
ඌණ උපය ෝගී පලතුරු වල 
ඖෂධී  වටිනාකම

කථිකාචාර්ය වෛද්ය කේතකී කුලපාල

කේශීය වෛද්ය ක්රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනය

ආයුර්කේද් කද්පාර්තකේන්තුෛ

නාවින්න , මහරගම.



ඌණ උපය ෝගී ය ෝග  නු යමොනවාද ?

• ප්රායේශී ව  ාවිතා වන ජාතික වශය න් වැඩි අවධාන ක් ය ොමු යනොවූ
ශාක වියශේෂ න් යේ.

• යේවා සාේප්රදායිකව ආහාර , ඖෂධ ආදී ය ොයහෝ කටයුතු සඳහා  ාවිතා
වී ඇත.

• ආහාර සුරක්ෂිතතාව , යසෞඛ්ය , ආදා ේ උත්පාදන සහ පාරිසරික
යසේවා සඳහා මනා යලස උපකාරී වි හැකි මුත් අඩු අවධාන ක් ය ොමු
වූ වියශේෂ යේ.

• යේවා ධානය , එළවළු , පළා යකොළ , රනීල , යතල් සඳහා  ාවිතා වන ,
අල , පලතුරු සහ ඖෂධී ශාක යලස විවිධ වර්ග  ටයත් හඳුනායගන
ඇත.



ඌණ උපය ෝගී ය ෝග වල වැදගත්කම ......

• යමම ය ෝග සි ල්ලම ඉතා ඉහල ඖෂධී  වටිනාකමක් ඇති ඒවා යේ.

• ආහාර සුරක්ෂිතතාව , යසෞඛ්ය , ආදා ේ උත්පාදන  සහ පාරිසරික යසේවා සඳහා 
මනා යලස උපකාරී වි  හැකි වියශේෂ යේ.

• පාරේපරික සහ සංස්කෘතික වටිනාකමක් ඇති වියශේෂ  ැවින් යේශී  උරුම න් 
සංරක්ෂණ  වීම සිදුයේ.



ෛර්ගය ශාක විකශේෂය

ධානය

හීන් යමයන්රි

තණහාල්

එළවළු කැකිරි

තිබ් ටු

කරවිල

පළා යකොළ තේපලා

සාරණ

යතබු

කිරිහැන්ද

රනීල කළු කඩල

යතල් වර්ග තල 

අ 

අල වැල් අල

කිරි අල

ගහල

බුත්සරණ



පලතුරු සිදරං

ය ලි

යනල්ලි

කාමරංගා

කටු අයනෝදා

ජේබු 

ලාවුළු

ඖෂධ ඉඟුරු

එරඞු

වැල්යපයනල



ඌණ උපය ෝගී පලතුරු



ඌණ උපය ෝගී පලතුරු  නු යමොනවාද?

• යපෝෂණී  සහ ඖෂධී  ගුණය න් ඉහල වුවද , යමයතක් අපයේ අවධාන ට 
ය ොමු යනොවුනු ,

• වාණිජම  වශය න් වගා යනොකරන ,

• ස්ව ාවික වන ලැහැ  සහ යගවතු වලට සීමා වූ ,

• අඩු පරිය ෝජන ක් ඇති ,

• සංවිධානාත්මක යවළඳ යපොළක් යනොමැති යේශී  පලතුරු .

• යේ අතර අපට ආයේණික පලතුරු යමන්ම යවනත් රටවල සිට යමරටට 
සංක්රමණ  වී වයාප්ත වූ පලතුරු ද යේ.

• වර්ග 60 ක් පමණ දැනට හඳුනායගන ඇත. 



පලතුරු අපට වැදගත් වන්යන් ඇයි? 

• ශක්ති ජනක ආහාර ක් යේ.

• විවිධ යපෝෂක ද්රවය සපිරි මූලාශ්ර කි. වියශේෂය න් විටමින් C, A සහ B , E 

කාණ්ඩ , අතයාවශය සියුේ  ඛ්ණිජ යපෝෂක උදා : යපොටෑසි ේ , කැල්සි ේ

• තන්තු වැඩි ප්රමාණ ක් අන්තර්ගත යේ. 

• අඩු ලවණ ප්රමාණ ක් අන්තර්ගත යේ.

• අඩු යේද ප්රමාණ ක් අන්තර්ගත යේ.

• ප්රති ඔක්සිකාරක ගුණ  ඉහල යේ.

• ස්ව ාවික ෆ්යල්වයනොයිඩ් වැඩි ප්රමාණ ක් අන්තර්ගත යේ.



ආයුර්යේදී  මතානුකූලව

• මධුර , අේල , කටු , තික්ත , කෂා  රස ප්රධානව ලවණ රස ඉතා අඩුයවන් ද 
අන්තර්ගත යේ. 

• ආයුර්යේදයේ ප්රධාන පරමාර්ථ වන 

නිකරෝගී පුේගලයාකේ නිකරෝගී භාෛය ආරේෂා කිරීමට සහ

කරෝගී පුේගලයාකේ කරෝගී භාෛකයන් මිදීමට 

ආහාර සහ ඖෂධ යලස  ාවිතා කරයි.

• ඌණ උපය ෝගී පලතුරු යේශ සාත්මී  සංකල්ප ට මනාව ගැලයප්.



ඌණ උපය ෝගී පලතුරු කිහිප ක යපෝෂණී  අග  න්.....

පලතුර ජලය ශේති

කි.කැ.

කරෝටී

න්

කේද්ය කා.හ. කැල්සි

යේ

කපොස්ප

රස්

යකඩ කැරටි

න්

තයමි

න්

රයිකබො

ප්.

නියැ

සීන්

වි. සී තන්තු

කබලි 61.5 137.0 1.8 0.39 31.8 85.0 50.0 0.6 55.0 130.0 1190 110 8.0 2.90

දිවුල් 64.2 134.0 7.1 3.70 18.1 130.0 110.0 0.6 61.0 40.0 170 0.80 3.0 3.90

ජේබු 92.2 - 0.5 10.0 30.0 1.0

කටු

අකනෝද්ා
73.0 104.0 1.6 0.40 23.5 17.0 47.0 1.5 70.0 170 0.80 37.0

කෛරළු 71.6 106.0 1.3 27.0 14.5 25.0 2.1 330 20.0 110 252

උගුරැස්ස 67.8 114.0 1.7 1.80 22.7 100.0 100.0 14.0 3.70

මාද්ං 83.7 62.0 0.7 0.30 14.0 15.0 15.0 1.2 30.0 10.0 18.0 0.90

කමොර 72.4 109.0 1.0 0.50 25.2 2.0 6.0 0.3 40.0 70.0 0.60 0.40

මසං 81.0 - 0.8 0.07 17.3 25.6 26.8 1.2 20.0 20.0 30.0 0.60

ගඩුගුඩා 2.0 20.0 30.0 90.0 55.0

කනල්ලි 81.3 58.0 0.5 0.10 13.7 50.0 20.0 1.2 9.0 30.0 10.0 0.20 600

ලාවුළු 58.9 74.0 2.1 0.35 37.9 33.3 33.7 1.0 32.0 9.5 20.0 50.5 3.80



ඌණ උපය ෝගී පලතුරු වල 

ඖෂධී  වටිනාකම



පලතුරු ෛර්ගය ඖෂධීය ෛටිනාකම භාවිතා කරන ආකාරය

ය ලි 

Aegle marmelos

දිවුල්

Limonia acidissima

කටු අයනෝදා

Annona muricata

වැලි අයනෝදා

Annona reticulata

සීනි අයනෝදා

Annona squamosa

ඉදුණු ය ලි මල  ේධ  නැති කරයි.

රුධිර  පිරිසිදු කරයි.

අමු ය ලි දි ර මල කැටි කරයි.

අක්මාව උත්යත්ජක ක් යලස ක්රි ා කරයි.

ආමාශයේ තුවාල සුව කරයි.

ශරීරයේ විෂ නැති කරයි.

අක්මායේ ආ ාධ සඳහා 

මුත්රා ආ ාධ සඳහා ( ගල් )

පිළිකා සසල නාශන ගුණ  ඇත.

මාංශ යප්ශීන් ශක්තිමත් කරයි.

මල  ේධ  නැති කරයි.

වමන   ායේදී එ  වැළකීමට 

අමු යගඩි මල කැටි කරයි.

ශරීර විෂ නැති කරයි.

පලතුරක් යලස යහෝ පාන ක් යලස

ගැට මද අමුයවන් යහෝ තේ ා

පාන ක් යලස , අච්චාරු 

පලතුරු යලස , පාන ක් යලස 

පලතුරු යලස , පාන ක් යලස 

පලතුරු යලස , පාන ක් යලස 



ගඩුගුඩා

Baccauria motleyana

ශරීර ශක්ති  ඇති කරයි.

ආහාර දිරවීම වැඩි කරයි.

පිළිකා සසල නාශන ගුණ  ඇත.

පලතුරු කලස 

සැපදිල්ලා

Mnilkara zapota

ද්රව මල කැටි කරයි

මුත්රා ගල් ඇතිවීම වළකයි

ශරීර ශක්ති  ඇති කරයි.

පලතුරු යලස , පාන ක් යලස

ලාවුළු

Pouteria campechiana

යවරළු

Elaeocarpus serratus

රතු ජේබු

Syzygium aqueum

යනල්ලි

Phyllanthus embilica

ඇස් යපනීම වර්ධන  කරයි.

ධාරණ ශක්ති  වර්ධන  කරයි.

ශරීරයේ යේද  තැන්පත් වීම 

පාලන 

හිස යකස් වර්ධන ට දා ක යේ.

 කඩ ඌණතාව ට ගුණ යේ.

යකොයලස්ටයරෝල් පාලන  කරයි.

ප්රතිශක්තිකරණ ඇති කරයි.

ආහාර දිරවීම සිදුකරයි.

පිළිකා සසල පාලන  කරයි.

ඉතා යහොඳ කැල්සි ේ ප්ර ව කි.

තරුණ  ාව  රැක ගැනීමට උපකාර 

යේ. මුඛ් යරෝග නැති කරයි.

හෘද  ශක්තිමත් කරයි.

ශරීර දැවිල්ල නැති කරයි.

පලතුරු යලස , සලාද ක් යලස

පලතුරු යලස , පාන ක් යලස , අචචාරු

පලතුරු යලස , පාන ක් යලස

පලතුරු යලස , පාන ක් යලස  , තේ ා

පාන ක් යලස , ජුජුබ්ස්



ජේය ෝල

Citrus maxima

ප්රතිශක්ති  වර්ධන  කරයි.

අධික රුධිර පීඩන  වලකයි. හෘද ට හිතකර යේ.

පිළිකා ඇතිවීම වලකයි. තරුණ යපනුම රැක යේ.

පලතුරු කලස , සලාද්

නාරං

Citrus reticulata

ප්රති ඔක්සිකාරක ගුණ ඉහලයි.

ඇස් යපනීම වැඩි දියුණු කරයි.

විදුරුමස් යරෝග වලකයි.

පලතුරු යලස , පාන ක්

යලස

උගුරැස්ස

Flacourtia indica

යසංගමාල යරෝග ට සහ පිත්තාශයේ යරෝග වලට 

ගුණදා ක යේ.

වාත යරෝග සමන  කරයි

දි වැඩි ා යරෝගීනට ගුණයි.

මුත්රා ගල් දි කරයි.

පලතුරු යලස , අච්චාරු , 

ජෑේ

යලොවි

Flacourtia inermis

ඛ්ණිජ ලවණ  හුල නිසා පාචනය න් ඇතිවන

සංකූලතා නැති කරයි.

රක්තහීනතාව  නැති කරයි.

අස්ථි ශක්තිමත් කරයි.

ප්රතිශක්ති  වර්ධන  කරයි.

පලතුරු යලස , අච්චාරු , 

ජෑේ

මසං

Ziziphus mauritiana

හෘද යරෝගීන්ට ඉතා ගුණදා කයි. 

පිළිකා ඇතිවීම වලකයි. නින්ද යනො ාමට නැති 

කරයි. ප්රතිශක්ති  වර්ධන  කරයි.

පලතුරු

යමොර

Euphoria longana

ස්නායු අ ාධ වලට හිතකර යේ. රක්තහීනතාව  

නැති කරයි.විෂාද  මානසික ආතති  නැති කරයි.

තුවාල සුව වීම ඉක්මන් කරයි.

පලතුරු



ගල් සි ඹලා

Dialium ovoideum

ආහාර රුචි  ඇති කරයි

ශරීර  සිසිල් කරයි

පලතුරු යලස 

මාදං

Syzygium cumini

දි වැඩි ාව පාලන  කරයි

දත් යරෝග සුව කරයි.

පලතුරු යලස , පාන ක් 

යලස

දං

Syzygium caryophyllata

දි වැඩි ාව පාලන  කරයි

දත් යරෝග සුව කරයි.

විෂ නසයි.

පලතුරු යලස , පාන ක් 

යලස

නමිනං

Cynometra cauliflora

දි වැඩි ාවට ඉතා ගුණදා කයි.

හෘද යරෝග වලට ගුණදා කයි

පලතුරු යලස , අච්චාරු

කරඹ

Carissa spinarum

රක්තහීනතාව ට ගුණදා ක යේ.

මල  ේධ ට සහ අතීසාර වලක්වයි.

ප්රති ඔක්සිකාරක ගුණ ඉහලයි.

පලතුරු යලස , පාන ක් 

යලස

යකෝන්

Scheleichrea oleosa

අන්ත්ර පිරිසිදු කරයි.

කැස්ස , හති  පාලන  කරයි.

නාසය න් යල් ගැීමම නවත්වයි.

අමු යගඩි උෂ්ණයි. මල කැටි කරයි. 

ඉදුනු - ආහාර අරුචි  නැති කරයි.

පලතුරු යලස 



එරමිණි ා

Zyziphus napeca

අතීසාර යරෝග ට

ආහාර අරුචි ට

උණ යරෝග ට

පලතුරු

රට යනල්ලි

Phyllanthus acidus

අන්ත්රවල ඇති යකොයලස්ටයරෝල් ඉවත්

කරයි.

ශරීර  යකට්ටු කරයි.

Vit . C ඉහල නිසා සමට හිතකරයි.

පලතුරු , පාන ක් යලස , 

අච්චාරු , ජෑේ 

පලු

Manilkara hexandra

ප්රති ඔක්සිකාරක ගුණ ඉහලයි.

Vit . C ඉහල නිසා සමට හිතකරයි.

ශක්ති ජනක , ශරීර උත්යත්ජක යේ.

ඇස් යපනීම වැඩි කරයි.

පලතුරු , පාන ක් යලස

වීර

Drypetes sepiaria

ප්රති ඔක්සිකාරක ගුණ ඉහලයි.

ශරීරයේ විෂ නැති කරයි.

ආසාදන ඇතිවීම වලකයි.

පලතුරු , පාන ක් යලස

හිඹුටු

Salacia reticulata

දි වැඩි ාවට ඉතා ගුණදා ක යේ.

අධික තර ාරුව නැති කරයි.

මුත්ර කාරකයි.

හෘද  උත්යත්ජන  කරයි.

පලතුරු

කිරිපලු

Chrysophylum cainito

දි වැඩි ාව පාලන  කරයි.

ප්රති ඔක්සිකාරක ගුණ ඉලයි.

තන්තු වැඩි නිසා තර ාරුව පාලන  කරයි

පලතුරු , සලාද , පාන ක් යලස



යලෝළු

Cordia domestica

අ යන්තර රුධිර ගලන  වලකයි.

අක්මාව උත්යත්ජන  කරයි.

මුත්ර කාරක යේ.

රුධිර පීඩන  අඩු කරයි.

පලතුරු , වයංජන ක්  යලස

කරවල කැබිල්ල

Antidesma bunius

අන්ත්ර ශක්තිමත් කරයි.

Provitamin A , B1 , E අන්තර්ගත යේ.

ප්රතිශක්තිකරණ ඇති කරයි.

හෘද ට හිතකර යේ.

මුත්රවාහිනී ආසාදන වලට ගුණ යේ.

පලතුරු , පාන ක් යලස

දමණ

Grewia tiliifolia

සන්ධි ශක්තිමත් කරයි.

තුවාල සුව කිරීම ඉක්මන් කරයි.

නිතර ද්රව යලස මල පිටවීම නැති කරයි.

අධික යලස රුධිර  වහන  වන යරෝග 

පාලන  කරයි. 

පලතුරු යලස

ය ෝවිටි ා

Osbeckia octandra

දන්ත යරෝග සුව කරයි.

දි වැඩි ා යරෝගීනට ගුණදා කයි.

අක්මාව උත්යත්ජන  කරයි.

පිළිකාසසල නාශන ගුණ ඇත.

පලතුරු යලස , පාන ක් යලස



යප්ර යදළුේ රසැති යදොඩේ 

යවරළු මසං  මහනාරං 

රස පිණිදි  ජේබු අයගයි

යේ අඹ යහොඳ මිහිරි රසයි 

යනොකා යමමං යකොයහොම ඉඳින්

වට්ටිය  තව ඇත්යත ටිකයි

ලාය ට යදමි ගන්න වටියි ...........



ස්තුතියි......!

ඔ ට 

හිතායු ...

සුඛ්ායු ...

දීඝායු .......!


