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ேகா டா�ேகா டா�ேகா டா�ேகா டா�,  நாக�ேகாவ��நாக�ேகாவ��நாக�ேகாவ��நாக�ேகாவ�� - 629 002 
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ச��கைரையச��கைரையச��கைரையச��கைரைய (ந'�ழி)ந'�ழி)ந'�ழி)ந'�ழி)) க �*ப��தக �*ப��தக �*ப��தக �*ப��த 
ம���வ�ம���வ�ம���வ�ம���வ�. சாதி�சாதி�சாதி�சாதி�  RNMP., RHP., HHA., ND., FRIM., DAT(Acu), MD(Acu) 

ச��கைரச��கைரச��கைரச��கைர ேநா%ேநா%ேநா%ேநா% வர�வர�வர�வர� காரண,க-காரண,க-காரண,க-காரண,க-: 

1. பர�பைர ஒ� காரணமாகலா� 

2. உட0ைழ*&, வ�ய�ைவ ெவள1வராத வா2�ைகநிைல 

3. நக�&ற வா2வ�ய� 3ழ� 

4. 4ைறய5ற உண) பழ�க� 

5. ம�, &ைக, ேபாைத ெபா� களா� 

6. உணவ�� அதிக கார*ெபா� க-, மா)* ெபா� க-, ெகா6*& உண)க- ேதைவ�7 ேம� 

எ�*பதா� 

7. இ:;� ப�ற 

ச��கைரச��கைரச��கைரச��கைர ேநாய�:ேநாய�:ேநாய�:ேநாய�: அறி7றிக-அறி7றிக-அறி7றிக-அறி7றிக-: 

1. அ<�க< சி=ந'� கழி�த� 

2. சி=ந'� கழி�த�� ைக, கா�, > �வலி 
3. அதிக வ�ய�ைவ (��நா5றா��ட:) 

4. சி=ந'�� ஈ,எ=�& ெமா%�த� 

5. அ<�க< தாக�, அதிக பசி 
6. உட0றவ�� அதிக நா ட�, இ@தி�ய� ந'���ேபாத� - அதனா� ஆBைம�7ைற) 

7. C�கமி:ைம 

8. காய�ப டா� ஆறாதி��த� 

ச��கைரச��கைரச��கைரச��கைர அதிக��கஅதிக��கஅதிக��கஅதிக��க காரண,க-காரண,க-காரண,க-காரண,க-: 

1. அதிக அளவ�� இன1*& ெபா� கைள உBப� 

2. ெந%, பா�, மD:, க�வா�, ேகாழி, ஆ <ைறEசி, மா <ைறEசி அதிகளவ�� உBப� 

3. ேவகாத உண)க- ம5=� வைட, ேபாBடா, பFஜ', H� ேபா:ற ம@த ெபா� க- உBபதா� 

4. அ<�க< உட0ற) ெகா-வ� அ�ல� சா*ப� ட)ட: உட0ற) ெகா-வதா0�. 
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ச��கைரையச��கைரையச��கைரையச��கைரைய க �ப����க �ப����க �ப����க �ப���� கா%கறிக-கா%கறிக-கா%கறிக-கா%கறிக-: 

1. வாைழ*H 2. காலிஃப�ளவ� 3. பாக5கா% 

4. வாைழ*ப�IJ 5. க�த�*ப�IJ 6. JBைட�கா% 

7. வாைழ�தB� 8. ெவBைட�கா% 9. ேகாைவ�கா% 

10. சா�ப� Hசண� 11. 4�,ைக�கா% 12. பK��க�ப�IJ 

13. 4 ைட�ேகாL 14. &டல,கா% 15. அவைர*பIJ 

ச��கைரையச��கைரையச��கைரையச��கைரைய க �ப����க �ப����க �ப����க �ப���� கீைரக-கீைரக-கீைரக-கீைரக-: 

1. 4�,ைக கீைர 2. அக�தி� கீைர 3. ெபா:னா,கBண�� கீைர 

4. சி=கீைர 5. அைர�கீைர 6. வ�லாைர கீைர 

7. C�வைள கீைர 8. 4J4J�ைககீைர 9. ��தி கீைர 

10. மண�த�காள1 கீைர 11. ெவ@தய� கீைர 12. ெகா�தம�லி கீைர 

13. கறிேவ*ப�ைல 14. சி= 7றிIசா: கீைர 15. &தினா கீைர 

ச��கைரையச��கைரையச��கைரையச��கைரைய க �ப����க �ப����க �ப����க �ப���� பழ,க-பழ,க-பழ,க-பழ,க-: 

1. வ�ளா�பழ� -50கிரா� 2. அ�தி*பழ� 3. ேபN�த�பழ�-3 

4. ெந�லி�கா% 5. நாவ�பழ� 6. மைலவாைழ 

7. அ:னாசி-40கிரா� 8. மா�ைள-90கிரா� 9. எ0மிEைச 1/2 

10. ஆ*ப�- 75கிரா� 11. ப*பாள1-75கிரா� 12. ெகா%யா-75கிரா� 

13. திரா ைச-100கிரா� 14. இல@ைதபழ�-50கிரா� 15. சீ�தா*பழ�-50கிரா� 

ச��கைரையச��கைரையச��கைரையச��கைரைய க �ப����க �ப����க �ப����க �ப���� சா=வைகக-சா=வைகக-சா=வைகக-சா=வைகக-: 

1. எ0மிEைச சா= -100மி.லி 
2. இளந'� -100மி.லி 
3. வாைழ�தB� சா= -200மி.லி 
4. அ�க�&� சா= -100மி.லி 
5. ெந�லி�கா% சா= -100மி.லி 
6. ெகா�தம�லி சா= -100மி.லி 
7. கறிேவ*ப�ைலE சா= -100மி.லி 

தவ���கதவ���கதவ���கதவ���க ேவB<யைவக-ேவB<யைவக-ேவB<யைவக-ேவB<யைவக-: 

1. ச��கைர (சீன1) இன1*& பலகார,க- (ேக�, சா�ேல , ஐLகிN�) 

2. உ�ைள�கிழ,7, ேசைன�கிழ,7, வாைழ�கா% 

3. மா�பழ�, பலா*பழ�, ச*ேபா டா தவ���க)�. 

4. அ<�க< 7ள1�பான,க- 7<*பைத தவ���க)�. 

5. ேவ��கடைல, பாதா�, ப�Lதா தவ���க)�. 

www.darulsafa.com  


