्व. 
 
व्रि :– बोरा. 
 
 

_____ 
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खाांदा व भाग 
 
सवणसाधारि :– अको; कहल-का; काहम; पल्स; फेरम; फेरम-फा; ब्रायो; मगॅ-का; ऱ्िस-टा; ससॅ्न्ग्व. 

उजवा :– काणम; ससॅ्न्द्ग्व; स्राहश; स्स्टक्टा. 
डावा :– नक्स-मो; फेरम; फेरम-फा; मगॅ-का; रुमे; लेडम. 
आलटून पालटून :– लायको. 

 
आखडलेला :– मगॅ-का. 
 
आवळल्यासारखा :– कॅक्ट. 
 
उांच आहे जास्ि असे वाटिे (डावा( :– मक्युय; िेलेबो. 
 
खाांदे उडणवल्याने जा हो :– कॅल्क-का. 
 
खोकताना जा हो :– हडहज; फेरम-मे; लॅके. 

डावा :– रुमे. 
 
गाताना जा हो :– स्टॅनम. 
 
गार :– कहल-बाय; कास्स्ट; हक्रआसो; व्िाओ-ओ. 
 
जड :– अनाका; पल्स; फास्फ; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ; कसको; स्टॅहफ. 
 
िुसिुस :– लेडम. 
 
बणधर, बोटापयंत :– आक्झ-ॅॲहस. 
 
फडफडल्यासारखे वाटते मध्यभागी :– कुप्र.ं 
 
रात्री जा हो :– ॲस्स्ट; ्लुओ-ॲहस; ससॅ्न्ग्व. 
 
लचकल्यासारखा वाटतो :– अल्युहम; ऱ्िस-टा. 
 
वारे लागत आहे असे वाटिे :– लायको. 
 
वाळलेला :– प्लंब. 
 
णवटाळसेपिी जा हो :– मॅग-का. 
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शहारे येतात :– लेिाडं्रा. 
 
सुजलेला :– कोलो. 
 
हात, दूर केल्याने जा हो :– केहल. 

मागे नेल्याने जा हो :– फेरम; ऱ्िस-टा; सहॅनकु. 
लोंबकळत िेवल्याने ब वा :– फास्फ. 
वर केल्याने ब वा :– फास्फ-ॲहस. 

 
_____ 

 
वरचा हात 

 
सवणसाधारि :– कोक्यु; नेर-मभ; फेरम-मे. 
 
आखडलेला :– नेर-मभ. 
 
आग :– थेहर. 
 
ओढ लागते :– लायको. 
 
गाताना जा हो :– स्टॅनम. 
 
गार :– इग्ने. 
 
जड :– अल्युहम; लॅरो. 
 
पेटके येतात, णलणहताना :– व्िॅले. 
 
बणधर :– कॅक्ट; मगॅ-मभ; लॅरो. 
 
बुटटया मारल्यासारखे, वाटिे मध्यिागी :– अनाका. 
 
वर करता येत नाही :– ससॅ्न्ग्व. 
 
वाळलेला :– नाय-ॲहस. 
 
णवजेचे धके्क बसल्यासारखे वाटिे :– अगाहर; व्िॅले. 

_____ 
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पुढला हात 
 
सवणसाधारि :– कॅल्क-का; कास्स्ट; मक्युय; ऱ्िस-टा; स्टॅहफ. 
 
ओढ लागते :– कॅल्क-का; काडुय-मे; कास्स्ट; ऱ्िस-टा. 
 
कां प णलणहताना :– कास्स्ट; मटयुण. 

सांभोगानांतर :– नेर-फा. 
 
गार :– ग्रफाय; फास्क; मेडो. 

बफासारखा :– ब्रोणम. 
हवटाळसेपिी :– आजे-ना. 

 
जड :– आजे-ना; फास्फ-ॲहस; स्रोफॅन्थ. 
 
पातािा झालेला :– कुप्र;ं प्लंबं. 
 
बणधर :– ग्रफाय. 
 
बोटे हलणवताना जा हो :– असाहफ. 

णलणहताना जा हो :– मक्युय-आ-रु. 
 
वळणवता, णफरणवता येत नाही :– कुप्र;ं प्लंबं. 
 
 

_____ 
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पांजे 
 
एकात एक अडकवून णपळवटावेसे वाटिाि :– आसे; कहल-ब्रो; थेहर; सल्फ. 
 
कढत :– आग पिा. 

एक :– मेझे. 
िांडी (िापाची( वाजताना :– कहल-का. 
व, गार आलटुन पालटुन :– कोक्यु. 

 
कां ड :– अगाहर; अनाका; सल्फ. 
 
कां प :– आक्झ-ॲहस; टरेन्टु; लोहल-टे. 

तोंडापयंत वस्तु नेताना :– प्लंब;ं मक्युय. 
वर, उांच करताना :– कोक्यु; मक्युय. 
वस्तु धरताना :– प्लंब;ं मक्युय; लेडम. 
णलणहताना :– प्लंब;ं मक्युय; सल्फ. 

जलद ब वा :– फेरम-मे. 
हृदयाची धडपड होताना :– बोस्व्ि. 

 
कोरडे :– अनाका; बॅहर-का; लायको; सल्फ. 
 
कोणळष्टके णचकटली आहेत असे वाटिे :– बोरा. 
 
गार :– इहप; ओहलअ;ं कहल-मभ; कॅम्फ; कुप्रम; हडहज; लॅके; लायको; म्युहर-ॲहस; कसको. 

एक :– इहप; हडहज; पल्स; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; कसको. 
उजवा :– गेल्से. 

नंिर डावा :– मेडो. 
डावा :– थायरा. 

उन्द्हाळ्यात :– असार. 
खोकताना :– रुमे. 
घाम येताना :– थभजा. 
पाण्यात िेवल्याने जा हो :– टरेन्टु; फास्फ; मगॅ-फा; लॅक-हड. 

ब वा :– गेल्से; जरो; ्लुओ-ॲहस. 
बफासारखे :– थायरा; नक्स-मो; व्िेरा-आ. 

िापाि :– थभजा. 
वीययपािानंिर :– मक्युय. 

व, पाऊले कढत :– कॅल्क-का; सेहप. 
हगविीत :– फास्फ. 
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घटे्ट :– ग्रफाय; सल्फ. 
 
घाम :– अग्नस; आसे; कॅल्क-का; युब; थायरा; िूजा; नाय-ॲहस; फास्फ; सल्फ; हसहल; सेहप. 

गार :– कॅन्था; नाय-ॲहस; सेहप. 
व, पाऊले :– इहप; कहल-बाय; हसहम. 

डोळे आलेले असताना :– ्लुओ-ॲहस; सल्फ. 
तळहात एकमेकाशी जुळणवल्याने :– सहॅनकु. 
तापात :– अमो-का; नाय-ॲहस; फेरम-का. 
पाऊले, व :– नाजा. 
पािीच्या कण्याच्या दुखापतीत :– नाय-ॲहस. 

 
चाळा :– कहल-ब्रो; टरेन्टु; थायरा; थेहर; सल्फ. 

पावलासणहत :– स्स्टक्टा. 
 
णचकट :– टरेंटु; थायरा; सहॅनकु. 
 
चोळिे, एकसारखे :– बॅहि. 
 
जड :– फास्फ; बेला. 
 
जाांभळे :– सेहप. 
 
झाकावेसे वाटतात :– इग्ने. 
 
तळहात :– अनाका; ग्रफाय; पेरो; रॅनन-ब; सेले; स्पायजे. 

आग (कढि( :– इहप; ओहल-जे; क्रोटे-िा; हड्थे; फास्फ; लॅके; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; स्टॅनम. 
व, िळपाय :– पेरो; फास्फ; हबस्म; लायको; हलहल-हट; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; स्टॅनम. 

आत, आखडलेले :– कास्स्ट; ग्रफाय; ग्वाई; नेर-मभ; व्िेरा-आ. 
इसब :– व्िेहरओ; सल्फ. 
कां ड :– अनाका; हक्रआसो; युब; रॅनन-ब; सल्फ. 
कुरतडल्यासारखा वाटतो (डावा( :– रॅनन-स्स्क्ल 
कोरडे :– आसे; कामो; नटस-मो; णबस्म; सल्फ. 
गळू :– आसे; कुप्र;ं टरेन्टु-कु; ्लुओ-ॲहस; सल्फ. 
गािी, टिक :– कास्स्ट; रुटा. 
घाम :– इग्ने; डल्का; नक्स-व्िा; नाजा; व्िाओ-ओ; सल्फ; हसहल; सेहप. 

खोकिाना :– नाजा. 
चामखीळ :– अनाका; डल्का; रुटा; सल्फ. 
धुण्याने जा हो :– ऱ्िस-टा. 
पापुदे्र जातात :– इलाप्स; ग्रफाय; ऱ्िस-टा; सल्फ. 
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णपवळा :– केहल; सेहप. 
पेटके :– नाजा; साहब. 
फोड, भाजल्यासारखे :– कहल-का; हक्रआसो; बुफो; मक्युय. 
भेगा :– हक्रआसो; कॅल्क-्लु; मक्युय-को; मक्युय-आ-रू; रॅनन-ब; सल्फ. 
सुरकुतलेले :– हड्थे; ससॅ्न्ग्व. 
हुळहुळे :– ऱ्िस-टा. 

 
ताितो णलणहताना :– कहल-मभ. 
 
दुगंधी :– हफजास. 
 
धुवावेसे वाटतात सारखे :– कोका; लॅक-कॅ; हसहफ; सोहर. 

कोरडे झाल्यावर :– फास्फ. 
 
णनळे :– सेहप. 
 
पांख्याने वारे घ्यावेसे वाटिे :– मेडो. 
 
पाण्यात घातल्याने जा हो :– इग्ने; नेर-मभ; फास्फ. 
 
णपळवटिे :– आसे; कहल-ब्रो; थेहर; सल्फ. 
 
पेटके :– ॲन्रॅ; कॅल्क-का; पायरो; बेला. 

केरसुिी हातातून सोडता येत नाही :– ड्रोसे; स्टॅनम. 
गार वस्तु धरल्याने :– नेर-मभ. 
बोटे णमटताना :– कसको. 
व, पाऊले :– लायहस. 

 
बणधर :– कहल-ना; काबो-ॲहन; कोक्यु; फा्म; स्राहंश. 

आलटुन पालटुन :– एहकने. 
उष्ट्िता कळत नाही :– प्लंबं. 
णखशात िेवल्याने :– नेर-मभ. 
डावा, मुांग्या येऊन वर जातात :– ग्रफाय. 
व, गार :– ऑक्झ-ॅॲहस; लॅके. 
णवजेचा धट का बसभन झाला आिे असे वाटिे :– ्लुओ-ॲहस. 
हातात वस्तु धरून िेवल्याने :– कॅल्क-का; कामो; कोक्यु. 

 
फोड िाजल्यासारखे :– हक्रयासो; व्िेरा-स्व्ि. 
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भेगा :– अल्युहम; कॅल्क-का; ग्रफाय; कझक; नाय-ॲहस; पेरो; ऱ्िस-टा; सल्फ; सासा; हसहल; सेहप; 
िेपार. 

 
मागील भाग :– हक्रयासो; नेर-का; ऱ्िस-टा; सेहप. 

कोळी णफरत आहे असे वाटते :– स्व्िस्कं. 
घाम गार :– णचओ; कझक-स; बोर्थ रा. 
पेटके :– मगॅ-का; व्िेरा-आ. 
त्वग् रोग :– नेर-का; पल्स; पेरो; मेझे; म्युहर-अहस. 
सुरकुतलेला :– फास्फ-ॲहस. 

 
लाकडासारखा वाटिो :– कहल-ना. 
 
लुला, लटका पडतो :– प्लंबं. 
 
वळवळत आहे काही तरी असे वाटिे :– िैपहर. 
 
णशरा फुगलेल्या :– अमो-का; आ्न; ओहप; केहल; थायरा; नक्स-व्िा; िल्स; फास्फ; लारो; व्िायपे; 

िॅममेॅ. 
िांडी (िापाची( वाजताना :– केहल. 

 
सुजला आहे, असे वाटिे :– कहल-ना; काकलसो; टॅरॅकब; स्राहंश. 

डावा, हृदयणवकारात :– कॅक्ट. 
 
सुरकुतलेला :– लायको. 
 
 

_____ 
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बोटे 
 
सवणसाधारि :– अमो-मभ; थभजा; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; हसहल. 

जिराच्या हवकाराबरोबर आलटभन पालटभन :– कहल-बाय. 
 
अशटत शस्टतहीन :– कहल-मभ; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; सेहप. 

आांगिा :– कॅल्क-स. 
 
आग :– मगॅ-का; म्युहर-ॲहस. 

मध्ये, पाण्याला स्पशण केल्याने :– लारो. 
 
आांगिे, आवळलेले :– कुप्रम; मक्युय; िायासा. 

आहेत असे वाटिे :– फास्फ. 
चोखण्याची प्रवृणत्त :– कॅल्फ-का; नेर-मभ; हसहल. 
दुखतात :– अनाका; हक्रयासो; मसॅ्न्स. 
पेटके, णलणहताना :– म्युहर-ॲहस. 
वर हातापयंत :– नाजा; सेड्र. 

 
आचके, आकडी :– अगाहर; कुप्रम; केहल; हसकेल. 
 
इसब नखे गळभन :– बोरा. 
 
उचलता, वर करता येत नाहीत :– कुरारी. 
 
उडतात :– कास्स्ट; स्ऱ्िअम; सल्फ; णसकु; हसक्ला; णसना; स्टॅनम. 
 
एकामेकाांचा, स्पशण सहन होत नाही :– लॅक-कॅ; लॅके; हसकेल. 

आडवी झालेली :– काबो; व्िेहज; ग्रफाय. 
णचकटलेली :– फास्फ. 

 
कडा :– सासा. 
 
कां ड :– अनाका; अ्ट; सल्फ; सोहर. 
 
कातडे घट्ट वाटते :– मगॅ-फा. 
 
केस येतात, वर :– ्लुओ-ॲहस. 
 
गरम पाण्यात घातल्याने जा हो :– कास्स्ट; फास्फ. 
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गार :– अगाहर; अब्रो; कहल-का; केहल; ग्रफाय; रॅरॅक्स; थभजा. 
 
गुदगुल्या :– अको; नेर-मभ; हसहल. 

आांगठ्यात :– साबा. 
 
खेळ, चाळा :– आरम-रा; कहल-ब्रो; कँल्क-का; कोहन; क्रोटे-कॅ; टरेन्टु; थेहर; लॅके. 
 
घाम :– लायको. 
 
चाविे :– प्लंबं; मेडो. 
 
चेचल्यानांतर :– िैपहर. 
 
जड :– प्लंब;ं स्रोफॅन्थ. 
 
टिक गािी :– अब्रो; कहल-मभ; कॅल्क-का; कालो; बब;े बेन्झा-ॲहस; लेडम. 
 
टोके :– अमो-मभ; कहल-का; कॅल्क-फा; थभजा; फास्फ; मेरम; लॅके; हसकेल. 

आग :– कॅन्था; नेर-मभ; मेडो. 
गार :– केहल; टरॅक्स; लॅक-हड. 

कोरडी :– ॲन्टी-टा. 
गुदगुल्या :– अमो-मभ; कहल-का. 
घाम :– काबो-अहन; काबो-व्िेहज; फास्फ; सल्फ; सेहप. 
जड :– प्लंब;ं स्रोफन्थ. 
दुखतात :– कॅल्क-का; लॅके-कॅ; सल्फ; हसस्ट; हसहल. 

फुटल्याप्रमािे :– कास्स्ट. 
लपगट :– युब. 
बटिाप्रमािे :– लारो. 
बणधर :– कहल-फा; नेर-मभ; फास्फ; लॅके; सल्फ; स्टॅहफ; स्पाहंज. 
भेगा :– अमो-मभ; ग्रफाय; नेंर-मभ; पेरो; मेडो; रॅनन-ब; सासा; हसहल. 
मुांग्या :– अमो-मभ; नेर-मभ; हसकेल. 
लाल :– अको. 
व्रि :– आसे; फास्फ; सोहर. 
हुळहुळी :– कॅल्क-फा; टरेन्टु; नेर-का; बब;े लॅक-कॅहन; सल्फ; सासा; हसस्ट. 

 
ताि करता येत नाहीत :– आसे; कॅम्फ; कुप्रम-आसे; कोलो. 
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ताितात :– कहल-का; ऱ्िस-टा; लायको; लेडम. 
आांगिा :– णक्रआसो. 

हलहििाना :– कहल-का. 
कात्रीने कापताना :– कोहन. 
धरल्याने, कािीिरी वस्िु :– काबो-ॲहन; ड्रोसे. 

पुस्िक :– लायको. 
 
तािल्यासारखी :– क्रोटे-िा; मगॅ-फा; पल्स; फास्फ. 
 
दूर झालेली, एकमेकापासभन :– पसरलेली पिा. 
 
नखुरडे :– अमो-का; ॲन्रा; आसे; एणप; टरेन्द्टु-कु; डायास्को; थूिा; नाय-ॲहस; नेर-स; फ्लुओ-अणस; 

मटयुण; लॅके; सल्फ; हसहफ; णसणल; िेपार. 
खोल :– कॅल्क-का; मक्युय-को; सल्फ; णसणल. 
गार पाण्याने ब वा :– एहप; नेर-स; पल्स; ्लुओ-ॲहस; लेडम. 
दुखापत झाल्यानंिर :– लेडम. 
वारांवार होण्याची प्रवृणत्त :– डायास्को; हसहल; िेपार. 

 
नखे :– अस्स्ट; ॲन्टी; -क्रभ ; ग्रफाय; थभजा; मक्युय; सल्फ; णसणल. 

आग :– सासा 
आत (माांसात) रुतलेली :– ग्रफाय; फ्लुओ-ॲणस; मॅवने-िो-आस्रे; मेरम; सल्फ; सल्फ-आयो; 

हसहल; िेपार. 
कडा :– कॅल्क-फा; रेहड. 
कातड्यापासून णनखळलेली :– कॅल्क-का; नेर-मभ; नेर-स; ऱ्िस-टा; सल्फ. 
कोपरे :– लॅके. 
खडबणडत, जाड, वडेीवाकडी :– ॲन्टी-क्रभ ; ग्रफाय; थभजा; ्लुओ-ॲहस; सल्फ; हसहफ; णसणल. 
खवले असलेली :– अल्युहम. 
खाण्याची प्रवृणत्त :– अको; आरम-रा; आसे; मेडो; लायको; हसना; सेनेहस; स्रमो. 
खाली :– अल्युहम, सासा; बबे; सेहप. 

कािीिरी िोि आिे असे वाटिे :– अमो-ब्रो. 
काटा, सुई वगैरे :– कॅल्क-फा; कोक-कॅ; ्लुओ-ॲहस. 

गळून पडतात :– अस्स्ट; ग्रफाय; हसहल; हसल् ला. 
गुदगुल्या :– कास्ल्च. 
जाड :– खडबहडि पिा. 
णिपके, पडलेली :– नाय-ॲहस; हसहल. 

पाढंरे :– अल्युहम; नाय-ॲहस; हसहल. 
णढली झाली आहेत असे वाटिे :– अस्स्ट; एहप; पायरो. 
णढसूळ :– स्क्लमहॅट; ग्रफाय; ्लुओ-ॲहस; मक्युय; लेिाडं्रा; सल्फ; हसहल; सेनेहस; सोणर. 
दुखतात :– कास्स्ट; ग्रफाय; नाय-ॲहस; मक्युय; सल्फ; हसहल. 
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कापल्याप्रमािे :– पेरो; सासा. 
कुरिडल्याप्रमािे :– अल्युहम; बबे; लॅके; लाप्पा. 

णनळी :– आक्झ-ॅॲहस; हडहज; नटस-व्हा; व्हेरा-आ; हसहल. 
पातळ :– लेिाडं्रा. 
णपवळी :– कोहन; कसहल; सेहप. 
फुटतात :– ॲन्द्टी-कू्र; थभजा; ्लुओ-ॲहस; रुटा; लेिाडं्रा; णसणल. 
बाक आलेली :– नाय-ॲहस. 

क्षयरोगाि :– युब; मेडो. 
बुडाशी :– कॅल्क-फा; सेपा. 
मऊ :– थभजा; प्लंबं. 
रांगीबेरांगी :– ग्रफाय; थभजा; नाय-ॲहस. 
लवकर, वाढि नािीि :– ॲन्टी-क्रभ ; रेहड. 

वाढिाि :– ्लुओ-ॲहस. 
व्रि :– हसहल. 
सैल झाल्यासारखी वाटतात :– हढली पिा. 

 
णनळी :– अगाहर; काबो-व्हेणज; हसकेल. 
 
पसरलेली :– ग्लोनो; मेडो; लॅक-कॅ; लायको; णसकेल. 
 
पापुदे्र जातात :– अमो-मभ; इलाप्स. 
 
पाांढरी णफकट :– हक्रआसो. 
 
पेटके :– केहल; मक्युय; हसकेल. 

एखाद्याच :– टॅबॅक. 
कात्रीने कापताना :– कोहन. 
मधुनमधुन येतात :– फास्फ. 
लहान वस्तु उचलिाना :– स्टॅनम. 
णलणहताना :– आजे-मे; आ्न; गेल्से; ड्रोसे; हपहक्र-ॲहस; मगॅ-फा; सल्फ-ॲहस; स्टॅनम. 

 
बणधर :– अराहन; कॅल्क-का; ग्रफाय; हडहज; थायरा; थभजा; प्लॅहट; फास्फ; मक्युय; ऱ्हस-टा; लायको; 

सल्फ; हसकेल. 
रात्री जागे झाल्यानांतर :– थभजा. 

 
बेचका :– ग्रफाय; सेले. 
 
बोटानी काम करताना जा हो :– बोस्व्ि; मगॅ-फा. 
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भेगा :– कॅल्क-का; नेर-मभ; पेरो; सासा. 
नखाभोवती – नेर-मभ. 

 
भोवती :– कहल-बाय; कॅल्क-फा; हलहथ-का. 

व्रि :– ग्रफाय; पल्स; हसहल. 
 
मधले :– नेर-मभ; हसहफ. 
 
मध्ये :– ग्रफाय; सेले. 
 
मागे, वाकलेली :– हसकेल. 

आांगिा :– कॅम्फ. 
 
णमटलेली :– कुप्र;ं प्लंबं; मक्युय. 
 
मुांग्या :– लायको; णसकेल. 
 
णलणहताना जा हो :– कहल-का; कास्स्ट; मगॅ-फा; सल्फु-ॲहस; हसक्ला; स्टॅनम. 

ब वा :– कझक-आसे; नेर-का; फेरम. 
 
लुली, लकवा :– मेझे. 
 
वस्तु खरखरीत लागिाि :– पॅहर. 
 
वस्तूला स्पशण केला िर हवजेचा प्रवाि चालला आिे असे वाटिे :– ॲल्युहम. 
 
णविताना ब वा :– लायफो. 
 
वेडीवाकडी :– कहल-का; लायको. 
 
हालतात (चाळा पिा( :– कहल-ब्रो; मोस्क. 
 
हुळहुळी :– बब;े लॅक-कॅ. 
 
 

_____ 
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साांधे 
 
सवणसाधारि :– कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; लेडम; सल्फ; सेहप. 
 
खाांदा :– इग्ने; कहल-का; कॅल्क-का; नेर-मभ; पल्स; फेरम; फेरम-फा; ऱ्िस-टा; सल्फ; सनॅ्ग्वि; सेहप; 

स्टॅहफ. 
आखडलेला :– मगॅ-का. 
कटकट आवाज :– कहल-का; कॅल्क-का; क्रोक; हसकु. 
तािलेला :– कॅल्क-स; ऱ्िस-टा. 

 
कोपर :– कहल-का; कास्स्ट; ऱ्िस-टा; सल्फ; सेहप. 

ओढ लागते :– आसे. 
कटकट आवाज :– काहम. 
कां ड :– नेर-का. 
खळगा :– कहल-का. 

िाि लाबं केल्याने जा िो :– कास्स्ट; पल्स; िेपार. 
खपल्या, जाड :– सेहप. 
चकचकीत :– ॲस्न्ट-क्रभ . 
टोक, हाडाचे :– हेपार; स्टनम. 
तािलेला :– ब्रायो; लायको. 
ते, खाांद्यापयंत :– थेहर. 
त्वग् रोग :– हसहफ. 

पुटकुळ्या वदेनायुक्ि :– थभजा; फास्फ; सेहप; स्टॅहफ. 
बणधर :– नेर-स; पल्स. 
बाांधल्यासारखा वाटतो (पट्याने ( :– कास्स्ट. 
बुडबुडे आल्यासारखे वाटते :– स्ऱ्िअम. 
णवित असताना जा हो :– मगॅ-का. 
लचक :– फेरम-फा. 
लुले, लटके :– ऱ्िस-टा. 
सूज :– ब्रायो; मक्युय. 
हालचाल बांद :– हसहल. 

 
मनगट :– कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; बोस्व्ि; रुटा; ऱ्िस-टा; सल्फ; साहब; सेहप. 

आग :– नेर-का. 
उजव े:– व्िाओ-ओ. 
कटकट आवाज :– आ्न; कोहन. 
गार :– कॅल्क-्लु; गेल्से. 

बाळंिज्वराि :– पल्स. 
धरल्याने, हातात जा िो :– फेरम-फा. 
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बणधर :– कझक. 
लुले, लटके :– प्लंबं. 
वळणवताना जा िो :– मटयुण-आ-फ्ले. 
णवटाळसेपिी जा हो :– नेर-फा. 
णविताना जा हो :– कहल-का. 
हुळहुळे :– ऱ्िोडो. 

 
बोटाचे :– ॲन्टी-क्रभ ; कॅल्क-का; कॅल्क-फ्लु; कालो; कास्स्ट; नेर-मभ; लायको; सल्फ; सेहप; स्पायजे. 

काळसर :– हपहक्र-ॲहस. 
टिक गािी, वर :– स्टॅहफ. 
णमटल्याने बोटे जा हो :– कालो. 
वर, व्रि :– बोरा; मेझे; सेहप. 

 
 

_____ 
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हाडे 
 
सवणसाधारि :– असाहफ; कोक्यु; ऱ्िस-टा; हसहल; कसको; स्टॅहफ. 
 
वरच्या हाताची, िेचल्यासारखे वाटिे :– स्टॅनम. 

दुखते (उजव्या( :– गेल्से; ब्रायो. 
पेटके (डाव्या( :– व्िॅले. 
मोडल्यासारखे वाटिे :– कोक्यु, पल्स; बोस्व्ि. 
णलणहताना जा हो :– आसे-आयो. 
णवजेचे धट के :– व्िॅले. 

 
पुढच्या हाताच्या हाडावर हाड वाढते :– डल्का. 
 
 

_____ 
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पाय 
 
सवणसाधारि :– अल्युहम; आसे; कहल-का; कॅल्क-का; कान्गस्ट; ग्रफाय; कझक; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; 

िल्स; बेला; मक्युय; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; लेडम; व्हॅले; सल्फ; पसपल; सेहप. 
उजवा :– आसे, कोलो; ग्रफाय; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; ऱ्होडो; लॅके; सासा; 

हसकेल; सेहप. 
डावा :– ॲम्ब्रा; असाहफ; कॅल्क-का; कोहन; नाय-ॲहस; फेरम; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; हसना; 

हसहल; स्रमो; िेपार. 
नंिर उजवा :– मगॅ-का. 

आलटुन पालटुन :– अको; एलो; कहल-का; कहल-ना; कणल-बाय; कॅल्क-फा; कामो; कुप्रम; 
कोलो; ग्रफाय; डायास्को; नेर-मभ; नेर-स; पल्स; ब्रायो; मगॅ-फा; ऱ्हस-टा; लॅके; हलहल-हट; 
सल्फ; हसकु; हसहल; सेहप. 

 
अशटत :– आसे, कोटयु; कोणन; गेल्से; नटस-व्हा; नेर-मभ; प्लंब;ं फास्फ-ॲहस; मनॅ्गनंॅ; ऱ्हस-टा; सल्फ; 

सेहप. 
उतरताना :– आजे-मे. 
एकच, सुनबणहरीनांतर :– कॅडहम. 
गरोदरपिी :– अगाहर; प्लंब.ं 
गृध्रसी वातामुळे :– गॅ्रहट. 
चालताना :– नटस-मो. 
तांबाखु ओढल्यामुळे :– स्क्लमहॅट. 
बाळांतपिानांतर :– कास्स्ट; ऱ्िस-टा. 
लटके पडल्याप्रमािे :– कोक्यु. 

 
आग :– आसे; क्रोटे-िा; नेर-स; फास्फ-ॲहस. 

मागील भाग :– णपणक्र-ॲणस; िेलोहन. 
 
आखूड झाले आहेत असे वाटिे :– ॲम्ब्रा; ओहलअ;ं कोलो; मेझे; फास्फ; सेहप. 

एकच, दुसऱ्यापेक्षा, चालिाना :– हसनाबा. 
 
आचके :– उडिाि पिा. 
 
आत वळलेले :– नक्स-व्िा; पेरो; मक्युय; हसकु; हसकेल; सोपि. 
 
उडतात :– मायगे; लॅके; लायको. 
 
उांदीर, खालून वर पळत आहे असे वाटिे :– कल्क-का; सल्फ; सेणप. 

वरून खाली पळत आहे असे वाटिे :– लायहस. 
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कढत, लाटा येतात :– कोबा. 
वारे वाहत आहे असे वाटते :– हडहज. 

 
काचेसारखे वाटिाि, चालिाना :– कहल-ना; थभजा. 
 
गार :– कलाहड; काबो-व्िेहज; हडहज; लॅक-कॅ. 

वारे वाहत आहे असे वाटिे :– हलहल-हट. 
 
जड, णशशासारखे चालिाना :– मेडो. 
 
तरांगत आहेत असे वाटिे :– अको; कझक-आयो; फास्फ-ॲहस; स्पायजे. 
 
पुष्ट्कळ आहेत असे वाटिे :– पायरो. 
 
पेटके :– कामो; कुप्र;ं कोलो; सल्फ; स्राहश. 

तािल्याने जा हो :– कॅल्क-का. 
पावले जहमनीवर दाबल्याने ब वा :– कुप्र-ंआसे; कझक-आयो. 

 
बणधर :– कहल-का; कॅल्क-का; ग्रफाय; टरेन्टु; थायरा; पल्स; प्लंबं; प्लॅन्ट. 

उजवा, व हात डावा :– टरेन्टु. 
 
बाांधले आहेत, एकमेकाशी असे वाटिे :– हसहफ. 
 
लाकडासारखे वाटिाि :– आजे-ना; आसे. 

चालताना :– कणल-ना; थभजा. 
 
लाल णिपके पडलेले :– एहप; लेडम; साहलडे. 
 
लाांब झाले आहेत असे वाटिे :– कहल-का; कोलो; हक्रआसो; ऱ्हस-टा; सल्फ. 

उभे राणहले असताना :– हक्रआसो. 
 
वेदना, वरून पावलापयंत :– अल्युहम; कॅस्प्स; ऱ्िस-टा; लायको. 

खालून वर :– ग्वाई; नक्स-व्िा. 
 
सूज जलयुक्ि :– ॲन्टी-टा; समॅ्बुक. 
 
सूज, शोि बाळांतपिानांतर आलेली :– आसे; एहप; कॅल्क-का; पल्स; बेला; ब्रायो; मक्युय; ऱ्िस-टा; लॅके; 

लायको; व्िायपे; सल्फ. 
मूल णचमट्याने काढल्यानांतर :– सेपा. 
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स्वतुःचे नाहीत असे वाटिे :– अगाहर; बॅहि. 
 
हलके झाले आहेत असे वाटिे :– फास्फ-ॲहस. 
 
हुळहुळे :– कास्स्ट; गेल्से; युपे-पर; रुटा; ऱ्िस-टा. 
 

लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
 

अढी घातल्याने जा हो :– ऱ्हस-टा. 
ब वा :– ॲन्टी-टा; थभजा; म्युरे; ऱ्िोडो; णलणल-णट; सेणप. 

उघडे केल्याने जा हो :– थभजा; ऱ्िस-टा; हसहल; िेपार. 
उतरताना जा हो :– आजे-मे. 
उबेने, अांिरुिाच्या जा हो :– मक्युय; व्िेरा-आ; हसहफ. 
उांचावर िेवल्याने ब वा :– कॅल्क-का; काबो-व्हेपि; ग्रफाय; पल्स; बॅहर-का; रॅनन-स्स्क्ल; व्हायपे; 

सेहप; िॅममे. 
गार पाण्याने ब वा :– आरम-मे; लेडम; णसणफ. 
जवळ घेतल्याने जा हो :– काबो-व्िेहज; पल्स; ऱ्िस-टा; हसकेल. 

ब वा :– कॅल्क-का; थभजा; मक्युय-को; रॅनन-ब; सल्फ; सेहप. 
ढेकर आल्याने ब वा :– पल्स. 
तापात जा हो :– युब; पायरो; ऱ्िस-टा. 
णनजल्याने जा हो :– मेहन. 
शौचानांतर जा हो :– एहप; व्िेरा-आ; हसकेल. 
सांभोगानांतर जा हो :– कॅल्क-का; नेर-मभ. 
हवेच्या फरकाने जा हो :– फायटो. 

 
 

_____ 
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कमरेचा साांध्याचा भाग 
 
सवणसाधारि :– आ्न; कास्स्ट; फायटो; युफोर; रुटा; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सेहप. 

आलटून पालटून :– युआहन. 
एका बाजूकडून दुसऱ्या :– अस्स्ट; आ्न; ओनास्मा; कोलो; थभजा; लॅक-कॅ; हलहल-हट; हसहम. 

 
अशटत :– कॅल्क-फा; हरहल; रुटा. 

चालताना जा हो :– कोबा. 
सांभोग करता येत नाही :– सेपा. 

 
आखडल्यासारखा :– कोलो; पाहलगो. 
 
उिताना जा हो :– नेर-स; सेहप. 
 
खाली ओढ लागते :– स्व्िस्कं. 
 
खोकताना जा हो :– कास्स्ट; व्िॅले. 
 
गरोदरपिी जा हो :– कॅल्क-फा. 

नंिर :– हैपणर. 
 
दूर केल्याप्रमािे (एकमेकापासभन जोराने( वाटिाि :– अगाहर; कॅल्क-फा; कोहन; हरहल; सल्फ; सेहप. 
 
बसताना जा हो :– नेर-स. 
 
पेटके :– कोलो; लेडम. 
 
णपरगळल्यासारखा :– आयहर. 
 
बुडबुडे :– लेडम. 
 
मार लागल्याप्रमािे :– रुटा. 
 
हवेच्या फरकाने जा हो :– फायटो. 
 
हालचालीने जा हो :– ॲन्टी-टा. 

ब वा :– अमो-मभ; आयहर; कॅल्क-्लु. 
 
हुळहुळे :– स्व्िस्कॅ.  
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कुले्ल 
 
सवणसाधारि :– ग्रफाय; फास्फ; सल्फ; स्टॅहफ. 

ते वर कमरेपयंत :– स्टॅहफ. 
 
आग :– मक्युय. 
 
उडतात, वर :– कुप्रम. 
 
कढत :– कास्ल्च. 
 
गळू :– सल्फ. 
 
गार :– अगाहर; डा्ने. 

व बहधर :– कॅल्क-फा. 
 
टोचते :– कॅल्क-फा; ग्वाई. 
 
पेटके :– ग्रफाय. 
 
लाल :– कामो; काबो-व्िेहज; सल्फ. 

डाग :– मगॅ-का. 
 
वाळलेले :– लॅहथर. 
 
सुजलेले :– फास्फ-ॲहस. 
 
 

_____ 
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जाांघा 
 
सवणसाधारि :– अमो-मभ; एलो; कोक्यु; ग्वाई. 

उजवी :– कहल-का; कॅल्क-का; कामो; थभजा; नक्स-व्िा; पल्स; ऱ्िस-टा; ऱ्िोडो; लॅके; लायको; 
सल्फु-ॲहस. 

डावी :– लझक; मगॅ-का; युफोर. 
आलटून पालटून :– कोलो; हफजास; 

 
गािी :– कॅल्क-का; िूजा; नाय-ॲहस; मटयुण; हेपार. 

सुजलेल्या :– कल्क-का; स्क्लमहॅट; नाय-ॲहस; मटयुण; लॅके; सल्फ; हेपार. 
 
खोकताना जा िो :– बोरा. 
 
तािल्या, लचकल्याप्रमािे :– अमो-मभ; नेर-मभ. 
 
पुटकुळ्या, ओल्या, हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– सासा. 
 
पोकळ आहेत असे वाटिे :– कोहन; नक्स-व्िा; पलाहड. 
 
बाह्य पदािण गोळा आिे असे वाटिे :– काबो-ॲहन; प्लॅन्टॅ. 
 
लाल उगवि, हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– आसे; एणप. 
 
वायगोळ्याच्या वेदना जािविाि :– कालो; हसहम. 
 
शस्त्रणक्रयेनांतर :– नाजा. 
 
सांभोगानांतर जा िो :– थेहर. 
 
हुळहुळी, हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– ॲस्न्ट-टा; ब्रायो. 
 
 

_____ 
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माांड्या 
 
सवणसाधारि :– आसे; स्क्लमहॅट; ग्वाई; नेर-मभ; पायरो; प्लंब;ं फायटो; मक्युय; कसको; सेहप. 

आतील भाग :– पेरो; ऱ्िोडो; सल्फ; स्टॅनम. 
लाल व सुजलेला :– स्रमो. 

पुढील भाग :– अनाका; झॅन्थो; स्पाहंज. 
पेटके, हवटाळशी िोण्याच्या अगोदर :– हडक्टा. 

बाहेरचा भाग :– कास्स्ट; फायटो; फास्फ-ॲणस; िेलोहन. 
मागील भाग :– कोलो; कझक; नॅफेहल; ऱ्हस-टा; सल्फ. 

 
अशटत :– अ्ट; कोक्यु; कोहन; गेल्से; नेर-स; म्ब्युणर-अणस; युपे-पर; लाप्पा. 
 
आखडते :– ऱ्िस-टा. 

चालताना :– नक्स-व्िा. 
 
करवडतात, चालताना, सहज :– इथभ. 
 
कां ड :– कॅल्क-का; बॅहर-का; सल्फ. 
 
कां प (कापिाि( :– कहल-का; कहल-मभ. 
 
गळू :– इग्ने; िायासा. 
 
गार :– बब;े स्पाहंज. 

उदरात वेदना होताना :– कॅल्क-का. 
णवटाळसेपिानांतर :– काहलसो. 

 
गुदगुल्या :– मक्युय. 
 
गृध्रसीघ्रात (सायाहटका( :– आसे; आयरी; इग्ने; कहल-आयो; कहल-बाय; कोलो; कझक; टेल्यु; 

डायास्को; नटस-व्हा; नॅफेहल; वुफो; ब्रायो; मगॅ-फा; रुटा; ऱ्हस-टा; सल्फ; सेहप; सेले. 
आग होऊन :– फास्फ; ऱ्िस-टा. 
उभे राणहल्याने ब वा :– टेल्यु; बेला; मगॅ-फा; स्टहफ. 
उन्द्हाळ्यात जा हो :– झॅन्थो. 

 
किा दुखून :– पेरो. 
 
कानातून स्त्राव येऊन :– स्व्िस्कं. 
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खालून वर :– नक्स-व्िा, रुटा; लेडम. 
 
गभाशयाच्या णवकारामुळे :– नॅफॅहल; पल्स; फेरम; बेहलस; मक्युय; सल्फ; सेहप. 
 
खोकताना जा हो :– कॅस्प्स; कास्स्ट; टेल्यु; सेहप. 
 
चालिे भाग पडते :– आसे; कास्स्ट; कझक-व्िले; ब्रायो; मगॅ-का, ऱ्हस-टा; लायको; व्िॅले; सल्फ; सेहप. 
 
चालण्याने जा हो :– हकहन-स; कोलो; लेडम; सल्फ. 
 
जाांभई येताना जा हो :– कझक. 
 
दाबल्याने जा हो :– कणल-आयो; कहल-का; कणल-बाय; ऱ्हस-टा; लायको. 
 
दुखापत, मार लागल्यामुळे :– आ्न, िैपहर. 
 
धट का लागल्याने जा हो :– टेल्यु; नक्स-मो; बेला. 
 
नाक लशकरताना जा हो :– ग्रफाय. 
 
णनजल्याने जा हो :– कहल-आयो; टेल्यु; नेर-मभ. 

ब वा :– अमो-मू; डायास्को; ब्रायो. 
कुशीवर उजव्या ब वा :– फास्फ. 
पाठीवर ब वा :– फास्फ. 

 
पाय, जवळ केल्याने ब वा :– आसे; कहल-आयो; कहल-बाय; नॅफॅहल; व्िॅलेहर. 

उदरावर वाकहवल्याने ब वा :– कोलो; ग्लोनो. 
लोंबकळि ठेवल्याने जा िो :– व्िॅलेहर. 

पलंगावरून, खाली जा िो :– व्िेरा-आ. 
 
बणधरपिा :– कामो; कास्स्ट; कोलो; नॅफॅहल; फायटो; ऱ्िस-टा. 
 
बसण्याने जा हो :– अमो-मू; बेला; लायको; लेिाडं्रा; िैपहर; व्िॅलेरी. 
 
खुचीत ब वा :– नॅफॅहल. 
 
णभजल्यानांतर :– डल्का; ऱ्हस-टा. 
 
लघवी झाल्याने ब वा :– टेल्यु. 
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लचकण्याने जा हो :– टेल्यु. 
 
वरून खाली :– अमो-मभ; रुटा. 
 
वळताना, अांिरुिात जा हो :– नेर-स. 
 
वाकल्याने जा हो :– टेल्यु. 

फार वळे जा िो :– िैपहर. 
 
वाळतो, भाग :– कॅल्क-का; कास्स्ट; प्लांबां. 
 
वेदना, उकरल्याप्रमािे :– लॅके. 

एकदम सुरू व बंद िोिाि :– कणल-ब्रो; बेला; मगॅ-फा. 
खाली येिाि :– अमो-मभ; रुटा. 
खोल :– कहल-बाय; रुटा. 
िीव्र कळा :– अको; आयहर; कोलो; मगॅ-का. 
वर जािाि :– नक्स-व्िा; लेडम. 

 
लशकताना जा हो :– टेल्यु; फेरम; सेहप. 
 
शेकाने जा हो :– ग्वाई; फेरम; मक्युय; लेडम; स्व्िस्कं. 

ब वा :– आसे; मॅग-फा; ऱ्िस-टा; लायको. 
 
शौचास होताना जा हो :– ऱ्िस-टा. 
 
सवांगात वेदना होतात :– पेरो. 
 
स्पशाने जा हो :– काहफ; हकहन-स; प्लंबं; लॅके; स्व्िस्कं; लसको. 
 
हसताना जा हो :– टेल्यु. 
 
हालचाल जरा केली तरी जा हो :– कोलो; लॅके. 
 
णहवाळ्यात जा हो :– इग्ने. 
 
हुळहुळेपिा एकदम येऊन :– सेले. 
 
घाम :– ॲम्ब्रा; आसे; थभजा. 

गार :– कॅस्प्स; मक्युय; सेहप; स्पाहंज. 
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िुसिुस उजवी :– व्िेरा-स्व्ि. 
 
तािल्याप्रमािे :– अमो-मभ; कास्स्ट; पल्स; मगॅ-मभ. 
 
दुखतात :– अनाका; पायरो; प्लंबं; ऱ्िस-टा. 

णवटाळशेपिी :– झॅन्थो. 
हाडे :– ग्वाई; युफोर; रुटा. 

 
धके्क :– अगाकर. 
 
णनखळताहेत असे वाटते बसले असताना :– इहप. 
 
पािी कढत वाहत आहे असे वाटिे :– बेला. 
 
पायाांची अढी घातल्याने जा हो :– अगाहर. 
 
पेटके :– ॲन्टी-टा; कुप्रम; केहल; कोलो; मेहन; सल्फ. 

बसले असताना :– मगॅ-मभ; मेहन. 
 
फुटल्याप्रमािे :– रुटा. 
 
बसल्याने जा हो :– पायरो; लायको. 
 
बाांधल्यासारख्या वाटतात पट्ट्ट्याने :– प्लॅहट. 
 
मुांग्या :– ग्वाई; नेर-का; पलाहड; णसकेल. 
 
मोडल्यासारख्या वाटतात :– युब; रुटा; सल्फ. 
 
लहान झाली आहे असे वाटिे :– हक्रआसो. 
 
वाळतात :– कॅल्क-का; नाय-ॲहस; सेले. 
 
वेदना, वरून माांड्यात येतात :– कामो; झॅन्थो; स्टॅहफ. 
 
हाडे दुखतात :– ग्वाईका; युफोर; रुटा. 
 
 

_____  
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तांगड्या 
 
सवणसाधारि :– अमो-का; कॅल्क-का; लायको; हसहल : स्टॅहफ. 
 
अशटत :– कोटयु; कोहन; गेल्से लझक; नक्स-मो; नक्स-व्िा; नेर-स; प्लंबं; फास्फ-ॲहस; मॅन्द्गॅनां; ऱ्हस-

टा. 
 
अस्वस्ि :– अगाणर; आसे; कणल-का; काबो-व्हेणज; लझक; टरेन्द्टु; युब; ना.ॲहस; मेडो; ऱ्िस-टा; 

सल्फ. 
रात्री :– आसे; कास्स्ट; टरेन्टु. 
णवटाळशेपिी :– लँक-कॅ. 

 
अढी घालता येत नाही :– लॅहथर. 

घालाणवशी वाटते :– गेल्से; थभजा; म्युरे; ऱ्िोडो; हलहल-हट; सेणप. 
 
आग :– आसे; नेर-स. 
 
आत वळलेल्या :– नक्स-व्िा; पेरो; मक्युय; हसकुटा; हसकेल; सोहर. 
 
कां ड :– अगाहर; कॅल्क-का; कास्स्ट; मेझे; सल्फ; हसहल. 
 
कां प :– अनाका; टरेन्टु; प्लॅन्ट; हफजास. 
 
गार :– काबो-व्िेहज; हडहज; लॅके; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ; स्रमो. 

बफासारख्या :– कॅल्क-का; जरो. 
रात्री, अंथरुिाि :– हलहल-हट. 
द णचकट :– लारो. 

 
गुदगुल्या :– कहल-का; ग्रफय; पेरो; लायको. 
 
घाम :– पेरो; पोडो; मनॅ्गनंॅ; युफोर. 

गार :– टॅरॅहब; पल्स. 
 
णचकट :– हलहल-हट. 
 
जड :– अल्युणम; कॅल्क-का; गेस्से; नक्स-मो; नेर-का हपहक्र-ॲहस; ऱ्हस-टा; सल्फ. 

चढताना :– नेर-मू; फास्फ; मेडो. 
बसले असताना :– अल्युहम. 
श्रमानांतर :– गेल्से; हपहक्र-ॲहस. 
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ताि िेविेच भाग पडते :– सल्फु-ॲहस; हसना. 
 
तािल्याने ब वा :– मेडो. 
 
तापात जा हो :– युब; पायरो; ऱ्हस-टा. 
 
िरिर कापिाि :– आजे-ना; ओहप; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; प्लँन्ट; लॅके. 

सांभोगानांतर :– नेर-फा. 
 
दुखतात :– आसे-आयो; नाय-ॲहस; पाहलगो; हपहक्र-ॲहस; फायटो; युपे-पर; ऱ्िस-टा; व्िेहरओ; सल्फ-

आयो; स्स्टहल; िेलोहन. 
फुटल्याप्रमािे :– व्िायपे; िॅममेॅ. 
मार लागल्याप्रमािे :– कहल-का; कास्स्ट; गेल्से; युषे-पर; रुटा. 

 
णनळ्या :– नक्स-व्िा; व्िायपे. 
 
पोटऱ्या :– अल्युहम; आजय-ना; इग्ने; एहप; कॅल्क-का; कुप्रां; ग्रफाय; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; पल्स; व्िॅले; 

लायको; व्हेरा-आ; युपे-पर; सल्फ; सेहप; स्टॅनम; स्टॅहफ. 
उडतात :– ओहप. 
ओढ लागिे, चालिाना :– काबो-ॲहन. 
कां ड :– कास्स्ट. 
गळवे :– हसहल. 
गोळे लागिाि :– नाय-ॲहस; मक्युय. 
तािलेल्या :– आजे-ना; मगॅ-मभ. 
पेटके :– आजे-ना; इग्ने; कॅल्क-का; कामो; कुप्रां; नटस-व्हा; प्लॅणट; प्लंब; लायको; सल्फ; 

णसकेल; हसहल; सेणप; व्िायपे; स्व्िब;ु व्हेरा-आ; िेपार. 
अढी घािल्याने, पायाची :– व्िॅले. 
उदराि वदेना िोिाना :– कालो. 
उिे राहिल्याने ब वा :– कुप्र-ंआसे. 
चालिाना :– अनाका; कॅल्क-फा; सल्फ; हसनाबा. 
नंिर :– हसनाबा. 
दोरीने बाधंल्याप्रमािे :– लोहल-टे. 
पाय, लाबं करिाना (अंथरुिाि( :– कँल्क-का; सल्फ. 
केल्याने ब वा :– कुप्र-ंआसे. 
जहमनीवर दाबल्याने ब वा :– कझक-आयो. 

िीिी, धास्िीमुळे :– लॅके. 
हवटाळशपेिी :– स्व्िबु. 
कशप्याचें (पायाने मशीन चालविाना( :– अनाका, मगॅ-फा. 
संिोग करिाना :– कुप्र;ं ग्रफाय. 
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शौचास िोिाना :– एहप; हसकेल; व्िेरा-आ. 
स्नायभ सपाट िोिाि :– जरो. 
बणधर, ठिका लागभन :– लाप्पा. 
मार लागल्याप्रमािे :– युपे-पर; स्टॅहफ. 
लवलव :– गॅ्रफाय. 
लहान झाल्या आिेि असे वाटिे :– हसहल. 
वारे गार वरपयंि लागि आिे असे वाटिे :– िेलोहन. 

 
णफरवल्याने जा हो :– कहल-का; कोक्यु; कोलो; ब्रायो. 
 
बणधर :– कोहन; थायरा; नक्स-व्िा; प्लॅहट; प्लॅन्ट; ऱ्िस-टा; लायको; हसली. 

अढी घातल्याने :– अगाहर; कहल-का. 
उजवी :– कणल-का; कझक; नक्स-मो; युरे-पर; सेड्र. 
चालताना :– कहल-ना; ऱ्िस-टा; सेहप. 
माांडी घालून बसल्याने :– अल्युहम. 
णवटाळसेपिी :– पल्स. 

 
मार लागल्याप्रमािे वाटिे, िापाि :– हकहन-स. 
 
मुांग्या :– कॅल्क-का; नक्स-व्िा; हसकेल; सेहप. 
 
रटत उतरते :– आरम-मे; आजे-मे; थायरा; फेलाहंड्र; मेहफ; सल्फ; स्पाहंज. 
 
लस णझरपते सुजेिभन :– ग्रफाय; टरेन्टु-कु; लायको. 
 
लोंबकळत िेवल्याने ब वा :– व्िेरा-आ. 
 
वाळतात :– नक्स-व्िा; ऱ्िस-व्िे. 
 
व्रि :– प्लुओ-ॲहस; लॅके; सल्फ-आयो. 
 
णशरा फुगून वेड्याबाकड्या िोिाि :– काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कझक; पल्स; लायको; िॅममेॅ. 
 
हलणविे मागे पुढे, उिे असिाना :– हसक्ला. 
 
 

_____ 
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पाऊले 
 
सवणसाधारि :– आ्न; आसे; कहल;-का; कास्स्ट; पल्स; बेला; ब्रायो; लायको; हसहल; सेहप. 
 
अशटत :– ऑक्स-ॅॲहस; आसे. 
 
अस्वस्ि :– आसे; लझक; ऱ्िस-टा. 
 
आग (कढि( :– कामो; पल्स; फास्फ-ॲहस; मेडो; सल्फ; हसकेल. 
 
आचके :– हबस्म; व्िेरा-आ. 
आत वळलेली :– नक्स-व्िा; हसकु; हसकेल. 
 
उघडी िेवावीशी वाटतात :– कामो; पल्स; ्लुओ-ॲहस; मेडो; सल्फ. 
 
ओझे लोंबकळत आहे असे वाटते :– रुटा; ऱ्िोडो. 
 
ओली :– कॅल्क-का. 
 
कडा :– कहल-बाय; ग्रफाय; कझक; हलहथ-का; लेडम. 
 
कढत (आग पिा( व गार आलटभन पालटभन :– गेल्से. 

पाण्याि धुिल्याने ब वा :– बफुो. 
 
कड :– हपहक्र-अहस; लेडम; सल्फ; सेहप; स्रोफॅन्थ. 

गुडग्यापयंत :– सेड्र. 
 
कां प :– आक्झ-ॅॲहस; पल्स; मक्युय. 
 
कोरडे :– सल्फ. 
 
गार, एक :– केहल, कोहन. 
 
उजव े:– पल्स; बॅहर-का; लायको; साहब. 
 
डावे :– काबो-व्िेहज; युब; ऱ्िस-टा; सल्फ; सोहर. 
 
दुसरे कढत :– पल्स; लायको. 
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अांिरुिात :– कॅल्क-का; ग्रफाय; णसणल; सेनेहस; सेणप; सोरी. 
उजव े:– रॅफे; लायको. 
डाव े:– आसे; टयुब. 
बफासारखे :– बेला. 

आहे असे वाटते, कढत असून :– सल्फ. 
उन्द्हाळ्यात :– असार. 
कां पवातात :– लारो. 
गरोदरपिी :– लायको; व्िेरा-आ. 
चालताना, फटत :– अनाका; प्लंबं; हसको. 
डोके दुखत असताना :– गेल्से; मेहल; सेणप. 
तळपायाची आग :– कुप्रम. 
तापात :– आ्न; लॅके; सल्फ; स्रमो. 
पाण्यात आहेत असे वाटिे :– गेल्से; सहॅनकु; सेणप. 
बफासारखी :– इलाप्स; कॅम्फ; काबो-व्िेहज; फास्फ; लॅके; व्िेरा-आ-; हसली; सेहप. 

हदवसा, रात्री आग िोिे :– नेर-फा. 
लघवी करताना; हडहज. 

 
गुदगुल्या :– कोक्यु. 
 
गुल्मे, पोकळ :– ग्रफाय; हपओहन; लायको; णसणल. 
 
घाम :– आयो; कॅल्क-का; कॅल्क-स; काबो-व्हेणज; कोक्यु; कोलो; ग्रफाय; लझक; िूजा; पल्स; बॅणर-का; 

मक्युय; लायको, सल्फ; णसणल; सेणप. 
आग होऊन :– कॅल्क-का; लायको; सल्फ. 
 
आांबट, बोटामधे :– कोबा. 
कण्याला दुखापि झाल्यामुळे :– नाय ॲहस. 
 
करवडिारा :– थभजा; फुओ-ॲहस; मसॅ्न्स; हसहल. 
 
गरम :– लेडम. 
 
गार :– कहल-मभ कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; टरेन्टु; पल्स; बॅरी-का; म्युहर-ॲहस; व्िेरा-आ; स्टॅहफ. 
 
णचकट, पायमोजे कडक िोिाि :– अमो-का; कहल-का; कॅल्क-का; मसॅ्न्स; लायको; सहॅनकु. 
 
जोडे, बूट खराब होतात :– ग्रफाय; नाजा; सहॅनकु; हसकेल; हसहल; िेपार. 
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दुगंधी :– ओहल-ॲहन : कणल-का ग्रफाय; टेल्यु; िूजा; नाय-ॲणस: पल्स; बॅणर-का; लॅके लायको; 
णसणल. 

हट्टी :– सोहर. 
 
येिारा बांद होतो :– लझक; बॅणर का; णसणल; सेहप. 
 
सूज येऊन :– लायको. 
 
चाळवाचाळव :– कझक; टरेन्टु. 
 
चोळवटलेली :– सेपा. 
 
जड :– ॲल्युहम आसे :; नेर-मू; पल्स; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; मगॅ-का; सल्फ; हसवला; रूटा; ऱ्होडो; 

सेहप. 
चालिाना ब वा :– नेर-मभ; मॅग-का; सल्फ. 

 
जणमनीवर आपटिे :– ॲन्टी-क्रभ ; व्िेरा-आ; स्रमो. 

जोराने दाबावीशी वाटतात :– इग्ने; कुप्र-ंआसे; कझक-आयो; मेडो. 
टिक जा िो :– रुटा. 

 
जणमनीला हचकटली आिेि असे वाटिे :– लेडम. 
 
टाचा :– अमो; इग्ने; कॅल्क-का; कास्स्ट; कोहन; ग्रफाय: नेर-का; पल्स; फेरम; मनॅ्गनंॅ; लेडम. साहब; 

सेहप. 
आग :– इग्ने; ग्रफाय; हसक्ला. 

जवळ ठेवल्याने :– इग्ने. 
िप्ि कोळसा ठेवल्याप्रमािे :– स्व्िस्कं. 

आखडल्यासारख्या :– कास्ल्च. 
आतील हाड दुखते :– अराहन. 
उभे राणहल्याने फार वेळ जा हो :– कझहज. 
उांचावर िेवल्याने ब वा :– फायटो. 
कां ड :– कास्स्ट; फास्फ; फास्फ-अहस. 
कापल्याप्रमािे :– मगॅ-मभ. 
खाली दगड आिेि असे वाटिे चालिाना :– आराम-में; कॅनँॅणब; बब;े ब्रोहम; ऱ्हस-टा लायको; 

िेपार. 
गार :– मक्युय; ससॅ्न्ग्व; सेहप. 
गुदगुल्या :– नक्स-मो. 
धटे्ट :– फास्फ. 
घाम, माशाच्या वासाचा :– ओहल-ॲहन. 
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चालताना ब वा :– व्िॅलेरी; हसक्ला. 
णचमटल्याप्रमािे, बुटाि :– केहल. 
टोचते :– पेरो; व्िॅलेरी. 
िुसिुस :– नेर-स. 
िेचल्याप्रमािे :– पाहलगो; लॅक-क; लेडम; हसहमहस; सेपा. 

आग िोऊन :– हसक्ला. 
िािल्यासारख्या :– कास्स्ट. 
णतडका :– कोहन; साहब. 
दुखतात :– अमो-मभ; पल्स; मॅन्द्गॅ; ऱ्होडो; व्िॅलेहर. 
णनजल्याने, पाठीवर जा िो :– फेरम. 
णनळ्या :– पल्स. 

लाल :– पेरो. 
फाडल्याप्रमािे :– अमो-मभ. 
बणधर :– अल्युहम; इग्ने; स्रमो. 

बसले असिाना :– कोहन. 
बसले असिाना जा िो (चालनाना ब वा( :– व्िॅलेहर; हसक्ला. 
भोसकल्याप्रमािे :– नेर-स. 
मुांग्या :– ग्रफाय; सल्फ. 
लािा मारिे :– स्स्टक्टा. 
व्रि :– अमो-मभ; आसे; सेपा. 
हाड बािेर येईल असे वाटिे :– कोहन. 
हुळहुळ्या :– ठेचल्याप्रमािे पिा. 

 
टाचेचा स्नायुबांध :– अनाका; कहल-बाय; लझक; म्ब्युणर-ॲणस; व्िँॅलेहर; सेहप. 
 
लहान, तािल्याप्रमािे, वाटतो :– डायास्को; नेर-मभ; ब्रायो. 

डावा :– सल्फ. 
 
िोकळ्याप्रमािे :– नक्स-व्िा. 
 
डोटयापेक्षा उांचावर आहेत असे वाटिे :– स्पायजे. 
 
तरांगत आहेत असे वाटिे :– स्पायजे. 
 
तळपाय :– कुप्रम; टॅरॅक्स; पल्स; फास्फ-ॲहस. 

आग :– कॅल्क-का; लॅके; लायको; सल्फ; सहॅनकु ससॅ्न्गव; सोहर. 
अंथरुिाि :– कामो; सल्फ. 
ब वा :– नेर-का. 

द तळहात :– िळिाि पिा. 
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कमान :– रुटा; हसहल. 
कां ड :– टरेन्टु; हसहम. 
कां प िरिर :– ओहलअं. 
कातडे जाड :– आसे. 
गार बफाप्रमािे :– नाय-ॲहस. 
चोळण्याने ब वा :– केहल. 
घटे्ट :– अन्द्टी-कू्र; आसे; ग्रफाय; बॅणर-का; सल्फ; णसणल; सेणप. 
दाबल्याने बा वा :– कझक आसे. 
दुखतात :– कणल-का; कणल फा; कास्स्ट; कझक-आसे; पल्स; मेडो लायको. 

उिे राहिल्याने :– सल्फ-आयो. 
चालिाना :– ऱ्िस-टा. 

पेटके :– कॅल्क-का; काबो व्िेहज; कास्स्ट; कुप्रम; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; हसहल. 
फोड :– नेर-का; नेर-स; मक्युय; मसॅ्न्स. 
बणधर :– कोक्यु; रॅफे; सेहप. 
भेगा :– आसे; मक्युय-को. 
मऊ (मखमल हचकटल्याप्रमािे( :– अल्युणम; आसे; कॅहनहब; कोटयु; झॅन्द्िो; कझक; िेलोहन. 
मुांग्या :– कास्स्ट. 
लाकडाप्रमािे :– आसे. 
सुजलेले :– पल्स; फेरम; लायको. 
हुळहुळे :– ॲन्द्टी-कू्र; अल्यु हम; कणल-का; कॅल्क-का; कझक; थभजा; नेर-का; मेडो; लायको; 

लेडम. 
 
तािावेसे वाटतात :– इग्ने; मेडो. 
 
िांडी, गारठ्याने जा हो :– कोहन; नटस-व्हा; पल्स; बॅहर-का; लॅके; हसहल. 
 
दमट :– ओली पिा. 
 
दुकानात काम करण्याऱ्या मुलींची :– हसल् ला. 
 
दुखतात, हवटाळसेपिी :– अमो-मभ; आसे; मगॅ-मभ. 
 
दुगंधी, घामाहशवाय :– ग्रफाय; हसहल. 
 
पांख्याचे वारे घ्यावेसे वाटते :– मेडो. 
 
पाण्याने, िांड जा हो :– पल्स. 
 
पासून डोटयापयंत कढि वाटिे :– स्व्िस्कं. 
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पापुदे्र जातात :– मस्न्स. 
 
पाांघुरिाबाहेर िेवावीशी वाटते :– आसे; कामो; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; हसकेल. 
 
पेटके :– कास्स्ट; कुप्रम; फ्रॉस्क्स; बेला; रूमे; व्िेरा-स्व्ि; सहॅनकु. 

गरोदरपिी :– कॅल्क-का; ् रॅस्क्स. 
 
फरसबांदीवर चालिाना जा हो :– रूटा. 
 
फुटल्याप्रमािे वाटतात :– कझक; िेपार. 
 
फोड :– गेर-का. 
 
बणधर :– आजे-ना; आसे; कोटयु; कोहन; ग्रफाय; नटस-व्हा, हपहक्र-ॲहस; प्लेहट; फास्फ; फास्फ-ॲहस; 

लायकी; सेणप. 
उजव े:– लॅन्टी-क्रभ ; अिो-का; अल्युहम; आसे, कहल-बाय; कॅम्फ; मनॅ्गनंॅ; ऱ्िस-टा; सेहप. 
डाव े:– कहल-का; ग्रफाय; थभजा; नेर-मभ; फास्फ; मेडी; सोणर. 
पायाची अढी घातल्याने :– लारो. 
बसल्यानांतर :– िेलोहन. 

 
मखमलीसारखे :– िैपहर. 
 
मुांग्या :– अगाहर; हसकेल; िैपहर. 
 
मोिी झाली आहेत असे वाटिे :– एणप; कोलो. 
 
लटकी पडतात :– कास्स्ट; प्लंब;ं व्िायपे. 
 
लाकडासारखी आहेत असे वाटिे :– प्लंबं. 
 
वरचा भाग :– कॅल्क-का; कास्स्ट; टॅरॅक्स; पल्स; लेडम; स्पायजे; िेपार 

कां ड :– कास्स्ट; लेडम. 
घाम :– आयो. 
पेटके :– अनाका; लॅके; व्िेरा-स्व्ि. 
सुजलेला :– थुजा; पल्स; ब्रायो. 

 
वाळतात :– कास्स्ट. 
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सुजलेली :– आसे; एणप; कास्स्ट; केली; ग्रफाय; पल्स; प्रभन-स्पा; मक्युय-को; मेडो; लायको; लेडम; 
समॅ्ब्बुक; हसहल. 

उजव े:– बोस्व्ि; लॅक-कॅ; लॅके; लायको; सल्फ; सासा; हसकेल; स्राहंश; स्पाहंज. 
डावे :– एहप; कहल-का; कोलो; हक्रआसो; टेल्यु; ससॅ्न्गव; हसहल. 
आहेत असे वाटते :– एहप. 
एकच :– कहल-का. 
कढत :– आसे; ब्रायो; लायको. 
गार :– एहप; कॅल्क-का. 
णवटाळसेपिी :– एहप; ग्रफाय; पल्स; लायको. 

 
स्पशण केल्याने जा हो :– आसे; कहल-का; कॅल्क-का; सल्फ; कसको; सेहप. 
 
हलणवल्याने ब वा :– आसे; लझक; ऱ्हस-टा. 
 
हालते, डावे आपोआप :– हसना. 
 
णहवाळ्यात जा हो :– कास्स्ट 
 
 

_____ 
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बोटे (पायाची) 
 
सवणसाधारि :– आर्डन; कास्स्ट; ग्रफाय; पभजा; पल्स; प्लॅहट; रॅनन-स्स्कल; सल्फ; साहब. 

ते कमरेपयंत :– पलाहड. 
ते माांड्यापयंत :– नक्स-व्िा. 

 
आग :– एहप; टॅरॅक्स. 
 
आांगिा :– असाहफ; आ्न; कहल-का; कास्स्ट; कझक; नेर-स; प्लॅहट; साहब, हसहल. 

बणधर :– आसे; कॅल्क-का; कामो; नेर-स. 
सूज :– लेड्रम; साहब. 

 
आचके, आकडी :– कुप्रम; केहल; कझक; हसकेल. 

चालताना :– िायासा. 
 
उडतात :– अगाणर! कॅल्क-का; मक्युय. 
 
कापल्याप्रमािे :– हसहफ. 
 
कां प :– आ्न; मगॅ-का. 
 
खालचे उांचवटे :– पल्स; पेरो; बब;े लेडम; स्पायजे. 
 
घटे्ट :– अँन्टी-क्रभ ; इग्ने; कॅल्क-का; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; हसहल; सेहप; 

आग :– इग्ने; सेहप. 
हुळहुळे :– इग्ने; काबो-ॲहन; लायको; हसहल. 

 
चकाकतात :– साहव. 
 
णचखली (बेचकािील क्षिे( :– ग्रफाय; नेर-का; ्लुओ; ॲणस; सासा; णसणल; सेणप. 

अणतशय कां ड :– नेर-मभ. 
खोल :– िैड्रास्स्ट. 

 
टोके :– कहल-का. 
 
तून, वारे वाहत आहे असे वाटिे :– कुप्रम. 

दुखतात :– कझक, 
फोड :– नेर-का. 
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िेच लागल्याने जा हो–कास्ल्च. 
दुखतात :– फायटो; ऱ्िोडो. 

 
दूर झालेली (एकमेकापासभन( :– ग्लोनो. 
 
नखे (िािाच्या बोटाची पिा( :– ग्रफाय; साबा. 

खालील लक्षिे :– ॲस्न्ट-क्र; ग्रफाय; ्लुओ-ॲसी; मेरम. 
चुिचुि :– इलाप्स. 
णढसूळ :– थभजा; हसहल. 

 
पेटके :– कॅल्क-का; कास्स्ट; कुप्रम-असे; कझक-को. 
 
फुटल्यासारखी वाटिाि :– कोक्यु; लॅके. 
 
फोड :– हसकेल. 
 
बणधर :– ग्रफाय; फास्फ; हसकेल. 
 
भेगा :– साबा; सासा. 

बेचकेत :– साबा; हसहल. 
 
मोिी झाली आहेत असे वाटिे :– एहप; लारो. 
 
लाल :– साहब. 
 
वाळतात, खाली :– आसे; कास्ल्च; कुप्रम; िायासा. 

वर :– कॅम्फ; लॅके; हसकु; हसकेल. 
 
वाकतात, चालिाना :– बहड. 
 
वात रटत (गाऊट( :– अर्डट; काहल-आ; कास्ल्च; कोलो रॅनन-स्स्कल; रेहड; ऱ्िोडो; लायको; लेडम; 

सल्फ; साहब. 
नवीन :– अ्ट :– कस्ल्च; साहब. 
हगविीनांतर :– ॲन्टी-कु्र; कास्ल्च; नेर-स; बेन्झा-ॲहस; मक्युय-ड. 

 
शोि :– हसहल. 
 
सुजलेली :– ग्रफाय. 

आहेत असे वाटते :– लझक.  
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साांधे 
 
सवणसाधारि :– कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; नेर-मभ; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लायको; लेडम; सल्फ; हसहल; 

सेहप; स्राहंश. 
 
कमरेचा :– कास्स्ट; थभजा; फास्फ-ॲहस; ब्रायो; मक्यभय; ऱ्िस-टा; लेडम; स्रमो. 

आपोआप णनखळतो :– कोलो; थभजा; ऱ्िस-टा; 
उिताना जा हो :– नेर-स. 
कटकट आवाज :– कॅम्फ; कोक्यु; क्रोक. 
हालचाणलने जा हो :– ॲन्टी-टा. 

ब वा :– अमो-मभ; आयहर; कॅल्क-्लु. 
क्षयरोग (हट हब( :– कहल-का; कहल-स; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काडुय-मे; कोलो; युब; पल्स; 

फास्फ-ॲहस; ऱ्िस-टा; लेडम; हसहल; कसको; िेपार 
उजवा :– लेडम. 
डावा :– स्रमो. 

 
गुडघा :– आरम; एहप; कहल-का; कास्स्ट; केहल; गेल्से; नक्स-व्िा; नेर-मभ; पल्स; पेरो; बेन्झा-ॲहस; 

ऱ्िस-टा; लेडम; सल्फ; कसको सेहप. 
अशटत :– कोटय;ू कोहन; गेल्से; नेर-मभ; नेर-स; प्लंब;ं सेणप. 

एकमेकावर आपटिील असे वाटिे :– अगाहर; कास्ल्च; कोक्यु; नटस-व्हा. 
चालिाना :– कोक्यु; कोलो. 
हजना, उिरिाना :– कहल-का. 

चढिाना :– कोणन. 
आखडलेला :– कास्स्ट; ग्वाई; नेर-मभ. 
आग, आि :– केणल. 

खाली पाऊलापयंि :– नेर-स. 
आत, धके्क बसिाि :– पल्स; व्िॅलेहर. 

झोपेि :– अगाहर; आजे-मे. 
पािी साचिे :– आयो; एहप; ऱ्िस-टा; सल्फ. 

उतरताना जा िो :– आजे-मे; व्िोरा-आ. 
कटकट आवाज :– कास्स्ट; सल्फ. 
कां ड :– सल्फ. 
कां प :– कझक; कसको; स्टॅनम. 
गार :– अग्नस; काबो-व्हेणज; फास्फ; लॅके; हसहल; सेहप. 
गुडघी (क्षयरोग( :– आयो; कॅल्क-का; लायका; सल्फ. 
गुडघे टेकल्याने जा हो :– बॅहर-का. 

वर उठिाना जा िो :– स्पायजे. 
गुडघ्यावर गुडघे, आपटिाि :– आजे-ना; कास्ल्च; कास्स्ट; कोहन; ग्लोनो; लॅहथर. 

चढताना जा हो :– अल्युहम; काबो-व्िेहज; प्लंबं; बहड. 
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आहि, उिरिाना जा िो :– कहल-का; बहड; व्िेरा-आ. 
चालताना जा िो :– केहल; लें डम. 

वर उचलला जािो, आपोआप :– इग्ने. 
जड :– नक्स-व्िा. 
िुसिुस :– कहल-का. 
तािल्यासारखे :– नेर-मभ. 
त्वग् रोगी :– लेडम. 
दुखतो, दाबल्याने ब वा :– टॅरॅक्स. 
दूर पसरलेले, झोपेि :– प्लॅहट; लायको. 
पेटके :– कॅल्क-का; कोलो; कझक; टॅरेहब. 
बणधर :– कोलो; नेर-फा; प्लॅहट; मक्युय-आ-्ले. 

बसल्यानंिर, वृषिापयंि :– बॅहर-का. 
बाांधल्यासारखे वाटतात :– आरम-मे; हसहल. 

अंथरुिाि :– फास्फ. 
मागील खळी :– ओनास्मा; कोहन; नेर-का; नेर-मभ; फास्फ; बेला; मेझे. 

आखडलेली, िािलेली :– टेल्यु; डायस्को; नेर-मभ; ब्रायो. 
उिे राहिल्याने जा िो :– ग्रफाय; पॅरी; रुमे. 
करवडलेली :– अंब्रा; सेणप. 
कंड :– लायको; सेहप. 
गुडघा वाकहवल्याने जा िो :– कॅल्क-फाः; ऱ्िस-टा; हसको. 
घाम :– काबो-ॲणन; कोहन; डोसे; ब्रायो; सेहप. 
दुखिे :– कास्स्ट; नेर-का; रेडी; लायको. 

उजवी :– हफजास. 
पासभन टाचेपयंि :– अल्युहम 
पाय लाबं केल्याने जा िो :– काबंो-ॲहन; ऱ्िस-टा. 
बसल्याने जा िो :– बबे. 
िालचाली जा िो :– नेर-का; प्लंबं. 

वाटी (वरचे वाटोळे िाड( :– कोहन; बेला. 
खाली पाचर आिे असे वाटिे :– कामो. 
गुडगुड आवाज :– असार. 
ठुसठुसिे :– स्पायजे. 
वदेना, त्यामुळे चालिाना अडथळा येिो :– नाय-ॲहस. 

 
घोटा :– कास्स्ट; नेर-मभ; रूमे; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सेहप. 

िे पोटऱ्यापयंत :– मनॅ्ग.ॅ 
ते वर :– ग्वाई. 
अशटत :– काबो-ॲहन; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-फा; नेर-स; फास्फ-ॲणस; रूटा; लेडम; 

णसकेल-णसणल; स्राहंश. 
चालिाना जा िो :– नाय-ॲहस. 
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ब वा :– कास्ट. 
मुले चालावयास हशकि असिाना :– काबो-ॲणन; नेर-फा. 
अस्वस्ि :– मगॅ-मभ. 
उडते आत :– कॅल्क-का. 
कटकट आवाज :– कन्था. 
कढत :– कहल-बाय; नेर-का. 
कां ड :– लेडम. 
गार :– इग्ने; कल्क-्लु; मगॅ-मभ; मेडो. 
गुल्मे :– कुप्र-ंआसे. 
चालताना जा हो :– हलहथ-का, 
जड :– ॲन्टी-क्रभ ; क्रोट-हट; नाय-अहस; लेडम; सल्फ; हसकेल. 
घाम :– क्रोटे-िा; नाजा. 
तािलेले :– कास्स्ट; केहल; सल्फ; हसहल. 
तािल्याप्रमािे :– कास्स्ट; मक्युय; फास्फ. 
त्वग् रोग :– कॅल्क-का; केहल; नेर-फा; सोहर. 
नाडी व्रि :– कॅल्क-फा. 
पेटके :– कझक-आयो; प्लॅहट; मेहन; रुमे. 

पाऊले जहमनीवर दाबल्याने ब वा :– कझक-आयो. 
बोटापयंि :– नेर-का. 

फुटल्यासारखा :– फास्फ. 
बणधर :– लॅक-कॅ. 
लचक :– अनाका; रुटा; लेडम. 

िरल्यासारखे वाटिे :– प्रभन-स्पा. 
बसल्यानंिर, फार वळे :– ऱ्िस-टा. 

लटकेपिा :– रुटा. 
लुला पडिे :– अब्रो 

पडल्यासारखे वाटिे :– ड्रोसे. 
व्रि :– कॅल्क-का; हसहफ; िैड्रास्स्ट. 
शोध :– मनॅ्ग.ॅ 
सूज, वेदनायुटत :– लेडम. 

वदेनारहिि :– आजे-ना; आजे-मे; एहप; मेडो; स्टॅनम; स्राहंश 
साांधे बोटाांचे :– आरम-मे; कहल-का; कास्स्ट; लझक; मेरम; लेडम; सल्फ; साहब; सेणप. 

 
 

_____ 
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हाडे 
 
सवणसाधारि :– पल्स; फास्फय ; मक्युय; रुटा; हसहल; स्टॅहफ. 
 
तांगडीची :– अगाहर; असाणफ; कल्क-का; काबो-व्िेहज; पल्स; फायटो; फास्फ; मक्युय; मेझे; लॅके; 

सल्फ; हसनाबा; स्स्टकल. 
आवाळू :– कल्क-्लु; सल्फ-आयो. 
उपदांश (गरमीचे( उपद्रव :– फायटो; मक्युय; सल्फ-आयो; स्स्टकल. 
कुजतात :– हसहल; 
घशाच्या उपद्रवाबरोबर :– लॅके. 
दुखतात :– फायटो; लॅके; सल्फ-आयो; स्स्टकल. 

खुपल्याप्रमािे :– पल्स. 
पाय लाबं केल्याने :– आरम-मे. 
लिान जागी :– ॲम्ब्रा. 

स्पांजाप्रमािे :– ग्वाईका. 
हाडावर हाड वाढते :– नाय-ॲहस. 

 
पाऊलाची :– कुप्रम; मेझे; रुटा; लेडम; कसको; स्टॅहफ; िैपहर. 
 
 

_____ 
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झोप 
 
जागे होिे– आवाजाने अगदी बारीक :– असार; कलाहड; नक्स-व्िा; सेले. 

कां प सुटून :– व्िेरा-आ. 
लकचाळत :– सल्फ; स्रॅमो. 
गािे गात :– सल्फ. 
गोंधळल्याप्रमािे :– गेल्से; पल्स; पेरो; फास्फ; बोस्व्ि; कसको. 
घाबरटपिामुळे :– ऱ्िस-टा. 
घाम येऊन :– आसे; कोणन. 
लचतायुटत :– स्पाहंज. 
छातीत धडधडल्यामुळे :– कॅल्क-का; नेर-का; मक्युय; मक्युय-को; रेहड; सेहप. 
िराणवक तासाला :– सेले. 
तापामुळे :– नाय-ॲहस; फास्फ; बहॅर-का. 
धके्क बसून :– बेला; मगॅ-मभ. 
धाप लागून :– रेहड. 
नांतर, झोप येि नािी :– नक्स-व्िा. 

बेशुहद्ध :– िायासा. 
फार, उहशरा :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; ग्रफाय; नटस-व्हा; सल्फ; सेणप. 

लवकर :– कणल-का; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-का; हपहक्र-ॲहस; रॅनन-ब; सल्फ. 
भीती, भयांकर स्वप्नामुळे :– इग्ने; कझक; युब; थभजा; नेर-मभ; हपओहन; बेला; बोरा; लॅके; 

लायको; सल्फ; हसना; हसहल; सेहप; स्रमो; िायासा. 
भुकेमुळे :– फास्फ-ॲहस; लायको; सोहर. 
रागामुळे :– कामो; लायको. 
वारांवार :– अल्युहम; ओहप; कॅल्क-का; पल्स; फास्फ; बॅहर-का; म्युहर-ॲहस; सल्फ; सेणप; हेपार. 
स्वप्नामुळे :– बेला; लॅके; सल्फ; हसहल. 
हातपाय गार झाल्यामुळे :– काबो-व्िेहज. 

 
जाांभया :– ॲन्द्टी-टा; आसे; इवने; ओणप; कान्गस्ट; केहल; हक्रआसो; क्रोक; ग्रफाय; कझक-व्िॅले; नक्स-

व्हा; पल्स; प्लॅणट; फास्फ; मॅन्द्गॅनां; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; णसना; िेपार. 
अधणवट, आल्यासारख्या वाटिाि पि येि नािीि :– लॅके; लायको. 
अांग गार होऊन :– नेर-का. 
आचके, येण्याच्या अगोदर :– अगाहर; टरेन्टु; मक्युय. 

येि असिाना :– ग्रफाय. 
आळोखेणपळोखे णदल्याने ब वा :– ग्वाईका. 
इतर उपद्रवाबरोबर :– अगाहर; ॲन्टी-टा; कॅस्टो; णक्रआसो; सासा; णसना. 
खाण्यानांतर :– नेर-स; सल्फ; हसल्ला. 
खोकताना :– बेला. 

नांतर :– अनाका; अन्द्टी-टा; इहप; णक्रआसो. 
चालताना, मोकळ्या हवेत :– युफोर. 
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जबडा खालचा कापतो :– ओहलअं. 
जोराच्या :– इग्ने; प्लॅहट; ऱ्िस-टा; स्टॅहफ; िेपार. 

बेशुद्धीि, वारंवार :– अहमल-ना; कहल-का. 
झोप नसताना :– प्लॅहट; ऱ्िस-टा. 
झोपेत :– अहल-सहॅट; कॅस्टो. 
डोके दुखत असताना :– फा्म; स्टॅहफ. 
डोळ्यातून पािी येते :– मगॅ-फा; स्टॅहफ. 
ढेकरा येताना :– टेल्यु. 
तापात :– हकहन-स; ऱ्िस-टा. 
िांडी, (िापाची( वाजण्याचे अगोदर :– युपे-पर. 

वाजि असिाना :– थभजा; नेर-मभ; युपे-पर. 
दम्ब्यासारख्या णवकारात :– ब्रोहम. 
नांतर हसू लोटते :– अगाहर. 
व, आळोखेणपळोखे :– कामो; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; स्टॅहफ. 

झोप :– कहल-ना; हक्रआसो. 
वारांवार :– केहल; ग्रफाय; सल्फ. 
णवटाळशी, िोण्याचे अगोदर :– पल्स. 

पिी :– अमो-का; काबो-ॲहन. 
वेदना, सुरू िोण्याच्या अगोदर :– अगाहर. 

सुरू असिाना :– फास्फ. 
सभोवती शणरराच्या पट्टा बाांधला आहे असे वाटून :– स्टॅनम. 
सांध्याकाळी :– आ्न. 
णहस्टेणरआत :– कहल-फा; टरेन्टु. 

 
झोप – अधणवट बेशुिीत :– गेल्से; बेला. 

अस्वस्ि :– अको; आस; ओहप; कुप्रम; कोक्यु; ग्रफाय; पल्स; बॅहर-का; बेला; ऱ्हस-टा; लायको; 
सल्फ; हसना; पसली; लसको. 
अंग गरम झाले आिे असे वाटभन :– बॅहर-का. 
वैषहयक हवचाराने :– कहल-ब्रो; कॅन्था; रॅफे. 

गाढ :– ॲन्द्टी-टा; आजे-ना; इिू; ओपि; काबो-व्िेहज; कोणन; हक्रआसो; क्रोक; ग्रफाय; नटस-मो; 
नक्स-व्िा; पल्स; बॅणि; बेला; लेडम; व्हेरा-आ; स्रमो. 
पि डोळे उघडे (बेशुहद्ध पिा( :– अको; ओहप; फास्फ; म्युहर-ॲहस; लारो; िायासा. 
बेशुद्धीप्रमािे :– ॲन्टी-टा; आजे-ना; ओणप; क्रोक; नटस-मो; नक्स-व्िा; पल्स; बॅहि; बेला; 
व्हेरा-आ. 
हवटाळसेपिी :– नटस-मो; फास्फ. 

गुांगी येते (हदवसा( :– अल्युहम; ॲन्द्टी-कू्र; ॲ्टी-टा; आसे; इथभ; एहप; ओपि; कॅल्क-का; काबो-
व्िेहज; कास्स्ट; केपल; स्क्लमहॅट; क्रोक; गेल्से; ग्रफाय; थभजा; नक्स-मो; नक्स-व्हा; पल्स; 
हपहक्र-ॲहस; पोडो; फास्फ; फास्फ-ॲपस; फेरम-फा; बॅणि; बेला; मक्युय-को; लॅके; सल्फ; 
कसको. 
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आवरि नािी :– ओहप; नक्स-मो. 
इिर उपद्रवाबरोबर :– ॲन्टी-टा; ओहप; नक्स-मो; पल्स; ऱ्िस-टा; व्िेरा-आ. 

उिे राहिले असिाना काम करीि :– फेलाहंड्र. 
एकाएकी :– रुमे. 
ओकारीनंिर :– इथभ; इणप; सहॅनकु. 
खाण्यानंिर :– अगाहर; कॅल्क-का; नटस-व्हा; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; लसको. 
खािा खािा :– कणल-का; फास्फ. 
खोकिाना :– ॲन्द्टी-टा; इहप; हक्रआसो. 

नंिर :– अनाका; इग्ने. 
गरोदरपिी :– नक्स-मो; िेलोहन. 

िापाि :– अन्टी-टा; ओहप; कलाहड; गेल्से; नेर-मू; पोडो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; मेझे; 
युपे-पर; लॅके; लायको; समॅ्ब्बुक. 

िारवटल्यासारखी :– नटस-मो; लेडम. 
दुपारच्या आधी :– ॲन्टी-क्रभ ; साबा. 
दुपारानंिर :– नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; सल्फ; कसको. 
हनजल्याने, डाव्या कुशीवर :– थभजा. 
न्युमोहनआि :– ॲन्द्टी-टा; ओणप; केहल; फास्फ. 
बसले असिाना :– नटस-व्हा. 

पि हनजले िर येि नािी :– कामो. 
बाळंिपिानंिर :– फेलास्न्ड्र. 
बोलिाना :– केहल; मगॅ-का. 
मानहसक श्रमाने, अगदी थोड्या :– आसे; कहल-का; गेल्से; नक्स-मो; फास्फ-ॲहस; साबा; 

हायासा. 
रात्री येि नािी :– ओहप; फास्फ-ॲहस; फेरम; मोस्क; ऱ्िस-टा; सल्फ. 

अंग दुखभन :– स्टॅहफ. 
हलहििाना :– फास्फ-ॲहस. 
हवटाळ बंद झालेला असिाना :– सेनेहस. 
हवटाळसेपिी :– कहल-का; नटस-मो; मगॅ-का; फास्फ; सल्फ. 
हवद्यार्थयाना :– गेल्से; मगॅ-फा. 
वदेना, िोिाना :– आरम-मे; आसे; कामो; काबो-ॲहन; ग्रफाय; हटहल; नक्स-मो; नाय-ॲणस; 

बेला; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सल्फु-ॲहस. 
उदराि :– ॲस्न्ट-टा 
नंिर :– फायटो. 

शौचानंिर :– इथभ; नक्स-मो; सल्फ. 
श्रमामुळे :– आसे; नटस-मो; सेले. 
सकाळी :– कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कोणन; ग्रफाय; नटस-व्हा; सल्फ; सेणप. 
संध्याकाळी :– अमो-मभ; ॲम्ब्रा; आसे; कहल-का; कॅल्क-का; कॅल्क-स; नक्स-व्हा; पल्स. 
संध्याप्रकाशाि :– अमो-मभ. 
संिोग करिाना :– बॅहर-का; लायको. 
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िसण्यानंिर :– फास्फ. 
लचतायुटत :– अको; आसे. 
नांतर, डोके दुखावयास लागते :– सल्फ. 
पि हुशारी वाटत नाही :– ओहप; कोणन; कझक; नाय-ॲहस; फास्फ; ब्रायो; मॅग-का; मगॅ-मभ; ऱ्हस-

टा; लॅके; सल्फ; लसको; हेपार. 
लागत असताना दचकिे :– अको; आसे; इग्ने; ओहप; कॅल्क-का; कामो; कझक; नाय-ॲहस; 

पल्स; बेला; लायको; हसना; हसली; सेहप. 
लागत नाही :– लॉरो; फास्फ. 
हलकी (प्रत्येक आवाज ऐकभ  येिो( :– अको; अमो-का; अल्युहम; आसे; इग्ने; ओहप; काहफ; फास्फ; 

मक्युय; लॅके; सल्फ; सेले. 
 
झोप येत नाही (हनद्रानाश( :– अको; आक्झ-ॅॲहस; आजे-ना; आसे; ओहप; कणल-का; कॅक्ट; कॅल्क-

का; कापफ; कामो; कोक्यु; कझक-व्िॅले; थभजा; नक्स-व्हा; िल्स; प्लॅबं; फास्फ; बेला; ब्रायो; 
मटयुण; मक्युय-को; ऱ्हस-टा; लॅके; लारो; सल्फ; हसहप; णसणल; कसको; सेहप; स्टॅनम; स्टॅहफ; 
हायासा; िेपार. 

अांगावरचे मूल तोडल्यानांतर :– बेला. 
एक रात्रीआड :– अनाका; लॅके. 
औषधे व दारू याांच्या अणतरेकामुळे :– हसकेल. 
काहीतरी कारिामुळे :– आसे; कॅल्क-का; काहफ; कामो; पल्स; फास्फ; ब्रायो; मक्युय; ऱ्िस-टा; 

कसको; सेहप. 
एकदा जागे झाल्यानंिर :– आसे; नक्स-व्हा; नेर-मू; लॅके; णसणल. 
एखाद्या ठाम कल्पनेमुळे :– कॅल्क-का; ग्रफाय; पल्स. 
कल्पना हवचार मनाि एकसारखे आल्यामुळे :– आसे; इग्ने; ओहप; कॅल्क-का; काहफ; गेल्से; 

नक्स-व्िा; पल्स; िायासा; िेपार. 
बेचैनपिामुळे :– अको; आयो; आसे; कामो. 
िावना, घाबरटपिामुळे :– अको; कॅल्क-का; कापफ; गेल्से; नटस-व्हा; प्लॅणट; मेरम; मोस्क; 

लॅके; लायको; कसको; िायासा. 
शरीर लवलवल्यामुळे :– आसे; इग्ने; पल्स; बेला; सल्फ. 

काळजीमुळे – (सासंाहरकवगैरे( :– आसे; कॅल्क-का; कोक्यु. 
घरी (गावं, देश( जाण्याच्या ओढीमुळे :– कॅस्प्स. 
गभाशयाच्या णवकारामुळे :– सेनेहस. 
डाव्या कुशीवर णनजल्याने :– काडुय-मे; थभजा. 
डोळ्यावर असून :– एहप; ओहप; कामो; केहल; पल्स; फास्फ; बेला; सेहप; िेपार. 
िकव्यामुळे :– अव्िेना; काणफ; कोका; कोक्यु. 
दारुड्याांना :– ओहप; नक्स-व्िा; लॅके. 
दुुःखुःशोकामुळे :– ओहप; कॅहल-ब्रो; नेर-मभ. 
दोषीज्वरात :– स्रमो. 
णनजल्यानांतर अांिरुिावर, पि अगोदर येिे :– ॲम्ब्ब्रा. 
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मध्यरात्रीपूवी (नंिर येिे( :– ॲम्ब्रा; आसे; कहल-का; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काहफ; काबो-
व्िेहज; कोहन; ग्रफाय; नक्स-व्िा; नेर-का; पल्स; हपहक्र-ॲहस; फास्फ; ब्रायो; मक्युय; मगॅ-मभ; 
ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; हसहल; कसको; सेहप. 

मध्यरात्रीनांतर :– आसे; कणल-का; कॅस्प्स; काणफ; नक्स-व्हा; फास्फ-ॲहस; पसपल; िेपार. 
पिाटे ३ नंिर :– नटस-व्हा; मगॅ-का; सल्फ; सेहपः 

म्ब्हातारपिी :– बॅहर-का. 
णवटाळसेपिी :– अगाहर; सेनेहस. 
शस्त्रणक्रयाकेल्यानांतर :– स्स्टक्टा. 
सांभाषिानांतर :– ॲम्ब्रा. 
हृद्रोगात :– कॅ्रहट. 

 
झोपेत– घोरिे :– ओहप. 

चालिे :– अको; ओणप; कहल-फा; कहल-ब्रो; हडक्टा; नेर-मू; फास्फ; हसहल. 
िावनाचंा कोंडमारा झाल्यामुळे :– कझक. 

दचकिे :– ओहप; कहल-का; काबो-व्िेहज; हडहज; स्ऱ्िअम; िायासा. 
 
णनजण्याची, तऱ्हा, कुशीवर :– कास्ल्च; फास्फ; बॅणर-का. 

गुडघ्यावर व पोटावर :– मेडो. 
पािीवर :– पल्स; ब्रायो; मक्युय-को; ऱ्हस-टा; स्रमो. 

गुडघे वर करून :– ब्रायो; मक्युय-को; लॅके; िेलेबो. 
पाय एक लाांब व दुसरा वर करून :– लॅक-कॅ; स्टॅनम. 
पायाची अढी घालून :– ऱ्िोडो. 
पोटावर :– कोलो; बेला; मेडो; स्रमो. 
वेड्यावाकड्या अवस्िेत :– प्लंब;ं हसना. 
हात डोटयाखाली घेऊन :– आसे; प्लॅहट; बेला. 
हात डोटयावर लाांब करून :– आसे; नक्स-व्िा; पल्स; लॅक-कॅ. 
हात पाय एकमेकापासून दूर करून :– कामो; प्लॅहट; सोहर. 
हात, पाय, डोके, पोटाशी घेऊन :– आसे; बॅहि; ब्रायो. 
हात पोटावर िेवून :– कोक्यु; िल्स. 

 
स्वप्ने :– अमो-मभ; आ्न; आसे; कॅल्क-का; ग्रफाय; थभजा; नक्स-व्हा; नेर-मू; िल्स; फास्फ; ब्रायो; मॅग-

का; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; णसणल; लसको. 
अनेक :– आसे; सेनेहस. 
अपघात :– आसे; ग्रफाय. 
आग, िळक, स्पष्ट वगैरे :– अनाया; कॅनॅहब; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; टु्यब; फास्फ; रेहड; लायको; 

लारो; ऱ्हस-टा; सल्फ; णसणल; िायासा; िेपार. 
आदल्याणदवशी घडलेल्या गोष्टी :– ब्रायो. 
उडतो आहोत :– एहप; लॅरो; स्स्टक्टा. 
उदास :– प्लॅन्ट. 
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कष्टदायक कामे :– आ्न; एहकने; पल्स; ब्रायो; ऱ्िस-टा. 
णकळसवािी :– लॅके. 
खरी वाटतात :– आजे-मे; रेहड. 
चमत्काणरक :– ओहप; कल्क-आयो; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; नेर-मभ; लॅके. 
चोर, दरोडेखोर :– अल्युहम; नेर-मभ; मगॅ-का. 
जनावरे, णकडे वगैरे :– आर्डन; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; मक्युय. 

साप :– आजे-ना; लॅक-कॅ; रॅनन-स्क्ल. 
डाव्या कुशीवर हनजल्याने :– सेहप. 
दररोजची कामे लकवा अडचिी :– नक्स-व्िा; पल्स; ब्रायो; ऱ्हस-टा. 
पडण्याची :– हडहज; िूजा; बेला; संबलु. 
जाग येते, झोप लागिाना :– बेला; लॅके; सल्फ; हसहल. 
पणहल्या झोपेत :– हसहल. 
पाण्यावर आहोत :– व्िेरा-स्व्ि. 
प्रवास :– कहल-ना. 
पे्रत :– अनाका. 
फार पूवी घडलेल्या गोष्टी :– हसहल. 
बुडण्याची :– व्िेरा-स्व्ि. 
भयांकर :– अमो-मभ; कहल-का; कहल-मभ; कॅल्क-का; कोक्यु; क्रोटे-िा; ग्रफाय; युब; नेर-मभ; 

पल्स; लायको. 
िीच िीच पनुः पुन्िा :– इग्ने. 

मरि स्वतुःचे :– लॅके. 
मुलाचेच, स्वतुःचा, िुकडे जोडीि आिोि :– हडक्टा; फास्फ. 
मेलेली मािसे :– आसे; थभजा; फास्फ; मगॅ-का. 
रडिे स्वतुः :– हक्रआसो; ग्लोनो; प्लॅन्ट; हसहल; स्रमो. 
लघवीला होत आहे :– हक्रआसो; लॅक-कॅ; सेनेगा; सेहप. 
लज्जास्पद :– कोहन; यभब. 
वैषणयक :– अमो-मभ; ओहप; नक्स-व्िा; नेर-का; फास्फ-ॲहस; व्िाओ-रा; लॅके; सेनेहस; स्रहॅफ. 

हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– कहल-का; कॅल्क-का. 
संिोग करण्याची :– बोरा; संबुल. 

साप :– आजे-ना; लॅक-कॅ; लॅके; रॅनन-स्स्क्ल. 
सुखकारक :– ओपि; कल्क-का; नक्स-व्िा; नेर-का; पल्स; व्िाओ-रा; सेहप; स्टॅहफ. 

 
 

_____ 
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िांडी वाजिे- शहारे- गारपिा 
 
सवणसाधारि :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲन्टी-टा; अराणन; आरम-मे; आर्डन; आसे; इग्ने; इहप; कॅन्था; कॅल्क-का; 

काबो-व्हेणज; कास्स्ट; णकणन-स; केहल; गेल्से; ग्रफाय; थायरा; नटस-मो; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; 
नेर-मू; िल्स; मेणन; मोस्क; युपे-पर; ऱ्िस-टा; लॅक-हड; लायको; व्हेिा-आ; साबा; णसणल; 
लसको; कसफा; सेहप; स्टॅणफ; िेपार. 

 
अणनयणमत :– आसे; नक्स-व्िा; पल्स; सेणप; सोणर. 
 
अांतगणत :– अनाका; आसे; एहप; कॅल्क-का; कास्स्ट; कोक्यु; हडहज; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; मक्युय; 

लारो; सल्फ; िेपार. 
 
अांिरुिाच्या बाहेर हात काढले तर :– टरेन्टु; टु्यब; नटस-व्हा; बॅणर-का; ऱ्िस-टा; िेपार. 
 
अांिरुिात वळताना :– नक्स-व्िा; पल्स. 
 
आचके आल्यानांतर :– कुप्र.ं 
 
उदरात :– ॲम्ब्रा; आसे; इग्ने; एहप; फास्फ; व्हेरा-आ; सेहप. 

आग होऊन :– फास्फ. 
 
उन्द्हाळ्यात :– सोहर. 
 
उन्द्हात जा हो :– नेर-मभ. 

ब वा :– अनाका; कोहन. 
 
एका बाजूस :– काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कोहन; ड्रोसे; थभजा; नक्स-व्िा; पल्स; पॅहर; ब्रायो; मोस्क; लायको; 

हसहल. 
आचके येताना :– हसहल. 
उजव्या :– केहल; बॅहर-का; ब्रायो; ऱ्िस-टा; साहब. 

डावी कढि आिे असे वाटिे :– पॅहरस. 
डाव्या :– काबो-व्िेहज; कास्स्ट; ड्रोसे; थभजा; लायको; सल्फ. 

 
एखाद्या अवयवात लकवा जागी :– आसे; इग्ने; कहल-का; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; केहल; डल्का; नेर-

मभ; िल्स; प्लॅहट; फास्फ-ॲहस; बब;े मेहन; ऱ्हस-टा; लायको; व्हेिा-आ; सल्फ; हसकेल; हसहल; 
हसस्ट; कसको; सेणप; स्पायजे. 

डोटयाला :– ग्लोनो. 
दुसरी जागा कढत :– एहप; कामो; ब्रायो. 
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ओिात सुरू िोिे :– ब्रायो. 
 
कां ड सुटून :– मेझे. 
 
कां पयुटत :– अनाका; ॲन्टी-टा; प्लॅहट; हसहल. 
 
काळजी (कचिा( मुळे :– युब. 
 
खाजणवताना :– अगाहर; पेरो; मेझे. 
 
खाताना :– असार; आसे; कहल-का; काबो-ॲहन; टॅरॅक्स; बेला; रॅनन-ब. 
 
खाल्यानांतर ब वा :– ॲम्ब्रा; आयो. 
 
खोकताना :– एहप; थभजा; पल्स; युपे-पर. 
 
गार पािी, अांगावर ओतल्याप्रमािे :– मटयुण; लेडम. 

टाकल्याप्रमािे :– आ्न; ऱ्िस-टा. 
 
गुांगी येऊन :– ॲन्टी-टा; ओपि; कॅम्फ; केहल; गेल्से; नक्स-मो; व्िेरा-आ. 
 
गुदमरल्यासारखे वाटभन :– आजे-ना; मगॅ-फा. 
 
घाम येत असताना :– कामो; युब; नक्स-व्िा; पल्स; युपे-पर; लॅके. 
 
चालताना :– कसको. 
 
जागे झाल्यानांतर :– अल्युहम; आ्न. 

प्रत्येकवेळी :– अमो-मभ. 
 
जाांभया येताना :– काबो-ॲहन; हक्रआसो; थभजा; मेहन. 
 
झोपेत :– बोरा. 
 
तापल्यामुळे (उन्िाने, शकेाने वगैरे( :– काबो-व्हेणज; पल्स; समॅ्बुक; णसणल; व्िेरा-आ. 
 
तापात :– आसे; इग्ने; गेल्से; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; सल्फ. 

बराच वेळ :– पायरो; पोडो. 
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दाबल्याने ब वा :– फास्फ; ब्रायो. 
 
दुुःखा (शोक( मुळे :– इग्ने; गेल्से. 
 
धरून िेवावे, दुसऱ्याने असे वाटिे :– गेल्से; लॅके. 
 
नसानसातून :– अमो-का; अराहन; इलाप्स; कहल-बाय; कॅल्क-का; मोस्क; हसनाबा. 
 
नांतर ताप, पुन्द्हा िांडी :– थायरा. 
 
नाकातून रटत येताना :– थभजा. 
 
नाळगुद, जलोदरात :– आसे; एहप; िेलेबो. 
 
णनजल्याने :– पल्स. 

पािीवर :– टेल्यु. 
 
पािीत सुरू होते :– कॅस्प्स; कास्स्ट; कोक्यु; गेल्से; डल्का; नेर-म; पल्स; बेला; युपे-पर; ऱ्हस-टा; 

लॅके; लायको; सल्फ; हसकेल; सेहप; स्टॅहफ; स्राहंश; िायासा. 
 
पाांघरूि, नकोसे वाटते लकवा (उष्ट्ििेने( जा हो :– इणप; एणप; कॅम्फ; कॅल्क-स; पल्स; लेडम; हसकेल; 

सेहप. 
जरा हलले तर :– आ्न; नक्स-व्िा. 
दूर केले तर :– नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; हसहल; िेपार. 
बरे वाटत नाही :– लायको. 

 
णपण्याने जा हो :– असार; आसे; कस्प्स; केणल; नटस-व्हा; युपे-पर; लॅके; व्िेरा-आ; कसको. 

गरम पेय जा हो :– अल्युहम; पल्स; बेला. 
ब वा :– कास्स्ट; कुप्र;ं मसॅ्न्स. 

 
बडबड करावीशी वाटते :– पोडो. 
 
बसण्याने ब वा :– इग्ने; नक्स-व्िा. 
 
बाह्याांगात :– अमो-मभ; आसे; इवने; ओहलअ;ं कॅम्फ; लझक; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; व्हेिा-आ. 
 
बोटाची टोके बणधर होतात :– स्टॅनम. 
 
णभजल्यामुळे :– थभजा; ऱ्हस-टा; लाप्पा; लेडम. 
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भीतीमुळे :– गेल्से; कझक-व्िॅले. 
 
मानणसक श्रमानांतर :– कझक-व्िले; नक्स-व्िा. 
 
मुांग्या आल्याप्रमािे :– मक्युय. 
 
मूत्राशयात सुरू होते :– सासा. 
 
रात्री :– पायरो. 
 
लघवी, करताना :– थभजा; नाय-ॲहस; प्लॅहट. 

तुांबल्याने :– मोडो. 
 
लाटावर लाटा येऊन :– काबो-ॲहन. 
 
णलणहताना :– अगाहर. 
 
व ताप आलटभन पालटभन :– अमो-मू; आसे; ओहल-ॲहन; कॅल्क-का; कामो; कोक्यु; नक्स-मो; नक्स-

व्हा; बेला; ब्रायो; मक्युय; युरे-पर; ऱ्हस-टा; लॅके; समॅ्बुक; लसको; हेपार; िैड्रास्स्ट. 
भीती, णभण्यामुळे :– लायको. 

 
वाऱ्यात :– सहॅनकु. 
 
णवकार झालेल्या भागात :– आसे; कास्ल्च; कोक्यु; ब्रायो; मेझे; ऱ्हस-टा; लॅके; लेडम; णसकेल; हसहल. 
 
णवटाळ जाताना :– पल्स; सल्फ; हसहल; सेहप. 
 
णवटाळशी होण्याचे अगोदर :– पल्स; लायको; हसहल. 
 
वेगळ्या तऱ्हेने प्रत्येक वळेी :– इग्ने; पल्स. 
 
वेदना होत असताना :– अगाणर; आसे; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कास्स्ट; कोलो; डल्का; पल्स; बोस्व्ि; मेझे; 

सेपि. 
 
वेळ बदलून, पूवीपेक्षा अगोदर :– आसे; एहप; हकहन-स; नक्स-व्हा; नेर-मू; ब्रायो; लसको. 

ककवा उहशरा :– इग्ने; ब्रायो. 
उणशरा :– इग्ने; इणप; गॅम्बो; कसको. 

 
शौचानांतर :– कॅन्था; प्लॅहट; स्ऱ्िअम. 
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श्रमानांतर :– आसे; कझक-व्िॅले; प्लंबं. 
 
सांभोगानांतर :– नेर-मभ. 
 
सूयास्त झाल्यावर :– आसे; इग्ने; पल्स. 
 
स्पशाने जा हो :– अको; नटस-व्हा; लायको; लसको; स्पायजे. 
 
हातापायाना :– अम्ब्रा; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; पल्स; बेला; हसकेल; हसहल. 
 
हात (पंजा( व पाऊल यातून सुरू होते :– हडहज. 
 
हातात गार पदािण धरल्याने :– कझक. 
 
हाताांच्या हालचालीने :– ऱ्िस-टा. 
 
हालचाल, जरा केली तर :– आसे; नटस-व्हा; स्पायजे. 
 
णहस्टेणरआत :– थेहर. 
 
हुडहुडी :– आसे; णकनी-स; गेल्से; नक्स-व्िा; नेर-मू; नेर-स; पल्स; पायरो; फास्फ; युपे-पर; कसको; 

िेपार. 
भीतीमुळे :– मक्युय. 
श्वास आत घेताना :– ब्रोणम. 

 
 

_____ 
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ज्वर )ताप(-  आग- उष्ट्िता 
 
सवणसाधारि :– अको; ॲन्टी-टा; आ्न; आसे; इग्ने; इहप; एणप; ओहप; कहल-स; कॅन्द्िा; कॅस्प्स; कामो; 

काबो-व्हेणज; कास्स्ट; हकहन-स; कोहन; गेल्से; टॅरॅक्स; नक्स-व्हा; नेर-मू; पल्स; हपहक्र-ॲहस; 
फास्फ; फेरम-फा; बेला; ब्रायो; मटयुण; मक्युय-को; मेडो; मेझे; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; 
सल्फ; ससॅ्न्ग्व; कसको. 

 
अणतज्वर (१०२° च्या वर( :– आयो; हकहन-आसे; पायरो; फास्फ; बॅणि; सल्फ; व्िेरा-स्व्ि. 
 
अांतगणत :– अको; आ्न; आसे; टॅबॅकं; नटस-व्हा; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; ब्रायो; मगॅ-का; मक्युय; 

ऱ्िस-टा; लारो; व्हेरा-आ; सल्फ; सल्फ-आयो. 
बाहेरचे भाग गार :– अको; ॲन्टी-टा; आयो; आ्न; आसे; इग्ने; इहप; एहप; कहल-का; कॅल्क-

का; कॅम्ब्फ; काहफ; कामो; काबो-व्िेहज; हडहज; ड्रोसे; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; प्लॅहट; फास्फ-
ॲहस; बेला; मेझे; मोस्क; ऱ्िस-टा; व्हेरा-आ; सल्फ; हसना; िायासा. 

 
आग, कोरडी :– अको; आसे; एणप; ओणप; काबो-व्हेणज; डल्का; टू्यब; गेल्से; नटस-व्हा; पल्स; फास्फ; 

बेला; ब्रायो; म्युहर-ॲहस; हसकेल. 
सहन होत नाही :– साहब. 

 
आल्यासारखा वाटतो पि नसतो :– अराहन; पायरो; सल्फ; स्टॅहफ. 
 
आव झाली असताना :– नक्स-व्िा; बॅहि; फेरम-फा. 
 
आवाजामुळे :– ब्रायो. 
 
इन्द्फ्लुएांझा :– कास्स्ट; कुप्रम; गेल्से; फेरम-फा; बॅहि; ब्रायो; मक्युय; युपे-पर; ऱ्हस-टा. 
 
उघडे रहावेसे वाटते :– पाघंरूि नको वाटिे पिा. 
 
एका बाजूस (जास्ि असिो( :– अल्युहम; कामो; हडहज; नक्स-व्िा; पल्स; पॅहर; ब्रायो; मोस्क; लायको. 

उजव्या :– अल्युहम; फास्फ. 
डाव्या :– ऱ्िस-टा; लायको; स्टॅनम. 
णनजलेल्या :– मगॅ-मभ. 

 
एखाद्या भागात :– अको; अल्युहम; आसे; एणप; कॅन्द्िा; कॅल्क-का; कॅस्प्स; काबो-व्िेहज; कामो; कास्स्ट; 

हडहज; नटस-व्हा; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; बोरा; ब्रायो; मटयुण; मोस्क; ऱ्हस-टा; 
लायको; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सेहप. 

अांतगणत :– अको; कॅन्था; टॅबॅकं; फास्फ; बेला; ब्रायो; लारो; सल्फ; सल्फ-आयो. 
बाह्याांगात :– आसे; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; मक्युय; सल्फ. 
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खाण्यानांतर जा हो :– युब; फास्फ. 
ब वा :– अनाका; कसको. 

 
खालून वर :– फास्फ; सल्फ; सेहप. 
 
खोकताना जा हो :– आ्न; आसे; इग्ने; नेर-मभ; म्युहर-ॲहस; कसको. 
 
गरम पेयाने जा हो :– संबुल. 
 
घाम, आल्याने ब वा :– आसे; ऱ्िस-टा; लायको. 

येत नाही :– आसे; कॅक्ट; गेल्से; नक्स-मो; बेला; ब्रायो. 
येतो, पि िाप कमी िोि नािी :– अल्युहम; ओहप; कॅस्प्स; कोहन; युब; नेर-का; पल्स; पायरो; 

फास्फ; फास्फ-ॲहस; मक्युय; मेडो; मेझे; व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; सल्फु-ॲहस; सोहर; स्टॅनम; स्रमो; 
िेलेबो. 
नंिर थंडी वाजिे :– कलाहड; कहल-बाय. 
माडं्याना :– स्पाहंज. 

गार :– कॅस्प्स. 
 
घेऱ्या येतात :– अ्ट. 
 
चढ, उतार सारखी :– एहकने; हकन-आसे; लझक; पायरो; व्िेरा-स्व्ि. 
 
चमत्काणरक, त्रासदायक :– व्िॅले. 
 
चोरटा :– आसे; युब; सल्फ; कसको. 
 
झोपेत जा हो :– ओहप; कलाणड; मेझे; समॅ्ब्बुक. 

ब वा :– कलाणड; फास्फ; सेहप. 
 
तहानेऐवजी पांख्याने वारे घ्यावेसे वाटते :– काबो-व्हेणज. 
 
िांड वारे व पाांघरूि दोन्द्ही सोसत नाही :– कोक्यु; कोरा-रु. 
 
िांडी न वाजता :– आसे; एहप; कामो; गेल्से; बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा. 
 
िांडी व ज्वर आलटून पालटून :– थंडी पिा. 
 
दुग्धज्वर (स्िनाि दभध येिाना येिारा( :– अको; कॅल्क-का; कामो; ब्रायो. 
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दोषी (सेहिक, टायफाईड, सिि बाळंि वगैरे( :– ॲन्रा; अमो-का; आ्न; आसे; इलाप्स; एहकने; 
ऐलान्थ; कहल-का; कहल-फा; कल्क-का; काबो-व्िेहज; हक्रआसो; क्रोटे-िा; कझक; नक्स-व्िा; 
नाय-ॲहस; नेर-मभ; पल्स; पायरो; फास्फ; फेरम; बॅहि; बेला; ब्रायो; मक्युय; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-टा; 
लॅके; लायको; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसकेल; कसको; स्रमो; िायासा. 

अधणवट बेशुि, धुांदी :– ओहप; काबो-व्िेहज; कझक; फास्फ-ॲहस; बॅहि; म्युहर-ॲहस; िायासा; 
िेलेबो. 

आतड्यात रटतस्त्राव, दुगंधी शौच व शस्टतपात :– म्युहर-ॲहस. 
पूिण बेशुि :– ओहप; िायासा; िेलेबो. 

 
धास्ती, भीतीमुळे :– हचनोपो. 
 
पांजे गार :– थभजा. 
 
पाऊले गार :– टरेन्टु. 
 
पाळ्या अणनयणमत :– आसे; नक्स-व्िा; पल्स; सेहप; सोहर. 
 
पाांघरूि, घ्यावेसे वाटते :– इग्ने; कहल-आयो; युब; नक्स-व्हा; नेर-स; पल्स; पायरो; मॅग-का; ऱ्िस-

टा; समॅ्बुक; हसल्ला; सोहर; स्रमो; िेपार. 
नको वाटते (उघडे रिावसेे वाटिे( :– इग्ने; एणप; ओहप; नेर-मभ; पल्स; म्यभहर-ॲहस; कसको. 

 
पीतज्वर (येलो हफव्िर( :– आसे; कॅन्था; काबो-व्िेहज; क्रोटे-िा; नक्स-व्िा. 
 
पुनुःपुनुः उलटिारा :– कॅल्क-का; टु्यब; फेरम; सल्फ; सोणर. 
 
प्लेग :– आसे; इग्ने; क्रोटे-िा; टरेन्टु-कु; पायरो; फास्फ; लॅके. 
 
मलेणरआ :– हवषम पिा. 
 
बाळांतज्वर – (दोषी पिा( :– आ्न; आसे; एहकने; ओणप; पल्स; पायरो; फास्फ; बेला; ऱ्हस-टा; लॅके; 

लायको; सल्फ. 
णवटाळ (बाळंिपिानंिरचा( बांद झाल्यामुळे :– लायको; सल्फ. 

 
बाह्याांगात :– अको; आसे; इग्ने; कॅन्द्िा; कामो; पल्स; बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; हसहल; स्रमो. 
 
मानणसक श्रमाने :– स्पाहंज. 
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रात्री, जा हो :– अ्ट; आयो; आसे; कॅल्क-का; कामो; ग्रफाय; िल्स; पेरो; फास्फ; बॅहि; बेला; मक्युय; 
लॅके; सल्फ; णसणल; हेपार. 

मधुन मधुन येिारा :– ्लुओ-ॲहस. 
 
णवटाळसेपिी :– ग्रफाय; पायरो; फास्फ; ऱ्िोडो; सेणप. 
 
णवषम (मलेहरआ, हिविाप, हनयहमि वळेी िोिारे हवकार पिा( :– आसे; कहल-स; कॅल्क-का; टरेन्टु; 

यभब; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस; नेर-मभर; नेर-स; पायरो; सल्फ; सोहर. 
 
णवस्फोटक (देवी, गोवर, काहंजण्या( :– अको; एहप; काहफ; पल्स; फास्फ; बेला; ब्रायो; मक्युय; युफे्र; 

ऱ्िस-टा; सल्फ. 
काांणजण्या :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲन्टी-टा; पल्स; बेला; ऱ्हस-टा; लेडम. 
गोवर :– अको; आसे; कहल-बाय; कहल-मभ; कॅम्फ; काहफ; ड्रोसे; िल्स; फास्फ; फेरम-फा; ब्रायो; 

युफे्र; स्स्टक्टा. 
पोटी पडला िर (चागंला उगवला नािीिर( :– इणप; लझक; कुप्रम; पल्स; फास्फ; ब्रायो; ऱ्िस-
टा; लायको; सल्फ; स्रमो. 

देवी :– ॲन्टी-टा; आसे; िूजा; पल्स; मटयुण; बॅहि; ऱ्हस-टा; व्हेणरओ; सल्फ. 
 
वरून खाली :– अल्युहम; कास्स्ट; बेला. 
 
वेदनामुळे :– कामो; काबो-व्िेहज. 

पोटातील :– णसकेल. 
 
वेदनायुटत :– कॅन्था; ब्रायो; ऱ्िस-टा. 
 
वेदनारणहत :– फास्फ; फास्फ-ॲहस. 
 
वळेा बदलून, प्रत्येक वेळी अगोदर :– नटस-व्हा. 
 
सतत ज्वर (दोषी पिा( :– आरम-रा; कास्ल्च; गेल्से. 
 
सांतत ज्वर (केव्िा िरी कमी िोिो पि अजीबाि उिरि नािी( :– आसे; कामो; गेल्से; बेला; ब्रायो; 

मक्युय. 
दुपारानांतर :– आसे; गेल्से; बेला; लॅके. 
सांध्याकाळी :– बेला; ऱ्िस-टा; लायको. 
रात्री :– आसे; मक्युय; ऱ्िस-टा. 
लहान मुलाांचा :– अको; कामो; गेल्से; बेला. 

 
सांभाषिाने जा हो :– सेहप. 
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सांभोगानांतर :– ग्रफाय; नक्स-व्िा. 
 
हालचाल केल्याने जा हो :– कॅम्फ; नक्स-व्िा; लसको; सेणप. 

ब वा :– कॅस्प्स; पल्स; फास्फ; लायको. 
 
हुडहुडी भरून :– आ्न; कास्स्ट; गेल्से; नक्स-व्िा; सल्फ. 
 
क्षयी :– आयो; आसे; आसे-आयो; कॅस्प्स; हकहन-आसे; युब; फास्फ; फेरम-फा; बहॅि; ससॅ्न्ग्व; हसहल; 

सेहप. 
 
 

_____ 
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घाम 
 
साधारिपिे जास्त लकवा लवकर येण्याची प्रवृणत्त :– अगाणर; ॲन्टी-टा; इहप; ओहप; कहल-का; कॅल्क-

का; ग्रफाय; युब; नक्स-व्हा; नेर-का; नेर-मभ; फास्फ; फास्फ-ॲणस; फेरम; मक्युय; मक्युय-सा; 
मेडो; लॅके; लायको; व्हेरा-आ; सल्फ; समॅ्ब्बुक; हसहल; झसको; सेपि; सोहर; स्टॅनम; स्टॅहफ; 
हेपार. 

 
अनोळखी इसमाांच्या देखत :– बॅणर-का; सेहप. 
 
आग होऊन :– नेर-का; मेझे. 
 
आांघोळीने ब वा :– थभजा. 
 
आचके येताना :– बुफो; बेला. 
 
उघडे राणहल्याने ब वा :– कामो; लायको; लेडम; हसकेल. 
 
उघड्या भागावर :– थभजा; पल्स. 
 
उजव्या कुशीवर णनजल्याने :– लॅके. 
 
एकाएकी सुरू होतो :– इहप; काबो-व्िेहज; क्रोटे-िा. 

व एकदम बांद होतो :– बेला. 
 
एका बाजूस :– थभजा; नटस-व्हा; पल्स; पेरो; सल्फ. 

उजव्या :– पल्स; फास्फ. 
डाव्या :– पल्स; बॅणर-का; कसको. 
न णनजलेल्या :– थभजा; बेन्झा-ॲहस. 
णनजलेल्या :– नाय-ॲहस; कसको. 

 
एखाद्या भागाला :– इग्ने; एहप; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; थभजा; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; बॅहर-

का; मक्युय-को; मेझे; व्िेरा-आ; सल्फ; णलणल; सेपि; सेले. 
शरीराच्या, वरच्या :– असार; ओहप; कहल-का; कॅल्क-का; टु्यब; पॅहर; हसहल. 

खालच्या :– क्रोक. 
पुढील िागाला :– आजे-मे; कोक्यु; फास्फ; सेले. 

 
कढत :– इग्ने; इहप; ओपि; कामो; कोहन; नक्स-व्िा; नेर-का; बेला; व्हाओ-रा; ससॅ्न्ग्व; साबा; सेणप; 

सोहर; स्टॅनम; स्रमो. 
त्यामुळे चैन पडत नाही :– कॅल्क-का; सेहप. 
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कपडे कडक होतात :– नेर-मभ; मक्युय; सेले. 
 
करवडिारा :– कामो; टरेन्टु; ्लुओ-ॲहस. 
 
कां ड सुटते :– ओहप; कामो; ऱ्िस-टा. 
 
कामात असताना :– बबे. 
 
केस कडक होतात :– सेले. 
 
खाताना :– काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; नेर-मभ. 

गरम :– फास्फ; सल्फु-ॲहस. 
ब वा :– लॅके. 

 
खोकताना :– आसे; काबो-व्हेणज; टु्यब; फास्फ; समॅ्बुक; सेहप; हेिाि. 
 
खोलीत :– इहप; पल्स. 
 
गार :– अमो-का; ॲन्द्टी-टा; आसे; इहप; कम्ब्फ; कॅस्टो; काबो-व्हेपि; कोक्यु; ड्रोसे; फेरम; मक्युय; मक्युय-

को; लायको; व्हेिा-आ; व्िेरा-स्व्ि; णसकेल; लसको; सेहप; िेपार. 
एकदम सुरू िोिो :– क्रोटे-िा. 
कपाळावर :– कपाळ पिा. 
गरम पेयाने :– सल्फु-ॲहस. 
खोकताना :– ॲन्टी-टा; व्िेरा-आ. 
लघवीनांतर :– बेला. 
शौचास होताना :– प्लंबं. 
श्रमाने, अगदी थोड्या, मानहसक हकवा शारीहरक :– सेहप; िेपार. 
हृदयाची धडधड होत असताना :– अमो-का. 

 
चालताना ब वा :– थभजा; पल्स. 
 
णचकट :– आसे; कहल-बाय; कॅम्फ; कामो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम-फा; मटयुण; लायको; व्िेरा-आ; 

व्हेरा-स्व्ह. 
गार, रटतस्त्राव होत असताना :– लसको. 

 
चेहऱ्याणशवाय सवण शरीराला :– ऱ्िस-टा; हसकेल. 
 
जागे झाल्यानांतर :– ड्रोसे; पॅहर; सल्फ; समॅ्बुक; सेणप. 
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जागे असतानाच फटत :– समॅ्बुक; सेहप. 
 
डोटयाणशवाय सवय शरीराला :– थभजा; ऱ्िस-टा; समॅ्बुक. 
 
डोळे णमटल्यानांतर :– कोणन; ब्रायो; लॅके. 
 
झोप लागताना :– आसे; टॅरॅक्स; थभजा; मक्युय; म्युहर-ॲहस; सल्फ. 
 
झोपेत :– कामो; केहल; कोहन; थभजा; पल्स; प्लॅहट; बेला; मेझे; ऱ्िस-टा; हसहल; कसको; सेले; िायासा. 

गाढ :– पल्स. 
येत नाही, फटत जागेपिी :– समॅ्बुक. 

 
णिकणिकािी (लिान लिान जागी( :– टेल्यु; पेरो; मक्युय. 
 
तेलकट (िेलकटपिा पिा( :– थायरा; थभजा; ब्रायो; मटयुण; मगॅ-का; कसको; स्रमो. 
 
िकवा आििारा :– आयो; कम्फ; कॅल्क-फा; हकहन-स; युब; फास्फ; फेरम-मे; ब्रायो; मक्युय; समॅ्बुक; 

कसको; सेहप; सोहर. 
बाळांतपिानांतर :– समॅ्बुक. 

 
िर जमतो, खारट :– नेर-मभ; सेले. 
 
िांडी व घाम आलटभन पालटभन :– आसे; नक्स-व्िा; मेझे; कसको; स्पायजे. 
 
िांडी वाजत असताना :– टॅबॅकं. 
 
िांडी बांद झाल्यानांतर :– काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; िेपार. 
 
िोडा :– अल्युहम; ग्रफाय. 
 
दम लागलेला असताना :– आसे; काबो-व्िेहज. 
 
दुुःखदायक बातमी ऐकल्यामुळे :– कॅल्क-फा. 
 
दुगंधी :– आ्न; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; पल्स; पेरो; बॅहि; बॅहर-का; मक्युय; व्िेहरओ; सल्फ; 

सेहप; हसहल; स्टॅहफ. 
कुजलेल्या अंड्याचा वास :– स्टॅहफ. 

खोकल्यानांतर :– िेपार. 
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धारा लागतात :– अहमल-ना; इहप; एहप; कास्ल्च; क्रोटे-िा; जॅबो; टॅबॅकं; थभजा; नेर-का; फास्फ; बेला; 
मक्युय-सा; लॅके; व्िॅले; समॅ्बकु. 

मांडळीत बसल्याने :– थभजा. 
 
धुतला जात नाही :– मक्युय; मगॅ-का. 
 
नांतर िांडी वाजते :– काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; िेपार. 
 
परटया इसमाजवळ :– अनोळखी इसमादेखि पिा. 
 
पाांघरुिाने (उष्ट्ििेने( ब वा :– स्टलमॅणट; ग्रफाय; नक्स-व्हा; नेर-का; ऱ्िस-टा; समॅ्ब्बुक; स्राहंश; िेपार. 

काढल्याने ब वा :– कामो; लायको; लेडम; हसकेल. 
 
पाांढरा डाग पडतो :– सेले. 
 
णपवळा डाग पडतो :– काबो-ॲहन; ग्रफाय; थभजा; मक्युय; लॅके; सेले. 
 
बसलेले असताना :– आसे. 
 
बराच वेळ येत राहतो :– कास्स्ट; फेरम; मटयुण; समॅ्बुक; िेपार. 
 
बेशुिीत :– बेन्झा-ॲहस. 
 
भरपूर येतो :– कॅल्क-िैपो; काबो-ॲणन; टरेन्टु; हटहल; युब; थायरा; बेला; फास्फ-ॲणस; सल्फु-ॲहस; 

णसणल; लसको; सोहर. 
जुनाट हगविीत :– युब. 
िोडे शहारे येऊन :– बोरा. 

 
भावनामुळे :– ऱ्िस-टा; सेहप. 

भीती (हििे( :– अनाका; ओणप. 
 
मांडळीत बसल्याने :– थभजा. 
 
माशा अांगावर बसतात :– कलाहड. 
 
येऊन ब वा नाही :– लक्षिाचें वैहशष्ट्य पिा. 
 
येण्याचे बांद होते :– कॅल्क-का; कामो; कास्ल्च; कोलो; डल्का; बेला; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ; 

णसणल; झसको; सेहप; सोहर; स्रमो. 
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येत नाही िापाि :– ज्वर पिा. 
 
येतो आहे असे वाटते पि येत नाही :– इग्ने; स्टॅनम. 
 
रटताचा :– क्रोटे-िा; नक्स-मो; लॅके. 
 
रागामुळे :– सेहप. 
 
रात्री :– आसे; कणल-का; कहल-स; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कोहन; टॅरॅक्स; 

थभजा; पल्स; पेरो; प्रभन-स्पा; मटयुण; लॅके; सल्फ; समॅ्बुक; णसणल; सेहप; स्राहंश; हेपार. 
जागे झाल्यानांतर :– समॅ्बुक. 
पणहल्या झोपेत :– आसे. 

नंिर :– लॅके. 
सवण :– फास्फ. 
क्षयरोगात :– आसे; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम-मे; ब्रायो; समॅ्बुक; 

सल्फ; हसहल; कसको; स्टॅनम. 
 
लहान जागी :– हठकहठकािी पिा. 
 
लाल व डाग पडतो :– नक्स-मो; लॅके. 
 
णलणहताना :– कहल-का; युब; सल्फ; सेणप; सोहर; िेपार. 
 
वात सरताना :– कहल-बाय. 
 
वाफा णनघतात :– सोहर. 
 
वास, कस्तुरीप्रमािे :– एहप; सल्फ. 

काांदा लसिीसारखा :– आटेम; कहल-फा; बोस्व्ि; लायको. 
कुबट :– थायरा; थभजा; पल्स; स्टॅनम; सोहर. 
गोड :– कलाहड. 
दुगंधी :– दुगंधी पिा. 
लघवीसारखा :– कन्था; नाय-ॲहस. 

 
णवकार झालेल्या भागात :– ॲम्ब्रा; ॲन्टी-टा; कहल-का; मक्युय; ऱ्िस-टा; हसहल. 
 
णवटाळसेपिी :– ग्रफाय; नक्स-व्िा; व्िेरा-आ. 
 
वीयणपातानांतर :– कॅल्क-का; सेहप. 
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वेदना, होताना :– कामो; नेर-का; पल्स; मटयुण; ऱ्हस-टा; लॅके; सेहप. 
होत असलेल्या िागाि :– कहल-का. 
जास्त, घाम जास्त :– कामो; हटहल. 
सांपल्यानांतर :– केहल. 

 
शस्टतपात होत असताना :– अगाहर; ॲस्न्ट-टा; एस्केहल; कसको. 
 
शहारे येऊन :– नक्स-व्िा. 
 
शौचास, होण्याचे अगोदर :– राहंब; मक्युय. 

नांतर :– कास्स्ट; नेर-का; प्लंब;ं व्िेरा-आ. 
िोिाना :– मक्युय; व्िेरा-आ. 

 
सदी झाली असताना :– नाय-ॲहस. 
 
सांभाषिानांतर :– ॲम्ब्रा. 
 
सांभोगानांतर :– ग्रफाय; सेहप. 
 
सुगांधी :– बेन्झा-ॲहस. 
 
हगविीत :– अको; व्िेरा-आ. 
 
हालचालीने जा हो :– मक्युय; मक्युय-को; व्िेरा-आ; सेहप; सोहर; स्टॅनम; िेपार. 
 
णहरवा डाग पडतो :– कुप्रम. 
 
हुडहुडी भरून :– नक्स-व्िा. 
 
हृद रोगात :– स्पाहंज. 
 
क्षयरोगात रात्री :– रात्री पिा. 
 
 

_____ 
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त्वचा–कातडे 
 
सवणसाधारि – अस्स्ट; ॲम्ब्रा; आसे; एहप; कॅल्क-का; कास्स्ट; ग्रफाय; थायरा; थभजा; नाय-ॲहस; पल्स; 

पेरो; फास्फ; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु रॅनन-ब; रॅनन-स्स्क्ल; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; व्िाओ-ओ; 
व्िाओ-रा; सल्फ; साबा; सासा; हसहल; सेहप; िेपार. 

खाली :– अको; अगाहर; अल्युहम; इस्कभ ; कोकेन; लझक; थभजा; फास्फ; बेला; ब्रोणम; युफोर; लॅके; 
हसकु; णसकेल. 
अळ्या वळवळि आिेि असे वाटिे :– इनान्थ; कॅल्क-का; कोकेन; व्िेहरओ; स्रमो. 
बारीक गाठी :– कहल-आसे. 
दोरा आिे असे वाटिे :– युफोर. 

 
अचेतन :– (हनजीव( :– अनाका; कहल-का; कहल-फा; कोणन; फास्फ-ॲणस; लायको. 
 
आग :– अको; अस्स्ट; आसे; एहप; कहल-बाय; टॅरॅकब; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; बेला; ब्रायो; रेहड; ऱ्िस-टा; 

लॅके; लायको; सल्फ; हसहल. 
णििग्या पडल्याप्रमािे :– कॅल्क-फा; णसकेल. 
तापाणशवाय :– ग्रफाय; लॅके. 
पि गार :– व्िेरा-स्व्ि. 
भाजल्याप्रमािे :– आसे; कॅन्द्िा; रॅनन-ब. 
लहान सहान जागी :– फास्फ-ॲहस; सल्फ. 
स्पशण केल्याने :– कॅन्था; फेरम. 

 
आखडते :– ऱ्िस-टा. 
 
अळ्या पडतात :– आसे; कोका; नाय-ॲहस; नेर-का; मक्युय; सल्फ; हसहल; सेले. 
 
आांघोळीने, जा हो :– आसे; सल्फ. 

गार पाण्याच्या जा हो :– ॲन्द्टी-कू्र; थभजा. 
 
उड्या मारीत आहे असे वाटते :– थभजा. 
 
उन्द्हाने, आलेले पुरळ :– फास्फ; लायको; सल्फ; सेहप. 

काळवांडलेले :– युब. 
 
उवा होतात :– ओणलअां; मटयुण; लायको; सल्फ; साबा; सोहर. 
 
ओली :– काबो-व्िेहज; ग्रफाय; लॅके; लायको; ऱ्हस-टा. 
 
कडक :– ऱ्हस-टा; व्िेरा-आ. 
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कडा :– ग्रफाय; नाय-ॲहस; नेर-फा; पेरो; सल्फ; सोहर; िेपार. 
कां ड :– ॲम्ब्रा; कास्स्ट; पेरो. 

 
कढत, िापाहशवाय :– अस्स्ट; ग्रफाय; लॅके. 

कोरडी :– कास्स्ट. 
 
कमावलेल्या कातड्याप्रमािे :– आसे; कॅल्क-्लु; लायको; पेरो; हसहल. 

कोरडी :– साबा. 
 
करवडलेली :– आरम-रा; आरम-मे; आ्न; इग्ने; कॅल्क-का; कॅल्क-स; कामो; काबय-व्िेहज; ग्रफाय; 

नाय-ॲहस; पल्स; पेरो; बॅहर-का; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; कसको; सेणप; सोहर; िेपार. 
खाजणवण्यानांतर :– ग्रफाय; पेरो. 

 
कन्द्सर :– आसे; कोहन; िूजा; रॅनन-स्क्ल; लायको; सेहप. 
 
कां ड :– अगाणर; ॲम्ब्ब्रा; अ्ट; ॲन्टी-क्रभ ; आसे; एहप; ओहप; ओहल-ॲहन; कॅल्क-का; कान्गस्ट; काबो-

व्हेणज; कोहन; केहल; टरेन्टु; ग्रफाय; थभजा; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; नेर-मू; िल्स; फास्फ; बोस्व्ि; 
ब्रायो; मक्यु;ु मकॅ-का; मेझे; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; सल्फ-आयो; साहब; पसपल; सेणप; सोहर; 
स्टॅपफ; स्पाहंज. 

अांग तापले म्ब्हिजे :– अ्ट; मक्युय; लायको; सल्फ; सोहर. 
अांगातील कपडे काढल्याने जा हो :– कपडे काढल्यानंिर पिा. 
अांिरुिात जा हो :– कहल-आसे; हपहक्र-ॲहस; लेडम; सल्फ; हसली; सोहर. 
आग होऊन :– अगापि; आसे; एपि; कास्स्ट; ग्रफाय; पल्स; पेरो; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; 

सल्फ; हसहल. 
वदेना िोि असलेल्या जागी :– अल्युहम. 

 
आांघोळीनांतर :– कॅल्क-का; स्टलमॅणट; बोस्व्ह; मॅग-का. 

ब वा :– स्क्लमहॅट. 
कढि पाण्याने ब वा :– हसहफ. 

 
ओकारी येईतोपयंत, नांतर ब वा :– इहप. 
 
कपडे काढल्यानांतर :– ओहलअ;ं कोक्यु; युब; नाय-ॲहस; नेर-स; रुमे; स्टॅहफ. 

ब वा :– स्राहंश. 
 
कावीळ झाली असताना :– थायरा; हमहर; िेपार. 
 
केसाळ भागात :– ऱ्िस-टा. 
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खाजणविे भाग पडते :– अगाहर; आजे-मे; काहफ; सोहर; स्टॅहफ. 
रक्ि येईपयंि :– अल्युहम; आजे-मे; आसे; सोहर. 
िुळिुळे िोईिोपयंि :– ग्रफाय; पेरो. 

 
खाजणवण्यानांतर, गाधंी येिाि :– डल्का; मेझे; ऱ्िस-टा; व्िेरा-रा. 

पुरुळ येिे :– अमो-का; ओहलअं. 
रक्ि येिे :– आरम-रा; लायको; सोहर. 
लस येिे :– ओहलअ;ं ग्रफाय; ऱ्िस-टा. 

 
खाजणवण्याने जा हो, ब वा :– लक्षिाचें वैहशष्ट्य पिा. 
 
खाण्याने ब वा :– केहल. 
 
गार पाण्यानी जा हो :– स्क्लमहॅट; युब. 

ब वा :– कलाहड; ग्रफाय; बब;े मेझे. 
 
घाम आल्याने जा हो :– मक्युय; मॅ्गॅ; ऱ्िोडो. 
 
चावल्याप्रमािे :– अगाहर; अ्ट; ओहल-ॲहन; ओणलअां; पल्स; लेडम; स्टॅहफ. 
 
चोळण्याने हळुहळु ब वा :– क्रोट-हट. 
 
त्वचेच्या कडाना :– कडा पिा. 
 
पुरुळ, त्वग् रोग नसताना :– अल्युहम; आसे; मेझे. 
 
भावनामुळे :– आजेना-ना; 
 
मधुमेहात :– मगॅ.ॅ 
 
मुांग्या आल्याप्रमािे :– अगाहर; कास्ल्च; टरेन्टु; टेल्यु; पल्स; प्लॅहट; प्लंब;ं ऱ्िस-टा; सल्फ; सेहफ; स्टॅहफ; 

स्पायजे. 
 
म्ब्हातारपिी :– अ्ट; अल्युहम; ओहलअ;ं डल्का; मक्युय; मेझे; सल्फ. 

लहानसहान जागी :– कोहन; कझक; लेडम; सल्फु-ॲणस; णसणल; सेणप. 
णवकार झालेल्या जागी :– अगाहर. 
णवटाळशेपिी :– कहल-का. 
वेदनायुटत :– बॅहर-का; सल्फ; हसहल. 

व, आलटुन पालटुन :– स्राहंश. 
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शेकाने ब वा :– स्क्लमहॅट; टु्यब; रुमे. 
सुखकारक :– सल्फ. 
हवेने मोकळ्या जा हो :– आसे; ओलीअ;ं पेरो; रुमे; िेपार. 

व बा :– स्राहंश. 
 
कापल्यासारखे वाटते :– नेर-का; बेला; व्िाओ-रा. 
 
काळवांडलेली :– युब. 
 
काळे णनळे चटे्ट (काळेहनळे पिा( :– कास्ल्च; लेडम; हसकेल. 
 
काांणजण्या :– ज्वर पिा. 
 
कुष्ठ (मिारोग( :– आसे; क्रोटे-िा; सल्फ; हसकेल; हसहल; सेहप; िैड्रोको. 

श्वेि :– अल्युहम; आसे; आसे-स-्ले; कॅल्क-्लु; नेर-का; नेर-मभ; मक्युय; सल्फ; णसणल; सेहप. 
 
केस उभे राहातात :– नटस-व्हा; पॅहर; बुफो; व्िेरा-आ; िेलेबो. 
 
केसाळ :– थभजा; मेडो. 
 
कोरडी :– घाम येण्याचे बंद िोिे पिा. 
 
कोंडा (खवले( जातो :– आसे; कहल-मभ; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; हक्रआसो; थायरा; नाय-ॲहस; नेर-

का; फास्फ; मसॅ्न्स; मेडो; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; णसणल; सेणप. 
 
खपल्या :– ॲस्न्ट-क्रभ ; आसे; ओहलअ;ं कॅल्क-का; ग्रफाय; डल्का; नाय-ॲहस; नेर-मभ; पेरो; मगॅ-मभ; 

मटयुण; मेझे; रॅनन-ब; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; हसहल; सोहर. 
उभ्या, णनमुळत्या :– हसहफ; हसहल. 
आग होते :– ॲन्टी-क्रभ . 
ओलसर :– नाय-ॲहस; व्िाओ-रा; स्व्िन्का; स्टॅणफ. 
खाली, हचकट लस :– व्िाओ-रा. 

पभ :– थभजा; बोस्व्ि; मेझे; लायको. 
चकाकिाऱ्या :– ओहलअं. 
जाड :– कणल-बाय; कॅल्क-का; पेरो; बोस्व्ह. 
टिक :– रॅनन-ब. 
पडतात :– नाय-ॲहस. 
पाांढऱ्या :– आसे. 
लपगट :– ओहलअं. 
णपवळ्या :– ग्रफाय. 
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भेगा पडलेल्या :– व्िाओ-रा. 
मळकट :– सोहर. 
सवण शरीरभर :– डल्का; सोहर. 

 
खरखरीत :– आयो; आसे; कॅलंडु; कॅल्क-का; युब; नाय-ॲहस; पेरो; फायटो; ्लुओ-ॲहस; बेला; 

सल्फ; साबा; सेणप; सोहर. 
 
खाजणवल्यानांतर रटत येते :– आरम-रा; लायको; सोहर. 
 
गार (अंग थंड पिा( :– कहल-ना; कॅफ; काबो-व्िेहज; मेडो; व्िेरा-आ. 

कोरडी :– कॅम्फ; नक्स-मो. 
 
गारव्याने जा हो :– अगाहर; पेरो; ऱ्हस-टा; लॅक-हड; सोणर. 
 
गािी (हठकहठकािी( :– ॲन्टी-क्रभ ; आजे-मे; आसे; ग्रफाय; थभजा; बॅहर-का. 

टिक :– कहल-आयो; नेर-स; हसली. 
त्वचेखाली :– अल्युहम; मगॅ-का. 
वर :– कोहन; फास्फ; सेहप. 

 
गुदगुल्या :– एहप; कहल-का; प्लॅहट; ऱ्िस-टा; लायको; लोब;े सल्फ; िॅममेॅ. 
 
गोंवर – ज्वर पिा. 
 
घटे्ट :– ॲन्द्टी-कू्र; इग्ने; कॅल्क-का; ग्रफाय; फास्फ; ब्रायो; रेहड; ऱ्िस-टा; सल्फ; पसपल; कसफाय; सेपि 

आग होते :– इग्ने; रॅनन-स्स्क्ल. 
मऊ :– हसहल. 
मुळे दाबल्यासारखे वाटते :– लायको; सल्फ. 
वेदनायुटत :– सल्फ. 

कळा :– नेरमभ. 
नागंी मारल्याप्रमािे :– अल्यु; कॅल्क-का; कॅल्क-स; नेर-का; नेर-मभ; ऱ्िस-टा; सल्फ. 
फाडल्याप्रमािे :– लायको; सल्फ; हसहल. 

हुळहुळे :– इग्ने; काबो-ॲहन; लायको; हसहल. 
 
घािेरडी :– सल्फ; सोहर. 
 
चकचकीत :– एहप; बेला. 
 
चटे्ट पडलेली :– ऐलान्थ; पल्स; लॅके; सल्फ. 

रांगीत :– आयो; लायको; सेहफ. 
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चावल्यासारखे वाटते :– पल्स; युफे्र; लेडम; णसणफ. 
खाजणवल्यानांतर :– ओहलअ;ं लॅके. 

 
णचकट :– इथभ; फास्फ. 
 
चुिचुि (वदेना चावल्याप्रमािे पिा( :– कहल-का; लोब;े िॅममेॅ 
 
जन्द्मखूि :– आसे; काबो-व्िेहज; थभजा; प्लॅहट; फास्फ; ्लुओ-ॲहस; लायको; सल्फ; सेहप. 

कोळ्याच्या जाळ्याप्रमािे :– काबो-व्िेहज; थभजा; प्लॅहट; लॅके; सेहप. 
गुळगुळीत :– कोहन; फास्फ; सल्फ; सेहप. 

 
जाड :– ॲहट-क्रभ ; स्क्लमहॅट; ग्रफाय; डल्का; पेरो; रेहड; ऱ्िस-टा; सल्फ; हसहल; सेणप. 

खाजणवण्यानांतर होते :– ऱ्िस-टा. 
 
टिक :– ॲस्न्द्ट-कू्र; स्क्लमहॅट; ग्रफाय; डल्का; पेरो; फास्फ; ऱ्िस-टा; सासा; हसहल; सेणप. 
 
िसे पडतात :– आसे; एहप; कॅस्प्स; फास्फ; बोस्व्ह; व्िेरा-आ. 
 
डाग ताांबयाच्या रांगाचे :– लॅके. 

दात येताना :– कामो; बोरा; मक्युय; सल्फ. 
णनळे :– अगाहर; फास्फ; व्िायपे; सेहप. 
पाांढरे :– कुष्ठ, श्वेि पिा. 
लपगट :– मक्युय; लॅके. 
रटत साखळून (त्वचेखाली( :– आ्न; आसे; हक्रआसो; क्रोटे-िा; टरेन्टु; पायरो; फास्फ; फास्फ-

ॲहस; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फु-ॲहस; साहलडे; हसकेल; िॅममेॅ. 
थोडा, अगदी, मार लागला िरी :– अगाहर. 
पसरिाि :– टॅरेकब. 
वृद्धपिी :– सासा. 

रांगीबेरांगी :– आयो; लायको; सेहप. 
लाल :– हपहक्र-ॲहस; मक्युय; ऱ्िस-टा; सेहप. 

रक्िासारखे :– कोरा-रू. 
 
तािलेली :– ऱ्हस-टा; व्िेरा-आ. 
 
तािल्यासारखी :– कॅक्ट; कास्स्ट; नाय-ॲहस; फास्फ; स्राहंश. 
 
तेलकट :– स. सा. िा. पिा. 
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त्वग् रोग (िोण्याची प्रवृहत्त( :– आसे; आसे-आयो; कहल-का; कहल-स; कॅल्क-का; कॅल्क-स; कास्स्ट; 
स्टलमॅणट; ग्रफाय; डल्का; नाय-ॲणस; नेर-मू; पल्स; पेरो; फास्फ; बॅहर-का; बेला; मक्यु;ु मेझे; 
ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; पसपल; सेपि; सोहर. 

इतर णवकाराांबरोबर आलटभन पालटभन :– ॲन्टी-क्रभ ; आसे; कलाहड; क्रोट-हट; ग्रफाय; ऱ्िस-टा; 
सल्फ; स्टॅहफ; िेपार. 
आव, व :– ऱ्िस-टा. 
साधें, व :– स्टॅहफ. 

इसब :– अल्युहम; आसे; ओहलअ;ं कॅल्क-का; कॅल्क-स; काबो-व्हेणज; णक्रआसो; क्रोट-हट; 
स्टलमॅणट; ग्रफाय; डल्का; पेरो; फास्फ; बेला; बोन्गव्ह; मटयुण; मेझे; रेणड; ऱ्हस-टा; लायको; 
सल्फ; सल्फ-आयो; साहलडे; हसकु; सोहर; हेपार. 
ओलसर :– सल्फ-आयो. 
कंड नसिे :– हसकुटा. 
कोरडा, मुलाचंा :– कॅल्क-स; फॅ्रस्क्स; व्िाओ-रा. 
दुगंधी :– लाप्पा; स्व्िन्का. 
धुण्याने जा िो :– आसे-आयो. 
िावनामुळे झालेला :– अनाका; कझक. 
लघवी बंद झाल्यामुळे :– साहलडे. 
वारंवार िोिारा :– कोमो. 
हवटाळाच्या उपद्रवाबरोबर :– मनॅ्गनॅ. 

उगवलेले नाहीसे होतात :– आसे; ऐलान्थ; कुप्रम; कझक; सल्फ; स्रमो. 
उन्द्हाळ्यात जा हो :– कहल-बाय. 
ओले, लस वाहिारे :– कॅल्क-का; कास्स्ट; हक्रआसो; स्टलमॅणट; ग्रफाय; डल्का; फास्फ-ॲहस; 

मक्यु;ु ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; णसकु; सेहप. 
कां ड नसते :– कुप्र-ंआसे; हसकु. 
केसतुड :– कहल-बाय. 
केसाच्या कडेला :– कहल-फा; नेर-मभ; पेरो; मेडो; सेहप; िैड्रास्स्ट. 
कोरडे :– आरम-मे; आसे-आयो; कॅल्क-का; कॅल्क-स; काबो-व्िेहज; फास्फ; बॅणर-का; मक्यु;ु 

मेझे; लेडम; व्हेरा-आ; सल्फ; णसणल; सेणप; हेपार. 
खपल्या बसून :– कॅल्क-का; कोणन; ग्रफाय; मक्युय; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सासा; हसहल; 

सोहर; िेपार. 
एकावर एक थर :– आसे; कामो; ग्रफाय; पेरो; मटयुण; सल्फ; सेणप. 
रक्िाच्या :– मक्युय; सल्फ. 

खरूज :– आसे; कहल-स; काबो-व्हेणज; कास्स्ट; मक्यु;ु लायको; सल्फ; सेणप; सेले; सोहर; िेपार. 
गजकिण :– आसे; ओहल-जे; कॅल्क-का; कॅल्क-स; ग्रफाय; डल्का; कोहन; स्टलमॅणट; टु्यब; 

टेल्यु; नेर-का; नेर-मू; पेरो; फायटो; बेला; बोस्व्ि; मसॅ्न्स; मक्युय; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लायको; 
सल्फ; सेपि; िेपार. 

सवय शरीरिर :– रॅनन-ब; सोहर. 
गरमी, उपदांशामुळे :– आसे-आयो; कणल-आयो; नाय-ॲणस; मटयुण; मटयुण-आ-्ले; मक्युय-आ-रु; 

मक्युय-को; हसहफ. 
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चीज खाण्यामुळे :– नक्स-व्िा. 
टिक लशगाप्रमािे :– ॲन्टी-क्रभ ; आसे; ग्रफाय; बोरा; रॅनन-ब; सल्फ; णसणल. 
तापल्यामुळे, शरीरं :– काबो-व्िेहज; कोहन; नेर-मू; पल्स; बोस्व्ि; सोहर. 
ताांबयाच्या रांगाचे :– आसे; काबो-ॲणन; हक्रआसो; ऱ्िस-टा. 
नागीि :– आसे; ग्रफाय; मक्युय; मेझे; रॅनन-ब; ऱ्हस-टा; लॅके; व्हेणरओ. 
नांतर, कपगट डाग :– बबे. 

हनळसर डाग :– अब्रो; ॲस्न्ट-टा. 
लाल डाग :– आरम-रा. 
वि :– कहल-ब्रो; काबो-ॲहन. 

नुकत्याच उपजलेल्या मुलाांचे :– डल्का. 
णपत्ताच्या गाांधी :– अ्ट; ॲन्द्टी-कू्र; आसे; एपि; कॅल्क-का; कल्क-स; कास्स्ट; ग्रफाय; डल्का; 

नेर-मभ; पाहलगो; फास्फ; ऱ्हस-टा; लेडम; सल्फ; णसणल; सेणप; हेपार. 
खाजहवल्याने जािो :– डल्का; मेझे; ऱ्िस-टा; लॅके. 
गार, पािी हपण्याने जा िो :– बेला. 

िवनेे जा हो :– नाय-ॲहस; ऱ्हस-टा; सेहप. 
ब वा :– कॅल्क-का; डल्का. 

छािीि धडधड िोऊन :– बोस्व्ि. 
जुलाब िोि असिाना :– पल्स; बोस्व्ि. 
जंिामुळे :– अ्ट. 
िापाि :– इग्ने; एहप; कोपे; ऱ्िस-टा. 
िोंडे पाढंरी :– अन्द्री-कू्र; पल्स. 
थंडी वाजिाना (िापाची( :– आसे; नेर-मू; ऱ्हस-टा. 
दम्यासारख्या हवकाराि :– एहप. 
यकृिाच्या हवकाराि :– कॅल्क-्लु; टेहल; हमहर. 
येण्याचे बंद केल्यानंिर :– अ्ट. 
रक्िप्रदराि :– बोस्व्ि. 
मासं खाल्ल्यानंिर :– ॲन्टी-क्रभ . 
मासे खाल्याने :– आसे. 

कशपािले ककवा कवच असलेले :– ॲ्ट; टॅरॅकब. 
मुलाचं्या, दीघयकाळ राहिलेल्या :– कोपे. 
वारंवार येिाऱ्या :– िेपार. 
मोठमोठाल्या :– कहल-आयो. 
व दमा आलटुन पालटुन :– कलाहड. 

संहधवाि :– अ्ट. 
हवटाळ गेला नािी िर :– डल्का. 
हवटाळ िरपभर जािाना :– रक्िप्रदर पिा. 
हवटाळशपेिानंिर :– हक्रआसो. 
हवटाळशपेिी :– कहल-का; डल्का. 
सपाट :– फा्म. 
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सदी झाली म्ििजे :– डल्का. 
संध्याकाळी जािो :– हक्रआसो; नक्स-व्िा. 
श्रमानंिर :– अ्ट; कोहन; नेर-मभ; सोणर. 

ब वा :– सेहप; िेपार. 
िविे फरक पडल्याने जा हो :– एहप. 

पुटकुळ्या :– अन्द्टी-कू्र; आसे; कास्स्ट; लझक; नाय-ॲणस; नेर-मभ; पल्स; फास्फ-ॲहस; मक्युय; 
ऱ्िस-टा; सल्फ; सेणप. 
वदेनायुक्ि :– आसे; ग्रफाय; मक्युय; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लॅके. 

पुरुळ, दािेदार :– अगाहर; आसे; काबो-व्िेहज; िेपार. 
बारीक, सुंदर :– काबो-व्िेहज; नेर-मभ; ऱ्िस-टा. 

पुांजटयापुांजटयाांनी :– अगाहर; कॅल्क-का; क्रोट-हट; नेर-मभ; ऱ्िस-टा. 
प्रसाधनाच्या वस्तु वापरल्यामुळे :– बोस्व्ि. 
फोड, काळ्या िोंडाचे :– काबो-व्िेहज. 

खोलगट िोंडाचे :– थभजा; बोस्व्ि; व्िेहरओ. 
हनमुळिे टोक असलेले :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲन्टी-टा; आसे; पल्स; णसणल; िैड्रास्स्ट. 
पुवळलेले :– ॲन्द्टी-कू्र; ॲन्द्टी-टा; आसे; कामो; ग्रफाय; डल्का; िूजा; नाय-ॲहस; पल्स; पेरो; 

मटयुण; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; णसकु; हसहल; सेहप; स्टॅहफ. 
काळ्या िोंडाचे :– ॲन्था; कहल-बाय; लॅके. 
कपगट िोंडाचे :– व्िेरा-आ. 

िाजल्यासारखे (लसयुक्ि( :– आिम-रा; आसे; कॅ्था; कास्स्ट; क्रोट-णट; स्क्लमहॅट; ग्रफाय; 
डल्का; नाय-ॲहस; नेर-का; नेर-मू; फास्फ; मटयुण; युफे्र; िॅनन-ब; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ; 
सेहप. 

काळसर :– अन्रा; ऐलान्थ. 
हनळे :– रॅनन-ब. 
हपवळे :– अनाका; युफे्र; रॅनन-ब. 
फार मोठे :– रॅनन-स्स्क्ल; हसहफ. 
रक्िाचे :– हसकेल. 
िवा असलेले :– असाहफ. 

भोसकून झालेल्या जखमेजागी :– सेहप. 
मुरुम (यौवनपीहटका( :– कहल-ब्रो; काबो-व्िेहज; नक्स-व्िा; बेला; मक्युय; सल्फ; सेहप; िेपार. 

मुहष्टमथुैनामुळे :– फास्फ-ॲहस. 
हवटाळ कमी गेल्यामुळे :– ससॅ्न्ग्व. 
हवटाळशी िोण्याचे अगोदर :– ग्रफाय; सेहप; सोहर. 

नंिर :– मेडो. 
शरीर वाळभन :– अब्रो. 

मासे खाण्यानांतर :– आसे; सेहप. 
रटत वाहते :– मक्युय; सल्फ. 
वसांतऋतूत जा हो :– नेरस; ससॅ्न्ग्व; सासा; सोहर. 
वस्तरा लागून झालेले :– ॲस्न्ट-टा; ग्रफाय; टेल्यु; ऱ्िस-टा; हलहथ-का; सल्फ-आयो; हसकु. 
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वेदनायुटत :– आ्न; नक्स-व्िा; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; मक्युय; लॅके; लायको; सल्फ; हसहल; 
िेपार. 

वेदनारणहत :– ॲम्ब्रा; ओहलअं; कोक्यु; कोहन; लायको; सल्फ; हसकेल. 
सपाट :– फास्फ-ॲहस; लॅके; सेहप. 
साांध्यावर :– आसे-आयो; स्टलमॅणट; ग्रफाय; डल्का; थायरा; फास्फ; बोरा; मक्युय; रॅनन-ब; सल्फ; 

सेपि; 
सोहर. 
स्पशाने जा हो :– एहप; काहफ; कोक-कॅ; थभजा; प्लंबं; मनॅ्ग;ॅ लॅके; कसको; िेपार. 

 
िरिरते :– लवलविे पिा. 
 
िांडीने जा हो :– अगाहर; पेरो; लॅक-हड; ऱ्हस-टा; सोणर; हेपार. 
 
दुगंधी वास येतो (दुगंधी पिा( :– स्रमो. 
 
देवी :– ज्वर पिा. 
 
धावरे :– स. सा. िा. हव. पिा. 
 
नाजुक :– पेरो. 
 
नाांगी मारल्याप्रमािे वाटते (वदेना पिा( :– अ्ट; असाहफ; थभजा; थेहर; स्टॅहफ; िॅममेॅ. 
 
णनस्ष्ट्क्रय :– अनाका; कणल-का; कहल-फा; कोपन; फास्फ-ॲणस; लायको. 
 
णनळी, दुखापतीमुळे :– आर्डन; कोहन; पल्स; बेला; लॅके; सल्फु-ॲहस. 

णवकार झालेल्या भागी :– लॅके. 
 
पापुदे्र जातात (स. सा. िा. हव. पिा( :– इलाप्स; थायरा व्िायपे. 

जात आहेत असे वाटते :– अगाहर; फायटो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बॅहर-का; ऱ्िस-टा; लॅके; 
सल्फ. 

 
फुगीर (फुगलेले( :– अन्टी-क्रभ ; एहप; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कुप्रम; फेरम; हसहफ. 
 
बणधर :– अनाका; आजे-ना; ओणलअां; नटस-व्हा; णसकेल. 

खाजणवण्यानांतर :– ओहलअ.ं 
 
बुडबुडे :– कॅल्क-का. 
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भाजल्यासारखे वाटते :– आग पिा. 
 
भेगा :– स. सा. िा. हव. पिा. 

कां ड :– पेरो. 
खोल व रटत येते :– नाय-ॲहस; पेरो. 
िांडीत (णहवाळ्यात) पडिाि :– कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; पेरो; सल्फ; सेहप. 
धुण्याने पडतात :– कॅल्क-का; सल्फ; सेहप. 
नवीन आलेली त्वचा फुटते व आग होते :– सासा. 
णपवळ्या :– मक्युय. 
वेदनायुटत :– ग्रफाय. 

 
मऊ, णलबणलणबत :– आसे; कहल-का; कॅस्प्स; थभजा; लॅके; हसहल. 
 
महारोग :– कुष्ठ पिा. 
 
मळकट :– आसे; पेरो; फास्फ; फेरम; मक्युय; सल्फ; हसकेल; सोहर. 
 
रेघा पडलेली :– काबो-व्हेणज; फास्फ; बुफो; बेला; मक्युय; साहब; णसणल; हेपार. 
 
लवकर बरी होत नाही :– आर्डन; आसे; कहल-बाय; कल्क-का; कामो; कास्स्ट. कोहन; ग्रफाय; पेरो; 

बोरा; मक्युय; मेझे; लॅके; लायको; सल्फ; हसहल; सोहर; िेपार. 
साांध्याभोवती :– मनॅ्ग.ॅ 

 
लवणचकपिा नष्ट :– कुप्र;ं बोस्व्ि; ऱ्िस-टा. 
 
लवलवते :– टॅबॅकं; फास्फ; मनॅ्ग;ॅ हसकेल. 
 
लस वाहते :– कॅल्क-का; ग्रफाय; पेरो; मटयुण; लायको; सल्फ. 
 
णलबणलणबत :– मऊ पिा. 
 
लोंबकळत आहे असे वाटिे :– काबो-ॲहन; फास्फ. 
 
वि :– स. सा. िा. हव. जखमा पिा. 
 
वाळून सुरकुतलेली :– अब्रो; आयो; आसे; कॅल्क-का; कुप्र;ं कोक्यु; रुमे; लायको; व्हेरा-आ; णसकेल; 

हसहल. 
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णवटाळशी होण्याचे अगोदर जा हो :– कहल-का; कॅल्क-फा; काबो-व्िेहज; ग्रफाय; डल्का; नेर-मू; बोरा; 
मगॅ-मभ; व्िेरा-आ; ससॅ्न्ग्व; सासा; सेहप; स्रमो. 

 
णवसणवणशत (हशहथल( :– कॅल्क-का; व्िेरा-आ. 
 
वेदनायुटत :– आसे; इहप; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कुप्रम; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; फास्फ-ॲणस; मटयुण; 

लॅके; व्हेरा-आ; सल्फ; हसहल; िेपार. 
खाजणवल्यानांतर :– बॅहर-का; सल्फ; हसहल. 
िांडी, गारठ्यामुळे :– अगाहर; आरम-मे; प्लंबं; ऱ्िस-टा. 

 
व्रि :– स. सा. िा. हव. पिा. 
 
साांध्याच्या बेचका लकवा त्वचेवर त्वचा दुमडली जाते अशा जागा :– आसे; ओहल-ॲहन; कॅल्क-का; 

काबो-व्िेहज; ग्रफाय; नेर-मू; पल्स; पेरो; मक्युय; लायको; सल्फ; हसहल; सेहप; सेले; सोपि; 
िेपार. 

फोड :– कुप्र.ं 
भेगा :– मनॅ्गनंॅ. 

 
सुजली आहे असे वाटिे :– पल्स; बेला; ऱ्िस-टा. 
 
सुरकुतलेली णभजल्याप्रमािे :– रुमे; हसहल. 

सुकून, वाळून :– अब्रो; आयो. 
 
सुरकुत्या पडलेली :– कॅम्फ; कॅल्क-का; फास्फ-ॲहस; व्िेरा-आ; सासा; णसकेल; सेहप. 
 
सूज (शोध( :– कामो; पल्स; पेरो; मक्युय; ऱ्िस-टा; सल्फ; हसहल; िेपार. 
 
सैल झाल्यासारखी वाटिे :– लोंबकळि पिा. 
 
णहवाळ्यात जा हो :– अल्युहम; आसे; युब; पेरो; साबा; सोणर. 

ब वा :– कहल-बाय; सासा. 
 
हुळहुळी :– असाहफ; आसे; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कोक-कॅ; युब; नेर-मभ; प्लॅन्ट; बेला; मनॅ्ग;ॅ लॅके; 

व्िेरा-आ; हसहल; कसको. 
आहे असे वाटते :– कझक; युपे-पर; हसहमहस; सेहप; िेपार. 
लहानसहान जागी :– फेरम; िेपार. 

 
 

_____  
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लक्षिाांचे वैणशष्ट्ट्य 
(सवणसामान्द्य) 

 
अडखळण्याने जा हो :– ठेच लागल्याने पिा. 
 
अत्यांत िांडी लकवा उष्ट्िता जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; इहप; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; लॅके; सल्फु-ॲहस; हसहफ. 
 
अन्न व पेय, अांडी जा हो :– कॅल्क-का; कास्ल्च; पल्स; फेरम; लेडम; सल्फ. 

आांबट पदािण जा हो :– ॲन्द्टी-कू्र; आजे-ना; आसे; काबो-व्िेहज; नेर-मभ; नेर-फा; पल्स; फास्फ-
ॲहस; ्लुओ-ॲहस; सल्फ; सेहप. 

ब वा :– आजे-ना; टेहल; पल्स; लॅके; ससॅ्न्ग्व. 
वासाने जा हो :– ड्रोसे. 

उसाचा रस जा हो :– आसे. 
कच्च ेजा हो :– पल्स; रुटा; व्िेरा-आ. 
कडधान्द्ये जा हो :– कॅल्क-का; पेरो; ब्रायो; लायको. 
कढत, जा हो :– नेर-स; पल्स; ब्रायो; सेणप. 

पेयाने ब वा :– कोंबट पेयाने पिा. 
कल्पनेने जा हो :– काबो-व्िेहज; ग्रफाय; नेर-मभ; पल्स; सेणप. 
काकडी जा हो :– आजे; पल्स; व्िेरा-आ; सेपा. 
काफी जा हो :– आसे; इवने; कॅन्था; कामो; कास्स्ट; कोलो; नक्स-व्हा; पल्स; मक्युय. 

ब वा :– आजे-मे; आसे; इग्ने; कामो; कोलो; फॅगोपा. 
वासाने जा हो :– आस्स्म; युब; नेर-मभ; ्लुओ-ॲहस; लॅके; सल्फु-ॲहस. 

काांदे जा हो :– थभजा :– नक्स-व्िा; पल्स; ब्रोहम; लायको. 
केटस जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; इहप; पल्स. 

कढि जा हो :– कहल-का; पल्स. 
कोित्याही प्रकारचे जा हो :– काबो-व्िेहज; नेर-का; मोस्क; लॅके. 
कोरडे जा हो :– कॅल्क-का; नेर-का; पल्स; लायको. 
कोबी जा हो :– कहल-का; काबो-व्िेहज; पेरो; ब्रायो; मगॅ-का; लायको. 
कोंबट जा हो :– पल्स; फायटो; फास्फ; ब्रायो; लॅके. 

पेयाने ब वा :– आसे; ऐलान्थ; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फु-ॲहस. 
खरबुज (टरबजु( जा हो :– आसे; कझहज; फ्लुओ-ॲणस. 
खारट पदािाने जा हो :– हमठाने जा िो पिा. 
गाजर जा हो :– कॅल्क-का; लायको. 
गार जा हो :– आसे; कहल-आयो; कॅन्द्िा; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कामो; केहल; डल्का; नक्स-व्हा; 

फेरम; बेला; मक्युय-आ-रु; युपे-पर; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; साबा; णसणल; कसको; 
सेहप; स्टॅहफ; िेपार. 

पेयाने जा हो :– लायको. 
पेये उन्िाळ्याि घेिली िर जा हो :– कहल-का; नेर-का; ब्रायो. 
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ब वा :– आजे-ना; इग्ने; एणप; कॅनॅहब; कान्गस्ट; कुप्रम; पल्स; फायटो; फास्फ; हबस्म; बेला; 
ब्रायो; मक्यु-आ-्ले; लॅके; ससॅ्न्ग्व; सेहप. 

गळ जा हो :– आसे. 
गोड पदािाने जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; आजे-ना; आसे; इग्ने; इहप; कामो; ग्रफाय; कझक; नेर-फा; 

मक्युय; मेडो; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; हसना; सेले. 
ब वा :– बेला. 

चरबीमय जा हो :– िेलाने जा िो पिा. 
चहाने जा हो :– आसे; डायास्को; िूजा; फेरम; कसको; सेले. 

ब वा :– कहल-बाय; ग्लोनो; हडहज; फेरम. 
चाकोलेटने जा हो :– आटझॅ-ॲणस; कणल-बाय; पल्स; ब्रायो; लायको. 
लचचेचे खार जा हो :– सेले. 
चीज नासलेले जा हो :– आसे; टेहल; ब्रायो; ऱ्िस-टा. 
टोमॅटोने जा हो :– फास्फ; हलहथ-का. 
डाळीने जा हो :– कडधान्ये पिा. 
तयार केलेल्या, कृणत्रम :– अल्युहम; कॅल्क-का; मगॅ-का; सल्फ. 
ताकाने जा हो :– पल्स; ब्रायो. 
तृिधान्द्ये (िादुंळ, गिु, मका वगैरे( जा हो :– कास्स्ट; नेर-का; नेर-मू; नेर-स; पल्स; ब्रायो; 

लायको. 
तेल (िभप, चरबी वगैरे( जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; आसे; कॅल्क-का; कहल-मभ; काबो-व्हेपि; ग्रफाय; 

टॅरॅक्स; िल्स; फेरम; लायको; पसक्ला; झसको. 
ब वा :– नक्स-व्िा. 

दारू (व ित्सम पेये( जा हो :– असार; आसे; ओणप; कणल-बाय; कॅल्क-का; काहफ; काबो-व्हेणज; 
कझक; नक्स-व्हा; पल्स; फास्फ; बॅहर-का; रॅनन-ब; लके; सल्फ; सल्फु-ॲणस; हसहम; हसहल; 
सेले; स्रमो; िायासा. 
ब वा :– अको; अगाहर; ओणप; कॅन्था; कोणन; गेल्से; लॅके; सल्फु-ॲहस; सेले. 
बीर जा हो :– कणल-बाय; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; लेडम. 

ब वा :– व्िेरा-आ. 
ब्रडँी जा िो :– ओहप; नक्स-व्िा; सल्फ. 

ब वा :– ओहलअं. 
दुधाने जा हो :– इथू; कॅल्क-का; कॅल्क-स; कोहन; नाय-ॲपस; पल्स; फास्फ; ब्रायो; मॅग-मू; 

लॅक-हड; सल्फ; लसको; सेणप. 
ब वा :– आयो; आसे; एहप; केहल; नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; फेरम; मक्युय; मेझे; रुटा; व्िेरा-

आ; हसना; हसल्ला; स्टॅहफ. 
आंबलेले जा िो :– पोडो. 
उकळलेले जा िो :– सेहप. 
कोंबट जा िो :– ॲम्ब्रा. 
ब वा :– केहल; क्रोट-हट; ग्रफाय. 
गार जा िो :– कहल-आयो. 

ब वा :– आयो. 
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गोड ब वा :– आसे. 
न पचिारे जा हो :– आयो; इहप. 

ब वा :– इग्ने. 
पाण्याने जा हो :– आसे; हकहन-आसे. 

फार प्याल्यान जा िो :– ग्रहट. 
पातळ पदािण (पेय( जा हो :– आसे; इग्ने; कोटयु; कोलो; क्रोट-हट; नेर-मभ; फास्फ; फेरम; ऱ्हस-

टा; लॅके; व्हेरा-आ; णसणल; लसको. 
पाव जा हो :– नटस-व्हा; नेर-मभ; पल्स; ब्रायो; सल्फ. 

ब वा :– कास्स्ट; नेर-का. 
व लोिी जा हो :– नाय-ॲहस; पल्स; कसको; सेणप. 

पाणहल्याने जा हो :– कास्ल्च; नक्स-व्िा; फास्फ; सल्फ. 
पौणष्टक जा हो :– आसे; इहप; कहल-मभ; काबो-व्हेणज; नाय-ॲहस; नेर-स; पल्स; ब्रायो; सेहप. 
फळाने जा हो :– आसे; इहप; कास्स्ट; कोलो; ग्लोनो; नेर-स; पल्स; ब्रायो; रुमे; व्हेिा-आ; कसको; 

सेहप. 
आंबट जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; आक्झ-ॅॲहस; इहप; पोडो; फास्फ-ॲहस; लॅके; सोहर. 

ब वा :– नाजा; लॅके. 
कच्ची जा िो :– इहप; स्ऱ्िअम; सल्फु-ॲहस. 
नाकरग जा हो :– फास्फ-ॲहस. 
पीच जा हो :– ग्लोनो; फ्लुओ-ॲणस; सेहप; सोहर. 
बोरे :– मक्युय-को. 
रसाळ जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; आयो; कस्क-का; पल्स; सल्फ; 
सफरचांद जा हो :– आसे-आयो; बेकलस; बोरा. 

ब वा :– ग्वाई. 
बटाटे जा हो :– अल्युणम; कोलो; नेर-स; पल्स; व्िेरा-आ; सेहप. 

ब वा :– असेहट-ॲहस. 
बफण  (व त्यापासभन केलेले पदाथय( जा हो :– आजे-ना; आसे; इहप; कहल-बाय; कॅल्क-फा; काबो-

व्िेहज; पल्स. 
पािी जा िो :– हडहज. 

बेदािे, मनुका वगैरे जा िो :– इहप. 
भाजलेले जा हो :– काबो-व्िेहज; पल्स. 
भाज्या णहरव्या जा हो :– अल्युहम; आसे; नेर-का; नेर-स; ब्रायो; िेलेबो. 
मधाने जा हो :– नेर-का; फास्फ. 
मसाला जा हो :– नटस-व्हा; फास्फ; सेले. 

ब वा :– नक्स-मो; िेपार. 
मासे जा हो :– अ्ट; आसे; कहल-का; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; नेर-स; पल्स; प्लांबां. 

कवच असलेले जा हो :– अ्ट; काबो-व्िेहज; लायको. 
िळलेले जा हो :– कहल-का. 
नासके जा हो :– आसे; काबो-व्िेहज; पल्स. 
कशपािील जा हो :– एलो; काबो-व्िेहज; पल्स; ब्रोहम; लायको; सल्फु-ॲहस. 
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ब वा :– लॅके. 
माांस जा हो :– आजे-ना; आसे; कहल-बाय; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; कास्स्ट; टेहल; पल्स; फेरम; 

ब्रायो; मक्युय; लायहस; कसको. 
कोंबडी, पक्षी वगैरे :– काबो-व्िेहज. 
डुकराचे जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; इहप; काबो-व्हेपि; ग्रफाय; िल्स; णसटला; सेहप. 

ब वा :– रॅनन-ब; रॅनन-स्स्क्ल. 
िाजे जा हो :– कास्स्ट; कसको. 
व शाकािारी जा हो :– ॲस्न्ट-क्रभ ; इहप; पल्स. 
वासराचे जा हो :– इणप; कणल-ना. 

णमरची (लाल, हिरवी( :– फास्फ. 
णमरपूड जा हो :– आसे; नेर-का; णसना; हसहल. सेहप. 
णमिाने जा हो :– अल्युहम; आसे; काबो-व्िेहज; ड्रोसे; नेर-मू; फास्फ; मगॅ-मभ; सेले. 

ब वा :– नेर-मभ; मगॅ-का. 
रताळी जा िो :– कॅल्क-आसे. 
रुक्ष ब वा :– इग्ने. 
लसिीचा वास जा हो :– साबा. 
ललबाने ब वा :– बेला. 
लेमोनेड जा हो :– फायटो; सेले. 

ब वा :– फायटो; बेला; हसक्ला. 
लोिी जा हो :– काबो-ॲहन; काबो-व्हेणज; नेर-मभ; पल्स. 
वातूळ जा हो :– पेरो; ब्रायो; लायको; कसको. 
वासाने जा हो :– आसे; इहप; कान्गल्ि; कोक्यु; हडहज; मक्युय-आ-्ले; सेहप; स्टॅनम. 
स्व्हणनगर जा हो :– ॲन्द्टी-कू्र; आसे; सल्फ. 

ब वा :– असार; पल्स. 
लशपातील मासे जा हो, ब वा :– मासे पिा. 
सफरचांद :– फळे पिा. 
सलगम जा हो :– कॅल्क-आसे; पल्स; ब्रायो; लायको. 
साखर जा हो :– गोड पदाथय पिा. 
सालड जा हो :– आसे; इहप; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; ब्रायो; लॅके; लायको. 
सूप जा हो :– अल्युहम; कहल-का. 
स्राबेरी जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; आक्झ-ॅॲहन; बसा; सेणप. 

 
अमावस्या जा हो :– अल्युहम; कास्स्ट; कुप्रम; स्क्लमहॅट; नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; हसहल; सेहप. 
 
अवस्िेत, कोित्याही ब वा नाही :– झॅन्थो; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सहॅनकु; हसहफ. 

झोपेत :– कास्स्ट. 
 
अांग उष्ट्ि असताना िांड हवा लागली तर जा हो :– घाम येिाना थंड िवा लागली िर पिा. 
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अांग ताि, लाांब केल्याने (िाि, पाय, पाठ वगैरे( जा हो :– आयो; कॅल्क-का; कामो; कान्गल्ि; केहल; 
िूजा; िल्स; प्लॅपट; मक्युय–को; रॅनन-ब; रेहड; ऱ्हस-टा; न्गऱ्हअम; सल्फ; सेणप; स्टॅपफ. 

ब वा :– अलेहर; अल्युहम; ॲन्ग्ट-टा; आ्न; इग्ने; कॅल्क-का; केहल; कोक्यु; ग्वाई; डायास्को; 
नटस-व्हा; पल्स; बेला; मेडो; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; साहब; णसकेल; सेनेगा; िेपार. 

 
अांग णशणिल िेवल्याने ब वा :– टरेन्टु. 
 
अांग हलल्याने, हलणवल्याने जा हो :– धक्का लागल्याने जा िो पिा. 
 
अांगावरचे वस्त्र काढल्याने जा हो :– उष्ट्ििेने ब वा पिा. 
 
अांगावरून हात णफरणवल्याने लकवा णवकार झालेल्या जागी हात िेवल्याने ब वा :– काबो-ॲहन; कुप्रम; 

क्रोक; फास्फ; बेला; मेहन. 
 
अांिरुिाच्या उबेने जा हो :– ओहप; ड्रोसे; पल्स; मटयुण; सल्फ; साहब; हसकेल; सोहर. 
 
अांिरुिात बसल्याने ब वा :– कणल-का; समॅ्बुक. 

वळताना जा हो :– वळिाना पिा. 
 
अांिरुिातून उिल्यावर ब वा :– पल्स; फास्फ-ॲहस. 
 
अांिरुिातून बाहेर आल्यावर जा हो :– अमो-मभ; इग्ने; कॅल्क-का; काबो-व्हेपि; कोटयु; कोणन; पल्स; 

फास्फ; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ; हसहम. 
ब वा :– आरम-मे; इग्ने; डल्का; पल्स; सेहप. 

 
अांधारात जा हो :– उजेडाने ब वा पिा. 

ब वा :– कोहन; ग्रफाय; फास्फ; युफे्र; ससॅ्न्द्ग्व. 
 
आगगाडी, मोटार, जहाज, नावेत जा हो :– आसे; कास्ल्च; कोक्यु; कोहन; हक्रआसो; ग्लोनो; टॅबॅकं; 

थेहर; िेरो; बोरा; सहॅनकु; सेहप; सेले. 
खाली उतरताना (टेकडीवरून वगैरे( जा हो :– बोरा; सोहर. 

ब वा (झोके घेिाना ब वा पिा( :– आसे; ग्रफाय; नाय-ॲणस. 
मोकळ्या हवेत ब वा :– नाजा 

 
आिवड्याने जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
आभाळ आलेले असिाना जा िो :– िवा पिा. 
 
आरामखुचीवर ब वा :– गेल्से; ससॅ्न्ग्व. 
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आवाजामुळे जा हो :– अको; असार; ओहप; कहल-का; काणफ; हकहन-आसे; कोहन; कझक; टरेन्टु; युब; 
िेणर; नक्स-व्हा; नाय-ॲणस; बेला; बोरा; हसहल; झसको; सेणप. 
ब वा :– ग्रफाय. 

अगदी बारीक जा हो :– असार; ओहप; काहफ; थेहर; नक्स-व्िा; हसहल. 
एकदम झालेल्या जा हो :– कलाहड; बोिा. 
ककण श जा हो :– कल्क-का; नाय-ॲहस. 
घांटेच्या जा हो :– ॲन्टी-क्रभ . 
पाण्याच्या जा हो :– नाय-ॲणस; ब्रोणम; लायणस; स्रमो. 
भेदक जा हो :– असार; आयो; कोक्यु; कोहन; थेहर; बॅहर-का; फेरम; म्युहर-अहस; लायको; हलहल-

हट; लेिाडं्रा; साहब; कसको. 
णवटाळशेपिी जा हो :– कहल-फा. 

 
आांघोळ केल्याने (हिजल्याने पिा( जा हो :– अमो-का; ॲ्टी-कू्र; कॅल्क-का; कॅल्क-स; स्क्लमहॅट; 

ऱ्हस-टा; सल्फ; सेहप; सोहर; स्पायजे. 
कढत पाण्याने जा िो :– एहप; ओहप. 

ब वा :– केहल; पायरो; मगॅ-फा; मेझे; रॅटॅहन; रेहड; स्राहंश. 
गार पाण्याने (थंडीने जा िो पिा( जा हो :– अ्ट; अन्द्टी-कू्र; स्क्लमहॅट; डल्का; यभब; नक्स-मो; 

मगॅ-फा; ऱ्हस-टा; हसहल. 
ब वा (थंडीने ब वा पिा( :– असार; आयो; आरम-मे; एहप; कोक-कॅ; नेर-मभ; पल्स; फायटो; 

्लुओ-ॲहस; बेहल; ब्रायो; मेहफहट; रॅटॅहन; लेडम; सल्फ; िैपहर. 
नदीत, उन्िाळ्याि जा िो :– कास्स्ट. 
पावलाना ब वा :– बुफो. 
ब वा :– असार; आसे; एहप; कास्स्ट; पल्स; युफे्र; स्पायजे. 
समुद्रात (समुद्रकाठी जा िो पिा( :– आसे; ब्रोहम; मगॅ-मभ; ऱ्िस-टा; सेहप. 

 
इच्छाशस्टत वापरल्याने ब वा :– हफजास. 
 
उणकडवे बसल्याने जा हो :– कॅल्क-का; कोलो; ग्रफाय; हसहफ. 
 
उघडे झाल्याने जा हो :– उष्ट्ििेने ब वा पिा. वारे लागल्याने जा िो पिा. 

ब वा :– पाघंरूि घेिल्याने जा िो पिा. 
जरासे जा हो :– नक्स-व्िा; ऱ्िस-टा; णसणल; िेपार. 

 
उचलताना जा हो :– आर्नन; ओनास्मा; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; कास्स्ट; कोहन; ग्रफाय; नेर-का; पल्स; 

ब्रायो; ऱ्हस-टा; लेडम; व्हॅले; सल्फ; णसणल; सेहप; सोहर; स्राहंश. 
ब वा :– स्पायजे. 

शटतीच्या बाहेर जा हो :– अग्नस; ॲम्ब्रा; काबो-व्िेहज; ग्रफाय. 
 
उचकीमुळे जा हो :– अमो-मू; इग्ने; नक्स-व्िा; ब्रायो; मेरम; हसक्ला; िायासा. 
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उजेडाने जा हो :– अको; आजे-ना; आसे; ओहप; कॅल्क-का; कोणन; ग्रफाय; ग्लोनो; ड्रोसे; नटस-व्हा; 
नेर-मभ; नेर-स; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बॅहर-का; बेला; मटयुण; मटयुण-को; युफे्र; ऱ्हस-टा; 
लॅक-कॅ; लायको; सल्फ; णसणल; कसको; सेपि; ससॅ्न्ग्व; स्रमो; िेपार. 

कृणत्रम (हदव्याच्या हवस्िवाच्या वगैरे( जा हो :– कॅल्क-का; कास्स्ट; कोहन; ग्लोनो; ड्रोसे; नेर-मभ; 
फास्फ; बेला; मक्यु;ु युफे्र; रूटा; लायको; सेहप; स्रमो. 

गॅसच्या जा हो :– कास्स्ट; ग्लोनो; नेर-का; नेर-फा; मटयुण. 
णनळ्या जा हो :– टॅबकंॅ. 
परावर्डतत जा हो :– सेहप. 
प्रखर (चकाकिाऱ्या वस्िु पािण्याने जा िो पिा( जा हो :– कॅन्था; बेला; स्रमो. 
ब वा (अंधाराि जा िो( :– अमो-मभ; कॅनॅणब; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; गेल्से; प्लॅहट; 

बेला; लायको; व्िॅले; स्रमो; स्राांणश. 
मांद जा हो :– नेर-स. 
रांगीत काचेतून आलेल्या जा हो :– ॲन्द्टी-कू्र. 
सूयाच्या जा हो :– ॲन्द्टी-कू्र; ग्रफाय; ग्लोनो; नेर-का; बेला; युफे्र; सेले. 

ब वा :– थभजा; प्लॅहट; ऱ्िोडो; स्रापंि. 
 
उड्या मारताना जा हो :– स्पायजे. 
 
उिताना (बसलेल्या जागेवरून( जा हो :– अगाहर; इस्कभ ; कहल-बाय; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कास्स्ट; 

कोणन; नेर-स; पल्स; पेरो; फास्फ; बबे; ब्रायो; रुटा; ऱ्हस-टा; लायको; लेडम; सल्फ; सेहप; 
स्टॅहफ; स्पायजे. 

प्रयत्न करून उिावे लागते :– अगाहर; इस्कभ ; पेरो; रुटा; सल्फ. 
ब वा :– कोबा; रूटा. 
हाताचा आधार घ्यावा लागतो :– िैड्रास्स्ट. 

 
उतरताना जा हो :– कोहन; गेल्से; फेरम; बोरा; रुटा; ऱ्िोडो; व्िेरा-आ; स्टॅनम. 

ब वा :– स्पाहंज. 
 
उन्द्हात जा हो :– अको; ॲ्टी-कू्र; आयो; ओहप; कणल-का; कहल-स; काबो-व्िेहज; गेल्से; वलोनो; थेहर; 

नेर-का; नेर-मभ; पल्स; बेला; बोरा; ब्रायो; मक्युय; लॅके; लायहस; व्िेरा-स्व्ि; हसहल; सेले. 
ब वा :– अनाका; आयो; आसे; इग्ने; कहल-मभ; कोहन; क्रोटे-िा; टरेन्टु; हपहक्र-ॲहस; प्लॅहट; 

ऱ्िोडो; स्राांणश. 
 
उन्द्हाळ्यात जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; आयहर; इथभ; कणल-बाय; काबो-व्िेहज; कुप्र;ं गेल्से; डल्का; नेर-का; 

नेर-मभ; िोडो; फ्लुओ-ॲणस; बेला; ब्रायो; लॅके; व्िेरा-स्व्ि; सेले. 
ब वा :– अल्युहम; आरम-मभ; कॅल्क-फा; फेरम; हसहल. 

 
उपाशी राणहल्याने जा हो :– आयो; कॅल्क-का; क्रोक; टॅबॅकं; नेर-का; प्लॅहट; प्लंबं; फास्फ; फ्लुओ-

ॲणस; रॅनन-ब; लॅके; लारो; व्िेरा-आ; सल्फ; सेहप; स्टॅहफ. 
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ब वा :– कहल-स; कामो; कोणन; नेर-मू. 
 
उभे करताना, (िाि, पाय, डोके, वगैरे( होताना जा हो :– अको; इग्ने; ओहप; कॅडहम-स; कामो; कोक्यु; 

नक्स-व्िा; नेर-मभ; पल्स; फायटो; फास्फ; फेरम; बेला; ब्रायो; मटयुण-आ-फ्ले; ऱ्िस-टा; स्व्िब;ु 
व्िेरा-स्व्ि; सल्फ; हसहल. 

वाकले असताना जा हो :– पल्स; फास्फ; लायको. 
ब वा :– अमो-का; अरेहल; ॲन्टी-टा; आसे; कहल-का; कॅल्क-का; ग्लोनो; हडहज; समॅ्ब्बुक; सेणप. 

 
उभे राणहल्याने जा हो :– इग्ने; एलो; कोक्यु; कोहन; नेर-मभ; नेर-स; पल्स; प्लॅहट; बबे; ब्रायो; ऱ्िस-टा; 

हलहल-हट; व्हॅले; सल्फ; हसक्ला; सेणप. 
डोळे णमटून जा हो :– आजे-ना; कलाहड; लॅहथ. 
ताि ब वा :– आसे; कहल-फा; डायास्को; बेला; सेड्र. 
पाय लाांब िेवून, बाजूला ब वा :– टॅरॅकब; हपहक्र-ॲहस. 
ब वा :– आसे; कास्ल्च; बेला; रॅनन-ब; लेडम; फास्फ; सल्फ-आयो; सासा; हसल्ला. 
बोटावर (पायाच्या) जा हो :– कोक्यु. 

 
उष्ट्िता व िांडी जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; कहल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; ग्रफाय; नेर-मभ; फास्फ-ॲणस; 

फेरम; फ्लुओ-ॲणस; मक्यु;ु मगॅ-का; लॅके; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसहफ; हसहल; सेहप; िेलेबो. 
 
उष्ट्ितेने जा हो :– अको; ॲन्द्टी-टा; आयो; आजे-ना; एपि; एलो; ओहप; कहल-आयो; कहल-मभ; काबो-

व्हेणज; कामो; कोक-कॅ; कुप्रम; गेल्से; ग्लोनो; ग्वाई; ड्रोसे; नेर-का; नेर-मू; नेर-स; पल्स; 
फ्लुओ-ॲणस; बेला; ब्रायो; मक्युय; मेडो; युफोर; रॅटॅहन; लॅके; लायको; णलणल-णट; लेडम; सल्फ; 
ससॅ्न्द्ग्व; साहब; णसकेल; हसक्ला. 

ब वा (शकेाने, गरम पाघंरुिाने वगैरे( :– आसे; कपल-का; कहल-बाय; कामो; कास्स्ट; क्रोक्यु; 
स्क्लमहॅट; ग्रफाय; कझक; युब; ड्रोसे; नटस-मो; नक्स-व्हा; नेर-का; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु मगॅ-
का; मॅग-फा; रुमे; ऱ्हस-टा; स्ऱ्िअम; ऱ्िोडो; लायको; लेडम; सल्फ; समॅ्ब्बुक; पसपल; णसल्ला; 
कसको; सेहप; स्रापंि; िायासा; हेपार. 

वाफेच्या जा िो :– कहल-बाय. 
णवस्तवाच्या जा हो :– उन्िाि पिा. 
शेगडीच्या ब वा :– आसे; इग्ने; युब; बोस्व्ि; रुमे; लॅके; िेपार. 

 
उांच, जागी गेल्याने जा हो :– आरम-मे; आजे-ना; गेल्से; पल्स; सल्फ; स्टॅहफ. 

वर जाताना जा िो :– चढिाना जा िो पिा. 
 
एकटे असताना जा हो :– मंडळीि गदीि ब वा पिा. 
 
एक णदवसाआड जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
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एखादा भाग (डोके, िाि, पाय( उघडा िापहल्याने झकिा पििून थंड िंाल्याने जा हो :– अगाहर; अमो-
का; कॅल्क-का; कझक; टरेन्टु; थभजा; नटस-व्हा; फास्फ; बॅहर-का; बेला; ऱ्हस-टा; पसपल; सेहप; 
सोहर; हेिाि. 

 
ऋतु बदलल्यामुळे (उष्ट्ििा, थंडी याच्या फरकामुळे( जा िो :– अगाहर; आसे; कॅल्क-फा; काबो-व्िेहज; 

गेल्से; युब; डल्का; नक्स-मो; नेर-का; पल्स; पेरो; फास्फ; मेझे; रॅनन-ब; रूमे; ऱ्हस-टा; 
ऱ्होडो; लॅके; व्िबय; सल्फ-आयो; साहब; णसणल; सेहप; सोहर; िैपहर. 

ब वा :– युब; सेहप. 
 
ओकारीने जा हो :– आसे; इथभ; इणप; ओहलअ;ं कुप्रम; ड्रोसे; पल्स; सल्फ; हसहल. 

ब वा :– ॲन्टी-टा; कहल-बाय; कोक-कॅ; झॅन्थो; टॅबॅकं; हडहज; नक्स-व्िा; युपे-पर; ससॅ्न्ग्व; 
हसकेल. 

णपत्ताच्या ब वा :– काडुय-मे; युपे-पर; ससॅ्न्ग्व. 
 
ओझे नेल्याने जा हो :– कॅडहम-स; रुटा. 

डोटयावर जा हो :– कॅल्क-का; टरेन्टु. 
पािीवर जा हो :– अल्युहम. 
फार उचलल्याने जा हो :– काबो-व्िेहज; ग्रफाय. 

 
ओिव,े झाल्याने जा हो :– वाकल्याने जा िो पिा. 

राणहल्याने ब वा :– पल्स; ऱ्िस-टा; हसल्ला. 
 
ओल्या जागेत बसल्याने, झोपल्याने जा हो :– आसे; कॅल्क-का; कास्स्ट; डल्का; नटस-व्हा; ऱ्िोडो; 

हसहल. 
 
ओि चाटताना जा हो :– व्िॅले. 
 
औषध, घेण्याचा णवचार केला तर जा हो :– असाहफ. 

उच्च शटतीचे घेतल्याने जा हो :– नाय-ॲहस. 
 
कफ बाहेर टाकताना जा हो :– कोक-कॅ; हडहज; नटस-व्हा; लेडम. 

ब वा :– ॲस्न्द्ट-टा; अराहल; एणप; कहल-बाय; कोक-कॅ; हग्रन्डे; लझक; सल्फ-आयो; स्टॅनम; सेहप. 
 
कामात गुांतल्याने ब वा (मन गंुिल्याने ब वा पिा( :– इग्ने; कोहन; नक्स-व्िा; नेर-का; हलहल-हट; 

हसक्ला; सेणप; िेलोहन. 
 
कुरवाळण्याने जा हो :– इग्ने; कॅल्क-का; प्लॅहट; बेला; कसको. 
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केस, कापल्यानांतर जा हो :– ग्लोनो; फास्फ; बेला; सेहप. 
मागे लवचरले तर जा हो :– पल्स; ऱ्िस-टा. 
मोकळे सोडले तर ब वा :– कहल-फा; कहल-मभ; फास्फ; फेरम-मे; बेला; हसना. 
लवचरताना जा हो :– इग्ने; ग्लोनो; टरेन्टु; फा्म; ब्रायो; मेझे; हसहल; कसको; सेले. 

ब वा :– टरेन्टु; फा्म. 
िडिड आवाज िोिो :– सहॅनकु. 

स्पशण केला तर जा हो :– आसे; एहप; कझक; नक्स-व्िा; पल्स; फेरम; बेला; लॅके; व्िेरा-आ; 
लसको; सेहप; सेले. 

 
कृष्ट्ि पक्षात जा हो :– लायको; सेहप. 
 
कोंदट जागेत जा हो :– िळघराि पिा. 
 
खाकरताना जा हो :– अमो-मभ; आजे-ना; कोक-कॅ; नटस-व्हा; हसहल. 

ब वा :– कोबा; लॅके. 
 
खाजणवण्याने जा हो :– अनाका; असार; आसे; ओहलअं; कहल-का; कॅस्प्स; िल्स; ऱ्हस-टा; लॅके; 

सल्फ. 
ब वा :– असाणफ; कॅल्क-का; नेर-का; फास्फ; म्ब्युणर-ॲणस; रुटा; सल्फ; हसक्ला. 

 
खाण्याने (जेवल्याने( जा हो :– अनाका; अमो-का; आसे; एलो; कपल-का; कपल-बाय; कॅल्क-का; 

कॅल्क-फा; काबो-ॲपन; काबो-व्हेपि; कान्गस्ट; कोपन; कोलो; कझक; नक्स-व्हा; नाय-ॲपस; 
नेर-का; नेर-मू; पल्स; पेरो; फास्फ; फेरम; बेला; ब्रायो; मक्युय; रुमे; लॅके; लायको; व्िाओ-रा; 
व्िेरा-आ; सल्फ; पसपल; लसको; सेपि; िेपार. 

अगदी िोडे जा हो :– कणल-का; काबो-ॲणन; कोहन; नटस-व्हा; पल्स; पेरो; फास्फ; ब्रायो; 
लायको; सल्फ; लसको. 

अधाशीपिाने जा हो :– ॲ्टी-कू्र; ॲन्टी-टा; इथु; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; नक्स-व्हा; नेर-फा; 
पल्स; लायको; सल्फ. 

अणवचारीपिाने जा हो :– कॅल्क-आसे; ग्रफाय; डायास्को; नेर-का; ्लुओ-ॲहस; सेपा. 
नांतर, फार वेळाने जा हो :– अनाका; इथभ; कणल-बाय; काबो-व्िेहज; णक्रआसो; कझक; नेर-मभ; 

िल्स; फास्फ; फेरम; सल्फ. 
ब वा :– अनाका; आयो; इवने; कहल-बा; कामो; केहल; कोहन; ग्रफाय; कझक; नेर-का; नेर-मभ; 

प्लंब;ं फास्फ; ्लुओ-ॲहस; बोस्व्ि; ऱ्िोडो; लॅके; सेहप; स्पाहंज. 
रात्री जा हो :– एलो; गॅ्रहट; लझक; ब्रायो; मॅग-मू; सल्फु-ॲहस. 

ब वा :– केहल; हसनाबा. 
श्रमाने जा हो :– आसे; कहल-का; कझक; नेर-मू; फास्फ-ॲहस; बॅहर-का; लायको. 
सकाळी (न्यािारी( जा हो :– कामो; काबो-व्िेहज; थभजा; लझक; नटस-व्हा; नेर-मभ; नेर-स; 

फास्फ; सेहप. 
ब वा :– आयो; कॅल्क-का; क्रोक; स्टॅहफ. 
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समाधान होईतो व बा :– आयो; आसे; फास्फ. 
 
खाली येताना (हवमानािभन; हल्टमधभन वगैरे( जा हो :– उिरिाना जा िो पिा. 
 
खाली वाकल्याने जा हो :– वाकल्याने जा िो पिा. 
 
खाली वाकून चालण्याने ब वा :– वाकभ न चालण्याने ब वा पिा. 
 
खाांदे उडणवल्याने जा हो :– कॅल्क-का. 
 
खोकताना जा हो :– अको; आसे; इणप; कॅस्प्स; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; टेल्यु; ड्रोसे; नक्स-व्हा; पल्स; 

फास्फ; बेला; ब्रायो; मक्युय; ऱ्हस-टा; सल्फ; हसना; सेणप; स्टॅनम; स्पाहंज. 
ब वा :– एहप; स्टॅनम. 

 
खोलीत (घरात) जा हो :– िवा मोकळी ब वा पिा. 

दार लाणवल्याने जा हो :– आजे-ना; लॅक-हड. 
पुष्ट्कळ णदवे असलेल्या जा हो :– नक्स-व्िा. 
बांद जा हो :– अहमल-ना; मेडो. 
ब वा :– कोक्यु; टरेन्टु; कसको. 
मािसाची गदी झाल्याने जा हो :– आजे-ना; प्लंब;ं फास्फ; लायको; हलहल-हट; सेहप. 

 
गदीत (मािसाि, मंडळीि बसल्याने( जा हो :– अको; अनाका; ॲन्टी-क्रभ ; अमँ्ब्ब्रा; आरम-मे; इवने; 

कामो; काबो-ॲणन; गेल्से; थभजा; नटस-व्हा; नेर-का; नेर-मू. बॅपिका; बेला; लायको; णसकु; 
सेपि. 

ब वा :– आजे-ना; आसे; कहल-का; ड्रोसे; फास्फ; हबस्म; लॅक-कॅ; लायको; स्रमो; िायासा; 
िेपार. 

 
गाडीत जा हो :– आगगाडी पिा. 
 
गािे ऐकल्याने जा हो :– सगंीि पिा. 
 
गाताना (गाण्यामुळे( जा हो :– आरम-रा; आजे-मे; काबो-व्हेणज; नटस-व्हा; फास्फ; फेरम-फा; 

ससॅ्ग्न्व; सेले; स्टॅनम; िेपार. 
 
गारवा गारठ्यामुळे जा हो :– थंडीमुळे पिा. 
 
णगळताना जा हो :– अमो-का; एहप; कणल-का; कॅन्था; कास्स्ट; गेल्से; नक्स-व्िा; नाय-ॲपस; पल्स; 

फायटो; फास्फ; बॅणर-का; बेला; ब्रायो; ब्रोहम; मक्युय; मक्युय-आ-्ले; मेहफ; ऱ्हस-टा; लॅक-कॅ; 
लॅके; लारो; लायहस; सल्फ; सल्फ-आयो; हसना; कसको; स्रमो; हायासा; हेपार; िैड्रोसा-ॲहस. 
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ब वा :– ॲब्रा; अल्युहम; आ्न; इवने; कॅस्प्स; लझक; नक्स-व्िा; पल्स; मनॅ्ग;ॅ मेझे; ऱ्हस-टा; लॅके; 
लेडम; स्पाहंज. 

आवांढा जा हो :– कणल-का; कोक्यु; ग्रफाय; नक्स-व्िा; पल्स; बॅणर-का; बेला; ब्रायो; मक्युय; 
मटयुण-आ-रु; मक्युय-को; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फ; साबा; िेपार. 
ब वा :– इहप. 
पि अन्न व पेये सहज जातात :– ओणल-ॲणन. 

एकसारखे ब वा :– इग्ने. 
कढत पेये जा हो :– फायटो. 
गार पदािण जा हो :– कहल-का. 
गोड पदािण जा हो :– बहड; लॅके; ससॅ्न्ग्व; स्पाांणज. 

ब वा :– आसे. 
घट्ट पदािण जा हो :– कहल-का; क्रोटे-िा; प्लंब; बॅणर-का; बॅणि; हसहल. 

ब वा :– इग्ने; फेरम; ब्रोहम; मक्युय-साया; ऱ्िस-टा; लॅके; हायासा. 
झिझिीत पदािण जा हो :– लॅके. 
जलद जा हो :– आसे; नक्स-व्िा; नाय-ॲणस; णसणल. 
पािी (पािळ पदाथय( जा हो :– आजे-ना; आसे; इग्ने; कॅन्द्िा; क्रोट-णट; नक्स-व्िा; फास्फ; बेला; 

ब्रोहम; मक्युय; मटयुण-को; लॅके; लायहस; व्िेरा-आ; स्रमो. 
ब वा :– अल्युहम; नक्स-व्िा; नाय-ॲहस. 
कोंबट ब वा :– अल्युहम; कहल-का; नक्स-व्िा. 
नांतर जा हो :– कॅड-स; स्व्िन्का. 

 
गुडघे टेकून बसल्याने जा हो :– कोटयु; मगॅ-का; सेहप. 

ब वा :– इस्कभ ; युफोर. 
 
गुडघ्यावर गुडघा िेवल्याने जा हो :– असाहफ; हडहज. 
 
गुदगुल्या केल्याने ब वा :– सेहप. 
 
गुळण्या करताना जा हो :– काबो-व्िेहज. 
 
घरात जा हो (िवा मोकळी ब वा पिा.( :– हटहल; पल्स; ब्राओ; मगॅ-मभ; ऱ्हस-टा; लायको. 

ब वा :– अगाहर; इग्ने; हसक्ला. 
 
घाम, येत असताना (घामाने बरे वाटि नािी( जा हो :– आसे; ओपि; कामो; कान्गस्ट; केहल; टरेन्टु-कु; 

हटहल; युब; हडहज; नटस-व्हा; पायरो; फा्म; फास्फ; फास्फ-ॲणस; बेन्झॉ-ॲहस; बेला; ब्रायो; 
मक्यु;ु ऱ्हस-टा; व्हेिा-आ; सल्फ; लसको; सेपि; स्रमो; िेपार. 

गार, आल्याने ब वा :– नक्स-व्िा. 
नांतर, जा हो :– फास्फ-ॲहस; कसको; सेहप. 
ब वा :– आयो; कॅन्था; कामो; कुप्रम; गेल्से; टरेन्टु; नेर-मू; बॅहि; ब्रायो; ऱ्हस-टा; सोहर. 
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घाम येताना अांगाला िांड वारे लागले तर जा हो :– अको; आसे; कणल-स; कझक; डल्का; नटस-व्हा; 
पल्स; फास्फ; फेरम-फा; बेला; बेहल; ब्रायो; मक्युय-आ-्ले; ऱ्हस-टा; ऱ्िोडो; पसपल; सेहप; 
सोहर; हेपार. 

 
घेऊन लहडणवण्याने ब वा :– ॲन्टी-टा; आसे; कहल-का; कामो; बेन्झा-ॲहस; ऱ्िस-टा; लायको; व्िेरा-

आ; हसना. 
आणि िोपटल्याने ब वा :– हक्रआसो; पल्स. 
खाली िेवले िर मभल रडावयास लागिे :– बेन्झा-ॲहस. 
खाांद्यावरून ब वा :– पोडो; हसना; स्टॅनम. 
जलद ब वा :– अको; आसे; ब्रोणम; व्िेरा-आ. 
बसते, उिे ब वा :– ॲस्न्ट-टा. 
हळूहळू ब वा :– पल्स. 

 
घेरी आली म्ब्हिजे जा हो :– अको; कॅल्क-का; गेल्से; नक्स-व्हा; पल्स; फास्फ; फेरम; हसक्ला; स्रमो. 
 
घोड्यावर बसून जाताना जा हो :– आसे; ग्रफाय टॅबॅकं; नेर-का; बेला; बोरा; ब्रायो; मगॅ-मभ; रूटा; 

हलहल-हट; व्िॅले; सल्फु-ॲणस; हसहल; सेपि; स्पायजे. 
ब वा :– कल्क-का; ब्रोहम; लायको. 

 
चघळताना (चाविाना( जा हो :– अमो-का; अमो-मभ; इग्ने; कझक; नाय-ॲहस; नेर-मभ; पल्स; पोडो; 

फास्फ; ब्रायो; मटयुण; मेझे; मेहन; युफे्र; ऱ्हस-टा; व्हबण; कसको; सेणप; स्टॉणफ; हेपार 
ब वा :– कुप्र-ंअसे; कोक्यु; ब्रायो; सेनेगा; स्टॅहफ. 

 
चढताना (हजना वगैरे( जा हो :– आरम-मे; आ्न; आसे; कॅल्क-का; कुप्रम; कझक; नक्स-व्िा; नाय-

ॲहस; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; ब्रायो; मक्युय; सल्फ; सेणप; स्पाांणज; स्पायजे. 
डोंगर जा हो :– आर्डन; आसे; कोका. 
फार उांच जा हो :– ओहलअ;ं कल्क-का; कॉन्व्िलॅ; स्पायजे. 
ब वा :– कोहन; फेरम; ऱ्िोडो; व्िॅले. 

 
चांद्रप्रकाशात जा हो :– ॲन्द्टी-कू्र; थभजा; सल्फ; सेहप. 

ब वा :– आरम-मे. 
 
चाकू, सुरीकडे पाणहल्याने जा हो :– अल्युहम; प्लॅहट. 
 
चालताना जा हो :– िालचाल पिा. 
 
चाांगले बरे आहोत असे वाटते नांतर जा हो :– नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो; सेहप; सोहर. 
 
चावताना जा हो :– चघळिाना पिा. 
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णचमटे घेतल्याने ब वा :– आसे; एहप. 
 
चेपल्याने जा हो, ब वा :– दाबाव ेपिा. 
 
चोळण्याने जा हो :– अनाका; ओहलअ;ं कोणन; पल्स; सल्फ; सेणप; स्राांणश. 

ब वा :– ओहल-ॲहन; कॅन्द्िा; कॅल्क-का; कुप्रम; कझक; कझक-व्िॅले; टरेन्टु; डायास्को; ड्रोसे; 
थभजा; नेर-का; पलाहड; पोडो; प्लंबं; फास्फ; मक्युय; मगॅ-फा; रुटा; ऱ्िस-टा; व्िॅलेहर; हसना; 
हसहल; सेहप. 

जोराने ब वा :– मेडो; रेहड. 
तळपाय ब वा :– केहल. 
पोट (उदर( ब वा :– नेर-स; पलाहड; पोडो. 
हळुहळु जा हो :– मेरम. 

ब वा :– क्रोट-हट; लायहस; हलहल-हट. 
 
चौदा णदवसानी जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
चौथ्या णदवशी जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
जळवा लावल्यानांतर जा हो :– हसकेल. 
 
जागे झाल्यानांतर, मानणसक लक्षिे जा हो :– कॅल्क-का; कझक; लॅके; लायको; स्रमो. 

शारीणरक लक्षिे जा हो :– अमो-मभ; ॲम्ब्रा; आसे; एहप; ओनास्मा; ओहप; कहल-बाय; कल्क-का; 
कास्स्ट; कझक; टरेन्टु; युब; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; बेला; लॅके; 
लायको; लायकोप; व्िॅले; सल्फ; कसको; सेहप; सेले; स्पाांणज; स्रमो; िायासा; िेपार. 

ब वा :– फास्फ; सल्फु-ॲहस; सेहप. 
व, झोप लागताना जा हो :– स्टॅनम. 

 
जाग्रिामुळे जास्त होते (झोप ब वा पिा( :– कास्स्ट; कुप्र;ं कोक्यु; नाय-ॲहस; सेले. 
 
जाांभई आल्याने जा हो :– अमो-मभ; कास्स्ट; इग्ने; णक्रआसो; नक्स-व्हा; ऱ्हस-टा; सासा; णसना. 

ब वा :– हकहन-स; क्रोक; बबे; स्टॅहफ. 
 
जीभ बाहेर काढल्याने जा हो :– कणल-बाय; कोक्यु; फायटो; हसहफ; हसस्ट. 

ब वा :– मेडो. 
 
णजभेने चाटल्याने ब वा :– मनॅ्गनंॅ. 
 
जुलाब झाल्याने ब वा :– अब्रो; लझक; नेर-स. 
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जेवल्याने जा हो :– खाण्याने पिा. 
 
ज्या बाजूवर भार पडला असेल (हनजल्याने( ककवा जो टेकलेला असेल त्या जागी जा हो :– ग्रफाय; 

टेल्यु; नेर-मभ; हफजास; मोस्क; हसहम. 
 
झोके घेताना (आगगाडी पिा( जा हो :– काबो-व्िेहज; कोक्यु; थभजा; बोरा. 

ब वा :– कहल-का; काबो-ॲहन; कामो; पल्स; पायरो; मक्युय-को; ऱ्िस-टा; हसकेल; हसना. 
 
झोप अधणवट असताना जा हो :– कॅम्फ; नाय-ॲहस; व्िॅले; साबा. 

ब वा :– सेले. 
उडाली म्ब्हिजे जा हो :– जागे झाल्यानंिर जा िो पिा. 
दुपारची जा हो :– पल्स; ब्रायो; लॅके; सल्फ; स्टॅहफ. 
येण्याचे अगोदर जा हो :– आसे; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; पल्स; फास्फ; ब्रायो; मटयुण; ऱ्हस-टा; 

लायको; सल्फ; सेहप. 
लागत असताना (पहिल्या झोपेि( जा हो :– अरेहल; आसे; ओहप; कहल-का; काबो-व्िेहज; क्रोटे-

िा; लग्रडे; पल्स; बेला; ब्रायो; लॅके; सल्फ; समॅ्बुक; सेणप. 
ब वा :– मक्युय. 
व उडाली म्ििजे दोन्िी वळेा जा िो :– स्टॅनम. 

लागली म्ब्हिजे (झोपेि( जा हो :– अको; आ्न; आसे; ओपि; कामो; कोहन; कझक; पल्स; बेला; 
बोरा; ब्रायो; मक्युय; लॅके; सल्फ; हसना; हसहल; स्रमो; िायासा; िेपार. 
िोडीशी जा हो :– अरेहल. 

ब वा :– कलाहड; कहल-बाय; नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; ्लुओ-ॲहस. 
ब वा :– आसे; कलाहड; काहफ; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; कुप्र;ं कोटयु; कझक; नटस-व्हा; पल्स; 

पलाहड फास्फ; मक्युय; मायगे; मेडो; ससॅ्न्ग्व; हसहमहस; सेणप. 
 
झोपेतून जागे केल्याने जा हो :– स्पाहंज. 
 
टेकल्याने (आधारावर( जा हो :– थेहर; नाय-ॲहस; समॅ्ब्बुक; हसहम; िेलेबो. 

ब वा :– कहल-का; काबो-व्िेहज; नेर-का; नेर-मभ; फास्फ-ॲहस; फेरम; सेहप. 
 
िेच लागल्याने जा हो (धक्का लागल्याने पिा( :– कास्स्ट; ब्रायो. 

पायाच्या आांगठ्याला जा हो :– कास्ल्च. 
 
डोके वळणवल्याने जा हो :– कहल-का; कॅल्क-का; पल्स; णसकु; स्पायजे; स्पाांणज. 

हलणवल्याने ब वा :– लॅके; हसना. 
 
डोळे, उघडल्याने ब वा (हमटल्याने जा िो पिा( :– िेणर; ब्रायो. 

पुसण्याने :– पुसण्याने पिा. 
णमचकावल्याने ब वा :– ओहल-ॲहन; क्रोक; युफे्र. 
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णमटल्याने जा हो :– आ्न; काबो-ॲहन; केहल; कोहन; थेपि; ब्रायो; लॅके; सेणप; स्राहंश. 
ब वा :– कहल-का; कोहन; गेल्से; कझक; टॅबॅकं; हसहल. 

वळणवल्याने (हफरहवल्याने( जा हो :– ससॅ्न्ग्व; हसहल; स्पायजे. 
 
डोंगरसपाटीवर ब वा :– हसहफ. 
 
ढेकर आल्याने जा हो :– कामो; काबो-ॲणन; काबो-व्िेहज; कोक्यु; नटस-व्हा; फास्फ; ब्रायो; ऱ्िस-टा; 

लॅके; सल्फ; झसको. 
ब वा :– ॲन्टी-टा; आजे-ना; इग्ने; कपल-का; कहल-बाय; काबो-व्हेपि; ग्रफाय; नटस-व्हा; 

पल्स; लॅके; लायको; ससॅ्न्ग्व. 
 
तळघरात (ियुाराि( जा हो :– अराहन; आसे; आसे-आयो; कॅल्क-का; डल्का; नेर-स; पल्स. 
 
तांबाखु जा हो :– आसे; इग्ने; कॅम्फ; गेल्से; नक्स-व्िा; पल्स; प्लॅन्ट; रेहड; सेले; स्टॅहफ; स्पाहंज; 

स्पायजे. 
ओढण्याने सोडले तर जा हो :– कलाहड. 
खाण्याने जा हो :– आसे; प्लॅन्ट; व्िेरा-आ. 
तपकीर जा हो :– हसहल. 
ब वा :– अराहन; टरेन्टु; नाजा; प्लॅहट; सेहप; स्राहंश; हेपार. 

 
तािल्याने :– अंग िाठ केल्याने पिा. 
 
तािल्याने, मुद्दाम ब वा :– हसकेल. 
 
ताप येण्याचे अगोदर जा हो :– आ्न; आसे; इहप; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; पल्स; ऱ्िस-टा; सल्फ; 

लसको. 
 
तापात जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; आसे; इहप; ओहप; कहल-का; कॅल्क-का; कामो; नक्स-व्िा; नेर-मभ; पल्स; 

फास्फ; फेरम; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; लसको; सेणप. 
 
तापानांतर जा हो :– आसे; नक्स-व्िा; बेला; लसको; िेपार. 
 
तेल तूप वगैरे लावल्याने ब वा :– युफोर. 
 
तोंड उघडताना जा हो :– आरम-रा; कास्स्ट; कोक्यु; नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो; मटयुण; मक्युय-को; लॅके; 

साबा; स्पायजे. 
ब वा (हमटिाना जा िो( :– मेझे. 

 
िकवा आल्याने जा हो :– इहपके; नक्स-व्िा; फास्फ-ॲहस; बब;े िेलोहन. 
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िांड, गार, कोरडी हवा जा हो :– िवा पिा. 
जागी प्रवेश केल्याने जा हो :– आसे; इहप; कहल-आसे; नक्स-व्िा; बेला; रॅनन-ब; सेणप. 

 
िांड, जागेवर बसल्याने, झोपल्याने जा हो :– ओल्या जागेि पिा. 

दमट हवा जा हो :– िवा पिा. 
रात्री व उष्ट्ि णदवस जा हो :– अको; डल्का; मक्युय-को; रुमे. 

 
िांडीमुळे (गारवा, गारठा सिन िोि नािी( जा हो :– अगाणर; ॲन्टी-टा; अमो-का; अराहन; आरम-मे; 

आसे; कपल-का; कणल-बाय; कॅस्प्स; कॅम्ब्फ; कॅल्का-का; कल्क-फा; कल्क-्लु; कास्ल्च; 
कान्गस्ट; कोक्यु; ग्रफाय; डल्का; नटस-मो; नक्स-व्हा; नाय-ॲणस; पायरो; फास्फ; फास्फ-
ॲणस; फेरम; बॅहर-का; मक्युय; मॅग-का; मॅग-फा; मेझे; मोस्क; युपे-पर; रॅनन-ब; रुमे; ऱ्हस-टा; 
ऱ्होडो; लॅक-हड; लायको; व्हेरा-आ; सल्फ; साबा; हसहम; पसपल; हसस्ट; लसको; सेणप; सोणर; 
स्टॅनम; स्रापंि; स्पायजे; हेपार; हेलेबो; िैपहर. 

गारिल्याने जा हो :– अको; आसे; इहप; काहफ; कामो; कास्ल्च; स्क्लमहॅट; डल्का; नक्स-व्हा; 
पल्स; पायरो; फास्फ; बॅहर-का; बेला; ब्रायो; मक्यु;ु रॅनन-ब; ऱ्हस-टा; व्िेरा-आ; सल्फ; सल्फु-
ॲहस; णसणल; सेहप; स्पायजे; िायासा; िेपार. 
एखादा िाग, डोके, िािपाय वगैरे जा िो :– घाम येिाना थंड वारे लागले िर पिा. 

ब वा (उघडे झाल्याने, गार पाण्याच्या आंघोळीने ब वा( :– अको; असार; आयो; आरम-मे; आजे-
ना; एणप; ओणप; कहल-आयो; कहल-का; कहल-स; कॅल्क-का; कॅम्फ; कामो; ग्वाई; टॅबॅकं; 
ड्रोसे; िल्स; फेरम; फ्लुओ-ॲणस; मक्युय; म्युहर-ॲहस; ऱ्िस-रॅ; लायको; हलहल-हट; लेडम; 
सल्फ; सहॅनकु; साहब; णसकेल; हसहफ; सोहर; स्पायजे. 

 
िांडी व उष्ट्िता जा हो :– उष्ट्ि व थंडी पिा. 
 
िुांकताना जा हो :– नक्स-व्िा, लेडम. 
 
दमट उष्ट्ि हवा जा हो :– िवा पिा. 

जागेत जा हो :– हिजल्याने जा िो. 
हवा जा हो :– हिजल्याने जा िो. 

 
दररोज जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
दाढी केल्यानांतर जा हो :– आक्झ-ॅॲहस; कॅस्प्स; काबो-ॲणन; िल्स; प्लंब;ं फास्फ; फास्फ-ॲहस; रेहड; 

हसकु. 
ब वा :– ब्रोहम. 

 
दाबल्याने, दाबाने जा हो :– अको; अगाणर; आजे-ना; आसे; आयो; एणप; कलाहड; कहल-आयो; कहल-

का; कॅल्क-का; काबो-व्हेणज; ग्रफाय; कझक-क्रो; टरेन्टु; टेल्यु; ड्रोसे; थभजा; थेहर; नक्स-मो; 
नटस-व्हा; नेर-स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम; बॅणर-का; बेला; ब्रायो; मक्युय-को; मगॅ-का; 
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मगॅ-मभ; रुटा; लॅके; लायको; लारो; हलहल-हट; स्व्िब;ु साबा; णसना; पसपल; हसक्ला; सोहर; 
स्पाहंज; हेपार. 

एकसारखे स्स्िर ब वा :– नाय-ॲहस; स्पायजे. 
छाती जा हो :– सल्फ. 
जोराने ब वा :– इग्ने; कोहन; कोलो; कझक; नक्स-व्िा; प्लंब;ं बेला; मगॅ-मभ; लॅके; कसको; ससॅ्न्ग्व; 

समॅ्बुक; स्टॅनम. 
टोपीच्या जा हो :– काबो-व्िेहज; नाय-ॲहस; व्िॅले; हसहल. 
पािीचा किा जा हो :– अगाहर; आ्न; कहल-का; थेहर; णफजास; बेला; पसपल; कसको; सेहप. 

ब वा :– अमो-का; आजे-ना; इवने; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कॅस्टो; कामो; कुप्र-ंआसे; केहल; कोणन; 
कोलो; डायास्को; ड्रोसे; नेर-का; पल्स; प्लांबां; ब्रायो; मॅग-फा; मॅग-मू; मेणन; ऱ्हस-टा; हलहल-
हट; हिब;ु हसहल; कसको; स्टॅनम; सेहप. 

मानेभोवती (वस्त्राचं्या( जा हो :– अगाहर; एहप; कहल-का; कास्स्ट; केहल; कोहन; ग्लोनो; मक्युय; 
लॅके; सेहप. 
कॉलरमुळे जा हो :– ॲस्न्ट-क्रभ ; मक्युय-को; लॅके. 

वस्त्राांच्या जा हो :– आजे-ना; ओनास्मा; कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; कोहन; ग्लोनो; युब; 
नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; बोस्व्ि; ब्रायो; लॅके; लायको; हलहल-हट; सल्फ; हसकेल; सेहप; सोहर; 
स्पाहंज; िेपार. 
ब वा :– साबा; सोहर. 

वेदना होत नसलेल्या बाजूस जा हो :– वदेना िोि नसलेल्या बाजभस हनजल्याने पिा. 
 
दात, कोरताना जा हो :– कहल-का; पल्स. 

घासताना जा हो :– काबो-व्िेहज; कोक-कॅ; स्टॅहफ. 
येताना जा हो :– अको; ॲन्टी-क्रभ ; इथभ; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काहफ; कामो; कास्स्ट; हक्रआसो; 

नक्स-व्िा; िल्स; पोडो; बेला; बोरा; ब्रायो; मक्यु;ु मेझे; ऱ्हस-टा; लॅके; सल्फ; हसहल; कसको; 
सेपि; स्टॅपफ; स्पायजे. 

 
णदवसा जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
दीघण श्वास घेतल्याने जा हो :– श्वास घेिल्याने पिा. 
 
दुपारी जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
दुसऱ्याना, दुुःखात पाणहल्याने जा हो :– टरेन्टु. 

सुखात पाणहल्याने जा हो :– िेलोहन. 
 
दुसऱ्यानी केलेल्या दुष्ट्कृत्यामुळे जा हो :– कास्ल्च; स्टॅहफ. 
 
दुसऱ्याने धरल्याने ब वा :– धरून ठेवल्याने ब वा पिा. 
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धक्का (हिसका( लागला तर जा हो :– अनाका; आर्नन; एलो; काहफ; कोक्यु; कोणन; वलोनो; िेणर; नक्स-
व्िा; नाय-ॲणस; बब;े बेला; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लॅक-कॅ; लॅके; लेडम; ससॅ्न्ग्व; णसकु; पसपल; 
लसको; सेपि; स्पायजे; िेपार. 

ब वा :– आसे; कॅस्प्स; गेल्से; नाय-ॲहस. 
 
धमकी देण्याने जा हो :– इग्ने; ओहप; कोलो; स्टॅहफ. 
 
धरताना जा हो :– हलहििाना पिा. 
 
धरल्याने, धरून िेवल्याने (दुसऱ्याने( ब वा :– आसे; काबो-ॲहन; गेल्से; ग्लोनो; ड्रोसे; नक्स-मो; 

नक्स-व्िा; नेर-स; ब्रायो; म्युरे; युपे-पर; लॅके; हलहल-हट; सल्फ; सल्फु-ॲहस; ससॅ्न्ग्व; हसहल; 
सेणप; स्रमो. 

गार वस्तु जा हो :– लझक; थभजा; नेर-मू; फास्फ; मक्युय; हसहल; िेपार. 
गुळगुळीत वस्तु जा िो :– प्लंबं. 
घट्ट जा हो :– ऱ्िस-टा. 
हातात काहीतरी वस्तु ब वा :– अनाका; हलहथ-का; हसहम; स्पायजे. 

 
धावताना जा हो :– िालचाल पिा. 
 
धास्तीमुळे जा हो :– िीिी पिा. 
 
धुके जा हो :– िवा पिा. 
 
धुण्याने जा हो :– हिजल्याने पिा. 

कपडे जा हो :– थेहर; फास्फ. 
चेहरा ब वा :– असार; कॅल्क-स; फास्फ. 
जमीन जा हो :– मक्युय–आ-रु. 

 
धुपिी गेल्याने जा हो :– काहम; हक्रआसो; नेर-मभ; मक्युय; सेहप. 

ब वा :– काबो-व्िेहज; फायटो. 
 
धुरामुळे जा हो :– आसे; कहल-बाय; फास्फ; युफे्र; लायको; कसको; सेहप; स्पायजे. 
 
धूळ (हपसे नाकाि, घशाि( गेल्याने जा हो :– अमो-का; आसे; इग्ने; कॅल्क-का; केहल; ड्रोसे; पल्स; 

फास्फ; फास्फ-ॲहस; बेला; ब्रोहम; रुमे; लायको; सल्फ; हसहल; कसको; िेपार. 
 
नाक लशकरताना जा हो :– आयो; आरम-मे; आ्न; कहल-बाय; कॅल्क-का; केपल; ग्रफाय; कझक; पल्स; 

फास्फ; फास्फ-ॲहस; मटयुण; लॅके; सल्फ; स्पायजे; हेपार. 
ब वा :– मक्युय; मॅन्द्गॅ; णसणल. 
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नाचताना जा हो :– बोरा; हसहम; स्पाहंज. 
ब वा :– इग्ने; हसहल; सेपि. 

 
णनजल्याने जा हो :– अडोहन; ॲन्टी-टा; ॲम्ब्ब्रा; आिम-मे; आ्न; आसे; एहप; कहल-का; कॅस्प्स; कामो; 

कोणन; टॅरॅक्स; डल्का; ड्रोसे; नेर-स; पल्स; प्लॅहट; फास्फ; फेरम; बेला; मक्युय; मेहन; युफोर; 
रुटा; रुमे; ऱ्हस-टा; लायको; व्िबय; समॅ्ब्बुक; ससॅ्न्ग्व; हसहल; सेहप; स्राहंश; हायासा. 

अांग दुमडून ब वा :– अको; कणल-का; कॅल्क-का; कॅस्प्स; कामो; कास्स्ट; कोलो; ग्रफाय; थभजा; 
परेरा; पल्स; प्लॅहट; मक्युय-को; मॅग-फा; मॅग-मू; ऱ्हस-टा; स्ऱ्हअम; लायको; हलहल-हट; सल्फ; 
हसकेल; हसहम; कसको; सेणप. 

अांिरुिात जा हो :– अल्युहम; ॲम्ब्ब्रा; आयो; कहल-का; कल्क-का; काबो-ॲहन; केहल; ड्रोसे; 
नाय-ॲणस; पल्स; फास्फ; फेरम; मटयुण; रुमे; लॅके; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; णसणल; कसको; 
सेणप; िायासा; हेपार; िेलेबो. 
ब वा :– अमो-मभ; कहल-का; कास्स्ट; कोक्यु; नक्स-व्हा; पायरो; ब्रायो; मगॅ-मभ; हसकु; णसल्ला; 

स्टॅनम; िेपार. 
उतािे जा हो :– अको; अमो-मभ; आयो; आजे-मे; आसे; इग्ने; ओणप; कणल-ना; कामो; कास्ल्च; 

कास्स्ट; कुप्रम; कोलो; नक्स-व्हा; नेर-स; पल्स; फास्फ; मक्युय-आ-्ले; ऱ्हस-टा; सल्फ; 
णसणल; सेणप; स्पायजे. 
डोक्याखाली उंच उसे घेऊन ब वा :– गेल्से; ससॅ्न्ग्व. 
डोक्याच्या मागील िागावर जा हो :– कहल-फा; कॅक्ट; काबो-व्िेहज; कोक्यु; नक्स-व्िा; िेरो; 

फास्फ; सेणप; स्पायजे. 
ब वा :– अमो-मभ; कॅल्क-का; हडहज; पल्स; ब्रायो; मटयुण-को; रुटा; ससॅ्न्ग्व; ऱ्हस-टा. 
सपाट ब वा :– हडहज. 

उशीवर जा हो :– ग्लोनो. 
उांच उशीवर डोके िेवून ब वा :– ॲन्टी-टा; आजे-मे; आसे; एहप; कॅक्ट; कहल-का; कपल-ना; 

कॅस्प्स; कोहन; गेल्से; ग्लोनो; पल्स; बेला; लॅके; ससॅ्न्ग्व; कसको; स्पाहंज; स्पायजे; हेपार. 
कुशीवर जा हो :– अको; अनाका; आजे-ना; इग्ने; इहप; कलाहड; कपल-का; कॅल्क-का; काबो-

ॲपन; कोहन; हक्रआसो; थभजा; नेर-स; िल्स; पॅहर; फास्फ; फास्फ-ॲहस; फेरम; बॅहर-का; ब्रायो; 
मक्युय; मक्युय-को; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; हसना; पसपल; स्टॅनम; सेनेगा. 
ब वा :– अनाका; कोटयु; नक्स-व्हा; लेिाडं्रा; फास्फ; सेहप. 

उजव्या जा हो :– अमो-का; अमो-मभ; अल्युहम; आयहर; आजे-ना; कहल-का; कास्स्ट; नटस-
व्हा; फास्फ; बेन्झा-ॲहस; बोरा; मक्यु;ु मॅग-मू; रुमे; लायकोप; स्टॅनम; स्पाहंज; िैड्रास्स्ट. 
ब वा :– ॲन्टी-टा; टॅबॅकं; नेर-मभ; फास्फ; सल्फ; सेहप. 
डोके उंच करून ब वा :– आसे; कॅक्ट; स्पाहंज; स्पायजे. 

डाव्या जा हो :– अक्रो; अमो-का; आजे-ना; इहप; एहप; कहल-का; कॅक्ट; काबो-ॲणन; 
कास्ल्च; कझक-आयो; टेहल; युब; िूजा; नाजा; नेर-का; नेर-मभ; नेर-स; िल्स; पॅणर; पेरो; 
फास्फ; बॅणर-का; ब्रायो; लायको; हलहल-हट; सल्फ; हसहल; सेणप. 

ब वा :– इग्ने; नेर-मभ; म्युहर-ॲहस; स्टॅनम. 
वदेना िोि असलेल्या जा हो :– दाबल्याने जा िो पिा. 
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वदेना िोि नसलेल्या जा हो :– इग्ने; कामो; कोलो; नेर-स; पल्स; ्लुओ-ॲहस; ब्रायो; ऱ्िस-
टा; हसकेल; कसको; सेणप. 

गुडघ्यावर व हातावर (ओिव(े ब वा :– कोहन; टरेन्टु; परेरा; मेडो; युपे-पर; युफोर; लॅके; सेहप. 
टिक जागेवर ब वा :– कहल-का; नेर-मभ; ऱ्िस-टा; सहॅनकु; सेहप; स्टॅनम. 
दमट ओल्या जागेवर जा हो :– आसे; कॅल्क-का; कास्स्ट; डल्का; नटस-व्हा; ऱ्िस-टा; ऱ्िोडो; 

हसहल. 
पराांच्या गादीवर जा हो :– कोक्यु; कोलो; मक्युय; मनॅ्ग;ॅ सल्फ; सोहर. 
पािीवर :– उिािे पिा. 

आरामखुचीवर ब वा :– काहम; गेल्से; थायरा; ससॅ्न्ग्व. 
पोटावर ब वा :– असेहट-ॲहस; इलाप्स; कॅल्क-फा; केहल; कोलो; हचओ; टॅबॅकं; थायरा; नाय-

ॲहस; पॅहर; पोडो; फायटो; फास्फ; बेला; मेडो; युपे-पर; लॅके; लेिाडं्रा; हसना; सेणप; सोहर; 
स्टॅनम. 

ब वा :– अमो-मभ; असार; इग्ने; कॅल्क-का; कामो; कोली; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मू; पल्स; 
हपहक्र-ॲहस; फा्म; फेरम; बेला; ब्रायो; मनॅ्ग;ॅ ऱ्िस-टा; हसहल; हसल्ला; सेहप; स्टॅनम. 

णवकार होत असलेल्या बाजूस जा हो :– दाबल्याने जा िो पिा. 
सपाट ब वा :– आर्डन; एहप; टॅबॅकं; बेला; लारो; व्हेरा-स्व्ह; सोहर; स्पाहंज. 
 

णनयणमत वेळी जा हो :– अराहन; अल्युहम; आजे-मे; आसे; इणप; कहल-का; कॅक्ट; हकहन-आसे; णकणन-
स; गेल्से; टरेन्ट; युब; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मू; पल्स; युपे-पर; ऱ्िस-टा; लॅके; 
लायको; सल्फ; हसहल; झसको; सेड्र; सेहप; स्पायजे; िेपार. 

दररोज जा हो :– अराहन; आसे; इस्प्स; कॅस्प्स; नक्स-व्िा; पल्स. 
णदवसा फटत जा हो :– अगाहर; नेर-मभ; पल्स; मेडो; युफोर; ऱ्हस-टा; सल्फ; सेणप; स्टॅनम. 

ब वा :– कहल-का; हसहफ. 
णदवसातून दोनदा जा हो :– व्िबय. 
िराणवक तासाला जा हो :– अराहन; आसे; इग्ने; कहल-बाय; कॅक्ट; णकणन-स; टरेन्टु; नेर-मभ; 

बोस्व्ि; लायको; व्िबय; साबा; हसना; सेड्र. 
वदेना दररोज :– कहल-बाय. 
वळेी :– अराहन; आसे; हकहन-स; टरेन्टु; नेर-मभ. 

एक णदवसाआड जा हो :– आसे; इहप; कॅन्था; स्क्लमहॅट; नक्स-व्िा; नेर-मू; पल्स; ऱ्िस-टा; 
लायको; झसको. 

ब वा :– अल्युहम. 
चौथ्या णदवशी जा हो :– आसे; पल्स; लायको; साबा. 
आिवड्याने जा हो :– आयणर; आसे; कॅन्था; गेल्से; युब; फास्फ; लॅक-हड; लायको; सल्फ; 

ससॅ्न्ग्व; हसहल; कसको. 
दहा णदवसानी जा हो :– फास्फ; लॅके. 
चौदा णदवसानी जा हो :– आसे; कॅल्क-का; कोहन; पल्स; लॅके; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; कसको. 
चौदा णदवस व बा, चौदा णदवस जा हो :– मगॅ-मभ. 
एकवीस णदवसानी जा हो :– आरम-मे; हकहन-स; टरेन्टु; युब; मगॅ-का. 
अठ िावीस णदवसानी जा हो :– युब; नक्स-मो; नक्स-व्हा; पल्स; सेपि. 
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सहा आिवड्यानी जा हो :– मगॅ-मभ. 
सहा मणहन्द्यानी जा हो :– लॅके; सेणप. 
वार्डषक जा हो :– अमो-का; आसे; एहकने; इलाप्स; क्रोटे-िा; टरेन्टु; थभजा; नाजा; ऱ्िस-टा; लॅके; 

लायको; व्िायपे; सोहर. 
सकाळी (४ िे ९( जा हो :– अगाहर; अमो-मू; ॲन्द्टी-टा; आिम-मे; आजे-मे; आसे-आयो; 

इलाप्स; एहकने; ओनास्मा; कहल-का; कहल-ना; कणल-बाय; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कॅस्टो; 
कामो; काबो-ॲहन; काबो-व्हेणज; केपल; कोहन; क्रोक; नक्स-व्हा; नाजा; नाय-ॲणस; नेर-मू; 
नेर-स; पल्स; पेरो; पोडो; फास्फ; फास्फ-ॲहस; बोरा; बोस्व्ि; ब्रायो; रूमे; ऱ्हस-टा; ऱ्होडो; 
लॅके; व्िबय; व्िॅले; सल्फ; साबा; हसना; पसल्ला; सेहप; स्पायजे; िेपार. 
उजाडल्यावर जा हो :– कामो; नटस-व्हा. 

ब वा :– कास्ल्च; हसहफ. 
ब वा :– केहल; कझक; मक्युय. 
अांिरुिात जा हो :– अमो-मू; ॲम्ब्ब्रा; एलो; कणल-का; कोहन; नटस-व्हा; फास्फ; ब्रायो; लायको; 

सल्फ; सेहप. 
एक हदवशी, दुसरे हदवशी सधं्याकाळी जा िो :– लॅक-कॅ. 
व संध्याकाळी जा हो :– अल्युहम; कणल-का; कॅल्क-का; कास्स्ट; कोक-कॅ; ग्रफाय; िूजा; 
फास्फ; बोस्व्ि; ऱ्हस-टा; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; ससॅ्न्ग्व; सेपि; सोहर; स्रमो; स्राांणश. 

६ वाजिा जा हो :– अल्युणम; आ्न; एलो; नटस-व्हा; फेरम; बोस्व्ि; लायको; व्हेिा-आ; 
सल्फ; हसहल; हेपार. 

७ वा. जा हो :– नटस-व्हा; नेर-का; िोडो; युपे-पर; सेहप; हेपार. 
८ वा. जा हो :– नक्स-व्िा; युपे-पर. 
८ िे १२ मध्यान्िीपयंि जा हो :– कॅक्ट; णकणन-स; गेल्से; नक्स-व्िा; नेर-का; नेर-मू; 

फास्फ; युपे-पर; सल्फ; साबा; सेहप; स्टॅनम. 
९ वा. जा हो :– कहल-का; कहल-बाय; कामो; नक्स-व्िा; नेर-मभ; नेर-स; ब्रायो; युपे-पर; 

लॅक-कॅ; व्िबय; सल्फु-ॲहस; सेहप. 
िे दुपारी ४ वाजेपयंि :– व्िबय. 

मध्यान्द्हापूवी (९ िे १२( जा हो :– आजे-मे; कॅनॅपब; काबो-व्िेहज; ग्वाई; नक्स-मो; नेर-का; 
नेर-मू; पोडो; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लारो; व्िॅले; व्िायो-रा; सल्फ; सल्फु-ॲहस; हसहल; सेणप; 
स्टॅनम; िेपार. 
९ िे १२ ब वा :– अल्युहम; लायको; हलहल-हट. 
१० वा. जा हो :– आयो; आसे; हकहन-स; गेल्से; थभजा; नेर-मू; पेरो; फास्फ; बोरा; मेडो; 

युपे-पर; ऱ्हस-टा; सल्फ; हसहल; कसको; सेहप; स्टॅनम. 
१० िे ३ जा हो :– हकहन-स; युब; नेर-मभ. 
११ वा. जा हो :– असाहफ; आसे; इहप; कॅटट; णकणन-स; कोक्यु; गेल्से; लझक; नटस-व्हा; 

नेर-का; नेर-फा; नेर-मू; पल्स; फास्फ; बॅहि; मगॅ-फा; ऱ्िस-टा; लॅके; सल्फ; सेणप; 
स्टॅनम; िायासा; हैड्रास्स्ट. 

मध्यान्द्ही १२ वा. जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; आजे-मे; इलाप्स; कहल-का; केहल; गेल्से; नक्स-मो; 
नटस-व्हा; नेर-मू; फास्फ; युपे-पर; लॅके; व्िबय; व्िॅले; सल्फ; णसणल; कसको; स्रमो; 
स्पायजे. 
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जेविानंिर ब वा :– केणल. 
१२ िे ४ जा हो :– अल्युहम; आसे; कझक; थभजा; पल्स; बेला; लॅके; लायको; णसणल. 
िे मध्यरात्र जा िो :– लॅके. 

दुपारी, मध्यान्द्हा (१२ िे ६( नांतर जा हो :– अगाहर; अल्युणम; असाहफ; ॲम्ब्रा; इग्ने; एणप; एलो; 
कहल-ना; केहल; कोलो; लझक; हडहज; थभजा; पल्स; बेला; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; 
हसहम; णसणल; सेहप; कसको; िेलेबो. 
ब वा :– नेर-स; फायटो; ऱ्िस-टा; हसनाबा; सेहप. 
१ वा. जा िो :– आसे; कहल-का; कॅक्ट; केहल; ग्रहट; पल्स; फास्फ; लॅके; हसना. 
२ वा. जा हो :– आसे; केहल; गेल्से; नाय-ॲहस; पल्स; फेरम; मगॅ-फा; युपे-पर; लॅके. 
३ वा. जा हो :– ॲन्टी-टा; असाहफ; आसे; एणप; णकणन-स; केहल; कोहन; िूजा; बेला; 

ससॅ्न्ग्व; समॅ्बुक; सेड्र; स्टॅणफ. 
३ िे ५ जा हो :– सेहप. 
४ वा. जा िो :– अनाका; आसे; इहप; इस्कभ ; एहप; कॅक्ट; कास्स्ट; हकहन-स; केणल; कोलो; 

गेल्से; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-मभ; नेर-स; पल्स; मनॅ्ग;ॅ ऱ्िस-टा; लायको; व्िबय; 
सल्फ; सेड्र; िेलेबो. 

४ िे ८ जा हो :– एहप; कास्स्ट; कोलो; कझक; नक्स-मो; नाय-ॲहस; नेर-स; पल्स; प्लॅहट; 
फास्फ; ऱ्हस-टा; लायको; सल्फ; साबा; सेहप; िायासा; िेलेबो. 

५ वा. जा हो :– अल्युहम; कणल-का; कास्स्ट; कोहन; कोलो; गेल्से; युब; थभजा; नक्स-व्िा; 
नेर-मभ; पल्स; बोस्व्ि; ऱ्हस-टा; लायको; व्िॅले; सल्फ; लसको; सेड्र; िेपार; िैपहर. 

सांध्याकाळी (६ िे ९( जा हो :– अको; ॲन्द्टी-कू्र; ॲन्द्टी-टा; अमो-का; ॲम्ब्ब्रा; अल्युहम; आजे-
ना; आर्डन; आसे; कपल-ना; कहल-स; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कामो; काबो-ॲहन; काबो-व्िेहज; 
कास्ल्च; कास्टट; कझक; नाय-ॲपस; नेर-फा; िल्स; प्लॅहट; प्लंब;ं फास्फ; फास्फ-अहस; 
्लुओ-ॲहस; बेला; ब्रायो; मटयुण; मॅग-का; मेझे; मेपन; युफे्र; रॅनन-स्स्टल; रुटा; रुमे; लॅके; 
लायको; व्िॅले; सल्फ; सल्फु-ॲणस; पसल्का; हसहफ; हसहल; सेपा; सेपि; स्टॅनम; स्रापंि; 
हायासा; हेलेबो. 
सभयास्िापासभन सकाळपयंि जा हो :– आरम-मे; कहल-आयो; फायटो; मक्युय; हसहफ. 
ब वा :– अल्युहम; आरम-मे; मेडो; सेहप. 
६ वा. जा हो :– ॲन्टी-टा; कणल-का; नक्स-व्हा; नेर-मभ; पल्स; पेरो; ऱ्हस-टा; संबुल; 

णसणल; सेड्र; सेणप; हेपार. 
िे पिाटे ४ पयंि जा हो :– ग्वाई. 
६ जा िो :– हक्रआसो. 
७ वा. जा हो :– अल्युहम; इहप; हकहन-स; गमॅ्बो; गेल्से; टरेन्टु; नक्स-व्िा; नेर-मभ; नेर-स; 

पल्स; पायरो; पेरो; फेरम; बोस्व्ि; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सेड्र; सेहप; हेपार. 
८ वा. जा हो :– अल्युहम; इलाप्स; काहफ; कास्स्ट; फास्फ; बोस्व्ि; मक्युय; मगॅ-का; ऱ्हस-टा; 

सल्फ; िेपार. 
८ िे १२ मध्यरात्रीपयंि जा हो :– आजे-ना; काबो-व्िेहज; गेल्से; पल्स; फास्फ; बोस्व्ह; 

ब्रायो; म्युहर-ॲहस; रुमे; लायको; सल्फ; स्टॅनम. 
रात्री (९ िे ४( जा हो :– अको; आयो; आजे-ना; आर्डन; आसे; आसे-आयो; इहप; कपल-आयो; 

कहल-का; कहल-बाय; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कॅल्क-स; काणफ; कामो; काबो-ॲहन; 
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कान्गल्ि; कोणन; ग्रफाय; जालप; झिंक; टेल्यु; डल्का; नाय-ॲपस; पल्स; प्लंबं; फास्फ; 
फेिम; बेला; मक्यु;ु मॅग-का; मॅग-मू; मनॅ्ग;ॅ रुमे; ऱ्हस-टा; लॅके; हलहल-हट; सल्फ; हसक्ला; 
हसनाबा; पसपफ; पसपल; झसको; हसहम; सेहप; सोपि; स्रापंि; हायासा; हेिाि. 
९ वा. जा हो :– आसे; गेल्से; बोस्व्ह; ब्रायो; मक्युय. 
१० वा. जा हो :– आसे; इग्ने; पकपन-स; ग्रफाय; पेरो; बोस्व्ह; लॅके. 
११ वा जा हो :– अरेहल; आसे; कॅक्ट; कॅल्क-का; काबो-ॲहन; बेला; सल्फ. 
ब वा :– बोरा. 

मध्यरात्री १२ वा. जा हो :– अको; आजे-ना; आसे; ओहप; कलाहड; कहल-का; कॅल्क-का; 
कॅन्था; कास्स्ट; हडहज; ड्रोसे; नक्स-मो; नेर-मू; फास्फ; फेरम; मॅग-मू; म्युहर-ॲहस; ऱ्हस-
टा; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; समॅ्ब्बुक; लसको; स्रमो. 

नंिर ब वा :– फा्म; रॅनन-स्स्क्ल; लायको. 
िे दुपारपयंि जा हो :– आसे. 
िे दुपारपयंि ब वा :– पल्स. 
िे ४ वाजेिोपयंि जा हो :– अमो-का; आसे; कहल-बाय; कास्स्ट; ड्रोसे; नटस-व्हा; नेर-मभ; 

पल्स; पोडो; रुमे; ऱ्िस-टा; लॅके; व्िेरा-आ; सल्फ; सेड्र. 
१ वा. जा हो :– आसे; काबो-व्िेहज; पल्स; मगॅ-मभ. 
२ वा जा हो :– आयहर; आसे; कहल-आसे; कणल-का; कपल-बाय; कहल-फा; कॅन्था; 

कास्स्ट; ग्रफाय; टेहल; ड्रोसे; नाय-ॲणस; नेर-मभ; नेर-स; पल्स; फेरम; बेन्द्झा-ॲणस; 
मगॅ-का; मेझे; रूमे; लॅके; लॅक्नॅ; लायको; सल्फ; सासा; णसणल; स्पायजे; हेपार. 

३ वा. जा हो :– ॲन्टी-टा; अमो-का; अमो-मू; आयहर; आसे; कपल-का; कहल-ना; कॅन्था; 
कॅल्क-का; थभजा; नटस-व्हा; नेर-मभ; पोडो; फेरम; ब्रायो; मॅग-का; ऱ्हस-टा; सल्फ; 
हसहल; कसको; सेड्र; सेहप; सेले; सोणर. 

४ वा. जा िो :– अनाका; अमो-मभ; अल्युणम; आ्न; इग्ने; एणप; कहल-का; कास्स्ट; केहल; 
कोणन; कोलो; नक्स-व्हा; नाय-ॲहस; नेर-का; पल्स; पोडो; फेरम; नेर-का; बोरा; 
म्ब्युणर-ॲणस; रेहड; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; हसहल; सेड्र; सेहप; स्टॅनम. 

िे, दुपारनंिर ४ पयंि जा िो :– कहल-साया. 
४ िे ८ सकाळपयंि जा हो :– अल्युहम; आरम-मे; आ्न; कहल-बाय; केहल; नक्स-व्िा; 

नेर-मभ; िोडो; ब्रायो; युपे-पर; रुमे; लॅके; व्िेरा-आ; सल्फ; िेपार. 
५ वा. जा हो :– एहप; एलो; कहल-आयो; कणल-का; ड्रोसे; नेर-फा; नेर-मू; फास्फ-ॲहस; 

रुमे; सल्फ; हसहल; झसको; सेहप. 
 
परटया लोकाांचे देखत जा हो :– ॲम्ब्ब्रा; काबो-व्िेहज; कास्स्ट; टरेन्टु; पेरो; फास्फ; बॅहर-का; लायको; 

सेपि; स्रमो. 
 
पराांच्या गादीवर जा हो :– हनजल्याने पिा. 
 
पळताना जा हो :– िालचाल जोराची पिा. 
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पांख्याच्या वाऱ्याने ब वा :– ॲन्टी-टा; आजे-ना; एहप; कहल-ना; काबो-व्हेपि; क्रोटे-िा; झॅन्थो; फेरम; 
बॅहि; मेडो; लॅके; हसकेल; लसको. 

 
पाऊले पाण्यात णभजल्याने जा हो :– कामो; कुप्र;ं डल्का; नेर-का; नेर-मभ; िल्स; फास्फ; मक्युय; ऱ्िस-

टा; पसपल; सेपा; सेणप. 
 
पािीचा किा दाबल्याने जा हो :– दाबल्याने पिा. 
 
पाण्यात काम केल्याने जा िो :– हिजल्याने पिा. 
 
पाण्यात पडल्याने लकवा पोहण्याने जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; बहेलस. 
 
पाण्यात हातपाय घातल्याने जा हो :– एखादा अवयव उघडा राहिल्याने पिा. 
 
पावसाळ्यात जा हो :– हिजल्याने पिा. 

ब वा :– अको; अल्युहम; असार; आसे-आयो; इहप; कहल-का; कामो; कान्गस्ट; नक्स-व्हा; ब्रायो; 
म्युहर-ॲहस; मेडो; समॅ्बुक; सेहप; स्पाहंज; िेपार. 

 
पाय उांचावर िेवल्याने ब वा :– कॅल्क-का; काबो-व्हेपि; पल्स; बॅहर-का; रॅनन-स्स्क्ल; व्िायपे; सेहप. 

लोंबकळत िेवल्याने जा हो :– िािपाय लोंबकळि ठेवल्याने पिा. 
 
पाहण्याने, आरशात जा हो :– कहल-का. 

उांच इमारत जा हो :– आजे-ना. 
एकसारखे बराच वेळ जा हो :– आरम-मे; नेर-मू; रुटा; सेणप; स्पायजे. 

ब वा :– णडणज; नेर-का; साबा. 
खाली जा हो :– आजे-ना; ओहलअ;ं कहल-का; कॅल्क-का; काहम; फास्फ; बोरा; सल्फ; स्पायजे. 

ब वा :– साबा. 
णखडकीतून बाहेर जा हो :– ऑक्झ-ॅॲहस; कॅम्फ; काबो-व्हेणज; नेर-मू. 
चकाकिाऱ्या वस्तू जा हो :– कॅन्था; बेला; म्युहर-ओसे; लायणस; स्रमो; िायासा. 
चाकू सुरी वगैरे जा हो :– अल्युणम; प्लॅहट. 
दुसऱ्याना दुुःखात जा हो :– टरेन्टु. 

सुखाि जा िो :– िेलेबो; िेलोहन. 
दुसऱ्यानी स्वतुःकडे जा हो :– स्विःकडे पिा. 
दूरच्या वस्तू जा हो :– हडहज; युफे्र; रूटा. 

ब वा :– बेला. 
दोन्द्ही बाजूस, उजव्या, डाव्या जा िो :– कोहन; स्पायजे. 
पाण्याकडे जा हो :– कॅन्था; बेला; ब्रोहम; लायहस; सल्फ; स्रमो. 

वाित्या :– हफरत्या वस्िु पिा. 
पाांढऱ्या वस्तु जा हो :– आसे; एहप; कामो; टॅबॅक; नेर-मभ; लायको. 
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फार वेळ एखाद्या वस्तूकडे जा हो :– अको; आरम-मे; नेर-मभ; रुटा; स्पायजे. 
ब वा :– णडणज; नेर-का; साबा. 

णफरत्या वस्तु (वाििे पािी वगैरे( जा हो :– अगाहर; कॅन्था; कोणन; फेरम; बेला; ब्रोहम; लायहस; 
सल्फ; स्रमो; िायासा. 
गरगर जा िो :– लायको. 

बफाकडे :– एहप. 
बाजूस-हिरकस जा िो :– ओहलअ;ं बेला; मक्युय-को. 

ब वा :– ओहलअ;ं सल्फ; कसको. 
मैदानाकडे जा हो :– सेणप. 
लक्षपूवणक ब वा :– पेरो. 
लाल वस्िभकडे जा िो :– लायको. 
वर जा हो :– आसे; कॅल्क-का; कुप्र;ं केहल; थभजा; पल्स; फास्फ; ससॅ्न्ग्व; साबाहड; हसहल; सेले. 

मोकळ्या िविे चालिाना जा हो :– आजे-ना; सेहप. 
सभोवती जा हो :– इहप; कॅल्क-का; कोपन; णसकु. 
समोर सरळ जा हो :– ओणलअां. 

ब वा :– ओहलअ;ं बेला. 
स्वतुःकडे दुसऱ्याने जा हो :– ॲ्टी-कू्र; ॲन्टी-टा; आसे; कामो; नेर-मभ; पल्स; हसना. 

 
पाांघरूि घेतल्याने जा हो :– अको; आयो; एणप; ओहप; कहल-आयो; कहल-स; कॅल्क-का; पल्स; लॅके; 

लायको; हलहल-हट; लेडम; सल्फ; साहब; सहॅनकु; णसकेल; स्पायजे. 
ब वा :– इग्ने; नक्स-व्हा; पल्स; मॅग-का; ऱ्िस-टा; समॅ्बकु; णसणल; हसल्ला; स्राांणश. 

 
णपण्यामुळे (पेये( जा हो :– आजे-ना; आसे; कॅल्क-का; कॅन्द्िा; कोटयु; क्रोट-णट; नक्स-व्हा; पल्स; 

फायटो; फास्फ; फेरम; बेला; मक्युय-को; ऱ्हस-टा; लॅके; व्हेिा-आ; सल्फु-ॲहस; णसणल; णसको; 
स्रमो. 

ब वा :– कान्गस्ट; कुप्रम; कोक-कॅ; नक्स-व्िा; फास्फ; हबस्म; ब्रायो; लोब;े हसस्ट; सेहप; स्पाांणज. 
अगदी िोडे ब वा :– लोब.े 
गरम जा हो :– ऱ्िस-रॅ. 
घोट घोट ब वा :– कहल-ना; हसल्ला. 
जलद, भरभर जा हो :– आसे; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; णसणल. 
पािी, जास्त जा हो :– गॅ्रहट. 

वाईट :– अहल-सेहट; कझहजबे. 
 
पुढे काय होईल या धास्तीने जा हो :– आजे-ना; आसे; काबो-व्िेहज; गेल्से; नेर-मभ; प्लंब;ं फास्फ-ॲहस; 

मेडो; लायको; णसणल. 
 
पुसण्याने जा हो :– एलो; ग्रफाय; म्युहर-ॲहस; लॅके. 

ब वा (डोळे वगैरे( :– अल्युहम; कॅल्क-का; नेर-का; युफे्र; णसटला; हसना. 
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पूल ओलाांडताना जा हो :– बॅहर-का; ब्रोहम. 
 
पेटी, णपआनो वाजणवताना जा हो (हलहििाना जा िो पिा( :– नेर-का; सेहप. 
 
पोट (उदर( खपाटी नेल्याने जा हो :– असार; ॲन्टी-टा; कझक; नक्स-व्िा. 

ब वा; फुगहवल्याने जा हो :– इग्ने. 
 
पौर्डिमा (अमावस्या चदं्रकलेचा चढ उिार( जा हो :– अल्युपम; आसे; एहप; कॅल्क-का; कुप्रम; ग्रफाय; 

नक्स-व्िा; फास्फ; ब्रायो; लायको; सल्फ; साबा; णसना; पसपल; सेहप. 
एक आड करून जा हो :– हसहफ. 
जा हो व ब वा :– स्क्लमहॅट; टरेन्टु; फलाहंड्र. 

 
प्रकाशाने जा हो :– उजेड पिा. 
 
प्रवासात जा हो :– कोका; प्लॅणट. 
 
णफरिारी वस्तु पाहण्याने जा हो :– पािण्याने पिा. 
 
णफरवताना, िािापायानी चाक वगैरे ब वा :– सेहप. 

हातपाय, डोके वगैरे जा हो :– कहल-का; कोक्यु; कोलो; ब्रायो. 
 
बफण  पडत असताना जा हो :– अगाणर; अ्ट; कॅल्क-का; कास्स्ट; कोपन; नक्स-व्िा; पल्स; फास्फ; 

फास्फ-ॲणस; मगॅ-मभ; ऱ्िस-टा; लायको; स्व्िब;ु सल्फ; हसहफ; णसणल; सेपि. 
 
बसल्या जागेवरून उिताना जा हो :– उठिाना पिा. 
 
बसताना जा हो :– अमो-मू; स्पायजे. 

ब वा :– कॅस्प्स; कोणन. 
 
बसल्याने जा हो :– अगाणर; अमो-मू; असाहफ; आसे; एहप; कॅस्प्स; कोणन; कोबा; झिंक; टॅरॅक्स; डल्का; 

नक्स-व्िा; िल्स; प्लॅपट; फास्फ; फेरम; मगॅ-मभ; म्युहर-ॲहस; युफोर; ऱ्हस-टा; लायको; व्हबण; 
व्िॅले; व्िायो-रा; सल्फ; णसटला; सेणप. 

ब वा :– कान्गल्ि; कुप्रम; नटस-व्हा; ब्रायो; सेहप. 
अांिरुिात उिून ब वा :– कणल-का; समॅ्बुक. 
ताि जा हो :– कणल-का; नेर-मभ; सल्फ. 
ब वा :– ॲस्न्द्ट-टा; आसे; एहप; कहल-बाय; कोहन; गेल्से; णडणज; नेर-मभ; नेर-स; पल्स; िायासा. 

 
बाांधल्याने पट्टा ब वा :– आजे-ना; णरणल; णपक्री-ॲणस; प्लॅहट; ब्रायो; मॅग्ने-मू; लॅक-हड. 
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बैठ्या कामाच्या सवयीमुळे जा हो :– एलो; नटस-व्हा; सल्फ; सोहर. 
 
बोटानी, काम करताना जा हो :– हलहििाना पिा. 

रगडल्याने ब वा :– आरम-रा; केहल; थभजा; नेर-का; फास्फ; स्पायजे. 
 
बोलिे ऐकल्याने (दुसऱ्याचे( जा हो :– अमो-का; आसे; कॅक्ट; लझक; नटस-व्हा; नेर-का; मगॅ-मभ; 

मॅन्द्गॅ; मेझे; ऱ्िस-टा; व्हेरा-आ; हसहल; कसको; सेणप; स्रमो; हायासा. 
 
बोलण्याने जा हो :– अको; ॲम्ब्रा; अनाका; अल्युहम; आयो; आजे-मे; आ्न; आसे; आरम-रा; इग्ने; 

कॅनॅहब; कॅल्क-का; कोक्यु; ड्रोसे; नक्स-व्िा; नेर-का; नेर-मू; फास्फ; फास्फ-ॲणस; मॅन्द्गॅ; 
ऱ्हस-टा; सल्फ; हसहल; कसको; सेहप; सेले; स्टॅनम; स्पाहंज. 

अणप्रय गोष्टी जा हो :– कॅल्क-का; मेरम; हसकु. 
उदे्दशून जा हो :– कामो. 

 
ब्रह्मचयण पाळण्याने जा हो :– एहप; कॅल्क-का; कोणन; हपहक्र-ॲहस; प्लॅहट; लायको. 
 
भडक रांगामुळे जा हो :– रंगामुळे पिा. 
 
भार पडलेल्या जागी जा हो :– ग्रफाय; टेल्यु; नेर-मभ; मोस्क; हफजास; हसहम. 
 
भावनाणतरेक, मनुःक्षोभ जा हो :– अको; अहमल-ना; ॲम्ब्रा; आरम-मे; आजे-ना; इवने; ओहप; कहल-का; 

कापफ; कामो; कास्स्ट; कोहन; कोलो; गेल्से; कझक-व्िॅले; नक्स-व्हा; नेर-मभ; पल्स; पायरो; 
प्लॅहट; फास्फ; फास्फ-ॲपस; फेरम; बेला; ब्रायो; मेरम; लॅके; व्िॅले; व्हेरा-आ; हसहल; सेहप; 
सोहर; स्टॅपफ; स्रमो; हायासा. 

अनपेणक्षत जा हो :– गेल्से. 
आनांददायक ब वा :– कहल-फा; पलाहड. 
दीघणकाळ णटकल्याने जा हो :– पेरो. 
मानभांग-सांताप जा हो :– अको; अमो-मभ; अल्युहम; इग्ने; ओहप; कामो; कास्स्ट; कोलो; गेल्से; 

कझक; नटस-व्हा; नेर-मू; पलाहड; प्लॅहट; पेरो; फास्फ-ॲहस; बेला; ब्रायो; लायको; स्टॅहफ. 
कु्षल्लक जा हो :– सोहर. 

 
भावनाांचा णवचार केल्याने जा हो :– ॲम्ब्ब्रा; आजे-ना; आरम-मे; ऑक्झ-ॅॲहस; कॅल्क-फा; कास्ल्च; 

कास्स्ट; गेल्से; युब; थायरा; नक्स-मो; नाय-ॲ्स; नेर-स; बॅहर-का; मेडो; लायकोप; संबुल; 
साबा; िेलोहन. 

ब वा :– कॅम्ब्फ; णसकु; िेलेबो. 
 
णभजल्याने (पाण्याि काम केल्याने, दमट िवा, जागा, पावसाळा( जा िो :– ॲन्टी-क्रभ ; ॲन्टी-टा; अमो-

का; अल्युहम; आसे; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काहम; कामो; काडुय-मे; कास्ल्च; कास्स्ट; स्टलमॅणट; 
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गेल्से; टॅरॅकब; युब; डल्का; नटस-मो; नेर-स; पल्स; पायरो; फायटो; बहड; ब्रायो; मेडो; ऱ्हस-
टा; ऱ्होडो; लायको; सल्फ; साबाल; साहब; हसहम; णसणल; सेनेहस; सेहप. 

 
णभजून गारिल्याने जा हो :– कॅल्क-का; काबो-व्िेहज; कझहज; डल्का; नक्स-मो; नेर-स; बॅहर-का; 

मक्युय; ऱ्हस-टा; ऱ्होडो; लॅके; व्िेरा-आ; हसहम. 
 
भीती, धास्तीमुळे जा हो :– अको; इग्ने; ओहप; नेर-मभ; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; लायको; हसहल. 

जनावराांच्या जा हो :– स्रमो. 
 
भुकेने जा हो :– आयो; कणल-का; ग्रफाय; सल्फ; हसहल; स्पायजे. 
 
भुयारात, कोंदट जागेत जा हो :– िळघरािं पिा. 
 
मन व्यग्र केल्याने, गुांतणवल्याने ब वा :– आयो; इग्ने; कहल-ब्रो; कुप्रम; कोहन; गेल्से; नक्स-व्िा; नेर-का; 

फेरम; मक्युय-आ-रु; हलहल-हट; सेपि; हेलेबो; िेलोहन. 
 
मध्यरात्री जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
मध्यान्द्ही जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
मलावरोधाने जा हो :– आजे-ना. 

ब वा :– कॅल्क-का; मक्युय; सोणर. 
 
मांडळीत बसल्याने जा हो (गदीि पिा( :– कोका; पलाहड. 

ब वा :– बोस्व्ि. 
 
मागे वाकल्याने जा हो ब वा :– अंग िाठ केल्याने पिा. 
 
मान वळणवल्याने जा हो :– बेला; ब्रायो. 
 
मानणसक श्रमाने जा हो :– श्रमाने पिा. 
 
मानेभोवती दाबाने जा हो :– दाबल्याने पिा. 
 
रगडण्याने बोटानी ब वा :– बोटानंी पिा. 
 
रडण्याने जा हो :– आ्न; कुप्रम; क्रोक; बेला; मेरम; व्िेरा-आ; स्टॅनम; िेपार. 

ब वा :– अनाका; ग्रफाय; टॅबॅकं; हडहज; नाय-ॲहस; िल्स; प्लॅहट; मेडो; लॅके; लायको; हसक्ला; 
हसहमहस. 
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रटतस्त्रावाने जा हो :– नेर-मभ; फास्फ-ॲहस; फेरम; सल्फु-ॲहस; लसको; स्स्टक्टा. 
ब वा :– आसे; कलाहड; काडुय-मे; फेरम; फेरम-फा; बुफो; मेहल; लॅके; सासा; िॅममेॅ. 
िाांबणवल्याने जा हो :– बसा. 

नाकािभन झाकल्याने जा िो :– फास्फ. 
ब वा :– टरेन्टु; ब्रोहम; ऱ्िस-टा. 

 
रांगा (िडक( मुळे जा हो :– हसहल. 

ब वा :– टरेन्टु; स्रमो. 
 
रात्री जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
रेचक औषधाने जा हो :– ओहप; नटस-व्हा; लायको; सल्फ; िैड्रास्स्ट. 
 
लजे्जने सांकोचल्यामुळे जा हो :– ॲम्ब्रा; इग्ने; ओहप; कहल-ब्रो; गेल्से; सल्फ. 
 
लघवी, िोण्याच्या अगोदर जा िो :– अको; कॅन्था; कोलो; नक्स-व्हा; िल्स; बोरा; लायको; सहॅनकु; 

सासा. 
सुटताना जा हो :– अको; कॅन्था; स्क्लमहॅट; मक्युय. 
होत असताना जा हो :– इस्कभ ; एलो; कॅनॅणब; कॅन्द्िा; िूजा; नक्स-व्िा; िल्स; फास्फ-ॲणस; 

मक्यु;ु लायको; हलहल-हट; सल्फ; सेणप; हेपार. 
सांपता सांपता जा हो :– इहक्व; कॅन्द्िा; नेर-का; मक्युय-को; मेझे; सासा. 
नांतर जा हो :– इहक्व; कॅनॅहब; कॅन्द्िा; कोलो; थूिा; नेर-मभ; पेरोसे; मक्युय; मक्यु-ुको; मेडो; हेपार. 
झाल्याने ब वा :– इग्ने; हकहन-स; गेल्से; फास्फ-ॲहस; लायको; व्िेरा-आ; ससॅ्न्ग्व; हसहल. 

कमी जा िो :– ॲहस. 
िरपभर ब वा :– इग्ने; गेल्से: ससॅ्न्ग्व. 

 
लहानसहान कारिाने जा हो :– क्षुल्लक कारिाने पिा. 
 
लक्षिे साांगताना स्वतुःची जा हो :– इग्ने; कॅल्क-का; पल्स; मेरम; हसकु. 
 
लक्ष वेधल्याने जा हो :– इग्ने. 

न वेधल्याने जा हो :– गेल्से; हेलेबो. 
 
णलणहताना (बोटानी धरिाना, काम करिाना, हशविाना, वाद्य वाजहविाना( जा िो :– कपल-का; कॅल्क-

का; कामो; कान्गस्ट; गेल्से; कोक्यु; झिंक; नेर-मू; प्लॅहट; फास्फ; हपहक्र-ॲहस; बोस्व्ि; मगॅ-फा; 
व्िॅले; सल्फु-ॲहस; हसक्ला; हसहम; णसणल; सेहप; स्टॅनम. 

ब वा :– कझक-आसे; नेर-का; फेरम. 
 
लोकरीचे कपडे घातल्याने जा हो :– पल्स; फास्फ; मक्युय; ऱ्िस-टा; सल्फ; सोहर. 
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वर करताना डोके, हात पाय वगैरे जा हो :– उिे करिाना पिा. 
 
वसांत ऋतूत जा हो :– ॲम्ब्रा; कहल-बाय; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काबो-व्िेहज; क्रोटे-िा; गेल्से; बेला; 

ब्रायो; ऱ्हस-टा; लॅके; व्िेरा-आ; सासा; सेपा. 
 
वस्त्राांच्या दाबाने जा हो :– दाबल्याने पिा. 
 
वळताना, अांिरुिात (कुशीवर( जा हो :– कॅक्ट; कलाहड; काबो-व्िेहज; कोणन; कझक; नक्स-व्हा; 

पल्स; बेला; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; स्टॅहफ. 
आपल्याभोवती जा हो :– इहप; कहल-का; कॅल्क-का; पॅहर. 
उजवीकडे, जा हो :– काबो; व्िेहज; स्पायजे. 
उजवीकडून डावीकडे जा हो :– सल्फ; स्कोपे. 
उिून बसावे लागते :– नटस-व्हा; ब्रायो. 
डावीकडून उजवीकडे ब वा :– फास्फ; लॅके. 

 
वाकले राणहल्याने ब वा :– पल्स; ऱ्िस-टा; णसल्ला. 
 
वाकल्याने (ओिव ेझाल्याने( जा हो :– अगाहर; अमो-का; इस्कभ ; कॅल्क-का; कास्स्ट; नक्स-व्िा; पल्स; 

बेला; ब्रायो; मक्युय; मनॅ्ग;ॅ रॅनन-ब; लायको; व्हॅले; सल्फ; हसहल; सेहप; स्पायजे. 
पुढे, मागे जा हो :– काहफ; केणल. 

ब वा :– आयहर; इग्ने; कास्ल्च; कोहन; पल्स; रॅनन-ब; हसना; हायासा. 
बाजूस जा हो :– कहल-का; कॅल्क-का; नेर-मभ; बेला. 
फार वेळ जा हो :– असार; कास्स्ट; प्लॅहट; बोस्व्ि; िेपार. 
मागे ब वा :– अंग िाठ केल्याने ब वा पिा. 

 
वाकून चालण्याने ब वा :– अमो-मभ; कोहन; फास्फ; सल्फ. 
 
वाचताना (डोळ्याच्या श्रमाने( जा हो :– आजे-ना; ओनास्मा; कणल-का; कॅल्क-का; कोहन; क्रोक; 

डल्का; नाजा; नेर-मू; फास्फ; फास्फ-ॲहस; मगॅ्नॅ; रुटा; रेहड; ऱ्िस-टा; ऱ्िोडो; लायको; 
हलहल-हट; सल्फ; णसना; हसहल; सेनेगा; सेणप. 

ब वा :– नेर-का. 
मोठ्याने जा हो :– काबो-व्हेणज; फास्फ; व्िबुय; सेले. 

 
वादळ, आल्याने जा हो :– ऋिु बदलल्याने जा िो पिा. 

नंिर जा िो :– कॅल्क-फा; ऱ्िस-रॅहड. 
 
वादे्य वाजणवताना (बोटानी( जा हो :– हलहििाना पिा. 
 
वाफ लागल्याने जा िो :– कहल-बाय. 
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वारा सरल्याने जा हो :– कोक्यु; फ्लुओ-ॲणस; कसको. 
ब वा :– काबो-व्हेपि; नटस-व्हा; नेर-स; पल्स; लायको; ससॅ्न्ग्व; स्टॅहफ. 
वर, खाली ब वा :– आजे-ना; कहल-का; ग्रफाय; सनॅ्ग्वि; व्िेरा-आ. 

 
वारे, लागल्याने जा हो :– अको; आसे; कहल-का; कॅस्प्स; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कामो; कास्ल्च; 

कोलो; नक्स-मो; नटस-व्हा; पल्स; फास्फ; फास्फ-ॲहस; मगॅ-का; मगॅ-फा; मेडो; बेला; ऱ्हस-
टा; स्ऱ्िअम; ऱ्होडो; लॅके; लायको; व्िबय; सल्फ; समॅ्बकु; पसपल; हसल्ला; लसको; सेले; स्राहंश; 
हेपार. 

ब वा :– आयो; युब; फेरम; हसकेल. 
कढत जा हो :– सेले. 

 
वासामुळे जा हो :– आरम-मे; आसे; इग्ने; काहफ; कान्गल्ि; ग्रफाय; थेहर; नटस-व्हा; फास्फ; बेला; 

मटयुण-आ-फ्ले; युपे-पर; लायको; व्िेहरओ; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; सेपि; स्टॅनम. 
आांबट जा हो :– अल्युहम; ड्रोसे. 
उग्र (कस्िुरी वगैरे( जा हो :– सेले. 
कापराच्या जा हो :– कहल-ना. 
गोड सुगांधी जा हो :– आरम-मे; आजे-ना; नाय-ॲहस; हसहल. 
दुगंधी जा हो :– अन्रा; हक्रआसो; पायरो. 

कपडे जा हो :– काबो-ॲहन. 
फुलाांच्या जा हो :– ग्रफाय; फास्फ; ससॅ्न्ग्व. 
मासाच्या जा हो :– कास्ल्प. 
लाकडाच्या जा हो :– ग्रफाय. 
शौचाच्या जा हो :– डायास्को. 
सुगांधी :– गोड पिा. 

 
णवकार झालेला भाग लोंबकळत िेवल्याने जा हो, ब वा :– िािपाय लोंबकळि पिा. 
 
णवचार केल्याने जा हो :– पाहर. 
 
णवजेचा धक्का बसल्याने जा हो :– फास्फ. 
 
णवजेने ब वा :– हसहल. 
 
णवटाळ बांद झाल्यामुळे जा हो :– अको; पल्स; फास्फ; ब्रायो; लायको; सल्फ; हसहल; िेलेबो. 
 
णवटाळशी होण्याच्या अगोदर जा हो :– कपल-का; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; कुप्रम; कोक्यु; कझक; नेर-मभ; 

िल्स; बोस्व्ि; लॅके; लायको; स्व्िब;ु व्िेरा-आ; सल्फ; हसहम; सेहप; स्टॅनम. 
व नांतर जा हो :– कहल-मभ; कॅल्क-का; णक्रआसो; ग्रफाय; थभजा; नेर-मू; पलाहड; फेरम; बोरा; 

मगॅ-का; लॅक-कॅ; लॅके; हलहल-हट. 
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णवटाळ सुरू होताना जा हो :– अको; कहल-का; कॅल्क-फा; बोके; लॅके; हायासा. 
 
णवटाळसेपिी जा हो :– अमो-का; आजे-ना; इग्ने; कहल-का; कॅस्टो; कामो; कास्स्ट; ग्रफाय; लझक; 

नक्स-मो; नक्स-व्िा; िल्स; बोस्व्ि; मॅग-का; मॅग-मू; लॅक-कॅ; सल्फ; हसहम; सेणप; स्टॅहफ; 
हायासा. 

नांतर जा हो :– हक्रआसो; ग्रफाय; नक्स-व्हा; बोिा; लॅके; लायको; सेहप. 
जुने हवकार जा िो :– नक्स-व्िा. 

ब वा :– कहल-का; कझक; मोस्क; म्युरेक्स; लॅके; हसक्ला. 
 
णवमानात बसल्याने जा हो :– आसे; कोका; पेरो; बेला; बोरा. 
 
णवश्राांणतनांतर जा हो :– िालचालीने ब वा पिा. 
 
णवस्तवापाशी बसल्याने जा हो :– उन्िाि जा िो पिा. 
 
वीज वादळ जा हो :– नेर-का; नेर-फा; फास्फ; ऱ्िोडो; सोहर. 
 
वीयणपात झाल्याने जा हो :– संिोगानंिर जा िो व मुहष्टमथुैनाचे दुष्ट्पहरिाम पिा. 

ब वा :– कॅल्क-फा; लॅके. 
 
वेदना होताना जा हो :– आसे; इग्ने; ओनास्मा; कामो; कोलो; नेर-का; ऱ्िस-टा; लायको; व्िेरा-आ; 

सासा; सेहप. 
 
शरद ऋतूत जा हो :– कास्ल्च; डल्का; मटयुण; मक्युय-को; ऱ्हस-टा; व्िेरा-आ; कसको. 
 
शरीराची असलेली अवस्िा; बदलल्याने जा हो :– कॅस्प्स; काबो-व्िेहज; केहल; कोहन; पल्स; फास्फ; 

फेरम; युफोर; लॅके; लायको; समॅ्बुक. 
कोित्याही ब वा नाही :– झनॅ्थो; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; सहॅनकु; हसहफ. 
ब वा :– अगाहर; आसे; इवने; एहप; कामो; कझक; नेर-स; पल्स; फास्फ-अहस; मेहल; ऱ्हस-टा; 

व्िॅले; सेणप. 
वेड्यावाकड्या जा हो :– आसे; टॅरॅक्स; ब्रायो; लायको. 

 
शारीणरक श्रमाने जा हो :– श्रमाने पिा. 
 
णशवताना जा हो (हलहििाना पिा( :– नेर-म; लॅके. 
 
लशकल्याने जा हो :– आसे; कहल-का; फास्फ; बेला; ब्रायो; ऱ्हस-टा; लायको; व्िबय; सल्फ. 

ब वा :– क्लोर-िैड्र; थभजा; नाजा; मगॅ-मभ; लॅके. 
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शुटल पक्षात जा हो :– आसे; नेर-मभ; ब्रायो. 
 
शेकल्याने ब वा (उष्ट्ििेने ब वा पिा( :– अनाका; आसे; कहल-का; कॅल्क-्लु; मगॅ-फा; रेहड; ऱ्हस-

टा; लॅके; हसहफ; णसणल; हेपार. 
लाांबून (शके हदल्याने( ब वा :– मेझे. 

 
शौचास, न झाल्याने ब वा :– मलावरोधाने ब वा पिा. 

फुां िताना जा हो :– अयाहर; इग्ने; काबो-ॲहन; टेल्यु; नक्स-व्िा; पल्स; ऱ्िस-टा; सेहप. 
होण्याच्या अगोदर जा हो :– एलो; कॅल्क-का; डल्का; मटयुण; नक्स-व्हा; व्हेिा-आ; सल्फ. 
होत असताना जा हो :– आसे; कामो; डायास्को; नाय-ॲहस; पल्स; मक्यु;ु मटयुण-को; व्हेरा-आ; 

सल्फ; हसहल; सेहप; स्पायजे. 
झाल्यानांतर जा हो :– कान्गस्ट; नटस-व्हा; नाय-ॲहस; पोडो; फास्फ; मक्युय; मक्यु-ुको; सल्फ; 

हसहल; सेले. 
झाल्यामुळे जा हो :– डायास्को; हपओहन; मक्युय; मटयुण-को. 
ब वा :– ऑक्झ-ॅॲहस; नटस-व्हा; कोलो; गमॅ्बो; नेर-स; पलाहड; फास्फ-ॲहस; बोरा; ऱ्िस-टा. 
पातळ झाल्याने ब वा :– अम्ब्रो; लझक; नेर-स; 

 
श्रमाने, मानणसक; जा हो :– अगाहर; अनाका; आजे-मे; आजे-ना; आरम-मे; इवने; कहल-फा; कॅल्क-

का; कल्क-फा; कोक्यु; गेल्से; नक्स-व्हा; नेर-का; नेर-मभ; पल्स; णपणक्र-ॲणस; फास्फ; फास्फ-
ॲहस; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; सल्फ; णसणल; सेणप; सेले; स्टॅहफ. 

ब वा :– नेर-का; फेरम; िेलोहन. 
शारीणरक जा हो :– अल्युहम; आयो; आर्नन; आसे; आसे-आयो; कॅल्क-का; कॅल्क-स; काबो-ॲहन; 

कोक्यु; कोणन; गेल्से; णडणज; नाय-ॲणस; नेर-का; नेर-मू; नेर-स; हपहक्र-ॲहस; फेरम; बबे; 
ब्रायो; ऱ्हस-टा; लारो; सल्फ; सेहप; सेले; स्टॅनम स्टॅणफ; स्रोफॅन्थ; स्पायजे; स्पाहंज. 
ब वा :– अडोहन; आयो; इग्ने; इस्कभ ; कहल-ब्रो; ्लुओ-ॲहस; बसा; ऱ्हस-टा; णलणल-णट; सेपि; 

िेपार. 
मानहसक लक्षिाना ब वा :– आयो; कॅल्क-का. 

श्वास, आत (दीघय( घेतल्याने जा हो :– अको; आ्न; कहल-का; कहल-ना; कॅल्क-का; कास्स्ट; ग्रफाय; 
फास्फ; बोरा; ब्रायो; मक्युय; रॅनन-ब; रुमे; ऱ्िस-टा; लायको; सल्फ; ससॅ्न्ग्व; साहब; हसल्ला; 
स्पायजे. 

ब वा :– ऑक्झ-ॅॲहस; ऑस्स्म; इग्ने; कॅनॅहब; कास्ल्च; कुप्रम; नेर-मभ; लॅके; व्िबय; सेनेगा; स्टॅनम; 
स्पायजे. 

कोंडून धरल्याने जा हो :– कणल-ना; कॅक्ट; मक्युय; लेडम; स्पायजे. 
ब वा :– बेला. 

बाहेर सोडताना जा हो :– ॲन्टी-टा; आजे-मे; आसे; कास्ल्च; कास्स्ट; क्लोि; ड्रोसे; पल्स; मेडो; 
मेहफ; व्िाओ-ओ; समॅ्ब्बुक. 
ब वा :– अको; अगाहर; ब्रायो; ऱ्हस-टा; साहब. 

 
सकाळची न्द्याहारी जा हो :– खाण्याने सकाळी पिा. 
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सकाळी जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
समजूत केल्याने (सिानुिभहि दाखहवल्याने( जा हो :– आसे; इग्ने; कॅल्क-का; नेर-मभ; प्लॅहट; बेला; 

णसणल; सेहप. 
ब वा :– असाहफ; पल्स. 

 
समुद्रकािी जा हो :– आसे; नेर-मभ; नेर-स; ब्रोहम; मगॅ-मभ; ऱ्हस-टा; हसहफ; सेहप. 

ब वा :– ब्रोहम; मेडो. 
पासून दूर ब वा :– हसहफ. 
स्नानाने जा हो :– मगॅ-मभ. 

 
सामाणजक समारांभात भाग घेतल्याने जा हो :– पलाणड. 
 
सांगीत (गािे( ऐकल्याने जा हो :– ॲम्ब्रा; कॅल्क-का; क्रोक; ग्रफाय; युब; हडहज; नक्स-व्हा; नेर-का; 

फास्फ; फास्फ-ॲणस; मेडो; लायको; व्िाओ-ओ; संबलु; साहब; सेपि. 
उदास ब वा :– मनॅ्गनंॅ. 
ब वा :– आरम-मे; टरेन्टु. 

णवटाळशेपिी जा हो :– नेर-का. 
 
सांध्याकाळी जा हो :– हनयहमि वळेी पिा. 
 
सांध्याप्रकाशात जा हो :– आसे; कॅल्क-का; कास्स्ट; नेर-स; िल्स; प्लॅहट; फास्फ; बब;े ऱ्हस-टा. 

ब वा :– टॅबॅकं; फास्फ; ब्रायो; मेहन; सेनेगा. 
 
सांभाषिाने जा हो :– ॲम्ब्ब्रा; इग्ने; नेर-मू; हसहल; स्टॅहफ. 

ब वा :– इथभ; यभपे-पर. 
 
सांभोगाने जा हो :– अगापि; कलाहड; कपल-का; कहल-फा; कॅल्क-का; हक्रआसो; कॅन्था; ग्रफाय; नेर-

का; नेर-मू; फास्फ-ॲहस; लायको; सल्फ; णसणल; लसको; सेणप; सेले; स्टॅनम. 
अडिळा आल्याने जा हो :– बेला. 
ब वा :– कोपन; मक्युय; स्टॅणफ. 

 
सांभोगेच्छा, उत्तणेजत झाल्याने जा हो :– टरेन्टु; बुफो; पलपल-पट; सासा. 

दाबल्याने ब वा :– कलाहड. 
 
सांभोगाणतरेकाने जा हो :– ओनास्मा; कोहन; नक्स-व्िा; नेर-फा; फास्फ; फास्फ-ॲहस; सल्फ; स्टॅहफ. 
 
सावलीत जा हो ब वा :– संध्याप्रकाशाि पिा. 
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सूयोदयानांतर जा हो :– कामो; नक्स-व्िा. 
 
सूयास्तानांतर जा हो :– आरम-मे; हक्रयासो; पल्स; फायटो; मक्युय; हसहफ. 

ब वा :– मेडो; हलहल-हट; सेले. 
 
स्नान केल्याने :– आंघोळ केल्याने पिा. 
 
स्पशण केल्याने, एखाद्या वस्िभला जा हो :– कामो. 

ब वा :– स्पायजे. 
गरम वस्तूला जा हो – सल्फ. 
गार वस्तूना जा हो :– नेर-मभ; मक्युय; ऱ्हस-टा; णसणल; हेपार. 
वैषणयक वासना जा हो :– कोहन; गॅ्रहट; नेर-का; प्लॅहट. 

 
स्पशाने जा हो :– सिन न िोिे पिा. 

जा हो पि जोराने दाबल्याने ब वा :– इग्ने; कॅस्टो; नटस-व्हा; प्लंब;ं बेला; लॅके; लसको; सोहर. 
ब वा :– असाणफ; कॅल्क-का; टॅरॅक्स; िूजा; णबस्म; म्ब्युणर-ॲणस; ससॅ्न्ग्व; णसटला; स्टॅहफ; स्पायजे. 
केसाच्या जा हो :– केस पिा. 
वेदना बांद होतात पि दुसरीकडे उद भवतात :– असाहफ; ससॅ्न्ग्व; स्टॅहफ. 
हलटया जा हो :– अको; इग्ने; एणप; नटस-व्हा; नाय-ॲणस; बेला; मटयुण; लॅके; लसको. 
हातापायाच्या, बोटाच्या, एकमेकास झालेल्या जा हो :– लॅक-कॅ; सहॅनकु; सोहर. 

 
स्तुती केल्याने ब वा :– पलाहड. 
 
स्मश्रू केल्याने जा हो :– दाढी केल्याने पिा. 
 
स्त्राव गेल्याने जा हो :– शरीरािील स्त्राव गेल्याने झालेले हवकार पिा. 

िोडे पि फार ब वा :– आजे-मे; एहप; लॅके; हसल्ला. 
ब वा :– आसे; इहप; कॅम्फ; कॅल्क-का; कामो; कास्ल्च; कुप्रम; डल्का; लझक; नक्स-व्िा; िल्स; 

फास्फ-ॲहस; ब्रायो; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; व्िेरा-आ; सल्फ; हसहल; सेहप; सोहर; स्स्टक्टा; 
स्रॅमो. 

 
स्वतुःकडे कोिी पाणहल्याने जा हो :– पािण्याने पिा. 
 
हवा, आभाळ आलेली जा हो :– अमो-का; आरम-मे; आ्न; एलो; कामो; नक्स-मो; पल्स; बॅहर-का; 

मनॅ्ग;ॅ ऱ्हस-टा; लॅके; व्िाओ-ओ; साहब; कसको; सेहप; स्रमो; िैपहर. 
ब वा :– काहम; ब्रायो; लाप्पा. 

मानहसक लक्षिे जा हो :– एलो; फास्फ. 
कडक िांडी जा हो :– बफय  पडि असिाना पिा. 
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िांडगार, कोरडी जा हो :– अको; असार; आसे-आयो; इहप; कणल-का; कामो; कान्गस्ट; नक्स-व्हा; 
ब्रायो; मेडो; सेहप; समॅ्बुक; स्पाहंज; हेपार. 

दमट जा हो :– हिजल्याने पिा. 
उष्ट्ि जा हो :– आयो; आसे; इहप; एलो; कहल-बाय; काबो-व्हेणज; गेल्से; नेर-मभ; नेर-स; पल्स; 

बॅहि; ब्रायो; ब्रोणम; ऱ्िस-टा; लॅके; लायहस; व्हेरा-आ; हसहल. 
ब वा :– हसहल. 
िांड जा हो :– आसे; कॅल्क-का; कॅल्क-फा; काबो-व्िेहज; कास्ल्च; कझहज; डल्का; युब; नटस-

मो; नेर-स; बॅहर-का; मटयुण; ऱ्हस-टा; ऱ्होडो; लॅके; व्िेरा-आ; हसहम; हसहल. 
ब वा :– िांडगार कोरड्या िवनेे जा िो पिा. 

 
धुके पडलेली जा हो :– अमो-का; बॅहि; बॅहर-का; ऱ्हस-टा; ऱ्होडो; साणब; हैिपि. 

मोकळी गार जा हो :– अको; अमो-का; इग्ने; कहल-बाय; कॅस्प्स; कॅम्फ; कॅल्क-का; कॅल्फ-फा; 
काणफ; कामो; कास्ल्च; कास्स्ट; कोटयु; डल्का; ग्वाई; नटस-मो; नक्स-व्हा; नाय-ॲणस; नेर-
का; पेरो; फास्फ; बॅहि; मगॅ-फा; मटयुण; रुमे; सल्फ; हसक्ला; पसपल; कसको; सेनेगा; हेपार. 
ब वा :– नाय-ॲहस; प्लॅहट; बहि; रेहड. 
गाडीि बसभन हफरल्याने ब वा :– आजे-ना; नाजा. 
गार व घराि (दोन्िी हठकािी( जा िो :– आयो; आरम-मे; आसे; मेझे. 
ब वा :– अल्युणम; आयो; आिम-मे; आजे-ना; आसे; एपि; ओहप; कपल-आयो; कॅनहब; काबो-

व्िेहज; क्रोक; ग्रफाय; ग्लोनो; टॅबॅकं; टरेन्टु; युब; डायास्को; नेर-स; िल्स; प्रभन-स्पा; 
प्लॅहट; फेरम; बॅहि; मॅक-का; मगॅ-मभ; रेहड; ऱ्िस-टा; लॅके; लायको; हलहल-हट; सल्फ; 
साबा; साणब; हसकेल; सेनेगा. 

रात्रीची लकवा सांध्याकाळची जा हो :– अको; अमो-का; काबो-व्हेणज; नाय-ॲहस; नेर-स; मक्यु;ु 
सल्फ. 

रात्री िांड, णदवसा उष्ट्ि जा हो :– अको; डल्का; मक्युय-को; रुमे. 
वाऱ्याची जा हो :– वारे लागल्याने जा िो पिा. 

उत्तरेकडील जा हो :– काबो-व्िेहज; सेहप; स्पाहंज. 
 
हवेत फरक पडल्याने जा हो :– ऋिु बदलल्याने जा िो पिा. 

अगदी िोडा जा हो :– फास्फ; मक्युय; ऱ्होडो. 
 
हसण्याने जा हो :– अको; आरम-मे; आजे-मे; आसे; कहल-का; कॅनॅहब; काबो-व्िेहज; ड्रोसे; प्लंबं; 

फास्फ; बेला; बोरा; मनॅ्ग;ॅ सल्फ; लसको; स्टॅनम. 
 
हात, गरम पाण्यात घातल्याने जा हो :– फास्फ. 

गार पाण्यात घातल्याने जा हो :– टरेन्टु; फास्फ; मगॅ-फा. 
ब वा :– गेल्से; जरो; ्लुओ-ॲहस. 

िेवल्याने णवकार झालेल्या जागी ब वा :– अंगावरून िाि हफरहवल्याने पिा. 
पािीमागे नेल्याने जा हो :– इग्ने; पल्स; फेरम; सणॅनकु; सेणप. 
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वर केल्याने (उचलल्याने( जा हो :– आजे-ना; एहप; कोक्यु; कोपन; ग्रफाय; टेल्यु; हडहज; नाय-
ॲहस; फेरम; बब;े बॅहर-का; ब्रायो; मगॅ-का; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लेडम; सल्फ; सहॅनकु; ससॅ्न्द्ग्व; 
स्पायजे. 

 
हात पाय ताि केल्याने जा हो :– अंग िाठ केल्याने पिा. 

पाण्यात घातल्याने जा हो :– एखादा अवयव उघडा राहिल्याने पिा. 
लोंबकळत िेवल्याने जा हो :– अमो-का; अल्युहम; कॅल्क-का; काबो-व्हेपि; कोहन; पल्स; बॅहर-

का; बेला; व्हायपे; साहब. 
ब वा :– अको; असार; आर्डन; कोपन; फास्फ; बब;े मक्युय; मगॅ-का; मगॅ-मभ; मनॅ्ग;ॅ मेरम; रॅटॅहन; 

ऱ्िस-टा; लायको. 
 
हातापायाची आढी घातल्याने जा हो :– अगाहर; असाणफ; आरम-मे; णडणज; फास्फ; बेला; ऱ्हस-टा; 

लायको; व्िॅले. 
ब वा :– ॲन्टी-टा; थभजा; म्युरेक्स; ऱ्िोडो; हलहल-हट; सेपि. 

 
हालचाल, चालिे जा हो :– आर्डन; इस्कभ ; कणल-का; कॅल्क-का; कॅल्क-स; कान्गल्ि; कास्स्ट; केहल; 

कोटयु; कोहन; कोलो; ग्वाई; कझक-क्रो; कझक-व्िॅले; टॅबॅकं; टरेन्टु; युब; नक्स-व्हा; नाय-
ॲहस; नेर-मू; पायरो; फास्फ; हबस्म; बेला; ब्रायो; मक्युय; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लेडम; स्व्िब;ु 
सल्फ; साहब; पसपल; लसको; सेहप; स्टॅनम; स्िायिे. 

अनवािी पायाने ब वा :– सोहर. 
आडव,े बाजूस जा िो :– कहल-का; कास्स्ट. 
उांच सखल जणमनीवर जा हो :– स्क्लमहॅट; हलहल-हट; िायासा. 
केल्यानांतर जा हो :– अगाणर; आसे; कॅनॅणब; पल्स; ऱ्हस-टा; व्िॅले; सल्फु-ॲणस; सेपि; स्टॅनम; 

स्पाहंज. 
घसरत ब वा :– नाय-ॲहस. 
जलद जोराची (नाचिे धाविे वगेरे( जा हो :– आसे; ब्रायो; सल्फ; णसणल. 

ब वा :– अमो-मभ; आरम-मभ; आजे-ना; आसे; इग्ने; ग्रफाय; टरेन्टु; टु्यब; नाय-ॲहस; ्लुओ-
ॲहस; बसा; ब्रोहम; सल्फु-ॲहस; सेपि; स्टॅनम. 

डोळे णमटून जा हो :– अल्युहम; आजे-ना; आयाडो; कलाहड. 
ब वा :– कोहन. 

दूरच्या भागाची (दुखिे असलेल्या जागेपासभन( जा हो :– एहप; कोक्यु; ब्रायो. 
पाउलाांची ब वा :– आसे; लझक; ऱ्िस-टा. 
पाण्यावरून अरुां द पुलावरून जा हो :– फेरम; बॅपि-का; सल्फ. 
फरसबांदीवरून जा हो :– ॲन्टी-क्रभ ; कोपन; हेपार. 
ब वा (हवश्रािंीने जा िो( :– ॲन्टी-टा; आजे-ना; आयो; आरम-मे; आसे; कणल-आयो; कहल-का; 

कहल-स; कॅन्गप्स; कोणन; हक्रआसो; गेल्से; कझक; टॅरॅक्स; टरेन्टु; डल्का; िल्स; पायरो; फिेम; 
फ्लुओ-ॲणस; मक्युय-को; मगॅ-का; मगॅ-मभ; युफोि; ऱ्हस-टा; ऱ्होडो; लायको; हलहल-हट; व्हॅले; 
सल्फ; समॅ्ब्बुक; साबा; णसटला; सेणप; िेलोहन. 

मोकळ्या हवेत जा हो :– आसे; कास्स्ट; कोक्यु; नक्स-व्िा; मगॅ-फा; सल्फ; सेले; स्पायजे. 
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ब वा :– अल्युणम; आयो; आजे-ना; कणल-आयो; कहल-स; डायास्को; पल्स; फ्लुओ-ॲणस; 
मगॅ-का; मगॅ-मभ; ऱ्हस-टा; लायको; हलहल-हट. 

वाकून ब वा :– अमो-मभ; कोहन; फास्फ; सल्फ. 
वेणडवाकडी जा हो :– ब्रायो; लायको. 

ब वा :– अमो-मभ. 
सपाट जणमनीवर जा हो :– रॅनन-ब; व्िेरा-आ. 
सुरवातीस जा हो चालू िेवल्यावर ब वा :– अनाका; ॲम्ब्रा; कॅस्प्स; कल्क-फ्लु; कोहन; कोबा; 

पल्स; फास्फ; फेरम; युफोर; ऱ्हस-टा; लायको; हसहफ; सेहप. 
हळुहळु (सावकाश( ब वा :– अगाहर; ॲम्ब्रा; अल्युहम; आरम-मे; कणल–फा; कोलो; ग्लोनो; 

टरेन्टु; पल्स; फेरम; मगॅ-मभ; संबुल; णसणफ. 
हाताांची जा हो :– अनाका; हडहज; नेर-मभ; रॅनन-ब; ऱ्िस-टा; लेडम; सल्फ; सेहप; स्पायजे. 

 
णहवाळ्यात जा हो :– आरम-मे; आसे; कहल-का; काहम; डल्का; नटस-व्हा; पेरो; ्लुओ-ॲहस; ऱ्हस-

टा; सेहप; सोहर; िेपार. 
 
लहडणवण्याने ब वा :– घेऊन किडहवण्याने पिा. 
 
कु्षल्लक कारिाने जा हो :– अको; अहमल-ना; ॲम्ब्रा; कहल-फा; काबो-ॲहन; कोक्यु; नक्स-मो; नाय-

ॲहस; फास्फ. 
 
 

_____ 
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