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ઔષધો અન ેરોગો 
આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતસુર આપવામાાં  આવ ે
છે, જાતે કોઈ રોગોના ઉપચાર માટે નહીં. વળી 
આનો આશય કોઈ રોગનાાં  નીદાન, ચીકીત્સા કે 
અટકાવવાના ઉપાયો બતાવવાનો નથી. આપની 
એવી જરુરીયાત માટે આપને યોગ્ય વૈદ્ય, ડૉક્ટર કે 
ઉપચારકની મદદ લવેા વીનાંતી છે. (હ ુાં  વૈદ્ય, ડૉક્ટર 
કે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપચારક નથી.) આ માહીતી 
બને તેટલી તથ્યને વળગી રહી આપવાનો પ્રયત્ન 
કરવામાાં  આવ્યો છે, છતાાં  એમાાં  કોઈ પણ પ્રકારની 
ક્ષતી રહી જવા પામી હોય તો તે ઈરાદાપવુવકની ન 
હોવાથી એનાથી પરીણમતી પરીસ્થીતીની 
જવાબદારી મારી રહેશ ેનહીં તેની નોાંધ લવેા વીનાંતી 
છે.  

સાંકલન-ગાાંડાભાઈ વલ્લભ 
આ પસુ્તકના સવવ હક લખેકના રહેશ.ે 
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બે શબ્દ 

 
આપણા ભારતીય વૈદકનો સામાન્દ્ય પરીચય 
કરાવવા અહીં કેટલીક બાબતો રજુ કરવામાાં  આવી 
છે. જુદા જુદા સ્રોતોમાાંથી આ માહીતી એકત્ર 
કરવામાાં  આવી છે. એમાાં  તથ્યન ે વળગી રહવેાનો 
યથાશક્તી પ્રયત્ન કરવામાાં  આવ્યો છે, તેમ છતાાં  જો 
કોઈ ક્ષતી જણાય તો એ અાંગનેી કોઈ પણ પ્રકારની 
જવાબદારી સ્વીકારવામાાં  આવશ ેનહીં.  
અહીં એક જ મશુ્કેલી માટે ઘણી વાર એકથી વધ ુ
ઉપાયો જોવામાાં  આવશ.ે દરકેને એક જ ઉપાય લાગ ુ
પડી શકે નહીં, કેમ કે દરકે વ્યક્તીની પ્રકૃતી અલગ 
અલગ હોય છે, માટે પોતાને અનકુુળ આવે તે ઉપાય 
શોધવો પડ.ે એનો આધાર વાત, પીત્ત, કફ મજુબ 
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કેવા પ્રકારની પ્રકૃતી છે તેના પર રહેશ.ે વળી રોગ 
કોના પ્રકોપ કે ઉણપથી થયો છે-વાત, પીત્ત, કફ કે 
એ ત્રણના વીવીધ મીશ્રણ કે અન્દ્ય કોઈ કારણથી- 
તેના ઉપર પણ કયો ઉપાય અજમાવવો તેનો 
આધાર રહેશ.ે કેમ કે એક જ જાતની તકલીફ પાછળ 
પણ જુદાાં  જુદાાં  કારણો હોઈ શકે. દાખલા તરીકે 
ઉલટી વાયનુા કારણે થાય, પીત્તના કારણે થાય અને 
કફના કારણે પણ થાય.  
પોતાના શરીરને શુાં અનકુુળ છે અન ેશુાં પ્રતીકુળ છે; 
તે પણ આપણે કોઈ પણ ઉપાય કરીએ તે પહેલાાં  
જાણવુાં  જોઈએ. વળી દરકે વ્યક્તી અદ્વીતીય, 
વીશીષ્ઠ છે, કુદરત કદી પનુરાવતવન કરતી નથી. 
આથી તદ્દન સમાન પ્રકૃતી ધરાવનાર બે વ્યક્તી કદી 
હોઈ ન શકે. આથી એક ઉપાય કોઈને કારગત 
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નીવડ્યો હોય તે બીજાને ન પણ નીવડ ેએવુાં બની 
શકે. 
કોઈ પણ ઉપાય અજમાવીએ પરાંત ુ જો પાચન 
શક્તી નબળી હોય, કે શરીરમાાં  મળુભતુ કોઈ ખામી 
હોય તો તે દરુ ન કરીએ ત્યાાં  સધુી ઉપાય કારગત 
નીવડશ ે નહીં. આથી શરીરમાાં મશુ્કેલી પદેા થવા 
પાછળનુાં  કારણ શોધી કાઢવુાં  એ બહ ુમહત્વનુાં  છે. શુાં  
ખાવાથી કે શુાં કરવાથી પોતાના શરીરમાાં  તકલીફ 
પદેા થાય છે તે જોતા રહવેુાં  જરુરી છે.  
આમાાં ઘણા પ્રયોગો કદાચ નીદોવષ છે, આમ છતાાં  
ઉપચારો નીષ્ણાતનુાં  માગવદશવન લઈને કરવા, કેમ કે 
યોગ્ય ચીકીત્સક જ દદી સાથે પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા તથા 
અન્દ્ય પરીક્ષણ કરી જરુરી સારવારનો નીણવય લઈ 
શકે. અહીં આ આપવાનો હતે ુમાત્ર માહીતીનો છે.  
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અહીં માત્ર એક જ ઈ –  ી અને એક જ ઉ -   ુ  
વાપરવામાાં  આવ્યાાં  છે. છતાાં  એ સીવાયની 
ટાઈપીંગમાાં  થયેલી જોડણીઓ કે અન્દ્ય કોઈ તથ્ય 
સહીતની ક્ષતી માટે વાચકો ક્ષમા કર ેએવી વીનાંતી 
છે.            

 .......ગાાંડાભાઈ વલ્લભભાઈ  
ઑગષ્ટ ૨૦૦૬ 
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ઔષધો 
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અક્કલકરો : અક્કલકરાના એકથી દોઢ ફુટના છોડ 
બાંગાળ, ઈજીપ્ત અને અરબસ્તાનમાાં  થાય છે. આપણે 
ત્યાાં  આ છોડ કોઈ કોઈ સ્થળે થાય છે. તેના મળુ 
અને ડાાંખળી આપણા દેશમાાં  આયાત થાય છે. એના 
 છોડને પીળાાં-સોનેરી ફુલો આવે છે. તેની ડાાંખળી 
ચાવવાથી જીભ ેરવરવ થાય છે અને મોઢામાાંથી લાળ 
પડ ેછે.  
તેનાાં  ફુલો ઉધરસ ઉપર પાનમાાં  ખવાય છે. એની 
આયાત અલ્જીરીયાથી કરવામાાં  આવ ેછે. એનાાં  મળુ 
બજારમાાં  મળે છે.  તે બેથી ત્રણ ઈંચ લાાંબાાં  અને 
ટચલી આાંગળી જટેલાાં  જાડાાં  હોય છે. આ મળુ 
બહારથી ભરુા રાંગનાાં  અને તોડવાથી અાંદર સફેદ 
જવેાાં  હોય છે. મળુને ચાખવાથી જીભ પર ચમચમાટ 
થાય છે.  
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એ ગરમ અને બળવધવક છે તથા વાય,ુ કફ, 
પક્ષાઘાત, મોઢાનો લકવા, કાં પવા અને સોજા મટાડ ે
છે. વળી એ શકુ્રસ્થાંભક અન ેઆતવવજનક છે. એને 
ઘસીને લગાવવાથી ઈન્દ્રીય દૃઢ થાય છે. દાાંતનાાં  પઢેાાં  
ફુલી જવાાં, જીભ જકડાઈ જવી વગરેમેાાં  ઉપયોગી છે.  
(૧) એક ચમચી મધમાાં  નાના વટાણા જટેલુાં  
અક્કલકરાનુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરી રોજ રાત્ર ેચાટી જવાથી 
શરીરમાાં  ગરમાવો થઈ જાતીય ઉત્તજેના અનભુવાય 
છે.  
(૨) બાળકોને બરાબર બોલતાાં  ન આવડતુાં  હોય, 
મોડુાં અને તોતડુાં બોલતાાં  હોય તો વાણી સધુારવા 
અક્કલકરો અને ઘોડાવજનો ઘસારો મધ સાથે 
ચટાડવાથી લાભ થાય છે.  
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(૩) ઑલીવ ઑઈલ સાથે અક્કલકરો વાટી 
ચોળવાથી મસ્તકના રોગ, સાાંધાના રોગ, સ્નાયનુા 
રોગ, મોઢાના અને છાતીના રોગ, પક્ષાઘાત, 
મોઢાનો લકવા, કુબડાપણુાં , હાથપગમાાં  શનુ્દ્યકાર 
જવેા જુના, હઠીલા રોગો મટે છે.  
(૪) અક્કલકરાનુાં  ચણુવ  સડલેા, પોલા, દાાંતની ઉપર 
રાખવાથી દખુાવો મટે છે.  
(૫) પા(૧/૪) ચમચી જટેલુાં અક્કલકરાનુાં  ચણુવ  મધ 
સાથે ચાટવાથી અથવા ચપટી ચણુવ  નાકમાાં  નાખવાથી 
અપસ્માર (હીસ્ટીરીયા) મટે છે.  
(૬) અક્કલકરાનુાં  ચણુવ  મોઢામાાં  ઘસીને કોગળા કરી 
નાખવાથી મોઢાની વીરસતા મટી જાય છે.  
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(૭) અક્કલકરાદી ચણુવ  બજારમાાં  મળે છે. તેનાથી 
માંદાગ્ની, અરુચી, ઉધરસ, સળેખમ, દમ, ઉન્દ્માદ, 
અપસ્માર વગરે ેમટે છે. 
અખરોટ : અખરોટનો મગજ આકારનો ગભવ સ્વાદે 
મધરુ, જરાક ખાટો, સ્નીગ્ધ, શીતળ, ભાર,ે કફ તથા 
વીયવવધવક છે. તેનાથી વાય ુઅને પીત્તના દોષો શાાંત 
થાય છે. ખાસ કરીને યાદશક્તી વધારવા, મગજની 
નબળાઈ દરુ કરવા, ચહેરાનો લકવો દરુ કરવા તથા 
વાયનુા સોજા મટાડવા અખરોટના ગભવ તથા 
અખરોટમાાંથી બનાવેલા તેલનો ઉપયોગ કરવામાાં  
આવે છે. 
અખરોટ મધરુ, સ્નીગ્ધ, શીતળ, ધાતવુધવક, 
રુચીકારક, કફ-પીત્તકારક, બળકારક, વજન 
વધારનાર, મળને બાાંધનાર, ક્ષયમાાં  હીતકર, 
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હૃદયરોગ, પાતળાપણુાં , રક્તદોષ અને વાતરક્તમાાં  
હીતાવહ છે. એ શરીરની આાંતરીક બળતરા મટાડ ે
છે. અખરોટમાાં  બહ ુઓછા પ્રમાણમાાં  ચરબી હોય છે. 
એના નીયમીત સેવનથી આયષુ્યમાાં  પાાંચથી દસ 
વષવનો વધારો થાય છે. તે હૃદયને રક્ષણ આપ ે છે 
અને કૉલસે્ટરોલ ઘટાડ ે છે. અખરોટ ઉપરાાંત કાજુ, 
બદામ, પીસ્તાાં  પણ પ્રોટીન અને વીટામીનથી ભરપરુ 
હોય છે. અખરોટને સલાડમાાં, દળીને નાસ્તામાાં  ખાઈ 
શકાય.  
(૧) અખરોટના તેલનુાં  પોતુાં  મળમાગવમાાં  મકુવાથી 
ફુલી ગયેલા હરસ શાાંત થાય છે અને ચીરા-ફીશર 
પણ મટે છે.  
(૨) અખરોટની કાાંજી બનાવી લપે કરવાથી સોજા 
મટે છે.    
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અગત્સ્ય હરીતકી અવલહે : ઉત્તમ પ્રકારનુાં  આ 
ચાટણ એકથી બે ચમચી સવાર-સાાંજ ખાલી પેટે 
લવેાથી ક્ષયરોગ, દમ, ઉધરસ, શરદી, એલર્જી જવેા 
કફના રોગો અને સાંગ્રહણી જવેા રોગોમાાં  લાભ થાય 
છે. આ ઔષધ ઉત્તમ રસાયણ પણ હોવાથી 
ચામડીની કરચલીઓ પડવી, અકાળે વાળ સફેદ 
થવા, વાળ ખરવા વગરે ેવીકૃતીઓમાાં પણ હીતાવહ 
છે. એ બળસ્થ, વીયવવધવક તથા શરીરના વણવને 
સધુારનાર છે. દધુ કે ઘી સાથ ે તેનુાં  સવેન કરવાથી 
ઉત્તમ પ્રકારની પષુ્ટતા પ્રાપ્ત થાય છે. લગભગ દરકે 
ફામવસીમાાં  એ મળે છે.  
અગથીયો અગથીયો મધ્યપ્રદેશ, બાંગાળ, મુાંબઈ અને 
ગાંગા-જમનાની આસપાસના પ્રદેશોમાાં  ખાસ થાય છે. 
વધ ુપાણીવાળી જમીનમાાં  તેનાાં  ઝાડ પશુ્કળ ઝડપથી 
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વધ ે છે અને ૧૫થી ૩૦ ફુટ જટેલાાં  ઉાંચાાં  થાય છે. 
એનાાં  વકૃ્ષોનુાં  આયષુ્ય સાતથી આઠ વષવનુાં  જ હોય 
છે. એના પર ચાંરકળા જવેાાં વળાાંકયકુ્ત સુાંદર ફુલો 
આવે છે. ફુલનાાં  વડાાં, ભજીયાાં અને શાક થાય છે. 
એનાાં  પાાંદડાાંની પણ ભાજી થાય છે.  
અગથીયો ભખુ લગાડનાર, ઠાંડો, રુક્ષ, મધરુ અને 
કડવો તેમ જ ત્રીદોષનાશક છે. તે ઉધરસ, દમ, થાક, 
ગડગમુડ, સોજા અન ેકોઢ મટાડ ે છે. તેનાાં  ફુલ જુની 
શરદી અને વાતરક્ત-ગાઉટ મટાડનાર છે. એની 
શીંગો બદુ્ધીવધવક, સ્મતૃીવધવક તથા સ્વાદમાાં  મધરુ 
હોય છે. એનાાં  પણોવ અને ભાજી તીખી, કડવી, કૃમી, 
કફ, ખાંજવાળ મટાડ ે છે.  એનાાં  ફુલ કડવાાં, તરુાાં, 
થોડાાં  શીતળ અને વાય ુ કરનાર છે. અગથીયો 
સળેખમ અને રતાાંધળાપણુાં  દરુ કર ેછે.  
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(૧) અગથીયાના પાનના ૨૦૦ ગ્રામ રસ વડ ે ૧૦૦ 
ગ્રામ ઘી સીદ્ધ કરી અડધીથી એક ચમચી ઘી દરરોજ 
રાત્ર ે દધુ સાથે લવેાથી રતાાંધળાપણુાં  અને આાંખોની 
બીજી નબળાઈ મટે છે.  
(૨) માયગ્રેન-આધાશીશીમાાં  જ ે બાજુ માથુાં  દુખતુાં  
હોય તેની બીજી બાજુના નાકમાાં અગથીયાના 
પાનનો રસ ચાર-પાાંચ ટીપાાં  પાડવાથી અથવા 
ફુલોનો રસ પાડવાથી થોડી વારમાાં  જ દખુાવો મટી 
જશ.ે  
(૩) અગથીયાનાાં  પાાંદડાાંના રસનાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  
પાડવાથી સળેખમ, શરદી, શીરોઃશળુ અને ચોથીયો 
તાવ મટી જાય છે.  
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(૪) કફના રોગોમાાં  અગથીયાના પાાંદડાાંનો રસ 
એકથી બે ચમચી જટેલો લઈ તેમાાં  એક ચમચી મધ 
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ પીવો.  
(૫) રાતા અગથીયાનો રસ સોજા ઉપર લગાડવાથી 
સોજા ઉતરી જાય છે.  
(૬) વાયનુી વદૃ્ધીવાળુાં  શરીર હોય તો રાતા 
અગથીયાના મળુની છાલ ચણાના બે દાણા જટેલી 
પાનના બીડામાાં  મુકી રોજ બપોર ે જમ્યા પછી 
ખાવાથી વાયનુો પ્રકોપ શાાંત થાય છે. 
અગર : અગરનાાં  વકૃ્ષો બાંગાળના વાયવ્ય ઈલાકા 
સીલહટ તરફ જાંટીય પવવત પર અને તેની આસપાસ 
થાય છે. આસામમાાં  ઘણા પવવતો પર તથા મલબાર, 
કણાવટક  તરફ પણ આ વકૃ્ષો થાય છે. અગરનાાં  વકૃ્ષો 
મોટાાં  અને બારમેાસ લીલાાંછમ રહે છે. તેનાાં  પાાંદડાાં  
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અરડસુીનાાં  પાાંદડાાં  જવેાાં  જ હોય છે. આ વકૃ્ષને ચૈત્ર-
એપ્રીલ માસમાાં  ફુલ આવે છે. તેનાાં  બીજ શ્રાવણ-
ઓગસ્ટમાાં  પાકે છે. તેનુાં  લાકડુાં કોમળ અને અાંદર 
રાળ જવેો સગુાંધી પદાથવ   ભરલેો હોય છે. અગર 
સગુાંધી, (આથી  તે ધપુ અને અગરબત્તીમાાં  પણ 
વપરાય છે) ઉષ્ણ, કડવો, તીખો, ચીકણો, રુચી 
ઉત્પન્ન કરનાર, પીત્તકારક, તીક્ષ્ણ, વાય,ુ કફરોગો 
અને કણવરોગ તથા કોઢ અને ત્વચા રોગનાશક છે. 
અગર લપે અને તેલમાાં  વપરાય છે.  
ઉત્તમ ઔષધ અગરને મહષી ચરકે શરદી અન ે
ખાાંસી મટાડનાર માનેલ છે. સશુ્રતુ લખ ેછે કે, અગર 
વાય ુ અને કફનાશક, શરીરનો રાંગ સધુારનાર, 
ખાંજવાળ અને કોઢ તથા ચામડીના રોગોનો નાશકતાવ 
માનેલ છે. અગરની લાકડીના નાના ટુકડાઓ 
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પાણીમાાં  ઉકાળી તે પાણી પીવાથી તાવમાાં  લાગતી 
વારાંવારની તરસ ઓછી થાય છે. એને વાઈ-
એપીલપે્સી, ઉન્દ્માદ, અપસ્મારમાાં  પરમોપયોગી 
ગણે છે. એ ગરમ પ્રકૃતીવાળાને હાનીકારક છે.  
આધનુીક મત પ્રમાણે તે વાતવાહીનીઓને ઉત્તજેક 
છે. વાતરક્ત અને આમવાતમાાં  તે અપાય છે. અગર 
અને ચાંદનની ભુકી સરખ ે ભાગ ે મીશ્ર કરી આખા 
શરીર ેચોળવાથી શરીરની આાંતરીક ગરમીનુાં  શમન 
થાય છે. અગર, ચાંદન અને લીમડાની છાલનુાં  સરખા 
ભાગ ે ચણુવ  કરી તેનો પાણીમાાં બનાવલેો લેપ 
કરવાથી સોજા અને સાાંધાનો દખુાવો મટી જાય છે. 
અગ્નીતુાં ડી વટી મોટા ભાગના રોગોનુાં  મળુ કારણ 
અગ્નીમાાંદ્ય હોય છે. એનુાં  શ્રેષ્ઠ ઔષધ અગ્નીતુાં ડી 
વટી જ ે બજારમાાં  મળે છે તે છે. સવાર-સાાંજ એક 



 75 

એક ગોળી નવશકેા દધુ સાથે લવેી. પાંદર દીવસ પછી 
એક અઠવાડીયુાં  બાંધ કરવી. સતત એકધારુાં સેવન ન 
કરવુાં . ઉપરાાંત પીત્તના રોગોમાાં  પણ સેવન ન કરવુાં . 
એનાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, આમનુાં  પાચન 
થાય છે, સાંધીવા, આમવાત, અદીત(અડદીયો) વા, 
કાં પવા, પક્ષાઘાત, અરુચી, અજીણવ , આફરો, ગસૅ, 
પટેની ચુાંક વગરે ેમટે છે.   
અગ્નીમખુ ચણુવ  હીંગ ૧૦ ગ્રામ, વજ ૨૦ ગ્રામ, 
પીપર ૩૦ ગ્રામ, સુાંઠ ૪૦ ગ્રામ, અજમો ૫૦ ગ્રામ, 
હરડ ે ૬૦ ગ્રામ, ચીત્રકમળુ ૭૦ ગ્રામ અને કુક(આ 
એક જાતનો કાં દમૂળનો છોડ છે. એના કાં દ જઠે 
મહહનામાાં  રોપવામાાં  આવે છે.  છોડ એક હાથ ાંં ચા 
થાય છે. પાાંદડાાંની વાસ અજમાનાાં  પાાંદડાાંને મળતી 
આવે છે. તેની કાળી અને પાતળી છાલ કાઢી લીધા 
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પછી અાંદરનો માવો ખાવાના ઉપયોગમાાં  આવે છે.-
સ જન્દ્ય ‘ભગવદ્ગોમાંડળ’) ૮૦ ગ્રામ લઈ બધાાંને 
ભગેાાં  ખાાંડી બનાવેલા ચણુવને અગ્નીમખુ ચણુવ  કહે છે. 
અડધી ચમચી જટેલુાં આ ચણુવ  સવાર-સાાંજ સહેજ 
નવશકેા પાણી સાથે લવેાથી અજીણવ , શળુ, 
બરોળવદૃ્ધી, મળાવરોધ, ઉદરરોગ, ગસૅ, ખાાંસી અને 
દમ મટે છે. પાચનની ગરબડમાાં  આ ચણુવ  ખબુ જ 
ઉપયોગી છે. એ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ે છે. રોગ 
અનસુાર આ ચણુવ  મધ, દહીં કે છાસ સાથ ે લઈ 
શકાય.     
અજમો સામાન્દ્ય રીતે દરકે ઘરમાાં  મસાલારુપે 
વપરાતો અજમો સ  પ્રકારના અન્નને સરળતાથી 
પચવામાાં  મદદરુપ થાય છે. આમ તો અજમો આખા 
દેશમાાં  થાય છે પણ બાંગાળ, દક્ષીણ ભારત અને 
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પાંજાબમાાં  તેનુાં  ઉત્પાદન વધાર ેછે. અજમાના આશર ે
એકથી બે ફુટ ઉાંચા છોડ થાય છે. એનો ઔષધમાાં  
પષુ્કળ ઉપયોગ થાય છે. આ અજમામાાંથી એક 
પ્રકારનુાં  સત્ત્વ કાઢવામાાં  આવે છે. તેને અજમાના ફુલ 
કહે છે. જ ેમધ્યપ્રદેશના ઉજ્જનૈ શહેરમાાં  બને છે.  
અજમો સ્વાદમાાં  તીખો, સહેજ કડવો, રુચી ઉત્પન્ન 
કરાવનાર, ફેફસાની સાંકોચ-વીકાસ ક્રીયાનુાં  નીયમન 
કરનાર, ઉત્તમ ઉત્તજેક, બળ આપનાર, શરીરના 
કોઈ પણ ભાગમાાં  થતા સડાને અટકાવનાર, 
દગુાંધનાશક, વ્રણ-ચાાંદાાં-ઘા મટાડનાર, કફ, વાયનુા 
રોગો મટાડનાર, ગભાવશયને ઉત્તજેીત કરનાર અને 
કૃમીનાશક છે. એ ગરમ, જઠરાગ્ની  પ્રદીપ્ત કરનાર, 
આહાર પચાવનાર, પીત્ત કરનાર, તીક્ષ્ણ, લઘ,ુ હૃદય 
માટે હીતકર, મૈથનુ શક્તી વધારનાર, મળને 
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સરકાવનાર, ગસે મટાડનાર, વાયથુી થતા મસા-
પાઈલ્સ, કફના રોગો, ઉદરશળુ, આફરો, સ્નાય ુ
ખેંચાવા, કરમીયા, શકુ્રદોષ, ઉદરના રોગો, હૃદયના 
રોગો, બરોળના રોગો અને આમવાતનો નાશ કર ે
છે. અજમો મતુ્રપીંડને ઉજાવ આપનાર અને 
શક્તીવધવક છે.  
અજમામાાં  ૭.૪ ટકા ભજે, ર૪.૬ ટકા કાબોવહાઈડ્રટે 
તથા ૨૧.૮ ટકા ક્ષાર હોય છે. તેમાાં  કેલ્શીયમ, 
ફોસ્ફરસ, લોહ, પોટેશીયમ, સોડીયમ, 
રીબોફ્લોવીન, નીકોટીનીક એસીડ ઉપરાાંત થોડી 
માત્રામાાં  આયોડીન અને અન્દ્ય તત્ત્વ મળી આવે છે.  
(૧) શીળસમાાં  અજમા સાથે ગોળ આપવાથી લાભ 
થાય છે.  
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(૨) અજમાનુાં  પા(૧/૪)થી અડધી ચમચી ચણુવ  અને 
તેનાથી અડધો સાંચળ કે સીંધવ પાણી સાથે રોજ 
સવાર ેઅને રાત્ર ેલવેાથી ઉપરની બધી તકલીફ મટે 
છે.  
(૩) શરીરમાાં  કોઈ પણ જાતની દગુાંધ સડાથી 
ઉત્પન્ન થાય છે. દાાંતના સડાને લીધ ે મોાંમાાંથી, 
નાકમાાંથી, વળી ફેફસામાાં  સડલેા કફને કારણે 
શ્વાસમાાંથી, યોનીના સ્રાવમાાંથી, અપાનવાયનુી 
વાછુટથી કે કાનમાાં  સડો થવાથી આવતી કોઈ પણ 
દગુાંધ દરુ કરવા અજમાનો ઉપયોગ કરી શકાય. 
સોપારી જટેલો ગોળ અડધી ચમચી અજમા સાથે 
જમ્યા પછી ખબુ ચાવીને ખાવાથી મોટા ભાગની 
દગુાંધ દરુ થાય છે.  
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(૪) ઉકળતા પાણીમાાં  અજમો નાખી, ઠાંડ ુપાડી એ 
પાણીથી વ્રણ ધોવાથી વ્રણની દગુાંધ દરુ થાય છે.  
(૫) જુની કબજીયાતને લીધ ે મળ સડવાથી દગુાંધ 
હોય, જથેી વાછુટ પણ દગુાંધ મારતી હોય છે. આમ 
મળ, વાછુટ, કફ, શ્વાસ કે દાાંતની દગુાંધને દરુ કરવા 
અડધી ચમચી અજમો રોજ રાત્ર ે મખુવાસની જમે 
ખબુ ચાવીને ખાવો. પીત્તવાળાએ સાકર મેળવીન ે
ખાવો. અજમા સાથે થોડો સાંચળ લવેાથી ઉત્તમ 
પરીણામ મળે છે.  
(૬) અડધી ચમચી અજમાનુાં  ચણુવ  ફાકી ઉપર અડધો 
કપ નવશકુેાં  પાણી ધીમે ધીમે પીવાથી શરદી-
સળેખમ, કફના રોગો, માંદાગ્ની, અરુચી, અપચો, 
ગસે, ઉદરશળુ વગરે ેમટે છે.  
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(૭) અજમાનુાં  ચણુવ  કપડામાાં  બાાંધી સુાંઘવાથી બાંધ 
નાક ખલુી જાય છે, સગુાંધ ન આવતી હોય તો ફરી 
આવવા લાગ ેછે અને માઈગે્રનમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૮) બહમુતુ્રતાની તકલીફ હોય તો અડધી ચમચી 
અજમો એક ચમચી કાળા તલ સાથે ખબુ ચાવીને 
સવાર-સાાંજ ખાવાથી મટી જાય છે.  
(૯) અડધી ચમચી અજમો અને એક ચમચી સાકર 
ખબુ ચાવીને ખાવાથી શરીરની આાંતરીક ગરમી મટે 
છે.  
(૧૦) પ્રસતુી પછીના જ્વરમાાં  અજમાનો ઉપયોગ 
અત્યાંત હીતકારક છે.  
(૧૧) શ્વાસરોગમાાં  અને કફની દગુાંધ તથા કફના 
જુના રોગોમાાં  અજમો નવશકેા પાણી સાથે લવેાથી 
સારો ફાયદો થાય છે.  
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અજમોદ : એને બોડી અજમો પણ કહે છે, કેમ કે 
એ અજમાની એક જાત છે. એનો છોડ વષાવય ુ છે. 
ભારતમાાં  ઘણે ઠેકાણે થાય છે. બાંગાળમાાં  તે ખબુ 
થાય છે. તેના છોડની ઉાંચાઈ એકથી બે ફુટ જટેલી 
હોય છે. એને સફેદ રાંગનાાં  બારીક ફુલો આવે છે. 
બોડી અજમો આહાર પર રુચી ઉપજાવે છે. ભખુ 
લગાડ ે છે. તીખો, રુક્ષ, ગરમ- વીદાહક, વાજીકર, 
બળકર, પચવામાાં  હલકો, આહાર પચાવનાર, 
આફરો, ગસે-વાય,ુ કફ, અરુચી, ઉદરરોગ, કૃમી, 
ઉલટી અને શકુ્રદોષનાશક છે.  
(૧) ઉદરશળુ  પર, ગસે, ગોળો અને આફરા પર 
અડધી ચમચી  અજમોદનુાં  ચણુવ  સાધારણ ગરમ 
પાણીમાાં  નાખી પીવુાં .  
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(૨) ભખુ ન લાગતી હોય તો અડધી ચમચી 
અજમોદનાં ુ ચણુવ   સોપારી જટેલા ગોળ  સાથે પાાંચથી 
સાત દીવસ ખાવાથી પટેના કૃમીઓનો નાશ થાય છે. 
અજમોદાદી ચણુવ  :  અજમોદ અજમાને મળતુાં  
ઔષધ છે. એ દીપન, પાચન, વાતકફનાશક, શલુનુાં  
શમન કરનાર, કૃમીઘ્ન, વાયનુુાં  અનલુોમન કરનાર, 
મતુ્ર સાફ લાવનાર, ગભાવશય ઉત્તેજક, વાજીકર, 
ઉદરશલુ, વાય,ુ આફરો, અગ્નીમાાંદ્ય, કષ્ટાતવવ વગરે ે
વાતકફથી થતા રોગોમાાં  ખબુ જ ઉપયોગી છે, કેમ કે 
એમાાં  નાખવામાાં  આવેલ બીજાાં ઔષધો અજમોદના 
ગણુોમાાં  વદૃ્ધી કર ેછે અને આમપાચક છે.  
અજમોદાદી ચણુવનો પ્રથમ પાઠ : અજમોદ, 
વાવડીંગ, સીંધવ, ચીત્રકમળુ, પીપરીમળુ, દેવદાર, 
લીંડીપીપર, વરીયાળી અને કાળાાં  મરી દરકે ૧૦-૧૦ 
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ગ્રામ, હરડ ે ૫૦ ગ્રામ અન ે  વરધારો ૧૦૦ ગ્રામને 
ભગેાાં  ખાાંડી બનાવેલા ચુ્ણવને અજમોદાદી ચણુવ  કહે 
છે.  
એનો બીજો પાઠ : અજમોદ, કાળાાં  મરી, પીપર, 
વાવડીંગ, દેવદાર, ચીત્રક, સવુાદાણા, સીંધવ, 
પીપરીમળુ દરકે એક ભાગ, સુાંઠ ૧૦ ભાગ, વરધારો 
૧૦ ભાગ અને હરડ ે પાાંચ ભાગના બારીક ચણુવને 
અજમોદાદી ચણુવ  કહે છે.  
અજમોદાદી ચણુવ  ત્રીજો પાઠ : અજમોદ, મોચરસ, 
સુાંઠ અને ધાવડીનાાં  ફુલ દરકે સો સો ગ્રામ મીશ્ર કરી 
ખબુ ખાાંડી બારીક ચણુવ  તે અજમોદાદી ચણુવ .  
(૧) અડધીથી એક ચમચી આ ચણુવ  સહેજ ગરમ 
પાણી સાથે લવેાથી સોજા, આમવાત, સાંધીવા, 
સાયટીકા-રાાંઝણ, નીતાંબ, કમર, સાથળ, પડખા, 
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પીઠ, ઢીંચણ, પાં ી ાંડી, પગના તળીયામાાં  થતો દખુાવો 
મટે છે. કાં પવામાાં  પણ ખબુ જ ફાયદો થાય છે. સવવ  
પ્રકારના વાયનુા દદોવનુાં  આ ઉત્તમ ઔષધ છે.  
 (૨) અડધી ચમચી જટેલુાં આ ચણુવ  જો ગાયના 
દધુથી બનાવેલ તાજી મોળી છાશમાાં  નાખી દીવસમાાં  
ત્રણ વખત પીવામાાં  આવે તો પાતળા ઝાડા, 
સાંગ્રહણી, આમયકુ્ત ચીકણા ઝાડા અને જુનો મરડો 
મટે છે. આાંતરડાાં  નબળાાં  હોય અને આહારનુાં પાચન 
થયા વગર જ પાતળા ઝાડા થઈ જતા હોય તો આ 
ચણુવથી આરામ થાય છે. આ ચણુવ  સારી ફામવસીનુાં  
લાવીને પણ વાપરી શકાય. 
અડદ : અડદ પરમ પ ષ્ટીક છે. એમાાં  ઉત્તમ પ્રકારનુાં  
પ્રોટીન છે, જ ે શરીરના સ્નાયઓુને સદુૃઢ કર ે છે. 
અડદ પચવામાાં  ભારે, મળમતુ્રને સાફ લાવનાર, 
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સ્નીગ્ધ-ચીકણા, પચ્યા પછી મધરુ, આહાર પર 
રુચી ઉત્પન્ન કરાવનાર, વાયનુાશક, બળપ્રદ, 
શકુ્રવધવક, વાજીકર એટલ ે મૈથનુ શક્તી વધારનાર, 
ધાવણ વધારનાર, શરીરને હૃષ્ટપષુ્ટ કરનાર, તથા 
હરસ, અદીત-મોાંઢાનો લકવા, શ્વાસ, પાશ્વવશળુ અને 
વાયનુો નાશ કરનાર છે. અડદનો ઉપયોગ કરવાથી 
સેક્સ વધ ે છે. આથી જ આપણે ત્યાાં  શીયાળામાાં  
અડદીયો પાક ખવાય છે. અડદ બળ આપનાર અન ે
વાયનુાશક છે. આયવુદેમાાં  અડદન ે શકુ્રલ કહ્યા છે. 
અડદથી શકુ્રની-વીયવની વદૃ્ધી થાય છે. અડદ 
પરુુષાતનને ઝડપથી વધાર ે છે. વીયવનુાં મખુ્ય ઘટક 
પ્રોટીન છે. બધાાં  જ કઠોળમાાં  પ્રોટીન હોય છે, પરાંત ુ
અડદમાાં  ઉત્કૃષ્ટ પ્રોટીન હોય છે. આથી જ અડદના 
સેવનથી સારી શકુ્રવદૃ્ધી થાય છે. અડદ વાયનુાશક 
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અને બલ્ય હોવાથી પણ કામશક્તી-મૈથનુશક્તી 
વધાર ેછે. જમેન ેવીયવમાાં  શકુ્રાણુની ખામીન ેલીધ ેજ 
બાળકો ન થતાાં  હોય તેમણે અડદ અને અડદીયા 
પાકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જમેને સેક્સની 
સમસ્યા હોય, ઉત્તજેના ઓછી હોય તેમના માટે તો 
અડદ ઉત્તમ ઔષધની ગરજ સાર ે છે. આવી 
તકલીફવાળાએ તો લાાંબા સમય સધુી લસણવાળી 
અડદની દાળ, તલના તેલમાાં  બનાવેલ અડદનાાં  વડાાં  
અને અડદીયો પાક નીયમીત ખાવાાં  જોઈએ.  
અતીવીષની કળી : અતીવીષા એ નામ પ્રમાણે 
બીલકુલ ઝરેી નથી. અતીવીષા એટલ ે અતીવીષની 
કળી. એ બાળકોનુાં  ઔષધ છે. અતીવીષની કળી 
જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, આહાર પચાવનાર તથા 
મળ બાાંધનાર છે. આથી જ ેબાળકને કાચા, ચીકણા 
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કે પાતળા ઝાડા થતા હોય તેમના માટે એ ઉત્તમ 
ઔષધ છે. અતીવીષ ઉત્તમ આમપાચક પણ છે. 
વળી એ કડવાશને લીધ ે તાવ, પટેના કૃમી અન ે
કફનો નાશ કર ે છે. અતીવીષનુાં  ચણુવ  બાળકોને 
આખા દીવસમાાં  અડધી ચમચી જટેલુાં પરાંત ુ ખબુ 
નાના બાળકને તો માત્ર ઘસારો જ આપવો. માના 
ધાવણ જવેુાં  તે નીદોવષ ઔષધ છે.  
અતીવીષની કળી કાં ઈક ગરમ, તીક્ષ્ણ, અગ્નીદીપક, 
ગ્રાહી-મળને બાાંધનાર, ત્રીદોષશામક, આમાતીસાર, 
કફપીત્તજ્વર, ઉધરસ, વીષ, ઉલટી, તષૃા, કૃમી, 
મસા, સળેખમ, અતીસાર અને સવવ વ્યાધીહર 
ગણાય છે. અતીવીષ સવવદોષહર, દીપનીય-
પાચનીય અને સાંગ્રાહક ઔષધ તરીકે સવોવત્તમ છે. 
જ ે રોગમાાં  જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરવાની, આહારન ે
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પચાવવાની તથા મળને બાાંધવાની ક્રીયા કરવાની 
હોય તથા પ્રકોપ પામેલા વાય,ુ પીત્તાદી દોષોને શાાંત 
કરવાની જરુર હોય તેમાાં  અતીવીષ સવોવત્તમ છે. આ 
ઉપરાાંત અતીવીષ લખેનીય-ચોાંટેલા મળને ખોતરીને 
ઉખાડવાનો- ગણુ પણ ધરાવે છે.  
અતીવીષની કળી ધોળી, કાળી અને પીળી એમ 
ત્રણ પ્રકારની મળે છે. પણ ઔષધમાાં  ધોળીનો જ 
ઉપયોગ થાય છે. કળી ભાાંગીન ે સફેદ હોય તે જ 
લાવીને વાપરવી.  
અતીવીષ અતીસાર-ઝાડાનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે. કોઈ 
પણ પ્રકારના ઝાડામાાં  દીપન, પાચન અને સાંગ્રાહી 
ઔષધની જરુર હોય છે. અતીવીષની કળીમાાં  આ 
ત્રણે ગણુ છે અને તે આમનાશક પણ છે.   
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અતીસારમાાં  સુાંઠ અને અતીવીષા બાંનનેુાં  ૫-૫ ગ્રામ 
ચણુવ  ૧  કીલો પાણીમાાં  નાખી માંદ તાપ ે ઉકાળવુાં . 
અડધુાં પાણી બળી જાય ત્યાર ે ગાળીને ઠાંડ ુ પાડી 
લીંબનુો કે દાડમનો રસ ઉમેરી પી જવુાં . એનાથી 
આમનુાં  પાચન થાય  છે, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે 
અને પાતળા ઝાડા બાંધ થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારના 
પાતળા ઝાડામાાં  આ ઉપચાર કરી શકાય. મળ બાંધાઈ 
જવાથી અતીસાર મટે છે. રક્તાતીસાર અન ે
પીત્તાતીસાર સીવાયના ઝાડામાાં  આ ઉપચારથી 
ફાયદો થાય છે.  
અનનાસ : પાકુાં  અનનાસ મતુ્રલ, કૃમીનાશક અને 
પીત્તશામક છે. તે ગરમીના વીકારો, પટેના રોગો, 
બરોળવદૃ્ધી, કમળો, પાાંડરુોગ વગરે ે મટાડ ે છે.  
સગભાવને તથા ભખુ્યા પટેે અનનાસ નકુશાનકારક છે.  
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(૧) પાકા અનાનસના રસમાાં  બમણી સાકર ઉમેરી 
જરુરી પાણી નાખી શરબત બનાવી પીવાથી હૃદયન ે
બળ મળે છે તથા ગરમી, બળતરા શાાંત થાય છે.  
(૨) અનનાસ મધરુ ખાટુ અને પાચક છે. ભાર ે
આહાર ખાધા પછી અનનાસનો રસ પીવાથી આહાર 
સરળતાથી પચી જાય છે.  
(૩) એમાાં  વીટામીન સી સારા પ્રમાણમાાં  છે. આથી 
એ સ્કવી નામના રોગમાાં  તથા પાયોરીયામાાં  સારુાં છે.  
(૪) રોજ અનનાસનો રસ પીવાથી દાાંત સારા રહે 
છે.  
અનનાસમાાં  સાકર અને પ્રોટીન છે, તથા પ્રોટીનને 
પચાવવામાાં  એ ઉત્તમ છે.   
અભયાદી ક્વાથ હરડનેા સેવનથી કોઈ પણ પ્રકારના 
નકુશાન કે આડઅસરનો ભય હોતો નથી આથી 
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એને અભયા પણ કહે છે. હરડ ે સાથે નાગરમોથ, 
ધાણા, રતાાંજળી, પદ્મકાષ્ઠ, અરડસુો, ઈન્દ્રજવ, 
વાળો, ગળો, ગરમાળાનો ગોળ, કાળીપાટ, સુાંઠ અન ે
કડ ુ સમાન વજને લઈ ભગેાાં  ખાાંડી અધકચરો ભકુો 
કરવો. બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં  નાખી 
અડધુાં બાકી રહ ેત્યાાં  સધુી ઉકાળી થોડુાં પીપરનુાં ચણુવ  
મેળવી સવાર-સાાંજ તાજો બનાવી પીવાથી દાહ-
બળતરા, ઉધરસ, દમ, આળસ, સસુ્તી, ત્રીદોષજ 
તાવ વગરે ે તકલીફો મટે છે. એ ભખુ લગાડનાર, 
ખોરાકનુાં  પાચન કરાવનાર તથા મળમતુ્ર સાફ 
લાવનાર ઉત્તમ ઔષધ છે.  
અભયારીષ્ટ અભયા એટલ ેહરડ ેસાથે બીજાાં કેટલાાંક 
ઔષધો મેળવી એક પ્રવાહી ઔષધ બનાવવામાાં  
આવે છે, જનેે અભયારીષ્ટ કહે છે અને બજારમાાં  
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તૈયાર મળે છે. ચારથી પાાંચ ચમચી અભયારીષ્ટમાાં  
એટલુાં જ પાણી મેળવી જમતાાં  પહેલાાં  કે જમ્યા પછી 
પીવાથી કબજીયાત, વાયનુો આફરો, પટેના રોગો, 
ઉબકા, મોળ અને અગ્નીમાાંદ્ય મટે છે. હરસનુાં  એ 
અકસીર ઔષધ ગણાય છે. નીષ્ણાત વૈદ્યની સલાહ 
પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. 
અમતૃપ્રભા ચણુવ  આમળાાં, અક્કલકરો, સીંધવ, 
ચીત્રક, મરી, અજમો, લીંડીપીપર અને હરડ ે દરકે 
દસ-દસ ગ્રામ અને સુાંઠ વીસ ગ્રામનુાં  ચણુવ  બનાવી એ 
ચણુવ  પલળે એટલો બીજોરાનો રસ તેમાાં  મેળવવો. 
પછી ચણુવ  સકુાઈ જાય ત્યાાં  સધુી એને ખબુ જ 
લસોટવુાં . એને અક્કલકરાદી ચણુવ  પણ કહે છે. આ 
ચણુવ  અડધીથી એક ચમચી દરરોજ સવાર-સાાંજ 
લવેાથી માંદાગ્ની, અરુચી, ઉધરસ, ગળાના રોગ, 
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દમ-શ્વાસ, શરદી-સળેખમ, ફેફરુાં, સન્નીપાત, 
વગરેમેાાં  ખબુ જ ફાયદો થાય છે.  
અમતૃરસ ગળોનુાં  વસ્ત્રગાળ ચણુવ  ૫૦૦ ગ્રામ, ગોળ 
૮૦ ગ્રામ અન ેઘી ૧૦૦ ગ્રામના મીશ્રણને અમતૃરસ 
કહે છે. પખુ્તવયના માણસોને એક ચમચી અન ે
બાળકોને અડધી ચમચી આ ઔષધ સવાર-સાાંજ 
આપવાથી તેમ જ પથ્ય અને પરીમીત આહાર 
લવેાથી વાળની ધોળાશ, વદૃ્ધાવસ્થા, જ્વર, 
વીષમજ્વર, પ્રમેહ, વાતરક્ત અને નેત્રરોગ થતા 
અટકે છે. આ રસાયન પ્રયોગ કરનારને કોઈ રોગ 
જલદી થતો નથી. જ ેઔષધ તાંદરુસ્તી જાળવી રાખ,ે 
જલદી ઘડપણ આવવા ન દે, વાળ સફેદ થતા 
અટકાવે અને દીઘવ જીવન આપ ેતેને રસાયન ઔષધ 
કહેવાય છે. રસાયન ઔષધ ત્રીદોષનાશક હોવાથી 
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તે વાય,ુ પીત્ત અને કફના રોગોમાાં  પણ આપવામાાં  
આવે છે, જ ેસહાયક ઔષધ બને છે.      
અમતૃારીષ્ટ ગળો, દશમળુ, જીરુ, ગોળ, પીત્તપાપડો, 
સપ્તપણવ , સુાંઠ, મરી, પીપર, મોથ, નાગકેસર, 
અતીસ અને કડાછાલના મીશ્રણથી બનાવેલુાં રવ 
ઔષધ તે અમતૃારીષ્ટ. સારી ફામવસીનુાં  આ રવ 
ઔષધ વયસ્કો ત્રણથી ચાર ચમચી અન ે બાળકો 
અડધીથી એક ચમચી (બાળક મોટુાં  હોય તો દોઢ 
ચમચી) સવાર-સાાંજ સેવન કર ેતો અરુચી, અપચો, 
માંદાગ્ની, યકૃત(લીવર)ના રોગો, જીણવજ્વર, 
આાંતરીક માંદ જ્વર, પટેના રોગો, અશક્તી, લોહીના 
રોગો અને ચામડીના રોગોમાાં  સારો ફાયદો થાય છે. 
એનાથી મળ સાફ ઉતરી કબજીયાત પણ મટે છે.  
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અરડસુી : ભારતમાાં  અરડસુી બધ ે જ થાય છે. 
અરડસુીનાાં  પાન જામફળીને મળતાાં  ત્રણ-ચાર ઈંચ 
લાાંબાાં , ત્રણ ઈંચ જટેલાાં  પહોળાાં  અને અણીદાર હોય 
છે. પાનમાાંથી સહેજ વાસ આવે છે. એને તલુસીની 
માાંજરની જમે હારબાંધ સફેદ ફુલો આવે છે. અરડસુી 
ધોળી અને કાળી એમ બે પ્રકારની થાય છે. ગણુોમાાં  
કાળી ઉત્તમ ગણાય છે.  
અરડસુી મખુ્યત્વે કફઘ્ન, રક્તસ્તાંભક અને જ્વરઘ્ન 
છે. એ શીતવીયવ, હૃદયને હીતકારી, લઘ,ુ તીખી, 
કડવી અને સ્વર-ગળાને હીતાવહ છે. તે વાયકુારક 
અને સારક છે. અરડસુી કફ, રક્તપીત્ત, ખાાંસી, 
ઉલટી, તાવ, પ્રમેહ, કોઢ, કમળો, ક્ષય, શીતપીત્ત, 
અરુચી, તષૃા તથા દમ-શ્વાસ મટાડ ે છે. કફના નવા 
રોગો કરતાાં  જુના રોગોમાાં  વધાર ે લાભપ્રદ છે. 
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અરડસુી ક્ષયમાાં  ખબુ સારી છે. ક્ષયની આધનુીક દવા 
ચાલતી હોય તેની સાથ ે પણ અરડસુીનો ઉપયોગ 
થઈ શકે. સુકી અન ેકફવાળી બાંને ઉધરસમાાં  અરડસુી 
ખબુ હીતાવહ છે. કફ છુટતો ન હોય, ફેફસામાાં  
અવાજ કરતો હોય, કાચો ફીણવાળો કફ હોય, 
ઉધરસ દ્વારા તેને કાઢવામાાં  તકલીફ થતી હોય, તેમાાં  
અરડસુી સારુાં કામ કર ે છે. અરડસુી રક્તપીત્ત, ક્ષય 
અને ઉધરસના દદીઓ માટે ઉત્તમ છે.  
(૧) અરડસુીનાાં  તાજાાં પાનને ખબુ લસોટી કાઢેલો બે 
ચમચી રસ અન ે એક ચમચી મધ સવાર-સાાંજ 
ચાટવાથી ખાાંસી મટે છે, કફ જલદી છુટો પડ ેછે.  
(૨) નાના બાળકને વરાધ-સસણી થાય તો 
અરડસુીનો અડધી ચમચી રસ એટલા જ મધ સાથે 
સવાર-સાાંજ આપવાથી રાહત થાય છે.  
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(૩) અરડસુીના અવલહેને વાસાવલહે કહે છે. તે 
ખાાંસી, દમ અને સસણીમાાં  સારુાં પરીણામ આપ ેછે.  
(૪) પરસેવો ખબુ ગાંધાતો હોય તો અરડસુીના 
પાનનો રસ બેથી ત્રણ ચમચી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
અને અરડસુીનાાં  સકુાાં  પાનનુાં  ચણુવ  ઘસીને સ્નાન 
કરવાથી લાભ થાય છે.  
(૫) અરડસુીના પાનનો તાજો રસ પીવાથી ઉધરસ, 
રક્તપીત્ત, કફજ્વર, ફુ્લ, ક્ષય અને કમળામાાં  ફાયદો 
થાય છે.  
(૬) અરડસુી લીવરના સોજા અને કમળામાાં  પણ 
ઉત્તમ પરીણામ આપ ે છે. અરડસુીનાાં  પાન અન ે
ફુલને ધોઈને કાઢેલા ત્રણથી ચાર ચમચી જટેલા 
રસમાાં  બે ચમચી મધ અને એક ચમચી સાકર નાખી 
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સવાર-સાાંજ પીવાથી કફપીત્તજ્વર, રક્તપીત્ત તથા 
કમળાનો નાશ થાય છે.  
(૭) અરડસુીનુાં  લાાંબા સમય સધુી સેવન ક્ષયના દદી 
માટે આશીવાવદ સમાન છે.  
(૮) અરડસુીના પાનનો રસ બે-બે ચમચી સવાર, 
બપોર, સાાંજ લવેાથી રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે, ક્ષય, 
લોહીવા, હરસ અને રક્તપ્રવાહીકામાાં  લાભ થાય છે.  
(૯) એકથી બે ચમચી અરડસુીના રસમાાં  એટલુાં જ 
મધ મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૦) અરડસુીના રસમાાં  ફુલાવેલો ટાંકણખાર બે 
ચણોઠી (૦.૪ ગ્રામ) જટેલો મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ 
લવેાથી કફ છુટો પડી નીકળી જાય છે.  
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(૧૧) અરડસુીનાાં  પાન, રાક્ષ અને હરડનેા ઉકાળામાાં  
મધ તથા સાકર નાખી પીવાથી ઉધરસ કે કફમાાં  
લોહી પડતુાં  હોય તો તે બાંધ થાય છે.  
(૧૨) બે ચમચી અરડસુીનો રસ, બે ચમચી મધ અને 
એક ચમચી માખણ મીશ્ર કરી તેમાાં  અડધી ચમચી 
ત્રીફળા ચણુવ  મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટવાથી દમ-
શ્વાસ મટે છે.  
(૧૩) અરડસુીનાાં  પક્વ-પણુવ  ફુલ છાાંયડ ેસકુવી તેનુાં  
અડધી ચમચી ચણુવ  એટલા જ મધ અને સાકર સાથે 
મીશ્ર કરી ચાટવાથી રક્તપીત્ત અને રક્તસ્રાવ મટે છે.  
(૧૪) અરડસુીના મળુનો ઉકાળો મતુ્રાવરોધ મટાડે 
છે.  
(૧૫) અરડસુીનાાં  લીલાાંછમ તાજાાં પાનનો ત્રણથી 
ચાર ચમચી રસ કાઢી તેમાાં  બે ચમચી મધ મીશ્ર કરી 
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સવાર-સાાંજ પીવાથી રક્તપીત્ત, ક્ષય, શ્વાસ, કફના 
રોગો, કમળો અને કફજ્વરમાાં  ફાયદો થાય છે. 
અરડસુીમાાંથી બનાવવામાાં  આવતો વાસાવલહે  પણ 
કફના રોગોમાાં  ખબુ જ ઉપયોગી છે.   
(૧૬) અરડસુીના પાાંદડાાંનો ફુલો સહીત રસ કાઢી 
મધ સાથે મીશ્ર કરી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલવેાથી 
થોડા દીવસોમાાં  જ દમ, ઉધરસ અને કફક્ષય દરુ થાય 
છે.  
(૧૭) અરડસુીના ઉકાળાને ઠાંડો પાડી તેમાાં  મધ નાખી 
સવાર-સાાંજ પીવામાાં  આવ ેતો થોડા દીવસમાાં  કફના 
રોગો મટી જાય છે.  
(૧૮) અરડસુીના પાાંદડાાં  અને દારુહળદરને ખબુ 
લસોટીને બનાવેલી પસે્ટ સવાર-સાાંજ લગાડવાથી 
ખસ, ખરજવુાં, ચામડીના જુના રોગો મટે છે.  
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(૧૯) ગરમ ચામાાં  અરડસુીનો રસ અન ેસહેજ સાંચળ 
નાખી પીવાથી જાડો કફ છુટો પડી જાય છે.  
(૨૦) અરડસુીનો કાઢો પીવાથી મતુ્રાઘાત મટે છે.  
(૨૧) વાસાદી ક્વાથ : અરડસુી, રાક્ષ અન ેહરડ ેઆ 
ત્રણે ઔષધના સરખા વજન-ેસરખા ભાગ ેબનાવેલા 
અડધા કપ જટેલા ઉકાળામાાં  ત્રણ ચમચી મધ અને 
એક ચમચી સાકર મેળવીને સવાર-સાાંજ બે વખત 
પીવામાાં  આવે તો રક્તપીત્ત, ક્ષય, ઉધરસ, શ્વાસ-
દમ, જુની શરદી વગરે ે કફના રોગો મટે છે. 
જીણવજ્વર, કફનો જ્વર અને પીત્તજ્વર પણ મટે છે.    
અરડસુો અરડસુીના મહાવકૃ્ષન ેઅરડસુો કે મહાનીમ્બ 
કહે છે. નીમ્બ એટલ ેલીમડો. કડવા લીમડાના પાન 
જવેાાં  જ તેનાાં પાન હોય છે, પરાંત ુ  તે ઘણાાં  મોટાાં  
હોય છે. એટલ ેઆ વીશાળ વકૃ્ષને મહાનીમ્બ એવુાં 
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નામ અપાયુાં  હશ.ે અરડસુાના વીશાળ વકૃ્ષો સહ્યાાંરી 
પવવતો પર ખબુ થાય છે. આ વકૃ્ષની છાલની વાસ 
બીલકુલ તજના જવેી જ હોય છે. ગરીબ લોકો  
તજના બદલ ે આનો જ ઉપયોગ કર ે છે. એ ઉષ્ણ 
અને વાતહર છે.  
(૧) અરડસુાની છાલના રસમાાં  એટલો જ 
નાળીયેરનો અાંગરસ અને થોડો ગોળ નાખી પીવાથી 
પ્રસતુીજ્વર અને સવુા રોગ મટે છે.  
(૨) અરડસુાની છાલનો રસ ગાયના દધુમાાં  નાખી 
ઉકાળીને પીવાથી નળબાંધ વાય ુમટે છે.  
(૩) અરડસુાની છાલનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ 
પીવાથી અતીસાર, સાંગ્રહણી, વીષમજવર, મખુના 
રોગો અને મોઢાનાાં  ચાાંદાાં  મટે છે. 



 104 

અરણી અરણીનાાં  વકૃ્ષ ૧૦થી ૧૨ ફુટ ઉાંચાાં  થાય છે. 
એને અતી સગુાંધીત ફુલ આવે છે. અરણીનાાં  પાન 
મસળવાથી સહેજ ચીકાશવાળો લીલા રાંગનો રસ 
નીકળે છે. આ રસ તમતમતો (તીખાશ પડતો) 
સહેજ ખારો અને કડવો હોય છે. અરણીની છાલ 
ધોળાશ પડતી ફીક્કી ભખુરા રાંગની હોય છે. તેન ે
કારતક-માગસરમાાં  ધોળાાં  સુાંદર સગુાંધીદાર ફુલો 
આવે છે. તેનાાં  ફળ નાનાાં, લીસાાં  અને ચળકતાાં  હોય 
છે. 
અરણી તીખી, મધરુ, કડવી, તરુી, ગરમ અને 
અગ્નીદીપક છે. અરણી વાય,ુ સળેખમ, કફ, સોજો, 
હરસ, આમવાત, મેદ, કબજીયાત અને પાાંડરુોગનો 
નાશ કર ેછે. તે જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ેછે અને આમ-
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ચીકાશનો નાશ કર ે છે. ઔષધમાાં  અરણીનાાં  પાન 
અને મળુ વપરાય છે.  
સગભાવને રક્તસ્રાવ થાય કે ગભવપાત અટકાવવા 
અરણી વાપરી શકાય. પ્રસતુી પછી ગભાવશયનુાં  
સાંકોચન કરાવવામાાં  અને ગભાવશયને મળુ સ્થીતીમાાં  
લાવવા માટે એનો ઉપયોગ થઈ શકે. અરણી 
જ્વરઘ્ન, જાંતઘુ્ન, ચીરગણુકારી પ ષ્ટીક છે. એ 
હરસ, ઉદરશળુ, મળાવરોધ, વીષપ્રકોપ અને 
ચરબીની વદૃ્ધી દરુ કરનારી છે. આાંખોના રોગો, 
શરદી અને ઝરેમાાં  તથા ઉબકા-ઉલટીમાાં  તેનુાં  સેવન 
ખબુ હીતકારી બને છે.  
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(૧) અરણીના પાનનો ઉકાળો શીતળા, ઓરી, 
વીસ્ફોટ, પરુવાળો પ્રમેહ, તાવ, જીણવ જ્વર વગરેે 
રોગોમાાં  ફાયદો કર ેછે.  
(૨) અરણીનાાં  મળુનો ઉકાળો લવેાથી લોહીમાાં  રહેલુાં  
ઝરે બળી જાય છે. આથી ઘણા ચામડીના રોગો મટે 
છે.  
(૩) અરણીનાાં  પાન હરસ, કબજીયાત, આમવાત, 
વીષ, મેદ અને ખાસ કરીને સ્ત્રીઓના શળુાદી 
યોનીરોગો મટાડ ેછે.  
 (૪) અરણીનાાં  પાન વાટી તેનો લેપ કરવાથી સોજા 
મટે છે.  
(૫) અરણીનાાં  મળુ પાણીમાાં  વાટી મોાંઢા પર 
લગાડતાાં  મખુ પરના કાળા ડાઘા મટે છે. (એને વ્યાંગ 
કહે છે.)  
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(૬) અરણીનાાં  પાન લસોટી લપે કરવાથી અાંડકોષનો 
સોજો મટે છે.  
(૭) સવાર-સાાંજ અરણીના મળુના ચણુવ  અથવા 
ઉકાળામાાં  ચણા જટેલુાં શીલાજીત નાખી પીવાથી મેદ 
ઓછો થાય છે.  
(૮) બકરીના તાજા દધુમાાં  અરણીનાાં  મળુ વાટી લપે 
કરવાથી ચામડીના ઘણા નવાજુના રોગ મટી જાય 
છે.  
(૯) ગડગમુડ કે ગાાંઠ ઉપર અરણીના મળુને દધુમાાં  
ઘસી લપે કરવાથી ગાાંઠ બેસી જાય છે, ઓગળી જાય 
છે. ન પાકતી ગાાંઠ પર તેનાાં  મળુીયાનો લપે કરવાથી 
ગાાંઠ બેસી જાય છે.  
(૧૦) કમર જકડાઈ ગઈ હોય તો અરણી અન ે
કરાંજનો ઉકાળો પીવાથી મટે છે.  
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અરલ ુ અરલનુાાં  ઝાડ મધ્યમ કદનાાં  હોય છે. એનાાં  
પાાંદડાાં  કાાંઈક મરીના પાાંદડા જવેાાં  જ હોય છે. એનાાં  
ડાળાાં  પપૈયાના ઝાડ જવેાાં  પોચાાં  હોય છે, એને બે 
હાથ લાાંબી અને ત્રણથી  ચાર આાંગળ પહોળી શીંગ 
હોય છે. એ શીંગમાાં  લગભગ બસોથી  અઢીસો 
જટેલાાં   બીયાાં  હોય છે અને તે કપાસના બીજ જવેાાં  
જ હોય છે. જ્યાર ેઅરલનુી શીંગો કુમળી હોય છે, 
ત્યાર ે તેનુાં  શાક અને અથાણુાં  પણ કર ે છે. આ 
શીંગોનો આકાર આબેહબુ તલવાર જવેો જ હોય 
છે. અરલનુાાં  મળુની અાંતર છાલ જ ે ઔષધરુપે 
વપરાય છે, તે લીલા રાંગની હોય છે. પ્રખ્યાત ઔષધ 
દશમળુમાાં  અરલનુાાં  મળુ પણ આવે છે. તેને કોઈ  
ટેંટવે પણ કહે છે.  
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અરલ ુ તરુુાં, તીખુાં, કડવુાં, ભખુ લગાડનાર મળને 
બાાંધનાર, શીતળ, મૈથનુ વધારનાર, બળ આપનાર 
અને વાય,ુ પીત્ત, કફ, કૃમી, ઉલટી, કોઢ, અરુચી 
મટાડ ેછે. અરલનુાાં  કુમળાાં  ફળ તરુાાં, મધરુ, પચવામાાં  
લઘ,ુ હૃદય માટે સારાાં, રુચી ઉપજાવનાર, આહાર 
પચાવનાર, કાં ઠ માટે હીતાવહ, ભખુ લગાડનાર, 
ઉષ્ણ, તીખાાં  અને ખારાાં  છે. એ વાય,ુ ગોળો, કફ, 
મસા, અરુચી અને કૃમીનો નાશ કર ેછે. એનાાં  જુનાાં  
ફળ ગરુુ - પચવામાાં  ભાર ેઅને વાયનુે કોપાવનારાાં  
છે.  
(૧) અરલનુી છાલના બે થી ચાર ચમચી જટેલા 
રસમાાં  એક ચમચી મધ અને થોડો મોચરસ નાખી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી થોડા જ દીવસોમાાં  અતીસાર, 
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આમાતીસાર-મ્યકુસ કોલાયટીસ અને રક્તાતીસાર - 
અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ મટે છે.  
(૨) જુના ન મટતા ચાાંદાાં-ઝખમ, દાદર અને ખરજવા 
પર અરલનુાાં  પાન વાટી ચોપડવાથી થોડા દીવસોમાાં  
મટી જાય છે.  
(૩) અરલનુી સુકી છાલ વાટી તેનુાં  અડધી ચમચી 
ચણુવ  સવાર-સાાંજ લવેાથી પ્રમેહ મટે  છે. 
અરવીંદાસવ : આ પ્રવાહી ઔષધ બજારમાાં  મળે છે. 
ચારથી છ ચમચી જટેલુાં આ ઔષધ બપોર ેઅને રાત્ર ે
જમ્યા પછી એટલુાં જ પાણી નાખીને પીવાથી ત્રણે 
દોષો શાાંત થાય છે. આ ઔષધ બળ આપનાર, 
વજન વધારનાર, શરીરને હૃષ્ટપષુ્ટ કરનાર, 
જઠરાગ્ની પ્રબળ કરી ભખુ લગાડનાર, અને બાળકો 
માટે તો સવવરોગ હરનાર કહેવાય છે. આ ઔષધ 
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બાળકોને એક ચમચી જટેલુાં  રોજ સવારે, બપોરે 
અને રાત્ર ેપાણી સાથે આપવુાં . 
અરીઠાાં  : અરીઠાાં  અતી ઉત્તમ ઔષધ છે. સાંસ્કતૃમાાં  
એને અરીષ્ટ (જનેા ઉપયોગથી કોઈ અનીષ્ટ થતુાં  
નથી) કહે છે. અરીઠાાં  સ્વાદમાાં  તીખાાં, કડવાાં, લઘ,ુ 
સ્નીગ્ધ, તીક્ષ્ણ, પચ્યા પછી પણ તીખાાં, ગરમ, 
મળને ખોતરનાર, ગભવપાત કરાવનાર તથા વાય,ુ 
કુષ્ઠ, ખાંજવાળ, વીષ અન ેવીસ્ફોટકનો નાશ કરનાર 
છે.  
(૧) અરીઠાાંનુાં પાણી પીવડાવવાથી ઉલટી થતાાં વીષ 
નીકળી જાય છે.  
(૨) અરીઠાાંના ફીણથી માથુાં  ધોવાથી વાળ અન ે
માથાની ચામડીની શદુ્ધી થાય છે. આથી માથાના 
ખોડો, સોરાયસીસ, ખરજવુાં, દાદર, ઉાંદરી જવેા 
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રોગો મટે છે. અરીઠાન ે પાંદરકે મીનીટ પાણીમાાં  
પલાળી રાખવાથી ફીણ થઈ શકશે. ફીણ પાાંચકે 
મીનીટ માથા પર રહવેા દેવુાં .  
(૩) બાળકને પટેમાાં  ચુાંક આવતી હોય, આફરો 
ચડ્યો હોય, પટેમાાં  કૃમી થયા હોય તો પટે પર 
અરીઠાાંનુાં  ફીણ લગાડવાથી થોડી વારમાાં  શાાંતી થાય 
છે અને કરમીયા હોય તો નીકળી જાય છે.  
(૪) ત્રણ-ચાર ટીપાાં  અરીઠાાંનુાં ફીણ નાકમાાં  
નાખવાથી બેભાન દદી થોડી વારમાાં  ભાનમાાં  આવી 
જાય છે. એપીલપે્સી-વાઈના દદીમાાં  પણ આ પ્રયોગ 
કામ કર ેછે.  એનાથી આધાશીશી પણ મટે છે.  
(૫) સવાર-સાાંજ અરીઠાાંના હ ુાંફાળા પાણીથી આઠ-
દસ દીવસ માથુાં  ધોવાથી જુ તથા લીખ સાફ થઈ 
જાય છે તથા ખોડો પણ મટે છે.  
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(૬) માથામાાં  ખાંજવાળ આવતી હોય, વાળ ખરતા 
હોય કે પાતળા અને પાાંખા થઈ ગયા હોય તો માથુાં  
ધોવામાાં  અરીઠાનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  
અજુવન ગજુરાતમાાં  જનેે સાજડ કે સાદડ કહે છે તેને 
સાંસ્કૃતમાાં  ‘અજુવન’ કહે છે. એની બહારની છાલ 
એકદમ લીસી અન ે સફેદ હોય છે. અાંદરની છાલ 
લાલાશ પડતી, જાડી અન ે નરમ હોય છે. અજુવન 
શીતળ, હૃદય માટે હીતાવહ, ક્ષતક્ષય, વીષ, 
રક્તવીકાર, મેદ, પ્રમેહ તથા ચાાંદાાં  મટાડનાર છે. 
અજુવનની છાલનો ક્ષીરપાક હૃદયના રોગોમાાં  
આપવાથી ઉત્તમ લાભ થાય છે. અજુવનની છાલની 
ક્રીયા કષાયામ્લ તથા ચનુા જવેી થાય છે, જ ે
રક્તવાહીનીઓનુાં સાંકોચન કરાવતી હોવાથી 
રક્તભ્રમણ વધ ે છે તેથી હૃદયની પોષણક્રીયા સારી 
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થાય છે. અજુવન વકૃ્ષની છાલ સફેદ હોય છે. એ 
હૃદયરોગનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે. જો લોહીનુાં  દબાણ 
વધાર ે ઉાંચુાં રહેતુાં  હોય તો અજુવન-સાદડનો ઉપયોગ 
કરવો નહીં, કેમ કે એ લોહીનુાં  દબાણ વધાર ેછે.  
એની છાલમાાં  કેલ્શીયમનુાં  પ્રમાણ સારુાં એવુાં  છે, 
જથેી એ રક્તસ્રાવન ે જલદી બાંધ કર ે છે, ભાાંગેલુાં  
હાડકુાં  જલદી સાંધાઈ જાય છે. રક્તસ્રાવમાાં  અજુવન 
અને અરડસુી ખબુ ઉપયોગી છે.  
(૧) અજુવનની છાલનુાં  અડધીથી એક ચમચી ચણુવ , 
ત્રણ ચમચી અરડસુીનો રસ અને એક એક ચમચી 
ઘી, મધ અને સાકર મીશ્ર કરી દધુ સાથે લવેાથી 
ઉરોઃક્ષત-ટીબીની કેવીટી ધીમે ધીમે મટી જાય છે. 
ખાાંસી સાથે કફમાાં  લોહી પડતુાં  બાંધ થાય છે.  
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(૨) એક એક ચમચી અજુવનની છાલનુાં  ચણુવ , ઘી 
અન ે સાકર, ચાર ચમચી ઘઉાંનો લોટ અને જરુર 
પરુતુાં  દધુ લઈ શીરો બનાવી ખાવાથી પણ ઉપરોક્ત 
લાભ થાય છે.  
(૩) એક ચમચી અજુવનનુાં  ચણુવ  ગોળના પાણી સાથે 
કે મલાઈ વગરના દધુ સાથે લવેાથી હૃદયરોગમાાં  
ફાયદો થાય છે અને આયષુ્ય લાંબાય છે. એ ઉપરાાંત 
ક્ષય, જીણવજ્વર, રક્તપીત્ત, હરસ, રક્તસ્રાવ, 
મતુ્રાવરોધ વગરે ેમટે છે.  
(૪) અજુવન રસાયન ગણુ ધરાવતુાં  હોવાથી બળપ્રદ 
અને આયષુ્યપ્રદ છે. પશેાબ સાફ લાવે છે. આથી 
સોજા આવ્યા હોય તો સવાર-સાાંજ લવેાથી ઉતરી 
જાય છે. ચણુવ  લવેુાં  ન ફાવે તો ઉકાળો બનાવીને લઈ 
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શકાય, બજારમાાં  મળતાાં  અજુવનારીષ્ટ કે અજુવનાસવ 
લઈ શકાય.  
(૫) અજુવનની છાલના ચણુવને અરડસુીના રસની 
એકવીસ ભાવના આપવી. (ચણુવને એકવીસ વખત 
ભીંજવી સકુવવુાં .) આવા અડધી ચમચી ચણુવમાાં  બે 
ચમચી મધ મેળવી સવાર-સાાંજ લવેાથી દમ મટે છે.  
(૬) ત્રણ ચમચી અજુવનારીષ્ટ સવાર-સાાંજ લવેાથી 
હૃદયરોગ મટે છે.   
અળસી : (૧) એક ચમચી અળસીના બીજ અને એક 
ચમચી જઠેીમધનો ભકુો કરી એક ગ્લાસ જટેલા 
પાણીમાાં  નાખી ઉકાળવુાં . અડધા કપ જટેલુાં રવ બાકી 
રહે ત્યાર ેઉતારી, ઠાંડુાં  પડ ેત્યાર ેગાળીને સવાર-સાાંજ 
પી જવુાં . આ ઉકાળો ન ભાવે તો તેમાાં  થોડી સાકર 
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નાખીને પીવાથી મતુ્રમાગવની ગરમી-બળતરા, 
મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રાવરોધ તથા કફના રોગો શાાંત થાય છે.  
(૨) અળસીનુાં  અને એરાંડાનુાં  તેલ સરખા ભાગે 
મેળવી-મીશ્ર કરી કાાંસાના પાત્રમાાં  ખલીને તેનુાં  
અાંજન કરવાથી ખબુ સારી ઉાંઘ આવે છે.  
(૩) અળસીનો લોટ કરી દધુમાાં  અથવા પાણીમાાં  
કાલવી તેમાાં  થોડી હળદર નાખીને ગરમ કરી, સહન 
થાય એવી ગરમ પોટીસ ગમુડા પર કે ગાાંઠ પર 
બાાંધવી. આ રીતે દીવસમાાં  ૩થી ૪ વખત પોટીસ 
બાાંધવાથી ગમુડુાં પાકીને ફુટી જાય છે. 
અશળેીયો : એકથી દોઢ ફુટ ઉાંચા અશળેીયાના છોડ 
ભારતમાાં  બધ ે જ થાય છે. એ કડવો, તીખો અને 
ગરમ છે. તેનાાં  બી રાઈના દાણા જવેાાં  છીંકણી-રાતા 
રાંગનાાં  સાાંકડાાં, લાંબગોળ, ચમકતાાં, સુાંવાળાાં  અને ટોચ 
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પર ચપટાાં  હોય છે. બજારમાાં  એ મળે છે અન ે
ઔષધમાાં  વપરાય છે. એમાાં  ૨૮ ટકા જટેલુાં તેલ હોય 
છે.  
અશળેીયો વાયનુો નાશ કરનાર, બળ વધારનાર, 
ધાવણ વધારનાર, કટીશળુહર, વાય ુ અને કફના 
રોગોમાાં  હીતાવહ, હેડકી શાાંત કરનાર અન ે
પષુ્ટીકારક છે.  
(૧) અશળેીયાની ઘીમાાં  બનાવેલી રાબ પીવાથી 
પ્રસતુી જલદી થઈ જાય છે. આ રાબ પીવાથી હેડકી 
પણ શાાંત થઈ જાય છે, ધાવણ વધ ેછે, ભખુ લાગ ેછે 
અને સ્વાસ્થ્ય સારુાં રહે છે. એનાથી કમરનો દ:ુખાવો 
પણ મટે છે.  
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(૨) અશળેીયાના બીજનો લપે કરવાથી મચકોડનો 
સોજો અને દ:ુખાવો મટે છે. સાાંધાના સોજા પર પણ 
એનો લપે કરી શકાય.   
(૩) અશળેીયાનાાં  બી ખાવાથી યકૃત અને બરોળના 
લોહીનો જમાવ દરુ થાય છે.  
(૪) સાંધીવા, કટીશળુ અને ઘુાંટણના દખુાવામાાં  એની 
રાબડી પીવાથી રાહત થાય છે.  
(૫) સ્ત્રીઓને જલદી પ્રસતુી કરાવવામાાં  પણ એની 
રાબડી વપરાય છે.  
(૬) શીયાળામાાં  પષુ્ટી માટે વસાણામાાં  પણ એ 
નાખવામાાં  આવે છે.  
(૭) અશળેીયો ગરમ અને અનલુોમન ગણુવાળો 
હોવાથી અપચાને લીધ ેથતી ઉલટી અને હેડકી મટાડ ે
છે.  
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(૮) એક ગ્લાસ જટેલા દધુમાાં  એક ચમચી 
અશળેીયાનાાં  બી ઉકાળી બરાબર એકરસ થાય તેવી 
ખીર બનાવી ખાવાથી વાયનુા રોગો મટે છે.  
(૯) બાળકોને એ ખીર આપવાથી બાળકો હૃષ્ટપષુ્ટ 
થાય છે.  
(૧૦) એનાથી કમર મજબતુ થાય છે. ધાત ુપષુ્ટ થાય 
છે અને રાાંઝણ અને કટીશળુ મટે છે.  
(૧૧) આ ખીર પ્રસતુાને બે મહીના સધુી 
ખવડાવવાથી ધાવણ વધ ે છે અન ે બાળકનો બાાંધો 
મજબતુ બને છે.  
(૧૨) એક ચમચી અશળેીયાનાાં  બી એક ચમચી 
સાકર સાથે રોજ રાત્ર ે લઈ ઉપર દધુ પીવાથી 
મૈથનુશક્તી વધ ેછે-વાજીકરણ અને રસાયન ઔષધ 
જવેી અસર થાય છે.  
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અશોક આસોપાલવ એ અશોક નથી. અશોકનાાં  
વકૃ્ષો આાંબાનાાં  જવેાાં  ઘેઘરુ-વીશાળ થાય છે. એનાાં  
પાન પણ આાંબાનાાં  જવેાાં  જ હોય છે. એનાાં  ફળ 
ગ્રીષ્મમાાં  જાાંબ ુજવેાાં  થાય છે, જ ેખાઈ ન શકાય તેવાાં  
અત્યાંત કડવાાં  હોય છે.  
અશોક શીતળ, કડવુાં, ગ્રાહી, વણવપ્રદ, તરુુાં હોય છે. 
તે શોષ, અપચો(ગળા પર થતી ગાાંઠ), દાહ, કૃમી, 
સોજો, વીષ અને રક્તના વીકારો મટાડ ે છે. 
અશોકની છાલ રક્તપ્રદર-લોહીવા મટાડ ે છે. એની 
છાલમાાંથી બનાવાતુાં  રવ અશોકારીષ્ટ અનેક 
સ્ત્રીરોગોમાાં  વપરાય છે. જ ે દરકે જાણીતી ફામવસી 
વેચ ેછે. અશોકની છાલ સ્ત્રીરોગોમાાં  ખબુ ઉપયોગી 
ઔષધ છે.  
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(૧) એક ગ્લાસ ગાય કે બકરીના દધુમાાં  એટલુાં જ 
પાણી ઉમેરી એક ચમચી અશોક વકૃ્ષની છાલનુાં  
ચણુવ  નાખી પાણી બળી જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળી, ઠાંડ ુ
કરી સવાર-સાાંજ પીવાથી અને આહારમાાં  ગરમ 
પીત્તવધવક રવ્યોનો ત્યાગ કરી, સાંપણુવ  આરામ 
કરવાથી રક્તપ્રદર-લોહીવા મટે છે. એમાાં  બજારમાાં  
તૈયાર મળતુાં  અશોકારીષ્ટ પણ ઉત્તમ છે.  
(૨) સવાર-સાાંજ જમ્યા પછી બે ચમચી 
અશોકારીષ્ટમાાં  થોડુાં પાણી ઉમેરી પીવાથી 
સ્ત્રીરોગો-રતવા(લોહીવા), અનીયમીત, વધ ુ પડતુાં  
કે ઓછુાં  માસીક, ગભાવશયનો સોજો, સ્ત્રીબીજ 
ગ્રાંથીનો સોજો, સ્ત્રીબીજ છુટુાં  ન પડવુાં, યોગ્ય કદમાાં  
તૈયાર ન થવુાં  વગરે ે દરુ થાય છે. આ ઉપરાાંત ગાાંઠ, 
સોજો, પટેના કૃમી, ચામડી અને રક્તના રોગોમાાં  
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પણ લાભ થાય છે. અશોકની છાલનુાં  ચણુવ  અડધી 
ચમચી સવાર-સાાંજ લવેાથી પણ ફાયદો થાય છે.  
અશ્વગાંધા અશ્વગાંધાને આપણે આસન, આસાંધ, 
અજગાંધ અને ઢોરગુાંજ અથવા આહન કહીએ છીએ. 
આપણુાં  આ ખબુ જ સસ્તુાં  છતાાં  ગણુોની દૃષ્ટીએ 
ખબુ જ ઉત્તમ ઔષધ છે.  
અશ્વગાંધાનો છોડ પીલડુીને મળતો આવે છે. 
અશ્વગાંધાના મળુમાાં  ઘોડા જવેી વાસ આવતી 
હોવાથી અશ્વગાંધા કહે છે. અશ્વગાંધામાાં  બે ખબુ જ 
અગત્યના ગણુો છે. બૃાંહણ અને બલ્ય. બૃાંહણ એટલે 
વજન વધારનાર એટલ ે કે શરીરને પષુ્ટ કરનાર. 
બલ્ય એટલ ેબળ વધારનાર.  
અશ્વગાંધામાાં  ઉાંઘ લાવવાનો એક ત્રીજો ગણુ પણ છે.  
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અશ્વગાંધા સ્વાદમાાં  તરુુાં, સહેજ તીખુાં, રસાયન, 
ધાતપુષુ્ટીકર, બળ આપનાર, કાાંતી વધારનાર, વષૃ્ય 
એટલ ેકે મૈથનુશક્તી વધારનાર છે. તે વાયનુા રોગો, 
શકુ્રદોષ, ક્ષય, દમ-શ્વાસ, ઉધરસ, વ્રણ, સફેદ કોઢ, 
કફ, વીષ, કૃમી, સોજો, કાં ડ ુ એટલ ે કે ખાંજવાળ, 
ત્વચા રોગોમાાં  ખબુ હીતાવહ છે.  
અશ્વગાંધા રસાયન, ધાતવુદૃ્ધીકર, કાાંતીવધવક, વાજીકર 
અને દૃષ્ટી સ્વચ્છ કર ેછે.  
(૧) એક ગ્લાસ બકરીના દધુમાાં  એટલુાં જ પાણી 
ઉમેરી, એક ચમચી અશ્વગાંધાનુાં  ચણુવ  અને સાકર 
નાખી પાણી બળી જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળી સવાર-
સાાંજ ક્ષયના મખુ્ય ઔષધો સાથે પીવાથી જલદી 
ફાયદો થાય છે. જમેનુાં  શરીર ખબુ જ પાતળુાં-કૃશ 
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પડી ગયુાં  હોય તથા વજન વધતુાં  જ ન હોય તેઓ 
પણ આ ઉપચાર કરી શકે.  
(૨) અશ્વગાંધાનાાં  સડલેાાં  ન હોય એવાાં પષુ્ટ મળુીયાનુાં 
બારીક ચણુવ  (જ ે બજારમાાં  તૈયાર પણ મળે છે) 
અડધીથી એક ચમચી જટેલુાં ઘીમાાં  શેકી એક ગ્લાસ 
દધુમાાં  સાકર નાખી ઉકાળીને ઠાંડ ુ પડ ે પછી પીવાથી 
અશક્તી લાગતી હોય, કમર દખુતી હોય, ચક્કર 
આવતાાં હોય, વજન વધતુાં  જ ન હોય એમાાં  લાભ 
થાય છે. સકુાતા જતા બાળક માટે અને નબળા 
બાાંધાની સ્ત્રીઓ માટે આ ઉપચાર ખબુ સારો છે. 
એનાથી પ્રદર મટે છે, વાજીકરણ શક્તી (સેક્સ 
પાવર) વધ ે છે અને ઉાંઘ પણ સારી આવે છે. 
અશ્વગાંધારીષ્ટ પણ પી શકાય.  
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(૩) અશ્વગાંધા, ગળો અને સાકરનુાં  સમભાગ ે
બનાવેલુાં ચણુવ  સવવ રોગહર છે.  
(૪) એક ગ્લાસ દધુમાાં  એક ચમચી અશ્વગાંધાનુાં  ચણુવ  
અને બે ચમચી સાકર નાખી ઉકાળી ઠાંડુાં  પાડી રોજ 
સવાર ે અથવા ઉાંઘ ન આવતી હોય તો રોજ રાત્ર ે
પીવુાં  જોઈએ. જથેી શરીર પષુ્ટ થાય છે. બળ વધ ેછે 
અને સારી ઉાંઘ આવે છે.  
(૫) અશક્તી લાગતી હોય, ચક્કર આવતાાં  હોય, 
થાક લાગતો હોય, વજન વધતુાં  ન હોય, કમર દખુ્યા 
કરતી હોય એવી વ્યક્તીઓએ એક ચમચી 
અશ્વગાંધાનુાં  ચણુવ  થોડા ઘીમાાં  શેકી એક ગ્લાસ દધુમાાં  
નાખી ઉકાળવુાં . ઉકળતી વખતે તેમાાં  બે ચમચી સાકર 
મીશ્ર કરી પછી ઠાંડુાં પાડી રોજ રાત્ર ેપીવુાં . આ ઔષધ 
પ્રયોગથી થોડા દીવસોમાાં  જ ઉપરની તકલીફો દરુ 
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થાય છે. નબળા બાાંધાના બાળકોનુાં  વજન વધારવામાાં  
આ ઉપચાર ખબુ જ હીતાવહ છે. સ્ત્રીઓના પ્રદર-
લ્યકુોરીયામાાં, પરુુષોના વીયવદોષો દરુ કરવામાાં, 
વદૃ્ધાવસ્થા આવતી રોકવામાાં  અશ્વગાંધાનો આ પ્રયોગ 
ખબુ હીતાવહ છે. અશ્વગાંધાના લટેીન નામનો અથવ 
થાય છે ‘ઉાંઘ લાવનાર.’ આમ તે અનીરા અન ે
માનસીક રોગોમાાં  પણ હીતાવહ છે.  
(૬) અશ્વગાંધાદી ચણુવોઃ અશ્વગાંધા ૪૦૦ ગ્રામ, સુાંઠ 
૨૦૦ ગ્રામ, લીંડીપીપર સો ગ્રામ, કાળા મરી ૮૦ 
ગ્રામ, ભારાંગમળુ, તાલીસપત્ર, કચરુો, અજમો, 
માયા, તજ, તમાલપત્ર, એલચી, નાગકેસર, 
જટામાાંસી, રાસ્ના નાગરમોથ, ચણકબાબ, કડ,ુ ગળો 
અને કઠ આ દરકે ઔષધ દસ-દસ ગ્રામ અને સાકર 
૯૦૦ ગ્રામ લઈ બધાાં  ઔષધો ખાાંડી ચણુવ  બનાવી 
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લવેુાં . આ થયુાં ‘અશ્વગાંધાદી ચણુવ .’ બજારમાાં  ઉપલબ્ધ 
છે. એક ચમચી આ ચણુવ ઘી સાથે લવેાથી ક્ષય, 
માખણ સાથે ચાટવાથી પીત્તરોગ અન ે ગોખરુના 
ઉકાળા સાથે પીવાથી પથરી, સોજા અને મતુ્રમાગવના 
રોગો મટે છે. આ ચણુવ  બળ, બદુ્ધી અને વજન વધાર ે
છે. 
અષ્ટમાંગલ ઘતૃ બજારમાાં  એ તૈયાર પણ મળે છે. 
વજ, કઠ, બ્રાહ્મી, સફેદ સરસવ, અનાંતમળુ, સીંધવ 
અને લીંડીપીપર આ આઠ ઔષધ સરખા વજને લઈ 
પાણીમાાં  વાટી ચટણી જવેુાં  બનાવી એમાાં  ચારગણુાં  
ગાયનુાં  ઘી અને સોળગણુાં  પાણી મેળવી ધીમા તાપે 
ઉકાળી ફક્ત ઘી બાકી રહ ે ત્યાર ે ઉતારી ગાળીન ે
બાટલી ભરી લવેી. આ ઘી બાળકોને થોડુાં થોડુાં 
ચટાડવાથી બદુ્ધી વધ ે છે, યાદશક્તી તીવ્ર બને છે 
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તથા શરીરીક અને માનસીક વીકાસ ઝડપી બને છે. 
ત્રણ વષવથી મોટાાં  બાળકોને અડધી ચમચી ઘી 
સવાર-સાાંજ આપવુાં .  
અાંકોલ એનાાં મોટાાં  વકૃ્ષો કાાંટાવાળાાં  અન ે કાાંટા 
વગરનાાં  એમ બે જાતનાાં  થાય છે. પાન કરણેનાાં  પાન 
જવેાાં, લાાંબાાં  રુાંવાટીવાળાાં  અને બે આાંગળ પહોળાાં  
હોય છે. આપણે ત્યાાં  ઘણા પ્રાાંતોમાાં  અાંકોલ થાય છે. 
અાંકોલનાાં  ઝાડવાાં  પાંચમહાલ તરફ ખબુ થાય છે. એને 
જાાંબ ુ જવેાાં  ગોળ ફળ આવે છે, જ ે અષાઢ માસમાાં  
પાકે છે, એને ખાઈ શકાય છે. ફળનો રાંગ રતાશ 
પડતો ઘેરો જાાંબડુી હોય છે. ઉપરનુાં  છોડુાં ઉખડેતાાં  
અાંદરથી લીચી જવેો ઘેરો સફેદ ગભવ નીકળે છે, જ ે
બાળકો હોાંશ ે હોાંશ ે ખાય છે. એનાાં  બીમાાંથી તેલ 
નીકળે છે.  
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અાંકોલ તરુુાં, કડવુાં, પારાની શદુ્ધી કરનાર, લઘ,ુ 
મળને સરકાવનાર, તીક્ષ્ણ અને ઉષ્ણ છે. તેનો રસ 
ઉલટી કરાવનાર, વાતશળુ, કટીશળુ, વીષ, કફ, 
કૃમી, આમપીત્ત, રક્તદોષ, વીસપવ અને અતીસાર 
મટાડ ેછે.  
તેનાાં  બીજ ઠાંડાાં, બળકારક, સ્વાદીષ્ટ, કફકર, મળને 
સરકાવનાર, ચીકણાાં અને મૈથનુશક્તી વધારનાર છે. 
તેનાાં  બીજનુાં  તેલ વાય ુઅને કફનાશક તથા માલીશ 
કરવાથી ચામડીના દોષોનો નાશ કર ેછે.  
અાંકોલનાાં  ફળ કફને હરનાર છે, પચવામાાં  ભાર ેછે, 
મળાવરોધક (કબજીયાત કરનાર) છે અન ે
જઠરાગ્નીને માંદ કર ેછે. એ કફના રોગોમાાં  ઉત્તમ છે. 
શરીરને પષુ્ટ કર ેછે તથા બળ આપ ેછે. એ વાય ુઅન ે
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પીત્તના રોગોમાાં  ઉપયોગી છે. દાહ-શરીરની 
આાંતરીક બળતરાને શાાંત કર ેછે.  
(૧) અાંકોલના મળુની છાલ ચોખાના ઓસામણમાાં  
ઘસીને મધ કે સાકર નાખી પીવાથી પાતળા ઝાડા 
બાંધ થાય છે.  
(૨) અાંકોલના ફુલની સુકી કળીઓ, આમળાાં અને 
હળદરનુાં  સમાન ભાગ ે બનાવેલુાં ૧-૧ ચમચી ચણુવ  
સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી પાતળા ઝાડા બાંધ 
થાય છે.  
(૩) અાંકોલના લીલાાં  મળુીયાનો એક ચમચી રસ 
પીવાથી રચે લાગી કૃમીઓ મળ વાટે બહાર નીકળી 
જાય છે.  
(૪) એ રસ દરરોજ સવાર ે લવેાથી શરુઆતનો 
જળોદર રોગ મટે છે.  
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(૫) અાંકોલના બીજનુાં  તેલ લગાડવાથી ગમુડાનાાં  
ચાાંદાાં  મટે છે.  
(૬) અાંકોલના બીજના તેલમાાં  અાંકોલની છાલ વાટી 
મલમ બનાવી લગાડવાથી ચામડીના જુના રોગો મટે 
છે.  
(૭) અાંકોલનાાં  પાન વાટી લપે કરવાથી સોજા ઉતરે 
છે.  
અાંઘડેો : એનાથી ઘણા રોગોનો નાશ થાય છે, 
આથી એને સાંસ્કૃતમાાં  અપામાગવ કહે છે.  
અાંઘેડો તીખો કડવો અને ગરમ છે. એ વાય ુ અન ે
કફના રોગોમાાં  ઉપયોગી છે. અાંઘેડો ચોમાસામાાં  બધ ે
થાય છે. પાણીવાળી વાડી-ખતેરોમાાં  બાર ેમાસ થાય 
છે. એનાાં  પાન લાંબગોળ અને છેડ ેઅણીયાળાાં  હોય 
છે. એને લાાંબી સળી ઉપર માાંજર આવે છે. તેનાાં  
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ફુલનાાં  મોાં નીચનેી તરફ અને બીજ અણીવાળાાં  
નાનાાં  હોય છે. અાંઘેડાનાાં  મળુ, બીજ, પાંચાાંગક્ષાર અને 
પાન ઔષધમાાં  વપરાય છે.  
(૧) અડધી ચમચી અાંઘેડાનાાં  બીજનુાં ચણુવ  ચોખાના 
ધોવાણ સાથે લવેાથી હરસમાાં  પડતુાં  લોહી બાંધ થાય 
છે.  
(૨) અાંઘેડાના બીજનુાં  ચણુવ  સહેજ સુાંઘવાથી પશુ્કળ 
છીંકો આવે છે અને માથાનો દખુાવો મટી જાય છે.  
(૩) અાંઘેડાના બીજની બે ચમચી રાબ ખાવાથી 
ભષ્મક (પશુ્કળ ભખુ લાગવાનો) રોગ મટે છે.  
અાંજીર : અાંજીર શીતળ છે અને રક્તપીત્ત મટાડ ે છે. 
બાળક, યવુાન, વદૃ્ધો અને ગભીણી બધા માટે અાંજીર 
હીતાવહ છે. તેમાાં  લોહ, કેલ્શીયમ, તાાંબ,ુ ઝીંક, 
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વીટામીનો, શકવ રા, ક્ષારો વગરે ેશરીરોપયોગી તમામ 
તત્ત્વો છે.  
તાજાાં પાકાાં  ફળો જ્યાાં  સધુી મળે ત્યાાં  સધુી રોજ 
ખાવાાં  જોઈએ. તાજાાં જ મળતાાં  હોય ત્યાર ેસકુાાં  ન 
ખાવાાં .  
અાંજીર રચેક છે આથી મળ સાફ ઉતર ેછે. કબજીયાત 
હોય તો બેથી ત્રણ અાંજીરના નાના ટુકડાઓ કરી 
દધુમાાં  ઉકાળી સતુી વખતે પીવાથી સવાર ેસરળતાથી 
મળ ઉતરી જાય છે.  
મધપુ્રમેહ, બરોળના રોગો, કમળો, રક્તાલ્પતા, 
હરસ વગરેમેાાં  અાંજીર ઉપયોગી છે. જ ે બાળકોને 
રીકેટ્સ-સકુારો રોગ થયો હોય તેને અાંજીરના દધુનાાં  
પાાંચ-સાત ટીપાાં  પતાસા પર પાડી ખવડાવવાથી 
ફાયદો થાય છે.  
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રોજ બેત્રણ અાંજીર ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે. આમ 
અાંજીર ઉત્તમ આહાર અને ઔષધ છે.  
લીલાાં  અાંજીરમાાં  લોહ, તાાંબ,ુ કેલ્શીયમ, વીટામીન 
વગરે ે પોષક તત્ત્વો સારા પ્રમાણમાાં  રહેલાાં  છે. સકુાાં  
અને લીલાાં  બાંને અાંજીર રચેક-મળ સાફ લાવનાર, 
મતુ્રપ્રવતૃ્તી વધારનાર, પ ષ્ટીક અને રક્તવધવક છે. 
પાાંડરુોગમાાં  તથા દબુવળ વ્યક્તીને હીતકારી છે.  
રોજ સવાર-સાાંજ બેથી ત્રણ અાંજીર ખબુ ચાવીન ે
ખાઈ ઉપર એક ગ્લાસ દુધ પીવુાં .  
આદ ુ: આદ ુચોાંટી ગયેલા મળને તોડનાર અને નીચ ે
સરકાવનાર, ભાર,ે તીક્ષ્ણ, ઉષ્ણ, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
કરનાર, તીખુાં, પચ્યા પછી મધરુ, રુક્ષ, વાય ુ અને 
કફ મટાડનાર, હૃદય માટે હીતાવહ અને આમવાતમાાં  
પથ્ય છે. રસ તથા પાકમાાં  શીતળ છે. આદ ુઆહારનુાં  
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પાચન કરનાર, આહાર પર રુચી કરાવનાર અન ે
કાં ઠને હીતકર છે.  
એ સોજા, શરદી, ઉધરસ, શ્વાસ જવેા કફના રોગો, 
ગળાના રોગો, કબજીયાત, ઉલટી અને ઉદરશળુને 
મટાડ ેછે.  
આદનુો મરુબ્બો, અવલહે અન ે પાક બનાવવામાાં  
આવે છે; તથા આદમુાાં  મીઠુાં  અને લીંબનુો રસ 
મેળવી અથાણુાં  બનાવવામાાં  આવે છે.  
(૧) આદ ુ કાાંજી અને સીંધવ કે મીઠા સાથે લવેાથી 
પાચક, અગ્નીદીપક, કબજીયાત તથા આમવાતનો 
નાશ કરનાર છે.  
(૨) બે ચમચી આદનુો રસ, બે ચમચી લીંબનુો રસ 
અને ૧/૪ ચમચી સીંધવ જમતાાં  પહેલાાં  લવેાથી 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, મખુ અને હૃદયની શદુ્ધી 
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થાય છે, સ્વરભદે (અવાજ બેસી જવો), ઉધરસ, દમ, 
અપચો, અરુચી, મળાવરોધ, સોજા, કફ, વાય ુઅન ે
માંદાગ્ની મટાડ ેછે.  
(૩) ભોજનની પહેલાાં  નમક અન ે અ ાદ ુ સવવ કાળે 
પથ્ય છે. એ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, રુચી 
ઉપજાવનાર અને જીભ તથા કાં ઠને સાફ કર ેછે.  
(૪) આદ ુકોઢ, પાાંડરુોગ, મતુ્રકૃચ્છ-અટકી અટકીન ે
પશેાબ થવો, રક્તપીત્ત, વ્રણ-ચાાંદાાં , જ્વર અને દાહ 
હોય ત્યાર ે અને ગ્રીષ્મ તથા શરદ  ઋતમુાાં  અ ાદુ 
હીતકારી નથી.  
(૫) ચણા જવેડા આદનુા પાાંચ-છ ટુકડા એક ગ્લાસ 
પાણીમાાં  નાખી ઉકાળવા. અડધુાં પાણી બાકી રહ ે
ત્યાર ે ઉતારી, ગાળીને એટલુાં જ દધુ અને એક 
ચમચી સાકર નાખી સામાન્દ્ય ચાની જમે ધીમે ધીમે 
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સવાર-સાાંજ પીવાથી કફ, શરદી, ઉધરસ, માથાનો 
દખુાવો તેમ જ કમર અને છાતીની પીડા મટે છે.  
આદ ુ તીક્ષ્ણ અને ઉષ્ણ હોવાથી આ ઉપચારથી 
શરીરના સકુ્ષ્મ માગોવના અવરોધો દરુ થાય છે. 
આહારનુાં  યોગ્ય પાચન થાય છે અને રસ, રક્તાદી 
ધાતઓુની વદૃ્ધી થતાાં  શરીર સ્વસ્થ, સુાંદર બને છે.  
પીત્તના રોગોમાાં  અને પીત્ત પ્રકૃતીવાળાએ આ 
ઉપચાર ન કરવો.  
(૬) બાળકો, યવુાનો, વદૃ્ધો, સગભાવ અને પ્રસતુા 
સ્ત્રીઓ બધા નીભવયતાથી આદનુો ઉપયોગ કરી શકે 
છે; છતાાં ત્વચાના રોગોમાાં , કાં ઈ વાગ્યુાં  હોય ત્યાર,ે 
લોહીની ઉણપ હોય, ગરમીની પ્રકૃતી હોય, મતુ્ર કે 
જનન તાંત્ર વીષયક રોગ હોય કે એસીડીટી રહેતી 
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હોય તો આદનુો પ્રયોગ કરવાથી હાની થાય છે. 
એમાાં  આદ ુન લવેુાં .  
(૭) આદનુા  રસમાાં  પાણી અને સાકર નાખી પાક 
કરવો. તેમાાં  કેસર, એલચી, જાયફળ, જાવાંત્રી અન ે
લવીંગ જરુર પરુતાાં  નાખી કાચની બરણીમાાં  ભરી 
રાખવો. આ પાક ઉધરસ, દમ, અગ્નીમાાંદ્ય, અરુચી 
અને પાચન માટે ઉપયોગી છે.  
(૮) આદનુા રસમાાં  લીંબનુો રસ અને સીંધવ નાખી 
લવેાથી અજીણવ દરુ થઈને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે. 
વળી એનાથી ઉદરનો વાય-ુગસે અને મળબદ્ધતા દરુ 
થાય છે, આમવાત મટે છે.  
(૯) પટે અજીણવથી ભાર ેથઈ ગયુાં  હોય તો સુાંઠ અને 
જવખારનુાં  ચણુવ  ઘી સાથે ચાટવુાં .  
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(૧૦) બે ચમચી આદનુો રસ અને બે ચમચી મધ 
મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેચાટવાથી દમ, 
વરાધ અને કફના રોગો મટે છે.  
(૧૧) અલ્સર-ચાાંદા સીવાયના તમામ ઉદર રોગોમાાં  
ચાર ચમચી આદનુો રસ પાણીમાાં  નાખી સવાર-
સાાંજ પીવો. ચાર ચમચી આદનુો રસ, બે ચમચી મધ 
મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી વષૃણનો વાય ુ દમ, 
ખાાંસી, અરુચી અને શરદી મટે છે. 
આદનુો અવલહે (ચાટણ) ૫૦૦ ગ્રામ આદ ુછીણી 
પસે્ટ બનાવી ૫૦૦ ગ્રામ ઘીમાાં  ધીમા તાપ ેહલાવતાાં  
હલાવતાાં  શકેવુાં . શકેતાાં  લાલ રાંગનુાં  થાય ત્યાર ે તેમાાં  
૫૦૦ ગ્રામ ગોળની ચાસણી મીશ્ર કરી ખબુ હલાવી 
બાટલીમાાં  ભરી લવેુાં . આ ચાટણથી ભખુ લાગ ે છે, 
ભોજન પર રુચી પદેા થાય છે, વજન વધ ે છે તથા 
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કફ દરુ થાય છે. ગભાવશયના દોષ અને અનીયમીત 
માસીકમાાં  પણ ખબુ હીતકર છે. પ્રસતુાએ આ 
ચાટણ એક-દોઢ માસ સધુી લવેુાં  જોઈએ, જથેી 
ગભાવશયમાાં  બગાડ રહી જતો નથી. 
આમલી : આમલી અમેરીકા, આફ્રીકા અન ેએશીયા 
ખાંડના ઘણા દેશોમાાં  થાય છે. ભારતનાાં ઘણાાં  
રાજ્યોમાાં  તે થાય છે.  
એનાાં વકૃ્ષો ઘણાાં  વીશાળ અન ે મોટાાં  થાય છે. તેન ે
વાવ્યા પછી સાત-આઠ વષવ પછી ફળ આવે છે. એ 
મહા-ફાગણમાાં પાકીને તૈયાર થાય છે. તેના 
ઠળીયાને કચકુા કહે છે. નવી આમલી કરતાાં  જુની 
વધાર ે પથ્યકારક અને હીતાવહ છે. તેના પાલાનુાં  
ખટમધરુાં શાક અને તેના ફુલોની ચટણી કરવામાાં  
આવે છે. આમલીનાાં  ફુલ ખાટાાં, સહેજ તરુાાં, મોઢામાાં  
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પાણી લાવનાર, સ્વાદીષ્ટ, રુચીકર, ભખુ લગાડનાર 
તથા વાય ુઅને પ્રમેહનો નાશ કરનાર છે. તેનાાં  પાન 
સોજા અને રક્તદોષ અથવા લોહી બગાડનો નાશ 
કરનાર છે.  
પાકી આમલી સ્વાદીષ્ટ, સારક, હૃદય માટે સારી, 
મળ રોકનાર, ભખુ લગાડનાર, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, 
કફ, વ્રણ, કબજીયાત માટે હીતાવહ છે.  
(૧) સાંગ્રહણી થયો હોય એટલ ેઆહાર પચ્યા વગર 
બહાર નીકળી જાય તો આમલીનાાં  ૧૦ ગ્રામ પાન 
ધોઈને અડધા કપ ચોખાના ધોવાણમાાં  લસોટી પસે્ટ 
જવેુાં  બનાવી સવાર-સાાંજ પીવાથી અને યોગ્ય પરજેી 
પાળવાથી આઠ-દસ દીવસમાાં  મટી જાય છે.   
(૨) અરુચી અને ભખુ લાગતી ન હોય તો રાત્ર ે૧૦-
૧૫ ગ્રામ આમલી એક ગ્લાસ પાણીમાાં  પલાળી 
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રાખી, સવાર ેમસળી, ગાળી, સોપારી જટેલો ગોળ 
ઓગાળી પીવાથી અરુચી દરુ થશ ેઅને સારી ભખુ 
લાગશ.ે  
(૩) દધુીના નાના ટુકડા કરી તેમાાં  આમલી અને 
સાકર નાખી ધીમા તાપ ેપાણીમાાં  ઉકાળી કપડા વડ ે
ગાળીને પીવાથી મગજની ગરમી, માથાનો દખુાવો 
તેમ જ ગાાંડપણમાાં  લાભ થાય છે.  
(૪) લીમડાના રસમાાં  જુની આમલી મેળવી પીવાથી 
કૉલરેા મટે છે.  
(૫)  બે ચમચી આમલી એક ગ્લાસ પાણીમાાં  
પલાળવી. સવાર ે સોપારી જટેલો ગોળ તથા કાળાાં  
મરી અન ેએલચીનુાં  થોડુાં ચણુવ  નાખી પીવુાં . એનાથી 
ભખુ લાગશ ેઅને અરુચી દરુ થશ.ે  
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(૬) આમલીનુાં  શરબત પીવાથી ઉનાળામાાં  લ ુ
લાગતી નથી.  
(૭) આમલી ઠાંડા પાણીમાાં  પલાળી, મસળી, ગાળી, 
તેના થોડા પાણીમાાં  સાકર મેળવી પીવાથી અન ે
બાકીના પાણીમાાં  એલચી, લવીંગ, મરી અને કપરુનુાં 
ચણુવ  નાખીને કોગળા કરવાથી અરુચી મટે છે, અને 
પીત્તપ્રકોપનુાં  શમન થાય છે. 
(૮) આમલીના શરબતમાાં  જીરાનુાં  ચણુવ  ભભરાવી 
પીવાથી પાચક સ્રાવો છુટીને અરુચી મટે છે.  
(૯) એક ગ્લાસ પાણીમાાં  બે ચમચી પાકી આમલીનુાં 
પસે્ટ નાખીને ઉકાળવુાં . બરાબર ઉકળે ત્યાર ે ઉતારી 
તેમાાં  ત્રણથી ચાર ચમચી ગલુાબજળ, એક ચમચી 
ગોળ, પાાંચ એલચીના દાણા અને દસથી બાર કાળા 
મરીનુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરી ધીમે ધીમે પી જવુાં . આ 
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ઉપચારથી ભખુ સારી લાગશ ેઅને અરુચી પણ દરુ 
થશ.ે 
(૧૦) આમલીનુાં  શરબત પીવાથી ગણતરીના 
દીવસોમાાં  અળાઈ–ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીઓ મટી 
જાય છે. ત્વચા માટે આમલીનુાં  શરબત ખબુ 
ગણુકારી છે. 
(૧૧) એક સારી સોપારી રાત્ર ે પાણીમાાં  પલાળી 
રાખી, સવાર ેવાટી, જુની આમલીનો જાડો કલ્ક કરી 
તેમાાં  વાટેલી સોપારી મેળવી ગોળી કરી ગળી 
જવાથી અને ઉપરા ઉપરી થોડુાં ગરમ પાણી પીવાથી 
રચે લાગી આમવાત મટે છે.  
(૧૧) આમલીના કચકુા શેકી, ઉપરનાાં  ફોતરાાં  કાઢી 
નાખી, તેની ભુકી કરી મધ અને ઘી મેળવી ખાવાથી 
ક્ષતકાસ (લોહીમીશ્રીત કફવાળી ઉધરસ ) મટે છે.  
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(૧૨) આમલી પાણીમાાં  પલાળી, મસળી, ગાળીને 
પીવાથી પીત્તની ઉલટી બાંધ થાય છે.  
(૧૩) આમલીને તેનાથી બમણા પાણીમાાં  ચાર 
કલાક ભીંજવી રાખી, ગાળી, ઉકાળી, અધુાં પાણી 
બાકી રહ ે ત્યાર ે ઉતારી, તેમાાં  બમણી સાકરની 
ચાસણી મેળવી, શરબત બનાવી ૨૦થી ૫૦ ગ્રામ 
જટેલુાં રાત્ર ેપીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૧૪) જો ખાટી આમલી અનકુુળ આવતી હોય તો 
ખબુ જુની ખાટી આમલીનુાં  શરબત દીવસમાાં  ત્રણ 
વખત પીવાથી જુની કબજીયાત મટે છે.  
(૧૫) દદીમાાં  ગાાંડપણ બહ ુઆક્રમક બની ગયુાં  હોય 
અને સ્વજનોને ભાર ે તકલીફ રહતેી હોય તો 
દરરોજ આમલીનુાં  શરબત દર ચારકે કલાકના અાંતરે 
એકાદ ગ્લાસ પીવડાવવાથી અને આહારમાાં  
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આમલીનો ખાસ ઉપયોગ કરાવવાથી ગાાંડપણ ઓછુાં  
થાય છે અને વીવકેબદુ્ધી ખીલવા લાગ ે છે. (જો કે 
આનો આધાર ગાાંડપણના કારણ ઉપર રહેશ.ે)      
(૧૬) ૧૦ ગ્રામ જટેલાાં  આમલીનાાં  કુમળાાં  પાનન ે
ચોખાના ઓસામણમાાં વાટી પીવડાવવાથી 
અતીસાર(ઝાડા) મટે છે. 
(૧૭) ઝાડા થાય ત્યાર ે ચોખાના ઓસામણમાાં  
આમલીનુાં  પાણી મેળવીને આપવુાં . 
(૧૮) આમલીના કચકુા શેકી ૫૦ ગ્રામ જટેલા રોજ 
ખાવાથી મધપુ્રમેહ મટે છે.  
(૧૯) લીંબનુા રસમાાં  આમલીનો કચકુો ઘસી 
ચોપડવાથી દાદર મટે છે.  
(૨૦) આમલીના કચકુાનાાં  મીંજ અને આમલીનાાં  
ફુલ પાણીમાાં  વાટીને શરીર ે ચોપડવાથી ખબુ 
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પરસેવો વળતો હોય અને શરીરમાાંથી દગુાંધ 
નીકળતી હોય તો તે મટે છે. 
(૨૧) ૫૦૦ ગ્રામ આમલીનાાં  ફુલ અને એક કીલો 
ખડી સાકરના પાઉડરને મીશ્ર કરી ચોખ્ખા હાથે ખબુ 
મસળી પસે્ટ જવેુાં  બનાવી કાચની બરણી ભરી લવેી. 
આ બરણીને રોજ તડકામાાં  ૨૦થી ૨૫ દીવસ 
મકુવાથી આમલીના ફુલોનો ગલુકાં દ તૈયાર થઈ જશ.ે 
આ ગલુકાં દ  એક ચમચી સવાર-સાાંજ લવેાથી 
અપચો, અરુચી, મોળ આવવી અન ેપીત્તના રોગો 
શાાંત થશ.ે પીત્ત વધ ેનહીં એ મજુબ પરજેી પાળવી. 
(૨૨) આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાાં  પલાળી 
રાખી, ઉપરનાાં  ફોતરાાં  કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દુધ 
સાથે વાટી રોજ સવાર ે પીવાથી સોમરોગ (વધ ુ
પડતો પશેાબ થવાનો રોગ) મટે છે.  
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(૨૩) આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાાં  પલાળી 
રાખી, ઉપરનાાં  ફોતરાાં  કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દુધ 
સાથે વાટી રોજ સવાર ેપીવાથી શરીર બળવાન બન ે
છે.  
(૨૪) આમલીના કચકુાનુાં  ચણુવ  અને હળદરનુાં  ચણુવ  
સમાન ભાગ ે મીશ્ર કરી ઠાંડા પાણી સાથે પીવાથી 
શીતળાનો રોગ થતો નથી.  
આમલક્યાદી ચણુવ  : આમળાાં, ચીત્રક, હરડ,ે પીપર 
અને સીંધવ સરખા વજને લઈ (દરકે ઔષધ સો સો 
ગ્રામ), ભગેાાં  કરી ખબુ ખાાંડી બનાવેલા બારીક ચણુવને 
આમલક્યાદી ચણુવ  કહે છે. આ ચણુવ  અડધીથી એક 
ચમચી સવાર ેઅને રાત્ર ેલવેાથી સવવ પ્રકારના તાવમાાં  
ફાયદો થાય છે. આ ચણુવમાાં  લખેન ગણુ રહેલો છે. 
લખેન એટલ ેખોતરવુાં . આ ચણુવ  આાંતરડામાાં  ચોાંટી 
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ગયેલા મળને ખોતરીને બહાર કાઢે છે. એટલ ે જુની 
કબજીયાતમાાં  પણ ફાયદો કર ે છે. આ ચણુવ  અન્નનુાં  
પાચન કર ે છે. જથેી આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન થાય 
છે. આ ચણુવ  કફનાશક હોવાથી કફના રોગોમાાં  
ફાયદો થાય છે. 
આમળાાં : આમળામાાં  ખારા રસ સીવાય બાકીના 
પાાંચ ે પાાંચ રસ છે. ‘नित्यं आमलके लक्ष्मी’ 
આમળામાાં  સદા લક્ષ્મીનો વાસ મનાય છે. આમળા 
વીષ ેકહેવાયુાં  છે, 

आदौ अंत ेच मध्य ेच भोजिस्य प्रशस्यत े| 
िरत्ययं दोषहरं फलषे ुआमलकी फलम ् || 

ફળોમાાં  આમળાાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી ભોજનની 
શરુઆતમાાં, મધ્યમાાં  અને ભોજનના અાંતે (લીલાાં, 
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ચણુવ  કે ચાટણ) આમળાાં ખાવાાં  હીતાવહ છે, 
સ્વાસ્થ્યપ્રદ છે.  
આમળાના ખાટા રસથી વાય,ુ મધરુ અને ઠાંડા ગણુથી 
પીત્ત અને રુક્ષતા અને તરુા રસથી કફ મટે છે. એ 
ત્વચા અને આાંખને માટે સારાાં  છે. ઉપરાાંત એ 
પચવામાાં  હલકાાં , ભખુ લગાડનાર આહાર પચાવનાર, 
આયષુ્ય વધારનાર અને પ ષ્ટીક છે. ત્વચારોગ, 
ગોળો, શોષ, અરુચી, પાાંડરુોગ, હરસ, સાંગ્રહણી, 
તાવ, હૃદયરોગ, ઉધરસ, શરદી, પ્રમેહ, સ્વરભાંગ, 
કમળો, કૃમી, સોજા, સ્મતૃી અને બદુ્ધીનો પ્રમેહ આ 
બધામાાં  આમળાાં હીતાવહ છે.  
‘રસાયન ચણુવ’ અને ત્રીફળા (જમેાાં  આમળાાં હોય 
છે) એક એક ચમચી રોજ રાત્ર ે લવેાથી સ્વાસ્થ્ય 
જળવાય છે અને દીઘવ જીવન જીવી શકાય છે.  
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(૧) આમળાનો રસ છ ચમચી અને હળદરનો રસ 
ત્રણ ચમચી અથવા બાંનેનુાં  સરખા ભાગ ે બનાવેલા 
એક ચમચી ચણુવનુાં  સવાર-સાાંજ સેવન કરવાથી દરકે 
પ્રકારના પશેાબના રોગો મટે છે. એનાથી રક્તશદુ્ધી, 
પ્રમેહ, બળતરા, કફ, પાાંડ-ુરક્તાલ્પતા વગરે ેપણ મટે 
છે.  
(૨) મોઢાની કાળાશ, ખીલ મટાડવા અને મખુસ ાંદયવ 
માટે આમળાનો ઉકાળો કરી ગાળી એ પાણીથી મોાં 
ધોવુાં  અને આાંખ ે છાાંટવુાં .  સકુાાં  આમળાાં કફ અને 
ચીકાશને દરુ કર ેછે, ચાાંદાાં  મટાડ ેછે.  
(૩) નાકમાાંથી પાતળા કફનો સ્રાવ થવો, પ્રમેહ અને 
ઉદર રોગો પર આમળાાં , ગળો, દારુહળદર અને જઠેી 
મધનો ઉકાળો સારુાં કામ આપ ે છે. આમળાાં મતુ્રલ, 
ઠાંડાાં  અને રસાયન છે.  
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(૪) મતુ્રમાગવની ગરમીમાાં, અનીયમીત અને ખબુ 
આવતા માસીકમાાં, કોઠે ગરમી-રતવા હોય અન ે
વારાંવાર કસવુાવડ થતી હોય, ગભવસ્થ બાળકનો 
વીકાસ અટકી જતો હોય તો ૧-૧ ચમચી આમળાનુાં  
ચણુવ , સાકર અને શતાવરીનુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરી રોજ 
રાત્ર ેજમ્યા પછી ફાકી જવુાં . ઉપર દધુ પીવુાં . તીખી, 
ગરમ, તીક્ષ્ણ ચીજો, ગરમ મસાલો, અથાણાાં, પાપડ 
બાંધ કરવાાં .  
(૫) આમળાાં રસાયન છે, અને એનાથી કોઈપણ 
રોગ મટાડી શકાય છે. નવા રોગોમાાં  તાજાાં આમળાાં 
અને જુના રોગોમાાં  સકુાાં  આમળાાં અસરકારક હોય 
છે. બાળકોએ એક અને વયસ્કોએ રોજ બે આમળાાં  
ખાવાાં  જોઈએ. લીલાાં  આમળાાં ન મળે ત્યાર ે
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આમળાનુાં  બારીક ચણુવ  એક ચમચીની માત્રામાાં  
સવાર-સાાંજ લવેુાં  જોઈએ.  
આમળાાંનો મરુબ્બો : એક કીલો આમળાાંને સોય વડ ે
ઠળીયા સધુી પહોાંચ ેએ રીતે ટોચી થોડી વાર ચનુાના 
નીતયાવ પાણીમાાં  રાખવાાં . આ પછી આાંધણ આવેલા 
બે લીટર પાણીમાાં  સારી રીતે ઉકાળવાાં . વધાર ેપડતાાં  
ફાટી જાય એ રીતે બાફવાાં  નહીં. પછી આમળાાં 
બહાર કાઢી કપડા વડ ે લછુી કોરાાં  કરવાાં . ખડી 
સાકરની ચાર તારી ચાસણીમાાં  ડબુતાાં  રહે એ રીતે 
કાચની બરણીમાાં  ભરી રાખવાાં . આ મરુબ્બો રોજ 
સવાર ેખાવાથી દબુળા-પાતળા માણસો પષુ્ટ થાય છે, 
શક્તી, સ્ફુતી અને બળ વધ ે છે. રોગપ્રતીકારક 
શક્તી વધ ેછે. પાચન ક્રીયા સક્રીય બને છે, અને સાતે 
ધાતનુી વદૃ્ધી થાય છે.  
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સકુાાં આમળાાં  ોઃ પાકાાં, તાજાાં, પીળા રાંગનાાં  સારી 
જાતનાાં  આમળાાં, પાણી બરાબર ઉકળ્યા પછી તેમાાં  
નાખી થોડી વાર પછી કાઢી લઈ ઠાંડાાં  થયે કોરાાં  કરી 
ઠળીયા કાઢી નાખવા. ઠળીયા સરળતાથી નીકળી 
જશ.ે એ આમળાાંને છાાંયડ ે સકુવવાાં . પછી 
પ્લાસ્ટીકની બેગમાાં  પકૅ કરી દેવાાં . 
આવળ : આવળ ભારતમાાં  બધ ે જ થાય છે. એનાાં  
પીળાાં  સોનેરી ફુલોથી આ છોડ તરત ઓળખાઈ 
જાય છે. આવળ કડવી, શીતળ અને આાંખોને 
હીતકારક છે.  
(૧) એક ચમચી આવળનાાં  ફુલની પાાંદડીઓ અન ે
એટલી જ સાકર ગાયના દધુમાાં  વાટીન ેચાટી જવાથી 
સગભાવ સ્ત્રીઓની ઉલટી-ઉબકા બાંધ થાય છે.  
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(૨) આવળનાાં  ફુલોનો ગલુકાં દ પેશાબના, ત્વચાના 
અને પટેના રોગોમાાં  સારો ફાયદો કર ે છે તથા 
શરીરનો રાંગ સધુાર ેછે.  
(૩) પગના મચકોડ પર આવળનાાં  પાન બાાંધવાથી 
મચકોડનો સોજો અને દખુાવો મટી જાય છે.  
(૪) આવળનાાં ફુલોનો ઉકાળો અથવા આવળનાાં  
પાંચાાંગનુાં  ચણુવ  અડધી ચમચી જમતાાં  પહેલાાં  લવેાથી 
અને જરુરી પરજેી પાળવાથી ડાયાબીટીસમાાં  ફાયદો 
થાય છે.  
(૫) આવળનાાં  ફુલોને સકુવીને બનાવેલુાં ચણુવ  અડધી 
ચમચી જટેલુાં ગરમ પાણી સાથે લવેાથી સવવ પ્રકારના 
પ્રમેહ મટે છે.  
(૬) આવળનાાં સકુાાં  ફુલોનુાં  અડધી ચમચી  ચણુવ  
બપોર ે જમ્યા પછી લવેાથી ડાયાબીટીસથી ઉત્પન્ન 
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થતી બહમુતુ્રતા અન ે વધ ુ પડતી તરસમાાં  ફાયદો 
થાય છે. એ ડાયાબીટીસમાાં  પણ ખબુ હીતાવહ છે.  
(૭) આવળનાાં  બીજનુાં  પા ચમચી ચણુવ  સવાર-સાાંજ 
જમ્યા પછી લવેાથી અને યોગ્ય પરજેી પાળવાથી 
ડાયાબીટીસ કાબમુાાં  રહે છે.  
(૮) સગભાવની ઉલટી-ઉબકાની તકલીફમાાં  આવળનાાં 
બેત્રણ ફુલ દુધ અને સાકરમાાં  વાટી પસે્ટ બનાવી 
ચાટી જવાથી રાહત થાય છે.  
(૯) આવળનાાં  ફુલોનો ઉકાળો પીવાથી બહમુતુ્રતા 
મટે છે.    
આસોતરી : આસોતરીનાાં  ઝાડ કાાંચનારના ઝાડને 
મળતાાં  આવે છે. તે ૮ થી ૧૦ ફુટ જવેડાાં  હોય છે. 
તેનાાં  પાન કાાંચનારનાાં  પાન જમે મતુ્રપીંડ આકારનાાં  
જાડાાં  અને મોટાાં  હોય છે. જનેો બીડી બનાવવામાાં  
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ઉપયોગ થાય છે. આસોતરીને ચપટી અને લાાંબી 
શીંગો થાય છે. એની છાલ દોરડાાં  બનાવવામાાં  કામ 
લાગ ેછે.  
(૧) આસોતરીની  શીંગનુાં   ચણુવ  ૧-૧ ચમચી લવેાથી 
મરડો અને ઝાડા મટે છે.  
(૨) પશેાબના રોગ, પશેાબની ગરમી અને 
પરમીયામાાં  આસોતરીનાાં  પાનનો રસ સાકર સાથે 
લવેો.  
(૩) શરીર પર સોજા ચડ્યા હોય તો આસોતરીનાાં  
પાનને પાણીમાાં  વાટી, ચટણી જવેુાં  કરી લપે કરવો. 
કાં ઠમાળ ઉપર પણ આ લપે કામ કર ેછે.  
(૪) મોાં આવી ગયુાં  હોય, ગળુાં  બેસી ગયુાં  હોય, 
અવાજ બરાબર ન આવતો હોય કે ગળાના બીજા 
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રોગોમાાં  આસોતરીનાાં  પાનનો ઉકાળો મોાંમાાં  ભરી 
રાખી કોગળા કરવા. 
આાંકડો : આાંકડો ગરમ છે તેથી કફ અને વાયનુા 
રોગોમાાં  બહ ુસારુાં કામ આપ ેછે. પરાંત ુએ ઝરેી છે, 
તેથી તેનો સાવચતેીથી ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  
(૧) નાનાાં  પતાસાાંમાાં  કાણુાં  પાડી તેમાાં  આાંકડાના 
દધુનાાં  બેચાર ટીપાાં  નાખી રાખી મકુવાાં . જ્યાર ે
શ્વાસના રોગીને એકદમ દમનો હમુલો થાય ત્યારે 
આ પતાસુાં  ખાઈ જવાથી કફ ઢીલો થઈ બહાર 
નીકળી જશ ેઅને શ્વાસનો હમુલો હળવો પડશ.ે  
(૨) તલ કે સરસવના તેલમાાં  આાંકડાનાાં  મોટાાં, પાકાાં , 
ભરાવદાર પાન એક એક નાખી તળવાાં . પાન સાવ 
બળી જાય એટલ ે તેને કાઢી બીજુાં પાન તળવુાં . આ 
રીતે તૈયાર કરલેુાં તેલ શીશીમાાં  ભરી લવેુાં . વાના દરકે 
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જાતના દ:ુખાવામાાં  આ તેલની માલીશ કરવાથી 
ફાયદો થાય છે.  
(૩) પટેમાાં  દ:ુખતુાં  હોય તો આાંકડાના પાકા પાનન ે
ગરમ કરી પટે ઉપર બાાંધવાથી પટેનો દ:ુખાવો મટે 
છે.  
(૪) આાંકડો એક રસાયન ઔષધ છે. જનેાથી 
શરીરની સાતેય ધાતઓુનુાં પોષણ થાય તેને રસાયન 
કહે છે. એનાથી યકૃતની ક્રીયા સધુર ેછે. વાય,ુ પીત્ત 
અને કફ ત્રણે દોષોમાાં  આાંકડાથી લાભ થાય છે.  
(૫) ખજુલી-ખાંજવાળમાાં  આાંકડાના પાનના રસમાાં  
હળદર મેળવી લગાડવાથી તે મટે છે.  
(૬) ખસનો ફોલ્લો ફોડી આાંકડાનુાં  દધુ લગાડવાથી 
ખસ જલદી મટે છે.  
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(૭) હળદરના ચણુવમાાં  આાંકડાનુાં  દધુ અથવા ગ મતુ્ર 
મેળવી લપે કરવાથી અથવા પસે્ટ બનાવી શરીર ે
ઘસવાથી ખાંજવાળ-ખજુલી તરત જ મટી જાય છે.  
(૮) મોઢા પર કે શરીરના કોઈ પણ ભાગ પર 
કાળાશ હોય તો આાંકડાના દધુનાાં  થોડાાં  ટીપાાં  
ગ મતુ્રમાાં  મેળવી ઘસવાથી થોડા જ દીવસોમાાં  
સુાંવાળપ અને સુાંદરતા આવે છે.  
(૯) કફ કેમે કરી છુટો પડતો ન હોય અન ે
કબજીયાત રહતેી હોય તો આાંકડાના દધુનાાં  ચારથી 
પાાંચ ટીપાાં  પતાસામાાં  પાડી રોજ એક પતાસુાં સવાર-
સાાંજ ખાવાથી ખબુ જ રાહત થાય છે.    
આાંબાહળદર : આાંબાહળદરની સગુાંધ આાંબા જવેી 
હોય છે, તેથી એને એ નામ મળ્યુાં છે. એ કડવી, 
તીખી, ઠાંડી, પચી ગયા પછી મધરુ અને 
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ત્રીદોષનાશક છે. વળી એ ભખુ લગાડનાર, 
આહારનુાં  પાચન કરાવનાર, મળ રોકનાર, સોજો 
ઉતારનાર અને દખુાવો શાાંત કરનાર છે. એના ગણુ 
હળદર અને આદ ુજવેા જ છે પણ આદુ ગરમ છે, 
જ્યાર ે આ શીતળ અને પીત્તહર છે. આાંબાહળદર 
ચામડીના રોગો, વાતરક્ત, ત્રણે દોષ(વાય,ુ પીત્ત, 
કફ), વીષ, હેડકી, દમ, સસણી, શરદી અને કફના 
રોગોનો નાશ કર ેછે.  
(૧) ખાંજવાળ, માર-મચકોડ, સોજો, ચોટ વગરેમેાાં  
આાંબાહળદરનો લપે કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૨) આાંબાહળદર અને સીંધવનુાં  સમાન ભાગ ે કરલેુાં  
અડધી ચમચી જટેલુાં ચણુવ  રોજ રાત્ર ે ચાર-પાાંચ 
દીવસ લવેાથી તમામ પ્રકારના કૃમી મટે છે.  
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(૩) આાંબાહળદર અને કાળી જીરી સરખા ભાગે 
પાણીમાાં  લસોટી લપે કરવાથી ખાંજવાળ, બળતરા, 
સોજો અને ખસ મટે છે. આ તકલીફ વખતે મધરુ 
અને ખાટી ચીજો, અથાણાાં , પાપડ ખાવાાં  નહીં. નમક 
સાવ ઓછુાં  લવેુાં . સ્વાદીષ્ટ વીરચેન ચણુવ  સવાર-સાાં ાંજ 
લવેુાં .  
(૪) વાગવા કે પડી જવાથી લોહી ગાંઠાઈ ગયુાં  હોય 
તો આાંબાહળદર અને હીરાબોળનો લપે કરવો. તથા 
આાંબાહળદરનુાં  ચણુવ  ફાકવાથી લાભ થાય છે. 
આાંબો  ોઃ આાંબો ઉત્તમ ઔષધ વકૃ્ષ છે.  
(૧) આાંબાની અાંતર છાલ, ઉમરાના મળુની છાલ 
અને વડની વડવાઈનો રસ કાઢી તેમાાં  જીરુ અને ખડી 
સાકર મેળવીને લવેાથી શરીરની સવવ પ્રકારની ગરમી 
મટે છે.  
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(૨) આાંબાની ગોટલી દહીંમાાં  વાટીને પીવાથી કાચા 
ઝાડા અથવા આમાતીસાર મટે છે.  
(૩) કેરીની ગોટલી છાશ અથવા ચોખાના 
ધોવરામણમાાં આપવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૪) કેરીની ગોટલીનુાં  ચણુવ  મધ સાથે આપવાથી 
દઝુતા મસા-હરસ શાાંત થાય છે.  
(૫) કેરીની ગોટલીના ચણુવને પાણીમાાં  કાલવી તેને 
શરીર ેચોળીને સ્નાન કરવાથી અળાઈ મટે છે.  
(૬) પાકી કેરીનો રસ મધ મેળવીને ખાવાથી કફના 
રોગો તથા બરોળના રોગો મટે છે. 
ઈસપગલુ : ઈસબગલુ ગજુરાતમાાં  ઉાંઝાની આસપાસ 
ખબુ થાય છે. એને ઓથમી જીરુ, ઉમતી જીરુ, ઉાંટીયુાં  
જીરુ, ઘોડા જીરુ, ઈસપગોળ વગરે ે પણ કહે છે. 
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ઈસબગલુને મશીનમાાં  ભરડવાથી જ ે સફેદ છોતરાાં  
અલગ થાય છે એ જ ઈસબગલુની ભસુી.  
ઈસબગલુ કબજીયાત, રક્તાતીસાર, ઉનવા, બળતરા, 
દાહ, તષૃા અને રક્તપીત્તનો નાશ કર ેછે. ઈસબગલુ 
મરડાનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે. વળી એ કામશક્તી 
વધારનાર, મધરુ, ગ્રાહી, શીતળ અને રસેાવાળુાં  છે.   
(૧) બહમુતુ્રતામાાં  સાદા પાણી સાથે કાયમ સવાર, 
બપોર, સાાંજ ૧-૧ ચમચો ઈસપગલુ ફાકવુાં .  
(૨) એક ચમચી ઈસબગલુ રાત્ર ે પાણીમાાં  પલાળી 
રાખી સવાર ે મસળી, ગાળી તેમાાં  એક ચમચી 
બદામનુાં  તેલ અને સાકર નાખી પીવાથી રચે લાગી 
પટેની શદુ્ધી થાય છે.  
(૩) એક ચમચી ઈસબગલુ અડધા ગ્લાસ ઉકળતા 
પાણીમાાં  નાખી ઢાાં કી દેવુાં અન ે ઠાંડ ુ પડવા દેવુાં . પછી 



 166 

તેમાાં  સાકર નાખી પીવાથી રક્તપ્રદર, અત્યાતવવ, 
રક્તાતીસાર અને રક્તપ્રમેહ મટે છે. આ રોગોમાાં  
થતો રક્તસ્રાવ મટે છે. આ ઉપચારથી અન્દ્ય પ્રદર 
રોગોમાાં  પણ ફાયદો થાય છે.  
(૪) એક ચમચી ઈસબગલુ અને એક ચમચી સાકર 
મેળવી રોજ રાત્ર ે દધુમાાં  નાખી પીવાથી થોડા 
દીવસોમાાં  જ વષોવ જુની કબજીયાત મટે છે અને 
આાંતરડામાાં  જામેલા-ચોાંટેલા મળનો નીકાલ થાય છે.  
(૫) બે ભાગ ઈસબગલુ, એક ભાગ એલચીદાણા 
અને ત્રણ ભાગ ખડી સાકર રાત્ર ેપાણીમાાં  ભીંજવી 
રાખી, સવાર ેમસળી, ગાળી પીવાથી ધાતવુદૃ્ધી તથા 
ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૬) એક-બે ચમચી ઈસપગલુની ભસુી દધુમાાં  મેળવી 
સાકર નાખી મીશ્ર કરી તરત જ રાત્ર ેપીવાથી જુનો 
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મરડો, કબજીયાત, આાંતરડાનાાં  અલ્સર - ચાાંદાાં , 
આાંતરડાની ગરમી તથા વાયનુા રોગોમાાં  લાભ થાય 
છે.  
(૭) બેથી ત્રણ ચમચી ઈસબગલુ રાત્ર ેએક ગ્લાસ 
પાણીમાાં  પલાળી રાખી સવાર ેખબુ મસળી ગાળી બે 
ચમચી ખડી સાકર મીશ્ર કરી પીવાથી જ્વરાતીસાર, 
રક્તાતીસાર (અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ), 
જીણાવતીસાર, દઝુતા એટલ ે કે રક્તસ્રાવી મસા, સવવ 
પ્રકારના પ્રમેહ, દાહ, આાંતરીક બળતરા,  અને જુની 
કબજીયાત મટે છે.  
(૮) બે ચમચી ઈસબગલુની ભસુીમાાં  એક ચમચી 
ખડી સાકર મીશ્ર કરી રોજ રાત્ર ેફાકી જઈ ઉપર એક 
ગ્લાસ નવશકુેાં  દધુ પીવાનો ઉપચાર એક-બે મહીના 
કરવાથી આાંતરડામાાં  ચોાંટી ગયેલો મળ દરુ થાય છે. 
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આાંતરડાનુાં કાયવ નીયમીત થવાથી અન ે જુનો 
મળાવરોધ દરુ થવાથી કબજીયાત મટે છે. મળ સાફ 
ઉતારનાર અને કબજીયાત મટાડનારા ઔષધોમાાં  
ઈસબગલુ ઉત્તમ ઔષધ છે. 
ઉકાળો (૧) સુકી વનસ્પતીઓનુાં  જવકુટ મીશ્રણ ભગે ુાં 
કરી ડબ્બામાાં  ભરી રાખી શકાય.  
(૨) લીલી વનસ્પતી જટેલી તાજી તેટલી સારી. તેન ે
ઉકાળો બનાવતી વખતે જ કુટીને મેળવવી જોઈએ.  
(૩) ઉકાળો પલાળવા કે ઉકાળવા સ્ટીલના 
વાસણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  
(૪) ઉકાળો પલાળો ત્યાર ે ઢાાંકો અને ઉકાળો ત્યારે 
ન ઢાાંકો.  
(૫) ધીમા તાપ ે ઉકાળવાથી ઉકાળો વધ ુ ગણુકારી 
બને છે.  
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(૬) ઉકાળાના રવ્યોનો વધમુાાં  વધ ુ બે જ વખત 
ઉકાળો બનાવવામાાં  ઉપયોગ કરવો.  
(૭) ઉકાળો તાજો અને ગરમ ગરમ જ પીવો, 
આગલા દીવસનો વાસી ઉકાળો પીવો નહીં કે તેનુાં 
તૈયાર પ્રવાહી પીવુાં  નહીં.  
(૮) ઉકાળો દીવસમાાં  એક કે બે વાર પીવો. તે ખાલી 
પટેે વધ ુલાભ આપ ેછે. એટલ ેસવાર ેનરણે કોઠે કાં ઈ 
પણ ખાધા વગર તેને લવેાનો સમય ઉત્તમ છે.  
(૯) ઉકાળામાાં  મધ મેળવવાનુાં  હોય તો તે ઠર ેપછી 
જ મધ ઉમેરવુાં .  
(૧૦) એમાાં  તજ, લવીંગ, એલચી જવેાાં  સગુાંધી રવ્યો 
મેળવવાનાાં  હોય તો ઉકાળો બનાવ્યા પછી પીતી 
વખતે ચણુવના રુપમાાં  મેળવીન ે લવેાાં . અગાઉથી ન 
નાખવાાં .  
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(૧૧) ઉકાળામાાં  સાકર નાખવી હોય તો વાયમુાાં  
ચોથા ભાગે, પીત્તમાાં  અડધા ભાગ ે અને કફમાાં  
સોળમા ભાગ ેનાખવી.  
(૧૨) ઉકાળામાાં  મધ નાખવાનુાં  હોય તો વાયમુાાં  
સોળમા ભાગે, પીત્તમાાં  આઠમા ભાગ ે અને કફમાાં  
ચોથા ભાગ ેનાખવુાં .  
(૧૩) ઉકાળામાાં  દુધ, ઘી, તેલ, ગોમતુ્ર, ગોળ જવેા 
પ્રવાહી લવેાનાાં  હોય તો ૨૦ મી.લી. જટેલાાં  લવેાાં . 
બીજાાં સગુાંધી રવ્ય મેળવવાનાાં  હોય તો ૩ થી ૪ 
ગ્રામ લવેાાં .   
ઉત્તમ રસાયન શાંખપષુ્પી, બ્રાહ્મી, ગળો, ગોખરુાં, 
આમળાાં, જઠેીમધ અને શતાવરી દરકેનુાં ૧૦૦ ગ્રામ 
બારીક ચણુવ, લોહ ભસ્મ અને જસત ભસ્મ ૧૨-૧૨ 
ગ્રામને સારી રીતે મેળવી ૨ થી ૪ ગ્રામ બપોર ેઅન ે
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સાાંજ ેજમ્યા પછી લવેુાં . પાંદર દીવસ પછી બાંધ કરવુાં . 
ફરીથી પાંદર દીવસ પછી લવેુાં . આ રીતે નીયમીત 
પ્રયોગ ચાલ ુ રાખવાથી શરીરની ધાતઓુ અને બળ 
વધ ેછે. યાદશક્તી સારી રહે છે અને રોગપ્રતીકારક 
શક્તી વધ ે છે. આ એક ઉત્તમ રસાયન છે. 
મધપુ્રમેહના દદીઓ મધપુ્રમેહની દવા સાથે આ યોગ 
લ ેતો શક્તીમાાં  વધારો થાય છે.   
ઉપયોગી ચણુવ  અજમો, કાાંચકાના મીંજ અને સાંચળનુાં  
સરખા વજને બનાવેલુાં પા ચમચી અથવા વાલના 
દાણા જટેલુાં ચણુવ  રોજ સવાર-સાાંજ આઠ-દસ દીવસ 
લવેાથી પટેના તમામ પ્રકારના કૃમીઓનો નાશ થાય 
છે. જથેી પટે હલકુાં  થશ.ે ભખુ સારી લાગશ.ે ગસૅ, 
આફરો, ગડગડાટ મટશે, મળ સાફ ઉતરશ ે તથા 
અચાનક જ થઈ જતા ઝાડા મટી જશે. પટેની 



 172 

આાંકડી-ચુાંક મટી જશ.ે શરીરમાાં  રહેતો ધીમો તાવ 
દરુ થશ.ે  
ઉમરો : ઉમરો, પીપળો, પીપર, જાાંબ ુઅને વડ એક 
જ વગવનાાં  વકૃ્ષો છે. એને પાંચવલ્કલ કહે છે. આ પાાંચે 
વકૃ્ષોની છાલ દવામાાં  વપરાય છે. એની છાલના કે 
પાાંદડાના ઉકાળાથી મોાં પાકવુાં, જીભ આડી થવી, પઢેાાં  
પાકી જવાાં  વગરે ે મટે છે. એના ઉકાળાની બસ્તી 
(એનીમા) લવેાથી આાંતરડામાાં  પડલેાાં  ચાાંદાાં-ઘારાાં, 
રક્ત અને પરુ સાથેના ઝાડા, અલ્સરટેીવ કોલાયસીસ 
વગરે ેમટે છે.  
શરીરના કોઈ પણ ભાગમાાંથી લોહી જતુાં  હોય તો 
ઉમરાનો ઉપયોગ કરી શકાય.  
ઉમરો કફ, પીત્ત તથા સોજો મટાડનાર, ઠાંડો, 
વેદનાશામક, ચાાંદાાં  રુઝવનાર, કસવુાવડ 
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અટકાવનાર, રુક્ષ, મધરુ અને તરુો, પચવામાાં  ભારે, 
વણવને સધુારનાર, અસ્થી સાાંધનાર, અતીસાર તથા 
યોનીરોગનો નાશ કરનાર છે. ઉમરાની છાલ 
પશેાબને રોકનાર, શીતળ, દધુ વધારનાર, ગભવને 
હીતાવહ અને વ્રણનાશક છે. રક્તાતીસારમાાં  અન ે
ગ્રહણીમાાં  ઉપયોગી છે. ઉમરો કેન્દ્સર જવેા ભયાંકર 
રોગમાાં  પણ ઉપયોગી હોવાનુાં  માલમ પડ્યુાં છે, પણ 
આ બાબતમાાં  સાંશોધન કરવુાં  જરુરી છે.  
તેની છાલ, પાન, ફળ, મળુ બધાાં  જ ઉપયોગી છે. 
ઉમરાને તોડવાથી કે કાપવાથી દધુ જવેુાં  સફેદ રવ 
નીકળે છે.  
તેને અાંજીર જવેાાં  જ ફળ આવે છે. તે પાકે ત્યાર ેખાઈ 
શકાય. તેનુાં  શાક પણ કરી શકાય. ઉમરાનાાં  ફળ 
મીઠાાં, તરુાાં, સ્તાંભક અને શીતળ છે.  
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(૧) વારાંવાર પશેાબ થતો હોય તો એક ચમચી 
ઉમરાની છાલનો ભકુો ચાર કપ પાણીમાાં  એક કપ 
જટેલુાં પાણી રહે ત્યાાં  સધુી ઉકાળી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) ઉમરાનાાં  પાકાાં  ફળ ગોળ કે મધ સાથે ખાવાથી 
રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૩) ઉમરાનુાં  દધુ સોજાવાળા ગાલ પર લગાડવાથી 
ગાલપચોળીયુાં  મટે છે.  
(૪) મચકોડના સોજા પર ઉમરાનુાં દધુ લગાડવાથી 
સોજો અને દ:ુખાવો મટે છે.  
(૫) પતાસા પર ઉમરાનાાં  દધુનાાં  ચારથી પાાંચ ટીપાાં  
પાડી ખાવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૬) ઉમરાનાાં  સકુવેલાાં  પાકા ફળનુાં એક ચમચી ચણુવ  
એટલી જ સાકર સાથે લવેાથી રક્તપ્રદર મટે છે.  
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(૭) બાળકોના અતીસાર અને દાાંત આવવાના 
કારણે થતા ઝાડા ઉમરાનુાં  ૨થી ૪ ટીપાાં  દધુ ગ્લકુોઝ 
સાથે આપવાથી મટે છે.  
(૮) ઉમરાની ૧૫-૨૦ ગ્રામ છાલનો ઉકાળો સવાર-
સાાંજ પીવાથી પરુુષાતન ગ્રાંથીની વદૃ્ધી મટે છે. 
પરુુષાતન ગ્રાંથીની વદૃ્ધીને લીધ ેવારાંવાર પશેાબ કરવા 
જવુાં  પડ ેકે પશેાબ ઓછો કે બાંધ થઈ જાય છે.  
(૯) સ્ત્રીઓને થતા લોહીવા અને સફેદ પ્રદરમાાં  
ઉમરાની છાલ અને અશોકની છાલનો ઉકાળો સાકર 
(ખાાંડ નહીં-ખાાંડ ગરમ છે, સાકર ઠાંડી) નાખી 
પીવાથી લાભ થાય છે. નીષ્ણાતની મદદથી આ 
ઉકાળાની બસ્તી (એનીમા) લઈ શકાય, જનેાથી 
ઘણો ઝડપી લાભ મેળવી શકાય.  
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(૧૦) પરુુષોના શકુ્રની નબળાઈમાાં  ઉમરાના દધુનાાં  
૨૦ ટીપાાં  પતાસાાંમાાં  લવેાથી લાભ થાય છે.  
(૧૧) મોાંનાાં  ચાાંદાાંમાાં  ઉમરાનાાં  પાનના ઉકાળાના 
કોગળા કરવાથી લાભ થાય છે. 
ઉષ્ણ ફળો : સામાન્દ્ય રીતે ફળો દરકે માટે લાભકારી 
હોય છે પણ તેમાાં  કેટલાાંક ફળો ઉષ્ણ પ્રકૃ ૃતી 
ધરાવતાાં  હોય છે જવેાાં  કે કેરી, પપૈય,ુ સકરટેટી વગરે.ે 
આવાાં ફળો વ્યકીતમાાં  જુસ્સો તો પ્રરે ે જ છે પણ 
શ્વાસ (દમ) જવેી બીમારીમાાં  પણ રાહત આપ ે છે. 
તાજતેરમાાં  થયેલા સાંશોધનમાાં  એ બાબત સાબીત 
થઈ છે કે દમ, ફેફસામાાં  થતો કફ એ આવા ઉષ્ણ 
પ્રકૃતી ધરાવતા ફળોને કારણે ઘટે છે. એટલુાં જ નહીં 
પણ બ્લડ પ્રસેર ઘટાડવામાાં  પણ ઉપયોગી થાય છે.  
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પહેલાાં  વૈજ્ઞાનીકોનુાં માનવુાં  હતુાં  કે ફળોથી કફ પ્રધાન 
વ્યકીતઓને કફ વધવાની દહેશત રહે છે પણ હવે 
એ બાબતમાાં  વૈજ્ઞાનીકોનુાં  એવુાં  માંતવ્ય છે કે જ ે
વ્યકીતઓને દમ હોય અને સાઈડ ઈફેકટના ડરથી 
દવા લવેા તૈયાર ન હોય તેવી વ્યકીતન ેફળો પણ 
દમમાાં  રાહતરુપ થઈ શકે છે. 
એક ઉકાળો : સુાંઠ, અરડસુી, ભારાંગમળુ અને 
ભોાંયરીંગણી સકુવી સરખા ભાગ ેખાાંડીને અધકચરો 
ભકુો બનાવી બે-ત્રણ ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ 
પાણીમાાં  નાખી ઉકાળવો. એક કપ જટેલુાં પાણી રહ ે
ત્યાર ેઉતારી, ઠાંડુાં  પાડી, ગાળીને સવાર-સાાંજ પીવાથી 
ઉધરસ, હેડકી, શ્વાસ અન ે સ્વરભદે (અવાજ બેસી 
જવો) મટે છે. 
એક સભુાષીત  
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ददिान्त ेच पिबते द ूग्ध ंनिशान्त ेच पिबते िय: | 
भोजिान्त ेच पिबते तकं्र दकं वदै्यस्य प्रयोजिम ् || 

જો દીવસના અાંતમાાં  દધુ પીવામાાં  આવે, રાત્રીના 
અાંતમાાં  પાણી પીવામાાં  આવે અને ભોજનના અાંતમાાં  
છાશ પીવામાાં  આવે તો પછી વૈદ્યની શી જરુર છે ?  

એખરો  

અમે મારા મીત્ર સહીત ઘણાાં વષોવથી વેલીંગ્ટન, 
ન્દ્યઝુીલને્દ્ડમાાં  રહીએ છીએ. થોડા સમય પહેલાાં  અમે 
દેશ ગયા હતા. અમારુાં મળુ વતન નવસારી નજીક 
જલાલપરુ તાલકુાનુાં  બોદાલી ગામ છે. અમે બાંને એક 
જ ફળીયાના છીએ. ત્યાાં  મારા મીત્રને (ઉાંમર ૭૭) 
પ્રોસ્ટેટની તકલીફ થઈ હતી. પશેાબ બાંધ થઈ જવાને 
કારણે કેથેટર મકુવુાં  પડ્યુાં હતુાં . તેઓ પ્રોસ્ટેટનુાં  
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ઓપરશેન કરાવવાના જ હતા, તે જ અરસામાાં  
માહીતી મળી કે નવસારી નજીક એરુ ગામમાાં  
કુાં ભારવાડમાાં  એક બહને નામે માંજુલાબહેન (ફોન 
નાંબર ૯૫૮ ૬૫૩ ૩૮૦૧) રહે છે. તેઓ પથરીની 
દવા આપ ેછે. કોઈ પણ પ્રકારનો ચાજવ કરતાાં  નથી, 
તદ્દન મફત છે. એમની દવામાાં  કોઈ વનસ્પતીનાાં  
મળુીયાાં  હોય છે, જનેા નાના નાના ટુકડા કરી બે 
ગ્લાસ પાણીમાાં  ઉકાળી અડધુાં પાણી બળી ગયા પછી 
ગાળીને પીવાનુાં  હોય છે. આ દવાથી કોઈ પણ 
પ્રકારની પથરી ઓગળી જાય છે.  
મારા મીત્રને તો પ્રોસ્ટેટની તકલીફ હતી. એ બહેને 
કહ્યુાં, “ભાઈ, પ્રોસ્ટેટ શુાં તે હ ુાં  કશુાં જાણતી નથી. મેં 
એના વીષ ે કશુાં જ સાાંભળ્યુાં  નથી, પણ મારી પાસે 
તો આ દવા કોઈ પણ પ્રકારની પથરી મટાડવા 
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માટેની છે. જો તમાર ે અજમાવી જોવી હોય તો 
તમાર ેજોખમે અજમાવી શકો.” 
 
મારા મીત્ર ે એ ઉપાય કયોવ અન ે ચમત્કારી ફાયદો 
થયો. કેથેટર કાઢી નાખ્યુાં . પ્રોસ્ટેટનો સોજો બીલકુલ 
જતો રહ્યો. ઓપરશેનની જરુર રહી નહીં-જનેો ખચવ 
એમને લગભગ ૩૦,૦૦૦ રુપીયા કહેવામાાં  આવ્યો 
હતો. મારા મીત્રનુાં  કહેવુાં  છે કે આ વનસ્પતી આપણે 
ત્યાાં  બધ ે જ ચોમાસા દરમીયાન ઉગી નીકળે છે - 
વાડમાાં, ખતેરોના શઢેે, નકામી જગ્યાએ. એમનુાં  
કહેવુાં  છે કે આપણે ત્યાાં  એન ેઅખરેીયો કહે છે. (આ 
નામ અમારા વીસ્તારનુાં સ્થાનીક-તળપદી બોલીનુાં  
છે, કેમ કે ગજુરાતી શબ્દકોશમાાં  કે ‘આયવભીષક’ 
ગ્રાંથમાાં  મને આ નામની વનસ્પતી મળી શકી નથી. 
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ખરખેર ગજુરાતીમાાં  એનુાં  નામ એખરો છે. 
પાણીવાળી જગ્યાએ આ છોડ દોઢ-બે ફુટ ઉાંચો થાય 
છે. ચોમાસા બાદ પણ થોડા માસ એ છોડ લીલો રહ ે
છે. પાણી મળતુાં  રહે તો લાાંબા સમય સધુી લીલો રહ ે
છે. એનાાં  પાાંદડાાં  લાબાાં  હોય છે અને દરકે પાનની 
નીચ ેએક એક કાાંટો હોય છે. સકુાઈ ગયા બાદ પણ 
એનાાં મળુીયાાં  વાપરી શકાય.    
પીત્તાશયની પથરીમાાં એ બહેન દવા આપ ેછે કે કેમ 
તે હ ુાં  જાણતો નથી. જો તમે દેશમાાં  હો તો એમનો 
ઉપર જણાવેલ ફોનથી સાંપકવ  કરી શકો અને શક્ય 
હોય તો એમની મલુાકાત લઈ શકો.  
“ગજુરાતી લકે્સીકોનમાાં  ભગવદ્ગોમાંડલ”માાં  
એખરા વીશ ેનીચ ેમજુબ માહીતી છે. 
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એખરો વાસાદી વગવની ઔષધોપયોગી વનસ્પતી 
છે. એના છોડ બેથી ત્રણ હાથ ાંં ચા વધ ે છે, 
પાણીવાળી જગામાાં  થાય છે, દરકે પાન પર એક 
એક કાાંટાવાળા આ છોડનાાં  ડાળાાંમાાં  રુવાાંટીવાળી 
ગાાંઠો થાય છે. તેનાાં  બી તાલીમખાનુાં  કહેવાય છે. બી, 
મૂળ, પાન તેમ જ ભસ્મ ઔષધ તરીકે વપરાય છે. 
બીજ પ ષ્ટષ્ટક હોવાથી ધાતકુ્ષય ઉપર સાકર સાથે કે 
પાકમાાં  નાખીને ખાવામાાં  આવે છે. બી સાકર સાથે 
ખવરાવવાથી સ્ત્રીન ે ગભવ રહે છે. મૂળનો કાઢો 
પશેાબ સાફ લાવે છે. એખરાની રાખ સાબનુી ગરજ 
સાર ે છે. એખરો પ ષ્ટષ્ટક, મૂત્રલ, શીતળ, વષૃ્ય, 
પપત્તહર, સ્વાદે મીઠો ને ચીકણો હોવાથી હાડ 
મજબૂત કર ેતથા પથરી, સોજો, વાતરોગ, સાંધધવા, 
જળાંદર, અપતસાર, ક્ષતકાસ, ધાતપુષુ્ટતા, મૂત્રરોગ, 
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પ્રમેહ અને યોપનસાંકોચ ઉપર ફાયદો કરતો મનાય 
છે. 
 
બીજા એક પસુ્તક “જડ ેતો જડીબટુ્ટી” લખેીકા ડૉ. 
મલ્લ્લકા ઠકુ્કર કહે છે કે, “સામાન્દ્ય રીતે પથરી 
મતુ્રાશયમાાં  થાય છે, અહીં તો પીત્તાશય (ગોલ 
બ્લડેર)ની પથરી પણ (એખરાનાાં  મળુનો ઉકાળો 
પીવાથી) સફળતાથી મટી છે.” 
એરાંડો  એરાંડો વાય ુદરુ કર ેછે. તે મધરુ, ઉષ્ણ અને 
તીક્ષ્ણ છે. શરીરના આાંતરીક શ્રોતો-માગોવમાાં  પ્રવેશી 
સવવત્ર વ્યાપી જાય છે. તે શરીરના માગોવની શદુ્ધી કર ે
છે, વયસ્થાપન કરનાર-ઉમર જણાવા દેતો નથી,  
અને આરોગ્યદાયક છે. ઉપરાાંત બદુ્ધીવધવક, બળ 
વધારનાર, કાાંતી અને સ્મતૃીવધવક છે. ગભાવશયના 
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અનેક રોગોમાાં, પટેના-આાંતરડાના રોગોમાાં, શકુ્રના 
રોગોમાાં  વાય ુઅને કફના રોગોમાાં  ઉપયોગી ઔષધ 
છે.  
(૧) જુના વાયનુા રોગમાાં  એરાંડાના મળુની છાલનો 
બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં  એક ગ્લાસ પાણી 
બાકી રહ ેત્યાાં  સધુી ઉકાળી, ઠાંડ ુપાડી બે ચમચી મધ 
નાખી સવાર-સાાંજ પીવુાં . એનાથી કટીશળુ, કમર કે 
સાાંધા જકડાઈ જવા, સાાંધા દખુવા, પીંડીઓ અને 
સ્નાયઓુનુાં  કળતર, રાાંઝણ વગરેમેાાં  ખબુ ફાયદો 
થાય છે. વાયનુા ઉગ્ર રોગમાાં  આ ઉકાળામાાં  એક 
ચમચી દીવેલ અને બે ચમચી સુાંઠનુાં  ચણુવ  નાખી 
પીવામાાં  આવે તો વધ ુલાભ થાય છે.  
(૨) દીવેલ એક તદ્દન નીદોવષ વીરચેન રવ્ય છે. એ 
ઘણા રોગો મટાડ ે છે. જુની કબજીયાત, કોઠામાાં  
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ગરમી, દઝુતા હરસ, મળમાગવમાાં  ચીરા, વારાંવાર ચુાંક 
આવી ઝાડા થવા, આાંતરડામાાં  કે મળમાગવમાાં  
બળતરા થવી વગરેમેાાં  દીવેલ ઉત્તમ ઔષધ છે. એક 
ગ્લાસ ગરમ દધુમાાં  બેથી ત્રણ ચમચી કે પોતાની 
પ્રકૃતી મજુબ દીવેલ નાખી રાત્ર ેસતુી વખતે પીવાથી 
એક-બે પાતળા ઝાડા થઈ કફ, પીત્તાદી દોષો નીકળી 
જાય છે અને આાંતરડાની શક્તી વધ ેછે.  
(૩) દરરોજ સવાર ેએક કપ સુાંઠના ઉકાળામાાં  એકથી 
દોઢ ચમચી દીવેલ નાખી પીવાથી આમવાત મટે છે.   
(૪) વાયનુા રોગીએ એરાંડાના પાનને બાફી વાના 
દ:ુખાવાની જગ્યાએ બાાંધવાાં .  
(૫) પશેાબ બાંધ થયો હોય કે અટકીને આવતો હોય 
તો એરાંડાના પાનને બાફીને પઢેા ઉપર ગરમ ગરમ 
બાધવાથી પશેાબની છુટ થાય છે.  
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(૬) એરાંડાના મળુની છાલ પરમ વાતહર છે. તેન ે
અધકચરી ખાાંડી, ઉકાળો બનાવી પીવાથી તમામ 
પ્રકારના વાના રોગ મટે છે.  
(૭) એરાંડાનાાં  બી-દીવેલાનાાં  ફોતરાાં  કાઢી ચાર-છ 
બીજ દધુમાાં  ઉકાળી પીવાથી વાના રોગો મટે છે તથા 
પટે અને પાચન તાંત્રના રોગોમાાં  ફાયદો થાય છે. 
એલચી  એલચી મોાંની દગુાંધ દરુ કર ેછે. એ સગુાંધી, 
રુચીકારક, ભખુ લગાડનાર, આહારનુાં  પાચન 
કરાવનાર, કફ અને વાયનુો નાશ કરનાર અન ે
ઉત્તજેક છે. હૃદયન ે બળ આપનાર, શ્વાસ, અાંગોનો 
ત્રોડ, મતુ્રકૃચ્છ, ખાાંસી અને ક્ષયમાાં  ઉપયોગી છે. 
અન્નનળીની શીથીલતા અને દાહ-બળતરાવાળા 
રોગોમાાં  બહ ુઉપયોગી મનાય છે.  
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નાની એલચી રસમાાં  તીખી, સગુાંધીત, શીતળ, 
પચવામાાં  હલકી, કફનાશક, વાયનુાશક, દમ-શ્વાસ, 
ઉધરસ, હરસ અને મતુ્રકચૃ્ર મટાડ ેછે. 
પાચકરસોની ઉત્પત્તી ઓછી થતી હોય, પીત્તનો 
ઉચીત રીતે સ્રાવ થતો ન હોય તો એલચી અમલુ્ય 
ઔષધ છે.  
(૧) એલચી દાણા એનાથી બમણા આદનુા બારીક-
નાના ટુકડા સાથે સવાર-સાાંજ ખબુ ચાવીને ખાવા. 
આ ઉપચાર પ્રયોગથી થોડા દીવસમાાં  જ જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત થશ ેઅને પાચક રસોનો સ્રાવ વધી જશે.  
(૨) નાની એલચીના દાણાનુાં  ચણુવ  ૬૦ ગ્રામ અને 
શકેેલી હીંગ ૧૦ ગ્રામના મીશ્રણનુાં  પા (૧/૪) ચમચી 
જટેલુાં ચણુવ  સવાર-સાાંજ લીંબનુા રસ સાથે લવેાથી 
પટેનો વાય,ુ આફરો તેમ જ ઉદરશળુ મટે છે.  
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(૩) પાચનતાંત્રમાાં  જ્યાર ે આાંતરીક પાચક રસોની 
ઉત્પત્તી ખબુ જ ઓછી થતી હોય, પીત્તનો યોગ્ય 
માત્રામાાં  સ્રાવ થતો ન હોય એવી અવસ્થામાાં  પાાંચથી 
છ એલચી દાણાનુાં  ચણુવ  (૧ ગ્રામ) અને શકેેલી હીંગ 
.૧૬ ગ્રામ લઈ, લીંબનુા થોડા રસમાાં  મેળવીને 
આપવાથી પટેનો ગસે-વાય,ુ આફરો, ઉદરશળુ વગરેે 
મટે છે.  
(૪) રાત્ર ેએલચી ખાવી નહીં, તેથી ઘચરકો આવી 
કોઢ થવાનો સાંભવ રહે છે.  
(૫) એલચી, બદામ, જાવાંત્રી, ગાયના દધુનુાં  માખણ 
અને સાકર મીશ્ર કરીને ખાવાથી વીયવવદૃ્ધી થાય છે, 
આાંખોની બળતરા મટે છે તથા આાંખોનુાં  તેજ વધ ેછે.  
(૬) એલચીદાણા, જવખાર, હીંગ અને સીંધવનો 
ઉકાળો પીવાથી તમામ પ્રકારનાાં  શળુ મટે છે-કમર, 
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ઉદર, નાભી, પીઠ, મસ્તક, આાંખ કે કાન બધા જ 
પ્રકારના દખુાવા.  
(૭) એલચીનાાં  છોતરાાંની રાખ મધમાાં  લવેાથી 
ઉલટીમાાં  રાહત થાય છે.    
એલચો  (ખાટખટુાંબો) એને સાંસ્કૃતમાાં પણવબીજ કહે 
છે, કેમ કે એના પાનમાાંથી નવો છોડ ઉગ ેછે. અન ે
એના પાનથી ઘા રુઝાતો હોવાથી હીંદીમાાં  ઘાવપત્તા 
કે જખ્મેહયાત કહે છે.  
આના નાના છોડ બહવુષાવય ુ હોય છે અને કુાં ડામાાં  
પણ ઉછેરી શકાય. એનાાં  પાન જાડાાં, રસદાર અને 
કાાંગરીવાળાાં  હોય છે. પાન સહેજ ખાટાાં  હોવાથી 
ગજુરાતીમાાં  એને ખાટખટુાંબો પણ કહે છે. એના 
પાનનાાં  ભજીયાાં  અને ચટણી બને છે.  



 190 

(૧) ગમે તેવો રક્તસ્રાવ થતો હોય તો પાન ધોઈ 
લસોટી તેની લગુદી ઘા પર બાાંધવાથી લોહી નીકળતુાં  
બાંધ થાય છે અને ઘા જલદી મટે છે.  
(૨) મધપુ્રમેહમાાં  કેટલીક વખત પાઠાાં (કાબવન્દ્કલ) પડે 
છે અને મોટા ગમુડાની જમે પાકે છે. આની ઉપર 
એલચાનાાં  પાન બાાંધવાથી પાઠુાં  જલદી રુઝાઈ જાય 
છે.  
(૩) એલચાના પાનના રસનાાં  ચાર-પાાંચ ટીપાાં  
નાકમાાં  પાડવાથી નસકોરીમાાં  નાકમાાંથી પડતુાં  લોહી 
બાંધ થાય છે.  
(૪) ચોટ વાગવી, મઢુમાર, ગાાંઠ, વ્રણ વગરે ે ઉપર 
એલચાનાાં  પાન સહેજ ગરમ કરી બાાંધવાથી સોજો 
ઉતરી જાય છે.  
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(૫) ઘા પડ્યો હોય તો પાનની લગુદી કરી ઘા પર 
મુકી ઉપર બીજુાં પાન મુકી પાટો બાાંધવાથી ઘા જલદી 
મટી જાય છે.   
કચરીયુાં : ગોળથી ત્રણ ગણા કાળા તલ લઈ બાંનેને 
ખબુ ખાાંડી-કુટી અથવા મશીનમાાં  પીલી સુાંઠ, ગાંઠોડા 
જવેાાં  ઔષધીય રવ્યો થોડી માત્રામાાં  મેળવવાાં .  
કચરીયુાં  સ્નીગ્ધ, ઉષ્ણ, મધરુ, થોડુાં તરુુાં, ત્વચા અને 
વાળ માટે હીતકારી, વાયનુો નાશ કરનાર અન ે
ભોજન પરની અરુચી દરુ કરનાર છે. વજન વધારવા 
શીયાળામાાં  કચરીયુાં  ખાસ ખાવુાં . ૩-૪ ચમચી અથવા 
પાચનશક્તી મજુબ સવાર-સાાંજ ખબુ ચાવીને ખાવુાં . 
કચરુો : કચરુો ભારતમાાં  બધ ે થાય છે. ઔષધમાાં  
એનો કાં દ વપરાય છે. એના કાં દમાાં  ઉડ્ડયનશીલ તેલ, 
ગુાંદર, શકવ રા, સ્ટાચવ અને સેન્દ્રીય અમ્લ હોય છે.  
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તે કડવો, તીખો અને ગરમ હોય છે. કચરુો ભખુ 
લગાડનાર, અરુચી દરુ કરનાર, પચવામાાં  હલકો, 
દમ, ગોળો, વાય,ુ કફ, કૃમી, હેડકી અને હરસ મટાડ ે
છે. કચરુાના કાં દના સકુવેલા ટુકડા બજારમાાં  મળે છે. 
કચરુાના ટુકડા મોાંમાાં  રાખવાથી મોાંની ચીકાશ દરુ 
થઈ ગળુાં  સાફ રહે છે. દમ, ખાાંસી અને હેડકીમાાં  
એનો ઉપયોગ ખાસ થાય છે.  તે શ્વેતપ્રદરમાાં  પણ 
ઉપયોગી છે.  
કઠ-ઉપલટે : કઠનો બહવુષાવય ુછોડ હીમાલયમાાં  ૮થી 
૧૨ હજાર ફુટની ઉાં ાંચાઈએ થાય છે. પાણીમાાં  થતા 
આ છોડનાાં  સગુાંધી મળુ (જ ે બજારમાાં  મળે છે) 
ઔષધમાાં  વપરાય છે. મળુ ૭થી ૧૦ સે.મી. લાાંબાાં, 
૧.૫ સે.મી. પહોળાાં, એક બાજુએ ચીરાયેલાાં  કે 
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ફાટેલાાં  જલદી ભાાંગી જનાર, તોડવાથી અાંદર ગાજર 
જવેાાં  લાલ હોય છે.  
મળુ સ્વાદે તીખાાં, કડવાાં  અને ગરમ હોય છે. એ 
ખાવામાાં  અને ચોપડવામાાં  વપરાય છે. એ કફ-
વાયનુા રોગોમાાં  ફાયદો કર ે છે. એ મળન ે
ખોતરનાર, શકુ્રની શદુ્ધી કરનાર અને માલીશમાાં  
ઉપયોગી છે.  
કઠ તીખી, કડવી, મીઠી, ઉષ્ણ, વાજીકર, રસાયન, 
શકુ્રલ, કાાંતીકારક, વાતકફનાશક, કોઢ, વીસપવ, 
ખાંજવાળ મટાડ ેછે.  
(૧) કઠના મળુનુાં  ચણુવ  પા ચમચી સવાર-સાાંજ મધ 
સાથે લવેાથી ચામડીના ઘણા રોગોમાાં  ફાયદો થાય 
છે.  
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(૨) વ્રણ, ડાઘા, કોઢ, ખરજવા પર કઠના મળુના 
ચણુવનો લપે કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૩) કઠ અને ધાણાનો લપે કરવાથી ચામડીનો 
માંડલકુષ્ઠ મટે છે.  
(૪) કઠ-તેલનુાં  હરસ પર માલીશ કરવાથી હરસ 
શાાંત થાય છે.  
(૫) પા ચમચી કઠનુાં  ચણુવ  એક ચમચી મધ સાથે 
સવાર-સાાંજ લવેાથી એપીલપે્સી-અપસ્મારમાાં  ફાયદો 
થાય છે.  
(૬) કઠ અને જઠેીમધના ચણુવનો લપે કરવાથી 
મખુકાાંતી-સ ાંદયવ વધ ેછે.  
(૭) પા ચમચી કઠનુાં  ચણુવ, એક ચમચી મધ અન ેબે 
ચમચી ઘી મીશ્ર કરી રોજ સવાર ેચાટવાથી નીરોગી 
રહેવાય છે અને દીઘાવયષુી થવાય છે.  
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(૮) વાલના દાણા જટેલુાં કઠના મળુનુાં  ચણુવ  સવાર-
સાાંજ એક ચમચી મધમાાં  મીશ્ર કરી ચાટવાથી 
ઉન્દ્માદ, સાંન્દ્યાસ રોગ, ઉન્દ્માદ, અપસ્માર અને 
મતુ્રલ હોવાથી સોજા અને મતુ્રમાગવના રોગોમાાં  ખબુ 
જ હીતાવહ છે તથા સતત આવતી હેડકીનો વેગ 
શાાંત થાય છે.  
(૯) કઠનુાં  ચણુવ  પાણી સાથે લગાડવાથી ત્વચા-
ચામડીના રોગોમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) કઠનુાં  ચણુવ  ખાપરીયામાાં  શેકી તેલમાાં  કાલવી 
લપે કરવાથી માથાનો ખોડો મટી જાય છે.  
 કઠોળ (૧) કઠોળમાાં  પ્રોટીન ઉપરાાંત કેલ્સીયમ સારા 
પ્રમાણમાાં  છે. આપણે કેલ્સીયમ માટે દુધનો ઉપયોગ 
કરીએ છીએ. દધુ કરતાાં  કઠોળમાાં  અડધા પ્રમાણમાાં  
કેલ્સીયમ છે. તે જ રીતે તેમાાં  ફોસ્ફરસ અને લોહ 
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તત્ત્વ પણ છે. લીસીથીન પણ કઠોળમાાં  સારા 
પ્રમાણમાાં  છે. કઠોળમાાં  ગાંધકનુાં  પ્રમાણ સારુાં હોય છે. 
તેને લઈને જ ેગસૅ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી દગુાંધ આવે 
છે. શાકાહારી માટે કઠોળ દધુ-માાંસની ગરજ સાર ેછે.  

(૨) કઠોળને ખબુ સારી રીતે પકવવાાં  જોઈએ, તો જ 
તે પચી શકે છે. આખાાં કઠોળન ેફાટીન ે ફુટી  જાય 
ત્યાાં  સધુી અને દાળને પાણીમાાં  ઓગળી જાય ત્યાાં  
સધુી ચડેવવી. દાળ કે કઠોળને જમે વધ ુઉકાળો તેમ 
તે વધ ુસપુાચ્ય બને છે.  

કડ ુ : હીમાલયમાાં  કાશ્મીરથી સીક્કીમ સધુી કડનુા 
 છોડ થાય છે. કડ ુ તદ્દન નીદોવષ ઔષધ છે અને તે 
અનેક રોગોમાાં  ઉપયોગી હોવાથી આ ઔષધ દરકે 
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કુટુાં બે ઘરમાાં  રાખવુાં  જોઈએ. કડનુુાં  બારીક વસ્ત્રગાળ 
ચણુવ  કરી એરટાઈટ બાટલીમાાં  ભરી લવેુાં .  
ઔષધમાાં તેનાાં  મળુ વપરાય છે. એ અત્યાંત કડવાાં  
હોય છે.  
કડ ુ આમાશયનો સ્રાવ વધાર ે છે, આાંતરડામાાં  
અાંદરની દીવાલને ચોાંટેલા મળોને ઉખડેીને બહાર 
કાઢે છે, પીત્ત દરુ કર ે છે, આહાર પચાવે છે, કઠણ 
મળને તોડ ે છે, પટેના કૃમીઓનો નાશ કર ે છે અન ે
હૃદયના રોગોમાાં  પણ લાભ કર ેછે.  
કડ ુ પચવામાાં  હલકુાં , મળનુાં  ભદેન કરનાર, ધાવણ 
સધુારનાર, ભખુ લગાડનાર, કફ, પીત્તજ્વર, પ્રમેહ, 
ઉધરસ, રક્તવીકાર, બળતરા અને કોઢ મટાડ ે છે. 
આટલા બધા એકસામટા ગણુો બીજા કોઈ એક જ 
ઔષધમાાં  ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.  
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કડનુો ઉપયોગ વૈદ્યની દેખરખે નીચ ેજ કરવો.  
(૧) પા ચમચી કડનુુાં  ચણુવ  અડધી ચમચી સાકર સાથે 
સવાર-સાાંજ લવેુાં . ઝાડા વધાર ેથાય તો માત્રા અડધી 
કરવી  
(૨) કડ ુ અને સાકર સમાન ભાગ ે અડધી ચમચી 
સવાર-સાાંજ લવેાથી હેડકી મટે છે.  
(૩) કડ ુઅને જઠેી મધ સરખા ભાગ ેઅડધી ચમચી 
લવેાથી હૃદયરોગ મટે છે.  
(૪) પા ચમચી કડ ુફાકવાથી કૃમીઓનો નાશ થાય 
છે.  
(૫) અરુચી, અપચો, કબજીયાત, ઉદરશળુ, કૃમી, 
ધીમો તાવ, માંદાગ્ની વગરે ેઅનેક રોગોમાાં  પા ચમચી 
જટેલુાં અથવા ચણાના બે દાણા જટેલુાં  કડનુુાં  ચણુવ  
રોજ સવાર-સાાંજ પાણી સાથે ફાકી જવાથી ઉત્તમ 
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પરીણામ મળે છે. કલજેાના (યકૃત-લીવરના) અનેક 
દદોવમાાં  કડ ુ અત્યાંત ઉપયોગી છે. પટેના કૃમીમાાં  તે 
ખબુ જ હીતાવહ છે. કડ ુઆમાશયમાાં  પાચક રસોનો 
સ્રાવ વધાર ે છે. લીવરના રોગોમાાં  પાથી અડધી 
ચમચી સહેજ શકેેલા કડનુુાં  ચણુવ  સવાર-સાાંજ પાણી 
સાથે લવેુાં .  
કડનુા ઉપચારથી કેટલાકને પટેમાાં  ચુાંક આવે છે. 
તેમણે અડધી ચમચી અજમો ગોળ સાથે ચાવીને 
ખાવો.  
(૬) આયવુદેમાાં  કડનુુાં  એક નામ છે ‘કૃષ્ણભદેી.’ 
कषृ्ण मलं नभिपत । જ ે કાળા મળને બહાર કાઢે છે 
એટલ ે કૃષ્ણભદેી. આયવુદેીય મતે ‘લખેન’ એટલે 
ચોાંટી રહેલા મળને ઉખાડનાર. ‘ભદેન’ એટલે 
તટેુલા-છુટા પડલેા મળને બહાર ફેંકનાર અન ે
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‘સાંસ્રન’ એટલ ે સરકાવનાર-રચેક. આ ત્રણે ગણુો 
કડમુાાં  રહેલા છે. આવા ત્રણ ગણુો ખબુ જ થોડા 
ઔષધોમાાં  હોય છે. વાલ અથવા બદામના એકથી બે 
દાણા જટેલુાં કડનુુાં  ચણુવ  એક કપ જટેલા પાણીમાાં  
નાખી, ઉકાળીને સવાર-સાાંજ પીવુાં . આ ઉપચારથી 
આાંતરડામાાં  ચોાંટી ગયેલો જુનો મળ પણ બહાર 
ફેંકાઈ જશ.ે 
કડો-કુટજ : કડોના વકૃ્ષની છાલને કડાછાલ અને 
તેનાાં  બીજને ‘ઈન્દ્રજવ’ કહે છે. કડોનુાં  ઝાડ વગડાઉ 
છે અને ભારતમાાં  બધ ે થાય છે. તેની શીંગોમાાંથી 
જવના આકારનાાં  લાાંબાાં  અણીયારાાં  બી નીકળે છે, 
જનેે ઈન્દ્રજવ કહે છે. એ ખબુ જ કડવાાં  હોય છે અને 
પટેના કૃમીની શ્રેષ્ઠ દવા છે.  
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કડાછાલ મરડો અને સાંગ્રહણીની ઉત્તમ દવા છે. 
એનાાં  ફુલ પણ ઔષધમાાં  વપરાય છે.  
કડો શીતળ, હરસનો નાશ કરનાર, ખાંજવાળ, કફ, 
પીત્ત, રક્તપીત્ત, હૃદયરોગ, વાતરક્ત, વીસપવ, કોઢ, 
અતીસાર, તષૃા, આમ-ચીકાશવાળા ઝાડા, પટેના 
કૃમી, મરડો અને કોલાયટીસમાાં  હીતાવહ છે.  કડો કે 
કડ ુવકૃ્ષને આયવુદેમાાં  કુટજ કે ઈન્દ્રજવનુાં  વકૃ્ષ કહે છે.  
(૧) એક ચમચી કડાછાલનુાં  ચણુવ  એક કપ દહીંમાાં  
બરાબર મેળવી સવાર ે અને બપોર ે લવેાથી જુનો 
મરડો, સાંગ્રહણી, ચીકણા પચ્યા વગરના ઝાડા, 
આાંતરડાની નબળાઈ વગરે ેમટે છે.  
(૨) ૧૦૦ ગ્રામ કડનુા ચણુવમાાં  એટલો જ ગોળ 
મેળવી ચણાના દાણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. 
સવાર, બપોર, સાાંજ બબ્બે ગોળી પાણી સાથે 
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લવેાથી પીત્તની અધીકતાને લીધ ે ખાટા ઓડકાર, 
ઉલટી, પટેમાાં  બળતરા, મોાંની કડવાશ, પીત્તની 
અધીકતાથી થતો માથાનો દખુાવો, જવેી તકલીફો 
મટે છે. વળી પાચનક્રીયામાાં  સધુારો થતાાં  શરીરની 
નીબવળતા પણ મટે છે.  
(૩) અડધીથી એક ચમચી કડાછાલનુાં  ચણુવ  તાજી 
મોળી છાસ સાથે સવાર-સાાંજ લવેાથી રક્તમીશ્રીત 
ઝાડા, પીત્તનો અતીસાર, અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ 
અને સામાન્દ્ય સાંગ્રહણી મટે છે.  
(૪) ક્ષયના અતીસારમાાં  સુાંઠ અને ઈન્દ્રજવ રોજ 
ચોખાના ધોવાણ સાથે લવેાથી લાભ થાય છે. એમાાં  
છાસ, કેળાાં  અને દાડમ પર રહેવુાં .  
(૫) એક ચમચી કડાછાલ છાસમાાં  લસોટી પીવાથી 
સવવ પ્રકારના હરસ મટે છે.  



 203 

(૬) અધીથી એક ચમચી કડાનાાં  ફુલ સવાર-સાાંજ 
લવેાથી સવવ પ્રકારના પ્રમેહમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૭) અડધી ચમચી ઈન્દ્રજવનો ભકુો પાાંચ-છ દીવસ 
લવેાથી પટેના કૃમીઓનો નાશ થાય છે.   
કપીલો : કપીલાના પાકા ફળની ઉપર લાલ રાંગની 
રજ લાગલેી હોય છે. આ રજ ઔષધરુપ ેવપરાય છે. 
એ સ્વાદ વગરનુાં  નીદોવષ ઔષધ છે. એ ઘીમાાં  
મેળવવાથી ઘી ખોરુાં થતુાં  નથી, ઘીમાાંનુાં  વીટામીન 
‘એ’ નષ્ટ થતુાં  નથી અને ઘી લાાંબા સમય સધુી 
બગડતુાં  નથી. પાથી અડધી ચમચી આ રજ લવેાથી 
મળ સાફ આવે છે, કૃમીનો નાશ થાય છે, પટેના 
રોગો જવેા કે ગોળો, કબજીયાત, આફરો, ગસૅ, કફ 
વગરે ેમટે છે. એનાથી ઘા પણ રુઝાઈ જાય છે.   
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કપરુ : આપણે ત્યાાંથી કપરુ આરબ દેશોમાાં  ગયુાં  
અને ત્યાાં  અરબી ભાષામાાં  તેનુાં  નામ ‘કાફર’ થયુાં . 
ત્યાાંથી આગળ જતાાં  ફારસી ભાષામાાં  ‘કાપરુ’ અને 
અાંગે્રજીમાાં  ‘કેમ્ફર’ થયુાં .  
કપરુના વકૃ્ષમાાંથી તેલ કાઢવામાાં  આવે છે, તેમાાંથી 
કપરુ બને છે. 
કપરુ મળ, પીત્ત, કફ, વીષ વગરેનેો નાશ કર ે છે. 
કપરુ શીતળ, પાચન સધુારનાર, હૃદય અને આાંખને 
હીતકારી, સગુાંધી, રુચીકર, તષૃા, મેદ બળતરા, 
કાં ઠરોગ, કૃમી અને દગુાંધનો નાશ કરનાર છે. કપરુ 
વીયવને વધાર ેછે અને નેત્રને માટે હીતાવહ છે, તેમ 
જ શરીરને પષુ્ટ કર ેછે.  
કપરુનો ઉપયોગ વૈદ્યની દેખરખે નીચ ે જ કરવો. 
સ્વયાં કરવો નહીં. કપરુમાાંથી ઘણી દવાઓ બને છે. 
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(૧) શરીરના કોઈ ભાગ કે અાંગ પર ખાલી ચડતી 
હોય તો તેના પર કપરુનુાં  તેલ ચોળવાથી તરત 
રાહત થાય છે.  
(૨) ૧થી ૨ ચોખાભાર (.૧૬થી .૩૨ ગ્રામ) કપરુ મધ 
સાથે લવેાથી તે ચામડી, મતુ્રપીંડ અને ફેફસાાં  વાટે 
બહાર નીકળે છે. બહાર નીકળતી વખતે આ ત્રણે 
અવયવોને સધુાર ેછે.  
(૩) રોજ સ્વપ્નદોષ થતો હોય તો રાત્ર ેસતુી વખતે 
બે ચોખાભાર (બે રતી એટલ ે૦.૩૨ ગ્રામ) કપરુની 
ગોળી ખરુાસાની અજમા સાથે બનાવીન ે ગળવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૪) ૦.૧૬થી ૦.૩૨ ગ્રામ (૧થી ૨ રતી) કપરુ 
સવાર-સાાંજ લવેાથી સ્ત્રીઓની વધ ુ પડતી 
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કામવાસના, યોનીમાાં  ખાંજવાળ અને માસીક 
વખતના દખુાવામાાં  રાહત થાય છે.  
(૫) વધ ુ પડતા ધાવણને સકુવવા માટે સ્તનો પર 
કપરુ ચોપડી શકાય.  
(૬) કપરુનુાં  તેલ લગાડવાથી આમવાત, સાંધીશળુ, 
પગના ગોટલા ચડવા, અાંગત્રોડ, પડખાાં  દુખવાાં , કમર 
દખુવી વગરેમેાાં  લાભ થાય છે.  
(૭) કપરુહીંગવુટી દર ચાર કલાકે લવેાથી દમનો 
હમુલો બેસી જાય છે.  
કપરુકાચલી : કપરુકાચલી મોાંઢાની દગુાંધ, ઝાડા, 
ઉધરસ, દમ, દખુાવો, હેડકી અને તાવ મટાડ ે છે. તે 
ગરમ કે ઠાંડી નથી. સગુાંધી રવ્ય હોવાથી અબીલ 
વગરેનેે સવુાસીત કરવા તે વપરાય છે. લગ્ન વખતે 
વપરાતી પીઠીમાાં  હળદર સાથે તે વપરાય છે.   
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પાથી અડધી ચમચી કપરુકાચલીના મળુનુાં  ચણુવ  બે 
ચમચી મધ સાથે ચાટવાથી ઉલટી, ઉબકા અને હેડકી 
મટે છે. 
કમળ : કમળ અ ાયવુદેનુાં  એક ઉત્તમ ઔષધ છે. એ 
શીતળ, મધરુ, કફ અન ે પીત્તનો નાશ કરનાર, 
શરીરનો વણવ  સધુારનાર, તરસ શાાંત કરનાર, 
બળતરા તેમજ ઝરેની અસર મટાડનાર, પીત્તથી 
થનારી ચામડીની અને લોહીની વીકૃતીઓ અન ે
અમ્લપીત્ત વગરેમેાાં  ઉપયોગી છે.  
સફેદ કમળમાાં  શીતળતા અન ે મધરુ રસ અધીક 
હોવાથી પીત્તના રોગોની શાાંતી માટે અતી ઉત્તમ છે. 
લાલ કમળમાાં  રક્તના દોષોને દરુ કરવાનો અને 
મૈથનુશક્તી વધારવાનો વીશષે ગણુ છે.  



 208 

કમળની પાાંખડીઓ રસાયનમાાં  શ્રેષ્ઠ, શરીરને સદુૃઢ 
કરનાર તથા વાળને કાળા કરનાર છે. અ ાધનુીક મત 
મજુબ કમળની પાાંખડીઓ હૃદયને બળ અ ાપનાર, 
રક્તસ્રાવને રોકનાર, પશેાબ વધારનાર તથા 
પશેાબનો સ્વાભાવીક રાંગ અ ાપનાર છે.  
કમળ કેસર : કમળ પણુવ  વીકસીત થાય ત્યાર ેફુલની 
વચ્ચ ે કેસર તાંતઓુનુાં  ઝમુખુાં થાય છે. આ કેસર 
સકુવીને બાટલી ભરી લવેી.  
કમળ કેસર શીતળ અને ઉત્તમ પીત્તશામક હોવાથી 
શરીરમાાંથી થતો કોઈ પણ પ્રકારનો રક્તસ્રાવ 
અટકાવે છે. પા ચમચી કમળ કેસરનુાં  ચણુવ  એક 
ચમચી સાકરના બારીક ચણુવ  સાથે મીશ્ર કરી, 
ગાયના કે બકરીના દધુ સાથે મેળવીને પી જવુાં . 
આઠથી દસ દીવસમાાં  જ શરીરમાાં  થતી કોઈ પણ 
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સ્થાનની આાંતરીક બળતરા અન ેશરીરના કોઈ પણ 
ભાગથેી થતો રક્તસ્ત્રાવ બાંધ થાય છે. કમળ કેસર, 
સાકર અને દધુ ત્રણે શીતળ ઔષધો છે. 
કરાંજ : કરાંજનો સ્વાદ તીખો, કડચુો, સહેજ કડવો, 
તરુો હોય છે. એનુાં  દાતણ કરવાથી દાાંત બગડતા 
નથી, મોાંની દગુાંધ મટે છે, ચીકાશ દરુ થાય છે અને 
આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન થાય છે.  
(૧) પટેમાાં  ગસૅ થતો હોય, વાનો ગોળો થતો હોય, 
ભખુ ન લાગતી હોય, અપચા જવેુાં  રહેતુાં  હોય તો 
કરાંજના પાનનુાં   પાથી અડધી ચમચી ચણુવ  એક 
ગ્લાસ મોળી છાસમાાં  નાખી પીવાથી લાભ થાય છે. 
હરસમાાં  પણ આ ઉપચાર ખબુ સારો છે.  
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(૨) શરીરના કોઈ પણ ભાગમાાં  દખુાવો થતો હોય 
તો સહેજ ગરમ કરલેાાં  કરાંજનાાં  પાન બાાંધવાથી શીઘ્ર 
ફાયદો થાય છે.  
(૩) કરાંજના બીજનુાં  તેલ ત્વાચાના અનેક રોગોમાાં  
ઉપયોગી છે.  
ગજુરાતમાાં  કણઝા નામે એક મોટુાં  વકૃ્ષ થાય છે, 
જનેો ઔષધમાાં  ઉપયોગ કરી શકાતો નથી, કેમ કે 
એ બહ ુજ ગરમ છે. કેટલીક જગ્યાએ એને પાપડી, 
સ રાષ્ટ્રમાાં  ચરલે અને હીન્દ્દીમાાં  ચીરબીલ કહે છે.   
કરીયાત ુ : દક્ષીણ ગજુરાતની વાડીઓમાાં જ ે લીલુાં  
કરીયાત ુથાય છે એ કરીયાત ુનહીં પણ કાલમેઘ છે. 
કરીયાત ુ માત્ર હીમાલય અને નેપાળમાાં  ૬થી ૧૧ 
હજાર ફુટની ઉાંચાઈએ થાય છે.  
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કરીયાતાના છોડ અડધાથી દોઢ મીટીર ઉાંચા, ઘણી 
જ ડાળોવાળા, પાન પહોળાાં-ભાલાકાર ૩થી ૭ 
શીરાઓથી યકુ્ત, પીળાશ પડતાાં  લીલાાં  હોય છે. 
ફુલો આવ્યા પછી આખા છોડને ઉખડેી લવેામાાં  
આવે છે. આ સકુવેલુાં કરીયાત ુબજારમાાં  વેચાય છે.  
કરીયાત ુ સ્વાદે અત્યાંત કડવુાં  હોય છે. એ શીતળ, 
મળને સરકાવનાર, કફ, પીત્ત અને લોહીના વીકારો 
મટાડનાર, ધાવણની શદુ્ધી કરનાર, સોજા, હરસ-
મસા, ખાાંસી શ્વાસ, તરસ, તાવ, રક્તવીકાર, દાહ, 
કોઢ, કૃમી અને વ્રણ-ચાાંદાાં  મટાડ ેછે.  
કરીયાત ુઉકાળવામાાં  આવે તો એના ગણુ ઓછા થઈ 
જાય છે.  
કરીયાત ુ ભખુ લગાડનાર, આહારનુાં પાચન 
કરાવનાર, બળતરાની શાાંતી કરનાર, કટુ, પ ષ્ટીક, 
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જ્વરઘ્ન, મળને સરકાવનાર, લોહીબગાડ, હરસ, 
ખાાંસી, સોજો અને કોઈપણ પ્રકારના તાવમાાં  
ઉપયોગી છે.  
કરીયાત,ુ કડ,ુ કાાંચકા, કાળી જીરી અને કાળી રાક્ષ 
દરકે અડધી અડધી ચમચી લઈ બધાાંનો અધકચરો 
ભકુો કરી એક ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધુાં પાણી બળી 
જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળવુાં . એને કપડાથી ગાળી ઠાંડ ુપડે 
ત્યાર ેપી જવુાં . આ ઉકાળો સવાર-સાાંજ તાજો બનાવી 
પીવાથી જુનો તાવ મટે છે. મળ સાફ ઉતર ેછે તેમ જ 
કૃમી હોય તો નીકળી જાય છે. લીવરના રોગોમાાં  
પણ આ ઉકાળો સારુાં કામ આપ ે છે. એકલા 
કરીયાતાનો ઉકાળો પણ લઈ શકાય.  
ગજુરાતમાાં  કરીયાતાના અડધાથી એક મીટરના 
નાના છોડ થાય છે. એનાાં  પાન મરચી જવેાાં  અને ફુલ 
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સફેદ હોય છે. પાન અતી કડવાાં  હોય છે, પરાંત ુઆ 
સાચુાં કરીયાત ુનથી. સાચુાં કરીયાત ુહીમાલયમાાં  થાય 
છે.  
એ દીપન, પાચન, કડવુાં અન ે પ ષ્ટીક છે. નાનાાં  
બાળકો માટે એ સારી દવા છે. યકૃતવદૃ્ધીની દવા માટે 
પણ એ ઘણુાં  પ્રખ્યાત છે. એમાાંથી બનતી “કાલમેઘ 
નવાયસ” નામની દવા બાળકોને થતા પાાંડરુોગ, 
જીણવજ્વર અને યકૃતના રોગોમાાં  વપરાય છે. આ 
દવા ૦.૩ ગ્રામથી અડધા ગ્રામ જટેલી (બેથી ત્રણ 
ચોખાભાર) મધમાાં  ચટાડવી. બાળકોનુાં  એ ઉત્તમ 
ઔષધ છે.  
(૧) અડધી ચમચી કરીયાત ુ અને સખુડ-ચાંદનનુાં  
સમભાગ ે બનાવેલુાં ચણુવ  પાણી સાથે લવેાથી 
રક્તપીત્ત મટે છે.  
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(૨) કરીયાત,ુ સકુા ધાણા અને સાકરનુાં  સમભાગે 
બનાવેલુાં બે ચમચી બારીક ચણુવ  પાણીમાાં  થોડી વાર 
પલાળી રાખીને પીવાથી રક્તપીત્ત, દાહ, તાવ, 
અતીસાર વગરે ેમટે છે.  
(૩) કાળી રાક્ષ અને કરીયાત ુલવેાથી પીત્તજ્વર મટે 
છે.  
(૪) કરીયાત ુ અને સુાંઠનુાં  સમભાગ ે બનાવેલુાં ચણુવ  
રોજ લવેાથી લાાંબા સમયનો ત્રીદોષજન્દ્ય સોજો મટે 
છે.  
(૫) પા ચમચી કરીયાત ુચણુવ  રોજ ફાકવાથી સ્ત્રીનુાં  
ધાવણ વધ ેછે.  
(૬) ઠાંડા પાણીમાાં  પલાળી રાખલેુાં કરીયાતાનુાં પાણી 
પીવાથી તાવ અને માંદાગ્ની મટે છે અને શક્તી વધે 
છે.  



 215 

(૭) અડધી ચમચી કરીયાતાનો ભકુો એક કપ 
પાણીમાાં  નાખી, ઉકાળી ઠાંડ ુ પાડી પી જવુાં . સવાર-
સાાંજ આ ઉકાળો તાજો જ બનાવીને પીવો. તાવનો 
આ અકસીર ઉપાય છે.  
(૮) પા ચમચી કરીયાતાનુાં ચણુવ  એેક કપ પાણીમાાં  
પલાળી રાખી ગાળીને ૦.૩ ગ્રામ કપરુ, ૦.૩ ગ્રામ 
શીલાજીત અને એક ચમચી મધ નાખી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી સવવ રોગમાાંથી મકુ્તી મળે છે.  
કરીયાત-ુસુાંઠ : અડધી ચમચી કરીયાતાનુાં  ચણુવ  અને 
અડધી ચમચી સુાંઠનુાં  ચણુવ  એક કપ પાણીમાાં  રાત્ર ે
પલાળી રાખી સવાર ેકપડાથી ગાળી પી જવુાં . એ જ 
રીતે સવાર ે પલાળી રાખી રાત્ર ે પી જવુાં . એનાથી 
વાય,ુ પીત્ત કે કફ ગમે તે દોષથી થયેલા સોજા થોડા 
દીવસોમાાં  ઉતરી જાય છે. પ્રસતુા સ્ત્રીઓનુાં  ધાવણ 
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વધારવા માટે પણ આ પ્રયોગ ખબુ ઉપયોગી છે. 
લાાંબા સમયથી જીણવ જ્વર રહેતો હોય, શરીર તપલેુાં  
રહેતુાં  હોય, હાથની હથેળી અને પગનાાં  તળીયાાં  
બળતાાં  હોય, જઠરાગ્ની માંદ હોય તેમને માટે પણ 
આ પ્રયોગ લાભકારક છે.  
કરીયાતાને ઉકાળવાથી એના ગણુ ઓછા થઈ જાય 
છે, આથી એને ઠાંડા પાણીમાાં  દસથી બાર કલાક 
પલાળીને એનો ઉપયોગ કરવામાાં  આવે છે.  
કલો ાંજી જીરુ : કલોાંજી જીરુ પટેના વાયનુો નાશ 
કરનાર, કૃમીઓનો સફાયો કરનાર, ધાવણની શદુ્ધી 
કરનાર, ભખુ લગાડનાર, પશેાબ વધારનાર, સોજા 
ઉતારનાર, આહારનુાં  પાચન કરાવનાર, ગભાવશયનુાં  
સાંકોચન કરાવનાર, માસીક ધમવને પ્રવતૃ્ત કરાવનાર 
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અને આફરો મટાડનાર છે. પાથી અડધી ચમચી 
જટેલુાં આ કલોાંજી જીરાનુાં  ચણુવ  સવાર-સાાંજ લવેુાં .  
(૧) અવારનવાર પટેમાાં  વાયનુી ગડબડ થતી હોય 
અને આફરો ચડતો હોય તેમણે મોટી એલચીનુાં  
ચણુવ  છથી સાત ચોખા જટેલુાં બે ચોખાભાર જટેલુાં  
હીંગનુાં  ચણુવ  એક ચમચી જટેલા લીંબનુા રસમાાં  મીશ્ર 
કરીને ચાટી જવુાં . જથેી વાય ુ અનલુોમ થતાાં  જ 
આફરો બેસી જશ.ે  
કલ્યાણ ગટુીકા : બીજ વગરની કાળી સુકી રાક્ષ ૫૦ 
ગ્રામ અને હરડ ેચણુવ  સો ગ્રામને ખબુ વાટી-લસોટી 
એક ચમચી જટેલા આ મીશ્રણની મોટી મોટી 
ગોળીઓ બનાવવી. એક કપ પાણીમાાં  એક ગોળી 
અડધો કલાક રાખવી. પછી તેને એ જ પાણીમાાં  ખબુ 
મસળીને પસે્ટ જવેુાં  રવ સવાર ે પીવાથી શરીરમાાં  
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પીત્તના પ્રકોપથી ઉત્પન્ન થયેલા અનેક વીકારો, 
કબજીયાત, અમ્લપીત્ત, ગસૅ કે મળની તીવ્ર દગુાંધ, 
જ્વર, માંદાગ્ની, અરુચી, આફરો, હૃદયરોગ, 
લીવરના રોગો, આાંતરડાાંની નબળાઈ, લોહીબગાડ, 
ચામડીના રોગો, ઉધરસ, પ્રમેહ અને કમળાના 
રોગોમાાં  ખબુ જ સારુાં પરીણામ આપ ે છે. ઘણા 
રોગોમાાં  કલ્યાણ કરનાર હોવાથી આ ઔષધને 
‘કલ્યાણ ગટુીકા’ એવુાં  નામ અપાયુાં  લાગ ેછે. 
કાં કોડાાં : કાં કોડાને આપણે કાં ટોલાાં  પણ કહીએ છીએ. 
કાં કોડાનુાં  શાક સફેદ કોઢ તથા ચામડી અને લોહી 
બગાડના ઘણા રોગોમાાં  હીતાવહ છે. આમાાં 
વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર પરજેી તો પાળવી જ 
જોઈએ. કાં કોડાાં  કુષ્ઠ, ચામડીના રોગો, સફેદ ડાઘ, 
મોળ, અરુચી, શ્વાસ, ઉધરસ અન ે જ્વર મટાડ ે છે 
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અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ે છે. કાં કોડાનો રસ 
ચોપડવાથી અને તેનુાં  શાક ખાવાથી સફેદ કોઢનો 
રોગ મટે છે. એનાથી ચામડીના બધા જ રોગો, 
મોળ-ફીક આવવી, અરુચી, શ્વાસ-દમ, મધપુ્રમેહ, 
કફના રોગો, ઉધરસ તથા તાવ મટે છે. કાં કોડીના 
પાનનો રસ સોજા પર લગાડવાથી સોજા ઉતરી જાય 
છે.    
કાં ઠસધુારક વટી: જઠેીમધનો શીરો ૭૦ ગ્રામ, કપરુ, 
એલચી અને લવીંગ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ, જાવાંત્રી ૨૦ 
ગ્રામ અને અજમાનાાં  ફુલ અઢી ગ્રામ એક સાથે ખબુ 
ખાાંડી બારીક ચણુવ  બનાવવુાં . આ ચણુવન ેએક કલાક 
સધુી કાથાના પાણીમાાં લસોટી મગ જવેડી ગોળીઓ 
વાળી છાાંયડામાાં  સકુવવી. બબ્બે ગોળી દીવસમાાં  
ત્રણ-ચાર વાર મોાંમાાં  રાખી ચસુવાથી અવાજ બેસી 
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જવો, ગળાની બળતરા, કાકડા, ઉધરસ, વગરે ે
ગળાના રોગો તથા અરુચી, ઉબકા, અજીણવ , ઉદરસ્થ 
વાય,ુ કફ, શરદી વગરેમેાાં  લાભ થાય છે.   
કાકડી: કાકડી ઠાંડી, રુક્ષ, ગ્રાહી, મધરુ, ભારે, 
રુચીકારક અને પીત્તનાશક કે કોઈકને પીત્તકારક 
પણ છે. પાકી કાકડી તરસ, અગ્ની અને પીત્ત 
વધારનારી છે.  
(૧) મતુ્રમાગવની પથરી, પશેાબમાાં  શકવ રા અને કષ્ટ 
સાથે ટીપ ેટીપ ેપશેાબ થતો હોય તો કાકડીના બીનુાં 
૩-૪ ગ્રામ ચણુવ  ૧ કપ રાક્ષના રસ સાથે લવેાથી મટે 
છે.  
(૨) કાકડી મતુ્રલ છે. પશેાબ બાંધ થઈ ગયો હોય તો 
એક ચમચી કાકડીનાાં  બી બારીક લસોટી એક ગ્લાસ 
પાણીમાાં  ઉકાળી ઠાંડ ુપાડી પીવાથી અથવા કાકડીના 
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બીનુાં  પાાંચ ગ્રામ ચણુવ, પાાંચ ગ્રામ જીરુ અને પાાંચ 
ગ્રામ સાકર પાણીમાાં  ખબુ હલાવી કપડાથી ગાળી 
સવાર, બપોર, સાાંજ પીવાથી પશેાબ છુટે છે.  
(૩) શરીરની આાંતરીક ગરમી દરુ કરવા કુણી 
કાકડીમાાં  ચીરો પાડી સાકરનુાં  બારીક ચણુવ  ભરી 
એકાદ કલાક પછી કાકડી ખાઈ જવી.   
કાકડાશીંગી: (૧) કાકડાશીંગીના સેવનથી નવો કે 
જુનો શ્વાસનલીકાનો સોજો મટે છે, જુનો કફ બહાર 
કાઢે છે, અને નવો થતો નથી.  
(૨) બાળકોના શ્વાસ, ઉધરસ, સસણી તેમજ 
એલર્જીમાાં કાકડાશીંગી અને અતીવીષની કળી બાંન ે
એકથી બે રતી મેળવી મધ સાથે દીવસમાાં  બેથી ત્રણ 
વખત આપવુાં . બાળકની ઉમર પ્રમાણે માત્રા 
આપવી.  
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(૩) કાકડા(ટોન્દ્સીલ્સ)માાં  કાકડાશીંગી હળદર સાથે 
આપવી. કાકડાશીંગીનો ૧ ગ્રામનો ફાાંટ બનાવી 
દીવસમાાં  ત્રણ વખત પાવાથી પણ સારુાં પરીણામ 
આવે છે.  
(૪)  કાકડાશીંગી, ગળો, જઠેીમધ, વીડાંગ, હરીતકી 
(મોટી હરડ)ે, ભારાંગમળુ અને રોહીતક સમાન ભાગ ે
લઈ બનાવેલા ક્વાથને શ્ર ૃાંગ્યાદી ક્વાથ કહે છે. એ 
શ્વાસ, ઉધરસ, અજીણવમાાં  અત્યાંત ઉપયોગી છે. ૧૦ 
થી ૨૦ ગ્રામનો ઉકાળો બનાવી ઠાંડો કરી મધ ઉમેરી 
ત્રણ વખત પાવો.  
કાચકા: કાચકા કુબેરની આાંખો જવેા જ હોવાથી 
કુબેરાક્ષ કહેવાય છે. કાચા આયવુદેીય ઔષધો 
વેચતા વેપારીને ત્યાાંથી મળી જાય છે. ખતેરની વાડ 
કરવા ખડેતુો તેન ે ઉછેર ે છે. કારણ કે તેની વેલ 
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કાાંટાવાળી હોવાથી ખબુ જ મજબતુ અને અભદે્ય બને 
છે. કાચકા કડવા, તરુા, ઉષ્ણ અને શોધક છે, તથા 
કફ, પીત્તના હરસ, શળુ, સોજો, વ્રણ, પ્રમેહ, કોઢ, 
કૃમી, રક્તસ્રાવી મસા, વાતાશવ (વાયનુા હરસ) અને 
રક્તદોષોનો નાશ કર ેછે.  
(૧) કાચકાને શેકી તેનુાં  ઉપરનુાં  છોતરુાં કાઢી નાખી 
અાંદરનાાં  સફેદ બીજ કાઢી, તેને ખબુ ખાાંડી બનાવેલ 
બારીક ચણુવ  પા ચમચી, એટલુાં જ અજમાનુાં  ચણુવ  
અને ત્રણથી ચાર કાળાાં  મરી રોજ સવાર ેઅથવા રાત્ર ે
લવેાથી પટેના કૃમી, જુનો અને વારાંવાર થતો મરડો, 
ઉદરશળુ, કાચા-પાકા ઝાડા, પટેનો વાય-ુઆફરો, 
પટેનુાં  ભારપેણુાં -જડતા, અપચો વગરે ેમટે છે.  
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(૨) કાચકાનુાં  ચણુવ  અડધી ચમચી અને કુાં વારપાઠાનો 
ગર અડધી ચમચી રોજ રાત્ર ેલવેાથી મોટા ભાગના 
પટેના રોગો મટે છે.  
(૩) કાચકાની મીંજનુાં  ચણુવ  પા ચમચી સવાર-સાાંજ 
લવેાથી અથવા અજમો, સાંચળ અને કાચકાની 
મીંજનુાં  સમાન ભાગ ે બનાવેલુાં વસ્ત્રગાળ ચણુવ  પા 
ચમચી રોજ સવાર ે સાત-આઠ દીવસ સધુી લવેાથી 
પટેના બધા પ્રકારના કૃમી મટી જાય છે, ભખુ સારી 
લાગ ેછે, ગસૅ મટે છે, મળ સાફ ઉતર ેછે, પટેનુાં  શળુ, 
આાંકડી મટે છે, તથા જીણવજ્વર-ઝીણો તાવ દરુ થાય 
છે. બે મહીના પછી નવુાં  ચણુવ  બનાવી લવેુાં  જોઈએ.  
કાચી કેરી:  કાચી કેરી તરુી, અમ્લરસયકુ્ત, 
રુચીકારક, વાય ુ અન ે પીત્તને ઉત્પન્ન કરનાર હોય 
છે. તદ્દન નાની કાચી કેરી તો અત્યાંત ખાટી તથા 
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રુક્ષ હોય છે. એ ત્રીદોષ (વાયુ, પીત્ત અને કફ) તથા 
રક્તવીકાર ઉત્પન્ન કર ે છે. આમ છતાાં  કાચી કેરી 
આમાશયને બળ આપનાર અન ે રક્તપીત્ત (સ્કવી 
રોગ) મટાડનાર છે. કાચી કેરીને શેકી, ખબુ નરમ 
કરી તેના ગભવ-માવામાાં  સાકર મેળવીને ખાવાથી 
કોલરેામાાં  ખબુ હીતાવહ છે. છાલ છોલી કાઢી 
તડકામાાં  ખબુ જ સકુવેલી કાચી કેરી (આમચરુ) 
ખાટી, મધરુ, તરુી અને મળને તોડનાર અને કફ 
તથા વાયનુે મટાડનાર થાય છે. 

કાજુ:  પચવામાાં  હળવાાં, મધરુ, સ્નીગ્ધ અન ે ગરમ 
એવાાં  કાજુ પશેાબ લાવનાર, લોહી શદુ્ધ કરનાર, 
વીયવવધવક, તથા ભખુ ઉઘાડનાર છે.  કીડની આકારનાાં  
કાજુનાાં  ફળો કીડનીનાાં  દદોવમાાં  ખબુ ઉપયોગી છે. 
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(૧) કાજુનાાં  ફળ જઠરના પવપવધ રોગો જવેા કે 
માંદાગ્ની, કબજીયાત, આફરો, ઝાડા, અપચો, 
અજીણવમાાં  ફાયદાકારક છે.  

(૨) નળવીકારમાાં  ૮થી ૧૦ કાજુ ઘીમાાં  શેકીને મરી-
મીઠુાં  ભભરાવીને નરણા કોઠે ખાવાથી ખબુ ફાયદો 
કર ેછે.  

(૩) મગજની નબળાઈ અને માંદસ્મતૃીમાાં  રોજ 
સવાર ે૪થી ૮ કાજુ ખાઈ ઉપર ૧ ચમચી મધ કે ૧ 
કપ દધુ પીવાથી મગજની નબળાઈ દરુ થાય છે. 

કાયફળ: કાયફળ કડવુાં, તીખુાં, તરુુાં અન ે ગરમ છે. 
એ વાય ુઅને કફના રોગોમાાં  હીતાવહ છે. વળી એ 
વીયવની શદુ્ધી કરનાર, વેદના સ્થાપન કરનાર, 
રુચીકારક, ખાાંસી, દમ, તાવ, શરદી અને 
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મખુરોગોનો નાશ કર ે છે. અતીસાર અને ગળુાં  સજુી 
જાય એમાાં પણ ઉપયોગી છે. ઔષધમાાં  કાયફળની 
છાલનુાં  ચણુવ  વપરાય છે, જ ેઅડધીથી પોણી ચમચી 
જટેલુાં મધ સાથે ચાટવામાાં  આવે છે. અથવા એક 
ચમચી છાલનો ભકુો કરી તેનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ 
પીવો.  
(૧) કાયફળ, કાળા તલ અને કેસર સમાન ભાગ ેલઈ 
ગોળમાાં  એની ગોળી બનાવીને લવેાથી માસીકનો 
દખુાવો મટે છે તથા માસીક સાફ આવે છે.  
(૨) મધ સાથે કાયફળ લવેાથી દમમાાં  રાહત થાય છે.  
(૩) દહીં સાથે કાયફળ લવેાથી અતીસાર મટે છે.  
કારલેાાં: કારલેાાં  ઉત્તમ ઔષધ અને પથ્ય આહાર છે. 
ગણુોમાાં  તે અદ્વીતીય છે. કારલેાાં  ગરમ નથી, ઠાંડાાં  છે. 
મળને સાફ લાવનાર અને પચવામાાં  હલકાાં  છે. કડવાાં  
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રવ્યો મોટે ભાગ ેવાય ુકરનારાાં  હોય છે, પરાંત ુકારલેાાં  
વાય ુ કરતાાં  નથી. ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય જાળવવા થોડો 
કડવો રસ જરુરી છે. આ માટે કારલેાાં, કાં કોડાાં, મેથી 
પૈકી કોઈની પસાંદગી કરી શકાય.  
કારલેામાાં  ઘણા ખનીજ ક્ષારો છે, જમેાાં  કેલ્શીયમ, 
ફોસ્ફરસ અને લોહ મખુ્ય છે.  ઉપરાાંત એમાાં  
થીયામીન, નીકોટીન, વીટામીન ‘એ’ અને 
‘સી’તથા રીબોફલવેીન રહેલાાં  છે.  
સાંધીવા, બરોળની વદૃ્ધી, લીવર, લોહીના તથા 
ચામડીના રોગોમાાં  અને ડાયાબીટીસમાાં  કારલેાાં  ઉત્તમ 
છે. કારલેાાંનો કડવો રસ યકૃતને શદુ્ધ કરી કાયવક્ષમ 
બનાવીને અગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ે છે. યકૃતની શદુ્ધીથી 
તાવ, અ ામ વગરેથેી ઉત્પન્ન થતાાં  વીષોના શોધનની 
ક્રીયા બળવાન બને છે.  
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કડવા રસનુાં  સપ્રમાણ સેવન કરવાથી રોગોને 
સરળતાથી દરુ રાખી અ ારોગ્ય જાળવી શકાય.  
કારલેાાં  કડવાાં  છે પણ અરુચી મટાડ ે છે. તે કફ અને 
પીત્તનુાં  શમન કરનાર, લોહીના વીકાર મટાડનાર, 
રક્તકણોની ઓછપ, ઘા, કરમીયાાં, શ્વાસ(દમ), 
ખાાંસી, ડાયાબીટીસ, ચામડીના રોગો અને તાવમાાં  
ગણુકારક છે. તે પટેના રોગો, કૃમી, વાય,ુ અપચો 
અને કબજીયાતમાાં  ફાયદો કર ેછે. મોટાાં  કારલેાાં  કરતાાં  
નાનાાં  અન ે નાનાાં  કરતાાં  જાંગલી કારલેાાં  ઔષધમાાં  
વધાર ે ગણુકારી છે. ઔષધમાાં  કારલેાનો રસ કે 
ઉકાળો તાજો જ પીવો જોઈએ. તેનુાં  ચણુવ  કે ટેબ્લેટ 
એક મહીના સધુી વાપરી શકાય.  
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કડવો રસ ઉત્તમ ગણુ ધરાવે છે. રસ, રક્ત, માાંસ 
વગરે ેધાતઓુને રચવાની શક્તી વધાર ેછે. કારલેાાંમાાં  
રહેલુાં તત્ત્વ રક્તશકવ રા(બ્લડ સગુર) ઘટાડ ેછે.  
(૧) સાંધીવાના રોગીઓએ કારલેાાંનુાં  શાક અવશ્ય 
ખાવુાં . એકલા કારલેાાંનુાં  બાફેલુાં શાક સાત-આઠ દીવસ 
ખાવાથી સાંધીવા સારો થાય છે.  
(૨) ડાયાબીટીસવાળાએ એકાાંતર ે દીવસે કારલેાાંનુાં  
શાક ખાવુાં  જોઈએ.  
(૩) અડધા કપ જટેલા કારલેાાંના રસમાાં  એક ચમચી 
મધ મેળવીને પીવાથી કફજ્વર એટલ ે કે વાઈરલ 
ફ્લલ્ય ુમટે છે.  
(૪) પટેમાાં  કૃમી થયા હોય તો અડધા કપ જટેલા 
કારલેાાંના રસમાાં  એક ચમચી વાવડીંગનુાં  ચણુવ  નાખી 
૭ દીવસ રાત્ર ેપીવુાં . 



 231 

કાળા દાણા: એના વેલા ચોમાસામાાં  ઝાડ ઉપર ચડલેા 
હોય છે, જ ે૧૦થી ૧૫ ફુટ લાાંબા હોય છે. એનાાં  પાન 
ખાાંચાદાર અને કપાસનાાં  પાન જવેાાં  હોય છે. શરદ 
ઋતમુાાં  એનાાં  ફળ પાકે છે અને બીજ નીચ ેપડી જાય 
છે એને જ કાળા દાણા કહે છે.  
કાળા દાણા મળ સાફ લાવનાર એટલ ેકે રચેક છે. તે 
પચવામાાં  હળવા, કફ અને પીત્તને ઉખાડનાર, ગરમ, 
કડવા અને મધરુ, મતુ્ર સાફ લાવનાર, અજીણવ , 
જળોદર, કબજીયાત, અવળો વાય,ુ સોજો, તાવ, 
બરોળ અને લીવરની વદૃ્ધી વગરે ેરોગો મટાડનાર છે.  
શકેેલા કાળા દાણા અને સીંધવ ૨૫-૨૫ ગ્રામ અન ે
સુાંઠ ૩૦ ગ્રામના ચણુવમાાંથી અડધી ચમચી ચણુવ  
સહેજ નવશકેા પાણી સાથે લવેાથી કબજીયાત દરુ 
થઈ હળવો જુલાબ થાય છે. નબળા આાંતરડાવાળી 
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વ્યક્તીએ કાળા દાણાનો ઉપયોગ કરતાાં  પહેલાાં  
વૈદ્યની સલાહ લવેી.  
કાળીજીરી:  'અરણ્યજીરક'ને ગજુરાતીમાાં  'કાળીજીરી' 
કહે છે. કાળીજીરી એક ખબુ જ ઉપયોગી ઔષધ છે. 
એ કૃમીને મારતી નથી, પણ કૃમીને મછુીત કરીન ે
મળ સાથે બહાર કાઢી નાખ ે છે અને એથી કૃમી 
શરીરને નકુસાન કરતા બાંધ થાય છે.  
 (૧) શરીર તપલેુાં રહેતુાં  હોય, અથવા જીણવજ્વર 
રહેતો હોય, પટેમાાં  કૃમી થયા હોય, આમનુાં  પાચન 
થતુાં  ન હોય, તથા ખસ, ખાંજવાળ અને ચામડીના 
રોગોમાાં  પા ચમચી કાળીજીરીના ભકુાનો ઉકાળો 
કરીને પીવો. સવાર-સાાંજ તાજતેાજો ઉકાળો પીવાથી 
આઠથી દસ દીવસમાાં  આ વીકતૃીઓ શાાંત થાય છે.  
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(૨) કાળીજીરી અડધી ચમચી અને કાળાાં  મરી અડધી 
ચમચીનુાં  ચણુવ  કરી એક કપ પાણીમાાં  રાત્ર ેપલાળી 
રાખવુાં . સવાર ેઆ રવ ગાળીને પી જવુાં . થોડા દીવસ 
આ ઉપચાર કરવાથી જુનો નળ વીકાર મટે છે.  
(૩) પા ચમચી જટેલુાં કાળીજીરીનુાં  ચણુવ  એક ચમચી 
મધમાાં  મીશ્ર કરી ચાટવાથી પટેના કૃમી નાશ પામે 
છે.  
(૪) કાળીજીરી બાળી તેની રાખનો તલના તેલમાાં  
મલમ કરીને લગાડવાથી ચામડીના રોગો મટે છે. 
(૫) કૃમી, જીણવજ્વર, અશક્તી, રક્તાલ્પતા, પટે 
ફુલી જવુાં, અજીણવ- અપચો, ગસે, માંદાગ્ની વગરેમેાાં  
કાળીજીરી ખબુ જ હીતાવહ છે. મોટી વ્યક્તીએ 
પાથી અડધી ચમચી અને બાળકોએ ચારથી પાાંચ 
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ચોખાભાર (.૭૫થી ૧ ગ્રામ) રોજ રાતે આઠથી દસ 
દીવસ લવેી.  
(૬) મધમાખી, ભમરી, કાનખજુરો કે જીવજાંત ુકરડ ે
તો તે સ્થાન પર કાળીજીરી પાણીમાાં  લસોટી લપે 
કરવો.  
(૭) નળ ફુલી ગયા હોય તો પા ચમચી 
કાળીજીરીનો ભકુો એક કપ પાણીમાાં  ઉકાળો કરી 
પીવો.  
(૮) તલના તેલમાાં  કાળીજીરી લસોટી લગાવવાથી 
ખરજવુાં  મટે છે. 
કાળીપાટ: ભારતનાાં પથરાળ જાંગલોમાાં  કાળીપાટ 
ઘણી થાય છે. એન ેગરમ હવામાન માફક આવે છે. 
અમેરીકામાાં  પણ ગરમ પ્રદેશોમાાં  એ થાય છે. 
કાળીપાટ ગળોના કુળની વકૃ્ષો અને જમીન પર 
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ફેલાતી વેલ છે. એનાાં  પાન ગળોનાાં  પાન જવેાાં  જ 
હૃદયાકાર હોય છે. મળુ અડધો ઈંચ જાડાાં  અને 
જમીનમાાં  ઉાંડાાં  ઉતર ેછે. ઔષધ તરીકે એનાાં  મળુનો 
ઉપયોગ વધ ુથાય છે. કાળીપાટ કફ અને વાતશામક, 
ભખુ લગાડનાર, ધાવણશદુ્ધી કરનાર, પચવામાાં  
હળવી, મળ બાાંધનાર, રક્તશોધક, તીખી અને કડવી 
છે. તે માંદાગ્ની, અજીણવ , ઝાડા, મરડો, દમ(શ્વાસ), 
ઉધરસ, રક્તસ્રાવ, પથરી, મતુ્રાશયનો સોજો વગરે ે
મટાડ ેછે.  
કાળીપાટનો ઉકાળો પથરીમાાં  સારુાં કામ આપ ે છે. 
કાળીપાટના મળુને ખાાંડીને બનાવેલા એક કપ જટેલા 
ઉકાળામાાં  ચપટી જવખાર મેળવી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી પથરી મટે છે.   
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કાસનુ્દ્રો: ચોમાસામાાં  કાસનુ્દ્રો અને કુવાડીયો સાથે જ 
ઉગી નીકળે છે. કાસનુ્દ્રાન ે સાંસ્કતૃમાાં  કાસમદવ-
ખાાંસીનો નાશ કરનાર કહ્યો છે. કાસનુ્દ્રો કડવો, 
ગરમ, પચ્યા પછી મધરુ, કફ અને વાયનુે હણનાર, 
આહાર પચાવનાર, કાં ઠશોધક, પચવામાાં  હલકો અને 
પીત્તનાશક છે.  
(૧) દમ અને ઉધરસ હોય તો કાસનુ્દ્રાની ભાજી 
ખાવી જોઈએ.  
(૨) કાસનુ્દ્રાના બીજને શેકીને કૉફી તરીકે વાપરી 
શકાય. આ કૉફી પીવાથી પરસેવો વળી તાવ ઉતરી 
જાય છે.   
(૩) કાસનુ્દ્રાના પાનનો ઉકાળો પીવાથી દમ અને 
હેડકીમાાં  અત્યાંત લાભ થાય છે.  
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(૪) કાસનુ્દ્રાનુાં  મળુ છાસ કે સરકા સાથે લસોટી 
સવાર-સાાંજ લગાડવાથી જુની દાદર અને ખરજવુાં  મટે 
છે.  
(૫) કાસનુ્દ્રો, સરગવો અને મળુાના સકુાાં  કે લીલાાં  
પાનનો સપુ દમ, ઉધરસ અને હેડકીમાાં  લાભ કર ેછે. 
સરગવાના પાનમાાં  વીટામીન ‘એ’નુાં  પ્રમાણ સારુાં 
છે. મળુાના પાનની સકુવણી કરી એનુાં  સપુ બનાવી 
શકાય.  
કાળાાં મરી: કાળાાં  મરી તીખાાં, તીક્ષ્ણ, ગરમ, 
પચવામાાં  હલકાાં , રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, શોષક, ભખુ 
લગાડનાર, શીરોવીરચેનીય, કૃમીનાશક, કફ, વાય ુ
તથા હૃદયના રોગોનો નાશ કરનાર છે.  
યનુાની મત મજુબ મરી નાડીને બળ આપનાર, 
જઠરાગ્નીન ે પ્રદીપ્ત કરનાર, આહારનુાં પાચન 
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કરાવનાર, યકૃતનુાં  બળ વધારનાર, વાયનુે નીચનેા 
માગથેી બહાર કાઢનાર, મતુ્ર અને માસીકને પ્રવતૃ્ત 
કરનાર અને કફને બહાર કાઢનાર છે.  
(૧) અડધી ચમચી કાળાાં  મરીનુાં  ચણુવ, અડધી ચમચી 
ઘી, એક ચમચી મધ અને એક ચમચી સાકર મીશ્ર 
કરી ચાટવાથી બધા પ્રકારની ખાાંસી મટે છે. દમ-
શ્વાસમાાં  પણ આ પ્રયોગ ખબુ હીતાવહ છે.  
(૨) કાળાાં  મરી અને લીંડીપીપરનુાં  ચણુવ  બે-બે 
ચમચી, દાડમની છાલનુાં  ચણુવ  ચાર ચમચી અને 
જવખાર એક ચમચીને ૧૫૦ ગ્રામ ગોળમાાં  મેળવી 
અડદના દાણા જવેડી ગોળી બનાવવી. એને 
મરીચ્યાદીવટી કહે છે. આ ૨-૨ ગોળી સવાર, બપોર 
અને રાત્ર ેચસુવાથી કફના રોગો મટે છે.  
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(૩) મરી, ચીત્રક અને સાંચળના સમભાગ ેબનાવેલા 
ચણુવને મરીચ્યાદી ચણુવ  કહે છે. ૧/૨ ચમચી જટેલુાં 
આ ચણુવ  સવાર-સાાંજ લવેાથી અજીણવ , અપચો, 
માંદાગ્ની મટે છે. ગાયના દહીંની છાસ સાથે લવેાથી 
સાંગ્રહણી અને અતીસારમાાં  પણ એ ખબુ લાભકારક 
છે.  
(૪) સોપારી જટેલા ગોળ સાથે ૧/૪ ચમચી કાળા 
મરીનુાં  ચણુવ  સવાર-સાાંજ લવેાથી જુની શરદી અને 
સળેખમ મટે છે.  
(૫) સુાંઠ, મરી અને પીપરનુાં  ચણુવ  નાખી બનાવેલો 
દધુનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી શરદી-સળેખમ 
મટે છે.  
(૬) ચારથી છ કાળાાં  મરીનુાં  ચણુવ  પાચનતાંત્રના 
રોગોમાાં  ઘી સાથ,ે કફના રોગોમાાં  મધ સાથ ે અને 
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વાયનુા રોગોમાાં  દદવેલ-એરાંદડયા સાથે સવાર-સાાંજ 
લવેુાં .  
(૭) દધુમાાં  કાળાાં  મરી નાખી ઉકાળીને પીવાથી કફ 
છૂટો પડ ેછે.  
(૮) કાળાાં  મરી પાણીમાાં  લસોટી સોજા પર લપે 
કરવાથી સોજો મટી જાય છે. 
કાાંચનાર: બાગ-બગીચાઓમાાં કાાંચનારનાાં  વકૃ્ષ થાય 
છે. આબ ુ ઉપર તેનાાં  ઘણાાં  વકૃ્ષો છે. એને જાત 
જાતનાાં  રાંગીન ફુલો આવે છે. તેની શીંગ એકાદ ફુટ 
લાાંબી અને ચપટી હોય છે. તેના ફુલની કળીઓનુાં  
શાક ખબુ સ્વાદીષ્ટ થાય છે. હરદ્વાર તરફ તે ખબુ 
ખવાય છે.  
કાાંચનાર તરુુાં, શીતળ, કફ અને પીત્તનાશક છે.  
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(૧) કાાંચનારની છાલનુાં  ચણુવ  અડધીથી એક ચમચી 
સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી શરીરમાાં  ચરબીની 
ગાાંઠો ઓગળે છે.  
(૨) કાાંચનારની ગગુળ સાથે બનાવેલી 
ઔષધબનાવટને કાાંચનાર ગગુળ કહે છે. એની બબ્બે 
ગોળી સાવર-સાાંજ ભકુો કરી લવેાથી ચરબીની 
ગાાં  ાંઠો, કાં ઠમાળ, આમળ નીકળવી, મળમાગવના ચીરા, 
હરસ, ભગાંદર, ન રુઝાતાાં  ચાાંદાાં , ગડગમુડ વગરે ેમટે 
છે.    
 કીડામારી:  કીડામારીના છોડ ખતેરોમાાં  અને ખતેરના 
શઢેે થાય છે. પાન ગોળ, ધમુાડા જવેાાં  ધસુર રાંગનાાં , 
ફુલ કીરમજી રાંગનાાં, ફળના ડોડવા નાના બોર 
જવેડા, ફળ ઉપર ઉભા આાંકડા પડેલા હોય છે. 
ડોડવામાાંથી કાળાાં  બીજ નીકળે છે. આખા છોડની 



 242 

વાસ ખબુ જ ઉગ્ર હોય છે. જમીન ઉપર આ છોડ 
પથરાતો હોય છે.  
 કીડામારી કડવી, ગરમ, સોજાનો અને કૃમીનો નાશ 
કરનાર, ખાાંસી, મટાડનાર, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર( 
પણ સ્વયાં અરોચક) છે. એ વાત, કફ અને જ્વરન ે
હરનાર છે. સોજા ઉપર તેનો રસ ચોપડવાથી સોજો 
ઉતરી જાય છે.  કીડામારી ગભાવશયને ઉત્તજેીત કર ેછે, 
આથી સગભાવ સ્ત્રીએ કીડામારીનો ઉપયોગ કરવો 
નહીં. એના ઉપયોગથી ગભવપાત થઈ જવાનો ભય 
રહે છે.  
(૧) ઢોરને જીવાત પડી હોય તો  કીડામારીનાાં  પાન 
લસોટી લપે કરવાથી બધી જીવાત નીકળી જાય છે.  
(૨) માસીક બરાબર ખલુાસે આવતુાં  ન હોય અન ે
દખુાવા સાથે આવતુાં  હોય, કબજીયાત રહેતી હોય 
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તો અડધી ચમચી કીડામારીના પાંચાાંગનો ઉકાળો 
કરી પીવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૩) નાના બાળકને કબજીયાત રહેતી હોય અને આ 
કારણથી જ રડ્યા કરતુાં  હોય તો કીડામારીના પાન 
પર દીવેલ લગાડી સહેજ ગરમ કરી બાળકની નાભી 
પર બાાંધવાથી ઝાડો સાફ ઉતર ેછે.  
(૪) પટેમાાં  કૃમી થયા હોય તો કીડામારીના પાનનો 
રસ અડધી ચમચી રોજ રાત્ર ે ચાર-પાાંચ દીવસ 
લવેાથી કૃમી નીકળી જાય છે અને શરીરનુાં  વજન વધ ે
છે.  
(૫) ચામડીના રોગ સોરાયસીસને આયવુદેમાાં  
વીચચીકા કહે છે. આ બહ ુ જીદ્દી રોગ ક્યાાં તો 
પૈસાની દવાથી ક્યાાં તો સેંકડો રુપીયા ખચવવા છતાાં  
ન મટે એવો છે. એક વખત મટી ગયા પછી ફરીથી 
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ઉથલો માર ેએવો રોગ છે. કોઈ દવા આ રોગ પર 
સચોટ પરુવાર થઈ નથી. આ રોગમાાં  એકને લાગ ુ
પડતી દવા બીજાને લાગ ુ પડતી નથી.  કીડામારી 
આમાાં વાપરી જોવા જવેી છે.  કીડામારીને દીવેલમાાં  
સારી રીતે કાલવી લગાડવાથી અથવા તાજાાં લીલાાં  
પાનનો રસ અથવા પાન લસોટીને બનાવેલી પસે્ટ 
ચામડીના આ રોગમાાં  સવાર-સાાંજ લગાવવી 
જોઈએ.  
પટેના કૃમી, ચામડીના રોગ, અનીયમીત માસીક 
વગરેમેાાં  ચીકીત્સકની સલાહ મજુબ ઉપયોગ કરવો.    
કુટજાદીવટી: કડાછાલ ૮૦ ગ્રામ, સુાંઠ, મરી, પીપર, 
જાયફળ, માયફળ(માજુફળ,માયુાં ), જાવાંત્રી, 
વાવડીંગ, બીલાનો ગભવ, બહેડાાં, મરડાશીંગ, લવીંગ 
અને નાગકેસર ૧૦-૧૦ ગ્રામ. પ્રથમ કડાછાલનુાં  
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અધકચરુાં ચણુવ  કરી આઠ ગણા પાણીમાાં  ઉકાળી 
ચોથા ભાગનુાં  પાણી બાકી રહે ત્યાર ેગાળીને ધીમી 
આાંચ ે પકવવુાં . ઘટ્ટ થાય ત્યાર ે બાકીનાાં  ઔષધો 
મેળવી વાટીને ચણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. 
એકથી બે ગોળી દીવસમાાં  ત્રણ વાર પાણી અથવા 
મધ સાથે લવેાથી સાંગ્રહણી, કાચા આમયકુ્ત ઝાડા, 
મરડો અને તાવ સાથેના ઝાડા મટે છે. બાળકો માટે 
પણ કુટજાદીવટી ઘણી જ હીતકારી છે.  
કુટજારીષ્ટ: આ રવ ઔષધમાાં  પડતુાં  મખુ્ય ઔષધ છે 
કડાછાલ. જ ે કુટજ વકૃ્ષની છાલ છે. આ 
કડાછાલમાાંથી કુટજવટી, કુટજ ઘનવટી અન ે
કુટજારીષ્ટ વગરે ેઔષધો બનાવવામાાં  આવે છે.  
જમેને પચ્યા વગરના એકદમ પાતળા ઝાડા થતા 
હોય, ચીકાશવાળા-મ્યકુ્સ સાથે ઝાડા થતા હોય, 
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જુનો મરડો હોય, આાંતરડાાંનો સોજો હોય, 
અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ હોય એમાાં  કુટજારીષ્ટ ઉત્તમ 
ફાયદો કર ેછે. ચારથી પાાંચ ચમચી કુટજારીષ્ટ એમાાં 
એટલુાં જ પાણી મેળવીને સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે
પીવુાં . પચ્યા વગરના ઝાડામાાં  પણ હીતાવહ છે.  
કુવાડીયો  (૧) કુવાડીયાના બી શેકી ચણુવ  બનાવી ૧-
૧ ચમચી દીવસમાાં  ત્રણ વાર પાણી સાથે લવેાથી 
તથા ચણુવને લીંબનુા રસમાાં  ઘુાંટી દાદર પર ઘસીને 
લગાવવાથી દાદર મટે છે. આ ચણુવનો કોફી તરીકે 
પણ ઉપયોગ કરી શકાય. એનાથી ખસ, ખજુલી, 
ખોડો, દરાજ, ગડગમુડ વગરે ેપણ મટે છે.  
(૨) કુાં વાડીયાનાાં  બીજને ખાટી છાસમાાં  લસોટી 
દાદર-દરાજ પર સવાર સાાંજ લગાડવામાાં  આવે તો 
દસ-બાર દીવસમાાં  જ દાદરનો નાશ થઈ જાય છે. 
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જુની કે નવી કોઈ પણ દરાજ પર કુાં વાડીયો જ 
વાપરવો જોઈએ.  
(૩) કુવાડીયાનાાં  મળુને પાણીમાાં  વાટી લપે કરવાથી 
કાં ઠમાળ થોડા દીવસોમાાં  મટી જાય છે.  
(૪) કુવાડીયાની ભાજી ખાવાથી થોડા દીવસોમાાં  
કફના રોગો નાશ પામે છે.  
કુાં વારપાઠ:ુ કુાં વારપાઠાને અાંગે્રજીમાાં  યલો પ્લાન્દ્ટ કે 
એલો કહે છે. એને બહ ુપાણીની જરુર નથી. રતેીમાાં  
એ બહ ુસારી રીતે થાય છે. દરીયા કીનાર ેવધ ુ ફુલે 
ફાલ ેછે. ભારતમાાં  બધે જ થાય છે, પણ સ રાષ્ટ્રમાાં  
અને કચ્છમાાં  વધ ુથાય છે. જમીનમાાં  કે કુાં ડામાાં  જામી 
ગયા પછી તેનાાં  જાડાાં  દળદાર રસભયાાં પાન ચોતરફ 
કાઢે છે.  
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કુાં વારપાઠાના છોડ બેત્રણ ફુટ ઉાંચા અને દળદાર 
લાાંબાાં  અણીયારા પાનવાળા થાય છે. પાનને કીનાર ે
ધાર પર અણીદાર કાાંટા હોય છે. કુાં વારના પાનની 
વચ્ચ ે જ કારતક-માગસરમાાં  લાાંબો પષુ્પદાંડ નીકળે 
છે, જનેે શલેડા કે શલેરા કહે છે. એ સ્વાદીષ્ટ અન ે
આરોગ્યપ્રદ હોય છે. એનુાં  શાક અને અથાણુાં  થાય 
છે.  
કુાં વારની મીઠી અને કડવી બે જાતો થાય છે. કડવી 
જાતનાાં  પાન જાડાાં , રસદાર અને ગરભથી ભરલેાાં  
હોય છે. મીઠી કુાં વારનાાં  પાન ઓછાાં જાડાાં  અને નાનાાં  
હોય છે. ગણુોની દૃષ્ટીએ બાંને સરખી હોવાથી 
દવામાાં  બાંને વપરાય છે. પાનની અાંદરનો સકુવેલો 
ગરભ એળીયો કહેવાય છે. એનાાં  પાન કાાંટાવાળી 
ધારવાળાાં , ભરાવદાર, લાાંબાાં  અને અાંદરથી ઘી જવેી 
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લવુાબથી ભરલેાાં  હોય છે. આ પાનમાાં  ખબુ ગભવ-
ઘાટો રસ ભયોવ હોય છે. તેના ગભવને કાઢી થોડી વાર 
રાખવાથી રસ થઈ જાય છે.  
ચોમાસમાાં  આ છોડની વચ્ચથેી એક દાાંડી નીકળે છે, 
જનેા પર ફુલ આવે છે. ફુલ બહારથી નારાંગી રાંગનાાં, 
અાંદરથી પીળાશ પડતાાં અને ઉગ્ર ગાંધવાળાાં  હોય છે. 
આ ફુલ સાકર જવેાાં  મીઠાાં  હોય છે. ફુલની દાાંડી અન ે
પાન બાંનેનાાં અથાણાાં  થાય છે. આ અથાણાાં  યકૃત-
લીવરના રોગોનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે.  
કુાં વારપાઠાના રસમાાંથી એળીયો બનાવવામાાં  આવ ે
છે. એળીયો મળને ખસેડનાર અને રચેક છે, તથા 
માસીકની શદુ્ધી કર ે છે અને માસીક નીયમીત લાવે 
છે. યકૃત અને બરોળનુાં  એ ઉત્તમ ઔષધ છે.  
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કુાં વારપાઠ ુ ત્રીદોષહર છે. લાબ-ુકુાં વારપાઠ ુ મળને 
ભદેનાર, શીતળ, કડવુાં, નેત્રને હીતકર, રસાયન, 
મધરુ, બૃાંહણ, બળકારક, વીયવવધવક તથા વાય,ુ વીષ, 
ગલુ્મ, પ્લીહા, યકૃત, વમન, કફ, જ્વર, ગ્રાંથી, 
અગ્નીદગ્ધ વ્રણ, વીસ્ફોટ, રક્તપીત્ત અને ચામડીના 
રોગો દરુ કરનાર છે. ટુાં કમાાં  કુાં વાર રચેક, શોધક અને 
પીત્તશામક છે.  
લાબનુા પાન વચ્ચનેો ગર-માવો અડધી ચમચી 
જટેલો સવાર-સાાંજ લવેો. કુમાયાવસવમાાં  મખુ્ય ઔષધ 
કુાં વારપાઠુાં  છે. એનાથી લીવરના રોગો, બરોળ વધી 
જવી, સ્ત્રીઓની માસીક સાંબાંધી વીકૃતીઓ, અકાળે 
માસીક બાંધ થઈ જવુાં  વગરે ે મટે છે. પાાંડરુોગ તથા 
રક્તાલ્પતામાાં  એ સારુાં પરીણામ આપ ેછે.  



 251 

કુાં વારના પાનને છરી વડ ે ચીરી ગભવ કાઢી તેમાાં  
હળદર મેળવીન ે કમળાના રોગીને આપવાથી લાભ 
થાય છે. આ ગભવને ચોળી નાખવાથી રસ બને છે. 
આ રસ પણ એકથી બે ચમચી પીવાથી કમળો મટે 
છે. આતવવના દોષો, હરસ, આફરો, ગોળો અને 
કબજીયાતમાાં  પણ એનાથી ફાયદો થાય છે.  
(૧) કુાં વારપાઠાના લાબાને દાઝલેા ભાગ પર 
લગાડવાથી ગમે તેવી બળતરા શાાંત થાય છે, પાક 
થતો નથી અને પાક થયો હોય તો રુઝાઈ જાય છે.  
(૨) આાંખ આવી હોય તો લાબાને આાંખમાાં  
આાંજવાથી આાંખનો સોજો, ચીપડા, દ:ુખાવો, 
બળતરા, રતાશ વગરે ેખબુ ઝડપથી મટે છે.  
(૩) કુાં વારપાઠાનુાં  ઘી જવેુાં  લાબ ુ૧-૧ ચમચી સવાર-
સાાંજ ખાવાથી લીવર અને બરોળના રોગો મટે છે. 
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લોહીની ઓછપ ઘટે છે. શક્તી વધ ે છે. થાક અન ે
દબુવળતા દરુ થાય છે.  
(૪) માસીક સાફ આવતુાં  ન હોય, ઓછુાં  આવતુાં  
હોય, દ:ુખાવા સાથે આવતુાં  હોય કે માસીકની બીજી 
કોઈ પણ ફરીયાદ હોય તો કુાં વારપાઠાના નીયમીત 
સેવનથી તે જરુર મટે છે.  
(૫) હાલતા-દખુતા દાાંત પર કુાં વારપાઠાનો રસ 
ઘસવાથી અને તેનો ટુકડો ચાવવાથી રાહત થાય છે.  
(૬) આાંખમાાં  કુાં વારપાઠાનો રસ આાંજવાથી આાંખની 
તકલીફમાાં  રાહત થાય છે.  
(૭) ડાયાબીટીસમાાં  કુાં વારપાઠુાં  અકસીર છે.  
(૮) કાયમી ગસૅ, લીવર કે બરોળની તકલીફ, ભખુ 
ન લાગવી, અજીણવ , શળુ, અપચો, વગરેમેાાં  ઘઉાંના 
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લોટમાાં  કુાં વારપાઠાનો રસ નાખી રોટલી-ભાખરી 
બનાવી ખાવાથી લાભ થાય છે.  
(૯) કુાં વારપાઠાનો એકથી દોઢ ઈંચ લાાંબો ટુકડો 
સવાર-સાાંજ ખાવાથી કબજીયાત દરુ થાય છે.  
(૧૦) કુાં વારપાઠાનો એક ચમચો રસ દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર લવેાથી તેમ જ પટે પર તેનો લપે કરવાથી 
જલાંધરમાાં  રાહત થાય છે.   
(૧૧) કુાં વારપાઠાના પાનના કાાંટા કાઢી, વાટીને 
હળદર-મીઠુાં  ભળેવી થોડુાં ગરમ કરી ગાાંઠ કે સોજા પર 
લગાડવાથી રાહત થાય છે.  
(૧૨) મોાં આવ્યુાં  હોય તો કુાં વારનો રસ સાકર સાથે 
લવેો.  
(૧૩) એસીડીટીમાાં  કુાં વારનો રસ થોડી સાકર 
નાખીને લવેાથી રાહત થાય છે.  
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(૧૪) કુાં વારપાઠાના રસમાાં  અડધી ચમચી હળદર 
નાખી દીવસમાાં બે વાર પીવાથી તાવમાાં  રાહત થાય 
છે. કપાળ અને પગના તળીયે તેનો રસ ઘસવાથી 
તાવ તરત ઉતરી જાય છે.  
(૧૫) થાઈરૉઈડમાાં  કુાં વારનો દોઢથી બે ઈંચનો ટુકડો 
ખાવાથી ફાયદો થાય છે. હળદર-અને મીઠુાં  નાખલેો 
કુાં વારનો રસ ગરમ કરી ગળા પર લપે કરવાથી 
રાહત રહે છે.  
(૧૬) કુાં વારરસના સેવનથી યવુાની લાાંબો સમય ટકી 
રહે છે.  
(૧૭) શરીરના ખલુ્લા અાંગો પર કુાં વારપાઠુાં  ઘસવાથી 
વાતાવરણની અશદુ્ધીઓની અસર થતી નથી. 
ચામડીનો વાન ઉજળો થાય છે.  
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(૧૮) માથાના વાળના રક્ષણ માટે કુાં વારપાઠાની છાલ 
ઉતારી અાંદરના ગભવને માથામાાં  ઘસી, વાળ સકુવી 
દેવા. થોડા સમય બાદ માલીસ કરી માથુાં  ધોઈ 
નાખવાથી વાળ ચમકદાર, કાળા બને છે, તથા 
વાળની વદૃ્ધી પણ થાય છે.  
(૧૯) કુાં વારનો ગભવ સાકર નાખી પીવાથી તાવનો 
દાહ શાાંત થાય છે.  
(૨૦) કુાં વારનો રસ મોઢે ચોપડવાથી મોઢાનાાં  કાળાાં  
ધાબાાં-ડાઘા દરુ થાય છે.  
(૨૧) કુાં વારનો રસ હળદર મેળવી પીવાથી બરોળ 
અને યકતૃની વદૃ્ધી મટે છે.  
(૨૨) કુાં વારના પાનના રસમાાં  હળદર, મધ અને 
સીંધવ મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી શ્વાસ-દમમાાં  કફ 
છુટો પડ ેછે.  
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(૨૩) અડધી ચમચી કુાં વારનો ગભવ ખાધા પછી એક 
ગ્લાસ ગરમ દધુ પીવાથી મળ એકદમ સાફ ઉતર ેછે.   
કુમાયાવસવ: કુાં વારપાઠુાં  (લાબ ુ કે લાબરુાં)માાંથી 
બનાવવામાાં  આવતી એક પ્રવાહી દવાનુાં  નામ છે 
કુમાયાવસવ. ઘણી ફામવસીઓ આ દવા બનાવે છે. 
સારી ફામવસીની આ દવા ચારથી છ ચમચી જટેલી 
દરરોજ સવાર-સાાંજ લવેાથી અનીયમીત માસીક, 
ઓછુાં  માસીક, વધ ુ પડતુાં  માસીક, કષ્ટદાયી માસીક 
વગરે ેત્રણથી ચાર માસના ઉપચારથી મટી જાય છે. 
વળી એનાથી ગભાવશયનો ક્ષય, વાતવ્યાધી, 
અપસ્માર, ઉધરસ, ક્ષય, આઠ પ્રકારના ઉદર રોગો, 
માંદાગ્ની, લીવરના રોગો, હરસ, બરોળના રોગો, 
સ્ત્રીબીજ ન બનવુાં  વગરે ે અનેક રોગોમાાં  પણ 
ફળદાયી પરીણામ મળે છે.  
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કેરડાાં : એને અાંગે્રજીમાાં  કેપરબેરી (Caper-berry) 
કહે છે. અથાણાાંમાાં  કેરડાાંનુાં વીશષે મહત્ત્વ છે. કેરડાાં  
આયવુદેનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે. ગજુરાત કરતાાં  કચ્છ 
કાઠીયાવાડમાાં  તેનો વધ ુ ઉપયોગ થાય છે. વૈશાખ-
જઠેમાાં  કેરડાાં  આવવા લાગ ેછે. કેરડાાંનુાં  અથાણુાં  અને 
તેનુાં  ચણુવ  ડાયાબીટીસવાળાએ નીયમીત ખાવુાં  
જોઈએ.  
કેરડાાં  કડવાાં, તરુાાં, ઉષ્ણ અને રુક્ષ છે. તે કફજ્વર, 
ઉધરસ, શરદી, દમ-શ્વાસ જવેા કફના રોગોમાાં  ખબુ 
હીતાવહ છે. પ્રમેહ અને મતુ્રમાગવના રોગોમાાં  તથા 
અશવ-મસામાાં  ખબુ જ હીતાવહ છે. સોજો અને 
કૃમીનો નાશ કરનાર છે. કેરડાાંનો નીયમીત ઉપયોગ 
કરવાથી ઘણા વખતની જુની કબજીયાત દરુ થાય છે. 
મળમતુ્ર સાફ ઉતર ે છે. પથરી, પ્રોસ્ટેટ જવેા 
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મતુ્રમાગવના રોગોમાાં  થતો મતુ્રનો અવરોધ દરુ થાય 
છે.  
કેરડાાંનાાં  નાનાાં  ઝાડવાાં  થાય છે. એ મરુભમુીનુાં  વકૃ્ષ 
ગણાય છે. એ કાાંટાવાળુાં  ઝાડ છે. એને પાાંદડાાં  હોતાાં  
નથી. એનાાં  ફુલ રાતાાં  હોય છે અન ે ચણી બોર 
જવેડાાં  ફળ આવે છે, તેને કેરડાાં  કહે છે. ફળ પાકે 
ત્યાર ે લાલ થાય છે. લીલા રાંગના કાચાાં  ફળોનુાં  
અથાણુાં  અને શાક થાય છે.  
કેરડાાં  કડવાાં, તીખાાં, તરુાાં, ગરમ, મળ રોકનાર, 
રુચીકારક, આફરો કરનાર, સ્વાદીષ્ટ પણ કડચુાાં , 
કફ, વાય,ુ આમ-ચીકાશ, સોજો, મળ-વાછુટની 
દગુાંધ મટાડનાર છે. હૃદય માટે સારાાં  છે. પ્રમેહ, 
હરસ-મસામાાં  ખબુ જ ઉપયોગી છે.  
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(૧) કેરડાાંને સકુવીને બનાવેલુાં એક ચમચી ચણુવ  
દહીંમાાં  મેળવી ખાવાથી હરસ મટે છે.  
(૨) કેરડાાંનુાં એકલુાં ચણુવ  ફાકવાથી સોજા અને 
ખાંજવાળ મટે છે.  
(૩) કેરડાાં  જઠરાગ્ની વધારનાર અને ગરમ હોવાથી 
વાતનાશક છે. કેરડાાંનુાં  અથાણુાં  બનાવી ઉપયોગ 
કરવો. 
કેરી: આહાર સાથે પાકી કેરી ખાવાથી શરીરની કાાંતી 
સુાંદર અને તેજસ્વી થાય છે. શરીરમાાં  રસ નામની 
પ્રથમ ધાત ુસારા પ્રમાણમાાં  પદેા થાય છે. પરીણામે 
રક્ત, માાંસ, મેદ, અસ્થી, મજ્જા અને શકુ્ર વગરે ે
સઘળી ધાતઓુની વદૃ્ધી થાય છે. ભોજન સાથે કેરી 
ખાવાથી મેદ-વજન વધ ે છે, ડાયાબીટીસ વધ ે છે. 
લોહીના લાલ કણો વધે છે અને કફની વદૃ્ધી થતી 
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નથી. દધુની સાથે કેરી ખાવાથી વીયવની વદૃ્ધી થાય છે. 
પાકી કેરી તો આાંતરડાનુાં  ઉત્તમ ટોનીક ગણાવાયુાં  છે. 
હોજરી, આાંતરડાના અને લીવરના રોગોમાાં  કેરી 
ખબુ હીતાવહ છે.  
કેસર: એનુાં  એક નાનુાં તણખલુાં જીભ પર મકુતાાં  
આખી જીભ અડધી મીનીટમાાં  લાલ થઈ જાય અને 
ત્રણ કલાક સધુી સગુાંધ આવે. એ જ રીતે એક જ 
નાનુાં  તણખલુાં દધુમાાં  નાખો તો તરત જ દધુ કેસરી કે 
લાલ થઈ જવુાં  જોઈએ. આવુાં  ન થાય તો એ 
બનાવટી કેસર હોવુાં  જોઈએ.  
કેસર ભખુ લગાડનાર, આહાર પચાવનાર, રુચી 
ઉત્પન્ન કરનાર, વેદના સ્થાપન, મળને રોકનાર, 
સાંકોચ વીકાસ પ્રતીબાંધક, કામોત્તજેક, વણવ સધુારક, 
સ ાંદયવ વધારનાર, નેત્રરોગ, શીરારોગ, વીષ અને 
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ત્રણે દોષો હરનાર છે. કાશ્મીરમાાં  કેસર-ચાંદન 
વાટીને અડધી ચમચી લપે દરરોજ ખાવામાાં  આવે છે. 
જનેાથી કોઈ દીવસ કેન્દ્સર નથી થતુાં . નાનાાં  બાળકોને 
પણ રોજ ખવડાવવામાાં  આવે છે, જથેી તેમને તાવ 
નથી આવતો કે શરદી થતી નથી.  
(૧) પા ચમચી કેસર, અડધી ચમચી સાકર અને બે 
ચમચી ઘી મીશ્ર કરી સહેજ તપાવી એકરસ થાય 
ત્યાર ે ઠાંડ ુ પાડી બાંને નસકોરામાાં  પાાંચથી છ ટીપાાં  
પાડવાથી ભ્રમર, લમણા, કાન, આાંખ, કપાળ અને 
આધાશીશીનો દખુાવો થોડીવારમાાં  જ મટી જાય છે.  
(૨) માસીક વખતના દખુાવામાાં  ઘી સાથે કેસર 
ચાટવાથી દખુાવા ો મટે છે અને માસીક સાફ આવ ે
છે.  
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(૩) બાળકોની શરદીમાાં  ગરમ દધુમાાં  કેસર નાખી 
આપવાથી અને નાકે, કપાળે તથા છાતીએ કેસરનો 
લપે કરવાથી લાભ થાય છે.  
(૪) દધુમાાં  કેસર, જાયફળ, જાવાંત્રી, એલચી વગરે ે
નાખવાથી દધુ પચવામાાં  સહેલુાં પડ ે છે. જનેે દુધ 
માફક આવતુાં  ન હોય તેમણે દધુ આ પ્રમાણે પીવુાં .  
(૫) કેસરને ઘીમાાં  લસોટી તેનાાં  નાકમાાં  ટપાાં  
પાડવાથી જુની શરદી મટે છે.  
(૬) કેસરને ઘીમાાં  લસોટી તેને થોડી થોડી વાર ે
સુાંઘવાથી આધાશીશીનો દખુાવો મટે છે.  
કેળાાં: પાકાાં  કેળાાં  મધરુ, ઠાંડાાં, પાકમાાં  પણ મધરુ, વીયવ 
તથા માાંસ વધારનાર, પષુ્ટી આપનાર, રુચી ઉત્પન્ન 
કરનાર તેમજ ભખુ, તરસ, નેત્રના રોગ અને પ્રમેહ 
મટાડનાર છે. તેમાાં  રહેલુાં લોહ એવા રાસાયણીક 
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પદાથોવ સાથે જોડાયેલુાં  છે કે જનેુાં  લોહીના તત્ત્વમાાં  
જલદી રુપાાંતર થાય છે.  
પાકાાં  કેળાાંને છાાંયડ ેસકુવી, ખાાંડી, વસ્ત્રગાળ કરલેો 
ભકુો મેળવેલુાં દુધ નાનુાં  બાળક પણ સરળતાથી પી 
શકે છે. છ દીવસના નાના બાળકને પણ તે 
નીભવયતાથી આપી શકાય છે.  
કાચાાં  કેળાાં  પચવામાાં  ભાર ે છે. કાચાાં  કેળાાં  ખાવાથી 
પટેમાાં  ભાર લાગ ેછે. તે પટેમાાં  દ:ુખાવો કર ેછે. પાકાાં  
કેળાાં  પણ પચવામાાં  ભાર ે હોઈ ખબુ ચાવીને જ 
ખાવાાં . એ ઠાંડાાં  અને ભારે હોવાથી કફ પ્રકૃતીવાળા 
અને માંદ પાચનશક્તીવાળાએ કેળાાં  ન ખાવાાં . વધ ુ
પડતાાં  કેળાાં  કદી ન ખાવાાં . કેળાાં  ખાધા પછી થોડી 
એલાયચી ખાવી જોઈએ. જનેી છાલ પર કાળી 
ટીપકી પડલેી હોય અને લમુને પકડવાથી જ ે કેળાં ા 
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પડી જાય તે બરાબર પાકેલાાં  ગણાય, અને એવાાં  કેળાાં  
જલદી પચી જાય છે.  
નીયમીત રીતે કેળાાં  ખાવાથી માાંસ અને લોહીની 
વદૃ્ધી થાય છે. શરીર સશક્ત બન ે છે. નીયમીત 
કસરત કરનાર માટે કેળાાં  સારાાં  છે.  
(૧) ખાધા પછી કેળાાં  ખાવાથી શરીરનુાં વજન વધ ેછે. 
પાકાાં  કેળાાં  દુધ અને ઘી સાથે ખાવાથી પાતળી 
વ્યક્તીનુાં  વજન વધ ેછે. શરીર પષુ્ટ થાય છે.   
(૨) પાકુાં  કેળુાં  ગરમ કરી ગમુડા પર બાાંધવાથી ગમુડુાં  
ફુટી જાય છે અને પછી ઠાંડુાં  કેળુાં  બાાંધવાથી જલદી રુઝ 
આવે છે.  
(૩) બાફેલાાં  કેળાાં દહીં અન ેખાાંડ મેળવીને ખાવાથી 
ઝાડા મટે છે.  
(૪) કાચાાં  કેળાાં  ખાવાથી મધપુ્રમેહમાાં  રાહત થાય છે.  
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(૫) ફક્ત કેળાાં  દીવસમાાં  ત્રણ વખત ખાઈ માથે ઠાંડુાં  
પાણી રડેવાથી બ્લડપ્રશેર મટે છે.  
(૬) કેળનો રસ ચોપડવાથી જખમ અને ગમુડાાં  મટે 
છે.  
(૭) પાકેલાાં  કેળાાં  અને ઘી ખાવાથી પીત્તવીકાર મટે 
છે.  
(૮) કેળાાં  ખાવાથી થયેલુાં અજીણવ એલચી ખાવાથી 
મટે છે.  
(૯) સકુા કેળાના ગભવનુાં  ચણુવ  સાકર સાથ ેખાવાથી 
શરીરની ગરમી તથા પ્રમેહ મટે છે.   
(૧૦) પાકેલા કેળામાાં  ઘઉાંનો લોટ મેળવી ગરમ કરી 
બાાંધવાથી સોજો મટે છે.  
(૧૧) પાકેલાાં  કેળાાં  દહીં સાથે સયુોવદય પહેલાાં  ખાવાથી 
જીભ ેપડલેા કાતરા મટે છે.  
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(૧૨) પાકેલાાં  કેળાાં  મધ સાથે ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૧૩) પાકેલુાં કેળુાં, આમળાનો રસ અથવા ચણુવ  અને 
સાકર ખાવાથી પ્રદર અને સોમરોગ (બહમુતુ્ર) મટે 
છે.  
(૧૪) કેળાાં  ઘી સાથે ખાવાથી ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૧૫) પાકા કેળાનુાં  પસે્ટ બનાવી તેમાાં  આમળાાંનુાં  
ચણુવ   અને સાકર મેળવી સવાર સાાંજ ખાવાથી 
સ્ત્રીઓનો  પ્રદર રોગ મટે છે.  
(૧૬) દહીં સાથે પાકાાં  કેળાાં  ખાવાથી આાંતરડાની 
નબળાઈ મટે છે. 
કોકમ: આમલી અને આમચરુ કરતાાં  કોકમ 
ચડીયાતાાં  છે. કોકમ માંદાગ્ની, અરુચી, અતીસાર, 
ઉબકા, ઉલટી, સાંગ્રહણી, આફરો, કૃમી અને 
હૃદયરોગમાાં  ખબુ ઉપયોગી છે. પાકુાં  કોકમ પચવામાાં  
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ભાર,ે ઝાડાને સકુવનાર, તીખુાં, તરુુાં, હલકુાં , ખાટુાં , 
ગરમ, ભોજન પર રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, અગ્નીન ે
પ્રદીપ્ત કરનાર તથા કફ અને વાય ુવધારનાર છે. તે 
હરસ, સાંગ્રહણી અને હૃદયરોગ મટાડ ે છે. એનાથી 
મળનો સડો અટકે છે અને આાંતરડાાં  કાયવક્ષમ રહે છે.  
(૧) અડધી ચમચી કોકમનુાં  ચણુવ  દહીંની તર સાથે 
મેળવી સવાર-સાાંજ લવેાથી દઝુતા હરસ મટે છે.  
(૨) ઘી કે તલના તેલમાાં  બે-ત્રણ કોકમ તળી સવાર-
સાાંજ ખાવાથી અતીસારમાાં  મળ બાંધાઈને ઉતર ેછે.  
(૩) કોકમના પાણીમાાં  જીરુ અને સાકર નાખી 
પીવાથી શીતપીત્ત મટે છે.  
(૪) કોકમનુાં  તેલ લગાડવાથી હાથની હથેળી અન ે
પગના તળીયાની બળતરા મટે છે.  
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(૫)  કોકમને ચટણી જમે પીસી, પાણીમાાં  મીશ્ર 
કરી સાકર નાખી શરબત બનાવી પીવાથી પીત્તની 
બળતરા, અનીરા અને તરસ મટે છે. આ શરબત 
થોડુાં થોડુાં પીવાથી પીત્તનુાં  શમન થાય છે.  
કોકો (૧) એક કપ કોકો પીવાથી મગજમાાં  ૩૩ % 
જટેલો રક્તપ્રવાહ વધ ેછે.  
(૨) કોકો એન્દ્ટીઑક્સીડન્દ્ટ હોવાથી પીણા તરીકે 
લાભદાયક છે. બીજાાં ચોકલટે પીણાાં  કરતાાં  લો-ફેટ 
પણ છે. એક કપ કોકોમાાં  ૧ ગ્રામ કરતાાં  પણ ઓછી 
ફેટ હોય છે.  
કોઠુાં  : કોઠાન ેસાંસ્કૃતમાાં  ‘કપીત્થ’ કહે છે. કપી એટલ ે
વાાંદરાાં . એને કોઠાાં  બહ ુભાવે છે. આથી  એનુાં  નામ 
કપીત્થ. કોઠુાં  મધરુ, ખાટુાં , તરુુ, સહેજ કડવુાં, ઠાંડુાં  છતાાં  
કામશક્તી વધારનાર, મળને રોકનાર તથા પીત્ત, 
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વાય ુઅને વ્રણનો નાશ કરનાર છે. કાચુાં કોઠુાં  કાં ઠ માટે 
હીતકર છે. એ ગ્રાહી, કફ તથા વીષનાશક અને 
વાયકુારક છે. પાકુાં  કોઠુાં  મધરુ, ખાટુાં  તથા સગુાંધી 
હોવાથી રુચીકારક, દોષનાશક, વીષનાશક, ગ્રાહી, 
ભાર,ે કાં ઠને સાફ કરનાર, પ ષ્ટીક તથા કફ, વાય ુ
શ્વાસ, ખાાંસી, અરુચી અને તષૃા-તરસને મટાડ ે છે. 
કોઠાના ગભવમાાં  સાઈટ્રીક એસીડ અને રાખમાાં  
જવખાર, કેલ્શીયમ અન ેલોહનો ક્ષાર હોય છે. એ 
દહીંના જવેા ગણુવાળુાં  હોવાથી એને દધીફલ પણ 
કહે છે. એ અતીસાર, સાંગ્રહણી અને રક્તાશવમાાં  
ઉપયોગી છે.  
(૧) કોઠામાાં  આદ,ુ મરચુાં, કોથમીર, ફુદીનો, ગોળ 
વગરે ે નાખી બનાવેલી ચટણી જમવાના એકાદ 
કલાક પહેલાાં  જરા જરા ચાટીને ખાવાથી ખોરાક 
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પરની અરુચી દરુ થાય છે, અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
થાય છે.  
(૨) કોઠીનાાં  પાન હાથમાાં  ખબુ જ મસળી સુાં ઘ્યા 
કરવાથી હડેકી બાંધ થાય છે.  
(૩) કોઠાના ગભવમાાં  ત્રીકટુ(સમાન ભાગ ે સુાંઠ, મરી 
અને પીપરનુાં) ચણુવ  જરા જરા ચાટ્યા કરવાથી કફથી 
ઉત્પન્ન થયેલી ઉલટી બાંધ થાય છે. આવા દદીએ 
ત્યાર પછી દર ચાર-પાાંચ દીવસે દીવેલનો હળવો 
રચે લવેો, સુાંઠ નાખી ઉકાળેલુાં પાણી જ પીવુાં  અન ે
કફકારક ગળ્યા, ઠાંડા અને ભાર ે આહારરવ્યો બાંધ 
કરવાાં .  
(૪) કોઠીનાાં  પાનની પાાંચ ગ્રામ ચટણી દહીંમાાં  
મેળવી સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી નવો કે જુનો 
મરડો મટે છે.   



 271 

(૫) રક્તસ્રાવી હરસમાાં  કોઠા અને બીલાનો ગભવ 
ખાવાથી કે એ બાંનેની રબડી બનાવી ખાવાથી 
રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે.  
(૬) કોઠીનાાં  કુમળાાં  પાન વરીયાળીની જમે સગુાંધીત 
હોય છે. આ પાન સુાંઘવાથી થોડી વારમાાં  હડેકી બેસી 
જાય છે.  
(૭) કોઠીનાાં  પાનના રસમાાં  પીપર સાથે કે પીપર 
વીના મધ નાખી વારાંવાર થોડુાં થોડુાં ચાટવાથી ઉલટી 
મટે છે.  
(૮) કોઠીના પાનનો રસ સહેજ ગરમ કરી કાનમાાં  
નાખવાથી કાનના ચસકા મટે છે.   
કોપરુાં : કોપરુાં અને નાળીયરેનુાં  પાણી કામવધવક છે. 
હાંમેશાાં  જરુરી પ્રમાણમાાં  કોપરુાં ખાવાથી 
કામશક્તીમાાં  વધારો થાય છે, અને વ્યક્તીન ે
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રતીક્રીડા માટે સક્ષમ રાખ ેછે. કોપરાપાકના સેવનથી 
પરુુષોની કેટલીક પ્રજનન સાંબાંધી ફરીયાદોમાાં  ફાયદો 
થાય છે. 
કોપરલે કોપરલે ઠાંડ,ુ મધરુ, પીત્તશામક, કફ કરનાર, 
વાળ વધારનાર, ચામડીને ચમકાવનાર અને ઘા-
જખમ રુઝાવનાર છે. 
કોળુાં  : ભરુા કોળાની ત્રણ અવસ્થાઓ છે, બાલ, 
મધ્ય અન ેપક્વ. એ ત્રણેના જુદા જુદા ગણુ છે. કાચુાં 
કોળુાં  પીત્તનો નાશ કર ે છે, મધ્યમ કફ-નાશક છે 
અને પાકુાં  કોળુાં  મધરુ, અમ્લ, પચવામાાં  હલકુાં , ઝાડો-
પશેાબ સાફ લાવનાર અને વાત, કફ, પીત્ત ત્રણે 
દોષોનો નાશ કર ેછે. એ માનસીક રોગો, ગાાંડપણ-
ઉન્દ્માદ, ચીત્તભ્રમ, ફેફરુાં,  જવેા રોગોમાાં  અને 
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હૃદયરોગમાાં  ઘણુાં  ઉપયોગી છે. પાકુાં  કોળુાં  ઠાંડુાં  છે. એ 
બદુ્ધીવધવક છે.  
કોળાની ઘણી જાતો થાય છે. એમાાં  રાતુાં  કોળુાં  
આપણે ત્યાાં  ઉપયોગમાાં  લવેાય છે. એને સાકર કોળુાં  
પણ કહે છે, કેમ કે એમાાં  રાક્ષ શકવ રા ચાર ટકા અને 
ઈક્ષ ુશકવ રા દોઢથી બે ટકા જટેલી હોય છે. આ રાતુાં  
કોળુાં  રુચીવધવક, ઠાંડુાં, શકુ્રની વદૃ્ધી કરનાર તથા 
પષુ્ટીદાતા છે. આ ઉપરાાંત ફોસ્ફરસ, સોડીયમ, 
કેલ્શીયમ તથા પ્રોટીન કોળાની જાત પ્રમાણે વધતા-
ઓછા પ્રમાણમાાં  હોય છે. તે શીતળ હોવાથી જમેના 
શરીરમાાં  આાંતરીક ગરમી રહેતી હોય, તાવ રહેતો 
હોય તેમને માટે કોળાનુાં  શાક ઉત્તમ પથ્ય આહાર છે.  
આપણે ત્યાાં  પૈઠા નામની મીઠાઈ મળે છે જ ે
કોળામાાંથી બને છે. કોળાને હીન્દ્દીમાાં-આગ્રા તરફ 
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પૈઠા કહે છે. પાકુાં  કોળુાં  વીશષે પીત્તશામક હોવાથી 
પીત્તવીકારોમાાં  અન ે ખાસ કરીને એસીડીટીવાળા 
માટે અકસીર છે.  
કોળુાં  ભખુ લગાડનાર, બળ આપનાર, વજન 
વધારનાર, હૃદય માટે હીતકર, માનસીક અને જાતીય 
શક્તી વધારનાર તેમ જ બધી ધાતઓુને વધારનાર 
છે. એ મતુ્રાશયની શદુ્ધી કરનાર તથા મતુ્ર સાફ 
લાવનાર અને વધારનાર હોવાથી સોજા મટાડ ે છે. 
વળી એ વજન વધાર ે છે, હૃદયને બળ આપ ે છે, 
પથરી, પ્રમેહ અરુચી અને તરસ મટાડ ેછે.  
કોળાનો વધારમેાાં  વધાર ેઉપયોગ શાક બનાવીને કરી 
શકાય, પણ આ ઉપરાાંત તેમાાંથી પાક, મરુબ્બો અને 
મીઠાઈ પણ બનાવી શકાય. કોળુાં  પરમ સ્મતૃીવધવક 
છે, આથી માનસીક રોગોથી પીડાતા દદીઓ માટે તો 
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દરરોજ શાક કે મીઠાઈ બનાવી ખાવા લાયક છે, જ ે
ઘણુાં  જ લાભપ્રદ નીવડ ે છે. કાચુાં કોળુાં  કફકારક છે. 
શરદી-ઉધરસ, ડાયાબીટીસ, કફ પ્રકૃતીવાળા તેમ જ 
મેદસ્વી વ્યક્તીએ એ ન ખાવુાં . પાકુાં  કોળુાં  દરકે માટે 
પથ્ય અને ત્રીદોષહર છે.  
એક કપ ભરુા કોળાનો રસ એક ચમચી મધ નાખી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી માનસીક રોગોમાાં  ફાયદો થાય 
છે. માનસીક રોગોનાાં  બીજાાં ઔષધો સાથે પણ આ 
કરી શકાય.  
કોળાનો અવલહે : કોળાનો અવલહે હૃદય માટે શ્રેષ્ઠ 
ઔષધ છે. એના જવેુાં  ઉત્તમ હૃદય માટે બીજુાં એકેય 
ઔષધ નથી.  કોળુાં  છોલી બી અને પોચો ભાગ કાઢી 
નાખી દોઢ કીલો જટેલુાં લઈ બે કીલો પાણીમાાં  
પકાવવુાં . પાકે ત્યાર ે કપડામાાં  નાખી રસ નીચોવી 
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લવેો. રસ જુદો રાખવો. પકાવેલ કોળાને ગાયના 
૧૭૦ ગ્રામ ઘીમાાં  તાાંબાના વાસણમાાં મધ જવેો રાંગ 
થાય ત્યાાં  સધુી શેકી, તેમાાં  કોળાનો જુદો રાખલે રસ 
મેળવી તેમાાં  દોઢ કીલો ખાાંડ નાખી અવલહે તૈયાર 
કરવો. તેમાાં પીપર, સુાંઠ, જીરાનુાં  ચણુવ  ૪૦-૪૦ ગ્રામ 
તેમ જ ધાણા, તમાલપત્ર, એલચી, મરી અને તજનુાં 
ચણુવ  ૧૦-૧૦ ગ્રામ નાખી ૧૫-૨૦ મીનીટ સધુી 
હલાવી એકત્ર કરવુાં . ઠાંડુાં  થાય ત્યાર ેતેમાાં  ૧૬૦ ગ્રામ 
મધ મેળવવુાં . એને કોળાનો અવલહે કહે છે.  
કોળાનો અવલહે પ ષ્ટીક અને બળદાયક છે. 
શીયાળામાાં  એનુાં  સેવન વદૃ્ધો અન ે બાળકોને બહ ુ
લાભકતાવ છે. એનાથી ઉલટી, ઉધરસ, શ્વાસ, 
હૃદયરોગ, રક્તપીત્ત, પીત્તજ્વર, તરસ, દાહ, પ્રદર, 
દબુવળતા, ક્ષય અને આાંત્રવદૃ્ધી મટે છે. 
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કોળાનો મરુબ્બો : મોટા ભરુા કોળાની છાલ ઉતારી, 
બી તથા અાંદરનો પોચો ભાગ કાઢી નાખી, બબ્બે 
રુપીયા ભાર(૨૦-૨૫ ગ્રામ)નાાં  પતીકાાં  પાડી પાણીમાાં  
બાફવાાં . જરા નરમ પડ ેએટલ ેકપડામાાં  નાખી પાણી 
નીતારી કાઢવુાં . બાફેલાાં  પતીકાાં  બમણી સાકરની 
ચાસણીમાાં  નાખવાાં . કેસર અને એલચી ઈચ્છા 
પ્રમાણે નાખી શકાય. એને કોળાનો મરુબ્બો કહે છે. 
કોળાનો મરુબ્બો ખાવાથી માથાની ગરમી, ભ્રમ, 
ચકરી, ઉન્દ્માદ વગરે ેમટે છે. 
ક ાંચા   કવચના વેલા ખતેરની વાડો પર ખબુ થાય 
છે, જનેી શીંગો પર ઝીણી રુાંવાટી હોય છે. આ 
રુાંવાટી શરીરના સાંપકવ માાં  આવતાાં  ખાંજવાળ આવે છે. 
આ શીંગની અાંદરનાાં  બીજ તે ક ચાાં . આ બીજની 
અાંદરનુાં  પડ-ફાડા ખલુ્લા કરી તેની વચ્ચનેો અાંકુર 
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કાઢી લવેો, જ ેઝરેી હોય છે. ક ચાાંના આ ફાડાનો 
ખાાંડીને ઔષધ તરીકે ઉપયોગ થાય છે.  
ક ચાનુાં  ચણુવ  ચાટણ અને પાક રુપ ેવપરાય છે. એ 
મૈથનુ શક્તી વધારનાર, વાયનુા રોગો મટાડનાર, 
પીત્તને શાાંત કરનાર, રક્ત વીકારો મટાડનાર, 
જ્ઞાનતાંતઓુને બળ આપનાર, માસીક નીયમીત 
કરનાર, કષ્ટાતવવ મટાડનાર, તેમ જ શ્વેતપ્રદર અને 
રક્તપ્રદરમાાં  હીતાવહ છે. ક ાંચા પશુ્કળ કામશક્તી 
વધાર ેછે.  
તે સ્વાદે મધરુ અન ે કડવાાં, પચવામાાં  ભારે, શરીરને 
પષુ્ટ કરનાર, વાયનુાશક, બળ આપનાર, વાય,ુ પીત્ત 
અને રક્તના રોગોનો નાશ કરનાર છે. ક ાંચા અને 
અડદના ગણુોમાાં  ઘણી સમાનતા છે.  
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(૧) અડધી ચમચી ક ચાનાાં  બીજનુાં  ચણુવ  એક ગ્લાસ 
દધુમાાં  એટલુાં જ પાણી મેળવી ધીમા તાપ ે પાણી 
બળી જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળવુાં . એને ગાળી ઠાંડ ુપાડી બે 
ચમચી સાકર ઉમેરી પીવાથી શકુ્રવદૃ્ધી તથા 
કામશક્તીની વદૃ્ધી થાય છે.  
(૨) ક ાંચાનાાં  બીજના ૧૦ ગ્રામ ચણુવને બસો ગ્રામ 
દધુમાાં  ધીમા તાપ ેપાણીનો ભાગ ઉડી જાય ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળી થોડી સાકર નાખી પીવાથી થોડા દીવસમાાં  
કામશક્તી વધ ે છે. શરીર હૃષ્ટપષુ્ટ કરવા માટે આ 
પ્રયોગ દીવસમાાં  બે વખત કરવો. જમેને સ્વપ્નદોષ 
થતો હોય કે શીઘ્રસ્ખલન થતુાં  હોય તેમણે આ 
ક્ષીરપાક સવાર-સાાંજ લવેો, આહારમાાં  મધરુ, સ્નીગ્ધ 
અને પ ષ્ટીક રવ્યો લવેાાં . ચોખા, દધુ, દહીં, ઘી, 
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માખણ, સાકર, મધ, અડદ, કઠોળ, સલાડ અને ફળો 
લવેાાં .  
(૩) ક ાંચાબીજ અને તાલીમખાના(અખરેીયાનાાં  
બીજ)નુાં  સમાન ભાગ ે બનાવેલુાં એક ચમચી ચણુવ  
સાકરવાળા દધુમાાં  નાખી પીવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે, 
વીયવમાાં  શકુ્રજાંતઓુ વધ ેછે, અને મદાવનગી પ્રાપ્ત થાય 
છે.  
(૪) મધ સાથે ક ાંચા લવેાથી દમમાાં  ફાયદો થાય છે.  
ખજુર: ખજુર શરીરનાાં  અાંગોને પષુ્ટ કર ે છે. ખજુર 
ગરમ નથી પણ શીતળ છે. એ હૃદયને હીતકર અન ે
શકુ્રધાતનુી વદૃ્ધી કરનાર છે. ખજુરમાાં  અઢીથી ત્રણ 
ટકા પ્રોટીન, માાંસ કરતાાં  પણ વધાર ેએવુાં  નોાંધપાત્ર 
પ્રમાણમાાં  લોહતત્ત્વ, વીટામીન-એ, વીટામીન બી-૧ 
અને બી-૨ વગરે ે રહેલાાં  છે. વળી એને બધી 
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ઋતઓુમાાં  ખાઈ શકાય છે.  ખજુર ક્ષય, વાય,ુ ઉલટી 
વગરે ે રોગો મટાડ ે છે. ખજુર ઠાંડુાં, રક્તવધવક, વજન 
વધારનાર, વીયવવધવક, શરીરની આાંતરીક ગરમી 
ઘટાડનાર તથા વાય ુઅને પીત્તદોષમાાં  ઉપયોગી છે. 
એ અતી પ ષ્ટીક, વીયવવધવક, બળવધવક, મધરુ, હૃદય 
માટે હીતકારી, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, પચવામાાં  
ભાર,ે પષુ્ટી કરનાર, ઝાડાને રોકનાર, કૃમીનાશક 
તથા બળ વધારનાર છે. ખજુર રચેક પણ છે. રોજ 
રાત્ર ેપાાંચ-સાત પશેી ખજુર પલાળી સવાર ેબરાબર 
મસળીને તેને પીવાથી ઝાડો સાફ આવે છે. શીયાળા 
દરમીયાન રોજ દસેક પશેી ખજુર ખબુ ચાવીને ખાઈ 
ઉપર એક ગ્લાસ ગરમ દુધ પીવાથી થોડા દીવસમાાં  
જ શરીરમાાં  સ્ફુતી આવે છે અને નવુાં  લોહી પદેા 
થાય છે. ખજુર શરીરને હૃષ્ટપષુ્ટ કર ે છે. વજન 
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વધારવા માટે રોજ સવાર ેઆઠ-દસ પશેી ખજુર એક 
ગ્લાસ દધુમાાં  ઉકાળી ઠાંડ ુ પાડી દધુ પી જવુાં  અને 
ખજુર ખબુ ચાવીને ખાઈ જવુાં .  
કાળુાં  ખજુર ઉત્તમ ગણાય છે. ફેફસામાાં  પડલેાાં  
ચાાંદાાંમાાં  ખજુર ઉપયોગી સહાયક ઔષધ છે. એ 
હૃદય માટે પણ હીતાવહ છે. ખજુર ઠાંડ,ુ તપૃ્તી 
કરનાર, પચવામાાં  ભારે, રસમાાં  અને પચી ગયા પછી 
પણ મધરુ અને રક્તપીત્તને દરુ કરનાર છે. ખજુરમાાં  
લોહતત્ત્વ સારા પ્રમાણમાાં  છે, આથી લોહીની 
ઉણપમાાં  બહ ુસારુાં છે. રોજ પાાંચ ખજુર, પાાંચ અાંજીર 
અને વીસ મનુક્કા રાક્ષ ખાવામાાં  આવે તો શરીર પષુ્ટ 
થાય છે.  
(૧) ખજુર, મનુક્કા રાક્ષ, સાકર, મધ અને ઘી સરખા 
વજને લઈ ખબુ ખાાંડી સોપારી જવેડી લાડડુી બનાવી 
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રોજ બેથી ત્રણ ખબુ ચાવીન ેખાવી. એનાથી શરીર 
પષુ્ટ થાય છે. એ ખાાંસી, દમ, ક્ષય, એનેમીયા, 
સકુારો વગરેમેાાં  ઉપપયોગી છે.  
(૨) ખજુરનો આસવ ખજુવરાસવ સાંગ્રહણી-ઝાડામાાં  
ખબુ ઉપયોગી છે.  
(૩) ખજુર અને મધ ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૪) નીયમીતપણે આઠ-દસ ખજુરની પશેી ઉકાળી 
સવાર-સાાંજ લાાંબો સમય લવેાથી ટી.બી.નો રોગ મટે 
છે.  
(૫) સાાંધાનો દખુાવો રહેતો હોય કે અવારનવાર કેડ 
દખુતી હોય કે સાાંધા કે ગોઠણનો વા રહતેો હોય 
તેઓ ખજુરની છ-આઠ પશેી દધુમાાં  ઉકાળી સવાર-
સાાંજ ત્રણ મહીના નીયમીત લ ેતો દખુાવો મટી જાય 
છે. 
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ખજુરપાક: આપણે ત્યાાં  શીયાળામાાં  પ ષ્ટીક પાકના 
સેવનનુાં  વીશષે મહત્ત્વ છે. આવા પાકમાાં  
ખજુવરપાકની ગણતરી થાય છે. આ માટે ખારકે એક 
 કીલો, ગુાંદર ૨૦૦ ગ્રામ, સાકર ૫૦૦ ગ્રામ, સુાંઠ સો 
ગ્રામ, પીપર ૨૦ ગ્રામ, મરી ૨૫ ગ્રામ, તજ, 
તમાલપત્ર અને એલચી દરકે દસ-દસ ગ્રામ, ચવક, 
ચીત્રક દસ-દસ ગ્રામ અને શરેણી ૫ ગ્રામ. આ બધાાં  
ઔષધો એકત્ર કરી તેનો પાક બનાવવાની રીત 
પ્રમાણે પાક બનાવવો. આ પાક બળવદૃ્ધી કરનારો 
હોઈ ક્ષય, ઉધરસ, કાં પવા, હેડકી, શ્વાસ, ઉધરસ, સવવ 
પ્રકારના પ્રમેહ અને પ્રદરનો નાશ કર ેછે તથા નબળા 
બાળકોને અને અશક્ત પરુુષોને પષુ્ટ કર ેછે તથા આ 
પાકના સેવનથી શરીરની કાાંતી ઉત્તમ થઈ બળ વધ ે
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છે, રક્તાલ્પતા મટે છે અને હીમોગ્લોબીન વધ ે છે, 
ધાતવુદૃ્ધી અને કામવદૃ્ધી થાય  છે.  
ખદીરાદી ક્વાથ: ખરેછાલ અને ત્રીફળાને ભગેાાં  ખાાંડી 
અધકચરો ભકુો બનાવવો. બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ 
પાણીમાાં  ઉકાળી અડધુાં બાકી રહે ત્યાર ેઠાંડ ુપાડી એક 
ચમચી વાવડીંગનુાં  ચણુવ  અને એક ચમચી ભેંસનુાં  ઘી 
ઉમેરી બેથી ત્રણ અઠવાડીયાાં  સવાર-સાાંજ તાજો 
બનાવી પીવાથી કષ્ટદાયી ભગાંદર તથા આમણ મટે 
છે. એને ખદીરાદી ક્વાથ કહે છે, કેમ કે ખરેની છાલ 
એમાાં  મખુ્ય ઔષધ છે.   
ખપાટ (કાાંસકી) આયવુદેમાાં  એને અતીબલા કહે છે. 
ખપાટનાાં  ફુલ કાાંસકીના દાાંતા જવેાાં  હોવાથી એન ે
કાાંસકી પણ કહે છે. ખપાટના છોડ આખા 
ગજુરાતમાાં  થાય છે. એનાાં  ફુલ પીળા રાંગનાાં  અને 
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બપોર પછી ઉઘડ ેછે. તેનાાં  બીજ કાળાાં-ભરુાાં  હોય છે, 
જ ે બજારમાાં  બળબીજના નામે મળે છે. ખપાટની 
છાલ પશેાબ વધારનારી છે. મતુ્રમાગવના ઘણા 
રોગોમાાં  તે વપરાય છે. મતુ્રદાહ, મતુ્રકષ્ટ, 
મતુ્રાવરોધ, અલ્પમતુ્રતા, બહમુતુ્રતા, પથરી, 
પરમીયો વગરેમેાાં  ઉપયોગી છે. ખપાટનાાં  બીજ 
ધાતપુષુ્ટીકર છે. લોહીવા, ધાત ુ જવી, અશક્તી-
નબળાઈ જવી વગરેમેાાં  ખપાટ વપરાય છે. એ ખબુ 
જ તાકાતવાળુાં  ઔષધ છે.  
ખાખરોોઃ બે ચમચી ખાખરાના બીજનો ભકુો એક 
ગ્લાસ પાણીમાાં  ધીમા તાપ ે ઉકાળી અડધુાં પાણી 
બળી જાય ત્યાર ે ઉતારી ઠાંડ ુ પાડી ચાર-પાાંચ દીવસ 
રોજ રાત્ર ેપીવાથી ગોળ કૃમી મરી જાય છે.  
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ખરુાસાની અજમો: રોજ રાત્ર ે વાલના દાણા જટેલુાં  
ખરુાસાની અજમાનુાં  ચણુવ  એક ચમચી સાકર સાથે 
જમ્યા પછી લવેાથી કષ્ટાતવવ-માસીક વખતનો સખત 
દખુાવો, અલ્પાતવવ-ઓછુાં  માસીક, અધીક માસીક 
અને અનીયમીત માસીકમાાં  ફાયદો થાય છે. 
ખરે: એને સાંસ્કૃતમાાં  ખદીર કહે છે. મધ્યમ કદના, 
ખરબચડી છાલવાળા કાાંટાદાર ખરેના વકૃ્ષને આછા 
પીળા રાંગનાાં  ફુલો થયા પછી ૨ થી ૪ ઈંચ લાાંબી, 
પાતળી, ચપટી અને ભરુા રાંગની શીંગ થાય છે. 
પાનમાાં  વપરાતો કાથો ખરેના લાકડામાાંથી બને છે. 
ખરે શીતળ, દાાંત માટે હીતકર, ખાંજવાળ, ખાાંસી-
ઉધરસ, ગળુાં  બેસી જવુાં, ગળાનો સોજો અને 
અરુચીનો નાશ કર ે છે. એ કડવુાં, તરુુાં, મેદનાશક, 
કૃમીનાશક, પ્રમેહનો નાશ કરનાર, મોઢાનાાં  ચાાંદાાં , 
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સોજો, કોઢ, આમ, પીત્ત અને રક્તના રોગો, પાાંડ ુ
તથા ત્વચા રોગો મટાડ ે છે. ચામડીના રોગોનુાં  ખરે 
સવોવત્તમ ઔષધ છે.  
(૧) ખરેની છાલનુાં  ચણુવ  ત્રણથી ચાર ગ્રામ સવાર, 
બપોર, સાાંજ પાણી સાથે ફાકવાથી ચામડીના રોગો 
મટે છે. આખા શરીર ે ચામડીનો રોગ પ્રસરી ગયો 
હોય તો ખરેની છાલનો ઉકાળો પાણીમાાં  નાખી 
સ્નાન કરવુાં .  
(૨) ચામડીમાાંથી પાણી, પરુ, લોહી કે કફ ઝમતાાં  
હોય તો ખરેની છાલના ઉકાળાથી ખરાબ ચામડી-
વ્રણ ધોવાાં .  
(૩) કોઢવાળી કોઈ પણ વ્યક્તી નાહવામાાં , પીવામાાં  
અને આહારમાાં  ખરેનો જ ઉપયોગ કર ે તો તે 
રોગમકુ્ત બને છે. સફેદ કોઢના દદીએ લાાંબા સમય 
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સધુી સવાર-સાાંજ ખરેની છાલનો ઉકાળો પીવો અને 
ખરેની છાલનો ઉકાળો નાખલેા પાણીથી સ્નાન 
કરવુાં .  
(૪) શનૈમહે નામના પ્રમેહમાાં  મતુ્ર ધીર ે ધીર ે અને 
થોડુાં થોડુાં આવે છે. એ કફના કારણે થાય છે. તથા 
ક્ષ રમેહ વાયથુી થાય છે. આ બાંને પ્રમેહમાાં  ૧૦ ગ્રામ 
ખરેની છાલનો ભકુો બે કપ પાણીમાાં  ધીમા તાપ ે
અડધાથી પોણા ભાગનુાં  પાણી બળી જાય ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળી, ઠારીને ગાળી રોજ સવાર-સાાંજ તાજુ ાં 
બનાવી પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૫) ખરેની છાલનો ઉકાળો મોાંમાાં  ભરી રાખવાથી 
દાાંતના રોગો, દાાંતનો દખુાવો, રક્તસ્રાવ, મોાંમાાંથી 
વાસ આવવી વગરે ેમટે છે.  



 290 

(૬) ખરેના વકૃ્ષની જીવીત સ્થીતીમાાં  ઝાડની વચમાાં  
કુદરતી રીતે જ ેકાથો તૈયાર થાય છે તેને ‘ખરેસાર’ 
કહે છે. દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ ૧ ગ્રામ ખરેસાર 
અડધી ચમચી મધમાાં  ચાટવાથી હાથીપગ ુમટે છે.  
(૭) ખરેસાર તરુુાં હોવાથી ગભાવશય ઢીલુાં થઈ ગયુાં  
હોય તો તેને સ્વચ્છ કરી શીથીલતા દરુ કર ે છે. 
કસવુાવડ, અતી સાંભોગ કે પ્રદર જવેી વ્યાધીને લીધ ે
ગભાવશય ઢીલુાં પડી જાય છે. એમાાં  ખરેસારનો 
ઉપયોગ આશીવાવદ સમાન છે, કેમકે એનાથી 
ગભાવશય મજબતુ થાય છે.  
ખદીરારીષ્ટ એમાાં  ખરે મખુ્ય ઔષધ છે. એની માત્રા 
ચારથી છ ચમચી સવાર-સાાંજ. એ મહાકુષ્ઠ-લપે્રસી, 
અબુવદ, પાાંડરુોગ, કાસ-ઉધરસ, શ્વાસ, કૃમી, ગાાંઠ, 
સવવ પ્રકારના કોઢ અને રક્ત બગાડમાાં  હીતાવહ છે.  
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ખદીરાદીવટી ૧૦૦ ગ્રામ ખરેસાર તથા કપરુ, 
સોપારી, જાયફળ, ચણકબાબ અને એલચી દરકે 
૨૦-૨૦ ગ્રામના મીશ્રણના બારીક ચણુવમાાં  પાણી 
મેળવી ચણાના દાણા જવેડી બનાવેલી ગોળીન ે
ખદીરાદીવટી કહે છે. આ ત્રણચાર ગોળી સવાર, 
બપોર, સાાંજ મોાંમાાં  રાખી ધીમે ધીમે ચસુવાથી સુકી 
ઉધરસ, અવાજ બેસી જવો, મોાંમાાં  ચાાંદાાં , જીભ, દાાંત, 
દાાંતનાાં  પઢેાાંની તકલીફ, મોળ આવવી વગરેમેાાં  
ફાયદો થાય છે. ખદીરાદીવટી બજારમાાં  તૈયાર પણ 
મળે છે.  
ગજપીપર: ચવકના ફળને ગજપીપર કહે છે. તે 
તીખી, વાય ુતથા કફ હરનારી, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કરનાર, તેમ જ ઉષ્ણ હોવાથી અતીસાર, શ્વાસ, 
કાં ઠના રોગો અને પટેના કૃમીઓને મટાડ ે છે. 
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લીંડીપીપર કરતાાં  ગજપીપર થોડી મોટી હોય છે 
અને બાંનેના ગણુોમાાં  પણ બહ ુથોડુાં અાંતર રહેલુાં છે.  
ગરમાળો: ગરમાળો ૧૦થી ૨૫ ફુટનુાં  ઝાડ છે. તેને 
જાાંબ ુજવેાાં  પણ તેનાથી મોટાાં  અણીવાળાાં , એક બાજુ 
સુાંવાળાાં  અને બીજી બાજુ ખરબચડાાં  પાન થાય છે. 
ઉનાળામાાં  પીળા રાંગનાાં  પશુ્કળ ગચુ્છાદાર ફુલ આવે 
છે. ફુલ ખરી પડી લાાંબી લીલા રાંગની શીંગો આવે 
છે, જ ેઅાંગઠુાથી પણ વધ ુજાડી અને દોઢથી બે ફુટ 
લાાંબી હોય છે. તે પાકી જતાાં સકુાઈને કાળી પડી 
જાય છે. તેની અાંદરનો માવો સકુાઈ જઈને બી છુટાાં  
પડી જતાાં  ઘઘુરાની જમે આ શીંગો ખખડ ે છે. આ 
માવો મીઠો હોય છે. એને ગરમાળાનો ગોળ કહે છે. 
આ ગોળ મળશોધક છે. તે પટેમાાં  ગડગડાટ કરતો 
નથી.  
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(૧) ગરમાળાનો ગોળ, પીપરીમળુના ગાંઠોડા, 
નાગરમોથ, કડ ુઅને હરડનેે સરખા ભાગ ેઅધકચરાાં  
ખાાંડી, એક ચમચી ભકુાને એક ગ્લાસ પાણીમાાં  
ઉકાળી ચોથા ભાગનુાં  પાણી બાકી રહ ેત્યાર ેગાળીન ે
ઠાંડ ુ પાડી સવાર-સાાંજ પીવાથી વાય ુ અન ે કફજન્દ્ય 
તાવ અને આમથી થતુાં  શળુ મટે છે. એનાથી માંદ 
થયેલો જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે અને આહારનુાં  
પાચન થઈ મળશદુ્ધી થાય છે. દર વખતે ઉકાળો 
તાજો બનાવી પીવો.  
(૨) મદૃ ુવીરચેક ઔષધોમાાં  ગરમાળાનો ગોળ શ્રેષ્ઠ 
ગણાય છે. એકથી બે ચમચી જટેલો ગરમાળાનો 
ગોળ દરરોજ સાાંજ ે લવેાથી સવાર ે સરળતાથી મળ 
ઉતરી જાય છે. આબાલવદૃ્ધ, ગભીણી સહ ુ કોઈ 
નીભવયપણે એ લઈ શકે. તાવમાાં  પણ જો મળ 
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ઉતરતો ન હોય તો ગરમાળાનો ગોળ લઈ શકાય, 
કેમ કે એ પરમ કોષ્ઠ શદુ્ધીકર છે.  
(૩) કોઢ, ચામડીના વીકારો, તાવ, સવાાંગ ખાંજવાળ, 
કમળો, કબજીયાત, પ્રમેહ, પીત્તના અન ે હૃદયના 
રોગોમાાં  પણ ગરમાળાનો ગોળ હીતાવહ છે.  
ગળો   
घतृिे वात ंसगडुा पवबधं ंपितं्त सीताढयां मधिुा कफे च | 
वातास्रमगु्र ंरूबतुलेनमश्रा श ूठंयामवात ंशमयते ् गडुनूच ||

એટલ ે કે ગળો-ગડુચુી ઘી સાથે લવેાથી વાય,ુ ગોળ 
સાથે લવેાથી કબજીયાત, સાકર સાથે લવેાથી પીત્ત, 
મધ સાથે લવેાથી કફ, સુાંઠ સાથે લવેાથી આમવાત, 
દીવેલ સાથે લવેાથી વાતરક્ત અને ગ મતુ્ર સાથ ે
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લવેાથી શ્લીપદ-હાથીપગુાં મટાડ ે છે. ગળોના સેવનથી 
રીબાઈ રીબાઈને મરવાનુાં  બનતુાં  નથી.  
એનાાં પાન મધરુ હોય છે. આથી એનાાં  પાનનુાં  શાક 
ખબુ સ્વાદીષ્ટ લાગ ે છે, જ ેતાવમાાં  ઉત્તમ છે. ગળો 
તીખી, કડવી, પચી ગયા પછી મધરુ, રસાયન, 
મળને રોકનાર, તરુી, ઉષ્ણ, પચવામાાં  હલકી, બળ 
આપનાર, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, ત્રીદોષઘ્ન 
(કડવા રસથી પીત્ત અને કફને મટાડ ે છે. ઉષ્ણ 
હોવાથી વાયનુે હણે છે. પચી ગયા પછી મધરુ રસથી 
વાજીકર-રસાયન છે.) તથા આમ, તરસ, બળતરા, 
પ્રમેહ, કોઢ, ઉધરસ, રક્તાલ્પતા-પાાંડ,ુ કમળો, કુષ્ઠ, 
વાતરક્ત, કૃમી, જ્વર, ઉલટી, ઉબકા, દમ, હરસ, 
મતુ્રકષ્ટ અને હૃદયરોગને મટાડનાર છે.  
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ગળોનો રસ ત્રણ ચમચી અને ગળોનુાં  ચણુવ  
અડધીથી એક ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલવેુાં . 
કોઈ પણ વકૃ્ષ પર ચડલેી ગળો ઔષધમાાં  વાપરી 
શકાય, પરાંત ુલીમડા પર ચડલેી ગળો ઉત્તમ ગણાય 
છે. તાજી લીલી ગળો મળે તો તેનો ઉપયોગ કરવો, 
નહીંતર સુકી ગળોનુાં  ચણુવ  વાપરી શકાય. ગળોના 
વેલા પર કાગળ જવેી પાતળી છાલ હોય છે, જ ેદરુ 
કરવાથી અાંદર લીલીછમ માાંસલ ગળો જોવા મળે છે. 
એના નાના નાના ટુકડા કરી છાાંયડ ેસકુવવાથી સુાંદર 
લીલાશ પડતુાં  બારીક ચણુવ  તૈયાર થઈ શકે. 
ઔષધોમાાં  આવુાં  તાજુ ાં ચણુવ  જ વાપરવુાં  જોઈએ.  
બજારમાાં  ગળોની ગોળી ‘સાંશમની વટી’ નામે મળે 
છે. સાંશમની એટલ ેજ ેવધલેા દોષોને ઓછા કર ેઅને 
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ઓછા હોય તો સમાન કર ેતે. એની એક એક ગોળી 
સવાર, બપોર અને સાાંજ ેલવેી જોઈએ.  
લીમડા, બાવળ કે આાંબા પર ચડલેી ગળોની વેલ 
વધાર ેગણુકારી ગણાય છે, તેમાાં  પણ લીમડા પરની 
શ્રેષ્ઠ. ગળોનુાં  ચણુવ  એક ચમચી અને રસ બેથી ત્રણ 
ચમચી સવાર-સાાંજ લઈ શકાય.  
(૧) ગળો, ધાણા, લીમડાની અાંતરછાલ અન ે
રતાાંજળી(રક્તચાંદન)નો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થઈ સવવ પ્રકારના તાવ મટે છે.  
(૨) ગળોનો રસ સાકર નાખી પીવાથી અમ્લપીત્ત 
તરત જ મટે છે અને પીત્તથી થતી ઉલટી તત્કાળ 
શાાંત થાય છે.  
(૩) ગળોના બે ચમચી રસમાાં  બે ચમચી મધ નાખી 
પીવાથી ત્રણે દોષોથી થતી ઉલટી મટે છે.  
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(૪) ગળોનો રસ અથવા ગળોનો ઉકાળો અડધો કપ 
સવાર-સાાંજ પીવાથી અને માત્ર મગના સપુ અન ે
ભાત પર રહેવાથી કોઢમાાં  એકદમ ફાયદો થાય છે.  
(૫) ગળોના રસમાાં  મધ અથવા સાકર નાખી 
પીવાથી કમળો જલદી મટે છે.  
(૬) ગળો અને ત્રીફળાના ઉકાળામાાં  મધ અન ે
પીપરનુાં  ચણુવ  નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી સવવ 
પ્રકારના નેત્રરોગ મટે છે. (ઉકાળો ઠાંડો થયા પછી 
એમાાં  મધ નાખવુાં .)  
(૭) ગળોનુાં  વસ્ત્રગાળ બારીક ચણુવ  ૧  કીલો અને 
ગોળ, મધ અને ઘી દરકે ૧૬૦ ગ્રામ મેળવી ચાટણ 
બનાવવુાં . એકથી બે ચમચી આ ચાટણ સવાર-સાાંજ 
લવેાથી કોઈ રોગ થતો નથી, ઘડપણ આવતુાં  નથી કે 
વાળ ધોળા થતા નથી.  
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(૮) ઠાંડા પાણીમાાં  ગળોનો કાં દ ઘસી અરીઠા સાથે 
પીવડાવવાથી સાપનુાં  ઝરે ઉતર ેછે.  
(૯) ગળો અને સૂાંઠનો કાઢો-ઉકાળો પીવાથી 
આમવાત મટે છે.  
(૧૦) ગળોના કલ્કમાાં  મધ નાખી ખાવાથી કફ મટે 
છે.  
(૧૧) ગળોના રસમાાં  મધ નાખી ચાટવાથી મતુ્રકૃચ્છ 
(ટીપ ેટીપ ેપશેાબ થવો) મટે છે.  
(૧૨) ગળો અને ગગુળને એરાંડાનાાં  પાાં દડાના રસમાાં  
ઘસી પટે ઉપર લપે કરવાથી કૃમી મટે છે. 
જીણવ જ્વર ઉપર:  
(૧૩) ગળોના ઉકાળામાાં  લીંડીપીપરનુાં  ચણુવ  નાખી 
પીવાથી જીણવ જ્વર મટે છે.  
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(૧૪) ગળો, આમળાાં  અને નાગરમોથનો ઉકાળો 
પીવાથી  કોઇપણ તાવ મટે છે.  
(૧૫) ગળોનો રસ જીરુ અને સાકર સાથે લવેાથી 
હૃદયરોગમાાં  લાભ થાય છે.  
(૧૬) ગળોનો રસ ઘી સાથે લવેાથી વાય ુમટે છે.  
(૧૭) શલ્ક્ત માટે ગળોનો રસ મમરા (ચોખાની 
ધાણી) સાથે લવેો.  
(૧૮) દાડમ સાથે ગળોનો રસ લવેાથી અરૂચી દરુ 
થાય છે.  
ગાંઠોડા: પીપરીમળુના ગાંઠોડા જઠરાગ્નીન ે પ્રદીપ્ત 
કરનાર, લઘ,ુ તીખા, ઉષ્ણ, રુક્ષ, પીત્ત કરનાર અન ે
મળને ભદેનાર-તોડીને કાઢનાર છે. તે કફ, વાય,ુ 
ઉદરરોગ, બરોળની વીકૃતી, ગસૅ, આફરો, કૃમી, 
શ્વાસ અને ક્ષયમાાં  હીતાવહ છે.  
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મગજની નીબવળતા, ઉન્દ્માદ, વાતપ્રકોપ, પ્રસતુાના 
રોગો, માસીક ઓછુાં  આવવુાં, નીરાનાશ, ઉધરસ, 
શ્વાસ વગરેમેાાં  વીભીન્ન રીતે પ્રયોજાય છે. અનેક 
આયવુદેીક દવાઓમાાં તે વપરાય છે.  
અજીણવ , આફરો, અરુચી, પટેમાાં  વાયનુો ગોળો 
ચડવો વગરે ે પટેની-પાચનની તકલીફોમાાં  તેમ જ 
ઉપરોક્ત રોગોમાાં  ગાંઠોડાનુાં  પા ચમચી ચણુવ  બે 
ચમચી મધમાાં  મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટી જવુાં . આ 
બધી તકલીફો શાાંત થઈ જશ.ે લોહીનુાં  નીચુાં 
દબાણ(લો બી.પી.) અને હૃદયરોગમાાં  પણ આ 
ઔષધ-ઉપચાર ફાયદો કર ેછે.  
ગાજર: ગાજરમાાંથી વીટામીન ‘એ’ મળે છે, જ ેરોગ 
પ્રતીકારક શક્તીમાાં  વધારો કર ેછે. દરરોજ એક કપ 
રાાંધલેાાં  ગાજર ખાવાાં  જોઈએ. રાાંધવાથી ગાજરના 
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કડક કોષો નરમ અને સુાંવાળા બને છે. તેથી 
ગાજરમાાંથી મળતાાં  પ ષ્ટીક તત્ત્વો શરીરમાાં  બરાબર 
શોષાય જાય છે અને તેનો પરુપેરુો લાભ આપણે 
મેળવી શકીએ છીએ.  
ગાજર મધરુ, સહેજ કડવાાં, તરુાાં, તીક્ષ્ણ, ઉષ્ણ, 
અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર અને પચવામાાં  હલકાાં  છે. એ 
ઝાડાને રોકનાર, રક્તપીત્ત, હરસ, સાંગ્રહણી, વાય,ુ 
કફ, રક્તાલ્પતા અને રતાાંધણાપણાને મટાડ ેછે.  
(૧) સોજા આવ્યા હોય તો નમક અન ે ખટાશ 
વગરનુાં  ગાજરનુાં  શાક દરરોજ ખાવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) શ્વાસ અને હેડકીમાાં  ગાજરના રસનાાં  પાાંચ-સાત 
ટીપાાં  નાકમાાં  નાખવાથી લાભ થાય છે.  
(૩) ઘી કે તલના તેલમાાં  ગાજરનુાં  શાક દાડમનો રસ 
નાખી દહીં સાથે ખાવાથી હરસ મટે છે.   
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ગાયનુાં ઘી: એ સ્મરણ શક્તી, બદુ્ધી, જઠરાગ્ની, 
વીયવ, ઓજસ, કફ તથા મેદને વધારનાર છે. તે વાય,ુ 
પીત્ત, ઝરે, ઉન્દ્માદ, શોષ તથા તાવનો નાશ કર ેછે.  
ગાયનુાં  ઘી પચી ગયા પછી મધરુ અને આાંખ માટે 
હીતકારી છે. એ માટે એને પગના તળીય ે ઘસવુાં 
જોઈએ. જો આાંખો નબળી હોય, તેમાાં  દાહ અને 
ખાંજવાળ હોય તો ગાયનુાં  ઘી લાાંબા સમય સધુી ૧૫ 
મીનીટ ઘસવુાં . આાંખ તેજસ્વી અને સ્વસ્થ બની જશ.ે  
એનો અખાંડ દીવો જ્યાાં  ચાલ ુ હોય ત્યાાં કોઈ ઝરેી 
જનાવર રહેતુાં  નથી.  
ઘીનાાં  ટીપાાં  સવાર ેનાકમાાં  મકુવાથી કફ નહીં થાય, 
બપોર ેમકુવાથી પીત્ત અને સાાંજ ેમકુવાથી વાય ુથશ ે
નહીં. શરદી, માથાનો દખુાવો અને અનીરા મટાડવા 
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ગાયનુાં  ઘી ઉત્તમ છે. પગના તળીય ેઘી ઘસવાથી ઉાંઘ 
સારી આવે છે.  
આપણા આહારમાાં  જો ઘી, તેલ, માખણ જવેાાં  
સ્નેહરવ્યો તદ્દન બાંધ કરી દેવામાાં  આવે તો શરીરમાાં  
વાયનુી વદૃ્ધી, માંદાગ્ની, કૃશતા, શષુ્કતા તથા વાયનુી 
વદૃ્ધીના કારણે થતા આવેશ, ઉતાવળાપણુાં , કાં પ અને 
ઉન્દ્માદ જવેી વીકતૃીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. વાય ુ
પ્રકૃતીવાળા માટે એટલ ેજ ઘીનુાં  સવેન અત્યાંત જરુરી 
છે. ઘી મનષુ્યની જ્ઞાનશક્તી, સ્મતૃી, બદુ્ધી, હીંમત 
અને બળ વધાર ેછે તેમ જ શરીરને પોષણ આપનાર 
શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ છે. તે પ્રકુપીત થયેલા વાયનુુાં  શમન કર ેછે. 
ક્ષીણ થયેલા કફને વધાર ેછે તથા જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કરી પીત્તનુાં  પ્રમાણ જાળવે છે. આમ શરીરનાાં  વાત, 
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પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષ માટે ઘી પોષણરુપ હોવાથી 
શ્રેષ્ઠ ટોનીક છે.  
એક વષવ જુનુાં  ઘી ત્રણે દોષો મટાડ ે છે. તે મચુ્છાવ, 
કોઢ, ઝરે, ઉન્દ્માદ, અપસ્માર-વાઈ તથા 
તીમીર(આાંખનો એક રોગ)નો નાશ કર ે છે. આવુાં 
જુનુાં  ઘી ધીમે ધીમે જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ે છે અને 
આમનો નાશ કર ે છે. તેમ જ કોઢ, નેત્રશળુ, 
કણવશળુ, મચુ્છાવ, સોજા, હરસ, ઉન્દ્માદરોગ અને 
યોનીદોષમાાં  ફાયદાકારક છે.  
આયવુદેમાાં  મખુ્ય આઠ પ્રકારનાાં  ઘીનો ઉલ્લેખ 
કરવામાાં  આવ્યો છે. આ દરકે ઘી જમે જમે વધારે 
જુનાાં  થાય તેમ તેમ તે વધાર ેગણુકારી બને છે, પરાંત ુ
રોજીાંદા આહારમાાં, પરીશ્રમ કયાવ બાદ બળના 
ક્ષયમાાં, પાાંડરુોગ, કમળો, નેત્રરોગ તથા સામાન્દ્ય 
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સ્વસ્થ મનષુ્ય માટે તો તાજુ ાં ઘી જ સવવશ્રેષ્ઠ ગણાય 
છે. ઔષધોપચારની દૃષ્ટીએ જ જુનુાં  ઘી વધારે 
હીતકારી છે. રોજીાંદા ઉપયોગમાાં  નવુાં  ઘી ગણુકારી 
છે.   
ગાયનુાં છાણ: ૧૦૦ ગ્રામ ગોબર રસ અને ૩૦૦ 
ગ્રામ તલનુાં  તેલ માત્ર તેલ બાકી રહે ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળવુાં . એ તેલનાાં  રાત્ર ે આાંખમાાં  ટીપાાં  મકુવાથી 
ચશ્મા દરુ થાય છે. 
ગાયનુાં દધુ: હળદર નાખી ગાયનુાં  દધુ પીવાથી 
સ્વરપટેીના રોગ મટે છે. એમાાં  ગાયનુાં  ઘી નાખી 
સાાંજ ેપીવાથી કમજોરી અને કબજીયાત દરુ થાય છે. 
ગાયના દધુનુાં  દહીં બનાવી એની છાસમાાં  મીઠો 
લીમડો નાખી પીવાથી કૉલસે્ટરોલ અન ે જાડાપણુાં  
મટે છે. 
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ગુાંદાાં: પાકાાં  ગ ુાંદાાં  મધરુ, ચીકણાાં, પચવામાાં  ભાર ેઅને 
ઠાંડાાં  છે. પાકાાં  ગ ુાંદાાંનુાં  ઘીમાાં  વઘારલેુાં  શાક ખાવાથી 
પીત્તને લીધ ે શરીરના ઉપરના કે નીચનેા માગ ે કે 
છીરોથી લોહી નીકળતુાં  હોય, નસકોરી ફુટતી હોય 
તો તે મટે છે. આવા દદીએ તીખા-ગરમ પદાથોવ ન 
ખાવા. મોટાાં  ગ ુાંદાાં  શકુ્રવધવક અને કામવધવક છે. ગ ુાંદાની 
સીઝનમાાં  રોજ બેથી ત્રણ પાકાાં  ગ ુાંદાાં  ખાવાાં  જોઈએ.  
ગગુળ: ગગુળ બહ ુ મોાંઘો મળતો હોવાથી એમાાં  
ભળેસેળની શક્યતા રહે છે. રોગ મટાડવામાાં  ગગુળ 
સાવ નીષ્ફળ જાય તો એ બનાવટી હોવાની શક્યતા 
છે. ગગુળ એક વનસ્પતીનો સગુાંધી ગ ુાંદર છે. સાચો 
ગગુળ અગ્નીમાાં  નાખતાાં  વેંત બળી જાય છે, તથા 
ગરમ પાણીમાાં  તરત જ ઓગળી જાય છે. નકલી 
ગગુળમાાં  આમ બનતુાં  નથી.  
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ગગુળના ચારથી બાર ફુટ ઉાંચાાં  ઝાાંડવાાં  કચ્છ, 
સ રાષ્ટ્ર, મારવાડ અને સીંધ જવેા સકુા પ્રદેશોમાાં  થાય 
છે. ઔષધમાાં  ગગુળના થડમાાં  ચીરો કરી જ ે રસ 
નીકળે તે ગ ુાંદર જ વપરાય છે.  
ગગુળનુાં  ઝાડ સફેદ રાંગનુાં, ડાળો વાાં કીચુકી, છાલ 
લીલાશ પડતી સહેજ પીળી અને કાગળ જવેી, થડ 
પરથી ઉખડતી રહ ેછે. તેનાાં  પાન નાનાાં  નાનાાં , ડાળન ે
છેડ ેઆવેલાાં , ચીકણાાં  અને ચમકતાાં  હોય છે. તેનાાં  
ફળ નાનાાં, સગુાંધી, ખશુ્બોદાર અને પાકે ત્યાર ેલાલ 
હોય છે. તેનાાં  ફળન ે ગગુળીયા કહ ે છે. ફળ મોાંમાાં  
રાખવાથી મોાં ચોખ્ખુાં અને સગુાંધીત રહે છે.  
ગગુળ કડવો, તીખો, ગરમ, રસાયન, વાજીકર, 
ચીકણો, વાયનુુાં  અનલુોમન કરનાર, વાયનુા 
રોગોનો નાશ કરનાર, ભગાંદર, નાસરુ જવેા રોગોનો 
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નાશ કરનાર, ભરનીંગળ ઘારાાં  પર ઉપયોગી, 
ભાાંગલેાાં  હાડકાાંને સાાંધનાર, જઠરાગ્ની વધારનાર અન ે
જુનો ગગુળ વજન ઘટાડનાર છે. ગગુળની 
બનાવટોનો ઉપયોગ કરતી વખતે પરજેીમાાં  ખાટા 
અને તીક્ષ્ણ આહારરવ્યો, મૈથનુ, પરીશ્રમ, તડકો 
અને મદ્યપાનનો ત્યાગ કરવો.  
ગગુળ મધરુ હોવાથી વાય,ુ તરુો હોવાથી પપત્ત અન ે
કડવો હોવાથી કફ મટાડ ેછે.   
(૧) ઘરમાાં  ગગુળનો ધપુ કરવાથી હવા ચોખ્ખી રહે 
છે અને જીવજાંતઓુ, જીવાણુઓ મરી જાય છે.  
(૨) ત્રીફળા ગગુળની બે બે ગોળી સવાર-સાાંજ 
લવેાથી ભગાંદર, નાસરુ, રક્તવીકાર મટે છે, મેદ ઘટે 
છે.  
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(૩) કાાંચનાર ગગુળની બે બે ગોળી સવાર-સાાંજ 
લવેાથી ગળાની જુની કાં ઠમાળની ગાાંઠો મટી જાય છે.  
(૪) રોજ સવાર ેઅને રાત્ર ે‘મેદોહર ગગુળ’ અથવા 
તો ‘ત્રીફળા ગગુળ’ની બબ્બે ગોળી ભકુો કરીને 
અથવા સખુોષ્ણ જળ સાથે લવેાથી મેદ ઘટીને વજન 
ઉતર ેછે.  
(૫) સાાંધાના વા માટે મહાયોગરાજ ગગુળ, પરુ, 
ચાાંદા અને મેદરોગ ઘટાડવા માટે ત્રીફલા ગગુળ અન ે
ગાાંઠો મટાડવા માટે કીશોર ગગુળ લવેો. 
ગોક્ષરુાદી ગગુળ: આયવુદેના મહષી શારાંગધર ેએક 
ઔષધયોગ ‘ગોક્ષરુાદી ગગુળ’નો પાઠ આપલેો છે. 
યોગ એટલ ેઔષધોનુાં  મીશ્રણ (કોમ્બીનેશન). આ 
ગોક્ષરુાદી ગગુળની બબ્બે ગોળી ભકુો કરીન ેસવાર ે
અને રાત્ર ેસહેજ હ ુાંફાળા ગરમ પાણી સાથે લવેાથી 
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સવવ પ્રકારના પ્રમેહ, મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રાવરોધ, મતુ્રની 
બળતરા, સવવ પ્રકારના પ્રદર, વાતરક્ત, વાયનુા 
રોગો, વીયવ-શકુ્ર સાંબાંધીત વીકૃતીઓ અને પથરીનો 
નાશ થાય છે. મોટા ભાગની ફામવસીઓ આ 
ગોક્ષરુાદી ગગુળ બનાવતી હોય છે, એટલ ેબજારમાાં  
મળે છે.  
ગગુળની બનાવટોનો ઉપયોગ કરતી વખતે અમકુ 
બાબતોનુાં  ધ્યાન રાખવુાં  પડ ેછે. અતી આહાર, મૈથનુ, 
તડકો, ખાટી-અમ્લ ચીજો, તીખુાં, મદ્ય અને અતી 
શ્રમથી બચવુાં . 
ગોખરુાં: એના છોડ ચોમાસામાાં  આપણે ત્યાાં  
ગજુરાતમાાં  બધ ે થાય છે. એ બે જાતનાાં  હોય છે, 
મોટાાં  ગોખરુના નાના છોડ હોય છે અને નાના 
ગોખરુના વેલા થાય છે. દવામાાં  મોટાાં  ગોખરુાં વપરાય 
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છે, પણ તે ન મળે તો નાનાાં  પણ વાપરી શકાય. 
ચોમાસામાાં  ગોખરુના વેલા જમીન પર પથરાયેલા 
જોવા મળે છે. તેનાાં  પાન નાનાાં  નાનાાં  હોય છે. તેન ે
ચણા જવેડાાં  કે તેથી નાનાાં  ફળ બેસે છે, જનેા ઉપર 
કાાંટા હોય છે. ફળ તાજાાં હોય ત્યાર ે લીલા રાંગનાાં  
અને સકુાતાાં  કઠણ અને સફેદ બને છે.  
ગોખરુાં ઠાંડ ુ છે, આથી પશેાબના દરકે જાતના 
રોગોમાાં  ખબુ સારુાં કામ આપ ે છે. પેશાબ ઓછો 
આવવો, પશેાબ ન આવવો, પશેાબ અટકી અટકીન ે
આવવો, પશેાબમાાં  બળતરા થવી, પશેાબ દગુાંધવાળો 
કે ડહોળો આવવો વગરેમેાાં  ગોખરુાં ઉપયોગી છે. 
ગોખરુાં કીડની પર ઉત્તજેક, વેદના દરુ કરનાર તથા 
મતુ્ર સાંસ્થાનના આાંતરીક સ્તર પર સ્નીગ્ધ અસર કર ે
છે. આથી જુના પરમીયા અને મતુ્રાશય તથા 
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મતુ્રમાગવની બળતરા પર લાભ કર ે છે. ગોખરુાં 
સ્નેહન, મતુ્ર વધારનાર, બળ(વીયવ) વધારનાર, તથા 
મૈથનુમાાં  ઉત્તજેના લાવનાર છે. એ શકુ્રજાંતઓુ વધારે 
છે. ધાતપુષુ્ટી માટે ગોખરુાં ઉત્તમ છે. પશેાબમાાં  વીયવ 
જાંત ુ જતાાં  હોય તેમાાં ગોખરુાં વાપરી શકાય. તે 
મતુ્રપીંડ અને મતુ્રાશયને કાયવશીલ રાખ ે છે. આથી 
પથરીના રોગીન ે તથા કીડની બગડી હોય તેવા 
રોગીઓ પણ તેનુાં  સેવન કરી લાભ મેળવી શકે.  
ગોખરુાંને સકુવી, ખાાંડી, ચણુવનો ઉપયોગ કરવો. 
ગોખરુાં ગાાંધીની દકુાને મળે છે. તૈયાર ચણુવ  દવાવાળા 
વેચ ેછે.  
૩-૩ ગ્રામ એટલ ેકે એક નાની ચમચી જટેલુાં ગોખરુાં 
દીવસમાાં  બેથી ત્રણ વાર પાણી, સાકર, દધુ, ઘી કે 
મધ સાથે તકલીફ અનસુાર લઈ શકાય. ગોખરુાં 
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કામશક્તી વધારનાર, હૃદયરોગનો નાશ કરનાર, 
વાયનુાશક, અને વધ ુપ્રમાણમાાં  લવેાથી રચેક છે.  
(૧) સવવ પ્રકારના પ્રમેહમાાં  અને પ્રોસ્ટેટના સોજામાાં  
ગોખરુાં આપવુાં .  
(૨) મતુ્ર અમ્લતાવાળુાં  હોય ત્યાર ે ગોખરુાં સાથે 
જવખાર આપવો.  
(૩)  કીડનીના સોજામાાં  મતુ્ર ક્ષારવાળુાં , દગુાંધવાળુાં  
તથા ડહોળુાં  હોય ત્યાર ે ગોખરુના ઉકાળામાાં  
શીલાજીત મેળવીને આપવુાં .  
(૪) સરખા ભાગ ેબનાવેલ ગોખરુાં અને તલનુાં  ચણુવ  
એક ચમચી અને એક ચમચી મધને બકરીના દધુ 
સાથે લવેાથી હસ્તમૈથનુથી આવેલી નબળાઈ-
નપુાંસકતા દરુ થાય છે.  
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(૫) અડધી ચમચી ગોખરુાંનુાં  ચણુવ  એક ચમચી મધ 
સાથે દીવસમાાં  ત્રણ વાર ચાટી ઉપર એક ગ્લાસ 
ઘેટીનુાં  દધુ પીવાથી પથરી તટુી જઈ મતુ્ર માગ ેબહાર 
નીકળી જાય છે. આ પ્રયોગ માત્ર સાતથી દસ દીવસ 
જ કરવો.  
(૬) બસો ગ્રામ દધુમાાં  એટલુાં જ પાણી અને એક 
ચમચી ગોખરુાંનુાં  ચણુવ  નાખી ધીમા તાપ ે ઉકાળી 
પાણીનો ભાગ ઉડી જાય એટલ ે ઉતારી ઠાંડ ુ પડ્ય ે
પીવાથી મૈથનુશક્તી વધ ે છે. સવાર-સાાંજ તાજુ ાં 
બનાવીને પીવુાં . સાકર પણ નાખી શકાય.  
(૭) ગોખરુાં અને અશ્વગાંધાનુાં  ૫થી ૭ ગ્રામ ચણુવ  
એનાથી બમણી સાકર સાથે કે બે ચમચી મધ સાથે 
લવેાથી શરીર પષુ્ટ થાય છે, શારીરીક શક્તી તથા 
કામશક્તી વધ ેછે.  
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(૮) ગોખરુાંના પાંચાાંગનો ૧૦ ગ્રામ ભકુો નાખી અડધુાં 
પાણી બાળીને બનાવેલો ઉકાળો સવાર-સાાંજ 
પીવાથી મતુ્રમાગવના રોગો મટે છે.  
(૯) ગળો, ગોખરુાં અને આમળાના સમાન ભાગે 
બનાવેલા ચણુવને રસાયન ચણુવ  કહે છે. શરીરમાાં  ગમે 
ત્યાાં  દાહ, બળતરા, અશક્તી રહતેી હોય તો સવાર, 
બપોર, સાાંજ અડધી ચમચી ચણુવ  ફાકી ગાયનુાં  તાજુ ાં 
દધુ પીવુાં . આહારમાાં  તીખી, ગરમ ચીજો બાંધ કરવી.  
(૧૦) ઉાંદરી જમેાાં  માથા, દાઢી, મછુ, આાંખ વગરે ે
પરના વાળ ખરી જાય છે, તેમાાં  ગોખરુાં અને તલનાાં  
ફુલ સરખા ભાગે લસોટી મધ અને ઘીમાાં  મેળવી લપે 
કરવાથી ઉાંદરી મટી જાય છે અને નવા વાળ ઉગવા 
લાગ ેછે.  
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(૧૧) એક ચમચી ગોખરુ ચણુવ  અને એક ચમચી 
સાકર એક ગ્લાસ દધુમાાં  મીશ્ર કરી પીવાથી 
મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષ્ટ અને મતુ્રદાહ મટે છે.  
(૧૨) નાના ગોખરુના પાંચાાંગના ભકુાને ઉકળતા 
પાણીમાાં  એક કલાક ભીંજવી રાખી, મસળી, ગાળી 
મધ અને સાકર નાખી પીવાથી મતુ્રની અન ે
મતુ્રમાગવની શદુ્ધી થાય છે.  
(૧૩) ગોખરુ, સુાંઠ અને મેથીનો સમાન ભાગ ેભકુો 
કરી ઉકાળો બનાવી પીવાથી આમવાત અન ેકટીશળુ 
મટે છે.  
(૧૪) મતુ્રમાગવમાાં  વેદના સાથે પશેાબ થતો હોય તો 
સો ગ્રામ દધુ, સો ગ્રામ પાણી અને એક ચમચી 
ગોખરુાં-ચણુવ   નાખી પાણીનો ભાગ બળી જાય ત્યાાં  
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સધુી ઉકાળી થોડી સાકર નાખી પીવાથી લાભ થાય 
છે.  
(૧૫) એક ચમચી ગોખરુ ચણુવનો ઉકાળો સવાર-
સાાંજ પીવાથી પથરી તટુી જાય છે.  
(૧૬) એક ચમચી ગોખરુાં ચણુવ  એટલી જ સાકર 
સાથે લઈને ઉપર દધુ પીવાથી મૈથનુ શક્તી વધ ેછે.  
(૧૭) ગોખરુ અને સુાંઠનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ 
પીવાથી કટીશળુ અને સવાાંગ સાંધીવા મટે છે.  
(૧૮) ગોખરુનો દુધમાાં  ઉકાળો કરીને પીવાથી 
રક્તપીત્ત મટે છે.   
(૧૯) એક ચમચી જટેલુાં ગોખરુચણુવ , એક ચમચી 
સાકર સાથ ેરોજ સવાર-સાાંજ લવેુાં . ઉપર ઉકાળીન ેઠાંડુાં 
કરલેુાં  દધુ અથવા વાય,ુ પીત્ત અને કફ દોષાનસુાર 
અનપુાન સાથે લવેાથી જ ેતે દોષમાાં  લાભ થાય છે.  
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(૨૦) એક એક ચમચી ગોખરુનુાં  બારીક ચણુવ , 
ગાયનુાં  ઘી અને ખડી સાકર સારી રીતે મીશ્ર કરી 
રોજ રાત્ર ે બેથી ત્રણ અઠવાડીયાાં  સધુી જમ્યા પછી 
લવેાથી સ્ત્રીઓને થતી શ્વતેપ્રદરની તકલીફ મટે છે 
અને ગભાવશય મજબતુ થવાથી તેની શીથીલતા દરુ 
થાય છે. 
ગોરખમુાંડી (૧) ગોરખમુાંડીનો અડધીથી એક ચમચી 
રસ જરાક ગરમ કરી બેથી ત્રણ કાળાાં  મરીનુાં  ચણુવ  
નાખી પીવાથી માથુાં  દખુવાનો સયુાવવતવનો રોગ મટે 
છે. સયુાવવતવના રોગમાાં  સવાર ેજમે જમે સયુવ  ચડ ેતેમ 
આખા માથાનો દખુાવો વધતો જાય અને બપોર 
પછી જમે જમે સયુવ  નમતો જાય તેમ તેમ દખુાવો 
ઘટતો જાય છે.   
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ગોળ આહારમાાં  મીઠાશ માટે ખાાંડને બદલ ેગોળનો 
જ વધમુાાં  વધ ુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ગોળ 
પચવામાાં  હલકો, સ્વાદમાાં  મીઠો હોવાથી પીત્તનાશક, 
સ્નીગ્ધ હોવાથી વાયનુાશક તથા ગરમ હોવાથી 
કફનાશક છે. આમ ગોળનુાં  નીયમીત સેવન કરવાથી 
કોઈ દોષ ઉત્પન્ન થતો નથી.  ગોળ જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરનાર, વજન વધારનાર, રક્તદોષનો નાશ 
કરનાર, વીયવવધવક, વાય,ુ પીત્ત અને કફ એમ ત્રણે 
દોષ દરુ કરનાર, થાક દરુ કરનાર, રક્ત, માાંસ, મેદ 
અને મજ્જાની વદૃ્ધી કરનાર છે. ગોળમાાં  કેલ્શ્યમ 
અને ફોસ્ફરસ સારા પ્રમાણમાાં  હોવાથી હાડકાની 
પષુ્ટી અને વદૃ્ધીમાાં  સારો ફાળો આપ ેછે. એ શરીરની 
સાતે ધાતઓુ-રસ, રક્ત, માાંસ, મેદ, અસ્થી, મજ્જા 
અને શકુ્રની વદૃ્ધી કર ેછે. ગોળને જુદાાં  જુદાાં  અનપુાનો 
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સાથે લવેાથી જુદો જુદો ગણુ આપ ે છે. આદ ુ સાથે 
કફ, હરડ ેસાથે પીત્ત અને સુાંઠ સાથે લવેાથી સઘળા 
પ્રકારના વાય ુમટાડ ેછે. ફળ, અડદ, દધુ કે તલ સાથે 
ગોળ ખાવો ન જોઈએ. દબુવળ શરીર હોય, શ્વાસ 
તથા મચુ્છાવ રોગ હોય, ખબુ જ મહેનતનુાં  કામ કયુાં 
હોય, પથરીનો રોગ હોય, જીણવ જ્વર રહેતો હોય 
તથા રક્તપીત્ત, બળતરા, તરસ કે ક્ષયરોગ થયો 
હોય તો તેમાાં  ગોળનુાં  સેવન હીતકારી છે.    
આયવુદેના મહાન વીદ્વાન મહષી પાંડીત ભાવમીશ્રે 
પોતાના ગ્રાંથમાાં  ગોળને નમસ્કાર કયાવ છે. નમસ્કાર 
કરવાનુાં  મળુ કારણ એ છે કે, ઉપર જોયુાં  તેમ ગોળ 
એક ઉત્તમ ‘ત્રીદોષઘ્ન’ છે. ગોળ સુાંઠ સાથે વાયનુા 
રોગો, હરડ ે સાથે પીત્તના રોગો અને આદ ુ સાથે 
લવેાથી કફના રોગોનો નાશ કર ેછે.  
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જુનો ગોળ  એક વષવ જુનો ગોળ પચવામાાં  હલકો, 
વજન વધારનાર, પષુ્ટીવધવક, જઠરાગ્નીવધવક, 
જમવામાાં  રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, લોહી બગાડ-
રક્તદોષનો નાશ કરનાર, હૃદય માટે હીતાવહ, વાય,ુ 
પીત્ત અને કફ આ ત્રણે દોષને દરુ કરનાર, શ્રમનો 
નાશ કરનાર અને પથ્ય આહાર અને ઔષધ છે. 
પ્રવાસ, ઉજાગરો, શ્રમ જવેા કોઈ પણ કારણથી 
શરીર એકદમ થાકી ગયુાં  હોય, તો ગોળનુાં  શરબત 
પીવુાં  જોઈએ. શરબતમાાં  બીજાાં પ ષ્ટીક રવ્યો પણ 
ઉમેરી શકાય. ગોળ જમે જુનો થતો જાય તેમ તે 
શીતળ થતો જાય છે. જ ેસ્ત્રીને કસવુાવડ થઈ હોય 
એને ગભાવશયની શદુ્ધી અને મજબતુી માટે જુનો 
ગોળ અને બાજરી ખાવા આપવામાાં  આવે છે. 
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કેટલાક ઔષધ પ્રયોગોમાાં  તો પાાંચ-સાત વષવ જુનો 
ગોળ વપરાય છે. 
ઘઉાંના જવારા ઘઉાંના જવારાનો તાજો રસ નીયમીત 
લવેાથી શરીરમાાં  નવચતેન આવે છે, નવા કોષ આવે 
છે, રોગપ્રતીકારક શક્તી વધ ે છે અન ે કેન્દ્સર 
મટાડવામાાં  ઉપયોગી થાય છે. આહારનુાં પાચન પછી 
પદેા થતા નકામા અને હાનીકારક પદાથોવ પદેા થાય 
તે બે પ્રકારના હોય છે, ક્ષારીય (આલ્કલાઈન) અન ે
અમ્લીય (એસીડીક). આપણા સામાન્દ્ય આહારમાાં  
ક્ષારીય કરતાાં  અમ્લીય નકામા પદાથોવનુાં  પ્રમાણ વધ ુ
હોય તો તાંદરુસ્તી જોખમાય છે. બાંને યોગ્ય 
પ્રમાણમાાં  હોય તો શરીર એનો નીકાલ સરળતાથી 
કરી શકે. એ બાંનનેા સાંયોજનથી પદેા થતા પદાથવ 
તટસ્થ હોય છે – ન તો ક્ષારીય ન તો અમ્લીય. 
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આથી શરીર એનો સરળતાથી નીકાલ કરી શકે છે. 
ઘઉાંના જવારાથી ક્ષારીય પદાથોવ પરુતા પ્રમાણમાાં  
મળી રહે, આથી એના ઉપયોગથી ઉપરોક્ત લાભો 
થાય છે.  
  
ઘરગથ્થ ુ ઉપાયો (૧) ઘરમાાં  પડી રહેલી વધારાની 
દવાની ગોળી વાસણ માાંજવાના પાઉડરમાાં  
ભળેવવાથી વાસણ ચકચકીત થાય છે.  
(૨) અઠવાડીયામાાં  એક વખત ખાટી છાસથી માથુાં  
ધોવાથી શમે્પનુી જરુર પડતી નથી.  
(૩) તાજી રાક્ષનો રસ મશીનથી કાઢવા કરતાાં  સહેજ 
પાણી નાખી મીક્ષ્ચરમાાં  વાટી નીચોવી કે ગળણીથી 
ગાળી લવેાથી વધ ુરસ નીકળે છે.  
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(૪) બારીમાાં  તલુસીનાાં  કુાં ડાાં  મકુવાથી ઘરમાાં  મચ્છર 
આવતા નથી.  
(૫) દહીં બહ ુખાટુાં  હોય તો કપડામાાં  બાાંધી લટકાવી 
પાણી નીતારી મસ્કો કાઢી લો પછી તેમાાં  થોડુાં દધુ 
અને મલાઈ ઉમેરો દહીંની ખટાશ દરુ થઈ જશ.ે  
(૬) દહીંની લસ્સી બનાવતી વખતે દહીમાાં  પાણીન ે
બદલ ે દુધ-મલાઈ નાખવાથી સ્વાદીષ્ટ અને ઘટ્ટ 
બનશ.ે  
(૭) હળદર અને ધાળાજીરુ ભરલેી બરણીઓમાાં  
આખી હીંગના થોડા ટુકડા મ ુકી રાખવાથી તેમાાં  
જીવાત નહીં પડ.ે  
(૮) ઘઉાં અન ેચોખાના ડબ્બામાાં  થોડી ખાલી થયેલી 
દીવાસળીની પટેીઓ મ ુકી દેવાથી ઘઉાં, ચોખા, 
બગડશ ેનહીં અને જીવાત પણ નહીં પડ.ે  
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(૯) નાળીયેરને ખમણીને હવાચસુ્ત ડબ્બામાાં  ભરી 
ફ્રીઝરમાાં  રાખવાથી લાાંબા સમય સધુી બગડશ ેનહીં.  
(૧૦) બીસ્કીટ, પાપડ હવાઈ ગયાાં  હોય તો તેને 
હવા-ચસુ્ત ડબ્બામાાં  ભરી ફ્રીઝમાાં  ૩ કલાક માટે મ ુકી 
દો. કડક થઈ જશ.ે  
(૧૧) બદામના ડબ્બામાાં  ૩-૪ ચમચા સાકરના ટુકડા 
નાાંખવાથી તે લાાંબા સમય સધુી તાજી રહેશ.ે ખોરી 
નહીં થાય.  
(૧૨) નાળીયેરને તોડતી વખતે તેન ે ચારબેાજુથી 
દસ્તાથી થોડુાં  ટીપીને પછી તોડવામાાં  આવે તો 
નાળીયેર કાચલીમાાંથી એકસરખી રીતે અને ઝડપથી 
છુટુાં  પડશ.ે  
(૧૩) કેક ડકેોરશેન માટે આઈસીંગ સગુર ન હોય 
તો કેક ઉપર મધ લગાવીન ેબદામની કતરી આખી 
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કેક ઉપર ભભરાવવાથી કેક દેખાવમાાં  સુાંદર લાગશે 
અને સ્વાદીષ્ટ પણ લાગશ.ે  
(૧૪) ભજીયાના ખીરામાાં  ૨૫% ચોખાનો લોટ 
ઉમેરવાથી ભજીયા કુરકુરા બનશ.ે  
(૧૫) બટાકાની ચીપ્સ તળતાાં  પહેલાાં  તેના પર થોડો 
ચણાનો લોટ ભભરાવી દો ચીપ્સ ફરસી થશ.ે  
(૧૬) ઢોકળાની દરકે થાળી ઉતારતી વખતે ૧-૨ 
ચમચી તેલ, પાણી અને ખારો મીક્સ કરવાથી 
ઢોકળાાં  પોચાાં  અને જાળીવાળાાં  થશ.ે  
(૧૭) ચોખા તથા કઠોળમાાં  મીઠાના આખા ગાાંગડા 
નાખવાથી જીવાત પડતી નથી.  
(૧૮)  છોલ-ેભટુરાના ભટુર ે બનાવતી વખતે મેદામાાં  
બાફેલા બટકાનો માવો ઉમેરવાથી ભટુરા સ્વાદીષ્ટ 
બનશ.ે  
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(૧૯) બ્રડે સકુાઈ ગઈ હોય તો દુધમાાં  બોળી 
ઓવનમાાં  ગરમ કરો તો બ્રડે પહેલાાં  જવેી કુરકુરી થઈ 
જશ.ે  
(૨૦) તળતી વખતે તેલમાાં  ચપટી મીઠુાં  નાખવાથી 
તેલ ઓછુાં  વપરાશ.ે  
(૨૧) શદુ્ધ ઘીમાાં  નાગરવેલનુાં  પાન રાખવાથી લાાંબા 
સમય સધુી ઘી સારુાં રહે છે.  
(૨૨) પાકાાં  કેળાાંને કાગળમાાં  લપેટીને ફ્રીઝમાાં  મ ુકી 
રાખવાથી લાાંબા સમય સધુી એવાાં ને એવાાં જ રહ ે
છે.  
(૨૩) ડુાંગળીનાાં  કુરકુરા ભજીયાાં  કરવા માટે કાપલેી 
ડુાંગળીમાાં  મીઠુાં ભળેવી ૨૦ મીનીટ રહેવા દો પછી 
પાણી નીચોવી ડુાંગળીનો ઉપયોગ કરવો.  
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(૨૪) કુટુાંબીજનોને ગરમ-ગરમ રોટલી- પરાઠા 
ખવડાવવાાં  હોય તો પહેલાાં  રોટલી-પરાઠાને કાચાાં-
પાકાાં  શેકી સફેદ જાડાાં  કપડાાંમાાં  વીંટાળીને મ ુકી દો. 
જમાડતી વખતે આ રોટલી-પરાઠાને ફરીથી તવા 
પર શેકી, ગસે પર ફુલાવી કે તળીને પીરસો.  
(૨૫) ખીર બનાવતી વખતે દધુમાાં  થોડો કસ્ટડવ 
પાવડર અથવા કોનવફ્લોર ભળેવવાથી ખીર ઘટ્ટ અને 
સ્વાદીષ્ટ બનશ.ે  
(૨૬) પરુી બનાવતી વખતે લોટમાાં  થોડો રવો તથા 
એકાદ-બે ચમચી સાકર નાખવાથી પરુી કરકરી થશ ે
અને ફુલશ.ે  
(૨૭) કોથમીર કે ફુદીનાની ચટણી બનાવતી વખતે 
પહેલાાં  લીંબનુો રસ ઉમેરી પછી વાટવાથી ચટણીનો 
લીલો રાંગ અને સગુાંધ જળવાઈ રહેશ.ે  
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ઘી ઘી પરમ પીત્તશામક છે. એ અનેક રોગોમાાં  
લાભકારક છે. ગાયનુાં  ઘી સ થી ઉત્તમ છે. એ 
સ્મરણશક્તી, બદુ્ધી, જઠરાગ્ની, વીયવ-શકુ્ર, ઓજ, 
મેદ અને કફ વધારનાર છે. તે પીત્ત, વાય,ુ વીષ-ઝરે, 
શોષ, ઉન્દ્માદ, આાંતરીક ગરમી-દાહ, ઉલટી, ઉબકા, 
અરુચી, તાવ, આાંખના રોગો, અપચો વગરે ે મટાડ ે
છે. તે ચાર પ્રકારના સ્નેહો(ઘી, તેલ, વસા-ચરબી 
અને મજ્જા)માાં  સવોવત્તમ છે. ઘી શીતળ-ઠાંડ,ુ સ્વાદમાાં  
મધરુ, પચી ગયા પછી પણ મધરુ છે. તે 
સહસ્રવીયવ(હજારો શક્તીઓથી યકુ્ત) અને 
કમવસહસ્રકતૃ(હજારો કમવ કરનાર) કહવેાયુાં  છે. વળી 
તે ઉત્તમ ચક્ષષુ્ય-આાંખને માટે અત્યાંત હીતાવહ છે.  
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(૧) પીત્તથી પટેમાાં , આાંખોમાાં , પગના તળીયે, 
હાથમાાં, મોાંમાાં , મતુ્રમાગ ે કે મળમાગ ેબળતરા થતી 
હોય તો પગના તળીયે ગાયનુાં  ઘી ઘસવાથી મટે છે.  
(૨) પટેમાાં, છાતીમાાં, ગળામાાં , પશેાબમાાં , મળમાગ ે
કે યોનીમાાં  પીત્તપ્રકોપથી બળતરા થતી હોય તો એક 
ચમચી સાકર અને એક ચમચી શતાવરીને ગાયના 
ઘીમાાં  મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટવાથી થોડા 
દીવસમાાં  આરામ થાય છે. આ ઉપચાર વખતે એક 
એક ગ્લાસ ગાયનુાં  દધુ સવાર-સાાંજ પીવુાં . તીખી, 
તળેલી, ખાટી અને ખારી ચીજો ખાવી નહીં. 
શતાવરી ન મળે તો એકલાાં  ઘી-સાકર ચાટવાાં  અને 
એક ગ્લાસ નાળીયેર-ત્રોફાનુાં  પાણી પીવુાં .  
(૩) સુાંઠ વાટીને બનાવેલી ચટણીથી પકાવેલુાં ઘી 
અડધી ચમચી જટેલુાં સવાર-સાાંજ લવેાથી તે વાયનુુાં  
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અનલુોમન કર ે છે, અને ઉધરસ, દમ, તાવ, 
બરોળના રોગો, પાાંડરુોગ અને સાંગ્રહણીનો નાશ કર ે
છે.  
ચણા ચણા ખબુ પ ષ્ટીક છે. તે મીઠા, વાતકર, 
રોચક, લખુા, હલકા, ઠાંડા, ગડગડાટ કરનાર, રાંગ 
સધુારનાર અને બળવધવક છે.  તે કમળો, માથાનો 
દ:ુખાવો, રક્તપીત્ત, કફરોગ, પીત્તરોગ, વગરેમેાાં  
ફાયદાકારક છે.  
(૧) રાત્ર ે ૫૦ ગ્રામ ચણા કે ચણાની દાળ પલાળી 
સવાર ે નરણા કોઠે ખબુ ચાવીને ખાવા. માત્ર એક 
મહીનાના પ્રયોગથી જ શક્તીમાાં  ખબુ લાભ થશ.ે આ 
પ્રયોગ દરમીયાન બહ ુ ખાવુાં  નહીં. વારાંવાર કે 
આચરકુચર ખાવુાં  નહીં. નહીંતર ચણા પચશ ે નહીં 
અને ગસૅ કરશ.ે  



 333 

(૨) કમળાના રોગમાાં  શકેેલા, બાફેલા કે પલાળેલા 
ચણા ખબુ ચાવીને ખાવાથી તે દવાનુાં  કામ કર ેછે.  
(૩) કફવાળી ઉધરસમાાં  રાત્ર ે શકેેલા ચણા ખાઈ 
પાણી પીધા વગર સઈુ જવાથી લાભ થાય છે.  
(૪) માથુાં  દ:ુખતુાં  હોય તો શકેેલા ચણા ખાઈ ઉપર 
પાણી ન પીવુાં .  
(૫) રાત્ર ેપલાળેલા કે ફણગાવેલા ચણા કે ચણાની 
દાળ માત્ર દધુ સાથે લવેાથી શરીર પષુ્ટ થાય છે, 
નબળાઈ દરુ થાય છે.  
(૬) રાત્ર ેશકેેલા ચણા ખાઈ ઉપર દુધ પીવાથી કફ 
દરુ થાય છે.  
(૭) ચણા ખાઈ ગરમ પાણી પીવાથી અવાજ ઉઘડ ે
છે.  
(૮) ગોળ-ચણા ખાવાથી અવાજ ઉઘડ ેછે. 
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(૯) ગરમાગરમ ચણા ખાવાથી દઝુતા હરસનો 
રક્તસ્રાવ મટે છે.  
(૧૦) ચણાને રાત્ર ે સરકામાાં  પલાળી રાખી સવાર ે
ખાલી પટેે ખાવાથી કૃમી, પટેનાાં  દદવ  તથા ઉદરશળુ 
મટે છે.  
(૧૧) ચણાનો લોટ ચોળીને નાહવાથી પરસેવાની 
ગાંધ તથા ખજુલી મટે છે.  
(૧૨) ચણાનો લોટ પાણીમાાં  પીસી મધ મેળવી 
લગાડવાથી અાંડકોષનો સોજો મટે છે. 
ચણકબાબ આયવુદેીય ઔષધ 'કાં કોલ'ને ગજુરાતીમાાં  
'ચણકબાબ' કહે છે. ચણકબાબનાાં  કાળાાં  મરી જવેાાં  
સકુાાં  ફુલો બજારમાાં  મળે છે. ચણકબાબ શીત છે. 
ચાવવાથી સરસ સગુાંધ આવે છે. સ્વાદમાાં  કડચુો, 
તીખો અને જીભને ઠાંડી કર ેછે.  
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એ દીપન, પાચન, કફવાતનો નાશ કરનાર, 
મતુ્રજનન, જુના પરમીયા અને હરસમાાં  હીતાવહ છે. 
અવાજ બેસી ગયો હોય તો ચણકબાબ મોઢામાાં  
રાખી ચસુવાથી અવાજ ઉઘડી જાય છે અથવા મધ 
સાથે ચાટવાથી કફ છુટો પડ ેછે. ગળુાં  ખલુી જાય છે. 
કવ્વાલો, ગવૈયાઓ તેને પાનમાાં  નાખીને ખાય છે. 
તેથી ગાનારનો અવાજ સરુીલો રહે છે. ઔષધરુપે 
પાથી અડધી ચમચી જટેલુાં તેનુાં  ચણુવ  મધમાાં  મીશ્ર 
કરી સવાર ેઅને રાત્ર ેલવેુાં . 
ચણોઠી ચોમાસામાાં  ચણોઠીની મોટી વેલ થાય છે. 
એનાાં  પાન આમલી જવેાાં  જ પણ મીઠાાં  અને કોમળ 
હોય છે. તેની લાલ, સફેદ અને કાળી એમ ત્રણ 
જાત થાય છે. ઔષધમાાં  સફેદ ચણોઠી ઉત્તમ ગણાય 
છે. ચણોઠીને શદુ્ધ કરવા માટે ત્રણ કલાક દધુમાાં  
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ઉકાળી ઉપરની છાલ દરુ કરી પાણીથી ધોઈ તડકામાાં  
સકુવી ચણુવ  બનાવી વાપરવુાં . ચણોઠીનાાં  મળુ, પાન 
અને ફળ પણ ઔષધમાાં  વપરાય છે. ચણોઠી કડવી, 
તરુી અને ગરમ છે. એ આાંખ, ચામડી, વાળ, કફ, 
પીત્ત, કૃમી, ઉાંદરી, કોઢ, વ્રણ વગરે ેરોગોમાાં  વપરાય 
છે. ચણોઠી વાજીકર અને બળકારક છે.  
(૧) સફેદ ચણોઠીનુાં  ચણુવ  ચોપડવાથી માથાની 
ઉાંદરી-ટાલમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૨) સફેદ ચણોઠીના ચણુવથી પકવેલુાં અને ભાાંગરાનો 
રસ નાખી સીદ્ધ કરલેુાં તલનુાં  તેલ માથામાાં  નાખવાથી 
દારુણક-માથાનો ખોડો મટે છે.  
(૩) ચણોઠીના મળુનુાં  ચણુવ  સુાંઘવાથી માથાના બધી 
જાતના દ:ુખાવા મટે છે.  
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(૪) ચણોઠીનાાં  પાન વાટીને ચોપડવાથી પીત્તથી 
થતાાં  ગમુડાાં-વીસપવ મટે છે.  
(૫) ચણોઠીનાાં  મળુ પાણીમાાં  લસોટી સુાંઘવાથી 
આધાશીશી મટે છે.  
(૬) સફેદ ચણોઠીનાાં  પાન ખબુ ચાવીને ખાવાથી 
બેસી ગયેલો અવાજ ખલુી જાય છે.  
(૭) સફેદ ચણોઠીનાાં  પાન, ચણકબાબ અને સાકર 
સરખા ભાગ ેમોઢામાાં  રાખી ચસુવાથી મોઢાાંનાાં  ચાાંદાાં  
મટી જાય છે.   
ચાંદન – સખુડ જ ેસખુડ-ચાંદન સ્વાદમાાં  કડવુાં, ઘસાતાાં  
પીળુાં, કાપતાાં  રાતુાં, સ્વરુપ ે ધોળુાં  અને ગાાંઠો તથા 
કોતરવાળુાં  હોય તે સખુડ શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. સખુડ-
ચાંદન શીતળ, રુક્ષ, કડવુાં, સાંતોષ આપનાર, હલકુાં  
અને શ્રમ, શોષ, વીષ(ઝરે), કફ, તષૃા, પીત્ત, 
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લોહીના રોગો અને દાહ-બળતરાને મટાડ ે છે. 
ચાંદનનુાં  સાંસ્કતૃમાાં  એક નામ છે શ્રીખાંડ. श्रीया 
सौंगंध्यलक्षया खडंयपत अन्य गंधनमपत श्रीखडंम ् | એટલે 
કે જ ેપોતાની સગુાંધથી અન્દ્ય ગાંધોને હટાવી દે છે તે 
શ્રીખાંડ. દગુાંધ હરનાર અને દાહ-બળતરાની શાાંતી 
કરનાર ચાંદનની સરખામણી કરી શકે તેવુાં એકે 
ઔષધરવ્ય નથી. ચાંદન સ ાંદયવ વધારનાર, ખાંજવાળ 
મટાડનાર, દગુાંધનો નાશ કરનાર, ચામડીના રોગોમાાં  
હીતકારક, શીતળ, બળતરા શાાંત કરનાર, 
પીત્તશામક, વાજીકર, હૃદય માટે હીતકર, આાંતરીક 
દાહનો નાશ કરનાર તથા રક્તપીત્તમાાં  ઉપયોગી છે. 
ચાંદન સ્વાદમાાં  કડવુાં, શીતળ, રુક્ષ, દાહશામક, 
ગ્રાહી, હૃદય સાંરક્ષક, વીષઘ્ન, વણવ સધુારનાર, 
ખાંજવાળ મટાડનાર, મૈથનુ વધારનાર, આલ્હાદક-
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પ્રસન્નતા વધારનાર, મતુ્ર પ્રવતૃ્તી વધારનાર હોવાથી 
મતુ્રમાગવના રોગોમાાં  હીતાવહ, સોજા ઉતારનાર, 
શરીરની દગુાંધ દરુ કરનાર, શ્રમથી થતો થાક અન ે
શરીરના સ્નાયઓુનો દખુાવો મટાડનાર છે. ભાત--
ચોખાના ઓસામણમાાં  ઘસીને એક ચમચી જટેલા 
ચાટણમાાં  એક ચમચી સાકર અને એક ચમચી મધ 
મીશ્ર કરી સવાર ે અને રાત્ર ે લવેાથી રક્તાતીસાર, 
આાંતરીક દાહ-બળતરા, તષૃા, પ્રમેહ, મતુ્રની 
બળતરા, શ્વેતસ્રાવ(પ્રદર) મટાડ ેછે.  
(૧) રક્તપીત્તમાાં  ચાંદનનુાં  ચણુવ  ચોખાના ધોવાણ 
સાથે સાકર નાખી પીવુાં .  
(૨) દઝુતા હરસમાાં  ચાંદનનો ઘસારો સાકર સાથે 
પીવો.  
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(૩) રક્તાતીસારમાાં ચાંદનનુાં  ચણુવ  સાકર, મધ અને 
ચોખાના ધોવાણ સાથે પીવુાં .  
(૪) ગાયના દુધમાાં  ચાંદનનુાં  ચણુવ  પીવાથી ઉગ્ર હેડકી 
શાાંત થાય છે.  
(૫) સખુડનો ઘસારો અથવા ચાંદનનુાં  સાકરમાાં  
બનાવેલુાં ઠાંડુાં  શરબત પીવાથી મતુ્રપ્રવતૃ્તીમાાં  થતી 
બળતરા અને પરમીયામાાં  થતી હોય એવી 
મતુ્રમાગવની તીવ્ર બળતરા મટે છે.  
(૬) સખુડના તેલનાાં  આઠ-દસ ટીપાાં  પતાસામાાં  પાડી 
ખાવાથી પણ બળતરા શાાંત થાય છે.  
(૭) બાળકોની નાભી પાકતી હોય તો આ તેલનાાં  
ટીપાાં  મકુવાથી મટે છે.   
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(૮) લોહીવામાાં  ચાંદનનુાં  ચણુવ , સાકર, ઘી અને મધ 
મીશ્ર કરી ચાટવાથી શાાંતી થાય છે. મધ કરતાાં  ઘી 
બમણુાં  લવેુાં .    
ચાંદનાદી ચણુવ  ચાંદન, વાળો, કઠ, નાગરમોથ, કાળી 
રાક્ષ, ખારકે, આમળાાં, પીપરીમળુના ગાંઠોડા, 
નીલકમળ, જઠેીમધ અને મહડુાનાાં  ફુલ એ દરકે ૧૦-
૧૦ ગ્રામ અને ખડી સાકર ૬૦ ગ્રામ લઈ ચણુવ  
બનાવવુાં . એને ચાંદનાદી ચણુવ  કહે છે. ૧ ચમચી જટેલુાં  
આ ચણુવ  સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી રક્તપીત્ત, 
શ્વાસ, પીત્તના રોગો, અાંગદાહ, મસ્તીષ્કદાહ, ભ્રમ, 
કમળો, પ્રમેહ અને પીત્તનો તાવ વગરે ેમટે છે.  
ચાંદનાદીવટી એલચીદાણા, વાાંસકપરુ અને 
ચણકબાબ સરખા ભાગ ે લઈ તેમાાં  સખુડનુાં તેલ 
નાખી ખબુ લસોટી ચણા જવેડી ગોળી બનાવવી. 
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એને ચાંદનાદીવટી કહે છે.  ૧-૧ ગોળી સવાર, બપોર 
અને રાત્ર ેખડી સાકર નાખલેા ઠાંડા પાણીમાાં  લવેાથી 
ઉનવા, પ્રમેહ, મતુ્રકૃચ્ર, પ્રદર તેમજ આાંતરીક 
ગરમીમાાં  ફાયદો થાય છે. આ ગોળીઓ ઠાંડી-શીતળ 
છે. ડાયાબીટીસવાળાએ પાણીમાાં  સાકર નાખવી 
નહીં. 
ચારોળી ચારોળી વાયનુાશક, બળવધવક, વીયવવધવક, 
મધરુ, પ ષ્ટીક, કામશક્તી વધારનાર તથા વાય ુઅને 
પીત્તનો નાશ કરનાર છે.  
(૧) રક્તપીત્તમાાં  ચારોળી અને જઠેીમધથી પકવેલુાં 
દધુ પીવુાં .  
(૨) પાાંચ પાાંચ ગ્રામ ચારોળી, જઠેી મધ અને સાકર 
નાખી પકાવેલુાં દધુ પીવાથી શરીરના ઉપરના કે 
નીચનેા ભાગમાાંથી થતો રક્તસ્રાવ મટે છે.   
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(૩) સવાર-સાાંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ ચારોળીના દાણા 
ગોળ સાથે ખબુ ચાવીને ખાવાથી અશક્તી દરુ થાય 
છે અને વજન વધ ેછે.  
(૪) ચામડી પર એલર્જીનાાં થયેલાાં  ચકામા પર 
ચારોળીના દાણા પાણીમાાં  લસોટી લપે કરવાથી તે 
શમી જાય છે.  
(૫) ચારોળી પીત્ત, કફ તથા લોહીના બગાડન ેમટાડ ે
છે.  
(૬) કામ કરીને થાક્યા હો તો અડધાથી એક ચમચી 
ચારોળીનો ભકુો એટલી જ સાકર એક ગ્લાસ દધુમાાં  
નાખી ઉકાળીને પીવાથી થાક દરુ થાય છે.  
ચીત્રક ભારતના બધા ડુાંગરોમાાં  ચીત્રક થાય છે. એના 
 છોડ ત્રણથી છ ફુટ ઉાંચા અને બહવુષાવય ુ હોય છે. 
ડાળો ગોળ, શાખાઓ અનેક, પાન આાંતર ેલાંબગોળ 



 344 

અને મોગરા જવેાાં  લીલાાંછમ, ફુલ ગચુ્છામાાં  જાઈ 
જવેાાં  શ્વેત અને એકબીજાને ચોાંટેલાાં  હોય છે. એના 
મળુની છાલ તીખી હોય છે. કોમળ પાનની ભાજી 
ખવાય છે. તેનાાં  પાન અને મળુની તાજી છાલ જ 
ઔષધમાાં  વાપરવી, જ ેરતલામ તરફની સારી આવ ે
છે. ચીત્રક પચવામાાં  હલકો, મળને ખોતરીને 
ઉખડેનાર, ભખુ લગાડનાર, આહાર પચાવનાર, 
હરસ, ઉદરશળુ, વાય,ુ કફ, સોજા, મળમાગવનો 
સોજો, સાંગ્રહણી, પાાંડરુોગ (રક્તાલ્પતા), કૃમી 
વગરેનેો નાશ કર ે છે. સાંગ્રહણીમાાં  તેનો ઉપયોગ 
ખબુ થાય છે.  
(૧) ચીત્રકમળુની છાલના અડધી ચમચી ચણુવમાાં  
સહેજ પાણી નાખી એક સ્વચ્છ માટીના પાત્રમાાં  
ચોપડી એમાાં  દહીં જમાવી તેની છાસ દરરોજ બપોર ે
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પીવાથી હરસ મટે છે. આ પ્રયોગ  લાાંબા સમય સધુી 
કરવો. અતીસાર, સાંગ્રહણી અને પટેના રોગોમાાં  
પણ એ સારો ફાયદો કર ેછે.  
(૨) છાાંયડ ે સકુવેલી ચીત્રકની છાલનુાં  પા ચમચી 
ચણુવ  ઘી, મધ કે દધુ સાથે એક વષવ સધુી લવેાથી સો 
વષવનુાં  આયષુ્ય ભોગવી શકાય છે. એક માસ લવેાથી 
વાયનુા રોગો મટે છે.  
(૩) છાાંયડ ે સકુવેલી ચીત્રકની છાલનુાં  પા ચમચી 
ચણુવ  ગોમતુ્ર સાથે લવેાથી કોઢ મટે છે.  
(૪) છાયામાાં  સકુવેલી ચીત્રકની છાલનુાં  પા ચમચી 
ચણુવ  છાસ સાથે લવેાથી હરસ મટે છે. આ ઉપચાર 
વખતે બ્રહ્મચયવ પાળવુાં  અને હીતકર અન્નપાન લવેાાં .  
(૫) વજન ઘટાડવા માટે રોજ ચીત્રકમળુની છાલનુાં  
એકથી બે ગ્રામ ચણુવ  મધ સાથે ચાટવુાં .  
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(૬) ચીત્રકમળુના ચણુવમાાં  પાણી નાખી લપે કરવાથી 
બદની ગાાંઠ કે ગમુડુાં ફુટી જાય છે અને સોજો ઉતર ે
છે.  
(૭) અડધાથી એક ગ્રામ જટેલુાં ચીત્રકમળુનુાં  ચણુવ  
લવેાથી ભખુ લાગ ે છે, આહારનુાં  પાચન થાય છે, 
મળમાગવનો સોજો અને હરસ મટે છે.  
(૮) વાય,ુ પીત્ત અને કફના રોગોમાાં  દોષ મજુબ 
અનપુાન સાથે પા ચમચી ચીત્રકમળુનુાં  ચણુવ  સવાર-
સાાંજ લવેાથી એ રોગો મટે છે. સવવ રોગહર 
ઔષધોમાાં  એના જવેુાં  બીજુ ાં કોઈ ઔષધ નથી. પરાંત ુ
ગભવવતી સ્ત્રીએ ચીત્રકનો ઉપયોગ કરવો નહીં.  
ચીત્રકાદીવટી: ચીત્રક, ચવક, સુાંઠ, મરી, પીપર, 
પીપરીમળુ (ગાંઠોડા), સીંધવ, સાંચળ, બીડલવણ, 
વરાગડુાં મીઠુાં, સાદુાં  મીઠુાં, જવખાર, હીંગ, સાજીખાર, 
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અજમોદ, કાળીપાટ, જીરુ, ધાણા અને 
ભોાંયરીંગણીનાાં  મળુને સમાન ભાગે ખાાંડી બારીક 
ચણુવ  બનાવી દાડમના રસમાાં  અથવા બીજોરાના 
રસમાાં  ખબુ વાટી વટાણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. 
એને ચીત્રાદીવટી કહે છે. આ ગોળી બેથી ત્રણ 
સવાર, બપોર, સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી ઉદરશળુ, 
આમશળુ, અરુચી, માંદાગ્ની અને પટેમાાંનો 
વાયપુ્રકોપ મટે છે. તે જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરી 
આમને પચાવે છે. કફજન્દ્ય અગ્નીમાાંદ્યમાાં  પણ ખબુ 
ગણુકારી છે.  
ચોખા ચોખા મધરુ, સ્નીગ્ધ, બળ આપનાર, તરુા, 
પચવામાાં  હળવા, રુચી ઉપજાવનાર, સ્વરને સારો 
કરનાર, વીયવવધવક, શરીરને પષુ્ટ કરનાર, થોડા 
પ્રમાણમાાં  વાય ુ તથા કફ કરનાર, ઠાંડા, પીત્તશામક, 
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મતુ્રને વધારનાર, મળને બાાંધનાર તથા સરકાવનાર, 
પ્રમેહ અને કૃમી મટાડનાર છે.  
પ ાંઆ પચવામાાં  ભાર ેતથા વાયનુો નાશ કરનાર છે. 
દધુ સાથે ખવાતા પ ાંઆ મૈથનુશક્તી વધારનાર, 
પષુ્ટીકારક, બળ આપનાર અને ઘી અને સાકર ઉમેરી 
લવેાય તો પરમ પીત્તશામક છે.  
ચોખા ખાવાથી ગસૅ, કબજીયાત, અપચો કે આફરા 
જવેુાં  લાગતુાં  હોય તો ચોખા ખાઈ ઉપર એક-બે ટુકડા 
કોપરુાં ખબુ ચાવીને ખાવુાં . થોડા દીવસ આ મજુબ 
નીયમીત કરવાથી ચોખાનુાં  પાચન બરાબર થવા 
લાગ ેછે.  
ચોપચીન્દ્યાદી ચણુવ  ચોપચીની ૧૬૦ ગ્રામ, સુાંઠ, કાળાાં  
મરી, લીંડીપીપર, પીપરીમળુ (ગાંઠોડા), અક્કલકરો, 
લવીંગ, ખરુાસાની અજમો, વાવડીંગ અને તજ દરકે 
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૧૦-૧૦ ગ્રામ અને ખડી સાકર ૫૦ ગ્રામ ખાાંડીને 
બારીક ચણુવ  બનાવવુાં . (બજારમાાં  તૈયાર પણ મળે 
છે.) અડધીથી પોણી ચમચી આ ચણુવ  ઉકાળીને 
ઠારલેા પાણી, મધ અથવા ઘી સાથે સવાર-સાાંજ 
થોડા દીવસ નીયમીત લવેાથી બહમુતુ્રતા, પ્રમેહ, 
કોઢ, ફીરાંગ, ચાાંદી, પરમીયો, નબળાઈ તથા 
ગરમીને લીધ ેજકડાઈ ગયેલા સાાંધા જવેી તકલીફો 
મટે છે. બે મહીના પછી ચણુવ  નવુાં  બનાવવુાં .  
છ રસો ગળ્યો, ખાટો, ખારો, તીખો, તરુો અને 
કડવો. દોષો શમાવનાર રસો - વાત...ગળ્યો, ખાટો, 
ખારો. પીત્ત...ગળ્યો, તરુો, કડવો.  
કફ...તરુો, તીખો, કડવો.  
દોષો કોપાવનાર રસો - વાત...તરુો, તીખો, કડવો.   
પીત્ત...તીખો, ખાટો, ખારો.   
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કફ...ગળ્યો, ખાટો, ખારો.  
મધરુ (ગળ્યો) રસ સાતેય ધાતઓુન-ેરસ, રક્ત, 
માાંસ, મેદ, અસ્થી, મજ્જા, શકુ્ર- અને ઓજસન ે
વધારી, બળ આપી, શરીર પષુ્ટ કરી આયષુ્ય લાંબાવે 
છે. મન સહીત બધી ઈંરીઓને પ્રસન્ન રાખ ે છે. એ 
વણવ  સધુાર ે છે, પીત્ત, વીષ અને વાયનુાશક, તરસ 
અને દાહશામક, વાળ વધારનાર, કાં ઠ સધુારનાર, 
મચુ્છાવ દરુ કરનાર, તપૃ્તીકર, વજન વધારનાર, 
શરીરને સ્થીરતા આપનાર, ઉરોઃક્ષત તથા ભાાંગલેા 
હાડકાને સાાંધનાર, આાંતરીક દાહ-બળતરાની શાાંતી 
કરનાર, શરીરને સ્નીગ્ધ રાખનાર, ઠાંડો, પચવામાાં  
ભાર,ે ધાવણ વધારનાર, આાંખોને હીતકર, સાતે 
ધાતઓુને શદુ્ધ કરનાર તથા બાળક, વદૃ્ધ સહનુ ે
હીતકર છે.  
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છતાાં ગણુસમદૃ્ધ ગળ્યા રસનો જો અતી ઉપયોગ 
થાય તો શરીરમાાં  સ્થળુતા વધી શરીર ઢીલુાંઢસ રહે, 
આળસ, અતી ઉાંઘ, ભારપેણુાં , અરુચી, જઠરાગ્નીની 
દબુવળતા, શ્વાસ, ઉધરસ, શરદી-સળેખમ, આફરો, 
ઉબકા, મોળ આવવી, લાળ પડવી, અવાજ બેસી 
જવો, ગલગાંડ, ગાંડમાલા, ગળાનો સોજો, મતુ્રાશયનો 
સોજો, હાથીપગ,ુ ધમની અને ગળામાાં  ચીકાશ, 
આાંખના રોગો, નાક-ગળામાાં  શરદી, ખાંજવાળ જવેા 
કફપ્રધાન રોગો ઉત્પન્ન કર ેછે તથા વધાર ેછે. મધરુ 
રસના અધીક ઉપયોગથી કૃમી, ગાાંઠો, ગદુામાાં  
ચીકાશ થાય છે. મધપુ્રમેહ-ડાયાબીટીસ, માથાનો 
દખુાવો અને ઉદરરોગ થાય છે.  
ખાટો રસ એ મધરુ રસ પછી બીજા નાંબરનો રસ છે. 
ખાટો રસ આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન કર ે છે. 
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જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ેછે. એ શરીરને પષુ્ટ કરનાર, 
ઉત્સાહ-સ્ફુતી વધારનાર, મનને આનાંદ આપનાર, 
ઈન્દ્રીયોનુાં  અનલુોમન કરનાર, હૃદય માટે હીતાવહ, 
મખુમાાં  લાળ વધારનાર, ખાધલેા આહારને 
આાંતરડામાાં  નીચ ેતરફ લઈ જનાર, આહારને પોચો 
કરનાર તથા પચાવનાર છે.  
ખાટો રસ પચવામાાં  હલકો, ઉષ્ણ અને સ્નીગ્ધ છે. 
એ દાાંતને અાંબાવી દે છે. પરસેવો વધાર ેછે, આાંખનાાં  
ભવાાં-પાાંપણ સાંકોચાવનાર, રુાંવાડાાં  ખડાાં  કરાવનાર 
તથા હૃદયને પ્રીય છે. એ વાય ુ હરનાર, પટેના 
વીકારો કરનાર, અડવાથી ઠાંડો પણ સ્વભાવે ગરમ 
છે.  
ખાટો રસ જો વધ ુપ્રમાણમાાં  લવેામાાં  આવે તો દાાંત 
અાંબાઈ જાય, તરસ લાગ,ે કફ પીગળે, પીત્ત પ્રકોપ 
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થઈ પીત્તના રોગો થાય, રક્તબગાડ, માાંસમાાં  
બળતરા, શરીરમાાં  ઢીલાપણુાં , ચાાંદાાં , વ્રણ-ઘા, દાઝવુાં , 
વાગવુાં  વગરેમેાાં  સોજો, બળતરા અને પાક-પરુ થાય 
છે. પટે, છાતી, તાળવુાં, આાંખો, હથેળી, પગના 
તળીયામાાં  બળતરા થાય છે. અતી પીત્તથી રક્તસ્રાવ 
પણ થાય છે. અચાનક થતો રક્તસ્રાવ ખાટા રસના 
અતી સવેનથી થતા પીત્તપ્રકોપથી થાય છે. આ 
ઉપરાાંત ખાંજવાળ, શીળસ, દાહ, દૃષ્ટીની માંદતા, 
વીસપવ(ગડગમુડ), અમ્લપીત્ત થાય, ચક્કર અને તાવ 
પણ આવે છે.  
ખારો રસ ખારો રસ આહારને પચાવનાર, આહારન ે
ભીંજવનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, અવયવોન ે
શીથીલ કરનાર, મળને તોડનાર-છેદનાર, મળને 
નીચ ે લઈ જનાર, તીક્ષ્ણ, શરીરના આાંતરીક 
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માગોવનો અવરોધ દરુ કરનાર, ગળ્યા, ખાટા બધા 
રસોનો વીરોધી, મોઢામાાં  લાળનો સ્રાવ વધારનાર, 
કફને પીગળાવનાર, શરીરના આાંતરીક માગોવની 
શદુ્ધી કરનાર(પાચનમાગવ, રક્તવાહી માગવ, મતુ્રવાહી 
માગોવ, શ્વાસવાહી માગવ), શરીરના તમામ અવયવોને 
મદૃ-ુકોમળ રાખનાર, આહાર પર રુચી જન્દ્માવનાર, 
દરકે પ્રકારના આહારમાાં  ભળી જનાર અને ઉપયોગી, 
પચવામાાં  થોડો ભારે, સ્નીગ્ધ અને ઉષ્ણ છે. મળનુાં 
શોધન-શદુ્ધી કરનાર, છેદન ગણુને લીધ ેઅવયવોન ે
પથૃક કરનાર અને શરીરમાાં  શીથીલપણુાં  જન્દ્માવનાર 
છે.  
ખારા રસનો વધ ુપડતો ઉપયોગ કરવામાાં  આવે તો 
પીત્તનો પ્રકોપ થાય છે. તરસ વધાર ે લાગ ે છે. 
લોહીનો બગાડ થાય છે. મચુ્છાવ આવી જાય છે. 
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શરીરની અાંદર આાંતરીક ગરમી લાગ ે છે. આ 
ઉપરાાંત હાથ, પગ વગરે ેઅાંગોમાાં  ચીરા પડ,ે માાંસ-
સ્નાયઓુમાાં  શીથીલતા ઉત્પન્ન થાય અને ત્વચા 
રોગોમાાં  સ્રાવ વધે છે. વધાર ે ખારુાં ખાનારના 
શરીરમાાં  ઝરેી રવ્યો જલદી પ્રસર ે છે. આાંખ, કાન, 
નાક જવેી ઈન્દ્રીયોને પોતાના કાયવમાાં  અશક્તી લાગે 
છે, તથા વાળ ખરે, વાળ ધોળા થાય તથા ટાલ 
જલદી પડ ે છે. એસીડીટી, વીસપવ(ગમુડાાં , ફોલ્લા), 
વાતરક્ત, વીચચીકા, ઈન્દ્રલપુ્ત (ઉાંદરી) વગરે ે થાય 
છે. ખાંજવાળ, ખરજવુાં, કોઢ, ચકરડાાં, મખુપાક, 
ખાટા-ખારા ઓડકાર-ઉલટી થાય છે. ઓજક્ષય, 
ચક્ષપુાક, પુાંસત્વઘાત વગરે ેથાય છે.   
તીખો રસ તીખો રસ મોાંમાાં  બળતરા ઉત્પન્ન કર ેછે. 
નાક અને આાંખોમાાંથી પાણીનો સ્રાવ કર ે છે. એ 
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મખુશદુ્ધી કરનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, 
આહારનુાં  પાચન કરાવનાર, થુાંક પદેા કરનાર, 
શરીરની રસ, રક્તાદી ધાતઓુમાાં  ભીનાશ 
જન્દ્માવનાર, શરીરમાાં  ચીકાશ જન્દ્માવનાર, 
પરસેવો, ભીનાશ અને મળને કરનાર, ખાંજવાળ 
હરનાર, ચાાંદાાં  રુઝવનાર, કૃમીનાશક, ચામડી પર 
ચીરા પાડનાર, રક્તના જમાવને વીખરેનાર, 
સાાંધાઓના બાંધનને ઢીલા કરી સ્રોતો ખોલી 
નાખનાર, કફના પ્રકોપને શમાવનાર, શરીરની 
સ્થળુતા, આળસ, કફ, વીષ અને કુષ્ઠને દરુ કરનાર, 
મોાંના રોગો દરુ કરનાર તથા ધાવણ, શકુ્ર અને 
મેદનાશક છે.  
તીખા રસનુાં  વધ ુ પડતુાં  સેવન કરવાથી પરુુષત્વનો 
નાશ થાય, મોહ, ગ્લાની, અવસાદ-વીષાદ, કૃશતા, 
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મચુ્છાવ વગરે ેથાય છે. કમરથી વળી જવાય, અાંધારાાં-
ચક્કર આવ,ે ગળામાાં  બળતરા થાય, શરીરમાાં  દાહ 
થાય, કમજોરી વતાવય, તરસ વધ ુ લાગ.ે તીખો રસ 
વાયકુારક હોવાથી હાથ-પગ, પીઠમાાં  તથા પડખામાાં  
વાયનુા વીકારો જન્દ્માવે. ગળુાં, તાળવુાં  અને હોઠ 
સકુાય છે. અત્યાંત તીખા રસના ઉપયોગથી ઉબકા, 
ઉલટી, હેડકી વગરે ેઉત્પન્ન થાય છે.    
કડવો રસ કડવો રસ જીભ પર મકુતાાં  જ બીજા 
રસોની ગ્રહણ શક્તીનો નાશ કર ેછે. મોઢાનો સ્વાદ 
બગાડી દે છે. એ મખુ સાફ કર ેછે. મોાં જો કડવુાં  રહેતુાં  
હોય તો કડવાશ મટાડી મોાંનો સ્વાદ-રસ સધુાર ે છે. 
મોાંમાાં  શોષ જગાડ ે છે. કડવો રસ પોતે અરોચક 
હોવા છતાાં તે અરુચીને હરનાર છે. વીષન ે દરુ 
કરનાર, કૃમીઘ્ન, મચુ્છાવ, દાહ-બળતરા, ખાંજવાળ, 
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કુષ્ઠ, તરસ વગરેનેુાં  શમન કરનાર છે. માાંસ અન ે
ચામડીને દૃઢ કરનાર, તાવ મટાડનાર, ભખુ 
લગાડનાર, આહાર પચાવનાર, ધાવણની શદુ્ધી 
કરનાર, મળને ખોતરનાર, ઢીલાપણુાં  ઉત્પન્ન 
કરનાર, મેદ, ચરબી, લસીકા, પરુ, પરસેવો, મળ, 
મતુ્ર, પીત્ત અન ે કફનુાં શોષણ કરનાર છે. એ 
સ્વભાવે શીતળ, રુક્ષ-લખુો અને પચવામાાં  હલકો છે. 
એ કાં ઠની શદુ્ધી કર ેછે અને બદુ્ધીશક્તી વધાર ેછે.   
કડવા રસનુાં  વધ ુપડતુાં  સેવન કરવાથી એના સ્વચ્છ, 
લખુા અને કકવશ ગણુને લીધ ેરસ, રક્ત, માાંસ વગરે ે
સાતેય ધાતઓુ સકુાય છે, વીયવ-શકુ્રનો ક્ષય થાય છે,  
આથી નપસુાંકતા પણ આવી શકે. આ કારણે જ 
શકુ્રદોષની ખામીવાળા પરુુષના આહારમાાં  કડવી 
ચીજ બાંધ કરાવવામાાં  આવે છે. કડવો રસ વધ ુ
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ખાવાથી શરીરના આાંતરીક સ્રોતો-માગોવ જમે કે 
પરસેવાના માગોવ, મતુ્રવાહી, શકુ્રવાહી માગોવ વગરેે 
સાાંકડા થાય છે. એનાથી બળક્ષય, કૃશતા-
પાતળાપણુાં , ગ્લાની, ચક્કર, મચુ્છાવ, મખુશોષ થાય 
છે અને સ્તબ્ધતા, સવાાંગશળુ, લકવો, શીરોઃશળુ, 
જડતા અને વેદના ઉત્પન્ન થાય છે.  
તરુો રસ કષાય એટલ ેતરુો રસ મોાંન ેસકુવી દે છે. 
જીભમાાં  વીશદતા, સ્તબ્ધતા અન ેજડતા જન્દ્માવે છે. 
કાં ઠને કોઈ ભીંસતુાં  હોય, બાંધ કરી દેતુાં  હોય એવુાં  થાય 
છે. હૃદયમાાં  ખેંચાવા જવેી પીડા થાય છે, હૃદય પર 
દબાણ આવે છે, અને કાં ઠમાગવ-સ્રોતોનો અવરોધ કર ે
છે. તરુો રસ મળન ે બાાંધનાર, ઘાને રુઝવનાર, 
ચીરાને સાાંધનાર, જખમની પીડા દરુ કરનાર, રવને 
શોધનાર-ચસુનાર અન ેમળને રોકનાર છે. ઝાડા બાંધ 
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કરનાર બધાાં  રવ્યો મોટે ભાગ ેતરુાાં  હોય છે. તરુો રસ 
કફ, પીત્ત અને રક્તનુાં  શમન કરનાર, શરીરની 
ભીનાશ સકુવનાર, રુક્ષ-લખુો, ઠાંડો, ભારે, 
ખોતરનાર, વીકૃત ત્વચાને નીમવળ કરનાર, રક્ત 
અને મેદની શદુ્ધી કરનાર અને કાચા આમ-ચીકાશને 
રોકે છે. બધા રસોમાાં  સ થી ઓછી શક્તીવાળો છે.   
વધ ુ પ્રમાણમાાં  તરુો રસ ખાવામાાં  આવે તો મોાં 
સકુાય, હૃદયમાાં  પીડા થાય, પટેમાાં  આફરો-ગસૅ થાય, 
વાણી અટકી જાય, શરીરના આાંતરીક સ્રોતો-
માગોવમાાં  અવરોધ થાય, શરીર કાળુાં  પડી જાય અને 
નપસુાંકતા આવે છે. વધ ુ પડતો તરુો રસ વાય,ુ 
પશેાબ, મળ અને શકુ્રને રોકે છે. શરીરને પાતળુાં  કરે 
છે. ગ્લાની, સ્તબ્ધતા અને તરસ ઉત્પન્ન કર ે છે. 
એનાથી લકવા, અદીત વાય(ુમોઢાનો લકવા), 
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મન્દ્યાસ્તાંભ, ગાત્રસ્ફુરણ, શરીરનાાં  અાંગોમાાં  
ચમચમાટ (રાઈ લગાડવાથી થતો ઝમઝમાટ) વગરેે 
વાયનુા રોગો થાય છે.  
છાસ આયવુદેના એક પ્રખ્યાત ગ્રાંથ યોગરત્નાકરમાાં  
લખ્યુાં  છે કે,  
कैलास े यदद तक्रमस्स्त नगरीश: दकं िीलकंठो भवते ् | 
वकैुं ठ ेयदद कषृ्णतामिभुवदेधापि दकं केशव: ||      ईन्रो 
दभु भगता क्षयं दिजिपत लंबोदरत्व ंगण: |   कसु्ष्ठत्व ंच 
कबुरेको दहितामस्ग्िश्च दकं पवन्दपत ||
 
એટલ ેકે કૈલાસમાાં  દેવોને જો તક્ર-છાસ મળતી હોત 
તો શુાં શીવજી નીલકાં ઠી રહેત? વૈકુાં ઠમાાં  જો તક્ર-છાસ 
હોત તો શુાં વીષ્ણુજી શ્યામ રાંગના હોત? જો 
દેવલોકમાાં  છાસ હોત તો શુાં દેવરાજ ઈન્દ્ર દભુવગ-
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સ ાંદયવહીન હોત? ચાંરમાને ક્ષય હોત? ગણપતીનુાં  
પટે મોટુાં  (લાંબોદર) હોત? કુબેરને કુષ્ઠ-કોઢ હોત? 
અગ્નીદેવની અાંદર દાહ હોત? (સ્વગવમાાં  છાસ 
નહોતી. પથૃ્વીલોકમાાં  છાસ અમતૃ સમાન ઔષધ 
છે.)  
દહીંને ખબુ વલોવીને માખણ કાઢી લીધા પછી વધ ુ
પાણી ઉમેરીને ફરી વલોવવાથી જ ેરવ તૈયાર થાય 
તેને છાસ કહવેામાાં  આવે છે. છાસ પચવામાાં  અત્યાંત 
સપુાચ્ય-હલકી, શીતળ, પીત્તશામક, તરસ તથા 
વાયનુો નાશ કરનારી છે. જો તાજી છાસમાાં  થોડુાં મીઠુાં 
નાખીને સેવન કરવામાાં  આવે તો તે જઠરાગ્નીન ે
એકદમ પ્રદીપ્ત કર ે છે. છાસનો મધરુ રસ પીત્તને 
શાાંત કરી પોષણ આપ ે છે. ખાટો રસ વાયનુે શાાંત 
કરી બળ આપ ેછે અને તેનો તરુો રસ કફને દરુ કરી 
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તાકાત વધાર ે છે. જ ેલોકોને દધુ ભાવતુાં  ન હોય કે 
પટેમાાં  ગરબડ કરતુાં  હોય તેને માટે છાસ ખબુ જ 
ગણુકારી છે. પાચનતાંત્રના અનેક રોગોમાાં  છાસ 
ગણુકારી હોવાથી તેને આાંતરડાનુાં  ઉત્તમ ટોનીક 
કહેવાયુાં  છે. શીતકાળ, અગ્નીની માંદતા, વાયનુા 
રોગો, આહાર પર અરુચી, નાડી અવરોધ વગરે ે
સ્થીતીમાાં  છાસ અમતૃ સમાન છે. તેના સેવનથી 
વીષવમન, જીવ ચુાંથાવો, મોળ આવવી, વીષમજ્વર, 
પાાંડરુોગ, સાંગ્રહણી, મસા-પાઈલ્સ, પ્રમેહ, મતુ્રકૃચ્ર, 
ભગાંદર, ગોળો, અતીસાર, શળુ, પ્લીહા રોગ, 
ઉદરરોગ, અરુચી, સફેદ કોઢ, સોજા, તરસ અન ે
કૃમી વગરે ેવ્યાધીઓમાાં ફાયદો થાય છે.  
જમતી વખતે પાણી આયવુદેમાાં  જમતી વખતે પાણી 
પીવા બાબત એક શ્લોક છે:  
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भकु्तस्यादौ जलं िीत ंकार्शय भमदंास्ग्ि दोषकतृ |                            
मध्य ेअस्ग्िदीिि ंश्रषे्ठं अंत ेस्थौल्यकफप्रदम ् || 

જમ્યા પહેલાાં  જો પાણી પીવામાાં  આવ ે તો તેનાથી 
જઠરાગ્ની માંદ થાય છે અને શરીર દબુળુાં  પડવા લાગે 
છે. જમતાાં  જમતાાં  વચ્ચ ે(થોડુાં થોડુાં) પાણી પીવાય તે 
અગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે અને જમી 
રહ્યા પછી પાણી પીવાય તો શરીર જાડુાં થઈ કફ વધ ે
છે. (માટે ભોજનમધ્યે પાણી પીવુાં  જોઈએ.) 
જરદાલ ુજરદાલ ુમદૃ ુવીરચેક ઔષધ છે. આયવુદેમાાં  
ઘણા મદૃ ુ વીરચેક ઔષધો છે. મદૃ ુ વીરચેક એટલ ે
સરળતાથી મળ ઉતારનાર. ચારથી પાાંચ જરદાલનુા 
નાના ટુકડા કરી એક ગ્લાસ પાણીમાાં  પલાળી રાખી 
રાત્ર ે ઉકાળી, ઠાંડુાં  પાડીને ખબુ ચાવીને ખાઈને ઉપર 
એ જ ઠાંડુાં  કરલેુાં  પાણી પી જવુાં . સવાર ે સરળતાથી 
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મળ ઉતરી જશ.ે કબજીયાતવાળાાં  બાળકો, વદૃ્ધોમાાં  
આ ઉપચાર હીતાવહ છે. બાળકો માટે માત્રા અડધી 
રાખવી. 
 જલબેી જલબેી પષુ્ટી, કાાંતી અને બળ આપ ેછે. તે 
રસ, રક્ત વગરે ે સાતે ધાતઓુની વદૃ્ધી કર ે છે. તે 
કામેચ્છા વધાર ે છે, રુચીકારક છે અને તરત જ 
તપૃ્તી-સાંતોષ આપ ે છે. શરીર ે સ્વસ્થ હોય, કોઈ 
રોગ(જમે કે ડાયાબીટીસ) ન હોય, રોજ વ્યાયામ 
કરતા હોય અને જનેી પાચનશક્તી સારી હોય તેમન ે
માપસર આવી મધરુ વાનગી ખાવાથી લાભ થાય છે. 
બેઠાડ ુ જીવન કે કોઈ રોગથી ઘેરાયેલા માટે આવી 
વાનગી હાનીકારક નીવડ.ે   
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જલોદર 

(૧) જળોદરના દદીને ૨૫થી ૩૦ ટીપાાં  માલકાાંકણીનુાં  
તેલ આપવાથી મતુ્ર ખબુ છુટથી થાય છે અને સોજો 
ઉતર ેછે, પટેમાાં  ભરાયેલુાં પાણી નીકળી જાય છે. આ 
તેલ પરસેવો વધારનાર છે. ૫થી ૧૫ ટીપાાં  દધુમાાં  
લવેાથી પરસેવો ખબુ જ થાય છે અને સોજા ઉતર ેછે.   
(૨) હરડનેુાં  ચણુવ  લવેાથી પાતળી મળપ્રવતૃ્તી થઈ 
જલોદરમાાં  પેટનુાં  પાણી ઘટે છે. 
(૩) મલૅરેીયા હોય કે તેનાથી બરોળ અને લીવર 
વધ્યાાં  હોય અને પટેમાાં  પાણી ભગે ુાં થયુાં  હોય- 
જલોદર થવા માાંડ્યુાં હોય તો કારલેીનાાં  પાન છુાં દી, 
રસ કાઢી, પહેલાાં  ૧૦ ગ્રામ અને પછી ૨૦-૨૦ ગ્રામ 
પાવાથી દરદીન ેપશુ્કળ પશેાબ છુટે છે, એક-બે ઝાડા 
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થાય છે, ભખુ લાગ ેછે, ખોરાકનુાં  પાચન થાય છે અને 
લોહી વધ ેછે. 
(૪) પનુનવવા એટલે સાટોડી સોજાનુાં  ઉત્તમ ઔષધ 
છે. સાટોડીનો તાજો રસ કાઢીને પીવાથી સોજા મટે 
છે. 
(૫) સાટોડીના તાજા મળુનો ઉકાળો પીવાથી અન ે
સોજાવાળા ભાગ પર મળુ વાટીન ેલપે કરવાથી સોજો 
કાબમુાાં  આવે છે.  
(૬) મયરુાસન કરવાથી જલોદરમાાં  લાભ થાય છે.  
(નોાંધ: આ આસન સાધવુાં થોડુાં મશુ્કેલ છે, પણ 
ખાંતથી પ્રયત્ન ચાલ ુરાખવાથી સાધી શકાય છે. બધાાં  
આસનોના અાંતે હ ુાં  આ આસન કરુાં છુાં . જો કે હ ુાં વધ ુ
લાાંબો સમય એ કરી શકતો નથી, માત્ર ૧થી ૧૦૦  
સધુી મનમાાં  સામાન્દ્ય ઝડપ ે ગણતરી કરુાં તેટલો 
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સમય આ આસન હ ુાં  કરુાં છુાં , જ ેકદાચ અડધી મીનીટ 
હશ.ે આમ છતાાં  આસન શરુ કરતાાં  પહેલાાં  એના 
નીષ્ણાતની મદદ અવશ્ય લવેી, કેમ કે એ તમન ે
અનકુુળ છે કે કેમ તે પહેલાાં  જાણવુાં  જરુરી છે.) 
 
જવ   જવ તરુા, મધરુ, ઠાંડા, મળને ઉખડેી બહાર 
કાઢનાર, ચાાંદા પર તલ જવેા હીતકર, રુક્ષ, બદુ્ધી 
તથા અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, વીપાકે(પચી ગયા 
પછી) તીખા, સ્વર-અવાજ માટે હીતકર, બળ 
આપનાર, પચવામાાં  ભાર,ે વાય ુ તથા મળને 
વધારનાર, શરીરનો વણવ  સધુારનાર, સ્નીગ્ધ હોવા 
છતાાં  મેદ-ચરબીને ઘટાડનાર, તથા ડાયાબીટીસ અન ે
કબજીયાતમાાં  ખબુ હીતકર છે. જવ કફ કરતા નથી. 
એ કાં ઠના રોગો, ચામડીના રોગો, કફ, પીત્ત, મેદ, 
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શરદી-સળેખમ, શ્વાસ, સાથળ, સાાંધાનુાં  જકડાઈ જવુાં, 
રક્તવીકાર અને અત્યાધીક તષૃામાાં  હીતાવહ છે. જવ 
પશેાબને બાાંધનાર અને મળને સારી રીતે બહાર 
લાવનાર છે, આથી મધપુ્રમેહમાાં  ખબુ જ ઉપયોગી 
છે. મધપુ્રમેહમાાં  જવની બધી જ બનાવટો-સાથરો, 
રોટલી, પરુી, રાબ, ખીચડી વગરે ેલવેાાં  જોઈએ. એક 
ચમચો જવનો અધકચરો ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં  
અડધુાં પાણી બળી જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળી કપડાથી 
ગાળી સવાર-સાાંજ પીવાથી પથરી અને મતુ્રમાગવના 
રોગો મટે છે. આશર ે સો ગ્રામ જટેલા જવને 
અધકચરા ખાાંડી ભકુો કરી બે ગ્લાસ જટેલા પાણીમાાં  
ધીમા તાપ ે ઉકાળવા. બરાબર ઉકળે અને ચાર-પાાંચ 
વાર ઉભરો આવે, ત્યાર ેઉતારી ઠાંડ ુપડ્યે ગાળીને પી 
જવુાં . આને “યવમાંડ” અથવા ‘બાલીવોટર’ કહે છે. 
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બાલીવોટર સવાર ેઅને સાાંજ ેતાજ ેતાજુ જ બનાવીન ે
પીવાથી થોડા દીવસોમાાં  મતુ્રમાગવની પથરી, 
મતુ્રાવરોધ મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રદાહ, અને મતુ્ર માગવનો 
રક્તસ્ત્રાવ મટે છે. એનાથી તષૃા, ઉલટીઓ, 
ઉબકાઓ, અતીસાર- પાતળા ઝાડા, ગસે, અપચો 
પણ મટે છે. એમાાં  સાકર નાખી પીવાથી અમ્લપીત્ત- 
એસીડીટી અને આાંતરીક દાહ મટે છે. પથરી અન ે
ડાયાબીટીસમાાં  જવ ખબુ જ હીતાવહ છે. 
ડાયાબીટીસવાળાએ જવના લોટની જ રોટલી કે 
ભાખરી ખાવી જોઈએ. જવનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ 
પીવાથી મતુ્રમાગવની પથરી તટુી જાય છે. 
જવાસો જવાસાનો એકથી ત્રણ ફુટ ઉાંચો છોડ 
ખતેરોમાાં, વગડામાાં  અને ખાડાઓમાાં ઉગી નીકળે છે. 
આખો છોડ પીળાશ પડતા લીલા રાંગનો હોવા છતાાં  
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ઉનાળામાાં  લીલોછમ હોય છે. તેને ફાગણમાાં ફુલ 
આવે છે અને  ઉનાળામાાં  તેની શીંગો પાકે છે. 
જવાસો મધરુ, કડવો, તરુો, શીતળ, હલકો અને 
મળને સરકાવનાર છે. એ કફ, મેદ, મદ, ભ્રમ, 
પીત્તવીકાર, લોહીવીકાર, ચામડીના રોગો, 
વાતરક્ત, વમન અન ે તાવ મટાડ ે છે. તથા એ 
પરસેવો લાવનાર, મતુ્ર વધારનાર અને મળ તથા 
વાયનુુાં  અનલુોમન કરનાર છે. જવાસાનુાં  બારીક ચણુવ  
દધુમાાં  લસોટી નાકમાાં  ટીપાાં  પાડવાથી થોડી વારમાાં  
જ નસકોરી બાંધ થાય છે. બે ગ્લાસ પાણીમાાં  
જવાસાના પાંચાગનો ભકુો નાખી બનાવેલો ઉકાળો 
પીવાથી દારુનો નશો ઉતરી જાય છે.   
જાતીફલાદી ચણુવ  બે પ્રકારનાાં  છે : (૧) જાયફળ, 
અફીણ, સુાંઠ અને ખારકે સરખા ભાગ ે લઈ ખબુ 
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ખાાંડી બારીક ચણુવ  બનાવવુાં . એકથી બે ગ્રામ જટેલુાં 
આ ચણુવ  સવાર-સાાંજ લવેાથી મરડો, પરુ સાથેનો 
મરડો, અતીસાર(પાતળા ઝાડા) તેમ જ રક્તાતીસાર 
મટે છે.  
(૨) જાયફળ, લવીંગ, તજ, તમાલપત્ર, એલચી, 
નાગકેસર, સુાંઠ, મરી, કપરુ, આમળાાં, તાલીસપત્ર, 
હરડ,ે તલ, ચાંદન, વાવડીંગ, વાાંસકપરુ, તગર, 
શાહજીરુ અને ચીત્રક દરકે દસ-દસ ગ્રામ, ભાાંગ 
૨૦૦ ગ્રામ અને સાકર ૪૦૦ ગ્રામ બધાાંને ખબુ ખાાંડી 
બારીક ચણુવ  બનાવવુાં .  પાાંચથી છ ગ્રામ જટેલુાં આ 
ચણુવ  મધ સાથે સવાર-સાાંજ ચાટવાથી જુની શરદી, 
ઉધરસ, શ્વાસ અને કફજ જ્વર મટે છે.  
જાત્યાદી તેલ બજારમાાં  એ તૈયાર મળે છે. ચમેલીનાાં  
પાન, લીમડાનાાં  પાન, પરવળનાાં  પાન, કરાંજનાાં  પાન, 
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જઠેીમધ, મીણ, કઠ, હળદર, દારુહળદર, કડ,ુ મજીઠ, 
પદ્મકાષ્ઠ, લોધર, હરડ,ે નીલકમળ, મોરથથુ,ુ 
ઉપલસરી અન ેકરાંજનાાં બીજ બધાાં  સરખા વજન ેલઈ 
વાટીને કલ્ક-પસે્ટ જવેુાં  બનાવી એનાથી ચારગણુાં  
તેલ અને તેલથી ચારગણુાં  પાણી ભગે ુાં  કરી ઉકાળીને 
તેલ સીદ્ધ કરવુાં . આ તેલના બાહ્ય ઉપયોગથી 
નાડીવ્રણ, ફોડલા, ગડગમુડ, ન રુઝાતા ભયાંકર ઘા 
વગરે ે મટે છે. આ ઉપરાાંત દાઝી જવાથી કે કપાઈ 
જવાથી થયેલા ઘા પણ મટે છે.   
જામફળ  જામફળ અત્યાંત સ્વાદીષ્ટ ફળ છે. જો 
એમાાં કઠણ બીજ ન હોત તો એ જગતનુાં  ઉત્તમ ફળ 
ગણાત. એમાાં  વીટામીન ‘સી’ ઘણી સારી માત્રામાાં  
છે. આમળાથી સહેજ ઓછુાં . જામફળ મધરુ, ખાટુાં  
અને સહેજ તરુુાં હોય છે. એ શીતળ, પ ષ્ટીક તથા 
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વાય ુ અને પીત્તન ે મટાડનાર છે. જામફળ રુચી 
ઉપજાવનાર, પાચક અને મળને સાફ લાવનાર છે. 
જામફળનુાં  શાક પણ સારુાં બને છે.  
(૧) જામફળના ગરનો લપે કપાળ પર કરવાથી 
આધાશીશી મટે છે.  
(૨) પટેના વીકારમાાં  જામફળનાાં  કુમળાાં  પાન વાટીન ે
તેનો રસ પીવો.  
(૩) જામફળના પાનની ભાજી ખાવાથી ભાાંગનો 
નશો ઉતર ેછે.  
(૪) અ ા ાંખનાાં  ફુલાાં , સોજા અથવા દખુાવામાાં  
જામફળના પાનમાાં  થોડી ફટકડી મેળવી, ચટણી 
બનાવી અાંતરપટ કરી (આાંખ પર બીજુાં કપડુાં મુકી) 
અ ા ાંખ ેબાાંધવાથી ફાયદો થાય છે.  
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(૫) હરસ-મસાના દદીને પાકા જામફળમાાં  
નાગકેસરનુાં  ચણુવ  મેળવી અ ાખી રાત ચાાંદનીમાાં  
રહેવા દઈ સવાર ેખવડાવવુાં . અ ા પ્રમાણે ૧૫ દીવસ 
કરવાથી ઘણો લાભ થાય છે.  
જાયફળ અન ેજાવાંત્રી  જાયફળ કડવુાં, તીક્ષ્ણ, ઉષ્ણ, 
ભોજન પર રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, મળને રોકનાર-
ગ્રાહી, સ્વર માટે હીતકારી તેમ જ કફ અને વાયનુો 
નાશ કરનાર છે. એ મોઢાનુાં  બેસ્વાદપણુાં , મળની 
દગુાંધ, કૃમી, ઉધરસ, ઉલટી-ઉબકા, શ્વાસ-દમ, શોષ, 
સળેખમ અને હૃદયનાાં  દદોવ મટાડ ે છે. જાયફળ ઉાંઘ 
લાવનાર, વીયવના શીઘ્ર સ્ખલનને મટાડનાર તથા 
મૈથનુશક્તી વધારનાર છે. જાવાંત્રી હલકી, મધરુ, 
તીખી, ગરમ, રુચીકારક અન ેવણવકારક છે. એ કફ, 
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ખાાંસી, ઉલટી, દમ, તષૃ્ણા, કૃમી અને વીષનો નાશ 
કર ેછે.  
(૧) માથાના ઉગ્ર દખુાવામાાં  કે કમરના દખુાવામાાં  
જાયફળ પાણીમાાં  કે દારુમાાં  ઘસી ચોપડવાથી લાભ 
થાય છે.    
(૨) અનીરામાાં  .૩થી.૬ ગ્રામ જાયફળ અને એટલુાં જ 
પીપરીમળુ દધુ સાથે સવુાના અધાવ કલાક પહેલાાં  લવેુાં .  
(૩) બાળકોની શરદીમાાં  જાયફળ ચણુવ  .૧૬ ગ્રામ 
અને સુાંઠનુાં  ચણુવ  .૧૬ ગ્રામ મધ સાથે સવાર-સાાંજ 
આપવુાં .  
(૪) પટેમાાં  ગસૅ ભરાય, ઝાડો થાય નહીં ત્યાર ે
લીંબનુા રસમાાં  થોડુાં જાયફળ ઘસી, એક ચમચી 
પાણી ઉમેરી પીવાથી ગસૅ છુટે છે તથા ઝાડો થાય 
છે.  
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(૫) ખીલ, જાાંબલી અને ચહેરા પરના કાળા ડાઘ દરુ 
કરવા જાયફળ દધુમાાં  ઘસી લગાવવુાં .  
(૬) ઝાડા મટાડવા જાયફળનુાં  .૫ ગ્રામથી ૧ ગ્રામ 
ચણુવ  લીંબનુા શરબત સાથે સવાર-સાાંજ લવેુાં .  
(૭)  ઝાડા સાથે પટેના દખુાવામાાં  જાયફળ, લવીંગ, 
જીરુ, અને શદુ્ધ ટાંકણના સમભાગ ેચણુવમાાંથી એકથી 
દોઢ ગ્રામ મધ-સાકર સાથે સવાર-સાાંજ લવેુાં . પથ્ય 
ખોરાક લવેો. ગભીણી અને રક્તસ્રાવજન્દ્ય 
રોગવાળાએ લવેુાં  નહીં.  
(૮) પટેનો દખુાવો, ઉબકા તથા અતીસારમાાં  
જાયફળ શેકીને આપવામાાં  આવે છે.  
(૯) સાાંધાના દુખાવા પર જાવાંત્રીના તેલનુાં  હળવુાં  
માલીશ કરવુાં .  
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(૧૦) પાતળા ઝાડા થતા હોય તો શકેેલા જાયફળ, 
સુાંઠ, અને કડાછાલ દરકેનુાં  ૧/૪, ૧/૪ ચમચી ચણુવ  
મધ સાથે સવાર--સાાંજ લવેાથી અને ઉપર તાજી છાસ 
પીવાથી મટે છે.  
(૧૧) મોાં બેસ્વાદ થઈ ગયુાં  હોય, ખોરાક પર અરુચી 
હોય અને આહાર પચતો ન હોય તો શકેેલા 
જાયફળનુાં  ચણુવ  પા ચમચી, કાળા મરીનુાં  ચણુવ  ૧ 
ગ્રામ અને સીતોપલાદી ચણુવ  ૧ ગ્રામ આદનુા રસ 
સાથે અથવા મધ સાથે સવાર-સાાંજ લવેાથી ફાયદો 
થાય છે.  
(૧૨) ઉાંઘ આવતી ન હોય તો શકેેલા જાયફળનુાં  
ચણુવ  છ ચોખા ભાર, જટામાસીનુાં  ચણુવ  ૧ ગ્રામ, 
અશ્વગાંધાનુાં  ચણુવ  ૩ ગ્રામ, ગાંઠોડાનુાં  ચણુવ  ૨ ગ્રામ અને 
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સપવગાંધાનુાં  ચણુવ  ૧ ચોખા ભાર મધ કે ઘીમાાં ચાટવાથી 
સરસ ઉાંઘ આવે છે.  
જાસદુ  એને સાંસ્કૃતમાાં  જપા કહે છે. જપાકુસમુ એટલે 
જાસદુનુાં  ફુલ. જાસદુ મળન ે રોકનાર, વાળ માટે 
હીતકર, રક્તપ્રદરનો નાશ કરનાર, તીખુાં, ગરમ, 
ઉાંદરી મટાડનાર, કફ અને વાયનુો નાશ કરનાર, 
ધાતસુ્રાવ મટાડનાર, સ્નીગ્ધ, પષુ્ટીપ્રદ, ગભવની વદૃ્ધી 
કરનાર, પ્રમેહ અને હરસનો નાશ કરનાર તથા હૃદય 
માટે હીતકર છે. જાસદુની કળી રક્ત સાંગ્રાહક, 
વેદનાસ્થાપન તથા મતુ્ર લાવનાર છે. પ્રમેહ અન ે
પ્રદરમાાં  તે ઉપયોગી છે. જાસદુનાાં  ફુલ હૃદય તથા 
મગજને બળ આપનાર, ઉન્દ્માદ મટાડનાર, 
કામશક્તી વધારનાર, રક્તની શદુ્ધી કરનાર તથા 
પશેાબના પરુનો નાશ કરનાર છે.  
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(૧) જાસદુનાાં  ફુલ કાળી ગાયના મતુ્રમાાં  લસોટી જ્યાાં  
ઉાંદરીથી વાળ ખરી ગયા હોય ત્યાાં  સવાર-સાાંજ 
લગાવવાથી ઉાંદરી મટે છે અને વાળ ફરીથી ઉગ ેછે.  
(૨) જાસદુની ચાર-પાાંચ કળી દધુમાાં  લસોટી પીવાથી 
સ્ત્રીઓનો પ્રદર મટે છે. મોાં ાંમાાં  ચાાં દાાં  પડ્યાાં હોય, 
લાળ ખબુ જ ટપકતી હોય, મતુ્રમાગ ેચીકાશ જતી 
હોય તેમાાં  પણ આ ઉપચારથી લાભ થાય છે.  
(૩) બાળકને લાળ ટપકતી હોય તો એકથી બે કળી 
દધુમાાં  લસોટી પાવી અથવા જાસદુનુાં  એક તાજુ ફુલ 
ચાવીને ખાવાનુાં  કહવેુાં .  
(૪) સ્વપ્નદોષમાાં  જાસદુની આઠથી દસ કળી 
ચાવીને ખાવી.  
(૫) ગલુકાં દની જમે જપાકાં દ બનાવી શકાય. કાચની 
બરણીમાાં  જાસદુનાાં  તાજાાં ફુલની છુટી કરલેી પાાંદડી 
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અને દળેલી સાકરના થર પર થર કરવા. બન્ન ેસરખા 
વજને લવેાાં . બરણીનુાં  મોાં સફેદ સતુરાઉ કાપડથી 
બાાંધી ૨૫ થી ૩૦ દીવસ તડકામાાં  રાખવાથી જપાકાં દ 
તૈયાર થાય છે. એનાથી લોહીવા-રતવા, મગજની 
તથા યાદશક્તીની નબળાઈ, અપસ્માર, ઉન્દ્માદ, 
હતાશા, ભય વગરે ેમટે છે. કામશક્તી વધારવા અન ે
શકુ્રજાંતઓુની વદૃ્ધી માટે પણ ઉપયોગી છે. એની 
માત્રા પખુ્ત વયના માટે એક ચમચી અને બે વરસથી 
મોટાાં  બાળકો માટે અડધી ચમચી છે.   
જાાંબ ુજાાંબ ુ તરુુાં, મધરુ અને ખાટુાં  છે. જ ે પચી ગયા 
પછી મધરુ બને છે. જાાંબ ુ રુક્ષ-લખુુાં, શીતળ, પીત્ત 
અને કફશામક, પ્રબળ વાયવુધવક, રક્તસ્રાવ 
અટકાવનાર, ચામડીના રોગો, રક્તના રોગો અને 
બળતરાનુાં  શમન કરનાર છે. એ ભખુ લગાડનાર, 
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આહારનુાં  પાચન કરાવનાર, યકૃત-લીવરને 
ઉત્તજેનાર, મળને રોકનાર, થાક અને તષૃા 
મટાડનાર, અતીસાર, શ્વાસ, ઉધરસ, ઉદરકૃમી અન ે
મધપુ્રમેહ એટલ ેકે ડાયાબીટીસમાાં  હીતાવહ છે. જાાંબ ુ 
સ્વાદીષ્ટ, મળને રોકનાર, પચવામાાં  ભાર ે અને 
ભોજન પરની અરુચી દરુ કરનાર છે. જાાંબનુા 
ઠળીયાન ે શેકી તેનો મખુવાસમાાં  ઉપયોગ થાય છે. 
જાાંબ ુપરમ વાતલ એટલે વાય ુકરનાર છે, તેમ છતાાં  
ઉત્તમ ઔષધ છે. મોટાાં  રસદાર મીઠાાં  જાાંબ ુ સારાાં . 
નાનાાં  જાાંબ ુ પણ મીઠાાં  હોય તો ખાઈ શકાય, પરાંત ુ
ખાટાાં  ન ખાવાાં . જાાંબ ુ કફ અને પીત્ત મટાડ ે છે. એ 
મળને બાાંધનાર હોવાથી પાતળા ઝાડા-અતીસાર, 
સાંગ્રહણી, અપચો વગરેમેાાં  ઉપયોગી છે. જો કોઈ 
પણ કારણથી બરોળ મોટી થઈ ગઈ હોય, અજીણવ  
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થયુાં  હોય, તો જમ્યા પછી જાાંબ ુ ખાવાાં . બરોળની 
તકલીફમાાં  સવાર-સાાંજ જમ્યા પછી એક કપ જાાંબનુો 
રસ પીવો. ડાયાબીટીસમાાં  જમ્યા પછી જાાંબનુા બે-
ત્રણ ઠળીયા ખાવા હીતાવહ છે. બે ડઝન જટેલાાં  
એન્દ્ટીઓક્સીડાંટ અને ફ્રી રડેીકલ્સનો સામનો કરનાર 
તત્ત્વો ધરાવતાાં  ફળોમાાં  જાાંબ ુસ થી વધ ુસારુાં ફળ છે. 
એનાથી કેન્દ્સર, હૃદયરોગ જવેા રોગો તથા ઘડપણ 
સામે રક્ષણ મળે છે. 
જીરુ તીખુાં, પચ્યા પછી પણ તીખુાં, ગરમ, તીક્ષ્ણ, 
રુચીકારક, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, પીત્ત તથા 
અગ્ની વધારનાર, ઉદરશળુ-આાંકડી-મરોડનુાં  શમન 
કરનાર, સગુાંધી, કફ, વાય,ુ દગુાંધ, ગોળો, ઝાડા, 
સાંગ્રહણી તથા કરમીયાનો નાશ કરનાર છે. જીરુ 
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ગસૅનો નાશ કર ે છે. જીરુ દગુાંધનાશક અને 
વાયનુાશક છે.  
(૧) જીરુ અને હરડનેુાં  સમભાગ ે ચણુવ  બાળકોને 
અડધી ચમચી અને મોટા માણસોને એક ચમચી 
ઉકાળીને ઠાંડા કરલેા પાણી સાથે રાત્ર ે જમ્યા પછી 
એક કલાકે લવેાથી મળની અને વાયનુી શદુ્ધી થવાથી 
ઉદરશળુ, ગસૅ, આફરો અને મળની દગુાંધ મટે છે.   
(૨) પ્રસતુી પછી અડધી ચમચી જીરાનુાં  ચણુવ , બે 
ચપટી સુાંઠ અને એક ચમચી સાકર મીશ્ર કરી સવાર ે
અને સાાંજ ે લવેાથી ગભાવશય શદુ્ધ થાય છે અને 
ધાવણ વધ ે છે. અનીયમીત માસીકવાળી સ્ત્રીઓ 
પણ આ ઉપચાર કરી શકે.  
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(૩) અતીશય એસીડીટી રહતેી હોય તો સવાર-
સાાંજ ધાણા-જીરુનુાં  ચણુવ  સમભાગ ે સાકર સાથે 
લવેાથી મટે છે.  
(૪) અડધી ચમચી જીરાનુાં  ચણુવ  તેનાથી બમણી 
સાકર સાથે મેળવી સવાર-સાાંજ ફાકવાથી જુનો 
મરડો, અતીસાર, સાંગ્રહણી, આફરો, કૃમી, અજીણવ , 
માંદાગ્ની, અપચો મટે છે. જીરુ મળને બાાંધીને રોકે છે, 
આથી મળ સાવ ઢીલો ઉતરતો હોય તો જીરુ એ 
ઉત્તમ ઔષધ છે. જીરાનુાં  શરબત પણ પી શકાય. 
જુવાર દક્ષીણ ગજુરાતમાાં  જુવાર વધાર ે ખવાય છે. 
જુવારનો પોાંક ખબુ સ્વાદીષ્ટ અને પ ષ્ટીક છે. 
જુવારના રોટલા મધરુ, ઠાંડા, પ ષ્ટીક, વજન 
વધારનાર, પીત્તપ્રકોપ અને લોહીની વીકૃતીઓ શાાંત 
કરનાર, બળ આપનાર, મૈથનુશક્તી વધારનાર, 
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હરસ, વ્રણ, ગોળો તથા અરુચીનો નાશ કરનાર છે. 
વજન વધારવા માટે જુવારનો રોટલો માખણ સાથે 
ખાવો જોઈએ. ગણુોની દૃષ્ટીએ લાલ જુવાર કરતાાં  
સફેદ જુવાર ઉત્તમ છે. જુવારની ધાણીનો લોટ કરી 
તેનો ઉકાળો પીવાથી પરસેવો છુટથી થાય છે.  
જઠેીમધ જઠેીમધ ત્રીદોષઘ્ન છે. એટલ ે વાય,ુ પીત્ત 
અને કફ આ ત્રણે દોષોનો નાશ કર ેછે. આમ છતાાં  
જઠેીમધ કફના રોગોમાાં  ખબુ હીતાવહ છે. જઠેીમધ 
સ્વાદમાાં  મધરુ-મીઠુાં, સહેજ જ કડવુાં, રુચીકારક, 
શીતળ, આાંખો માટે હીતાવહ, શોષ, પીત્ત, તરસ 
તથા વ્રણ અને મોઢાના ચાાંદાનો નાશ કર ેછે.  
(૧) અડધી ચમચી જઠેીમધનુાં ચણુવ , અડધી ચમચી 
સીતોપલાદી ચણુવ  અને એકથી દોઢ ચમચી મધ મીશ્ર 
કરી સવાર-સાાંજ લવેાથી ખાાંસી, શરદી, કફજ્વર, 
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શ્વાસ(દમ), હેડકી, વરાધ વગરેમેાાં  સારો ફાયદો થાય 
છે.  
(૨) જઠેીમધના શીરાની સ્ટીક બજારમાાં  મળે છે. 
તેના નાના ટુકડા ચસુવાથી ખાાંસી મટી જાય છે, તેમ 
જ બેસી ગયેલો અવાજ પણ ખલુી જાય છે.  
(૩) જઠેીમધ, લીમડાનાાં  પાન, હળદર, દારુહળદર, 
સીંધવ, નસોતર અન ે તલને સરખા ભાગ ે વાટી ઘી 
સાથે મીશ્ર કરી લપે કરવાથી ઘા શદુ્ધ થાય છે અને 
વેદના પણ મટે છે. ઘા શદુ્ધ કયાવ પછી જઠેીમધ, કડ,ુ 
અશ્વગાંધા, લોધર, ધાવડીનાાં  ફુલ અને કાયફળન ે
સમાન ભાગ ેલઈ ઘી સાથે ખબુ વાટી મલમ બનાવી 
ઘામાાં  ભરવાથી અને જરુર જણાય તો પાટો 
બાાંધવાથી ઘા રુઝાઈ જાય છે. ઘા જો ઉાંડો હોય તો 
વૈદ્યની સલાહ લવેી.  
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(૪) એક ચમચી જઠેી મધનુાં  ચણુવ , એક ચમચી મધ 
અથવા ઘી સાથે લવેાથી અને ઉપર આરામદાયક 
ગરમ દધુ પીવાથી  અમ્લપીત્ત, આમાશયનો વ્રણ, 
કબજીયાત, નેત્ર-જ્યોતીની ઝાાંખપ, ખાાંસી, 
સ્વરભાંગ, અવાજ બેસી જવો, ગળાનો સોજો, તથા 
શરીરની આાંતરીક બળતરા મટે છે.  
યષ્ટીમધવુટી યષ્ટીમધ ુ એટલ ે જઠેીમધ. જઠેીમધનો 
શીરો, વરીયાળી, મીંઢી આવળ, સાકર અને તજ 
સરખા વજને લઈ ખબુ ખાાંડી બારીક ચણુવ  કરવુાં . 
પછી તેમાાં  ગાયનુાં દધુ જરુર પરુતુાં  ઉમેરી, ખબુ ખરલ 
કરી ચણા જવેડી ગોળીઓ બનાવી સારી રીતે સકુવી 
બાટલી ભરી લવેી. બે-બે ગોળી સવાર,ે બપોર ેઅને 
રાત્ર ે ચસુવાથી કફ વગરની સુકી ઉધરસ, અવાજ 
બેસી જવો, ગળાનો દખુાવો, બળતરા, સોજો 
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(ફેરીન્દ્જાયટીસ), કફ, શરદી, સળેખમ વગરે ેમટે છે. 
આ ગોળી સારી ફામવસીની લાવીને પણ તેનો 
ઉપયોગ કરી શકાય. બજારમાાં  જઠેીમધના શીરાની 
નાની-નાની સ્ટીક મળે છે. આ સ્ટીકના નાના ટુકડા 
ચસુવાથી પણ ઉપયુવક્ત તકલીફોમાાં  લાભ મળે છે. 

ટામેટાાં ટામેટામાાં  પોષક તત્ત્વો પશુ્કળ હોવાથી 

શાકભાજી તેમજ ફળ તરીકે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. ટામેટાાં  
ખાટાાં , ભખુ લગાડનાર, આહારનુાં  પાચન કરાવનાર, 
મળને સરકાવનાર અને રક્તને શદુ્ધ કરનાર છે. તે 
અગ્નીમાાંદ્ય, ઉદરશળુ, મેદવદૃ્ધી, રક્તવીકાર, હરસ, 
પાાંડરુોગ અને જીણવજ્વરને દરુ કર ે છે. ટામેટાના 
સેવનથી લોહીના રક્તકણોનુાં  પ્રમાણ વધ ેછે. આથી 
શરીરની ફીક્કાશ દરુ થાય છે. ટામેટાાં  સારક હોવાથી 
કબજીયાત દરુ થાય છે.  



 390 

(૧) પાકાાં  ટામેટાાંનો એક કપ રસ અથવા સપુ રોજ 
એકાદ વાર લવેાથી અાંતરડામાાં  જામેલો-સકુાયેલો 
મળ છુટો પડી જુની કબજીયાત મટે છે.  
(૨) ટામેટામાાં  રહેલુાં લાયકોપને નામનુાં  પીગ્મેન્દ્ટ ફ્રી 
રડૅીકલ્સ દ્વારા થતા જોખમને ઓછુાં  કરી અમકુ 
કૅન્દ્સરને વધતુાં  અટકાવે છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીઓન ે
થતા બ્રસે્ટ કૅન્દ્સર સામે વધમુાાં  વધ ુ ફાયદો મળે છે. 
લાયકોપને ચરબીમાાં  રાવ્ય છે આથી સલાડમાાં  
(કાચાાં) ખાવા કરતાાં  થોડા તેલ કે ઘીમાાં  રાાંધલેાાં  
ટામેટાાં  રોગ સામે વધ ુરક્ષણ આપ ેછે.  
(૩) ટામેટામાાં  બહ ુજ ઓછી કૅલરેી હોવાથી વજન 
ઘટાડવામાાં  પણ ખબુ ઉપયોગી છે.  
(૩) વાત-કફ પ્રકૃતીવાળા માટે ટામેટાાં  ખબુ 
ફાયદાકારક છે.  
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(૪) ઉલટી થવાથી શરીરમાાં  પોટેશીયમ, કેલ્શીયમ 
અને સોડીયમની માત્રા ઘટી જાય છે અને આથી થાક 
લાગ ેછે. ટામેટાનો રસ આ તત્ત્વોની ઉણપ પરુી કર ે
છે.  
(૫) રાત્ર ેવધ ુપડતો દારુ પીવાયો હોય તો ટામેટાનો 
રસ પીવાથી હેંગઓવર દરુ થાય છે.  

ટીંબરુ એનાાં પાકાાં  ફળ ખબુ જ સ્વાદીષ્ટ ખાદ્ય 

પદાથવ તરીકે વપરાય છે, જનેો સ્વાદ ચીકુ જવેો જ 
હોય છે. ટીંબરુનુાં  પાકુાં  ફળ પીત્તના રોગો, કફના 
રોગો, પ્રમેહ, રક્તપીત્ત અને ખાંજવાળ દરુ કર ેછે. એ 
સ્વાદે મધરુ, રુક્ષ છે. ટીંબરુની છાલન ે ગ મતુ્રમાાં  
લસોટી માથામાાં  લપે કરવાથી જુ તરત જ મરી જાય 
છે અને ખોડાનો નાશ થાય છે. ટીમરુનાાં  ફળની 
છાલ સકુવી તેનો ધમુાડો કરીને સુાંઘવાથી દમનો 
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હમુલો શાાંત થઈ જાય છે. તેને ચલમમાાં  નાખીન ેપણ 
પી શકાય.   

ટેંટુ સાંસ્કૃતમાાં  ટાં ટુક ઉપરથી ગજુરાતીમાાં  ટેંટુ શબ્દ 

થયો છે. ટેંટુ એ દશમળુમાાંની એક વનસ્પતી છે. એ 
સાંધીવાનુાં  સારુાં ઔષધ છે. એની છાલ ઉત્તમ ઔષધ 
ગણુ ધરાવે છે. એ સ્વેદલ(પરસેવો લાવનાર) છે. 
એની છાલ પરસેવા દ્વારા શરીરમાાંથી આમવીષન ે
બહાર કાઢે છે. એ મતુ્રાશયના રોગોનુાં   ઉત્તમ ઔષધ 
છે. એની છાલમાાં  સોડીયમ સેલીસીલટ્ેસ સારા 
પ્રમાણમાાં  છે. આથી એ સાંધીવામાાં  ઘણુાં  સારુાં ઔષધ 
છે.  
(૧) એક ચમચી છાલનુાં ચણુવ  એક ગ્લાસ પાણીમાાં  
ઉકાળી અડધા કપ જટેલુાં બાકી રહે ત્યાર ે ઉતારી 
કપડાથી ગાળીને સવાર-સાાંજ તાજુ ાં બનાવી પીવાથી 
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સાંધીવા મટે છે. ટેંટુની છાલ મળને રોકનારી હોવાથી 
કબજીયાતવાળાએ એનો ઉપયોગ કરવો નહીં. 
અતીસારવાળા માટે તેનો ઉપયોગ સારો.  

ડમરો ડમરો ઉગ્ર સગુાંધવાળો અને અતી ઝાડીવાળો 

તલુસીની જાતનો જ વષાવય ુ છોડ છે. એને મરવો 
પણ કહે છે. તેનુાં  થડ ભરુી રુાંવાટીવાળુાં  અને સીધુાં 
હોય છે. કાળા પાનવાળો અને લીલા પાનવાળો એમ 
બે જાતના છોડ થાય છે. હીંદઓુમાાં  તલુસીનુાં  જવેુાં  
સ્થાન, માન અને આદર હોય છે, તેવુાં  જ 
મસુલમાનોમાાં  ડમરાનુાં   છે. ડમરો તરુો, તીખો, 
કડવો, ઠાંડો, હૃદયને હીતકારી, વીયવવધવક અને સગુાંધી 
છે. એ ઝરે, લોહીબગાડ, કોઢ, શરીરની ભીનાશ, 
ખાંજવાળ અને ત્રીદોષ મટાડ ે છે. વળી એ દીપન, 
પાચન, યકૃત-પીત્તનીોઃસારક, વાયનુે હરનાર, સોજો 
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ઉતારનાર, તાવ મટાડનાર, મતુ્ર વધારનાર તથા 
ગભાવશયને સાંકોચ ે છે. મળાવરોધ, તાવ, આફરો, 
શળુ, ત્વચાના રોગો અને રક્તવીકાર મટાડ ે છે. 
ડમરા પાસે સાપ આવતો નથી એમ કહેવાય છે.  

ડુાંગળી ડુાંગળી પરમ ગણુકારક છે. ડુાંગળીને સાંસ્કૃત 

ભાષામાાં  ‘પલાાંડ’ુ કહેવામાાં  આવે છે. “िलपत रक्षपत 
बलवीय भप्रदाििे इपत िलाडं”ु  બળ તથા વીયવ-શકુ્ર 
વધારી લોકોનુાં  રક્ષણ કર ે છે, તેથી જ પલાાંડ.ુ એ 
લોહીની ગાાંઠોને ઓગાળે છે, આથી હૃદય અને 
મગજની ગાાંઠોમાાં  થતા થ્રોમ્બોસીસના હમુલા સામે 
રક્ષણ આપ ેછે. આ ગણુ કાચી ડુાંગળીના છે. ડુાંગળી 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરી પાચનશક્તી વધાર ે છે. તે 
કફનાશક છે, પ ષ્ટીક, શક્તીપ્રદ, સ્નીગ્ધ, ગરુુ, 
તીખી, અને મધરુ છે. ડુાંગળી યકતૃને ઉત્તજેીત કર ેછે, 
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હૃદયની ગતી સમ્યક કર ે છે, શરીરની સાતેય 
ધાતઓુને બળ આપ ે છે. થાક દરુ કર ે છે. ડુાંગળી 
શકુ્રવધવક, બળવધવક, વાયનુાશક તથા યકૃત અને 
હૃદયની ક્રીયાશક્તી વધારનાર છે. વળી એ 
આાંતરડાનુાં  કૅન્દ્સર અટકાવવાનો ગણુ ધરાવે છે. 
ડુાંગળી ઉષ્ણ અને તીક્ષ્ણ હોઈ પીત્તવધવક છે આથી 
પ્રકૃતીને અનકુુળ હોય તેઓએ જ એનુાં  સેવન કરવુાં . 
એનાથી આળસ, ઉાંઘ અને કામેચ્છા વધ ે છે. એ 
સ્વાદે મધરુ, પચ્યા પછી પણ મધરુ, પચવામાાં  ભારે, 
વાયનુાશક પણ કફકારક, ગરમ, બલ્ય, દીપક અન ે
ભખુ વધારનારી છે. તે મેદસ્વી, આળસ,ુ ક્રોધી, 
કામકુ અન ેઉાંઘણસી માટે વજ્યવ છે. ડુાંગળી સાથે દધુ 
કે ગોળ ન લવેાાં  જોઈએ. ડુાંગળીથી મલૅરેીયા સામેની 
પ્રતીકાર શક્તી વધ ે છે. આથી યરુોપ-અમેરીકામાાં  
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ગરમ ગરમ ઓનીયન સપુ પ્રચલીત છે. અનકુુળ 
હોય તેમણે પરમ ગણુકારક ડુાંગળીને આહારમાાં  
સ્થાન આપવુાં .  
(૧) ડુાંગળી તીક્ષ્ણ હોવાથી શરદી, મચુ્છાવ કે 
ગરમીના કારણે માથુાં  દ:ુખતુાં  હોય તો તે એનાથી 
મટે છે.  
(૨) વાઈના રોગમાાં  ડુાંગળીના રસનાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  
નાખવાથી સારુાં પરીણામ મળે છે.  
(૩) કૉલરેામાાં  ૧ કપ રસમાાં  ચપટી હીંગ, વરીયાળી 
અને ધાણા ૧-૧ ગ્રામ મેળવી પીવાનુાં  ચાલ ુ રાખવુાં  
જોઈએ.  
(૪) બન્ન ેસમય ભોજનમાાં  ડુાંગળીનુાં  કચુાંબર ખાવાથી 
ભખુ ઉઘડ ેછે, તથા અશક્તી દરુ થાય છે.  
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(૫) કાચી ડુાંગળી વાય ુ કરતી નથી. ડુાંગળીમાાં  
ઓજસ-કાાંતીવધવક ગણુ રહેલો છે.  
(૬) કામશક્તી અને શકુ્રવદૃ્ધી માટે ડુાંગળીના અડધા 
કપ જટેલા તાજા રસમાાં  બે ચમચી ઘી નાખી સવાર-
સાાંજ પીવુાં . અથવા ઘીમાાં  સાાંતળેલુાં ડુાંગળીનુાં  તાજુ ાં 
અને કાચુાં શાક ખાવુાં .  
(૭) ડુાંગળીના રસનાાં  ચાર-પાાંચ ટીપાાં  નાકમાાં  
નાખવાથી હેડકી અને શ્વાસમાાં  તરત જ ફાયદો થાય 
છે.  

ડોડી-જીવાંતી જીવનને નીરોગી રાખનાર અન ે

પ્રાણશક્તી આપ ેતે જીવાંતી. શાકમાત્રમાાં  એ શ્રેષ્ઠ છે. 
એને ગજુરાતીમાાં  દોદી, ડોડી, ખરખોડી, ચડારુડી 
વગરે ેપણ કહે છે. એના વેલા વાડો પર ચડલેા હોય 
છે. બાર ેમાસ લીલીછમ રહે છે. તેની ડુાંખો, કોમળ 
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પાન, ફુલ, બધુાં જ મીઠુાં અન ેસ્વાદીષ્ટ હોય છે. પાન 
તોડીન ે સીધાાં  ખાઈ શકાય છે. ડોડી મધરુ, બળ 
આપનાર, શીતળ, લોહીના અને પીત્તના વીકારો 
શાાંત કરનાર અને કોઠાનો લોહીવા અથવા રતવા 
મટાડનાર છે. એ બળ આપનાર, મૈથનુશક્તી 
વધારનાર, શરીરની સવવ ધાતઓુને સમાન કરનાર 
છે.  
(૧) ડોડીના સકુા મળુનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ  સવાર-
સાાંજ તાજા દધુ સાથે ફાકવાથી મૈથનુશક્તી વધ ેછે.  
(૨) આ ચણુવથી ઝીણો તાવ, દાહ, અશક્તી, ઉધરસ 
વગરે ેપણ મટે છે.  
(૩) આ ચણુવથી વજન પણ વધ ેછે. ત્રણેક મહીના 
આ ચણુવનો ઉપયોગ કરવો.  
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(૪) ડોડીમાાં  વીટામીન ‘એ’ રહેલ ુ હોવાથી 
રતાાંધણાપણુાં  મટાડ ેછે.  
(૫) એના પાનનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ  સવાર-સાાંજ 
દધુ સાથે લવેાથી શરીર પષુ્ટ થાય છે અને આાંખા ોની 
નબળાઈ મટે છે. ડોડી ઉત્તમ જીવનીય ઔષધ છે.     

તજ તજ તીખી, મધરુ, ઉષ્ણ, લઘ,ુ પીત્તકારક છે. 

એ કફ, વાય,ુ હૃદયરોગ, ખાંજવાળ, આમ, અરુચી, 
હરસ, શરદી, ખાાંસી, શ્વાસ, કફજ્વર વગરેમેાાં  
વીભીન્ન રીતે ખબુ જ હીતાવહ છે. તજના તેલનુાં  
પમુડુાં દખુતા દાાંત પર મુકી દબાવવાથી દખુાવામાાં  
તરત જ રાહત થાય છે. તજન ે પાણીમાાં  લસોટી 
કપાળ પર ચોપડવાથી માથાનો દખુાવો, 
આધાશીશી-માઈગે્રન અને શરદીમાાં  ઘણી જ રાહત 
થાય છે. તજ અરુચી મટાડ ે છે, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
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કરી સારી ભખુ લગાડે છે અને આહારનુાં  સારી રીતે 
પાચન પણ કર ેછે. પાતળી તજ ઉત્તમ ગણાય છે. તે 
તીખી, મધરુ, કડવી, સગુાંધીદાર, વીયવને વધારનાર, 
શરીરનો રાંગ સધુારનાર તેમ જ વાય,ુ પીત્ત, 
મખુશષુ્કતા અને તરસ મટાડનાર છે. તેની અતીશય 
વધાર ે માત્રા નપસુાંકતા લાવે છે. પા ચમચી તજનુાં  
ચણુવ  સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી અજીણવ, 
ઉલટી, પટેની ચુાંક, આફરો વગરે ેપટેનાાં દદોવ મટે છે. 
ગભાવશયનુાં  સાંકોચન કરનાર હોવાથી પ્રસતુી પછી 
હીતકારી છે. 

તમાલપત્ર એ મધરુ, ગરમ, તીક્ષ્ણ, ઉત્તજેક, 

વાતહર અને પચવામાાં  હલકાાં  છે. તમાલપત્ર કફ, 
વાય,ુ હરસ, ઉલટી-ઉબકા, અરુચી અને સળેખમ 
મટાડ ે છે. એ સવવ પ્રકારના કફરોગો, અજીણવ , 
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અપચો, પટેનો દખુાવો, અવાર-નવાર થતા ઝાડા 
વગરે ે પાચનતાંત્રના રોગો દરુ કર ે છે. પ્રસતુી પછી 
ગભાવશયમાાં  કોઈ દોષ રહી ગયો હોય તો તમાલપત્ર 
અને એલચીદાણાનુાં  સમભાગ ેબનાવેલ ચણુવ  અડધી 
અડધી ચમચી સવાર-સાાંજ લવેાથી મટે છે.    

તડબચુ મળને રોકનાર, ઠાંડાાં, ભાર,ે દૃષ્ટીશક્તી 

તથા પીત્ત અને શકુ્રન ે નષ્ટ કરનાર છે. પાકાાં ફળ 
ઉષ્ણ, ક્ષારવાળાાં  અને કફવાય ુ મટાડ ે છે. તડબચુનાાં  
બીની મીંજને મગજતરી કહે છે, કેમ કે એ મીંજ 
ખાવાથી બદુ્ધી વધ ેછે.  
તલ તલ કાળા, સફેદ અને રાતા એમ ત્રણ પ્રકારના 
થાય છે. એમાાં  કાળા તલ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. બધા જ 
પ્રકારના તલ મધરુ, તીખા, કડવા, તરુા, સ્વાદીષ્ટ, 
ચીકણા, ગરમ, કફ અને પીત્ત કરનારા, બળ 
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આપનારા, વાળ માટે હીતકર, ધાવણ વધારનારા, 
બદુ્ધીપ્રદ, દાાંત માટે હીતકારી તેમ જ મળને બાાંધનારા 
છે. તલ અગ્નીવધવક તથા વજન વધારનાર છે. વહેલી 
સવાર ેએકાદ મઠુ્ઠી તલ ચાવીને ખાવાથી દાાંત એવા 
મજબતુ બને છે કે લાાંબા સમય સધુી હલતા, દખુતા 
કે પડતા નથી. રોજ સવાર ે બે મઠુી કાળા તલ ખબુ 
ચાવીને ખાઈ ઉપર ઠાંડ ુ પાણી પીવાથી શરીરની 
સપ્રમાણ વદૃ્ધી થાય છે, લાાંબ ુઆયષુ્ય પ્રાપ્ત થાય છે 
અને દાાંત મરતાાં  સધુી પડતા નથી.  

તલનુાં  તેલ  માત્ર તલ અને સરસવનુાં તેલ જ તેલ 

કહેવાય, શીંગ, સયુવમખુી, કપાસીયા, પામોલીન 
વગરેનેા તેલને તેલ કહેવાય નહીં. તલનુાં  તેલ ગરમ 
છે, આથી તે જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ે છે, અને 
વાયનુાશક છે. તે એક ઉત્તમ ટોનીક છે. તે ઝાડા અને 



 403 

પશેાબને બાાંધ ે છે. તલના તેલથી ચામડી મલુાયમ 
બને છે. તલના તેલથી કૉલસે્ટરોલનો નાશ થાય છે.  
તલના તેલનો કોગળો મોાંમાાં  તલનુાં  તેલ ભરી થાકી 
જવાય ત્યાાં  સધુી મોાં ફુલાવી રાખવાથી જડબાાં  
બળવાન બને છે, સ્વર ગાંભીર-દરુ સધુી સાાંભળી 
શકાય તેવો સસુ્પષ્ટ તથા મખુપ્રદેશ ભરાવદાર થાય 
છે. આહાર-રસોના સ્વાદની યોગ્ય અનભુતુી અન ે
આહાર પર અભીરુચી ઉત્પન્ન થાય છે. તલના 
તેલનો કોગળો કરનારને ક્યારયે મખુશોષ(મોાં 
સકુાવુાં  તે) થતો નથી કે હોઠ ફાટવાનો ભય રહતેો 
નથી. ખાટા આહાર રવ્યો ખાધા પછી દાાંત અાંબાઈ 
જતા નથી કે દાાંતની જડમાાં  દદવ  થતુાં  નથી. તેના દાાંત 
અત્યાંત સખત ખોરાક પણ ચાવીને ખાવાને સમથવ 
બને છે.   
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તાાંદળજો એક પ્રચલીત લોકમાન્દ્યતા અથવા 

લોકવાયકા છે કે, આયવુદેની દવાઓ ચાલતી હોય 
તો તાાંદળજાની ભાજી ન ખવાય. એથી દવાઓની 
અસર મારી જાય છે. આવી લોકમાન્દ્યતામાાં  કશુાં 
તથ્ય નથી. બાર ેમાસ મળતી તાાંદળજાની ભાજી બારે 
માસ ખાઈ પણ શકાય. એ એક ઉત્તમ ઔષધ છે. 
તાાંદળજો વીષઘ્ન એટલ ે કે ઝરેનાશક છે. તે મધરુ 
અને શીતળ હોવાથી પીત્તના, લોહીના અન ે
ત્વચાના રોગોમાાં  ખબુ જ હીતાવહ છે. પચવામાાં  
હલકો, સ્વાદીષ્ટ અને રુચી ઉપજાવનાર, જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરનાર અને બધાાંને જ હીતકર આહારરવ્યો 
એમાાં  છે. શરીરની આાંતરીક બળતરાને શાાંત 
કરનાર, મળમતુ્ર સાફ લાવનાર, મતુ્રાવરોધમાાં  ખબુ 
જ ઉપયોગી, કબજીયાતને તોડનાર, આાંખો માટે 
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હીતાવહ, રક્તસ્રાવ બાંધ કરનાર, હરસ-મસા 
(પાઈલ્સ), લોહીવા, રક્તાતીસાર, ગડગમુડ, જ્વર, 
ખાંજવાળ, ખરજવુાં, દાદર, ગરમીના સોજા, નસકોરી 
ફુટવી, ધાવણ ઓછુાં  આવવુાં વગરે ે વીકૃતીઓમાાં 
તાાંદળજાનુાં  સેવન ખબુ ફાયદાકારક છે. તાાંદળજાના 
તાજા રસમાાં  સાકર મેળવી પીવાથી હાથપગની 
બળતરા અન ે આાંતરીક દાહનુાં  શમન થાય છે. 
આાંખનુાં  તેજ વધ ે છે, ત્વચાની કાાંતી ચમકવા લાગ ે
છે. તાાંદળજાનો રસ સાકર નાખી પીવાથી વીષની 
અસર પણ ઘટી જાય છે. વળી શરીરના કોઈ પણ 
ભાગમાાંથી રક્તસ્રાવ થતો હોય અથવા શરીરના કોઈ 
પણ ભાગમાાં  બળતરા થતી હોય તો તાાંદળજાના 
તાજા રસમાાં  સાકર નાખી પીવાથી લાભ થાય છે. 
આાંખના રોગોમાાં  તાાંદળજો ઉત્તમ ગણાય છે, કેમ કે 
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એમાાં વીટામીન 'એ' સારા પ્રમાણમાાં  છે. તાવમાાં  
પણ તાાંદળજાની ભાજી પથ્ય છે. ભાજીઓમાાં  
તાાંદળજાનુાં  સ્થાન ઉાંચુાં છે.  ઉન્દ્માદ, તાવ, રક્તપીત્ત, 
પાાંડ,ુ કમળો, ત્રીદોષ, શીતપીત્ત, કફ અન ેઉધરસનો 
નાશ કર ેછે.  

 તલુસી તલુસીમાાં  રહેલુાં એક વીશીષ્ટ તેલ હવાન ે

જાંતમુકુ્ત કરી શદુ્ધ કર ે છે. સવાર ે નરણે કોઠ ે
તલુસીનો રસ પાણી સાથે લવેાથી બળ, તેજ અને 
સ્મરણ શક્તી વધ ેછે. મોાંમાાંથી દગુાંધ આવતી હોય 
તો તલુસીનાાં  થોડાાં  પાન દરરોજ ચાવવાથી તે દરુ 
થાય છે અને સ્વાસ્થ્યની વદૃ્ધી થાય છે. તલુસી 
શરીરની વીદ્યતુ જાળવી રાખ ે છે. તલુસીની માળા 
ધારણ કરનાર ઘણા રોગોથી મકુ્ત રહે છે.  તલુસી 
ગરમ હોવાથી કફના તમામ રોગોમાાં  અતી ઉપયોગી 
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છે. શરદી, સળેખમ, સસણી, ઉધરસ, શ્વાસ જવેા 
કફના રોગો તે મટાડ ે છે. આ ઉપરાાંત પાચનતાંત્રના 
રોગોમાાં  પણ તે ઉપયોગી છે. ભખુ મરી જવી, 
ખાવામાાં  રુચી ન રહેવી, પટે ડબ રહેવુાં, મોાં વાસ 
મારવુાં  વગરે ે રોગોમાાં  તેનો ઉપયોગ થઈ શકે. 
તલુસીનાાં  પાન એમ ને એમ કાચાાં  ખાઈ શકાય. તેનાાં  
પાનનો રસ કાઢી પી શકાય. તલુસીનાાં પાનની 
સકુવણી કરી જરુર પડ્યે ઉપયોગમાાં  લઈ શકાય. 
ગરમ પ્રકૃતીવાળાએ અન ે પીત્તજન્દ્ય રોગોમાાં  તેનો 
ઓછો ઉપયોગ કરવો. તલુસીનાાં પાન ખાઈને દધુ 
પીવુાં  નહીં. એના નીત્ય સેવનથી એસીડીટી, મરડો, 
કોલાઈટીસ વગરે ેમટે છે. સ્નાયનુો દખુાવો, શરદી, 
સળેખમ, મેદવદૃ્ધી, માસીક સાંબાંધી રોગો અન ે
દખુાવો, બાળકોના રોગો- ખાસ કરીને શરદી, કફ, 



 408 

ઝાડા-ઉલટીમાાં  ફાયદો કર ે છે. તલુસી હૃદયરોગમાાં  
આશ્ચયવજનક ફાયદો કર ે છે. આાંતરડાના રોગોની 
તલુસી અકસીર દવા છે. એક ફે્રન્દ્ચ ડૉક્ટર ેપણ કહ્યુાં 
છે કે તલુસી એક અદ્ભતુ ઔષધી છે. તલુસી પર 
કરવામાાં  આવેલા પ્રયોગોથી સાબીત થયુાં  છે કે 
બ્લડપ્રશેરના અને પાચનતાંત્રના નીયમનમાાં , 
રક્તકણો વધારવામાાં, તેમ જ માનસીક રોગોમાાં  
તલુસી અત્યાંત લાભદાયી છે. ઉપરાાંત એ બ્રહ્મચયવના 
રક્ષણમાાં અને યાદશક્તી વધારવામાાં  અનપુમ 
સહાયક છે. તલુસીનો રસ બેથી ત્રણ ચમચી અન ે
સુકી તલુસીનુાં  ચણુવ  એક ચમચી મધ સાથે સવાર-
સાાંજ લઈ શકાય.  



 409 

તલુસીના ઉપયોગો (૧) ફ્લલ્ય ુ અને મલૅરેીયાના 
તાવમાાં  તલુસીનાાં  પાન મરીના ભકુા સાથે ચાવીને 
ખાવાથી તાવ હળવો પડ ેછે.  
(૨) વાત, ખાાંસી, શ્વાસના રોગોમાાં  તલુસીનો રસ ૩ 
ગ્રામ, આદનુો રસ ૩ ગ્રામ અને એક ચમચી મધ 
લવેાથી ફાયદો થાય છે.  
(૩) તલુસીના રસમાાં  મીઠુાં  મેળવી નાકમાાં  ટીપાાં  
નાખવાથી મછુાવ મટે છે.  
(૪) તલુસી કીડનીની કાયવશક્તી વધાર ેછે.  
(૫) તલુસીની માળા બનાવી ગળામાાં  પહેરી 
રાખવાથી અનેક રોગોથી રક્ષણ મળે છે.  
(૬) ટાઢીયા તાવમાાં  આધનુીક દવા સાથે સવાર, 
બપોર, સાાંજ તલુસીનાાં  પાાંચ પાાંચ પાન ચોખ્ખાાં  કરી 
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ચાવી જવાથી તાવના પનુરાવતવનોથી બચી શકાય 
છે.  
(૭) આ પ્રયોગથી કાયમી શરદી પણ મટે છે. સાથે 
નાકમાાં  દીવેલનાાં  બબ્બે ટીપાાં  પાડી અજમો નાખલે 
ગરમ પાણીનો નાસ લવેો.   
(૮) એક એક ચમચી આદ ુઅને તલુસીનો રસ મધ 
સાથે લવેાથી તથા એક ટાંક ઉપવાસ કરવાથી ભખુ 
ઉઘડ ે છે. સાથે માપસર જમવુાં  અને સવાર-સાાંજ 
ચાલવા જવુાં .  
(૯) કફમાાં  પણ તલુસી અને આદ ુ ઉપર મજુબ 
લવેાથી અન ેઘી-તેલ થોડા દીવસ બાંધ કરવાથી લાભ 
થાય છે.  
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(૧૦) તલુસીનો રસ ચોખ્ખી માટીમાાં  મેળવી રોજ 
રાત્ર ેચોપડી આખી રાત રહેવા દેવાથી દાદરમાાં  લાભ 
થાય છે ે.  
(૧૧) તલુસી અને લીંબનુો રસ મધ સાથે લવેાથી 
અરુચી અને ઉલટીમાાં  લાભ થાય છે.  
(૧૨) આઠથી દસ તલુસીનાાં  પાન, ચારથી પાાંચ 
ફુદીનાનાાં  પાન, પાાંચ કાળાાં  મરી, અડધી ચમચી 
આદનુો રસ અથવા સુાંઠનુાં  ચણુવ  અને થોડી ખાાંડ 
નાખી બનાવેલો દધુનો ઉકાળો પીવાથી શરદી, દમ, 
શ્વાસ, સળેખમ, ઉધરસ જવેા કફના રોગોમાાં  ફાયદો 
થાય છે અને કફ છુટો પડ ેછે.  
(૧૩) અડધી ચમચી તલુસીનાાં  બીજ રાત્ર ે ઠાંડા 
પાણીમાાં  પલાળી રાખી સવાર ેખાવાથી વીયવસ્રાવ બાંધ 
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થાય છે. શીઘ્રપતનમાાં  પણ એનાથી ઉત્તમ ફાયદો 
થાય છે.  
(૧૪) તલુસીનાાં  બીજ અને ગોળ મેળવી ચણી બોર 
જવેડી ગોળીઓ કરી બબ્બે ગોળી સવાર-સાાંજ 
ગાયના દધુ સાથે લવેાથી નપસુાંકતા મટે છે.  
(૧૫) તલુસીના માાંજર અને સાંચળનુાં  સરખા ભાગે 
બનાવેલુાં ચણુવ  અડધી ચમચી જટેલુાં એક ગ્લાસ 
છાસમાાં  નાખી પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૧૬) તલુસીનો રસ છાસમાાં  મેળવી ચોપડવાથી 
ખરજવુાં  મટે છે.  
(૧૭) વારાંવાર થતી શરદીમાાં  તલુસીના ત્રણ ચમચી 
રસમાાં  પાાંચ મરીનુાં  ચણુવ  મેળવી પીવાથી લાભ થાય 
છે.  
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(૧૮) એક ચમચી મધ, બે ચમચી આદનુો રસ અને 
ત્રણ ચમચી તલુસીનો રસ મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી કફના રોગો મટે છે. બાળકોને આનાથી 
અડધી માત્રા આપવી.  
(૧૯) તલુસી દાહ-બળતરા અને પીત્ત ઉત્પન્ન 
કરનાર છે. એ જ્વર, કફના રોગો, મતુ્રકષ્ટ, 
મતુ્રાવરોધ, લોહીનો બગાડ, પાશ્વ શળુ અને વાયનુા 
રોગોમાાં  હીતાવહ છે. વીસથી પચ્ચીસ તલુસીનાાં  
પાન વાટી એક ગ્લાસ પાણીમાાં  નાખી ઉકાળવાાં . 
ઉકળતાાં  જ્યાર ેચોથા ભાગનુાં  પાણી બાકી રહે ત્યાર ે
તેમાાં  એક કપ દધુ અને દોઢ ચમચી સાકર નાખી 
ઉકાળવુાં . આ ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી ઉપયુવક્ત 
તકલીફો શાાંત થાય છે.  



 414 

(૨૦) તલુસીનાાં  પાન સકુવી તેનુાં  બારીક ચણુવ  
બનાવી લવેુાં . આ ચણુવ  મધ સાથે ચાટવાથી કફના 
રોગો શાાંત થાય છે. 
તવુેરની દાળ  તવુેરની દાળમાાં  સારી રીતે ઘી 
મેળવીને ખાવાથી એ વાયડી પડતી નથી. તવુેરની 
દાળ ત્રીદોષહર હોવાથી એ સ ન ે અનકુુળ પડ ે છે. 
તવુેર તરુી, રુક્ષ, મધરુ, શીતળ, પચવામાાં  હલકી, 
ઝાડો રોકનાર, વાય ુ કરનાર તેમજ પીત્ત, કફ અન ે
લોહીના બગાડને મટાડનાર છે. 
ત્રીકટુ સુાંઠ, લીંડીપીપર અને કાળા મરીના 
વજનાનસુાર સમાન ભાગ ે બનાવેલા ચણુવને ત્રીકટુ 
કહે છે. આ ત્રીકટુ અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, દમ, 
ઉધરસ, ચામડીના વીવીધ રોગો, ગોળો-ગસૅ, પ્રમેહ, 
કફપ્રકોપ, સ્થળુતા-મેદ, હાથીપગ ુ અન ે પીનસ-
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સળેખમ મટાડ ે છે. અડધીથી એક ચમચી 
ત્રીકટુ(સમાન ભાગ ેસુાંઠ, મરી પીપરનુાં  ચણુવ ) સવાર-
સાાંજ પાણી સાથે લવેુાં . પીત્તપ્રકૃતી કે પીત્તના રોગોમાાં  
ન લવેુાં . અડધી ચમચી જટેલુાં ત્રીકટુ ચણુવ  દહીં અને 
ગોળ સાથે ખાવાથી લાાંબા સમયની જુની શરદી અન ે
સળેખમ મટે છે. ત્રીકટુ ચણુવનો લપે ઘુાંટણ પર 
કરવાથી ઘુાંટણનો વા અને સોજો મટે છે. 
 ત્રીફળા ગગુળ હરડ,ે બહેડાાં, આમળાાં અને 
લીંડીપીપર દરકે ૪૦ ગ્રામ અન ે શદુ્ધ કરલેો ગગુળ 
૨૦૦ ગ્રામ. ગગુળ ઘીમાાં મેળવી બાકીના ચાર ે
ઔષધોનુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરી જરુર પરુતુાં  પાણી મેળવી 
વટાણા જવેડી ગોળીઓ વાળવી. બબ્બે ગોળી ભકુો 
કરી સહેજ ગરમ પાણી સાથે સવાર,ે બપોર ે અને 
રાત્ર ે લવેાથી ભગાંદર, નાડીવ્રણ, ગસૅ, હરસ-મસા, 
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ફીશર વગરે ેરોગો મટે છે. વજન ઘટાડવા માટે પણ 
ત્રીફળા ગગુળ ઉત્તમ છે. ત્રીફળા ગગુળ બજારમાાં  
મળે છે.   
ત્રીફળા ઉકાળો અવારનવાર મોઢામાાં  ચાાંદાાં  પડતાાં  
હોય, મોઢુાં  આળુાં  થઈ જતુાં  હોય, મોઢામાાં  પાયોરીયા 
થયો હોય, દાાંત દખુતા હોય, મોઢામાાંથી દગુાંધ 
આવતી હોય, અવાજ બેસી જતો હોય, અવારનવાર 
કાકડા-ટોન્દ્સીલ પાકી જતા હોય, સ્વરપટેી પર સોજો 
આવતો હોય તો એક ગ્લાસ જટેલા પાણીમાાં  એક 
ચમચી ત્રીફળા ચણુવ  અને અડધી ચમચી કાથો નાખી 
ધીમા તાપ ેઉકાળવુાં . બરાબર ઉકળે ત્યાર ેઉતારી ઠાંડુાં  
પાડી આ ઉકાળો મોઢામાાં  ચારથી પાાંચ મીનીટ ભરી 
રાખી કોગળો કરી નાખવો. સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે
આ રીતે કોગળા કરવાથી ઉપયુવક્ત તકલીફો મટે છે. 
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માત્ર ત્રીફળાનો ઉકાળો અથવા ત્રીફળા ચણુવ  
અડધીથી એક ચમચી રાત્ર ે લવેામાાં  આવે તો થોડા 
દીવસોમાાં  કબજીયાત મટે છે અને પાચન સક્રીય થાય 
છે.  
ત્રીફળા ચણુવ  હરડ,ે આમળાાં અને બહેડાના સમભાગ ે
બનાવેલા ચણુવને ત્રીફળા ચણુવ  કહ ેછે. ત્રીફળા ચણુવ  
કફ અન ેપીત્ત હણે છે. પ્રમેહ તથા કોઢ મટાડનાર, 
મળને સરકાવનાર, નેત્રને હીતકારી, જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરનાર, અરુચી દરુ કરનાર તથા 
વીષમજ્વરનો નાશ કરનાર છે. ત્રીફળાથી સીદ્ધ 
કરલેુાં ઘી સવાર-સાાંજ બબ્બે ચમચી લવેાથી 
રતાાંધળાપણુાં  દરુ થાય છે. આાંખોનુાં  તેજ વધ ે છે. 
આાંખની આસપાસ ખાંજવાળ, ઝાાંખપ, આાંજણી, 
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આાંખોની બળતરા-ગરમી તથા કબજીયાત દરુ થાય 
છે.  
ત્રીફળાદી ચણુવ  હરડ,ે બહેડા, આમળા, તજ, જઠેીમધ 
અને ધાવડીનાાં  ફુલ સરખા વજન ે લઈ, ભગેાાં  ખાાંડી 
બનાવેલા ચણુવને ત્રીફળાદી ચણુવ  કહે છે. આ ચણુવ  
અડધીથી એક ચમચી જટેલુાં  (આશર ે ત્રણથી ચાર 
ગ્રામ) એટલા જ ઘી અને મધ સાથે સવાર-સાાંજ 
લવેાથી સવવ પ્રકારના આાંખના રોગો, ગળા ઉપરના 
ઉધ્વવ જાંતનુા રોગો, મોઢાની કરચલીઓ, પળીયા, 
હરસ-મસા, ફીશર, ભગાંદર, કોઢ, ત્વચા રોગો, 
ઉાંદરી, ગસે, કબજીયાત, આફરો, હેડકી,  કીલાસ-
કુષ્ઠ, હલીમક, લોહીબગાડ અને પ્રમેહ વગરે ેમટે છે. 
અવારનવાર ઉલટી-ઉબકા થતા હોય તો કઠ એટલ ેકે 
ઉપલટેનુાં  ચણુવ  વાલના એકથી બે દાણા જટેલુાં મધ કે 
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ઘી સાથે મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટવુાં . તરત જ 
રાહત જણાશ.ે 
ત્રણ નીયમ (૧) આયવુદેના મતે બપોર ેજમ્યા પછી 
તાજી મોળી છાશ પીવી. રોજ રાત્ર ે જમ્યા પછી 
ઉકાળીને ઠાંડુાં કરલેુાં  દધુ પીવુાં . સયુોવદય પહેલાાં  પાણી 
પીવુાં . આ ત્રણનુાં  આચરણ કરનારને મોટા ભાગના 
રોગ થતા નથી. 
થોર સાંસ્કૃતમાાં  થોરને સમન્દ્તદગુ્ધા કહે છે. समन्तात 
दगु्धमस्थ ईपत समन्तदगु्धा. જમેાાં  બધ ે જ દુધ છે તે 
સમન્દ્તદગુ્ધા. થોરનો પ્રત્યેક ભાગ દધુથી ભરેલો છે. 
એનુાં  દધુ તીવ્ર વીરચેક છે. આથી ચીકીત્સકની 
સલાહ વીના એનો ઉપયોગ કરવો નહીં. જળોદરનુાં  
એ ઉત્તમ ઔષધ છે.  



 420 

(૧) પગમાાં  ચીરા પડતા હોય તો આઠ ચમચી 
થોરના દધુમાાં  બે ચમચી તલનુાં તેલ અને સહેજ 
સીંધવ મેળવી ગરમ કરવુાં . થોરનુાં  દધુ બધુાં જ બળી 
જાય અને તેલ બાકી રહે ત્યાર ે તેલ ગાળીન ે
બાટલીમાાં  ભરી લવેુાં . આ તેલ પગના ચીરામાાં  સવાર-
સાાંજ લગાડવાથી થોડા દીવસમાાં  જ ચીરા મટી જાય 
છે.  
(૨) ગમે તેવાાં  કઠણ ગડગમુડ કે ગાાંઠ હોય તે ઉપર 
થોરનાાં  પાન ગરમ કરીન ે બાાંધવાથી ગાાંઠ વીખરેાઈ 
જાય છે કે ફુટીને મટી જાય છે.  
દરોઈ (ધરો) સાંસ્કૃતમાાં  એને દવુાવ કહે છે. લોહીવા-
રતવાનુાં  એ ઉત્તમ ઔષધ છે. લીલી ધરો- દૂવાવ ઠાંડી, 
કડવી, મધરુ તથા તરુી હોઈ કફ પપત્ત, લોહીનો 
બગાડ કે પપત્તરક્તરોગ, રતવા, તરસ, દાહ- 
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બળતરા, તથા ચામડીના રોગોને મટાડ ે છે. 
ગભાવશયની વીકૃતીને લીધ ેગભવ રહેતો ન હોય, ગભવ 
સકુાઈ જતો હોય, બાળકો જીવતાાં  ન હોય તો તાજી 
લીલી ધરોને ચટણીની જમે વાટી-લસોટી રસ 
કાઢવો. ત્રણથી ચાર ચમચી ધરોનો તાજો રસ 
સવાર-સાાંજ ત્રણ-ચાર માસ પીવાથી ગભાવધાન થઈ 
તાંદરુસ્ત બાળક જન્દ્મે છે. દવુાવ અત્યાંત શીતળ છે. 
કુદરતી ઉપચારમાાં  કહેવાયુાં  છે કે દરોઈના કુમળા 
વેલા માત્ર ખાઈને રહવેાથી કોઈ પણ રોગ સારો 
થાય છે.  
(૧) ધરોના તાજા રસનાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  નાખવાથી 
નાકમાાંથી થતો રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે.  
(૨) ધરોનાાં  મૂળનો તાજો રસ મધ સાથે ચાટવાથી 
ઉગ્ર હેડકી શાાંત થાય છે.  
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(૩) ધોળી- સફેદ ધરોના રસમાાં  ચોખા લસોટી- 
વાટી તેનો લપે કરવાથી જૂનુાં- નવુાં  ખરજવુાં મટી જાય 
છે.   
(૪) કુમળી લીલી ધરોનો તાજો રસ પીવાથી કોઈ 
પણ રોગમાાં  ફાયદો થાય છે. માત્ર ધરોના રસ પર 
રહેવાથી જલદી રાહત થાય છે.          
   
દહીં એક વાસણમાાં દધુ લઈ જરુરી પ્રમાણમાાં  દહીં 
નાખી, બરાબર એકરસ કરી પ્રશેરકુકરમાાં  ત્રણેક 
સીટી વાગ ેત્યાાં  સધુી ગરમ કરવાથી મોળુાં  દહીં તરત 
જ તૈયાર થાય છે.  
(૧) મગની દાળ, આમળાાં, મધ તથા સપ્રમાણ ઘી, 
સાકર પૈકી કોઈની સાથે જો દહીં ખાવામાાં  આવે તો 
દહીં ખાવાથી નકુસાન થતુાં  નથી.  
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(૨) મોળા તાજા દહીંમાાં  રહેલા બેક્ટેરીયા 
આાંતરડામાાં  જામી ગયેલાાં  વીષાક્ત કીટાણુઓ તથા 
મળને બહાર ફેંકવાનુાં  કામ કર ેછે.  
(૩) આહાર સાથે દહીં લવેાથી આહારનુાં  પાચન 
ઝડપભરે થાય છે. પાચનાાંગોની શષુ્કતા તથા ગરમી 
દરુ થાય છે તેમ જ અનીરા મટે છે.  
(૪) દહીં ખાવાથી દવા દ્વારા વધ ુ પડતી 
એન્દ્ટીબાયોટીકની થયેલી અસર જલદીથી નાબદુ 
થાય છે. . ઘોળવુાં  દહીંમાાં  પાણી મેળવ્યા વગર મલાઈ 
સહીત વલોવવાથી જ ેરવ તૈયાર થાય તેન ે‘ઘોળવુાં’ 
કહેવાય છે. એના ગણુો પાકી કેરીના ગણુો જવેા જ 
હોય છે. પાચનતાંત્રની વીકતૃીઓમાાં તે ખબુ હીતાવહ 
છે.  મથીત  દહીંની ઉપરની મલાઈન ેકાઢી નાખીન ે
તેને પાણી મેળવ્યા વગર વલોવવાથી જ ેરવ તૈયાર 
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થાય તેન ે ‘મથીત’ કહેવામાાં  આવ ે છે. મથીત 
પચવામાાં  ખબુ જ હલકુાં , ગ્રાહી એટલ ે કે મળન ે
રોકનાર, સ્વાદમાાં  ખાટુાં , થોડુાં તીખુાં, પચી ગયા પછી 
મધરુ છે. જમેને ભખુ ન લાગતી હોય તેમનો 
જઠરાગ્ની પ્રજ્વલીત થવાથી ભખુ સારી લાગ ે છે. 
પોષક, ઉષ્ણ તથા વાયનુો નાશ કરનાર તથા મરડો, 
સાંગ્રહણી, આાંતરડાના ચાાંદા-કોલાયટીસ, કોલરેા, 
કબજીયાત વગરેમેાાં  ખબુ જ ઉત્તમ છે.  
દાડમ દાડમ ઉલટી, વાય,ુ મતુ્રદોષ અને તષૃાનો નાશ 
કરનાર તથા રુચીકર છે. તે આમપાચક, રક્તસ્તાંભક 
અને શક્તીવધવક છે. દાડમ ભખુ લગાડ ે છે અને 
આહારનુાં  પાચન પણ કર ે છે. વાય,ુ પીત્ત અને કફ 
ત્રણે દોષોનો નાશ કર ેછે. તષૃા, દાહ-બળતરા, તથા 
હૃદય, કાં ઠ અને મખુના રોગોનો નાશ કર ે છે. એ 
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વીયવ અને બદુ્ધી વધારનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
કરનાર, તપૃ્તીકારક, પરમ રુચીકર, શ્રમહર, શીતળ 
અને બળ વધારનાર છે. દાડમનો રસ મધરુ, ખાટો 
અને તરુો હોય છે. તે ઝાડાને બાાંધનાર હોવાથી ઝાડા 
થયા હોય તો દાડમનો રસ પીવાથી મટે છે. મધરુ 
દાડમ પીત્તનો નાશ કર ેછે, જ્યાર ેખાટુાં  પીત્તકારક છે 
અને કફ તથા વાયનુો નાશ કર ેછે.  જ ેદાડમ ખાટુાં , 
તરુુાં અને મધરુ હોય તે વાયનુાશક, મળ સકુવનાર 
અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર હોય છે. વળી તે 
સ્નીગ્ધ તથા ઉષ્ણ હોઈ હૃદયને હીતકારી અને પીત્ત 
તથા કફમાાં  વીરુદ્ધ નથી. જ ેદાડમ માત્ર ખાટુાં  હોય તે 
રુક્ષ હોઈ પીત્ત અન ેવાયનુ ેકોપાવે છે. દાડમ મળન ે
રોકે છે. એ શીતળ છે, આથી ગરમી અને પીત્તના 
રોગોમાાં  ઉપયોગી છે.  દાડમના મળુની છાલ, આખા 
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ફળ, ફળની છાલ, એનાાં ફુલ, પાન બધુાં જ દવાના 
કામમાાં  આવે છે. મધરુ દાડમ ઉત્તમ પીત્તશામક છે. 
પીત્તની ઉલટી થતી હોય, ખાટા, કડવા ઓડકાર 
આવતા હોય તો સાકર નાખલેો દાડમનો રસ 
પીવાથી મટે છે. હૃદય માટે જ ેઉત્તમ દસ ફળો કહ્યાાં  
છે તેમાાં  દાડમ સવોવત્તમ છે. દાડમ લોહી વધારનાર 
અને એને શદુ્ધ કરનાર છે. વળી એ રોગપ્રતીકારક 
શક્તી વધારનારુાં હોવાથી લાાંબા વખતની બીમારીમાાં  
ખબુ હીતકર છે. છાતીમાાં  દ:ુખતુાં  હોય તો રોજ 
દાડમનો રસ પીવો.  
(૧) દાડમનો રસ ઉલટી મટાડ ેછે.  
(૨) ઝાડા રોકવા માટે ઈંરજવ અન ેદાડમની છાલનો 
પાઉડર પાણી સાથે લવેો.  
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(૩) નાના બાળકન ે૧/૨ વાલ છાલ, ૧ રતી જાયફળ 
અને થોડુાં કેસર મેળવી થોડા દીવસ આપવાથી ઝાડા 
મટી જશ ેઅને ભખુ લાગશ.ે  
(૪)  પાકા મોટા દાડમ પર ચીકણી માટીનો બે 
આાંગળ જટેલો જાડો થર કરી અગ્નીમાાં  શકેવુાં . માટી 
લાલચોળ થઈ જાય ત્યાર ેતેને ઉતારી, માટી દરુ કરી 
દાડમનો રસ કાઢવો. આ રસ પચવામાાં  ખબુ જ 
સપુાચ્ય, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર અન ે
અતીસારના પાતળા ઝાડાને રોકે છે. દાડમનો મધરુ 
રસ બળપ્રદ, ત્રણે દોષોને દરુ કરનાર, શકુ્રવધવક, 
મેધાપ્રદ અને હૃદય માટે હીતકર છે.  
(૫) જમેને રોજ પાતળા ઝાડા થતા હોય તેમણે 
ફળની છાલનો ભકુો પાણી સાથે લવેો.  
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(૬) દાડમની છાલ મોાંમાાં  રાખવાથી મોાંનાાં  ચાાંદાાં  મટે 
છે. ઉધરસમાાં  પણ છાલ મોાંમાાં  રાખી શકાય.  
(૭) દાડમના રસમાાં  મરી અને સીંધવ નાખી પીવાથી 
અગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, અને ભખુ ઉઘડ ેછે.  
(૮) દાડમના  રસમાાં  સાકર કે ગ્લકુોઝ નાખી પીવાથી 
પીત્તનુાં  શમન થાય છે.  
(૯) તાવમાાં  મોાં બગડી જાય તો દાડમના દાણા 
ખાવા કે તેનો રસ કાઢી પીવો.  
(૧૦) દાડમ પીત્તનુાં  શમન કર ેછે; હૃદયનુાં  રક્ષણ કર ે
છે. છાતીમાાં  દ:ુખતુાં  હોય તો રોજ સાકર નાખી 
દાડમનો રસ પીવો. કફમાાં  પણ દાડમનો રસ 
ગણુકારી છે.  
(૧૧) નાકમાાંથી લોહી પડતુાં  હોય તો દાડમના રસનો 
છુટથી ઉપયોગ કરવો.  
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(૧૨) ૧ તોલો દાડમની છાલ અને ૧ તોલો કડાની 
છાલનો ઉકાળો કરી પીવાથી મસામાાં  કે ઝાડામાાં  
પડતુાં  લોહી તરત જ બાંધ થાય છે.  
(૧૩) છાલ સહીત કાઢેલો દાડમનો રસ ઉત્તમ એન્દ્ટી 
ઑક્સીડાંટ છે. આથી એ ઑક્સીડશેનની અસર 
ઓછી કર ેછે, કૉલસે્ટરોલ ઘટાડ ેછે અને ધમનીઓને 
બરડ થતી અટકાવે છે. દરરોજ ૫૦-૮૦ મી.લી. રસ 
લવેો જોઈએ.  
(૧૪) દાડમની છાલ ૨૦ ગ્રામ અને અતીવીષ પાાંચ 
ગ્રામનો અધકચરો ભકુો એક ગ્લાસ પાણીમાાં  ઉકાળી 
અડધુાં પાણી બાકી રહે ત્યાર ે ગાળીને ઠાંડ ુ પાડી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી પાતળા ઝાડા, નવો મરડો અન ે
આમ-ચીકાશયકુ્ત ઝાડા મટે છે. આ ઉપચારથી 
આાંતરડાાંને નવુાં  બળ મળે છે.  
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(૧૫) એક કપ દાડમના રસમાાં  એક ચમચી જીરાનુાં  
ચણુવ  મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી ગમે તેવો 
આમાતીસાર મટી જાય છે.  
(૧૬) દાડમની છાલનુાં  ચણુવ  એક ચમચી જટેલુાં  
દીવસમાાં  ત્રણ વાર લવેાથી ઝાડા મટે છે. બાળકને 
પાથી અડધી ચમચી આપવુાં .  
(૧૭) ગરમીના દીવસોમાાં  નસકોરી ફુટતી હોય, 
માસીક વધાર ે આવતુાં  હોય, હરસમાાં  લોહી પડતુાં  
હોય તો સાકર નાખી દાડમનો રસ પીવાથી લાભ 
થાય છે.  
(૧૮) દાડમની છાલનુાં  પા (૧/૪) ચમચી ચણુવ  
બાળકને અને વયસ્કને એક ચમચી ચણુવ  આપવાથી 
ઝાડા મટે છે.  
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(૧૯) દાડમની છાલનુાં  ચણુવ  મધ સાથે આપવાથી 
બાળકની ઉધરસ મટે છે.  
(૨૦) દાડમની છાલ છાસમાાં  લસોટી પસે્ટ બનાવી 
એક ચમચી જટેલી સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી 
જુનો મરડો અને સાંગ્રહણી મટે છે.  
(૨૧) દાડમડીના મળુની છાલનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ 
ત્રણ-ચાર દીવસ લવેાથી પટેના કૃમીઓ નીકળી જાય 
છે.  
(૨૨) લીલા દાડમના અડધા કપ રસમાાં  એક એક 
ચપટી જાયફળ, લવીંગ અને સુાંઠ નાખી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી જુની સાંગ્રહણી અને જુનો મરડો મટે છે.  
(૨૩) દાડમની છાલ અને ઈંરીયજવના ભકુાનો 
ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
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દારુ  શરાબમાાં  રહેલુાં ભારોભાર અગ્નીતત્ત્વ શરીરની 
સપ્ત ધાતઓુને બાળી નાખ ે છે. આ જ તેની સ થી 
મોટી ખરાબ અસર છે. 
દીવલે દશમળુ કે સુાંઠના ઉકાળામાાં  દીવેલ મેળવીન ે
પીવાથી પટે, મતુ્રાશય અને કમરની વેદના મટે છે. બે 
ચમચી દશમળુનો ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં  એક કપ 
જટેલુાં પાણી બાકી રહે ત્યાાં  સધુી ઉકાળી ગાળીન ે
એક ચમચી દીવેલ મેળવી પી જવુાં . દખુાવો વધારે 
હોય તો સવાર-સાાંજ બે વખત પીવુાં .  
દધુ - ગાયનુાં   જીણવજ્વર, માનસીક રોગ, બેહોશી, 
ભ્રમ, સાંગ્રહણી, પાાંડરુોગ, દાહ, તષૃા, હૃદયરોગ, 
શળુ, વાયરુોગ, રક્તપીત્ત, યોનીરોગ વગરેમેાાં  ગાયનુાં  
દધુ શ્રેષ્ઠ છે. દરરોજ ગાયનુાં  દધુ લવેાથી તમામ 
પ્રકારના રોગ અને વદૃ્ધાવસ્થા નષ્ટ થાય છે. એનાથી 
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શરીરમાાં  તત્કાળ વીયવ પદેા થાય છે. એલોપથીની 
દવાઓ, રાસાયણીક ખાતરો, પ્રદષુણ વગરેનેે કારણે 
શરીરમાાં  જ ે વીષ એકત્રીત થાય છે તેનો નાશ 
કરવાની શક્તી ગાયના દધુમાાં  છે. ગાયનાાં  દધુ-ઘી 
અણુવીકીરણોનાાં  પ્રતીરોધક છે. મગજ અન ેબદુ્ધીના 
વીકાસમાાં  સહાયક છે. એમાાં  રાસાયણીક તત્ત્વ 
નહીંવત હોવાથી વધ ુ પ્રમાણમાાં  પીવાથી કોઈ 
આડઅસર કે નકુસાન થતુાં  નથી. ગાયના દધુમાાંથી 
મળતા પ્રોટીનને લીધ ેશરીરના કોષો કેન્દ્સરથી ગ્રસ્ત 
થતા બચી જાય છે. આ દધુથી કૉલસે્ટરોલ વધતુાં  
નથી. બલ્કે હૃદય અને ધમનીઓના સાંકોચનુાં  
નીવારણ થાય છે. દધુમાાં  એનાથી અડધુાં પાણી 
નાખી પાણી બળી જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળીને પીવાથી 
કાચા દધુ કરતાાં  પચવામાાં  વધ ુહલકુાં  થાય છે. ગાયના 
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દધુમાાં  એજ ગાયનુાં  ઘી મેળવી પીવાથી અને ગાયના 
ઘીમાાંથી બનેલા શીરાના સહન કરી શકાય એટલા 
ગરમ ગરમ ચાબકા જીભ પર મારવાથી કૅન્દ્સર મટે છે 
એવુાં  સાભળ્યુાં  છે. ગાયનુાં  દધુ સ્વાદીષ્ટ, સ્નીગ્ધ, 
મલુાયમ, મધરુ, શીતલ, રુચીકર, બદુ્ધીવધવક, 
બળવધવક, સ્મતૃીવધવક, જીવનદાયક, રક્તવધવક, 
વાજીકારક, આયષુ્યવધવક, અને સવવ રોગોને હરનાર 
છે. નીયમીત દધુ લવેાથી શરીરન ે કેલ્શીયમ અન ે
પ્રોટીન બાંને મળે છે. દધુ હૃદયને મજબતુ કર ેછે. 
એક નવા અભ્યાસમાાં  એવો દાવો કરવામાાં  આવ્યો 
છે કે સ્ટ્રોક અન ે હૃદયરોગના હમુલા સહીત અનેક 
ગાંભીર બીમારીઓનો સામનો દરરોજનુાં  એક ગ્લાસ 
દધુ પીને કરી શકાય છે. આાંતરરાષ્ટ્રીય સાંશોધકોના 
એક દળે શોધી કાઢયુાં  છે કે ઓછી ચરબીવાળા દુધ 
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અથવા દધુની પદેાશોનુાં  સેવન રોજ કરવાથી, 
હૃદયરોગ સાથે જોડાયેલ, તેમજ મતુ્રપીંડનુાં  ખરાબ 
થવુાં  કે તેની સાથે જોડાયેલ બીમારી વગરેનેુાં  જોખમ 
૩૭ ટકા જટેલુાં  ઘટી જાય છે. જયાર ે દરરોજ 
નીયમીત દધુ નહીં પીનાર પર તે જોખમ યથાવત્ 
એટલ ે કે ૩૭ ટકા વધ ુ રહે છે. સાંશોધકોના મતે 
અધ્યયનથી એ સાંકેત મળે છે કે દધુમાાં  પ્રોટીન, 
વીટામીન ડી, મેગ્નેશીયમ અને કેલ્શીયમનુાં  સ્વાસ્થ્ય 
લાભમાાં  મહત્ત્વનુાં  યોગદાન છે. 
દધુના પાચન માટે  સવાર ે એક પાકા લીંબનુો રસ 
પાણી સાથે પીવાથી દધુ ન પચતુાં  હોય અને દધુ 
પીવાથી પટેમાાં  ગડગડાટ થતો હોય તો તે મટે છે. 
દધુી દધુી ઠાંડી, પ ષ્ટીક, ધાતવુધવક, બળવધવક, વષૃ્ય, 
ગરમીને કારણે વજન ઘટતુાં  હોય તો વજન 
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વધારનારી અને ગભવને પોષણ આપનારી છે. દધુી 
ગરમીવાળાન,ે ગરમીના રોગવાળાને અને ગરમ 
ઋતમુાાં  વધ ુમાફક આવે છે. દધુીનુાં  તેલ પણ ગરમ 
પ્રકૃતીવાળા માટે ઉપયોગી છે. દધુીના તેલની 
માલીશથી બદુ્ધી વધ ે છે. વળી દધુી મધરુ, સ્નીગ્ધ, 
ધાતપુષુ્ટદાયી, પાચનમાાં  હલકી (પરાંત ુ વધ ુખાવાથી 
ભાર)ે, હૃદય માટે હીતકારી, રુચી તથા મતુ્ર ઉત્પન્ન 
કરનારી, ગ્રાહી(ઝાડો બાાંધનાર), બેચનેી, 
પીત્ત(ગરમી), વીષ, શ્રમ, તાવ તથા દાહનો નાશ 
કરનારી, બદુ્ધીવધવક, ઉાંઘ લાવનારી, તરસ દરુ 
કરનાર, રક્તસ્રાવ અટકાવનાર, વાતપીત્તનાશક તથા 
કફવધવક છે. બાંગાળમાાં  દધુીના પાનની ભાજી પણ 
બનાવવામાાં  આવ ેછે. દધુીનાાં  બીજ મતુ્રલ છે. આથી 
તે સોજા ઉતાર ેછે  
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(૧) શરીરમાાં  દાહ-બળતરા થતી હોય, રક્તવીકાર, 
ગમુડાાં, શીળસ, ગરમી વધી હોય તથા નાક કે 
ગળામાાંથી લોહી પડતુાં  હોય તો દધુીના રસમાાં  મધ, 
સાકર કે ઘી નાખી પીવાથી મટે છે.  
(૨) ખબુ તાવ હોય અન ે મગજ ે ગરમી ચડી ગઈ 
હોય તો દધુી છીણી અથવા બે ફાડીયાાં  કરી માથે કે 
કપાળે બાાંધવાથી ઠાંડક થઈ રાહત થાય છે.  
(૩) દધુીના નાના ટુકડા કરી તેમાાં  આમલી અને 
સાકર નાખી ધીમા તાપ ેપાણીમાાં  ઉકાળી કપડા વડ ે
ગાળીને પીવાથી મગજની ગરમી, માથાનો દખુાવો 
તેમ જ ગાાંડપણમાાં  લાભ થાય છે.  
(૪) ઘી અને જીરુ વડ ેબનાવેલુાં દધુીનુાં  શાક ખાવાથી 
અને દધુીના પાનનો રસ હરસ પર ચોપડવાથી હરસ 
મટે છે.  
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(૫) દાઝી જવાથી થયેલા વ્રણ પર દધુીના ગભવની 
લગુદી લગાડવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૬) ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામ દુધીના બીના ચણુવને સાકર 
સાથે વાટી સવાર ેનરણા કોઠે ખાઈ બે કલાક પછી બે 
ચમચી દીવેલ પીવાથી પટેમાાંના ચપટા કૃમી નીકળી 
જાય છે.  
(૭) ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામ દધુીનાાં  બીના ચણુવમાાં  સાકર 
અથવા મધ મેળવી દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ ે
લવેાથી પશેાબનાાં  દદોવ મટે છે.  
(૮) મધમાખી, કાનખજુરો જવેાાં  ઝરેી જાંતનુા ડાંખ પર 
દધુીના ડીંટાને પાણી સાથે ઘસી લપે કરવાથી ડાંખના 
વીષનો નાશ થાય છે.  
(૯) ગરમીમાાં  દધુીના રસમાાં  સાકર નાખી શરબત 
બનાવી પીવાથી રાહત થાય છે.  
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(૧૦) દધુી નાખી પકાવેલુાં તેલ માથામાાં  નાખવાથી 
મગજને ઠાંડક મળે છે.  
(૧૧) એક ચમચી દધુીનાાં  બીજ પાણી સાથે સવાર-
સાાંજ ફાકી જવાથી મતુ્રપ્રવતૃ્તી વધી સોજા ઉતર ે છે. 
(દધુીનાાં  બીજની અવેજીમાાં  સક્કરટેટી, કાકડી કે 
તડબચુનાાં  બીજ પણ ચાલી શકે.)   
(૧૨) દધુીનો મરુબ્બો મગજને ઠાંડક આપ ેછે.  
(૧૩) દધુીનો હલવો ધાત ુપષુ્ટીકર છે.  
(૧૪) દધુીનાાં  બીજનુાં  તેલ માથાના દદોવમાાં  સારુાં 
પરીણામ આપ ે છે. વાળ ખરતા હોય તો દધુીનાાં  
બીજથી પકવેલુાં તેલ વાપરવાથી વાળ ખરતા તથા 
સફેદ થતા અટકે છે.  
રાક્ષ રાક્ષ તરસ, બળતરા, તાવ, દમ, રક્તપીત્ત, 
છાતીમાાં  વ્રણ-ચાાંદુાં , ક્ષય, વાય,ુ પીત્તના રોગ, મોાં 



 440 

કડવુાં  થવુાં, મોાં સકુાવુાં, ઉધરસ વગરે ે મટાડ ે છે. એ 
શરીરને પષુ્ટ કર ે છે તથા કામશક્તી વધાર ે છે. એ 
શીતળ અને સ્નીગ્ધ છે. લીલા રાંગ કરતાાં  કાળી કે 
જાાંબલી રાક્ષમાાં  શરીરને લાભકારક તત્ત્વો વધ ુહોય 
છે. રાક્ષમાાં  વીટામીન એ, બી, સી અને થોડા 
પ્રમાણમાાં  લોહ હોય છે. એમાાં  રહેલુાં રઝેવોવટેલ 
નામનુાં  તત્ત્વ ફ્રી રડેીકલ્સનો નાશ કર ે છે. રાક્ષમાાં  
સાકર હોવા છતાાં  એનાથી ડાયાબીટીસ વધતો નથી. 
ડાયાબીટીસવાળા દદી પણ રોજની ૧૦૦ ગ્રામ 
જટેલી રાક્ષ ખાઈ શકે. રોજ રાક્ષ ખાવાથી લોહીનુાં  
પરીભ્રમણ વધ ે છે, રીઝવોવટેલને કારણે અકાળે 
આવતુાં  વદૃ્ધત્વ અટકી જાય છે. લોહીની નળીઓ 
તટુતી નથી. રોગપ્રતીકારક શક્તી વધ ેછે. એલર્જીમાાં 
રાહત મળે છે. એમાાં  રહેલુાં પોટેસીયમ લોહીનુાં 
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દબાણ તથા કૉલસે્ટરોલ ઘટાડ ે છે. લોહી શદુ્ધ થાય 
છે, ઝાડા મટે છે, શરીરમાાં  બળ, તાજગી વધ ે છે. 
કબજીયાત અને હરસમાાં  ફાયદો થાય છે. દરરોજ 
એક ચમચી રાક્ષનાાં  બીનો પાઉડર લવેાથી સોજા, 
ઘા, ઘસરકો મટે છે અને આાંખના નાંબર ઘટે છે. 
રાક્ષાદી ક્વાથ રાક્ષ, હરડ,ે કડ,ુ નાગરમોથ, 
ગરમાળાનો ગોળ અને પીત્તપાપડો સો-સો ગ્રામ લઈ 
ખબુ ખાાંડી ભકુો કરી બાટલીમાાં  ભરી લવેુાં .  એક 
ચમચી ભકુાનો ઉકાળો સવાર, બપોર, સાાંજ ૧૦થી 
૧૫ દીવસ પીવાથી પીત્તજ્વર, તરસ, મચુ્છાવ, 
લવારી, શોષભ્રમ, દાહ અન ે રક્તપીત્ત મટે છે. આ 
ઉકાળાથી કબજીયાત પણ મટે છે.   
રાક્ષાદી ચાટણ બી કાઢેલી કાળી સુકી રાક્ષ ૫૦૦ 
ગ્રામ, સોનામખુી-મીંઢીઆવળ, હરડનેી છાલ અને 
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સાકર ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ, જાવાંત્રી ૧૦ ગ્રામ અને કેસર 
૫ ગ્રામ બધાાં  મીશ્ર કરી લસોટી બારીક ચાટણ કરવુાં . 
આ ચાટણ અડધીથી એક ચમચી ચાટીને ઉપર 
પાણી પીવાથી મળ એકદમ સરળતાથી ઉતરશે. 
એનાથી કબજીયાત, અપચો, અમ્લપીત્ત પણ મટે છે. 
૧૦૦ ગ્રામ ઠળીયા કાઢેલી કાળી સુકી રાક્ષ અન ે
એટલુાં જ હરડનેુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરી ખબુ ખાાંડી, લસોટી 
નાની સોપારી જવેડી ગોળીઓ બનાવી રોજ એકથી 
બે ગોળી પાણી સાથે રાત્ર ે લઈ ઉપર નવશકુેાં  એક 
ગ્લાસ દુધ પીવાથી અમ્લપીત્ત, ગસૅ, ખાટા ઘચરકા-
ઓડકાર, કબજીયાત અરુચી વગરે ેમટે છે.   
રાક્ષાદી ચણુવ   કાળી સુકી રાક્ષ, લીંડીપીપર અને 
ઠળીયા કાઢેલી ખારકે સરખા ભાગ ે લઈ ખબુ ખાાંડી 
બનાવેલા ચણુવને રાક્ષાદી ચણુવ  કહે છે. એક ચમચી 
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જટેલુાં આ ચણુવ  ઘી અને મધ (ઘી કરતાાં  મધ બમણુાં ) 
સાથે સવાર-સાાંજ લવેાથી અને જરુરી પરજેી 
પાળવાથી કફજ્વર, ખાાંસી-ઉધરસ, તાવ અને સોજા 
મટે છે.  
રાક્ષાવલહે  ૮૦૦ ગ્રામ કાળી સુકી રાક્ષ બરાબર 
ધોઈને દધુમાાં  વાટીને જાડી પસે્ટ જવેુાં  બનાવવુાં . તેમાાં  
૮૦૦ ગ્રામ સાકરની ચાસણી મેળવી જાયફળ, 
જાવાંત્રી, લવીંગ, એલચી, વાાંસકપરુ, તજ, 
તમાલપત્ર, નાગકેસર અને કમળકાકડીની મીંજ 
દરકેનુાં  દસ-દસ ગ્રામ ચણુવ  નાખી અવલહે-ચાટણ 
તૈયાર કરવુાં . આ અવલહે ૧ થી ૨ ચમચી સવાર સાાંજ 
લવેાથી અમ્લપીત્ત-એસીડીટી, રક્તપીત્ત, ક્ષય, પાાંડ,ુ 
કમળો, લીવરના રોગો, અરુચી, ઉબકા, અને 
અશક્તી મટે છે. અવલહે લીધા પછી ભખુ લાગે 
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ત્યાર ે જ જમવુાં . એક ચમચી રાક્ષાવલહે સવારે, 
બપોર ેઅને રાત્ર ેલવેાથી રક્તસ્રાવ સાંબાંધી વીભીન્ન 
રોગો, નાકનો રક્તસ્રાવ, શરીરના કોઈ પણ ભાગમાાં  
થતી બળતરા, અમ્લપીત્ત તથા તષૃ્ણા રોગમાાં  લાભ 
થાય છે. એનો મખુ્ય ફાયદો મળશદુ્ધી થઈ જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત થાય, ભખુ લાગ ેઅને વજન વધ ેતે છે.   
રાક્ષાસવ ભખુ લગાડનાર, સ્ફુતીદાયક, શ્રમહર અન ે
ક્ષયરોગમાાં  હીતકારી છે. શરીરના સકુ્ષ્મ માગોવને 
ચોખ્ખા કરી ધાતપુષુ્ટીમાાં  સહાય કર ેછે.  એ ખાાંસી, 
શ્વાસ-દમ, ઉરોઃક્ષત, માંદાગ્ની અશવ(હરસ)-મસા, 
ગોળો, કૃમી,  કુષ્ઠ, વ્રણ, નેત્રરોગ, જીણવજ્વર અને 
અજીણવમાાં  નાનો અડધો કપ એટલ ે ૬-૮ ચમચી 
એટલા જ પાણી સાથે સવાર-સાાંજ આપવામાાં  આવ ે
છે. અડધો કપ રાક્ષાસવ અને અડધો કપ પાણી મીશ્ર 
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કરી જમતાાં  પહેલાાં  બપોર ે અને રાત્ર ે પીવાથી બળ 
અને શરીરની કાાંતીમાાં  વદૃ્ધી થાય છે, વજન વધ ેછે, 
શરીરની રોગપ્રતીકારક શક્તીમાાં  વધારો થાય છે 
તેમ જ હરસ, અરુચી, માંદાગ્ની, પાાંડરુોગ, હૃદયરોગ, 
યકૃતના રોગો, કબજીયાત વગરેમેાાં  ઘણો ફાયદો 
થાય છે.  
દ્વીરુત્તર ચણુવ   હીંગ-૧, ઘોડાવજ-૨, ચીત્રક મળુની 
છાલનુાં  ચણુવ-૪, ઉપલટે અથવા કઠ-૮, સાંચળ-૧૬ 
અને વાવડીંગ-૩૨ના પ્રમાણમાાં  લઈ ચણુવ  બનાવવુાં . 
અડધી ચમચી જટેલુાં આ ચણુવ  સહેજ નવશકેા પાણી 
સાથે લવેાથી પાચનતાંત્રની તકલીફો જવેી કે ગસૅ, 
કબજીયાત, આફરો, અરુચી, માંદાગ્ની, ઓડકાર, 
ચુાંક, આાંકડી, પટેનો દખુાવો, મોળ, ઉબકા, 
આાંતરડાના કૃમી વગરે ેમટે છે.  
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ધતરુો ધતરુો ગરમ અને ઝરેી છે, આથી બાહ્ય 
ઉપચારમાાં  વપરાય છે.  
(૧) ધતરુાનાાં  પાન પીસી ગરમ કરી દ:ુખાવા કે સોજા 
પર બાાંધવાાં .  
(૨) તલના તેલ કે કોપરલેમાાં  ધતરુાનાાં  પાનનો ચાર 
ગણો રસ નાખી પાણી બળી જાય ત્યાાં  સુધી ગરમ 
કરવુાં . આ રીતે પકવેલુાં તેલ માથામાાં  નાખવાથી 
ખોડો, જુ, લીખ, ખાંજવાળ અને બીજા રોગો મટે છે.  
(૩) ધતરુાને ફળ આવે ત્યાર ે કાપ પાડી થોડાાં  બી 
કાઢી તેમાાં  લવીંગ ભરી ફરી ફળ બાંધ કરી દેવાં  ુ. ફળ 
ઝાડ પર પાકીન ેસકુાઈ જાય ત્યાર ેલવીંગ કાઢી લવેાાં . 
જ્યાર ેદમનો હમુલો આવે ત્યાર ેઆ લવીંગ અગ્ની 
પર ફુલાવી ખાઈ જવાાં . તરત જ દમનો હમુલો 
હળવો પડશ.ે   
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ધાણા ધાણા તરુા, સહેજ તીખા, કડવા, મધરુ, પચ્યા 
પછી પણ મધરુ, સ્વાદીષ્ટ, સગુાંધીત, ઠાંડા, પચવામાાં  
હલકા, સ્નીગ્ધ, હૃદય માટે હીતકર, આાંતરીક 
માગોવની શદુ્ધી કરનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, 
આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, પાચન કરનાર, 
મળને બાાંધનાર તથા રોકનાર, મતુ્ર પ્રવતૃ્તી 
વધારનાર, વીયવ માટે અહીતકારી,  તરસ 
શમાવનાર, ત્રણે દોષો શમાવનાર, આાંખો માટે 
સારા, બળતરા, દમ, ઉધરસ, ઉલટી, ઉબકાનુાં  શમન 
કરનાર છે. તાવ મટાડનાર અને ત્રીદોષનાશક છે. 
ધાણા અને સાકર પટેની બળતરા-એસીડીટીનુાં  ઉત્તમ 
ઔષધ છે. ધાણા મતુ્રપ્રવતૃ્તી વધારનાર, ભખુ 
લગાડનાર, પાચનક્રીયા સધુારી આહારનુાં પાચન 
કરાવનાર, વાયનુી ઉધ્વવગતી સધુારી વાયનુે 
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સરકાવનાર, આાંતરીક બળતરાને શાાંત કરનાર, 
શીતળ હોવાથી પીત્ત અને તરસ શાાંત કરનાર, 
ઉલટી, અતીસાર, ભાર ે આહાર રવ્યોથી થતુાં  
આમાજીણવ તથા આફરા જવેી પટેની વીકૃતીઓમાાં 
હીતાવહ છે. આ બધી તકલીફોમાાં  જમતી વખતે 
બેથી ત્રણ ચમચી કોથમીરની ચટણી ખાવી જોઈએ. 
અથવા સકુા ધાણાનુાં  સાકર સાથે બનાવેલુાં શરબત 
પીવુાં  જોઈએ.  
ધાન્દ્યકાદી ક્વાથ સાંસ્કૃતમાાં  ધાણાને ધાન્દ્યક કહે છે. 
ધાણા, વાળો, બીલી, નાગરમોથ અને સુાંઠના સમાન 
ભાગ ેબનાવેલા અધકચરા ભકુામાાંથી બે ચમચી ભકુો 
બે ગ્લાસ પાણીમાાં  એક કપ પાણી બાકી રહે ત્યાાં  
સધુી ઉકાળી ઠાંડુાં  પાડી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
જઠરાગ્ની સતેજ થાય છે. આમશળુ(જમ્યા પછી 
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હોજરીમાાં  થતો દખુાવો) મટે છે. આ ધાન્દ્યકાદી 
ક્વાથ (ઉકાળો) મળને બાાંધનાર, દીપન અને આહાર 
પચાવનાર હોવાથી મળશદુ્ધી પણ કર ેછે.   
ધાન્દ્યપાંચક ધાણા, સુાંઠ, નાગરમોથ, સગુાંધી વાળો 
અને બીલાનો ગર આ પાાંચ ઔષધોના સમભાગે 
બનાવેલા ચણુવનો અથવા ઉકાળાનો સવાર-સાાંજ 
નીયમીત ઉપયોગ કરવાથી આમદોષ, શળુ, 
કબજીયાત વગરે ેમટે છે અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય 
છે.  
ધાવણ વધારવા (૧) એક ગ્લાસ દધુમાાં  ૩ ગ્રામ સફેદ 
જીરાનુાં  ચણુવ  સાાંજ ે સતુી વખતે દરરોજ પીવાથી 
અથવા ચોખાની દધુ અને સાકર નાખી બનાવેલી 
એક ગ્લાસ ખીરમાાં  ત્રણથી ચાર ગ્રામ સફેદ જીરાનુાં  
ચણુવ  નાખી પીવાથી ધાવણની વદૃ્ધી થાય છે.  
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(૨) સ્તન ઉપર વડનુાં  દધુ અને વડવાઈની કુણી 
કુાં પણ પીસીને લપે કરવાથી ધાવણ વધ ેછે.  
(૩) ભોાંયકોળાનો રસ બેથી ત્રણ ચમચી દધુમાાં  
સાકર નાખી સવાર ે અને રાત્ર ે પીવાથી ધાવણની 
વદૃ્ધી થાય છે.  
(૪) શતાવરીનાાં  મળુ દધુમાાં  વાટી પીવાથી પણ 
ધાવણ વધ ેછે.  
ધાવણ શદુ્ધી ધાવણ કફથી દષુીત થાય છે ત્યાર ે
બાળકને ઉલટી, કરાાંઝવુાં, લાળ પડવી વગરે તકલીફ 
થાય છે, અને બાળક ઉાંઘણશી બની જાય છે. ત્યાર ે
માતાએ ગળો, હરડ,ે આમળાાં, બહેડાાં  અન ે સુાંઠનુાં 
સરખા ભાગ ેચણુવ  બનાવી એક ચમચી ચણુવ  અડધા 
ગ્લાસ પાણીમાાં  નાખી ઉકાળવુાં . બરાબર ઉકળે ત્યારે 
ઉતારી ઠાંડુાં  પાડી પીવુાં . સવાર-સાાંજ આ ઉકાળો 
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તાજતેાજો બનાવીને એકાદ મહીનો પીવાથી 
ધાવણની શદુ્ધી થશ.ે ધાવણની શદુ્ધી થતાાં  બાળકની 
ઉપયુવક્ત તકલીફો શાાંત થશ.ે  
નગોડ નગોડ બે જાતની થાય છે, ધોળાાં  ફુલવાળી 
અને કાળાાં  ફુલવાળી. બાંને જાતની નગોડ બદુ્ધી તથા 
સ્મતૃી વધારનાર, કડવી, તરુી, તીખી, હલકી તેમજ 
વાળ અને આાંખ માટે હીતકર છે. તે શળુ, સોજા, 
અ ામવાત, કૃમી, કોઢ, અરુચી, કફ અન ે તાવન ે
મટાડ ે છે. મખુ્યત્વે અ ેમાાં  વાતનાશક ગણુ હોવાથી 
સાાંધાના વામાાં  ખબુ ઉપયોગી છે. નગોડનાાં  તાજાાં મળુ 
અને લીલાાં  પાનનો રસ કાઢી  તેમાાં  ચોથા ભાગે 
તલનુાં  તેલ મેળવી પકાવવુાં . જ્યાર ે ફક્ત તેલ બાકી 
રહે ત્યાર ે ઉતારી લવેુાં . સવાર-સાાંજ નીયમીત અ ા 
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તેલથી માલીશ કરતા રહેવાથી કાં પવા, સાાંધાના વાની 
પીડા અને વાયથુી થતા દખુાવામાાં  રાહત થાય છે.  
(૧) ગમે તેવુાં  ભરનીંગળ ગમુડાં ુ થયુાં  હોય તેના પર 
નગોડનાાં  પાન વાટીને લગાડવામાાં  આવે તો પાકીન ે
ફુટી જાય છે.  
(૨) નગોડના તેલ(નીગુાંડી તેલ)ની માલીશ કરવાથી 
સાયટીકા, કમરનો દખુાવો, સ્નાયનુો દખુાવો વગરે ે
મટે છે. સવુાવડી સ્ત્રીના તાવમાાં મોટા ભાગે 
ગભાવશયનો સોજો હોય છે. નગોડના પાનનો સ્વરસ 
અથવા પાનનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી સોજો 
ઉતરી જાય છે અને તાવ મટે છે.  
(૩) સાંધીવામાાં  નગોડનો ઉકાળો લાભ કર ેછે.  
(૪) નગોડ ઉત્તમ વ્રણશોધક, વ્રણરોપક, મતુ્રજનન, 
આતવવજનન કૃમીઘ્ન અને વેદનાહર છે.  
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(૫) કોઈ પણ દુખાવામાાં  આ તેલની હળવા હાથે 
માલીશ કરવાથી ફાયદો થાય છે. સાયટીકા-રાાંઝણનુાં  
તે શ્રેષ્ઠ ઔષધ છે.  
(૬) શરદી હોય અને નાક બાંધ થઈ જતુાં  હોય તો 
નીગુાંડી તેલનાાં  બે-ત્રણ ટીપાાં  નાકમાાં નાખવાથી તરત 
જ ફાયદો થાય છે.  
(૭) કાનમાાં  પાક થઈ દખુાવો થતો હોય, પરુાં 
નીકળતુાં  હોય તો કાનમાાં  આ તેલનાાં  બે-ત્રણ ટીપાાં  
મકુવાથી દખુાવો તથા પાક મટે છે.  
નગોડનુાં તેલ નગોડનાાં  તાજાાં લીલાાં  પાન અને ફુલને 
કુટી કાઢેલા ૫૦૦ મી.લી. રસમાાં  ૧૨૫ મી.લી. તલનુાં  
તેલ નાખી ધીમા તાપ ે ઉકાળીન ે તેલ સીદ્ધ કરવુાં . 
નગોડનુાં  આ તેલ બજારમાાં  તૈયાર પણ મળે છે, જનેે 
નીગુાંડી તેલ કહે છે. લગભગ બધી જ ફામવસી એ 
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બનાવે છે. કોઈ પણ પ્રકારના દ:ુખાવા પર એને 
સહેજ ગરમ કરીને હળવા હાથે માલીશ કરવાથી 
ફાયદો થાય છે.   
(૧) જુની શરદીમાાં  નગોડના તેલનાાં  નાકમાાં  ચારથી 
છ ટીપાાં  પાડવાથી લાભ થાય છે. એમાાં  પણ જમેાાં  
કફ દગુાંધયકુ્ત હોય અને વીકૃત આવતો હોય તેમાાં  
ન ધારલેુાં  સફળ પરીણામ પ્રાપ્ત થાય છે.  
(૨) બે ચમચી નગોડનુાં  તેલ દધુમાાં  મીશ્ર કરી 
પીવાથી ગસૅને લીધ ેપટેમાાં  થતી પીડા મટે છે.  
નસોતર એ આયવુદેનુાં  એક ઉત્તમ વીરચેક ઔષધ 
છે. કેમ કે એની કોઈ આડઅસર નથી. આથી 
કબજીયાતમાાં  એ નીભવયપણે લઈ શકાય. વળી 
નસોતર કફ-પીત્તના રોગો પણ મટાડ ે છે. તાવ, 
રક્તપીત્ત, હરસ, વીસપવ - ગમુડાાં, કમળો, ઉદર 
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રોગો, ગસે, ગોળો, કબજીયાત અને અપચામાાં  
ઉપયોગી છે. તાવમાાં  પા(૧/૪) ચમચી નસોતરનુાં 
ચણુવ  રાક્ષના રસ સાથે લવેુાં . રક્તપીત્તમાાં  સાકર અને 
મધ સાથે, હરસમાાં  ત્રીફળાના ઉકાળા સાથે કમળામાાં  
સાકર સાથે અન ેકબજીયાતમાાં  નવશકેા પાણી સાથે 
લવેુાં .      
નાગકેસર નાગકેસરનાાં  વકૃ્ષોનો દેખાવ સુાંદર હોય છે. 
એનાાં  વકૃ્ષો આસામ, હીમાલય, બાંગાળ, નેપાળ તથા 
બ્રહ્મદેશમાાં  થાય છે. એના પાાંચ પાાંખડીવાળાાં  સફેદ 
ફુલોની વચ્ચ ેસોનેરી રાંગનાાં  પુાં કેસરોનો ગચુ્છો હોય 
છે. આ પુાં કેસર એ જ સાચુાં નાગકેસર. એ બજારમાાં  
મળે છે.  
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(૧) અડધીથી એક ચમચી નાગકેસરનુાં  ચણુવ  એટલી 
જ ખડી સાકર, માખણ અને કાળા તલ સાથે સવાર-
સાાંજ લવેાથી દઝુતા હરસ મટે છે.  
(૨) સાકર સાથે નાગકેસર લાાંબો સમય લવેાથી 
ગભાવશય અને યોનીના વીકારો, શ્વેતપ્રદર, બળતરા, 
ખાંજવાળ, મૈથનુ સમયનો દ:ુખાવો, વાસ આવવી, 
સોજો વગરે ે મટે છે. આ ઉપાયથી આાંતરીક 
શીતળતા થવાથી ગભવસ્થાપન પણ થાય છે.   
(૩) મરડો, આાંતરડામાાં  સોજો કે ચાાંદાાં (અલ્સરટેીવ 
કોલાયટીસ), માંદ જઠરાગ્ની કે આમ હોય તો 
પા(૧/૪) ચમચી જટેલુાં સાચુાં શદુ્ધ નાગકેસર(મોાંઘુાં  
નથી) અને ઈન્દ્રીયજવનાાં  બીજ સવાર-સાાંજ જમ્યા 
પછી નવશકેા ગરમ પાણી સાથે લવેાથી મટે છે.  
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(૪) લોહીવા વારાંવાર થતો હોય, માસીકસ્રાવ ખબુ 
જ અને અનીયમીત થતો હોય, અવારનવાર 
કસવુાવડો થતી હોય, તો રોજ નાગકેસર લવેુાં  
જોઈએ. જથેી ગભાવશયના દોષ મટે અને ગભાવશય 
ગભવને ટકાવી રાખવા માટે યોગ્ય બને.  
(૫) હાથ-પગની, માથાની, તાળવાની, આાંખોની, 
મતુ્રમાગવની, યોનીની બળતરા, શરીરના કોઈ પણ 
ભાગમાાંથી થતો રક્તસ્રાવ, શરીરની ખોટી આાંતરીક 
ગરમીમાાં  રોજ સવાર-સાાંજ પાથી અડધી ચમચી 
નાગકેસર, એક ચમચી માખણ અને એક ચમચી 
ખડી સાકરનો પાઉડર મીશ્ર કરી ચાટી જવુાં .  
(૬) અડધી ચમચી નાગકેસર તાજી મોળી છાશમાાં  
ખબુ લસોટી ચાટી જવાથી એકથી બે માસમાાં  
ગભાવધાન થાય છે.  
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નાગર ફાાંટ સુાંઠનુાં  એક નામ 'નાગર' પણ છે. એક 
ગ્લાસ જટેલા એકદમ ઉકળતા પાણીમાાં  એક ચમચી 
સુાંઠનુાં  ચણુવ  નાખી તરત જ તપલેી ઉતારીને ઢાાં કી દેવુાં . 
જ્યાર ેઆ પાણી ઠરી જાય ત્યાર ેગાળી લવેુાં . આને 
આયવુદેમાાં  'નાગર ફાાંટ' કહે છે. ફાાંટ અડધાથી એક 
કપ જટેલો સવાર-સાાંજ તાજો બનાવી ઠાંડો પાડીને 
પીવાથી જમ્યા પછી થતો પટેનો દખુાવો, સહેજ 
પણ ભખુ ન લાગવી, પટે ફુલી જવુાં , ગસે થવો, 
જમ્યા પછી-ખાધલેા આહારના ઉછાળા આવ્યા 
કરતા હોય, વારાંવાર ઓડકાર આવવા, શરદી, 
કફના રોગો, અપચો અને આમવાતમાાં  ફાયદો કર ે
છે. પ્રસતુી પછી આ ફાાંટ થોડા દીવસ પીવાથી 
ગભાવશયમાાં  રહેલા દોષો કે બગાડ બહાર નીકળી 
જાય છે. 
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નાગલા-દધુલેી એના નાના નાના  છોડ ચોમાસામાાં  
બધ ેઉગી નીકળે છે. બાર ેમાસ પણ આ છોડ મળી 
શકે છે. આખો છોડ રતાશ પડતો એક ફુટ જટેલો 
ઉાંચો થાય છે. પાન લાાંબાાં  લાંબગોળ, ટેરવે 
અણીવાળાાં, ભાલાકાર, ઉપલી સપાટીનો રાંગ લીલો 
અને નીચનેી સપાટી લાલાશ પડતી હોય છે.  છોડ 
તોડવાથી અાંદરથી દધુ નીકળે છે, જ ે એક સારુાં 
ઔષધ છે.  
(૧) નાગલા-દધુલેી દમમાાં  ઉપયોગી ઔષધ છે. 
કેટલાક કેસમાાં  તો ચમત્કાર જવેો ગણુ જોવા મળે છે. 
એનાાં  પાાંચથી સાત પાન કે છોડનો એટલો ભાગ લઈ 
રસ કાઢી સહેજ મધ સાથે મેળવી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી શ્વાસનળી ખલુ ેછે અન ેકફ છુટો પડ ેછે. કફ 
ન છુટવાના કારણે દમના દદીનુાં  કષ્ટ વધ ે છે. આ 
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દવાથી કફ છુટો પડતો હોવાથી દમમાાં  રાહત જણાય 
છે.  
(૨) નાગલા-દધુલેીનો રસ એટલે કે દધુ ચોપડવાથી 
દાદર મટે છે. (આ છોડ અમારા ખતેરમાાં  નીંદાણ 
તરીકે મેં જોયો છે, પણ તે સમયે મને એના વૈદકીય 
ઉપયોગની માહીતી ન હતી.) 
નાગરવલેનાાં પાન  નાગરવેલનુાં  પાન તીખુાં, કડવુાં, 
તરુુાં, તીક્ષ્ણ, ગરમ, રુચી ઉપજાવનાર, ઝાડો સાફ 
લાવનાર, પીત્ત કરનાર, બળ આપનાર, કફનાશક, 
મોાં ાંની દગુાંધ દરુ કરનાર તથા થાક દરુ કર ેછે. એમાાં  
એક જાતનુાં સગુાંધીત તૈલી રવ્ય રહેલુાં છે, જ ેમોાંને 
ચોખ્ખુાં કર ે છે, દાાંતમાાં  સડો થતો અટકાવે છે અને 
ખોરાકના પાચન માટે જરુરી પાચક રસોનો સ્રાવ કર ે
છે. નાગરવેલના પાનમાાં  અડધી ચમચી મધ અન ે
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હળદર અને આદનુો એક એક ટુકડો મુકી ખબુ 
ચાવીને દીવસમાાં  ત્રણ-ચાર વાર ખાવાથી શરદી, 
સળેખમ, ઉધરસ જવેા કફના રોગો મટે છે.  
નાગરાદી ક્વાથ નાગર એટલ ે સુાંઠ, ધાણા, 
નાગરમોથ, બીલુાં, ઈન્દ્રજવ, વાળો અને અતીવીષની 
કળી દરકે ૫૦-૫૦ ગ્રામને ભગેાાં  ખાાંડી બનાવેલા 
અધકચરા ભકુામાાંથી બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ 
પાણીમાાં  ઉકાળી અડધુાં બાકી રહ ે ત્યાર ે ગાળીન ે
સહેજ ગરમ ગરમ સવાર-સાાંજ તાજો બનાવી 
પીવાથી રક્તમીશ્રીત અને દખુાવાવાળા તીવ્ર ઝાડા 
મટે છે. આ ઉકાળો જુના કે નવા મરડાનુાં  અકસીર 
ઔષધ છે.   
નારાંગી નારાંગી હૃદયને બળ આપનાર, પચવામાાં  
હલકી, અગ્ની પ્રદીપક, બળપ્રદ, ભોજન પચાવનાર, 
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બળતરા દરુ કરનાર, શ્રમહર, વાયનુાશક, રુચીપ્રદ, 
પ ષ્ટીક તેમજ ઉદરકૃમી અને ઉદરશળુ દરુ કરનાર 
છે. એમાાં  વીટામીન ‘સી’ પ્રચરુ માત્રામાાં  અને 
વીટામીન ‘એ’, ‘બી’ અને ‘ડી’ પણ અલ્પ 
માત્રામાાં  રહેલાાં  છે. સવાર-સાાંજ એક એક નારાંગીનો 
રસ લવેાથી પીત્તનુાં શમન થાય છે. જઠર, આાંતરડાાં, 
મતુ્રપીંડ વગરે ેઅવયવો શદુ્ધ થાય છે.  
(૧) નારાંગી ખાવાથી પટેમાાંનો વાય ુદરુ થાય છે.  
(૨) નારાંગી ખાવાથી લોહીનુાં  ઉાંચુાં દબાણ ઘટે છે.  
(૩) નારાંગી ખાવાથી શરીરની ખોટી ગરમી દરુ થાય 
છે.  
(૪) નારાંગી ખાવાથી ગમુડાાં  દરુ થાય છે.  
(૫) નારાંગી ખાવાથી ચામડીનાાં  દદોવ દરુ થાય છે.  
(૬) નારાંગી ખાવાથી કૃમીનો નાશ થાય છે.  
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(૭) રાત્ર ે સતુી વખતે એક-બે નારાંગી ખાવાથી 
કબજીયાત મટે છે. નારાંગીનો રસ જુની કબજીયાતને 
પણ દ ુુર કરી શકે છે.  
(૮) નારાંગીની છાલ ચહેરા પર ઘસવાથી ખીલમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
નારીકેલ લવણ   છોડાાં  કાઢી નાખલે નાળીયેરની એક 
આાંખમાાં  કાણુાં  પાડી પાણી કાઢી નાખવુાં . પછી તેમાાં  
સમાય એટલુાં બારીક વાટલુાં  સીંધવ ભરવુાં . કાણુાં  
પાડલેી આાંખ ઘઉાંના લોટની પોટીસ બનાવી લીંપીને 
બાંધ કરવી. પછી આ નાળીયેર પર માટીનો જાડો થર 
કરી તડકે સકુવવુાં . સકુાયા પછી ૧૦-૧૨ અડાયા 
છાણા વચ્ચ ે મુકી સળગાવવુાં . જો નાળીયેર તટેુ તો 
તરત લઈ લવેુાં, અને જો ન તટેુ તો આપમેળે ઠાંડુાં  થવા 
દેવુાં . પછી ઉપરની માટી વગરે ેદરુ કરી અાંદરથી કાળા 
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રાંગનુાં  ચણુવ-લવણ બહાર કાઢી, વાટી બાટલીમાાં  ભરી 
લવેુાં . એને નારીકેલ લવણ કહે છે. એ બજારમાાં  
તૈયાર પણ મળે છે. એસીડીટી, પટેનો દ:ુખાવો, 
અરુચી, માંદાગ્ની, ગસૅ અને અપચામાાં  અધી-અધી 
ચમચી સવાર-સાાંજ લવેુાં .   
નાળીયરે   

िाररकेलफलं शीत ंदजु भरं बस्स्तशोधिम ् | 
पवष्टनंभ बहृण ंबल्यं वातपित्तास्रदाहितु || 

  નાળીયેર શીતળ, દજુવર (પચવામાાં  ભાર)ે 
બસ્તીશોધક-મતુ્રાશયની શદુ્ધી કરનાર, મળ 
રોકનાર, બૃાંહણ-વજન વધારનાર, બળકારક અને 
વાય,ુ પીત્ત અને રક્તવીકાર-બગાડ તથા દાહ-
બળતરા મટાડનાર છે.  કોપરુાં બળ આપનાર, ઠાંડુાં  
અને વજન વધારનાર છે. કોપરાના અનેકવીધ 
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ઉપયોગો છે. તેનાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, 
અમ્લપીત્ત, અરુચી, રક્તપીત્ત, ક્ષય, ઉલટી વગરમેાાં  
કોપરાપાક અપાય છે. નારીયેળનુાં દધુ કોલરેામાાં  
આપવાથી ઉલટી બાંધ થાય છે. નારીયેળના 
 છોડામાાંથી કાઢેલો કાથો તકીયા, ગાદલા, ખરુશી 
વગરેમેાાં  ભરવામાાં  ઉપયોગી છે. કોપરલે(નારીયેળનુાં 
તેલ) વાળને વધાર ેછે તેટલુાં જ નહીં, વાળને તે કાળા 
અને સુાંવાળા પણ બનાવે છે. 
લીલુાં કોપરુાં સ્વાદીષ્ટ અને ટોનીક છે. કોપરલે બળ 
આપનાર, વજન વધારનાર, વાળ માટે સારુાં, વાય ુ
અને પીત્તને હરનાર, પચ્યા પછી મધરુ અન ે
સોરાયસીસમાાં  તથા બીજા ચામડીના રોગોમાાં  ખબુ 
સારુાં છે. એ ખરજવુાં  અને બીજા ચામડીના કષ્ટસાધ્ય 
અને અસાધ્ય રોગોમાાં  ઉપયોગી છે. કોપરલે ઠાંડુાં 
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હોવાથી માથામાાં  નાખવાથી વાળ કાળા, સુાંવાળા અન ે
લાાંબા થાય છે તથા ખરતા અટકે છે. કુમળ ુનાળીયેર 
પીત્તજ્વર અને પીત્ત મટાડનાર છે. એ પચવામાાં  
ભાર,ે મતુ્રાશયને સાફ કરનાર, ઝાડાને રોકનાર, 
પષુ્ટી અ ાપનાર, બળ અ ાપનાર, વાય,ુ પીત્ત, 
લોહીબગાડ કે રક્તપીત્ત અન ે દાહ મટાડનાર છે. 
નાળીયેરનુાં  પાણી ઠાંડ,ુ હીતકારી, અગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કરનાર, વીયવ વધારનાર, પચવામાાં  હલકુાં , તરસ 
મટાડનાર અને નવા કોષોની ઉત્પત્તીને વેગ 
આપનાર છે. નાળીયેર હૃદય માટે હીતકારી, 
પચવામાાં  ભારે, વીયવ તેમ જ કામશક્તી વધારનાર, 
તરસ તથા પીત્તને મટાડનાર અને મતુ્રમાગવને સ્વચ્છ 
કરનાર છે. મોટાાં  લીલાાં  દસ નાળીયરેનુાં  પાણી કાઢી 
ઉકાળવુાં . મધ જવેુાં  ઘટ્ટ થાય ત્યાર ેઉતારી તેમાાં  સુાંઠ, 



 467 

મરી, પીપર, જાયફળ અને જાવાંત્રીનુાં  ચણુવ  બરાબર 
ભળેવી બાટલીમાાં  ભરી લવેુાં .  આ ઔષધ સવાર-
સાાંજ અધીથી એક ચમચી જટેલુાં લવેાથી અમ્લપીત્ત-
એસીડીટી, પીત્તના રોગો ઉદરશળુ અને બરોળવદૃ્ધી 
મટે છે. નાળીયરે ગરુુ, સ્નીગ્ધ, પીત્તશામક, મધરુ, 
શીતળ, બળપ્રદ, માાંસપ્રદ, પોષક, શરીરનુાં  વજન 
વધારનાર, મતુ્રશોધક અને હૃદય માટે પોષક છે. 
નાળીયેરનુાં પાણી શીતળ, હૃદયને પ્રીય, જઠરાગ્નીન ે
પ્રદીપ્ત કરનાર, શકુ્રવધવક, તરસ અને પીત્તને શાાંત 
કરનાર, મધરુ અને મતુ્રાશયને સારી રીતે શદુ્ધ 
કરનાર છે. નાળીયેર માાંસ અને કફની પષુ્ટી કર ેછે. 
ટ્રીપ્ટોફેન અને લાઈસીન એ બે એમીનો એસીડ 
નાળીયેરમાાં  છે. આથી શરીરમાાં  નવા કોષોના 
નીમાવણ માટે નાળીયરે ઉપયોગી છે. તાજા કોપરાને 
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છીણી કપડા વડ ે નીચોવી જ ે પ્રવાહી નીકળે તે 
નાળીયેરનુાં દધુ ક્ષયહર છે. એ કોડલીવર ઑઈલ જવેુાં  
પ ષ્ટીક છે. અમેરીકા જવેો દેશ પણ ટી.બી.માાં  
શરીરની પષુ્ટી માટે એનો ઉપયોગ કર ે છે. 
ક્ષયરોગમાાં  માથુાં  દખુતુાં  હોય તો નાળીયેરનુાં  પાણી 
અથવા દધુ સાકર નાખી પીવાથી લાભ થાય છે. 
હાઈપર એસીડીટીમાાં  આ પાણી અત્યાંત પથ્ય અન ે
સપુાચ્ય છે. જ્વરની તરસમાાં  પણ તે હીતકર છે. 
આહાર પચવાના સમયે એટલ ેકે જમ્યા પછી અઢી-
ત્રણ કલાકે પેટમાાં  થતા દખુાવાને પરીણામશળુ કહે 
છે. પાણીવાળા નાળીયરેની આાંખ ફોડી આાંખથેી 
તેમાાં  ઠાાંસોઠાાંસ મીઠુાં (બને તો સીંધવ) ભરી દેવુાં . પછી 
તેને કાપડમાાં  વીંટાળી માટીનો લપે કરી સકુવવુાં . 
સકુાયા પછી અડાયા છાણાની ભઠ્ઠીમાાં  શકેવુાં . શકેાયા 
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પછી અાંદરનો ભાગ કાઢી તેને બારીક લસોટી ચણુવ  
બનાવવુાં . આ ચણુવ  ૧૦ ચોખાભાર અને લીંડીપીપરનુાં  
ચણુવ  ચારથી છ ચોખાભાર મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ 
લવેાથી ત્રણે દોષથી થયેલ પરીણામશળુ મટે છે.  
નાળીયરેનુાં પાણી    

तस्यांभ शीतलं हदंृ्य दीिि ंशकु्रलं लघ ु| 
पििासापित्तस्जत्स्वाद ुबस्स्तश ुस्िकर िरम ् || 

નાળીયેરનુાં  પાણી સ્વાદીષ્ટ, શીતળ, હૃદ્ય એટલે કે 
હૃદયને માટે હીતકર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, 
શકુ્રજનક, પચવામાાં  હળવુાં , મતુ્રાશયની શદુ્ધી કરનાર 
તથા તરસ અને પીત્તને શાાંત કરનાર છે.  
નીરાંજન ફળ આ ઔષધ આપણુાં  ન હોવા છતાાં  
આપણે અપનાવી લીધુાં છે. તેન ે ‘સીંગાપરુી બોર’ 
પણ કહે છે. જ ે સીંગાપરુ આસપાસ થાય છે અન ે
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આપણે ત્યાાં  આવે છે. મોટા ખાર ેકી બોરના ઠળીયા 
જવેડુાં  કથ્થઈ તથા આછા પીળા રાંગનુાં  આ ઔષધ છે. 
હરસ-પાઈલ્સમાાંથી રક્તસ્રાવ થતો હોય, કબજીયાત 
રહેતી હોય અને એને જ લીધ ેમળ સકુાયેલો અને 
કઠણ ઉતરતો હોય તેમને નીરાંજન ફળ આશીવાવદ 
સમાન છે. એક નીરાંજન ફળ ઉકાળીને ઠાંડા કરલેા 
એક કપ પાણીમાાં  રાત્ર ે પલાળી રાખો. સવાર ે તેન ે
સાકરના ભકુા સાથે મસળીને પી જવાથી ઉત્તમ 
પરીણામ મળે છે. એક-બે દીવસમાાં  સારુાં પરીણામ 
આપનાર આ ઔષધ ફળ સસ્તુાં  પણ છે, સલુભ પણ 
છે, ફળદાયી પણ છે.  
નીરો તાજો નીરો ઠાંડો, પશેાબ સાફ લાવનાર, 
રક્તશદુ્ધીકર તથા પ ષ્ટીક છે. એમાાંથી બનતી તાડી 
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ભખુ લગાડનાર, પાચન સધુારનાર, ઉત્તજેક અને 
પ ષ્ટીક છે. ખબુ નીરો પીવાથી પરમીયો મટે છે.  
પપનસ એને ચકોતરુાં પણ કહે છે. એનાાં  ફુલ મોટાાં, 
ગોળ અને પાકે ત્યાર ે પીળાાં  પડી જાય છે. પપનસ 
સાધારણ ખટમધરુાાં  હોય છે. તેનાાં  ફળ બાર ે માસ 
થાય છે, ફળ ઉપરની છાલ હથેળી જટેલી જાડી હોય 
છે. પપનસને છોલી તેના ચીરા કરી તેની ઉપર થોડુાં 
સીંધવ કે ખાાંડ ભભરાવી ચસુવાથી અરુચી દરુ થાય 
છે અને ભખુ લાગ ેછે.  
પપૈયુાં  પપૈયાના દધુને સકુવીને બનાવેલુાં પપેન આહાર 
પચાવવમાાં  ખબુ જ ઉપયોગી છે. પપૈયાનુાં  દુધ ઉત્તમ 
પાચક, કૃમીઘ્ન  અને વેદનાશામક છે. પપૈયુાં  વદૃ્ધો 
માટે ઉત્તમ ફળ છે. એમાાં  વીટામીન એ, બી, સી 
અને ડી છે. વળી એમાાં  રહેલુાં પપે્ટોન પ્રોટીનન ે
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પચાવવામાાં  ખબુ જ સહાયક થાય છે. ઘડપણમાાં  
પાચનશક્તી નબળી હોય છે, આાંખોનુાં  તેજ તથા 
હૃદયનુાં  બળ ઘટે છે, તથા નાડીતાંત્રનુાં  નીયમન 
ખોરવાય છે. આ બધી સમસ્યામાાં  પપૈયુાં  આશીષરુપ 
છે. પપૈયુાં  ખાવાથી વદૃ્ધોને પરુતી શક્તી મળી રહે છે. 
પપૈયુાં  પ ષ્ટીક છે. પપૈયામાાં  વીટામીન સી મોટા 
પ્રમાણમાાં  છે. શરીરમાાં  વીટામીન સી વધ ુપ્રમાણમાાં  
હોય તો ત્વચા યવુાન દેખાય, તેના પર કરચલીઓ 
પડવાના પ્રમાણમાાં  તથા ત્વચાની રુક્ષતામાાં  ઘટાડો 
થાય છે. વીટામીન સી ત્વચા માટે ખબુ જરુરી છે.  
(૧) તાજા પપૈયાનુાં  દધુ દાદર કે દરાજ પર લગાડવાથી 
તે મટે છે.  
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(૨) પપૈયાનુાં  દધુ ઉત્તમ પાચક, કૃમીઘ્ન, વેદનાશામક 
અને ભખુ લગાડનાર છે. મોાં પર એ લગાડવાથી 
ખીલ અને તેના ડાઘા દરુ થાય છે.  
(૩) કાચુાં પપૈયુાં  ચામડીના રોગોમાાં  અને પાકુાં  પપૈયુાં  
પાચનતાંત્રના રોગોમાાં  ઉપયોગી છે.  
(૪) કાચા પપૈયાના દુધનાાં  ૧૦-૧૫ ટીપાાં  સવાર-સાાંજ 
પાણી સાથે પીવાથી યકતૃવદૃ્ધી, બરોળવદૃ્ધી, અરુચી 
અને અપચો મટે છે. 
પરવળ  પરવળ સપુાચ્ય અને નીરોગી શાક છે. એ 
હૃદય માટે ખબુ સારાાં  છે. ધાતપુષુ્ટીકર છે. પચવામાાં  
હલકાાં  હોવા છતાાં  જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર છે. 
ખાાંસી, ખાાંસી સાથેનો તાવ, પીત્તજ્વર અને કડવાાં  
નથી છતાાં  કૃમીમાાં  હીતાવહ છે. ખાાંસી અથાવત્ કફના 
રોગોમાાં  પરવળ ખબુ સારુાં શાક છે એટલ ેએનુાં  એક 
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નામ ‘કફહર’ ખબુ સાથવક છે. ઘીમાાં  પકવેલુાં 
પરવળનુાં  શાક મીષ્ટાન્ન અને પાકો કરતાાં  પણ સારુાં 
ટોનીક છે. પરવળને ત્રીદોષહર કહેવાયાાં  છે. અથાવત્ 
વાય,ુ પીત્ત અન ેકફ ત્રણે દોષોમાાં  ઉપયોગી છે. મળે 
ત્યાાં  સધુી રોજ ખાવામાાં  લવેાય તો સ્વાસ્થ્ય સારુાં રહે 
છે. પરવળ રક્તશદુ્ધીકર પણ છે. પરવળનાાં  પાન, 
સુાંઠ અને ધાણા સરખા વજન ે અધકચરા ખાાંડી બે 
ચમચી મીશ્રણ બે ગ્લાસ પાણીમાાં  એક કપ બાકી 
રહે ત્યાાં  સધુી ઉકાળી ગાળીને પીવાથી ખસ, 
ખાંજવાળ, શળુ-પીડા, કફ, પીત્ત તથા અગ્નીમાાંદ્ય મટે 
છે.  
પાંચકોલ ચણુવ  આયવુદેની લગભગ બધી જ 
ફામવસીઓ પાંચકોલ ચણુવ  બનાવતી હોય છે. પીપર, 
પીપરીમળુના ગાંઠોડા, સુાંઠ, ચવક અને ચીત્રકના 
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સમાન ભાગ ેબનાવેલા ચણુવને પાંચકોલ ચણુવ  કહે છે. 
આ ચણુવ  બે માસ સધુી બગડતુાં  નથી. એટલ ેજરુર 
પરુતુાં  બનાવ્યા કરવુાં .  
(૧) ગરમ પાણી સાથે અડધી ચમચી પાંચકોલ ચણુવ  
સવાર-સાાંજ લવેાથી માંદાગ્ની, શળુ, ગોળો, આમ-
કાચો રસ, કફ, આફરો, અપચો તથા અરુચી મટે 
છે.  
(૨) આ ચણુવ  અડધી ચમચીની માત્રામાાં   સવાર-
સાાંજ લવેામાાં  આવે તો બે-ચાર દીવસમાાં  જ 
જઠરાગ્ની પ્રબળ  બને છે, અને તીવ્ર ભખુ લાગ ેછે.  
(૩) મેલરેીયા પછી બરોળ મોટી થઈ હોય તો આ 
ચણુવનો ઉપયોગ કરવો.  
(૪) કમળા પછી લીવર બગડયુાં  હોય તો આ ચણુવ  
ફળપ્રદ છે.  
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પાંચભર ચણુવ  લીમડા પર ચડલેી ગળો, પીત્તપાપડો, 
નાગરમોથ, સુાંઠ અને કરીયાત ુઆ પાાંચ ેઔષધોને 
સરખા ભાગે--સરખા વજને લઈ ખબુ ખાાંડી 
બનાવેલા બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવન ેપાંચભર ચણુવ  કહે 
છે. અડધીથી એક ચમચી જટેલુાં આ ચણુવ  નીયમીત 
રીતે સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે લવેામાાં  આવે તો 
વાયપુીત્તથી થતો તાવ મટે છે. આ ચણુવ  સવવ 
પ્રકારના તાવમાાં  આપવાથી ફાયદો થાય છે.  શરીર 
ગરમ રહેતુાં  હોય એવા જીણવ જ્વરમાાં  પણ ફાયદો 
કર ેછે. 
પાંચામતૃ સુાંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ 
ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવમાાં  ૪૦૦ ગ્રામ બી 
કાઢેલી કાળી રાક્ષ મેળવી ચટણી માફક પીસી 
બરણીમાાં  ભરી લવેુાં . એને પાંચામતૃ ચાટણ કહે છે. 
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એ પાાંચથી વીસ ગ્રામ જટેલુાં સવાર-સાાંજ ચાટવાથી 
અરુચી, કફ, કબજીયાત, માંદાગ્ની, મોળ, વાય ુઅન ે
શળુ મટે છે.  
 
પાચનચણુવ અજમો દસ ગ્રામ, સીંધવ દસ ગ્રામ, હરડ ે
દસ ગ્રામ, અને હીંગ પાાંચ ગ્રામનુાં  બારીક ચણુવ  
અડધી ચમચી જમ્યા પછી ઉકાળીને ઠાંડા કરલેા 
પાણી સાથે બપોર ે અને રાત્ર ે લવેાથી ભખુ ન 
લાગવી, અરુચી, અજીણવ , પટે ભાર ેથઈ જવુાં, ગસૅ, 
ઓડકાર, આફરો, હેડકી, કબજીયાત જવેી પટેની 
વીકૃતીઓ મટે છે.   
પાણી ક્યાર ેથોડુાં પીવુાં? અરુચી, સળેખમ, માંદાગ્ની, 
સોજા, ક્ષય, મોાંઢામાાંથી પાણી કે લાડ પડવી, બાળક 
પથારીમાાં  પશેાબ કર,ે બહમુતુ્ર, ઉદરરોગ, કોઢ, 
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તીક્ષ્ણ નેત્ર રોગ, નવો તાવ, વ્રણ(ગમુડાાં) અને 
મધપુ્રમેહમાાં  વધ ુ પડતુાં  પાણી ન પીવુાં . આ રોગમાાં  
જરુરત મજુબ થોડુાં થોડુાં પાણી પીવુાં . પાણી ક્યાર ે
વધ ુ પીવુાં ? ઝાડા કે ઉલટી અથવા કૉલરેા જવેી 
સ્થીતીમાાં  જ્યાર ેશરીરમાાંથી જલીય અાંશ વધ ુપડતો 
બહાર નીકળી ગયો હોય ત્યાર ે દદીને મધ, લીંબુ, 
ગ્લકુોઝ, ખાાંડ વગરમેાાં  પાણી મેળવીન ેવારાંવાર વધ ુ
પ્રમાણમાાં  આપવુાં . પથરીના દદવમાાં  કે પશેાબની 
અટકાયતમાાં  તથા પશેાબ ઓછો બનવાની 
તકલીફમાાં, વારાંવાર તરસ લાગતી હોય તેમ જ 
શરીરમાાં  અાંદરની ગરમીથી દાહ-બળતરા થતી હોય, 
ઝરેી પદાથવ ખવાઈ ગયો હોય ત્યાર ેપાણી ખાસ વધ ુ
પીવુાં .  
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પાણી ગરમ કરવાની રીત પાણી અધુાં બળી જાય 
ત્યાર ે બરાબર ઉકાળેલુાં  અને પાકુાં  કહેવાય. આવુાં  
ઉષ્ણોદક તાવ, ઉધરસ, કફ,  શ્વાસ, પીત્તદોષ, વાય,ુ 
અ ામદોષ તથા મેદરોગનો નાશ કરવા ઉત્તમ છે. 
પાણી ઉકાળીને અધુાં કરવાનો અ ા નીયમ હેમાંત, 
શીશીર, વષાવ તથા વસાંત ઋત ુમાટે છે.  
ગરમ પાણી કોન ે અહીતકર ? પીત્તરોગ, 
રક્તવીકાર, રક્તસ્રાવ, મચુ્છાવ, વધ ુ તષૃા, દાહ, 
બળતરા જવેાાં  દદવમાાં  ગરમ પાણી હીતકર નથી.  
ગરમ પાણી કોન ે હીતકારી (૧) જમેન ે ઠાંડ ુ પાણી 
માફક આવતુાં  ન હોય તે લોકોએ ગરમ કરી ઠારલેુાં  
અથવા જરાક નવશકુેાં  પાણી પીવુાં  હીતકર છે.  
(૨) દાહ, ઝાડા, રક્તપીત્ત, મચુ્છાવ, દારુનુાં  ઘેન, વીષ, 
મતુ્રની અટકાયત, પાાંડરુોગ, તષૃા, ઉલટી, શ્રમ, 
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મદાત્યય, પીત્તનો રોગ અને સન્નીપાત તાવ જવેા 
તમામ દદીઓને ગરમ પાણી લાભપ્રદ બને છે.  
ઠાંડ ુાં  પાણી  કોણે ન પીવુાં ? જ ેલોકોને કફ, શરદી 
તથા વાયનુાાં  દદોવ હોય જવેાાં  કે જળોદર, સળેખમ, 
જુની શરદી, છાતી કે પડખામાાં  શળુ, વાયનુુાં  દદવ , 
ગળાના કાકડા, કાં ઠમાાં  સોજો, આફરો, શરદી કે વાય ુ
દોષથી થયેલી ઝાડાની કબજીયાત, તાવ, અરુચી, 
સાંગ્રહણી, પટેનો ગોળો, કફનો શ્વાસ, શરદીની 
ખાાંસી, ગડ-ગમુડાાં, હેડકી વગરે ેરોગ થયા હોય તેમ 
જ જમેણે રચે લઈ શદુ્ધી કરી હોય, નવો તાવ હોય, 
તથા જમેણે ઘી,-તેલ જવેાાં  સ્નેહ પીધાાં  હોય તે 
બધાએ ઠાંડ ુ પાણી પીવુાં  નહીં. વળી હડકવા અન ે
સનેપાતના દદીને ઠાંડ ુપાણી આપવુાં નહીં. શારીરીક 
સાંભોગ, ભોજન, વ્યાયામ, ચા, કોફી, ગરમ દધુનુાં  
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સેવન, શરીર પર કાંઈક વાગ્યુાં  હોય અને ફળાહાર 
બાદ તરત જ કાચુાં ઠાંડુાં  પાણી પીવુાં  બહ ુનકુસાન કર ે
છે. આવા સાંજોગોમાાં  તરસ લાગ ે તો હ ુાંફાળુાં  પાણી 
પીવુાં .  
ઉકાળેલા પાણીના ગણુો પાણી ઉકાળી ચોથા ભાગે 
બળી ત્રણ ભાગ બાકી રહેલુાં હોય તે 
પીત્તદોષ(ગરમી)નો નાશ કર ે છે. અધોવ ભાગ બાકી 
રહેલુાં પાણી વાયદુોષનાશક છે. જ્યાર ે ત્રણ ભાગ 
બળી ગયેલુાં અને એક ભાગ બાકી રહેલુાં પાણી 
એકદમ હળવુાં, ભખુવધવક અને કફનાશક છે. અ ાવા 
ચોથા ભાગ ે રહેલા પાણીને અ ારોગ્યજળ કહે છે. 
અ ાવુાં  પાણી કફદોષથી થયેલ ઉધરસ, શ્વાસ(દમ) 
તથા તાવનો નાશ કર ે છે. વળી તે પઢેાનો અ ાફરો, 
પાાંડ,ુ શળુ, હરસ, ગોળો(ગલુ્મ), સોજો તથા પટેનાાં  
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દદોવ મટાડ ે છે. જ ે ઉકાળેલુાં પાણી ઉકાળવાના 
વાસણમાાં જ ઢાાંકણુાં  ઢાાં કીને ઠાંડ ુ કયુાં હોય તે પાણી 
ગણુમાાં  વાયુ, પીત્ત, કફ ત્રણે દોષોનો નાશ કર ેછે. 
તે રસવાહી નાડીઓમાાં જલદી પ્રસર ે છે, પચવામાાં  
હલકુાં  થાય છે અને કૃમી, તરસ તથા તાવને મટાડ ેછે. 
જ ે ગરમ પાણીને પવન નાખી ઠાંડ ુ કયુાં હોય તે 
પચવામાાં  ભાર ે બને છે. રાત્રીના સમયે પીધલેુાં 
કોકરવરણુ(જરાક ગરમ) પાણી કફના જથ્થાને 
વીખરેી નાખ ે છે, વાયનુે દરુ કર ે છે અને અપાચ્યન ે
તરત પચાવી દે છે. સવાર ે ઉકાળેલુાં પાણી સાાંજ ે ન 
પીવુાં  કેમ કે તે પચવામાાં  ભાર ે પડ ે છે. રાતે પીવા 
માટેનુાં  પાણી સાાંજ ેબનાવી લવેુાં . તેવી જ રીતે સાાંજ ે
ઉકાળેલુાં પાણી સવાર ેન પીવુાં .  
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ઔષધો નાખી ઉકાળેલુાં  પાણી મોથ, પીત્તપાપડો, 
સગુાંધી વાળો, અ ાખા જુના ધાણા અને સખુડ અ ા 
બધાાં  રવ્યો કે કોઈ પણ બે-ત્રણ નાખી પાણી 
ઉકાળીને ઠાંડ ુકરવુાં . અ ાવુાં  પાણી પીવાથી તરસ, દાહ 
અને તાવ જલદી શાાંત થાય છે અને દદીને રાહત 
થાય છે.  
અજમાવાળુાં  પાણી  ૧ લીટર પાણીમાાં  ૧ ચમચી(૮૫ 
ગ્રામ) તાજો નવો અજમો નાખી અડધુાં બળી જાય 
ત્યાાં  સધુી ઉકાળી, ઠારી, ગાળી લો. અ ા પાણી વાયુ 
અને કફથી થતાાં  તમામ દદોવમાાં  ખાસ લાભપ્રદ છે. 
એનાથી કફજન્દ્ય હૃદયનુાં  શળુ, પટેમાાં  વાયપુીડા, 
અ ાફરો, પટેનો ગોળો, હેડકી, અરુચી, માંદાગ્ની, 
બરલનુાં  દદવ , પટેનાાં  કરમીયાાં, અજીણવના ઝાડા, 
કૉલરેા, શરદી, સળેખમ, બહમુતુ્ર, ડાયાબીટીસ જવેાાં  
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અનેક દદોવમાાં  ખાસ લાભપ્રદ છે. અ ા પાણી ગરમ 
ગણુો ધરાવે છે.  
જીરા-જળ ૧ લીટર પાણીમાાં  ૧ થી ૧ ા ા ચમચી જીરુ 
નાખી ઉકાળવુાં . ચોથા ભાગનુાં  (એકચતથુાાંશ) પાણી 
બાળીને ઠાંડ ુ પાડી ગાળી લવેુાં . અ ા પાણી ધાણા 
જળની જમે ઠાંડા ગણુ ધરાવે છે. જીરા જળથી 
અ ા ાંતરીયો મેલરેીયા તાવ, અ ા ાંખોની ગરમી, રતાશ, 
હાથ-પગનો દાહ, વાય ુ કે પીત્તની ઉલટી, ગરમી કે 
વાયનુા ઝાડા, લોહીવીકાર, બહેનોને સફેદ પાણી 
પડવુાં  કે બહ ુ ટુાં કા ગાળે (૨૦-૨૨ દીવસે) માસીક 
અ ાવવુાં, ગભાવશયનો સોજો, વધ ુ પડતુાં  માસીક 
અ ાવવુાં, કૃમી, પશેાબની અલ્પતા વગરે ેદદોવમાાં  લાભ 
કર ેછે.   
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ધાણા જળ  ૧ લીટર પાણીમાાં  ૧ થી ૧ ા ા ચમચી 
સકુા(જુના) ધાણા નાખી ઉકાળી ૧ ભાગ બાળી ૩ 
ભાગ બાકી રહે ત્યાર ેઠારી, નીતારી ગાળી લો. અ ા 
પાણી એકદમ ઠાંડ ુ બને છે. તેથી તે પીત્તદોષ કે 
ગરમીથી પીડાતા કે પીત્તની તાસીરવાળા લોકોને 
માફક અ ાવે છે. અ ાવુાં  પાણી ગરમી,-પીત્તનો તાવ, 
દાહ-બળતરા, પીત્તની ઉલટી, ખાટા ઓડકાર, 
અમ્લપીત્ત, હોજરીનાાં  ચાાંદાાં, લોહી દઝુતા કે દાહ-
સોજાવાળા હરસ, નેત્રદાહ, નસકોરી ફુટવી, 
રક્તસ્રાવ, મરડો, ગરમીના પીળા પાતળા ઝાડા, 
ગરમીનો સકુો દમ, ખબુ વધ ુ પડતી તરસ જવેાાં  
દદોવમાાં  લાભપ્રદ છે. વધ ુ લાભ માટે અ ા પાણીમાાં  
સાકર નાખીને પીવુાં . જ ે લોકો કેફી-માદક ચીજોના 
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વ્યસનથી શરીરને વીષમય બનાવે છે તેમને માટે 
પણ આવુાં  જળ વીષનાશક હોઈ લાભપ્રદ છે.  
સુાંઠી પાણી (૧) એક લીટર પાણીમાાં  અડધી ચમચી 
સુાંઠનુાં  ચણુવ  નાખી ઉકાળવુાં . ઉકળે એટલ ેઉતારીને ઠાંડ ુ
પાડી ગાળી લવેુાં . આખા દીવસમાાં  ત્રણથી ચાર ગ્લાસ 
આ પાણી પીવુાં . એનાથી કાયમી શરદી, ઉધરસ, 
સળેખમ, દમ, એલર્જી, જુનો તાવ, અપચો, ગસૅ, 
આફરો, અજીણવ અને ભખુનો અભાવ વગરે ેમટે છે. 
સુાંઠ વાય ુ અન ે કફનો નાશ કર ે છે,   પરાંત ુ પીત્ત 
પ્રકૃતીવાળાને તે માફક આવતી નથી. તેથી 
એસીડીટી, અલ્સર જવેા પીત્તના રોગોમાાં  આ પાણી 
ન પીવુાં .  
(૨) સુાંઠની એક ગાાંગડી મુકી અધાવ ભાગનુાં  પાણી રહે 
ત્યાાં  સધુી ઉકાળી, ઠારીને ગાળી લવેુાં . પાણીમાાં  
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નીચનેા તળીયાના ક્ષારો ન આવે તેમ બીજા 
વાસણમાાં લઈ લવેુાં . અ ા સુાંઠી જળ પીવાથી કાયમી 
શરદી, સળેખમ, નાક બાંધ થવુાં, દમ, શ્વાસ, હાાંફ, 
વરાધ, સસણી, ફેફસામાાં  પાણી ભરાવુાં, અજીણવ-
અપચો, કૃમી, ચીકણો ઝાડો-આમદોષ, જળસ, 
વાળો, બહમુતુ્ર(વારાંવાર ખબુ જ પશેાબ કરવા જવુાં ), 
ડાયાબીટીસ, લો બ્લડપ્રશેર, શરીર કાયમ ઠાંડ ુરહેવુાં, 
મસ્તક પીડા જવેાાં  કફદોષજન્દ્ય તમામ દદોવમાાં  
ખાતરી પવુવક લાભ થાય છે.  
પાલખ પાલખ એક ઉત્તમ ઔષધ છે. પાલખની 
ભાજી મળને સરળતાથી સરકાવનાર, લોહીની અન ે
પીત્તની નાની-મોટી વીકૃતીઓમાાં હીતકર, શરીરને 
પષુ્ટ કરનાર, પાલખની ભાજીમાાં  વીટામીન એ, બી 
અને સી સારી એવી માત્રામાાં  હોવાથી ત્વચાના, 
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આાંખના અને લોહી તથા પાચનતાંત્રના રોગોમાાં  ખબુ 
હીતાવહ હોવાથી યરુોપીયન લોકો પણ હવે તેને 
હબવલ મેડીસીન ગણીને આહારમાાં  તેનો ઉપયોગ 
કરવા લાગ્યા છે. અને તેને ઉત્તમ- કીમતી અન ે
સ્વાસ્થ્યપ્રદ શાક ગણે છે. તેમાાં  વીટામીન ‘એ’ 
હોવાથી મ્યકુ્સ મેમ્બ્રઈેન અને ત્વચા રોગોમાાં  ખબુ 
સારી છે. આાંખોનુાં  રતાાંધળાપણુાં  મટાડી દૃષ્ટીનુાં  તેજ 
ખબુ જ વધાર ેછે.  
વીટામીન ‘એ’ અને વીટામીન ‘સી’નુાં  ઉચ્ચ પ્રમાણ 
ધરાવતી પાલખ કૅન્દ્સરને અટકાવવામાાં  મદદરુપ થાય 
છે. બ્લડપ્રશેર અને એનીમીયા માટે આહારમાાં  
પાલખ લવેી જોઈએ. પાલખમાાં  રહેલ પોટેશીયમનુાં  
ઉચ્ચ પ્રમાણ બ્લડપ્રશેરને નીયમીત અને કાબમુાાં  
રાખ ેછે. પાલખનાાં  કુમળાાં  પાન સલાડમાાં  કે પાલખને 
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સપુ કે શાકના રુપમાાં  લઈ શકાય. પાલખ સ્નીગ્ધ, 
ભાર,ે મધરુ, વીષ્કાંભી-મળ રોકનાર, કબજીયાત 
કરનાર, લોહતત્ત્વથી ભરપરુ અને મતુ્ર વધારનાર છે, 
આથી તે સોજા પણ ઉતાર ે છે. એ માાંસ વધાર ે છે. 
શ્વાસ, પીત્ત અને રક્તપીત્તમાાં  ફાયદો કર ે છે. 
એનીમીયાના દદીને હીતકર છે. સરળતાથી પચી 
જનાર પાલખ ગભવવતી સ્ત્રી, અલ્પપોષીત બાળકો 
તથા વદૃ્ધોની નબળાઈ દરુ કરી નવુાં  જીવન બક્ષે છે. 
પાલખની ભાજી બહ ુ ગણુકારી હોવા છતાાં  તે કફ 
અને વાય ુકર ેછે, આથી કફ કે વાય ુરોગોથી પીડીત 
વ્યક્તીએ એનુાં  સેવન કરવુાં  હીતાવહ નથી. તેણે 
આહારમાાં  પાલખનો ઉપયોગ બાંધ કરવો. નોાંધોઃ 
પાલખથી કબજીયાત દરુ થાય છે કે એ કબજીયાત કર ે
છે એ બાબત વીદ્વાનોમાાં  મતભદે છે.  
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(૧) રાત્ર ેવારાંવાર પશેાબ કરવા જવુાં  પડતુાં  હોય તથા 
બહમુતુ્ર જવેી તકલીફમાાં  પાલખના શાકમાાં  શકેેલા 
તલ નાખી બનાવેલુાં શાક રાત્રી ભોજનમાાં  લવેાથી 
લાભદાયી સીદ્ધ થાય છે.  
(૨) રક્તાતીસારના રોગીઓ માટે પાલખનો રસ 
તથા શાક લાભદાયી છે. પાલખનુાં  લોહ તત્ત્વ 
શરીરમાાં  રક્તનુાં  પ્રમાણ વધારી હીમોગ્લોબીનના 
સ્તરમાાં  વધારો કર ેછે. અ ાથી એનીમીયાના રોગીઓ 
માટે અ ાશીવાવદ સમાન છે. ૧ કપ  પાલખના રસમાાં  ૧ 
ચમચી મધ નાખી બેથી અઢી મહીના સેવન કરવાથી 
રક્તની માત્રા ઝડપથી વધવા લાગ ે છે.  રક્તક્ષય 
સાંબાંધી વીકારોમાાં  અડધો કપ પાલખનો રસ દીવસમાાં  
ત્રણ વાર લવેાથી સમસ્ત વીકાર દરુ થઈ શરીરમાાં  
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સ્ફુતી, ચહેરા પર લાલાશ, શક્તીનો સાંચાર તથા 
ઝડપથી રક્ત ભ્રમણ થવા લાગ ેછે.  
(૩) કબજીયાત હોય તો પાલખ અને બથવાનુાં  શાક 
ખાવુાં  તથા પાલખનો રસ પીવો લાભદાયક છે. 
રસેાપ્રધાન પાલખ આાંતરડામાાં  જમા થયેલ મળનુાં  
નીષ્કાસન કરી કબજીયાતથી મકુ્તી અપાવે છે. 
આાંતરડાના સોજામાાં  પણ પાલખનુાં  શાક લાભદાયી 
છે.  
(૪) ઉદરરોગ જવેા કે અ ામાશય, અ ા ાંતરડાાંની 
નીબળવતા, ગસૅ-વાય ુવીકાર, અપચો વગરેમેાાં  ટામેટાાં  
અને પાલખના ૧ ગ્લાસ રસમાાં  લીંબ ુનીચોવી નીત્ય 
સાાંજ ે ૪-૫ વાગ્યે સેવન કરવાથી અ ા ાંતરડાાં  અને 
અ ામાશય સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ બને છે.  
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(૫) પાલખમાાં  રહેલુાં  વીટામીન ‘એ’ 
નેત્રજ્યોતીવધવક છે, જ ે અ ા ાંખની તાંદરુસ્તી માટે 
જરુરી છે.  
(૬) લોહીને વહેતુાં  અટકાવવા માટે વીટામીન ‘કે’ 
પણ પાલખમાાંથી મળી રહે છે.  
(૭) મોાંમાાં  ચાાંદાાં  પડ્યાાં હોય તો પાલખના ઉકાળાને 
ગાળીને કોગળા કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૮) ખીલ, ફોડકા, ફોડકીમાાં  પણ પાલખનુાં  સેવન 
બહ ુજ અસરકારક છે. પાલખને પાણીમાાં  ઉકાળીને 
ફોડકી,-ફોલ્લા વગરેનેે ધોવાથી ઠાંડક સાથે લાભ થાય 
છે.  
(૯) ચામડી પર કરચલી પડી હોય ત્યાર ે પાલખ 
તથા લીંબનુો રસ ૫-૫ ગ્રામ લઈ તેમાાં  રીફાઈન્દ્ડ 
ગ્લીસરીન મેળવી ચામડી પર લગાડવાથી કરચલી 
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દરુ થાય છે.  પાલખની ભાજીને વધ ુસમય રાાંધવાથી 
કે વારાંવાર ગરમ કરવાથી, સોડા કે વધ ુ પડતા 
મસાલા નાખવાથી તથા વાસી થઈ જવાથી એમાાંનાાં  
વીટામીન અન ેપોષક તત્ત્વો નાશ પામે છે. પાલખને 
જમે બને તેમ ધીમા તાપ ેજ રાાંધવી જરુરી છે. 
પીત્તપાપડો ખાખરાનાાં  બીજને પીત્તપાપડો કે 
પલાશપાપડો કહે છે. એ રાતાાં  ચપટાાં  અને રુપીયાના 
સીક્કા કરતાાં જરા મોટાાં  ગો ાળાકાર હોય છે. 
પીત્તપાપડો કૃમીને મટાડનાર ઉત્તમ ઔષધ છે. તે 
તીખો, પચવામાાં  હળવો, ગરમ, રુક્ષ તથા વાય,ુ કફ, 
કોઢ, પ્રમેહ, ઉદરરોગ, કૃમી, શળુ અને હરસ મટાડ ે
છે. પીત્તપાપડો નીદોવષ ઔષધ છે. આથી નાનાાં  
બાળકોને પણ આપી શકાય. બજારમાાં  એ મળે છે. 
એનુાં  અડધી ચમચી બારીક ચણુવ  એક ચમચી મધમાાં  
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નાનાાં  બાળકોને રોજ રાત્ર ેઆપી ઉપર નવશકુેાં  ગરમ 
દધુ પીવડાવવાથી પટેના કૃમી મળની સાથે બહાર 
નીકળી જાય છે.  
પીત્તશામક આયવુદેમાાં  પીત્તશામક એવા અનેક 
સીધાસાદા સરળ ઉપચાર પ્રયોગો છે. જ્યાર ે પીત્ત 
વધારનાર કારણો અને આહારવીહારથી પીત્ત 
પ્રકુપીત થાય ત્યાર ેઆ પીત્ત પોતાની ઉષ્ણતા અને 
તીક્ષ્ણતાથી, બળતરા ઉત્પન્ન કર ેછે.  
(૧) હાથની હથેળી, પગનાાં  તળીયાાં, આાંખો, કપાળ, 
તાળવુાં  અને છાતીમાાં  બળતરા-દાહ થતાાં  હોય તેમણે 
ગાયનુાં  ઘી, સાકર અને શતાવરી એક એક ચમચી 
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ લવેુાં  અને બળતરા થતી હોય 
તે સ્થાન પર ગાયનુાં  ઘી ઘસવુાં  અથવા હળવા હાથે 
માલીશ કરવુાં .  
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(૨) આયવુદેમાાં  ધાણાને પણ પીત્તશામક કહ્યા છે. 
જ્યાર ે પીત્ત પ્રકોપથી બળતરા સાથે પાતળા-નરમ 
ઝાડા થતા હોય ત્યાર ેધાણાનુાં  બારીક ચણુવ  કરી એક 
ચમચી આ ચણુવ  અને બે ચમચી સાકરનુાં  પાણીમાાં  
બનાવેલુાં શરબત પીવુાં . 
પીપર પીપર જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, વીયવ 
વધારનાર, પચ્યા પછી મધરુ, રસાયન, અનષુ્ણ-
ગરમ નહીં, તીખી, સ્નીગ્ધ-ચીકણી, વાય ુતથા કફ 
હરનારી, રચેક, શ્વાસ-દમ, ઉધરસ, પટેના રોગો, 
તાવ, કોઢ, પ્રમેહ, ગોળો, હરસ-મસા, બરોળ, શળુ 
અને આમવાતને મટાડનારી છે. આ સવવ ગણુોને 
લીધ ે પીપરને સવોવત્તમ ઔષધ ગણવામાાં  આવે છે. 
પીપર રસાયન ગણુ ધરાવે છે. એટલ ે કે એ રસ, 
રક્ત, માાંસ, મેદ વગરે ે શરીરની સાતે ધાતઓુની 
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વદૃ્ધી કરનાર, વદૃ્ધાવસ્થાને દરુ રાખનાર, રોગો થવા 
ન દેનાર, અને જીવનને લાંબાવનાર છે. બે 
લીંડીપીપરનુાં  ચણુવ  એક ચમચી મધ સાથે સવાર-
સાાંજ ચાટવુાં . કફપ્રધાન અને વાયનુા રોગોમાાં  
પીપરની અસર અદ્ભતુ છે. પ્રસતુી પછીના તાવમાાં, 
સાાંધાના રોગોમાાં , કફજ જ્વરમાાં, સાઈટીકામાાં  ચાર 
લીંડીપીપરનુાં  ચણુવ  એક ચમચી મધ સાથે સવાર-
સાાંજ ચાટવુાં . વજન ઘટાડવા માટે પણ આ ઉપચાર 
હીતાવહ છે. પીપરને આપણે ગજુરાતીમાાં  
લીંડીપીપર કહીએ છીએ. ઉત્તમ પ્રકારની લીંડીપીપર 
ગણદેવી અને વલસાડ તરફ થાય છે. લીંડીપીપરને 
ચોસઠ પ્રહર સધુી ખબુ જ લસોટવાથી જ ે સકુ્ષ્મ 
બારીક ચણુવ  થાય તેને ‘ચોસઠ પ્રહરી પીપર’ કહે છે 
અને લગભગ બધી જ ફામવસીઓ બનાવતી હોય છે. 
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બજારમાાં  ઉપલબ્ધ છે. ચોખાના દાણા જટેલુાં અથવા 
ચણાના દાણા જટેલુાં આ ચણુવ  એક ચમચી મધમાાં  
મીશ્ર કરીન ેસવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલવેામાાં  આવ ે
તો અરુચી, ઉધરસ, શ્વાસ-દમ, શરદી, એલર્જી, 
હેડકી વગરેમેાાં  ફાયદો થાય છે અને ગળોના રસ સાથે 
લવેાથી હૃદયના રોગો, હાઈ કોલસે્ટેરોલ, મેદ, 
કમળો, ક્ષય, વરાધ, ઈઓસોનોફીલીયા, જીણવજ્વર, 
અરુચી અને અગ્નીમાાંદ્ય મટે છે. કેટલાક દદીઓને 
આ ઉપચારથી પટેમાાં  ખબુ જ દાહ-બળતરા થાય છે. 
આવુાં  થાય ત્યાર ેભાતમાાં  ઘી નાખી ખાવુાં . કફનાશક 
ઉત્તમ ઔષધોમાાં  લીંડીપીપરની ગણતરી થાય છે.  
(૧) પીપર ગોળ સાથે લવેાથી ખાાંસી, અજીણવ , 
અરુચી, શ્વાસ, પાાંડ,ુ કૃમી, જીણવ જ્વર, માંદાગ્ની-
અગ્નીમાાંદ્ય વગરે ે મટે છે. લીંડીપીપરના ચણુવથી 
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બમણો ગોળ લવેો જોઈએ. વાલના દાણા જટેલુાં  
પીપરનુાં  ચણુવ  સોપારી જટેલા ગોળ સાથે લવેુાં . 
પીપરને ઘુાંટવાથી ખબુ જ તીવ્ર, ઉષ્ણ અને સકુ્ષ્મ બને 
છે.  
(૨) ત્રણથી ચાર પીપરનુાં  ચણુવ  એક ચમચી મધ 
સાથે સવાર-સાાંજ ચાટવાથી પ્રસતુી પછીનો જ્વર, 
સાાંધાઓના વાયપુ્રધાન રોગો, કફ જ્વર, ગધૃ્રસી-
સાયટીકા વગરે ેમટે છે.  
(૩) પીપરનો ઉકાળો પીવાથી પટેનો વાયુ-ગોળો 
મટે છે. 
વધવમાન પીપ્પલી પ્રયોગ : એક કપ દધુમાાં  એક 
લીંડીપીપર નાખી ઉકાળવુાં . ઠાંડ ુ પડ ે ત્યાર ેએ પીપર 
વાટી-લસોટી તેમાાં  એક ચમચી મધ નાખી પી જવુાં . 
દરરોજ એક એક પીપર વધારતા જવુાં . પાાંચ દીવસ 
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પછી દધુ બે કપ અને મધ બે ચમચી કરવુાં, અને 
પીપર દરરોજ એક એક વધારતા જવી. દસમા 
દીવસે દસ લીંડીપીપર, બે કપ દધુ અને બે ચમચી 
મધ લીધા પછી એક એક પીપર દરરોજ ઘટાડતા 
જવી. આ ઉપચારને "વધવમાન પીપ્પલી પ્રયોગ" કહે 
છે. એેનાથી જુની શરદી, શ્વાસ, ઉધરસ, ધીમો તાવ 
અને ઉદર રોગ, અરુચી, માંદાગ્ની, હૃદયરોગ, 
પાાંડરુોગ અને યકૃત(લીવર)ના રોગો મટે છે.    
પીપળો પીપળાનાાં  મળુ, પાન, છાલ, ફળ, 
લાખ(ગુાંદર) એ પાાંચયે ઔષધોમાાં  વપરાય છે. 
ભારતીય ઉપખાંડ સીવાય કોઈ દેશમાાં  આ વકૃ્ષ થતુાં  
નથી. પીપળો કડવો, તરુો, સહેજ મધરુ, શીતળ, 
દજુવર(પચવામાાં  ભાર)ે, રુક્ષ, રાંગ સધુારનાર, યોની 
શદુ્ધ કરનાર, કફ, પીત્ત, દાહ તથા વ્રણનો નાશ 



 500 

કરનાર છે. પીપળાનાાં  પાકાાં  ફળ શીતળ તથા હૃદય 
માટે હીતાવહ છે. તે કફના અને પીત્તના રોગો, 
રક્તદોષ, પીત્તદોષ, વીષદોષ, બળતરા, ઉલટી, 
શોષ, તષૃા અને અરુચીનો નાશ કર ેછે.  
(૧) પીપળાનાાં  પાકાાં  ફળ ખાવાથી બાળકોની બોબડી 
ભાષા શદુ્ધ થાય છે.  
(૨) પીપળાની કોમળ ટીશીઓનો એક ચમચી તાજો 
રસ રોજ રાત્ર ેઆપવાથી બાળકોનો અપસ્માર મટે 
છે.  
(૩) પીપળાની વડવાઈનો રસ રોજ રાત્ર ેઆપવાથી 
સ્ત્રીઓને થતો હીસ્ટીરીયા મટે છે.  
(૪) પીપળાના પાનની નવી કળીઓનો રસ અન ે
મધ બે બે ચમચી મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
જામી ગયેલુાં,-ગાંઠાયેલુાં લોહી ઓગળી જાય છે.  
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(૫) પીપળાનાાં  કોમળ પાન દધુમાાં  ઉકાળી સવાર-
સાાંજ પીવાથી પરમીયો-ગોનોરીયા મટે છે. એનાથી 
મતુ્રની બળતરા મટે છે અન ેસરળ મળશદુ્ધી થાય છે, 
તથા પરુનો નાશ થાય છે. પાનની જમે પીપળાના 
થડની તાજી છાલનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી 
પણ એવો જ ફાયદો થાય છે.  
(૬) પીપળાની લાખ અડધી ચમચી અને કોમળ 
પાનનો રસ મીશ્ર કરી એક ચમચી જટેલુાં આ ચાટણ 
સવાર-સાાંજ લવેાથી રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે.  
(૭) પીપળાની લાખ, માખણ અને મધ સમાન ભાગે 
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટવાથી ઉગ્ર અમ્લપીત્ત 
અને તીવ્ર હેડકી તરત જ શાાંત થાય છે.  
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(૮) પીપળાનાાં  સકુાાં  ફળનુાં  એક ચમચી ચણુવ  બે 
ચમચી મધ સાથે ચાટવાથી દમનો હમુલો શાાંત થાય 
છે.  
(૯) પીપળાની લાખનુાં  ચણા જટેલુાં ચણુવ  મધ અથવા 
માખણ સાથે બાળકોને દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
ચટાડવાથી ઉાંટાટીયુાં,-કુકડીયા ખાાંસી-હપુીંગ કફ મટે 
છે.  
(૧૦) પીપળાના સકુાાં  ફળનુાં  ચણુવ  મધ સાથે ચાટવાથી 
કફના રોગો મટે છે.    
પીલ ુપીલનુી ખારી અને મીઠી એમ બે જાત હોય છે. 
મીઠી જાતનાાં  પીલ ુનાનાાં  હોય છે જ ે૧૫ ફુટ જટેલાાં  
ઉાંચાાં  થાય છે. આ વકૃ્ષો વાાંકાચકુાાં  અને અનેક નમતી 
ડાળોવાળાાં  હોય છે. પાન જાડાાં, સામસામાાં  અને 
લીલા રાંગનાાં  હોય છે. સ્વાદે તીક્ષ્ણ, તીખાાં  હોય છે. 
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ફુલ પીળાશ પડતા લીલા રાંગનાાં  મહા મહીનામાાં  
જોવા મળે  છે. ફળ ચણા જવેાાં  નાનાાં  રાતાાં, કાળાાં , 
સફેદ રાંગનાાં  થાય છે. ખાવામાાં  તીક્ષ્ણ તીખાાં, સહેજ 
ગળ્યાાં  અને સ્વાદીષ્ટ લાગ ેછે. એના રસનો સ્વાદીષ્ટ 
આસવ બને છે. પીલનુા બીજના તેલને ખાખણ કહે 
છે. એ કોકમના તેલની જમે જામી ગયેલુાં હોય છે. 
એમાાં  પણ પીલનુી જમે ઉષ્ણતા અને તીક્ષ્ણતા હોય 
છે. વાયનુા રોગોમાાં  ખાખણ લગાડવાથી લાભ થાય 
છે. સાંધીવાના સોજા પર, પગની પીંડલીમાાં  ગોટલા 
ચડી જવા વગરેમેાાં  ખાખણ લગાડવામાાં  આવે છે. 
ગ્રહણી, અશવ, અતીસાર, સાંધીવામાાં  પીલ ુ ઉત્તમ 
ઔષધ છે. પીલનુો આસવ અશક્તી, અશવ અને 
અજીણવમાાં  ઉપયોગી છે.  
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પીલડુી કાગડાઓને એ પ્રીય હોવાથી એને કાકમાચી 
પણ કહે છે. એના છોડવા ચોમાસામાાં  ઉગી નીકળે 
છે. અને બાર ેમાસ જોવા મળે છે.  છોડ ચાર-પાાંચ ફુટ 
ઉાંચા થાય છે. એની ડાળીઓ રીંગણી, મરચીની જમે 
આડી અવળી નીકળેલી હોય છે. પાન મરચીના 
પાનને મળતાાં, ફુલ ધોળાાં , ફળ ગોળ વટાણા જવેડાાં-
કાચાાં  હોય ત્યાર ેલીલાાં  અને પાકે ત્યાર ેલાલ, કથ્થાઈ 
અને કાળા રાંગનાાં  થાય છે. પીલડુીનાાં  પાનની ભાજી 
ખવાય છે. સોજાવાળા દદી માટે આ ભાજી ખબુ સારી 
છે. પીલડુી વાય,ુ પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષો દરુ કર ે
છે. એ રસાયન છે. સોજા પર પાનનો રસ ચોપડવો 
તથા પાનની ભાજી ખાવી. એ શોથઘ્ન છે, આથી 
સવાાંગ સાંધીવા-આખા શરીરના સાાંધાનો દખુાવો-વા 
અને સોજો હોય તો પીલડુીનો સ્વરસ એક એક 
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ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેપીવાથી ખબુ રાહત 
થાય છે. સોજો અને દખુાવો બાંને મટી જાય છે. ચપેી 
રોગ સીફીલીસમાાં  પણ આ ઉપચાર કરવાથી તે મટી 
જાય છે. સોરાયસીસ નામના ચામડીના હઠીલા 
રોગમાાં  પણ આની સારી અસર થાય છે. પીલડુીના 
આખા છોડનો એટલે કે તેનાાં  પાંચાાંગનો ઉકાળો 
સવાર-સાાંજ પીવાથી રક્તશદુ્ધી થાય છે અન ે
ત્વચારોગો મટે છે, શરીર નીરોગી બને છે. લીવરના 
રોગોમાાં  તેનો રસ ઉપયોગી છે. પીલડુીને કાળી 
પોપટી પણ કહે છે. એનાાં  પાનનુાં  શાક વાતરક્ત, 
હરસ, સોજા, આમવાત, ઉદરરોગો, ચામડીના રોગો 
અને કમર જકડાઈ જતી હોય તેમાાં  ખાવાથી લાભ 
થાય છે. સોજા માટે એ ખબુ પ્રસીદ્ધ છે. એના પાનનો 
રસ સોજા પર લગાવવામાાં  આવ ેછે. એના પાંચાાંગનુાં  
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ચણુવ  અડધીથી એક  ચમચી અને એનો રસ એકથી 
બે ચમચી લઈ શકાય.  પીલડુી મૈથનુશક્તી 
વધારનારી અને રસાયન છે. એ ગરમ પણ નથી 
અને ઠાંડી પણ નથી. એ રચેક અને કુષ્ઠનાશક છે.  
(૧) ચામડીના અઢાર પ્રકારના કોઢ, શળુ, હરસ, 
સોજા અને ખાંજવાળનો નાશ કર ેછે.  
(૨) કોઢમાાં  પીલડુીનો રસ બે ચમચી પીવો અને 
ડાઘા ઉપર ચોપડવો.  
(૩) વીસપવ(ગમુડાાં)માાં  પાનનો રસ ઘી નાખી 
ચોપડવો.  
(૪) સોજામાાં  પાનનુાં  શાક બનાવી ખાવુાં .  
(૫) ઉરુસ્તાંભ એટલ ે કમર જકડાઈ ગઈ હોય તો 
મીઠા-નમક વગરનુાં  પીલડુીના પાનનુાં  શાક ખાવુાં .  
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(૬) વાતજન્દ્ય કાસ એટલ ે કોરી-કફ વગરની 
ઉધરસમાાં  પીલડુીના પાનનો બે ચમચી રસ એક 
ચમચી મધમાાં  સવાર-સાાંજ પીવો.   
પનુનવવાદ્યરીષ્ટ પનુનવવા એટલ ેસાટોડી. સાટોડી સાથે 
બીજાાં ઔષધો મેળવી બનાવવામાાં  આવતુાં  રવ 
ઔષધ એટલ ે પનુનવવાદ્યરીષ્ટ. અડધો કપ 
પનુનવવાદ્યરીષ્ટ એટલા જ પાણી સાથે મેળવી સવાર-
સાાંજ પીવાથી સોજા, પાાંડરુોગ(રક્તાલ્પતા), ભગાંદર, 
ઉધરસ, પ્લીહા, અરુચી, ભ્રમ, ગલુ્મ, શ્વાસ, 
સાંગ્રહણી, કુષ્ઠરોગ, ખાંજવાળ વગરેમેાાં  લાભ થાય છે.     
પષુ્કરમળુ પષુ્કરમળુ તીખુાં, કડવુાં  અને વાય ુ તથા 
કફથી થયેલ તાવ, સોજા, અરુચી તથા શ્વાસ મટાડ ે
છે. પડખા-પાશ્વવશળુને તો એ વીશષે કરીને મટાડ ેછે. 
પષુ્કરમળુનો ઉપયોગ શ્વાસ, ઉધરસ, પડખાનો 
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દખુાવો, કુપાચન, અરુચી તથા પીત્તાશયના રોગોમાાં  
કરવામાાં  આવે છે. હકીમ લોકો તેને મતુ્રલ અને 
વીરચેક માને છે તથા લીવરના રોગોમાાં  તેનો 
ઉપયોગ કર ે છે. દાાંતનો દખુાવો, દાાંતનુાં  હલવુાં  તથા 
મખુની દગુાંધમાાં  તેનુાં  ચણુવ  દાાં તે ઘસવાથી લાભ થાય 
છે. તેના ટુકડા મોઢામાાં  રાખી ચસુવામાાં  આવે છે. 
ફટકડી ફટકડીના ગાાંગડાનો ભકુો કરી માટીની 
કલાડીમાાં  ધીમા તાપ ેગરમ કરવુાં . પીગળીને પાણીનો 
ભાગ ઉડી જાય એટલ ે ફુલીને પતાસા જવેી થશ.ે 
એનો પાઉડર બનાવી શીશી ભરી લવેી. ઔષધમાાં  
આ ફુલાવેલી ફટકડી જ વાપરવી. બાહ્ય ઉપચારમાાં  
કાચી ફટકડી વપરાય છે. ફટકડી લોહીને વહેતુાં  
અટકાવે છે. એના આ ગ્રાહી ગણુને લીધે 
રક્તસ્રાવમાાં  એ બહ ુઉપયોગી છે.  
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(૧) ગળામાાં  સોજો આવ્યો હોય, કાકડા વધ્યા હોય, 
મોાંમાાં  ચાાંદી પડી હોય, દાાંતમાાંથી લોહી પડતુાં  હોય 
તો એક કપ પાણીમાાં  અડધી ચમચી ફટકડી નાખી 
સવાર-સાાંજ કોગળા કરવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે.  
(૨) બોરસલીની છાલના ચણુવમાાં  ફટકડીનુાં  ચણુવ  
મેળવી હાલતા દાાંત પર હળવે હાથે ઘસવાથી દાાંત 
મજબતુ થાય છે. પઢેામાાંથી લોહી નીકળતુાં  હોય તેમાાં  
પણ એનાથી ફાયદો થાય છે.   
(૩) વાગવાથી રક્તસ્રાવ બાંધ થતો ન હોય તો 
ફટકડીનો પાઉડર મુકી પાટો બાાંધી લવેાથી રક્તસ્રાવ 
તરત જ બાંધ થાય છે.  
(૪) હરસમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો બકરીના દધુમાાં  
૧/૪ ચમચી ફટકડીનો પાઉડર સવાર-સાાંજ લવેાથી 
રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે.  
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(૫) માસીક વધાર ે આવતુાં  હોય તો સવાર-સાાંજ 
૧/૪ ચમચી ફટકડીનો પાઉડર લવેાથી ઉત્તમ ફાયદો 
થાય છે. 
ફણસ ફણસમાાં ખાાંડનો ભાગ ઘણો હોવાથી એની 
પ ષ્ટીક આહારરવ્યોમાાં  ગણતરી થાય છે. તે ભ્રમ-
ચક્કર, બળતરા મટાડનાર અને ઝરેની અસર ઓછી 
કર ેછે; તથા આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન કર ેછે. વળી 
તે બળ, વીયવ અને વજનને વધારનાર છે. આ 
કારણથી જ કોાંકણના લોકો ફણસની સીઝનમાાં  
સવાર ે ફણસનો નાસ્તો કર ે છે અને બપોર પછી 
ફણસનુાં  શરબત પીએ છે. ફણસના ઠળીયા પ ષ્ટીક 
હોવાથી શેકીને તેમ જ શાક કરીને ખાવામાાં  આવે છે. 
ફણસની ગોટલી ઝાડાને રોકે છે. પાકેલુાં ફણસ 
શીતળ, પ ષ્ટીક, વીયવ વધારનાર, કફ કરનાર, 
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માાંસવધવક, બળ અને વજન વધારનાર, પચવામાાં  
ભાર,ે સ્વાદમાાં  મધરુ, તરુુાં અને વાતલ છે. તે પીત્ત 
ક્ષતક્ષય અને વાયનુો નાશ કર ે છે. મધપુ્રમેહમાાં  આ 
ગોટલી સહાયક ઔષધ તરીકે વાપરી શકાય.   
ફણસી  રોજ ૨૫૦થી ૩૦૦ મી.લી. ફણસીનો રસ 
પીવાથી જ્ઞાનતાંતઓુને શક્તી મળે છે, તથા 
પનેક્રીયાસ વધાર ેઈન્દ્સ્યલુીન ઉત્પન્ન કર ેછે.  
ફળઘતૃ મજીઠ, કઠ, તગર, સાકર, વજ, હરડ,ે બહેડાાં, 
આમળાાં, હળદર, દારુહળદર, જઠેીમધ, અજમો, 
કાકોલી, ક્ષીર કાકોલી, કડ,ુ હીંગ, મેદા, આસાંધ અને 
શતાવરી દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામને લસોટી ચટણી જવેુાં  
બનાવી, ૬૪૦ ગ્રામ ઘી, ૨.૫૬૦  કીલોગ્રામ 
દધુ(ગાયનુાં), અને એટલુાં જ પાણી નાખી ઘી સીદ્ધ 
કરવુાં . એન ેફળઘતૃ કહ ેછે. એકથી દોઢ ચમચી આ 
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ઘી રોજ સવાર ે લવેાથી સ્ત્રીઓનુાં  ગભાવશય તથા 
યોની તેમ જ પરુુષોનુાં  વીયવ વાત, પીત્ત કે કફથી 
દષુીત થયાાં  હોય તો શદુ્ધ થાય છે. બે માસીક વચ્ચનેા 
સમયમાાં  તેનુાં  સેવન કરવાથી ગભવધારણ અવશ્ય થાય 
છે. અવાર નવાર કસવુાવડ થઈ જતી હોય તેવી 
સ્ત્રીઓ માટે ખબુ જ હીતકારી છે.   
ફ્રીઝ  ફ્રીઝમાાંથી બહાર કાઢી થોડોક ભાગ વાપરી 
ફરી ફ્રીઝમાાં  મકેુલો ખોરાક ખાવા યોગ્ય નથી હોતો.  

                
ફુદીનો (spearmint) ફુદીનો સ્વાદ,ુ રુચીકર, હૃદ્ય, 
ઉષ્ણ, દીપન, વાય ુ અને કફનો નાશ કરનાર તથા 
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મળમતુ્રને અટકાવનાર છે. એ ઉધરસ, અજીણવ , 
અગ્નીમાાંદ્ય, સાંગ્રહણી, અતીસાર, કૉલરેા, જીણવજ્વર 
અને કૃમીનો નાશ કરનાર છે. એ ઉલટી અટકાવે છે, 
પાચનશક્તી વધાર ે છે, તથા પીત્ત કર ે તેવુાં  બગડલેુાં 
ધાવણ સધુાર ે છે. એમાાં  વીટામીન ‘એ’ સારા 
પ્રમાણમાાં  છે. વીટામીનની દૃષ્ટીએ ફુદીનાનુાં  સેવન 
દનુીયાના તમામ રોગોમાાંથી બચાવનાર એક 
જડીબટુ્ટી સમાન છે.  
(૧) ફુદીનો અને આદનુો રસ અથવા ફુદીનો અન ે
આદનુો ઉકાળો પીવાથી ટાઢીયો તાવ મટે છે. વળી 
તેનાથી પરસેવો વળી કોઈ પણ પ્રકારનો તાવ પણ 
મટે છે.  
(૨) વાય ુઅને શરદીમાાં  પણ એ ઉકાળો ફાયદો કરે 
છે.  
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(૩) ફુદીનાનો રસ મધ સાથે મેળવી  દર બે કલાકે 
આપવાથી ન્દ્યમુોનીયાથી થતા અનેક વીકારો અટકી 
જઈ ન્દ્યમુોનીયા ઘણી ઝડપથી મટી જાય છે.  
(૪) ફુદીનાનો રસ મધ સાથે લવેાથી આાંતરડાની 
ખરાબી અને પટેના રોગો મટે છે. આાંતરડાાંની લાાંબા 
સમયની ફરીયાદવાળા માટે ફુદીનાના તાજા રસનુાં 
સેવન અમતૃ સમાન ગણાય છે.  
(૫) ફુદીનાનુાં  શરબત પીવાથી કૉલરેા મટે છે.  
(૬) ફુદીનાનો રસ નાકમાાં  પાડવાથી પીનસ-
સળેખમમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૭) ફુદીનાનો રસ દાદર પર વારાંવાર ચોપડવાથી 
ફાયદો કર ેછે.  
(૮) વીંછી કરડ્યો હોય તો ફુદીનાનો રસ પીવાથી કે 
એનાાં  પાન ચાવવાથી રાહત થાય છે.  
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(૯) ફુદીનાનો રસ યકૃતવદૃ્ધીમાાં  લાભકારક છે. 
બટાટા  બધી જાતના બટાટા ઠાંડા, ઝાડાને રોકનાર, 
મધરુ, ભાર,ે મળ તથા મતુ્રને ઉત્પન્ન કરનાર, રુક્ષ, 
માાંડ પચ ે તેવા, રક્તપીત્ત મટાડનાર, કફ તથા વાય ુ
કરનાર, બળ આપનાર, પીત્તશામક, કબજીયાત 
કરનાર, કામોત્તજેક, વીયવને વધારનાર અને અલ્પ 
પ્રમાણમાાં  અગ્નીને વધારનાર છે. બટાટા પરીશ્રમી, 
પરીશ્રમથી નીબવળ બનેલા, રક્તપીત્તથી પીડાતા, 
શરાબી અને તેજ જઠરાગ્નીવાળાઓ માટે અતી 
પોષક છે. જને ેગસૅ થતો હોય તેણે બટાટા ન ખાવા. 
બટાટા સ્વાદે મધરુ અને વીપાકે પણ મધરુ છે. આથી 
બટાટા પીત્તશામક છે. બટાટા કફકારક, પચવામાાં  
ભાર ે અને કાબોવહાઈડ્રટેથી ભરપરુ હોવાથી મેદની 
તકલીફવાળાએ, ડાયાબીટીસવાળાએ તથા જનેી 
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પાચનક્રીયા નબળી હોય તેમણે બટાટા કદી ખાવા જ 
નહીં જોઈએ. વાયનુા રોગોમાાં  પણ બટાટા ત્યાજ્ય 
છે.  
(૧) શરીરના ઉપરના કે નીચનેા માગથેી રક્તસ્રાવ 
થતો હોય તો બટાટાનો સાકરમાાં  બનાવેલો શીરો 
ખાવો.  
(૨) બટાટા બાફી પસે્ટ જવેુાં  બનાવી, ખરજવા પર 
મુકી પાટો બાાંધી દેવાથી ભીનુાં કે સકુુાં -જુનુાં  ખરજવુાં  
નીમુવળ થઈ જાય છે.  
બદામ બદામ ગરમ, સ્નીગ્ધ, વાયનુે હરનાર, વીયવ 
વધારનાર અને ભાર ે છે. બદામનો ગભવ મધરુ, વીયવ 
વધારનાર, પીત્ત તથા વાયનુ ેમટાડનાર, સ્નીગ્ધ અન ે
ગરમ છે. એ કફ કરનાર છે. બદામમાાં  મૂળ રૂપે 
પ્રોટીન હોય છે. તેમાાં  ૧૬.૫ ટકા પ્રોટીન અને ૪૧ 
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ટકા તેલ હોય છે. બદામને કોઈ પણ સ્વરૂપમાાં  ખાઈ 
શકાય છે.  
(૧) બદામનુાં  તેલ સ્વાસ્થ્યવધવક ટોપનક છે. 
એપનહમયાના ઉપચારમાાં  પણ તેમાાં  રહેલુાં લોહતત્વ 
અને પવટાહમન ઉપયોગી છે.  
(૨) બદામ માનહસક થાક, કબષ્ટજયાત, નપસુાંકતા 
અને શ્વાસને લગતી બીમારીઓના ઈલાજમાાં  ઘણી 
પ્રભાવશાળી છે.  
(૩) તે પટેની તકલીફોને દૂર કર ે છે અને 
આાંતરડાના કેન્દ્સરમાાં  ઉપયોગી છે.  
(૪) બદામના તેલના પનયહમત ઉપયોગથી 
કોલસે્ટ્રોલ ઓછુાં  થાય છે. એટલ ે કે તે હૃદયના 
સ્વાસ્થ્ય માટે લાભદાયી છે. 



 518 

બથવો બથવો પચ્યા પછી તીખો, કૃમીનાશક, 
બદુ્ધીવધવક, જઠરાગ્ની પ્રજ્વલીત કરનાર અને બળ 
આપનાર છે. આ ભાજીમાાં  ખનીજતત્ત્વો ખબુ સારી 
માત્રામાાં  છે. જમવામાાં  રુચી ઉત્પન્ન કરનાર અને 
મળને સરળતાથી ઉતારનાર છે. બથવો ત્રીદોષનાશક 
છે એટલ ે કે વાયુ, પીત્ત અને કફ ત્રણેનો નાશ 
કરનાર છે. આ ઉપરથી કહી શકાય કે, આ 
ત્રીદોષઘ્ન ભાજીનુાં  મલુ્ય આરોગ્યની દૃષ્ટીએ જવેુાં 
તેવુાં  નથી જ.  
બહેડાાં  બહડેાાંનુાં  વકૃ્ષ ઘણુાં  જ ઉાંચુાં, વીસ્તારવાળુાં  અને 
હરડનેા વકૃ્ષ જવેુાં  હોય છે. એને ગોળ ફળ આવે છે 
તેને ‘બહેડાાં’ કહે છે. બહડેાાં  કડવાાં, તીખાાં, તરુાાં, 
પચવામાાં  હલકાાં, મળને સરકાવનાર, પચી ગયા પછી 
મધરુ, ઉષ્ણ અને સ્પશવમાાં  શીતળ છે. મળને 
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તોડનાર, આાંખ માટે હીતકારક તથા કેશવધવક છે 
અને કફ, પીત્ત, ઉધરસ, કૃમી, સ્વર બેસી જવો, 
નાકના રોગો, રક્તદોષ તથા હૃદયરોગનો નાશ કરે 
છે. આ વીકારોમાાં  અડધી ચમચી જટેલુાં બહેડાનુાં  ચણુવ  
બે ચમચી મધ સાથે દીવસમાાં  બે વાર લવેુાં . બહેડાની 
છાલનો ટુકડો ચસુવાથી કફ વગરની સુકી ઉધરસમાાં  
તરત શાાંતી થાય છે. પીચોટી ખસી ગઈ હોય તો 
ચાર ચમચી બહેડાની છાલનો રસ રોજ સવાર ે
ત્રણથી ચાર દીવસ પીવો. પાાંચ ેપાાંચ પ્રકારના દમ-
શ્વાસના રોગમાાં  બહેડાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 
બાફેલા બહેડાના એક ચમચી પસે્ટને એટલા જ મધ 
સાથે મીશ્ર કરી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે ચાટવાથી 
સવવ પ્રકારના દમ-શ્વાસ મટે છે.  
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બહેડાાં  પરમ કફનાશક છે. આથી કફવાળી ઉધરસનો 
નાશ કર ેછે. ઉધરસ સાથે ચીકણો કફ વધ ુપ્રમાણમાાં  
નીકળતો હોય તો તેમાાં  બહડેાાંના સવેનથી લાભ થાય 
છે. બહડેાાં  તરુાાં  અને રુક્ષ હોવાથી કફનો નાશ કર ેછે. 
શરીરમાાં  ભગેા થયેલા અને ચોાંટી રહેલા કફને બહડેાાં  
ઉખડેીને બહાર કાઢવાની ક્રીયા કર ે છે. આથી 
બહેડાાંના સેવનથી કફજન્દ્ય રોગો દરુ થાય છે. વળી 
બહેડાાંથી હૃદયને પોષણ મળે છે. અવાજ અન ે
આાંખોની ખામી દરુ થાય છે. વાળ ચમકીલા અને 
સુાંદર બને છે. 
સવવ પ્રકારના શ્વાસ (દમ) અને ખાાંસીમાાં  બહેડાાં  
અકસીર ઔષધ છે.  
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(૧) બકરીના મતુ્રમાાં  બહેડાાં  બાફી એની છાલ મધમાાં  
ઘુાંટીને સવાર-સાાંજ સેવન કરવાથી દમ અને ખાાંસી 
મટે છે.  
(૨) બહેડાાં  અને ખાાંડ સરખા ભાગ ે મીશ્ર કરીને 
લવેાથી આાંખોની રોશની વધ ેછે.  
(૩) નાગરમોથ, દેવદાર, આાંબાહળદર, વાવડીંગ, 
પીપર, હરડ,ે બહેડાાં  અને આમળાાં  ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ 
લઈ અધકચરાાં  ખાાંડી શીશીમાાં  ભરી લો. એક ગ્લાસ 
પાણીમાાં  ૧૦ ગ્રામ ચણુવ  નાાંખીને તેનો ઉકાળો કરી 
સતુાાં  પહેલાાં  પીવો. થોડાક દદવસ સધુી આ પ્રયોગ 
કરવાથી પટેની અાંદરના બધા જ કૃમી નષ્ટ થઈ જઈ 
મળની સાથે બહાર નીકળી જાય છે.  
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(૪) અવાજ બેસી ગયો હોય અને કાકડા સઝુી ગયા 
હોય તેમાાં  પણ બહેડાાંની છાલના ટુકડા મોમાાં  
રાખીને ચસુવાથી લાભ થાય છે.  
(૫) પીચોટી ખસી ગઈ હોય અને તેથી ઝાડા થઈ 
ગયા હોય તેમાાં  દશ ગ્રામ બહેડાનુાં  ચણુવ  સોળ ગણા 
પાણીમાાં  ધીમા તાપ ેઉકાળવુાં . આશર ેપોણા ભાગનુાં  
પાણી બળી જાય પછી ઠરવા આવ ેએટલ ેગાળીને 
પીવુાં . સવાર-સાાંજ આ પ્રયોગ કરવો. પીચોટીના 
ઝાડામાાં  આ પ્રયોગ ગણુકારક છે.  
બાજરી  બાજરીમાાં  ઘઉાં જટેલાાં  જ પોષક તત્ત્વો છે, 
પરાંત ુ ચરબીનુાં પ્રમાણ ઘઉાં કરતાાં વધાર ે છે. આથી 
અતીશય પરીશ્રમ કરનાર માટે બાજરી સારી છે. 
પરાંત ુ મેદસ્વી માટે સારી નથી. બાજરી હૃદય માટે 
હીતકર, બળ આપનાર, પચવામાાં  ભાર,ે ગરમ, 
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જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, પીત્તપ્રકોપક તથા પીત્ત 
વધારનાર, રુક્ષ, પ ષ્ટીક, ભખુ લગાડનાર, થોડા 
પ્રમાણમાાં  મળને બાાંધનાર, અને કફનાશક છે. 
સ્ત્રીઓમાાં કામવેગ ઉત્પન્ન કરનાર છે. ભેંસના દુધ 
સાથે બાજરીનો રોટલો ખબુ જ પ ષ્ટીક અને પથ્ય 
આહાર છે. ઘી કે માખણ ચોપડલેો બાજરીનો 
રોટલો ખબુ મીઠો લાગ ે છે. થોડા અાંશ ે કબજીયાત 
કરતી હોવાથી કબજીયાત અને હરસના દદીએ 
સાવધાનીથી એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.     
બાલજીવનવટી એળીયો પ ગ્રામ, ગોરોચન ૨.૫ 
ગ્રામ, કેસર, જવખાર, રવેાંચીનો શીરો, દારુડીનાાં  બી 
અને ભોાંયરીંગણીનાાં  ફુલોનુાં  કેસર દરકે ૧૦ ગ્રામને 
ખાાંડીને બનાવેલા બારીક ચણુવને છ કલાક આદનુા 
રસમાાં  વાટી-ઘુાંટી મગના દાણા જવેડી બનાવેલ 
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ગોળીને બાલજીવનવટી કહે છે. આ ગોળી માતાના 
ધાવણ સાથે બાળકને આપવાથી વરાધ-સસણી, 
મળાવરોધ, મતુ્રત્યાગમાાં  અવરોધ, આફરો, ગસૅ, 
શ્વાસ(દમ), ઉધરસ વગરે ેમટે છે.    
બાલરક્ષક ગટુીકા એલચી, અજમોદ, જાયફળ, 
જાવાંત્રી, તજ, લવીંગ, વાપુાંભા, સફેદ મરી, વાવડીંગ, 
સવુા, સાંચળ, હરડ,ે કરીયાત,ુ કાચકા, એળીયો, 
અતીવીષ, દાડમછાલ, પીપરીમળુ, વાાંસકપરુ, 
હીરાબોળ, ખસખસ, લોબાન અને કેસર આ ત્રવેીસ 
ઔષધો સમાન ભાગ ે લઈ ખાાંડીને બારીક ચણુવ  
બનાવવુાં . એને મધમાાં  બરાબર ઘુાંટી મગ જવેડી 
ગોળી બનાવવી. આ ગોળીને બાલરક્ષક ગટુીકા કહે 
છે.  આ ગોળી બાળકોના પાતળા ઝાડા, માંદાગ્ની, 
વાય,ુ અપચો, ઉલટી, કબજીયાત અને નબળાઈ 
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મટાડ ે છે. બાળકને દધુ સારી રીતે પચ ે છે. બાળક 
બળવાન બને છે. બાળકોના બધા રોગોમાાં  ખબુ જ 
ઉપયોગી છે. છ મહીના સધુીના બાળકને એકથી બે 
ગોળી, છથી બાર મહીનાના બાળકન ે બેથી ચાર 
ગોળી અને મોટાાં  બાળકને થોડી વધાર,ે માતાના 
ધાવણ સાથે આપવી.  
બાળકોનુાં ચણુવ  ‘બાલચાતભુવર ચણુવ .’ આ ઔષધમાાં  
અતીવીષ, કાકડાશીંગી, નાગરમોથ અને લીંડીપીપર 
આ ચાર ઔષધ સરખા વજને લઈ, ખબુ ખાાંડી 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવ  બનાવી એરટાઈટ બોટલમાાં  
ભરી રાખવુાં . ચણાના દાણા જટેલુાં ચણુવ  અડધી 
ચમચી મધમાાં  સવારે, બપોર ેઅને રાત્ર ે ચટાડવાથી 
બાળકને વારાંવાર થતી શરદી, છીંકો, ઉધરસ, તાવ, 
ઝાડા, અપચો, ગસે, કબજીયાત, ઉલટી, ઉબકા વગરે ે
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મટે છે. બાળકો માટેના આ ચાર સારાાં (ભર) 
ઔષધોનુાં  ચણુવ  એટલ ે‘બાલચાતભુવર ચણુવ .’ 
બાલીવૉટર  જવને ચારગણા પાણીમાાં  ઉકાળી, 
ત્રણચાર ઉભરા આવે ત્યાર ે  ઉતારી, એક કલાક 
ઢાાં કી રાખી ગાળી લવેુાં . જવના આ પાણીને 
બાલીવૉટર કહે છે. એ તરસ, ઉલટી, અતીસાર, 
મતુ્રકૃચ્ર (પશેાબની અટકાયત અને બળતરા કર ે
તેવો રોગ), મતુ્રદાહ,  કીડનીનો દખુાવો, 
મતુ્રાશયશળુ વગરેમેાાં  ફાયદો કર ે છે. એકાદ ગ્લાસ 
જટેલુાં બાલીવૉટર સવાર-સાાંજ પીવાથી ઉલટી, 
ઉબકા, અતીસાર-પાતળા ઝાડા, સોજો, દખુાવો, 
મ ુુત્રકષ્ટતા, મતુ્રમાગવની બળતરા, પથરી,  કીડનીનો 
સોજો તેમ જ દુખાવો વગરેમેાાં  ફાયદો થાય છે, તેમ 
જ મળ પણ સાફ ઉતર ે છે. જમેને વારાંવાર પથરી 
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થયા કરતી હોય તેમને માટે બાલીવૉટર ખબુ જ 
ઉત્તમ છે.  
બાવચી અત્યાંત તીવ્ર ગાંધને લીધ ેતરત જ ઓળખાઈ 
આવતી અને આખા ભારતમાાં  સવવત્ર થતી બાવચી 
ચામડીના રોગોનુાં  પ્રસીદ્ધ ઔષધ છે. એ કોઢનો નાશ 
કર ે છે. એનાાં  બીજ પટેના કૃમીઓનો નાશ કર ે છે. 
લોહીના બગાડને લીધ ે થતા ચામડીના રોગોમાાં  
બાવચીનુાં  તેલ શરીર પર લગાડવાથી લાભ થાય છે. 
સફેદ કોઢના આાંગળીના વેઢે ગણાય એવાાં  
ઔષધોમાાં  બાવચીની ગણતરી થાય છે. બાવચી 
મધરુ, કડવી, પચી ગયા પછી તીખી અને રસાયન 
ગણુવાળી છે. તે કબજીયાત મટાડનાર, ઠાંડી, રુચી 
ઉત્પન્ન કરનાર, મળને સરકાવનાર, રુક્ષ, હૃદય માટે 
હીતકારી તેમ જ કફ, લોહીવીકાર, કોઢ, પીત્ત, 
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શ્વાસ, પ્રમેહ, જ્વર અને કૃમી મટાડ ે છે. બાવચી 
વ્રણનાશક પણ છે.  
(૧) બાવચીના પાનનો રસ અને દાડમના દાણા 
દહીંમાાં  મેળવી ખાવાથી મરડો મટે છે.  
(૨) સફેદ કોઢના ડાઘ પર બાવચીના બીજનુાં તેલ 
લગાડી સવારનો તડકો અડધો કલાક પડવા દેવાથી 
સફેદ કોઢ મટે છે.  
(૩) બાવચીના બીજનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ  સાકર 
સાથે ખાવાથી રક્તબગાડથી થતા ચામડીના રોગો 
મટે છે તથા લપે્રસીમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૪) બાવચીનાાં  બીજ અડધી ચમચી એના જ અડધી 
ચમચી તેલમાાં  વાટીને સવાર-સાાંજ લવેાથી છ 
મહીનામાાં  સવવ પ્રકરના કોઢ મટે છે.  
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(૫) બાવચીના બીજને દધુમાાં  લસોટી તેની પેંડા 
જવેી સોગઠી બનાવી સકુવીને બાવચીના તેલમાાં  
લસોટી લગાડવાથી સફેદ કોઢ મટે છે.  
(૬) બાવચીના બીજ અને કારલેાને ગ મતુ્રમાાં  
લસોટી પસે્ટ બનાવી લગાડવાથી ખસ, ખરજવુાં  અને 
દાદર મટે છે.   
(૭) બાવચીના દાણા-બીજ અને કાળા તલનુાં  સરખા 
ભાગ ેબનાવેલુાં એક ચમચી મીશ્રણ રોજ રાત્ર ેફાકી 
જવાથી અને સફેદ ડાઘ પર બાવચીનુાં  તેલ લગાડી 
સવારના તડકામાાં  એક કલાક રોજ બેસવાથી કોઢ 
મટી જાય છે. 
બાવળ  બાવળની પત્તી ઝીણી અને સ્વાદમાાં  તરુી 
હોય છે. ફુલ નાની દડી જવેાાં, લાાંબી રુાંવાટીવાળાાં , 
પીળાાં  અને સહેજ સગુાંધીવાળાાં  હોય છે. તેની શીંગને 
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બાવળના પડીયા કે પૈડા કહે છે. તેના વકૃ્ષમાાંથી સફેદ 
કે સહેજ રતાશવાળો  ગુાંદર નીકળે છે, જ ે કમરના 
દખુાવામાાં  અને વસાણામાાં  વપરાય છે.  
(૧) સગભાવ મહીલા બાવળનાાં  સકુાાં  કે લીલાાં  પાન 
ચાવીને ખાય તો માબાપ બાંને શ્યામ હોય તો પણ 
બાળક ગોરુાં અને રુપાળુાં  આવે છે.  
(૨) બાવળનો ગુાંદર વાનો રોગ મટાડ ે છે, 
મહીલાઓને શક્તી આપ ે છે અન ે પ્રદરનો રોગ 
મટાડ ેછે.  
(૩) બાવળના પડીયાનુાં  ચણુવ  ૧-૧ ચમચી દીવસમાાં  
ત્રણ વાર ખાવાથી કે ઘા, ચાાંદા કે દઝુતા હરસ પર 
લગાડવાથી વહેતુાં  લોહી અટકે છે.  
(૪) મોાંઢામાાં  અવાર નવાર ચાાંદાાં  પડતાાં  હોય, દાાંતના 
પઢેાાં  (મસડુાાં) ફુલી જતાાં  હોય, મોાંમાાંથી વાસ 
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આવતી હોય, દાાંત હાલતા હોય અન ેલોહી નીકળતુાં  
હોય, ગળુાં  લાલ રહેતુાં  હોય, મોાંમાાં  ચીકાશ રહેતી 
હોય, ઉાંઘમાાં  મોાંમાાંથી લાળ પડતી હોય તો સવાર-
સાાંજ બાવળનાાં  પાન અને છાલનો ઉકાળો કરી 
કોગળા કરવાથી લાભ થાય છે. 
બીલી બીલીને સાંસ્કૃતમાાં  બીલ્વ, શ્રીફળ, શાાંડીલ્ય 
અને શલષુ પણ કહે છે. તેનાાં  મળુ, પાન તથા કાચાાં  
અને પાકાાં  ફળ દવામાાં  વપરાય છે. ઔષધ અને 
શરબત માટે સારાાં  પાકાાં  ફળ લવેાાં . કુમળાાં  કાચાાં  
બીલાાં  મરડા-ઝાડાની રામબાણ દવા છે. બીલીનાાં  
ઝાડ ૨૦-૨૫ ફુટ ઉાંચાાં  થાય છે. એની શાખાઓ ઉપર 
કાાંટા હોય છે. પાન ત્રીપણી અને એકાાંતર ેઆવેલાાં  
હોય છે. પાન મસળતાાં  એક જાતની સગુાંધ આવે છે. 
ફુલ આછા લીલાશ પડતાાં  સફેદ હોય છે. ફળ કોઠા 
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કે મોસાંબી જવેડાાં  અન ે કઠણ છાલવાળાાં  હોય છે. 
ઔષધમાાં  નાનાાં  કુમળાાં  ફળ વપરાય છે. પાકાાં  મોટાાં  
ફળો શરબત બનાવી પીવામાાં  વપરાય છે. બીલી 
સાંગ્રાહી એટલ ે મળને રોકનાર, દીપનીય એટલે 
જઠરાગ્ની પ્રબળ કરનાર તથા વાય ુઅને કફનુાં  શમન 
કરનાર છે. એનાાં  કાચાાં  ફળનુાં  શાક તથા અથાણુાં  થાય 
છે. કાચા બીલાના સકુા ગભવને બેલકાચરી કહે છે. 
બીલુાં ઘણુાં  પ ષ્ટીક, દીપન પાચક અને ગ્રાહી છે. 
બીલુાં ગ્રાહી છે એટલ ે કે તે મળને બાાંધીને રોકે છે. 
અ ાવી દીપન, પાચક અને ગ્રાહી વનસ્પતી ભાગ્યે જ 
મળે છે. બીલીના સકુા ફળનો અાંદરનો ગર-માવો 
મરડાનુાં  અને પાતળા ઝાડાનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે. એ 
કાચાાં  ઔષધો વેચતા ગાાંધીને ત્યાાં  મળે છે. કુમળુાં  
બીલુાં મરડા અને ઝાડાની રામબાણ દવા છે. કુમળા 
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બીલાનો ગભવ જઠરાગ્ની તેજ કર ેછે અને અતીસાર 
મટાડ ે છે. તે મરડામાાં  થતો રક્તસ્રાવ અટકાવે છે. 
આથી દઝુતા હરસમાાં  એ ઉપયોગી છે.  
(૧) હરસમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો બીલાનો ગર 
ખાવાથી મટી જાય છે.  
(૨) પાકાાં  બીલાાં  ગળ્યાાં  હોય છે. તેમાાં  ખાાંડ નાખી 
શરબત બનાવી પીવાથી ઝાડા મટે છે તથા ઠાંડક મળે 
છે. ખાસ કરી મરડામાાં  તે ઘણુાં  કામ અ ાપ ેછે.  
(૩) બીલીના ઝાડથી હવા શદુ્ધ થાય છે.  
(૪) અ ા ાંખના રોગોમાાં  તેનાાં  પાન વાટી એનો રસ 
અ ા ાંખમાાં  અ ા ાંજવો.  
(૫) ગ મતુ્રમાાં  બીલુાં વાટી તેલ મેળવી પકવીન ે
કાનમાાં  મકુવાથી કાનની બહેરાશ મટે છે.  
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(૬) બીલીના કાચા કોમળ ફળના ગભવને સકુવીને 
બનાવેલુાં ચણુવ  અતીસાર-ઝાડા, મરડો, સાંગ્રહણી, 
કોલાયટીસ(મોટા આાંતરડાનો સોજો), 
રક્તાતીસારમાાં  ખબુ જ રાહત કર ે છે. એક ચમચી 
આ ચણુવ  દીવસમાાં  ત્રણ વાર મોળી છાસ સાથે 
લવેાથી ઝાડામાાં  પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે. ઉપરોક્ત 
બધી વીકૃતીઓમાાં પણ ફાયદો થાય છે. એનાથી 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, વાય ુઅને કફ મટે છે.  
(૭) જો મરડો ખબુ જ જુનો હોય તો બીલીના 
ફળનો ગભવ અને એટલા જ વજનના તલનુાં  ચણુવ  
તાજા મોળા દહીંની તર સાથે સવાર-સાાંજ લવેાથી 
મટે છે. જો મળ સાથે રક્તસ્રાવ થતો હોય તો આમાાં  
એક ચમચી સાકર મીશ્ર કરી પીવુાં .  
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(૮) બીલાનો ગભવ, ઘોડાવજ અને વરીયાળીનુાં  
સરખા વજને મેળવેલ ચણુવ  મરડામાાં  અકસીર છે.  
(૯) કાચા બીલાના ગભવને સકુવી બનાવેલ એક 
ચમચી ચણુવ  એટલી જ સાકર સાથે સવાર-સાાંજ 
લવેાથી ઝાડા મટે છે.  
(૧૦) બીલીપત્રનો રસ બેથી ત્રણ ચમચી જટેલો 
સાકર નાખી પીવાથી કોઈપણ પ્રકારનો રક્તસ્રાવ 
મટે છે.  
(૧૧) બીલીપત્રનો રસ ડાયાબીટીસમાાં  લાભ કર ે છે 
તથા સોજા મટાડ ેછે.  
(૧૨) ન રુઝાતા ગાંધાતા ચાાંદા પર બીલીપત્ર વાટી 
પસે્ટ બનાવી લગાડવાથી ચાાંદાાં  મટી જાય છે.  
(૧૩) ઉનાળામાાં  દરરોજ બીલાનુાં  શરબત પીવાથી 
આાંતરડાાં  મજબતુ બન ે છે અન ેપાચન શક્તી સધુર ે
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છે. પાચનશક્તી સારી રાખવા માટે એ આશીવાવદ 
સમાન છે.  
(૧૪) બીલાના ફળના ગરના ટુકડાઓને છાસમાાં  
લસોટી ચટણી જવેુાં  બનાવી અડધીથી એક ચમચી 
જટેલુાં સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી ઝાડા, મરડો, 
સાંગ્રહણી મટે છે.  
(૧૫) બીલામાાંથી બનાવવામાાં  આવતા ચાટણને 
બીલ્વાવલહે કહે છે.  એકથી બે ચમચી 
બીલ્વાવલહેનુાં  સવાર, બપોર, સાાંજ સેવન કરવાથી 
પણ મરડો, સાંગ્રહણી અને પાતળા ઝાડા મટે છે.  
(૧૬) કાચા બીલાને સકુવી તેના ગભવનુાં  બનાવેલ એક 
ચમચી બારીક ચણુવ  એટલી જ સાકર મેળવી સવાર-
સાાંજ લવેાથી પાતળા ઝાડા, લોહીવાળા ઝાડા, 
ચીકણા ઝાડા વગરે ેમટે છે.  
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(૧૭) બીલીના પાનનો રસ પણ રક્તસ્રાવને રોકે છે. 
બીલીના પાન ખબુ વાટી પસે્ટ બનાવી ન રુઝાતાાં  
ચાાંદાાં  પર લગાવવાથી થોડા જ દીવસોમાાં  એ મટી 
જાય છે.  
(૧૮) બીલીના મળુની છાલનુાં  ચણુવ  પ ષ્ટીક છે અને 
સોજા ઉતાર ેછે.  
(૧૯) પાકા બીલાનુાં  શરબત પીવાથી અતીસાર અન ે
આાંતરડાનાાં  ચાદાાં  મટે છે. કાચા બીલાનુાં  ચણુવ  સાકર 
સાથે લવેાથી બાળકોના ઝાડા મટે છે.  
(૨૦) સકુુાં  બીલુાં, વરીયાળી અને સુાંઠનુાં  સરખા ભાગે 
બનાવેલુાં એક ચમચી ચણુવ  એક કપ પાણીમાાં  ઉકાળી 
સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી આમસાંગ્રહણી મટે છે.  
(૨૧) બીલાની છાલના રસમાાં  જીરુનુાં  ચણુવ  અને 
સાકર નાખી સવાર-સાાંજ લવેાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
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(૨૨) બીલાના માવાનુાં  ગોળમાાં  બનાવેલુાં  શરબત 
પીવાથી બધી જાતના અતીસાર મટે છે.  
(૨૩) બીલાનો રસ અને કેરીની ગોટલીનો રસ મીશ્ર 
કરી પીવાથી સગભાવની ઉલટી બાંધ થાય છે.     
બીલ્વાદી ક્વાથ બીલી, અરણી, અરડસુી, સીવણ 
અને પાડળ આ પાાંચ વનસ્પતીનાાં  મળુન ે બહૃત્ 
પાંચમળુ કહે છે. એ પાાંચ ે સરખા ભાગ ે મીશ્ર કરી 
ખાાંડી, એક ચમચી ચણુવનો ઉકાળો કરી સવાર-સાાંજ 
નીયમીત પીવાથી થોડા દીવસમાાં  વધ ુ પડતો મેદ 
એકત્ર થવાથી જ ેપીડા થાય છે તે મટે છે.   
બીજોરુાં બીજોરુાં લીંબનુી જાતનુાં જ છે. એનાાં  પાન 
લીંબી કરતાાં  લાાંબાાં  અને મોટાાં  હોય છે. તેને આઠથી 
દસ ઈંચ જટેલાાં  લાાંબાાં  ફળો આવે છે. ઔષધમાાં  આ 
ફળ વપરાય છે. બીજોરાનો રસ અત્યાંત ખાટો, 
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પથ્યકર, રુચીકારક અન ે પીત્તશામક છે. ફળ પીળુાં  
થયા પછી જ ઉપયોગમાાં  લવેુાં  જોઈએ. એ ચુાંક, 
ઉલટી, કફ, ગોળો, અરુચી, માંદાગ્ની વગરે ેમટાડ ેછે. 
અરુચી, ઉબકા, ઉલટી, મોળ આવવી વગરેમેાાં  
બીજોરાના ફળની કળીઓ પર સીંધવ છાાંટીને 
ખાવાથી લાભ થાય છે. એનુાં  શરબત જીભ અન ે
કાં ઠની શદુ્ધી કર ેછે. એનો મરુબ્બો સમગ્ર પાચનતાંત્ર 
અને હૃદય માટે હીતાવહ છે. બીજોરાના રસનો 
કોગળો ધારણ કરી રાખવાથી દાાંતના જીવાણુઓ 
નાશ પામે છે. આથી પાયોરીયા મટે છે અને મોાંની 
વાસ દરુ થાય છે. બીજોરાનો રસ બરોળના અન ે
લીવરના રોગોમાાં  ખબુ ફાયદાકરાક છે. કમળામાાં  
એનુાં  શરબત પીવાથી લાભ થાય છે.  બીજોરુાં 
સ્વાદીષ્ટ, ખાટુાં , ગરમ, અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, 
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પચવામાાં  હળવુાં, રક્તપીત્ત નાશક, હૃદય માટે 
હીતકારી તથા ખાાંસી, ચુાંક, ઉલટી, કફ, ગોળો, 
હરસ, અરુચી અને તરસનો નાશ કરનાર છે. એ 
બરોળ અને અપચામાાં  ઉપયોગી છે. એની છાલ ખબુ 
જ મીઠી હોય છે અને ગભવ ખબુ જ ખાટો હોય છે. 
શ્રેષ્ઠ ખાટાાં  ફળોમાાં  એનો સમાવેશ થાય છે.  
(૧) ચુાંક, ઉલટી, કફ, અરુચી, ગોળો, હરસ વગરેમેાાં  
બીજોરાની કળીઓ સીંધવ છાાંટીને ખાવી.  
(૨) બીજોરાની કળીઓ સહેજ મીઠુાં  નાખી ખાવાથી 
સગભાવની ઉલટી, ઉબકા, અરુચી જવેી તકલીફો દરુ 
થાય છે.  
બોડી અજમો એ અગ્નીમાાંદ્યનુાં ઉત્તમ ઔષધ છે. 
બોડી અજમો તીખો અને ગરમ છે. એ પચવામાાં  
હળવો, હૃદય માટે સારો, બળ આપનાર, 
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મૈથનુશક્તી વધારનાર અને આાંખના રોગો, કૃમી, 
ઉબકા, અરુચી, મોળ આવવી, હેડકી, ભખુ ન 
લાગવી વગરે ે મટાડ ે છે. અજમાના જવેા જ બોડી 
અજમાના ગણુ પણ છે. અડધીથી એક ચમચી બોડી 
અજમો કફ, વાય,ુ પીત્ત દોષાનસુાર યોગ્ય અનપુાન 
સાથે લવેાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે. વધારે 
માત્રામાાં  લવેાથી પટેમાાં  દાહ-બળતરા થાય છે.  
બોરડી બોરડીનાાં  વકૃ્ષ આપણા દેશમાાં  બધ ેજ જોવા 
મળે છે. એની ઘણી જુદી જુદી જાતો જોવા મળે છે. 
અમકુ પ્રકારની બોરડીની ખતેી કરવામાાં  આવે છે. 
કેટલીક બોરડીનાાં  ફળ જનેે બોર કહેવામાાં  વે છે તે 
અત્યાંત ખાટાાં  જ્યાર ેઅમકુનાાં  મધરુ હોય છે. 
બોરડીના વીવીધ ઉપયોગો નીચ ેમજુબ છે: 
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(૧) બોરડીનાાં  પાન વાટી ચટણી જવેુાં  બનાવી ઘીમાાં  
શેકીને સીંધવ નાખી ચાટી જવાથી બેસી ગયેલો 
અવાજ તથા ઉધરસ મટે છે.  
(૨) બોરડીના સકુા પાનનુાં ચણુવ  મઠા સાથે લવેાથી 
અતીસાર મટે છે.  
(૩) બોરડીના મળુની છાલના ક્વાથમાાં  મગનુાં  
ઓસામણ બનાવી પીવાથી અતીસાર મટે છે.  
(૪) બોરડીના મળુની છાલ બકરીના દધુમાાં  પીસી 
મધ મેળવી પીવાથી રક્તાતીસાર મટે છે. 
(૫) બોરડીની છાલનો કકડો મોાંમાાં  રાખી તેનો રસ 
ચસુવાથી બે-ત્રણ દીવસમાાં  જ અવાજ ઉઘડી જાય 
છે.   
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(૬) બોરડીની લાખ ૨૦ ગ્રામ લઈ ક્વાથ કરી તેમાાં  
ભરુા કોળાનો રસ મેળવી દીવસમાાં  બે-ત્રણ વાર 
પીવાથી ઉરોઃક્ષતનો રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે. 
(૭) બોરડીનાાં  પાન વાટી ગરમ કરી પોટીસ બનાવી 
બાાંધવાથી ગમુડુાં પાકીને ફુટી જશ.ે  
(૮) બોરડીનાાં  કુમળાાં  પાન અને જીરુ મેળવી 
પાણીમાાં  ઘુાંટી તેનો રગડો કરી ગાળીને પીવાથી 
ગરમીથી રોકાયેલો પશેાબ સાફ ઉતર ેછે.  
(૯) હથેળી કે/અન ે પગના તળીયે  બળતરા થતી 
હોય તો બોરડીનાાં  પાન ૪૦ ગ્રામ, એલચી નાંગ ચાર 
અને ૨૦ ગ્રામ સાકરને પાણીમાાં  વાટી, લસોટી 
થોડીવાર રહેવા દેવુાં . ચારકે કલાક બાદ ગાળીને ધીમે 
ધીમે પીવુાં .  આ મીશ્રણ ધીમે તાપ ેઉકાળી, ઠાંડ ુપાડી 
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પીવાથી પણ સારી અસર કર ેછે. પ્રયોગ થોડા દીવસ 
સધુી નીયમીત કરવો.  
(૧૦) રસકપરુયકુ્ત દવાના સેવનથી મખુપાક થયો 
હોય, દાાંતનાાં  પઢેાાં  ઢીલાાં  થયાાં  હોય અને મોઢામાાંથી 
લાળ પડતી હોય તો બોરડીની છાલ અથવા પાનનો 
ક્વાથ કરી કોગળા કરવાથી મટે છે.  
(૧૧) બોરડીના પાનનો ક્વાથ કરી દીવસમાાં  બે-ત્રણ 
વાર કોગળા કરવાથી મખુપાક મટે છે.  
(૧૨) બોરડીની છાલનુાં  ચણુવ  ૩-૩ ગ્રામ સવાર-સાાંજ 
ગોળ સાથે લવેાથી રક્તપ્રદર મટે છે. 
(૧૩) બોરડીના પાનનો રસ ભેંસના દધુ સાથે લવેાથી 
શીતળાનો રોગ ઓછો થઈ જાય છે.  
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(૧૪) બોરડીનાાં  પાનનો ૬-૬ ગ્રામ કલ્ક બબ્બે ગ્રામ 
ગોળ મેળવી ખાવાથી બે-ત્રણ દીવસમાાં  જ શીતળા 
શાાંત થવા માાંડ ેછે.  
બોરસલી બોરસલીને સાંસ્કતૃમાાં  બકુલ કહે છે. એના 
થડની છાલ કાળાશ પડતી હોય છે. એ ઉદ્યાનોમાાં  
અને જાંગલોમાાં  ખબુ જોવા મળે છે.  
(૧) દાાંત હાલતા હોય, દાાંતનાાં  પઢેાાં  કમજોર થઈ ગયાાં  
હોય તો સવાર ે દાાંત સાફ કયાવ પછી બોરસલીની 
છાલનો ઉકાળો ઠાંડો કરી મોાંમાાં  ૧૦થી ૧૫ મીનીટ 
ભરી રાખવો. તેમ જ બોરસલીના બીનુાં  બારીક ચણુવ  
રોજ રાત્ર ેધીમે ધીમે દાાંત અને પઢેા પર ઘસવુાં .  
(૨) બોરસલ્લીના મળુની છાલનો અડધી ચમચી 
કલ્ક(પસે્ટ) રોજ સવાર ે દધુ સાથે પીવાથી ઘરડા 
માણસોના દાાંત પણ મજબતુ થાય છે, કેમ કે 
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બોરસલ્લીની છાલ, બીજ અને તાજાાં દાતણ દાાંત 
માટે ખબુ સારાાં  છે. દાાંતની તકલીફવાળાએ 
બોરસલ્લીનુાં  દાાંતણ રોજ કરવુાં  જોઈએ.  
(૩) બોરસલ્લીનાાં  બીજ પાણીમાાં  પથ્થર પર ઘસી 
ચાટણ બનાવી સવાર-સાાંજ લવેાથી અતીસારમાાં  
થતા પાતળા ઝાડા મટી જાય છે.  
(૪) ઉકાળીને ઠાંડા કરલેા પાણીમાાં  બોરસલીનાાં  ચાર 
ફુલ અધકચરાાં  વાટી રાત્ર ેપલાળી રાખવાાં . સવાર ેઆ 
પાણી ગાળી બબ્બે ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે
બાળકોને પીવડાવવાથી સુકી ઉધરસ, વરાધ અને 
કફના રોગો મટે છે.  
બ્રાહ્મી ઘતૃ કઠ, વજ અને શાંખાવળી સરખા વજન ે
લઈ પસે્ટ બનાવી તેમાાં  બ્રાહ્મીનો રસ અથવા એનો 
ઉકાળો ૪૦૦ ગ્રામ, ગાયનુાં  ઘી ૪૦૦ ગ્રામ અન ે
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ગાયનુાં  દધુ ૪૦૦ ગ્રામ મેળવી, ધીમા તાપ ે ઉકાળી 
માત્ર ઘી બાકી રહે ત્યાર ેગાળી લવેુાં . અડધી ચમચી 
જટેલુાં આ ઘી સવાર-સાાંજ લવેાથી કોઢ, અપસ્માર-
વાઈ, ઉન્દ્માદ-ગાાંડપણ, મગજની નબળાઈ તથા 
માંદાગ્ની મટે છે. કાં ઠ-અવાજ સધુર ે છે. બદુ્ધી, કાાંતી 
અને સ્મરણ શક્તીમાાં  વધારો થાય છે.   
ભાાંગરો  અતી ભીનાશવાળી જમીનમાાં  ઉગનાર 
ભાાંગરો આપણા દેશમાાં  બધ ેજ થાય છે. આ અતી 
ઉપયોગી ભાાંગરાને નકામુાં  ઘાસ ગણી ખતેરમાાંથી 
કાઢી નાખવામાાં  આવે છે. ભાાંગરો ચોમાસામાાં  ખાડા-
ખાબોચીયામાાં  તેમ જ પાણીવાળી જમીનમાાં  બધ ેજ 
ઉગી નીકળે છે. અને પાણી મળતુાં  રહે ત્યાાં  બાર ેમાસ 
રહે છે. તેના છોડ અડધાથી એક ફુટ ઉાંચા, પાન 
સામસામાાં, બરછટ આછી છાાંટવાળાાં, ધાર પર 
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દાાંતાવાળાાં  અને લહેરીયાવાળાાં  હોય છે. તેનાાં  ફુલ 
સફેદ અને ફળ કાળાાં  હોય છે.  છોડ સકુાયા પછી 
કાળા પડી જાય છે. એની ત્રણ જાત થાય છે. સફેદ, 
પીળો તથા કાળો. એનાાં  પાન કરકરીઆવાળાાં, 
ભાલાના આકારનાાં  અને દાડમ જવેાાં  જ હોય છે. એ 
મોટે ભાગ ે ચોમાસામાાં  તળાવ, નહેર કે નદીનાળા 
આગળ ઉગી નીકળે છે. ઔષધ તરીકે ભાાંગરાનો રસ 
વપરાય છે. એનો રાંગ કાળા ભમરા જવેો હોવાથી 
તથા તે ભમરા જમે સુાંદર દેખાતો હોવાથી એને 
ભૃાંગરાજ કહેવામાાં  આવે છે. ભાાંગરો સ્વાદમાાં  તીખો, 
તીક્ષ્ણ, ગરમ, રુક્ષ, કફ અન ેવાયનુે હરનાર, વાળ 
માટે ગણુકારી, રસાયણ અને બળ આપનાર છે. તે 
શ્વાસ, ઉધરસ, આમ, કૃમી, સોજા, પાાંડ-ુરક્તાલ્પતા, 
કોઢ, ઉાંદરી, ખોડો તથા શીર:શળુ મટાડ ે છે. એ 
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કૃમીઘ્ન, રસાયન, પ ષ્ટીક તથા પીત્તશામક છે. તે 
નેત્ર તથા કેશ માટે ઉત્તમ છે. ત્વચા, દાાંત તથા 
માથાના રોગ મટાડ ે છે. ભાાંગરાનો રસ યકતૃ અન ે
બરોળની તકલીફ, અજીણવ , હરસ, આમવાત, 
મસ્તકશળુ, વાળ સફેદ થવા, ચામડીનાાં  દદોવ વગરેે 
મટાડ ે છે. એનાાં પાન તથા થડનુાં  પાણી પીવાથી 
આાંખનુાં  તેજ વધ ે છે, વીયવબળમાાં  વધારો થાય છે, 
ઉધરસ તથા સળેખમ મટે છે. કોઢ, આાંચકી કે 
અપસ્માર, વધરાવળ, છાતીનાાં  દદોવ વગરેમેાાં  પણ 
ઉપયોગી છે. ભાાંગરો રસાયન ગણુવાળો હોવાથી 
તેનુાં  રોજ સવેન કરનાર માણસો જલદી વદૃ્ધ થતાાં  
નથી અને દીઘવજીવી બને છે. એ હૃદયરોગ મટાડનાર, 
વીષઘ્ન, વાયનુુાં  અનલુોમન કરનાર તથા કામોત્તજેક 
છે.  
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ભાાંગરાના ઉપયોગોઃ (૧) ભાાંગરો અજમા સાથે 
લવેાથી પીત્તનુાં  જોર નરમ પડ ેછે.  
(૨) ભાાંગરાના કોગળા કરવાથી દાાંતની તકલીફ મટે 
છે.  
(૩) ભાાંગરાનાાં  પાન, જાયફળ, વાવડીંગ, ચીત્રક, 
તગર, ગાંઠોડા , તલ, શાંખાવલી, અસીંદરો, 
રક્તચાંદન, સુાંઠ, લવીંગ, કપરુ, આાંબળાાં, મરી, 
પીપર, તજ, એલચી, નાગકેસર દરકે ૨૦-૨૦ 
ગ્રામનુાં  બારીક ચણુવ  બનાવી તેને ભાાંગરાના રસની 
ભાવના આપવી. આ ચણુવ  પટેના અનેક રોગો મટાડે 
છે. હરસ અને યકતૃના રોગો પણ મટાડ ે છે. (૪) 
ભાાંગરો, શાંખાવલી, બ્રાહ્મી, અાંઘેડો, માલકાાંગણી, 
ઉપલટે, હરડ,ે આમળાાં, ગગુળ, જીરુ, વજ અન ે
ગરમાળાનો ગોળ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામનુાં  ચણુવ  બનાવી 
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તેને ભાાંગરાના, અાંઘેડાના અને બ્રાહ્મીના રસની 
ભાવના આપી નાની નાની ગોળી બનાવવી. એનાથી 
ઉન્દ્માદ, અપસ્માર, બાળકોનુાં  ઉાંઘમાાંથી ઝબકીને 
જાગી જવુાં, વીચારવાય,ુ મગજનુાં  અસ્થીરપણુાં  વગરે ે
વ્યાધીઓમાાં રાહત થાય છે. આ ગોળી ગાયના તાજા 
દધુ સાથે અથવા સહેજ ગરમ કરલેા ઘી સાથે લવેી. 
દીવાળી વખતે ભાાંગરાનો છોડ મળુ સહીત ઉખડેી÷, 
છાાંયડામાાં  સકુવી, ખબુ ખાાંડી બારીક ચણુવ  બનાવવુાં .  
(૫) ભાાંગરાનો પા ચમચી રસ એક કપ જટેલા દધુમાાં  
નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી કફના રોગો શાાંત થાય 
છે અને મલૅરેીયા પછી વધી ગયેલી બરોળ મળુ 
સ્થીતીમાાં  આવી જાય છે, જીણવ જ્વર મટે છે. આ 
ઉપચાર-પ્રયોગ ૧૦થી ૧૫ દીવસ કરવો.  
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(૬) પાથી અડધી ચમચી ભાાંગરાનુાં  ચણુવ  પાણી સાથે 
લવેાથી લીવર અને બરોળના રોગો, કમળો, હરસ 
અને ઉદર રોગોમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૭) અડધી ચમચી ભાાંગરાનો રસ એક ગ્લાસ દધુમાાં  
સવાર ે અને સાાંજ ે ૧૫-૨૦ દીવસ પીવાથી કફના 
પ્રકોપથી થતા રોગો, જીણવ મલૅરેીયા અને બરોળની 
વદૃ્ધીવાળો ઘણા સમયનો જીણવજ્વર મટે છે.  
(૮) અડધી ચમચી ભાાંગરાનો રસ બે ચમચી ઘીમાાં  
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટવાથી બેસી ગયેલો 
અવાજ ખલુી જાય છે.  
(૯) નીત્ય યવુાન રહેવા માટે રોજ રાત્ર ે અડધી 
ચમચી ભાાંગરાનો રસ, એક ચમચી ઘી અન ે દોઢ 
ચમચી સાકર એક ગ્લાસ દધુમાાં  નાખી પીવુાં .  
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(૧૦) ભાાંગરાનો રસ મધ સાથે ચાટવાથી છાતીમાાં  
ભરાયેલો કફ છુટો પડ ેછે.  
(૧૧) ભાાંગરાનુાં  ચણુવ  અડધી ચમચી અને કાળા તલ 
બે ચમચી ભગેા વાટી ઘી સાથે ચાટવાથી સારી શક્તી 
આવે છે. લીવર કામ ન કરતુાં  હોય, વારાંવાર ઝાડા 
થઈ જતા હોય તો આ ઉપચાર કરવો. ભાાંગરાનુાં  તેલ 
ભાાંગરાનો રસ અઢી લીટર, મેંદીનાાં  પાન ૨૫૦ ગ્રામ, 
ગળીનાાં  પાન ૨૫૦ ગ્રામ, આમળાાં ૫૦૦ ગ્રામ, જઠેી 
મધ ૧૨૫ ગ્રામ, જટામાાંસી ૨૫૦ ગ્રામ. બધાાં  
ઔષધોને બારીક વાટી ભાાંગરાના રસમાાં  મેળવવાાં . 
મળી શકે તો વાટેલી બ્રાહ્મી ૨૫૦ ગ્રામ મેળવી એમાાં  
તલનુાં  તેલ દોઢ કીલો નાખી ધીમા તાપ ે પકાવવુાં . 
પાણીનો ભાગ ઉડી જાય અને તેલ બાકી રહે ત્યાર ે
ઉતારી ઠાંડ ુ પાડી ગાળી લવેુાં . તેમાાં  વાળો, સખુડ-
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ચાંદન, કપરુ પૈકી કોઈ પણ એકનો જરુર પરુતો 
પાઉડર નાખી થોડા દીવસ રાખી ગાળી લવેુાં, જથેી 
જરુરી સગુાંધ આવશ.ે એ માથામાાં  નાખવા વપરાય 
છે.  
ભોાંયપાથરી પાણીવાળી-પીયત વાડીઓમાાં બાર ેમાસ 
થતી આ ભાજી જમીન પર પથરાયેલી હોય છે. એને 
ગળજીભી પણ કહે છે. એ કડવી, તીખી, શીતળ, 
વાય ુવધારનાર અને મળને રોકનાર છે. એનાથી કફ 
તથા પીત્તના રોગો, અરુચી, દમ, પ્રમેહ ચીત્તભ્રમ, 
વ્રણ, ઉન્દ્માદ, હૃદયના ધબકારા વધી જવા અન ે
શરદીમાાં  ફાયદો થાય છે. એનાથી રક્તવીકાર અન ે
ચામડીના રોગો પણ મટે છે. એ માટે આાંતર ેદીવસે 
એની ભાજી ખાવી કે એના પાનનો ત્રણ ચમચી રસ 
સવાર-સાાંજ પીવો. જુના કે વારાંવાર થતા મલૅરેીયામાાં  
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ભોાંયપાથરી અન ે અરણીના મળુનુાં  અડધી ચમચી 
ચણુવ  સવાર-સાાંજ ફાકવાથી લાભ થાય છે. 
ભોાંયરીંગણી એનાાં  પાન, થડ, ડાળી એમ બધાાં  જ 
અાંગો પર કાાંટા હોવાથી સાંસ્કૃતમાાં  એને કાં ટકારી કહ ે
છે. ફુલ જાાંબડુીયા રાંગનાાં, ફળ કાચાાં  હોય ત્યાર ે
લીલાાં  અને પાકે ત્યાર ે પીળાાં  થાય છે. એનાાં  પાાંચ ે
પાાંચ અાંગ-મળુ, પાન, છાલ, ફુલ, ફળ-દવામાાં  
વપરાય છે. ભોાંયરીંગણી કડવી, તરુી, તીખી, ઉષ્ણ, 
પાચક, લઘ ુઅને સારક છે. તે ઉધરસ, કફના રોગો, 
દમ, ખાંજવાળ, કૃમી હૃદયરોગ, અરુચી, પાશ્વવશળુ 
વગરે ેમટાડ ેછે.  
(૧) ભોાંયરીંગણીનાાં  પાકાાં, પીળાાં  ફળ નાના  
મટકામાાં  ભરી, તેના મોાં પર કપડુાં બાાંધી ઉપર 
માટીનો લપે કરી ચલુા પર ચડાવી તપાવવુાં . અાંદરનાાં  
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ફળ કાળાાં  થઈ જાય ત્યાર ે ઉતારી ચણુવ  બનાવી 
બાટલી ભરી લવેી. પા(૧/૪)થી અડધી ચમચી આ 
ચણુવ  એક ચમચી મધમાાં  મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ 
ચાટવાથી ખાાંસી, શ્વાસ-દમ, વરાધ-સસણી અન ે
અજીણવમાાં  ખબુ જ ફાયદો થાય છે.  
(૨) ભોાંયરીંગણીનાાં  મળુ, ફુલ, ફળ, પાન, છાલ 
સાથે આખો છોડ સકુવી, ખબુ ખાાંડી ચણુવ  બનાવવુાં . 
આ ચણુવથી અડધા ભાગની હીંગ મેળવી ચણાના બે 
દાણા જટેલુાં ચણુવ  સવાર-સાાંજ મધ સાથે ચાટવુાં . 
આનાથી વાયનુુાં  અનલુોમન થઈ ઉગ્ર શ્વાસ(દમ) 
પણ બેસી જાય છે.  
(૩) ભોાંયરીંગણીનો રસ બે ચમચી જટેલો દીવસમાાં  
ત્રણ વખત મધ નાખી પીવાથી તમામ જાતના 
મતુ્રરોગ મટે છે. ભોાંયરીંગણી મતુ્રલ છે.  
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(૪) ભોાંયરીંગણીના લીલાાં  કે સકુાાં  પાનને અધકચરાાં  
ખાાંડી ઉકાળો કરી પીવાથી શ્વાસ, સસણી, કફવાળી 
ઉધરસ, મોટી ઉધરસ, લોહીમાાં  કફનુાં  વધવુાં  વગરે ે
મટે છે.  
(૫) ભોાંયરીંગણીના પાનના ઉકાળામાાં  મગ પકવી 
રોજ ખાવાથી દમ મટે છે.  
(૬) ભોાંયરીંગણીના પાનનો રસ ખરજવા ઉપર 
લગાડવાથી ખરજવુાં  મટે છે.  
(૭) દાાંત દ:ુખતા હોય, દાાંતમાાં  કૃમી થયા હોય, દાાંત 
હાલતા હોય કે સડી ગયા હોય, તેમાાંથી પરુ નીકળતુાં  
હોય, મોાં ગાંધાતુાં  હોય, પાયોરીયા થયો હોય તો 
ભોાંયરીંગણીના બીનુાં  ચણુવ  પાણી સાથે લવેુાં .  
(૮) ભોાંયરીંગણીનો પાંચાાંગ સાથેનો આખો છોડ 
સકુવી, અધકચરો ખાાંડી ૧૦ ગ્રામ ભકુો બે ગ્લાસ 
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પાણીમાાં  ચોથા ભાગનુાં  પાણી બાકી રહે ત્યાર ે
કપડાથી ગાળીને પીવાથી કાયમી શરદી, કફ, ખાલી 
ખાાંસી તેમ જ ધીમો તાવ રહતેો હોય તો તે મટે છે. 
વળી એનાથી દમ, સસણી-વરાધ, ખાંજવાળ, કૃમી 
અને હૃદયરોગમાાં  પણ ફાયદો થાય છે.  
(૯) માથામાાં  ટાલ પડતી હોય તો ભોાંયરીંગણીનો 
રસ અને મધ સરખા ભાગે મીશ્ર કરી લગાવવાથી 
સારો ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) ભા ો ાંયરીંગણીનુાં  ચણુવ  મધમાાં  ચાટવાથી સુકી 
ઉધરસ મટે છે.  
(૧૧) ભોાંયરીંગણીનો આખો છોડ મળુ સાથે ઉખડેી 
બરાબર ધોઈને છાાંયડામાાં  સકુવી તેના ૧૦ ગ્રામ 
જટેલા નાના નાના ટુકડા કપડાની પોટલીમાાં  બાાંધી 
મગ સાથે બાફવાથી ભોાંયરીંગણીના પાંચાાંગના ગણુો 
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મગમાાં  ઉતરશ,ે છતાાં મગનો સ્વાદ બગડશ ે નહીં. 
એમાાં  આદ,ુ લસણ વગરે ેનાખી ખાવાથી કફ છુટો 
પડવાથી દમ મટે છે.  
(૧૨) ભોાંયરીંગણીનાાં  બીજ સુાંઘવાથી નાકમાાં  ખબુ જ 
બળતરા થાય છે, છીંકો આવે છે અને પાણી ઝર ેછે.  
(૧૩) ભોાંયરીંગણીનાાં  જાાંબડુીયા ફુલોનાાં  પીળાાં  
પુાં કેસરોને સકુવીને બનાવેલુાં ચણાના દાણા જટેલુાં  
બારીક ચણુવ  મધ સાથે ચટાડવાથી નાના બાળકોની 
ખાાંસી, શરદી અને સસણી મટે છે.  
(૧૪) ભોાંયરીંગણીનો રસ દહીં સાથે પીવાથી પથરી 
મટે છે.  
(૧૫) ભોાંયરીંગણીના રસમાાં  દહીં મેળવી લપે 
કરવાથી માથાની ટાલ અને ઉાંદરી મટે છે.  
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(૧૬) ભોાંયરીંગણીનો રસ મધ સાથે સરખા ભાગે 
પીવાથી દમ અને કફના રોગો મટે છે.  
મગના લાડ ુ મગ શેકી, લોટ બનાવી, લોટ જટેલુાં ઘી 
લઈ કડાઈમાાં  ધીમા તાપ ે તવેથાથી હલાવતા જવુાં . 
લોટ કાં ઈક લાલાશ પકડ ે એટલ ે તેના ઉપર દધુ 
છાાંટતા જવુાં . એમ કરતાાં  દાણો પડ ે એટલે ચલુા 
પરથી ઉતારી લઈ, સાકર, બદામ, પીસ્તાાં, એલચી, 
લવીંગ અને મરીનુાં  ચણુવ  નાખી લાડ ુ બનાવવા. 
મગના આ લાડ ુ શીતળ, વીયવવધવક અન ે વાતપીત્ત 
શામક છે. આ લાડ ુ શીયાળામાાં  પાકની ગરજ સારે 
છે. 
મગફળી મગફળી અને પીનટ બટરમાાં  વીટામીન 
‘એ’, ‘ઈ’, ફૉલીક ઍસીડ, કેલ્શ્યમ, મગૅ્નેશ્યમ, 
ઝીંક, આયનવ અને ફાયબરની ઉાંચી ગણુવત્તા છે. 
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તેમાાં  ઓછા કૉલસે્ટરોલ સાથે ચરબી પ્રાપ્ત થાય છે. 
નીયમીત મગફળી ખાનારની કૉલસે્ટરોલની માત્રા 
ઓછી હોય છે. મગફળીથી ડાયાબીટીસની શક્યતા 
પણ ઘટે છે.  શકેવાથી મગફળીનાાં  તત્ત્વોમાાં  વધારો 
થાય છે. શરીરના જ ેકોષોને નકુસાન થવાથી કૅન્દ્સર 
અને હૃદયરોગ થવાનો સાંભવ રહે છે તે કોષો 
મગફળી ખાવાથી સરુક્ષીત રહે છે. મગફળીમાાં  
પ્રોટીન અને સારી જાતની ચરબી પણ હોય છે. પરાંત ુ
ખારી મગફળી ખાવી ન જોઈએ. મગફળી જ્યાર ે
શકેવામાાં  આવે છે ત્યાર ેકૅન્દ્સર અને હૃદયરોગ સામે 
રક્ષણ આપનાર તત્ત્વોમાાં  ૨૨% જટેલો વધારો થાય 
છે. કેટલાાંક ફળોમાાં  આ તત્ત્વો જટેલા પ્રમાણમાાં  હોય 
છે તેટલા જ પ્રમાણમાાં  મગફળીમાાં  પણ હોય છે. 
આથી જો તમે વજન ઘટાડવાના આશયથી મગફળી 
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ખાવાનુાં  છોડી દેશો તો તે યોગ્ય નથી. પરાંત ુખારી 
મગફળી તો ખાશો જ નહીં. 
મઠો (૧) દહીંમાાં  અડધો અડધ પાણી મેળવીન ે
વલોવીને બનાવેલો મઠો કફ કરનાર, બળ 
આપનાર, સપુાચ્ય એટલ ેકે સરળતાથી પચી જનાર 
અને તે અત્યાંત આમનાશક છે.  
(૨) દહીંમાાં  ચોથા ભાગનુાં  પાણી નાખીને વલોવવાથી 
જ ે ઘાટુાં  રવ તૈયાર થાય તેને જ ‘મઠો’ કહેવામાાં  
આવે છે અને આ મઠો જ બધા પ્રકારોથી અધીક 
ગણુકારી અન ે સેવન યોગ્ય છે. આ મઠો સપુાચ્ય, 
અધીક પ ષ્ટીક, આહાર પર રુચી ઉપજાવનાર, કૃશ 
વ્યક્તીનુાં  વજન વધારનાર, નબળા આાંતરડાન ે
સધુારનાર અને સાંગ્રહણી, અપચો, માંદાગ્ની, ગસૅ, 
આફરા જવેા પાચનતાંત્રના રોગોમાાં  ખબુ જ 
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હીતાવહ અને સેવન યોગ્ય છે. ટાઈફોઈડ મટી ગયા 
પછી આાંતરડાની શીથીલતા દરુ કરવા માટે મઠાનુાં  
સેવન ઉત્તમ છે. 
મધ જનેી સાથે મધ લવેામાાં  આવે તેના ગણુોનુાં  મધ 
વહન કર ે છે. તેથી જ ઘણા રોગોમાાં  અનપુાન રુપે 
મધ લવેામાાં  આવે છે. મધ ઉત્તમ કફનાશક છે. એક 
વષવ જુનુાં  મધ મેદ-ચરબીનો નાશ કર ે છે. વજન 
ઘટાડવા માટે એક ગ્લાસ ઠાંડા પાણીમાાં  બે ચમચી 
મધ સવારમાાં  પીવુાં . સવાર ે બીજુાં કાં ઈ ખાવુાં  નહીં. 
ખાાંડ, ગોળ, બટાટા, ભાત, તળેલુાં, મીઠાઈ, ઘી, તેલ, 
માખણ બાંધ કરવાાં . મધ આાંખમાાં  આાંજવાથી આાંખ 
નીમવળ બની દૃષ્ટીશક્તી વધ ેછે. સ્વર માટે પણ મધ 
હીતકારી છે. હૃદયને પ્રીય અને લાભકારક છે. મધમાાં  
કામશક્તી વધારવાનો ગણુ છે. ઘા શદુ્ધ કરી રુઝ 
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લાવે છે. મધમાાં  ભજે શોષી લવેાનો ગણુ છે આથી 
એ જીવાણુનાશક છે. મધમાાં  ટાઈફોઈડના જીવાણુઓ 
૪૮ કલાકમાાં  અને મરડાના જીવાણુઓ ૧૦ કલાકમાાં  
નાશ પામે છે. તાંદરુસ્ત અને દીઘવજીવન ઈચ્છતા 
લોકોએ મધનુાં  નીયમીત સેવન કરવુાં  જોઈએ. 
તાંદરુસ્ત રહેવા ઈચ્છતી વ્યક્તીએ દરરોજ બે ચમચી 
મધ અને બે ચમચી લીંબનુો રસ મીશ્ર કરી સેવન 
કરવુાં  જોઈએ. શ્વાસ-દમ, શરદી, ક્ષય, ઉધરસ જવેા 
કફના રોગોમાાં  મધ ખબુ જ હીતાવહ છે. મધ અરુચી 
દરુ કર ે છે. એ ત્રીદોષહર છે. એ હેડકી, શ્વાસ, 
ઉધરસ, ઝાડા, ઉલટી, તરસ-શોષ, રક્તપીત્ત, કૃમી, 
પ્રમેહ, મછુાવ, થાક, બળતરા તથા ક્ષતને દરુ કર ે છે. 
નવુાં  મધ સારક એટલે મળને સરકાવનાર તથા કાં ઈક 
અાંશ ેકફકારક છે. જ્યાર ેજુનુાં  મધ કફનાશક, ગ્રાહી-
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મળને રોકનાર, રુક્ષ, મેદ દરુ કરનાર તથા અતી 
લખેન-દોષોને બહાર કાઢનાર છે. ઘી અને મધ 
સરખા પ્રમાણમાાં  લવેાાં  નહીં. કફમાાં  મધ બમણુાં  અને 
વાતમાાં  ઘી બમણુાં  લવેુાં . તે જ પ્રમાણે મધ ગરમ 
કરીન ે કે ગરમાગરમ ખાદ્ય સાથે લઈ શકાય નહીં. 
મધમાાં  શકવ રાનુાં  પ્રમાણ વીશષે હોવાથી 
ડાયાબીટીસમાાં  હીતાવહ નથી. મધ વધ ુ પ્રમાણમાાં  
લવેુાં  પણ નકુસાનકારક બની શકે.  
(૧) રાત્ર ેએક ચમચી મધ પાણી સાથે લવેાથી સારી 
ઉાંઘ આવે છે, પટે સાફ આવે છે.  
(૨) નરણે કોઠે મધ-લીંબનુા શરબતથી ભખુ ઉઘડે 
છે.  
(૩) મધ જીવાણુઓનો નાશ કર ે છે. ક્ષય અન ે
ટાઈફોઈડના દદીઓ માટે ઉત્તમ છે.  
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(૪) હજારો વષવ સધુી મધ બગડતુાં  નથી. બાળકોના 
વીકાસમાાં  મધ ઉપયોગી છે. જો બાળકને શરુઆતના 
નવ માસ સધુી મધ આપવામાાં  આવે તો તેને 
છાતીના રોગ ક્યારયે નહીં થાય.  
(૫) મધથી આાંતરડાને ઉપયોગી એવા 
એસીકોકલીસ જીવાણુઓની વદૃ્ધી થાય છે.  
(૬) દબુવળ અને સગભાવ સ્ત્રી માટે મધ શ્રેષ્ઠ પોષક 
આહાર છે.  
(૭) મધ દીઘાવય ુ બક્ષે છે. મધથી વીયવની તથા 
લોહીના રક્તકણોની વદૃ્ધી થાય છે. ગભવવતી અને 
પ્રસતુાએ બાળકના હીતાથ ેમધ લવેુાં  જોઈએ.  
(૮) મધ ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યવધવક છે. તે શરીરના રાંગને 
નીખારવાનુાં  અને ચામડીને કોમળ બનાવવાનુાં કામ 
કર ેછે.  
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(૯) ચહેરા અન ે શરીર પર મધ ઘસવાથી સ ાંદયવ 
અક્ષય બન ે છે. સારા સાબઓુમાાં  મધનો ઉપયોગ 
થાય છે.  
(૧૦) મધ, લીંબ ુઅને ચણાનો લોટ પાણીમાાં  મીશ્ર 
કરી ચહેરા પર ઘસી સ્નાન કરવાથી ચહેરો આકષવક 
અને સુાંદર બને છે.  
(૧૧) મધના સેવનથી કાં ઠ મધરુ અને સરુીલો બને છે.  
(૧૨) મધ દબુવળતા, દમ, અપચો, કબજીયાત, કફ, 
ખાાંસી, વીયવદોષ, અનીરા, થાક, વાયવુીકાર તથા 
અન્દ્ય ઘણા રોગોમાાં  અચકુ દવા છે.  
(૧૩) ધારોષ્ણ દુધ અને ફળોના રસમાાં  મધ લઈ 
શકાય. મધ ઠાંડા પાણીમાાં  લવેુાં  હાં મેશાાં  હીતાવહ છે. 
મધ ગરમ કરવુાં  નહીં.  
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(૧૪) કમળ-કાકડી, મળુા, માાંસ સાથે મધ લઈ ન 
શકાય.  
(૧૫) વરસાદનુાં  પાણી તથા ઘી, તેલ વગરેે 
ચરબીયકુ્ત પદાથોવ સાથે મધ સમ માત્રામાાં  લવેુાં  વીષ 
સમાન છે.   
(૧૬) મધ સવાર-સાાંજ ગરમ પાણી સાથે લવેામાાં  
આવે તો શરીરનો મેદ-સ્થળુતા ઘટી વજન ઉતર ેછે. 
જ્યાર ે મધને સવાર-સાાંજ હ ુાંફાળા દધુ સાથે લવેામાં 
આવે તો શરીરનુાં  વજન વધ ેછે.  
(૧૭) તાંદરુસ્ત રહેવા માટે મધનુાં  સેવન અનીવાયવ છે. 
અમેરીકામાાં  હાથ ધરાયેલા એક વીસ્ત ૃૃત સાંશોધનમાાં  
જણાવવામાાં  આવ્યુાં  હતુાં  કે, મધ લોહીનુાં  શધુ્ધીકરણ 
કરવા ઉપરાાંત શરીરને  સ્ફુતીલુાં રાખ ે છે. દરરોજ 
સવાર ે એક ચમચી મધનુાં  સેવન આખો દીવસ 
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શરીરને સ્ફુતી પરુી પાડ ે છે લગભગ ૧૦૦ સ્ત્રી-
પરુુષો પર હાથ ધરાયેલા સાંશોધન બાદ ઉકત 
અહેવાલ રજુ કરવામાાં  આવ્યો હતો. બધાાં  જ સોએ 
સો જણ પર મધની હકારાત્મક અસર જોવા મળી 
હતી.  
મરચુાં મરચાાં  પચવામાાં  હલકાાં, અગ્નીવધવક, કફઘ્ન 
અને વાતશામક છે. તે શરીરને લખુ ુાં પાડી નાખ ેછે.  
(૧) કુતરુાં કરડ ેતો મરચાની ભુકી દબાવી દેવાથી રુઝ 
સાથે જ ઉખડ ેછે.  
(૨) કૉલરેામાાં  મરચાની ભુકી પાણીમાાં  ઉકાળી 
પીવાથી ખબુ જ લાભ થાય છે.  
(૩) કફના બધા રોગોમાાં  મરચાાં  સારાાં  છે. ખબુ ઉાંઘ 
આવતી હોય, ખાંજવાળ આવતી હોય કે કફને લીધ ે
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ચામડીના રોગ થયા હોય તો તેને માટે મરચાાં  સારાાં  
છે.  
(૪) શરદી, સળેખમ, પટેના કૃમી અને દખુાવામાાં  
મરચાાં  ઉપયોગી છે.  
(૫) વધ ુ પડતાાં  મરચાાં  ખાવાથી વીયવ પાતળુાં  પડી 
જાય છે અને શરીરમાાં  બળતરા થાય છે. મરચાને 
બદલ ેકાળાાં  મરી વાપરવાાં .   
મરીચાદી ચણુવ   કાળાાં  મરી, ચીત્રક અને સાંચળ 
સરખા વજને લઈ ખબુ ખાાંડી બનાવેલા બારીક 
ચણુવને મરીચાદી ચણુવ  કહે છે. અડધીથી એક ચમચી 
જટેલુાં આ ચણુવ  તાજી મોળી છાશ સાથે સવાર-સાાંજ 
લવેાથી ગસે, આફરો, અરુચી, માંદાગ્ની, પચ્યા 
વગરના ઝાડા, ઉદર રોગો, પ્લીહાના રોગો, 
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લીવરના રોગો, કબજીયાત, મસા વગરે ે પટેની 
વીકૃતીઓ મટે છે. 
મરી પ્રાચીન સમયમાાં  મરચાાં  ન હતાાં, એને સ્થાને 
મરી જ વપરાતાાં . મરી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, 
કૃમીઘ્ન, વીષઘ્ન તથા ચુાંક, ગસૅ, વાય,ુ આફરો, 
અરુચી, અજીણવ , કફ, શરદી, દમ તથા હૃદયરોગમાાં  
હીતકારી છે. લીંડીપીપરન ે જમે ફેફસાાં  અન ે કફના 
રોગમાાં  ઉત્તમ ગણવામાાં  આવી છે તેમ કાળાાં  મરી 
પાચન અને પાચનતાંત્રના રોગોમાાં  અતી ઉપયોગી 
છે. તે ગરમ, પીત્ત વધારનાર, કફનાશક અન ેવાયનુ ે
હરનાર છે. પાચનના રોગોમાાં  ઘી સાથ,ે કફના 
રોગોમાાં  મધ અને વાયનુા રોગોમાાં  દીવેલ સાથે 
ચારથી છ કાળાાં  મરીનુાં  ચણુવ  સવાર-સાાંજ લવેુાં . સુકી 
ખાાંસીમાાં  રાહત મેળવવા માટે ૧૫-૨૦ ગ્રામ ગાયના 
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ઘીમાાં  ૧૦-૧૨ કાળાાં  મરીના દાણા નાખી ગરમ કરો. 
જયાર ેમરી તતડવા લાગ ેત્યાર ેતેને ઉતારી લો. તેમાાં  
૨૦ ગ્રામ દળેલી સાકર નાખો. એ ખાઈ શકાય તેટલુાં  
ઠાંડુાં  થાય એટલ ે કાળાાં  મરીને ચાવીને ખાવાાં . મરી 
ખાધા પછી એક કલાક સધુી કઈં ખાવુાં  નહીં. આ 
પ્રયોગ ત્રણ ચાર દીવસ સધુી કરો. મધ સાથે મરી 
ચાટવાથી કફના રોગો શાાંત થાય છે. 
મસરુ  મસરુ વાયડા છે. આથી એની સાથે તેલ લવેુાં  
જરુરી છે. બહ ુઝાડા થતા હોય તેમાાં  મસરુ ઉત્તમ છે. 
મસરુમાાં  લોહનુાં  પ્રમાણ પણ સારુાં હોઈ મરડાવાળા 
માટે હીતકારી છે. દઝુતા હરસમાાં  મસરુની દાળ 
ગણુકારી છે. એ પાકમાાં  મધરુ, ઝાડાને રોકનાર, 
શીતળ, હલકા, રુક્ષ અને વાયડા છે. એ કફ, પીત્ત કે 
રક્તપીત્તને મટાડનાર, તાવનો નાશ કરનાર, બલકર 
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તથા બૃાંહણ(વજન બધારનાર) છે. મસરુમાાં  લોહનુાં  
પ્રમાણ વધારે હોવાથી તેની દાળનો છુટથી ઉપયોગ 
કરવો જોઈએ. મસરુમાાં  ગાંધકનુાં  પ્રમાણ નહીં જવેુાં 
હોવાથી તે મગની જમે સપુાચ્ય છે. મસરુનાાં  
 છોતરાાંમાાં  એક કડવા પદાથવ સીવાયનો રસેાવાળો 
બીજો નકામો પદાથવ ઘણો હોય છે. આથી છોતરાાં  
કાઢી નાખ્યા પછી તેનો જ ે લોટ હોય છે તે બહ ુ
સત્ત્વવાળો હોય છે. તેમાાં  વટાણા અને સોયાબીન 
કરતાાં  એલ્યમુીનૉઈડ્સ વધાર ેહોય છે. 
મહાયોગરાજ ગગુળ ગગુળને વાયનુા રોગોનુાં  ઉત્તમ 
ઔષધ ગણાવાયુાં  છે. ગગુળ અન ે બીજાાં ઘણાાં 
વાયનુાશક ઔષધોના મીશ્રણથી બનતો ઔષધયોગ 
‘મહાયોગરાજ ગગુળ’ છે, જ ેબજારમાાં  તૈયાર મળે 
છે. આ ઔષધ માત્ર વાયનુા રોગોમાાં  જ ઉપયોગી છે 



 574 

એવુાં  નથી. એની બબ્બે ગોળી ભકુો કરી સહેજ 
નવશકેા પાણી સાથે લવેાથી આમવાત-સાાંધાનો વા, 
ગસૅ, ઉદાવતવ , બહમુતુ્રતા, ભગાંદર, વાતરક્ત, કુષ્ઠ, 
સ્નાયઓુનો દખુાવો, કોઈપણ અાંગનો સોજો, કાં પવા 
તથા સવવ પ્રકારના વાયનુા રોગોમાાં  ફાયદો થાય છે. 
આ ઔષધોમાાં  એક ખાસ રસાયન ગણુ રહેલો 
હોવાથી તે વાય,ુ પીત્તાદી દોષોને નીયાંત્રણમાાં 
રાખવાની સાથે સાથે સાતે ધાતઓુનુાં  પ્રમાણ પણ 
જાળવી રાખ ેછે.  સવવ પ્રકારના વાયનુા રોગો, અઢાર 
પ્રકારના ચામડીના રોગો, હરસ(પાઈલ્સ), ભગાંદર, 
સાંગ્રહણી, પ્રમેહ, મેદસ્વીતા, વાતરક્ત, ઉદાવતવ , 
દમ, ક્ષય, અપસ્માર, ઉધરસ, અરુચી, ઉપરાાંત 
પરુુષોના શકુ્રના અને સ્ત્રીઓના રજ સાંબાંધી રોગોમાાં  
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પણ સારુાં પરીણામ આપ ેછે. વાયપુીત્તાદી દોષથી જ ે
રોગ થયો હોય તે પ્રમાણે પરજેી પાળવી જોઈએ. 
મહારાસ્નાદી ક્વાથ સવાાંગ વાય,ુ કબજીયાત, લકવો, 
સાયટીકા, આમવાત, હાથીપગુાં, આફરો, આધ્માન, 
અપતાનક, સાાંધાઓની પીડા, કમર જકડાઈ જવી, 
અડદીયો વા અન ે વાયથુી થતા વાંધ્યત્વ આ બધા 
વાયનુા રોગોમાાં  ફામવસીમાાં  મળતુાં  પ્રવાહી ઔષધ 
‘મહારાસ્નાદી ક્વાથ’ ચારથી છ ચમચી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી લાભ થાય છે. સાથે સાથે વાય ુ કરનાર 
આહાર-વીહારનો ત્યાગ કરવો.  
મહડુાાં  ઔષધમાાં  મહડુાનાાં  ફુલો જ કામ આવે છે. 
એનાાં  ફુલ મોટાાં  મોતી જવેાાં, સફેદ કે પીળાશ પડતાાં  
સફેદ હોય છે. ઉનાળામાાં  એ પાકીને નીચ ેખરી પડ ે
છે. એને વીણીન ેતડકે સકુવી લવેામાાં  આવે છે. સકુાાં  
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મહડુાાંને શેકીને ખાવામાાં  આવે છે. તેના રોટલા પણ 
બનાવવામાાં  આવે છે. તાજાાં ફુલોમાાંથી પુાં કેસરો કાઢી 
નાખી એ ફુલોનુાં  ઘીમાાં  જીરુનો વઘાર કરી શાક 
બનાવી શકાય, જ ેઘણુાં  સ્વાદીષ્ટ હોય છે. મહડુાનાાં  
ફુલ શીતળ, મીઠાાં, વજન વધારનાર, બળપ્રદ, વીયવ 
વધારનાર અને વાય ુતથા પીત્તનો નાશ કરનાર છે. 
ગલુાબના ફુલના ગલુકાં દની જમે જ મહડુાનાાં  ફુલોનો 
પણ ગલુકાં દ બનાવી શકાય, જ ે પ્રમેહ, મતુ્રદાહ, 
અશક્તી, અપચો(અગ્નીમાાંદ્ય) અને રક્તપીત્તમાાં  
ઉપયોગી છે. એની માત્રા બે ચમચી સવાર-સાાંજ.   
મામેજવો  ચોમાસામાાં  મામેજવાના છોડ પશુ્કળ ઉગી 
નીકળે છે. એનાાં  સાાંકડાાં  લાાંબાાં  પાન નાગની જીભ 
જવેાાં  હોવાથી તેને નાગજીહ્વા કહે છે. એના છોડ 
૪થી ૬ ઈંચ ઉાંચા, દાાંડી ચોરસ, પાન ડીંટડી વગરનાાં  
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સામસામે હોય છે. ફુલ રુક્ષ નાનાાં  સફેદ હોય છે. 
આખો છોડ પાનથી ભરલેો અને અતી કડવો હોય 
છે. આપણે ત્યાાં  મામેજવો ચોમાસાની ઋતમુાાં  
ખતેરના છેડાઓ પર તથા ઘાસમાાં  પશુ્કળ ઉગી 
નીકળે છે. મામેજવો મધપુ્રમેહ(ડાયાબીટીસ)ન ે
કાબમુાાં  રાખનાર ઉત્તમ ઔષધ છે. એ કફ-
પીત્તશામક, ભખુ લગાડનાર, આમપાચક, ઝાડો સાફ 
લાવનાર, સોજો ઉતારનાર, રક્તની શદુ્ધી કરનાર 
તથા રક્તપીત્તને મટાડનાર છે.  
(૧) એનાાં  પાનનો રસ એક ચમચી જટેલો ૮થી ૧૦ 
કાળા મરી સાથે લવેાથી મલૅરેીયા મટે છે.  
(૨) આખા છોડને છાયામાાં  સકુવી, ખાાંડીને બારીક 
ચણુવ  બનાવવુાં . અડધી ચમચી આ ચણુવ  બપોર ેઅને 
રાત્ર ે લવેાથી લોહીમાાં  સાકરનુાં પ્રમાણ ઘટે છે અન ે
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મધપુ્રમેહમાાં  ફાયદો થાય છે. જીણવજ્વર અને પટેનાાં  
કરમીયા પણ મટે છે.  
(૩) મામેજવાનો છોડ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, 
મળ સાફ લાવનાર, રક્તની શદુ્ધી કરનાર, આમને 
પચાવનાર, યકૃતને ઉત્તજેીત કરનાર, રક્તપીત્ત, કફ 
અને પીત્તનો નાશ કરનાર છે.  
(૪) અડધી ચમચી મામેજવાનુાં  ચણુવ  અને ત્રણ કાળાાં  
મરીનુાં  ચણુવ  દીવસમાાં  ત્રણ વખત લવેાથી તાવમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૫) મામેજવાનુાં  ચણુવ  છાસમાાં  લવેાથી મલૅરેીયા અને 
અતીસારમાાં  ફાયદો થાય છે. તે કૃમીનો નાશ કર ેછે, 
અને ડાયાબીટીસને શાાંત કર ેછે. બજારમાાં મામેજવા 
ઘનવટી મળે છે. તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. બે-
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બે ગોળી દીવસમાાં  ત્રણ વખત લવેી. બાળકોને એક 
એક ગોળી ત્રણ વાર આપવી.  
(૬) મામેજવો, મેથી, આમળાાં, કાચકા અને હળદરનુાં  
સમાન ભાગ ે બનાવેલ ચણુવ  રોજ અડધી ચમચી 
જટેલુાં સવાર-સાાંજ લવેાથી અને દરરોજ એકથી બે 
 કીલોમીટર ચાલવાથી ડાયાબીટીસ કાબમુાાં  રહે છે.    
માલકાાંકણી એના મોટા વેલાઓ થાય છે. શાખાઓ 
લાાંબી અને કોમળ હોય છે. ફુલ પીળાશ પડતા લીલા 
રાંગનાાં  અને મધરુ સગુાંધવાળાાં  હોય છે, જ ે વૈશાખ-
જઠે માસમાાં  આવે છે, અને ફળ અષાઢ-શ્રાવણ 
માસમાાં  પાકે છે. તે ફાટીન ે અાંદરથી કેસરી રાંગનાાં  
સરસ બીજ બહાર આવે છે. મોટે ભાગ ેઆ બીજ જ 
ઔષધમાાં  વપરાય છે. માલકાાંકણી સ્વાદમાાં  તીખી, 
કડવી છે. તે મળને સરકારવનાર, કફ અને વાયનુ ે
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જીતનાર, અતી ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ, માંદ જઠરાગ્નીન ે
પ્રદીપ્ત કરનાર તથા બદુ્ધી અને સ્મતૃી આપનાર, 
વધારનાર છે. બીજમાાંથી તેલ કાઢવામાાં  આવે છે. તેન ે
માલકાાંકણીનુાં  તેલ કહે છે.  બેથી પાાંચ ટીપાાં  તેલ 
આમાશયના ઉગ્ર રોગોમાાં  ફાયદો કર ેછે, તથા બદુ્ધી 
અને સ્મતૃીમાાં  વધારો કર ે છે. આ તેલ માલીશમાાં  
અને પીવામાાં  પણ વપરાય છે. માલકાાંકણીનુાં  તેલ 
જલોદરમાાં  અને વાયનુા રોગોમાાં  સારુાં પરીણામ 
આપ ેછે. માલકાાંકણી વાયનુા રોગો, ઉદરના રોગો, 
સોજો, મતુ્રાવરોધ, માંદબદુ્ધીમાાં  વપરાય છે. એનાાં  
બીજ બદુ્ધીવધવક તથા વાયનુા રોગોનો નાશ કરનાર 
હોવાથી એને ચડતી માત્રામાાં  રોજ ગળવામાાં  આવે 
છે. ૧ બીજથી શરુઆત કરી રોજ ૧ બીજ વધારતા 
જવુાં . ૩૦મા દીવસે ૩૦ બીજ ગળ્યા પછી રોજ ૧ 
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બીજ ઘટાડતા જવુાં . એનાથી માંદ બદુ્ધી અને ઓછી 
યાદશક્તીવાળાને સારો એવો ફાયદો થાય છે. વાયનુ ે
લીધ ે ઉદ્વગે, ચીત્તભ્રમ જવેુાં  રહેતુાં  હોય તેમાાં, તથા 
વાયનુા અન્દ્ય રોગોમાાં  પણ ફાયદો થાય છે. 
જળોદરના દદીને ૨૫થી ૩૦ ટીપાાં  માલકાાંકણીનુાં  તેલ 
આપવાથી મતુ્ર ખબુ છુટથી થાય છે અન ેસોજો ઉતર ે
છે, પટેમાાં  ભરાયેલુાં પાણી નીકળી જાય છે. આ તેલ 
પરસેવો વધારનાર છે. ૫થી ૧૫ ટીપાાં  દધુમાાં  લવેાથી 
પરસેવો ખબુ જ થાય છે અને સોજા ઉતર ેછે.   
મીઠુાં  મીઠુાં  ખારુાં, મધરુ, પચવામાાં  ભાર,ે જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરનાર, ખોરાકનુાં  યોગ્ય પાચન કરાવનાર, 
ઝાડો લાવનાર, ખારુાં છતાાં  દાહ-બળતરા ન કરનાર, 
કફને પ્રકુપીત કરનાર, વાય ુ મટાડનાર, રુચીપ્રદ, 
થોડા પ્રમાણમાાં  લવેાથી હૃદય માટે હીતકારક, અને 
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વાળને અકાળે સફેદ કરનાર છે. તે વધાર ેપડતુાં  ગરમ 
કે વધાર ે પડતુાં  ઠાંડ ુ નથી. મીઠુાં  વધાર ે પડતુાં  લવેાથી 
એટલુાં જ નકુસાનકતાવ છે. મીઠુાં હલકુાં , રોચક, ગરમ, 
અગ્નીવધવક, વાતઘ્ન, શ્રેષ્ઠ જાંતઘુ્ન, શોથહર, 
વેદનાહર, સકુ્ષ્મ અને ગમુડાાં  મટાડનાર છે. મીઠુાં  
અમ્લતાનાશક છે.  
(૧) મઢુમારના દખુાવામાાં  હળદર અને લસણ સાથે 
મીઠુાં  મેળવી લપે કરવામાાં  આવે છે.  
(૨) ખાટુાં  ખાવાથી દાાંત અાંબાઈ ગયા હોય તો મીઠુાં  
ઘસવાથી સારુાં થાય છે.  
(૩) સુકી ખાાંસીમાાં  મોાંમાાં  મીઠાનો કાાંકરો મુકી 
રાખવાથી ખાાંસી નરમ પડ ેછે અને ઉાંઘ આવી જાય 
છે.  
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(૪) મીઠાના પાણીમાાં  બોળીને શાકભાજી ધોવાથી 
એમાાં  રહેલ સકુ્ષ્મ જાંતઓુ મરી જાય છે. બાહ્ય 
પ્રયોગમાાં  મીઠુાં  વધ ુવાપરવુાં  પરાંત ુખાવામાાં  વધ ુપડતા 
મીઠાના ઉપયોગથી અાંખોનુાં  તેજ ઘટે, વાળ ધોળા 
થાય કે ખરી જાય અને ચામડીના રોગો થાય છે. 
મીઠા કરતાાં  સીંધવનો ઉપયોગ કરવો વધ ુ
આરોગ્યપ્રદ છે.   
મળુા કુમળા મળુા વાત, પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષોને 
હર ે છે. જ્યાર ે રસેાવાળા ઘરડા મળુા ત્રણે દોષ 
કોપાવનાર, વધારનાર છે. ઘરડા મળુા કોઈ પણ 
રોગમાાં  ખરાબ છે, અપથ્ય છે. કુમળા મળુા તીખા 
અને સહેજ કડવા છે, પણ કડવાશ જણાતી નથી. તે 
હૃદય માટે હીતકારી, આહાર પર રુચી કરાવનાર, 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, પચવામાાં  હલકા, કાં ઠ સારો 
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કરનાર, મતુ્રનુાં  પ્રમાણ વધારનાર, સોજા મટાડનાર 
અને સવવ દોષ હરનાર છે. ઘરડા મળુામાાં  પષુ્કળ 
રસેાઓ હોવાથી પચવામાાં  ભાર ે પડ ે છે અને પચ્યા 
વગરના મળુા આાંતરડામાાં  સડો ઉત્પન્ન કર ે છે. 
આથી પટેમાાં  પીત્ત, ગસૅ અને ગડુગડુાટ થાય છે. 
મોટા મળુા રુક્ષ, ગરમ, પચવામાાં  ભાર ે અને ત્રણે 
દોષ ઉત્પન્ન કરનાર હોવા છતાાં  તલના તેલમાાં  કે 
ઘીમાાં  પકવ્યા હોય તો ત્રણે દોષોનો-વાય,ુ પીત્ત, 
કફનો નાશ કરનાર છે. મળુાના પાનનો રસ ખબુ 
મતુ્રલ છે. પશેાબ અટકતો હોય, ઓછો આવતો 
હોય, સોજા ચડતા હોય તેમને મળુાનુાં  સેવન લાભ 
કર ે છે. જળોદર, હૃદયરોગ અને સોજામાાં  મળુાની 
ભાજી ગણુકારી છે. મળુાની ભાજીની સકુવણી કરી 
હોય તો બાર ે માસ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. 
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કમળો, ગદુાના વરમ, પટેનો ફુગાવો, ગસૅ, કફ, દમ 
વગરે ેમળુાની ભાજીના સેવનથી મટે છે.  
(૧) દઝુતા હરસમાાં  રોજ સવાર ેમળુાનાાં  પાનનો એક 
કપ રસ પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) હાથ-આાંગળાાં સડતાાં  હોય અને પરુ નીકળતુાં  
હોય તો મળુાનાાં  તાજાાં સ્વચ્છ પાન બે હાથમાાં  લઈ 
બરાબર ચોળ્યા પછી અધાવથી એક કલાક સધુી હાથ 
ધોવા નહીં. સાથે મળુાનો એક કાાંદો પાાંદડાાંથી શરુ 
કરી ધીમે ધીમે ચાવીને ટોચ સધુી ખાઈ જવો. ખાાંડ-
ગળપણ, ખટાશ અને નમક થોડા દીવસ બાંધ કરવાાં . 
જરુર લાગ ે તો ડૉક્ટરના માગવદશવન હેઠળ પ્રયોગ 
કરવો.  
(૩) મતુ્રની બરાબર શદુ્ધી ન થતી હોય તો મળુાના 
પાનનો રસ એક કપ જટેલો દરરોજ પીવો.  
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(૪) ચામડી પર એલર્જીના ચકામા થતા હોય તો 
મળુાના પાનનો રસ પીવો અને મળુાનો કાાંદો ખાવો.  
(૫) મળુો ત્રણે દોષોનુાં  શમન કર ેછે.  
(૬) મળુાનાાં  પાન તથા કાં દને કાચકેાચા ખબુ ચાવીને 
ખાવાથી જઠર સતેજ બન ેછે, કકડીને ભખુ લાગ ેછે, 
અજીણવ મટે છે અને દાાંતના રોગ થતા અટકે છે.  
(૭) મળુાનાાં  કાચાાં  તાજાાં પાન ખબુ ચાવીને ખાવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
(૮) મળુાનો સપુ હેડકી અને દમમાાં  ઉપયોગી છે.     
મેથી મેથી વાય,ુ કફ, સાંધીવા, કમરનો દખુાવો, 
કળતર, પટેના કૃમી, શળુ, કબજીયાત, તાવ વગરે ે
મટાડ ેછે. મેથીનો એક ચમચી ભકુો પાણીમાાં  ઉકાળી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી પગની પાની, એડી, ગોઠણ, 
કમર, કે સાાંધાનો દ:ુખાવો, માંદ જ્વર, અરુચી, 
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માંદાગ્ની, પટેનો વાય,ુ ડાયાબીટીસ અને કબજીયાત 
મટે છે. કમરનો જુનો દ:ુખાવો કે વાયનુા જુના 
રોગોમાાં  સમાન ભાગ ે મેથી અને ગોળની સોપારી 
જવેડી લાડડુી બનાવી સવાર-સાાંજ દોઢથી બે મહીના 
ખાવાથી લાભ થાય છે. ડાયાબીટીસમાાં  મેથીનો તાજો 
ઉકાળો ચારથી પાાંચ ચમચી જટેલો જમતાાં  પહેલાાં  
રોજ બપોરે અને રાત્ર ેલવેો જોઈએ. મેથીના ઉપચાર 
વખતે ખટાશ, અથાણાાં અને પાપડ ખાવા નહીં. એ 
કડવી, ગરમ, ભખુ લગાડનાર અને પ ષ્ટીક છે. મેથી 
યકૃત અને બરોળને બળવાન બનાવે છે.  
(૧) એક ચમચી મેથીનુાં  ચણુવ , એક ચમચી ઘી અને 
સોપારી જટેલો ગોળ સવાર ેઅને સાાંજ ેખબુ ચાવીન ે
ખાવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.  
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(૨) મેથી વાયનુાશક હોવાથી કમર, પીંડલી, ઢીંચણ 
અને સાાંધાનો દ:ુખાવો મટાડ ે છે. એ માટે મીઠાઈ, 
તળેલુાં, ઘી-માખણ અને ખટાશ સાંપણુવ  બાંધ કરી, 
રોજ રાતે ૨૦ ગ્રામ મેથીના દાણા પલાળવા. તેના 
ફણગા ફુટે એટલ ેસવાર ેઅને રાતે અધોવ અધોવ ભાગ 
ચાવી જવો. દખુતી જગ્યાએ અનકુુળ આવ ેતેવો શકે 
કરવો.  
(૩) સમાન ભાગ ેમેથી અન ેસવુા મીશ્ર કરી તાવડી 
પર અધકચરા શેકી ખાાંડીને કરલેો એક ચમચી ભકુો 
સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી ઉબકા, અરુચી, 
આફરો, વાય,ુ મોળ, ખાટા ઓડકાર, બાંધાયા 
વગરનો કુચા-પસે્ટ જવેો મળ, પટેમાાં  આાંકડી-ચુાંક 
વગરે ેતકલીફ દરુ થાય છે.  
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(૪) ગોળ અથવા પાણીમાાં  પા(૧/૪) ચમચી મેથીનુાં 
ચણુવ  લવેાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૫)  વાયનુા ૮૦ રોગો માાંથી એક રોગનુાં  નામ 
‘વાતકાં ટક’ છે. આમાાં પગની ઘુાંટી પાસે અથવા 
પાનીના હાડકાાં  પર હકુની જમે હાડકુાં  વધ ે છે અન ે
ચાલવાથી તે ખબુ જ દુખ ેછે. સવાર ેઉઠતી વખતે તો 
થોડી વાર પગ પર ચાલી પણ શકાતુાં  નથી. આ 
વીકૃતીનુાં મેથી ઉત્તમ ઔષધ છે. કાચી મેથીન ે
અધકચરી ખાાંડી બનાવેલો એક ચમચી ભકુો રોજ 
રાત્ર ેસતુી વખતે ફાકી જવો અને ઉપર એક ગ્લાસ 
જટેલુાં દુધ પીવુાં . બે મહીના આ ઉપચાર કરવો. 
દખુાવા ઉપર રતેીનો શકે કરવો અને આવશ્યક 
પરજેી પાળવી.  
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મથેીની ભાજી મળી શકતી હોય તો મેથીની ભાજી 
દરરોજ ખાવી જોઈએ. મેથીની ભાજી કડવી, 
પીત્તહર, મળ સરકાવનાર અને ઉત્તમ વાતશામક છે. 
તેમાાં  લોહ, કેલ્શ્યમ તથા વીટામીનોનુાં  પ્રમાણ ઘણુાં  
સારુાં છે. ડાયાબીટીસ, સાાંધાનો વા, પક્ષાઘાત-લકવા, 
રાાંઝણ-સાઈટીકા, કટીશળુ, પગની પાનીનો દખુાવો 
હોય તો મેથીની ભાજી એકલી કે મીશ્ર શાકમાાં  
દરરોજ ખાવી જોઈએ. મેથીના દાણા અને દાણાનુાં  
બારીક ચણુવ  પણ એટલુાં જ ગણુકારી છે.  
લીલાાં  પાાંદડાાંવાળી મેથીની ભાજી રોજ એક વખત તો 
ખાવી જ જોઈએ. પાાંદડાાંમાાં  સયુવનુાં  તેજ ભરલેુાં છે. 
દરકે ભાજીમાાં  વીટામીનો, લોહ, ચનુો આયોડીન 
વગરે ેખનીજ તત્ત્વો હોય છે. ભાજીમાાં  સારક-મળને 
સરકાવવાનો ગણુ છે. સાંધીવા, લકવા, અડદીયો વા, 
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કટીગ્રહ જવેા વાયનુા રોગોમાાં  મેથીની ભાજી ખબુ જ 
ઉપયોગી છે. ડાયાબીટીસવાળાએ તો રોજ મેથીની 
ભાજી ખાવી. મેથીની ભાજી અને રીંગણનુાં  શાક અતી 
ઉત્તમ છે.  
મેથી અન ેસવુા સમાન ભાગ ે મેથી અને સવુા લોઢી 
પર અધકચરા શેકી ભકુો કરી મીશ્રણ કરવુાં . સવાર, 
બપોર અને સાાંજ ેએક ચમચી જટેલો આ ભકુો ચાવી 
જવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે અને અપાન વાય ુ
નીચ ે ઉતર ે છે. એનાથી ખોરાકની રુચી ઉઘડ ે છે, 
અને મોળ, ચુાંક, આફરો મટે છે. વાય ુ દરુ થતાાં  
ખાાંસી પણ મટે છે.   
મેંદી મેંદીને ફારસીમાાં  હીના કહે છે. હીનાનુાં  અત્તર 
એટલ ે મેંદીનાાં  ફુલનુાં  અત્તર. હથેળી અને પગના 
તળીયામાાં  દાહ થતો હોય તો મેંદીનાાં  પાનને બારીક 
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વાટી લપે કરવાથી અને ખાવામાાં  ગરમ ચીજો અને 
ગરમ મસાલા બાંધ કરવાથી મટે છે. મેંદી દાહનાશક 
ઉપરાાંત કફનાશક તથા ચામડીના રોગોનો નાશ 
કરનાર છે. પીત્તના ઉષ્ણ અને તીક્ષ્ણ ગણુોને 
મેંદીની શીતળતા શાાંત કર ે છે. તેથી એ કફનાશક 
અને પીત્તનાશક છે. આ બાંને દોષોથી રક્ત અન ે
ચામડી દષુીત થાય છે. મેંદીનાાં  પાન શીતળ અને 
કુષ્ઠનાશક છે. એનાાં  ફુલ હૃદયન ેઅને મગજન ેબળ 
આપ ે છે. સાાંધાનો સોજો અને દખુાવો મેંદીનાાં  પાન 
વાટી લપે કરવાથી મટી જાય છે. મેંદી સ ાંદયવવધવક 
રવ્ય ઉપરાાંત ખબુ જ ઉત્તમ ઔષધ પણ છે. તે ઠાંડી, 
વાય ુ તથા કફનાશક, બળતરાને મટાડનાર, ઉલટી 
કરાવનાર તથા ગરમીનાશક છે. તેનાાં  બીજ 
કબજીયાત કરનાર, સોજા, તાવ અને ગાાંડપણ નાશક 
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છે. મેંદીનાાં  પાન તજાગરમી (શરીરની આાંતરીક 
ગરમી)નુાં  ઔષધ છે. તજા ગરમીન ે લીધ ે જમેને 
હાથ-પગના તળીયે દાહ-બળતરા થતી હોય તેમણે 
મેંદીનાાં  પાન વાટી તેમાાં  લીંબનુો રસ મેળવી જાડો 
લપે કરવો. એનાથી હાથ-પગના ચીરા અને દાહ-
બળતરામાાં  રાહત થાય છે.  
મોસાંબી લીંબ ુ કરતાાં  મોસાંબી વધ ુ ગણુકારી છે. એ 
પચવામાાં  ભાર ેછે. શરીરની સાતેય ધાતઓુને વધારી 
લોહીના દોષો દરુ કર ે છે. એ પ ષ્ટીક, હૃદય માટે 
ઉત્તજેક, અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, આહારનુાં  યોગ્ય 
પાચન કરનાર, તરસ શાાંત કરનાર અને ઠાંડક 
આપનારી છે. તાવમાાં  મોસાંબીનો રસ ઉત્તમ છે. 
એનાથી બાળકોની પાચનશક્તી સધુર ે છે, અને 
ચામડીનો રાંગ પણ સધુરે છે. નીયમીત પણે મોસાંબી 
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ખાવાથી રોગપ્રતીકારક શક્તી વધ ે છે. મોસાંબી 
એટલ ેઅાંગે્રજીમાાં  ઑરેંજ કહે છે તે. 
મદૃ ુ વીરચેક કાળી સુકી રાક્ષ, હરડ,ે સકુાાં  જરદાલ ુ
વગરે ે મદૃ ુ વીરચેક છે. જ ે કાચા દોષોને પકવી, 
વાયનુા બાંધને ભદેી નીચ ે લઈ જાય, મળોને નીચ ે
પાડી નાખ ેતેને મદૃ ુવીરચેક અથવા અનલુોમન રવ્ય 
કહે છે. ૧૦-૧૫ કાળી રાક્ષ અને ૫-૬ સકુાાં  જરદાલનુા 
ટુકડા એક ગ્લાસ પાણીમાાં  સવાર ેપલાળી, સાાંજ ેએેક 
વખત ઉકાળી, ઠાંડ ુપાડી સારી રીતે મસળી, શરબત 
જવેુાં  બનાવી રાત્ર ે ગાળ્યા વીના પી જવુાં . નાનાાં  
બાળકોને આનાથી અડધી માત્રા આપવી. જીણવ જ્વર 
અને લીવરના રોગોમાાં  આવાાં મદૃ ુ વીરચેક રવ્યો 
ખબુ જ હીતકારી છે. 
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રગતરોહીડો એનાથી બરોળના રોગો મટે છે. એનાાં  
પષુ્પો દાડમના પષુ્પ જવેાાં  લાલ હોય છે. એનાાં  ઝાડ 
મધ્યમ કદનાાં  ૧૦થી ૧૫ ફુટ ઉાંચાાં  થાય છે. 
રગતરોહીડાની ડાળો નીચ ે નમેલી અને છેડ ે લાલ-
કેસરી રાંગનાાં  ફુલો આવે છે. ફુલ શીયાળામાાં  આવ ે
છે અને ઉનાળામાાં  ફળ તૈયાર થાય છે.  
(૧) બરોળ મોટી થઈ ગઈ હોય તો 
રગતરોહીડામાાંથી બનાવવામાાં  આવતી દવા 
‘રોહીતકાસવ’ બેથી ત્રણ ચમચી સવાર-સાાંજ 
લવેાથી બરોળ સામાન્દ્ય થાય છે.  
(૨) લોહી ગાંઠાઈ ગયુાં  હોય તો રગતરોહીડાની 
છાલનો લપે કરવાથી ગાાંઠ ઓગળી જાય છે.  
રસવાંતી દારુહળદરમાાંથી બનાવવામાાં  આવતી 
રસવાંતી બજારમાાં  મળે છે. દારુહળદરના છોડ 
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ગજુરાતમાાં  થતા નથી પણ ઉત્તર ભારત, હીમાલય, 
દહેરાદનુ, મસરુી વગરે ે સ્થળોએ ખબુ થાય છે. 
દારુહળદરના આખા છોડની રસક્રીયા અથવા ઘન 
એ જ રસવાંતી. બજારમાાં  મળતી રસવાંતીમાાં  ઘણી 
અશદુ્ધી હોય છે. આથી તેનો ઉપયોગ કરતાાં  પહેલાાં  
પાણીમાાં  ઉકાળી કપડાથી ગાળી ફરીથી બરાબર ઘટ્ટ 
થાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળવુાં . રસવાંતી તીખી, ઉષ્ણ, 
અત્યાંત કડવી તથા રસાયન ગણુ ધરાવે છે.  
(૧) કાબલુી ચણાના દાણા જટેલી રસવાંતી સવાર-
સાાંજ લવેાથી  કફના રોગો, વીષ, નેત્રના રોગો તથા 
વ્રણ મટે છે. એનાથી વીષમ જ્વર, રક્તપીત્ત, 
રક્તાતીસાર, રક્તાશવમાાં  પણ ફાયદો થાય છે.  
(૨) રસવાંતી ચોખાના ધોવાણ સાથે લવેાથી 
અતીસાર, પ્રદર, લોહીવા વગરે ેમટે છે.  
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(૩) હાથીદાાંતના વહરેને એેક મટકીમાાં  સાંપટુ કરી 
કોલસો કરવો. આ કોલસા જટેલા વજનમાાં  રસવાંતી 
લવેી. બાંનેને બકરીના દધુમાાં  લસોટી સોપારી જવેડી 
સોગઠી બનાવી સકુવી લવેી. આ સોગઠીને બકરીના 
જ દધુમાાં  અથવા પાણીમાાં  લસોટી મલમ બનાવી 
માથા પર લગાડવાથી માથાની ઉાંદરી મટે છે અને 
ખરલેા વાળ ફરી ઉગ ેછે.  
(૪) રક્તસ્રાવી મસા પર લગાડવાથી મસા મટે છે. 
(૫) મધ સાથે લગાડવાથી બાળકના મોાં પરનાાં  ચાાંદાાં  
મટે છે.    
રસાયન ચણુવ  રસાયન એટલ ે વદૃ્ધાવસ્થાને અને 
રોગોને અટકાવનાર ઔષધ. જ ે ઔષધ શરીરની 
સાતે ધાતઓુની વદૃ્ધી કરી શક્તી અને આયષુ્ય 
વધાર,ે ઘડપણ અને રોગને પાસે જ ન આવવા દે, 
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રોગપ્રતીકાર શક્તી પ્રદાન કર ે તેને રસાયન કહે છે. 
રસાયન રવ્યોના સેવનથી દીઘવ આયષુ્ય, સ્મતૃી, 
બદુ્ધી, પ્રભા અને કાાંતી પ્રાપ્ત થાય છે. જઠેીમધ, 
વાાંસકપરુ, પીપર અને ભોાંયકોળાનુાં  સમાન ભાગ ે
બનાવેલુાં ચણુવ  સાકર સાથે લવેાથી એ રસાયન 
ઔષધનુાં  કાયવ કર ે છે. એનાથી શરીર પર પડલેી 
કરચલી અને પડીયાનો નાશ થાય છે, તથા એ વીયવ, 
આયષુ્ય અને હૃષ્ટીપષુ્ટી પ્રદાન કર ેછે.  
શ્રષે્ઠ રસાયન ઔષધો: હરડ,ે આમળાાં , બલા, 
નાગબલા, જઠેીમધ, શાંખપષુ્પી, ગળો, શીલાજીત, 
ડોડી, મદા અને પનુનવવા આ અગીયાર ઔષધો શ્રેષ્ઠ 
રસાયન ઔષધો છે.  
રાઈ રાઈના મખુ્ય ત્રણ પ્રકાર છે, કાળી, સફેદ અને 
લાલ. રાયતા, અથાણાાં વગરેમેાાં  રાઈનો ઉપયોગ 
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થાય છે, જ ેખબુ જ શાસ્ત્રીય અને આરોગ્યપ્રદ છે. 
બધી રાઈ તીક્ષ્ણ (પરાંત ુ કાળી અત્યાંત તીક્ષ્ણ),  
ગરમ, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, રક્તપીત્ત કરનાર, 
કાં ઈક રુક્ષ, કફ અને પીત્તનો નાશ કરનાર, પટેના 
કૃમી, ખાંજવાળ તથા કોઢ મટાડનાર છે. રાઈ ઘણી 
તીક્ષ્ણ અને ગરમ હોવાથી તેનો યોગ્ય પ્રમાણમાાં  જ 
ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વધાર ે પડતી રાઈ જઠર, 
આાંતરડાાં  વગરે ે સમગ્ર પાચનતાંત્રના અવયવો માટે 
હીતકારી નથી. યોગ્ય માત્રામાાં  લવેામાાં  આવે તો 
પાચનતાંત્રને સક્રીય બનાવે છે.  
(૧) પટેમાાં  ઝરે ગયાને થોડોક જ વખત થયો હોય 
તો ૧૦ ગ્રામ રાઈ ઠાંડા પાણીમાાં  સારી રીતે લસોટી 
૪૦૦ ગ્રામ પાણીમાાં  મેળવી પીવડાવવાથી, પ્રવાહી 
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પટેમાાં  જતાાંની સાથ ેજ ઉલટી થઈ અાંદર ગયેલુાં વીષ 
બહાર નીકળી જશ.ે  
(૨) રાઈનુાં  ચણુવ  ઘી અને મધ સાથે મેળવી 
લગાડવાથી કાાંટો, કાચ કે ખીલી જવેુાં  ચામડીમાાં  
ઉતરી ગયેલુાં હોય તે ઉપર આવી નીકળી જાય છે.  
(૩) રાઈ અને નમકનો લપે કરવાથી મચકોડનો 
દખુાવો અને સોજો મટે છે.  
(૪) ગરમ પાણીમાાં  રાઈ નાખી કોગળા કરવાથી 
દાંતશળુ મટે છે. 
રાયણ  રાયણ વીયવ અને બળ વધારનાર, સ્નીગ્ધ-
ચીકણી, શીતળ હોવાથી વાય ુ અને પીત્તનુાં  શમન 
કરનાર, આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન કરાવનાર, 
પચવામાાં  ભારે, તપૃ્તીકારક, વજન વધારનાર, હૃદયને 
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હીતકર, ગળી અને તરુી છે. તષૃા, મછુાવ, મદ, ભ્રાાંતી, 
ક્ષય, ત્રીદોષ અને લોહી બગાડમાાં  હીતકર છે.  
રામફળ રામફળ સીતાફળ જવેુાં  જ પણ કદમાાં  સહેજ 
મોટુાં  ફળ છે. તેનાાં  બી સીતાફળમાાં  થાય છે તેવાાં  જ 
પણ પીળા રાંગનાાં  હોય છે. રામફળ સ્વાદમાાં  મધરુ, 
ખાટુાં  અને તરુુાં, વાય ુઅને કફવધવક, રક્તદોષનાશક, 
ગ્રાહી (સાંકોચક) તથા અરુચી, દાહ-બળતરા, પીત્ત, 
થાક, પટેનાાં  કૃમી, મરડો, વાઈ-એપીલપે્સી મટાડ ેછે. 
રામફળના ઝાડની છાલનુાં  ચણુવ  સવાર-સાાંજ અડધી 
ચમચી જટેલુાં થોડા દીવસ લવેાથી નવો કે જુનો 
મરડો હોય તે પણ મટે છે. 
રાસ્ના ચરક સાંહીતામાાં  લખ્યુાં  છે કે, रास्िा वात 
हराणाम ् श्रषे्ठ | વાયનુે હરનાર ઔષધોમાાં  રાસ્ના શ્રેષ્ઠ 
છે. ઠાંડી દરુ કરવા માટે રાસ્ના અને અગરનો લપે 
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ઉત્તમ છે. આ લપેથી સોજો પણ ઉતરી જાય છે. 
મહારાસ્નાદી ક્વાથમાાં  મખુ્ય ઔષધ રાસ્ના છે, જ ે
બજારમાાં  મળે છે. ચારથી છ ચમચી જટેલો આ 
ઉકાળો સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલવેાથી ઘુાંટણનો વા 
અને સ્નાયઓુનો દ:ુખાવો મટે છે. રાસ્ના ફેફસાના 
બધા રોગો જમે કે શ્વાસ-દમ, જુનો દમ, ફેફસાની 
નળીઓનો સોજો ક્ષય, ફેફસાના પડદાનો સોજો 
અને તેનાથી થતો પડખાનો દ:ુખાવો વગરેમેાાં  પણ 
ખબુ ઉપયોગી છે.  
રાસ્નાપાંચક વાયજુન્દ્ય રોગોમાાં  રાસ્નાપાંચક ઉત્તમ 
કામ આપ ેછે. રાસ્ના, ગળો, એરાંડાની છાલ, દેવદારુ 
અને સુાંઠના સમાન ભાગ ે કરલેા અધકચરા ભકુાના 
મીશ્રણને રાસ્નાપાંચક કહે છે. બે ચમચી 
રાસ્નાપાંચકને બે ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધો કપ પાણી 
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રહે ત્યાાં  સધુી ધીમા તાપ ે ઉકાળી ગાળીને પીવાથી 
તમામ પ્રકારના વાયજુન્દ્ય રોગો મટે છે.    
રવેાંચીોઃ રવેાંચી કાશ્મીરથી સીક્કીમ સધુી ૪થી ૧૨ 
હજાર ફુટ ઉાંચા પ્રદેશોમાાં  થાય છે. એનાાં  ઝાડ ૫થી ૬ 
ફુટ ઉાંચાાં  અને તેનાાં  મળુ આદનુી જમે ગાાંઠવાળાાં  હોય 
છે. આ ગાાંઠોની છાલ ઉતારી ટુકડા કરી સકુવવામાાં  
આવે છે, જ ે રવેાંચી નામે ઓળખાય છે. ગાાંઠદાર 
મળુમાાંથી નારાંગી પીળા રાંગનુાં  સત્ત્વ કાઢવામાાં  આવે 
છે, જનેે રવેાંચીનો શીરો કહે છે. રવેાંચીનો શીરો 
ઉત્તમ મદૃ ુ રચેક ઔષધ છે. બાળકોને પણ જુલાબ 
આપવા માટે તે આદશવ છે. દેશી ઔષધ વેચતા 
ગાાંધી-કરીયાણાના વેપારીને ત્યાાં  પણ રવેાંચીનો 
શીરો મળે છે. એનુાં  એકથી દોઢ ગ્રામ ચણુવ  રાત્ર ેસતુી 
વખતે એક ચમચી સાકર, ગોળ કે મધ સાથે લવેાથી 
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સવાર ે હળવો જુલાબ લાગી એક કે બે મળપ્રવતૃ્તી 
થાય છે.  
રોહણ લીમડાના વગવનુાં  આ વકૃ્ષ જાંગલોમાાં  થાય છે. 
ઔષધમાાં  એની છાલ વપરાય છે. રોહણ બળકર, 
રક્તપીત્ત પ્રસાદન, તરુી, શીતળ, કાં ઠશદુ્ધીકર, 
રુચીકારક, સારક, વાજીકર અને મધરુ છે. એ વાય ુ
અને કૃમીનો નાશ કર ે છે. એક ચમચી છાલનો 
ઉકાળો પીવાથી ચામડીના રોગો મટે છે. ઉકાળો 
તાજો બનાવી સવાર-સાાંજ પીવો. રોહણ માાંસન ે
લાવનાર, ઘા રુઝવનાર અને જામેલા લોહીને વીખરેી 
કાઢવામાાં  રગતરોહીડા જવેી છે. છાલનો ઉકાળો, 
ચણુવ  અને લપે ઔષધ તરીકે વપરાય છે.  
લઘ ુ સદુશવન ચણુવ  ગળો, લીંડીપીપર, બહેડાાં, હરડ,ે 
લીમડાની અાંતરછાલ, ચાંદન, કડ,ુ સુાંઠ અને દેવદાર 
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દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ અને કરીયાત ુ૫૦ ગ્રામનુાં બારીક 
ચણુવ  તે લઘ ુસદુશવન ચણુવ . અડધીથી એક ચમચી આ 
ચણુવ  સવાર, બપોર, સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી સવવ 
પ્રકારના તાવ ઉતર ે છે. એક-બે ઉપવાસ કરવાથી 
ઝડપથી ફાયદો થાય છે. નાનાાં  બાળકોન ેપા (૧/૪) 
ચમચી આપવુાં .  
લવીંગ (૧) લવીંગ સગુાંધી, આહારનુાં  પાચન કરનાર, 
ભખુ લગાડનાર, વાયનુ ે હરનાર, ઉત્તજેક, 
સ્ત્રીદોષહર, કફનાશક, તીખુાં, હલકુાં , શીતવીયવ, 
રુચી ઉત્પન્ન કરાવનાર, વમન, આફરો, તરસ, 
ગસે-ગોળો, શળુ-આાંકડી, ઉધરસ, શ્વાસ, શરદી, 
કફજ્વર, ક્ષયનો નાશ કરનાર છે. કડવુાં, હલકુાં , 
નેત્રને હીતકારી, ઠાંડુાં, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, 
ભોજન પર રુચી ઉપજાવનાર અને કફ, પીત્ત, 
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લોહીના રોગો, તરસ, ઉલટી, આફરો, શળુ, 
ઉધરસ, હેડકી, શ્વાસ અને ક્ષયને મટાડ ે છે. લવીંગ 
દીપન અને પાચન બાંને વધારનાર છે. એમાાં  સડો દરુ 
કરવાનો ઉત્તમ ગણુ હોવાથી દાાંત, મોાં તથા કફની 
દગુાંધ દરુ કર ેછે. ખાદ્ય સામગ્રી સાથે એનો ઉપયોગ 
કરવાથી ગસૅ, વાછુટ અને મળની દગુાંધ દરુ થાય છે. 
વળી લવીંગ અરુચી, માંદાગ્ની, ઉબકા, ઉલટી, કફના 
રોગો, તરસ, ગસૅ અને આફરો મટાડ ે છે. શરદીમાાં  
લવીંગનો ઉકાળો પીવાથી ફાયદો થાય છે. લવીંગનુાં  
તેલ દાાંત પર મકુવાથી દાાંતનો દ:ુખાવો તરત જ મટે 
છે. એકાદ--બે લવીંગ મોાંમાાં  રાખવાથી મોાંમાાં  લાળ 
અને હોજરીમાાં  પાચક રસોનો સ્રાવ થાય છે. ખાદ્ય 
વાનગીઓમાાં એનો ઉપયોગ કરવાથી તે સ્વાદીષ્ટ 
અને સપુાચ્ય બને છે. લવીંગ, એલચી, તજ, 
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નાગકેસર, કપરુ, જાયફળ, શાહજીરુ, વાળો, સુાંઠ, 
કાળુાં  અગર, વાાંસકપરુ, જટામાાંસી, નીલકમળ, 
પીપર, ચાંદન, ચણકબાબ, તગર આ દરકે ઔષધ 
વીસ-વીસ ગ્રામ અને સાકર બસો ગ્રામ લઈ બારીક 
ચણુવ  કરવુાં . એન ેલવીંગાદી ચણુવ  કહે છે. એક ચમચી 
ચણુવ  બે ચમચી મધમાાં  સવાર-સાાંજ લવેાથી કફના 
રોગો, ખાાંસી, હેડકી, ગળાના રોગો, શરદી, છીંકો 
વગરે ેમટે છે. ઘી સાથે લવેાથી શરીર પષુ્ટ થાય છે.  
(૨) પાતળા ઝાડા થતા હોય તો લવીંગ નાખી 
ઉકાળી ઠાંડ ુ કરલે પાણી પીવાથી લાભ થાય છે. 
એકાદ-બે લવીંગ મોાંમાાં  રાખવાથી મોાંમાાં  લાળ અને 
હોજરીમાાં  પાચક રસોનો સ્રાવ થવાથી  પાચનક્રીયા 
સધુર ેછે.  
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(૩) મરડો, ઝાડા, આફરો, ઉદરશળુ, દમ-શ્વાસનો 
હમુલો વગરે ેપણ લવીંગથી મટે છે.  
(૪) ખાદ્યસામગ્રી સાથે તેના ઉપયોગથી ગસૅ-વાછુટ 
અને મળની દગુાંધ  દરુ થાય છે.  
(૫) માથુાં  દખુતુાં  હોય તો કપાળ પર લવીંગ 
ચોપડવાથી તરત રાહત થાય છે. બે લવીંગ 
ચાવવાથી કફ-ઉધરસમાાં  રાહત થાય છે અન ેમોઢાની 
દગુાંધ મટે છે.  
(૬) લવીંગ મોઢામાાં  રાખી ચસુવાથી સગભાવની 
ઉલટી, ઉબકા શાાંત થાય છે. લવીંગનુાં  ચણુવ  મધમાાં  
મીશ્ર કરી ચટાડવાથી પણ સગભાવની ઉલટીઓ શાાંત 
થાય છે.  
(૭) પાાંચથી સાત લપવાંગનુાં ચણુવ  એક ચમચી મધમાાં  
સવાર સાાંજ ચાટવાથી કફના રોગો મટે છે. 
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લવાંગાદી ચણુવ-૧ લવીંગ ૮ ગ્રામ, એલચી ૬ ગ્રામ, 
જાયફળ ૬ ગ્રામ અન ેઅફીણ ૧ ગ્રામનુાં  મીશ્રણ કરી 
બારીક ચણુવ  બનાવવુાં . એક કપ સહેજ ગરમ નવશકેા 
પાણીમાાં  પાાંચ ગ્રામ ચણુવ  નાખી સવાર,ે બપોર ેઅને 
રાત્ર ે લવેાથી ઉદરશળુ, ગસે, પાતળા ઝાડા અને 
ઉબકા-ઉલટી મટે છે.  
લવાંગાદી ચણુવ -૨  લવીંગ, પીપર, જાયફળ દસ-દસ 
ગ્રામ, કાળા મરી વીસ ગ્રામ, સુાંઠ એકસો સાઠ ગ્રામ 
લઈ બનાવેલુાં ચણુવ  એરટાઈટ બાટલીમાાં  ભરવાથી 
તેના ગણુો બે મહીના જળવાઈ રહે છે. અડધીથી 
એક ચમચી આ ચણુવ  સવાર-સાાંજ લવેાથી ઉધરસ, 
તાવ, પ્રમેહ, અરુચી, શ્વાસ, માંદાગ્ની, સાંગ્રહણી, 
ગસે, આફરો, મોળ વગરે ેમટે છે. 
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લજામણી એને રીસામણી પણ કહે છે. એના છોડ 
બાર ે માસ ગજુરાતમાાં  થાય છે. પરાંતુાં  શીયાળામાાં  
વધાર ે જોવામાાં  આવ ે છે. તે જમીન ઉપર પથરાતા 
વેલા જવેા છોડ છે. તેના પાનને સહેજ સ્પશવ થતાાં  
પાન બીડાઈ જાય છે. એના છોડ ઉપર બારીક કાાંટા 
હોય છે. ફુલ ગલુાબી રાંગનાાં , શીંગો ચપટી અને 
લાાંબી હોય છે. એનાાં  મળુ મોટાાં  હોય છે. ઔષધમાાં  
મળુ જ વાપરવા જવેાાં  હોય છે. તે રક્તવાહીનીનો 
સાંકોચ કરાવીને રક્તસ્રાવ બાંધ કર ે છે. લજામણી 
કડવી, શીતળ, તરુી, કફપીત્તહર, રક્ત અને પીત્ત 
બાંને વીકારોમાાં  ઉપયોગી, પીત્તના અતીસારન ે
મટાડનાર, રક્તાતીસાર-અલ્સરટેીવ 
કોલાયટીસ(મોટા આાંતરડામાાં  ચાાંદાાં  પડવાાં)માાં  ખબુ 
જ ઉપયોગી તથા યોનીરોગો દરુ કર ે છે. ગભાવશય 
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ખસી ગયુાં  હોય તો લજામણીનુાં  મળુ ઘસીન ે
લગાડવાથી ફાયદો થાય છે. ઝાડામાાં  લોહી જતુાં  હોય 
તો મળુ પાણીમાાં  ઘસીને અથવા મળુનુાં ચણુવ  વાલનાાં  
દાણા જટેલુાં દધુ અથવા છાસ સાથે પીવાથી રક્તસ્રાવ 
બાંધ થાય છે. લજામણીનો તરુો શીતળ રસ 
પીત્તનાશક હોવાથી આ રોગમાાં  ખબુ જ પ્રશસ્ત છે. 
વ્રણ-ઘા પર તેનાાં  પાન વાટી ચોપડવાથી વ્રણ જલદી 
મટી જાય છે.   
લસણ  લસણ ઉત્તમ આહાર અને રસાયન છે. 
લસણ કૃમી, ત્વચાના વીકારો, કોઢ, વાય,ુ ગોળો, 
વગરે ે મટાડ ે છે. એ સ્નીગ્ધ, ગરમ અને બળ 
આપનાર છે. તે શરીરન ે પષુ્ટ કરનાર, વીયવવધવક, 
આહારનુાં  પાચન કરનાર, ઝાડો ઉતારનાર, મધરુ 
તથા તીક્ષ્ણ છે. તે જુનો તાવ, હૃદયરોગ, પડખાનુાં  
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શળુ, કબજીયાત, અરુચી, ઉધરસ, સોજા, હરસ, 
અગ્નીમાાંદ્ય, શ્વાસ, વાય ુઅને કફ મટાડ ે છે. હૃદયના 
રોગોમાાં  લસણ ઉત્તમ છે. લસણમાાં ફક્ત ખાટો રસ 
જ નથી, બાકીના પાાંચ રસો વાય,ુ પીત્ત અન ેકફથી 
થતા મોટા ભાગના રોગો મટાડ ે છે. વળી એ 
મૈથનુશક્તી, બદુ્ધી, અવાજ, વણવ અને આાંખોનુાં  તેજ 
વધારનાર તથા ભાાંગેલા હાડકાને સાાંધવામાાં  સહાયક, 
જીણવજ્વર, ઉદરશળુ, અપચો, ગોળો, ખાાંસી, 
મટાડનાર છે. લસણમાાં તીવ્ર ગાંધવાળુાં  ઉડ્ડયનશીલ 
તેલ રહેલુાં છે, જ ેકીડનીને તેનુાં  કાયવ કરવામાાં  ઉત્તજેીત 
કર ે છે. આથી મતુ્ર પ્રવતૃ્તી વધ ે છે. લસણના આ 
ઉત્તમ ગણુને લીધ ે સવાાંગ સોજા,  કીડનીના રોગો, 
હૃદયના રોગો, પટેના રોગો, જળોદર વગરે ે અનેક 
રોગોમાાં  ખબુ જ હીતકારી છે. લસણ ઉદરસ્થ ગસૅન ે
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ઓછો કર ે છે, આથી હૃદય પરનુાં  તીવ્ર દબાણ ઘટે 
છે. અરુચી દરુ કરી ભખુ લગાડ ેછે.  
લસણની ગોળી  ૧૦૦ ગ્રામ લસણ, શકેેલી હીંગ, 
લીંડી પીપર, અજમો, કાળાાં  મરી, સુાંઠ, સીંધવ, જીરુ, 
કલોાંજી જીરુ અને દાડમનાાં  બી દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
અને લોબાન ૨૦ ગ્રામ લઈ પ્રથમ લસણને લસોટી 
બાકીના રવ્યોનુાં  વસ્ત્રગાળ ચણુવ  મેળવી લીંબનુા 
રસમાાં  ઘુાંટી ઘટ્ટ થાય ત્યાર ે વટાણા જવેડી ગોળી 
બનાવવી. જમ્યા પછી બેથી ત્રણ ગોળી ગળવાથી કે 
ચસુવાથી અરુચી, અગ્નીમાાંદ્ય, કબજીયાત, ગસૅ, 
પટેનો દખુાવો, આફરો, ગોળો, વધ ુપડતા ઓડકાર, 
પટેમાાં  આાંકડી આવવી, ઝાડા, મરડો, કૉલરેા, કૃમી 
વગરે ેમટે છે અને પાચન સધુર ેછે. ઉરુસ્તાંભ (કમર 
જકડાઈ જવી), લકવા, ગધૃ્રસી (સાયટીકા જને ે
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લોકવ્યવહારમાાં  રાાંઝણ પણ કહે છે), સાાંધાનો વા, 
સ્નાયઓુનો દખુાવો, પડખાનો દખુાવો, પગની 
પાની-એડીનો દખુાવો, આ બધા વાયપુ્રકોપના 
રોગોમાાં  લસણ ઉત્તમ ઔષધ છે. લસણપાક, 
લસણની ચટણી, લસણનો ક્ષીરપાક, લસણનુાં  
અથાણુાં , લશનુાદીવટી વગરેમેાાંથી કોઈ એક કે બેનો 
ઉપયોગ કરવો અને એક કળીના લસણની એક 
કળીને ખબુ લસોટીને તલના તેલ સાથે જમતી વખતે 
બપોર ે અને રાત્ર ે બેથી ત્રણ અઠવાડીયાાં  ખાવી. 
અત્યાંત ફાયદાકારક અને દદવશામક ઉપચાર છે. 
લસણનો રસાયણ તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે એને 
ફોલી પીસીને ત્રણ ગણા મધમાાં  મેળવી હવાચસુ્ત 
બાટલીમાાં  ભરી ૩૦ દદવસ ઠાંડા સ્થાને મ ુકી રાખો. 
અડધીથી એક ચમચી જટેલુાં આ લસણ યકુ્ત મધ 
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સવાર ેઅને રાત્ર ેલવેાથી રોગપ્રપતકાર શલ્ક્ત વધ ેછે. 
અને અનેક રોગોથી બચી શકાય છે.  
સગભાવ, અતીસારવાળા, પ્રમેહી, રક્તપીત્ત, 
અમ્લપીત્ત, વ્રણ, અલ્સર, ઉલટીવાળાએ લસણનો 
ઉપયોગ કરવો નહીં. 
લીમડો (૧) લીમડાની આાંતરછાલનો ઉકાળો તાવ 
મટાડ ેછે.  
(૨) ચામડીના તમામ પ્રકારના રોગો લીમડાના 
પાનના રસ કે તેની છાલના ઉકાળાથી મટે છે.  
(૩) સફેદ કોઢ જવેા જટીલ રોગ પણ લીમડાનુાં  
લાાંબો સમય સેવન કરવાથી મટે છે.  
(૪) ગમે તેવો ન રુઝાતો ઘા કે પાક  લીમડાના 
પાનની લગુદી મકુવાથી રુઝાઈ જાય છે.  
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(૫) નીયમીત લીમડાનુાં  દાતણ કરવાથી દાાંતનો 
સડો, પઢેાનો સોજો, દખુાવો, પઢેાનુાં  પરુાં, મોઢાની 
દગુાંધ, દાાંત અને પઢેાના બીજા રોગો મટે છે. મહડુો, 
કરાંજ અને ખરેનુાં  દાતણ પણ કરી શકાય.  
(૬) લીમડાના પાનના રસમાાં  મરી તથા સીંધવ યોગ્ય 
પ્રમાણમાાં  મેળવી ૧૫ દીવસ સધુી પીવામાાં  અ ાવે તો 
અ ાખા ઉનાળાનો આકરો તાપ પણ સતાવતો નથી. 
એનાથી સવુારોગ પણ થતો નથી.  
(૭) ચામડીના રોગોમાાં  લીમડાનાાં  પાન પાણીમાાં  
ઉકાળી નાહવાથી લાભ થાય છે.  
(૮) કફ, ઉધરસ, પટેમાાં  ગરબડ, એસીડીટી, 
પીત્તવીકાર અન ે ચામડીના સ ાંદયવમાાં  લીમડાનો રસ 
અકસીર ઔષધ છે. લીમડાનાાં  તાજાાં કુમળાાં  પાન 
વાટી પાણી સાથે ગાળી લવેાાં . લીમડાનો આ શદુ્ધ 
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રસ આરોગ્ય માટે ખબુ જ લાભદાયક છે. રોગ 
અનસુાર યોગ્ય માત્રામાાં  લવેાથી અવશ્ય ફાયદો થાય 
છે.  
(૯) ચૈત્ર મહીનામાાં  લીમડાના રસનુાં  સવેન કરવાથી 
આખુાં વષવ નીરોગી રહેવાય છે.  
(૧૦) લીમડાની આાંતરછાલનો ઉકાળો કે પાણીમાાં  
છાલ પલાળી તે પાણી પીવાથી કરોળીયા એકદમ 
બેસી જાય છે.  
(૧૧) લીમડાના રસમાાં  જુની આમલી મેળવી પીવાથી 
કૉલરેા મટે છે.  
(૧૨) લીમડાનાાં  કુણાાં  પાનની ચટણી મીઠુાં  નાખી 
ખાવાથી તાવ ઉતર ેછે.  
લીમડાનાાં પાન લીમડાનાાં  પાન સોજા ઉતારનાર, 
ચામડી માટે ઉત્તજેક, અને એના દોષ દરુ કરનાર, 
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વ્રણ-ચાાંદાનુાં  શોધન અને શમન કરનાર, સડાને 
અટકાવનાર, કૃમીઓનો નાશ કરનાર, વીષમજ્વર 
અટકાવનાર, લીવરને ઉત્તજેીત કરનાર, વધારે 
માત્રામાાં  લવેાથી ઉલટી કરાવનાર, વળી લીમડાનાાં  
પાન નેત્રને માટે હીતાવહ છે અને સવવ પ્રકારની 
અરુચીઓ તથા સવવ પ્રકારના ત્વચાના રોગોમાાં  ખબુ 
જ હીતાવહ છે. પાાંચથી સાત લીમડાનાાં  તાજાાં પાન 
ખબુ ચાવીને ખાવાાં  અથવા બેથી ચાર ચમચી 
લીમડાનો રસ સવાર-સાાંજ પીવો. લીમડાનો રસ 
આખા શરીર ે ચોળીને સ્નાન કરવુાં . સ્નાન કરવાના 
પાણીમાાં  લીમડાના પાન નાખી ગરમ કયાવ પછી તેનો 
સ્નાન માટે ઉપયોગ કરવો. 
લીંડીપીપર  લીંડીપીપર રસાયન છે. જનેાથી રોગો 
અને વાધવક્યનો નાશ થાય તેને રસાયન કહે છે. એ 
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જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, તીખી પણ ગરમ નથી, 
પચ્યા પછી મધરુ, સ્નીગ્ધ તથા વાય ુઅને કફનાશક 
છે. પચવામાાં  હલકી અને રચેક છે. તે શ્વાસ, ઉધરસ, 
કફના રોગો, પટેના રોગો, જ્વર, કોઢ, પ્રમેહ, ગાાંઠ, 
હરસ, બરોળ, શળુ તથા આમવાયનુ ેમટાડનારી છે. 
પીપરનુાં  ચણુવ  વીવીધ અનપુાનો સાથે લવેાય છે. મધ 
સાથે લવેાથી કફના રોગ અને મેદ મટે છે. શ્વાસ, 
ઉધરસ તથા કફજ્વર મટાડ ે છે. વીયવ વધાર ે છે, 
બદુ્ધીને હીતકારી, માંદ જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર 
અને સારી ઉાંઘ લાવે છે  
(૧) ૨.૫ થી ૩ ગ્રામ જટેલુાં લીંડીપીપરનુાં  ચણુવ  સારી 
રીતે ઘુાંટી, લોખાંડના પાત્રમાાં  કાલવીને રાખી મકુવુાં . 
સવાર ેઅડધા કપ જટેલા પાણી સાથે પી જવુાં . એકાદ 
વષવ સધુી આ પ્રયોગ ચાલ ુ રાખવો. જીણવજ્વર, 
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રક્તાલ્પતા-પાાંડરુોગ, શરદી તથા કફના રોગોમાાં  આ 
પ્રયોગ અતી ઉત્તમ છે. તેમાાં  પરજેીની જરુર નથી.  
લીંબ ુ લીંબ ુ શરીરમાાં  ઉત્પન્ન થતી અમ્લતા દરુ કરે 
છે. એમાાં  રહેલુાં વીટામીન ‘સી’ શરીરની 
રોગપ્રતીકારક શક્તી વધાર ેછે. લીંબ ુહૃદયને સ્વસ્થ 
રાખ ે છે. હૃદયના રોગોમાાં  લીંબ ુ રાક્ષ કરતાાં  વધ ુ
ફાયદો કર ે છે. લીંબ ુ અને એની છાલ બન્ન ે
ઔષધીય ગણુોથી ભરપરુ છે. લીંબ ુ તીક્ષ્ણ 
વાયનુાશક, આહાર પચાવનાર, ભખુ લગાડનાર, 
પચવામાાં  હલકુાં , પટેનાાં  દદવને મટાડનાર અન ે પટેના 
કૃમીઓનો નાશ કરનાર છે. તે ઉલટી, પીત્ત, 
આમવાત, અગ્નીમાાંદ્ય, વાય,ુ વાયનુા રોગો, કૉલરેા, 
ગળાના રોગો, ઉધરસ અને કફ દરુ કર ેછે. (૧) ભખુ 
લાગતી ન હોય કે આહાર પર રુચી થતી ન હોય તો 
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બે ચમચી લીંબનુો રસ અન ે પાાંચ ચમચી ખાાંડની 
ચાસણી મીશ્ર કરી પાણી ઉમેરી શરબત બનાવી, 
મરી અન ે લવીંગનુાં  થોડુાં ચણુવ  ઉમેરી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી ભખુ ઉઘડ ેછે.  
(૨) ખોટા આહાર-વીહારને કારણે શરીરમાાં  યરુીક 
એસીડ બને છે. તેને દરુ કરવા સવાર ે નરણા કોઠે 
ગરમ પાણીમાાં  લીંબનુો રસ આદનુા રસ સાથે લવેો 
જોઈએ.  
(૩) લીંબ ુપેશાબ વાટે યરુીક એસીડનો નીકાલ કર ે
છે. સાથ ે સાથે કબજીયા ાત, પશેાબની બળતરા, 
લોહીનો બગાડ, માંદાગ્ની અને ચામડીના રોગોમાાં  તે 
અકસીર છે.  
(૪) લીંબનુા રસથી દાાંત અને પઢેાાં  સ્વચ્છ થાય છે. 
પાયોરીયા અને મોાંની દગુાંધ દરુ થાય છે.  
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(૫) યકૃતની શદુ્ધી માટે લીંબ ુઅકસીર છે.  
(૬) અજીણવ , છાતીની બળતરા, સાંગ્રહણી, કૉલરેા, 
કફ, શરદી, શ્વાસ વગરેમેાાં  લીંબ ુઔષધનુાં  કામ કર ે
છે.  
(૭) લીંબનુા રસમાાં  ટાઈફોઈડનાાં  જાંતઓુ તરત જ 
નાશ પામે છે.   
(૮) લીંબનુાાં  સેવનથી પીત્ત શાાંત થાય છે.  
(૯) લીંબથુી લોહી શદુ્ધ થવાથી શરીરમાાં  તાજગી 
અનભુવાય છે. લોહીમાાંથી ઝરેી તત્ત્વ નાશ પામતાાં  
માાંસપશેીઓને વધ ુબળ મળે છે.  
(૧૦) લીંબ ુસમગ્ર શરીરની સફાઈ કર ેછે. આાંખોનુાં  
તેજ વધાર ેછે. રોજ એક લીંબનુો ઉપયોગ કરવાથી 
સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન રહી શકાય.  
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(૧૧) ગરમ પાણીમાાં  લીંબનુો રસ અને મધ લવેાથી 
શરદી, કફ, ઈન્દ્ફ્લલ્યએુન્દ્ઝા વગરેમેાાં  પરુી રાહત મળે 
છે. લીંબ ુઅને મધનુાં  પાણી લઈ લાાંબા સમય સધુી 
ઉપવાસ દ્વારા ચીકીત્સા થઈ શકે છે. એ વાયનુાશક, 
અગ્નીદીપક, પાચન વધારનાર, રુચીવધવક છે.  
(૧૨) લીંબનુા ફાડીયા પર નમક, જીરુ, કાળાાં  મરી, 
સુાંઠ અન ે અજમાનુાં  બારીક ચણુવ  ભભરાવી જરાક 
ગરમ કરી ભોજન પવુ ે ધીમે ધીમે ચસુવુાં . એનાથી 
રુચી ઉઘડ ે છે અને વાય ુ નીચ ે ઉતર ે છે. હેડકી, 
ઉધરસ, આફરો જવેા વાયનુા રોગોમાાં  પણ એનાથી 
લાભ થાય છે.  
(૧૩) સાાંધામાાં  કાચો રસ જામી જવાથી થતા 
પીડાકારક આમવાત રોગમાાં  બે વખત નમક વગરના 
રાાંધલેા મગ ખાવા, સવાર ે અને સાાંજ ે એક ગ્લાસ 
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સહેજ હ ુાંફાળા પાણીમાાં  લીંબ ુનીચોવી પી જવુાં . છ 
અઠવાડીયાાં  આ પ્રયોગ કરવાથી ઉત્તમ લાભ થાય છે. 
પછી ધીમે ધીમે ખોરાક પર ચડવુાં . (૧૪) ઘીવાળો 
ભાર ેખોરાક ખાવાથી અજીણવ થયુાં  હોય તો બે વખત 
નવશકેા પાણીમાાં  લીંબ ુનીચોવી પી જવુાં .  
(૧૫) લીંબમુાાં  વીટામીન સી હોવાથી દાાંતના 
પઢેામાાંથી લોહી નીકળતુાં  હોય તો નવશકેા પાણીમાાં  
લીંબ ુપીવાથી મટે છે.  
(૧૬) લીંબ ુ આલ્કલાઈન હોવાથી એસીડીટીમાાં  
ઉત્તમ ગણુકારક છે. કફ, ઉધરસ, દમ અને શરીરના 
દખુાવાના કાયમી દદીએ લીંબ ુ લવેુાં  નહીં. લોહીનુાં  
નીચુાં દબાણ, માથુાં  દખુવુાં , પગમાાં કળતર, તાવ 
વગરેમેાાં લીંબ ુનકુસાન કર ેછે.  
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લણુી એને સાંસ્કતૃમાાં  લણેીકા કહ ે છે. એની નાની 
અને મોટી એવી બે જાતો થાય છે. મોટી લણુીનાાં  
પાન જરા ગોળ રતાશ પડતાાં  લીલાાં  તથા જાડાાં-
દળદાર હોય છે. ફુલ સફેદ તથા બીજ નાનાાં  અન ે
પીળાશ પડતાાં  હોય છે. બાંને જાતની ભાજીનાાં  મઠુીયાાં  
બનાવવામાાં  આવે છે. લણુી ઠાંડી અને સોજા 
ઉતારનાર છે. તે રક્તશદુ્ધી કરનાર, મતુ્રપીંડ- કીડની 
અને મતુ્રાશયના રોગોમાાં  ભાજી અને બીજ બાંને 
વપરાય છે. લણુી પશેાબ સાફ લાવનાર છે. હરસના 
દદીઓ લણુીની ભાજી ખાય તો હરસ શાાંત રહે છે. 
પશેાબમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો લણુીની ભાજી 
ખાવાથી રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે. તાવની ગરમી, 
પશેાબની બળતરા, દઝુતા હરસ, માથાની ગરમી 
માટે લણુીની ભાજી અને બીજ બાંને હીતકારી છે.   
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લોબીંબરાજ ચણુવ  ૫૦ ગ્રામ સુાંઠ, ૪૦ ગ્રામ 
લીંડીપીપર, ૩૦ ગ્રામ અજમો, ૨૦ ગ્રામ અજમોદ 
અને ૧૫૦ ગ્રામ હરડ ેખબુ ખાાંડી બનાવેલા બારીક 
ચણુવને લોબીંબરાજ ચણુવ  કહે છે. દરરોજ અડધીથી 
પા ચમચી આ ચણુવ  સહેજ નવશકેા પાણી સાથે 
લવેાથી પટેમાાં  થતો ગડગડાટ, ચુાંક આવવી, આમ, 
વાય,ુ મળાવરોધ, પટેનો દખુાવો વગરે ે બધી 
તકલીફો મટે છે. આ ચણુવ  ભખુ લગાડનાર અને 
આહારનુાં  યોગ્ય પાચન કરાવનાર છે.  
વટાણા  વટાણા મધરુ, પાકમાાં  પણ મધરુ, રુક્ષ અને 
ઠાંડા છે. એ ઝાડાને બાાંધનાર તેમજ કફ અને પીત્તનો 
નાશ કરનાર છે. વટાણામાાં  ફૉસ્ફરસ, પોટૅશીયમ, 
મગૅ્નેશીયમ, કૅલ્શીયમ, ગાંધક, તાાંબ ુઅને લોહ હોય 
છે. તેનામાાં  સપુાચ્ય પ્રોટીનનુાં  પ્રમાણ ખબુ વધ ુ છે. 
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સાથે સાથે કાબોવહાઈડ્રટે અન ેવીટામીન A તથા C નુાં  
પ્રમાણ ઉાંચુાં છે. બીજાાં ખનીજ રવ્યોનુાં  પ્રમાણ પણ 
વધાર ેછે. વટાણાનુાં  પોષણમલુ્ય બહ ુજ ઉાંચુાં છે.      
વડ વડનાાં  બધાાં  અાંગો ઔષધરુપ ે વપરાય છે. 
સાંસ્કૃતમાાં  વડને વટ, ન્દ્યગ્રોધ કે બહપુાદ કહે છે. વડ 
શીતળ, ભાર,ે ગ્રાહી, મળને બાાંધનાર, વણવને સારો 
કરનાર અને તરુા રસને કારણે કફ, પીત્ત, વ્રણ-ઘા, 
રતવા, દાહ તથા ગભાવશય તથા યોનીરોગોનો નાશ 
કર ે છે. વડની છાલ, પાન, વડવાઈ, ટેટા, દધુ અને 
પાનના અાંકુર ઔષધમાાં  ઉપયોગી છે. વડનુાં  દધુ 
વેદના-પીડા મટાડનાર અને વ્રણ રુઝવનાર છે. વડનાાં  
કોમળ પાન કફનાશક અને છાલ મળને રોકનાર છે.  
(૧) અતીસાર-પાતળા ઝાડામાાં  વડની કોમળ 
વડવાઈઓ ચોખાના ઓસામણમાાં સારી રીતે વાટી-
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લસોટી સાકર નાખી બે ચમચી સવારે, બપોર ેઅને 
રાત્ર ે લવેાથી અતીસાર મટી જાય છે. મળ સાથે 
ઝાડામાાં  લોહી પડતુાં  હોય-રક્તાતીસાર હોય તો તે 
પણ મટી જાય છે.  
(૨) મતુ્રમાગવના રક્તસ્રાવમાાં  પણ આ ઉપચાર સારુાં 
પરીણામ આપ ેછે.  
(૩) વડનાાં  પાકાાં  લાલ ફળ(ટેટાાં) બીજ સહીત 
ખાવાથી સારી શક્તી મળે છે.  
(૪) હાડકુાં  વધ્યુાં હોય, રસોળી વધી હોય તો વડનુાં 
દધુ, કઠ(ઉપલટે) અને સીંધવ ચોપડી ઉપર વડની 
છાલ મુકી પાટો બાાંધી રાખવો. ૧૦થી ૧૫ દીવસમાાં  
વધલેુાં હાડકુાં  બેસી જશ.ે ગાાંઠ હશ ેતો ઓગળી જશ.ે  
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(૫) વડની કોમળ ટીશીઓ-નવા અાંકુર અને 
મસરુની દાળ દધુમાાં  ખબુ લસોટી-વાટીને 
લગાવવાથી મોાં પરના કાળા ડાઘ મટે છે.  
(૬) વડની ટીશીઓ રોજ ગાયના દધુમાાં  લસોટી 
પીવાથી સ્ત્રીને ગભવસ્થાપન થાય છે. આ પ્રયોગ પષુ્ય 
નક્ષત્રમાાં  કરવો હીતાવહ છે. વડની ટીશીઓ ઉત્તમ 
ગભવસ્થાપન છે. વારાંવાર કસવુાવડ થતી હોય, ગભવ 
સકુાઈ જતો હોય તેમણે આ ઉપચાર કરવો.  
(૭) સડલેા દાાંતોમાાં  વડનુાં  દધુ મકુવાથી સખત 
દખુાવો પણ શાાંત થાય છે.  
(૮) કમરના અને ઘુાંટણના દખુાવા ઉપર વડનુાં  દુધ 
લગાડવાથી ખબુ રાહત થાય છે.  
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(૯) વડના પાનનો રસ કાઢી પાણીમાાં  મેળવી 
પીવાથી ઉલટી મટે છે. ઉલટીમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તે 
પણ આ પ્રયોગથી મટે છે.  
(૧૦) વધ ુપડતા ઝાડા થતા હોય, મરડો મટતો જ ન 
હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો પીવો. જરુર પડ ેતો 
તેમાાં  શકેેલા ઈન્દ્રજવનુાં  ચણુવ  નાખવુાં .  
(૧૧) દરકે જાતનો પ્રમેહ વડની છાલના ઉકાળાથી 
મટે છે.  
(૧૨) ડાયાબીટીસના રોગીએ વડની છાલનુાં  ૧ 
ચમચી બારીક ચણુવ  રાત્ર ે પાણીમાાં  પલાળી રાખવુાં . 
સવાર ે તેને ગાળીને પી જવુાં . તેનાથી પશેાબમાાં  અને 
લોહીમાાં  ખાાંડ ઓછી થાય છે.  
(૧૩) પશેાબમાાં  વીયવ જતુાં  હોય, પશેાબ કયાવ પછી 
ચીકણો પદાથવ નીકળતો હોય તો વડની કુણી કુાં પળો 
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અને વડવાઈનો અગ્ર ભાગ સકુવી ચણુવ  બનાવી 
સેવન કરવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૪) વડના તાજા અાંકુરો પાણી સાથે પીસી ચટણી 
બનાવી ખાવાથી જ ે બહેનોને કોઠે રતવા હશ,ે 
વારાંવાર ગભવપાત થઈ જતો હશ,ે શરીરની ગરમીને 
લઈ ગભવ ધારણ જ ન થઈ શકતો હશ ે તે દરકે 
અવસ્થામાાં  લાભ થશ ે અને ગભવધારણની શક્યતા 
વધી જશ.ે પ્રસતુા પણ જો વડાાં કુરોની ચટણીનુાં  
નીયમીત સેવન કર ે તો તેના ગભવને ઉત્તમ પોષણ 
મળે છે, અને ગભવની વદૃ્ધી સારી રીતે થાય છે.  
(૧૫) વડના ટેટાનુાં  ચણુવ  સ્ત્રી-પરુુષ બાંને નીયમીત 
સેવન કર ેતો ગભવધારણની શક્યતા વધે છે. સ્ત્રીનાાં  
પ્રજનનાાંગોની ગરમી દરુ થઈ તે ગભવધારણ માટે 
સક્ષમ બને છે.  
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(૧૬) પટેની અને આાંતરડાાંની ગરમી દરુ કરવા માટે 
વડની છાલનો ઉકાળો ઉપયોગી છે.  
(૧૭) શરીરમાાં  બળતરા થતી હોય તો વડના દધુમાાં  
સાકર મેળવી સેવન કરવુાં . તે પીત્તપ્રકોપ શાાંત કરશ.ે 
આાંખની બળતરા, હાથપગના તળીયાની બળતરા, 
પશેાબની બળતરા, પટેની બળતરા વગરે ેબધામાાં  તે 
ઉપયોગી થશ.ે  
(૧૮) લોહીબગાડમાાં, વારાંવાર ચામડીના રોગો થતા 
હોય તેમાાં  વડના નાના કુણા પાનનો ઉકાળો કરીન ે
પીવાથી લોહી શદુ્ધ થાય છે અને ચામડીના રોગો મટે 
છે.  
(૧૯) તમામ જાતની અશક્તીમાાં  વડનુાં  દધુ આપી 
શકાય. કામ કરતાાં  થાકી જવાય, સ્ફુતીનો અભાવ 
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હોય, શરીરમાાં  નબળાઈ વતાવતી હોય ત્યાર ે વડનુાં  
દધુ પતાસામાાં  આપવુાં .  
(૨૦) હૃદય નબળુાં  પડી ગયુાં  હોય, મગજ બરાબર 
કામ કરતુાં  ન હોય, શરીર નાંખાઈ ગયુાં  હોય ત્યાર ે
પણ વડનુાં દધુ પતાસામાાં  સેવન કરવાથી લાભ થાય 
છે.  
(૨૧) વડનાાં  લીલાાં  પાનને પાણીમાાં  પીસી ચટણી 
બનાવી ખાવામાાં  આવે તો પશેાબમાાં  પડતુાં  લોહી 
અટકે છે.   
(૨૨) પશેાબમાાં  ધાત ુ જતી હોય તો વડના મળુની 
છાલનો ઉકાળો બનાવી પીવો.  
(૨૩) ભેંસના તાજા દધુમાાં  વડનુાં  થોડુાં દધુ નાખી તેને 
બીજા પાત્રમાાં  રડેીને ઉકાળવુાં . આ દધુના સવેનથી 
પ્રમેહ રોગ મટે છે.  
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(૨૪) દાાંત દખુતા હોય, હલતા હોય, પઢેામાાંથી પરુ 
નીકળતુાં  હોય એટલ ે કે પાયોરીયા થયો હોય તો 
વડનુાં  દાતણ કરવુાં . વડના દાતણનો કુચો કરી દાાંત 
અને પઢેા ઉપર ખબુ ઘસવુાં . લાાંબો સમય વડનુાં  દાતણ 
ચાવ્યા કરવુાં . આવી સ્થીતીમાાં  વડવાઈનુાં  દાતણ પણ 
ખબુ ચાવીને કરવુાં  તથા પઢેા પર ઘસવુાં . વડના મળુની 
છાલ, તેનાાં  પાન કે વડવાઈનો ઉકાળો બનાવીન ે
મોાંમાાં  ભરી રાખવો.  
(૨૫) ઝાડામાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો વડની છાલનો 
ઉકાળો લવેો. કુણી વડવાઈઓ કે કુણા પાનનો 
ઉકાળો કરીને પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે.  
(૨૬) હરસમાાં  લોહી પડતુાં  હોય, નસકોરી ફુટતી 
હોય કે મોાંમાાંથી લોહી પડતુાં  હોય તો વડની છાલ, 
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કુણાાં  પાન, કુણી કુાં પણોનો ઉકાળો પીવાથી લાભ 
થાય છે.  
(૨૭) વડના ટેટાનુાં  શાક કે અથાણુાં  પ ષ્ટીક છે.  
(૨૮) પટેમાાં  કૃમી હોય તો વડવાઈના કુમળા 
અાંકુરનો ઉકાળો કરીને પીવો.  
(૨૯) પશેાબ ઓછો આવતો હોય, બળતરા સાથે 
આવતો હોય, અટકી અટકીને આવતો હોય તો 
વડના સકુાાં  પાદડાાંનો ઉકાળો પીવો.  
(૩૦) પરસેવો ઓછો આવતો હોય, વાસ મારતો 
આવતો હોય, પરસેવાના પીળા ડાઘા કપડા પર રહી 
જતા હોય તો વડના પાકેલાાં  પીળાાં  પાાંદડાાંનો ઉકાળો 
કરીને પીવો.  
(૩૧) તાવનો રોગી અસ્વસ્થ હોય, શરીર કળતુાં  
હોય, બળતુાં  હોય, આાંખો બળતી હોય, માથુાં  દખુતુાં  
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હોય ત્યાર ે વડના પાનનો ઉકાળો કરીને પાવાથી 
રાહત થશ.ે  
(૩૨) વડની સુકી છાલના ચણુવમાાં  સમભાગ ે સાકર 
મેળવી સવાર-સાાંજ દધુ સાથે ૧-૧ ચમચી લવેાથી 
શક્તી અને પોષણ મળે છે.  
(૩૩) વધાર ે પડતી ઉાંઘ આવતી હોય તો વડના 
પાનનો ઉકાળો પીવો.  
(૩૪) મોાં આવી ગયુાં  હોય, મોાંમાાં  ચાાંદાાં  પડ્યાાં હોય, 
કાાંઈ પણ ખાતાાં  મોાંમાાં  બળતરા થતી હોય તો વડની 
છાલનો ઉકાળો મોાંમાાં  ભરી રાખવો. મખુપાકની 
સ્થીતીમાાં  વડનુાં  કે વડવાઈનુાં  દાતણ કરવાથી પણ 
લાભ થાય છે.  
(૩૫) આાંખમાાં  ફુલ ુપડ્યુાં હોય તો વડના દધુમાાં  મધ 
કે કપરુ ઘુાંટી આાંજણ જવેુાં  બનાવી આાંખમાાં  આાંજવુાં .  
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(૩૬) ઘા રુઝવવા, ઘાનો પાક રોકવા માટે ઘાને 
વડની છાલના ઉકાળાથી ધોઈ, વડની છાલનુાં  ચણુવ  
ઘામાાં  ભરી પાટો બાાંધવો. ઘામાાં  જીવાત પડી જાય, 
પરુ સાથે કૃમી પણ થઈ જાય તો વડના દધુને ઘામાાં  
ભરી પાટો બાાંધવો. દીવસમાાં  બેત્રણ વાર આ રીતે 
ઘા ધોઈ વડનુાં  દધુ ભરવુાં .  
(૩૭) ચામડીનો રોગ હોય, શરીર ે ખાંજવાળ 
આવતી હોય તો વડની છાલના ઉકાળાથી સ્નાન 
કરવુાં .  
(૩૮) હરસમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો વડના સકુાાં  
પાનની રાખ માખણમાાં કાલવી મળમાગવમાાં  લપે 
કરવો.  
(૩૯) ખીલના કાળા ડાઘ વડના દધુને મસરુની 
દાળમાાં  પીસી લપે કરવાથી મટે છે.  
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(૪૦) પગના વાઢીયા-પગના ચીરામાાં  વડનુાં  દધુ 
ભરવાથી મટે છે.  
(૪૧) શ્વેતપ્રદરના રોગીને વડની છાલના ઉકાળાનો 
ડશુ આપવો.  
(૪૨) લોહીવામાાં  વડની છાલના ચણુવની સ્વચ્છ 
કપડામાાં  પોટલી બનાવી યોનીમાાં  મકુવી.  
(૪૩) ગરમીના દીવસોમાાં  માથે ઠાંડક રહ,ે લ ુ ન 
લાગે, માથુાં  તપી ન જાય તે માટે વડનાાં  મોટાાં  પાન 
માથા પર મુકી ટોપી, હેટ, સ્કાફવ  કે હેલ્મેટ મકુવી. 
સયુવ  ગમે તેટલો તપતો હશે તો પણ માથે ઠાંડક 
રહેશ.ે  
(૪૪) આાંખો સજુી જાય, લાલ થઈ જાય, બળ,ે તેમાાં  
ખટકો થાય તો વડની છાલના ઉકાળાથી આાંખો ધોઈ 
આાંખમાાં  વડના દધુનાાં  ટીપાાં  મકુવાાં .  
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(૪૫) સાંધીવાનો સોજો હોય કે આમવાતનો સોજો 
હોય તેના ઉપર વડનુાં  દધુ લગાડવાથી આરામ થાય 
છે.  
(૪૬) ગરમીથી માથુાં  દખુતુાં  હોય તો કપાળ ઉપર 
વડનુાં  દધુ લગાવવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૪૭) સ્તન ઢીલા અને પોચા પડી ગયા હોય તો 
વડવાઈ પાણીમાાં  પીસી સ્તન ઉપર જાડો લપે કરવો.  
(૪૮) પ્રસતુા સ્ત્રીને સ્તનપાક થાય, સ્તનમાાં  ગાાંઠો 
પડ ેતો વડના દધુમાાં  કઠ(ઉપલટે)નુાં  ચણુવ  મેળવી લપે 
કરવો.  
(૪૯) ધાવણ ઓછુાં  આવતુાં  હોય તો સ્તન ઉપર 
વડના દધુ અને વડવાઈની કુણી કુાં પણ પીસી લપે 
કરવો.  
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(૫૦) કાનમાાંથી પરુ વહતેુાં  હોય અન ેતે મટતુાં  જ ન 
હોય તો કાનમાાં  વડના દધુનાાં  ટીપાાં  નાખવાાં .  
(૫૧) વીંછી કરડ,ે ઉાંદર કરડ,ે મધમાખી કરડ,ે કોઈ 
જીવજાંત ુકરડ ેઅને સોજો આવી જાય, બળતરા થાય, 
દખુાવો થાય ત્યાર ેદાંશસ્થાને વડનુાં  દધુ લગાવવુાં .  
(૫૨) ઝાડા સાથે લોહી પડતુાં  હોય તો વડવાઈનો 
અગ્ર ભાગ અને તાજી કુાં પળો પીસીને દધુમાાં  ઉકાળી 
તેનુાં  સેવન કરવુાં .  
(૫૩) ઝાડામાાં  વધ ુપડતુાં  લોહી પડતુાં  હોય તો વડની 
કુણી વડવાઈને વાટીને પાણીમાાં  પલાળી રાખવી. 
બીજ ે દીવસે તેને ઉકાળવી. તેમાાં  ચોથા ભાગનુાં  ઘી 
અને આઠમા ભાગ ેસાકર ઉમેરી ઘી પકવવુાં . ઘી પાકી 
જાય ત્યાર ેમધ સાથે સેવન કરવુાં .  
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(૫૪) ઉાંડાાં  ઘારાાં  પડ્યાાં હોય, કેમે કરી રુઝાતાાં  ન 
હોય, તેમાાંથી પરુ નીકળતુાં  હોય તો ઘારાાંને સાફ 
કરી વડનાાં  કુણાાં  પાનને લસોટી ખબુ ઝીણી 
બનાવેલી ચટણી ઘારામાાં  ભરી પાટો બાાંધવો.  
(૫૫) સગભાવ સ્ત્રીનો ગભવ બહ ુ ફરતો હોય તો 
વડની છાલનો ઉકાળો દધુ સાથે પીવો.  
(૫૬) વાતાવરણની શદુ્ધી માટે એટલ ે કે ઘરમાાંથી 
જીવજાંતઓુનો નાશ કરવા વડની છાલનો હોમ 
કરવો.  
(૫૭) વાંધ્યા મહીલાને ગભવસ્થાપન માટે વડની 
કુાં પળોનો ઉકાળો દુધ સાથે પાવો.  અથવા કુણી 
કુાં પળો કે વડવાઈની તાજી કુાં પળો દધુમાાં  લસોટી નસ્ય 
આપવુાં .  
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(૫૮) પશુ્કળ ઝાડા થતા હોય તો વડનાાં  કોમળ પાન 
ખબુ લસોટી અડધો કપ રસ કાઢવો. રસથી બમણી 
છાસમાાં  સવાર-સાાંજ પીવાથી ઝાડા મટી જાય છે. રસ 
તાજ ેતાજો જ વાપરવો.   
(૫૯) વડની વડવાઈનુાં  દાતણ કરવાથી હાલતા દાાંત 
મજબતુ થાય  છે.  
(૬૦) વડનુાં  દધુ લગાડવાથી ખરજવુાં  મટી જાય છે.  
વરણો એને વાયવરણો, કાગડાકેરી કે કોયોવડ પણ 
કહે છે. ૨૦થી ૩૦ ફુટ ઉાંચુાં આ ઝાડ બધ ેજ થાય છે. 
એના સાધારણ કદનાાં  ઝાડ કોાંકણમાાં  ખબુ થાય છે. 
તેનાાં  પાન બીલી જમે ત્રીદલ હોય છે. પાનની ગાંધ 
ઉગ્ર હોય છે અને દાાંડી એરાંડાની જમે લાાંબી હોય છે. 
પાન ખબુ કડવાાં  હોય છે, આથી એની ભાજીમાાં  
ડુાંગળી વધાર ેનાખવી પડ ેછે. એની છાલ ખબુ ગરમ 
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છે, આથી દખુાવાના સ્થાન પર એનો લપે કરવામાાં  
આવે છે. વરણો અને સરગવો ગણુમાાં  લગભગ 
સરખા છે. વરણો ગરમ છે એટલ ે તે જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કર ેછે અને આહારનુાં  પાચન કરાવે છે. ભખુ 
ન લાગતી હોય તેને માટે વરણાનુાં  સેવન આશીવાવદ 
સમાન છે. યકૃતવદૃ્ધી, મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષ્ટ, 
પ્રોસ્ટેટ(પરુુષાતન ગ્રાંથી), પથરી અને સોજામાાં  આ 
વાયવરણો અકસીર ઔષધ છે.  
(૧) વાયવરણાના મળુ અને છાલનુાં  અડધીથી એક 
ચમચી ચણુવ  એક ગ્લાસ પાણીમાાં  માંદ તાપ ે અડધા 
કપ જટેલુાં બાકી રહે ત્યાાં  સધુી ઉકાળી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી ઉપરોક્ત બધી તકલીફ મટે છે.  
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(૨) શરીરના કોઈ પણ ભાગમાાં  ગાાંઠ થઈ હોય તો 
તેના પર વરણાની છાલનો લપે કરવાથી થોડા 
દીવસોમાાં  ગાાંઠ ઓગળીને બેસી જાય છે.  
(૩) બરોળ અને લીવરના સોજા પર વરણાની 
છાલનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી સોજો મટી 
જાય છે. એક ચમચી છાલના ભકુાનો ઉકાળો કરી 
પીવો.  
(૪) વાયવરણો, સુાંઠ, જવખાર, ગોળ અને 
ગોખરુાંનો ઉકાળો પીવાથી પથરી ઓગળીન ેનીકળી 
જાય છે.   
(૫) વરણો અને સરગવાની છાલનો ઉકાળો 
પીવાથી પશેાબના રોગો અને પથરી મટે છે.  
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(૬) પશેાબ અટકી જતો હોય, જોર કરવાથી અટકી 
અટકીને આવતો હોય તો વરણો, સરગવો અને 
ગોખરુ સમાન ભાગ ેલઈ ઉકાળો કરીને પીવો.  
(૭) કાન નીચ ેમમ્પસ-ગાલપચોળીયા-લાપોટીયાનો 
સોજો આવ્યો હોય તો વરણાની છાલનુાં  ચણુવ  અને 
હળદરનુાં  સમાન ભાગ ે મીશ્રણ કરી લપે કરવાથી 
લાપોટીયુાં  મટે છે.  
(૮) આાંતરડાનો અાંદરનો સોજો, એપને્દ્ડીસાઈટીસ, 
ફેરીન્દ્જાયટીસ, પરેીકાઈટીસ વગરે ે સવાર-સાાંજ 
વરણો અને સાટોડીનો ઉકાળો પીવાથી મટે છે.  
(૯) વરણો પટેમાાં  આહારનો સડો અને વાછુટની 
દગુાંધ મટાડ ે છે. જનેે ઉધ્વવ વાયથુી ઓડકાર આવતા 
હોય, વાયથુી પટે ફુલી જતુાં  હોય તેને વરણો સારો 
ફાયદો કર ેછે. એ વાયનુી ગતી અધોગામી કર ેછે.  
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(૧૦) યકૃતની ક્રીયાને સધુારનાર હોવાથી તે 
પીત્તસારક ગણાય છે. આથી તે પીત્તની પથરી(ગોલ 
બ્લડેર)માાં  ખબુ જ હીતાવહ છે.  
(૧૧) હરસ સકુા હોય તો વરણાનો ઉકાળો સવાર-
સાાં ાંજ પીવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) પાકેલા ગમુડા પર વરણાના પાનનો લેપ 
કરવાથી ગમુડુાં પાકીને ફુટી જાય છે.   
વરીયાળી વરીયાળી મધરુ, સહેજ તરુી, તીખી, 
કડવી, સ્નીગ્ધ, પચવામાાં  હલકી, તીક્ષ્ણ, પીત્ત 
કરનાર, જઠરાગ્નીવધવક અને ગરમ છે. આમ છતાાં  
શીયાળામાાં  જટેલી ગણુકારી છે તેટલી જ ઉનાળામાાં  
પણ છે. તે વાય,ુ કફ, શળુ, નેત્રરોગો, ઝાડા, ઉલટી, 
હરસ, દાહ, આમપ્રકોપ, બરોળના રોગ, કૃમી, 
અગ્નીમાાંદ્ય, ખાાંસી, યોનીશળુ, ક્ષય તથા રક્તવીકાર 
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દરુ કર ે છે. એમાાં  ૩% જટેલુાં સગુાંધીત ઉડ્ડયનશીલ 
તેલ છે. આ તેલ પાચક, વાયનુ ે દરુ કરનાર અન ે
મતુ્રને સ્વાભાવીક રાંગ આપનાર છે. પશેાબની 
બળતરા, એસીડીટીની બળતરા, આાંખોની બળતરા 
તથા હથેળી અને પગના તળીયાની બળતરા દરુ 
કરવા વરીયાળીનુાં  સાકરમાાં  બનાવેલુાં શરબત 
આપવાથી લાભ થાય છે. અજીણવથી થતાાં  ઝાડા 
ઉલટીમાાં  વરીયાળીનુાં  શરબત સારો ફાયદો કર ે છે. 
વરીયાળી આમ એટલ ે આહારના કાચા રસન ે
પચાવવાનુાં  તથા અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરવાનુાં  કામ કર ે
છે. ભખુ લાગતી ન હોય, પાચન બરાબર થતુાં  ન 
હોય અને સુાંઠ, આદ,ુ મરી પીપર જવેાાં  રવ્યો સહન 
ન થતાાં  હોય, એટલે કે પીત્તપ્રકૃતી હોય તેમને માટે 
વરીયાળી ખબુ હીતાવહ છે. અગ્નીમાાંદ્ય, અપચો 
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અને અમ્લપીત્તથી પીડાતા દદીએ એક ચમચી 
વરીયાળી અડધી ચમચી સાકર સાથે દીવસમાાં  ત્રણ 
વખત ખબુ ચાવીને ખાવી. જો અમ્લપીત્તમાાં  ખાટી, 
કડવી ઉલટીઓ થતી હોય તો નાળીયેરના પાણીમાાં  
વરીયાળી અને સાકર નાખી બનાવેલ શરબત પીવુાં . 
ખબુ ચાવીને ખાવાથી અને થોડો થોડો રસ પટેમાાં  
ઉતારતા રહેવાથી વરીયાળી પટેનો આફરો અને 
ઉદરશળુ શાાંત કર ે છે. અડધી ચમચી વરીયાળીનુાં 
ચણુવ  નવશકેા પાણી સાથે લવેાથી પણ પટેનો ગસૅ-
આફરો દરુ થાય છે.  
વાવડીંગ  વાવડીંગ તીખાાં, તીક્ષ્ણ, ગરમ, રુક્ષ, 
અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર અને હલકાાં  છે. આથી તે 
શળુ, આફરો, પટેના વીભીન્ન રોગો, કફ, કૃમી, 
વાય ુ તથા કબજીયાત મટાડ ે છે. વાવડીંગ વાયનુે 
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નીચનેી તરફ સરકાવે છે. એ મતુ્રનુાં  પ્રમાણ 
વધારનાર, ઉત્તમ કૃમીનાશક, બળપ્રદ, વાયનુાશક, 
મગજ અને નાડીઓને બળ આપનાર, લોહીની શદુ્ધી 
કરનાર અન ે રસાયન છે. એનાથી ભખુ સારી લાગ ે
છે, આહાર પચ ેછે, મળ સાફ ઉતર ેછે, વજન વધ ે
છે, ચામડીનો રાંગ સધુર ેછે.  
(૧) ગોળ અને ચપટા કૃમીના નાશ માટે વીરચેનથી 
મળશદુ્ધી કરી, પખુ્ત વયનાને ૧૦ ગ્રામ અને 
બાળકોને ૩-૪ ગ્રામ વાવડીંગનુાં ચણુવ  પાણી સાથે 
સવાર-સાાંજ દસેક દીવસ સધુી આપવુાં . ઉપર ફરીથી 
હરડનેો રચે આપવો. કૃમીનાશક રવ્યોમાાં  વાવડીંગ 
શ્રેષ્ઠ છે.  
(૨) એક ચમચી વાવડીંગનુાં  ચણુવ  રાત્ર ે ગોળ સાથે 
ખાવાથી પટેના કૃમીઓનો નાશ થાય છે.  



 650 

(૩) આશર ે ત્રણથી પાાંચ ગ્રામ વાવડીંગનુાં ચણુવ  
તાજી મોળી છાશમાાં  મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
અગ્નીમાાંદ્ય, અરુચી, ઉબકા, ઉલટી, અપચો, 
આફરો, પટેમાાં  વાય ુ ભરાવો, ઉદરશળુ, મોળ 
આવવી વગરેમેાાં  ઉત્તમ લાભ થાય છે.   
(૪) સમાન ભાગ ેવાવડીંગ અન ેકાળા તલ ભગેા કરી 
લસોટીને સુાંઘવાથી આધાશીશી મટે છે.  
વીડાંગારીષ્ટ વાવડીંગ અન ે બીજી ઔષધીઓના 
મીશ્રણથી બનાવવામાાં  આવતુાં  આ રવ ઔષધ 
ચારથી છ ચમચી સવાર-સાાંજ લવેામાાં  આવે તો 
પટેના કૃમીઓ, પથરી, ભગાંદર, મતુ્રકૃચ્ર, પટેનો 
ગસૅ, સોજા, અતીસાર અને ગાંડમાળ જવેા રોગો મટે 
છે.  
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વાાંસકપરુ  વાાંસકપરુ વજન વધારનાર, મૈથનુશક્તી 
વધારનાર, બળ આપનાર, સ્વાદીષ્ટ-મધરુ અને 
શીતળ છે. તરસ, ઉધરસ, જ્વર, ક્ષય, શ્વાસ-દમ, 
પીત્ત, રુધીરના રોગો, કમળો, કોઢ, વ્રણ, પાાંડ ુતથા 
વાયનુા રોગો મટાડ ે છે. તે તરુા રસવાળુાં  છે. 
આયવુદેના સીતોપલાદી ચણુવના ઔષધોમાાં  એક આ 
વાાંસકપરુ પણ છે. 
વીટામીનોઃ  વીટામીન ‘એ’ ગાજરમાાંથી પશુ્કળ મળે 
છે. એનાથી દૃષ્ટીનુાં તેજ જળવાઈ રહે છે, અને 
પયાવવરણીય ભળેસેળથી રક્ષણ મળે છે. વીટામીન 
‘સી’ આમળાાં, લીંબ ુઅને ટામેટામાાં  સારુાં હોય છે. 
કોલીફ્લાવરમાાં  પણ વીટામીન ‘સી’ છે. વળી એમાાં  
પોટેશ્યમ, ફોલસેીન અને ફાઈબર પણ સારા 
પ્રમાણમાાં  છે. જો વીટામીન ‘એ’ અને ‘સી’ સાથે 
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લવેાાં  હોય તો તે બ્રોકલીમાાંથી મળે છે. તે કેન્દ્સર 
અટકાવે છે અને શરીરનુાં  તાપમાન જાળવે છે. 
બ્રોકલી પોટેશ્યમ, ફોલસેીન, અને ફાઈબર પણ 
સારા પ્રમાણમાાં  ધરાવે છે. વીટામીન ‘કે' લીલાાં , લાલ 
કે પીળાાં  કેપ્સીકમ(ઝાલર મરચાાં)માાંથી મળે છે. 
રક્તસ્રાવ બાંધ કરવા (લોહીના ગાંઠાવા માટે) એ 
જરુરી છે તથા હાડકાની રચનામાાં  મદદરુપ થાય છે.  
વીટામીન ‘સી’  પરુતા પ્રમાણમાાં  વીટામીન ‘સી’ ન 
લવેાથી શરીરમાાં  કૉલસે્ટરોલ વધી જાય છે. વીટામીન 
‘સી’થી કૅન્દ્સર થવાની શક્યતા ઘટે છે, કેમકે 
વીટામીન ‘સી’ આપણને રોગ સામે લડવાની 
તાકાત આપ ે છે. વીટામીન ‘સી’ ની જરુરીયાત 
દરરોજ ૧૦૦ મી.ગ્રા. જટેલી છે. વીટામીન ‘સી’ 
શરદીમાાં  ઘણો ફાયદો કર ેછે. ધમુ્રપાનથી વીટામીન 
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‘સી’ નષ્ટ થાય છે. વધાર ે પડતી દવા લનેારને વધ ુ
વીટામીન ‘સી’ની જરુર પડ ેછે. ગભવનીરોધક ગોળી 
લનેાર સ્ત્રીના શરીરમાાંથી વીટામીન ‘સી’ ઓછુાં  થઈ 
જાય છે. માનસીક તણાવની સ્થીતીમાાં  વધ ુવીટામીન 
‘સી’ની જરુર રહે છે. રોજના શાકભાજીમાાંથી 
આપણને વીટામીન ‘સી’ મળી રહે છે, પરાંત ુ એ 
નાશ ન પામે એ માટે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાાં  
રાખવી જોઈએ.  
(૧) લીલી શાકભાજી ચપ્પથુી કાપવા કરતાાં  હાથે 
તોડીને સમારવી.  
(૨) જમવાનુાં  બનાવી વધ ુસમય રાખી ન મકુવુાં .  
(૩) જમવાનુાં  વારાંવાર ગરમ ન કરવુાં .  
(૪) શાકભાજી બની શકે તો છાલ સાથે જ રાાંધો, 
કારણ કે છાલમાાં  વીશષે પ્રમાણમાાં  વીટામીન ‘સી’ 
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હોય છે. બટાટા છોલ્યા વીના અને ગાજર પણ 
ઘસીને સાફ કરીને વાપરવી જોઈએ.  
(૫) બાફવાનાાં  શાકભાજી પણ પાણીમાાં  બહ ુ વાર 
ઉકાળવાાં  નહીં.  
(૬) ફ્રીજમાાં  શાકભાજી હાંમેશાાં  પ્લાસ્ટીકની થેલીમાાં  
જ રાખો, ખલુ્લાાં  નહીં.  
(૭) ત્રણ કાચાાં  ટામેટામાાંથી ૩૦ થી ૫૦ મી.ગ્રા. 
વીટામીન ‘સી’ મળે છે.  
(૮) ૨૫૦ ગ્રામ કોબીજમાાં  લગભગ ૫૦ મી.ગ્રા. 
વીટામીન ‘સી’ હોય છે.  
(૯) પાાંચ મધ્યમ કદના બટાટામાાં  ૫૦ મી.ગ્રા. 
વીટામીન ‘સી’ હોય છે.  
(૧૦) એક ગ્લાસ સાંતરાના રસમાાં  ૫૦ મી.ગ્રા. 
વીટામીન ‘સી’ હોય છે. 
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વીટામીન બી૨ અન ે બી૧૨ નાયાસીન એટલે  
વીટામીન બી૨ શકેેલી શીંગ, વટાણા, બટાટા, 
ચોખા, બ્રાઉન બ્રડે, બદામ વગરેમેાાંથી મળે છે. 
એનાથી સારી ઉાંઘ આવ ેછે, ડાયાબીટીસમાાં  લોહીમાાં  
સાકરનુાં  પ્રમાણ ઘટે છે, રક્તવાહીનીમાાં  લોહીના 
ગઠ્ઠા થતા નથી, કાનમાાં  અવાજ થવાનુાં  બાંધ થાય છે, 
ચક્કર આવતાાં નથી અને માસીક વખતે સ્ત્રીઓનુાં 
માથુાં  દ:ુખતુાં  બાંધ થાય છે. 
વીટામીન બી૧૨ વીટામીન બી૧૨ માાંસ, મચ્છી, ઈંડાાં, 
દધુ અને દધુની બનાવટોમાાંથી મળે છે. ખોરાકમાાંના 
વીટામીન બી૧૨ને લોહીમાાં  લાવવા લોહીમાાંનો 
ઈન્દ્ટ્રીન્દ્સીક ફેક્ટર મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. 
આાંતરડાની બીમારીને લીધ ેપણ વીટામીન બી૧૨ની 
ઉણપ સજાવય છે. અશક્તી લાગવી, સામાન્દ્ય 
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પીળીયો થવો, વતવણુાંક અને સ્વભાવમાાં  ફેરફાર 
થવો, હતાશા, હથેળી અને પગના તળીયાની નસો 
સકુાઈ જવાથી બળતરા થવી, ખાલી ચડવી વગરે ે
બી૧૨ની ઉણપનાાં  લક્ષણો છે. એના ઈલાજ માટે 
વીટામીન બી૧૨નાાં  ઈન્દ્જકે્શન લવેાાં  અને દધુ પીવુાં .    
વીરચેનવટી એળીયો ૪૦ ગ્રામ, રવેાંચીનો શીરો ૨૦ 
ગ્રામ, હીંગ અને ફુલાવેલો ટાંકણખાર ૫-૫ ગ્રામનુાં  
બારીક ચણુવ  કરી ગરમાળાના ઉકાળામાાં  વાટીને 
બાજરીના દાણા જવેડી ગોળી બનાવતા જઈ 
શાંખજીરાના ચણુવમાાં  નાખતા જવી. એને વીરચેનવટી 
કહે છે. એકથી બે ગોળી રાત્ર ે સતુી વખતે લવેાથી 
સવારમાાં  એક-બે વાર મળપ્રવતૃ્તી થઈ પટે સાફ થાય 
છે. હરસ-મસા ઉપરાાંત બીજા જ ેવીકારોમાાં  પટે સાફ 
રાખવાની જરુર હોય તેમાાં  આ ગોળી નીભવયતાથી 
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વાપરી શકાય. સામાન્દ્ય રીતે એક ગોળી લવેાથી 
એક વાર ઝાડો થાય છે.  
વેંગણ વેંગણ પથ્ય શાક છે તેથી રોજ ખાવામાાં  વાાંધો 
નથી. એ મધરુ, ગરમ, તીક્ષ્ણ અને વીપાકમાાં  કટુ 
હોવાથી પીત્ત કર ેછે. તે કફવાતનુાં  શમન કર ેછે તથા 
અગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ે છે. હૃદયને હીતકારી, ભખુ 
લગાડનાર, શકુ્ર ધાત ુવધારનાર, તાવ, ઉધરસ તથા 
અરુચી મટાડનાર અને પચવામાાં  હલકાાં  છે. સફેદ 
વેંગણ કાળાાં  વેંગણ કરતાાં  ગણુમાાં  ઉતરતાાં  છે. જો કે 
સફેદ વેંગણ હરસમાાં  ગણુ કર ે છે. ગરમ હોવાથી 
માત્ર શીયાળામાાં  જ ખાવા લાયક છે. કુમળાાં  રીંગણાાં  
ઉત્તમ, નીદોવષ અને સવવ દોષોને હરનારાાં  છે. જો કે 
વધાર ે પડતાાં  બીજવાળાાં  વેંગણ વીષ સમાન છે. 
શીયાળામાાં  વેંગણ પથ્ય હોવા છતાાં  પીત્તપ્રકોપ, 
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અમ્લપીત્ત તથા હરસના દદીને અને સગભાવ સ્ત્રીને 
માફક આવતાાં  નથી. વેંગણ ઝીણો તાવ, કમળો, 
વાય,ુ કફના રોગો અને પથરી મટાડ ેછે.  
(૧) રાાંધલેા વેંગણના ટુકડા પર વાલના દાણા જટેલો 
નવસાર ભભરાવવો. નવસાર ઓગળી જાય ત્યાર ે
બધુાં ચાવીને ખાઈ જવુાં . એનાથી કમળો જલદી મટી 
જાય છે.   
(૨) માસીક ઓછુાં , અનીયમીત કે નાની ઉાંમર ેજતુાં  
રહ્યુાં હોય તો એકાાંતર ે દીવસે બાજરીનો રોટલો, 
રીંગણનુાં  શાક અને ગોળ ખાવાાં .  
(૩) બરોળ વધી ગઈ હોય તો સવાર-સાાંજ એક 
કુમળુાં  વેંગણ ચાવીને ખાઈ ઉપર ૧/૪ ચમચી 
શરપાંખાના મળુનુાં  ચણુવ  લવેુાં .  
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શતાવરી શતાવરીના છોડ ભારતમાાં  બધ ેજ થાય છે. 
તેના છોડ ત્રણથી ચાર ફુટ ઉાંચા, પાન શરુ જવેાાં  
બારીક અને ડાળીના મળુ પાસેથી છેડા સધુી બાંન ે
બાજુએ સરખાાં  હોય છે. શતાવરીન ે નાનાાં  સફેદ 
સગુાંધી ફુલોનાાં  ઝમુખાાં  આવે છે.  છોડને કાાંટા હોય 
છે. ડાળીની એક બાજુએ એક એક કાાંટો હોવાથી 
એને એકલકાં ટી પણ કહે છે. તેને ચણી બોર જવેાાં  
ફળો આવે છે. પાક્યા પછી તે લાલ રાંગનાાં  થાય છે. 
શતાવરીનાાં  મળુ સતુરના તાાંતણા એકઠા કરીન ે
બાાંધી રાખ્યા હોય એવાાં  ઝમુખા રુપ ેહોય છે. તેનાાં  
મળુને ફીક્કાશ પડતી લાલ-પીળા રાંગની છાલ હોય 
છે. એ છાલ કાઢતાાં  અાંદર ધોળા રાંગનો ગાભો અને 
વચ્ચ ે દોરા જવેુાં દેખાય છે. શતાવરીનાાં મળુ લીલાાં  
હોય ત્યાર ે સકુવવામાાં  આવે છે. આ મળુને જ 
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શતાવરી કહે છે. શતાવરી ઔષધમાાં  વપરાય છે. 
શતાવરી એક ઉત્તમ ઔષધ છે. શતાવરીના છોડન ે
સો કરતાાં  પણ વધાર ે મળુ હોય છે આથી એને 
શતાવરી કહે છ. તેનાાં  પાન વાળ જવેાાં ઝીણાાં  અન ે
પશુ્કળ હોય છે. એના છોડને જમીન તરફ વળેલા 
અવળા કાાંટા હોય છે. શતાવરી ઠાંડી, વાજીકર, મધરુ-
કડવી, રસાયન, સ્વાદીષ્ટ, પચવામાાં  ભારે, ચીકણી, 
ધાવણ વધારનાર, બળ આપનાર, બદુ્ધીવધવક, 
જઠરાગ્ની પ્રદીપક, આાંખો માટે સારી અન ે પ ષ્ટીક 
છે. એ ત્રીદોષનાશક, ક્ષય, રક્તદોષ, સોજા, ગોળો 
અને અતીસારનો નાશ કર ે છે. શતાવરી પરમ 
પીત્તશામક છે. એક એક ચમચી શતાવરીનુાં  ચણુવ  
અને સાકર દધુમાાં  મીશ્ર કરી પીવાથી તરત જ 
અમ્લપીત્ત-એસીડીટી શાાંત થાય છે. શતાવરીની બે 
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જાતો થાય છે : (૧) મહા શતાવરી (૨) નાની 
શતાવરી. મહા શતાવરી ભીલાડથી મુાંબઈ સધુીના 
દરીયાકીનાર ે વધ ુથાય છે. તેનાાં  મળુ અાંગઠુા જટેલાાં  
જાડાાં, રસદાર અન ેઆઠથી દસ ફુટ લાાંબાાં  થાય છે. 
દવામાાં  જાડાાં  અને રસદાર મળુીયાાં  જ વાપરવાાં  
જોઈએ. બજારમાાં  જ ેવેચાય છે તે નાની શતાવરીનાાં  
જ મળુીયાાં  હોય છે. નાની શતાવરી સવવત્ર થાય છે. 
રતેાળ જમીનમાાં  ખબુ થાય છે. નાની શતાવરીનાાં  
મળુ આઠથી બાર ઈંચ લાાંબાાં  અને પાતળાાં  હોય છે. 
દવામાાં  ચણુવ  કરવુાં  હોય તો નાની શતાવરીનાાં  મળુનુાં  
કરવુાં  અને રસ કાઢવો હોય તો મોટી શતાવરીના 
મળુનો કાઢવો. જો મોટી શતાવરી મળે તો તેનુાં  ચણુવ  
વાપરવુાં  વધ ુસારુાં. શતાવરી મધરુ અન ેકડવી છે. તે 
બળ વધારનાર, ધાવણ વધારનાર, શકુ્રવધવક, 
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રસાયન, મૈથનુશક્તી વધારનાર-વાજીકરણ છે. આ 
ઉપરાાંત રક્તવીકાર, વાય,ુ અને પીત્તને હરનાર, 
રક્તમતુ્રતા, મતુ્રકૃચ્ર, મતુ્રકષ્ટ મટાડનાર છે. જ્યાર ે
મહાશતાવરી હૃદય માટે હીતકારી, બદુ્ધીવધવક, 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, પ ષ્ટીક, ગ્રહણી અને 
હરસને મટાડનાર છે.  
(૧) દઝુતા હરસમાાં  રોજ શતાવરી અને સાકર નાખી 
ઉકાળીને ઠાંડ ુકરલેુાં  દધુ પીવુાં .  
(૨) જો મતુ્રમાગ ે લોહી પડતુાં  હોય તો ૧ ચમચી 
શતાવરી, ૧ ચમચી ગોખરુાં અને ૧ ચમચી સાકરને ૧ 
ગ્લાસ પાણીમાાં  નાખી, ઉકાળો બનાવી રોજ સવારે 
અને સાાંજ ેપીવાથી મટે છે, કેમ કે મતુ્રાશયની શદુ્ધી 
કરવામાાં  શતાવરી અને ગોખરુાં બન્ન ેઉત્તમ છે.  
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(૩)  કીડનીના સોજામાાં  પણ શતાવરી અને ગોખરુાં 
લવેાાં .  
(૪) મહા શતાવરીનો તાજો રસ બે ચમચી સવાર-
સાાંજ પીવાથી અથવા મહા શતાવરીનુાં  તાજુ ાં ચણુવ  
સાકરવાળા દધુમાાં  પીવાથી ધાવણ સાવ ઓછુાં  
આવતુાં  હોય તો તેમાાં લાભ થાય છે. શતાવરીનો 
તાજો દધુપાક બનાવીને પણ લઈ શકાય.  
(૫) રક્તાતીસારમાાં  મળમાગ ે પડતા લોહીમાાં  ૧ 
ગ્લાસ બકરીના તાજા દધુમાાં  ૧ ચમચી શતાવરીનુાં 
ચણુવ , ૧ ચમચી સાકર અન ે ૧ ચમચી ઘી નાખી 
ઉકાળી ઠાંડ ુપાડી સવાર-સાાંજ પીવાથી રક્તસ્રાવ બાંધ 
થાય છે.  
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(૬) ફેફસાની નાની મોટી તકલીફોમાાં  શતાવરીનુાં 
ચણુવ  અને સાકર દધુમાાં  ઉકાળી લાાંબો સમય લવેાથી 
સારો ફાયદો થાય છે.  
(૭) રતાાંધળાપણામાાં  શતાવરીનાાં  કુમળાાં  પાન 
ગાયના ઘીમાાં  વઘારીને ખાવાથી રતાાંધળાપણુ દરુ 
થાય છે.  
(૮) મોઢામાાં, હોજરીમાાં, હોજરીના છેડ,ે આાંતરડામાાં  
જો ચાાંદાાં  પડ્યાાં હોય તો શતાવરીઘતૃ અત્યાંત 
હીતાવહ છે. મળી શકે તો લીલી શતાવરીનો તાજો 
રસ કાઢી બે ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅન ેરાત્ર ેપીવો. 
જો લીલી શતાવરી ન મળે તો જ્યાર ે મળે ત્યાર ે
શતાવરી ઘતૃ પકાવી લવેુાં . ૫૦૦ ગ્રામ ગાયનુાં  ઘી, ૨ 
 કીલોગ્રામ શતાવરીનો રસ અને શતાવરીના 
મળુીયાનુાં  ૨૦૦ ગ્રામ ચણુવ  મીશ્ર કરી ઉકાળવુાં . 
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પાણીનો ભાગ ઉડી જાય ત્યાર ેઉતારીને ગાળી લવેુાં . 
એક ચમચી આ શતાવરી ઘતૃ દીવસમાાં  ત્રણ વખત 
લવેાથી જીણવ જ્વર, મીરગી-વાય,ુ આાંતરીક ચાાંદાાં, 
ગાઉટ, ફેફસાના રોગો વગરે ે મટે છે. શતાવરી 
મહીલાઓ માટેની પરમ પ ષ્ટીક ઔષધી છે.  
(૯) શતાવરીના બે ચમચી રસમાાં એક ચમચી મધ 
મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી સ્ત્રીઓને થતુાં  પીત્તનુાં 
શ્વેત પ્રદર મટે છે.  
(૧૦) એક ગ્લાસ દધુમાાં  એક ચમચી શતાવરીનુાં  
ચણુવ  અને બે ચમચી સાકર નાખી ઉકાળીને ઠાંડ ુપાડી 
પીવાથી સ્ત્રીઓને થતુાં  રક્તપ્રદર અને લોહીવા મટે 
છે.  
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(૧૧) શતાવરી, જીરુ અને ગળો દરકેનુાં  અડધી અડધી 
ચમચી ચણુવ  પાણીમાાં  નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
ટાઢીયો તાવ મટે છે.  
(૧૨) શતારી, સાકર, ગોળ અને કોપરુાં ખાવાથી 
પ્રસતુાનુાં  ધાવણ વધ ેછે.  
(૧૩) એક ગ્લાસ ગાયના દધુમાાં  એક ચમચી 
શતાવરીનુાં  ચણુવ  નાખી પીવાથી પથરી મટે છે.  
(૧૪) એક ચમચી શતાવરી અને બોદા ગોખરુનુાં  
ચણુવ  દધુમાાં  ઉકાળી સવાર-સાાંજ પીવાથી પથરી મટે 
છે અને પશેાબમાાં  પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે.  
(૧૫) શતાવરી રસાયન છે, આથી એના સવેનથી 
આયષુ્ય વધ ે છે, સ્વાસ્થ્ય સારુાં રહે છે, વજન વધી 
શરીર હૃષ્ટપષૃ્ટ થાય છે. એક ગ્લાસ દધુમાાં  એક 
ચમચી શતાવરી અને એક ચમચી સાકર નાખી 
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ઉકાળવુાં . ઠાંડ ુ પડ ે ત્યાર ે ધીમે ધીમે પી જવુાં . એનાથી 
શરીરમાાં  સારી શક્તી આવ ેછે. સ્ત્રીઓનો પ્રદર રોગ 
મટે છે.  
(૧૬) શતાવરીમાાંથી બનાવેલા તેલને નારાયણ તેલ 
કહે છે. બધી ફામવસી બનાવ ે છે. વાથી જકડાયેલા 
સ્થાન પર તેનુાં  માલીશ કરવુાં . આ તેલની લઘ ુ
એનીમા લવેાથી વાયનુા રોગો, કટીશળુ, સાાંધાનો 
દખુાવો, સાાંધા જકડાઈ જવા વગરે ેમટે છે.  
(૧૭) શતાવરી ચાાંદાાં  માટેનુાં  અકસીર ઔષધ છે. 
૨૦૦ ગ્રામ દધુમાાં  એટલુાં જ પાણી નાખી ૧૦ ગ્રામ 
શતાવરીનુાં  ચણુવ  અને ૫ ગ્રામ જઠેીમધનુાં  ચણુવ  બે 
ચમચી ખડી સાકર નાખી ધીમા તાપ ે પાણી બળી 
જાય ત્યાાં  સધુી ગરમ કરી ઠાંડ ુ પાડી પીવાથી મોાંનાાં , 
ગળાનાાં, હોજરીનાાં, યોનીમાાં, આાંતરડાાંમાાં, 
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ગભાવશયમાાં  પડલેાાં  ચાાં દાાં  મટે છે. આહારમાાં  દધુનુાં  
પ્રમાણ વધારવુાં . ગોળ, લસણ, ડુાંગળી, કાળાાં  મરી, 
અથાણાાં, પાપડ, મરચાાં, બાજરી, રીંગણાાં, મળુા, 
મોગરી, રાઈ, હીંગ વગરે ે છોડી દેવાાં . મોળાાં  
શાકભાજી, રોટલી જવેો સાદો આહાર લવેો. એનાથી 
કસવુાવડ થતી હોય કે પરુા માસે જન્દ્મેલુાં બાળક 
જીવી શકતુાં  ન હોય તેમાાં  પણ ફેર પડ ેછે.  
(૧૮) જો કોઈ પરુુષને ગરમી હોય અને તેને લીધ ે
શકુ્ર ક્ષીણ થઈ જાય, પાતળુાં  પડી જાય, કામશક્તી 
ઘટી જાય, ઉત્સાહનો અભાવ હોય શકુ્રજાંતનુી ગતી 
ઘટી જતી હોય તો શતાવરી, આમળાાં, સાકર, ઘી 
અને અશ્વગાંધાનુાં  એક એક ચમચી ચણુવ  સવાર-સાાંજ 
લવેુાં .  
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(૧૯) શતાવરી, જઠેીમધ અને સાકર આ ત્રણેનુાં 
સરખા વજને બનાવેલુાં એક ચમચી જટેલુાં બારીક 
ચણુવ  સવાર-સાાંજ દધુ સાથે લવેાથી શરીરની 
આાંતરીક ગરમી મટે છે. હાથની હથેળીની અન ે
પગના તળીયાની બળતરા મટે છે.  
શતાવરી પાક ૫૦૦ ગ્રામ શતાવરીનાાં  મળુ ખબુ 
ખાાંડી પાણી નાખી પસે્ટ જવેુાં  બનાવી તેમાાં  ચારગણુાં  
ગાયનુાં  દધુ અને ચારગણુાં  ગાયનુાં  ઘી નાખી પાણીનો 
ભાગ ઉડી જાય ત્યાાં  સધુી ધીમા તાપ ે ઉકાળવુાં . હવ ે
બાકી રહેલા કલ્ક જટેલી સાકર નાખી પાક બનાવવો. 
એને શતાવરી પાક કહે છે. બે ચમચી જટેલો 
શતાવરી પાક સવાર-સાાંજ ખાવાથી રક્તપીત્ત, 
એસીડીટી, ક્ષય, પીત્તના અને વાયનુા રોગો મટે છે.  
શતાવરી ક્ષીરપાક એક કપ દધુમાાં  એટલુાં જ પાણી 
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મેળવી તેમાાં  એક ચમચી શતાવરીનુાં  ચણુવ , એક 
ચમચી જઠેીમધનુાં  ચણુવ  અને એક ચમચી સાકર 
મેળવીને ખબુ હલાવી ધીમે તાપ ેઉકાળવુાં . ઉકળવાથી 
જ્યાર ેપાણીનો ભાગ ઉડી જાય અન ેએક કપ જટેલુાં 
દધુ બાકી રહ ે ત્યાર ે ઉતારી લવેુાં . ઠાંડુાં  પડ ે ત્યાર ે પી 
જવુાં, આ રીતે સવાર-સાાંજ તાજુ ાં બનાવેલુાં  
શતાવરીયકુ્ત દધુ-શતાવરી ક્ષીરપાક પીવામાાં  આવ ે
તો શરીરની આાંતરીક ગરમી, યોનીમાગવની 
આળાશ, બળતરા, ચાાંદી, ગભવ ન રહેવો, વારાંવાર 
કસસુાવડ થવી વગરે ેમટે છે.  
શરપાંખો શરપાંખો ગજુરાતમાાં  અને ભારતમાાં  બધે 
થાય છે. ચોમાસામાાં  અષાઢ મહીનામાાં  સવવત્ર ઉગી 
નીકળતો શરપાંખો બરોળનુાં  અકસીર ઔષધ છે. 
બરોળની વીકૃતીઓનો નાશ કરવાનો શરપાંખામાાં  



 671 

ઉત્તમ ગણુ છે. બરોળ વધી હોય કે યકતૃના રોગોમાાં  
શરપાંખાના મળુનુાં  ચણુવ  પા(૧/૪) ચમચી સવાર-સાાંજ 
છાશમાાં  નાખી પીવાથી ઉત્તમ ફાયદો થાય છે. 
શરપાંખો અને હળદરને ગાયના દધુમાાં  ખબુ લસોટીને 
તેનો લપે બરોળના સોજા પર, ચરબીની ગાાંઠો પર કે 
ખરજવા પર કરવાથી ફાયદો થાય છે. આ છોડ 
ત્રણ-ચાર ફુટ ઉાંચા થાય છે. શીયાળામાાં  તલવાર 
આકારની વાાં કી દોઢ-બે ઈંચની શીંગો આવે છે. 
ખડકાળ, પહાડી જમીન તેને વધ ુઅનકુુળ આવે છે. 
સફેદ અને લાલ ફુલવાળા એમ બે પ્રકારના શરપાંખા 
થાય છે. સફેદ ફુલવાળા છોડ ખબુ જ ઓછા જોવા 
મળે છે. શરપાંખાનાાં  દાતણ કરવામાાં  આવે છે. તેના 
સાવરણા પણ બને છે. શરપાંખો તીખો, કડવો, તરુો, 
ગરમ તથા લઘ ુ છે. તે કૃમી, દમ, કફ અને પ્લીહા, 
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બરોળના રોગો, આફરો, ગોળો, વ્રણ, વીષ, 
ઉધરસ, લોહીવીકાર, દમ અને તાવ મટાડ ે છે. 
શરપાંખાનો આખો છોડ મળુ સાથે ઉખડેી, ધોઈ, 
સકુવી, ખાાંડીને બારીક ચણુવ  કરવુાં .  
(૧) મલૅરેીયા કે બીજા કોઈ પણ કારણથી બરોળ 
વધી જાય કે બરોળની કોઈ તકલીફ થાય તો 
શરપાંખાના પાંચાાંગનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ  બે ચમચી 
મધ સાથે સવાર-સાાંજ થોડા દીવસ લવેાથી બરોળના 
રોગો મટી જાય છે.  
(૨) શરપાંખાના મળુનો ઉકાળો મરી નાખી પીવાથી 
પ્રમેહમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૩) શરપાંખાના મળુને ચોખાના ધોવાણમાાં  વાટીને 
લપે કરવાથી કાં ઠમાળ મટે છે.   
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(૪) શરપાંખાના પાંચાાંગનુાં  અડધીથી એક ચમચી ચણુવ  
કફમાાં  મધ સાથે, પીત્તમાાં  ઘી સાથે અને વાયમુાાં  છાસ 
સાથે લવેુાં .    
શાંખાવલી સાંસ્કૃતમાાં  એને શાંખપષુ્પી કહે છે. 
શાંખાવલી ગજુરાતમાાં  બધ ેથાય છે. સમરુ કીનારાની 
જમીન તેને વધ ુ અનકુુળ આવે છે. તેનાાં  પાાંદડાાં  
સોનામખુી જવેાાં  અને ફુલો શ્વેત ગલુાબી અને શાંખના 
આકારનાાં  હોવાથી એને શાંખાવલી કહે છે. શાંખાવલી 
બાર ેમાસ લીલી મળી રહે છે. એનાાં  પાન મસળવાથી 
માખણ જવેાાં  મલુાયમ થાય છે, આથી તેને માખણી 
પણ કહે છે. ઔષધમાાં  શાંખાવલીનાાં  બધાાં  અાંગોનો 
ઉપયોગ થાય છે. તેના સ્વરસની માત્રા ત્રણથી ચાર 
ચમચી, ઉકાળો એક કપ અન ે પાંચાાંગનુાં  ચણુવ  એક 
ચમચી સવાર-સાાંજ લઈ શકાય. મગજની પષુ્ટી માટે 
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શાંખાવલીના પાંચાાંગનુાં  ચાટણ દધુ સાથે આપવુાં . તેના 
સેવનથી ખાલી પડલેુાં મગજ ભરાય છે. શાંખાવલીમાાં  
સારક ગણુ વધારાનો છે, એ સીવાય બીજા ગણુો 
બ્રાહ્મીને મળતા છે. એની ભાજી બનાવીને પણ ખાઈ 
શકાય. ફુલ સહીત એના પાનનુાં  તલના તેલમાાં  
વઘારલેુાં  શાક ખબુ સ્વાદીષ્ટ લાગ ે છે. એનુાં  શાક 
વાતહર, પાચક, મળને સરકાવનાર, શક્તી અને 
બદુ્ધીવધવક તથા પીત્તહર છે. શાંખાવળીની શાખાઓ 
વીસ ઈંચ જટેલી સતુળી જવેી બારીક રુાંવાટીવાળી 
હોય છે. તેનાાં  પાન જરા લાાંબાાં, બઠુ્ઠાાં  ટેરવાાંવાળાાં , 
બારીક અને આાંતર ે આવેલાાં  હોય છે. તેની શાખા 
ઉપર શાંખ જવેા જ આકારનાાં  ફુલોની હાર જોવા મળે 
છે. તેનાાં  ફળ ગોળાઈ લતેાાં  સકુ્ષ્મ અણીવાળાાં  હોય 
છે. ઔષધમાાં  સફેદ ફુલોવાળી શાંખપષુ્પી વાપરવી. 
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એ ઉત્તમ બદુ્ધી વધારનાર હોઈ માનસીક રોગો, 
ગાાંડપણ, હતાશા-ડીપ્રશેન, એપીલપે્સી, વાઈ, 
ઉન્દ્માદ વગરેમેાાં  હીતાવહ છે.  
(૧) બેથી ત્રણ ચમચી શાંખાવલીનો તાજો રસ 
સવાર-સાાંજ પીવાથી ગાાંડપણ મટે છે. શાંખાવલીના 
આખા છોડને મળુ સહીત ઉખડેી સારી રીતે ધોઈ 
પથ્થર પર લસોટી રસ કાઢવો.  
(૨) શાંખાવલીનુાં  ચણુવ  અડધી ચમચી, પાાંચ નાંગ 
બદામ, બ્રાહ્મી ચણુવ  પા(૧/૪) ચમચી, ગલુાબના 
ફુલની પાાંખડી નાંગ ૧૦, ખસખસ પા(૧/૪) ચમચી, 
વરીયાળી અડધી ચમચી, મરી નાંગ ૧૦ અને એલચી 
નાંગ ૧૦ને દધુમાાં  લસોટી ચાટણ જવેુાં  બનાવી એક 
ગ્લાસ દુધમાાં  સાકર મેળવી શરબત બનાવી રોજ 
રાત્ર ેપીવાથી થોડા દીવસોમાાં  યાદશક્તી વધ ેછે, ઉાંઘ 
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સારી આવે છે, એપીલપે્સી, ઉન્દ્માદ અને ગાાંડપણમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૩) શાંખાવલીનુાં  મળુ સાથે શરબત બનાવ્યુાં  હોય તો 
દસ્ત સાફ ઉતર ે છે. રોજ શરબત ન બનાવવુાં  હોય 
તો શાંખાવલી ઘતૃ એક ચમચી રોજ રાત્ર ેચાટી જવુાં .  
(૪) શાંખાવલીના ચાર ચમચી રસમાાં  ચારથી પાાંચ 
ચોખાભાર મીઠી કઠનુાં  ચણુવ  અને બે ચમચી મધ 
મેળવી રોજ સવાર-સાાંજ પીવાથી ઉન્દ્માદ અને વાઈ 
મટે છે. તમામ પ્રકારની ઘેલછા અને ગાાંડપણમાાં  ખબુ 
હીતાવહ છે.  
(૫) શાંખાવલીના પાનનો ચાર ચમચી રસ સાકર 
નાખી પીવાથી પ્રમેહ અન ે સાંગ્રહણીમાાં  અસરકારક 
ફાયદો થાય છે.  
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(૬) શાંખાવલીના પાંચાાંગના રસથી સીદ્ધ કરલેુાં ઘી 
રચેક હોય છે. આ ઘી એક ચમચી સવાર-સાાંજ 
લવેાથી પટેનો જુનો રોગ સન્નીપાતોદર મટે છે.  
(૭) શાંખાવલીનાાં  મળુ અને પાનનો ઉકાળો સાંધીવા, 
વીસ્ફોટક અને શરીરની નબળાઈ પર લાભ કર ેછે.  
(૮) શાં ાંખાવલીનાાં  સકુાાં  પાન ચલમમાાં  નાખી ધમુ્રપાન 
કરવાથી દમમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૯) શાંખાવલીના ચાર ચમચી રસમાાં  બે ચમચી મધ 
અને પાાંચ કાળાાં  મરીનુાં  ચણુવ  નાખી પીવાથી ઉબકા, 
ઉલટી, હેડકી અને ઓડકાર મટે છે.  
શાંખપષુ્પી ચણુવ   ોઃ શાંખાવળીના આખા છોડને તેના 
મળુ સાથે લાવી છાાંયડ ેસકુવી ટુકડા કરીન ેખબુ ખાાંડી 
બનાવેલા બારીક ચણુવને શાંખપષુ્પી ચણુવ  કહે છે. જ ે
બે મહીના સધુી વાપરી શકાય. બે માસ પછી તેના 
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ગણુ ઓછા થવા લાગ ેછે. એક ગ્લાસ દધુમાાં  અડધી 
ચમચી આ ચણુવ , એક ચમચી ગાયનુાં  ઘી અને બે 
ચમચી ખડી સાકરનો પાઉડર નાખી ઉકાળવુાં . પછી 
ઠાંડુાં  પડ ેત્યાર ેરોજ રાત્ર ેપીવાથી મગજની યાદશક્તી 
વધ ે છે. નબળાઈ દરુ થાય છે. વીદ્યાથીઓ અને 
બદુ્ધીજીવીઓ માટે તે ખબુ સારુાં છે. માનસીક રોગોનુાં  
તે ઉત્તમ ઔષધ છે. 
શાક લગભગ બધાાં  જ શાક ભારે, વાય ુ અન ે
કબજીયાત કરનારાાં ાં હોય છે. આ દગુ ુવણો દરુ કરવા 
તેને તેલમાાં  જીરુ અને હીંગ નાખી વઘારીને જ ખાવાાં  
જોઈએ. શાક ચડી રહ્યા પછી તેમાાં  મીઠુાં, ખટાશ અને 
હીંગનુાં  પાણી નાખવુાં  જોઈએ.   
શીરીષ એનાાં  પાન કુવાડીયા જવેાાં  અને ફુલ એક 
કલગી જવેુાં  અનેક પુાં કેસરોનુાં  બનેલુાં અત્યાંત મદૃ ુહોય 
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છે. એ એટલુાં કોમળ હોય છે કે અડવાથી ખરી જાય 
છે. ફુલ સફેદ, પીળાાં, લાલ એમ વીભીન્ન રાંગનાાં  
અત્યાંત સગુાંધીત હોય છે. કોઈ પણ જાતના ઝરેમાાં  
શીરીષની અને સાદડની છાલનુાં  એક એક ચમચી 
ચણુવ  ઠાંડા પાણી સાથે લવેુાં .   
શીમળો શીમળાને તીક્ષ્ણ લોખાંડ જવેા કાાંટા હોય છે, 
લાલચોળ ફુલ હોય છે, અને ઘેરાાં  લીલાાં  પાન હોય 
છે. એની છાલમાાંના ચીકણા રસમાાંથી લાલ ગુાંદર 
થાય છે જનેે મોયરસ કહે છે. શીમળાના ફુલનુાં  શાક 
સીંધવ અને ઘીમાાં  વઘારીને ખાવાથી કષ્ટસાધ્ય પ્રદર, 
રક્તપીત્ત પ્રદર અને કફનો નાશ થાય છે.  
(૧) શીમળાનાાં  સકુવેલાાં  મળુને શમેરુ મસુળી કહે છે. 
આ મસુળીનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ , એક ચમચી સાકર 
અને એક ચમચી ગાયનુાં  ઘી એક ગ્લાસ દધુમાાં  નાખી 
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ગરમ કરી દરરોજ રાત્ર ે પીવાથી શીઘ્ર સ્ખલનની 
તકલીફ મટે છે. 
 (૨) એક ચમચી શીમળાની છાલ છાસમાાં  લસોટી 
તાજતેાજી સવાર-સાાંજ પીવાથી અતીસાર, સાંગ્રહણી 
અને જુનો મરડો મટે છે.  
(૩) શીમળાની છાલનુાં  ચણુવ  અડધી ચમચી, એક 
ચમચી મધ અને એક ચમચી સાકર રોજ રાત્ર ે
લવેાથી શરીર બળવાન બને છે.  
શૃાંગાદી ચણુવ  અતીવીષ, કાકડાશીંગ અને પીપર 
સરખા ભાગ ે લઈ મીશ્ર કરી ખબુ ખાાંડી બનાવેલા 
બારીક ચણુવને ‘શૃાંગાદી ચણુવ’ કહે છે. પાથી અડધી 
ચમચી ચણુવ  એકથી દોઢ ચમચી મધ સાથે સવાર-
સાાંજ ચટાડવાથી બાળકોની શરદી, ખાાંસી, કફજ્વર, 
સસણી, તાવ, ઉલટી વગરે ેમટે છે.  
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શતેરુ શતેરુ સારક હોવાથી શરીરના તમામ મળોને 
સાફ કર ેછે. એ વાય ુઅને પીત્ત દરુ કર ેછે. શતેરુનાાં  
ફળ ખટમધરુાાં  હોય છે. શીત હોવાથી બળતરા-
દાહને રોકે છે. તે વાજીકર હોવાથી મૈથનુશક્તી 
વધાર ે છે તથા બળપ્રદ છે. પાકાાં  શતેરુનુાં  શરબત 
તાવમાાં, ગરમીના દીવસોમાાં  અને ગરમીના 
વીકારોમાાં  ખબુ જ ઉપયોગી છે. ચીત્તભ્રમ, 
ત્વચારોગો અને લોહીના બગાડમાાં  પણ ઉપયોગી 
છે. શતેરુમાાં  કેલ્શીયમ, ફોસ્ફરસ, લોહ, કેરોટીન 
(વીટામીન 'એ'નુાં  પવુવરુપ), થીયામીન (વીટામીન 
બી૧), રીબોફ્લેવીન(વીટામીન બી૨) જવેાાં  તત્ત્વો 
સારી માત્રામાાં  રહેલાાં  છે.  
શરેડી શરેડી શ્રમહર છે. થાકી ગયા હો તો શરેડી 
ચસુવી અથવા શરેડીનો રસ પીવો. થાક જતો રહેશે 
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અને તાજગીનો અનભુવ થશ.ે શરેડી ગળા માટે 
હીતાવહ છે. શકુ્રશોધન દસ ઔષધોમાાં  શરેડીની 
ગણતરી થાય છે. જમેનુાં  વીયવ વાયપુીત્તાદીથી દષુીત 
થતુાં  હોય, તેમણે શરેડીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
શરેડી લીવરને તેના કાયવમાાં સક્રીય કરતી હોવાથી 
કમળા જવેા લીવરના રોગોમાાં  ખબુ હીતાવહ છે. 
તરત જ બળ, સ્ફુતી એટલ ે કે તાજગી આપતાાં  
ઔષધ રવ્યોમાાં  શરેડીની ગણતરી થાય છે. તમામ 
પ્રકારની શરેડી રક્તપીત્તનો નાશ કરનાર, બળ 
આપનાર વષૃ્યા એટલ ેકે વીયવવધવક, કફ કરનાર, રસ 
તથા પચી ગયા પછી વીપાકમાાં  મધરુ, સ્નીગ્ધ, ગરુુ, 
મતુ્રકારક અને શીતળ છે. 
આ ઉપરાાંત શરેડી રક્તપીત્તનાશક, સેક્સ વધારનાર, 
વીયવદોષો દરુ કરનાર, વજન વધારનાર, મતુ્ર 
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વધારનાર, શીતળ અને પચવામાાં  ભાર ે છે. રોજ 
થોડી શરેડી ખાવાથી શરીર હૃષ્ટપષુ્ટ થાય છે, બળ 
મળે છે, મેદની વદૃ્ધી થાય છે, અને મૈથનુશક્તી વધે 
છે. શરેડી કફ કરનાર છે. શરેડીનો રસ પીવા કરતાાં  
શરેડી ચાવીને ખાવી વધ ુહીતાવહ છે. શરેડી જમ્યા 
પહેલાાં  ખાવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારના 
રક્તસ્રાવમાાં  (જો ડાયાબીટીસ ન હોય તો) શરેડી 
ખબુ હીતાવહ છે. પશેાબ વધારનાર રવ્યોમાાં  શરેડી 
ઉત્તમ છે. રતવામાાં  અને કમળામાાં  શરેડી સારી. 
શરેડીનો  રસ આદનુા રસ સાથે લવેાથી કફના 
રોગો, હરડ ે સાથે લવેાથી પીત્તના રોગો અને સુાંઠ 
સાથે લવેાથી વાયનુા રોગો મટે છે. શરેડી ચસુીન ે
કાયમ ખાવાથી કૃશકાયતા અને માાંસક્ષય દરુ થાય છે. 
જમવા પહેલાાં  શરેડી ખાવાથી પીત્તનો નાશ થાય છે, 
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પરાંત ુ જમ્યા પછી ખાવાથી વાયનુો પ્રકોપ થાય છે. 
વધ ુમહેનત કરવાથી લાગલેો થાક શરેડી દરુ કર ેછે.  
(૧)  શરેડી ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૨) ગરમ કરલેા દધુમાાં  સરખા પ્રમાણમાાં  શરેડીનો 
રસ મેળવી પીવાથી મતુ્રમાગવના રોગોમાાં  રાહત થાય 
છે.  
(૩) રાત્ર ે બહાર ઝાકળમાાં  રાખલેી શરેડી સવાર ે
ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે અને વજન વધ ેછે.  
(૪) ચણા ખાધા પછી શરેડીનો રસ પીવાથી ઉગ્ર 
કમળો (કમળી) મટે છે.  
(૫) એક ગ્લાસ શરેડીના રસમાાં  એક ચમચી ઘી 
નાખી પીવાથી વારાંવાર થતી હેડકી મટે છે.  
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(૬) એક ગ્લાસ શરેડીના રસમાાં  પા(૧/૪) ચમચી  
ફુલાવેલો ટાંકણખાર નાખી આઠ-દસ દીવસ પીવાથી 
પશેાબમાાં  જતી ધાત ુઅટકે છે.  
(૭) શરેડીના રસમાાં  થોડુાં ગાંઠોડાનુાં  ચણુવ  નાખી 
પીવાથી ઉાંઘ સારી આવે છે.  
(૮) દધુમાાં  શરેડીનો રસ નાખી પીવાથી એસીડીટી 
અને હેડકી મટે છે.  
સફરજન સફરજનમાાં  શરીરનાાં  વીજાતીય રવ્યોનો 
નાશ કરવાનો ખાસ ગણુ રહેલો છે. એ સાંગ્રહણી, 
મરડો અને અતીસારમાાં  સારુાં ગણાય છે. એ ગ્રાહી 
છે એટલ ે કે પાતળા મળને બાાંધીને રોકે છે. 
સફરજનમાાં  પોટેશ્યમ અને મેલીક એસીડ જવેા  
અગત્યના પદાથોવ છે. એનો મરુબ્બો સાંગ્રહણી-
અતીસારમાાં  ખબુ સારો છે. એ રસાયન ઔષધ છે. 
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રોજનુાં  એક સફરજન ખાવાથી તાંદરુસ્તી સારી રહ ે
છે. એમાાં  રહેલુાં તીવ્ર એન્દ્ટીઑક્સીડાંટ શરીરના 
કોષોને નાશ પામતા અટકાવવામાાં  મદદરુપ થાય છે. 
લાલ છાલવાળા સફરજનમાાં  લીલી છાલવાળા કરતાાં  
એન્દ્ટીઑક્સીડન્દ્ટ વધાર ે હોય છે. સફરજન હૃદય, 
મગજ, લીવર અને હોજરીને બળ આપ ે છે, ભખુ 
લગાડ ેછે, લોહી વધાર ેછે અને શરીરની કાાંતી વધાર ે
છે. સફરજનને બાફીને કે સપુ બનાવીને પણ ખાઈ 
શકાય. એ મરડો, સાંગ્રહણી, અતીસાર, આાંતરડાનાાં  
ચાાંદાાં-અલ્સરટેીવ કોલાયટીસમાાં  સારો ફાયદો કર ેછે. 
પાચનશક્તી નબળી પડી ગઈ હોય, વારાંવાર પાતળા 
ઝાડા થતા હોય કે કબજીયાત રહેતી હોય તો માત્ર 
સફરજન પર રહેવાથી ફાયદો થાય છે. જો દધુ માફક 
આવતુાં  હોય તો સવાર-સાાંજ દધુ અને બપોર ે
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સફરજન લઈ શકાય. દધુ અન ે સફરજનની વચમાાં  
એ પચી જાય એટલો સમયગાળો રાખવો જોઈએ, 
અને એટલા જ પ્રમાણમાાં  દુધ અને સફરજન ખાવાાં  
જોઈએ. દધુ અનકુુળ ન આવતુાં  હોય તો તાજા 
દહીંનો મઠો લઈ શકાય. 
સરગવો સરગવો અનકે રોગોનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે. 
સરગવાની છાલ, મળુ, ગુાંદર, પાન અને બીજ પણ 
ઔષધીય ગણુ ધરાવે છે. સરગવાના મખુ્ય બે પ્રકાર 
છે, સફેદ ફુલવાળો અને લાલ ફુલવાળો. સફેદ 
ફુલવાળો બધ ેજ મળે છે. લીલો સરગવો ન મળે તો 
સકુવણી પણ વાપરી શકાય છે. સરગવાના ફાલ 
વરસમાાં  બે વખત આવ ે છે. સરગવાનાાં  પાન, ફુલ, 
શીંગો, મળુ, છાલ એ બધાાંનો ઔષધમાાં  ઉપયોગ 
થાય છે. તમામ પ્રકારના સોજામાાં  સાટોડી જમે 
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સરગવો પણ કામ આવે છે. સરગવો મધરુ, તીખો, 
કડવો, તરુો, ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ, રુચીકર, ભખુ 
લગાડનાર, આહારનુાં  પાચન કરાવનાર, મળને 
સરકાવનાર, પચવામાાં  હલકો, હૃદય માટે હીતકર, 
ચાાંદાાં , કૃમી, આમ, ગમુડાાં, બરોળ, સોજા, ખાંજવાળ, 
મેદરોગ, ગલકાં ડ, અપચી, ઉપદાંશ તથા નેત્રરોગમાાં  
હીતકારી છે. સરગવાના મળુની છાલ ગરમ, કડવી, 
દીપનપાચન, ઉત્તજેક, વાય ુસવળો કરનાર, કફહર, 
કૃમીઘ્ન, શીરોવીરચેક, સ્વેદજનન, શોથહર અને 
ગમુડાાં  મટાડનાર છે. મળુની છાલનો ઉકાળો સીંધવ 
અને હીંગ સાથે લવેાથી ગમુડુાં, સોજો અન ેપથરી મટે 
છે. ગમુડા ઉપર છાલનો લપે કરવાથી વેરાઈ જાય છે 
કે ફુટી જઈ મટે છે. કોમળ પાનનુાં  શાક બનાવીન ે
ખાવાથી પટે હલકુાં  રહે છે, અને પટે સાફ આવે છે.   
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(૧) કફ પશુ્કળ પડતો હોય તો દમ-શ્વાસના દદીએ 
દરરોજ સવાર-સાાંજ સરગવાની છાલનો ઉકાળો 
પીવો.  
(૨) હૃદયની તકલીફને લીધ ેયકતૃ મોટુાં  થયુાં હોય તો 
સરગવાનો ઉકાળો અથવા સરગવાની શીંગોનુાં  સપુ 
બનાવી પીવાથી યકૃત અન ેહૃદય બાંનનેે ફાયદો થાય 
છે.  
(૩)  કીડનીની પથરીમાાં  સરગવાના મળુનો તાજો 
ઉકાળો સારુાં કામ આપ ેછે.  
(૪) ૧થી બે કીલો સરગવાની શીંગોના નાના નાના 
ટુકડા કરી રાખવા. થોડા ટુકડા દોઢ ગ્લાસ પાણીમાાં  
ધીમા તાપ ે એક કપ પાણી બાકી રહ ે ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળી ઠાંડ ુ થયા પછી થોડુાં ધાણાજીરુ અને હળદર 
તથા જરુર જણાય તો સહેજ સીંધવ નાખી સવારમાાં  
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નરણા કોઠે ઉકાળાનુાં  નીયમીત સેવન કરવાથી દર 
મહીને બે કીલો વજન ઘટી શકે છે. ઓછી 
ચરબીવાળો આહાર લવેો અને પટે સાફ આવે એટલુાં 
એરાંડભ્રષ્ટ હરીતકીનુાં  ચણુવ  લવેુાં .  
(૫) આ ઉકાળાથી સાંધીવા પણ મટે છે. સાંધીવાના 
દદીએ સાથે અમતૃગગુળ વાપરવો. 
સવવ પ્રકારનુાં શળુ એલચી, શકેેલી હીંગ, જવખાર 
અને સીંધવનો કાઢો કરી તેમાાં  એરાંડીયુાં  મેળવી 
આપવાથી કમર, હૃદય, દુાં ટી, પીઠ, મસ્તક, કણવ , 
નેત્ર વગરે ેઠેકાણે થતુાં  સવવ પ્રકારનુાં  શળુ મટે છે.  
સવોવત્તમ પષુ્પોમાાં  કમળનુાં  પષુ્પ, ફળોમાાં  નાળીયેર, 
સાંપત્તીમાાં  વીદ્યાધન, સખુોમાાં  આહારસખુ, 
ઈન્દ્રીયોમાાં  આાંખ, અાંગોમાાં  માથુાં , સ્ત્રીઓમાાં મા, 
દેવતાઓમાાં ગરુુદેવ, ગણુોમાાં  સશુીલતા, દાનોમાાં  
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વીદ્યાદાન, કમોવમાાં  ની:સ્વાથવ સેવાકમવ, તેમ તમામ 
ઔષધોમાાં  લીમડા પર ચડલેી ગળો ઉત્તમ ગણાય છે. 
એ રસાયન ઔષધ છે, જનેાથી દીઘવ જીવન પ્રાપ્ત 
થાય છે. એ માટે લીમડા પરની ગળોનો તાજો રસ 
૩-૪ ચમચી સવાર-સાાંજ પીવો.   
સાંતરાાં  સાંતરાાં  ભખુ લગાડનાર અને રક્તશદુ્ધી કરનાર 
છે. એ પીત્તશામક હોવાથી તાવમાાં  બહ ુજ ઉપયોગી 
છે. તાવમાાં  રોજનાાં  ૭-૮ સાંતરાાં  ખાવામાાં  આવે તો 
પણ કોઈ જાતનુાં  નકુસાન થતુાં  નથી, એટલુાં જ નહીં 
શક્તી પણ જળવાઈ રહે છે. સાંતરાાં  તરસ 
છીપાવનાર, સારક, રક્તપીત્ત મટાડનાર હોવાથી 
ઘણા રોગોમાાં  ફાયદો કર ે છે. સાંતરામાાં  સાઈટ્રીક 
એસીડ, સાકર, ફોસ્ફરીક એસીડ, પોટાશ, 
સોડીયમ, કેલ્શ્યમ, મેગ્નેશીયમ, લોહ, સલ્યુરીક 
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એસીડ, સીલીસીલીક એસીડ, ક્લોરીન જવેાાં  ઉત્તમ 
જીવનોપયોગી ખનીજ તથા વીટામીન એ, બી અન ે
સી રહેલાાં  છે. આથી ત્વચાના રોગોમાાં  અને ચાાંદાાં-
વ્રણ મટાડવામાાં  ફાયદાકારક છે. એ વાયનુો નાશ કર ે
છે, પરાંત ુપચવામાાં  ભાર ેછે.  
સાકર સાકર શીતળ, સ્નીગ્ધ, ગરુુ, કામશક્તી 
વધારનાર તથા તષૃા અને રક્તપીત્ત મટાડનાર છે. 
તેમ જ એ પ ષ્ટીક, સ્નેહન, મતુ્રને ઉત્પન્ન કરનાર, 
ઉત્તજેક, ઉધરસનો નાશ કરનાર, થાક દરુ કરનાર, 
કળતર મટાડનાર, તરત જ બળ આપનાર, સડાનો 
નાશ કરનાર, વ્રણ-ઘાને રુઝવનાર તથા કાં ઠ-ગળા 
માટે હીતકર છે. સાકર હૃદયન ેપષુ્ટી આપનાર હોઈ 
ડાયાબીટીસ ન હોય તો એનો ઉપયોગ થઈ શકે. 
એેક ચમચી સાકર અને અડધી ચમચી હળદર એક 
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ગ્લાસ પાણીમાાં  શરબત બનાવી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
ગળાનો સોજો, ગળાનાાં  ચાાંદાાં , અવાજ બેસી જવો, 
ઉધરસ, કાકડા વગરે ેમટે છે.  
સાટોડી સાટોડી ગજુરાતમાાં  બધ ે જ થાય છે. એ 
વષાવય ુ છોડ છે અને એના વેલા- છોડ ચોમાસામાાં  
ઉગી નીકળે છે. તેને કાપી લીધા પછી પણ એ 
ફરીથી ઉગી નીકળે છે. એની ધોળી, રાતી અન ે
કાળી અથવા ભરુી એમ ત્રણ જાત થાય છે. ત્રણેના 
ગણુો લગભગ સરખા છે, પણ ધોળી સાટોડી ઉત્તમ 
ગણાય છે. કાળી સાટોડી ખબુ ઓછી જોવા મળે છે. 
સફેદ સાટોડીના પાનનુાં  શાક થાય છે. રાતીનુાં  થતુાં  
નથી. ઔષધમાાં  સાટોડીનો સ્વરસ, ઉકાળો, ફાાંટ, 
ચણુવ , ગોળીઓ, આસવ, અરીષ્ટ, ઘતૃ, તેલ અને 
લપે તરીકે વપરાય છે. સફેદ સાટોડી તીખી, તરુી 
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અને જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, પાાંડરુોગ, સોજા, 
વાય,ુ ઝરે, કફ, વ્રણ અને ઉદર રોગોને મટાડ ે છે. 
લાલ સાટોડી કડવી, તીખી, શીતળ, વાયનુે રોકનાર 
અને લોહીબગાડ મટાડ ે છે. સાટોડી મતુ્રલ હોવાથી 
સોજા, પથરી,  કીડનીના રોગો, તથા જળોદર મટાડે 
છે, તથા સારક હોવાથી ચામડીના રોગો મટાડ ે છે. 
જ્યાાં  પાણી મળતુાં  હોય ત્યાાં  તે બાર ેમાસ લીલી મળે 
છે. સાટોડીને પાન ખબુ થાય છે. તે ગોળાકાર, ઘાટાાં  
લીલાાં  અને પાછળથી ઝાાંખાાં  હોય છે. પાનના 
ખાાંચામાાંથી પષુ્પની દાાંડી નીકળે છે. જનેા ઉપર 
ઝીણાાં, ફીક્કા ઘેરા રાંગાનાાં  છત્રાકાર ફુલો થાય છે. 
સાટોડી ગરમ છે. તે સોજો,  કીડનીના રોગો અને 
આાંખના રોગોમાાં  અદ્ભતુ કામ કર ે છે. સાટોડીનાાં  
તાજાાં લીલાાં  પાનને ધોઈ, સાફ કરી વાડકીમાાં  પાણી 
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સાથે ઉકાળી, ચોળી, ગાળીને ચાના કપ જટેલુાં  
સવાર-સાાંજ પીવુાં . જરુર પડ ે તો વધાર ે વખત પણ 
પી શકાય. સાટોડી મતુ્રલ છે. લાાંબા સમય સધુી 
સેવન કરવાથી બગડલેી કીડની(મતુ્રપીંડ) પણ સારી 
થઈ જાય છે. સાટોડીના પાનને ઘુાંટીને તેનો રસ 
પીવાથી ઉબકા આવી, ઉલટી થઈ જવાની સાંભાવના 
રહે છે. તેને પાણીમાાં  ઉકાળી ગરમ ગરમ પીવાથી તે 
સપુાચ્ય બને છે અને ઉલટી પણ થતી નથી. 
સાટોડીના પાનનો રસ કાઢી તેનાાં  ટીપાાં  આાંખમાાં  
મકુવાથી આાંખના તમામ પ્રકારના નાના મોટા રોગ 
મટે છે અને આાંખનુાં  તેજ વધ ેછે.  
(૧) સોજાવાળા, પાાંડરુોગી અન ે હૃદયરોગીઓએ 
રોજ સાટોડીની ભાજી ખાવી જોઈએ.  



 696 

(૨) સવાાંગ સોજામાાં  હૃદયની જમે કીડની પણ બગડ ે
છે.  કીડનીની બીમારીમાાં  મતુ્રમાાં  આલ્બ્યમુીન પણ 
જાય છે. નાની ઉમરનાાં  બાળકોમાાં  પણ આ રોગ 
જોવા મળે છે. એમાાં  સાટોડીનો ઉકાળો ખબુ સારુાં 
પરીણામ આપ ેછે. આ વખતે મીઠુાં-નમક સાવ બાંધ 
કરી દેવુાં .  
(૩) ગભાવશયના સોજામાાં  પણ સાટોડીનો ઉપયોગ 
કરવાથી ઘણો જ લાભ થાય છે.  
(૪) માસીક સાફ લાવવામાાં  પણ ઉપયોગી છે.  
(૫) જો પશેાબ થોડા પ્રમાણમાાં  અને બળતરા સાથે 
થતો હોય તો રોજ સાટોડીના મળુનુાં  ચણુવ  અડધી 
ચમચી જટેલુાં દધુ સાથે લવેુાં .  
(૬) પથરીમાાં  પણ આ ચણુવ  લવેાથી પથરી નાની 
હોય તો નીકળી જાય છે.  
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(૭) અડધી ચમચી સાટોડીના મળુનુાં  ચણુવ  સવાર-
સાાંજ દધુ સાથે લવેાથી ચોથીયો તાવ મટે છે.  
(૮) સફેદ સાટોડીનાાં  બે તાજાાં લીલાાં  મળુ રોજ 
સવાર-સાાંજ ચાવી જવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૯) સાટોડીનાાં  પાંચાાંગનુાં  ચણુવ  ઘી અન ે મધ સાથે 
ચાટવાથી માથાનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૧૦) સાટોડીનાાં  પાંચાાંગનુાં  ચણુવ  મધ અને સાકર સાથે 
લવેાથી કમળો મટે છે.  
(૧૧) સાટોડીના મળુનુાં  ચણુવ  હળદરના ઉકાળામાાં  
લવેાથી દઝુતા રક્તસ્રાવી હરસ મટે છે.  
(૧૨) સાટોડીના મળુના ઉકાળામાાં  કડુાં, કરીયાત ુઅન ે
સુાંઠ નાખી પીવાથી સવાાંગ સોજા મટે છે.  
(૧૩) સાટોડીના પાનનો રસ ચોપડવાથી સોજા 
ઉતરી જાય છે.   
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સારસ્વતારીષ્ટ આ રવ ઔષધ બજારમાાં  તૈયાર મળે 
છે. એના સેવનથી આયષુ્ય, સ્મતૃી, વીયવ, બળ, મેધા 
અને કાાંતી વધ ે છે. એ હૃદયન ે હીતકારી, 
જઠરાગ્નીવધવક, રસાયન અને બાળકો તથા વદૃ્ધોને 
ખબુ જ હીતકારી છે. ઉન્દ્માદ, અપસ્માર, અવસાદ-
થાક, મનોરોગ, ડીપ્રશેનમાાં  લાભકારી છે. 
સારસ્વતારીષ્ટ મતુ્ર અને શકુ્રનુાં  વહન કરતા માગોવના 
રોગોમાાં  પણ એટલુાં જ લાભપ્રદ ઔષધ છે. સવાર-
સાાંજ ત્રણથી ચાર ચમચી જમ્યા પહેલાાં  પીવાથી 
ઉપરોક્ત રોગો મટે છે. રોગ પ્રમાણેની પરહેજી પણ 
રાખવી.   
સારસ્વત ઘતૃ  હરડ,ે સુાંઠ, મરી, પીપર, વજ, કાળી 
પાટ, સરગવો અને સીંધવ દરકે ૧૦ ગ્રામનો કલ્ક 
બનાવી, ૩૨૦ ગ્રામ ઘી, ૧૨૮૦ ગ્રામ બકરીનુાં  દધુ 
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અને એટલુાં જ પાણી લઈ ઘી સીદ્ધ કરવુાં . એન ે
સારસ્વત ઘતૃ કહે છે. અડધીથી એક ચમચી આ ઘી 
સવાર-સાાંજ લવેાથી વાણી સ્પષ્ટ થાય છે, 
સ્મરણશક્તી, બદુ્ધીશક્તી અને તકવશક્તી વધ ે છે, 
તથા જડપણુાં  અને મુાંગાપણુાં  મટે છે.  
સારીવા સારીવાને કપરુમધરુી, ઉપલસરી, કાબરી, 
હરીવો વગરે ેકહે છે. એનાાં  પાન કાબરચીતરાાં  હોય 
છે. તેની સગુાંધ મીઠી મનમોહક હોય છે. એન ે
અનાંતમળુ પણ કહે છે. સારીવા મધરુ, ગરુુ, સ્નીગ્ધ, 
વણવ માટે હીતકારી, મળને બાાંધનાર, ધાવણ શદુ્ધ 
કરનાર, દાહ શાાંત કરનાર, ત્રીદોષનાશક, 
રક્તવીકાર, તાવ, ચળ, કુષ્ટ, પ્રમેહ, શરીરની દગુાંધ, 
અરુચી, અગ્નીમાાંદ્ય, દમ, ખાાંસી, ત્વચાના રોગો, 
વીષ અને અતીસારને મટાડ ે છે. ઉપરાાંત 
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મતુ્રવીરચનીય, પરસેવો લાવનાર, સોજો મટાડનાર 
અને રસાયન છે. સારીવા-અનાંતમળુની કપરુકાચલી 
અને ચાંદન જવેી મીશ્ર સગુાંધ મધરુ, આહ્લાદક, 
સુાંધ્યા જ કરીએ, ભલુી ન શકાય તેવી હોય છે. જ ે
સારીવાના મળુીયામાાં  સગુાંધ આવતી હોય તેનો જ 
ઔષધમાાં  ઉપયોગ કરવો. સારીવાનાાં  મળુ બજારમાાં  
મળે છે. એ રક્તશદુ્ધીની અપ્રતીમ દવા છે.  
(૧) કોઠે રતવા હોય, વારાંવાર કસવુાવડ થઈ જતી 
હોય, બાળક જન્દ્મતાાં  જ મરી જતુાં  હોય તો તેને માટે 
સારીવા ઉત્તમ ઔષધ છે. એમાાં  અડધી ચમચી 
સારીવા-મળુનુાં  ચણુવ  સવાર-સાાંજ દધુ સાથે લવેુાં .  
(૨) લોહી-બગાડ અને ત્વચાના રોગમાાં  અનાંતમળુ 
અને ગળોનુાં  સમાન ભાગ ે બનાવેલુાં ચણુવ  અડધીથી 
એક ચમચી પાણી સાથે ફાકી જવુાં .   
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સીરોટોનીન વૈજ્ઞાનીકોના મતે કેળાાં, દહીં, સકુોમેવો, 
માાંસ અને ચોકલટે, આ બધામાાં  ટ્રીપ્ટોફેન નામનુાં  
એમીનો એસીડ હોય છે. જનેાથી શરીરમાાં  
સીરોટોનીન પદેા થાય છે. સીરોટોનીન મગજને 
સક્રીય બનાવે છે, એટલુાં જ નહીં પણ સામાજીક 
વ્યવહારમાાં  પણ તેની અસર જોવા મળે છે, કેમ કે તે 
આપણા વ્યવહારને ઉગ્ર બનતો અટકાવે છે. 
સીલનેીયમ સીલનેીયમ બહ ુજ શક્તીશાળી ખનીજ 
છે. જો કે શરીરન ે બહ ુ જ નજીવા પ્રમાણમાાં  એની 
જરુર પડ ેછે. શરીરમાાં  કેટલાક અસ્થીર અણુઓ હોય 
છે, જનેે ફ્રી રડેીકલ કહે છે. એ શરીરના કોષો પર 
હમુલો કરી કેન્દ્સર જન્દ્માવે છે. આ ફ્રી રડેીકલને દરુ 
કરનાર એન્દ્ઝાઈમમાાં  કેન્દ્રીય સ્થાન સીલનેીયમનુાં  છે. 
આમ સીલનેીયમ કેન્દ્સર સામે રક્ષણ આપ ે છે. 
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સીલનેીયમ મખુ્યત્વે બ્રાઝીલ નટ (૧૦ ગ્રામમાાં  ૨૮૦ 
માઈક્રોગ્રામ), અનાજ, કઠોળ અને થોડા પ્રમાણમાાં  
ફળ-શાકભાજીમાાં  હોય છે. સીલનેીયમની રોજની 
જરુરીયાત માત્ર ૫૫ માઈક્રોગ્રામની હોય છે. કેન્દ્સર 
સામે રક્ષણ મેળવવા ૧૦૦થી ૩૦૦ માઈક્રોગ્રામ લવેુાં  
જોઈએ. માત્ર એક બ્રાઝીલ નટમાાંથી ૧૨૦ 
માઈક્રોગ્રામ જટેલુાં સીલનેીયમ મળી રહે છે. 
આહારમાાં  સીલનેીયમની ઉણપથી હૃદય ફુલી જાય 
છે, અને એનુાં  કાયવ બરાબર થઈ શકતુાં  નથી. વળી 
એની ઉણપથી થાઈરોઈડનુાં  કાયવ ખોરાંભાય છે. 
ઉપરાાંત રોગપ્રતીકારક શક્તી માટે પણ સીલનેીયમ 
જરુરી છે.    
સીંધવ સીંધાલણુ ખાણમાાંથી કાઢવામાાં  આવે છે. એ 
ઘણુાં  સફેદ હોય છે. જ્યાાં  મીઠુાં  ત્યાજ્ય-વજ્યવ હોય 



 703 

ત્યાાં  સીંધાલણુ થોડુાં ખાવા આપવુાં  એ પથ્યકર છે. 
સીંધાલણુ સ્વાદીષ્ટ, જઠરાગ્નીન ે પ્રદીપ્ત કરનાર, 
આહારનુાં  ઉચીત પાચન કરાવનાર, પચવામાાં  હળવુાં, 
સ્નીગ્ધ, રુચી ઉપજાવનાર, ઠાંડુાં, મૈથનુ શક્તી 
વધારનાર, સકુ્ષ્મ, નેત્રને હીતકારી અને વાય,ુ પીત્ત 
અને કફ ત્રણે દોષને મટાડનાર છે. પાાંચે પ્રકારના 
લવણોમાાં  સીંધવ લવણોત્તમ છે. જ્યાર ે મીઠુાં  ન 
ખાવાની પરજેી હોય ત્યાર ેથોડી માત્રામાાં  સીંધવ લઈ 
શકાય. તે મળ સ્તાંભક અને હૃદયરોગમાાં  હીતકર છે. 
તે બધાાં  લવણોમાાં  સ મ્ય છે. સીંધાલણુ રુચીકર, 
વષૃ્ય, ચક્ષષુ્ય, અગ્નીદીપક, શદુ્ધ, સ્વાદ,ુ લઘ ુ તથા 
સુાંવાળુાં, આહાર પચાવનાર, શીતળ, અવીદાહી(દાહ 
ન કરનાર), સકુ્ષ્મ, હૃદ્ય, ત્રીદોષનો નાશ કરનાર તેમ 
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જ વ્રણદોષ, મળસ્તાંભક અને હૃદયરોગનો  નાશ કરે 
છે.  
(૧) સીંધાલણુ ઘી અથવા તલના તેલમાાં  મીશ્ર કરીન ે
ચોળવાથી શીળસ બેસી જાય છે.  
(૨) તલના તેલમાાં  સીંધવ અને લસણ વાટીને 
નાખવુાં . પછી ગરમ કરી, ઠાંડુાં કરી તેના ટીપા કાનમાાં  
પાડવાથી કાનનો દખુાવો તરત જ મટી જાય છે.  
સીતાફળ સીતાફળ ખબુ જ ઠાંડાાં  છે અને વધ ુપડતાાં  
ખાવામાાં  આવે તો શરદી કર ે છે. તેના આ ગણુને 
લીધ ે જ એનુાં  નામ શીતફળ પડ્યુાં હશ.ે પાછળથી 
સીતાફળ બની ગયુાં  હશ.ે એ અતી ઠાંડ,ુ વષૃ્ય, વાતલ, 
પીત્તશામક, કફ કરનાર, તષૃાશામક અને ઉલટી બાંધ 
કરનાર ઉપરાાંત મધરુ, પ ષ્ટીક, માાંસવદૃ્ધી અન ે
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રક્તવદૃ્ધી કરનાર, બળ વધારનાર અને હૃદયન ે
હીતકર છે. 
સીતોપલાદી ચણુવ  સીતોપલા એટલ ે સાકર. ૧૬૦ 
ગ્રામ સાકર, ૮૦ ગ્રામ વાાંસકપરુ, ૪૦ ગ્રામ 
લીંડીપીપર, ૨૦ ગ્રામ એલચી અન ે ૨૦ ગ્રામ તજ. 
દરકેનુાં  અલગ અલગ વસ્ત્રગાળ બારીક ચણુવ  કરવુાં . 
એમાાંથી વાાંસકપરુનુાં  ચણુવ  એક ખરલમાાં  છ કલાક 
લસોટવુાં . બાકીનાાં  રવ્યો ભગેાાં  કરી છ કલાક 
લસોટવાાં . આ ચણુવનુાં  મખુ્ય ઘટક સાકર હોવાથી 
એને સીતોપલાદી ચણુવ  કહ ે છે. આ ચણુવ  લગભગ 
બધી ફામવસીઓ બનાવતી હોય છે એટલ ે મેડીકલ 
સ્ટોસવમાાં  મળી રહે છે. એક ચમચી આ ચણુવ  બે 
ચમચી મધ સાથે સવાર-સાાંજ ચાટવાથી દમ, 
કફજ્વર, ઉધરસ અને ક્ષય મટે છે. ક્ષયનુાં  આ ઉત્તમ 
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ઔષધ છે. આ ચણુવ  અડધીથી એક ચમચી જટેલુાં  
વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર ઘી અથવા મધ સાથે સવાર-
સાાંજ લવેાથી શ્વાસ, ઉધરસ, ક્ષય, શરદી, માંદાગ્ની, 
આાંતરીક અને પગના તળીયાની બળતરા, અરુચી, 
પડખાનો દખુાવો, જીભની જડતા અને જીણવજ્વર મટે 
છે. 
સદુશવન ચણુવ  સદુશવન ચણુવમાાં  મખુ્ય કરીયાત ુઅને કડ ુ
ઉપરાાંત ગળો, લીમડાની અાંતછાવલ, ભોાંયરીંગણી, 
પીત્તપાપડો, મોથ, કાળો વાળો, વાવડીંગ વગરે ે
કડવાાં  રવ્યો હોય છે. તાવ આવવાનુાં  કારણ પીત્તનો 
પ્રકોપ છે. કરીયાત ુતાવ માટેનુાં  ઉત્તમ રવ્ય છે. એની 
સાથે કડ ુહોય તો ગમે તેવા તાવને મટાડી દે છે. કડ ુ
આાંતરડામાાં  બાઝલેા કાચા મળને કારણે થયેલી 
કબજીયાત દરુ કર ે છે. જનેે કારણે તાવ ઉતારવામાાં  
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સહાયતા થાય છે. ત્રીફલા, હળદર, સુાંઠ, મરી પીપર, 
ગાંઠોડા, જઠેીમધ, અજમો, ઈંરજવ, ચીત્રકમળુ વગરે ે
દીપન, પાચન અને પીત્તઘ્ન ઔષધો સદુશવન ચણુવમાાં  
હોય છે. લઘસુદુશવન ચણુવમાાં  ગળો, પીપર, હરડ,ે 
ગાંઠોડા, સફેદ ચાંદન, કડ,ુ લીમડાની અાંતરછાલ, સુાંઠ 
અને લવીંગ સરખા પ્રમાણમાાં  અને એ બધાાં  કરતાાં  
અડધુાં કરીયાત ુહોય છે. તાવમાાં  આ ચણુવ  બેથી ત્રણ 
ગ્રામ દીવસમાાં  ત્રણ વાર લવેુાં . જો એના અતીશય 
કડવા સ્વાદને લીધ ે લવેાનુાં  ફાવતુાં  ન હોય તો રાતે 
૧૦૦ ગ્રામ પાણીમાાં  ૫ ગ્રામ ચણુવ  નાખી ઢાાં કી 
રાખવુાં . સવાર ે ગાળીને પી જવુાં . અથવા તરત જ 
ઉપયોગ કરવો હોય તો એક ગ્લાસમાાં  ૫ ગ્રામ ચણુવ  
લઈ ૧૦૦ ગ્રામ ઉકળતુાં  પાણી રડેી ઢાાં કી દેવુાં . પાણી 
સહેજ ઠાંડુાં  પડ ેએટલ ેગાળીને પી જવુાં .     
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સરુણ सवषेां कंदशाकािां सरूण: श्रषे्ठ उच्यत े|| તમામ 
કાં દશાકોમાાં  સરુણનુાં  શાક ઉત્તમ છે. એ જમવામાાં  
રુચી ઉત્પન્ન કર ે છે. ઘીમાાં  તળેલુાં અથવા છાશમાાં  
બાફેલુાં જાંગલી સરુણનુાં  શાક ખાવાથી હરસ-મસા 
(પાઈલ્સ) મટે છે. જાંગલી સરુણને સકુવી તેનુાં  ચણુવ  
બનાવી બાટલી ભરી લવેી. એક ચમચી જટેલુાં આ 
ચણુવ  દહીંમાાં  મેળવીને ગળી જવાથી ઉદરરોગ, અશવ-
પાઈલ્સ મટે છે. ઔષધમાાં  જાંગલી સરુણ અન ે
શાકમાાં  મીઠુાં  સરુણ વાપરવુાં . સરુણ-સહેજ તીખુાં, 
મધરુ, અગ્નીદીપક, રુક્ષ અને કોઈ કોઈને એ 
ખાંજવાળ-એલર્જી ઉત્પન્ન કર ે છે. સરુણ મળને 
રોકનાર, સરળતાથી પચી જનાર, ગરમ, કફ, વાય ુ
અને અશવ એટલ ે કે મસા-પાઈલ્સને મટાડનાર, 
પ્લીહા અને લીવરના રોગોમાાં  ખબુ જ હીતાવહ છે. 
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વળી સરુણ ગોળો, સોજા, કૃમી, આમવાત, 
સાંધીવાત, ઉદરશળુ, ઉધરસ, શ્વાસ, મેદવદૃ્ધી વગરેમેાાં  
હીતાવહ છે.  પરાંત ુદાદર, કોઢ અને રક્તપીત્તમાાં  તે 
હીતાવહ નથી. છાશમાાં  બાફેલુાં અથવા ઘીમાાં  કે 
તલના તેલમાાં  તળેલુાં સરુણ ખબુ જ હીતાવહ છે. 
પપે્ટીક અલ્સર એટલ ે કે હોજરીના ચાાંદાવાળાએ 
સરુણ ખાવુાં  નહીં.  
સરુણવટક સરુણ ૧૬૦ ગ્રામ, વરધારો ૧૬૦ ગ્રામ, 
મસુળી ૮૦ ગ્રામ, ચીત્રક ૮૦ ગ્રામ, હરડ,ે બહેડાાં, 
આમળાાં, સુાંઠ, પીપર, પીપરીમળુ(ગાંઠોડા), વાવડીંગ, 
તાલીસપત્ર ૪૦-૪૦ ગ્રામ, તથા તજ, એલચી, મરી 
૨૦-૨૦ ગ્રામ લઈ બારીક ચણુવ  કરવુાં . આ ચણુવથી 
બમણો (૧.૭૨૦  કીલોગ્રામ) ગોળ લઈ ચણાના 
દાણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. સવાર-સાાંજ બબ્બે 
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ગોળીનુાં  સેવન કરવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, 
તેમ જ હરસ, સાંગ્રહણી, દમ, ખાાંસી, ક્ષય, બરોળનો 
સોજો, હેડકી, પ્રમેહ, ભગાંદર વગરે ેમટે છે. સકુા અન ે
દઝુતા હરસમાાં  તે ખબુ જ ઉપયોગી છે.   
સવુણવપ્રાશન આયવુદે મજુબ બાળકનો જન્દ્મ થયા 
પછી માતાને એક-બે દીવસ ધાવણ આવતુાં  નથી; 
ત્યાર ેનવજાત શીશનુે સવુણવપ્રાશન કરાવવુાં  જોઈએ. 
સ્વચ્છ પાત્રમાાં  પાાંચ-સાત ટીપાાં  પાણીમાાં  શદુ્ધ સોનુાં 
પાાંચ-સાત વાર ઘસવુાં . તેમાાં  મધ અને ગાયનુાં  ઘી બે-
બે ટીપાાં  મેળવી બેથી ત્રણવાર બાળકન ેચટાડવુાં . આ 
સવુણવપ્રાશન મનષુ્યને માટે હીતકર, પ ષ્ટીક, બળ 
આપનાર, કાાંતીવધવક, બદુ્ધીવધવક અને જ્ઞાનેન્દ્રીયોને 
સક્રીય કરનાર છે. સવુણવપ્રાશન સતત એક માસ 
સધુી કરાવવાથી બદુ્ધી અત્યાંત પ્રભાવી અન ે
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જ્ઞાનેન્દ્રીયો અને કમને્દ્રીયો અત્યાંત પ્રબળ બને છે 
અને તેની રોગપ્રતીકાર શક્તી બળવાન બને છે. જો 
એ છ માસ સધુી આપવામાાં  આવે તો બાળક ઉત્તમ 
બદુ્ધીમાન બને છે. એટલ ે જ બાલ્યાવસ્થાના 
સાંસ્કારોમાાં  તેને અગત્યનુાં  સ્થાન આપવામાાં  આવ્યુાં 
છે. 
સવુા સવુા શરીરન ે પષુ્ટ કરનાર, બળપ્રદ, શરીરનો 
વણવ  સધુારનાર, જઠરાગ્નીવધવક, માસીક લાવનાર, 
ગભાવશય, યોની અને શકુ્રનુાં  શોધન કરનાર, ગરમ, 
વાયનુાશક, પતુ્રદા અને વીયવપ્રદ છે. સાંસ્કૃતમાાં  એને 
શતપષુ્પા કહે છે, કેમ કે એને પીળા રાંગનાાં  સેંકડો 
ફુલ આવે છે. સવુાની ભાજી ખવાય છે. સવુા કડવા, 
તીખા, ગરમ, ભખુ લગાડનાર, આહારનુાં  યોગ્ય 
પાચન કરનાર, સ્નીગ્ધ, હૃદય માટે હીતકારી તેમ જ 
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વાય ુઅને કફનાશક છે. કહવેુાં  જોઈએ કે સવુા પરમ 
વાય ુહરનાર છે, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ેછે, ધાવણ 
વધાર ે છે અને પચવામાાં  હલકા છે. તે બળતરા, 
આાંખના રોગો, તાવ, ઉલટી, ઉદરશળુ, ઝાડા, આમ 
અને તરસનો નાશ કર ે છે. સવુાવડ વખતે સવુાનો 
છુટથી ઉપયોગ કરવાથી ધાવણ સારુાં આવે છે, અને 
એ ધાવણ બાળકને પચી જાય એવુાં  આવે છે. 
માતાની કમર દખુતી નથી, આહાર જલદી પચી 
જાય છે અને વાછુટ સારી થાય છે. સવુાદાણા 
ગભાવશયને ઉત્તજેીત કર ે છે આથી પ્રસતુી પછી 
ગભાવશયમાાં  કોઈપણ બગાડ રહેતો નથી. સવુાનો 
અકવ  એટલ ે યાંત્રથી બનાવેલા પાણીને ‘ડીલવૉટર’ 
કહે છે. નાનાાં  બાળકોના કાચા લીલા ઝાડા, ઉલટી, 
પટે ફુલવુાં, ચુાંક-આાંકડી આવવી વગરેમેાાં  આ પાણી 
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આપવામાાં  આવે છે. સવુા કફ અને વાયનુુાં  ઉત્તમ 
ઔષધ છે.  
(૧) સવુાદાણાનુાં  અડધીથી પોણી ચમચી ચણુવ  એક 
ચમચી સાકર સાથે ચાવીને ખાઈ જવાથી પટેનો ગસૅ, 
આફરો, ભરાવો, અપચો, અરુચી અને માંદાગ્ની મટે 
છે.  
(૨) રચેક ઔષધ સાથે સવુા લવેાથી પટેમાાં  ચુાંક-
આાંકડી આવતી નથી.  
(૩) સવુા અને મેથીનુાં  અડધી અડધી ચમચી ચણુવ  
સવાર-સાાંજ દહીંના મઠામાાં  થોડા દીવસ લવેાથી 
દગુાંધયકુ્ત પાતળા ઝાડા મટે છે. ઝાડા આમયકુ્ત 
હોય તો પણ આ ઉપચાર હીતકારી છે.  
(૪) અડધી ચમચી જટેલુાં સવુાદાણાનુાં  ચણુવ  એક 
એક ચમચી સાકર અને ઘી સાથે મીશ્ર કરીન ેચાટી 
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જવુાં . ઉપર દધુભાત અથવા સાકર નાખી બનાવેલી 
ખીર ખાવી. બે-ત્રણ મહીના આ ઉપચાર કરવાથી 
વાંધ્યા અને ષાંઢ બાંને બાળકો ઉત્પન્ન કરી શકે એવાાં  
પ્રબળ બની શકશ ે અને નપુાંસકતા- સેક્સની 
શીથીલતા દરુ થશ.ે વદૃ્ધ મનષુ્યમાાં  પણ ય વન પ્રકટ 
થશ.ે  
(૫) સવુાની ભાજી વાયનુો નાશ કર ે છે. એટલ ે
વાયનુા રોગોવાળાએ સવુાની ભાજી રોજ રાત્ર ેથોડી 
ખાવી.  
(૬) રોજ અડધી ચમચી સવુાનુાં  ચણુવ  મધ કે ઘી સાથે 
સવાર ેચાટવાથી સ્મતૃીશક્તી વધ ેછે.  
(૭) જઠરાગ્ની પ્રબળ કરવા ઈચ્છનાર ે ઘી સાથે, 
રુપની ઈચ્છા રાખનાર ે મધ સાથ,ે બળ પ્રાપ્તીની 
કામનાવાળાએ સાકર અને ઘી અથવા તો તલના તેલ 
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સાથે અને જમેની બરોળ વધી ગઈ હોય તેમણે 
સરસીયા તેલ સાથે સવુાદાણાનો ઉપયોગ કરવો 
જોઈએ.  
(૮) સવુાદાણા અડધી ચમચી અને ગોળ એક ચમચી 
ખબુ ચાવીને ખાવાથી ભખુ ખબુ જ લાગ ેછે.  
(૯) સવુાના ગણુોનો લાભ લવેા નાની પાથી અડધી 
ચમચી સવુાદાણાનુાં  ચણુવ  પ્રકૃતી અનસુાર બે ચમચી 
મધ અથવા ઘી સાથે સવાર-સાાંજ લવેુાં . 
સયુવ કીરણો સયુવ કીરણોમાાં  જીવાણુઓનો નાશ 
કરવાની અદ્ભતુ શક્તી રહેલી છે. એમાાંથી મળતુાં  
વીટામીન ડી હાડકાાંને મજબતુ બનાવવામાાં  મદદરુપ 
થાય છે. સયુવ અને માનવહૃદય વચ્ચ ે પણ અતટુ 
સાંબાંધ છે. સયુવમાંડળમાાં  તોફાન આવ્યા બાદ 
હૃદયરોગના હમુલામાાં  ચારગણો વધારો થાય છે. 
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શરીરમાાં  લોહતત્ત્વની ઉણપ, ચામડીના રોગ, 
સ્નાયનુી અશક્તી, થાક, કૅન્દ્સર, તાવ અન ે
માાંસપશેીઓની બીમારીનો ઈલાજ સયુવ કીરણોના 
યોગ્ય ઉપયોગથી કરી શકાય. સયુવ કીરણો બહારની 
ચામડી પર જ અસર કર ે છે એમ નહીં, પરાંત ુ એ 
શરીરના આાંતરીક અાંગોમાાં  જઈને એને સ્વસ્થ 
બનાવવામાાં  સફળ કામગીરી કર ે છે. સયુવપ્રકાશનો 
લાભ લતેાાં  કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાાં  રાખવી. 
પરસેવો થયા પછી તાપમાાં  બેસવુાં  નહીં. બપોર પછી 
સયુવ કીરણોમાાં  બેસવાનુાં  મહત્ત્વ નથી. સયુવ કીરણો 
આાંખ અને માથા પર પડવાાં  ન જોઈએ. એ વખતે 
માથા પર ટુવાલ રાખવો. સયુવ કીરણોનુાં  સેવન સ્નાન 
પહેલાાં  બહેતર બની રહે છે.  
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સુાંઠ  આયવુદેમાાં  સુાંઠના ઘણાાં નામ છે. આમાાંથી 
મખુ્ય નામ છે 'શુાંઠી.' प्रपतहपंत कफामवातादीिीपत 
श ूठंी. પાકેલા આદનુે સકુવી લવેાથી સુાંઠ બને છે. આદ ુ
અને સુાંઠના ગણુ લગભગ સરખા જ છે. એ જમવામાાં  
રુચી ઉપજાવે છે, પાચક, તીખી, સ્નીગ્ધ, ઉષ્ણ અને 
પચવામાાં  હલકી છે.  પચ્યા પછી મધરુ વીપાક બને 
છે. વળી એ ભખુ લગાડનાર, હૃદયને બળ આપનાર 
તથા કફ અને વાયનુા રોગો મટાડનાર છે. સુાંઠથી 
પાચનક્રીયા બહ ુ સારી રીતે થાય છે. પટેમાાં  વાય-ુ
ગસૅનો સાંચય થતો નથી. બધી જાતની પીડામાાં  સુાંઠ 
ઉપયોગી છે.  
(૧) બેથી ત્રણ ચપટી જટેલુાં સુાંઠનુાં  ચણુવ  બે ચમચી 
દીવેલમાાં  મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ બે-ત્રણ અઠવાડીયાાં  
લવેામાાં  આવે તો કફ, વાય ુ અને મળબાંધ મટે છે, 
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વીયવ વધ ેછે, સ્વર સારો થાય છે અને ઉલટી, શ્વાસ, 
શળુ, ઉધરસ, હૃદયરોગ, હાથીપગ,ુ સોજા, હરસ, 
આફરો અને પટેનો વાય ુમટે છે.  
(૨) હાડકાના સાાંધાઓના જુના સોજામાાં  સુાંઠ અન ે
દીવેલના ઉપયોગથી ફાયદો થાય છે.  
(૩) સુાંઠ નાખી ઉકાળીને ઠાંડ ુ કરલેુાં  પાણી પીવાથી 
ઘણા રોગોમાાં  ફાયદો થાય છે. ઉાંઘ નીયમીત થાય 
છે. શરદી, સળેખમ, દમ, ઉધરસ, નવો તાવ વગરમેાાં  
સુાંઠનુાં પાણી જ પીવુાં  જોઈએ. એનાથી વાય ુ અન ે
કફનો નાશ થાય છે, કાચો રસ એટલ ે આમનુાં  
પાચન થાય છે અને જઠરાગ્નીનુાં  બળ વધ ેછે.  
(૪) અડધી ચમચી સુાંઠનુાં ચણુવ , નાની સોપારી 
જટેલો ગોળ અને એક ચમચી ઘી મીશ્ર કરી લાડડુી 
બનાવી ખબુ ચાવીને સવાર ે નરણા કોઠે ખાવાથી 
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શરદી, સળેખમ, દમ, ઉધરસ અને એલર્જી મટે છે 
તથા સારી ભખુ લાગ ેછે અને કફ છુટો પડ ેછે.  
(૫) શરીર એકદમ ટાઢુાં  થઈ જાય, અરુચી, ચુાંક, 
આાંકડી આવી હોય કે સળેખમ થયુાં  હોય તો સુાંઠ 
ગોળ સાથે ખાવાથી કે પાણી સાથે ફાકવાથી લાભ 
થાય છે.  
(૬) અપચો, ભખુ ન લાગવી-માંદાગ્ની અન ેગસેની 
ફરીયાદમાાં  રોજ સવાર ે અડધી ચમચી સુાંઠનુાં  ચણુવ , 
એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી ગાયનુાં  ઘી 
મેળવીને લાડડુી બનાવી લવેાથી થોડા દીવસોમાાં  
આવી તકલીફો મટી જાય છે.  
(૭) આદનુા રસમાાં  પાણી અને જરુર પરુતી ખડી 
સાકર નાખી પાક કરવો. તેમાાં  કેસર, એલચી, 
જાયફળ, જાવાંત્રી અને લવીંગ નાખીને કાચની 
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બાટલીમાાં  ભરી રાખવો. આ પાક એક ચમચીની 
માત્રામાાં  સવાર-સાાંજ મધ સાથે લવેાથી શરદી, 
સળેખમ, શ્વાસ જવેા કફના રોગો મટે છે.  
(૮) અડધી ચમચી સુાંઠ બે ચમચી મધમાાં  સવાર-સાાંજ 
ચાટવાથી કફના રોગોમાાં  રાહત થાય છે.  
(૯) એક ભાગ સુાંઠનુાં  ચણુવ , બે ભાગ હરડનેુાં  ચણુવ  
અને બે ભાગ ગોળને મીશ્ર કરી બરાબર ઘુાંટી ચણી 
બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. સવાર-સાાંજ બબ્બે 
ગોળી પાણી સાથે લવેાથી અજીણવ , અરુહચ, ઉબકા, 
ઉલટી, આફરો, ગસે, માંદાલ્ગ્ન અને આમવાતમાાં  
ફાયદો થાય છે. જમેનુાં  પાચન નબળુાં  હોય તેમને માટે 
પણ આ ગોળી સારી છે. આ ગોળી દદવેલ સાથે 
લવેાથી કબષ્ટજયાત મટે છે. અને ઘી સાથે લવેાથી 
અમ્લપપત્ત મટે છે. 
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સુાંઠ્યાદી ચણુવ   નાંબર – ૧ :  સુાંઠ ૬૦ ગ્રામ, 
લીંડીપીપર ૬૦ ગ્રામ, મરી ૪૦ ગ્રામ, નાગરવેલનાાં  
સકુવેલાાં  પાન ૩૦ ગ્રામ, તજ ૨૦ ગ્રામ, એલચી ૧૦ 
ગ્રામ અને ૨૨૦ ગ્રામ સાકરનુાં  બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવ  
સુાંઠ્યાદી ચણુવ  નાં . ૧ છે. અડધી ચમચી જટેલુાં  આ 
ચણુવ  ઉકાળીને ઠાંડા કરલેા પાણી સાથે સવાર-સાાંજ 
લવેાથી માંદાગ્ની, અરુચી, અપચો, દમ, ઉધરસ, 
શરદી, કાં ઠ-ગળાના રોગો અને હૃદયના રોગોમાાં  
ફાયદો થાય છે. બે મહીના બાદ નવુાં  ચણુવ  બનાવવુાં  
જોઈએ.  
નાંબર – ૨ : અમલભદે, સુાંઠ, દાડમ, સાંચળ અને 
હીંગનુાં  સરખા વજને ખબુ ખાાંડી બનાવેલુાં બારીક 
ચણુવ  તે સુાંઠયાદી ચણુવ  નાં . ૨. આ ચણુવ  સહેજ નવશકેા 
પાણી સાથે લવેાથી શ્વાસ, કફના રોગો અને હૃદયના 
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રોગોમાાં  ફાયદો થાય છે. આ ચણુવનો ઉપયોગ કરતી 
વખતે કફકારક આહાર-વીહારનો ત્યાગ કરવો.   
નાંબર – ૩ : અતીવીષ, સુાંઠ, ચીત્રક, નાગરમોથ, 
ઈન્દ્રજવ અને હીંગનુાં સરખા વજન ે ખબુ ખાાંડી 
બનાવેલુાં  બારીક ચણુવ  તે સુાંઠયાદી ચણુવ  નાં . ૩. 
અડધીથી એક ચમચી જટેલુાં આ ચણુવ  નવશકેા 
પાણી સાથે સવાર-સાાંજ લવેાથી અતીસાર, 
આમાતીસાર, જુનો મરડો, ગસે, આફરો, વાછુટ 
અને મળની દગુાંધ વગરે ેમટે છે. 
સોપારી  સોપારી પચવામાાં  ભાર,ે ઠાંડી, રુક્ષ અને તરુી 
છે. જુની અને પાકેલી સોપારી કફ અને પીત્ત દરુ કર ે
છે. સોપારી કામોત્તજેક છે, તેમ જ પશેાબની 
વીકૃતીમાાં  લાભકારક છે. શકેેલી સોપારી ત્રણે દોષ 
દરુ કર ેછે. ચીકણી સોપારીનુાં દોઢ ગ્રામ ચણુવ  સવારે 
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મઠામાાં  કે કાાંજીમાાં  લવેાથી હોજરીમાાં  ભરાઈ રહેલો 
વાય ુ મટે છે. સોપારીના ચણુવ  વડ ે પકાવેલા તેલની 
માલીસ કરવાથી કટીવાત (બકૅપઈેન) મટે છે. 
ખાવામાાં  સોપારીની માત્રા ૧/૨ થી ૧ ગ્રામ જટેલી જ 
હોવી જોઈએ. કૃમી રોગમાાં  થોડી વધ ુ લઈ શકાય. 
એ માટે સોપારીનો ભકુો ગરમ પાણી સાથે દીવસમાાં  
ત્રણ-ચાર વાર લવેો. વધ ુ પડતી સોપારી ખાવાથી 
ઉધરસ થાય છે, લકવો કે મોાંનુાં કેન્દ્સર પણ થઈ શકે 
છે. 
સ ભાગ્યસુાંઠી પાક નાગરમોથ, નાગકેસર, સુાંઠ, મરી 
અને પીપર ૪૦-૪૦ ગ્રામ, વરીયાળી ૧૦ ગ્રામ અને 
ધાણા તથા એલચીદાણા ૫-૫ ગ્રામના બારીક 
ચણુવમાાં  ૩૨૦ ગ્રામ સુાંઠનુાં  ચણુવ  મેળવવુાં . એમાાં  થોડુાં  
ઘી મીશ્ર કરી ૩.૨ લીટર ગાયના દધુમાાં  માવો 
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બનાવવો. આ માવામાાં  ઘી મેળવી પાક બનાવવો. 
આખા દીવસમાાં  ૫૦ ગ્રામ જટેલો આ પાક ખાવાથી 
સવુાવડ પછીનાાં  તાવ, ઉલટી, શ્વાસ, ઉધરસ, 
બળતરા જવેા રોગો સામે શરીરને બળ મળે છે.  
સ્ત્રી ઔષધ પ્રસતુી પછી શરીર તપી જતુાં  હોય, 
ધાવણ ઓછુાં  આવતુાં  હોય, અશક્તી અને શરીર 
નીસ્તેજ હોય, શરીર કૃશ થઈ ગયુાં  હોય તો 
શતાવરી, જઠેીમધ અન ેગળોનુાં  સમભાગ ે બનાવેલા 
એક ચમચી ચણુવમાાં  એક ચમચી સાકર અને બે 
ચમચી ઘી મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ લવેુાં  અન ે ઉપર 
એક ગ્લાસ ઉકાળીને ઠાંડુાં  કરલેુાં  દધુ પીવુાં . પ્રસતુી પછી 
એક મહીનો આ ઉપચાર કરવાથી ઉપરની બધી 
તકલીફો દરુ થાય છે.   
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સ્વાદીષ્ટ વીરચેન ચણુવ  મીંઢીઆવળ ૧૫ ગ્રામ, 
વરીયાળી ૫ ગ્રામ, અમલસારો ગાંધક ૫ ગ્રામ, 
જઠેીમધ ૫ ગ્રામ અને સાકર ૩૦ ગ્રામના બારીક 
ચણુવને સ્વાદીષ્ટ વીરચેન ચણુવ  કહે છે. રાત્ર ેઅડધી 
ચમચી આ ચણુવ  સહેજ ગરમ પાણી કે દધુ સાથે 
લવેાથી કબજીયાત મટે છે અન ેદોષો નીચનેા માગથેી 
દરુ થવાથી હરસ, મળાવરોધ, મરડો, ખોટી ગરમી, 
લોહીવીકાર, ખીલ, આફરો વગરે ેમટે છે.  
હરડ ે હરડ ે ઘી સાથે વાત, લવણ-મીઠા સાથે કફ, 
અને મધ કે સાકર સાથે પીત્તનુાં  નીવારણ કર ેછે, તેમ 
જ ગોળ સાથે હરડ ેખાવાથી સવવ રોગોનો નાશ કરે 
છે. આમ એ ત્રીદોષનાશક છે. હરડનેુાં  ચણુવ  યોગ્ય 
પ્રમાણમાાં  લવેુાં . એનો આધાર ઉાંમર, જરુરીયાત તથા 
પોતાની પ્રકૃતી ઉપર રહે છે. આરોગ્યની ઈચ્છા 
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રાખનાર ેરોજ હરડનેુાં  સેવન કરવુાં . રાતે અડધી હરડ ે
ચાવીને ખાવી. તેના ઉપર એક કપ ગરમ દધુ પીવુાં . 
ચાવીને ખાધલેી હરડ ેઅગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ેછે, વાટેલી 
હરડ ેરચે લગાડ ેછે, બાફેલી હરડ ેઝાડો રોકે છે અને 
હરડનેે શેકીને લવેામાાં  આવ ે તો તે ત્રણે દોષોનો 
નાશ કર ે છે. હરડ ે ભોજનની સાથે ખાધી હોય તો 
બદુ્ધી અન ેબળ વધ ેછે તથા ઈંરીયો સતેજ બને છે. 
વાય,ુ પીત્ત તથા કફનો નાશ કર ેછે. મતુ્ર તથા મળને 
વીખરેી નાખ ેછે. જમ્યા પછી હરડ ેખાધી હોય તો તે 
અન્નપાનથી થયેલા અને વાત, પીત્ત તથા કફથી 
થયેલા દોષોને દરુ કર ે છે. હરડ ે હેમાંત ઋતમુાાં  સુાંઠ, 
શીશીરમાાં  પીપર, વસાંતમાાં  મધ, ગ્રીષ્મમાાં  ગોળ, 
વષાવમાાં  સીંધવ અને શરદ ઋતમુાાં  સાકર સાથે ખાવી 
જોઈએ. મસુાફરી કે શ્રમ કરવાથી થાકેલાએ, બળ 
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વગરનાએ, રુક્ષ પડી ગયેલાએ, કૃશ-દબુવળ પડી 
ગયેલાએ, ઉપવાસ કરલેા હોય તેણે, અધીક 
પીત્તવાળાએ, ગભવવતી સ્ત્રીઓએ અને જમેણે લોહી 
કઢાવ્યુાં  હોય તેમણે હરડ ેખાવી નહીં.  
(૧) દઝુતા હરસમાાં  જમ્યા પહેલાાં  હરડ ે અને ગોળ 
ખાવાાં .  
(૨) બહાર દેખાતા ન હોય અ ેવા હરસમાાં  સવાર ે
હરડ ેઅને ગોળ ખાવાાં .  
(૩) ઉલટી-ઉબકા થતા હોય તો હરડ ે મધ સાથે 
ચાટવી.  
(૪) હરડનેુાં  બારીક ચણુવ  ગરમ પાણીમાાં  પસે્ટ કરી 
લગાડવાથી ખરજવુાં, દાદર, સોરાયસીસ જવેા 
ચામડીના રોગ મટે છે. અથવા ખીલ, ખસ, ખરજવુાં , 
ગમુડાાં  વગરે ે ચામડીના રોગો અને રક્તબગાડના 
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રોગોમાાં  અડધીથી એક ચમચી હરડનેુાં  ચણુવ  રોજ 
રાત્ર ે જમ્યા પછી સખુોષ્ણ દધુ અથવા નવશકેા 
પાણી સાથે લવેુાં  અને વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર પરજેી 
પાળવી.  
(૫) હરડનેુાં  ચણુવ, ગોળ, ઘી, મધ અને તલનુાં તેલ 
સરખા વજને મીશ્ર કરી બે ચમચી સવાર-સાાંજ 
ચાટવાથી મરડો, જીણવ જ્વર, ગસૅ, અજીણવ , અપચો 
અને આમ મટે છે. પીત્તના દખુાવામાાં  પણ આ 
ઉપચાર અકસીર ગણાય છે.  
(૬) હરડ ે અને સુાંઠ સરખા ભાગ ે પાણીમાાં  લસોટી 
નવશકેા ગરમ પાણીમાાં  સવાર ે અને રાત્ર ે લવેાથી 
દમ-શ્વાસ અને કફના રોગો મટે છે.  
હરીતકી અન ેઉધરસ : 
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हरर हररतकी चवै सापवत्री च ददि े ददि े |    
आरोग्याथी च मोक्षाथी भक्षयते ् कीत भयते ् सदा ||

આરોગ્ય ઈચ્છનારાએ રોજ હરીતકીનુાં  (હરડનેુાં ) 
સેવન કરવુાં  અને મોક્ષ ઈચ્છનારાએ હરી અન ે
સાવીત્રીનુાં  કીતવન કરવુાં .  
આમવાત, સાયટીકા-રાાંઝણ ોઃ એક ચમચો હરડનેુાં  
ચણુવ  બે ચમચી દીવેલમાાં  દરરોજ નીયમીત લવેાથી 
આમવાત, સાયટીકા-રાાંઝણ, વદૃ્ધીરોગ અને અદીત 
વાય(ુમોાં ફરી જવુાં ) મટે છે.    
હળદર  તીખી, કડવી, સુકી, ગરમ અને શરીરના 
વણવને સધુારનાર છે. હળદર મધપુ્રમેહ, મતુ્રમાગવ 
અને ચામડીના રોગો, રક્તવીકાર, બરોળ અને 
લીવરના રોગો, કમળો, સાંગ્રહણી, શીળસ, દમ, 
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ઉધરસ, શરદી, કાકડા, ગળાના રોગો, મોાંઢાનાાં  
ચાાંદાાં , અવાજ બેસી જવો વગરે ે રોગોમાાં  ખબુ જ 
હીતાવહ છે. આ ઉપરાાંત હળદર વણ્યવ એટલ ેદેહનો 
રાંગ સારો કરનાર, મળને ઉખડેનાર, ખાંજવાળ 
મટાડનાર, કફ, પીત્ત, પીનસ, અરુચી, કુષ્ટ, વીષ, 
પ્રમેહ, વ્રણ, કૃમી, પાાંડરુોગ અને અપચાનો નાશ 
કરનાર છે. ઈન્દ્ગ્લને્દ્ડમાાં  તાજતેરમાાં  થયેલાાં  સાંશોધન 
મજુબ હળદરમાાં  રહેલુાં કરક્યુમીન નામનુાં  રસાયણ 
ઈસોફેજ્યલ કેન્દ્સરના કોષોનો પણ નાશ કર ેછે.  
(૧) શકેેલી હળદરનુાં  ચણુવ  અને કુાં વારપાઠાનો ગભવ 
સમાન ભાગ ેલવેાથી હરસ મટે છે.  આ મીશ્રણનો 
લપે કરવાથી મસા નરમ પડ ેછે.  
(૨) મધ સાથે કે ગરમ દધુ સાથે હળદર મેળવી 
લવેાથી કાકડા, ઉધરસ, સળેખમ વગરે ેમટે છે.  
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(૩) કફના અન ે ગળાના રોગોમાાં  અડધી ચમચી 
હળદરનુાં  ચણુવ  બે ચમચી મધ સાથે ચાટવુાં .  
(૪) એકથી બે ચમચી લીલી હળદરના ટુકડા સવાર-
સાાંજ ખબુ ચાવીને ખાવાથી કફપ્રકોપ, ચામડીના 
રોગો, પ્રમેહ, રક્તનો બગાડ, સોજા, પાાં  ાંડરુોગ, વ્રણ-
ચાાંદાાં-ઘા, કોઢ, ખાંજવાળ, વીષ, અપચો વગરે ે મટે 
છે.  
(૫) અડધી ચમચી હળદરનુાં  ચણુવ, અરડસુીનો રસ 
ત્રણ ચમચી અને એક ચમચી મધ સવાર-સાાંજ 
લવેાથી કફના રોગો-ઉધરસ, શરદી, દમ વગરે ેમટે 
છે.  
(૬) આમળાાં અને હળદરનુાં  સમાન ભાગ ેબનાવેલુાં ૧-
૧ ચમચી ચણુવ  સવાર-સાાંજ લવેાથી તમામ પ્રકારના 
પ્રમેહ મટે છે.  
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(૭) સતુી વખતે શકેેલી હળદરનો ટુકડો ચસુવાથી 
ઉધરસ, કાકડા અને ગળાના રોગોમાાં  લાભ થાય છે.  
(૮) સમાન ભાગ ે હળદર અને ગોળ ગોમતુ્રમાાં  
મેળવી એક વષવ સધુી રોજ સવાર ેપીવાથી હાથીપગ ુ
મટે છે.  
(૯) હળદર, ફટકડી અને પાણી મીશ્ર કરી રોગગ્રસ્ત 
ચામડી પર લગાડવાથી ચામડીના મોટા ભાગના 
રોગો મટે છે.  
(૧૦) હળદર, મીઠુાં  અને પાણી મીશ્ર કરી લપે 
કરવાથી મચકોડનો સોજો મટે છે.  
(૧૧) હળદર અને લોધરનો લપે કરવાથી સ્તનનો 
સોજો મટે છે.  
(૧૨) હળદર અને સાકર ચસુવાથી અવાજ ખલુ ેછે, 
સ્વર સારો થાય છે.  
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(૧૩) એક મહીના સધુી રોજ અડધી ચમચી હળદર 
ફાકવાથી શરીરમાાં  કાં ઈક ઝરે ગયેલુાં હોય કે કોઈકે 
કાં ઈ ખવડાવી દીધુાં છે એવો વહેમ હોય તો તે મટી 
જાય છે.   
(૧૪) આયવુદેમાાં  હળદરને ઉત્તમ કફઘ્ન કહી છે. 
શ્વાસનળીઓ અને નાકની અાંદરની શ્લષે્મ-ચીકણી 
ત્વચામાાંથી વધાર ે પડતો શ્લેષ્મ-કફ સ્રવે છે ત્યાર ે
મધ સાથે હળદર ચટાડવાથી આ શ્લષે્મ ત્વચા રુક્ષ 
બને છે. એટલ ેકફનો સ્રાવ ઓછો થાય છે.  
(૧૫) કફના રોગો જવેા કે શરદી-સળેખમ, ફ્લલ્યુ-
કફજ્વર, ઉધરસ વગરેમેાાં  ગરમ દધુમાાં  હળદર નાખી 
પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૬) પ્રમેહમાાં  આમળા અને હળદરનુાં  સરખા ભાગે 
બનાવેલુાં ચણુવ  ઉત્તમ લાભ કર ેછે.  
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(૧૭) દરરોજ હળદરનુાં  બ્રશ કરવાથી દાાંતની 
તાંદરુસ્તી જળવાઈ રહે છે. હળદરમાાં  સહેજ મીઠુાં 
ઉમેરવાથી વધ ુલાભ થાય છે એવો મારો તાજતેરનો 
અનભુવ છે. 
હાસ્ય હસે તેનુાં  ઘર વસે. ખડખડાટ હાસ્ય એ 
તાંદરુસ્તી માટે અકસીર ઔષધ છે. હસવુાં  દરકે 
વ્યક્તીન ે ગમે છે, પરાંત ુ આજુબાજુના વાતાવરણ 
અને સાંજોગોને લીધ ેહસી શકાતુાં  નથી. કહેવાય છે કે 
દરરોજનુાં  ૩૦ મીનીટ હસવાથી જીવનનાાં  ૩૦ વષવ 
વધી જાય છે. હૃદયરોગથી પીડાતી વ્યક્તી માટે 
હાસ્ય એ અકસીર ટૉનીક છે, જ ેએકલા કે સમહુમાાં  
પણ કરી શકાય છે. તેનાથી હૃદયને કસરત મળતાાં  
સ્નાયઓુમાાં  રક્તપ્રવાહ વેગીલો બને છે, અને દદીનુાં  
હૃદય પ્રફુલ્લીત બની જાય છે. હાસ્યથી બ્લડપ્રશેર 
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ઘટે છે. માનસીક તણાવથી હૃદયરોગની શક્યતા રહે 
છે. હાસ્યથી માનસીક તણાવ ઓછો થાય છે, 
કૉલસે્ટરોલ ઘટે છે. મગજના જ ેહોમોવન્દ્સ આળસ, 
થાક અને કાં ટાળો ઉત્પન્ન કરતા હોય છે તેમને હાસ્ય 
દરુ કરી મગજને મળુ અવસ્થામાાં  લાવી દે છે. ઘણી 
વાર વ્યક્તી ઉપરછલ્લુાં હસી શકતી હોય છે પણ 
આાંતરીકપણે હસી શકતી ન હોય એમ પણ બને. 
આાંતરીક શાાંતી મેળવવી હોય તો તાંદરુસ્ત હાસ્ય 
જરુરી છે. એક ગણતરી પ્રમાણે ગજુરાતમાાં  લાફીંગ 
મેમ્બરોની સાંખ્યા ૩૫,૦૦૦થી વધ ુ છે. એકલા 
અમદાવાદમાાં  ૮૦ વીસ્તારોમાાં  લાફીંગ ક્લબ ચાલી 
રહી છે, જમેાાં  સભ્યોની સાંખ્યા ૧૦,૦૦૦ જટેલી 
થવા જાય છે. હસવાની ક્રીયા દીવસમાાં  કોઈપણ 
સમયે કરી શકાય. 
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હીંગ્વાષ્ટક ચણુવ  હીંગ, સુાંઠ, મરી, પીપર (ગણદેવી 
લીંડીપીપર), અજમો, જીરુ, શાહજીરુ અને સીંધવનુાં  
સરખા વજને મીશ્ર કરીને બનાવેલુાં ચણુવ  એ 
હીંગ્વાષ્ટક ચણુવ . આ ચણુવ  ખબુ બારીક બનાવી, 
વસ્ત્રગાળ કરી એરટાઈટ બોટલમાાં  ભરી લવેુાં . જમેને 
આહાર પર રુચી જ થતી ન હોય, ગસે થયા કરતો 
હોય, આહાર પચતો ન હોય, જઠરાગ્ની માંદ પડી 
ગયો હોય, કબજીયાત રહેતી હોય એવા દદીઓએ 
આવુાં  તાજુ ાં જ બનાવેલુાં હીંગ્વાષ્ટક  ચણુવ  અડધીથી 
એક ચમચી જટેલુાં તાજી મોળી છાશમાાં  અથવા 
ભાતમાાં  મીશ્ર કરી ખાવુાં . 
હીંગકુપુવરવટી એક એક ચમચી હીંગ અને કપુવર મીશ્ર 
કરી તેમાાં  જરુર પ્રમાણે મધ મેળવી, મગના કે 
અડદના દાણા જવેડી ગોળીઓ વાળી લવેી. એને 
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"હીંગકુપુવરવટી" કહે છે. એકથી બે "હીંગકુપુવરવટી" 
સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે લવેાથી હૃદયની પીડા-
વેદના, ગભરામણ, ચક્કર, હૃદયના ધબકારા વધી 
જવા વગરેમેાાં  રાહત થાય છે.  
હીરાબોળ પ્રસતુી પછી 'હીરાબોળ' ખાવાનો રીવાજ 
અત્યાંત શાસ્ત્રીય- વૈજ્ઞાનીક છે. હીરાબોળ 
જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ેછે. ખાધલેા આહારનુાં  પાચન 
કર ે છે. વાય ુ દરુ કર ે છે. ગભાવશયમાાં  રહી ગયેલા 
બગાડન-ેદોષોને બહાર કાઢે છે- ગભાવશયને સ્વચ્છ 
કર ે છે અને તેને અસલ-પવુવવત્ સ્થીતીમાાં  લાવે છે. 
શ્વેતપ્રદર, કટીશળુ, લોહીબગાડ અને રક્તાલ્પતા 
અથવા પાાંડરુોગમાાં  ખબુ જ હીતકારક છે. 
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રોગો 
અગ્નીદગ્ધ વ્રણ  કારલેાાંને પીસી તેના રસનો 
અગ્નીદગ્ધ વ્રણ પર લપે કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
અજીણવ-અપચો ભખુ લાગે ત્યાર ે જ જમવુાં . ઘઉાં, 
ચોખા, મગ, કુણા મળુા, વાં ેગણ, સરુણ, પરવળ, 
પાકાાં  કેળાાં, દાડમ, રાક્ષ, દધુ, ઘી, દહીં, છાસ વગરેનેુાં  
સેવન કરવુાં . માત્ર ગરમ પાણી પીને બે કે ત્રણ 
નકોરડા ઉપવાસ કરવા માત્રથી પણ અજીણવ મટે છે.  
અજીણવના ચાર પ્રકાર છે:  
(૧) કફથી થતુાં  આમાજીણવ  – એનાાં લક્ષણોમાાં  
આહારના ઓડકાર આવવા, મોળ છુટવી, પટે ભારે 
લાગવુાં, આળસ, થાક, સસુ્તી, શરીર જડ જવેુાં  લાગે, 
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ભખુ ન લાગવી વગરે ે છે. એમાાં  ઉપવાસ કરવા 
જોઈએ.  
(૨) પીત્તથી થતુાં  વીદગ્ધાજીણવ  – એમાાં છાતી, ગળુાં, 
હોજરીમાાં  બળતરા થાય છે. કડવા, તીખા ઘચરકા કે 
ઉલટી થાય, ચક્કર આવવાાં  વગરે ેલક્ષણો હોય છે. 
એક-બે ઉપવાસ કરવા. ઉપવાસ દરમીયાન 
સાકરવાળુાં  દધુ, દધુનુાં  શરબત, આઈસક્રીમ વગરે ેલઈ 
શકાય. ઉપવાસ પછી દધુ-રોટલી, દધુ-ભાત, ખીર, 
દધુ-પ ાંઆ જ લવેા. જમ્યા પછી અવીપત્તીકર ચણુવ  
અડધીથી એક ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલવેુાં . 
અમ્લપીતાતાંક વટી એક-એક અને સતુશખેર રસ 
એક એક ગોળી ત્યાર પછી આહારમાાં  દધુી, ગલકાાં , 
તરુીયાાં, પરવળ વગરે ેશાક લવેાય. અથાણાાં, પાપડ, 
તળેલુાં, ડુાંગળી વગરે ેબાંધ.  
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(૩) વાયથુી થતુાં  વીષ્ટબ્ધાજીણવ  – એનાાં લક્ષણોમાાં  
કબજીયાત, પટે તાંગ-ભાર ેથવુાં, આફરો, અધોવાયનુી 
ગતી અટકી જવી, વાયનુા પ્રકોપથી જમ્યા પછી 
ઉછાળા આવવા વગરે ે છે. એમાાં  પ્રથમ એક દીવસ 
ફક્ત મગના પાણી પર રહેવુાં . પછી એક દીવસ 
ફળોના રસ પર રહી હળવો સપુાચ્ય આહાર લવેો. 
એક-બે કીલોમીટર ચાલવુાં . ઔષધોમાાં  * શીવાક્ષાર 
પાચન ચણુવ  અડધીથી એક ચમચી દીવસમાાં  ત્રણ 
વખત લવેુાં . * અગ્નીતુાં ડીવટી એક એક ગોળી ત્રણ 
વખત લવેી. * હીંગ્વાષ્ટક ચણુવ  જમ્યા પછી એક 
ચમચી લવેુાં . * દીનદયાળ ચણુવ  અડધી ચમચી રાત્ર ે
લવેુાં .   
(૪) રસશષેાજીણવ  : આ અજીણવમાાં  પટેમાાં  ભરાવો, 
ભાવતા ભોજન પર પણ અરુચી, ઉબકા થવા, ખોટી 
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ભખુ લાગવી- ભખુ લાગ ેછતાાં  ખાવુાં  ભાવે નહીં અન ે
કબજીયાત થવી વગરે ે થાય છે. એના ઉપચારમાાં  
ઉકાળેલુાં જ પાણી પીવુાં  અને એક ઉપવાસ કરવો. 
બીજા દીવસે મગનુાં  પાણી, ફળોનો રસ અથવા 
લીલાાં  શાકભાજીનો રસ પીવો. ત્રીજા દીવસે પચવામાાં  
હલકાાં  રવ્યો લવેાાં . દુધી, ગલકાાં, તરુીયાાં  ભાજી જવેાાં  
શાક, મગનુાં  સપુ, ગરમ રોટલી વગરે ે ખાવુાં . 
ઔષધોમાાં  તાજુ ાં લવણભાસ્કર ચણુવ  અથવા પાંચકોલ 
ચણુવ  અડધીથી એક ચમચી જટેલુાં  દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
તાજી મોળી છાસ સાથે લવેુાં . પાણીમાાં  મધ નાખી 
પીવુાં . ચીત્રકાદીવટીની એક એક ગોળી ત્રણ વાર 
લવેી. દશમલુાસવ જમ્યા પછી ત્રણ ચમચી પીવો. 
અપચો કે વાયનુી પટે પીડા વખતે ગરમ પાણી કે 
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અજમો નાખી ગરમ કરલેુાં પાણી પીવાથી લાભ થાય 
છે.  
(૫) આદ ુ અને લીંબનુા ૧૦-૧૦ ગ્રામ રસમાાં  
૧.૫(1½) ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ે પીવાથી 
અજીણવ મટે છે.  
(૬) કાચાાં  ટામેટાાંને શાકની જમે સમારીન ે
કલાઈવાળી તપલેીમાાં  થોડી વાર શેકીને મરી તથા 
સીંધવનુાં  ચણુવ  મેળવી અથવા એકાદ ગ્રામ સોડા-
બાઈકાબવ  ભળેવીને ખાવાથી અજીણવ મટે છે.  
(૭) ડુાંગળીનો રસ અને કારલેાાંનો રસ ભગેો પીવાથી 
અજીણવ મટે છે.  
(૮) તજ લવેાથી અજીણવ મટે છે.  
(૯) લીંબનુા ચાર કકડા કરી કાચના વાસણમાાં મીઠુાં , 
મરી અને સુાંઠનુાં  ચણુવ  નાખી તડકામાાં  રાખી મકુવાથી 
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મીઠાના સાંયોગથી થોડા જ દીવસોમાાં  લીંબ ુ ગળી 
જાય છે. તે ખાવાથી અજીણવ , મોઢાની લાળ, મખુની 
વીરસતા-બેસ્વાદપણુાં  મટે છે.  
(૧૦) લીંબ ુ કાપી સીંધવ ભભરાવી ભોજન અગાઉ 
ચસુવાથી અજીણવ મટે છે.  
(૧૧) સુાંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ સમાન ભાગે 
લઈ, ચણુવ  કરી છાસમાાં  નાખીને પીવાથી અજીણવ મટે 
છે.  
(૧૨) છાસમાાં  સીંધવ અને મરીનુાં  ચણુવ  નાખીને 
પીવાથી અજીણવ મટે છે.  
(૧૩) બહ ુપાણી પીવાથી, કસમય ેભોજન કરવાથી, 
મળ-મતુ્રાદીના વેગને રોકવાથી, સમયસર નીરા ન 
લવેાથી, ઓછુાં  કે વધાર ે ખાવાથી અજીણવ થાય છે.  
આથી કારણને જાણીને તેનુાં  નીવારણ કરવુાં .  
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(૧૪) આદ ુસાથે સીંધવ ખાવાથી માંદાગ્ની મટે છે.  
(૧૫) લવીંગ અને લીંડીપીપરના ચણુવને ૧થી ૩ ગ્રામ 
મધ સાથે સવાર સાાંજ લવેાથી માંદાગ્ની મટે છે. આ 
પ્રયોગ બે અઠવાડીયાથી વધ ુન કરવો.  
(૧૬) ભોજન પહેલાાં  લીંબ ુ અને આદનુા રસમાાં  
સીંધવ મેળવી પીવાથી માંદાગ્ની, અજીણવ અને 
અરુચીમાાં  લાભ થાય છે.  
(૧૭) હરડ ેઅને સુાંઠનુાં  ચણુવ  સવાર ેખાલી પટેે લવેાથી 
માંદાગ્નીમાાં  લાભ થાય છે.  
(૧૮) હીંગની ચણા જવેડી ગોળી ઘી સાથે ગળવાથી 
અજીણવ તથા વાયનુો ગોળો મટે છે.  
(૧૯)  અધી ચમચી કાચા પપૈયાનુાં  દધુ ખાાંડ સાથે 
લવેાથી અજીણવ મટે છે.  
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(૨૦) કોકમનો ઉકાળો કરી ઘી નાખી પીવાથી 
અજીણવ મટે છે.  
(૨૧) પાકા અનનાસના નાના કકડા કરી, મરી અને 
સીંધવની ભુકી ભભરાવી ખાવાથી અજીણવ મટે છે.  
(૨૨)  લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, 
ચાટણ કરી, તેમાાં  બમણુાં  થીજાવેલુાં ઘી મેળવી 
ચાટવાથી અજીણવ મટે છે.  
(૨૩)  સમાન ભાગ ેસુાંઠ અને ગોખરુનો ઉકાળો રોજ 
સવાર ેપીવાથી અજીણવ મટે છે.  
(૨૪) સારાાં  પાકાાં  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાાં  ૧  કીલો 
ખાાંડ નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી શરબત બનાવવુાં . 
શરબત ગરમ હોય ત્યાર ેજ કપડાથી ગાળી ઠાંડ ુથાય 
એટલ ેશીશીઓમાાં ભરી લવેુાં . ૧૫થી ૨૫ ગ્રામ જટેલુાં  
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આ શરબત જરુરી પાણી મેળવી પીવાથી અપચો 
મટે છે.  
(૨૫) એક માટલામાાં  લીંબ ુઅને મીઠાના થર ઉપર 
થર કરી, દબાવી રાખી, લીંબનુે સારી રીતે આથવાાં . 
પછી તેમાાંથી એક એક લીંબ ુલઈ ખાવાથી અજીણવ  
દરુ થાય છે.  
(૨૬) ૪૦૦ મી.લી. ઉકળતા પાણીમાાં  ૨૫ ગ્રામ 
સુાંઠનુાં  ચણુવ  નાખી ૨૦-૨૫ મીનીટ ઢાાં કી રાખવુાં . ઠાંડ ુ
થયા બાદ વસ્ત્રથી ગાળી ૨૫થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુાં 
પીવાથી પટેનો અપચો, ખરાબ ઓડકાર તથા 
ઉદરશળુ મટે છે.  
(૨૭) સમભાગ ે સુાંઠ અને જવખાર ઘી સાથે ચાટી 
ઉપર ગરમ પાણી પીવાથી અજીણવ મટે છે; ભખુ 
ઉઘડ ેછે.  
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(૨૮) સુાંઠ ૫ ગ્રામ અને જુનો ગોળ ૫ ગ્રામ મસળી 
રોજ સવારમાાં  ખાવાથી અજીણવ  અને ગસૅ મટે છે.  
(૨૯) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાાં  જાાંબ ુલઈ તેનો રસ કાઢવો. 
એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ેબારીક વાટેલુાં સીંધવ 
મેળવવુાં . એને શીશીમાાં  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક 
અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુવાથી જાાંબરુવ તૈયાર થાય 
છે. જાાંબરુવ ૫૦-૬૦ ગ્રામ જટેલો દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર પીવાથી અપચો મટે છે.  
(૩૦) એક-બે ગ્રામ રાઈનુાં  ચણુવ  થોડી ખાાંડ મેળવી 
ખાવાથી અને ઉપર ૫૦-૬૦ મી.લી. પાણી પીવાથી 
અપચો અને ઉદરશળુ મટે છે.  
(૩૧) કુમળા મળુાનો ઉકાળો કરી, તેમાાં  પીપરનુાં  
ચણુવ  મેળવીને પીવાથી અગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે તેમ જ 
અપચો કે અપચાથી થયેલ ઉલટી કે ઝાડા મટે છે.  
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(૩૨) ડુાંગળીનો રસ ૧૦ ગ્રામ, આદનુો રસ ૫ ગ્રામ, 
હીંગ ૦.૧૬ ગ્રામ મીઠુાં  અને થોડુાં પાણી મેળવી 
પીવાથી અપચો મટે છે. જરુર જણાય તો આ 
મીશ્રણ બે કલાક પછી ફરીથી લઈ શકાય.  
(૩૩) મીઠાન ે તવી પર લાલ રાંગનુાં  થાય ત્યાાં  સધુી 
શેકી, હુાંફાળા ગરમ પાણીમાાં  ૫ ગ્રામ જટેલુાં  લવેાથી 
અપચો મટે છે.  
(૩૪) અજમો, સીંધવ અન ેહરડ ેદરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
અને હીંગ ૫ ગ્રામનુાં  બારીક ચણુવ  કરવુાં . એને પાચન 
ચણુવ  કહે છે. આ ચણુવ  અડધીથી એક ચમચી જટેલુાં  
જમ્યા પછી ઉકાળીને ઠાંડા કરલેા પાણી સાથે બપોરે 
અને રાત્ર ે નીયમીત લવેાથી ભખુ ન લાગવી, 
અપચો, પટેનુાં  ભારપેણુાં , મોળ, ગસૅ, અજીણવ અને 
ઓડકાર મટે છે.  
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(૩૫) હરડ,ે લીંડીપીપર, સુાંઠ અને કાળાાં  મરી સરખા 
વજને મીશ્ર કરી, એ મીશ્રણથી બમણા વજનનો 
ગોળ મેળવી ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. 
બબ્બે ગોળી સવાર, બપોર અને સાાંજ ે ચસુવાથી 
અજીણવ , અરુચી અને ઉધરસ મટે છે.  
(૩૬) સરખા ભાગે સકુા ધાણા અને સાકરનો ઉકાળો 
દરરોજ સવાર-સાાંજ પીવાથી અપચો મટે છે. ધાણા, 
સાકર અને પાણીનુાં  પ્રમાણ પોતાની જરુરીયાત 
મજુબ રાખવુાં .  
(૩૭) લસણની કળી તેલમાાં  કકડાવીને ખાવાથી 
અથવા લસણની ચટણી બનાવીને ખાવાથી અરુચી 
અને માંદાગ્ની મટે છે.  
(૩૮) રાઈનુાં  ચણુવ  પાણી સાથે લવેાથી અજીણવ મટે 
છે.  
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(૩૯) ભખુ ન લાગતી હોય કે ભખુ મરી ગઈ હોય 
તો દીવસમાાં  બે વાર અધી ચમચી અજમો ચાવીન ે
ખાવાથી ભખુ ઉઘડશ.ે  
(૪૦) લસણની ચટણી ખાવાથી ભખુ ઉઘડ ેછે.  
(૪૧) ફુદીનો, તલુસી, મરી અને આદનુો ઉકાળો 
પીવાથી વાય ુદરુ થઈ ભખુ લાગ ેછે.  
(૪૨) ચણાના છોડ પર રાતે કપડુાં ઢાાં કી રાખી, 
સવાર ેનીચોવી, એ પાણીને ગરમ કરી ઉડાડી દેતાાં  
વાસણમાાં જ ેક્ષાર રહે તેનુાં  છાસ સાથે સેવન કરવાથી 
ગમે તેવુાં  અજીણવ મટે છે.  
(૪૩) ચીત્રક, અજમો, સીંધવ અન ેમરીના સમભાગ ે
બનાવેલા ચણુવનુાં  સેવન કરવાથી અજીણવ મટે છે.  
(૪૪) વરીયાળીનો અકવ  અથવા કાચી કે શકેેલી 
વરીયાળી નીયમીત ખાવાથી અજીણવ મટે છે.    
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અડદીયો વા  લસણ તલના તેલ સાથે ખાવાથી કે 
લસણ અને અડદનાાં  વડાાં  બનાવી તલના તેલમાાં  
તળીને ખાવાથી અડદીયો વા મટે છે. 
અતીસાર  (૧) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાાં  જાાંબ ુલઈ તેનો રસ 
કાઢવો. એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ેબારીક વાટેલુાં 
સીંધવ મેળવવુાં . એને શીશીમાાં  ભરી મજબતુ બચુ 
મારી એક અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુાવાથી જાાંબરુવ 
તૈયાર થાય છે. જાાંબરુવ ૫૦-૬૦ ગ્રામ દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર પીવાથી અતીસાર મટે છે.  
(૨) જવને ચારગણા પાણીમાાં  ઉકાળી, ત્રણચાર 
ઉભરા આવે એટલ ેઉતારી, એક કલાક ઢાાં કી રાખી 
ગાળી લવેુાં . જવના આ પાણીને બાલી વૉટર કહે છે. 
એ પીવાથી અતીસાર મટે છે.  
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(૩) જાાંબડુીની છાલનો ૨૦ ગ્રામ ઉકાળો મધ મેળવી 
પીવાથી અતીસાર મટે છે.  
(૪) જાાંબડુીનાાં  કુમળાાં  પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ ૩ ગ્રામ 
મધ મેળવી દીવસમાાં  ત્રણ વાર લવેાથી અતીસાર મટે 
છે.  
(૫) દાડમના ફળની છાલ ૫૦ ગ્રામ, લવીંગનુાં  
અધકચરુાં ચણુવ  ૭.૫ ગ્રામ અને ૫૦૦ મી.લી. પાણી 
ઢાાંકણ ઢાાં કી ૧૫ મીનીટ ઉકાળી ઠાંડ ુથાય ત્યાર ેગાળી 
દીવસમાાં  ત્રણ વાર ૨૫-૫૦ ગ્રામ જટેલુાં પીવાથી 
નવો અતીસાર અને નવો મરડો દરુ થાય છે.  
(૬) બોરડીના સકુા પાનનુાં  ચણુવ  મઠા સાથે લવેાથી 
અતીસાર મટે છે.  
(૭) બોરડીના મળુની છાલના ક્વાથમાાં  મગનુાં  
ઓસામણ બનાવી પીવાથી અતીસાર મટે છે.  
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(૮) બોરડીના મળુની છાલ બકરીના દધુમાાં  પીસી 
મધ મેળવી પીવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૯) કાચાાં  સીતાફળ અતીસાર અને મરડો મટાડ ેછે.  
(૧૦) સાંગ્રહણી-ઝાડાના રોગમાાં  જ્યાર ે ખોરાક 
લવેાનો પ્રતીબાંધ હોય ત્યાર ેકેળાાં  ખોરાક તરીકે અતી 
ઉત્તમ છે.  
(૧૧) સવુા અને મેથીનુાં  ચણુવ  દહીંના મઠામાાં  મેળવી 
લવેાથી અતીસાર મટે છે. (વધ ુમાટે જુઓ ઝાડા 
લીન્દ્ક: 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2010/06/05/ઝાડા/ )  
અનીરા  (૧) કુમળાાં  વેં ેગણ અાંગારામાાં  શેકી, મધમાાં  
મેળવી સાાંજ ે ચાટી જવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે. 
પ્રયોગ થોડા દીવસ ચાલ ુરાખવાથી અનીરા મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/05/ઝાડા/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/05/ઝાડા/
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(૨) દહીંમાાં  બનાવેલુાં ડુાંગળીનુાં  કચુાંબર રાત્રીના 
ભોજન સાથે ખાવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે.  
(૩) પોઈ નામની વનસ્પતીના વેલા થાય છે. એનાાં  
પાનનાાં  ભજીયાાં  બનાવવામાાં  આવે છે. એ ખતેર કે 
વાડામાાં  ઉગ ેછે. આ પોઈનાાં પાનનો ૧ ચમચો રસ ૧ 
પ્યાલા દધુ સાથે રાતે સવુાના કલાકેક પહેલાાં  લવેાથી 
સારી ઉાંઘ આવે છે.  
(૪) મોટા ભરુા કોળાની છાલ ઉતારી, બી તથા 
અાંદરનો પોચો ભાગ કાઢી નાખી, બબ્બે રુપીયા 
ભારનાાં  પતીકાાં  પાડી પાણીમાાં  બાફવાાં . જરા નરમ 
પડ ે એટલ ે કપડામાાં  નાખી પાણી નીતારી કાઢવુાં . 
બાફેલાાં  પતીકાાં  બમણી સાકરની ચાસણીમાાં  નાખવાાં . 
કેસર અને એલચી ઈચ્છા પ્રમાણે નાખી શકાય. આ 
મરુબ્બો અનીરા મટાડ ેછે.  
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(૫) સતુા પહેલાાં  ૧/૨  કીલોમીટર ખબુ ઝડપથી 
ચાલવુાં  અને પાછા વળતાાં  ધીમેથી ચાલવુાં . આવીને 
અડધો ગ્લાસ સોડા પીને સઈુ જવાથી ઘસઘસાટ ઉાંઘ 
આવે છે.  
(૬) કોળુાં  વધાર ેમાત્રામાાં  લવેાથી દસ્ત સાફ આવે છે 
અને નીરા આવે છે.  
(૭)  કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે 
મેળવી, ગાળી, સાકર નાખી તેનુાં  શરબત બનાવીન ે
પીવાથી નીરાનાશ મટે છે.  
(૮) રોજ રાત્ર ે એક સફરજન ખાવાથી અન ે એક 
ગ્લાસ દધુ ઓછામાાં  ઓછા પાંદર દીવસ સધુી પીવાથી 
અનીરાની ફરીયાદ દરુ થાય છે.  
(૯) ૧ ચમચો વરીયાળીનો શદુ્ધ અકવ  એકાદ વાડકી 
પાણીમાાં  ભળેવી રાતે સતુી વખતે લવેાથી અનીરાની 
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ફરીયાદ મટે છે. વરીયાળીનો અકવ  જટેલો શદુ્ધ અને 
ચોખ્ખો હોય તેટલો વધ ુફાયદો કર ેછે.  
(૧૦) ભેંસના દધુમાાં  અશ્વગાંધાનુાં  ચણુવ  મેળવી 
પીવાથી અનીરાનો રોગ મટે છે.  
(૧૧) એરાંડના કુમળા અાંકુરને વાટી થોડુાં દધુ ઉમેરી 
કપાળે (માથા પર) અને કાન પાસે ચોપડવાથી 
સખુપવુવક ઉાંઘ આવે છે.  
(૧૨) ગાંઠોડાનુાં  ચણુવ  ગોળ સાથે મેળવી ખાવાથી અને 
ઉપર ગરમ દધુ પીવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે. ગાંઠોડાનુાં 
ચણુવ  એટલા જ કે થોડા વધ ુગોળ સાથે સવુાના એક 
કલાક પહેલાાં  ખબુ ચાવીને ખાવાથી પણ થોડા 
દીવસોમાાં  અનીરા મટે છે.  
(૧૩) ચોથા ભાગના જાયફળનુાં  ચણુવ  પાણી સાથે 
લવેાથી સારી ઉાંઘ આવે છે.  
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(૧૪) ઉાંઘ માટે પગના તળીયે ગાયના ઘીની માલીશ 
કરવી.  
(૧૫) ઉાંઘ માટે ગાંઠોડાનો ૨ ગ્રામ ભકુો ૨૦૦ મી.લી. 
દધુમાાં  ઉકાળી સતુી વખતે પીવુાં .  
(૧૬) ઉાંઘ માટે જાયફળ, પીપરી મળુ તથા સાકર 
દધુમાાં  નાખી ગરમ કરીને પીવુાં .  
(૧૭) ઉાંઘ માટે ૨થી ૩ ગ્રામ ખસખસ વાટી સાકર 
અને મધ અથવા સાકર અને ઘી સાથે સતુી વખતે 
લવેુાં .  
(૧૮) ગાંઠોડાનુાં  ૨ ગ્રામ જટેલુાં ચણુવ  ઘી-ગોળ સાથે 
ખાવાથી ઉાંઘ આવે છે.  
(૧૯) સાાંજ ેબેચાર માઈલ ચાલવાથી ઉાંઘ આવે છે.  
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(૨૦) અરડસુાનો તાજો કડક ઉકાળો અથવા દધુમાાં  
અરડસુો ઉકાળીને સવુાના કલાકેક અગાઉ પીવાથી 
સારી ઉાંઘ આવે છે.  
(૨૧) ભેંસના ગરમ દધુમાાં  ગાંઠોડા કે દીવેલ નાખી 
પીવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે.  
(૨૨) દરરોજ રાતે બનફસાનુાં  સ્વાદીષ્ટ શરબત 
પીવાથી સરસ ઉાંઘ આવે છે. બનફસા એક પ્રકારનુાં 
ઘેરુાં લીલુાં પહાડી ઘાસ છે.  
(૨૩) રાત્ર ે સવુાના એકાદ કલાક પહેલાાં  હ ુાંફાળા 
દધુમાાં  ૮-૧૦ ટીપાાં  બદામના તેલનાાં  નાખી ધીમે ધીમે 
પીવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે. એનાથી બીજ ે દીવસ ે
શરીરમાાં  સારી સ્ફુતી પણ રહે છે.  



 759 

(૨૪) રાત્ર ેસતુી વખતે હ ુાંફાળા દધુમાાં  એક ચમચી 
ઘી અને અડધી ચમચી હળદર નાખી પીવાથી 
અનીરાની ફરીયાદ દરુ થાય છે.  
(૨૫) પગના તળીયે ગાયના ઘીનુાં  કે દીવેલનુાં  માલીશ 
કરવાથી ઉાંઘ આવે છે.  
(૨૬) ઉાંઘ ન આવવાનુાં  કારણ વાયનુો પ્રકોપ ગણાય 
છે. અશ્વગાંધા વાયનુો નાશ કરવાનો ગણુ ધરાવતુાં  
હોવાથી એક ચમચી અશ્વગાંધાનુાં  ચણુવ  એટલી જ 
સાકર મીશ્ર કરીન ે દધુમાાં  નાખી પીવાથી સારી ઉાંઘ 
આવે છે.  
(૨૭)  ઉાંઘ આવતી ન હોય અન ેરોજ ઉાંઘની ગોળી 
ખાવી પડતી હોય, તો શકેેલા જાયફળનુાં  ચણુવ  
ચણાના કે ચણોઠીના બે દાણા જટેલુાં , જટામાસીનુાં  
ચણુવ  એક ગ્રામ, અશ્વગાંધાનુાં  ચણુવ  ત્રણથી ચાર ગ્રામ, 
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ગાંઠોડાનુાં  ચણુવ  બે ગ્રામ અન ે સપવગાંધાનુાં  ચણુવ  બે 
ચોખાભારનુાં  મીશ્રણ કરી રાત્ર ે ઘી અથવા મધમાાં  
મેળવી ચાટી જવુાં  અને ઉપર એક ગ્લાસ સાકર 
નાખલેુાં ભેંસનુાં  દધુ પીવાથી ઘસઘસાટ ઉાંઘ આવશ.ે  
(૨૮) અશ્વગાંધારીષ્ટ અન ે રાક્ષાસવ રોજ રાત્ર ેચાર-
ચાર ચમચી મીશ્ર કરીને જમ્યા પછી પીવાથી સારી 
ઉાંઘ આવે છે. 
અપચો: જુઓ પાચન તથા અજીણવ 
અમ્લપીત્ત(ઍસીડીટી)  જુઓ ઍસીડીટી 
અરુચી ખાવા-પીવાનુાં  મન ન થતુાં  હોય તો:  
(૧) દાડમ ખાવાથી કે દાડમના રસમાાં  મરી, સીંધવ, 
સાંચળ નાખી પીવાથી અથવા સુાંઠ અન ેગોળ ખાવાથી 
કે લસણની કળીઓને ઘીમાાં  તળીને રોટલી સાથે 
ખાવાથી અરુચી મટે છે; ભખુ ઉઘડ ેછે.  
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(૨) લીંબનુી બે ફાડ કરી તેની ઉપર સુાંઠ, કાળાાં  મરી 
અને જીરાનુાં  ચણુવ  તથા સીંધવ મેળવીને થોડુાં ગરમ 
કરી ચસુવાથી અરુચી મટે છે.  
(૩) બે ચમચી આમલી એક ગ્લાસ પાણીમાાં  
પલાળવી. સવાર ે સોપારી જટેલો ગોળ તથા કાળાાં  
મરી અન ેએલચીનુાં  થોડુાં ચણુવ  નાખી પીવુાં . એનાથી 
ભખુ લાગશ ેઅને અરુચી દરુ થશ.ે વળી આમલીનુાં 
શરબત પીવાથી ગ્રીષ્મમાાં  લ ુલાગતી નથી.  
(૪) ૮૦ ગ્રામ ઠળીયા કાઢેલી ખજુર, ૧૦ ગ્રામ 
આમલી પલાળી ચોળીને કરલેુાં  પાણી, ૫ ગ્રામ રાક્ષ, 
૨ ગ્રામ મરચુાં, ૨ ગ્રામ આદુ, જરુર પરુતુાં  મીઠુાં  અને ૮ 
ગ્રામ ખાાંડ નાખી ચટણી બનાવી ખાવાથી અરુચી 
મટે છે અને ભખુ ઉઘડ ેછે.  
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(૫) અડદની દાળ પાણીમાાં  પલાળી રાખી, વાટી, 
તેમાાં  મીઠુાં, મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદ ુનાખી 
વડાાં  કરવાાં . તેને ઘીમાાં  અથવા તેલમાાં  તળીને ખાવાથી 
અરુચી મટે છે.  
(૬) આમલી ઠાંડા પાણીમાાં  પલાળી, મસળી, ગાળી, 
તેના થોડા પાણીમાાં  સાકર મેળવી પીવાથી અન ે
બાકીના પાણીમાાં  એલચી, લવીંગ, મરી અને કપરુનુાં 
ચણુવ  નાખીને કોગળા કરવાથી અરુચી મટે છે, અને 
પીત્તપ્રકોપનુાં  શમન થાય છે.  
(૭) લીંબનુુાં  શરબત પીવાથી અરુચી મટે છે.  
(૮) તાજો ફુદીનો, ખારકે, મરી, સીંધવ, હીંગ, કાળી 
રાક્ષ અને જીરુની ચટણી બનાવી તેમાાં  લીંબનુો રસ 
નીચોવી ખાવાથી મોાંમાાં  રુચી પદેા થાય છે.  
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(૯) ૧૦-૧૦ ગ્રામ આદનુા અને લીંબનુા રસમાાં  ૧.૫ 
ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી અરુચી મટે છે.  
(૧૦)  દાડમનો રસ, સીંધવ અન ે મધ એકત્ર કરી 
ચાટવાથી અરુચી મટે છે.  
(૧૧) ખાટામીઠા દાડમનો ૧૦ ગ્રામ રસ મોાંમાાં  રાખી 
ધીમે ધીમે ફેરવીને દીવસમાાં  ૮-૧૦ વાર પીવાથી 
મોઢાનો સ્વાદ સધુર ેછે, તાવને લીધ ેઅરુચી રહેતી 
હોય તો તે મટે છે અને આાંતરડાાંમાાં  રહેલા દોષોનુાં  
શમન થાય છે.  
(૧૨) ધાણા, જીરુ, મરી, ફુદીનો, સીંધવ અને રાક્ષને 
લીંબનુા રસમાાં  પીસી બનાવેલી ચટણી ભોજન સાથે 
લવેાથી અરુચી મટે છે.  
(૧૩) ધાણા, એલચી અને મરીનુાં  ચણુવ  ઘી અને 
સાકર સાથે લવેાથી અરુચી મટે છે.  
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(૧૪) પાકાાં  ટામેટાના રસમાાં  ફુદીનો, આદ,ુ ધાણા 
અને સીંધવ મેળવી ઉકાળીને બનાવેલી ચટણી 
ભોજન સાથે લવેાથી મોઢાનો સ્વાદ સધુર ે છે અને 
ભોજનની રુચી પદેા થાય છે.  
(૧૫) ટામેટાના ટુકડા કરી સુાંઠ અને સીંધવનુાં  ચણુવ  
ભભરાવી ખાવાથી અગ્નીમાાંદ્ય અને અરુચી મટે છે.  
(૧૬) લસણ, કોથમીર, આદ,ુ ધોળી રાક્ષ, ખાાંડ અને 
સીંધવની ચટણી કરીને ખાવાથી અરુચી મટે છે તથા 
ખોરાકનુાં  પાચન થાય છે.  
(૧૭) સારાાં  પાકાાં  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાાં  ૧  કીલો 
ખાાંડ નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી શરબત બનાવવુાં . 
શરબત ગરમ હોય ત્યાર ેજ કપડાથી ગાળી ઠાંડ ુથાય 
એટલ ેશીશીઓમાાં ભરી લવેુાં . આ શરબત ૧૫થી ૨૫ 
ગ્રામ જટેલુાં પાણી મેળવી પીવાથી અરુચી મટે છે.  
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(૧૮) સુાંઠ, મરી, પીપર અન ે સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ 
ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવમાાં  ૪૦૦ ગ્રામ બી 
કાઢેલી કાળી રાક્ષ મેળવી ચટણી માફક પીસી 
બરણીમાાં  ભરી લવેુાં . એને પાંચામતૃ ચાટણ કહે છે. 
એ પાાંચથી વીસ ગ્રામ જટેલુાં સવાર-સાાંજ ચાટવાથી 
અરુચી મટે છે.  
(૧૯) ૨૦૦ ગ્રામ આદ ુછોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ 
ગ્રામ ઘીમાાં  શકેવી. શકેાઈને લાલ થાય ત્યાર ેએમાાં  
૪૦૦ ગ્રામ ગોળ નાખી શીરા જવેો અવલહે 
બનાવવો. આ અવલહે સવાર-સાાંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
જટેલો ખાવાથી અગ્નીમાાંદ્ય, ઉદરવાત, આમવદૃ્ધી, 
અરુચી અને કફવદૃ્ધી મટે છે. પ્રસતુાને ખવડાવવાથી 
તે ખોરાક સારી રીતે લઈ શકે છે.  
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(૨૦) કાળી નાની હરડ ે શેકી પાઉડર કરી સીંધવ 
સાથે ૧-૧ ચમચી દરરોજ રાતે લવેાથી આહાર 
પ્રત્યેની અરુચી દરુ થાય છે.  
(૨૧) હરડ,ે લીંડીપીપર, સુાંઠ અને કાળાાં  મરી સરખા 
વજને મીશ્ર કરી, એ મીશ્રણથી બમણા વજનનો 
ગોળ મેળવી ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. 
બબ્બે ગોળી સવાર, બપોર અને સાાંજ ે ચસુવાથી 
અજીણવ , અરુચી અને ઉધરસ મટે છે.  
(૨૨) જમવાની પાાંચકે મીનીટ પહેલાાં  એક ગ્લાસ 
પાણીમાાં  ૧ લીંબુ નીચોવી એક નાની ચમચી સોડા-
બાય-કાબવ  નાખી હલાવીન ેપી જવાથી ખોરાક પરની 
અરુચી મટે છે. જો ગસૅની અનીચ્છનીય અસર ન 
થતી હોય તો ૧ બોટલ તૈયાર સોડામાાં  લીંબુ 
નીચોવીને પણ પી શકાય.  
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(૨૩) સુાંઠ, મરી અને સાંચળના ચણુવને સાકરમાાં  
મેળવી લીંબનુા રસમાાં  ઘુાંટી ગોળીઓ બનાવી તેનુાં  
સેવન કરવાથી અરુચી મટે છે.  
(૨૪) આમલીના શરબતમાાં  જીરુનુાં  ચણુવ  ભભરાવી 
પીવાથી પાચક સ્રાવો છુટીને અરુચી મટે છે.  
(૨૫) બીજોરાના કકડા છાાંયે સકુવી, ચણુવ  કરી તેમાાં  
સુાંઠ, પીપર અને મરીનુાં  ચણુવ  મેળવી ખાવાથી અરુચી 
મટે છે.  
(૨૬) અરુચી દરુ કરી ભખુ વધારવા લીંબનુા ફાડીયા 
પર નમક, મરી, ગાંઠોડા અને સાંચળ ભભરાવી જરા 
ગરમ કરીને ભોજન પહેલાાં  ચસુી જવાથી ઉત્તમ લાભ 
થાય છે. ઉલટી, હેડકી, ચુાંક અને આફરામાાં  પણ 
એનાથી લાભ થાય છે.  
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(૨૭) એક ગ્લાસ જાડી, મોળી છાસમાાં  પ્રમાણસર 
રાઈ, જીરુ, હીંગ, સુાંઠ અને સીંધવ નાખી પીવાથી 
ખોરાક પરની અરુચી મટે છે.  
(૨૮) તાજા કમરખની ચીરી પર નમક, સાંચળ અને 
જીરુ ભભરાવી ખાવાથી અરુચી મટે છે. દાાંત અબાઈ 
જાય એટલા પ્રમાણમાાં  અને એવી રીતે કમરખ ન 
ખાવાાં .  
(૨૯) ખાાંડનુાં  બરુુ, કાળી રાક્ષ લીંબનુાાં  ફુલ અને કાળાાં  
મરી ભગેાાં  ઘુાંટી ગોળી બનાવી જમ્યા પહેલાાં  
ચસુવાથી મોાંમાાં  સ્વાદ લાગવો શરુ થાય છે.  
(૩૦) ભોજન પહેલાાં  દાડમનો રસ, સીંધવ અને મધ 
ભગેાાં  કરી ચાટવાથી અરુચી મટે છે.  
(૩૧) જ ે કારણથી અરુચી હોય તે મજુબ એનો 
ઉપાય કરવો જોઈએ. વાયથુી થયેલી અરુચીમાાં  
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એનીમા, પીત્તથી થયેલી અરુચીમાાં  વીરચેન અન ે
કફથી થયેલી અરુચીમાાં  ઉલટી કરાવવાથી લાભ થાય 
છે. માનસીક ઉદ્વગેન ે લીધ ે અરુચી થઈ હોય તો 
મનને પ્રસન્ન કર ે એવાાં  રુચીકારક ભોજનનુાં  સેવન 
કરવુાં  જોઈએ.  
(૩૨) શારીરીક કે માનસીક ગમે તે કારણોથી 
ખોરાક પર અરુચી થઈ હોય તો જાડી મોળી છાસમાાં  
રાઈ, જીરુ, સુાંઠ, હીંગ અને સીંધવ નાખી પીવાથી એ 
અરુચી મટે છે.  
(૩૩) ભખુ જ ન લાગતી હોય તો બેથી ત્રણ 
ગાંઠોડાનો પાઉડર કરી તેમાાં  લીંબનુાાં  ટીપાાં  નીચોવી 
જમતાાં  પહેલાાં  ધીમે ધીમે ચાટવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
થાય છે, તીવ્ર ભખુ લાગ ેછે.  
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(૩૪) માંદ પાચનશક્તી અથવા ભખુ જ ન લાગતી 
હોય તેણે આદ ુ અને લીંબનુા એક એક ચમચી 
રસના મીશ્રણમાાં પાાંચ થી છ એલચીના દાણા અને 
બે ત્રણ ગાંઠોડાનુાં  ચણુવ  મેળવીને જમતા પહેલા એક 
કલાક અગાઉ બપોર ે અ્ન ે રાત્ર ે પીવુાં . એક જ 
અઠવાડીયામાાં  જઠરાગ્ની બળવાન બનશ ેઅને ભખુ 
પણ સારી લાગશ.ે 
અરુચી-માંદાગ્ની મોાંમાાંથી ચીકણી લાળ પડતી હોય 
અને અરુચી તથા માંદાગ્ની હોય તો રોજ સવાર-
સાાંજ એક કલાક ચાલવુાં, એક દીવસનો નકોરડો 
ઉપવાસ કરવો.  આખો દીવસ માત્ર સુાંઠ નાખી 
ઉકાળેલુાં હ ુાંફાળુાં  પાણી તરસ મજુબ પીવુાં . બીજા 
દીવસથી બાફેલા મગનુાં  નમક વગરનુાં  પાણી પાાંચ 
દીવસ સધુી પીવુાં . એમાાં  મસાલા નાખી શકાય. પાાંચ 
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દીવસ પછી સવાર-સાાંજ બાફેલા મગ ખાવા. બે 
વખત ઋતનુાાં  ફળો ખાવાાં . દવામાાં  સવાર-સાાંજ ૫-૫ 
ગ્રામ આદનુી કતરણ ચાવી જવી. રસધાત ુ
માંદાગ્નીને લીધ ે કાચી રહેવાથી મોાંમાાંથી ચીકણી 
લાળ નીકળે છે. પાંદર દીવસ પછી ધીમે ધીમે 
આહારમાાં  એક એક વાનગી રોજ ઉમેરતા જઈ 
ક્રમશોઃ રોજીાંદા પણ માપસર આહાર પર ચઢવુાં . 
કાયમ માટે મીઠાઈ તથા તેલ-ઘી અલ્પ પ્રમાણમાાં  જ 
લવેાાં . કડક પરજેી, ચાલવાનો નીયમ અને સુાંઠ અન ે
આદ ુ જવેાાં  અગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર રવ્યથી મોાંમાાંથી 
લાળ પડવાની તકલીફમાાંથી મકુ્તી મળે છે. એક 
ગ્લાસ પાણીમાાં  બે ચમચી પાકી આમલીનુાં  પસે્ટ 
નાખીને ઉકાળવુાં . બરાબર ઉકળે ત્યાર ે ઉતારી તેમાાં  
ત્રણથી ચાર ચમચી ગલુાબજળ, એક ચમચી ગોળ, 
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પાાંચ એલચીના દાણા અને દસથી બાર કાળા મરીનુાં 
ચણુવ  મીશ્ર કરી ધીમે ધીમે પી જવુાં . આ ઉપચારથી 
ભખુ સારી લાગશ ેઅને અરુચી પણ દરુ થશ.ે 
અદીત વાય ુ(મોાં ફરી જવુાં) (૧) લસણ વાટી તલના 
તેલમાાં  ખાવાથી  કે લસણ અને અડદનાાં  વડાાં  બનાવી 
તલના તેલમાાં  તળીને માખણ સાથે ખાવાથી 
અપસ્માર, વાઈ અને અદીત વાય ુમટે છે.  
(૨) અડદની દાળ પાણીમાાં  પલાળી રાખી વાટી, 
તેમાાં  મીઠુાં, મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદ ુનાખી 
વડાાં  કરવાાં . તેને ઘીમાાં  અથવા તેલમાાં  તળીને ખાવાથી 
અદીત વાય ુમટે છે. 
અધાાંગ વાય ુ રાઈના તેલની માલીશ કરવાથી અધાાંગ 
વાય ુરોગમાાં  ફાયદો થાય છે. 
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અલ્સર (૧) પટેની અાંદરના ભાગમાાં  પડતાાં  કોઈ પણ 
પ્રકારનાાં  ચાાંદાાં  (અલ્સર)માાં  ફ્લાવર એક અકસીર 
ઔષધનુાં  કામ કર ે છે. તાજા ફ્લાવરનો રસ સવાર ે
ખાલી પટેે એકાદ કપ દરરોજ નીયમીત પીવાથી 
અલ્સર સમળુગુાં મટી જાય છે.  
(૨) હોજરી, આાંતરડાાં  કે શરીરમાાં  અન્દ્યત્ર થયેલાાં  
ચાાંદાાં  રાક્ષ સારી રીતે રુઝવે છે.  
(૩) કાચાાં, પાકાાં, આથેલાાં  બોર કે બોરનુાં  અથાણુાં  
ખાવાથી કે બોરનુાં શરબત પીવાથી, કોઈપણ સ્વરુપ ે
બોરનુાં  સેવન કરવાથી અલ્સર મટે છે.  
(૪) સુકી મેથીનો ઉકાળો-કાઢો દરરોજ એક એક 
કપ દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ વાર પીતા રહેવાથી અલ્સર-
પટેમાાં  પડલેાાં  ચાાં દાાં  મટે છે. અન્દ્ય ચીકીત્સા સાથે પણ 
આ પ્રયોગ થઈ શકે.  
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(૫) વીટામીન સી અલ્સર થતુાં  તથા તેને વધતુાં  
અટકાવે છે. એક સાંશોધનમાાં  માલમુ પડ્યુાં છે કે જનેા 
શરીરમાાં  વીટામીન સીની માત્રા સ થી વધ ુ હોય 
તેમને અલ્સર વધારતા એચ. પાયલોરી નામના 
બૅક્ટેરીયાનો ચપે લાગવાની શક્યતા ૨૫% ઘટી 
જાય છે. આથી સવારના ભોજન પહેલાાં  એક ગ્લાસ 
મોસાંબી, નાસપતી, સાંતરાાં  અથવા જમરુખનો રસ 
પીવાથી પટેનુાં  અલ્સર થતુાં  નથી. આમળાાં ઉપરાાંત 
મોસાંબી, નાસપતી, સાંતરાાં, પરે અને જમરુખ 
વીટામીન ‘સી’ના ખબુ સારા સ્રોત છે. આ રસનુાં 
પાચન થયા બાદ ભોજન કરવુાં  જોઈએ. 
અળાઈ ગરમીમાાં  બાળકોની ચામડી પર ઝીણા દાણા 
જવેુાં  કે અળાઈઓ ફુટી નીકળે છે, તેના પર ગાયનુાં 
દધુ લગાડવાથી તે મટી જાય છે.  
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અવાજોઃ અવાજ બેસી જાય ત્યાર ે (૧) જઠેીમધ, 
આાંબળાાં, હળદર અને સાકરનો ઉકાળો પીવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૨) ભોજન પછી કાળાાં  મરી ઘીમાાં  નાખી ખાવાથી 
અવાજ બેસી ગયો હોય તેમાાં  લાભ થાય છે.  
(૩) બહેડાની છાલને ગોમતુ્રમાાં  ભાવીત કરી 
ચસુવાથી અવાજ સરુીલો થાય છે.  
(૪) દસ દસ ગ્રામ આદ ુઅને લીંબનુા રસમાાં  ૧ ગ્રામ 
સીંધવ મેળવી  દીવસમાાં  ત્રણ વાર ભોજન પહેલાાં  
ધીર ેધીર ેપીવાથી અવાજ મધરુ થઈ જાય છે.  
(૫) ઘોડાવજનુાં  ચણુવ  મધ સાથે લવેાથી અવાજ 
સરુીલો બને છે અને ગમે તે કારણે બેસી ગયેલો 
અવાજ ખલુ ેછે.  
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(૬) દરરોજ રાતે જમવામાાં  ગોળ નાખી રાાંધલેા 
ચોખા ખાવાથી અવાજ સરુીલો બને છે.  
(૭) આાંબાના મોરમાાં  ખાાંડ મેળવીને ખાવાથી બેસી 
ગયેલુાં ગળુાં  ઉઘડ ેછે.  
(૮) ત્રીફલા (સમાન ભાગ ેહરડ,ે આમળાાં , બહેડાાંનુાં  
ચણુવ ),  ત્રીકટુ (સમાન ભાગ ે સુાંઠ, મરી, પીપરનુાં  
ચણુવ ) અને જવખારનુાં  ચણુવ  પાણીમાાં  આપવાથી 
બેસી ગયેલુાં ગળુાં  ખલુી જાય છે.  
(૯) ગરમ કરલેા દુધમાાં  ચપટી હળદર નાખી રાત્ર ે
પીવાથી સાદ બેસી ગયો હોય તો તે ઉઘડ ેછે.  
(૧૦) ગળા પાસે વધ ુ પડતુાં  કામ લવેાને કારણે 
સ્વરહાની થઈ હોય તો એકાદ નાની ચમચી જટેલો 
જાાંબનુા ઠળીયાનો બારીક પાઉડર લઈ મધ સાથે 
દીવસમાાં  બે ચાર વાર નીયમીત ચાટતા રહેવુાં .  
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(૧૧) એક કપ પાણીમાાં  એક મોટો ચમચો ઘઉાં 
નાખી ઉકાળી ગાળીને પીવાથી દબાઈ ગયેલો અવાજ 
ઉઘડવા લાગ ેછે.  
(૧૨) આકડાના ફુલના ૩-૪ રવેડામાાં  ૨-૩ મરી 
નાખી, ઝીણુાં  વાટી મોાંમાાં  રાખવાથી બળતરા થશે 
અને કફ છુટો પડશ.ે પછી થોડી જ વારમાાં  અવાજ 
ખલુી જશ.ે  
(૧૩) બોરડીની છાલનો કકડો મોાંમાાં  રાખી તેનો રસ 
ચસુવાથી બે-ત્રણ દીવસમાાં  જ અવાજ ઉઘડી જાય 
છે.  
(૧૪) પાકુાં  દાડમ ખાવાથી અવાજ બેસી ગયો હોય 
તો તે સધુર ેછે.  
(૧૫) વધ ુ પડતુાં  બોલવાથી કે બમુો પાડવાથી, 
ઉજાગરાથી કે અયોગ્ય આહારથી અવાજ બેસી જાય 
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તો ગરમ પાણીમાાં  મીઠુાં મેળવી દીવસમાાં  પાાંચ-સાત 
વાર કોગળા કરવા તથા હ ુાંફાળા દધુમાાં  હળદર અને 
ઘી નાખી મીશ્ર કરી પી જવુાં .   
(૧૬) સવાર-સાાંજ ૧-૧ ચમચી આદનુા રસમાાં  સીંધવ 
નાખી પીવાથી બેસી ગયેલો અવાજ ખલુ ે છે. એમાાં  
ખારી અને તરુી વસ્ત ુન ખાવી, ઠાંડાાં  પીણાાં-પાણી, 
તમાકુ, સોપારી અને શરાબનુાં  સવેન ન કરવુાં .  
(૧૭) અજમો, હળદર, આમળાાં, જવખાર અને 
ચીત્રકની છાલ દરકે ૫૦-૫૦ ગ્રામનુાં  બારીક ચણુવ  
બનાવી એક ચમચી ચણુવ  બે ચમચી મધ અન ેએક 
ચમચી ઘી સાથે લવેાથી અવાજ બેસી ગયો હોય તો 
તે ખલુ ેછે.  
(૧૮) અવાજ બેસી જાય તો ભાાંગરાના પાનનો રસ 
ઘી સાથે લવેાથી લાભ થાય છે.  
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(૧૯) બોરડીનાાં  તાજાાં લીલાાં  પાનને સાફ કરી વાટીને 
એક ચમચી જટેલી ચટણી બનાવી ઘીમાાં  શેકીન ે
ખાવાથી બેસી ગયેલા અવાજમાાં  તથા ઉધરસમાાં  લાભ 
થાય છે.  
(૨૦) અવાજ બેસી જાય ત્યાર ેજઠેીમધ અથવા તેનો 
સાર (શીરો) મોઢામાાં  રાખી ચસુવાથી અવાજ ખલુી 
જાય છે. અવાજ સારો રાખવા માટે સાંગીતકારો 
પોતાની પાસે જઠેીમધનો શીરો રાખતા હોય છે.  
(૨૧) ચણકબાબ, સીંધવ વગરે ે મખુમાાં  રાખી તેનો 
રસ ગળવાથી શ્વાસનળી અને કાં ઠમાાં  ચોાંટેલો કફ 
નીકળી જાય છે અને બેસી ગયેલો અવાજ ખલુી જાય 
છે.  
(૨૨) અનાંતમળુ, જઠેીમધ અને આદ ુકાં ઠય અને સ્વયવ 
ઔષધ છે. લીલી હળદર, સુાંઠ, ગાંઠોડા, તલુસી, 
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નાગરવેલનાાં  પાન પણ થોડા પ્રમાણમાાં  કાં ઠય ઔષધ 
છે.  
સ્વર સધુારવા (૧) હરડ,ે બહેડાાં, આમળાાં, હળદર 
અને જઠેી મધ સરખ ે ભાગ ે લઈ તે ેમાાંથી ૧૦-૨૦ 
ગ્રામનો ઉકાળો બનાવી, ગાળી, સવાર-સાાંજ કોગળા 
કરવા. યષ્ટીમધવુટી કે ખદીરાવટી ચસુવી.  
(૨) જઠેીમધ અને આમળાાં સરખ ેભાગ ેલઈ એમાાંથી 
૧૦-૨૦ ગ્રામનો ઉકાળો બનાવી, સાકર મેળવી 
સવાર-સાાંજ પીવો.  
(૩) હળદરનુાં  ચણુવ  દધુમાાં  કાલવી રોજ સવાર ે
પીવાથી ગળુાં  ખલુી જઈ અવાજ સ્પષ્ટ થાય છે.  
અવાજ સરુીલો કરવા (૧) ૧૦ ગ્રામ આદનુો રસ, ૧૦ 
ગ્રામ લીંબનુો રસ અને ૧ ગ્રામ સીંધવ મેળવી 
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દીવસમાાં  ત્રણ વાર ધીમે ધીમે પીવાથી અવાજ મધરુ 
થાય છે.  
(૨) ઘોડાવજનુાં ચણુવ  મધ સાથે લવેાથી અવાજ મધરુ 
થાય છે.  
(૩) દરરોજ રાતે જમવામાાં  ગોળ નાખી રાાંધલેા 
ચોખા ખાવાથી અવાજ સરુીલો બને છે.  
(૪) ફણસના ઝાડની ડાળીના છેડનેી અણીદાર 
કળીઓ વાટી ગોળી બનાવી મોાંમાાં  મુકી રાખવાથી 
ગળુાં  સાફ થઈ કાં ઠ ખલુ ેછે.  
અશક્તી (૧) ૧-૧ ચમચી જઠેીમધનુાં  ચણુવ  મધ સાથે 
સવાર-સાાંજ ચાટી ઉપર એક કપ દધુ પીવાથી 
શરીરની શક્તી ઉપરાાંત મન-મગજની શક્તીમાાં  પણ 
વધારો થાય છે. એકાદ અઠવાડીયામાાં  જ ફરક માલમ 
પડ ેછે.  
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(૨) કામ કરતાાં  થાકી જવાય, સ્ફુતીનો અભાવ હોય, 
શરીરમાાં  નબળાઈ વતાવતી હોય તો વડનુાં  દધુ 
પતાસામાાં  આપવુાં . એનાથી હૃદયની નબળાઈ, 
મગજની નબળાઈ અને શરીરની નબળાઈ પણ મટે 
છે.  
(૩)  એલચી, ખજુર અને રાક્ષ મધમાાં  ચાટવાથી 
અશક્તી મટે છે.  
(૪) કોળાનાાં  બીની મીંજનો આટો ઘીમાાં  શેકી, 
સાકર નાખી લાડ ુ બનાવી થોડા દીવસો સધુી 
ખાવાથી અતી મહેનત કરવાથી આવેલી નીબવળતા 
મટે છે.  
(૫) કોળાનો અવલહે (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) દરરોજ સવાર ેત્રણ માસ સધુી 

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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૨૦થી ૩૦ ગ્રામ ખાવાથી શરીરનુાં વજન વધ ે છે, 
મોઢા પર તેજી આવે છે અને અશક્તી મટે છે.  
(૬) ઘીમાાં  ભુાંજલેી ડુાંગળી અને બબ્બે કોળીયા શીરો 
ખાવાથી માાંદગીમાાંથી ઉઠ્યા પછી આવેલી અશક્તી 
દરુ થઈ જલદી શક્તી આવે છે.  
(૭) દરરોજ ૨૦-૨૫ ખજુર ખાઈ ઉપર એક પ્યાલો 
ગરમ દધુ પીવાથી થોડા દીવસમાાં  જ શરીરમાાં  સ્ફુતી 
આવે છે, બળ વધ ેછે, નવુાં  લોહી પદેા થાય છે અને 
ક્ષીણ થયેલુાં વીયવ વધવા માાંડ ેછે.  
(૮) ખજુર ૧૦૦ ગ્રામ અને કીસમીસ રાક્ષ ૫૦ ગ્રામ 
દરરોજ ખાવાથી સકુલકડી શરીરવાળા દદીમાાં  નવુાં  
લોહી પદેા થાય છે. નબળા શરીર તેમ જ મનવાળા, 
જનેુાં  વીયવ ક્ષીણ થયુાં  હોય તેવા માણસો માટે દરરોજ 
સવારમાાં  પીંડખજુરનો નાસ્તો કરવો ફાયદાકારક છે.  
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(૯) ઉમરાની છાલના ઉકાળાથી લોહીની ઓછપ 
અને શરીરનુાં  દબુળાપણુાં  મટે છે.  
(૧૦) સવાર-સાાંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ ચારોળીના દાણા 
ગોળ સાથે ખબુ ચાવીને ખાવાથી અશક્તી દરુ થાય 
છે.  
(૧૧) ઘી ૧ ભાગ, મધ બે ભાગ, અડધો ભાગ 
આમલસાર ગાંધક અને જરુર મજુબ સાકર બરાબર 
મીશ્રણ કરી દીવસમાાં  બે વાર ચાટવાથી શરીરમાાં  
તાત્કાલીક શક્તી આવે છે. જરુરીયાત મજુબ બધી 
વસ્તનુુાં  પ્રમાણ નક્કી કરવુાં .  
(૧૨) ગાજરનો રસ પીવાથી અશક્તી દરુ થાય છે.  
(૧૩) જમ્યા પછી ત્રણ-ચાર કેળાાં  ખાવાથી અશક્તી 
દરુ થાય છે. (પાચનશક્તીનો ખ્યાલ રાખવો-કેળાાં  
પચવામાાં  ભાર ેછે.)  
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(૧૪) એક કપ દુધમાાં  એક ચમચી મધ નાખી 
પીવાથી અશક્તી દરુ થાય છે.  
(૧૫) દધુમાાં  અાંજીર ઉકાળી તે અાંજીર ખાઈ દુધ 
પીવાથી અશક્તી દરુ થાય છે.  
(૧૬) ખજુર ખાઈ ઉપરથી ઘી મેળવેલુાં ગરમ દધુ 
પીવાથી ઘામાાંથી પશુ્કળ લોહી વહી જવાથી આવેલી 
નબળાઈ દરુ થાય છે.  
(૧૭) સફેદ ડુાંગળી ઘીમાાં  શેકીને ખાવાથી શારીરીક 
નબળાઈ, ફેફસાાંની નબળાઈ અને ધાતનુી નબળાઈ 
દરુ થાય છે.  
(૧૮) મોસાંબીનો રસ પીવાથી નબળાઈ દરુ થાય છે.  
(૧૯) દધુમાાં  બદામ, પીસ્તા, એલચી, કેસર અન ે
ખાાંડ નાખી ઉકાળીને પીવાથી ખબુ શક્તી વધ ેછે.  
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(૨૦) પાાંચ પશેી ખજુર ઘીમાાં  સાાંતળી ભાત સાથે 
ખાવાથી અને અધોવ કલાક ઉાંઘ લવેાથી નબળાઈ દરુ 
થાય છે અને વજન વધ ેછે.  
(૨૧) એક સકુુાં  અાંજીર અને પાાંચ-દસ બદામ દધુમાાં  
સાકર નાખી ઉકાળીને પીવાથી લોહીની શદુ્ધી થઈ, 
ગરમી મટી શક્તી વધ ેછે.  
(૨૨) ચણાના લોટનો મગજ, મોહનથાળ અથવા 
મૈસરુ બનાવી રોજ ખાવાથી તમામ પ્રકારની 
નબળાઈ દરુ થાય છે અને શક્તી આવે છે.  
(૨૩) ફણગાવેલા ચણા સવાર ેખબુ ચાવીને પાચન 
શક્તી મજુબ ખાવાથી શરીર બળવાન અન ેપષુ્ટ બન ે
છે.  
(૨૪) ઉમરાની છાલના ઉકાળાના સેવનથી લોહીની 
ઓછપ અને શરીરનુાં  દબુળાપણુાં  મટે છે.  
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(૨૫) ૧૫ ચણા ૫૦ ગ્રામ પાણીમાાં  ૨૪ કલાક 
પલાળી રાખી સવાર ેખાલી પટેે એક એક ચણો ખબુ 
ચાવીને ખાવાથી અને વધલેુાં પાણી પી જવાથી શક્તી 
વધ ેછે.  
અળાઈ (૧) આાંબાની ગોટલીના ચણુવને પાણીમાાં  
કાલવી શરીર ે લગાડી સ્નાન કરવાથી અળાઈઓ 
થતી નથી અને થઈ હોય તો મટી જાય છે.  
(૨) આમલીનુાં  શરબત પીવાથી ગણતરીના 
દીવસોમાાં  અળાઈ–ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીઓ મટી 
જાય છે. ત્વચા માટે આમલીનુાં  શરબત ખબુ 
ગણુકારી છે.  
(૩) ચામડી પર થતી ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીથી કોઈ 
વાર ખાંજવાળ આવે છે અન ેકોઈ વાર નથી આવતી. 
આ અળાઈ ક્યારકે જાતે પણ મટી જાય છે. 
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કારલેાનો તાજો રસ કાઢી સહેજ સોડા-બાય-કાબવ  
નાખી મીશ્ર કરી અળાઈ પર દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ 
વાર માલીશ કરતા રહેવાથી અળાઈ મટી જાય છે.  
(૪) નારાંગીનો રસ અથવા આખી નારાંગી સકુવીન ે
બનાવેલો પાઉડર અળાઈવાળા ભાગ પર લગાડવાથી 
થોડા જ દીવસોમાાં  જાદઈુ અસરની જમે અળાઈ મટે 
છે.  
(૫) પીપળાની છાલ બાળીને તેની ભસ્મ શરીર ે
લગાડવાથી કે તેની છાલની ભસ્મ પાણીમાાં  ઓગાળી 
તેનાથી નાહવાથી અળાઈ થતી નથી.  
(૬) સવાર-સાાંજ નાહીને શરીર પર શાંખજીરુ 
લગાવવાથી અળાઈ થતી નથી.  
અાંગ જકડાવાાં  (૧) સાથળ, નીતાંબ અને કમરનો 
ભાગ જકડાઈ ગયો હોય તો અરણી અને કરાંજનો 
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ઉકાળો અડધા કપ જટેલો સવાર-સાાંજ પીવો તથા 
સહન થાય એવા અ ા ગરમ ઉકાળાનુાં  દખુાવા પર  
સીંચન કરવુાં .  
(૨) વાયથુી જકડાયેલા અાંગ પર રાઈની પોટીસ કરી 
બાાંધવાથી અથવા તેનુાં પ્લાસ્ટર મારવાથી ફાયદો 
થાય છે.  
અાંડકોષનો સોજો  (૧) ચણાનો લોટ પાણીમાાં  રગડી 
મધ મેળવી લગાડવાથી અાંડકોષનો સોજો મટે છે.  
(૨) સીંધવનુાં ચણુવ  ગાયના ઘીમાાં  સાત દીવસ સધુી 
લવેાથી અાંડવદૃ્ધીમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૩) અાંડકોષની વૃ્દ્ધીમાાં  કાચુાં પપૈયુાં છોલી અડધુાં 
કાપી બી કાઢી નાખી જનનેન્દ્રીય સહીત વષૃણ ઉપર 
વ્યવસ્થીત બાાંધી દેવુાં . ઉપરથી કપડુાં લપટેી લો તો 
ચાલ.ે દરરોજ રાત્ર ેસતુી વખતે અ ા પ્રયોગ કરવો વધ ુ
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અનકુુળ રહે છે. બીજી કોઈ દવા લવેાની જરુર રહેતી 
નથી.  
(૪)  તમાકુના પાનને શીલારસ ચોપડી વધરાવળ 
પર બાાંધવાથી બે-ચાર દીવસમાાં  અાંડવદૃ્ધી મટે છે. 
અાંતોઃ રક્તસ્રાવ શરીરની અાંદરના કોઈ પણ 
અવયવમાાંથી લોહી નીકળતુાં  હોય તો કોળાનો રસ 
લવેાથી લાભ થાય છે. 
આધાશીશી આધાશીશી એ પીત્તના પ્રકોપથી થતી 
વીકૃતી છે.  
(૧) આદ ુઅને ગોળની પોટલી બનાવી તેના રસનાાં  
ટીપાાં  નાકમાાં  પાડવાથી આધાશીશીમાાં  ફાયદો થાય 
છે.  
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(૨) ગાજરના પાનની બાંને બાજુએ ઘી ચોપડી, ગરમ 
કરી, તેનો રસ કાઢી, રસનુાં  એક એક ટીપુાં કાન તથા 
નાકમાાં  નાખવાથી આધાશીશી મટે છે.  
(૩) તમાકુમાાં  પાણી મેળવી કપડાથી ગાળી તેનાાં  બે 
ટીપાાં  નાકમાાં  નાખવાથી અને તાળવા ઉપર તેનુાં  થોડુાં 
પાણી ચોળવાથી આધાશીશી મટે છે.  
(૪)  દધુના માવામાાં  સાકર મેળવીને ખાવાથી 
આધાશીશી મટે છે.  
(૫) રાક્ષ અને ધાણા ઠાંડા પાણીમાાં  પલાળી રાખી, 
મસળી, ગાળી પીવાથી આધાશીશી મટે છે.  
(૬) લસણની કળીઓને પીસી કાનપટ્ટી પર લપે 
કરવાથી આધાશીશી તાત્કાલીક મટે છે.  
(૭) લસણના રસનાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  પાડવાથી 
આધાશીશી મટે છે.  
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(૮) લીલાાં  કાચાાં  જામફળને જરા પાણી સાથે પથ્થર 
પર ઘસી સવાર ે કપાળ પર જ્યાાં  દદવ  થતુાં  હોય ત્યાાં  
લપે કરવાથી બે-ત્રણ કલાકમાાં  જ આધાશીશી મટી 
જાય છે.  
(૯)  સુાંઠન ે પાણીમાાં  કે દધુમાાં  ઘસી નસ્ય લવેાથી 
અને લપે કરવાથી આધાશીશી મટે છે.  
(૧૦) હીંગને પાણીમાાં  ઘોળી નાકમાાં  ટીપાાં  પાડવાથી 
આધાશીશીમાાં  રાહત થાય છે.  
(૧૧) ગાયનુાં  ઘી દીવસ દરમીયાન જટેલી વાર સુાંઘી 
શકાય તેટલી વાર સુાંઘતાાં  રહવેાથી આધાશીશી મટે 
છે. ગાયના ઘીમાાં  સાકર નાખી સહેજ ગરમ કરી ઠાંડુાં 
કરી નસ્ય લવેાથી પણ આધાશીશી મટે છે.  
(૧૨) આદનુો તાજો રસ ગાળી બે-ત્રણ કલાકે 
નાકમાાં  બબ્બે ટીપાાં  મકુતા રહવેાથી આધાશીશી મટે 
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છે. એનાથી નાકમાાં  થોડી પીડા થશ ેપરાંત ુપરીણામ 
આશ્ચયવપ્રરેક હોય છે.  
(૧૩) દધુમાાં  સાકર મેળવી નાકમાાં  ટીપાાં  મકુવાથી 
આધાશીશી મટે છે.  
(૧૪) વાવડીંગ અને કાળા તલનુાં  ચણુવ  સુાંઘવાથી 
આધાશીશી મટે છે.  
(૧૫) સવાર ે ગરમ જલબેી કે માલપડુા ખાવાથી 
આધાશીશી ચડતી નથી.  
(૧૬) પીત્તથી થયેલી આધાશીશીમાાં  દહીં, છાસ, 
કઢી, આથાવાળા પદાથોવ અને ટામેટાાં  બાંધ કરી 
શાંખભસ્મ, કપદવભસ્મ, શકુ્તીભસ્મ એક એક ગ્રામમાાં  
બે ગ્રામ કપરુકાચલીનુાં  ચણુવ  મેળવી દવા જટેલી જ 
ખાાંડ(પાાંચ ગ્રામ) નાખી ખાલી પટેે સવાર-સાાંજ 
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પાણી સાથે લવેુાં . પીત્તવધવક આહારવીહાર કાયમ 
માટે છોડી દેવો.  
(૧૭) ચારથી પાાંચ કેસરના તાાંતણા, અડધી ચમચી 
સાકર અને એક ચમચી ઘી મીશ્ર કરી સહેજ ગરમ 
કરી એક રસ થાય ત્યાર ે પાાંચથી છ ટીપાાં  બાંને 
નસકોરામાાં  નાખવાથી આધાશીશી મટે છે. ખટાશ 
બાંધ કરવી.  
આફરો  (૧) ૨૫ ગ્રામ મેથી અને ૨૫ ગ્રામ સવુા 
તાવડી પર થોડાાં  શેકી, અધકચરાાં  ખાાંડી, ૫-૫ ગ્રામ 
લવેાથી વાય,ુ મોળ, આફરો, ઉબકા, ખાટા ઘચરકા 
અને ઓડકાર મટે છે.  
(૨) ૪૦૦ મી.લી. ઉકળતા પાણીમાાં  ૨૫ ગ્રામ સુાંઠનુાં  
ચણુવ  નાખી ૨૦-૨૫ મીનીટ ઢાાં કી રાખવુાં . ઠાંડ ુ થયા 
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બાદ વસ્ત્રથી ગાળી ૨૫થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુાં પીવાથી 
પટેનો આફરો અન ેપટેનો દખુાવો મટે છે.  
(૩) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાાં  જાાંબ ુ લઈ તેનો રસ કાઢવો. 
એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ેબારીક વાટેલુાં સીંધવ 
મેળવવુાં . એને શીશીમાાં  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક 
અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુાવાથી જાાંબરુવ તૈયાર 
થાય છે. આ જાાંબરુવ ૫૦-૬૦ ગ્રામ દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર પીવાથી આફરો મટે છે.  
(૪) જાયફળનુાં  ચણુવ  એકબે ટીપાાં  તેલ અન ે ખાાંડ 
અથવા પતાસામાાં  મેળવી ખાવાથી આફરો તથા 
ઉદરશળુ મટે છે.  
(૫) જીરુ અને સીંધવ સરખ ે ભાગ ે લઈ, લીંબનુા 
રસમાાં  સાત દીવસ પલાળી રાખી, સકુવી, ચણુવ  કરી 
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સવાર-સાાંજ લવેાથી આફરો મટે છે, તેમ જ પાચન 
શક્તી બળવાન બને છે.  
(૬) શકેેલી હીંગ અન ેમીઠુાં ડુાંગળીના રસમાાં  મેળવી 
પીવાથી આફરો મટે છે.  
(૭)  તજ લવેાથી આફરો મટે છે.  
(૮) પટેમાાં  ખબુ આફરો ચડ્યો હોય, પટે ફુલીને 
ઢોલ જવેુાં  થયુાં  હોય, પટેમાાં  દ:ુખાવો થતો હોય તો 
ડુાંટીની આજુબાજુ અને પટે ઉપર હીંગનો લપે 
કરવાથી થોડી જ વારમાાં  આરામ થાય છે.  
(૯) લવીંગના તેલનાાં  બે-ત્રણ ટીપાાં  ખાાંડ કે 
પતાસામાાં  લવેાથી પટેનો આફરો મટે છે.  
(૧૦) લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, 
ચાટણ કરી, તેમાાં  એ બધાાંથી બમણુાં  ઘી(થીજલેુાં) 
મેળવી ચાટવાથી આફરો મટે છે.  
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(૧૧) લીંબુ આડુાં કાપી બે ફાડ કરી ઉપર થોડી સુાંઠ 
અને સીંધવ નાખી અાંગારા પર મુકી ખદખદાવી રસ 
ચસુવાથી આફરો મટે છે.  
(૧૨) વરીયાળી ચાવીને ખાવાથી અને તેનો રસ 
ઉતારતા રહેવાથી ઉદરશળુ અને અ ાફરો મટે છે.  
(૧૩) વરીયાળીનુાં  ૪-૫ ગ્રામ ચણુવ  પાણી સાથે 
લવેાથી આફરો મટે છે.  
(૧૪) વાયથુી ગડબડ રહતેી હોય અને પટે ફુલી ગયુાં 
હોય તો મોટી એલચીના ૧ ગ્રામ ચણુવમાાં  .૧૬ ગ્રામ 
શકેેલી હીંગ મેળવી, લીંબનુા રસમાાં  કાલવી ચાટી 
જવુાં . એનાથી વાયનુુાં  અનલુોમન થાય છે અને પટે 
બેસી જાય છે.  
(૧૫) સરગવાના ફાાંટમાાં  હીંગ અને સુાંઠ મેળવી 
પીવાથી આફરો મટે છે.  
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(૧૬)  હીંગ, છીંકણી કે સાંચળ નાખી ગરમ કરલેુાં 
તેલ પટે પર ચોળવાથી અને શકે કરવાથી પટેનો 
આફરો મટે છે.  
(૧૭)  પટે પર હીંગ લગાવવાથી તથા હીંગની ચણા 
જવેડી ગોળીને ઘી સાથે ગળી જવાથી આફરો મટે 
છે.  
(૧૮) છાસમાાં  જીરુ અને સીંધવ અથવા સાંચળ 
નાખીને પીવાથી પટે ફુલતુાં  નથી.  
(૧૯) સાંચળ અને સોનામખુી ખાવાથી વાયનુો ગોળો 
મટે છે.  
(૨૦) ભોજન પછી પટે ભાર ે લાગ ે તો ચાર-પાાંચ 
એલચીના દાણા ચાવીને ઉપર લીંબનુુાં પાણી 
પીવાથી પટે હલકુાં  લાગશ.ે  
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(૨૧) સવાર-સાાંજ ૩ ગ્રામ ત્રીફળા ચણુવ  પાણી સાથે 
લવેાથી પથ્થર જવેુાં  પટે મખમલ જવેુાં  નરમ થઈ જાય 
છે.  
(૨૨) આદ ુઅને લીંબનુા પાાંચ પાાંચ ગ્રામ રસમાાં  ત્રણ 
કાળાાં  મરીનુાં  ચણુવ  મેળવી દીવસમાાં  ત્રણ વખત 
લવેાથી ઉદરશળુ મટે છે.  
(૨૩) ૨૫૦ ગ્રામ પાણી ઉકાળી ૧ ગ્રામ લવીંગનુાં  
ચણુવ  નાખી દીવસમાાં  ત્રણ વાર ગરમ ગરમ પીવાથી 
પટે ફુલી ગયુાં  હોય તો ધીર ેધીર ેબેસી જાય છે.  
(૨૪) લવીંગના તેલનાાં  બે-ત્રણ ટીપાાં  ખાાંડ કે 
પતાસામાાં  લવેાથી પટેનો આફરો મટે છે.  
(૨૫) મરીનો ફાાંટ બનાવી પીવાથી અથવા સુાંઠ, 
મરી, પીપર, હરડનેા ચણુવને મધમાાં  મેળવી ચાટવાથી 
અપચો અને આફરો મટે છે.  
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(૨૬) જીરુ અને હરડનેુાં  સમભાગ ે ચણુવ  લવેાથી 
આફરો મટે છે.  
(૨૭) ૧ ભાગ હીંગ, ૨ ભાગ ઘોડાવજ, ૫ ભાગ કોઠુાં, 
૭ ભાગ સાજીખાર અને ૯ ભાગ વાવડીંગનુાં  ચણુવ  
બનાવી બરાબર મીશ્ર કરી પાણીમાાં લવેાથી આફરો 
મટે છે.  
(૨૮) ફુદીનાનાાં  પાનની લસણ અને મરી નાખી 
બનાવેલી ચટણી પાણી સાથે લવેાથી પટેમાાં  ખબુ 
આફરો આવ્યો હોય, વાછુટ ન થતી હોય તો તે મટે 
છે.  
(૨૯) લીંબનુા રસમાાં  જાયફળ ઘસીને ચાટવાથી 
આફરો મટે છે. જાયફળને લીંબનુા રસમાાં  લસોટીન ે
પણ પી શકાય.  
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(૩૦) આફરો ચડતો હોય તો હલકો આહાર લવેો, 
અને એક એલચીના દાણા શકેેલા અજમા સાથે ખાાંડી 
હ ુાંફાળા પાણી સાથે જમ્યા પછી બે કલાકે ફાકી 
જવાથી રાહત થાય છે. સવાર-સાાંજ ચાલવા જવુાં .  
(૩૧) ૩-૪ ગ્રામ સાંચળ પાણી સાથે લવેાથી પટેનો 
આફરો મટે છે.  
(૩૨) વાછુટ માટે ૩-૪ ગ્રામ હીંગ પાણી સાથે લવેી.  
(૩૩) ગરમ પાણીનો એનીમા લવેાથી પટેમાાં  
આફરો ચડયો હોય, પટે ઢમઢોલ હોય અથવા પટેમાાં  
દખુતુાં  હોય તો તે મટે છે.  
(૩૪) અરીઠાનાાં  છોતરાાં  પાણીમાાં  થોડી વાર પલાળી 
હાથમાાં  મસળી ફીણ કાઢવુાં . એમાાં  આાંગળીની ચપટી 
જટેલી જરાક હીંગ મેળવી ડુાંટીની ગોળાકાર આ 
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ફીણ બરાબર ચોપડી દેવાથી થોડા જ સમયમાાં  
હાજત થઈ આફરો મટી જાય છે.   
આમ (આમદોષ) જમેને ઝાડો કાયમ ચીકણો, 
આમદોષવાળો અને પાણીમાાં  ડબુી જાય તેવો થતો 
હોય, ઝાડો ભાર ેતકલીફથી ઉતરતો હોય તો આદ ુ
અથવા સુાંઠ નાખી ઉકાળેલુાં પાણી રોજ નરણા કોઠે 
૧-૨ ગ્લાસ પીવાની ટેવ રાખો.  
(૧) જાાંબડુીનાાં  કુમળાાં  પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ ૩ ગ્રામ 
મધ મેળવી દીવસમાાં  ત્રણ વાર લવેાથી આમ મટે છે 
અને લોહી પડતુાં  હોય તો બાંધ થાય છે.  
(૨)  ધાણા અને વરીયાળીનો ઉકાળો લવેાથી 
શરીરમાાં  રહેલો આમ બળી જાય છે. એનાથી દાહ, 
તરસ, મતુ્રની બળતરા પણ દરુ થાય છે, વળી 
પરસેવો થઈ આમજન્દ્ય તાવ ઉતરી જાય છે.  



 803 

(૩) વરીયાળીનો અકવ  લવેાથી આમનુાં  પાચન થાય 
છે.  
(૪) વેંગણ આમ મટાડ ેછે.  
(૫) રીંગણાાં અને ટામેટાાંનુાં  સપુ બનાવી પીવાથી 
આમનુાં  પાચન થાય છે.  
(૬) શરીરમાાં ખોરાકનો કાચો રસ-આમ ઉત્પન્ન 
થઈ વાયનુો પ્રકોપ અન ે વાત વ્યાધીઓ કર ે છે, તે 
આમને સુાંઠના ઉકાળા સાથે લીધલે એરાંડીય ુજ માત્ર 
મટાડ ેછે. આમદોષમાાં  ઘઉાંનો ખોરાક બાંધ કરી મગ-
ચોખાનો આહાર લવેો. મોળી છાસ પીવી.  
(૭)  સરુણના કાં દ સકુવી ચણુવ  કરી, ઘીમાાં  શેકી 
સાકર નાખીને ખાવાથી આમ મટે છે.  
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(૮)  ડુાંગળીને પથ્થર ઉપર બારીક વાટીને બે-ચાર 
વાર પાણીથી ધોઈ, દહીં મેળવી દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
ખાવાથી આમ અન ેલોહીના ઝાડા બાંધ થાય છે.  
(૯) આમ એટલે કાચુાં, પચ્યા વગરનુાં  અન્ન-આહાર, 
જ ેલાાંબા વખતે શરીરમાાં  અનેક વીકારો જન્દ્માવે છે. 
આદ ુઅને સુાંઠ આમના પાચન માટે ઉત્તમ છે. આદ ુ
મળને ભદેનાર તથા વાય ુ અને કફના રોગોને 
મટાડનાર છે. માંદાગ્ની, કટીશળુ, અજીણવ , અતીસાર, 
સાંગ્રહણી, શીર:શળુ, અરુચી, મોળ આવવી અ ા 
બધા રોગો આમમાાંથી જન્દ્મે છે. જમેને આમની 
તકલીફ હોય તેમણે જમ્યા પહેલાાં  લીંબુ નીચોવી 
આદનુા ટુકડા ખબુ ચાવીને ખાવા જોઈએ.  
(૧૦) ૨૦૦ ગ્રામ આદ ુછોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ 
ગ્રામ ઘીમાાં  શકેવી. શકેાઈને લાલ થાય ત્યાર ેએમાાં  
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૪૦૦ ગ્રામ ગોળ નાખી શીરા જવેો અવલહે 
બનાવવો. આ અવલહે સવાર-સાાંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
જટેલો ખાવાથી અગ્નીમાાંદ્ય, ઉદરવાત, આમવદૃ્ધી, 
અરુચી અને કફવદૃ્ધી મટે છે. પ્રસતુાન ેખવડાવવાથી 
તે ખોરાક સારી રીતે લઈ શકે છે.  
(૧૧) બે દીવસ માત્ર સુાંઠ કે આદનુા ટુકડા અને લીંબ ુ
નાખલે મગના પાણી પર રહેવાથી શરીર નીરામ 
બને છે. આ પછી એક ચમચી સુાંઠ, પા ચમચી 
અજમો, એક ચમચી ગોળ અને ત્રણ ચમચી ગાયનુાં  
ઘી મીશ્ર કરી દરરોજ સવાર ેઅને સાાંજ ેચાટી જવાથી 
પાચન શક્તી સધુર ેછે. 
આમજન્દ્ય શળુ  લસણ ૮૦ ગ્રામ, એરાંડીયુાં  ૫ ગ્રામ, 
સીંધવ ૩ ગ્રામ અન ે ઘીમાાં  શકેેલી હીંગ ૧ ગ્રામ 
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બારીક ઘુાંટી રોજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ લવેાથી આમજન્દ્ય 
શળુ મટે છે. 
આમજ્વર  મીઠાને તવી પર લાલ રાંગનુાં  થાય ત્યાાં  
સધુી શેકી, હુાંફાળા ગરમ પાણીમાાં  ૫ ગ્રામ જટેલુાં 
લવેાથી આમજ્વર મટે છે. 
આમણ કમળના સકુા પાનનુાં  ચણુવ  અડધી ચમચી 
એક ચમચી ખડી સાકરના ચણુવ  સાથે સવાર-સાાંજ 
પાણી સાથે લવેાથી ચારથી છ અઠવાડીયાાંમાાં  
આમણ એટલ ે કે મળ માગવની રીંગ મળ ત્યાગ 
વખતે બહાર નીકળી આવતી હોય કે સ્ત્રીઓનુાં 
ગભાવશય તેના મળુ સ્થાનેથી ખસી જતુાં  હોય તેમાાં  
ખબુ જ લાભ થાય છે.  
આમવાત આમવાતમાાં  સાાંધસેાાંધામાાં  સોજો આવે છે, 
ગમુડુાં પાકતુાં  હોય તેવી વેદના થાય છે, આજ ેએક 
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સાાંધામાાં  તો કાલ ેબીજામાાં , કોઈને એકમાાં  તો કોઈન ે
સવવ સાાંધામાાં  દખુાવો થાય છે.  
(૧) લસણની ૫ ગ્રામ કળીઓ ઘીમાાં  તળીને રોજ 
ભોજન પહેલાાં  ખાવાથી આમવાત મટે છે.  
(૨) ૧૦૦ ગ્રામ ખજુર પલાળી રાખી, મસળી, 
ગાળીને પીવાથી આમવાત પર ફાયદો થાય છે.  
(૩)  આદનુો ૧૦ ગ્રામ રસ અને લીંબનુા ૧૦ ગ્રામ 
રસમાાં  ૧.૫ ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ે પીવાથી 
આમવાત મટે છે.  
(૪) એક સારી સોપારી રાત્ર ે પાણીમાાં  પલાળી 
રાખી, સવાર ેવાટી, જુની આમલીનો જાડો કલ્ક કરી 
તેમાાં  વાટેલી સોપારી મેળવી ગોળી કરી ગળી 
જવાથી અને ઉપરા- ઉપરી થોડુાં ગરમ પાણી પીવાથી 
રચે લાગી આમવાત મટે છે.  
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(૫) એરાંડનુાં મગજ અન ેસુાંઠ સરખા ભાગ ેલઈ તેમાાં  
તેટલી જ ખાાંડ નાખી ગોળીઓ બનાવી આમવાતમાાં  
સવાર ેલવેાથી ફાયદો થાય છે.  
(૬) દર ચાર કલાકે લીંબનુો ૬૦-૬૦ ગ્રામ રસ 
આપવાથી આમવાત મટે છે.  
(૭) મેથી અને સુાંઠનુાં ૪-૪ ગ્રામ ચણુવ  સવાર-સાાંજ 
ગોળમાાં  મેળવીને થોડા દીવસ સધુી લવેાથી 
કબજીયાત દરુ થાય છે અને યકૃત બળવાન બને છે. 
અને આમવાતમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૮) મોટા કાચા પપૈયા પર ઉભા ચીરા કરી, તેમાાંથી 
ટપકતુાં  દધુ ચીનાઈ માટીની રકાબી કે પ્યાલામાાં  
ઝીલી લવેુાં . તેને તરત જ તડકામાાં  સકુવી સફેદ ચણુવ  
બનાવી સારા બચુવાળી કાચની શીશીમાાં  ભરી લવેુાં . 
આ ચણુવના સેવનથી આમવાત અને આાંતરડાના 
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રોગો મટે છે. એનાથી અપચો અને અમ્લપીત્ત પણ 
મટે છે.  
(૯) ધાણા, સુાંઠ અને એરાંડાનાાં  મળુ સરખા વજન ે
લઈ અધકચરાાં  ખાાંડી બાટલી ભરી લવેી. બે ગ્લાસ 
પાણીમાાં  એક ચમચી ભકુો નાખી બરાબર ઉકાળવુાં . 
જ્યાર ે એક કપ જટેલુાં બાકી રહે ત્યાર ે ઉતારી, ઠાંડ ુ
પાડી, ગાળીને પી જવુાં . આ ઉકાળો સવાર-સાાંજ 
એકાદ મહીનો પીવો જોઈએ. અથવા ધાણા, સુાંઠ 
અને એરાંડમળુનુાં  સરખા ભાગે બનાવેલુાં એક ચમચી 
વસ્ત્રગાળ બારીક ચણુવ  એક ગ્લાસ પાણીમાાં  સાાંજ ે
ઢાાં કી રાખી સવાર ે ગાળીને પીવુાં  અન ે સવાર ે ઢાાં કી 
રાખી સાાંજ ે પીવાથી ઉગ્ર આમવાત થોડા જ 
દીવસોમાાં  મટે છે. આ સાથે વાય ુવધારનાર આહાર-
વીહારનો ત્યાગ કરવો.  
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(૧૦) રોજ સવાર ે૧૦૦ ગ્રામ પાણીમાાં  ૨ ગ્રામ સુાંઠનુાં  
ચણુવ  નાખી ધીમા તાપ ે ઉકાળી એક મોટો ચમચો 
દીવેલ નાખી હલાવીને નરણા કોઠ ે પી જવાથી 
આમવાતમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૧૧) નગોડનાાં  પાનને વરાળથી બાફી તેનો રસ કાઢી 
દીવેલ સાથે લવેાથી આમવાત મટે છે.  
(૧૨) સીંહનાદ ગગુળોઃ હરડ,ે બહેડાાં  અન ે આમળાાં 
દરકે ૧૨૦ ગ્રામને અધકચરાાં  ખાાંડી દોઢ લીટર 
પાણીમાાં  ઉકાળો કરી ગાળી તેમાાં  ૪૦ ગ્રામ ગાંધક 
અને ૧૬૦ ગ્રામ દીવેલ(એરાંડીય)ુ ઉમેરી ગરમ કરી 
પાક બનાવવો. ગોળી બની શકે તેવો પાક થાય 
એટલ ેચણાના દાણા જવેડી ગોળીઓ વાળવી. એન ે
સીંહનાદ ગગુળ કહે છે. બે-બે ગોળી સવાર-સાાંજ 
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લવેાથી આમવાત સહીત બધા જ વાયનુા રોગો, 
ઉદરરોગો વગરે ેમટે છે.  
આમવાતનો સોજો  વડનુાં  દધુ લગાડવાથી 
આમવાતના સોજામાાં  આરામ થાય છે, અને દખુાવો 
મટે છે. 
આમાતીસાર  (૧) મેથીનુાં  ચાર-ચાર ગ્રામ ચણુવ  
સવાર-સાાંજ મઠામાાં  મેળવી લવેાથી આમાતીસાર મટે 
છે.  
(૨) વરીયાળીનો ઉકાળો કરી પીવાથી અથવા સુાંઠ 
અને વરીયાળી ઘીમાાં  શેકી, ખાાંડી, તેની ફાકી 
મારવાથી આમનુાં  પાચન થાય છે, તેમ જ 
આમાતીસારમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૩) સુાંઠ, જીરુ અને સીંધવનુાં  ચણુવ  તાજા દહીંના 
મઠામાાં  ભોજન બાદ પીવાથી જુના અતીસારનો મળ 
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બાંધાય છે, આમ ઓછો થાય છે અને અન્નપાચન 
થાય છે.  
(૪) સુાંઠ ૫ ગ્રામ અને જુનો ગોળ ૫ ગ્રામ મસળી 
રોજ સવારમાાં  ખાવાથી આમાતીસાર, અજીણવ , અને 
ગસૅ મટે છે. 
આથવરાઈટીસ (૧) રોજ બે ચમચી ઑલીવ ઑઈલ 
લવેાથી અન ેરોજ ત્રણ અખરોટ ખાવાથી ઓસ્ટીઓ 
આથવરાઈટીસ અને રુમટૅોઈડ આથવરાઈટીસના 
દખુાવામાાં  ઘણી રાહત મળે છે.  
(૨) કુશળ કુદરતી ઉપચારક કેળાાં  અને સફરજન આ 
બે ફળોના પ્રયોગ કરાવી આથવરાઈટીસમાાંથી દદીને 
મકુ્તી અપાવી શકે છે.  
(૩) દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ ૧-૧ મોટો ચમચો 
મધ નીયમીત ચાટવાથી આથવરાઈટીસ, ગાઉટ તથા 
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અન્દ્ય સાાંધાના રોગો મટે છે, કેમ કે મધ શરીરમાાં  
એકઠો થયેલો યરુીક એસીડ ઝડપથી બહાર ફેંકી દે 
છે.  
આથવરાઈટીસમાાં પરજેી આથવરાઈટીસ ધરાવતા દરકે 
દદીને જુદો જુદો આહાર માફક આવે છે. આથી 
બધા જ દદીઓ માટે કોઈ સવવસામાન્દ્ય આહાર 
નીશ્ચીત કરી શકાય નહીં. વધ ુ વજન ધરાવતા 
આથવરાઈટીસના દદીઓમાાં દદવની તકલીફ વધ ુજોવા 
મળે છે. શરીરમાાં  સોજો ઉત્પન્ન કરનાર દરકે આહાર 
રવ્ય આથવરાઈટીસના દદવનો હમુલો લાવી શકે છે. 
લોહીમાાં  પ્યરુીન તત્ત્વ ભળે તેવા આલ્કોહોલ પણ 
આથવરાઈટીસને વીષમ બનાવે છે. આથી આ 
દદીઓએ વજનને સમતોલ રાખતો પોષક રવ્યથી 
ભરપરુ આહાર લવેો જોઈએ. એલર્જી હોય તેવી 



 814 

વસ્તઓુ સીવાયની જાતને માફક આવતી તમામ 
ચીજો ખાવી જોઈએ. તમાકુ, ધમુ્રપાન અને દારુ-
આલ્કોહોલ સદાંતર બાંધ કરવાાં  જોઈએ. ફળો અન ે
શાકભાજીનો ઉપયોગ વધ ુકરવો જોઈએ.  
આાંકડી-ખેંચ (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ પાાંચ 
રતી ગોરોચન ચણુવ  ગલુાબજળ સાથે લવેાથી આાંકડી 
મટે છે. ગોરોચન ચણુવ  ખબુ મોાંઘુાં હોય છે તેથી 
અસલી મેળવવુાં મશુ્કેલ હોય છે. લાાંબા દીવસો સધુી 
પ્રયોગ કરવો પડ ેછે.  
(૨) પાણીમાાં  પલાળી રાખલેાાં  અરીઠાના પાણીનાાં  
થોડાાં  થોડાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  મકુતા રહેવાથી આાંકડીગ્રસ્ત 
વ્યક્તી તરત જ ભાનમાાં  આવવા લાગ ે છે. આ જ 
પ્રયોગ કરતા રહેવાથી આાંકડીનો રોગ મટી જાય છે. 
એની કોઈ આડઅસર નથી.  
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આાંખ વીષ ે આાંખની સાંભાળ અન ે સારવાર માટે 
કેટલાાંક સચુનો અને ઉપચાર અહીં આપ્યા છે. 
દીવસમાાં  જ્યાર ે પણ સમય મળે ત્યાર ે બેત્રણ વાર 
ઠાંડા પાણીની છાલકો મારવાથી આાંખનુાં  તેજ વધ ેછે. 
ગરમીના દીવસોમાાં  ખલુ્લા પગ ે ક્યાાંય પણ જવુાં  
નહીં, કેમ કે ગરમી લાગવાથી આાંખને નકુશાન થાય 
છે. શીષાવસન અને નીયમીત વ્યાયામ કરવો. રાત્ર ે
સતુી વખતે સરુમો આાંજવો અથવા ત્રીફળાની ફાકી 
દધુ સાથે લવેી, જથેી કબજીયાત ન રહતેાાં  આાંખની 
ગરમી મટી જાય છે; બળતરામાાં  પણ રાહત થાય છે. 
નાકેથી પાણી પણ પી શકાય. રાત્ર ે વીજળીની 
બત્તીએ વધ ુન વાાંચવુાં .   
આાંખ આવવી (૧) લીંબ ુઅને ગલુાબજળનુાં  સમાન 
માત્રામાાં  મીશ્રણ કરી એક એક કલાકના અાંતર ે
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આાંખોમાાં  આાંજવાથી અને હળવો શકે કરવાથી એક 
જ દીવસમાાં  આવેલી આાંખોમાાં  રાહત થઈ જાય છે.  
(૨) એક ચપટી શદુ્ધ ફટકડીને બે ચમચા 
ગલુાબજળમાાં  બરાબર ઘુાંટી-વાટી એકબે ટીપાાં  થોડી 
થોડી વાર ે આાંખમાાં  આાંજતા રહેવાથી આાંખ 
આવવાનો ચપેી રોગ(કજકે્ટીવાઈટીસ) ધીર ેધીર ેદરુ 
થવા લાગ ેછે.  
(૩) ઘેટીના દધુનાાં  પોતાાં  આાંખ પર મકુવાથી 
આવેલી આાંખ મટી જાય છે.  
આાંખોની લાલાશ-પીળાશ (૧) આાંબળાના પાણીથી 
આાંખ ધોવાથી અથવા ગલુાબજળ નાખવાથી લાભ 
થાય છે.  
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(૨) હળદરનો ગાાંગડો તવુેરની દાળમાાં  બાફી, છાાંયડ ે
સકુવી, પાણીમાાં  ઘસી સયુાવસ્ત પહેલાાં  બે વાર 
આાંખમાાં  આાંજવાથી આાંખોની રતાશ મટે છે.  
(૩) આાંખ લાલ રહેતી હોય તો જઠેીમધનો ટુકડો 
પાણી સાથે ચાંદનની જમે ઘસી, રુનો ફાયો બનાવી 
આાંખ બાંધ કરી ઉપર મુકી દેવો. જ્યાાં  સધુી રાખી 
શકાય ત્યાાં  સધુી રાખવાથી અને દરરોજ પ્રયોગ 
કરતા રહેવાથી આાંખની લાલાશ જતી રહે છે.  
આાંખોની પીળાશ રાત્ર ેસતુી વખતે એરાંડીયુાં  અથવા 
મધ આાંખોમાાં  આાંજવાથી પીળાશ મટે છે.  
આાંખોની કાળાશ (૧) આાંખોની નીચનેા કાળા ભાગ 
પર સરસીયાના તેલનુાં  માલીશ કરવાથી અને સકુાાં  
આાંબળાાં  અને સાકરના ચણુવનુાં  સમાન માત્રામાાં  
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સવાર-સાાંજ પાણી સાથે સેવન કરવાથી આાંખો 
નીચનેા કાળા ડાઘ દરુ થાય છે.  
(૨) કાળા તલને મધમાાં  બારીક વાટી સવાર-સાાંજ 
ધીમે ધીમે ઘસવાથી આઠ-દસ દીવસમાાં  જ આાંખો 
નીચનેાાં  કાળાાં  કુાં ડાળાાં  દરુ થાય છે.  સાથે સાથે 
પ્રોટીનયકુ્ત આહાર વધ ુપ્રમાણમાાં  લવેો જોઈએ.  
(૩) બટાટાના રસમાાં  બેત્રણ ટીપાાં  ગાજરનો રસ 
અને કાકડીનો રસ મેળવી રૂનાાં  પમુડાાં  બોળી આાંખો 
પર મકુવાથી આાંખો નીચનેાાં  કાળાાં  કુાં ડાળાાં  દરુ થાય 
છે.   
આાંખોની બળતરા (૧) ગાયનુાં  માખણ આાંખો પર 
ચોપડવાથી બળતરા મટે છે.  
(૨) આાંખો ખબુ બળતી હોય, લાલ રહેતી હોય તો 
ગલુાબજળનાાં  ટીપાાં  નાખવાથી લાભ થાય છે.  
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(૩) આાંખો સજુી જાય, લાલ થઈ જાય, બળ,ે તેમાાં  
ખટકો થાય તો વડની છાલના ઉકાળાથી આાંખો ધોઈ 
આાંખમાાં  વડના દધુનાાં  ટીપાાં  મકુવાાં .  
(૪) ૨૦ ગ્રામ રાક્ષને રાત્ર ે પાણીમાાં  પલાળી રાખી 
સવાર ે મસળી, ગાળી, સાકર મેળવી પીવાથી 
આાંખોની ગરમી અને બળતરા મટે છે.  
આાંખના રોગો  દરરોજ રાત્ર ેએક ચમચો ત્રીફળાનુાં  
ચણુવ  ઠાંડા પાણીમાાં  પલાળી સવાર ે નીતયાવ પાણીને 
ગાળી આાંખમાાં  નાખવુાં . નીચ ેજ ેચણુવનો રગડો વધે 
તે પી લવેાથી પટે અને આાંખના કોઈ જ રોગ થતા 
નથી. થયા હોય તો મટી જાય છે.  
આાંખનાાં ફુલાાં  (૧) હળદરને સોળગણા પાણીમાાં  
ઉકાળી, બેવડ વાળેલા કપડા વડ ે ગાળી, શીશીમાાં  
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ભરી, તેનાાં  બબ્બે ટીપાાં  દીવસમાાં  બે વાર આાંખમાાં  
નાખવાથી દખુતી આાંખનાાં  ફુલાાં  મટે છે.  
(૨) હળદરનો ગાાંગડો તવુેરની દાળમાાં  બાફી, છાાંયડ ે
સકુવી, પાણીમાાં  ઘસી સયુાવસ્ત પહેલાાં  બે વાર 
આાંખમાાં  આાંજવાથી ધોળાાં  ફુલાાં  મટે છે.  
(૩)  આાંખમાાં  ફુલ ુપડ્યુાં હોય તો વડના દધુમાાં  મધ 
અને કપુવર ઘુાંટી આાંજણ જવેુાં  બનાવી આાંખમાાં  
આાંજવુાં .  
(૪) ડુાંગળીનો ૨૫૦ ગ્રામ રસ કાઢી, તેમાાં  કપડુાં 
પલાળી, છાાંયડ ે સકુવી, તે કપડાની દીવેટ બનાવી, 
તલના તેલમાાં  સળગાવી, કાજળ-મેંશ પાડી આાંખમાાં  
આાંજવાથી ફુલ ુમટે છે.  
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આાંખની આાંજણી અન ે ખાંજવાળ (૧) હળદર અન ે
લવીંગને પાણીમાાં  ઘસીને પાાંપણ પર લગાડવાથી 
ત્રણ દીવસમાાં  આાંજણી મટી જાય છે.  
(૨) ચણાની દાળને વાટીને પાાંપણ પર લગાડવાથી 
આાંજણી મટે છે.  
(૩) મરી પાણીમાાં  ઘસી આાંજણી ઉપર લપે 
કરવાથી આાંજણી જલદી પાકીને ફુટી જાય છે.  
આાંખની ખાંજવાળ દાડમના તાજા રસનાાં  ચાર-પાાંચ 
ટીપાાં  દીવસમાાં  ચારકે વખત થોડા દીવસ મકુતા 
રહેવાથી આાંખની ખાંજવાળ મટે છે.  
આાંખની ગરમી  (૧) આાંખ ે ઠાંડ ુ પાણી છાાંટવાથી 
આાંખોની ગરમી દરુ થાય છે અને આાંખોનુાં  તેજ વધે 
છે.  
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(૨) દાડમના દાણાનો રસ આાંખમાાં  નાખવાથી 
આાંખોની ગરમી મટે છે. આાંખમાાં  નાખવાથી આાંખ 
એકદમ સ્વચ્છ થઈ જાય છે.  
આાંખનો દ:ુખાવો  (૧) ગાયના દધુમાાં  રૂ પલાળી 
તેની ઉપર ફટકડીની ભુકી છાાંટી આાંખો પર 
બાાંધવાથી દ:ુખતી આાંખો મટે છે.  
(૨) ચાર-પાાંચ બદામ રાત્ર ેપાણીમાાં  પલાળી સવાર ે
 છોલીને ખબુ ચાવીને ખાવી. આ પછી થોડી વાર ેએ 
બદામ પલાળેલુાં પાણી પણ પી જવુાં . પ્રયોગ 
નીયમીત કરવો અને એક પણ દીવસ ખાલી જવા 
દેવો નહીં. થોડા જ દીવસોમાાં  આાંખો દખુતી બાંધ થઈ 
જશ.ે  
(૩) આાંખોને ખબુ શ્રમ પહોાંચવાને લીધ ે આાંખો 
દખુતી હોય તો આદનુો રસ કપડાથી ગાળી બબ્બે 
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ટીપાાં  મકુવાથી મટે છે. શરુઆતમાાં એનાથી આાંખમાાં  
બળતરા થશ,ે પરાંત ુપછીથી રાહત માલમ પડશ.ે  
(૪) એક ચમચી ઘીમાાં  એક ચમચી ત્રીફળા ચણુવ  
સવાર-સાાંજ લવેાથી આઠ-દશ દીવસમાાં  આાંખનો 
દ:ુખાવો મટે છે.  
(૫) જામફળીના પાનની પોટીસ રાત્ર ે સતુી વખતે 
આાંખ પર બાાંધવાથી દ:ુખતી આાંખો મટે છે.  
(૬) ડુાંગળીનો રસ આાંખમાાં  નાખવાથી આાંખનો 
દ:ુખાવો મટે છે.  
(૭) ડુાંગળીના રસમાાં  સાકર મેળવી તેનાાં  ટીપાાં  
આાંખમાાં  પાડવાથી આાંખોની ગરમી દરુ થાય છે તેમ 
જ દ:ુખતી આાંખોમાાં  આાંજવાથી ફાયદો થાય છે. 
(૮) સ્વચ્છ કપડાથી ગાળેલા કોથમીરના રસનાાં  
બબ્બે ટીપાાં  બાંને આાંખમાાં  સવાર-સાાંજ મકુવાથી 
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દ:ુખતી આાંખમાાં  ફાયદો થાય છે. આાંખનાાં  ખીલ, 
ફુલુાં, છારી વગરે ે પણ મટે છે, એનાથી ચશ્માનો 
નાંબર પણ ઘટે છે.  
(૯) ધાણા પાણીમાાં  પલાળી રાખી મસળી, ગાળી, 
એ પાણી વડ ે આાંખો ધોવાથી દ:ુખતી આાંખો મટે 
છે. શીતળા નીકળે ત્યાર ેઆ પાણીથી રોજ આાંખો 
ધોવાથી આાંખોમાાં  શીતળાના દાણા નીકળતા નથી કે 
કોઈ જાતની ઈજા થતી નથી.  
(૧૦) એક ભાગ સાકર અને ત્રણ ભાગ ધાણાના 
બોરકુટા ચણુવને ઉકાળેલા પાણીમાાં  નાખી, એક 
કલાક ઢાાં કી રાખી કપડાથી ગાળી શીશીમાાં  ભરી 
રાખવુાં . તેમાાંથી બબ્બે ટીપાાં  સવાર-સાાંજ આાંખોમાાં  
નાખવાથી દખુતી આાંખો બેત્રણ દીવસમાાં  મટે છે.  
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(૧૧) દાડમડીનાાં  પાન વાટી, આાંખો બાંધ કરી, તેની 
ઉપર થેપલી મકુવાથી દખુતી આાંખો મટે છે.  
(૧૨) હળદરને સોળગણા પાણીમાાં  ઉકાળી, બેવડ 
વાળેલા કપડા વડ ેગાળી, શીશીમાાં  ભરી, તેનાાં  બબ્બે 
ટીપાાં  દીવસમાાં  બે વાર આાંખમાાં  નાખવાથી દખુતી 
આાંખો મટે છે.  
(૧૩)  સરગવાના પાનના રસમાાં  સમાન ભાગ ેમધ 
મેળવી આાંખમાાં  આાંજવાથી દ:ુખતી આાંખો સારી 
થાય છે.  
(૧૪) નાગરવેલનાાં  પાનનો રસ આાંખોમાાં  નાખવાથી 
દખુાવો મટે છે.  
આાંખની અન્દ્ય તકલીફો સફરજનને અાંગારામાાં  શેકી, 
કચરી, પોટીસ બનાવી રાત્ર ે આાંખ પર બાાંધવાથી 
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થોડા જ દીવસોમાાં  આાંખનુાં  ભારપેણુાં , દૃષ્ટીમાંદતા, 
પીડા વગરે ેમટે છે.  
આાંખમાાં કચરો (૧) ૧૦૦ ગ્રામ પાણીમાાં  ૧ લીંબનુો 
રસ નાખી આાંખો ધોવાથી આાંખમાાંનો કચરો નીકળી 
જાય છે. પરાંત ુઆાંખમાાં  ચનુો જાય ત્યાર ેઘી અથવા 
દહીંની તર આાંજવી.  
(૨) આાંખમાાં  દુધ છાાંટવાથી આાંખમાાં  પડલેુાં  કસ્તર 
દધુની ચીકાશથી નીકળી જાય છે.  
આાંખોમાાંથી પાણી પડવુાં (૧) કોઈ ખાસ ગાંભીર નેત્ર 
રોગ નહીં થયો હોય અને આાંખોમાાંથી પાણી 
નીકળ્યા કરતુાં  હોય તો દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ 
અને રાત્ર ેએમ દીવસમાાં  ચાર વખત સાંતરાનો ૧-૧ 
ગ્લાસ તાજો રસ પીવો.  
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(૨) બોરના ઠળીયાને પાણીમાાં  ઘસી દીવસમાાં  બે 
વાર એકાદ મહીના સધુી આાંખમાાં  આાંજવાથી 
નેત્રસ્રાવ બાંધ થાય છે.  
(૩) આાંખ સતત ભીની રહેતી હોય કે આાંખમાાંથી 
પાણી નીકળ્યા કરતુાં  હોય તો દરરોજ રાત્ર ે પાાંચ-
સાત મરી ચાવી જઈ ઉપર એક ગ્લાસ હ ુાંફાળુાં  દુધ 
પીવુાં . આાંખો ભીની રહેવાની ફરીયાદમાાં  આ એક 
સરળ અને અસરકારક ઉપાય છે.  
પાાંપણના વાળ આાંખની પાાંપણના વાળ ખરવાની 
શરુઆત થાય કે તરત જો પાાંપણની એ જગ્યાએ 
ગરેુ ઘસવાનુાં  ચાલ ુ કરી દેવામાાં  આવ ેતો પાાંપણના 
વાળ ખરતા અટકી નવા વાળ પણ આવવા લાગ ેછે.  
આાંખોનો થાક  બાંને હાથની હથેળી બેત્રણ મીનીટ 
ઘસ્યા પછી એક મીનીટ માટે બાંને આાંખ ઉપર દાબી 
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રાખવાથી આાંખોનો થાક ત્રણથી પાાંચ મીનીટમાાં  
જતો રહે છે.  
આાંખ ે અાંધારાાં પોષણના અભાવે તથા મગજની 
નબળાઈ કે અન્દ્ય કારણોના લીધ ે આાંખ ે અાંધારાાં  
આવતાાં  હોય તો સકુા ધાણા અને સાકર સમભાગે 
ચાવી ચાવીને  પ્રમાણસર ખાવાથી રાહત થાય છે.  
આાંખનાાં પોપચાાં પર સોજો  બટાટાને છીણી રશેમી-
મલમલના કાપડમાાં  પોટલી બાાંધી બાંધ આાંખો પર 
મકુવાથી અને પોટલી ગરમ થાય ત્યાર ેકાઢી નાખી 
નવી મકુતા રહવેાથી ઓછી ઉાંઘ, નબળાઈ કે 
ગરમીના કારણે આાંખનાાં  પોપચાાં  સજુી ગયાાં  હોય તો 
તે મટે છે.  
આાંખનુાં તેજ (૧) લીંબનુા રસનો સતત ઉપયોગ 
કરવાથી આાંખનુાં  તેજ વધ ેછે.  
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(૨) ત્રીફળાના ૩-૪ ગ્રામ ચણુવમાાં  ૧ ચમચી મધ 
અને ૧ ચમચી ગાયનુાં  ઘી મેળવી રોજ રાત્ર ે સતુા 
પહેલાાં  ચાટી જવુાં . આ પ્રયોગ જીવનભર કરી શકાય. 
એનાથી આાંખોનુાં  તેજ વધ ેછે અને આાંખોનુાં  રક્ષણ 
થાય છે.  
(૩)  સરખા ભાગ ે એલચીના ચણુવ  અને સાકરમાાં  
એરાંડીયુાં  મેળવી ૪ ગ્રામ જટેલુાં લાાંબા સમય સધુી 
લવેાથી આાંખોમાાં  ઠાંડક થઈ એનુાં  તેજ વધ ેછે.  
(૪)  હીંગ મધમાાં  મેળવી, રૂની દીવેટ બનાવી, 
સળગાવી, કાજળ પાડી, એ કાજળ આાંખમાાં  
આાંજવાથી નેત્રસ્રાવ બાંધ થઈ આાંખોનુાં  તેજ વધ ેછે.  
(૫) રોજ અડધો કપ લીલુાં શાક ખાવાથી શરીરમાાં  
લ્યટુીનનુાં  લવેલ વધારી શકાય છે, જ ેઆાંખનુાં  જતન 
કરનાર એન્દ્ટીઑક્સીડન્દ્ટ તત્ત્વ છે.  
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(૬) પથ્યાદી ક્વાથના નીયમીત સેવનથી આાંખના 
રોગો મટે છે અને આાંખનુાં  તેજ પણ વધ ેછે.  
(૭) ગાયના તાજા દુધનાાં  પોતાાં  આાંખ પર મકુવાથી 
આાંખોનુાં  તેજ વધ ેછે.  
(૮) પગને તળીયે ગાયનુાં  ઘી ૧૫ થી ૨૦ મીનીટ 
નીયમીત રીતે ઘસવાથી આાંખોનુાં  તેજ વધ ેછે.  
(૯) આાંખ ે ઝાાંખપ લાગતી હોય તો એક ચમચો 
મધમાાં  એલચીના દાણા ભળેવી ખાવાથી લાભ થાય 
છે.   
આાંખોન ે સ્વચ્છ રાખવા શુાં  કરશો ? (૧) દરરોજ 
સવાર ેઉઠતાાંની સાથે ઠાંડા પાણીથી આાંખ સાફ કરવી.  
(૨) ફટકડી લોખાંડના પાત્રમાાં  ગરમ કરી ફુલાવી, 
ઝીણી વાટી ગલુાબજળમાાં  કે મધમાાં  મેળવી એનાાં  
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ટીપાાં  આાંખમાાં  નાખવાથી આાંખ એકદમ સ્વચ્છ થઈ 
જાય છે. 
આાંચકી દીવસમાાં  એક વાર એક કપ ઠાંડા પાણીમાાં  
એક નાની ચમચી બાાંધાની હીંગનુાં ચણુવ  અન ેહીંગથી 
ચાર ગણો સોડા બાય કાબવ  નાખી હલાવી ધીમે ધીમે 
પીવાથી આાંચકી આવવાની ફરીયાદ મટે છે.  
આાંતરડાનાાં દદોવ  કેળાાં  આાંતરડામાાં  અમકુ જાતનાાં  
જીવાણુઓને પષુ્ટી આપ ે છે. આ જીવાણુઓ 
નકુસાનકતાવ બીજા જીવાણુઓનો નાશ કર ે છે. 
આાંતરડામાાં  એ કહોવાટ અટકાવે છે. તેથી 
આાંતરડાનાાં  દદોવ થતાાં  નથી.  
આાંતરડાનુાં  શળુ  તજનુાં  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાાં  એક 
કપ પાણીમાાં  મેળવી લવેાથી આાંતરડાના શળુમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
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આાંતરડાાંના દોષો  (૧) દાડમનો રસ, સીંધવ અને 
મધ એકત્ર કરી ચાટવાથી અરુચી મટે છે.  
(૨) ખાટામીઠા દાડમનો ૧૦-૧૦ ગ્રામ રસ મોાંમાાં  
રાખી ધીમે ધીમે ફેરવીને દીવસમાાં  ૮-૧૦ વાર 
પીવાથી મોઢાનો સ્વાદ સધુર ે છે અને આાંતરડાાંમાાં  
રહેલા દોષોનુાં  શમન થાય છે.  
આાંતરડાનો સોજો કડાછાલ, બીલુાં, રાળ, હરડ,ે સુાંઠ, 
અજમો અને સવુાદાણા સરખ ેભાગ ે લઈ તેનુાં  ચણુવ  
૧-૧ ચમચી છાસ સાથ ે પીવાથી આાંતરડાનો સોજો 
મટે છે.  
ઈયોસીનોફીલીયા પટેમાાં  કૃમી હોય કે કફ વધી ગયો 
હોય તો ઈયોસીનોફીલીયા નામનો રોગ થાય છે. 
નાગરવેલનાાં  પાન અને આદનુો રસ જમ્યા પહેલાાં  
લવેાથી ઈયોસીનોફીલીયા મટે છે.  
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ઉદરવાત  મીઠાને તવી પર લાલ રાંગનુાં  થાય ત્યાાં  
સધુી શેકી, હુાંફાળા ગરમ પાણીમાાં  ૫ ગ્રામ જટેલુાં 
લવેાથી ઉદરવાત મટે છે. 
ઉધરસ  (૧) મરીનુાં  ચણુવ  નાખી ઉકાળેલુાં દધુ પીવાથી 
ઉધરસ મટે છે.  
(૨) ૧/૨ ગ્રામ મરીનુાં  ચણુવ , ૩ ગ્રામ મધ અને સાકર 
ચાટવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૩) મરીનુાં બારીક ચણુવ  ઘી, મધ અને સાકર મેળવી 
ચાટવાથી બધી જાતની ખાાંસી મટે છે.  
(૪) ૧/૨ ગ્રામ રાઈ, ૧/૪ ગ્રામ સીંધવ અને ૨ ગ્રામ 
સાકર મેળવી સવાર-સાાંજ લવેાથી ઉધરસમાાં  કફ 
ગાઢો થયો હોય તો પાતળો થઈ સરળતાથી બહાર 
નીકળે છે.  
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(૫) આદનુા રસમાાં  મધ મેળવી પીવાથી ઉધરસમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૬) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને મધ સરખ ેભાગે 
લઈ પીપર નાખી દીવસમાાં  બે-ત્રણ વાર પીવાથી 
ઉધરસ મટે છે. (૭) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને 
સીંધવ એકત્ર કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લવેાથી 
ઉધરસ મટે છે.  
(૮) કોળાનો અવલહે (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) ખાવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૯)  ગાંઠોડા, સુાંઠ અને બહડેાદળનુાં  ચણુવ  મધમાાં  
ચાટવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૦) લવીંગને મોાંમા રાખી રસ ચસુવાથી 
કાં ટાળાજનક ખાાંસી મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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(૧૧) લવીંગ દીવા પર શેકી મોાંમાાં  રાખવાથી ખાાંસી, 
શરદી, અને ગળાનો સોજો મટે છે.  
(૧૨) દાડમના ફળની છાલનો ટુકડો મોાંમાાં  રાખી 
તેનો રસ ચસુવાથી ખાાંસી મટે છે.  
(૧૩) દાડમના ફળની સુકી છાલને બારીક ખાાંડી 
વસ્ત્રગાળ કરી ૫ ગ્રામ ચણુવમાાં  સહેજ કપરુ મેળવી 
દીવસમાાં  બે વાર પાણી સાથે લવેાથી ભયાંકર ત્રાસ 
આપનારી ખાાંસી મટે છે.  
(૧૪) રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાાં  
ભીંજવી રાખી ગાળીને પીવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૫) ફુદીનાનો રસ પીવાથી ઉધરસ, ઉલટી, 
અતીસાર અને કૉલરેામાાં  ફાયદો થાય છે; વાય ુઅન ે
કૃમી પણ મટે છે.  
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(૧૬) બાજરીના લોટમાાં  હળદર મેળવી, રાત્ર ે ફા કી 
લઈ પાણી પીધા વીના સઈુ જવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૭) રાત્ર ે થોડા શકેેલા ચણા ખાઈ ઉપર પાણી 
પીધા વગર સઈુ જવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૮) લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, 
ચાટણ કરી, તેમાાં  બમણુાં  થીજાવેલુાં ઘી મેળવી 
ચાટવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૯) ભોાંયરીંગણીનો રસ પીવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૨૦) ૫ ગ્રામ જટેલુાં મધ દીવસમાાં  ચાર વાર પીવાથી 
કફ છુટો પડ ેછે અને ઉધરસ મટે છે.  
(૨૧) હળદર અને મીઠાવાળા તાજા શકેેલા ચણા રાત્ર ે
સતુાાં  પહેલાાં  ખાવાથી (ઉપર પાણી પીવુાં નહીં) 
કાયમી ઉધરસ અને શરદી મટે છે.  
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(૨૨) ભોાંયરીંગણી પડતર જમીનમાાં  કે નદી 
 કીનારાના ભાગમાાં  થતી જોવા મળે છે. તેનો વેલો 
જમીન પર પથરાયેલો હોય છે. તેનાાં  પાન રીંગણીનાાં  
પાન જવેાાં  હોય છે, તેથી તેને ભોાંયરીંગણી કહે છે. 
તેનાાં  પાન ઉપર પશુ્કળ કાાંટા હોય છે, તેથી સાંસ્કતૃમાાં  
તેને કાં ટકારી કહી છે. તેને મઝાનાાં  ફુલ થાય છે, જમેાાં  
પીળાાં  પુાં કેસર હોય છે. એને અરીઠાાં  જવેાાં  ગોળ લીલાાં  
ફળ થાય છે. તે પાકીને સકુાઈ જતાાં  પીળાાં  પડ ે છે. 
તેના ઉપર સફેદ રખેાઓ હોય છે. ભોાંયરીંગણી 
ગરમ છે. તેથી તે કફના રોગોમાાં  ઉપયોગી છે. તેનાાં  
લીલાાં  કે સકુાાં  પાનને અધકચરાાં  ખાાંડી ઉકાળો કરી 
પીવાથી શ્વાસ, સસણી, કફવાળી ઉધરસ, મોટી 
ઉધરસ, લોહીમાાં  કફનુાં  વધવુાં  વગરે ેમટે છે.  
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(૨૩) જુની ખાાંસી હોય અને મટતી ન હોય તો ૧-૧ 
ચમચી હળદરનો પાઉડર પાણી સાથે સવાર-બપોર-
સાાંજ ફાકવાથી આરામ થાય છે. આ પ્રયોગ કોઈ 
પણ વ્યક્તી ગમે ત્યાાં  કરી શકે છે.  
(૨૪) હરડ,ે લીંડીપીપર, સુાંઠ અને કાળાાં  મરી સરખા 
વજને મીશ્ર કરી, એ મીશ્રણથી બમણા વજનનો 
ગોળ મેળવી ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. 
બબ્બે ગોળી સવાર, બપોર અને સાાંજ ે ચસુવાથી 
અજીણવ , અરુચી અને ઉધરસ મટે છે.  
(૨૫) પીપર, પીપરીમળુ, બહેડાાં  અને સુાંઠનુાં  સમભાગ ે
ચણુવ  અડધી ચમચી જટેલુાં  બે ચમચી મધમાાં  મીશ્ર 
કરી સવાર-સાાંજ લવેાથી ઉધરસ મટી જાય છે.  
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(૨૬) અરડસુીનાાં  પાન વાટી બે તોલા રસ કાઢી 
અડધો તોલો મધ મેળવી દીવસમાાં બે વાર પીવાથી 
કફવાળી ઉધરસ મટે છે.  
(૨૭) શરપાંખાના મળુને સળગાવી બીડીની જમે 
ધમુાડો પીવાથી ઉધરસ બેસી જાય છે.  
(૨૮) ભોાંયરીંગણી, અરડસુી અને સુાંઠનો ઉકાળો કરી 
પીવાથી ઉધરસ-શ્વાસ મટે છે.  
(૨૯) ભોાંયરીંગણીનાાં  મળુ અને લીંડીપીપર સરખા 
વજને લઈ ચણુવ  કરી અડધી ચમચી ચણુવ  મધ સાથે 
દીવસમાાં  બેથી ત્રણ વાર લવેાથી કફવાળી ઉધરસ 
થઈ હોય અને કફની ચીકાશને લીધ ેખાાંસી મટવાનુાં 
નામ જ લતેી ન હોય તે પણ સારી થઈ જાય છે. કેમ 
કે એનાથી ચીકાશ ઓછી થઈ કફ નીકળવા લાગ ે
છે, અને ઉધરસમાાં  આરામ થાય છે.  
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(૩૦) નાની વાડકીમાાં  થોડુાં પાણી લઈ લવીંગ અને 
નાગરવેલનાાં  પાન નાખી ઉકાળી ચોળીને પીવાથી 
ઉધરસ મટે છે.  
(૩૧) એક એલચી સોયમાાં  પરોવી દીવાની જ્યોતમાાં  
બાળી, તેને લસોટી મધ-ઘીમાાં  મેળવી દીવસમાાં  
ત્રણ-ચાર વાર ચાટવાથી સુકી ખાાંસી મટે છે.  
(૩૨) ૧૦ ગ્રામ દેશી દીવેલ અજમો ચાવતાાં  ચાવતાાં  
મોાંમાાં  નાખીને ચાવીને પટેમાાં  ઉતારી દેવાથી વાય-ુ
મળની શદુ્ધી થતાાં  સુકી ઉધરસમાાં  પણ ઉત્તમ 
પરીણામ આવ ેછે. કફવાળી ઉધરસમાાં  ઘી-તેલ બાંધ 
કરવાાં .  
(૩૩) ગોળ અને ઘીમાાં  ત્રીકટુ(સમાન ભાગ ે સુાંઠ, 
મરી, પીપરનુાં ) ચણુવ  મેળવી લવેાથી બધા પ્રકારની 
ઉધરસ મટે છે.  
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(૩૪) ઉધરસ અને અવાજ બેસી જવાનુાં  ઉત્તમ 
ઔષધ જઠેીમધ અને સીતોપલાદી ચણુવ  છે. એમાાં  
અડધી ચમચી જઠેીમધનુાં  ચણુવ  અને એટલુાં જ 
સીતોપલાદી ચણુવ  બે ચમચી મધ સાથે મીશ્ર કરી 
સવાર ે અન ે રાત્ર ે ધીમે ધીમે ચાટી જવુાં . કાકડા 
વારાંવાર પાકી જતા હોય તેમાાં  પણ આ લઈ શકાય. 
ઉધરસ-લોહીમીશ્રીત કફવાળી  આમલીના કચકુા 
શેકી, ઉપરનાાં  ફોતરાાં  કાઢી નાખી, તેની ભુકી કરી 
મધ અને ઘી મેળવી ખાવાથી ક્ષતકાસ (લોહીમીશ્રીત 
કફવાળી ઉધરસ) મટે છે.  
ઉધરસ, શ્વાસ, ઈયોસીનોફીલીયા આ ત્રણે કફના 
રોગ છે આથી ઠાંડકથી દરુ રહવેુાં . ઠાંડા પદાથોવ કે ઠાંડા 
વાતાવરણથી બચવુાં . કબજીયાત કે અજીણવ થવા ન 
દેવુાં . ખાવામાાં  લખુા અને ગરમ પદાથોવ સારા. ધાણી, 
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ચણા, મમરા, પ આ કફ ઘટાડશ.ે લસણ, ડુાંગળી, 
રાઈ, મેથી હળદર, અજમો, લવીંગ,  સુાંઠ, મરી, 
પીપર, આદ,ુ નાગરવેલનાાં  પાન વગરે ેખાવાથી લાભ 
થાય.   
ઉપવાસ જ્યાર ે પણ બીમારી આવ,ે ખાસ કરીન ે
પાચનતાંત્રનો કોઈ રોગ હોય  કે શરદી-સળેખમ 
પ્રધાન કોઈ દદવ  હોય તો સ્વસ્થ થવાનો ઉપવાસ એ 
વગર પૈસાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. ઉપવાસથી તન-
મનની શદુ્ધી થાય છે અને દવાથી જ ેકામ થતુાં  નથી 
તે ઉપવાસથી ચારગણુાં  ઝડપથી થાય છે. ઉપવાસથી 
દેહની શદુ્ધી સાથે મનની પણ શદુ્ધી થાય છે. અનેક 
સાંભવીત રોગોને અટકાવવા માટે પણ ઉપવાસ 
મહાન અકસીર ઈલાજ છે. ઉપવાસથી શરીર હલકુાં  
બને છે, રોગો અને દોષો બળી જાય છે, ખાવા-
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પીવામાાં  રુચી ઉત્પન્ન થાય છે, સારી ભખુ લાગ ેછે, 
તાંરા અને ગ્લાની નાશ પામે છે. શરીરની બધી 
ઈન્દ્રીયો નીમવળ અને ચપળ બને છે. મારા 
અનભુવમાાં  અમકુ ઑપરશેન વખતે પણ ઉપવાસથી 
ઝડપથી રુઝ આવે છે. ઉપવાસ લાાંબા હોય તો એને 
 છોડતી વખતે વધ ુ કાળજી રાખવી પડ,ે આથી 
જાણકારની દેખરખે હેઠળ જ ઉપવાસ કરવા જોઈએ.  
ઉબકા  સારાાં  પાકાાં  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાાં  ૧ 
 કીલો ખાાંડ નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી શરબત 
બનાવવુાં . શરબત ગરમ હોય ત્યારજે કપડાથી ગાળી 
ઠાંડ ુ થાય એટલ ેશીશીઓમાાં ભરી લવેુાં . આ શરબત 
૧૫થી ૨૫ ગ્રામ જટેલુાં પાણી મેળવી પીવાથી ઉબકા 
મટે છે. 
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ઉર:ક્ષતનો રક્તસ્રાવ  બોરડીની લાખ ૨૦ ગ્રામ લઈ 
ક્વાથ કરી તેમાાં  ભરુા કોળાનો રસ મેળવી દીવસમાાં  
બે-ત્રણ વાર પીવાથી ઉરોઃક્ષતનો રક્તસ્રાવ બાંધ થાય 
છે ે.  
 
ઉલટી - (૧) ૧૦-૧૦ ગ્રામ આદનુો રસ અન ે
ડુાંગળીનો રસ મીશ્ર કરી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૨) ૧૦-૧૦ ગ્રામ રાક્ષ અને ધાણા વાટી પાણીમાાં  
એકરસ કરી પીવાથી પીત્તની ઉલટી મટે છે.  
(૩) એલચીનુાં  એકથી બે ગ્રામ ચણુવ  અથવા 
એલચીના તેલનાાં  પાાંચ ટીપાાં  દાડમના શરબતમાાં  
મેળવી પીવાથી ઉબકા અને ઉલટી મટે છે.  
(૪) કેળનો રસ મધ મેળવી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
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(૫) કોળાનો અવલહે (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) ખાવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૬) ગાંઠોડા અન ે સુાંઠનુાં  ૩-૩ ગ્રામ ચણુવ  મધમાાં  
ચાટવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૭) જાયફળ ચોખાના ધોવાણમાાં  ઘસીને પીવાથી 
ઉલટી મટે છે.  
(૮) ટામેટાના રસમાાં  ચોથા ભાગ ેસાકર નાખી જરાક 
એલચીના દાણાનુાં  ચણુવ , સહેજ મરી અન ેલવીંગનુાં  
ચણુવ  મેળવી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૯) તજ ખાવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૧૦) તજનુાં  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાાં  એક કપ પાણીમાાં  
મેળવી લવેાથી ઉલટીમાાં  ફાયદો થાય છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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(૧૧) તજનો ઉકાળો પીવાથી પીત્તને લીધ ે થતી 
ઉલટી મટે છે.  
(૧૨) નાળીયેરના ઉપરનાાં  છોડાાંને બાળી તેની રાખ 
મધમાાં  ચાટવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૧૩) આમળાના રસમાાં  ચાંદન અથવા પીપરનુાં  ચણુવ  
નાખી મધમાાં  ચાટવાથી ઉલટી બાંધ થાય છે.  
(૧૪) બોરના ઠળીયાની મજ્જા, મમરા, વડના અાંકુર 
અને જઠેી મધ એ ચારનેો ક્વાથ ઠાંડો કયાવ પછી મધ 
અને સાકર નાખી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૧૫) મધમાાં  ગોળનો રસ મેળવી પીવાથી ઉલટી બાંધ 
થાય છે.  
(૧૬) મરી અન ેમીઠુાં  એકત્ર કરી ફાકવાથી ઉલટીમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
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(૧૭) મીઠા લીમડાના પાનનો ઉકાળો કરી પીવાથી 
ઉલટી મટે છે.  
(૧૮) મીઠા સાથે મરી વાટીને લવેાથી ઉલટી બાંધ 
થાય છે.  
(૧૯) લીંબ ુઆડુાં કાપી બે ફાડ કરી ઉપર થોડી સુાંઠ 
અને સીંધવ નાખી અાંગારા પર મુકી ખદખદાવી રસ 
ચસુવાથી અજીણવની ઉલટી મટે છે.  
(૨૦) લીંબ ુકાપી તેની ચીરીઓ પર ખાાંડ ભભરાવી 
ચસુવાથી હોજરીના દષુીત અન્નવીકારથી થયેલી 
ઉલટી મટે છે.  
(૨૧) શકેેલા મગનો કાઢો કરી તેમાાં  મમરા, મધ અને 
સાકર નાખી પીવાથી ઉલટી મટે છે. એનાથી દાહ, 
જ્વર અને અતીસારમાાં  પણ ફાયદો થાય છે.  
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(૨૨) પાકા દાડમના રસમાાં  શકેેલા મસરુનો લોટ 
મેળવી પીવાથી ત્રીદોષજન્દ્ય ઉલટી મટે છે.  
(૨૩)  સુકી મોસાંબી બાળી, રાખ કરી મધમાાં  
ચાટવાથી ઉલટી બાંધ થાય છે.  
(૨૪)  હીંગને પાણીમાાં  વાટી લપે કરવાથી વાયનુુાં 
અનલુોમન થઈ ઉલટી મટે છે.  
(૨૫) ફોતરાાં  સાથેની એલચી બાળી તેની ૧ ગ્રામ 
ભસ્મ મધ સાથે વારાંવાર ચટાડવાથી કફજન્દ્ય ઉલટી 
મટે છે.  
(૨૬) જાાંબડુીની છાલની રાખ મધ સાથે લવેાથી 
ખાટી ઉલટી મટે છે.  
(૨૭) આમલી પાણીમાાં  પલાળી, મસળી, ગાળીને 
પીવાથી પીત્તની ઉલટી બાંધ થાય છે.  
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(૨૮) આાંબાનાાં  અને જાાંબનુાાં  કુમળાાં  પાનનો ઉકાળો 
ઠાંડો કરી મધ મેળવી પીવાથી પીત્તજન્દ્ય ઉલટી મટે 
છે.  
(૨૯) જવને ચારગણા પાણીમાાં  ઉકાળી, ત્રણચાર 
ઉભરા આવે એટલ ેઉતારી, એક કલાક ઢાાં કી રાખી 
ગાળી લવેુાં . જવના આ પાણીને બાલી વૉટર કહે છે. 
એ પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૩૦) દાણા કાઢી લીધલેા મકાઈના ડોડા બાળી, 
રાખ કરી, ૧/૨ થી ૩/૪ ગ્રામ રાખ મધ સાથે 
ચાટવાથી ઉલટી તરત જ બાંધ થાય છે.  
(૩૧) લવીંગના તેલનાાં  બે-ત્રણ ટીપાાં  ખાાંડ કે 
પતાસામાાં  લવેાથી ઉલટી મટે છે.  
(૩૨) રાઈ પાણીમાાં  વાટી ગાઢો મલમ બનાવી પટે 
પર બધ ેચોપડી દઈ કડક પાટો બાાંધી દેવાથી ઉલટી 
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મટે છે. ગણતરીના કલાકોમાાં  જ ચમત્કારીક લાભ 
થાય છે.  
(૩૩) સારાાં  પાકાાં  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાાં  ૧  કીલો 
ખાાંડ નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી શરબત બનાવવુાં . 
શરબત ગરમ હોય ત્યારજે કપડાથી ગાળી ઠાંડ ુથાય 
એટલ ેશીશીઓમાાં ભરી લવેુાં . આ શરબત ૧૫થી ૨૫ 
ગ્રામ જટેલુાં પાણી મેળવી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૩૪) વરીયાળીનો અકવ  લવેાથી તાવની ઉલટી અને 
તરસ દરુ થાય છે.  
(૩૫) વડના તાજાાં કુણાાં  પાનને લસોટી રસ કાઢી 
પીવાથી ઉલટી બાંધ થાય છે. ઉલટીમાાં  લોહી પડતુાં  
હોય તો પણ આ પ્રયોગથી મટે છે.  
(૩૬) ઉલટી થતી હોય તો બરફ ચસુવો, બને તેટલો 
પ્રવાહી અને ઓછો ખોરાક લવેો.  
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(૩૭) ઉલટીમાાં  ઉાંઘ ઘણી સારી.  
(૩૮) લીંબનુુાં  શરબત પીવુાં .  
(૩૯) દાડમ, રાક્ષ, સાંતરાાં, મોસાંબીનો રસ લવેો.  
(૪૦) તલુસીના રસમાાં  એલચીનુાં  ચણુવ  નાખી 
પીવાથી ત્રીદોષજન્દ્ય ઉલટી મટે છે.  
(૪૧) દાડમનો રસ કે લીંબનુો રસ પીવાથી ઉલટી 
મટે છે.  
(૪૨) લવીંગના ઉપરના ગોળાકાર ભાગ અને 
અજમાનુાં  સમાન ભાગ ે બનાવેલ ચણુવ  મધ સાથે 
ચાટવાથી વારાંવાર થતી ઉલટી મટે છે.  
(૪૩) મમરા ખાવાથી ઉલટીમાાં  રાહત થાય છે.  
(૪૪) હરડનેુાં  ચણુવ  મધ સાથે ચાટવાથી ઉલટી બાંધ 
થાય છે.  
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(૪૫) ત્રીફળા વાવડીંગ અન ેસુાંઠનુાં  ચણુવ  મધ સાથે 
ચાટવાથી ઉલટી બાંધ થાય છે.  
(૪૬) એલચીનાાં  છોડાાંની એક ગ્રામ રાખ એક 
ચમચી મધમાાં  ચાટવાથી ઉલટી મટે છે. 
 ઉલટી - કોઈપણ જાતની - ધાણા, સુાંઠ, સાકર અન ે
નાગરમોથ ચાર ે ૫-૫ ગ્રામ ૩૫૦ મી.લી. પાણીમાાં  
ઉકાળી, ચોથા ભાગનુાં  પાણી બાકી રહે ત્યાર ેગાળીને 
પીવાથી ગમે તે કારણે થતી ઉલટી મટે છે.  
ઉલટી બાંધ કરવી - રાઈને ઝીણી વાટી, પાણીમાાં  
પલાળી, પટે ઉપર લપે કરવાથી ઉલટી તરત જ બાંધ 
થઈ જાય છે. ઉલટી અન ે ઉબકા- (૧) ૧-૨ ચમચી 
તલુસીના પાનનો રસ ૧ ચમચી સાકર કે મધ મેળવી 
કલાક દોઢ કલાકે પીવાથી વાયનુુાં  શમન થવાથી 
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ઉલટી-ઉબકા બાંધ થાય છે. તલુસીથી વાય ુઅને મળ 
બાંનેનુાં  અનલુોમન થાય છે.  
(૨) સોડા પાણી પીવાથી ઉલટી-ઉબકા મટે છે.  
(૩)  ૧-૧ નાની ચમચી હરડનેો પાઉડર મધ સાથે 
ચાટવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૪) અપચાને કારણે અથવા બીજા કોઈ પણ 
કારણને લીધ ે જો ઉબકા, ઉલટી થતાાં  હોય, મોળ 
આવતી હોય, જીવ ચુાંથાતો હોય કે એકદમ અત્યાંત 
અરુચી જવેુાં  લાગતુાં  હોય તો બે ચમચી આદનુો રસ, 
બે ચમચી ફુદીનાનો રસ અન ે બે ચમચી જટેલો 
ડુાંગળીનો રસ મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે
તાજતેાજો જ કાઢીને પીવાથી ઉબકા, ઉલટી, અરુચી, 
મોળ આવવી વગરે ે શાાંત થઈ જાય છે અન ે સરસ 
ભખુ લાગ ેછે.   
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(૫) સારાાં  પાકાાં  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાાં  ૧  કીલો 
ખાાંડ નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી શરબત બનાવવુાં . 
શરબત ગરમ હોય ત્યારજે કપડાથી ગાળી ઠાંડ ુથાય 
એટલ ેશીશીઓમાાં ભરી લવેુાં . આ શરબત ૧૫થી ૨૫ 
ગ્રામ  જટેલુાં પાણી મેળવી પીવાથી ઉબકા મટે છે.  
(૬) પા ચમચી સીંધવ એક ચમચી મધમાાં  મીશ્ર 
કરીને ધીમે ધીમે ચાટવાથી ઉલટી અને ઉબકા બાંધ 
થાય છે. 
લોહીની ઉલટી મીઠા લીમડાનાાં  પાનન ે પાણીમાાં  
વાટીને પીવાથી લોહીની ઉલટીમાાં  લાભ થાય છે.   
સગભાવની ઉલટી- ધાણાનુાં  ચણુવ  ૩ ગ્રામ અને સાકર 
૧૦ ગ્રામ ચોખાના ઓસામણમાાં મેળવી પીવાથી 
સગભાવની ઉલટી બાંધ થાય છે.  



 855 

પીત્તજ ઉલટી (૧) ગળો, ત્રીફળા, લીમડાની છાલ 
અને પરવળનાાં  પાનનો સમભાગ ે બનાવેલ ઉકાળો 
બનાવી, ઠાંડો પાડી મધ મેળવી પીવાથી અમ્લપીત્તન ે
લીધ ેથતી ઉલટી મટે છે. આ ઔષધોનો અધકચરો 
ભકુો બે ચમચી જટેલો લવેો.  
(૨) ત્રણથી ચાર ચમચી ગળોનો રસ અને બે ચમચી 
સાકરનુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે
પીવાથી પીત્ત તત્કાળ દરુ થાય છે અન ેપીત્તથી થતી 
ઉલટી મટે છે.  
(૩) ગળોના ઉકાળામાાં  મધ મેળવીને પીવાથી 
ત્રીદોષજન્દ્ય (વાય,ુ પપત્ત અને કફથી થતી) ંલટી 
બાંધ થાય છે. 
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ઉાંદરનો ડાંખ  કોરુાં કોપરુાં મળુાના રસમાાં  ઘસી ઉાંદર 
કરડ્યો હોય ત્યાાં  લપે કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
ઉાંદરી ઉાંદરી થઈ હોય તે સ્થાનની ત્વચા પર સવાર-
સાાંજ આછુાં  આછુાં  'ગુાંજાદી તેલ' અથવા 'લશનુાદી 
તેલ' લગાડવુાં . આહારમાાં  નમક-મીઠુાં  સાવ ઓછુાં  
ખાવુાં . જમેાાં  નમક વધાર ે હોય એવા આહારરવ્યો 
અથાણાાં, પાપડ વગરે ે બાંધ કરવાાં . મહામાંજીષ્ઠાદી 
ઘનવટી એક એક ગોળી સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે
લવેી. જમ્યા પછી એક એક ગોળી આરોગ્યવધીની 
લવેી. આાંતર ે દીવસે અરીઠા અથવા શીકાખાઈથી 
માથુાં  ધોવુાં  અને અડધો કલાક તડકામાાં  બેસી વાળ 
કોરા કરવા. 
ઉાંદરોનો ત્રાસ  ટપને્દ્ટાઈનમાાં  નકામા કપડાાંના મોટા 
મોટા ટુકડા બોળી પોતાાં  બનાવી ઉાંદર આવવાના 
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દરકે દર પાસે અગર તો ઘરના તમામ ખણેુ દબાવી 
દેવાાં . દરરોજ પોતાાં  તાજાાં બનાવી મકુતા રહેવુાં . ઉાંદરો 
જરુર ભાગી જાય છે.  
વધ ુપડતી ઉાંઘ સતત કામ કરતા રહવેા વચ્ચ ેસાત-
આઠ કલાકની ઉાંઘ સ્વાસ્થ્ય માટે આવશ્યક ગણાય 
છે.  
(૧) વધ ુ પડતી ઉાંઘ આવતી હોય તો વડના પાકા 
પાનનો ઉકાળો કરીને પીવો, અને મીઠાઈઓ, ફળો, 
ચોખા, બટાટા તથા ભાર ેખોરાક બાંધ કરવો કે ઓછો 
કરવો.  
(૨) દધુ વગરની ફક્ત લીંબનુો રસ નાખલેી ચાય 
સવાર-સાાંજ ૧-૧ કપ પીવાથી વધ ુ પડતી ઉાંઘની 
ફરીયાદ મટે છે.  
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(૩) દરરોજ સવાર-સાાંજ વરીયાળીનો ૧-૧ કપ 
તાજો ઉકાળો કરીને પીવાથી અતીનીરાની (વધ ુ
પડતી ઉાંઘની) અને આળસની ફરીયાદ મટે છે.  
ઍસીડીટી(અમ્લપીત્ત)  ભખુ્યા પટેે એસીડીટી થતી 
નથી.  
અતીશય તીખા, ખારા, ખાટા, કડવા રસવાળા 
આહારનો વધાર ેપડતો કે સતત ઉપયોગ ઍસીડીટી 
કર ેછે.  
હોજરીમાાં  પીત્તનો ભરાવો થાય ત્યાર ે તે આહાર 
સાથે ભળી આથો ઉત્પન્ન કર ે છે, અને બહાર 
નીકળવા પ્રયત્ન કર ે છે. આથી ગળામાાં, છાતીમાાં, 
પટેમાાં  બળતરા થાય છે. કોઈને શીર:શળુ અને ખાટી, 
કડવી ઉલટી થાય. જમ્યા પછી બેત્રણ કલાકે, અડધી 
રાત્ર ેનરણા કોઠ ેસવાર ેઆ તકલીફ વધ.ે આવુાં  થાય 
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ત્યાર ે એકાદબે ઉપવાસ કરવા. પછી છસાત દીવસ 
દધુપ ાંઆ, ખીર, રોટલી અને દધુ જ લવેાાં .  
(૧) સફેદ ડુાંગળીન ે પીસી તેમાાં દહીં અને સાકર 
મેળવી ખાવાથી એસીડીટી મટે છે.  
(૨) રાક્ષ અને નાની હરડ ે સરખ ે ભાગ ે લઈ સાકર 
મેળવી રુપીયાભાર ગોળી બનાવી ખાવી.  
(૩) કોળાના રસમાાં  સાકર નાખી પીવાથી એસીડીટી 
મટે છે.  
(૪) ગાંઠોડા અને સાકરનુાં  ચણુવ  પીવાથી એસીડીટી 
મટે છે.  
(૫) સુાંઠ, ખડી સાકર અને આમળાાંનુાં  ચણુવ  પીવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
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(૬) અડધા લીટર પાણીમાાં  ૧ લીંબનુો રસ અડધી 
ચમચી સાકર નાખી જમવાના અડધા કલાક પહેલાાં  
પીવાથી એસીડીટી મટે છે.  
(૭) ધાણા જીરાનુાં  ચણુવ  ખાાંડ સાથે પીવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
(૮) ૧૦૦થી ૨૦૦ મી.લી. દધુમાાં  થોડી સાકર તથા 
ઘીમાાં  સાાંતળેલાાં  ૪-૫ કાળાાં  મરીનુાં  ચણુવ  નાખી સાાંજ ે
પીવાથી એસીડીટી મટે છે.  
(૯) ૧થી ૨ ગ્રામ જટેલો ખાવાનો સોડા ધાણા-
જીરુના ચણુવમાાં  અથવા સદુશવન ચણુવમાાં  મેળવીને લવેુાં .  
(૧૦) આમળાનુાં  ચણુવ  રોજ સવાર ે અને સાાંજ ે ૧-૧ 
ચમચી પીવાથી એસીડીટી મટે છે.  
 (૧૧) ધાણા અને સુાંઠનુાં  ચણુવ  પાણી સાથે પીવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
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(૧૨) સાંતરાના રસમાાં  શકેેલા જીરુનુાં  ચણુવ  અને સીંધવ 
નાખી પીવાથી એસીડીટી મટે છે.  
 (૧૩) દરરોજ ભોજન બાદ કે નાસ્તા બાદ એકાદ 
મોટો ટુકડો કોપરુાં ખબુ ચાવીને ખાવાથી એસીડીટી 
મટે છે. લીલુાં કોપરુાં અ ામાાં  વધ ુલાભ કર ેછે - તરોપો 
નહીં.  
(૧૪) હાંમેશાાં  ભોજન કે નાસ્તા બાદ એકાદ કેળુાં  
ખાવાથી એસીડીટી થતી નથી. મધપુ્રમેહના દદીઓ 
કાચુાં કેળુાં  લઈ શકે. એકાદ બે ટુકડા કેળુાં  ખાવાથી પણ 
એસીડીટી મટી જાય છે. દરરોજ સવાર-સાાંજ જમ્યા 
બાદ ૧-૧ કેળુાં  એલચી અને સાકર ભભરાવી ખાવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
(૧૫) ઔષધોમાાં  અવીપત્તીકર ચણુવ  અને 
લવણભાસ્કર ચણુવ  અડધી-અડધી ચમચી સવાર,ે 
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બપોર ે અને સાાંજ ે લવેુાં . શતાવરી ચણુવ, સાકર અને 
ઘી એક એક ચમચી મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ લવેાાં . 
સ્વાદીષ્ટ વીરચેન ચણુવ  રોજ રાત્ર ેએક ચમચી લવેુાં .  
સાથે સાથે ઉચીત પરજેીથી એસીડીટી મટે છે.  
(૧૬) આમળાનો રસ ૧૦ ગ્રામ, પાણીમાાં  છુાં દેલી 
કાળી રાક્ષ ૧૦ ગ્રામ અને મધ ૫ ગ્રામ એકત્ર કરી 
પીવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૧૭) ૨૫૦ મી.લી. પાણીમાાં  એક લીંબનુો રસ 
નીચોવી ૫ ગ્રામ ખાાંડ નાખી દરરોજ બપોરના 
ભોજનના અધાવ કલાક પહેલાાં  પીવાથી એકાદ માસમાાં  
અમ્લપીત્ત મટે છે. આ પીણુાં  કદી પણ ભોજન બાદ 
પીવુાં  નહીં, નહીંતર હોજરીનો રસ વધ ુ ખાટો થઈ 
એસીડીટી વધી જશ.ે  
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(૧૮) રાક્ષ અને વરીયાળી રાત્ર ે ૨૫૦ મી.લી. 
પાણીમાાં  ભીંજવી રાખી, સવાર ેમસળી, ગાળી તેમાાં  
૧૦ ગ્રામ સાકર મેળવી થોડા દીવસ સધુી પીવાથી 
અમ્લપીત્ત-ખાટા ઓડકાર, ઉબકા, ખાટી ઉલટી, 
મોાંમાાં  ફોલ્લા થવા, પટેમાાં  ભારપેણુાં  વગરે ેમટે છે.  
(૧૯) ૧૦૦ ગ્રામ રાક્ષ, ૧૦૦ ગ્રામ નાની હરડ ેઅન ે
૨૦૦ ગ્રામ સાકર મેળવી ૧૦-૧૦ ગ્રામની ગોળી કરી 
લવેાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.   
(૨૦) આમળાાંનો મરુબ્બો કે આમળાનુાં  શરબત 
લવેાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૨૧) રાક્ષ, હરડ ે અને સાકરનુાં  સેવન કરવાથી 
અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૨૨) લીંબનુા ફુલ અને સાંચળને આદનુા રસમાાં  
પીવાથી એસીડીટી મટે છે.  
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(૨૩) સવાર ે તલુસીનાાં  પાન, બપોર ે કાકડી અને 
સાાંજ ેત્રીફળાનુાં  સેવન કરવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૨૪) અનનાસના કકડા પર મરી તથા સાકર 
ભભરાવી ખાવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૨૫)  કારલેાનાાં  ફુલ અથવા પાનને ઘીમાાં  શેકી 
(સ્વાદ માટે  સીંધવ મેળવી) ખાવાથી એસીડીટીન ે
લીધ ેભોજન કરતાાં  જ ઉલટી થતી હોય તો તે બાંધ 
થાય છે.  
(૨૬)  કુમળા મળુા સાકર મેળવી ખાવાથી અથવા 
તેના પાનના રસમાાં  સાકર મેળવી પીવાથી અમ્લપીત્ત 
મટે છે.  
(૨૭) કોળાના રસમાાં  સાકર નાખી પીવાથી 
અમ્લપીત્ત મટે છે.  
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(૨૮) ધોળી ડુાંગળી બારીક પીસી, દહીં અને સાકર 
મેળવી ખાવાથી એસીડીટી અને ગળાની બળતરા મટે 
છે.  
(૨૯) સુાંઠ, આમળાાં અને ખડી સાકરનુાં  બારીક ચણુવ  
કરીને લવેાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૩૦) કોકમ, એલચી અને સાકરની ચટણી બનાવી 
ખાવાથી ઍસીડીટી મટે છે.  
(૩૧) એક ચમચો કાળા તલ પાણીમાાં  પલાળી, 
વાટી, માખણ કે દહીંમાાં  મેળવી રોજ સવાર ેખાવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
(૩૨) એક ચમચી અવીપત્તીકર ચણુવ  દધુ સાથે 
સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી ઍસીડીટી મટે છે.  
(૩૩) બદામ, પીસ્તા, અખરોટ, મગફળી જવેો સકુો 
મેવો થોડા પ્રમાણમાાં  ખાવાથી એસીડીટીની અસર 
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જતી રહ ે છે અને આ બધામાાં  કેલ્શીયમ હોવાથી 
દાાંત મજબતુ થાય છે.  
(૩૪) આમળાનો મરુબ્બો કે આમળાનુાં  શરબત 
લવેાથી અમ્લપીત્તમાાં  લાભ થાય છે.  
(૩૫) લીંબનુા ફુલ અને સાંચળને આદનુા રસમાાં  
પીવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૩૬) સાંતકૃપા ચણુવ  પાણી અથવા લીંબનુા 
શરબતમાાં  લવેાથી અમ્લપીત્તમાાં  લાભ થાય છે.  
(૩૭) અમ્લપીત્ત અને અલ્સર એ પીત્તનો રોગ 
હોવાથી દરકે જાતના ખાટા પદાથોવ- દહીં, છાશ, 
ટામેટાાં , આમલી, કોકમ, લીંબ,ુ કાચી કેરી, કોઠુાં, 
ખાટાાં  ફળો, હાાંડવો, ઢોકળાાં , ઈડલી, ઢોાંસા, બ્રડે વગરે ે
આથાવાળા પદાથોવ બીલકુલ બાંધ કરવા. તળેલા, 
વાસી, ભારે, વાયડા, ચીકણા પદાથોવ, મરચુાં, મરી, 
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લસણ, ડુાંગળી, સુાંઠ, પીપર, ગાંઠોડા, આથાણુાં , 
રાયતુાં, પાપડ, સાકર, વરીયાળી, કાળી રાક્ષ, ધાણા, 
જીરુ, પાકાાં  કેળાાં, નાળીયેરનુાં  પાણી- વગરે ે બધુાં જ 
બાંધ કરવુાં .  
(૩૮) દરરોજ ભોજન બાદ એક એક ચમચી હરડનેુાં  
ચણુવ  મધ સાથે ચાટવાથી ચારકે દીવસમાાં  એસીડીટી 
મટે છે. લાાંબા સમય સધુી પ્રયોગ કરવાથી એસીડીટી 
જડમળુથી જતી રહે છે.  
(૩૯) આખાાં આમળાાંને વરાળથી બાફી સાકરની 
ચાસણીમાાં  ડબુાડી રાખવાાં . તેમાાંથી રોજ એક આમળુાં  
સવાર ેખાવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૪૦) ગોરસ આમલીનાાં  બી અને છોડાાં  કાઢી નાખી 
માત્ર ગરનુાં  શરબત બનાવી તેમાાં  જીરુ અને સાકર 
નાખી પીવાથી પીત્તશમન થઈ એસીડીટી મટે છે.  
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(૪૧) કડવા પરવળ એટલ ે પટોલનાાં  પાનનો રસ 
પીવાથી એસીડીટી તરત જ શાાંત થાય છે.  
(૪૨) અરડસુી, ગળો, પીત્તપાપડો, લીમડાની 
અાંતછાવલ, કરીયાત,ુ ભાાંગરો, ત્રીફળા અને પરવળનાાં  
પાન સરખા વજને લઈ અધકચરાાં  ખાાંડી અડધા કપ 
મીશ્રણને બે ગ્લાસ પાણીમાાં  ઉકાળી અડધો કપ 
બાકી રહે ત્યાર ે ગાળી ઠાંડ ુ પાડી મધ સાથે પીવાથી 
અમ્લપીત્ત મટે છે. આ ઉકાળામાાં  દશ ઔષધો 
હોવાથી એને દશાાંગ ક્વાથ કહે છે.  
(૪૩) કાળી રાક્ષ, સાકર, વરીયાળી અને ધાણાને 
પાણીમાાં  પલાળી ખબુ ચોળી, ગાળીને રાત્ર ેપીવાથી 
અમ્લપીત્તમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૪૪) અમ્લપીત્તને લીધ ે માથુાં  એકદમ દખુતુાં  હોય 
તો સાકરનુાં  પાણી પીવાથી તરત જ ફાયદો થાય છે.  
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(૪૫) શતાવરીનુાં  ચણુવ  ગાયના દુધમાાં  ઉકાળી 
એલચી અને સાકર નાખી પીવાથી અમ્લપીત્ત મટે 
છે.  
(૪૬) એસીડીટીની ફરીયાદ હોય તો દીવસમાાં  
ત્રણ-ચાર વાર નાળીયેરનુાં  પાણી પીવુાં . 
એસીડીટીમાાં પરજેી  ખારા, ખાટા અને તીખા 
પદાથોવનુાં  સેવન ઓછુાં  કરવુાં . વાસી ખોરાક અને માદક 
પદાથોવ ન લવેા. રબરના બટુ-ચપ્પલ ન પહેરવાાં . દરકે 
વસ્ત ુચાવી ચાવીને ખાવી. હળવા-પ્રસન્ન ચીત્ત ેરહેવુાં 
અને વ્યસન છોડી દેવાાં .  
એઈડ્સ ૧-૧ ચમચી બીલાનો પાઉડર કે બીલાનો 
મરુબ્બો સવાર-સાાંજ લતેા રહેવાથી એઈડ્સથી બચી 
શકાય છે, અને જો એઈડ્સ થયો હોય તો પણ તેની 
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સામે રક્ષણ મળે છે. માત્ર આ જ ઉપચાર પર ન 
રહેવુાં . 
એપને્દ્ડીક્સ (આાંત્રપચુ્છ શોથ) આાંત્રપચુ્છ એટલ ે કે 
એપને્દ્ડીક્સમાાં  સોજો અને પાક થવાથી પટેની જમણી 
બાજુ નીચનેા ભાગમાાં  દખુાવો થાય છે. મળ ખલુાસે 
ઉતરતો નથી. ઉબકા-ઉલટી થવા લાગ ે છે. દખુાવો 
અસહનીય હોય છે. તાવ પણ ચડી જાય છે, નાડી 
માંદ પડી જાય છે. ગભરામણ થાય છે.  
આ રોગના પ્રારાંભ ેએરાંડીય ુઆપવુાં . ભલુચેકેુ દખુાવા 
ઉપર માલીશ કરવુાં  નહીં. શકે કરવો નહીં. તરસ 
લાગ ે તો કાચા નાળીયેર (ત્રોફા)નુાં  પાણી ગ્લકુોઝ 
નાખીને આપવુાં . થોડી હીંગ નાખલે પાણીની બસ્તી 
(એનીમા) અપાય તો ઉદરપીડા દરુ થાય છે અને આ 
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રોગમાાં  વેદના શમનાથ ે ખરુાસાની અજમાની ફાકી 
પા ચમચી આપવી.  
(૧)  એપને્દ્ડીક્સનો સખત દ:ુખાવો થતો હોય અન ે
ડોક્ટોરોએ તાત્કાલીક ઑપરેશન કરવાની સલાહ 
આપી હોય એવા સાંજોગોમાાં  પણ કાળી માટી 
પલાળી પટે ઉપર એપને્દ્ડીક્સના ભાગ પર રાખવી. 
થોડી થોડી વાર ે માટી બદલવી. ત્રણ દીવસ સધુી 
નીરાહાર રહેવુાં . ચોથા દીવસે મગનુાં  પાણી અડધો 
કપ, પાાંચમા દીવસે એક વાડકી, છઠ્ઠા દીવસે પણ 
એક વાડકી અને સાતમા દીવસે ભખુ પ્રમાણે મગ 
ખાવા. આઠમા દીવસે મગ સાથે ભાત લઈ શકાય. 
નવમા દીવસથી શાક-રોટલી ખાવી શરુ કરવી. આ 
પ્રયોગથી એપને્દ્ડીક્સ મટી જશે, અને જીવનમાાં  ફરી 
કદી થશ ેનહીં.  
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(૨) દરરોજ ત્રણ મીનીટ પશ્ચીમોત્તાસન કરવાથી 
પણ થોડા જ દીવસોમાાં  એપને્દ્ડીસાઈટીસ મટી જાય 
છે.  
(૩) જમવા પહેલાાં  આદ,ુ લીંબ ુઅને સીંધવ ખાવાથી 
એપને્દ્ડીક્સમાાં   લાભ થાય છે.  
(૪) જો શરુઆત જ હોય તો દીવેલ આપવાથી અન ે
ચાર-પાાંચ દીવસ માત્ર પ્રવાહી ચીજ અથવા બની 
શકે તો ઉપવાસ કરવાથી સોજો ઉતરી જાય છે અન ે
ઓપરશેનની જરુર રહેતી નથી.  
(૫) ઓપરશેનની ખાસ ઉતાવળ ન હોય તો દરરોજ 
સવાર-સાાંજ ૧-૧ ચમચી દીવેલ ચાટતા રહેવાથી અને 
ઉપરથી થોડુાં પાણી પીવાથી સારુાં થવાની શક્યતા 
રહે છે. ઉપાય દરરોજ  નીયમીત કરવો જોઈએ.   
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એલર્જી (૧) ૨ ગ્રામ ગાંઠોડાનુાં  ચણુવ , ૨ ગ્રામ 
જઠેીમધનુાં  ચણુવ  અને ૧ ગ્રામ ફુલાવેલી ફટકડીનુાં  ચણુવ  
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ લવેાથી માત્ર સાત દીવસમાાં  
એલર્જી મટે છે.  
(૨) લીલી હળદરના ટુકડા દરરોજ ખબુ ચાવીન ે
ખાતા રહેવાથી એલર્જીની તકલીફ મટે છે.  
ઓડકાર ખાટા  લીંબ ુઆડુાં કાપી બે ફાડ કરી ઉપર 
થોડી સુાંઠ અને સીંધવ નાખી અાંગારા પર મ ુકી 
ખદખદાવી રસ ચસુવાથી ખાટા ઓડકાર મટે છે. 
ઓસ્ટીયોપોરોસીસ હાડકાાં  નરમ- પોચાાં  પડી જવાના 
વ્યાધીને ઓસ્ટીઓપોરોસીસ કહે છે. દરરોજ ચાળ્યા 
વીનાના ઘઉાંના લોટની રોટલી ખાવાથી અને સવાર-
સાાંજ ૧-૧ મોટો ટુકડો કોપરુાં ખબુ ચાવીને ખાવાથી 
હાડકાાં  પોચાાં  પડવાનો આ વ્યાધી મટી જાય છે.  
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કફ (૧) ૨૦૦ ગ્રામ આદ ુ છોલી ચટણી બનાવી 
૨૦૦ ગ્રામ ઘીમાાં  શકેવી. શકેાઈને લાલ થાય ત્યારે 
એમાાં  ૪૦૦ ગ્રામ ગોળ નાખી શીરા જવેો અવલહે 
બનાવવો. આ અવલહે સવાર-સાાંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
જટેલો ખાવાથી કફવદૃ્ધી મટે છે. પ્રસતુાન ે
ખવડાવવાથી તે ખોરાક સારી રીતે લઈ શકે છે.  
(૨) ૧૦-૧૫ ગ્રામ આદનુા રસમાાં  મધ મેળવી 
પીવાથી કાં ઠમાાં  રહેલો કફ છુટો પડ ેછે અને વાય ુમટે 
છે. એનાથી હૃદયરોગ, આફરો અને શળુમાાં  પણ 
ફાયદો થાય છે, ખોરાક પ્રત્યે રુચી ઉત્પન્ન થાય છે 
અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે.  
(૩) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર 
કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લવેાથી કફ મટે છે.  
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(૪) છાતીમાાં  કફ સકુાઈને ચોાંટી જાય, વારાંવાર 
વેગપવુવક ખાાંસી આવે ત્યાર ે સકુાયેલો કફ કાઢવા 
માટે છાતી પર તેલ ચોપડી મીઠાની પોટલી તપાવી 
શકે કરવો.  
(૫)  ડુાંગળીના કકડા કરી ઉકાળો કરી પીવાથી કફ 
દરુ થાય છે.  
(૬) પાકી સોપારી ખાવાથી કફ મટે છે.  
(૭) ફુદીનાનો તાજો રસ અથવા અકવ  કફ દરુ કર ેછે.  
(૮) બેથી ચાર સકુાાં  અાંજીર સવાર ેઅને સાાંજ ેદધુમાાં  
ગરમ કરી ખાવાથી કફનુાં  પ્રમાણ ઘટે છે.  
(૯) રાત્ર ે સતુી વખતે ૩૦-૪૦ ગ્રામ ચણા ખાઈ 
ઉપર ૧૦૦-૧૨૫ ગ્રામ દધુ પીવાથી શ્વાસનળીમાાં  
એકઠો થયેલો કફ સવાર ેનીકળી જાય છે.  
(૧૦) વેંગણ કફ મટાડ ેછે.  
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(૧૧) સુાંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ 
ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવમાાં  ૪૦૦ ગ્રામ બી 
કાઢેલી કાળી રાક્ષ મેળવી ચટણી માફક પીસી 
બરણીમાાં  ભરી લવેુાં . એને પાંચામતૃ ચાટણ કહે છે. 
એ પાાંચથી ૨૦ ગ્રામ જટેલુાં  સવાર-સાાંજ ચાટવાથી 
કફ મટે છે.  
(૧૨) કફ હોય તો પાણી થોડુાં ગરમ હોય તેવુાં  પીવુાં .  
(૧૩) વાટેલી રાઈ એકાદ નાની ચમચી  સવાર સાાંજ 
પાણીમાાં  લવેાથી કફ મટે છે. નાના બાળકોમાાં  પણ 
કફનુાં  પ્રમાણ વધી જાય તો રાઈ આપી શકાય, પરાંત ુ
એ ગરમ હોવાથી એનુાં  પ્રમાણ બહ ુઓછુાં  રાખવુાં .  
(૧૪) એલચી, સીંધવ, ઘી અને મધ એકત્ર કરી 
ચાટવાથી કફરોગ મટે છે.  
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(૧૫) છાતીમાાં  જમા થયેલો કફ કેમેય કરી બહાર 
નીકળતો ન હોય અને ખબુ તકલીફ થતી હોય, 
જીવન-મરણનો પ્રશ્ન ઉપસ્થીત થયો હોય તો દર 
અડધા કલાકે રુરાક્ષ પાણીમાાં  ઘસી મધમાાં  મેળવી 
ચાટતા રહેવાથી ઉલટી થઈ કફ બહાર નીકળી જાય 
છે અને રાહત થાય છે.  
(૧૬) સતત ચાલ ુ રહેતી ઉધરસમાાં  કોકો પીવાથી 
ફાયદો થાય છે. કોકોમાાં  થીઓબ્રોમાઈન નામનુાં  તત્ત્વ 
હોય છે જ ેકફ દરુ કર ેછે.  
(૧૭) રોજ સવાર ેઅને રાત્ર ેનાગરવેલના એક પાન 
પર સાત તલુસીનાાં  પાન, ચણાના દાણા જવેડા 
આદનુા સાત ટુકડા, ત્રણ કાળાાં  મરી, ચણાના દાણા 
જવેડા આઠથી દસ હળદરના ટુકડા અન ે આ બધા 
પર દોઢ ચમચી જટેલુાં મધ મુકી બીડુાં વાળી ધીમે 
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ધીમે ખબુ ચાવીને ખાવાથી ૧૦-૧૫ દીવસમાાં  કફ મટે 
છે.  
(૧૮) ફેફસામાાં  જામી ગયેલો કફ નીકળતો ન હોય 
તો જઠેીમધ(મલુઠેી) અન ે આમળાનુાં  સમાન ભાગ ે
બનાવેલુાં ચણુવ  ૧-૧ ચમચી સવાર-સાાંજ પાણી સાથે 
લવેાથી થોડા દીવસોમાાં  કફ નીકળી જઈ ફેફસાાં  
સ્વચ્છ થાય છે.  
(૧૯) ઘોડાવજનુાં  ચણુવ  મધ સાથે લવેાથી કફમાાં  લાભ 
થાય છે.  
(૨૦) સુાંઠ, હરડ ે અને નાગરમોથ દરકે ૨૦-૨૦ 
ગ્રામનુાં  બારીક ચણુવ  બહેડાની છાલના ઉકાળામાાં  ખબુ 
ઘુાંટી ૧૨૦ ગ્રામ ગોળના પાકમાાં  નાખી બરાબર મીશ્ર 
કરી ચણી બોર જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. એન ે
ગડુાદીવટી કહે છે. આ બબ્બે ગોળી દીવસમાાં  ત્રણ 
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વાર ચસુવાથી કફના રોગો, ઉધરસ અને શ્વાસમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૨૧) અરડસુી, રાક્ષ અન ે હરડનેો સમાન ભાગ ે
બનાવેલ અધકચરો ભકુો બેથી ત્રણ ચમચી એક 
ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધુાં પાણી બળી જાય ત્યાાં  સધુી 
ધીમા તાપ ે ઉકાળી ઠાંડ ુ પાડી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
રક્તપીત્ત, ક્ષય, ઉધરસ, પીત્તજ્વર, કફના રોગો 
અને કબજીયાતમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૨૨) સરખા ભાગ ે ફુલાવેલો ટાંકણખાર, જવખાર, 
પીપર અને હરડનેુાં  બારીક ચણુવ  બનાવી, એનાથી 
બમણા વજનનો ગોળ લઈ પાક બનાવી ચણી બોર 
જવેડી ગોળી વાળવી. દીવસમાાં  ત્રણ વખત બબ્બે 
ગોળી ધીમે ધીમે ચસુવાથી ગળામાાં  વારાંવાર થતા 
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કફનો નાશ થાય છે. એનાથી હેડકી, દમ, ઉધરસ, 
શરદી, શળુ અને કફના રોગો પણ મટે છે.  
(૨૩) જાવાંત્રીનુાં ચણુવ  ૧.૫ ગ્રામ અને જાયફળનુાં  ચણુવ  
૧ ગ્રામ મીશ્ર કરી એક ચમચી મધ સાથે ચાટવાથી 
કફના બધા રોગો મટે છે. વાયથુી થતી સુકી 
ઉધરસમાાં  પણ આ ઉપચાર એટલો જ હીતકારી છે.  
(૨૪) રોજ છાતીએ તલ કે સરસવના તેલની 
માલીશ કરી શકે કરવાથી લોહીમાાંનો કફ ઘટી જાય 
છે.  
(૨૫) અરડસુી, આદ ુ અને લીલી હળદરનો ૧-૧ 
ચમચી રસ દીવસમાાં  ત્રણ વાર લવેાથી જુના કાકડા, 
ઉધરસ, શ્વાસ-દમ, શરદી વગરે ેકફના રોગો મટે છે.  
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(૨૬) કફ હોય અને નાક બાંધ રહેતુાં  હોય તો દધુમાાં  
એક ચપટી રાઈનુાં  ચણુવ  અને એક ચમચો સાકર 
નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૭) કફવદૃ્ધી થઈ હોય અને ગળામાાંથી કફ પડતો 
હોય તો કાચો કે શકેેલો અજમો આખો કે એનુાં  ચણુવ  
બનાવી સવાર, બપોર, સાાંજ એક એક ચમચી 
લવેાથી લાભ થાય છે.  
(૨૮) એલર્જીક અસ્થમા, કફ, શરદી, દમ-શ્વાસ અન ે
ક્ષયના દદીઓએ બેથી ત્રણ ચમચી આદનુો રસ 
મોઢામાાં  કોગળાની જમે ત્રણ-ચાર મીનીટ ભરી 
રાખવો. આ ઉપચાર પ્રયોગથી થતુાં  ચીકણુાં  મોઢુાં  મટી 
જશ.ે આવા રોગોમાાં  કફ મહામહેનતે છુટો પડ ે છે 
અને કફ છુટો પડ ેતો એકદમ રાહત થાય છે. કફ 
છુટો પડવાથી ફેફસાાંની શ્વાસનળીઓનો અવરોધ દરુ 
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થાય છે, આથી શ્વાસ લવેામાાં  તરત સારુાં લાગ ે છે. 
સવાર-સાાંજ આ ઉપચાર કરવાથી કફના રોગોમાાં  
ફાયદો થાય છે. માંદાગ્નીવાળાએ આદનુો આ રસ 
પટેમાાં  ઉતારી દેવો. જનેાથી ભખુ સારી લાગશ.ે 
આહાર પણ પચી જશ.ે પીત્તની તકલીફવાળાએ 
મોઢામાાં  ભરેલો આદનુો રસ ત્રણ-ચાર મીનીટ પછી 
કાઢી નાખવો. આદનુા રસનો ઉપયોગ કરતી વખતે 
તે તાજો જ કાઢેલો હોવો જોઈએ.  
(૨૯) કફ ઘણો જ નીકળતો હોય એવી ઉધરસમાાં  
સુાંઠનુાં  બારીક ચણુવ  પા ચમચી, મોટી એલચીનુાં  
બારીક ચણુવ  ૧ ગ્રામ અને એટલો જ સાંચળનો પાઉડર 
બે ચમચી મધ સાથે મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટી 
જવુાં . પચવામાાં  ભારે, ચીકણાાં અને મીઠાાં  



 883 

આહારરવ્યો છોડી દેવાાં  તથા સુાંઠ નાખીને ઉકાળેલુાં 
ઠાંડુાં  કરલેુાં  પાણી પીવુાં .  
(૩૦) આદનુો રસ અને મધ સરખા ભાગ ે લવેાથી 
કફ મટશ.ે  
(૩૧) પાાંચથી સાત લવીંગનુાં  ચણુવ  એક ચમચી 
મધમાાં  સવાર સાાંજ ચાટવાથી કફના રોગો મટે છે. 
કફ અન ેપીત્ત (૧) ૧૦૦ મી.લી. ગરમ પાણીમાાં  મીઠુાં 
નાખી પીવાથી ઉલટી થઈ કફ અન ે પીત્ત બહાર 
નીકળે છે. પછીથી ઉલટી બાંધ કરવા ઘી અને ભાત 
ખાવાાં .  
(૨) ગોળ સાથે હરડ ેલવેાથી કફ અને પીત્ત મટે છે.  
કફ અન ે વાય ુ  સ્વાદમાાં  તીખી, કડવી અને તરુી 
અરણી કફ અને વાય ુમટાડ ે છે. અરણી જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરનાર, સવાાંગ સોજા ઉતારનાર, ઠાંડી લાગતી 
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હોય તો તેનુાં  શમન કરનાર, પાાંડરુોગ, રક્તાલ્પતા, 
મળની ચીકાશ અને કબજીયાતનો નાશ કર ેછે.  
અરણીના મળુ પાણીમાાં  ઘસી લપે કરવાથી ગાાંઠ 
બેસી જાય છે.         
કફજ્વર  મીઠાને તવી પર લાલ રાંગનુાં  થાય ત્યાાં  સધુી 
શેકી, હુાંફાળા ગરમ પાણીમાાં  ૫ ગ્રામ જટેલુાં  લવેાથી 
કફજ્વર મટે છે. 
કફપ્રકોપ તાજતેરમાાં  મને થયેલ કફપ્રકોપનો 
અનભુવ: ગઈ દીવાળી-નવાવષવ સમયે મારાાં  પત્નીએ 
બનાવેલ મીઠી એટલ ેખાાંડવાળી વાનગીઓ મેં કાં ઈક 
વધ ુ પ્રમાણમાાં  આરોગી હતી. આ પછી થોડા 
દીવસમાાં  જ મને ગળામાાં  કાં ઈક અણખટ થવાની શરુ 
થઈ હતી. જો કે મને એનુાં  કારણ તે સમયે તો 
સમજાતુાં  ન હતુાં . એટલ ેકે આ અણખટ મેં વધ ુપડતી 
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મીઠાઈ ખાધી હતી તેનુાં  પરીણામ છે એવો ખ્યાલ 
આવ્યો ન હતો. આ પછી જાન્દ્યઆુરીમાાં  મારી 
ગ્રાન્દ્ડડોટરની વષવગાાંઠ આવી. ગળાની મારી તકલીફ 
દરુ થઈ ન હતી. અને વષવગાાંઠ નીમીત્ત ે રાખલેા 
ભોજન બાદ ડઝેટવમાાં  મને કાં ઈક વધ ુપડતી કેક મારી 
ગ્રાન્દ્ડડોટર ેપીરસી દીધી અને મને એ છાાંડવાનુાં  ઠીક 
ન લાગ્યુાં .  
મને આ ઠાંડા મલુકમાાં  પણ હાલ ખાસ શરદી થતી 
નો’તી. પણ આ વષવગાાંઠ બાદ મને સખત શરદી થઈ 
ગઈ. મને લાગ ે છે કે દીવાળી સમયે મેં વધ ુ પડતી 
મીઠાઈ ખાધી હતી એનાથી કફ થયો હતો જ ેમને 
મારા ગળામાાં  અણખટરુપ ેઅનભુવાતો હતો. શરદી 
થતાાં  એ કફ નીકળવો શરુ થયો. આ કફ દરુ કરવા 
મેં ગરમ ઔષધો સુાંઠ, મરી અને ગાંઠોડા લવેાનુાં  શરુ 
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કયુાં. શરુઆતમાાં નાકમાાંથી પાણી નીકળવાની જ ે
તકલીફ હતી તે માત્ર એક-બે દીવસમાાં  જ આ ગરમ 
ઔષધોથી દરુ થઈ, અને ઘટ્ટ કફ ઝડપથી દરુ થવા 
લાગ્યો. એકાદ વીકમાાં  કફની બધી તકલીફ દરુ થઈ 
ગઈ. આથી ગળામાાં  જ ેઅણખટ થતી હતી તે પણ 
મટી ગઈ.   
કબજીયાત  (૧) ૧ ગ્રામ તજ અને ૫ ગ્રામ હરડનેુાં 
ચણુવ  ૧૦૦ મી.લી. હ ુાંફાળા પાણીમાાં  રાત્ર ે પીવાથી 
સવાર ેખલુાસાથી ઝાડો થઈ કબજીયાત મટે છે.  
(૨) ૩૦-૪૦ ગ્રામ કાળી રાક્ષ રાત્ર ે ઠાંડા પાણીમાાં  
પલાળી સવાર ે મસળી, ગાળી થોડા દીવસ પીવાથી 
કબજીયાત મટે  છે.  
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(૩) સીંધવ અન ે મરી બારીક વાટી રાક્ષન ે લગાડી 
રાત્ર ેએક એક રાક્ષ ખબુ ચાવીને ખાવાથી ઝાડાની 
શદુ્ધી થઈ કબજીયાત મટે છે.  
(૪) આદનુો ૧૦ ગ્રામ રસ અને લીંબનુા ૧૦ ગ્રામ 
રસમાાં  ૧.૫ ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ે પીવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
(૫) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર 
કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લવેાથી કબજીયાત મટે 
છે.  
(૬) આમલીને તેનાથી બમણા પાણીમાાં  ચાર કલાક 
ભીંજવી રાખી, ગાળી, ઉકાળી, અધુાં પાણી બાકી રહે 
ત્યાર ે ઉતારી, તેમાાં  બમણી સાકરની ચાસણી 
મેળવી, શરબત બનાવી ૨૦થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુાં રાત્ર ે
પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
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(૭) એક ગ્લાસ ઠાંડા પાણીમાાં  લીંબનુો રસ પ્રાત:કાળે 
પીવાથી કબજીયાતમાાં  ફાયદો થાય છે. અથવા રાત્ર ે
સતુાાં  પહેલાાં  પણ પી શકાય.  
(૮) ૧૦ ગ્રામ લીંબનુો રસ અને ૧૦ ગ્રામ ખાાંડ ૧૦૦ 
મી.લી. પાણીમાાં  એકાદ માસ સુધી દરરોજ  રાત્ર ે
પીવાથી જીણવ કબજીયાત મટે છે.  
(૯) એક ગ્લાસ સહેજ ગરમ પાણીમાાં  ૧-૧ ચમચી 
લીંબ ુઅને આદનુો રસ તથા ૨ ચમચી મધ મેળવી 
પીવાથી અજીણવ અને કબજીયાત મટે છે.  
(૧૦) સવારમાાં  વહેલા ઉઠી થોડુાં ગરમ પાણી 
પીવાથી દસ્ત સાફ આવે છે અને કબજીયાત દરુ થાય 
છે.  
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(૧૧) એક ચમચો કાળા તલ પાણીમાાં  પલાળી વાટી 
માખણ કે દહીંમાાં  મેળવી રોજ સવાર ે ખાવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
(૧૨) એક સકુુાં  અાંજીર અને ૫-૧૦ બદામ દધુમાાં  
નાખી ઉકાળી, તેમાાં  સહેજ ખાાંડ નાખી રોજ સવારે 
પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૧૩) રાત્ર ે સતુી વખતે ૩-૪ અાંજીર ખબુ ચાવીને 
ખાઈ ઉપર એકાદ કપ હ ુાંફાળુાં  દધુ પીવાથી કબજીયાત 
મટે છે.  
(૧૪) રાત્ર ેપાણીમાાં  ખજુર પલાળી, સવાર ેમસળી, 
ગાળીને પીવાથી રચે લાગીને મળશદુ્ધી થાય છે.  
(૧૫) ખજુરની ચાર-પાાંચ પશેી રાત્ર ે પાણીમાાં  
પલાળી રાખી, સવાર ેમસળી તેમાાં  મધ નાખી સાત 
દીવસ સધુી પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
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(૧૬)  કાળી રાક્ષ કે લીલી રાક્ષ સાથે ૨૦-૩૦ ગ્રામ 
કાજુ ખાવાથી અજીણવ કે ગરમીથી થયેલી કબજીયાત 
મટે છે.  
(૧૭) જામફળનુાં  શાક બનાવી ખાવાથી કબજીયાત 
મટે છે.  
(૧૮) જામફળનુાં  થોડા દીવસ સધુી નીયમીત સેવન 
કરવાથી ત્રણ-ચાર દીવસમાાં  જ મળશદુ્ધી થવા માાંડ ે
છે અને કબજીયાત મટે છે. કબજીયાતને લીધ ે થતો 
માથાનો દ:ુખાવો અને નેત્ર-શળુ પણ એનાથી મટે 
છે.  
(૧૯) પાકાાં  ટામેટાાં  ભોજન પહેલાાં  છાલ સહીત 
ખાવાથી અન ે રાત્ર ે સતુાાં  પહેલાાં  નીયમીત ખાવાથી 
ધીમે ધીમે કબજીયાત કાયમ માટે દરુ થાય છે.  
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(૨૦) પાકાાં  ટામેટાાંનો એક પ્યાલો રસ કે સપુ દરરોજ 
પીવાથી આાંતરડાાંમાાં  જામેલો સકુો મળ છુટો પડ ે છે 
અને જુના વખતની કબજીયાત દરુ થાય છે.  
(૨૧) રાત્ર ે પાકાાં  કેળાાં  ખાવાથી કબજીયાત મટે છે. 
જુલાબ કે રચે લવેાની જરુર રહેતી નથી.  
(૨૨) મેથીનુાં  ૩-૩ ગ્રામ ચણુવ  સવાર-સાાંજ ગોળમાાં  કે 
પાણીમાાં  લવેાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૨૩) મેથીનાાં  કુમળાાં  પાનનુાં  શાક બનાવીને ખાવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
(૨૪) રાત્ર ે સતુી વખતે એક-બે નારાંગી ખાવાથી 
કબજીયાત મટે છે. નારાંગીનો રસ જુની કબજીયાતને 
પણ દ ુુર કરી શકે છે.  
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(૨૫)  સવાર ે એક પ્યાલો ઠાંડા કે સહેજ ગરમ 
પાણીમાાં  અને રાત્ર ે દધુમાાં  એક ચમચી મધ મેળવી 
પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૨૬) સુાંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ 
ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવમાાં  ૪૦૦ ગ્રામ બી 
કાઢેલી કાળી રાક્ષ મેળવી ચટણી માફક પીસી 
બરણીમાાં  ભરી લવેુાં . એને પાંચામતૃ ચાટણ કહે છે. 
આ ચાટણ પાાંચથી ૨૦ ગ્રામ જટેલુાં સવાર-સાાંજ 
ચાટવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૨૭) રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાાં  
ભીજવી રાખી ગાળીને પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૨૮) હ ુાંફાળા ગરમ પાણીમાાં  ૧ થી દોઢ ગ્રામ મીઠુાં  
મેળવી રોજ રાત્ર ે પીવાથી આાંતરડાાં  સાફ થઈ 
કબજીયાત મટે છે.  
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(૨૯) શરીરમાાં  ખોટી ગરમીને કારણે ઝાડામાાં  રહેલ 
પ્રવાહી જળ શોષાઈ જતાાં  ઝાડાની કબજીયાત થાય 
છે. જમેને બેત્રણ દીવસે માાંડ થોડો કઠણ ઝાડો થતો 
હોય તેમણે રાત્ર ે સતુાાં  વધ ુ પાણી પીવુાં . વહેલી 
સવાર ે ઉઠીને ઠાંડ ુ પાણી વધ ુ પીવુાં . તેથી ગરમીના 
દોષથી થયેલ કબજીયાત દરુ થશ.ે તે રીતે ઝાડો ન જ 
થાય તો ડશુકેનમાાં  સાધારણ નવશકુેાં  પાણી ભરવુાં . 
તેમાાં  સાબનુુાં  થોડુાં પ્રવાહી તથા ગ્લીસરીન ૩૦ ગ્રામ 
ઉમેરવુાં . તે પાણીથી  અ ૅનીમા લવેાથી ઝાડો તરત જ 
થઈ જાય છે. કફદોષથી થતી કબજીયાતમાાં  સવાર ે
ગરમ પાણી પીવુાં .  
(૩૦) રોજ રાત્ર ે એક ચમચો દીવેલ દુધમાાં  પીવુાં . 
થોડા દીવસ આ પ્રયોગ કરવાથી કબજીયાત દરુ થાય 
છે.  
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(૩૧) અધકચરી શકેેલી વરીયાળી દરરોજ જમ્યા 
બાદ બાંને સમય ૧-૧ મોટો ચમચો ભરી ખબુ ચાવી 
ચાવીને દરરોજ નીયમીત ખાવાથી વગર દવાએ 
કબજીયાત મટી જાય છે.  
(૩૨) કબજીયા ાતમાાં  આખાાં ફળ અન ે શાકભાજીનુાં  
સેવન રસાહાર જટેલુાં જ લાભદાયી છે. પાલખ અને 
ગાજરનો રસ અથવા બટાટા, કાકડી અન ે
સફરજનનો મીશ્ર રસ લવેો. અાંજીર, બીલીફળ, 
જમરુખ અને સાંતરાનો રસ પણ લઈ શકાય.  
(૩૩) રાત્ર ેતાાંબાના લોટામાાં  સવા લીટર પાણી ભરી 
રાખી સવાર ે સયુોવદય પહેલાાં  દાતણ કયાવ વીના 
પીવાથી કદી કબજીયાત થતી નથી.  
(૩૪) રાત્ર ે ત્રીફળાનુાં  ચણુવ  પાણી સાથે લવેાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
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(૩૫) ૪૦-૫૦ ગ્રામ કાળી રાક્ષ રાત્ર ેઠાંડા પાણીમાાં  
પલાળી, સવાર ેમસળી ગાળીને થોડા દીવસ પીવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
(૩૬) ચાળ્યા વગરનો લોટ, ખબુ પાકુાં  પપૈયુાં  અને 
ભોજન પછી છાસનુાં  સેવન કરવાથી કબજીયાત મટે 
છે.  
(૩૭) અજમો અને બીડલવણ મઠામાાં  નાખી 
પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૩૮) ગમે તેવી જુની કબજીયાત પણ ૧-૧ ચમચી 
હરડનેો પાઉડર સવાર-સાાંજ હ ુાંફાળા દધુ સાથે લવેાથી 
મટે છે.  
(૩૯) પાન સહીત આખો કાચો મળુો નીયમીત 
ખાવાથી ગમે તેવી જુની કબજીયાત પણ મટે છે.  
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(૪૦) કબજીયાત બધા રોગોનુાં  મળુ છે. આથી પટેને 
હાંમેશાાં  સાફ રાખવુાં  જોઈએ. રાત્ર ે ખબુ મોડા કાં ઈ 
ખાવુાં  નહીં તથા ભોજન પછી બે કલાક સધુી સવુુાં  
નહીં.  
(૪૧) રાતે સફરજન ખાવાથી જીણવ મળાવરોધ તથા 
ઘડપણનો મળાવરોધ મટે છે.  
(૪૨) બી કાઢેલી રાક્ષ ૨૦ ગ્રામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ 
મી.લી. દધુ પીવાથી મળશદુ્ધી થાય છે.  
(૪૩) ખબુ જુની ખાટી આમલીનુાં  શરબત દીવસમાાં  
ચાર વખત દર ચાર કલાકને અાંતર ે લવેાથી જુની 
કબજીયાત મટે છે. જમેને આમલી અનકુુળ આવતી 
ન હોય તેમને માટે આ પ્રયોગ કામનો નથી.  
(૪૪) કબજીયાત હોય તો વહેલા ઉઠી, લોટો ભરી 
પાણી પીને સવાર ેફરવા જવુાં . લીંબનુુાં  શરબત પીવુાં . 
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તેમાાં  ખાાંડને બદલ ે મીઠુાં  નાખવુાં . વાલ, વટાણા, 
ચોળા, ચણા, અડદ જવેો વાતવધવક ખોરાક લવેો 
નહીં. તાાંદળજાની ભાજી ઘણી સારી.  
(૪૫) ગરમ દુધમાાં  થોડુાં માખણ અથવા ઘી નાખી 
પીવાથી કબજીયાતના દદીને પટે સાફ જલદી આવ ે
છે. આ ઉપાય વારાંવાર કરવાથી વજન અન ે
કૉલસે્ટરોલ બાંને વધી જવાનો ભય છે.  
(૪૬) મીંઢી આવળ, આમળાાં અને હરડનેુાં  સમાન 
ભાગ ે બનાવેલા બારીક ચણુવન ે શદુ્ધી ચણુવ  કહે છે. 
કબજીયાતથી માંદાગ્ની, અરુચી, આફરો, મસા વગરે ે
થાય છે. એમાાં  તથા આાંતરડાાં  શીથીલ થઈ ગયાાં  હોય 
તો શદુ્ધી ચણુવ  પોતાની પ્રકતૃીન ે અનકુુળ પડ ે એ 
માત્રામાાં  એકથી બે ચમચી જટેલુાં રાત્ર ે સતુી વખતે 
પાણી સાથે લવેુાં . ચણુવ  ઔષધ બે મહીના પછી 
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પોતાના ગણુ ગમુાવે છે, આથી ચણુવ  ઘર ે બનાવી 
ઉપયોગ કરવો અને બે મહીના પછી નવુાં  ચણુવ  
બનાવી લવેુાં .  
(૪૭) નાળીયેરનુાં  પાણી પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૪૮) નમકયકુ્ત પાણીમાાં  ૨૪ કલાક ડબુાડીને પછી 
સકુવેલી એક હરડ ેહાંમેશાાં  મોાંમાાં  મુકી રાખવાથી કોઈ 
પણ પ્રકારની કબજીયાત મટે છે.  
(૪૯) પાલકની ભાજીના રસમાાં  લીંબનુો રસ અને 
જીરુ નાખી પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૫૦) એક કપ ગરમ પાણીમાાં  અડધા લીંબનુો અને 
નારાંગીનો રસ મધ નાખી પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૫૧) સવારના પહોરમાાં  એક ગ્લાસ પાણી પીવાથી 
પટે સાફ આવે છે.  
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(૫૨) દરરોજ સવાર ે નરણા કોઠે બે સાંતરાનો રસ 
એમાાં  કશુાં પણ નાખ્યા વગર પીવાથી ગમે તેવી જુની 
હઠીલી કબજીયાત પણ મટે છે. કોઈ રોગને કારણે 
થયેલી કબજીયાતમાાં  પણ આ પ્રયોગ કરી શકાય 
એવો નદોવષ અને અકસીર છે.  
(૫૩) તલુસીની માાંજરનુાં  ચણુવ  અન ેસાંચળ છાસમાાં  
પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૫૪) સીંધવ અને ઘી મીશ્ર કરીને લવેાથી ખબુ 
મશુ્કેલીથી (કરાાંજતાાં) થતા કઠણ ઝાડામાાં  લાભ થાય 
છે.  
કમર જકડાવી (૧.) પક્ષાઘાત, લકવો, સાયટીકા-
રાાંઝણ, સાંધીવા, સ્નાયઓુનો દખુાવો- અ ા બધા વાયુ 
પ્રધાન રોગોમાાં  લસણપાક, લસણની ચટણી, 
લસણના ક્ષીરપાકનો ઉપયોગ કરવો. અથવા એક 
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કળીના લસણની એક કળી લસોટી તલના તેલ સાથે 
જમતી વખતે બપોર ે અને રાત્ર ે બેથી ત્રણ 
અઠવાડીયાાં  ખાવી અત્યાંત ફાયદાકારક અને દદવનાશક 
ઉપચાર છે.  
(૨) તલનુાં  તેલ, કોપરલે કે અન્દ્ય તેલ જરાક ગરમ 
કરી દખુતી જકડાયેલી કમર ઉપર માલીશ કરવુાં . તે 
પછી સહેવાય તેવા ગરમ પાણીથી કમર ઝારવી. અ ા 
રીતે બેત્રણ વાર કરવાથી દખુતી જકડાયેલી કમર 
મટશ.ે  
કમરનો દ:ુખાવો - (૧) ૬૦ ગ્રામ અજમો ૬૦ ગ્રામ 
જુના ગોળમાાં  મેળવી, પીસી, તેમાાંથી ૫-૫ ગ્રામ 
જટેલો સવાર-સાાંજ લવેાથી કમરનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૨) ખજુરની પાાંચ પશેીનો ઉકાળો કરી તેમાાં  ૫ ગ્રામ 
મેથીનુાં  ચણુવ  નાખી પીવાથી કમરનો દ:ુખાવો મટે છે.  
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(૩) પીપળાનાાં  મળુીયાનો પાઉડર પાણી સાથે એક 
એક ચમચી સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી કમરદદવ  
મટે છે. એનાથી કમર મજબતુ બને છે અને કમરનુાં  
બળ વધ ેછે.  
(૪) પટે સાફ ન રહેતુાં  હોય, ગભાવશયમાાં  સોજો કે 
કોઈ વીકતૃી હોય, વાયથુી શરીરના સાાંધાઓ જકડાઈ 
ગયા હોય, તો બે કપ દધુમાાં  બેથી ત્રણ ચમચી 
દીવેલ-એરાંડીયુાં, અડધી ચમચી સુાંઠ અને અડધી 
ચમચી મેથીનો ભકુો નાખી ઉકાળી, ઠાંડુાં  પાડી પી 
જવુાં . આ ઉપચારમાાં  વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર 
આવશ્યક પરજેી પાળવી.  
(૫) સુાંઠ અન ેગોખરુાં સરખ ેભાગ ેલઈ તેનો ઉકાળો 
કરી રોજ સવાર ેપીવાથી કમરનો દખુાવો મટે છે.  
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(૬) સુાંઠ અને અજમો રાઈના તેલમાાં  ગરમ કરી તેની 
માલીશ કરવાથી કમરનો દખુાવો મટે છે તેમ જ 
દખુતા સાાંધામાાં  આરામ થાય છે. 
કમરના દખુાવામાાં કસરતો (૧) જમીન પર બેસી હાથ 
આગળ ખેંચી પગના અાંગઠુાને પકડવાનો પ્રયત્ન 
કરો.  
(૨) ચત્તા સઈુ જઈ પગ વચ્ચથેી ઉાંચા રાખો.  
(૩) ઉાંધા સઈુ જઈ પગના પાંજા ત્રાાંસા રાખી, જમીન 
પર નાક અડાડવુાં .  
(૪) ચત્તા સઈુ કમરથી ઉપર વળી વચ્ચથેી ઉભા 
કરલેા પગના ઘુાંટણને અડવા પ્રયાસ કરો.  
(૫) ઉાંધા સઈુ હાથના બળે પડી રહો.  
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(૬) ચત્તા સઈુ પગ વચ્ચથેી ઉભા રાખો, ત્યાર બાદ 
એક પછી એક બાંને પગ વારા ફરતી છાતી સધુી 
લઈ જવા પ્રયત્ન કરો.  
(૭) ઉાંધા સઈુ વારાફરતી બાંને પગ ઉાંચા નીચા કરો.  
(૮) ખરુસી પર ટટ્ટાર બેસો. કમરથેી વળી ઘુાંટણ 
સધુી માથુાં  લઈ જાઓ. 
પ્રાણાયામોઃ કમરનો દખુાવો દરુ કરવા બાહ્ય 
પ્રણાયામ ખબુ જ અકસીર છે. એની સાદી રીત 
મજુબ મોાં વાટે બને તેટલો વધારમેાાં  વધાર ે શ્વાસ 
બહાર કાઢવો. (જટેલો વધ ુશ્વાસ બહાર કાઢી શકાય 
તેટલો વધ ુફાયદો થશ.ે) આ પછી શ્વાસ બહાર રોકી 
રાખવો એટલ ેકે બાહ્ય કુાંભક. શ્વાસ જટેલો વધ ુસમય 
બહાર રોકી શકાય, બાહ્ય કુાંભક જટેલો વધ ુ તેટલો 
જલદી લાભ થાય છે. આ પ્રાણાયામમાાં  બાહ્ય કુાંભક 
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ખબુ અગત્યનો હોવાથી કદાચ એને બાહ્ય પ્રાણાયામ 
કહેવામાાં  આવે છે. જ્યાર ેન જ રહેવાય ત્યાર ેનાક 
વાટે શ્વાસ લવેો. પરુક હાંમેશાાં  નાક વડ ે કરવો. આ 
પ્રણાયામ અધાવ કલાક સધુી સતત કરતાાં  ગમે તેવા 
ભયાંકર કમરના દખુાવામાાં  પણ લગભગ ૮૦% 
ફાયદો તરત જ થવાની શક્યતા છે. આ મારો 
પોતાનો અનભુતુ પ્રયોગ છે.  શરુઆતમાાં બીજ ે
દીવસે ખભાના તેમ જ છાતી નજીકના સ્નાયઓુ 
દખુવાની શક્યતા છે. જો કે એનાથી ટેવાતાાં  દખુાવો 
થશ ેનહીં. 
કમળો  (૧) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાાં  જાાંબ ુ લઈ તેનો રસ 
કાઢવો. એને કપડાથી ગાળી રસથી છઠ્ઠા ભાગ ેબારીક 
વાટેલુાં સીંધવ મેળવવુાં . એને શીશીમાાં ભરી મજબતુ 
બચુ મારી એક અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુાવાથી 
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જાાંબરુવ તૈયાર થાય છે. જાાંબરુવ આાંતર ેદીવસે સવાર ે
કેટલાક દીવસ સધુી પીવાથી કમળો મટે છે.  
(૨) એરાંડાના પાનની દાાંડી દહીંમાાં  વાટી ત્રણથી 
સાત દીવસ લવેાથી કમળાના રોગીમાાં  સ્ફુતી અ ાવે 
છે.  
(૩) ગાયની તાજી છાસમાાં  કે ૧૦૦ ગ્રામ મઠામાાં  ૫ 
ગ્રામ હળદર નાખી સવાર-સાાંજ લવેાથી એક 
અઠવાડીયામાાં  કમળો મટે છે.  
(૪) હળદરનુાં  ચણુવ  ૧૦ ગ્રામ અને દહીં ૪૦ ગ્રામનુાં  
સેવન કરવાથી કમળો મટે છે.  
(૫) ધોળી ડગુળી, ગોળ અને હળદર મેળવી સવાર-
સાાંજ ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૬) પાકાાં  કેળાાં  મધમાાં  ખાવાથી કમળો મટે છે.  
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(૭) સુાંઠ અને ગોળ અથવા આદનુો રસ અને ગોળ 
ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૮) હીંગન ેઉાંબરાનાાં  સકુાાં  ફળ (ઉાંમરાાં) સાથે ખરલ 
કરીને ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૯) ગળો કમળાનુાં  સ થી શ્રેષ્ઠ ઔષધ છે. બજારમાાં  
મળતો ગળોનો પાઉડર અથવા ગળોની તાજી વેલનો 
રસ લવેાથી કમળો સારો થાય છે. કમળાની તબીબી 
સારવાર સાથે પણ એ લઈ શકાય.  
(૧૦) કમળો થયો હોય તો સવાર ે નરણે કોઠ ે
કારલેાનો રસ લવેો. ઉપરાાંત દધુી, ગાજર, બીટ, 
કાકડી અને સફરજનનો મીશ્ર રસ લવેો. પપૈયા, 
લીલી હળદર, લીલી રાક્ષ સાંતરા અને મોસાંબીનો 
રસ પણ લઈ શકાય. શરેડી ચસુીન ે ખાવી. ચરબી 
રહીત ખોરાક લવેો. મદ્યપાનનો ત્યાગ કરવો.  
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(૧૧) કુાં વારપાઠાના ગુાંદા ઉપર સહેજ હળદર 
ભભરાવી ખાવાથી કમળો મટે છે. અન્દ્ય ચીકીત્સા 
સાથે પણ આ કરી શકાય.  
(૧૨) મધ નાખી ગાજરનો રસ પીવાથી કમળો મટે 
છે.  
(૧૩) રાત્ર ે ઝાકળમાાં  શરેડી રાખી સવાર ે ખાવાથી 
કમળો મટે છે.  
(૧૪) લીંબનુી ચીર ઉપર ખાવાનો સોડા નાખી 
સવારની પહોરમાાં  ચસુવાથી કમળો મટે છે.  
(૧૫) ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ દહીંમાાં  ૨ થી ૪ ગ્રામ 
પાપડખાર મેળવી વહેલી સવાર ેનરણે કોઠે લવેાથી 
ત્રણ દીવસમાાં  કમળો મટે છે.  
(૧૬) ગાજરનો ઉકાળો પીવાથી કમળામાાં  આવેલ 
અશક્તી અને લોહીની ઓછપ દરુ થાય છે.  
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(૧૭) આરોગ્યવધીનીવટી અને પનુનવવા માંડરુનુાં  
નીયમીત સેવન કરવાથી કમળો મટે છે, અશક્તી દરુ 
થાય છે અને નવુાં  લોહી આવે છે.  
(૧૮) દરરોજ તાજા મળુા, કાં દમળુ અને મળુાની 
ભાજીનુાં  શાક ખાવાથી તથા શરેડી ચાવી ચાવીને 
ખાવાથી કમળો મટે છે. મળુા કમળામાાં  ઔષધ 
સમાન છે.  
(૧૯) કાચા પપૈયાનુાં  શાક મીઠુાં  (નમક) કે બીજો કોઈ 
પણ મસાલો નાખ્યા સીવાય ખાવાથી તથા ખાઈ 
શકાય તેટલુાં પાકુાં  પપૈયુાં  ખાવાથી કમળો મટે છે. 
કમળાની અન્દ્ય સારવાર સાથે પણ આ પ્રયોગ કરી 
શકાય.  
(૨૦) લીમડાનો રસ મધ સાથે પીવાથી કમળો મટે 
છે.  
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(૨૧) ત્રીફળાનો, દારુહળદરનો, કડવા લીમડાનો 
અથવા ગળોનો બે ચમચી સ્વરસ બે ચમચી મધ 
સાથે સવાર-સાાંજ પીવાથી ઉગ્ર સ્વરુપનો કમળો પણ 
મટી જાય છે.  
કરોળીયો કાળી માટી ચોખ્ખી કરી, છાસમાાં  પલાળી 
કરોળીયા પર લપે કરવાથી કરોળીયા ઓછા થતા 
જઈ નાબદુ થાય છે.  
કાં ઠમાળ (૧) લસણને ખબુ લસોટી, મલમ જવેુાં  કરી, 
કપડા પર લગાડી પટ્ટી બનાવી કાં ઠમાળ જવેી ગળાની 
ગાાંઠો પર ચોાંટાડતા રહેવાથી ગળાની અસાધ્ય 
લાગતી ગાાંઠો મટે છે.  
(૨) ભીલામામાાં  હીરાકણી મેળવી પસે્ટ બનાવી લપે 
કરવાથી કાં ઠમાળની ગાાંઠો ઓગળી જાય છે.  
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(૩) ગળો, શીલાજીત અને ગગુળ ખબુ ખાાંડી તેની 
ગોળી બનાવી સવેન કરવાથી કાં ઠમાળના રોગીન ે
રાહત થાય છે.  
(૪) પીલડુીના મળુને ગ મતુ્રમાાં  પીસીને લપે 
કરવાથી કાં ઠમાળની ગાાંઠો ઓગળે છે.  
(૫) શરપાંખાના મળુને ચોખાના ધોવાણમાાં  વાટીને 
લપે કરવાથી કાં ઠમાળ મટે છે.   
કાકડા  (૧) કેળાાંની છાલ ગળા ઉપર બહાર 
બાાંધવાથી કાકડા ફુલ્યા હોય તો તે મટે છે.  
(૨) હળદરને મધમાાં  મેળવી લગાડવાથી ગમે તેવા 
વધલેા કાકડા બેસી જાય છે.  
(૩) સાધારણ ગરમ પાણીમાાં  મીઠુાં  ઓગાળી 
દીવસમાાં  બેત્રણ વાર કોગળા કરવાથી કાકડાની પીડા 
મટે છે.  
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(૪) પાણીમાાં  મધ નાખી કોગળા કરવાથી વધલેા 
કાકડા બેસી જાય છે.  
(૫) એક એક ચમચી હળદર અને ખાાંડ ફાકી જઈ 
ઉપર ગરમ દધુ ધીમે ધીમે પીવાથી વધલેા કાકડા 
બેસી જાય છે.  
(૬) કાકડા-ટોન્દ્સીલ્સમાાં  સોજો આવે, તાવ આવ ે
અને ખોરાક-પાણી ગળવામાાં  મશુ્કેલી પડ ે તો જઠેી 
મધ, કાથો અને હળદર દરકેનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ  
બેથી ત્રણ ચમચી મધમાાં  સવાર-સાાંજ ચાટવાથી 
રાહત થાય છે.  સાથે સાથે સશમ્નીવટીની અન ે
સદુશવન ઘનવટીની એક એક ગોળી સવાર,ે બપોર,ે 
સાાંજ ેલવેી. માવાની મીઠાઈ, ફ્રીજનુાં  ઠાંડ ુપાણી, ઠાંડાાં  
પીણાાં, આઈસક્રીમ, શરબત, ટૉફી, ચૉકલટે, દહીં, 
છાસ તેમ જ લીંબ,ુ આમલી, ટામેટાાં  જવેા ખાટા 
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પદાથોવ બાંધ કરવા. ખદીરાવટીની બે-બે ગોળી ચસુવી 
ખબુ જ હીતકારી છે.  
(૭) કાકડા થાય તો એક દીવસ ઉપવાસ કરવો. 
મળશદુ્ધી માટે રાતે નાની ચમચી હરડનેુાં  ચણુવ  લવેુાં . 
દીવસમાાં  ત્રણ વખત એક કપ પાણીમાાં  એક ચમચી 
હળદર અને એક ચમચી ખાાંડ મેળવી ધીમે ધીમે પી 
જવુાં . સવાર ે ‘સવુણવ  વસાંતમાલતી’ની અધી ગોળી 
પીસીને મધમાાં  ઘુાંટી ચાટી જવી. ૧૧-૧૨ દીવસ આ 
ઉપચાર કરવાથી કાકડા મટી જાય છે.  
(૮) વડ, ઉમરો, પીપળો જવેા દધુ ઝરતા ઝાડની 
છાલને કુટી, ઉકાળો કરીને કોગળા કરવાથી 
કાકડાનો સોજો મટે છે.  
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(૯) ટાંકણખાર, ફટકડી, હળદર અને ત્રીફલાના 
મીશ્રણને મધમાાં  કાલવી કાકડા પર લગાડવાથી 
કાકડા મટે છે.  
(૧૦) કાકડા (ટોન્દ્સીલ્સ)માાં  કાકડાશીંગી હળદર સાથે 
આપવી. કાકડાશીંગીનો ૧ ગ્રામનો ફાાંટ બનાવી 
દીવસમાાં  ત્રણ વખત પાવાથી પણ સારુાં પરીણામ 
આવે છે.  
(૧૧) ઠાંડા, ચીકણા અને ગળ્યા પદાથોવ બાંધ કરી 
નાગરવેલના પાનમાાં  તજનો એક ટુકડો, પાાંચ-સાત 
મરી અને તલુસીનાાં  સાત-આઠ પાન લઈ બીડુાં 
બનાવી સવાર-સાાંજ ચાવી ચાવીને રસ ગળા નીચ ે
ઉતારતા જવુાં .  
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(૧૨) સુકી મેથીના ઉકાળાથી કલાક-બે કલાકે કોગળા 
કરતા રહેવાથી ગળાના કાકડા (ટોન્દ્સીલ) મટવાની 
શક્યતા છે.  
(૧૩) કાકડા-ટોન્દ્સીલ, ગળાની અાંદરનો સોજો 
અથવા ફેરીન્દ્જાયટીસ, સ્વરભદે એટલ ે કે ગળુાં  બેસી 
જવુાં-અવાજ બેસી જવો, મોઢાનાાં  અને ગળાનાાં  વ્રણ-
-ચાાંદા વગરેમેાાં  એક કપ ઉકાળેલા પાણીમાાં  એક 
ચમચી હળદર, એક ચમચી સાકરનો ભકુો, એક 
ચમચી જઠેીમધનુાં  ચણુવ  અને પા ચમચી કાથો મીશ્ર 
કરી તેનો કોગળો ગળામાાં  ભરી રાખવો. થોડો વખત 
આ ઔષધને ગળામાાં  રાખી પી જવુાં . સવાર-સાાંજ 
આ ઉપચાર કરવાથી ચાર-પાાંચ દીવસમાાં  જ ફાયદો 
થઈ જશ.ે  
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કાનના રોગો વાત, પીત્ત, કફ તથા વાતપીત્ત, 
વાતકફ અન ે પીત્તકફના કોપાવાથી કાનના રોગો 
થાય છે.  
(क) વાયનુા કણવરોગના કારણોમાાં  ચણા, ચોળા, 
વટાણા, વાલ, ગવાર, વાસી ખોરાક, કુલફી, 
આઈસ્ક્રીમ, ઠાંડાાં  પીણાાં, કોદરી, લખુા ખાખરા, લખુા 
મમરા, કારણ વીના લાંઘન, ઉજાગરા, વધ ુ પડતુાં  
ચાલવુાં - પદયાત્રા, પાંખાનો પવન, ઠાંડો પવન, 
માથાબોળ ઠાંડુાં  સ્નાન, વધ ુ વ્યાયામ, વાગવુાં, વધ ુ
પરીશ્રમ, ઠાંડી ઋતમુાાં  ઠાંડા પાણીમાાં  તરવુાં, અતીશય 
બોલવુાં, ચીંતા, ભય, દખુ વગરે ેછે.  
(ख) પીત્ત.....તીખો, ખાટો, ખારો, ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ 
અને ગરમાગરમ ખોરાક પીત્તકારક છે. તમાકુ તથા 
બીડીનુાં  સેવન, અતી પરીશ્રમ, દીવસની નીરા, અતી 
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મૈથનુ, કારણ વીનાના ઉપવાસ, સયુવનો અને 
અગ્નીનો તાપ, અડદ, વધ ુ પડતાાં  ખાટાાં-તીખાાં  
અથાણાાં, વધ ુપડતુાં  આદ ુ કે સુાંઠ, વધ ુપડતી ખાટી-
તીખી કઢી, કોકમ, ખાટી કેરી, ખાટાાં  ખમણ, ખાટાાં  
પીણાાં, ખાટુાં  દહીં, ખાટી છાસ, ખાટાાં  જામફળ, વધ ુ
પડતાાં  ટામેટાાં , તળેલા આહારનુાં  વધ ુ સવેન, ભીંડા, 
તીખાાં  મરચાાં, મરી, વધ ુપડતુાં  મીઠુાં  (નમક), બાજરી, 
ઘરડા તીખા મળુા, મોગરી, બીવાળાાં  રીંગણ, રાઈ, 
વધ ુ પડતુાં  લસણ, વધ ુ પડતુાં  લીંબ,ુ વાસી ખોરાક, 
સકુવણી કરલેો આહાર, સરગવો વગરે ે કાનના 
પીત્તથી થતા રોગો કર ે છે. જો કે કાનના રોગોમાાં  
પીત્તજ કારણો ઘણાાં ઓછાાં હોવાથી પીત્તજ 
કણવરોગનુાં  પ્રમાણ નહીંવત્ જોવા મળે છે.  
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(ग) કફ..... અડદ, આઈસક્રીમ, રાક્ષ, અાંજીર, કાકડી, 
કાળી રાક્ષ, કુલફી, કેળાાં, ખાટાાં  પીણાાં, ખાાંડ, ગોળ, 
ઘી, ચીકુ, ખાટી છાસ, જમરુખ, ટામેટાાં , ઠાંડાાં  પીણાાં, 
ડુાંગળી, તરબચુ, તલ, દહીં, દીવસની ઉાંઘ, દધુ, 
બીસ્કીટ, ભીંડા, નારાંગી, પાાંઉ, ફ્રીજનુાં  પાણી, ફ્રટુ 
જ્યસુ, ફ્રટુ સલાડ, બરફ, માખણ, માાંસ, મીઠાઈ, વધ ુ
પડતુાં  મીઠુાં  (નમક), વેજીટેબલ ઘી, શીખાંડ, શીંગોડાાં , 
શરેડીનો રસ, તરવુાં, ઠાંડા પાણીથી સ્નાન વગરે ે
કફજન્દ્ય કણવરોગનાાં  કારણો છે.  
(घ) બે દોષનાાં  કરણો એક સાથે ભગેાાં  થાય ત્યાર ે
દ્વીદોષજ કણવરોગ થાય છે. જમે કે આઈસક્રીમ, 
કુલફી, ફ્રીજનુાં  પાણી ઠાંડો પવન વગરેથેી કફવાતજ 
કણવરોગ થાય છે.  
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(च) ત્રીદોષજ કણવરોગમાાં  ત્રણે દોષ કારણભતુ 
હોય છે. જમે કે ઘરડા મળુા, વાસી ભોજન, ક્રોધ, 
પરીશ્રમ, ઠાંડી વગરે ે કારણો એક સાથે થવાથી 
ત્રીદોષજ કણવરોગ થાય છે.   
(छ) વાયથુી થતા કાનના કોઈપણ રોગમાાં  કાનમાાં  
જાત જાતના અવાજ આવે છે, દખુાવો થાય છે, 
સોજો આવે છે, લાલાશ દેખાય છે તથા કાનમાાંથી 
પાતળો સ્રાવ થાય છે અને બહેરાશ આવે છે.  
(ज) પીત્તથી થતા કણવરોગમાાં  કાનમાાં  સોજો આવે 
છે, લાલાશ દેખાય છે, કરવતથી કપાતુાં  હોય એવી 
તીક્ષ્ણ વેદના અને દાહ થાય છે તથા પીળો 
દગુાંધયકુ્ત સ્રાવ થાય છે.  
(झ) કફથી થતા કણવરોગમાાં  વીપરીત શબ્દ સાંભળાય 
છે, કાનમાાં  ખાંજવાળ આવે છે.  
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(ट) ત્રીદોષથી થતા કણવરોગમાાં  જ ેદોષની પ્રબળતા 
હોય તે મજુબ લક્ષણો જોવા મળે છે. વાયનુી 
પ્રબળતામાાં  પાતળો, કાળો કે ફીણવાળો સ્રાવ, 
પીત્તની પ્રબળતામાાં  પીળો, લાલ લોહીવાળો, 
દગુાંધયકુ્ત, પાતળો અને ગરમ સ્રાવ, તેમ જ કફની 
પ્રબળતા હોય તો  સફેદ, ઘટ્ટ, ચીકણો અને 
પ્રમાણમાાં  વધ ુસ્રાવ થાય છે.  
(૧) હળદર અન ે ફુલાવેલી ફટકડી એકત્ર કરી 
કાનમાાં  નાખવાથી કણવપાક અને કણવસ્રાવ જલદી મટે 
છે.  
(૨) ડુાંગળીનો રસ અને મધનાાં  ટીપાાં  કાનમાાં  
નાખવાથી કાનના ચસકા મટે છે અને પરુાં નીકળતુાં  
હોય તો બાંધ થાય છે.  
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(૩) ફુલાવેલા ટાંકણખારને વાટીને કાનમાાં  નાખી  
ઉપરથી લીંબનુા રસનાાં  ટીપાાં  નાખવાથી પરુાં નીકળતુાં  
બાંધ થાય છે.  
(૪) સરસીયાના તેલમાાં  લસણની કળી ગરમ કરી 
એક બે ટીપાાં  સવાર સાાંજ કાનમાાં  નાખવાથી ફાયદો 
થાય છે.  
(૫) તલના તેલમાાં  તલુસીનાાં  પાન નાખી ધીમા તાપ ે
ગરમ કરવુાં . પાન બળી જાય ત્યાર ેતેલ ઉતારી ગાળી 
લવેુાં . અ ા તેલનાાં  બે ચાર ટીપાાં  કાનમાાં  નાખવાથી બધા 
જ પ્રકારનાાં  કાનનાાં  દદોવમાાં  લાભ થાય છે.  
(૬) કાનની તકલીફ બહ ુ ગાંભીર પ્રકારની ન હોય 
તો મધ અન ેતલનુાં તેલ સરખા ભાગ ેઅને એ બેના 
વજનભાર આદનુો રસ એકરસ કરી, સહેજ 
સીંધવનો બારીક પાઉડર મીશ્ર કરી કાનમાાં  દરરોજ 
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દીવસમાાં  ચાર પાાંચ વખત ટીપાાં  મકુવાથી કાનની 
તકલીફ દરુ થાય છે.  
(૭)  આાંબાનો મોર (ફુલ) વાટી, દીવેલમાાં  ઉકાળી, 
ગાળીને એનાાં  ટીપાાં  કાનમાાં  નાખવાથી કાનના 
સણકા મટે છે.  
(૮) આાંબાનાાં  પાનનો રસ સહેજ ગરમ કરી કાનમાાં  
નાખવાથી કાનના સણકા મટે છે.  
(૯) નાગરવેલના પાનનો રસ ગરમ કરી તેનાાં  ટીપાાં  
નાખવાથી કાનના સણકા મટે છે.  
(૧૦) તલના તેલમાાં  લસણની કળી નાખી કકડાવીન ે
સહેજ ગરમ તેલનાાં  ટીપાાં  કાનમાાં  પાડવાથી કાનનો 
દ:ુખાવો અને કાનના સણકા મટે છે. કાન પાકતો 
હોય તો પણ ફાયદો કર ેછે.  
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(૧૧) લીંબનુા ૨૦૦ ગ્રામ રસમાાં  ૫૦ ગ્રામ સરસીયુાં 
અથવા તલનુાં  તેલ મેળવી, પકાવી, ગાળીને શીશીમાાં  
ભરી લવેુાં . તેમાાંથી બબ્બે ટીપાાં  કાનમાાં  નાખતા 
રહેવાથી કાનનુાં  પરુાં, ખજુલી અને કાનની વેદના મટે 
છે તથા કાનની બહરેાશમાાં  પણ ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) હીંગને તલના તેલમાાં  પકાવી એ તેલનાાં  ટીપાાં  
કાનમાાં  મકુવાથી તીવ્ર કણવશળુ મટે છે.  
(૧૩) સરગવાના સકુવેલા ફુલનુાં  ચણુવ  કાનમાાં  
નાખવાથી કાનનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૪) આદનુો રસ કાનમાાં  નાખવાથી કાનનો 
દખુાવો, બહેરાપણુાં  અને કાન બાંધ થઈ ગયા હોય તો 
લાભ થાય છે.  
(૧૫) વડના દધુનાાં  ટીપાાં  કાનમાાં  નાખવાથી કાનનો 
દખુાવો મટે છે.  
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કાનમાાં અવાજ થયા કર ે ત્યાર-ેકણવનાદ  વીકતૃ 
થયેલો કે અવળી ગતીવાળો વાય ુ શબ્દનુાં  વહન 
કરનારી શીરામાાં  રોકાઈ જવાથી કાનમાાં  જાત જાતના 
અવાજ સાંભળાયા કર ે છે. એને કણવનાદ કહે છે. 
એમાાં  અાંતોઃકણવમાાં  આવેલ કોકલીયા નામના અાંગની 
વીકૃતી થાય છે. આ રોગમાાં  આ મજુબ શક્ય 
ઉપચાર કરવા.  
(૧) બકરીના મતુ્રમાાં  સીંધવ નાખી સહેજ ગરમ કરી 
કાનમાાં  ટીપાાં  પાડવાાં .  
(૨) કપાસના જીાંડવાનો રસ કાનમાાં  નાખવો.  
(૩) નાગરવેલના પાનનો રસ કાનમાાં  નાખવો.  
(૪) બકરીના મતુ્રમાાં  લસણ, આદ ુઅને આાંકડાના 
પાનનો રસ મેળવી કાનમાાં  નાખવો.  
(૫) સરસવ તેલથી કાન ભરી દેવો.  
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(૬) લસણ અને હળદરને એકરસ કરી કાનમાાં  
નાખવાથી લાભ થાય છે.  
(૭) ગળોનો રસ સહેજ ગરમ કરી દીવસમાાં ચારકે 
વખત કાનમાાં  પાાંચ-સાત ટીપાાં  નાખવાથી કણવનાદ 
અને કણવશળુ મટે છે.  
(૮) કણવનાદ એ કફજનીત રોગ છે. સમભાગ ેસુાંઠ, 
ગોળ અને ઘીનો સોપારી જવેડો લાડ ુ બનાવી 
દરરોજ સવાર ે ખાલી પટેે ખાવાથી પાચનશક્તી 
સધુરી કણવનાદ મટે છે.   
(૯) મધ ૧ ભાગ, આદનુો તાજો રસ ૨ ભાગ, તલનુાં  
તેલ ૧ ભાગ અને સહેજ સીંધવનુાં મીશ્રણ દીવસમાાં  
ત્રણેક વખત કાનમાાં  થોડુાં થોડુાં મકુતા રહેવાથી 
કાનમાાં  થતો વીચીત્ર અવાજ-કણવનાદ લાાંબા સમયે 
મટે છે.  
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કાન બાંધ થઈ જાય ત્યાર ે લસણ અને હળદરને 
એકરસ કરી કાનમાાં  નાખવાથી લાભ થાય છે.   
કાનમાાં જાંત ુજાય ત્યાર ે મધ, દીવેલ કે ડુાંગળીનો રસ 
કાનમાાં  નાખવાથી જાંત ુનીકળી જાય છે.  
કાનમાાં પરુાં  કાનમાાંથી પરુ નીકળતુાં  હોય તો કાન 
સાફ કરીને નીચ ેદશાવવેલ શક્ય ઉપાય કરવા.  
(૧) મધમાાં  સીંદરુ મેળવી બબ્બે ટીપાાં  સવાર ે અને 
રાત્ર ેકાનમાાં  નાખવાાં .  
(૨) ધતરુાના પાનના રસમાાં  ચારગણુાં  સરસીય ુઅને 
થોડી હળદર નાખી ચારગણા પાણીમાાં  ધીમા તાપ ે
ઉકાળી તેલ સીદ્ધ કરવુાં . આ તેલનાાં  બેત્રણ ટીપાાં  
રોજ સવાર-સાાંજ કાનમાાં  નાખવાાં .  
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(૩) કાનમાાંથી પરુાં વહેતુાં  હોય અને તે મટતુાં  જ ન 
હોય તો કાનમાાં  વડના દધુનાાં  ટીપાાં  નાખવાથી મટી 
જાય છે.  
(૪) લીંબનુા રસમાાં  થોડો સાજીખાર મેળવી કાનમાાં  
નાખવાથી કાનમાાંથી વહેતુાં  પરુાં બાંધ થાય છે.   
કાનની બહેરાશ (૧) કાનની કોઈ ખરાબીને લીધ ે
નહીં પણ કુદરતી રીતે શ્રવણશક્તી ઘટી ગઈ હોય 
તો સવાર, બપોર અને સાાંજ ેદધુમાાં  ૧ નાની ચમચી 
વાટેલુાં જીરુ નાખી પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) સમભાગ ેહીંગ, સુાંઠ અને રાઈને પાણીમાાં  ઉકાળી 
બનાવેલા સહેજ ગરમ કાઢાનાાં  ચાર-પાાંચ ટીપાાં  
કાનમાાં  દીવસમાાં  ચારકે વખત નાખવાથી કાન ખલુી 
જઈ બહેરાશ મટે છે.  
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(૩) આાંકડાના પાનનો રસ ગરમ કરી કાનમાાં  
નાખવાથી કાનની બહેરાશ મટે છે.  
(૪) ગાયનુાં  જુનુાં  ઘી ખાવામાાં  વીશષે વાપરવુાં .  
(૫) રુમાાં  વીંટાળેલી લસણની કળી કાનમાાં  રાખવી.  
(૬) ઉત્તમ હીંગની ભુકી રુમાાં  મુકીને કાનમાાં  રાખવી.  
(૭) વછનાગ અને વ્રજ તલના તેલમાાં  ગરમ કરી 
કાનમાાં  નાખવુાં .  
(૮) કાનમાાં  અવાર નવાર તેલ નાખતા રહેવુાં . 
એનાથી વીજાતીય રવ્યોનો મેલ બહાર નીકળી જાય 
છે. અને કાનની અાંદરના અવયવો મલુાયમ રહી 
કાયવક્ષમ રહે છે.  
(૯) સરસવના તેલમાાં  દશમા ભાગ ે રતનજ્યોત 
નાખી ધીમા તાપ ે રતનજ્યોત બળી જાય ત્યાાં  સધુી 
ગરમ કરી ઠાંડ ુ પડ્યે કાનમાાં  દરરોજ સવાર, બપોર, 
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સાાંજ ત્રણ-ચાર ટીપાાં  નાખતા રહેવાથી કાનની 
સામાન્દ્ય બહેરાશ મટે છે.  
(૧૦) સવાર ેચારપાાંચ બદામ અને રાત્ર ેઅજમો તથા 
ખારકે ખાવાથી કાનની બહેરાશમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૧૧) સુાંઠ અને ગોળ મેળવી પાણીમાાં  સારી રીતે ઘુાંટી 
કાનમાાં  ટીપાાં  પાડવાથી બહેરાશમાાં  લાભ થાય છે.  
(૧૨) ધોળી ડુાંગળીનો તાજો રસ સહેજ હ ુાંફાળો ગરમ 
કરી કાનમાાં  બહ ુથોડા પ્રમાણમાાં  મકુવાથી સાધારણ 
બહેરાશ હોય તો તે મટે છે.  
કાનમાાં કીડા પડવા  કણવસ્રાવ, કણવપાક, વીરધી 
(ગમુડુાં)  જવેા રોગોથી, કાનની અસ્વચ્છતાથી કે 
વાતાદી દોષોથી કાનમાાં  સડો પદેા થાય છે, અને 
તેમાાં  કીડા પદેા થાય છે. એમાાં  આ મજુબના શક્ય 
ઉપાયો કરવા.  
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(૧) સ્વમતુ્ર કાનમાાં  નાખવુાં .  
(૨) લીમડાના રસમાાં  કકડાવેલુાં સરસીયુાં  કાનમાાં  
નાખવુાં .  
(૩) ગોમતુ્ર સાથે હરતાલનુાં  ચણુવ  પીસીને કાનમાાં  
નાખવુાં .  
(૪) સરકામાાં  પાપડીયો ખારો, અજમો અને 
ઈન્દ્રાયણનો ગભવ મેળવી કણવપરુણ કરવુાં .  
(૫) દધુીયા વછનાગ(કલીહારી)ના મળુનો રસ કાઢી 
તેમાાં  થોડુાં ત્રીકટુ (સમાન ભાગ ે સુાંઠ, મરી, પીપરનુાં  
ચણુવ ) મેળવી કાનમાાં  નાખવાથી કૃમી તદ્દન મરી જાય 
છે.  
કાનમાાં ખાંજવાળ આવે તો કાન કદી ખોતરવો નહીં.  
(૧) સ્વમતુ્રનાાં  ટીપાાં  કાનમાાં  નાખવાાં .  
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(૨) લીંબોળીનુાં  તેલ ગરમ કરીને તેનાાં  બે-ચાર ટીપાાં  
સવાર ેઅને રાતે કાનમાાં  નાખવાાં .  
(૩) મરીચ્યાદી તેલ ગરમ કરીને કાનમાાં  નાખવુાં .  
(૪) ત્રીફળાના કાઢા વડ ેકે લીમડાના ઉકાળાથી કાન 
સાફ કરવો.  
(૫) રોજ રાત્ર ેત્રીફળા ચણુવ  કે હરડ ેચણુવની ફાકી 
કરવી.  
કાનમાાં કાંઈક ભરાઈ જવુાં .. માખી, બગાઈ, મકોડા, 
કાનખજુરો વગરે ે જીવડાાં  કાનમાાં  પ્રવેશ ે કે બોરનો 
ઠળીયો, ચણો, વટાણો, મગફળીનો દાણો કાાંકરી 
જવેી વસ્ત ુકાનમાાં  પ્રવેશી ગઈ હોય તો એને બહાર 
કાઢવા પીચકારીનો ઉપયોગ કદી ન કરવો. એ 
વસ્તઓુને ટુકડા કરીને કાઢવી. ન નીકળે તો કાનના 
ડૉક્ટર પાસે જવુાં .  
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કાનમાાં કીડો કે જાંત ુ પ્રવશેી ગયુાં  હોય તો આમાાંથી 
શક્ય ઉપાય કરવા.  
(૧) ગાયનુાં  ઘી સાધારણ ગરમ કરી કાનમાાં  ટીપાાં  
પાડવાથી જીવજાંત ુબહાર નીકળી આવે છે.  
(૨) ધોળી ડુાંગળીનો રસ કાનમાાં  નાખવો.  
(૩) જાાંબનુા પાનનો રસ કાનમાાં  ભરી દેવો.  
(૪) ક્લોરોફોમવની પીચકારી મારવાથી જાંત ુ મરી 
જશે, પછી કાનને પીચકારી વડ ે ધોતાાં  જાંત ુ બહાર 
નીકળી જાય છે.  
(૫) મધનાાં  કે દારુનાાં  ટીપાાં  કાનમાાં  નાખવાાં .  
કાનનો મલે કાનમાાં  મેલ વધ ુ પ્રમાણમાાં  થાય તો 
શ્રતુીમાગવ સાાંકડો થતાાં  બહેરાશ આવ ે છે. આ મેલ 
કાઢવા ગરમ કરલેુાં સરસીયુાં  કે તલનુાં  તેલ કાનમાાં  
નાખવુાં .  
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કાનની સાંભાળ (૧) કાન ખોતરવા નહીં.  
(૨) કાનમાાં  ફુાં ક ન મારવી.  
(૩) ગાલ કે કાન પર થપ્પડ ન મારવી.  
(૪)  માથા પર મારવુાં  નહીં.  
(૫) ઘોાંઘાટથી દરુ રહેવુાં .  
(૬) નાના બાળકન ે સ્નાન કરાવતી વખતે કાનમાાં  
પમુડાાં  ખોસવાાં .  
(૭) સ્નાન કયાવ પછી ચોખ્ખા ટુવાલ વડ ે કાન 
લછુવા.  
(૮) નાનપણથી રોજ કાનમાાં  ગરમ તેલનાાં  ટીપાાં  
નાખવાાં .  
(૯) ગરમ દવાનુાં  અતીશય સેવન ન કરવુાં . ગરમ 
દવાના સેવન વખતે ૨ ગ્રામ ગળોસત્ત્વ મધ સાથે 
લવેુાં .  
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કાનના રોગોમાાં પથ્ય (૧) નીચનેો ખોરાક લઈ 
શકાય. અજમો, અથાણાાં(તીખાાં), આમળાાં, ઉકાળેલુાં  
પાણી, કઢી(તીખી), કાજુ, કોથમીર, કોબી, 
કોલીફ્લાવર, ખજુર(થોડી), ખમણ, ખાખરા, ખારકે, 
ખીચડી, ગાજર, ગાંઠોડા, ગલકાાં, છાસ(પાતળી અન ે
મોળી), જીરુ, પરવળ, પાન, પાપડ(અડદ 
સીવાયના), પાલખ, બટાટા(થોડા), સીંગતેલ(થોડુાં), 
હળદર, હીંગ વગરે.ે   
(૨) નીચનેો આહાર ન લવેો:  
અડદ, આઈસક્રીમ, આમલી, અાંજીર, ઈંડાાં, કાકડી, 
કુલ્ફી, કેરી, કોકમ, કેળાાં, ખાાંડ, ગવાર, ઘી(ભેંસનુાં ), 
ચોળા, છાસ, ટામેટાાં , ટીંડોળાાં, ટેટી, ઠાંડાાં  પીણાાં, 
ડુાંગળી, શરેડીનો રસ, સફરજન વગરે.ે  
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કામેચ્છા (૧) વધ ુપડતી કામેચ્છા પર કાબ ુમેળવવા 
પાણીમાાં  ચોવીસ કલાક પલાળેલા સકુા ધાણાનુાં  એ 
જ પાણી સાથે સવેન કરવુાં . જરુર પડ ે તો એન ે
ગ્રાઈન્દ્ડરમાાં  ગ્રાઈન્દ્ડ કરીને પણ લઈ શકાય.  
(૨) પીપરીમળુ કામેચ્છા વધાર ે છે, પરાંત ુ એનાથી 
વીયવ ઘટે છે.   
કાાંટો કે કાચ વાગ ે  (૧) રાઈના લોટને ઘી-મધમાાં  
મેળવી કાાંટો કે કાચ વાગ્યો હોય તેના પર લપે 
કરવાથી કાાંટો કે કાચ બહાર આવી જાય છે.  
(૨) ગોળ સહેવાય તેવો ગરમ કરી કાાંટો કે કાચ 
વાગ્યો હોય ત્યાાં  બાાંધવાથી પાકીને કાાંટો કે કાચ 
બહાર નીકળી જાય છે.  
 કીડનીના રોગો  મતુ્રપીંડ સાંબાંધી મોટા ભાગના 
રોગોમાાં  બટાટા લાભ કર ે છે. બટાટામાાં  સોડીયમનુાં  
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પ્રમાણ ઓછુાં  અન ેપોટાશીયમનુાં  પ્રમાણ વધાર ેહોય 
છે.  કીડનીમાાં  જ ેવધ ુપડતુાં  લવણ હોય તે મતુ્ર વાટે 
બહાર કાઢી નાખવાનુાં  કામ બટાટામાાં  રહેલ 
પોટેશીયમ કરી શકે છે. બટાટાને શેકીને કે બાફીન ે
ખાઈ શકાય. કાચા બટાટાનો રસ અ ામાાં  વીશષે 
ફાયદો કરી શકે. મધપુ્રમેહ હોય તો અ ા પ્રયોગ કરી 
શકાય નહીં. 
કુતરુાં કરડ ેગામડાાંઓમાાં  કુતરુાં કરડ ેતો તરત જ થોડી 
બદામો મધમાાં  બોળી ખબુ ચાવીને ખાવાનુાં  
જણાવવામાાં  આવે છે, અને આ પછી દરરોજ બે 
બદામ મધમાાં  બોળીને ખાતા રહેવુાં  જોઈએ. મખુ્ય 
સારવાર સાથે સહાયક તરીકે પણ આ ચાલ ુ રાખી 
શકાય.  
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કમૃી દષુીત પાણી, આહાર, ખલુ્લાાં , કાપેલાાં  ધોયા 
વગરનાાં  ફળો ખાવાથી અને હાથ ધોયા વગર 
જમવાથી પટેમાાં  કૃમી થાય છે. મોટી ઉાંમરની 
વ્યક્તીઓ કરતાાં  નાનાાં  બાળકોમાાં  તેનુાં  પ્રમાણ વધારે 
હોય છે. આવી કૃમીવાળી વ્યક્તીઓ જો મીઠાઈ, 
ગોળ, ચોકલટે જવેી ચીજો વધાર ે પડતી ખાય તો 
મળાવરોધ થવાથી મળાશયમાાં  કૃમીઓનુાં  પ્રમાણ 
વધી જાય છે. કૃમીનુાં  પ્રમાણ વધી જવાથી ઉદરશળુ, 
રક્તાલ્પતા, અવારનવાર ઝાડા થવા, ઉબકા, ઉલટી, 
અરુચી, માંદાગ્ની, તો કોઈ વખત વધાર ેપડતી ભખુ, 
ખાંજવાળ, આળસ વગરે ેથાય છે.  
(૧) દરરોજ સવાર-સાાંજ જમવાની પાાંચકે મીનીટ 
પહેલાાં  આખુાં કે દળેલુાં નમક એકાદ નાની ચમચી 
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જટેલુાં પાણી સાથે ફાકવાથી કૃમી વમનથી કે 
મળમાગ ેબહાર નીકળી જાય છે.  
(૨)  ૧ થી ૨ ચમચી અધકચરી ખાાંડલેી દાડમની 
છાલ ૧ ગ્લાસ પાણીમાાં  ધીમા તાપ ેઅડધુાં  બાકી રહ ે
ત્યાાં  સધુી ઉકાળવુાં . ઠાંડ ુપાડી ગાળીને ખાલી પટેે આ 
ઉકાળો પીવો. બીજ ેદીવસે સવાર ેહરડનેો રચે લવેો. 
આનાથી ચપટા કૃમી-ટેપવમવ બેહોશ થઈ કે મરી 
જઈને બહાર નીકળી જાય છે.  
(૩) લીમડાના પાનનો રસ દરરોજ ૧-૨ ચમચા 
સવાર-સાાંજ પીવાથી તમામ કૃમી મળ વાટે બહાર 
નીકળી જઈ પટે નીમવળ થઈ જાય છે.  
(૪) કારલેાાં  કૃમીઘ્ન છે. બાળકોને મોટે ભાગ ેદધુીયા 
કૃમી થતા હોય છે. એમને કારલેાાંનુાં  શાક ખવડાવવુાં . 
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બાળક કારલેાાંનુાં  શાક ન ખાય તો કારેલાાંનો રસ 
કાઢીને બે ચમચી જટેલો સવાર સાાંજ પીવડાવવો.  
(૫) પપૈયાના સકુાાં  બીનુાં  એક ચમચી ચણુવ   એક 
વાડકી તાજા દહીંમાાં  મેળવી દીવસમાાં  ત્રણ વખત 
લવેાથી કૃમી બહાર નીકળી જાય છે.  
(૬)  કૃમી થયા હોય તો માત્ર પાન ખાવાથી સારુાં 
થઈ શકે છે. ૩-૪ કે દીવસમાાં  જટેલાાં  પાન ખાઈ 
શકાય તેટલાાં  સાદાાં  કે સામગ્રી નાખલેાાં  પાન ખાવાાં . 
એનાથી મળ વાટે કૃમી બહાર નીકળી જાય છે.  
(૭) અનનાસ ખાવાથી એક અઠવાડીયામાાં  પટેમાાંના 
કૃમીનુાં  પાણી થઈ જાય છે. આથી બાળકો માટે 
અનનાસ ઉત્તમ છે.  
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(૮) એક સારી સોપારીનો ભકુો કરી થોડા ગરમ 
પાણી સાથે દીવસમાાં  ત્રણ-ચાર વાર લવેાથી કૃમી 
મટે છે.  
(૯) કારલેીના પાનનો રસ થોડા ગરમ પાણીમાાં  
આપવાથી કૃમી મરી જાય છે.  
(૧૦) ખાખરાનાાં  બી, લીમડાનાાં  બી અન ેવાવડીંગન ે
વાટી બનાવેલુાં વસ્ત્રગાળ ચણુવને ‘પલાશબીજાદી 
ચણુવ’ કહે છે. બાળકોને પા ચમચી અને મોટાાંઓને 
અડધી ચમચી ચણુવ  પાણી સાથે સવાર- સાાંજ 
આપવાથી કૃમી દરુ થાય છે.  
(૧૧) ટામેટાના રસમાાં  હીંગનો વઘાર કરી પીવાથી 
કૃમીરોગમાાં  ફાયદો થાય છે.  
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(૧૨) દાડમની છાલનો અથવા તેના છોડ કે મળુની 
છાલનો ઉકાળો કરી તેમાાં  તલનુાં  તેલ નાખી ત્રણ 
દીવસ સધુી પીવાથી પટેમાાંના કૃમી નીકળી જાય છે.  
(૧૩) દાડમડીના મળુની લીલી છાલ ૫૦ ગ્રામ (તેના 
નાના નાના કકડા કરવા), ખાખરાના બીનુાં  ચણુવ  ૫ 
ગ્રામ, વાવડીંગ ૧૦ ગ્રામ અને ૧ લીટર પાણીમાાં  અધુાં 
પાણી બાકી રહે ત્યાાં  સધુી ઉકાળી ઠાંડ ુ થાય ત્યારે 
ગાળી, દીવસમાાં  ચાર વાર અધાવ અધાવ કલાકે ૫૦-
૫૦ ગ્રામ પીવાથી અને પછી એરાંડીયાનો જુલાબ 
લવેાથી તમામ પ્રકારના ઉદરકૃમી નીકળી જાય છે.  
(૧૪) નારાંગી ખાવાથી કૃમીનો નાશ થાય છે.  
(૧૫) મઠુી ચણા રાત્ર ેસરકામાાં  પલાળી રાખી સવાર ે
ખાલી પટેે ખાવાથી કૃમી મરી જઈ ઉદરશદુ્ધી થાય છે.  
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(૧૬) વડવાઈના કુમળા અાંકુરનો ઉકાળો કરી 
પીવાથી પટેના કૃમી મટે છે.  
(૧૭) સરગવાનો ઉકાળો મધમાાં  મેળવી દીવસમાાં  બે 
વાર પીવડાવવાથી ઝીણા કૃમી નીકળી જય છે.  
(૧૮) સવાર ે ઉઠતાાંની સાથે બે-ત્રણ ગ્રામ મીઠુાં  
(નમક) પાણીમાાં  મેળવી થોડા દીવસ પીવાથી નાના 
નાના કૃમી બહાર નીકળે છે, નવા કૃમીની ઉત્પત્તી 
બાંધ થાય છે અને પાચનક્રીયા સધુર ેછે.  
(૧૯) સુાંઠ અને વાવડીંગનુાં  ચણુવ  મધમાાં  લવેાથી કૃમી 
મટે છે.  
(૨૦) કાચા પપૈયાનુાં  તાજુ ાં દુધ ૧૦ ગ્રામ, મધ ૧૦ 
ગ્રામ અને ઉકળતુાં  પાણી ૪૦ મી.લી. એકત્ર કરી ઠાંડ ુ
થાય ત્યાર ેપીવાથી અન ેબે કલાક પછી એરાંડીયાનો 
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જુલાબ લવેાથી ગોળ કૃમી નીકળી જાય છે. (તેનાથી 
પટેમાાં  ચુાંક આવે તો લીંબનુો રસ ખાાંડ નાખી પીવો.)  
(૨૧) ભાાંગરાનો પાઉડર (બજારમાાં  મળી શકે) અથવા 
તાજા ભાાંગરાનો રસ અને અડધા ભાગ ે દીવેલ રાત્ર ે
સતુાાં  પહેલાાં  દરરોજ લવેાથી બધા કૃમી પટેની બહાર 
નીકળી જાય છે.  
(૨૨) એક ગ્લાસ ઘટ્ટ છાસમાાં  એક ચમચો વાટેલો 
અજમો નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી પટેમાાંના બધા 
કૃમી મળમાગ ેબહાર નીકળી જાય છે.  
(૨૩) બાળકોને કૃમી થાય તો તેની અવસ્થા મજુબ 
ગરમ પાણી સાથે દરરોજ રાત્ર ેસતુી વખતે એરાંડીયુાં  
પાવાથી તે મટી જાય છે.  
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(૨૪) કાચા કે પાકા પપૈયાના રસમાાં  સાકર મેળવી 
બાળકને પીવડાવવાથી પટેમાાંના કૃમી મળ વાટે 
બહાર ફેંકાઈ જવા લાગ ેછે.  
(૨૫) દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ એક એક કપ 
પાણીમાાં  એક નાની ચમચી મીઠુાં (નમક) ઓગાળી 
પીવાથી કૃમીની ફરીયાદ મટે છે.  
(૨૬) સુાંઠ, વાવડીંગ અને ભીલામાનુાં  ચણુવ  મધમાાં  
લવેાથી કૃમી મટે છે.  
(૨૭) કપીલો, વાવડીંગ અને રવેાંચી સરખા ભાગે 
લઈ મધ સાથે બાળકને ચટાડવાથી તેના પટેમાાંના 
કરમીયા સાફ થઈ જાય છે.  
(૨૮) શણનાાં બીનુાં  ચણુવ  ગોમતુ્રમાાં  મેળવી પીવાથી 
કરમીયાનો રોગ કાયમ માટે મટે છે.  
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(૨૯) વાવડીંગને અધકચરાાં  ખાાંડી ઉકાળો કરીન ે
પીવાથી કૃમી નાશ પામે છે.  
(૩૦) લીંબનુા પાન વાટી રસ કાઢી રસથી અડધુાં મધ 
ભળેવી સાત દીવસ સધુી રોજ સવાર ેઆપવાથી અન ે
આઠમા દીવસે રચે લઈ લવેાથી પટેના તમામ કૃમી 
નીકળી જાય છે.  
(૩૧) આાંબાહળદર અને સીંધવ સાથે વાટી ગરમ 
પાણી સાથે લવેાથી કૃમી મટે છે.  
(૩૨) કેરીની સુકી ગોટલીનુાં  ૧-૧ ચમચી ચણુવ  
સવાર-સાાંજ પાણીમાાં  નીયમીત લવેાથી ત્રણેક 
મહીનામાાં  પટેમાાંના બધા કૃમી મળ વાટે બહાર 
નીકળી જાય છે.  
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(૩૩) મોટી સોપારી જટેલો ગોળ ખાધા પછી 
કાાંચકાની શકેેલી મીંજનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ  
ખાવાથી પટેના કૃમી નીકળી જાય છે.  
(૩૪) પા ચમચી જટેલો કીરમાણી અજમો સોપારી 
જટેલા ગોળ સાથે સવાર-સાાંજ ખાવાથી કૃમીઓ 
નીકળી જાય છે.  
(૩૫) એક ચમચી વાવડીંગનુાં બારીક ચણુવ  સવાર-
સાાંજ એક ચમચી ગોળ ખાધા પછી લવેામાાં  આવે તો 
પટેના કૃમીઓ નાશ પામે છે.  
(૩૬) એક કપ ઉકાળીને ઠાંડા કરલેા પાણીમાાં  એક 
ચમચી વાવડીંગનો ભકુો અને અડધી ચમચી 
હળદરનુાં  ચણુવ  નાખી ઉકાળવુાં . આ રવ બરાબર ઉકળે 
ત્યાર ેઉતારી, ઠાંડુાં  પાડી રોજ રાત્ર ે૧૫થી ૨૦ દીવસ 
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પીવાથી બાળકોના કૃમી-કરમીયા બેહોશ થઈન ે
નીકળી જાય છે અને લીવર પણ સારુાં થાય છે.  
(૩૭) બે ચમચી ગરમાળાના ગોળ સાથે એક ચમચી 
વાવડીંગનુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરી રોજ સવાર ે આઠ-દસ 
દીવસ લવેાથી કૃમીઓ સાફ થઈ જાય છે.  
કૃમી-ગાંડપુદ કપીલો, વાવડીંગ, નાગમોથ, દીકામાળી 
અને સાંચળનુાં સમાન ભાગ ે બનાવેલુાં ચણુવ  મોટાાં  
માણસને એકથી બે ગ્રામ અને બાળકોને ૦.૧૫ 
ગ્રામથી ૦.૩ ગ્રામ સવાર-સાાંજ પાણી સાથે 
આપવાથી અળસીયા જવેા ગાંડપુદ કૃમી (Round 
worms) દસથી પાંદર દીવસમાાં  મટે છે.  આ ચણુવ  
સાથે એક રતી અતીવીષકળીનુાં  ચણુવ  ઉમેરી 
આપવાથી બાળકોન ે ઝડપથી સારુાં થાય છે અન ે
કૃમીન ે કારણે થયેલા ઉપરવો પણ મટે છે. આ 



 947 

ઉપરાાંત બજારમાાં  મળતાાં  કૃમીઘ્ન ચણુવ , કૃમીકુઠારરસ 
અને વીડાંગારીષ્ટ પણ ખબુ જ સારી અસર કર ેછે.    
કશૃતા ગળો, ગોખરુાં અને આમળાાં સમાન ભાગ ેઘી 
સાથે મેળવીને લવેાથી અને ઉપર દધુ પીવાથી કૃશતા 
મટે છે.   
કૅન્દ્સર વધાર ે પડતી શકેેલી, બળી ગયેલી કે ખલુ્લી 
ભઠ્ઠી પર બનાવેલી વાનગીમાાં કાળા પડી ગયેલા 
ભાગમાાં  પોલી સાઈક્લીક એરોમેટીક હાઈડ્રોકાબવન 
જમા થાય છે જ ેખાવાથી કેન્દ્સરની શક્યતા ૭૦થી 
૮૦ ટકા વધી જાય છે.  
(૧) કોબીજ, કોલીફ્લાવર અને સરસવ કૅન્દ્સરમાાં  
ઉપયોગી છે. કૅન્દ્સરની દવા જવેાાં  જ કૅન્દ્સર વીરોધી 
રસાયણો ફ્લાવરમાાં  હોય છે, જ ેમોટા આાંતરડામાાં  
રહેલાાં  કૅન્દ્સરના જીવાણુઓનો નાશ કર ે છે. 
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એલાઈલ-આઈસોથીયોસાઈનેટ (AITC) તરીકે 
ઓળખાતુાં  અ ા રસાયણ જ્યાર ે અ ા શાકભાજીને 
કાપવામાાં, ચાવવામાાં, રાાંધવામાાં  કે પચાવવામાાં  આવે 
છે ત્યાર ેછુટુાં  પડ ેછે. બ્રાસીકા વગવનાાં  શાકભાજીમાાંના 
અ ા રસાયણો મોટા આાંતરડામાાંના કૅન્દ્સરના 
જીવાણુઓની વદૃ્ધી અને કોષ વીભાજનની પ્રક્રીયાન ે
ખતમ કરી નાખ ેછે. આ રસાયણ ફેફસાના કૅન્દ્સરન ે
રોકવામાાં  પણ અસરકારક છે. કૅન્દ્સરને રોકવા માટે 
અ ા શાકભાજીનુાં  વધ ુપ્રમાણમાાં  સેવન કરવુાં  જરુરી છે.  
(૨) કેન્દ્સરની માત્ર શરુઆત હોય તો કાળી ગાયનુાં 
મતુ્ર ૧૫ ગ્રામ સતુરાઉ કપડાથી ગાળી તેમાાં  ૮-૧૦ 
પાન કડવા લીમડાનાાં  અને ૮-૧૦ પાન તલુસીનાાં  
વાટીને નાખવાાં  અથવા એ પાન આખાાં જ ખબુ 
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ચાવીને ખાઈ ઉપરથી મતુ્ર પીવુાં . પ્રયોગ નીયમીત 
કરવાથી કેન્દ્સર વધતુાં  અટકે છે.  
(૩) કાાંચનારની છાલ અને ત્રીફલાનો ઉકાળો 
નીયમીત પીવાથી કેન્દ્સરમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૪) આખુાં અનાજ, કઠોળ, ફળફળાદી અને કોબીજ 
લવેાથી તેમાાં  રહેલ ફાઈબર કેન્દ્સર થતુાં  રોકે છે.  
(૫) રોજ ઓછામાાં  ઓછાાં બે ટામેટાાં  ખાવાથી 
આાંતરડાાં, હોજરી અને ગદુાનુાં  કેન્દ્સર થતુાં  અટકાવી 
શકાય છે.  
(૬) દરરોજ એકી સાથે થોડી થોડી કરીને આખા 
દીવસ દરમીયાન દોઢથી બે કીલોગ્રામ જટેલી તાજી 
રાક્ષ ખબુ ચાવીને ખાવાનો વ્યવસ્થીત પ્રયોગ 
કરવાથી કેન્દ્સર જવેો ભયાંકર અસાધ્ય વ્યાધી મટી 
ગયાના દાખલા પણ બન્દ્યા છે.  
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(૭) હળદરનો તાજો રસ એક મોટા ચમચા જટેલો 
અથવા હ ુાંફાળા પાણી સાથે ૧-૧ ચમચી હળદર 
સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી પટેના અમકુ પ્રકારનાાં  
કૅન્દ્સરમાાં  લાભ થાય છે.  
કેડનો ચસકો  (૧) એક સારી સોપારીનો ભકુો કરી, 
તેલમાાં  ઉકાળી, તે તેલની માલીશ કરવાથી કટીવાત 
(કમરમાાં  આવેલ વાનો ચસકો) મટે છે.  
(૨) સમાન ભાગ ે સુાંઠ અને ગોખરુનો ક્વાથ કરી 
રોજ સવાર ે પીવાથી કટીશળુ, સાંધીવા અને અજીણવ 
મટે છે.  
(૩) વાતારી-કટીશળુ, સાાંધાનો સોજો, રાાંઝણ-
સાઈટીકા, આમવાત, હૃદયશળુમાાં  અડધી અડધી 
ચમચી જટેલુાં એરાંડમળુ અને સુાંઠના ચણુોવનો ઉકાળો 
એક કપ જટેલો રોજ સવાર ે પીવો. સાથે જો તેમાાં  
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નગોડના પાનનો બે ચમચી જટેલો રસ પણ ઉમેરાય 
તો અધીકસ્ય અધીકાં  ફલમ્.  
(૪) કેડના ચસકાનુાં  કારણ વાય ુ હોવાથી બાહ્ય 
પ્રાણાયામ પણ એમાાં બહ ુઉપયોગી થાય છે. એની 
સાદી અસરકારક રીત જ ેમેં અજમાવી છે તે મજુબ 
મોાં વાટે બને તેટલો શ્વાસ બહાર કાઢી કુાં ભક કરવો 
(શ્વાસ બહાર રોકી રાખવો). જટેલો કુાં ભક વધ ુદીઘવ  
તેટલી વધ ુ સારી અસર થાય છે. શ્વાસ લતેી વખતે 
નાક દ્વારા લવેો. વધ ુમાટે જુઓ ‘બાહ્ય કુભક’.  
કૉલરેા  (૧) આાંબાના ૨૦ ગ્રામ જટેલા મરવા વાટી 
દહીં સાથે લવેાથી કૉલરેામાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૨) કૉલરેાનો ઉપરવ ચાલતો હોય તો રાત્ર ેભોજન 
કયાવ પછી ડુાંગળીના રસમાાં  ચણા જટેલી હીંગ ઘસી, 
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તેમાાં  વરીયાળી અને ધાણા ૧-૧ ગ્રામ મેળવી પીવાથી 
કૉલરેાનો ભય રહેતો નથી.  
(૩) કૉલરેાના હમુલા વખતે દરદીને ડુાંગળીનો રસ 
વારાંવાર આપવાથી આરામ થાય છે. કૉલરેામાાં  
શરુઆતથી જ ૦.૧૬ ગ્રામ હીંગ મેળવીને અધાવ અધાવ 
કલાકે ડુાંગળીનો રસ પીવાથી કૉલરેા મટે છે.  
(૪) કૉલરેામાાં  શરીર ઠાંડ ુ પડી જાય તો ડુાંગળીના 
રસમાાં  આદનુો રસ તથા મરીનુાં  ચણુવ  મેળવીને 
આપવાથી પનુ: ગરમી આવે છે અને દરદનો વેગ 
ઓછો થાય છે.  
(૫) લીંબ ુઅને ડુાંગળીનો રસ ઠાંડા પાણીમાાં  મેળવીન ે
લવેાથી કૉલરેામાાં  ઉત્તમ ફાયદો થાય છે.  
(૬) જાયફળનુાં ૧૦ ગ્રામ ચણુવ  ગોળમાાં  મેળવી ૩-૩ 
ગ્રામની ગોળીઓ બનાવી એક એક ગોળી અડધા 
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અડધા કલાકે આપવાથી અને ઉપર થોડુાં ગરમ પાણી 
પીવડાવવાથી કૉલરેાના ઝાડા બાંધ થાય છે.  
(૭) મધ અને મીઠુાં  પાણીમાાં  મેળવી પીવાથી 
કૉલરેાની અશક્તી અને ડીહાઈડ્રશેન મટે છે.  
(૮) કારલેાનો રસ પીવાથી કૉલરેા મટે છે.  
કૉલસે્ટરોલ (૧) એક ચમચી ભરી સમારલેી અથવા 
વાટેલી કોથમીર ખાઈને ઉપર પાણી પીવાથી 
શરીરમાાં  કૉલસે્ટરોલ ઘટે છે. એનાથી લોહીનુાં  વહન 
કરનારી નસો પણ સાફ રહે છે. કોથમીર દરકે 
સલાડ, શાક, દાળ કે ફરસાણ સાથે ભળેવીન ે પણ 
ખાઈ શકાય.  
(૨) કૉલસે્ટરોલનુાં  પ્રમાણ ઓછુાં  કરવા માટે તેલ, ઘી 
અને માખણ બાંધ કરવાાં . આથી રોટલી ન ખાતાાં  
રોટલા ખાવા. શાક પણ બાફેલાાં  ખાવાાં .  
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(૩) લોહીમાાં  કૉલસે્ટરોનુાં  પ્રમાણ કાબમુાાં  રાખવા 
ખાટા પદાથોવ જવેા કે લીંબ,ુ આમળાાં, કાચી કેરી, 
દહીં, છાસ, ફાલસા, આમલી, ખાટી રાક્ષ વગરેનેુાં  
સેવન લાભદાયી છે.  
(૪) દરરોજ સવાર-સાાંજ એક મઠુી શકેેલા છોતરાાં  
સાથેના ચણા ખાવાથી કૉલસે્ટરોલનુાં  પ્રમાણ ઘટે છે 
અને હૃદયરોગ થવાની શક્યતા ઘટી જાય છે.  
કોઈ પણ રોગ  મરીના બેત્રણ દાણા રોજ ગળવાથી 
કોઈ પણ રોગ થતો નથી. 
કોગળીયુાં  કોગળીયાનો તાવ આવ્યો હોય તો 
કારલેીનો રસ તલના તેલ સાથે લવેાથી ફાયદો થાય 
છે. 
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કોઠાની ગરમી શીયાળામાાં  એક નાની વાડકી મળુાનો 
તાજો રસ દીવસમાાં  એક વાર નીયમીત પીવાથી 
કોઠાની ગરમી મટે છે.  
કોઢ (૧) અત્યાંત ઉગ્ર ગાંધને લીધ ે તરત ઓળખાઈ 
આવતા અન ેઆખા ભારતમાાં  થતા બાવચીના છોડ 
આયવુદેનુાં  પ્રસીદ્ધ ઔષધ છે.  એક ચમચી 
બાવચીનાાં  બી એક ચમચી તલના તેલમાાં  વાટી 
સવાર-સાાંજ એકાદ વરસ સધુી નીયમીત પીવાથી 
સફેદ કોઢ અને બીજાાં ચામડીનાાં  દદોવ નાશ પામે છે.  
(૨) બાવચીનાાં બીને દધુમાાં  ખબુ લસોટી ઘટ્ટ બન ે
ત્યાર ે લાાંબી સોગટી બનાવી લવેી. આ સોગટીને 
દધુમાાં  ઘસી પસે્ટ(લપે) જવેુાં  બનાવી કોઢના ડાઘ પર 
લગાવી સવારના કુમળા તડકામાાં  અધોવ કલાક બેસવુાં . 
લાાંબો સમય આ ઉપચાર કરવાથી કોઢ મટે છે.  
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(૩) મન:શીલ, હરતાલ, કાળાાં  મરી, સરસીય ુઅથવા 
બાવચીનુાં  તેલ,  અને આાંકડાનુાં  દધુ આ બધાાંનો લેપ 
બનાવી ચોપડવાથી કોઢ મટે છે.  
(૪) મોરથથુ,ુ વાવડીંગ, કાળાાં  મરી, કઠ-ઉપલટે, 
લોધર અને મન:શીલ આ રવ્યોનો લપે કોઢ મટાડે 
છે.  
(૫) કરાંજનાાં  બી, કુવાડીયાનાાં બી અને કઠ એટલ ેકે 
ઉપલટે આ ત્રણે ઔષધો સમાન ભાગે લઈ બારીક 
ચણુવ  કરો. એને ગ મતુ્રમાાં  લસોટી તેનો લપે 
કોઢવાળા સ્થાન પર લગાડવાથી થોડા દીવસોમાાં  જ 
કોઢ મટવા લાગ ેછે.  
(૬) રસવાંતી અને કુવાડીયાનાાં  બીજને કોઠાના રસમાાં  
મીશ્ર કરી કરલેો લપે કોઢ મટાડ ેછે.  
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(૭) મળુા તથા સરસવનાાં  બીજ, લાખ, હળદર, 
પુાંવાડીયાનાાં  બીજ, ગાંધબીરોજા, ત્રીકટુ ચણુવ  (સમાન 
ભાગ ેસુાંઠ, મરી, પીપરનુાં  ચણુવ ), વાવડીંગનુાં  ચણુવ  આ 
બધાાં  ઔષધોને મીશ્ર કરી ગ મતુ્રમાાં  લસોટી લપે 
કરવાથી દાદર, ખરજવુાં, ખસ, કોઢ,  કીટીભ અન ે
ભયાંકર કપાલ કુષ્ઠ મટે છે.  
(૮) હળદર અને દારુહળદર, ઈન્દ્રજવ, કરાંજનાાં  
બીજ, જાયનાાં કોમળ પાન, કરણેનો મધ્ય ભાગ તથા 
તેની છાલ આટલાનો લપે કરી તેમાાં  તલના છોડનો 
ક્ષાર નાખી લગાડવાથી કોઢ મટે છે. (આ લપે લગાડી 
સવારના તડકામાાં  બેસવુાં )  
(૯) કુાં વાડીયાનાાં  બીજ, કઠ, સ વીરાાંજન, સીંધવ, 
સરસવનાાં  બીજ તથા વાવડીંગ આ બધાાં  ઔષધો 
સરખા ભાગે લઈ તેને ગ મતુ્રમાાં  ખબુ જ લસોટી લેપ 
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તૈયાર કરવો. આ લપે લગાડી તડકામાાં  બેસવાથી 
ક્રીમી, કોઢ, દર,ુ તથા માંડલ કુષ્ઠ-સોરાયસીસ થોડા 
દીવસોમાાં  મટે છે.  
(૧૦) સફેદ ડાઘ મટાડવા અડદનો લોટ વાપરી 
શકાય. અડદનો લોટ પાણીમાાં  થોડો વખત પલાળીને 
પછી લીક્વીડાઈઝર અથવા રવઈથી સખત રીતે 
વલોવવો. એ લોટ દીવસમાાં  ચાર પાાંચ વખત સફેદ 
ડાઘ પર લગાડતા રહેવુાં .  
(૧૧) ગરમ કરલેા ગરેુના પાઉડરમાાં  તલુસીનાાં  
પાનનો રસ મેળવી પસે્ટ બનાવી સફેદ કોઢ પર 
સવાર-સાાંજ લગાડવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) ગાયના મતુ્રમાાં  ૩-૪ ગ્રામ હળદર મેળવી 
પીવાથી કોઢ મટે છે.  
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(૧૩) તાજા અડદ વાટી ધોળા કોઢ પર ચોપડવાથી 
સારો લાભ થાય છે.  
(૧૪) તાાંદળજાની ભાજી ખાવાથી કોઢ મટે છે.  
(૧૫) રાઈના ચણુવને ગાયના આઠ ગણા જુના ઘીમાાં  
મેળવી લપે કરવાથી સફેદ કોઢ મટે છે. એનાથી 
ખસ, ખરજવુાં  અને દાદર પણ મટે છે.  
(૧૬) તલુસીના મળુનો ઉકાળો કરીને પીવાથી કોઢ 
મટે છે.  
(૧૭) કેળના સકુવેલા પાનનો બારીક પાઉડર માખણ 
કે ઘી સાથે મેળવી દીવસમાાં  ચારકે વખત લગાડવો. 
દીવસો સધુી પ્રયોગ ધીરજ પવુવક કરતા રહેવાથી 
સફેદ ડાઘ મટે છે.  
(૧૮) આાંકડાનાાં  મળુ ૪૦ ગ્રામ, કરણેનાાં  મળુ ૪૦ 
ગ્રામ, ચણોઠી ૪૦ ગ્રામ, બાવચીનાાં  બીજ ૨૦૦ 
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ગ્રામ, હરતાલ ૪૦ ગ્રામ, સકુો ભાાંગરો ૪૦ ગ્રામ, 
હીરાકસી ૨૦ ગ્રામ અને ચીત્રકમ ુુળ ૨૦ ગ્રામનુાં  
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવ  બનાવી એ પલળે એટલુાં  
ગ મતુ્ર નાખી ખબુ લસોટી પેંડા જવેડી સોગઠીઓ 
બનાવી સકુવી લવેી. આ સોગઠી પથ્થર ઉપર 
ગ મતુ્રમાાં  લસોટવી. આ પસે્ટ સવાર-સાાંજ સફેદ કોઢ 
પર લગાડવાથી કોઈને જલદી તો કોઈને ધીમે ધીમે 
મટે છે. આ ચણુવ  ફક્ત બાહ્ય ઉપચાર માટે જ 
વાપરવુાં, ખાવામાાં  ઉપયોગ કરવો નહીં.  
(૧૯) સફેદ કોઢ અસાધ્ય ગણાય છે. શરીરના કોઈ 
ભાગ પર સફેદ ડાઘ થયા હોય પણ એ ભાગના વાળ 
સફેદ થયા ન હોય તો મધમાાં  નવસાર મેળવી 
દીવસમાાં  ચારકે વખત લગાડતા રહેવાથી બેએક 
મહીનાની અાંદર પરીણામ જોવા મળે છે. ધીરજ 
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પવુવક લાાંબા સમય સધુી પ્રયોગ કરવો જોઈએ. વળી 
આ ઉપચારની ખબુી એ છે કે ત્વચા પર બળતરા 
થતી નથી. આથી શરીરના કોમળ ભાગ પર પણ 
કરી શકાય, અને એની કોઈ આડ અસર નથી.  
(૨૦) ગરમાળો, કરાંજ, થોર, આાંકડો અને ચમેલી 
પાાંચયે વનસ્પતીનાાં  પાન ગોમતુ્રમાાં  પીસીને લપે 
કરવાથી સફેદ ડાઘ મટે છે.  
(૨૧) રાળનુાં  તેલ દીવસમાાં  બે વખત નીયમીત 
લગાડવાથી સફેદ કોઢ મટે છે. શાલવકૃ્ષનો ગુાંદર રાળ 
તરીકે ઓળખાય છે. દેશી દવાવાળાને ત્યાાં  એ 
રાળના તેલ તરીકે વેચાય છે.   
કોલાઈટીસ દહીંમાાં  ચોથા ભાગનુાં  પાણી નાખી, ખબુ 
સારી રીતે વલોવી બાંને વખત જમ્યા પછી પીવાથી 
કોલાઈટીસ મટે છે.  
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ક્ષય : આસવ અને અરીષ્ટ ક્ષયમાાં  ખબુ જ હીતાવહ 
છે. ક્ષય એટલ ેટી.બી.. આ વીકૃતીમાાં  શરીરની રસ, 
રક્ત, માાંસ, મેદ, અસ્થી, મજ્જા અને શકુ્ર આ સાતે 
ધાતઓુનો હ્રાસ-ક્ષય થાય છે. આથી શરીરનુાં  વજન 
ઘટતુાં  જાય છે.  
(૧) અડદની દાળ પાણીમાાં  પલાળી રાખી, વાટી, 
તેમાાં  મીઠુાં, મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદ ુનાખી 
વડાાં  કરવાાં . તેને ઘીમાાં  અથવા તેલમાાં  તળીને ખાવાથી 
ક્ષય મટે છે.  
(૨) અશ્વગાંધા, ગળો, શતાવરી, દશમલુ, બલા, 
અરડસુી, પષુ્કર મળુ તથા અતીસના એક ચમચા 
જટેલા ભકુાને બે ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધુાં બાકી રહ ે
ત્યાાં  સધુી ઉકાળી, ગાળી, સવાર-સાાંજ બે વખત 
પીવાથી ક્ષયમાાં  લાભ થાય છે.  
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(૩) કોળાનો અવલહે ખાવાથી ક્ષય મટે છે. 
અવલહેની લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/કોળાનો-અવલહે-અને-
મરુબ્બો/)  
(૪) ખજુર, રાક્ષ, સાકર, ઘી, મધ અને પીપર સરખ ે
ભાગ ેલઈ તેનુાં  ચાટણ બનાવી દરરોજ ૨૦-૩૦ ગ્રામ 
ખાવાથી ક્ષય અને ક્ષયની ખાાંસી મટે છે.  
(૫) તાજા માખણ સાથે મધ લવેાથી ક્ષયના દદીને 
ઘણો ફાયદો થાય છે.  
(૬) લસણનો રસ અને અરડસુીનાાં  પાનનો રસ 
(અથવા માત્ર લસણને વાટી) ગાયના ઘી અને ગરમ 
દધુમાાં  મેળવી પીવાથી ક્ષયરોગ મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B3%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%8B-%E0%AA%85%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%87%E0%AA%B9-%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87-%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AB%8B/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B3%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%8B-%E0%AA%85%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%87%E0%AA%B9-%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87-%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AB%8B/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B3%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%8B-%E0%AA%85%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%87%E0%AA%B9-%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87-%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AB%8B/
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(૭) કેળનુાં  તાજુ ાં પાણી દર બે કલાકે એકેક કપ 
પીવાથી ક્ષય કાબમુાાં  આવી મટી જાય છે. કેળનુાં 
પાણી ૨૪ કલાક સધુી તાજુ ાં- ઉપયોગમાાં  લઈ શકાય 
તેવુાં  રહે છે.  
(૮) ક્ષયરોગી માટે દધુી અતી હીતકારી છે.  
(૯) દરરોજ સીતોપલાદી ચણુવ  દુધ કે પાણી સાથે 
લવેાથી ક્ષય મટે છે. અન્દ્ય ચીકીત્સા સાથે પણ આ 
પ્રયોગ કરી શકાય.  
(૧૦) જરુરી પ્રમાણમાાં  કોડીની ભસ્મનુાં  માખણ સાથે 
સેવન કરવાથી ક્ષય મટે છે.  
(૧૧) ટી.બી.માાં  તબીબી સારવાર સાથે દરરોજ 
સવાર, બપોર, સાાંજ દુધમાાં  એટલુાં જ ચનુાનુાં  નીતયુાં 
પાણી ઉમેરી પીવાથી લાભ થાય છે. કુલ પ્રમાણ 
રોગની ઉગ્રતા મજુબ નક્કી કરવુાં .  
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(૧૨) દરરોજ શક્ય એટલા વધ ુ પ્રમાણમાાં  કોળુાં  
ખાવાથી ક્ષય રોગ જલદી મટે છે. કોળાની બરફી 
પ્રાકૃતીક ચીકીત્સામાાં  એક અકસીર ઔષધી છે. 
ક્ષયરોગી પોતાની મખુ્ય ચીકીત્સા સાથે સહાયક 
ચીકીત્સા તરીકે પણ કોળુાં  ઉપયોગમાાં  લઈ શકે. 
જનેાથી આશ્ચયવજનક લાભ થાય છે.  
(૧૩) અરડસુીનો રસ અન ે ગળોનો ઉકાળો રોજ 
નીયમીત પીવાથી ક્ષય કાયમ માટે મટે છે.  
(૧૪) સાત લીંડીપીપરને ૨૫૦ ગ્રામ દધુમાાં  ઉકાળી 
પીપર સાથે પી જવુાં . બીજા દીવસે ૧ પીપર ઉમેરવી. 
એમ ૧૧ દીવસ સધુી ૧-૧ પીપર ઉમેરતા જઈ જરુર 
પ્રમાણે દધુ પણ વધારવુાં . પછી ૧-૧ પીપર ઘટાડતા 
જઈ ૨૧મા દીવસે મળુ સ્થીતીમાાં  આવી જવુાં . આ 
પ્રયોગથી ક્ષય રોગીને ખબુ લાભ થાય છે.  
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(૧૫) ક્ષયની સારવારમાાં  બીજી દવાની સાથે સાથે 
સમાન ભાગ ેમધ અને સાકર તથા મધ કરતાાં  અડધુાં  
ગાયનુાં  ઘી મીશ્ર કરી ૧-૧ ચમચો દીવસમાાં  ત્રણેક 
વખત લવેાથી છએક માસમાાં  ફાયદો થઈ શકે.  
(૧૬) ત્રણથી ચાર ચમચી ‘અશ્વગાંધારીષ્ટ’ જમ્યા 
પહેલાાં  બપોર ે અને રાત્ર ે એમાાં  એટલુાં જ પાણી 
નાખીને પીવો. ક્ષયની દવાઓનો કોસવ આ સાથે 
ચાલ ુ રાખવો. અશ્વગાંધારીષ્ટ શરીરના આાંતરીક 
માગોવને-સ્રોતોને ચોક્ખા કરી રસ, રક્તાદી 
ધાતઓુના પોષણક્રમને મદદ કરી જઠરાગ્ની પણ 
પ્રદીપ્ત કર ે છે. જથેી આહાર સારો લવેાય છે અને 
વજન વધવાથી શરીર પષુ્ટ બને છે. ક્ષયમાાં  બેથી ચાર 
ચમચી ‘વાસાસવ’ સવાર-સાાંજ લવેાથી કફ થતો 
બાંધ થાય છે. આ બાંને ક્ષયના સહાયક ઔષધો છે. 
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ખરજવુાં:  ખારા રસનો વધ ુપડતો ઉપયોગ કરવામાાં  
આવે તો ખરજવુાં  થાય છે. 
(૧) ભોાંયરીંગણીના પાનનો રસ ખરજવા ઉપર 
લગાડવાથી ખરજવુાં  મટે છે.  
(૨) બટાટા બાફી પસે્ટ જવેુાં  બનાવી, ખરજવા પર 
મુકી પાટો બાાંધી દેવાથી ભીનુાં કે સકુુાં -જુનુાં  ખરજવુાં  
નીમુવળ થઈ જાય છે. અથવા કાચા બટાટાની છાલ 
ઉતારી, છાલને લસોટી પસે્ટ બનાવી ખરજવા ઉપર 
લગાડી સવાર-સાાંજ પાટો બાાંધવો. સાત-આઠ 
દીવસના આ ઉપચારથી વષોવ જુનુાં  ખરજવુાં  મટી જાય 
છે.  કફ કરનાર આહાર ન લવેો. 
(૩) હઠીલા ખરજવા જવેા રોગમાાં  બટાકાની છાલ 
ઘસવાથી ઘણી રાહત થાય છે. નીયમીત છાલ 
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ઘસતા રહેવાથી ફેલાવો થતો હોય તો તે અટકી જાય 
છે.  
(૪) કળીચનુો અને પાપડખાર મેળવી પાણીમાાં  
ભીંજવી ખરજવા પર લગાડવાથી તરતનો થયેલ 
રોગ દરુ થાય છે.  
(૫) ખારકે કે ખજુરના ઠળીયાને બાળી તેની રાખ, 
કપરુ અને હીંગ મેળવી ખરજવા પર લગાડવાથી 
ખરજવુાં  મટે છે.  
(૬) ઈંરવરણાના ફળનો રસ ખરજવા પર 
લગાડવાથી ખરજવુાં  મટે છે.  
(૭) ગાજરનુાં  ખમણ કરી, તેમાાં  મીઠુાં  નાખી, પાણી 
નાખ્યા વગર ગરમ કરી બાફીને ખરજવા પર 
બાાંધવાથી ફાયદો કર ેછે.  
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(૮) પપૈયાનુાં  દધુ અને ટાંકણખાર ઉકળતા પાણીમાાં  
મેળવી લપે કરવાથી જુનુાં  ખરજવુાં  મટે છે.  
(૯) લસણની કળી વાટી લગુદી બનાવી ખરજવા 
પર મકુવાથી ભીંગડાાં  ઉતરી જાય છે અને ચામડી 
લાલ થાય છે, પછી તેના પર બીજો સાદો મલમ 
ચોપડવાથી ખરજવામાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) તલુસીના મળુનો ઉકાળો કરીને પીવાથી 
ખરજવુાં  મટે છે.  
(૧૧) સકુા કોપરાને બરાબર બાળી ખબુ વાટી મલમ 
બનાવી દીવસમાાં  ત્રણેક વખત લગાડવાથી 
ખરજવાની પીડામાાં  ઝડપભરે ઘણી રાહત થાય છે.  
(૧૨) અરડસુીના પાાંદડાાં  અને દારુહળદરને ખબુ 
લસોટીને આ પસે્ટ સવાર-સાાંજ લગાડવાથી ખસ, 
ખરજવુાં, ચામડીના જુના રોગો મટે છે.  
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(૧૩) અરીઠાના ફીણથી માથુાં  ધોવાથી વાળ અન ે
માથાની ચામડીની શદુ્ધી થાય છે. આથી માથાના 
ખોડો, સોરાયસીસ, ખરજવુાં, દાદર, ઉાંદરી જવેા 
રોગો મટે છે. અરીઠાન ે પાંદરકે મીનીટ પાણીમાાં  
પલાળી રાખવાથી ફીણ થઈ શકશે. ફીણ પાાંચકે 
મીનીટ માથા પર રહવેા દેવુાં . 
(૧૪) તલના તેલમાાં  કાળીજીરી લસોટી લગાવવાથી 
ખરજવુાં  મટે છે. 
(૧૫) કાસનુ્દ્રાનુાં  મળુ છાસ કે સરકા સાથે લસોટી 
સવાર-સાાંજ લગાડવાથી જુની દાદર અને ખરજવુાં  મટે 
છે. 
(૧૬) ખરજવુાં  થયુાં  હોય તો તાાંદળજાનુાં  સેવન 
ફાયદાકારક છે. 
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(૧૭) ધોળી- સફેદ ધરોના રસમાાં  ચોખા લસોટી- 
વાટી તેનો લપે કરવાથી જૂનુાં- નવુાં  ખરજવુાં મટી જાય 
છે. કુમળી લીલી ધરોનો તાજો રસ પીવાથી કોઈ 
પણ રોગમાાં  ફાયદો થાય છે. માત્ર ધરોના રસ પર 
રહેવાથી જલદી રાહત થાય છે.          
(૧૮) બાવચીના બીજ અને કારલેાન ે ગ મતુ્રમાાં  
લસોટી પસે્ટ બનાવી લગાડવાથી ખસ, ખરજવુાં  અને 
દાદર મટે છે.  
(૧૯) વડનુાં  દધુ લગાડવાથી ખરજવુાં  મટી જાય છે. 
(૨૦) હરડનેુાં  બારીક ચણુવ  ગરમ પાણીમાાં  પસે્ટ કરી 
લગાડવાથી ખરજવુાં, દાદર, સોરાયસીસ જવેા 
ચામડીના રોગ મટે છે. 
(૨૧) મળુા તથા સરસવનાાં  બીજ, લાખ, હળદર, 
પુાંવાડીયાનાાં  બીજ, ગાંધબીરોજા, ત્રીકટુ ચણુવ  (સમાન 
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ભાગ ેસુાંઠ, મરી, પીપરનુાં  ચણુવ ), વાવડીંગનુાં  ચણુવ  આ 
બધાાં  ઔષધોને મીશ્ર કરી ગ મતુ્રમાાં  લસોટી લપે 
કરવાથી દાદર, ખરજવુાં, ખસ, કોઢ,  કીટીભ અન ે
ભયાંકર કપાલ કુષ્ઠ મટે છે.  
(૨૨) રાઈના ચણુવને ગાયના આઠ ગણા જુના ઘીમાાં  
મેળવી લપે કરવાથી સફેદ કોઢ મટે છે. એનાથી 
ખસ, ખરજવુાં  અને દાદર પણ મટે છે.  
ખસ- ખાંજવાળ (૧) ખાંજવાળ આવતી હોય તો 
તલુસીના પાનનો રસ ઘસવાથી મટે છે.  
(૨) સકુાાં  આમળાાં બાળી તલના તેલમાાં  મેળવી 
ચોપડવાથી ખસ મટે છે.  
(૩) તવુેરનાાં  પાન બાળી રાખ બનાવી, દહીંમાાં  
મેળવી ચોપડવાથી ખસ મટે છે.  
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(૪) મરી અને ગાંધક બારીક વાટી, ઘીમાાં  ખબુ ખરલ 
કરી શરીર ેચોપડવાથી અને તડકામાાં  બેસવાથી ખસ-
લખુસ મટે છે.  
(૫) નસોતરને પાણીમાાં  પલાળી સતુી વખતે તેનુાં 
પાણી પીવાથી સવાર ેપટે સાફ અવે છે અને લોહી 
શદુ્ધ થઈ ખસ મટે છે.  
(૬) તાાંદળજાની ભાજીના રસમાાં  સાકર મેળવી 
પીવાથી ખસ મટે છે.  
(૭) કોપરુાં ખાવાથી અને શરીર ે ચોળવાથી ચળ-
ખાંજવાળ ઓછી થાય છે.  
(૮) ખાંજવાળ આવતી હોય તે ભાગો પર સીસમનુાં  
સહેજ તેલ લઈ દીવસમાાં  ચારકે વખત ઘસવાથી 
ખાંજવાળ મટે છે.  
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(૯) વડની છાલના ઉકાળાથી સ્નાન કરવાથી 
ખાંજવાળ મટે છે.  
(૧૦) સતુરાઉ કાપડનો ટુકડો ખાંજવાળવાળા ભાગ 
પર સખત રીતે બાાંધી દેવો. જો બાાંધી શકાય તેમ ન 
હોય તો કપડુાં મુકી સામાન્દ્ય પટ્ટી સખત રીતે મારવી. 
એનાથી સોરાયસીસ કે દરાજ જવેા વ્યાધી પણ 
કાબમુાાં  આવે છે.  
(૧૧) ગોળ સાથે હરડ ેલવેાથી ખાંજવાળ મટે છે.  
(૧૨) સોપારી સળગાવી, રાખ બનાવી, તલના 
તેલમાાં  મેળવી ખાંજવાળવાળા ભાગ પર દીવસમાાં  
ચારકે વખત દર ચાર કલાકે લગાડતા રહેવાથી થોડા 
જ દીવસોમાાં  ખાંજવાળ મટે છે.  
(૧૩) લીંબોળીના તેલની માલીશ કરવાથી ખાંજવાળ 
ઓછી થઈ જાય છે.  
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(૧૪) સાંતરાની તાજી છાલ પથ્થર પર પાણી સાથે 
ચાંદનની જમે ઘસીને ચોપડવાથી ખાંજવાળ મટે છે. 
સાંતરાની સુકી છાલનુાં  ચણુવ  પણ વાપરી શકાય.  
(૧૫) તલના તેલમાાં  એનાથી ત્રીજા ભાગનુાં  
આમળાનુાં  ચણુવ  મેળવી દીવસમાાં  દર ચારકે કલાકે 
માલીશ કરતા રહેવાથી ખાંજવાળ મટે છે.  
(૧૬) હરડનેુાં  ચણુવ  ગોળ સાથે જરુરી પ્રમાણ મજુબ 
દીવસમાાં  ચારકે વખત લવેાથી અમકુ પ્રકારની 
ખાંજવાળ મટે છે.  
ખાંજવાળમાાં પરહજેી : મીઠા-મધરુ પદાથોવ અને ગરમ 
પદાથોવનુાં  સેવન ન કરવુાં . ગમે તેવી સારવાર છતાાં  આ 
પરહેજી ન હોય તો તકલીફ જલદી મટતી નથી.  
ખાાંસી (૧) ૫-૫ ગ્રામ મધ દીવસમાાં  ચારકે વાર 
ચાટવાથી કફ છુટો પડી ખાાંસી મટે છે.  
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(૨) અજમાનાાં  ફુલ .૧૬ ગ્રામ દીવસમાાં  ત્રણ વાર ઘી 
અને મધ સાથે લવેાથી કફ ઓછો થાય છે અન ે
ખાાંસી મટે છે.  
(૩) એલચી, ખજુર અને રાક્ષ મધમાાં  ચાટવાથી 
ખાાંસી મટે છે.  
(૪) રાક્ષ અને સાકર મોાંમાાં  રાખી તેનો રસ 
ચસુવાથી ખાાંસી મટે છે.  
(૫) રાક્ષ, આમળાાં, ખજુર, પીપર અને મરી સરખા 
ભાગ ેલઈ બારીક ચણુવ  કરી તેમાાંથી ૩-૩ ગ્રામ લઈ, 
થોડા મધમાાં  મેળવી સવાર,ે બપોર ે અન ે સાાંજ ે
ચાટવાથી સુકી ખાાંસી મટે છે.  
(૬) લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ે મેળવી, 
ચાટણ કરી, તેમાાં  બમણુાં  થીજાવેલુાં ઘી મેળવી 
ચાટવાથી ખાાંસી મટે છે.  
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(૭) કમળકાકડી એટલ ે રાષ્ટ્રીય ફુલ કમળનાાં  
બીજનો નાની ચમચી પાઉડર મધ સાથે ચાટવાથી 
ખાાંસી મટે છે. કમળકાકડીનો પાઉડર બજારમાાં  તૈયાર 
મળે છે. આ પાઉડર હાંમેશાાં  ઝીણી ચાળણીથી 
ચાળીને વાપરવો જોઈએ.  
(૮) દાડમનાાં  તાજાાં છોડાાં  અથવા સકુાાં  છોડાાંનો 
પાઉડર દધુમાાં  ઉકાળી પીવાથી ગમે તેવી ઉધરસ મટે 
છે.  
(૯) સુાંઠ અને સાકર સમભાગ ેલઈ પાઉડર કરી રોજ 
દર બે કલાકે ૧-૧ નાની ચમચી, ૧ ચમચી મધ સાથે 
ચાટી જવુાં . કોઈ પણ પ્રકારની ખાાંસીમાાં  અ ા પ્રયોગથી 
વત્તો-ઓછો ફાયદો તરત જોવા મળે છે. પ્રયોગ 
ધીરજપવુવક ચાલ ુ રાખવાથી ખાાંસી જડમળુથી મટી 
જાય છે.  
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(૧૦) એલચીનુાં  ચણુવ  ૩/૪(.૭૫) ગ્રામ અને સુાંઠનુાં  
ચણુવ  ૩/૪ ગ્રામ મધમાાં  મેળવી ચાટવાથી કફજન્દ્ય 
ખાાંસી મટે છે.  
(૧૧) એલચીના તેલનાાં  ચાર-પાાંચ ટીપાાં  સાકર સાથે 
લવેાથી કફજન્દ્ય ખાાંસી મટે છે.  
(૧૨) સુાંઠ, મરી અને પીપરના સમભાગ ે બનાવેલા 
પાઉડરને ત્રીકટુ કહે છે. ૧-૧ નાની ચમચી ત્રીકટુ મધ 
સાથે સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી સામાન્દ્ય ખાાંસી 
તરત જ મટી જાય છે.  
(૧૩) મરીના બારીક પાઉડરમાાં  થોડો ગોળ મેળવી 
સાધારણ કદની ગોળીઓ બનાવવી. દર બે કલાકે 
આ ગોળી ચસુતા રહેવાથી કોઈ પણ પ્રકારની ખાાંસી 
મટે છે. નાનાાં  બાળકોને પણ આ આપી શકાય.  
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(૧૪) ગરમ કરલેા પાણીમાાં  મીઠુાં  અને બે લવીંગનુાં  
ચણુવ  નાખી સવાર-સાાંજ કોગળા કરવાથી ગળામાાંથી 
કફ નીકળી જઈ ખાાંસી મટે છે. મીઠુાં  અન ે લવીંગ 
બન્ન ે જાંતનુાશક છે. બે-ત્રણ દીવસ આ ઉપાય 
કરવાથી ભાર ેખાાંસી પણ મટી જાય છે.  
(૧૫) ખાાંસી મટાડવા હ ુાંફાળુાં  ગરમ પાણી જ પીવુાં , 
સ્નાન પણ નવશકેા ગરમ પાણીથી કરવુાં . જમે બન ે
તેમ વધાર ે કફ નીકળી જાય એ માટે જ્યાર ે પણ 
ગળામાાં  કફ આવે તો કફ બહાર કાઢી નાખવો. 
મધરુ, ખારા, તીખા અને તાસીર ે ઉષ્ણ પદાથોવનુાં  
સેવન કરવુાં . મધરુ રવ્યોમાાં  સાકર, જુનો ગોળ, જઠેી 
મધ અને મધ, ખારા પદાથોવમાાં  યવક્ષાર, નવસાર 
અને ખારો, તીખાાં  રવ્યોમાાં  સુાંઠ, પીપર અન ે મરી 
તથા ઉષ્ણ પાદાથોવમાાં  ગરમ પાણી, લસણ, આદુ 
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વગરેનેુાં  સેવન કરવુાં . વધાર ે ખટાશવાળા, 
ચીકાશવાળા, ગળ્યા, તેલવાળા પદાથોવનુાં  સેવન ન 
કરવુાં . ઠાંડી હવા અન ે ઠાંડાાં તથા ઠાંડી પ્રકૃતીવાળા 
પદાથોવનુાં  સેવન પણ ન કરવુાં .  
(૧૬) ગળો, પીપર અને ભોાંયરીંગણી અધકચરાાં  
ખાાંડી એક ગ્લાસ પાણીમાાં  ત્રણ ચમચી નાખી પાણી 
અડધુાં રહે ત્યાાં સધુી ઉકાળી ઠાંડ ુપાડી અડધી ચમચી 
મધ અથવા દળેલી સાકર(ખાાંડ નહીં) નાખી સવાર-
સાાંજ પીવાથી કફવાળી ખાાંસી મટે છે.  
(૧૭) દર ચારકે કલાકે બબ્બે ત્રણત્રણ લવીંગ મોાંમાાં  
રાખી ચસુતા રહેવાથી ગમે તેવી ખાાંસી -સુકી, ભીની 
કે કફયકુ્ત થોડા દીવસોમાાં  મટી જાય છે.  
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(૧૮) તલુસીનાાં  આઠ-દસ તાજાાં પાન ખબુ ચાવીન ે
દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ ચાવતા રહેવાથી ગમે 
તે પ્રકારની ખાાંસી કાબમુાાં  આવી જાય છે.  
(૧૯) અખરોટનો ગભવ કાઢી શેકીને દીવસમાાં  ચાર-
પાાંચ વખત ખાતા રહેવાથી કોઈ પણ પ્રકારની 
ઉધરસ મટે છે. નાનાાં  બાળકોને પણ આ ઉપચાર 
અનકુુળ અને સફળ થઈ શકે છે.  
(૨૦) મઠુીભર શકેેલા ચણા ખાઈ, ઉપર પાણી 
પીવાથી ઉધરસ ઓછી થાય છે.  
(૨૧) લસણ, આદ ુઅને મરીની સમભાગ ેબનાવેલી 
ચટણી દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ વખત ખાતા રહેવાથી 
અથવા તેમન ે ઉકાળી ગરમ ગરમ ઉકાળો પીતા 
રહેવાથી ખાાંસીમાાં  તાત્કાલીક રાહત થાય છે.  
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(૨૨) અશ્વગાંધા અને ગોખરુનુાં  સમાન ભાગ ેબનાવેલુાં 
ચણુવ  અડધીથી એક ચમચી લઈ બમણા મધ સાથે 
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટવાથી શોષ (શરીરની 
રસ, રક્ત, માાંસ, મેદાદી સાતે ધાતઓુ સકુાઈ જવી) 
અને ખાાંસી મટે છે. વળી અશ્વગાંધાથી શરીર પણ 
પષુ્ટ થાય છે. અને આમાાં ગોખરુ રસાયન હોવાથી 
કામશક્તી પણ વધ ેછે.  
ખાાંસી સુકી  (૧) નાની એલચી તવી પર બાળી, 
કોયલો કરી, ધમુાડો નીકળી જાય એટલે વાસણ 
ઢાાં કી દેવુાં . તેનુાં  ૩/૪(૦.૭૫) ગ્રામ ચણુવ  ઘી તથા મધ 
(મધ કરતાાં  ઘી બમણુાં  લવેુાં ) સાથે દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
ચાટવાથી સુકી ખાાંસી મટે છે.  
(૨) એક નાની મઠુી તલ અને  જરુરી સાકર ૨૦૦ 
મી.લી. પાણીમાાં  નાખી ઉકાળો બનાવી દરરોજ દર 
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બેત્રણ કલાકે સાધારણ ગરમ પીવાથી થોડા 
દીવસોમાાં  સુકી ખાાંસી મટે છે.  
(૩) ૧-૧ નાની ચમચી ઘી દરરોજ બે કલાકના અાંતર ે
ચાટવાથી સુકી ખાાંસી અચકુ મટે છે.  
(૪) દર ત્રણ કલાકે એક ચમચી તાજા માખણમાાં  
વાટેલી સાકર નાખી ધીમે ધીમે ચાટી જવાથી સુકી 
ખાાંસી મટે છે. નાનાાં  બાળકોમાાં  તો આ પ્રયોગ 
ખરખેર આશીવાવદરુપ છે, કેમ કે બાળક હોાંશ ેહોાંશ ે
સાકર-માખણ ખાશ ેઅને ખાાંસી મટી જશ.ે  
(૫) સમભાગ ેસકુા આમળાનુાં  ચણુવ  અને સાકર એક 
એક ચમચી દીવસમાાં  ત્રણ વાર પાણી સાથે લવેાથી 
કાં ટાળાજનક જુની ખાાંસી મટે છે. પ્રયોગ થોડા દીવસ 
સધુી નીયમીત જાળવી રાખવો.  
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(૬) ઉમરાનુાં  દધુ મોાંમાાં  ઉપલા તાળવે ચોપડી જ ે
લાળ-થુાંક આવે તે ગળી જવાથી કોઈ પણ દવાથી 
મટતી ન હોય તેવી ખાાંસી પણ બહ ુ ઝડપથી મટી 
જાય છે.  
(૭) આદનુો રસ મધમાાં  લવેો અને એક 
નાગરવેલના પાનમાાં  થોડી હળદર અને ૩-૪ મરી 
મુકી બીડુાં વાળી ઉપર લવીંગ ખોસવુાં . એન ે ચાર 
ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધુાં પાણી બળી જાય ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળી દીવસમાાં  ત્રણ-ચાર વખત થોડુાં થોડુાં પીવુાં . 
એનાથી ખાાંસી તરત જ ઓછી થવા લાગ ેછે.  
(૮) સમભાગ ે તલ અને સાકરનો ઉકાળો દીવસમાાં  
ચાર-પાાંચ વાર ઘુાંટડ ેઘુાંટડ ેપીતા રહેવાથી સુકી ખાાંસી 
મટે છે.  
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(૯) એક મોટી એલચી સોયમાાં  ખોસી ઘીના 
દીવાની જ્યોતમાાં  ફોતરા સાથે કોલસા જવેી થઈ 
જાય તેટલી બાળવી. પછી એ આખી એલચીનુાં  ચણુવ  
બે ટીપાાં  મધ અને ચાર ટીપાાં  ઘીમાાં  મેળવી દરરોજ 
સવાર, સાાંજ અને રાત્ર ેથોડા દીવસો ચાટવાથી સુકી 
ખાાંસી મટે છે. સાથે જો કબજીયાત રહતેી હોય તો 
રાત્ર ે સતુી વખતે અડધી ચમચી શકેેલો અજમો બે 
ચમચી દીવેલ સાથે ચાવતાાં  ચાવતાાં  પટેમાાં  ઉતારવુાં . 
વાય ુઉપર ચઢીને ખાાંસી ઉત્પન્ન કર ેછે. એલચી તેમ 
જ દીવેલ ઉત્તમ વાયનુાશક છે. વળી મળશદુ્ધી 
થવાથી વાયનુી શદુ્ધી થાય છે. સુકી ખાાંસી માટે આ 
અનભુવસીદ્ધ પ્રયોગ છે.    
ખીલ અન ેખીલના ડાઘ  (૧) ખીલ થયા હોય તો 
ચહેરા પર નારાંગીની છાલ ઘસવાથી ફાયદો થાય છે.  
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(૨) તલનો જુનો ખોળ ગાયના મતુ્રમાાં  કાલવી મોાં 
ઉપર લપે કરવાથી યવુાનીમાાં  થતા ખીલ દરુ થાય છે.  
(૩) પાકા, ખબુ ગળી ગયેલા પપૈયાને છોલી, છુાં દીન ે
ચહેરા પર થોડો સમય માલીશ કરવી-મસળવુાં . ૧૫-
૨૦ મીનીટ બાદ સકુાવા લાગ ે ત્યાર ે પાણીથી ધોઈ 
નાખી જાડા ટુવાલ વડ ેસારી રીતે લછુી જલદી તલનુાં  
તેલ કે કોપરલે ચોપડવુાં . એક અઠવાડીયા સધુી આ 
પ્રમાણે કરવાથી ચહેરા પરના ખીલ, ડાઘ વગરે ે દરુ 
થઈ ચહેરો ખબુ જ સુાંદર દેખાય છે અને ચહેરાનુાં  તેજ 
વધ ે છે. ચહરેાની કરચલીઓ, કાળાશ અને મેલ દરુ 
થાય છે, ચહેરા પર કોમળતા અને કાાંતી આવે છે.  
(૪) પાકાાં  ટામેટાાં  સમારીને ખીલ પર બરાબર ઘસવાાં . 
બેચાર કલાક એમ જ રહેવા દેવુાં . ત્યાર બાદ હ ુાંફાળા 
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પાણીથી ધોઈ નાખવુાં . આનાથી ચહરેાના ખીલ મટી 
જાય છે.  
(૫) જાાંબનુા ઠળીયાને પાણીમાાં  ઘસી ચોપડવાથી 
યવુાનીને લીધ ેથતા મોાં પરના ખીલ મટે છે.  
(૬) સવાર ે અને રાત્ર ે બાવળ, લીમડો કે વડવાઈનુાં 
દાતણ કરી એના કુચાને મોાં પર પાાંચકે મીનીટ 
ઘસતા રહવેાથી મોાં પરના ખીલ મટે છે.  
(૭) ટાંકણખાર ગલુાબજળમાાં  મેળવી લગાડવાથી મોાં 
પરના ખીલ મટે છે.  
(૮) બદામને માખણમાાં ખબુ ઘસી તેનો મોાં પર લેપ 
કરવાથી કે માલીશ કરવાથી મોાં પરના ખીલ મટે છે.  
(૯) ગલુાબજળમાાં  સખુડ ઘસીને લગાડવાથી ખીલ 
મટે છે.  
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(૧૦) આમળાાં દધુમાાં  ઘસી મોાં પર જાડો લપે 
કરવાથી ખીલ મટે છે.  
(૧૧) કેરીની ગોટલી ઘસીને ખીલ પર લગાડવાથી 
ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) લીમડા કે ફુદીનાનાાં પાન વાટી તેનો રસ ખીલ 
પર લગાવવાથી ખીલ મટી જાય છે.  
(૧૩) તાજુ ાં લીંબ ુ કાપી દર બે કલાકે ખીલ પર બે-
ત્રણ મીનીટ ઘસતા રહવેાથી ખીલ મટી જાય છે.  
(૧૪) લોધર, ધાણા અને ઘોડાવજને પાણીમાાં  
લસોટી લપે કરવાથી ખીલ મટે છે.  
(૧૫) દરરોજ રાત્ર ે સતુી વખતે કાચા પપૈયાનુાં  
ક્ષીર(દધુ) ખીલ પર ચોપડતા રહેવાથી ખીલ મટી 
જાય છે.  
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(૧૬) શીમળાના કાાંટાનુાં  ખબુ બારીક અડધી ચમચી 
ચણુવ  એટલી જ મસરુની દાળના લોટ સાથે મીશ્ર 
કરી, થોડુાં દુધ ઉમેરી, ખબુ હલાવી, પસે્ટ બનાવી 
સવાર-સાાંજ અડધો કલાક ચહેરા પર લગાડી રાખવુાં . 
જ્યાર ેપસે્ટ સકુાઈ જાય ત્યાર ેસ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ 
લવેુાં . થોડા દીવસો આ ઉપચાર કરવાથી ખીલ, 
ખીલના ડાઘા અને ચહેરાની ઝાાંખપ-કાળાશ મટે છે. 
આ ઉપચાર વખતે ઉચીત પરજેી પાળવી.  
(૧૭) છાસ વડ ે ચહેરો ધોવાથી ખીલના ડાઘ, મોાં 
પરની કાળાશ અને ચીકાશ દરુ થાય છે.  
(૧૮) વડના દધુમાાં  મસરુની દાળ પીસી લપે કરવાથી 
ખીલના કાળા ડાઘ મટે છે.  
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(૧૯) ચોખાનો ઝીણો લોટ અથવા રાાંધલેો ભાત 
દરરોજ ચહેરા પર ઘસવાથી ખીલના ડાઘ દરુ થાય 
છે.  
ખજુલી  (૧) સવાર-સાાંજ પાકાાં  ટામેટાાંનો રસ 
પીવાથી અને ભોજનમાાં  મીઠુાં  ઓછુાં  કરવાથી ખજુલી-
ચળ મટે છે.  
(૨) ટામેટાના રસથી બમણુાં  કોપરલે લઈ એકત્ર કરી 
શરીર પર માલીશ કરવાથી અને થોડી વાર પછી 
કોકરવરણા પાણીથી સ્નાન કરવાથી ખસ-ખજુલી 
મટે છે.  
(૩) પપૈયાનુાં  દધુ અને ટાંકણખાર ઉકળતા પાણીમાાં  
મેળવી ઠાંડુાં  થયે લપે કરવાથી ખજુલી મટે છે.  
(૪) લીંબ ુ કાપી બે ભાગ કરી બારીક સીંધવ 
ભભરાવી સકુવવુાં . સકુાઈ જાય એટલ ે ખાાંડીને ચણુવ  
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કરવુાં . આ ચણુવ  લવેાથી વાતરક્ત, ચળ અને 
ખજુલીમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૫) લીંબનુો રસ અને કોપરલે એકત્ર કરી માલીશ 
કરવાથી ખજુલી મટે છે. ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવુાં . 
પહેરવાનાાં  કપડાાં  રોજ ગરમ પાણીથી ધોવાાં . આ 
પ્રયોગથી સુકી ખજુલી મટે છે.  
(૬) આખા શરીર ે ખજુલી આવતી હોય તો 
સરસીયાના તેલની માલીશ કરવાથી ખજુલી મટે છે.  
(૭) જવના લોટમાાં  તલનુાં  તેલ અને છાસ મેળવી 
લગાડવાથી ખજુલી મટે છે.  
(૮) ચણાનો લોટ પાણીમાાં  મેળવી શરીર ે માલીસ 
કરવાથી ખજુલી મટે છે. 
ગભરામણ ગાય, ભેંસ, ગધડેા કે ઘોડાની તાજી લાદ 
કે છાણમાાં  પાણી મેળવી ખબુ હલાવી કપડાથી 
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ગાળી ગભરામણના રોગીને એકાદ ગ્લાસ 
પીવડાવવાથી ગભરામણ શાાંત થાય છે.  
ગરમ મીજાજ ૧-૧ કપ દધુમાાં  અડધી નાની ચમચી 
બદામનુાં  તેલ નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી જમેનો 
સ્વભાવ ગરમ રહેતો હોય, વાતવાતમાાં  ગસુ્સો 
આવતો હોય અને મન હાંમેશાાં  અશાાંત રહેતુાં  હોય 
તો તેમાાં  ફાયદો થાય છે. ઉપચાર દરરોજ નીયમીત 
કરવાથી જ ફાયદો થાય છે.  
ગરમી  (૧) એક સકુુાં  અાંજીર અને ૫-૧૦ બદામ 
દધુમાાં  નાખી ઉકાળી, તેમાાં  સહેજ સાકરનુાં  ચણુવ  
નાખી રોજ સવાર ેપીવાથી ગરમી શાાંત થાય છે.  
(૨) કાકડીના કકડા પર ખડી સાકરની ભુકી નાખી 
સાત દીવસ ખાવાથી ગરમી મટે છે.  
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(૩) ગરમીના દીવસોમાાં  માથે ઠાંડક રહ,ે લ ુન લાગે, 
માથુાં  તપી ન જાય તે માટે માથે વડનાાં  પાન મુકી ઉપર 
ટોપી, હટૅ, સ્કાફવ  કે હેલ્મેટ પહેરવી.  સયુવ  ગમે તેટલો 
તપતો હશ ેતો પણ માથે ઠાંડક રહેશે.  
(૪) તાાંદળજાના રસમાાં  સાકર મેળવી પીવાથી ગરમી 
મટે છે.  
(૫) નારાંગી ખાવાથી શરીરની ખોટી ગરમી દરુ થાય 
છે.  
(૬) પટેની અને આાંતરડાાંની ગરમી દરુ કરવા વડની 
છાલનો ઉકાળો પીવો.  
(૭) કાળી રાક્ષ, સાકર, વરીયાળી અને ધાણા 
પાણીમાાં  પલાળી, ચોળીને પીવાથી પટેની ગરમી 
તથા મોાંનાાં  ચાાંદાાં  મટે છે.  
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(૮) શરીરની અાંદરની કે બહારની કોઈપણ પ્રકારની 
ગરમીમાાં  ગોળનુાં  પાણી બનાવી ઝીણા કપડાથી 
વારાંવાર (જ્યાાં  સધુી ગળણાના કપડા પર કાં ઈ પણ 
જમા ન થાય ત્યાાં  સધુી) ગાળી દીવસમાાં  ચારકે વખત 
એક એક વાડકી પીવાથી એ ગરમી દરુ થઈ કોઠો 
ચોખ્ખો થઈ જાય છે. પ્રયોગ કદાચ ઘણા દીવસો 
સધુી કરવો પડ.ે  
(૯) એક ચમચી ગોખરુનુાં  ચણુવ , દોઢ ચમચી ખડી 
સાકરનુાં  ચણુવ  અન ે બે ચમચી ઘી એક ગ્લાસ દધુમાાં  
નાખી એક મહીનો પીવાથી ગરમી-ચાાંદી મટે છે 
અને શારીરીક પષુ્ટતા થાય છે.  
ગરમી- શીતળાની  ધાણા અને જીરુ રાત્ર ેપાણીમાાં  
પલાળી રાખી સવાર ે મસળી, ગાળી, તેમાાં  સાકર 
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નાખી ચાર-પાાંચ દીવસ પીવાથી શીતળા પછીની 
શરીરમાાં  જામી ગયેલી ગરમી નીકળી જાય છે.  
કોઠાની  ગરમી (૧) ૧૦૦ ગ્રામ ગાજરની છીણમાાં 
૧૦૦ ગ્રામ ગોળ નાખી ૭૦૦ મી.લી. પાણીમાાં  સાાંજ ે
બરાબર બાફી રાખી મકુવુાં . સવાર ે ચાાંદીનો વરખ 
ચોપડી ખાવુાં . દરરોજ આ પ્રમાણે કરવાથી કોઠાની 
ગરમી મટે છે.  
(૨) કડવા લીમડાના પાનનો અડધા કપ રસ સાકર 
નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી કોઠાની ગરમી મટે છે.  
(૩) ૮ થી ૧૦ તલુસીનાાં  પાન, ૪ થી ૫ કાળાાં  મરી 
અને ત્રણ બદામને ખબુ લસોટી પસે્ટ તૈયાર કરી 
એક ગ્લાસ પાણીમાાં  મીક્ષ કરી રોજ સવાર ે ૨૧ 
દીવસ પીવાથી મગજની અને શરીરની આાંતરીક 
ગરમી દરુ થાય છે અન ેમગજને તાકાત મળે છે. આ 
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ઔષધ હૃદયોત્તજેક હોવાથી હૃદયને બળવાન બનાવે 
છે, હૃદયરોગમાાં  હીતાવહ છે, અને યાદશક્તી વધાર ે
છે.  
પીત્તની ગરમી પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા 
કરી રસ કાઢવો. રસથી બમણી સાકરની ચાસણી 
બનાવી અનનાસનો રસ નાખી શરબત બનાવવુાં . આ 
શરબત પીવાથી  ગરમીનુાં  શમન થાય છે.  
ગરમીથી ગાાંડપણ મગજની ગરમી, પીત્તદોષ અથવા 
ઝરેી પદાથવ ખાવાથી થયેલ માનસીક ગાાંડપણ, વધ ુ
પડતો ક્રોધી સ્વભાવ, સતત ઉશ્કેરાટ જવેી સ્થીતીમાાં  
રોજ દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ વાર ઠાંડા પાણીને માથે 
રડેીને સ્નાન કરવુાં . તે સાથે ખાવામાાં  ગરમ ખોરાક 
બાંધ કરવો. કોળાના રસમાાં  સાકર નાખી દરરોજ 
પીવુાં . ધીમે ધીમે લાભ થશ.ે 
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ગભવધારણ  (૧) જુના વીયવમાાં  શકુ્રાણુની સાંખ્યા 
ઓછી હોય જનેે કારણે ગભવ ધારણ ન થઈ શકતુાં  
હોય તો વડના ટેટાનુાં  ચણુવ  દધુ સાથે લવેુાં . વડના 
કુણા પાનનો કે કુણી વડવાઈનો ઉકાળો કરી 
પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે.  
(૨) વડના તાજા અાંકુરો પાણી સાથે પીસી સેવન 
કરવાથી ગભવધારણ થાય છે. એનાથી શરીરની 
ગરમી, રતવા વગરે ેમટે છે અને ગભવપાત થતો અટકે 
છે; ગભવને ઉત્તમ પોષણ મળે છે અને ગભવની વદૃ્ધી 
સારી રીતે થાય છે.  
(૩) વડના ટેટાાંનુાં  ચણુવ  સ્ત્રી-પરુુષ બાંને નીયમીત 
સેવન કર ેતો ગભવધારણની શક્યતા વધે છે. સ્ત્રીના 
પ્રજનન અાંગોની ગરમી દરુ થઈ તે ગભવધારણ માટે 
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સક્ષમ બને છે. એક ઉક્તી છે કે ‘જ ેખાય ટેટા તેને 
થાય બેટા.’  
(૪) વાંધ્યા સ્ત્રીને વડની કુાં પળનો ઉકાળો દધુ સાથે 
પાવાથી ગભવ રહે છે, તથા કુાં પળો કે વડવાઈની તાજી 
કુાં પળોને દધુમાાં  લસોટી નસ્ય આપવુાં .  
(૫) બજારમાાં  બીજના સ્વરુપમાાં  મળતુાં  નાગકેસર 
અને સાકર સમભાગ ે લઈ, પાઉડર બનાવી દરરોજ 
એક ચમચો પાઉડર દધુ સાથે સવાર ે નરણા કોઠે 
નીયમીત લવેાથી ગભવધારણ થાય છે. અમકુ પ્રકારનુાં  
વાંધ્યત્વ પણ એનાથી મટે છે.  
(૬) ઋતકુાળના દીવસો દરમીયાન એક પાકા 
બીજોરાનાાં  તમામ બીજ પાણી કે દુધમાાં  ગળવાથી કે 
એ બીજોના પાઉડરનુાં  સેવન કરવાથી ગભવધારણની 
શક્યતા રહે છે. આ પછી ચોખ્ખા દીવસો દરમીયાન 
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ગભવધારણનો પ્રયત્ન કરવો. એક મહીને સફળતા ન 
મળે તો બીજ ેમહીને ઉપચાર ચાલ ુરાખવો.  
ગભવસ્થ શીશનુા સ ાંદયવ માટે દધુી  ગભીણી સ્ત્રી 
દરરોજ દધુીનુાં  મીઠુાં  શાક કે સાકર નાખલે દધુીનો રસ 
કે દધુીનો હલવો ખાય તો બાળક સુાંદર અને ગ ર 
વણવનુાં  અવતર ેછે.  
ગભવસ્રાવ (૧) જવનો લોટ અને સાકર સરખ ેભાગે 
મેળવી ખાવાથી ગભવપાતનો ભય મટે છે.  
(૨) સીતાફળનાાં  બીનુાં  ચણુવ  લવેાથી ગભવપાત થાય 
છે.  
(૩) પીપળાની છાલ સકુવી પાઉડર બનાવી ગભીણી 
સ્ત્રીએ દરરોજ સવાર-સાાંજ એકએક ચમચો સાદા 
પાણી સાથે લવેો. અ ાથી નવ માસ સધુી કોઈપણ 
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પ્રકારની તકલીફ વીના પરુ ેમહીને પોષાયેલુાં સ્વસ્થ 
શીશ ુજન્દ્મે છે.  
(૪) અકાળે ગભવ પડી જવાની તકલીફ થતી હોય તો 
બે કપ દધુમાાં  એક ચમચો સુાંઠ નાખી સવાર-સાાંજ 
નીયમીત છેલ્લા દીવસો સધુી પીવાથી ગભવ પડી 
જવાનો ભય ટળે છે. આ પ્રયોગની કોઈ આડ અસર 
નથી.  
(૫) ગભવ રહ્યા બાદ દરરોજ દીવસમાાં  બે-ત્રણ વખત 
બરફનો ટુકડો યોનીમાાં  દસ-પાંદર મીનીટ દબાવી 
રાખવાથી અને પ્રયોગ નીયમીત કરતા રહેવાથી 
ગભવપાતનો ભય ટળે છે. જો શરદી-ઠાંડીની ફરીયાદ 
હોય તો આ પ્રયોગ કરી ન શકાય.  
(૬) પદમાખ નામની વનસ્પતીની લાકડી બજારમાાં  
મળે છે. તેને ચાંદનની જમે ઘસીને સેવન કરતા 
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રહેવાથી ગભવસ્રાવ થતો અટકે છે. અન્દ્ય ચીકીત્સા-
સારવાર સાથે સહાયક ચીકીત્સા તરીકે પણ આ 
ઉપચાર કરી શકાય.  
(૭) પ્રચરુ માત્રામાાં  વીટામીન ‘સી’નુાં  સેવન કરવામાાં  
આવે તો ગભવસ્રાવ કે ગભવપાત થવાનો ભય મટે છે. 
ભ્રણુની ચાર ે તરફ રહેલુાં આવરણ ટુટી જવાથી 
ગભવપાત થઈ જાય છે. વીટામીન ‘સી’ આ 
આવરણની રચનામાાં  મોટો ફાળો ધરાવે છે. જો 
શરીરમાાં  વીટામીન ‘સી’ પરુતા પ્રમાણમાાં  હોય તો 
એ આવરણ વધ ુ મજબતુ બની ગભવને પડી જતો 
આટકાવે છે. આથી જ ગભવવતી મહીલાઓએ 
ગભવકાળ દરમીયાન વીટામીન ‘સી’યકુ્ત પદાથોવ વધ ુ
પ્રમાણમાાં  લવેા જોઈએ. 
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ગભાવશયનુાં સાંકોચન ગભાવશયનાં ુ સાંકોચન કરાવનારા 
ઔષધોમાાં  મેથી, સવુાદાણા અને સુાંઠની ગણતરી 
થાય છે. આથી જ આપણે ત્યાાં  પ્રસતુા સ્ત્રીઓન ે
મેથીના લાડ ુખવરાવવાનો રીવાજ ચાલ્યો આવે છે.  
(૧) એક ચમચી મેથીનો ભકુો અન ેઅડધી ચમચી 
સુાંઠનુાં ચણુવ  બે ચમચી ઘી સાથે મીશ્ર કરી સવાર ેઅને 
રાત્ર ે ધીમે ધીમે ચાટી જવાથી ગભાવશયનુાં  સાંકોચન 
થાય છે.  
(૨) એક ચમચી સુાંઠનુાં  ચણુવ, એક ચમચી ગોળ અને 
એક ચમચી ઘી સવાર-સાાંજ લવેામાાં  આવે તો પણ 
ગભાવશય શદુ્ધ થઈ સાંકોચાય છે.  
(૩) એક ચમચી સવુાદાણા સોપારી જટેલા ગોળ 
સાથે સવાર-સાાંજ ખાવાથી ગભાવશય શદુ્ધ થાય છે 
અને ધાવણ વધ ેછે. 
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ગળાનાાં દદવ   કાકડા (૧) ચલુાની બળેલી માટી(લાલ 
થઈ હોય તે, હવે ચલુા નથી હોતા આથી માટીન ે
લાલ થાય ત્યાાં  સધુી બાળવી) ૧૦ ગ્રામ અને ૩ ગ્રામ 
મરીનુાં  ચણુવ  સવાર સાાંજ થોડુાં થોડુાં કાકડા પર 
દબાવીને ચોળવાથી ત્રણ દીવસમાાં  કાકડા મટી જાય 
છે.  
(૨) દીવસમાાં બેત્રણ વાર મીઠાના પાણીના કોગળા 
કરવાથી કાકડામાાં  લાભ થાય છે.  
(૩) બે ગ્રામ ફુલાવેલી ફટકડી ૧૨૫ ગ્રામ ગરમ 
પાણીમાાં  નાખી કોગળા કરવાથી કાકડા વધ્યા હોય 
તેમાાં  લાભ થાય છે.  
(૪) આાંબાનાાં  પાન બાળી તેનો ધમુાડો લવેાથી 
ગળાની અાંદરનાાં  કેટલાાંક દદોવમાાં  ફાયદો થાય છે.  
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ગળાનો દ:ુખાવો (૧) લીંબનુો રસ પીવાથી ગળાની 
પીડા મટે છે.  
(૨) ગળામાાં  બળતરા કે દખુાવામાાં  એક ચમચો મધ, 
એક લીંબનુો રસ અને લાલ મરચાાંનો તદ્દન થોડો 
પાઉડર દીવસમાાં  બેત્રણ વાર લવેાથી લાભ થાય છે.  
(૩) કોઈ રોગ ન હોય પણ વધ ુશ્રમને કારણે ગળુાં  
દખુતુાં  હોય તો સકુા ધાણા ચાવતા રહી મોાંમાાં  
ઉત્પન્ન થતો રસ ધીમે ધીમે ગળા નીચ ે ઉતારતા 
રહેવાથી લાભ થાય છે.   
ગળાનો સોજો (૧) કેળાાંની છાલ ગળા ઉપર બહાર 
બાાંધવાથી ગળાનો સોજો મટે છે.  
(૨) એક અાંજીર અને ૧/૪ ચમચી હળદર પાણીમાાં  
લસોટી અડધા ગ્લાસ પાણીમાાં  ઉકાળો કરવો. ઉકાળો 
ઠાંડો પડ્યે ગળામાાં  ધારણ કરી થોડી વાર મોાંઢામાાં  
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રાખી ધીમેથી ગળી જવો. સવાર-સાાંજ તાજો ઉકાળો 
બનાવવો. એનાથી ગળાનો સોજો, જીભનો સોજો, 
મોાંઢાનાાં  ચાાંદાાં , અવાજ બેસી જવો વગરે ે ફરીયાદો 
ચાર-પાાંચ દીવસમાાં  મટે છે.  
(૩) અજમાનો ઉકાળો અથવા પાણી સાથે અજમાનુાં  
અતી બારીક ચણુવ  દીવસમાાં  ચારકે વખત નીયમીત 
પીવાથી ગળાનો સોજો મટે છે.  
ગળ ુ સકુાવુાં  ગોળનુાં  પાણી બનાવી ચાર પાાંચ વાર 
વસ્ત્રગાળ કરી પીવાથી અથવા ગરમીના દીવસો 
હોય તો લીમડાના પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ પીવાથી 
ગળુાં  સકુાઈ જતુાં  હોય તેમાાં  લાભ થાય છે.  
ગળુાં  બેસી જવુાં ગળુાં  બેસી જાય ત્યાર ેઆદનુા નાના 
નાના ટુકડા કરી મોાંમાાં  રાખી મુકી ચસુીને રસ ગળા 
નીચ ેહળવે હળવે ઉતારતા રહેવુાં .  
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ગળુાં  સાફ રાખવા  ડુાંગળીનુાં  કચુાંબર જીરુ અને સીંધવ 
નાખી ખાવાથી ગળુાં  સાફ રહે છે, કફની ખરટેી 
બાઝતી નથી અને પટેમાાંનાાં  ઝરેી તત્ત્વોનો નાશ થાય 
છે.  
ગાંધશક્તી ગાંધશક્તી વધારવા અને જાળવી રાખવા 
હાંમેશાાં  લસણનો રસ સુાંઘતા રહવેુાં  અથવા લસણ 
 છોલી, વાટીને તે સુાંઘતા રહેવુાં  જોઈએ. લસણની 
ગાંધથી ગાંધગ્રાહી સ્નાયઓુમાાં  ચૈતન્દ્ય આવે છે અન ે
ગાંધશક્તીમાાં  વધારો થાય છે.  
ગાલપચોળીયાાં ધતરુાનાાં  પાન વાટી ગરમ કરી સોજા 
ઉપર લપે કરવાથી ગાલપચોળીયાનો દખુાવો અને 
સોજો મટે છે.   
ગાાંઠ (૧) ડુાંગળી ઉપર ભીનુાં  કપડુાં વીંટી, કોલસામાાં  
મુકી, બફાઈ જાય એટલ ે બહાર કાઢી, છુાં દી, તેમાાં  
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જરા હળદર નાખી બાાંબલાઈ કે બદની ગાાંઠ પર 
બાાંધવાથી ગાાંઠ વેરાઈ જાય છે અથવા જલદી ફુટી 
જાય છે.  
(૨) પાલખનાાં  પાનને પીસી પોટીસ બનાવી અથવા 
તેનાાં  બી વાટી ખદખદાવી પોટીસ બનાવી અપક્વ 
ગાાંઠ પર બાાંધવાથી ગાાંઠ જલદી પાકી જાય છે અને 
તાવ આવતો હોય તો ઓછો થઈ જાય છે.  
(૩) દર કલાકે એક મોટી ચમચી વરીયાળી ચાવી 
ચાવીને ખાવાથી અથવા વરીયાળી ચાવી ન શકાય 
તો વરીયાળીનો પાઉડર કે વરીયાળીનો ઉકાળો 
લવેાથી શરીરમાાં  થયેલી સામાન્દ્ય ગાાંઠ મટે છે.   
ગાાંડપણ  (૧) સીતાફળીના મળુનુાં  ચણુવ  ગાાંડપણમાાં  
આપવાથી લાભ થાય છે.  
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(૨) દરરોજ સવાર-સાાંજ ૧૦૦ ગ્રામ જટેલુાં ગાયનુાં  
તાજુ ાં મતુ્ર ગાળીને પાવાથી ગાાંડપણ મટે છે. પખુ્ત 
વયના દદીને અથવા દદવના બળ મજુબ મતુ્રનુાં  પ્રમાણ 
વધારી શકાય.  
(૩) દદીમાાં  ગાાંડપણ બહ ુઆક્રમક બની ગયુાં  હોય 
અને સ્વજનોને ભાર ે તકલીફ રહતેી હોય તો 
દરરોજ આમલીનુાં  શરબત દર ચારકે કલાકના અાંતરે 
એકાદ ગ્લાસ પીવડાવવાથી અને આહારમાાં  
આમલીનો ખાસ ઉપયોગ કરાવવાથી ગાાંડપણ ઓછુાં  
થાય છે અને વીવકેબદુ્ધી ખીલવા લાગ ે છે. (જો કે 
આનો આધાર ગાાંડપણના કારણ ઉપર રહેશ.ે)      
(૪) બ્રાહ્મી, વજ, શાંખાવલી, અશ્વગાંધા અને 
માલકાાંકણીના બીનુાં  ચણુવ  સરખ ે ભાગ ે લઈ ૧-૧ 
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ચમચી સવાર, બપોર, સાાંજ ત્રણ વાર પાણી સાથે 
આપવાથી માનસીક બીમારી દરુ થાય છે.  
(૫) દરરોજ શક્ય એટલો નીરો પીવડાવતા 
રહેવાથી ગાાંડપણયકુ્ત વ્યક્તીમાાં  નોાંધપાત્ર સધુારો 
જોવા મળે છે.  
ગમુડાાં  (૧) ગમુડા ઉપર રસવાંતીનો લપે કરી પાટો 
બાાંધી રાખવાથી ગમુડુાં ફુટી જાય છે.  
(૨) સરગવાની છાલ ઘસીને ચોપડવાથી ગમુડુાં બેસી 
જાય છે.  
(૩) ઘઉાંના લોટમા મીઠુાં  અને હળદર નાખી પોટીસ 
બનાવી ગમુડા પર બાાંધવાથી ગમુડુાં પાકીને ફુટી જશ.ે  
(૪) બાફેલા કાાંદામાાં  મીઠુાં  નાખી પોટીસ બનાવી 
ગમુડા પર બાાંધવાથી ગમુડુાં ફુટી જશ.ે  
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(૫) ધાંતરુના અથવા આાંકડાના પાનની પોટીસ 
બનાવી ગમુડા પર બાાંધવાથી ગમુડુાં પાકી જશ.ે  
(૬) લસણ અને મરી વાટી લપે કરવાથી ગાાંઠ, 
ગમુડાાં  પાકીને ફુટી જશ.ે  
(૭) હળદરની રાખ અને ચનુો ભગેાાં  કરી બાાંધવાથી 
ગમુડુાં ફુટી જશ.ે  
(૮) બાજરી બાફી પોટીસ બનાવી બાાંધવાથી ગમુડાાં  
સારાાં  થઈ જાય છે.  
(૯) કાાંદાની કાતરી ઘી કે તેલમાાં  શેકી હળદર મેળવી 
પોટીસ કરી બાાંધવાથી ગમુડુાં પાકી જશ.ે ઘા પર 
બાાંધવાથી દદવ  મટે છે.  
(૧૦) બોરડીનાાં  પાન વાટી ગરમ કરી પોટીસ 
બનાવી બાાંધવાથી ગમુડુાં પાકીને ફુટી જશ.ે  
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(૧૧) મરીનો બારીક પાઉડર કરી પાણી નાખી 
ઘુાંટીને મલમ જવેુાં બનાવવુાં . એને ગમુડાાં- ફોલ્લા પર 
ચોપડી રુ મુકી પાટો બાાંધી દેવો. દરરોજ દીવસમાાં  
એક વખત આ રીતે ગાઢો લપે કરતા રહેવુાં . થોડા જ 
દીવસોમાાં  ફરક પડશ.ે  
(૧૨) સરગવાની છાલનો ક્વાથ પીવડાવવાથી અન ે
તેની છાલની પોટીસ બાાંધવાથી લોહી વીખરેાઈને 
ગમુડુાં મટી જાય છે અથવા જલદી પાકીને ફુટી જાય 
છે.  
(૧૩) અાંજીરની પોટીસ બનાવી ગમુડાાં  પર બાાંધવી.  
(૧૪) ગાજર બાફી પોટીસ બનાવી બાાંધવાથી ગમુડાાં  
સારાાં  થાય છે.  
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(૧૫) ઘીલોડીનાાં પાનનો રસ અથવા પાનની પોટીસ 
બનાવીને બાાંધવાથી ગમુડાની વેદના શાાંત થાય છે 
અને ગમુડાાં  પાકીને ફુટી જાય છે.  
(૧૬) જામફળીના પાનની પોટીસ બનાવી બાાંધવાથી 
ગમુડાાં  મટે છે.  
(૧૭) દધુીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે 
ખાવાથી ગમુડાાં  મટે છે.  
(૧૮) નારાંગી ખાવાથી ગમુડાાં  દરુ થાય છે.  
(૧૯) બાફેલી ડુાંગળીમાાં  મીઠુાં  મેળવી, પોટીસ કરી 
કાચા ગમુડા પર બાાંધવાથી ગમુડાને પકવે છે અને 
રુઝવે છે.  
(૨૦) બોરડીનાાં  પાનને પીસી, ગરમ કરી, તેની 
પોટીસ બાાંધવાથી અને વારાંવાર તેને બદલતા 
રહેવાથી ગમુડાાં  જલદી પાકીને ફુટી જાય છે.  
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(૨૧) રીંગણાાંની પોટીસ ગડગમુડ પર બાાંધવાથી 
ગમુડાાં  જલદી પાકી જાય છે.  
(૨૨) લસણ અને મરી વાટી લપે કરવાથી ગાાંઠ, 
ગમુડાાં, બાાંબલાઈ વગરે ેપાકીને જલદી ફુટે છે.  
(૨૩) તાાંદળજાના પાનની પોટીસ બનાવી ગડગમુડ 
પર બાાંધવાથી ગમુડુાં પાકીને જલદી ફુટી જાય છે.  
(૨૪) સીતાફળીનાાં  પાનની લગુદી બનાવી ગમુડા 
પર બાાંધવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૫) સીતાફળીનાાં  પાન, તમાકુ અને કોરો ચનુો 
મધમાાં  મેળવી ગમુડા પર બાાંધવાથી ગમુડુાં પાકી 
અાંદરનુાં  પરુાં નીકળી જઈ ઘાનુાં  શોધન થાય છે.   
(૨૬) ઘઉાંના લોટની પોટીસ બનાવી બાાંધવાથી ગમુડુાં 
પાકે છે.  
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(૨૭) કુાં વારપાઠાનુાં  લાબ ુ બાાંધવાથી કાચાાં  કે પાકાાં  
ગમુડાાં  રુઝ આવી મટી જાય છે.  
(૨૮) કબતુરની હગાર પાણીમાાં  કાલવી ગમુડા પર 
લગાવવાથી ગમુડુાં ફુટી જાય છે.  
ગસૅ (૧) કાળાાં  મરી, ચીત્રક અને સાંચળ સમાન 
વજને લઈ બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવ  કરવુાં . એને 
મરીચાદી ચણુવ  કહે છે. ૧/૨ થી ૧ ચમચી અ ા ચણુવ  
તાજી, મોળી છાસ સાથે સવાર-સાાંજ લવેાથી ગસૅ, 
અ ાફરો, અપચો, માંદાગ્ની, પચ્યા વગરના ઝાડા, 
ઉદરરોગ, મસા, કબજીયાત વગરે ેમટે છે.  
(૨) રાત્ર ે સતુી વખતે અજમા સાથે ચપટી મીઠુાં 
મેળવીને ખાવાથી ગસેની તકલીફવાળી વ્યક્તીન ે
લાભ થાય છે.  
(૩) લીંબ ુવાયનુાશક છે.  
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(૪) મળુાના રસમાાં  લીંબનુો રસ મેળવી પીવાથી 
ભોજન પછી પટેમાાં  થતો દ:ુખાવો કે ગસૅ મટે છે.  
(૫) આદનુો ૧૦ ગ્રામ રસ અને લીંબનુા ૧૦ ગ્રામ 
રસમાાં  ૧.૫ ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી ગસૅ 
અને ઓડકાર મટે છે.  
(૬) સાંચળ, સીંધવ, મરી અને સુાંઠનો ભકુો મધમાાં  
મેળવી પીવાથી ગસૅ થતો નથી.  
(૭) બે લીંબનુા ચાર ભાગ કરી એક પર મરીનુાં , 
બીજા પર સીંધવનુાં, ત્રીજા પર ડીકામારીનુાં  અન ે
ચોથા પર સાંચળના ચણુવની ઢગલી કરી, અગ્ની પર 
ગરમ કરી વારાફરતી રોજ સવાર ે ગરમ ગરમ 
ચસુવાથી ગસૅની ફરીયાદ દરુ થાય છે.  
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(૮) દીવેલમાાં  સાાંતળેલી હરડનેા ટુકડા જમ્યા પછી 
સોપારીની જમે મોાંમાાં  રાખી ચસુવાથી ગસૅની 
તકલીફ ઓછી થાય છે.  
(૯) ભોજન પહેલાાં  લીંબનુી ફાડ કરી બે ગ્રામ સાંચળ 
ભભરાવી ચસુી જવુાં . ઘી, તેલ, મીઠાઈ બાંધ કરવાાં, 
સવાર-સાાંજ એક એક કલાક ચાલવા જવુાં . એનાથી 
વાય ુ ઉપર ચઢી છાતીની ડાબી બાજુ દબાણ કરતો 
હોય, ખાવા પર રુચી થતી ન હોય, ભખુ બરાબર 
લાગતી ન હોય અને પાચન બરાબર થતુાં  ન હોય 
તેમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૧૦)  અજમો, અસેળીયો, શાહજીરુ અને મેથી 
સરખ ેભાગે-વજને લઈ ખબુ ખાાંડી બારીક બનાવેલુાં 
તાજુ ાં ચણુવ  અડધીથી એક ચમચી સવાર-સાાંજ 
હ ુાંફાળા પાણી સાથે લવેાથી પટેનો ગોળો, ગસૅ, 



 1017 

અજીણવ , આફરો, પટેની ચુાંક, અપચો, પાશ્વવશળુ, 
કમરનો દખુાવો વગરે ે મટે છે. રોગ પ્રમાણે જરુરી 
પરજેી પણ પાળવી.  
(૧૧) સુાંઠ, પીપર, કાળા મરી, અજમો, સીંધવ, સફેદ 
અને કાળુાં  જીરુ અને હીંગને સરખા પ્રમાણમાાં  લઈ 
થોડુાં શેકી લો, પછી તેનુાં  ચણુવ  બનાવો. રોજ જમતાાં  
પહેલાાં  એક ચમચી આ ચણુવ  લઈ લવેાથી ગસે કે 
અપચો જવેી સમસ્યામાાં  રાહત મળે છે. 
ગસૅ ટ્રબલ (૧) ૧૦-૧૨ મરીનુાં  બારીક ચણુવ  પાણી 
સાથે ફાકી ઉપરથી એકાદ ગ્લાસ હ ુાંફાળા પાણીમાાં  
લીંબ ુ નીચોવી સવાર-સાાંજ પીવાથી પટેમાાં  ગસૅ 
થવાની ફરીયાદ મટે છે.  
(૨) એક નાની ચમચી હળદરનુાં  ચણુવ  અન ે એક 
નાની ચમચી સીંધવનુાં  ચણુવ  ભગેાાં  કરી હ ુાંફાળા 
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પાણીમાાં  દીવસમાાં  ત્રણેક વાર પીવાથી ગસૅ ટ્રબલ 
મટે છે.  
ગોળો  (૧) અજમો, સીંધવ અને હીંગ વાટી ફાકી 
મારવાથી ગોળો મટે છે.  
(૨)  દારુમાાં  ખરલ કરી સકુવેલી ૦.૩ ગ્રામ હીંગ 
માખણ સાથે લવેાથી ગોળો મટે છે.  
ગ્રહણી  તજનુાં  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાાં  એક કપ 
પાણીમાાં  મેળવી લવેાથી ગ્રહણીમાાં  ફાયદો થાય છે. 
ઘડપણ આમળાાં અને કાળા તલ સરખ ે ભાગ ે લઈ, 
બારીક ચણુવ  કરી ઘી કે મધમાાં  ચાટવાથી ઘડપણ દરુ 
થાય છે.   
ઘા-ચાાંદાાં (૧) કાયમ પરુ ઝરતુાં  હોય તેવા ઘા પર 
જુના ઘીનો લપે કરવાથી રુઝ આવે છે.  
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(૨) તરતના થયેલા ઘા પર કે રુઝ ન આવતી હોય 
તેવા ઘા પર પીસેલા તલમાાં  મધ અને ઘી મેળવી 
ચોપડવાથી બીજાાં ઔષધો કરતાાં  જલદી ફાયદો થાય 
છે.  
(૩) ગાજર બાફી પોટીસ બનાવી બાાંધવાથી ગમે 
તેવો ખરાબ ઘા પણ સારો થાય છે.  
(૪) કાચા ગાજરને કચરી, ઘઉાંના આટામાાં  મેળવીને 
બાાંધવાથી ફોડલા તથા બળતરાવાળા ઘા મટે છે.  
(૫) ગવુારનાાં  પાનનો રસ ઘા પર ચોપડવાથી ઘા 
પાકતો નથી.  
(૬) ઘા રુઝવવા, ઘાનો પાક રોકવા વડની છાલના 
ઉકાળાથી ઘા ધોવો. પછી તેમાાં  વડની છાલનુાં  ચણુવ  
ભરી પાટો બાાંધવો. ઘામાાં  જીવાત પડી હોય તો 
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વડના દધુને ઘામાાં  ભરી પાટો બાાંધવો. દીવસમાાં  બે-
ત્રણ વાર આ રીતે ઘા ધોઈને વડનુાં  દધુ ભરવુાં .  
(૭) સકુા નાળીયેરના કોપરાને ખાાંડી તેનો ભકુો 
કરવો અને સકુવવો. તેમાાં  આમલીના કચકુાની 
છાલની ૧/૨ ગ્રામ ભુકી મેળવી ખબુ મસળવાથી 
તેમાાંથી તેલ નીકળશ.ે એ તેલ ચોપડવાથી વાગલેા 
અાંગમાાંનુાં  લોહી સાફ થાય છે અને જખમ રુઝાય છે.  
(૮) ત્રાસદાયક ઘા પર ઘીલોડીના પાનનો રસ 
ચોપડવાથી લાભ થાય છે.  
(૯) પરુાં ઝરતા ઘા પર મસરુની દાળ વાટી 
ચોપડવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) મેથીના દાણા અથવા તેનાાં  પાનન ે બારીક 
વાટીને લપે કરવાથી વ્રણનો દાહ તથા સોજો મટે છે.  
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(૧૧) લસણની કળી વાટી લપે કરવાથી પાકેલા 
ઘામાાં  પડલેા કીડા મરી જાય છે.  
(૧૨) હળદરને વાગલેા ઘા પર દબાવી દેવાથી લોહી 
નીકળતુાં  બાંધ થાય છે, અને જલદી રુઝ આવે છે. 
(૧૩) હળદરને તેલમાાં  કકડાવી તે તેલ જલદી ન 
રુઝાતા અને વારાંવાર ભરાતા ઘા પર ચોપડવાથી ઘા 
જલદી રુઝાઈ જાય છે.  
(૧૪) ઉમરાના પાનની લગુદી ગમે તેવા તાજા ઘા 
પર બાાંધવાથી તે જલદી રુઝાય છે.  
(૧૫) પાકાાં  સીતાફળની છાલથી ઘા રુઝાય છે.  
(૧૬) સીતાફળીનાાં  પાન ખાાંડી ચટણી બનાવી, 
સીંધવ મેળવી ઘા પર પોટીસ બાાંધવાથી ઘામાાં  પડલેા 
 કીડા મરી જાય છે.  
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(૧૭) સીતાફળીનાાં  પાન, તમાકુ અને કોરો ચનુો 
મધમાાં  મેળવી ઘા પર બાાંધવાથી ઘામાાં  પડલેા કીડા 
મરી જાય છે.  
(૧૮) ઉાંડા ઘા પડ્યા હોય, કેમે કરી રુઝાતા ન હોય, 
તેમાાંથી પરુ નીકળતુાં  હોય તો ઘારાને સાફ કરી 
વડનાાં  કુણાાં  પાન લસોટી ખબુ ઝીણી બનાવેલી 
ચટણી ઘારામાાં  ભરી પાટો બાાંધવો.  
(૧૯) ઘા રુઝવવા વડ કે પીપળાની છાલના 
ઉકાળાથી તેને ધોવા.  
(૨૦) ઘામાાં  કીડા પડ્યા હોય તો ઘામાાંથી કીડા કાઢી, 
લીમડાના પાનના ઉકાળાથી ઘા ધોઈ, રાઈના ચણુવમાાં  
થોડુાં ઘી મેળવી પાટો બાાંધવાથી ઘા થોડા દીવસમાાં  જ 
ભરાઈને મટી જાય છે. આ ઉપાયથી નવા કીડા પણ 
થતા નથી.  
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(૨૧) તમાકુની ધણુી ઘા કે ચાાંદા પર આપવાથી 
ઘામાાં  પડલેા કીડા મરી જાય છે.  
(૨૨) રાઈના ચણુવને ઘી અને મધમાાં  મેળવી લપે 
કરવાથી ઘામાાં  પડલેા કીડા મરી જઈ બહાર નીકળે 
છે.  
(૨૩) હીંગ અન ેલીમડાનાાં  પાન વાટી લપે કરવાથી 
ઘામાાં  પડલેા કીડા મરી જાય છે.  
(૨૪) ચાાંદાાં  પાકી તેમાાં  જીવાત પડી હોય તો ઘા સાફ 
કરી વડનુાં  દધુ દીવસમાાં  ત્રણ-ચાર વાર ભરવુાં .  
(૨૫)  પીસેલા તલમાાં  ઘી અને મધ મેળવી ઘા પર 
મુકી પાટો બાાંધવાથી જલદી રુઝ આવે છે.  
(૨૬) લસણની કળીઓ વાટી રસ કાઢી ત્રણ દીવસ 
ચોળવાથી શરીરમાાંની ગરમીને લીધ ે શરીર પર 
ફેલાયેલાાં  લાલ ચાાંદાાં  મટે છે.  
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(૨૭) ઘામાાંથી લોહી નીકળતુાં  હોય તો મીઠાના 
પાણીમાાં  ભીંજવેલો પાટો બાાંધવાથી ઘા પાકતો નથી 
અને જલદી રુઝ આવે છે.  
(૨૮) પાણીમાાં  ખાાંડ ઓગાળી દીવસમાાં  ચાર વાર ઘા 
પર લગાડવાથી ઘાની આસપાસ રહેલો ભજે ખાાંડ 
શોષી લતેી હોવાથી અને ખાાંડનુાં  પડ ઘા પર રચાતાાં  
એમાાં  જાંત ુપ્રવેશી શકતાાં  નથી. આથી ઘા રુઝાઈ જાય 
છે. બીજા દીવસે ગરમ પાણીથી ઘાને સાફ કરવાથી 
ખાાંડનુાં  પડ નીકળી જાય છે, તેની સાથે કચરો પણ 
નીકળી જાય છે.  
(૨૯) શરીરના કોઈ પણ ભાગ પર કોઈ પણ 
પ્રકારનો જખમ થયો હોય તો ત્યાાં  સ્વમતુ્ર સતત 
લગાડતા રહેવાથી ઘા ઘણો જલદી મટી જાય છે. 
સ્વમતુ્ર ચીકીત્સા ભારતની પ્રાચીન, સરળ અન ે
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સલુભ પદ્ધતી છે જ ેમારા સહીત ઘણાના અનભુવની 
એરણ પર સો ટકા સાચી ઉતરલેી છે. 
(૩૦) ઝડપથી ઘા મટાડવા માટે એન્દ્ટીબાયોટીક 
મલમ વાપરી શકાય.  
(૩૧) હરડનેો ભકુો દબાવવાથી ઘામાાંથી નીકળતુાં  
લોહી બાંધ થાય છે.  
(૩૨) ગગુળનુાં  પાણી કરી ભરનીંગળમાાં  ભરવાથી 
ગમે તેવો નહીં રુઝાતો ઘા રુઝાઈ જાય છે.  
(૩૩) ઘા રુઝાયા બાદ જ ે નીશાન રહી જાય છે તે 
કાળાશ પડતુાં  કે સફેદ હોય છે. કાળાશ પડતા નીશાન 
પર સવાર-સાાંજ ઘી ચોપડતા રહવેાથી ઘાનુાં  નીશાન 
મટી જાય છે. સફેદ નીશાન પર બાવચીનુાં ચણુવ  
પાણીમાાં  મેળવી દીવસમાાં  ચારકે વખત ચોપડતા 
રહેવાથી લાભ થાય છે.  
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(૩૪) મહેંદીનાાં  તાજાાં પાન ઝીણાાં  વાટી ઘા કે ઘારા 
પર થર કરવાથી તે ઝડપથી રુઝાવા લાગ ે છે. ઘા કે 
ઘારાાં  સાફ કરવામાાં  મહેંદીના પાનનો ઉકાળો વાપરી 
શકાય.  
ઘુાંટણદદવ   (૧) હાથ, પગ કે અન્દ્ય સાાંધા દ:ુખતા હોય 
તો દરરોજ રાત્ર ેસતુાાં  પહેલાાં  ગરમ કે ઠાંડા પાણીથી 
હાથ-પગ ધોઈને સવુાથી એકાદ અઠવાડીયામાાં  
દ:ુખાવો જતો રહે છે.  
(૨) સવાર ે ભખુ્યા પટેે ચાર અખરોટ ખાવાથી 
ઘુાંટણનો દખુાવો દરુ થાય છે.  
(૩) દરરોજ લીલાાં  શાકભાજી રાાંધીને ખાવાથી 
આથવરાઈટીસનુાં  જોખમ ઘટે છે. શાક રાાંધવાથી તેના 
કોષો તટુી જઈ પ ષ્ટીક તત્ત્વોનુાં  શરીરમાાં  ઝડપથી 
શોષણ થાય છે.  
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ચક્કર અન ે ઉલટી  વીમાન, ગાડી કે મોટરબસની 
મસુાફરીમાાં  ચક્કર આવ ે કે ઉલટી થવા માાંડ ે ત્યાર ે
મોાંમાાં  લવીંગ રાખી તેનો રસ ચસુવાથી ચક્કર અન ે
ઉલટી મટે છે. આદનુો ટુકડો ચસુતા રહેવાથી પણ 
લાભ થાય છે. 
ચક્કર આવવાાં  - (૧) મરીનુાં  ચણુવ  સાકર અને ઘી 
સાથે લવેાથી માથાની ચકરી, ભ્રમ વગરે ેમટે છે.  
(૨) લીંબનુા રસમાાં  મધ અને પાણી મેળવી પીવાથી 
ચક્કર આવતાાં બાંધ થાય છે.  
(૩) ચક્કર આવવાની ફરીયાદમાાં  સુકી રાક્ષ 
(મનુક્કા) ૨૦-૨૫ ગ્રામ લઈ જરુરી પ્રમાણમાાં  
ગાયના ઘીમાાં  સાાંતળી ધીમે ધીમે બબ્બે ચાર ચાર 
કરી એકી બેઠકે ખાઈ લવેી. દરરોજ સવાર-સાાંજ આ 
રીતે નીયમીત કરવાથી લાભ થાય છે.  
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(૪) પીપળાનાાં  પાન કે છાલનો ઉકાળો પીવાથી 
ચક્કર આવવાની ફરીયાદ મટે છે.  
(૫) ઘઉાંની ગોળવાળી પાતળી રાબ કરી સહેજ 
ગાંઠોડાનો ભકુો નાખી પીવાથી ચક્કર આવતાાં  બાંધ 
થાય છે.  
(૬) રોજ સવાર ે નરણા કોઠે આખુાં મરી ગળી 
જવાથી ચક્કર આવતાાં મટે છે.  
ચશ્મા ઉતારવા ૬ થી ૮ માસ સધુી નીયમીત 
જલનેતી કરવાથી અને પગના તળીયે અને કાનપટ્ટી 
પર ગાયનુાં  ઘી ઘસવાથી ચશ્માના નાંબર ઘટી શકે. 
ચહરેો ચહરેા પરના ડાઘ (૧) સફેદ મળુાને ખમણી 
તેમાાં  બે ચમચી લીંબનુો રસ તથા ટામેટાનો રસ 
મેળવી તે પસે્ટ ચહરેા પર ૩૦ મીનીટ રહવેા દઈ 
સાફ કરી નાખવાથી ચહેરા પરના ડાઘા દરુ થાય છે.  
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(૨) કેળાનો ગભવ દધુમાાં  છુાં દી રબડી જવેુાં  પ્રવાહી 
તૈયાર કરી ચહેરા પર લગાવી ૨૦ મીનીટ રહવેા દઈ 
ઠાંડા પાણીથી ધોઈ નાખવાથી ચહેરો ચમકી ઉઠે છે.  
ચહરેાની કરચલીઓ (૧) ચહેરાની કરચલીઓ 
વદૃ્ધત્વની નીશાની હોઈ સહ ુકોઈ તે દરુ કરવા માગે 
છે. લીંબનુા રસમાાં  દરીયાઈ ફીણ જરુરી પ્રમાણમાાં  
સાાંજ પહેલાાં  પલાળી રાખવુાં . રાતે સતુી વખતે આખા 
ચહેરા પર બરાબર લગાડીને સઈુ જવુાં . બીજ ેદીવસ ે
સવાર ે ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લવેુાં . થોડા જ 
દીવસોમાાં  કરચલીઓ દરુ થવા લાગ ેછે અને ચહેરો 
ચસુ્ત બનવા લાગ ે છે. પ્રયોગ નીયમીત જાળવી 
રાખવો.  
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(૨) જીવન ભર સવાર-સાાંજ એક એક લીંબ ુપાણીમાાં  
નીચોવી પીતા રહવેાથી અકાળે કરચલીઓ પડતી 
નથી.  
ચહરેા પરની ફોલ્લીઓ  એક ચમચી મધ અન ેએક 
ચમચી દધુના મીશ્રણનો ચહેરા પર લેપ કરી પાાંચકે 
મીનીટ રહેવા દઈ ચહેરો ધોઈ સાફ કરી દેવો. એ 
રીતે દીવસમાાં  બે વખત કરવાથી ચહેરા પરની નાની 
નાની ફોલ્લીઓ દરુ થાય છે.   
ચામડી- બરછટ (૧) ઑલીવ ઑઈલમાાં મીઠુાં  અને 
કોનવ ફ્લાઅર મેળવી મલમ જવેુાં  બનાવી હાથ પર 
લગાડી રાખવુાં . સકુાયા પછી પાણીમાાં  ગલુાબજળ 
નાખી હાથ ધોવાથી બરછટ થયેલી હાથની ચામડી 
મલુાયમ થઈ જાય છે.  
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(૨) એક ચમચી ઘઉાંના લોટમાાં  ચપટી હળદર તથા 
થોડો લીંબનુો રસ ભળેવી પગના પાંજા પર રગડવાથી 
ચામડી મલુાયમ થાય છે.  
ચામડીના રોગ  (૧) વડની છાલના ઉકાળાથી સ્નાન 
કરવાથી ચામડીના રોગો મટે છે.  
(૨) જ ે જગ્યાએ ચામડી વીકારગ્રસ્ત લાગતી હોય 
ત્યાાં  જરા જરા દીવેલ દરરોજ દીવસમાાં  ત્રણ વખત 
ઘસતા રહેવુાં . સામાન્દ્ય ખાંજવાળ, અળાઈ અન ે
સોરાઈસીસ કે એક્ઝીમા જવેા રોગો પણ દીવેલના 
નીયમીત પ્રયોગથી મટે છે.  
(૩) ચામડીના રોગમાાં  ગાજરનો રસ દધુમાાં  મેળવી 
પીવો. ગાજરના રસ અને દધુનુાં  પ્રમાણ જરુર મજુબ 
રાખવુાં .  
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(૪) ખાંજવાળ, દરાજ, અળાઈ, એલર્જી, સોરાયસીસ 
જવેા દારુણ રોગોમાાં  પણ કોબીજનાાં  પાન 
અસરગ્રસ્ત ચામડી પર લપટેી રાખી મકુો કે પાટો 
બાાંધી રાખો તો એ મટી જાય છે.  
(૫) કાચા પપૈયાનુાં  દધુ ચોપડવાથી ચામડીના રોગો 
સારા થાય છે.  
(૬) રોજ સવાર ે ૨૦-૨૦ ગ્રામ મધ ઠાંડા પાણીમાાં  
મેળવી ચાર-પાાંચ માસ પીવાથી દાહ, ખાંજવાળ અને 
ફોલ્લી જવેા ચામડીના રોગો મટે છે.  
(૭) તાાંદળજાની ભાજી ખાવાથી ચામડીના વીકારો 
મટે છે.  
(૮) નારાંગી ખાવાથી ચામડીનાાં  દદોવ દરુ થાય છે.  
(૯) કારલેીનાાં  પાન વાટી તેની માલીશ કરવાથી 
જીણવ ત્વચારોગમાાં  ફાયદો થાય છે.  
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(૧૦) સફેદ કોઢ, ખરજવુાં, દાદર, સોરાયસીસ, 
રક્તમાંડલ, ખસ, લખુસ, ખજુલી વગરે ે તમામ 
પ્રકારના ત્વચા રોગોમાાં  ગરમાળાનાાં  પાંચાાંગ 
અધકચરાાં  ખાાંડી બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં  
એક ગ્લાસ બાકી રહે ત્યાાં  સધુી ધીમા તાપ ેઉકાળી, 
ઠાંડ ુ પાડી ગાળીને સવાર-સાાંજ પીવુાં . ખાટી ચીજો 
(લીંબ,ુ આમલી, ટામેટાાં  વગરે)ે બાંધ કરવી. ઉકાળો 
તાજતેાજો બનાવીને સવાર-સાાંજ પીવો. કબજીયાત 
હોય તો રાત્ર ેસતુી વખતે એક ચમચી ગરમાળાનો 
ગોળ ખાવો.  
(૧૧) તેલમાાં  લાલ આખુાં કે દળેલુાં મરચુાં  બાળવુાં . એ 
તેલ ગાળીને શીશીમાાં  સાંઘરી રાખવુાં . અસરગ્રસ્ત 
ચામડી પર દરરોજ ચારકે કલાકને અાંતર ે લગાડી 
સહેજ ઘસતા રહેવુાં . પ્રયોગ નીયમીત એકાદ મહીનો 
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કરવો જોઈએ. એનાથી ચામડીના રોગો મટે છે. 
એની કશી જ આડઅસરો નથી.  
(૧૨) કોલીફ્લાવરમાાં  ગાંધકનુાં  પ્રમાણ સારુાં હોવાથી 
કોઈ પણ પ્રકારના ત્વચારોગમાાં  દરરોજ એનુાં  શાક 
ખાવાથી એ જલદી મટી જાય છે.  
(૧૩) દરાજ, ખાંજવાળ, સોરાયસીસ, અળાઈ જવેા 
ત્વચાના તમામ નાના-મોટા રોગોમાાં  તલના તેલમાાં  
હળદર મેળવી માલીશ કરતા રહવેાથી અને થોડુાં 
ચોપડી રાખવાથી મોટી રાહત થાય છે.  
(૧૪) ત્વચારોગમાાં  ખાાંડ-ગોળ, બધી જ જાતનાાં  ફળ, 
ઠાંડાાં  પીણાાં, ઠાંડી વાનગી, સાબ ુઅને સીન્દ્થેટીક કાપડ, 
તલ, શીંગદાણા, દહીં, ભીંડા, સક્કરીયાાં  વગરે ે બાંધ 
કરવુાં . મીઠુાં  ઓછુાં  કરી નાખવુાં . મેથી, પાલખ, તવુેરની 
દાળ, હળદર ઘણાાં સારાાં  જ ેદરરોજ લઈ શકાય.  
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(૧૫) ઘીમાાં  મરી વાટી લપે બનાવી એક ચમચી 
જટેલુાં ચાટી જવાથી અને થોડુાં ચામડી પર પડલેાાં  
લાલ ચકામા પર સવાર-સાાંજ નીયમીત ચોપડવાથી 
લાલ ચકામા મટે છે.  
(૧૬) ગરમીમાાં  અળાઈ, ખાંજવાળ કે ચામડી લાલ 
થઈ જવા જવેા ત્વચારોગોમાાં  ગોખરુનો તાજો 
ઉકાળો હ ુાંફાળો કે ઠાંડો ૧-૧ કપ ત્રણ-ચાર વખત 
પીતા રહેવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૭) તલનુાં  તેલ બરાબર ગરમ કરી, તેમાાં  ૧/૬ ભાગ 
વજન જટેલુાં કપરુનુાં  ચણુવ  નાખી માલીશ કરવાથી 
ખાંજવાળ તથા ચામડીના સામાન્દ્ય રોગો મટે છે. 
શરીરના દખુતા ભાગ પર કે શરીર જકડાઈ જવાની 
ફરીયાદમાાં  પણ આ તેલ લાભદાયી છે.  
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(૧૮) ખાંજવાળ, અળાઈ, ફોલ્લા-ફોલ્લી વગરેે 
ચામડીના નાના-મોટા રોગોમાાં  દરરોજ દીવસમાાં  
ચાર-પાાંચ વાર થોડુાં થોડુાં કોપરલે ઘસતા રહેવાથી 
રાહત થાય છે. સોરાયસીસ જવેા ગાંભીર ત્વચા 
રોગમાાં  પણ કોપરલે અદ્ભતુ અસરો બતાવે છે.  
(૧૯) અરડસુીનાાં  તાજાાં કે સકુાાં  પાનનો એકાદ લીટર 
ઉકાળો બનાવી નાહવાના પાણીમાાં  નાખી દરરોજ 
સ્નાન કરવાથી દરાજ, ખાંજવાળ, અળાઈ, ફોલ્લી-
ફોલ્લા વગરે ેનાના મોટા ચામડીના રોગો થતા નથી 
અને થયા હોય તો મટી જાય છે.  
(૨૦) લીમડાના પચાસેક પાનનો તાજો રસ કાઢી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી ચામડીના બધા જ રોગો-
ગડગમુડ, ખીલ અને સફેદ કોઢ પણ જડમળુથી મટી 
જાય છે.  
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(૨૧) ખીલ, ખસ, ખરજવુાં, ગમુડાાં  વગરે ે ચામડીના 
રોગો અને રક્તબગાડના રોગો મટાડવા અડધીથી 
એક ચમચી હરડ ે ચણુવ  રોજ રાત્ર ે જમ્યા પછી 
સખુોષ્ણ દધુ અથવા નવશકેા પાણી સાથ ેલવેુાં  અન ે
વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર પરજેી પાળવી.  
શષુ્ક ચામડી (૧) લીંબનુો રસ અન ે કોપરલે એકત્ર 
કરી શરીર પર માલીશ કરવાથી ચામડીની શષુ્કતા 
મટે છે.  
(૨) સવાર-સાાંજ પાકાાં  ટામેટાાંનો રસ પીવાથી અન ે
ભોજનામાાં  મીઠુાં  ઓછુાં  કરવાથી ચામડી પર થતાાં  
લાલ લાલ ચાાંઠાાં , ચામડીની શષુ્કતા વગરે ેમટે છે.  
(૩) બેસન સાથે દહીં મેળવી ચોળવાથી શષુ્ક ચામડી 
સુાંવાળી બને છે.  
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(૪) એક ડોલ ગરમ કે ઠાંડા પાણીમાાં એક લીંબ ુ
નીચોવી સ્નાન કરવાથી ચામડી મલુાયમ થાય છે.  
ચામડી પર ડાઘ  લીંબનુી છાલ લીંબનુા રસમાાં  પીસી, 
પોટીસ બનાવી, ગરમ કરીને બાાંધવાથી અથવા 
લીંબનુો રસ મસળતા રહેવાથી થોડા જ દીવસમાાં  
પરુ, કૃમી,  કીટાણુાં  વેગરેનેા સ્પશવથી ચામડી પર 
પડલેા ડાઘા (જ ે ચાર ે તરફ ફેલાય છે અને ખજુલી 
આવે છે) મટે છે.  
ચામડીની ફોડલીઓ (૧) સવાર-સાાંજ પાકાાં  ટામેટાાંનો 
રસ પીવાથી અને ભોજનમાાં  મીઠુાં  ઓછુાં  કરવાથી 
ચામડી પર થતી  નાની નાની ફોડલીઓ મટે છે.  
(૨) અળાઈ થતી હોય તો દહીં કે લીંબનુો રસ 
લગાડી થોડી વાર પછી ધોઈ નાખવાથી ફાયદો થાય 
છે.  
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(૩)  દધુ કે દધુમાાંથી બનાવેલુાં ક્રીમ ચામડી પર 
લગાડવાથી એને પોષણ મળે છે.  
(૪) તેલમાલીશ કયાવ પછી હળદર ઘસવાથી 
ચામડીનો રાંગ ઉઘડ ેછે.   
ચામડીનુાં  સ ાંદયવ  (૧) તલના તેલમાાં  ઘઉાંનો લોટ અને 
હળદર મેળવી લગાવવાથી ચહેરો ચમકી ઉઠે છે અન ે
ચામડી મલુાયમ બને છે.  
(૨) ચામડી તેલવાળી હોય તો સફરજનનો માવો 
બનાવી ચામડી પર પાંદરકે મીનીટ રાખી હ ુાંફાળા 
પાણીથી ધોઈ નાખવાથી વધારાનુાં તેલ દરુ થાય છે 
અને ચામડી આકષવક લાગ ેછે.  
(૩) ચહેરા પર ફીક્કાશ હોય તો તલના તેલમાાં  
ચણાનો લોટ મેળવી સ્નાન કરવાથી ચહેરા પર 
એકદમ રોનક આવી જાય છે.  
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(૪) તાજા દધુમાાં  બદામ વાટી ચહેરા પર લગાવવાથી 
ચામડી સુાંદર બને છે અને ચહરેા પર નીખાર આવ ે
છે.  
(૫) મધમાાં  લીંબનુો રસ ભળેવી ચામડી પર 
લગાવવાથી ચામડીનો રાંગ એકદમ ખીલી ઉઠે છે.  
(૬) હળદરમાાં  થોડુાં માખણ લગાડી ચામડી પર 
ઘસવાથી ચામડી મલુાયમ અને સુાંદર બને છે.  
(૭) ચણાનો લોટ, હળદરની ગાાંઠ, બદામનુાં  તેલ 
અને સખુડના લાકડાને ઘસીને ચહેરા પર લગાવી 
મોઢુાં  ધોવાથી ચામડી સુાંવાળી અને ગોરી બને છે.  
(૮) ચાર ચમચી ચણાનો લોટ, મધ અને મલાઈ 
ભગેાાં  કરી ચહેરા પર માલીશ કરવાથી ચહેરા પર 
એક અનેરી રોનક આવે છે.  
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(૯) લીંબનુો રસ અને દધુ ભગેાાં  કરી ચામડી પર 
લગાવવાથી ચહેરા પર અનેરી રોનક આવે છે.  
(૧૦) લીંબુ, પાકા ટામેટાનો રસ અને ગ્લીસરીન 
સરખા પ્રમાણમાાં  ભગેાાં  કરી ચામડી પર માલીશ 
કરવાથી ચામડી કોમળ અને સુાંવાળી બને છે.  
(૧૧) નાહવાના પાણીમાાં  લીંબ ુ નીચોવી નાહવાથી 
ચામડી સ્વચ્છ બને છે.  
(૧૨) થોડા દધુમાાં  ચારોળી પલાળી ખબુ બારીક વાટી 
રાતે સતુી વખતે મોાં પર લગાવી સવાર ેસાબથુી મોાં 
ધોઈ નાખવાથી ચામડી ખીલી ઉઠે છે.  
(૧૩) રોજ નહાતાાં  પહેલાાં  જતેનુના તેલ(ઑલીવ 
ઑઈલ)ની માલીશ કરવાથી ચામડી શષુ્ક રહેતી 
નથી, હાંમેશાાં  ચમકીલી રહે છે.  
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(૧૪) શીયાળામાાં  ચામડીની પોપડી ઉતરવા લાગ ેતો 
વીટામીન ‘એ’યકુ્ત ફળો અને શાકભાજી વધ ુખાવાાં .  
(૧૫) ચામડી ઢીલી પડવા લાગ ે કે ચહેરા પરની 
કરચલીઓ વધવા લાગ ે તો ઈંડાની જરદીમાાં  એક 
ચમચી માં ેદો ભળેવી ચહેરા પર લપે કરી સકુાઈ જાય 
ત્યાર ે પાણીથી ધોઈ નાખો. અઠવાડીયામાાં  આ 
પ્રમાણે એકાદ વાર કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૧૬) બે મોટા ચમચા ચણાનો લોટ અને થોડી 
હળદર દહીં સાથ ે મેળવી પસે્ટ જવેુાં બનાવી ચહેરા 
ઉપર તથા હાથપગ પર લગાડો. થોડી વાર એના 
પડને સકુાવા દો. પછી ઉખડેી નાખી ઠાંડા પાણીથી 
ધોઈ નાખો. આથી ચામડી સુાંવાળી બનશ ે અને 
નીખરી ઉઠશ.ે  
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(૧૭) પાકી ગયેલા કોઈ પણ ફળન ે ચહેરા પર 
લગાવી રાખી પછીથી ચહેરો ધોઈ નાખો. એથી 
ચામડી નરમ અને સુાંવાળી રહેશ.ે  
(૧૮) ચણાનો લોટ, આમળાનુાં  ચણુવ , કપરુ 
કાચલીનો ભકુો, સખુડનુાં  ચણુવ  તથા હળદર ભગેાાં  કરી 
તેમાાં  દધુ નાખી સ્નાન કરતાાં  પહેલાાં  ઘસી ઘસીન ે
શરીર ે ચોળી સકુાવા દેવુાં . પછી ગરમ પાણીએ 
નાહવાથી ચામડી સુાંવાળી બને છે.  
(૧૯) ચાંદનનુાં  ચણુવ , હળદર અને જવનો લોટ સમાન 
ભાગ ેલઈ દધુમાાં  મેળવી આખા શરીર ે પાતળો લપે 
કરી સકુાઈ ગયા બાદ હ ુાંફાળા પાણીથી ધોઈ લવેાથી 
અને ત્યાર બાદ કોપરલેનુાં  માલીશ કરવાથી શરીરની 
ચામડી ગોરી થાય છે. ચામડી ફાટવી દરરોજ સવાર ે
અને રાત્ર ે સ્નાન કરતાાં  અગાઉ દશકે મીનીટ સધુી 
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સરસવના તેલનુાં  બરાબર માલીશ કરવાથી 
શીયાળામાાં  શરીરના વીવીધ ભાગો પર ચામડી 
ફાટવાની ફરીયાદ મટે છે.  
ચામડી પરના મસા  (૧) મોરની બીટ(અઘાર) 
સરકા(વીનેગર)માાં  ઘસીને ચામડીના જ ે ભાગમાાં  
મસા થયા હોય તેના પર દીવસમાાં  બેચાર વાર 
લગાડવાથી તથા ચારકે કલાક રહેવા દેવાથી તેમ જ 
રાતે સતુી વખતે લગાડી આખી રાત રહેવા દેવાથી 
ચામડી પરના મસા મટે છે.  
(૨) દરરોજ સવાર-સાાંજ લીંબનુી ચીરી દસેક મીનીટ 
સધુી ઘસવાથી ચામડી પર થયેલા મસા દરુ થાય છે.   
(૩) હળદર અન ે મીઠુાં પાણીમાાં  કાલવી લગાડી 
રાખવાથી મસા મટે છે. (મારો સ્વાનભુવ) 
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ચપેી રોગો  ચપેી રોગો થવાનુાં  મખુ્ય કારણ 
રોગપ્રતીકારક શક્તીની ઉણપ હોય છે. સાંતરાનુાં 
પ્રચરુ માત્રામાાં  સેવન કરવા ઉપરાાંત સાંતરાનાાં  
 છોડાાંનો પાઉડર આખા શરીર ે ઘસીને રાતે સઈુ 
જવાથી ચપેી રોગો સામે રક્ષણ મળે છે. દરરોજ 
સાંતરાનો એક કપ જટેલો રસ પીવાથી કોઈ પણ 
પ્રકારનો ચપે લાગતો નથી. 
છાતીમાાં શળુ  ૧૦-૧૦ ગ્રામ રાક્ષ અને ધમાસાનો 
ઉકાળો પીવાથી છાતીમાાં  શળુ થઈ ઉધરસમાાં  લોહી 
પડતુાં  હોય તો મટે છે. 
જળોદર (૧) એક ગ્લાસ પાણીમાાં  એક મોટો ચમચો 
સરકો મેળવી દીવસમાાં  આઠ-દશ વખત પીવાથી 
જળોદર મટે છે. (૨) બીલીપત્રના તાજા રસમાાં  એક 
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નાની ચમચી પીપરનુાં  ચણુવ  નાખી દરરોજ દીવસમાાં  
બે વખત પીવાથી જળોદર મટે છે.  
(૩) ડુાંગળી સમારીને સરકામાાં  આખો દીવસ ડબુાવી 
રાખી દરરોજ ચારકે જટેલી ખાવાથી જળોદર તથા 
એ અાંગનેી ઘણી તકલીફો મટે છે.  
(૪) હરડનેુાં  ચણુવ  લવેાથી પાતળી મળપ્રવતૃ્તી થઈ 
જલોદરમાાં  પેટનુાં  પાણી ઘટે છે.  
જીહ્વાસ્તાંભ  તજનુાં  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાાં  એક કપ 
પાણીમાાં  મેળવી લવેાથી જીહ્વાસ્તાંભમાાં  ફાયદો થાય 
છે. 
જીભમાાં ચીરા  ઘીલોડાાં  ચાવીને તેનો રસ થોડા સમય 
સધુી મોાંમાાં  રાખવાથી જીભ ફાટી હોય તો ફાયદો 
થાય છે. 
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જીણવ જ્વર  (૧) ફુદીનો જીણવ જ્વર અને એને લીધ ે
થતી અશક્તીની રામબાણ દવા છે. ફુદીનાનાાં  ૪-૫ 
પાન કાચાાં  ખાવાાં  અને પાણીમાાં  એનો ઉકાળો સહેજ 
સાકર નાખી પીવો.  
(૨) ખારકે, સુાંઠ, રાક્ષ, સાકર અને ઘી દધુમાાં  નાખી 
લીક્વીડાઈઝરથી મીક્ષ કરી પીવાથી જીણવજ્વરમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૩)  ગાયના દધુમાાં  ઘી, સુાંઠ અને કાળી રાક્ષ નાખી 
ઉકાળીને પીવાથી જીણવજ્વર મટે છે.  
(૪) ગાયના દધુમાાં  જીરુ સીઝવી, તેનુાં  ચણુવ  કરી 
સાકર સાથે ખાવાથી જીણવજ્વર મટે છે અને શક્તી 
આવે છે.  
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(૫) જીરાની ૫ ગ્રામ ભુકી જુના ગોળમાાં  મેળવી 
સવાર ે અથવા રાત્ર ે ૨૧ દીવસ સધુી ખાવાથી જીણવ 
જ્વર મટે છે.  
(૬) એક કપ પાણી ઉકાળી તેમાાં  ૨ થી ૩ ગ્રામ 
કરીયાત ુ અન ે ૧ ગ્રામ સુાંઠનુાં  ચણુવ  નાખી ઢાાં કી દેવુાં . 
એકાદ કલાક પછી ઝીણા કપડાથી ગાળી સવાર 
સાાંજ તાજુ ાં બનાવીને પી જવુાં . પાંદર વીસ દીવસ 
પીવાથી શરીરની માાંસ, રક્ત, મેદાદી ધાતઓુમાાં  
પ્રવેશલે જીણવજ્વર મટે છે. તાવમાાં  હાંમેશાાં  પીત્તનો 
પ્રકોપ હોય છે. કરીયાત ુ પીત્તના પ્રકોપને શાાંત કર ે
છે. જીણવ વીષમ જ્વરમાાં  જ્યાર ેતાવ શરીરની અાંદર 
જ ગપુ્તાવસ્થામાાં  હોય અને અપચો તથા શરીરમાાં  
બળતરા-દાહ રહેતી હોય ત્યાર ે કરીયાતાથી ઘણો 
ફાયદો થાય છે.  
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(૭) જીણવજ્વરમાાં  રાક્ષ લાભદાયક છે.  
(૮) ઝીણો તાવ રહ્યા કર,ે થમોવમીટર પર તાવ જોવા 
ન મળે, પરાંત ુ અાંદરથી તાવ જવેુાં  લાગ્યા કર ે અને 
બેચનેી અનભુવાયા કર ેતો દરરોજ જ ેચાય પીવામાાં  
આવે છે તેવી ચાય બનાવવી પરાંત ુ તેમાાં  ખાાંડને 
બદલ ે મીઠુાં  નાખવુાં  અને દધુ નાખવુાં  નહીં. આવી 
ગરમ નમકીન ચાય દીવસમાાં  ચારકે વખત(દર ચારકે 
કલાકના અાંતર)ે પીવાથી જીણવજ્વર મટે છે.  
(૯) દીવસમાાં  ત્રણ-ચાર વાર કાચી વરીયાળી ૧-૧ 
ચમચો ખાવાથી અને ઉપર એક ગ્લાસ લીંબનુુાં  
શરબત ધીમે ધીમે પીવાથી જીણવજ્વર મટે છે.  
(૧૦) ખજુર, સુાંઠ, સાકર અને ઘી પ્રમાણસર દધુમાાં  
ખબુ ઉકાળી દીવસમાાં  બે-ચાર વખત પીવાથી 
જીણવજ્વર મટે છે.  
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(૧૧)  એક ચમચો અજમો ચાવ્યા વીના પાણી સાથે 
ગળવાથી-ફાકવાથી  જીણવજ્વર-ઝીણો તાવ રહ્યા 
કરતો હોય તો તે મટે છે. પ્રયોગ દીવસમાાં  દર ચારકે 
કલાકના અાંતર ેકરવો.  
જીવ ડહોળાવો  એલચીદાણા વાટી ફાકવાથી કે 
મધમાાં  ચાટી જવાથી જીવ ડહોળાતો હોય કે ઉલટી 
થવા જવેુાં  થતુાં  હોય તો તે મટે છે. 
જુ (૧) ડુાંગળીનો રસ માથામાાં  ભરવાથી જુ મરી જાય 
છે.  
(૨) તમાકુ પાણીમાાં  મેળવી તે પાણી માથે ચોપડી 
ઉપર પાટો બાાંધી પાાંચ-છ કલાક રાખી અરીઠાથી 
માથુાં  ધોવાથી જુ અને લીખો મરી જાય છે.  
(૩) સીતાફળનાાં  બીનુાં  ચણુવ  માથાના વાળમાાં  
ભરવાથી જુ પડી હોય તો મરી જાય છે. 
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ઝાડા  (૧) ૨-૩ ગ્રામ આાંબાની ગોટલી મધમાાં  
લવેાથી ઝાડા મટે છે.  
(૨) આાંબાની ગોટલી દહીંમાાં  વાટીને લવેાથી કાચા 
ઝાડા મટે છે.  
(૩) આાંબાનાાં  કુમળાાં  પાન અને કોઠાના ફળને પીસી 
ચોખાના ઓસામણ સાથે લવેાથી પાકેલો અતીસાર 
મટે છે.  
(૪) આાંબાની ગોટલી છાસ અથવા ચોખાના 
ઓસામણમાાં વાટીને આપવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૫) આાંબાના પાનનો સ્વરસ ૨૦ ગ્રામ, મધ ૧૦ 
ગ્રામ, ઘી ૫ ગ્રામ અન ેદધુ ૧૦ ગ્રામ મેળવી પીવાથી 
રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૬) આાંબાનાાં  પાન, જાાંબનુાાં  પાન અને આમલીનાાં  
પાન સરખ ે ભાગ ે લઈ, ખાાંડીને સ્વરસ કાઢી, તેમાાં  
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તેટલુાં જ બકરીનુાં  દધુ મેળવી, થોડુાં મધ મેળવી 
પીવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૭) આાંબાની અાંતરછાલનો ઉકાળો દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર આપવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૮) આાંબાની અાંતરછાલ ૨૦-૪૦ ગ્રામ અધકચરી 
કરી, અષ્ટમાાંશ ઉકાળો કરી મધ મેળવી પીવાથી 
અતીસાર અને મરડો મટે છે.  
(૯) આદનુા તાજા રસનાાં પાાંચ-સાત ટીપાાં  નાભીમાાં  
દીવસમાાં  ચારકે વખત ભરવાથી ઝાડા મટે છે. 
દ:ુસાધ્ય અતીસાર પણ મટે છે.  
(૧૦) ખજુરનો ઠળીયો બાળી કોલસો કરી બબ્બે 
ગ્રામ રાખ દીવસમાાં  બેત્રણ વાર ઠાંડા પાણીમાાં  
લવેાથી ઝાડા બાંધ થાય છે. અથવા ખજુરના 
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ઠળીયાનો પાઉડર ૧-૧ નાની ચમચી દીવસમાાં  ચારકે 
વખત પાણી સાથે લવેાથી ઝાડા મટે છે.   
(૧૧) ૧૦ ગ્રામ જટેલાાં  આમલીનાાં  કુમળાાં  પાનને 
ચોખાના ઓસામણમાાં વાટી પીવડાવવાથી 
અતીસાર(ઝાડા) મટે છે.  
(૧૨) એક પાકા લીંબનુે ગરમ કરી, રસ કાઢી તેમાાં  
સીંધવ અને ખાાંડ મેળવી પીવાથી પીત્તજન્દ્ય 
અતીસાર મટે છે.  
(૧૩) લીંબ ુ અને ડુાંગળીનો રસ ઠાંડા પાણીમાાં  
મેળવીને લવેાથી અપચાજન્દ્ય અતીસાર મટે છે.  
(૧૪) જવ અને મગનુાં  ઓસામણ પીવાથી 
આાંતરડાની ઉગ્રતા શાાંત થાય છે અને અતીસારમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
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(૧૫)  ગાજર ઉકાળી તેનુાં  સપુ બનાવી પીવાથી ઝાડા 
મટે છે.  
(૧૬) જાયફળ, ખારકે અને અફીણ સરખ ે ભાગે 
લઈ, નાગરવેલના પાનના રસમાાં  ઘુાંટી ચણા જવેડી 
ગોળીઓ બનાવવી. આ ‘જાતીફલાદી ગટુીકા’ 
છાસમાાં  લવેાથી ગમે તેવા ઝાડા બાંધ થાય છે.  
(૧૭) તજ અને ધોળા કાથાનુાં  ૧/૨, ૧/૨ ગ્રામ ચણુવ  
મધમાાં  મેળવી લવેાથી અપચો થઈ વારાંવાર થતા 
પાતળા ઝાડા મટે છે.  
(૧૮) તાજી છાસમાાં  બીલીનો ગભવ મેળવી પીવાથી 
રક્તાતીસાર અને સામાન્દ્ય ઝાડા મટે છે.  
(૧૯) પરવળનાાં  પાન, જવ અને ધાણાનો ઉકાળો 
ઠાંડો પાડી મધ અને સાકર મેળવી પીવાથી ઉલટી 
સાથે થતા ઝાડા-અતીસાર મટે છે.  
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(૨૦) પાકાાં  જાાંબ ુખાવાથી પીત્તના ઝાડા મટે છે.  
(૨૧) વધ ુ પડતા પાતળા ઝાડા થતા હોય, મરડો 
મટતો ન હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો પીવો. 
જરુર પડ ેતો તેમાાં  શકેેલા ઈન્દ્રજવનુાં  ચણુવ  આપવુાં .  
(૨૨) એકાદ લીટર પાણીમાાં  દસેક ગ્રામ જટેલી ખાાંડ 
અને એકાદ નાની ચમચી મીઠુાં (નમક) નાખી, ગરમ 
કરી બોટલમાાં  ભરી રાખવુાં . દર બે કલાકને અાંતર ે
અડધો – અડધો ગ્લાસ જટેલુાં આવુાં  પાણી પીવુાં . 
આનાથી ઝાડા બહ ુઝડપથી કાબમુાાં  આવી જાય છે.  
(૨૩) ઝાડા થાય ત્યાર ે ચોખાના ઓસામણમાાં  
આમલીનુાં  પાણી મેળવીને આપવુાં .  
(૨૪) ઝાડામાાં  તલુસીનાાં  પાંચાાંગ(મળુ, ડાળી, પાન, 
માંજરી, બીજ)નો ઉકાળો આપવો.  



 1056 

(૨૫) ઝાડામાાં  ડુાંગળી, આદ ુ અને ફુદીનાના રસમાાં  
મીઠુાં  મેળવીને આપવુાં .  
(૨૬) ઝાડામાાં  ઉપવાસ અત્યાંત લાભદાયી છે.  
(૨૭) હરડ,ે સુાંઠ અને વરીયાળી શેકીને લવેાથી 
અતીસારનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૨૮) મલાઈ વીનાના દધુની બનાવેલી છાસને સારી 
રીતે વલોવી થોડી સુાંઠ નાખી પીવી, અને બીજુાં કશુાં 
ખાવુાં  નહીં. વાય ુઅન ે કફથી થતા ઝાડા અને બીજા 
અનેક રોગો છાસના સેવનથી મટે છે. એનાથી 
શરીરના માગોવની શદુ્ધી થાય છે. કફવાયનુા કોઈપણ 
રોગમાાં  છાસથી ચડીયાતુાં  ઔષધ નથી. (૨૯) સુાંઠ 
અને અજમાનો સમાન ભાગ ેબનાવેલો પાઉડર ૧-૧ 
ચમચી દર બે કલાકે પાણી સાથે ચારકે વખત લવેાથી 
ઝાડા મટે છે.  
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(૩૦) ઝાડા એ અપચાનો રોગ છે, આથી 
પાચનતાંત્રને સાંપણુવ  આરામ આપવો. ઉપવાસ કે 
હલકા ખોરાકનો આશરો લવેો. સુાંઠના ચણુવની ફાકી 
લવેી. ખાવામાાં  જુના ઢીલા ચોખા, રાબ, મગનુાં  સપુ 
સારાાં .  
(૩૧) ફુદીનો, તલુસી, આદ,ુ મરી, સુાંઠ. જાયફળ, 
કડાછાલ, જાવાંત્રી, અરડસુી, કાં ટકારી, જઠેીમધ અને 
અક્કલકરો સમભાગ ે લઈ ચણુવ  બનાવવુાં . આ ચણુવ  
પા ચમચી સવાર ેઅને રાત્ર ેલવેાથી આમયકુ્ત ઝાડા 
તથા કફ મટે છે. આ સાથે ખોરાકમાાં  આદ,ુ આાંબા 
હળદર જવેાાં  મખુશદુ્ધીકારક રવ્યો લવેાાં . બહ ુ કડક 
મીઠી ચા ન પીવી, કેમ કે એનાથી કફ થાય છે અન ે
પાચન ક્રીયાના રસ ઝરતા નથી.  
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(૩૨) લોખાંડના તવા પર શકેેલા સકુા ધાણા એક 
એક ચમચો દરરોજ ચારકે કલાકે ચાવી ચાવીને 
ખાવાથી ઝાડાની ફરીયાદ મટે છે.  
(૩૩)  શીમળાના ઝાડના ગુાંદરને પાણીમાાં  મીશ્ર 
કરીને પીવાથી ઝાડા-મરડો બાંને મટે છે.  
(૩૪) પાનમાાં  ખાવામાાં  વપરાતા કાથાનુાં  ચણુવ  ૧-૧ 
ચમચી દરરોજ દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ વખત પાણી 
સાથે લવેાથી ઝાડા મટે છે.  
(૩૫) કાચી સોપારીના કકડા કરી તેને તવીમાાં  મુકી 
કોલસા જવેા બાળી, ચણુવ  કરી છાસ સાથે લવેાથી 
ઝાડા મટે છે.  
(૩૬) આખા લીંબનુા રસમાાં  થોડુાં જાયફળ વાટીને 
ચાટવાથી ઝાડો સાફ આવે છે.  
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(૩૭) પાકી કેરીની ગોટલી શેકીને ખાવાથી ઝાડા 
મટે છે.  
(૩૮) તજનુાં  બારીક ચણુવ  દીવસમાાં  ચારકે વખત 
પાણી સાથે લવેાથી અતીસારના પાતળા ઝાડા મટે 
છે.  
(૩૯) ઝાડા થઈ ગયા હોય તો દવા લવેાને બદલ ે
દીવસમાાં  બે કે ત્રણ કેળાાં  અને ત્રણ ગ્લાસ નારાંગીનો 
રસ થોડુાં મીઠુાં  નાખીને લવેાથી ફાયદો થાય છે.  
(૪૦) કેરીની ગોટલીનુાં  ૧-૧ ચમચી ચણુવ  એક ગ્લાસ 
જાડી છાસમાાં  મેળવી દીવસમાાં  ત્રણ વાર પીવાથી 
ઝાડા મટે છે.  
(૪૧) ગમે તેવા ભયાંકર, ગમે તે રોગને લીધ ેથયેલા 
ઝાડા અડધી રકાબી દધુમાાં  અડધુાં લીંબ ુ નીચોવી 
તરત જ પી જવાથી મટી જાય છે. દીવસમાાં  બે વાર 
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પીવુાં . એક દીવસમાાં  ન મટે તો બે-ત્રણ દીવસ સધુી 
પ્રયોગ ચાલ ુ રાખવો. પ્રયોગ સીવાય દધુ ખાવા-
પીવામાાં  ન લવેુાં . ઘઉાંનો આહાર છોડી દેવો. આ 
મારો સ્વાનભુવ છે.  
(૪૨) એક કરતાાં  વધ ુપચ્યા વગરના ચીકણા ઝાડા 
થતા હોય તો કેસર, જાયફળ અને જાવાંત્રીનુાં  સમાન 
ભાગ ેચણુવ  કરી ચણીબોર જટેલુાં એક ચમચી મધમાાં  
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટવાથી લાભ થાય છે.  
(૪૩) સારી જાતની કડાછાલનુાં  ૨૫૦ ગ્રામ 
વસ્ત્રગાળ ચણુવ  બે લીટર પાણીમાાં  માંદ તાપ ેઉકાળી 
તવેથાથી હલાવતાાં  જઈ માવા જવેુાં  ઘટ્ટ બને ત્યાર ે
ઉતારી ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવી છાાંયડામાાં  
સકુવવી. બબ્બે ગોળી દીવસમાાં  ત્રણ વખત લવેાથી 
અને જરુરી પરજેી પાળવાથી ચીકણા ઝાડા મટે છે.  



 1061 

(૪૪) પાકાાં  કેળાાં  છુાં દી મોળા દહીંમાાં  ભળેવી 
એલચીનુાં  થોડુાં ચણુવ  નાખી સવાર, બપોર, સાાંજ 
ખાવાથી અન ેએ વીના બીજુાં કશુાં  ન ખાવાથી ઝાડા 
મટે છે.  
(૪૫) ઝાડાના રોગમાાં  સુાંઠ નાખી ઉકાળેલુાં પાણી જ 
પીવુાં . કશુાં જ ખાવુાં  નહીં, માત્ર દુધ મેળવી બનાવેલા 
દહીંને વલોવી પાતળી છાસ તૈયાર કરી બબ્બે કલાકે 
પીવી.  ચારકે દીવસ બાદ રાહત થાય તો એ છાસમાાં  
થોડો ભાત ખાઈ શકાય. ઝાડા જમે જમે મટતા જાય 
તેમ ધીમે ધીમે રોજીાંદા આહાર પર આવી શકાય. 
કાયમ બે વખત છાસ પીવી. તેલ-ઘીવાળો આહાર, 
મીઠાઈ, ફરસાણ કદી વધ ુ પ્રમાણમાાં  લવેાાં  નહીં. 
છાસ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ેછે, તેનાથી પાચન સધુર ે
છે, આથી ઝાડાની તકલીફ મટે છે.  
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(૪૬) જુના મરડાન ે લીધ ે બે-ત્રણ કે વધાર ે પડતા 
ચીકાશવાળા, ગસે સાથે ચીકણા ઝાડા થતા હોય તો 
ચારથી પાાંચ ચમચી કુટજારીષ્ટ સવાર,ે બપોર ેઅને 
રાત્ર ે પીવો. ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ આહારરવ્યો અન ે
અથાણાાં, પાપડ ખાવાાં  નહીં તથા સપુાચ્ય આહાર 
લવેો.  
(૪૭) મહડુાાં, કાયફળ, લોધ્ર અને દાડમની છાલનુાં  
ચણુવ  મધ સાથે ચાટી ઉપર ચોખાનુાં  ઓસામણ 
પીવાથી પીત્તના કારણે થયેલા ઝાડા મટે છે.  
(૪૮) સવાર-સાાંજ એકથી બે ગ્રામ જટેલુાં કાયફળનુાં  
ચણુવ  સુાંઠ અન ે મધ સાથે લવેાથી વાય ુ અને કફના 
ઝાડા મટે છે.  
(૪૯) અપતસાર તથા સાંગ્રહણીમાાં  ગલુાબની માત્ર 
પાાંચ જ પાાંદડી ચાવી જવી. અલ્પ માત્રામાાં  ગલુાબની 
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પાાંખડી એના ગ્રાહી ગણુના કારણે કાં ઇક અાંશ ેરાહત 
આપ ેછે. અહીં માત્રાનુાં  ખાસ ધ્યાન રાખવુાં જરૂરી છે 
કારણ કે વધ ુમાત્રામાાં  ગલુાબ સારક  ગણુ ધરાવે છે.  
લોહીવાળા ઝાડા  (૧) વડની વડવાઈનો અગ્રભાગ 
અને વડની તાજી કુાં પળો પીસી દધુમાાં  ઉકાળી 
પીવાથી લોહીવાળા ઝાડા બાંધ થાય છે.  
(૨) વડની કુણી વડવાઈને વાટી પાણીમાાં  પલાળી 
રાખવી. બીજ ેદીવસે તેને ઉકાળવી. તેમાાં  ચોથા ભાગે 
ઘી અને આઠમા ભાગ ેસાકર મેળવી ઘી પકવવુાં . ઘી 
પાકી જાય ત્યાર ે તેનુાં  મધ સાથે સેવન કરવાથી 
રક્તપીત્તમાાં  વધ ુપડતુાં  લોહી પડતુાં  હોય તો તે બાંધ 
થાય છે.  
(૩) મીઠા લીમડાનાાં  પાનને પાણી સાથે પીસી, 
ગાળીને પીવડાવવાથી લોહીવાળા ઝાડા મટે છે.  
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(૪) મઠ બાફી, તેમાાં  છીણેલી ડુાંગળી મેળવી 
ખાવાથી ઝાડામાાં  પડતુાં  લોહી તરત જ બાંધ થાય છે.  
(૫) કોઈ પણ કારણથી ઝાડામાાં  લોહી પડતુાં  હોય 
તો આહારમાાં  માત્ર બકરીનુાં  દધુ લવેાથી સારુાં થઈ 
જાય છે. આાંતરડામાાં  ચાાંદુાં  પડ્યુાં હોય તેમાાં  પણ 
ગણુકારક છે. સાંપણુવ  સારુાં થયા પછી ધીમે ધીમે 
સામાન્દ્ય આહાર પર ચડવુાં .  
(૬) પીત્તના ઉષ્ણ અને તીક્ષ્ણ ગણુોથી આાંતરડાની 
રક્તવાહીનીઓમાાં ચાાંદાાં-ઘા પડી ઝાડામાાં  લોહી 
આવવા લાગ ે છે. આથી શરીર નબળુાં  અને ફીકુ્કાં  
પડી જાય છે. એના ઉપચાર માટે એક ચમચી 
ઈસબગલુ બકરી અથવા ગાયના એક કપ દધુમાાં  
મેળવી થોડુાં હલાવી તરત જ પી જવુાં . તેમાાં  થોડી 
સાકર મેળવી શકાય. થોડા દીવસ સવાર-સાાંજ આ 
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ઉપચારથી રક્તાતીસારમાાં ફાયદો દેખાવા લાગ ે છે. 
પીત્ત વધારનાર આહાર-વીહારનો ત્યાગ કરવો. 
ઈસબગલુની ભસુી પલળવાથી થોડીવારમાાં  લગુદી 
જવેુાં  બની જાય છે, આથી તરત જ પી જવુાં . 
ઈસબગલુની લગુદી બની જતાાં  પીવામાાં  તકલીફ 
થશ.ે  
(૭) બકરીના દધુમાાં  જરુરી સાકર અને બારીક 
વાટેલા કાળા તલ ભળેવી પીવાથી લોહીવાળા ઝાડા 
મટે છે.  
ઝાડા-ઉલટી (૧) ૧થી ૨ ગ્રામ સુાંઠ, ૨થી ૧૦ ગ્રામ મધ 
સાથે આપવાથી ઝાડા તેમજ ઉલટીમાાં  લાભ થાય છે.  
(૨) ડુાંગળીનો ૨૦-૨૦ ગ્રામ રસ એક-એક કલાકે 
થોડુાં પાણી મેળવી પીવાથી અપચાને લીધ ે ઝાડા-
ઉલટી થતાાં  હોય તો ફાયદો થાય છે.  
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(૩) ફુદીનાનાાં  પાન ૮, મરીના દણા ૭ અને ૨ 
લવીંગ વાટી બે ગ્લાસ પાણીમાાં  ઉકાળી સહેજ હ ુાંફાળુાં  
દરરોજ દીવસમાાં  ત્રણ વાર પીવાથી કૉલરેાના કે 
બીજા કોઈ પણ કારણે થયેલા ઝાડા-ઉલટી મટે છે.  
(૪) ફુદીનો, મરી અન ે લવીંગને પાણીમાાં  ખબુ 
લસોટી દર ત્રણ કલાકને અાંતર ેલતેા રહેવાથી કોઈ 
પણ પ્રકારના ઝાડા-ઉલટી, કૉલરેા જવેા મહાવ્યાધીને 
લીધ ેથયેલા પણ મટી જાય છે. બધાાં  રવ્યોનુાં  પ્રમાણ 
વ્યક્તીગત જરુર મજુબ નક્કી કરવુાં .  
ઝાડાની ચીકાશ  (૧) થોડા ગરમ પાણીમાાં  થોડુાં મીઠુાં 
અને લીંબ ુનીચોવી સવારમાાં  પીવાથી ઝાડા કે મરડો 
થયો હોય કે ઝાડા વાટે ચીકાશ પડતી હોય તેવા 
આમના દદવમાાં  ઝાડાની ચીકાશ દરુ થાય છે.  
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(૨) બાવળની તાજી, કુણી ૧૦૦ ગ્રામ શીંગના ટુકડા 
કરી લસોટી એમાાં  ૨૫ ગ્રામ ફુલાવેલી ફટકડી મેળવી 
ખરલમાાં  બરાબર ઘુાંટી ગોળી વળે એવી ઘટ્ટ થાય 
ત્યાર ેવટાણા જવેડી ગોળી વાળી છાયામાાં  સકુવવી. 
દીવસમાાં  ચાર વાર બબ્બે  ગોળી છાસ સાથે લવેાથી 
ઝાડામાાં  ચીકાશ આવતી હોય, મરડો થયો હોય કે 
મ્યકુસકોલાઈટીસની તકલીફ હોય તો તે મટે છે.   
ઝાડાની દગુાંધ  સવુા અને મેથીનુાં  ચણુવ  દહીંના મઠામાાં  
મેળવી લવેાથી ઝાડાની દગુાંધ મટે છે.  
ઝાડામાાં આમ  સવુા અને મેથીનુાં  ચણુવ  દહીંના મઠામાાં  
મેળવી લવેાથી ઝાડામાાં  આમ હોય તો મટે છે. 
જુલાબ બાંધ કરવા  પાણીમાાં  સાકર ઓગાળી પીવુાં .  
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ઝામર  હળદરનો ગાાંગડો તવુેરની દાળમાાં  બાફી, 
છાાંયડ ેસકુવી, પાણીમાાં  ઘસી સયુાવસ્ત પહેલાાં  બે વાર 
આાંખમાાં  આાંજવાથી ઝામર મટે છે. 
ઝીણો તાવ  તમાલપત્ર અને કાાંકચના શકેેલા બીનુાં 
ચણુવ  લવેાથી ઝીણો તાવ મટે છે. 
ઝરે પટેમાાં (૧) ૫ ગ્રામ વાટેલી રાઈ અને ૫ ગ્રામ 
મીઠુાં  ગરમ પાણીમાાં  મેળવી પીવાથી ઉલટી થઈ ઝરે 
બહાર નીકળી જાય છે.  
(૨) રાઈનો એક ચમચો લોટ ઠાંડા પાણીમાાં  પીસી 
૪૦૦-૫૦૦ મી.લી. પાણીમાાં  મેળવી પાવાથી ઉલટી 
થઈ ખાધલેુાં ઝરે બહાર નીકળી જાય છે.  
ઝરેી જાંતનુા દાંશ (૧) મધમાખી, તીડ, લાલ કે કાળી 
 કીડી, માાંકડ, મચ્છર જવેાાં  જાંતઓુ મોટી સાંખ્યામાાં  
કરડવાથી શરીર લાલઘમુ થઈ ગયુાં  હોય, અસહ્ય દાહ 
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થતો હોય ત્યાર ે ગરમ કે ઠાંડા પાણીમાાં  ખાવાનો 
સોડા નાખી સ્નાન કરવુાં . અથવા સોડા-બાય-
કાબવવાળા ઘટ્ટ ઠાંડા પાણીમાાં  પાતળુાં  કપડુાં ભીંજવી ડાંખ 
પર તે મકુવાથી લાભ થશ.ે  
(૨) તરત જ તલુસીનાાં  પાન વાટીને ડાંખ પર 
લગાવવાથી ઝરેની અસર નાબદુ થાય છે. 
ટાઈફૉઈડ નવસાર કે ગગુળ સાથે હીંગ આપવાથી 
ટાઈફૉઈડ મટે છે. 
ટાઢીયો તાવ  (જુઓ મલૅરેીયા)  
ટોન્દ્સીલ (૧) ૧ ગ્લાસ શરેડીના તાજા રસને સહેજ 
ગરમ કરી ૧ કપ દધુ ઉમેરી ધીમે ધીમે દીવસમાાં  બે-
ત્રણ વખત પીવાથી થોડા દીવસોમાાં  ટોન્દ્સીલ્સની 
તકલીફ મટે છે.  
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(૨) વારાંવાર ટોન્દ્સીલ થતાાં  હોય અને અનેક દવા 
છતાાં  કાયમ માટે મટતાાં  ન હોય તો સવાર-સાાંજ ૧-૧ 
મોટા ગ્લાસ ગાજરના રસમાાં  અડધો ચમચો આદનુો 
રસ મેળવી પીવાથી ટોન્દ્સીલ જડમળુથી મટી જાય 
છે.   
ટ્યમુર(ગાાંઠ) માત્ર માાંસની સામાન્દ્ય ગાાંઠ હોય તો 
દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ એક પાકુાં  કેળુાં  છોલી, 
કાપ મુકી તેમાાં  એક નાની ચમચી પપૈયાનુાં  તાજુ ાં દધુ 
ભરીને કેળુાં ખાવુાં . નીયમીત પ્રયોગથી ગાાંઠ મટી જાય 
છે. 
ટ્રાવલે સીકનસે ગતીથી ચક્કર આવતાાં હોય તો 
મોાંમાાં  આદનુો ટુકડો રાખવાથી “ડ્રામામાઈન” 
કરતાાં  પણ સારુાં કામ આપ ેછે.   
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ઠાંડક માટે ૧૦ ગ્રામ આમળાાં ૩૫૦ ગ્રામ પાણીમાાં  
અડધો કલાક ભીંજવી, ગાળીને સાકર નાખી પીવાથી 
ઠાંડક થાય છે.  
ઠાંડી લાગવી  શીયાળામાાં  ખબુ જ ઠાંડી લાગતી હોય, 
શરીર ધ્રજુતુાં  હોય અને ઠાંડી દરુ થતી ન હોય તો 
પગના તળીયે રાઈના ચણુવને મધમાાં  મેળવી ૧૫ 
મીનીટ સધુી લપે કરી કાઢી નાખવાથી ઠાંડી ગાયબ 
થઈ જાય છે. 
ડાયાબીટીસ વધાર ે પડતો ચરબીવાળો ખોરાક અને 
બેઠાડ ુજીવન ડાયાબીટીસને નીમાંત્રણ આપ ેછે.  
(૧) દરરોજ ૭૦-૮૦ ગ્રામ સારાાં  પાકાાં  જાાંબ ુ લઈ 
ચારગણા ઉકળતા પાણીમાાં  નાખી ૧૫ મીનીટ સધુી 
ઢાાંકણ ઢાાં કી રાખી, પછી હાથ વડ ેમસળી, કપડાથી 
ગાળી, તેના ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
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થોડા દીવસ સધુી પીવાથી પશેાબમાાં  જતી સાકરનુાં 
પ્રમાણ ઘટે છે, લીવર કાયવક્ષમ બને છે અને 
મધપુ્રમેહમાાં  ઉત્તમ ફાયદો થાય છે.  
(૨) સારાાં  પાકાાં  જાાંબ ુસકુવી, બારીક ખાાંડી, ચણુવ  કરી 
દરરોજ ૨૦-૨૦ ગ્રામ ૧૫ દીવસ સધુી લવેાથી 
મધપુ્રમેહમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૩) જાાંબનુા ઠળીયાના ગભવનુાં  ૧-૧ ગ્રામ ચણુવ  મધ 
અથવા પાણી સાથે દીવસમાાં  બે વાર ૧૦-૧૫ દીવસ 
સધુી લવેાથી મધપુ્રમેહ મટે છે.  
(૪) જાાંબનુા ઠળીયા ૨૦૦ ગ્રામ, લીમડાની ગળો 
૫૦ ગ્રામ, હળદર ૫૦ ગ્રામ અને મરી ૫૦ ગ્રામ 
ખાાંડી, વસ્ત્રગાળ ચણુવ  કરી, તેને જાાંબનુા રસમાાં  ખબુ 
ઘુાંટી, સકુવી, શીશામાાં  ભરી રાખવુાં . ૩-૪ ગ્રામ આ 
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ચણુવ  સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લાાંબા સમય સધુી 
લવેાથી મધપુ્રમેહમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૫) કુમળાાં  કારલેાાંના કકડા કરી, છાાંયે સકુવી, 
બારીક ખાાંડી ૧૦-૧૦ ગ્રામ સવાર-સાાંજ ચાર મહીના 
સધુી લવેાથી પશેાબ માગ ે જતી સાકર સદાંતર બાંધ 
થાય છે અને મધપુ્રમેહ મટે છે.  
(૬) કોળાનો રસ ડાયાબીટીસમાાં  લાભ કર ેછે.  
(૭) રોજ રાત્ર ે ૧૫ થી ૨૦ ગ્રામ મેથી પાણીમાાં  
પલાળી રાખી, સવાર ે ખબુ મસળી, ગાળી એકાદ 
માસ સધુી પીવાથી ડાયાબીટીસના રોગીની લોહીમાાં  
જતી સાકર ઓછી થાય છે.  
(૮) હરડ,ે બહેડાાં, આમળાાં, લીમડાની અાંતરછાલ, 
મામેજવો અને જાાંબનુા ઠળીયા સરખ ે ભાગ ે લઈ, 
ચણુવ  કરી સવાર-સાાંજ લવેાથી મધપુ્રમેહ મટે છે.  
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(૯) ડાયાબીટીસમાાં  જવની રોટલી હીતાવહ છે. 
એનાથી લોહીમાાં  સાકરનુાં  પ્રમાણ વધતુાં  નથી. વળી 
એમાાં  મગફળી અન ેમગફળીનુાં તેલ બાંને જો અન્દ્ય 
પ્રકાર ે હાનીકારક ન હોય તો દરરોજ એકાદ મઠુ્ઠી 
નીમક વીના શકેેલી મગફળી ખાવી અને આહારમાાં  
કાચુાં સીંગતેલ વાપરવુાં .  
(૧૦) મીઠો લીમડો લોહીમાાં  ખાાંડના પ્રમાણને 
નીયાંત્રીત રાખવામાાં  મદદરુપ થાય છે. આથી 
ડાયબીટીસના દદીઓને એના સેવનથી લાભ થાય છે.  
(૧૧) ઉાંડા અને ખબુ જ શ્રમ પહોાંચાડ ે તેવા 
શ્વાસોચ્છ્વાસ મધપુ્રમેહમાાં  કાં ઈક રાહત આપ ેછે.  
(૧૨) હળદરના ગાાંઠીયાને પીસી ઘીમાાં  શેકી, સાકર 
મેળવી થોડા દીવસ સધુી દરરોજ ખાવાથી મધપુ્રમેહ 
અને બીજા પ્રમેહોમાાં  ફાયદો થાય છે.  
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(૧૩) વડની છાલનુાં  બારીક ચણુવ  ૧ ચમચી રાત્ર ે
પાણીમાાં  પલાળી રાખવુાં . સવાર ેતેને ગાળીને પી જવુાં . 
તેનાથી પશેાબ અને લોહીની ખાાંડ ઓછી થાય છે.  
પશેાબમાાં  વીયવ જતુાં  હોય, પશેાબ કયાવ પછી ચીકણો 
પદાથવ નીકળતો હોય તેને માટે વડની કુણી કુાં પળો 
અને વડવાઈનો અગ્ર ભાગ સકુવી ચણુવ  બનાવી 
સેવન કરવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૪) આમલીના કચકુા શેકી ૫૦ ગ્રામ જટેલા રોજ 
ખાવાથી મધપુ્રમેહ મટે છે.  
(૧૫) વડની તાજી છાલનો ચતથુાાંશ ઉકાળો અથવા 
તાજી ન હોય તો સુકી છાલ ૨૪ કલાક ભીંજવી 
રાખી તે જ પાણીમાાં  બનાવેલો ચતથુાાંશ ઉકાળો 
પીવાથી તે કુદરતી ઈન્દ્સ્યલુીન જવેુાં  જ કામ આપ ેછે 
અને ડાયાબીટીસને કાબમુાાં  રાખ ેછે.  
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(૧૬) આમળાાં અને વરીયાળીનો સમભાગ ે પાઉડર 
દરરોજ સવાર-સાાંજ ૧-૧ મોટો ચમચો પાણી સાથે 
ફાકવાથી ડાયાબીટીસ મટે છે.  
(૧૭) આાંબાનાાં  સકુાાં  પાનનો એક એક ચમચી 
પાઉડર સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી મધપુ્રમેહમાાં  
સારો લાભ થાય છે.  
(૧૮) સ્વાદહીન સફેદ રાંગનુાં  ગળોસત્વ ૧-૧ ચમચી 
દીવસમાાં  ચારકે વખત પાણી સાથે લવેાથી મધપુ્રમેહ 
મટે છે.  
(૧૯) આાંબાનાાં  કોમળ પાન સકુવી, ચણુવ  બનાવી 
ભોજન બાદ પાણી સાથે ૧-૧ ચમચી લવેાથી 
મધપુ્રમેહ કાબમુાાં  રહે છે.  
(૨૦) સીતાફળીના પાનના ઉકાળાનુાં  નીયમીત સેવન 
કરવાથી ડાયાબીટીસ મટે છે.  
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(૨૧) ખોરાકમાાં  કેલ્શીયમનુાં  પ્રમાણ ૮૦૦થી ૧૨૦૦ 
મીલીગ્રામ રાખવાથી અને વહેલી સવાર ે કુણા 
તડકામાાં  ૨૦થી ૨૫ મીનીટ ફરવાનુાં  રાખવાથી 
ડાયાબીટીસ ફક્ત બે માસમાાં  કાબમુાાં  લાવી શકાય છે.  
(૨૨) ટાઈપ-૨ ડાયાબીટીસમાાં  ઓમેગા-૩ ફેટ્સ 
હૃદયની સરુક્ષા માટે જરુરી હોય છે. ઓમેગા-૩ ફેટ્સ 
મેળવવાનો સ થી સરળ ઉપાય છે અખરોટ. 
ઓમેગા-૩ મકરલે અને ટુ્યના માછલીમાાં  પણ હોય 
છે, પરાંતુાં  શકાહારી માટે અખરોટ આશીવાવદરુપ છે.  
(૨૩) શદુ્ધ કેસરના ચાર-પાાંચ તાાંતણા એકાદ ચમચી 
ઘીમાાં  બરાબર મસળી સવાર-સાાંજ સેવન કરવાથી 
મધપુ્રમેહ કાબમુાાં  રહે છે.  
(૨૪) છાાંયડામાાં  સકુવેલાાં  આવળનાાં  પીળાાં  ફુલનુાં  
એક નાની ચમચી ચણુવ  એક ગ્લાસ ઉકળતા 
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પાણીમાાં  નાખી ઢાાં  કી દેવુાં . બપોર ે અન ે રાત્ર ે જમ્યા 
પછી આ પાણી પી જવુાં . આનાથી ડાયાબીટીસમાાં  
ફાયદો થાય છે.   
(૨૫) દરરોજ એક ચમચો કુવારપાઠાનો માવો અને 
એક ચપટી ગળોસત્ત્વ લવેાથી મધપુ્રમેહ કાબમુાાં  
આવે છે.  
(૨૬) ઈન્દ્રજવ, મામેજવો, લીમડાની ગળો, સકુાાં  
કારલેાાં, કાાંચકા, કડ,ુ કરીયાતુાં, કાળીજીરી, મેથી, 
જઠેીમધ, હીમેજ, જાાંબબુીજ દરકે સો-સો ગ્રામ અને 
કોલાંબો(કલાંભો) તથા હરડ ેપચાસ પચાસ ગ્રામ લઈ 
બનાવેલા ચણુવમાાંથી પાાંચ ગ્રામ ચણુવ  એક કપ 
પાણીમાાં  રાત્ર ે પલાળી રાખવુાં . સવાર ે આ પાણી 
ગાળીને પી જવુાં  અને ડાયાબીટીસની જરુરી પરજેી 
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પાળવી. આ ઉપચારથી ડાયાબીટીસ કાબમુાાં  આવી 
જશ.ે  
(૨૭) ડાયાબીટીસમાાં  આમળાાં અને હળદર બાંન ે
ઔષધ ઉત્તમ છે. લીલાાં  આમળાાં અને લીલી હળદર 
મળતી હોય ત્યાાં  સધુી ચારથી છ આમળાાંનો રસ 
અને એટલો જ લીલી-તાજી પીળી હળદરનો રસ 
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ પીવો. લીલાાં  આમળાાં  અને 
લીલી હળદર ન મળે ત્યાર ે છાાંયડામાાં  સકુવેલાાં  
આમળાાં અને હળદરનુાં  સરખા ભાગ-ેવજને બનાવેલુાં 
એક ચમચી ચણુવ  જમતાાં  પહેલાાં  રોજ બપોર ે અને 
રાત્ર ે પાણી સાથે લવેુાં . આ ઔષધ મીશ્રણથી 
ડાયાબીટીસ, ત્વચાના રોગો, કફ, લોહીની અશદુ્ધી 
અને દાંતરોગો તથા મોઢાનાાં  ચાાંદાાં  મટે છે. ઉપચાર 
વખતે રોગાનસુાર પરજેી પાળવી. આમળાાં અને 
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હળદરનુાં  સરખા ભાગ ે બનાવેલુાં ચણુવ  જમ્યા પહેલાાં  
લવેાથી સવવ પ્રકારના પ્રમેહ (ડાયાબીટીસ) કાબમુાાં  
રહે છે. જો એકથી બે કીલોમીટર ચાલવામાાં  આવે 
તો સોનામાાં  સગુાંધ. 
ડાયાબીટીસમાાં બહમુતુ્ર  મધપુ્રમેહમાાં  વારાંવાર પશેાબ 
કરવાની તકલીફ હોય છે. એ દરુ કરવા દરરોજ 
સવાર-સાાંજ ૧-૧ નાની ચમચી હળદરનુાં  ચણુવ  સાદા 
પાણી સાથે ફાકવુાં . એનાથી બહમુતુ્રતાની ફરીયાદ 
મટે છે.  
ડીપ્થરેીયા  અનનાસનો રસ પીવાથી ડીપ્થેરીયામાાં  
ફાયદો થાય છે. 
ડીપ્રશેન  (૧) પાકી કેરીનો રસ, દધુ, આદનુો રસ 
અને ખાાંડ જરુરી પ્રમાણમાાં  એકરસ કરી દરરોજ 
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સવાર સાાંજ ધીમે ધીમે પી જવાથી ડીપ્રશેનમાાં  બહ ુ
ફાયદો થાય છે.  
(૨) દરરોજ સવારમાાં  આઠ-દસ તલુસીનાાં  પાન 
ચાવી ચાવીન ેખાવાથી તથા દર બે કલાકે તલુસીનાાં  
પાન મસળીને સગુાંધ ગ્રહણ કરવાથી ડીપ્રશેનમાાં  
લાભ થાય છે. તલુસીનાાં  પાન દર બે કલાકે મેળવવાાં  
શક્ય ન હોય તો બજારમાાં  મળતુાં  તલુસીનુાં  સત્ત્વ 
શીશીમાાં  ભરી રાખી સુાંઘી શકાય. તલુસીનો 
નીયમીત પ્રયોગ ડીપ્રશેન દરુ કર ેછે.  
(૩) દરરોજ સવાર-સાાંજ બબ્બે અખરોટ ખબુ 
ચાવીને ખાવાથી એકાદ મહીનામાાં  ડીપ્રશનથી મકુ્તી 
મળે છે. આ પ્રયોગથી બીજા નાના-મોટા મનોવીકાર 
પણ દરુ થાય છે. 
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(૪) સફેદ ફુલોવાળી શાંખપષુ્પી ઉત્તમ બદુ્ધી 
વધારનાર હોઈ માનસીક રોગો, ગાાંડપણ, હતાશા-
ડીપ્રશેન, એપીલપે્સી, વાઈ, ઉન્દ્માદ વગરેમેાાં  
ઉપયોગમાાં  લઈ શકાય.  
(૫) સારસ્વતારીષ્ટ નામનુાં  રવ ઔષધ બજારમાાં  
તૈયાર મળે છે. એના સેવનથી આયષુ્ય, સ્મતૃી, વીયવ, 
બળ, મેધા અને કાાંતી વધ ેછે. એ હૃદયન ેહીતકારી, 
જઠરાગ્નીવધવક, રસાયન અને બાળકો તથા વદૃ્ધોને 
ખબુ જ હીતકારી છે. ઉન્દ્માદ, અપસ્માર, અવસાદ-
થાક, મનોરોગ, ડીપ્રશેનમાાં  લાભકારી છે. 
(૬) માલકાાંગણીનુાં  બબ્બે ટીપાાં  તેલ દધુ સાથે લવેાથી 
મનોબળ વધ ે છે અને ચીંતા-ડીપ્રશેનથી છુટકારો 
થાય છે; ઉત્સાહ-તરવરાટ વધ ે છે. માલકાાંગણીનુાં  
તેલ બજારમાાં  બહ ુમોાંઘુાં  નથી મળતુાં . 
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ડીહાઈડ્રશેન (૧) અમકુ ખાસ રોગ કે સ્થીતીમાાં  
શરીરમાાં  પાણીનુાં  પ્રમાણ એકાએક ઘટી જાય તો 
તરત જ નાળીયેરના પાણીમાાં લીંબ ુનીચોવી દર બે 
કલાકે આપતા રહેવુાં . એકાદ નાળીયરેના પાણીમાાં  
અડધુાં લીંબ ુનીચોવ્યુાં  હોય તો ચાલી શકે.   
(૨) મધ અન ે મીઠુાં  પાણીમાાં  મેળવી પીવાથી 
કૉલરેાની અશક્તી અને ડીહાઈડ્રશેન મટે છે 
તરસ  (૧) કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી 
સાથે મેળવી, ગાળી, સાકર નાખી તેનુાં  શરબત 
બનાવીને પીવાથી તરસ મટે છે.  
(૨) એકલુાં કે મસાલા નાખી તૈયાર કરલેુાં પાન 
ચાવતા રહેવાથી કોઈ શારીરીક તકલીફ વીના 
અકારણ લાગતી તરસ મટે છે.  
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(૩) પાણીની ખાસ જરુર ન હોય છતાાં  વારાંવાર 
તરસ લાગતી હોય તો લીલાાં  કે સકુાાં  આમળાાં ચસુતા 
રહેવાથી તરસ મટે છે અને વારાંવાર પાણી પીવાની 
ઈચ્છા થતી નથી.  
(૪) ટામેટાના રસમાાં  સાકર અને લવીંગનુાં  ચણુવ  
મેળવી પીવાથી તષૃારોગ મટે છે.  
(૫)  લીલી રાક્ષનો રસ અથવા કીસમીસ રાક્ષન ે
વાટી, પાણીમાાં  મસળીને કરલેો રગડો પીવાથી દાહ 
સાથેનો તષૃારોગ (વારાંવાર તરસ લાગવી) મટે છે.  
તાવ  (૧) ૧૦-૧૦ ગ્રામ ધાણા અને સાકરને ૬૦ 
મી.લી. પાણીમાાં  એક કલાક પલાળી રાખી, મસળી, 
ગાળી પીવાથી બે કલાકમાાં  આમદોષથી આવેલો 
તાવ પરસેવો વળીને ઉતરી જાય છે.  
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(૨) ૩ થી ૬ ગ્રામ મરી વાટી ૪૦૦ મી.લી. પાણીમાાં  
ઉકાળી ૮મા ભાગ ે(૫૦ મી.લી.) બાકી રહે ત્યાર ે૨૦ 
ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી તાવ ઉતર ેછે.  
(૩) અનનાસનો રસ મધ સાથે લવેાથી પરસેવો છુટી 
તાવ ઉતર ેછે.  
(૪) આકરો તાવ આવ્યો હોય અને કોઈ પણ રીતે 
ગરમી ઓછી થતી ન હોય તો માથા પર એકધારુાં 
પાણી રડેવાથી તાવનુાં  જોર નરમ પડી તાવ ઉતરી 
જાય છે.  
(૫) આદ ુઅને ફુદીનાનો ઉકાળો પીવાથી પરસેવો 
વળી તાવ ઉતર ે છે. તે વાય ુ અને કફમાાં  પણ 
હીતકારી છે.  
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(૬) ગરમ કરલેા દુધમાાં  હળદર અને મરી મેળવીને 
પીવાથી ઠાંડી લાગીને તાવ આવતો હોય તો તે મટે 
છે.   
(૭) છાણથી લીંપલેી જમીન પર એરાંડાનાાં  પાન 
પાથરી રાખી થોડા સમય પછી તે જ પાન તાવના 
રોગીના અાંગ પર રાખવાથી તાવ મટે છે.  
(૮) જીરુનુાં  ૫ ગ્રામ જટેલુાં ચણુવ  જુના ગોળમાાં  કાલવી 
૧૦-૧૦ ગ્રામની ગોળીઓ બનાવી ખાવાથી પરસેવો 
વળી તાવ ઉતરી જાય છે.   
(૯) તાવના રોગીનુાં  શરીર કળતુાં  હોય, આાંખો 
બળતી હોય, માથુાં  દખુતુાં  હોય તો વડના પાનનો 
ઉકાળો કરીને પાવાથી રાહત થાય છે.  
(૧૦) તાવમાાં  શરીરમાાં  બળતરા હોય તો કુણી 
વડવાઈનો ઉકાળો કરીને પીવો.  
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(૧૧) દુધી છીણી માથે અને કપાળે બાાંધવાથી તાવની 
ગરમી શોષી લ ેછે.  
(૧૨) દધુી ચીરી, બે કાચલાાં  કરી માથે બાાંધવાથી 
મસ્તક પર ગરમી ચડી ગઈ હોય તો ઉતરી જાય છે.  
(૧૩) રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાાં  
ભીંજવી રાખી ગાળીને પીવડાવવાથી આમ જલદી 
પાકી આમવાળો તાવ શાાંત થાય છે.  
(૧૪) ફુદીનાનો અને તલુસીનો ઉકાળો પીવાથી 
રોજ ેરોજ આવતો તાવ મટે છે.  
(૧૫) સફરજનના ઝાડની ૪ ગ્રામ છાલ અને પાન 
પીવાના ૨૦૦ ગ્રામ ઉકળતા પાણીમાાં  નાખી ૧૦-૧૫ 
મીનીટ સધુી ઢાાં કી રાખી ગાળી લઈ, તેમાાં  થોડો 
લીંબનુો રસ અને ૧૦-૧૫ ગ્રામ ખાાંડ મેળવી પીવાથી 
તાવની ગભરામણ મટે છે અને તાવ ઉતર ેછે.  
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(૧૬) ૧ ચમચો આદનુો રસ અને ૧ ચમચો મધ 
ભગેાાં  કરી દીવસમાાં  ત્રણ વખત પીવાથી તાવ મટે છે. 
કોઈ પણ પ્રકારના સામાન્દ્ય તાવમાાં  આ ઈલાજ ખબુ 
જ અકસીર છે.  
(૧૭) તાવમાાં  મોાં બગડી ગયુાં  હોય તો દાડમ અને 
સાકરની ચટણી મોમાાં  રાખવી.  
(૧૮) કફજન્દ્ય તાવમાાં  પરસેવાના માગોવમાાં  આમ-
કાચો આહાર રસ ભરાઈ જવાથી પરસવેો થતો નથી. 
રાઈનુાં  ચણુવ  લવેાથી આ માગોવ ખલુ્લા થાય છે, અને 
પરસેવો વળવાથી તાવ ઉતરી જાય છે. જો 
કફજ્વરમાાં  ખબુ જ કફ થયો હોય તો રાઈનુાં  બારીક 
ચણુવ  પા ચમચી, સીંધવનુાં  ચણુવ  રાઈથી અડધુાં અને 
એક ચમચી સાકરને મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ લવેાથી 
કફના માગોવમાાં  ચોાંટેલો કફ છુટો પડી ઉધરસ દ્વારા 
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બહાર નીકળી જશ.ે ચાર-પાાંચ દીવસ આ ઉપચાર 
કરવાથી ઉધરસ અને કફ મટી જશે.  
(૧૯) ગાયનુાં  માખણ અને ખડી સાકરનુાં  ચણુવ  ભગેાાં  
કરીને ખાવાથી ઝીણો તાવ મટે છે.  
(૨૦) ગમે તેવો કે ગમે તે કારણે તાવ આવતો હોય, 
તાવનુાં  કારણ ખબર ન હોય તો મહાસદુશવન ચણુવ  
પાણી સાથે લવેાથી તાવ ઉતરી જાય છે.  
(૨૧) ખબુ ઉકાળીને બનાવેલો અજમાનો ઉકાળો 
ગરમ ગરમ પીવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો તાવ ઉતરે 
છે. પાણી તથા અજમાનુાં  પ્રમાણ અને કેટલો ઉકાળો 
પીવો તેનો આધાર તાવના પ્રમાણ અને પ્રકાર પર 
રહે છે. અજમાનો ઉકાળો જીણવ તાવ પણ મટાડ ેછે.  
(૨૨) ઝીણો તાવ રહેતો હોય તો આમળાનો તાજો 
રસ, આમળાનુાં  શરબત કે આમળાનો પાઉડર જરુરી 
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પ્રમાણમાાં  સાદા પાણીમાાં  મેળવી નીયમીત દીવસમાાં  
ત્રણ વાર લવેાથી મટે છે.  
(૨૩) અતીવીષની કળી, કાચકાનાાં  બી, પીત્તપાપડો, 
કરીયાત,ુ કડવાાં  પરવળ, કડ ુઅને લીમડા પરની ગળો 
સરખા ભાગ ેખાાંડી બારીક ચણુવ  બનાવી, ભાાંગરાના 
તાજા રસમાાં  ખબુ જ લસોટી વટાણા જવેડી ગોળીઓ 
વાળવી. બબ્બે ગોળી સવાર,ે બપોર ે અન ે સાાંજ ે
નવશકેા પાણી સાથે લવેાથી વીષમ જ્વર, પીત્તકફજ 
જ્વર, ટાઢીયો તાવ, વારાંવાર આવતો તાવ, 
વાયરલ-કફજ જ્વર તથા યકૃતના રોગો મટે છે. આ 
ગોળીને કરાંજાદીવટી કહે છે. જ્વર અને યકૃતના 
રોગોમાાં  પચવામાાં  હળવો આહાર લવેો.  
(૨૪) કોઈપણ પ્રકારના તાવમાાં સાંતરાાં ચસુીન ે
ખાવાથી કે તેનો રસ પીવાથી દદીને રાહત થાય છે. 
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પાણી, ખોરાક અને ઔષધ એમ ત્રણેની ગરજ 
સાંતરાાં  સાર ેછે.  
(૨૫) કાચકા શેકી તેનુાં  મીંજ કાઢી તેનો ભકુો ૩-૩ 
ગ્રામ ત્રણ વાર પાણી સાથે લવેાથી તાવ મટે છે.   
(૨૬) તાવ ઉતરતો ન હોય તો પગના તળીયામાાં  ઘી 
અને મીઠુાં  લગાડી એના પર કાાંસાનો વાડકો  
ઘસવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૨૭) પીત્તપાપડો તાવમાાં  પરમ હીતકર છે. એના 
જવેુાં  તાવમાાં  એકેય ઔષધ નથી. પીત્તપાપડાના 
ઉકાળામાાં  લીંડીપીપરનુાં  ચણુવ  નાખી પીવાથી ગમે 
તેવો તાવ હોય તે ઉતરી જાય છે.  
(૨૮) વારાંવાર મટી ગયા પછી પણ ફરીથી તાવ 
આવતો રહતેો હોય તો જ્યાર ેતાવ ન આવતો હોય 
તે દરમીયાન દર બે કલાકે એક નાંગ મરી અને એક 
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નાનો ટુકડો નવસાર વાટી હ ુાંફાળા પાણી સાથે લવેુાં . 
તાવ ચડ ેત્યાર ેઉપચાર બાંધ કરવો. તાવ ઉતરી ગયા 
બાદ બીજ ે દીવસે ઉપચાર શરુ કરવો. આમ કરતા 
રહેવાથી તાવ જડમળુથી મટી જાય છે.  
(૨૯) કોબીજ-ફ્લાવરનુાં  શાક કે તેનો રસ દીવસમાાં  
બેત્રણ વખત પીતા રહેવાથી તાવ ઝડપથી મટે છે.  
(૩૦) આઠ ઔષધોનો એક ઉકાળો કોઈ પણ 
જાતના તાવમાાં  ખાસ કરીને વારાંવાર થતો અથવા 
ઉથલા મારતો મેલરેીયા, આાંત્રજ્વર (ટાઈફોઈડ), 
માંદજ્વર, ત્વચા વીકાર અને લોહીબગાડના રોગોમાાં  
ઉત્તમ પરીણામ આપ ે છે. આ આઠે ઔષધો 'ક' 
અક્ષરથી શરુ થાય છે. કડ,ુ કરીયાતુાં, કાળીજીરી, 
કલાંભો, કાાંચકા, કડાછાલ, કડવી પટોળ અને કાળી 
રાક્ષ સરખા ભાગ ે લઈ અધકચરા ખાાંડી આ ભકુો 
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એકથી દોઢ ચમચી જટેલો એક ગ્લાસ પાણીમાાં  
નાખીને માંદ તાપ ેઉકાળી રવ અડધુાં રહે ત્યાર ેઉતારી 
ઠાંડુાં  પાડી  પી જવુાં . સવાર-સાાંજ તાજતેાજો બનાવેલો 
આ ઉકાળો પીવાથી સવવ પ્રકારના તાવ મટે છે.  
જીણવ જ્વર (માંદજ્વર) મેલરેીયા મટી ગયા પછી 
ઘણાને ઝીણો-માંદ તાવ રહ્યા કરતો હોય છે અન ે
કેટલાકને જો મેલરેીયાનો ઉચીત ઉપચાર કરવામાાં  ન 
આવ્યો હોય તો મેલરેીયા વારાંવાર થયા કરતો હોય 
છે. આવા દદીઓ માટે આ ઉપચાર ખબુ જ અક્સીર 
છે:  
(૧) એક કપ જટેલુાં પાણી ઉકાળવુાં . બરાબર ઉકળે 
ત્યાર ે તેને ઉતારી તરત જ તેમાાં  ત્રણેક ગ્રામ 
કરીયાતાનો અને બે ગ્રામ સુાંઠનો ભકુો નાખી ઢાાં કી 
દેવુાં . અડધા કલાક પછી આ રવ ગાળીન ે પી જવુાં . 
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સવાર ે અને સાાંજ ે આ રવ તાજતેાજુ ાં બનાવીન ે
પાંદરથી વીસ દીવસ નીયમીત પીવાથી ઝીણો-
માંદજ્વર અને વારાંવાર થતો જુનો મેલરેીયા મટે છે.  
(૨) એક ચમચો અજમો દીવસમાાં  ત્રણ વખત 
પાણી સાથે ફાકી ચાવ્યા વીના ગળી જવાથી ઝીણો 
તાવ રહ્યા કરતો હોય તો તે મટે છે.  
તાવ અન ેખાાંસી (૧) મરીના ચણુવના ઉકાળામાાં  સાકર 
અને દધુ મેળવી ગરમ ગરમ પીવાથી તાવ અન ે
ખાાંસી હોય તો તે મટે છે.  
(૨) અજમાનુાં  તાજુ ાં ચણુવ  બનાવી મધ સાથે ચાટવાથી 
કફને લીધ ેતથા શરદી-ખાાંસી સાથે આવતો તાવ મટે 
છે.  
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સામાન્દ્ય તાવ ઝાડા, ઉલટી, બેચનેી, તરસ, સાથે 
સામાન્દ્ય તાવ રહતેો હોય તો દર બબ્બે કલાકે ૧-૧ 
ગ્લાસ દાડમનો તાજો રસ પીવાથી મટે છે.  
કફજ જ્વર નાગરમોથ, ઈન્દ્રજવ, ત્રીફળા, કુટકી 
અને ફલસાન ે સરખા ભાગ ે અધકચરાાં  ખાાંડી બે 
ચમચી ભકુાનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી કફજ 
જ્વર (જમેાાં  ફુ્લનો સમાવેશ થાય છે) મટે છે.  
પીત્તજ જ્વર  (૧) કોળાનો અવલહે (જુઓ અનકુ્રમ 
– જો આપ આ પસુ્તકાકાર ેવાાંચતા હો તો  અથવા 
લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) ખાવાથી પીત્તજ્વર મટે છે.  
(૨) રાક્ષ અને ગરમાળાના ગોળનો ઉકાળો પીવાથી 
પીત્તજ્વર મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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(૩) ત્રાયમાણ, જઠેીમધ, પીપરીમળુના ગાંઠોડા, 
કરીયાત,ુ નાગરમોથ, મહડુાનાાં  ફુલ અને બહડેાાં  
સમાન ભાગ ેલઈ અધકચરાાં  ખાાંડી બે ચમચી ભકુાનો 
ઉકાળો બનાવી સવાર-સાાંજ પીવાથી પીત્તજ જ્વર 
મટે છે.  
તાવની તરસ, વ્યાકુળતા, દાહ (૧) સકુાાં અથવા તાજાાં 
ચણી બોર ૨૦ ગ્રામ લઈ સોળગણા પાણીમાાં  
ઉકાળી ચોથા ભાગનુાં  પાણી બાકી રહે ત્યાર ેગાળી 
થોડી ખાાંડ મેળવી પીવાથી તાવની તરસ અન ે
વ્યાકુળતા તથા દાહ મટે છે.  
(૨) તાવમાાં  વારાંવાર તરસ લાગ ેત્યાર ેધાણા, સાકર 
અને રાક્ષ પાણીમાાં  પલાળી, મસળી, ગાળી તાવના 
રોગીને પાવાથી તરસનુાં  શમન થાય છે.  
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તાવનો બરો  જીરુ પાણીમાાં  વાટી હોઠ પર 
ચોપડવાથી તાવનો બરો મતુયોવ હોય તો ફાયદો 
થાય છે.  
તાવ પછીની નબળાઈ કડવા લીમડાની તાજી કે 
સકુવેલી છાલનો ૧-૧ કપ કાઢો દીવસમાાં  ૩-૪ વાર 
પીવાથી તાવ પછીની આવેલી નબળાઈ બે-ચાર 
દીવસમાાં  દરુ થાય છે.  
થાઈરોઈડમાાં આયોડીન આયોડીનયકુ્ત નમક અન ે
દધુ પ્રચરુ માત્રામાાં  આયોડીન ધરાવે છે. થાઈરોઈડના 
વ્યાધીમાાં  આયોડીનયકુ્ત આહાર વધ ુ પ્રમાણમાાં  
લવેાથી રોગ કાબમુાાં  આવે છે. આથી થાઈરોઈડના 
રોગીએ વધનુે વધ ુપ્રમાણમાાં  દધુનુાં  સેવન કરવુાં  તથા 
નમક હાંમેશાાં  આયોડીનયકુ્ત જ લવેુાં .  
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થાક (૧) રોજ બેથી ચાર અાંજીર ખાવાથી થાક ઓછો 
લાગ ેછે.  
(૨) સફરજનના ઝાડની ૪ ગ્રામ છાલ અને પાન 
પીવાના ૨૦૦ ગ્રામ ઉકળતા પાણીમાાં  નાખી ૧૦-૧૫ 
મીનીટ સધુી ઢાાં કી રાખી ગાળી લઈ, તેમાાં  લીંબનુા 
એક કકડાનો રસ અને ૧૦-૧૫ ગ્રામ ખાાંડ મેળવી 
પીવાથી થાક મટે છે.  
(૩) અતીશય થાકનો અનભુવ થતો હોય તો 
નારાંગીની પશેી ચસુવાથી તે દરુ થાય છે.  
દમ કારણો  વીકૃત આહાર, ધળુ-ધમુાડાવાળી 
જગ્યામાાં  વસવાટ, ઠાંડીની ઋત,ુ આઈસક્રીમ, ઠાંડાાં  
પીણાાં  વગરેનેુાં  સેવન દમ થવાનાાં  કારણો છે. આ 
ઉપરાાંત વધાર ે પડતો શ્રમ, વધાર ે પડતી કસરત, 
વધાર ેપડતો સાંભોગ અને કુપોષણ પણ દમનો રોગ 
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થવામાાં  કારણભતુ બની શકે છે. છાતી, ફેફસાાં  
અથવા નાડીઓ ઉપર અસર થાય તે રીતે  કાં ઈક 
વાગવાથી પણ દમનો રોગ થઈ શકે છે. વળી સતત 
તાવ, ઝાડા-ઉલટીઓ, વારાંવાર થતી શરદી, 
સળેખમ, લોહી ઓછુાં  હોવુાં  કે કોઈ રીતે થઈ જવુાં , 
ક્ષય વીગરનેે પણ દમનાાં  કારણો માનવામાાં  આવે છે. 
હૃદય પર અસર કરનારાાં  કારણો જવેાાં કે પારીવારીક 
દખુ, શારીરીક ખોડખાાંપણ વીગરેથેી પણ દમ 
થવાની શક્યતા રહે છે.  
લક્ષણ દમના રોગનુાં  મખુ્ય લક્ષણ તો શ્વાસ લવેામાાં  
મશુ્કેલી થાય કે શ્વાસ રુાંધાય. શ્વાસરોગ પાાંચ પ્રકારના 
છે, એમાાંથી મહાશ્વાસ, ઉચ્છ્વાસ અને છીન્ન શ્વાસ 
એ ત્રણ પ્રકારના દમ અસાધ્ય છે. ક્ષરુશ્વાસ સાધ્ય છે. 
તમક શ્વાસમાાં  શ્વાસ લતેાાં  મશુ્કેલી થાય છે. રોગી સઈુ 
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જાય તો શ્વાસનો રોગ વધ ેછે, પણ બેઠેલા રહેવાથી 
રાહત જણાય છે. ગળામાાં  દુખાવો અને બોલવામાાં  
મશુ્કેલી થાય છે. જો કોઈ દવાથી કે દદીના પોતાના 
પ્રયાસથી કફ નીકળી જાય તો રોગીને થોડો આરામ 
મળે છે. તમક શ્વાસના હમુલા વખતે દદીનુાં  મોાં સકુાય 
છે. ગરમ પદાથોવના સેવનથી તેને આરામ મળે છે, 
તથા ઠાંડા અને કફકારક પદાથવ ખાવાથી શ્વાસનો વેગ 
વધ ેછે. વષાવ ઋતમુાાં  જ્યાર ેઆકાશમાાં  વાદળ છવાઈ 
જાય તથા શીયાળામાાં  ઠાંડો પવન વાય ત્યાર ેઆ રોગ 
ઉગ્ર સ્વરુપ ધારણ કર ેછે. જો તમક શ્વાસ તાજતેરમાાં  
જ થયેલો હોય તો તે સાધ્ય છે.  
દમમાાં અગત્યની સલાહ :  

1.  જ ે ઔષધથી તાત્કાલીક રાહત થાય તે 
લવેુાં .  
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2.  બે ટાંક હળવો, પોષક આહાર લવેો.  
3.  રાત્ર ે સયુાવસ્ત પહેલાાં  જમી લવેુાં . પછી 

પાણી સીવાય કશુાં ન લવેુાં .  
4.  નીયમીત મળશદુ્ધી થાય તો દમનો 

હમુલો થતો નથી.  
5.  પાણી સુાંઠ નાખી ઉકાળેલુાં અને સહેજ 

હ ુાંફાળુાં  પીવુાં .  
6.  નીયમીત ચાલવા જવુાં .  
7.   ઋત ુઋતનુાાં  ફળો ખાવાાં   
8.  હળવો વ્યાયામ કરવો.  

દમના ઉપાયો  રોગના પ્રમાણ પર ઉપચાર આધાર 
રાખ ે છે. ઉપચારની દૃષ્ટીએ દદી સશક્ત, દબુવળ, 
વધાર ેપડતા કફ કે વાય ુપ્રકતૃીવાળા છે તે જોવુાં . રોગ 
વધ ુ ઉગ્ર હોય અને કફનુાં  પ્રમાણ વધાર ે હોય તો 
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વમન કરાવવુાં . બહ ુ જ ઉલટીઓ કરાવ્યા પછી જ 
પથ્ય આહાર વીહારના પ્રયોગ સાથ ે અન્દ્ય 
ઔષધીઓનો ઉપચાર કરવો જોઈએ. વમન કરાવ્યા 
પછી વીરચેન એટલ ે ઝાડો કરાવવાની ક્રીયા હાથ 
ધરવી જોઈએ. જો રોગી બહ ુજ અશક્ત હોય અન ે
વમન કરાવવુાં  શક્ય ન હોય તો કફ બહાર કાઢનારી 
દવાની સાથે સાથે હળવા ઝાડા કરાવવાની દવાઓ 
આપવી જોઈએ.   
(૧) ભોાંયરીંગણીના ઉકાળામાાં  મગ પકાવી રોજ 
ખાવાથી દમ મટે છે.  
(૨) શરીરની પ્રકતૃી અનસુાર ઠાંડા કે ગરમ પાણીમાાં  
ઘઉાંનો ક્ષાર ૧-૧ ચમચો સવાર-સાાંજ લવેાથી દમ 
કાબમુાાં  રહે છે. એની પ રુષત્વ પર માઠી અસર થતી 
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હોવાથી પરુુષોએ પ્રયોગ સાંયમથી કરવો. ઘઉાંનો 
ક્ષાર બજારમાાં  તૈયાર મળે છે.  
(૩) બે વરસ જુનો ગોળ અને સરસવનુાં  તેલ સરખા 
વજને લઈ બરાબર મસળીને રાખી મકુવુાં  અથવા દર 
વખતે તાજુ ાં બનાવી બાંનેનુાં  કુલ વજન ૧ ગ્રામ થાય 
તેટલુાં ચાટી જવુાં . સવાર-સાાંજ નીયમીત આ પ્રયોગ 
કરવાથી થોડા દીવસોમાાં  દમ મટી જાય છે. આ 
પ્રયોગ ઘણો અસરકારક છે.  
(૪) ૧૫-૨૦ મરી રોજ વાટીન ે મધમાાં  ચાટવાથી 
શ્વાસરોગમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૫) અજમો ગરમ પાણી સાથે પીવાથી શ્વાસનો 
હમુલો શાાંત થાય છે. અજમાનો અકવ  પણ ફાયદો કરે 
છે.  
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(૬) અજમો ચલમમાાં  ભરી ધમુ્રપાન કરવાથી 
શ્વાસનો હમુલો શાાંત થાય છે.  
(૭) આદનુા રસમાાં  મધ મેળવી પીવાથી શ્વાસમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૮) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર 
કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લવેાથી દમ મટે છે.  
(૯) એલચી, ખજુર અને રાક્ષ મધમાાં  ચાટવાથી દમ 
મટે છે.  
(૧૦) કેળના ડોડવાનો કેસરયકુ્ત ભાગ કોતરી તેમાાં  
રાત્ર ેમરીનુાં  ચણુવ  ભરી રાખી સવાર ેએ ડોડવુાં  ઘીમાાં  
તળી ખાવાથી શ્વાસરોગ જલદી મટી જાય છે. 
(શ્વાસરોગ માટે આ પ્રયોગ ઉત્તમ છે.)  
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(૧૧)  કોળાના મળુનુાં  ચણુવ  સુાંઠના ચણુવ  સાથે મેળવી 
દીવસમાાં  બેથી ત્રણ વાર લાાંબા સમય સધુી લવેાથી 
દમ મટે છે.  
(૧૨) કોળાનો અવલહે (જો  પસુ્તક વાાંચતા હો તો 
જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) ખાવાથી દમ મટે છે.  
(૧૩) લીંબનુા ૩ ગ્રામ રસમાાં  ૧૦ ગ્રામ મધ મેળવી 
ચાટવાથી ભયાંકર ખાાંસી મટે છે અને દમનો હમુલો 
તરત જ દબાઈ જઈ આરામ થાય છે.  
(૧૪) ગાજરના રસનાાં  ચાર-પાાંચ ટીપાાં  બાંને 
નસકોરાાંમાાં  નાખવાથી શ્વાસમાાં  ફાયદો કર ેછે.  
(૧૫) બેથી ચાર સકુાાં  અાંજીર સવાર ેઅને સાાંજ ેદધુમાાં  
ગરમ કરી ખાવાથી દમ મટે  છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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(૧૬) સરગવાના પાનનો રસ પીવાથી શ્વાસનો 
હમુલો દરુ થાય છે.  
(૧૭) દરરોજ થોડુાં  ખજુર ખાઈ ઉપર ચાર-પાાંચ 
ઘુાંટડા ગરમ પાણી પીવાથી કફ પાતળો બનીને 
ગળફાના રુપમાાં  બહાર નીકળે છે, ફેફસાાં  સાફ બન ે
છે અને દમ અન ેખાાંસી મટે છે તથા લોહીની શદુ્ધી 
થાય છે.  
(૧૮) ખજુર, રાક્ષ, સાકર, ઘી, મધ અને પીપર સરખ ે
ભાગ ેલઈ તેનુાં  ચાટણ બનાવી દરરોજ ૨૦-૩૦ ગ્રામ 
ખાવાથી દમ મટે છે.  
(૧૯) નાની હરડ ેઅને સુાંઠના ચણુવનુાં  સમાન ભાગ ે
મીશ્રણ કરી ૧-૧ ચમચો ગરમ પાણી સાથે નીયમીત 
લવેાથી દમ મટે છે.  
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(૨૦) વાવડીંગનુાં ચણુવ  ૩ ગ્રામ, આદનુો રસ ૫ ગ્રામ 
અને સીંધવ ૧ ગ્રામ એક મહીના સધુી પાણી સાથે 
પીવાથી દમ, શ્વાસ અને શરદીમાાં  ફાયદો થાય છે. 
(૨૧) સુાંઠ અને ભોાંયરીંગણીના ચણુવનુાં  સમાન ભાગ ે
મીશ્રણ કરી બબ્બે ગ્રામ સવાર-સાાંજ ગરમ પાણી 
સાથે લવેાથી દમ મટે છે.  
(૨૨) શ્વાસનો હમુલો થાય એટલ ે ઉપવાસ કરવા, 
જ્યાાં  સધુી કાં ઈક આરામ ન જણાય ત્યાાં  સધુી એટલ ે
કે એક-બે કે ત્રણ-ચાર ટાંક સધુી કશુાં ખાવુાં  નહીં. 
માત્ર સુાંઠ નાખી ઉકાળેલુાં પાણી પીવુાં . જો કબજીયાત 
રહેતી હોય તો રાતે એક ચમચી સુાંઠનુાં  ચણુવ  પાણી 
સાથે લવેુાં . ઘણી રાહત જણાય એટલ ેપ્રવાહી ખોરાક 
લવેો. મગને બાફીને કાઢેલુાં પાણી સવાર-સાાંજ બે 
વખત પીવુાં . તેમાાં  થોડા મસાલા નાખવા. ધીમે ધીમે 
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ખોરાક પર ચઢવુાં . સારુાં લાગ ે તો ગરમ ખાખરા કે 
રોટલી લવેી. બાફેલાાં  શાક, ફળ લઈ શકાય. સુાંઠ 
નાખી ઉકાળેલુાં દધુ લતેાાં  લતેાાં  ખોરાક પર ચઢવુાં . દવા 
લવેાની જરુર લાગ ે તો શ્વાસકુઠાર નામની ટીકડી 
સવાર, બપોર, સાાંજ એક એક પીસીને મધમાાં  ઘુાંટીને 
ચાટી જવી. સાંપણુવ  રાહત થાય ત્યાર ેરોજીાંદા ખોરાક 
પર આવવુાં . રાતે સયુાવસ્ત પહેલાાં  હલકો ખોરાક લવેો. 
હમુલો જ્યાર ે પણ થાય ત્યાર ે આ ઉપચાર ફરી 
કરવો.  
(૨૩) સીતોપલાદી ચણુવ  ૩ ગ્રામ અને બાલસધુા 
૨૫૦ મી.ગ્રા. મધમાાં  મેળવી સવાર-સાાંજ સતત છ 
મહીના કે તેથીયે વધાર ે સમય સધુી લવેાથી દમનો 
રોગ અાંકુશમાાં  આવી જાય છે.  
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(૨૪) પીપળાના સકુાાં  ફળનો બારીક પાઉડર ૧-૧ 
ચમચી સવાર, બપોર, સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી દમ 
મટે છે. બધા પીપળાને ફળ આવતાાં નથી, પણ 
અમકુ દેશી દવા રાખનારા પીપળાનાાં  સકુાાં ફળ 
વેચતા હોય છે.  
(૨૫) માછલીમાાં  મગૅ્નેશીયમ હોય છે જ ે ફેફસાની 
ક્રીયા સધુાર ે છે. દમના ગાંભીર હમુલામાાં  
મગૅ્નેશીયમથી કાબ ુ મેળવી શકાય છે. આથી દમના 
રોગીઓએ દર સપ્તાહે માછલી કે પાલકની ભાજી 
દીવસમાાં  એક વાર લવેી જોઈએ.  
(૨૬) સમાન ભાગ ેસુાંઠ અને હરડનેુાં  ચણુવ  એક એક 
ચમચી સવાર-સાાંજ પાણી સાથ ે નીયમીત લવેાથી 
દમ અને ખાાંસીની ફરીયાદ મટે છે.  
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(૨૭) દરરોજ સવાર-બપોર-સાાંજ ૧-૧ ચમચી 
હળદરનો પાઉડર હ ુાંફાળા પાણી સાથે લવેાથી દમ 
મટે છે. અન્દ્ય દવા સાથે પણ આ પ્રયોગ કરી શકાય.  
(૨૮) ચોખ્ખી બાાંધાની હીંગ અને કપરુનુાં  બરાબર 
મીશ્રણ કરી ચણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. 
દીવસમાાં  દર ચારકે કલાકે ૧-૧ ગોળી ચસુતા 
રહેવાથી દમ મટે છે.  
(૨૯) દરરોજ સવાર ે મધ સાથે પહેલ ે દીવસ ે એક 
ચપટી, બીજ ે દીવસે બે ચપટી એમ પાંદરમા દીવસે 
પાંદર ચપટી સીંધવ ચાટવાથી દમ મટે છે. દમની 
ગાંભીર અવસ્થામાાં  દીવસમાાં  બે કે ત્રણ વખત પણ 
પ્રયોગ કરી શકાય.  
(૩૦) સરુોખારના પાણીમાાં  બીડીનાાં  પાન બોળી, 
સકુવી બીડી વાળીને પીવાથી અથવા અરડસુી કે 
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ધતરુાના પાનની બીડી બનાવી પીવાથી અથવા 
અરડસુીની લાાંબી સુકી ડોડલી એક બાજુથી 
સળગાવી તેનો ધમુાડો બીડીની જમે ખેંચવાથી દમમાાં   
લાભ થાય છે.  
(૩૧) તાજી રાક્ષનો સોએક મીલીલીટર રસ ગરમ 
કરી દર ચારકે કલાકે હ ુાંફાળો-હુાંફાળો પીતા રહેવાથી 
દમનો વ્યાધી કાબમુાાં  આવે છે.  
(૩૨) સમાન ભાગ ેનમક(મીઠુાં-સોડીયમ ક્લોરાઈડ) 
અને સોડા બાઈ કાબવ  ૧-૧ ચમચી સવાર-સાાંજ 
લવેાથી શ્વાસનો હમુલો શાાંત પડ ેછે.  
(૩૩) રોજ ગાજરનો રસ પીવાથી દમનો રોગ મટે 
છે.  
(૩૪) બે ચમચી આદનુો રસ મધ સાથે લવેાથી 
દમમાાં  રાહત થાય છે.  
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(૩૫) હળદર અને સુાંઠનુાં  ચણુવ  મધ સાથે લવેાથી 
શ્વાસ મટે છે.  
(૩૬) લીંડીપીપર, પદ્મકાષ્ઠ, રાક્ષ અને મોટી 
ભોાંયરીંગણીના પાકા ફળના એક ચમચી ચણુવમાાં  બે 
ચમચી મધ અને એક ચમચી ઘી મેળવી સવાર-સાાંજ 
થોડા દીવસ લવેાથી દમ મટે છે.  
(૩૭) સમાન ભાગે બનાવેલા કાળી રાક્ષ અને 
હરડનેા ભકુાન ેએક ગ્લાસ પાણીમાાં  ઉકાળી અડધો 
કપ પાણી બાકી રહે ત્યાર ે ગાળી ઠાંડ ુ પાડી એક 
ચમચી મધ અને એટલી જ સાકર નાખી પીવાથી 
દમના હમુલામાાં  રાહત થાય છે.  
(૩૮) હળદરનુાં  ચણુવ  સવાર, બપોર, સાાંજ ૧-૧ 
ચમચી હ ુાંફાળા પાણી સાથે લવેાથી દમની તકલીફ 
મટે છે. હળદર બહ ુ ગરમ પડતી હોય તો એનુાં 
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પ્રમાણ ઓછુાં  લવેુાં . અન્દ્ય દવા સાથે પણ આ પ્રયોગ 
કરી શકાય.  
(૩૯) ચાર-પાાંચ બદામ એક વાડકી પાણીમાાં  ઉકાળી 
ગરમ ગરમ પીવાથી દમમાાં  ફાયદો થાય છે. ઉકાળો 
તાજો બનાવીને જ પીવો. વાસી ઉકાળો ફરીથી ગરમ 
કરીને પીવો નહીં.  
(૪૦) અરડસુાનાાં  સકુવેલાાં  પાન બીડીની જમે ચલમ 
કે હકુ્કામાાં  ભરીને દીવસમાાં  ચારકે વખત-દર ત્રણ 
કલાકના અાંતર ેપીવાથી દમ-હાાંફની ફરીયાદ મટે છે.  
(૪૧) આાંકડાના દધુના ત્રણથી ચાર ટીપાાં  એક 
પતાસા પર પાડી તેને સકુાવા દેવુાં . પછી પતાસુાં ખાઈ 
જવુાં  અને ઉપર એક કપ ગરમ ચા પીવી. શ્વાસ-દમ 
રોગમાાં  આ ઔષધ ઉપચારથી ફાયદો થાય છે.  
દીવસમાાં  એક જ વખત આ ઉપચાર કરવો અને 
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આવશ્યક પરજેી પાળવી. બાળકોએ આ ઉપચાર 
કરવો નહીં.  
(૪૨) ભારાંગમળુ અને સુાંઠનુાં  સરખા ભાગ ે ચણુવ  
બનાવી આદનુા રસ સાથે સવાર-સાાંજ લવેાથી દમ 
મટે છે.  
(૪૩) બહેડાાંની છાલના ટુકડા મોાંમાાં  રાખી ચસુવાથી 
દમમાાં  અને ઉધરસમાાં  રાહત થાય છે.  
(૪૪) અરડસુીનો ઉકાળો ઠાંડો કરીને મધ નાખી 
પીવાથી દમનો રોગ શાાંત થાય છે. 
દરાજ  (૧) આાંકડાના દધુમાાં  સહેજ મધ નાખી, 
હલાવી, મીશ્ર કરી દરરોજ એક વાર દરાજ પર 
ઘસવાથી દરાજ સારી થઈ જાય છે.  
(૨) આાંકડાનુાં પાન તોડવાથી નીકળતુાં  દધુ દરાજ પર 
દીવસમાાં  બે વખત ચોપડતા રહેવાથી દરાજ મટે છે. 
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દધુ ચોપડતાાં  પહેલાાં  દરાજવાળો ભાગ કપડાથી 
બરાબર સાફ કરવો.  
(૩) કાચા પપૈયામાાંથી કે પપૈયાના ઝાડ પરથી દુધ 
મેળવી દીવસમાાં  ત્રણ-ચાર વખત દર ચારકે કલાકન ે
અાંતર ેચોપડવાથી દરાજ મટે છે.  
(૪) ડુાંગળી છુાં દી દરાજગ્રસ્ત ભાગ પર દરરોજ 
નીયમીત બે-ચાર વાર લગાડતા રહવેાથી લાાંબા 
સમયે દરાજ મટે છે.  
(૫) શરેીયો દહીંમાાં  વાટી ચોપડવાથી દરાજ મટે છે.  
(૬) દહીંમાાં  રાઈ ઘુાંટી સહેજ પાણી નાખી દરાજ પર 
ચોપડવાથી દરાજ મટે છે.  
(૭) તલુસીનાાં  તાજાાં પાનમાાં  પાણી નાખી વાટી લપે 
કરવાથી દરાજ મટે છે.  
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દાઝવુાં   (૧) જવ બાળી તલના તેલમાાં  ખરલ કરી લપે 
કરવાથી અગ્નીદગ્ધ વ્રણ મટે છે.  
(૨) જાાંબડુીની છાલની રાખ તેલ સાથે મેળવી 
અગ્નીથી દાઝલેા ભાગ પર ચોપડવુાં .  
(૩) ઝીણુાં  ચોખ્ખુાં કપડુાં મધમાાં  પલાળી દાઝલેા ભાગ 
પર મકુવાથી ઘણી જ રાહત થાય છે.  
(૪) તલનુાં  તેલ ચનુાના નીતયાવ પાણીમાાં  મેળવી 
ચોપડવાથી અગ્નીદગ્ધ વ્રણ મટે છે.  
(૫) ઠાંડા પાણીમાાં  ખાાંડ ઓગાળી તે પાણી દાઝલેા 
અાંગ પર વારાંવાર લગાડવાથી લાભ થાય છે.  
(૬) દાઝી ગયેલા ભાગ પર એરાંડાના પાન 
લગાવવાથી આરામ થાય છે.  
(૭) તાાંદળજાનો રસ અગ્નીદગ્ધ વ્રણ પર 
ચોપડવાથી આરામ થાય છે.  
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(૮) ગમે તે કારણે દાઝી જવાયુાં  હોય તો પાણીમાાં  
મીઠા (નમક)નો જાડો ઘોળ કરી દીવસમાાં  ત્રણ-ચાર 
વાર લપે કરવાથી ઝડપથી સારુાં થઈ જાય છે.  
(૯) સામાન્દ્ય પ્રમાણમાાં  દાઝી ગયા હોઈએ તો 
બટાટા છોલી બારીક છુાં દીને અથવા બટાટાની છીણ 
કરીન ે કે બટાટા ઘસીન ે દાઝલેા ભાગ પર દીવસમાાં  
બે-ત્રણ વાર લપે કરવાથી ફાયદો થાય છે. ગાંભીર 
પ્રમાણમાાં  દાઝ્યા હોય તો આ ઉપાય કામ ન આવે.  
(૧૦) કોપરલેમાાં  તલુસીનો રસ બરાબર મીશ્ર કરી 
દાઝ્યા ઉપર લગાડવાથી બળતરા મટે છે.  
(૧૧) દાઝવાથી ચામડીનુાં  ઉપરનુાં  સ્તર બળી જાય 
ત્યાર ે તે ભાગને ખલુ્લો રાખવાને બદલે જાંતમુકુ્ત 
કરલેો છીરાળ ુ પાટો બાાંધી દેવાથી હવામાાં  ઉડતા 
બૅક્ટેરીયાનો ચપે લાગતો નથી.  
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(૧૨) દાઝ્યા ઉપર ગાયનુાં  છાણ અથવા તાજુ ાં છાણ 
ન હોય તો સકુા છાણને પાણીમાાં  પલાળી તરત 
લગાડી દેવાથી અને ત્યાર બાદ દીવસમાાં  બેત્રણ વાર 
લગાડતા રહેવાથી જલદી રુઝ આવે છે.  
(૧૩) દાઝલેા ભાગ પર સ્વમતુ્ર લગાડતા રહેવાથી 
લાભ થાય છે. આ સ્વમતુ્ર લતેી વખતે શરુઆતનો 
અને છેવટનો પ્રવાહ છોડી દેવો.  
દાદર  (૧) કુાં વાડીયાનાાં  બી શેકી, ચણુવ  બનાવી ૧-૧ 
ચમચી દીવસમાાં  ત્રણ વાર પાણી સાથે લો, તથા આ 
ચણુવને લીંબનુા રસમાાં  ઘુાંટી દાદર ઉપર ઘસીને  
લગાવો. ઘણા લોકો આ ચણુવનો કોફી તરીકે પણ 
ઉપયોગ કર ેછે. કુાં વાડીયાનાાં  બી દાદર ઉપરાાંત ખસ, 
ખજુલી, ખોડો, દરાજ, ગડગમુડ જવેા રોગો પણ 
મટાડ ેછે.  
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(૨) તલુસીના મળુનો એક ચમચી ભકુો એક ગ્લાસ 
પાણીમાાં  નાખી કાઢો કરવો. આ ઉકાળો રોજ તાજો 
બનાવી સવાર-સાાંજ પીવાથી કોઢ, દાદર અને 
ખરજવુાં  મટે છે.  
(૩) તલુસીનાાં  પાનનો રસ અને લીંબનુો રસ મીશ્ર 
કરી દાદર પર લગાડવાથી દાદર મટે છે.  
(૪) ગરમ કરલેા ગરેુના પાઉડરમાાં  તલુસીના પાનનો 
રસ મેળવી પસે્ટ બનાવી દાદર પર સવાર-સાાંજ 
લગાડવો.  
(૫) તલુસીનાાં  પાનનો રસ અને લીંબનુો રસ ૧-૧ 
ચમચી મીશ્રણ કરીને સવાર-સાાંજ પીવાથી ઉગ્ર 
દાદર મટે છે.  
(૬) ગવુારના પાનનો રસ અને લસણનો રસ એકત્ર 
કરી દાદર પર ચોપડવો.  
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(૭) છાસમાાં  કુાં વાડીયાનાાં  બી વાટીને ચોપડવાથી 
દાદર મટે છે.  
(૮) પપૈયાનુાં  દધુ અને ટાંકણખાર ઉકળતા પાણીમાાં  
મેળવી લપે કરવાથી દાદર મટે છે.  
(૯) લસણનો રસ ત્રણ દીવસ દાદર પર ચોળવાથી 
એ મટે છે. (બહ ુ બળતરા થાય તો પાછળથી ઘી 
ચોપડવુાં .)  
(૧૦) લીંબનુા રસમાાં  આમલીનો ઠળીયો ઘસી 
ચોપડવાથી દાદર મટે છે.  
(૧૧) લીંબનુો રસ અને કોપરલે એકત્ર કરી માલીશ 
કરવાથી દાદર મટે છે.  
(૧૨) ડુાંગળીનો રસ ચોપડવાથી દાદર કે ખજુલી મટે 
છે.  
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(૧૩) કુાં વાડીયાના બીજનુાં  ચણુવ  લીંબનુા રસમાાં  
લસોટી ચોપડવાથી દાદર મટે છે. આ ચણુવ  કણઝીના 
તેલમાાં  અથવા મળુાના પાનના રસમાાં  લસોટીને પણ 
ચોપડી શકાય.  
(૧૪) કાચા પપૈયાનો રસ દીવસમાાં  બેથી ત્રણ વખત 
ઘસવાથી દાદર મટે છે.  
(૧૫) સોપારીના ઝાડનો ગુાંદર બકરીના દધુમાાં  
વાટીને લપે કરવાથી દાદર મટે છે.  
દારુનો નશો  (૧) ૨૦ ગ્રામ ગાયના ઘીમાાં  ૨૦ ગ્રામ 
સાકર મેળવી પીવાથી દારુનો નશો ઉતર ેછે.  
(૨) કાકડી ખાવાથી અથવા કાકડીનો રસ અન ે
ડુાંગળીનો રસ પીવાથી દારુનો નશો ઉતરી જાય છે.  
(૩) કોળાનો રસ ગોળ નાખી પીવાથી દારુનો નશો 
ઉતર ેછે.  
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(૪) ખજુરને પાણીમાાં  પલાળી મસળીને પીવાથી 
દારુનો નશો ઉતર ેછે. 
દાહ-બળતરા  (જુઓ બળતરા) (૧) ખજુરની ચાર-
પાાંચ પશેી રાત્ર ે પાણીમાાં  પલાળી રાખી, સવાર ે
મસળી તેમાાં  મધ નાખી સાત દીવસ સધુી પીવાથી 
દાહ મટે છે.  
(૨) દધુીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે 
લવેાથી શરીરમાાં  દાહ તથા ગળામાાં  બળતરા મટે છે.  
(૩) કાકડીના નાના નાના કકડા કરી તેના પર ખાાંડ 
ભભરાવી ખાવાથી ગરમીનો દાહ મટે છે.  
(૪) કોળાનો અવલહે (જો પસુ્તકમાાં  વાાંચતા હો તો 
જુઓ અનકુ્રમ અથવા આ લીંક પર ક્લીક કરો: 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) ખાવાથી દાહ મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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(૫) હોજરીમાાં, મતુ્ર કે મળ પ્રવતૃ્તી પછી તે તે 
સ્થાનોમાાં  તથા છાતી-પટેમાાં  બળતરા થતી હોય તો 
તમામ તીખા અન ેખાટા પદાથોવ બાંધ કરવા. ૧ લીટર 
પાણીમાાં  ૨૫ ગ્રામ સકુા ધાણાનુાં  ચણુવ  રાતે પલાળી 
રાખી તે સવાર,ે બપોર ેઅને સાાંજ ેએમ ત્રણ વખત 
ગાળીને પીવુાં . એનાથી પીત્તદોષની ગરમી મટે છે 
અને બળતરા પાંદરકે દીવસમાાં  શાાંત થાય છે. ગમે 
તેવો વધી ગયો હોય તે અાંતદાવહ ધાણાના પ્રયોગથી 
મટી જાય છે.  
(૬)  ગળો, ગોખરુાં અને આમળા આ ત્રણે 
ઔષધના સરખા ભાગ ે બનાવેલા ચણુવને રસાયન 
ચણુવ  કહેવામાાં  આવે છે. હાથની હથેળી, પગના 
તળીયાાં, તાળવુાં, કપાળ, પડખાાં, આાંખો, મતુ્રમાાં  
બળતરા, યોનીદાહ વગરે ેતકલીફોમાાં  અડધીથી એક 
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ચમચી જટેલુાં રસાયન ચણુવ  સાકર મીશ્રીત ગાયના 
દધુ સાથે પીવુાં  જોઈએ. દૈનીક આહારમાાંથી ગોળ, 
અથાણાાં, પાપડ, સુાંઠ, આદ,ુ મરીમસાલા જવેી ઉષ્ણ, 
તીક્ષ્ણ, વીદાહી ચીજો બાંધ કરવી જોઈએ.  
(૭) અવારનવાર છાતી અને હાથપગમાાં  બળતરા 
થતી હોય, આાંખો બળતી હોય, પશેાબ બળતો 
હોય, મોઢામાાં  ચાાંદા પડતા હોય, દાાંતના પઢેા-
મસડુામાાંથી લોહી નીકળતુાં  હોય તેમણે એક ચમચી 
આમળા ચણુવ  અને એક ચમચી ખડી સાકરનો 
પાઉડર મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લઈ ઉપર 
એક ગ્લાસ દધુ પીવુાં .  
(૮) દધુીને છીણી પગના તળીયે લગાવવાથી પગની 
બળતરા ઓછી થશ.ે 
દાાંત: 
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 દાાંતના રોગો (૧) લીંબનુા છોતરાાં  પર થોડુાં  
સરસીયાનુાં  તેલ નાખીને દાાંત અને પઢેા પર ઘસવાથી 
દાાંત સફેદ અને ચમકદાર થાય છે, પઢેાાં  મજબતુ થાય 
છે, દરકે પ્રકારનાાં  જીવાણુાંઓનો નાશ થાય છે તથા 
પાયોરીયા જવેા રોગોથી બચાવ થાય છે. મશીનથી 
દાાંત સાફ કરાવવા હીતકર નથી.  
(૨) વડ અન ે કરાંજનુાં દાતણ કરવાથી દાાંત મજબતુ 
રહે છે.  
(૩) કેરીના ગોટલામાાંથી નીકળતી ગોટલી અનેક 
રોગોમાાં  અકસીર દવા જવેુાં  કામ આપ ે છે. દાંત 
રોગોની તે એક મોટી ઔષધી છે. પાયોરીયા સહીત 
ઘણાખરા દાંત રોગોમાાં  કેરીની ગોટલીના પાઉડરથી 
નીયમીત માંજન કરતા રહવેાથી ઝડપી ફરક પડ ેછે.  
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(૪) જાાંબનુી સકુવેલી છાલનો પાઉડર(જ ે બજારમાાં  
મળે છે) માંજન માફક દીવસમાાં  બેત્રણ વખત 
ઘસવાથી દાાંત દખુતા હોય, દાાંત કે પઢેાાંમાાંથી લોહી 
પડતુાં  હોય કે દાાંત હાલતા હોય તે બધી સમસ્યા દરુ 
થાય છે.  
(૫) પાાંચ તોલા કાળા કે સફેદ તલ સવારમાાં  ખબુ 
ચાવીને ખાવાથી અને ઉપર થોડુાં પાણી પીવાથી દાાંત 
મજબતુ બને છે અને પાયોરીયા પણ મટી જાય છે.  
(૬) તલના તેલનો કોગળો ૧૦-૧૫ મીનીટ મોાંમાાં  
રાખવાથી પાયોરીયા મટે છે.  
(૭) એરાંડાના તાજા દાતણથી કે એરાંડાનો રસ દાાં તે 
ઘસવાથી દાાંતના રોગો મટે છે.  
દાાંત ખટાવા  તલના તેલમાાં  વાટેલુાં નમક બરાબર 
મીશ્ર કરી દીવસમાાં ત્રણ-ચાર વાર દાાંત પર 
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ઘસવાથી ખાટા પદાથોવથી દાાંત ખટાવાની ફરીયાદમાાં  
લાભ થાય છે.  
હાલતા દાાંત  (૧) જાાંબડુીની છાલના ઉકાળાના 
દીવસમાાં  બે વાર કોગળા કરવાથી દાાંતના પઢેાનો 
સોજો મટે છે અને હાલતા દાાંત મજબતુ બને છે.  
(૨) માજુફળ, ફટકડી અન ે સફેદ કાથાનુાં  સમાન 
ભાગ ે બનાવેલુાં કપડછાણ બારીક ચણુવ  દરરોજ 
બેત્રણ વખત દાાંત પર બરાબર ઘસી ખબુ લાળ 
પડવા દેવાથી આઠદશ દીવસમાાં  જ હાલતા દાાંતમાાં  
ફેર પડવા લાગ ેછે. લાાંબા સમય સધુી પ્રયોગ જાળવી 
રાખવાથી દાાંત પરુપેરુા મજબતુ થઈ જાય છે.  
(૩) કોઠાનુાં  શરબત સવાર, બપોર, સાાંજ ૧-૧ કપ 
લવેાથી હાલતા દાાંત અને પઢેાાં  મજબતુ થાય છે.  
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(૪) નીયમીત ભોજન બાદ એક સફરજન ખાવાથી 
દાાંત તથા અવાળ ુમજબતુ થાય છે.  
(૫) બોરસલીના બીજનુાં  બારીક ચણુવ  સવાર-સાાંજ 
દાાંત-પઢેાાં  પર ઘસી, કોગળા કરી દીવેલ ચોપડવાથી 
હાલતા દાાંત મજબતુ થાય છે.  
(૬) બોરસલીના મળુની છાલ દધુ સાથે પીવાથી 
ત્રણ જ દીવસમાાં  વદૃ્ધના હાલતા દાાંત મજબતુ બની 
જાય છે. બોરસલી એની તરુાશથી પઢેાાંને નીમવળ 
અને મજબતુ કર ેછે.  
(૭) વડની વડવાઈનુાં  દાતણ કરવાથી હાલતા દાાંત 
મજબતુ થાય  છે.  
(૮) તલનુાં  તેલ આાંગળી વડ ે પઢેા પર ઘસવાથી 
હાલતા દાાંત મજબતુ બને છે.  
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(૯) બોરસલીની છાલના ચણુવમાાં  ફટકડીનુાં  ચણુવ  
મેળવી હાલતા દાાંત પર હળવે હાથે ઘસવાથી દાાંત 
મજબતુ થાય છે. પઢેામાાંથી લોહી નીકળતુાં  હોય તેમાાં  
પણ એનાથી ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) સવારના પહોરમાાં  કાળા કે સફેદ તલ ખબુ 
ચાવીને ખાઈ ઉપર થોડુાં પાણી પીવાથી દાાંત મજબતુ 
બને છે.  
(૧૧) વડની વડવાઈનુાં  દાતણ કરવાથી હાલતા દાાંત 
મજબતુ થાય છે.  
(૧૨) તલનુાં  તેલ આાંગળી વડ ે પઢેા પર ઘસવાથી 
હાલતા દાાંત મજબતુ બને છે.  
 (૧૩) હાલતો દાાંત પડતો ન હોય અને સારો ન થઈ 
શકે તેમ હોય તો મકાઈના પાનના તાજા રસમાાં  થોડુાં 
ઘી મેળવી હાલતા દાાંત પર અને પઢેા પર આસપાસ 
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બધ ેદીવસમાાં  ત્રણચાર વાર ચોપડવાથી હાલતો દાાંત 
પડી જાય છે.  
દાાંતનો દખુાવો (૧) સરગવાનો ગુાંદર પોલા દાાંતમાાં  
ભરવાથી  દાાંતનો દખુાવો મટે છે.  
(૨) લવીંગના તેલમાાં  રુનુાં  પમુડુાં ભીંજવી પોલી દાઢ 
પર કે દખુતા દાાંત પર દબાવી રાખવાથી દાાંતની પીડા 
મટે છે.  
(૩) હીંગને પાણીમાાં  ઉકાળી કોગળા કરવાથી 
દાંતપીડા મટે છે.  
(૪) દાાંતના પોલાણમાાં  હીંગ અથવા અક્કલગરો 
ભરવાથી દાાંતનો દખુાવો મટે છે.  
(૫) રાયણમાાંથી નીકળતુાં  દધુ દખુતી દાઢ પર 
લગાવવાથી દાાંતનો દખુાવો મટે છે.  
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 (૬) પોલા થયેલા અને કોહવાઈ ગયેલા દાાંતના 
પોલાણમાાં  લવીંગ અને કપરુ અથવા તજ અને હીંગ 
વાટી ભગે ુાં કરી ભરી દેવાથી દાાંતના દખુાવામાાં  
આરામ મળે છે.  
(૭) દાાંતમાાં  લાાંબા સમય સધુી પરુાં ભરાઈ રહે અને 
સારવાર લવેામાાં  ન આવે તો મળુીયા પાસે પરુની 
ગાાંઠ થઈ જાય છે. આ પરીસ્થીતીમાાં  પણ દાાંતના 
મળુની સારવાર અને મળુચ્છેદ ઑપરશેન કરી દાાંત 
બચાવી શકાય છે.  
(૮) આાંકડાનુાં  મળુ દાાં તે ઘસવાથી દાાંતની કળતર મટે 
છે.  
(૯) દાાંત કે દાાંતના પઢેામાાં  દખુાવો હોય તો 
ડુાંગળીનો એક ટુકડો મોાંમાાં  રાખી મકુવો. દરરોજ 
ભોજનમાાં  બાંને સમય એક કાચી ડુાંગળી ચાવી 
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ચાવીને ખાવામાાં  આવે તો પણ દાાંતની પીડામાાંથી 
મકુ્તી મળે છે.  
(૧૦) લીમડાની છાલ પાણીમાાં  ઉકાળી કોગળા 
કરવાથી દાાંતના પઢેામાાં  થતો દખુાવો મટે છે.  
(૧૧) જાયફળના તેલનુાં  પમુડુાં સડલેા દાાંતમાાં  
રાખવાથી દાાંતમાાં  રહેલા બૅક્ટેરીયા દરુ થઈ દાાંતનો 
દખુાવો મટે છે.  
(૧૨) આખી હીમજ મોાંમાાં  રાખી તેનો રસ દખુતા 
દાાંત પર પથરાતો રહે તેમ કરતા રહવેાથી દાાંત 
દખુતા મટી જાય છે. 
(૧૩) હળદર અને મીઠુાં  (નમક) લગાડવાથી દખુતા 
દાાંતમાાં  લાભ થાય છે.  
(૧૪) તજના તેલ કે અકવનુાં  પમુડુાં પોલી કે દ:ુખતી 
દાઢમાાં  મકુવાથી રાહત મળે છે.  
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(૧૫) જાયફળના તેલનુાં પોતુાં  દાાંતમાાં  રાખવાથી 
દાાંતના જીવાણુ મરી જઈ દાાંતની પીડા મટે છે.  
(૧૬) કપરુની ગોળી, લવીંગ, સરસીય ુ તેલ, વડના 
દધુમાાં  બોળેલુાં રુનુાં  પમુડુાં, ઘીમાાં  તળેલી હીંગનો ટુકડો 
એમાાંથી કોઈ પણ એક દાઢ નીચ ે રાખવાથી દદવમાાં  
આરામ થાય છે.  
(૧૭) લીમડાની કુમળી કુાં પળોનો ચાર-પાાંચ ટીપાાં  
રસ જ ે દાઢ દખુતી હોય તેની વીરુદ્ધના કાનમાાં  
મકુવાથી દખુતી દાઢ મટે છે.  
સફેદ દાાંત  (૧) ડુાંગળી ખાવાથી દાાંત સફેદ દધુ જવેા 
થાય છે.  
(૨) ફટકડીનુાં  ચણુવ  ઘસવાથી દાાંત સફેદ અને ચોખ્ખા 
થાય છે.  
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(૩) તલના તેલમાાં  કપરુ અને સીંધવ મેળવી સવાર-
સાાંજ દાાંત પર ઘસવાથી કે કોગળા કરવાથી લાાંબા 
સમય સધુી દાાંત મજબતુ રહે છે.   
દાાંતની છારી  સફરજનનો રસ સોડા સાથે મેળવી 
દાાં તે ઘસવાથી દાાંતની છારી દરુ થઈ દાાંત સ્વચ્છ બન ે
છે.  
દાાંતની સરુક્ષા  માટે ભોજન પછી અથવા અન્દ્ય કોઈ 
પણ પદાથવ ખાધા પછી હ ુાંફાળા પાણીના કોગળા 
જરુર કરવા. ગરમ વસ્ત ુ ખાધા પછી ઠાંડી વસ્ત ુ ન 
ખાવી. પઢેાના રોગીએ ડુાંગળી, ખટાશ, લાલ મરચુાં  
અને ગળ્યા પદાથોવનુાં  સેવન ન કરવુાં .  
દાાંતનો સડો  (૧) દાાંતનો સડો હોય તો વડનુાં  દાતણ 
કરવુાં .  
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(૨) દાાંતમાાં  સડો હોય તો સ્વમતુ્રના કોગળા કરવાથી 
ફાયદો થાય છે.  
(૩) તલુસીનાાં  પાન કાયમ મોાંમાાં  રાખી મુકી ચાવતા 
રહેવાથી અને એનો રસ ગળતા રહેવાથી દાાંતમાાં  
સડો હોય તો તે મટી જાય છે.  
દાાંતમાાંથી લોહી (૧) લીંબનુો રસ આાંગળીના ટેરવા 
પર લઈ દાાંતના પઢેા પર મસળવાથી દાાંતમાાંથી 
નીકળતુાં  લોહી બાંધ થાય છે.  
(૨)  મીઠાના પાણીના કોગળા કરવાથી અથવા કાથો 
કે હળદરનુાં  ચણુવ  લગાવવાથી પડલેા દાાંતનો રક્તસ્રાવ 
બાંધ થાય છે.  
(૩) સફરજનનો રસ સોડા સાથે મેળવી દાાં તે 
ઘસવાથી દાાંતમાાંથી નીકળતુાં  લોહી બાંધ થાય છે, 
અને દાાંતની છારી પણ દરુ થાય છે. 
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(૪) વીટામીન ‘સી’ દાાંતના રોગો સામે રક્ષણ આપે 
છે. તે આમળામાાં  પશુ્કળ પ્રમાણમાાં  હોય છે. આથી 
પઢેામાાંથી લોહી નીકળે તો વીટામીન ‘સી’ લવેુાં . 
વીટામીન ‘સી’ની ગોળી લવેાથી પણ લાભ થાય છે.  
(૫) દાાંત અને પઢેામાાંથી લોહી નીકળતુાં  હોય તો 
દીવસમાાં  બે-ચાર વાર સાકર નાખી બનાવેલુાં  લીંબનુુાં  
શરબત પીવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૬) દાાંત-પઢેામાાંથી લોહી પડતુાં  હોય તો દરરોજ 
સવાર ે ઉઠીને તથા સાાંજ ેસતુાાં  પહેલાાં  તલના તેલમાાં  
સહેજ હળદર અને કપરુનુાં  ચણુવ  નાખી દાાંત-પઢેા પર 
માલીશ કરી કોગળા કરવાથી ફરીયાદ દરુ થાય છે.   
દાંતરક્ષા દરરોજ બાંને સમય જમ્યા બાદ અને નાસ્તા 
વગરે ે પછી કોઈ પણ તાજાાં ફળ આખાાં  કે મોટાાં  
સમારીને ખબુ ચાવીને ખાવાાં . તાજાાં ફળોમાાં  રહેલ 
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ક્ષાર તત્ત્વો દાાંતનુાં  આરોગ્ય સાચવી શકે, દાાંત 
જીવનભર રહે અને દાાંતની કોઈ તકલીફ રહેતી 
નથી.  
દ:ુખાવો (૧) નગોડનાાં  પાનને કપડામાાં  બાાંધી 
પાણીમાાં  ગરમ કરી દખુાવાના ભાગ પર શકે કરવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૨) નગોડનાાં  પાનને પાણીમાાં  ઉકાળી તેની વરાળથી 
શકે કરવાથી દખુાવો મટે છે.  
(૩) વડનાાં  પાકાાં  સકુવેલાાં  ટેટાનુાં  ૧-૧ ચમચી ચણુવ  
સવાર-સાાંજ દધુ સાથે લવેાથી દખુાવો મટે છે.  
(૪) સ્નાયઓુનો દખુાવો મટાડવામાાં  દહીં, છાસ, 
આમલી જવેી ખટાશ સદાંતર બાંધ કરવી જોઈએ.  
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(૫) વાયનુે કારણે સાાંધા પાસે દખુાવો હોય તો ૧ કપ 
જટેલા તાજા ગોમતુ્રમાાં  બે મોટા ચમચા દીવેલ મેળવી 
દીવસમાાં  બે વખત પીવાથી મટે છે.  
(૬) પગની એડી, કેડ, ડોક કે સાાંધાના દખુાવામાાં  
સવાર ેખાલી પટેે મેથીનો તાજો ઉકાળો પીવાથી થોડા 
જ દીવસોમાાં  લાભ થાય છે.  
(૭) ૧-૧ ચમચો ગોખરુનુાં  ચણુવ  સવાર-સાાંજ હ ુાંફાળા 
દધુ સાથે કે પાણી સાથે લવેાથી વા પ્રધાન દુખાવાઓ 
મટે છે. પ્રયોગ ઘણા લાાંબા સમય સધુી જાળવી 
રાખવાથી સ્થાયી લાભ થઈ શકે.  
દખુાવો - સવવ પ્રકારનો એલચી, શકેેલી હીંગ, 
જવખાર અને સીંધવનો કાઢો કરી તેમાાં  એરાંડીયુાં  
મેળવી આપવાથી કમર, હૃદય, દુાં ટી, પીઠ, મસ્તક, 
કણવ , નેત્ર વગરે ેઠેકાણે થતુાં  સવવ પ્રકારનુાં  શળુ મટે છે.  
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દખુતી ડોક પર સહેજ હ ુાંફાળુાં  દીવેલ લગાડી હળવ ે
હાથે દીવસમાાં  ચારકે વખત દર ચાર કલાકે માલીશ 
કરવાથી ડોકનો દખુાવો મટે છે.  
દખુાવામાાં ખજુર ખજુર ચતેાતાંત્રને બળ આપ ેછે. એ 
વાતદોષનાશક છે. નીયમીત પરુતા પ્રમાણમાાં  
ખજુરનુાં  સેવન કરતા રહેવાથી જુદા જુદા પ્રકારના 
દખુાવા મટે છે. શરીરના અમકુ સાાંધાના ભાગોમાાં  કે 
ક્યારકે આખી નસ દખુ ેતો તે પાછળ મખુ્ય કારણ 
વાતદોષ હોય છે, જ ેખજુર ખાવાથી મટે છે. છતાાં  
વાતદોષને બદલ ે બીજુાં કોઈ કારણ હોય તો પણ 
ખજુર ચતેાતાંત્રને બળ આપતુાં  હોવાથી દખુાવા  
ઓછા અનભુવાશ.ે  
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કળતર સુાંઠ, તજ, ફુદીનો, તલુસીનાાં  પાન એલચી 
વગરેનેા બોરકુટા ચણુવના બનાવેલા ઉકાળાથી કળતર 
મટે છે.  
દગુાંધ  (૧) અજમામાાં  દગુાંધ નાશ કરવાનો ઉત્તમ 
ગણુ છે. જુની કબજીયાતને લીધ ે મળ સડવાથી 
દગુાંધમય બની જતો હોય છે. જથેી વાછુટ પણ 
દગુાંધી બની જાય છે. આ મળ, વાછુટ, કફ, શ્વાસ કે 
દાાંતની દગુાંધ દરુ કરવા અડધી(૧/૨) ચમચી અજમો 
રોજ રાત્ર ે ખબુ જ ચાવીને ખાવો. પીત્તવાળાઓએ 
સાકર મેળવીને ખાવો.  
(૨) શ્વાસમાાં  દગુાંધ આવતી હોય તો સાથ ેપાણીની 
બોટલ રાખવી, અને થોડુાં થોડુાં પાણી પીતા રહેવાથી 
મોાંમાાં  લાળ બનવાની ક્રીયા ઝડપી બને છે અન ે
દગુાંધયકુ્ત પદાથવ ધોવાઈ જતાાં  વાસ આવતી નથી. 
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દબુવળતા (૧) ભોજન કયાવ બાદ ત્રણ પાકાાં  કેળાાં  થોડા 
માસ ખાવાથી દબુવળ માણસનુાં  શરીર પષુ્ટ-માાંસલ 
થાય છે.  
(૨) દધુ સાથે પાકી મીઠી કેરીનો રસ ખાવાથી વાય ુ
અને પીત્ત મટે છે. વજન, બળ અન ેમૈથનુ શક્તી વધ ે
છે. એ પચવામાાં  ભાર ેઅને શીતલ હોય છે, આથી 
પાચનશક્તીનો ખ્યાલ રાખી સેવન કરવુાં . 
ધાતકુ્ષય (૧) અડદની દાળને વાટી દહીંમાાં  મેળવી 
વડાાં  કરી તળીન ેખાવાથી પરુુષવગવ માટે બળપ્રદ અને 
ધાતવુધવક બને છે.  
(૨) અડદની દાળનો ૧૦-૧૫ ગ્રામ લોટ ગાયના 
દધુમાાં  બાફી, તેમાાં  ઘી નાખી સહેજ ગરમ ગરમ સાત 
દીવસ સધુી પીવાથી પશેાબમાગ ેધાત ુજતી હોય તો 
બાંધ થાય છે.  
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(૩) રાક્ષ, સાકર, મધ અને પીપર લવેાથી ધાતકુ્ષય 
મટે છે.  
(૪) દરરોજ ૧-૧ ચમચી ત્રીફળા ચણુવ  મધ સાથે 
લવેાથી અને ઉપર એકાદ વાડકી દધુ પીવાથી પશેાબ 
દ્વારા થતો ધાતકુ્ષય મટે છે.  
(૫) વડ કે પીપળાનાાં  ટેટાાં  ખાવાથી ધાતકુ્ષીણતા મટે 
છે.  
(૬) જાતીય નબળાઈ, વીયવની અલ્પતા, શીઘ્ર 
સ્ખલન કે સ્વપ્ન દોષના રોગીએ વડનુાં  દુધ 
પતાસામાાં  લઈને ખાવુાં .  
ધાતપુષુ્ટી  (૧) ૫૦૦ ગ્રામ જવનો લોટ, ૫૦૦ ગ્રામ 
ઘી અને ૫૦૦ ગ્રામ સાકર કલાઈવાળા વાસણમાાં  
તપાવી તેમાાં  ૧૦ ગ્રામ ધોળાાં  મરીનુાં  ચણુવ  અને ૨૦ 
ગ્રામ એલચીનુાં  ચણુવ  મેળવી પનુમની રાતે 
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અગાસીમાાં  ઝાકળમાાં  મુકી રાખી, રોજ સવાર ે ૫૦-
૫૦ ગ્રામ ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૨) એલચી, જાવાંત્રી, બદામ, ગાયનુાં  માખણ અને 
સાકર એકત્ર કરી રોજ સવાર ે ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી 
થાય છે.  
(૩) ચીકુ સાકર સાથે ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૪) શીયાળાની ઋતમુાાં  સવાર ે ખજુરને ઘીમાાં  
સાાંતળી ખાઈ તેની ઉપર એલચી, સાકર અને ક ાંચા 
નાખી ઉકાળેલુાં દધુ પીવાથી ઉત્તમ ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૫) રોજ સવાર ે૨૦-૨૫ કે માફક આવે તેટલા કુણા 
ભીંડા ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૬) સકુા અાંજીરના કકડા તેમ જ બદામ ગરમ 
પાણીમાાં  પલાળી રાખી ઉપરથી ફોતરાાં  કાઢી, 
સકુવીન,ે ખડી સાકરની ભુકી, એલચીની ભુકી, 
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કેસર, ચારોળી, પીસ્તાાં  અને બળદાણા લઈ ખાાંડી, તે 
બધુાં ગાયના ઘીમાાં  આઠ દીવસ ભીંજવી રાખવુાં . પછી 
રોજ સવાર ે ૨૦ ગ્રામ જટેલુાં એ મીશ્રણ ખાવાથી 
ક્ષીણ શક્તીવાળાની ધાતવુદૃ્ધી થાય છે.  
(૭) બીલાના બીને દધુ સાથે લવેાથી ધાતપુષુ્ટી થાય 
છે.  
(૮) અશ્વગાંધા, સફેદ મસુળી, ગોખરુાં, બળદાણા, 
ક ાંચા અન ે આમળાાં આ દરકે ઔષધોનાાં  અડધી 
અડધી ચણુવ  સાથે બે ચમચી સાકર મીશ્ર કરી બે ભાગ 
કરી બે પડીકી બનાવી લવેી. આમાાંથી એક પડીકી 
સવાર ેઅને એક રાત્ર ેલવેી અને ઉપર એક ગ્લાસ દધુ 
પીવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૯) કાળી મસુળી દસ ગ્રામ, તાલીમખાના વીસ 
ગ્રામ અને ગોખરુાં ત્રીસ ગ્રામ મીશ્ર કરી ખબુ ખાાંડી 
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બનાવેલા બારીક ચણુવને મસુલ્યાદી ચણુવ  કહે છે. 
રોજ સવાર ેએક ગ્લાસ દધુમાાં  પાાંચ ગ્રામ આ ચણુવ  
એક ચમચી ખડી સાકર નાખી એક મહીના સધુી 
પીવાથી મૈથનુશક્તી વધ ેછે.  
(૧૦) બીજા એક ચણુવનુાં  નામ છે ગોક્ષરુાદી ચણુવ . 
સડલેા ન હોય એવા પષુ્ટ ગોખરુ, તાલીમખાના, 
શતાવરી, ક ાંચબીજ, નાગબલા (ગાંગરેણી) અને 
બળબીજ(બળદાણા) દરકે સો સો ગ્રામ મીશ્ર કરી 
બનાવેલા ચણુવને ગોક્ષરુાદી ચણુવ  કહે છે. એક ચમચી 
આ ચણુવ  અને એક ચમચી સાકર દધુમાાં  નાખી 
પીવાથી થોડા દીવસમાાં  મૈથનુશક્તી વધ ેછે.  
ધાતવુીકાર એક પાકુાં  કેળુાં  ૫ ગ્રામ ઘી સાથે સવાર-
સાાંજ અઠવાડીયા સધુી ખાવાથી ધાતવુીકાર મટે છે. 
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(ઠાંડી જવેુાં  લાગ ે તો તેમાાં  ચાર-પાાંચ ટીપાાં  મધ 
ઉમેરવુાં .)  
ધાતસુ્રાવ  (૧) સુાંઠના ઉકાળામાાં  હળદર અને ગોળ 
નાખી પીવાથી ધાતસુ્રાવ મટે છે. પશેાબમાાં  જતી ધાત ુ
પણ બાંધ થાય છે.  
(૨) એક નાની ચમચી મોટી એલચીનુાં  બારીક ચણુવ  
મધ સાથે સવાર ેનરણા કોઠે તથા સાાંજ ેસતુાાં  પહેલાાં  
લવેાથી ઉત્તજેક વીચારો કે દૃશ્યોના પ્રભાવથી 
ધાતસુ્રાવ થઈ જતો હોય તો તેમાાં  રાહત થાય છે.  
ધાવણ વધારવા  (૧) એક ગ્લાસ દધુમાાં  ૩ ગ્રામ 
સફેદ જીરાનુાં  ચણુવ  સાાંજ ેસતુી વખતે દરરોજ પીવાથી 
અથવા ચોખાની દધુ અને સાકર નાખી બનાવેલી 
એક ગ્લાસ જટેલી ખીરમાાં  ત્રણથી ચાર ગ્રામ જટેલુાં  
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સફેદ જીરાનુાં  ચણુવ  નાખી પીવાથી ધાવણની વદૃ્ધી 
થાય છે.  
(૨) ભોાંયકોળાનો બેથી ત્રણ ચમચી જટેલો રસ 
દધુમાાં  સાકર નાખી સવાર ે અને રાત્ર ે પીવાથી 
ધાવણની વદૃ્ધી થાય છે.  
(૩) શતાવરીનાાં  મળુ દધુમાાં  વાટી પીવાથી પણ 
ધાવણ વધ ેછે.  
ધાવણની શદુ્ધી  ધાવણ કફથી દષુીત થાય છે ત્યારે 
બાળકને ઉલટી, કરાાંઝવુાં, લાળ પડવી વગરે ેતકલીફ 
થાય છે; ઉપરાાંત ઉાંઘણશી બની જાય છે. ત્યાર ે
માતાએ ગળો, હરડ,ે આમળાાં, બહેડાાં  અન ે સુાંઠનુાં 
સરખા ભાગ ેચણુવ  બનાવી એક ચમચી ચણુવ  અડધા 
ગ્લાસ પાણીમાાં  નાખી ઉકાળવુાં . બરાબર ઉકળે ત્યારે 
ઉતારી ઠાંડુાં  પાડી પીવુાં . સવાર-સાાંજ આ ઉકાળો 
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તાજતેાજો બનાવીને એકાદ મહીનો પીવાથી 
ધાવણની શદુ્ધી થશ.ે ધાવણની શદુ્ધી થતાાં  બાળકની 
ઉપયુવક્ત તકલીફો શાાંત થશ.ે 
નપુાંસકતા ૧ ભાગ માલકાાંગણી તેલ, ૨ ભાગ ઘી અને 
૪ ભાગ મધ મીશ્ર કરી દરરોજ સવાર-સાાંજ બબ્બે 
ચમચા નીયમીત છ માસ સધુી લવેાથી પરુુષોની 
નપુાંસકતા દરુ થાય છે. જરુરત મજુબ પ્રયોગ લાંબાવી 
શકાય.   
નબળાઈ  ખજુર ખાઈ ઉપર ઘી મેળવેલુાં દધુ પીવાથી 
ઘા વાગવાથી કે ઘામાાંથી પશુ્કળ લોહી વહી જવાથી- 
લોહી ઘટવાને લીધ ેઆવેલી નબળાઈ દરુ થાય છે. 
નસકોરાાં બોલવાાં-Snoring (૧) સામાન્દ્ય અને 
નજીવા પ્રમાણમાાં  નસકોરાાં  બોલતાાં  હોય તો પણ 
તેને ખરાબ ઉાંઘની નીશાની સમજી ઉપાયો કરવા 
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જોઈએ. સ્થળુતા હોય તો શરીરનુાં  વજન ઘટાડવુાં 
જોઈએ. થાકીને ઉાંઘ સારી આવે તેવો વ્યાયામ 
કરવો. ઉાંઘની ગોળી કદી ન લવેી. સાાંજ ેહળવુાં  અન ે
ઓછુાં  ભોજન લવેુાં .  ચત્તા ન સતુાાં  પડખ ેસવુુાં . ઓશીકુાં  
પથારીથી લગભગ દસ-બાર સે.મી. (ચાર-પાાંચ ઈંચ) 
ઉાંચુાં રાખવુાં . નસકોરાાં  એ શ્વસનક્રીયામાાં  થતી અડચણ 
છે અને ગાંભીર છે.  
(૨) દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ વખત કોગળા કરી મોાં 
સ્વચ્છ રાખવુાં, નાક પણ અાંદરથી સ્વચ્છ રાખવુાં, 
હાંમેશાાં  પડખાભરે સવુુાં, સીધા કે ઉાંધા નહીં, તો 
નસકોરાાં  બોલવાની ટેવમાાં  ફાયદો થાય છે.  
નસકોરી  (૧)  દરરોજ સવાર ેઅડધી વાટી કોપરુાં 
ખબુ  ચાવીને ખાતા રહેવુાં . નીયમીત આ રીતે કોપરુાં 
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ખાતા રહેવાથી લાાંબા ગાળે નસકોરી ફુટવાની 
ફરીયાદ દરુ થાય છે.  
(૨) નસકોરી  ફુટી હોય તો દાડમના રસનાાં  નાકમાાં  
ટીપાાં  મકુવાાં .  
(૩) નસકોરી  ફુટે ત્યાર ે ગોટલીનો રસ નાકમાાં  
મકુવો.  
(૪) દાડમનાાં  ફુલ અને લીલી ધરોને પથ્થર પર 
છુાં દી, લસોટી થોડુાં પાણી મુકી વસ્ત્રથી દબાવી ત્રણ-
ચાર ટીપાાં  નાકમાાં  મકુવાથી થોડી વારમાાં  જ નસકોરી 
બાંધ થાય છે.  
(૫) આમળાના ચણુવને દધુમાાં  કાલવી જાડી થેપલી 
કરી રાત્ર ેસતુી વખતે મગજના ભાગ પર માથા પર 
બાાંધી રાખવામાાં  આવે તો વારાંવાર ફુટતી નસકોરી 
બાંધ થાય છે.  
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(૬) આાંબાની ગોટલીના રસનુાં  નસ્ય લવેાથી (તેન ે
નાક વડ ેસુાંઘવાથી) નાકમાાંથી પડતુાં  લોહી બાંધ થાય 
છે.  
(૭) ખટમીઠા દાડમના ૧૦૦ ગ્રામ રસમાાં  ૨૦ ગ્રામ 
સાકર મેળવી રોજ બપોર ે પીવાથી ગરમીના 
દીવસોમાાં  નસકોરી ફુટતી હોય તો તે બાંધ થાય છે.  
(૮) ગાયના ઘીનાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  પાડવાથી નસકોરી 
મટે છે.  
(૯) તાળવા ઉપર ઠાંડા પાણીની ધાર કરવાથી 
નસકોરી મટે છે.  
(૧૦) દહીંમાાં  મરી અને જુનો ગોળ નાખી પીવાથી 
નાકમાાંથી પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે.  
(૧૧) વડની છાલ, કુણાાં  પાન કે કુણી કુાં પળોનો 
ઉકાળો પીવાથી નસકોરીમાાં  ફાયદો થાય છે.  
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(૧૨) ઘઉાંના લોટમાાં  સાકર અને દધુ મેળવી પીવાથી 
નાકમાાંથી નીકળતુાં  લોહી બાંધ થાય છે.  
(૧૩) કાયમ નસકોરી ફુટતી હોય તો દરરોજ 
સવાર-સાાંજ એક કપ દુધમાાં  એક ચમચો ઘી નાખી 
નીયમીત પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૪) દરરોજ એક કપ દધુમાાં  એક ચમચો દહીં 
મેળવી નીયમીત પીવાથી નસકોરી ફુટવાની ફરીયાદ 
દરુ થાય છે.  
(૧૫) દાડમના દાણાનો રસ દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ વાર 
સાકર નાખી પીવાથી નસકોરી ફુટવાનુાં  મટે છે.  
(૧૬) અરડસુીનાાં  પાનનાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  મકુવાથી 
નસકોરીનુાં  લોહી અટકે છે.  
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(૧૭) બરફનુાં  પાણી માથે રડેવાથી કે બરફની 
કોથળી માથે મકુવાથી નસકોરી ફુટી લોહી નીકળતુાં  
હોય તો તે બાંધ થાય છે.  
(૧૮) અડધા કપ ગલુાબજળમાાં  ચણાના દાણા જટેલી 
ફુલાવેલી ફટકડી નાખી નાકમાાં  ચાર-પાાંચ ટીપાાં  
પાડવાથી થોડી વારમાાં  નસકોરી બાંધ થાય છે. 
નળબાંધ વાય ુ (૧) નાગરવેલનાાં  પાન અને સરગવાની 
છાલ એકત્ર કરી રસ કાઢી ત્રણ દીવસ પીવાથી નળ 
ફુલ્યા હોય(મોટા આાંતરડામાાં  વાય ુભરાયો હોય) તો 
તે મટે છે.  
(૨) સરગવાની છાલનો રસ ૧ ગ્રામ, આદનુો રસ 
૧/૨ ગ્રામ અને મધ ૫ ગ્રામ એકત્ર કરી સાત દીવસ 
પીવાથી નળબાંધ વાય ુમટે છે.  
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(૩) ગસૅ થવાથી કે નળ ભરાઈ જવાથી પટેનો 
દ:ુખાવો થતો હોય તો દોઢ કપ પાણીમાાં  પાાંચ ગ્રામ 
કરીયાતાનો ભકુો તથા કાળાાં  મરી, વડાગરુ મીઠુાં, 
શકેેલા કાચકાનાાં  મીંજ અને શકેેલી હીંગ એ ચારનુાં  
સમાન ભાગ ે બનાવેલ અડધી ચમચી ચણુવ  નાખી 
રાત્ર ે પલાળી રાખી સવાર ે ગાળીન ે પી જવુાં . એ જ 
પ્રમાણે સવાર ેપલાળી રાખી રાત્ર ેપીવુાં . પટેના જુના 
રોગોમાાં  આ ઉપચાર બેથી ત્રણ અઠવાડીયાાં  કરવો.  
નાકની તકલીફ નાકમાાં  ફોડલી, નાકની શષુ્કતા, 
નાકની આરવતા કે નાકનુાં  બીજુ ાં કોઈ પણ દદવ  હોય 
તો થોડા દીવસ ઉપવાસ કરવાથી દદવ  નાશ પામે છે. 
નાકની  ગાંભીર મોટી બીમારી માટે આ સલાહ નથી 
પણ નાની સામાન્દ્ય તકલીફ માટે આ કરી શકાય.  
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નાક બાંધ થઈ જવુાં   (૧) મરી કે અજમો નાખી ગરમ 
કરલેુાં તેલ નાકમાાં  નાખવાથી, સુાંઘવાથી કે નાકે 
ચોળવાથી બાંધ થઈ જતુાં  નાક ખલુ ેછે.  
(૨) કપરુ, નવસાર અને ચણા ભગેાાં  કરી અતી 
બારીક પાઉડર બનાવી કાચની શીશીમાાં  બાંધ કરી 
રાખી મકુવુાં . નાક બાંધ થઈ માથુાં  દખુતુાં  હોય તો જરુર 
મજુબ દીવસમાાં  આઠ-દસ વખત શીશી ખબુ હલાવી 
ખોલીને ઉાંડા શ્વાસ લઈ સુાંઘવુાં .  
(૩) નીલગીરીનાાં  ટીપાાં  રુમાલમાાં  નાખી સુાંઘતાાં  
રહેવાથી બાંધ થઈ ગયેલુાં નાક ખલુી જાય છે. નાના 
બાળકનુાં  નાક બાંધ થઈ ગયુાં  હોય તો નીલગીરીનાાં  
ટીપાાં  નાખલે રુમાલ બાળકના કોલરમાાં  ભરેવી દેવો.  
(૪) બાહ્ય પ્રણાયામ કરવાથી પણ બાંધ થયેલુાં નાક 
ખલુી શકે છે; જમેાાં  શ્વાસ મોાં વાટે બહાર કાઢવો, 
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પણ નાક વડ ે લવેાનો પ્રયાસ કરવો. ત્રણ-ચાર 
પ્રાણાયામ યોગ્ય રીતે કરવાથી નાક ખલુી શકે. બાહ્ય 
પ્રાણાયામમાાં  બાહ્ય કુાં ભક મહત્ત્વનો છે, એટલ ે કે 
શ્વાસ જટેલો વધારમેાાં  વધાર ે બહાર રોકી રાખી 
શકાય તેટલો વધ ુ અને ઝડપી લાભ થાય છે.  
નાકમાાંથી લોહી  ડુાંગળી કચરી તેનો રસ સુાંઘાડવાથી 
અથવા નાકમાાં  તેનાાં  ટીપાાં  પાડવાથી નાકમાાંથી પડતુાં  
લોહી બાંધ થાય છે. 
નાભી ખસી જાય (પચેટુી પડ)ે (૧) દદીને ચત્તો 
સવુડાવી નાભીની ચાર ેબાજુ સકુાાં  આમળાાંનો લોટ 
આદનુો રસ મેળવી બાાંધી દેવો. બે કલાક ચત્તો 
સવુડાવી રાખવો. દીવસમાાં  બે વાર આ પ્રમાણે કરવુાં 
અને મગની દાળની ખીચડી સીવાય કશુાં ન આપવુાં . 
દીવસમાાં  એકવાર આદનુો રસ આપવો.  
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(૨) મોગરાના પાાંદડાનો રસ દુધમાાં  મેળવી પીવાથી 
પીચોટી ખસવાથી ખબુ ઝાડા થઈ ગયા હોય તો તે 
મટે છે.  
નાસરુ  લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગે 
મેળવી, ચાટણ કરી, તેમાાં  બમણુાં  થીજાવેલુાં ઘી 
મેળવી ચાટવાથી નાસરુ મટે છે. 
નીલમેહ એક ચમચી પીપળાના મળુની છાલનો 
ભકુો એક ગ્લાસ પાણીમાાં  નાખી ધીમે તાપ ેઉકાળવુાં . 
જ્યાર ેએક કપ જટેલુાં પાણી બાકી રહે ત્યાર ેઠાંડ ુપાડી 
ગાળીને સવાર-સાાંજ તાજો બનાવીને પીવાથી 
નીલમેહ મટે છે. નીલમેહમાાં  પશેાબ નીલા રાંગનો 
થાય છે.  
નતે્રમણી મોતીયાનો નેત્રમણી કાઢી નાખ્યા પછી 
એની કોથળીમાાં  સીલીકોન જલે મકુવામાાં  આવે છે. 



 1158 

તે આાંખની ગરમીથી અનકુુળ આકાર લઈ લ ેછે અન ે
દરુ અને નજીક બાંનેમાાં  જોવામાાં  મદદરુપ થાય છે. 
આથી ચશ્માની જરુર પછી રહેતી નથી, સીવાય કે 
સીલીકોન જલે યોગ્ય ગણુવત્તાયકુ્ત ન હોય. 
મારા અનભુવમાાં  મારી બાંને આાંખમાાં  મોતીયાનુાં 
ઑપરશેન કરવામાાં  આવ્યુાં છે, પણ બાંનેની 
દૃષ્ટીક્ષમતા અલગ છે. 
પગની તકલીફ પગના વાઢીયા-ચીરા (૧) પગમાાં  
ચીરા પડ્યા હોય અને કેમેય મટતા ન હોય તો આ 
ચીરામાાં  વડનુાં  દધુ ભરવુાં .  
(૨) શરીરમાાં  વાય ુ વધવાથી અને રુક્ષતાને લઈન ે
પગમાાં  ચીરા પડ ે છે. રાળ, ગગુળ, સીંધવ, ગરેુ, 
ગોળ, ઘી, મીણ અન ેમધ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ 
ધીમા તાપ ે ઉકાળવુાં . ઠાંડ ુ પડ્યે બરણીમાાં  ભરી લવેુાં . 
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સવાર ેઅને રાત્ર ેગરમ પાણીથી પગ ધોઈ આ મલમ 
લગાડી પાટો બાાંધી દેવો. પાણીમાાં  કે કીચડમાાં  ચાલવુાં  
નહીં. બટુ પહેરી રાખવા, વાયનુી વદૃ્ધી કરનાર 
આહાર-વીહારનો ત્યાગ કરવો. ઉપવાસ, એકટાણા, 
ઉજાગરા કરવા નહીં.  
(૩) દીવેલમાાં  કડવા લીમડાની લીંબોળી નીચોવી, 
ખબુ હલાવી, એકરસ કરી ચોપડવાથી પગમાાં  પડલેા 
ચીરા ઝડપથી મટે છે.  
પગની કણી (૧) પગની કણીને કપાસી પણ કહે છે. 
પગમાાં  કણી વધ્યા પછી ઘણી ત્રાસદાયક બને છે. 
કણીને ગરમ પાણીથી બરાબર સાફ કરી સ્વચ્છ 
બ્લડે વડ ે થોડી કાપીને થોરના દધુનાાં  ચારથી પાાંચ 
ટીપાાં  કે બાવચીના તેલનાાં  ટીપાાં  મુકી પાટો બાાંધી 
દેવો. ચાર દીવસ સધુી આ પાટાને ખોલવો નહીં. 
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ચોથા દીવસે પાટો છોડી ગરમ પાણી વડ ેસાફ કરી 
ફરી એ જ પ્રમાણે બાાંધી દેવો. દર ચોથા દીવસે એક 
એવા સાત-આઠ પાટા બાાંધવાથી ધીમે ધીમે કણી 
ઉપર આવી બહાર નીકળી જશ.ે  
(૨) નાહ્યા પછી પગની કણીની ચામડી પોચી પડી 
જાય ત્યાર ેનળીયાથી, ઠીકરાથી, લાકડાના ટુકડાથી કે 
ઈંટથી દસ-પાંદર મીનીટ હળવ-ેહળવે ઘસવાથી કણી 
મટી જાય છે.  
પગની એડીનો દખુાવો (૧) ગરમ પાણીમાાં  એક-બે 
ચમચી નમક અથવા બોરીક પાઉડર નાખી તેમાાં  
પગની એડી સવાર-સાાંજ રાખી મકુવી. આ પાણીમાાં  
પગ રાખ્યા પછી બાંને પગના આગલા પાંજાનાાં  
આાંગળાાં  પર શરીરનુાં  બધુાં વજન મુકી એડીનો ભાગ 
ધરતીથી નીચો રાખીને ચાલવાની પ્રકે્ટીસ કરવી. 



 1161 

પગની એડીનો દખુાવો દરુ કરવાનો આ એક સારો 
ઉપાય છે.  
(૨) પગની એડીમાાં  થતા દખુાવાનુાં  કારણ વા છે. એ 
માટે નગોડનાાં  પાન બસો-ત્રણસો ગ્રામ બરાબર ધોઈ 
નાના નાના ટુકડા કરવા. એને દોઢ ગ્લાસ પાણીમાાં  
ઉકાળવા. પાણી બળીન ેઅડધુાં થઈ જાય ત્યાર ેએક 
કપ તલનુાં  તેલ અને ૮-૧૦ લસણની પીસેલી કળી 
નાખવી. બધુાં પાણી ઉડી જાય ત્યાાં સધુી ઉકાળવુાં . 
તૈયાર થયેલા તેલને કપડાથી ગાળી બોટલમાાં  ભરી 
લવેુાં . રાત્ર ેસવુાના સમય ેસહેજ ગરમ પાણીમાાં  પગ 
બોળી રાખવા. ૧૫-૨૦ મીનીટ બાદ કપડાથી પગ 
લછુી પગની એડી પર તેલનુાં  હળવા હાથે માલીશ 
કરવુાં . એકાદ માસ નીયમીત આ પ્રમાણે કરવાથી 
દ:ુખાવો દરુ થશ.ે   
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પગની એડીમાાં થતી પીડા વાતકાં ટક નામના રોગમાાં  
એડીનુાં  લાાંબુાં  હાડકુાં  અણીની જમે વધ ે છે, આથી 
સહી ન શકાય તેવો દખુાવો થાય છે. એ માટે ઘી, 
તેલ, મીઠાઈ સાંપણુવ  બાંધ કરવાાં . રોજ રાતે કે પરોઢીયે 
એક ચમચી દીવેલમાાં  જરાક શકેેલી મેથીનુાં  જાડુાં ચણુવ  
એક એક ચમચી પાણી સાથે લવેુાં . સવાર ેઅને સાાંજ ે
એડીને વસ્ત્રથી ઢાાં કી ગરમ કરલેી રતેીની પોટલીથી 
શકે કરવો. આ ઉપચાર બેત્રણ મહીના સધુી કરવો. 
પગમાાં થતી કળતર  (૧) ડુાંગળીનો રસ ૫ ગ્રામ, 
ગાયનુાં  ઘી ૫૦ ગ્રામ, મધ ૫ ગ્રામ અને આદનુો રસ 
૫ ગ્રામ મેળવી પીવાથી રાત્ર ે થાક લાગીને પગમાાં  
થતી કળતર બાંધ થાય છે.  
(૨) વધ ુ પડતુાં  ચાલવાથી કે ઉભા રહવેાથી પગમાાં  
કળતર થતી હોય તો દરરોજ નીયમીત મેથીની 
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ભાજીનુાં  સેવન કરવાથી રાહત થાય છે. કાચી ભાજી 
વધ ુ અસરકારક છે, પણ એનુાં  શાક ખાવાથી પણ 
લાભ થાય છે.  
પડખાનુાં શળુ  ૦.૨ થી ૧ ગ્રામ શકેેલી હીંગ થોડા 
ગરમ પાણીમાાં  મેળવી ધીમે ધીમે પીવાથી પડખાનુાં  
શળુ, સ્વરભદે, જુની ઉધરસ, સળેખમ, મળાવરોધ 
વગરેમેાાં  ફાયદો થાય છે.  
પથરી લાંડનમાાં  થયેલા એક સાંશોધન મજુબ આખા 
દીવસ દરમીયાન શરીરના બધા સ્નાયઓુ સક્રીય 
થાય તેવી કસરત કરતા રહેવાથી પથરી થવાનુાં 
જોખમ ૭૦% ઘટી જાય છે. કેમ કે એનાથી શરીરમાાં  
ખરાબ કૉલસે્ટરોલનુાં  પ્રમાણ ઘટે છે અને સારા 
કૉલસે્ટરોલનુાં  પ્રમાણ વધ ે છે, જ ે પથરી થતી 
રોકવામાાં  સહાયક થાય છે.  
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પથરીની તકલીફ થશ ેએમ લાગ ેકે તરત જ ગળ્યા 
પદાથવ, મરચુાં, ગરમ મસાલા, દહીં, ઘી, ખાટાાં  પીણાાં , 
માાંસ વગરે ેસદાંતર છોડી દેવાાં . ખલુ્લી હવામાાં  ફરવા 
જવુાં , કસરત કરવી, પરુતા પ્રમાણમાાં  પાણી પીતા 
રહેવુાં .  
ખોરાકમાાં  જુના ચોખા, કળથી, જવ, આદ,ુ મળુા 
વગરે ેલાભકારક છે.  
પથરી વાય,ુ પીત્ત, કફ અને વીયવ એમ ચારમાાંથી 
કોઈ કારણે થાય છે. કયા કારણે પથરી થઈ છે તે 
જાણીને આ ઉપાયો પૈકી યોગ્ય ઉપાય અજમાવી 
શકાય.  
(૧) કાકડીનાાં  બી અને કબતુરની હગાર વાટી 
ચોખાના ઓસામણમાાં  ખાવાથી પથરી નીકળી જાય 
છે.  
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(૨) કોળાનો રસ શકેેલી હીંગ અને જવખાર મેળવી 
પીવો પથરી પર ગણુકારી છે.  
(૩) પાલખના પાનનો રસ અથવા ક્વાથ (ઉકાળો) 
લવેાથી પથરી ઓગળી જાય છે, અને મતુ્રવદૃ્ધી થઈન ે
પથરીના કણ બહાર નીકળી જાય છે.   
(૪) મળુાના પાનના રસમાાં  પોટેશ્યમ નાઈટે્રટ નાખી 
પીવાથી પથરી મટે છે.  
(૫) મળુાનાાં  ૪૦ ગ્રામ બીને ૨૫૦ મી.લી. પાણીમાાં  
ઉકાળી અધુાં પાણી બાકી રહે ત્યાર ે પીવાથી પથરી 
મટે છે.  
(૬) લીંબનુા રસમાાં  સીંધવ મેળવી કેટલાક દીવસ 
સધુી નીયમીત પીવાથી પથરી ઓગળી જાય છે.  
(૭) વેંગણનુાં  શાક ખાવાથી પશેાબની છુટ થઈ 
શરુઆતની નાની પથરી ઓગળી જાય છે.  
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(૮) સકરટેટી કે ચીભડાનાાં  બીની મીંજન ે પાણીમાાં  
પીસી, ગાળીને પીવાથી પથરી મટે છે.  
(૯) હળદર અને જુનો ગોળ છાસમાાં  મેળવી પીવાથી 
પથરીમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) ૧ ચમચી અશ્વગાંધાનુાં  ચણુવ  તાજી મોળી છાસ 
સાથે નીયમીત સવાર, બપોર, સાાંજ લવેુાં . 
અશ્વગાંધાનાાં  સકુવેલાાં  મળુીયાાં  એ જ નામે બજારમાાં  
આખાાં તેમજ ચણુવરુપ ેમળે છે.  
(૧૧) સરગવાના મળુનો કાઢો કરી પીવાથી પથરી 
તટેુ છે.  
(૧૨) ગોખરુનુાં  ચણુવ  મધમાાં  પીવાથી પથરી ઓગળી 
જાય છે.  
(૧૩) પથરી અને સોજામાાં  જવ ફાયદો કર ે છે. 
આશર ે૧૦૦ ગ્રામ જવને અધકચરા ખાાંડી, બે ગ્લાસ 
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જટેલા પાણીમાાં  ચાર પાાંચ ઉભરા આવે ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળવુાં . ઠાંડ ુ પડ ે ત્યાર ેએને ગાળીને પી જવુાં . એને 
બાલી વૉટર કહે છે. આ બાલી વૉટર સવાર-સાાંજ 
તાજુ ાં બનાવીને પીવાથી થોડા દીવસમાાં  મુ્ત્ર માગવની 
પથરીમાાં  રાહત થાય છે. મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષવ, 
મતુ્રદાહ અને મતુ્રમાાં  થતો રક્તસ્રાવ મટે છે. તષૃા, 
ઉલટી, ઝાડા, ગસૅ વગરેમેાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૧૪) દરરોજ સવાર ે નરણા કોઠ ે ૧૦-૧૨ કાજુ 
ચાવીને ખાવાથી પથરી મટે છે. અન્દ્ય ચીકીત્સાની 
સાથે સહાયક ચીકીત્સા તરીકે પણ આ કરી શકાય.  
(૧૫) બીજોરાનો રસ સીંધવ મેળવી દીવસમાાં  ચારકે 
વખત પીવાથી પથરી તટુીને બહાર નીકળી આવે છે. 
આ રસ થોડુાં પાણી ઉમેરીને પણ લઈ શકાય.  
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(૧૬) નાનાાં  અને મોટાાં  બાંન ે જાતનાાં ગોખરુાં, 
પાષાણભદે, સાગનાાં  બીજ, કાકડીની મીંજ, 
સાટોડીનાાં  મળુ, ભોાંયરીંગણીનાાં  મળુ અને ગળો દરકે 
સો-સો ગ્રામ અધકચરાાં  ખાાંડી, તેમાાંથી બે ચમચી 
ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધુાં બાકી રહ ે ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળી, ગાળીને ઠાંડ ુકરી પીવાથી મતુ્રમાગવની પથરી 
તેમ જ મતુ્રમાગવ અને કીડનીના રોગો મટે છે.  
(૧૭) સરગવો, ગોખરુાં, કાકડી અન ેચીભડાનાાં  બીજ 
સો-સો ગ્રામ, તથા ભોાંયરીંગણી, જવ, સાટોડી 
શરેડીનાાં  મળુ અને ધરોનાાં  મળુ પચાસ-પચાસ ગ્રામ 
એક સાથે ખાાંડી સવાર ેઅને રાત્ર ેચાર કપ પાણીમાાં  
એક ચમચી ચુ્ણવ  નાખી ઉકાળી એક કપ જટેલુાં બાકી 
રહે ત્યાર ેઉતારી સહેજ ગરમ હોય ત્યાર ેધીમે ધીમે 
પી જવુાં . આ ઉકાળો દરરોજ તાજો બનાવી નીયમીત 
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રીતે ત્રણ-ચાર મહીના પીવાથી વટાણાના દાણા 
જવેડી પથરી પણ ધીમે ધીમે ઓગળી ખસીને 
મતુ્રમાગવની બહાર ફેંકાઈ જાય છે. મતુ્રમાગવના બીજા 
ઘણા રોગોમાાં  પણ આ ઉકાળો ફાયદાકારક છે. 
એમાાં  જરુરી પરજેી પાળવી પણ ખબુ અગત્યની છે. 
દોઢ-બે મહીના બાદ નવાાં  ઔષધો લાવી ફરીથી 
ઉપરોક્ત મીશ્રણ બનાવી લવેુાં .  
(૧૮) જાાંબડુાાંની અાંદરની છાલ તથા એના ઠળીયાનુાં 
ચણુવ  ૫-૫ ગ્રામ દીવસમાાં  ત્રણ વાર પાણી સાથે 
લવેાથી પથરી તટુી જાય છે.  
(૧૯) એખરાના મળુનો ઉકાળો પીવાથી પશેાબની 
પથરી તટેુ છે.  
(૨૦) નાળીયેરના પાણીમાાં  લીંબનુો રસ મેળવી રોજ 
સવાર ેપીવાથી પથરી દરુ થઈ જાય છે.  
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(૨૧) લીમડાની અાંતરછાલનો ઉકાળો દીવસમાાં  ત્રણ 
વખત નીયમીત પીવાથી કીડનીની પથરીનુાં  દદવ  નરમ 
પડ ેછે.  
(૨૨) વરણાની છાલ, પાષાણભદે, સુાંઠ અન ેગોખરુાં 
સમાન ભાગ ે ખાાંડી એક ચમચી ભકુાનો ઉકાળો 
બનાવી જવખાર મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી પથરી 
અને મતુ્રશકવ રા મટે છે.  
(૨૩) દરરોજ ૧૦૦ મી.લી. લીંબનુો રસ પીવાથી 
પથરીના રોગમાાં  છ દીવસમાાં  ફાયદો જણાવા માાંડ ે
છે. એનાથી નવી પથરી બાંધાતી અટકે છે. આ માટે 
તાજા લીંબનુો રસ જ ઉપયોગી થાય છે.  
(૨૪) પથરીના દરદીને જો નીયમીત કળથીનો સપુ 
કે કળથીનુાં  શાક આપવામાાં  આવ ે તો ધીમે ધીમે 
તટુીને પથરી નીકળી જાય છે.  
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(૨૫) કળથી, પાષાણભદે અને ગોખરુ સરખા ભાગે 
લઈ ભકુો બનાવી ૨૫ ગ્રામ જટેલો ભકુો બે ગ્લાસ 
પાણીમાાં  પલાળી ધીમા તાપે ઉકળવા દેવો અને 
પોણો ગ્લાસ જટેલુાં પ્રવાહી બાકી રહે ત્યાર ે ઉતારી 
ગાળીને પીવાથી પથરીની તકલીફ દરુ થશ.ે  
(૨૬) પથરી માટે કળથીનો એક બીજો પ્રયોગોઃ 
કળથી અને સકુા સરપાંખાનો સરખા ભાગ ે ભકુો 
બનાવી ૨૫ ગ્રામ જટેલો ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં  
પલાળી ધીમા તાપે ઉકળવા દેવો. પોણો ગ્લાસ જટેલુાં  
પ્રવાહી બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી, ગાળી તેમાાં  બે ગ્રામ 
સીંધવ મેળવી હલાવીને પીવાથી પથરી તટુીન ે
નીકળી જશ.ે  
(૨૭) રોજ રાત્ર ેપચાસ ગ્રામ જટેલી (કાળી) કળથી 
સોળ ગણા પાણીમાાં  પલાળી સવાર ે મીક્સરમાાં  
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વલોવી સ્વચ્છ કપડાથી ગાળી પી જવાથી પથરી મટે 
છે.  
(૨૮) જાડા લાાંબા અને કીનારી પર કાાંટા ધરાવતાાં  
કુાં વારપાઠાનાાં  પાાંદડાાં  પીત્તજન્દ્ય રોગો તેમ જ 
પથરીમાાં  ફાયદો કર ેછે.  
(૨૯) પથરીનો દખુાવો જો વધાર ે ન હોય તો 
અરણીનાાં  બીજનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ  તાજી, મોળી, 
છાશમાાં  મેળવીને સવાર-સાાંજ પીવાથી થોડા 
દીવસમાાં  તટુી જઈ નીકળી જાય છે. સાથે અરણીનાાં  
પાનની ભાજી બનાવીને ખાવાથી ઝડપથી ફાયદો 
થાય છે.  
(૩૦) નાળીયેરનાાં  ફુલના પષુ્પદાંડને વાટીને દધુ સાથે 
પીવાથી થોડા દીવસોમાાં  જ પશેાબ સાફ આવી 
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મતુ્રમાાં  જતી પથરી મટે છે. નાની પથરી હોય તો તે 
ઓગળીને નીકળી જાય છે.  
(૩૧) મોટા ભાગના હોહમયોપથી ઉપચારોમાાં  
પથરીના દદીઓને તડબૂચ ખાવાનુાં  કહેવાય છે.  
(૩૨) અાંઘેડાનો ક્ષાર નાખી ગોમતુ્ર પીવાથી પથરી 
મટે છે. 
પરમીયો  પશેાબ કરતી વખતે બળતરા થાય અન ે
મતુ્રમાગથેી થોડુાં પરુ પણ જતુાં  હોય તો ચાંરપ્રભાવટી 
બે-બે ગોળી સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે ચણુવ  કરીને 
લવેી, ગોક્ષરુાદી ક્વાથ ચારથી છ ચમચી સવાર,ે 
બપોર ેઅને રાત્ર ેપીવો તથા જો પશેાબ બરાબર થતો 
ન હોય તો અડધી ચમચી જીરાનુાં  અને અડધી ચમચી 
ધાણાનુાં  ચણુવ  એક ચમચી સાકરમાાં  મેળવી સવાર-
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સાાંજ લવેુાં . ઉપરાાંત ગળોનો રસ બે-બે ચમચી સવાર-
સાાંજ સાધારણ ગરમ પાણીમાાં  નાખી પીવો. 
પરસવેો  
વધ ુ પડતો પરસવેો (૧) શરીર ે વધ ુ પડતો પરસવેો 
થતો હોય તો નાગકેસર(નાના નાના ગોળ દાાંડીવાળા 
દાણા)નો પાઉડર બનાવી દરરોજ એક એક ચમચી 
પાણી સાથે લવેાથી લાાંબા ગાળે લાભ થાય છે.  
(૨) બજારમાાં  મળતુાં  રસોત દરરોજ સવાર-સાાંજ ૫-
૫ ગ્રામ જટેલુાં પાણી સાથે લવેાથી વધ ુ પડતો 
પરસેવો થતો હોય તે મટે છે  
(૩) બે લીટર પાણીમાાં  બે ચમચા મીઠુાં  અથવા સરકો 
નાખી ૧૦ મીનીટ સધુી હાથ ડબુાડી રાખવાથી 
હાથમાાં  થતા પરસેવાની ફરીયાદ મટે છે.  
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પરસવેાનો અભાવ (૧) ખબુ પરીશ્રમ કરવા છતાાં  
પરસેવો થતો ન હોય તો આાંકડાના મળુની છાલનો 
૧-૧ ચમચી બારીક પાઉડર સવાર-સાાંજ પાણી સાથે 
લવેાથી પરસેવો થવા લાગ ેછે.  
(૨) સકુાાં  કસુાંબીનાાં  ફુલ ગરમ કરી ગરમ ગરમ જ 
પાણી સાથે ખાવાથી જમેને પરસેવો બીલકુલ ન થતો 
હોય તેમને એ તકલીફ મટે છે. 
પરસવેાની દગુાંધ  (૧) ચણાનો લોટ પાણીમાાં  
મેળવી, શરીર ે ચોળી સ્નાન કરવાથી પરસવેાની 
દગુાંધ દરુ થાય છે.  
(૨) પરસેવો ઓછો આવતો હોય, વાસ મારતો 
આવતો હોય, પરસેવાના પીળા ડાઘા કપડાાં  પર રહી 
જતા હોય તો વડનાાં  પાકાાં  પીળાાં  પાાં દડાાંનો ઉકાળો 
કરી પીવો.  
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(૩) આમલીના કચકુાનાાં  મીંજ અને આમલીનાાં  ફુલ 
પાણીમાાં  વાટીને શરીર ે ચોપડવાથી ખબુ પરસેવો 
વળતો હોય અને શરીરમાાંથી દગુાંધ નીકળતી હોય 
તો તે મટે છે. (૪) લીમડાના પાનના ઉકાળાથી 
દીવસના ૩-૪ વાર બગલ સાફ કરતા રહેવાથી 
પરસેવાની વાસ મટે છે.  
પાચન (જુઓ અજીણવ-અપચો લીન્દ્કોઃ 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/12/22/%E0%AA%85%E0%
AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B
0%E0%AB%8D%E0%AA%A3-
%E0%AA%85%E0%AA%AA%E0%
AA%9A%E0%AB%8B/ તથા 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/12/22/%E0%AA%85%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3-%E0%AA%85%E0%AA%AA%E0%AA%9A%E0%AB%8B/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/12/22/%E0%AA%85%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3-%E0%AA%85%E0%AA%AA%E0%AA%9A%E0%AB%8B/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/12/22/%E0%AA%85%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3-%E0%AA%85%E0%AA%AA%E0%AA%9A%E0%AB%8B/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/12/22/%E0%AA%85%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3-%E0%AA%85%E0%AA%AA%E0%AA%9A%E0%AB%8B/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/12/22/%E0%AA%85%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3-%E0%AA%85%E0%AA%AA%E0%AA%9A%E0%AB%8B/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/12/22/%E0%AA%85%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3-%E0%AA%85%E0%AA%AA%E0%AA%9A%E0%AB%8B/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/12/23/%E0%AA%85%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3-%E0%AA%97%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%A5%E0%AB%80-%E0%AA%9A%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%81/
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m/2009/12/23/%E0%AA%85%E0%
AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B
0%E0%AB%8D%E0%AA%A3-
%E0%AA%97%E0%AA%A4%E0%
AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%9
5%E0%AA%A5%E0%AB%80-
%E0%AA%9A%E0%AA%BE%E0
%AA%B2%E0%AB%81/)  
(૧) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને મીઠુાં  મેળવી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી પાચનક્રીયા બળવાન બને છે.  
(૨) આમલી, રાક્ષ, મીઠુાં, મરચુાં, આદ ુવગરે ેનાખી 
બનાવેલી ખજુરની ચટણી ખાવાથી ખોરાકનુાં  પાચન 
થાય છે.  
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(૩) થોડી માત્રામાાં  રાઈ લવેાથી આહારનુાં પાચન 
થાય છે, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે.  
(૪) પાકી સોપારી ખાવાથી અન્નનુાં   પાચન થાય છે. 
ખાવામાાં  સોપારીની માત્રા માત્ર અડધાથી એક ગ્રામ 
જ લવેી, એથી વધ ુ પ્રમાણમાાં  લવેાથી નકુસાન કર ે
છે. 
(૫) વરીયાળી શેકી, તેમાાં  જરુર પ્રમાણે મીઠુાં અન ે
લીંબનુો રસ મેળવી ભોજન કયાવ બાદ ખાવાથી 
મખુશદુ્ધી થાય છે અને ખોરાકનુાં  પાચન થાય છે.  
(૬) લીંબનુો રસ એક ભાગ અને ખાાંડની ચાસણી છ 
ભાગમાાં  લવીંગ અને મરીનુાં  ચણુવ  નાખી શરબત કરી 
પીવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, રુચી ઉત્પન્ન 
થાય છે અને ખોરાકનુાં  પાચન થાય છે.  
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(૭) ૫ ગ્રામ ધાણા પાણીમાાં  ઉકાળી તેમાાં  દધુ અને 
ખાાંડ નાખી દરરોજ સવાર ેપીવાથી પાચનક્રીયા સધુર ે
છે.  
(૮) પપૈયુાં  ખાવાથી પાચનક્રીયા સધુર ે છે. 
વદૃ્ધાવસ્થામાાં  પાચન ક્રીયા નબળી પડ ેછે, ત્યાર ેપપૈયુાં  
ઉપયોગી બને છે.  
(૯) સફરજનને અાંગારામાાં  શેકીને ખાવાથી અતી 
બગડી ગયેલી પાચનક્રીયા સધુર ેછે.  
(૧૦) કોળાનો અવલહે (લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) ખાવાથી પાચનશક્તી સધુર ેછે.  
(૧૧) તાજો ફુદીનો, ખારકે, મરી, સીંધવ, હીંગ, 
કાળી રાક્ષ અને જીરુની ચટણી બનાવી તેમાાં  લીંબનુો 
રસ નીચોવી ખાવાથી પાચનશક્તી તેજ થાય છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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(૧૨) આફરો, ઉબકા, ઉલટી, ખાટા ઓડકાર, વાય,ુ 
મોળ, પટેમાાં  ચકુ, અપચો, પચ્યા વગરના ઝાડા 
વગરે ેહોય તો ૧૦ ગ્રામ મેથી અને ૧૦ ગ્રામ સવુાને 
અધકચરા ખાાંડી થોડા શેકી જમ્યા પછી અડધીથી 
એક ચમચી ખબુ જ ચાવીને સવાર-સાાંજ ખાવાથી 
રાહત થાય છે.  
(૧૩) મધ, દીવેલ અન ે આદનુો રસ મેળવી દશકે 
ગ્રામ રોજ સવાર ે એક અઠવાડીયુાં  સવેન કરવાથી 
અપચો મટે છે.  
(૧૪) ડુાંગળીના અડધા કપ તાજા રસમાાં  ચપટી 
સીંધવ મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી પાચનશક્તી 
સતેજ થાય છે અને ભખુ ઉઘડ ેછે.   
(૧૫) એક ચમચી સુાંઠનુાં ચણુવ  અન ે બે ચમચી હરડ ે
ચણુવ  એક ચમચી ગોળ સાથે ખબુ ખાાંડી-લસોટી પસે્ટ 
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જવેુાં  કરીને મોટા ચણી બોર જવેડી ગોળીઓ બનાવી 
રોજ સવાર-સાાંજ બે-બે ગોળી લવેાથી અજીણવ , 
ઉલટી, ઉબકા, માંદાગ્ની-ભખુ ન લાગવી અને 
આમવાતમાાં  સારો ફાયદો થાય છે. નબળા પાચનમાાં  
હીતકર છે. 
પાયોરીયા  (૧) દાાંત દખુતા હોય, દાાંતમાાં  કૃમી થયા 
હોય, દાાંત હાલતા હોય, પઢેાાં  પાકી ગયાાં  હોય કે સડી 
ગયાાં  હોય, તેમાાંથી પરુાં નીકળતુાં  હોય, મોાં ગાંધાતુાં  
હોય, પાયોરીયા નામનો રોગ થયો હોય તો 
ભોાંયરીંગણીના બીનો પ્રયોગ કરવો.  
(૨) સરસવના તેલમાાં  નમક કે સીંધવ ભળેવી 
દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ વાર માંજન કરવુાં . માંજન બાદ 
સાદા પાણીથી કોગળા કરવા. આ પ્રયોગથી થોડા 



 1182 

દીવસોમાાં  દાાંત મજબતુ થાય છે અન ેપાયોરીયા મટે 
છે.  
(૩) કાચી કોબીજ ખબુ ચાવી ચાવીને ખાવાથી 
પાયોરીયા મટે છે.  
(૪) લીમડાના પાનની રાખમાાં  કોલસાનો ભકુો તથા 
કપરુ મેળવી રોજ રાત્ર ે પેઢા પર લગાવીને સવુાથી 
પાયોરીયામાાં  લાભ થાય છે.  
(૫) દાાંત દખુતા હોય, હાલતા હોય, પઢેામાાંથી પરુ 
નીકળતુાં  હોય- એટલ ે કે પાયોરીયા થયો હોય તો 
વડનુાં  દાતણ કરવુાં . વડના દાતણનો કુચો કરી દાાંત 
અને પઢેા ઉપર ખબુ ઘસવુાં . લાાંબો સમય વડનુાં  દાાંતણ 
ચાવ્યા કરવુાં . આવી સ્થીતીમાાં  વડવાઈનુાં  દાતણ પણ 
ખબુ ચાવીને કરવુાં  તથા પઢેા ઉપર ઘસવુાં . વડની 
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છાલ, તેનાાં  પાન કે વડવાઈનો ઉકાળો કરી મોાંમાાં  
ભરી રાખવો.   
પાકીન્દ્સન વીશષે પ્રમાણમાાં  શારીરીક શ્રમ કરવાથી, 
વધ ુ પડતી કસરત કરવાથી, કાં ઈક આઘાત 
લાગવાથી, મઢુ માર લાગવાથી, ઉજાગરાથી, 
ઉપવાસથી, અતી મૈથનુથી, ધાતઓુના ક્ષયથી તથા 
મળાદીના વેગોને રોકવાથી સમગ્ર શરીરની 
નાડીઓમાાં ફરતો વાય ુવીકૃત થઈ શરીરમાાં  કાં પન-
ધ્રજુારી પદેા કર ેછે, એને પાકીન્દ્સન કહે છે.  
સવવ પ્રથમ દદીને આમદોષ દરુ કરવા એક-બે 
ઉપવાસ કરાવવા. ત્યાર બાદ લઘ ુપોષક આહાર પર 
એક બે સપ્તાહ રાખવો.  
પાકીન્દ્સનની બે ચીકીત્સા છે-ઔષધ અને પાંચકમવ .  
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ઔષધ : (૧) મહારાસ્નાદી ક્વાથ ૨૦ MC સાથે 
શદુ્ધ એરાંડીય ુ૧૦ ગ્રામ રોજ સવાર ેઆપવુાં .  
(૨) બહૃત વાત ચીંતામણી રસ ૧ ગોળી, એકાાંગવીર 
રસ ૨ ગોળી, ખાંજનીકારી રસ ૨ ગોળી વાટી મધ 
સાથે સવાર-સાાંજ આપવી.  
(૩) ચ્યોદશાાંગ ગગુળ ૨ ગોળી ત્રણ વખત ભકુો 
કરીને પાણી સાથે  
(૪) એરાંડવસ્ટ હરીતકી ૩ ગ્રામ રોજ રાત્ર ે સતુી 
વખતે.  
પાંચકમવ  : દદીને રોજ સવાર ે આખા શરીર ે નીગુાંડી 
તેલ કે બલા તેલને ગરમ કરી એક કલાક માલીશ 
કરવુાં . ત્યાર બાદ નગોડના પાનનો બાફ આખા 
શરીર ેઆપવો.  ----પ્રબોધપરુી ડી ગોસ્વામી. 
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પાાંડરુોગ  (૧) લોઢાની કડાઈમાાં  કાળાાં  મરી નાખી 
ઉકાળેલુાં દુધ પીવાથી પાાંડરુોગમાાં  લાભ થાય છે. આ 
પ્રયોગ હીમોગ્લોબીનની ઉણપ દરુ કર ેછે.  
(૨) તાજાાં આાંમળાાંનો ૬૦ ગ્રામ રસ અને ૨૫ ગ્રામ 
મધ મેળવી પીવાથી પાાંડરુોગમાાં  લાભ થાય છે.  
(૩) લોખાંડની કડાઈમાાં બનાવેલાાં  શાક અન ે
લોખાંડની વાટકીથી છમકારલે દાળ ખાવાથી પાાંડરુોગ 
થતો નથી.  
પાાંસળીનો દ:ુખાવો દરરોજ ચાર-પાાંચ નારાંગી 
ખાવાથી પાાંસળીનો દખુાવો મટે છે. ભખુ મજુબ 
ત્રણ-ચાર કલાકે એક સમયે માત્ર એક જ નારાંગી 
ખાવી. બજારમાાં  નારાંગીનો પાઉડર મળતો હોય તો 
તે પણ ૧-૧ ચમચો દીવસમાાં  ૩-૪ વખત લઈ 
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શકાય. નારાંગી છોલીન ે તડકે અથવા છાાંયડ ે સકુવી 
પાઉડર બનાવી શકાય. 
પીત્ત (૧) કોકમ, એલચી અને સાકરની ચટણી 
બનાવી ખાવાથી પીત્ત મટે છે.   
(૨) કારલેીના પાનનો રસ લવેાથી ઉલટી અથવા રેચ 
થઈ પીત્તનો નાશ થાય છે. આ પછી ઘી અન ેભાત 
ખાવાથી ઉલટી થતી બાંધ કરી શકાય.  
(૩) પીત્તમાાં  દાડમ સારુાં છે. એ હૃદય માટે હીતકારી 
છે. દાડમનો રસ ઉલટી બેસાડ ે છે. સગભાવની ઉલટી 
પણ મટાડ ેછે. દાડમ ખબુ શીતળ છે.  
(૪) બીજ વગરની કાળી રાક્ષ ૫૦ ગ્રામ અને હરડનેુાં  
ચણુવ  ૧૦૦ ગ્રામને ખબુ લસોટી એક ચમચી જટેલા 
મીશ્રણની મોટી મોટી ગોળીઓ વાળી લવેી. એક 
કપ પાણીમાાં  એક ગોળી ૨૦ થી ૨૫ મીનીટ પલાળી 
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રાખવી. પછી તેન ે પાણીમાાં  ખબુ મસળી સવાર ે પી 
જવુાં . શરીરમાાં  ઉત્પન્ન થયેલા અનેક વીકારો- 
કબજીયાત, ગસૅ, જ્વર, મળની દગુાંધ, હૃદયરોગ, 
લોહીના વીકારો, ત્વચાના રોગો, ઉધરસ, કમળો, 
અરુચી, પ્રમેહ અને માંદાગ્ની જવેા રોગોમાાં  ઉત્તમ 
પરીણામ આપ ેછે.  
(૫) ૧ લીટર પાણીમાાં  ૧થી ૧.૫(એકથી દોઢ) 
ચમચી સકુા(જુના) ધાણા નાખી ઉકાળી ૧ ભાગ 
બાળી ૩ ભાગ બાકી રહ ેત્યાર ેઠારી, નીતારી ગાળી 
લો. આ પાણી એકદમ ઠાંડ ુબને છે. તેથી તે પીત્તદોષ 
કે ગરમીથી પીડાતા કે પીત્તની તાસીરવાળા લોકોને 
માફક આવે છે. આવુાં  પાણી ગરમી-પીત્તનો તાવ, 
દાહ-બળતરા, પીત્તની ઉલટી, ખાટા ઓડકાર, 
અમ્લપીત્ત, હોજરીનાાં  ચાાંદાાં, લોહી દઝુતા કે દાહ-
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સોજાવાળા હરસ, નેત્રદાહ, નસકોરી ફુટવી, 
રક્તસ્રાવ, મરડો, ગરમીના પીળા પાતળા ઝાડા, 
ગરમીનો સકુો દમ, વધ ુ પડતી તરસ જવેાાં  દદોવમાાં  
લાભપ્રદ છે. વધ ુ લાભ માટે આ પાણીમાાં  સાકર 
નાખીને પીવુાં . જ ે લોકો કેફી-માદક ચીજોના 
વ્યસનથી શરીરને વીષમય બનાવે છે તેમને માટે 
પણ આવુાં  જળ વીષનાશક હોઈ લાભપ્રદ છે  
(૬) કોઠાનાાં  પાનની ચટણી બનાવી પીત્તનાાં  ઢીમણાાં 
પર લગાડવાથી આરામ થાય છે.  
(૭) આમલી પીત્તશામક તથા વીરચેક છે. ઉનાળામાાં  
પીત્તશમન માટે આમલીના પાણીમાાં  ગોળ મેળવી 
પીવાથી લાભ થાય છે. આમલીથી દસ્ત પણ સાફ 
આવે છે.  
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(૮) ટામેટાના રસ કે સપુમાાં  સાકર મેળવી પીવાથી 
પીત્તજન્દ્ય વીકારો મટે છે.  
(૯) અળવીનાાં  કુણાાં  પાનનો રસ જીરુની ભુકી 
મેળવી આપવાથી પીત્તપ્રકોપ મટે છે.  
(૧૦) આમલીને તેનાથી બમણા પાણીમાાં  ચાર 
કલાક ભીંજવી રાખી, ગાળી, ઉકાળી, અધુાં પાણી 
બાકી રહ ે ત્યાર ે ઉતારી, તેમાાં  બમણી સાકરની 
ચાસણી મેળવી, શરબત બનાવી ૨૦થી ૫૦ ગ્રામ 
જટેલુાં રાત્ર ેપીવાથી પીત્તપ્રકોપ મટે છે.  
(૧૧) ચીકુને આખી રાત માખણમાાં પલાળી રાખી 
સવાર ે ખાવાથી પીત્તપ્રકોપ શાાંત થાય છે. ચીકુ 
પચવામાાં  ભાર ે હોઈ પોતાની પાચનશક્તી મજુબ 
યોગ્ય પ્રમાણ જાળવવુાં .   
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(૧૨) તાજા દાડમના દાણાનો રસ કાઢી ખડી સાકર 
નાખી પીવાથી ગમે તે પ્રકારનો પીત્તપ્રકોપ શાાંત થાય 
છે.  
(૧૩) પાકાાં  કેળાાં  અને ઘી ખાવાથી પીત્તરોગ મટે છે.  
(૧૪) જામફળનાાં  બી પીસી પાણી સાથ ેમેળવી ખાાંડ 
નાખી પીવાથી પીત્તવીકાર મટે છે.  
(૧૫) જાાંબડુીની છાલનો રસ દધુમાાં  મેળવી પીવાથી 
ઉલટી થઈ પીત્તવીકાર મટે છે.  
(૧૬) આમળાનો રસ પીવાથી પીત્તના રોગો મટે છે.  
(૧૭) દુધપાક, ખીર, માવાની બનાવટો, ગળ્યા 
પદાથોવ, માલપડુા, પેંડા, ઘીની વાનગીઓ યોગ્ય 
પ્રમાણમાાં  લવેાથી પીત્તનુાં  શમન થાય છે.  
(૧૮) ૫૦૦ ગ્રામ આમલીનાાં  ફુલ અને એક કીલો 
ખડી સાકરના પાઉડરને મીશ્ર કરી ચોખ્ખા હાથે ખબુ 



 1191 

મસળી પસે્ટ જવેુાં  બનાવી કાચની બરણી ભરી લવેી. 
આ બરણીને રોજ તડકામાાં  ૨૦થી ૨૫ દીવસ 
મકુવાથી આમલીના ફુલોનો ગલુકાં દ તૈયાર થઈ જશ.ે 
એક ચમચી જટેલો આ ગલુકાં દ સવાર-સાાંજ લવેાથી 
અપચો, અરુચી, મોળ આવવી અન ેપીત્તના રોગો 
શાાંત થશ.ે પીત્ત વધ ેનહીં એ મજુબ પરજેી પાળવી. 
આવી જ રીતે ગલુાબના ફુલની પાાંખડીઓનો 
બનાવેલો ગલુકાં દ પણ પીત્તના રોગોમાાં  અને 
એસીડીટીમાાં  પણ પ્રયોજી શકાય.  
(૧૯) સો સો ગ્રામ શતાવરી, જઠેીમધ અને સાકરનુાં 
મીશ્રણ કરી ખબુ ખાાંડી ચણુવ  કરવુાં . એક ચમચી આ 
ચણુવ  દધુ સાથે લવેાથી પીત્તના રોગો શાાંત થશ.ે 
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પીઠનો દખુાવો (૧) ૨૦ ગ્રામ તલ- વાટેલા, ૮૦ ગ્રામ 
ગોળ અને ૩ ગ્રામ સુાંઠ દધુમાાં  દીવસમાાં  બે વાર 
લવેાથી પીઠનો દખુાવો મટે છે.  
(૨) તલના તેલમાાં  સુાંઠનુાં  ચણુવ  નાખી ગરમ કરી 
માલીશ કરવાથી પીઠનો દખુાવો મટે છે. 
પીનસ (સળેખમ) ફુદીનાના રસનાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  
પાડવાથી પીનસમાાં  ફાયદો થાય છે.  
પીળીયો (૧) કેળાની છાલને થોડી હટાવી એમાાં  એક 
ચણા જટેલો પલાળેલો ચનુો લગાવી આખી રાત 
ઝાકળમાાં  મકુવુાં . સવાર ે એ કેળાનુાં  સેવન કરવાથી 
પીળીયામાાં  લાભ થાય છે.  
(૨) આાંકડાના ૧ ગ્રામ મળુને મધ સાથે ખાવાથી 
અથવા ચોખાના ધોવાણમાાં  ઘસીને નાકમાાં  તેનાાં  
ટીપાાં  નાખવાથી પીળીયામાાં  લાભ થાય છે. 
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(આાંકડાનો પ્રયોગ યોગ્ય ઉપચારકની દેખરખે હેઠળ 
જ કરવો હીતાવહ છે.)  
(૩) પાાંચ ગ્રામ સાકર અને પાાંચ ગ્રામ સરુોખાર 
લીંબનુા રસમાાં  લવેાથી પીળીયામાાં  લાભ થાય છે. 
સાથે ગળોનો ઉકાળો પીવો જોઈએ.  
(૪) આમળાાં, સુાંઠ, મરી, પીપર, હળદર અન ેઉત્તમ 
લોહભસ્મ બધાાંને સરખા વજનમાાં  લઈ મીશ્રણ કરો. 
દોઢ ગ્રામ જટેલુાં ચણુવ  દીવસમાાં  ત્રણ વાર મધ સાથે 
લવેાથી પીળીયાનો ઉગ્ર હમુલો પણ ૩ થી ૭ 
દીવસમાાં  શાાંત થઈ જાય છે.  
પીળીયામાાં પથ્ય- માત્ર ચણા જ ખાવા. શરેડી છોલી 
ટુકડા ઝાકળમાાં  રાખી સવાર ેખાવાથી લાભ થાય છે. 
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પરુુષત્વ  (૧) ધોળી ડુાંગળીનો રસ, મધ, આદનુો રસ 
અને ઘી ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ, એકત્ર કરી ૨૧ દીવસ 
સધુી રોજ સવાર ેપીવાથી પરુુષત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.  
(૨) ૧ ભાગ મધ, ૨ ભાગ ડુાંગળીનો રસ અન ે દોઢ 
ભાગ આદનુો રસ સવાર-સાાંજ નીયમીત લવેાથી 
પરુુષત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. રસનુાં  પ્રમાણ પોતાની 
પાચનશક્તી તથા જરુરીયાત મજુબ રાખવુાં .  
પટેના રોગો  (૧) નાની એલચીનુાં  ચણુવ  દધુ કે 
પાણીમાાં  બરાબર ઉકાળી સાધારણ હ ુાંફાળુાં  દરરોજ 
સવાર-સાાંજ નીયમીત પીવાથી કબજીયાત, ગસૅ, 
અપચો, ઍસીડીટી વગરે ેમટે છે.   
(૨) કબજીયાત, અપચો, ગસૅ, મરડો વગરે ે પટેની 
કોઈપણ તકલીફમાાં  દરરોજ ઓછામાાં  ઓછુાં  ૨૫૦ 
ગ્રામ પપૈયાનુાં  સેવન કરવાથી લાભ થાય છે.  
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(૩) ફુદીનાના તાજા રસનુાં  મધ સાથે સેવન કરવાથી 
આાંતરડાાંની ખરાબી અને પટેનાાં  દદોવ મટે છે.  
(૪)  તજ લવેાથી પટેની ચુાંક મટે છે.  
(૫) છાસમાાં  જવનો લોટ અને જવખાર મીશ્ર કરી, 
ગરમ કરીન ે ઠાંડો પડ્યા પછી લપે કરવાથી પટેની 
પીડા મટે છે.  
(૬) ૫ ગ્રામ ફુદીનાનો રસ, ૫ ગ્રામ આદનુો રસ 
અને ૧ ગ્રામ સીંધવ મેળવી પીવાથી પટેનુાં  શળુ મટે 
છે.  
(૭) આફરો, ઉબકા, ખાટા ઘચરકા, વાયનુા 
ઓડકાર, મોળ, પટેમાાં  ચુાંક, પચ્યા વગરના ઝાડા 
વગરે ે પટેની તકલીફોમાાં  સમાન ભાગ ે મેથી અન ે
સવુાદાણાને અધકચરા ખાાંડી તાવડી પર થોડા શેકી 
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અડધીથી પોણી ચમચી ખબુ ચાવીને ખાવાથી રાહત 
થાય છે.  
ફુલી ગયલેુાં  પટે (૧) પટે ફુલી ગયુાં  હોય, શરીર સ્થળુ 
જણાતુાં  હોય તો ૧-૧ ચમચી લીંડીપીપરનુાં  ચણુવ  
સવાર-સાાંજ જાડી છાસ સાથે લવેુાં .  
(૨) ૨૫૦ ગ્રામ ઉકળતા પાણીમાાં  ૧ ગ્રામ લવીંગનુાં  
ચણુવ  નાખી ગરમ ગરમ પાણી દીવસમાાં  ત્રણેક 
વખત પીવાથી ધીમે ધીમે ફુલી ગયેલા પટેનો ઘરેાવો 
ઘટે છે.  
પટેનો ગસૅ (૧) લવીંગ પાણીમાાં  ઉકાળી આઠમા 
ભાગનુાં  પાણી બાકી રહે ત્યાર ે ગાળી પીવાથી 
અગ્નીમાાંદ્ય, પટેનો ગસૅ, પટેની ચુાંક, અજીણવ અને 
કૉલરેામાાં  ફાયદો થાય છે.  
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(૨) લીંબનુા રસમાાં  વરીયાળી પલાળી ધીમે ધીમે 
ચાવીને નીયમીત ખાવાથી જમ્યા બાદ પટે ભાર ે
થવાની ફરીયાદ મટે છે.  
પટેની ગરમી  પટેની ગરમી હોય અને તેને લીધ ે
પાચનતાંત્ર પણ બરાબર કામ કરતુાં  ન હોય તો ૧ 
ગ્લાસ પાણીમાાં  ૧ ચમચી ગલુાબજળ નાખી 
હલાવીને દીવસમાાં  બે વાર પીવાથી પટેની ગરમી 
નષ્ટ થાય છે.   
પટેનો દ:ુખાવો  (૧) ૫-૫ ગ્રામ આદ ુઅને ફુદીનાના 
રસમાાં  ૧ ગ્રામ સીંધવ નાખી પીવાથી પટેનુાં  શળુ મટે 
છે.  
(૨) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાાં  જાાંબ ુ લઈ તેનો રસ કાઢવો. 
એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ેબારીક વાટેલુાં સીંધવ 
મેળવવુાં . એને શીશીમાાં  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક 
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અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુાવાથી જાાંબરુવ તૈયાર 
થાય છે. જાાંબરુવ ૫૦-૬૦ ગ્રામ દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
પીવાથી ઉદરશળુ મટે છે.  
(૩) જો પીત્ત વગરનો પટેનો દખુાવો હોય તો રાઈનુાં 
ચણુવ  નાની પા ચમચી અન ે એક ચમચી સાકરનુાં  
ચણુવ  મીશ્ર કરી લવેાથી વાયનુુાં  શમન થતાાં ઉદરશળુ 
મટે છે.  
(૪) લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, 
ચાટણ કરી, તેમાાં  બમણુાં  થીજાવેલુાં ઘી મેળવી 
ચાટવાથી ઉદરશળુ મટે છે.  
(૫) અજમો અને મીઠુાં  વાટી તેની ફાકી લવેાથી 
પટેનુાં  શળુ મટે છે.  
(૬) અજમો ફાકી ઉપર ગરમ પાણી પીવાથી પટેનો 
દખુાવો, મોળ, અજીણવ અને નળબાંધ વાય ુમટે છે.  
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(૭) આદ ુઅને લીંબનુા રસમાાં  ૧ ગ્રામ મરીનુાં  ચણુવ  
નાખી પીવાથી ઉદરશળુ મટે છે.  
(૮) એલચીનુાં  ચણુવ  .૭ ગ્રામથી ૧ ગ્રામ અને શકેેલી 
હીંગ .૧૬ ગ્રામ લીંબનુા થોડા રસમાાં  મેળવીન ેલવેાથી 
ઉદરશળુ મટે છે.  
(૯) તજનુાં  તેલ અથવા તજનો અકવ  લવેાથી ઉદરશળુ 
મટે છે.  
(૧૦) બે ચમચી લીંબનુો રસ અને એક ચમચી 
આદનુા રસમાાં  થોડી સાકર નાખી પીવાથી ગમે તે 
જાતનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૧૧) રાઈને તેલવાળી કરી ગળવાથી પટેમાાં  આવતી 
ચુાંક મટે છે.  
(૧૨) ૩ ગ્રામ રાઈનુાં  ચણુવ  પાણી સાથે ગળવાથી 
પટેની ચુાંક અને અજીણવ મટે છે.  
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(૧૩) લીંબનુા રસમાાં  ૧/૨ થી ૧ ગ્રામ પાપડખાર 
નાખી લવેાથી પટેની પીડા મટે છે.  
(૧૪) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને મીઠુાં  મેળવી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી અપચાજન્દ્ય કે વાત-જન્દ્ય શળુ 
મટે છે.  
(૧૫) લવીંગના તેલનાાં  બે-ત્રણ ટીપાાં  ખાાંડ કે 
પતાસામાાં  લવેાથી પટેનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૬) પટેમાાં  દખુતુાં  હોય તો હીંગ, છીંકણી કે સાંચળ 
નાખી ગરમ કરલેુાં તેલ પટે પર ચોળવાથી અને શકે 
કરવાથી મટે છે.  
(૧૭) લીંબનુી બે ફાડ કરી મીઠુાં, મરી અને જીરુ 
છાાંટી ગરમ કરી ચસુવાથી પટેનો દખુાવો મટે છે.  
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(૧૮) પીસેલી સુાંઠ, સીંધવ અને થોડી હીંગ પાણીમાાં  
મેળવી લવેાથી કબજીયાત અને અપચાનુાં  નીરાકરણ 
થવાથી ઉદરશલુ પણ નાશ પામે છે.  
(૧૯) પટે ઉપર તેમ જ નાભી અને એની આસપાસ 
હીંગનો લપે કરવાથી અને બાજરીના દાણા જટેલી 
હીંગ ખાવાથી વાયવુીકાર નષ્ટ થઈ જાય છે, અન ે
પટેનો દખુાવો મટે છે. 
(૨૦) ત્રણ ગ્રામ કોથમીર, જીરાહીંગ, કાળાાં  મરી 
અને સીંધવ તમામને મીક્સ કરી પીણુાં  બનાવી 
પીવાથી પટેના દદવમાાં  તાત્કાલીક આરામ મળે છે.  
(૨૧) ખાવાનો સોડા પાણી સાથે ફાકવાથી ખાટા 
ઓડકાર સાથેનો પટેનો દખુાવો મટે છે.  
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(૨૨) પટેના જ ેભાગમાાં  ચુાંક આવતી હોય તેના પર 
ગરમ પાણીની થેલી વડ ેશકે કરવાથી ફાયદો થાય 
છે.  
(૨૩) આાંકડાના પાનને ગરમ કરી પટે પર બાાંધવાથી 
પટેનો દખુાવો મટે છે.  
(૨૪) કાકચા, અજમો અને સાંચળનુાં  ચણુવ  પાણી 
સાથે લવેાથી પટેનો વાય ુતથા દખુાવો મટે છે.  
(૨૫) એક નાની ચમચી નમક અને હળદરનુાં  ચણુવ  
પાણીમાાં  મેળવી ફાકવાથી પટેનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૨૬) નમકવાળા પાણીમાાં  પલાળીને સકુવેલી કેરીની 
ગોટલી શેકીને બનાવેલા ચણુવનુાં  દીવસમાાં  ચારકે 
વખત સેવન કરવાથી પટેનો સામાન્દ્ય દ:ુખાવો મટે 
છે.  
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પટેમાાં ગયલે વાળ - લાાંબા સમય સધુી જાાંબ ુખાતા 
રહેવાથી પટેમાાં  ગયેલ વાળ કે લોખાંડ ગળી જાય છે.  
પટેમાાં બળતરા - તાજાાં કે સકુાાં કાચાાં  શીંગોડાાં  ૧૦૦ 
ગ્રામ જટેલાાં  એકલાાં  કે સાકર સાથે આખાાં કે દળેલાાં  
દરરોજ ખાવાથી પટેમાાં  થતી બળતરા મટે છે.  
પટેમાાં ભારપેણુાં  - સવુા અને મેથીનુાં  ચણુવ  દહીંના 
મઠામાાં  મેળવી લવેાથી પટેમાાં  ભારપેણુાં  લાગતુાં  હોય 
તો તે મટે છે.  
પઢેાાંનો દખુાવો - મોાંમાાં  ડુાંગળીનો ટુકડો રાખવાથી 
પઢેાાંનો દખુાવો દરુ થાય છે. લીંબનુો રસ તલના 
તેલમાાં  મેળવી દાાં તે ઘસવાથી પઢેામાાંથી નીકળતુાં  
લોહી બાંધ થાય છે. 
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પશેાબ  (૧) સવાર-સાાંજ ભોજન પછી બબ્બે પાકાાં  
કેળાાં  ખાવાથી વધ ુપડતો પેશાબ થવાની તકલીફ મટે 
છે. (છાાંટ પડલેાાં  કેળાાં  બરાબર પાકેલાાં  ગણાય.)  
(૨) બોરડીનાાં  કુમળાાં  પાન અને જીરુ મેળવી 
પાણીમાાં  ઘુાંટી તેનો રગડો કરી ગાળીને પીવાથી 
ગરમીથી રોકાયેલો પશેાબ સાફ ઉતર ેછે.  
(૩) મળુાના પાનના રસમાાં  સોડા-બાય-કાબવ  
મેળવીને પીવાથી પશેાબ સાફ આવે છે.  
(૪) સીતાફળીનુાં  મળુ પાણીમાાં  ઘસી પીવાથી બાંધ 
થયેલો પશેાબ છુટે છે.  
(૫) ફોતરાાં  સાથેની ૧થી ૧.૫ ગ્રામ એલચી ખાાંડી 
૧૦૦ ગ્રામ પાણી અને ૨૦૦ ગ્રામ દધુમાાં  ઉકાળી, 
બેચાર ઉભરા આવે ત્યાર ેઉતારી, ઢાાં કી દઈ ઠાંડુાં  થયા 
બાદ સાકર મેળવી, અધાવ અધાવ કલાકે ૧૦૦-૧૦૦ 
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ગ્રામ પીવાથી પશેાબ છુટે છે, અને 
મતુ્રાઘાત(પશેાબની અટકાયતનો રોગ) મટે છે.  
(૬) એલચીદાણા અને સુાંઠ સમભાગ ેલઈ, દાડમના 
રસમાાં  કે દહીંના નીતયાવ પાણીમાાં  સીંધવ મેળવી 
પીવાથી પશેાબ છુટે છે અને મતુ્રાઘાત મટે છે.  
(૭) એલચીનુાં  ચણુવ  મધમાાં  મેળવી ચાટવાથી 
મતુ્રકૃચ્ર(અટકી અટકીને ટીપ ે ટીપ ે પશેાબ થવાનો 
રોગ) મટે છે.  
(૮) તડબચુનાાં  બી પીસી ૧૫ ગ્રામ પાણીમાાં  સાકર 
ભળેવી પીવાથી અને તડબચુની છાલ પીસી પઢેા પર 
લપે કરવાથી પશેાબની છુટ થાય છે.  
(૯) પશેાબ ઓછો આવતો હોય, બળતરા સાથે 
આવતો હોય કે પશેાબ અાંગ ે કોઈ તકલીફ જણાય 
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તો ગોખરુનો ભકુો પાણી સાથે લવેાથી ઘણી રાહત 
થાય છે.  
(૧૦) ગરમ દુધમાાં  ગોળ ઓગાળી પીવાથી પશેાબના 
રોગો મટે છે.  
(૧૧) તાજો નીરો પીવાથી પશેાબના રોગો મટે છે.  
(૧૨) પશેાબ પરુપેરુો નીકળી જતો ન હોય એમ 
લાગ ેતો પશેાબ કયાવ પછી ૧૦ થી ૧૨ વખત પશેાબ 
કરવા જોર કરો અને છોડી દો. પટે ઉપર પણ આ 
વખતે દબાણ કરો. બે મહહનામાાં  મતુ્રાશય(બ્લડેર)ના 
અને નીચનેા સ્નાય ુ મજબતુ થશ ે અને પશેાબ 
બરોબર થશ.ે  

શૈયામતુ્ર  
(૧) કાળા તલ રાત્ર ેબાળકને ખવડાવવાથી પથારીમાાં  
પશેાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
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(૨) આમળાાં અને હળદરનુાં  સમાન ભાગ ેબનાવેલા 
૧-૧ ચમચી ચણુવનુાં  મધ સાથે બાળકને દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર સેવન કરાવવાથી પથારીમાાં  પશેાબ કરવાની 
તકલીફ મટે છે.  
(૩) સકુાાં  આમળાાંનુાં  ચણુવ  ૧૦૦ ગ્રામ અને ૫૦૦ 
ગ્રામ મધનુાં  મીશ્રણ કરી સવાર-સાાંજ ૧-૧ ચમચો 
બાળકને આપવાથી એની પથારીમાાં  પશેાબ કરવાની 
તકલીફ મટે છે.  
(૪) સાાંજ ેપ્રવાહી બને તેટલુાં ઓછુાં  આપવુાં  અને 
સાાંજના આહારમાાં  બટાટા આપવા. સાાંજ ેબટાટા 
ખાવાથી રાત્ર ેપશેાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
(૫) સવાર-સાાંજ ભોજન પછી બબ્બે પાકાાં  કેળાાં  
ખાવાથી વધ ુપડતો પશેાબ થવાની તકલીફ મટે છે. 
(છાાંટ પડલેાાં  કેળાાં  બરાબર પાકેલાાં  ગણાય.) 
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(૬) લોધરની છાલનો ૪૦-૪૦ ગ્રામ ઉકાળો સવાર-
સાાંજ પીવાથી પથારીમાાં  પશેાબ કરવાની ટેવ છુટી 
જાય છે. 
(૭) સાવ નાની ચમચી રાઈનુાં  ચણુવ  સવાર-સાાંજ 
પાણી સાથે આપવાથી નાનાાં  બાળખોની પથારીમાાં  
પશેાબ કરવાની તકલીફ મટી જાય છે. રાઈ ઘણી 
ગરમ હોવાથી એના ઉપયોગમાાં  સાવચતેી રાખવી. 
પીત્ત પ્રકૃતી હોય તો આ ઉપાય ન કરવો. 
(૮) એક એક ખજુર ગાયના દધુ સાથે ખબુ ચાવીને 
સવાર-સાાંજ બાળકને ખાવા આપવાથી એની 
પથારીમાાં  પશેાબ કરવાની ટેવ દરુ થાય છે. 
પશેાબ માગ ેબળતરા  (૧) ભાતના ઓસામણમાાં થોડુાં 
દધુ અને થોડી ખાાંડ મેળવી રોજ થોડા દીવસ સધુી 
લવેાથી પશેાબ માગ ે થતી બળતરા મટી જાય છે. 



 1209 

અન્દ્ય આહાર જોડ ેઆ આહાર દરરોજ બાંને સમય 
નીયમીત લતેા રહેવુાં . મધપુ્રમેહના વ્યાધીમાાં  પણ 
મયાવદીત પ્રમાણમાાં  સેવન કરી શકાય.  
(૨) ઉમરાનુાં  પાન તોડી તેમાાંથી નીકળતુાં  દધુ 
સાકરમાાં  મેળવી ખાવાથી પશેાબની બળતરા મટે છે. 
(૩) એક ડુાંગળી છીણી એક ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધુાં  
પાણી બળી જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળી, ગાળીને 
દીવસમાાં  ત્રણેક વખત પીવાથી એકાદ અઠવાડીયામાાં  
પશેાબની બળતરા મટે છે. પ્રયોગ વધ ુ લાંબાવવો 
હોય તો લાંબાવી શકાય.  
(૪) નાળીયેરના પાણીમાાં  ગોળ અને ધાણાનુાં  ચણુવ  
મેળવી શરબત જવેુાં  બનાવી પીવાથી પશેાબની 
બળતરા મટે છે.  
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(૫) ૪૦ ગ્રામ કાળી રાક્ષ ઠાંડા પાણીમાાં  રાત્ર ેપલાળી 
રાખી સવાર ે મસળી, ગાળી, થોડા જીરુની ભુકી 
નાખી પીવાથી પશેાબની ગરમી મટે છે.  
(૬) કેળનુાં  ૪૦-૫૦ ગ્રામ પાણી ગરમ કરલેા ઘીમાાં  
નાખીને પીવાથી બાંધાયેલો પશેાબ તરત જ છુટી જાય 
છે.  
(૭) પશેાબ અટકી અટકીને થવો, વધ ુ થવો કે 
બળતરા સાથે થવો વગરેમેાાં  તલ ખાવાથી લાભ થાય 
છે.  
(૮) પશેાબ ઓછો આવતો હોય, બળતરા સાથે 
આવતો હોય, અટકી અટકીને આવતો હોય તો 
વડનાાં  સકુાાં  પાાંદડાાંનો ઉકાળો પીવો.  
(૯) અળવીના પાનનો રસ ત્રણ દીવસ પીવાથી 
પશેાબની બળતરા મટે છે.  
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(૧૦) એલચીને આમળાાંના રસ કે તેના ચણુવ  સાથે 
લવેાથી પશેાબની બળતરા મટે છે.  
(૧૧) કાકડીના કચુાંબરમાાં  લીંબનુો રસ, થોડુાં જીરુનુાં  
ચણુવ  અને સાકર નાખી ખાવાથી પેશાબની બળતરા 
મટે છે.  
(૧૨) ચીકુ સાકર સાથે ખાવાથી પશેાબની બળતરા 
મટે છે.  
(૧૩) લીંબનુા રસમાાં  જવખાર મેળવી પીવાથી 
પશેાબની બળતરા મટે છે.  
(૧૪) અતીશય ગરમ પેશાબ થતો હોય તેમ જ 
પશેાબ ખબુ વાસ મારતો હોય તો એ દુધ સાથે 
ચ્યવનપ્રાશ લવેાથી બેએક અઠવાડીયામાાં  દરુ થાય 
છે.  
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(૧૫) પીવાના સોડામાાં  દુધ મેળવી તરત જ પી 
જવાથી એકદમ પશેાબ થઈ પેશાબે ગરમી હોય તો 
તે શાાંત થાય છે.  
પશેાબ વારાંવાર (૧) દરરોજ ભોજનમાાં  એકાદ વાડકી 
પાલખનુાં  શાક, સપુ કે રસનુાં  સેવન કરવાથી વારાંવાર 
પશેાબની તકલીફ મટે છે.  
(૨) વધ ુપડતો અને વારાંવાર પશેાબ થતો હોય તો 
દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ જટેલુાં  
પાઈનેપલ મરી અને સાકરનુાં  ચણુવ  ભભરાવીને 
ખાવાથી થોડા જ દીવસોમાાં  આ ફરીયાદ મટે છે. 
પ્રયોગ નીયમીત કરવો.  
(૩) બહમુતુ્રતા એ ડાયાબીટીસનુાં  એક લક્ષણ છે. જો 
ડાયાબીટીસ ન હોય છતાાં  બહમુતુ્રતા હોય તો 
દરરોજ સવાર-સાાંજ ૧/૪ ચમચી અજમાનુાં  ચણુવ, 
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કાળા તલ અને સોપારી જટેલો ગોળ મીશ્ર કરી 
લવેાથી લાભ થાય છે.  
(૪) જાાંબનુા ઠળીયાની ઉપરની છાલનુાં  ચણુવ  સવાર-
સાાંજ એક એક ચમચી પાણી સાથે લવેાથી 
બહમુતુ્રતા મટે છે.  
(૫) શીંગોડાનો લોટ, સાકર અને ઘી સમાન ભાગ ે
બરાબર મેળવી દરરોજ સવાર ે લવેાથી વારાંવાર 
પશેાબ કરવા જવુાં  પડતુાં  નથી. ડાયાબીટીસ ન હોય 
તેમને માટે આ પ્રયોગ છે.  
(૬) ૧-૧ મઠુી શકેેલા ચણા ગોળ સાથે સવાર, 
બપોર, સાાંજ ખાવાથી બહમુતુ્રની તકલીફ મટે છે. 
ડાયાબીટીસની તકલીફ હોય તો ગોળ ન લવેો. 
ડાયાબીટીસ ન હોય તો ગોળથી કોઈ હાની નથી.  
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(૭) દીવસમાાં  ત્રણથી ચાર વખત એક ચમચી ઘીમાાં  
એક નાની ચમચી મરીનુાં  ચણુવ  મેળવી નીયમીત 
લવેાથી બહમુતુ્રની ફરીયાદ મટે છે.   
(૮) સવાર-સાાંજ ભોજન પછી બબ્બે પાકાાં  કેળાાં  
ખાવાથી વધ ુપડતો પશેાબ થવાની તકલીફ મટે છે. 
(છાાંટ પડલેાાં  કેળાાં  બરાબર પાકેલાાં  ગણાય.) 
(૯) વધ ુપડતો પશેાબ થવો, રાત્ર ેપશેાબ માટે ઉઠવુાં, 
બાળકો પથારીમાાં  પશેાબ કર ેવગરે ેતકલીફોમાાં  
ઉમરાનુાં  દધુ અને ફળ લાભ કર ેછે.  
(૧૦) આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાાં  પલાળી 
રાખી, ઉપરનાાં  ફોતરાાં  કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દુધ 
સાથે વાટી રોજ સવાર ે પીવાથી સોમરોગ (વધ ુ
પડતો પશેાબ થવાનો રોગ) મટે છે.  
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(૧૧) પાકેલુાં કેળુાં , આમળાનો રસ અથવા તાજાાં 
આમળાાં ન મળે તો આમળાનુાં ચણુવ  અને સાકર 
ખાવાથી સોમરોગ (બહમુતુ્ર) મટે છે.  
(૧૨) અજમો અને તલ એકત્ર કરી, પીસીને ફાકી 
મારવાથી બહમુતુ્ર રોગ મટે છે.  
(૧૩) આદનુો રસ અને ખડી સાકર પાણીમાાં  નાખી 
પીવાથી બહમુતુ્ર મટે છે.  
(૧૪) આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાાં  પલાળી 
રાખી, ઉપરનાાં  ફોતરાાં  કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દુધ 
સાથે વાટી રોજ સવાર ે પીવાથી સોમરોગ (વધ ુ
પડતો પશેાબ થવાનો રોગ) મટે છે.  
(૧૫) આમળાનુાં  ચણુવ  સાકર સાથે ખાવાથી બહમુતુ્ર 
મટે છે.  
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(૧૬) આમળાના ૨૦ ગ્રામ રસમાાં  એક પાકુાં  કેળુાં  
છુાં દીને મેળવી ૫ ગ્રામ સાકર નાખી ખાવાથી 
સ્ત્રીઓનો બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  
(૧૭) દરરોજ રાત્ર ેસવુાના એક કલાક અગાઉ ચારકે 
નાંગ ખજુર ચાવીને ખાઈ ઉપર એક કપ દધુ પીવાથી 
રાતે પશેાબ કરવા ઉઠવુાં  પડતુાં  નથી.  
(૧૮) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કરી 
પીપરનુાં  ચણુવ  ભભરાવી ખાવાથી બહમુતુ્રનો રોગ મટે 
છે.  
(૧૯) પાકા અનનાસની છાલ અને અાંદરનો કઠણ 
ભાગ કાઢી નાખી બાકીના ભાગનો રસ કાઢી, જીરુ, 
જાયફળ, પીપર અને સાંચળની ભુકી તથા સહેજ 
અાંબર નાખી પીવાથી બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  
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(૨૦) મેથીની ભાજીનો ૧૦૦ ગ્રામ રસ કાઢી ૧.૫ 
ગ્રામ કાથો અને ૩ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી 
બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  
(૨૧) પાકાાં  કેળાાં  સારા એવા પ્રમાણમાાં  ખાવાથી 
બહમુતુ્ર મટે છે.  
(૨૨) વડની છાલનો ઉકાળો દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ 
વાર ૧-૧ ગ્લાસ ભરીને પીવાથી બહમુતુ્રની તકલીફ 
મટે છે.  
(૨૩) એક ચમચો શીંગોડાનો લોટ, એક ચમચો 
સાકરનુાં  ચણુવ  અને એક ચમચી ઘી સવાર ે નરણા 
કોઠે તથા સાાંજ ેનીયમીત લતેા રહેવાથી બહમુતુ્રની 
ફરીયાદ મટે છે.  
(૨૪) વારાંવાર પશેાબ માટે જવુાં  પડતુાં  હોય તો રોજ 
પા(૧/૪) ચમચી અજમાનુાં  ચણુવ  સોપારી જટેલા 
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ગોળ સાથે સવાર ે અન ે રાત્ર ે ખબુ ચાવીન ે ખાવુાં . 
એનાથી થોડા દીવસોમાાં  પશેાબનુાં  પ્રમાણ પવુવવત્ 
થઈ જશ.ે ડાયાબીટીસ હોય તેમણે આ ઉપચાર 
કરવો નહીં. મોટી ઉાંમરના જ ે બાળકો રાત્ર ે ઉાંઘમાાં  
પથારીમાાં  પશેાબ કરી જાય છે તેઓએ પણ આ 
ઉપચાર થોડા દીવસ કરવો જોઈએ. આની સાથે જો 
કાળા તલ, અજમો અને ગોળ આપવામાાં  આવે તો 
જલદી સાજા થઈ જાય છે. જમેને વારાંવાર શીળસ 
નીકળતુાં  હોય તેમને પણ આ ઉપચાર ઉપયોગી થાય 
છે.  
(૨૫) તાજાાં પાકાાં  આમળાાંના ચારથી છ ચમચી 
રસમાાં  બે ચમચી સાકર અને એક પાકુાં  કેળુાં  છુાં દીન ે
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ લવેાથી થોડા દીવસમાાં  
સ્ત્રીઓનો સોમરોગ મટે છે.  
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(૨૬) મતુ્રમાગવના રોગો મટાડવા માટે સરખા ભાગે 
ગળો, ગોખરુાં, આમળાાં અને પનુનવવાનો ભકુો કરી 
એક ચમચી આ ભકુાનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવો. 
 
પશેાબની અટકાયત (૧) ૫૦ ગ્રામ કારલેીનાાં  પાનનો 
રસ જરાક હીંગ મેળવી પીવાથી પશેાબની છુટ થઈ 
મતુ્રાઘાત મટે છે.  
(૨) કાકડીનાાં  બી, જીરુ અને સાકર વાટી પાણીમાાં  
મેળવી પીવાથી મતુ્રાઘાત મટે છે.  
(૩) ૧ ગ્રામ મીઠુાં  ૧૦૦ થી ૨૦૦ મી.લી. ઠાંડા 
પાણીમાાં  મેળવી રોજ સવાર ે પીવાથી મતુ્રાવરોધ 
તથા મતુ્ર ગાંદ ુહોય તો તે મટે છે.  
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(૪) મીઠા લીમડાના પાનના ૪૦ ગ્રામ રસમાાં  ૧ ગ્રામ 
એલચીનુાં  ચણુવ  નાખી પીવાથી મતુ્રાવરોધ દરુ થઈ 
પશેાબ સાફ થાય છે.  
(૫) મળુાના પાનના રસમાાં  સોડા-બાય-કાબવ  
મળવીને પીવાથી મતુ્રાવરોધ મટે છે.  
(૬) કુમળા મળુાના પાનના રસમાાં  સરુોખાર 
(પોટેશ્યમ નાઈટે્રટ) નાખી ડુાંટી પર લપે કરવાથી 
મતુ્રાઘાત મટે છે.   
(૭) હીંગને વરીયાળીના અકવમાાં  આપવાથી 
મતુ્રાવરોધમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૮) મતુ્ર ટીપ ે ટીપ ે ઉતરવુાં, પઢેામાાં  દ:ુખાવો જવેાાં  
દદોવમાાં  સાદુાં  ગરમ પાણી અથવા ગોખરુાં કે ધાણા 
નાખી ગરમ કરલેુાં પાણી પીવાથી લાભ થશ.ે  
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(૯) જવ પશેાબ વધાર ેછે. વધ ુપડતો પશેાબ થવો, 
રાત્ર ેપશેાબ માટે ઉઠવુાં, બાળકો પથારીમાાં  પશેાબ કર ે
વગરે ેતકલીફોમાાં  ઉમરાનુાં  દધુ અને ઉમરાનાાં  ફળ - 
ઉમરાાં  લાભ કર ેછે.  
(૧૦) ખલુાસાથી પશેાબ ન થતો હોય તો તડબચુનાાં  
બીની ૧૫ ગ્રામ મીંજ પીસી પાણીમાાં  મેળવી સાકર 
નાખી પીવાથી તથા તડબચુની છાલ પીસી પઢેા પર 
લપે કરવાથી પશેાબ છુટે છે.  
(૧૧) દોઢ કપ દધુમાાં  એટલુાં જ પાણી અને થોડી ખાાંડ 
નાખી ચાર-પાાંચ એલચીના દાણા છોતરાાં  સાથે 
વાટીને નાખવા. પાાંચ ઉભરા પછી ઉતારી ઠયાવ પછી 
ગાળીને પીવાથી કષ્ટ સાથે ટીપ ેટીપ ેથતા પશેાબમાાં  
લાભ થાય છે.  
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(૧૨) એક-એક કપ દધુ સાકર અથવા ગોળ નાખી 
દર ૩-૪ કલાકે પીવાથી મતુ્રાવરોધની તકલીફ મટે 
છે.  
પશેાબ વાટે ધાત ુ જાય (૧) એલચી અન ે શકેેલી 
હીંગનુાં  ૧/૨ ગ્રામ ચણુવ  ઘી અને દધુ સાથે લવેાથી 
પશેાબમાાં  ધાત ુજતી હોય તો ફાયદો થાય છે.  
(૨) પશેાબમાાં  ધાત ુ જતી હોય તો વડના મળુની 
છાલનો ઉકાળો કરીને પીવો.  
(૩) ત્રણ નાંગ એલચી અને સાત નાંગ તરબચુનાાં  
બીજની મીંજ વાટી એક કપ પાણી અને એક કપ 
દધુમાાં  નાખી ખબુ ઉકાળી પાણીનો ભાગ બળી જાય 
ત્યાર ે પીવાથી પશેાબ વાટે ધાત ુ જવાની ફરીયાદ 
ધીમે ધીમે મટે છે. પશેાબ બરાબર ન આવતો હોય કે 
પશેાબ વખતે દાહ-બળતરાની તકલીફ હોય તેમાાં  
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પણ આ ઉપચારથી લાભ થાય છે. પ્રયોગ દરરોજ 
સવાર-સાાંજ નીયમીત કરવો. 
 પશેાબમાાં લોહી - (૧) ૫ ગ્રામ સુાંઠનુાં  ચણુવ  ૨૫૦ 
મી.લી. ગાય કે બકરીના દધુમાાં  પીવાથી વેદના સાથે 
પશેાબમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો તે રક્તસ્રાવ અન ે
વેદના બાંને મટે છે.  
(૨) પશેાબમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો  વડનાાં  લીલાાં  
પાન પાણીમાાં  વાટી ચટણી જવેુાં  કરી ખાવાથી મટે 
છે.  
(૩) ચાંદનનો બારીક પાઉડર દર બે કલાકે સાદા 
પાણી સાથે નીયમીત લવેાથી અને સારુાં થયા પછી 
પણ થોડા દીવસ લવેાનુાં  ચાલ ુ રાખવાથી પશેાબમાાં  
લોહી પડતુાં  હોય તે મટી જાય છે. 
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પશેાબના રોગોમાાં મગ દરરોજ એક મઠુી મગ 
સવાર-સાાંજ નીયમીત ખાવાથી પશેાબ બાબતની 
ફરીયાદો મટે છે. મગ ફણગાવીન,ે બાફીન-ેરાાંધીને, 
મગનુાં  પાણી કે મગની દાળ બનાવીને પણ 
આહારમાાં  લઈ શકાય. એમાાં  સ થી વધ ુઅસરકારક 
મગનુાં  પાણી છે.  
પશેાબમાાં પરુ પશેાબમાાં  પરુ જતુાં  હોય તેવો યરુીન-
રીપોટવ  આવે તો સાદડની છાલનો ઉકાળો કરીને 
સવાર-સાાંજ ૪૦-૪૦ ગ્રામ પીવાથી પશેાબમાાં  
આવતુાં  પરુ મટે છે.  
પ ષ્ટીકતા  આાંબળાાં, ગાજર અને સફરજનના 
મરુબ્બાને મીક્ષ્ચરમાાં  એક સાથે વાટી લો. ચટણી જવેુાં  
બને એટલ ે એમાાં  કાકડીનાાં, તરબચુનાાં  અન ે
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સક્કરટેટીનાાં  બીજની મીંજ મેળવીને મુકી રાખો. 
આનુાં  રોજ સેવન પ ષ્ટીકતા આપ ેછે. 
પ્રદર  (૧) એક પાકુાં  કેળુાં  ૫ ગ્રામ ઘી સાથે સવાર-
સાાંજ ખાવાથી સ્ત્રીઓનો પ્રદર રોગ અઠવાડીયામાાં  
મટે છે.  
(૨) કેળનાાં  કુમળાાં  પાનન ે બારીક વાટી દધુમાાં  ખીર 
કરીને પીવાથી પ્રદર મટે છે.  
(૩) પાકાાં  કેળાાં , આમળાાંનો રસ અને સાકર એકત્ર 
કરી પીવાથી પ્રદર અને સોમરોગ(બહમુતુ્રરોગ) મટે 
છે.  
(૪) ૩ ગ્રામ મેથીનુાં  ચણુવ  થોડા ગોળ તથા ઘી સાથે 
સવાર-સાાંજ ચાવીને ખાવાથી તથા મેથીના લોટની 
પોટલી બનાવી યોનીમાાં  રાખવાથી પ્રદર રોગમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
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(૫) આમળાનુાં  ચણુવ  સાકર સાથે ખાવાથી પ્રદર મટે 
છે.  
(૬) આાંબાની અાંતરછાલનો ૪૦૦ ગ્રામ પાણીમાાં  
ઉકાળો કરી ૫૦ ગ્રામ બાકી રહે ત્યાર ેગાળી પીવાથી 
પ્રદર મટે છે.  
(૭) આાંબાની ગોટલીનુાં  ચણુવ  મધમાાં  લવેાથી 
રક્તપ્રદર  મટે છે.  
(૮) કોળાનો અવલહે (જુઓ લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) ખાવાથી પ્રદર મટે છે.  
(૯) જાાંબડુીની છાલનો ક્વાથ મધ મેળવી ૫-૭ 
દીવસ સધુી દીવસમાાં  બે વાર લવેાથી પ્રદર મટે છે.  
(૧૦) જાાંબડુીના મળુને ચોખાના ઓસામણમાાં  ઘસી 
૧-૧ ચમચી સવાર-સાાંજ લવેાથી જુનો પ્રદર મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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(૧૧) દાડમના ફળની છાલ ચોખાના ઓસામણમાાં  
લવેાથી પ્રદર રોગમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) રાયણનાાં  પાન અને કોઠીનાાં  પાન વાટી 
કલ્ક(ચટણી) કરી, ઘીમાાં  શેકી ખાવાથી પ્રદર મટે છે.  
(૧૩) રાયણનાાં  પાનનો રસ સ્ત્રીઓના પ્રદરમાાં  
ફાયદો કર ેછે.  
(૧૪) સ્ત્રીઓના પ્રદરમાાં  કોઠા તથા વાાંસનાાં પાાંદડાાંનુાં  
ચણુવ  મધમાાં  લવેાથી સારો ફાયદો થાય છે.  
(૧૫) રાયણનાાં  પાન દધુમાાં  વાટી કલ્ક કરી, ૧૦ 
ગ્રામ કલ્ક ઘીમાાં  શેકી સવાર-સાાંજ ખાવાથી થોડા 
દીવસમાાં  પીત્તપ્રદર મટે છે. 
પ્રમેહ વારાંવાર ઘાટો, ડહોળાયેલો પશેાબ કરવા જવુાં  
પડ ેતેને પ્રમેહ કહે છે. પ્રમેહ એટલ ેપશેાબ ચોખ્ખો ન 
હોવો તે. 
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(૧) અડધી ચમચી હળદર અને બે ચમચી કાળા તલ 
ખબુ ચાવીને સવાર-સાાંજ ખાવાથી પ્રમેહ મટે છે.  
(૨) હળદર અને આમળાનુાં  સમાન ભાગ ે બનાવેલુાં 
ચણુવ  એક ચમચી જટેલુાં સવાર ે અને રાત્ર ે લવેાથી 
પ્રમેહ અને પશેાબના અન્દ્ય રોગો પણ મટે છે.  
(૩) એલચી, અશ્વગાંધા, લવીંગ, લીંડીપીપર, સુાંઠ, 
ચાંદન, ચણકબાબ, વાળો, વાાંસકપરુ, જાયફળ, હરડ,ે 
બહેડાાં, આમળાાં, ગળો, ગોખરુાં, નાગરમોથ, 
નાગકેસર અને શતાવરી દરકે ૨૦-૨૦ ગ્રામ લઈ 
મીશ્ર કરી, ખબુ ખાાંડી બારીક ચણુવ  કરી હવાચસુ્ત 
બોટલમાાં  રાખવુાં . એક ચમચી જટેલુાં આ ચણુવ  
લવેાથી દરકે પ્રકારના પ્રમેહ મટે છે.  
(૪) આમળાના સ્વરસમાાં  હળદરનુાં ચણુવ  મેળવી 
મધમાાં  ચાટવાથી સવવ પ્રકારના પ્રમેહ મટે છે.  
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(૫) કાચાાં  કેળાાં  સકુવી, ચણુવ  બનાવી, ૫ ગ્રામ ચણુવ  
દધુ સાથે દરરોજ લવેાથી પ્રમેહ રોગમાાં  બહ ુ જ 
ફાયદો થાય છે.  
(૬) ભેંસના તાજા દધુમાાં  વડનુાં  થોડુાં દધુ મેળવી 
એકથી બીજા પાત્રમાાં  રડેીને ઉકાળવુાં . આ દધુના 
સેવનથી પ્રમેહ રોગ મટે છે.  
(૭) એક ચમચી અરણીના મળુનો ભકુો કરી તેનો 
ઉકાળો કરી સવાર-સાાંજ પીવાથી વાસામેહ અન ે
ઈક્ષમેુહ (પ્રમેહના બે પ્રકાર) મટે છે.  
(૮) ૫૦ ગ્રામ ઘઉાં રાત્ર ે ૨૦૦ મીલી. પાણીમાાં  
પલાળી રાખી, સવાર ે ઝીણા વાટી વસ્ત્રગાળ કરી, 
૧૦ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી પ્રમેહ મટે છે.  
(૯) સમાન ભાગ ે મળુાના પાનનો રસ અને મધ 
લવેાથી પ્રમેહનુાં  પ્રમાણ ઘટે છે.  



 1230 

પ્રસતુા માટે જ ે સ્ત્રીઓને પ્રસતુી પછી શરીર તપી 
જતુાં  હોય, બાળકની જરુરીયાત પરુતુાં  ધાવણ આવતુાં  
ન હોય, શરીર કમજોર અને ફીકુ્કાં  પડી ગયુાં  હોય, 
લોહી-માાંસ વધતા ન હોય એવી સ્ત્રીઓએ 
શતાવરી, ગળો, જઠેીમધ અને સાકરનુાં  સમભાગ ે
બનાવેલુાં અડધી ચમચી ચણુવ  એક ચમચી ગાયના 
ઘીમાાં  મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેચાટવાથી 
થોડા દીવસોમાાં  આ બધી તકલીફો શાાંત થાય છે. 
પ્રસતુી પછી શ્વેતપ્રદરની તકલીફ થતી હોય તો એક 
ચમચી અશ્વગાંધા ચણુવ  અને એક ચમચી સાકર એક 
ગ્લાસ દધુમાાં  નાખી ઉકાળી ઠાંડુાં  પાડી પીવુાં .  
પ્રસતુીની પીડા ગભવ રહ્યાને નવમો મહીનો શરુ થાય 
કે દરરોજ સવાર ે અને રાત્ર ે ૧-૧ નાની ચમચી 
બદામનુાં  તેલ અથવા બબ્બે કાચી બદામ ખાવાનુાં  ચાલ ુ
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કરી દેવાથી પ્રસતુી સમયની પીડા ટળે છે અને 
સળતાથી પ્રસતુી થાય છે.  
પ્રોસ્ટેટ (અષ્ટીલા-પ રુષ) ગ્રાંથી અષ્ટીલા ગ્રાંથીનો 
વીકાર મોટી ઉાંમર ે જોવામાાં  આવે છે.  અષ્ટીલા 
ગ્રાંથીને પ્રોસ્ટેટ ગ્લને્દ્ડ કહવેામાાં  આવ ે છે. અષ્ટીલા 
ગ્રાંથીની વદૃ્ધી એટલ ે એન્દ્લાજવમેન્દ્ટ ઑફ પ્રોસ્ટેટ. 
આમાાં પશેાબની હાજત વારાંવાર થાય છે. મતુ્ર પ્રવતૃ્ત 
થવામાાં  વાર લાગવી, અને પશેાબ સાંતોષ થાય એ 
પ્રમાણે થતો નથી. પશેાબમાાં  માંદતા આવે છે, 
મશુ્કેલી પડ ેછે. કેટલીક વાર ધાર ધીમી પડી જાય છે. 
પશેાબ થઈ ગયા પછી પણ એવુાં  લાગ ેકે હજુ પશેાબ 
પડેમુાાં  ભરલેો જ છે. પ્રોસ્ટેટ જો વધાર ે પ્રમાણમાાં  
વદૃ્ધી પામી હોય તો પશેાબ બાંધ થઈ જાય છે. આ 
પ્રોસ્ટેટની તકલીફવાળા દદીઓએ સહન થાય એવા 
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હુાંફાળા ગરમ પાણીના મોટા ટબમાાં  બેસવુાં . રાત્ર ે
સતુી વખતે બેથી ત્રણ હીમેજ ચાવીને ખાઈ જવી. 
ચાંરપ્રભા વટી, શીલાજીતવટી અને ત્રીફલા ગગુલુવટી 
દરકે દીવસમાાં  ત્રણ વખત લવેી. પ રુષ ગ્રાંથીના 
સોજામાાં  કે વદૃ્ધીમાાં  એક ચમચી ગોરખમુાંડીના 
પાઉડરના એક કપ ઉકાળામાાં  એક ચમચી રસાયન 
ચણુવ  ઉમેરી સવાર-સાાંજ યમીત પીવાથી ઓપરશેન 
વીના સારુાં થવાની શક્યતા રહે છે.  
પ્રોસ્ટેટ કેન્દ્સર ૩૫૦ ગ્રામ કાળી રાક્ષ અને ૨૦૦ 
ગ્રામ શકેેલી મગફળી દરરોજ ખાવાથી પ્રોસ્ટેટ 
કેન્દ્સરમાાં  લાભ થાય છે. રાક્ષમાાં  એન્દ્ટી ઑક્સીડન્દ્ટ 
અને મગફળીમાાં  પ્રોટીન સારા પ્રમાણમાાં  હોય છે, 
આથી થયેલા કેન્દ્સરની અસર ઓછી થઈ જાય છે કે 
આગળ વધતુાં  અટકી જાય છે. 
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ફાાંદ એરાંડાના મળુના ટુકડા કરીને મધમાાં  બોળીને 
આખી રાત એક વાસણમાાં રાખી મકુવુાં . સવાર ે
તેમાાંથી જ ેપાણી છુટે તે પાણી પીવાથી પટેની ફાાંદ 
ઘટી જાય છે. 
ફોડલા  અળવીના પાનના દાાંડા બાળી તેની રાખ 
તેલમાાં  કાલવી ચોપડવાથી ફોડલા મટે છે. 
ફે્રક્ચર   લસણન ેભાાંગલેાાં  – તટેુલાાં  હાડકાાંને સાાંધનાર 
કહ્યુાં છે. હાડકુાં  તટુુ્યાં હોય તો પાટો બાાંધ્યા પછી 
જમતી વખતે પાાંચ લસણની કળી દાળ-શાકમાાં  
નાખી સવાર-સાાંજ ખાવી-જો તમારી પ્રકતૃીન ે
પ્રતીકુળ ન હોય તો. 
ફ્લલ્ય ુ  (૧) તજનુાં તેલ બેથી ત્રણ ટીપાાં  એક કપ 
પાણીમાાં  મેળવી લવેાથી ઈન્દ્ફ્લલ્યએુન્દ્ઝામાાં  ફાયદો 
થાય છે.  
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(૨) લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ે મેળવી, 
ચાટણ કરી, તેમાાં  બમણુાં  થીજાવેલુાં ઘી મેળવી 
ચાટવાથી ફ્લલ્ય ુમટે છે.  
(૩) અડધા કપ કારલેાાંના રસમાાં  એક ચમચી મધ 
મેળવીને પીવાથી કફજ્વર એટલ ે કે વાઈરલ ફ્લલ્ય ુ
મટે છે.  
સ્વાઈન ફ્લલ્ય ુ શરીરની રોગપ્રતીકાર શક્તી 
વધારવામાાં  ગળો ઉત્તમ છે. લીમડા પર કે આાંબા પર 
ચડલેી ગળોના ત્રણચાર ઈંચના બે-ત્રણ ટુકડા 
પાણીથી ધોઈને ચાવીને દીવસમાાં  બે વાર ખાવા. 
અથવા ફામવસીમાાં  તૈયાર મળતી શાંશમનીવટી ત્રણ કે 
ગળોની ગોળી નાંગ ચાર દરરોજ લવેી. જો કે આના 
પ્રમાણનો આધાર ઉાંમર અને પ્રકૃતી પર રહે છે. 
એટલ ેકે માફક આવ ેતેટલા પ્રમાણમાાં  જ લવેુાં . ગળો 
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સાથે તલુસીનાાં  સાતથી નવ પાન પણ જો ચાવીન ે
ખાવામાાં  આવે તો વધ ુ લાભ થાય છે. ગળો અન ે
તલુસી મોટા ભાગના રોગોથી બચાવે છે, જમેાાં  
સ્વાઈન ફ્લલ્યનુો પણ સમાવેશ થાય છે. કડ,ુ 
કરીયાત,ુ ગળો, વરાહી કાં દ અને પારીજાતનાાં  ફુલ 
દરકે ૨૦-૨૦ ગ્રામ લઈ ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાાં  
ત્રણ વાર ૨૦૦ મીલીલીટર પાણીમાાં  ઉકાળો કરી 
પીવાથી સ્વાઈન ફ્લલ્ય ુ સામે રોગપ્રતીકાર શક્તી 
પ્રાપ્ત થાય છે. 
આ ઉપરાાંત શદુ્ધ કપરુ ખીસામાાં  કે રૂમાલમાાં  કાયમ 
અને ખાસ કરીને ભીડવાળા વીસ્તારમાાં  કે 
હોસ્પીટલમાાં  જઈએ ત્યાર ે રાખવાથી ચપેી રોગો 
સામે રક્ષણ મળે છે. 
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બરોળવદૃ્ધી  (૧) કુમળાાં  વેંગણ અાંગારામાાં  શેકી રોજ 
સવાર ે નરણા કોઠે ગોળ સાથે ખાવાથી જીણવ  
મલૅરેીયાના તાવથી બરોળ વધી ગઈ હોય અને તેથી 
શરીર પીળુાં  પડી ગયુાં  હોય તો તેમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૨) ખજુરની ચાર-પાાંચ પશેી રાત્ર ેપાણીમાાં  પલાળી 
રાખી, સવાર ે મસળી તેમાાં  મધ નાખી સાત દીવસ 
સધુી પીવાથી બરોળની વદૃ્ધી મટે છે.  
(૩) બેથી ચાર ચમચી કારલેાાંનો રસ પીવાથી બરોળ 
વધી ગયેલી હોય તો તે નાની થાય છે.  
(૪) કેરીનો રસ અને મધ મેળવીને પીવાથી 
મેલરેીયા પછી મોટી થઈ ગયેલી બરોળ નાની થઈન ે
પવુવવત્ બને છે.  
(૫) એક મોટી ડુાંગળી પર કપડુાં વીંટી કોલસાની 
ભરસાડમાાં  બફાઈ જાય એ રીતે શેકી, તેને રાત 
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રહેવા દઈ સવાર ેનરણા કોઠે નવસાર અને હળદર 
૦.૩૨-૦.૩૨ ગ્રામ (બબ્બે રતી) મેળવી ખાવાથી 
વધલેી બરોળ મટી જાય છે.  
(૬) કાચા પપૈયાનુાં  ૧૦ ગ્રામ દધુ સાકર સાથે મેળવી 
ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાાં  ત્રણ વાર પાણી સાથે 
લવેાથી બરોળવદૃ્ધી મટે છે.  
(૭) લસણ, પીપરીમળુ અને હરડ ે એકત્ર કરી 
ખાવાથી અને ઉપર એક ઘુાંટડો ગાયનુાં  મતુ્ર પીવાથી 
બરોળની વદૃ્ધી મટે છે.  
(૮) સરગવાનો ક્વાથ સીંધવ, મરી અને પીપર 
મેળવીને પીવાથી બરોળની વદૃ્ધી મટે છે.  
(૯) મલૅરેીયા કે બીજા કોઈ પણ કારણથી બરોળ 
વધી જાય કે બરોળની કોઈ તકલીફ થાય તો 
શરપાંખાના પાંચાાંગનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ  બે ચમચી 
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મધ સાથે સવાર-સાાંજ થોડા દીવસ લવેાથી બરોળના 
રોગો મટી જાય છે. શરપાંખાને મળુ સહીત ઉખડેી, 
સકુવી, બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવ  કરવુાં .  
(૧૦) પીપર, પીપરીમળુ, ચવક, ચીત્રક અને સુાંઠ 
દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ તથા હરડ ે૫૦ ગ્રામને ભગેાાં  વાટી 
ચટણી જવેુાં  બનાવવુાં . પછી રાતા રોહીડાની છાલ 
૨૫૦ ગ્રામ અન ેબોર ૨૮૦ ગ્રામ લઈ તેનાથી ચાર 
ગણા પાણીમાાં  ચોથા ભાગનુાં  પાણી રહે ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળી ગાળીને ઉપરોક્ત ચટણી સાથે ૧૬૦ ગ્રામ 
ઘીમાાં  નાખી ધીમા તાપ ેઘી સીદ્ધ કરવુાં . સવાર-સાાંજ 
અડધી-અડધી ચમચી જટેલુાં આ ઘીનુાં  સેવન કરવાથી 
વધી ગયેલી બરોળ યથાવત થઈ જાય છે.  
(૧૧) મેલરેીયા મટી ગયા પછી કેટલાકને બરોળ 
મોટી થઈ જતી હોય છે. એક કપ પાણીમાાં  રાત્ર ે
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ઠળીયા કાઢેલુાં ચાર-પાાંચ ખજુર પલાળી રાખવુાં . સવારે 
તેને એ જ પાણીમાાં  ખબુ મસળી નાની પા ચમચી 
શકેેલા કાાંચકાનુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરી ખબુ હલાવી પી 
જવુાં . છથી આઠ અઠવાડીયાાં  આ  ઉપચાર કરવાથી 
બરોળ તેની સામાન્દ્ય અવસ્થામાાં  આવશ.ે શરીરમાાં  
ઘટી ગયેલુાં લોહી અને વજન વધશ,ે ભખુ સારી 
લાગશે,  જુનો મેલરેીયા ઉથલો મારશ ે નહીં અને 
શારીરીક શક્તી, બળ, સ્ફુતી વધશ ેઅને મળમતુ્રાદી 
શારીરીક ક્રીયાના અવરોધ દરુ થઈ જશ.ે  
(૧૨) બરોળના રોગોનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે શરપાંખો. 
શરપાંખાના મળુનુાં  ચણુવ  પાથી અડધી ચમચી જટેલુાં  
સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી બરોળના રોગો મટે 
છે.  
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(૧૩) એક ઉત્તમ ઔષધનુાં  નામ છે 'રગતરોહીડો.' 
તેનાાં  પાન દાડમડીના પાન જવેાાં  જ હોય છે. 
શાખાઓને છેડ ે સુાંદર કેસરીયા રાંગનાાં  ફુલો 
શીયાળામાાં  આવે છે. રગતરોહીડો એ બરોળની 
રામબાણ દવા છે. મેલરેીયા કે પછી બીજા કોઈ 
કારણથી બરોળ બગડી હોય તો હરડનેા ઉકાળામાાં  
રગતરોહીડાની છાલના ટુકડા પલાળીને બીજા દીવસ ે
આ ટુકડા સકુવી નાખ્યા પછી બનાવેલુાં અડધી 
ચમચી ચણુવ  સવાર ે અન ે રાત્ર ે લવેાથી બરોળના 
રોગો, કમળો, લોહી જામી જવુાં, મસા, કૃમી, પ્રમેહ 
વગરે ેમટે છે. 
બળતરા  (વધ ુ માટે જુઓ દાહ-બળતરા લીન્દ્ક: 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/07/04/
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m/2010/07/04/) (૧) એલચીને આમળાાંના રસ 
કે તેના ચણુવ  સાથે લવેાથી શરીરની બળતરા મટે છે.  
(૨) કાળી રાક્ષ રાત્ર ેપાણીમાાં  પલાળી રાખી સવાર ે
મસળી, ગાળી (કુચા કાઢી નાખી), જીરુની ભુકી અને 
સાકર નાખી પીવાથી પીત્તનો દાહ મટે છે.  
(૩) રાક્ષ અને ખડી સાકર એકત્ર કરી સવાર ે
ખાવાથી શરીરમાાં  થતો દાહ મટે છે.  
(૪) કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે 
મેળવી, ગાળી, સાકર નાખી તેનુાં  શરબત બનાવીન ે
પીવાથી પીત્તનો દાહ મટે છે.  
(૫) ગાયની છાસમાાં  કપડુાં ભીંજવી તે કપડાનો 
રોગીને સ્પશવ કરાવતા રહેવાથી રોગીની બળતરા 
મટે છે.  
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(૬) ગાયનુાં  ઘી હાથ-ેપગ ે ઘસવાથી હાથ-ેપગ ે થતી 
બળતરા મટે છે.  
(૭) શરીરના કોઈ પણ ભાગમાાં  થતી ભયાંકર 
બળતરામાાં  દધુમાાં  તલ વાટીને આછો લપે કરવાથી 
ત્વરીત લાભ થાય છે.   
(૮) ચોખાની ધાણી (મમરા) અને ખડી સાકરનો 
ઉકાળો કરી વારાંવાર પીવાથી દાહ-બળતરા મટે છે.  
(૯) તાાંદળજાનો રસ થોડી સાકર મેળવી પીવાથી 
હાથપગનાાં  તળીયાાંની બળતરા, પશેાબની બળતરા 
અને વારાંવાર થતો ઉનવા મટે છે.  
(૧૦) પાલખના પાનના રસના કોગળા કરવાથી 
ગળાની બળતરા મટે છે.  
(૧૧) રાત્ર ે પાણીમાાં  ધાણા પલાળી રાખી સવાર ે
ગાળી, તેમાાં  ૧૦ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી 
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પીત્તજ્વરનો દાહ મટે છે. એનાથી શરીરનો 
આાંતરીક દાહ પણ મટે છે.  
(૧૨) ધાણા અને સાકર ખાવાથી પટેમાાં  થતી 
બળતરા મટે છે.  
(૧૩) ૧-૧ તોલો ધાણા અને જીરુ અધકચરાાં  ખાાંડી 
૨૦૦થી ૩૦૦ મી.લી. પાણીમાાં  રાત્ર ેપલાળી રાખી 
સવાર ે મસળી ગાળી સાકર નાખી ચાર છ દીવસ 
પીવાથી કોઠાનો દાહ શાાંત થાય છે. હાથ-પગની 
બળતરા પણ દરુ થાય છે.  
(૧૪) ભરુા કોળાનુાં  ઘીમાાં  શાક કરીને ખાવાથી 
અથવા તેનો રસ કાઢી, તેમાાં  સાકર મેળવી સવાર-
સાાંજ અધોવ અધોવ કપ પીવાથી પશુ્કળ માસીક આવતુાં  
હોય, શરીરમાાં  બળતરા રહેતી હોય અન ેલોહી ઘટી 
ગયુાં  હોય તો તેમાાં  ઉત્તમ ફાયદો કર ેછે.  
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(૧૫) શરીરમાાં  બળતરા થતી હોય તો વડના દધુમાાં  
સાકર મેળવી લવેાથી પીત્તપ્રકોપ શાાંત થાય છે અન ે
આાંખ, હાથ-પગનાાં  તળીયાાં, પશેાબ તથા પેટ 
વગરેનેી બળતરા મટે છે.   
(૧૬) સફરજનના ઝાડની ૪ ગ્રામ છાલ અને પાન 
પીવાના ૨૦૦ ગ્રામ ઉકળતા પાણીમાાં  નાખી ૧૦-૧૫ 
મીનીટ સધુી ઢાાં કી રાખી ગાળી લઈ, તેમાાં  એક કકડો 
લીંબનુો રસ અને ૧૦-૧૫ ગ્રામ સાકર મેળવી 
પીવાથી બળતરા દરુ થાય છે.  
(૧૭) પટે, આાંખ, પગનાાં  તળીયાાં, હાથ, મોાં 
મતુ્રમાગવ કે મળમાગ ેબળતરા થતી હોય તો પગના 
તળીયે ગાયનુાં  ઘી ઘસવાથી આરામ થાય છે.  
(૧૮) ૧ ચમચી સાકર અન ે ૧ ચમચી શતાવરી 
ગાયના ઘીમાાં  મેળવી સવાર સાાંજ ચાટવાથી 
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બળતરામાાં  આરામ થાય છે. સાથે ૧-૧ ગ્લાસ ગાયનુાં  
દધુ પીવુાં . તીખી, તળેલી, ખાટી અને ખારી ચીજો 
ખાવી નહીં. શતાવરી ન મળે તો એકલાાં  ઘી-સાકર 
ચાટવાાં  અને ૧ ગ્લાસ નાળીયેર-તરોપાનુાં  પાણી પીવુાં .  
(૧૯) ખજુર પાણીમાાં  પલાળી રાખી બરાબર પલળી 
જાય ત્યાર ે મસળી લઈ અથવા ઠળીયા કાઢી 
ગ્રાઈન્દ્ડરમાાં  જ્યસુ જવેુાં  બનાવી પીવુાં . ખજુર-પાણીનુાં  
કોઈ નીશ્ચીત પ્રમાણ નથી. જરુર મજુબ સેવન 
કરવાથી બળતરા મટે છે.  
(૨૦) હથેળી કે/અન ેપગના તળીયે  બળતરા થતી 
હોય તો બોરડીનાાં  પાન ૪૦ ગ્રામ, એલચી નાંગ ચાર 
અને ૨૦ ગ્રામ સાકરને પાણીમાાં  વાટી, લસોટી 
થોડીવાર રહેવા દેવુાં . ચારકે કલાક બાદ ગાળીને ધીમે 
ધીમે પીવુાં .  આ મીશ્રણ ધીમે તાપ ેઉકાળી, ઠાંડ ુપાડી 
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પીવાથી પણ સારી અસર કર ેછે. પ્રયોગ થોડા દીવસ 
સધુી નીયમીત કરવો.  
(૨૧) એક ગ્લાસ પાણીમાાં  એક લીંબનુો રસ 
નીચોવી થોડી ખાાંડ મેળવી પીવાથી પીત્તનો દાહ મટે 
છે.  
(૨૨) એક પાકા લીંબનુે ગરમ કરી, રસ કાઢી તેમાાં  
સીંધવ અને ખાાંડ મેળવી પીવાથી પીત્તજન્દ્ય ઉલટી 
મટે છે.  
(૨૩) કોઈ પણ રીતે નડતો ન હોય તો પાણીમાાં  
ગોળનો ઘોળ બનાવી, ગાળીને દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ 
વખત અડધો અડધો કપ પીવાથી દાહ મટે છે.  
(૨૪) ધાણા-જીરાનુાં  ચણુવ  ખાાંડ સાથે લવેાથી 
ઍસીડીટીને લીધ ે ભોજન કયાવ બાદ છાતીમાાં  
બળતરા થતી હોય તો મટે છે.  
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(૨૫) લણુીની ભાજીનો રસ એક કપ જટેલો પીવાથી 
શરીરની બળતરા શાાંત થાય છે.  
(૨૬) શકેેલા જીરુનુાં  ચણુવ  ૧-૧ ચમચી દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર પાણી સાથે લવેાથી શરીરની બધા જ પ્રકારની 
બળતરા શાાંત થાય છે.  
(૨૭) દધુી છીણી માથામાાં  ભરવાથી માથામાાં  
બળતરા થતી હોય તો તે મટે છે.  
(૨૮) આાંખ ે ત્રીફલાનુાં  પાણી છાાંટવાથી આાંખોની 
બળતરા શાાંત થાય છે.  
(૨૯) આમળાનો રસ શરીર ે ચોળવાથી અને તેના 
પાણીથી નાહવાથી શરીરની બળતરા મટે છે.  
(૩૦) પીત્તળના પાત્રમાાં  ૨૦૦ ગ્રામ કોથમીરનો રસ 
અને ૨૦૦ ગ્રામ તલનુાં  તેલ પાણીનો ભાગ બળી 
જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળી તેલ નીતારી લવેુાં . આ તેલના 
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માલીશથી હથેળી અને પગના તળીયાની બળતરામાાં  
રાહત થાય છે. એનાથી માથાના તથા સાાંધાના 
દખુાવામાાં  પણ લાભ થાય છે.  
(૩૧) દધુી, તરબચુ, કાકડી અને ખરબજુાનાાં  બીજની 
મીંજ સાથે ખસખસ સાાંજ ે પાણીમાાં  પલાળી, સવાર ે
એ પાણી નીતારી પીવાથી હાથ-ેપગ ેથતી બળતરા 
મટે છે. પાણી અન ે મીંજનુાં  પ્રમાણ પોતાની 
જરુરીયાત મજુબ નક્કી કરવુાં .  
(૩૨) આાંખોમાાં, છાતીમાાં, પશેાબમાાં , પટેમાાં , 
મળમાગવમાાં , શીશ્નમાાં, યોનીમાાં, પગના તળીયામાાં, 
હાથની હથેળીમાાં, તાળવા પર વગરે ે શરીરના કોઈ 
પણ સ્થાનમાાં  બળતરા થતી હોય તો એક ચમચી 
શતાવરી, એક ચમચી ખડી સાકરનો પાઉડર અન ે
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એક ચમચી ગાયનુાં  ઘી મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ 
ચાટવાથી બળતરા શાાંત થાય છે.  
(૩૩) મળ પ્રવતૃ્તી વખતે, મતુ્ર પ્રવતૃ્તી વખતે જો 
બળતરા થતી હોય અને જો આાંખોમાાં , તાળવા પર, 
હથેળી પર, પગના તળીયામાાં, પટેમાાં , છાતીમાાં  
ક્યાાંય પણ આાંતરીક બળતરા થતી હોય, તો 
જઠેીમધ, શતાવરી અન ે સાકરનુાં સરખા વજન ે
બનાવેલુાં ચણુવ  એક બાટલીમાાં  ભરી લવેુાં . આ 
મીશ્રણમાાંથી એક ચમચી જટેલુાં  ચણુવ   એક ચમચી 
ઘી સાથે એક ગ્લાસ દુધમાાં  નાખી સારી રીતે ઉકાળી 
ઠાંડુાં  પાડી પી જવુાં . થોડા દીવસ આ ઉપચાર કરવાથી 
અનેક પ્રકારની આાંતરીક બળતરા શાાંત થાય છે. આ 
ઉપચાર વખતે તીખી, ખારી, ખાટી, ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ 
ચીજો સાવ બાંધ કરી દેવી. 
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બહમુતુ્ર (જુઓ ‘પશેાબ વારાંવાર’ લીન્દ્ક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2010/08/16/)  (૧) અજમો અને તલ એકત્ર 
કરી, પીસીન ેફાકી મારવાથી બહમુતુ્ર રોગ મટે છે.  
(૨) આદનુો રસ અને ખડી સાકર પાણીમાાં  નાખી 
પીવાથી બહમુતુ્ર મટે છે.  
(૩) આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાાં  પલાળી 
રાખી, ઉપરનાાં  ફોતરાાં  કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દુધ 
સાથે વાટી રોજ સવાર ે પીવાથી સોમરોગ (વધ ુ
પડતો પશેાબ થવાનો રોગ) મટે છે.  
(૪) આમળાનુાં  ચણુવ  સાકર સાથ ે ખાવાથી બહમુતુ્ર 
મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/08/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/08/16/
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(૫) આમળાના ૨૦ ગ્રામ રસમાાં  એક પાકુાં  કેળુાં  
છુાં દીને મેળવી ૫ ગ્રામ સાકર નાખી ખાવાથી 
સ્ત્રીઓનો બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  
(૬) દરરોજ રાત્ર ેસવુાના એક કલાક અગાઉ ચારકે 
નાંગ ખજુર ચાવીને ખાઈ ઉપર એક કપ દધુ પીવાથી 
રાતે પશેાબ કરવા ઉઠવુાં  પડતુાં  નથી.  
(૭) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કરી 
પીપરનુાં  ચણુવ  ભભરાવી ખાવાથી બહમુતુ્રનો રોગ મટે 
છે.  
(૮) પાકા અનનાસની છાલ અન ે અાંદરનો કઠણ 
ભાગ કાઢી નાખી બાકીના ભાગનો રસ કાઢી, જીરુ, 
જાયફળ, પીપર અને સાંચળની ભુકી તથા સહેજ 
અાંબર નાખી પીવાથી બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  
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(૯) મેથીની ભાજીનો ૧૦૦ ગ્રામ રસ કાઢી ૧.૫ ગ્રામ 
કાથો અને ૩ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી બહમુતુ્રનો 
રોગ મટે છે.  
(૧૦) પાકાાં  કેળાાં  સારા એવા પ્રમાણમાાં  ખાવાથી 
બહમુતુ્ર મટે છે.  
(૧૧)  વડની છાલનો ઉકાળો દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ 
વાર ૧-૧ ગ્લાસ ભરીને પીવાથી  બહમુતુ્રની તકલીફ 
મટે છે.  
(૧૨) એક ચમચો શીંગોડાનો લોટ, એક ચમચો 
સાકરનુાં  ચણુવ  અને એક ચમચી ઘી સવાર ે નરણા 
કોઠે તથા સાાંજ ેનીયમીત લતેા રહેવાથી બહમુતુ્રની 
ફરીયાદ મટે છે.  
(૧૩) વારાંવાર પશેાબ માટે જવુાં  પડતુાં  હોય તો રોજ 
પા(૧/૪) ચમચી અજમાનુાં  ચણુવ  સોપારી જટેલા 
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ગોળ સાથે સવાર ે અન ે રાત્ર ે ખબુ ચાવીન ે ખાવુાં . 
એનાથી થોડા  દીવસોમાાં  પશેાબનુાં  પ્રમાણ પવુવવત્ 
થઈ જશ.ે ડાયાબીટીસ હોય તેમણે આ ઉપચાર 
કરવો નહીં. મોટી ઉાંમરના જ ે બાળકો રાત્ર ે ઉાંઘમાાં  
પથારીમાાં  પશેાબ કરી જાય છે તેઓએ પણ આ 
ઉપચાર થોડા દીવસ કરવો જોઈએ. આની સાથે જો 
કાળા તલ, અજમો અને ગોળ આપવામાાં  આવે તો 
જલદી સાજા થઈ જાય છે. જમેને વારાંવાર શીળસ 
નીકળતુાં  હોય તેમને પણ આ ઉપચાર ઉપયોગી થાય 
છે.  
(૧૪) તાજાાં પાકાાં  આમળાાંના ચારથી છ ચમચી 
રસમાાં  બે ચમચી સાકર અને એક પાકુાં  કેળુાં  છુાં દીન ે
મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ લવેાથી થોડા દીવસમાાં  
સ્ત્રીઓનો સોમરોગ (વારાંવાર પશેાબ) મટે છે.  
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(૧૫) મતુ્રમાગવના રોગો મટાડવા માટે સરખા ભાગે 
ગળો, ગોખરુાં, આમળાાં અને પનુનવવાનો ભકુો કરી 
એક ચમચી આ ભકુાનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવો. 
બહેરાશ (જુઓ કાનના રોગો-કાનની બહેરાશ લીન્દ્ક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2010/04/11/ (૧) ધોળી ડુાંગળીના રસનાાં  
ટીપાાં  રોજ બે વખત કાનમાાં  નાખવાથી બહેરાશ મટે 
છે.  
(૨) તાજા સ્વમતુ્રનાાં ટીપાાં  કાનમાાં મકુવાથી 
બહેરાશમાાં  લાભ થાય છે. 
બાળકોનુાં આરોગ્ય ઉધરસ  (૧) ધાણા અને સાકરન ે
ચોખાના ઓસામણમાાં પીવડાવવાથી બાળકોની 
ઉધરસ મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/04/11/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/04/11/
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(૨)  દાડમના રસનુાં  ચાટણ અથવા તેના ફળની 
છાલ પાણીમાાં  ઘસી ચટાડવાથી બાળકોની ઉધરસ 
મટે છે.  
(૩) એેલચીને ઘીના દીવા પર સહેજ શેકીને વાટી 
મધ સાથે ચટાડવાથી ઉધરસમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૪) દીવસમાાં  ચારકે વખત બાળકને સહેજ સહેજ  
કોપરલે ચટાડવાથી ખાાંસી મટી જાય છે.  
(૫) વાાંસના ઝાડમાાંથી નીકળતા સફેદ ગભવને 
વાંશલોચન કહે છે. એનો ૧-૧ ચમચી પાઉડર દર 
ચારકે કલાકના અાંતર ે મધ સાથે ચટાડવાથી 
બાળકોની ખાાંસી મટે છે.  
બાળકોની કાળી ખાાંસી (હપુીંગ કફ)  (૧) લસણની  
૧૦-૧૫ ગ્રામ કળી દધુમાાં  પકાવી, ગાળી, એ દધુ 
પીવડાવવાથી બાળકોની કાળી ખાાંસી મટે છે.  
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(૨) લસણનો ૨૦ થી ૩૦ ટીપાાં  રસ શરબતમાાં  
મેળવી ચાર-ચાર કલાકે આપવાથી હપુીંગ કફ મટે 
છે.  
(૩) લસણની કળીઓન ે કચરી, પોટલી બનાવી, 
ગળામાાં  બાાંધી રાખી વાસ લવેાથી હપુીંગ કફ મટે છે.  
(૪) લસણના રસને ઓલીવ ઑઈલમાાં મેળવી 
બાળકની છાતી અને પીઠ પર ચોળવાથી હપુીંગ કફ 
મટે છે.  
(૫) લસણની કળીઓન ે બારીક પીસી, કપડા પર 
પાથરી, પગના તળીયે તેલ ચોપડી પાટો બાાંધવાથી 
અને સવાર-સાાંજ પાટો બદલવાથી હપુીંગ કફ મટે 
છે.   
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બાળકોની ઉલટી  કારલેાનાાં  ત્રણ બી અને ત્રણ કાળાાં  
મરી પાણી સાથે પથ્થર પર ઘસી બાળકને 
પીવડાવવાથી તીવ્ર ઉલટી બાંધ થાય છે.  
બાળકોની ઉાંચાઈ ડુાંગળી અને ગોળ રોજ 
ખવડાવવાથી બાળકની ઉાંચાઈ જલદી વધ ેછે.  
બાળકોના ઝાડા  (૧) જાયફળ અને સુાંઠને ગાયના 
ઘીમાાં  ઘસીને તેનો ઘસરકો ચટાડવાથી બાળકન ે
શરદીને લીધ ેથતા ઝાડા મટે છે.  
(૨) સુાંઠને પાણીમાાં  ઘસી, તેમાાં  ઘી અને ગોળ 
મેળવી, અગ્ની પર સીઝવી, ચાટણ કરીને 
ચટાડવાથી બાળકોની આમસાંગ્રહણી મટે છે.  
(૩) દાડમના ફળની છાલ પાણીમાાં  ઘસી પાણી 
સાથે મેળવીને પાવાથી બાળકોનો અતીસાર મટે છે.  
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(૪) બાળકના ઝાડા બાંધ કરવા દાડમની છાલ પથ્થર 
પર ઘસી મધમાાં  ચટાડવી.  
(૫) થોડા તલ અને સાકર વાટી મધમાાં  ચટાડવાથી 
બાળકોના લોહીના ઝાડા મટે છે.  
(૬) બે એલચી અને એક ચમચી ખસખસ બદામી 
થાય ત્યાાં  સધુી શેકી વાટીને મધ અથવા વાટેલી 
સાકર સાથે ચટાડવાથી બાળકના ઝાડા મટે છે.  
બાળકોની નીરા  ૨૫૦ મી.લી. પાણીને ખબુ ઉકાળી, 
નીચ ે ઉતારી, ૫૦ ગ્રામ ડગુળીનુાં  છીણ નાખી, ૫-
૧૦ મીનીટ રહવેા દઈ, ઠાંડ ુથયા બાદ ગાળી, તેમાાંથી 
એક ચમચી પાણીમાાં  પાાંચકે ટીપાાં  મધ મેળવી 
બાળકને પાવાથી તે ઘસઘસાટ ઉાંઘી જાય છે.  
બાળકના દાાંત આવવા  (૧)  ખજુર ધોઈ ચોખ્ખા 
સતુરમાાં  પરોવી બાળકના ગળે બાાંધી દેવુાં, જથેી એ 
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ખજુર સતત ચસુતુાં  રહે. ખજુર ખાવાથી દાાંત 
આવવાની કોઈ પણ તકલીફ બાળકને થશ ે નહીં. 
ખજુર પ ષ્ટીક હોવાથી બાળક માટે એ શક્તીવધવક 
પણ રહેશ.ે  
(૨) લીલી તાજી હળદરનો રસ બાળકના પઢેા પર 
દીવસમાાં  બેત્રણ વખત ચોપડવાથી દાાંત આવવામાાં  
કોઈ તકલીફ રહેતી નથી.  
બાળકોન ે કફ  (૧) ચણાની દાળથી સહેજ ઓછા 
પ્રમાણમાાં  પાપડખાર અને ગોળ એકત્ર કરી, તેમાાં  
જરાક ધાવણ મેળવી બાળકને પીવડાવવાથી કફ 
છુટો પડ ેછે, બાળકની સસણી મટે છે.  
(૨) નાગરવેલના પાનને એરાંડીયુાં  ચોપડી, સહેજ 
ગરમ કરી, નાના બાળકની છાતી પર મુકી, ગરમ 
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કપડાથી હળવો શકે કરવાથી બાળકની છાતીમાાં  
ભરાયેલો કફ છુટો પડી જાય છે.  
બાળકનો વીકાસ-હૃષ્ટપષુ્ટતા (૧) શારીરીક અન ે
માનસીક વીકાસ જ ેબાળકનો નહીં થતો હોય તેન ે
દરરોજ આહારમાાં  બાળકની પાચન શક્તી મજુબ 
અાંકુરીત ઘઉાં આપવા. અાંકુરીત ઘઉાં નીયમીત લવેાથી 
બાળકનો સવાાંગી વીકાસ શક્ય બને છે.  
(૨) બટાટાનો તાજો રસ ૧-૧ નાનો કપ સવાર-સાાંજ 
નીયમીત આપવાથી નાના બાળકનો વીકાસ બરાબર 
ન થતો હોય તેમાાં  ફાયદો થાય છે. બટાટાનો તાજો 
રસ નાનાાં  ધાવતાાં  બાળકોને પણ આપી શકાય. 
બટાટાના રસનુાં  પ્રમાણ બાળકની અવસ્થા અને અન્દ્ય 
પરીસ્થીતી અનસુાર નક્કી કરવુાં  જોઈએ.  
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(૩) પાકાાં  ટામેટાાંનો તાજો રસ નાનાાં  બાળકોને 
દીવસમાાં  બે-ત્રણ વાર પીવડાવવાથી બાળકો 
નીરોગી, બળવાન અને હૃષ્ટપષુ્ટ બને છે.  
(૪) ખજુરની એક પશેી ૧૦ ગ્રામ ચોખાના ધોવાણ 
સાથે મેળવી ખબુ વાટી થોડુાં પાણી મેળવી પ્રવાહી 
બનાવી નાનાાં  બાળકને બેત્રણ વખત આપવાથી 
નબળાાં, કાં તાઈ ગયેલાાં  શરીરવાળાાં  બાળકો હૃષ્ટપષુ્ટ-
ભરાવદાર થાય છે. (આ પ્રયોગ બાળકોને સારામાાં  
સારો ટોનીક ખોરાક પરુો પાડ ેછે.)  
(૫) અાંજીરવાળુાં  દધુ પાવાથી બાળકોને સારુાં પોષણ 
મળે છે.  
(૬) સાકર અથવા ગોળ સાથે નાનાાં  બાળકોને કોપરુાં 
ખવડાવવાથી તેમનુાં  સકુલકડી શરીર હૃષ્ટપષુ્ટ થાય 
છે, શરીરમાાં  ચરબીનો વધારો થાય છે.  
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(૭) નીયમીત પપૈયુાં  ખવડાવવાથી બાળકોની ઉાંચાઈ 
વધી શરીર મજબતુ અને તાંદરુસ્ત બને છે.  
બાળકોના કૃમી (૧) એક ચમચી ડુાંગળીનો રસ 
આપવાથી અન્ન ખાતાાં  બાળકોના ઝીણા કૃમી મરી 
જાય છે, અને ફરી થતા નથી તથા બદહજમી પણ 
મટે છે.  
(૨) છાસમાાં  વાવડીંગનુાં  ચણુવ  નાખી પાવાથી 
બાળકોના કૃમી મટે છે.   
બાળકોન ેઆાંચકી (૧) ધોળી ડુાંગળીન ેચીરી, કચરી, 
સુાંઘાડવાથી બાળકોની આાંચકીમાાં-તાણમાાં  ફાયદો 
કર ેછે.  
(૨) બાળકને આાંચકી આવતી હોય તો રુરાક્ષ, 
ટાંકણ અને પીપળાની વડવાઈ મધમાાં  ચટાડવાથી 
રાહત થાય છે.  
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બાળકોની ઉલટી અન ેઅપચો  જાાંબનુા ૫૦૦ ગ્રામ 
રસમાાં  ૧૨૫૦ ગ્રામ સાકર મેળવી ઉકાળી ચાસણી 
કરી શરબત બનાવવુાં  અને કપડાથી ગાળી શીશીમાાં  
ભરી રાખવુાં . ૨૦ થી ૨૫ ગ્રામ આ શરબત ચારગણા 
પાણીમાાં  મેળવી બાળકોને પાવાથી બાળકોની ઉલટી 
મટે છે. એનાથી બાળકોનો અપચો પણ મટે છે.  
બાળકોન ે દધુની ઉલટી  (૧) ટામેટાનો એક-બે 
ચમચી રસ દધુ પીવડાવતાાં પહેલાાં  આપવાથી 
બાળકોને થતી દધુની ઉલટી મટે છે.  
(૨) લીંબનુા રસમાાં  મધ મેળવી ચટાડવાથી બાળકોનુાં  
દધુ ઓકવુાં  બાંધ થાય છે.  
બાળકોની શરદી (૧) હળદર અને દધુ ગરમ કરી 
સહેજ મીઠુાં  અને ગોળ નાખી પીવડાવવાથી 
બાળકોનાાં  શરદી, કફ અને સસણી મટે છે.  
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(૨) બહ ુનાનાાં  બાળકોન ેશરદીમાાં  મધ અને આદનુો 
રસ ભગેાાં  કરી સેવન કરાવવાથી રાહત થશ.ે  
(૩) સ્તનપાન કરતાાં  નાનાાં  બાળકને માના ધાવણમાાં  
સહેજ જાયફળ ઘસીને પાવાથી શરદીમાાં  લાભ થાય 
છે.  
બાળકોનો આફરો-અપચો (૧) નાગરવેલના પાનના 
રસમાાં  મધ મેળવી ચટાડવાથી અપાન વાયનુી છુટ 
થઈ નાનાાં  બાળકોનો આફરો તથા અપચો મટે છે.  
(૨) કારલેીના પાનના રસમાાં  થોડી હળદર નાખી 
નાના બાળકને પાવાથી બાળકનુાં  પટે ચઢુ્ાં હોય તો 
મટી જાય છે.  
બાળકોનો દમ  ધાણા અને સાકરને ચોખાના 
ઓસામણમાાં પીવડાવવાથી બાળકોનો દમ મટે છે.  
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બાળકોનો મતુ્રાવરોધ  લીંબનુાાં  બી અધકચરાાં  ખાાંડી 
ડુાંટીમાાં  ભરી ઉપર ઠાંડા પાણીની ધાર કરવાથી 
બાળકોનો મતુ્રાવરોધ મટે છે.  
બાળકનો તાવ  (૧) એકાદ નાની ચમચી મરીનુાં  ચણુવ  
ગરમ પાણીમાાં  સવાર-સાાંજ આપવુાં . પ્રયોગ બાદ 
બાળકને એકાદ કલાક આરામ કરાવવો. બાળકનો 
સામાન્દ્ય તાવ આ પ્રયોગથી ઉતરી જાય છે.  
(૨) ઘર ે તૈયાર કરલેુાં કે બજારમાાં  મળતુાં  ગળોસત્ત્વ 
હ ુાંફાળા પાણીમાાં  એક ચપટી જટેલુાં આપવાથી નાના 
બાળકનો સમાન્દ્ય તાવ ઉતરી જાય છે.  
બાળક પથારીમાાં પશેાબ કર ે  (૧) કાળા તલ રાત્ર ે
બાળકને ખવડાવવાથી પથારીમાાં પશેાબ કરવાની 
તકલીફ મટે છે.  
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(૨) આમળાાં અને હળદરનુાં  સમાન ભાગ ે બનાવેલા 
૧-૧ ચમચી ચણુવનુાં  મધ સાથે બાળકન ેદીવસમાાં  ત્રણ 
વાર સેવન કરાવવાથી પથારીમાાં  પશેાબ કરવાની 
તકલીફ મટે છે.  
(૩) સકુાાં  આમળાાંનુાં  ચણુવ  ૧૦૦ ગ્રામ અને ૫૦૦ 
ગ્રામ મધનુાં  મીશ્રણ કરી સવાર-સાાંજ ૧-૧ ચમચો 
બાળકને આપવાથી એની પથારીમાાં  પશેાબ કરવાની 
તકલીફ મટે છે.  
(૪) સાાંજ ે પ્રવાહી બને તેટલુાં ઓછુાં  આપવુાં  અન ે
સાાંજના આહારમાાં  બટાટા આપવા. સાાંજ ે બટાટા 
ખાવાથી રાત્ર ેપશેાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
(૫) સવાર-સાાંજ ભોજન પછી બબ્બે પાકાાં  કેળાાં  
ખાવાથી વધ ુપડતો પશેાબ થવાની તકલીફ મટે છે. 
(છાાંટ પડલેાાં  કેળાાં  બરાબર પાકેલાાં  ગણાય.) 
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(૬) લોધરની છાલનો ૪૦-૪૦ ગ્રામ ઉકાળો સવાર-
સાાંજ પીવાથી પથારીમાાં  પશેાબ કરવાની ટેવ છુટી 
જાય છે. 
(૭) સાવ નાની ચમચી રાઈનુાં ચણુવ  સવાર-સાાંજ 
પાણી સાથે આપવાથી નાનાાં  બાળખોની પથારીમાાં  
પશેાબ કરવાની તકલીફ મટી જાય છે. રાઈ ઘણી 
ગરમ હોવાથી એના ઉપયોગમાાં  સાવચતેી રાખવી. 
પીત્ત પ્રકૃતી હોય તો આ ઉપાય ન કરવો. 
(૮) એક એક ખજુર ગાયના દધુ સાથે ખબુ ચાવીન ે
સવાર-સાાંજ બાળકને ખાવા આપવાથી એની 
પથારીમાાં  પશેાબ કરવાની ટેવ દરુ થાય છે. 
બાળકોનુાં  એક ઔષધ  લીંબનુો રસ ૩ ચમચી, 
ચનુાનુાં  નીતારલેુાં  પાણી ૨ ચમચી, મધ ૧ ચમચી અને 
અજમાનુાં  બારીક ચણુવ  ૧ ચમચી મીશ્ર કરી બાટલીમાાં  
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ભરી રાખવુાં . નાનાાં  બાળકોને એમાાંથી ૧૦ ટીપાાં  
જટેલી દવા સવાર-સાાંજ પાવાથી ધાવણ ન પચતુાં  
હોય તો આ ઔષધ હીતાવહ છે. એનાથી 
બાળકોની પટેની ચુાંક, આફરો, ઉબકા, ઉલટી, ઝાડા 
અને વાયનુા જુદા જુદા વીકારોમાાં  તથા સ્તનપાન 
કરતાાં  બાળકોમાાં  સ્તનપાન કયાવ પછી ધાવણ કાઢી 
નાખતાાં  હોય એવી બધી વીકૃતીઓમાાં ઉપયોગી થાય 
છે. લીંબુાં  ખાટુાં  હોવા છતાાં  પીત્તશામક છે. એ વાયનુુાં 
પણ શમન કર ેછે અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ેછે.  
બાળકન ે પટેનો દખુાવો (૧) નાના બાળકને પટેમાાં  
દખુતુાં  હોય અને પટે ફુલી ગયુાં  હોય તો અડધી 
ચમચી હીંગ બે-ત્રણ ટીપાાં  બ્રાન્દ્ડી કે પાણીમાાં  પસે્ટ 
બનાવી ડુાંટીમાાં  લગાવવાથી પટેનો દખુાવો મટે છે. 
હીંગને ગરમ કરીને પણ  પટે પર ચોપડી શકાય.  
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(૨)  તલુસીના પાનના રસમાાં  થોડી સુાંઠ મેળવીન ે
પાવાથી બાળકોને પટેની ચુાંક મટે છે.  
બાળકનુાં મોાં આવવુાં નાના બાળકનુાં મોાં ગરમીથી 
આવી ગયુાં  હોય તો બકરીના દધુની શડે પાડવાથી 
લાભ થાય છે.  
બાળકોની સસણી  (૧) બાળકને સસણી થાય તો 
નાગરવેલનુાં  પાન અન ે લવીંગ પાણીમાાં  ઉકાળી, 
ચોળી, ગાળીને સહેજ ટાંકણખાર નાખી 
પીવડાવવાથી રાહત થાય છે.  
(૨) ગાયના મતુ્રમાાં  ચપટી હળદર નાખી 
પીવડાવવાથી બાળકોની સસણી મટે છે.  
બાળકોની બદુ્ધી વધારવા સમાન ભાગ ે આમળાનુાં  
ચણુવ  અને તલમાાં  થોડુાં ઘી અને મધ મેળવી દરરોજ 
સવાર ેખાલી પટેે નાનાાં  બાળકોને ખાવા આપવાથી 
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તેમની બદુ્ધી વધ ે છે. ઘી અને મધ સમ પ્રમાણમાાં  
લવેાાં  નહીં. કફપ્રકૃતી કે પ્રકોપમાાં  મધ બમણુાં  અન ે
વાયમુાાં  ઘી મધ કરતાાં  બમણુાં  લવેુાં . 
બેશદુ્ધી (૧) મરીનુાં  ચણુવ  આાંખમાાં  આાંજવાથી માણસ 
બેશદુ્ધ થઈ ગયો હોય તો ચતેનમાાં  આવે છે.  
(૨) ડુાંગળી પર ચાર ચીરી મુકીન ે તરત જ બેહોશ 
માણસને સુાંઘાડવાથી- નાક આગળ ધરવાથી બેહોશી 
દરુ થાય છે. 
બ્લડ પ્રશેર (૧) તાાંબાના વાસણમાાં  સોનાનો કે 
ચાાંદીનો ૧૦ ગ્રામનો ટુકડો નાખી પાણી અડધુાં થઈ 
જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળો. આ પાણી દીવસમાાં  બેત્રણ 
વાર પીવાથી બ્લડપ્રશેર મટે છે.  
(૨) નારાંગી ખાવાથી લોહીનુાં  ઉાંચુાં દબાણ ઘટે છે.  
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(૩) લસણ પીસી દધુમાાં  પીવાથી બ્લડપ્રશેરમાાં  
ફાયદો થાય છે. લસણ બ્લડપ્રશેરની રામબાણ 
ઔષધી છે.  
(૪) લસણ, ફુદીનો, ધાણા, જીરુ, મરી અન ે
સીંધવની ચટણી બનાવી ખાવાથી બ્લડપ્રશેર ઓછુાં  
થાય છે.  
(૫) બે ચમચી મધમાાં  એક ચમચી લીંબનુો રસ 
એકરસ કરી સવાર-સાાંજ પીવાથી લોહીનુાં  દબાણ 
ઓછુાં  થાય છે.  
(૬) સપવગાંધાનુાં  બેથી ત્રણ ગ્રામ ચણુવ  દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર પાણી સાથે ફાકવાથી લોહીનુાં  દબાણ ઘટે છે.  
(૭) ચોખાનુાં  વધ ુ પ્રમાણમાાં  સેવન કરવુાં  એ હાઈ 
બ્લડપ્રશેરનો એક ઉપાય છે. ચોખાનુાં  સેવન અન્દ્ય 
પ્રકાર ેહાનીકારક ન હોય તો બીજા કોઈ પણ ખોરાક 
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કરતાાં  ચોખા વધ ુ પ્રમાણમાાં  ખાવા. જ ે લોકો ચોખા 
વધ ુ પ્રમાણમાાં  લતેા હોય છે તેમને લોહીનુાં  ઉાંચુાં  
દબાણ ભાગ્યે જ હોય છે.  
(૮) જો લોહીનુાં  દબાણ ખબુ વધી જાય તો તેને 
તાત્કાલીક નીચુાં લાવવા માટે પથારીમાાં  નીશ્ચીંત થઈ 
સઈુ જવુાં, વીચાર, ભય, ચીંતા છોડી દેવાાં , મન શાાંત 
રાખવુાં  અને બરફનો ટુકડો દુાં ટી પર મુકી રાખવાથી 
બ્લડપ્રશેર નૉમવલ થશ.ે  
(૯) શાકાહારીઓને હાઈબ્લડપ્રશેરની સમસ્યા 
ઓછી રહે છે. શાકાહારીઓ પોટેશીયમ વધ ુ લતેા 
હોવાથી બ્લડપ્રશેર નીચુાં રહેવાથી હૃદયરોગનો 
હમુલો અને કીડની ફેઈલ થવા જવેી બીમારીનુાં 
જોખમ ઓછુાં  રહે છે.  
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(૧૦) મેથીને ઝીણી દળી દરરોજ સવાર-સાાંજ ૧-૧ 
ચમચી પાણી સાથે નીયમીત લવેાથી લોહીનુાં  ઉાંચુાં 
દબાણ હોય તો તે સપ્રમાણ જળવાઈ રહે છે.  
(૧૧) ગળો, ગોખરુાં અને આમળાનુાં  સરખા ભાગે 
બનાવેલ ચણુવ  રોજ સવાર-સાાંજ ૧-૧ ચમચી પાણી 
સાથે લવેાથી બ્લડપ્રશેર ઓછુાં  થાય છે.  
(૧૨) રોજ સવાર ે સફરજનનો મરુબ્બો ખાવાથી 
બી.પી. સામાન્દ્ય થઈ જાય છે તથા યાદશક્તી પણ 
તેજ બને છે.  
(૧૩) પાણી કે દધુમાાં  શદુ્ધ શીલાજીત ઓગાળી 
પીવાથી બ્લડપ્રશેરનો રોગ થતો નથી અને થયો 
હોય તો સારો થઈ જાય છે.  
(૧૪) સપવગાંધા ૧૦૦ ગ્રામ, પનુનવવા ૫૦ ગ્રામ, 
અજુવન ૫૦ ગ્રામ, ગળો ૫૦ ગ્રામ, આમળાાં ૫૦ 
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ગ્રામ, જઠેીમધ ૫૦ ગ્રામ અને શાંખપષુ્પી ૫૦ ગ્રામ 
દરકેના ચણુવને બરાબર મીશ્ર કરી એકથી બે ગ્રામ 
જટેલુાં દીવસમાાં  બે કે ત્રણ વખત લવેાથી બ્લડપ્રશેર 
કાબમુાાં  રહે છે.  
લો બ્લડપ્રશેર  (૧) નીચુાં-લો બીપી ધરાવતા લોકોને 
ક્યારકે જમ્યા પછી કે ભખુ્યા પટેે ઉભા ઉભા પણ 
ચક્કર આવે છે. માત્ર બે ગ્લાસ પાણી પીવાથી બીપી 
નૉમવલ થઈ જાય છે.  
(૨) ગાજરનો તાજો રસ એના જટેલા જ દધુમાાં  
મેળવી દરરોજ સવાર ેલવેાથી લો બ્લડપ્રશેર મટે છે. 
એનુાં  પ્રમાણ પોતાની જરુરીયાત મજુબ રાખવુાં .  
(૩) ચીત્રકમળુ, અજમો, સાંચળ, સુાંઠ, મરી, પીપર 
અને હરડનેુાં  સરખા ભાગ ે બનાવેલુાં ચણુવ  સવાર, 
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બપોર, સાાંજ પાણી સાથ ે લવેાથી લો પ્રશેરની 
બીમારીમાાં  રાહત થાય છે.  
ભગાંદર ખરેની છાલ, હરડ,ે બહેડાાં  અને આમળાાં 
સમાન ભાગ ેખાાંડી ૨૦ ગ્રામ ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં  
એક કપ પાણી બાકી રહે ત્યાાં  સધુી ઉકાળી પછી 
ગાળીને એક ચમચી વાવડીંગનુાં  ચણુવ  મેળવી પીવાથી 
ભગાંદર રોગ મટે છે.  
ભસ્મક પીત્ત બગડવાથી વીદગ્ધાજીણવ થયુાં  હોય છતાાં  
પથ્ય ન પાળે તો પીત્તનો અધીક પ્રકોપ થવાથી 
ભસ્મક રોગ થાય છે. પ્રકુપીત થયેલુાં પીત્ત હોજરીમાાં  
ગરમી વધારી દે છે. આથી આખો દીવસ ભખુ રહ્યા 
કર ે છે. ગમે તેટલો આહાર લવેા છતાાં  સાંતોષ થતો 
નથી. જમ્યા પછી પણ ભખુ લાગ.ે જટેલુાં  ખાય તેટલુાં  
ઓછુાં  પડ.ે આહાર વધાર ેહોવા છતાાં  દદી દબુળો પડ.ે 
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આહાર ન આપવામાાં  આવ ેતો જઠરાગ્ની તેન ેભસ્મ 
કરી નાખતો હોવાથી આ રોગને ભસ્મક કહ્યો છે. 
(૧) આ રોગમાાં  ભેંસનાાં  ઘી-દધુ, કેળાાં, ખજુર, 
માવાની મીઠાઈઓ જવેો પચવામાાં  ભાર ે આહાર 
આપવો. ચાર-પાાંચ હીમેજ રોજ રાત્ર ેચાવીને ખાવી. 
સવાર-સાાંજ એક ગ્લાસ ભેંસના દધુમાાં  બે ચમચી ઘી 
અને બે ચમચી સાકર નાખી પીવુાં .  
(૨) ઘીમાાં  પાકાાં  કેળાાં  ખાવાથી અથવા કેળનો રસ 
પીવાથી ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૩) દરરોજ સવાર-સાાંજ ૧-૧ ચમચી દીવેલ એક 
કપ દધુમાાં  અથવા એક ચમચી ઘીમાાં  લવેાથી ભસ્મક 
રોગ મટે છે.  
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(૪) એક મઠુ્ઠી ચણા રાતે પાણીમાાં  પલાળી રાખી 
સવાર ે એ પાણી ગાળીને પીવાથી થોડા દીવસોમાાં  
ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૫) શરેડીનો શદુ્ધ રસ દીવસમાાં  બે-ત્રણ વાર પીતા 
રહેવાથી ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૬) બધો જ ખોરાક બાંધ કરી માત્ર કેળાાં  જ ખાવાથી 
ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૭) ફણસ અને ખજુર ખાવાથી ભસ્મક રોગ શાાંત 
થાય છે.  
(૮) ઘી, કેળાાં, ખજુર, ફણસ, માવાની મીઠાઈઓ 
ખાવાથી દઝુવર ભસ્મક રોગ શાાંત થાય છે. 
ભાાંગલેુાં હાડકુાં   (૧) લસણની કળી ઘીમાાં  તળી 
ખાવાથી ગમે તેવુાં  ભાાંગલેુાં  હાડકુાં  સાંધાય છે.  
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(૨) લસણ, મધ, લાખ અને સાકરને ચટણી માફક 
પીસી ઘીમાાં  મેળવી, રોજ ખાવાથી ભાાંગેલુાં કે ઉતરી 
ગયેલુાં હાડકુાં  સાંધાય છે. 
ભખુ  (૧) અાંજીર ખાવાથી જઠર સતેજ બને છે તેથી 
ભખુ સારી લાગ ેછે.  
(૨) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર 
કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લવેાથી અગ્ની પ્રદીપ્ત 
થઈ મખુની શદુ્ધી કર ેછે.  
(૩) પપૈયુાં  ખાવાથી ભખુ ઉઘડ ેછે.  
(૪) પાચન શક્તી માંદ હોય અને ભખુ લાગતી ન 
હોય તો થોડા દીવસ રોજ સવાર ે ચોસઠ પ્રહરી 
પીપરનુાં  મધ સાથે સેવન કરવુાં .  કફના રોગો, શ્વાસ 
અને શરદીમાાં  પણ એ હીતાવહ છે.  
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(૫) બી કાઢેલી રાક્ષ ૨૦ ગ્રામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ 
મી.લી. દધુ પીવાથી ભખુ ઉઘડ ેછે.  
(૬) ભોજનના એક કલાક પહેલાાં  થોડુાં ગરમ પાણી 
પીવાથી ભખુ લાગ ેછે અને પાચનશક્તી વધ ેછે.  
(૭) દરરોજ સવાર-સાાંજ લવીંગનુાં  બારીક ચણુવ  મધ 
સાથે ૧-૧ ચમચી લવેાથી ભખુ ઉઘડ ેછે. લવીંગ ગરમ 
હોવાથી ભખુ ઉઘડ્યા પછી પ્રયોગ બાંધ કરવો. 
ભોજન-સમય યોગ્ય સમય ે કરલેુાં ભોજન આરોગ્ય 
પ્રદાન કરનારી બાબતોમાાં  શ્રેષ્ઠ છે. દરકે વ્યક્તીનો 
જમવાનો સમય તેના વ્યવસાય, ધમવ, પરીસ્થીતી, 
વગરે ેપ્રમાણે જુદો જુદો હોય છે, પરાંત ુદરકે વ્યક્તી 
જ ે નીશ્ચીત સમયે દરરોજ ભોજન કરતી હોય તે 
સમયે જ તેમણે ભોજન કરવુાં  જોઈએ. એ જ તેમનો 
જમવાનો ઉચીત કાળ છે અને આ ઉચીત સમયમાાં  
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ભોજન કરવાથી જ આહારનુાં  યોગ્ય પાચન થાય છે, 
શરીર સ્વસ્થ રહે છે. ભોજનના સમય વીષ ે એવુાં 
પણ કહેવાયુાં  છે કે शत ं पवहाय भोक्तव्यम ्|| એટલ ેકે 
સો કામ છોડીને પણ (ભોજનનો સમય થઈ ગયો 
હોય તો) જમી લવેુાં  જોઈએ. આમ છતાાં  કેટલાક 
લોકો કહે છે કે ભખુ લાગ ેત્યાર ેજ અને ભખુ મજુબ 
જ ખાવુાં  જોઈએ. 
મગજની ગરમી  (૧) આમળાના ચણુવને દધુમાાં  
કાલવી જાડી થેપલી કરી રાત્ર ેસતુી વખતે મગજના 
ભાગ પર માથા પર બાાંધી રાખવામાાં  આવે તો 
મગજની ગરમી ઘટે છે.  
(૨) ખટમીઠા દાડમનો ૨૦૦ ગ્રામ રસ લઈ, ૨૫ 
ગ્રામ મમરાનો લોટ અને ૨૫ ગ્રામ સાકર મેળવી 
પીવાથી મગજની ગરમી મટે છે.  
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(૩) એરાંડાના પાન પર માખણ કે ઘી ચોપડી તાળવા 
પર બાાંધવાથી મસ્તકની ગરમી મટે છે.  
(૪) કોળાનો મરુબ્બો (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/)) ખાવાથી માથાની ગરમી, 
ભ્રમ, ચકરી, ઉન્દ્માદ વગરે ેમટે છે. 
મગજની શક્તી  શીયાળાની વહેલી સવાર ે દરરોજ 
ખાલી પટેે ૨૦-૩૦ ગ્રામ કાજુ ખાઈ ઉપર મધ 
ચાટવાથી મગજની શક્તી તથા યાદશક્તી વધ ેછે. 
મગજની શરદી  ફુદીનાનો તાજો રસ અથવા અકવ  
મગજની શરદી દરુ કર ેછે. 
મચકોડ  (૧) ગોળની સહેજ ગરમ ચાસણીમાાં  
ચણાનાાં  ફોતરાાં  મેળવી બાાંધવાથી હાથ-પગનો 
મચકોડ મટે છે.  
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(૨) માર, મઢુમાર, સોજામાાં આાંબાહળદર મીઠા સાથે 
ચોપડવી, તેમ જ આાંબાહળદરનુાં  પા ચમચી ચણુવ  
પાણી સાથે ફાકવુાં . લોહી જામી ગયુાં હોય તો 
આાંબાહળદર (અથવા સાદી હળદર કે એનુાં  ચણુવ ) 
અને મીઠાનો લપે કરવાથી લોહી વીખરેાઈ જાય છે 
અને સોજો ઉતરી જાય છે.   
 
મચ્છર-માંકોડાના ડાંખ લીંબનુો રસ ઝરેી મચ્છર, 
માંકોડાના ડાંખ પર ચોળવાથી ફાયદો થાય છે. 
મધમાખીના ડાંખ  (૧) સવુા અન ેસીંધવન ેપાણીમાાં  
મેળવી ચટણી માફક પીસી મધમાખીના ડાંખ પર 
લપે કરવાથી ડાંખની વેદના મટે છે.  
(૨) મીઠુાં  ચોળવાથી મધમાખીના ડાંખમાાં  રાહત થાય 
છે. 
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મચ્છરોનો ત્રાસ  (૧) નારાંગીનાાં  છોડાાં  મચ્છર 
મારવાની એક ઉત્તમ ઔષધી છે. નારાંગીનાાં  સકુાાં  
 છોડાાંનો ધપુ દરરોજ રાતે એકાદ કલાક ધીમા તાપે 
કરવો. મચ્છરો મરી જાય છે અથવા ઘરથી દરુ જતા 
રહે છે. નારાંગીનાાં  સકુવેલાાં  છોડાાં  બજારમાાં  પણ મળે 
છે.  
(૨) રાત્ર ે સતુી વખતે પથારીમાાં  ચાંપાનાાં  આઠ-દસ 
સકુાાં  બી આમતેમ વેરી દેવાથી મચ્છરોનો ત્રાસ મટે 
છે.  
(૩) લીમડાનાાં  પાનનો ધમુાડો કરવાથી મચ્છરો 
જતા રહે છે.  
મધપુ્રમેહ જુઓ ડાયાબીટીસ લીન્દ્ક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2010/06/14/%E0%AA%A1%E0%
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AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%
BE%E0%AA%AC%E0%AB%80%E
0%AA%9F%E0%AB%80%E0%AA
%B8/ 
મગજની અસ્થીરતા સારાાં  પાકાાં  જમરુખનો મરુબ્બો 
જમવા સાથે દરરોજ લવેાથી વદૃ્ધાવસ્થાને લીધ ે કે 
અન્દ્ય કારણો સર મગજને પરુતા પ્રમાણમાાં  લોહી ન 
પહોાંચતાાં  મગજની અસ્થીરતા હોય તો તે મટે છે.  
મનોબળ  માલકાાંગણીનુાં  બબ્બે ટીપાાં  તેલ દધુ સાથે 
લવેાથી મનોબળ વધ ે છે અન ે ચીંતા-ડીપ્રશેનથી 
છુટકારો થાય છે; ઉત્સાહ-તરવરાટ વધ ે છે. 
માલકાાંગણીનુાં  તેલ બજારમાાં  બહ ુમોાંઘુાં  નથી મળતુાં . 
મરડો (૧) કાચી કે પાકી કેરીની છાલ છુાં દીન-ેવાટીને 
અથવા સકુવેલી છાલનો પાઉડર મધ સાથે જરુરી 
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પ્રમાણમાાં  દીવસમાાં  ત્રણ-ચાર વખત લવેાથી મરડો 
મટે છે.  
(૨) ખજુરના નાના નાના ટુકડા કરી અથવા વાટીન ે
દહીંમાાં  નાખી રાયતુાં  બનાવવુાં . તેમાાં  નમક, મરચુાં, 
આદ,ુ મરી વગરે ે પણ નાખી શકાય. આવુાં રાયતુાં  
દીવસમાાં  ચારકે વખત ૧-૧ વાડકી જટેલુાં ખાવાથી 
મરડો મટી જાય છે.  
(૩) કુટજારીષ્ટ ૩-૩ ચમચી દીવસમાાં  ત્રણ વાર, 
કુટજ ઘનવટી, સાંજીવનીવટી અને ચીત્રકાદીવટી 
દરકેની ૧-૧ ગોળી દીવસમાાં  ત્રણ વાર મોળી છાસ 
સાથે લવેી. લવણ ભાસ્કર ચણુવ  ૧-૧ ચમચી સવાર-
સાાંજ લવેુાં  અને સાદો ખોરાક લવેાથી મરડો મટે છે.  
(૪)  બાવળની ૧૦૦ ગ્રામ તાજી કુણી શીંગને ૨૫ 
ગ્રામ ફુલાવેલી ફટકડી સાથે ખરલમાાં  ખબુ ઘુાંટી–
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લસોટી ચણાના મોટા દાણા જવેડી ગોળી બનાવવી. 
૨-૨ ગોળી સવાર-સાાંજ લવેાથી ખબુ જુનો 
આમયકુ્ત મરડો મટે છે. (બજારમાાં  મળતી ફટકડી 
લાવી, બરાબર ધોઈ, તાવડી-કલાડીમાાં  ધીમા તાપ ે
ગરમ કરવાથી ઓગળી જશ.ે પછી સહેજ વધાર ે
ગરમ કરવાથી પાણીનો ભાગ ઉડી જવાથી પતાસ ુ
બની જશ.ે આ થઈ ફુલાવેલી ફટકડી. ઔષધમાાં  
ફુલાવેલી ફટકડી જ વપરાય છે.) ઉપરાાંત અડધી 
ચમચી કડાછાલનુાં  ચણુવ  એક કપ તાજા મોળા દહીંમાાં  
મેળવી સવાર-સાાંજ ખાવુાં . તીખી, તળેલી ચીજો, 
અથાણાાં પાપડ અને ઠાંડી વાસી ચીજો બાંધ કરવી.  
આ ઉપચાર સળાંગ આઠ દીવસથી વધાર ેકરવો નહીં.  
(૫) ચનુો શદુ્ધ કરી ૨૪ કલાક પાણીમાાં  પલાળી 
રાખવો. પછી એ ચનુાનુાં  નીતયુાં પાણી જુદ ુ પાડવુાં . 
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આ પાણીમાાં  સહેજ ગરમ ઘી મેળવી એકાદ ગ્લાસ 
દીવસમાાં  બેત્રણ વખત પીવાથી મરડો મટી જાય છે.  
(૬) એક ગ્લાસ પાણીમાાં  ૧ લીંબનુો રસ નીચોવી 
ધીમે ધીમે પી જવુાં . દર બે ત્રણ કલાકના અાંતર ે
નીયમીત પીવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો મરડો મટી 
જાય છે.  
(૭) એક પાકા લીંબનુે ગરમ કરી, રસ કાઢી તેમાાં  
સીંધવ અન ે ખાાંડ મેળવી પીવાથી પીત્તજન્દ્ય મરડો 
મટે છે.  
(૮) કેળાાં  લીંબ ુ સાથે ખાવાથી મરડો મટે છે અન ે
ખોરાક જલદી પચ ેછે.  
(૯) દહીંમાાં  કેળાાં  મેળવીન ેખાવાથી મરડો અને ઝાડા 
મટે છે.  
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(૧૦) ગાયનુાં  દધુ અને પાણી સરખ ેભાગ ેલઈ માત્ર 
દધુ બાકી રહ ે ત્યાાં  સધુી ઉકાળી પીવાથી મરડો મટે 
છે.  
(૧૧) જાાંબડુીની છાલનો ૨૦ ગ્રામ ઉકાળો મધ 
મેળવી પીવાથી મરડો મટે છે.  
(૧૨) જાાંબનુા ઠળીયા અને કેરીની ગોટલીનુાં  સમભાગે 
ચણુવ  છાસ સાથે ૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, સાાંજ 
લવેાથી પટેની ચુાંક તથા જુનો મરડો મટે છે.  
(૧૩) તજનુાં  ૧.૫ ગ્રામ ચણુવ  ગરમ પાણીમાાં  લવેાથી 
મરડો મટે છે.  
(૧૪) તાજી છાસમાાં  બીલીનો ગભવ મેળવી પીવાથી 
મરડો મટે છે.  
(૧૫) ૫૦૦ મી.લી. પાણીમાાં  દાડમના ફળની છાલ 
૫૦ ગ્રામ અને લવીંગનુાં  અધકચરુાં ચણુવ  ૭.૫ ગ્રામ 
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નાખી ઢાાંકણ ઢાાં કી ૧૫ મીનીટ ઉકાળી ઠાંડ ુથાય ત્યાર ે
ગાળી દીવસમાાં  ત્રણ વાર ૨૫-૫૦ ગ્રામ જટેલુાં  
પીવાથી નવો અતીસાર અને નવો મરડો દરુ થાય છે.  
(૧૬) મરીનુાં  બારીક ચણુવ  મધમાાં  ચાટી ઉપર છાસ 
પીવાથી કે એકલી છાસમાાં  મરીનુાં  ચણુવ  નાખી 
પીવાથી મરડો મટે છે.  
(૧૭)  માખણ, મધ અને ખડી સાકર ખાવાથી મરડો 
મટે છે.  
(૧૮) મીઠા લીમડાનાાં  પાન ચાવીને ખાવાથી મરડો 
મટે છે.  
(૧૯) મેથીનો લોટ દહીંમાાં  કાલવીને ખાવાથી મરડો 
મટે છે.  
(૨૦) મેથીની ભાજીના રસમાાં  કાળી રાક્ષ મેળવીને 
પીવાથી મરડો મટે છે.  
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(૨૧) રોજ ગરમ પાણી સાથે સુાંઠ ફાકવાથી કે સુાંઠનો 
ઉકાળો બનાવી રુપીયાભાર એરાંડીયુાં  નાખી પીવાથી 
મરડો મટે છે.  
(૨૨) જુના મરડાને સાંગ્રહણી કહે છે. એનુાં  ચમત્કારી 
ઔષધ તે બજારમાાં  મળતુાં  લવણ ભાસ્કર ચણુવ , 
દરરોજ ૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, સાાંજ 
વરીયાળીના અકવ  સાથે લવેુાં . ગમે તેવો જુનો અને 
દસુાધ્ય મરડો પણ મટી જાય છે.  
(૨૩) દર ચારકે કલાકે ૧ ચમચો આખી કે ચણુવ  
રુપમાાં  મેથી પાણી સાથ ે લવેાથી મરડાની ફરીયાદ 
ઝડપથી કોઈ પણ જાતની દવા વીના મટી જાય છે.  
(૨૪) ઈસબગલુનો પાઉડર દહીં કે છાસ સાથે 
દીવસમાાં  બે વાર લવેાથી મરડો મટે છે.  
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(૨૫) ખસખસ અને સાકરની ફાકી લવેાથી મરડામાાં  
રાહત થાય છે.  
(૨૬) કાચી વરીયાળી જટેલી ખાઈ શકાય તેટલી 
ખબુ ચાવીને દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ વાર ખાવાથી મરડો 
મટે છે.  
(૨૭) કડાછાલનુાં  ચણુવ  દહીંમાાં  કાલવીને લવેાથી 
મરડો મટે છે.  
(૨૮) ખાવામાાં  ભાત, દહીં અને સાકર જટેલાાં  લઈ 
શકાય તેટલાાં  લવેાથી અને બીજી વસ્તઓુનો ઓછા 
પ્રમાણમાાં  ઉપયોગ કરવાથી થોડા દીવસોમાાં  મરડો 
મટી જાય છે.  
(૨૯) બીલીના કાચા ફળનો ગર, ગોળ અને પઠાણી 
લોધને સરખા વજને ખાાંડી મીશ્રણ કરી એક ચમચી 
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જટેલુાં તલના તેલમાાં  સવાર-સાાંજ લવેાથી મરડો મટે 
છે.  
(૩૦) રોજ સવાર ે નરણે કોઠે એક ચમચી હરડ ે
લવેાથી મરડો મટે છે.  
જુનો મરડો (૧) વારાંવાર મળપ્રવતૃ્તીની ઈચ્છા થતી 
હોય, ચુાંક આવીને ચીકાશયકુ્ત ઝાડો થતો હોય, 
જમેાાં  આમ અને કોઈ વાર કફ અને લોહી પણ હોય 
તો ફુલાવેલી ફટકડી પા (૧/૪) ચમચી અડધીથી 
એક ચમચી કડાછાલના ચણુવ  સાથે મીશ્ર કરી ૧૦થી 
૧૫ દીવસ સવાર-સાાંજ તાજી મોળી છાસ સાથે 
લવેાથી ફાયદો થાય છે. સાથે કુટજારીષ્ટ ત્રણથી ચાર 
ચમચી સવાર-સાાંજ પીવો.  
(૨) ઈસબગલુ એટલ ે કે ઓથમીજીરુ સો ગ્રામ, 
મગુલાઈ બેદાણા સો ગ્રામ અને ખડી સાકર બસો 
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ગ્રામનુાં  ખબુ બારીક ચણુવ  બનાવી એમાાંથી અડધી 
ચમચી સવાર ેઅન ેરાત્ર ેપાંદરકે દીવસ લવેાથી જુનો 
મરડો અને આમયકુ્ત ચીકણા ઝાડા મટે છે. જમેને 
વારાંવાર પરમીયો થતો હોય, અચાનક ઝાડા થઈ 
જતા હોય, પટેમાાં  ગસે અને ગડબડ રહ્યા કરતી હોય 
તેઓ પણ આ ઉપચાર પ્રયોગ કરી શકે.  
મસા-ડાઘ ચહેરા પરના (૧) મોરની બીટ સરકામાાં  
મેળવી ચહેરા પરના મસા પર દરરોજ દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર લાાંબા સમય સધુી લગાડતા રહેવાથી મસા દરુ 
થાય છે.  
(૨) હળદર અને મીઠુાં  પાણીમાાં  મેળવી મસા પર 
લગાડતા રહેવાથી બે-ત્રણ અઠવાડીયામાાં  મસાનુાં  પરુ 
બની મસા દરુ થાય છે.  
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(૩) ભીના ચનુામાાં  આદ ુ લસોટી મસા ઉપર 
લગાવવાથી ધીર ેધીર ેમસા નાબદુ થાય છે.  
માંદાગ્ની (૧) સુાંઠ, તજ, ફુદીનો, તલુસીનાાં  પાન, 
એલચી વગરેનેા બોરકુટા ચણુવના બનાવેલા 
ઉકાળાથી માંદાગ્ની મટે છે.  
(૨) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર 
કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લવેાથી માંદાગ્ની મટે છે.  
(૩) રીંગણાાં અને ટામેટાાંનુાં  સપુ બનાવી પીવાથી 
માંદાગ્ની મટે છે.  
(૪) લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, 
બરાબર ઘુાંટી, તેમાાં  બમણુાં  થીજાવેલુાં ઘી મેળવી 
ચાટવાથી માંદાગ્ની મટે છે.  
(૫) લીંબનુા રસમાાં  ચોથા ભાગ ેખાાંડ નાખી, ઉકાળી, 
ચાસણી કરી શરબત બનાવવુાં . શરબત ગરમ હોય 
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ત્યાર ે જ કપડાથી ગાળી ઠાંડુાં  થાય એટલ ે શીશીમાાં  
ભરી લવેુાં . આ શરબત ૧૫ થી ૨૫ ગ્રામ લઈ, પાણી 
મેળવી પીવાથી ગરમીની વ્યાકુળતા, અપચો, ઉબકા, 
અરુચી, ઉલટી, માંદાગ્ની અને લોહીવીકાર મટે છે.  
(૬) સુાંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ 
ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવમાાં  ૪૦૦ ગ્રામ બી 
કાઢેલી કાળી રાક્ષ મેળવી ચટણી માફક પીસી 
બરણીમાાં  ભરી લવેુાં . એને પાંચામતૃ ચાટણ કહે છે. 
એ પાાંચથી ૨૦ ગ્રામ જટેલુાં  સવાર-સાાંજ ચાટવાથી 
માંદાગ્ની મટે છે.  
(૭) ફુદીનો, લીંબનુો રસ, તલુસી અન ે આદનુી 
બનાવેલી ચટણી ખોરાક સાથે લવેાથી માંદાગ્ની મટે 
છે.  
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(૮) લીંડીપીપરના ચણુવને મધ સાથે ચાટવાથી 
માંદાગ્નીમાાં  લાભ થાય છે.  
(૯) તલુસીનો રસ મધ સાથે લવેાથી ભખુ લાગ ેછે.  
(૧૦) થોડુાં સીંધવ અને આઠ દસ ટીપાાં  લીંબનુો રસ 
અડધી ચમચી અજમામાાં  નાખી સવાર-સાાંજ ખબુ 
ચાવીને ખાવાથી ચારથી છ દીવસમાાં  ભખુ ઉઘડ ેછે. 
એનાથી કબજીયાત, ગસૅ, આફરો મટી જઈ પટે 
હળવુાં  ફુલ બને છે.  
(૧૧) બેથી ત્રણ ચમચી આદનુો રસ એટલા જ 
લીંબનુા રસ સાથ ે મીશ્ર કરી એમાાં  ચાર-પાાંચ 
એલચીના દાણાનુાં  ચણુવ  અને એટલુાં જ ગાંઠોડાનુાં  
ચણુવ  મીશ્ર કરી પીવાથી જઠરાગ્ની બળવાન બનશ ે
અને માંદાગ્ની મટશ.ે 
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માથાની તકલીફ માથા પર ફોડલી-દારુણક લીંબનુો 
રસ અન ે સરસીયુાં  સરખ ે ભાગ ે મેળવી ચોપડવાથી 
અને પછી દહીં મસળીને ધોવાથી થોડા જ દીવસોમાાં  
માથા પરનો દારુણક રોગ મટે છે. (આ રોગમાાં  
માથા પર નાની નાની ફોડલી થાય છે, ચળ આવે છે 
અને ચામડી કઠણ થઈ જાય છે.)  
માથાની ખજુલી  ચણાનો લોટ પાણીમાાં  મેળવી માથુાં  
ધોવાથી ખજુલી અને ફોડલી મટે છે.  
માથાની નીબવળતા  રાત્ર ે ગરમ પાણીમાાં  બદામ 
ભીંજવી રાખી, સવાર ે ફોતરાાં  કાઢી, બારીક પીસી, 
દધુમાાં  કાલવી, ઉકાળી, ખીર બનાવવી. (બદામની 
ખીર વધાર ે ઉકાળવી નહીં, નહીંતર પાચક રવ્યો 
નાશ પામે છે.) આ ખીર ૨૦-૪૦ ગ્રામ જટેલી 
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ખાવાથી માથાની નીબવળતા મટે છે. એનાથી માથાનો 
દખુાવો પણ મટે છે. 
માથાનો ખોડો (૧) સરગવાના પાનના રસનુાં  માથા 
પર મદવન કરવાથી માથાનો ખોડો મટે છે.  
(૨) સરગવાની શીંગને પાણીમાાં  પલાળી, ચોળી, 
ગાળીને માથા પર લગાડવાથી માથાનો ખોડો મટે છે.  
(૩) ચણોઠીનો ભકુો તેલમાાં  મીશ્ર કરી તે તેલ 
માથામાાં  નાખવાથી ખોડો મટે છે.  
(૪) ખોડાને લીધ ેમાથાના વાળ ખબુ ખરતા હોય છે. 
ખોડાની તકલીફ મટાડવા માટે દધુ સાથે ખસખસ 
ખબુ જ વાટી લસોટી પસે્ટ જવેુાં  બનાવવુાં . માથાને 
સારી રીતે અરીઠા કે શીકાકાઈથી ધોઈને સવારના 
તડકામાાં  બેસી વાળ કોરા કરવા. પછી આખા માથા 
પર આ ખસખસનો લપે કરી તેને એક કલાક રહવેા 
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દેવો. પછી લીમડાના સાબથુી માથ ુધોઈ કોરુાં કરીન ે
નાગરમોથનુાં  તેલ, આમળાનુાં  તેલ, બ્રાહ્મી તેલ, 
ધપુલે, દુધીનુાં  તેલ પૈકી કોઈ પણ તેલ નાખવુાં . આ 
બધાાં  તેલ તલના જ તેલમાાં  બનાવેલાાં  હોવાાં  જોઈએ. 
(તેલ શબ્દ તલ પરથી બન્દ્યો છે. આથી તેલ એટલે 
ખરખેર તો તલનુાં  જ તેલ.) થોડા દીવસના ઉપચારથી 
ખોડો મટી જાય છે.  
માથાનો દખુાવો  (૧) આમળાનુાં  ચણુવ , ઘી અને 
સાકર સરખ ે ભાગ ે લઈ પ્રાત:કાળે ખાવાથી માથાનુાં 
શળુ મટે છે.  
(૨) ગરમીને લીધ ે માથ ુ દ:ુખતુાં  હોય તો ડુાંગળી 
કાપીને સુાંઘાડવાથી કે બારીક પીસીને પગને તળીય ે
ઘસવાથી શીરદદવ  મટે છે.  
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(૩) ગાયના દધુમાાં  સુાંઠ ઘસી લપે કરવાથી અને તેના 
પર રુ લગાડવાથી સાત-આઠ કલાકમાાં  માથાનો 
ભયાંકર દ:ુખાવો મટે છે.  
(૪) તજ પાણીમાાં  ઘસી ગરમ કરી લમણા પર લપે 
કરવાથી અથવા તજનુાં  તેલ કે તજનો અકવ  લમણા 
પર ચોળવાથી શરદીથી દ:ુખતુાં  માથુાં  મટે છે.  
(૫) જાયફળ ઘસીને લપે કરવાથી માથાનો દ:ુખાવો 
મટે છે.  
(૬) રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાાં  
ભીંજવી રાખી ગાળીને પીવાથી માથાનો દ:ુખાવો મટે 
છે.  
(૭) લવીંગને પાણીમાાં  લસોટી કે વાટી જરા ગરમ 
કરી માથામાાં  અને કપાળમાાં  ભરવાથી માથાનો 
દ:ુખાવો મટે છે.  
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(૮) સરગવાના પાનના રસમાાં  મરી પીસી લપે 
કરવાથી મસ્તકશળુ મટે છે.  
(૯) સરગવાનો ગુાંદર દુધમાાં  પીસી માથા પર લેપ 
કરવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૦) સરગવાનાાં  બી અને મરીનુાં  ચણુવ  સુાંઘવાથી 
છીંકો આવી શીરદદવ  મટે છે.  
(૧૧) ગાયનુાં  તાજુ ાં ઘી તથા દધુ એકત્ર કરી આાંખમાાં  
આાંજવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે તથા આાંખ લાલ 
થતી અટકે છે.  
(૧૨) જો માથાના દખુાવામાાં  વાયદુોષ કારણભતુ 
હોય તો ગરમ પાણી અથવા સુાંઠવાળુાં  ગરમ પાણી 
પીવુાં .  
(૧૩) એક એક ગ્લાસ તરબચુનો રસ દીવસમાાં  
ત્રણ-ચાર વાર દર ત્રણેક કલાકના અાંતર ે પીવાથી 
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માથાનો દખુાવો મટે છે. એનાથી એ જડમળુથી પણ 
મટી શકે છે. તરબચુના રસમાાં  કશુાં પણ મેળવવુાં  
નહીં. આ પ્રયોગમાાં  તરબચુ ખાવાને બદલે તરબચુનો 
રસ જ વધ ુઅસરકારક રહે છે.  
(૧૪) આમલીનુાં  શરબત કે આમલીનો ઘોળ સાકર 
નાખી દર ચાર કલાકે એક એક ગ્લાસ પીવાથી 
માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૫) ગરમીથી માથુાં  દખુતુાં  હોય તો કપાળ પર વડનુાં  
દધુ લગાડવાથી મટે છે.  
(૧૬) રાત્ર ે ગરમ પાણીમાાં  બદામ ભીંજવી રાખી, 
સવાર ે ફોતરાાં  કાઢી, બારીક પીસી, દધુમાાં  કાલવી, 
ઉકાળી, ખીર બનાવવી. (બદામની ખીર વધાર ે
ઉકાળવી નહીં, નહીંતર પાચક રવ્યો નાશ પામે છે.) 
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આ ખીર ૨૦-૪૦ ગ્રામ જટેલી ખાવાથી માથાનો 
દખુાવો મટે છે.  
(૧૭) બદામ અને કપરુ દધુમાાં  ઘસી માથા પર લપે 
કરવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૮) ૧-૧ ચમચી પીપરનો પાઉડર મધ સાથે સવાર, 
બપોર, સાાંજ લવેાથી માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૯) ૧ ચમચી નમક મોાંમાાં  મુકી ખાઈ જવાથી અન ે
પછી પાંદર-વીસ મીનીટ બાદ એક મોટો ગ્લાસ 
પાણી પીવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે. જરુર 
જણાય તો પાાંચ છ કલાક બાદ આ પ્રયોગ ફરીથી 
થઈ શકે. દીવસમાાં  વધમુાાં  વધ ુબે વખત કરી શકાય.  
(૨૦) બોરસલ્લીનાાં  ફુલ મસળીને કે બોરસલ્લીનુાં  
અત્તર સુાંઘવાથી સીરદદવ  મટે છે.  
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(૨૧) સુાંઠના ચણુવને છીંકણીની જમે સુાંઘવાથી 
ઉપરાઉપરી છીંકો આવી માથુાં  ઉતરી જાય છે.  
(૨૨) સુાંઠ કે લીલુાં જાયફળ પથ્થર પર ઘસી કપાળે 
લપે કરવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૨૩) હરડ,ે બહેડાાં, આમળાાં, હળદર, ગળો, 
કરીયાત ુ અને લીમડાની આાંતરછાલનો ઉકાળો 
પીવાથી માથાનો દખુાવો કાયમ માટે મટે છે.   
(૨૪) ધાણા, જીરુ અને સાકર સમભાગ ેપાણી સાથે 
ફાકવાથી ગરમીથી ચડલેુાં માથુાં  ઉતર ેછે.  
(૨૫) ખબુ કફ અને શરદીને લીધ ેમાથુાં  દખુતુાં  હોય 
તો અક્કલગરાના નાના નાના બેત્રણ ટુકડા મોાંમાાં  
દાાંત નીચ ે દબાવી રાખી સોપારીની જમે રસ-સ્વાદ 
લતેા રહેવાથી રાહત થાય છે.  
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(૨૬) નેપાળાનાાં  બીનાાં  મીંજ પાણીમાાં  ખબુ ઝીણાાં  
લસોટી કપાળે લપે કરવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે. 
નેપાળો ખબુ ગરમ અને તીવ્ર વીરચેક છે.  
(૨૭) બોરસલીનાાં  ફળોનુાં  ચણુવ  કરી સુાંઘવાથી 
માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૨૮) અકારણ માથાનો દખુાવો થતો હોય, ગસુ્સો 
અને ચક્કર તથા અાંધારાની ફરીયાદ હોય તો રોજ 
સવાર ે સયુવ  ઉગવા પહેલાાં  એક કપ ગરમ દધુમાાં  
પ્રમાણસર સાકર અને એક ચમચી ઘી નાખી 
પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૯) સમાન ભાગ ેસુાંઠ અને હળદરના ચણુવમાાં  ગરમ 
પાણી નાખી પસે્ટ બનાવી લપે કરવાથી લપે જમે 
જમે સકુાતો જાય તેમ તેમ માથાનો દખુાવો મટવા 
લાગ ેછે.   
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માથામાાં તેલ હાંમેશાાં  માથામાાં  તલનુાં  તેલ નાખવાથી 
શીરોઃશળુ થતુાં  નથી, ટાલ પડતી નથી, અકાળે વાળ 
ખરતા નથી, કપાળમાાં  વીશષે રુપ ેબળની વદૃ્ધી થાય 
છે, વાળનાાં  મળુ મજબતુ થાય છે. તથા વાળ લાાંબા 
અને કાળા થાય છે. જ્ઞાનેન્દ્રીયો શક્તીશાળી થાય છે, 
માથાની ત્વચા સુાંદર અને નીમવળ થાય છે તથા સારી 
રીતે ઉાંઘ આવે છે.   
માસીક  (૧) ૧ તોલો કાળા તલનો ૨૦ તોલા 
પાણીમાાં  ઉકાળો કરી ચોથા ભાગનુાં  પાણી રહે ત્યાર ે
ઉતારી ગોળ નાખી પીવાથી માસીક સાફ આવે છે.  
(૨) ડુાંગળીની કાતરી કાચી જ ખાવાથી માસીક સાફ 
આવે છે.  
(૩) શીયાળામાાં  વેંગણનુાં  શાક, બાજરીનો રોટલો 
અને ગોળનુાં  નીયમીત સેવન કરવાથી માસીક બાંધ 
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થયુાં  હોય, ક્ષીણ થઈ ગયુાં  હોય કે સાફ ન આવતુાં  
હોય તો ફાયદો થાય છે. (ગરમ પ્રકૃતીવાળી 
સ્ત્રીઓએ આ પ્રયોગ ન કરવો)  
(૪) સીતાફળીના બીના ગભવની દીવેટ બનાવી 
યોનીમાાં  રાખવાથી બાંધ પડલેો માસીક ધમવ ચાલ ુથાય 
છે.  
(૫) તજનુાં  તેલ અથવા તજનો ઉકાળો લવેાથી 
કષ્ટાતવવમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૬) માસીક સાફ આવતુાં  ન હોય, ઓછુાં  આવતુાં  
હોય, દ:ુખાવા સાથે આવતુાં  હોય કે માસીકની બીજી 
કોઈ પણ ફરીયાદ હોય તો કુાં વારપાઠાનો તાજો ગર 
પાણીમાાં  મેળવીને લવેાથી કે બજારમાાં  મળતી 
કુાં વારપાઠાની વીવીધ બનાવટોનુાં  સવેન કરવાથી 
માસીકની બધી ફરીયાદો દરુ થાય છે.   
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(૭) ગાજરનાાં  બી પાણીમાાં  વાટી પાાંચ દીવસ સધુી 
પીવાથી સ્ત્રીઓને ઋતપુ્રાપ્તી થાય છે.  
(૮) દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ એક એક કેળુાં  
સમારી તેના પર કપરુનો પાઉડર સહેજ સહેજ 
ભભરાવી સેવન કરવાથી માસીક રક્તસ્રાવ સાંબાંધી 
વીકારો મટે છે. છ-આઠ મહીના સધુી આ પ્રયોગ 
નીયમીત કરતા રહેવુાં .  
(૯) માસીક આવવાના એક સપ્તાહ પહેલાાં  જો સ્ત્રી 
ચા, કોફી, કોકાકોલા, ચોકલટે વગરે ેલવેાનુાં  બાંધ કરે 
તો શરીરમાાં  ‘ક્રેમ્પ્સ’ આવશ ેનહીં – ગોટલા ચડશે 
નહીં.  
(૧૦) અટકાવ-માસીકસ્રાવ સાફ લાવવા માટે 
હીરાબોળ ઉત્તમ ઔષધ છે. હીરાબોળ અન ે
ગગુળની સરખા વજને ચણા જવેડી બે-બે ગોળી 
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સવાર-સાાંજ લવેાથી માસીકસ્રાવ નીયમીત અને સાફ 
આવે છે તથા જ ેસ્ત્રીઓને કમર દખુતી હોય તેમન ે
પણ આ ઔષધ ઘણી રાહત આપ ેછે. આ ઉપચાર 
વખતે જો કુમાયાવસવ ચારથી પાાંચ ચમચી તેમાાં  
એટલુાં જ પાણી ઉમેરી સવાર-સાાંજ જમ્યા પછી 
પીવામાાં  આવે અને સવાર-સાાંજ કન્દ્યાલોહાદીની 
એક-એક ગોળી લવેામાાં  આવે તો માસીકધમવની 
અનીયમીતતા, વધાર ેઆવવુાં, ઓછુાં  આવવુાં, માસીક 
વખતે પડેમુાાં  દુખાવો થવો વગરે ેમટે છે અને માસીક 
નીયમીત રીતે યોગ્ય માત્રામાાં  આવવા લાગ ેછે.  
માસીક વધ ુ પડતુાં  (૧) રાઈનો બારીક પાઉડર એક 
મોટી ચમચી બકરીના એક કપ દધુ સાથે સવાર-
સાાંજ નીયમીત લવેાથી વધ ુ પડતુાં  માસીક આવતુાં  
હોય તેમાાં  રાહત થાય છે.  
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(૨) વધ ુ પડતુાં  માસીક આવતુાં  હોય તો સકુા 
ધાણાનો ઉકાળો ૧-૧ ગ્લાસ સવાર, બપોર, સાાંજ 
પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૩) દરરોજ કોપરુાં અને સાકર દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ 
વખત નીયમીત ખાવાથી અત્યાતવવ-વધ ુ પડતુાં  
માસીક આવવાની ફરીયાદ મટે છે. રોજનુાં  એક વાટી 
કોપરુાં ખાવુાં  જોઈએ.  
(૪) એક ચમચો વીદારી કાં દનો પાઉડર, એક ચમચો 
ઘી અને એક ચમચો સાકરનો પાઉડર મીશ્ર કરી 
સવાર-સાાંજ છ-આઠ મહીના સધુી ચાટતા રહેવાથી 
વધ ુપડતા માસીકની ફરીયાદ મટે છે.  
(૫) બધા જ ગરમ-તીખા પદાથોવ બાંધ કરવા, બે 
વખત ઓછા નમકવાળો સાદો આહાર લવેો. રોજ 
સવાર,ે સાાંજ ેઅને રાત્ર ેબકરીનુાં દધુ પીવુાં - બધુાં મળી 
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ઓછામાાં  ઓછુાં  એક લીટર. દવામાાં  સવાર, બપોર, 
સાાંજ ખાલી પટેે અશોકારીષ્ટ એક મોટો ચમચો 
ભરીને થોડુાં પાણી ઉમેરી પીવી. ત્રણ મહીના પછી 
દવા બાંધ કરવી પણ બકરીનુાં  દધુ ચાલ ુરાખવુાં . પરેજી 
ચાલ ુરાખવાથી માસીક નીયમીત થાય છે.   
માસીક  ઓછુાં  આવવુાં (૧) બે બદામ અને બે ખજુર 
રાતે પાણીમાાં  પલાળી રાખી સવાર ે વાટી સહેજ 
માખણ અને સાકર મેળવી ખાવાથી છએક 
મહીનામાાં  અલ્પ માસીકની ફરીયાદ મટે છે.  
(૨) કાચુાં કે પાકુાં  પપૈયુાં  દરરોજ ૧  કીલોગ્રામ જટેલુાં  
અનકુુળ સ્વરુપમાાં  સેવન કરવાથી ઓછુાં  માસીક 
આવવાની ફરીયાદ મટે છે. પ્રયોગ લાાંબા સમય સધુી 
કરવો.  
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(૩) માસીક ઓછુાં  આવતુાં  હોય તો અશોકની 
છાલનો ઉકાળો પીવાથી માસીક વધ ુઆવવા લાગ ે
છે.  
માસીક બાંધ થઈ જવુાં  રાત્ર ે૨૦-૨૦ ગ્રામ ચણા અન ે
તલ જરુરી પાણીમાાં  પલાળી સવાર ેબરાબર ઉકાળી 
નીતારીને એ પાણી પીવાથી માસીક બાંધ પડી ગયુાં 
હોય તો તે ફરીથી ચાલ ુ થાય છે. સતત એક વષવ 
સધુી પ્રયોગ ચાલ ુરાખવો જોઈએ.  
માસીકની પીડા (૧) જીરુ અન ે હરડનેુાં  સમાન ભાગ ે
બનાવેલુાં ચણુવ  રાતે સતુી વખતે પાણી સાથે એક 
ચમચી જટેલુાં લવેાથી માસીકની પીડા મટે છે. 
મળશદુ્ધી બરાબર ન થતી હોય તેમાાં  પણ લાભ થાય 
છે. જીરુ વાયનુાશક છે અને હરડ ેત્રણે દોષોનો નાશ 
કર ેછે. આ પ્રયોગથી મળ, વાયનુી શદુ્ધી થાય છે.  
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(૨) ૧૦૦ ગ્રામ કઠ અને ૧૦ ગ્રામ કપરુનુાં  મીશ્રણ 
કરી અડધી ચમચી ચણુવ  એક ચમચી મધ સાથ ે દર 
ચાર-પાાંચ કલાકે લતેા રહેવાથી માસીક સાફ કે 
ખલુાસાથી ન આવતુાં  હોય કે દખુાવા સાથે આવતુાં  
હોય તેમાાં  લાભ થાય છે.  
(૩) ત્રણ ચાર વખત માસીક આવે ત્યાર ે દરરોજ 
સવાર-સાાંજ ચારથી છ ચમચી અશોકારીષ્ટ પીવાથી 
કષ્ટાતવવની પીડા મટે છે.  
(૪) માસીકધમવ વખતે પડેમુાાં  દખુાવો થતો હોય તો 
પાથી અડધી ચમચી જટેલુાં કલોાંજી જીરાનુાં  ચણુવ  
સોપારી જટેલા ગોળ સાથે રોજ સવાર ેલવેુાં . કલોાંજી 
જીરુ કષ્ટાતવવ, અલ્પાતવવ, નષ્ટાતવવ તથા ગભાવશયના 
દોષોમાાં  હીતાવહ છે. કષ્ટાતવવનુાં  એક બીજુાં ઔષધ 
છે ‘કુમાયાવસવ.’ આ રવ ઔષધ મેડીકલ સ્ટોરમાાં  
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મળે છે. માસીક ઓછુાં , અનીયમીત, મોડુાં કે દખુાવા 
સાથે આવતુાં  હોય તો કુમાયાવસવનુાં સેવન કરવુાં  ખબુ 
ફાયદાકારક છે. ચારથી પાાંચ ચમચી કુમાયાવસવ 
એમાાં  એટલુાં જ પાણી મેળવી બેથી ત્રણ મહીના 
સવાર-સાાંજ પીવુાં . 
માાંકડ  સકુાાં  મરચાાં  બાફી એનો ઉકાળો કરવો. આ 
ઉકાળો માાંકડ પડ્યા હોય ત્યાાં  રડેવો કે ચોપડવો 
એટલ ેફરીથી ત્યાાં  માાંકડ પડશ ેનહીં. 
મઢુ માર  (૧) લસણ, હળદર અને ગોળને મેળવી 
વાગલેા મઢુ માર પર લપે કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૨) મીઠુાં  અને હળદર પાણીમાાં  બારીક વાટીન ે
ચોપડવાથી વાગવા કે મચકોડાવાથી થતી પીડા મટે 
છે. મીઠુાં  લસોટીન ે ચોપડવાથી પણ સોજો ઉતરી 
જાય છે.  
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(૩) હળદર અને કળીચનુાનો લપે કરવાથી 
મઢુમારનો સોજો મટે છે.  
(૪) હળદર, જુની માટી અને મીઠુાં  એકત્ર કરી, 
પાણી મેળવી, અગ્ની પર મુકી, ખદખદાવી સહેવાય 
તેવો ગરમ ગરમ લપે કરવાથી મઢુમારનો સોજો મટે 
છે અને પીડા ઓછી થાય છે.  
(૫) એક કપ દધુમાાં  એક નાની ચમચી ફુલાવેલી 
ફટકડી નાખી, હલાવીને દીવસમાાં  ત્રણ વાર પીવાથી 
મઢુમારનુાં  દદવ  મટે છે 
મતુ્રકચૃ્ર મતુ્રકચૃ્ર એટલ ેટીપ ેટીપે પશેાબ થવો તે. 
એટલ ેકે પશેાબ છુટથી ન થવાની તકલીફ. 
(૧) ૨૦ ગ્રામ કીસમીસ રાક્ષ અને નાની એલચીના 
દાણા ૨ ગ્રામ ચટણીની જમે પીસીને ૨૫૦ મી.લી. 
પાણીમાાં  મેળવી, ગાળી, સાકર નાખી પીવાથી તાપ-
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તડકામાાં  ફરવાથી ગરમીને લીધ ેથયેલ મતુ્રકચૃ્ર મટે 
છે.  
(૨) કાળી રાક્ષ રાત્ર ે ઠાંડા પાણીમાાં  પલાળી રાખી, 
મસળી, ગાળી, સાકર નાખી પીવાથી મતુ્રકચૃ્ર મટે 
છે.  
(૩) કાળી રાક્ષનો ઉકાળો કરી પીવાથી મુ્ત્રકચૃ્ર મટે 
છે.  
(૪) કાકડીનાાં બીનો મગજ, જઠેીમધ અન ે
દારુહળદરનુાં  ચણુવ  ચોખાના ઓસામણમાાં પીવાથી 
મતુ્રકૃચ્ર અને મતુ્રાઘાત મટે છે.  
(૫) ગરમ દધુમાાં  સમભાગ ે સાકર અન ે ઘી મેળવી 
પીવાથી બળતરાવાળો મુ્ત્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૬) દહીંમાાં  સાકર મેળવી પીવાથી મતુ્રકચૃ્ર મટે છે.  
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(૭) ગાયના ગરમ દધુમાાં  ઘી અને સાકર કે ગોળ 
નાખી પીવાથી મુ્ત્રકચૃ્ર મટે છે.  
(૮) જવને ચારગણા પાણીમાાં  ઉકાળી, ત્રણચાર 
ઉભરા આવે એટલ ેઉતારી, એક કલાક ઢાાં કી રાખી 
ગાળી લવેુાં . જવના આ પાણીને બાલી વૉટર કહે છે. 
એ પીવાથી મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૯) નાળીયેરના પાણીમાાં  ગોળ અને ધાણા મેળવી 
પીવાથી બળતરા સાથેનો મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૧૦) આમળાાંનો રસ અને શરેડીનો રસ એકત્ર કરી 
પીવાથી મતુ્રકચૃ્ર મટે છે.  
(૧૧) મતુ્રકૃચ્રમાાં  ગરમ પાણીમાાં  બેસવાથી લાભ 
થાય છે.  
(૧૨) સકરટેટી કે ચીભડાનાાં  બીની મીંજને પાણીમાાં  
પીસી, ગાળીને પીવાથી મતુ્રકચૃ્ર મટે છે.  
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(૧૩) છાસમાાં  ગોળ મેળવી પીવાથી મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૧૪) ખલુાસાથી પશેાબ ન થતો હોય તો તડબચુનાાં  
બી પીસી ૧૫ ગ્રામ પાણીમાાં  મેળવી સાકર નાખી 
પીવાથી અને તડબચુની છાલ પીસી પઢેા પર લપે 
કરવાથી પશેાબ છુટે છે.  
(૧૫) પશેાબ બાંધ થઈ ગયો હોય કે ટીપ ેટીપ ેથતો 
હોય, પશેાબ કરતી વખતે બળતરા થતી હોય તો 
૧૦-૨૦ ગ્રામ ગોળ પાણીમાાં  ઓગાળી ગાળીને 
પીવાથી તરત રાહત થાય છે. બીજા રોગના લક્ષણ 
રુપ ે આ ફરીયાદ હોય તો મળુ રોગનાાં  ઔષધો 
લવેાાં .  
(૧૬) હરડ,ે આમળાાં, જઠેી મધ, નાના ગોખરુાં, 
પાષાણભદે, અરડસુી, ચણકબાબ, ગળજીભી, બ્રાહ્મી, 
શતાવરી અને સગુાંધી વાળો સરખ ે ભાગ ે લઈ 
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એમાાંથી ૧૦-૨૦ ગ્રામનો ઉકાળો કરીને પીવાથી 
ઉનવા અને પથરી મટે છે.  
(૧૭) ચાંદનાદી ચુ્ણવ -સફેદ ચાંદન, વાળો, અગર, 
તગર અને વાાંસકપરુને સરખા ભાગ ેલવેાાં , અને એ 
બધાાંના વજન બરાબર સાકર લવેી. એનુાં  બારીક ચણુવ  
દરરોજ ૨-૪ ગ્રામ સવાર-સાાંજ દધુ સાથે લવેાથી 
મતુ્રકૃચ્ર, ઉનવા, દાહ, શીરોઃશલુ અને તરસ મટે છે. 
મગજને ઠાંડક થાય છે.  
(૧૮) બજારમાાં  મળતાાં  તૈયાર ઔષધો જમે કે 
ચાંદનાદીવટી, ચાંરકલારસ, ગોક્ષરુાદી ક્વાથ, 
ગોક્ષરુાદી ઘતૃ, ચાંદનાસવ, સાંગપેશબ, હજરતયહદુ 
ભસ્મ વગરેમેાાંથી એક કે બે પસાંદ કરી વાપરવાથી 
મતુ્રકૃચ્છમાાં  સુાંદર પરીણામ આપ ેછે.  
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(૧૯) અટકી અટકીન ેવેદના સાથે પશેાબ થતો હોય, 
અથવા પશેાબ છુટથી થતો ન હોય તો ચાર-પાાંચ 
એલચી દાણા, એક ચમચી સાટોડીનો ભકુો અન ે
એક ચમચી ગોખરુનો ભકુો એક ગ્લાસ પાણીમાાં  
નાખી ધીમા તાપ ે ઉકાળવુાં . ઉકાળતા જ્યાર ે અડધુાં 
પાણી બાકી રહ ેત્યાર ેઉતારી ઠાંડુાં પાડી પી જવુાં . આ 
ઉકાળો સવાર-સાાંજ તાજતેાજો બનાવીને પીવાથી 
મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રદાહ મટે છે. આ ઔષધ 
પ્રયોગ સાથે જો અડધા ચમચા જટેલો ખાાંડલેા જવનો 
ભકુો એક ગ્લાસ પાણીમાાં  નાખી ઉકાળી, ઠાંડુાં  પાડી, 
ગાળીને સવાર-સાાંજ પીવાથી અષ્ટીલા ગ્રાંથીનો 
(પ્રોસ્ટેટનો) સોજો, મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રાવરોધ, 
મતુ્રમાગવનો ચપે, પથરી અન ે સોજા મટી જાય છે. 
 કીડનીના રોગોમાાં  પણ એ હીતાવહ છે. 
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મતુ્રદાહ  (૧) બાલી વૉટર પીવાથી મતુ્રદાહ મટે છે.  
(૨) ઠાંડા પાણીના ટબમાાં  કમરબડુ બેસવાથી અથવા 
ઠાંડા પાણીથી મતુ્રમાગવ-મતુ્રને્દ્રીય વારાંવાર ધોવાથી 
અને તેના પર ભીનુાં  પોતુાં  મુકી રાખવાથી ઠાંડક થાય 
છે.  
(૩) આમળાાં અન ે હળદર ૧૦-૧૦ ગ્રામ ખાાંડી, 
ક્વાથ કરી પીવાથી ગદુામાગવ અને મતુ્રમાગવનો દાહ 
શાાંત થાય છે અને પશેાબ સાફ આવે છે. 
મતુ્રવીકાર ૧ ચમચો ગોળ અને ૧ નાની ચમચી 
અજમો મીશ્ર કરીને સવાર, બપોર, સાાંજ ખાવાથી 
દરકે પ્રકારના મતુ્રવીકાર મટે છે. 
મતુ્રાશયનાાં દદોવ  કેળામાાં  પ્રોટીન ઓછુાં  હોવાથી 
મતુ્રાશયનાાં  દદોવમાાં  એ ખોરાક તરીકે ગણુકારી છે.  
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મતુ્રાશયની ગરમી  ૨૫૦ ગ્રામ દધુ અને ૨૫૦ ગ્રામ 
પાણીમાાં  કાકડીનાાં  બીની મીંજ ૩ ગ્રામ અન ે ૧.૫ 
ગ્રામ સરુોખાર નાખી પીવાથી પશેાબનો રચે લાગ ેછે 
અને મતુ્રાશયની ગરમી, પ્રમેહ વગરે ે વીકારો દરુ 
થાય છે. (આ પીણુાં  ઉભા ઉભા પીવુાં  અને ફરતા 
રહેવુાં .) 
 મતુ્રાશયની પથરી (૧) આહારમાાં  ડુાંગળીનો થઈ શકે 
એટલા વધ ુપ્રમાણમાાં  ઉપયોગ કરવો. ડુાંગળીનો રસ 
૧-૧ કપ દરરોજ ચાર કલાકને અાંતર ે લવેો. એકાદ 
માસ સધુી આ પ્રયોગ કરવાથી મતુ્રાશયની પથરી દરુ 
થવાની શક્યતા છે.  
(૨) ભોાંયરીંગણીના મળુનુાં  ચણુવ  મોટા ચણાના દાણા 
જટેલુાં (એટલ ે કે ૧/૪ ચમચી) મીઠા દહીં સાથે 



 1323 

ખાવાથી સાત દીવસમાાં  જ પથરીના ચરુચેરુા થઈ 
જાય છે.  
(૩) દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ ૧-૧ ચમચો 
બદામનુાં  તેલ પી જઈ ઉપરથી હ ુાંફાળુાં  પાણી પીવાથી 
મતુ્રાશયની પથરી ઓગળી જાય છે. મતુ્રાશયની 
પથરીમાાં  બદામ પણ ફાયદો કર ે છે, પણ બદામનુાં  
તેલ વધ ુઅકસીર છે.  
વધ ુ માટે જુઓ લીન્દ્ક : 
gandabhaivallabh.wordpress.com/201
0/07/26/પથરી/   
મતુ્રાશયશળુ જવને ચારગણા પાણીમાાં  ઉકાળી, 
ત્રણચાર ઉભરા આવે એટલ ે ઉતારી, એક કલાક 
ઢાાં કી રાખી ગાળી લવેુાં . જવના આ પાણીને બાલી 
વૉટર કહે છે. એ પીવાથી મતુ્રાશયશળુ મટે છે.  
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મતુ્રાશયનો સોજો રોજ રાત્ર ે ૧૦૦ ગ્રામ સુકી રાક્ષ 
પાણીમાાં  પલાળી, સવાર ેતે પાણીમાાં  જ રાક્ષ ચોળી 
બી કાઢી નાખી ભખુ્યા પટેે પીવાથી મતુ્રાશયનો 
સોજો મટે છે.  
મચુ્છાવ  (૧) આમળાનો રસ ઘી મેળવી પાવાથી 
મચુ્છાવ મટે છે.  
(૨) તજનુાં  બારીક ચણુવ  આાંખમાાં  આાંજવાથી મચુ્છાવ 
અને તાંરા મટે છે.  
(૩) લવીંગ ઘસી આાંખમાાં  અાંજન કરવાથી મચુ્છાવ 
મટે છે અને ચતેના આવે છે.  
(૪) રાક્ષ અને બાફેલાાં  આમળાાં મધમાાં  ખવડાવવાથી 
મચુ્છાવ રોગમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૫) હળદર અન ે સાકર પાણીમાાં  મેળવી પાવાથી 
મછુાવ મટે છે. 
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મલૅરેીયા (૧) ૧ કપ અતીશય ગરમ પાણીમાાં   ૧ 
ચમચો મધ મેળવી દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ વખત ચા 
માફક પીવાથી મલૅરેીયામાાં  ફરક પડ ેછે.  
(૨) લીમડાની અાંતરછાલ, સાંચળ અન ે અજમો 
સમાન ભાગ ે અને એ બધાના વજન જટેલા કડાના 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવને નીંબાદી ચણુવ  કહે છે. ૧/૨ 
ચમચી જટેલુાં આ ચણુવ  સવાર, બપોર ેઅને રાત્ર ેલવેુાં . 
મલૅરેીયા મટી ગયા પછી ઝીણો તાવ ઘણા સમય 
સધુી રહ્યા કરતો હોય તો ૩ ગ્રામ કરીયાતાનો અન ે
૨ ગ્રામ સુાંઠનો ભકુો એક કપ સારી રીતે ઉકાળેલા 
પાણીમાાં  નાખી અડધા કલાક સધુી ઢાાં કી રાખવુાં . આ 
પછી ગાળીને પી જવુાં . સવાર-સાાંજ તાજુ ાં બનાવી આ 
રવ પીવાથી પાંદર-વીસ દીવસમાાં  ઝીણો તાવ મટે છે.  
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(૩) ૧ ચમચી જીરાનુાં  ચણુવ  ૧૦ ગ્રામ કારલેીના 
રસમાાં  મેળવી પીવાથી મલૅરેીયા મટે છે.  
(૪) મલૅરેીયા હોય કે તેનાથી બરોળ અને લીવર 
વધ્યાાં  હોય અને પટેમાાં  પાણી ભગે ુાં થયુાં  હોય- 
જલોદર થવા માાંડ્યુાં હોય તો કારલેીનાાં  પાન છુાં દી, 
રસ કાઢી, પહેલાાં  ૧૦ ગ્રામ અને પછી ૨૦-૨૦ ગ્રામ 
પાવાથી દરદીન ેપશુ્કળ પશેાબ છુટે છે, એક-બે ઝાડા 
થાય છે, ભખુ લાગ ેછે, ખોરાકનુાં  પાચન થાય છે અને 
લોહી વધ ેછે.  
(૫) કારલેીનાાં  સાડા ત્રણ પાન અને મરીના સાડા 
ત્રણ દાણા ભગેાાં  વાટી આપવાથી મલૅરેીયા મટે છે. 
કારલેીના પાનનો રસ પણ શરીર ેલગાડી શકાય.  
(૬) મરીનુાં  ચણુવ   તલુસીના રસ અને મધમાાં  મેળવી 
પીવાથી મલૅરેીયા મટે છે.  
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(૭) મલૅરેીયામાાં  દીવસ દરમીયાન જ્યાર ે તાવ 
ઓછો હોય ત્યાર ે ૧૨-૧૫ મરી ચાવીને દરરોજ 
ખાવાથી રોગ સારો થઈ જાય છે, અને ફરીથી થતો 
નથી.  
(૮) દર ત્રણેક કલાકે ૧ ગ્લાસ પાણીમાાં  બે લીંબનુો 
રસ ખાાંડ, સાકર કે નમક નાખી અથવા એમ ને એમ 
પીવાથી મલૅરેીયામાાં  લાભ થાય છે. અન્દ્ય સારવાર 
સાથે પણ આ ઉપાય કરી શકાય. લીંબ ુસમારી તેની 
ચીરી ચસુતા રહેવાથી પણ લાભ થાય છે.  
(૯) ગાંઠોડાનુાં  ચણુવ  મધમાાં  ચાટી ઉપર ગાયનુાં  ગરમ 
દધુ પીવાથી ટાઢીયો તાવ મટે છે.  
(૧૦) પાણીમાાં  મીઠુાં  નાખી ઉકાળીને પીવાથી ટાઢીયો 
તાવ મટે છે.  
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(૧૧) ફુદીનાનો અને આદનુો રસ મીશ્ર કરી પીવાથી 
કે પાણીમાાં  એનો ઉકાળો બનાવી પીવાથી ટાઢીયો 
તાવ અને મટે છે.  
(૧૨) ગળો, પીત્ત પાપડો, નાગરમોથ, કરીયાતુાં  અન ે
સુાંઠ સરખ ે ભાગ ે અધકચરાાં  ખાાંડી ઉકાળો કરી 
પીવાથી ટાઢીયો તાવ મટે છે. 
મેદ-જાડાપણુાં   (૧) શરીરનુાં  જાડાપણુાં  દરુ કરવા માટે 
૧-૧ ચમચો વાવડીંગના ચણુવમાાં  સહેજ શીલાજીત 
તથા એક ચમચી મધ એકત્ર કરી દરરોજ સવાર-
સાાંજ લવેુાં . લાાંબા સમયે શરીરનો મેદ ઓછો થાય છે.  
(૨) વેંગણ મેદ ઘટાડ ેછે.  
(૩) નાની ઉાંમર ેશરીર પર મેદ વધી જાય કે અન્દ્ય 
કારણથી શરીર પર કરચલીઓ પડ,ે રાંગ ઝાાંખો પડે 
ત્યાર ે ગરમ પાણી સાદ ુ અથવા ગરમ કરી જરાક 
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ઠરલેા પાણીમાાં  ૧-૨ ચમચી મધ ઉમેરીને પીવાથી 
લાભ થશ.ે  
(૪) ફોતરાાં  કાઢેલા જવને ત્રીફળાના ઉકાળામાાં  એક 
કલાક સધુી પલાળીને સકુવી લવેા. આ સકુવેલા 
જવને દળી રોટલી કે ભાખરી બનાવી ખાવી. ઘઉાં, 
ચોખા, તળેલુાં અને મીઠાઈ બાંધ કરવાાં . લીલોતરી 
ભાજી, સલાડ, કઠોળ સાથે જવની રોટલી-ભાખરી જ 
ખાવી. આ ઉપચારથી વજન ઘટાડી શકાય છે. 
ડાયાબીટીસવાળા માટે પણ આ ઉપચાર ખબુ જ 
હીતાવહ છે.  
(૫) એરાંડાના પાનનો ક્ષાર હીંગ સાથે મીશ્ર કરી 
ચોખાના ઓસામણ-ધોવાણ સાથે લવેાથી પણ મેદ 
નાશ પામે છે.  
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(૬) મેદ ઓછો કરવા સવાર-સાાંજ ૧-૧ વાડકી 
કારલેાાંનો રસ પીવો. આહારમાાં  કારલેાનુાં  શાક વધ ુ
પ્રમાણમાાં  લવેુાં . કારલેાનુાં  નીયમીત અને વીશષે 
પ્રમાણમાાં  સેવન કરવાથી શરીરનો મેદ ઘટે છે.  
(૭) દરરોજ એક કપ ગ મતુ્રમાાં  પાાંચકે ગ્રામ શદુ્ધ 
ગગુળ મેળવી સવાર-સાાંજ નીયમીત સવેન કરવાથી 
શરીરનો મેદ ઘટે છે. મેદ ઉતારવાના અન્દ્ય ઉપચાર 
સાથે સહાયક ઉપચાર તરીકે પણ આ કરી શકાય. 
ગ મતુ્ર બજારમાાં  પણ મળે છે.  
(૮) બપોરની ઉાંઘ છોડી દેવી, પરસેવો થાય તેટલો 
શરીરશ્રમ કરવો, હાથ ચીકણા ન થાય તેવો લખુો 
ખોરાક ખાવો અને ભખુ લાગ ે તેટલુાં જ ખાવાથી 
મેદવદૃ્ધી અટકે છે.  
મેદરોગ-હૃદયરોગ-બ્લડપ્રશેર-ડાયાબીટીસ  
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(૧) ચીકણા-તળેલા, ગળપણ, વાસી અને વાયડા 
પદાથોવ બાંધ કરવા.  
(૨) ગોળ, ઘી, ખાાંડ, મલાઈ, માખણ, ઠાંડાાં  પીણાાં, 
દધુપાક, શીખાંડ, બાસદુી, દહીં, ફ્રટુસલાડ, ફ્રીઝ કે 
બરફનુાં  પાણી, ફરસાણ, મગ-તવુેર સીવાયનાાં  
કઠોળ, વેજીટેબલ ઘી લવેાનુાં  બાંધ કરવુાં .  
(૩) દરરોજ સવાર ેલાાંબે ફરવા જવુાં અન ેમાફકસર 
કસરત કરવી. એનાથી ઉપરોક્ત તકલીફમાાં  ફાયદો 
થશ.ે  
મૈથનુ શક્તી (૧) એરાંડાનાાં  મળુ મૈથનુ શક્તી વધારે 
છે. ઘણાાં રવ્યો મૈથનુ શક્તી વધાર ેછે, પરાંત ુ મૈથનુ 
શક્તી વધારનાર અને વાયનુો નાશ કરનાર 
ગણુોવાળો એક માત્ર એરાંડો જ છે.  
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(૨) એક ગ્લાસ દધુમાાં  બે ચમચી ખડી સાકર, અડધી 
ચમચી- આશર ેપાાંચ-છ ગ્રામ જટેલુાં ગોખરુનુાં  ચણુવ  
અને અડધી ચમચી શદુ્ધ કરલેાાં  ક ાંચાનાાં  બીજનુાં  ચણુવ  
નાખી ધીમા તાપ ેઉકાળવુાં . દધુ બરાબર ઉકળે એટલે 
ઉતારી ઠાંડુાં  પાડી પી જવુાં . આ પ્રમાણે રોજ દીવસમાાં  
બે વખત સવાર-સાાંજ તાજતેાજુ ાં બનાવેલુાં દુધ દસથી 
વીસ દીવસ પીવાથી મૈથનુશક્તી વધ ેછે, શીથીલતા 
દરુ થાય છે, ઉપરાાંત મતુ્રમાગવના રોગો પણ મટે છે. 
આ ઉપરાાંત મતુ્રમાગવની પથરી, પરુુષાતન ગ્રાંથીની 
વદૃ્ધી (પ્રોસ્ટેટ એન્દ્લાજવમેન્દ્ટ), મતુ્રાવરોધ, મતુ્રની 
બળતરા જવેી વીકૃતીઓ મટે છે. 
મોતીયો (૧) મોતીયાની શરુઆતમાાં આાંખમાાં  મધ 
આાંજવાથી મોતીયો આગળ વધતો અટકે છે.  
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(૨) મોતીયો અટકાવવા આટલુાં કરવુાં  જોઈએ. ૩૫-
૪૦ વષવની વય પછી દધુ ઓછુાં  લવેુાં . ઘી, તેલ, ચા, 
કોફી, ઠાંડાાં  પીણાાં, મીઠાઈઓ, તળેલી વસ્ત,ુ અથાણાાં  
વગરે ેનાછુટકે લવેુાં  કે બાંધ કરવુાં . મગ, ભાત, ખીચડી, 
રોટલી, થલુી, ફળો તથા શાકભાજી (સરગવાના 
પાનની કે સવુાની ભાજી ખાસ) જવેો સાદો ખોરાક 
લવેો. કાકડી, ગાજર, મળુા, કોબી, કાાંદા, મધ, લીલુાં  
કોપરુાં વગરે ે પણ લઈ શકાય. અઠવાડીયે એક 
ઉપવાસ કે એકટાણુાં  કરવાાં . ઉકાળેલુાં પાણી જ પીવુાં . 
તાાંબાના લોટામાાં  રાખલેુાં કે લોહચુાંબકીય જળ નરણા 
કોઠે સવાર ે પીવુાં . આાંખો પર હથેળી મુકી ઢાાં કી 
રાખવાનુાં  બને તેટલુાં વધ ુ વખત કરવુાં . આ પ્રયોગો 
સતત કરતા રહેવાથી મોતીયો આગળ વધતો 
અટકશ ેકે કાચો હશ ેતો કપાઈ જશ.ે  
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મોતીયો અન ેઝામર (૧) ખાખરાનો અકવ  આાંખોમાાં  
નાખવાથી નવા મોતીયામાાં  લાભ થાય છે. એનાથી 
ઝામરમાાં  પણ લાભ થાય છે.  
(૨) ગલુાબજળ અને સાટોડી ઘસીને આાંજવાથી પણ 
લાભ થાય છે.   
મોળ (૧) સુાંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ 
ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવમાાં  ૪૦૦ ગ્રામ બી 
કાઢેલી કાળી રાક્ષ મેળવી ચટણી માફક પીસી 
બરણીમાાં  ભરી લવેુાં . એને પાંચામતૃ ચાટણ કહે છે. 
એ પાાંચથી વીસ ગ્રામ જટેલુાં સવાર-સાાંજ ચાટવાથી 
મોળ મટે છે.  
(૨) તજ લવેાથી મોળ મટે છે. 
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મોાંની તકલીફ  મોાં પરના ડાઘા  (૧) રાયણનાાં  પાન 
દધુમાાં  વાટી કલ્ક કરી મોાં પર રાત્ર ેબાાંધવાથી થોડા 
જ દીવસમાાં  મોાં પરના કાળા ડાઘ મટી જાય છે.  
(૨) મોાં પર ખીલ કે બીજા કોઈ કારણે ડાઘા હોય તો 
વડની કુણી કુાં પણોને મસરુની દાળ સાથે લસોટી લેપ 
કરવો.  
(૩) કેરીની ગોટલીને પથ્થર પર ઘસીને ચોપડવાથી 
મોાંના ડાઘ મટી જાય છે.  
મોાંમાાંથી લાળ પડવી(૧) રસકપરુયકુ્ત દવાના 
સેવનથી મખુપાક થયો હોય, દાાંતનાાં  પઢેાાં  ઢીલાાં  થયાાં  
હોય અન ેમોઢામાાંથી લાળ પડતી હોય તો બોરડીની 
છાલ અથવા પાનનો ક્વાથ કરી કોગળા કરવાથી મટે 
છે.  
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(૨) જાસદુના ફુલનો રસ પીવાથી મોાંમાાંથી પડતી 
લાળ બાંધ થાય છે.  
(૩) ૧-૧ ચમચી ફુલાવેલો ટાંકણખાર મધ સાથે 
મેળવી દરરોજ બે-ચાર કલાકના અાંતર ે નીયમીત 
લવેાથી મોાંમાાંથી લાળ ટપકતી બાંધ થાય છે.  
(૪) મોાંમાાંથી લાળ ટપક્યા કર ે તો દાડમનાાં  સકુાાં  
 છોડાાંનો પાઉડર બનાવી દરરોજ સવાર-સાાંજ સાદા 
પાણી સાથે લવેો.  
(૫) માજુના કાઢામાાં  ફટકડી કે કાથો નાખી અડધા 
લીટર જટેલુાં મીશ્રણ બનાવી દીવસમાાં  ચારકે વખત 
કોગળા કરવાથી મોાંમાાંથી લાળ પડવાની ફરીયાદ મટે 
છે. માજુફળ આપણે ત્યાાં  બધ ે મળે છે, અને 
પ્રમાણમાાં  સસ્તુાં  પણ હોય છે.   
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મોાંનાાં ચાાંદાાં  (૧) પાનમાાં  ખાવાનો કાથો લગાવવાથી 
ચાાંદાાંમાાં  રાહત થાય છે.  
(૨) ટાંકણખાર અને મધ મેળવીને ચાાંદા પર લગાડવુાં .  
(૩) જઠેી મધનુાં  ચણુવ  ચાવવાથી મોાંનાાં  ચાાંદાાં  મટે છે.  
(૪) જીણવ જ્વર કે કબજીયાત હોય તો તેના ઈલાજ 
કરવા.  
(૫) દાડમની લીલી કે સુકી છાલ મોાંમાાં  રાખવાથી 
મોાંનાાં  ચાાંદાાં  મટે છે. ઉધરસમાાં  પણ લાભ કર ેછે.  
(૬) મોાંમાાં  કેટલોક વખત મધ રાખી કોગળો કરવાથી 
કે મધ અને પાણી એકત્ર કરી કોગળો કરવાથી 
મોાંમાાં  પડલેાાં  ચાાં દાાં  મટે છે.   
(૭) મોાં આવી ગયુાં  હોય, મોાંમાાં  ચાાંદાાં  પડ્યાાં હોય, 
કાં ઈ ખાતાાં  મોાંમાાં  બળતરા થતી હોય તો વડની 
છાલનો ઉકાળો મોાંમાાં  રાખી મકુવો.  
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(૮) મખુપાકની સ્થીતીમાાં  વડવાઈનુાં દાતણ ચાવીન ે
કરવુાં .  
(૯) જઠેીમધ, શતાવરી, આમળાાં અને ખડી સાકર 
સરખા વજને લઈ ખબુ ખાાંડી બારીક ચણુવ  બનાવવુાં . 
એકથી દોઢ ચમચી જટેલુાં ચણુવ  સવાર ેઅને રાત્ર ેએક 
ગ્લાસ દધુ સાથે નીયમીત લવેુાં . મોાંમાાં  ચાાંદાાં  સાથે 
પટેમાાં  બળતરા થતી હોય તો ખાટા, ખારા, તીખા, 
તળેલા, ગરમ, તીક્ષ્ણ ગણુવાળા આહાર-વીહારનો 
ત્યાગ કરવો. એકથી બે મહીના આ ઉપચાર કરવો. 
એનાથી અમ્લપીત્ત, અલ્સર, આાંતરડાનાાં  અન ે
યોનીનાાં  ચાાંદાાં  પણ મટે છે.  
(૧૦) અક્કલગરો, જઠેી મધ અને કાથાનુાં  સમાન 
ભાગ ેબનાવેલુાં ચણુવ  લગાવવાથી મોાંમાાં  પડલેાાં  ચાાંદાાં  
મટે છે તથા બેસી ગયેલો અવાજ સધુર ેછે.  



 1339 

(૧૧) ફટકડીના પાણીના કોગળા કરવાથી મોાંનાાં  
ચાાંદાાં  રુઝાય છે.  
(૧૨) બાવળની છાલ મોાંમાાં  રાખી ચાવ્યા કરવાથી 
મોાંનાાં  ચાાંદાાં  મટે છે.  
(૧૩) ચમેલીનાાં  પાન, મજીઠ, દારુહળદર, સોપારી, 
ખીજડાની છાલ, આમળાાં અને જઠેીમધને સરખા 
ભાગ ે અધકચરાાં  ખાાંડી બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ 
પાણીમાાં  ઉકાળી એક કપ બાકી રહે ત્યાર ે ઉતારી 
ગાળીને ઠાંડ ુ પાડી મોાંમાાં  થોડી વાર ભરી રાખવુાં . 
દીવસમાાં  બેથી ત્રણ વાર આમ કરવાથી મોાંનાાં  ચાાંદાાં , 
દખુાવો, મખુપાક, તેમ જ પઢેાનો ઉગ્ર સોજો પણ દરુ 
થાય છે. એકલા ચમેલીનાાં  પાન પણ થોડી વાર 
ચાવવાથી મોાંનાાં  ચાદાાં  મટે છે.  
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(૧૪) લીલુાં  કોપરુાં અને ખાાંડ ખબુ ચાવી ચાવીને 
ખાતા રહેવાથી ગરમીન ે લીધ ે જીભ તથા પઢેા પર 
છાલાાં  પડ્યાાં હોય તો તે મટે છે.  
(૧૫) જો વારાંવાર મોઢામાાં  ચાાંદાાં  પડતાાં  હોય તો 
લીલી હળદરની છાલ ઉતારી તેના ટુકડા કરવા. આ 
ટુકડા ઉપર અરડસુીનો રસ અને સાકર નાખી એક 
ચમચી જટેલા આ ટુકડા ચસુીને ખાઈ જવા.  
મોાંની દગુાંધ  (૧) તલુસીનાાં  પાન વાટી, ઉકાળો કરી, 
સવાર-સાાંજ કોગળા કરવાથી મોાંની દગુાંધ દરુ થાય 
છે.  
(૨) જમ્યા બાદ તથા દર બે કલાકે તલુસીનાાં  ચાર-
પાાંચ પાન સારી રીતે ચાવીને ખાતા રહેવાથી મોાંની 
દગુાંધ મટે છે.  
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(૩) નાગરમોથ, કઠ, એલચી, ધાણા, એષ્ટળયો તથા 
જઠેીમધનુાં  બારીક ચણુવ  મોાંમાાં  રાખવાથી શરાબની 
તથા લસણ ખાવાથી કે અન્દ્ય કારણોથી ઉત્પન્ન 
થયેલ મોાંની દગુાંધ મટે છે.  
(૪) અજમો અને વરીયાળી ચાવવાથી મોાંની વાસ 
મટે છે.  
(૫) સોપારી જટેલો ગોળ ખબૂ ચાવીને ખાવાથી 
ડુાંગળી, લસણની વાસ જતી રહે છે.   
મોાંમાાં છાલાાં (૧) સાકરમાાં  સહેજ કપરુ નાખી બારીક 
ચણુવ  બનાવી દરરોજ દીવસમાાં  આઠ-દસ વખત 
છાલાાં  પડ્યાાં હોય ત્યાાં  બધે ચોપડી દેવુાં . મોાંમાાં  લાળ 
આવે અને ચણુવ  ગળા નીચ ેઉતર ેતો પણ કોઈ વાાંધો 
નથી. એનાથી મોાંનાાં  છાલાાં  મટે છે.  
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(૨) મરી અન ે સુકી રાક્ષ સમભાગ ે લઈ દીવસમાાં  
ત્રણચાર વાર ચાવીને ખાવાથી મોનાાં  છાલાાં  મટે છે.  
(૩) એક નાની વાડકી તાજા દહીંમાાં  અડધો લીટર 
પાણી નાખી હાથ વડ ેકે ચમચાથી હલાવી મીક્ષ કરી 
દીવસમાાં  ચારકે વખત કોગળા કરવાથી મોાંનાાં  છાલાાં  
મટે છે.  
(૪) દરરોજ બે-ત્રણ કલાકે સકુા કોપરાનો મોટો 
ટુકડો ખબુ ચાવીને ખાવાથી થોડા દીવસોમાાં  મોાંમાાં  
પડલેાાં  છાલાાં  મટે છે.  
(૫) એક લીટર પાણીમાાં  એક મોટો ચમચો હળદર 
નાખી ઉકાળીને ઠાંડુાં  પડ્યા પછી દીવસમાાં  ચાર-પાાંચ 
વાર સારી રીતે કોગળા કરવાથી મોાંમાાં  પડલેાાં  છાલાાં  
મટે છે.  
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મોાંમાાં દાહ  મોાંમાાં  કેટલોક વખત મધ રાખી કોગળો 
કરવાથી કે મધ અને પાણી એકત્ર કરી કોગળો 
કરવાથી મોાંનો દાહ, ચાાંદાાં  કે વ્રણ મટે છે.  
મોાંમાાંથી લોહી  (૧) વડની છાલ, કુણાાં  પાન કે કુણી 
કુાં પળોનો ઉકાળો પીવાથી મોાંમાાંથી લોહી પડતુાં  હોય 
તો ફાયદો થાય છે.  
(૨) મોાંમાાં  કોઈ ઈજા કે રોગ ન હોય, દાાંત કે પઢેાની 
કોઈ તકલીફ ન હોય, છતાાં મોાંમાાંથી લોહી પડતુાં  
હોય તો ફેફસાાં  સાંબાંધી કોઈ રોગ હોઈ શકે. જો 
સાધારણ તકલીફ હોય તો દધુીની છાલ સકુવી, 
પાઉડર બનાવી, અડધો ચમચો પાઉડર અને અડધો 
ચમચો સાકર મીશ્ર કરી દરરોજ સવાર ે ખાલી પટેે 
લસ્સી કે પાણી સાથે લવેુાં .  
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(૩) મોાંમાાંથી લોહી પડતુાં  હોય તો અડધી ચમચી 
દાડમની છાલ લસોટી એક કપ છાસમાાં  નાખી 
સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલવેાથી તે બાંધ થાય છે.  
મખુપાક  (૧) બોરડીના પાનનો ક્વાથ કરી દીવસમાાં  
બે-ત્રણ વાર કોગળા કરવાથી મખુપાક મટે છે.  
(૨) કેરીની એક ગોટલી પાણીમાાં  ખબુ લસોટી એક 
ગ્લાસ ઉકળતા પાણીમાાં  નાખી ઉતારી લવેુાં . ઠાંડ ુપડે 
એટલ ે તેમાાં  ૧/૪ ચમચી હળદર અને એટલો જ 
કાથો નાખી કોગળા કરવાથી મખુપાક, મોાંનાાં  ચાદાાં , 
દાાંતના પઢેામાાંથી લોહી નીકળવુાં, અવાજ બેસી જવો 
વગરે ે મટે છે. આ રવ લપેની જમે લગાવવાથી 
અળાઈ અને ખીલ પણ મટે છે.  
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હોઠ ફાટે (૧) હોઠ ફાટે તો રાતે સતુાાં  પહેલાાં  હોઠ 
ઉપર એરાંડીયુાં  બરાબર ઘસીને સઈુ જવાથી ધીમે 
ધીમે સારુાં થઈ જાય છે.  
(૨) સરસવનુાં  તેલ અથવા હ ુાંફાળુાં  ઘી નાભી ઉપર 
લગાડવાથી હોઠ ઉપર ચીરા પડશ ેનહીં.  
મોાં આવવુાં (૧) સવાર ેઉઠીને તરત જ પાણી પીવુાં .  
(૨) મરચુાં, ગરમ મસાલા, અથાણાાં, ગરમ પદાથોવ, 
તીખાશ, સુાંઠ, મરી બીલકુલ બાંધ કરવાાં .  
(૩) દધુ, દધુપાક, ખીર, રબડી, બાસદુી ખાવાથી 
લાભ થાય. 
 (૪) જમ્યા પછી તાજી મોળી છાસ પીવી.  
(૫) લીંબનુુાં  ખાાંડવાળુાં  શરબત દીવસમાાં  બે-ચાર વાર 
પીવુાં .  
(૬) કબજીયાતથી બચવુાં .   
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મોાં પરના મસા (૧) નાળીયરેના પાણીથી મોાં ઉપરના 
મસાને માલીશ કરતાાં  ધીમે ધીમે ઘસાઈ જઈ ઓછા 
થઈ જતા રહે છે.  
(૨) હળદર-ચણુવ  અને મીઠામાાં  જરુર મજુબ પાણી 
નાખી પસે્ટ બનાવી મસા પર થોડા દીવસો લગાડતા 
રહેવાથી પરુ બની મસા મટી જાય છે. બને તેટલા 
વધ ુસમય માટે પસે્ટ મસા પર રાખવાથી જલદી લાભ 
થાય છે.  
યકતૃવદૃ્ધી (૧) કાચા પપૈયાનુાં  ૧૦ ગ્રામ દુધ સાકર 
સાથે મેળવી ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
પાણી સાથે લવેાથી યકૃતવદૃ્ધી મટે છે.  
(૨) કાચા પપૈયાનુાં  શાક ખાવાથી યકૃતવદૃ્ધીમાાં  લાભ 
થાય છે. ખાસ કરીને નાનાાં  બાળકોને આ વીશષે 
લાભકારી છે.  
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(૩) કાચા પપૈયાના દધુનાાં  ૧૦-૧૫ ટીપાાં  સવાર-સાાંજ 
પાણી સાથે પીવાથી યકતૃવદૃ્ધી, બરોળવદૃ્ધી, અરુચી 
અને અપચો મટે છે.  
(૪) ફુદીનાનો રસ યકતૃવદૃ્ધીમાાં  લાભકારક છે.  
(૫) યકૃતવદૃ્ધી, મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષ્ટ, 
પ્રોસ્ટેટ(પરુુષાતન ગ્રાંથી), પથરી અને સોજામાાં  
વાયવરણો અકસીર ઔષધ છે.  
(૬) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાાં  જાાંબુ લઈ તેનો રસ કાઢવો. 
એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ેબારીક વાટેલુાં સીંધવ 
મેળવવુાં . એને શીશીમાાં  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક 
અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુવાથી જાાંબરુવ તૈયાર થાય 
છે. જાાંબરુવ આાંતર ેદીવસે સવાર ેકેટલાક દીવસ સધુી 
પીવાથી યકતૃની ક્રીયા નીયમીત બની યકૃતનો 
સોજો, યકૃતવદૃ્ધી અને પ્લીહોદર મટે છે.  
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યાદશક્તી (૧) ચારોળી અને શીંગોડાાં  ખાવાથી 
યાદશક્તી વધ ેછે. 
(૨) બદામનો ઝીણો ભકુો કરી તેમાાં  સાકર અને ઘી 
મેળવી હલાવી રાત્ર ેરાખી મકુવુાં . સવાર ેએ મીશ્રણનુાં  
સેવન કરવાથી યાદશક્તી વધ ે છે. ઘી યાદશક્તી 
વધારવામાાં  સહાય કર ેછે.  
(૩) કોળાને છીણી કોળાપાક કરીને ખાવાથી 
યાદશક્તીમાાં  લાભ થાય છે.  
(૪) યાદશક્તી માટે તરબચુના બીની મીંજ ખાવી.  
(૫) યાદશક્તી વધારવા કેરીની મોસમમાાં  પાકી 
કેરીનો રસ, દધુ, આદનુો રસ અન ે ખાાંડ જરુરી 
પ્રમાણમાાં  લઈ એકરસ કરી ધીમે ધીમે પી જવુાં . 
દરરોજ સવાર-સાાંજ આ પ્રયોગ નીયમીત કરવો. 
આનાથી સ્મરણ શક્તીમાાં  સારો વધારો થાય છે; 
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અને માનસીક તાકાત પણ ખબુ વધ ેછે. ડીપ્રશેનના 
રોગીઓને આ પ્રયોગ બહ ુકામ લાગ ેછે.  
(૬) તજનો પાઉડર મધ સાથે લવેાથી કે તજના ટુકડા 
મોાંમાાં  રાખી ચસુતા રહેવાથી ભલુી જવાની તકલીફ 
મટે છે. આબાલ-વદૃ્ધ કોઈ પણ માટે આ પ્રયોગ 
અસરકારક છે. (જો કે તજનો વધ ુ પડતો ઉપયોગ 
નપસુાંકતા લાવી શકે.)  
(૭) ગળો, મોટાાં  ગોખરુ, આમળાાં, જઠેીમધ, 
શાંખપષુ્પી અને બ્રાહ્મીચણુવ  સરખા વજને લઈ 
એમાાંથી ૩થી ૬ ગ્રામ ૪૦ વષવની ઉમર પછી દરરોજ 
એક કે બે વખત નીયમીત લવેાથી યાદશક્તી 
જળવાઈ રહ ે છે. સાથે વાયપુ્રકોપ કર ે નહીં એવો 
આહારવીહાર રાખવો.  એનાથી યવુાની પણ લાાંબો 
સમય ટકે છે.  
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(૮) અશ્વગાંધા, વરધારો, આમળાાં, મોટાાં  ગોખરુ, 
ગળો અને બ્રાહ્મીનુાં સરખા ભાગ ે બનાવેલુાં ૩થી ૬ 
ગ્રામ ચણુવ  ગાયના ઘી અને મધ સાથે સવાર-સાાંજ 
લવેાથી અને ઉપર દધુ પીવાથી યાદશક્તી વધ ે છે. 
(ઘી અને મધ વીષમ પ્રમાણમાાં  લવેાાં . કફપ્રકૃતી હોય 
તો મધ બમણુાં  અને વાત પ્રકૃતીમાાં  ઘી બમણુાં  લવેુાં .) 
આ ઉપરાાંત બ્રાહ્મીઘતૃ, સારસ્વતારીષ્ટ, 
સારસ્વતચણુવ, વાચાદીચણુવ , બ્રાહ્મીવટી, યશદભસ્મ, 
જ્યોતીષમતી રસાયન, ગડચુ્યાદી રસાયન, 
બદામપાક, ચતમુુવખરસ, યોગને્દ્રરસ, રસરાજરસ, 
નગોડ વગરે ેઔષધો પૈકી એક-બે વાપરવાથી પણ 
સ્મતૃીશક્તી જળવાઈ રહે છે.  
(૯) બદામમાાં  વીટામીન ‘ઈ’ હોય છે, જનેાથી 
યાદશક્તી જળવાઈ રહ ે છે, કેમ કે એમાાં  
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એન્દ્ટીઑક્સીડન્દ્ટ હોય છે. એન્દ્ટીઑક્સીડન્દ્ટ 
મગજના કોષોમાાં  થતી ગરબડનુાં  પ્રમાણ ઘટાડ ે છે. 
વીટામીન ‘ઈ’ની ગોળી કરતાાં  બદામ લવેી સારી.  
(૧૦) શાંખપષુ્પીના આખા છોડ(સવવ અાંગો)નુાં  ચણુવ  
દસ ગ્રામ, બદામ નાંગ પાાંચ, ખસખસ પા(૧/૪) 
ચમચી, મરી નાંગ દસ, નાની એલચી નાંગ પાાંચ, 
વરીયાળી અડધી ચમચી અને ગલુાબનાાં  ફુલની 
પાાંખડી નાંગ દસને ખબુ જ લસોટી ચટણી જવેુાં  
બનાવવુાં . એને એક ગ્લાસ ગરમ દધુમાાં  મેળવી બે 
ચમચી સાકરનો ભકુો નાખી ખબુ હલાવી ઠાંડ ુ પાડી 
રોજ રાત્ર ે સતુી વખતે પીવાથી યાદશક્તી અને 
એકાગ્રતા વધ ે છે. વીદ્યાથીઓ માટે પરીક્ષાના 
દીવસોમાાં  આ પ્રયોગ હીતકારી છે.  
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(૧૧) ભોજનની પાંદર મીનીટ પહેલાાં  નીયમીત 
સફરજન ખાવાથી યાદશક્તીમાાં  વધારો થાય છે.  
(૧૨) રોજ સવાર ે સફરજનનો મરુબ્બો ખાવાથી 
યાદશક્તી તેજ બની બી.પી. સામાન્દ્ય થઈ જાય છે.  
(૧૩) એક મોટો ચમચો વરીયાળીનુાં ચણુવ  
સાકરવાળા દધુમાાં  નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
યાદશક્તી વધ ેછે.  
(૧૪) સફરજનનો રસ પીવાથી યાદશક્તી વધ ે છે. 
યાદશક્તી વધારવા માટે જરુરી એવા 
એસીટાઈકોલાઈન નામના ચતેારસાયણમાાં 
સફરજનનો રસ વદૃ્ધી કર ે છે. એસીટાઈકોલાઈન 
ચતેાકોષોમાાંથી ઉત્પન્ન થતુાં  રસાયણ છે, જ ે બીજા 
ચતેાકોષોને સાં દેશા પહોાંચાડવાનુાં  કામ કર ે છે. માત્ર 
મગજમાાં  નહીં પણ આખા શરીરમાાં  સાં દેશાવ્યવહાર 
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સક્ષમ હોય તો સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે છે. મગજના 
રોગ અલ્ઝાઈમસવની દવા સાથે દદીઓને ખોરાક સાથે 
સફરજન, સફરજનનો રસ અને તેની વાનગીઓ 
આપવી જોઈએ.  
(૧૫) એક ચમચી વાંશલોચનનુાં  ચણુવ , થોડુાં નાની 
એલચીનુાં  ચણુવ , સાકરનુાં  થોડુાં ચણુવ  અને ઘી ભગેાાં  
કરી નીયમીત લવેાથી યાદશક્તી વધ ેછે.  
(૧૬) આમળાાંનો નીયમીત ઉપયોગ કરવાથી 
યાદશક્તી વધ ેછે.  
(૧૭) રોજ અડધી ચમચી સવુાનુાં  ચણુવ  મધ કે ઘી 
સાથે સવાર ેચાટવાથી સ્મતૃીશક્તી વધ ેછે.  
(૧૮) હરડ,ે આમળાાં, બલા, નાગબલા, જઠેીમધ, 
શાંખપષુ્પી, ગળો, શીલાજીત, ડોડી, મેદા અને 
પનુનવવા આ અગીયાર ઔષધો શ્રેષ્ઠ રસાયન 
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ઔષધો છે. એક કે બની શકે તેટલાાંનો નીયમીત 
ઉપયોગ કરવાથી યાદશક્તી વધ ેછે.  
(૧૯) માલકાાંકણીનુાં  તેલ યાદશક્તી વધાર ેછે. 
યોનીદાહ  આમળાનો રસ મધ સાથે લવેાથી 
સ્ત્રીઓનો યોનીદાહ મટે છે. 
રક્તપીત્ત-રક્તસ્રાવ  મોાં, નાક કાન વગરેમેાાંથી 
રક્તસ્રાવ થાય તેને રક્તપીત્ત કહે છે.  
(૧) લીંબનુો રસ ૨૫ ગ્રામ, ખાાંડ ૧૨ ગ્રામ અને 
પાણી ૨૦૦ મી.લી. મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
૧૫-૨૦ દીવસમાાં  રક્તપીત્ત-પાયોરીયા મટે છે.  
(૨) દર ચાર કલાકે લીંબનુો ૬૦-૬૦ ગ્રામ રસ 
આપવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૩) અળવીના પાનનુાં  શાક રક્તપીત્તના રોગી માટે 
સારુાં ગણાય છે.  
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(૪) કોબીનુાં  શાક ખાવાથી રક્તપીત્તમાાં  રાહત થાય 
છે.  
(૫) કોળાનો અવલહે (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૬) તવુેરનાાં  પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ ૩૦ ગ્રામ ઘીમાાં  
મેળવી પીવાથી રક્તપીત્ત મટે છે. તેનાથી નાક અન ે
મોાંમાાંથી પડતુાં  લોહી પણ બાંધ થાય છે.  
(૭) દધુીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે 
લવેાથી નાક કે ગળામાાંથી લોહી પડતુાં  મટે છે.  
(૮) રાક્ષ, જઠેીમધ અને લીલી ગળો ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
લઈ, ચારગણા પાણીમાાં  મેળવી, ઉકાળો કરી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી ઉધ્વવ રક્તપીત્ત (નાક, મોાં, 
આાંખ કે કાનમાાંથી લોહી પડતુાં  હોય તે) મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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(૯) રાક્ષને મધમાાં  મેળવી ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૧૦) રાક્ષ અને ઉાંબરાનાાં  મળુ ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ 
ઉકાળો કરી પીવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૧૧) પાકાાં  ટામેટાાંનો ૧૦૦ ગ્રામ રસ દીવસમાાં  ત્રણ 
વાર પીવાથી થોડા જ દીવસોમાાં  રક્તપીત્ત અન ે
દાાંતના પઢેાાં  શીથીલ થઈ તેમાાંથી થતો રક્તસ્રાવ મટે 
છે.  
(૧૨) પાકાાં  ટામેટાાંના તાજા રસમાાં  થોડુાં  પાણી અને 
મધ મેળવી પીવાથી રક્તપીત્ત તથા લોહીવીકાર મટે 
છે.  
(૧૩) મધ સાથે ખજુર ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૧૪) રાયણનાાં  પાન દધુમાાં  વાટી કલ્ક કરી, ૧૦ 
ગ્રામ કલ્ક ઘીમાાં  શેકી સવાર-સાાંજ ખાવાથી થોડા જ 
દીવસમાાં  રક્તપીત્ત મટે છે.  



 1357 

(૧૫) રાયણનાાં  પાન અને કોઠીનાાં  પાન વાટી કલ્ક 
કરી, ઘીમાાં  શેકી ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૧૬) ત્રીફળા અને ગરમાળાના ગર(ગોળ)ના બે 
ચમચી જટેલા ભકુાને બે ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધુાં 
પાણી બાકી રહે ત્યાાં  સધુી ધીમા તાપ ે ઉકાળી ઠાંડ ુ
પાડી મધ અને સાકર મેળવી પીવાથી રક્તપીત્ત મટે 
છે.  
(૧૭) એક ચમચી શતાવરી ચણુવ , એક ચમચી 
સાકરનુાં  બારીક ચણુવ  અને દોઢ ચમચી ગાયનુાં  ઘી 
મીશ્ર કરી સવાર ે અને રાત્ર ે ચાટી જવુાં . ઉપર એક 
ગ્લાસ મળે તો બકરીનુાં  અથવા તો ગાયનુાં  દધુ પીવુાં . 
૧૦થી ૧૫ દીવસના આ ઉપચારથી શરીરના કોઈ 
પણ ભાગનો રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે.  
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(૧૮) કાાંચનારના ફુલનુાં  શાક ખાધા પછી બકરીનુાં  દધુ 
પીવાથી રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે. જો કાાંચનારનાાં  તાજાાં 
ફુલ ન મળે તો સકુાાં  ફુલનુાં  અડધી ચમચી ચણુવ  
એકથી બે ચમચી મધ અથવા સાકર સાથે મીશ્ર કરી 
સવાર-સાાંજ લવેુાં . ઉપર બકરીનુાં  દધુ પીવુાં .  
(૧૯) શરીર પર કાં ઈ પણ વાગે અને રક્તસ્રાવ થાય 
ત્યાર ેઘા-વ્રણ પર ડીસ્ટીલ વોટર રડેી ઘા સ્વચ્છ કરી 
તેના પર ફુલાવેલી ફટકડી અથવા હળદર ચણુવ  મુકી 
પાટો બાાંધી દેવો. આ ઉપચારથી રક્તસ્રાવ બાંધ થાય 
છે અને ઘા પાકતો નથી. પછી દરરોજ ફટકડીના 
રાવણથી વ્રણ સાફ કરી ફુલાવેલી ફટકડી મુકી 
ડ્રસેીંગ કરવુાં . થોડા દીવસના ડ્રસેીંગથી વ્રણ રુઝાઈ 
જશ.ે  
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(૨૦) અડધા કપ ગલુાબજળમાાં  ચણાના દાણા 
જટેલી ફુલાવેલી ફટકડી નાખી નાકમાાં  ચાર-પાાંચ 
ટીપાાં  પાડવાથી થોડી વારમાાં જ નસકોરી બાંધ થાય 
છે. 
રક્તપ્રદર  રક્તપ્રદર એટલ ેવધ ુપડતુાં  માસીક આવવુાં 
તે. (૧) સકુવેલી કેરીની ગોટલીનો પાઉડર કરીને 
અથવા એમ જ મસાલો દઈ ખાઈને ઉપરથી પાણી 
પીવુાં . તકલીફ મજુબ કેરીની ગોટલીનુાં  પ્રમાણ 
રાખવુાં . એનાથી રક્તપ્રદર મટે છે.  
(૨) તલુસીનાાં  તાજાાં પાનનો રસ સહેજ સાકર મેળવી 
એકાદ ચમચો દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ 
નીયમીત લવેાથી રક્તપ્રદરનો રોગ અચકુ સારો થાય 
છે.  
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(૩) બોરડીની છાલનુાં  ચણુવ  ૩-૩ ગ્રામ સવાર-સાાંજ 
ગોળ સાથે લવેાથી રક્તપ્રદર મટે છે.  
(૪) રાયણનાાં  પાન દધુમાાં  વાટી કલ્ક કરી, ૧૦ ગ્રામ 
કલ્ક ઘીમાાં  શેકી સવાર-સાાંજ ખાવાથી થોડા જ 
દીવસમાાં  રક્તપ્રદર મટે છે.  
(૫) કેરીની ગોટલીનો બારીક પાઉડર ૧-૧ ચમચી 
સાદા પાણીમાાં  નીયમીત દીવસમાાં ચાર-પાાંચ વખત 
લવેાથી રક્તપ્રદર સારો થાય છે. 
રક્તવીકાર  રક્તવીકારના પ્રકારો અને કારણો ઘણાાં 
છે. (૧) રક્તવીકારમાાં  દરરોજ ૧-૧ ચમચી ત્રીફળા 
ચણુવ  એકાદ ચમચો ગાયનુાં  ઘી મેળવી દીવસમાાં  ત્રણ 
વખત દર ચાર કલાકને અાંતર ે લવેુાં . પ્રયોગ છએક 
માસ સધુી કરવાથી લોહીમાાં  રહેલા દોષો દરુ થાય 
છે.  
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(૨) કાચી કોબીજનુાં  પ્રચરુ માત્રામાાં  સેવન કરવાથી 
કોઈ પણ પ્રકારનો રક્તવીકાર મટે છે. અન્દ્ય 
ચીકીત્સાની સાથે પણ આ કુદરતી ઉપચાર કરી 
શકાય. અનકુુળ હોય તો કોબીજના રસનુાં  સેવન કરી 
શકાય.  
રક્તવદૃ્ધી (૧) અાંજીર ખાવાથી રક્તવદૃ્ધી થાય છે.  
(૨) અાંજીર દધુમાાં  ઉકાળીને ઉકાળેલુાં અાંજીર ખાઈ તે 
દધુ પીવાથી શક્તી આવે છે તથા લોહી વધ ેછે.  
(૩) સકુા અાંજીરના કકડા તેમ જ ગરમ પાણીમાાં  
પલાળી ફોતરાાં  કાઢેલી બદામ સકુવીન,ે ખડી 
સાકરની ભુકી, એલચીની ભુકી, કેસર, ચારોળી, 
પીસ્તાાં  અને બળદાણા લઈ ખાાંડી, તે બધુાં ગાયના 
ઘીમાાં  આઠ દીવસ ભીંજવી રાખવુાં . પછી રોજ સવાર ે
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૨૦ ગ્રામ જટેલુાં એ મીશ્રણ ખાવાથી ક્ષીણ 
શક્તીવાળાની રક્તવદૃ્ધી થાય છે.  
(૪) પાકા અાંજીરને છોલી સામસામા કાપ મુકી તેમાાં  
સાકર ભરી રાત્ર ેઝાકળમાાં  મુકી રાખી, એ રીતે ૧૫ 
દીવસ સધુી રોજ સવાર ેખાવાથી શરીરમાાંથી ગરમી 
નીકળી જઈ રક્તવદૃ્ધી થાય છે. 
રક્તસ્રાવ (૧) હળદરને વાગલેા ઘા પર દબાવી 
દેવાથી લોહી નીકળતુાં  બાંધ થાય છે.  
(૨) ૧-૧ કપ જટેલો તજનો ઉકાળો દરરોજ સવાર, 
બપોર, સાાંજ પીવાથી ગમે તે કારણે- અતી આતવવને 
લીધ,ે ક્ષયને લઈને, વાગવાથી કે શરીરના કોઈ 
અાંદરના અવયવમાાંથી થતો રક્તસ્રાવ મટે છે.  



 1363 

(૩) અરડસુી, કાળી રાક્ષ અને હરડનેો ઉકાળો કરીને 
પીવાથી શરીરના કોઈપણ ભાગમાાંથી વહતેુાં  લોહી 
અટકે છે.  
(૪) ઉમરાનાાં  પાકેલાાં  ફળ ગોળ નાખી ખાવાથી 
શરીરમાાં  ઠાંડક થાય છે અને શરીરના કોઈ પણ 
ભાગમાાંથી થતો રક્તસ્રાવ અટકે છે.  
(૫) લોહીમાાં  પીત્ત ભળવાથી મખુ, નાક કે મળ વાટે 
લોહી પડતુાં  હોય તો એક ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધી 
ચમચી કરીયાતાનો ભકુો, બે ચમચી અરડસુીનો રસ 
અને બે ચમચી સાકર નાખી ઉકાળી, ગાળીને સવાર-
સાાંજ તાજો બનાવી પી જવુાં . ઉપરથી મળી શકે તો 
બકરીનુાં  અથવા ગાયનુાં  એક ગ્લાસ જટેલુાં દધુ પીવુાં . 
પીત્ત વધારનારા ખાટા, ખારા, તીખા, ગરમ, તીક્ષ્ણ 
અને સકુ્ષ્મ ગણુવાળા પદાથોવ છોડી દેવા. પીત્તનુાં  
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શમન થાય એવા મધરુ અને ઠાંડા પદાથોવનુાં  સેવન 
કરવુાં . બકરીના દધુમાાં  લોહી જામી જવાનો અન ે
ચાાંદામાાં  રુઝ લાવવાનો ગણુ રહેલો છે.  
(૬) આપણા શરીરના કોઈ પણ માગથેી જમે કે 
નાક, કાન, મોઢામાાંથી કે મળમાગથેી, મતુ્રમાગથેી કે 
યોનીમાગથેી રક્તસ્રાવ થતો હોય તો એક ગ્લાસ 
પાણીમાાં  બે ચમચી સાકર અને ચારથી છ ચમચી 
અરડસુીનો રસ મીશ્ર કરી દસથી પાંદર દીવસ સવાર-
સાાંજ પીવાથી વારાંવાર થતો આ પ્રકારનો રક્તસ્રાવ 
બાંધ થઈ જાય છે. ડાયાબીટીસ હોય તો સાકરન ે
બદલ ેએક એક ચમચી હળદર અને આમળાનુાં  ચણુવ  
વાપરવુાં . અરડસુીમાાં  રક્તસ્રાવ બાંધ કરવાનો એક 
વીશષે ગણુ રહેલો છે. આ ઉપચારમાાં  સાકર, 
આમળા અને હળદર પણ રક્તસ્રાવ રોકનારાાં  
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સહાયક ઔષધો છે. આ ઉપચાર વખતે એક ગ્લાસ 
જટેલુાં બકરીનુાં  દધુ પણ પીવુાં  જોઈએ. 
રક્તાતીસાર પીત્તના કારણે મોટા આાંતરડામાાં  ચાાંદાાં  
પડ ેઅને રક્તમીશ્રીત સાતથી આઠ ઝાડા થાય તેન ે
રક્તાતીસાર કહે છે.  
(૧) રક્તાતીસારમાાં  માત્ર સાકર નાખી ઉકાળેલા 
બકરીના દધુ પર જ રહેવુાં, દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
કડાછાલનુાં  ચણુવ  એક કપ પાણીમાાં  ઉકાળી પીવુાં  અને 
લોહી પડતુાં  બાંધ થાય પછી સાદો સપુાચ્ય આહાર 
લવેો.  
(૨) દાડમના દાણા, વરીયાળી અને સકુા ધાણાનુાં  
સમભાગ ે બનાવેલુાં ચણુવ  થોડી સાકર મેળવી દર બે 
કલાકે ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે લવેાથી લોહીવાળા 
ઝાડા મટે છે.  
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રતવા (૧) ઠાંડા પાણીમાાં  ચીકણી સોપારી ઘસી 
રતવાનાાં  ચાાંઠાાં  પર ચોપડવાથી રતવા મટે છે.  
(૨) શકેેલા જવનો લોટ અને જઠેીમધનુાં ચણુવ  ધોયેલા 
ઘીમાાં  મેળવી લપે કરવાથી રતવા મટે છે.  
(૩) ઉમરાની છાલનો ઉકાળો રતવાવાળી બહનેો 
માટે આશીવાવદ સમાન છે.  
(૪) રતવામાાં  દીવેલ ખબુ માફક આવે છે.  
(૫) ધાવડીનાાં  ફુલોનુાં  છાાંયડામાાં  સકુવીને બનાવેલુાં 
વસ્ત્રગાળ ચણુવ  અડધી ચમચી લઈ તેમાાં  એક ચમચી 
સાકરનુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરી તેમાાં  બે ચમચી ચોખાનુાં  
ઓસામણ મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી રતવા-
લોહીવા અને સફેદ પાણી પડવાની તકલીફ મટે છે. 
આહારમાાં  અથાણાાં, પાપડ, ગરમ મસાલા બાંધ કરી 
સાદો પ ષ્ટીક આહાર જ લવેો.  
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રતાાંધળાપણુાં   (૧) ગવુારનાાં  કુાંણાાં  પાનનુાં શાક 
ખાવાથી રતાાંધળાપણુાં  મટે છે.  
(૨) જીરાનુાં  ચણુવ  રોજ ફાકવાથી ગરમી ઓછી થઈ 
રતાાંધણાપણુાં  મટે છે.  
(૩) જીરુ, આમળાાં અને કપાસનાાં  પાન સરખ ેભાગે 
લઈ, ઠાંડા પાણીમાાં  વાટી, ૨૧ દીવસ સધુી માથા પર 
લપે કરી પાટો બાાંધવાથી રતાાંધળાપણુાં  મટે છે.  
(૪) ડુાંગળીના રસમાાં  સહેજ મીઠુાં  મેળવી, આાંખમાાં  
તેનાાં  ટીપાાં  પાડવાથી રતાાંધળાપણુાં  મટે છે.  
(૫) ધોળાાં  મરી દધુમાાં  કે દહીંમાાં  ઘસી સવાર-સાાંજ 
આાંખમાાં  આાંજવાથી રતાાંધળાપણુાં  મટે છે.  
(૬) નાગરવેલનાાં  પાનનો રસ આાંખોમાાં  નાખવાથી 
રતાાંધળાપણુાં  મટે છે.  
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(૭) બકરીના મતુ્રમાાં  લવીંગ ઘસી આાંખમાાં  
આાંજવાથી રતાાંધળપણુાં  મટે છે.  
(૮) સવાર-સાાંજ ટામેટાના રસનુાં  સવેન કરવાથી 
રતાાંધળાપણામાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૯) બીલીપત્રનો રસ પીવાથી તથા આાંખોમાાં  
આાંજવાથી રતાાંધળાપણામાાં  લાભ થાય છે.  
(૧૦) શ્યામ તલુસીના પાનનો બે બે ટીપાાં  રસ ૧૪ 
દીવસ સધુી આાંખોમાાં  નાખવાથી રતાાંધળપણામાાં  
લાભ થાય છે. આ પ્રયોગથી આાંખોની પીળાશ પણ 
ઘટે છે.  
(૧૧) સાકર તથા જીરુને ઘી સાથે ખાવાથી અને લીંડી 
પીપરને છાસમાાં  ઘસીને આાંજવાથી રતાાંધળાપણામાાં  
લાભ થાય છે. 
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રસોળી  રાઈ અને મરીના ચણુવન ેઘીમાાં  મેળવી લપે 
કરવાથી રસોળી વધતી બાંધ થાય છે.  
રાાંઝણ (૧) રાાંઝણ (સાયટીકા) અને કટીશળુમાાં  
એરાંડાના બીજને વાટીને દધુમાાં  પકાવીને એ દધુ 
પીવાથી એ બાંન ેમટે છે. ચારથી પાાંચ એરાંડાના બીજ 
અને એક ગ્લાસ જટેલુાં દુધ લવેુાં .  
(૨) નગોડ, દીવેલો, લીમડો વગરેનેાાં  પાન નાખી 
ઉકાળેલા પાણીના ટબમાાં  કમરબડુ બેસવાથી 
રાાંઝણમાાં  લાભ થાય છે.  
રુમેટીઝમ  યરુીક એસીડનુાં  પ્રમાણ વધી જવાથી 
રુમેટીઝમ થાય છે. કાકડીનો રસ અને ગાજરનો રસ 
સરખા પ્રમાણમાાં  લઈ એક ગ્લાસ ભરીને દીવસમાાં  બે 
વાર સવાર-સાાંજ પીવાથી રુમેટીઝમમાાં  લાભ થાય છે.  
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રચે  આમલીના ગભવને પાણીમાાં  ઘોળી, ગાળી, મીઠુાં  
નાખી પીવાથી રચે લાગ ેછે. 
લકવો  (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ કારલેાાંનો 
૧-૧ નાનો કપ રસ પીવાથી પ્રારાંભીક અવસ્થાનો 
લકવો  મટી જાય છે.  
(૨) લસણની એક કળી ગળવાની શરુ કરી દરરોજ 
એક એક વધારતા જઈ ચાળીસમા દીવસે ચાળીસ 
કળીઓ ગળવી અને એ જ રીતે એક એક કળી 
ઓછી કરતા જઈ બીજા ચાળીસ દીવસ સધુી કળીઓ 
ગળવાથી લકવો મટે છે.  
(૩) હીંગ અને સુાંઠ નાખલેા સહેજ ગરમ તેલની 
માલીશ કરવાથી કેડનો દ:ુખાવો, સાાંધાનો દ:ુખાવો, 
અાંગનુાં  જકડાઈ જવુાં, લકવો વગરે ેવાયનુા રોગો મટે 
છે.  
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(૪) લકવાના દદીએ હાંમેશ મોાંમાાં  હીમેજ રાખી 
ચસુતા રહેવુાં, તથા દરરોજ દીવસમાાં  બે વખત દળેલી 
હરડનેી ફાકી લવેી. હરડ ેરચેક હોવાથી બે-ચાર વાર 
જુલાબ જવુાં  પડશ,ે છતાાં નીયમીત સવેનથી લકવો 
મટી શકે છે.  
(૫) સાદડની છાલનુાં  ચણુવ  રોગના સ્થાને ઘસવાથી 
અને પછી એ ચણુવ  મુકી પાટો બાાંધવાથી પક્ષાઘાતમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૬) દીવેલાનાાં  પાન કે મળુ, વાયવુરણો, લીમડાનાાં  
પાન અને નગોડનાાં  પાનને પાણીમાાં  ઉકાળી તેની 
વરાળથી લકવાના દદીને શરીર ે તેલમાલીશ કયાવ 
પછી શકે કરવાથી રોગ ઝડપથી મટે છે.  
(૭) અરીઠાના ચણુવમાાં  સમાન ભાગ ે ગોળ મેળવી 
સાધારણ કદની ગોળી બનાવી દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
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મધયકુ્ત પાણી સાથે લવેાથી લકવામાાં  રાહત થાય 
છે. અરીઠાનો સ્વાદ સારો ન હોવાથી ઉલટી થવાની 
શક્યતા છે, પણ ઉપચારનો પ્રભાવ જોતાાં  એને 
અવગણી શકાય.  
લીવર (૧) રાક્ષના રસના સેવનથી યકતૃન ે શક્તી 
મળે છે.  
(૨) ખજુરની ચાર-પાાંચ પશેી રાત્ર ેપાણીમાાં  પલાળી 
રાખી, સવાર ે મસળી તેમાાં  મધ નાખી સાત દીવસ 
સધુી પીવાથી યકૃતની વદૃ્ધી મટે છે.  
(૩) કાચા પપૈયાનુાં  શાક ખાવાથી યકૃતવદૃ્ધીમાાં  લાભ 
થાય છે. 
લાાંબુાં  જીવન આપણા ગજુરાતમાાં  શોઢલ નામના 
વીદ્વાન વૈદ્ય થઈ ગયા. તેમણે જીવનને લાાંબુાં  બનાવવા 
માટે અને તાંદરુસ્ત જીવન માટે લખ્યુાં  છે કે, હે મનષુ્યો 
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! હમેશાાં  ટાાંકાની ભાજી ખાઓ અને થોડુાં મીઠુાં 
નાખીને તાજી મોળી છાશ પીઓ, રોજ થોડી હરડ ે
ખાઓ, તમારી વ્યાધીઓ દરુ થશ ે અને તમે 
દીઘાવયષુી થશો. ટાાંકાની ભાજીને આયવુદેમાાં  સપુાચ્ય 
અને પ ષ્ટીક કહી છે. એન ેચક્રવતીની પણ કહે છે. 
તેના છોડ હાથભર ઉાંચા થાય છે. પાાંદડાાં  ઘણાાં  મોટાાં  
હોતાાં  નથી, જ ેમીઠા લીંમડાનાાં  પાન જવેાાં  હોય છે. 
ટાાંકાની એક ચીલ નામની બીજી જાત છે તેને રાતો 
ટાાંકો કહે છે. વળી કણઝરાને પણ જાંગલી ટાાંકો કહ ે
છે. જ ે દાણા બાફવા કઠણ હોય તેમાાં  ટાાંકો 
નાખવાથી તે જલદી બફાય છે. ટાાંકો મધરુ, શીત, 
ખારો, રુચીકર, સારક તથા પાચક છે. એ મળમતુ્ર 
શદુ્ધ કરનાર, અગ્નીદીપક, લઘ,ુ શકુ્રપ્રદ, બલકર, 
હૃદ્ય, વાતલ, કફકર, ભદેન, ગ્રાહી તથા જ્વરનાશક 
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છે. ત્રીદોષ, અશવ, કૃમી, પ્લીહા, રક્તવીકાર, કોઢ, 
પીત્ત તથા ઉદાવતવવાય ુઉપર તે ફાયદાકારક ગણાય 
છે. 
 
લીવર અન ેબરોળ  (૧) દરરોજ સવાર ેઆખા ચોખા 
એક ચપટી ગળી જઈ ઉપર પાણી પીવાથી લીવરના 
દદીને આરામ થાય છે.  
(૨) દાડમનો રસ પીવાથી લીવરના રોગમાાં  ફાયદો 
થાય છે.  
(૩) કુાં વારપાઠાના રસમાાં  હળદર મેળવી પીવાથી 
લીવરના રોગો મટે છે.  
(૪) શરપાંખો ચોમાસામાાં  જ્યાાં-ત્યાાં  ઉગી નીકળે છે. 
તે ૨-૩ ફુટની ઉાંચાઈ ધરાવે છે. તેને નાની અન ે
ચપટી શીંગો થાય છે. તેનુાં પાન તોડતાાં  તે તીર જવેો 
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આકાર બનાવે છે. આ શરપાંખો યકૃત(લીવર) અન ે
બરોળ(સ્પ્લીન)ના રોગોમાાં  ખબુ સારુાં કામ આપ ેછે. 
તેનાાં  લીલાાં  કે સકુાાં  પાન લઈ, અધકચરાાં  ખાાંડી, 
ઉકાળો બનાવી પીવાથી શરીરનાાં  આ બે મહત્વનાાં  
અાંગોની ફરીયાદ મટે છે. લીવર કે બરોળનુાં  વધવુાં, 
તેમાાં  સોજો આવવો, દ:ુખાવો થવો, તેમનુાં  
કઠીનીકરણ થવુાં   વગરે ેમટે છે. વળી આ બન્નમેાાંથી 
ગમે તે અવયવ બગડવાથી થતા રોગો જવેા કે પાાંડ,ુ 
કમળો, કમળી, અશક્તી, ભખુ ન લાગવી વગરે ેપણ 
મટે છે.  
(૫) લીંબનુો રસ પાણીમાાં  મેળવી તેમાાં  મરીનુાં  ચણુવ  
નાખી પીવાથી યકૃતના રોગો મટે છે.  
(૬) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાાં  જાાંબુ લઈ તેનો રસ કાઢવો. 
એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ેબારીક વાટેલુાં સીંધવ 
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મેળવવુાં . એને શીશીમાાં  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક 
અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુવાથી જાાંબરુવ તૈયાર થાય 
છે. જાાંબરુવ આાંતર ેદીવસે સવાર ેકેટલાક દીવસ સધુી 
પીવાથી યકતૃની ક્રીયા નીયમીત બની યકૃતનો 
સોજો, યકૃતવદૃ્ધી અને પ્લીહોદર મટે છે.  
(૭) કાચા પપૈયાનુાં  ૧૦ ગ્રામ દુધ સાકર સાથે મેળવી 
ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાાં  ત્રણ વાર પાણી સાથે 
લવેાથી યકૃતવદૃ્ધી મટે છે.  
લ ુ  (૧) ધાણાને પાણીમાાં  પલાળી મસળી ગાળી 
સાકર નાખી પીવાથી ગરમીમાાં  લાગલેી લ ુમટે છે.  
(૨) ગરમીના દીવસોમાાં  માથે ઠાંડક રહે, લ ુન લાગે, 
માથુાં  તપી ન જાય તે માટે માથે વડનાાં  પાન મુકી ઉપર 
ટોપી, હટૅ, સ્કાફવ  કે હેલ્મેટ પહેરવી.  સયુવ  ગમે તેટલો 
તપતો હશ ેતો પણ માથે ઠાંડક રહેશે.  
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(૩) મેથીની સુકી ભાજી ઠાંડા પાણીમાાં  પલાળી રાખી, 
સારી રીતે પલળ્યા પછી ખબુ મસળી, પાણી ગાળી, 
થોડુાં મધ મેળવી પીવાથી લ ુલાગી હોય તો મટે છે.  
(૪) ડુાંગળી, જીરુ અને સાકર વાટીને ખાવાથી લ ુ
લાગી હોય તો મટે છે.  
(૫) શકેેલી કેરી અને ડુાંગળી પીસીને લવેાથી લ ુમટી 
જાય છે. 
લોહ તત્ત્વની ઉણપ  (આયનવ ડફેીસીયન્દ્સી) 
આપણને દરરોજ ૨૫ થી ૪૦ મી.ગ્રામ જટેલા 
લોહની જરુર પડ ેછે. ગભવવતી સ્ત્રીને ૪૦ મી.ગ્રામ. 
એની ઉણપથી પગ દખુ,ે કોઈ વાર પગમાાં  ટાાંકણી 
ભોાંકાતી હોય એમ લાગે, કાં ઈક સળવળતુાં  હોય એવુાં  
લાગે, દીવસે આવુાં  ન થાય પણ સઈુ જાઓ ને થવા 
લાગ.ે આવા સાંજોગોમાાં  આયનવની ગોળી લવેાથી 
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બધી તકલીફ મટી જાય છે. કેમ કે મગજમાાં  ઉત્પન્ન 
થતા ‘ડોપામાઈન’ નામના પદાથવ માટે આયનવ  
જરુરી છે. આયનવ ઓછુાં  હોય ત્યાર ે ‘ડોપામાઈન’ 
ઓછુાં  ઉત્પન્ન થાય અન ે તેથી દખુાવો થાય છે. 
આયનવ લવેાથી ‘ડોપામાઈન’ પરુતુાં  થાય અને 
દખુાવો મટી જાય.  
લોહ શામાાંથી મળે:    જવ, અડદ, વટાણા, વાલ, 
ચોળા, ચણા, મગફળી, છાલ સાથે બટાકા, 
શક્કરીયાાં, કાળી રાક્ષ ખજુર, પાલખ, અાંજીર, દાડમ, 
બીટ, કેળાાં, પપૈયાાં, સફરજન, સ્ટ્રોબેરી, રાસ્બરી, 
પ્લમ, જરદાલ,ુ બદામ, પપસ્તાાં, અખરોટ, કાજુ, 
ટામેટાાં , ઘઉાંનુાં  ઉપલુાં પડ, ઇાંડાાં, માાંસ, મચ્છી, મરઘાાં  
વગરે.ે આ ખાદ્ય પદાથોવ યોગ્ય પ્રમાણમાાં  લવેાથી 
લોહ તત્ત્વની ઉણપ વરતાશ ેનહીં.  
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લોહ તત્ત્વની ઉણપ  (આયનવ ડફેીસીયન્દ્સી) – ૨  
લોહ તત્ત્વની ઉણપ વીષ ે મેં આ પહેલાાં  મારા 
બ્લોગમાાં  લખ્યુાં  છે. તાજતેરમાાં  મને આ બાબત 
થયેલા અનભુવ વીશ ેથોડુાં કહવેા ઈચ્છુાં  છુાં . 
ઉાંમર વધતાાં  પાચનશક્તી નબળી પડ,ે આથી પણ 
કદાચ લોહત્ત્વની ઉણપ વરતાય છે. આ પહેલાાં  લોહ 
તત્ત્વ કયા પદાથોવમાાંથી મળે છે તે કહવેાયુાં  છે. એ 
પૈકી ખજુર અન ેકાળી સુકી રાક્ષ મન ેવધ ુપસાંદ છે. 
કેટલાક વખતથી હ ુાં  ખાાંડનો ઉપયોગ બને ત્યાાં  સધુી 
કરતો નથી. ગોળ અવારનવાર વાપરુાં છુાં . સવારના 
નાસ્તા માટે હ ુાં  ઓટની રાબ બનાવુાં  છુાં . એમાાં  હવ ે
આગલા દીવસે પાણીમાાં  ભીંજવી રાખલે ખજુર અને 
કાળી રાક્ષ નાખુાં છુાં . પહેલાાં  હ ુાં  એ રાબ ઉકાળતી 
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વખતે ખજુર-રાક્ષ પણ નાખી દેતો, એટલ ેકે ખજુર-
રાક્ષને પણ ઉકાળીને વાપરતો હતો.  
થોડા વખત પર લોહની ઉણપ મને હોય એમ 
લાગ્યુાં . આથી બીજો કોઈ ફેરફાર ન કરતાાં  ખજુર-
રાક્ષને ચમચી અને ફોકવ  વડ ેમીક્ષ કરી રાબ ઉકાળીને 
તૈયાર થયા પછી એમાાં  નાખવાનુાં  શરુ કયુાં, અન ે
લોહ તત્ત્વની ઉણપ મન ે દરુ થઈ ગયેલી લાગી. 
આમ ખજુરને ઉકાળવાથી કદાચ લોહ તત્ત્વ અમકુ 
પ્રમાણમાાં  નષ્ટ થતુાં  હોય એમ મને લાગ ેછે. 

લોહી 
લોહીબગાડ વારાંવાર ચામડીના નાના-મોટા રોગ 
થતા હોય તો વડના નાના કુણા તાજાાં પાનનો 
ઉકાળો કરી પીવાથી લોહી શદુ્ધ થાય છે અન ે
ચામડીના રોગો મટે છે.  
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લોહીની ઉણપ (૧) તજ, તજથી બમણા વજનના 
તલ અને એ બાંનેના કુલ વજનથી દસગણા વજનના 
પાણીમાાં  એકાદ કપ જટેલો ઉકાળો સવાર-બપોર-
સાાંજ તાજો બનાવી પીવાથી શરીરમાાં  લોહી વધ ેછે.  
(૨) સુકી મેથી કે મેથીની ભાજીનુાં  બને તેટલા વધ ુ
પ્રમાણમાાં  સેવન કરવાથી રક્તાલ્પતા(લોહીની 
ખામી) મટે છે.  
(૩) ગાજરનો રસ ૧૫ ગ્રામ, સાંતરાનો રસ ૧૫ ગ્રામ 
અને મધ ૧૦ ગ્રામ ભગેાાં  કરી દરરોજ સવાર-સાાંજ 
ભોજન બાદ લવેાથી એકાદ મહીનામાાં  રક્તવદૃ્ધી થાય 
છે.  
(૪) બજારમાાં  મળતુાં  ગળોનુાં  સત્ત્વ દરરોજ એક એક 
ચમચી ઘી સાથે સવાર-સાાંજ લવેાથી શરીરમાાં  
લોહીની ખામી હોય તો તે દરુ થાય છે.    
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લોહીની ઉલટી  (૧) બી કાઢેલી રાક્ષ, ઘી અને મધ 
એકત્ર કરી ચાટવાથી ક્ષતકાસ મટે છે. ઉર:ક્ષત થઈને 
લોહીની ઉલટી થતી હોય તો તે પણ મટે છે.  
(૨) મીઠા લીમડાનાાં  પાનને પાણી સાથે પીસી, 
ગાળીને પીવડાવવાથી લોહીની ઉલટી મટે છે.  
લોહીની શદુ્ધી (૧) બકરીના દધુમાાં  આઠમા ભાગ ેમધ 
મેળવી પીવાથી લોહીની શદુ્ધી થાય છે.  
(૨) એક સકુુાં  અાંજીર અને ૫-૧૦ બદામ દધુમાાં  નાખી 
ઉકાળી, તેમાાં  સહેજ ખાાંડ નાખી રોજ સવાર ેપીવાથી 
લોહી શદુ્ધ થાય છે.  
લોહી વધારવા (૧) રોજ ગરમ દધુમાાં  હળદર નાખી 
પીવાથી લોહીના રક્તકણોની સાંખ્યામાાં  વધારો થાય 
છે.  
(૨) મધ ખાવાથી લોહીના રક્તકણો વધ ેછે.  
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(૩) જુનો ગોળ ખાવાથી લોહીના રક્તકણો વધ ેછે.  
(૪) કાળી રાક્ષ ખાવાથી લોહીના રક્તકણો વધ ેછે.  
લોહીનુાં  પાણી  લોહી ઘટી જાય તેવો પણ એક રોગ 
છે. આ રોગમાાં  લોહી જાણે ઉડી જાય છે અન ે
લોહીનુાં  પાણી થઈ ગયા જવેુાં  લાગ ે છે. ડુાંગળીનો 
તાજો રસ અન ેમધ સરખા પ્રમાણમાાં  સવાર, બપોર, 
સાાંજ જરુરી પ્રમાણમાાં  લવેાથી લોહીનુાં  પાણી થતુાં  
અટકે છે અને શરીર તાજગીભયુાં બને છે.  
લોહીવીકાર  (૧) દુધીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે 
સાકર સાથે લવેાથી લોહીવીકાર મટે છે.  
(૨) સારાાં  પાકાાં  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાાં  ૧  કીલો 
ખાાંડ નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી શરબત બનાવવુાં . 
શરબત ગરમ હોય ત્યારજે કપડાથી ગાળી ઠાંડ ુથાય 
એટલ ેશીશીઓમાાં ભરી લવેુાં . આ શરબત ૧૫થી ૨૫ 
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ગ્રામ જટેલુાં પાણી મેળવી પીવાથી લોહીવીકાર મટે 
છે.  
શ્વતેકણોની ઉણપ તજનુાં  ચણુવ  દધુ કે મધ સાથે 
અથવા તજ એકલી જ ચસુીને ખાવાથી લોહીમાાં  
શ્વેતકણોની ઉણપ હોય તો તે દરુ થાય છે. (વધ ુ
પડતી તજ ખાવાથી નપસુાંકતા આવવાની શક્યતા 
રહે છે.)  
લોહીવા (૧) જીરુ અને સાકરનુાં  ચણુવ  પાવલીભાર 
ચોખાના ઓસામણમાાં પીવાથી લોહીવા મટે છે.  
(૨) વડની છાલના ચણુવની સ્વચ્છ કપડામાાં  પોટલી 
બનાવી યોનીમાાં  મકુવાથી લોહીવા મટે છે.  
(૩) લોહીવા હોય તો ગભવ રહી શકતો નથી, 
અથવા અધરુ ે મહીને ગભવ પડી જાય છે. નાગકેસર 
લવેાથી લોહીવા મટે છે.  
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(૪) ગાય કે બકરીના એક ગ્લાસ દધુમાાં  એટલુાં જ 
પાણી ઉમેરી એક ચમચી અશોક વકૃ્ષની છાલનુાં  
ચણુવ  નાખી પાણી બળી જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળી, ઠાંડ ુ
કરી સવાર-સાાંજ પીવાથી અને આહારમાાં  ગરમ 
પીત્તવધવક રવ્યોનો ત્યાગ કરી, સાંપણુવ  આરામ 
કરવાથી રક્તપ્રદર-લોહીવા મટે છે. એમાાં  બજારમાાં  
તૈયાર મળતુાં  અશોકારીષ્ટ પણ ઉત્તમ છે. સવાર-
સાાંજ જમ્યા પછી બે ચમચી અશોકારીષ્ટમાાં  થોડુાં  
પાણી ઉમેરી પીવાથી વધ ુપડતા માસીક-લોહીવાની 
તકલીફ તથા ગભાવશયની શીથીલતા દરુ થાય છે.  
(૫) જઠેીમધ, કાાંટાળુાં  માયુ, દાડમનાાં  ફુલ અને 
ફટકડી સરખા વજને લઈ ઉકાળીને ઠાંડ ુકરલેુાં  પાણી 
નાખી લસોટી નાખવાાં . મીશ્રણ જ્યાર ેઘટ્ટ થાય ત્યાર ે
ખજુરના ઠળીયા કે બદામ જટેલી વાટ જવેી લાાંબી 
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ગોળીઓ બનાવી છાાંયડ ે સકુવી, એકથી બે ગોળી 
રોજ રાત્ર ે યોનીની અાંદર મકુવી. દોઢથી બે માસ 
સધુી નીયમીત આ ઉપચાર કરવાથી લોહીવા, 
શ્વેતપ્રદર, ગભાવશય મખુની જુની ચાાંદી, ખાંજવાળ, 
બળતરા વગરે ે વીકૃતીઓ દરુ થાય છે. રાત્ર ે મકેુલ 
ગોળી સવાર ે અધી બહાર આવી જાય તો પણ 
ફાયદો કર ેછે.   
લ્યકેુમીયા હળદરમાાં  રહેલા એન્દ્ટીઑક્સીડન્દ્ટ 
પદાથવને લીધ ે લ્યકેુમીયા કોષોનો વધારો અટકે છે. 
રડેીયેશન, પ્રદષુણ અથવા કેટલીક દવાઓના 
જોખમને હળદર અને કરક્યુમીનના મીશ્રણથી 
ઘટાડી શકાય છે. જ ેબાળકો કેળાાં  અને નારાંગી ખાય 
તેમને પણ લ્યકેુમીયાનુાં  જોખમ ઘટે છે.  
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વજન  ઘટાડવા (મદે ઓછો કરવા)   જુઓ લીન્દ્ક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2010/11/18/%E0%AA%AE%E0%
AB%87%E0%AA%A6-
%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%
AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%
AA%E0%AA%A3%E0%AB%81%E
0%AA%82/ (૧) અરણીના મળુનો ઉકાળો 
શીલાજીત સાથે સવાર-સાાંજ પીવાથી અથવા ત્રણ 
ચમચી જટેલો એના પાનનો રસ પીવાથી ચરબી 
ઘટી જવાથી વજન ઓછુાં  થઈ જાય છે.  
(૨) વજન ઘટાડવા ઘઉાંને બદલ ે જવનો ઉપયોગ 
કરવો.  
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(૩) દરરોજ એક પાકા લીંબનુા રસમાાં  ૬૦ ગ્રામ મધ 
મેળવી ચાટવાથી વજન ઉતર ેછે. (મધ ચોખ્ખુાં હોવુાં  
અત્યાંત જરુરી છે, નહીંતર વજન ઘટવાને બદલ ે
વધવાની શક્યતા છે.)  
(૪) ૨૫ ગ્રામ લીંબનુો રસ અને ૨૫ ગ્રામ મધ ૨૦૦ 
મી.લી. સહેજ ગરમ પાણીમાાં  ભોજન બાદ તરત જ 
પીવાથી એક-બે માસમાાં  શરીરમાાં  મેદની ઉત્પત્તી 
બાંધ થાય છે અને વધલેો મેદ ઓછો થાય છે.  
(૫) સ્થળુતા અને ચરબી ઓછાાં કરી શકાય તો લાાંબુાં  
જીવન શક્ય બને.  
(૬) માત્ર મીઠુાં  નાખલેુાં ચોખાનુાં  ગરમ ગરમ 
ઓસામણ જટેલુાં ખાઈ શકાય તેટલુાં દરરોજ ખાવાથી 
વજન ઉતરી જાય છે.  
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(૭) એક મહીના સધુી ત્રીફળા ગગુળ અથવા 
મેદોહર ગગુળની બબ્બે ગોળી ભકુો કરી સવાર-સાાંજ 
લવેાથી અને રોજ રાત્ર ે સતુી વખતે અડધીથી એક 
ચમચી ત્રીફળા ચણુવ  અથવા હરડ ેચણુવ લવેાથી તેમ 
જ સવાર-સાાંજ એક કીલોમીટર ઝડપથી ચાલવુાં , 
ભખુ લાગ ે તેનાથી ઓછુાં  જમવુાં , અને મગ-ભાત 
અથવા મગની દાળ અને ભાત જ ખાવાથી મહીને 
પાાંચથી છ કીલો વજન ઘટે છે. જટેલુાં વજન ઘટાડવુાં 
હોય ત્યાાં  સધુી આ પ્રમાણે જ રહેવુાં .  
(૮) નીયમીત રુપ ે ગરમાગરમ સપુ પીવાથી વજન 
ઉતારવાના કાયવક્રમમાાં  સફળતા મળે છે.  
(૯) સ્ત્રીઓને ૨૨૦૦ અને પરુષોને ૨૫૦૦ કેલરેી 
ખોરાકની જરુર પડ.ે એનાથી વધારાના ખોરાકની 
ચરબી બને છે, જથેી વજન વધ ેછે.  
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(૧૦) દરરોજ સવાર-સાાંજ ભોજન બાદ એક મોટા 
ગ્લાસ હ ુાંફાળા પાણીમાાં  એક આખુાં લીંબ ુ નીચોવી 
ધીમે ધીમે પી જવાથી શરીરનુાં વજન ઓછુાં  થવા 
લાગ ેછે.  
(૧૧) સવાર ેએક ગ્લાસ ઠાંડા પાણીમાાં  ચાર ચમચી 
મધ મેળવી પીવાથી અને આહારમાાં  તેલ, બટાટા, 
ઘી, ભાત વગરે ેબાંધ કરવાથી વજન ઉતરી જાય છે.  
(૧૨) શદુ્ધ લાખનો ત્રણેક નાની ચપટી પાઉડર એક 
ગ્લાસ લીંબનુા શરબતમાાં  સવાર ે નરણા કોઠ ે
નીયમીત લવેાથી શરીરનો મેદ ઓછો થઈ વજન 
ઘટે છે.  
વજન વધારવા (૧) ઠળીયા કાઢેલુાં પાાંચ પશેી ખજુર 
ભેંસના ઘીમાાં  પાાંચ મીનીટ સધુી સાાંતળીને બપોર ે
ભાત સાથે મેળવી ખાઈ અધોવ કલાક ઉાંઘ લવેાથી 
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સકુલકડી દબુળા માણસના શરીરનાાં  વજન અને 
શક્તી વધ ેછે.  
(૨) સુાંઠ, કાળી મસુળી, ગળો, ગોખરુાં, આમળાાં , 
ક ાંચાાં, અશ્વગાંધા, એખરો, જઠેીમધ, જાયફળ અને 
હરડ ેદરકે ૩૦-૩૦ ગ્રામના ચણુવને ધાતપુ ષ્ટીક ચણુવ  
કહે છે. આ ચણુવને બને તેટલુાં બારીક ઘુાંટવુાં . અડધીથી 
એક ચમચી જટેલુાં આ ચણુવ  ઉકાળીને ઠાંડા કરલેા એક 
ગ્લાસ દધુમાાં  મેળવીને એકથી દોઢ માસ રોજ રાત્ર ે
પીવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે, મખુની તેજસ્વીતા વધ ેછે 
અને શરીરનુાં  વજન વધવાની સાથે બળ અન ે
સ્ફુતીમાાં  પણ વધારો થાય છે.  
(૩) સકુા અાંજીરના ટુકડાનુાં ચણુવ , ગરમ પાણીમાાં  
ભીંજવી છોતરાાં  કાઢી નાખી સકુવેલી બદામનુાં  ચણુવ , 
ખડી સાકરનુાં ચણુવ , એલચીની ભુકી, કેસર, ચારોળી, 
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પીસ્તાાં  અને બળદાણા બધુાં સરખા વજને લઈ 
ગાયના ઘીમાાં  આઠ-દસ દીવસ ભીંજવી રાખવુાં . પછી 
દરરોજ સવાર ે એકથી બે ચમચી ખાવુાં . એનાથી 
નાનાાં  બાળકોનાાં  તેમ જ અશક્ત લોકોનાાં  રસ, રક્ત, 
માાંસ, મેદ વગરે ેસપ્ત ધાતનુી વદૃ્ધી થઈ શરીર પષુ્ટ 
બને છે. જમેનુાં  વજન વધતુાં  જ ન હોય તેમનુાં  પણ 
આ ઉપચારથી વજન વધવા લાગ ેછે.  
(૪) શરીર ખબુ પાતળુાં  હોય અને વજન વધારવુાં  
હોય તો સમાન ભાગ ેતલ અને ખાાંડ બબ્બે ચમચા 
સવાર, બપોર, સાાંજ ખબુ ચાવીને ખાવાાં . વળી 
દરરોજ આહારમાાં  દધુ-ભાત અને ખાાંડ જો અન્દ્ય 
રીતે હાનીકારક ન હોય તો વધ ુપ્રમાણમાાં  લવેાાં .  
(૫) ૧૦૦ મી.લી. દધુમાાં  એટલુાં જ પાણી ઉમેરી 
જરુરીયાત મજુબ ખાાંડ કે સાકર, એલચી અને ૧૦ 
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ગ્રામ અશ્વગાંધાનુાં  ચણુવ  નાખી ઘટ્ટ થાય ત્યાાં  સધુી 
ધીમા તાપ ે ઉકાળી ઠારીન ે પીવાથી દબુળી વ્યક્તીનુાં 
વજન વધવા માાંડ ેછે.  
(૬) આમળાાં અને કાળા તલનુાં  સરખ ેભાગ ેબનાવેલુાં  
ચણુવ  ઘી કે મધમાાં  ચાટવાથી માાંસવદૃ્ધી થઈ કૃશતા 
ઘટે છે.  
(૭) વજન હોવુાં  જોઈએ એના કરતાાં  ૨૦% ઓછુાં  
હોય તો નીયમીત ખોરાક ઉપરાાંત દરરોજ ક્રીમ કાઢી 
નાખલે ૫૦૦ મી.લી. દધુ, બે કેળાાં, ૧૦૦ ગ્રામ 
શકેેલી મગફળી અને પાાંચ ખજુરની પેશી ખાવાથી 
અને બેથી ત્રણ લીટર પાણી પીવાથી વજન વધ ેછે.  
(૮) નાગરવેલના એક પાનમાાં  દરરોજ દસ કાળા 
મરીના દાણા મુકી ખબુ ચાવીન ે ખાઈને ઉપર 
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માટલાનુાં  ઠાંડ ુ પાણી પીવાથી બેથી ત્રણ મહીનામાાં  
પાતળો માણસ જાડો થાય છે.  
વધરાવળ(Hydrocele-હાઈડ્રોસીલ) કાચકાનુાં  
સખત પડ ફુલી જાય એટલા ગરમ કરીને મીંજ 
કાઢવી. એનુાં  બારીક ચણુવ  પાણીમાાં  ખબુ લસોટી પસે્ટ 
બનાવી લપે કરવાથી વષૃણનો સોજો મટે છે.  
વાંધ્યત્વ (૧) રતવાને કારણે શરીરમાાં  ગરમીથી 
વાંધ્યત્વ ભોગવતી હોય તેવી બહેનોએ વડ-
પીપળાની તાજી કુાં પળોની ચટણી બનાવી લાાંબા 
સમય સધુી સવેન કરવુાં .  
(૨) વડના તાજા અાંકુરો પાણી સાથે પીસી ચટણી 
બનાવી ખાવાથી જ ે બહેનોને કોઠે રતવા હશ,ે 
વારાંવાર ગભવપાત થઈ જતો હશ,ે શરીરની ગરમીને 
લઈ ગભવ ધારણ જ ન થઈ શકતો હશ ે તે દરકે 
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અવસ્થામાાં  લાભ થશ ે અને ગભવધારણની શક્યતા 
વધી જશ.ે પ્રસતુા પણ જો વડાાં કુરોની ચટણીનુાં  
નીયમીત સેવન કર ે તો તેના ગભવને ઉત્તમ પોષણ 
મળે છે, અને ગભવની વદૃ્ધી સારી રીતે થાય છે.  
(૩) વડનાાં  ટેટાાંનુાં  ચણુવ  સ્ત્રી-પરુુષ બાંને નીયમીત 
સેવન કર ેતો ગભવધારણની શક્યતા વધે છે. સ્ત્રીનાાં  
પ્રજનનાાંગોની ગરમી દરુ થઈ તે ગભવધારણ માટે 
સક્ષમ બને છે. 
વા  (૧) લીલા નાળીયેરનો ૭૦ ગ્રામ અાંગરસ કાઢી, 
તેમાાં  ત્રીફળાની ભુકી ૩ ગ્રામ અન ેમરીની ભુકી ૨ 
ગ્રામ નાખી સવાર-સાાંજ ખાવાથી વા મટે છે.  
(૨) લીલા નાળીયેરના કોપરાનો રસ કાઢી અગ્ની 
પર ઉકાળવાથી તેલ નીકળે છે. એ તેલમાાં  મરીની 
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ભુકી નાખી શરીર ેચોળવાથી વાથી જકડાઈ ગયેલાાં  
અાંગો છુટાાં  થાય છે અને વા મટે છે.  
(૩) સરસીયા તેલમાાં  ધાંતરુાનો રસ અને થોડી હળદર 
નાખી ઉકાળી ધાંતરુાનો રસ બળી જાય એટલ ેઉતારી 
માલીશ કરવાથી વાથી ઝલાઈ ગયેલાાં  શરીરનાાં  અાંગો 
છુટાાં  થાય છે અને વા મટે છે.   
(૪) મેથીનુાં  ચણુવ  પાણી સાથ ેલવેાથી વાના રોગમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૫) મેથી ઘીમાાં  શેકી, દળી, ગોળ-ઘીનો પાયો લાવી 
સખુડની માફક હલાવી નાના નાના લાડ ુ બનાવવા. 
રોજ સવાર ે એક એક લાડ ુ ખાવાથી અઠવાડીયામાાં  
વાથી જકડાઈ ગયેલાાં  અાંગો છુટાાં  થાય છે અને હાથ-
પગ ેથતી વાની કળતર મટે છે.  
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(૬) આાંકડાનાાં  પાન તેલમાાં  બળી જાય ત્યાાં  સધુી 
ગરમ કરી, તેલ ગાળીને માલીશ કરવાથી વાનો 
દખુાવો મટે છે.  
વાઈ હીંગ, સીંધવ અને ઘી ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ 
ગાયના ૧૨૦ ગ્રામ મતુ્રમાાં  મેળવી, ઉકાળી, માત્ર ઘી 
બાકી રહે ત્યાર ેપીવાથી વાઈ-અપસ્માર મટે છે. 
વાજીકરણ (૧) અશ્વગાંધા, એખરો(તાલીમખાના), 
ગોખરુ, શતાવરી, કાળી મશુળી, શદુ્ધ ક ાંચાાં, 
નાગબલા, બલદાણા અને જઠેીમધ સરખા ભાગ ેલઈ 
ખબુ ખાાંડી બારીક ચણુવ  બનાવવુાં . એને આઠ ગણા 
દધુમાાં  નાખી ઉકાળીને માવો બનાવવો. માવાન ે
ગાયના ઘીમાાં શેકી સોપારી જવેડી લાડડુી બનાવવી. 
એક એક લાડડુી જમ્યા પછી સવાર-સાાંજ સહેજ 



 1398 

નવશકેા દધુ સાથે લવેાથી વીયવની વદૃ્ધી થાય છે તેમ 
જ હષવ-ઉત્સાહમાાં  વધારો થાય છે.  
(૨) કવચના મળુન ે ઘીમાાં  શેકી દધુમાાં  નાખી મધ 
સાથે  પીવાથી પ્રચાંડ શક્તી પ્રાપ્ત થાય છે. દધુમાાં  ઘઉાં 
અને ક ાંચાનાાં  બી સાથે પકવી દધુપાક જવેુાં  ઘટ્ટ થાય 
ત્યાર ે ઉતારી ઠાંડુાં  પાડી પી જવુાં . બાકી રહેલ માવા 
જવેો ભાગ ઘીમાાં  શેકી, સાકરની ચાસણીમાાં  નાખી 
પાક બનાવી દરરોજ ખાવાથી વાજીકરણ શક્તી 
(મૈથનુશક્તી) વધ ેછે. ક ાંચાનાાં  મળુ મતુ્રલ પણ છે. 
મતુ્ર વધારનાર ઔષધો મતુ્રપીંડના રોગોમાાં  પણ 
સારો ફાયદો કર ે છે. એ માટે કવચના મળુની 
છાલનો ઉકાળો પીવો.  
વાચા અટકી-અટકીન-ેતોતડાવુાં   ફુલાવેલો ટાંકણખાર 
મધમાાં  મેળવી જીભ પર બધ ે દીવસમાાં  ચારકે વખત 
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લગાડવાથી તોતડુાં બોલવાની ફરીયાદ મટે છે. મધ 
ગળા નીચ ેઉતર ેતો પણ વાાંધો નથી. 
વાતકાં ટક વાયનુા ૮૦ રોગોમાાંથી એક રોગનુાં  નામ 
‘વાતકાં ટક’ છે. આ રોગને અાંગે્રજીમાાં  
‘ઓસ્ટીઓફાઈટ’ કહે છે. આમાાં પગની ઘુાંટી પાસે 
અથવા પાનીના હાડકાાં  પર હકુની જમે હાડકુાં  વધ ેછે 
અને ચાલવાથી તે ખબુ જ દખુ ે છે. સવાર ે ઉઠતી 
વખતે તો થોડી વાર પગ પર ચાલી પણ શકાતુાં  
નથી. આ વીકૃતીનુાં  મેથી એ ઉત્તમ ઔષધ છે. કાચી 
મેથીને અધકચરી ખાાંડીન ે બનાવેલો એક ચમચી 
ભકુો રોજ રાત્ર ે સતુી વખતે ફાકી જવો અન ે ઉપર 
એક ગ્લાસ જટેલુાં દધુ પીવુાં . બે મહીના આ ઉપચાર 
કરવો. દખુાવા ઉપર રતેીનો શકે કરવો અને 
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આવશ્યક પરજેી પાળવી, જમેાાં  ખાસ કરીન ે
વાતકારક આહાર-વીહારનો ત્યાગ મહત્ત્વનો છે.  
વાતપીત્ત  રાયણનાાં  પાન અને કોઠીનાાં  પાન વાટી 
કલ્ક કરી, ઘીમાાં  શેકી ખાવાથી વાતપીત્ત મટે છે. 
વાતરક્ત  તાાંદળજાની ભાજી ખાવાથી વાતરક્ત મટે 
છે. 
વાતશળુ  (૧) સુાંઠ અન ે એરાંડમળુના ઉકાળામાાં  
ખાાંડલેી હીંગ અને સાંચળ નાખી પીવાથી વાતશળુ 
મટે છે.  
(૨) હીંગને ૨૦૦ મી.લી. પાણીમાાં  ઉકાળી ૨૫ 
મી.લી. પાણી બાકી રહે ત્યાર ે ઉતારી પીવાથી 
વાતશળુ મટે છે. 
વાતાવરણની શદુ્ધી  ઘરમાાંથી જીવજાંતઓુનો નાશ 
કરવા વડની છાલનો હોમ કરવો.  
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વાયરલ ઈન્દ્ફેક્શન શ્રાવણ માસમાાં  શરીર ે એકાદ 
વાર માટી, ગ મતુ્ર અને ગ છાણનો લપે કરવામાાં  
આવે તો વષવભર અનેક રોગો સામે રક્ષણ મળે છે. 
ખાસ કરીને વાયરસથી થતા રોગો સામે રક્ષણ 
મેળવવા તે અત્યાંત જરુરી છે. શ્રાવણમાાં માત્ર એકાદ 
દીવસ આવો પ્રયોગ કરવાથી વષવભર શરીરને રક્ષણ 
મળે છે.          
વાયવુીકાર, વાતવ્યાધી, વાયનુા રોગો પક્ષાઘાત, 
કાં પવાત, બાળલકવો, રાાંઝણ, કમરનો દખુાવો, સાાંધા 
દખુવા કે જકડાઈ જવા, આમવાત, વાંધ્યત્વ, 
કસવુાવડ, શીઘ્રસ્ખલન, અડદીયો વા, સવાવઈકલ 
સ્પોન્દ્ડીલાઈટીસ, વીશ્વાચી (હાથમાાં  થતો રાાંઝણ 
જવેો દખુાવો), અવબાહકુ (ફ્રોઝન શોલ્ડર), 
શરીરમાાં  સોય ભોાંકાતી હોય તેવી વેદના થવી, વાત 



 1402 

કાં ટક(પગની એડીમાાં  કાાંટો ભોાંકાતો હોય તેવી વેદના 
થવી), અટકી અટકીને પશેાબ થવો, વાય ુ ઉપર 
ચડવો, વધ ુપડતા ઓડકાર આવવા, પટેમાાં  આફરો 
થવો, અનીરા, શરીરના કોઈપણ ભાગમાાં  
ઝણઝણાટી થવી, કાનમાાં  બહેરાશ, દખુાવો કે 
અવાજ આવ્યા કરવો, ચામડી લખુી અને બરછટ 
થઈ જવી આ બધા રોગોમાાં  વાયનુી પ્રબળતા હોય 
છે.  
મળમતુ્ર વગરે ે કુદરતી વેગો રોકવાથી, જમ્યા પછી 
તરત (ખાધલેુાં પરુપેરુુાં પચ્યા પહેલાાં) ફરીથી નાસ્તો 
વગરે ે ખાવાથી, ઉજાગરા કરવાથી, મોટેથી 
બોલવાથી, વધ ુ પડતો શ્રમ કરવાથી, પ્રવાસોથી, 
તીખા, કડવા અને તરુા પદાથોવના વધ ુ પડતા 
સેવનથી, લખુા પદાથોવથી, વાદળો થવાથી, ચીંતા, 
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ભય, લાાંઘણથી, શોકથી તથા ઠાંડો પવન, ઠાંડુાં  પાણી, 
ઠાંડુાં  વાતાવરણ, ઠાંડાાં  પીણાાં, ઠાંડી વાનગી, ઠાંડા 
પદાથોવના સેવનથી વાય ુપ્રકોપ પામે છે.  
વાતપ્રકોપના ઉપાયો 
(૧) ૫૦૦ ગ્રામ મેથી ઝીણી દળી, તેમાાં  ૧  કીલોગ્રામ 
ઘી અને ૬  કીલોગ્રામ દધુ મેળવી ધીમા તાપે ઉકાળી 
મધ જવેુાં  ગાઢુાં  બનાવવવુાં . પછી તેમાાં  ૧.૫  કીલો સાકર 
નાખી મેથીપાક બનાવવો. આ પાક સવાર ે ૨૫ થી 
૪૦ ગ્રામ જટેલો ખાવાથી સવવ પ્રકારના વાય ુ
રોગોનો નાશ થાય છે.  
(૨) મેથીને ઘીમાાં  શેકી દળીને લોટ બનાવવો. પછી 
ઘી-ગોળનો પાયો લાવી સખુડીની માફક હલાવી 
નાના નાના લાડ ુ બનાવવા. રોજ સવાર ે એક એક 
લાડ ુ ખાવાથી અઠવાડીયામાાં  વાથી જકડાઈ ગયેલાાં  
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અાંગો છુટાાં  પડ ેછે. હાથ-પગ ેથતી વાની કળતર મટે 
છે.  
(૩) ૧૫-૨૦ ગ્રામ મેથી રોજ ફાકી જવાથી વા મટે 
છે.  
(૪) અજમો તાવી પર ગરમ કરી, સમભાગ ેસીંધવ 
સાથે પીસી ૩ ગ્રામ જટેલુાં ગરમ પાણી સાથે લવેાથી 
કોઠાનો વાય ુદરુ થાય છે.  
(૫) અડદની દાળ પાણીમાાં  પલાળી રાખી, વાટી, 
તેમાાં  મીઠુાં, મરી, હીંગ, જીરુ, લસણ અને આદુ 
નાખી વડાાં  કરવાાં . તેને ઘીમાાં  અથવા તેલમાાં  તળીને 
ખાવાથી વાય ુમટે છે.  
(૬) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને મીઠુાં  મેળવી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી વાય ુમટે છે.  
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(૭) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર 
કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લવેાથી વાય ુમટે છે.  
(૮) ૧૦-૧૦ ગ્રામ આદનુા અને લીંબનુા રસમાાં  ૧.૫ 
ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી વાય ુમટે છે.  
(૯) ખજુર ૫૦ ગ્રામ, જીરુ, સીંધવ, મરી અને સુાંઠ 
દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ, પીપરી મળુ ૫ ગ્રામ અને 
લીંબનુો રસ ૦.૭૫ ગ્રામને બારીક વાટી ચાટણ 
બનાવી ખાવાથી વાય ુબેસી જાય છે.  
(૧૦) એરાંડ મગજને દુધમાાં  મેળવી ગરમ કરી, માવો 
બનાવી ખાવાથી ગધૃ્રસી વાય ુઅને પટે, ખભા, પગ 
વગરેમેાાં  થતો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૧૧) ગોળ નાખલેુાં દહીં વાય ુ મટાડ ે છે. તે પષુ્ટી 
આપનાર, તપૃ્તી કરનાર અને પચવામાાં  ભાર ેછે.  
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(૧૨) ઘીમાાં  શકેેલી હીંગ, સુાંઠ, મરી, પીપર, સીંધવ, 
અજમો, જીરુ અને શાહજીરુ એ આઠ ચીજો સરખ ે
ભાગ ેલઈ, ચણુવ  બનાવી મજબતુ બચુવાળી શીશીમાાં  
ભરી રાખવુાં . આ ચણુવને હીંગાષ્ટક ચણુવ  કહે છે. એ 
વાય ુ દરુ કર ે છે. એ અનેક રોગોની એક રામબાણ 
દવા છે. જમે કે ૧ ગ્રામ જટેલુાં આ ચણુવ  છાસમાાં  કે 
ભોજન પહેલાાં  ઘી અને ભાતમાાં  લવેાથી આફરો, 
અજીણવ , પટેની પીડા, વાય,ુ ગોળો, કૉલરેા, અજીણવ  
કે વાયથુી થતી ઉલટી, કફ-વાતજન્દ્ય વીકારો વગરે ે
મટે છે.  
(૧૩) ચીકણી સોપારીનો ભકુો ૧.૫ ગ્રામ સવારે 
મઠામાાં  કે કાાંજીમાાં  લવેાથી હોજરીમાાં  ભરાઈ રહેલો 
વાય ુ(ગસૅ) મટે છે.  
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(૧૪) તાજો ફુદીનો, ખારકે, મરી, સીંધવ, હીંગ, 
કાળી રાક્ષ અને જીરુની ચટણી બનાવી તેમાાં  લીંબનુો 
રસ નીચોવી ખાવાથી વાય ુ દરુ થાય છે, મોાંની 
ફીકાશ મટે છે, સ્વાદ પદેા થાય છે અને પાચનશક્તી 
સતેજ થાય છે.   
(૧૫) નારાંગી ખાવાથી પટેમાાંનો વાય ુદરુ થાય છે.   
(૧૬) પાકા આદનુો ૪૦૦ ગ્રામ રસ ૧.૬  કીલો 
સાકરની ચાસણીમાાં  નાખી તાર બાંધાય તેવી ચાસણી 
ફરીથી બનાવી શરબત બનાવવુાં . એમાાંથી ૧૦ ગ્રામ 
જટેલુાં શરબત પાણી સાથે લવેાથી પટેનો વાયુ, 
પટેમાાં  આમદોષથી આવતી ચુાંક મટે છે. ગાંધાતો અને 
પચ્યા વગરનો ઝાડો બાંધાય છે અને પટેમાાં  થતો 
ગડગડાટ મટે છે.  
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(૧૭) મરી ઠાંડા પાણીમાાં  બારીક વાટી લપે કરવાથી 
વાયથુી અાંગ જકડાઈ ગયુાં  હોય તો ફાયદો કર ેછે.  
(૧૮) ફુદીનો, તલુસી, મરી, આદ ુવગરેનેો ઉકાળો 
કરી પીવાથી વાય ુદરુ થાય છે, અને સારી ભખુ લાગે 
છે.  
(૧૯) મળુાનાાં  બીનુાં  ચણુવ  લવેાથી પીઠ પર થતી 
વાયનુી પીડા મટે છે.  
(૨૦) લવીંગના તેલનાાં  બે-ત્રણ ટીપાાં  ખાાંડ કે 
પતાસામાાં  લવેાથી પટેનો વાય ુમટે છે.  
(૨૧) વેંગણ વાય ુમટાડ ેછે.  
(૨૨) રીંગણાાંનુાં  શાક, ભડથુાં  કે સપુ બનાવી, હીંગ 
અને લસણ સાથે લવેાથી પટેમાાંનો વાય ુઅને ગોળો 
મટે છે.  
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(૨૩) સુાંઠ, મરી, પીપર અન ે સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ 
ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવમાાં  ૪૦૦ ગ્રામ બી 
કાઢેલી કાળી રાક્ષ મેળવી ચટણી માફક પીસી 
બરણીમાાં  ભરી લવેુાં . એને પાંચામતૃ ચાટણ કહે છે. 
એ પાાંચથી ૨૦ ગ્રામ જટેલુાં  સવાર-સાાંજ ચાટવાથી 
વાય ુમટે છે.  
(૨૪) સુાંઠના ચણુવમાાં  ગોળ અને થોડુાંક ઘી નાખી 
૩૦-૪૦ ગ્રામની લાડડુી બનાવી સવાર ે ખાવાથી 
વાય ુઅને ચોમાસાની શરદી મટે છે.  
(૨૫) સુાંઠની ભુકી પાણી સાથે ચટણી માફક પીસી, 
ઘીમાાં  તળી, તેને ઘી સાથે ખાવાથી વાય ુનાશ પામે 
છે અને સાંગ્રહણી મટે છે.  
(૨૬) મરી અન ે લસણને પીસી ભોજનના પહેલા 
કોળીયામાાં  ઘી સાથે ખાવાથી વાય ુમટે છે.  
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(૨૭) અ ેરાંડાનાાં  પાન વાયનુો પ્રકોપ શાાંત કર ે છે. 
અ ેરાંડીયુાં  પણ વાયનુા રોગો દરુ કર ેછે.  
(૨૮) ૩ ગ્રામ લસણ પીસી, ૬ ગ્રામ તલનુાં  તેલ કે ઘી 
અને સીંધવ મેળવી સવાર ે ખાવાથી સવવ પ્રકારના 
વાતવ્યાધી તથા વીષમજ્વર અને વાતકફજ્વર મટે 
છે.  
(૨૯) લસણની પાાંચ કળીઓ રાત્ર ેપાણીમાાં  ભીંજવી 
રાખી સવાર ે તેને પીસી ગાળી પાણી પીવુાં .  બીજા 
અઠવાડીયે સાત કળીઓ, ત્રીજા અઠવાડીય ે દસ 
કળીઓ પલાળવી અને એ રીતે પીવી. ત્રણ 
અઠવાડીયા પછી એક અવાડીયુાં પ્રયોગ બાંધ કરવો, 
અને ફરી પાછો શરુ કરવો. પ્રયોગ વખતે માખણનુાં  
સેવન કરવુાં  જરુરી છે. આ પ્રયોગથી વાતવ્યાધી મટે 
છે.  
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(૩૦) લકવો એટલ ેપરેાલીસીસ પણ એક પ્રકારનો 
વાતરોગ છે. દરરોજ સવાર ેઅડધો કલાક સયુવસ્નાન 
તથા પાંદરકે મીનીટ બાષ્પસ્નાન લવેુાં . બપોર ે અન ે
સાાંજ ે પણ પાંદરકે મીનીટ લીંબનુા રસ મીશ્રીત 
પાણીનુાં  બાષ્પસ્નાન લવેુાં . એનાથી ચમત્કારી લાભ 
અવશ્ય જોવા મળે છે. તજનુાં  તેલ વાતવીકાર પર 
ચોળવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૩૧)  ૨૦ ગ્રામ રાક્ષને ઘીવાળા હાથ લગાડી તવા 
ઉપર શેકી થોડુાં સીંધવ અને મરીનુાં  ચણુવ  લગાડી રોજ 
સવાર ે ખાવાથી વાતપ્રકોપ મટી નીબવળતાથી 
આવનાર ચક્કર મટે છે. 
(૩૨) ગરમ પદાથોવ ઉપયોગી, જવેા કે લસણ, 
ડુાંગળી, આદ,ુ હીંગ, મેથી, રાઈ, લવીંગ, તજ, સુાંઠ, 
મરી, પીપર, વગરે.ે  
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(૩૩) દીવેલ સવોવત્તમ- કાયમ એનુાં  સેવન કરવુાં . ન 
ફાવે તો ભાખરીમાાં  મોણ નાખીને લવેુાં .  
(૩૪) વાના રોગમાાં  તેલનુાં  માલીશ રોજ કરવુાં , જમેાાં  
દીવેલ કે સરસવ તેલ વાપરવુાં .  
 
(૩૫) વાય ુ અન ે કફદોષ - ૧ લીટર પાણીમાાં  ૧ 
ચમચી(૮.૫ ગ્રામ) તાજો નવો અજમો નાખી અડધુાં 
બળી જાય ત્યાાં  સધુી ઉકાળી, ઠારી, ગાળી લો. અ ા 
પાણી વાય ુ અને કફથી થતાાં  તમામ દદોવમાાં  ખાસ 
લાભપ્રદ છે. એનાથી કફજન્દ્ય હૃદયનુાં  શળુ, પટેમાાં  
વાયપુીડા, અ ાફરો, પટેનો ગોળો, હેડકી, અરુચી, 
માંદાગ્ની, બરલનુાં  દદવ , પટેનાાં  કરમીયાાં, અજીણવના 
ઝાડા, કૉલરેા, શરદી, સળેખમ, બહમુતુ્ર, 
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ડાયાબીટીસ, જવેાાં  અનેક દદોવમાાં  ખાસ લાભપ્રદ છે. 
અ ા પાણી ગરમ ગણુો ધરાવે છે.  
(૩૬) પીપરીમળુના ગાંઠોડા ભખુ લગાડનાર, તીખા, 
ગરમ, આહારનુાં  પાચન કરનાર, રુક્ષ, પીત્ત કરનાર, 
મળને ભદેનાર-તોડીને બહાર કાઢનાર, કફ અને 
વાયનુા રોગો, પટેના રોગો, આફરો, ગોળો, 
બરોળ, કૃમી, શ્વાસ તથા ક્ષયને મટાડનાર છે.  
(૩૭) વાયથુી જકડાઈ ગયેલા અાંગ પર ઉમરાનુાં  દધુ 
ચોપડી રુ ચોાંટાડવાથી ફાયદો થાય છે. બળતરા થતી 
હોય તો ઉમરાનુાં  દધુ સાકર મેળવી લગાડવુાં .  
(૩૮) સરગવાનાાં  કુમળાાં  પાન, ફુલ કે શીંગનુાં  શાક 
ખાવાથી વાય ુમટે છે.  
(૩૯) ૪૦૦ મી.લી. ઉકળતા પાણીમાાં  ૨૫ ગ્રામ 
સુાંઠનુાં  ચણુવ  નાખી ૨૦-૨૫ મીનીટ ઢાાં કી રાખવુાં . ઠાંડ ુ
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થયા બાદ વસ્ત્રથી ગાળી ૨૫થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુાં 
પીવાથી વાય,ુ પટેનો આફરો, ઉદરશળુ મટે છે.  
(૪૦)  હીંગાષ્ટક ચણુવ  સવાર, બપોર, સાાંજ એક 
એક ચમચી પાણી સાથે લવેાથી વાય ુમટે છે. જઓે 
દરરોજ હીંગાષ્ટક ચણુવ  લ ે છે તેમને કદી ગસૅની 
તકલીફ થતી નથી.  

વાયનુા ૮૦ પ્રકાર 
 

1. અતીજમત્વ – થી બગાસાાં આવ ેછે.  
2. અત્યદુ્ગાર – આમાશયમાાં વાય ુભરાવાથી 

ઓડકાર વધ ુઆવ ેછે.  
3. અનાવસ્થીત ચીત્તત્ત્વ – વાયથુી ચીત્ત 

અસ્વસ્થ બને છે.  
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4. અપતાંત્રક (હીસ્ટીરીયા)– વાય ુઉધ્વવગામી 
થઈને હૃદય, માથ ુતથા શરીરના અન્દ્ય 
ભાગને પીડા આપી ધનષુ્યની જમે 
શરીરને ફેરવ ેછે. એમાાં નજર જડ બને છે, 
ચાંચળતા જાગ ેછે, વ્યક્તી ગ ુાંગળાની જમે 
બોલ ેછે.  

5. અપતાનક -  વાય ુહૃદયમાાં પહોાંચી દૃષ્ટી 
તથા ચતેનાને વીકૃત કરી બેશદુ્ધ કર ેછે 
અને ગળામાાંથી વીચીત્ર શબ્દો નીકળે છે. 
જ્યાર ેહૃદયમાાંથી વાયનુ ુાં  દબાણ હળવુાં  
થાય ત્યાર ેસાંપણુવ  ભાન આવ ેછે.  

6. અપબાહકુ -  હાથમાાં જોરથી પકડવા 
સમાન પીડા થાય છે.  
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7. અભ્યાંતરાયામ – પટેની તરફ ધનષુ 
સમાન ખેંચ લાવ ેછે.  

8. અદીત – માથુાં, નાક, હોઠ, ઘટુણનાાં 
હાડકાાં, કપાળ અથવા નેત્ર સાાંધામાાં મોાંની 
સીકલ ફેરવી નાખ ેછે. આથી ગળાનો 
ભાગ વાાંકો થઈ જાય. માથામાાં ધ્રજુારી 
આવ.ે   

9. અષ્ઠીહલકા - નાભીના નીચનેા ભાગમાાં 
પથ્થર જવેી ઉાંચી, ગોળ અથવા ઘન 
સ્વરુપ ગ્રાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. મળમતુ્ર 
તથા વાય ુનીરોધ થાય છે અને તે સ્થળે 
વદેના ઉપડ ેછે.  

10. અાંગપીડા – શરીરના કોઈ કે બધા ભાગમાાં 
પીડા થાય છે.  
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11. અાંગભાંગ – સવાાંગનુાં  ભદેન કર ેછે. 
અાંગોમાાં સણકા થાય છે.  

12. અાંગભદે – આ વાય ુસવવ  અાંગોને પીડા 
આપ ેછે.  

13. અાંગપવભ્રાંશ – શરીરના કોઈ એક ભાગની 
ચતેના જતી રહે છે. 

14. અાંગશલુ – સવાાંગ ેશળુ ઉત્પન્ન થાય છે.  
15. અાંગશોષ – જ ે વાય ુ આખા શરીરનુાં  

શોષણ કર ેછે તે 
16. આક્ષેપક - સમગ્ર શરીરમાાં પ્રસરી શરીરને 

હલબલાવી દે છે.  
17. આધ્માન – પક્વાશયમાાં વાય ુપ્રસરી પટે 

ધમણની માફક ફુલી અવાજ કર ેછે તથા 
વદેના થાય છે.  
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18. આાંત્રકુજન – જ ેવાય ુપક્વાશયમાાં રહી 
આાંતરડામાાં જઈ શબ્દ કર ેછે. 

19. ઉરુસ્તાંભ- ચીકણા મદેમાાં ભળી પગથી 
ઘુાંટણ સધુી વ્યાપી ઘુાંટણ અકડાઈને 
નીષ્ક્રીય બને.  

20. કટીગ્રહ – કમર પરુી અકડાઈ જાય છે.  
21. કલાયખાંજ – અવાર નવાર કાં પારી આવ ે

અને ચાલતી વખતે પગ વાાંકા પડ.ે  
22. કલ્લતા – આ વાય ુપ્રકોપ સમયે 

ગળામાાંથી શબ્દો નીકળતા નથી.  
23. કષાયવક્તતૃા – વાયથુી મોાં ગાંદ ુથઈ જાય 

છે.  
24. કાં ડ ુ– વાયથુી શરીરમાાં ખાંજવાળ આવ ેછે.  
25. કાં પ – વાયથુી શરીરમાાં ધ્રજુારી આવ ેછે.  
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26. કાદઠન્દ્ય – વાયથુી શરીર સખત બની જાય 
છે.  

27. કાશ્યવ  – સમગ્ર શરીરને વાય ુજીણવશીણવ  
કર ેછે.  

28. કુબ્જત્વ – વાયનુી શીરામાાં અસર થતાાં 
પીઠ તથા છાતીમાાં વદેના થાય છે.  

29. કોષુ્ટશીષવ  – વાય ુલોહીમાાં ભળી ઘટુણમાાં 
ફેલાઈ સોજો ઉત્પન્ન કર ેછે, ત્યાાં ભાર ે
વદેના થાય છે.  

30. ક્ષીપ્રમતુ્રતા – વાયથુી વારાંવાર અને પશુ્કળ 
પ્રમાણમાાં પેશાબ થાય.  

31. ખલ્લી – પટે, પગ, નીતાંબ, હાથ વગરેમેાાં 
ક્રમશોઃ શળુ ઉત્પન્ન થાય છે.  

32. ખાંજ – વાયથુી પગ શીથીલ થઈ જાય છે.  
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33. ગાંધાજ્ઞતા – વાયથુી સગુાંધ કે દગુાંધનો 
ખ્યાલ આવ ેનહીં.  

34. ગધુ્રસી – વાય ુપીઠ, કેડ, ઘટુણ, નીતાંબ, 
પગ આ સ્થાનો પર કમરથી પ્રવશે કરી 
ફરતો ફરતો આ સ્થાનોની ક્રીયાઓ 
સ્થગીત કરી દે છે.  

35. જીહ્વાસ્તાંભ – જીભ જડ બની જાય છે, 
તેથી ભોજન ગળામાાં ઉતારતી વખતે 
તકલીફ પડ ેછે.  

36. તનુી – પક્વાશય તથા મતુ્રાશયમાાં 
બળતરા ઉત્પન્ન થાય છે.  

37. દાંડાપતાનક – શરીરનાાં અાંગો લાકડા જવેાાં 
જડ થઈ જાય છે.  
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38. દબુવલત્વ – વાયથુી વ્યક્તી શક્તીહીન બને 
છે.  

39. દૃષ્ટીક્ષય – વાયથુી દૃષ્ટીનો નાશ થાય છે. 
(ત્રણ પ્રકાર મળી શક્યા નથી.) 

40. નીરાનાશ – વાયથુી નીરાનાશ થાય છે.  
41. પક્ષાઘાત – કુપીત વાય ુશરીરના ઉભા 

અડધા ભાગમાાં શીરા તથા સ્નાયઓુનુાં  
શોષણ કરી સાાંધાનાાં જોડાણ ઢીલાાં કરી 
ચતેના વીનાનાાં બનાવી દે છે. એને અધાાંગ 
વાય ુપણ કહે છે.  

42. પાંગવુાય ુ– કુપીત વાય ુકમર નીચનેા 
ભાગમાાં જઈને મોટી શીરાઓને નબળી 
પાડી બાંને પગ લથડાવી દે છે.  
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43. પાદહષવ – વાય ુસાથે કફ ભળી પગમાાં 
રસીની જમે પરુથી ઝણઝણાટી ઉત્પન્ન 
થાય છે.  

44. પાશ્વવશલુ – પટેના અાંદરના ભાગમાાંથી 
પાાંસળીઓમાાં દદવ  થાય છે.  

45. પ્રતીતનુી – ગદુા તથા યોનીના સ્થાને 
વદેના ઉત્પન્ન થાય છે. પક્વાશય તથા 
મતુ્રાશયના સ્થાને કરડવા જવેી વદેના 
ઉત્પન્ન થાય છે.  

46. પ્રત્યષ્ઠીલા – અષ્ઠીહલકાની જમે ત્રાાંસ ુકે 
લાાંબ ુઅને વદેનાયકુ્ત હોય છે. મળમતુ્ર 
અને વાયનુો અવરોધ થાય છે.  
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47. પ્રત્યાધ્માન – વાય ુઆમાશયમાાં જઈ 
મ્યકુસ/ચીકાશ સાથે ભળી પટેની ફાાંદ 
વધાર ેછે.  

48. પ્રલાપ – થી વ્યક્તી આડુાં અવળુાં  બોલ્યા 
કર ેછે.  

49. પ્રસલુ્પ્ત – વાયથુી ચામડીની સ્પશવશક્તી 
નાશ પામ ેછે.  

50. બદ્ધપવષ્ટીકા – પક્વાશયમાાં વાયપુ્રકોપથી 
મળ સખત બને છે.  

51. બલક્ષય – વ્યક્તી બલહીન થાય છે.  
52. બાહ્યાયામ – પીઠ થી શરુ કરી છેક નીચ ે

કમર સધુીનો ભાગ ખેંચી રાખ ેછે.  
53. ભીરુત્વ – વાયથુી ભય પદેા થાય છે.  
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54. ભદેવાય ુ- થી સોય ભોાંકાતી હોય તેવી 
વદેના થાય છે.  

55. મન્દ્યાસ્તાંભ – વાય ુસાથે કફ ભળવાથી 
ગળુાં  સજ્જડ થઈ જાય છે. આથી ગળુાં  
ફેરવી કે હલાવી શકાતુાં  નથી.  

56. હમણહમણ – આ વાયનુી અસરથી વ્યક્તી 
ગ ુાંગણુાં  બોલ ેછે એટલ ેકે નસકોરામાાંથી 
બોલ ેછે.  

57. મૂકત્વ – મોાંઅ ેથી અવાજ નીકળે નહીં. 
58. રસાજ્ઞતા – વાયથુી મોાંમાાં સ્વાદનો ખ્યાલ 

આવતો નથી.  
59. રુક્ષ – શરીર બરછટ બને છે.  
60. રોમહષવ – વાય ુચામડીમાાં પ્રવશેી શરીરમાાં 

રોમાાંચ ઉત્પન્ન કર ેછે.  
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61. વાતકાં ટક – પગ કોઈ દબાણ પર પડવાથી 
અથવા ચાલતાાં શ્રમને લીધ ેપગના 
તળીયામાાં વદેના ઉત્પન્ન થાય છે.  

62. વાતપ્રવષૃ્ટત્ત – અપાન વાય ુપ્રકોપને કારણે 
ગદુા માગ ેસરણ વધ ુપ્રમાણમાાં થાય છે.  

63. વામનત્વ – વાય ુગભાવશયમાાં પહોાંચી 
ગભવને વીકૃત બના ાવ ેછે આથી બાળકની 
ઉાંચાઈ વધતી નથી.  

64. પવડ્ગ્રહ – જ ેવાયનુે લીધ ેમળ સાફ થતો 
નથી તે. 

65. પવશ્વાચી – હાથની આાંગળી ઉપર શીરામાાં 
પ્રવશેી બાહ ુસધુી શીરામાાં પ્રસરી વાયનુા 
કમવનો નાશ કર ેછે. આથી હાથ ઉાંચોનીચો 
થતો નથી. 
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66. વીરસતા – વાયથુી મોાંમાાંથી સ્વાદ નષ્ટ 
થઈ જાય છે.  

67. વ્રણાયમ – આ વાય ુઆઘાત નીમીત 
વ્રણમાાં પીડા ઉત્પન્ન કર ેછે.  

68. શબ્દાક્ષતા – વાયથુી કાને બહેરાશ આવ ે
છે.  

69. હશરાપરુણ – શીરાની અાંદર જઈને વાય ુ
શીરાને ફુલાવી દે છે.  

70. હશરોગ્રહ – પીઠભાગમાાં રક્ત આધારીત 
મગજના સ્નાયઓુને નીષ્ક્રીય બનાવી 
વદેના ઉત્પન્ન કર ેછે. આ વાય ુઅસાધ્ય 
છે.  

71. શીતતા – વાયથુી શરીર ઠાંડ ુથઈ જાય છે.  
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72. શકુ્રકાશ્યવ  – વાયથુી શકુ્ર ધાત ુક્ષીણ થાય 
છે.  

73. શકુ્રનાશ – વાય ુશકુ્ર ધાતનુેશોષી લ ેછે.  
74. શકુ્રાપતપ્રવતૃ્તી – વાય ુશકુ્ર ધાતમુાાં ભળી 

ધાતનુે અતી પાતળી કર ેછે.  
75. શ્યામતા – વાયથુી શરીર કાળુાં  પડી જાય 

છે.  
76. સાંકોચ – સવાાંગ ેશરીરને જડ બનાવ ેછે.  
77. સ્તાંભ – શરીર અચતેન બને છે.  
78. સ્ફુરણ – થી અાંગસ્ફુરણ થાય છે.  
79. સ્વદેનાશ – વાયથુી પરસવેો થતો નથી.  
80. હનસુ્તાંભ- હડપચી સ્થગીત થાય, આાંખ, 

મોાં, ચહેરાની શીકલ ફરી જાય. મોાં વાાંકુાં  
બને.  
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વાયનુો ગોળો (૧) વાયનુો ગોળો થઈ ગભરામણ 
થતી હોય તો બે-બે ગોળી લસનુાદીવટી નવશકેા 
પાણી સાથે સવાર, બપોર અને સાાંજ ે લવેી. એક 
ગ્લાસ તાજી મોળી છાસમાાં  એક ચમચી હીંગ્વાષ્ટક 
ચણુવ  જમ્યા પછી બપોર ેઅને રાત્ર ેલવેુાં . સવાર ેઅને 
સાાંજ ે થોડુાં ચાલવા જવુાં . તીખો, તળેલો, ગરમ 
મસાલાવાળો આહાર બાંધ કરવો. સરળતાથી પચ ે
તેવો જ ખોરાક લવેો.   
(૨) અળવીના દાાંડા સહીતનાાં  પાન બાફી, તેનુાં  
પાણી કાઢી, તેમાાં  ઘી મેળવી, ત્રણ દીવસ આપવાથી 
વાયનુો ગોળો મટે છે.  
(૩) સરગવાના પાનના રસમાાં  ૧૦ ગ્રામ સાકર 
મેળવી ત્રણ દીવસ પીવાથી વાયનુો ગોળો મટે છે. 
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વાયરુોગો (૧) ૪૦ ગ્રામ લસણ છોલી, પીલી, તેમાાં  
હીંગ, જીરુ, સીંધવ, સાંચળ, સુાંઠ, મરી અને પીપરનુાં 
ચણુવ  ૧-૧ ગ્રામ નાખી ચણી બોર જવેડી ગોળીઓ 
બનાવી ખાવાથી અને ઉપર એરાંડમળુનો ઉકાળો 
પીવાથી પક્ષાઘાત, સવાાંગવાય,ુ ઉરુસ્તાંભ, કૃમીશળુ, 
કમરનો દ:ુખાવો, કુખનો દ:ુખાવો, પટેમાાંનો વાય ુ
વગરે ે તમામ પ્રકારના વાયરુોગ દરુ થાય છે. વાના 
રોગીઓ માટે લસણ સવોવત્તમ છે.  
(૨) વાયનુે લીધ ેહૃદય પર દબાણ આવી ગભરામણ 
થતી હોય તો મીષ્ટાન્ન, ફરસાણ, ઘી-તેલ વગરે ેબાંધ 
કરી માપસર જ ખોરાક લવેો. રોજ સવાર-સાાંજ 
મધ્યમ ગતીથી એક એક કલાક ચાલવુાં . અજમો અન ે
ગાંઠોડાનુાં  સમાન ભાગ ેબનાવેલુાં ચણુવ  ચાર ગ્રામ જટેલુાં 
સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લવેુાં . બપોર ે અને રાતે 
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‘શાંખવટી’ નામની ૧-૧ ગોળી ભોજન પછી પાણી 
સાથે ગળી જવી.  
(૩) રાસ્ના, ગળો, દેવદાર, સુાંઠ અને એરાંડાનાાં  મળુ 
સરખા વજને લઈ અધકચરો ભકુો કરી એક ચમચી 
જટેલો ભકુો એક ગ્લાસ પાણીમાાં  ધીમા તાપે ઉકાળી 
ઠાંડો પાડી પીવાથી માત્ર વાયનુે લીધ ેથતા બધા રોગો 
મટે છે. આમવાતમાાં  પણ આ ઉકાળો હીતકારી છે.  
(૪) વાયનુા તમામ રોગોમાાં  આ પ્રયોગ અવશ્ય 
કરવા જવેો છે. મેથી, અજમો, કાળીજીરી, અશળેીયો 
અને હરડ ેઆ પાાંચ ેઔષધો સરખા વજને (દરકે સો 
સો ગ્રામ) લઈ ભેગા કરી ખબુ ખાાંડી બારીક-
વસ્ત્રગાળ ચણુવ  કરી એરટાઈટ બાટલી ભરી લવેી. 
આ ચણુવ  અડધી ચમચી જટેલુાં રોજ સવાર ેઅન ેરાત્ર ે
ઉકાળીને ઠાંડા કરલેા પાણી સાથે લવેુાં . ૧૫થી ૨૦ 
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દીવસ આ ચણુવ  નીયમીત લવેાથી અને ઉચીત પરજેી 
પાળવાથી હાડકાાંઓના સાાંધાઓનો તથા સ્નાયઓુનો 
દખુાવો (આમવાત), ઉદરશળુ તથા શીરોઃશળુ અને 
કટીશળુ મટે છે. આ ઉપરાાંત અદીત-મોઢાનો લકવા, 
પક્ષાઘાત-પરેાલીસીસ, કટીગ્રહ, ઉરુસ્તાંભ વગરેે 
વાયનુા રોગોમાાં  ફળપ્રદ છે.         
વાયનુી બીમારીમાાં  
યોગાસન : જમ્યા પછી ૧૦-૧૫ મીનીટ વજ્રાસન, 
પવન- મકુ્તાસન 
પ્રાણાયામ : અનલુોમ-વીલોમ ૫ મીનીટ, ભોજન 
વખતે સયુવસ્વરથી (જમણા નસકોરા વડ)ે     
શ્વાસોચ્છ્વાસ કરવો.  
મરુા : વાય ુવીજય મરુા, અપાન વાય ુમરુા ૨૦-૨૦ 
       મીનીટ કરવી. 
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વીશષે : ખબુ ચાવીને જમવુાં, ભોજન સાથે પાણી ન 
     પીવુાં, પણ જમ્યા પછી ૪૦ મીનીટ બાદ પાણી 
     પીવુાં . 
વાળ વધારવા - વાળનો જથ્થો  (૧) જ ે ભાગ પર 
વાળનો જથ્થો ઓછો લાગતો હોય ત્યાાં  લીંબનુી 
ચીરી કરી દરરોજ સવાર સાાંજ ઘસતા રહવેુાં . આથી 
ત્યાાં  વાળ વધ ુથશ.ે  
(૨) બે ભાગ કીસમીસ અને એક ભાગ એળીયાન ે
પાણીમાાં  વાટી માથા પર લપે કરી સઈુ જવુાં . પ્રયોગ 
નીયમીત કરવાથી વાળનો જથ્થો વધ ેછે કે માથાની 
ટાલ દરુ થાય છે. બધા કેસમાાં સો ટકા સફળતા 
મળતી નથી, પરાંત ુનોાંધપાત્ર ફરક જરુર પડ ેછે.  
(૩) અડદની દાળ પાણીમાાં  પલાળી, બારીક વાટી 
મલમ જવેુાં  બનાવી રાતે સતુી વખતે માથા પર લપે 
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કરવો. સવાર ેબરાબર સાફ કરી માથુાં ખાંજવાળી બધ ે
ઘી ઘસી થોડી વાર કુમળા તડકામાાં  બેસવુાં . લાાંબા 
સમય સધુી આ પ્રયોગ કરવાથી વાળનો જથ્થો વધે 
છે. ટાલ પડવાની શરુઆત થઈ હોય તો તે અટકે છે.  
(૪) દરરોજ રાતે પાકા કેળાને છુાં દી, મસળી તેમાાં  
લીંબનુો રસ નાખી ફરીથી મસળીને મીશ્રણ માથા 
પર બધ ેવ્યવસ્થીત લપે કરી સઈુ જવુાં . સવાર ેસાદા 
પાણીથી માથુાં  ધોઈ નાખવુાં . ચારકે મહીના સધુી 
દરરોજ નીયમીત પ્રયોગ કરવો. કેળાાંનુાં  પ્રમાણ 
વાળના જથ્થા મજુબ લવેુાં, તથા એક આખુાં મોટુાં  કેળુાં  
હોય તો બે લીંબ ુઅને અડધુાં કેળુાં  હોય તો એક લીંબુ 
લવેુાં .  
(૫) મેંદીનાાં  સકુવેલાાં  પાનનો બારીક પાઉડર (જ ે
બજારમાાં  મળે છે) પાણીમાાં  પલાળી દરરોજ નહાતી 
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વખતે માથામાાં  સરખી રીતે લપે કરી થોડી વાર 
રહીને નાહવુાં . દરરોજ નીયમીત પ્રયોગ કરતા 
રહેવાથી વાળનો જથ્થો તથા વાળની લાંબાઈ પણ 
વધ ેછે.  
(૬) આમળાના ચણુવને દધુમાાં  કાલવી જાડી થેપલી 
કરી રાત્ર ેસતુી વખતે મગજના ભાગ પર માથા પર 
બાાંધી રાખવામાાં  આવે તો વાળ વધ ેછે.  
(૭) તાજા ગોમતુ્રમાાં  જાસુાંદનાાં  ફુલ વાટી રાતે સતુી 
વખતે માથે લપે કરવાથી અને સવાર ેધોઈ નાખવાથી 
માથામાાં  વાળનો જથ્થો વધ ે છે. લાાંબા સમય સધુી 
પ્રયોગ કરવો.  
(૮) વડનાાં  પાન સકુવી તેના પર અળસીનુાં  તેલ 
ચોપડી બાળીને બનાવેલી રાખને ચારગણા વજનના 
અળસીના તેલમાાં  મીશ્ર કરી દરરોજ રાતે સતુી વખતે 
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માથા પર જ ે ભાગમાાં  વાળ ઓછા હોય ત્યાાં  ઘસી 
માલીશ કરતા રહવેાથી ઘણા દીવસો પછી વાળ 
વધવા લાગ ેછે. માથે ટાલ પડી ગઈ હોય તો તે પણ 
મટે છે.  
(૯) માથાની ટાલ પર ભાાંયરીંગણીના પાનના રસની 
દરરોજ ૨૦ મીનીટ માલીશ કરવાથી વાળ ફરીથી 
ઉગી ટાલ મટે છે.  
(૧૦) ૧-૧ ચમચી શાંખપષુ્પીનુાં  ચણુવ  દરરોજ સવાર, 
બપોર, સાાંજ નીયમીત લવેાથી કે ૧-૧ કપ 
શાંખપષુ્પીનુાં  શરબત પીવાથી માથાના વાળનો જથ્થો 
વધ ેછે અને વાળ સુાંદર તથા લાાંબા થાય છે.  
સફેદ વાળ (૧) વાળ સફેદ થવા માાંડ્યા હોય તો 
દરરોજ દહીં-છાસ આહારમાાં  વધ ુ પ્રમાણમાાં  લવેાાં . 
એનાથી વાળ સફેદ થતા અટકે છે. બાળકોને 
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શરુઆતથી જ દહીં-છાસનુાં  નીયમીત સારા 
પ્રમાણમાાં  સેવન કરાવતા રહવેુાં  જોઈએ.  
(૨) શદુ્ધ ગાંધક અને શદુ્ધ લોહભસ્મ સમભાગ ે લઈ 
ખરલમાાં  ખબુ લસોટવી. દરરોજ સવાર-સાાંજ ૧/૨ 
ગ્રામ આ મીશ્રણ ૧૦ ગ્રામ મધ અને ૫ ગ્રામ ઘી 
સાથે લવેાથી વાળ કાળા થાય છે અને સફેદ થતા 
અટકે છે.  
(૩) આમળાના ચણુવને આમળાના રસની ૨૧ 
ભાવના આપવી. (૨૧ વાર ભીંજવવુાં  અને સકુવવુાં .) 
પછી તેનુાં  સેવન કરવાથી માથાના વાળ કાળા થાય 
છે.  
(૪) બહેડાનો બારીક પાઉડર દરરોજ સવાર-સાાંજ 
પાણી સાથે ૧-૧ ચમચો લવેાથી અને રાતે સતુી 
વખતે આ પાઉડર પાણીમાાં  ભળેવી વાળમાાં  પાથીએ 
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ભરી સવાર ેશમે્પથુી ધોઈ નાખવાથી વાળ થોડા જ 
દીવસોમાાં  કાળા થાય છે.  
(૫) ગલુાબની પાાંખડીમાાંથી તૈયાર કરલેા 
ગલુકાં દમાાંથી અડધો ગલુકાં દ સયુવના પ્રકાશમાાં  અને 
અડધો ચાાંદનીમાાં  રાખી દરરોજ સવાર-સાાંજ લવેાથી 
માથાના વાળ ખરવા, વાળનો જથ્થો ઓછો થવો, 
વાળ તટુવા, વાળ અકાળે સફેદ થઈ જવા વગરેે 
ફરીયાદો મટે છે.  
(૬) દરરોજ રાતે સતુી વખતે ૧ મોટો ગ્લાસ ભરીને 
દધુ લઈ તેમાાં  ૧ ચમચી બદામનુાં  તેલ નાખી બરાબર 
મીશ્રણ કરી પીવાથી લાાંબા સમયે વાળ સફેદ થતા 
અટકે છે, અને જો સફેદ થયા હોય તો ધીમે ધીમે 
કાળા થવા માાંડ ેછે.  
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(૭) જઠેીમધ અથવા જઠેીમધનુાં  સત્ત્વ દધુ સાથે 
દરરોજ સવાર-સાાંજ લવેાથી અકાળે ધોળા થયેલા 
વાળ કાળા થાય છે. જઠેીમધ કરતાાં  જઠેીમધનુાં  સત્ત્વ 
વધ ુઅકસીર છે.  
(૮) વાળમાાં  મહેંદી લગાવવાથી વાળ લાલ થઈ જતા 
હોય તો મહેંદી પલાળતી વખતે તેમાાં  આમળાાં , 
અરીઠાાં, શીકાકાઈ અને ભાાંગરાનો પાઉડર ઉમેરવાથી 
મહેંદી કાળી થશ,ે અને વાળ કાળા થશ.ે   
વાળની લખુાશ  લીંબનુો રસ માથામાાં  નાખી, મસળી 
સ્નાન કરવાથી વાળનો મેલ તથા વાળની લખુાશ દરુ 
થાય છે; વાળ મલુાયમ થાય છે.  
વાળ ખરવા (૧) આહારમાાં  કોબીનુાં  સવેન બને તેટલુાં 
વધ ુ કરવાથી અને કોબીનો રસ વાળના મળુમાાં  
ઘસીને પચાવવાથી ખરતા વાળ અટકે છે.  
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(૨) ૧ ભાગ અડદનો લોટ, ૧/૨ ભાગ આમળાનુાં  
ચણુવ , ૧/૪ ભાગ શીકાકાઈનુાં  ચણુવ  અને ૧/૪ ભાગ 
મેથીનુાં  ચણુવ  રાતે પલાળી રાખી સવાર ે તેનાથી માથુાં  
સાફ કરવાથી ખરતા વાળની સમસ્યા મટે છે.  
(૩) ભાાંગરાના પાનનો તાજો રસ ૧૫-૨૦ મી.લી. 
સવાર-સાાંજ પીવાથી ખરતા વાળમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૪) શતાવરી, આમળાાં, બ્રાહ્મી અને ભૃાંગરાજનુાં  
સમભાગ ેચણુવ  ૧-૧ ચમચી દીવસમાાં  ત્રણ વાર પાણી 
સાથે લવેાથી ખરતા વાળ બાંધ થાય છે.  
(૫) દીવેલને જરા હ ુાંફાળુાં  ગરમ કરીને માથાના 
વાળમાાં  ઘસવાથી મગજ શાાંત રહે છે તથા ગરમીને 
કારણે વાળ ખરતા હોય તો તે અટકે છે.  
વાળ મલુાયમ (૧) રાત્ર ે માથામાાં  તેલ નાખી, બીજ ે
દીવસે દહીંમાાં  આમળાનુાં  ચણુવ  ભળેવી માથામાાં  ભરી 
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અડધો કલાક રાખી હ ુાંફાળા પાણીથી વાળ ધોવાથી 
વાળ નરમ અને ચમકીલા બને છે. જમેને શરદી 
રહેતી હોય તેમણે આ પ્રયોગ કરવો નહીં.  
(૨) પાણીમાાં  ચણાનો લોટ નાખી પસે્ટ બનાવી 
વાળમાાં  મસળતા રહેવાથી અને સાદા પાણીથી વાળ 
ધોવાથી થોડા દીવસોમાાં  વાળ મલુાયમ થાય છે.  
માથાનો ખોડો કણજીનુાં  તેલ માથામાાં  નાખવાથી 
માથાનો ખોડો મટે છે.  
વીષમજ્વર  મીઠાને તવી પર લાલ રાંગનુાં  થાય ત્યાાં  
સધુી શેકી, હુાંફાળા ગરમ પાણીમાાં  ૫ ગ્રામ જટેલુાં 
લવેાથી વીષમજ્વર મટે છે. 
વીયવવદૃ્ધી  (૧) ડુાંગળીનો રસ ૬ ગ્રામ, ઘી ૬ ગ્રામ 
અને મધ ૩ ગ્રામ એકત્ર કરી રોજ સવાર-સાાંજ પીને 
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ઉપર ગરમ કરી જરુરી પ્રમાણમાાં  સાકર નાખી ૨૫૦ 
ગ્રામ દધુ પીવાથી વીયવવદૃ્ધી થાય છે.  
(૨) ડુાંગળીનો રસ અને મધ ૧૦-૧૦ ગ્રામ મેળવી ૨૧ 
દીવસ સધુી રોજ સવારમાાં  ચાટવાથી વીયવવદૃ્ધી થાય 
છે.  
(૩) તલુસીનાાં  બી અને ગોળ સરખા ભાગ ે મેળવી, 
લસોટી ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. સવાર-
સાાંજ ૧-૧ ગોળી ખાઈ ઉપર ગાયનુાં  દધુ પીવુાં . આથી 
ત્રણ ચાર માસમાાં  વીયવ વધ ે છે. શકુ્રજાંતઓુ 
ગતીવાળાાં  થાય છે, નપસુાંકપણુાં  દરુ થાય છે, નસોની 
શીથીલતા દરુ થાય છે, પાચન શક્તી સધુર ેછે અન ે
નીરાશ થયેલો પરુુષ સશક્ત બની તાજગી અનભુવે 
છે. 
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વીયવસ્રાવ તલુસીનાાં  બી અડધી ચમચી રાત્ર ેએક કપ 
પાણીમાાં  પલાળી સવાર ેએ ખાઈ જવાાં  અને ઉપરથી 
કપમાાંનુાં  પાણી પી જવુાં . એનાથી થોડા દીવસોમાાં  
રાત્ર ેસ્વપ્નમાાં  થતો વીયવસ્રાવ બાંધ થાય છે. 
વીંછીનુાં ઝરે (૧)  આમલીનો શકેેલો કે શકે્યા 
વગરનો કચકુો ધોળો થાય ત્યાાં  સધુી ઘસીન ે
વીછીના ડાંખ પર ચોાંટાડવાથી ઝરે શોષી લઈ કચકુો 
પોતાની મેળે ખરી પડ ેછે અને વીંછી ઉતરી જાય છે.  
(૨) ગાયના દધુમાાં  કે આાંકડાના દધુમાાં  હીંગ ઘસીન ે
ચોપડવાથી વીંછીનુાં  ઝરે ઉતર ેછે. 
વદૃ્ધત્વ (૧) શક્ય તેટલા પ્રમાણમાાં  દરરોજ પોતાની 
પ્રકૃતી મજુબ કાચી કે રાાંધલેી કોબીજ ખાવાથી સદા 
યવુાન રહી શકાય અને ઘડપણન ેઆવતુાં  રોકવામાાં  
સહાય મળી શકે.  
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(૨) દરરોજ સવાર-સાાંજ ભોજન સાથે કાચી કે 
રાાંધલેી એક મોટી ડુાંગળી ખાવાથી વદૃ્ધાવસ્થામાાં  થતી 
જાતજાતની તકલીફોથી બચવામાાં  મદદ મળી શકે.  
શક્તી (જુઓ અશક્તી લીન્દ્ક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2010/01/25/%E0%AA%85%E0%
AA%B6%E0%AA%95%E0%AB%8
D%E0%AA%A4%E0%AB%80/ (૧) 
૧૦૦ ગ્રામ તલ અને ૧૦૦ ગ્રામ તજને દળીને ભકુો 
બનાવી રોજ એક ચમચી ખાવાથી શરીરમાાં  શક્તી 
આવે છે, ઉત્સાહ વધ ેછે.  
(૨) અાંજીર દધુમાાં  ઉકાળી, ઉકાળેલુાં અાંજીર ખાઈ તે 
દધુ પીવાથી શક્તી આવે છે તથા લોહી વધ ેછે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/01/25/%E0%AA%85%E0%AA%B6%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%80/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/01/25/%E0%AA%85%E0%AA%B6%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%80/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/01/25/%E0%AA%85%E0%AA%B6%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%80/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/01/25/%E0%AA%85%E0%AA%B6%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%80/
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(૩) આમળાાં અને કાળા તલ સરખ ે ભાગ ે લઈ, 
બારીક ચણુવ  કરી ઘી કે મધમાાં  ચાટવાથી શક્તી આવે 
છે.  
(૪) એક સકુુાં  અાંજીર અને ૫-૧૦ બદામ દધુમાાં  નાખી 
ઉકાળી, તેમાાં  સહેજ ખાાંડ નાખી રોજ સવાર ેપીવાથી 
શક્તી આવે છે.  
(૫) બેથી ચાર સકુાાં  અાંજીર સવાર ેઅને સાાંજ ેદધુમાાં  
ગરમ કરી ખાવાથી શક્તી આવે છે.  
(૬) ડુાંગળીને ગરમ રાખમાાં  ભજુી રોજ સવારે 
ખાવાથી આાંતરડાાં  બળવાન બની, સારી રીતે 
શ ચશદુ્ધી થઈ શક્તી વધ ેછે.  
(૭) ડુાંગળીનો રસ ૫ ગ્રામ, ગાયનુાં  ઘી ૫૦ ગ્રામ, 
મધ ૫ ગ્રામ અને આદનુો રસ ૫ ગ્રામ મેળવી 
પીવાથી શક્તી અને ઉત્સાહમાાં  વધારો થાય છે.  
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(૮) બી કાઢેલી રાક્ષ ૨૦ ગ્રામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ 
મી.લી. દધુ પીવાથી તાવ પછીની નબળાઈ મટી 
શરીરમાાં  શક્તી આવે છે.  
(૯) મોસાંબીનો રસ લવેાથી શરીરની શક્તીમાાં  
વધારો થાય છે.  
(૧૦) વડની છાલ સકુવી ચણુવ  બનાવી સમભાગ ે
સાકર મેળવી સવાર-સાાંજ ૧-૧ ચમચી દધુ સાથે 
લવેાથી શરીરને શક્તી અને પોષણ મળે છે.  
(૧૧) ગરમીના દીવસોમાાં  દસ નાંગ બદામન ે રાત્ર ે
પાણીમાાં  પલાળવી. સવાર ેખબુ ચાવીને ખાવી. એની 
સાથે ઈચ્છા મજુબ દધુ પીવુાં . આનાથી શક્તી મળે છે. 
તે યાદશક્તી વધાર ેછે અને આાંખની જ્યોતી વધાર ે
છે.  
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(૧૨) શીયાળામાાં  પાચનશક્તી અનસુાર કોરુાં કોપરુાં 
ચાવીને ખાવાથી દબુવળતા અને શરીરની ક્ષીણતા 
નાશ પામી શરીર પષુ્ટ બને છે.  
(૧૩)  આમલીના દસ-બાર કચકુાન ે પાણીમાાં  
પલાળી રાખી, ઉપરનાાં  ફોતરાાં  કાઢી નાખી, સફેદ 
મીંજ દધુ સાથે વાટી રોજ સવાર ે પીવાથી શરીર 
બળવાન બને છે.  
(૧૪) અડદની દાળનો લોટ, ઘઉાંનો લોટ અને 
પીપરનુાં  ચણુવ  દરકે ૫૦ ગ્રામ એકત્ર કરી ૧૦૦ ગ્રામ 
ઘીમાાં  શકેવુાં . શકેાયા પછી તેમાાં  ૨૫૦ ગ્રામ સાકર 
અને ૫૦૦ મી.લી. પાણી નાખી પાક બનાવવો. તેના 
૪૦-૪૦ ગ્રામના લાડ ુ બનાવવા. રાતે સતુી વખતે 
આ લાડ ુખાઈ ઉપર ૧૫૦ મી.લી. દધુ પીવુાં . (ખાટા, 
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ખારા તથા તેલવાળા પદાથોવ  છોડી દેવા.) એનાથી 
પષુ્ટી પ્રાપ્ત થાય છે અને શારીરીક બળ વધ ેછે.  
(૧૫) અડદની દાળ પાણીમાાં  પલાળી રાખી, વાટી, 
તેમાાં  મીઠુાં, મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદ ુનાખી 
વડાાં  કરવાાં . તેને ઘીમાાં  અથવા તેલમાાં  તળીને ખાવાથી 
દબુવલપણુાં  મટે છે.  
(૧૬) એક કપ દધુમાાં  એક ચમચી મધ નાખી 
પીવાથી શક્તી વધ ેછે.  
(૧૭) ગાયના દધુમાાં  જીરુ સીઝવી, તેનુાં  ચણુવ  કરી 
સાકર સાથે ખાવાથી તાવ પછીની અશક્તી મટે છે.  
(૧૮) બદામના ગોળાને ગરમ પાણીમાાં  ભીંજવી, 
ફોતરાાં  કાઢી, બારીક પીસી, દધુમાાં  કાલવી, ઉકાળી, 
ખીર બનાવી, સાકર અને ઘી મેળવી ખાવાથી 
બળવદૃ્ધી અને વીયવવદૃ્ધી થાય છે.  
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(૧૯) પપૈયુાં  ખાવાથી શરીરની કાયવશક્તી વધ ેછે.  
(૨૦) તરબચુનાાં  બીજની મીંજ અને સાકર સમાન 
ભાગ ેદરરોજ એક એક ચમચો સવાર-સાાંજ લવેાથી 
પરુુષોમાાં  કામશક્તી વધ ેછે.  
(૨૧) દરરોજ સવાર ેએક મોટો ચમચો મધ, અડધો 
ચમચો ઘી અને નાની ચમચી આમલસાર ગાંધક 
ભગેાાં  કરી, બરાબર મીશ્રણ કરી થોડા દીવસ ચાટી 
જવાથી સારી એવી શક્તીનો અનભુવ થાય છે.  
(૨૨) વીદારી કાં દ અને ઉાંબરાના સમાન ભાગ ે
બનાવેલા એક ચમચી ચણુવને એક ગ્લાસ દધુમાાં  
મેળવી બે ચમચી દહીં નાખી દરરોજ સવાર ેપીવાથી 
નબળાઈ મટી યવુાન જવેી શક્તીનો અનભુવ થાય 
છે.  
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(૨૩) એખરો, ગોખરુાં અને શતાવરીનુાં  સરખા ભાગે 
બનાવેલુાં એક ચમચી ચણુવ  અને દોઢ ચમચી ખડી 
સાકરનુાં  ચણુવ  એક ગ્લાસ દધુમાાં  નાખી સવાર-સાાંજ 
પીવાથી શીઘ્રપતન, શીથીલતા અને નપસુાંકતા દરુ 
થઈ શરીર બળવાન અને પષુ્ટ બને છે.  

શય્યાવ્રણ  

લાાંબા સમય સધુી પથારીવશ રહેવાથી શય્યાવ્રણ 
થાય છે જનેે પાઠુાં  પડવુાં  પણ કહે છે. વાાંસા ઉપર કે 
વાાંસાથી કમર સધુી ઘારાાં  પડ ેછે. એક વાર આ પાઠુાં  
પડ્યા પછી એ રુઝાવુાં  બહ ુમશુ્કેલ હોય છે. આથી એ 
ન પડ ેએ માટે વાાંસાથી કમર સધુીના ભાગો પર કપરુ 
અને કાથાનુાં  પાણીમાાં  મીશ્રણ કરી દરરોજ દીવસમાાં  
ત્રણ વાર ચોપડતા રહેવુાં .   
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શરદી (૧) અજમો થોડો ગરમ કરી, પાતળા કપડામાાં  
પોટલી બનાવી થોડી થોડી વાર ેસુાંઘવાથી છીંકોનો 
વેગ ઘટી જઈ શરદી શાાંત થઈ જાય છે. અજમાનુાં   
તાજુ ાં બનાવેલુાં ચણુવ  ઘસવાથી શરદી, છીંકો, 
શીરોઃશળુ અને મસ્તકના કૃમીઓનો નાશ થાય છે.  
(૨) થોડા નવશકેા પાણીમાાં  એક લીંબનુો રસ 
નીચોવી દર બે-ત્રણ કલાકના અાંતર ે નીયમીત 
પીવાથી શરદી સારી થઈ જાય છે.  
(૩) ગરમ જળપાનથી શરીરની ગ્રાંથીઓના સ્રાવો 
વધ ેછે. તેથી શરદી-ખાાંસીમાાં  રાતે સતુી વખતે, સતુાાં  
પહેલાાં  અને સવાર ેદાતણ કરીને તરત ગરમ પાણી 
પીવાથી છાતી-હોજરીનો કફ છુટી જઈને દરદમાાં  
આરામ થાય છે.   
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(૪) પાણીમાાં  સુાંઠની એક ગાાંગડી મુકી અધાવ ભાગનુાં  
પાણી રહે ત્યાાં  સધુી ઉકાળી, ઠારીને ગાળી લવેુાં . 
પાણીમાાં  નીચનેા તળીયાના ક્ષારો ન આવે તેમ 
બીજા વાસણમાાં લઈ લવેુાં . આ સુાંઠી જળ પીવાથી 
કાયમી શરદી, સળેખમ, નાક બાંધ થવુાં, દમ-શ્વાસ, 
હાાંફ, વરાધ, સસણી, ફેફસામાાં  પાણી ભરાવુાં , 
અજીણવ-અપચો, કૃમી, ચીકણો ઝાડો-આમદોષ, 
જળસ, વાળો, બહમુતુ્ર (વારાંવાર  ખબુ જ પશેાબ 
કરવા જવુાં ), ડાયાબીટીસ, લો બ્લડપ્રશેર, શરીર 
કાયમ ઠાંડ ુ રહેવુાં, મસ્તક પીડા જવેાાં  કફદોષજન્દ્ય 
તમામ દદોવમાાં  લાભ થાય છે.  
(૫) ભાર ેશરદી હોય અને નાક બાંધ થઈ ગયુાં  હોય 
તો તપલેીમાાં  પાણી ખબુ ગરમ કરી થોડુાં પઈેન 
બામ, નીલગીરીનુાં  તેલ કે કપરુ નાખી માથાથી 
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તપલેી ઢાંકાય તેવુાં  જાડુાં કપડુાં કે ટુવાલ ઓઢી ગરમ 
પાણીનો નાસ લવેો.  
(૬) ૧/૪ ચમચી એલચી ચણુવ  સાથે એક ચમચી મધ 
મેળવી ચાટવાથી ઉધરસ મટે છે. મોટી એલચી ગરમ 
છે. એનાથી કફ, પીત્ત, રક્ત વીકારો, દમ, ચળ, 
તરસ, મોળ, ઉબકા, અરુચી, અપચો, મતુ્રાશયના 
રોગ, મોઢાના રોગો, માથાના રોગો, શરદી-સળેખમ 
અને ઉધરસ મટે છે.  
(૭) સુાંઠ નાખી ઉકાળેલુાં  પાણી પીવાથી અથવા 
પીવાના પાણીમાાં  સુાંઠનો ગાાંગડો નાખી લાાંબા સમય 
સધુી એ પાણી પીવાથી જુની શરદી મટે છે. રોજ 
નવો ગાાંગડો મકુવો. 
 (૮) સુાંઠ, તજ અને ખડી સાકરનો ઉકાળો પીવાથી 
શરદી-સળેખમ મટે છે.  
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(૯) ૧૦ ગ્રામ સુાંઠનુાં  ચણુવ, ૧૦ ગ્રામ ગોળ અને એક 
ચમચી ઘી એકત્ર કરી, થોડુાં પાણી મેળવી, અગ્ની 
પર મુકી રાબડી જવેુાં  કરી રોજ સવાર ેચાટવાથી ત્રણ 
દીવસમાાં  શરદી અન ેસળેખમ મટે છે.   
(૧૦) તજ, મરી અન ે આદનુો ઉકાળો દરરોજ 
પીવાથી શરદી મટે છે.  
(૧૧) દહીંમાાં  મરી અને ગોળ મેળવી ખાવાથી શરદી 
અને સળેખમ મટે છે.  
(૧૨) ફુદીનાનો તાજો રસ અથવા અકવ  શરદી  દરુ 
કર ેછે.  
(૧૩) મધ અને આદનુો રસ ૧-૧ ચમચી એકત્ર કરી 
સવાર-સાાંજ પીવાથી શરદી મટે છે.   
(૧૪) લવીંગ દીવા પર શેકી મોાંમાાં  રાખવાથી શરદી 
અને ગળાનો સોજો મટે છે.  
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(૧૫) લીંબનુો રસ રાત્ર ેસતુી વખતે ગરમ પાણીમાાં  
પીવાથી શરદી મટે છે. આ પ્રયોગ કેટલાક દીવસ 
સધુી કરવાથી જીણવ સળેખમ-જુની શરદીમાાં  પણ 
ફાયદો થાય છે.  
(૧૬) વાટેલી રાઈ  મધ સાથ ેખાવાથી શરદી મટે છે. 
રાઈ ખબુ ગરમ હોવાથી પોતાની પ્રકૃતીનો ખ્યાલ 
કરી એનો ઉપયોગ કરવો.  
(૧૭) દરરોજ થોડુાં  ખજુર ખાઈ ઉપર ચાર-પાાંચ 
ઘટુડા ગરમ પાણી પીવાથી કફ પાતળો બનીને 
ગળફાના રુપમાાં  બહાર નીકળે છે, ફેફસાાં  સાફ થાય 
છે અને શરદી-સળેખમ મટે છે. એનાથી લોહી પણ 
શદુ્ધ થાય છે.  
(૧૮) નાગરવેલનાાં  બે-ચાર કોરાાં  પાન ચાવી જવાથી 
શરદી અને સળેખમ મટે છે.  
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(૧૯) હળદરચણુવના ધમુાડાનો નાસ લવેાથી શરદી-
સળેખમ તરત જ મટે છે.  
(૨૦) સુાંઠ, તજ, ફુદીનો, તલુસીનાાં  પાન એલચી 
વગરેનેા બોરકુટા ચણુવના બનાવેલા ઉકાળાથી શરદી 
મટે છે.  
(૨૧) દહીંમાાં  મરીનુાં ચણુવ  અન ે ગોળ નાખી રોજ 
ખાવાથી લાાંબા સમયની શરદી અને પીનસ રોગ મટે 
છે. થોડા દીવસ ખોરાક બાંધ કરી આ પ્રયોગ કરવો. 
એકલા દહીં પર રહેવાય તો વધ ુસારુાં.  
નવી શરદીમાાં  ખાટા દહીંમાાં  ગોળ અને મરીનુાં  ચણુવ  
નાખી ખાવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૨) એકાદ નાની ચમચી વાટેલી રાઈ મધ સાથે 
મેળવી દીવસમાાં  બે-ત્રણ વાર ચાટવાથી બહ ુ ઠાંડી 
લાગતી નથી.  
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(૨૩) ગરમા ગરમ ચણા સુાંઘવાથી શરદી મટે છે.  
(૨૪) ડુાંગળીના રસનાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  પાડવાથી 
શરદી-સળેખમ મટે છે.  
(૨૫) ભોાંયરીંગણીના પાંચાાંગના ૧૫ ગ્રામ ચણુવનો 
ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી દમ અને શરદી બાંન ે
સારાાં  થાય છે.  
(૨૬) ગરમ દધુમાાં  મરીની ભુકી અને સાકર નાખી 
પીવાથી સળેખમ મટે છે.   
(૨૭) લવીંગના તેલને રુમાલમાાં  નાખી સુાંઘવાથી 
સળેખમ મટે છે.  
(૨૮) ગરમ કરલેા દધુમાાં  હળદર અને ઘી નાખી 
પીવાથી સળેખમ, કફ અને ઉધરસ મટે છે.  
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(૨૯) સમાન ભાગ ે મેથી અને અળસીનો હ ુાંફાળો 
ઉકાળો દીવસમાાં  ૩-૪ વાર પીવાથી હઠીલી શરદી 
મટે છે.  
(૩૦) શરદી અને કફ સારાાં  થતાાં  ન હોય તો ખાટી 
આમલીનાાં  લીલાાં  કે સકુાાં  પાનનો ઉકાળો દીવસમાાં  
ત્રણ વાર એકેક ગ્લાસ હ ુાંફાળો હ ુાંફાળો પીવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૩૧) સરસવના તેલમાાં  રુનુાં  મોટુાં  પમુડુાં બનાવી બાંન ે
નસકોરાાંમાાં  ખોસી ઉાંડા શ્વાસ લતેા રહેવાનો પ્રયોગ 
દીવસમાાં  ૩-૪ વખત કરતા રહવેાથી હઠીલી જુની 
શરદી મટે છે.  
(૩૨) એલોપથીના ડૉક્ટરોના મતાનસુાર શરદી થાય 
ત્યાર ેખાવુાં  જોઈએ અને બની શકે તો તીખુાં, જથેી 
ખાવાની રુચી વધ ેઅને વધ ુખવાય. ખોરાક લવેાથી 
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શક્તી મળી રહે અને રોગ દરુ કરવા શક્તી જરુરી 
છે. એક દીવસના ઉપવાસથી પણ શરીર નબળુાં  પડ ે
છે. પરેાસીટામોલવાળી દવા ભખુ્યા પટેે કદી ન 
લવેાય. શરદીમાાં  કુદરતી ઉપચાર મજુબ ડુાંગળી ખાવી 
ઉત્તમ છે. જ્યાર ે કુદરતી ઉપચાર મજુબ શરદી થાય 
તો એકબે દીવસના ઉપવાસ કરવા જ જોઈએ.  
(૩૩) દધુ, ઘી, તેલ, છાસ, લીંબ ુ અને વધ ુ પડતાાં  
ખાાંડ-ગોળ બાંધ કરી સવાર-સાાંજ પાણી સાથે ત્રીકટુ 
(સુાંઠ, મરી અન ે લીંડીપીપરનુાં સમભાગ ે બનાવેલ 
ચણુવ )ની ફાકી લવેી, અને અજમો અન ે હળદરની 
ધમુાડીનો નાસ લવેાથી બાંધ થયેલાાં  નસકોરાાં  ખલુી 
જાય છે અને થોડા દીવસમાાં  શરદી મટે છે.  
(૩૪) સુાંઠ, ગોળ અને ઘીનો લાડ ુકરી રોજ સવારે 
નરણે કોઠે ખાવાથી શરદી મટી જાય છે.  
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(૩૫) ૧-૧ ચમચી હળદરનુાં  ચણુવ  દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
પાણી સાથે લવેાથી એલર્જીને લીધ ે થતી શરદી મટે 
છે.  
(૩૬) ૨૫૦-૨૫૦ ગ્રામ પાકુાં  પપૈયુાં સવાર-સાાંજ 
નીયમીત ખાવાથી જુની શરદી મટી જાય છે.  
(૩૭) દરરોજ અડધો કલાક ઝડપથી ચાલવાથી 
શરદી સામે રક્ષણ મળે છે.  
(૩૮) તજ, મરી અને આદ ુસરખા ભાગ ેઅધકચરા 
કુટી, એક ચમચીનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવાથી 
જુની શરદી, સાયનસ મટે છે.  
(૩૯) શરદીને કારણે માથુાં  દખુતુાં  હોય તો એક કપ 
દધુમાાં  હળદર અને કાળા મરીનુાં  ચણુવ  નાખી ઉકાળો. 
આવુાં  દધુ ત્રણ દીવસ સધુી રોજ એક વાર પીઓ.  
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(૪૦) સુાંઠ, મરી અને પીપરનુાં  સરખા ભાગ ેબનાવેલુાં  
એક ચમચી જટેલુાં ચણુવ  એક ચમચી મધ સાથે મીશ્ર 
કરી સવાર,ે બપોર ેઅન ે રાત્ર ેચાટી જવાથી શરદી-
સળેખમ, ઉધરસ, એલર્જી, ગસે, અરુચી અને 
અપચાની ફરીયાદ મટે છે.  
(૪૧) શરદી, ફ્લલ્યનુી ગોળી: સુાંઠ, મરી, 
પીપર(પીપર જમે વધ ુઘુાંટવામાાં  આવે તેમ વધ ુગણુ 
કર)ે  અને હરડ ે દરકેનુાં  બારીક તાજુ ાં ચણુવ  ૧૦-૧૦ 
ગ્રામ અને ગોળ ૮૦ ગ્રામ બધાાંને સારી રીતે એકત્ર 
કરી ઘુાંટી ૨-૨ ગ્રામની ગોળી વાળી ઘરમાાં  છાાંયડ ેજ 
સકુવવી. શરદી કે ફ્લલ્યનુી અસર જણાતાાં  સવાર-
સાાંજ એક-એક ગોળી મોાંમાાં  મુકી રાખી પોતાની 
મેળે ઓગળવા દેવી. માત્ર ત્રણ-ચાર દીવસમાાં  જ 
સ્પષ્ટ ફેર માલમ પડશ.ે સાથે જરુરી પરજેી પાળવી, 
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જમે કે વધ ુપડતાાં  ખાાંડ-ઘીવાળો, તળેલો, પચવામાાં  
ભાર ેઆહાર ન લવેો, માત્ર સપુાચ્ય હળવો ખોરાક 
લવેો. બને ત્યાાં  સધુી શક્તી મજુબ બેત્રણ કીલોમીટર 
દરરોજ ચાલવુાં , વગરે.ે   
શરદી-તાવ સામાન્દ્ય શરદી અને તાવ હોય તો એક 
કપ ગરમ દધુમાાં  એક નાની ચમચી હળદર નાખી 
દીવસમાાં  ત્રણેક વખત પીવાથી સારુાં થઈ જાય છે.  
શરદીની બહરેાશ શદુ્ધ બાાંધાની હીંગ ચોખ્ખા રુમાાં  
મુકી દરરોજ દીવસમાાં  બે વખત કાનમાાં  દબાવી 
દેવાથી થોડા દીવસોમાાં  કફ-શરદીને લીધ ે આવેલી 
બહેરાશ મટે છે.  
શરીર અાંગ ે  
શરીરની ઉાંચાઈ વધારવા માટે તથા હાડકાની 
મજબતુાઈ માટે સરગવાની શીંગનુાં  શાક ખાવુાં .  



 1462 

શરીરની ફીકાશ અને રુક્ષતા તાજો ફુદીનો, ખારકે, 
મરી, સીંધવ, હીંગ, કાળી રાક્ષ અને જીરુની ચટણી 
બનાવી તેમાાં  લીંબનુો રસ નીચોવી ખાવાથી 
શરીરની ફીકાશ મટે છે.  
શરીરની રુક્ષતા એટલ ે કે શરીર કરમાઈ ગયેલુાં- 
નીસ્તેજ લાગ,ે ચામડી પણ કરચલીવાળી માલમ પડ ે
તો અરડસુાનાાં  તાજાાં કે સકુાાં  પાનનો ઉકાળો બનાવી 
(સ્વાદ માટે ખાાંડ પણ નાખી શકાય) દરરોજ સવાર-
સાાંજ એક એક ગ્લાસ પીવો. નીયમીત પ્રયોગ 
કરવાથી નીસ્તેજપણુાં  દરુ થઈ શરીરનુાં સ ાંદયવ ખીલ ે
છે.  
શરીરનો વણવ   ચણાના લોટમાાં  પાણી અને થોડુાં ઘી 
મેળવી શરીરને માલીશ કરવાથી શરીર ગ રવણવનુાં  
અને તેજસ્વી થાય છે. ચણાના લોટની મોાં પર 
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માલીસ કરવાથી મોાંની ઝાાંખપ દરુ થાય છે, ચામડી 
નરમ બને છે અને મોાં સકુોમળ બને છે.  
શરીર ઠાંડ ુ પડ ે  ચોસઠ પ્રહરી પીપર ૫ થી ૬ 
ચોખાભાર મધ સાથે ચાટવાથી શરીરમાાં  તરત જ 
ગરમાવો તથા ઉત્તજેના આવે છે.  
શરીરની કૃશતા  દરરોજ સવાર ેખાલી પટેે (નરણા 
કોઠે) ખાઈ શકાય તેટલાાં  કાચાાં  ગાજર ખાવાથી 
શરીરનુાં  વજન વધ ે છે.  શરીર ભરાતાાં  એને યોગ્ય 
ઘાટ મળે છે.  
શરીર પરના કાળા ડાઘ દધુ, ગ્લીસરીન, બોરીક 
પાઉડર અને સોડા-બાય-કાબવનુાં  સમાન ભાગે 
બનાવેલુાં લોશન શરીર ઉપર જ્યાાં  કાળા ડાઘ પડ્યા 
હોય ત્યાાં  લગાડવાથી ડાઘા દરુ થાય છે.  
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શીશ્નની ખાંજવાળ  શીશ્નની ખાંજવાળ જ ેભાગ ેથતી 
હોય ત્યાાં  સરસવના તેલનુાં  દીવસમાાં  ૨-૩ વાર 
માલીશ કરવાથી તે મટે છે.  
શીઘ્ર સ્ખલન (૧) ૨૫૦ ગ્રામ જટેલા બાફેલા બટાટા 
દરરોજ ખાવાથી શીઘ્ર સ્ખલનની ફરીયાદ મટે છે, 
અને સ્તાંભનશક્તી વધ ે છે. સ્થળુ કાયા ધરાવનાર 
અને મધપુ્રમેહના રોગીને આ ઉપચાર કામનો નથી. 
જમેની પાચનશક્તી નબળી હોય તેમણે પણ આ 
પ્રયોગ ન કરવો.  
(૨) કાળા તલ અન ે તજના બારીક ચણુવમાાં  મધ 
મેળવી સામાન્દ્ય કદની ગોળી બનાવી બબ્બે ગોળી 
પાણી સાથે સવાર-સાાંજ લવેાથી શીઘ્રસ્ખલનની 
ફરીયાદ મટે છે. શીઘ્રસ્ખલનની તકલીફ ધીર ેધીર ેજ 
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મટતી હોય છે, માટે આ પ્રયોગ ધીરજ પવુવક લાાંબા 
સમય સધુી કરતા રહેવાની જરુર પડ ેછે.  
(૩) કાળી મસુલીનો પાઉડર બાંગભસ્મ સાથે દરરોજ 
રાત્ર ેસતુી વખતે લવેાથી શીઘ્રસ્ખલનની ફરીયાદ મટે 
છે.  
(૪) ક ાંચાનાાં  બીજના ૧૦ ગ્રામ ચણુવને બસો ગ્રામ 
દધુમાાં  ધીમા તાપ ેપાણીનો ભાગ ઉડી જાય ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળી થોડી સાકર નાખી પીવાથી થોડા દીવસમાાં  
કામશક્તી વધ ેછે. શરીર હૃષ્ટપષુ્ટ કરવા માટે આ 
પ્રયોગ દીવસમાાં  બે વખત કરવો. જમેને સ્વપ્નદોષ 
થતો હોય કે શીઘ્રસ્ખલન થતુાં  હોય તેમણે આ 
ક્ષીરપાક સવાર-સાાંજ લવેો, આહારમાાં  મધરુ, સ્નીગ્ધ 
અને પ ષ્ટીક રવ્યો લવેાાં . ચોખા, દધુ, દહીં, ઘી, 
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માખણ, સાકર, મધ, અડદ, કઠોળ, સલાડ અને ફળો 
લવેાાં . 
  
શીતળા  (૧) આમલીના કચકુા અને હળદરનુાં  ચણુવ  
ઠાંડા પાણી સાથે પીવાથી શીતળાનો રોગ થતો નથી.  
(૨) કારલેીના પાનનો રસ હળદર મેળવીને પીવાથી 
શીતળાના રોગમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૩) બોરડીના પાનનો રસ ભેંસના દધુ સાથે લવેાથી 
શીતળાનો રોગ ઓછો થઈ જાય છે.  
(૪) બોરડીનાાં  પાનનો ૬-૬ ગ્રામ કલ્ક બબ્બે ગ્રામ 
ગોળ મેળવી ખાવાથી બે-ત્રણ દીવસમાાં  જ શીતળા 
શાાંત થવા માાંડ ેછે.  
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(૫) સોપારીનો બારીક ભકુો કરી પાણી સાથે 
લવેાથી શીતળાનુાં  વીષ શરીરની  બહાર નીકળી જાય 
છે. 
શીળસ  શીતપીત્તને શીળસ કે શીળવા પણ કહે છે.  
(૧) ૫-૫ ગ્રામ આદનુો રસ અને મધ પીવાથી અને 
આખા શરીર ેઅડાયાાં  છાણાની રાખ ચોપડી કામળો 
ઓઢી સઈુ જવાથી શીતપીત્ત (શીળસ) મટે છે.  
(૨) અજમો અને ગોળ ખાવાથી શીતપીત્ત (શીળસ) 
મટે છે.  
(૩) દધુીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે 
લવેાથી શીળસ મટે છે.  
(૪) મરીનુાં  ચણુવ  ઘી સાથે ચાટવાથી તેમ જ ઘીમાાં  
મરી વાટીને લપે કરવાથી શીળસ મટે છે.  
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(૫) શીળસ-શીળવાના દદીએ અરણીનુાં  મળુ 
પાણીમાાં  ઘસીને એક ચમચી જટેલુાં એટલા જ ઘી 
સાથે પીવુાં .  
(૬) ૧૦૦ ગ્રામ કોકમને પાણીમાાં  ભીંજવી રાખી, 
ગાળી, તેમાાં  જીરુ અને ખાાંડ નાખી પીવાથી શીળસ 
મટે છે.  
(૭) ચારોળી દુધમાાં  વાટી શરીર ેચોપડવાથી શીળસ 
મટે છે.  
(૮) અડાયા છાણાની રાખ શરીર ે લગાડી ઓઢીન ે
સઈુ જવાથી શીળસ મટે છે.  
શળુ  (૧) અડદની દાળ પાણીમાાં  પલાળી રાખી, 
વાટી, તેમાાં  મીઠુાં, મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદુ 
નાખી વડાાં  કરવાાં . તેને ઘીમાાં  અથવા તેલમાાં  તળીને 
ખાવાથી શળુ મટે છે.  
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(૨) આમલીના ઝાડની છાલનુાં  ચણુવ  અથવા તેના 
ઝાડની છાલની રાખ ગરમ પાણીમાાં  મેળવીને 
પીવાથી શળુ મટે છે.  
(૩) જીરુ, હીંગ અને સીંધવની ફાકી મધ તથા ઘી 
સાથે (મધ કરતાાં  ઘી બમણુાં  લવેુાં ) અથવા માત્ર ઘી 
સાથે લવેાથી શળુ મટે છે.   
(૪) રાક્ષ અને અરડસુીનો ઉકાળો પીવાથી શળુ મટે 
છે.  
(૫) મોટુાં  ભરુુાં કોળુાં  છાલ સાથ ેકાપી નાના ટુકડા કરી 
સકુવવા. સકુાયા બાદ માટીના વાસણમાાં ભરી, સરખુાં 
ઢાકણ ઢાાં કી, કપડમાટીથી મોઢુાં  બાંધ કરવુાં . પછી ધીમા 
તાપ ે ૧૫ મીનીટ સધુી ગરમ કરવુાં . એકાદ કલાક 
પછી વાસણ ઠર ે એટલ ે બળેલા કકડા ખાાંડી ભસ્મ 
બનાવી કોરી શીશીમાાં  સજ્જડ બચુ મારી ભરી લવેી. 
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૨ ગ્રામ ભસ્મ સુાંઠના ચણુવ  સાથે દીવસમાાં  ત્રણ વાર 
પાણીમાાં  ફાકવાથી પટે, છાતી, પાાંસળી કે શરીરના 
કોઈ પણ ભાગનુાં  ભયાંકર અસાધ્ય શળુ મટે છે.  
(૬) લસણની ચટણી ઘીમાાં  મેળવી ખાવાથી શળુ 
મટે છે.  
(૭) વાય ુ પ્રકોપને લીધ ેશરીરના કોઈપણ ભાગમાાં  
શળુ થતુાં  હોય તો સરગવાનો ફાાંટ હીંગ અને સુાંઠ 
મેળવી પીવાથી મટે છે.   
(૮) સુાંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ 
ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુવમાાં  ૪૦૦ ગ્રામ બી 
કાઢેલી કાળી રાક્ષ મેળવી ચટણી માફક પીસી 
બરણીમાાં  ભરી લવેુાં . એને પાંચામતૃ ચાટણ કહે છે. 
એ પાાંચથી વીસ ગ્રામ જટેલુાં સવાર-સાાંજ ચાટવાથી 
શળુ મટે છે.  
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(૯) સુાંઠ, સાજીખાર અને હીંગનુાં  ચણુવ  ગરમ પાણીમાાં  
લવેાથી સવવ પ્રકારનાાં  શળુ મટે છે.  
(૧૦) હીંગ તથા સુાંઠ નાખલેુાં તેલ શળુ પર ચોળવાથી 
જલદી ફાયદો થાય છે.  
(૧૧) પાણીવાળા નાળીયેરમાાં  ઉપર છેદ કરી તેમાાં  
મીઠુાં  ભરી બહાર માટી ચોપડી છાણાના દેવતામાાં  
પકવી કોપરાનુાં  ચણુવ  બનાવી ખાવાથી દરકે પ્રકારનાાં  
શળુ મટે છે.  
(૧૨) ગરમ પાણીમાાં  એકબે તોલા એરાંડીયુાં  પીવાથી 
આાંતરડાનો મળ સાફ થઈ દદવમાાં  રાહત થાય છે.  
(૧૩) સુાંઠ, સીંધવ અને હીંગ વાટીને પાણી સાથે 
લવેાથી પટેના શળુમાાં  લાભ થાય છે.  
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(૧૪) રાઈ અન ેત્રીફળાના ચણુવને મધ અને ઘી સાથે 
(મધ કરતાાં  ઘી બમણુાં ) લવેાથી બધા પ્રકારના પટેના 
શળુમાાં  લાભ થાય છે.  
(૧૫) લીંબનુા રસમાાં  મધ અને જવખાર મેળવી 
ચાટવાથી શળુરોગ મટે છે.  
શ્વતે પ્રદર સામાન્દ્ય ભાષામાાં  એને પાણી પડવુાં  કે 
શરીર ધોવાવુાં  કહે છે. અાંગે્રજીમાાં  લ્યકુોરીયા. 
ગભાવશયની શીથીલતા, ગભાવશયના મખુ પર વ્રણ-
ચાાંદી કે ચીરો, કેટલાક પ્રકારના ય ન રોગો, 
ગભાવશયનો સોજો વગરેનેા કારણે શ્વેત પ્રદર થઈ 
શકે.  
(૧) વડની છાલના ઉકાળાનો ડશુ આપવાથી શ્વેત 
પ્રદર મટે છે.  
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(૨) કાકડીના બીની મીંજ ૧૦ ગ્રામ અને સફેદ 
કમળની પાાંદડી ૧૦ ગ્રામ વાટી તેમાાં  જીરુ અને સાકર 
મેળવી એક અઠવાડીયુાં  લવેાથી શ્વતેપ્રદર મટે છે.  
(૩) જીરુ અને સાકરનુાં  ચણુવ  પાવલીભાર ચોખાના 
ઓસામણમાાં પીવાથી શ્વતેપ્રદર મટે છે.  
(૪) બોરડીની છાલનુાં  ચણુવ  ૩-૩ ગ્રામ સવાર-સાાંજ 
ગોળ સાથે લવેાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.  
(૫) ચણીબોરની છાલનુાં  ચણુવ  ગોળ અથવા મધ 
સાથે લવેાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.  
(૬) મેથીના બારીક ચણુવની પાણીમાાં  લગુદી બનાવી 
તેમાાં  કપડાનો ટુકડો ભીંજવી યોનીમાાં  દબાવી 
રાખવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે. દરરોજ નવો ટુકડો 
તૈયાર કરવો.  
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(૭) મેથી, હળદર અને ત્રીફળાના સમભાગે 
બનાવેલા એકથી દોઢ ચમચી ચણુવની પોટલી ગરમ 
પાણીમાાં  ડબુાડી કાઢી લવેી. ઠાંડી પડ્યા પછી આ 
પોટલી સવાર-ેરાત્ર ેયોનીમાાં  મકુવી. એનાથી ગમે તે 
પ્રકારનો દારુણ શ્વેત પ્રદર પણ મટે છે.  
(૮) ખબુ જુનો ગોળ દરરોજ સવાર-સાાંજ ૧૦-૧૦ 
ગ્રામ ખાવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે. ગોળ ખબુ જુનો હોય 
તે બહ ુમહત્ત્વનુાં  છે. નવો ગોળ તાસીર ેગરમ હોય 
છે, આથી ફાયદાને બદલ ેનકુસાન થવાની શક્યતા 
છે.  
(૯) દરરોજ ૧-૧ મોટો ગ્લાસ ભરીને મોળી છાસમાાં  
સહેજ જીરુ-મીઠુાં  નાખી પીવાથી શ્વતેપ્રદર મટે છે.  
(૧૦) સકુા આમળાના ઠળીયા કાઢી નાખી બનાવેલુાં 
બારીક ચણુવ  એક મોટી ચમચી અડધા કપ પાણીમાાં  
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મેળવી સવાર-સાાંજ નીયમીત પીવાથી લાાંબા સમયે 
શ્વેતપ્રદરની તકલીફ મટે છે.  
(૧૧) તાાંદળજાની ભાજીના રસમાાં  રસવાંતી મેળવીન ે
લવેાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.  
સગભાવની ઉલટી અન ેનબળાઈ  
ઉલટી ખટમીઠા દાડમના રસનુાં  અથવા શરબતનુાં 
સેવન કરવાથી સગભાવની ઉલટી શાાંત થાય છે.  
નબળાઈ  મીઠા દાડમના દાણા ખાવાથી સગભાવનુાં  
હૃદય અને શરીર કમજોર રહતેુાં  હોય તો તેમાાં  સધુારો 
થાય છે અને સગભાવની નબળાઈ દરુ થાય છે. 
સપવદાંશ  એરાંડાનાાં  પાનનો ચાર ચમચા રસ કાઢી 
તેમાાં  એક ચમચો પાણી ઉમેરી પીવાથી તથા 
એરાંડાના કુમળા અાંકુર અને પાલો વાટી સપવદાંશ ઉપર 
બાાંધવાથી ઉલટી થઈ વીષ ઉતરી જાય છે.  
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સવાાંગસોજા (૧) એક ગ્લાસ પાણીમાાં  અડધી ચમચી 
કરીયાતુાં  અને અડધી ચમચી સુાંઠનો ભકુો નાખી 
ઉકાળી અડધા કપ જટેલુાં બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી ઠાંડુાં  
પાડી પી જવુાં . સવાર-સાાંજ આ ઉકાળો તાજો જ 
બનાવી પીવો. એ મદૃ ુવીરચેક, જાંતઘુ્ન અને પાચક 
હોવાથી સવાાંગ સોજા, ગળાનો અને શ્વાસનળીનો 
સોજો તથા કફના રોગોમાાં  ખબુ ફાયદો કર ેછે.  
(૨) આખા શરીર ેસોજા આવ્યા હોય, જળોદર થયુાં  
હોય, તો સવાર-સાાંજ જમ્યા પછી દોઢ કલાકે પાણી 
સાથે અથવા સહેજ ગરમ દધુ સાથે અડધીથી એક 
ચમચી હરડનેુાં  ચણુવ  ફાકી જવાથી થોડા દીવસમાાં  
ફાયદો જણાવા લાગે છે અને છેવટે મટી જાય છે. 
આ ઉપચાર વખતે માત્ર દધુ પર રહેવુાં .  
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સાંગ્રહણી – જુઓ ઝાડા લીન્દ્ક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2010/06/05/%E0%AA%9D%E0%
AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%
BE/  (૧) આમલીના પાનનો રસ સાકર સાથે 
લવેાથી સાંગ્રહણી મટે છે.  
(૨) દાડમના દાણાનો રસ કાઢી, તેમાાં  જાયફળ, 
લવીંગ અને સુાંઠનુાં  થોડુાં ચણુવ  તેમજ મધ મેળવી 
પીવાથી સાંગ્રહણી મટે છે.  
(૩) સકુા દાડમની છાલ ઘસી, પાણી મેળવી 
પીવાથી સાંગ્રહણી મટે છે.  
(૪) સુાંઠ અને જીરુ સાથે બાફેલાાં  ગાજર ખાવાથી 
સાંગ્રહણી મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/05/%E0%AA%9D%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/05/%E0%AA%9D%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/05/%E0%AA%9D%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/05/%E0%AA%9D%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE/
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(૫) સુાંઠની ભુકી પાણી સાથે ચટણી માફક પીસી, 
ઘીમાાં  તળી, તેને ઘી સાથે ખાવાથી વાય ુનાશ પામે 
છે અને સાંગ્રહણી મટે છે.  
(૬) એક હળવો જુલાબ લઈ ૧૫-૨૦ દીવસ માત્ર 
કેરીના રસ પર રહેવાથી સાંગ્રહણી, પ્રવાહીકા અન ે
પટેના રોગો મટે છે. 
સાંધીવા  (૧) આમલીનાાં  પાન અન ે સીંધવ સાથે 
વાટી, ગરમ કરી, સાંધીવાના સોજા પર કે ઝલાઈ 
ગયેલા સાાંધા પર ચોપડવુાં .  
(૨) જાયફળને કે જાવાંત્રીના તેલને સરસવના તેલમાાં  
મેળવી સાાંધાઓના જુના સોજા પર મદવન કરવાથી 
ચામડીમાાં  ઉષ્ણતા અને ચતેના આવી, પરસેવો 
વળી, સાંધીવાથી જકડાયેલાાં  સાાંધા છુટા થઈ સાંધીવા 
મટે છે.  
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(૩) ડુાંગળીનો રસ રાઈના તેલ સાથે ચોપડવાથી 
સાંધીવાનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૪) રાઈ, અજમો, સુાંઠ, લસણ કે હીંગ નાખી ગરમ 
કરલેુાં તેલ ચોળવાથી અને શકે કરવાથી દ:ુખતા સાાંધા 
મટે છે તેમ જ આમવાત(રુમેટીઝમ) સીવાયના 
સાંધીવામાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૫) લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, 
ચાટણ કરી, તેમાાં  બમણુાં  થીજાવેલુાં ઘી મેળવી 
ચાટવાથી સાંધીવા મટે છે.  
(૬) સમાન ભાગ ે સુાંઠ અને ગોખરુાંનો ક્વાથ કરી 
રોજ સવાર ેપીવાથી સાંધીવા મટે છે.  
(૭) વડનુાં  દધુ લગાડવાથી સાંધીવાના સોજામાાં  
આરામ થાય છે, અને દખુાવો મટે છે.  
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(૮) નગોડના પાનનો રસ અથવા ઉકાળો પીવાથી 
સાંધીવા મટે છે.  
(૯) દરરોજ ૨૦૦-૨૫૦ ગ્રામ કાચી કોબીજ 
ખાવાથી સાંધીવા મટે છે.   
સાઈટીકા(રાાંઝણ)  રાાંઝણ વાયનુા પ્રકોપથી થતો 
રોગ છે.  
(૧) ચારથી છ ચમચી દીવેલમાાં  એક ચમચી સુાંઠનુાં  
ચણુવ  મેળવી પીવાથી સાઈટીકા મટે છે.  
(૨) એક ચમચી દીવેલમાાં  એક ચમચી નગોડના 
પાનનો રસ મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી સાયટીકા 
મટે છે.  
(૩) ૨-૩ રતી (૧ રતી=૦.૧૬ ગ્રામ) ભીમસેની કપરુ 
દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી સાઈટીકા મટે 
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છે. શરુઆત ઓછી માત્રાથી કરવી. વધ ુ માત્રાથી 
કરવાથી કદાચ ગળામાાં  તકલીફ પણ થાય.  
(૪) એક-બે ચમચા ગ મતુ્રમાાં  બે મોટા ચમચા 
દીવેલ નાખી દરરોજ સવાર ે અને સાાંજ ે પીવાથી 
સાઈટીકા મટે છે. ગ મતુ્ર તૈયાર પકેીંગમાાં  બજારમાાં  
મળે છે.    
સાઈટીકામાાં પરહજેી  બરફ, ઠાંડ ુ પાણી, એકલુાં દધુ, 
ચોખા, દહીં, ભીંડા, સકરટેટી, તરબચુ, કમરખ, 
આલ,ુ પાલખ અને સાંતરાાં  ન લવેાાં . આ બધાાંથી 
સાઈટીકામાાં  ખબુ જ હાની થાય છે. હાંમેશાાં  ગરમ 
પાણીથી જ સ્નાન કરવુાં . માત્ર પરહેજીથી પણ 
સાઈટીકા જવેા હઠીલા રોગને કાબમુાાં  રાખી શકાય 
છે.  
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સાઈનસ સાઈનસ ભરાઈ ન જાય તે માટે 
અઠવાડીયામાાં  ચાર-પાાંચ વાર ગરમ પાણીની 
વરાળનો નાસ લો. સાધારણ ગરમ પાણી નાક વાટે 
ચડાવી મોાં દ્વારા બહાર પણ કાઢી શકાય.  
સાાંધાનો દખુાવો  (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ 
૧-૧ ગ્લાસ લીલી ચાનો ઉકાળો પીવાથી સાાંધાનો 
દખુાવો ઓછો થવા લાગ ે છે. ઉનાળામાાં  દુધ, સાકર 
નાખવુાં  હોય તો નાખી શકાય.  
(૨) દેવદારનો બારીક પાઉડર દરરોજ સવાર-સાાંજ 
૧-૧ ચમચી મધ સાથે ઘણા દીવસો સધુી લવેાથી 
સાાંધાનો દખુાવો મટે છે.  
(૩) દરરોજ જમવામાાં  કોલીફ્લાવરનુાં બને તેટલુાં વધ ુ
સેવન કરવાથી સાાંધાનો દખુાવો મટે છે. સાાંધાના 
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દખુાવામાાં  રક્ત અને મતુ્રમાાં  રહેલા દોષો કારણભતુ 
હોય છે, જ ેકોલીફ્લાવર ખાવાથી દરુ થાય છે.  
(૪) સકુા ધાણામાાં  બમણી સાકર લઈ અધકચરુાં 
ખાાંડી દરરોજ સવાર-સાાંજ ૧-૧ મોટો ચમચો ખબુ 
ચાવીને ખાવાથી અને એ પછી એકાદ કલાક સધુી 
પાણી ન પીવાથી સાાંધાના અમકુ પ્રકારના દખુાવા 
મટે છે.  
(૫) અશોકવકૃ્ષનાાં  પાન કે તેની છાલનો ઉકાળો 
નીયમીત પીવાથી સાાંધાનો દખુાવો મટે છે.  
(૬) હળદરના સકુા ગાાંઠીયા શેકી એટલા જ વજનના 
સુાંઠના ટુકડા સાથે બારીક ખાાંડી દરરોજ ૧-૧ ચમચી 
ચણુવ  સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી સાાંધાનો 
દખુાવો મટે છે.  
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(૭) રાસ્નાનો ઉકાળો કરી તેમાાં  ગગુળ ઓગાળી 
સવાર-સાાંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ પીવાથી સાાંધાનો દખુાવો 
મટે છે.  
(૮) ૧૦ ગ્રામ ત્રીફળા ચણુવને ૨૫૦ ગ્રામ પાણીમાાં  
ઉકાળી ઠાંડ ુપાડી એક ચમચો મધ મેળવી અડધો કપ 
સવાર ેખાલી પટેે અને અડધો કપ સાાંજ ેસતુાાં  પહેલાાં  
પીવાથી સાાંધાનો દખુાવો મટે છે.  
(૯) બે ભાગ તલ અને એક ભાગ સુાંઠના ૧-૧ ચમચી 
બારીક ચણુવનુાં  સવાર-સાાંજ હ ુાંફાળા પાણી સાથે સેવન 
કરવાથી સાાંધાનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૧૦) સવાર-સાાંજ બીટ ખાવાથી સાાંધાનો દ:ુખાવો 
મટે છે, કેમ કે બીટમાાં  સોડીયમ-પોટેશીયમનુાં  સારુાં 
પ્રમાણ છે જ ે સાાંધાઓમાાં કેલ્શીયમને એકઠો થતો 
અટકાવે છે.   
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સકુલડી શરીર દબુળા અને સકુલકડી રહવેામાાં  જો કફ 
કે વાયદુોષ કારણભતુ હોય તો રોજ કાચા પાણીને 
સ્થાને પાકુાં  ગરમ પાણી પીવાથી શરીરનુાં  વજન વધ ે
છે. 
સવુાવડ સવુાવડ-પ્રસતુી પહેલાાં  દીવેલ લવેાથી સખુથેી 
પ્રસતુી થાય છે. સવુાવડમાાં  જો કબજીયાત, કટીશળુ, 
અપચો વગરે ે હોય તો બેત્રણ ચમચી દીવેલ રોજ 
રાત્ર ેલવેુાં . 
સસુ્તી આખો દીવસ સસુ્તી રહતેી હોય તો રોજ 
સવાર ે નાહવાના પાણીમાાં  ચપટી મીઠુાં  નાખ્યા બાદ 
સ્નાન કરવુાં . મીઠુાં  શરીરમાાં  રુધીરના પ્રવાહનો વેગ 
વધારવાની શક્તી ધરાવે છે. જનેા કારણે સ્ફુતી 
અનભુવાય છે. પરાંત ુ હાઈ બ્લડપ્રશેર હોય તો આ 
પ્રયોગ ન કરવો.  
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સયુાવવતવ   દરરોજ સરુજ ઉગ ે ત્યારથી આથમે ત્યાાં  
સધુી મસ્તકની પીડા ઉત્તરોત્તર વધતી રહ ે તેન ે
સયુાવવતવ  કહે છે. દરરોજ વહેલી સવાર ેઉઠીને તરત 
કોપરુાં અને સાકર પાચન થઈ શકે તેટલા પ્રમાણમાાં  
ખાવાથી આ દખુાવો કદાચ મટી શકે. 
સોજા (૧) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ 
એકત્ર કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લવેાથી સોજા મટે 
છે.  
(૨) મીઠુાં અન ેખટાશ નાખ્યા વગરનુાં ગાજરનુાં  શાક 
રોજ ખાવાથી અને ગળપણ ત્યજી દેવાથી સોજાના 
રોગીને બહ ુફાયદો થાય છે. (માત્ર ગાજરના રસ પર 
પણ રહી શકાય છે.)  
(૩) સોજા પર તાાંદળજાના પાનની પોટીસ બનાવી 
લપે કરવાથી લોહી વીખરાઈ જઈ સોજો મટે છે.  
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(૪) એક ચમચી લીંડીપીપરનુાં  ચણુવ  મધ સાથે 
દીવસમાાં  બેત્રણ વાર લવેાથી શરીર ેચડલે મેદ-સોજા 
મટે છે.  
(૫) ધાણાને જવના લોટની સાથે વાટી તેની પોટીસ 
બાાંધવાથી શરીર પરનો સોજો ઉતરી જાય છે.  
(૬) મળુા અને તલ ખાવાથી ચામડી નીચ ે એકત્ર 
થયેલુાં પાણી શોષાઈને સોજો મટે છે.  
(૭) મળુાના પાનનો ૨૫-૫૦ ગ્રામ રસ પીવાથી 
સોજો જલદીથી ઉતર ેછે.  
(૮) રાઈ અને સાંચળ વાટીને લપે કરવાથી સોજો 
ઉતર ેછે.  
(૯) લવીંગ વાટી તેનો લપે કરવાથી શરીરના કોઈ 
પણ ભાગમાાં  આવેલો સોજો ઉતર ેછે.  
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(૧૦) શરીરના સોજા વાળા ભાગ પર મલુતાની 
માટીનો રાત્ર ેલપે કરી સવાર ેઉઠી ધોઈ લવેાથી થોડા 
દીવસમાાં  સોજા ઉતરી જાય છે.  
(૧૧) પનુનવવા એટલ ે સાટોડી, દારુહળદર, હળદર, 
સુાંઠ, હરડ,ે ગળો, ચીત્રક, ભારાંગમળુ અને દેવદાર 
સરખા ભાગ ેખાાંડી અધકચરો ભકુો કરવો. બે ચમચી 
ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં  એક કપ બાકી રહે ત્યાાં  સધુી 
ઉકાળી, ગાળીને ઠાંડ ુ કરી પાંદરકે દીવસ સવાર-સાાંજ 
પીવાથી હાથ-પગ અને પટેનો સોજો મટે છે. સમગ્ર 
શરીરમાાં  કે  શરીરના કોઈ પણ ભાગમાાં  સોજો ચડ્યો 
હોય તેમાાં આ ઉકાળો લાભપ્રદ છે. નમક-મીઠુાં  બાંધ 
કરવુાં . આ ઉકાળામાાં  મખુ્ય ઔષધ સાટોડી એટલ ે
પનુનવવા છે, બાકીનાાં  આઠ એનાાં સહાયક ઔષધ છે. 
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આથી એને પનુનવવાદી ક્વાથ કહે છે. સાટોડી 
સોજાનુાં  ઉત્તમ તેમ જ એટલુાં જ નીદોવષ ઔષધ છે.  
(૧૨) શરીરમાાં  વીવીધ પ્રકારના નબળાઈના સોજામાાં  
ગાજર બહ ુઅકસીર છે. દરરોજ દીવસમાાં  બે વખત 
ગાજરનો રસ ૨૫૦ ગ્રામ જટેલો નીયમીત લવેો. 
ગાજરનુાં  કચુાંબર અને હલવો પણ ખાઈ શકાય 
તેટલો દરરોજ લવેો.  
(૧૩) તલુસીનાાં  પાન વાટી ચોપડવાથી સોજો ઉતર ે
છે.  
(૧૪) લીમડાનાાં  પાન બાફી સોજાવાળા ભાગ પર 
લગાડવાથી ફાયદો થાય છે.  
સોજા નબળાઈના પોષક તત્ત્વોના અભાવે શરીરમાાં  
આવેલા સોજા દીવસમાાં  ત્રણેક વખત એકેક કેળુાં  
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ખાવાથી મટે છે. (કેળાાં  તમારી પાચનશક્તીને અને 
પ્રકૃતીને અનકુુળ હોય તો જ આ પ્રયોગ કામનો છે.)   
સોરાયસીસ સોરાયસીસ ચામડીનો દારુણ વ્યાધી છે. 
એમાાં  ભયાંકર ખાંજવાળ આવે છે. શીયાળામાાં  એ 
ઉથલો માર ેછે.  
(૧) પીપળાની છાલ સકુવી તેનુાં  ચણુવ  કરવુાં . આ ચણુવ  
બજારમાાં  તૈયાર પણ મળે છે. જો સોરાયસીસમાાં  
ચામડી સુકી રહેતી હોય તો પીપળાની છાલનુાં  ચણુવ  
કોપરલેમાાં  મેળવીને લગાડવુાં  અને જો ચામડી ભીની 
રહેતી હોય તો ચણુવ  ઉપરથી જ ભભરાવતા રહવેુાં . 
દીવસમાાં  બે-ત્રણ વખત લગાડતાાં  રહેવાથી ફાયદો 
થવાની શક્યતા છે.  
(૨) સમભાગ ેટપને્દ્ટાઈન અને કપરુ લવેાાં . ટપને્દ્ટાઈન 
ગરમ કરી તેમાાં  કપરુ મેળવી શીશીમાાં  બાંધ કરી 
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રાખી મકુવુાં . દરરોજ સવાર-સાાંજ આ તેલ 
સોરાઈસીસવાળા ભાગ પર ઘસવુાં .  
(૩) સરખા ભાગ ે આમલસાર ગાંધક અને કૉસ્ટીક 
સૉડામાાં  વાટેલી ખાાંડ ભળેવી કાચની શીશીમાાં  ભરી 
રાખવાથી તે પ્રવાહી બની જાય છે. આ પ્રવાહી 
સોરાયસીસવાળા ભાગો પર થોડુાં થોડુાં દીવસમાાં  બે-
ચાર વાર ધીરજ પવુવક લાાંબા સમય સધુી ચોપડતા 
રહેવાથી સોરાઈસીસ મટે છે.  
(૪) સમાન ભાગ ે અરડસુીના પાનનુાં  ચણુવ  અને 
હળદરને ગ મતુ્રમાાં  મેળવી દીવસમાાં  બે વખત 
લગાડવાથી સોરાયસીસની તકલીફ મટે છે.  
(૫) લીમડાનાાં  પાન જટેલી વાર અને જટેલાાં  ચાવીન ે
ખવાય તેટલાાં  ખાતા રહેવાથી સોરાયસીસ મટે છે.  



 1492 

(૬) મજીઠ, લીમડાનાાં  પાન, ચોપચીની, વાવડીંગ 
અને આમળાાંનુાં સરખ ેભાગ ેચણુવ  એક એક ચમચી 
સવાર-સાાંજ નીયમીત લવેાથી સોરાયસીસની 
બીમારી મટે છે.  
(૭) દરરોજ દીવસમાાં  જટેલી વખત મતુ્રત્યાગ કરો 
ત્યાર ે એ તાજા મતુ્રનુાં  માલીશ કરતા રહેવાથી 
સોરાયસીસ મટે છે.   
સ્ફુતી માટે  કોઈ ખાસ પ્રસાંગ માટે જમે કે કોઈ 
રમતની સ્પધાવ  હોય ત્યાર ેશરીરમાાં  સ્ફુતીની જરુર 
હોય તો બે દીવસ પહેલાાંની સાાંજ ે વીટામીન ‘સી’ 
અને પીપરમીન્દ્ટ ટી મધ, મોલાસીસ કે ગોળ સાથે 
લવેી.  
બીજ ેદીવસ ેસવાર ેઑરને્દ્જ અને લીંબનુો રસ પાણી 
સાથે અથવા એકલા લીંબનુુાં  શરબત મધ, મોલાસીસ 
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કે ગોળ નાખીને તથા વીટામીન ‘સી’ લવેુાં . એકબે 
માઈલ ચાલવુાં . સવાર ેભખુ હોય તો અનકુુળ હોય તે 
મજુબ માત્ર તાજો રસ કાઢીને પીવો, જમેાાં  ગાજર 
અને સફરજન અથવા ગાજર, સફરજન અને 
બીટરુટ અથવા સફરજન અને સેલરી લઈ શકાય. 
વધ ુભખુ હોય તો એકબે સફરજન ખાવાાં .  
બપોર ેસફરજન અને મોસાંબીનો રસ અથવા વીવીધ 
શાકભાજીનુાં  કચુાંબર, ફણગાવેલાાં  કઠોળ, થોડુાં 
ઑલીવ ઑઈલ અને લીંબુ તથા વીટામીન ‘સી’ 
લવેુાં .  
બપોર પછી  ફળ, શાકભાજીનો રસ અથવા હબવલ ટી 
પીવી.  
સાાંજ ે થોડા પ્રમાણમાાં  કચુાંબર અથવા બાફેલાાં  
શાકભાજી લો.  
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રાત્ર ેસતુાાં  પહેલાાં  કેમોમાઈલ ટી પીઓ.  
આ પ્રયોગ જ્યાર ે કોઈ પ્રતીયોગીતામાાં  ભાગ લવેો 
હોય કે શારીરીક સ્ફુતીની જરુરીયાતનુાં  કામ હોય 
તેના એક દીવસ પહેલાાં  કરવો. 
સ્મરણ શક્તી (૧) ડુાંગળી ખાવાથી કાં ઠ-ગળુાં  અને મોાં 
ચીકાશ વગરનુાં  બની સાફ થાય છે, અને નીબવળ 
બનેલા સ્નાયઓુ મજબતુ થાય છે. આથી સ્મરણ 
શક્તી પણ વધ ેછે.  
(૨) ઈંડાાંનુાં કૉલસે્ટરોલ વદૃ્ધોની સ્મતૃીને લાભકારક 
હોય છે, એવુાં  બકવ લનેી કેલીફોનીયા યનુીવસીટીમાાં  
શ્રી. સીંગર ે કરલેા સાંશોધને પરુવાર કયુાં છે. બીજા 
શબ્દોમાાં  કહીએ તો વદૃ્ધોના શરીરમાાં  રહેલ 
કૉલસે્ટરોલ તેમની સ્મરણ શક્તી જાળવવા માટે 
સક્ષમ ન હતુાં, પરાંત ુ આહારમાાં  ઈંડાાં  લઈ શરીરમાાં  
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ઉમેરલેુાં કૉલસે્ટરોલ એ માટે સક્ષમ હતુાં . (Singer's 
work at the University of California, 
Berkeley, has shown that the 
cholesterol in eggs improves memory 
in older people. In other words, these 
elderly people's own cholesterol was 
insufficient to improve their memory, 
but added dietary cholesterol from 
eggs was.) 
સ્વપ્ન બીહામણાાં  દરરોજ રાત્ર ેસતુી વખતે બ્રાહ્મીનુાં 
ચણુવ  દધુ સાથે લવેાથી બીહામણાાં-અમાંગળ સ્વપ્ન 
આવતાાં અટકે છે. બ્રાહ્મીનુાં  ચણુવ  બજારમાાં  મળે છે. 
સ્વપ્નદોષ (૧) શરીરની ખોટી ગરમીને કારણે જો 
સ્વપ્નદોષ થતો હોય તો રાત્ર ે સતુી વખતે ઠાંડા 
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પાણીથી સ્નાન કરવુાં, અગર હાથ, પગ અને માથુાં  
ઠાંડા પાણીથી ધોઈને સવુુાં . રાત્ર ેખોટા ઉજાગરા કદી 
ન કરવા. મોડામાાં  મોડુાં રાત્ર ે ૧૦ વાગ્યે સઈુ જવુાં, 
મનમાાં  ખોટા વીચારો ન કરવા અને સાદો ખોરાક 
ખાવો. એક કપ દધુ ગરમ કરી પછી તેમાાં  ૧ નાની 
ચમચી હળદર મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી 
સ્વપ્નદોષની ફરીયાદ મટે છે.  
(૨) જઠેીમધનુાં  ચણુવ  સવાર-સાાંજ મધ સાથે લવેાથી 
સ્વપ્નદોષની ફરીયાદ મટે છે.  
સ્વાદહીનતા (૧) કાળા મરી અન ે ફુદીનાની ચટણી 
બનાવીને ખાવાથી મોાંમાાં  કોઈ સ્વાદ આવતો ન હોય 
તેમાાં  લાભ થાય છે.  
(૨) લીંડીપીપર, ચવક, સુાંઠ, પીપરીમળુ અને 
ચીત્રકનુાં  ચણુવ  ૧-૧ નાની ચમચી જમ્યા પહેલાાં  પાણી 
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સાથે લવેાથી મોાંનો સ્વાદ સાવ બગડી ગયો હોય તો 
તે સધુરી જાય છે.   
હરસ (૧) હરસ થયા હોય તો થોડા દીવસ રાત્ર ેએક 
ચમચો દીવેલ દધુમાાં  પીવુાં .  
(૨) સવાર ેપાકા કોઠાના ગભવ સાથે ગોળ તથા પાણી 
મેળવી શરબત બનાવી ૧૫ દીવસ સધુી પીવાથી 
હરસ મટે છે.  
(૩) હરસ થયા હોય તો બને તેટલુાં (રોગના પ્રમાણ 
મજુબ) લીલુાં અથવા સકુુાં  કોપરુાં ખાવુાં  અને મળી શકે 
તો તાજા નાળીયેરનુાં  પાણી દરરોજ ૧-૧ ગ્લાસ 
દીવસમાાં  બે ત્રણ વાર પીવુાં .  આથી વગર દવાએ 
હરસ મટવાની શક્યતા છે.  
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(૪) લીમડાના કુમળાાં  પાનના રસનુાં  પાાંચ દીવસ 
સેવન કરવાથી કષ્ટદાયક હરસ-મસાની પીડામાાંથી 
મકુ્ત થવાય છે.  
(૫) દોઢ-બે લીંબનુો રસ એનીમાના સાધનથી 
ગદુામાાં  લવેો. દસ પાંદર સાંકોચન કરી થોડી વાર સઈુ 
રહેવુાં . પછી શ ચ જવુાં . આ પ્રયોગ ચાર પાાંચ દીવસે 
એક વાર કરવો. ત્રણ વારના પ્રયોગથી જ હરસ-
મસામાાં  લાભ થાય છે. સાથે હરડનેા ચણુવનુાં  સવાર ે
નયણા કોઠે નીત્ય સેવન કરવુાં, તથા મસા પર દીવેલ 
લગાવવુાં .  
(૬) મસા પર લીમડાનુાં તેલ લગાડવાથી અન ે ચાર 
પાાંચ ટીપાાં  દરરોજ પીવાથી લાભ થાય છે.  
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(૭) લોહીવાળા મસા પર જીરુનો લપે કરવાથી અને 
રોજ ઘી, સાકર તથા જીરુ ખાવાથી અને ગરમ 
આહાર બાંધ કરી દેવાથી લાભ થાય છે.  
(૮) હરસમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો દાડમની છાલનુાં  
છાસ સાથે સેવન કરવુાં .  
(૯) વાયથુી ઉત્પન્ન થયેલા હરસમાાં  માખણ સાથેનો 
મઠો અને કફથી ઉત્પન્ન થયેલા હરસમાાં  માખણ 
કાઢેલો મઠો આપવો. મઠાના સેવનથી હરસ મટે છે.  
(૧૦) નાની એલચી હરસ અને મતુ્રકૃચ્ર મટાડ ેછે.  
(૧૧) હરસમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો સરખા ભાગ ેઘી 
અને તલમાાં  થોડી સાકર મેળવી ખાવુાં . દીવસમાાં  
ચારકે વખત આ પ્રયોગ નીયમીત કરવાથી હરસમાાં  
પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે. થોડા દીવસ પ્રયોગ ચાલ ુ
રાખવાથી હરસ મટે છે.  
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(૧૨) હરસ-મસામાાં  સવાર-સાાંજ માખણ સાથે રસોત 
લવેાથી લાભ થાય છે. રસોત કરતાાં  માખણ દસગણુાં  
લવેુાં .  
(૧૩) દરરોજ બે-ત્રણ કલાકે એક મોટો ચમચો 
કાચી વરીયાળી ખબુ ચાવીન ે ખાવાથી હરસની 
તકલીફ મટે છે.  
(૧૪) ૧૦-૧૨ ગ્રામ કાળા તલનો કલ્ક કરી, ૧૦૦-
૧૫૦ ગ્રામ બકરીના દધુમાાં  મેળવી ૫-૬ ગ્રામ સાકર 
નાખી સવારમાાં  પીવાથી હરસમાાં  પડતુાં  લોહી બાંધ 
થાય છે.  
(૧૫) કાળા તલ ખાઈ પાણી પીવાથી દઝુતા હરસ 
નાશ પામે છે, દાાંત મજબતુ થાય છે અને શરીર પષુ્ટ 
થાય છે.  
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(૧૬) દહીંના ઘોળવામાાં  ઘીમાાં  શકેેલી થોડી હીંગ, 
જીરુ તથા સીંધવ નાખી પીવાથી હરસ, અતીસાર 
અને પઢેાનુાં  શળુ મટે છે.   
(૧૭) ગાયનુાં  માખણ અને તલ મીશ્ર કરીને ખાવાથી 
હરસ મટે છે.  
(૧૮) રાત્ર ે ધાણા પાણીમાાં  પલાળી રાખી સવારે 
ગાળી તે પાણી પીવાથી અથવા કોથમીરનો રસ 
પીવાથી દઝુતા હરસમાાં  ઝાડામાાં  પડતુાં  લોહી બાંધ 
થાય છે.  
(૧૯) ધાણા અને સાકરનો ઉકાળો કરી પીવાથી 
હરસમાાં  પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે.  
(૨૦) શકેેલુાં જીરુ, મરી અન ે સીંધવનુાં ચણુવ  મઠા કે 
છાસમાાં  લવેાથી હરસ, અતીસાર અને ગ્રહણીમાાં  
ફાયદો થાય છે.    
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(૨૧) વડની છાલ, કુણાાં  પાન કે કુણી કુાં પળોનો 
ઉકાળો પીવાથી દઝુતા હરસમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૨૨) ગોટલીનુાં  ચણુવ  મધ સાથે લવેાથી દઝુતા હરસ 
અને સફેદ પ્રદર મટે છે.  
(૨૩) સરુણના ટુકડા ઘીમાાં  તળીન ે ખાવાથી હરસ 
મટે છે.   
(૨૪) સરુણનો કાં દ સકુવી બનાવેલુાં ચણુવ  ૩૨૦ ગ્રામ, 
ચીત્રકનુાં  ચણુવ  ૬૦ ગ્રામ અને મરીનુાં  ચણુવ  ૨૦ 
ગ્રામમાાં  ૮૦૦ ગ્રામ ગોળ નાખી મોટા બોર જવેડી 
ગોળીઓ બનાવવી. આ ગોળી ખાવાથી સવવ 
પ્રકારના હરસ મટે છે.  
(૨૫) સુાંઠનુાં  ચણુવ  છાસમાાં  પીવાથી હરસમાાં  ફાયદો 
થાય છે.  
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(૨૬) હળદરનો ગાાંઠીયો શેકી, તેનુાં  ચણુવ  કરી, 
કુાં વારના ગભવમાાં  મેળવીને સાત દીવસ સધુી ખાવાથી 
હરસમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૨૭) આમલીના ઝાડની છાલનુાં  વસ્ત્રગાળ ચણુવ  
ગાયના અધમળ્યા દહીં સાથે સવાર-સાાંજ ખાવાથી 
દઝુતા હરસ મટે છે.  
(૨૮) આાંબાની ગોટલીનુાં  ચણુવ  મધમાાં  અથવા સાદા 
હ ુાંફાળા પાણી કે મોળી છાસમાાં  લવેાથી દઝુતા હરસ 
મટે છે.  
(૨૯) કારલેાાંનો કે કારલેીના પાનનો એક નાની 
ચમચી જટેલો રસ સાકરના ચણુવ  સાથે મેળવી 
પીવાથી રક્તાશવમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૩૦) કોકમનુાં  ચણુવ  કે ચટણી દહીંની ઉપરની 
તર(મલાઈ)માાં  મેળવી ખાવાથી દઝુતા હરસ મટે છે.  
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(૩૧) ગરમાગરમ શકેેલા ચણા ખાવાથી દુઝતા 
હરસનો રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે.  
(૩૨) છાસમાાં  ઈંરજવનુાં  ચણુવ  મેળવી પીવાથી દઝુતા 
હરસ મટે છે.  
(૩૩) માખણ, નાગકેસર અને ખડી સાકર ખાવાથી 
દઝુતા હરસમાાં  ફાયદો થાય છે.  
(૩૪) મીઠા લીમડાનાાં  પાનને પાણી સાથે પીસી, 
ગાળીને પીવાથી દઝુતા હરસ મટે છે.  
(૩૫) હરસમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો વડનાાં  સકુાાં  
પાનની રાખ માખણમાાં કાલવી મળમાગવમાાં  લપે 
કરવો.  
(૩૬) ૬૦ ગ્રામ અજમો ૬૦ ગ્રામ જુના ગોળમાાં  
મેળવી, પીસી, તેમાાંથી ૫-૫ ગ્રામ જટેલો સવાર-
સાાંજ લવેાથી વાયનુા હરસ મટે છે.  
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(૩૭) આમલીનાાં  ફુલોનો રસ લવેાથી હરસ મટે છે.  
(૩૮) એક ચમચો કાળા તલ પાણીમાાં  પલાળી વાટી 
માખણ કે દહીંમાાં  મેળવી રોજ સવાર ેખાવાથી હરસ 
મટે છે.  
(૩૯) જીરુ વાટી લગુદી કરી બાાંધવાથી દઝુતા 
હરસમાાં  પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે, બળતરા મટે છે 
અને બહાર નીકળેલા મસા અાંદર જતા રહે છે.  
(૪૦) ડુાંગળીનો રસ ૧૦ ગ્રામ, સાકર ૫ ગ્રામ અને 
ઘી ૩ ગ્રામ મેળવીને પીવાથી અને રોજ પટે સાફ 
કરવા રાત્ર ે ઈસપગલુનુાં  સત્ત્વ લવેાથી હરસની 
બીમારી શાાંત થાય છે.  
(૪૧) ડુાંગળીના નાના નાના ટુકડા કરી, તડકામાાં  
સકુવી, ૧૦ ગ્રામ જટેલા ટુકડા ઘીમાાં  તળી, ૧ ગ્રામ 
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કાળા તલ અને ૨૦ ગ્રામ સાકરનુાં  ચણુવ  મેળવી રોજ 
સવાર ેખાવાથી હરસ મટે છે.  
(૪૨) ડુાંગળીની બારીક કાતરી કરી, દહીંમાાં  મેળવી, 
તેમાાં  જરુર પ્રમાણે મીઠુાં  મેળવી રોજ સવાર ેખાવાથી 
દઝુતા હરસનો રક્તસ્રાવ બાંધ થાય છે, શ ચશદુ્ધી 
થાય છે અને રક્તાશવ મટે છે.  
(૪૩) દાડમની છાલનુાં  ચણુવ  નાગકેસર સાથે મેળવી 
લવેાથી હરસમાાં  પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે.  
(૪૪) દાડમનો રસ પીવાથી હરસમાાં  ફાયદો થાય 
છે.  
(૪૫) દધુીનાાં  પાનનો રસ કાઢી હરસ પર 
ચોપડવાથી લાભ થાય છે.  
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(૪૬) ગાજરનુાં  શાક ઘી કે તેલમાાં  બનાવી એમાાં  
દાડમનો રસ અને દહીં મેળવી ખાવાથી રક્તાશવમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૪૭) મળુાનાાં  પાન અને સફેદ કાાંદો કાઢી નાખી, 
પાનની નીચનેો લીલો ભાગ લઈ, તેનો રસ કાઢી, 
તેમાાં  ૬ ગ્રામ ઘી મેળવી રોજ સવાર ેપીવાથી રક્તાશવ 
મટે છે.  
(૪૮) એક મોટા લીંબનુા બે ટુકડા કરી બાંને પર કાથો 
ભભરાવવો. પછી બાંને ટુકડા એકબીજા સાથે 
દબાવીને આખી રાત મુકી રાખવા. સવાર ેએ ટુકડા 
આખો દીવસ ચસુતા રહેવુાં . થોડા દીવસ નીયમીત 
પ્રયોગ કરવાથી લોહી પડતા હરસ મટે છે. 
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 (૪૯) દરરોજ જમ્યા પછી ૧-૧ ચમચો 
લવણભાસ્કર ચણુવ  લવેાથી હરસ મટે છે. જટેલી વાર 
જમો તેટલી વાર એ લવેુાં .  
(૫૦) સોપારી જટેલા ગોળ સાથે અડધી ચમચી 
હરડનેુાં  ચણુવ  લવેાથી હરસ મટે છે.  
(૫૧) અખરોટના તેલમાાં  કાપડનો ટુકડો બોળી 
સવાર-સાાંજ હરસ પર બીછાવી દેવાથી હરસ મટે છે.  
(૫૨) દાડમનાાં  સકુાાં  છોડાાંનુાં  ૧-૧ ચમચી ચણુવ  પાણી 
સાથે નીયમીત લવેાથી હરસ મટે છે.  
(૫૩) અડધી ચમચી નાગકેસર, એક ચમચી ખડી 
સાકરનુાં  ચણુવ, એક ચમચી માખણ અને એક ચમચી 
કાળા તલનુાં  મીશ્રણ કરી રોજ રાતે જમ્યા પછી 
લવેાથી દઝુતા હરસ મટે છે.  
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(૫૪) કાળા તલનુાં  સારા એવા પ્રમાણમાાં  સેવન 
કરવાથી હરસ મટે છે.  
(૫૫) હરસમાાં  લોહી પડતુાં  હોય તો અાંઘેડાના બીન ે
છાસમાાં  વાટી સવેન કરવાથી લોહી પડતુાં  અટકે છે.  
(૫૬) સુાંઠ, મરી, પીપર, કઠ, સીંધવ, જીરુ, વજ, 
હીંગ, વાવડીંગ, હરડ,ે ચીત્રક અન ે અજમોદ દરકે 
સરખા વજને લઈ બારીક ચણુવ  બનાવી એનાથી 
બમણા ગોળમાાં  મેળવી ચણાના દાણા જવેડી ગોળી 
બનાવવી. એને દનુાવમકુઠારવટી કહે છે. (દનુાવમ 
એટલ ે હરસ અને કુઠાર એટલ ે કુહાડી- હરસ પર 
કુહાડી જવેી ઘાતક વટી.) આ વટીમાાં  જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરી  આહારનુાં પાચન કરવાનો તથા 
કબજીયાત મટાડવાનો ઉત્તમ ગણુ રહેલો છે.  
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(૫૭) ૧-૧ ચમચી લવણભાસ્કર ચણુવ  સવાર-સાાંજ 
પાણી સાથે લવેાથી પ્રારાંભીક અવસ્થાના હરસ મટે 
છે.  
(૫૮) એક ચમચી કડાછાલનુાં  ચણુવ  એક કપ 
પાણીમાાં  ઉકાળી ઠાંડ ુ કરીન ે સવાર-સાાંજ પીવાથી 
દઝુતા હરસનો રક્તસ્રાવ મટે છે. આ ઉપચાર વખતે 
તરસ લાગ ે ત્યાર ે પાણીને બદલ ેબકરીનુાં  દધુ પીવુાં, 
અને આહારમાાં  તીખા, તળેલા અને ગરમ પદાથોવ 
બાંધ કરવા.  
(૫૯) એક ચમચી ગાયના ઘીમાાં  કાળા મરીનુાં  એક 
નાની ચમચી ચણુવ  નાખી સવાર-સાાંજ લવેાથી હરસ 
મટે છે.  
(૬૦) મીઠુાં  નાખીને કાઢેલા કડવા તરુીયાના પાણીમાાં  
વેંગણ બાફી, ઘીમાાં  તળી ગોળ સાથે તપૃ્તી થાય ત્યાાં  



 1511 

સધુી ખાઈ ઉપર છાસ પીવાથી ખબુ વધી ગયેલા કે 
જન્દ્મથી વારસામાાં  મળેલા હરસ પણ સાત દીવસમાાં  
સારા થાય છે.  
(૬૧) દઝુતા હરસમાાં  બીલીના ફળના ગભવનો ત્રણ 
ચમચી ઘસારો એક ગ્લાસ તાજી મોળી છાસમાાં  
નાખી સવાર-સાાંજ પીવો અને છાસમાાં  સરુણ 
બાફીને ખાવુાં . અશોવઘ્નવટી એક એક ગોળી સવાર,ે 
બપોર ે અને સાાંજ ે લવેી. ગોળ, ખજુર, કાળાાં  મરી, 
સુાંઠ, આદ,ુ અથાણાાં, પાપડ અને ગરમ મસાલા બાંધ 
કરવાાં .  
(૬૨) હીરાકસી, કલગારી, કઠ, સુાંઠ, પીપર, સીંધવ, 
મન:શીલ, કરણેની છાલ, વાવડીંગ, ચીત્રક, દારુડી 
અને દાંતીમળુ જવેાાં  મસાનાશક ઔષધો નાખી 
બનાવેલુાં 'કાસીસાદી તેલ' (જ ે બજારમાાં  તૈયાર મળે 
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છે) સવાર ેઅને રાત્ર ેહરસ પર રુના પોતા કે વાટથી 
લગાડવાથી મસા સાંકોચાઈન ેબેસી જાય છે. જો હરસ 
અલ્પ મળુવાળા હોય તો ખરી જાય છે. આ તેલ 
મળમાગવને કોઈ નકુસાન કરતુાં  નથી. એનો ઉપયોગ 
કરતી વખતે ગોળ, અથાણાાં, પાપડ, ખજુર, ખારકે, 
કાળાાં  મરી, સુાંઠ, આદ,ુ મરચાાં  વગરે ેગરમ ચીજો બાંધ 
કરવી.  
(૬૩) સકુા ધાણા અને સાકર સમાન ભાગ ેલઈ ચણુવ  
બનાવી એક એક ચમચી ચણુવ  દીવસમાાં  ચારકે વખત 
પાણી સાથે લવેાથી કોઈ ગાંભીર રોગ ન હોવા છતાાં  
મળ વાટે લોહી પડતુાં  હોય તો તે મટે છે.  
(૬૪) મળ માગવના અાંદરના કે બહારના મસા હોય 
તો આઠથી દસ દીવસ અડધી ચમચી જટેલુાં શદુ્ધ 
નાગકેસર, એક ચમચી માખણ અને એક ચમચી 
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ખડી સાકરનુાં  ચણુવ  મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ ચાટી જવુાં  
અને વાય ુપીત્તાદી દોષાનસુાર પરજેી પાળવી.  
(૬૫) છાશમાાં  બાફીન ે બનાવેલુાં સરુણનુાં  શાક 
મસાનો નાશ કર ેછે.  
(૬૬) હરસ ફુલી ગયા હોય તો કુાં વારપાઠાનો ગભવ 
અને હળદર મીશ્ર કરી તેની પસે્ટ મસા પર સવાર-
સાાંજ લગાડો. મસા થોડા દીવસમાાં  કરમાઈને સકુાઈ 
જશ.ે  
(૬૭) આમલીનાાં  ફુલ ૫૦ ગ્રામ, દાડમના દાણાનો 
થોડો રસ અને થોડુાં મોળુાં  દહીં નાખીને, ધાણા, જીરુ, 
સુાંઠ, રાઈ, મેથીનો વઘાર કરી શાક બનાવી આઠ-દસ 
દીવસ રોજ બપોર ે જમતી વખતે લવેાથી સરળ 
મળપ્રવતૃ્તી થશ ે અને હરસ-મસા સાંકોરાઈને બેસી 
જશ.ે  
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(૬૮) રોજ સવાર ે૪૦ ગ્રામ કાળા તલ ખબુ ચાવીન ે
ખાઈને ઉપર એક કપ દહીં ખાવાથી હરસ મટે છે.  
 (૬૯) એક કપ દહીંમાાં  સકુવેલા સરુણનુાં  ચણુવ  એક 
ચમચી, હળદર અડધી ચમચી, ચીત્રકમળુનુાં  ચણુવ  
ચણાના દાણા જટેલુાં અને અડધી ચમચી હરડનેુાં  ચણુવ  
નાખી ખાવાથી હરસ મટે છે.  
હનીયા (આાંત્રવદૃ્ધી) હનીયામાાં  ઑપરશેન પહેલાાં  
દોઢેક માસ રોજ સવાર-સાાંજ એક કપ દધુમાાં  એક 
ચમચો એરાંડીયુાં  (દીવેલ) નાખી પીવાનો પ્રયોગ કરી 
જોવો. જો ફરક માલમ પડ ે તો પ્રયોગ જાળવી 
રાખવો અને કદાચ ઑપરશેન વગર રોગ મટે પણ.  
હાથીપગ ુ  (૧) સુાંઠને ગોમતુ્ર કે ગરમ પાણી સાથે 
રોજ લવેાથી હાથીપગાનો રોગ મટે છે.  
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(૨) ગોમતુ્રમાાં  ગોળ અને હળદર મેળવી પીવાથી 
હાથીપગુાં મટે છે. 
હીસ્ટીરીયા સ્ત્રીઓમાાં થતો જાતીય જીવન સાથે 
સાંબાંધ ધરાવતો આ એક રોગ છે.  
(૧) ૪ ગ્રામ ખરુાસાની વજનુાં  કપડછાન ચણુવ  ઘી, 
માખણ કે મધ સાથે દીવસમાાં  ચારકે વખત ચાટી 
ઉપરથી સાકરવાળુાં  દધુ કે ખીર જવેી મીઠી વસ્ત ુ
ધરાઈને ખાવી. હીસ્ટીરીયાનો રોગ આ પ્રયોગથી 
જડમળુથી મટી શકે છે.   
(૨) ખજુરનો થોડા મહીના ખોરાક તરીકે ઉપયોગ 
કરવાથી સ્ત્રીઓનો હીસ્ટીરીયાનો રોગ મટે છે.  
(૩) નારાંગીનાાં  ફુલનો અકવ  પીવાથી સ્નાયઓુની 
દબુવળતા અને હીસ્ટીરીયા જવેાાં  દદોવ દરુ થાય છે.  
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(૪) સીતાફળીનાાં  પાનને પીસી રસ કાઢી નાકમાાં  
ટીપાાં  પાડવાથી હીસ્ટીરીયાની મચુ્છાવ દરુ થાય છે.  
(૫) લસણ પીસી સુાંઘાડવાથી હીસ્ટીરીયાની મચુ્છાવ 
મટે છે.  
(૬) હીસ્ટીરીયાની ફીટ વખતે કાપલેી ડુાંગળી 
સુાંઘાડવાથી ચમત્કારીક ફાયદો કર ેછે.  
(૭) ડુાંગળીના રસનાાં  ટીપાાં  નાકમાાં  પાડવાથી 
હીસ્ટીરીયા મટે છે.  
(૮) દીવસમાાં  ચારકે વખત (દર ત્રણ કલાકે) 
ગગુળની ધણુી લવેાથી લાાંબા સમયે હીસ્ટીરીયા મટે 
છે.  
હૃદયરોગ હૃદયરોગમાાં  રાખવાની ખાસ સાવચતેી: 
હૃદયરોગીએ તડકામાાં  બહ ુ ફરવુાં  નહીં, વાસી કે બહ ુ
જુનાાં  શાકભાજી ખાવાાં  નહીં, ઉપવાસ ન કરવા, વધ ુ
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પડતો પરીશ્રમ ન કરવો, રાતે ઉજાગરા ન કરવા 
તથા મૈથનુપ્રયોગો બને તેટલા ઓછા રાખવા.   
 (૧) રોજ બદામ, પીસ્તા, અખરોટ, અાંજીર, 
શક્કરીયાાં, તડબચુ, કેળાાં, પીચ, કાળી રાક્ષ ખાવાથી 
તાાંબ ુમળે છે જ ેહૃદયનુાં  રક્ષણ કર ેછે.  
(૨) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કરી રસ 
કાઢવો. રસથી બમણી ખાાંડની ચાસણી બનાવી 
અનનાસનો રસ નાખી શરબત બનાવવુાં . આ શરબત 
હૃદયને બળ આપ ેછે.  
(૩) વધ ુપડતા ગસુ્સાથી હૃદયરોગની સાંભાવના રહ ે
છે. તેજ સ્વભાવ પક્ષાઘાત નોતર ે છે. ગસુ્સાથી 
શરીરમાાં  ‘સી રીએક્ટીવ પ્રોટીન’ (C R P-
સી.આર.પી.) નામના રવ્યનુાં  સજવન થાય છે. CRP-
સી.આર.પી. હૃદયરોગનુાં  કુદરતી કારણ છે.  
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(૪) હૃદયરોગનાાં  પરાંપરાગત પરીબળોમાાં  
મેદસ્વીપણુાં , ધમુ્રપાન, ડાયાબીટીસ, હાઈપરટેન્દ્શન, 
હાઈ કૉલસે્ટરોલ તથા અવ્યવસ્થીત જીવનશૈલીનો 
સમાવેશ થાય છે. આ બધાાં  પરીબળોથી શરીરમાાં  
CRP-સી.આર.પી.નુાં  પ્રમાણ વધ ે છે. ગસુ્સાવાળો 
સ્વભાવ, આક્રમક વતવન તથા હતાશાનાાં  લક્ષણોથી 
સ્વસ્થ જણાતા માનવીમાાં  CRP-સી.આર.પી.નુાં  ઉાંચુાં 
પ્રમાણ જોવા મળે છે, અને હૃદયરોગનો હમુલો થાય 
છે. હૃદયરોગનો હમુલો થવાના ૫૦%  કીસ્સામાાં  
પરાંપરાગત જોખમી પરીબળો જવાબદાર નથી હોતાાં .  
(૫) લસણમાાં તીવ્ર ગાંધવાળુાં  ઉડ્ડયનશીલ તેલ રહેલુાં 
છે, જ ે કીડનીને તેનુાં  કાયવ કરવામાાં  ઉત્તજેીત કર ે છે. 
આથી મતુ્ર પ્રવતૃ્તી વધ ે છે. લસણના આ ઉત્તમ 
ગણુને લીધ ેસવાાંગ સોજા,  કીડનીના રોગો, હૃદયના 
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રોગો, પટેના રોગો, જળોદર વગરે ેઅનેક રોગોમાાં  
ખબુ જ હીતકારી છે. લસણ ઉદરસ્થ ગસૅને ઓછો 
કર ેછે, આથી હૃદય પરનુાં  દબાણ ઘટે છે. અરુચી દરુ 
કરી ભખુ લગાડ ે છે. હૃદય રોગીએ એક ચમચી 
તલના તેલમાાં  પાાંચ લસણની કળી વાટી, થોડી ગરમ 
કરી જમતી વખતે ખાવી. અ ા ઉપચારથી ભખુ 
લાગશે, વાછુટ થશ ેઅને પટે હળવુાં  થતાાં  જ હૃદયના 
દદીને  રાહત થશ.ે  
(૬) હૃદયરોગીને પ્રમાણસરનો દારુ લાભ કર ે છે. 
સાાંકડી થઈ ગયેલી ધમનીના અ ૉપરશેન પછી ફરીથી 
ધમની સાાંકડી થવા માાંડ ે છે. આલ્કોહોલ આ ઘટના 
અટકાવે છે. સપ્તાહમાાં  ૫૦ ગ્રામ આલ્કોહોલ એટલે 
કે એકાદ બોટલ વાઈન કે ૨.૫ લીટર બીઅર યોગ્ય 
પ્રમાણ ગણાય. આમ છતાાં  જમેણે કદી દારુનુાં  સેવન 
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કયુાં ન હોય તેમને માટે દારુ પીવાનુાં  ચાલ ુકરવુાં  કદાચ 
લાભકારક કે ઈચ્છવાયોગ્ય નથી.  
(૭) પીપળાનાાં  સકુાાં  ફળનો ૧-૧ ચમચી બારીક 
પાઉડર પાણી સાથે સવાર, બપોર, સાાંજ લવેાથી 
હૃદયરોગ મટે છે. સહાયક ચીકીત્સા તરીકે આ 
પ્રયોગ કરી શકાય.  
(૮) દધુી બાફી ફક્ત ધાણા, જીરુ, હળદર અને 
કોથમીર નાખી એ સીવાય મીઠુાં  કે બીજો કોઈ પણ 
મસાલો નાખ્યા વગર હૃદયરોગીને આપવાથી તેન ે
સારી પષુ્ટી મળે છે.  
(૯) ૧૦ ગ્રામ દાડમનો રસ અને ૧૦ ગ્રામ સાકર 
મેળવી પીવાથી હૃદયને ફાયદો થાય છે અને છાતીનો 
દખુાવો મટે છે.  
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(૧૦) આદનુા રસમાાં  એટલુાં જ પાણી મેળવી 
પીવાથી હૃદયરોગ મટે છે.  
(૧૧) એલચીદાણા, પીપરીમળુ અન ે પટોલપત્ર 
સરખ ેભાગ ેલઈ ચણુવ  કરવુાં . એકથી ત્રણ ગ્રામ આ 
ચણુવ  ઘી સાથે ચાટવાથી કફજન્દ્ય હૃદયરોગ-હૃદયશળુ 
મટે છે.  
(૧૨) એલચી અને પીપરીમળુ સમભાગ ે ઘી સાથે 
દરરોજ સવાર ેચાટવાથી હૃદયરોગ મટે છે.  
(૧૩) કોળાનો અવલહે (જુઓ લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.co
m/2009/01/16/) ખાવાથી હૃદયરોગ મટે છે.  
(૧૪) ટામેટાના રસમાાં  સાજડ- અજુવનવકૃ્ષની છાલ 
અને સાકર મેળવી ચાટણ બનાવી ખાવાથી હૃદયશળુ 
તથા હૃદયરોગમાાં  ફાયદો થાય છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/
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(૧૫) પપૈયાનુાં  શાક બનાવી ખાવાથી હૃદયરોગમાાં  
ઘણો ફાયદો થાય છે.  
(૧૬)  છોડન ે વળગલેા કાચા પપૈયાને અણીદાર 
સોયો ઘોાંચી તેના દધુનાાં  ૧૫-૨૦ ટીપાાં  ૩ ગ્રામ 
ખાાંડમાાં  નાખી સવાર ેશ ચાદી ક્રીયા પતાવી ખાવાથી 
હૃદયરોગમાાં  ફાયદો થાય છે. 
(૧૭) પપૈયાના પાનનો ઉકાળો પીવાથી હૃદયરોગમાાં  
ફાયદો થાય છે.  
(૧૮) પાણી નાખ્યા વગર લીલા નાળીયેરના કાઢેલા 
૫૦ ગ્રામ રસમાાં  હળદરનો શકેેલો ગાાંઠીયો ઘસી, ૨૦ 
ગ્રામ ઘી મેળવી પીવાથી હૃદયરોગ મટે છે  
(૧૯) ડાકવ  ચોકલટે ખાવાથી હૃદયરોગમાાં  લાભ થાય 
છે. ચોકલટેમાાં  ફે્લવોનોઈડ નામનુાં કુદરતી 
ઍન્દ્ટીઑક્સીડન્દ્ટ હોય છે, જ ે કૉલસે્ટરોલના ઘટક 



 1523 

લીપોપ્રોટીનની નકારત્મક અસરોને અટકાવે છે. 
આથી ફે્લવોનોઈડ રક્તવાહીનીઓને રક્ષણ આપી 
હૃદયરોગ, સ્ટ્રોક તથા આટવરીસ્કલરેોસીસને અટકાવે 
છે. હૃદયને લગતી આ બધી તકલીફો અવરોધાયેલી 
રક્તવાહીનીઓનુાં પરીણામ છે. સામાન્દ્ય ચોકલટેમાાં  
ફે્લવોનોઈડ હોતુાં  નથી. દધુની બનાવટની ચોકલટેના 
બારમાાં  ૧૪ મી.ગ્રા.થી ઓછુાં  તથા ડાકવ  ચોકલટે 
બારમાાં  સરરેાશ ૫૩.૫ મી.ગ્રા. ફે્લવોનોઈડ હોય છે.  
(૨૦) અરડસુીના આખા છોડને તેના ફુલ સહીત 
સકુવીને બનાવેલુાં ૧-૧ ચમચી ચણુવ  સવાર, બપોર, 
સાાંજ પાણી સાથે લવેાથી બ્લડપ્રશેર સહીત તમામ 
પ્રકારના હૃદયરોગોમાાં  લાભ થાય છે. હૃદયરોગમાાં  
અરડસુી બહ ુજ અકસીર છે.  
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(૨૧) ચાર લવીંગ અને એક ચમચો સાકર વાટી એક 
ગ્લાસ પાણી સાથે લવેાથી હૃદયરોગમાાં  બહ ુજ લાભ 
થાય છે. લવીંગ-સાકરનુાં  ચણુવ  બનાવી રાખી એક 
એક ચમચો સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લતેા રહેવુાં  
હૃદયરોગમાાં  લાભદાયક છે.  
(૨૨) રોજનો એક ગ્લાસ બીયર પીવાથી હૃદયરોગનુાં  
જોખમ ઘટે છે. બીયરમાાં  રહેલુાં ઍથનૅોલ લોહીને 
પાતળુાં  રાખી હૃદયને સરુક્ષીત રાખવામાાં  સહાયભતુ 
થાય છે. એકથી વધ ુ ગ્લાસ બીયર પીનારા લોકોમાાં  
હૃદયરોગનુાં  જોખમ ઘટતુાં  નથી.  
(૨૩) જાાંબડુી રાંગની રાક્ષમાાં  ભરપરુ 
એન્દ્ટીઑક્સીડન્દ્ટ હોય છે, આથી એનુાં  સેવન 
હૃદયરોગ સામે રક્ષણ આપ ેછે.  
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(૨૪) દરરોજ એક ગ્લાસ સફરજનનો રસ પીવાથી 
એમાાં  રહેલુાં એન્દ્ટીઑક્સીડન્દ્ટ હૃદયરોગનુાં  જોખમ 
ઘટાડ ેછે.  
(૨૫) ૧૨૫ ગ્રામ દુધમાાં  થોડુાં પાણી અને ૧૦ ગ્રામ 
અજુવન છાલનુાં  ચણુવ  નાખી ધીમા તાપ ે ઉકાળી 
ક્ષીરપાક બનાવી નીત્ય સવેન કરવાથી હૃદયરોગનો 
ભય રહેતો નથી.  
(૨૬) ગળો, સુાંઠ, દેવદાર, ખાખરાનાાં  મળુ અને 
એરાંડમળુ સમભાગ ે લઈ ઉકાળો કરી પીવાથી 
હૃદયશળુ મટે છે.  
(૨૭) એક મોટો ચમચો સુકી મેથી બે કપ પાણીમાાં  
ખબુ ઉકાળી બનાવેલા કડક ઉકાળામાાં  ઠાંડો પડ્ય ેએક 
ચમચો મધ નાખી પીવાથી સઘળા હૃદયરોગમાાં  લાભ 
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થાય છે. હૃદયરોગની અન્દ્ય ચીકીત્સા સાથે સહાયક 
ચીકીત્સા તરીકે પણ આ ઉપચાર કરી શકાય.  
(૨૮) જઠેીમધ અને કડનુા સમાન ભાગ ે બનાવેલા 
ચણુવને સાકરના પાણી સાથ ે લવેાથી હૃદયરોગમાાં  
લાભ થાય છે.  
(૨૯) એક મોટો ચમચો જીરુનુાં  ચણુવ  એક ગ્લાસ 
પાણીમાાં  રાત્ર ેભીંજવી સવાર ેગાળીને પીવાથી હૃદય 
સાંબાંધી વ્યાધીઓમાાં લાભ થાય છે.  
(૩૦) હૃદયરોગમાાં  કોલસે્ટેરોલનુાં  પ્રમાણ વધાર ેહોય 
તો લસણની ચાર-પાાંચ કળી બપોર ે જમતી વખતે 
રોટલી સાથે ખાવી. અને કોલસે્ટેરોલનુાં  પ્રમાણ ઓછુાં  
હોય તો લસણ તલના તેલમાાં  સહેજ તળીને જમતી 
વખતે ખાવુાં . લસણ લોહીને પાતળુાં  રાખી 
કોલસે્ટેરોલનુાં  પ્રમાણ જાળવી રાખવામાાં  સહાયક બન ે
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છે. હૃદયરોગમાાં  શદુ્ધ કરલેુાં  લસણ એટલ ેકે લસણની 
કળીઓ ફોલી એક રાત છાશમાાં  પલાળી પછી 
અાંદરની મોખ-અાંકુર કાઢી ઉપયોગ કરવો.  
(૩૧) હૃદયને હીતકર એવા દસ ઔષધ રવ્યોમાાં  
કેરી, આમ્રાતક, લકુચ, કરમદવ , વકૃ્ષામ્લ, અમ્લવેતસ, 
રાજબદર, બદર, માતલુુાંગ અને દાડમ ગણાવ્યા છે. 
આ બધાાં  ઔષધ રવ્યો કોલસે્ટેરોલ ઘટાડ ે છે એવુાં 
આધનુીક સાંશોધનોથી સાબીત થયુાં  છે. 
હૃદયરોગીઓએ દરરોજ અડધુાં દાડમ ખાવુાં  જોઈએ 
અથવા એક કપ જટેલો દાડમનો રસ પીવો જોઈએ. 
આયવુદેમાાં  લસણને પણ હૃદયરોગોનુાં  ઉત્તમ ઔષધ 
કહેવાયુાં  છે. લસણ પટેનો ઉધ્વવવાય ુઓછો કરી હૃદય 
પર થતુાં  તીવ્ર દબાણ ઘટાડ ેછે. અરુચી, આફરો દરુ 
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કર ેછે. રોજ ચારથી પાાંચ કળી લસણ શાકમાાં  નાખી 
ખાવુાં  જોઈએ. 
હાટવઍટૅક  એકાએક છાતીમાાં  દખુાવો થાય અને તે 
હાથ તરફ અને જડબા સધુી પ્રવેશવાનો શરુ થાય તો 
હાટવઍટૅકની શક્યતા છે.  હાટવઍટૅક વખતે મોટા 
ભાગના લોકો એકલા જ હોય છે. હૃદયના ધબકારા 
અનીયમીત થઈ જાય, તમ્મર આવવાનાાં  હોય એવુાં  
લાગે, ગભરામણ થાય અને કોઈ મદદ ન મળી શકે 
ત્યાર ે બેહોશી પહેલાાં  માત્ર ૧૦ સેકન્દ્ડ જ હોય છે. 
આ સાંજોગોમાાં  ગભરાયા વીના ખબુ જોરથી અન ે
સતત ખાાંસવાનુાં  શરુ કરી દો. દર વખતે ખાાંસતાાં  
પહેલાાં  ઉાંડો શ્વાસ લવેો. ખાાંસવાનુાં  ઉાંડુાં  તથા 
લાંબાણપવુવકનુાં  હોવુાં  જોઈએ- છાતીમાાં  ચોાંટેલો કફ 
બહાર કાઢતી વખતે કરીએ છીએ તેમ. શ્વાસ લવેાનુાં 
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અને ખાાંસવાનુાં  દર બે સેકન્દ્ડ ે વારાફરતી થોભ્યા 
વીના મદદ આવી મળે કે હૃદય ફરીથી નીયમીત 
ધબકતુાં  થયેલુાં લાગ ે ત્યાાં  સધુી કરવુાં . ઉાંડા શ્વાસથી 
ફેફસામાાં  ઑક્સીજન પ્રવેશ ેછે અને ખાાંસીનુાં  હલન-
ચલન હૃદયને સાંકોચી લોહી ફરતુાં  રાખ ે છે. વળી 
ખાાંસીના સાંકોચનથી હૃદય પર આવતુાં  દબાણ એના 
સામાન્દ્ય ધબકારા ફરીથી શરુ કરવામાાં  મદદગાર 
થાય છે. આ રીતે હાટવઍટૅક થયેલ વ્યક્તી હોસ્પીટલ 
પહોાંચી શકે. (રોચસે્ટર જનરલ હૉસ્પીટલના જનવલ 
નાં . ૨૪૦માાં  પ્રગટ થયેલા ડૉ. પ્રફુલ્લ જાનીના 
નીબાંધમાાંથી એમના સ જન્દ્યથી.) 
હડેકી  (૧) હીંગ અને અડદનુાં  ચણુવ  અાંગારા પર 
નાખી મોાંમાાં  ધણુી લવેાથી હેડકી મટે છે.  
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(૨) હેડકી વખતે એક નાની ચમચી જટેલુાં મરીનુાં  
ચણુવ  પાણી સાથે ફાકવુાં . દીવસમાાં  બેત્રણ કલાકના 
અાંતર ેલતેા રહેવુાં . મરીના ચણુવના બદલ ેમરી સારી 
રીતે ચાવીને ખાવામાાં  આવે તો પણ હેડકી મટે છે. 
અથવા એક મરી ટાાંકણીમાાં  ખોસી દીવાની જ્યોત 
ઉપર બાળી એ ધમુાડાનો નાસ લવેાથી હેડકી મટે છે.  
(૩) ગાયનુાં  ઉકાળેલુાં દધુ પીવાથી હેડકી મટે છે.  
(૪) ગાજરના રસનાાં  ચાર-પાાંચ ટીપાાં  બાંને 
નસકોરાાંમાાં  નાખવાથી હેડકીમાાં  ફાયદો કર ેછે.  
(૫) સકુા મળુાનો સહેજ ગરમ ઉકાળો ૫૦-૧૦૦ 
ગ્રામ એક-એક કલાકે પીવડાવવાથી હેડકી મટે છે.  
(૬) ચોખાના ધોવાણમાાં  જાયફળ ઘસીને પીવાથી 
હેડકી મટે છે.  



 1531 

(૭) નાળીયેરના ઉપરનાાં  છોડાાંને બાળી તેની રાખ 
મધમાાં  ચટાડવાથી હેડકી મટે છે.  
(૮) સરગવાનાાં  પાનનો રસ પીવાથી હેડકી મટે છે.  
(૯) સકુા લીંબનુે બાળીને બનાવેલી રાખ ૧.૫ ગ્રામ 
જટેલી મધમાાં  મેળવી એક-એક કલાકે ચટાડતા 
રહેવાથી હેડકી બાંધ થાય છે.  
(૧૦) સુાંઠ-ગોળને ગરમ પાણીમાાં  મેળવી નાકમાાં  
ટીપાાં  પાડવાથી હેડકી મટે છે.  
(૧૧) ચણાનાાં  ફોતરાાં  અથવા તેનાાં  પાનનો ભકુો 
ચલમમાાં  ભરીને પીવાથી ઠાંડી લાગવાથી કે 
આમાશયની વીકૃતીથી થયેલી હેડકી શાાંત થાય છે.  
 (૧૨) પાણીમાાં  સીંધવ નાખી ખબુ હલાવી એ 
પાણીનુાં  નસ્ય દર બે કલાકે અથવા દીવસમાાં  
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ઓછામાાં  ઓછુાં  ત્રણ વખત દરરોજ લવેાથી હેડકી 
મટે છે.  
(૧૩) એક એક નાની ચમચી સીંધવ દર અડધા 
કલાકે પાણી સાથે ફાકવાથી હડેકી મટે છે.  
(૧૪) સુકી હળદરના ટુકડા ચલમમાાં  ભરી ધમુ્રપાન 
કરવાથી હડેકી મટે છે.  
(૧૫) જીભ નીચ ેએક ચમચી સાકર રાખવાથી હેડકી 
આવતી બાંધ થાય છે. સાકરના દાણા ગળાના 
પાછલા ભાગમાાં  આવેલી નસને ઉત્તજેીત કરતી 
હોવાથી આ નસ શરીરની અાંદરથી આવતા 
સીગ્નલને રોકી દે છે, આથી હડેકી આવવી બાંધ થઈ 
જાય છે.  
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(૧૬) ઉાંડા શ્વાસના પ્રાણાયામ કરવાથી હેડકી મટે છે. 
પ્રાણાયામના પ્રયોગો હેડકી ઉપર ઘણા અસરકારક 
છે.  
(૧૭) ૧૨ ગ્રામ સુાંઠ, ૧૨ ગ્રામ મરી અને ૧.૫ ગ્રામ 
સીંધવના ચણુવની ૬-૬ ગ્રામની ચાર પડીકી બનાવી 
હેડકીના રોગીને છાસ સાથે આપવાથી હેડકી બેસી 
જાય છે.  
(૧૮) નાળીયેરની ચોટલી અથવા મુાંજ ચલમમાાં  
પીવાથી હડેકી મટે છે.  
(૧૯) કાચા કાાંદાનુાં  કચુાંબર મીઠુાં  નાખી ખાવાથી 
હેડકી મટે છે.  
(૨૦) એકદમ વારાંવાર તીવ્ર હેડકી આવતી હોય 
અને બાંધ થતી જ ન  હોય તો અડધી ચમચી 
જઠેીમધનુાં  ચણુવ  અડધા કપ દધુમાાં  નાખી ઉકાળી ઠાંડુાં  
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પાડી, તેના ચારથી પાાંચ ટીપાાં  બાંને નાકમાાં  નાખવા 
તથા મધ-માખણ મીશ્ર કરી ચટાડવુાં . હેડકી મટી 
જશ.ે 
હોઠ ફાટે હોઠ ફાટે તો રાતે સતુાાં  પહેલાાં  હોઠ ઉપર 
એરાંડીયુાં  બરાબર ઘસીને સઈુ જવાથી સારુાં થવાની 
શક્યતા છે.  
 
 
 


