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ઉપચારો  નીષ્ણાતનુું   માગગદર્ગન લઈન ેકરવા, અહીં આ આપવાનો  હેત ુમાત્ર 
માહીતીનો  છે. જુઓ લીન્ક 

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-
વીનુંતી/  

 
1 તોલો 11.66 ગ્રામ // 1 રુપીયાભાર 12 ગ્રામ // 1 ઔુંસ 28.35 ગ્રામ 

1 વાલ 0.388 ગ્રામ // 1 પાવલીભાર 3 ગ્રામ // 1 માસો 0.972 ગ્રામ 
1 ચણોઠીભાર 0.2 ગ્રામ // 1 રતી 0.16 ગ્રામ // 1 ચોખાભાર 0.16 ગ્રામ 

 

ઔષધો અને રોગો 
આ માહીતી માત્ર ર્ૈક્ષણીક હેતસુર આપવામાું આવે છે, 
જાતે કોઈ રોગોના ઉપચાર માટે નહીં. વળી આનો આર્ય 
કોઈ રોગનાું નીદાન, ચીકીત્સા કે અટકાવવાના ઉપાયો 
બતાવવાનો નથી. આપની એવી જરુરીયાત માટે આપને 
યોગ્ય વૈદ્ય, ડૉક્ટર કે ઉપચારકની મદદ લેવા વીનુંતી છે. (હ ુું  
વૈદ્ય, ડૉક્ટર કે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપચારક નથી.) આ 
માહીતી બને તેટલી તથ્યને વળગી રહી આપવાનો પ્રયત્ન 
કરવામાું આવ્યો છે, છતાું એમાું  કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતી 
રહી જવા પામી હોય તો તે ઈરાદાપવુગકની ન હોવાથી 
એનાથી પરીણમતી પરીસ્થીતીની જવાબદારી મારી રહેર્ે 
નહીં તેની નોુંધ લેવા વીનુંતી છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/
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સુંકલન-ગાુંડાભાઈ વલ્લભ 
 કોપીરાઈટ આ પસુ્તકના સવગ હક લેખકના રહેર્.ે 

નાણાકીય લાભ માટે આ પસુ્તક કે એના કોઈપણ ભાગની 
લેખકની લેખીત પરવાનગી વીના નકલ કરી શકાશ ેનહીં. 
માત્ર પોતાના અંગત ઉપયોગ માટે જ કોપી કરવાની છુટ 
છે, તેની ખાસ નોધં લેવા વીનંતી. 
આ પસુ્તકમાું ગજુરાતી જોડણી એક જ ઈ (દીર્ગ ઈ) અને 
એક જ ઉ(હ્રસ્વ ઉ) જનેે ઉુંઝા જોડણી કહે છે તે વાપરી છે. 
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બે ર્બ્દ 

 
આપણા ભારતીય વૈદકનો સામાન્ય પરીચય કરાવવા અહીં 
કેટલીક બાબતો રજુ કરવામાું આવી છે. જુદા જુદા 
સ્રોતોમાુંથી આ માહીતી એકત્ર કરવામાું  આવી છે. એમાું 
તથ્યને વળગી રહેવાનો યથાર્ક્તી પ્રયત્ન કરવામાું આવ્યો 
છે, તેમ છતાું જો કોઈ ક્ષતી જણાય તો એ અુંગનેી કોઈ 
પણ પ્રકારની જવાબદારી સ્વીકારવામાું આવર્ ેનહીં.  
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અહીં એક જ મશુ્કેલી માટે ર્ણી વાર એકથી વધ ુઉપાયો 
જોવામાું આવર્.ે દરકેને એક જ ઉપાય લાગ ુપડી ર્કે નહીં, 
કેમ કે દરકે વ્યક્તીની પ્રકૃતી અલગ અલગ હોય છે, માટે 
પોતાને અનકુુળ આવે તે ઉપાય ર્ોધવો પડ.ે એનો આધાર 
વાત, પીત્ત, કફ મજુબ કેવા પ્રકારની પ્રકૃતી છે તેના પર 
રહેર્.ે વળી રોગ કોના પ્રકોપ કે ઉણપથી થયો છે-વાત, 
પીત્ત, કફ કે કે એ ત્રણના વીવીધ મીશ્રણ કે અન્ય કોઈ 
કારણથી- તેના ઉપર પણ કયો ઉપાય અજમાવવો તેનો 
આધાર રહેર્.ે કેમ કે એક જ જાતની તકલીફ પાછળ પણ 
જુદાું  જુદાું  કારણો હોઈ ર્કે. દાખલા તરીકે ઉલટી વાયનુા 
કારણે થાય, પીત્તના કારણે થાય અને કફના કારણે પણ 
થાય.  
પોતાના ર્રીરને ર્ુું અનકુુળ છે અને ર્ુું પ્રતીકુળ છે; તે પણ 
આપણે કોઈ પણ ઉપાય કરીએ તે પહેલાું જાણવુું  જોઈએ. 
વળી દરકે વ્યક્તી અદ્વીતીય, વીર્ીષ્ઠ છે, કુદરત કદી 
પનુરાવતગન કરતી નથી. આથી તદ્દન સમાન પ્રકૃતી 
ધરાવનાર બે વ્યક્તી કદી હોઈ ન ર્કે. આથી એક ઉપાય 
કોઈને કારગત નીવડ્યો હોય તે બીજાને ન પણ નીવડ ેએવુું  
બની ર્કે. 
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કોઈ પણ ઉપાય અજમાવીએ પરુંત ુ જો પાચન ર્ક્તી 
નબળી હોય, કે ર્રીરમાું  મળુભતુ કોઈ ખામી હોય તો તે 
દરુ ન કરીએ ત્યાું સધુી ઉપાય કારગત નીવડર્ ેનહીં. આથી 
ર્રીરમાું  મશુ્કેલી પદેા થવા પાછળનુું  કારણ ર્ોધી કાઢવુું  એ 
બહ ુ મહત્વનુું  છે. ર્ુું ખાવાથી કે ર્ુું કરવાથી પોતાના 
ર્રીરમાું  તકલીફ પદેા થાય છે તે જોતા રહેવુું  જરુરી છે.  
આમાું ર્ણા પ્રયોગો કદાચ નીદોગષ છે, આમ છતાું ઉપચારો 
 નીષ્ણાતનુું  માગગદર્ગન લઈને કરવા, કેમ કે યોગ્ય ચીકીત્સક 
જ દદી સાથે પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા તથા અન્ય પરીક્ષણ કરી જરુરી 
સારવારનો નીણગય લઈ ર્કે. અહીં આ આપવાનો હેત ુ
માત્ર માહીતીનો છે.  
અહીં માત્ર એક જ ઈ –  ી અને એક જ ઉ -   ુ  વાપરવામાું  
આવ્યાું  છે. છતાું  એ સીવાયની ટાઈપીંગમાું  થયેલી 
જોડણીઓ કે અન્ય કોઈ તથ્ય સહીતની ક્ષતી માટે વાચકો 
ક્ષમા કર ેએવી વીનુંતી છે.            

 .......ગાુંડાભાઈ વલ્લભભાઈ  
ઑગષ્ટ ૨૦૦૬ 
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અનકુ્રમ 
 
 

ઔષધો 
અક્કલકરો : અક્કલકરાના એકથી દોઢ ફુટના છોડ બુંગાળ, 
ઈજીપ્ત અને અરબસ્તાનમાું થાય છે. આપણે ત્યાું આ છોડ 
કોઈ કોઈ સ્થળે થાય છે. તેના મળુ અને ડાુંખળી આપણા 
દેર્માું આયાત થાય છે. એના છોડને પીળાું-સોનેરી ફુલો 
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આવે છે. તેની ડાુંખળી ચાવવાથી જીભે રવરવ થાય છે અને 
મોઢામાુંથી લાળ પડ ેછે.  
તેનાું ફુલો ઉધરસ ઉપર પાનમાું ખવાય છે. એની આયાત 
અલ્જીરીયાથી કરવામાું આવે છે. એનાું મળુ બજારમાું મળે 
છે.  તે બેથી ત્રણ ઈંચ લાુંબાું  અને ટચલી આુંગળી જટેલાું  
જાડાું હોય છે. આ મળુ બહારથી ભરુા રુંગનાું અને તોડવાથી 
અુંદર સફેદ જવેાું  હોય છે. મળુને ચાખવાથી જીભ પર 
ચમચમાટ થાય છે.  
એ ગરમ અને બળવધગક છે તથા વાય,ુ કફ, પક્ષાર્ાત, 
મોઢાનો લકવા, કું પવા અને સોજા મટાડ ે છે. વળી એ 
ર્કુ્રસ્થુંભક અને આતગવજનક છે. એને ર્સીને લગાવવાથી 
ઈન્રીય દૃઢ થાય છે. દાુંતનાું  પઢેાું  ફુલી જવાું, જીભ જકડાઈ 
જવી વગરેમેાું  ઉપયોગી છે.  
(૧) એક ચમચી મધમાું નાના વટાણા જટેલુું  અક્કલકરાનુું  
ચણુગ  મીશ્ર કરી રોજ રાત્ર ેચાટી જવાથી ર્રીરમાું ગરમાવો 
થઈ જાતીય ઉત્તેજના અનભુવાય છે.  
(૨) બાળકોને બરાબર બોલતાું  ન આવડતુું  હોય, મોડુું  અને 
તોતડુું બોલતાું  હોય તો વાણી સધુારવા અક્કલકરો અને 
ર્ોડાવજનો ર્સારો મધ સાથે ચટાડવાથી લાભ થાય છે. 
(૩) ઑલીવ ઑઈલ સાથે અક્કલકરો વાટી ચોળવાથી 
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મસ્તકના રોગ, સાુંધાના રોગ, સ્નાયનુા રોગ, મોઢાના અને 
છાતીના રોગ, પક્ષાર્ાત, મોઢાનો લકવા, કુબડાપણુું , 
હાથપગમાું ર્નુ્યકાર જવેા જુના, હઠીલા રોગો મટે છે.  
(૪) અક્કલકરાનુું  ચણુગ  સડલેા, પોલા, દાુંતની ઉપર 
રાખવાથી દખુાવો મટે છે.  
(૫) પા (૧/૪) ચમચી જટેલુું  અક્કલકરાનુું  ચણુગ  મધ સાથે 
ચાટવાથી અથવા ચપટી ચણુગ  નાકમાું નાખવાથી અપસ્માર 
(હીસ્ટીરીયા) મટે છે.  
(૬) અક્કલકરાનુું  ચણુગ  મોઢામાું  ર્સીને કોગળા કરી 
નાખવાથી મોઢાની વીરસતા મટી જાય છે.  
(૭) અક્કલકરાદી ચણુગ  બજારમાું  મળે છે. તેનાથી મુંદાગ્ની, 
અરુચી, ઉધરસ, સળેખમ, દમ, ઉન્માદ, અપસ્માર વગરે ે
મટે છે. 
અખરોટ : અખરોટનો મગજ આકારનો ગભગ સ્વાદે મધરુ, 
જરાક ખાટો, સ્નીગ્ધ, ર્ીતળ, ભાર,ે કફ તથા વીયગવધગક છે. 
તેનાથી વાય ુઅને પીત્તના દોષો ર્ાુંત થાય છે. ખાસ કરીને 
યાદર્ક્તી વધારવા, મગજની નબળાઈ દરુ કરવા, ચહેરાનો 
લકવો દરુ કરવા તથા વાયનુા સોજા મટાડવા અખરોટના 
ગભગ તથા અખરોટમાુંથી બનાવેલા તેલનો ઉપયોગ કરવામાું  
આવે છે. 
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અખરોટ મધરુ, સ્નીગ્ધ, ર્ીતળ, ધાતવુધગક, રુચીકારક, 
કફ-પીત્તકારક, બળકારક, વજન વધારનાર, મળને 
બાુંધનાર, ક્ષયમાું હીતકર, હૃદયરોગ, પાતળાપણુું , રક્તદોષ 
અને વાતરક્તમાું હીતાવહ છે. એ ર્રીરની આુંતરીક 
બળતરા મટાડ ેછે. અખરોટમાું બહ ુઓછા પ્રમાણમાું  ચરબી 
હોય છે. એના નીયમીત સેવનથી આયષુ્યમાું પાુંચથી દસ 
વષગનો વધારો થાય છે. તે હૃદયને રક્ષણ આપ ે છે અને 
કૉલેસ્ટરોલ ર્ટાડ ે છે. અખરોટ ઉપરાુંત કાજુ, બદામ, 
પીસ્તાું  પણ પ્રોટીન અને વીટામીનથી ભરપરુ હોય છે. 
અખરોટને સલાડમાું, દળીને નાસ્તામાું  ખાઈ ર્કાય.  
(૧) અખરોટના તેલનુું  પોતુું  મળમાગગમાું મકુવાથી ફુલી 
ગયેલા હરસ ર્ાુંત થાય છે અને ચીરા-ફીર્ર પણ મટે છે. 
(૨) અખરોટની કાુંજી બનાવી લેપ કરવાથી સોજા મટે છે.    
અગત્સ્ય હરીતકી અવલેહ : ઉત્તમ પ્રકારનુું  આ ચાટણ એકથી બે 
ચમચી સવાર-સાુંજ ખાલી પટેે લેવાથી ક્ષયરોગ, દમ, 
ઉધરસ, ર્રદી, એલર્જી જવેા કફના રોગો અને સુંગ્રહણી 
જવેા રોગોમાું લાભ થાય છે. આ ઔષધ ઉત્તમ રસાયણ 
પણ હોવાથી ચામડીની કરચલીઓ પડવી, અકાળે વાળ 
સફેદ થવા, વાળ ખરવા વગરે ેવીકૃતીઓમાું પણ હીતાવહ 
છે. એ બળસ્થ, વીયગવધગક તથા ર્રીરના વણગને સધુારનાર 
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છે. દધુ કે ર્ી સાથે તેનુું  સેવન કરવાથી ઉત્તમ પ્રકારની 
પષુ્ટતા પ્રાપ્ત થાય છે. લગભગ દરકે ફામગસીમાું એ મળે છે.  
અગથીયો અગથીયો મધ્યપ્રદેર્, બુંગાળ, મુુંબઈ અને ગુંગા-
જમનાની આસપાસના પ્રદેર્ોમાું  ખાસ થાય છે. વધ ુ
પાણીવાળી જમીનમાું  તેનાું ઝાડ પશુ્કળ ઝડપથી વધ ે છે 
અને ૧૫થી ૩૦ ફુટ જટેલાું ઉુંચાું  થાય છે. એનાું વકૃ્ષોનુું  
આયષુ્ય સાતથી આઠ વષગનુું  જ હોય છે. એના પર ચુંરકળા 
જવેાું  વળાુંકયકુ્ત સુુંદર ફુલો આવે છે. ફુલનાું  વડાું, ભજીયાું  
અને ર્ાક થાય છે. એનાું પાુંદડાુંની પણ ભાજી થાય છે.  
અગથીયો ભખુ લગાડનાર, ઠુંડો, રુક્ષ, મધરુ અને કડવો તેમ 
જ ત્રીદોષનાર્ક છે. તે ઉધરસ, દમ, થાક, ગડગમુડ, સોજા 
અને કોઢ મટાડ ે છે. તેનાું  ફુલ જુની ર્રદી અને વાતરક્ત-
ગાઉટ મટાડનાર છે. એની ર્ીંગો બદુ્ધીવધગક, સ્મતૃીવધગક 
તથા સ્વાદમાું મધરુ હોય છે. એનાું પણોગ તથા પણોગની 
ભાજી તીખી અને કડવી હોય છે. એનાથી કૃમી, કફ અને 
ખુંજવાળ મટે છે.  એનાું ફુલ કડવાું, તરુાું, થોડાું ર્ીતળ અને 
વાય ુકરનાર છે. અગથીયો સળેખમ અને રતાુંધળાપણુું  દરુ 
કર ેછે.  
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(૧) અગથીયાના પાનના ૨૦૦ ગ્રામ રસ વડ ે૧૦૦ ગ્રામ ર્ી 
સીદ્ધ કરી અડધીથી એક ચમચી ર્ી દરરોજ રાત્ર ેદધુ સાથે 
લેવાથી રતાુંધળાપણુું  અને આુંખોની બીજી નબળાઈ મટે છે.  
(૨) માયગ્રેન-આધાર્ીર્ીમાું જ ેબાજુ માથુું  દુખતુું  હોય તેની 
બીજી બાજુના નાકમાું અગથીયાના પાનનો રસ ચાર-પાુંચ 
ટીપાું પાડવાથી અથવા ફુલોનો રસ પાડવાથી થોડી વારમાું  
જ દખુાવો મટી જર્.ે  
(૩) અગથીયાનાું  પાુંદડાુંના રસનાું ટીપાું નાકમાું પાડવાથી 
સળેખમ, ર્રદી, ર્ીરોઃર્ળુ અને ચોથીયો તાવ મટી જાય 
છે.  
(૪) કફના રોગોમાું  અગથીયાના પાુંદડાુંનો રસ એકથી બે 
ચમચી જટેલો લઈ તેમાું એક ચમચી મધ મીશ્ર કરી સવાર-
સાુંજ પીવો.  
(૫) રાતા અગથીયાનો રસ સોજા ઉપર લગાડવાથી સોજા 
ઉતરી જાય છે.  
(૬) વાયનુી વદૃ્ધીવાળુું  ર્રીર હોય તો રાતા અગથીયાના 
મળુની છાલ ચણાના બે દાણા જટેલી પાનના બીડામાું  મુકી 
રોજ બપોર ેજમ્યા પછી ખાવાથી વાયનુો પ્રકોપ ર્ાુંત થાય 
છે. 
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અગર : અગરનાું વકૃ્ષો બુંગાળના વાયવ્ય ઈલાકા સીલહટ 
તરફ જુંટીય પવગત પર અને તેની આસપાસ થાય છે. 
આસામમાું ર્ણા પવગતો પર તથા મલબાર, કણાગટક  તરફ 
પણ આ વકૃ્ષો થાય છે. અગરનાું વકૃ્ષો મોટાું  અને બારમેાસ 
લીલાુંછમ રહે છે. તેનાું  પાુંદડાું  અરડસુીનાું  પાુંદડાું  જવેાું  જ 
હોય છે. આ વકૃ્ષને ચૈત્ર-એપ્રીલ માસમાું ફુલ આવે છે. તેનાું  
બીજ શ્રાવણ-ઓગસ્ટમાું  પાકે છે. તેનુું  લાકડુું  કોમળ અને 
અુંદર રાળ જવેો સગુુંધી પદાથગ  ભરલેો હોય છે. અગર 
સગુુંધી, (આથી  તે ધપુ અને અગરબત્તીમાું  પણ વપરાય 
છે) ઉષ્ણ, કડવો, તીખો, ચીકણો, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, 
પીત્તકારક, તીક્ષ્ણ, વાય,ુ કફરોગો અને કણગરોગ તથા કોઢ 
અને ત્વચા રોગનાર્ક છે. અગર લેપ અને તેલમાું  વપરાય 
છે.  
ઉત્તમ ઔષધ અગરને મહષી ચરકે ર્રદી અને ખાુંસી 
મટાડનાર માનેલ છે. સશુ્રતુ લખ ે છે કે, અગર વાય ુ અને 
કફનાર્ક, ર્રીરનો રુંગ સધુારનાર, ખુંજવાળ અને કોઢ 
તથા ચામડીના રોગોનો નાર્કતાગ માનેલ છે. અગરની 
લાકડીના નાના ટુકડાઓ પાણીમાું ઉકાળી તે પાણી પીવાથી 
તાવમાું  લાગતી વારુંવારની તરસ ઓછી થાય છે. એને 
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વાઈ-એપીલેપ્સી, ઉન્માદ, અપસ્મારમાું પરમોપયોગી ગણે 
છે. એ ગરમ પ્રકૃતીવાળાને હાનીકારક છે.  
આધનુીક મત પ્રમાણે તે વાતવાહીનીઓને ઉત્તેજક છે. 
વાતરક્ત અને આમવાતમાું તે અપાય છે. અગર અને 
ચુંદન ની ભુકી સરખ ે ભાગ ે મીશ્ર કરી આખા ર્રીર ે
ચોળવાથી ર્રીરની આુંતરીક ગરમીનુું  ર્મન થાય છે. 
અગર, ચુંદન અને લીમડાની છાલનુું  સરખા ભાગ ેચણુગ  કરી 
તેનો પાણીમાું બનાવલેો લેપ કરવાથી સોજા અને સાુંધાનો 
દખુાવો મટી જાય છે. 
અગ્નીતુું ડી વટી મોટા ભાગના રોગોનુું  મળુ કારણ અગ્નીમાુંદ્ય 
હોય છે. એનુું  શે્રષ્ઠ ઔષધ અગ્નીતુું ડી વટી જ ેબજારમાું મળે 
છે તે છે. સવાર-સાુંજ એક એક ગોળી નવર્કેા દુધ સાથે 
લેવી. પુંદર દીવસ પછી એક અઠવાડીયુું  બુંધ કરવી. સતત 
એકધારુું સેવન ન કરવુું . ઉપરાુંત પીત્તના રોગોમાું પણ 
સેવન ન કરવુું . એનાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, આમનુું  
પાચન થાય છે, સુંધીવા, આમવાત, અદીત(અડદીયો) વા, 
કું પવા, પક્ષાર્ાત, અરુચી, અજીણગ, આફરો, ગસૅ, પટેની 
ચુુંક વગરે ેમટે છે.   
અગ્નીમખુ ચણુગ  હીંગ ૧૦ ગ્રામ, વજ ૨૦ ગ્રામ, પીપર ૩૦ 
ગ્રામ, સુુંઠ ૪૦ ગ્રામ, અજમો ૫૦ ગ્રામ, હરડ ે ૬૦ ગ્રામ, 
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ચીત્રકમળુ ૭૦ ગ્રામ અને કુક(આ એક જાતનો કું દમૂળનો 
 છોડ છે. એના કું દ જઠે મહહનામાું  રોપવામાું  આવે છે.  છોડ 
એક હાથ ઊું ચા થાય છે. પાુંદડાુંની વાસ અજમાનાું પાુંદડાું ને 
મળતી આવે છે. તેની કાળી અને પાતળી છાલ કાઢી લીધા 
પછી અુંદરનો માવો ખાવાના ઉપયોગમાું  આવે છે.-સ જન્ય 
‘ભગવદ્ગોમુંડળ’) ૮૦ ગ્રામ લઈ બધાુંને ભેગાું ખાુંડી 
બનાવેલા ચણુગ ને અગ્નીમખુ ચણુગ  કહે છે. અડધી ચમચી 
જટેલુું  આ ચણુગ  સવાર-સાુંજ સહેજ નવર્કેા પાણી સાથે 
લેવાથી અજીણગ , ર્ળુ, બરોળવદૃ્ધી, મળાવરોધ, ઉદરરોગ, 
ગસૅ, ખાુંસી અને દમ મટે છે. પાચનની ગરબડમાું  આ ચણુગ  
ખબુ જ ઉપયોગી છે. એ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ે છે. રોગ 
અનસુાર આ ચણુગ  મધ, દહીં કે છાસ સાથે લઈ ર્કાય.     
અજમો સામાન્ય રીતે દરકે ર્રમાું  મસાલારુપ ે વપરાતો 
અજમો સ  પ્રકારના અન્નને સરળતાથી પચવામાું  મદદરુપ 
થાય છે. આમ તો અજમો આખા દેર્માું થાય છે પણ 
બુંગાળ, દક્ષીણ ભારત અને પુંજાબમાું  તેનુું  ઉત્પાદન વધાર ે
છે. અજમાના આર્ર ે એકથી બે ફુટ ઉુંચા છોડ થાય છે. 
એનો ઔષધમાું પષુ્કળ ઉપયોગ થાય છે. આ અજમામાુંથી 
એક પ્રકારનુું  સત્ત્વ કાઢવામાું આવે છે. તેને અજમાના ફુલ 
કહે છે. જ ેમધ્યપ્રદેર્ના ઉજ્જનૈ ર્હેરમાું બને છે.  
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અજમો સ્વાદમાું  તીખો, સહેજ કડવો, રુચી ઉત્પન્ન 
કરાવનાર, ફેફસાની સુંકોચ-વીકાસ ક્રીયાનુું  નીયમન 
કરનાર, ઉત્તમ ઉત્તજેક, બળ આપનાર, ર્રીરના કોઈ પણ 
ભાગમાું થતા સડાને અટકાવનાર, દગુાંધનાર્ક, વ્રણ-ચાુંદાું-
ર્ા મટાડનાર, કફ, વાયનુા રોગો મટાડનાર, ગભાગર્યને 
ઉત્તજેીત કરનાર અને કૃમીનાર્ક છે. એ ગરમ, જઠરાગ્ની  
પ્રદીપ્ત કરનાર, આહાર પચાવનાર, પીત્ત કરનાર, તીક્ષ્ણ, 
લર્,ુ હૃદય માટે હીતકર, મૈથનુ ર્ક્તી વધારનાર, મળને 
સરકાવનાર, ગસે મટાડનાર, વાયથુી થતા મસા-પાઈલ્સ, 
કફના રોગો, ઉદરર્ળુ, આફરો, સ્નાય ુખેંચાવા, કરમીયા, 
ર્કુ્રદોષ, ઉદરના રોગો, હૃદયના રોગો, બરોળના રોગો 
અને આમવાતનો નાર્ કર ે છે. અજમો મતુ્રપીંડને ઉજાગ 
આપનાર અને ર્ક્તીવધગક છે.  
અજમામાું ૭.૪ ટકા ભેજ, ર૪.૬ ટકા કાબોગહાઈડ્રટે તથા 
૨૧.૮ ટકા ક્ષાર હોય છે. તેમાું  કેલ્ર્ીયમ, ફોસ્ફરસ, લોહ, 
પોટેર્ીયમ, સોડીયમ, રીબોફ્લોવીન,  નીકોટીનીક એસીડ 
ઉપરાુંત થોડી માત્રામાું આયોડીન અને અન્ય તત્ત્વ મળી 
આવે છે.  
(૧) ર્ીળસમાું  અજમા સાથે ગોળ આપવાથી લાભ થાય છે. 
(૨) અજમાનુું  પા(૧/૪)થી અડધી ચમચી ચણુગ  અને તેનાથી 



32 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

અડધો સુંચળ કે સીંધવ પાણી સાથે રોજ સવાર ેઅને રાત્ર ે
લેવાથી ઉપરની બધી તકલીફ મટે છે.  
(૩) ર્રીરમાું કોઈ પણ જાતની દગુાંધ સડાથી ઉત્પન્ન થાય 
છે. દાુંતના સડાને લીધ ેમોુંમાુંથી, નાકમાુંથી, વળી ફેફસામાું  
સડલેા કફને કારણે શ્વાસમાુંથી, યોનીના સ્રાવમાુંથી, 
અપાનવાયનુી વાછુટથી કે કાનમાું  સડો થવાથી આવતી 
કોઈ પણ દગુાંધ દરુ કરવા અજમાનો ઉપયોગ કરી ર્કાય. 
સોપારી જટેલો ગોળ અડધી ચમચી અજમા સાથે જમ્યા 
પછી ખબુ ચાવીને ખાવાથી મોટા ભાગની દગુાંધ દરુ થાય છે.  
(૪) ઉકળતા પાણીમાું  અજમો નાખી, ઠુંડ ુ પાડી એ 
પાણીથી વ્રણ ધોવાથી વ્રણની દગુાંધ દુર થાય છે.  
(૫) જુની કબજીયાતને લીધે મળ સડવાથી દગુાંધ હોય, 
જથેી વાછુટ પણ દગુાંધ મારતી હોય છે. આમ મળ, વાછુટ, 
કફ, શ્વાસ કે દાુંતની દુગાંધને દરુ કરવા અડધી ચમચી 
અજમો રોજ રાત્ર ે મખુવાસની જમે ખબુ ચાવીને ખાવો. 
પીત્તવાળાએ સાકર મેળવીને ખાવો. અજમા સાથે થોડો 
સુંચળ લેવાથી ઉત્તમ પરીણામ મળે છે.  
(૬) અડધી ચમચી અજમાનુું  ચણુગ  ફાકી ઉપર અડધો કપ 
નવર્કુેું  પાણી ધીમે ધીમે પીવાથી ર્રદી-સળેખમ, કફના 
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રોગો, મુંદાગ્ની, અરુચી, અપચો, ગસે, ઉદરર્ળુ વગરે ેમટે 
છે.  
(૭) અજમાનુું  ચણુગ  કપડામાું બાુંધી સુુંર્વાથી બુંધ નાક ખલુી 
જાય છે, સગુુંધ ન આવતી હોય તો ફરી આવવા લાગ ેછે 
અને માઈગ્રેનમાું ફાયદો થાય છે.  
(૮) બહમુતુ્રતાની તકલીફ હોય તો અડધી ચમચી અજમો 
એક ચમચી કાળા તલ સાથે ખબુ ચાવીને સવાર-સાુંજ 
ખાવાથી મટી જાય છે.  
(૯) અડધી ચમચી અજમો અને એક ચમચી સાકર ખબુ 
ચાવીને ખાવાથી ર્રીરની આુંતરીક ગરમી મટે છે.  
(૧૦) પ્રસતુી પછીના જ્વરમાું  અજમાનો ઉપયોગ અત્યુંત 
હીતકારક છે.  
(૧૧) શ્વાસરોગમાું અને કફની દગુાંધ તથા કફના જુના 
રોગોમાું અજમો નવર્કેા પાણી સાથે લેવાથી સારો ફાયદો 
થાય છે.  
અજમોદ : એને બોડી અજમો પણ કહે છે, કેમ કે એ 
અજમાની એક જાત છે. એનો છોડ વષાગય ુ છે. ભારતમાું  
ર્ણે ઠેકાણે થાય છે. બુંગાળમાું તે ખબુ થાય છે. તેના 
 છોડની ઉુંચાઈ એકથી બે ફુટ જટેલી હોય છે. એને સફેદ 
રુંગનાું  બારીક ફુલો આવે છે. બોડી અજમો આહાર પર 
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રુચી ઉપજાવે છે. ભખુ લગાડ ે છે. તીખો, રુક્ષ, ગરમ- 
વીદાહક, વાજીકર, બળકર, પચવામાું હલકો, આહાર 
પચાવનાર, આફરો, ગસે-વાય,ુ કફ, અરુચી, ઉદરરોગ, 
કૃમી, ઉલટી અને ર્કુ્રદોષનાર્ક છે.  
૧. ઉદરર્ળુ  પર, ગસે, ગોળો અને આફરા પર અડધી 
ચમચી  અજમોદનુું  ચણુગ  સાધારણ ગરમ પાણીમાું નાખી 
પીવુું .  
૨. ભખુ ન લાગતી હોય તો અડધી ચમચી અજમોદનું ુ ચણુગ   
સોપારી જટેલા ગોળ  સાથે પાુંચથી સાત દીવસ ખાવાથી 
પટેના કૃમીઓનો નાર્ થાય છે. 
અજમોદાદી ચણુગ  :  અજમોદ અજમાને મળતુું  ઔષધ છે. એ 
દીપન, પાચન, વાતકફનાર્ક, ર્લુનુું  ર્મન કરનાર, 
કૃમીઘ્ન, વાયનુુું  અનલુોમન કરનાર, મતુ્ર સાફ લાવનાર, 
ગભાગર્ય ઉત્તજેક, વાજીકર, ઉદરર્લુ, વાય,ુ આફરો, 
અગ્નીમાુંદ્ય, કષ્ટાતગવ વગરે ેવાતકફથી થતા રોગોમાું ખબુ જ 
ઉપયોગી છે, કેમ કે એમાું  નાખવામાું આવેલ બીજાું ઔષધો 
અજમોદના ગણુોમાું વદૃ્ધી કર ેછે અને આમપાચક છે.  
અજમોદાદી ચણુગનો પ્રથમ પાઠ : અજમોદ, વાવડીંગ, 
સીંધવ, ચીત્રકમળુ, પીપરીમળુ, દેવદાર, લીંડીપીપર, 
વરીયાળી અને કાળાું મરી દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ, હરડ ે ૫૦ 
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ગ્રામ અને  વરધારો ૧૦૦ ગ્રામને ભેગાું ખાુંડી બનાવેલા 
ચુ્ણગ ને અજમોદાદી ચણુગ  કહે છે.  
એનો બીજો પાઠ : અજમોદ, કાળાું મરી, પીપર, વાવડીંગ, 
દેવદાર, ચીત્રક, સવુાદાણા, સીંધવ, પીપરીમળુ દરકે એક 
ભાગ, સુુંઠ ૧૦ ભાગ, વરધારો ૧૦ ભાગ અને હરડ ે પાુંચ 
ભાગના બારીક ચણુગ ને અજમોદાદી ચણુગ  કહે છે.  
અજમોદાદી ચણુગ  ત્રીજો પાઠ : અજમોદ, મોચરસ, સુુંઠ 
અને ધાવડીનાું  ફુલ દરકે સો સો ગ્રામ મીશ્ર કરી ખબુ ખાુંડી 
બારીક ચણુગ  તે અજમોદાદી ચણુગ .  
(૧) અડધીથી એક ચમચી આ ચણુગ  સહેજ ગરમ પાણી 
સાથે લેવાથી સોજા, આમવાત, સુંધીવા, સાયટીકા-રાુંઝણ, 
 નીતુંબ, કમર, સાથળ, પડખા, પીઠ, ઢીંચણ, પું ી ુંડી, પગના 
તળીયામાું થતો દખુાવો મટે છે. કું પવામાું પણ ખબુ જ 
ફાયદો થાય છે. સવગ પ્રકારના વાયનુા દદોગનુું  આ ઉત્તમ 
ઔષધ છે.  
 (૨) અડધી ચમચી જટેલુું  આ ચણુગ  જો ગાયના દધુથી 
બનાવેલ તાજી મોળી છાર્માું નાખી દીવસમાું ત્રણ વખત 
પીવામાું આવે તો પાતળા ઝાડા, સુંગ્રહણી, આમયકુ્ત 
ચીકણા ઝાડા અને જુનો મરડો મટે છે. આુંતરડાું  નબળાું  
હોય અને આહારનુું  પાચન થયા વગર જ પાતળા ઝાડા થઈ 
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જતા હોય તો આ ચણુગથી આરામ થાય છે. આ ચણુગ  સારી 
ફામગસીનુું  લાવીને પણ વાપરી ર્કાય. 
અડદ : અડદ પરમ પ ષ્ટીક છે. એમાું ઉત્તમ પ્રકારનુું  પ્રોટીન 
છે, જ ે ર્રીરના સ્નાયઓુને સદુૃઢ કર ે છે. અડદ પચવામાું  
ભાર,ે મળમતુ્રને સાફ લાવનાર, સ્નીગ્ધ-ચીકણા, પચ્યા 
પછી મધરુ, આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન કરાવનાર, 
વાયનુાર્ક, બળપ્રદ, ર્કુ્રવધગક, વાજીકર એટલે મૈથનુ ર્ક્તી 
વધારનાર, ધાવણ વધારનાર, ર્રીરને હૃષ્ટપષુ્ટ કરનાર, 
તથા હરસ, અદીત-મોુંઢાનો લકવા, શ્વાસ, પાશ્વગર્ળુ અને 
વાયનુો નાર્ કરનાર છે. અડદનો ઉપયોગ કરવાથી સેક્સ 
વધ ે છે. આથી જ આપણે ત્યાું  ર્ીયાળામાું  અડદીયો પાક 
ખવાય છે. અડદ બળ આપનાર અને વાયનુાર્ક છે. 
આયવુદેમાું અડદને ર્કુ્રલ કહ્યા છે. અડદથી ર્કુ્રની-વીયગની 
વદૃ્ધી થાય છે. અડદ પરુુષાતનને ઝડપથી વધાર ે છે. વીયગનુું  
મખુ્ય ર્ટક પ્રોટીન છે. બધાું જ કઠોળમાું પ્રોટીન હોય છે, 
પરુંત ુઅડદમાું ઉત્કૃષ્ટ પ્રોટીન હોય છે. આથી જ અડદના 
સેવનથી સારી ર્કુ્રવદૃ્ધી થાય છે. અડદ વાયનુાર્ક અને 
બલ્ય હોવાથી પણ કામર્ક્તી-મૈથનુર્ક્તી વધાર ેછે. જમેને 
વીયગમાું  ર્કુ્રાણનુી ખામીને લીધ ે જ બાળકો ન થતાું હોય 
તેમણે અડદ અને અડદીયા પાકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
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જમેને સેક્સની સમસ્યા હોય, ઉત્તેજના ઓછી હોય તેમના 
માટે તો અડદ ઉત્તમ ઔષધની ગરજ સાર ે છે. આવી 
તકલીફવાળાએ તો લાુંબા સમય સધુી લસણવાળી અડદની 
દાળ, તલના તેલમાું  બનાવેલ અડદનાું  વડાું  અને અડદીયો 
પાક નીયમીત ખાવાું જોઈએ.  
અતીવીષની કળી : અતીવીષા એ નામ પ્રમાણે બીલકુલ ઝરેી 
નથી. અતીવીષા એટલે અતીવીષની કળી. એ બાળકોનુું  
ઔષધ છે. અતીવીષની કળી જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, 
આહાર પચાવનાર તથા મળ બાુંધનાર છે. આથી જ ે
બાળકને કાચા, ચીકણા કે પાતળા ઝાડા થતા હોય તેમના 
માટે એ ઉત્તમ ઔષધ છે. અતીવીષ ઉત્તમ આમપાચક પણ 
છે. વળી એ કડવાર્ને લીધ ેતાવ, પટેના કૃમી અને કફનો 
નાર્ કર ે છે. અતીવીષનુું  ચણુગ  બાળકોને આખા દીવસમાું  
અડધી ચમચી જટેલુું  પરુંત ુ ખબુ નાના બાળકને તો માત્ર 
ર્સારો જ આપવો. માના ધાવણ જવેુું  તે નીદોગષ ઔષધ છે.  
અતીવીષની કળી કું ઈક ગરમ, તીક્ષ્ણ, અગ્નીદીપક, ગ્રાહી-
મળને બાુંધનાર, ત્રીદોષર્ામક, આમાતીસાર, 
કફપીત્તજ્વર, ઉધરસ, વીષ, ઉલટી, તષૃા, કૃમી, મસા, 
સળેખમ, અતીસાર અને સવગ વ્યાધીહર ગણાય છે. 
અતીવીષ સવગદોષહર, દીપનીય-પાચનીય અને સુંગ્રાહક 
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ઔષધ તરીકે સવોગત્તમ છે. જ ેરોગમાું  જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કરવાની, આહારને પચાવવાની તથા મળને બાુંધવાની ક્રીયા 
કરવાની હોય તથા પ્રકોપ પામેલા વાય,ુ પીત્તાદી દોષોને 
ર્ાુંત કરવાની જરુર હોય તેમાું અતીવીષ સવોગત્તમ છે. આ 
ઉપરાુંત અતીવીષ લેખનીય-ચોુંટેલા મળને ખોતરીને 
ઉખાડવાનો- ગણુ પણ ધરાવે છે.  
અતીવીષની કળી ધોળી, કાળી અને પીળી એમ ત્રણ 
પ્રકારની મળે છે. પણ ઔષધમાું  ધોળીનો જ ઉપયોગ થાય 
છે. કળી ભાુંગીને સફેદ હોય તે જ લાવીને વાપરવી.  
અતીવીષ અતીસાર-ઝાડાનુું  ઉત્તમ ઔષધ છે. કોઈ પણ 
પ્રકારના ઝાડામાું દીપન, પાચન અને સુંગ્રાહી ઔષધની 
જરુર હોય છે. અતીવીષની કળીમાું આ ત્રણે ગણુ છે અને 
તે આમનાર્ક પણ છે.   
અતીસારમાું સુું ઠ અને અતીવીષા બું નેનુું  ૫-૫ ગ્રામ ચણુગ  ૧ 
 કીલો પાણીમાું નાખી મુંદ તાપ ેઉકાળવુું . અડધુું  પાણી બળી 
જાય ત્યાર ેગાળીને ઠુંડ ુપાડી લીંબનુો કે દાડમનો રસ ઉમેરી 
પી જવુું . એનાથી આમનુું  પાચન થાય  છે, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
થાય છે અને પાતળા ઝાડા બુંધ થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારના 
પાતળા ઝાડામાું  આ ઉપચાર કરી ર્કાય. મળ બુંધાઈ 
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જવાથી અતીસાર મટે છે. રક્તાતીસાર અને પીત્તાતીસાર 
સીવાયના ઝાડામાું આ ઉપચારથી ફાયદો થાય છે.  
અનનાસ : પાકુું  અનનાસ મતુ્રલ, કૃમીનાર્ક અને પીત્તર્ામક 
છે. તે ગરમીના વીકારો, પટેના રોગો, બરોળવદૃ્ધી, કમળો, 
પાુંડરુોગ વગરે ે મટાડ ે છે.  સગભાગને તથા ભખુ્યા પટેે 
અનનાસ નકુર્ાનકારક છે.  
(૧) પાકા અનાનસના રસમાું બમણી સાકર ઉમેરી જરુરી 
પાણી નાખી ર્રબત બનાવી પીવાથી હૃદયને બળ મળે છે 
તથા ગરમી, બળતરા ર્ાુંત થાય છે.  
(૨) અનનાસ મધરુ ખાટુ અને પાચક છે. ભાર ે આહાર 
ખાધા પછી અનનાસનો રસ પીવાથી આહાર સરળતાથી 
પચી જાય છે.  
(૩) એમાું વીટામીન સી સારા પ્રમાણમાું છે. આથી એ 
સ્કવી નામના રોગમાું તથા પાયોરીયામાું  સારુું છે.  
(૪) રોજ અનનાસનો રસ પીવાથી દાુંત સારા રહે છે.  
અનનાસમાું સાકર અને પ્રોટીન છે, તથા પ્રોટીનને 
પચાવવામાું એ ઉત્તમ છે.   
અભયાદી ક્વાથ હરડનેા સેવનથી કોઈ પણ પ્રકારના નકુર્ાન કે 
આડઅસરનો ભય હોતો નથી આથી એને અભયા પણ કહે 
છે. હરડ ે સાથે નાગરમોથ, ધાણા, રતાુંજળી, પદ્મકાષ્ઠ, 
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અરડસુો, ઈન્રજવ, વાળો, ગળો, ગરમાળાનો ગોળ, 
કાળીપાટ, સુુંઠ અને કડ ુ સમાન વજને લઈ ભેગાું ખાુંડી 
અધકચરો ભકુો કરવો. બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું  
નાખી અડધુું  બાકી રહે ત્યાું સધુી ઉકાળી થોડુું  પીપરનુું  ચણુગ  
મેળવી સવાર-સાુંજ તાજો બનાવી પીવાથી દાહ-બળતરા, 
ઉધરસ, દમ, આળસ, સસુ્તી, ત્રીદોષજ તાવ વગરે ે
તકલીફો મટે છે. એ ભખુ લગાડનાર, ખોરાકનુું  પાચન 
કરાવનાર તથા મળમતુ્ર સાફ લાવનાર ઉત્તમ ઔષધ છે.  

અભયારીષ્ટ અભયા એટલે હરડ ે સાથે બીજાું કેટલાુંક 

ઔષધો મેળવી એક પ્રવાહી ઔષધ બનાવવામાું આવે છે, 
જનેે અભયારીષ્ટ કહે છે અને બજારમાું તૈયાર મળે છે. 
ચારથી પાુંચ ચમચી અભયારીષ્ટમાું  એટલુું  જ પાણી મેળવી 
જમતાું પહેલાું કે જમ્યા પછી પીવાથી કબજીયાત, વાયનુો 
આફરો, પટેના રોગો, ઉબકા, મોળ અને અગ્નીમાુંદ્ય મટે 
છે. હરસનુું  એ અકસીર ઔષધ ગણાય છે.  નીષ્ણાત વૈદ્યની 
સલાહ પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ કરી ર્કાય. 
અમતૃપ્રભા ચણુગ  આમળાું, અક્કલકરો, સીંધવ, ચીત્રક, મરી, 
અજમો, લીંડીપીપર અને હરડ ેદરકે દસ-દસ ગ્રામ અને સુુંઠ 
વીસ ગ્રામનુું  ચણુગ  બનાવી એ ચણુગ  પલળે એટલો 
બીજોરાનો રસ તેમાું  મેળવવો. પછી ચણુગ  સકુાઈ જાય ત્યાું  
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સધુી એને ખબુ જ લસોટવુું . એને અક્કલકરાદી ચણુગ  પણ 
કહે છે. આ ચણુગ  અડધીથી એક ચમચી દરરોજ સવાર-સાુંજ 
લેવાથી મુંદાગ્ની, અરુચી, ઉધરસ, ગળાના રોગ, દમ-શ્વાસ, 
ર્રદી-સળેખમ, ફેફરુું, સન્નીપાત, વગરેમેાું  ખબુ જ ફાયદો 
થાય છે.  
અમતૃરસ ગળોનુું  વસ્ત્રગાળ ચણુગ  ૫૦૦ ગ્રામ, ગોળ ૮૦ ગ્રામ 
અને ર્ી ૧૦૦ ગ્રામના મીશ્રણને અમતૃરસ કહે છે. 
પખુ્તવયના માણસોને એક ચમચી અને બાળકોને અડધી 
ચમચી આ ઔષધ સવાર-સાુંજ આપવાથી તેમ જ પથ્ય 
અને પરીમીત આહાર લેવાથી વાળની ધોળાર્, વદૃ્ધાવસ્થા, 
જ્વર, વીષમજ્વર, પ્રમેહ, વાતરક્ત અને નેત્રરોગ થતા 
અટકે છે. આ રસાયન પ્રયોગ કરનારને કોઈ રોગ જલદી 
થતો નથી. જ ે ઔષધ તુંદરુસ્તી જાળવી રાખ,ે જલદી 
ર્ડપણ આવવા ન દે, વાળ સફેદ થતા અટકાવે અને દીર્ગ 
જીવન આપ ે તેને રસાયન ઔષધ કહેવાય છે. રસાયન 
ઔષધ ત્રીદોષનાર્ક હોવાથી તે વાય,ુ પીત્ત અને કફના 
રોગોમાું  પણ આપવામાું  આવે છે, જ ેસહાયક ઔષધ બને 
છે.      
અમતૃારીષ્ટ ગળો, દર્મળુ, જીરુ, ગોળ, પીત્તપાપડો, 
સપ્તપણગ, સુુંઠ, મરી, પીપર, મોથ, નાગકેસર, અતીસ અને 
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કડાછાલના મીશ્રણથી બનાવેલુું  રવ ઔષધ તે અમતૃારીષ્ટ. 
સારી ફામગસીનુું  આ રવ ઔષધ વયસ્કો ત્રણથી ચાર 
ચમચી અને બાળકો અડધીથી એક ચમચી (બાળક મોટુું  
હોય તો દોઢ ચમચી) સવાર-સાુંજ સેવન કર ેતો અરુચી, 
અપચો, મુંદાગ્ની, યકૃત(લીવર)ના રોગો, જીણગજ્વર, 
આુંતરીક મુંદ જ્વર, પટેના રોગો, અર્ક્તી, લોહીના રોગો 
અને ચામડીના રોગોમાું સારો ફાયદો થાય છે. એનાથી મળ 
સાફ ઉતરી કબજીયાત પણ મટે છે.  
અરડસુી : ભારતમાું  અરડસુી બધે જ થાય છે. અરડસુીનાું  પાન 
જામફળીને મળતાું ત્રણ-ચાર ઈંચ લાુંબાું, ત્રણ ઈંચ જટેલાું  
પહોળાું અને અણીદાર હોય છે. પાનમાુંથી સહેજ વાસ 
આવે છે. એને તલુસીની માુંજરની જમે હારબુંધ સફેદ ફુલો 
આવે છે. અરડસુી ધોળી અને કાળી એમ બે પ્રકારની થાય 
છે. ગણુોમાું  કાળી ઉત્તમ ગણાય છે.  
અરડસુી મખુ્યત્વે કફઘ્ન, રક્તસ્તુંભક અને જ્વરઘ્ન છે. એ 
ર્ીતવીયગ, હૃદયને હીતકારી, લર્,ુ તીખી, કડવી અને સ્વર-
ગળાને હીતાવહ છે. તે વાયકુારક અને સારક છે. અરડસુી 
કફ, રક્તપીત્ત, ખાુંસી, ઉલટી, તાવ, પ્રમેહ, કોઢ, કમળો, 
ક્ષય, ર્ીતપીત્ત, અરુચી, તષૃા તથા દમ-શ્વાસ મટાડ ે છે. 
કફના નવા રોગો કરતાું જુના રોગોમાું  વધાર ેલાભપ્રદ છે. 



43 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

અરડસુી ક્ષયમાું  ખબુ સારી છે. ક્ષયની આધનુીક દવા 
ચાલતી હોય તેની સાથે પણ અરડસુીનો ઉપયોગ થઈ ર્કે. 
સુકી અને કફવાળી બું ને ઉધરસમાું અરડસુી ખબુ હીતાવહ 
છે. કફ છુટતો ન હોય, ફેફસામાું અવાજ કરતો હોય, કાચો 
ફીણવાળો કફ હોય, ઉધરસ દ્વારા તેને કાઢવામાું  તકલીફ 
થતી હોય, તેમાું  અરડસુી સારુું કામ કર ે છે. અરડસુી 
રક્તપીત્ત, ક્ષય અને ઉધરસના દદીઓ માટે ઉત્તમ છે.  
(૧) અરડસુીનાું  તાજાું પાનને ખબુ લસોટી કાઢેલો બે ચમચી 
રસ અને એક ચમચી મધ સવાર-સાુંજ ચાટવાથી ખાુંસી મટે 
છે, કફ જલદી છુટો પડ ેછે.  
(૨) નાના બાળકને વરાધ-સસણી થાય તો અરડસુીનો 
અડધી ચમચી રસ એટલા જ મધ સાથે સવાર-સાુંજ 
આપવાથી રાહત થાય છે.  
(૩) અરડસુીના અવલેહને વાસાવલેહ કહે છે. તે ખાુંસી, દમ 
અને સસણીમાું સારુું પરીણામ આપ ેછે.  
(૪) પરસેવો ખબુ ગુંધાતો હોય તો અરડસુીના પાનનો રસ 
બેથી ત્રણ ચમચી સવાર-સાુંજ પીવાથી અને અરડસુીનાું  
સકુાું  પાનનુું  ચણુગ  ર્સીને સ્નાન કરવાથી લાભ થાય છે.  
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(૫) અરડસુીના પાનનો તાજો રસ પીવાથી ઉધરસ, 
રક્તપીત્ત, કફજ્વર, ફુ્લ, ક્ષય અને કમળામાું ફાયદો થાય 
છે.  
(૬) અરડસુી લીવરના સોજા અને કમળામાું પણ ઉત્તમ 
પરીણામ આપે છે. અરડસુીનાું પાન અને ફુલને ધોઈને 
કાઢેલા ત્રણથી ચાર ચમચી જટેલા રસમાું બે ચમચી મધ 
અને એક ચમચી સાકર નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી 
કફપીત્તજ્વર, રક્તપીત્ત તથા કમળાનો નાર્ થાય છે.  
(૭) અરડસુીનુું  લાુંબા સમય સધુી સેવન ક્ષયના દદી માટે 
આર્ીવાગદ સમાન છે.  
(૮) અરડસુીના પાનનો રસ બે-બે ચમચી સવાર, બપોર, 
સાુંજ લેવાથી રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે, ક્ષય, લોહીવા, હરસ 
અને રક્તપ્રવાહીકામાું  લાભ થાય છે.  
(૯) એકથી બે ચમચી અરડસુીના રસમાું એટલુું  જ મધ 
મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૦) અરડસુીના રસમાું  ફુલાવેલો ટુંકણખાર બે ચણોઠી 
(૦.૪ ગ્રામ) જટેલો મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ લેવાથી કફ 
છુટો પડી નીકળી જાય છે.  
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(૧૧) અરડસુીનાું  પાન, રાક્ષ અને હરડનેા ઉકાળામાું  મધ 
તથા સાકર નાખી પીવાથી ઉધરસ કે કફમાું લોહી પડતુું  
હોય તો તે બુંધ થાય છે.  
(૧૨) બે ચમચી અરડસુીનો રસ, બે ચમચી મધ અને એક 
ચમચી માખણ મીશ્ર કરી તેમાું અડધી ચમચી ત્રીફળા ચણુગ  
મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ ચાટવાથી દમ-શ્વાસ મટે છે.  
(૧૩) અરડસુીનાું  પક્વ-પણુગ  ફુલ છાુંયડ ેસકુવી તેનુું  અડધી 
ચમચી ચણુગ  એટલા જ મધ અને સાકર સાથે મીશ્ર કરી 
ચાટવાથી રક્તપીત્ત અને રક્તસ્રાવ મટે છે.  
(૧૪) અરડસુીના મળુનો ઉકાળો મતુ્રાવરોધ મટાડ ે છે. 
(૧૫) અરડસુીનાું  લીલાુંછમ તાજાું પાનનો ત્રણથી ચાર 
ચમચી રસ કાઢી તેમાું  બે ચમચી મધ મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ 
પીવાથી રક્તપીત્ત, ક્ષય, શ્વાસ, કફના રોગો, કમળો અને 
કફજ્વરમાું  ફાયદો થાય છે. અરડસુીમાુંથી બનાવવામાું  
આવતો વાસાવલેહ  પણ કફના રોગોમાું  ખબુ જ ઉપયોગી 
છે.   
(૧૬) અરડસુીના પાુંદડાુંનો ફુલો સહીત રસ કાઢી મધ સાથે 
મીશ્ર કરી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલેવાથી થોડા દીવસોમાું  
જ દમ, ઉધરસ અને કફક્ષય દરુ થાય છે.  
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(૧૭) અરડસુીના ઉકાળાને ઠુંડો પાડી તેમાું  મધ નાખી 
સવાર-સાુંજ પીવામાું  આવે તો થોડા દીવસમાું  કફના રોગો 
મટી જાય છે.  
(૧૮) અરડસુીના પાુંદડાું  અને દારુહળદરને ખબુ લસોટીને 
બનાવેલી પસે્ટ સવાર-સાુંજ લગાડવાથી ખસ, ખરજવુું , 
ચામડીના જુના રોગો મટે છે.  
(૧૯) ગરમ ચામાું અરડસુીનો રસ અને સહેજ સુંચળ નાખી 
પીવાથી જાડો કફ છુટો પડી જાય છે.  
(૨૦) અરડસુીનો કાઢો પીવાથી મતુ્રાર્ાત મટે છે.  
(૨૧) વાસાદી ક્વાથ : અરડસુી, રાક્ષ અને હરડ ેઆ ત્રણે 
ઔષધના સરખા વજને-સરખા ભાગ ેબનાવેલા અડધા કપ 
જટેલા ઉકાળામાું ત્રણ ચમચી મધ અને એક ચમચી સાકર 
મેળવીને સવાર-સાુંજ બે વખત પીવામાું આવે તો 
રક્તપીત્ત, ક્ષય, ઉધરસ, શ્વાસ-દમ, જુની ર્રદી વગરે ે
કફના રોગો મટે છે. જીણગજ્વર, કફનો જ્વર અને પીત્તજ્વર 
પણ મટે છે.    
અરડસુો અરડસુીના મહાવકૃ્ષને અરડસુો કે મહાનીમ્બ કહે છે. 
 નીમ્બ એટલે લીમડો. કડવા લીમડાના પાન જવેાું  જ તેનાું  
પાન હોય છે, પરુંત ુ  તે ર્ણાું  મોટાું  હોય છે. એટલે આ 
વીર્ાળ વકૃ્ષને મહાનીમ્બ એવુું  નામ અપાયુું  હર્.ે 
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અરડસુાના વીર્ાળ વકૃ્ષો સહ્યાુંરી પવગતો પર ખબુ થાય છે. 
આ વકૃ્ષની છાલની વાસ બીલકુલ તજના જવેી જ હોય છે. 
ગરીબ લોકો  તજના બદલે આનો જ ઉપયોગ કર ેછે. એ 
ઉષ્ણ અને વાતહર છે.  
(૧) અરડસુાની છાલના રસમાું એટલો જ નાળીયેરનો 
અુંગરસ અને થોડો ગોળ નાખી પીવાથી પ્રસતુીજ્વર અને 
સવુા રોગ મટે છે.  
(૨) અરડસુાની છાલનો રસ ગાયના દુધમાું નાખી ઉકાળીને 
પીવાથી નળબુંધ વાય ુમટે છે.  
(૩) અરડસુાની છાલનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી 
અતીસાર, સુંગ્રહણી, વીષમજવર, મખુના રોગો અને 
મોઢાનાું ચાુંદાું  મટે છે. 
અરણી અરણીનાું  વકૃ્ષ ૧૦થી ૧૨ ફુટ ઉુંચાું  થાય છે. એને 
અતી સગુુંધીત ફુલ આવે છે. અરણીનાું  પાન મસળવાથી 
સહેજ ચીકાર્વાળો લીલા રુંગનો રસ નીકળે છે. આ રસ 
તમતમતો (તીખાર્ પડતો) સહેજ ખારો અને કડવો હોય 
છે. અરણીની છાલ ધોળાર્ પડતી ફીક્કી ભખુરા રુંગની 
હોય છે. તેને કારતક-માગસરમાું ધોળાું સુુંદર સગુુંધીદાર 
ફુલો આવે છે. તેનાું ફળ નાનાું, લીસાું અને ચળકતાું હોય 
છે. 
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અરણી તીખી, મધરુ, કડવી, તરુી, ગરમ અને અગ્નીદીપક 
છે. અરણી વાય,ુ સળેખમ, કફ, સોજો, હરસ, આમવાત, 
મેદ, કબજીયાત અને પાુંડરુોગનો નાર્ કર ેછે. તે જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કર ેછે અને આમ-ચીકાર્નો નાર્ કર ેછે. ઔષધમાું  
અરણીનાું પાન અને મળુ વપરાય છે.  
સગભાગને રક્તસ્રાવ થાય કે ગભગપાત અટકાવવા અરણી 
વાપરી ર્કાય. પ્રસતુી પછી ગભાગર્યનુું  સુંકોચન કરાવવામાું  
અને ગભાગર્યને મળુ સ્થીતીમાું લાવવા માટે એનો ઉપયોગ 
થઈ ર્કે. અરણી જ્વરઘ્ન, જુંતઘુ્ન, ચીરગણુકારી પ ષ્ટીક 
છે. એ હરસ, ઉદરર્ળુ, મળાવરોધ, વીષપ્રકોપ અને 
ચરબીની વદૃ્ધી દરુ કરનારી છે. આુંખોના રોગો, ર્રદી અને 
ઝરેમાું તથા ઉબકા-ઉલટીમાું તેનુું  સેવન ખબુ હીતકારી બને 
છે.  
 
(૧) અરણીના પાનનો ઉકાળો ર્ીતળા, ઓરી, વીસ્ફોટ, 
પરુવાળો પ્રમેહ, તાવ, જીણગ જ્વર વગરે ેરોગોમાું  ફાયદો કર ે
છે.  
(૨) અરણીનાું મળુનો ઉકાળો લેવાથી લોહીમાું રહેલુું  ઝરે 
બળી જાય છે. આથી ર્ણા ચામડીના રોગો મટે છે.  
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(૩) અરણીનાું  પાન હરસ, કબજીયાત, આમવાત, વીષ, 
મેદ અને ખાસ કરીને સ્ત્રીઓના ર્ળુાદી યોનીરોગો મટાડે 
છે.  
 (૪) અરણીનાું પાન વાટી તેનો લેપ કરવાથી સોજા મટે છે.  
(૫) અરણીનાું મળુ પાણીમાું  વાટી મોુંઢા પર લગાડતાું મખુ 
પરના કાળા ડાર્ા મટે છે. (એને વ્યુંગ કહે છે.)  
(૬) અરણીનાું  પાન લસોટી લેપ કરવાથી અુંડકોષનો સોજો 
મટે છે.  
(૭) સવાર-સાુંજ અરણીના મળુના ચણુગ  અથવા ઉકાળામાું  
ચણા જટેલુું  ર્ીલાજીત નાખી પીવાથી મેદ ઓછો થાય છે. 
(૮) બકરીના તાજા દુધમાું  અરણીનાું  મળુ વાટી લેપ 
કરવાથી ચામડીના ર્ણા નવાજુના રોગ મટી જાય છે.  
(૯) ગડગમુડ કે ગાુંઠ ઉપર અરણીના મળુને દુધમાું ર્સી 
લેપ કરવાથી ગાુંઠ બેસી જાય છે, ઓગળી જાય છે. ન 
પાકતી ગાુંઠ પર તેનાું  મળુીયાનો લેપ કરવાથી ગાુંઠ બેસી 
જાય છે.  
(૧૦) કમર જકડાઈ ગઈ હોય તો અરણી અને કરુંજનો 
ઉકાળો પીવાથી મટે છે.  
અરલ ુ અરલનુાું ઝાડ મધ્યમ કદનાું  હોય છે. એનાું પાુંદડાું  
કાુંઈક મરીના પાુંદડા જવેાું  જ હોય છે. એનાું ડાળાું પપૈયાના 
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ઝાડ જવેાું  પોચાું હોય છે, એને બે હાથ લાુંબી અને ત્રણથી  
ચાર આુંગળ પહોળી ર્ીંગ હોય છે. એ ર્ીંગમાું લગભગ 
બસોથી  અઢીસો જટેલાું  બીયાું હોય છે અને તે કપાસના 
બીજ જવેાું  જ હોય છે. જ્યાર ેઅરલનુી ર્ીંગો કુમળી હોય 
છે, ત્યાર ેતેનુું  ર્ાક અને અથાણુું  પણ કર ેછે. આ ર્ીંગોનો 
આકાર આબેહબુ તલવાર જવેો જ હોય છે. અરલનુાું  
મળુની અુંતર છાલ જ ે ઔષધરુપ ે વપરાય છે, તે લીલા 
રુંગની હોય છે. પ્રખ્યાત ઔષધ દર્મળુમાું અરલનુાું  મળુ 
પણ આવે છે. તેને કોઈ  ટેંટવે પણ કહે છે.  
અરલ ુતરુુું, તીખુું, કડવુું, ભખુ લગાડનાર મળને બાુંધનાર, 
ર્ીતળ, મૈથનુ વધારનાર, બળ આપનાર અને વાય,ુ પીત્ત, 
કફ, કૃમી, ઉલટી, કોઢ, અરુચી મટાડ ે છે. અરલનુાું કુમળાું  
ફળ તરુાું, મધરુ, પચવામાું લર્,ુ હૃદય માટે સારાું, રુચી 
ઉપજાવનાર, આહાર પચાવનાર, કું ઠ માટે હીતાવહ, ભખુ 
લગાડનાર, ઉષ્ણ, તીખાું  અને ખારાું  છે. એ વાય,ુ ગોળો, 
કફ, મસા, અરુચી અને કૃમીનો નાર્ કર ે છે. એનાું જુનાું  
ફળ ગરુુ - પચવામાું ભાર ેઅને વાયનેુ કોપાવનારાું  છે.  
(૧) અરલનુી છાલના બે થી ચાર ચમચી જટેલા રસમાું એક 
ચમચી મધ અને થોડો મોચરસ નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી 
થોડા જ દીવસોમાું અતીસાર, આમાતીસાર-મ્યકુસ 
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કોલાયટીસ અને રક્તાતીસાર - અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ મટે 
છે.  
(૨) જુના ન મટતા ચાુંદાું-ઝખમ, દાદર અને ખરજવા પર 
અરલનુાું પાન વાટી ચોપડવાથી થોડા દીવસોમાું મટી જાય 
છે.  
(૩) અરલનુી સુકી છાલ વાટી તેનુું  અડધી ચમચી ચણુગ  
સવાર-સાુંજ લેવાથી પ્રમેહ મટે છે. 
અરવીંદાસવ : આ પ્રવાહી ઔષધ બજારમાું  મળે છે. ચારથી છ 
ચમચી જટેલુું  આ ઔષધ બપોર ે અને રાત્ર ે જમ્યા પછી 
એટલુું  જ પાણી નાખીને પીવાથી ત્રણે દોષો ર્ાુંત થાય છે. 
આ ઔષધ બળ આપનાર, વજન વધારનાર, ર્રીરને 
હૃષ્ટપષુ્ટ કરનાર, જઠરાગ્ની પ્રબળ કરી ભખુ લગાડનાર, 
અને બાળકો માટે તો સવગરોગ હરનાર કહેવાય છે. આ 
ઔષધ બાળકોને એક ચમચી જટેલુું  રોજ સવાર,ે બપોર ે
અને રાત્ર ેપાણી સાથે આપવુું . 
અરીઠાું : અરીઠાું અતી ઉત્તમ ઔષધ છે. સુંસ્કૃતમાું એને 
અરીષ્ટ (જનેા ઉપયોગથી કોઈ અનીષ્ટ થતુું  નથી) કહે છે. 
અરીઠાું  સ્વાદમાું તીખાું, કડવાું, લર્,ુ સ્નીગ્ધ, તીક્ષ્ણ, પચ્યા 
પછી પણ તીખાું, ગરમ, મળને ખોતરનાર, ગભગપાત 
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કરાવનાર તથા વાય,ુ કુષ્ઠ, ખુંજવાળ, વીષ અને 
વીસ્ફોટકનો નાર્ કરનાર છે.  
(૧) અરીઠાુંનુું  પાણી પીવડાવવાથી ઉલટી થતાું વીષ નીકળી 
જાય છે.  
(૨) અરીઠાુંના ફીણથી માથુું  ધોવાથી વાળ અને માથાની 
ચામડીની ર્દુ્ધી થાય છે. આથી માથાના ખોડો, 
સોરાયસીસ, ખરજવુું, દાદર, ઉુંદરી જવેા રોગો મટે છે. 
અરીઠાને પુંદરકે મીનીટ પાણીમાું પલાળી રાખવાથી ફીણ 
થઈ ર્કર્.ે ફીણ પાુંચકે મીનીટ માથા પર રહેવા દેવુું .  
(૩) બાળકને પટેમાું ચુુંક આવતી હોય, આફરો ચડ્યો 
હોય, પટેમાું કૃમી થયા હોય તો પટે પર અરીઠાુંનુું  ફીણ 
લગાડવાથી થોડી વારમાું ર્ાુંતી થાય છે અને કરમીયા હોય 
તો નીકળી જાય છે.  
(૪) ત્રણ-ચાર ટીપાું  અરીઠાુંનુું  ફીણ નાકમાું નાખવાથી 
બેભાન દદી થોડી વારમાું ભાનમાું આવી જાય છે. 
એપીલેપ્સી-વાઈના દદીમાું પણ આ પ્રયોગ કામ કર ે છે.  
એનાથી આધાર્ીર્ી પણ મટે છે.  
(૫) સવાર-સાુંજ અરીઠાુંના હ ુુંફાળા પાણીથી આઠ-દસ 
દીવસ માથુું  ધોવાથી જુ તથા લીખ સાફ થઈ જાય છે તથા 
ખોડો પણ મટે છે.  
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(૬) માથામાું ખુંજવાળ આવતી હોય, વાળ ખરતા હોય કે 
પાતળા અને પાુંખા થઈ ગયા હોય તો માથુું  ધોવામાું  
અરીઠાનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  
અજુગન ગજુરાતમાું જનેે સાજડ કે સાદડ કહે છે તેને સુંસ્કૃતમાું  
‘અજુગન’ કહે છે. એની બહારની છાલ એકદમ લીસી અને 
સફેદ હોય છે. અુંદરની છાલ લાલાર્ પડતી, જાડી અને 
નરમ હોય છે. અજુગન ર્ીતળ, હૃદય માટે હીતાવહ, 
ક્ષતક્ષય, વીષ, રક્તવીકાર, મેદ, પ્રમેહ તથા ચાુંદાું  મટાડનાર 
છે. અજુગનની છાલનો ક્ષીરપાક હૃદયના રોગોમાું  આપવાથી 
ઉત્તમ લાભ થાય છે. અજુગનની છાલની ક્રીયા કષાયામ્લ તથા 
ચનુા જવેી થાય છે, જ ેરક્તવાહીનીઓનુું  સુંકોચન કરાવતી 
હોવાથી રક્તભ્રમણ વધ ેછે તેથી હૃદયની પોષણક્રીયા સારી 
થાય છે. અજુગન વકૃ્ષની છાલ સફેદ હોય છે. એ હૃદયરોગનુું  
ઉત્તમ ઔષધ છે. જો લોહીનુું  દબાણ વધાર ેઉુંચુું  રહેતુું  હોય 
તો અજુગન-સાદડનો ઉપયોગ કરવો નહીં, કેમ કે એ લોહીનુું  
દબાણ વધાર ેછે.  
એની છાલમાું  કેલ્ર્ીયમનુું  પ્રમાણ સારુું એવુું  છે, જથેી એ 
રક્તસ્રાવને જલદી બુંધ કર ેછે, ભાુંગલેુું  હાડકુું  જલદી સુંધાઈ 
જાય છે. રક્તસ્રાવમાું અજુગન અને અરડસુી ખબુ ઉપયોગી 
છે.  
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(૧) અજુગનની છાલનુું  અડધીથી એક ચમચી ચણુગ , ત્રણ 
ચમચી અરડસુીનો રસ અને એક એક ચમચી ર્ી, મધ અને 
સાકર મીશ્ર કરી દધુ સાથે લેવાથી ઉરોઃક્ષત-ટીબીની કેવીટી 
ધીમે ધીમે મટી જાય છે. ખાુંસી સાથે કફમાું લોહી પડતુું  બુંધ 
થાય છે.  
(૨) એક એક ચમચી અજુગનની છાલનુું  ચણુગ , ર્ી અને 
સાકર, ચાર ચમચી ર્ઉુંનો લોટ અને જરુર પરુતુું  દધુ લઈ 
ર્ીરો બનાવી ખાવાથી પણ ઉપરોક્ત લાભ થાય છે.  
(૩) એક ચમચી અજુગનનુું  ચણુગ  ગોળના પાણી સાથે કે 
મલાઈ વગરના દધુ સાથે લેવાથી હૃદયરોગમાું ફાયદો થાય 
છે અને આયષુ્ય લુંબાય છે. એ ઉપરાુંત ક્ષય, જીણગજ્વર, 
રક્તપીત્ત, હરસ, રક્તસ્રાવ, મતુ્રાવરોધ વગરે ેમટે છે.  
(૪) અજુગન રસાયન ગણુ ધરાવતુું  હોવાથી બળપ્રદ અને 
આયષુ્યપ્રદ છે. પરે્ાબ સાફ લાવે છે. આથી સોજા આવ્યા 
હોય તો સવાર-સાુંજ લેવાથી ઉતરી જાય છે. ચણુગ  લેવુું  ન 
ફાવે તો ઉકાળો બનાવીને લઈ ર્કાય, બજારમાું  મળતાું  
અજુગનારીષ્ટ કે અજુગનાસવ લઈ ર્કાય.  
(૫) અજુગનની છાલના ચણુગ ને અરડસુીના રસની એકવીસ 
ભાવના આપવી. (ચણુગ ને એકવીસ વખત ભીંજવી સકુવવુું .) 
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આવા અડધી ચમચી ચણુગમાું  બે ચમચી મધ મેળવી સવાર-
સાુંજ લેવાથી દમ મટે છે.  
(૬) ત્રણ ચમચી અજુગનારીષ્ટ સવાર-સાુંજ લેવાથી 
હૃદયરોગ મટે છે.   
અળસી : (૧) એક ચમચી અળસીના બીજ અને એક ચમચી 
જઠેીમધનો ભકુો કરી એક ગ્લાસ જટેલા પાણીમાું  નાખી 
ઉકાળવુું . અડધા કપ જટેલુું  રવ બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી, ઠુંડુું  
પડ ેત્યાર ેગાળીને સવાર-સાુંજ પી જવુું . આ ઉકાળો ન ભાવે 
તો તેમાું  થોડી સાકર નાખીને પીવાથી મતુ્રમાગગની ગરમી-
બળતરા, મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રાવરોધ તથા કફના રોગો ર્ાુંત થાય 
છે.  
(૨) અળસીનુું  અને એરુંડાનુું  તેલ સરખા ભાગ ેમેળવી-મીશ્ર 
કરી કાુંસાના પાત્રમાું  ખલીને તેનુું  અુંજન કરવાથી ખબુ સારી 
ઉુંર્ આવે છે.  
(૩) અળસીનો લોટ કરી દધુમાું અથવા પાણીમાું  કાલવી 
તેમાું થોડી હળદર નાખીને ગરમ કરી, સહન થાય એવી 
ગરમ પોટીસ ગમુડા પર કે ગાુંઠ પર બાુંધવી. આ રીતે 
દીવસમાું ૩થી ૪ વખત પોટીસ બાુંધવાથી ગમુડુું  પાકીને 
ફુટી જાય છે. 
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અર્ળેીયો : એકથી દોઢ ફુટ ઉુંચા અર્ળેીયાના છોડ ભારતમાું  
બધ ેજ થાય છે. એ કડવો, તીખો અને ગરમ છે. તેનાું  બી 
રાઈના દાણા જવેાું  છીંકણી-રાતા રુંગનાું સાુંકડાું, લુંબગોળ, 
ચમકતાું, સુુંવાળાું અને ટોચ પર ચપટાું હોય છે. બજારમાું  
એ મળે છે અને ઔષધમાું વપરાય છે. એમાું ૨૮ ટકા જટેલુું  
તેલ હોય છે.  
અર્ળેીયો વાયનુો નાર્ કરનાર, બળ વધારનાર, ધાવણ 
વધારનાર, કટીર્ળુહર, વાય ુઅને કફના રોગોમાું હીતાવહ, 
હેડકી ર્ાુંત કરનાર અને પષુ્ટીકારક છે.  
(૧) અર્ળેીયાની ર્ીમાું  બનાવેલી રાબ પીવાથી પ્રસતુી 
જલદી થઈ જાય છે. આ રાબ પીવાથી હેડકી પણ ર્ાુંત થઈ 
જાય છે, ધાવણ વધ ેછે, ભખુ લાગ ેછે અને સ્વાસ્થ્ય સારુું 
રહે છે. એનાથી કમરનો દુ:ખાવો પણ મટે છે.  
(૨) અર્ળેીયાના બીજનો લેપ કરવાથી મચકોડનો સોજો 
અને દખુાવો મટે છે. સાુંધાના સોજા પર પણ એનો લેપ કરી 
ર્કાય.   
(૩) અર્ળેીયાનાું બી ખાવાથી યકૃત અને બરોળના 
લોહીનો જમાવ દરુ થાય છે.  
(૪) સુંધીવા, કટીર્ળુ અને ર્ુુંટણના દુખાવામાું  એની 
રાબડી પીવાથી રાહત થાય છે.  
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(૫) સ્ત્રીઓને જલદી પ્રસતુી કરાવવામાું  પણ એ ની રાબડી 
વપરાય છે.  
(૬) ર્ીયાળામાું પષુ્ટી માટે વસાણામાું પણ એ નાખવામાું  
આવે છે.  
(૭) અર્ળેીયો ગરમ અને અનલુોમન ગણુવાળો હોવાથી 
અપચાને લીધે થતી ઉલટી અને હેડકી મટાડ ેછે.  
(૮) એક ગ્લાસ જટેલા દુધમાું  એક ચમચી અર્ળેીયાનાું  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 રાુંઝણ અને કટીર્ળુ મટે છે.  
(૧૧) આ ખીર પ્રસતુાને બે મહીના સધુી ખવડાવવાથી 
ધાવણ વધ ેછે અને બાળકનો બાુંધો મજબતુ બને છે.  
(૧૨) એક ચમચી અર્ળેીયાનાું બી એક ચમચી સાકર સાથે 
રોજ રાત્ર ે લઈ ઉપર દુધ પીવાથી મૈથનુર્ક્તી વધ ે છે-
વાજીકરણ અને રસાયન ઔષધ જવેી અસર થાય છે.  
અર્ોક આસોપાલવ એ અર્ોક નથી. અર્ોકનાું  વકૃ્ષો 
આુંબાનાું જવેાું  રે્ર્રુ-વીર્ાળ થાય છે. એનાું પાન પણ 
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આુંબાનાું જવેાું  જ હોય છે. એનાું ફળ ગ્રીષ્મમાું  જાુંબ ુજવેાું  
થાય છે, જ ેખાઈ ન ર્કાય તેવાું અત્યુંત કડવાું  હોય છે.  
અર્ોક ર્ીતળ, કડવુું, ગ્રાહી, વણગપ્રદ, તરુુું હોય છે. તે 
ર્ોષ, અપચો(ગળા પર થતી ગાુંઠ), દાહ, કૃમી, સોજો, 
વીષ અને રક્તના વીકારો મટાડ ે છે. અર્ોકની છાલ 
રક્તપ્રદર-લોહીવા મટાડ ેછે. એની છાલમાુંથી બનાવાતુું  રવ 
અર્ોકારીષ્ટ અનેક સ્ત્રીરોગોમાું વપરાય છે. જ ે દરકે 
જાણીતી ફામગસી વેચ ેછે. અર્ોકની છાલ સ્ત્રીરોગોમાું ખબુ 
ઉપયોગી ઔષધ છે.  
(૧) એક ગ્લાસ ગાય કે બકરીના દધુમાું એટલુું  જ પાણી 
ઉમેરી એક ચમચી અર્ોક વકૃ્ષની છાલનુું  ચણુગ  નાખી પાણી 
બળી જાય ત્યાું  સધુી ઉકાળી, ઠુંડ ુકરી સવાર-સાુંજ પીવાથી 
અને આહારમાું ગરમ પીત્તવધગક રવ્યોનો ત્યાગ કરી, 
સુંપણુગ  આરામ કરવાથી રક્તપ્રદર-લોહીવા મટે છે. એમાું 
બજારમાું  તૈયાર મળતુું  અર્ોકારીષ્ટ પણ ઉત્તમ છે.  
(૨) સવાર-સાુંજ જમ્યા પછી બે ચમચી અર્ોકારીષ્ટમાું થોડુું  
પાણી ઉમેરી પીવાથી સ્ત્રીરોગો-રતવા(લોહીવા), 
અનીયમીત, વધ ુપડતુું  કે ઓછુું  માસીક, ગભાગર્યનો સોજો, 
સ્ત્રીબીજ ગ્રુંથીનો સોજો, સ્ત્રીબીજ છુટુું  ન પડવુું , યોગ્ય 
કદમાું તૈયાર ન થવુું  વગરે ે દરુ થાય છે. આ ઉપરાુંત ગાુંઠ, 
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સોજો, પટેના કૃમી, ચામડી અને રક્તના રોગોમાું પણ લાભ 
થાય છે. અર્ોકની છાલનુું  ચણુગ  અડધી ચમચી સવાર-સાુંજ 
લેવાથી પણ ફાયદો થાય છે.  
અશ્વગુંધા અશ્વગુંધાને આપણે આસન, આસુંધ, અજગુંધ અને 
ઢોરગુુંજ અથવા આહન કહીએ છીએ. આપણુું  આ ખબુ જ 
સસ્તુું  છતાું ગણુોની દૃષ્ટીએ ખબુ જ ઉત્તમ ઔષધ છે.  
અશ્વગુંધાનો છોડ પીલડુીને મળતો આવે છે. અશ્વગુંધાના 
મળુમાું  ર્ોડા જવેી વાસ આવતી હોવાથી અશ્વગુંધા કહે છે. 
અશ્વગુંધામાું બે ખબુ જ અગત્યના ગણુો છે. બૃુંહણ અને 
બલ્ય. બૃુંહણ એટલે વજન વધારનાર એટલે કે ર્રીરને પષુ્ટ 
કરનાર. બલ્ય એટલે બળ વધારનાર.  
અશ્વગુંધામાું ઉુંર્ લાવવાનો એક ત્રીજો ગણુ પણ છે.  
અશ્વગુંધા સ્વાદમાું  તરુુું, સહેજ તીખુું, રસાયન, ધાતપુષુ્ટીકર, 
બળ આપનાર, કાુંતી વધારનાર, વષૃ્ય એટલે કે મૈથનુર્ક્તી 
વધારનાર છે. તે વાયનુા રોગો, ર્કુ્રદોષ, ક્ષય, દમ-શ્વાસ, 
ઉધરસ, વ્રણ, સફેદ કોઢ, કફ, વીષ, કૃમી, સોજો, કું ડ ુ
એટલે કે ખુંજવાળ, ત્વચા રોગોમાું ખબુ હીતાવહ છે.  
અશ્વગુંધા રસાયન, ધાતવુદૃ્ધીકર, કાુંતીવધગક, વાજીકર અને 
દૃષ્ટી સ્વચ્છ કર ેછે.  
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એક ગ્લાસ બકરીના દુધમાું એટલુું  જ પાણી ઉમેરી, એક 
ચમચી અશ્વગુંધાનુું  ચણુગ  અને સાકર નાખી પાણી બળી જાય 
ત્યાું સધુી ઉકાળી સવાર-સાુંજ ક્ષયના મખુ્ય ઔષધો સાથે 
પીવાથી જલદી ફાયદો થાય છે. જમેનુું  ર્રીર ખબુ જ 
પાતળુું-કૃર્ પડી ગયુું  હોય તથા વજન વધતુું  જ ન હોય 
તેઓ પણ આ ઉપચાર કરી ર્કે.  
(૨) અશ્વગુંધાનાું  સડલેાું  ન હોય એવાું  પષુ્ટ મળુીયાનુું  બારીક 
ચણુગ  (જ ે બજારમાું તૈયાર પણ મળે છે) અડધીથી એક 
ચમચી જટેલુું  ર્ીમાું ર્ેકી એક ગ્લાસ દધુમાું  સાકર નાખી 
ઉકાળીને ઠુંડ ુપડ ેપછી પીવાથી અર્ક્તી લાગતી હોય, કમર 
દખુતી હોય, ચક્કર આવતાું હોય, વજન વધતુું  જ ન હોય 
એમાું લાભ થાય છે. સકુાતા જતા બાળક માટે અને નબળા 
બાુંધાની સ્ત્રીઓ માટે આ ઉપચાર ખબુ સારો છે. એનાથી 
પ્રદર મટે છે, વાજીકરણ ર્ક્તી (સેક્સ પાવર) વધે છે અને 
ઉુંર્ પણ સારી આવે છે. અશ્વગુંધારીષ્ટ પણ પી ર્કાય.  
(૩) અશ્વગુંધા, ગળો અને સાકરનુું  સમભાગ ેબનાવેલુું  ચણુગ  
સવગ રોગહર છે.  
(૪) એક ગ્લાસ દધુમાું એક ચમચી અશ્વગુંધાનુું  ચણુગ  અને 
બે ચમચી સાકર નાખી ઉકાળી ઠુંડુું પાડી રોજ સવાર ેઅથવા 
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ઉુંર્ ન આવતી હોય તો રોજ રાત્ર ે પીવુું  જોઈએ. જથેી 
ર્રીર પષુ્ટ થાય છે. બળ વધ ેછે અને સારી ઉુંર્ આવે છે.  
(૫) અર્ક્તી લાગતી હોય, ચક્કર આવતાું હોય, થાક 
લાગતો હોય, વજન વધતુું  ન હોય, કમર દુખ્યા કરતી હોય 
એવી વ્યક્તીઓએ એક ચમચી અશ્વગુંધાનુું  ચણુગ  થોડા 
ર્ીમાું ર્ેકી એક ગ્લાસ દધુમાું નાખી ઉકાળવુું . ઉકળતી 
વખતે તેમાું  બે ચમચી સાકર મીશ્ર કરી પછી ઠુંડુું  પાડી રોજ 
રાત્ર ેપીવુું . આ ઔષધ પ્રયોગથી થોડા દીવસોમાું જ ઉપરની 
તકલીફો દુર થાય છે. નબળા બાુંધાના બાળકોનુું  વજન 
વધારવામાું  આ ઉપચાર ખબુ જ હીતાવહ છે. સ્ત્રીઓના 
પ્રદર-લ્યકુોરીયામાું, પરુુષોના વીયગદોષો દુર કરવામાું, 
વદૃ્ધાવસ્થા આવતી રોકવામાું અશ્વગુંધાનો આ પ્રયોગ ખબુ 
હીતાવહ છે. અશ્વગુંધાના લેટીન નામનો અથગ થાય છે ‘ઉુંર્ 
લાવનાર.’ આમ તે અનીરા અને માનસીક રોગોમાું પણ 
હીતાવહ છે.  
(૬) અશ્વગુંધાદી ચણુગ ોઃ અશ્વગુંધા ૪૦૦ ગ્રામ, સુુંઠ ૨૦૦ 
ગ્રામ, લીંડીપીપર સો ગ્રામ, કાળા મરી ૮૦ ગ્રામ, 
ભારુંગમળુ, તાલીસપત્ર, કચરુો, અજમો, માયા, તજ, 
તમાલપત્ર, એલચી, નાગકેસર, જટામાુંસી, રાસ્ના 
નાગરમોથ, ચણકબાબ, કડ,ુ ગળો અને કઠ આ દરકે 
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ઔષધ દસ-દસ ગ્રામ અને સાકર ૯૦૦ ગ્રામ લઈ બધાું  
ઔષધો ખાુંડી ચણુગ  બનાવી લેવુું . આ થયુું  ‘અશ્વગુંધાદી 
ચણુગ .’ બજારમાું ઉપલબ્ધ છે. એક ચમચી આ ચણુગ  ર્ી સાથે 
લેવાથી ક્ષય, માખણ સાથે ચાટવાથી પીત્તરોગ અને 
ગોખરુના ઉકાળા સાથે પીવાથી પથરી, સોજા અને 
મતુ્રમાગગના રોગો મટે છે. આ ચણુગ  બળ, બદુ્ધી અને વજન 
વધાર ેછે. 
અષ્ટમુંગલ ર્તૃ બજારમાું એ તૈયાર પણ મળે છે. વજ, કઠ, 
બ્રાહ્મી, સફેદ સરસવ, અનુંતમળુ, સીંધવ અને લીંડીપીપર 
આ આઠ ઔષધ સરખા વજને લઈ પાણીમાું વાટી ચટણી 
જવેુું  બનાવી એમાું ચારગણુું  ગાયનુું  ર્ી અને સોળગણુું  
પાણી મેળવી ધીમા તાપે ઉકાળી ફક્ત ર્ી બાકી રહે ત્યાર ે
ઉતારી ગાળીને બાટલી ભરી લેવી. આ ર્ી બાળકોને થોડુું  
થોડુું  ચટાડવાથી બદુ્ધી વધે છે, યાદર્ક્તી તીવ્ર બને છે તથા 
ર્રીરીક અને માનસીક વીકાસ ઝડપી બને છે. ત્રણ વષગથી 
મોટાું  બાળકોને અડધી ચમચી ર્ી સવાર-સાુંજ આપવુું .  
અુંકોલ એનાું મોટાું  વકૃ્ષો કાુંટાવાળાું અને કાુંટા વગરનાું એમ 
બે જાતનાું થાય છે. પાન કરણેનાું પાન જવેાું, લાુંબાું  
રુુંવાટીવાળાું અને બે આુંગળ પહોળાું હોય છે. આપણે ત્યાું  
ર્ણા પ્રાુંતોમાું અુંકોલ થાય છે. અુંકોલનાું ઝાડવાું પુંચમહાલ 
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તરફ ખબુ થાય છે. એને જાુંબ ુજવેાું  ગોળ ફળ આવે છે, જ ે
અષાઢ માસમાું પાકે છે, એને ખાઈ ર્કાય છે. ફળનો રુંગ 
રતાર્ પડતો રે્રો જાુંબડુી હોય છે. ઉપરનુું  છોડુું  ઉખડેતાું  
અુંદરથી લીચી જવેો રે્રો સફેદ ગભગ નીકળે છે, જ ેબાળકો 
હોુંર્ ેહોુંર્ ેખાય છે. એનાું બીમાુંથી તેલ નીકળે છે.  
અુંકોલ તરુુું, કડવુું , પારાની ર્દુ્ધી કરનાર, લર્,ુ મળને 
સરકાવનાર, તીક્ષ્ણ અને ઉષ્ણ છે. તેનો રસ ઉલટી 
કરાવનાર, વાતર્ળુ, કટીર્ળુ, વીષ, કફ, કૃમી, આમપીત્ત, 
રક્તદોષ, વીસપગ અને અતીસાર મટાડ ેછે.  
તેનાું  બીજ ઠુંડાું, બળકારક, સ્વાદીષ્ટ, કફકર, મળને 
સરકાવનાર, ચીકણાું અને મૈથનુર્ક્તી વધારનાર છે. તેનાું  
બીજનુું  તેલ વાય ુ અને કફનાર્ક તથા માલીર્ કરવાથી 
ચામડીના દોષોનો નાર્ કર ેછે.  
અુંકોલનાું ફળ કફને હરનાર છે, પચવામાું  ભાર ે છે, 
મળાવરોધક (કબજીયાત કરનાર) છે અને જઠરાગ્નીને મુંદ 
કર ે છે. એ કફના રોગોમાું ઉત્તમ છે. ર્રીરને પષુ્ટ કર ે છે 
તથા બળ આપે છે. એ વાય ુઅને પીત્તના રોગોમાું  ઉપયોગી 
છે. દાહ-ર્રીરની આુંતરીક બળતરાને ર્ાુંત કર ેછે.  
(૧) અુંકોલના મળુની છાલ ચોખાના ઓસામણમાું  ર્સીને 
મધ કે સાકર નાખી પીવાથી પાતળા ઝાડા બુંધ થાય છે.  
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(૨) અુંકોલના ફુલની સુકી કળીઓ, આમળાું અને હળદરનુું  
સમાન ભાગ ેબનાવેલુું  ૧-૧ ચમચી ચણુગ  સવાર-સાુંજ પાણી 
સાથે લેવાથી પાતળા ઝાડા બુંધ થાય છે.  
(૩) અુંકોલના લીલાું મળુીયાનો એક ચમચી રસ પીવાથી 
રચે લાગી કૃમીઓ મળ વાટે બહાર નીકળી જાય છે.  
(૪) એ રસ દરરોજ સવાર ે લેવાથી ર્રુઆતનો જળોદર 
રોગ મટે છે.  
(૫) અુંકોલના બીજનુું  તેલ લગાડવાથી ગમુડાનાું  ચાુંદાું  મટે 
છે.  
(૬) અુંકોલના બીજના તેલમાું અુંકોલની છાલ વાટી મલમ 
બનાવી લગાડવાથી ચામડીના જુના રોગો મટે છે.  
(૭) અુંકોલનાું  પાન વાટી લેપ કરવાથી સોજા ઉતર ેછે.  
અુંરે્ડો : એનાથી ર્ણા રોગોનો નાર્ થાય છે, આથી એને 
સુંસ્કૃતમાું  અપામાગગ કહે છે.  
અુંરે્ડો તીખો કડવો અને ગરમ છે. એ વાય ુ અને કફના 
રોગોમાું ઉપયોગી છે. અુંરે્ડો ચોમાસામાું બધે થાય છે. 
પાણીવાળી વાડી-ખતેરોમાું બાર ેમાસ થાય છે. એનાું પાન 
લુંબગોળ અને છેડ ેઅણીયાળાું હોય છે. એને લાુંબી સળી 
ઉપર માુંજર આવે છે. તેનાું ફુલનાું મોું નીચનેી તરફ અને 
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બીજ અણીવાળાું  નાનાું  હોય છે. અુંરે્ડાનાું મળુ, બીજ, 
પુંચાુંગક્ષાર અને પાન ઔષધમાું વપરાય છે.  
(૧) અડધી ચમચી અુંરે્ડાનાું બીજનુું  ચણુગ  ચોખાના ધોવાણ 
સાથે લેવાથી હરસમાું પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે.  
(૨) અુંરે્ડાના બીજનુું  ચણુગ  સહેજ સુુંર્વાથી પશુ્કળ છીંકો 
આવે છે અને માથાનો દુખાવો મટી જાય છે.  
(૩) અુંરે્ડાના બીજની બે ચમચી રાબ ખાવાથી ભષ્મક 
(પશુ્કળ ભખુ લાગવાનો) રોગ મટે છે.  
અુંજીર : અુંજીર ર્ીતળ છે અને રક્તપીત્ત મટાડ ેછે. બાળક, 
યવુાન, વદૃ્ધો અને ગભીણી બધા માટે અુંજીર હીતાવહ છે. 
તેમાું  લોહ, કેલ્ર્ીયમ, તાુંબ,ુ ઝીંક, વીટામીનો, ર્કગ રા, ક્ષારો 
વગરે ેર્રીરોપયોગી તમામ તત્ત્વો છે.  
તાજાું પાકાું  ફળો જ્યાું સધુી મળે ત્યાું  સધુી રોજ ખાવાું  
જોઈએ. તાજાું જ મળતાું હોય ત્યાર ેસકુાું  ન ખાવાું .  
અુંજીર રચેક છે આથી મળ સાફ ઉતર ેછે. કબજીયાત હોય 
તો બેથી ત્રણ અુંજીરના નાના ટુકડાઓ કરી દુધમાું  ઉકાળી 
સતુી વખતે પીવાથી સવાર ેસરળતાથી મળ ઉતરી જાય છે.  
મધપુ્રમેહ, બરોળના રોગો, કમળો, રક્તાલ્પતા, હરસ 
વગરેમેાું  અુંજીર ઉપયોગી છે. જ ેબાળકોને રીકેટ્સ-સકુારો 
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રોગ થયો હોય તેને અુંજીરના દુધનાું પાુંચ-સાત ટીપાું  
પતાસા પર પાડી ખવડાવવાથી ફાયદો થાય છે.  
રોજ બેત્રણ અુંજીર ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે. આમ અુંજીર 
ઉત્તમ આહાર અને ઔષધ છે.  
લીલાું અુંજીરમાું લોહ, તાુંબ,ુ કેલ્ર્ીયમ, વીટામીન વગરે ે
પોષક તત્ત્વો સારા પ્રમાણમાું રહેલાું  છે. સકુાું અને લીલાું  
બું ને અુંજીર રચેક-મળ સાફ લાવનાર, મતુ્રપ્રવતૃ્તી 
વધારનાર, પ ષ્ટીક અને રક્તવધગક છે. પાુંડરુોગમાું તથા 
દબુગળ વ્યક્તીને હીતકારી છે.  
રોજ સવાર-સાુંજ બેથી ત્રણ અુંજીર ખબુ ચાવીને ખાઈ ઉપર 
એક ગ્લાસ દધુ પીવુું .  
આદુ : આદ ુ ચોુંટી ગયેલા મળને તોડનાર અને નીચે 
સરકાવનાર, ભાર,ે તીક્ષ્ણ, ઉષ્ણ, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
કરનાર, તીખુું, પચ્યા પછી મધરુ, રુક્ષ, વાય ુ અને કફ 
મટાડનાર, હૃદય માટે હીતાવહ અને આમવાતમાું પથ્ય છે. 
રસ તથા પાકમાું ર્ીતળ છે. આદુ આહારનુું  પાચન કરનાર, 
આહાર પર રુચી કરાવનાર અને કું ઠને હીતકર છે.  
એ સોજા, ર્રદી, ઉધરસ, શ્વાસ જવેા કફના રોગો, ગળાના 
રોગો, કબજીયાત, ઉલટી અને ઉદરર્ળુને મટાડ ેછે.  
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આદનુો મરુબ્બો, અવલેહ અને પાક બનાવવામાું આવે છે; 
તથા આદમુાું  મીઠુું  અને લીંબનુો રસ મેળવી અથાણુું  
બનાવવામાું આવે છે.  
(૧) આદુ કાુંજી અને સીંધવ કે મીઠા સાથે લેવાથી પાચક, 
અગ્નીદીપક, કબજીયાત તથા આમવાતનો નાર્ કરનાર છે. 
(૨) બે ચમચી આદનુો રસ, બે ચમચી લીંબનુો રસ અને 
૧/૪ ચમચી સીંધવ જમતાું પહેલાું  લેવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
થાય છે, મખુ અને હૃદયની ર્દુ્ધી થાય છે, સ્વરભેદ (અવાજ 
બેસી જવો), ઉધરસ, દમ, અપચો, અરુચી, મળાવરોધ, 
સોજા, કફ, વાય ુઅને મુંદાગ્ની મટાડ ેછે.  
(૩) ભોજનની પહેલાું  નમક અને અ ાદુ સવગ કાળે પથ્ય છે. 
એ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, રુચી ઉપજાવનાર અને જીભ 
તથા કું ઠને સાફ કર ેછે.  
(૪) આદ ુકોઢ, પાુંડરુોગ, મતુ્રકૃચ્છ-અટકી અટકીને પરે્ાબ 
થવો, રક્તપીત્ત, વ્રણ-ચાુંદાું, જ્વર અને દાહ હોય ત્યાર ે
અને ગ્રીષ્મ તથા ર્રદ ઋતમુાું અ ાદ ુહીતકારી નથી.  
(૫) ચણા જવેડા આદુના પાુંચ-છ ટુકડા એક ગ્લાસ 
પાણીમાું નાખી ઉકાળવા. અડધુું  પાણી બાકી રહે ત્યાર ે
ઉતારી, ગાળીને એટલુું  જ દધુ અને એક ચમચી સાકર 
નાખી સામાન્ય ચાની જમે ધીમે ધીમે સવાર-સાુંજ પીવાથી 
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કફ, ર્રદી, ઉધરસ, માથાનો દખુાવો તેમ જ કમર અને 
છાતીની પીડા મટે છે.  
આદ ુતીક્ષ્ણ અને ઉષ્ણ હોવાથી આ ઉપચારથી ર્રીરના 
સકુ્ષ્મ માગોગના અવરોધો દરુ થાય છે. આહારનુું  યોગ્ય 
પાચન થાય છે અને રસ, રક્તાદી ધાતઓુની વદૃ્ધી થતાું  
ર્રીર સ્વસ્થ, સુુંદર બને છે.  
પીત્તના રોગોમાું અને પીત્ત પ્રકૃતીવાળાએ આ ઉપચાર ન 
કરવો.  
(૬) બાળકો, યવુાનો, વદૃ્ધો, સગભાગ અને પ્રસતુા સ્ત્રીઓ 
બધા નીભગયતાથી આદુનો ઉપયોગ કરી ર્કે છે; છતાું  
ત્વચાના રોગોમાું, કું ઈ વાગ્યુું  હોય ત્યાર,ે લોહીની ઉણપ 
હોય, ગરમીની પ્રકૃતી હોય, મતુ્ર કે જનન તુંત્ર વીષયક 
રોગ હોય કે એસીડીટી રહેતી હોય તો આદનુો પ્રયોગ 
કરવાથી હાની થાય છે. એમાું આદ ુન લેવુું .  
(૭) આદનુા રસમાું  પાણી અને સાકર નાખી પાક કરવો. 
તેમાું  કેસર, એલચી, જાયફળ, જાવુંત્રી અને લવીંગ જરુર 
પરુતાું નાખી કાચની બરણીમાું ભરી રાખવો. આ પાક 
ઉધરસ, દમ, અગ્નીમાુંદ્ય, અરુચી અને પાચન માટે 
ઉપયોગી છે.  
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(૮) આદુના રસમાું લીંબનુો રસ અને સીંધવ નાખી લેવાથી 
અજીણગ દરુ થઈને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે. વળી એનાથી 
ઉદરનો વાય-ુગસે અને મળબદ્ધતા દરુ થાય છે, આમવાત 
મટે છે.  
(૯) પટે અજીણગથી ભાર ે થઈ ગયુું  હોય તો સુુંઠ અને 
જવખારનુું  ચણુગ  ર્ી સાથે ચાટવુું .  
(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-ચાુંદા સીવાયના તમામ ઉદર રોગોમાું ચાર 
ચમચી આદનુો રસ પાણીમાું  નાખી સવાર-સાુંજ પીવો. 
ચાર ચમચી આદનુો રસ, બે ચમચી મધ મેળવી સવાર-
સાુંજ પીવાથી વષૃણનો વાય,ુ દમ, ખાુંસી, અરુચી અને 
ર્રદી મટે છે. 
આદુનો અવલેહ (ચાટણ) ૫૦૦ ગ્રામ આદુ છીણી પસે્ટ 
બનાવી ૫૦૦ ગ્રામ ર્ીમાું ધીમા તાપ ે હલાવતાું  હલાવતાું  
ર્કેવુું . ર્કેતાું લાલ રુંગનુું  થાય ત્યાર ે તેમાું ૫૦૦ ગ્રામ 
ગોળની ચાસણી મીશ્ર કરી ખબુ હલાવી બાટલીમાું ભરી 
લેવુું . આ ચાટણથી ભખુ લાગ ે છે, ભોજન પર રુચી પદેા 
થાય છે, વજન વધે છે તથા કફ દરુ થાય છે. ગભાગર્યના 
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દોષ અને અનીયમીત માસીકમાું પણ ખબુ હીતકર છે. 
પ્રસતુાએ આ ચાટણ એક-દોઢ માસ સધુી લેવુું  જોઈએ, 
જથેી ગભાગર્યમાું બગાડ રહી જતો નથી. 
આમલી : આમલી અમેરીકા, આફ્રીકા અને એર્ીયા ખુંડના 
ર્ણા દેર્ોમાું  થાય છે. ભારતનાું  ર્ણાું રાજ્યોમાું તે થાય છે.  
એનાું વકૃ્ષો ર્ણાું  વીર્ાળ અને મોટાું  થાય છે. તેને વાવ્યા 
પછી સાત-આઠ વષગ પછી ફળ આવે છે. એ મહા-
ફાગણમાું પાકીને તૈયાર થાય છે. તેના ઠળીયાને કચકુા કહે 
છે. નવી આમલી કરતાું જુની વધાર ે પથ્યકારક અને 
હીતાવહ છે. તેના પાલાનુું  ખટમધરુું ર્ાક અને તેના ફુલોની 
ચટણી કરવામાું આવે છે. આમલીનાું  ફુલ ખાટાું, સહેજ 
તરુાું, મોઢામાું  પાણી લાવનાર, સ્વાદીષ્ટ, રુચીકર, ભખુ 
લગાડનાર તથા વાય ુઅને પ્રમેહનો નાર્ કરનાર છે. તેનાું  
પાન સોજા અને રક્તદોષ અથવા લોહી બગાડનો નાર્ 
કરનાર છે.  
પાકી આમલી સ્વાદીષ્ટ, સારક, હૃદય માટે સારી, મળ 
રોકનાર, ભખુ લગાડનાર, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, કફ, વ્રણ, 
કબજીયાત માટે હીતાવહ છે.  

1. સુંગ્રહણી થયો હોય એટલે આહાર પચ્યા વગર 
બહાર નીકળી જાય તો આમલીનાું ૧૦ ગ્રામ પાન 
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ધોઈને અડધા કપ ચોખાના ધોવાણમાું લસોટી પેસ્ટ 
જવેુું  બનાવી સવાર-સાુંજ પીવાથી અને યોગ્ય પરજેી 
પાળવાથી આઠ-દસ દીવસમાું મટી જાય છે.   

2. અરુચી અને ભખુ લાગતી ન હોય તો રાત્ર ે૧૦-૧૫ 
ગ્રામ આમલી એક ગ્લાસ પાણીમાું પલાળી રાખી, 
સવાર ે મસળી, ગાળી, સોપારી જટેલો ગોળ 
ઓગાળી પીવાથી અરુચી દરુ થર્ ેઅને સારી ભખુ 
લાગર્.ે  

3. દધુીના નાના ટુકડા કરી તેમાું  આમલી અને સાકર 
નાખી ધીમા તાપે પાણીમાું  ઉકાળી કપડા વડ ે
ગાળીને પીવાથી મગજની ગરમી, માથાનો દુખાવો 
તેમ જ ગાુંડપણમાું લાભ થાય છે.  

4. લીમડાના રસમાું જુની આમલી મેળવી પીવાથી 
કૉલેરા મટે છે.  

5.  બે ચમચી આમલી એક ગ્લાસ પાણીમાું  પલાળવી. 
સવાર ે સોપારી જટેલો ગોળ તથા કાળાું  મરી અને 
એલચીનુું  થોડુું  ચણુગ  નાખી પીવુું . એનાથી ભખુ 
લાગર્ ેઅને અરુચી દુર થર્.ે  

6. આમલીનુું  ર્રબત પીવાથી ઉનાળામાું લ ુ લાગતી 
નથી.  
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7. આમલી ઠુંડા પાણીમાું  પલાળી, મસળી, ગાળી, તેના 
થોડા પાણીમાું  સાકર મેળવી પીવાથી અને બાકીના 
પાણીમાું એલચી, લવીંગ, મરી અને કપરુનુું  ચણુગ  
નાખીને કોગળા કરવાથી અરુચી મટે છે, અને 
પીત્તપ્રકોપનુું  ર્મન થાય છે. 

8. આમલીના ર્રબતમાું  જીરાનુું  ચણુગ  ભભરાવી 
પીવાથી પાચક સ્રાવો છુટીને અરુચી મટે છે.  

9. એક ગ્લાસ પાણીમાું બે ચમચી પાકી આમલીનુું  
પસે્ટ નાખીને ઉકાળવુું . બરાબર ઉકળે ત્યાર ેઉતારી 
તેમાું  ત્રણથી ચાર ચમચી ગલુાબજળ, એક ચમચી 
ગોળ, પાુંચ એલચીના દાણા અને દસથી બાર કાળા 
મરીનુું  ચણુગ  મીશ્ર કરી ધીમે ધીમે પી જવુું . આ 
ઉપચારથી ભખુ સારી લાગર્ ેઅને અરુચી પણ દુર 
થર્.ે 

10. આમલીનુું  ર્રબત પીવાથી ગણતરીના 
દીવસોમાું અળાઈ–ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીઓ મટી 
જાય છે. ત્વચા માટે આમલીનુું  ર્રબત ખબુ 
ગણુકારી છે. 

11. એક સારી સોપારી રાત્ર ે પાણીમાું  પલાળી રાખી, 
સવાર ે વાટી, જુની આમલીનો જાડો કલ્ક કરી તેમાું  



73 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

વાટેલી સોપારી મેળવી ગોળી કરી ગળી જવાથી અને 
ઉપરા ઉપરી થોડુું ગરમ પાણી પીવાથી રચે લાગી 
આમવાત મટે છે.  

12.  આમલીના કચકુા ર્ેકી, ઉપરનાું  ફોતરાું કાઢી 
નાખી, તેની ભુકી કરી મધ અને ર્ી મેળવી ખાવાથી 
ક્ષતકાસ (લોહીમીશ્રીત કફવાળી ઉધરસ ) મટે છે.  
13. આમલી પાણીમાું પલાળી, મસળી, ગાળીને પીવાથી 
પીત્તની ઉલટી બુંધ થાય છે.  
14. આમલીને તેનાથી બમણા પાણીમાું ચાર કલાક 
ભીંજવી રાખી, ગાળી, ઉકાળી, અધુાં પાણી બાકી રહે 
ત્યાર ે ઉતારી, તેમાું બમણી સાકરની ચાસણી મેળવી, 
ર્રબત બનાવી ૨૦થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુું  રાત્ર ે પીવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
15. જો ખાટી આમલી અનકુુળ આવતી હોય તો ખબુ 
જુની ખાટી આમલીનુું  ર્રબત દીવસમાું ત્રણ વખત 
પીવાથી જુની કબજીયાત મટે છે.  
16. દદીમાું ગાુંડપણ બહ ુઆક્રમક બની ગયુું  હોય અને 
સ્વજનોને ભાર ે તકલીફ રહેતી હોય તો દરરોજ 
આમલીનુું  ર્રબત દર ચારકે કલાકના અુંતર ે એકાદ 
ગ્લાસ પીવડાવવાથી અને આહારમાું આમલીનો ખાસ 
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ઉપયોગ કરાવવાથી ગાુંડપણ ઓછુું  થાય છે અને 
વીવેકબદુ્ધી ખીલવા લાગ ે છે. (જો કે આનો આધાર 
ગાુંડપણના કારણ ઉપર રહેર્.ે)      
17. ૧૦ ગ્રામ જટેલાું  આમલીનાું કુમળાું પાનને ચોખાના 
ઓસામણમાું વાટી પીવડાવવાથી અતીસાર(ઝાડા) મટે 
છે. 
18. ઝાડા થાય ત્યાર ેચોખાના ઓસામણમાું આમલીનુું  
પાણી મેળવીને આપવુું . 
19. આમલીના કચકુા ર્ેકી ૫૦ ગ્રામ જટેલા રોજ 
ખાવાથી મધપુ્રમેહ મટે છે.  
20. લીંબનુા રસમાું આમલીનો કચકુો ર્સી ચોપડવાથી 
દાદર મટે છે.  
21. આમલીના કચકુાનાું  મીંજ અને આમલીનાું  ફુલ 
પાણીમાું વાટીને ર્રીર ેચોપડવાથી ખબુ પરસેવો વળતો 
હોય અને ર્રીરમાુંથી દુગાંધ નીકળતી હોય તો તે મટે 
છે. 
22. ૫૦૦ ગ્રામ આમલીનાું ફુલ અને એક કીલો ખડી 
સાકરના પાઉડરને મીશ્ર કરી ચોખ્ખા હાથે ખબુ મસળી 
પસે્ટ જવેુું  બનાવી કાચની બરણીમાું ભરી લેવુું . આ 
બરણીને રોજ તડકામાું  ૨૦થી ૨૫ દીવસ મકુવાથી 
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આમલીના ફુલોનો ગલુકું દ તૈયાર થઈ જર્.ે આ ગલુકું દ  
એક ચમચી સવાર-સાુંજ લેવાથી અપચો, અરુચી, મોળ 
આવવી અને પીત્તના રોગો ર્ાુંત થર્.ે પીત્ત વધે નહીં 
એ ની ખાસ પરજેી પાળવી. એટલે કે પીત્તકારક ગરમ 
આહાર ન લેવો. 
23. આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાું પલાળી 
રાખી, ઉપરનાું ફોતરાું કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દધુ સાથે 
વાટી રોજ સવાર ેપીવાથી સોમરોગ (વધ ુપડતો પેર્ાબ 
થવાનો રોગ) મટે છે.  
24. આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાું પલાળી 
રાખી, ઉપરનાું ફોતરાું કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દધુ સાથે 
વાટી રોજ સવાર ેપીવાથી ર્રીર બળવાન બને છે.  
25. આમલીના કચકુાનુું  ચણુગ  અને હળદરનુું  ચણુગ  સમાન 
ભાગ ે મીશ્ર કરી ઠુંડા પાણી સાથે પીવાથી ર્ીતળાનો 
રોગ થતો નથી.  

આમલક્યાદી ચણુગ  : આમળાું, ચીત્રક, હરડ,ે પીપર અને સીંધવ 
સરખા વજને લઈ (દરકે ઔષધ સો સો ગ્રામ), ભેગાું કરી 
ખબુ ખાુંડી બનાવેલા બારીક ચણુગ ને આમલક્યાદી ચણુગ  કહે 
છે. આ ચણુગ  અડધીથી એક ચમચી સવાર ેઅને રાત્ર ેલેવાથી 
સવગ પ્રકારના તાવમાું  ફાયદો થાય છે. આ ચણુગમાું લેખન 
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ગણુ રહેલો છે. લેખન એટલે ખોતરવુું . આ ચણુગ  
આુંતરડામાું ચોુંટી ગયેલા મળને ખોતરીને બહાર કાઢે છે. 
એટલે જુની કબજીયાતમાું પણ ફાયદો કર ે છે. આ ચણુગ  
અન્નનુું  પાચન કર ેછે. જથેી આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન થાય 
છે. આ ચણુગ  કફનાર્ક હોવાથી કફના રોગોમાું ફાયદો થાય 
છે. 
આમળાું : આમળામાું ખારા રસ સીવાય બાકીના પાુંચ ેપાુંચ 
રસ છે. ‘नित्यं आमलके लक्ष्मी’ આમળામાું  સદા લક્ષ્મીનો 
વાસ મનાય છે. આમળા વીષ ેકહેવાયુું  છે, 

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

ફળોમાું આમળાું શે્રષ્ઠ હોવાથી ભોજનની ર્રુઆતમાું, 
મધ્યમાું અને ભોજનના અુંતે (લીલાું, ચણુગ  કે ચાટણ) 
આમળાું ખાવાું હીતાવહ છે, સ્વાસ્થ્યપ્રદ છે.  
આમળાના ખાટા રસથી વાય,ુ મધરુ અને ઠુંડા ગણુથી પીત્ત 
અને રુક્ષતા અને તરુા રસથી કફ મટે છે. એ ત્વચા અને 
આુંખને માટે સારાું  છે. ઉપરાુંત એ પચવામાું હલકાું, ભખુ 
લગાડનાર આહાર પચાવનાર, આયષુ્ય વધારનાર અને 
પ ષ્ટીક છે. ત્વચારોગ, ગોળો, ર્ોષ, અરુચી, પાુંડરુોગ, 
હરસ, સુંગ્રહણી, તાવ, હૃદયરોગ, ઉધરસ, ર્રદી, પ્રમેહ, 
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સ્વરભુંગ, કમળો, કૃમી, સોજા, સ્મતૃી અને બદુ્ધીનો પ્રમેહ 
આ બધામાું  આમળાું હીતાવહ છે.  
‘રસાયન ચણુગ’ અને ત્રીફળા (જમેાું આમળાું હોય છે) એક 
એક ચમચી રોજ રાત્ર ે લેવાથી સ્વાસ્થ્ય જળવાય છે અને 
દીર્ગ જીવન જીવી ર્કાય છે.  
(૧) આમળાનો રસ છ ચમચી અને હળદરનો રસ ત્રણ 
ચમચી અથવા બું નેનુું  સરખા ભાગ ે બનાવેલા એક ચમચી 
ચણુગનુું  સવાર-સાુંજ સેવન કરવાથી દરકે પ્રકારના પેર્ાબના 
રોગો મટે છે. એનાથી રક્તર્દુ્ધી, પ્રમેહ, બળતરા, કફ, 
પાુંડ-ુરક્તાલ્પતા વગરે ેપણ મટે છે.  
(૨) મોઢાની કાળાર્, ખીલ મટાડવા અને મખુસ ુંદયગ માટે 
આમળાનો ઉકાળો કરી ગાળી એ પાણીથી મોું ધોવુું  અને 
આુંખ ેછાુંટવુું .  સકુાું આમળાું કફ અને ચીકાર્ને દરુ કર ેછે, 
ચાુંદાું  મટાડ ેછે.  
(૩) નાકમાુંથી પાતળા કફનો સ્રાવ થવો, પ્રમેહ અને ઉદર 
રોગો પર આમળાું, ગળો, દારુહળદર અને જઠેી મધનો 
ઉકાળો સારુું કામ આપે છે. આમળાું મતુ્રલ, ઠુંડાું  અને 
રસાયન છે.  
(૪) મતુ્રમાગગની ગરમીમાું, અનીયમીત અને ખબુ આવતા 
માસીકમાું, કોઠે ગરમી-રતવા હોય અને વારુંવાર કસવુાવડ 
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થતી હોય, ગભગસ્થ બાળકનો વીકાસ અટકી જતો હોય તો 
૧-૧ ચમચી આમળાનુું  ચણુગ , સાકર અને ર્તાવરીનુું  ચણુગ  
મીશ્ર કરી રોજ રાત્ર ેજમ્યા પછી ફાકી જવુું . ઉપર દુધ પીવુું . 
તીખી, ગરમ, તીક્ષ્ણ ચીજો, ગરમ મસાલો, અથાણાું, 
પાપડ બુંધ કરવાું .  
(૫) આમળાું રસાયન છે, અને એનાથી કોઈપણ રોગ 
મટાડી ર્કાય છે. નવા રોગોમાું તાજાું આમળાું અને જુના 
રોગોમાું સકુાું  આમળાું અસરકારક હોય છે. બાળકોએ એક 
અને વયસ્કોએ રોજ બે આમળાું ખાવાું જોઈએ. લીલાું  
આમળાું ન મળે ત્યાર ે આમળાનુું  બારીક ચણુગ  એક 
ચમચીની માત્રામાું સવાર-સાુંજ લેવુું  જોઈએ.  
આમળાુંનો મરુબ્બો : એક કીલો આમળાુંને સોય વડ ે
ઠળીયા સધુી પહોુંચ ે એ રીતે ટોચી થોડી વાર ચનુાના 
 નીતયાગ પાણીમાું રાખવાું . આ પછી આુંધણ આવેલા બે 
લીટર પાણીમાું  સારી રીતે ઉકાળવાું . વધાર ેપડતાું  ફાટી જાય 
એ રીતે બાફવાું  નહીં. પછી આમળાું બહાર કાઢી કપડા વડ ે
લછુી કોરાું  કરવાું . ખડી સાકરની ચાર તારી ચાસણીમાું  
ડબુતાું રહે એ રીતે કાચની બરણીમાું ભરી રાખવાું . આ 
મરુબ્બો રોજ સવાર ેખાવાથી દબુળા-પાતળા માણસો પષુ્ટ 
થાય છે, ર્ક્તી, સ્ફુતી અને બળ વધ ે છે. રોગપ્રતીકારક 
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ર્ક્તી વધ ે છે. પાચન ક્રીયા સક્રીય બને છે, અને સાતે 
ધાતનુી વદૃ્ધી થાય છે.  
સકુાું આમળાું  ોઃ પાકાું, તાજાું, પીળા રુંગનાું  સારી જાતનાું  
આમળાું, પાણી બરાબર ઉકળ્યા પછી તેમાું  નાખી થોડી 
વાર પછી કાઢી લઈ ઠુંડાું  થયે કોરાું  કરી ઠળીયા કાઢી 
નાખવા. ઠળીયા સરળતાથી નીકળી જર્.ે એ આમળાુંને 
છાુંયડ ેસકુવવાું . પછી પ્લાસ્ટીકની બેગમાું પકૅ કરી દેવાું . 
આવળ : આવળ ભારતમાું બધે જ થાય છે. એનાું પીળાું  
સોનેરી ફુલોથી આ છોડ તરત ઓળખાઈ જાય છે. આવળ 
કડવી, ર્ીતળ અને આુંખોને હીતકારક છે.  
(૧) એક ચમચી આવળનાું ફુલની પાુંદડીઓ અને એટલી 
જ સાકર ગાયના દધુમાું  વાટીને ચાટી જવાથી સગભાગ 
સ્ત્રીઓની ઉલટી-ઉબકા બુંધ થાય છે.  
(૨) આવળનાું ફુલોનો ગલુકું દ પરે્ાબના, ત્વચાના અને 
પટેના રોગોમાું સારો ફાયદો કર ે છે તથા ર્રીરનો રુંગ 
સધુાર ેછે.  
(૩) પગના મચકોડ પર આવળનાું પાન બાુંધવાથી 
મચકોડનો સોજો અને દુખાવો મટી જાય છે.  
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(૪) આવળનાું ફુલોનો ઉકાળો અથવા આવળનાું  પુંચાુંગનુું  
ચણુગ  અડધી ચમચી જમતાું પહેલાું લેવાથી અને જરુરી 
પરજેી પાળવાથી ડાયાબીટીસમાું ફાયદો થાય છે.  
(૫) આવળનાું ફુલોને સકુવીને બનાવેલુું  ચણુગ  અડધી 
ચમચી જટેલુું  ગરમ પાણી સાથે લેવાથી સવગ પ્રકારના પ્રમેહ 
મટે છે.  
(૬) આવળનાું સકુાું  ફુલોનુું  અડધી ચમચી ચણુગ  બપોર ે
જમ્યા પછી લેવાથી ડાયાબીટીસથી ઉત્પન્ન થતી બહમુતુ્રતા 
અને વધ ુપડતી તરસમાું ફાયદો થાય છે. એ ડાયાબીટીસમાું  
પણ ખબુ હીતાવહ છે.  
(૭) આવળનાું બીજનુું  પા ચમચી ચણુગ  સવાર-સાુંજ જમ્યા 
પછી લેવાથી અને યોગ્ય પરજેી પાળવાથી ડાયાબીટીસ 
કાબમુાું  રહે છે.  
(૮) સગભાગની ઉલટી-ઉબકાની તકલીફમાું આવળનાું  
બેત્રણ ફુલ દધુ અને સાકરમાું વાટી પસે્ટ બનાવી ચાટી 
જવાથી રાહત થાય છે.  
(૯) આવળનાું ફુલોનો ઉકાળો પીવાથી બહમુતુ્રતા મટે છે.    
આસોતરી : આસોતરીનાું  ઝાડ કાુંચનારના ઝાડને મળતાું  
આવે છે. તે ૮ થી ૧૦ ફુટ જવેડાું  હોય છે. તેનાું  પાન 
કાુંચનારનાું પાન જમે મતુ્રપીંડ આકારનાું જાડાું અને મોટાું  
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હોય છે. જનેો બીડી બનાવવામાું ઉપયોગ થાય છે. 
આસોતરીને ચપટી અને લાુંબી ર્ીંગો થાય છે. એની છાલ 
દોરડાું  બનાવવામાું કામ લાગ ેછે.  
(૧) આસોતરીની ર્ીંગનુું  ચણુગ  ૧-૧ ચમચી લેવાથી મરડો 
અને ઝાડા મટે છે.  
(૨) પરે્ાબના રોગ, પેર્ાબની ગરમી અને પરમીયામાું  
આસોતરીનાું પાનનો રસ સાકર સાથે લેવો.  
(૩) ર્રીર પર સોજા ચડ્યા હોય તો આસોતરીનાું  પાનને 
પાણીમાું વાટી, ચટણી જવેુું  કરી લેપ કરવો. કું ઠમાળ ઉપર 
પણ આ લેપ કામ કર ેછે.  
(૪) મોું આવી ગયુું  હોય, ગળુું  બેસી ગયુું  હોય, અવાજ 
બરાબર ન આવતો હોય કે ગળાના બીજા રોગોમાું  
આસોતરીનાું  પાનનો ઉકાળો મોુંમાું  ભરી રાખી કોગળા 
કરવા. 
આુંકડો : આુંકડો ગરમ છે તેથી કફ અને વાયનુા રોગોમાું  
બહ ુ સારુું કામ આપ ે છે. પરુંત ુ એ ઝરેી છે, તેથી તેનો 
સાવચતેીથી ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  
(૧) નાનાું પતાસાુંમાું  કાણુું  પાડી તેમાું  આુંકડાના દધુનાું  
બેચાર ટીપાું નાખી રાખી મકુવાું . જ્યાર ે શ્વાસના રોગીને 
એકદમ દમનો હમુલો થાય ત્યાર ેઆ પતાસુું  ખાઈ જવાથી 
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કફ ઢીલો થઈ બહાર નીકળી જર્ ે અને શ્વાસનો હમુલો 
હળવો પડર્.ે  
(૨) તલ કે સરસવના તેલમાું  આુંકડાનાું મોટાું, પાકાું, 
ભરાવદાર પાન એક એક નાખી તળવાું . પાન સાવ બળી 
જાય એટલે તેને કાઢી બીજુું પાન તળવુું . આ રીતે તૈયાર 
કરલેુું  તેલ ર્ીર્ીમાું ભરી લેવુું . વાના દરકે જાતના દુ:ખાવામાું  
આ તેલની માલીર્ કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૩) પટેમાું દુખતુું  હોય તો આુંકડાના પાકા પાનને ગરમ 
કરી પટે ઉપર બાુંધવાથી પટેનો દુખાવો મટે છે.  
(૪) આુંકડો એક રસાયન ઔષધ છે. જનેાથી ર્રીરની 
સાતેય ધાતઓુનુું  પોષણ થાય તેને રસાયન કહે છે. એનાથી 
યકૃતની ક્રીયા સધુર ેછે. વાય,ુ પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષોમાું  
આુંકડાથી લાભ થાય છે.  
(૫) ખજુલી-ખુંજવાળમાું  આુંકડાના પાનના રસમાું હળદર 
મેળવી લગાડવાથી તે મટે છે.  
(૬) ખસનો ફોલ્લો ફોડી આુંકડાનુું  દુધ લગાડવાથી ખસ 
જલદી મટે છે.  
(૭) હળદરના ચણુગમાું  આુંકડાનુું  દધુ અથવા ગ મતુ્ર મેળવી 
લેપ કરવાથી અથવા પસે્ટ બનાવી ર્રીર ે ર્સવાથી 
ખુંજવાળ-ખજુલી તરત જ મટી જાય છે.  
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(૮) મોઢા પર કે ર્રીરના કોઈ પણ ભાગ પર કાળાર્ હોય 
તો આુંકડાના દુધનાું થોડાું  ટીપાું  ગ મતુ્રમાું મેળવી ર્સવાથી 
થોડા જ દીવસોમાું  સુુંવાળપ અને સુુંદરતા આવે છે.  
(૯) કફ કેમે કરી છુટો પડતો ન હોય અને કબજીયાત 
રહેતી હોય તો આુંકડાના દધુનાું  ચારથી પાુંચ ટીપાું  
પતાસામાું પાડી રોજ એક પતાસુું  સવાર-સાુંજ ખાવાથી ખબુ 
જ રાહત થાય છે.    
આુંબાહળદર : આુંબાહળદરની સગુુંધ આુંબા જવેી હોય છે, 
તેથી એને એ નામ મળ્યુું  છે. એ કડવી, તીખી, ઠુંડી, પચી 
ગયા પછી મધરુ અને ત્રીદોષનાર્ક છે. વળી એ ભખુ 
લગાડનાર, આહારનુું  પાચન કરાવનાર, મળ રોકનાર, 
સોજો ઉતારનાર અને દુખાવો ર્ાુંત કરનાર છે. એના ગણુ 
હળદર અને આદ ુજવેા જ છે પણ આદુ ગરમ છે, જ્યાર ે
આ ર્ીતળ અને પીત્તહર છે. આુંબાહળદર ચામડીના રોગો, 
વાતરક્ત, ત્રણે દોષ(વાય,ુ પીત્ત, કફ), વીષ, હેડકી, દમ, 
સસણી, ર્રદી અને કફના રોગોનો નાર્ કર ેછે.  
(૧) ખુંજવાળ, માર-મચકોડ, સોજો, ચોટ વગરેમેાું  
આુંબાહળદરનો લેપ કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
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(૨) આુંબાહળદર અને સીંધવનુું  સમાન ભાગ ેકરલેુું  અડધી 
ચમચી જટેલુું  ચણુગ  રોજ રાત્ર ે ચાર-પાુંચ દીવસ લેવાથી 
તમામ પ્રકારના કૃમી મટે છે.  
(૩) આુંબાહળદર અને કાળી જીરી સરખા ભાગ ે પાણીમાું  
લસોટી લેપ કરવાથી ખુંજવાળ, બળતરા, સોજો અને ખસ 
મટે છે. આ તકલીફ વખતે મધરુ અને ખાટી ચીજો, 
અથાણાું, પાપડ ખાવાું  નહીં. નમક સાવ ઓછુું  લેવુું . સ્વાદીષ્ટ 
વીરચેન ચણુગ  સવાર-સાું ુંજ લેવુું .  
(૪) વાગવા કે પડી જવાથી લોહી ગુંઠાઈ ગયુું  હોય તો 
આુંબાહળદર અને હીરાબોળનો લેપ કરવો. તથા 
આુંબાહળદરનુું  ચણુગ  ફાકવાથી લાભ થાય છે. 
આુંબો  ોઃ આુંબો ઉત્તમ ઔષધ વકૃ્ષ છે.  
૧. આુંબાની અુંતર છાલ, ઉમરાના મળુની છાલ અને વડની 
વડવાઈનો રસ કાઢી તેમાું જીરુ અને ખડી સાકર મેળવીને 
લેવાથી ર્રીરની સવગ પ્રકારની ગરમી મટે છે.  
૨. આુંબાની ગોટલી દહીંમાું વાટીને પીવાથી કાચા ઝાડા 
અથવા આમાતીસાર મટે છે.  
૩. કેરીની ગોટલી છાર્ અથવા ચોખાના ધોવરામણમાું  
આપવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  



85 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

૪. કેરીની ગોટલીનુું  ચણુગ  મધ સાથે આપવાથી દઝુતા મસા-
હરસ ર્ાુંત થાય છે.  
૫. કેરીની ગોટલીના ચણુગ ને પાણીમાું કાલવી તેને ર્રીર ે
ચોળીને સ્નાન કરવાથી અળાઈ મટે છે.  
૬. પાકી કેરીનો રસ મધ મેળવીને ખાવાથી કફના રોગો 
તથા બરોળના રોગો મટે છે. 
ઈસપગલુ : ઈસબગલુ ગજુરાતમાું  ઉુંઝાની આસપાસ ખબુ થાય 
છે. એને ઓથમી જીરુ, ઉમતી જીરુ, ઉુંટીયુું  જીરુ, ર્ોડા જીરુ, 
ઈસપગોળ વગરે ે પણ કહે છે. ઈસબગલુને મર્ીનમાું  
ભરડવાથી જ ે સફેદ છોતરાું અલગ થાય છે એ જ 
ઈસબગલુની ભસુી.  
ઈસબગલુ કબજીયાત, રક્તાતીસાર, ઉનવા, બળતરા, દાહ, 
તષૃા અને રક્તપીત્તનો નાર્ કર ે છે. ઈસબગલુ મરડાનુું  
ઉત્તમ ઔષધ છે. વળી એ કામર્ક્તી વધારનાર, મધરુ, 
ગ્રાહી, ર્ીતળ અને રસેાવાળુું  છે.   
(૧) બહમુતુ્રતામાું  સાદા પાણી સાથે કાયમ સવાર, બપોર, 
સાુંજ ૧-૧ ચમચો ઈસપગલુ ફાકવુું .  
(૨) એક ચમચી ઈસબગલુ રાત્ર ે પાણીમાું પલાળી રાખી 
સવાર ેમસળી, ગાળી તેમાું એક ચમચી બદામનુું  તેલ અને 
સાકર નાખી પીવાથી રચે લાગી પટેની ર્દુ્ધી થાય છે.  
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(૩) એક ચમચી ઈસબગલુ અડધા ગ્લાસ ઉકળતા પાણીમાું  
નાખી ઢાું કી દેવુું  અને ઠુંડ ુપડવા દેવુું . પછી તેમાું સાકર નાખી 
પીવાથી રક્તપ્રદર, અત્યાતગવ, રક્તાતીસાર અને રક્તપ્રમેહ 
મટે છે. આ રોગોમાું થતો રક્તસ્રાવ મટે છે. આ ઉપચારથી 
અન્ય પ્રદર રોગોમાું  પણ ફાયદો થાય છે.  
(૪) એક ચમચી ઈસબગલુ અને એક ચમચી સાકર મેળવી 
રોજ રાત્ર ે દધુમાું નાખી પીવાથી થોડા દીવસોમાું જ વષોગ 
જુની કબજીયાત મટે છે અને આુંતરડામાું જામેલા-ચોુંટેલા 
મળનો નીકાલ થાય છે.  
(૫) બે ભાગ ઈસબગલુ, એક ભાગ એલચીદાણા અને ત્રણ 
ભાગ ખડી સાકર રાત્ર ે પાણીમાું ભીંજવી રાખી, સવાર ે
મસળી, ગાળી પીવાથી ધાતવુદૃ્ધી તથા ધાતપુષુ્ટી થાય છે. 
(૬) એક-બે ચમચી ઈસપગલુની ભસુી દધુમાું મેળવી સાકર 
નાખી મીશ્ર કરી તરત જ રાત્ર ે પીવાથી જુનો મરડો, 
કબજીયાત, આુંતરડાનાું અલ્સર - ચાુંદાું, આુંતરડાની ગરમી 
તથા વાયનુા રોગોમાું લાભ થાય છે.  
(૭) બેથી ત્રણ ચમચી ઈસબગલુ રાત્ર ેએક ગ્લાસ પાણીમાું  
પલાળી રાખી સવાર ે ખબુ મસળી ગાળી બે ચમચી ખડી 
સાકર મીશ્ર કરી પીવાથી જ્વરાતીસાર, રક્તાતીસાર 
(અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ), જીણાગતીસાર, દઝુતા એટલે કે 
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રક્તસ્રાવી મસા, સવગ પ્રકારના પ્રમેહ, દાહ, આુંતરીક 
બળતરા, અને જુની કબજીયાત મટે છે.  
(૮) બે ચમચી ઈસબગલુની ભસુીમાું  એક ચમચી ખડી 
સાકર મીશ્ર કરી રોજ રાત્ર ે ફાકી જઈ ઉપર એક ગ્લાસ 
નવર્કુેું  દુધ પીવાનો ઉપચાર એક-બે મહીના કરવાથી 
આુંતરડામાું ચોુંટી ગયેલો મળ દરુ થાય છે. આુંતરડાનુું  કાયગ 
 નીયમીત થવાથી અને જુનો મળાવરોધ દરુ થવાથી 
કબજીયાત મટે છે. મળ સાફ ઉતારનાર અને કબજીયાત 
મટાડનારા ઔષધોમાું  ઈસબગલુ ઉત્તમ ઔષધ છે. 
ઉકાળો (૧) સુકી વનસ્પતીઓનુું  જવકુટ મીશ્રણ ભેગુું કરી 
ડબ્બામાું  ભરી રાખી ર્કાય.  
(૨) લીલી વનસ્પતી જટેલી તાજી તેટલી સારી. તેને ઉકાળો 
બનાવતી વખતે જ કુટીને મેળવવી જોઈએ.  
(૩) ઉકાળો પલાળવા કે ઉકાળવા સ્ટીલના વાસણનો 
ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  
(૪) ઉકાળો પલાળો ત્યાર ેઢાુંકો અને ઉકાળો ત્યાર ેન ઢાુંકો. 
(૫) ધીમા તાપ ેઉકાળવાથી ઉકાળો વધ ુગણુકારી બને છે. 
(૬) ઉકાળાના રવ્યોનો વધમુાું  વધ ુ બે જ વખત ઉકાળો 
બનાવવામાું ઉપયોગ કરવો.  
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(૭) ઉકાળો તાજો અને ગરમ ગરમ જ પીવો, આગલા 
દીવસનો વાસી ઉકાળો પીવો નહીં કે તેનુું  તૈયાર પ્રવાહી 
પીવુું  નહીં.  
(૮) ઉકાળો દીવસમાું  એક કે બે વાર પીવો. તે ખાલી પટેે 
વધ ુલાભ આપ ેછે. એટલે સવાર ેનરણે કોઠે કું ઈ પણ ખાધા 
વગર તેને લેવાનો સમય ઉત્તમ છે.  
(૯) ઉકાળામાું મધ મેળવવાનુું  હોય તો તે ઠરીને ઠુંડો થાય 
પછી જ મધ ઉમેરવુું .  
(૧૦) એમાું તજ, લવીંગ, એલચી જવેાું  સગુુંધી રવ્યો 
મેળવવાનાું  હોય તો ઉકાળો બનાવ્યા પછી પીતી વખતે 
ચણુગના રુપમાું  મેળવીને લેવાું . અગાઉથી ન નાખવાું .  
(૧૧) ઉકાળામાું  સાકર નાખવી હોય તો વાયમુાું  ચોથા ભાગ,ે 
પીત્તમાું  અડધા ભાગ ેઅને કફમાું સોળમા ભાગ ેનાખવી.  
(૧૨) ઉકાળામાું  મધ નાખવાનુું  હોય તો વાયમુાું  સોળમા 
ભાગ,ે પીત્તમાું આઠમા ભાગ ે અને કફમાું ચોથા ભાગે 
નાખવુું .  
(૧૩) ઉકાળામાું  દધુ, ર્ી, તેલ, ગોમતુ્ર, ગોળ જવેા પ્રવાહી 
લેવાનાું  હોય તો ૨૦ મી.લી. જટેલાું  લેવાું . બીજાું સગુુંધી રવ્ય 
મેળવવાનાું હોય તો ૩ થી ૪ ગ્રામ લેવાું .   
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ઉત્તમ રસાયન ર્ુંખપષુ્પી, બ્રાહ્મી, ગળો, ગોખરુું, આમળાું, 
જઠેીમધ અને ર્તાવરી દરકેનુું  ૧૦૦ ગ્રામ બારીક ચણુગ , 
લોહ ભસ્મ અને જસત ભસ્મ ૧૨-૧૨ ગ્રામને સારી રીતે 
મેળવી ૨ થી ૪ ગ્રામ બપોર ેઅને સાુંજ ેજમ્યા પછી લેવુું . 
પુંદર દીવસ પછી બુંધ કરવુું . ફરીથી પુંદર દીવસ પછી લેવુું . 
આ રીતે નીયમીત પ્રયોગ ચાલ ુરાખવાથી ર્રીરની ધાતઓુ 
અને બળ વધ ે છે. યાદર્ક્તી સારી રહે છે અને 
રોગપ્રતીકારક ર્ક્તી વધે છે. આ એક ઉત્તમ રસાયન છે. 
મધપુ્રમેહના દદીઓ મધપુ્રમેહની દવા સાથે આ યોગ લે તો 
ર્ક્તીમાું  વધારો થાય છે.   
ઉપયોગી ચણુગ  અજમો, કાુંચકાના મીંજ અને સુંચળ સરખા 
વજને લઈ ચણુગ  બનાવવુું . એમાુંથી પા ચમચી અથવા 
વાલના દાણા જટેલુું  ચણુગ  રોજ સવાર-સાુંજ આઠ-દસ 
દીવસ પાણી સાથે લેવાથી પટેના તમામ પ્રકારના 
કૃમીઓનો નાર્ થાય છે. જથેી પટે હલકુું  થર્.ે ભખુ સારી 
લાગર્.ે ગસૅ, આફરો, ગડગડાટ મટર્,ે મળ સાફ ઉતરર્ે 
તથા અચાનક જ થઈ જતા ઝાડા મટી જર્.ે પટેની આુંકડી-
ચુુંક મટી જર્.ે ર્રીરમાું રહેતો ધીમો તાવ દરુ થર્.ે  
ઉમરો : ઉમરો, પીપળો, પીપર, જાુંબ ુ અને વડ એક જ 
વગગનાું વકૃ્ષો છે. એને પુંચવલ્કલ કહે છે. આ પાુંચ ેવકૃ્ષોની 
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છાલ દવામાું  વપરાય છે. એની છાલના કે પાુંદડાના 
ઉકાળાથી મોું પાકવુું, જીભ આડી થવી, પઢેાું  પાકી જવાું  
વગરે ે મટે છે. એના ઉકાળાની બસ્તી (એનીમા) લેવાથી 
આુંતરડામાું પડલેાું  ચાુંદાું-ર્ારાું, રક્ત અને પરુ સાથેના ઝાડા, 
અલ્સરટેીવ કોલાયસીસ વગરે ેમટે છે.  
ર્રીરના કોઈ પણ ભાગમાુંથી લોહી જતુું  હોય તો ઉમરાનો 
ઉપયોગ કરી ર્કાય.  
ઉમરો કફ, પીત્ત તથા સોજો મટાડનાર, ઠુંડો, વેદનાર્ામક, 
ચાુંદાું  રુઝવનાર, કસવુાવડ અટકાવનાર, રુક્ષ, મધરુ અને 
તરુો, પચવામાું ભાર,ે વણગને સધુારનાર, અસ્થી સાુંધનાર, 
અતીસાર તથા યોનીરોગનો નાર્ કરનાર છે. ઉમરાની 
છાલ પરે્ાબને રોકનાર, ર્ીતળ, દધુ વધારનાર, ગભગને 
હીતાવહ અને વ્રણનાર્ક છે. રક્તાતીસારમાું અને 
ગ્રહણીમાું ઉપયોગી છે. ઉમરો કેન્સર જવેા ભયુંકર રોગમાું  
પણ ઉપયોગી હોવાનુું  માલમ પડ્યુું છે, પણ આ બાબતમાું  
સુંર્ોધન કરવુું  જરુરી છે.  
તેની છાલ, પાન, ફળ, મળુ બધાું જ ઉપયોગી છે. ઉમરાને 
તોડવાથી કે કાપવાથી દુધ જવેુું  સફેદ રવ નીકળે છે.  
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તેને અુંજીર જવેાું  જ ફળ આવે છે. તે પાકે ત્યાર ે ખાઈ 
ર્કાય. તેનુું  ર્ાક પણ કરી ર્કાય. ઉમરાનાું  ફળ મીઠાું, 
તરુાું, સ્તુંભક અને ર્ીતળ છે.  
(૧) વારુંવાર પરે્ાબ થતો હોય તો એક ચમચી ઉમરાની 
છાલનો ભકુો ચાર કપ પાણીમાું એક કપ જટેલુું  પાણી રહે 
ત્યાું સધુી ઉકાળી સવાર-સાુંજ પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) ઉમરાનાું  પાકાું  ફળ ગોળ કે મધ સાથે ખાવાથી 
રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૩) ઉમરાનુું  દુધ સોજાવાળા ગાલ પર લગાડવાથી 
ગાલપચોળીયુું  મટે છે.  
(૪) મચકોડના સોજા પર ઉમરાનુું  દધુ લગાડવાથી સોજો 
અને દ:ુખાવો મટે છે.  
(૫) પતાસા પર ઉમરાનાું દધુનાું ચારથી પાુંચ ટીપાું પાડી 
ખાવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૬) ઉમરાનાું સકુવેલાું  પાકા ફળનુું  એક ચમચી ચણુગ  એટલી 
જ સાકર સાથે લેવાથી રક્તપ્રદર મટે છે.  
(૭) બાળકોના અતીસાર અને દાુંત આવવાના કારણે થતા 
ઝાડા ઉમરાનુું  ૨થી ૪ ટીપાું દધુ ગ્લકુોઝ સાથે આપવાથી મટે 
છે.  
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(૮) ઉમરાની ૧૫-૨૦ ગ્રામ છાલનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ 
પીવાથી પરુુષાતન ગ્રુંથીની વદૃ્ધી મટે છે. પરુુષાતન ગ્રુંથીની 
વદૃ્ધીને લીધે વારુંવાર પરે્ાબ કરવા જવુું  પડ ેકે પરે્ાબ ઓછો 
કે બુંધ થઈ જાય છે.  
(૯) સ્ત્રીઓને થતા લોહીવા અને સફેદ પ્રદરમાું ઉમરાની 
છાલ અને અર્ોકની છાલનો ઉકાળો સાકર (ખાુંડ નહીં-
ખાુંડ ગરમ છે, સાકર ઠુંડી) નાખી પીવાથી લાભ થાય છે. 
 નીષ્ણાતની મદદથી આ ઉકાળાની બસ્તી (એનીમા) લઈ 
ર્કાય, જનેાથી ર્ણો ઝડપી લાભ મેળવી ર્કાય.  
(૧૦) પરુુષોના ર્કુ્રની નબળાઈમાું ઉમરાના દધુનાું ૨૦ 
ટીપાું પતાસાુંમાું  લેવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૧) મોુંનાું  ચાુંદાુંમાું  ઉમરાનાું પાનના ઉકાળાના કોગળા 
કરવાથી લાભ થાય છે. 
ઉષ્ણ ફળો : સામાન્ય રીતે ફળો દરકે માટે લાભકારી હોય છે 
પણ તેમાું કેટલાુંક ફળો ઉષ્ણ પ્રકૃ ૃતી ધરાવતાું હોય છે જવેાું  
કે કેરી, પપૈય,ુ સકરટેટી વગરે.ે આવાું ફળો વ્યકીતમાું  
જુસ્સો તો પ્રરે ેજ છે પણ શ્વાસ (દમ) જવેી બીમારીમાું પણ 
રાહત આપે છે. તાજતેરમાું થયેલા સુંર્ોધનમાું  એ બાબત 
સાબીત થઈ છે કે દમ, ફેફસામાું થતો કફ એ આવા ઉષ્ણ 
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પ્રકૃતી ધરાવતા ફળોને કારણે ર્ટે છે. એટલુું  જ નહીં પણ 
બ્લડ પ્રસેર ર્ટાડવામાું પણ ઉપયોગી થાય છે.  
પહેલાું વૈજ્ઞાનીકોનુું  માનવુું  હતુું  કે ફળોથી કફ પ્રધાન 
વ્યકીતઓને કફ વધવાની દહેર્ત રહે છે પણ હવે એ 
બાબતમાું વૈજ્ઞાનીકોનુું  એવુું  મુંતવ્ય છે કે જ ે વ્યકીતઓને 
દમ હોય અને સાઈડ ઈફેકટના ડરથી દવા લેવા તૈયાર ન 
હોય તેવી વ્યકીતને ફળો પણ દમમાું રાહતરુપ થઈ ર્કે છે. 
એક ઉકાળો : સુુંઠ, અરડસુી, ભારુંગમળુ અને ભોુંયરીંગણી 
સકુવી સરખા ભાગ ે ખાુંડીને અધકચરો ભકુો બનાવી બે-
ત્રણ ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું નાખી ઉકાળવો. એક 
કપ જટેલુું  પાણી રહે ત્યાર ે ઉતારી, ઠુંડુું  પાડી, ગાળીને 
સવાર-સાુંજ પીવાથી ઉધરસ, હેડકી, શ્વાસ અને સ્વરભેદ 
(અવાજ બેસી જવો) મટે છે. 

એક સભુાષીત  

ददिान्त ेच पिबते द ूग्ध ंनिशान्त ेच पिबते िय: | 
भोजिान्त ेच पिबते तकं्र दकं वदै्यस्य प्रयोजिम ् || 

જો દીવસના અુંતમાું દુધ પીવામાું આવે, રાત્રીના અુંતમાું  
પાણી પીવામાું આવે અને ભોજનના અુંતમાું છાર્ પીવામાું  
આવે તો પછી વૈદ્યની ર્ી જરુર છે ?  
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એખરો  

અમે મારા મીત્ર સહીત ર્ણાું વષોગથી વેલીંગ્ટન, 
ન્યઝુીલેન્ડમાું  રહીએ છીએ. થોડા સમય પહેલાું  અમે દેર્ 
ગયા હતા. અમારુું મળુ વતન નવસારી નજીક જલાલપરુ 
તાલકુાનુું  બોદાલી ગામ છે. અમે બું ને એક જ ફળીયાના 
છીએ. ત્યાું  મારા મીત્રને (ઉુંમર ૭૭) પ્રોસ્ટેટની તકલીફ 
થઈ હતી. પરે્ાબ બુંધ થઈ જવાને કારણે કેથેટર મકુવુું  પડ્યુું 
હતુું . તેઓ પ્રોસ્ટેટનુું  ઓપરરે્ન કરાવવાના જ હતા, તે જ 
અરસામાું માહીતી મળી કે નવસારી નજીક એરુ ગામમાું  
કુું ભારવાડમાું એક બહેન નામે મુંજુલાબહેન (ફોન નુંબર 
૯૫૮ ૬૫૩ ૩૮૦૧) રહે છે. તેઓ પથરીની દવા આપ ેછે. 
કોઈ પણ પ્રકારનો ચાજગ કરતાું  નથી, તદ્દન મફત છે. 
એમની દવામાું કોઈ વનસ્પતીનાું મળુીયાું હોય છે, જનેા 
નાના નાના ટુકડા કરી બે ગ્લાસ પાણીમાું ઉકાળી અડધુું  
પાણી બળી ગયા પછી ગાળીને પીવાનુું  હોય છે. આ દવાથી 
કોઈ પણ પ્રકારની પથરી ઓગળી જાય છે.  
મારા મીત્રને તો પ્રોસ્ટેટની તકલીફ હતી. એ બહેને કહ્યુું, 
“ભાઈ, પ્રોસ્ટેટ ર્ુું તે હ ુું  કર્ુું જાણતી નથી. મેં એના વીષ ે
કર્ુું જ સાુંભળ્યુું  નથી, પણ મારી પાસે તો આ દવા કોઈ 
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પણ પ્રકારની પથરી મટાડવા માટેની છે. જો તમાર ે
અજમાવી જોવી હોય તો તમાર ેજોખમે અજમાવી ર્કો.” 
 
મારા મીત્ર ે એ ઉપાય કયોગ અને ચમત્કારી ફાયદો થયો. 
કેથેટર કાઢી નાખ્યુું . પ્રોસ્ટેટનો સોજો બીલકુલ જતો રહ્યો. 
ઓપરરે્નની જરુર રહી નહીં-જનેો ખચગ એમને લગભગ 
૩૦,૦૦૦ રુપીયા કહેવામાું આવ્યો હતો. મારા મીત્રનુું  
કહેવુું  છે કે આ વનસ્પતી આપણે ત્યાું  બધ ે જ ચોમાસા 
દરમીયાન ઉગી નીકળે છે - વાડમાું, ખતેરોના ર્ઢેે, નકામી 
જગ્યાએ. એમનુું  કહેવુું  છે કે આપણે ત્યાું  એને અખરેીયો 
કહે છે. (આ નામ અમારા વીસ્તારનુું  સ્થાનીક-તળપદી 
બોલીનુું  છે, કેમ કે ગજુરાતી ર્બ્દકોર્માું  કે ‘આયગભીષક’ 
ગ્રુંથમાું  મને આ નામની વનસ્પતી મળી ર્કી નથી. ખરખેર 
ગજુરાતીમાું  એનુું  નામ એખરો છે. પાણીવાળી જગ્યાએ 
આ છોડ દોઢ-બે ફુટ ઉુંચો થાય છે. ચોમાસા બાદ પણ થોડા 
માસ એ છોડ લીલો રહે છે. પાણી મળતુું  રહે તો લાુંબા 
સમય સધુી લીલો રહે છે. એનાું પાુંદડાું  લાબાું  હોય છે અને 
દરકે પાનની નીચ ેએક એક કાુંટો હોય છે. સકુાઈ ગયા બાદ 
પણ એનાું  મળુીયાું વાપરી ર્કાય.    
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પીત્તાર્યની પથરીમાું  એ બહેન દવા આપ ેછે કે કેમ તે હ ુું  
જાણતો નથી. જો તમે દેર્માું હો તો એમનો ઉપર 
જણાવેલ ફોનથી સુંપકગ  કરી ર્કો અને ર્ક્ય હોય તો 
એમની મલુાકાત લઈ ર્કો.  
“ગજુરાતી લેક્સીકોનમાું ભગવદ્ગોમુંડલ”માું એખરા વીર્ે 
 નીચ ેમજુબ માહીતી છે. 
એખરો વાસાદી વગગની ઔષધોપયોગી વનસ્પતી છે. એના 
 છોડ બેથી ત્રણ હાથ ઊું ચા વધ ે છે, પાણીવાળી જગામાું  
થાય છે, દરકે પાન પર એક એક કાુંટાવાળા આ છોડનાું  
ડાળાુંમાું  રુવાુંટીવાળી ગાુંઠો થાય છે. તેનાું બી તાલીમખાનુું  
કહેવાય છે. બી, મૂળ, પાન તેમ જ ભસ્મ ઔષધ તરીકે 
વપરાય છે. બીજ પ ષ્ટષ્ટક હોવાથી ધાતકુ્ષય ઉપર સાકર સાથે 
કે પાકમાું નાખીને ખાવામાું આવે છે. બી સાકર સાથે 
ખવરાવવાથી સ્ત્રીને ગભગ રહે છે. મૂળનો કાઢો પરે્ાબ સાફ 
લાવે છે. એખરાની રાખ સાબનુી ગરજ સાર ે છે. એખરો 
પ ષ્ટષ્ટક, મૂત્રલ, ર્ીતળ, વષૃ્ય, પપત્તહર, સ્વાદે મીઠો ને 
ચીકણો હોવાથી હાડ મજબૂત કર ે તથા પથરી, સોજો, 
વાતરોગ, સું ધધવા, જળુંદર, અપતસાર, ક્ષતકાસ, ધાતપુષુ્ટતા, 
મૂત્રરોગ, પ્રમેહ અને યોપનસુંકોચ ઉપર ફાયદો કરતો 
મનાય છે. 
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બીજા એક પસુ્તક “જડ ે તો જડીબટુ્ટી” લેખીકા ડૉ. 
મલ્લ્લકા ઠક્કુર કહે છે કે, “સામાન્ય રીતે પથરી મતુ્રાર્યમાું  
થાય છે, અહીં તો પીત્તાર્ય (ગોલ બ્લેડર) ની પથરી પણ 
(એખરાનાું મળુનો ઉકાળો પીવાથી) સફળતાથી મટી છે.” 
એરુંડો  એરુંડો વાય ુદરુ કર ેછે. તે મધરુ, ઉષ્ણ અને તીક્ષ્ણ 
છે. ર્રીરના આુંતરીક શ્રોતો-માગોગમાું  પ્રવેર્ી સવગત્ર વ્યાપી 
જાય છે. તે ર્રીરના માગોગની ર્દુ્ધી કર ે છે, વયસ્થાપન 
કરનાર-ઉમર જણાવા દેતો નથી,  અને આરોગ્યદાયક છે. 
ઉપરાુંત બદુ્ધીવધગક, બળ વધારનાર, કાુંતી અને સ્મતૃીવધગક 
છે. ગભાગર્યના અનેક રોગોમાું, પટેના-આુંતરડાના 
રોગોમાું, ર્કુ્રના રોગોમાું વાય ુ અને કફના રોગોમાું 
ઉપયોગી ઔષધ છે.  
(૧) જુના વાયનુા રોગમાું એરુંડાના મળુની છાલનો બે 
ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું  એક કપ પાણી બાકી રહે 
ત્યાું સધુી ઉકાળી, ઠુંડ ુ પાડી બે ચમચી મધ નાખી સવાર-
સાુંજ પીવુું . એનાથી કટીર્ળુ, કમર કે સાુંધા જકડાઈ જવાું, 
સાુંધા દખુવા, પીંડીઓ અને સ્નાયઓુનુું  કળતર, રાુંઝણ 
વગરેમેાું  ખબુ ફાયદો થાય છે. વાયનુા ઉગ્ર રોગમાું આ 
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ઉકાળામાું  એક ચમચી દીવેલ અને બે ચમચી સુું ઠનુું  ચણુગ  
નાખી પીવામાું આવે તો વધ ુલાભ થાય છે.  
(૨) દીવેલ એક તદ્દન નીદોગષ વીરચેન રવ્ય છે. એ ર્ણા 
રોગો મટાડ ે છે. જુની કબજીયાત, કોઠામાું  ગરમી, દઝુતા 
હરસ, મળમાગગમાું ચીરા, વારુંવાર ચુુંક આવી ઝાડા થવા, 
આુંતરડામાું  કે મળમાગગમાું  બળતરા થવી વગરેમેાું  દીવેલ 
ઉત્તમ ઔષધ છે. એક ગ્લાસ ગરમ દધુમાું 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 આુંતરડાની ર્ક્તી વધ ેછે.  
(૩) દરરોજ સવાર ેએક કપ સુુંઠના ઉકાળામાું એકથી દોઢ 
ચમચી દીવેલ નાખી પીવાથી આમવાત મટે છે.   
(૪) વાયનુા રોગીએ એરુંડાના પાનને બાફી વાના 
દ:ુખાવાની જગ્યાએ બાુંધવાું .  
(૫) પરે્ાબ બુંધ થયો હોય કે અટકીને આવતો હોય તો 
એરુંડાના પાનને બાફીને પઢેા ઉપર ગરમ ગરમ બાધવાથી 
પરે્ાબની છુટ થાય છે.  
(૬) એરુંડાના મળુની છાલ પરમ વાતહર છે. તેને 
અધકચરી ખાુંડી, ઉકાળો બનાવી પીવાથી તમામ પ્રકારના 
વાના રોગ મટે છે.  
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(૭) એરુંડાનાું બી-દીવેલાનાું  ફોતરાું કાઢી ચાર-છ બીજ 
દધુમાું ઉકાળી પીવાથી વાના રોગો મટે છે તથા પટે અને 
પાચન તુંત્રના રોગોમાું  ફાયદો થાય છે. 
એલચી  એલચી મોુંની દગુાંધ દરુ કર ે છે. એ સગુુંધી, 
રુચીકારક, ભખુ લગાડનાર, આહારનુું  પાચન કરાવનાર, 
કફ અને વાયનુો નાર્ કરનાર અને ઉત્તેજક છે. હૃદયને બળ 
આપનાર, શ્વાસ, અુંગોનો ત્રોડ, મતુ્રકૃચ્છ, ખાુંસી અને 
ક્ષયમાું ઉપયોગી છે. અન્નનળીની ર્ીથીલતા અને દાહ-
બળતરાવાળા રોગોમાું બહ ુઉપયોગી મનાય છે.  
નાની એલચી રસમાું  તીખી, સગુુંધીત, ર્ીતળ, પચવામાું  
હલકી, કફનાર્ક, વાયનુાર્ક, દમ-શ્વાસ, ઉધરસ, હરસ 
અને મતુ્રકૃચ્ર 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-સાુંજ ખબુ ચાવીને ખાવા. આ ઉપચાર 
પ્રયોગથી થોડા દીવસમાું  જ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થર્ ે અને 
પાચક રસોનો સ્રાવ વધી જર્.ે  
(૨) નાની એલચીના દાણાનુું  ચણુગ  ૬૦ ગ્રામ અને ર્કેેલી 
હીંગ ૧૦ ગ્રામના મીશ્રણનુું  પા (૧/૪) ચમચી જટેલુું  ચણુગ  
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સવાર-સાુંજ લીંબનુા રસ સાથે લેવાથી પટેનો વાય,ુ આફરો 
તેમ જ ઉદરર્ળુ મટે છે.  
(૩) પાચનતુંત્રમાું જ્યાર ેઆુંતરીક પાચક રસોની ઉત્પત્તી 
ખબુ જ ઓછી થતી હોય, પીત્તનો યોગ્ય માત્રામાું સ્રાવ 
થતો ન હોય એવી અવસ્થામાું પાુંચથી છ એલચી દાણાનુું  
ચણુગ  (લગભગ ૧ ગ્રામ) અને ર્કેેલી હીંગ .૧૬ ગ્રામ લઈ, 
લીંબનુા થોડા રસમાું મેળવીને આપવાથી પટેનો ગસે-વાય,ુ 
આફરો, ઉદરર્ળુ વગરે ેમટે છે.  
(૪) રાત્ર ે એલચી ખાવી નહીં, તેથી ર્ચરકો આવી કોઢ 
થવાનો સુંભવ રહે છે.  
(૫) એલચી, બદામ, જાવુંત્રી, ગાયના દધુનુું  માખણ અને 
સાકર મીશ્ર કરીને ખાવાથી વીયગવદૃ્ધી થાય છે, આુંખોની 
બળતરા મટે છે તથા આુંખોનુું  તેજ વધે છે.  
(૬) એલચીદાણા, જવખાર, હીંગ અને સીંધવનો ઉકાળો 
પીવાથી તમામ પ્રકારનાું  ર્ળુ મટે છે-કમર, ઉદર, નાભી, 
પીઠ, મસ્તક, આુંખ કે કાન બધા જ પ્રકારના દુખાવા.  
(૭) એલચીનાું  છોતરાુંની રાખ મધમાું  લેવાથી ઉલટીમાું  
રાહત થાય છે.    
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એલચો  (ખાટખટુુંબો) એને સુંસ્કૃતમાું પણગબીજ કહે છે, કેમ 
કે એના પાનમાુંથી નવો છોડ ઉગ ેછે. અને એના પાનથી ર્ા 
રુઝાતો હોવાથી હીંદીમાું ર્ાવપત્તા કે જખ્મેહયાત કહે છે.  
આના નાના છોડ બહવુષાગય ુ હોય છે અને કુું ડામાું પણ 
ઉછેરી ર્કાય. એનાું પાન જાડાું, રસદાર અને કાુંગરીવાળાું  
હોય છે. પાન સહેજ ખાટાું  હોવાથી ગજુરાતીમાું એને 
ખાટખટુુંબો પણ કહે છે. એના પાનનાું ભજીયાું અને ચટણી 
બને છે.  
(૧) ગમે તેવો રક્તસ્રાવ થતો હોય તો પાન ધોઈ લસોટી 
તેની લગુદી ર્ા પર બાુંધવાથી લોહી નીકળતુું  બુંધ થાય છે 
અને ર્ા જલદી મટે છે.  
(૨) મધપુ્રમેહમાું કેટલીક વખત પાઠાું(કાબગન્કલ) પડ ેછે અને 
મોટા ગમુડાની જમે પાકે છે. આની ઉપર એલચાનાું  પાન 
બાુંધવાથી પાઠુું  જલદી રુઝાઈ જાય છે.  
(૩) એલચાના પાનના રસનાું  ચાર-પાુંચ ટીપાું  નાકમાું  
પાડવાથી નસકોરીમાું  નાકમાુંથી પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે. 
(૪) ચોટ વાગવી, મઢુમાર, ગાુંઠ, વ્રણ વગરે ે ઉપર 
એલચાનાું  પાન સહેજ ગરમ કરી બાુંધવાથી સોજો ઉતરી 
જાય છે.  
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(૫) ર્ા પડ્યો હોય તો પાનની લગુદી કરી ર્ા પર મુકી 
ઉપર બીજુું પાન મુકી પાટો બાુંધવાથી ર્ા જલદી મટી જાય 
છે.   
કચરીયુું  : ગોળથી ત્રણ ગણા કાળા તલ લઈ બું નેને ખબુ 
ખાુંડી-કુટી અથવા મર્ીનમાું પીલી સુું ઠ, ગુંઠોડા જવેાું  
ઔષધીય રવ્યો થોડી માત્રામાું મેળવવાું .  
કચરીયુું  સ્નીગ્ધ, ઉષ્ણ, મધરુ, થોડુું તરુુું, ત્વચા અને વાળ 
માટે હીતકારી, વાયનુો નાર્ કરનાર અને ભોજન પરની 
અરુચી દરુ કરનાર છે. વજન વધારવા ર્ીયાળામાું  કચરીયુું  
ખાસ ખાવુું . ૩-૪ ચમચી અથવા પાચનર્ક્તી મજુબ 
સવાર-સાુંજ ખબુ ચાવીને ખાવુું . 
કચરુો : કચરુો ભારતમાું  બધ ેથાય છે. ઔષધમાું એનો કું દ 
વપરાય છે. એના કું દમાું  ઉડ્ડયનર્ીલ તેલ, ગુુંદર, ર્કગરા, 
સ્ટાચગ અને સેન્રીય અમ્લ હોય છે.  
તે કડવો, તીખો અને ગરમ હોય છે. કચરુો ભખુ 
લગાડનાર, અરુચી દરુ કરનાર, પચવામાું હલકો, દમ, 
ગોળો, વાય,ુ કફ, કૃમી, હેડકી અને હરસ મટાડ ે છે. 
કચરુાના કું દના સકુવેલા ટુકડા બજારમાું  મળે છે. કચરુાના 
ટુકડા મોુંમાું  રાખવાથી મોુંની ચીકાર્ દરુ થઈ ગળુું  સાફ રહે 
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છે. દમ, ખાુંસી અને હેડકીમાું  એનો ઉપયોગ ખાસ થાય છે.  
તે શે્વતપ્રદરમાું પણ ઉપયોગી છે.  
કઠ-ઉપલેટ : કઠનો બહવુષાગય ુ છોડ હીમાલયમાું ૮થી ૧૨ 
હજાર ફુટની ઉું ુંચાઈએ થાય છે. પાણીમાું  થતા આ છોડનાું  
સગુુંધી મળુ (જ ેબજારમાું  મળે છે) ઔષધમાું વપરાય છે. 
મળુ ૭થી ૧૦ સે.મી. લાુંબાું, ૧.૫ સે.મી. પહોળાું, એક 
બાજુએ ચીરાયેલાું  કે ફાટેલાું જલદી ભાુંગી જનાર, તોડવાથી 
અુંદર ગાજર જવેાું  લાલ હોય છે.  
મળુ સ્વાદે તીખાું, કડવાું અને ગરમ હોય છે. એ ખાવામાું  
અને ચોપડવામાું વપરાય છે. એ કફ-વાયનુા રોગોમાું  
ફાયદો કર ે છે. એ મળને ખોતરનાર, ર્કુ્રની ર્દુ્ધી કરનાર 
અને માલીર્માું ઉપયોગી છે.  
કઠ તીખી, કડવી, મીઠી, ઉષ્ણ, વાજીકર, રસાયન, ર્કુ્રલ, 
કાુંતીકારક, વાતકફનાર્ક, કોઢ, વીસપગ, ખુંજવાળ મટાડ ેછે.  
(૧) કઠના મળુનુું  ચણુગ  પા ચમચી સવાર-સાુંજ મધ સાથે 
લેવાથી ચામડીના ર્ણા રોગોમાું ફાયદો થાય છે.  
(૨) વ્રણ, ડાર્ા, કોઢ, ખરજવા પર કઠના મળુના ચણુગનો 
લેપ કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૩) કઠ અને ધાણાનો લેપ કરવાથી ચામડીનો મુંડલકુષ્ઠ 
મટે છે.  
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(૪) કઠ-તેલનુું  હરસ પર માલીર્ કરવાથી હરસ ર્ાુંત થાય 
છે.  
(૫) પા ચમચી કઠનુું  ચણુગ  એક ચમચી મધ સાથે સવાર-
સાુંજ લેવાથી એપીલેપ્સી-અપસ્મારમાું ફાયદો થાય છે.  
(૬) કઠ અને જઠેીમધના ચણુગનો લેપ કરવાથી મખુકાુંતી-
સ ુંદયગ વધ ેછે.  
(૭) પા ચમચી કઠનુું  ચણુગ , એક ચમચી મધ અને બે ચમચી 
ર્ી મીશ્ર કરી રોજ સવાર ે ચાટવાથી નીરોગી રહેવાય છે 
અને દીર્ાગયષુી થવાય છે.  
(૮) વાલના દાણા જટેલુું  કઠના મળુનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ 
એક ચમચી મધમાું  મીશ્ર કરી ચાટવાથી ઉન્માદ, સુંન્યાસ 
રોગ, ઉન્માદ, અપસ્માર અને મતુ્રલ હોવાથી સોજા અને 
મતુ્રમાગગના રોગોમાું ખબુ જ હીતાવહ છે તથા સતત 
આવતી હેડકીનો વેગ ર્ાુંત થાય છે.  
(૯) કઠનુું  ચણુગ  પાણી સાથે લગાડવાથી ત્વચા-ચામડીના 
રોગોમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) કઠનુું  ચણુગ  ખાપરીયામાું ર્ેકી તેલમાું કાલવી લેપ 
કરવાથી માથાનો ખોડો મટી જાય છે.  
 કઠોળ (૧) કઠોળમાું પ્રોટીન ઉપરાુંત કેલ્સીયમ સારા 
પ્રમાણમાું છે. આપણે કેલ્સીયમ માટે દધુનો ઉપયોગ 
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કરીએ છીએ. દુધ કરતાું કઠોળમાું અડધા પ્રમાણમાું  
કેલ્સીયમ છે. તે જ રીતે તેમાું ફોસ્ફરસ અને લોહ તત્ત્વ 
પણ છે. લીસીથીન પણ કઠોળમાું સારા પ્રમાણમાું છે. 
કઠોળમાું  ગુંધકનુું  પ્રમાણ સારુું હોય છે. તેને લઈને જ ેગસૅ 
ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી દગુાંધ આવે છે. ર્ાકાહારી માટે કઠોળ 
દધુ-માુંસની ગરજ સાર ેછે.  
(૨) કઠોળને ખબુ સારી રીતે પકવવાું જોઈએ, તો જ તે 
પચી ર્કે છે. આખાું કઠોળને ફાટીને ફુટી  જાય ત્યાું  સધુી 
અને દાળને પાણીમાું ઓગળી જાય ત્યાું સધુી ચેડવવી. દાળ 
કે કઠોળને જમે વધ ુઉકાળો તેમ તે વધ ુસપુાચ્ય બને છે.  
કડ ુ : હીમાલયમાું  કાશ્મીરથી સીક્કીમ સધુી કડનુા છોડ થાય 
છે. કડ ુ તદ્દન નીદોગષ ઔષધ છે અને તે અનેક રોગોમાું  
ઉપયોગી હોવાથી આ ઔષધ દરકે કુટુું બે ર્રમાું રાખવુું  
જોઈએ. કડનુુું  બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગ  કરી એરટાઈટ 
બાટલીમાું  ભરી લેવુું .  
ઔષધમાું તેનાું મળુ વપરાય છે. એ અત્યુંત કડવાું હોય છે.  
કડ ુ આમાર્યનો સ્રાવ વધાર ે છે, આુંતરડામાું અુંદરની 
દીવાલને ચોુંટેલા મળોને ઉખડેીને બહાર કાઢે છે, પીત્ત દરુ 
કર ે છે, આહાર પચાવે છે, કઠણ મળને તોડ ે છે, પટેના 
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કૃમીઓનો નાર્ કર ેછે અને હૃદયના રોગોમાું પણ લાભ કર ે
છે.  
કડ ુ પચવામાું હલકુું , મળનુું  ભેદન કરનાર, ધાવણ 
સધુારનાર, ભખુ લગાડનાર, કફ, પીત્તજ્વર, પ્રમેહ, ઉધરસ, 
રક્તવીકાર, બળતરા અને કોઢ મટાડ ે છે. આટલા બધા 
એકસામટા ગણુો બીજા કોઈ એક જ ઔષધમાું ભાગ્યે જ 
જોવા મળે છે.  
કડનુો ઉપયોગ વૈદ્યની દેખરખે નીચ ેજ કરવો.  
(૧) પા ચમચી કડનુુું  ચણુગ  અડધી ચમચી સાકર સાથે સવાર-
સાુંજ લેવુું . ઝાડા વધાર ેથાય તો માત્રા અડધી કરવી  
(૨) કડ ુઅને સાકર સમાન ભાગ ેઅડધી ચમચી સવાર-સાુંજ 
લેવાથી હેડકી મટે છે.  
(૩) કડ ુઅને જઠેી મધ સરખા ભાગ ેઅડધી ચમચી લેવાથી 
હૃદયરોગ મટે છે.  
(૪) પા ચમચી કડ ુફાકવાથી કૃમીઓનો નાર્ થાય છે.  
(૫) અરુચી, અપચો, કબજીયાત, ઉદરર્ળુ, કૃમી, ધીમો 
તાવ, મુંદાગ્ની વગરે ે અનેક રોગોમાું પા ચમચી જટેલુું  
અથવા ચણાના બે દાણા જટેલુું  કડનુુું  ચણુગ  રોજ સવાર-સાુંજ 
પાણી સાથે ફાકી જવાથી ઉત્તમ પરીણામ મળે છે. કલેજાના 
(યકૃત-લીવરના) અનેક દદોગમાું  કડ ુ અત્યુંત ઉપયોગી છે. 
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પટેના કૃમીમાું તે ખબુ જ હીતાવહ છે. કડ ુ આમાર્યમાું  
પાચક રસોનો સ્રાવ વધાર ે છે. લીવરના રોગોમાું પાથી 
અડધી ચમચી સહેજ ર્કેેલા કડનુુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ પાણી 
સાથે લેવુું .  
કડનુા ઉપચારથી કેટલાકને પટેમાું ચુુંક આવે છે. તેમણે 
અડધી ચમચી અજમો ગોળ સાથે ચાવીને ખાવો.  
(૬) આયવુદેમાું  કડનુુું  એક નામ છે ‘કૃષ્ણભેદી.’ कषृ्ण मलं 
नभिपत । જ ે કાળા મળને બહાર કાઢે છે એટલે કૃષ્ણભેદી. 
આયવુદેીય મતે ‘લેખન’ એટલે ચોુંટી રહેલા મળને 
ઉખાડનાર. ‘ભેદન’ એટલે તટેુલા-છુટા પડલેા મળને બહાર 
ફેંકનાર અને ‘સુંસ્રન’ એટલે સરકાવનાર-રચેક. આ ત્રણે 
ગણુો કડમુાું  રહેલા છે. આવા ત્રણ ગણુો ખબુ જ થોડા 
ઔષધોમાું હોય છે. વાલ અથવા બદામના એકથી બે દાણા 
જટેલુું  કડનુુું  ચણુગ  એક કપ જટેલા પાણીમાું નાખી, ઉકાળીને 
સવાર-સાુંજ પીવુું . આ ઉપચારથી આુંતરડામાું ચોુંટી ગયેલો 
જુનો મળ પણ બહાર ફેંકાઈ જર્.ે 
કડો-કુટજ : કડોના વકૃ્ષની છાલને કડાછાલ અને તેનાું બીજને 
‘ઈન્રજવ’ કહે છે. કડોનુું  ઝાડ વગડાઉ છે અને ભારતમાું  
બધ ે થાય છે. તેની ર્ીંગોમાુંથી જવના આકારનાું લાુંબાું  
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અણીયારાું  બી નીકળે છે, જનેે ઈન્રજવ કહે છે. એ ખબુ જ 
કડવાું  હોય છે અને પટેના કૃમીની શે્રષ્ઠ દવા છે.  
કડાછાલ મરડો અને સુંગ્રહણીની ઉત્તમ દવા છે. એનાું ફુલ 
પણ ઔષધમાું વપરાય છે.  
કડો ર્ીતળ, હરસનો નાર્ કરનાર, ખુંજવાળ, કફ, પીત્ત, 
રક્તપીત્ત, હૃદયરોગ, વાતરક્ત, વીસપગ, કોઢ, અતીસાર, 
તષૃા, આમ-ચીકાર્વાળા ઝાડા, પટેના કૃમી, મરડો અને 
કોલાયટીસમાું હીતાવહ છે.  કડો કે કડ ુવકૃ્ષને આયવુદેમાું  
કુટજ કે ઈન્રજવનુું  વકૃ્ષ કહે છે.  
(૧) એક ચમચી કડાછાલનુું  ચણુગ  એક કપ દહીંમાું બરાબર 
મેળવી સવાર ેઅને બપોર ે લેવાથી જુનો મરડો, સુંગ્રહણી, 
ચીકણા પચ્યા વગરના ઝાડા, આુંતરડાની નબળાઈ વગરે ે
મટે છે.  
(૨) ૧૦૦ ગ્રામ કડનુા ચણુગમાું  એટલો જ ગોળ મેળવી 
ચણાના દાણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. સવાર, બપોર, 
સાુંજ બબ્બે ગોળી પાણી સાથે લેવાથી પીત્તની અધીકતાને 
લીધ ે ખાટા ઓડકાર, ઉલટી, પટેમાું  બળતરા, મોુંની 
કડવાર્, પીત્તની અધીકતાથી થતો માથાનો દખુાવો, જવેી 
તકલીફો મટે છે. વળી પાચનક્રીયામાું સધુારો થતાું  ર્રીરની 
 નીબગળતા પણ મટે છે.  
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(૩) અડધીથી એક ચમચી કડાછાલનુું  ચણુગ  તાજી મોળી 
છાસ સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી રક્તમીશ્રીત ઝાડા, પીત્તનો 
અતીસાર, અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ અને સામાન્ય સુંગ્રહણી 
મટે છે.  
(૪) ક્ષયના અતીસારમાું  સુું ઠ અને ઈન્રજવ રોજ ચોખાના 
ધોવાણ સાથે લેવાથી લાભ થાય છે. એમાું છાસ, કેળાું અને 
દાડમ પર રહેવુું .  
(૫) એક ચમચી કડાછાલ છાસમાું લસોટી પીવાથી સવગ 
પ્રકારના હરસ મટે છે.  
(૬) અધીથી એક ચમચી કડાનાું ફુલ સવાર-સાુંજ લેવાથી 
સવગ પ્રકારના પ્રમેહમાું ફાયદો થાય છે.  
(૭) અડધી ચમચી ઈન્રજવનો ભકુો પાુંચ-છ દીવસ 
લેવાથી પટેના કૃમીઓનો નાર્ થાય છે.   
કપીલો : કપીલાના પાકા ફળની ઉપર લાલ રુંગની રજ 
લાગલેી હોય છે. આ રજ ઔષધરુપ ેવપરાય છે. એ સ્વાદ 
વગરનુું  નીદોગષ ઔષધ છે. એ ર્ીમાું મેળવવાથી ર્ી ખોરુું 
થતુું  નથી, ર્ીમાુંનુું  વીટામીન ‘એ’ નષ્ટ થતુું  નથી અને ર્ી 
લાુંબા સમય સધુી બગડતુું  નથી. પાથી અડધી ચમચી આ 
રજ લેવાથી મળ સાફ આવે છે, કૃમીનો નાર્ થાય છે, 
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પટેના રોગો જવેા કે ગોળો, કબજીયાત, આફરો, ગસૅ, કફ 
વગરે ેમટે છે. એનાથી ર્ા પણ રુઝાઈ જાય છે.   
કપરુ : આપણે ત્યાુંથી કપરુ આરબ દેર્ોમાું  ગયુું  અને ત્યાું  
અરબી ભાષામાું  તેનુું  નામ ‘કાફર’ થયુું . ત્યાુંથી આગળ 
જતાું ફારસી ભાષામાું ‘કાપરુ’ અને અુંગ્રેજીમાું  ‘કેમ્ફર’ થયુું .  
કપરુના વકૃ્ષમાુંથી તેલ કાઢવામાું  આવે છે, તેમાુંથી કપરુ બને 
છે. 
કપરુ મળ, પીત્ત, કફ, વીષ વગરેનેો નાર્ કર ે છે. કપરુ 
ર્ીતળ, પાચન સધુારનાર, હૃદય અને આુંખને હીતકારી, 
સગુુંધી, રુચીકર, તષૃા, મેદ બળતરા, કું ઠરોગ, કૃમી અને 
દગુાંધનો નાર્ કરનાર છે. કપરુ વીયગને વધાર ેછે અને નેત્રને 
માટે હીતાવહ છે, તેમ જ ર્રીરને પષુ્ટ કર ેછે.  
કપરુનો ઉપયોગ વૈદ્યની દેખરખે નીચે જ કરવો. સ્વયું કરવો 
નહીં. કપરુમાુંથી ર્ણી દવાઓ બને છે. 
(૧) ર્રીરના કોઈ ભાગ કે અુંગ પર ખાલી ચડતી હોય તો 
તેના પર કપરુનુું  તેલ ચોળવાથી તરત રાહત થાય છે.  
(૨) ૧થી ૨ ચોખાભાર (.૧૬થી .૩૨ ગ્રામ) કપરુ મધ સાથે 
લેવાથી તે ચામડી, મતુ્રપીંડ અને ફેફસાું વાટે બહાર નીકળે 
છે. બહાર નીકળતી વખતે આ ત્રણે અવયવોને સધુાર ેછે.  
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(૩) રોજ સ્વપ્નદોષ થતો હોય તો રાત્ર ે સતુી વખતે બે 
ચોખાભાર (બે રતી એટલે ૦.૩૨ ગ્રામ) કપરુની ગોળી 
ખરુાસાની અજમા સાથે બનાવીને ગળવાથી લાભ થાય છે.  
(૪) ૦.૧૬થી ૦.૩૨ ગ્રામ (૧થી ૨ રતી) કપરુ સવાર-સાુંજ 
લેવાથી સ્ત્રીઓની વધ ુ પડતી કામવાસના, યોનીમાું  
ખુંજવાળ અને માસીક વખતના દખુાવામાું રાહત થાય છે.  
(૫) વધ ુ પડતા ધાવણને સકુવવા માટે સ્તનો પર કપરુ 
ચોપડી ર્કાય.  
(૬) કપરુનુું  તેલ લગાડવાથી આમવાત, સુંધીર્ળુ, પગના 
ગોટલા ચડવા, અુંગત્રોડ, પડખાું દુખવાું, કમર દખુવી 
વગરેમેાું  લાભ થાય છે.  
(૭) કપરુહીંગવુટી દર ચાર કલાકે લેવાથી દમનો હમુલો 
બેસી જાય છે.  
કપરુકાચલી : કપરુકાચલી મોુંઢાની દગુાંધ, ઝાડા, ઉધરસ, દમ, 
દખુાવો, હેડકી અને તાવ મટાડ ે છે. તે ગરમ કે ઠુંડી નથી. 
સગુુંધી રવ્ય હોવાથી અબીલ વગરેનેે સવુાસીત કરવા તે 
વપરાય છે. લગ્ન વખતે વપરાતી પીઠીમાું  હળદર સાથે તે 
વપરાય છે.   
પાથી અડધી ચમચી કપરુકાચલીના મળુનુું  ચણુગ  બે ચમચી 
મધ સાથે ચાટવાથી ઉલટી, ઉબકા અને હેડકી મટે છે. 
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કમળ : કમળ અ ાયવુદેનુું  એક ઉત્તમ ઔષધ છે. એ ર્ીતળ, 
મધરુ, કફ અને પીત્તનો નાર્ કરનાર, ર્રીરનો વણગ  
સધુારનાર, તરસ ર્ાુંત કરનાર, બળતરા તેમજ ઝરેની 
અસર મટાડનાર, પીત્તથી થનારી ચામડીની અને લોહીની 
વીકૃતીઓ અને અમ્લપીત્ત વગરેમેાું  ઉપયોગી છે.  
સફેદ કમળમાું ર્ીતળતા અને મધરુ રસ અધીક હોવાથી 
પીત્તના રોગોની ર્ાુંતી માટે અતી ઉત્તમ છે. લાલ કમળમાું  
રક્તના દોષોને દરુ કરવાનો અને મૈથનુર્ક્તી વધારવાનો 
વીર્ષે ગણુ છે.  
કમળની પાુંખડીઓ રસાયનમાું  શે્રષ્ઠ, ર્રીરને સદુૃઢ કરનાર 
તથા વાળને કાળા કરનાર છે. અ ાધનુીક મત મજુબ કમળની 
પાુંખડીઓ હૃદયને બળ અ ાપનાર, રક્તસ્રાવને રોકનાર, 
પરે્ાબ વધારનાર તથા પેર્ાબનો સ્વાભાવીક રુંગ અ ાપનાર 
છે.  
કમળ કેસર : કમળ પણુગ  વીકસીત થાય ત્યાર ે ફુલની વચ્ચે 
કેસર તુંતઓુનુું  ઝમુખુું થાય છે. આ કેસર સકુવીને બાટલી 
ભરી લેવી.  
કમળ કેસર ર્ીતળ અને ઉત્તમ પીત્તર્ામક હોવાથી 
ર્રીરમાુંથી થતો કોઈ પણ પ્રકારનો રક્તસ્રાવ અટકાવે છે. 
પા ચમચી કમળ કેસરનુું  ચણુગ  એક ચમચી સાકરના બારીક 
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ચણુગ  સાથે મીશ્ર કરી, ગાયના કે બકરીના દધુ સાથે મેળવીને 
પી જવુું . આઠથી દસ દીવસમાું જ ર્રીરમાું થતી કોઈ પણ 
સ્થાનની આુંતરીક બળતરા અને ર્રીરના કોઈ પણ 
ભાગથેી થતો રક્તસ્ત્રાવ બુંધ થાય છે. કમળ કેસર, સાકર 
અને દધુ ત્રણે ર્ીતળ ઔષધો છે. 
કરુંજ : કરુંજનો સ્વાદ તીખો, કડચુો, સહેજ કડવો, તરુો હોય 
છે. એનુું  દાતણ કરવાથી દાુંત બગડતા નથી, મોુંની દગુાંધ 
મટે છે, ચીકાર્ દરુ થાય છે અને આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન 
થાય છે.  
(૧) પટેમાું ગસૅ થતો હોય, વાનો ગોળો થતો હોય, ભખુ ન 
લાગતી હોય, અપચા જવેુું  રહેતુું  હોય તો કરુંજના પાનનુું   
પાથી અડધી ચમચી ચણુગ  એક ગ્લાસ મોળી છાસમાું નાખી 
પીવાથી લાભ થાય છે. હરસમાું પણ આ ઉપચાર ખબુ સારો 
છે.  
(૨) ર્રીરના કોઈ પણ ભાગમાું દખુાવો થતો હોય તો 
સહેજ ગરમ કરલેાું  કરુંજનાું પાન બાુંધવાથી ર્ીઘ્ર ફાયદો 
થાય છે.  
(૩) કરુંજના બીજનુું  તેલ ત્વાચાના અનેક રોગોમાું  
ઉપયોગી છે.  
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ગજુરાતમાું કણઝા નામે એક મોટુું  વકૃ્ષ થાય છે, જનેો 
ઔષધમાું ઉપયોગ કરી ર્કાતો નથી, કેમ કે એ બહ ુ જ 
ગરમ છે. કેટલીક જગ્યાએ એને પાપડી, સ રાષ્ટ્રમાું ચરલે 
અને હીન્દીમાું ચીરબીલ કહે છે.   
કરીયાત ુ : દક્ષીણ ગજુરાતની વાડીઓમાું  જ ે લીલુું  કરીયાત ુ
થાય છે એ કરીયાત ુનહીં પણ કાલમેર્ છે. કરીયાત ુમાત્ર 
હીમાલય અને નેપાળમાું  ૬થી ૧૧ હજાર ફુટની ઉુંચાઈએ 
થાય છે.  
કરીયાતાના છોડ અડધાથી દોઢ મીટીર ઉુંચા, ર્ણી જ 
ડાળોવાળા, પાન પહોળાું-ભાલાકાર ૩થી ૭ ર્ીરાઓથી 
યકુ્ત, પીળાર્ પડતાું  લીલાું હોય છે. ફુલો આવ્યા પછી 
આખા છોડને ઉખડેી લેવામાું આવે છે. આ સકુવેલુું  કરીયાત ુ
બજારમાું  વેચાય છે.  
કરીયાત ુ સ્વાદે અત્યુંત કડવુું  હોય છે. એ ર્ીતળ, મળને 
સરકાવનાર, કફ, પીત્ત અને લોહીના વીકારો મટાડનાર, 
ધાવણની ર્દુ્ધી કરનાર, સોજા, હરસ-મસા, ખાુંસી શ્વાસ, 
તરસ, તાવ, રક્તવીકાર, દાહ, કોઢ, કૃમી અને વ્રણ-ચાુંદાું  
મટાડ ેછે.  
કરીયાત ુઉકાળવામાું આવે તો એના ગણુ ઓછા થઈ જાય 
છે.  
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કરીયાત ુ ભખુ લગાડનાર, આહારનુું  પાચન કરાવનાર, 
બળતરાની ર્ાુંતી કરનાર, કટુ, પ ષ્ટીક, જ્વરઘ્ન, મળને 
સરકાવનાર, લોહીબગાડ, હરસ, ખાુંસી, સોજો અને 
કોઈપણ પ્રકારના તાવમાું ઉપયોગી છે.  
કરીયાત,ુ કડ,ુ કાુંચકા, કાળી જીરી અને કાળી રાક્ષ દરકે 
અડધી અડધી ચમચી લઈ બધાુંનો અધકચરો ભકુો કરી 
એક ગ્લાસ પાણીમાું અડધુું  પાણી બળી જાય ત્યાું સધુી 
ઉકાળવુું . એને કપડાથી ગાળી ઠુંડ ુ પડ ે ત્યાર ે પી જવુું . આ 
ઉકાળો સવાર-સાુંજ તાજો બનાવી પીવાથી જુનો તાવ મટે 
છે. મળ સાફ ઉતર ે છે તેમ જ કૃમી હોય તો નીકળી જાય 
છે. લીવરના રોગોમાું પણ આ ઉકાળો સારુું કામ આપ ેછે. 
એકલા કરીયાતાનો ઉકાળો પણ લઈ ર્કાય.  
ગજુરાતમાું કરીયાતાના અડધાથી એક મીટરના નાના છોડ 
થાય છે. એનાું પાન મરચી જવેાું  અને ફુલ સફેદ હોય છે. 
પાન અતી કડવાું હોય છે, પરુંત ુઆ સાચુું  કરીયાત ુનથી. 
સાચુું  કરીયાત ુહીમાલયમાું  થાય છે.  
એ દીપન, પાચન, કડવુું  અને પ ષ્ટીક છે. નાનાું  બાળકો માટે 
એ સારી દવા છે. યકૃતવદૃ્ધીની દવા માટે પણ એ ર્ણુું  
પ્રખ્યાત છે. એમાુંથી બનતી “કાલમેર્ નવાયસ” નામની 
દવા બાળકોને થતા પાુંડરુોગ, જીણગજ્વર અને યકૃતના 
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રોગોમાું વપરાય છે. આ દવા ૦.૩ ગ્રામથી અડધા ગ્રામ 
જટેલી (બેથી ત્રણ ચોખાભાર) મધમાું  ચટાડવી. બાળકોનુું  
એ ઉત્તમ ઔષધ છે.  
(૧) અડધી ચમચી કરીયાત ુ અને સખુડ-ચુંદનનુું  સમભાગ ે
બનાવેલુું  ચણુગ  પાણી સાથે લેવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૨) કરીયાત,ુ સકુા ધાણા અને સાકરનુું  સમભાગ ેબનાવેલુું  
બે ચમચી બારીક ચણુગ  પાણીમાું  થોડી વાર પલાળી રાખીને 
પીવાથી રક્તપીત્ત, દાહ, તાવ, અતીસાર વગરે ેમટે છે.  
(૩) કાળી રાક્ષ અને કરીયાત ુ લેવાથી પીત્તજ્વર મટે છે. 
(૪) કરીયાત ુ અને સુું ઠનુું  સમભાગ ે બનાવેલુું  ચણુગ  રોજ 
લેવાથી લાુંબા સમયનો ત્રીદોષજન્ય સોજો મટે છે.  
(૫) પા ચમચી કરીયાત ુચણુગ  રોજ ફાકવાથી સ્ત્રીનુું  ધાવણ 
વધ ેછે.  
(૬) ઠુંડા પાણીમાું પલાળી રાખલેુું  કરીયાતાનુું  પાણી 
પીવાથી તાવ અને મુંદાગ્ની મટે છે અને ર્ક્તી વધ ેછે.  
(૭) અડધી ચમચી કરીયાતાનો ભકુો એક કપ પાણીમાું  
નાખી, ઉકાળી ઠુંડ ુ પાડી પી જવુું . સવાર-સાુંજ આ ઉકાળો 
તાજો જ બનાવીને પીવો. તાવનો આ અકસીર ઉપાય છે. 
(૮) પા ચમચી કરીયાતાનુું  ચણુગ  એેક કપ પાણીમાું પલાળી 
રાખી ગાળીને ૦.૩ ગ્રામ કપરુ, ૦.૩ ગ્રામ ર્ીલાજીત અને 
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એક ચમચી મધ નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી સવગ રોગમાુંથી 
મકુ્તી મળે છે.  
કરીયાત-ુસુુંઠ : અડધી ચમચી કરીયાતાનુું  ચણુગ  અને અડધી 
ચમચી સુુંઠનુું  ચણુગ  એક કપ પાણીમાું  રાત્ર ે પલાળી રાખી 
સવાર ે કપડાથી ગાળી પી જવુું . એ જ રીતે સવાર ેપલાળી 
રાખી રાત્ર ે પી જવુું . એનાથી વાય,ુ પીત્ત કે કફ ગમે તે 
દોષથી થયેલા સોજા થોડા દીવસોમાું ઉતરી જાય છે. પ્રસતુા 
સ્ત્રીઓનુું  ધાવણ વધારવા માટે પણ આ પ્રયોગ ખબુ 
ઉપયોગી છે. લાુંબા સમયથી જીણગ જ્વર રહેતો હોય, ર્રીર 
તપલેુું  રહેતુું  હોય, હાથની હથેળી અને પગનાું  તળીયાું  
બળતાું હોય, જઠરાગ્ની મુંદ હોય તેમને માટે પણ આ 
પ્રયોગ લાભકારક છે.  
કરીયાતાને ઉકાળવાથી એના ગણુ ઓછા થઈ જાય છે, 
આથી એને ઠુંડા પાણીમાું દસથી બાર કલાક પલાળીને 
એનો ઉપયોગ કરવામાું  આવે છે.  
કલો ુંજી જીરુ : કલોુંજી જીરુ પટેના વાયનુો નાર્ કરનાર, 
કૃમીઓનો સફાયો કરનાર, ધાવણની ર્દુ્ધી કરનાર, ભખુ 
લગાડનાર, પરે્ાબ વધારનાર, સોજા ઉતારનાર, આહારનુું  
પાચન કરાવનાર, ગભાગર્યનુું  સુંકોચન કરાવનાર, માસીક 
ધમગને પ્રવતૃ્ત કરાવનાર અને આફરો મટાડનાર છે. પાથી 
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અડધી ચમચી જટેલુું  આ કલોુંજી જીરાનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ 
લેવુું .  
(૧) અવારનવાર પટેમાું  વાયનુી ગડબડ થતી હોય અને 
આફરો ચડતો હોય તેમણે મોટી એલચીનુું  ચણુગ  છથી સાત 
ચોખા જટેલુું  અને બે ચોખાભાર જટેલુું  હીંગનુું  ચણુગ  એક 
ચમચી જટેલા લીંબનુા રસમાું મીશ્ર કરીને ચાટી જવુું . જથેી 
વાય ુઅનલુોમ થતાું જ આફરો બેસી જર્.ે  
કલ્યાણ ગટુીકા : બીજ વગરની કાળી સુકી રાક્ષ ૫૦ ગ્રામ અને 
હરડ ેચણુગ  સો ગ્રામને ખબુ વાટી-લસોટી એક ચમચી જટેલા 
આ મીશ્રણની મોટી મોટી ગોળીઓ બનાવવી. એક કપ 
પાણીમાું એક ગોળી અડધો કલાક રાખવી. પછી તેને એ જ 
પાણીમાું ખબુ મસળીને પસે્ટ જવેુું  રવ સવાર ે પીવાથી 
ર્રીરમાું  પીત્તના પ્રકોપથી ઉત્પન્ન થયેલા અનેક વીકારો, 
કબજીયાત, અમ્લપીત્ત, ગસૅ કે મળની તીવ્ર દગુાંધ, જ્વર, 
મુંદાગ્ની, અરુચી, આફરો, હૃદયરોગ, લીવરના રોગો, 
આુંતરડાુંની નબળાઈ, લોહીબગાડ, ચામડીના રોગો, 
ઉધરસ, પ્રમેહ અને કમળાના રોગોમાું ખબુ જ સારુું 
પરીણામ આપે છે. ર્ણા રોગોમાું  કલ્યાણ કરનાર હોવાથી 
આ ઔષધને ‘કલ્યાણ ગટુીકા’ એવુું  નામ અપાયુું  લાગ ેછે. 
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કું કોડાું: કું કોડાને આપણે કું ટોલાું પણ કહીએ છીએ. કું કોડાનુું  
ર્ાક સફેદ કોઢ તથા ચામડી અને લોહી બગાડના ર્ણા 
રોગોમાું હીતાવહ છે. આમાું વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર પરજેી 
તો પાળવી જ જોઈએ. કું કોડાું  કુષ્ઠ, ચામડીના રોગો, સફેદ 
ડાર્, મોળ, અરુચી, શ્વાસ, ઉધરસ અને જ્વર મટાડ ેછે અને 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ે છે. કું કોડાનો રસ ચોપડવાથી અને 
તેનુું  ર્ાક 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. કું કોડીના પાનનો રસ સોજા પર લગાડવાથી સોજા 
ઉતરી જાય છે.    
કું ઠસધુારક વટી: જઠેીમધનો ર્ીરો ૭૦ ગ્રામ, કપરુ, એલચી 
અને લવીંગ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ, જાવુંત્રી ૨૦ ગ્રામ અને 
અજમાનાું ફુલ અઢી ગ્રામ એક સાથે ખબુ ખાુંડી બારીક ચણુગ  
બનાવવુું . આ ચણુગને એક કલાક સધુી કાથાના પાણીમાું  
લસોટી મગ જવેડી ગોળીઓ વાળી છાુંયડામાું સકુવવી. 
બબ્બે ગોળી દીવસમાું ત્રણ-ચાર વાર મોુંમાું  રાખી ચસુવાથી 
અવાજ બેસી જવો, ગળાની બળતરા, કાકડા, ઉધરસ, વગરે ે
ગળાના રોગો તથા અરુચી, ઉબકા, અજીણગ , ઉદરસ્થ વાય,ુ 
કફ, ર્રદી વગરેમેાું  લાભ થાય છે.   
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કાકડી: કાકડી ઠુંડી, રુક્ષ, ગ્રાહી, મધરુ, ભાર,ે રુચીકારક અને 
પીત્તનાર્ક કે કોઈકને પીત્તકારક પણ છે. પાકી કાકડી 
તરસ, અગ્ની અને પીત્ત વધારનારી છે.  
(૧) મતુ્રમાગગની પથરી, પેર્ાબમાું ર્કગ રા અને કષ્ટ સાથે ટીપે 
ટીપ ેપરે્ાબ થતો હોય તો કાકડીના બીનુું  ૩-૪ ગ્રામ ચણુગ  ૧ 
કપ રાક્ષના રસ સાથે લેવાથી મટે છે.  
(૨) કાકડી મતુ્રલ છે. પેર્ાબ બુંધ થઈ ગયો હોય તો એક 
ચમચી કાકડીનાું બી બારીક લસોટી એક ગ્લાસ પાણીમાું  
ઉકાળી ઠુંડ ુપાડી પીવાથી અથવા કાકડીના બીનુું  પાુંચ ગ્રામ 
ચણુગ, પાુંચ ગ્રામ જીરુ અને પાુંચ ગ્રામ સાકર પાણીમાું  ખબુ 
હલાવી કપડાથી ગાળી સવાર, બપોર, સાુંજ પીવાથી પરે્ાબ 
છુટે છે.  
(૩) ર્રીરની આુંતરીક ગરમી દરુ કરવા કુણી કાકડીમાું  
ચીરો પાડી સાકરનુું  બારીક ચણુગ  ભરી એકાદ કલાક પછી 
કાકડી ખાઈ જવી.   
કાકડાર્ીંગી: (૧) કાકડાર્ીંગીના સેવનથી નવો કે જુનો 
શ્વાસનલીકાનો સોજો મટે છે, જુનો કફ બહાર કાઢે છે, અને 
નવો થતો નથી.  
(૨) બાળકોના શ્વાસ, ઉધરસ, સસણી તેમજ એલર્જીમાું 
કાકડાર્ીંગી અને અતીવીષની કળી બું ને એકથી બે રતી 
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મેળવી મધ સાથે દીવસમાું બેથી ત્રણ વખત આપવુું . 
બાળકની ઉમર પ્રમાણે માત્રા આપવી.  
(૩) કાકડા(ટોન્સીલ્સ)માું  કાકડાર્ીંગી હળદર સાથે આપવી. 
કાકડાર્ીંગીનો ૧ ગ્રામનો ફાુંટ બનાવી દીવસમાું ત્રણ વખત 
પાવાથી પણ સારુું પરીણામ આવે છે.  
(૪)  કાકડાર્ીંગી, ગળો, જઠેીમધ, વીડુંગ, હરીતકી (મોટી 
હરડ)ે, ભારુંગમળુ અને રોહીતક સમાન ભાગ ેલઈ બનાવેલા 
ક્વાથને શ્ર ૃુંગ્યાદી ક્વાથ કહે છે. એ શ્વાસ, ઉધરસ, 
અજીણગમાું અત્યુંત ઉપયોગી છે. ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામનો ઉકાળો 
બનાવી ઠુંડો કરી મધ ઉમેરી ત્રણ વખત પાવો.  
કાચકા: કાચકા કુબેરની આુંખો જવેા જ હોવાથી કુબેરાક્ષ 
કહેવાય છે. કાચા આયવુદેીય ઔષધો વેચતા વેપારીને 
ત્યાુંથી મળી જાય છે. ખતેરની વાડ કરવા ખડેતુો તેને ઉછેર ે
છે. કારણ કે તેની વેલ કાુંટાવાળી હોવાથી ખબુ જ મજબતુ 
અને અભેદ્ય બને છે. કાચકા કડવા, તરુા, ઉષ્ણ અને ર્ોધક 
છે, તથા કફ, પીત્તના હરસ, ર્ળુ, સોજો, વ્રણ, પ્રમેહ, કોઢ, 
કૃમી, રક્તસ્રાવી મસા, વાતાર્ગ (વાયનુા હરસ) અને 
રક્તદોષોનો નાર્ કર ેછે.  
(૧) કાચકાને ર્ેકી તેનુું  ઉપરનુું  છોતરુું કાઢી નાખી અુંદરનાું  
સફેદ બીજ કાઢી, તેને ખબુ ખાુંડી બનાવેલ બારીક ચણુગ  પા 



122 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

ચમચી, એટલુું  જ અજમાનુું  ચણુગ  અને ત્રણથી ચાર કાળાું  
મરી રોજ સવાર ે અથવા રાત્ર ે લેવાથી પટેના કૃમી, જુનો 
અને વારુંવાર થતો મરડો, ઉદરર્ળુ, કાચા-પાકા ઝાડા, 
પટેનો વાય-ુઆફરો, પટેનુું  ભારપેણુું-જડતા, અપચો વગરે ે
મટે છે.  
(૨) કાચકાનુું  ચણુગ  અડધી ચમચી અને કુું વારપાઠાનો ગર 
અડધી ચમચી રોજ રાત્ર ેલેવાથી મોટા ભાગના પટેના રોગો 
મટે છે.  
(૩) કાચકાની મીંજનુું  ચણુગ  પા ચમચી સવાર-સાુંજ લેવાથી 
અથવા અજમો, સુંચળ અને કાચકાની મીંજનુું  સમાન ભાગ ે
બનાવેલુું  વસ્ત્રગાળ ચણુગ  પા ચમચી રોજ સવાર ેસાત-આઠ 
દીવસ સધુી લેવાથી પટેના બધા પ્રકારના કૃમી મટી જાય છે, 
ભખુ સારી લાગ ેછે, ગસૅ મટે છે, મળ સાફ ઉતર ેછે, પટેનુું  
ર્ળુ, આુંકડી મટે છે, તથા જીણગજ્વર-ઝીણો તાવ દરુ થાય 
છે. બે મહીના પછી નવુું  ચણુગ  બનાવી લેવુું  જોઈએ.  
કાચી કેરી:  કાચી કેરી તરુી, અમ્લરસયકુ્ત, રુચીકારક, વાય ુ
અને પીત્તને ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે. તદ્દન નાની કાચી કેરી 
તો અત્યુંત ખાટી તથા રુક્ષ હોય છે. એ ત્રીદોષ (વાય,ુ પીત્ત 
અને કફ) તથા રક્તવીકાર ઉત્પન્ન કર ેછે. આમ છતાું કાચી 
કેરી આમાર્યને બળ આપનાર અને રક્તપીત્ત (સ્કવી 
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રોગ) મટાડનાર છે. કાચી કેરીને ર્ેકી, ખબુ નરમ કરી તેના 
ગભગ-માવામાું સાકર મેળવીને ખાવાથી કોલેરામાું  ખબુ 
હીતાવહ છે. છાલ છોલી કાઢી તડકામાું ખબુ જ સકુવેલી 
કાચી કેરી (આમચરુ) ખાટી, મધરુ, તરુી અને મળને 
તોડનાર અને કફ તથા વાયનેુ મટાડનાર થાય છે. 

કાજુ:  પચવામાું હળવાું, મધરુ, સ્નીગ્ધ અને ગરમ એવાું કાજુ 
પરે્ાબ લાવનાર, લોહી ર્દુ્ધ કરનાર, વીયગવધગક, તથા ભખુ 
ઉર્ાડનાર છે.  કીડની આકારનાું  કાજુનાું  ફળો કીડનીનાું  
દદોગમાું  ખબુ ઉપયોગી છે. 

(૧) કાજુનાું  ફળ જઠરના પવપવધ રોગો જવેા કે મુંદાગ્ની, 
કબજીયાત, આફરો, ઝાડા, અપચો, અજીણગમાું ફાયદાકારક 
છે.  

(૨) નળવીકારમાું ૮થી ૧૦ કાજુ ર્ીમાું  ર્ેકીને મરી-મીઠુું  
ભભરાવીને નરણા કોઠે ખાવાથી ખબુ ફાયદો કર ેછે.  

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

કાજુ થાકન ેદુર કર ેછે- 
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 (૪) કાજુને ઊજાગ માટેનો એક સારો સ્ત્રોત માનવામાું  
આવે છે. કાજુ ખાવાથી ર્રીરને ર્ક્તી પણ મળે છે. 
કાજુ ની કોઈપણ આડઅસર હોતી નથી અને દરકે ઉુંમરના 
લોકો તેને ખાઈ ર્કે છે. જ્યાર ે ક ંઈ પણ કામ કયાગ વીના 
થાક લાગતો હોય અથવા મડુ અપસેટ હોય તો બે-ત્રણ 
કાજુ ચાવીને ખાઈ લેવા ં.  
 હાડકાને મજબૂત બનાવે છે- 
 કાજુમાું પ્રોટીન ભરપઉર માત્રામાું હોય છે. જનેાથી હાડકા 
મજબતુ બને છે. કાજુ પઢેા ં અને દાુંતને પણ સ્વસ્થ રાખ ેછે. 
કાજુમાું મોનો સેચ્યરુટેેડ ફેટ હોય છે. જ ેહૃદયને સ્વસ્થ રાખ ે
છે. કાજુમાું એન્ટીઓક્સીડને્ટ પણ હોય છે. જ ેકેન્સર જવેા 
જીવલેણ રોગો સામે રક્ષણ આપ ેછે. કાજુ ખાવાથી વજન 
પણ પનયુંત્રણમાું રહે છે.  
મગજન ેતેજ બનાવે છે- 
 કાજુમાું એક પ્રકારનુું  તેલ હોય છે. કાજુ વીટામીન બીનો 
ખજાનો છે. એટલે જ તેને તાત્કાલીક ર્ક્તી આપતુું  ખાદ્ય 
માનવામાું  આવે છે. ભખુ્યા પટેે કાજુ ખાઈને મધ ખાવાથી 
યાદર્ક્તીમાું ઝડપથી વધારો થાય છે. કાજુ ખાવાથી યરુીક 
એસીડ બનતો નથી. કાજુનુું  તેલ સફેદ ડાર્ા પર 
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લગાવવાથી તે સફેદ ડાર્ા દરુ થઈ જાય છે. કાજુ ખાવાથી 
બ્લડપ્રરે્ર  નીયુંત્રણમાું રહે છે.  
 કોલસે્ટ્રોલ કું ટ્રોલમાું રાખ ેછે- 
 કાજુમાું પ્રોટીનનું  પ્રમાણ ઘણું  સારં હોય છે. તે પાચનમાું 
પણ પ્રબળ હોય છે. કાજુ મતુ્રપીંડને તાકાત આપ ે છે. 
કાજુમાું  લોહ વધ ુ માત્રામાું  હોય છે. જ ે લોકોમાું  લોહીની 
ઉણપ હોય તે લોકોએ હર્યાળામાું અચૂક કાજૂ ખાવા ં 
જોઈએ. કાજુ પાચન ર્ક્તીમાું વધારો કર ેછે. કાજુ ખાવાથી 
ભખુ વધ ુલાગ ે છે. આુંતરડામાું રહેલો ગસે બહાર  નીકળી 
જાય છે.  
ત્વચા માટે વરદાન છે- 
 કાજુને પાણીમાું પલાળી અને પીસીને મસાજ કરવાથી 
ચામડીનો રુંગ પનખર ે છે. કાજૂ ઓઈલી, ર્ષુ્ક એમ બધી 
જાતની ત્વચા માટે લાભકારી છે. જો ત્વચા ઓઈલી હોય 
તો કાજુને આખી રાત દધુમાું પલાળી રાખી સવાર ેપીસીને 
તેમાું મલુતાની માટી, લીંબ ુ અથવા દહીં મીક્ષ કરી ચહેરા 
પર લગાવવાથી ફાયદો થાય છે.  
કાજુને દધુ સાથે ર્સીને લગાવવાથી ત્વચા સુુંદર અને 
મલુાયમ બને છે.  નીયમીત કાજુ ખાવાથી વાળ ખરવાની 
સમસ્યા દુર થાય છે.  
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કાયફળ: કાયફળ કડવુું, તીખુું, તરુુું અને ગરમ છે. એ વાય ુ
અને કફના રોગોમાું હીતાવહ છે. વળી એ વીયગની ર્દુ્ધી 
કરનાર, વેદના સ્થાપન કરનાર, રુચીકારક, ખાુંસી, દમ, 
તાવ, ર્રદી અને મખુરોગોનો નાર્ કર ેછે. અતીસાર અને 
ગળુું  સજુી જાય એમાું  પણ ઉપયોગી છે. ઔષધમાું 
કાયફળની છાલનુું  ચણુગ  વપરાય છે, જ ે અડધીથી પોણી 
ચમચી જટેલુું  મધ સાથે ચાટવામાું  આવે છે. અથવા એક 
ચમચી છાલનો ભકુો કરી તેનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવો. 
(૧) કાયફળ, કાળા તલ અને કેસર સમાન ભાગ ે લઈ 
ગોળમાું એની ગોળી બનાવીને લેવાથી માસીકનો દખુાવો 
મટે છે તથા માસીક સાફ આવે છે.  
(૨) મધ સાથે કાયફળ લેવાથી દમમાું રાહત થાય છે.  
(૩) દહીં સાથે કાયફળ લેવાથી અતીસાર મટે છે.  
કારલેાું: કારલેાું  ઉત્તમ ઔષધ અને પથ્ય આહાર છે. ગણુોમાું  
તે અદ્વીતીય છે. કારલેાું  ગરમ નથી, ઠુંડાું  છે. મળને સાફ 
લાવનાર અને પચવામાું  હલકાું છે. કડવાું રવ્યો મોટે ભાગ ે
વાય ુકરનારાું  હોય છે, પરુંત ુકારલેાું  વાય ુકરતાું નથી. ઉત્તમ 
સ્વાસ્થ્ય જાળવવા થોડો કડવો રસ જરુરી છે. આ માટે 
કારલેાું, કું કોડાું, મેથી પૈકી કોઈની પસુંદગી કરી ર્કાય.  
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કારલેામાું  ર્ણા ખનીજ ક્ષારો છે, જમેાું કેલ્ર્ીયમ, ફોસ્ફરસ 
અને લોહ મખુ્ય છે.  ઉપરાુંત એમાું થીયામીન,  નીકોટીન, 
વીટામીન ‘એ’ અને ‘સી’તથા રીબોફલેવીન રહેલાું છે.  
સુંધીવા, બરોળની વદૃ્ધી, લીવર, લોહીના તથા ચામડીના 
રોગોમાું અને ડાયાબીટીસમાું કારલેાું  ઉત્તમ છે. કારલેાુંનો 
કડવો રસ યકૃતને ર્દુ્ધ કરી કાયગક્ષમ બનાવીને અગ્નીને 
પ્રદીપ્ત કર ેછે. યકૃતની ર્દુ્ધીથી તાવ, અ ામ વગરેથેી ઉત્પન્ન 
થતાું વીષોના ર્ોધનની ક્રીયા બળવાન બને છે.  
કડવા રસનુું  સપ્રમાણ સેવન કરવાથી રોગોને સરળતાથી દરુ 
રાખી અ ારોગ્ય જાળવી ર્કાય.  
કારલેાું  કડવાું છે પણ અરુચી મટાડ ેછે. તે કફ અને પીત્તનુું  
ર્મન કરનાર, લોહીના વીકાર મટાડનાર, રક્તકણોની 
ઓછપ, ર્ા, કરમીયાું, શ્વાસ(દમ), ખાુંસી, ડાયાબીટીસ, 
ચામડીના રોગો અને તાવમાું ગણુકારક છે. તે પટેના રોગો, 
કૃમી, વાય,ુ અપચો અને કબજીયાતમાું  ફાયદો કર ેછે. મોટાું  
કારલેાું  કરતાું નાનાું અને નાનાું  કરતાું જુંગલી કારલેાું  
ઔષધમાું  વધાર ે ગણુકારી છે. ઔષધમાું કારલેાનો રસ કે 
ઉકાળો તાજો જ પીવો જોઈએ. તેનુું  ચણુગ  કે ટેબ્લેટ એક 
મહીના સધુી વાપરી ર્કાય.  
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કડવો રસ ઉત્તમ ગણુ ધરાવે છે. રસ, રક્ત, માુંસ વગરે ે
ધાતઓુને રચવાની ર્ક્તી વધાર ે છે. કારલેાુંમાું  રહેલુું  તત્ત્વ 
રક્તર્કગરા(બ્લડ સગુર) ર્ટાડ ેછે.  
(૧) સુંધીવાના રોગીઓએ કારલેાુંનુું  ર્ાક અવશ્ય ખાવુું . 
એકલા કારલેાુંનુું  બાફેલુું  ર્ાક સાત-આઠ દીવસ ખાવાથી 
સુંધીવા સારો થાય છે.  
(૨) ડાયાબીટીસવાળાએ એકાુંતર ે દીવસે કારલેાુંનુું  ર્ાક 
ખાવુું  જોઈએ.  
(૩) અડધા કપ જટેલા કારલેાુંના રસમાું એક ચમચી મધ 
મેળવીને પીવાથી કફજ્વર એટલે કે વાઈરલ ફુ્લ મટે છે. 
(૪) પટેમાું કૃમી થયા હોય તો અડધા કપ જટેલા કારલેાુંના 
રસમાું એક ચમચી વાવડીંગનુું  ચણુગ  નાખી ૭ દીવસ રાત્ર ે
પીવુું . 
કાળા દાણા: એના વેલા ચોમાસામાું ઝાડ ઉપર ચડલેા હોય છે, 
જ ે૧૦થી ૧૫ ફુટ લાુંબા હોય છે. એનાું પાન ખાુંચાદાર અને 
કપાસનાું પાન જવેાું  હોય છે. ર્રદ ઋતમુાું એનાું ફળ પાકે 
છે અને બીજ નીચ ેપડી જાય છે એને જ કાળા દાણા કહે 
છે.  
કાળા દાણા મળ સાફ લાવનાર એટલે કે રચેક છે. તે 
પચવામાું  હળવા, કફ અને પીત્તને ઉખાડનાર, ગરમ, કડવા 
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અને મધરુ, મતુ્ર સાફ લાવનાર, અજીણગ , જળોદર, 
કબજીયાત, અવળો વાય,ુ સોજો, તાવ, બરોળ અને 
લીવરની વદૃ્ધી વગરે ેરોગો મટાડનાર છે.  
ર્કેેલા કાળા દાણા અને સીંધવ ૨૫-૨૫ ગ્રામ અને સુુંઠ ૩૦ 
ગ્રામના ચણુગમાુંથી અડધી ચમચી ચણુગ  સહેજ નવર્કેા 
પાણી સાથે લેવાથી કબજીયાત દરુ થઈ હળવો જુલાબ થાય 
છે. નબળા આુંતરડાવાળી વ્યક્તીએ કાળા દાણાનો ઉપયોગ 
કરતાું પહેલાું વૈદ્યની સલાહ લેવી.  
કાળીજીરી:  'અરણ્યજીરક'ને ગજુરાતીમાું 'કાળીજીરી' કહે છે. 
કાળીજીરી એક ખબુ જ ઉપયોગી ઔષધ છે. એ કૃમીને 
મારતી નથી, પણ કૃમીને મછુીત કરીને મળ સાથે બહાર 
કાઢી નાખ ેછે અને એથી કૃમી ર્રીરને નકુસાન કરતા બુંધ 
થાય છે.  
 (૧) ર્રીર તપલેુું  રહેતુું  હોય, અથવા જીણગજ્વર રહેતો 
હોય, પટેમાું  કૃમી થયા હોય, આમનુું પાચન થતુું  ન હોય, 
તથા ખસ, ખુંજવાળ અને ચામડીના રોગોમાું પા ચમચી 
કાળીજીરીના ભકુાનો ઉકાળો કરીને પીવો. સવાર-સાુંજ 
તાજતેાજો ઉકાળો પીવાથી આઠથી દસ દીવસમાું આ 
વીકૃતીઓ ર્ાુંત થાય છે.  
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(૨) કાળીજીરી અડધી ચમચી અને કાળાું મરી અડધી 
ચમચીનુું  ચણુગ  કરી એક કપ પાણીમાું રાત્ર ેપલાળી રાખવુું . 
સવાર ેઆ રવ ગાળીને પી જવુું . થોડા દીવસ આ ઉપચાર 
કરવાથી જુનો નળ વીકાર મટે છે.  
(૩) પા ચમચી જટેલુું  કાળીજીરીનુું  ચણુગ  એક ચમચી મધમાું  
મીશ્ર કરી ચાટવાથી પટેના કૃમી નાર્ પામે છે.  
(૪) કાળીજીરી બાળી તેની રાખનો તલના તેલમાું મલમ 
કરીને લગાડવાથી ચામડીના રોગો મટે છે. 
(૫) કૃમી, જીણગજ્વર, અર્ક્તી, રક્તાલ્પતા, પટે ફુલી જવુું, 
અજીણગ- અપચો, ગસે, મુંદાગ્ની વગરેમેાું  કાળીજીરી ખબુ જ 
હીતાવહ છે. મોટી વ્યક્તીએ પાથી અડધી ચમચી અને 
બાળકોએ ચારથી પાુંચ ચોખાભાર (.૭૫થી ૧ ગ્રામ) રોજ 
રાતે આઠથી દસ દીવસ લેવી.  
(૬) મધમાખી, ભમરી, કાનખજુરો કે જીવજુંત ુકરડ ેતો તે 
સ્થાન પર કાળીજીરી પાણીમાું  લસોટી લેપ કરવો.  
(૭) નળ ફુલી ગયા હોય તો પા ચમચી કાળીજીરીનો ભકુો 
એક કપ પાણીમાું ઉકાળો કરી પીવો.  
(૮) તલના તેલમાું  કાળીજીરી લસોટી લગાવવાથી ખરજવુું  
મટે છે. 
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કાળીપાટ: ભારતનાું પથરાળ જુંગલોમાું કાળીપાટ ર્ણી થાય 
છે. એને ગરમ હવામાન માફક આવે છે. અમેરીકામાું પણ 
ગરમ પ્રદેર્ોમાું એ થાય છે. કાળીપાટ ગળોના કુળની વકૃ્ષો 
અને જમીન પર ફેલાતી વેલ છે. એનાું પાન ગળોનાું  પાન 
જવેાું  જ હૃદયાકાર હોય છે. મળુ અડધો ઈંચ જાડાું અને 
જમીનમાું ઉુંડાું  ઉતર ે છે. ઔષધ તરીકે એનાું  મળુનો 
ઉપયોગ વધ ુથાય છે. કાળીપાટ કફ અને વાતર્ામક, ભખુ 
લગાડનાર, ધાવણર્દુ્ધી કરનાર, પચવામાું  હળવી, મળ 
બાુંધનાર, રક્તર્ોધક, તીખી અને કડવી છે. તે મુંદાગ્ની, 
અજીણગ, ઝાડા, મરડો, દમ(શ્વાસ), ઉધરસ, રક્તસ્રાવ, 
પથરી, મતુ્રાર્યનો સોજો વગરે ેમટાડ ેછે.  
કાળીપાટનો ઉકાળો પથરીમાું સારુું કામ આપ ે છે. 
કાળીપાટના મળુને ખાુંડીને બનાવેલા એક કપ જટેલા 
ઉકાળામાું ચપટી જવખાર મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી 
પથરી મટે છે.   
કાસનુ્રો: ચોમાસામાું કાસનુ્રો અને કુવાડીયો સાથે જ ઉગી 
 નીકળે છે. કાસનુ્રાને સુંસ્કૃતમાું  કાસમદગ-ખાુંસીનો નાર્ 
કરનાર કહ્યો છે. કાસનુ્રો કડવો, ગરમ, પચ્યા પછી મધરુ, 
કફ અને વાયનેુ હણનાર, આહાર પચાવનાર, કું ઠર્ોધક, 
પચવામાું  હલકો અને પીત્તનાર્ક છે.  
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(૧) દમ અને ઉધરસ હોય તો કાસનુ્રાની ભાજી ખાવી 
જોઈએ.  
(૨) કાસનુ્રાના બીજને ર્ેકીને કૉફી તરીકે વાપરી ર્કાય. 
આ કૉફી પીવાથી પરસેવો વળી તાવ ઉતરી જાય છે.   
(૩) કાસનુ્રાના પાનનો ઉકાળો પીવાથી દમ અને હેડકીમાું  
અત્યુંત લાભ થાય છે.  
(૪) કાસનુ્રાનુું  મળુ છાસ કે સરકા સાથે લસોટી સવાર-સાુંજ 
લગાડવાથી જુની દાદર અને ખરજવુું  મટે છે.  
(૫) કાસનુ્રો, સરગવો અને મળુાના સકુાું  કે લીલાું પાનનો 
સપુ દમ, ઉધરસ અને હેડકીમાું  લાભ કર ે છે. સરગવાના 
પાનમાું વીટામીન ‘એ’નુું  પ્રમાણ સારુું છે. મળુાના પાનની 
સકુવણી કરી એનુું  સપુ બનાવી ર્કાય.  
કાળાું મરી: કાળાું મરી તીખાું, તીક્ષ્ણ, ગરમ, પચવામાું  હલકાું, 
રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, ર્ોષક, ભખુ લગાડનાર, 
ર્ીરોવીરચેનીય, કૃમીનાર્ક, કફ, વાય ુ તથા હૃદયના 
રોગોનો નાર્ કરનાર છે.  
યનુાની મત મજુબ મરી નાડીને બળ આપનાર, જઠરાગ્નીને 
પ્રદીપ્ત કરનાર, આહારનુું  પાચન કરાવનાર, યકૃતનુું  બળ 
વધારનાર, વાયનેુ નીચેના માગથેી બહાર કાઢનાર, મતુ્ર 
અને માસીકને પ્રવતૃ્ત કરનાર અને કફને બહાર કાઢનાર છે.  
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(૧) અડધી ચમચી કાળાું  મરીનુું  ચણુગ , અડધી ચમચી ર્ી, 
એક ચમચી મધ અને એક ચમચી સાકર મીશ્ર કરી 
ચાટવાથી બધા પ્રકારની ખાુંસી મટે છે. દમ-શ્વાસમાું પણ 
આ પ્રયોગ ખબુ હીતાવહ છે.  
(૨) કાળાું મરી અને લીંડીપીપરનુું  ચણુગ  બે-બે ચમચી, 
દાડમની છાલનુું  ચણુગ  ચાર ચમચી અને જવખાર એક 
ચમચીને ૧૫૦ ગ્રામ ગોળમાું મેળવી અડદના દાણા જવેડી 
ગોળી બનાવવી. એને મરીચ્યાદીવટી કહે છે. આ ૨-૨ 
ગોળી સવાર, બપોર અને રાત્ર ેચસુવાથી કફના રોગો મટે 
છે.  
(૩) મરી, ચીત્રક અને સુંચળના સમભાગ ેબનાવેલા ચણુગ ને 
મરીચ્યાદી ચણુગ  કહે છે. ૧/૨ ચમચી જટેલુું  આ ચણુગ  સવાર-
સાુંજ લેવાથી અજીણગ , અપચો, મુંદાગ્ની મટે છે. ગાયના 
દહીંની છાસ સાથે લેવાથી સુંગ્રહણી અને અતીસારમાું પણ 
એ ખબુ લાભકારક છે.  
(૪) સોપારી જટેલા ગોળ સાથે ૧/૪ ચમચી કાળા મરીનુું  
ચણુગ  સવાર-સાુંજ લેવાથી જુની ર્રદી અને સળેખમ મટે છે. 
(૫) સુુંઠ, મરી અને પીપરનુું  ચણુગ  નાખી બનાવેલો દધુનો 
ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી ર્રદી-સળેખમ મટે છે.  
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(૬) ચારથી છ કાળાું  મરીનુું  ચણુગ  પાચનતુંત્રના રોગોમાું  ર્ી 
સાથે, કફના રોગોમાું મધ સાથે અને વાયનુા રોગોમાું  
દદવેલ-એરુંદડયા સાથે સવાર-સાુંજ લેવુું .  
(૭) દધુમાું  કાળાું મરી નાખી ઉકાળીને પીવાથી કફ છૂટો 
પડ ેછે.  
(૮) કાળાું  મરી પાણીમાું  લસોટી સોજા પર લેપ કરવાથી 
સોજો મટી જાય છે. 
કાુંચનાર: બાગ-બગીચાઓમાું કાુંચનારનાું  વકૃ્ષ થાય છે. આબ ુ
ઉપર તેનાું  ર્ણાું વકૃ્ષો છે. એને જાત જાતનાું રુંગીન ફુલો 
આવે છે. તેની ર્ીંગ એકાદ ફુટ લાુંબી અને ચપટી હોય છે. 
તેના ફુલની કળીઓનુું  ર્ાક ખબુ સ્વાદીષ્ટ થાય છે. હરદ્વાર 
તરફ તે ખબુ ખવાય છે.  
કાુંચનાર તરુુું, ર્ીતળ, કફ અને પીત્તનાર્ક છે.  
(૧) કાુંચનારની છાલનુું  ચણુગ  અડધીથી એક ચમચી સવાર-
સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી ર્રીરમાું  ચરબીની ગાુંઠો ઓગળે 
છે.  
(૨) કાુંચનારની ગગુળ સાથે બનાવેલી ઔષધબનાવટને 
કાુંચનાર ગગુળ કહે છે. એની બબ્બે ગોળી સાવર-સાુંજ 
ભકુો કરી લેવાથી ચરબીની ગાું ુંઠો, કું ઠમાળ, આમળ 
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 નીકળવી, મળમાગગના ચીરા, હરસ, ભગુંદર, ન રુઝાતાું  
ચાુંદાું, ગડગમુડ વગરે ેમટે છે.    
 કીડામારી:  કીડામારીના છોડ ખતેરોમાું  અને ખતેરના ર્ઢેે થાય 
છે. પાન ગોળ, ધમુાડા જવેાું  ધસુર રુંગનાું, ફુલ  કીરમજી 
રુંગનાું, ફળના ડોડવા નાના બોર જવેડા, ફળ ઉપર ઉભા 
આુંકડા પડલેા હોય છે. ડોડવામાુંથી કાળાું બીજ નીકળે છે. 
આખા છોડની વાસ ખબુ જ ઉગ્ર હોય છે. જમીન ઉપર આ 
 છોડ પથરાતો હોય છે.  
 કીડામારી કડવી, ગરમ, સોજાનો અને કૃમીનો નાર્ 
કરનાર, ખાુંસી, મટાડનાર, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર( પણ 
સ્વયું અરોચક) છે. એ વાત, કફ અને જ્વરને હરનાર છે. 
સોજા ઉપર તેનો રસ ચોપડવાથી સોજો ઉતરી જાય છે. 
 કીડામારી ગભાગર્યને ઉત્તેજીત કર ેછે, આથી સગભાગ સ્ત્રીએ 
 કીડામારીનો ઉપયોગ કરવો નહીં. એના ઉપયોગથી 
ગભગપાત થઈ જવાનો ભય રહે છે.  
(૧) ઢોરને જીવાત પડી હોય તો કીડામારીનાું  પાન લસોટી 
લેપ કરવાથી બધી જીવાત નીકળી જાય છે.  
(૨) માસીક બરાબર ખલુાસે આવતુું  ન હોય અને દખુાવા 
સાથે આવતુું  હોય, કબજીયાત રહેતી હોય તો અડધી 
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ચમચી કીડામારીના પુંચાુંગનો ઉકાળો કરી પીવાથી ફાયદો 
થાય છે.  
(૩) નાના બાળકને કબજીયાત રહેતી હોય અને આ 
કારણથી જ રડ્યા કરતુું  હોય તો કીડામારીના પાન પર 
દીવેલ લગાડી સહેજ ગરમ કરી બાળકની નાભી પર 
બાુંધવાથી ઝાડો સાફ ઉતર ેછે.  
(૪) પટેમાું કૃમી થયા હોય તો કીડામારીના પાનનો રસ 
અડધી ચમચી રોજ રાત્ર ે ચાર-પાુંચ દીવસ લેવાથી કૃમી 
 નીકળી જાય છે અને ર્રીરનુું  વજન વધ ેછે.  
(૫) ચામડીના રોગ સોરાયસીસને આયવુદેમાું વીચચીકા 
કહે છે. આ બહ ુજીદ્દી રોગ ક્યાું તો પૈસાની દવાથી ક્યાું તો 
સેંકડો રુપીયા ખચગવા છતાું ન મટે એવો છે. એક વખત 
મટી ગયા પછી ફરીથી ઉથલો માર ે એવો રોગ છે. કોઈ 
દવા આ રોગ પર સચોટ પરુવાર થઈ નથી. આ રોગમાું  
એકને લાગ ુપડતી દવા બીજાને લાગ ુપડતી નથી.  કીડામારી 
આમાું વાપરી જોવા જવેી છે.  કીડામારીને દીવેલમાું સારી 
રીતે કાલવી લગાડવાથી અથવા તાજાું લીલાું  પાનનો રસ 
અથવા પાન લસોટીને બનાવેલી પેસ્ટ ચામડીના આ રોગમાું  
સવાર-સાુંજ લગાવવી જોઈએ.  
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પટેના કૃમી, ચામડીના રોગ, અનીયમીત માસીક વગરેમેાું  
ચીકીત્સકની સલાહ મજુબ ઉપયોગ કરવો.    
કુટજાદીવટી: કડાછાલ ૮૦ ગ્રામ, સુુંઠ, મરી, પીપર, જાયફળ, 
માયફળ(માજુફળ,માયુું), જાવુંત્રી, વાવડીંગ, બીલાનો ગભગ, 
બહેડાું, મરડાર્ીંગ, લવીંગ અને નાગકેસર ૧૦-૧૦ ગ્રામ. 
પ્રથમ કડાછાલનુું  અધકચરુું ચણુગ  કરી આઠ ગણા પાણીમાું  
ઉકાળી ચોથા ભાગનુું  પાણી બાકી રહે ત્યાર ેગાળીને ધીમી 
આુંચ ે પકવવુું . ર્ટ્ટ થાય ત્યાર ે બાકીનાું ઔષધો મેળવી 
વાટીને ચણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. એકથી બે ગોળી 
દીવસમાું  ત્રણ વાર પાણી અથવા મધ સાથે લેવાથી 
સુંગ્રહણી, કાચા આમયકુ્ત ઝાડા, મરડો અને તાવ સાથેના 
ઝાડા મટે છે. બાળકો માટે પણ કુટજાદીવટી ર્ણી જ 
હીતકારી છે.  
કુટજારીષ્ટ: આ રવ ઔષધમાું પડતુું  મખુ્ય ઔષધ છે કડાછાલ. 
જ ેકુટજ વકૃ્ષની છાલ છે. આ કડાછાલમાુંથી કુટજવટી, કુટજ 
ર્નવટી અને કુટજારીષ્ટ વગરે ે ઔષધો બનાવવામાું આવે 
છે.  
જમેને પચ્યા વગરના એકદમ પાતળા ઝાડા થતા હોય, 
ચીકાર્વાળા-મ્યકુ્સ સાથે ઝાડા થતા હોય, જુનો મરડો 
હોય, આુંતરડાુંનો સોજો હોય, અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ 
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હોય એમાું કુટજારીષ્ટ ઉત્તમ ફાયદો કર ે છે. ચારથી પાુંચ 
ચમચી કુટજારીષ્ટ એમાું એટલુું  જ પાણી મેળવીને સવાર,ે 
બપોર ે અને રાત્ર ે પીવુું . પચ્યા વગરના ઝાડામાું પણ 
હીતાવહ છે.  
કુવાડીયો  (૧) કુવાડીયાના બી ર્ેકી ચણુગ  બનાવી ૧-૧ ચમચી 
દીવસમાું ત્રણ વાર પાણી સાથે લેવાથી તથા ચણુગ ને લીંબનુા 
રસમાું ર્ુું ટી દાદર પર ર્સીને લગાવવાથી દાદર મટે છે. આ 
ચણુગનો કોફી તરીકે પણ ઉપયોગ કરી ર્કાય. એનાથી 
ખસ, ખજુલી, ખોડો, દરાજ, ગડગમુડ વગરે ેપણ મટે છે.  
(૨) કુું વાડીયાનાું  બીજને ખાટી છાસમાું લસોટી દાદર-દરાજ 
પર સવાર સાુંજ લગાડવામાું આવે તો દસ-બાર દીવસમાું જ 
દાદરનો નાર્ થઈ જાય છે. જુની કે નવી કોઈ પણ દરાજ 
પર કુું વાડીયો જ વાપરવો જોઈએ.  
(૩) કુવાડીયાનાું  મળુને પાણીમાું  વાટી લેપ કરવાથી કું ઠમાળ 
થોડા દીવસોમાું મટી જાય છે.  
(૪) કુવાડીયાની ભાજી ખાવાથી થોડા દીવસોમાું  કફના 
રોગો નાર્ પામે છે.  
કુું વારપાઠ:ુ કુું વારપાઠાને અુંગ્રેજીમાું યલો પ્લાન્ટ કે એલો કહે 
છે. એને બહ ુપાણીની જરુર નથી. રતેીમાું એ બહ ુસારી 
રીતે થાય છે. દરીયા કીનાર ેવધ ુફુલે ફાલે છે. ભારતમાું બધે 
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જ થાય છે, પણ સ રાષ્ટ્રમાું અને કચ્છમાું  વધ ુ થાય છે. 
જમીનમાું કે કુું ડામાું જામી ગયા પછી તેનાું જાડાું  દળદાર 
રસભયાાં પાન ચોતરફ કાઢે છે.  
કુું વારપાઠાના છોડ બેત્રણ ફુટ ઉુંચા અને દળદાર લાુંબાું  
અણીયારા પાનવાળા થાય છે. પાનને કીનાર ે ધાર પર 
અણીદાર કાુંટા હોય છે. કુું વારના પાનની વચ્ચ ેજ કારતક-
માગસરમાું લાુંબો પષુ્પદું ડ નીકળે છે, જનેે ર્લેડા કે ર્લેરા 
કહે છે. એ સ્વાદીષ્ટ અને આરોગ્યપ્રદ હોય છે. એનુું ર્ાક 
અને અથાણુું  થાય છે.  
કુું વારની મીઠી અને કડવી બે જાતો થાય છે. કડવી જાતનાું  
પાન જાડાું, રસદાર અને ગરભથી ભરલેાું  હોય છે. મીઠી 
કુું વારનાું પાન ઓછાું જાડાું અને નાનાું હોય છે. ગણુોની 
દૃષ્ટીએ બું ને સરખી હોવાથી દવામાું  બું ને વપરાય છે. 
પાનની અુંદરનો સકુવેલો ગરભ એળીયો કહેવાય છે. એનાું 
પાન કાુંટાવાળી ધારવાળાું, ભરાવદાર, લાુંબાું અને અુંદરથી 
ર્ી જવેી લવુાબથી ભરલેાું  હોય છે. આ પાનમાું ખબુ ગભગ-
ર્ાટો રસ ભયોગ હોય છે. તેના ગભગને કાઢી થોડી વાર 
રાખવાથી રસ થઈ જાય છે.  
ચોમાસમાું આ છોડની વચ્ચથેી એક દાુંડી નીકળે છે, જનેા 
પર ફુલ આવે છે. ફુલ બહારથી નારુંગી રુંગનાું, અુંદરથી 
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પીળાર્ પડતાું અને ઉગ્ર ગુંધવાળાું  હોય છે. આ ફુલ સાકર 
જવેાું  મીઠાું  હોય છે. ફુલની દાુંડી અને પાન બું નેનાું  અથાણાું  
થાય છે. આ અથાણાું  યકૃત-લીવરના રોગોનુું  ઉત્તમ ઔષધ 
છે.  
કુું વારપાઠાના રસમાુંથી એળીયો બનાવવામાું  આવે છે. 
એળીયો મળને ખસેડનાર અને રચેક છે, તથા માસીકની 
ર્દુ્ધી કર ે છે અને માસીક નીયમીત લાવે છે. યકૃત અને 
બરોળનુું  એ ઉત્તમ ઔષધ છે.  
કુું વારપાઠ ુ ત્રીદોષહર છે. લાબ-ુકુું વારપાઠ ુ મળને ભેદનાર, 
ર્ીતળ, કડવુું, નેત્રને હીતકર, રસાયન, મધરુ, બૃુંહણ, 
બળકારક, વીયગવધગક તથા વાય,ુ વીષ, ગલુ્મ, પ્લીહા, યકૃત, 
વમન, કફ, જ્વર, ગ્રુંથી, અગ્નીદગ્ધ વ્રણ, વીસ્ફોટ, 
રક્તપીત્ત અને ચામડીના રોગો દરુ કરનાર છે. ટુું કમાું  કુું વાર 
રચેક, ર્ોધક અને પીત્તર્ામક છે.  
લાબનુા પાન વચ્ચેનો ગર-માવો અડધી ચમચી જટેલો 
સવાર-સાુંજ લેવો. કુમાયાગસવમાું  મખુ્ય ઔષધ કુું વારપાઠુું  છે. 
એનાથી લીવરના રોગો, બરોળ વધી જવી, સ્ત્રીઓની 
માસીક સુંબુંધી વીકૃતીઓ, અકાળે માસીક બુંધ થઈ જવુું  
વગરે ે મટે છે. પાુંડરુોગ તથા રક્તાલ્પતામાું એ સારુું 
પરીણામ આપ ેછે.  
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કુું વારના પાનને છરી વડ ે ચીરી ગભગ કાઢી તેમાું  હળદર 
મેળવીને કમળાના રોગીને આપવાથી લાભ થાય છે. આ 
ગભગને ચોળી નાખવાથી રસ બને છે. આ રસ પણ એકથી 
બે ચમચી પીવાથી કમળો મટે છે. આતગવના દોષો, હરસ, 
આફરો, ગોળો અને કબજીયાતમાું  પણ એનાથી ફાયદો 
થાય છે.  
(૧) કુું વારપાઠાના લાબાને દાઝલેા ભાગ પર લગાડવાથી ગમે 
તેવી બળતરા ર્ાુંત થાય છે, પાક થતો નથી અને પાક થયો 
હોય તો રુઝાઈ જાય છે.  
(૨) આુંખ આવી હોય તો લાબાને આુંખમાું  આુંજવાથી 
આુંખનો સોજો, ચીપડા, દ:ુખાવો, બળતરા, રતાર્ વગરે ે
ખબુ ઝડપથી મટે છે.  
(૩) કુું વારપાઠાનુું  ર્ી જવેુું  લાબ ુ ૧-૧ ચમચી સવાર-સાુંજ 
ખાવાથી લીવર અને બરોળના રોગો મટે છે. લોહીની 
ઓછપ ર્ટે છે. ર્ક્તી વધ ેછે. થાક અને દબુગળતા દરુ થાય 
છે.  
(૪) માસીક સાફ આવતુું  ન હોય, ઓછુું  આવતુું  હોય, 
દ:ુખાવા સાથે આવતુું  હોય કે માસીકની બીજી કોઈ પણ 
ફરીયાદ હોય તો કુું વારપાઠાના નીયમીત સેવનથી તે જરુર 
મટે છે.  
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(૫) હાલતા-દખુતા દાુંત પર કુું વારપાઠાનો રસ ર્સવાથી 
અને તેનો ટુકડો ચાવવાથી રાહત થાય છે.  
(૬) આુંખમાું કુું વારપાઠાનો રસ આુંજવાથી આુંખની 
તકલીફમાું રાહત થાય છે.  
(૭) ડાયાબીટીસમાું કુું વારપાઠુું  અકસીર છે.  
(૮) કાયમી ગસૅ, લીવર કે બરોળની તકલીફ, ભખુ ન 
લાગવી, અજીણગ, ર્ળુ, અપચો, વગરેમેાું  ર્ઉુંના લોટમાું  
કુું વારપાઠાનો રસ નાખી રોટલી-ભાખરી બનાવી ખાવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૯) કુું વારપાઠાનો એકથી દોઢ ઈંચ લાુંબો ટુકડો સવાર-
સાુંજ ખાવાથી કબજીયાત દરુ થાય છે.  
(૧૦) કુું વારપાઠાનો એક ચમચો રસ દીવસમાું ત્રણ વાર 
લેવાથી તેમ જ પટે પર તેનો લેપ કરવાથી જલુંધરમાું રાહત 
થાય છે.   
(૧૧) કુું વારપાઠાના પાનના કાુંટા કાઢી, વાટીને હળદર-મીઠુું  
ભેળવી થોડુું ગરમ કરી ગાુંઠ કે સોજા પર લગાડવાથી રાહત 
થાય છે.  
(૧૨) મોું આવ્યુું  હોય તો કુું વારનો રસ સાકર સાથે લેવો. 
(૧૩) એસીડીટીમાું કુું વારનો રસ થોડી સાકર નાખીને 
લેવાથી રાહત થાય છે.  
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(૧૪) કુું વારપાઠાના રસમાું અડધી ચમચી હળદર નાખી 
દીવસમાું  બે વાર પીવાથી તાવમાું રાહત થાય છે. કપાળ 
અને પગના તળીયે તેનો રસ ર્સવાથી તાવ તરત ઉતરી 
જાય છે.  
(૧૫) થાઈરૉઈડમાું કુું વારનો દોઢથી બે ઈંચનો ટુકડો 
ખાવાથી ફાયદો થાય છે. હળદર-અને મીઠુું  નાખલેો 
કુું વારનો રસ ગરમ કરી ગળા પર લેપ કરવાથી રાહત રહે 
છે.  
(૧૬) કુું વારરસના સેવનથી યવુાની લાુંબો સમય ટકી રહે છે.  
(૧૭) ર્રીરના ખલુ્લા અુંગો પર કુું વારપાઠુું  ર્સવાથી 
વાતાવરણની અર્દુ્ધીઓની અસર થતી નથી. ચામડીનો 
વાન ઉજળો થાય છે.  
(૧૮) માથાના વાળના રક્ષણ માટે કુું વારપાઠાની છાલ 
ઉતારી અુંદરના ગભગને માથામાું  ર્સી, વાળ સકુવી દેવા. 
થોડા સમય બાદ માલીસ કરી માથુું  ધોઈ નાખવાથી વાળ 
ચમકદાર, કાળા બને છે, તથા વાળની વદૃ્ધી પણ થાય છે. 
(૧૯) કુું વારનો ગભગ સાકર નાખી પીવાથી તાવનો દાહ ર્ાુંત 
થાય છે.  
(૨૦) કુું વારનો રસ મોઢે ચોપડવાથી મોઢાનાું કાળાું  ધાબાું-
ડાર્ા દરુ થાય છે.  
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(૨૧) કુું વારનો રસ હળદર મેળવી પીવાથી બરોળ અને 
યકૃતની વદૃ્ધી મટે છે.  
(૨૨) કુું વારના પાનના રસમાું હળદર, મધ અને સીંધવ 
મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી શ્વાસ-દમમાું  કફ છુટો પડ ેછે. 
(૨૩) અડધી ચમચી કુું વારનો ગભગ ખાધા પછી એક ગ્લાસ 
ગરમ દધુ પીવાથી મળ એકદમ સાફ ઉતર ેછે.   
કુમાયાગસવ: કુું વારપાઠુું  (લાબ ુ કે લાબરુું)માુંથી બનાવવામાું  
આવતી એક પ્રવાહી દવાનુું  નામ છે કુમાયાગસવ. ર્ણી 
ફામગસીઓ આ દવા બનાવે છે. સારી ફામગસીની આ દવા 
ચારથી છ ચમચી જટેલી દરરોજ સવાર-સાુંજ લેવાથી 
અનીયમીત માસીક, ઓછુું  માસીક, વધ ુ પડતુું  માસીક, 
કષ્ટદાયી માસીક વગરે ેત્રણથી ચાર માસના ઉપચારથી મટી 
જાય છે. વળી એનાથી ગભાગર્યનો ક્ષય, વાતવ્યાધી, 
અપસ્માર, ઉધરસ, ક્ષય, આઠ પ્રકારના ઉદર રોગો, 
મુંદાગ્ની, લીવરના રોગો, હરસ, બરોળના રોગો, સ્ત્રીબીજ 
ન બનવુું  વગરે ેઅનેક રોગોમાું  પણ ફળદાયી પરીણામ મળે 
છે.  
કેરડાું: એને અુંગ્રેજીમાું કેપરબેરી (Caper-berry) કહે છે. 
અથાણાુંમાું  કેરડાુંનુું  વીર્ષે મહત્ત્વ છે. કેરડાું  આયવુદેનુું  
ઉત્તમ ઔષધ છે. ગજુરાત કરતાું કચ્છ કાઠીયાવાડમાું તેનો 
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વધ ુઉપયોગ થાય છે. વૈર્ાખ-જઠેમાું કેરડાું  આવવા લાગ ેછે. 
કેરડાુંનુું  અથાણુું  અને તેનુું  ચણુગ  ડાયાબીટીસવાળાએ 
 નીયમીત ખાવુું  જોઈએ.  
કેરડાું  કડવાું, તરુાું, ઉષ્ણ અને રુક્ષ છે. તે કફજ્વર, ઉધરસ, 
ર્રદી, દમ-શ્વાસ જવેા કફના રોગોમાું  ખબુ હીતાવહ છે. 
પ્રમેહ અને મતુ્રમાગગના રોગોમાું તથા અર્ગ-મસામાું ખબુ જ 
હીતાવહ છે. સોજો અને કૃમીનો નાર્ કરનાર છે. કેરડાુંનો 
 નીયમીત ઉપયોગ કરવાથી ર્ણા વખતની જુની કબજીયાત 
દરુ થાય છે. મળમતુ્ર સાફ ઉતર ે છે. પથરી, પ્રોસ્ટેટ જવેા 
મતુ્રમાગગના રોગોમાું થતો મતુ્રનો અવરોધ દરુ થાય છે.  
કેરડાુંનાું  નાનાું ઝાડવાું થાય છે. એ મરુભમુીનુું  વકૃ્ષ ગણાય 
છે. એ કાુંટાવાળુું  ઝાડ છે. એને પાુંદડાું  હોતાું નથી. એનાું ફુલ 
રાતાું હોય છે અને ચણી બોર જવેડાું  ફળ આવે છે, તેને 
કેરડાું  કહે છે. ફળ પાકે ત્યાર ે લાલ થાય છે. લીલા રુંગના 
કાચાું ફળોનુું  અથાણુું  અને ર્ાક થાય છે.  
કેરડાું  કડવાું, તીખાું, તરુાું, ગરમ, મળ રોકનાર, રુચીકારક, 
આફરો કરનાર, સ્વાદીષ્ટ પણ કડચુાું, કફ, વાય,ુ આમ-
ચીકાર્, સોજો, મળ-વાછુટની દગુાંધ મટાડનાર છે. હૃદય 
માટે સારાું  છે. પ્રમેહ, હરસ-મસામાું ખબુ જ ઉપયોગી છે.  
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(૧) કેરડાું ને સકુવીને બનાવેલુું  એક ચમચી ચણુગ  દહીંમાું 
મેળવી ખાવાથી હરસ મટે છે.  
(૨) કેરડાુંનુું  એકલુું  ચણુગ  ફાકવાથી સોજા અને ખુંજવાળ મટે 
છે.  
(૩) કેરડાું  જઠરાગ્ની વધારનાર અને ગરમ હોવાથી 
વાતનાર્ક છે. કેરડાુંનુું  અથાણુું  બનાવી ઉપયોગ કરવો. 
કેરી: આહાર સાથે પાકી કેરી ખાવાથી ર્રીરની કાુંતી સુુંદર 
અને તેજસ્વી થાય છે. ર્રીરમાું  રસ નામની પ્રથમ ધાત ુ
સારા પ્રમાણમાું  પદેા થાય છે. પરીણામે રક્ત, માુંસ, મેદ, 
અસ્થી, મજ્જા અને ર્કુ્ર વગરે ેસર્ળી ધાતઓુની વદૃ્ધી થાય 
છે. ભોજન સાથે કેરી ખાવાથી મેદ-વજન વધ ે છે, 
ડાયાબીટીસ વધે છે. લોહીના લાલ કણો વધ ેછે અને કફની 
વદૃ્ધી થતી નથી. દધુની સાથે કેરી ખાવાથી વીયગની વદૃ્ધી 
થાય છે. પાકી કેરી તો આુંતરડાનુું  ઉત્તમ ટોનીક ગણાવાયુું  
છે. હોજરી, આુંતરડાના અને લીવરના રોગોમાું  કેરી ખબુ 
હીતાવહ છે.  
કેસર: એનુું એક નાનુું  તણખલુું  જીભ પર મકુતાું આખી જીભ 
અડધી મીનીટમાું  લાલ થઈ જાય અને ત્રણ કલાક સધુી 
સગુુંધ આવે. એ જ રીતે એક જ નાનુું  તણખલુું  દધુમાું નાખો 
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તો તરત જ દુધ કેસરી કે લાલ થઈ જવુું  જોઈએ. આવુું  ન 
થાય તો એ બનાવટી કેસર હોવુું  જોઈએ.  
કેસર ભખુ લગાડનાર, આહાર પચાવનાર, રુચી ઉત્પન્ન 
કરનાર, વેદના સ્થાપન, મળને રોકનાર, સુંકોચ વીકાસ 
પ્રતીબુંધક, કામોત્તજેક, વણગ સધુારક, સ ુંદયગ વધારનાર, 
નેત્રરોગ, ર્ીરારોગ, વીષ અને ત્રણે દોષો હરનાર છે. 
કાશ્મીરમાું  કેસર-ચુંદન વાટીને અડધી ચમચી લેપ દરરોજ 
ખાવામાું  આવે છે. જનેાથી કોઈ દીવસ કેન્સર નથી થતુું . 
નાનાું બાળકોને પણ રોજ ખવડાવવામાું આવે છે, જથેી 
તેમને તાવ નથી આવતો કે ર્રદી થતી નથી.  
(૧) પા ચમચી કેસર, અડધી ચમચી સાકર અને બે ચમચી 
ર્ી મીશ્ર કરી સહેજ તપાવી એકરસ થાય ત્યાર ે ઠુંડ ુ પાડી 
બું ને નસકોરામાું  પાુંચથી છ ટીપાું પાડવાથી ભ્રમર, લમણા, 
કાન, આુંખ, કપાળ અને આધાર્ીર્ીનો દખુાવો 
થોડીવારમાું  જ મટી જાય છે.  
(૨) માસીક વખતના દુખાવામાું ર્ી સાથે કેસર ચાટવાથી 
દખુાવાો મટે છે અને માસીક સાફ આવે છે.  
(૩) બાળકોની ર્રદીમાું ગરમ દધુમાું કેસર નાખી 
આપવાથી અને નાકે, કપાળે તથા છાતીએ કેસરનો લેપ 
કરવાથી લાભ થાય છે.  
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(૪) દધુમાું  કેસર, જાયફળ, જાવુંત્રી, એલચી વગરે ે
નાખવાથી દુધ પચવામાું  સહેલુું  પડ ે છે. જનેે દુધ માફક 
આવતુું  ન હોય તેમણે દુધ આ પ્રમાણે પીવુું .  
(૫) કેસરને ર્ીમાું લસોટી તેનાું નાકમાું ટપાું પાડવાથી જુની 
ર્રદી મટે છે.  
(૬) કેસરને ર્ીમાું લસોટી તેને થોડી થોડી વાર ે સુુંર્વાથી 
આધાર્ીર્ીનો દુખાવો મટે છે.  
કેળાું: પાકાું કેળાું  મધરુ, ઠુંડાું, પાકમાું  પણ મધરુ, વીયગ તથા 
માુંસ વધારનાર, પષુ્ટી આપનાર, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર 
તેમજ ભખુ, તરસ, નેત્રના રોગ અને પ્રમેહ મટાડનાર છે. 
તેમાું રહેલુું  લોહ એવા રાસાયણીક પદાથોગ સાથે જોડાયેલુું  છે 
કે જનેુું  લોહીના તત્ત્વમાું જલદી રુપાુંતર થાય છે.  
પાકાું  કેળાું ને છાુંયડ ે સકુવી, ખાુંડી, વસ્ત્રગાળ કરલેો ભકુો 
મેળવેલુું  દુધ નાનુું  બાળક પણ સરળતાથી પી ર્કે છે. છ 
દીવસના નાના બાળકને પણ તે નીભગયતાથી આપી ર્કાય 
છે.  
કાચાું કેળાું  પચવામાું ભાર ે છે. કાચાું કેળાું  ખાવાથી પટેમાું  
ભાર લાગ ે છે. તે પટેમાું દ:ુખાવો કર ે છે. પાકાું કેળાું પણ 
પચવામાું  ભાર ે હોઈ ખબુ ચાવીને જ ખાવાું . એ ઠુંડાું  અને 
ભાર ેહોવાથી કફ પ્રકૃતીવાળા અને મુંદ પાચનર્ક્તીવાળાએ 
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કેળાું ન ખાવાું . વધ ુપડતાું  કેળાું  કદી ન ખાવાું . કેળાું ખાધા 
પછી થોડી એલાયચી ખાવી જોઈએ. જનેી છાલ પર કાળી 
ટીપકી પડલેી હોય અને લમુને પકડવાથી જ ેકેળું ા પડી જાય 
તે બરાબર પાકેલાું ગણાય, અને એવાું  કેળાું  જલદી પચી 
જાય છે.  
 નીયમીત રીતે કેળાું ખાવાથી માુંસ અને લોહીની વદૃ્ધી થાય 
છે. ર્રીર સર્ક્ત બને છે.  નીયમીત કસરત કરનાર માટે 
કેળાું સારાું  છે.  
(૧) ખાધા પછી કેળાું ખાવાથી ર્રીરનુું  વજન વધ ેછે. પાકાું  
કેળાું દુધ અને ર્ી સાથે ખાવાથી પાતળી વ્યક્તીનુું  વજન વધે 
છે. ર્રીર પષુ્ટ થાય છે.   
(૨) પાકુું  કેળુું  ગરમ કરી ગમુડા પર બાુંધવાથી ગમુડુું ફુટી 
જાય છે અને પછી ઠુંડુું  કેળુું  બાુંધવાથી જલદી રુઝ આવે છે. 
(૩) બાફેલાું કેળાું દહીં અને ખાુંડ મેળવીને ખાવાથી ઝાડા 
મટે છે.  
(૪) કાચાું  કેળાું  ખાવાથી મધપુ્રમેહમાું રાહત થાય છે.  
(૫) ફક્ત કેળાું દીવસમાું ત્રણ વખત ખાઈ માથે ઠુંડુું પાણી 
રડેવાથી બ્લડપ્રરે્ર મટે છે.  
(૬) કેળનો રસ ચોપડવાથી જખમ અને ગમુડાું  મટે છે.  
(૭) પાકેલાું કેળાું  અને ર્ી ખાવાથી પીત્તવીકાર મટે છે.  
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(૮) કેળાું ખાવાથી થયેલુું  અજીણગ એલચી ખાવાથી મટે છે. 
(૯) સકુા કેળાના ગભગનુું  ચણુગ  સાકર સાથે ખાવાથી ર્રીરની 
ગરમી તથા પ્રમેહ મટે છે.   
(૧૦) પાકેલા કેળામાું ર્ઉુંનો લોટ મેળવી ગરમ કરી 
બાુંધવાથી સોજો મટે છે.  
(૧૧) પાકેલાું કેળાું દહીં સાથે સયુોગદય પહેલાું ખાવાથી જીભે 
પડલેા કાતરા મટે છે.  
(૧૨) પાકેલાું કેળાું મધ સાથે ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૧૩) પાકેલુું  કેળુું , આમળાનો રસ અથવા ચણુગ  અને સાકર 
ખાવાથી પ્રદર અને સોમરોગ (બહમુતુ્ર) મટે છે.  
(૧૪) કેળાું ર્ી સાથે ખાવાથી ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૧૫) પાકા કેળાનુું  પસે્ટ બનાવી તેમાું  આમળાુંનુું  ચણુગ   અને 
સાકર મેળવી સવાર સાુંજ ખાવાથી સ્ત્રીઓનો  પ્રદર રોગ 
મટે છે.  
(૧૬) દહીં સાથે પાકાું  કેળાું ખાવાથી આુંતરડાની નબળાઈ 
મટે છે. 
કોકમ: આમલી અને આમચરુ કરતાું કોકમ ચડીયાતાું છે. 
કોકમ મુંદાગ્ની, અરુચી, અતીસાર, ઉબકા, ઉલટી, 
સુંગ્રહણી, આફરો, કૃમી અને હૃદયરોગમાું ખબુ ઉપયોગી 
છે. પાકુું  કોકમ પચવામાું  ભાર,ે ઝાડાને સકુવનાર, તીખુું, 
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તરુુું, હલકુું , ખાટુું , ગરમ, ભોજન પર રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, 
અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર તથા કફ અને વાય ુવધારનાર છે. 
તે હરસ, સુંગ્રહણી અને હૃદયરોગ મટાડ ે છે. એનાથી 
મળનો સડો અટકે છે અને આુંતરડાું  કાયગક્ષમ રહે છે.  
(૧) અડધી ચમચી કોકમનુું  ચણુગ  દહીંની તર સાથે મેળવી 
સવાર-સાુંજ લેવાથી દઝુતા હરસ મટે છે.  
(૨) ર્ી કે તલના તેલમાું બે-ત્રણ કોકમ તળી સવાર-સાુંજ 
ખાવાથી અતીસારમાું  મળ બુંધાઈને ઉતર ેછે.  
(૩) કોકમના પાણીમાું જીરુ અને સાકર નાખી પીવાથી 
ર્ીતપીત્ત મટે છે.  
(૪) કોકમનુું  તેલ લગાડવાથી હાથની હથેળી અને પગના 
તળીયાની બળતરા મટે છે.  
(૫)  કોકમને ચટણી જમે પીસી, પાણીમાું  મીશ્ર કરી સાકર 
નાખી ર્રબત બનાવી પીવાથી પીત્તની બળતરા, અનીરા 
અને તરસ મટે છે. આ ર્રબત થોડુું થોડુું પીવાથી પીત્તનુું  
ર્મન થાય છે.  
કોકો (૧) એક કપ કોકો પીવાથી મગજમાું ૩૩ % જટેલો 
રક્તપ્રવાહ વધ ેછે.  
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(૨) કોકો એન્ટીઑક્સીડન્ટ હોવાથી પીણા તરીકે 
લાભદાયક છે. બીજાું ચોકલેટ પીણાું કરતાું  લો-ફેટ પણ છે. 
એક કપ કોકોમાું  ૧ ગ્રામ કરતાું પણ ઓછી ફેટ હોય છે.  
કોઠુું : કોઠાને સુંસ્કૃતમાું ‘કપીત્થ’ કહે છે. કપી એટલે વાુંદરાું . 
એને કોઠાું  બહ ુભાવે છે. આથી  એનુું  નામ કપીત્થ. કોઠુું  
મધરુ, ખાટુું , તરુુ, સહેજ કડવુું, ઠુંડુું  છતાું કામર્ક્તી 
વધારનાર, મળને રોકનાર તથા પીત્ત, વાય ુ અને વ્રણનો 
નાર્ કરનાર છે. કાચુું  કોઠુું  કું ઠ માટે હીતકર છે. એ ગ્રાહી, 
કફ તથા વીષનાર્ક અને વાયકુારક છે. પાકુું  કોઠુું  મધરુ, 
ખાટુું  તથા સગુુંધી હોવાથી રુચીકારક, દોષનાર્ક, 
વીષનાર્ક, ગ્રાહી, ભાર,ે કું ઠને સાફ કરનાર, પ ષ્ટીક તથા 
કફ, વાય ુશ્વાસ, ખાુંસી, અરુચી અને તષૃા-તરસને મટાડ ેછે. 
કોઠાના ગભગમાું સાઈટ્રીક એસીડ અને રાખમાું જવખાર, 
કેલ્ર્ીયમ અને લોહનો ક્ષાર હોય છે. એ દહીંના જવેા 
ગણુવાળુું  હોવાથી એને દધીફલ પણ કહે છે. એ અતીસાર, 
સુંગ્રહણી અને રક્તાર્ગમાું ઉપયોગી છે.  
(૧) કોઠામાું  આદુ, મરચુું, કોથમીર, ફુદીનો, ગોળ વગરે ે
નાખી બનાવેલી ચટણી જમવાના એકાદ કલાક પહેલાું જરા 
જરા ચાટીને ખાવાથી ખોરાક પરની અરુચી દરુ થાય છે, 
અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે.  
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(૨) કોઠીનાું  પાન હાથમાું  ખબુ જ મસળી સુું ઘ્યા કરવાથી 
હેડકી બુંધ થાય છે.  
(૩) કોઠાના ગભગમાું ત્રીકટુ(સમાન ભાગ ે સુું ઠ, મરી અને 
પીપરનુું) ચણુગ  જરા જરા ચાટ્યા કરવાથી કફથી ઉત્પન્ન 
થયેલી ઉલટી બુંધ થાય છે. આવા દદીએ ત્યાર પછી દર 
ચાર-પાુંચ દીવસે દીવેલનો હળવો રચે લેવો, સુું ઠ નાખી 
ઉકાળેલુું  પાણી જ પીવુું  અને કફકારક ગળ્યા, ઠુંડા અને ભાર ે
આહારરવ્યો બુંધ કરવાું .  
(૪) કોઠીનાું  પાનની પાુંચ ગ્રામ ચટણી દહીંમાું  મેળવી 
સવાર, બપોર, સાુંજ લેવાથી નવો કે જુનો મરડો મટે છે.  
(૫) રક્તસ્રાવી હરસમાું કોઠા અને બીલાનો ગભગ ખાવાથી કે 
એ બું નેની રબડી બનાવી ખાવાથી રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે. 
(૬) કોઠીનાું કુમળાું પાન વરીયાળીની જમે સગુુંધીત હોય 
છે. આ પાન સુુંર્વાથી થોડી વારમાું હેડકી બેસી જાય છે. 
(૭) કોઠીનાું પાનના રસમાું પીપર સાથે કે પીપર વીના મધ 
નાખી વારુંવાર થોડુું થોડુું ચાટવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૮) કોઠીના પાનનો રસ સહેજ ગરમ કરી કાનમાું  
નાખવાથી કાનના ચસકા મટે છે.   
કોપરુું : કોપરુું અને નાળીયેરનુું  પાણી કામવધગક છે. હુંમેર્ાું  
જરુરી પ્રમાણમાું કોપરુું ખાવાથી કામર્ક્તીમાું વધારો થાય 
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છે, અને વ્યક્તીને રતીક્રીડા માટે સક્ષમ રાખ ે છે. 
કોપરાપાકના સેવનથી પરુુષોની કેટલીક પ્રજનન સુંબુંધી 
ફરીયાદોમાું ફાયદો થાય છે. 
કોપરલે કોપરલે ઠુંડ,ુ મધરુ, પીત્તર્ામક, કફ કરનાર, વાળ 
વધારનાર, ચામડીને ચમકાવનાર અને ર્ા-જખમ 
રુઝાવનાર છે. 
કોળુું : ભરુા કોળાની ત્રણ અવસ્થાઓ છે, બાલ, મધ્ય અને 
પક્વ. એ ત્રણેના જુદા જુદા ગણુ છે. કાચુું  કોળુું  પીત્તનો 
નાર્ કર ે છે, મધ્યમ કફ-નાર્ક છે અને પાકુું  કોળુું  મધરુ, 
અમ્લ, પચવામાું  હલકુું , ઝાડો-પરે્ાબ સાફ લાવનાર અને 
વાત, કફ, પીત્ત ત્રણે દોષોનો નાર્ કર ે છે. એ માનસીક 
રોગો, ગાુંડપણ-ઉન્માદ, ચીત્તભ્રમ, ફેફરુું,  જવેા રોગોમાું  
અને હૃદયરોગમાું  ર્ણુું  ઉપયોગી છે. પાકુું  કોળુું  ઠુંડુું  છે. એ 
બદુ્ધીવધગક છે.  
કોળાની ર્ણી જાતો થાય છે. એમાું રાતુું  કોળુું  આપણે ત્યાું  
ઉપયોગમાું લેવાય છે. એને સાકર કોળુું  પણ કહે છે, કેમ કે 
એમાું રાક્ષ ર્કગ રા ચાર ટકા અને ઈક્ષ ુર્કગ રા દોઢથી બે ટકા 
જટેલી હોય છે. આ રાતુું  કોળુું  રુચીવધગક, ઠુંડુું, ર્કુ્રની વદૃ્ધી 
કરનાર તથા પષુ્ટીદાતા છે. આ ઉપરાુંત ફોસ્ફરસ, 
સોડીયમ, કેલ્ર્ીયમ તથા પ્રોટીન કોળાની જાત પ્રમાણે 
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વધતા-ઓછા પ્રમાણમાું હોય છે. તે ર્ીતળ હોવાથી જમેના 
ર્રીરમાું  આુંતરીક ગરમી રહેતી હોય, તાવ રહેતો હોય 
તેમને માટે કોળાનુું  ર્ાક ઉત્તમ પથ્ય આહાર છે.  
આપણે ત્યાું પૈઠા નામની મીઠાઈ મળે છે જ ેકોળામાુંથી બને 
છે. કોળાને હીન્દીમાું-આગ્રા તરફ પૈઠા કહે છે. પાકુું  કોળુું  
વીર્ષે પીત્તર્ામક હોવાથી પીત્તવીકારોમાું  અને ખાસ કરીને 
એસીડીટીવાળા માટે અકસીર છે.  
કોળુું  ભખુ લગાડનાર, બળ આપનાર, વજન વધારનાર, 
હૃદય માટે હીતકર, માનસીક અને જાતીય ર્ક્તી વધારનાર 
તેમ જ બધી ધાતઓુને વધારનાર છે. એ મતુ્રાર્યની ર્દુ્ધી 
કરનાર તથા મતુ્ર સાફ લાવનાર અને વધારનાર હોવાથી 
સોજા મટાડ ેછે. વળી એ વજન વધાર ેછે, હૃદયને બળ આપે 
છે, પથરી, પ્રમેહ અરુચી અને તરસ મટાડ ેછે.  
કોળાનો વધારમેાું  વધાર ે ઉપયોગ ર્ાક બનાવીને કરી 
ર્કાય, પણ આ ઉપરાુંત તેમાુંથી પાક, મરુબ્બો અને મીઠાઈ 
પણ બનાવી ર્કાય. કોળુું  પરમ સ્મતૃીવધગક છે, આથી 
માનસીક રોગોથી પીડાતા દદીઓ માટે તો દરરોજ ર્ાક કે 
મીઠાઈ બનાવી ખાવા લાયક છે, જ ેર્ણુું  જ લાભપ્રદ નીવડ ે
છે. કાચુું  કોળુું  કફકારક છે. ર્રદી-ઉધરસ, ડાયાબીટીસ, કફ 
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પ્રકૃતીવાળા તેમ જ મેદસ્વી વ્યક્તીએ એ ન ખાવુું . પાકુું  
કોળુું  દરકે માટે પથ્ય અને ત્રીદોષહર છે.  
એક કપ ભરુા કોળાનો રસ એક ચમચી મધ નાખી સવાર-
સાુંજ પીવાથી માનસીક રોગોમાું ફાયદો થાય છે. માનસીક 
રોગોનાું બીજાું ઔષધો સાથે પણ આ કરી ર્કાય.  
કોળાનો અવલેહ : કોળાનો અવલેહ હૃદય માટે શે્રષ્ઠ ઔષધ છે. 
એના જવેુું  ઉત્તમ હૃદય માટે બીજુું એકેય ઔષધ નથી.  કોળુું  
 છોલી બી અને પોચો ભાગ કાઢી નાખી દોઢ કીલો જટેલુું  
લઈ બે કીલો પાણીમાું પકાવવુું . પાકે ત્યાર ેકપડામાું નાખી 
રસ નીચોવી લેવો. રસ જુદો રાખવો. પકાવેલ કોળાને 
ગાયના ૧૭૦ ગ્રામ ર્ીમાું  તાુંબાના વાસણમાું મધ જવેો રુંગ 
થાય ત્યાું સધુી ર્ેકી, તેમાું  કોળાનો જુદો રાખલે રસ મેળવી 
તેમાું દોઢ કીલો ખાુંડ નાખી અવલેહ તૈયાર કરવો. તેમાું  
પીપર, સુું ઠ, જીરાનુું  ચણુગ  ૪૦-૪૦ ગ્રામ તેમ જ ધાણા, 
તમાલપત્ર, એલચી, મરી અને તજનુું  ચણુગ  ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
નાખી ૧૫-૨૦ મીનીટ સધુી હલાવી એકત્ર કરવુું . ઠુંડુું થાય 
ત્યાર ેતેમાું ૧૬૦ ગ્રામ મધ મેળવવુું . એને કોળાનો અવલેહ 
કહે છે.  
કોળાનો અવલેહ પ ષ્ટીક અને બળદાયક છે. ર્ીયાળામાું 
એનુું  સેવન વદૃ્ધો અને બાળકોને બહ ુલાભકતાગ છે. એનાથી 
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ઉલટી, ઉધરસ, શ્વાસ, હૃદયરોગ, રક્તપીત્ત, પીત્તજ્વર, 
તરસ, દાહ, પ્રદર, દબુગળતા, ક્ષય અને આુંત્રવદૃ્ધી મટે છે. 
કોળાનો મરુબ્બો : મોટા ભરુા કોળાની છાલ ઉતારી, બી તથા 
અુંદરનો પોચો ભાગ કાઢી નાખી, બબ્બે રુપીયા ભાર(૨૦-
૨૫ ગ્રામ)નાું પતીકાું પાડી પાણીમાું  બાફવાું . જરા નરમ પડ ે
એટલે કપડામાું નાખી પાણી નીતારી કાઢવુું . બાફેલાું પતીકાું  
બમણી સાકરની ચાસણીમાું નાખવાું . કેસર અને એલચી 
ઈચ્છા પ્રમાણે નાખી ર્કાય. એને કોળાનો મરુબ્બો કહે છે. 
કોળાનો મરુબ્બો ખાવાથી માથાની ગરમી, ભ્રમ, ચકરી, 
ઉન્માદ વગરે ેમટે છે. 
ક ુંચા   કવચના વેલા ખતેરની વાડો પર ખબુ થાય છે, જનેી 
ર્ીંગો પર ઝીણી રુુંવાટી હોય છે. આ રુુંવાટી ર્રીરના 
સુંપકગમાું  આવતાું ખુંજવાળ આવે છે. આ ર્ીંગની અુંદરનાું  
બીજ તે ક ચાું . આ બીજની અુંદરનુું  પડ-ફાડા ખલુ્લા કરી 
તેની વચ્ચેનો અુંકુર કાઢી લેવો, જ ેઝરેી હોય છે. ક ચાુંના 
આ ફાડાનો ખાુંડીને ઔષધ તરીકે ઉપયોગ થાય છે.  
ક ચાનુું  ચણુગ  ચાટણ અને પાક રુપે વપરાય છે. એ મૈથનુ 
ર્ક્તી વધારનાર, વાયનુા રોગો મટાડનાર, પીત્તને ર્ાુંત 
કરનાર, રક્ત વીકારો મટાડનાર, જ્ઞાનતુંતઓુને બળ 
આપનાર, માસીક નીયમીત કરનાર, કષ્ટાતગવ મટાડનાર, 
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તેમ જ શે્વતપ્રદર અને રક્તપ્રદરમાું હીતાવહ છે. ક ુંચા 
પશુ્કળ કામર્ક્તી વધાર ેછે.  
તે સ્વાદે મધરુ અને કડવાું, પચવામાું ભાર,ે ર્રીરને પષુ્ટ 
કરનાર, વાયનુાર્ક, બળ આપનાર, વાય,ુ પીત્ત અને 
રક્તના રોગોનો નાર્ કરનાર છે. ક ુંચા અને અડદના 
ગણુોમાું  ર્ણી સમાનતા છે.  
(૧) અડધી ચમચી ક ચાનાું બીજનુું  ચણુગ  એક ગ્લાસ દધુમાું  
એટલુું  જ પાણી મેળવી ધીમા તાપ ેપાણી બળી જાય ત્યાું  
સધુી ઉકાળવુું . એને ગાળી ઠુંડ ુપાડી બે ચમચી સાકર ઉમેરી 
પીવાથી ર્કુ્રવદૃ્ધી તથા કામર્ક્તીની વદૃ્ધી થાય છે.  
(૨) ક ુંચાનાું બીજના ૧૦ ગ્રામ ચણુગ ને બસો ગ્રામ દધુમાું  
ધીમા તાપે પાણીનો ભાગ ઉડી જાય ત્યાું  સધુી ઉકાળી થોડી 
સાકર નાખી પીવાથી થોડા દીવસમાું કામર્ક્તી વધ ે છે. 
ર્રીર હૃષ્ટપષુ્ટ કરવા માટે આ પ્રયોગ દીવસમાું બે વખત 
કરવો. જમેને સ્વપ્નદોષ થતો હોય કે ર્ીઘ્રસ્ખલન થતુું  હોય 
તેમણે આ ક્ષીરપાક સવાર-સાુંજ લેવો, આહારમાું મધરુ, 
સ્નીગ્ધ અને પ ષ્ટીક રવ્યો લેવાું . ચોખા, દધુ, દહીં, ર્ી, 
માખણ, સાકર, મધ, અડદ, કઠોળ, સલાડ અને ફળો લેવાું . 
(૩) ક ુંચાબીજ અને તાલીમખાના (અખરેીયાનાું બીજ)નુું  
સમાન ભાગ ેબનાવેલુું  એક ચમચી ચણુગ  સાકરવાળા દુધમાું  
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નાખી પીવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે, વીયગમાું ર્કુ્રજુંતઓુ વધે 
છે, અને મદાગનગી પ્રાપ્ત થાય છે.  
(૪) મધ સાથે ક ુંચા લેવાથી દમમાું ફાયદો થાય છે.  
ખજુર: એને પીંડખજુર પણ કહે છે. 

 
ખજુર ર્રીરનાું  અુંગોને પષુ્ટ કર ેછે. ખજુર ગરમ નથી પણ 
ર્ીતળ છે. એ હૃદયને હીતકર અને ર્કુ્રધાતનુી વદૃ્ધી કરનાર 
છે. ખજુરમાું અઢીથી ત્રણ ટકા પ્રોટીન, માુંસ કરતાું પણ 
વધાર ેએવુું  નોુંધપાત્ર પ્રમાણમાું લોહતત્ત્વ, વીટામીન-એ, 
વીટામીન બી-૧ અને બી-૨ વગરે ે રહેલાું  છે. વળી એને 
બધી ઋતઓુમાું  ખાઈ ર્કાય છે.  ખજુર ક્ષય, વાય,ુ ઉલટી 
વગરે ે રોગો મટાડ ે છે. ખજુર ઠુંડુું, રક્તવધગક, વજન 
વધારનાર, વીયગવધગક, ર્રીરની આુંતરીક ગરમી ર્ટાડનાર 
તથા વાય ુઅને પીત્તદોષમાું ઉપયોગી છે. એ અતી પ ષ્ટીક, 
વીયગવધગક, બળવધગક, મધરુ, હૃદય માટે હીતકારી, રુચી 
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ઉત્પન્ન કરનાર, પચવામાું ભાર,ે પષુ્ટી કરનાર, ઝાડાને 
રોકનાર, કૃમીનાર્ક તથા બળ વધારનાર છે. ખજુર રચેક 
પણ છે. રોજ રાત્ર ે પાુંચ-સાત પરે્ી ખજુર પલાળી સવાર ે
બરાબર મસળીને તેને પીવાથી ઝાડો સાફ આવે છે. 
ર્ીયાળા દરમીયાન રોજ દસેક પરે્ી ખજુર ખબુ ચાવીને 
ખાઈ ઉપર એક ગ્લાસ ગરમ દધુ પીવાથી થોડા દીવસમાું જ 
ર્રીરમાું સ્ફુતી આવે છે અને નવુું  લોહી પદેા થાય છે. 
ખજુર ર્રીરને હૃષ્ટપષુ્ટ કર ે છે. વજન વધારવા માટે રોજ 
સવાર ેઆઠ-દસ પરે્ી ખજુર એક ગ્લાસ દધુમાું ઉકાળી ઠુંડ ુ
પાડી દધુ પી જવુું  અને ખજુર ખબુ ચાવીને ખાઈ જવુું .  
કાળુું  ખજુર ઉત્તમ ગણાય છે. ફેફસામાું પડલેાું  ચાુંદાુંમાું  
ખજુર ઉપયોગી સહાયક ઔષધ છે. એ હૃદય માટે પણ 
હીતાવહ છે. ખજુર ઠુંડ,ુ તપૃ્તી કરનાર, પચવામાું ભાર,ે 
રસમાું અને પચી ગયા પછી પણ મધરુ અને રક્તપીત્તને દરુ 
કરનાર છે. ખજુરમાું લોહતત્ત્વ સારા પ્રમાણમાું  છે, આથી 
લોહીની ઉણપમાું બહ ુ સારુું છે. રોજ પાુંચ ખજુર, પાુંચ 
અુંજીર અને વીસ મનુક્કા રાક્ષ ખાવામાું આવે તો ર્રીર પષુ્ટ 
થાય છે.  
(૧) ખજુર, મનુક્કા રાક્ષ, સાકર, મધ અને ર્ી સરખા વજને 
લઈ ખબુ ખાુંડી સોપારી જવેડી લાડડુી બનાવી રોજ બેથી 
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ત્રણ ખબુ ચાવીને ખાવી. એનાથી ર્રીર પષુ્ટ થાય છે. એ 
ખાુંસી, દમ, ક્ષય, એનેમીયા, સકુારો વગરેમેાું  ઉપપયોગી 
છે.  
(૨) ખજુરનો આસવ ખજુગરાસવ સુંગ્રહણી-ઝાડામાું  ખબુ 
ઉપયોગી છે.  
(૩) ખજુર અને મધ ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૪)  નીયમીતપણે આઠ-દસ ખજુરની પરે્ી ઉકાળી સવાર-
સાુંજ લાુંબો સમય લેવાથી ટી.બી.નો રોગ મટે છે.  
(૫) સાુંધાનો દુખાવો રહેતો હોય કે અવારનવાર કેડ દખુતી 
હોય કે સાુંધા કે ગોઠણનો વા રહેતો હોય તેઓ ખજુરની 
છ-આઠ પરે્ી દધુમાું ઉકાળી સવાર-સાુંજ ત્રણ મહીના 
 નીયમીત લે તો દુખાવો મટી જાય છે. 
(6) દરરોજ ખજુર ખાઈ ઉપર ચાર-પાુંચ ર્ુુંટડા ગરમ પાણી 
પીવાથી કફ પાતળો બની નીકળી જાય છે; ફેફસાું સાફ 
થાય છે; સળેખમ, ર્રદી, ખાુંસી અને દમ મટે છે તેમજ 
લોહી ર્દુ્ધ થાય છે. 
(7) ખજુરની પાુંચ પરે્ીનો ઉકાળો કરી તેમાું 10 ગ્રામ 
મેથીનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી કમરનો દુખાવો મટે છે. 
ખજુરપાક: આપણે ત્યાું ર્ીયાળામાું પ ષ્ટીક પાકના સેવનનુું  
વીર્ષે મહત્ત્વ છે. આવા પાકમાું ખજુગરપાકની ગણતરી 
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થાય છે. આ માટે ખારકે એક કીલો, ગુુંદર ૨૦૦ ગ્રામ, 
સાકર ૫૦૦ ગ્રામ, સુુંઠ સો ગ્રામ, પીપર ૨૦ ગ્રામ, મરી ૨૫ 
ગ્રામ, તજ, તમાલપત્ર અને એલચી દરકે દસ-દસ ગ્રામ, 
ચવક, ચીત્રક દસ-દસ ગ્રામ અને ર્રેણી (ભીની જગ્યામાું  
ઉગતુું  એક ઔષધીય વકૃ્ષ) ૫ ગ્રામ. આ બધાું ઔષધો 
એકત્ર કરી તેનો પાક બનાવવાની રીત પ્રમાણે પાક 
બનાવવો. આ પાક બળવદૃ્ધી કરનારો હોઈ ક્ષય, ઉધરસ, 
કું પવા, હેડકી, શ્વાસ, ઉધરસ, સવગ પ્રકારના પ્રમેહ અને 
પ્રદરનો નાર્ કર ે છે તથા નબળા બાળકોને અને અર્ક્ત 
પરુુષોને પષુ્ટ કર ે છે તથા આ પાકના સેવનથી ર્રીરની 
કાુંતી ઉત્તમ થઈ બળ વધ ે છે, રક્તાલ્પતા મટે છે અને 
હીમોગ્લોબીન વધ ેછે, ધાતવુદૃ્ધી અને કામવદૃ્ધી થાય  છે.  
ખદીરાદી ક્વાથ: ખરેછાલ અને ત્રીફળાને ભેગાું  ખાુંડી અધકચરો 
ભકુો બનાવવો. બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળી 
અડધુું  બાકી રહે ત્યાર ેઠુંડ ુપાડી એક ચમચી વાવડીંગનુું  ચણુગ  
અને એક ચમચી ભેંસનુું  ર્ી ઉમેરી બેથી ત્રણ અઠવાડીયાું  
સવાર-સાુંજ તાજો બનાવી પીવાથી કષ્ટદાયી ભગુંદર તથા 
આમણ મટે છે. એને ખદીરાદી ક્વાથ કહે છે, કેમ કે ખરેની 
છાલ એમાું મખુ્ય ઔષધ છે.   
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ખપાટ (કાુંસ કી) આયવુદેમાું  એને અતીબલા કહે છે. ખપાટનાું  
ફુલ કાુંસકીના દાુંતા જવેાું  હોવાથી એને કાુંસકી પણ કહે છે. 
ખપાટના છોડ આખા ગજુરાતમાું થાય છે. એનાું ફુલ પીળા 
રુંગનાું  અને બપોર પછી ઉર્ડ ે છે. તેનાું  બીજ કાળાું-ભરુાું 
હોય છે, જ ેબજારમાું બળબીજના નામે મળે છે. ખપાટની 
છાલ પરે્ાબ વધારનારી છે. મતુ્રમાગગના ર્ણા રોગોમાું  તે 
વપરાય છે. મતુ્રદાહ, મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રાવરોધ, અલ્પમતુ્રતા, 
બહમુતુ્રતા, પથરી, પરમીયો વગરેમેાું  ઉપયોગી છે. 
ખપાટનાું  બીજ ધાતપુષુ્ટીકર છે. લોહીવા, ધાત ુ જવી, 
અર્ક્તી-નબળાઈ જવી વગરેમેાું  ખપાટ વપરાય છે. એ 
ખબુ જ તાકાતવાળુું  ઔષધ છે.  
ખાખરોોઃ બે ચમચી ખાખરાના બીજનો ભકુો એક ગ્લાસ 
પાણીમાું ધીમા તાપ ેઉકાળી અડધુું  પાણી બળી જાય ત્યાર ે
ઉતારી ઠુંડ ુપાડી ચાર-પાુંચ દીવસ રોજ રાત્ર ેપીવાથી ગોળ 
કૃમી મરી જાય છે.  
ખરુાસાની અજમો: રોજ રાત્ર ે વાલના દાણા જટેલુું  ખરુાસાની 
અજમાનુું  ચણુગ  એક ચમચી સાકર સાથે જમ્યા પછી લેવાથી 
કષ્ટાતગવ-માસીક વખતનો સખત દખુાવો, અલ્પાતગવ-ઓછુું  
માસીક, અધીક માસીક અને અનીયમીત માસીકમાું ફાયદો 
થાય છે. 
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ખરે: એને સુંસ્કૃતમાું  ખદીર કહે છે. મધ્યમ કદના, ખરબચડી 
છાલવાળા કાુંટાદાર ખરેના વકૃ્ષને આછા પીળા રુંગનાું ફુલો 
થયા પછી ૨ થી ૪ ઈંચ લાુંબી, પાતળી, ચપટી અને ભરુા 
રુંગની ર્ીંગ થાય છે. પાનમાું વપરાતો કાથો ખરેના 
લાકડામાુંથી બને છે. ખરે ર્ીતળ, દાુંત માટે હીતકર, 
ખુંજવાળ, ખાુંસી-ઉધરસ, ગળુું  બેસી જવુું , ગળાનો સોજો 
અને અરુચીનો નાર્ કર ે છે. એ કડવુું, તરુુું, મેદનાર્ક, 
કૃમીનાર્ક, પ્રમેહનો નાર્ કરનાર, મોઢાનાું ચાુંદાું, સોજો, 
કોઢ, આમ, પીત્ત અને રક્તના રોગો, પાુંડ ુ તથા ત્વચા 
રોગો મટાડ ેછે. ચામડીના રોગોનુું  ખરે સવોગત્તમ ઔષધ છે. 
(૧) ખરેની છાલનુું  ચણુગ  ત્રણથી ચાર ગ્રામ સવાર, બપોર, 
સાુંજ પાણી સાથે ફાકવાથી ચામડીના રોગો મટે છે. આખા 
ર્રીર ેચામડીનો રોગ પ્રસરી ગયો હોય તો ખરેની છાલનો 
ઉકાળો પાણીમાું નાખી સ્નાન કરવુું .  
(૨) ચામડીમાુંથી પાણી, પરુ, લોહી કે કફ ઝમતાું  હોય તો 
ખરેની છાલના ઉકાળાથી ખરાબ ચામડી-વ્રણ ધોવાું .  
(૩) કોઢવાળી કોઈ પણ વ્યક્તી નાહવામાું, પીવામાું અને 
આહારમાું ખરેનો જ ઉપયોગ કર ેતો તે રોગમકુ્ત બને છે. 
સફેદ કોઢના દદીએ લાુંબા સમય સધુી સવાર-સાુંજ ખરેની 
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છાલનો ઉકાળો પીવો અને ખરેની છાલનો ઉકાળો નાખલેા 
પાણીથી સ્નાન કરવુું .  
(૪) ર્નૈમહે નામના પ્રમેહમાું મતુ્ર ધીર ેધીર ેઅને થોડુું  થોડુું  
આવે છે. એ કફના કારણે થાય છે. તથા ક્ષ રમેહ વાયથુી 
થાય છે. આ બું ને પ્રમેહમાું  ૧૦ ગ્રામ ખરેની છાલનો ભકુો બે 
કપ પાણીમાું  ધીમા તાપે અડધાથી પોણા ભાગનુું  પાણી 
બળી જાય ત્યાું સધુી ઉકાળી, ઠારીને ગાળી રોજ સવાર-
સાુંજ તાજુું બનાવી પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૫) ખરેની છાલનો ઉકાળો મોુંમાું  ભરી રાખવાથી દાુંતના 
રોગો, દાુંતનો દુખાવો, રક્તસ્રાવ, મોુંમાુંથી વાસ આવવી 
વગરે ેમટે છે.  
(૬) ખરેના વકૃ્ષની જીવીત સ્થીતીમાું ઝાડની વચમાું  કુદરતી 
રીતે જ ેકાથો તૈયાર થાય છે તેને ‘ખરેસાર’ કહે છે. દરરોજ 
સવાર, બપોર, સાુંજ ૧ ગ્રામ ખરેસાર અડધી ચમચી મધમાું  
ચાટવાથી હાથીપગ ુમટે છે.  
(૭) ખરેસાર તરુુું હોવાથી ગભાગર્ય ઢીલુું  થઈ ગયુું  હોય તો 
તેને સ્વચ્છ કરી ર્ીથીલતા દરુ કર ે છે. કસવુાવડ, અતી 
સુંભોગ કે પ્રદર જવેી વ્યાધીને લીધ ેગભાગર્ય ઢીલુું  પડી જાય 
છે. એમાું ખરેસારનો ઉપયોગ આર્ીવાગદ સમાન છે, કેમકે 
એનાથી ગભાગર્ય મજબતુ થાય છે.  
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ખદીરારીષ્ટ એમાું ખરે મખુ્ય ઔષધ છે. એની માત્રા ચારથી 
છ ચમચી સવાર-સાુંજ. એ મહાકુષ્ઠ-લેપ્રસી, અબુગદ, 
પાુંડરુોગ, કાસ-ઉધરસ, શ્વાસ, કૃમી, ગાુંઠ, સવગ પ્રકારના કોઢ 
અને રક્ત બગાડમાું હીતાવહ છે.  
ખદીરાદીવટી ૧૦૦ ગ્રામ ખરેસાર તથા કપરુ, સોપારી, 
જાયફળ, ચણકબાબ અને એલચી દરકે ૨૦-૨૦ ગ્રામના 
મીશ્રણના બારીક ચણુગમાું  પાણી મેળવી ચણાના દાણા 
જવેડી બનાવેલી ગોળીને ખદીરાદીવટી કહે છે. આ 
ત્રણચાર ગોળી સવાર, બપોર, સાુંજ મોુંમાું  રાખી ધીમે ધીમે 
ચસુવાથી સુકી ઉધરસ, અવાજ બેસી જવો, મોુંમાું  ચાુંદાું, 
જીભ, દાુંત, દાુંતનાું પેઢાુંની તકલીફ, મોળ આવવી વગરેમેાું  
ફાયદો થાય છે. ખદીરાદીવટી બજારમાું 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, કું ઠના રોગો અને પટેના 
કૃમીઓને મટાડ ેછે. લીંડીપીપર કરતાું ગજપીપર થોડી મોટી 
હોય છે અને બું નેના ગણુોમાું પણ બહ ુથોડુું  અુંતર રહેલુું  છે.  
ગરમાળો: ગરમાળો ૧૦થી ૨૫ ફુટનુું  ઝાડ છે. તેને જાુંબ ુજવેાું  
પણ તેનાથી મોટાું  અણીવાળાું, એક બાજુ સુુંવાળાું અને 
બીજી બાજુ ખરબચડાું પાન થાય છે. ઉનાળામાું પીળા રુંગનાું  
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પશુ્કળ ગચુ્છાદાર ફુલ આવે છે. ફુલ ખરી પડી લાુંબી લીલા 
રુંગની ર્ીંગો આવે છે, જ ેઅુંગઠુાથી પણ વધ ુજાડી અને 
દોઢથી બે ફુટ લાુંબી હોય છે. તે પાકી જતાું સકુાઈને કાળી 
પડી જાય છે. તેની અુંદરનો માવો સકુાઈ જઈને બી છુટાું  
પડી જતાું  ર્રુ્રાની જમે આ ર્ીંગો ખખડ ે છે. આ માવો 
મીઠો હોય છે. એને ગરમાળાનો ગોળ કહે છે. આ ગોળ 
મળર્ોધક છે. તે પટેમાું ગડગડાટ કરતો નથી.  
(૧) ગરમાળાનો ગોળ, પીપરીમળુના ગુંઠોડા, નાગરમોથ, 
કડ ુઅને હરડનેે સરખા ભાગ ેઅધકચરાું ખાુંડી, એક ચમચી 
ભકુાને એક ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળી ચોથા ભાગનુું  પાણી 
બાકી રહે ત્યાર ેગાળીને ઠુંડ ુપાડી સવાર-સાુંજ પીવાથી વાય ુ
અને કફજન્ય તાવ અને આમથી થતુું  ર્ળુ મટે છે. એનાથી 
મુંદ થયેલો જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે અને આહારનુું  પાચન 
થઈ મળર્દુ્ધી થાય છે. દર વખતે ઉકાળો તાજો બનાવી 
પીવો.  
(૨) મદૃ ુવીરચેક ઔષધોમાું ગરમાળાનો ગોળ શે્રષ્ઠ ગણાય 
છે. એકથી બે ચમચી જટેલો ગરમાળાનો ગોળ દરરોજ 
સાુંજ ે લેવાથી સવાર ે સરળતાથી મળ ઉતરી જાય છે. 
આબાલવદૃ્ધ, ગભીણી સહ ુ કોઈ નીભગયપણે એ લઈ ર્કે. 
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તાવમાું  પણ જો મળ ઉતરતો ન હોય તો ગરમાળાનો ગોળ 
લઈ ર્કાય, કેમ કે એ પરમ કોષ્ઠ ર્દુ્ધીકર છે.  
(૩) કોઢ, ચામડીના વીકારો, તાવ, સવાાંગ ખુંજવાળ, 
કમળો, કબજીયાત, પ્રમેહ, પીત્તના અને હૃદયના રોગોમાું  
પણ ગરમાળાનો ગોળ હીતાવહ છે.  
ગળો   
घतृिे वात ंसगडुा पवबधंं पितं्त सीताढयां मधिुा कफे च | 
वातास्रमगु्र ंरूबतुलेनमश्रा श ूंठयामवात ंशमयते ् गडुनूच || 
 
એટલે કે ગળો-ગડુચુી ર્ી સાથે લેવાથી વાય,ુ ગોળ સાથે 
લેવાથી કબજીયાત, સાકર સાથે લેવાથી પીત્ત, મધ સાથે 
લેવાથી કફ, સુુંઠ સાથે લેવાથી આમવાત, દીવેલ સાથે 
લેવાથી વાતરક્ત અને ગ મતુ્ર સાથે લેવાથી શ્લીપદ-
હાથીપગુું  મટાડ ે છે. ગળોના સેવનથી રીબાઈ રીબાઈને 
મરવાનુું  બનતુું  નથી.  
એનાું પાન મધરુ હોય છે. આથી એનાું પાનનુું  ર્ાક ખબુ 
સ્વાદીષ્ટ લાગ ેછે, જ ેતાવમાું ઉત્તમ છે. ગળો તીખી, કડવી, 
પચી ગયા પછી મધરુ, રસાયન, મળને રોકનાર, તરુી, 
ઉષ્ણ, પચવામાું હલકી, બળ આપનાર, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કરનાર, ત્રીદોષઘ્ન (કડવા રસથી પીત્ત અને કફને મટાડ ેછે. 
ઉષ્ણ હોવાથી વાયનેુ હણે છે. પચી ગયા પછી મધરુ રસથી 
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વાજીકર-રસાયન છે.) તથા આમ, તરસ, બળતરા, પ્રમેહ, 
કોઢ, ઉધરસ, રક્તાલ્પતા-પાુંડ,ુ કમળો, કુષ્ઠ, વાતરક્ત, 
કૃમી, જ્વર, ઉલટી, ઉબકા, દમ, હરસ, મતુ્રકષ્ટ અને 
હૃદયરોગને મટાડનાર છે.  
ગળોનો રસ ત્રણ ચમચી અને ગળોનુું  ચણુગ  અડધીથી એક 
ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે લેવુું . કોઈ પણ વકૃ્ષ પર 
ચડલેી ગળો ઔષધમાું  વાપરી ર્કાય, પરુંત ુ લીમડા પર 
ચડલેી ગળો ઉત્તમ ગણાય છે. તાજી લીલી ગળો મળે તો 
તેનો ઉપયોગ કરવો, નહીંતર સુકી ગળોનુું  ચણુગ  વાપરી 
ર્કાય. ગળોના વેલા પર કાગળ જવેી પાતળી છાલ હોય 
છે, જ ેદરુ કરવાથી અુંદર લીલીછમ માુંસલ ગળો જોવા મળે 
છે. એના નાના નાના ટુકડા કરી છાુંયડ ે સકુવવાથી સુુંદર 
લીલાર્ પડતુું  બારીક ચણુગ  તૈયાર થઈ ર્કે. ઔષધોમાું આવુું  
તાજુું ચણુગ  જ વાપરવુું  જોઈએ.  
બજારમાું ગળોની ગોળી ‘સુંર્મની વટી’ નામે મળે છે. 
સુંર્મની એટલે જ ે વધલેા દોષોને ઓછા કર ેઅને ઓછા 
હોય તો સમાન કર ે તે. એની એક એક ગોળી સવાર, 
બપોર અને સાુંજ ેલેવી જોઈએ.  
લીમડા, બાવળ કે આુંબા પર ચડલેી ગળોની વેલ વધાર ે
ગણુકારી ગણાય છે, તેમાું પણ લીમડા પરની શે્રષ્ઠ. ગળોનુું  
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ચણુગ  એક ચમચી અને રસ બેથી ત્રણ ચમચી સવાર-સાુંજ 
લઈ ર્કાય.  
(૧) ગળો, ધાણા, લીમડાની અુંતરછાલ અને 
રતાુંજળી(રક્તચુંદન)નો ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થઈ સવગ પ્રકારના તાવ મટે છે.  
(૨) ગળોનો રસ સાકર નાખી પીવાથી અમ્લપીત્ત તરત જ 
મટે છે અને પીત્તથી થતી ઉલટી તત્કાળ ર્ાુંત થાય છે.  
(૩) ગળોના બે ચમચી રસમાું બે ચમચી મધ નાખી 
પીવાથી ત્રણે દોષોથી થતી ઉલટી મટે છે.  
(૪) ગળોનો રસ અથવા ગળોનો ઉકાળો અડધો કપ 
સવાર-સાુંજ પીવાથી અને માત્ર મગના સપુ અને ભાત પર 
રહેવાથી કોઢમાું એકદમ ફાયદો થાય છે.  
(૫) ગળોના રસમાું મધ અથવા સાકર નાખી પીવાથી 
કમળો જલદી મટે છે.  
(૬) ગળો અને ત્રીફળાના ઉકાળામાું મધ અને પીપરનુું  ચણુગ  
નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી સવગ પ્રકારના નેત્રરોગ મટે છે. 
(ઉકાળો ઠુંડો થયા પછી એમાું મધ નાખવુું .)  
(૭) ગળોનુું  વસ્ત્રગાળ બારીક ચણુગ  ૧ કીલો અને ગોળ, 
મધ અને ર્ી દરકે ૧૬૦ ગ્રામ મેળવી ચાટણ બનાવવુું . 
એકથી બે ચમચી આ ચાટણ સવાર-સાુંજ લેવાથી કોઈ 
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રોગ થતો નથી, ર્ડપણ આવતુું  નથી કે વાળ ધોળા થતા 
નથી.  
(૮) ઠુંડા પાણીમાું ગળોનો કું દ ર્સી અરીઠા સાથે 
પીવડાવવાથી સાપનુું  ઝરે ઉતર ેછે.  
(૯) ગળો અને સૂું ઠનો કાઢો-ઉકાળો પીવાથી આમવાત મટે 
છે.  
(૧૦) ગળોના કલ્કમાું  મધ નાખી ખાવાથી કફ મટે છે.  
(૧૧) ગળોના રસમાું  મધ નાખી ચાટવાથી મતુ્રકૃચ્છ (ટીપે 
ટીપ ેપરે્ાબ થવો) મટે છે.  
(૧૨) ગળો અને ગગુળને એરુંડાનાું પાુંદડાના રસમાું ર્સી 
પટે ઉપર લેપ કરવાથી કૃમી મટે છે. 
જીણગ જ્વર ઉપર: (૧૩) ગળોના ઉકાળામાું લીંડીપીપરનુું  
ચણુગ  નાખી પીવાથી જીણગ જ્વર મટે છે.  
(૧૪) ગળો, આમળાું અને નાગરમોથનો ઉકાળો પીવાથી  
કોઇપણ તાવ મટે છે.  
(૧૫) ગળોનો રસ જીરુ અને સાકર સાથે લેવાથી 
હૃદયરોગમાું લાભ થાય છે.  
(૧૬) ગળોનો રસ ર્ી સાથે લેવાથી વાય ુમટે છે.  
(૧૭) ર્લ્ક્ત માટે ગળોનો રસ મમરા (ચોખાની ધાણી) 
સાથે લેવો.  
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(૧૮) દાડમ સાથે ગળોનો રસ લેવાથી અરૂચી દરુ થાય છે.  
ગુંઠોડા: પીપરીમળુના ગુંઠોડા જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, 
લર્,ુ તીખા, ઉષ્ણ, રુક્ષ, પીત્ત કરનાર અને મળને ભેદનાર-
તોડીને કાઢનાર છે. તે કફ, વાય,ુ ઉદરરોગ, બરોળની 
વીકૃતી, ગસૅ, આફરો, કૃમી, શ્વાસ અને ક્ષયમાું હીતાવહ 
છે.  
મગજની નીબગળતા, ઉન્માદ, વાતપ્રકોપ, પ્રસતુાના રોગો, 
માસીક ઓછુું  આવવુું,  નીરાનાર્, ઉધરસ, શ્વાસ વગરેમેાું  
વીભીન્ન રીતે પ્રયોજાય છે. અનેક આયવુદેીક દવાઓમાું તે 
વપરાય છે.  
અજીણગ, આફરો, અરુચી, પટેમાું વાયનુો ગોળો ચડવો 
વગરે ે પટેની-પાચનની તકલીફોમાું  તેમ જ ઉપરોક્ત 
રોગોમાું ગુંઠોડાનુું  પા ચમચી ચણુગ  બે ચમચી મધમાું મીશ્ર 
કરી સવાર-સાુંજ ચાટી જવુું . આ બધી તકલીફો ર્ાુંત થઈ 
જર્.ે લોહીનુું  નીચુું  દબાણ(લો બી.પી.) અને હૃદયરોગમાું  
પણ આ ઔષધ-ઉપચાર ફાયદો કર ેછે.  
ગાજર: ગાજરમાુંથી વીટામીન ‘એ’ મળે છે, જ ે રોગ 
પ્રતીકારક ર્ક્તીમાું વધારો કર ેછે. દરરોજ એક કપ રાુંધલેાું  
ગાજર ખાવાું જોઈએ. રાુંધવાથી ગાજરના કડક કોષો નરમ 
અને સુુંવાળા બને છે. તેથી ગાજરમાુંથી મળતાું  પ ષ્ટીક 
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તત્ત્વો ર્રીરમાું બરાબર ર્ોષાય જાય છે અને તેનો પરુપેરુો 
લાભ આપણે મેળવી ર્કીએ છીએ.  
ગાજર મધરુ, સહેજ કડવાું, તરુાું, તીક્ષ્ણ, ઉષ્ણ, અગ્નીને 
પ્રદીપ્ત કરનાર અને પચવામાું  હલકાું  છે. એ ઝાડાને 
રોકનાર, રક્તપીત્ત, હરસ, સુંગ્રહણી, વાય,ુ કફ, 
રક્તાલ્પતા અને રતાુંધણાપણાને મટાડ ેછે.  
(૧) સોજા આવ્યા હોય તો નમક અને ખટાર્ વગરનુું  
ગાજરનુું  ર્ાક દરરોજ ખાવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) શ્વાસ અને હેડકીમાું ગાજરના રસનાું પાુંચ-સાત ટીપાું  
નાકમાું નાખવાથી લાભ થાય છે.  
(૩) ર્ી કે તલના તેલમાું ગાજરનુું  ર્ાક દાડમનો રસ નાખી 
દહીં સાથે ખાવાથી હરસ મટે છે.   
ગાયનુું  ર્ી: એ સ્મરણ ર્ક્તી, બદુ્ધી, જઠરાગ્ની, વીયગ, 
ઓજસ, કફ તથા મેદને વધારનાર છે. તે વાય,ુ પીત્ત, ઝરે, 
ઉન્માદ, ર્ોષ તથા તાવનો નાર્ કર ેછે.  
ગાયનુું  ર્ી પચી ગયા પછી મધરુ અને આુંખ માટે હીતકારી 
છે. એ માટે એને પગના તળીયે ર્સવુું  જોઈએ. જો આુંખો 
નબળી હોય, તેમાું દાહ અને ખુંજવાળ હોય તો ગાયનુું  ર્ી 
લાુંબા સમય સધુી ૧૫ મીનીટ ર્સવુું . આુંખ તેજસ્વી અને 
સ્વસ્થ બની જર્.ે  
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એનો અખુંડ દીવો જ્યાું  ચાલ ુહોય ત્યાું  કોઈ ઝરેી જનાવર 
રહેતુું  નથી.  
ર્ીનાું ટીપાું સવાર ેનાકમાું  મકુવાથી કફ નહીં થાય, બપોર ે
મકુવાથી પીત્ત અને સાુંજ ેમકુવાથી વાય ુથર્ ેનહીં. ર્રદી, 
માથાનો દુખાવો અને અનીરા મટાડવા ગાયનુું  ર્ી ઉત્તમ છે. 
પગના તળીયે ર્ી ર્સવાથી ઉુંર્ સારી આવે છે.  
આપણા આહારમાું  જો ર્ી, તેલ, માખણ જવેાું સ્નેહરવ્યો 
તદ્દન બુંધ કરી દેવામાું આવે તો ર્રીરમાું  વાયનુી વદૃ્ધી, 
મુંદાગ્ની, કૃર્તા, ર્ષુ્કતા તથા વાયનુી વદૃ્ધીના કારણે થતા 
આવેર્, ઉતાવળાપણુું , કું પ અને ઉન્માદ જવેી વીકૃતીઓ 
ઉત્પન્ન થાય છે. વાય ુપ્રકૃતીવાળા માટે એટલે જ ર્ીનુું  સેવન 
અત્યુંત જરુરી છે. ર્ી મનષુ્યની જ્ઞાનર્ક્તી, સ્મતૃી, બદુ્ધી, 
હીંમત અને બળ વધાર ે છે તેમ જ ર્રીરને પોષણ 
આપનાર શે્રષ્ઠ તત્ત્વ છે. તે પ્રકુપીત થયેલા વાયનુુું  ર્મન કર ે
છે. ક્ષીણ થયેલા કફને વધાર ે છે તથા જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કરી પીત્તનુું  પ્રમાણ જાળવે છે. આમ ર્રીરનાું વાત, પીત્ત 
અને કફ ત્રણે દોષ માટે ર્ી પોષણરુપ હોવાથી શે્રષ્ઠ ટોનીક 
છે.  
એક વષગ જુનુું  ર્ી ત્રણે દોષો મટાડ ેછે. તે મચુ્છાગ, કોઢ, ઝરે, 
ઉન્માદ, અપસ્માર-વાઈ તથા તીમીર(આુંખનો એક 
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રોગ)નો નાર્ કર ે છે. આવુું  જુનુું  ર્ી ધીમે ધીમે જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કર ે છે અને આમનો નાર્ કર ે છે. તેમ જ કોઢ, 
નેત્રર્ળુ, કણગર્ળુ, મચુ્છાગ, સોજા, હરસ, ઉન્માદરોગ અને 
યોનીદોષમાું ફાયદાકારક છે.  
આયવુદેમાું  મખુ્ય આઠ પ્રકારનાું ર્ીનો ઉલ્લેખ કરવામાું  
આવ્યો છે. આ દરકે ર્ી જમે જમે વધાર ે જુનાું  થાય તેમ 
તેમ તે વધાર ેગણુકારી બને છે, પરુંત ુ રોજીુંદા આહારમાું, 
પરીશ્રમ કયાગ બાદ બળના ક્ષયમાું, પાુંડરુોગ, કમળો, 
નેત્રરોગ તથા સામાન્ય સ્વસ્થ મનષુ્ય માટે તો તાજુું ર્ી જ 
સવગશે્રષ્ઠ ગણાય છે. ઔષધોપચારની દૃષ્ટીએ જ જુનુું  ર્ી 
વધાર ે હીતકારી છે. રોજીુંદા ઉપયોગમાું નવુું  ર્ી ગણુકારી 
છે.   
ગાયનુું  છાણ: ૧૦૦ ગ્રામ ગોબર રસ અને ૩૦૦ ગ્રામ તલનુું  
તેલ માત્ર તેલ બાકી રહે ત્યાું સધુી ઉકાળવુું . એ તેલનાું રાત્ર ે
આુંખમાું ટીપાું મકુવાથી ચશ્મા દરુ થાય છે. 
ગાયનુું  દુધ: હળદર નાખી ગાયનુું  દુધ પીવાથી સ્વરપટેીના રોગ 
મટે છે. એમાું ગાયનુું  ર્ી નાખી સાુંજ ેપીવાથી કમજોરી અને 
કબજીયાત દરુ થાય છે. ગાયના દુધનુું  દહીં બનાવી એની 
છાસમાું મીઠો લીમડો નાખી પીવાથી કૉલેસ્ટરોલ અને 
જાડાપણુું  મટે છે. 
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ગુુંદાું: પાકાું ગ ુુંદાું  મધરુ, ચીકણાું, પચવામાું ભાર ેઅને ઠુંડાું  છે. 
પાકાું ગ ુુંદાુંનુું  ર્ીમાું વર્ારલેુું  ર્ાક ખાવાથી પીત્તને લીધે 
ર્રીરના ઉપરના કે નીચેના માગ ેકે છીરોથી લોહી નીકળતુું  
હોય, નસકોરી ફુટતી હોય તો તે મટે છે. આવા દદીએ 
તીખા-ગરમ પદાથોગ ન ખાવા. મોટાું  ગ ુુંદાું  ર્કુ્રવધગક અને 
કામવધગક છે. ગુુંદાની સીઝનમાું રોજ બેથી ત્રણ પાકાું ગ ુુંદાું  
ખાવાું જોઈએ.  
ગગુળ: ગગુળ બહ ુમોુંર્ો મળતો હોવાથી એમાું ભેળસેળની 
ર્ક્યતા રહે છે. રોગ મટાડવામાું ગગુળ સાવ નીષ્ફળ જાય 
તો એ બનાવટી હોવાની ર્ક્યતા છે. ગગુળ એક 
વનસ્પતીનો સગુુંધી ગુુંદર છે. સાચો ગગુળ અગ્નીમાું  
નાખતાું વેંત બળી જાય છે, તથા ગરમ પાણીમાું તરત જ 
ઓગળી જાય છે. નકલી ગગુળમાું આમ બનતુું  નથી.  
ગગુળના ચારથી બાર ફુટ ઉુંચાું  ઝાુંડવાું  કચ્છ, સ રાષ્ટ્ર, 
મારવાડ અને સીંધ જવેા સકુા પ્રદેર્ોમાું  થાય છે. ઔષધમાું 
ગગુળના થડમાું  ચીરો કરી જ ેરસ નીકળે તે ગુુંદર જ વપરાય 
છે.  
ગગુળનુું  ઝાડ સફેદ રુંગનુું, ડાળો વાું કીચુકી, છાલ લીલાર્ 
પડતી સહેજ પીળી અને કાગળ જવેી, થડ પરથી ઉખડતી 
રહે છે. તેનાું પાન નાનાું નાનાું, ડાળને છેડ ેઆવેલાું, ચીકણાું  
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અને ચમકતાું હોય છે. તેનાું ફળ નાનાું, સગુુંધી, ખશુ્બોદાર 
અને પાકે ત્યાર ેલાલ હોય છે. તેનાું ફળને ગગુળીયા કહે છે. 
ફળ મોુંમાું  રાખવાથી મોું ચોખ્ખુું અને સગુુંધીત રહે છે.  
ગગુળ કડવો, તીખો, ગરમ, રસાયન, વાજીકર, ચીકણો, 
વાયનુુું  અનલુોમન કરનાર, વાયનુા રોગોનો નાર્ કરનાર, 
ભગુંદર, નાસરુ જવેા રોગોનો નાર્ કરનાર, ભરનીંગળ 
ર્ારાું  પર ઉપયોગી, ભાુંગલેાું  હાડકાું ને સાુંધનાર, જઠરાગ્ની 
વધારનાર અને જુનો ગગુળ વજન ર્ટાડનાર છે. ગગુળ ની 
બનાવટોનો ઉપયોગ કરતી વખતે પરજેીમાું ખાટા અને 
તીક્ષ્ણ આહારરવ્યો, મૈથનુ, પરીશ્રમ, તડકો અને 
મદ્યપાનનો ત્યાગ કરવો.  
ગગુળ મધરુ હોવાથી વાય,ુ તરુો હોવાથી પપત્ત અને કડવો 
હોવાથી કફ મટાડ ેછે.   
(૧) ર્રમાું  ગગુળનો ધપુ કરવાથી હવા ચોખ્ખી રહે છે અને 
જીવજુંતઓુ, જીવાણુઓ મરી જાય છે.  
(૨) ત્રીફળા ગગુળની બે બે ગોળી સવાર-સાુંજ લેવાથી 
ભગુંદર, નાસરુ, રક્તવીકાર મટે છે, મેદ ર્ટે છે.  
(૩) કાુંચનાર ગગુળની બે બે ગોળી સવાર-સાુંજ લેવાથી 
ગળાની જુની કું ઠમાળની ગાુંઠો મટી જાય છે.  
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(૪) રોજ સવાર ે અને રાત્ર ે ‘મેદોહર ગગુળ’ અથવા તો 
‘ત્રીફળા ગગુળ’ ની બબ્બે ગોળી ભકુો કરીને અથવા 
સખુોષ્ણ જળ સાથે લેવાથી મેદ ર્ટીને વજન ઉતર ેછે.  
(૫) સાુંધાના વા માટે મહાયોગરાજ ગગુળ, પરુ, ચાુંદા અને 
મેદરોગ ર્ટાડવા માટે ત્રીફલા ગગુળ અને ગાુંઠો મટાડવા 
માટે કીર્ોર ગગુળ લેવો. 
ગોક્ષરુાદી ગગુળ: આયવુદેના મહષી ર્ારુંગધર ેએક ઔષધયોગ 
‘ગોક્ષરુાદી ગગુળ’નો પાઠ આપલેો છે. યોગ એટલે 
ઔષધોનુું  મીશ્રણ (કોમ્બીનેર્ન). આ ગોક્ષરુાદી ગગુળની 
બબ્બે ગોળી ભકુો કરીને સવાર ે અને રાત્ર ે સહેજ હ ુુંફાળા 
ગરમ પાણી સાથે લેવાથી સવગ પ્રકારના પ્રમેહ, મતુ્રકષ્ટ, 
મતુ્રાવરોધ, મતુ્રની બળતરા, સવગ પ્રકારના પ્રદર, વાતરક્ત, 
વાયનુા રોગો, વીયગ-ર્કુ્ર સુંબુંધીત વીકૃતીઓ અને પથરીનો 
નાર્ થાય છે. મોટા ભાગની ફામગસીઓ આ ગોક્ષરુાદી 
ગગુળ બનાવતી હોય છે, એટલે બજારમાું મળે છે.  
ગગુળની બનાવટોનો ઉપયોગ કરતી વખતે અમકુ 
બાબતોનુું  ધ્યાન રાખવુું  પડ ે છે. અતી આહાર, મૈથનુ, 
તડકો, ખાટી-અમ્લ ચીજો, તીખુું, મદ્ય અને અતી શ્રમથી 
બચવુું . 
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ગોખરુું: એના છોડ ચોમાસામાું આપણે ત્યાું ગજુરાતમાું બધે 
થાય છે. એ બે જાતનાું  હોય છે, મોટાું ગોખરુના નાના છોડ 
હોય છે અને નાના ગોખરુના વેલા થાય છે. દવામાું મોટાું  
ગોખરુું વપરાય છે, પણ તે ન મળે તો નાનાું  પણ વાપરી 
ર્કાય. ચોમાસામાું ગોખરુના વેલા જમીન પર પથરાયેલા 
જોવા મળે છે. તેનાું  પાન નાનાું  નાનાું હોય છે. તેને ચણા 
જવેડાું  કે તેથી નાનાું ફળ બેસે છે, જનેા ઉપર કાુંટા હોય છે. 
ફળ તાજાું હોય ત્યાર ેલીલા રુંગનાું  અને સકુાતાું કઠણ અને 
સફેદ બને છે.  
ગોખરુું ઠુંડ ુછે, આથી પેર્ાબના દરકે જાતના રોગોમાું  ખબુ 
સારુું કામ આપે છે. પેર્ાબ ઓછો આવવો, પરે્ાબ ન 
આવવો, પરે્ાબ અટકી અટકીને આવવો, પેર્ાબમાું  
બળતરા થવી, પરે્ાબ દગુાંધવાળો કે ડહોળો આવવો 
વગરેમેાું  ગોખરુું ઉપયોગી છે. ગોખરુું કીડની પર ઉત્તજેક, 
વેદના દરુ કરનાર તથા મતુ્ર સુંસ્થાનના આુંતરીક સ્તર પર 
સ્નીગ્ધ અસર કર ે છે. આથી જુના પરમીયા અને મતુ્રાર્ય 
તથા મતુ્રમાગગની બળતરા પર લાભ કર ેછે. ગોખરુું સ્નેહન, 
મતુ્ર વધારનાર, બળ(વીયગ) વધારનાર, તથા મૈથનુમાું  
ઉત્તજેના લાવનાર છે. એ ર્કુ્રજુંતઓુ વધાર ે છે. ધાતપુષુ્ટી 
માટે ગોખરુું ઉત્તમ છે. પેર્ાબમાું વીયગ જુંત ુજતાું  હોય તેમાું  
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ગોખરુું વાપરી ર્કાય. તે મતુ્રપીંડ અને મતુ્રાર્યને કાયગર્ીલ 
રાખ ે છે. આથી પથરીના રોગીને તથા કીડની બગડી હોય 
તેવા રોગીઓ પણ તેનુું  સેવન કરી લાભ મેળવી ર્કે.  
ગોખરુુંને સકુવી, ખાુંડી, ચણુગનો ઉપયોગ કરવો. ગોખરુું 
ગાુંધીની દકુાને મળે છે. તૈયાર ચણુગ  દવાવાળા વેચે છે.  
૩-૩ ગ્રામ એટલે કે એક નાની ચમચી જટેલુું  ગોખરુું 
દીવસમાું  બેથી ત્રણ વાર પાણી, સાકર, દધુ, ર્ી કે મધ સાથે 
તકલીફ અનસુાર લઈ ર્કાય. ગોખરુું કામર્ક્તી વધારનાર, 
હૃદયરોગનો નાર્ કરનાર, વાયનુાર્ક, અને વધ ુપ્રમાણમાું  
લેવાથી રચેક છે.  
(૧) સવગ પ્રકારના પ્રમેહમાું અને પ્રોસ્ટેટના સોજામાું  ગોખરુું 
આપવુું .  
(૨) મતુ્ર અમ્લતાવાળુું  હોય ત્યાર ે ગોખરુું સાથે જવખાર 
આપવો.  
(૩)  કીડનીના સોજામાું  મતુ્ર ક્ષારવાળુું, દગુાંધવાળુું  તથા 
ડહોળુું  હોય ત્યાર ેગોખરુના ઉકાળામાું  ર્ીલાજીત મેળવીને 
આપવુું .  
(૪) સરખા ભાગ ે બનાવેલ ગોખરુું અને તલનુું  ચણુગ  એક 
ચમચી અને એક ચમચી મધને બકરીના દધુ સાથે લેવાથી 
હસ્તમૈથનુથી આવેલી નબળાઈ-નપુુંસકતા દરુ થાય છે.  
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(૫) અડધી ચમચી ગોખરુુંનુું  ચણુગ  એક ચમચી મધ સાથે 
દીવસમાું ત્રણ વાર ચાટી ઉપર એક ગ્લાસ રે્ટીનુું  દુધ 
પીવાથી પથરી તટુી જઈ મતુ્ર માગ ેબહાર નીકળી જાય છે. 
આ પ્રયોગ માત્ર સાતથી દસ દીવસ જ કરવો.  
(૬) બસો ગ્રામ દુધમાું  એટલુું  જ પાણી અને એક ચમચી 
ગોખરુુંનુું  ચણુગ  નાખી ધીમા તાપ ેઉકાળી પાણીનો ભાગ ઉડી 
જાય એટલે ઉતારી ઠુંડ ુ પડ્યે પીવાથી મૈથનુર્ક્તી વધ ે છે. 
સવાર-સાુંજ તાજુું બનાવીને પીવુું . સાકર પણ નાખી ર્કાય. 
(૭) ગોખરુું અને અશ્વગુંધાનુું  ૫થી ૭ ગ્રામ ચણુગ  એનાથી 
બમણી સાકર સાથે કે બે ચમચી મધ સાથે લેવાથી ર્રીર 
પષુ્ટ થાય છે, ર્ારીરીક ર્ક્તી તથા કામર્ક્તી વધ ેછે.  
(૮) ગોખરુુંના પુંચાુંગનો ૧૦ ગ્રામ ભકુો નાખી અડધુું  પાણી 
બાળીને બનાવેલો ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી મતુ્રમાગગના 
રોગો મટે છે.  
(૯) ગળો, ગોખરુું અને આમળાના સમાન ભાગ ેબનાવેલા 
ચણુગ ને રસાયન ચણુગ  કહે છે. ર્રીરમાું  ગમે ત્યાું દાહ, 
બળતરા, અર્ક્તી રહેતી હોય તો સવાર, બપોર, સાુંજ 
અડધી ચમચી ચણુગ  ફાકી ગાયનુું  તાજુું દધુ પીવુું . આહારમાું  
તીખી, ગરમ ચીજો બુંધ કરવી.  
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(૧૦) ઉુંદરી જમેાું  માથા, દાઢી, મછુ, આુંખ વગરે ે પરના 
વાળ ખરી જાય છે, તેમાું  ગોખરુું અને તલનાું ફુલ સરખા 
ભાગ ે લસોટી મધ અને ર્ીમાું મેળવી લેપ કરવાથી ઉુંદરી 
મટી જાય છે અને નવા વાળ ઉગવા લાગ ેછે.  
(૧૧) એક ચમચી ગોખરુ ચણુગ  અને એક ચમચી સાકર 
એક ગ્લાસ દુધમાું  મીશ્ર કરી પીવાથી મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષ્ટ 
અને મતુ્રદાહ મટે છે.  
(૧૨) નાના ગોખરુના પુંચાુંગના ભકુાને ઉકળતા પાણીમાું  
એક કલાક ભીંજવી રાખી, મસળી, ગાળી મધ અને સાકર 
નાખી પીવાથી મતુ્રની અને મતુ્રમાગગની ર્દુ્ધી થાય છે. 
(૧૩) ગોખરુ, સુું ઠ અને મેથીનો સમાન ભાગ ે ભકુો કરી 
ઉકાળો બનાવી પીવાથી આમવાત અને કટીર્ળુ મટે છે. 
(૧૪) મતુ્રમાગગમાું વેદના સાથે પરે્ાબ થતો હોય તો સો 
ગ્રામ દુધ, સો ગ્રામ પાણી અને એક ચમચી ગોખરુું-ચણુગ   
નાખી પાણીનો ભાગ બળી જાય ત્યાું સધુી ઉકાળી થોડી 
સાકર નાખી પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૫) એક ચમચી ગોખરુ ચણુગનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ 
પીવાથી પથરી તટુી જાય છે.  
(૧૬) એક ચમચી ગોખરુું ચણુગ  એટલી જ સાકર સાથે લઈને 
ઉપર દુધ પીવાથી મૈથનુ ર્ક્તી વધે છે.  
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(૧૭) ગોખરુ અને સુુંઠનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી 
કટીર્ળુ અને સવાાંગ સુંધીવા મટે છે.  
(૧૮) ગોખરુનો દધુમાું ઉકાળો કરીને પીવાથી રક્તપીત્ત મટે 
છે.   
(૧૯) એક ચમચી જટેલુું  ગોખરુચણુગ , એક ચમચી સાકર 
સાથે રોજ સવાર-સાુંજ લેવુું . ઉપર ઉકાળીને ઠુંડુું કરલેુું  દધુ 
અથવા વાય,ુ પીત્ત અને કફ દોષાનસુાર અનપુાન સાથે 
લેવાથી જ ેતે દોષમાું  લાભ થાય છે.  
(૨૦) એક એક ચમચી ગોખરુનુું  બારીક ચણુગ , ગાયનુું  ર્ી 
અને ખડી સાકર સારી રીતે મીશ્ર કરી રોજ રાત્ર ેબેથી ત્રણ 
અઠવાડીયાું  સધુી જમ્યા પછી લેવાથી સ્ત્રીઓને થતી 
શે્વતપ્રદરની તકલીફ મટે છે અને ગભાગર્ય મજબતુ થવાથી 
તેની ર્ીથીલતા દરુ થાય છે. 
ગોરખમુું ડી (૧) ગોરખમુું ડીનો અડધીથી એક ચમચી રસ 
જરાક ગરમ કરી બેથી ત્રણ કાળાું મરીનુું  ચણુગ  નાખી 
પીવાથી માથુું  દુખવાનો સયુાગવતગનો રોગ મટે છે. સયુાગવતગના 
રોગમાું  સવાર ે જમે જમે સયુગ ચડ ે તેમ આખા માથાનો 
દખુાવો વધતો જાય અને બપોર પછી જમે જમે સયુગ નમતો 
જાય તેમ તેમ દુખાવો ર્ટતો જાય છે.   
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ગોળ આહારમાું  મીઠાર્ માટે ખાુંડને બદલે ગોળનો જ વધમુાું  
વધ ુઉપયોગ કરવો જોઈએ. ગોળ પચવામાું  હલકો, સ્વાદમાું  
મીઠો હોવાથી પીત્તનાર્ક, સ્નીગ્ધ હોવાથી વાયનુાર્ક તથા 
ગરમ હોવાથી કફનાર્ક છે. આમ ગોળનુું  નીયમીત સેવન 
કરવાથી કોઈ દોષ ઉત્પન્ન થતો નથી.  ગોળ જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરનાર, વજન વધારનાર, રક્તદોષનો નાર્ 
કરનાર, વીયગવધગક, વાય,ુ પીત્ત અને કફ એમ ત્રણે દોષ દરુ 
કરનાર, થાક દરુ કરનાર, રક્ત, માુંસ, મેદ અને મજ્જાની 
વદૃ્ધી કરનાર છે. ગોળમાું કેલ્શ્યમ અને ફોસ્ફરસ સારા 
પ્રમાણમાું હોવાથી હાડકાની પષુ્ટી અને વદૃ્ધીમાું સારો ફાળો 
આપ ેછે. એ ર્રીરની સાતે ધાતઓુ-રસ, રક્ત, માુંસ, મેદ, 
અસ્થી, મજ્જા અને ર્કુ્રની વદૃ્ધી કર ે છે. ગોળને જુદાું  જુદાું  
અનપુાનો સાથે લેવાથી જુદો જુદો ગણુ આપ ેછે. આદ ુસાથે 
કફ, હરડ ેસાથે પીત્ત અને સુુંઠ સાથે લેવાથી સર્ળા પ્રકારના 
વાય ુમટાડ ેછે. ફળ, અડદ, દધુ કે તલ સાથે ગોળ ખાવો ન 
જોઈએ. દબુગળ ર્રીર હોય, શ્વાસ તથા મચુ્છાગ રોગ હોય, 
ખબુ જ મહેનતનુું  કામ કયુાં હોય, પથરીનો રોગ હોય, જીણગ 
જ્વર રહેતો હોય તથા રક્તપીત્ત, બળતરા, તરસ કે 
ક્ષયરોગ થયો હોય તો તેમાું ગોળનુું  સેવન હીતકારી છે.    
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આયવુદેના મહાન વીદ્વાન મહષી પુંડીત ભાવમીશે્ર પોતાના 
ગ્રુંથમાું  ગોળને નમસ્કાર કયાગ છે. નમસ્કાર કરવાનુું  મળુ 
કારણ એ છે કે, ઉપર જોયુું  તેમ ગોળ એક ઉત્તમ 
‘ત્રીદોષઘ્ન’ છે. ગોળ સુુંઠ સાથે વાયનુા રોગો, હરડ ેસાથે 
પીત્તના રોગો અને આદુ સાથે લેવાથી કફના રોગોનો નાર્ 
કર ેછે.  
જુનો ગોળ  એક વષગ જુનો ગોળ પચવામાું હલકો, વજન 
વધારનાર, પષુ્ટીવધગક, જઠરાગ્નીવધગક, જમવામાું રુચી 
ઉત્પન્ન કરનાર, લોહી બગાડ-રક્તદોષનો નાર્ કરનાર, 
હૃદય માટે હીતાવહ, વાય,ુ પીત્ત અને કફ આ ત્રણે દોષને 
દરુ કરનાર, શ્રમનો નાર્ કરનાર અને પથ્ય આહાર અને 
ઔષધ છે. પ્રવાસ, ઉજાગરો, શ્રમ જવેા કોઈ પણ કારણથી 
ર્રીર એકદમ થાકી ગયુું  હોય, તો ગોળનુું  ર્રબત પીવુું  
જોઈએ. ર્રબતમાું  બીજાું પ ષ્ટીક રવ્યો પણ ઉમેરી ર્કાય. 
ગોળ જમે જુનો થતો જાય તેમ તે ર્ીતળ થતો જાય છે. જ ે
સ્ત્રીને કસવુાવડ થઈ હોય એને ગભાગર્યની ર્દુ્ધી અને 
મજબતુી માટે જુનો ગોળ અને બાજરી ખાવા આપવામાું  
આવે છે. કેટલાક ઔષધ પ્રયોગોમાું તો પાુંચ-સાત વષગ 
જુનો ગોળ વપરાય છે. 
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ર્ઉુંના જવારા ર્ઉુંના જવારાનો તાજો રસ નીયમીત લેવાથી 
ર્રીરમાું  નવચેતન આવે છે, નવા કોષ આવે છે, 
રોગપ્રતીકારક ર્ક્તી વધ ે છે અને કેન્સર મટાડવામાું  
ઉપયોગી થાય છે. આહારનુું  પાચન પછી પદેા થતા નકામા 
અને હાનીકારક પદાથોગ પદેા થાય તે બે પ્રકારના હોય છે, 
ક્ષારીય (આલ્કલાઈન) અને અમ્લીય (એસીડીક). આપણા 
સામાન્ય આહારમાું ક્ષારીય કરતાું  અમ્લીય નકામા પદાથોગનુું  
પ્રમાણ વધ ુ હોય તો તુંદરુસ્તી જોખમાય છે. બું ને યોગ્ય 
પ્રમાણમાું હોય તો ર્રીર એનો નીકાલ સરળતાથી કરી 
ર્કે. એ બું નેના સુંયોજનથી પદેા થતા પદાથગ તટસ્થ હોય છે 
– ન તો ક્ષારીય ન તો અમ્લીય. આથી ર્રીર એનો 
સરળતાથી નીકાલ કરી ર્કે છે. ર્ઉુંના જવારાથી ક્ષારીય 
પદાથોગ પરુતા પ્રમાણમાું  મળી રહે, આથી એના ઉપયોગથી 
ઉપરોક્ત લાભો થાય છે.  
  
ર્રગથ્થ ુઉપાયો (૧) ર્રમાું  પડી રહેલી વધારાની દવાની ગોળી 
વાસણ માુંજવાના પાઉડરમાું ભેળવવાથી વાસણ ચકચકીત 
થાય છે.  
(૨) અઠવાડીયામાું એક વખત ખાટી છાસથી માથુું  ધોવાથી 
ર્મે્પનુી જરુર પડતી નથી.  
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(૩) તાજી રાક્ષનો રસ મર્ીનથી કાઢવા કરતાું સહેજ પાણી 
નાખી મીક્ષ્ચરમાું  વાટી નીચોવી કે ગળણીથી ગાળી લેવાથી 
વધ ુરસ નીકળે છે.  
(૪) બારીમાું તલુસીનાું કુું ડાું  મકુવાથી ર્રમાું મચ્છર આવતા 
નથી.  
(૫) દહીં બહ ુખાટુું  હોય તો કપડામાું બાુંધી લટકાવી પાણી 
 નીતારી મસ્કો કાઢી લો પછી તેમાું થોડુું  દધુ અને મલાઈ 
ઉમેરો દહીંની ખટાર્ દરુ થઈ જર્.ે  
(૬) દહીંની લસ્સી બનાવતી વખતે દહીમાું  પાણીને બદલે 
દધુ-મલાઈ નાખવાથી સ્વાદીષ્ટ અને ર્ટ્ટ બનર્.ે  
(૭) હળદર અને ધાણાજીરુ ભરલેી બરણીઓમાું આખી 
હીંગના થોડા ટુકડા મુકી રાખવાથી તેમાું જીવાત નહીં પડ.ે 
(૮) ર્ઉું અને ચોખાના ડબ્બામાું થોડી ખાલી થયેલી 
દીવાસળીની પટેીઓ મુકી દેવાથી ર્ઉું, ચોખા, બગડર્ ેનહીં 
અને જીવાત પણ નહીં પડ.ે  
(૯) નાળીયેરને ખમણીને હવાચસુ્ત ડબ્બામાું ભરી ફ્રીઝરમાું  
રાખવાથી લાુંબા સમય સધુી બગડર્ ેનહીં.  
(૧૦) બીસ્કીટ, પાપડ હવાઈ ગયાું  હોય તો તેને હવા-ચસુ્ત 
ડબ્બામાું  ભરી ફ્રીઝમાું  ૩ કલાક માટે મુકી દો. કડક થઈ જર્.ે 
(૧૧) બદામના ડબ્બામાું ૩-૪ ચમચા સાકરના ટુકડા 
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નાુંખવાથી તે લાુંબા સમય સધુી તાજી રહેર્.ે ખોરી નહીં 
થાય.  
(૧૨) નાળીયેરને તોડતી વખતે તેને ચારબેાજુથી દસ્તાથી 
થોડુું  ટીપીને પછી તોડવામાું  આવે તો નાળીયેર 
કાચલીમાુંથી એકસરખી રીતે અને ઝડપથી છુટુું  પડર્.ે  
(૧૩) કેક ડકેોરરે્ન માટે આઈસીંગ સગુર ન હોય તો કેક 
ઉપર મધ લગાવીને બદામની કતરી આખી કેક ઉપર 
ભભરાવવાથી કેક દેખાવમાું સુુંદર લાગર્ે અને સ્વાદીષ્ટ પણ 
લાગર્.ે  
(૧૪) ભજીયાના ખીરામાું ૨૫% ચોખાનો લોટ ઉમેરવાથી 
ભજીયા કુરકુરા બનર્.ે  
(૧૫) બટાકાની ચીપ્સ તળતાું પહેલાું તેના પર થોડો 
ચણાનો લોટ ભભરાવી દો ચીપ્સ ફરસી થર્.ે  
(૧૬) ઢોકળાની દરકે થાળી ઉતારતી વખતે ૧-૨ ચમચી 
તેલ, પાણી અને ખારો મીક્સ કરવાથી ઢોકળાું પોચાું અને 
જાળીવાળાું  થર્.ે  
(૧૭) ચોખા તથા કઠોળમાું  મીઠાના આખા ગાુંગડા 
નાખવાથી જીવાત પડતી નથી.  
(૧૮)  છોલે-ભટુરાના ભટુર ેબનાવતી વખતે મેદામાું  બાફેલા 
બટકાનો માવો ઉમેરવાથી ભટુરા સ્વાદીષ્ટ બનર્.ે  
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(૧૯) બ્રડે સકુાઈ ગઈ હોય તો દધુમાું બોળી ઓવનમાું  
ગરમ કરો તો બ્રડે પહેલાું જવેી કુરકુરી થઈ જર્.ે  
(૨૦) તળતી વખતે તેલમાું ચપટી મીઠુું  નાખવાથી તેલ 
ઓછુું  વપરાર્ે.  
(૨૧) ર્દુ્ધ ર્ીમાું નાગરવેલનુું  પાન રાખવાથી લાુંબા સમય 
સધુી ર્ી સારુું રહે છે.  
(૨૨) પાકાું  કેળાું ને કાગળમાું લપટેીને ફ્રીઝમાું  મુકી રાખવાથી 
લાુંબા સમય સધુી એવાું ને એવાું જ રહે છે.  
(૨૩) ડુુંગળીનાું કુરકુરા ભજીયાું કરવા માટે કાપલેી ડુુંગળીમાું  
મીઠુું  ભેળવી ૨૦ મીનીટ રહેવા દો પછી પાણી નીચોવી 
ડુુંગળીનો ઉપયોગ કરવો.  
(૨૪) કુટુુંબીજનોને ગરમ-ગરમ રોટલી- પરાઠા ખવડાવવાું  
હોય તો પહેલાું રોટલી-પરાઠાને કાચાું-પાકાું ર્ેકી સફેદ 
જાડાું કપડાુંમાું  વીંટાળીને મુકી દો. જમાડતી વખતે આ 
રોટલી-પરાઠાને ફરીથી તવા પર ર્ેકી, ગસે પર ફુલાવી કે 
તળીને પીરસો.  
(૨૫) ખીર બનાવતી વખતે દુધમાું  થોડો કસ્ટડગ પાવડર 
અથવા કોનગફ્લોર ભેળવવાથી ખીર ર્ટ્ટ અને સ્વાદીષ્ટ 
બનર્.ે  
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(૨૬) પરુી બનાવતી વખતે લોટમાું  થોડો રવો તથા 
એકાદ-બે ચમચી સાકર નાખવાથી પરુી કરકરી થર્ ેઅને 
ફુલર્.ે  
(૨૭) કોથમીર કે ફુદીનાની ચટણી બનાવતી વખતે પહેલાું  
લીંબનુો રસ ઉમેરી પછી વાટવાથી ચટણીનો લીલો રુંગ 
અને સગુુંધ જળવાઈ રહેર્ે.  
ર્ી ર્ી પરમ પીત્તર્ામક છે. એ અનેક રોગોમાું લાભકારક 
છે. ગાયનુું  ર્ી સ થી ઉત્તમ છે. એ સ્મરણર્ક્તી, બદુ્ધી, 
જઠરાગ્ની, વીયગ-ર્કુ્ર, ઓજ, મેદ અને કફ વધારનાર છે. તે 
પીત્ત, વાય,ુ વીષ-ઝરે, ર્ોષ, ઉન્માદ, આુંતરીક ગરમી-
દાહ, ઉલટી, ઉબકા, અરુચી, તાવ, આુંખના રોગો, અપચો 
વગરે ે મટાડ ે છે. તે ચાર પ્રકારના સ્નેહો(ર્ી, તેલ, વસા-
ચરબી અને મજ્જા)માું  સવોગત્તમ છે. ર્ી ર્ીતળ-ઠુંડ,ુ 
સ્વાદમાું  મધરુ, પચી ગયા પછી પણ મધરુ છે. તે 
સહસ્રવીયગ(હજારો ર્ક્તીઓથી યકુ્ત) અને 
કમગસહસ્રકૃત(હજારો કમગ કરનાર) કહેવાયુું  છે. વળી તે 
ઉત્તમ ચક્ષષુ્ય-આુંખને માટે અત્યુંત હીતાવહ છે.  
(૧) પીત્તથી પટેમાું, આુંખોમાું, પગના તળીયે, હાથમાું, 
મોુંમાું, મતુ્રમાગ ેકે મળમાગ ેબળતરા થતી હોય તો પગના 
તળીયે ગાયનુું  ર્ી ર્સવાથી મટે છે.  
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(૨) પટેમાું, છાતીમાું, ગળામાું, પરે્ાબમાું, મળમાગ ે કે 
યોનીમાું  પીત્તપ્રકોપથી બળતરા થતી હોય તો એક ચમચી 
સાકર અને એક ચમચી ર્તાવરીને ગાયના ર્ીમાું  મીશ્ર કરી 
સવાર-સાુંજ ચાટવાથી થોડા દીવસમાું આરામ થાય છે. આ 
ઉપચાર વખતે એક એક ગ્લાસ ગાયનુું  દુધ સવાર-સાુંજ 
પીવુું . તીખી, તળેલી, ખાટી અને ખારી ચીજો ખાવી નહીં. 
ર્તાવરી ન મળે તો એકલાું ર્ી-સાકર ચાટવાું અને એક 
ગ્લાસ નાળીયેર-ત્રોફાનુું  પાણી પીવુું .  
(૩) સુુંઠ વાટીને બનાવેલી ચટણીથી પકાવેલુું  ર્ી અડધી 
ચમચી જટેલુું  સવાર-સાુંજ લેવાથી તે વાયનુુું  અનલુોમન કર ે
છે, અને ઉધરસ, દમ, તાવ, બરોળના રોગો, પાુંડરુોગ અને 
સુંગ્રહણીનો નાર્ કર ેછે.  
ચણા ચણા ખબુ પ ષ્ટીક છે. તે મીઠા, વાતકર, રોચક, લખુા, 
હલકા, ઠુંડા, ગડગડાટ કરનાર, રુંગ સધુારનાર અને 
બળવધગક છે.  તે કમળો, માથાનો દ:ુખાવો, રક્તપીત્ત, 
કફરોગ, પીત્તરોગ, વગરેમેાું  ફાયદાકારક છે.  
(૧) રાત્ર ે૫૦ ગ્રામ ચણા કે ચણાની દાળ પલાળી સવાર ે
નરણા કોઠે ખબુ ચાવીને ખાવા. માત્ર એક મહીનાના 
પ્રયોગથી જ ર્ક્તીમાું  ખબુ લાભ થર્.ે આ પ્રયોગ 
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દરમીયાન બહ ુ ખાવુું  નહીં. વારુંવાર કે આચરકુચર ખાવુું  
નહીં. નહીંતર ચણા પચર્ ેનહીં અને ગસૅ કરર્.ે  
(૨) કમળાના રોગમાું ર્ેકેલા, બાફેલા કે પલાળેલા ચણા 
ખબુ ચાવીને ખાવાથી તે દવાનુું  કામ કર ેછે.  
(૩) કફવાળી ઉધરસમાું  રાત્ર ે ર્કેેલા ચણા ખાઈ પાણી 
પીધા વગર સઈુ જવાથી લાભ થાય છે.  
(૪) માથુું  દ:ુખતુું  હોય તો ર્કેેલા ચણા ખાઈ ઉપર પાણી ન 
પીવુું .  
(૫) રાત્ર ે પલાળેલા કે ફણગાવેલા ચણા કે ચણાની દાળ 
માત્ર દધુ સાથે લેવાથી ર્રીર પષુ્ટ થાય છે, નબળાઈ દુર 
થાય છે.  
(૬) રાત્ર ેર્કેેલા ચણા ખાઈ ઉપર દધુ પીવાથી કફ દરુ થાય 
છે.  
(૭) ચણા ખાઈ ગરમ પાણી પીવાથી અવાજ ઉર્ડ ેછે.  
(૮) ગોળ-ચણા ખાવાથી અવાજ ઉર્ડ ેછે. 
(૯) ગરમાગરમ ચણા ખાવાથી દઝુતા હરસનો રક્તસ્રાવ 
મટે છે.  
(૧૦) ચણાને રાત્ર ેસરકામાું પલાળી રાખી સવાર ેખાલી પટેે 
ખાવાથી કૃમી, પટેનાું દદગ  તથા ઉદરર્ળુ મટે છે.  
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(૧૧) ચણાનો લોટ ચોળીને નાહવાથી પરસેવાની ગુંધ તથા 
ખજુલી મટે છે.  
(૧૨) ચણાનો લોટ પાણીમાું પીસી મધ મેળવી લગાડવાથી 
અુંડકોષનો સોજો મટે છે. 
ચણકબાબ આયવુદેીય ઔષધ 'કું કોલ'ને ગજુરાતીમાું  
'ચણકબાબ' કહે છે. ચણકબાબનાું  કાળાું મરી જવેાું  સકુાું  
ફુલો બજારમાું મળે છે. ચણકબાબ ર્ીત છે. ચાવવાથી 
સરસ સગુુંધ આવે છે. સ્વાદમાું  કડચુો, તીખો અને જીભને 
ઠુંડી કર ેછે.  
એ દીપન, પાચન, કફવાતનો નાર્ કરનાર, મતુ્રજનન, 
જુના પરમીયા અને હરસમાું હીતાવહ છે. અવાજ બેસી 
ગયો હોય તો ચણકબાબ મોઢામાું રાખી ચસુવાથી અવાજ 
ઉર્ડી જાય છે અથવા મધ સાથે ચાટવાથી કફ છુટો પડ ેછે. 
ગળુું  ખલુી જાય છે. કવ્વાલો, ગવૈયાઓ તેને પાનમાું નાખીને 
ખાય છે. તેથી ગાનારનો અવાજ સરુીલો રહે છે. ઔષધરુપે 
પાથી અડધી ચમચી જટેલુું  તેનુું  ચણુગ  મધમાું  મીશ્ર કરી 
સવાર ેઅને રાત્ર ેલેવુું . 
ચણોઠી ચોમાસામાું ચણોઠીની મોટી વેલ થાય છે. એનાું પાન 
આમલી જવેાું  જ પણ મીઠાું  અને કોમળ હોય છે. તેની 
લાલ, સફેદ અને કાળી એમ ત્રણ જાત થાય છે. ઔષધમાું 
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સફેદ ચણોઠી ઉત્તમ ગણાય છે. ચણોઠીને ર્દુ્ધ કરવા માટે 
ત્રણ કલાક દધુમાું  ઉકાળી ઉપરની છાલ દરુ કરી પાણીથી 
ધોઈ તડકામાું સકુવી ચણુગ  બનાવી વાપરવુું . ચણોઠીનાું મળુ, 
પાન અને ફળ પણ ઔષધમાું વપરાય છે. ચણોઠી કડવી, 
તરુી અને ગરમ છે. એ આુંખ, ચામડી, વાળ, કફ, પીત્ત, 
કૃમી, ઉુંદરી, કોઢ, વ્રણ વગરે ેરોગોમાું વપરાય છે. ચણોઠી 
વાજીકર અને બળકારક છે.  
(૧) સફેદ ચણોઠીનુું  ચણુગ  ચોપડવાથી માથાની ઉુંદરી-
ટાલમાું ફાયદો થાય છે.  
(૨) સફેદ ચણોઠીના ચણુગથી પકવેલુું  અને ભાુંગરાનો રસ 
નાખી સીદ્ધ કરલેુું  તલનુું  તેલ માથામાું નાખવાથી દારુણક-
માથાનો ખોડો મટે છે.  
(૩) ચણોઠીના મળુનુું  ચણુગ  સુુંર્વાથી માથાના બધી જાતના 
દ:ુખાવા મટે છે.  
(૪) ચણોઠીનાું પાન વાટીને ચોપડવાથી પીત્તથી થતાું  
ગમુડાું-વીસપગ મટે છે.  
(૫) ચણોઠીનાું મળુ પાણીમાું લસોટી સુુંર્વાથી 
આધાર્ીર્ી મટે છે.  
(૬) સફેદ ચણોઠીનાું પાન ખબુ ચાવીને ખાવાથી બેસી 
ગયેલો અવાજ ખલુી જાય છે.  
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(૭) સફેદ ચણોઠીનાું  પાન, ચણકબાબ અને સાકર સરખા 
ભાગ ેમોઢામાું રાખી ચસુવાથી મોઢાુંનાું  ચાુંદાું  મટી જાય છે.   
ચુંદન – સખુડ જ ે સખુડ-ચુંદન સ્વાદમાું કડવુું, ર્સાતાું પીળુું , 
કાપતાું  રાતુું , સ્વરુપ ેધોળુું  અને ગાુંઠો તથા કોતરવાળુું  હોય 
તે સખુડ શે્રષ્ઠ કહેવાય છે. સખુડ-ચુંદન ર્ીતળ, રુક્ષ, કડવુું , 
સુંતોષ આપનાર, હલકુું  અને શ્રમ, ર્ોષ, વીષ(ઝરે), કફ, 
તષૃા, પીત્ત, લોહીના રોગો અને દાહ-બળતરાને મટાડ ે છે. 
ચુંદનનુું  સુંસ્કૃતમાું  એક નામ છે શ્રીખુંડ. श्रीया सौंगंध्यलक्षया 
खडंयपत अन्य गंधनमपत श्रीखडंम ् | એટલે કે જ ે પોતાની 
સગુુંધથી અન્ય ગુંધોને હટાવી દે છે તે શ્રીખુંડ. દગુાંધ હરનાર 
અને દાહ-બળતરાની ર્ાુંતી કરનાર ચુંદનની સરખામણી 
કરી ર્કે તેવુું  એકે ઔષધરવ્ય નથી. ચુંદન સ ુંદયગ 
વધારનાર, ખુંજવાળ મટાડનાર, દગુાંધનો નાર્ કરનાર, 
ચામડીના રોગોમાું  હીતકારક, ર્ીતળ, બળતરા ર્ાુંત 
કરનાર, પીત્તર્ામક, વાજીકર, હૃદય માટે હીતકર, આુંતરીક 
દાહનો નાર્ કરનાર તથા રક્તપીત્તમાું ઉપયોગી છે. ચુંદન 
સ્વાદમાું  કડવુું , ર્ીતળ, રુક્ષ, દાહર્ામક, ગ્રાહી, હૃદય 
સુંરક્ષક, વીષઘ્ન, વણગ સધુારનાર, ખુંજવાળ મટાડનાર, 
મૈથનુ વધારનાર, આલ્હાદક-પ્રસન્નતા વધારનાર, મતુ્ર 
પ્રવતૃ્તી વધારનાર હોવાથી મતુ્રમાગગના રોગોમાું હીતાવહ, 
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સોજા ઉતારનાર, ર્રીરની દગુાંધ દરુ કરનાર, શ્રમથી થતો 
થાક અને ર્રીરના સ્નાયઓુનો દુખાવો મટાડનાર છે. ભાત-
-ચોખાના ઓસામણમાું  ર્સીને એક ચમચી જટેલા 
ચાટણમાું  એક ચમચી સાકર અને એક ચમચી મધ મીશ્ર 
કરી સવાર ેઅને રાત્ર ેલેવાથી રક્તાતીસાર, આુંતરીક દાહ-
બળતરા, તષૃા, પ્રમેહ, મતુ્રની બળતરા, શે્વતસ્રાવ(પ્રદર) 
મટાડ ેછે.  
(૧) રક્તપીત્તમાું  ચુંદનનુું  ચણુગ  ચોખાના ધોવાણ સાથે સાકર 
નાખી પીવુું .  
(૨) દઝુતા હરસમાું  ચુંદનનો ર્સારો સાકર સાથે પીવો.  
(૩) રક્તાતીસારમાું  ચુંદનનુું  ચણુગ  સાકર, મધ અને ચોખાના 
ધોવાણ સાથે પીવુું .  
(૪) ગાયના દધુમાું ચુંદનનુું  ચણુગ  પીવાથી ઉગ્ર હેડકી ર્ાુંત 
થાય છે.  
(૫) સખુડનો ર્સારો અથવા ચુંદનનુું  સાકરમાું બનાવેલુું  ઠુંડુું  
ર્રબત પીવાથી મતુ્રપ્રવતૃ્તીમાું થતી બળતરા અને 
પરમીયામાું  થતી હોય એવી મતુ્રમાગગની તીવ્ર બળતરા મટે 
છે.  
(૬) સખુડના તેલનાું આઠ-દસ ટીપાું પતાસામાું પાડી 
ખાવાથી પણ બળતરા ર્ાુંત થાય છે.  
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(૭) બાળકોની નાભી પાકતી હોય તો આ તેલનાું ટીપાું  
મકુવાથી મટે છે.   
(૮) લોહીવામાું ચુંદનનુું  ચણુગ , સાકર, ર્ી અને મધ મીશ્ર 
કરી ચાટવાથી ર્ાુંતી થાય છે. મધ કરતાું  ર્ી બમણુું  લેવુું .    
ચુંદનાદી ચણુગ  ચુંદન, વાળો, કઠ, નાગરમોથ, કાળી રાક્ષ, 
ખારકે, આમળાું, પીપરીમળુના ગુંઠોડા,  નીલકમળ, જઠેીમધ 
અને મહડુાનાું ફુલ એ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ અને ખડી સાકર 
૬૦ ગ્રામ લઈ ચણુગ  બનાવવુું . એને ચુંદનાદી ચણુગ  કહે છે. ૧ 
ચમચી જટેલુું  આ ચણુગ  સવાર-સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી 
રક્તપીત્ત, શ્વાસ, પીત્તના રોગો, અુંગદાહ, મસ્તીષ્કદાહ, 
ભ્રમ, કમળો, પ્રમેહ અને પીત્તનો તાવ વગરે ેમટે છે.  
ચુંદનાદીવટી એલચીદાણા, વાુંસકપરુ અને ચણકબાબ સરખા 
ભાગ ે લઈ તેમાું સખુડનુું  તેલ નાખી ખબુ લસોટી ચણા 
જવેડી ગોળી બનાવવી. એને ચુંદનાદીવટી કહે છે.  ૧-૧ 
ગોળી સવાર, બપોર અને રાત્ર ે ખડી સાકર નાખલેા ઠુંડા 
પાણીમાું  લેવાથી ઉનવા, પ્રમેહ, મતુ્રકૃચ્ર, પ્રદર તેમજ 
આુંતરીક ગરમીમાું ફાયદો થાય છે. આ ગોળીઓ ઠુંડી-
ર્ીતળ છે. ડાયાબીટીસવાળાએ પાણીમાું સાકર નાખવી 
નહીં. 
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ચારોળી ચારોળી વાયનુાર્ક, બળવધગક, વીયગવધગક, મધરુ, 
પ ષ્ટીક, કામર્ક્તી વધારનાર તથા વાય ુઅને પીત્તનો નાર્ 
કરનાર છે.  
(૧) રક્તપીત્તમાું ચારોળી અને જઠેીમધથી પકવેલુું  દુધ પીવુું . 
(૨) પાુંચ પાુંચ ગ્રામ ચારોળી, જઠેી મધ અને સાકર નાખી 
પકાવેલુું  દધુ પીવાથી ર્રીરના ઉપરના કે નીચેના ભાગમાુંથી 
થતો રક્તસ્રાવ મટે છે.   
(૩) સવાર-સાુંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ ચારોળીના દાણા ગોળ સાથે 
ખબુ ચાવીને ખાવાથી અર્ક્તી દરુ થાય છે અને વજન વધે 
છે.  
(૪) ચામડી પર એલર્જીનાું થયેલાું ચકામા પર ચારોળીના 
દાણા પાણીમાું લસોટી લેપ કરવાથી તે ર્મી જાય છે.  
(૫) ચારોળી પીત્ત, કફ તથા લોહીના બગાડને મટાડ ે છે. 
(૬) કામ કરીને થાક્યા હો તો અડધાથી એક ચમચી 
ચારોળીનો ભકુો એટલી જ સાકર એક ગ્લાસ દધુમાું નાખી 
ઉકાળીને પીવાથી થાક દરુ થાય છે.  
ચીત્રક ભારતના બધા ડુુંગરોમાું  ચીત્રક થાય છે. એના છોડ 
ત્રણથી છ ફુટ ઉુંચા અને બહવુષાગય ુહોય છે. ડાળો ગોળ, 
ર્ાખાઓ અનેક, પાન આુંતર ેલુંબગોળ અને મોગરા જવેાું  
લીલાુંછમ, ફુલ ગચુ્છામાું  જાઈ જવેાું  શે્વત અને એકબીજાને 
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ચોુંટેલાું  હોય છે. એના મળુની છાલ તીખી હોય છે. કોમળ 
પાનની ભાજી ખવાય છે. તેનાું  પાન અને મળુની તાજી છાલ 
જ ઔષધમાું વાપરવી, જ ેરતલામ તરફની સારી આવે છે. 
ચીત્રક પચવામાું  હલકો, મળને ખોતરીને ઉખડેનાર, ભખુ 
લગાડનાર, આહાર પચાવનાર, હરસ, ઉદરર્ળુ, વાય,ુ કફ, 
સોજા, મળમાગગનો સોજો, સુંગ્રહણી, પાુંડરુોગ 
(રક્તાલ્પતા), કૃમી વગરેનેો નાર્ કર ેછે. સુંગ્રહણીમાું  તેનો 
ઉપયોગ ખબુ થાય છે.  
(૧) ચીત્રકમળુની છાલના અડધી ચમચી ચણુગમાું  સહેજ 
પાણી નાખી એક સ્વચ્છ માટીના પાત્રમાું  ચોપડી એમાું  
દહીં જમાવી તેની છાસ દરરોજ બપોર ેપીવાથી હરસ મટે 
છે. આ પ્રયોગ  લાુંબા સમય સધુી કરવો. અતીસાર, 
સુંગ્રહણી અને પટેના રોગોમાું પણ એ સારો ફાયદો કર ેછે. 
(૨) છાુંયડ ેસકુવેલી ચીત્રકની છાલનુું  પા ચમચી ચણુગ  ર્ી, 
મધ કે દુધ સાથે એક વષગ સધુી લેવાથી સો વષગનુું  આયષુ્ય 
ભોગવી ર્કાય છે. એક માસ લેવાથી વાયનુા રોગો મટે છે.  
(૩) છાુંયડ ે સકુવેલી ચીત્રકની છાલનુું  પા ચમચી ચણુગ  
ગોમતુ્ર સાથે લેવાથી કોઢ મટે છે.  
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(૪) છાયામાું સકુવેલી ચીત્રકની છાલનુું  પા ચમચી ચણુગ  
છાસ સાથે લેવાથી હરસ મટે છે. આ ઉપચાર વખતે બ્રહ્મચયગ 
પાળવુું  અને હીતકર અન્નપાન લેવાું .  
(૫) વજન ર્ટાડવા માટે રોજ ચીત્રકમળુની છાલનુું  એકથી 
બે ગ્રામ ચણુગ  મધ સાથે ચાટવુું .  
(૬) ચીત્રકમળુના ચણુગમાું  પાણી નાખી લેપ કરવાથી બદની 
ગાુંઠ કે ગમુડુું ફુટી જાય છે અને સોજો ઉતર ેછે.  
(૭) અડધાથી એક ગ્રામ જટેલુું  ચીત્રકમળુનુું  ચણુગ  લેવાથી 
ભખુ લાગ ેછે, આહારનુું  પાચન થાય છે, મળમાગગનો સોજો 
અને હરસ મટે છે.  
(૮) વાય,ુ પીત્ત અને કફના રોગોમાું દોષ મજુબ અનપુાન 
સાથે પા ચમચી ચીત્રકમળુનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ લેવાથી એ 
રોગો મટે છે. સવગ રોગહર ઔષધોમાું એના જવેુું  બીજુું કોઈ 
ઔષધ નથી. પરુંત ુ ગભગવતી સ્ત્રીએ ચીત્રકનો ઉપયોગ 
કરવો નહીં.  
ચીત્રકાદીવટી: ચીત્રક, ચવક, સુુંઠ, મરી, પીપર, પીપરીમળુ 
(ગુંઠોડા), સીંધવ, સુંચળ, બીડલવણ, વરાગડુું મીઠુું, સાદુું  
મીઠુું, જવખાર, હીંગ, સાજીખાર, અજમોદ, કાળીપાટ, જીરુ, 
ધાણા અને ભોુંયરીંગણીનાું  મળુને સમાન ભાગ ે ખાુંડી 
બારીક ચણુગ  બનાવી દાડમના રસમાું અથવા બીજોરાના 
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રસમાું  ખબુ વાટી વટાણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. એને 
ચીત્રાદીવટી કહે છે. આ ગોળી બેથી ત્રણ સવાર, બપોર, 
સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી ઉદરર્ળુ, આમર્ળુ, અરુચી, 
મુંદાગ્ની અને પટેમાુંનો વાયપુ્રકોપ મટે છે. તે જઠરાગ્નીને 
પ્રદીપ્ત કરી આમને પચાવે છે. કફજન્ય અગ્નીમાુંદ્યમાું  પણ 
ખબુ ગણુકારી છે.  
ચોખા ચોખા મધરુ, સ્નીગ્ધ, બળ આપનાર, તરુા, પચવામાું  
હળવા, રુચી ઉપજાવનાર, સ્વરને સારો કરનાર, વીયગવધગક, 
ર્રીરને પષુ્ટ કરનાર, થોડા પ્રમાણમાું  વાય ુ તથા કફ 
કરનાર, ઠુંડા, પીત્તર્ામક, મતુ્રને વધારનાર, મળને બાુંધનાર 
તથા સરકાવનાર, પ્રમેહ અને કૃમી મટાડનાર છે.  
પ ુંઆ પચવામાું  ભાર ે તથા વાયનુો નાર્ કરનાર છે. દુધ 
સાથે ખવાતા પ ુંઆ મૈથનુર્ક્તી વધારનાર, પષુ્ટીકારક, 
બળ આપનાર અને ર્ી અને સાકર ઉમેરી લેવાય તો પરમ 
પીત્તર્ામક છે.  
ચોખા ખાવાથી ગસૅ, કબજીયાત, અપચો કે આફરા જવેુું  
લાગતુું  હોય તો ચોખા ખાઈ ઉપર એક-બે ટુકડા કોપરુું ખબુ 
ચાવીને ખાવુું . થોડા દીવસ આ મજુબ નીયમીત કરવાથી 
ચોખાનુું  પાચન બરાબર થવા લાગ ેછે.  
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ચોપચીન્યાદી ચણુગ  ચોપચીની ૧૬૦ ગ્રામ, સુુંઠ, કાળાું મરી, 
લીંડીપીપર, પીપરીમળુ (ગુંઠોડા), અક્કલકરો, લવીંગ, 
ખરુાસાની અજમો, વાવડીંગ અને તજ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
અને ખડી સાકર ૫૦ ગ્રામ ખાુંડીને બારીક ચણુગ  બનાવવુું . 
(બજારમાું તૈયાર પણ મળે છે.) અડધીથી પોણી ચમચી આ 
ચણુગ  ઉકાળીને ઠારલેા પાણી, મધ અથવા ર્ી સાથે સવાર-
સાુંજ થોડા દીવસ નીયમીત લેવાથી બહમુતુ્રતા, પ્રમેહ, કોઢ, 
ફીરુંગ, ચાુંદી, પરમીયો, નબળાઈ તથા ગરમીને લીધે 
જકડાઈ ગયેલા સાુંધા જવેી તકલીફો મટે છે. બે મહીના 
પછી ચણુગ  નવુું  બનાવવુું .  

છ રસો ગળ્યો, ખાટો, ખારો, તીખો, તરુો અને કડવો. 

દોષો ર્માવનાર રસો - વાત...ગળ્યો, ખાટો, ખારો. 
પીત્ત...ગળ્યો, તરુો, કડવો.  
કફ...તરુો, તીખો, કડવો.  
દોષો કોપાવનાર રસો - વાત...તરુો, તીખો, કડવો.   
પીત્ત...તીખો, ખાટો, ખારો.   
કફ...ગળ્યો, ખાટો, ખારો.  
મધરુ (ગળ્યો) રસ સાતેય ધાતઓુને-રસ, રક્ત, માુંસ, મેદ, 
અસ્થી, મજ્જા, ર્કુ્ર- અને ઓજસને વધારી, બળ આપી, 
ર્રીર પષુ્ટ કરી આયષુ્ય લુંબાવે છે. મન સહીત બધી 
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ઈંરીઓને પ્રસન્ન રાખ ે છે. એ વણગ સધુાર ે છે, પીત્ત, વીષ 
અને વાયનુાર્ક, તરસ અને દાહર્ામક, વાળ વધારનાર, 
કું ઠ સધુારનાર, મચુ્છાગ દરુ કરનાર, તપૃ્તીકર, વજન 
વધારનાર, ર્રીરને સ્થીરતા આપનાર, ઉરોઃક્ષત તથા 
ભાુંગલેા હાડકાને સાુંધનાર, આુંતરીક દાહ-બળતરાની ર્ાુંતી 
કરનાર, ર્રીરને સ્નીગ્ધ રાખનાર, ઠુંડો, પચવામાું ભાર,ે 
ધાવણ વધારનાર, આુંખોને હીતકર, સાતે ધાતઓુને ર્દુ્ધ 
કરનાર તથા બાળક, વદૃ્ધ સહનેુ હીતકર છે.  
છતાું ગણુસમદૃ્ધ ગળ્યા રસનો જો અતી ઉપયોગ થાય તો 
ર્રીરમાું  સ્થળુતા વધી ર્રીર ઢીલુુંઢસ રહે, આળસ, અતી 
ઉુંર્, ભારપેણુું , અરુચી, જઠરાગ્નીની દબુગળતા, શ્વાસ, 
ઉધરસ, ર્રદી-સળેખમ, આફરો, ઉબકા, મોળ આવવી, 
લાળ પડવી, અવાજ બેસી જવો, ગલગુંડ, ગુંડમાલા, 
ગળાનો સોજો, મતુ્રાર્યનો સોજો, હાથીપગ,ુ ધમની અને 
ગળામાું  ચીકાર્, આુંખના રોગો, નાક-ગળામાું  ર્રદી, 
ખુંજવાળ જવેા કફપ્રધાન રોગો ઉત્પન્ન કર ે છે તથા વધાર ે
છે. મધરુ રસના અધીક ઉપયોગથી કૃમી, ગાુંઠો, ગદુામાું  
ચીકાર્ થાય છે. મધપુ્રમેહ-ડાયાબીટીસ, માથાનો દખુાવો 
અને ઉદરરોગ થાય છે.  
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ખાટો રસ એ મધરુ રસ પછી બીજા નુંબરનો રસ છે. ખાટો 
રસ આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન કર ે છે. જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કર ેછે. એ ર્રીરને પષુ્ટ કરનાર, ઉત્સાહ-સ્ફુતી વધારનાર, 
મનને આનુંદ આપનાર, ઈન્રીયોનુું  અનલુોમન કરનાર, 
હૃદય માટે હીતાવહ, મખુમાું  લાળ વધારનાર, ખાધલેા 
આહારને આુંતરડામાું  નીચ ે તરફ લઈ જનાર, આહારને 
પોચો કરનાર તથા પચાવનાર છે.  
ખાટો રસ પચવામાું  હલકો, ઉષ્ણ અને સ્નીગ્ધ છે. એ 
દાુંતને અુંબાવી દે છે. પરસેવો વધાર ે છે, આુંખનાું ભવાું-
પાુંપણ સુંકોચાવનાર, રુુંવાડાું  ખડાું કરાવનાર તથા હૃદયને 
 પ્રીય છે. એ વાય ુહરનાર, પટેના વીકારો કરનાર, અડવાથી 
ઠુંડો પણ સ્વભાવે ગરમ છે.  
ખાટો રસ જો વધ ુપ્રમાણમાું લેવામાું આવે તો દાુંત અુંબાઈ 
જાય, તરસ લાગ,ે કફ પીગળે, પીત્ત પ્રકોપ થઈ પીત્તના 
રોગો થાય, રક્તબગાડ, માુંસમાું બળતરા, ર્રીરમાું  
ઢીલાપણુું , ચાુંદાું, વ્રણ-ર્ા, દાઝવુું, વાગવુું  વગરેમેાું  સોજો, 
બળતરા અને પાક-પરુ થાય છે. પટે, છાતી, તાળવુું , 
આુંખો, હથેળી, પગના તળીયામાું બળતરા થાય છે. અતી 
પીત્તથી રક્તસ્રાવ પણ થાય છે. અચાનક થતો રક્તસ્રાવ 
ખાટા રસના અતી સેવનથી થતા પીત્તપ્રકોપથી થાય છે. આ 
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ઉપરાુંત ખુંજવાળ, ર્ીળસ, દાહ, દૃષ્ટીની મુંદતા, 
વીસપગ(ગડગમુડ), અમ્લપીત્ત થાય, ચક્કર અને તાવ પણ 
આવે છે.  
ખારો રસ ખારો રસ આહારને પચાવનાર, આહારને 
ભીંજવનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, અવયવોને ર્ીથીલ 
કરનાર, મળને તોડનાર-છેદનાર, મળને નીચે લઈ જનાર, 
તીક્ષ્ણ, ર્રીરના આુંતરીક માગોગનો અવરોધ દરુ કરનાર, 
ગળ્યા, ખાટા બધા રસોનો વીરોધી, મોઢામાું લાળનો સ્રાવ 
વધારનાર, કફને પીગળાવનાર, ર્રીરના આુંતરીક 
માગોગની ર્દુ્ધી કરનાર(પાચનમાગગ, રક્તવાહી માગગ, 
મતુ્રવાહી માગોગ, શ્વાસવાહી માગગ), ર્રીરના તમામ 
અવયવોને મદૃુ-કોમળ રાખનાર, આહાર પર રુચી 
જન્માવનાર, દરકે પ્રકારના આહારમાું ભળી જનાર અને 
ઉપયોગી, પચવામાું થોડો ભાર,ે સ્નીગ્ધ અને ઉષ્ણ છે. 
મળનુું  ર્ોધન-ર્દુ્ધી કરનાર, છેદન ગણુને લીધ ેઅવયવોને 
પથૃક કરનાર અને ર્રીરમાું ર્ીથીલપણુું  જન્માવનાર છે.  
ખારા રસનો વધ ુપડતો ઉપયોગ કરવામાું  આવે તો પીત્તનો 
પ્રકોપ થાય છે. તરસ વધાર ેલાગ ેછે. લોહીનો બગાડ થાય 
છે. મચુ્છાગ આવી જાય છે. ર્રીરની અુંદર આુંતરીક ગરમી 
લાગ ે છે. આ ઉપરાુંત હાથ, પગ વગરે ેઅુંગોમાું ચીરા પડ,ે 
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માુંસ-સ્નાયઓુમાું ર્ીથીલતા ઉત્પન્ન થાય અને ત્વચા 
રોગોમાું સ્રાવ વધ ેછે. વધાર ેખારુું ખાનારના ર્રીરમાું ઝરેી 
રવ્યો જલદી પ્રસર ે છે. આુંખ, કાન, નાક જવેી ઈન્રીયોને 
પોતાના કાયગમાું  અર્ક્તી લાગ ે છે, તથા વાળ ખર,ે વાળ 
ધોળા થાય તથા ટાલ જલદી પડ ે છે. એસીડીટી, 
વીસપગ(ગમુડાું, ફોલ્લા), વાતરક્ત, વીચચીકા, ઈન્રલપુ્ત 
(ઉુંદરી) વગરે ે થાય છે. ખુંજવાળ, ખરજવુું , કોઢ, ચકરડાું, 
મખુપાક, ખાટા-ખારા ઓડકાર-ઉલટી થાય છે. ઓજક્ષય, 
ચક્ષપુાક, પુુંસત્વર્ાત વગરે ેથાય છે.   
તીખો રસ તીખો રસ મોુંમાું  બળતરા ઉત્પન્ન કર ે છે. નાક 
અને આુંખોમાુંથી પાણીનો સ્રાવ કર ે છે. એ મખુર્દુ્ધી 
કરનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, આહારનુું  પાચન 
કરાવનાર, થુુંક પેદા કરનાર, ર્રીરની રસ, રક્તાદી 
ધાતઓુમાું ભીનાર્ જન્માવનાર, ર્રીરમાું  ચીકાર્ 
જન્માવનાર, પરસેવો, ભીનાર્ અને મળને કરનાર, 
ખુંજવાળ હરનાર, ચાુંદાું  રુઝવનાર, કૃમીનાર્ક, ચામડી પર 
ચીરા પાડનાર, રક્તના જમાવને વીખરેનાર, સાુંધાઓના 
બુંધનને ઢીલા કરી સ્રોતો ખોલી નાખનાર, કફના પ્રકોપને 
ર્માવનાર, ર્રીરની સ્થળુતા, આળસ, કફ, વીષ અને 
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કુષ્ઠને દરુ કરનાર, મોુંના રોગો દરુ કરનાર તથા ધાવણ, ર્કુ્ર 
અને મેદનાર્ક છે.  
તીખા રસનુું  વધ ુ પડતુું  સેવન કરવાથી પરુુષત્વનો નાર્ 
થાય, મોહ, ગ્લાની, અવસાદ-વીષાદ, કૃર્તા, મચુ્છાગ વગરે ે
થાય છે. કમરથી વળી જવાય, અુંધારાું-ચક્કર આવે, ગળામાું  
બળતરા થાય, ર્રીરમાું દાહ થાય, કમજોરી વતાગય, તરસ 
વધ ુલાગ.ે તીખો રસ વાયકુારક હોવાથી હાથ-પગ, પીઠમાું  
તથા પડખામાું  વાયનુા વીકારો જન્માવે. ગળુું, તાળવુું  અને 
હોઠ સકુાય છે. અત્યુંત તીખા રસના ઉપયોગથી ઉબકા, 
ઉલટી, હેડકી વગરે ેઉત્પન્ન થાય છે.    
કડવો રસ કડવો રસ જીભ પર મકુતાું જ બીજા રસોની 
ગ્રહણ ર્ક્તીનો નાર્ કર ેછે. મોઢાનો સ્વાદ બગાડી દે છે. 
એ મખુ સાફ કર ે છે. મોું જો કડવુું  રહેતુું  હોય તો કડવાર્ 
મટાડી મોુંનો સ્વાદ-રસ સધુાર ે છે. મોુંમાું  ર્ોષ જગાડ ે છે. 
કડવો રસ પોતે અરોચક હોવા છતાું તે અરુચીને હરનાર 
છે. વીષને દરુ કરનાર, કૃમીઘ્ન, મચુ્છાગ, દાહ-બળતરા, 
ખુંજવાળ, કુષ્ઠ, તરસ વગરેનેુું  ર્મન કરનાર છે. માુંસ અને 
ચામડીને દૃઢ કરનાર, તાવ મટાડનાર, ભખુ લગાડનાર, 
આહાર પચાવનાર, ધાવણની ર્દુ્ધી કરનાર, મળને 
ખોતરનાર, ઢીલાપણુું  ઉત્પન્ન કરનાર, મેદ, ચરબી, 



208 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

લસીકા, પરુ, પરસેવો, મળ, મતુ્ર, પીત્ત અને કફનુું  ર્ોષણ 
કરનાર છે. એ સ્વભાવે ર્ીતળ, રુક્ષ-લખુો અને પચવામાું  
હલકો છે. એ કું ઠની ર્દુ્ધી કર ેછે અને બદુ્ધીર્ક્તી વધાર ેછે.   
કડવા રસનુું  વધ ુપડતુું  સેવન કરવાથી એના સ્વચ્છ, લખુા 
અને કકગર્ ગણુને લીધે રસ, રક્ત, માુંસ વગરે ે સાતેય 
ધાતઓુ સકુાય છે, વીયગ-ર્કુ્રનો ક્ષય થાય છે,  આથી 
નપસુુંકતા પણ આવી ર્કે. આ કારણે જ ર્કુ્રદોષની 
ખામીવાળા પરુુષના આહારમાું  કડવી ચીજ બુંધ કરાવવામાું 
આવે છે. કડવો રસ વધ ુખાવાથી ર્રીરના આુંતરીક સ્રોતો-
માગોગ જમે કે પરસેવાના માગોગ, મતુ્રવાહી, ર્કુ્રવાહી માગોગ 
વગરે ેસાુંકડા થાય છે. એનાથી બળક્ષય, કૃર્તા-પાતળાપણુું , 
ગ્લાની, ચક્કર, મચુ્છાગ, મખુર્ોષ થાય છે અને સ્તબ્ધતા, 
સવાાંગર્ળુ, લકવો, ર્ીરોઃર્ળુ, જડતા અને વેદના ઉત્પન્ન 
થાય છે.  
તરુો રસ કષાય એટલે તરુો રસ મોુંને સકુવી દે છે. જીભમાું 
વીર્દતા, સ્તબ્ધતા અને જડતા જન્માવે છે. કું ઠને કોઈ 
ભીંસતુું  હોય, બુંધ કરી દેતુું  હોય એવુું  થાય છે. હૃદયમાું  
ખેંચાવા જવેી પીડા થાય છે, હૃદય પર દબાણ આવે છે, 
અને કું ઠમાગગ-સ્રોતોનો અવરોધ કર ે છે. તરુો રસ મળને 
બાુંધનાર, ર્ાને રુઝવનાર, ચીરાને સાુંધનાર, જખમની પીડા 
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દરુ કરનાર, રવને ર્ોધનાર-ચસુનાર અને મળને રોકનાર 
છે. ઝાડા બુંધ કરનાર બધાું રવ્યો મોટે ભાગ ેતરુાું  હોય છે. 
તરુો રસ કફ, પીત્ત અને રક્તનુું  ર્મન કરનાર, ર્રીર ની 
ભીનાર્ સકુવનાર, રુક્ષ-લખુો, ઠુંડો, ભાર,ે ખોતરનાર, 
વીકૃત ત્વચાને નીમગળ કરનાર, રક્ત અને મેદની ર્દુ્ધી 
કરનાર અને કાચા આમ-ચીકાર્ને રોકે છે. બધા રસોમાું  
સ થી ઓછી ર્ક્તીવાળો છે.   
વધ ુ પ્રમાણમાું તરુો રસ ખાવામાું આવે તો મોું સકુાય, 
હૃદયમાું પીડા થાય, પટેમાું  આફરો-ગસૅ થાય, વાણી અટકી 
જાય, ર્રીરના આુંતરીક સ્રોતો-માગોગમાું  અવરોધ થાય, 
ર્રીર કાળુું  પડી જાય અને નપસુુંકતા આવે છે. વધ ુપડતો 
તરુો રસ વાય,ુ પરે્ાબ, મળ અને ર્કુ્રને રોકે છે. ર્રીરને 
પાતળુું  કર ેછે. ગ્લાની, સ્તબ્ધતા અને તરસ ઉત્પન્ન કર ેછે. 
એનાથી લકવા, અદીત વાય(ુમોઢાનો લકવા), મન્યાસ્તુંભ, 
ગાત્રસ્ફુરણ, ર્રીરનાું  અુંગોમાું  ચમચમાટ (રાઈ લગાડવાથી 
થતો ઝમઝમાટ) વગરે ેવાયનુા રોગો થાય છે.  
છાસ આયવુદેના એક પ્રખ્યાત ગ્રુંથ યોગરત્નાકરમાું  લખ્યુું  છે 
કે,  
कैलास ेयदद तक्रमस्स्त नगरीश: दकं िीलकंठो भवते ् | वकैुं ठ ेयदद 
कषृ्णतामिभुवदेधापि दकं केशव: ||     ईन्रो दभु भगता क्षयं 
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दिजिपत लंबोदरत्वं गण: |  कसु्ष्ठत्व ं च कबुरे को 
दहितामस्ग्िश्च दकं पवन्दपत || 
 
એટલે કે કૈલાસમાું દેવોને જો તક્ર-છાસ મળતી હોત તો ર્ુું  
ર્ીવજી નીલકું ઠી રહેત? વૈકુું ઠમાું  જો તક્ર-છાસ હોત તો ર્ુું 
વીષ્ણુજી શ્યામ રુંગના હોત? જો દેવલોકમાું છાસ હોત તો 
ર્ુું દેવરાજ ઈન્ર દભુગગ-સ ુંદયગહીન હોત? ચુંરમાને ક્ષય 
હોત? ગણપતીનુું  પટે મોટુું  (લુંબોદર) હોત? કુબેરને કુષ્ઠ-
કોઢ હોત? અગ્નીદેવની અુંદર દાહ હોત? (સ્વગગમાું છાસ 
નહોતી. પથૃ્વીલોકમાું છાસ અમતૃ સમાન ઔષધ છે.)  
દહીંને ખબુ વલોવીને માખણ કાઢી લીધા પછી વધ ુપાણી 
ઉમેરીને ફરી વલોવવાથી જ ે રવ તૈયાર થાય તેને છાસ 
કહેવામાું  આવે છે. છાસ પચવામાું  અત્યુંત સપુાચ્ય-હલકી, 
ર્ીતળ, પીત્તર્ામક, તરસ તથા વાયનુો નાર્ કરનારી છે. 
જો તાજી છાસમાું  થોડુું  મીઠુું  નાખીને સેવન કરવામાું આવે 
તો તે જઠરાગ્નીને એકદમ પ્રદીપ્ત કર ેછે. છાસનો મધરુ રસ 
પીત્તને ર્ાુંત કરી પોષણ આપ ેછે. ખાટો રસ વાયનેુ ર્ાુંત 
કરી બળ આપ ેછે અને તેનો તરુો રસ કફને દરુ કરી તાકાત 
વધાર ે છે. જ ેલોકોને દુધ ભાવતુું  ન હોય કે પટેમાું  ગરબડ 
કરતુું  હોય તેને માટે છાસ ખબુ જ ગણુકારી છે. 
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પાચનતુંત્રના અનેક રોગોમાું છાસ ગણુકારી હોવાથી તેને 
આુંતરડાનુું  ઉત્તમ ટોનીક કહેવાયુું  છે. ર્ીતકાળ, અગ્નીની 
મુંદતા, વાયનુા રોગો, આહાર પર અરુચી, નાડી અવરોધ 
વગરે ે સ્થીતીમાું છાસ અમતૃ સમાન છે. તેના સેવનથી 
વીષવમન, જીવ ચુુંથાવો, મોળ આવવી, વીષમજ્વર, 
પાુંડરુોગ, સુંગ્રહણી, મસા-પાઈલ્સ, પ્રમેહ, મતુ્રકૃચ્ર, 
ભગુંદર, ગોળો, અતીસાર, ર્ળુ, પ્લીહારોગ, ઉદરરોગ, 
અરુચી, સફેદ કોઢ, સોજા, તરસ અને કૃમી વગરે ે
વ્યાધીઓમાું ફાયદો થાય છે.  
જમતી વખતે પાણી આયવુદેમાું જમતી વખતે પાણી પીવા 
બાબત એક શ્લોક છે:  

भकु्तस्यादौ जलं िीत ंकार्शय भमंदास्ग्ि दोषकतृ |                            
मध्य ेअस्ग्िदीिि ंश्रषे्ठं अंत ेस्थौल्यकफप्रदम ् || 

જમ્યા પહેલાું જો પાણી પીવામાું આવે તો તેનાથી 
જઠરાગ્ની મુંદ થાય છે અને ર્રીર દબુળુું  પડવા લાગ ે છે. 
જમતાું જમતાું વચ્ચ ે (થોડુું થોડુું) પાણી પીવાય તે અગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરનાર હોવાથી શે્રષ્ઠ છે અને જમી રહ્યા પછી પાણી 
પીવાય તો ર્રીર જાડુું થઈ કફ વધ ેછે. (માટે ભોજનમધ્યે 
પાણી પીવુું  જોઈએ.) 
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જરદાલ ુ જરદાલ ુ મદૃુ વીરચેક ઔષધ છે. આયવુદેમાું ર્ણાું  
મદૃ ુવીરચેક ઔષધો છે. મદૃ ુવીરચેક એટલે સરળતાથી મળ 
ઉતારનાર. ચારથી પાુંચ જરદાલનુા નાના ટુકડા કરી એક 
ગ્લાસ પાણીમાું પલાળી રાખી રાત્ર ેઉકાળી, ઠુંડુું  પાડીને ખબુ 
ચાવીને ખાઈને ઉપર એ જ ઠુંડુું કરલેુું  પાણી પી જવુું . સવાર ે
સરળતાથી મળ ઉતરી જર્.ે કબજીયાતવાળાું બાળકો અને 
વદૃ્ધોમાું  આ ઉપચાર હીતાવહ છે. બાળકો માટે માત્રા અડધી 
રાખવી. 
 જલેબી જલેબી પષુ્ટી, કાુંતી અને બળ આપે છે. તે રસ, રક્ત 
વગરે ેસાતે ધાતઓુની વદૃ્ધી કર ે છે. તે કામેચ્છા વધાર ે છે, 
રુચીકારક છે અને તરત જ તપૃ્તી-સુંતોષ આપે છે. ર્રીર ે
સ્વસ્થ હોય, કોઈ રોગ(જમે કે ડાયાબીટીસ) ન હોય, રોજ 
વ્યાયામ કરતા હોય અને જનેી પાચનર્ક્તી સારી હોય 
તેમને માપસર આવી મધરુ વાનગી ખાવાથી લાભ થાય છે. 
બેઠાડ ુજીવન કે કોઈ રોગથી પીડાતા હોય તેમને માટે આવી 
વાનગી હાનીકારક નીવડ.ે   

જલોદર 

1. જળોદરના દદીને ૨૫થી ૩૦ ટીપાું  માલકાુંકણીનુું  
તેલ આપવાથી મતુ્ર ખબુ છુટથી થાય છે અને સોજો 
ઉતર ે છે, પટેમાું ભરાયેલુું  પાણી નીકળી જાય છે. 
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આ તેલ પરસેવો વધારનાર છે. ૫થી ૧૫ ટીપાું  
દધુમાું લેવાથી પરસેવો ખબુ જ થાય છે અને સોજા 
ઉતર ેછે.   

2. હરડનેુું  ચણુગ  લેવાથી પાતળી મળપ્રવતૃ્તી થઈ 
જલોદરમાું પટેનુું  પાણી ર્ટે છે. 

3. મલેૅરીયા હોય કે તેનાથી બરોળ અને લીવર વધ્યાું  
હોય અને પટેમાું પાણી ભેગુું થયુું  હોય- જલોદર 
થવા માુંડ્યુું હોય તો કારલેીનાું પાન છુું દી, રસ કાઢી, 
પહેલાું ૧૦ ગ્રામ અને પછી ૨૦-૨૦ ગ્રામ પાવાથી 
દરદીને પશુ્કળ પરે્ાબ છુટે છે, એક-બે ઝાડા થાય 
છે, ભખુ લાગ ે છે, ખોરાકનુું  પાચન થાય છે અને 
લોહી વધ ેછે. 

4. પનુનગવા એટલે સાટોડી સોજાનુું  ઉત્તમ ઔષધ છે. 
સાટોડીનો તાજો રસ કાઢીને પીવાથી સોજા મટે છે. 

5. સાટોડીના તાજા મળુનો ઉકાળો પીવાથી અને 
સોજાવાળા ભાગ પર મળુ વાટીને લેપ કરવાથી 
સોજો કાબમુાું  આવે છે.  

6. મયરુાસન કરવાથી જલોદરમાું લાભ થાય છે.  
(નોુંધ: આ આસન સાધવુું  થોડુું મશુ્કેલ છે, પણ ખુંતથી 
પ્રયત્ન ચાલ ુ રાખવાથી સાધી ર્કાય છે. બધાું આસનોના 
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અુંતે હ ુું  આ આસન કરુું છુું . જો કે હ ુું  વધ ુલાુંબો સમય એ 
આસન કરતો નથી, માત્ર ૧થી ૧૦૦  સધુી મનમાું સામાન્ય 
ઝડપ ેગણતરી કરુું તેટલો સમય આ આસન હ ુું  કરુું છુું , જ ે
કદાચ અડધી મીનીટ હર્ે. આમ છતાું  આસન ર્રુ કરતાું  
પહેલાું એના નીષ્ણાતની મદદ અવશ્ય લેવી, કેમ કે એ 
તમને અનકુુળ છે કે કેમ તે પહેલાું  જાણવુું  અત્યુંત જરુરી 
છે.) 
 

જવ   જવ તરુા, મધરુ, ઠુંડા, મળને ઉખડેી બહાર કાઢનાર, 

ચાુંદા પર તલ જવેા હીતકર, રુક્ષ, બદુ્ધી તથા અગ્નીને 
પ્રદીપ્ત કરનાર, વીપાકે(પચી ગયા પછી) તીખા, સ્વર-
અવાજ માટે હીતકર, બળ આપનાર, પચવામાું  ભાર,ે વાય ુ
તથા મળને વધારનાર, ર્રીરનો વણગ સધુારનાર, સ્નીગ્ધ 
હોવા છતાું  મેદ-ચરબીને ર્ટાડનાર, તથા ડાયાબીટીસ અને 
કબજીયાતમાું  ખબુ હીતકર છે. જવ કફ કરતા નથી. એ 
કું ઠના રોગો, ચામડીના રોગો, કફ, પીત્ત, મેદ, ર્રદી-
સળેખમ, શ્વાસ, સાથળ, સાુંધાનુું  જકડાઈ જવુું , રક્તવીકાર 
અને અત્યાધીક તષૃામાું હીતાવહ છે. જવ પરે્ાબને બાુંધનાર 
અને મળને સારી રીતે બહાર લાવનાર છે, આથી 
મધપુ્રમેહમાું ખબુ જ ઉપયોગી છે. મધપુ્રમેહમાું જવની બધી 
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જ બનાવટો-સાથવો, રોટલી, પરુી, રાબ, ખીચડી વગરે ે
લેવાું જોઈએ. એક ચમચો જવનો અધકચરો ભકુો બે ગ્લાસ 
પાણીમાું અડધુું  પાણી બળી જાય ત્યાું સધુી ઉકાળી કપડાથી 
ગાળી સવાર-સાુંજ પીવાથી પથરી અને મતુ્રમાગગના રોગો 
મટે છે. આર્ર ેસો ગ્રામ જટેલા જવને અધકચરા ખાુંડી ભકુો 
કરી બે ગ્લાસ જટેલા પાણીમાું ધીમા તાપ ેઉકાળવા. બરાબર 
ઉકળે અને ચાર-પાુંચ વાર ઉભરો આવે, ત્યાર ે ઉતારી ઠુંડ ુ
પડ્યે ગાળીને પી જવુું . આને “યવમુંડ” અથવા 
‘બાલીવોટર’ કહે છે. બાલીવોટર સવાર ે અને સાુંજ ે તાજ ે
તાજુું જ બનાવીને પીવાથી થોડા દીવસોમાું મતુ્રમાગગની 
પથરી, મતુ્રાવરોધ મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રદાહ, અને મતુ્ર માગગનો 
રક્તસ્ત્રાવ મટે છે. એનાથી તષૃા, ઉલટીઓ, ઉબકાઓ, 
અતીસાર- પાતળા ઝાડા, ગસે, અપચો પણ મટે છે. એમાું 
સાકર નાખી પીવાથી અમ્લપીત્ત- એસીડીટી અને આુંતરીક 
દાહ મટે છે. પથરી અને ડાયાબીટીસમાું જવ ખબુ જ 
હીતાવહ છે. ડાયાબીટીસવાળાએ જવના લોટની જ રોટલી 
કે ભાખરી ખાવી જોઈએ. જવનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ 
પીવાથી મતુ્રમાગગની પથરી તટુી જાય છે. 
જવાસો જવાસાનો એકથી ત્રણ ફુટ ઉુંચો છોડ ખતેરોમાું, 
વગડામાું અને ખાડાઓમાું ઉગી નીકળે છે. આખો છોડ 
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પીળાર્ પડતા લીલા રુંગનો હોવા છતાું ઉનાળામાું  
લીલોછમ હોય છે. તેને ફાગણમાું ફુલ આવે છે અને  
ઉનાળામાું તેની ર્ીંગો પાકે છે. જવાસો મધરુ, કડવો, તરુો, 
ર્ીતળ, હલકો અને મળને સરકાવનાર છે. એ કફ, મેદ, 
મદ, ભ્રમ, પીત્તવીકાર, લોહીવીકાર, ચામડીના રોગો, 
વાતરક્ત, વમન અને તાવ મટાડ ે છે. તથા એ પરસેવો 
લાવનાર, મતુ્ર વધારનાર અને મળ તથા વાયનુુું  અનલુોમન 
કરનાર છે. જવાસાનુું  બારીક ચણુગ  દધુમાું  લસોટી નાકમાું  
ટીપાું પાડવાથી થોડી વારમાું જ નસકોરી બુંધ થાય છે. બે 
ગ્લાસ પાણીમાું જવાસાના પુંચાગનો ભકુો નાખી બનાવેલો 
ઉકાળો પીવાથી દારુનો નર્ો ઉતરી જાય છે.   
જાતીફલાદી ચણુગ  બે પ્રકારનાું  છે : (૧) જાયફળ, અફીણ, સુુંઠ 
અને ખારકે સરખા ભાગ ે લઈ ખબુ ખાુંડી બારીક ચણુગ  
બનાવવુું . એકથી બે ગ્રામ જટેલુું  આ ચણુગ  સવાર-સાુંજ 
લેવાથી મરડો, પરુ સાથેનો મરડો, અતીસાર(પાતળા ઝાડા) 
તેમ જ રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૨) જાયફળ, લવીંગ, તજ, તમાલપત્ર, એલચી, નાગકેસર, 
સુુંઠ, મરી, કપરુ, આમળાું, તાલીસપત્ર, હરડ,ે તલ, ચુંદન, 
વાવડીંગ, વાુંસકપરુ, તગર, ર્ાહજીરુ અને ચીત્રક દરકે દસ-
દસ ગ્રામ, ભાુંગ ૨૦૦ ગ્રામ અને સાકર ૪૦૦ ગ્રામ બધાું ને 
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ખબુ ખાુંડી બારીક ચણુગ  બનાવવુું .  પાુંચથી છ ગ્રામ જટેલુું  
આ ચણુગ  મધ સાથે સવાર-સાુંજ ચાટવાથી જુની ર્રદી, 
ઉધરસ, શ્વાસ અને કફજ જ્વર મટે છે.  
જાત્યાદી તેલ બજારમાું એ તૈયાર મળે છે. ચમેલીનાું પાન, 
લીમડાનાું પાન, પરવળનાું પાન, કરુંજનાું પાન, જઠેીમધ, 
મીણ, કઠ, હળદર, દારુહળદર, કડ,ુ મજીઠ, પદ્મકાષ્ઠ, 
લોધર, હરડ,ે  નીલકમળ, મોરથથુ,ુ ઉપલસરી અને કરુંજનાું  
બીજ બધાું સરખા વજને લઈ વાટીને કલ્ક-પસે્ટ જવેુું  બનાવી 
એનાથી ચારગણુું  તેલ અને તેલથી ચારગણુું  પાણી ભેગુું  
કરી ઉકાળીને તેલ સીદ્ધ કરવુું . આ તેલના બાહ્ય ઉપયોગથી 
નાડીવ્રણ, ફોડલા, ગડગમુડ, ન રુઝાતા ભયુંકર ર્ા વગરે ે
મટે છે. આ ઉપરાુંત દાઝી જવાથી કે કપાઈ જવાથી થયેલા 
ર્ા પણ મટે છે.   
જામફળ  જામફળ અત્યુંત સ્વાદીષ્ટ ફળ છે. જો એમાું કઠણ 
બીજ ન હોત તો એ જગતનુું  ઉત્તમ ફળ ગણાત. એમાું  
વીટામીન ‘સી’ ર્ણી સારી માત્રામાું છે. આમળાથી સહેજ 
ઓછુું . જામફળ મધરુ, ખાટુું  અને સહેજ તરુુું હોય છે. એ 
ર્ીતળ, પ ષ્ટીક તથા વાય ુ અને પીત્તને મટાડનાર છે. 
જામફળ રુચી ઉપજાવનાર, પાચક અને મળને સાફ 
લાવનાર છે. જામફળનુું  ર્ાક પણ સારુું બને છે.  
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(૧) જામફળના ગરનો લેપ કપાળ પર કરવાથી આધાર્ીર્ી 
મટે છે.  
(૨) પટેના વીકારમાું  જમરુખીનાું  કુમળાું  પાન વાટીને તેનો 
રસ પીવો.  
(૩) જમરુખીના પાનની ભાજી ખાવાથી ભાુંગનો નર્ો ઉતર ે
છે.  
(૪) અ ા ુંખનાું ફુલાું, સોજા અથવા દખુાવામાું જમરુખીના 
પાનમાું થોડી ફટકડી મેળવી, ચટણી બનાવી અુંતરપટ કરી 
(આુંખ પર બીજુું કપડુું મુકી) અ ા ુંખ ેબાુંધવાથી ફાયદો થાય 
છે.  
(૫) હરસ-મસાના દદીને પાકા જામફળમાું નાગકેસરનુું  ચણુગ  
મેળવી અ ાખી રાત ચાુંદનીમાું  રહેવા દઈ સવાર ેખવડાવવુું . 
અ ા પ્રમાણે ૧૫ દીવસ કરવાથી ર્ણો લાભ થાય છે.  
જાયફળ અન ેજાવુંત્રી  જાયફળ કડવુું , તીક્ષ્ણ, ઉષ્ણ, ભોજન પર 
રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, મળને રોકનાર-ગ્રાહી, સ્વર માટે 
હીતકારી તેમ જ કફ અને વાયનુો નાર્ કરનાર છે. એ 
મોઢાનુું  બેસ્વાદપણુું , મળની દગુાંધ, કૃમી, ઉધરસ, ઉલટી-
ઉબકા, શ્વાસ-દમ, ર્ોષ, સળેખમ અને હૃદયનાું દદોગ મટાડ ે
છે. જાયફળ ઉુંર્ લાવનાર, વીયગના ર્ીઘ્ર સ્ખલનને 
મટાડનાર તથા મૈથનુર્ક્તી વધારનાર છે.  જાવુંત્રી હલકી, 
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મધરુ, તીખી, ગરમ, રુચીકારક અને વણગકારક છે. એ કફ, 
ખાુંસી, ઉલટી, દમ, તષૃ્ણા, કૃમી અને વીષનો નાર્ કર ેછે.  
(૧) માથાના ઉગ્ર દુખાવામાું કે કમરના દુખાવામાું  જાયફળ 
પાણીમાું કે દારુમાું ર્સી ચોપડવાથી લાભ થાય છે.    
(૨) અનીરામાું .૩થી.૬ ગ્રામ જાયફળ અને એટલુું  જ 
પીપરીમળુ દુધ સાથે સવુાના અધાગ કલાક પહેલાું લેવુું .  
(૩) બાળકોની ર્રદીમાું  જાયફળ ચણુગ  .૧૬ ગ્રામ અને સુુંઠનુું  
ચણુગ  .૧૬ ગ્રામ મધ સાથે સવાર-સાુંજ આપવુું .  
(૪) પટેમાું ગસૅ ભરાય, ઝાડો થાય નહીં ત્યાર ે લીંબનુા 
રસમાું થોડુું જાયફળ ર્સી, એક ચમચી પાણી ઉમેરી 
પીવાથી ગસૅ છુટે છે તથા ઝાડો થાય છે.  
(૫) ખીલ, જાુંબલી અને ચહેરા પરના કાળા ડાર્ દુર કરવા 
જાયફળ દધુમાું ર્સી લગાવવુું .  
(૬) ઝાડા મટાડવા જાયફળનુું  .૫ ગ્રામથી ૧ ગ્રામ ચણુગ  
લીંબનુા ર્રબત સાથે સવાર-સાુંજ લેવુું .  
(૭) ઝાડા સાથે પટેના દુખાવામાું  જાયફળ, લવીંગ, જીરુ, 
અને ર્દુ્ધ ટુંકણના સમભાગ ે ચણુગમાુંથી એકથી દોઢ ગ્રામ 
મધ-સાકર સાથે સવાર-સાુંજ લેવુું . પથ્ય ખોરાક લેવો. 
ગભીણી અને રક્તસ્રાવજન્ય રોગવાળાએ લેવુું  નહીં.  



220 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

(૮) પટેનો દખુાવો, ઉબકા તથા અતીસારમાું  જાયફળ 
ર્ેકીને આપવાથી લાભ થાય છે.  
(૯) સાુંધાના દખુાવા પર જાવુંત્રીના તેલનુું  હળવુું  માલીર્ 
કરવુું .  
(૧૦) પાતળા ઝાડા થતા હોય તો ર્કેેલુું  જાયફળ, સુુંઠ, અને 
કડાછાલ દરકેનુું   ૧/૪, ૧/૪ ચમચી ચણુગ  મધ સાથે સવાર-
સાુંજ લેવાથી અને ઉપર તાજી છાસ પીવાથી મટે છે.  
(૧૧) મોું બેસ્વાદ થઈ ગયુું  હોય, ખોરાક પર અરુચી હોય 
અને આહાર પચતો ન હોય તો ર્કેેલા જાયફળનુું  ચણુગ  પા 
ચમચી, કાળા મરીનુું  ચણુગ  ૧ ગ્રામ અને સીતોપલાદી ચણુગ  ૧ 
ગ્રામ આદુના રસ સાથે અથવા મધ સાથે સવાર-સાુંજ 
લેવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) ઉુંર્ આવતી ન હોય તો ર્કેેલા જાયફળનુું  ચણુગ  ૧ 
ગ્રામ, જટામાસીનુું  ચણુગ  ૧ ગ્રામ, અશ્વગુંધાનુું  ચણુગ  ૩ ગ્રામ, 
ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  ૨ ગ્રામ અને સપગગુંધાનુું  ચણુગ  .૧૬ ગ્રામ ચોખા 
ભાર મધ કે ર્ીમાું ચાટવાથી સરસ ઉુંર્ આવે છે.  
જાસદુ  એને સુંસ્કૃતમાું જપા કહે છે. જપાકુસમુ એટલે 
જાસદુનુું  ફુલ. જાસદુ મળને રોકનાર, વાળ માટે હીતકર, 
રક્તપ્રદરનો નાર્ કરનાર, તીખુું, ગરમ, ઉુંદરી મટાડનાર, 
કફ અને વાયનુો નાર્ કરનાર, ધાતસુ્રાવ મટાડનાર, 
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સ્નીગ્ધ, પષુ્ટીપ્રદ, ગભગની વદૃ્ધી કરનાર, પ્રમેહ અને હરસનો 
નાર્ કરનાર તથા હૃદય માટે હીતકર છે. જાસદુની કળી 
રક્ત સુંગ્રાહક, વેદનાસ્થાપન તથા મતુ્ર લાવનાર છે. પ્રમેહ 
અને પ્રદરમાું  તે ઉપયોગી છે. જાસદુનાું ફુલ હૃદય તથા 
મગજને બળ આપનાર, ઉન્માદ મટાડનાર, કામર્ક્તી 
વધારનાર, રક્તની ર્દુ્ધી કરનાર તથા પરે્ાબના પરુનો 
નાર્ કરનાર છે.  
(૧) જાસદુનાું ફુલ કાળી ગાયના મતુ્રમાું લસોટી જ્યાું  
ઉુંદરીથી વાળ ખરી ગયા હોય ત્યાું સવાર-સાુંજ લગાવવાથી 
ઉુંદરી મટે છે અને વાળ ફરીથી ઉગ ેછે.  
(૨) જાસદુની ચાર-પાુંચ કળી દધુમાું લસોટી પીવાથી 
સ્ત્રીઓનો પ્રદર મટે છે. મોું ુંમાું  ચાુંદાું  પડ્યાું  હોય, લાળ ખબુ 
જ ટપકતી હોય, મતુ્રમાગ ેચીકાર્ જતી હોય તેમાું પણ આ 
ઉપચારથી લાભ થાય છે.  
(૩) બાળકને લાળ ટપકતી હોય તો જાસદુની એકથી બે 
કળી દુધમાું  લસોટી પાવી અથવા જાસદુનુું  એક તાજુું ફુલ 
ચાવીને ખાવાનુું  કહેવુું .  
(૪) સ્વપ્નદોષમાું જાસદુની આઠથી દસ કળી ચાવીને 
ખાવી.  



222 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

(૫) ગલુકું દની જમે જપાકું દ બનાવી ર્કાય. કાચની 
બરણીમાું  જાસદુનાું  તાજાું ફુલની છુટી કરલેી પાુંદડી અને 
દળેલી સાકરના થર પર થર કરવા. બન્ન ેસરખા વજને લેવાું . 
બરણીનુું  મોું સફેદ સતુરાઉ કાપડથી બાુંધી ૨૫ થી ૩૦ 
દીવસ તડકામાું રાખવાથી જપાકું દ તૈયાર થાય છે. એનાથી 
લોહીવા-રતવા, મગજની તથા યાદર્ક્તીની નબળાઈ, 
અપસ્માર, ઉન્માદ, હતાર્ા, ભય વગરે ેમટે છે. કામર્ક્તી 
વધારવા અને ર્કુ્રજુંતઓુની વદૃ્ધી માટે પણ ઉપયોગી છે. 
એની માત્રા પખુ્ત વયના માટે એક ચમચી અને બે વરસથી 
મોટાું  બાળકો માટે અડધી ચમચી છે.   
જાુંબ ુજાુંબ ુતરુુું, મધરુ અને ખાટુું  છે. જ ેપચી ગયા પછી મધરુ 
બને છે. જાુંબ ુ રુક્ષ-લખુુું, ર્ીતળ, પીત્ત અને કફર્ામક, 
પ્રબળ વાયવુધગક, રક્તસ્રાવ અટકાવનાર, ચામડીના રોગો, 
રક્તના રોગો અને બળતરાનુું  ર્મન કરનાર છે. એ ભખુ 
લગાડનાર, આહારનુું  પાચન કરાવનાર, યકૃત-લીવરને 
ઉત્તજેનાર, મળને રોકનાર, થાક અને તષૃા મટાડનાર, 
અતીસાર, શ્વાસ, ઉધરસ, ઉદરકૃમી અને મધપુ્રમેહ એટલે કે 
ડાયાબીટીસમાું  હીતાવહ છે. જાુંબ ુસ્વાદીષ્ટ, મળને રોકનાર, 
પચવામાું ભાર ેઅને ભોજન પરની અરુચી દરુ કરનાર છે. 
જાુંબનુા ઠળીયાને ર્ેકી તેનો મખુવાસમાું ઉપયોગ થાય છે. 
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જાુંબ ુપરમ વાતલ એટલે વાય ુકરનાર છે, તેમ છતાું ઉત્તમ 
ઔષધ છે. મોટાું રસદાર મીઠાું  જાુંબ ુસારાું . નાનાું  જાુંબ ુપણ 
મીઠાું  હોય તો ખાઈ ર્કાય, પરુંત ુખાટાું  ન ખાવાું . જાુંબ ુકફ 
અને પીત્ત મટાડ ે છે. એ મળને બાુંધનાર હોવાથી પાતળા 
ઝાડા-અતીસાર, સુંગ્રહણી, અપચો વગરેમેાું  ઉપયોગી છે. 
જો કોઈ પણ કારણથી બરોળ મોટી થઈ ગઈ હોય, અજીણગ 
થયુું  હોય, તો જમ્યા પછી જાુંબ ુખાવાું . બરોળની તકલીફમાું  
સવાર-સાુંજ જમ્યા પછી એક કપ જાુંબનુો રસ પીવો. 
ડાયાબીટીસમાું જમ્યા પછી જાુંબનુા બે-ત્રણ ઠળીયા ખાવા 
હીતાવહ છે. બે ડઝન જટેલાું એન્ટીઓક્સીડુંટ અને ફ્રી 
રડેીકલ્સનો સામનો કરનાર તત્ત્વો ધરાવતાું ફળોમાું જાુંબ ુ
સ થી વધ ુ સારુું ફળ છે. એનાથી કેન્સર, હૃદયરોગ જવેા 
રોગો તથા ર્ડપણ સામે રક્ષણ મળે છે. 
જીરુ તીખુું, પચ્યા પછી પણ તીખુું, ગરમ, તીક્ષ્ણ, 
રુચીકારક, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, પીત્ત તથા અગ્ની 
વધારનાર, ઉદરર્ળુ-આુંકડી-મરોડનુું  ર્મન કરનાર, 
સગુુંધી, કફ, વાય,ુ દગુાંધ, ગોળો, ઝાડા, સુંગ્રહણી તથા 
કરમીયાનો નાર્ કરનાર છે. જીરુ ગસૅનો નાર્ કર ેછે. જીરુ 
દગુાંધનાર્ક અને વાયનુાર્ક છે.  
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(૧) જીરુ અને હરડનેુું  સમભાગ ે ચણુગ  બાળકોને અડધી 
ચમચી અને મોટા માણસોને એક ચમચી ઉકાળીને ઠુંડા 
કરલેા પાણી સાથે રાત્ર ે જમ્યા પછી એક કલાકે લેવાથી 
મળની અને વાયનુી ર્દુ્ધી થવાથી ઉદરર્ળુ, ગસૅ, આફરો 
અને મળની દગુાંધ મટે છે.   
(૨) પ્રસતુી પછી અડધી ચમચી જીરાનુું  ચણુગ , બે ચપટી સુું ઠ 
અને એક ચમચી સાકર મીશ્ર કરી સવાર ેઅને સાુંજ ેલેવાથી 
ગભાગર્ય ર્દુ્ધ થાય છે અને ધાવણ વધે છે. અનીયમીત 
માસીકવાળી સ્ત્રીઓ પણ આ ઉપચાર કરી ર્કે.  
(૩) અતીર્ય એસીડીટી રહેતી હોય તો સવાર-સાુંજ 
ધાણા-જીરુનુું  ચણુગ  સમભાગ ે સાકર સાથે લેવાથી મટે છે. 
(૪) અડધી ચમચી જીરાનુું  ચણુગ  તેનાથી બમણી સાકર સાથે 
મેળવી સવાર-સાુંજ ફાકવાથી જુનો મરડો, અતીસાર, 
સુંગ્રહણી, આફરો, કૃમી, અજીણગ, મુંદાગ્ની, અપચો વગરે ે
મટે છે. જીરુ મળને બાુંધીને રોકે છે, આથી મળ સાવ ઢીલો 
ઉતરતો હોય તો જીરુ એ ઉત્તમ ઔષધ છે. જીરુનુું  ર્રબત 
પણ પી ર્કાય. 
જુવાર દક્ષીણ ગજુરાતમાું  જુવાર વધાર ેખવાય છે. જુવારનો 
પોુંક ખબુ સ્વાદીષ્ટ અને પ ષ્ટીક છે. જુવારના રોટલા મધરુ, 
ઠુંડા, પ ષ્ટીક, વજન વધારનાર, પીત્તપ્રકોપ અને લોહીની 
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વીકૃતીઓ ર્ાુંત કરનાર, બળ આપનાર, મૈથનુર્ક્તી 
વધારનાર, હરસ, વ્રણ, ગોળો તથા અરુચીનો નાર્ કરનાર 
છે. વજન વધારવા માટે જુવારનો રોટલો માખણ સાથે 
ખાવો જોઈએ. ગણુોની દૃષ્ટીએ લાલ જુવાર કરતાું સફેદ 
જુવાર ઉત્તમ છે. જુવારની ધાણીનો લોટ કરી તેનો ઉકાળો 
પીવાથી પરસેવો છુટથી થાય છે.  
જઠેીમધ જઠેીમધ ત્રીદોષઘ્ન છે. એટલે વાય,ુ પીત્ત અને કફ 
આ ત્રણે દોષોનો નાર્ કર ેછે. આમ છતાું જઠેીમધ કફના 
રોગોમાું  ખબુ હીતાવહ છે. જઠેીમધ સ્વાદમાું મધરુ-મીઠુું, 
સહેજ જ કડવુું , રુચીકારક, ર્ીતળ, આુંખો માટે હીતાવહ, 
ર્ોષ, પીત્ત, તરસ તથા વ્રણ અને મોઢાના ચાુંદાનો નાર્ 
કર ેછે.  
(૧) અડધી ચમચી જઠેીમધનુું  ચણુગ , અડધી ચમચી 
સીતોપલાદી ચણુગ  અને એકથી દોઢ ચમચી મધ મીશ્ર કરી 
સવાર-સાુંજ લેવાથી ખાુંસી, ર્રદી, કફજ્વર, શ્વાસ(દમ), 
હેડકી, વરાધ વગરેમેાું  સારો ફાયદો થાય છે.  
(૨) જઠેીમધના ર્ીરાની સ્ટીક બજારમાું મળે છે. તેના નાના 
ટુકડા ચસુવાથી ખાુંસી મટી જાય છે, તેમ જ બેસી ગયેલો 
અવાજ પણ ખલુી જાય છે.  
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(૩) જઠેીમધ, લીમડાનાું પાન, હળદર, દારુહળદર, સીંધવ, 
નસોતર અને તલને સરખા ભાગ ેવાટી ર્ી સાથે મીશ્ર કરી 
લેપ કરવાથી ર્ા ર્દુ્ધ થાય છે અને વેદના પણ મટે છે. ર્ા 
ર્દુ્ધ કયાગ પછી જઠેીમધ, કડ,ુ અશ્વગુંધા, લોધર, ધાવડીનાું  
ફુલ અને કાયફળને સમાન ભાગ ેલઈ ર્ી સાથે ખબુ વાટી 
મલમ બનાવી ર્ામાું  ભરવાથી અને જરુર જણાય તો પાટો 
બાુંધવાથી ર્ા રુઝાઈ જાય છે. ર્ા જો ઉુંડો હોય તો વૈદ્યની 
સલાહ લેવી.  
(૪) એક ચમચી જઠેી મધનુું  ચણુગ , એક ચમચી મધ અથવા 
ર્ી સાથે લેવાથી અને ઉપર આરામદાયક ગરમ દધુ પીવાથી  
અમ્લપીત્ત, આમાર્યનો વ્રણ, કબજીયાત, નેત્ર-જ્યોતીની 
ઝાુંખપ, ખાુંસી, સ્વરભુંગ, અવાજ બેસી જવો, ગળાનો 
સોજો, તથા ર્રીરની આુંતરીક બળતરા મટે છે.  

યષ્ટીમધવુટી યષ્ટીમધ ુએટલે જઠેીમધ. જઠેીમધનો ર્ીરો, 

વરીયાળી, મીંઢી આવળ, સાકર અને તજ સરખા વજને 
લઈ ખબુ ખાુંડી બારીક ચણુગ  કરવુું . પછી તેમાું ગાયનુું  દુધ 
જરુર પરુતુું  ઉમેરી, ખબુ ખરલ કરી ચણા જવેડી ગોળીઓ 
બનાવી સારી રીતે સકુવી બાટલી ભરી લેવી. બે-બે ગોળી 
સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે ચસુવાથી કફ વગરની સુકી 
ઉધરસ, અવાજ બેસી જવો, ગળાનો દુખાવો, બળતરા, 
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સોજો (ફેરીન્જાયટીસ), કફ, ર્રદી, સળેખમ વગરે ેમટે છે. 
આ ગોળી સારી ફામગસીની લાવીને પણ તેનો ઉપયોગ કરી 
ર્કાય. બજારમાું જઠેીમધના ર્ીરાની નાની-નાની સ્ટીક મળે 
છે. આ સ્ટીકના નાના ટુકડા ચસુવાથી પણ ઉપયુગક્ત 
તકલીફોમાું લાભ મળે છે. 
ટામેટાું ટામેટામાું પોષક તત્ત્વો પશુ્કળ હોવાથી ર્ાકભાજી 
તેમજ ફળ તરીકે શે્રષ્ઠ ગણાય છે. ટામેટાું  ખાટાું, ભખુ 
લગાડનાર, આહારનુું  પાચન કરાવનાર, મળને સરકાવનાર 
અને રક્તને ર્દુ્ધ કરનાર છે. તે અગ્નીમાુંદ્ય, ઉદરર્ળુ, 
મેદવદૃ્ધી, રક્તવીકાર, હરસ, પાુંડરુોગ અને જીણગજ્વરને દરુ 
કર ેછે. ટામેટાના સેવનથી લોહીના રક્તકણોનુું  પ્રમાણ વધે 
છે. આથી ર્રીરની ફીક્કાર્ દરુ થાય છે. ટામેટાું  સારક 
હોવાથી કબજીયાત દુર થાય છે.  
(૧) પાકાું  ટામેટાુંનો એક કપ રસ અથવા સપુ રોજ એકાદ 
વાર લેવાથી અુંતરડામાું  જામેલો-સકુાયેલો મળ છુટો પડી 
જુની કબજીયાત મટે છે.  
(૨) ટામેટામાું  રહેલુું  લાયકોપને નામનુું  પીગ્મેન્ટ ફ્રી રડૅીકલ્સ 
દ્વારા થતા જોખમને ઓછુું  કરી અમકુ કૅન્સરને વધતુું  
અટકાવે છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીઓને થતા બ્રસે્ટ કૅન્સર સામે 
વધમુાું  વધ ુ ફાયદો મળે છે. લાયકોપેન ચરબીમાું રાવ્ય છે 
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આથી સલાડમાું (કાચાું) ખાવા કરતાું થોડા તેલ કે ર્ીમાું  
રાુંધલેાું  ટામેટાું  રોગ સામે વધ ુરક્ષણ આપે છે.  
(૩) ટામેટામાું  બહ ુ જ ઓછી કૅલેરી હોવાથી વજન 
ર્ટાડવામાું  પણ ખબુ ઉપયોગી છે.  
(૩) વાત-કફ પ્રકૃતીવાળા માટે ટામેટાું  ખબુ ફાયદાકારક છે. 
(૪) ઉલટી થવાથી ર્રીરમાું પોટેર્ીયમ, કેલ્ર્ીયમ અને 
સોડીયમની માત્રા ર્ટી 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 એનાું પાકાું  ફળ ખબુ જ સ્વાદીષ્ટ ખાદ્ય પદાથગ તરીકે 
વપરાય છે, જનેો સ્વાદ ચીકુ જવેો જ હોય છે. ટીંબરુનુું  પાકુું  
ફળ પીત્તના રોગો, કફના રોગો, પ્રમેહ, રક્તપીત્ત અને 
ખુંજવાળ દરુ કર ે છે. એ સ્વાદે મધરુ, રુક્ષ છે. ટીંબરુની 
છાલને ગ મતુ્રમાું  લસોટી માથામાું  લેપ કરવાથી જુ તરત જ 
મરી જાય છે અને ખોડાનો નાર્ થાય છે. ટીમરુનાું ફળની 
છાલ સકુવી તેનો ધમુાડો કરીને સુુંર્વાથી દમનો હમુલો 
ર્ાુંત થઈ જાય છે. તેને ચલમમાું  નાખીને પણ પી ર્કાય.   
ટેંટુ સુંસ્કૃતમાું ટું ટુક ઉપરથી ગજુરાતીમાું  ટેંટુ ર્બ્દ થયો છે. ટેંટુ 
એ દર્મળુમાુંની એક વનસ્પતી છે. એ સુંધીવાનુું  સારુું 
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ઔષધ છે. એની છાલ ઉત્તમ ઔષધ ગણુ ધરાવે છે. એ 
સ્વેદલ(પરસેવો લાવનાર) છે. એની છાલ પરસેવા દ્વારા 
ર્રીરમાુંથી આમવીષને બહાર કાઢે છે. એ મતુ્રાર્યના 
રોગોનુું   ઉત્તમ ઔષધ છે. એની છાલમાું સોડીયમ 
સેલીસીલેટ્સ સારા પ્રમાણમાું છે. આથી એ સુંધીવામાું ર્ણુું  
સારુું ઔષધ છે.  
(૧) એક ચમચી છાલનુું  ચણુગ  એક ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળી 
અડધા કપ જટેલુું  બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી કપડાથી ગાળીને 
સવાર-સાુંજ તાજુું બનાવી પીવાથી સુંધીવા મટે છે. ટેંટનુી 
છાલ મળને રોકનારી હોવાથી કબજીયાતવાળાએ એનો 
ઉપયોગ કરવો નહીં. અતીસારવાળા માટે તેનો ઉપયોગ 
સારો.  
ડમરો ડમરો ઉગ્ર સગુુંધવાળો અને અતી ઝાડીવાળો તલુસીની 
જાતનો જ વષાગય ુછોડ છે. એને મરવો પણ કહે છે. તેનુું  થડ 
ભરુી રુુંવાટીવાળુું  અને સીધુું  હોય છે. કાળા પાનવાળો અને 
લીલા પાનવાળો એમ બે જાતના છોડ થાય છે. હીંદઓુમાું  
તલુસીનુું  જવેુું  સ્થાન, માન અને આદર હોય છે, તેવુું  જ 
મસુલમાનોમાું ડમરાનુું   છે. ડમરો તરુો, તીખો, કડવો, ઠુંડો, 
હૃદયને હીતકારી, વીયગવધગક અને સગુુંધી છે. એ ઝરે, 
લોહીબગાડ, કોઢ, ર્રીરની ભીનાર્, ખુંજવાળ અને ત્રીદોષ 
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મટાડ ે છે. વળી એ દીપન, પાચન, યકૃત-પીત્તનીોઃસારક, 
વાયનેુ હરનાર, સોજો ઉતારનાર, તાવ મટાડનાર, મતુ્ર 
વધારનાર તથા ગભાગર્યને સુંકોચ ે છે. મળાવરોધ, તાવ, 
આફરો, ર્ળુ, ત્વચાના રોગો અને રક્તવીકાર મટાડ ે છે. 
ડમરા પાસે સાપ આવતો નથી એમ કહેવાય છે.  
ડુુંગળી ડુુંગળી પરમ ગણુકારક છે. ડુુંગળીને સુંસ્કૃત ભાષામાું  
‘પલાુંડ’ુ કહેવામાું આવે છે. “िलपत रक्षपत बलवीय भप्रदाििे 
इपत िलांड”ु બળ તથા વીયગ-ર્કુ્ર વધારી લોકોનુું  રક્ષણ કર ે
છે, તેથી જ પલાુંડ.ુ એ લોહીની ગાુંઠોને ઓગાળે છે, આથી 
હૃદય અને મગજની ગાુંઠોમાું થતા થ્રોમ્બોસીસના હમુલા 
સામે રક્ષણ આપે છે. આ ગણુ કાચી ડુુંગળીના છે. ડુુંગળી 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરી પાચનર્ક્તી વધાર ેછે. તે કફનાર્ક 
છે, પ ષ્ટીક, ર્ક્તીપ્રદ, સ્નીગ્ધ, ગરુુ, તીખી, અને મધરુ છે. 
ડુુંગળી યકૃતને ઉત્તજેીત કર ેછે, હૃદયની ગતી સમ્યક કર ેછે, 
ર્રીરની સાતેય ધાતઓુને બળ આપ ે છે. થાક દુર કર ે છે. 
ડુુંગળી ર્કુ્રવધગક, બળવધગક, વાયનુાર્ક તથા યકૃત અને 
હૃદયની ક્રીયાર્ક્તી વધારનાર છે. વળી એ આુંતરડાનુું  
કૅન્સર અટકાવવાનો ગણુ ધરાવે છે. ડુુંગળી ઉષ્ણ અને 
તીક્ષ્ણ હોઈ પીત્તવધગક છે આથી પ્રકૃતીને અનકુુળ હોય 
તેઓએ જ એનુું  સેવન કરવુું . એનાથી આળસ, ઉુંર્ અને 
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કામેચ્છા વધ ે છે. એ સ્વાદે મધરુ, પચ્યા પછી પણ મધરુ, 
પચવામાું  ભાર,ે વાયનુાર્ક પણ કફકારક, ગરમ, બલ્ય, 
દીપક અને ભખુ વધારનારી છે. તે મેદસ્વી, આળસ,ુ ક્રોધી, 
કામકુ અને ઉુંર્ણસી માટે વજ્યગ છે. ડુુંગળી સાથે દધુ કે ગોળ 
ન લેવાું જોઈએ. ડુુંગળીથી મલેૅરીયા સામેની પ્રતીકાર ર્ક્તી 
વધ ે છે. આથી યરુોપ-અમેરીકામાું ગરમ ગરમ ઓનીયન 
સપુ પ્રચલીત છે. અનકુુળ હોય તેમણે પરમ ગણુકારક 
ડુુંગળીને આહારમાું સ્થાન આપવુું .  
(૧) ડુુંગળી તીક્ષ્ણ હોવાથી ર્રદી, મચુ્છાગ કે ગરમીના 
કારણે માથુું  દખુતુું  હોય તો તે એનાથી મટે છે.  
(૨) વાઈના રોગમાું ડુુંગળીના રસનાું ટીપાું  નાકમાું  
નાખવાથી સારુું પરીણામ મળે છે.  
(૩) કૉલેરામાું  ડુુંગળીના ૧ કપ રસમાું  ચપટી હીંગ, 
વરીયાળી અને ધાણા ૧-૧ ગ્રામ મેળવી પીવાનુું  ચાલ ુરાખવુું  
જોઈએ.  
(૪) બન્ન ેસમય ભોજનમાું ડુુંગળીનુું  કચુુંબર ખાવાથી ભખુ 
ઉર્ડ ેછે, તથા અર્ક્તી દુર થાય છે.  
(૫) કાચી ડુુંગળી વાય ુ કરતી નથી. ડુુંગળીમાું  ઓજસ-
કાુંતીવધગક ગણુ રહેલો છે.  
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(૬) કામર્ક્તી અને ર્કુ્રવદૃ્ધી માટે ડુુંગળીના અડધા કપ 
જટેલા તાજા રસમાું  બે ચમચી ર્ી નાખી સવાર-સાુંજ પીવુું . 
અથવા ર્ીમાું સાુંતળેલુું  ડુુંગળીનુું  તાજુું અને કાચુું  ર્ાક ખાવુું . 
(૭) ડુુંગળીના રસનાું ચાર-પાુંચ ટીપાું નાકમાું નાખવાથી 
હેડકી અને શ્વાસમાું તરત જ ફાયદો થાય છે.  
ડોડી-જીવુંતી જીવનને નીરોગી રાખનાર અને પ્રાણર્ક્તી આપે 
તે જીવુંતી. ર્ાકમાત્રમાું  એ શે્રષ્ઠ છે. એને ગજુરાતીમાું  દોદી, 
ડોડી, ખરખોડી, ચડારુડી વગરે ે પણ કહે છે. એના વેલા 
વાડો પર ચડલેા હોય છે. બાર ેમાસ લીલીછમ રહે છે. તેની 
ડુુંખો, કોમળ પાન, ફુલ, બધુું  જ મીઠુું  અને સ્વાદીષ્ટ હોય છે. 
પાન તોડીને સીધાું ખાઈ ર્કાય છે. ડોડી મધરુ, બળ 
આપનાર, ર્ીતળ, લોહીના અને પીત્તના વીકારો ર્ાુંત 
કરનાર અને કોઠાનો લોહીવા અથવા રતવા મટાડનાર છે. 
એ બળ આપનાર, મૈથનુર્ક્તી વધારનાર, ર્રીરની સવગ 
ધાતઓુને સમાન કરનાર છે.  
(૧) ડોડીના સકુા મળુનુું  અડધી ચમચી ચણુગ  સવાર-સાુંજ 
તાજા દધુ સાથે ફાકવાથી મૈથનુર્ક્તી વધ ેછે.  
(૨) ડોડીના સકુા મળુના ચણુગથી ઝીણો તાવ, દાહ, 
અર્ક્તી, ઉધરસ વગરે ેપણ મટે છે.  
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(૩) ડોડીના સકુા મળુના ચણુગથી વજન પણ વધે છે. ત્રણેક 
મહીના આ ચણુગનો ઉપયોગ કરવો.  
(૪) ડોડીમાું વીટામીન ‘એ’ રહેલ ુ હોવાથી રતાુંધણાપણુું  
મટાડ ેછે.  
(૫) ડોડીના પાનનુું  અડધી ચમચી ચણુગ  સવાર-સાુંજ દધુ 
સાથે લેવાથી ર્રીર પષુ્ટ થાય છે અને આુંખાોની નબળાઈ 
મટે છે. ડોડી ઉત્તમ જીવનીય ઔષધ છે.     
તજ તજ તીખી, મધરુ, ઉષ્ણ, લર્ ુતથા પીત્તકારક છે. એ 
કફ, વાય,ુ હૃદયરોગ, ખુંજવાળ, આમ, અરુચી, હરસ, 
ર્રદી, ખાુંસી, શ્વાસ, કફજ્વર વગરેમેાું  વીભીન્ન રીતે ખબુ 
જ હીતાવહ છે. પાતળી તજ ઉત્તમ ગણાય છે. તે તીખી, 
મધરુ, કડવી, સગુુંધીદાર, વીયગને વધારનાર, ર્રીરનો રુંગ 
સધુારનાર તેમ જ વાય,ુ પીત્ત, મખુર્ષુ્કતા અને તરસ 
મટાડનાર છે.  
તજ અરુચી મટાડ ે છે, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરી સારી ભખુ 
લગાડ ેછે અને આહારનુું  સારી રીતે પાચન પણ કર ેછે. તજ 
ગભાગર્યનુું  સુંકોચન કરનાર હોવાથી પ્રસતુી પછી હીતકારી 
છે. તેની અતીર્ય વધાર ેમાત્રા નપસુુંકતા લાવે છે. 
(૧) તજના તેલનુું  પમુડુું દખુતા દાુંત પર મુકી દબાવવાથી 
દખુાવામાું તરત જ રાહત થાય છે.  
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(૨) તજને પાણીમાું લસોટી કપાળ પર ચોપડવાથી માથાનો 
દખુાવો, આધાર્ીર્ી-માઈગ્રેન અને ર્રદીમાું  ર્ણી જ 
રાહત થાય છે.  
(૩) પા ચમચી તજનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી 
અજીણગ, ઉલટી, પટેની ચુુંક, આફરો વગરે ેપટેનાું દદોગ મટે 
છે.  
તમાલપત્ર એ મધરુ, ગરમ, તીક્ષ્ણ, ઉત્તેજક, વાતહર અને 
પચવામાું  હલકાું  છે. તમાલપત્ર કફ, વાય,ુ હરસ, ઉલટી-
ઉબકા, અરુચી અને સળેખમ મટાડ ે છે. એ સવગ પ્રકારના 
કફરોગો, અજીણગ, અપચો, પટેનો દુખાવો, અવાર-નવાર 
થતા ઝાડા વગરે ેપાચનતુંત્રના રોગો દુર કર ેછે. પ્રસતુી પછી 
ગભાગર્યમાું  કોઈ દોષ રહી ગયો હોય તો તમાલપત્ર અને 
એલચીદાણાનુું  સમભાગ ે બનાવેલ ચણુગ  અડધી અડધી 
ચમચી સવાર-સાુંજ લેવાથી મટે છે.    
તરબચુ મળને રોકનાર, ઠુંડાું, ભાર,ે દૃષ્ટીર્ક્તી તથા પીત્ત 
અને ર્કુ્રને નષ્ટ કરનાર છે. પાકાું  ફળ ઉષ્ણ, ક્ષારવાળાું અને 
કફવાય ુમટાડ ે છે. તરબચુનાું બીની મીંજને મગજતરી કહે 
છે, કેમ કે એ મીંજ ખાવાથી બદુ્ધી વધ ેછે.  
તલ તલ કાળા, સફેદ અને રાતા એમ ત્રણ પ્રકારના થાય છે. 
એમાું કાળા તલ શે્રષ્ઠ ગણાય છે. બધા જ પ્રકારના તલ 
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મધરુ, તીખા, કડવા, તરુા, સ્વાદીષ્ટ, ચીકણા, ગરમ, કફ 
અને પીત્ત કરનારા, બળ આપનારા, વાળ માટે હીતકર, 
ધાવણ વધારનારા, બદુ્ધીપ્રદ, દાુંત માટે હીતકારી તેમ જ 
મળને બાુંધનારા છે. તલ અગ્નીવધગક તથા વજન વધારનાર 
છે. વહેલી સવાર ે એકાદ મઠુ્ઠી તલ ચાવીને ખાવાથી દાુંત 
એવા મજબતુ બને છે કે લાુંબા સમય સધુી હલતા, દખુતા કે 
પડતા નથી. રોજ સવાર ે બે મઠુી કાળા તલ ખબુ ચાવીને 
ખાઈ ઉપર ઠુંડ ુપાણી પીવાથી ર્રીરની સપ્રમાણ વદૃ્ધી થાય 
છે, લાુંબ ુ આયષુ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને દાુંત મરતાું સધુી 
પડતા નથી.  
તલનુું  તેલ  સરુતના પ્રસીદ્ધ વૈદ્ય બાપાલાલે કહ્યુું છે કે માત્ર તલ 
અને સરસવનુું  તેલ જ તેલ કહેવાય, ર્ીંગ, સયુગમખુી, 
કપાસીયા, પામોલીન વગરેનેા તેલને તેલ કહેવાય નહીં. 
તલનુું  તેલ ગરમ છે, આથી તે જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ેછે, 
અને વાયનુાર્ક છે. તે એક ઉત્તમ ટોનીક છે. તે ઝાડા અને 
પરે્ાબને બાુંધ ે છે. તલના તેલથી ચામડી મલુાયમ બને છે. 
તલના તેલથી કૉલેસ્ટરોલનો નાર્ થાય છે.  
તલના તેલનો કોગળો મોુંમાું  તલનુું  તેલ ભરી થાકી જવાય 
ત્યાું સધુી મોું ફુલાવી રાખવાથી જડબાું  બળવાન બને છે, 
સ્વર ગુંભીર-દરુ સધુી સાુંભળી ર્કાય તેવો સસુ્પષ્ટ તથા 
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મખુપ્રદેર્ ભરાવદાર થાય છે. આહાર-રસોના સ્વાદની 
યોગ્ય અનભુતુી અને આહાર પર અભીરુચી ઉત્પન્ન થાય 
છે. તલના તેલનો કોગળો કરનારને ક્યારયે મખુર્ોષ(મોું 
સકુાવુું  તે) થતો નથી કે હોઠ ફાટવાનો ભય રહેતો નથી. 
ખાટા આહાર રવ્યો ખાધા પછી દાુંત અુંબાઈ જતા નથી કે 
દાુંતની જડમાું દદગ  થતુું  નથી. તેના દાુંત અત્યુંત સખત 
ખોરાક પણ ચાવીને ખાવાને સમથગ બને છે.   
તાુંદળજો એક પ્રચલીત લોકમાન્યતા અથવા લોકવાયકા છે કે, 
આયવુદેની દવાઓ ચાલતી હોય તો તાુંદળજાની ભાજી ન 
ખવાય. એથી દવાઓની અસર મારી જાય છે. આવી 
લોકમાન્યતામાું કર્ુું તથ્ય નથી. બાર ે માસ મળતી 
તાુંદળજાની ભાજી બાર ે માસ ખાઈ પણ ર્કાય. એ એક 
ઉત્તમ ઔષધ છે.  
તાુંદળજો વીષઘ્ન એટલે કે ઝરેનાર્ક છે. તે મધરુ અને 
ર્ીતળ હોવાથી પીત્તના, લોહીના અને ત્વચાના રોગોમાું  
ખબુ જ હીતાવહ છે. પચવામાું હલકો, સ્વાદીષ્ટ અને રુચી 
ઉપજાવનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર અને બધાુંને જ 
હીતકર આહારરવ્યો એમાું છે. ર્રીરની આુંતરીક 
બળતરાને ર્ાુંત કરનાર, મળમતુ્ર સાફ લાવનાર, 
મતુ્રાવરોધમાું  ખબુ જ ઉપયોગી, કબજીયાતને તોડનાર, 
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આુંખો માટે હીતાવહ, રક્તસ્રાવ બુંધ કરનાર, હરસ-મસા 
(પાઈલ્સ), લોહીવા, રક્તાતીસાર, ગડગમુડ, જ્વર, 
ખુંજવાળ, ખરજવુું, દાદર, ગરમીના સોજા, નસકોરી ફુટવી, 
ધાવણ ઓછુું  આવવુું  વગરે ેવીકૃતીઓમાું તાુંદળજાનુું  સેવન 
ખબુ ફાયદાકારક છે. આુંખના રોગોમાું તાુંદળજો ઉત્તમ 
ગણાય છે, કેમ કે એમાું  વીટામીન 'એ' સારા પ્રમાણમાું છે. 
તાુંદળજાના તાજા રસમાું  સાકર મેળવી પીવાથી હાથપગની 
બળતરા અને આુંતરીક દાહનુું  ર્મન થાય છે. આુંખનુું  તેજ 
વધ ેછે, ત્વચાની કાુંતી ચમકવા લાગ ેછે.  
ભાજીઓમાું તાુંદળજાનુું  સ્થાન ઉુંચુું  છે.  ઉન્માદ, તાવ, 
રક્તપીત્ત, પાુંડ,ુ કમળો, ત્રીદોષ, ર્ીતપીત્ત, કફ અને 
ઉધરસનો નાર્ કર ેછે. 
(૧) તાુંદળજાનો રસ સાકર નાખી પીવાથી વીષની અસર 
પણ ર્ટી જાય છે.  
(૨) ર્રીરના કોઈ પણ ભાગમાુંથી રક્તસ્રાવ થતો હોય 
અથવા ર્રીરના કોઈ પણ ભાગમાું  બળતરા થતી હોય તો 
તાુંદળજાના તાજા રસમાું સાકર નાખી પીવાથી લાભ થાય 
છે.  
(૩) તાવમાું પણ તાુંદળજાની ભાજી પથ્ય છે.  
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 તલુસી તલુસીમાું  રહેલુું  એક વીર્ીષ્ટ તેલ હવાને જુંતમુકુ્ત 
કરી ર્દુ્ધ કર ે છે. સવાર ે નરણે કોઠે તલુસીનો રસ પાણી 
સાથે લેવાથી બળ, તેજ અને સ્મરણ ર્ક્તી વધ ે છે. 
મોુંમાુંથી દગુાંધ આવતી હોય તો તલુસીનાું થોડાું  પાન 
દરરોજ ચાવવાથી તે દરુ થાય છે અને સ્વાસ્થ્યની વદૃ્ધી થાય 
છે. તલુસી ર્રીરની વીદ્યતુ જાળવી રાખ ે છે. તલુસીની 
માળા ધારણ કરનાર ર્ણા રોગોથી મકુ્ત રહે છે.  તલુસી 
ગરમ હોવાથી કફના તમામ રોગોમાું અતી ઉપયોગી છે. 
ર્રદી, સળેખમ, સસણી, ઉધરસ, શ્વાસ જવેા કફના રોગો 
તે મટાડ ે છે. આ ઉપરાુંત પાચનતુંત્રના રોગોમાું  પણ તે 
ઉપયોગી છે. ભખુ મરી જવી, ખાવામાું  રુચી ન રહેવી, પટે 
ડબ રહેવુું, મોું વાસ મારવુું  વગરે ેરોગોમાું તેનો ઉપયોગ થઈ 
ર્કે. તલુસીનાું પાન એમ ને એમ કાચાું ખાઈ ર્કાય. તેનાું  
પાનનો રસ કાઢી પી ર્કાય. તલુસીનાું પાનની સકુવણી 
કરી જરુર પડ્યે ઉપયોગમાું લઈ ર્કાય. ગરમ પ્રકૃતીવાળાએ 
અને પીત્તજન્ય રોગોમાું  તેનો ઓછો ઉપયોગ કરવો. 
તલુસીનાું પાન ખાઈને દધુ પીવુું  નહીં. એના નીત્ય સેવનથી 
એસીડીટી, મરડો, કોલાઈટીસ વગરે ે મટે છે. સ્નાયનુો 
દખુાવો, ર્રદી, સળેખમ, મેદવદૃ્ધી, માસીક સુંબુંધી રોગો 
અને દખુાવો, બાળકોના રોગો- ખાસ કરીને ર્રદી, કફ, 
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ઝાડા-ઉલટીમાું ફાયદો કર ે છે. તલુસી હૃદયરોગમાું  
આશ્ચયગજનક ફાયદો કર ે છે. આુંતરડાના રોગોની તલુસી 
અકસીર દવા છે. એક ફે્રન્ચ ડૉક્ટર ેપણ કહ્યુું છે કે તલુસી 
એક અદ્ભતુ ઔષધી છે. તલુસી પર કરવામાું  આવેલા 
પ્રયોગોથી સાબીત થયુું  છે કે બ્લડપ્રરે્રના અને 
પાચનતુંત્રના નીયમનમાું, રક્તકણો વધારવામાું, તેમ જ 
માનસીક રોગોમાું  તલુસી અત્યુંત લાભદાયી છે. ઉપરાુંત એ 
બ્રહ્મચયગના રક્ષણમાું અને યાદર્ક્તી વધારવામાું અનપુમ 
સહાયક છે. તલુસીનો રસ બેથી ત્રણ ચમચી અને સુકી 
તલુસીનુું  ચણુગ  એક ચમચી મધ સાથે સવાર-સાુંજ લઈ 
ર્કાય.  
તલુસીના ઉપયોગો (૧) ફુ્લ અને મલેૅરીયાના તાવમાું  
તલુસીનાું પાન મરીના ભકુા સાથે ચાવીને ખાવાથી તાવ 
હળવો પડ ેછે.  
(૨) વાત, ખાુંસી, શ્વાસના રોગોમાું  તલુસીનો રસ ૩ ગ્રામ, 
આદનુો રસ ૩ ગ્રામ અને એક ચમચી મધ લેવાથી ફાયદો 
થાય છે.  
(૩) તલુસીના રસમાું મીઠુું  મેળવી નાકમાું ટીપાું નાખવાથી 
મછુાગ મટે છે.  
(૪) તલુસી કીડનીની કાયગર્ક્તી વધાર ેછે.  
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(૫) તલુસીની માળા બનાવી ગળામાું  પહેરી રાખવાથી 
અનેક રોગોથી રક્ષણ મળે છે.  
(૬) ટાઢીયા તાવમાું આધનુીક દવા સાથે સવાર, બપોર, 
સાુંજ તલુસીનાું પાુંચ પાુંચ પાન ચોખ્ખાું કરી ચાવી જવાથી 
તાવના પનુરાવતગનોથી બચી ર્કાય છે.  
(૭) આ પ્રયોગથી કાયમી ર્રદી પણ મટે છે. સાથે નાકમાું  
દીવેલનાું બબ્બે ટીપાું  પાડી અજમો નાખલે ગરમ પાણીનો 
નાસ લેવો.   
(૮) એક એક ચમચી આદ ુઅને તલુસીનો રસ મધ સાથે 
લેવાથી તથા એક ટુંક ઉપવાસ કરવાથી ભખુ ઉર્ડ ેછે. સાથે 
માપસર જમવુું  અને સવાર-સાુંજ ચાલવા જવુું .  
(૯) કફમાું  પણ તલુસી અને આદ ુઉપર મજુબ લેવાથી અને 
ર્ી-તેલ થોડા દીવસ બુંધ કરવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૦) તલુસીનો રસ ચોખ્ખી માટીમાું મેળવી રોજ રાત્ર ે
ચોપડી આખી રાત રહેવા દેવાથી દાદરમાું  લાભ થાય છે ે. 
(૧૧) તલુસી અને લીંબનુો રસ મધ સાથે લેવાથી અરુચી 
અને ઉલટીમાું લાભ થાય છે.  
(૧૨) આઠથી દસ તલુસીનાું પાન, ચારથી પાુંચ ફુદીનાનાું  
પાન, પાુંચ કાળાું મરી, અડધી ચમચી આદુનો રસ અથવા 
સુુંઠનુું  ચણુગ  અને થોડી ખાુંડ નાખી બનાવેલો દધુનો ઉકાળો 
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પીવાથી ર્રદી, દમ, શ્વાસ, સળેખમ, ઉધરસ જવેા કફના 
રોગોમાું ફાયદો થાય છે અને કફ છુટો પડ ેછે.  
(૧૩) અડધી ચમચી તલુસીનાું બીજ રાત્ર ે ઠુંડા પાણીમાું  
પલાળી રાખી સવાર ે ખાવાથી વીયગસ્રાવ બુંધ થાય છે. 
ર્ીઘ્રપતનમાું પણ એનાથી ઉત્તમ ફાયદો થાય છે.  
(૧૪) તલુસીનાું  બીજ અને ગોળ મેળવી ચણી બોર જવેડી 
ગોળીઓ કરી બબ્બે ગોળી સવાર-સાુંજ ગાયના દધુ સાથે 
લેવાથી નપસુુંકતા મટે છે.  
(૧૫) તલુસીના માુંજર અને સુંચળનુું  સરખા ભાગ ેબનાવેલુું  
ચણુગ  અડધી ચમચી જટેલુું  એક ગ્લાસ છાસમાું નાખી 
પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૧૬) તલુસીનો રસ છાસમાું મેળવી ચોપડવાથી ખરજવુું  
મટે છે.  
(૧૭) વારુંવાર થતી ર્રદીમાું  તલુસીના ત્રણ ચમચી રસમાું  
પાુંચ મરીનુું  ચણુગ  મેળવી પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૮) એક ચમચી મધ, બે ચમચી આદુનો રસ અને ત્રણ 
ચમચી તલુસીનો રસ મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ 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 
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બગાડ, પાશ્વ ર્ળુ અને વાયનુા રોગોમાું હીતાવહ છે. 
વીસથી પચ્ચીસ તલુસીનાું પાન વાટી એક ગ્લાસ પાણીમાું  
નાખી ઉકાળવાું . ઉકળતાું જ્યાર ેચોથા ભાગનુું  પાણી બાકી 
રહે ત્યાર ેતેમાું એક કપ દધુ અને દોઢ ચમચી સાકર નાખી 
ઉકાળવુું . આ ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી ઉપયુગક્ત 
તકલીફો ર્ાુંત થાય છે.  
(૨૦) તલુસીનાું પાન સકુવી તેનુું  બારીક ચણુગ  બનાવી લેવુું . 
આ ચણુગ  મધ સાથે ચાટવાથી કફના રોગો ર્ાુંત થાય છે. 
તવેુરની દાળ  તવુેરની દાળમાું સારી રીતે ર્ી મેળવીને ખાવાથી 
એ વાયડી પડતી નથી. તવુેરની દાળ ત્રીદોષહર હોવાથી એ 
સ ને અનકુુળ પડ ે છે. તવુેર તરુી, રુક્ષ, મધરુ, ર્ીતળ, 
પચવામાું  હલકી, ઝાડો રોકનાર, વાય ુકરનાર તેમજ પીત્ત, 
કફ અને લોહીના બગાડને મટાડનાર છે. 
ત્રીકટુ સુું ઠ, લીંડીપીપર અને કાળા મરીના વજનાનસુાર 
સમાન ભાગ ે બનાવેલા ચણુગ ને ત્રીકટુ કહે છે. આ ત્રીકટુ 
અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, દમ, ઉધરસ, ચામડીના વીવીધ 
રોગો, ગોળો-ગસૅ, પ્રમેહ, કફપ્રકોપ, સ્થળુતા-મેદ, 
હાથીપગ ુ અને પીનસ-સળેખમ મટાડ ે છે. અડધીથી એક 
ચમચી ત્રીકટુ(સમાન ભાગ ેસુું ઠ, મરી પીપરનુું  ચણુગ) સવાર-
સાુંજ પાણી સાથે લેવુું . પીત્તપ્રકૃતી કે પીત્તના રોગોમાું  ન 
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લેવુું . અડધી ચમચી જટેલુું  ત્રીકટુ ચણુગ  દહીં અને ગોળ સાથે 
ખાવાથી લાુંબા સમયની જુની ર્રદી અને સળેખમ મટે છે. 
ત્રીકટુ ચણુગનો લેપ ર્ુુંટણ પર કરવાથી ર્ુુંટણનો વા અને 
સોજો મટે છે. 
 ત્રીફળા ગગુળ હરડ,ે બહેડાું, આમળાું અને લીંડીપીપર દરકે 
૪૦ ગ્રામ અને ર્દુ્ધ કરલેો ગગુળ ૨૦૦ ગ્રામ. ગગુળ ર્ીમાું  
મેળવી બાકીના ચાર ેઔષધોનુું  ચણુગ  મીશ્ર કરી જરુર પરુતુું  
પાણી મેળવી વટાણા જવેડી ગોળીઓ વાળવી. બબ્બે 
ગોળી ભકુો કરી સહેજ ગરમ પાણી સાથે સવાર,ે બપોર ે
અને રાત્ર ે લેવાથી ભગુંદર, નાડીવ્રણ, ગસૅ, હરસ-મસા, 
ફીર્ર વગરે ેરોગો મટે છે. વજન ર્ટાડવા માટે પણ ત્રીફળા 
ગગુળ ઉત્તમ છે. ત્રીફળા ગગુળ બજારમાું મળે છે.   
ત્રીફળા ઉકાળો અવારનવાર મોઢામાું ચાુંદાું  પડતાું  હોય, મોઢુું  
આળુું  થઈ જતુું  હોય, મોઢામાું પાયોરીયા થયો હોય, દાુંત 
દખુતા હોય, મોઢામાુંથી દગુાંધ આવતી હોય, અવાજ બેસી 
જતો હોય, અવારનવાર કાકડા-ટોન્સીલ પાકી જતા હોય, 
સ્વરપટેી પર સોજો આવતો હોય તો એક ગ્લાસ જટેલા 
પાણીમાું એક ચમચી ત્રીફળા ચણુગ  અને અડધી ચમચી 
કાથો નાખી ધીમા તાપ ેઉકાળવુું . બરાબર ઉકળે ત્યાર ેઉતારી 
ઠુંડુું પાડી આ ઉકાળો મોઢામાું ચારથી પાુંચ મીનીટ ભરી 
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રાખી કોગળો કરી નાખવો. સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેઆ 
રીતે કોગળા કરવાથી ઉપયુગક્ત તકલીફો મટે છે. માત્ર 
ત્રીફળાનો ઉકાળો અથવા ત્રીફળા ચણુગ  અડધીથી એક 
ચમચી રાત્ર ે લેવામાું  આવે તો થોડા દીવસોમાું કબજીયાત 
મટે છે અને પાચન સક્રીય થાય છે.  
ત્રીફળા ચણુગ  હરડ,ે આમળાું અને બહેડાના સમભાગ ેબનાવેલા 
ચણુગ ને ત્રીફળા ચણુગ  કહે છે. ત્રીફળા ચણુગ  કફ અને પીત્ત 
હણે છે. પ્રમેહ તથા કોઢ મટાડનાર, મળને સરકાવનાર, 
નેત્રને હીતકારી, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, અરુચી દુર 
કરનાર તથા વીષમજ્વરનો નાર્ કરનાર છે. ત્રીફળાથી 
સીદ્ધ કરલેુું  ર્ી સવાર-સાુંજ બબ્બે ચમચી લેવાથી 
રતાુંધળાપણુું  દરુ થાય છે. આુંખોનુું  તેજ વધે છે. આુંખની 
આસપાસ ખુંજવાળ, ઝાુંખપ, આુંજણી, આુંખોની બળતરા-
ગરમી તથા કબજીયાત દરુ થાય છે.  
ત્રીફળાદી ચણુગ  હરડ,ે બહેડા, આમળા, તજ, જઠેીમધ અને 
ધાવડીનાું ફુલ સરખા વજને લઈ, ભેગાું ખાુંડી બનાવેલા 
ચણુગ ને ત્રીફળાદી ચણુગ  કહે છે. આ ચણુગ  અડધીથી એક 
ચમચી જટેલુું  (આર્ર ે ત્રણથી ચાર ગ્રામ) એટલા જ ર્ી 
અને મધ સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી સવગ પ્રકારના આુંખના 
રોગો, ગળા ઉપરના ઉધ્વગ જુંતનુા રોગો, મોઢાની 
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કરચલીઓ, પળીયા, હરસ-મસા, ફીર્ર, ભગુંદર, કોઢ, 
ત્વચા રોગો, ઉુંદરી, ગસે, કબજીયાત, આફરો, હેડકી, 
 કીલાસ-કુષ્ઠ, હલીમક, લોહીબગાડ અને પ્રમેહ વગરે ેમટે છે. 
અવારનવાર ઉલટી-ઉબકા થતા હોય તો કઠ એટલે કે 
ઉપલેટનુું  ચણુગ  વાલના એકથી બે દાણા જટેલુું  મધ કે ર્ી 
સાથે મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ ચાટવુું . તરત જ રાહત જણાર્.ે 
ત્રણ નીયમ આયવુદેના મતે બપોર ેજમ્યા પછી તાજી મોળી 
છાર્ પીવી. રોજ રાત્ર ેજમ્યા પછી ઉકાળીને ઠુંડુું કરલેુું  દધુ 
પીવુું . સયુોગદય પહેલાું પાણી પીવુું . આ ત્રણનુું આચરણ 
કરનારને મોટા ભાગના રોગ થતા નથી. 
થોર સુંસ્કૃતમાું થોરને સમન્તદગુ્ધા કહે છે. समन्तात दगु्धमस्थ 
ईपत समन्तदगु्धा. જમેાું બધે જ દધુ છે તે સમન્તદુગ્ધા. થોરનો 
પ્રત્યેક ભાગ દધુથી ભરલેો છે. એનુું  દધુ તીવ્ર વીરચેક છે. 
આથી ચીકીત્સકની સલાહ વીના એનો ઉપયોગ કરવો 
નહીં. જળોદરનુું  એ ઉત્તમ ઔષધ છે. (૧) પગમાું ચીરા 
પડતા હોય તો આઠ ચમચી થોરના દધુમાું  બે ચમચી તલનુું  
તેલ અને સહેજ સીંધવ મેળવી ગરમ કરવુું . થોરનુું  દધુ બધુું  
જ બળી જાય અને તેલ બાકી રહે ત્યાર ે તેલ ગાળીને 
બાટલીમાું  ભરી લેવુું . આ તેલ પગના ચીરામાું  સવાર-સાુંજ 
લગાડવાથી થોડા દીવસમાું  જ ચીરા મટી જાય છે.  
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(૨) ગમે તેવાું કઠણ ગડગમુડ કે ગાુંઠ હોય તે ઉપર થોરનાું  
પાન ગરમ કરીને બાુંધવાથી ગાુંઠ વીખરેાઈ જાય છે કે ફુટીને 
મટી જાય છે.  
દરોઈ (ધરો) સુંસ્કૃતમાું  એને દવુાગ કહે છે. લોહીવા-રતવાનુું  એ 
ઉત્તમ ઔષધ છે. લીલી ધરો- દૂવાગ ઠુંડી, કડવી, મધરુ તથા 
તરુી હોઈ કફ પપત્ત, લોહીનો બગાડ કે પપત્તરક્તરોગ, 
રતવા, તરસ, દાહ- બળતરા, તથા ચામડીના રોગોને મટાડ ે
છે. ગભાગર્યની વીકૃતીને લીધ ે ગભગ રહેતો ન હોય, ગભગ 
સકુાઈ જતો હોય, બાળકો જીવતાું  ન હોય તો તાજી લીલી 
ધરોને ચટણીની જમે વાટી-લસોટી રસ કાઢવો. ત્રણથી 
ચાર ચમચી ધરોનો તાજો રસ સવાર-સાુંજ ત્રણ-ચાર માસ 
પીવાથી ગભાગધાન થઈ તુંદરુસ્ત બાળક જન્મે છે. દવુાગ 
અત્યુંત ર્ીતળ છે. કુદરતી ઉપચારમાું કહેવાયુું  છે કે 
દરોઈના કુમળા વેલા માત્ર ખાઈને રહેવાથી કોઈ પણ રોગ 
સારો થાય છે.  
(૧) ધરોના તાજા રસનાું ટીપાું નાકમાું  નાખવાથી નાકમાુંથી 
થતો રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે.  
(૨) ધરોનાું મૂળનો તાજો રસ મધ સાથે ચાટવાથી ઉગ્ર 
હેડકી ર્ાુંત થાય છે.  
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(૩) ધોળી- સફેદ ધરોના રસમાું ચોખા લસોટી- વાટી તેનો 
લેપ કરવાથી જૂનુું- નવુું  ખરજવુું  મટી જાય છે.   
(૪) કુમળી લીલી ધરોનો તાજો રસ પીવાથી કોઈ પણ 
રોગમાું  ફાયદો થાય છે. માત્ર ધરોના રસ પર રહેવાથી 
જલદી રાહત થાય છે.          
   
દહીં એક વાસણમાું દધુ લઈ જરુરી પ્રમાણમાું દહીં નાખી, 
બરાબર એકરસ કરી પ્રરે્રકુકરમાું ત્રણેક સીટી વાગ ે ત્યાું  
સધુી ગરમ કરવાથી મોળુું  દહીં તરત જ તૈયાર થાય છે.  
(૧) મગની દાળ, આમળાું, મધ તથા સપ્રમાણ ર્ી, સાકર 
પૈકી કોઈની સાથે જો દહીં ખાવામાું આવે તો દહીં ખાવાથી 
નકુસાન થતુું  નથી.  
(૨) મોળા તાજા દહીંમાું રહેલા બેક્ટેરીયા આુંતરડામાું જામી 
ગયેલાું વીષાક્ત કીટાણુઓ તથા મળને બહાર ફેંકવાનુું  કામ 
કર ેછે.  
(૩) આહાર સાથે દહીં લેવાથી આહારનુું  પાચન ઝડપભેર 
થાય છે. પાચનાુંગોની ર્ષુ્કતા તથા ગરમી દરુ થાય છે તેમ 
જ અનીરા મટે છે.  
(૪) દહીં ખાવાથી દવા દ્વારા વધ ુપડતી એન્ટીબાયોટીકની 
થયેલી અસર જલદીથી નાબદુ થાય છે.  
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(૫) ર્ોળવુું : દહીંમાું પાણી મેળવ્યા વગર મલાઈ સહીત 
વલોવવાથી જ ે રવ તૈયાર થાય તેને ‘ર્ોળવુું’ કહેવાય છે. 
એના ગણુો પાકી કેરીના ગણુો જવેા જ હોય છે. 
પાચનતુંત્રની વીકૃતીઓમાું તે ખબુ હીતાવહ છે.   
(૬) મથીત:  દહીંની ઉપરની મલાઈને કાઢી નાખીને તેને 
પાણી મેળવ્યા વગર વલોવવાથી જ ે રવ તૈયાર થાય તેને 
‘મથીત’ કહેવામાું  આવે છે. મથીત પચવામાું ખબુ જ હલકુું , 
ગ્રાહી એટલે કે મળને રોકનાર, સ્વાદમાું  ખાટુું , થોડુું તીખુું, 
પચી ગયા પછી મધરુ છે. જમેને ભખુ ન લાગતી હોય 
તેમનો જઠરાગ્ની પ્રજ્વલીત થવાથી ભખુ સારી લાગ ે છે. 
પોષક, ઉષ્ણ તથા વાયનુો નાર્ કરનાર તથા મરડો, 
સુંગ્રહણી, આુંતરડાના ચાુંદા-કોલાયટીસ, કોલેરા, 
કબજીયાત વગરેમેાું  ખબુ જ ઉત્તમ છે.  
દાડમ દાડમ ઉલટી, વાય,ુ મતુ્રદોષ અને તષૃાનો નાર્ કરનાર 
તથા રુચીકર છે. તે આમપાચક, રક્તસ્તુંભક અને 
ર્ક્તીવધગક છે. દાડમ ભખુ લગાડ ેછે અને આહારનુું  પાચન 
પણ કર ેછે. વાય,ુ પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષોનો નાર્ કર ેછે. 
તષૃા, દાહ-બળતરા, તથા હૃદય, કું ઠ અને મખુના રોગોનો 
નાર્ કર ે છે. એ વીયગ અને બદુ્ધી વધારનાર, જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરનાર, તપૃ્તીકારક, પરમ રુચીકર, શ્રમહર, ર્ીતળ 
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અને બળ વધારનાર છે. દાડમનો રસ મધરુ, ખાટો અને 
તરુો હોય છે. તે ઝાડાને બાુંધનાર હોવાથી ઝાડા થયા હોય 
તો દાડમનો રસ પીવાથી મટે છે. મધરુ દાડમ પીત્તનો નાર્ 
કર ે છે, જ્યાર ે ખાટુું  પીત્તકારક છે અને કફ તથા વાયનુો 
નાર્ કર ે છે.  જ ે દાડમ ખાટુું , તરુુું અને મધરુ હોય તે 
વાયનુાર્ક, મળ સકુવનાર અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર 
હોય છે. વળી તે સ્નીગ્ધ તથા ઉષ્ણ હોઈ હૃદયને હીતકારી 
અને પીત્ત તથા કફમાું  વીરુદ્ધ નથી. જ ે દાડમ માત્ર ખાટુું  
હોય તે રુક્ષ હોઈ પીત્ત અને વાયનેુ કોપાવે છે. દાડમ મળને 
રોકે છે. એ ર્ીતળ છે, આથી ગરમી અને પીત્તના રોગોમાું  
ઉપયોગી છે.  દાડમના મળુની છાલ, આખા ફળ, ફળની 
છાલ, એનાું ફુલ, પાન બધુું  જ દવાના કામમાું આવે છે. 
મધરુ દાડમ ઉત્તમ પીત્તર્ામક છે. પીત્તની ઉલટી થતી હોય, 
ખાટા, કડવા ઓડકાર આવતા હોય તો સાકર નાખલેો 
દાડમનો રસ પીવાથી મટે છે. હૃદય માટે જ ેઉત્તમ દસ ફળો 
કહ્યાું છે તેમાું દાડમ સવોગત્તમ છે. દાડમ લોહી વધારનાર 
અને એને ર્દુ્ધ કરનાર છે. વળી એ રોગપ્રતીકારક ર્ક્તી 
વધારનારુું હોવાથી લાુંબા વખતની બીમારીમાું ખબુ હીતકર 
છે. છાતીમાું  દ:ુખતુું  હોય તો રોજ દાડમનો રસ પીવો.  
(૧) દાડમનો રસ ઉલટી મટાડ ેછે.  
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(૨) ઝાડા રોકવા માટે ઈંરજવ અને દાડમની છાલનો 
પાઉડર પાણી સાથે લેવો.  
(૩) નાના બાળકને ૧/૨ વાલ છાલ, ૧ રતી જાયફળ અને 
થોડુું કેસર મેળવી થોડા દીવસ આપવાથી ઝાડા મટી જર્ે 
અને ભખુ લાગર્.ે  
(૪)  પાકા મોટા દાડમ પર ચીકણી માટીનો બે આુંગળ 
જટેલો જાડો થર કરી અગ્નીમાું ર્કેવુું . માટી લાલચોળ થઈ 
જાય ત્યાર ેતેને ઉતારી, માટી દરુ કરી દાડમનો રસ કાઢવો. 
આ રસ પચવામાું ખબુ જ સપુાચ્ય, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કરનાર અને અતીસારના પાતળા ઝાડાને રોકે છે. દાડમનો 
મધરુ રસ બળપ્રદ, ત્રણે દોષોને દરુ કરનાર, ર્કુ્રવધગક, 
મેધાપ્રદ અને હૃદય માટે હીતકર છે.  
(૫) જમેને રોજ પાતળા ઝાડા થતા હોય તેમણે ફળની 
છાલનો ભકુો પાણી સાથે લેવો.  
(૬) દાડમની છાલ મોુંમાું  રાખવાથી મોુંનાું  ચાુંદાું  મટે છે. 
ઉધરસમાું પણ છાલ મોુંમાું  રાખી ર્કાય.  
(૭) દાડમના રસમાું  મરી અને સીંધવ નાખી પીવાથી અગ્ની 
પ્રદીપ્ત થાય છે, અને ભખુ ઉર્ડ ેછે.  
(૮) દાડમના  રસમાું  સાકર કે ગ્લકુોઝ નાખી પીવાથી 
પીત્તનુું  ર્મન થાય છે.  
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(૯) તાવમાું મોું બગડી જાય તો દાડમના દાણા ખાવા કે 
તેનો રસ કાઢી પીવો.  
(૧૦) દાડમ પીત્તનુું  ર્મન કર ે છે; હૃદયનુું  રક્ષણ કર ે છે. 
છાતીમાું  દ:ુખતુું  હોય તો રોજ સાકર નાખી દાડમનો રસ 
પીવો. કફમાું  પણ દાડમનો રસ ગણુકારી છે.  
(૧૧) નાકમાુંથી લોહી પડતુું  હોય તો દાડમના રસનો છુટથી 
ઉપયોગ કરવો.  
(૧૨) ૧ તોલો દાડમની છાલ અને ૧ તોલો કડાની છાલનો 
ઉકાળો કરી પીવાથી મસામાું કે ઝાડામાું  પડતુું  લોહી તરત 
જ બુંધ થાય છે.  
(૧૩) છાલ સહીત કાઢેલો દાડમનો રસ ઉત્તમ એન્ટી 
ઑક્સીડુંટ છે. આથી એ ઑક્સીડરે્નની અસર ઓછી કર ે
છે, કૉલેસ્ટરોલ ર્ટાડ ે છે અને ધમનીઓને બરડ થતી 
અટકાવે છે. દરરોજ ૫૦-૮૦ મી.લી. રસ લેવો જોઈએ. 
(૧૪) દાડમની છાલ ૨૦ ગ્રામ અને અતીવીષ પાુંચ ગ્રામનો 
અધકચરો ભકુો એક ગ્લાસ પાણીમાું ઉકાળી અડધુું  પાણી 
બાકી રહે ત્યાર ે ગાળીને ઠુંડ ુ પાડી સવાર-સાુંજ પીવાથી 
પાતળા ઝાડા, નવો મરડો અને આમ-ચીકાર્યકુ્ત ઝાડા મટે 
છે. આ ઉપચારથી આુંતરડાુંને નવુું  બળ મળે છે.  



252 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

(૧૫) એક કપ દાડમના રસમાું એક ચમચી જીરાનુું  ચણુગ  
મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી ગમે તેવો આમાતીસાર મટી 
જાય છે.  
(૧૬) દાડમની છાલનુું  ચણુગ  એક ચમચી જટેલુું  દીવસમાું  
ત્રણ વાર લેવાથી ઝાડા મટે છે. બાળકને પાથી અડધી 
ચમચી આપવુું .  
(૧૭) ગરમીના દીવસોમાું નસકોરી ફુટતી હોય, માસીક 
વધાર ેઆવતુું  હોય, હરસમાું લોહી પડતુું  હોય તો સાકર 
નાખી દાડમનો રસ પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૮) દાડમની છાલનુું  પા (૧/૪) ચમચી ચણુગ  બાળકને અને 
વયસ્કને એક ચમચી ચણુગ  આપવાથી ઝાડા મટે છે.  
(૧૯) દાડમની છાલનુું  ચણુગ  મધ સાથે આપવાથી બાળકની 
ઉધરસ મટે છે.  
(૨૦) દાડમની છાલ છાસમાું લસોટી પસે્ટ બનાવી એક 
ચમચી જટેલી સવાર, બપોર, સાુંજ લેવાથી જુનો મરડો 
અને સુંગ્રહણી મટે છે.  
(૨૧) દાડમડીના મળુની છાલનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ ત્રણ-
ચાર દીવસ લેવાથી પટેના કૃમીઓ નીકળી જાય છે.  
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(૨૨) લીલા દાડમના અડધા કપ રસમાું એક એક ચપટી 
જાયફળ, લવીંગ અને સુુંઠ નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી જુની 
સુંગ્રહણી અને જુનો મરડો મટે છે.  
(૨૩) દાડમની છાલ અને ઈંરીયજવના ભકુાનો ઉકાળો 
સવાર-સાુંજ પીવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
દારુ  ર્રાબમાું રહેલુું  ભારોભાર અગ્નીતત્ત્વ ર્રીરની સપ્ત 
ધાતઓુને બાળી નાખ ેછે. આ જ તેની સ થી મોટી ખરાબ 
અસર છે. 
દીવેલ (૧) દર્મળુ કે સુું ઠના ઉકાળામાું દીવેલ મેળવીને 
પીવાથી પટે, મતુ્રાર્ય અને કમરની વેદના મટે છે. બે 
ચમચી દર્મળુનો ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું  એક કપ જટેલુું  
પાણી બાકી રહે ત્યાું સધુી ઉકાળી ગાળીને એક ચમચી 
દીવેલ મેળવી પી જવુું . દુખાવો વધાર ેહોય તો સવાર-સાુંજ 
બે વખત પીવુું .  
(૨) દીવેલ એક તદ્દન નીદોગષ વીરચેન રવ્ય છે. એ ર્ણા 
રોગો મટાડ ે છે. જુની કબજીયાત, કોઠામાું  ગરમી, દઝુતા 
હરસ, મળમાગગમાું ચીરા, વારુંવાર ચુુંક આવી ઝાડા થવા, 
આુંતરડામાું  કે મળમાગગમાું  બળતરા થવી વગરેમેાું  દીવેલ 
ઉત્તમ ઔષધ છે. એક ગ્લાસ ગરમ દધુમાું બેથી ત્રણ 
ચમચી કે પોતાની પ્રકૃતી મજુબ દીવેલ નાખી રાત્ર ે સતુી 
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વખતે પીવાથી એક-બે પાતળા ઝાડા થઈ કફ, પીત્તાદી 
દોષો નીકળી જાય છે અને આુંતરડાની ર્ક્તી વધ ેછે.  
(૩) દરરોજ સવાર ેએક કપ સુુંઠના ઉકાળામાું એકથી દોઢ 
ચમચી દીવેલ નાખી પીવાથી આમવાત મટે છે.  
દુધ - ગાયનુું  જીણગજ્વર, માનસીક રોગ, બેહોર્ી, ભ્રમ, 
સુંગ્રહણી, પાુંડરુોગ, દાહ, તષૃા, હૃદયરોગ, ર્ળુ, વાયરુોગ, 
રક્તપીત્ત, યોનીરોગ વગરેમેાું  ગાયનુું  દધુ શે્રષ્ઠ છે. દરરોજ 
ગાયનુું  દધુ લેવાથી તમામ પ્રકારના રોગ અને વદૃ્ધાવસ્થા 
નષ્ટ થાય છે. એનાથી ર્રીરમાું તત્કાળ વીયગ પદેા થાય છે. 
એલોપથીની દવાઓ, રાસાયણીક ખાતરો, પ્રદષુણ વગરેનેે 
કારણે ર્રીરમાું જ ે વીષ એકત્રીત થાય છે તેનો નાર્ 
કરવાની ર્ક્તી ગાયના દધુમાું  છે. ગાયનાું  દધુ-ર્ી 
અણુવીકીરણોનાું પ્રતીરોધક છે. મગજ અને બદુ્ધીના 
વીકાસમાું સહાયક છે. એમાું રાસાયણીક તત્ત્વ નહીંવત 
હોવાથી વધ ુપ્રમાણમાું  પીવાથી કોઈ આડઅસર કે નકુસાન 
થતુું  નથી. ગાયના દધુમાુંથી મળતા પ્રોટીનને લીધે ર્રીરના 
કોષો કેન્સરથી ગ્રસ્ત થતા બચી જાય છે. આ દુધથી 
કૉલેસ્ટરોલ વધતુું  નથી. બલ્કે હૃદય અને ધમનીઓના 
સુંકોચનુું  નીવારણ થાય છે. દધુમાું એનાથી અડધુું  પાણી 
નાખી પાણી બળી જાય ત્યાું સધુી ઉકાળીને પીવાથી કાચા 
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દધુ કરતાું પચવામાું વધ ુહલકુું  થાય છે. ગાયના દધુમાું એજ 
ગાયનુું  ર્ી મેળવી પીવાથી અને ગાયના ર્ીમાુંથી બનેલા 
ર્ીરાના સહન કરી ર્કાય એટલા ગરમ ગરમ ચાબકા જીભ 
પર મારવાથી કૅન્સર મટે છે એવુું  સાભળ્યુું  છે. ગાયનુું  દુધ 
સ્વાદીષ્ટ, સ્નીગ્ધ, મલુાયમ, મધરુ, ર્ીતલ, રુચીકર, 
બદુ્ધીવધગક, બળવધગક, સ્મતૃીવધગક, જીવનદાયક, રક્તવધગક, 
વાજીકારક, આયષુ્યવધગક, અને સવગ રોગોને હરનાર છે. 
 નીયમીત દધુ લેવાથી ર્રીરને કેલ્ર્ીયમ અને પ્રોટીન બું ને 
મળે છે. દધુ હૃદયને મજબતુ કર ેછે. 
એક નવા અભ્યાસમાું એવો દાવો કરવામાું આવ્યો છે કે 
સ્ટ્રોક અને હૃદયરોગના હમુલા સહીત અનેક ગુંભીર 
બીમારીઓનો સામનો દરરોજનુું  એક ગ્લાસ દધુ પીને કરી 
ર્કાય છે. આુંતરરાષ્ટ્રીય સુંર્ોધકોના એક દળે ર્ોધી કાઢયુું  
છે કે ઓછી ચરબીવાળા દધુ અથવા દધુની પદેાર્ોનુું  સેવન 
રોજ કરવાથી, હૃદયરોગ સાથે જોડાયેલ, તેમજ મતુ્રપીંડનુું  
ખરાબ થવુું  કે તેની સાથે જોડાયેલ બીમારી વગરેનેુું  જોખમ 
૩૭ ટકા જટેલુું  ર્ટી જાય છે. જયાર ેદરરોજ નીયમીત દધુ 
નહીં પીનાર પર તે જોખમ યથાવત્ એટલે કે ૩૭ ટકા વધ ુ
રહે છે. સુંર્ોધકોના મતે અધ્યયનથી એ સું કેત મળે છે કે 
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દધુમાું  પ્રોટીન, વીટામીન ડી, મેગ્નેર્ીયમ અને કેલ્ર્ીયમનુું  
સ્વાસ્થ્ય લાભમાું મહત્ત્વનુું  યોગદાન છે. 
દધુના પાચન માટે  સવાર ેએક પાકા લીંબનુો રસ પાણી 
સાથે પીવાથી દધુ ન પચતુું  હોય અને દુધ પીવાથી પટેમાું  
ગડગડાટ થતો હોય તો તે મટે છે. 
દુધી દધુી ઠુંડી, પ ષ્ટીક, ધાતવુધગક, બળવધગક, વષૃ્ય, ગરમીને 
કારણે વજન ર્ટતુું  હોય તો વજન વધારનારી અને ગભગને 
પોષણ આપનારી છે. દધુી ગરમીવાળાને, ગરમીના 
રોગવાળાને અને ગરમ ઋતમુાું વધ ુમાફક આવે છે. દુધીનુું  
તેલ પણ ગરમ પ્રકૃતીવાળા માટે ઉપયોગી છે. દધુીના 
તેલની માલીર્થી બદુ્ધી વધ ે છે. વળી દુધી મધરુ, સ્નીગ્ધ, 
ધાતપુષુ્ટદાયી, પાચનમાું હલકી (પરુંત ુવધ ુખાવાથી ભાર)ે, 
હૃદય માટે હીતકારી, રુચી તથા મતુ્ર ઉત્પન્ન કરનારી, 
ગ્રાહી(ઝાડો બાુંધનાર), બેચનેી, પીત્ત(ગરમી), વીષ, શ્રમ, 
તાવ તથા દાહનો નાર્ કરનારી, બદુ્ધીવધગક, ઉુંર્ લાવનારી, 
તરસ દરુ કરનાર, રક્તસ્રાવ અટકાવનાર, વાતપીત્તનાર્ક 
તથા કફવધગક છે. બુંગાળમાું દધુીના પાનની ભાજી પણ 
બનાવવામાું આવે છે. દુધીનાું બીજ મતુ્રલ છે. આથી તે 
સોજા ઉતાર ેછે  
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(૧) ર્રીરમાું દાહ-બળતરા થતી હોય, રક્તવીકાર, ગમુડાું, 
ર્ીળસ, ગરમી વધી હોય તથા નાક કે ગળામાુંથી લોહી 
પડતુું  હોય તો દુધીના રસમાું  મધ, સાકર કે ર્ી નાખી 
પીવાથી મટે છે.  
(૨) ખબુ તાવ હોય અને મગજ ેગરમી ચડી ગઈ હોય તો 
દધુી છીણી અથવા બે ફાડીયાું  કરી માથે કે કપાળે બાુંધવાથી 
ઠુંડક થઈ રાહત થાય છે.  
(૩) દુધીના નાના ટુકડા કરી તેમાું  આમલી અને સાકર 
નાખી ધીમા તાપે પાણીમાું  ઉકાળી કપડા વડ ે ગાળીને 
પીવાથી મગજની ગરમી, માથાનો દખુાવો તેમ જ 
ગાુંડપણમાું લાભ થાય છે.  
(૪) ર્ી અને જીરુ વડ ેબનાવેલુું  દધુીનુું  ર્ાક ખાવાથી અને 
દધુીના પાનનો રસ હરસ પર ચોપડવાથી હરસ મટે છે.  
(૫) દાઝી જવાથી થયેલા વ્રણ પર દુધીના ગભગની લગુદી 
લગાડવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૬) ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામ દધુીના બીના ચણુગ ને સાકર સાથે વાટી 
સવાર ે નરણા કોઠે ખાઈ બે કલાક પછી બે ચમચી દીવેલ 
પીવાથી પટેમાુંના ચપટા કૃમી નીકળી જાય છે.  
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(૭) ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામ દુધીનાું બીના ચણુગમાું  સાકર અથવા 
મધ મેળવી દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ ેલેવાથી પરે્ાબનાું 
દદોગ મટે છે.  
(૮) મધમાખી, કાનખજુરો જવેાું  ઝરેી જુંતનુા ડુંખ પર 
દધુીના ડીંટાને પાણી સાથે ર્સી લેપ કરવાથી ડુંખના વીષનો 
નાર્ થાય છે.  
(૯) ગરમીમાું દધુીના રસમાું સાકર નાખી ર્રબત બનાવી 
પીવાથી રાહત થાય છે.  
(૧૦) દુધી નાખી પકાવેલુું  તેલ માથામાું નાખવાથી મગજને 
ઠુંડક મળે છે.  
(૧૧) એક ચમચી દુધીનાું બીજ પાણી સાથે સવાર-સાુંજ 
ફાકી જવાથી મતુ્રપ્રવતૃ્તી વધી સોજા ઉતર ે છે. (દધુીનાું  
બીજની અવેજીમાું સક્કરટેટી, કાકડી કે તડબચુનાું બીજ પણ 
ચાલી ર્કે.)   
(૧૨) દુધીનો મરુબ્બો મગજને ઠુંડક આપે છે.  
(૧૩) દુધીનો હલવો ધાત ુપષુ્ટીકર છે.  
(૧૪) દધુીનાું બીજનુું  તેલ માથાના દદોગમાું  સારુું પરીણામ 
આપ ેછે. વાળ ખરતા હોય તો દુધીનાું બીજથી પકવેલુું  તેલ 
વાપરવાથી વાળ ખરતા તથા સફેદ થતા અટકે છે.  
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રાક્ષ રાક્ષ તરસ, બળતરા, તાવ, દમ, રક્તપીત્ત, છાતીમાું  
વ્રણ-ચાુંદુું , ક્ષય, વાય,ુ પીત્તના રોગ, મોું કડવુું  થવુું, મોું 
સકુાવુું, ઉધરસ વગરે ેમટાડ ેછે. એ ર્રીરને પષુ્ટ કર ેછે તથા 
કામર્ક્તી વધાર ેછે. એ ર્ીતળ અને સ્નીગ્ધ છે. લીલા રુંગ 
કરતાું કાળી કે જાુંબલી રાક્ષમાું ર્રીરને લાભકારક તત્ત્વો 
વધ ુ હોય છે. રાક્ષમાું  વીટામીન એ, બી, સી અને થોડા 
પ્રમાણમાું લોહ હોય છે. એમાું રહેલુું  રઝેવોગટેલ નામનુું  તત્ત્વ 
ફ્રી રડેીકલ્સનો નાર્ કર ે છે. રાક્ષમાું સાકર હોવા છતાું  
એનાથી ડાયાબીટીસ વધતો નથી. ડાયાબીટીસવાળા દદી 
પણ રોજની ૧૦૦ ગ્રામ જટેલી રાક્ષ ખાઈ ર્કે. રોજ રાક્ષ 
ખાવાથી લોહીનુું  પરીભ્રમણ વધ ે છે, રીઝવોગટેલને કારણે 
અકાળે આવતુું  વદૃ્ધત્વ અટકી જાય છે. લોહીની નળીઓ 
તટુતી નથી. રોગપ્રતીકારક ર્ક્તી વધે છે. એલર્જીમાું રાહત 
મળે છે. એમાું રહેલુું  પોટેસીયમ લોહીનુું  દબાણ તથા 
કૉલેસ્ટરોલ ર્ટાડ ે છે. લોહી ર્દુ્ધ થાય છે, ઝાડા મટે છે, 
ર્રીરમાું બળ, તાજગી વધ ે છે. કબજીયાત અને હરસમાું  
ફાયદો થાય છે. દરરોજ એક ચમચી રાક્ષનાું બીનો પાઉડર 
લેવાથી સોજા, ર્ા, ર્સરકો મટે છે અને આુંખના નુંબર ર્ટે 
છે. 
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રાક્ષાદી ક્વાથ રાક્ષ, હરડ,ે કડ,ુ નાગરમોથ, ગરમાળાનો ગોળ 
અને પીત્તપાપડો સો-સો ગ્રામ લઈ ખબુ ખાુંડી ભકુો કરી 
બાટલીમાું  ભરી લેવુું .  એક ચમચી ભકુાનો ઉકાળો સવાર, 
બપોર, સાુંજ ૧૦થી ૧૫ દીવસ પીવાથી પીત્તજ્વર, તરસ, 
મચુ્છાગ, લવારી, ર્ોષભ્રમ, દાહ અને રક્તપીત્ત મટે છે. આ 
ઉકાળાથી કબજીયાત પણ મટે છે.   
રાક્ષાદી ચાટણ બી કાઢેલી કાળી સુકી રાક્ષ ૫૦૦ ગ્રામ, 
સોનામખુી-મીંઢીઆવળ, હરડનેી છાલ અને સાકર ૧૦૦-
૧૦૦ ગ્રામ, જાવુંત્રી ૧૦ ગ્રામ અને કેસર ૫ ગ્રામ બધાું મીશ્ર 
કરી લસોટી બારીક ચાટણ કરવુું . આ ચાટણ અડધીથી એક 
ચમચી ચાટીને ઉપર પાણી પીવાથી મળ એકદમ 
સરળતાથી ઉતરર્ે. એનાથી કબજીયાત, અપચો, અમ્લપીત્ત 
પણ મટે છે. ૧૦૦ ગ્રામ ઠળીયા કાઢેલી કાળી સુકી રાક્ષ અને 
એટલુું  જ હરડનેુું  ચણુગ  મીશ્ર કરી ખબુ ખાુંડી, લસોટી નાની 
સોપારી જવેડી ગોળીઓ બનાવી રોજ એકથી બે ગોળી 
પાણી સાથે રાત્ર ેલઈ ઉપર નવર્ેકુું  એક ગ્લાસ દુધ પીવાથી 
અમ્લપીત્ત, ગસૅ, ખાટા ર્ચરકા-ઓડકાર, કબજીયાત 
અરુચી વગરે ેમટે છે.   
રાક્ષાદી ચણુગ   કાળી સુકી રાક્ષ, લીંડીપીપર અને ઠળીયા કાઢેલી 
ખારકે સરખા ભાગ ેલઈ ખબુ ખાુંડી બનાવેલા ચણુગ ને રાક્ષાદી 
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ચણુગ  કહે છે. એક ચમચી જટેલુું  આ ચણુગ  ર્ી અને મધ (ર્ી 
કરતાું  મધ બમણુું) સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી અને જરુરી 
પરજેી પાળવાથી કફજ્વર, ખાુંસી-ઉધરસ, તાવ અને સોજા 
મટે છે.  
રાક્ષાવલેહ  ૮૦૦ ગ્રામ કાળી સુકી રાક્ષ બરાબર ધોઈને દુધમાું  
વાટીને જાડી પસે્ટ જવેુું  બનાવવુું . તેમાું ૮૦૦ ગ્રામ સાકરની 
ચાસણી મેળવી જાયફળ, જાવુંત્રી, લવીંગ, એલચી, 
વાુંસકપરુ, તજ, તમાલપત્ર, નાગકેસર અને કમળકાકડીની 
મીંજ દરકેનુું  દસ-દસ ગ્રામ ચણુગ  નાખી અવલેહ-ચાટણ 
તૈયાર કરવુું . આ અવલેહ ૧ થી ૨ ચમચી સવાર સાુંજ 
લેવાથી અમ્લપીત્ત-એસીડીટી, રક્તપીત્ત, ક્ષય, પાુંડ,ુ 
કમળો, લીવરના રોગો, અરુચી, ઉબકા, અને અર્ક્તી મટે 
છે. અવલેહ લીધા પછી ભખુ લાગ ે ત્યાર ે જ જમવુું . એક 
ચમચી રાક્ષાવલેહ સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે લેવાથી 
રક્તસ્રાવ સુંબુંધી વીભીન્ન રોગો, નાકનો રક્તસ્રાવ, 
ર્રીરના કોઈ પણ ભાગમાું  થતી બળતરા, અમ્લપીત્ત તથા 
તષૃ્ણા રોગમાું  લાભ થાય છે. એનો મખુ્ય ફાયદો મળર્દુ્ધી 
થઈ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય, ભખુ લાગ ેઅને વજન વધ ે તે 
છે.   
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રાક્ષાસવ ભખુ લગાડનાર, સ્ફુતીદાયક, શ્રમહર અને 
ક્ષયરોગમાું હીતકારી છે. ર્રીરના સકુ્ષ્મ માગોગને ચોખ્ખા 
કરી ધાતપુષુ્ટીમાું  સહાય કર ે છે.  એ ખાુંસી, શ્વાસ-દમ, 
ઉરોઃક્ષત, મુંદાગ્ની અર્ગ(હરસ)-મસા, ગોળો, કૃમી,  કુષ્ઠ, 
વ્રણ, નેત્રરોગ, જીણગજ્વર અને અજીણગમાું નાનો અડધો કપ 
એટલે ૬-૮ ચમચી એટલા જ પાણી સાથે સવાર-સાુંજ 
આપવામાું  આવે છે. અડધો કપ રાક્ષાસવ અને અડધો કપ 
પાણી મીશ્ર કરી જમતાું પહેલાું બપોર ેઅને રાત્ર ે પીવાથી 
બળ અને ર્રીરની કાુંતીમાું વદૃ્ધી થાય છે, વજન વધ ે છે, 
ર્રીરની રોગપ્રતીકારક ર્ક્તીમાું  વધારો થાય છે તેમ જ 
હરસ, અરુચી, મુંદાગ્ની, પાુંડરુોગ, હૃદયરોગ, યકૃતના 
રોગો, કબજીયાત વગરેમેાું  ર્ણો ફાયદો થાય છે.  
દ્વીરુત્તર ચણુગ   હીંગ-૧, ર્ોડાવજ-૨, ચીત્રક મળુની છાલનુું  
ચણુગ-૪, ઉપલેટ અથવા કઠ-૮, સુંચળ-૧૬ અને વાવડીંગ-
૩૨ના પ્રમાણમાું લઈ ચણુગ  બનાવવુું . અડધી ચમચી જટેલુું  
આ ચણુગ  સહેજ નવર્કેા પાણી સાથે લેવાથી પાચનતુંત્રની 
તકલીફો જવેી કે ગસૅ, કબજીયાત, આફરો, અરુચી, 
મુંદાગ્ની, ઓડકાર, ચુુંક, આુંકડી, પટેનો દુખાવો, મોળ, 
ઉબકા, આુંતરડાના કૃમી વગરે ેમટે છે.  
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ધતરુો ધતરુો ગરમ અને ઝરેી છે, આથી બાહ્ય ઉપચારમાું  
વપરાય છે.  
(૧) ધતરુાનાું પાન પીસી ગરમ કરી દખુાવા કે સોજા પર 
બાુંધવાું .  
(૨) તલના તેલ કે કોપરલેમાું ધતરુાનાું પાનનો ચાર ગણો 
રસ નાખી પાણી બળી જાય ત્યાું સધુી ગરમ કરવુું . આ રીતે 
પકવેલુું  તેલ માથામાું નાખવાથી ખોડો, જુ, લીખ, ખુંજવાળ 
અને બીજા રોગો મટે છે.  
(૩) ધતરુાને ફળ આવે ત્યાર ેકાપ પાડી થોડાું  બી કાઢી તેમાું  
લવીંગ ભરી ફરી ફળ બુંધ કરી દેવું  ુ. ફળ ઝાડ પર પાકીને 
સકુાઈ જાય ત્યાર ેલવીંગ કાઢી લેવાું . જ્યાર ે દમનો હમુલો 
આવે ત્યાર ેઆ લવીંગ અગ્ની પર ફુલાવી ખાઈ જવાું . તરત 
જ દમનો હમુલો હળવો પડર્.ે   
ધાણા ધાણા તરુા, સહેજ તીખા, કડવા, મધરુ, પચ્યા પછી 
પણ મધરુ, સ્વાદીષ્ટ, સગુુંધીત, ઠુંડા, પચવામાું  હલકા, 
સ્નીગ્ધ, હૃદય માટે હીતકર, આુંતરીક માગોગની ર્દુ્ધી 
કરનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, આહાર પર રુચી 
ઉત્પન્ન કરનાર, પાચન કરનાર, મળને બાુંધનાર તથા 
રોકનાર, મતુ્ર પ્રવતૃ્તી વધારનાર, વીયગ માટે અહીતકારી,  
તરસ ર્માવનાર, ત્રણે દોષો ર્માવનાર, આુંખો માટે 
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સારા, બળતરા, દમ, ઉધરસ, ઉલટી, ઉબકાનુું  ર્મન કરનાર 
છે. તાવ મટાડનાર અને ત્રીદોષનાર્ક છે. ધાણા અને સાકર 
પટેની બળતરા-એસીડીટીનુું  ઉત્તમ ઔષધ છે. ધાણા 
મતુ્રપ્રવતૃ્તી વધારનાર, ભખુ લગાડનાર, પાચનક્રીયા સધુારી 
આહારનુું  પાચન કરાવનાર, વાયનુી ઉધ્વગગતી સધુારી 
વાયનેુ સરકાવનાર, આુંતરીક બળતરાને ર્ાુંત કરનાર, 
ર્ીતળ હોવાથી પીત્ત અને તરસ ર્ાુંત કરનાર, ઉલટી, 
અતીસાર, ભાર ે આહાર રવ્યોથી થતુું  આમાજીણગ તથા 
આફરા જવેી પટેની વીકૃતીઓમાું હીતાવહ છે. આ બધી 
તકલીફોમાું  જમતી વખતે બેથી ત્રણ ચમચી કોથમીરની 
ચટણી ખાવી જોઈએ. અથવા સકુા ધાણાનુું  સાકર સાથે 
બનાવેલુું  ર્રબત પીવુું  જોઈએ.  
ધાન્યકાદી ક્વાથ સુંસ્કૃતમાું  ધાણાને ધાન્યક કહે છે. ધાણા, 
વાળો, બીલી, નાગરમોથ અને સુુંઠના સમાન ભાગ ે
બનાવેલા અધકચરા ભકુામાુંથી બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ 
પાણીમાું  એક કપ પાણી બાકી રહે ત્યાું સધુી ઉકાળી ઠુંડુું 
પાડી સવાર-સાુંજ પીવાથી જઠરાગ્ની સતેજ થાય છે. 
આમર્ળુ(જમ્યા પછી હોજરીમાું થતો દખુાવો) મટે છે. આ 
ધાન્યકાદી ક્વાથ (ઉકાળો) મળને બાુંધનાર, દીપન અને 
આહાર પચાવનાર હોવાથી મળર્દુ્ધી પણ કર ેછે.   
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ધાન્યપુંચક ધાણા, સુું ઠ, નાગરમોથ, સગુુંધી વાળો અને 
બીલાનો ગર આ પાુંચ ઔષધોના સમભાગ ે બનાવેલા 
ચણુગનો અથવા ઉકાળાનો સવાર-સાુંજ નીયમીત ઉપયોગ 
કરવાથી આમદોષ, ર્ળુ, કબજીયાત વગરે ે મટે છે અને 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે.  
ધાવણ વધારવા (૧) એક ગ્લાસ દધુમાું ૩ ગ્રામ સફેદ જીરાનુું  
ચણુગ  સાુંજ ે સતુી વખતે દરરોજ પીવાથી અથવા ચોખાની 
દધુ અને સાકર નાખી બનાવેલી એક ગ્લાસ ખીરમાું  ત્રણથી 
ચાર ગ્રામ સફેદ જીરાનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી ધાવણની વદૃ્ધી 
થાય છે.  
(૨) સ્તન ઉપર વડનુું  દુધ અને વડવાઈની કુણી કુું પણ 
પીસીને લેપ કરવાથી ધાવણ વધ ેછે.  
(૩) ભોુંયકોળાનો રસ બેથી ત્રણ ચમચી દધુમાું સાકર 
નાખી સવાર ે અને રાત્ર ે પીવાથી ધાવણની વદૃ્ધી થાય છે. 
(૪) ર્તાવરીનાું  મળુ દધુમાું  વાટી પીવાથી પણ ધાવણ વધે 
છે.  
ધાવણ ર્દુ્ધી ધાવણ કફથી દષુીત થાય છે ત્યાર ે બાળકને 
ઉલટી, કરાુંઝવુું, લાળ પડવી વગરે તકલીફ થાય છે, અને 
બાળક ઉુંર્ણર્ી બની જાય છે. ત્યાર ેમાતાએ ગળો, હરડ,ે 
આમળાું, બહેડાું  અને સુુંઠનુું  સરખા ભાગ ેચણુગ  બનાવી એક 
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ચમચી ચણુગ  અડધા ગ્લાસ પાણીમાું  નાખી ઉકાળવુું . બરાબર 
ઉકળે ત્યાર ેઉતારી ઠુંડુું  પાડી પીવુું . સવાર-સાુંજ આ ઉકાળો 
તાજતેાજો બનાવીને એકાદ મહીનો પીવાથી ધાવણની 
ર્દુ્ધી થર્.ે ધાવણની ર્દુ્ધી થતાું  બાળકની ઉપયુગક્ત 
તકલીફો ર્ાુંત થર્.ે  
નગોડ નગોડ બે જાતની થાય છે, ધોળાું  ફુલવાળી અને કાળાું  
ફુલવાળી. બું ને જાતની નગોડ બદુ્ધી તથા સ્મતૃી વધારનાર, 
કડવી, તરુી, તીખી, હલકી તેમજ વાળ અને આુંખ માટે 
હીતકર છે. તે ર્ળુ, સોજા, અ ામવાત, કૃમી, કોઢ, અરુચી, 
કફ અને તાવને મટાડ ે છે. મખુ્યત્વે અ ેમાું  વાતનાર્ક ગણુ 
હોવાથી સાુંધાના વામાું ખબુ ઉપયોગી છે. નગોડનાું તાજાું 
મળુ અને લીલાું  પાનનો રસ કાઢી  તેમાું ચોથા ભાગ ેતલનુું  
તેલ મેળવી પકાવવુું . જ્યાર ે ફક્ત તેલ બાકી રહે ત્યાર ે
ઉતારી લેવુું . સવાર-સાુંજ નીયમીત અ ા તેલથી માલીર્ 
કરતા રહેવાથી કું પવા, સાુંધાના વાની પીડા અને વાયથુી 
થતા દખુાવામાું  રાહત થાય છે.  
(૧) ગમે તેવુું  ભરનીંગળ ગમુડું ુ થયુું  હોય તેના પર નગોડનાું  
પાન વાટીને લગાડવામાું આવે તો પાકીને ફુટી જાય છે.  
(૨) નગોડના તેલ( નીગુાંડી તેલ) ની માલીર્ કરવાથી 
સાયટીકા, કમરનો દખુાવો, સ્નાયનુો દુખાવો વગરે ેમટે છે. 
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સવુાવડી સ્ત્રીના તાવમાું  મોટા ભાગ ે ગભાગર્યનો સોજો 
હોય છે. નગોડના પાનનો સ્વરસ અથવા પાનનો ઉકાળો 
સવાર-સાુંજ પીવાથી સોજો ઉતરી જાય છે અને તાવ મટે છે.  
(૩) સુંધીવામાું  નગોડનો ઉકાળો લાભ કર ેછે.  
(૪) નગોડ ઉત્તમ વ્રણર્ોધક, વ્રણરોપક, મતુ્રજનન, 
આતગવજનન કૃમીઘ્ન અને વેદનાહર છે.  
(૫) કોઈ પણ દુખાવામાું  આ તેલની હળવા હાથે માલીર્ 
કરવાથી ફાયદો થાય છે. સાયટીકા-રાુંઝણનુું  તે શે્રષ્ઠ ઔષધ 
છે.  
(૬) ર્રદી હોય અને નાક બુંધ થઈ જતુું  હોય તો નીગુાંડી 
તેલનાું  બે-ત્રણ ટીપાું  નાકમાું  નાખવાથી તરત જ ફાયદો 
થાય છે.  
(૭) કાનમાું  પાક થઈ દખુાવો થતો હોય, પરુું નીકળતુું  હોય 
તો કાનમાું આ તેલનાું બે-ત્રણ ટીપાું મકુવાથી દુખાવો તથા 
પાક મટે છે.  
નગોડનુું  તેલ નગોડનાું તાજાું લીલાું  પાન અને ફુલને કુટી 
કાઢેલા ૫૦૦ મી.લી. રસમાું ૧૨૫ મી.લી. તલનુું  તેલ નાખી 
ધીમા તાપે ઉકાળીને તેલ સીદ્ધ કરવુું . નગોડનુું  આ તેલ 
બજારમાું  તૈયાર પણ મળે છે, જનેે નીગુાંડી તેલ કહે છે. 
લગભગ બધી જ ફામગસી એ બનાવે છે. કોઈ પણ પ્રકારના 
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દ:ુખાવા પર એને સહેજ ગરમ કરીને હળવા હાથે માલીર્ 
કરવાથી ફાયદો થાય છે.   
(૧) જુની ર્રદીમાું નગોડના તેલનાું નાકમાું  ચારથી છ ટીપાું  
પાડવાથી લાભ થાય છે. એમાું પણ જમેાું  કફ દુગાંધયકુ્ત 
હોય અને વીકૃત આવતો હોય તેમાું ન ધારલેુું  સફળ 
પરીણામ પ્રાપ્ત થાય છે.  
(૨) બે ચમચી નગોડનુું  તેલ દધુમાું મીશ્ર કરી પીવાથી 
ગસૅને લીધ ેપટેમાું થતી પીડા મટે છે.  
નસોતર એ આયવુદેનુું  એક ઉત્તમ વીરચેક ઔષધ છે. કેમ કે 
એ ની કોઈ આડઅસર નથી. આથી કબજીયાતમાું એ 
 નીભગયપણે લઈ ર્કાય. વળી નસોતર કફ-પીત્તના રોગો 
પણ મટાડ ે છે. તાવ, રક્તપીત્ત, હરસ, વીસપગ - ગમુડાું, 
કમળો, ઉદર રોગો, ગસે, ગોળો, કબજીયાત અને અપચામાું  
ઉપયોગી છે.  
(૧) તાવમાું પા(૧/૪) ચમચી નસોતરનુું  ચણુગ  રાક્ષના રસ 
સાથે લેવુું .  
(૨) નસોતરનુું  પા ચમચી ચણુગ  રક્તપીત્તમાું સાકર અને મધ  
સાથે લેવુું .  
(૩) હરસમાું  ત્રીફળાના ઉકાળા સાથે નસોતરનુું  પા ચમચી 
ચણુગ  લેવુું . 
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(૪) કમળામાું સાકર સાથે નસોતરનુું  પા ચમચી ચણુગ  લેવુું . 
(૫) કબજીયાતમાું નસોતરનુું  પા ચમચી ચણુગ  નવર્કેા 
પાણી સાથે લેવુું . 
નસ્ય નાકમાું  દવા મકુવાની વીધીને નસ્ય મકુવુું  કે નસ્ય લેવુું  
એમ કહે છે.  નીચે મજુબની જુદી જુદી તકલીફો દુર કરવા  
એને અનરુુપ ઔષધોનુું  નસ્ય લેવુું . નાકમાું દવા મકુ્યા બાદ 
એને રોગાનસુાર ધારણ કરી રાખવી. ગળામાું ઉતર ે તો 
એને ત્યાું ધારણ કરી રાખી પછીથી થુું કી નાખવી, ગળી 
જવી નહીં. નસ્યનો એક સફળ પ્રયોગ મેં મારી પત્ની પર 
૧૯૬૪માું  કયોગ હતો. એને તે સમયે આધાર્ીર્ીની તકલીફ 
થયેલી. આથી મેં ર્ીમાું  સાકરનુું  ચણુગ  નાખી ગરમ કરીને ઠુંડ ુ
થયા બાદ બન્ને નસકોરામાું  થોડાું  ટીપાું  મુકી દસેક મીનીટ 
ધારણ કરી રાખવા જણાવ્યુું  હતુું . આ પ્રયોગથી એની 
આધાર્ીર્ીની તકલીફ કાયમ માટે દરુ થઈ ગઈ છે. આજ ે
(2005માું) 40 વષોગ પછી પણ ફરી કદી એ તકલીફ એને 
થઈ નથી. 
(૧) કફ: અજમો, મરીનુું  ચણુગ  (બેથી ત્રણ ચપટી), હીંગ 
૦.૩ ગ્રામ, સીંધવ ૧ ગ્રામ, દુધ અથવા ર્ી ૨૫ ગ્રામ, 
દાડમનો રસ ૧૦ ગ્રામ અને સાકર ૧૦ ગ્રામ બધાુંને સારી 
રીતે મીક્સ કરી બન્ન ેનસકોરાુંમાું  આઠ આઠ ટીપાું મકુવાું . 
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(૨) વાત: ર્ી, તેલ જવેાું  કોઈ પણ સ્નીગ્ધ પદાથગનુું  નસ્ય 
લેવુું . 
(૩) પીત્ત: સુુંઠ, મરી જવેાું  કોઈ પણ તીક્ષ્ણ ઔષધનુું  નસ્ય 
લેવાથી લાભ થાય છે. 
(૪) મગજના અવયવોની ર્દુ્ધી માટે: અજમો, રાઈ, મરી, 
સુુંઠ, લીંડીપીપર, ર્ોડાવ્રજ પૈકી કોઈ પણ એકનુું  ચણુગ  
પાણીમાું પલાળવુું . એને ઉકાળી ચોથા ભાગનીં પાણી બાકી 
રહે ત્યાર ેગાળી લઈ એ પાણીમાું તેલ નાખી પાણી બળી 
જાય ત્યાું  સધુી ઉકાળીને તેલ સીદ્ધ કરવુું . આ તેલનુું  નસ્ય 
લેવાથી એ મગજના અવયવોની ર્દુ્ધી કર ેછે. 
(૫) આુંખ, કાન, દાઢી, મસ્તક, ગરદન, પીઠ વગરેમેાું  પીડા 
થવી : સુુંઠના ચણુગ ને પાણીમાું ગોળ નાખી ઉકાળી એ 
કાઢામાું ગોળ નાખી નસ્ય લેવાથી વાયનુા કારણે થતી આ 
પીડામાું લાભ થાય છે.  
(૬) આધાર્ીર્ીમાું  ઉપર મજુબ ર્ી-સાકરનુું  નસ્ય લેવુું .  
નાગકેસર નાગકેસરનાું  વકૃ્ષોનો દેખાવ સુુંદર હોય છે. એનાું 
વકૃ્ષો આસામ, હીમાલય, બુંગાળ, નેપાળ તથા બ્રહ્મદેર્માું  
થાય છે. એના પાુંચ પાુંખડીવાળાું સફેદ ફુલોની વચ્ચે 
સોનેરી રુંગનાું  પુું કેસરોનો ગચુ્છો હોય છે. આ પુુંકેસર એ જ 
સાચુું  નાગકેસર. એ બજારમાું મળે છે.  
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(૧) અડધીથી એક ચમચી નાગકેસરનુું  ચણુગ  એટલી જ ખડી 
સાકર, માખણ અને કાળા તલ સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી 
દઝુતા હરસ મટે છે.  
(૨) સાકર સાથે નાગકેસર લાુંબો સમય લેવાથી ગભાગર્ય 
અને યોનીના વીકારો, શે્વતપ્રદર, બળતરા, ખુંજવાળ, મૈથનુ 
સમયનો દ:ુખાવો, વાસ આવવી, સોજો વગરે ેમટે છે. આ 
ઉપાયથી આુંતરીક ર્ીતળતા થવાથી ગભગસ્થાપન પણ થાય 
છે.   
(૩)  મરડો, આુંતરડામાું સોજો કે ચાુંદાું(અલ્સરટેીવ 
કોલાયટીસ), મુંદ જઠરાગ્ની કે આમ હોય તો પા(૧/૪) 
ચમચી જટેલુું  સાચુું  ર્દુ્ધ નાગકેસર(મોુંર્ુું  નથી) અને 
ઈન્રીયજવનાું  બીજ સવાર-સાુંજ જમ્યા પછી નવર્કેા ગરમ 
પાણી સાથે લેવાથી મટે છે.  
(૪) લોહીવા વારુંવાર થતો હોય, માસીકસ્રાવ ખબુ જ અને 
અનીયમીત થતો હોય, અવારનવાર કસવુાવડો થતી હોય, 
તો રોજ નાગકેસર લેવુું  જોઈએ. જથેી ગભાગર્યના દોષ મટે 
અને ગભાગર્ય ગભગને ટકાવી રાખવા માટે યોગ્ય બને.  
(૫) હાથ-પગની, માથાની, તાળવાની, આુંખોની, 
મતુ્રમાગગની, યોનીની બળતરા, ર્રીરના કોઈ પણ 
ભાગમાુંથી થતો રક્તસ્રાવ, ર્રીરની ખોટી આુંતરીક 
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ગરમીમાું રોજ સવાર-સાુંજ પાથી અડધી ચમચી નાગકેસર, 
એક ચમચી માખણ અને એક ચમચી ખડી સાકરનો 
પાઉડર મીશ્ર કરી ચાટી જવુું .  
(૬) અડધી ચમચી નાગકેસર તાજી મોળી છાર્માું ખબુ 
લસોટી ચાટી જવાથી એકથી બે માસમાું ગભાગધાન થાય છે.  
નાગર ફાુંટ સુું ઠનુું  એક નામ 'નાગર' પણ છે. એક ગ્લાસ 
જટેલા એકદમ ઉકળતા પાણીમાું એક ચમચી સુું ઠનુું  ચણુગ  
નાખી તરત જ તપેલી ઉતારીને ઢાું કી દેવુું . જ્યાર ેઆ પાણી 
ઠરી જાય ત્યાર ેગાળી લેવુું . આને આયવુદેમાું  'નાગર ફાુંટ' 
કહે છે. ફાુંટ અડધાથી એક કપ જટેલો સવાર-સાુંજ તાજો 
બનાવી ઠુંડો પાડીને પીવાથી જમ્યા પછી થતો પટેનો 
દખુાવો, સહેજ પણ ભખુ ન લાગવી, પટે ફુલી જવુું, ગસે 
થવો, જમ્યા પછી-ખાધલેા આહારના ઉછાળા આવ્યા કરતા 
હોય, વારુંવાર ઓડકાર આવવા, ર્રદી, કફના રોગો, 
અપચો અને આમવાતમાું  ફાયદો કર ેછે. પ્રસતુી પછી આ 
ફાુંટ થોડા દીવસ પીવાથી ગભાગર્યમાું રહેલા દોષો કે બગાડ 
બહાર નીકળી જાય છે. 
નાગલા-દુધલેી એના નાના નાના છોડ ચોમાસામાું બધ ે ઉગી 
 નીકળે છે. બાર ેમાસ પણ આ છોડ મળી ર્કે છે. આખો 
 છોડ રતાર્ પડતો એક ફુટ જટેલો ઉુંચો થાય છે. પાન 
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લાુંબાું લુંબગોળ, ટેરવે અણીવાળાું, ભાલાકાર, ઉપલી 
સપાટીનો રુંગ લીલો અને નીચનેી સપાટી લાલાર્ પડતી 
હોય છે.  છોડ તોડવાથી અુંદરથી દધુ નીકળે છે, જ ે એક 
સારુું ઔષધ છે.  
(૧) નાગલા-દધુલેી દમમાું ઉપયોગી ઔષધ છે. કેટલાક 
કેસમાું તો ચમત્કાર જવેો ગણુ જોવા મળે છે. એનાું પાુંચથી 
સાત પાન કે છોડનો એટલો ભાગ લઈ રસ કાઢી સહેજ મધ 
સાથે મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી શ્વાસનળી ખલેુ છે અને 
કફ છુટો પડ ેછે. કફ ન છુટવાના કારણે દમના દદીનુું  કષ્ટ 
વધ ેછે. આ દવાથી કફ છુટો પડતો હોવાથી દમમાું રાહત 
જણાય છે.  
(૨) નાગલા-દુધલેીનો રસ એટલે કે દધુ ચોપડવાથી દાદર 
મટે છે. (આ છોડ અમારા ખતેરમાું  નીંદાણ તરીકે મેં જોયો 
છે, પણ તે સમયે મને એના વૈદકીય ઉપયોગની માહીતી ન 
હતી.) 
નાગરવેલનાું પાન  નાગરવેલનુું  પાન તીખુું, કડવુું, તરુુું, તીક્ષ્ણ, 
ગરમ, રુચી ઉપજાવનાર, ઝાડો સાફ લાવનાર, પીત્ત 
કરનાર, બળ આપનાર, કફનાર્ક, મોું ુંની દગુાંધ દુર કરનાર 
તથા થાક દરુ કર ેછે. એમાું એક જાતનુું  સગુુંધીત તૈલી રવ્ય 
રહેલુું  છે, જ ેમોુંને ચોખ્ખુું કર ેછે, દાુંતમાું સડો થતો અટકાવે 
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છે અને ખોરાકના પાચન માટે જરુરી પાચક રસોનો સ્રાવ 
કર ેછે. નાગરવેલના પાનમાું અડધી ચમચી મધ અને હળદર 
અને આદનુો એક એક ટુકડો મુકી ખબુ ચાવીને દીવસમાું  
ત્રણ-ચાર વાર ખાવાથી ર્રદી, સળેખમ, ઉધરસ જવેા 
કફના રોગો મટે છે.  
નાગરાદી ક્વાથ નાગર એટલે સુુંઠ, ધાણા, નાગરમોથ, બીલુું, 
ઈન્રજવ, વાળો અને અતીવીષની કળી દરકે ૫૦-૫૦ 
ગ્રામને ભેગાું ખાુંડી બનાવેલા અધકચરા ભકુામાુંથી બે 
ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળી અડધુું  બાકી રહે 
ત્યાર ેગાળીને સહેજ ગરમ ગરમ સવાર-સાુંજ તાજો બનાવી 
પીવાથી રક્તમીશ્રીત અને દખુાવાવાળા તીવ્ર ઝાડા મટે છે. 
આ ઉકાળો જુના કે નવા મરડાનુું  અકસીર ઔષધ છે.   
નારુંગી નારુંગી હૃદયને બળ આપનાર, પચવામાું  હલકી, 
અગ્ની પ્રદીપક, બળપ્રદ, ભોજન પચાવનાર, બળતરા દુર 
કરનાર, શ્રમહર, વાયનુાર્ક, રુચીપ્રદ, પ ષ્ટીક તેમજ 
ઉદરકૃમી અને ઉદરર્ળુ દરુ કરનાર છે. એમાું વીટામીન 
‘સી’ પ્રચરુ માત્રામાું અને વીટામીન ‘એ’, ‘બી’ અને ‘ડી’ 
પણ અલ્પ માત્રામાું  રહેલાું  છે. સવાર-સાુંજ એક એક 
નારુંગીનો રસ લેવાથી પીત્તનુું  ર્મન થાય છે. જઠર, 
આુંતરડાું, મતુ્રપીંડ વગરે ેઅવયવો ર્દુ્ધ થાય છે.  
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(૧) નારુંગી ખાવાથી પટેમાુંનો વાય ુદુર થાય છે.  
(૨) નારુંગી ખાવાથી લોહીનુું  ઉુંચુું  દબાણ ર્ટે છે.  
(૩) નારુંગી ખાવાથી ર્રીરની ખોટી ગરમી દરુ થાય છે. 
(૪) નારુંગી ખાવાથી ગમુડાું  દરુ થાય છે.  
(૫) નારુંગી ખાવાથી ચામડીનાું દદોગ દરુ થાય છે.  
(૬) નારુંગી ખાવાથી કૃમીનો નાર્ થાય છે.  
(૭) રાત્ર ેસતુી વખતે એક-બે નારુંગી ખાવાથી કબજીયાત 
મટે છે. નારુંગીનો રસ જુની કબજીયાતને પણ દ ુુર કરી ર્કે 
છે.  
(૮) નારુંગીની છાલ ચહેરા પર ર્સવાથી ખીલમાું  ફાયદો 
થાય છે.  
નારીકેલ લવણ   છોડાું  કાઢી નાખલે નાળીયેરની એક આુંખમાું  
કાણુું  પાડી પાણી કાઢી નાખવુું . પછી તેમાું સમાય એટલુું  
બારીક વાટલુું  સીંધવ ભરવુું . કાણુું  પાડલેી આુંખ ર્ઉુંના 
લોટની પોટીસ બનાવી લીંપીને બુંધ કરવી. પછી આ 
નાળીયેર પર માટીનો જાડો થર કરી તડકે સકુવવુું . સકુાયા 
પછી ૧૦-૧૨ અડાયા છાણા વચ્ચ ે મુકી સળગાવવુું . જો 
નાળીયેર તટેુ તો તરત લઈ લેવુું , અને જો ન તટેુ તો 
આપમેળે ઠુંડુું થવા દેવુું . પછી ઉપરની માટી વગરે ે દરુ કરી 
અુંદરથી કાળા રુંગનુું  ચણુગ-લવણ બહાર કાઢી, વાટી 
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બાટલીમાું  ભરી લેવુું . એને નારીકેલ લવણ કહે છે. એ 
બજારમાું  તૈયાર પણ મળે છે. એસીડીટી, પટેનો દ:ુખાવો, 
અરુચી, મુંદાગ્ની, ગસૅ અને અપચામાું અધી-અધી ચમચી 
સવાર-સાુંજ લેવુું .   
નાળીયેર   

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

  નાળીયેર ર્ીતળ, દુજગર (પચવામાું ભાર)ે બસ્તીર્ોધક-
મતુ્રાર્યની ર્દુ્ધી કરનાર, મળ રોકનાર, બૃુંહણ-વજન 
વધારનાર, બળકારક અને વાય,ુ પીત્ત અને રક્તવીકાર-
બગાડ તથા દાહ-બળતરા મટાડનાર છે.  કોપરુું બળ 
આપનાર, ઠુંડુું અને વજન વધારનાર છે. કોપરાના 
અનેકવીધ ઉપયોગો છે. તેનાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, 
અમ્લપીત્ત, અરુચી, રક્તપીત્ત, ક્ષય, ઉલટી વગરમેાું  
કોપરાપાક અપાય છે. નારીયેળનુું  દુધ કોલેરામાું આપવાથી 
ઉલટી બુંધ થાય છે. નારીયેળના છોડામાુંથી કાઢેલો કાથો 
તકીયા, ગાદલા, ખરુર્ી વગરેમેાું  ભરવામાું ઉપયોગી છે. 
કોપરલે(નારીયેળનુું  તેલ) વાળને વધાર ે છે તેટલુું  જ નહીં, 
વાળને તે કાળા અને સુુંવાળા પણ બનાવે છે. 
લીલુું  કોપરુું સ્વાદીષ્ટ અને ટોનીક છે. કોપરલે બળ 
આપનાર, વજન વધારનાર, વાળ માટે સારુું, વાય ુ અને 
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પીત્તને હરનાર, પચ્યા પછી મધરુ અને સોરાયસીસમાું તથા 
બીજા ચામડીના રોગોમાું  ખબુ સારુું છે. એ ખરજવુું  અને 
બીજા ચામડીના કષ્ટસાધ્ય અને અસાધ્ય રોગોમાું  ઉપયોગી 
છે. કોપરલે ઠુંડુું  હોવાથી માથામાું  નાખવાથી વાળ કાળા, 
સુુંવાળા અને લાુંબા થાય છે તથા ખરતા અટકે છે. કુમળ ુ
નાળીયેર પીત્તજ્વર અને પીત્ત મટાડનાર છે. એ પચવામાું  
ભાર,ે મતુ્રાર્યને સાફ કરનાર, ઝાડાને રોકનાર, પષુ્ટી 
અ ાપનાર, બળ અ ાપનાર, વાય,ુ પીત્ત, લોહીબગાડ કે 
રક્તપીત્ત અને દાહ મટાડનાર છે. નાળીયેરનુું  પાણી ઠુંડ,ુ 
હીતકારી, અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, વીયગ વધારનાર, 
પચવામાું હલકુું , તરસ મટાડનાર અને નવા કોષોની 
ઉત્પત્તીને વેગ આપનાર છે. નાળીયેર હૃદય માટે હીતકારી, 
પચવામાું ભાર,ે વીયગ તેમ જ કામર્ક્તી વધારનાર, તરસ 
તથા પીત્તને મટાડનાર અને મતુ્રમાગગને સ્વચ્છ કરનાર છે. 
મોટાું લીલાું દસ નાળીયેરનુું  પાણી કાઢી ઉકાળવુું . મધ જવેુું  
ર્ટ્ટ થાય ત્યાર ેઉતારી તેમાું સુું ઠ, મરી, પીપર, જાયફળ અને 
જાવુંત્રીનુું  ચણુગ  બરાબર ભેળવી બાટલીમાું ભરી લેવુું .  આ 
ઔષધ સવાર-સાુંજ અધીથી એક ચમચી જટેલુું  લેવાથી 
અમ્લપીત્ત-એસીડીટી, પીત્તના રોગો ઉદરર્ળુ અને 
બરોળવદૃ્ધી મટે છે. નાળીયેર ગરુુ, સ્નીગ્ધ, પીત્તર્ામક, 
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મધરુ, ર્ીતળ, બળપ્રદ, માુંસપ્રદ, પોષક, ર્રીરનુું  વજન 
વધારનાર, મતુ્રર્ોધક અને હૃદય માટે પોષક છે. નાળીયેરનુું  
પાણી ર્ીતળ, હૃદયને પ્રીય, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, 
ર્કુ્રવધગક, તરસ અને પીત્તને ર્ાુંત કરનાર, મધરુ અને 
મતુ્રાર્યને સારી રીતે ર્દુ્ધ કરનાર છે. નાળીયેર માુંસ અને 
કફની પષુ્ટી કર ે છે. ટ્રીપ્ટોફેન અને લાઈસીન એ બે 
એમીનો એસીડ નાળીયેરમાું છે. આથી ર્રીરમાું નવા 
કોષોના નીમાગણ માટે નાળીયેર ઉપયોગી છે. તાજા કોપરાને 
છીણી કપડા વડ ેનીચોવી જ ેપ્રવાહી નીકળે તે નાળીયેરનુું  
દધુ ક્ષયહર છે. એ કોડલીવર ઑઈલ જવેુું  પ ષ્ટીક છે. 
અમેરીકા જવેો દેર્ પણ ટી.બી.માું ર્રીરની પષુ્ટી માટે 
એનો ઉપયોગ કર ે છે. ક્ષયરોગમાું માથુું  દખુતુું  હોય તો 
નાળીયેરનુું  પાણી અથવા દધુ સાકર નાખી પીવાથી લાભ 
થાય છે. હાઈપર એસીડીટીમાું  આ પાણી અત્યુંત પથ્ય અને 
સપુાચ્ય છે. જ્વરની તરસમાું પણ તે હીતકર છે. આહાર 
પચવાના સમયે એટલે કે જમ્યા પછી અઢી-ત્રણ કલાકે 
પટેમાું થતા દખુાવાને પરીણામર્ળુ કહે છે. પાણીવાળા 
નાળીયેરની આુંખ ફોડી આુંખથેી તેમાું ઠાુંસોઠાુંસ મીઠુું(બને 
તો સીંધવ) ભરી દેવુું . પછી તેને કાપડમાું વીંટાળી માટીનો 
લેપ કરી સકુવવુું . સકુાયા પછી અડાયા છાણાની ભઠ્ઠીમાું  
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ર્કેવુું . ર્કેાયા પછી અુંદરનો ભાગ કાઢી તેને બારીક લસોટી 
ચણુગ  બનાવવુું . આ ચણુગ  ૧૦ ચોખાભાર અને લીંડીપીપરનુું  
ચણુગ  ચારથી છ ચોખાભાર મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ લેવાથી 
ત્રણે દોષથી થયેલ પરીણામર્ળુ મટે છે.  
નાળીયેરનુું  પાણી    

तस्यांभ शीतलं हदंृ्य दीिि ंशकु्रलं लघ ु| 
पििासापित्तस्जत्स्वाद ुबस्स्तशसु्िकर िरम ् || 

નાળીયેરનુું  પાણી સ્વાદીષ્ટ, ર્ીતળ, હૃદ્ય એટલે કે હૃદયને 
માટે હીતકર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, ર્કુ્રજનક, 
પચવામાું  હળવુું, મતુ્રાર્યની ર્દુ્ધી કરનાર તથા તરસ અને 
પીત્તને ર્ાુંત કરનાર છે.  
 નીરુંજન ફળ આ ઔષધ આપણુું  ન હોવા છતાું આપણે 
અપનાવી લીધુું  છે. તેને ‘સીંગાપરુી બોર’ પણ કહે છે. જ ે
સીંગાપરુ આસપાસ થાય છે અને આપણે ત્યાું  આવે છે. 
મોટા ખારેકી બોરના ઠળીયા જવેડુું કથ્થઈ તથા આછા 
પીળા રુંગનુું  આ ઔષધ છે. હરસ-પાઈલ્સમાુંથી રક્તસ્રાવ 
થતો હોય, કબજીયાત રહેતી હોય અને એને જ લીધ ેમળ 
સકુાયેલો અને કઠણ ઉતરતો હોય તેમને નીરુંજન ફળ 
આર્ીવાગદ સમાન છે. એક નીરુંજન ફળ ઉકાળીને ઠુંડા 
કરલેા એક કપ પાણીમાું  રાત્ર ે પલાળી રાખો. સવાર ે તેને 
સાકરના ભકુા સાથે મસળીને પી જવાથી ઉત્તમ પરીણામ 
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મળે છે. એક-બે દીવસમાું સારુું પરીણામ આપનાર આ 
ઔષધ ફળ સસ્તુું  પણ છે, સલુભ પણ છે, ફળદાયી પણ 
છે.  
 નીરો તાજો નીરો ઠુંડો, પેર્ાબ સાફ લાવનાર, રક્તર્દુ્ધીકર 
તથા પ ષ્ટીક છે. એમાુંથી બનતી તાડી ભખુ લગાડનાર, 
પાચન સધુારનાર, ઉત્તજેક અને પ ષ્ટીક છે. ખબુ નીરો 
પીવાથી પરમીયો મટે છે.  
પપનસ એને ચકોતરુું પણ કહે છે. એનાું ફુલ મોટાું, ગોળ 
અને પાકે ત્યાર ે પીળાું  પડી જાય છે. પપનસ સાધારણ 
ખટમધરુાું  હોય છે. તેનાું  ફળ બાર ે માસ થાય છે, ફળ 
ઉપરની છાલ હથેળી જટેલી જાડી હોય છે. પપનસને છોલી 
તેના ચીરા કરી તેની ઉપર થોડુું સીંધવ કે ખાુંડ ભભરાવી 
ચસુવાથી અરુચી દરુ થાય છે અને ભખુ લાગ ેછે.  
પપયૈુું પપૈયાના દધુને સકુવીને બનાવેલુું  પપેન આહાર 
પચાવવમાું ખબુ જ ઉપયોગી છે. પપૈયાનુું  દધુ ઉત્તમ પાચક, 
કૃમીઘ્ન  અને વેદનાર્ામક છે. પપૈયુું  વદૃ્ધો માટે ઉત્તમ ફળ 
છે. એમાું વીટામીન એ, બી, સી અને ડી છે. વળી એમાું  
રહેલુું  પપે્ટોન પ્રોટીનને પચાવવામાું ખબુ જ સહાયક થાય 
છે. ર્ડપણમાું  પાચનર્ક્તી નબળી હોય છે, આુંખોનુું  તેજ 
તથા હૃદયનુું  બળ ર્ટે છે, તથા નાડીતુંત્રનુું  નીયમન 
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ખોરવાય છે. આ બધી સમસ્યામાું પપૈયુું  આર્ીષરુપ છે. 
પપૈયુું  ખાવાથી વદૃ્ધોને પરુતી ર્ક્તી મળી રહે છે. પપૈયુું  
પ ષ્ટીક છે. પપૈયામાું વીટામીન સી મોટા પ્રમાણમાું છે. 
ર્રીરમાું વીટામીન સી વધ ુપ્રમાણમાું હોય તો ત્વચા યવુાન 
દેખાય, તેના પર કરચલીઓ પડવાના પ્રમાણમાું તથા 
ત્વચાની રુક્ષતામાું ર્ટાડો થાય છે. વીટામીન સી ત્વચા માટે 
ખબુ જરુરી છે.  
(૧) તાજા પપૈયાનુું  દધુ દાદર કે દરાજ પર લગાડવાથી તે મટે 
છે.  
(૨) પપૈયાનુું  દુધ ઉત્તમ પાચક, કૃમીઘ્ન, વેદનાર્ામક અને 
ભખુ લગાડનાર છે. મોું પર એ લગાડવાથી ખીલ અને તેના 
ડાર્ા દરુ થાય છે.  
(૩) કાચુું  પપૈયુું  ચામડીના રોગોમાું અને પાકુું  પપૈયુું  
પાચનતુંત્રના રોગોમાું ઉપયોગી છે.  
(૪) કાચા પપૈયાના દુધનાું  ૧૦-૧૫ ટીપાું  સવાર-સાુંજ પાણી 
સાથે પીવાથી યકૃતવદૃ્ધી, બરોળવદૃ્ધી, અરુચી અને અપચો 
મટે છે. 
પરવળ  પરવળ સપુાચ્ય અને નીરોગી ર્ાક છે. એ હૃદય માટે 
ખબુ સારાું  છે. ધાતપુષુ્ટીકર છે. પચવામાું હલકાું  હોવા છતાું  
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર છે. ખાુંસી, ખાુંસી સાથેનો તાવ, 
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પીત્તજ્વર અને કડવાું  નથી છતાું  કૃમીમાું હીતાવહ છે. ખાુંસી 
અથાગત્ કફના રોગોમાું પરવળ ખબુ સારુું ર્ાક છે એટલે 
એનુું  એક નામ ‘કફહર’ ખબુ સાથગક છે. ર્ીમાું  પકવેલુું  
પરવળનુું  ર્ાક મીષ્ટાન્ન અને પાકો કરતાું પણ સારુું ટોનીક 
છે. પરવળને ત્રીદોષહર કહેવાયાું  છે. અથાગત્ વાય,ુ પીત્ત 
અને કફ ત્રણે દોષોમાું  ઉપયોગી છે. મળે ત્યાું  સધુી રોજ 
ખાવામાું  લેવાય તો સ્વાસ્થ્ય સારુું રહે છે. પરવળ 
રક્તર્દુ્ધીકર પણ છે. પરવળનાું પાન, સુું ઠ અને ધાણા 
સરખા વજને અધકચરા ખાુંડી બે ચમચી મીશ્રણ બે ગ્લાસ 
પાણીમાું એક કપ બાકી રહે ત્યાું  સધુી ઉકાળી ગાળીને 
પીવાથી ખસ, ખુંજવાળ, ર્ળુ-પીડા, કફ, પીત્ત તથા 
અગ્નીમાુંદ્ય મટે છે.  
પુંચકોલ ચણુગ  આયવુદેની લગભગ બધી જ ફામગસીઓ પુંચકોલ 
ચણુગ  બનાવતી હોય છે. પીપર, પીપરીમળુના ગુંઠોડા, સુું ઠ, 
ચવક અને ચીત્રકના સમાન ભાગ ેબનાવેલા ચણુગ ને પુંચકોલ 
ચણુગ  કહે છે. આ ચણુગ  બે માસ સધુી બગડતુું  નથી. એટલે 
જરુર પરુતુું  બનાવ્યા કરવુું .  
(૧) ગરમ પાણી સાથે અડધી ચમચી પુંચકોલ ચણુગ  સવાર-
સાુંજ લેવાથી મુંદાગ્ની, ર્ળુ, ગોળો, આમ-કાચો રસ, કફ, 
આફરો, અપચો તથા અરુચી મટે છે.  
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(૨) આ ચણુગ  અડધી ચમચીની માત્રામાું  સવાર-સાુંજ 
લેવામાું આવે તો બે-ચાર દીવસમાું જ જઠરાગ્ની પ્રબળ  
બને છે, અને તીવ્ર ભખુ લાગ ેછે.  
(૩) મેલેરીયા પછી બરોળ મોટી થઈ હોય તો આ ચણુગનો 
ઉપયોગ કરવો.  
(૪) કમળા પછી લીવર બગડયુું  હોય તો આ ચણુગ  ફળપ્રદ 
છે.  
પુંચભર ચણુગ  લીમડા પર ચડલેી ગળો, પીત્તપાપડો, 
નાગરમોથ, સુુંઠ અને કરીયાત ુઆ પાુંચે ઔષધોને સરખા 
ભાગ-ે-સરખા વજને લઈ ખબુ ખાુંડી બનાવેલા બારીક 
વસ્ત્રગાળ ચણુગ ને પુંચભર ચણુગ  કહે છે. અડધીથી એક 
ચમચી જટેલુું  આ ચણુગ  નીયમીત રીતે સવાર,ે બપોર ેઅને 
રાત્ર ે લેવામાું  આવે તો વાયપુીત્તથી થતો તાવ મટે છે. આ 
ચણુગ  સવગ પ્રકારના તાવમાું આપવાથી ફાયદો થાય છે.  
ર્રીર ગરમ રહેતુું  હોય એવા જીણગ જ્વરમાું  પણ ફાયદો કર ે
છે. 
પુંચામતૃ સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામના 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગમાું ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી રાક્ષ 
મેળવી ચટણી માફક પીસી બરણીમાું ભરી લેવુું . એને 
પુંચામતૃ ચાટણ કહે છે. એ પાુંચથી વીસ ગ્રામ જટેલુું 
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સવાર-સાુંજ ચાટવાથી અરુચી, કફ, કબજીયાત, મુંદાગ્ની, 
મોળ, વાય ુઅને ર્ળુ મટે છે.  
 

પાચનચણુગ  અજમો દસ ગ્રામ, સીંધવ દસ ગ્રામ, હરડ ે દસ 
ગ્રામ, અને હીંગ પાુંચ ગ્રામનુું  બારીક ચણુગ  અડધી ચમચી 
જમ્યા પછી ઉકાળીને ઠુંડા કરલેા પાણી સાથે બપોર ેઅને 
રાત્ર ે લેવાથી ભખુ ન લાગવી, અરુચી, અજીણગ , પટે ભાર ે
થઈ જવુું, ગસૅ, ઓડકાર, આફરો, હેડકી, કબજીયાત જવેી 
પટેની વીકૃતીઓ મટે છે.   
પાણી ક્યાર ેથોડુું પીવુું? અરુચી, સળેખમ, મુંદાગ્ની, સોજા, 
ક્ષય, મોુંઢામાુંથી પાણી કે લાડ પડવી, બાળક પથારીમાું  
પરે્ાબ કર,ે બહમુતુ્ર, ઉદરરોગ, કોઢ, તીક્ષ્ણ નેત્ર રોગ, 
નવો તાવ, વ્રણ(ગમુડાું) અને મધપુ્રમેહમાું વધ ુપડતુું  પાણી 
ન પીવુું . આ રોગમાું જરુરત મજુબ થોડુું થોડુું  પાણી પીવુું . 
પાણી ક્યાર ેવધ ુપીવુું  ? ઝાડા કે ઉલટી અથવા કૉલેરા જવેી 
સ્થીતીમાું જ્યાર ેર્રીરમાુંથી જલીય અુંર્ વધ ુપડતો બહાર 
 નીકળી ગયો હોય ત્યાર ે દદીને મધ, લીંબ,ુ ગ્લકુોઝ, ખાુંડ 
વગરમેાું  પાણી મેળવીને વારુંવાર વધ ુ પ્રમાણમાું  આપવુું . 
પથરીના દદગમાું  કે પરે્ાબની અટકાયતમાું તથા પરે્ાબ 
ઓછો બનવાની તકલીફમાું, વારુંવાર તરસ લાગતી હોય 
તેમ જ ર્રીરમાું  અુંદરની ગરમીથી દાહ-બળતરા થતી 
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હોય, ઝરેી પદાથગ ખવાઈ ગયો હોય ત્યાર ેપાણી ખાસ વધ ુ
પીવુું .  
પાણી ગરમ કરવાની રીત પાણી અધુાં બળી જાય ત્યાર ે
બરાબર ઉકાળેલુું  અને પાકુું  કહેવાય. આવુું  ઉષ્ણોદક તાવ, 
ઉધરસ, કફ,  શ્વાસ, પીત્તદોષ, વાય,ુ અ ામદોષ તથા 
મેદરોગનો નાર્ કરવા ઉત્તમ છે. પાણી ઉકાળીને અધુાં 
કરવાનો અ ા નીયમ હેમુંત, ર્ીર્ીર, વષાગ તથા વસુંત ઋત ુ
માટે છે.  
ગરમ પાણી કોને અહીતકર ? પીત્તરોગ, રક્તવીકાર, 
રક્તસ્રાવ, મચુ્છાગ, વધ ુ તષૃા, દાહ, બળતરા જવેાું  દદગમાું  
ગરમ પાણી હીતકર નથી.  
ગરમ પાણી કોને હીતકારી (૧) જમેને ઠુંડ ુ પાણી માફક 
આવતુું  ન હોય તે લોકોએ ગરમ કરી ઠારલેુું  અથવા જરાક 
નવર્કુેું  પાણી પીવુું  હીતકર છે.  
(૨) દાહ, ઝાડા, રક્તપીત્ત, મચુ્છાગ, દારુનુું  રે્ન, વીષ, 
મતુ્રની અટકાયત, પાુંડરુોગ, તષૃા, ઉલટી, શ્રમ, મદાત્યય, 
પીત્તનો રોગ અને સન્નીપાત તાવ જવેા તમામ દદીઓને 
ગરમ પાણી લાભપ્રદ બને છે.  
ઠુંડ ુું  પાણી  કોણે ન પીવુું  ? જ ે લોકોને કફ, ર્રદી તથા 
વાયનુાું  દદોગ હોય જવેાું  કે જળોદર, સળેખમ, જુની ર્રદી, 
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છાતી કે પડખામાું ર્ળુ, વાયનુુું  દદગ, ગળાના કાકડા, કું ઠમાું  
સોજો, આફરો, ર્રદી કે વાય ુ દોષથી થયેલી ઝાડાની 
કબજીયાત, તાવ, અરુચી, સુંગ્રહણી, પટેનો ગોળો, કફનો 
શ્વાસ, ર્રદીની ખાુંસી, ગડ-ગમુડાું, હેડકી વગરે ે રોગ થયા 
હોય તેમ જ જમેણે રચે લઈ ર્દુ્ધી કરી હોય, નવો તાવ 
હોય, તથા જમેણે ર્ી,-તેલ જવેાું  સ્નેહ પીધાું હોય તે 
બધાએ ઠુંડ ુપાણી પીવુું  નહીં. વળી હડકવા અને સનેપાતના 
દદીને ઠુંડ ુ પાણી આપવુું  નહીં. ર્ારીરીક સુંભોગ, ભોજન, 
વ્યાયામ, ચા, કોફી, ગરમ દધુનુું  સેવન, ર્રીર પર કું ઈક 
વાગ્યુું  હોય અને ફળાહાર બાદ તરત જ કાચુું  ઠુંડુું પાણી 
પીવુું  બહ ુનકુસાન કર ેછે. આવા સુંજોગોમાું  તરસ લાગ ેતો 
હ ુુંફાળુું  પાણી પીવુું .  
ઉકાળેલા પાણીના ગણુો પાણી ઉકાળી ચોથા ભાગ ે બળી 
ત્રણ ભાગ બાકી રહેલુું  હોય તે પીત્તદોષ(ગરમી)નો નાર્ 
કર ે છે. અધોગ ભાગ બાકી રહેલુું  પાણી વાયદુોષનાર્ક છે. 
જ્યાર ેત્રણ ભાગ બળી ગયેલુું  અને એક ભાગ બાકી રહેલુું  
પાણી એકદમ હળવુું, ભખુવધગક અને કફનાર્ક છે. અ ાવા 
ચોથા ભાગ ે રહેલા પાણીને અ ારોગ્યજળ કહે છે. અ ાવુું  
પાણી કફદોષથી થયેલ ઉધરસ, શ્વાસ(દમ) તથા તાવનો 
નાર્ કર ે છે. વળી તે પેઢાનો અ ાફરો, પાુંડ,ુ ર્ળુ, હરસ, 
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ગોળો(ગલુ્મ), સોજો તથા પટેનાું દદોગ મટાડ ેછે. જ ેઉકાળેલુું  
પાણી ઉકાળવાના વાસણમાું જ ઢાુંકણુું  ઢાું કીને ઠુંડ ુકયુાં હોય 
તે પાણી ગણુમાું  વાય,ુ પીત્ત, કફ ત્રણે દોષોનો નાર્ કર ે
છે. તે રસવાહી નાડીઓમાું જલદી પ્રસર ેછે, પચવામાું હલકુું  
થાય છે અને કૃમી, તરસ તથા તાવને મટાડ ે છે. જ ેગરમ 
પાણીને પવન નાખી ઠુંડ ુકયુાં હોય તે પચવામાું ભાર ેબને છે. 
રાત્રીના સમયે પીધલેુું  કોકરવરણુ(જરાક ગરમ) પાણી 
કફના જથ્થાને વીખરેી નાખ ે છે, વાયનેુ દરુ કર ે છે અને 
અપાચ્યને તરત પચાવી દે છે. સવાર ેઉકાળેલુું  પાણી સાુંજ ે
ન પીવુું  કેમ કે તે પચવામાું  ભાર ેપડ ેછે. રાતે પીવા માટેનુું  
પાણી સાુંજ ેબનાવી લેવુું . તેવી જ રીતે સાુંજ ેઉકાળેલુું  પાણી 
સવાર ેન પીવુું .  
ઔષધો નાખી ઉકાળેલુું  પાણી મોથ, પીત્તપાપડો, સગુુંધી 
વાળો, અ ાખા જુના ધાણા અને સખુડ અ ા બધાું  રવ્યો કે 
કોઈ પણ બે-ત્રણ નાખી પાણી ઉકાળીને ઠુંડ ુ કરવુું . અ ાવુું  
પાણી પીવાથી તરસ, દાહ અને તાવ જલદી ર્ાુંત થાય છે 
અને દદીને રાહત થાય છે.  
અજમાવાળુું  પાણી  ૧ લીટર પાણીમાું ૧ ચમચી(૮૫ ગ્રામ) 
તાજો નવો અજમો નાખી અડધુું  બળી જાય ત્યાું સધુી 
ઉકાળી, ઠારી, ગાળી લો. અ ા પાણી વાય ુઅને કફથી થતાું  
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તમામ દદોગમાું  ખાસ લાભપ્રદ છે. એનાથી કફજન્ય હૃદયનુું  
ર્ળુ, પટેમાું વાયપુીડા, અ ાફરો, પટેનો ગોળો, હેડકી, 
અરુચી, મુંદાગ્ની, બરલનુું  દદગ , પટેનાું કરમીયાું, અજીણગના 
ઝાડા, કૉલેરા, ર્રદી, સળેખમ, બહમુતુ્ર, ડાયાબીટીસ જવેાું  
અનેક દદોગમાું  ખાસ લાભપ્રદ છે. અ ા પાણી ગરમ ગણુો 
ધરાવે છે.  
જીરા-જળ ૧ લીટર પાણીમાું ૧ થી ૧ ા ા ચમચી જીરુ નાખી 
ઉકાળવુું . ચોથા ભાગનુું  (એકચતથુાાંર્) પાણી બાળીને ઠુંડ ુ
પાડી ગાળી લેવુું . અ ા પાણી ધાણા જળની જમે ઠુંડા ગણુ 
ધરાવે છે. જીરા જળથી અ ા ુંતરીયો મેલેરીયા તાવ, અ ા ુંખોની 
ગરમી, રતાર્, હાથ-પગનો દાહ, વાય ુ કે પીત્તની ઉલટી, 
ગરમી કે વાયનુા ઝાડા, લોહીવીકાર, બહેનોને સફેદ પાણી 
પડવુું  કે બહ ુ ટુું કા ગાળે (૨૦-૨૨ દીવસે) માસીક અ ાવવુું, 
ગભાગર્યનો સોજો, વધ ુ પડતુું  માસીક અ ાવવુું, કૃમી, 
પરે્ાબની અલ્પતા વગરે ેદદોગમાું  લાભ કર ેછે.   
ધાણા જળ  ૧ લીટર પાણીમાું  ૧ થી ૧ ા ા ચમચી સકુા(જુના) 
ધાણા નાખી ઉકાળી ૧ ભાગ બાળી ૩ ભાગ બાકી રહે ત્યાર ે
ઠારી,  નીતારી ગાળી લો. અ ા પાણી એકદમ ઠુંડ ુ બને છે. 
તેથી તે પીત્તદોષ કે ગરમીથી પીડાતા કે પીત્તની 
તાસીરવાળા લોકોને માફક અ ાવે છે. અ ાવુું  પાણી ગરમી,-
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પીત્તનો તાવ, દાહ-બળતરા, પીત્તની ઉલટી, ખાટા 
ઓડકાર, અમ્લપીત્ત, હોજરીનાું ચાુંદાું, લોહી દઝુતા કે દાહ-
સોજાવાળા હરસ, નેત્રદાહ, નસકોરી ફુટવી, રક્તસ્રાવ, 
મરડો, ગરમીના પીળા પાતળા ઝાડા, ગરમીનો સકુો દમ, 
ખબુ વધ ુપડતી તરસ જવેાું  દદોગમાું  લાભપ્રદ છે. વધ ુલાભ 
માટે અ ા પાણીમાું  સાકર નાખીને પીવુું . જ ેલોકો કેફી-માદક 
ચીજોના વ્યસનથી ર્રીરને વીષમય બનાવે છે તેમને માટે 
પણ આવુું  જળ વીષનાર્ક હોઈ લાભપ્રદ છે.  
સુુંઠી પાણી (૧) એક લીટર પાણીમાું અડધી ચમચી સુુંઠનુું  
ચણુગ  નાખી ઉકાળવુું . ઉકળે એટલે ઉતારીને ઠુંડ ુપાડી ગાળી 
લેવુું . આખા દીવસમાું  ત્રણથી ચાર ગ્લાસ આ પાણી પીવુું . 
એનાથી કાયમી ર્રદી, ઉધરસ, સળેખમ, દમ, એલર્જી, 
જુનો તાવ, અપચો, ગસૅ, આફરો, અજીણગ અને ભખુનો 
અભાવ વગરે ે મટે છે. સુું ઠ વાય ુઅને કફનો નાર્ કર ે છે,   
પરુંત ુ પીત્ત પ્રકૃતીવાળાને તે માફક આવતી નથી. તેથી 
એસીડીટી, અલ્સર જવેા પીત્તના રોગોમાું  આ પાણી ન 
પીવુું .  
(૨) સુું ઠની એક ગાુંગડી મુકી અધાગ ભાગનુું  પાણી રહે ત્યાું  
સધુી ઉકાળી, ઠારીને ગાળી લેવુું . પાણીમાું નીચેના 
તળીયાના ક્ષારો ન આવે તેમ બીજા વાસણમાું  લઈ લેવુું . અ ા 
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સુુંઠી જળ પીવાથી કાયમી ર્રદી, સળેખમ, નાક બુંધ થવુું, 
દમ, શ્વાસ, હાુંફ, વરાધ, સસણી, ફેફસામાું પાણી ભરાવુું , 
અજીણગ-અપચો, કૃમી, ચીકણો ઝાડો-આમદોષ, જળસ, 
વાળો, બહમુતુ્ર(વારુંવાર ખબુ જ પરે્ાબ કરવા જવુું), 
ડાયાબીટીસ, લો બ્લડપ્રરે્ર, ર્રીર કાયમ ઠુંડ ુરહેવુું , મસ્તક 
પીડા જવેાું  કફદોષજન્ય તમામ દદોગમાું  ખાતરી પવુગક લાભ 
થાય છે.  
પાણી વીર્ ેવધ ુ(મને મળેલ એક ઈમેલના આધાર.ે) 

1. સવાર ે ઉઠતાુંની સાથે એક ગ્લાસ પાણી પીવાથી 
ર્રીરના આુંતરીક અવયવો સક્રીય થાય છે. 

2. સ્નાન કયાગ પછી એક ગ્લાસ પાણી પીવાથી બ્લડપ્રરે્ર 
સમતોલ રહે છે. 

3. ભોજનના અડધા કલાક પહેલાું  બે ગ્લાસ પાણી પીવાથી 
આહારનુું  પાચન સારી રીતે થાય છે. 

4. રાત્ર ેઉુંર્તાું પહેલાું એક ગ્લાસ પાણી પીવાથી પક્ષાર્ાત 
કે હૃદયરોગના હમુલાથી બચી ર્કાય છે.  

મને મળેલા એક ઈમેઈલમાું આ મજુબ પણ જણાવવામાું  
આવ્યુું  હતુું: લાુંબા સ્વસ્થ જીવનની ઈચ્છા રાખનારાું  તમારાું  
સહ ુસ્નેહીજનો, મીત્રો, પરીચીતો વગરે ેસહનેુ આની જાણ 
કરો. 
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આમાું ઉપર જણાવેલ નુંબર 1 અને 4નો અમલ હ ુું  કરુું છુું , 
થોડા ફેરફાર સાથે. સવાર ેએ પાણીમાું હ ુું  એક લીંબનુો રસ 
પણ ઉમેરુું છુું . સાુંજ ે એક આખો ગ્લાસ નહીં પણ થોડુું  
ઓછુું  પાણી પીઉું છુું , જથેી રાત્ર ેપરે્ાબ માટે ઉઠવુું  ન પડ,ે 
અને ઉુંર્માું ખલેલ ન પડ.ે 
પાણીનો બીજો એક પ્રયોગ પણ ખબુ પ્રચલીત છે. 

સવારમાું  ઉઠીને ર્ ચક્રીયા પતાવી બ્રર્ પણ કયાગ વીના 1.2 
લીટર એટલે નાના છ (6) ગ્લાસ કે મોટા ચાર ગ્લાસ 
પાણી એકી સાથે પીવાનુું. એનાથી જુદી જુદી ર્ણી 
ર્ારીરીક ફરીયાદો મટે છે એમ કહેવાય છે. મેં આ પ્રયોગ 
કરલેો અને એનુું  વીધાયક પરીણામ પણ મળેલુું. અહીં મને 
એક ર્ીયાળામાું જનેે ચ્યબુલેઈન કહે છે તે હાથ તથા પગનાું  
આુંગળાુંમાું  સોજો આવી દોુઃખાવાની તેમજ ખુંજવાળની 
તકલીફ થયેલી. વધાર ે ઠુંડી પડ ે ત્યાર ે આ તકલીફ થતી 
હોય છે. માત્ર ચાર દીવસના આ પાણીપ્રયોગ વડ ે એ 
તકલીફ દરુ થયેલી અને ફરી કદી થઈ નથી. જો કે આ 
પાણીપ્રયોગથી સવારમાું  પરે્ાબની હાજત વધ ુ પ્રમાણમાું  
થાય છે એવો મારો અનભુવ છે. 

આમ છતાું બીજી એક સાવચતેી બાબત પણ ધ્યાન દોરુું 
છુું . જો એકી સાથે વધ ુ પડતુું  પાણી પીવામાું  આવે તો તે 
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નકુસાનકારક પણ થઈ ર્કે. એટલે સધુી કે કોઈક કીસ્સામાું 
એકી સાથે વધ ુપડતુું  પાણી પીવાઈ જાય તો મતૃ્ય ુપણ થઈ 
ર્કે. આથી દરકે બાબત બધા કીસ્સામાું એક સરખુું જ 
પરીણામ આપે એમ કહી ન ર્કાય. આથી જ આ પ્રયોગો 
માત્ર વાુંચીને કે કોઈના કહેવાથી કરવા જોઈએ નહીં. 
અથવા કરો તો હુંમેર્ાું લીમીટમાું જ રહેવુું  જોઈએ. પણ 
પોતાની લીમીટ કઈ રીતે જાણવી? કદાચ એક સોનેરી 
 નીયમ અપનાવી ર્કાય કે બહ ુઓછા પ્રમાણમાું ર્રુ કરવુું  
અને માફક આવે તેમ થોડુું થોડુું  પ્રમાણ વધારતા જવુું. 
 

પાલખ પાલખ એક ઉત્તમ ઔષધ છે. પાલખની ભાજી મળને 
સરળતાથી સરકાવનાર, લોહીની અને પીત્તની નાની-મોટી 
વીકૃતીઓમાું હીતકર, ર્રીરને પષુ્ટ કરનાર, પાલખની 
ભાજીમાું  વીટામીન એ, બી અને સી સારી એવી માત્રામાું  
હોવાથી ત્વચાના, આુંખના અને લોહી તથા પાચનતુંત્રના 
રોગોમાું ખબુ હીતાવહ હોવાથી યરુોપીયન લોકો પણ હવે 
તેને હબગલ મેડીસીન ગણીને આહારમાું તેનો ઉપયોગ કરવા 
લાગ્યા છે. અને તેને ઉત્તમ- કીમતી અને સ્વાસ્થ્યપ્રદ ર્ાક 
ગણે છે. તેમાું વીટામીન ‘એ’ હોવાથી મ્યકુ્સ મેમ્બ્રઈેન 
અને ત્વચા રોગોમાું  ખબુ સારી છે. આુંખોનુું  રતાુંધળાપણુું  
મટાડી દૃષ્ટીનુું  તેજ ખબુ જ વધાર ેછે.  
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વીટામીન ‘એ’ અને વીટામીન ‘સી’નુું  ઉચ્ચ પ્રમાણ 
ધરાવતી પાલખ કૅન્સરને અટકાવવામાું  મદદરુપ થાય છે. 
બ્લડપ્રરે્ર અને એનીમીયા માટે આહારમાું પાલખ લેવી 
જોઈએ. પાલખમાું  રહેલ પોટેર્ીયમનુું  ઉચ્ચ પ્રમાણ 
બ્લડપ્રરે્રને નીયમીત અને કાબમુાું  રાખ ે છે. પાલખનાું  
કુમળાું પાન સલાડમાું કે પાલખને સપુ કે ર્ાકના રુપમાું લઈ 
ર્કાય. પાલખ સ્નીગ્ધ, ભાર,ે મધરુ, વીષ્કુંભી-મળ રોકનાર, 
કબજીયાત કરનાર, લોહતત્ત્વથી ભરપરુ અને મતુ્ર 
વધારનાર છે, આથી તે સોજા પણ ઉતાર ે છે. એ માુંસ 
વધાર ે છે. શ્વાસ, પીત્ત અને રક્તપીત્તમાું ફાયદો કર ે છે. 
એનીમીયાના દદીને હીતકર છે. સરળતાથી પચી જનાર 
પાલખ ગભગવતી સ્ત્રી, અલ્પપોષીત બાળકો તથા વદૃ્ધોની 
નબળાઈ દરુ કરી નવુું  જીવન બક્ષે છે. પાલખની ભાજી બહ ુ
ગણુકારી હોવા છતાું  તે કફ અને વાય ુકર ેછે, આથી કફ કે 
વાય ુરોગોથી પીડીત વ્યક્તીએ એનુું  સેવન કરવુું  હીતાવહ 
નથી. તેણે આહારમાું  પાલખનો ઉપયોગ બુંધ કરવો. નોુંધોઃ 
પાલખથી કબજીયાત દરુ થાય છે કે એ કબજીયાત કર ેછે એ 
બાબત વીદ્વાનોમાું મતભેદ છે.  
(૧) રાત્ર ે વારુંવાર પરે્ાબ કરવા જવુું  પડતુું  હોય તથા 
બહમુતુ્ર જવેી તકલીફમાું પાલખના ર્ાકમાું  ર્કેેલા તલ 
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નાખી બનાવેલુું  ર્ાક રાત્રી ભોજનમાું  લેવાથી લાભદાયી 
સીદ્ધ થાય છે.  
(૨) રક્તાતીસારના રોગીઓ માટે પાલખનો રસ તથા ર્ાક 
લાભદાયી છે. પાલખનુું  લોહ તત્ત્વ ર્રીરમાું રક્તનુું  પ્રમાણ 
વધારી હીમોગ્લોબીનના સ્તરમાું  વધારો કર ે છે. અ ાથી 
એનીમીયાના રોગીઓ માટે અ ાર્ીવાગદ સમાન છે. ૧ કપ  
પાલખના રસમાું ૧ ચમચી મધ નાખી બેથી અઢી મહીના 
સેવન કરવાથી રક્તની માત્રા ઝડપથી વધવા લાગ ે છે.  
રક્તક્ષય સુંબુંધી વીકારોમાું અડધો કપ પાલખનો રસ 
દીવસમાું  ત્રણ વાર લેવાથી સમસ્ત વીકાર દરુ થઈ ર્રીરમાું  
સ્ફુતી, ચહેરા પર લાલાર્, ર્ક્તીનો સુંચાર તથા ઝડપથી 
રક્ત ભ્રમણ થવા લાગ ેછે.  
(૩) કબજીયાત હોય તો પાલખ અને બથવાનુું  ર્ાક ખાવુું  
તથા પાલખનો રસ પીવો લાભદાયક છે. રસેાપ્રધાન પાલખ 
આુંતરડામાું જમા થયેલ મળનુું  નીષ્કાસન કરી કબજીયાતથી 
મકુ્તી અપાવે છે. આુંતરડાના સોજામાું પણ પાલખનુું  ર્ાક 
લાભદાયી છે.  
(૪) ઉદરરોગ જવેા કે અ ામાર્ય, અ ા ુંતરડાુંની નીબળગતા, 
ગસૅ-વાય ુવીકાર, અપચો વગરેમેાું  ટામેટાું  અને પાલખના ૧ 
ગ્લાસ રસમાું  લીંબ ુનીચોવી નીત્ય સાુંજ ે૪-૫ વાગ્યે સેવન 
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કરવાથી અ ા ુંતરડાું  અને અ ામાર્ય સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ બને 
છે.  
(૫) પાલખમાું  રહેલુું  વીટામીન ‘એ’ નેત્રજ્યોતીવધગક છે, 
જ ેઅ ા ુંખની તુંદરુસ્તી માટે જરુરી છે.  
(૬) લોહીને વહેતુું  અટકાવવા માટે વીટામીન ‘કે’ પણ 
પાલખમાુંથી મળી રહે છે.  
(૭) મોુંમાું  ચાુંદાું  પડ્યાું હોય તો પાલખના ઉકાળાને ગાળીને 
કોગળા કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૮) ખીલ, ફોડકા, ફોડકીમાું પણ પાલખનુું  સેવન બહ ુજ 
અસરકારક છે. પાલખને પાણીમાું ઉકાળીને ફોડકી,-ફોલ્લા 
વગરેનેે ધોવાથી ઠુંડક સાથે લાભ થાય છે.  
(૯) ચામડી પર કરચલી પડી હોય ત્યાર ે પાલખ તથા 
લીંબનુો રસ ૫-૫ ગ્રામ લઈ તેમાું રીફાઈન્ડ ગ્લીસરીન 
મેળવી ચામડી પર લગાડવાથી કરચલી દરુ થાય છે.  
પાલખની ભાજીને વધ ુ સમય રાુંધવાથી કે વારુંવાર ગરમ 
કરવાથી, સોડા કે વધ ુપડતા મસાલા નાખવાથી તથા વાસી 
થઈ જવાથી એમાુંનાું  વીટામીન અને પોષક તત્ત્વો નાર્ 
પામે છે. પાલખને જમે બને તેમ ધીમા તાપ ે જ રાુંધવી 
જરુરી છે. 
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પીત્તપાપડો ખાખરાનાું બીજને પીત્તપાપડો કે પલાર્પાપડો કહે 
છે. એ રાતાું  ચપટાું  અને રુપીયાના સીક્કા કરતાું  જરા મોટાું  
ગોાળાકાર હોય છે. પીત્તપાપડો કૃમીને મટાડનાર ઉત્તમ 
ઔષધ છે. તે તીખો, પચવામાું  હળવો, ગરમ, રુક્ષ તથા 
વાય,ુ કફ, કોઢ, પ્રમેહ, ઉદરરોગ, કૃમી, ર્ળુ અને હરસ 
મટાડ ે છે. પીત્તપાપડો નીદોગષ ઔષધ છે. આથી નાનાું  
બાળકોને પણ આપી ર્કાય. બજારમાું એ મળે છે. એનુું  
અડધી ચમચી બારીક ચણુગ  એક ચમચી મધમાું નાનાું  
બાળકોને રોજ રાત્ર ે આપી ઉપર નવર્કુેું  ગરમ દુધ 
પીવડાવવાથી પટેના કૃમી મળની સાથે બહાર નીકળી જાય 
છે.  
પીત્તર્ામક આયવુદેમાું પીત્તર્ામક 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, પગનાું તળીયાું, આુંખો, કપાળ, તાળવુું  
અને છાતીમાું બળતરા-દાહ થતાું હોય તેમણે ગાયનુું  ર્ી, 
સાકર અને ર્તાવરી એક એક ચમચી મીશ્ર કરી સવાર-
સાુંજ લેવુું  અને બળતરા થતી હોય તે સ્થાન પર ગાયનુું  ર્ી 
ર્સવુું  અથવા હળવા હાથે માલીર્ કરવુું .  
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(૨) આયવુદેમાું ધાણાને પણ પીત્તર્ામક કહ્યા છે. જ્યાર ે
પીત્ત પ્રકોપથી બળતરા સાથે પાતળા-નરમ ઝાડા થતા હોય 
ત્યાર ેધાણાનુું  બારીક ચણુગ  કરી એક ચમચી આ ચણુગ  અને 
બે ચમચી સાકરનુું  પાણીમાું બનાવેલુું  ર્રબત પીવુું . 
પીપર પીપર જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, વીયગ 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, ર્ળુ અને આમવાતને મટાડનારી છે. આ સવગ 
ગણુોને લીધ ેપીપરને સવોગત્તમ ઔષધ ગણવામાું આવે છે. 
પીપર રસાયન ગણુ ધરાવે છે. એટલે કે એ રસ, રક્ત, 
માુંસ, મેદ વગરે ે ર્રીરની સાતે ધાતઓુની વદૃ્ધી કરનાર, 
વદૃ્ધાવસ્થાને દરુ રાખનાર, રોગો થવા ન દેનાર, અને 
જીવનને લુંબાવનાર છે. બે લીંડીપીપરનુું  ચણુગ  એક ચમચી 
મધ સાથે સવાર-સાુંજ ચાટવુું . કફપ્રધાન અને વાયનુા 
રોગોમાું  પીપરની અસર અદ્ભતુ છે. પ્રસતુી પછીના 
તાવમાું, સાુંધાના રોગોમાું, કફજ જ્વરમાું, સાઈટીકામાું ચાર 
લીંડીપીપરનુું  ચણુગ  એક ચમચી મધ સાથે સવાર-સાુંજ 
ચાટવુું . વજન ર્ટાડવા માટે પણ આ ઉપચાર હીતાવહ છે. 
પીપરને આપણે ગજુરાતીમાું લીંડીપીપર કહીએ છીએ. 
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ઉત્તમ પ્રકારની લીંડીપીપર ગણદેવી અને વલસાડ તરફ 
થાય છે. લીંડીપીપરને ચોસઠ પ્રહર સધુી ખબુ જ 
લસોટવાથી જ ેસકુ્ષ્મ બારીક ચણુગ  થાય તેને ‘ચોસઠ પ્રહરી 
પીપર’ કહે છે અને લગભગ બધી જ ફામગસીઓ બનાવતી 
હોય છે. બજારમાું ઉપલબ્ધ છે. ચોખાના દાણા જટેલુું  
અથવા ચણાના દાણા જટેલુું  આ ચણુગ  એક ચમચી મધમાું  
મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે લેવામાું આવે તો 
અરુચી, ઉધરસ, શ્વાસ-દમ, ર્રદી, એલર્જી, હેડકી વગરેમેાું  
ફાયદો થાય છે અને ગળોના રસ સાથે લેવાથી હૃદયના 
રોગો, હાઈ કોલેસ્ટેરોલ, મેદ, કમળો, ક્ષય, વરાધ, 
ઈઓસોનોફીલીયા, જીણગજ્વર, અરુચી અને અગ્નીમાુંદ્ય 
મટે છે. કેટલાક દદીઓને આ ઉપચારથી પટેમાું  ખબુ જ 
દાહ-બળતરા થાય છે. આવુું  થાય ત્યાર ેભાતમાું  ર્ી નાખી 
ખાવુું . કફનાર્ક ઉત્તમ ઔષધોમાું લીંડીપીપરની ગણતરી 
થાય છે. (૧) પીપર ગોળ સાથે લેવાથી ખાુંસી, અજીણગ , 
અરુચી, શ્વાસ, પાુંડ,ુ કૃમી, જીણગ જ્વર, મુંદાગ્ની-અગ્નીમાુંદ્ય 
વગરે ે મટે છે. લીંડીપીપરના ચણુગથી બમણો ગોળ લેવો 
જોઈએ. વાલના દાણા જટેલુું  પીપરનુું  ચણુગ  સોપારી જટેલા 
ગોળ સાથે લેવુું . પીપરને ર્ુુંટવાથી ખબુ જ તીવ્ર, ઉષ્ણ અને 
સકુ્ષ્મ બને છે.  
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(૨) ત્રણથી ચાર પીપરનુું  ચણુગ  એક ચમચી મધ સાથે 
સવાર-સાુંજ ચાટવાથી પ્રસતુી પછીનો જ્વર, સાુંધાઓના 
વાયપુ્રધાન રોગો, કફ જ્વર, ગધૃ્રસી-સાયટીકા વગરે ેમટે છે. 
(૩) પીપરનો ઉકાળો પીવાથી પટેનો વાય-ુગોળો મટે છે. 
વધગમાન પીપ્પલી પ્રયોગ : એક કપ દધુમાું એક લીંડીપીપર 
નાખી ઉકાળવુું . ઠુંડ ુપડ ેત્યાર ેએ પીપર વાટી-લસોટી તેમાું  
એક ચમચી મધ નાખી પી જવુું . દરરોજ એક એક પીપર 
વધારતા જવુું . પાુંચ દીવસ પછી દુધ બે કપ અને મધ બે 
ચમચી કરવુું, અને પીપર દરરોજ એક એક વધારતા જવી. 
દસમા દીવસે દસ લીંડીપીપર, બે કપ દધુ અને બે ચમચી 
મધ લીધા પછી એક એક પીપર દરરોજ ર્ટાડતા જવી. આ 
ઉપચારને "વધગમાન પીપ્પલી પ્રયોગ" કહે છે. એેનાથી જુની 
ર્રદી, શ્વાસ, ઉધરસ, ધીમો તાવ અને ઉદર રોગ, અરુચી, 
મુંદાગ્ની, હૃદયરોગ, પાુંડરુોગ અને યકૃત(લીવર)ના રોગો 
મટે છે.    
પીપળો પીપળાનાું  મળુ, પાન, છાલ, ફળ, લાખ(ગુુંદર) એ 
પાુંચયે ઔષધોમાું વપરાય છે. ભારતીય ઉપખુંડ સીવાય 
કોઈ દેર્માું આ વકૃ્ષ થતુું  નથી. પીપળો કડવો, તરુો, સહેજ 
મધરુ, ર્ીતળ, દજુગર(પચવામાું  ભાર)ે, રુક્ષ, રુંગ સધુારનાર, 
યોની ર્દુ્ધ કરનાર, કફ, પીત્ત, દાહ તથા વ્રણનો નાર્ 
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કરનાર છે. પીપળાનાું પાકાું  ફળ ર્ીતળ તથા હૃદય માટે 
હીતાવહ છે. તે કફના અને પીત્તના રોગો, રક્તદોષ, 
પીત્તદોષ, વીષદોષ, બળતરા, ઉલટી, ર્ોષ, તષૃા અને 
અરુચીનો નાર્ કર ેછે.  
(૧) પીપળાનાું પાકાું  ફળ ખાવાથી બાળકોની બોબડી ભાષા 
ર્દુ્ધ થાય છે.  
(૨) પીપળાની કોમળ ટીર્ીઓનો 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 અને મધ બે બે 
ચમચી મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ પીવાથી જામી ગયેલુું,-
ગુંઠાયેલુું  લોહી ઓગળી જાય છે.  
(૫) પીપળાનાું કોમળ પાન દધુમાું ઉકાળી સવાર-સાુંજ 
પીવાથી પરમીયો-ગોનોરીયા મટે છે. એનાથી મતુ્રની 
બળતરા મટે છે અને સરળ મળર્દુ્ધી થાય છે, તથા પરુનો 
નાર્ થાય છે. પાનની જમે પીપળાના થડની તાજી છાલનો 
ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી પણ એવો જ ફાયદો થાય છે. 
(૬) પીપળાની લાખ અડધી ચમચી અને કોમળ પાનનો રસ 
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મીશ્ર કરી એક ચમચી જટેલુું  આ ચાટણ સવાર-સાુંજ 
લેવાથી રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે.  
(૭) પીપળાની લાખ, માખણ અને મધ સમાન ભાગ ેમીશ્ર 
કરી સવાર-સાુંજ ચાટવાથી ઉગ્ર અમ્લપીત્ત અને તીવ્ર હેડકી 
તરત જ ર્ાુંત થાય છે.  
(૮) પીપળાનાું  સકુાું  ફળનુું  એક ચમચી ચણુગ  બે ચમચી મધ 
સાથે ચાટવાથી દમનો હમુલો ર્ાુંત થાય છે.  
(૯) પીપળાની લાખનુું  ચણા જટેલુું  ચણુગ  મધ અથવા 
માખણ સાથે બાળકોને દીવસમાું  ત્રણ વાર ચટાડવાથી 
ઉુંટાટીયુું,-કુકડીયા ખાુંસી-હપુીંગ કફ મટે છે.  
(૧૦) પીપળાના સકુાું  ફળનુું  ચણુગ  મધ સાથે ચાટવાથી કફના 
રોગો મટે છે.    
પીલ ુપીલનુી ખારી અને મીઠી એમ બે જાત હોય છે. મીઠી 
જાતનાું પીલ ુનાનાું હોય છે જ ે૧૫ ફુટ જટેલાું ઉુંચાું  થાય છે. 
આ વકૃ્ષો વાુંકાચકુાું  અને અનેક નમતી ડાળોવાળાું  હોય છે. 
પાન જાડાું, સામસામાું અને લીલા રુંગનાું હોય છે. સ્વાદે 
તીક્ષ્ણ, તીખાું હોય છે. ફુલ પીળાર્ પડતા લીલા રુંગનાું  
મહા મહીનામાું જોવા મળે  છે. ફળ ચણા જવેાું  નાનાું રાતાું, 
કાળાું, સફેદ રુંગનાું થાય છે. ખાવામાું તીક્ષ્ણ તીખાું, સહેજ 
ગળ્યાું અને સ્વાદીષ્ટ લાગ ેછે. એના રસનો સ્વાદીષ્ટ આસવ 
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બને છે. પીલનુા બીજના તેલને ખાખણ કહે છે. એ કોકમના 
તેલની જમે જામી ગયેલુું  હોય છે. એમાું પણ પીલનુી જમે 
ઉષ્ણતા અને તીક્ષ્ણતા હોય છે. વાયનુા રોગોમાું  ખાખણ 
લગાડવાથી લાભ થાય છે. સુંધીવાના સોજા પર, પગની 
પીંડલીમાું ગોટલા ચડી જવા વગરેમેાું  ખાખણ લગાડવામાું  
આવે છે. ગ્રહણી, અર્ગ, અતીસાર, સુંધીવામાું  પીલ ુઉત્તમ 
ઔષધ છે. પીલનુો આસવ અર્ક્તી, અર્ગ અને અજીણગમાું  
ઉપયોગી છે.  
પીલડુી કાગડાઓને એ પ્રીય હોવાથી એને કાકમાચી પણ કહે 
છે. એના છોડવા ચોમાસામાું ઉગી નીકળે છે. અને બાર ે
માસ જોવા મળે છે.  છોડ ચાર-પાુંચ ફુટ ઉુંચા થાય છે. એની 
ડાળીઓ રીંગણી, મરચીની જમે આડી અવળી નીકળેલી 
હોય છે. પાન મરચીના પાનને મળતાું, ફુલ ધોળાું, ફળ 
ગોળ વટાણા જવેડાું-કાચાું  હોય ત્યાર ેલીલાું અને પાકે ત્યાર ે
લાલ, કથ્થાઈ અને કાળા રુંગનાું થાય છે. પીલડુીનાું  પાનની 
ભાજી ખવાય છે. સોજાવાળા દદી માટે આ ભાજી ખબુ સારી 
છે. પીલડુી વાય,ુ પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષો દુર કર ેછે. એ 
રસાયન છે. સોજા પર પાનનો રસ ચોપડવો તથા પાનની 
ભાજી ખાવી. એ ર્ોથઘ્ન છે, આથી સવાાંગ સુંધીવા-આખા 
ર્રીરના સાુંધાનો દુખાવો-વા અને સોજો હોય તો 
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પીલડુીનો સ્વરસ એક એક ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે
પીવાથી ખબુ રાહત થાય છે. સોજો અને દખુાવો બું ને મટી 
જાય છે. ચપેી રોગ સીફીલીસમાું  પણ આ ઉપચાર કરવાથી 
તે મટી જાય છે. સોરાયસીસ નામના ચામડીના હઠીલા 
રોગમાું  પણ આની સારી અસર થાય છે. પીલડુીના આખા 
 છોડનો એટલે કે તેનાું  પુંચાુંગનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ 
પીવાથી રક્તર્દુ્ધી થાય છે અને ત્વચારોગો મટે છે, ર્રીર 
 નીરોગી બને છે. લીવરના રોગોમાું તેનો રસ ઉપયોગી છે. 
પીલડુીને કાળી પોપટી પણ કહે છે. એનાું પાનનુું  ર્ાક 
વાતરક્ત, હરસ, સોજા, આમવાત, ઉદરરોગો, ચામડીના 
રોગો અને કમર જકડાઈ જતી હોય તેમાું  ખાવાથી લાભ 
થાય છે. સોજા માટે એ ખબુ પ્રસીદ્ધ છે. એના પાનનો રસ 
સોજા પર લગાવવામાું આવે છે. એના પુંચાુંગનુું  ચણુગ  
અડધીથી એક  ચમચી અને એનો રસ એકથી બે ચમચી 
લઈ ર્કાય.  પીલડુી મૈથનુર્ક્તી વધારનારી અને રસાયન 
છે. એ ગરમ પણ નથી અને ઠુંડી પણ નથી. એ રચેક અને 
કુષ્ઠનાર્ક છે.  
(૧) પીલડુી ચામડીના અઢાર પ્રકારના કોઢ, ર્ળુ, હરસ, 
સોજા અને ખુંજવાળનો નાર્ કર ેછે.  
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(૨) કોઢમાું પીલડુીનો રસ બે ચમચી પીવો અને ડાર્ા ઉપર 
ચોપડવો.  
(૩) વીસપગ(ગમુડાું)માું પીલડુીના પાનનો રસ ર્ી નાખી 
ચોપડવો.  
(૪) સોજામાું પીલડુીનાું પાનનુું  ર્ાક બનાવી ખાવુું .  
(૫) ઉરુસ્તુંભ એટલે કમર જકડાઈ ગઈ હોય તો મીઠા-
નમક વગરનુું  પીલડુીના પાનનુું  ર્ાક ખાવુું .  
(૬) વાતજન્ય કાસ એટલે કોરી, કફ વગરની ઉધરસમાું  
પીલડુીના પાનનો બે ચમચી રસ એક ચમચી મધમાું સવાર-
સાુંજ પીવો.   
પનુનગવાદ્યરીષ્ટ પનુનગવા એટલે સાટોડી. સાટોડી સાથે બીજાું 
ઔષધો મેળવી બનાવવામાું  આવતુું  રવ ઔષધ એટલે 
પનુનગવાદ્યરીષ્ટ. અડધો કપ પનુનગવાદ્યરીષ્ટ એટલા જ પાણી 
સાથે મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી સોજા, 
પાુંડરુોગ(રક્તાલ્પતા), ભગુંદર, ઉધરસ, પ્લીહા, અરુચી, 
ભ્રમ, ગલુ્મ, શ્વાસ, સુંગ્રહણી, કુષ્ઠરોગ, ખુંજવાળ વગરેમેાું  
લાભ થાય છે.     
પષુ્કરમળુ પષુ્કરમળુ તીખુું, કડવુું  અને વાય ુતથા કફથી થયેલ 
તાવ, સોજા, અરુચી તથા શ્વાસ મટાડ ેછે. પડખા-પાશ્વગર્ળુને 
તો એ વીર્ષે કરીને મટાડ ેછે. પષુ્કરમળુનો ઉપયોગ શ્વાસ, 
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ઉધરસ, પડખાનો દુખાવો, કુપાચન, અરુચી તથા 
પીત્તાર્યના રોગોમાું  કરવામાું  આવે છે. હકીમ લોકો તેને 
મતુ્રલ અને વીરચેક માને છે તથા લીવરના રોગોમાું તેનો 
ઉપયોગ કર ેછે. દાુંતનો દુખાવો, દાુંતનુું  હલવુું  તથા મખુની 
દગુાંધમાું તેનુું  ચણુગ  દાું તે ર્સવાથી લાભ થાય છે. તેના ટુકડા 
મોઢામાું રાખી ચસુવામાું  આવે છે. 
ફટકડી ફટકડીના ગાુંગડાનો ભકુો કરી માટીની કલાડીમાું  
ધીમા તાપ ેગરમ કરવુું . પીગળીને પાણીનો ભાગ ઉડી જાય 
એટલે ફુલીને પતાસા જવેી થર્.ે એનો પાઉડર બનાવી 
ર્ીર્ી ભરી લેવી. ઔષધમાું આ ફુલાવેલી ફટકડી જ 
વાપરવી. બાહ્ય ઉપચારમાું  કાચી ફટકડી વપરાય છે. ફટકડી 
લોહીને વહેતુું  અટકાવે છે. એના આ ગ્રાહી ગણુને લીધે 
રક્તસ્રાવમાું  એ બહ ુઉપયોગી છે.  
(૧) ગળામાું સોજો આવ્યો હોય, કાકડા વધ્યા હોય, મોુંમાું  
ચાુંદી પડી હોય, દાુંતમાુંથી લોહી પડતુું  હોય તો એક કપ 
પાણીમાું અડધી ચમચી ફટકડી નાખી સવાર-સાુંજ કોગળા 
કરવાથી ર્ણો ફાયદો થાય છે.  
(૨) બોરસલીની છાલના ચણુગમાું  ફટકડીનુું  ચણુગ  મેળવી 
હાલતા દાુંત પર હળવે હાથે ર્સવાથી દાુંત મજબતુ થાય છે. 
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પઢેામાુંથી લોહી નીકળતુું  હોય તેમાું પણ એનાથી ફાયદો 
થાય છે.   
(૩) વાગવાથી રક્તસ્રાવ બુંધ થતો ન હોય તો ફટકડીનો 
પાઉડર મુકી પાટો બાુંધી લેવાથી રક્તસ્રાવ તરત જ બુંધ 
થાય છે.  
(૪) હરસમાું  લોહી પડતુું  હોય તો બકરીના દુધમાું  ૧/૪ 
ચમચી ફટકડીનો પાઉડર સવાર-સાુંજ લેવાથી રક્તસ્રાવ 
બુંધ થાય છે.  
(૫) માસીક વધાર ે આવતુું  હોય તો સવાર-સાુંજ ૧/૪ 
ચમચી ફટકડીનો પાઉડર લેવાથી ઉત્તમ ફાયદો થાય છે. 
ફણસ ફણસમાું ખાુંડનો ભાગ ર્ણો હોવાથી એની પ ષ્ટીક 
આહારરવ્યોમાું ગણતરી થાય છે. તે ભ્રમ-ચક્કર, બળતરા 
મટાડનાર અને ઝરેની અસર ઓછી કર ે છે; તથા આહાર 
પર રુચી ઉત્પન્ન કર ેછે. વળી તે બળ, વીયગ અને વજનને 
વધારનાર છે. આ કારણથી જ કોુંકણના લોકો ફણસની 
સીઝનમાું સવાર ેફણસનો નાસ્તો કર ેછે અને બપોર પછી 
ફણસનુું  ર્રબત પીએ છે. ફણસના ઠળીયા પ ષ્ટીક 
હોવાથી ર્ેકીને તેમ જ ર્ાક કરીને ખાવામાું  આવે છે. 
ફણસની ગોટલી ઝાડાને રોકે છે. પાકેલુું  ફણસ ર્ીતળ, 
પ ષ્ટીક, વીયગ વધારનાર, કફ કરનાર, માુંસવધગક, બળ અને 
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વજન વધારનાર, પચવામાું ભાર,ે સ્વાદમાું  મધરુ, તરુુું અને 
વાતલ છે. તે પીત્ત ક્ષતક્ષય અને વાયનુો નાર્ કર ે છે. 
મધપુ્રમેહમાું આ ગોટલી સહાયક ઔષધ તરીકે વાપરી 
ર્કાય.   
ફણસી  રોજ ૨૫૦થી ૩૦૦ મી.લી. ફણસીનો રસ પીવાથી 
જ્ઞાનતુંતઓુને ર્ક્તી મળે છે, તથા પેનક્રીયાસ વધાર ે
ઈન્સ્યલુીન ઉત્પન્ન કર ેછે.  
ફળર્તૃ મજીઠ, કઠ, તગર, સાકર, વજ, હરડ,ે બહેડાું, 
આમળાું, હળદર, દારુહળદર, જઠેીમધ, અજમો, કાકોલી, 
ક્ષીર કાકોલી, કડ,ુ હીંગ, મેદા, આસુંધ અને ર્તાવરી દરકે 
૧૦-૧૦ ગ્રામને લસોટી ચટણી જવેુું  બનાવી, ૬૪૦ ગ્રામ 
ર્ી, ૨.૫૬૦ કીલોગ્રામ દુધ(ગાયનુું), અને એટલુું  જ પાણી 
નાખી ર્ી સીદ્ધ કરવુું . એને ફળર્તૃ કહે છે. એકથી દોઢ 
ચમચી આ ર્ી રોજ સવાર ેલેવાથી સ્ત્રીઓનુું  ગભાગર્ય તથા 
યોની તેમ જ પરુુષોનુું  વીયગ વાત, પીત્ત કે કફથી દુષીત થયાું  
હોય તો ર્દુ્ધ થાય છે. બે માસીક વચ્ચનેા સમયમાું તેનુું  
સેવન કરવાથી ગભગધારણ અવશ્ય થાય છે. અવાર નવાર 
કસવુાવડ થઈ જતી હોય તેવી સ્ત્રીઓ માટે ખબુ જ 
હીતકારી છે. 
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ફળાહાર (બી.જ.ે હમસ્ત્રીના સ જન્યથી -  એમના તરફથી મળેલ એક 

ઈ-મેઈલના અુંગ્રેજી આટીકલના આધાર.ે વધમુાું વધ ુપ્રચાર કરવાની એમની 
નોુંધને અનસુરીને.)   

ડૉ. સ્ટીવન મકૅ જીવનની આર્ા છોડી ગયેલ કેન્સરના 
દદીઓને પરુંપરાથી વીરુદ્ધ સારવાર આપે છે. તેઓ ર્ણાને 
સારા પણ કર ે છે. આ પહેલાું તેઓ સયુગ કીરણો વડ ે
કેન્સરના દદીઓની સારવાર કરતા. તેઓ ર્રીરની 
સારવારમાું એની કુદરતી રીતે સારા થવાની ર્ક્તીમાું માને 
છે. તેમનુું  કહેવુું  છે કે ર્રીર પોતે જ આપોઆપ સ્વસ્થ 
થવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એમનુું  કહેવુું  છે કે કેન્સરના 
દદીઓને માટે મરવુું  અનીવાયગ નથી. કેન્સરના દદીઓને 
બચાવવામાું તેઓને 80% સફળતા મળી છે. એમના 
અભીપ્રાય મજુબ કેન્સરનો ઉપાય મળી ચકુ્યો છે. 

“પરુંપરાગત સારવારને કારણે હજારો દદીઓ મરી ચકુ્યા 
છે, તેમના માટે હ ુું  દુખ અનભુવુું  છુું .” તેઓ કહે છે. 

 

ફળાહાર એ કેન્સરથી બચવાનો અને થયુું  હોય તો સારા 
થવાનો એક ઉપાય છે.  

આપણે માનીએ છીએ કે ફળ ખાવાું એટલે ફળ ખરીદી 
લાવી, કાપીને મોુંમાું  ઓરતા જવુું . ખરખેર એમ નથી. તમે 
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માનો તેટલુું  એ સરળ નથી. ફળ ક્યાર ેઅને કેમ ખાવાું તે 
જાણવુું  ખબુ જ અગત્યનુું  છે. 

 

ફળ કેવી રીતે ખાવાું? સ થી મહત્ત્વની વાત: ફળ કદી 
ભોજન પછી તરત ન ખાવાું, પણ હુંમેર્ાું  ભખુ્યા પટેે જ 
ખાવાું. ભખુ્યા પટેે ફળ ખાવાથી એ ર્રીરમાુંથી હાનીકારક 
પદાથોગને દરુ કર ે છે. આથી આપણને ર્ક્તી મળે છે અને 
વજન ર્ટાડવામાું  પણ સહાય મળે છે. ફળ સહથુી 
અગત્યનો આહાર છે.  

 

ધારોકે તમે બ્રડેના બે ટુકડા ખાધા, અને એની ઉપર એક 
ફળનો ટુકડો. ફળનો કટકો હોજરીમાુંથી તરત જ 
અુંતરડામાું પ્રવેર્ માટે તૈયાર હોય છે. હોજરીએ એને 
પચાવવાની કડાકુટ કરવાની હોતી નથી. પરુંત ુ બ્રડેના 
કારણે તેમ થઈ ર્કતુું  નથી. કેમ કે બ્રડેને પચતાું વાર લાગ ે
છે, આથી હોજરીનુું  દ્વાર બ્રડે પચી ન રહે ત્યાું  સધુી ખલુતુું  
હોતુું  નથી. આથી બધો આહાર હોજરીમાું સડ ે છે, એમાું 
આથો આવે છે અને ખટાર્-એસીડ પદેા થાય છે. 

હોજરીમાું ફળ બીજા ખોરાકના અને પાચક રસોના સુંપકગમાું  
આવે કે તરત જ બધો ખોરાક બગડવાનો ર્રુ થાય છે. 

આથી જ ફળ હુંમેર્ાું  ખાલી પટેે કે ખાવા પહેલાું  જ ખાવાું. 
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તમે લોકોને કહેતાું  સાુંભળ્યાું હર્,ે ‘જ્યાર ેહ ુું  તરબચુ ખાઉું 
છુું  કે તરત ઓડકાર આવવા ર્રુ થઈ જાય છે, કેળુું  ખાઉું છુું  
કે તરત ટોઈલેટ જવુું  પડ ે છે. જો ભખુ્યા પટેે ફળ ખાવામાું  
આવે તો આમ થર્ ેનહીં. ફળ બીજા સડલેા આહાર સાથે 
ભળે છે અને ગસૅ પદેા થાય છે. આથી જ ઓડકાર આવે છે. 

ખાલી પટેે ફળ ખાવામાું આવે તો વાળ ધોળા નહીં થાય, 

ટાલ પડર્ ે નહીં, આુંખ નીચે કાળા કુું ડાળાું  થર્ે નહીં કે 
જ્ઞાનતુંતઓુની નબળાઈ સતાવર્ ેનહીં.  
 

ડૉ. હબગટગ  ર્લે્ટનના કહેવા મજુબ લીંબ ુ વગગનાું  ખાટાું  ફળ 
સહીત બધાું જ ફળ પચ્યા પછી ર્રીરમાું  
ક્ષારીય(આલ્કલાઈન) બને છે. એટલે કે લીંબ,ુ મોસુંબી 
વગરે ેખાટાું  છે અને એસીડ પદેા કર ેછે એ વાત સાચી નથી. 
એમણે આ બાબતમાું સુંર્ોધન કરીને એ સાબીત કયુાં છે.  

ફળોને યોગ્ય રીતે ખાવાની ટેવ પાડવામાું  આવે તો 
ર્રીરસ ષ્ઠવ અને એનુું  સ ુંદયગ, સ્વસ્થ દીર્ગ જીવન, 

પ્રફુલ્લતા અને પ્રમાણસર યોગ્ય વજનનુું  સખુ પ્રાપ્ત થર્.ે 

 

જો કોઈએ ફળનો રસ પીવો હોય તો માત્ર તાજો કાઢેલો 
રસ જ પીવો, કેનમાું પકૅ કરલેો નહીં. વળી ગરમ કરીને 
પણ કદી રસ પીવો નહીં. ફળોને બાફીને, ર્ેકીને, રાુંધીને 
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કે ગરમ કરીને પણ કદી ન ખાવાું જોઈએ. કેમ કે એ રીતે 
માત્ર સ્વાદ સીવાય કર્ુું મળતુું  નથી. એ રીતે એમાુંનાું  ર્ણાું  
બધાું ઉપયોગી પોષક તત્ત્વો મોટા ભાગ ે નાર્ પામે છે. 

રાુંધવાથી ર્ણાુંખરાું  વીટામીન પણ નાર્ પામે છે. વળી રસ 
પીવા કરતાું આખઆેખાું ફળ ખાવાું સારાું. કેમ કે એ રીતે 
ફળ ચાવીને ખાવાથી મોુંમાુંનો લાળરસ એમાું સારી રીતે 
ભળે છે, આથી એનુું  પાચન સરળતાથી થાય છે. પણ જો 
તમાર ેરસ જ પીવો હોય તો ધીમે ધીમે મોુંમાું  મમળાવીને 
પીવો જથેી વધમુાું  વધ ુલાળરસ એમાું  ભળી ર્કે. 

 

જો ર્રીરની આુંતરીક સફાઈ કરવી હોય તો ત્રણ દીવસ 
માત્ર ફળ પર જ રહો. ત્રણ દીવસ ફળ જ ખાવાું અને 
ફળનો રસ પીવો. આ પછી જ્યાર ે તમારા મીત્રો તમને 
જોર્ ે તો કહેર્ ે કે તમે ખબુજ તાજગીસભર દેખાઓ છો, 
ત્યાર ેતમને ખરખેર આશ્ચયગ થર્.ે 

 

કેટલાુંક ફળો 
 કીવી ફ્રટુ: આ નાનાું સરખાું ફળ બહ ુ જ ઉપયોગી છે. એમાુંથી સારા 

પ્રમાણમાું પોટેશ્યમ, મેગ્નેશ્યમ, લોહ, વીટામીન સી, ઈ તથા રસેા મળે છે. 

 

સફરજન: રોજનુું  એક સફરજન ખાઓ અને ડૉક્ટરને ભલુી જાઓ. જો કે 

સફરજનમાું વીટામીન સી બહ ુહોતુું  નથી, પણ એમાું ઓક્સીજનકરણ વીરોધી 
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તત્ત્વ (એન્ટી ઓક્સીડન્ટ) તથા ફે્લવોનોઈડ તરીકે ઓળખાતા પ્રાણીજ તત્ત્વની 
મોજુદગી હોય છે જ ે વીટામીન સીની અસરકારતા વધાર ે છે. એનાથી 
આુંતરડાના કેન્સર સામે, હાટગએટેક અને લકવા(સ્ટ્રોક) સામે રક્ષણ  મળે છે.  

 

સ્ટ્રોબરી: રોગો સામે રક્ષણ આપતુું  ફળ. મખુ્ય ફળો પૈકી સ થી વધ ુસક્ષમ 

ઓક્સીજનકરણ વીરોધી તત્ત્વ (એન્ટી ઓક્સીડન્ટ) ધરાવતુું  ફળ સ્ટ્રોબરી છે. 

આપણા ર્રીરમાું મકુ્ત કણો (ફ્રી રડેીકલ) તરીકે ઓળખાતા પદાથોગ જ ેકેન્સર 
માટે તેમ જ રક્તવાહીનીઓને જામ કરવામાું જવાબદાર ગણાય છે તેને દુર 
કરવામાું સહાય કર ેછે. 

 

નારુંગી: સ થી વધ ુમધરુુ ઔષધ. રોજ બેથી ચાર નારુંગી ખાવાથી ર્રદી 

નહીં થાય, કૉલેસ્ટરોલનુું  સ્તર ર્ટર્,ે મતુ્રપીંડની પથરી નહીં થાય અને થઈ 
હર્ ેતો ઓગળી જર્.ે ઉપરાુંત આુંતરડાનુું  કેન્સર નહીં થાય. 

 

તરબચુ: તરસ છીપાવી ઠુંડક આપતુું  ફળ. એમાું 92% પાણીનો ભાગ 

હોય છે. આપણી રોગપ્રતીકાર ર્ક્તીમાું વધારો કરનાર જ ેતત્ત્વ છે તે એમાું 
ભરપરુ માત્રામાું છે. કેન્સર સામે રક્ષણ આપતુું  ઓક્સીજનકરણ વીરોધી 
તત્ત્વનો પણ એ મહત્ત્વનો સ્રોત છે. એમાું બીજાું પોષક તત્ત્વો છે વીટામીન સી 
અને પોટશ્યમ.   

    

જમરુખ અને પપયૈાું: વીટામીન સી માટે જમરુખ ઉત્તમ છે. વળી 

એમાું રસેા પણ સારા પ્રમાણમાું છે, જનેાથી કબજીયાત મટે છે. પપૈયામાું  
વીટામીન ‘એ’નુું  પવુગસ્વરુપ કેરોટીન હોય છે જ ેઆુંખ માટે ઉપયોગી છે. 
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ફ્રીઝ  ફ્રીઝમાુંથી બહાર કાઢી થોડોક ભાગ વાપરી ફરી ફ્રીઝમાું  
મકેુલો ખોરાક ખાવા યોગ્ય નથી હોતો.  

                             

ફુદીનો (spearmint) ફુદીનો સ્વાદુ, રુચીકર, હૃદ્ય, ઉષ્ણ, 
દીપન, વાય ુ અને કફનો નાર્ કરનાર તથા મળમતુ્રને 
અટકાવનાર છે. એ ઉધરસ, અજીણગ , અગ્નીમાુંદ્ય, 
સુંગ્રહણી, અતીસાર, કૉલેરા, જીણગજ્વર અને કૃમીનો નાર્ 
કરનાર છે. એ ઉલટી અટકાવે છે, પાચનર્ક્તી વધાર ે છે, 
તથા પીત્ત કર ે તેવુું  બગડલેુું  ધાવણ સધુાર ે છે. એમાું 
વીટામીન ‘એ’ સારા પ્રમાણમાું છે. વીટામીનની દૃષ્ટીએ 
ફુદીનાનુું  સેવન દનુીયાના તમામ રોગોમાુંથી બચાવનાર 
એક જડીબટુ્ટી સમાન છે.  
(૧) ફુદીનો અને આદનુો રસ અથવા ફુદીનો અને આદનુો 
ઉકાળો પીવાથી ટાઢીયો તાવ મટે છે. વળી તેનાથી પરસેવો 
વળી કોઈ પણ પ્રકારનો તાવ પણ મટે છે.  
(૨) વાય ુઅને ર્રદીમાું  પણ એ ઉકાળો ફાયદો કર ેછે.  
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(૩) ફુદીનાનો રસ મધ સાથે મેળવી દર બે કલાકે 
આપવાથી ન્યમુોનીયાથી થતા અનેક વીકારો અટકી જઈ 
ન્યમુોનીયા ર્ણી ઝડપથી મટી જાય છે.  
(૪) ફુદીનાનો રસ મધ સાથે લેવાથી આુંતરડાની ખરાબી 
અને પટેના રોગો મટે છે. આુંતરડાુંની લાુંબા સમયની 
ફરીયાદવાળા માટે ફુદીનાના તાજા રસનુું  સેવન અમતૃ 
સમાન ગણાય છે.  
(૫) ફુદીનાનુું  ર્રબત પીવાથી કૉલેરા મટે છે.  
(૬) ફુદીનાનો રસ નાકમાું પાડવાથી પીનસ-સળેખમમાું  
ફાયદો થાય છે.  
(૭) ફુદીનાનો રસ દાદર પર વારુંવાર ચોપડવાથી ફાયદો 
કર ેછે.  
(૮) વીંછી કરડ્યો હોય તો ફુદીનાનો રસ પીવાથી કે એનાું  
પાન ચાવવાથી રાહત થાય છે.  
(૯) ફુદીનાનો રસ યકૃતવદૃ્ધીમાું  લાભકારક છે. 
બટાટા  બધી જાતના બટાટા ઠુંડા, ઝાડાને રોકનાર, મધરુ, 
ભાર,ે મળ તથા મતુ્રને ઉત્પન્ન કરનાર, રુક્ષ, માુંડ પચ ેતેવા, 
રક્તપીત્ત મટાડનાર, કફ તથા વાય ુકરનાર, બળ આપનાર, 
પીત્તર્ામક, કબજીયાત કરનાર, કામોત્તજેક, વીયગને 
વધારનાર અને અલ્પ પ્રમાણમાું અગ્નીને વધારનાર છે. 
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બટાટા પરીશ્રમી, પરીશ્રમથી નીબગળ બનેલા, રક્તપીત્તથી 
પીડાતા, ર્રાબી અને તેજ જઠરાગ્નીવાળાઓ માટે અતી 
પોષક છે. જનેે ગસૅ થતો હોય તેણે બટાટા ન ખાવા. બટાટા 
સ્વાદે મધરુ અને વીપાકે પણ મધરુ છે. આથી બટાટા 
પીત્તર્ામક છે. બટાટા કફકારક, પચવામાું  ભાર ે અને 
કાબોગહાઈડ્રટેથી ભરપરુ હોવાથી મેદની તકલીફવાળાએ, 
ડાયાબીટીસવાળાએ તથા જનેી પાચનક્રીયા નબળી હોય 
તેમણે બટાટા કદી ખાવા જ નહીં જોઈએ. વાયનુા રોગોમાું  
પણ બટાટા ત્યાજ્ય છે.  
(૧) ર્રીરના ઉપરના કે નીચનેા માગથેી રક્તસ્રાવ થતો 
હોય તો બટાટાનો સાકરમાું બનાવેલો ર્ીરો ખાવો.  
(૨) બટાટા બાફી પસે્ટ જવેુું  બનાવી, ખરજવા પર મુકી 
પાટો બાુંધી દેવાથી ભીનુું  કે સકુુું -જુનુું  ખરજવુું  નીમુગળ થઈ 
જાય છે.  
બદામ બદામ ગરમ, સ્નીગ્ધ, વાયનેુ હરનાર, વીયગ વધારનાર 
અને ભાર ે છે. બદામનો ગભગ મધરુ, વીયગ વધારનાર, પીત્ત 
તથા વાયનેુ મટાડનાર, સ્નીગ્ધ અને ગરમ છે. એ કફ 
કરનાર છે. બદામમાું મૂળ રૂપે પ્રોટીન હોય છે. તેમાું ૧૬.૫ 
ટકા પ્રોટીન અને ૪૧ ટકા તેલ હોય છે. બદામને કોઈ પણ 
સ્વરૂપમાું ખાઈ ર્કાય છે.  
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(૧) બદામનુું  તેલ સ્વાસ્થ્યવધગક ટોપનક છે. એપનહમયાના 
ઉપચારમાું પણ તેમાું રહેલુું  લોહતત્વ અને પવટાહમન 
ઉપયોગી છે.  
(૨) બદામ માનહસક થાક, કબષ્ટજયાત, નપસુુંકતા અને 
શ્વાસને લગતી બીમારીઓના ઈલાજમાું ર્ણી પ્રભાવર્ાળી 
છે.  
(૩) તે પટેની તકલીફોને દૂર કર ે છે અને આુંતરડાના 
કેન્સરમાું ઉપયોગી છે.  
(૪) બદામના તેલના પનયહમત ઉપયોગથી કોલેસ્ટ્રોલ ઓછુું  
થાય છે. એટલે કે તે હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે લાભદાયી છે. 
બથવો બથવો પચ્યા પછી તીખો, કૃમીનાર્ક, બદુ્ધીવધગક, 
જઠરાગ્ની પ્રજ્વલીત કરનાર અને બળ આપનાર છે. આ 
ભાજીમાું  ખનીજતત્ત્વો ખબુ સારી માત્રામાું  છે. જમવામાું  
રુચી ઉત્પન્ન કરનાર અને મળને સરળતાથી ઉતારનાર છે. 
બથવો ત્રીદોષનાર્ક છે એટલે કે વાય,ુ પીત્ત અને કફ 
ત્રણેનો નાર્ કરનાર છે. આ ઉપરથી કહી ર્કાય કે, આ 
ત્રીદોષઘ્ન ભાજીનુું  મલુ્ય આરોગ્યની દૃષ્ટીએ જવેુું  તેવુું  નથી 
જ.  
બહેડાું બહેડાુંનુું  વકૃ્ષ ર્ણુું  જ ઉુંચુું, વીસ્તારવાળુું  અને હરડનેા 
વકૃ્ષ જવેુું  હોય છે. એને ગોળ ફળ આવે છે તેને ‘બહેડાું’ 
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કહે છે. બહેડાું  કડવાું, તીખાું, તરુાું, પચવામાું  હલકાું, મળને 
સરકાવનાર, પચી ગયા પછી મધરુ, ઉષ્ણ અને સ્પર્ગમાું  
ર્ીતળ છે. મળને તોડનાર, આુંખ માટે હીતકારક તથા 
કેર્વધગક છે અને કફ, પીત્ત, ઉધરસ, કૃમી, સ્વર બેસી 
જવો, નાકના રોગો, રક્તદોષ તથા હૃદયરોગનો નાર્ કર ે
છે. આ વીકારોમાું અડધી ચમચી જટેલુું  બહેડાનુું  ચણુગ  બે 
ચમચી મધ સાથે દીવસમાું બે વાર લેવુું . બહેડાની છાલનો 
ટુકડો ચસુવાથી કફ વગરની સુકી ઉધરસમાું  તરત ર્ાુંતી 
થાય છે. પીચોટી ખસી ગઈ હોય તો ચાર ચમચી બહેડાની 
છાલનો રસ રોજ સવાર ે ત્રણથી ચાર દીવસ પીવો. પાુંચે 
પાુંચ પ્રકારના દમ-શ્વાસના રોગમાું બહેડાનો ઉપયોગ કરી 
ર્કાય છે. બાફેલા બહેડાના એક ચમચી પસે્ટને એટલા જ 
મધ સાથે મીશ્ર કરી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેચાટવાથી સવગ 
પ્રકારના દમ-શ્વાસ મટે છે.  
બહેડાું  પરમ કફનાર્ક છે. આથી કફવાળી ઉધરસનો નાર્ 
કર ે છે. ઉધરસ સાથે ચીકણો કફ વધ ુપ્રમાણમાું  નીકળતો 
હોય તો તેમાું  બહેડાુંના સેવનથી લાભ થાય છે. બહેડાું  તરુાું  
અને રુક્ષ હોવાથી કફનો નાર્ કર ેછે. ર્રીરમાું  ભેગા થયેલા 
અને ચોુંટી રહેલા કફને બહેડાું  ઉખડેીને બહાર કાઢવાની 
ક્રીયા કર ે છે. આથી બહેડાુંના સેવનથી કફજન્ય રોગો દરુ 
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થાય છે. વળી બહેડાુંથી હૃદયને પોષણ મળે છે. અવાજ અને 
આુંખોની ખામી દરુ થાય છે. વાળ ચમકીલા અને સુું દર બને 
છે. 
સવગ પ્રકારના શ્વાસ (દમ) અને ખાુંસીમાું બહેડાું  અકસીર 
ઔષધ છે.  
(૧) બકરીના મતુ્રમાું બહેડાું  બાફી એની છાલ મધમાું ર્ુું ટીને 
સવાર-સાુંજ સેવન કરવાથી દમ અને ખાુંસી મટે છે.  
(૨) બહેડાું  અને ખાુંડ સરખા ભાગ ે મીશ્ર કરીને લેવાથી 
આુંખોની રોર્ની વધે છે.  
(૩) નાગરમોથ, દેવદાર, આુંબાહળદર, વાવડીંગ, પીપર, 
હરડ,ે બહેડાું  અને આમળાું ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ લઈ અધકચરાું  
ખાુંડી ર્ીર્ીમાું  ભરી લો. એક ગ્લાસ પાણીમાું  ૧૦ ગ્રામ 
ચણુગ  નાખીને તેનો ઉકાળો કરી સતુાું  પહેલાું  પીવો. થોડાક 
દદવસ સધુી આ પ્રયોગ કરવાથી પટેની અુંદરના બધા જ 
કૃમી નષ્ટ થઈ જઈ મળની સાથે બહાર નીકળી જાય છે.  
(૪) અવાજ બેસી ગયો હોય અને કાકડા સઝુી ગયા હોય 
તેમાું પણ બહેડાુંની છાલના ટુકડા મોમાું રાખીને ચસુવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૫) પીચોટી ખસી ગઈ હોય અને તેથી ઝાડા થઈ ગયા 
હોય તેમાું  દર્ ગ્રામ બહેડાનુું  ચણુગ  સોળ ગણા પાણીમાું  
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ધીમા તાપ ેઉકાળવુું . આર્ર ેપોણા ભાગનુું  પાણી બળી જાય 
પછી ઠરવા આવે એટલે ગાળીને પીવુું . સવાર-સાુંજ આ 
પ્રયોગ કરવો. પીચોટીના ઝાડામાું આ પ્રયોગ ગણુકારક છે.  
બાજરી  બાજરીમાું  ર્ઉું જટેલાું જ પોષક તત્ત્વો છે, પરુંત ુ
ચરબીનુું  પ્રમાણ ર્ઉું કરતાું વધાર ે છે. આથી અતીર્ય 
પરીશ્રમ કરનાર માટે બાજરી સારી છે. પરુંત ુ મેદસ્વી માટે 
સારી નથી. બાજરી હૃદય માટે હીતકર, બળ આપનાર, 
પચવામાું  ભાર,ે ગરમ, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, 
પીત્તપ્રકોપક તથા પીત્ત વધારનાર, રુક્ષ, પ ષ્ટીક, ભખુ 
લગાડનાર, થોડા પ્રમાણમાું મળને બાુંધનાર, અને કફનાર્ક 
છે. સ્ત્રીઓમાું કામવેગ ઉત્પન્ન કરનાર છે. ભેંસના દુધ સાથે 
બાજરીનો રોટલો ખબુ જ પ ષ્ટીક અને પથ્ય આહાર છે. 
ર્ી કે માખણ ચોપડલેો બાજરીનો રોટલો ખબુ મીઠો લાગે 
છે. થોડા અુંર્ ે કબજીયાત કરતી હોવાથી કબજીયાત અને 
હરસના દદીએ સાવધાનીથી એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.     
બાલજીવનવટી એળીયો પ ગ્રામ, ગોરોચન ૨.૫ ગ્રામ, કેસર, 
જવખાર, રવેુંચીનો ર્ીરો, દારુડીનાું બી અને 
ભોુંયરીંગણીનાું  ફુલોનુું  કેસર દરકે ૧૦ ગ્રામને ખાુંડીને 
બનાવેલા બારીક ચણુગ ને છ કલાક આદનુા રસમાું વાટી-ર્ુુંટી 
મગના દાણા જવેડી બનાવેલ ગોળીને બાલજીવનવટી કહે 
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છે. આ ગોળી માતાના ધાવણ સાથે બાળકને આપવાથી 
વરાધ-સસણી, મળાવરોધ, મતુ્રત્યાગમાું અવરોધ, આફરો, 
ગસૅ, શ્વાસ(દમ), ઉધરસ વગરે ેમટે છે.    
બાલરક્ષક ગટુીકા એલચી, અજમોદ, જાયફળ, જાવુંત્રી, તજ, 
લવીંગ, વાપુુંભા, સફેદ મરી, વાવડીંગ, સવુા, સુંચળ, હરડ,ે 
કરીયાત,ુ કાચકા, એળીયો, અતીવીષ, દાડમછાલ, 
પીપરીમળુ, વાુંસકપરુ, હીરાબોળ, ખસખસ, લોબાન અને 
કેસર આ ત્રવેીસ ઔષધો સમાન ભાગ ેલઈ ખાુંડીને બારીક 
ચણુગ  બનાવવુું . એને મધમાું બરાબર ર્ુુંટી મગ જવેડી ગોળી 
બનાવવી. આ ગોળીને બાલરક્ષક ગટુીકા કહે છે.  આ 
ગોળી બાળકોના પાતળા ઝાડા, મુંદાગ્ની, વાય,ુ અપચો, 
ઉલટી, કબજીયાત અને નબળાઈ મટાડ ે છે. બાળકને દુધ 
સારી રીતે પચે છે. બાળક બળવાન બને છે. બાળકોના બધા 
રોગોમાું ખબુ જ ઉપયોગી છે. છ મહીના સધુીના બાળકને 
એકથી બે ગોળી, છથી બાર મહીનાના બાળકને બેથી ચાર 
ગોળી અને મોટાું  બાળકને થોડી વધાર,ે માતાના ધાવણ 
સાથે આપવી.  
બાળકોનુું  ચણુગ  ‘બાલચાતભુગર ચણુગ .’ આ ઔષધમાું  અતીવીષ, 
કાકડાર્ીંગી, નાગરમોથ અને લીંડીપીપર આ ચાર ઔષધ 
સરખા વજને લઈ, ખબુ ખાુંડી બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગ  
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બનાવી એરટાઈટ બોટલમાું ભરી રાખવુું . ચણાના દાણા 
જટેલુું  ચણુગ  અડધી ચમચી મધમાું સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે
ચટાડવાથી બાળકને વારુંવાર થતી ર્રદી, છીંકો, ઉધરસ, 
તાવ, ઝાડા, અપચો, ગસે, કબજીયાત, ઉલટી, ઉબકા વગરે ે
મટે છે. બાળકો માટેના આ ચાર સારાું(ભર) ઔષધોનુું  ચણુગ  
એટલે ‘બાલચાતભુગર ચણુગ .’ 
બાલીવૉટર  જવને ચારગણા પાણીમાું  ઉકાળી, ત્રણચાર 
ઉભરા આવે ત્યાર ે  ઉતારી, એક કલાક ઢાું કી રાખી ગાળી 
લેવુું . જવના આ પાણીને બાલીવૉટર કહે છે. એ તરસ, 
ઉલટી, અતીસાર, મતુ્રકૃચ્ર (પરે્ાબની અટકાયત અને 
બળતરા કર ે તેવો રોગ), મતુ્રદાહ,  કીડનીનો દખુાવો, 
મતુ્રાર્યર્ળુ વગરેમેાું  ફાયદો કર ે છે. એકાદ ગ્લાસ જટેલુું  
બાલીવૉટર સવાર-સાુંજ પીવાથી ઉલટી, ઉબકા, અતીસાર-
પાતળા ઝાડા, સોજો, દખુાવો, મ ુુત્રકષ્ટતા, મતુ્રમાગગની 
બળતરા, પથરી,  કીડનીનો સોજો તેમ જ દુખાવો વગરેમેાું  
ફાયદો થાય છે, તેમ જ મળ પણ સાફ ઉતર ે છે. જમેને 
વારુંવાર પથરી થયા કરતી હોય તેમને માટે બાલીવૉટર 
ખબુ જ ઉત્તમ છે.  
બાવચી અત્યુંત તીવ્ર ગુંધને લીધ ેતરત જ ઓળખાઈ આવતી 
અને આખા ભારતમાું સવગત્ર થતી બાવચી ચામડીના રોગોનુું  



322 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

પ્રસીદ્ધ ઔષધ છે. એ કોઢનો નાર્ કર ે છે. એનાું બીજ 
પટેના કૃમીઓનો નાર્ કર ેછે. લોહીના બગાડને લીધ ેથતા 
ચામડીના રોગોમાું બાવચીનુું  તેલ ર્રીર પર લગાડવાથી 
લાભ થાય છે. સફેદ કોઢના આુંગળીના વેઢે ગણાય એવાું 
ઔષધોમાું બાવચીની ગણતરી થાય છે. બાવચી મધરુ, 
કડવી, પચી ગયા પછી તીખી અને રસાયન ગણુવાળી છે. 
તે કબજીયાત મટાડનાર, ઠુંડી, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, મળને 
સરકાવનાર, રુક્ષ, હૃદય માટે હીતકારી તેમ જ કફ, 
લોહીવીકાર, કોઢ, પીત્ત, શ્વાસ, પ્રમેહ, જ્વર અને કૃમી 
મટાડ ેછે. બાવચી વ્રણનાર્ક પણ છે.  
(૧) બાવચીના પાનનો રસ અને દાડમના દાણા દહીંમાું  
મેળવી ખાવાથી મરડો મટે છે.  
(૨) સફેદ કોઢના ડાર્ પર બાવચીના બીજનુું  તેલ લગાડી 
સવારનો તડકો અડધો કલાક પડવા દેવાથી સફેદ કોઢ મટે 
છે.  
(૩) બાવચીના બીજનુું  અડધી ચમચી ચણુગ  સાકર સાથે 
ખાવાથી રક્તબગાડથી થતા ચામડીના રોગો મટે છે તથા 
લેપ્રસીમાું  ફાયદો થાય છે.  
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(૪) બાવચીનાું બીજ અડધી ચમચી એના જ અડધી ચમચી 
તેલમાું વાટીને સવાર-સાુંજ લેવાથી છ મહીનામાું સવગ 
પ્રકરના કોઢ મટે છે.  
(૫) બાવચીના બીજને દધુમાું લસોટી તેની પેંડા જવેી 
સોગઠી બનાવી સકુવીને બાવચીના તેલમાું  લસોટી 
લગાડવાથી સફેદ કોઢ મટે છે.  
(૬) બાવચીના બીજ અને કારલેાને ગ મતુ્રમાું લસોટી પસે્ટ 
બનાવી લગાડવાથી ખસ, ખરજવુું  અને દાદર મટે છે.   
(૭) બાવચીના દાણા-બીજ અને કાળા તલનુું  સરખા ભાગ ે
બનાવેલુું  એક ચમચી મીશ્રણ રોજ રાત્ર ેફાકી જવાથી અને 
સફેદ ડાર્ પર બાવચીનુું  તેલ લગાડી સવારના તડકામાું  એક 
કલાક રોજ બેસવાથી કોઢ મટી જાય છે. 
બાવળ  બાવળની પત્તી ઝીણી અને સ્વાદમાું તરુી હોય છે. 
ફુલ નાની દડી જવેાું, લાુંબી રુુંવાટીવાળાું, પીળાું  અને સહેજ 
સગુુંધીવાળાું હોય છે. તેની ર્ીંગને બાવળના પડીયા કે પૈડા 
કહે છે. તેના વકૃ્ષમાુંથી સફેદ કે સહેજ રતાર્વાળો  ગુુંદર 
 નીકળે છે, જ ે કમરના દુખાવામાું અને વસાણામાું  વપરાય 
છે.  
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(૧) સગભાગ મહીલા બાવળનાું સકુાું  કે લીલાું  પાન ચાવીને 
ખાય તો માબાપ બું ને શ્યામ હોય તો પણ બાળક ગોરુું અને 
રુપાળુું  આવે છે.  
(૨) બાવળનો ગુુંદર વાનો રોગ મટાડ ે છે, મહીલાઓને 
ર્ક્તી આપ ેછે અને પ્રદરનો રોગ મટાડ ેછે.  
(૩) બાવળના પડીયાનુું  ચણુગ  ૧-૧ ચમચી દીવસમાું ત્રણ 
વાર ખાવાથી કે ર્ા, ચાુંદા કે દઝુતા હરસ પર લગાડવાથી 
વહેતુું  લોહી અટકે છે.  
(૪) મોુંઢામાું અવાર નવાર ચાુંદાું  પડતાું હોય, દાુંતના પઢેાું  
(મસડુાું) ફુલી જતાું હોય, મોુંમાુંથી વાસ આવતી હોય, દાુંત 
હાલતા હોય અને લોહી નીકળતુું  હોય, ગળુું  લાલ રહેતુું  
હોય, મોુંમાું  ચીકાર્ રહેતી હોય, ઉુંર્માું મોુંમાુંથી લાળ 
પડતી હોય તો સવાર-સાુંજ બાવળનાું પાન અને છાલનો 
ઉકાળો કરી કોગળા કરવાથી લાભ થાય છે. 
બીલી બીલીને સુંસ્કૃતમાું  બીલ્વ, શ્રીફળ, ર્ાુંડીલ્ય અને ર્લષુ 
પણ કહે છે. તેનાું મળુ, પાન તથા કાચાું  અને પાકાું  ફળ 
દવામાું  વપરાય છે. ઔષધ અને ર્રબત માટે સારાું  પાકાું  
ફળ લેવાું . કુમળાું કાચાું બીલાું મરડા-ઝાડાની રામબાણ દવા 
છે. બીલીનાું  ઝાડ ૨૦-૨૫ ફુટ ઉુંચાું  થાય છે. એની ર્ાખાઓ 
ઉપર કાુંટા હોય છે. પાન ત્રીપણી અને એકાુંતર ેઆવેલાું  



325 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

હોય છે. પાન મસળતાું એક જાતની સગુુંધ આવે છે. ફુલ 
આછા લીલાર્ પડતાું સફેદ હોય છે. ફળ કોઠા કે મોસુંબી 
જવેડાું  અને કઠણ છાલવાળાું હોય છે. ઔષધમાું નાનાું  
કુમળાું ફળ વપરાય છે. પાકાું મોટાું  ફળો ર્રબત બનાવી 
પીવામાું વપરાય છે. બીલી સુંગ્રાહી એટલે મળને રોકનાર, 
દીપનીય એટલે જઠરાગ્ની પ્રબળ કરનાર તથા વાય ુ અને 
કફનુું  ર્મન કરનાર છે. એનાું કાચાું ફળનુું  ર્ાક તથા 
અથાણુું  થાય છે. કાચા બીલાના સકુા ગભગને બેલકાચરી કહે 
છે. બીલુું  ર્ણુું  પ ષ્ટીક, દીપન પાચક અને ગ્રાહી છે. બીલુું  
ગ્રાહી છે એટલે કે તે મળને બાુંધીને રોકે છે. અ ાવી દીપન, 
પાચક અને ગ્રાહી વનસ્પતી ભાગ્યે જ મળે છે. બીલીના 
સકુા ફળનો અુંદરનો ગર-માવો મરડાનુું  અને પાતળા 
ઝાડાનુું  ઉત્તમ ઔષધ છે. એ કાચાું  ઔષધો વેચતા ગાુંધીને 
ત્યાું મળે છે. કુમળુું  બીલુું  મરડા અને ઝાડાની રામબાણ દવા 
છે. કુમળા બીલાનો ગભગ જઠરાગ્ની તેજ કર ે છે અને 
અતીસાર મટાડ ેછે. તે મરડામાું થતો રક્તસ્રાવ અટકાવે છે. 
આથી દઝુતા હરસમાું એ ઉપયોગી છે.  
(૧) હરસમાું લોહી પડતુું  હોય તો બીલાનો ગર ખાવાથી 
મટી જાય છે.  
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(૨) પાકાું બીલાું ગળ્યાું હોય છે. તેમાું ખાુંડ નાખી ર્રબત 
બનાવી પીવાથી ઝાડા મટે છે તથા ઠુંડક મળે છે. ખાસ કરી 
મરડામાું  તે ર્ણુું  કામ અ ાપ ેછે.  
(૩) બીલીના ઝાડથી હવા ર્દુ્ધ થાય છે.  
(૪) અ ા ુંખના રોગોમાું  તેનાું  પાન વાટી એનો રસ અ ા ુંખમાું  
અ ા ુંજવો.  
(૫) ગ મતુ્રમાું બીલુું  વાટી તેલ મેળવી પકવીને કાનમાું  
મકુવાથી કાનની બહેરાર્ મટે છે.  
(૬) બીલીના કાચા કોમળ ફળના ગભગને સકુવીને બનાવેલુું  
ચણુગ  અતીસાર-ઝાડા, મરડો, સુંગ્રહણી, કોલાયટીસ(મોટા 
આુંતરડાનો સોજો), રક્તાતીસારમાું  ખબુ જ રાહત કર ેછે. 
એક ચમચી આ ચણુગ  દીવસમાું ત્રણ વાર મોળી છાસ સાથે 
લેવાથી ઝાડામાું પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે. ઉપરોક્ત બધી 
વીકૃતીઓમાું પણ ફાયદો થાય છે. એનાથી જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત થાય છે, વાય ુઅને કફ મટે છે.  
(૭) જો મરડો ખબુ જ જુનો હોય તો બીલીના ફળનો ગભગ 
અને એટલા જ વજનના તલનુું  ચણુગ  તાજા મોળા દહીંની 
તર સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી મટે છે. જો મળ સાથે 
રક્તસ્રાવ થતો હોય તો આમાું એક ચમચી સાકર મીશ્ર 
કરી પીવુું .  
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(૮) બીલાનો ગભગ, ર્ોડાવજ અને વરીયાળીનુું  સરખા વજને 
મેળવેલ ચણુગ  મરડામાું અકસીર છે.  
(૯) કાચા બીલાના ગભગને સકુવી બનાવેલ એક ચમચી 
ચણુગ  એટલી જ સાકર સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી ઝાડા મટે 
છે.  
(૧૦) બીલીપત્રનો રસ બેથી ત્રણ ચમચી જટેલો સાકર 
નાખી પીવાથી કોઈપણ પ્રકારનો રક્તસ્રાવ મટે છે.  
(૧૧) બીલીપત્રનો રસ ડાયાબીટીસમાું  લાભ કર ે છે તથા 
સોજા મટાડ ેછે.  
(૧૨) ન રુઝાતા ગુંધાતા ચાુંદા પર બીલીપત્ર વાટી પસે્ટ 
બનાવી લગાડવાથી ચાુંદાું  મટી જાય છે.  
(૧૩) ઉનાળામાું  દરરોજ બીલાનુું  ર્રબત પીવાથી આુંતરડાું  
મજબતુ બને છે અને પાચન ર્ક્તી સધુર ે છે. પાચનર્ક્તી 
સારી રાખવા માટે એ આર્ીવાગદ સમાન છે.  
(૧૪) બીલાના ફળના ગરના ટુકડાઓને છાસમાું લસોટી 
ચટણી જવેુું  બનાવી અડધીથી એક ચમચી જટેલુું  સવાર, 
બપોર, સાુંજ લેવાથી ઝાડા, મરડો, સુંગ્રહણી મટે છે.  
(૧૫) બીલામાુંથી બનાવવામાું આવતા ચાટણને 
બીલ્વાવલેહ કહે છે.  એકથી બે ચમચી બીલ્વાવલેહનુું  
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સવાર, બપોર, સાુંજ સેવન કરવાથી પણ મરડો, સુંગ્રહણી 
અને પાતળા ઝાડા મટે છે.  
(૧૬) કાચા બીલાને સકુવી તેના ગભગનુું  બનાવેલ એક 
ચમચી બારીક ચણુગ  એટલી જ સાકર મેળવી સવાર-સાુંજ 
લેવાથી પાતળા ઝાડા, લોહીવાળા ઝાડા, ચીકણા ઝાડા વગરે ે
મટે છે.  
(૧૭) બીલીના પાનનો રસ પણ રક્તસ્રાવને રોકે છે. 
બીલીના પાન ખબુ વાટી પસે્ટ બનાવી ન રુઝાતાું ચાુંદાું  પર 
લગાવવાથી થોડા જ દીવસોમાું એ મટી જાય છે.  
(૧૮) બીલીના મળુની છાલનુું  ચણુગ  પ ષ્ટીક છે અને સોજા 
ઉતાર ેછે.  
(૧૯) પાકા બીલાનુું  ર્રબત પીવાથી અતીસાર અને 
આુંતરડાનાું ચાદાું  મટે છે. કાચા બીલાનુું  ચણુગ  સાકર સાથે 
લેવાથી બાળકોના ઝાડા મટે છે.  
(૨૦) સકુુું  બીલુું, વરીયાળી અને સુું ઠનુું  સરખા ભાગ ે
બનાવેલુું  એક ચમચી ચણુગ  એક કપ પાણીમાું  ઉકાળી 
સવાર, બપોર, સાુંજ લેવાથી આમસુંગ્રહણી મટે છે.  
(૨૧) બીલાની છાલના રસમાું જીરુનુું  ચણુગ  અને સાકર 
નાખી સવાર-સાુંજ લેવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
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(૨૨) બીલાના માવાનુું  ગોળમાું  બનાવેલુું  ર્રબત પીવાથી 
બધી જાતના અતીસાર મટે છે.  
(૨૩) બીલાનો રસ અને કેરીની ગોટલીનો રસ મીશ્ર કરી 
પીવાથી સગભાગની ઉલટી બુંધ થાય છે.     
બીલ્વાદી ક્વાથ બીલી, અરણી, અરડસુી, સીવણ અને 
પાડળ આ પાુંચ વનસ્પતીનાું મળુને બહૃત્ પુંચમળુ કહે છે. 
એ પાુંચ ેસરખા ભાગ ેમીશ્ર કરી ખાુંડી, એક ચમચી ચણુગનો 
ઉકાળો કરી સવાર-સાુંજ નીયમીત પીવાથી થોડા દીવસમાું  
વધ ુપડતો મેદ એકત્ર થવાથી જ ેપીડા થાય છે તે મટે છે.   
બીજોરુું બીજોરુું લીંબનુી જાતનુું  જ છે. એનાું પાન લીંબી 
કરતાું લાુંબાું  અને મોટાું  હોય છે. તેને આઠથી દસ ઈંચ 
જટેલાું લાુંબાું  ફળો આવે છે. ઔષધમાું આ ફળ વપરાય છે. 
બીજોરાનો રસ અત્યુંત ખાટો, પથ્યકર, રુચીકારક અને 
પીત્તર્ામક છે. ફળ પીળુું  થયા પછી જ ઉપયોગમાું લેવુું  
જોઈએ. એ ચુુંક, ઉલટી, કફ, ગોળો, અરુચી, મુંદાગ્ની 
વગરે ે મટાડ ે છે. અરુચી, ઉબકા, ઉલટી, મોળ આવવી 
વગરેમેાું  બીજોરાના ફળની કળીઓ પર સીંધવ છાુંટીને 
ખાવાથી લાભ થાય છે. એનુું ર્રબત જીભ અને કું ઠની ર્દુ્ધી 
કર ે છે. એનો મરુબ્બો સમગ્ર પાચનતુંત્ર અને હૃદય માટે 
હીતાવહ છે. બીજોરાના રસનો કોગળો ધારણ કરી 
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રાખવાથી દાુંતના જીવાણુઓ નાર્ પામે છે. આથી 
પાયોરીયા મટે છે અને મોુંની વાસ દરુ થાય છે. બીજોરાનો 
રસ બરોળના અને લીવરના રોગોમાું ખબુ ફાયદાકરાક છે. 
કમળામાું એનુું  ર્રબત પીવાથી લાભ થાય છે.  બીજોરુું 
સ્વાદીષ્ટ, ખાટુું , ગરમ, અગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, પચવામાું  
હળવુું, રક્તપીત્ત નાર્ક, હૃદય માટે હીતકારી તથા ખાુંસી, 
ચુુંક, ઉલટી, કફ, ગોળો, હરસ, અરુચી અને તરસનો નાર્ 
કરનાર છે. એ બરોળ અને અપચામાું ઉપયોગી છે. એની 
છાલ ખબુ જ મીઠી હોય છે અને ગભગ ખબુ જ ખાટો હોય 
છે. શે્રષ્ઠ ખાટાું  ફળોમાું એનો સમાવેર્ થાય છે.  
(૧) ચુુંક, ઉલટી, કફ, અરુચી, ગોળો, હરસ વગરેમેાું  
બીજોરાની કળીઓ સીંધવ છાુંટીને ખાવી.  
(૨) બીજોરાની કળીઓ સહેજ મીઠુું  નાખી ખાવાથી 
સગભાગની ઉલટી, ઉબકા, અરુચી જવેી તકલીફો દરુ થાય 
છે.  

બોડી અજમો એ અગ્નીમાુંદ્યનુું  ઉત્તમ ઔષધ છે. 

બોડી અજમો તીખો અને ગરમ છે. એ પચવામાું હળવો, 
હૃદય માટે સારો, બળ આપનાર, મૈથનુર્ક્તી વધારનાર 
અને આુંખના રોગો, કૃમી, ઉબકા, અરુચી, મોળ આવવી, 
હેડકી, ભખુ ન લાગવી વગરે ેમટાડ ે છે. અજમાના જવેા જ 
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બોડી અજમાના ગણુ પણ છે. અડધીથી એક ચમચી બોડી 
અજમો કફ, વાય,ુ પીત્ત દોષાનસુાર યોગ્ય અનપુાન સાથે 
લેવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે. વધાર ેમાત્રામાું  લેવાથી 
પટેમાું દાહ-બળતરા થાય છે.  
બોરડી બોરડીનાું  વકૃ્ષ આપણા દેર્માું  બધ ેજ જોવા મળે છે. 
એની ર્ણી જુદી જુદી જાતો જોવા મળે છે. અમકુ પ્રકારની 
બોરડી ની ખતેી કરવામાું આવે છે. કેટલીક બોરડીનાું ફળ 
જનેે બોર કહેવામાું  વે છે તે અત્યુંત ખાટાું  જ્યાર ેઅમકુનાું 
મધરુ હોય છે. બોરડીના વીવીધ ઉપયોગો નીચ ેમજુબ છે: 
(૧) બોરડીનાું  પાન વાટી ચટણી જવેુું  બનાવી ર્ીમાું  ર્ેકીને 
સીંધવ નાખી ચાટી જવાથી બેસી ગયેલો અવાજ તથા 
ઉધરસ મટે છે.  
(૨) બોરડીના સકુા પાનનુું  ચણુગ  મઠા સાથે લેવાથી અતીસાર 
મટે છે.  
(૩) બોરડીના મળુની છાલના ક્વાથમાું મગનુું  ઓસામણ 
બનાવી પીવાથી અતીસાર મટે છે.  
(૪) બોરડીના મળુની છાલ બકરીના દધુમાું પીસી મધ 
મેળવી પીવાથી રક્તાતીસાર મટે છે. 
(૫) બોરડીની છાલનો કકડો મોુંમાું  રાખી તેનો રસ 
ચસુવાથી બે-ત્રણ દીવસમાું જ અવાજ ઉર્ડી જાય છે.   
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(૬) બોરડીની લાખ ૨૦ ગ્રામ લઈ ક્વાથ કરી તેમાું  ભરુા 
કોળાનો રસ મેળવી દીવસમાું બે-ત્રણ વાર પીવાથી 
ઉરોઃક્ષતનો રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે. 
(૭) બોરડીનાું પાન વાટી ગરમ કરી પોટીસ બનાવી 
બાુંધવાથી ગમુડુું  પાકીને ફુટી જર્.ે  
(૮) બોરડીનાું કુમળાું પાન અને જીરુ મેળવી પાણીમાું ર્ુું ટી 
તેનો રગડો કરી ગાળીને પીવાથી ગરમીથી રોકાયેલો 
પરે્ાબ સાફ ઉતર ેછે.  
(૯) હથેળી કે/અને પગના તળીયે બળતરા થતી હોય તો 
બોરડીનાું  પાન ૪૦ ગ્રામ, એલચી નુંગ ચાર અને ૨૦ ગ્રામ 
સાકરને પાણીમાું  વાટી, લસોટી થોડીવાર રહેવા દેવુું . ચારકે 
કલાક બાદ ગાળીને ધીમે ધીમે પીવુું .  આ મીશ્રણ ધીમે તાપે 
ઉકાળી, ઠુંડ ુપાડી પીવાથી પણ સારી અસર કર ેછે. પ્રયોગ 
થોડા દીવસ સધુી નીયમીત કરવો.  
(૧૦) રસકપરુયકુ્ત દવાના સેવનથી મખુપાક થયો હોય, 
દાુંતનાું  પઢેાું  ઢીલાું થયાું હોય અને મોઢામાુંથી લાળ પડતી 
હોય તો બોરડીની છાલ અથવા પાનનો ક્વાથ કરી કોગળા 
કરવાથી મટે છે.  
(૧૧) બોરડીના પાનનો ક્વાથ કરી દીવસમાું બે-ત્રણ વાર 
કોગળા કરવાથી મખુપાક મટે છે.  
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(૧૨) બોરડીની છાલનુું  ચણુગ  ૩-૩ ગ્રામ સવાર-સાુંજ ગોળ 
સાથે લેવાથી રક્તપ્રદર મટે છે. 
(૧૩) બોરડીના પાનનો રસ ભેંસના દધુ સાથે લેવાથી 
ર્ીતળાનો રોગ ઓછો થઈ જાય છે.  
(૧૪) બોરડીનાું પાનનો ૬-૬ ગ્રામ કલ્ક બબ્બે ગ્રામ ગોળ 
મેળવી ખાવાથી બે-ત્રણ દીવસમાું જ ર્ીતળા ર્ાુંત થવા 
માુંડ ેછે.  
બોરસલી બોરસલીને સુંસ્કૃતમાું બકુલ કહે છે. એના થડની 
છાલ કાળાર્ પડતી હોય છે. એ ઉદ્યાનોમાું  અને જુંગલોમાું  
ખબુ જોવા મળે છે.  
(૧) દાુંત હાલતા હોય, દાુંતનાું પઢેાું  કમજોર થઈ ગયાું હોય 
તો સવાર ેદાુંત સાફ કયાગ પછી બોરસલીની છાલનો ઉકાળો 
ઠુંડો કરી મોુંમાું  ૧૦થી ૧૫ મીનીટ ભરી રાખવો. તેમ જ 
બોરસલીના બીનુું  બારીક ચણુગ  રોજ રાત્ર ે ધીમે ધીમે દાુંત 
અને પઢેા પર ર્સવુું .  
(૨) બોરસલ્લીના મળુની છાલનો અડધી ચમચી 
કલ્ક(પસે્ટ) રોજ સવાર ેદુધ સાથે પીવાથી ર્રડા માણસોના 
દાુંત પણ મજબતુ થાય છે, કેમ કે બોરસલ્લીની છાલ, બીજ 
અને તાજાું દાતણ દાુંત માટે ખબુ સારાું  છે. દાુંતની 
તકલીફવાળાએ બોરસલ્લીનુું  દાુંતણ રોજ કરવુું  જોઈએ. 
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(૩) બોરસલ્લીનાું બીજ પાણીમાું પથ્થર પર ર્સી ચાટણ 
બનાવી સવાર-સાુંજ લેવાથી અતીસારમાું થતા પાતળા ઝાડા 
મટી જાય છે.  
(૪) ઉકાળીને ઠુંડા કરલેા પાણીમાું બોરસલીનાું ચાર ફુલ 
અધકચરાું વાટી રાત્ર ે પલાળી રાખવાું . સવાર ે આ પાણી 
ગાળી બબ્બે ચમચી સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે બાળકોને 
પીવડાવવાથી સુકી ઉધરસ, વરાધ અને કફના રોગો મટે છે.  
બ્રાહ્મી ર્તૃ કઠ, વજ અને ર્ુંખાવળી સરખા વજને લઈ પસે્ટ 
બનાવી તેમાું બ્રાહ્મીનો રસ અથવા એનો ઉકાળો ૪૦૦ 
ગ્રામ, ગાયનુું  ર્ી ૪૦૦ ગ્રામ અને ગાયનુું  દધુ ૪૦૦ ગ્રામ 
મેળવી, ધીમા તાપ ેઉકાળી માત્ર ર્ી બાકી રહે ત્યાર ેગાળી 
લેવુું . અડધી ચમચી જટેલુું  આ ર્ી સવાર-સાુંજ લેવાથી કોઢ, 
અપસ્માર-વાઈ, ઉન્માદ-ગાુંડપણ, મગજની નબળાઈ તથા 
મુંદાગ્ની મટે છે. કું ઠ-અવાજ સધુર ે છે. બદુ્ધી, કાુંતી અને 
સ્મરણ ર્ક્તીમાું વધારો થાય છે.   
ભાુંગરો  અતી ભીનાર્વાળી જમીનમાું ઉગનાર ભાુંગરો 
આપણા દેર્માું  બધ ે જ થાય છે. આ અતી ઉપયોગી 
ભાુંગરાને નકામુું  ર્ાસ ગણી ખતેરમાુંથી કાઢી નાખવામાું  
આવે છે. ભાુંગરો ચોમાસામાું ખાડા-ખાબોચીયામાું તેમ જ 
પાણીવાળી જમીનમાું બધ ેજ ઉગી નીકળે છે. અને પાણી 
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મળતુું  રહે ત્યાું બાર ેમાસ રહે છે. તેના છોડ અડધાથી એક 
ફુટ ઉુંચા, પાન સામસામાું, બરછટ આછી છાુંટવાળાું, ધાર 
પર દાુંતાવાળાું  અને લહેરીયાવાળાું  હોય છે. તેનાું  ફુલ સફેદ 
અને ફળ કાળાું હોય છે.  છોડ સકુાયા પછી કાળા પડી જાય 
છે. એની ત્રણ જાત થાય છે. સફેદ, પીળો તથા કાળો. એનાું 
પાન કરકરીઆવાળાું, ભાલાના આકારનાું  અને દાડમ જવેાું  
જ હોય છે. એ મોટે ભાગ ે ચોમાસામાું  તળાવ, નહેર કે 
નદીનાળા આગળ ઉગી નીકળે છે. ઔષધ તરીકે ભાુંગરાનો 
રસ વપરાય છે. એનો રુંગ કાળા ભમરા જવેો હોવાથી તથા 
તે ભમરા જમે સુુંદર દેખાતો હોવાથી એને ભૃુંગરાજ 
કહેવામાું આવે છે. ભાુંગરો સ્વાદમાું તીખો, તીક્ષ્ણ, ગરમ, 
રુક્ષ, કફ અને વાયનેુ હરનાર, વાળ માટે ગણુકારી, 
રસાયણ અને બળ આપનાર છે. તે શ્વાસ, ઉધરસ, આમ, 
કૃમી, સોજા, પાુંડ-ુરક્તાલ્પતા, કોઢ, ઉુંદરી, ખોડો તથા 
ર્ીર:ર્ળુ મટાડ ે છે. એ કૃમીઘ્ન, રસાયન, પ ષ્ટીક તથા 
પીત્તર્ામક છે. તે નેત્ર તથા કેર્ માટે ઉત્તમ છે. ત્વચા, દાુંત 
તથા માથાના રોગ મટાડ ે છે. ભાુંગરાનો રસ યકૃત અને 
બરોળની તકલીફ, અજીણગ , હરસ, આમવાત, મસ્તકર્ળુ, 
વાળ સફેદ થવા, ચામડીનાું દદોગ વગરે ેમટાડ ેછે. એનાું પાન 
તથા થડનુું  પાણી પીવાથી આુંખનુું  તેજ વધ ેછે, વીયગબળમાું  
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વધારો થાય છે, ઉધરસ તથા સળેખમ મટે છે. કોઢ, આુંચકી 
કે અપસ્માર, વધરાવળ, છાતીનાું  દદોગ વગરેમેાું  પણ 
ઉપયોગી છે. ભાુંગરો રસાયન ગણુવાળો હોવાથી તેનુું  રોજ 
સેવન કરનાર માણસો જલદી વદૃ્ધ થતાું  નથી અને દીર્ગજીવી 
બને છે. એ હૃદયરોગ મટાડનાર, વીષઘ્ન, વાયનુુું  
અનલુોમન કરનાર તથા કામોત્તેજક છે.  

ભાુંગરાના ઉપયોગોઃ (૧) ભાુંગરો અજમા સાથે 

લેવાથી પીત્તનુું  જોર નરમ પડ ેછે.  
(૨) ભાુંગરાના કોગળા કરવાથી દાુંતની તકલીફ મટે છે. 
(૩) ભાુંગરાનાું પાન, જાયફળ, વાવડીંગ, ચીત્રક, તગર, 
ગુંઠોડા , તલ, ર્ુંખાવલી, અસીંદરો, રક્તચુંદન, સુુંઠ, 
લવીંગ, કપરુ, આુંબળાું, મરી, પીપર, તજ, એલચી, 
નાગકેસર દરકે ૨૦-૨૦ ગ્રામનુું  બારીક ચણુગ  બનાવી તેને 
ભાુંગરાના રસની ભાવના આપવી. આ ચણુગ  પટેના અનેક 
રોગો મટાડ ે છે. હરસ અને યકૃતના રોગો પણ મટાડ ે છે. 
(૪) ભાુંગરો, ર્ુંખાવલી, બ્રાહ્મી, અુંરે્ડો, માલકાુંગણી, 
ઉપલેટ, હરડ,ે આમળાું, ગગુળ, જીરુ, વજ અને ગરમાળાનો 
ગોળ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામનુું  ચણુગ  બનાવી તેને ભાુંગરાના, 
અુંરે્ડાના અને બ્રાહ્મીના રસની ભાવના આપી નાની નાની 
ગોળી બનાવવી. એનાથી ઉન્માદ, અપસ્માર, બાળકોનુું  
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ઉુંર્માુંથી ઝબકીને જાગી જવુું, વીચારવાય,ુ મગજનુું  
અસ્થીરપણુું  વગરે ે વ્યાધીઓમાું રાહત થાય છે. આ ગોળી 
ગાયના તાજા દધુ સાથે અથવા સહેજ ગરમ કરલેા ર્ી સાથે 
લેવી. દીવાળી વખતે ભાુંગરાનો છોડ મળુ સહીત ઉખડેી÷, 
છાુંયડામાું  સકુવી, ખબુ ખાુંડી બારીક ચણુગ  બનાવવુું .  
(૫) ભાુંગરાનો પા ચમચી રસ એક કપ જટેલા દુધમાું નાખી 
સવાર-સાુંજ પીવાથી કફના રોગો ર્ાુંત થાય છે અને 
મલેૅરીયા પછી વધી ગયેલી બરોળ મળુ સ્થીતીમાું આવી 
જાય છે, જીણગ જ્વર મટે છે. આ ઉપચાર-પ્રયોગ ૧૦થી ૧૫ 
દીવસ કરવો.  
(૬) પાથી અડધી ચમચી ભાુંગરાનુું  ચણુગ  પાણી સાથે લેવાથી 
લીવર અને બરોળના રોગો, કમળો, હરસ અને ઉદર 
રોગોમાું ફાયદો થાય છે.  
(૭) અડધી ચમચી ભાુંગરાનો રસ એક ગ્લાસ દધુમાું  સવાર ે
અને સાુંજ ે ૧૫-૨૦ દીવસ પીવાથી કફના પ્રકોપથી થતા 
રોગો, જીણગ મલેૅરીયા અને બરોળની વદૃ્ધીવાળો ર્ણા 
સમયનો જીણગજ્વર મટે છે.  
(૮) અડધી ચમચી ભાુંગરાનો રસ બે ચમચી ર્ીમાું મીશ્ર 
કરી સવાર-સાુંજ ચાટવાથી બેસી ગયેલો અવાજ ખલુી જાય 
છે.  
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(૯)  નીત્ય યવુાન રહેવા માટે રોજ રાત્ર ે અડધી ચમચી 
ભાુંગરાનો રસ, એક ચમચી ર્ી અને દોઢ ચમચી સાકર 
એક ગ્લાસ દધુમાું નાખી પીવુું .  
(૧૦) ભાુંગરાનો રસ મધ સાથે ચાટવાથી છાતીમાું ભરાયેલો 
કફ છુટો પડ ેછે.  
(૧૧) ભાુંગરાનુું  ચણુગ  અડધી ચમચી અને કાળા તલ બે 
ચમચી ભેગા વાટી ર્ી સાથે ચાટવાથી સારી ર્ક્તી આવે છે. 
લીવર કામ ન કરતુું  હોય, વારુંવાર ઝાડા થઈ જતા હોય તો 
આ ઉપચાર કરવો. ભાુંગરાનુું  તેલ ભાુંગરાનો રસ અઢી 
લીટર, મેંદીનાું પાન ૨૫૦ ગ્રામ, ગળીનાું પાન ૨૫૦ ગ્રામ, 
આમળાું ૫૦૦ ગ્રામ, જઠેી મધ ૧૨૫ ગ્રામ, જટામાુંસી ૨૫૦ 
ગ્રામ. બધાું ઔષધોને બારીક વાટી ભાુંગરાના રસમાું  
મેળવવાું . મળી ર્કે તો વાટેલી બ્રાહ્મી ૨૫૦ ગ્રામ મેળવી 
એમાું તલનુું  તેલ દોઢ કીલો નાખી ધીમા તાપે પકાવવુું . 
પાણીનો ભાગ ઉડી જાય અને તેલ બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી 
ઠુંડ ુ પાડી ગાળી લેવુું . તેમાું વાળો, સખુડ-ચુંદન, કપરુ પૈકી 
કોઈ પણ એકનો જરુર પરુતો પાઉડર નાખી થોડા દીવસ 
રાખી ગાળી લેવુું, જથેી જરુરી સગુુંધ આવર્.ે એ માથામાું  
નાખવા વપરાય છે.  
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ભોુંયપાથરી પાણીવાળી-પીયત વાડીઓમાું બાર ેમાસ થતી આ 
ભાજી જમીન પર પથરાયેલી હોય છે. એને ગળજીભી પણ 
કહે છે. એ કડવી, તીખી, ર્ીતળ, વાય ુ વધારનાર અને 
મળને રોકનાર છે. એનાથી કફ તથા પીત્તના રોગો, 
અરુચી, દમ, પ્રમેહ ચીત્તભ્રમ, વ્રણ, ઉન્માદ, હૃદયના 
ધબકારા વધી જવા અને ર્રદીમાું ફાયદો થાય છે. એનાથી 
રક્તવીકાર અને ચામડીના રોગો પણ મટે છે. એ માટે 
આુંતર ે દીવસે એની ભાજી ખાવી કે એના પાનનો ત્રણ 
ચમચી રસ સવાર-સાુંજ પીવો. જુના કે વારુંવાર થતા 
મલેૅરીયામાું ભોુંયપાથરી અને અરણીના મળુનુું  અડધી 
ચમચી ચણુગ  સવાર-સાુંજ ફાકવાથી લાભ થાય છે. 
ભોુંયરીંગણી એનાું પાન, થડ, ડાળી એમ બધાું  જ અુંગો પર 
કાુંટા હોવાથી સુંસ્કૃતમાું એને કું ટકારી કહે છે. ફુલ જાુંબડુીયા 
રુંગનાું, ફળ કાચાું હોય ત્યાર ેલીલાું  અને પાકે ત્યાર ેપીળાું  
થાય છે. એનાું પાુંચ ેપાુંચ અુંગ-મળુ, પાન, છાલ, ફુલ, ફળ-
દવામાું વપરાય છે. ભોુંયરીંગણી કડવી, તરુી, તીખી, ઉષ્ણ, 
પાચક, લર્ ુઅને સારક છે. તે ઉધરસ, કફના રોગો, દમ, 
ખુંજવાળ, કૃમી હૃદયરોગ, અરુચી, પાશ્વગર્ળુ વગરે ે મટાડે 
છે.  
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(૧) ભોુંયરીંગણીનાું  પાકાું, પીળાું  ફળ નાના  મટકામાું ભરી, 
તેના મોું પર કપડુું બાુંધી ઉપર માટીનો લેપ કરી ચલુા પર 
ચડાવી તપાવવુું . અુંદરનાું ફળ કાળાું  થઈ જાય ત્યાર ેઉતારી 
ચણુગ  બનાવી બાટલી ભરી લેવી. પા(૧/૪)થી અડધી ચમચી 
આ ચણુગ  એક ચમચી મધમાું મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ 
ચાટવાથી ખાુંસી, શ્વાસ-દમ, વરાધ-સસણી અને અજીણગમાું  
ખબુ જ ફાયદો થાય છે.  
(૨) ભોુંયરીંગણીનાું મળુ, ફુલ, ફળ, પાન, છાલ સાથે 
આખો છોડ સકુવી, ખબુ ખાુંડી ચણુગ  બનાવવુું . આ ચણુગથી 
અડધા ભાગની હીંગ મેળવી ચણાના બે દાણા જટેલુું  ચણુગ  
સવાર-સાુંજ મધ સાથે ચાટવુું . આનાથી વાયનુુું  અનલુોમન 
થઈ ઉગ્ર શ્વાસ(દમ) પણ બેસી જાય છે.  
(૩) ભોુંયરીંગણીનો રસ બે ચમચી જટેલો દીવસમાું ત્રણ 
વખત મધ નાખી પીવાથી તમામ જાતના મતુ્રરોગ મટે છે. 
ભોુંયરીંગણી મતુ્રલ છે.  
(૪) ભોુંયરીંગણીના લીલાું કે સકુાું  પાનને અધકચરાું ખાુંડી 
ઉકાળો કરી પીવાથી શ્વાસ, સસણી, કફવાળી ઉધરસ, મોટી 
ઉધરસ, લોહીમાું કફનુું  વધવુું  વગરે ેમટે છે.  
(૫) ભોુંયરીંગણીના પાનના ઉકાળામાું મગ પકવી રોજ 
ખાવાથી દમ મટે છે.  
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(૬) ભોુંયરીંગણીના પાનનો રસ ખરજવા ઉપર લગાડવાથી 
ખરજવુું  મટે છે.  
(૭) દાુંત દ:ુખતા હોય, દાુંતમાું  કૃમી થયા હોય, દાુંત 
હાલતા હોય કે સડી ગયા હોય, તેમાુંથી પરુ નીકળતુું  હોય, 
મોું ગુંધાતુું  હોય, પાયોરીયા થયો હોય તો ભોુંયરીંગણીના 
બીનુું  ચણુગ  પાણી સાથે લેવુું .  
(૮) ભોુંયરીંગણીનો પુંચાુંગ સાથેનો આખો છોડ સકુવી, 
અધકચરો ખાુંડી ૧૦ ગ્રામ ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું ચોથા 
ભાગનુું  પાણી બાકી રહે ત્યાર ે કપડાથી ગાળીને પીવાથી 
કાયમી ર્રદી, કફ, ખાલી ખાુંસી તેમ જ ધીમો તાવ રહેતો 
હોય તો તે મટે છે. વળી એનાથી દમ, સસણી-વરાધ, 
ખુંજવાળ, કૃમી અને હૃદયરોગમાું  પણ ફાયદો થાય છે.  
(૯) માથામાું ટાલ પડતી હોય તો ભોુંયરીંગણીનો રસ અને 
મધ સરખા ભાગ ેમીશ્ર કરી લગાવવાથી સારો ફાયદો થાય 
છે.  
(૧૦) ભાોુંયરીંગણીનુું  ચણુગ  મધમાું ચાટવાથી સુકી ઉધરસ 
મટે છે.  
(૧૧) ભોુંયરીંગણીનો આખો છોડ મળુ સાથે ઉખડેી બરાબર 
ધોઈને છાુંયડામાું સકુવી તેના ૧૦ ગ્રામ જટેલા નાના નાના 
ટુકડા કપડાની પોટલીમાું બાુંધી મગ સાથે બાફવાથી 
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ભોુંયરીંગણીના પુંચાુંગના ગણુો મગમાું ઉતરર્ે, છતાું  
મગનો સ્વાદ બગડર્ ેનહીં. એમાું આદ,ુ લસણ વગરે ેનાખી 
ખાવાથી કફ છુટો પડવાથી દમ મટે છે.  
(૧૨) ભોુંયરીંગણીનાું બીજ સુુંર્વાથી નાકમાું  ખબુ જ 
બળતરા થાય છે, છીંકો આવે છે અને પાણી ઝર ેછે.  
(૧૩) ભોુંયરીંગણીનાું જાુંબડુીયા ફુલોનાું પીળાું પુું કેસરોને 
સકુવીને બનાવેલુું  ચણાના દાણા જટેલુું  બારીક ચણુગ  મધ 
સાથે ચટાડવાથી નાના બાળકોની ખાુંસી, ર્રદી અને 
સસણી મટે છે.  
(૧૪) ભોુંયરીંગણીનો રસ દહીં સાથે પીવાથી પથરી મટે છે. 
(૧૫) ભોુંયરીંગણીના રસમાું દહીં મેળવી લેપ કરવાથી 
માથાની ટાલ અને ઉુંદરી મટે છે.  
(૧૬) ભોુંયરીંગણીનો રસ મધ સાથે સરખા ભાગ ેપીવાથી 
દમ અને કફના રોગો મટે છે.  
મગના લાડ ુ  મગ ર્ેકી, લોટ બનાવી, લોટ જટેલુું  ર્ી લઈ 
કડાઈમાું ધીમા તાપે તવેથાથી હલાવતા જવુું . લોટ કું ઈક 
લાલાર્ પકડ ેએટલે તેના ઉપર દુધ છાુંટતા જવુું . એમ કરતાું  
દાણો પડ ેએટલે ચલુા પરથી ઉતારી લઈ, સાકર, બદામ, 
પીસ્તાું, એલચી, લવીંગ અને મરીનુું  ચણુગ  નાખી લાડ ુ
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બનાવવા. મગના આ લાડ ુર્ીતળ, વીયગવધગક અને વાતપીત્ત 
ર્ામક છે. આ લાડ ુર્ીયાળામાું  પાકની ગરજ સાર ેછે. 
મગફળી મગફળી અને પીનટ બટરમાું વીટામીન ‘એ’, ‘ઈ’, 
ફૉલીક ઍસીડ, કેલ્શ્યમ, મગૅ્નેશ્યમ, ઝીંક, આયનગ અને 
ફાયબરની ઉુંચી ગણુવત્તા છે. તેમાું ઓછા કૉલેસ્ટરોલ સાથે 
ચરબી પ્રાપ્ત થાય છે.  નીયમીત મગફળી ખાનારની 
કૉલેસ્ટરોલની માત્રા ઓછી હોય છે. મગફળીથી 
ડાયાબીટીસની ર્ક્યતા પણ ર્ટે છે.  ર્કેવાથી મગફળીનાું  
તત્ત્વોમાું  વધારો થાય છે. ર્રીરના જ ે કોષોને નકુસાન 
થવાથી કૅન્સર અને હૃદયરોગ થવાનો સુંભવ રહે છે તે કોષો 
મગફળી ખાવાથી સરુક્ષીત રહે છે. મગફળીમાું પ્રોટીન અને 
સારી જાતની ચરબી પણ હોય છે. પરુંત ુ ખારી મગફળી 
ખાવી ન જોઈએ. મગફળી જ્યાર ેર્કેવામાું  આવે છે ત્યાર ે
કૅન્સર અને હૃદયરોગ સામે રક્ષણ આપનાર તત્ત્વોમાું ૨૨% 
જટેલો વધારો થાય છે. કેટલાુંક ફળોમાું આ તત્ત્વો જટેલા 
પ્રમાણમાું હોય છે તેટલા જ પ્રમાણમાું મગફળીમાું પણ 
હોય છે. આથી જો તમે વજન ર્ટાડવાના આર્યથી 
મગફળી ખાવાનુું  છોડી દેર્ો તો તે યોગ્ય નથી. પરુંત ુખારી 
મગફળી તો ખાર્ો જ નહીં. 
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મઠો (૧) દહીંમાું  અડધો અડધ પાણી મેળવીને વલોવીને 
બનાવેલો મઠો કફ કરનાર, બળ આપનાર, સપુાચ્ય એટલે 
કે સરળતાથી પચી જનાર અને તે અત્યુંત આમનાર્ક છે. 
(૨) દહીંમાું ચોથા ભાગનુું  પાણી નાખીને વલોવવાથી જ ે
ર્ાટુું  રવ તૈયાર થાય તેને જ ‘મઠો’ કહેવામાું  આવે છે અને 
આ મઠો જ બધા પ્રકારોથી અધીક ગણુકારી અને સેવન 
યોગ્ય છે. આ મઠો સપુાચ્ય, અધીક પ ષ્ટીક, આહાર પર 
રુચી ઉપજાવનાર, કૃર્ વ્યક્તીનુું  વજન વધારનાર, નબળા 
આુંતરડાને સધુારનાર અને સુંગ્રહણી, અપચો, મુંદાગ્ની, 
ગસૅ, આફરા જવેા પાચનતુંત્રના રોગોમાું ખબુ જ હીતાવહ 
અને સેવન યોગ્ય છે. ટાઈફોઈડ મટી ગયા પછી 
આુંતરડાની ર્ીથીલતા દુર કરવા માટે મઠાનુું  સેવન ઉત્તમ 
છે. 
મધ જનેી સાથે મધ લેવામાું આવે તેના ગણુોનુું  મધ વહન 
કર ે છે. તેથી જ ર્ણા રોગોમાું  અનપુાન રુપ ે મધ લેવામાું  
આવે છે. મધ ઉત્તમ કફનાર્ક છે. એક વષગ જુનુું  મધ મેદ-
ચરબીનો નાર્ કર ેછે. વજન ર્ટાડવા માટે એક ગ્લાસ ઠુંડા 
પાણીમાું બે ચમચી મધ સવારમાું પીવુું . સવાર ે બીજુું કું ઈ 
ખાવુું  નહીં. ખાુંડ, ગોળ, બટાટા, ભાત, તળેલુું, મીઠાઈ, ર્ી, 
તેલ, માખણ બુંધ કરવાું . મધ આુંખમાું આુંજવાથી આુંખ 
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 નીમગળ બની દૃષ્ટીર્ક્તી વધ ે છે. સ્વર માટે પણ મધ 
હીતકારી છે. હૃદયને પ્રીય અને લાભકારક છે. મધમાું  
કામર્ક્તી વધારવાનો ગણુ છે. ર્ા ર્દુ્ધ કરી રુઝ લાવે છે. 
મધમાું ભેજ ર્ોષી લેવાનો ગણુ છે આથી એ જીવાણુનાર્ક 
છે. મધમાું  ટાઈફોઈડના જીવાણુઓ ૪૮ કલાકમાું અને 
મરડાના જીવાણુઓ ૧૦ કલાકમાું નાર્ પામે છે. તુંદરુસ્ત 
અને દીર્ગજીવન ઈચ્છતા લોકોએ મધનુું  નીયમીત સેવન 
કરવુું  જોઈએ. તુંદરુસ્ત રહેવા ઈચ્છતી વ્યક્તીએ દરરોજ બે 
ચમચી મધ અને બે ચમચી લીંબનુો રસ મીશ્ર કરી સેવન 
કરવુું  જોઈએ. શ્વાસ-દમ, ર્રદી, ક્ષય, ઉધરસ જવેા કફના 
રોગોમાું મધ ખબુ જ હીતાવહ છે. મધ અરુચી દુર કર ેછે. 
એ ત્રીદોષહર છે. એ હેડકી, શ્વાસ, ઉધરસ, ઝાડા, ઉલટી, 
તરસ-ર્ોષ, રક્તપીત્ત, કૃમી, પ્રમેહ, મછુાગ, થાક, બળતરા 
તથા ક્ષતને દરુ કર ે છે. નવુું  મધ સારક એટલે મળને 
સરકાવનાર તથા કું ઈક અુંર્ ે કફકારક છે. જ્યાર ે જુનુું  મધ 
કફનાર્ક, ગ્રાહી-મળને રોકનાર, રુક્ષ, મેદ દરુ કરનાર તથા 
અતી લેખન-દોષોને બહાર કાઢનાર છે. ર્ી અને મધ સરખા 
પ્રમાણમાું લેવાું  નહીં. કફમાું મધ બમણુું  અને વાતમાું ર્ી 
બમણુું  લેવુું . તે જ પ્રમાણે મધ ગરમ કરીને કે ગરમાગરમ 
ખાદ્ય સાથે લઈ ર્કાય નહીં. મધમાું ર્કગ રાનુું  પ્રમાણ વીર્ષે 
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હોવાથી ડાયાબીટીસમાું  હીતાવહ નથી. મધ વધ ુપ્રમાણમાું  
લેવુું  પણ નકુસાનકારક બની ર્કે.  
મધના આ ગણુો સાચા મધના છે. મધ સાચુું  છે કે બનાવટી 
તે જાણવા માટે (૧) જો એમાું પડલેી માખી બહાર નીકળી 
આવે અને થોડી વારમાું ઉડી ર્કે તો એ સાચુું  મધ. (૨) 
મધમાું રુની વાટ પલાળી એને સળગાવવાથી અવાજ વગર 
બળે તો પણ એ સાચુું  હોઈ ર્કે. (૩) સાચા મધનુું  ટીપુું  
પાણીમાું નાખવાથી એ તળીયે બેસી જાય છે. (૪) સાચુું  મધ 
કુતરાું ખાતાું નથી. આ ચાર કસોટીઓ પ્રચલીત છે. 
(૧) રાત્ર ેએક ચમચી મધ પાણી સાથે લેવાથી સારી ઉુંર્ 
આવે છે, પટે સાફ આવે છે.  
(૨) નરણે કોઠે મધ-લીંબનુા ર્રબતથી ભખુ ઉર્ડ ેછે.  
(૩) મધ જીવાણુઓનો નાર્ કર ેછે. ક્ષય અને ટાઈફોઈડના 
દદીઓ માટે ઉત્તમ છે.  
(૪) હજારો વષગ સધુી મધ બગડતુું  નથી. બાળકોના 
વીકાસમાું મધ ઉપયોગી છે. જો બાળકને ર્રુઆતના નવ 
માસ સધુી મધ આપવામાું આવે તો તેને છાતીના રોગ 
ક્યારયે નહીં થાય.  
(૫) મધથી આુંતરડાને ઉપયોગી એવા એસીકોકલીસ 
જીવાણુઓની વદૃ્ધી થાય છે.  
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(૬) દબુગળ અને સગભાગ સ્ત્રી માટે મધ શે્રષ્ઠ પોષક આહાર 
છે.  
(૭) મધ દીર્ાગય ુ બક્ષે છે. મધથી વીયગની તથા લોહીના 
રક્તકણોની વદૃ્ધી થાય છે. ગભગવતી અને પ્રસતુાએ 
બાળકના હીતાથ ેમધ લેવુું  જોઈએ.  
(૮) મધ ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યવધગક છે. તે ર્રીરના રુંગને 
 નીખારવાનુું  અને ચામડીને કોમળ બનાવવાનુું  કામ કર ે છે. 
(૯) ચહેરા અને ર્રીર પર મધ ર્સવાથી સ ુંદયગ અક્ષય બને 
છે. સારા સાબઓુમાું મધનો ઉપયોગ થાય છે.  
(૧૦) મધ, લીંબ ુ અને ચણાનો લોટ પાણીમાું મીશ્ર કરી 
ચહેરા પર ર્સી સ્નાન કરવાથી ચહેરો આકષગક અને સુુંદર 
બને છે.  
(૧૧) મધના સેવનથી કું ઠ મધરુ અને સરુીલો બને છે.  
(૧૨) મધ દબુગળતા, દમ, અપચો, કબજીયાત, કફ, ખાુંસી, 
વીયગદોષ, અનીરા, થાક, વાયવુીકાર તથા અન્ય ર્ણા 
રોગોમાું અચકુ દવા છે.  
(૧૩) ધારોષ્ણ દધુ અને ફળોના રસમાું  મધ લઈ ર્કાય. 
મધ ઠુંડા પાણીમાું લેવુું  હું મેર્ાું હીતાવહ છે. મધ ગરમ કરવુું  
નહીં.  
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(૧૪) કમળ-કાકડી, મળુા, માુંસ સાથે મધ લઈ ન ર્કાય. 
(૧૫) વરસાદનુું  પાણી તથા ર્ી, તેલ વગરે ે ચરબીયકુ્ત 
પદાથોગ સાથે મધ સમ માત્રામાું લેવુું  વીષ સમાન છે.   
(૧૬) મધ સવાર-સાુંજ ગરમ પાણી સાથે લેવામાું આવે તો 
ર્રીરનો મેદ-સ્થળુતા ર્ટી વજન ઉતર ે છે. જ્યાર ે મધને 
સવાર-સાુંજ હ ુુંફાળા દધુ સાથે લેવામું  આવે તો ર્રીરનુું  
વજન વધ ેછે.  
(૧૭) તુંદરુસ્ત રહેવા માટે મધનુું  સેવન અનીવાયગ છે. 
અમેરીકામાું  હાથ ધરાયેલા એક વીસ્ત ૃૃત સુંર્ોધનમાું  
જણાવવામાું  આવ્યુું  હતુું  કે, મધ લોહીનુું  ર્ધુ્ધીકરણ કરવા 
ઉપરાુંત ર્રીરને  સ્ફુતીલુું  રાખ ે છે. દરરોજ સવાર ે એક 
ચમચી મધનુું  સેવન આખો દીવસ ર્રીરને સ્ફુતી પરુી પાડ ે
છે લગભગ ૧૦૦ સ્ત્રી-પરુુષો પર હાથ ધરાયેલા સુંર્ોધન 
બાદ ઉકત અહેવાલ રજુ કરવામાું  આવ્યો હતો. બધાું જ 
સોએ સો જણ પર મધની હકારાત્મક અસર જોવા મળી 
હતી.  
મરચુું મરચાું પચવામાું હલકાું, અગ્નીવધગક, કફઘ્ન અને 
વાતર્ામક છે. તે ર્રીરને લખુ ુું પાડી નાખ ેછે.  
(૧) કુતરુું કરડ ેતો મરચાની ભુકી દબાવી દેવાથી રુઝ સાથે 
જ ઉખડ ેછે.  
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(૨) કૉલેરામાું મરચાની ભુકી પાણીમાું ઉકાળી પીવાથી ખબુ 
જ લાભ થાય છે.  
(૩) કફના બધા રોગોમાું મરચાું સારાું  છે. ખબુ ઉુંર્ આવતી 
હોય, ખુંજવાળ આવતી હોય કે કફને લીધે ચામડીના રોગ 
થયા હોય તો તેને માટે મરચાું સારાું  છે.  
(૪) ર્રદી, સળેખમ, પેટના કૃમી અને દુખાવામાું મરચાું  
ઉપયોગી છે.  
(૫) વધ ુપડતાું મરચાું ખાવાથી વીયગ પાતળુું  પડી જાય છે 
અને ર્રીરમાું  બળતરા થાય છે. મરચાને બદલે કાળાું મરી 
વાપરવાું .   
મરીચાદી ચણુગ   કાળાું મરી, ચીત્રક અને સુંચળ સરખા વજને 
લઈ ખબુ ખાુંડી બનાવેલા બારીક ચણુગ ને મરીચાદી ચણુગ  કહે 
છે. અડધીથી એક ચમચી જટેલુું  આ ચણુગ  તાજી મોળી છાર્ 
સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી ગસે, આફરો, અરુચી, મુંદાગ્ની, 
પચ્યા વગરના ઝાડા, ઉદર રોગો, પ્લીહાના રોગો, લીવરના 
રોગો, કબજીયાત, મસા વગરે ેપટેની વીકૃતીઓ મટે છે. 
મરી પ્રાચીન સમયમાું મરચાું ન હતાું, એને સ્થાને મરી જ 
વપરાતાું . મરી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, કૃમીઘ્ન, વીષઘ્ન 
તથા ચુુંક, ગસૅ, વાય,ુ આફરો, અરુચી, અજીણગ, કફ, 
ર્રદી, દમ તથા હૃદયરોગમાું હીતકારી છે. લીંડીપીપરને 
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જમે ફેફસાું અને કફના રોગમાું  ઉત્તમ ગણવામાું  આવી છે 
તેમ કાળાું મરી પાચન અને પાચનતુંત્રના રોગોમાું અતી 
ઉપયોગી છે. તે ગરમ, પીત્ત વધારનાર, કફનાર્ક અને 
વાયનેુ હરનાર છે. પાચનના રોગોમાું ર્ી સાથે, કફના 
રોગોમાું મધ અને વાયનુા રોગોમાું દીવેલ સાથે ચારથી છ 
કાળાું મરીનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ લેવુું . સુકી ખાુંસીમાું રાહત 
મેળવવા માટે ૧૫-૨૦ ગ્રામ ગાયના ર્ીમાું  ૧૦-૧૨ કાળાું  
મરીના દાણા નાખી ગરમ કરો. જયાર ેમરી તતડવા લાગ ે
ત્યાર ે તેને ઉતારી લો. તેમાું ૨૦ ગ્રામ દળેલી સાકર નાખો. 
એ ખાઈ ર્કાય તેટલુું  ઠુંડુું  થાય એટલે કાળાું  મરીને ચાવીને 
ખાવાું . મરી ખાધા પછી એક કલાક સધુી કઈં ખાવુું  નહીં. 
આ પ્રયોગ ત્રણ ચાર દીવસ સધુી કરો. મધ સાથે મરી 
ચાટવાથી કફના રોગો ર્ાુંત થાય છે. 
મસરુ  મસરુ વાયડા છે. આથી એની સાથે તેલ લેવુું  જરુરી 
છે. બહ ુ ઝાડા થતા હોય તેમાું મસરુ ઉત્તમ છે. મસરુમાું  
લોહનુું  પ્રમાણ પણ સારુું હોઈ મરડાવાળા માટે હીતકારી 
છે. દઝુતા હરસમાું  મસરુની દાળ ગણુકારી છે. એ પાકમાું  
મધરુ, ઝાડાને રોકનાર, ર્ીતળ, હલકા, રુક્ષ અને વાયડા છે. 
એ કફ, પીત્ત કે રક્તપીત્તને મટાડનાર, તાવનો નાર્ 
કરનાર, બલકર તથા બૃુંહણ(વજન બધારનાર) છે. મસરુમાું  
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લોહનુું  પ્રમાણ વધાર ેહોવાથી તેની દાળનો છુટથી ઉપયોગ 
કરવો જોઈએ. મસરુમાું  ગુંધકનુું  પ્રમાણ નહીં જવેુું  હોવાથી 
તે મગની જમે સપુાચ્ય છે. મસરુનાું  છોતરાુંમાું  એક કડવા 
પદાથગ સીવાયનો રસેાવાળો બીજો નકામો પદાથગ ર્ણો હોય 
છે. આથી છોતરાું કાઢી નાખ્યા પછી તેનો જ ેલોટ હોય છે 
તે બહ ુસત્ત્વવાળો હોય છે. તેમાું વટાણા અને સોયાબીન 
કરતાું એલ્યમુીનૉઈડ્સ વધાર ેહોય છે. 
મહાયોગરાજ ગગુળ ગગુળને વાયનુા રોગોનુું  ઉત્તમ ઔષધ 
ગણાવાયુું  છે. ગગુળ અને બીજાું ર્ણાું વાયનુાર્ક 
ઔષધોના મીશ્રણથી બનતો ઔષધયોગ ‘મહાયોગરાજ 
ગગુળ’ છે, જ ેબજારમાું તૈયાર મળે છે. આ ઔષધ માત્ર 
વાયનુા રોગોમાું જ ઉપયોગી છે એવુું  નથી. એની બબ્બે 
ગોળી ભકુો કરી સહેજ નવર્કેા પાણી સાથે લેવાથી 
આમવાત-સાુંધાનો વા, ગસૅ, ઉદાવતગ, બહમુતુ્રતા, ભગુંદર, 
વાતરક્ત, કુષ્ઠ, સ્નાયઓુનો દખુાવો, કોઈપણ અુંગનો 
સોજો, કું પવા તથા સવગ પ્રકારના વાયનુા રોગોમાું  ફાયદો 
થાય છે. આ ઔષધોમાું  એક ખાસ રસાયન ગણુ રહેલો 
હોવાથી તે વાય,ુ પીત્તાદી દોષોને નીયુંત્રણમાું રાખવાની 
સાથે સાથે સાતે ધાતઓુનુું  પ્રમાણ પણ જાળવી રાખ ે છે.  
સવગ પ્રકારના વાયનુા રોગો, અઢાર પ્રકારના ચામડીના 
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રોગો, હરસ(પાઈલ્સ), ભગુંદર, સુંગ્રહણી, પ્રમેહ, 
મેદસ્વીતા, વાતરક્ત, ઉદાવતગ, દમ, ક્ષય, અપસ્માર, 
ઉધરસ, અરુચી, ઉપરાુંત પરુુષોના ર્કુ્રના અને સ્ત્રીઓના 
રજ સુંબુંધી રોગોમાું પણ સારુું પરીણામ આપ ે છે. 
વાયપુીત્તાદી દોષથી જ ે રોગ થયો હોય તે પ્રમાણે પરજેી 
પાળવી જોઈએ. 
મહારાસ્નાદી ક્વાથ સવાાંગ વાય,ુ કબજીયાત, લકવો, સાયટીકા, 
આમવાત, હાથીપગુું, આફરો, આધ્માન, અપતાનક, 
સાુંધાઓની પીડા, કમર જકડાઈ જવી, અડદીયો વા અને 
વાયથુી થતા વુંધ્યત્વ આ બધા વાયનુા રોગોમાું  ફામગસીમાું  
મળતુું  પ્રવાહી ઔષધ ‘મહારાસ્નાદી ક્વાથ’ ચારથી છ 
ચમચી સવાર-સાુંજ પીવાથી લાભ થાય છે. સાથે સાથે વાય ુ
કરનાર આહાર-વીહારનો ત્યાગ કરવો.  
મહડુાું ઔષધમાું મહડુાનાું ફુલો જ કામ આવે છે. એનાું ફુલ 
મોટાું  મોતી જવેાું, સફેદ કે પીળાર્ પડતાું સફેદ હોય છે. 
ઉનાળામાું એ પાકીને નીચ ેખરી પડ ેછે. એને વીણીને તડકે 
સકુવી લેવામાું આવે છે. સકુાું મહડુાું ને ર્ેકીને ખાવામાું આવે 
છે. તેના રોટલા પણ બનાવવામાું  આવે છે. તાજાું ફુલોમાુંથી 
પુું કેસરો કાઢી નાખી એ ફુલોનુું  ર્ીમાું જીરુનો વર્ાર કરી 
ર્ાક બનાવી ર્કાય, જ ે ર્ણુું  સ્વાદીષ્ટ હોય છે. મહડુાનાું  
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ફુલ ર્ીતળ, મીઠાું, વજન વધારનાર, બળપ્રદ, વીયગ 
વધારનાર અને વાય ુ તથા પીત્તનો નાર્ કરનાર છે. 
ગલુાબના ફુલના ગલુકું દની જમે જ મહડુાનાું ફુલોનો પણ 
ગલુકું દ બનાવી ર્કાય, જ ે પ્રમેહ, મતુ્રદાહ, અર્ક્તી, 
અપચો(અગ્નીમાુંદ્ય) અને રક્તપીત્તમાું ઉપયોગી છે. એની 
માત્રા બે ચમચી સવાર-સાુંજ.   
મામેજવો  ચોમાસામાું મામેજવાના છોડ પશુ્કળ ઉગી નીકળે 
છે. એનાું સાુંકડાું  લાુંબાું  પાન નાગની જીભ જવેાું  હોવાથી 
તેને નાગજીહ્વા કહે છે. એના છોડ ૪થી ૬ ઈંચ ઉુંચા, દાુંડી 
ચોરસ, પાન ડીંટડી વગરનાું સામસામે હોય છે. ફુલ રુક્ષ 
નાનાું સફેદ હોય છે. આખો છોડ પાનથી ભરલેો અને અતી 
કડવો હોય છે. આપણે ત્યાું મામેજવો ચોમાસાની ઋતમુાું  
ખતેરના છેડાઓ પર તથા ર્ાસમાું  પશુ્કળ ઉગી નીકળે છે. 
મામેજવો મધપુ્રમેહ(ડાયાબીટીસ)ને કાબમુાું  રાખનાર ઉત્તમ 
ઔષધ છે. એ કફ-પીત્તર્ામક, ભખુ લગાડનાર, 
આમપાચક, ઝાડો સાફ લાવનાર, સોજો ઉતારનાર, રક્તની 
ર્દુ્ધી કરનાર તથા રક્તપીત્તને મટાડનાર છે.  
(૧) એનાું પાનનો રસ એક ચમચી જટેલો ૮થી ૧૦ કાળા 
મરી સાથે લેવાથી મલેૅરીયા મટે છે.  
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(૨) આખા છોડને છાયામાું સકુવી, ખાુંડીને બારીક ચણુગ  
બનાવવુું . અડધી ચમચી આ ચણુગ  બપોર ેઅને રાત્ર ેલેવાથી 
લોહીમાું  સાકરનુું  પ્રમાણ ર્ટે છે અને મધપુ્રમેહમાું ફાયદો 
થાય છે. જીણગજ્વર અને પેટનાું કરમીયા પણ મટે છે.  
(૩) મામેજવાનો છોડ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, મળ સાફ 
લાવનાર, રક્તની ર્દુ્ધી કરનાર, આમને પચાવનાર, યકૃતને 
ઉત્તજેીત કરનાર, રક્તપીત્ત, કફ અને પીત્તનો નાર્ કરનાર 
છે.  
(૪) અડધી ચમચી મામેજવાનુું  ચણુગ  અને ત્રણ કાળાું મરીનુું  
ચણુગ  દીવસમાું  ત્રણ વખત લેવાથી તાવમાું ફાયદો થાય છે. 
(૫) મામેજવાનુું  ચણુગ  છાસમાું લેવાથી મલેૅરીયા અને 
અતીસારમાું  ફાયદો થાય છે. તે કૃમીનો નાર્ કર ે છે, અને 
ડાયાબીટીસને ર્ાુંત કર ેછે. બજારમાું  મામેજવા ર્નવટી મળે 
છે. તેનો પણ ઉપયોગ કરી ર્કાય. બે-બે ગોળી દીવસમાું  
ત્રણ વખત લેવી. બાળકોને એક એક ગોળી ત્રણ વાર 
આપવી.  
(૬) મામેજવો, મેથી, આમળાું, કાચકા અને હળદરનુું  
સમાન ભાગ ે બનાવેલ ચણુગ  રોજ અડધી ચમચી જટેલુું  
સવાર-સાુંજ લેવાથી અને દરરોજ એકથી બે કીલોમીટર 
ચાલવાથી ડાયાબીટીસ કાબમુાું  રહે છે.    
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માલકાુંકણી એના મોટા વેલાઓ થાય છે. ર્ાખાઓ લાુંબી અને 
કોમળ હોય છે. ફુલ પીળાર્ પડતા લીલા રુંગનાું અને મધરુ 
સગુુંધવાળાું હોય છે, જ ેવૈર્ાખ-જઠે માસમાું આવે છે, અને 
ફળ અષાઢ-શ્રાવણ માસમાું પાકે છે. તે ફાટીને અુંદરથી 
કેસરી રુંગનાું  સરસ બીજ બહાર આવે છે. મોટે ભાગ ેઆ 
બીજ જ ઔષધમાું વપરાય છે. માલકાુંકણી સ્વાદમાું તીખી, 
કડવી છે. તે મળને સરકારવનાર, કફ અને વાયનેુ જીતનાર, 
અતી ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ, મુંદ જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર તથા 
બદુ્ધી અને સ્મતૃી આપનાર, વધારનાર છે. બીજમાુંથી તેલ 
કાઢવામાું આવે છે. તેને માલકાુંકણીનુું  તેલ કહે છે.  બેથી 
પાુંચ ટીપાું તેલ આમાર્યના ઉગ્ર રોગોમાું  ફાયદો કર ે છે, 
તથા બદુ્ધી અને સ્મતૃીમાું  વધારો કર ેછે. આ તેલ માલીર્માું  
અને પીવામાું  પણ વપરાય છે. માલકાુંકણીનુું  તેલ 
જલોદરમાું અને વાયનુા રોગોમાું સારુું પરીણામ આપ ે છે. 
માલકાુંકણી વાયનુા રોગો, ઉદરના રોગો, સોજો, 
મતુ્રાવરોધ, મુંદબદુ્ધીમાું વપરાય છે. એનાું બીજ બદુ્ધીવધગક 
તથા વાયનુા રોગોનો નાર્ કરનાર હોવાથી એને ચડતી 
માત્રામાું રોજ ગળવામાું  આવે છે. ૧ બીજથી ર્રુઆત કરી 
રોજ ૧ બીજ વધારતા જવુું . ૩૦મા દીવસે ૩૦ બીજ ગળ્યા 
પછી રોજ ૧ બીજ ર્ટાડતા જવુું . એનાથી મુંદ બદુ્ધી અને 
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ઓછી યાદર્ક્તીવાળાને સારો એવો ફાયદો થાય છે. વાયનેુ 
લીધે ઉદ્વગે, ચીત્તભ્રમ જવેુું  રહેતુું  હોય તેમાું, તથા વાયનુા 
અન્ય રોગોમાું  પણ ફાયદો થાય છે. જળોદરના દદીને 
૨૫થી ૩૦ ટીપાું માલકાુંકણીનુું  તેલ આપવાથી મતુ્ર ખબુ 
છુટથી થાય છે અને સોજો ઉતર ેછે, પટેમાું ભરાયેલુું  પાણી 
 નીકળી જાય છે. આ તેલ પરસેવો વધારનાર છે. ૫થી ૧૫ 
ટીપાું દધુમાું લેવાથી પરસેવો ખબુ જ થાય છે અને સોજા 
ઉતર ેછે.   
મીઠુું મીઠુું  ખારુું, મધરુ, પચવામાું  ભાર,ે જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
કરનાર, ખોરાકનુું  યોગ્ય પાચન કરાવનાર, ઝાડો લાવનાર, 
ખારુું છતાું દાહ-બળતરા ન કરનાર, કફને પ્રકુપીત કરનાર, 
વાય ુમટાડનાર, રુચીપ્રદ, થોડા પ્રમાણમાું લેવાથી હૃદય માટે 
હીતકારક, અને વાળને અકાળે સફેદ કરનાર છે. તે વધાર ે
પડતુું  ગરમ કે વધાર ે પડતુું  ઠુંડ ુ નથી. મીઠુું  વધાર ે પડતુું  
લેવાથી એટલુું  જ નકુસાનકતાગ છે. મીઠુું  હલકુું , રોચક, ગરમ, 
અગ્નીવધગક, વાતઘ્ન, શે્રષ્ઠ જુંતઘુ્ન, ર્ોથહર, વેદનાહર, 
સકુ્ષ્મ અને ગમુડાું  મટાડનાર છે. મીઠુું  અમ્લતાનાર્ક છે.  
(૧) મઢુમારના દુખાવામાું  હળદર અને લસણ સાથે મીઠુું  
મેળવી લેપ કરવામાું આવે છે.  
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(૨) ખાટુું  ખાવાથી દાુંત અુંબાઈ ગયા હોય તો મીઠુું  ર્સવાથી 
સારુું થાય છે.  
(૩) સુકી ખાુંસીમાું મોુંમાું  મીઠાનો કાુંકરો મુકી રાખવાથી 
ખાુંસી નરમ પડ ેછે અને ઉુંર્ આવી જાય છે.  
(૪) મીઠાના પાણીમાું બોળીને ર્ાકભાજી ધોવાથી એમાું  
રહેલ સકુ્ષ્મ જુંતઓુ મરી જાય છે. બાહ્ય પ્રયોગમાું મીઠુું  વધ ુ
વાપરવુું  પરુંત ુ ખાવામાું  વધ ુ પડતા મીઠાના ઉપયોગથી 
અુંખોનુું  તેજ ર્ટે, વાળ ધોળા થાય કે ખરી જાય અને 
ચામડીના રોગો થાય છે. મીઠા કરતાું સીંધવનો ઉપયોગ 
કરવો વધ ુઆરોગ્યપ્રદ છે.   
મળુા કુમળા મળુા વાત, પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષોને હર ેછે. 
જ્યાર ે રસેાવાળા ર્રડા મળુા ત્રણે દોષ કોપાવનાર, 
વધારનાર છે. ર્રડા મળુા કોઈ પણ રોગમાું ખરાબ છે, 
અપથ્ય છે. કુમળા મળુા તીખા અને સહેજ કડવા છે, પણ 
કડવાર્ જણાતી નથી. તે હૃદય માટે હીતકારી, આહાર પર 
રુચી કરાવનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, પચવામાું  હલકા, 
કું ઠ સારો કરનાર, મતુ્રનુું  પ્રમાણ વધારનાર, સોજા 
મટાડનાર અને સવગ દોષ હરનાર છે. ર્રડા મળુામાું  પષુ્કળ 
રસેાઓ હોવાથી પચવામાું  ભાર ેપડ ેછે અને પચ્યા વગરના 
મળુા આુંતરડામાું સડો ઉત્પન્ન કર ેછે. આથી પટેમાું પીત્ત, 



358 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

ગસૅ અને ગડુગડુાટ થાય છે. મોટા મળુા રુક્ષ, ગરમ, 
પચવામાું  ભાર ેઅને ત્રણે દોષ ઉત્પન્ન કરનાર હોવા છતાું  
તલના તેલમાું  કે ર્ીમાું પકવ્યા હોય તો ત્રણે દોષોનો-વાય,ુ 
પીત્ત, કફનો નાર્ કરનાર છે. મળુાના પાનનો રસ ખબુ 
મતુ્રલ છે. પરે્ાબ અટકતો હોય, ઓછો આવતો હોય, 
સોજા ચડતા હોય તેમને મળુાનુું  સેવન લાભ કર ે છે. 
જળોદર, હૃદયરોગ અને સોજામાું મળુાની ભાજી ગણુકારી 
છે. મળુાની ભાજીની સકુવણી કરી હોય તો બાર ેમાસ તેનો 
ઉપયોગ કરી ર્કાય. કમળો, ગદુાના વરમ, પટેનો ફુગાવો, 
ગસૅ, કફ, દમ વગરે ેમળુાની ભાજીના સેવનથી મટે છે.  
(૧) દઝુતા હરસમાું રોજ સવાર ેમળુાનાું  પાનનો એક કપ 
રસ પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) હાથ-આુંગળાું સડતાું  હોય અને પરુ નીકળતુું  હોય તો 
મળુાનાું તાજાું સ્વચ્છ પાન બે હાથમાું  લઈ બરાબર ચોળ્યા 
પછી અધાગથી એક કલાક સધુી હાથ ધોવા નહીં. સાથે 
મળુાનો એક કાુંદો પાુંદડાુંથી ર્રુ કરી ધીમે ધીમે ચાવીને 
ટોચ સધુી ખાઈ જવો. ખાુંડ-ગળપણ, ખટાર્ અને નમક 
થોડા દીવસ બુંધ કરવાું . જરુર લાગ ેતો ડૉક્ટરના માગગદર્ગન 
હેઠળ પ્રયોગ કરવો.  
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(૩) મતુ્રની બરાબર ર્દુ્ધી ન થતી હોય તો મળુાના પાનનો 
રસ એક કપ જટેલો દરરોજ પીવો.  
(૪) ચામડી પર એલર્જીના ચકામા થતા હોય તો મળુાના 
પાનનો રસ પીવો અને મળુાનો કાુંદો ખાવો.  
(૫) મળુો ત્રણે દોષોનુું  ર્મન કર ેછે.  
(૬) મળુાનાું પાન તથા કું દને કાચેકાચા ખબુ ચાવીને 
ખાવાથી જઠર સતેજ બને છે, કકડીને ભખુ લાગ ે છે, 
અજીણગ મટે છે અને દાુંતના રોગ થતા અટકે છે.  
(૭) મળુાનાું  કાચાું તાજાું પાન ખબુ ચાવીને ખાવાથી 
કબજીયાત મટે છે. (૮) મળુાનો સપુ હેડકી અને દમમાું  
ઉપયોગી છે.     
મેથી મેથી વાય,ુ કફ, સુંધીવા, કમરનો દખુાવો, કળતર, 
પટેના કૃમી, ર્ળુ, કબજીયાત, તાવ વગરે ેમટાડ ેછે. મેથીનો 
એક ચમચી ભકુો પાણીમાું ઉકાળી સવાર-સાુંજ પીવાથી 
પગની પાની, એડી, ગોઠણ, કમર, કે સાુંધાનો દ:ુખાવો, 
મુંદ જ્વર, અરુચી, મુંદાગ્ની, પટેનો વાય,ુ ડાયાબીટીસ અને 
કબજીયાત મટે છે. કમરનો જુનો દ:ુખાવો કે વાયનુા જુના 
રોગોમાું  સમાન ભાગ ે મેથી અને ગોળની સોપારી જવેડી 
લાડડુી બનાવી સવાર-સાુંજ દોઢથી બે મહીના ખાવાથી લાભ 
થાય છે. ડાયાબીટીસમાું  મેથીનો તાજો ઉકાળો ચારથી પાુંચ 
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ચમચી જટેલો જમતાું પહેલાું રોજ બપોર ેઅને રાત્ર ે લેવો 
જોઈએ. મેથીના ઉપચાર વખતે ખટાર્, અથાણાું અને પાપડ 
ખાવા નહીં. એ કડવી, ગરમ, ભખુ લગાડનાર અને પ ષ્ટીક 
છે. મેથી યકૃત અને બરોળને બળવાન બનાવે છે.  
(૧) એક ચમચી મેથીનુું  ચણુગ , એક ચમચી ર્ી અને સોપારી 
જટેલો ગોળ સવાર ે અને સાુંજ ે ખબુ ચાવીને ખાવાથી 
શે્વતપ્રદર મટે છે.  
(૨) મેથી વાયનુાર્ક હોવાથી કમર, પીંડલી, ઢીંચણ અને 
સાુંધાનો દ:ુખાવો મટાડ ે છે. એ માટે મીઠાઈ, તળેલુું, ર્ી-
માખણ અને ખટાર્ સુંપણુગ  બુંધ કરી, રોજ રાતે ૨૦ ગ્રામ 
મેથીના દાણા પલાળવા. તેના ફણગા ફુટે એટલે સવાર ેઅને 
રાતે અધોગ અધોગ ભાગ ચાવી જવો. દખુતી જગ્યાએ અનકુુળ 
આવે તેવો ર્કે કરવો.  
(૩) સમાન ભાગ ે મેથી અને સવુા મીશ્ર કરી તાવડી પર 
અધકચરા ર્ેકી ખાુંડીને કરલેો એક ચમચી ભકુો સવાર-
સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી ઉબકા, અરુચી, આફરો, વાય,ુ 
મોળ, ખાટા ઓડકાર, બુંધાયા વગરનો કુચા-પેસ્ટ જવેો 
મળ, પટેમાું આુંકડી-ચુુંક વગરે ેતકલીફ દરુ થાય છે.  
(૪) ગોળ અથવા પાણીમાું પા(૧/૪) ચમચી મેથીનુું  ચણુગ  
લેવાથી કબજીયાત મટે છે.  
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(૫)  વાયનુા ૮૦ રોગો માુંથી એક રોગનુું  નામ ‘વાતકું ટક’ 
છે. આમાું પગની ર્ુુંટી પાસે અથવા પાનીના હાડકાું પર 
હકુની જમે હાડકુું  વધે છે અને ચાલવાથી તે ખબુ જ દખુ ેછે. 
સવાર ે ઉઠતી વખતે તો થોડી વાર પગ પર ચાલી પણ 
ર્કાતુું  નથી. આ વીકૃતીનુું  મેથી ઉત્તમ ઔષધ છે. કાચી 
મેથીને અધકચરી ખાુંડી બનાવેલો એક ચમચી ભકુો રોજ 
રાત્ર ેસતુી વખતે ફાકી જવો અને ઉપર એક ગ્લાસ જટેલુું  
દધુ પીવુું . બે મહીના આ ઉપચાર કરવો. દખુાવા ઉપર 
રતેીનો ર્કે કરવો અને આવશ્યક પરજેી પાળવી.  
મેથીની ભાજી મળી ર્કતી હોય તો મેથીની ભાજી દરરોજ 
ખાવી જોઈએ. મેથીની ભાજી કડવી, પીત્તહર, મળ 
સરકાવનાર અને ઉત્તમ વાતર્ામક છે. તેમાું  લોહ, કેલ્શ્યમ 
તથા વીટામીનોનુું  પ્રમાણ ર્ણુું  સારુું છે. ડાયાબીટીસ, 
સાુંધાનો વા, પક્ષાર્ાત-લકવા, રાુંઝણ-સાઈટીકા, કટીર્ળુ, 
પગની પાનીનો દખુાવો હોય તો મેથીની ભાજી એકલી કે 
મીશ્ર ર્ાકમાું દરરોજ ખાવી જોઈએ. મેથીના દાણા અને 
દાણાનુું  બારીક ચણુગ  પણ એટલુું  જ ગણુકારી છે. લીલાું  
પાુંદડાુંવાળી ભાજી રોજ એક વખત તો ખાવી જ જોઈએ. 
પાુંદડાુંમાું  સયુગનુું  તેજ ભરલેુું  છે. દરકે ભાજીમાું વીટામીનો, 
લોહ, ચનુો આયોડીન વગરે ે ખનીજ તત્ત્વો હોય છે. 
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ભાજીમાું  સારક-મળને સરકાવવાનો ગણુ છે. સુંધીવા, 
લકવા, અડદીયો વા, કટીગ્રહ જવેા વાયનુા રોગોમાું  મેથીની 
ભાજી ખબુ જ ઉપયોગી છે. ડાયાબીટીસવાળાએ તો રોજ 
મેથીની ભાજી ખાવી. મેથીની ભાજી અને રીંગણનુું  ર્ાક 
અતી ઉત્તમ છે.  
મેથી અન ે સવુા સમાન ભાગ ે મેથી અને સવુા લોઢી પર 
અધકચરા ર્ેકી ભકુો કરી મીશ્રણ કરવુું . સવાર, બપોર અને 
સાુંજ ેએક ચમચી જટેલો આ ભકુો ચાવી જવાથી જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત થાય છે અને અપાન વાય ુનીચે ઉતર ે છે. એનાથી 
ખોરાકની રુચી ઉર્ડ ેછે, અને મોળ, ચુુંક, આફરો મટે છે. 
વાય ુદરુ થતાું ખાુંસી પણ મટે છે.   
મેંદી મેંદીને ફારસીમાું  હીના કહે છે. હીનાનુું  અત્તર એટલે 
મેંદીનાું ફુલનુું  અત્તર. હથેળી અને પગના તળીયામાું દાહ 
થતો હોય તો મેંદીનાું  પાનને બારીક વાટી લેપ કરવાથી 
અને ખાવામાું  ગરમ ચીજો અને ગરમ મસાલા બુંધ કરવાથી 
મટે છે. મેંદી દાહનાર્ક ઉપરાુંત કફનાર્ક તથા ચામડીના 
રોગોનો નાર્ કરનાર છે. પીત્તના ઉષ્ણ અને તીક્ષ્ણ 
ગણુોને મેંદીની ર્ીતળતા ર્ાુંત કર ે છે. તેથી એ કફનાર્ક 
અને પીત્તનાર્ક છે. આ બું ને દોષોથી રક્ત અને ચામડી 
દષુીત થાય છે. મેંદીનાું  પાન ર્ીતળ અને કુષ્ઠનાર્ક છે. 
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એનાું ફુલ હૃદયને અને મગજને બળ આપ ે છે. સાુંધાનો 
સોજો અને દખુાવો મેંદીનાું પાન વાટી લેપ કરવાથી મટી 
જાય છે. મેંદી સ ુંદયગવધગક રવ્ય ઉપરાુંત ખબુ જ ઉત્તમ 
ઔષધ પણ છે. તે ઠુંડી, વાય ુ તથા કફનાર્ક, બળતરાને 
મટાડનાર, ઉલટી કરાવનાર તથા ગરમીનાર્ક છે. તેનાું  
બીજ કબજીયાત કરનાર, સોજા, તાવ અને ગાુંડપણ નાર્ક 
છે. મેંદીનાું પાન તજાગરમી (ર્રીરની આુંતરીક ગરમી)નુું  
ઔષધ છે. તજા ગરમીને લીધ ે જમેને હાથ-પગના તળીયે 
દાહ-બળતરા થતી હોય તેમણે મેંદીનાું  પાન વાટી તેમાું  
લીંબનુો રસ મેળવી જાડો લેપ કરવો. એનાથી હાથ-પગના 
ચીરા અને દાહ-બળતરામાું રાહત થાય છે.  
મોસુંબી લીંબ ુકરતાું મોસુંબી વધ ુગણુકારી છે. એ પચવામાું  
ભાર ે છે. ર્રીરની સાતેય ધાતઓુને વધારી લોહીના દોષો 
દરુ કર ેછે. એ પ ષ્ટીક, હૃદય માટે ઉત્તજેક, અગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કરનાર, આહારનુું  યોગ્ય પાચન કરનાર, તરસ ર્ાુંત કરનાર 
અને ઠુંડક આપનારી છે. તાવમાું  મોસુંબીનો રસ ઉત્તમ છે. 
એનાથી બાળકોની પાચનર્ક્તી સધુર ે છે, અને ચામડીનો 
રુંગ પણ સધુર ે છે.  નીયમીત પણે મોસુંબી ખાવાથી 
રોગપ્રતીકારક ર્ક્તી વધ ે છે. મોસુંબી એટલે અુંગ્રેજીમાું  
ઑરેંજ કહે છે તે. 
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મદૃુ વીરચેક કાળી સુકી રાક્ષ, હરડ,ે સકુાું  જરદાલ ુ વગરે ે મદૃુ 
વીરચેક છે. જ ે કાચા દોષોને પકવી, વાયનુા બુંધને ભેદી 
 નીચે લઈ જાય, મળોને નીચે પાડી નાખ ે તેને મદૃુ વીરચેક 
અથવા અનલુોમન રવ્ય કહે છે. ૧૦-૧૫ કાળી રાક્ષ અને 
૫-૬ સકુાું  જરદાલનુા ટુકડા એક ગ્લાસ પાણીમાું સવાર ે
પલાળી, સાુંજ ે એેક વખત ઉકાળી, ઠુંડ ુ પાડી સારી રીતે 
મસળી, ર્રબત જવેુું  બનાવી રાત્ર ેગાળ્યા વીના પી જવુું . 
નાનાું બાળકોને આનાથી અડધી માત્રા આપવી. જીણગ જ્વર 
અને લીવરના રોગોમાું  આવાું  મદૃુ વીરચેક રવ્યો ખબુ જ 
હીતકારી છે. 
રગતરોહીડો એનાથી બરોળના રોગો મટે છે. એનાું પષુ્પો 
દાડમના પષુ્પ જવેાું  લાલ હોય છે. એનાું ઝાડ મધ્યમ કદનાું 
૧૦થી ૧૫ ફુટ ઉુંચાું  થાય છે. રગતરોહીડાની ડાળો નીચે 
નમેલી અને છેડ ે લાલ-કેસરી રુંગનાું ફુલો આવે છે. ફુલ 
ર્ીયાળામાું આવે છે અને ઉનાળામાું ફળ તૈયાર થાય છે. 
(૧) બરોળ મોટી થઈ ગઈ હોય તો રગતરોહીડામાુંથી 
બનાવવામાું  આવતી દવા ‘રોહીતકાસવ’ બેથી ત્રણ ચમચી 
સવાર-સાુંજ લેવાથી બરોળ સામાન્ય થાય છે.  
(૨) લોહી ગુંઠાઈ ગયુું  હોય તો રગતરોહીડાની છાલનો લેપ 
કરવાથી ગાુંઠ ઓગળી જાય છે.  
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રસવુંતી દારુહળદરમાુંથી બનાવવામાું આવતી રસવુંતી 
બજારમાું  મળે છે. દારુહળદરના છોડ ગજુરાતમાું  થતા નથી 
પણ ઉત્તર ભારત, હીમાલય, દહેરાદનુ, મસરુી વગરે ે
સ્થળોએ ખબુ થાય છે. દારુહળદરના આખા છોડની 
રસક્રીયા અથવા ર્ન એ જ રસવુંતી. બજારમાું મળતી 
રસવુંતીમાું ર્ણી અર્દુ્ધી હોય છે. આથી તેનો ઉપયોગ 
કરતાું પહેલાું પાણીમાું  ઉકાળી કપડાથી ગાળી ફરીથી 
બરાબર ર્ટ્ટ થાય ત્યાું સધુી ઉકાળવુું . રસવુંતી તીખી, ઉષ્ણ, 
અત્યુંત કડવી તથા રસાયન ગણુ ધરાવે છે.  
(૧) કાબલુી ચણાના દાણા જટેલી રસવુંતી સવાર-સાુંજ 
લેવાથી કફના રોગો, વીષ, નેત્રના રોગો તથા વ્રણ મટે છે. 
એનાથી વીષમ જ્વર, રક્તપીત્ત, રક્તાતીસાર, રક્તાર્ગમાું  
પણ ફાયદો થાય છે.  
(૨) રસવુંતી ચોખાના ધોવાણ સાથે લેવાથી અતીસાર, 
પ્રદર, લોહીવા વગરે ેમટે છે.  
(૩) હાથીદાુંતના વહેરને એેક મટકીમાું  સુંપટુ કરી કોલસો 
કરવો. આ કોલસા જટેલા વજનમાું  રસવુંતી લેવી. બું નેને 
બકરીના દધુમાું  લસોટી સોપારી જવેડી સોગઠી બનાવી 
સકુવી લેવી. આ સોગઠીને બકરીના જ દધુમાું  અથવા 
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પાણીમાું  લસોટી મલમ બનાવી માથા પર લગાડવાથી 
માથાની ઉુંદરી મટે છે અને ખરલેા વાળ ફરી ઉગ ેછે.  
(૪) રક્તસ્રાવી મસા પર લગાડવાથી મસા મટે છે. 
(૫) મધ સાથે લગાડવાથી બાળકના મોું પરનાું  ચાુંદાું  મટે છે.    
રસાયન ચણુગ  રસાયન એટલે વદૃ્ધાવસ્થાને અને રોગોને 
અટકાવનાર ઔષધ. જ ે ઔષધ ર્રીરની સાતે ધાતઓુની 
વદૃ્ધી કરી ર્ક્તી અને આયષુ્ય વધાર,ે ર્ડપણ અને રોગને 
પાસે જ ન આવવા દે, રોગપ્રતીકાર ર્ક્તી પ્રદાન કર ે તેને 
રસાયન કહે છે. રસાયન રવ્યોના સેવનથી દીર્ગ આયષુ્ય, 
સ્મતૃી, બદુ્ધી, પ્રભા અને કાુંતી પ્રાપ્ત થાય છે. જઠેીમધ, 
વાુંસકપરુ, પીપર અને ભોુંયકોળાનુું  સમાન ભાગ ે બનાવેલુું  
ચણુગ  સાકર સાથે લેવાથી એ રસાયન ઔષધનુું  કાયગ કર ેછે. 
એનાથી ર્રીર પર પડલેી કરચલી અને પડીયાનો નાર્ થાય 
છે, તથા એ વીયગ, આયષુ્ય અને હૃષ્ટીપષુ્ટી પ્રદાન કર ેછે.  
શે્રષ્ઠ રસાયન ઔષધો: હરડ,ે આમળાું, બલા, નાગબલા, 
જઠેીમધ, ર્ુંખપષુ્પી, ગળો, ર્ીલાજીત, ડોડી, મદા(ધાવડી) 
અને પનુનગવા આ અગીયાર ઔષધો શે્રષ્ઠ રસાયન ઔષધો 
છે.  
રાઈ રાઈના મખુ્ય ત્રણ પ્રકાર છે, કાળી, સફેદ અને લાલ. 
રાયતા, અથાણાું વગરેમેાું  રાઈનો ઉપયોગ થાય છે, જ ેખબુ 
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જ ર્ાસ્ત્રીય અને આરોગ્યપ્રદ છે. બધી રાઈ તીક્ષ્ણ (પરુંત ુ
કાળી અત્યુંત તીક્ષ્ણ),  ગરમ, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, 
રક્તપીત્ત કરનાર, કું ઈક રુક્ષ, કફ અને પીત્તનો નાર્ 
કરનાર, પટેના કૃમી, ખુંજવાળ તથા કોઢ મટાડનાર છે. રાઈ 
ર્ણી તીક્ષ્ણ અને ગરમ હોવાથી તેનો યોગ્ય પ્રમાણમાું  જ 
ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વધાર ેપડતી રાઈ જઠર, આુંતરડાું  
વગરે ે સમગ્ર પાચનતુંત્રના અવયવો માટે હીતકારી નથી. 
યોગ્ય માત્રામાું લેવામાું આવે તો પાચનતુંત્રને સક્રીય બનાવે 
છે.  
(૧) પટેમાું  ઝરે ગયાને થોડોક જ વખત થયો હોય તો ૧૦ 
ગ્રામ રાઈ ઠુંડા પાણીમાું  સારી રીતે લસોટી ૪૦૦ ગ્રામ 
પાણીમાું મેળવી પીવડાવવાથી, પ્રવાહી પટેમાું જતાુંની સાથે 
જ ઉલટી થઈ અુંદર ગયેલુું  વીષ બહાર નીકળી જર્.ે  
(૨) રાઈનુું  ચણુગ  ર્ી અને મધ સાથે મેળવી લગાડવાથી 
કાુંટો, કાચ કે ખીલી જવેુું  ચામડીમાું ઉતરી ગયેલુું  હોય તે 
ઉપર આવી નીકળી જાય છે.  
(૩) રાઈ અને નમકનો લેપ કરવાથી મચકોડનો દખુાવો 
અને સોજો મટે છે.  
(૪) ગરમ પાણીમાું રાઈ નાખી કોગળા કરવાથી દુંતર્ળુ 
મટે છે. 
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રાયણ  રાયણ વીયગ અને બળ વધારનાર, સ્નીગ્ધ-ચીકણી, 
ર્ીતળ હોવાથી વાય ુઅને પીત્તનુું  ર્મન કરનાર, આહાર 
પર રુચી ઉત્પન્ન કરાવનાર, પચવામાું ભાર,ે તપૃ્તીકારક, 
વજન વધારનાર, હૃદયને હીતકર, ગળી અને તરુી છે. તષૃા, 
મછુાગ, મદ, ભ્રાુંતી, ક્ષય, ત્રીદોષ અને લોહી બગાડમાું  
હીતકર છે.  
રામફળ રામફળ સીતાફળ જવેુું  જ પણ કદમાું  સહેજ મોટુું  
ફળ છે. તેનાું  બી સીતાફળમાું  થાય છે તેવાું  જ પણ પીળા 
રુંગનાું  હોય છે. રામફળ સ્વાદમાું મધરુ, ખાટુું  અને તરુુું, 
વાય ુઅને કફવધગક, રક્તદોષનાર્ક, ગ્રાહી (સુંકોચક) તથા 
અરુચી, દાહ-બળતરા, પીત્ત, થાક, પટેનાું કૃમી, મરડો, 
વાઈ-એપીલેપ્સી મટાડ ેછે. રામફળના ઝાડની છાલનુું  ચણુગ  
સવાર-સાુંજ અડધી ચમચી જટેલુું  થોડા દીવસ લેવાથી નવો 
કે જુનો મરડો હોય તે પણ મટે છે. 
રાસ્ના ચરક સુંહીતામાું લખ્યુું  છે કે, रास्िा वात हराणाम ् श्रषे्ठ | 
વાયનેુ હરનાર ઔષધોમાું રાસ્ના શે્રષ્ઠ છે. ઠુંડી દુર કરવા 
માટે રાસ્ના અને અગરનો લેપ ઉત્તમ છે. આ લેપથી સોજો 
પણ ઉતરી જાય છે. મહારાસ્નાદી ક્વાથમાું  મખુ્ય ઔષધ 
રાસ્ના છે, જ ેબજારમાું  મળે છે. ચારથી છ ચમચી જટેલો 
આ ઉકાળો સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે લેવાથી ર્ુુંટણનો વા 
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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 વગરેમેાું  પણ ખબુ ઉપયોગી છે.  
રાસ્નાપુંચક વાયજુન્ય રોગોમાું રાસ્નાપુંચક ઉત્તમ કામ આપ ે
છે. રાસ્ના, ગળો, એરુંડાની છાલ, દેવદારુ અને સુુંઠના 
સમાન ભાગ ેકરલેા અધકચરા ભકુાના મીશ્રણને રાસ્નાપુંચક 
કહે છે. બે ચમચી રાસ્નાપુંચકને બે ગ્લાસ પાણીમાું અડધો 
કપ પાણી રહે ત્યાું સધુી ધીમા તાપ ે ઉકાળી ગાળીને 
પીવાથી તમામ પ્રકારના વાયજુન્ય રોગો મટે છે.    
રવેુંચીોઃ રવેુંચી કાશ્મીરથી સીક્કીમ સધુી ૪થી ૧૨ હજાર ફુટ 
ઉુંચા પ્રદેર્ોમાું થાય છે. એનાું ઝાડ ૫થી ૬ ફુટ ઉુંચાું  અને 
તેનાું મળુ આદનુી જમે ગાુંઠવાળાું હોય છે. આ ગાુંઠોની 
છાલ ઉતારી ટુકડા કરી સકુવવામાું આવે છે, જ ેરવેુંચી નામે 
ઓળખાય છે. ગાુંઠદાર મળુમાુંથી નારુંગી પીળા રુંગનુું  સત્ત્વ 
કાઢવામાું આવે છે, જનેે રવેુંચીનો ર્ીરો કહે છે. રવેુંચીનો 
ર્ીરો ઉત્તમ મદૃુ રચેક ઔષધ છે. બાળકોને પણ જુલાબ 
આપવા માટે તે આદર્ગ છે. દેર્ી ઔષધ વેચતા ગાુંધી-
કરીયાણાના વેપારીને ત્યાું પણ રવેુંચીનો ર્ીરો મળે છે. 
એનુું એકથી દોઢ ગ્રામ ચણુગ  રાત્ર ેસતુી વખતે એક ચમચી 
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સાકર, ગોળ કે મધ સાથે લેવાથી સવાર ે હળવો જુલાબ 
લાગી એક કે બે મળપ્રવતૃ્તી થાય છે.  
રોહણ લીમડાના વગગનુું  આ વકૃ્ષ જુંગલોમાું  થાય છે. 
ઔષધમાું એની છાલ વપરાય છે. રોહણ બળકર, રક્તપીત્ત 
પ્રસાદન, તરુી, ર્ીતળ, કું ઠર્દુ્ધીકર, રુચીકારક, સારક, 
વાજીકર અને મધરુ છે. એ વાય ુઅને કૃમીનો નાર્ કર ેછે. 
એક ચમચી છાલનો ઉકાળો પીવાથી ચામડીના રોગો મટે 
છે. ઉકાળો તાજો બનાવી સવાર-સાુંજ પીવો. રોહણ માુંસને 
લાવનાર, ર્ા રુઝવનાર અને જામેલા લોહીને વીખરેી 
કાઢવામાું  રગતરોહીડા જવેી છે. છાલનો ઉકાળો, ચણુગ  અને 
લેપ ઔષધ તરીકે વપરાય છે.  
લર્ ુ સદુર્ગન ચણુગ  ગળો, લીંડીપીપર, બહેડાું, હરડ,ે લીમડાની 
અુંતરછાલ, ચુંદન, કડ,ુ સુુંઠ અને દેવદાર દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
અને કરીયાત ુ૫૦ ગ્રામનુું  બારીક ચણુગ  તે લર્ ુસદુર્ગન ચણુગ . 
અડધીથી એક ચમચી આ ચણુગ  સવાર, બપોર, સાુંજ પાણી 
સાથે લેવાથી સવગ પ્રકારના તાવ ઉતર ે છે. એક-બે ઉપવાસ 
કરવાથી ઝડપથી ફાયદો થાય છે. નાનાું  બાળકોને પા (૧/૪) 
ચમચી આપવુું .  
લવીંગ (૧) લવીંગ સગુુંધી, આહારનુું  પાચન કરનાર, ભખુ 
લગાડનાર, વાયનેુ હરનાર, ઉત્તજેક, સ્ત્રીદોષહર, 
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કફનાર્ક, તીખુું, હલકુું , ર્ીતવીયગ, રુચી ઉત્પન્ન કરાવનાર, 
વમન, આફરો, તરસ, ગસે-ગોળો, ર્ળુ-આુંકડી, ઉધરસ, 
શ્વાસ, ર્રદી, કફજ્વર, ક્ષયનો નાર્ કરનાર છે. કડવુું, 
હલકુું , નેત્રને હીતકારી, ઠુંડુું, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, 
ભોજન પર રુચી ઉપજાવનાર અને કફ, પીત્ત, લોહીના 
રોગો, તરસ, ઉલટી, આફરો, ર્ળુ, ઉધરસ, હેડકી, શ્વાસ 
અને ક્ષયને મટાડ ે છે. લવીંગ દીપન અને પાચન બું ને 
વધારનાર છે. એમાું સડો દરુ કરવાનો ઉત્તમ ગણુ હોવાથી 
દાુંત, મોું તથા કફની દગુાંધ દરુ કર ેછે. ખાદ્ય સામગ્રી સાથે 
એનો ઉપયોગ કરવાથી ગસૅ, વાછુટ અને મળની દગુાંધ દરુ 
થાય છે. વળી લવીંગ અરુચી, મુંદાગ્ની, ઉબકા, ઉલટી, 
કફના રોગો, તરસ, ગસૅ અને આફરો મટાડ ે છે. ર્રદીમાું  
લવીંગનો ઉકાળો પીવાથી ફાયદો થાય છે. લવીંગનુું  તેલ 
દાુંત પર મકુવાથી દાુંતનો દ:ુખાવો તરત જ મટે છે. એકાદ-
-બે લવીંગ મોુંમાું  રાખવાથી મોુંમાું  લાળ અને હોજરીમાું  
પાચક રસોનો સ્રાવ થાય છે. ખાદ્ય વાનગીઓમાું એનો 
ઉપયોગ કરવાથી તે સ્વાદીષ્ટ અને સપુાચ્ય બને છે. લવીંગ, 
એલચી, તજ, નાગકેસર, કપરુ, જાયફળ, ર્ાહજીરુ, વાળો, 
સુુંઠ, કાળુું  અગર, વાુંસકપરુ, જટામાુંસી,  નીલકમળ, પીપર, 
ચુંદન, ચણકબાબ, તગર આ દરકે ઔષધ વીસ-વીસ ગ્રામ 
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અને સાકર બસો ગ્રામ લઈ બારીક ચણુગ  કરવુું . એને 
લવીંગાદી ચણુગ  કહે છે. એક ચમચી ચણુગ  બે ચમચી મધમાું  
સવાર-સાુંજ લેવાથી કફના રોગો, ખાુંસી, હેડકી, ગળાના 
રોગો, ર્રદી, છીંકો વગરે ેમટે છે. ર્ી સાથે લેવાથી ર્રીર 
પષુ્ટ થાય છે.  
(૨) પાતળા ઝાડા થતા હોય તો લવીંગ નાખી ઉકાળી ઠુંડ ુ
કરલે પાણી પીવાથી લાભ થાય છે. એકાદ-બે લવીંગ મોુંમાું  
રાખવાથી મોુંમાું  લાળ અને હોજરીમાું પાચક રસોનો સ્રાવ 
થવાથી  પાચનક્રીયા સધુર ેછે.  
(૩) મરડો, ઝાડા, આફરો, ઉદરર્ળુ, દમ-શ્વાસનો હમુલો 
વગરે ેપણ લવીંગથી મટે છે.  
(૪) ખાદ્યસામગ્રી સાથે તેના ઉપયોગથી ગસૅ-વાછુટ અને 
મળની દગુાંધ  દરુ થાય છે.  
(૫) માથુું  દખુતુું  હોય તો કપાળ પર લવીંગ ચોપડવાથી 
તરત રાહત થાય છે. બે લવીંગ ચાવવાથી કફ-ઉધરસમાું  
રાહત થાય છે અને મોઢાની દગુાંધ મટે છે.  
(૬) લવીંગ મોઢામાું રાખી ચસુવાથી સગભાગની ઉલટી, 
ઉબકા ર્ાુંત થાય છે. લવીંગનુું  ચણુગ  મધમાું મીશ્ર કરી 
ચટાડવાથી પણ સગભાગની ઉલટીઓ ર્ાુંત થાય છે.  
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(૭) પાુંચથી સાત લપવુંગનુું  ચણુગ  એક ચમચી મધમાું સવાર 
સાુંજ ચાટવાથી કફના રોગો મટે છે. 
લવુંગાદી ચણુગ-૧ લવીંગ ૮ ગ્રામ, એલચી ૬ ગ્રામ, જાયફળ ૬ 
ગ્રામ અને અફીણ ૧ ગ્રામનુું  મીશ્રણ કરી બારીક ચણુગ  
બનાવવુું . એક કપ સહેજ ગરમ નવર્કેા પાણીમાું પાુંચ ગ્રામ 
ચણુગ  નાખી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલેવાથી ઉદરર્ળુ, ગસે, 
પાતળા ઝાડા અને ઉબકા-ઉલટી મટે છે.  
લવુંગાદી ચણુગ -૨  લવીંગ, પીપર, જાયફળ દસ-દસ ગ્રામ, 
કાળા મરી વીસ ગ્રામ, સુુંઠ એકસો સાઠ ગ્રામ લઈ બનાવેલુું  
ચણુગ  એરટાઈટ બાટલીમાું  ભરવાથી તેના ગણુો બે મહીના 
જળવાઈ રહે છે. અડધીથી એક ચમચી આ ચણુગ  સવાર-
સાુંજ લેવાથી ઉધરસ, તાવ, પ્રમેહ, અરુચી, શ્વાસ, મુંદાગ્ની, 
સુંગ્રહણી, ગસે, આફરો, મોળ વગરે ેમટે છે. 
લજામણી એને રીસામણી પણ કહે છે. એના છોડ બાર ેમાસ 
ગજુરાતમાું  થાય છે. પરુંતુું  ર્ીયાળામાું વધાર ેજોવામાું  આવે 
છે. તે જમીન ઉપર પથરાતા વેલા જવેા છોડ છે. તેના 
પાનને સહેજ સ્પર્ગ થતાું પાન બીડાઈ જાય છે. એના છોડ 
ઉપર બારીક કાુંટા હોય છે. ફુલ ગલુાબી રુંગનાું, ર્ીંગો 
ચપટી અને લાુંબી હોય છે. એનાું મળુ મોટાું  હોય છે. 
ઔષધમાું મળુ જ વાપરવા જવેાું  હોય છે. તે રક્તવાહીનીનો 
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સુંકોચ કરાવીને રક્તસ્રાવ બુંધ કર ે છે. લજામણી કડવી, 
ર્ીતળ, તરુી, કફપીત્તહર, રક્ત અને પીત્ત બું ને વીકારોમાું  
ઉપયોગી, પીત્તના અતીસારને મટાડનાર, રક્તાતીસાર-
અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ(મોટા આુંતરડામાું ચાુંદાું  પડવાું)માું  
ખબુ જ ઉપયોગી તથા યોનીરોગો દુર કર ે છે. ગભાગર્ય 
ખસી ગયુું  હોય તો લજામણીનુું  મળુ ર્સીને લગાડવાથી 
ફાયદો થાય છે. ઝાડામાું  લોહી જતુું  હોય તો મળુ પાણીમાું  
ર્સીને અથવા મળુનુું  ચણુગ  વાલનાું દાણા જટેલુું  દુધ અથવા 
છાસ સાથે પીવાથી રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે. લજામણીનો 
તરુો ર્ીતળ રસ પીત્તનાર્ક હોવાથી આ રોગમાું  ખબુ જ 
પ્રર્સ્ત છે. વ્રણ-ર્ા પર તેનાું 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 ર્રીરને પષુ્ટ 
કરનાર, વીયગવધગક, આહારનુું  પાચન કરનાર, ઝાડો 
ઉતારનાર, મધરુ તથા તીક્ષ્ણ છે. તે જુનો તાવ, હૃદયરોગ, 
પડખાનુું  ર્ળુ, કબજીયાત, અરુચી, ઉધરસ, સોજા, હરસ, 
અગ્નીમાુંદ્ય, શ્વાસ, વાય ુ અને કફ મટાડ ે છે. હૃદયના 
રોગોમાું  લસણ ઉત્તમ છે. લસણમાું ફક્ત ખાટો રસ જ 



375 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

નથી, બાકીના પાુંચ રસો વાય,ુ પીત્ત અને કફથી થતા મોટા 
ભાગના રોગો મટાડ ે છે. વળી એ મૈથનુર્ક્તી, બદુ્ધી, 
અવાજ, વણગ અને આુંખોનુું  તેજ વધારનાર તથા ભાુંગલેા 
હાડકાને સાુંધવામાું સહાયક, જીણગજ્વર, ઉદરર્ળુ, અપચો, 
ગોળો, ખાુંસી, મટાડનાર છે. લસણમાું તીવ્ર ગુંધવાળુું  
ઉડ્ડયનર્ીલ તેલ રહેલુું  છે, જ ે કીડનીને તેનુું  કાયગ કરવામાું  
ઉત્તજેીત કર ે છે. આથી મતુ્ર પ્રવતૃ્તી વધ ે છે. લસણના આ 
ઉત્તમ ગણુને લીધ ેસવાાંગ સોજા,  કીડનીના રોગો, હૃદયના 
રોગો, પટેના રોગો, જળોદર વગરે ેઅનેક રોગોમાું  ખબુ જ 
હીતકારી છે. લસણ ઉદરસ્થ ગસૅને ઓછો કર ે છે, આથી 
હૃદય પરનુું  તીવ્ર દબાણ ર્ટે છે. અરુચી દરુ કરી ભખુ લગાડ ે
છે.  
લસણની ગોળી  ૧૦૦ ગ્રામ લસણ, ર્કેેલી હીંગ, લીંડી 
પીપર, અજમો, કાળાું મરી, સુું ઠ, સીંધવ, જીરુ, કલોુંજી જીરુ 
અને દાડમનાું બી દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ અને લોબાન ૨૦ ગ્રામ 
લઈ પ્રથમ લસણને લસોટી બાકીના રવ્યોનુું  વસ્ત્રગાળ 
ચણુગ  મેળવી લીંબનુા રસમાું ર્ુું ટી ર્ટ્ટ થાય ત્યાર ે વટાણા 
જવેડી ગોળી બનાવવી. જમ્યા પછી બેથી ત્રણ ગોળી 
ગળવાથી કે ચસુવાથી અરુચી, અગ્નીમાુંદ્ય, કબજીયાત, 
ગસૅ, પટેનો દખુાવો, આફરો, ગોળો, વધ ુપડતા ઓડકાર, 
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પટેમાું આુંકડી આવવી, ઝાડા, મરડો, કૉલેરા, કૃમી વગરે ે
મટે છે અને પાચન સધુર ે છે. ઉરુસ્તુંભ (કમર જકડાઈ 
જવી), લકવા, ગધૃ્રસી (સાયટીકા જનેે લોકવ્યવહારમાું  
રાુંઝણ પણ કહે છે), સાુંધાનો વા, સ્નાયઓુનો દખુાવો, 
પડખાનો દુખાવો, પગની પાની-એડીનો દખુાવો, આ બધા 
વાયપુ્રકોપના રોગોમાું લસણ ઉત્તમ ઔષધ છે. લસણપાક, 
લસણની ચટણી, લસણનો ક્ષીરપાક, લસણનુું  અથાણુું , 
લર્નુાદીવટી વગરેમેાુંથી કોઈ એક કે બેનો ઉપયોગ કરવો 
અને એક કળીના લસણની એક કળીને ખબુ લસોટીને 
તલના તેલ સાથે જમતી વખતે બપોર ેઅને રાત્ર ેબેથી ત્રણ 
અઠવાડીયાું ખાવી. અત્યુંત ફાયદાકારક અને દદગર્ામક 
ઉપચાર છે. લસણનો રસાયણ તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે 
એને ફોલી પીસીને ત્રણ ગણા મધમાું  મેળવી હવાચસુ્ત 
બાટલીમાું  ભરી ૩૦ દદવસ ઠુંડા સ્થાને મુકી રાખો. અડધીથી 
એક ચમચી જટેલુું  આ લસણ યકુ્ત મધ સવાર ેઅને રાત્ર ે
લેવાથી રોગપ્રપતકાર ર્લ્ક્ત વધ ે છે. અને અનેક રોગોથી 
બચી ર્કાય છે.  
સગભાગ, અતીસારવાળા, પ્રમેહી, રક્તપીત્ત, અમ્લપીત્ત, 
વ્રણ, અલ્સર, ઉલટીવાળાએ લસણનો ઉપયોગ કરવો 
નહીં. 
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લીમડો (૧) લીમડાની આુંતરછાલનો 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 લીમડાનુું  લાુંબો 
સમય સેવન કરવાથી મટે છે.  
(૪) ગમે તેવો ન રુઝાતો ર્ા કે પાક  લીમડાના પાનની 
લગુદી મકુવાથી રુઝાઈ જાય છે.  
(૫)  નીયમીત લીમડાનુું  દાતણ કરવાથી દાુંતનો સડો, 
પઢેાનો સોજો, દુખાવો, પઢેાનુું  પરુું, મોઢાની દગુાંધ, દાુંત 
અને પઢેાના બીજા રોગો મટે છે. મહડુો, કરુંજ અને ખરેનુું  
દાતણ પણ કરી ર્કાય.  
(૬) લીમડાના પાનના રસમાું મરી તથા સીંધવ યોગ્ય 
પ્રમાણમાું મેળવી ૧૫ દીવસ સધુી પીવામાું અ ાવે તો અ ાખા 
ઉનાળાનો આકરો તાપ પણ સતાવતો નથી. એનાથી 
સવુારોગ પણ થતો નથી.  
(૭) ચામડીના રોગોમાું  લીમડાનાું  પાન પાણીમાું  ઉકાળી 
નાહવાથી લાભ થાય છે.  
(૮) કફ, ઉધરસ, પટેમાું  ગરબડ, એસીડીટી, પીત્તવીકાર 
અને ચામડીના સ ુંદયગમાું  લીમડાનો રસ અકસીર ઔષધ છે. 
લીમડાનાું તાજાું કુમળાું પાન વાટી પાણી સાથે ગાળી લેવાું . 



378 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

લીમડાનો આ ર્દુ્ધ રસ આરોગ્ય માટે ખબુ જ લાભદાયક 
છે. રોગ અનસુાર યોગ્ય માત્રામાું  લેવાથી અવશ્ય ફાયદો 
થાય છે.  
(૯) ચૈત્ર મહીનામાું  લીમડાના રસનુું  સેવન કરવાથી આખુું 
વષગ નીરોગી રહેવાય છે.  
(૧૦) લીમડાની આુંતરછાલનો ઉકાળો કે પાણીમાું છાલ 
પલાળી તે પાણી પીવાથી કરોળીયા એકદમ બેસી જાય છે. 
(૧૧) લીમડાના રસમાું  જુની આમલી મેળવી પીવાથી 
કૉલેરા મટે છે.  
(૧૨) લીમડાનાું કુણાું પાનની ચટણી મીઠુું  નાખી ખાવાથી 
તાવ ઉતર ેછે.  
લીમડાનાું પાન લીમડાનાું  પાન સોજા ઉતારનાર, ચામડી 
માટે ઉત્તેજક, અને એના દોષ દરુ કરનાર, વ્રણ-ચાુંદાનુું  
ર્ોધન અને ર્મન કરનાર, સડાને અટકાવનાર, કૃમીઓનો 
નાર્ કરનાર, વીષમજ્વર અટકાવનાર, લીવરને ઉત્તજેીત 
કરનાર, વધાર ે માત્રામાું  લેવાથી ઉલટી કરાવનાર, વળી 
લીમડાનાું  પાન નેત્રને માટે હીતાવહ છે અને સવગ પ્રકારની 
અરુચીઓ તથા સવગ પ્રકારના ત્વચાના રોગોમાું  ખબુ જ 
હીતાવહ છે. પાુંચથી સાત લીમડાનાું  તાજાું પાન ખબુ 
ચાવીને ખાવાું અથવા બેથી ચાર ચમચી લીમડાનો રસ 
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સવાર-સાુંજ પીવો. લીમડાનો રસ આખા ર્રીર ે ચોળીને 
સ્નાન કરવુું . સ્નાન કરવાના પાણીમાું  લીમડાના પાન નાખી 
ગરમ કયાગ પછી તેનો સ્નાન માટે ઉપયોગ કરવો. 
લીંડીપીપર  લીંડીપીપર રસાયન છે. જનેાથી રોગો અને 
વાધગક્યનો નાર્ થાય તેને રસાયન કહે છે. એ જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કરનાર, તીખી પણ ગરમ નથી, પચ્યા પછી મધરુ, 
સ્નીગ્ધ તથા વાય ુઅને કફનાર્ક છે. પચવામાું  હલકી અને 
રચેક છે. તે શ્વાસ, ઉધરસ, કફના રોગો, પટેના રોગો, 
જ્વર, કોઢ, પ્રમેહ, ગાુંઠ, હરસ, બરોળ, ર્ળુ તથા 
આમવાયનેુ મટાડનારી છે. પીપરનુું  ચણુગ  વીવીધ અનપુાનો 
સાથે લેવાય છે. મધ સાથે લેવાથી કફના રોગ અને મેદ મટે 
છે. શ્વાસ, ઉધરસ તથા કફજ્વર મટાડ ે છે. વીયગ વધાર ે છે, 
બદુ્ધીને હીતકારી, મુંદ જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર અને 
સારી ઉુંર્ લાવે છે  
(૧) ૨.૫ થી ૩ ગ્રામ જટેલુું  લીંડીપીપરનુું  ચણુગ  સારી રીતે 
ર્ુુંટી, લોખુંડના પાત્રમાું કાલવીને રાખી મકુવુું . સવાર ેઅડધા 
કપ જટેલા પાણી સાથે પી જવુું . એકાદ વષગ સધુી આ પ્રયોગ 
ચાલ ુરાખવો. જીણગજ્વર, રક્તાલ્પતા-પાુંડરુોગ, ર્રદી તથા 
કફના રોગોમાું  આ પ્રયોગ અતી ઉત્તમ છે. તેમાું  પરજેીની 
જરુર નથી.  
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લીંબ ુલીંબ ુર્રીરમાું  ઉત્પન્ન થતી અમ્લતા દરુ કર ેછે. એમાું 
રહેલુું  વીટામીન ‘સી’ ર્રીરની રોગપ્રતીકારક ર્ક્તી વધાર ે
છે. લીંબ ુહૃદયને સ્વસ્થ રાખ ેછે. હૃદયના રોગોમાું  લીંબ ુરાક્ષ 
કરતાું  વધ ુ ફાયદો કર ે છે. લીંબ ુ અને એની છાલ બન્ને 
ઔષધીય ગણુોથી ભરપરુ છે. લીંબ ુ તીક્ષ્ણ વાયનુાર્ક, 
આહાર પચાવનાર, ભખુ લગાડનાર, પચવામાું હલકુું , પટેનાું  
દદગ ને મટાડનાર અને પટેના કૃમીઓનો નાર્ કરનાર છે. તે 
ઉલટી, પીત્ત, આમવાત, અગ્નીમાુંદ્ય, વાય,ુ વાયનુા રોગો, 
કૉલેરા, ગળાના રોગો, ઉધરસ અને કફ દુર કર ે છે. (૧) 
ભખુ લાગતી ન હોય કે આહાર પર રુચી થતી ન હોય તો 
બે ચમચી લીંબનુો રસ અને પાુંચ ચમચી ખાુંડની ચાસણી 
મીશ્ર કરી પાણી ઉમેરી ર્રબત બનાવી, મરી અને લવીંગનુું  
થોડુું  ચણુગ  ઉમેરી સવાર-સાુંજ પીવાથી ભખુ ઉર્ડ ેછે.  
(૨) ખોટા આહાર-વીહારને કારણે ર્રીરમાું  યરુીક એસીડ 
બને છે. તેને દુર કરવા સવાર ેનરણા કોઠે ગરમ પાણીમાું  
લીંબનુો રસ આદુના રસ સાથે લેવો જોઈએ.  
(૩) લીંબ ુપરે્ાબ વાટે યરુીક એસીડનો નીકાલ કર ેછે. સાથે 
સાથે કબજીયાાત, પરે્ાબની બળતરા, લોહીનો બગાડ, 
મુંદાગ્ની અને ચામડીના રોગોમાું તે અકસીર છે.  
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(૪) લીંબનુા રસથી દાુંત અને પઢેાું  સ્વચ્છ થાય છે. 
પાયોરીયા અને મોુંની દગુાંધ દરુ થાય છે.  
(૫) યકૃતની ર્દુ્ધી માટે લીંબ ુઅકસીર છે.  
(૬) અજીણગ , છાતીની બળતરા, સુંગ્રહણી, કૉલેરા, કફ, 
ર્રદી, શ્વાસ વગરેમેાું  લીંબ ુઔષધનુું  કામ કર ેછે.  
(૭) લીંબનુા રસમાું ટાઈફોઈડનાું  જુંતઓુ તરત જ નાર્ 
પામે છે.   
(૮) લીંબનુાું  સેવનથી પીત્ત ર્ાુંત થાય છે.  
(૯) લીંબથુી લોહી ર્દુ્ધ થવાથી ર્રીરમાું  તાજગી 
અનભુવાય છે. લોહીમાુંથી ઝરેી તત્ત્વ નાર્ પામતાું  
માુંસપરે્ીઓને વધ ુબળ મળે છે.  
(૧૦) લીંબ ુ સમગ્ર ર્રીરની સફાઈ કર ે છે. આુંખોનુું  તેજ 
વધાર ેછે. રોજ એક લીંબનુો ઉપયોગ કરવાથી સ્વસ્થ અને 
પ્રસન્ન રહી ર્કાય.  
(૧૧) ગરમ પાણીમાું  લીંબનુો રસ અને મધ લેવાથી ર્રદી, 
કફ, ઈન્લલ્યએુન્ઝા વગરેમેાું  પરુી રાહત મળે છે. લીંબ ુઅને 
મધનુું  પાણી લઈ લાુંબા સમય સધુી ઉપવાસ દ્વારા ચીકીત્સા 
થઈ ર્કે છે. એ વાયનુાર્ક, અગ્નીદીપક, પાચન વધારનાર, 
રુચીવધગક છે.  
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(૧૨) લીંબનુા ફાડીયા પર નમક, જીરુ, કાળાું મરી, સુુંઠ અને 
અજમાનુું  બારીક ચણુગ  ભભરાવી જરાક ગરમ કરી ભોજન 
પવુ ે ધીમે ધીમે ચસુવુું . એનાથી રુચી ઉર્ડ ે છે અને વાય ુ
 નીચ ે ઉતર ે છે. હેડકી, ઉધરસ, આફરો જવેા વાયનુા 
રોગોમાું પણ એનાથી લાભ થાય છે.  
(૧૩) સાુંધામાું કાચો રસ જામી જવાથી થતા પીડાકારક 
આમવાત રોગમાું  બે વખત નમક વગરના રાુંધેલા મગ 
ખાવા, સવાર ેઅને સાુંજ ેએક ગ્લાસ સહેજ હ ુુંફાળા પાણીમાું  
લીંબ ુનીચોવી પી જવુું . છ અઠવાડીયાું આ પ્રયોગ કરવાથી 
ઉત્તમ લાભ થાય છે. પછી ધીમે ધીમે ખોરાક પર ચડવુું . 
(૧૪) ર્ીવાળો ભાર ેખોરાક ખાવાથી અજીણગ થયુું  હોય તો 
બે વખત નવર્કેા પાણીમાું લીંબ ુનીચોવી પી જવુું .  
(૧૫) લીંબમુાું વીટામીન સી હોવાથી દાુંતના પેઢામાુંથી 
લોહી નીકળતુું  હોય તો નવર્કેા પાણીમાું  લીંબ ુ પીવાથી 
મટે છે.  
(૧૬) લીંબ ુ આલ્કલાઈન હોવાથી એસીડીટીમાું ઉત્તમ 
ગણુકારક છે. કફ, ઉધરસ, દમ અને ર્રીરના દખુાવાના 
કાયમી દદીએ લીંબ ુલેવુું  નહીં. લોહીનુું  નીચુું દબાણ, માથુું  
દખુવુું, પગમાું કળતર, તાવ વગરેમેાું લીંબ ુનકુસાન કર ેછે.  
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લણુી એને સુંસ્કૃતમાું લેણીકા કહે છે. એની નાની અને મોટી 
એવી બે જાતો થાય છે. મોટી લણુીનાું  પાન જરા ગોળ 
રતાર્ પડતાું  લીલાું  તથા જાડાું-દળદાર હોય છે. ફુલ સફેદ 
તથા બીજ નાનાું  અને પીળાર્ પડતાું  હોય છે. બું ને જાતની 
ભાજીનાું મઠુીયાું બનાવવામાું આવે છે. લણુી ઠુંડી અને સોજા 
ઉતારનાર છે. તે રક્તર્દુ્ધી કરનાર, મતુ્રપીંડ- કીડની અને 
મતુ્રાર્યના રોગોમાું  ભાજી અને બીજ બું ને વપરાય છે. 
લણુી પરે્ાબ સાફ લાવનાર છે. હરસના દદીઓ લણુીની 
ભાજી ખાય તો હરસ ર્ાુંત રહે છે. પરે્ાબમાું લોહી પડતુું  
હોય તો લણુીની ભાજી ખાવાથી રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે. 
તાવની ગરમી, પરે્ાબની બળતરા, દઝુતા હરસ, માથાની 
ગરમી માટે લણુીની ભાજી અને બીજ બું ને હીતકારી છે.   
લોબીંબરાજ ચણુગ  ૫૦ ગ્રામ સુુંઠ, ૪૦ ગ્રામ લીંડીપીપર, ૩૦ 
ગ્રામ અજમો, ૨૦ ગ્રામ અજમોદ અને ૧૫૦ ગ્રામ હરડ ે
ખબુ ખાુંડી બનાવેલા બારીક ચણુગ ને લોબીંબરાજ ચણુગ  કહે 
છે. દરરોજ અડધીથી પા ચમચી આ ચણુગ  સહેજ નવર્કેા 
પાણી સાથે લેવાથી પટેમાું થતો ગડગડાટ, ચુુંક આવવી, 
આમ, વાય,ુ મળાવરોધ, પટેનો દુખાવો વગરે ે બધી 
તકલીફો મટે છે. આ ચણુગ  ભખુ લગાડનાર અને આહારનુું  
યોગ્ય પાચન કરાવનાર છે.  
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વટાણા  વટાણા મધરુ, પાકમાું  પણ મધરુ, રુક્ષ અને ઠુંડા છે. 
એ ઝાડાને બાુંધનાર તેમજ કફ અને પીત્તનો નાર્ કરનાર 
છે. વટાણામાું  ફૉસ્ફરસ, પોટૅર્ીયમ, મગૅ્નેર્ીયમ, 
કૅલ્ર્ીયમ, ગુંધક, તાુંબ ુઅને લોહ હોય છે. તેનામાું  સપુાચ્ય 
પ્રોટીનનુું  પ્રમાણ ખબુ વધ ુછે. સાથે સાથે કાબોગહાઈડ્રટે અને 
વીટામીન A તથા C નુું  પ્રમાણ ઉુંચુું  છે. બીજાું ખનીજ 
રવ્યોનુું  પ્રમાણ પણ વધાર ે છે. વટાણાનુું  પોષણમલુ્ય બહ ુ
જ ઉુંચુું  છે.      
વડ વડનાું બધાું અુંગો ઔષધરુપ ેવપરાય છે. સુંસ્કૃતમાું વડને 
વટ, ન્યગ્રોધ કે બહપુાદ કહે છે. વડ ર્ીતળ, ભાર,ે ગ્રાહી, 
મળને બાુંધનાર, વણગને સારો કરનાર અને તરુા રસને 
કારણે કફ, પીત્ત, વ્રણ-ર્ા, રતવા, દાહ તથા ગભાગર્ય તથા 
યોનીરોગોનો નાર્ કર ે છે. વડની છાલ, પાન, વડવાઈ, 
ટેટા, દધુ અને પાનના અુંકુર ઔષધમાું ઉપયોગી છે. વડનુું  
દધુ વેદના-પીડા મટાડનાર અને વ્રણ રુઝવનાર છે. વડનાું  
કોમળ પાન કફનાર્ક અને છાલ મળને રોકનાર છે.  
(૧) અતીસાર-પાતળા ઝાડામાું વડની કોમળ વડવાઈઓ 
ચોખાના ઓસામણમાું સારી રીતે વાટી-લસોટી સાકર 
નાખી બે ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલેવાથી અતીસાર 
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મટી જાય છે. મળ સાથે ઝાડામાું લોહી પડતુું  હોય-
રક્તાતીસાર હોય તો તે પણ મટી જાય છે.  
(૨) મતુ્રમાગગના રક્તસ્રાવમાું  પણ આ ઉપચાર સારુું 
પરીણામ આપ ેછે.  
(૩) વડનાું પાકાું  લાલ ફળ(ટેટાું) બીજ સહીત ખાવાથી 
સારી ર્ક્તી મળે છે.  
(૪) હાડકુું  વધ્યુું  હોય, રસોળી વધી હોય તો વડનુું  દુધ, 
કઠ(ઉપલેટ) અને સીંધવ ચોપડી ઉપર વડની છાલ મુકી 
પાટો બાુંધી રાખવો. ૧૦થી ૧૫ દીવસમાું વધલેુું  હાડકુું  બેસી 
જર્.ે ગાુંઠ હર્ ેતો ઓગળી જર્.ે  
(૫) વડની કોમળ ટીર્ીઓ-નવા અુંકુર અને મસરુની દાળ 
દધુમાું  ખબુ લસોટી-વાટીને લગાવવાથી મોું પરના કાળા 
ડાર્ મટે છે.  
(૬) વડની ટીર્ીઓ રોજ ગાયના દધુમાું લસોટી પીવાથી 
સ્ત્રીને ગભગસ્થાપન થાય છે. આ પ્રયોગ પષુ્ય નક્ષત્રમાું  
કરવો હીતાવહ છે. વડની ટીર્ીઓ ઉત્તમ ગભગસ્થાપન છે. 
વારુંવાર કસવુાવડ થતી હોય, ગભગ સકુાઈ જતો હોય તેમણે 
આ ઉપચાર કરવો.  
(૭) સડલેા દાુંતોમાું વડનુું  દધુ મકુવાથી સખત દખુાવો પણ 
ર્ાુંત થાય છે.  
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(૮) કમરના અને ર્ુુંટણના દખુાવા ઉપર વડનુું  દધુ 
લગાડવાથી ખબુ રાહત થાય છે.  
(૯) વડના પાનનો રસ કાઢી પાણીમાું મેળવી પીવાથી 
ઉલટી મટે છે. ઉલટીમાું  લોહી પડતુું  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 તેમાું ર્કેેલા 
ઈન્રજવનુું  ચણુગ  નાખવુું .  
(૧૧) દરકે જાતનો પ્રમેહ વડની છાલના ઉકાળાથી મટે છે. 
(૧૨) ડાયાબીટીસના રોગીએ વડની છાલનુું  ૧ ચમચી 
બારીક ચણુગ  રાત્ર ે પાણીમાું પલાળી રાખવુું . સવાર ે તેને 
ગાળીને પી જવુું . તેનાથી પરે્ાબમાું અને લોહીમાું ખાુંડ 
ઓછી થાય છે.  
(૧૩) પરે્ાબમાું વીયગ જતુું  હોય, પરે્ાબ કયાગ પછી ચીકણો 
પદાથગ નીકળતો હોય તો વડની કુણી કુું પળો અને 
વડવાઈનો અગ્ર ભાગ સકુવી ચણુગ  બનાવી સેવન કરવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૧૪) વડના તાજા અુંકુરો પાણી સાથે પીસી ચટણી બનાવી 
ખાવાથી જ ેબહેનોને કોઠે રતવા હર્ે, વારુંવાર ગભગપાત થઈ 
જતો હર્,ે ર્રીરની ગરમીને લઈ ગભગ ધારણ જ ન થઈ 



387 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

ર્કતો હર્ ે તે દરકે અવસ્થામાું લાભ થર્ ે અને 
ગભગધારણની ર્ક્યતા વધી જર્.ે પ્રસતુા પણ જો 
વડાું કુરોની ચટણીનુું  નીયમીત સેવન કર ે તો તેના ગભગને 
ઉત્તમ પોષણ મળે છે, અને ગભગની વદૃ્ધી સારી રીતે થાય 
છે.  
(૧૫) વડના ટેટાનુું  ચણુગ  સ્ત્રી-પરુુષ બું ને નીયમીત સેવન 
કર ે તો ગભગધારણની ર્ક્યતા વધ ે છે. સ્ત્રીનાું  
પ્રજનનાુંગોની ગરમી દરુ થઈ તે ગભગધારણ માટે સક્ષમ બને 
છે.  
(૧૬) પટેની અને આુંતરડાુંની ગરમી દરુ કરવા માટે વડની 
છાલનો ઉકાળો ઉપયોગી છે.  
(૧૭) ર્રીરમાું બળતરા થતી હોય તો વડના દુધમાું સાકર 
મેળવી સેવન કરવુું . તે પીત્તપ્રકોપ ર્ાુંત કરર્.ે આુંખની 
બળતરા, હાથપગના તળીયાની બળતરા, પરે્ાબની 
બળતરા, પટેની બળતરા વગરે ે બધામાું તે ઉપયોગી થર્.ે 
(૧૮) લોહીબગાડમાું, વારુંવાર ચામડીના રોગો થતા હોય 
તેમાું  વડના નાના કુણા પાનનો ઉકાળો કરીને પીવાથી 
લોહી ર્દુ્ધ થાય છે અને ચામડીના રોગો મટે છે.  
(૧૯) તમામ જાતની અર્ક્તીમાું  વડનુું  દધુ આપી ર્કાય. 
કામ કરતાું થાકી જવાય, સ્ફુતીનો અભાવ હોય, ર્રીરમાું  
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નબળાઈ વતાગતી હોય ત્યાર ે વડનુું  દધુ પતાસામાું  આપવુું . 
(૨૦) હૃદય નબળુું  પડી ગયુું  હોય, મગજ બરાબર કામ કરતુું  
ન હોય, ર્રીર નુંખાઈ ગયુું  હોય ત્યાર ે પણ વડનુું  દુધ 
પતાસામાું સેવન કરવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૧) વડનાું લીલાું પાનને પાણીમાું પીસી ચટણી બનાવી 
ખાવામાું આવે તો પરે્ાબમાું પડતુું  લોહી અટકે છે.   
(૨૨) પરે્ાબમાું ધાત ુજતી હોય તો વડના મળુની છાલનો 
ઉકાળો બનાવી પીવો.  
(૨૩) ભેંસના તાજા દુધમાું  વડનુું  થોડુું દધુ નાખી તેને બીજા 
પાત્રમાું રડેીને ઉકાળવુું . આ દુધના સેવનથી પ્રમેહ રોગ મટે 
છે.  
(૨૪) દાુંત દુખતા હોય, હલતા હોય, પઢેામાુંથી પરુ 
 નીકળતુું  હોય એટલે કે પાયોરીયા થયો હોય તો વડનુું  
દાતણ કરવુું . વડના દાતણનો કુચો કરી દાુંત અને પઢેા ઉપર 
ખબુ ર્સવુું . લાુંબો સમય વડનુું  દાતણ ચાવ્યા કરવુું . આવી 
સ્થીતીમાું વડવાઈનુું  દાતણ પણ ખબુ ચાવીને કરવુું  તથા 
પઢેા પર ર્સવુું . વડના મળુની છાલ, તેનાું પાન કે વડવાઈનો 
ઉકાળો બનાવીને મોુંમાું  ભરી રાખવો.  



389 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

(૨૫) ઝાડામાું લોહી પડતુું  હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો 
લેવો. કુણી વડવાઈઓ કે કુણા પાનનો ઉકાળો કરીને 
પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે.  
(૨૬) હરસમાું લોહી પડતુું  હોય, નસકોરી ફુટતી હોય કે 
મોુંમાુંથી લોહી પડતુું  હોય તો વડની છાલ, કુણાું પાન, 
કુણી કુું પણોનો ઉકાળો પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૭) વડના ટેટાનુું  ર્ાક કે અથાણુું  પ ષ્ટીક છે.  
(૨૮) પટેમાું કૃમી હોય તો વડવાઈના કુમળા અુંકુરનો 
ઉકાળો કરીને પીવો.  
(૨૯) પરે્ાબ ઓછો આવતો હોય, બળતરા સાથે આવતો 
હોય, અટકી અટકીને આવતો હોય તો વડના સકુાું  
પાદડાુંનો ઉકાળો પીવો.  
(૩૦) પરસેવો ઓછો આવતો હોય, વાસ મારતો આવતો 
હોય, પરસેવાના પીળા ડાર્ા કપડા પર રહી જતા હોય તો 
વડના પાકેલાું પીળાું  પાુંદડાુંનો ઉકાળો કરીને પીવો.  
(૩૧) તાવનો રોગી અસ્વસ્થ હોય, ર્રીર કળતુું  હોય, 
બળતુું  હોય, આુંખો બળતી હોય, માથુું  દખુતુું  હોય ત્યાર ે
વડના પાનનો ઉકાળો કરીને પાવાથી રાહત થર્.ે  
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(૩૨) વડની સુકી છાલના ચણુગમાું  સમભાગ ેસાકર મેળવી 
સવાર-સાુંજ દુધ સાથે ૧-૧ ચમચી લેવાથી ર્ક્તી અને 
પોષણ મળે છે.  
(૩૩) વધાર ે પડતી ઉુંર્ આવતી હોય તો વડના પાનનો 
ઉકાળો પીવો.  
(૩૪) મોું આવી ગયુું  હોય, મોુંમાું  ચાુંદાું  પડ્યાું  હોય, કાુંઈ 
પણ ખાતાું મોુંમાું  બળતરા થતી હોય તો વડની છાલનો 
ઉકાળો મોુંમાું  ભરી રાખવો. મખુપાકની સ્થીતીમાું  વડનુું  કે 
વડવાઈનુું  દાતણ કરવાથી પણ લાભ થાય છે.  
(૩૫) આુંખમાું  ફુલ ુપડ્યુું હોય તો વડના દધુમાું  મધ કે કપરુ 
ર્ુુંટી આુંજણ જવેુું  બનાવી આુંખમાું  આુંજવુું .  
(૩૬) ર્ા રુઝવવા, ર્ાનો પાક રોકવા માટે ર્ાને વડની 
છાલના ઉકાળાથી ધોઈ, વડની છાલનુું  ચણુગ  ર્ામાું ભરી 
પાટો બાુંધવો. ર્ામાું જીવાત પડી જાય, પરુ સાથે કૃમી પણ 
થઈ જાય તો વડના દુધને ર્ામાું  ભરી પાટો બાુંધવો. 
દીવસમાું  બેત્રણ વાર આ રીતે ર્ા ધોઈ વડનુું  દધુ ભરવુું . 
(૩૭) ચામડીનો રોગ હોય, ર્રીર ેખુંજવાળ આવતી હોય 
તો વડની છાલના ઉકાળાથી સ્નાન કરવુું .  
(૩૮) હરસમાું લોહી પડતુું  હોય તો વડના સકુાું  પાનની 
રાખ માખણમાું  કાલવી મળમાગગમાું લેપ કરવો.  
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(૩૯) ખીલના કાળા ડાર્ વડના દધુને મસરુની દાળમાું  
પીસી લેપ કરવાથી મટે છે.  
(૪૦) પગના વાઢીયા-પગના ચીરામાું  વડનુું  દધુ ભરવાથી 
મટે છે.  
(૪૧) શે્વતપ્રદરના રોગીને વડ ની છાલના ઉકાળાનો ડરુ્ 
આપવો.  
(૪૨) લોહીવામાું વડની છાલના ચણુગની સ્વચ્છ કપડામાું  
પોટલી બનાવી યોનીમાું મકુવી.  
(૪૩) ગરમીના દીવસોમાું માથે ઠુંડક રહે, લ ુન લાગ,ે માથુું  
તપી ન જાય તે માટે વડનાું મોટાું  પાન માથા પર મુકી ટોપી, 
હેટ, સ્કાફગ  કે હેલ્મેટ મકુવી. સયુગ ગમે તેટલો તપતો હર્ ેતો 
પણ માથે ઠુંડક રહેર્.ે  
(૪૪) આુંખો સજુી જાય, લાલ થઈ જાય, બળે, તેમાું ખટકો 
થાય તો વડની છાલના ઉકાળાથી આુંખો ધોઈ આુંખમાું  
વડના દધુનાું ટીપાું મકુવાું .  
(૪૫) સુંધીવાનો સોજો હોય કે આમવાતનો સોજો હોય 
તેના ઉપર વડનુું  દુધ લગાડવાથી આરામ થાય છે.  
(૪૬) ગરમીથી માથુું  દખુતુું  હોય તો કપાળ ઉપર વડનુું  દુધ 
લગાવવાથી માથાનો દુખાવો મટે છે.  
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(૪૭) સ્તન ઢીલા અને પોચા પડી ગયા હોય તો વડવાઈ 
પાણીમાું પીસી સ્તન ઉપર જાડો લેપ કરવો.  
(૪૮) પ્રસતુા સ્ત્રીને સ્તનપાક થાય, સ્તનમાું  ગાુંઠો પડ ેતો 
વડના દધુમાું કઠ(ઉપલેટ)નુું  ચણુગ  મેળવી લેપ કરવો.  
(૪૯) ધાવણ ઓછુું  આવતુું  હોય તો સ્તન ઉપર વડના દુધ 
અને વડવાઈની કુણી કુું પણ પીસી લેપ કરવો.  
(૫૦) કાનમાુંથી પરુ વહેતુું  હોય અને તે મટતુું  જ ન હોય 
તો કાનમાું વડના દધુનાું  ટીપાું નાખવાું .  
(૫૧) વીંછી કરડ,ે ઉુંદર કરડ,ે મધમાખી કરડ,ે કોઈ જીવજુંત ુ
કરડ ેઅને સોજો આવી જાય, બળતરા થાય, દુખાવો થાય 
ત્યાર ેદુંર્સ્થાને વડનુું  દુધ લગાવવુું .  
(૫૨) ઝાડા સાથે લોહી પડતુું  હોય તો વડવાઈનો અગ્ર 
ભાગ અને તાજી કુું પળો પીસીને દુધમાું ઉકાળી તેનુું  સેવન 
કરવુું .  
(૫૩) ઝાડામાું વધ ુપડતુું  લોહી પડતુું  હોય તો વડની કુણી 
વડવાઈને વાટીને પાણીમાું પલાળી રાખવી. બીજ ે દીવસે 
તેને ઉકાળવી. તેમાું  ચોથા ભાગનુું  ર્ી અને આઠમા ભાગ ે
સાકર ઉમેરી ર્ી પકવવુું . ર્ી પાકી જાય ત્યાર ે મધ સાથે 
સેવન કરવુું .  
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(૫૪) ઉુંડાું  ર્ારાું  પડ્યાું  હોય, કેમે કરી રુઝાતાું  ન હોય, 
તેમાુંથી પરુ નીકળતુું  હોય તો ર્ારાું ને સાફ કરી વડનાું  કુણાું  
પાનને લસોટી ખબુ ઝીણી બનાવેલી ચટણી ર્ારામાું ભરી 
પાટો બાુંધવો.  
(૫૫) સગભાગ સ્ત્રીનો ગભગ બહ ુ ફરતો હોય તો વડની 
છાલનો ઉકાળો દુધ સાથે પીવો.  
(૫૬) વાતાવરણની ર્દુ્ધી માટે એટલે કે ર્રમાુંથી 
જીવજુંતઓુનો નાર્ કરવા વડની છાલનો હોમ કરવો. 
(૫૭) વુંધ્યા મહીલાને ગભગસ્થાપન માટે વડની કુું પળોનો 
ઉકાળો દુધ સાથે પાવો.  અથવા કુણી કુું પળો કે વડવાઈની 
તાજી કુું પળો દુધમાું  લસોટી નસ્ય આપવુું .  
(૫૮) પશુ્કળ ઝાડા થતા હોય તો વડનાું કોમળ પાન ખબુ 
લસોટી અડધો કપ રસ કાઢવો. રસથી બમણી છાસમાું  
સવાર-સાુંજ પીવાથી ઝાડા મટી જાય છે. રસ તાજ ેતાજો જ 
વાપરવો.   
(૫૯) વડની વડવાઈનુું  દાતણ કરવાથી હાલતા દાુંત 
મજબતુ થાય છે.  
(૬૦) વડનુું  દધુ લગાડવાથી ખરજવુું  મટી જાય છે.  
વરણો એને વાયવરણો, કાગડાકેરી કે કોયોવડ પણ કહે છે. 
૨૦થી ૩૦ ફુટ ઉુંચુું  આ ઝાડ બધ ે જ થાય છે. એના 
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સાધારણ કદનાું ઝાડ કોુંકણમાું ખબુ થાય છે. તેનાું પાન 
બીલી જમે ત્રીદલ હોય છે. પાનની ગુંધ ઉગ્ર હોય છે અને 
દાુંડી એરુંડાની જમે લાુંબી હોય છે. પાન ખબુ કડવાું હોય 
છે, આથી એની ભાજીમાું ડુુંગળી વધાર ે નાખવી પડ ે છે. 
એની છાલ ખબુ ગરમ છે, આથી દુખાવાના સ્થાન પર 
એનો લેપ કરવામાું આવે છે. વરણો અને સરગવો ગણુમાું  
લગભગ સરખા છે. વરણો ગરમ છે એટલે તે જઠરાગ્ની 
પ્રદીપ્ત કર ે છે અને આહારનુું  પાચન કરાવે છે. ભખુ ન 
લાગતી હોય તેને માટે વરણાનુું  સેવન આર્ીવાગદ સમાન 
છે. યકૃતવદૃ્ધી, મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષ્ટ, પ્રોસ્ટેટ(પરુુષાતન 
ગ્રુંથી), પથરી અને સોજામાું  આ વાયવરણો અકસીર 
ઔષધ છે.  
(૧) વાયવરણાના મળુ અને છાલનુું  અડધીથી એક ચમચી 
ચણુગ  એક ગ્લાસ પાણીમાું  મુંદ તાપ ેઅડધા કપ જટેલુું  બાકી 
રહે ત્યાું સધુી ઉકાળી સવાર-સાુંજ પીવાથી ઉપરોક્ત બધી 
તકલીફ મટે છે.  
(૨) ર્રીરના કોઈ પણ ભાગમાું  ગાુંઠ થઈ હોય તો તેના પર 
વરણાની છાલનો લેપ કરવાથી થોડા દીવસોમાું ગાુંઠ 
ઓગળીને બેસી જાય છે.  
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(૩) બરોળ અને લીવરના સોજા પર વરણાની છાલનો 
ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી સોજો મટી જાય છે. એક 
ચમચી છાલના ભકુાનો ઉકાળો કરી પીવો.  
(૪) વાયવરણો, સુુંઠ, જવખાર, ગોળ અને ગોખરુુંનો 
ઉકાળો પીવાથી પથરી ઓગળીને નીકળી જાય છે.   
(૫) વરણો અને સરગવાની છાલનો ઉકાળો પીવાથી 
પરે્ાબના રોગો અને પથરી મટે છે.  
(૬) પરે્ાબ 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 છાલનુું  ચણુગ  અને હળદરનુું  
સમાન ભાગ ેમીશ્રણ કરી લેપ કરવાથી લાપોટીયુું  મટે છે. 
(૮) આુંતરડાનો અુંદરનો સોજો, એપને્ડીસાઈટીસ, 
ફેરીન્જાયટીસ, પરેીકાઈટીસ વગરે ેસવાર-સાુંજ વરણો અને 
સાટોડીનો ઉકાળો પીવાથી મટે છે.  
(૯) વરણો પટેમાું આહારનો સડો અને વાછુટની દગુાંધ 
મટાડ ેછે. જનેે ઉધ્વગ વાયથુી ઓડકાર આવતા હોય, વાયથુી 
પટે ફુલી જતુું  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 બ્લેડર)માું ખબુ 
જ હીતાવહ છે.  
(૧૧) હરસ સકુા હોય તો વરણાનો ઉકાળો સવાર-સાું ુંજ 
પીવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) પાકેલા ગમુડા પર વરણાના પાનનો લેપ કરવાથી 
ગમુડુું પાકીને ફુટી જાય છે.   
વરીયાળી વરીયાળી મધરુ, સહેજ તરુી, તીખી, કડવી, 
સ્નીગ્ધ, પચવામાું હલકી, તીક્ષ્ણ, પીત્ત કરનાર, 
જઠરાગ્નીવધગક અને ગરમ છે. આમ છતાું ર્ીયાળામાું  
જટેલી ગણુકારી છે તેટલી જ ઉનાળામાું  પણ છે. તે વાય,ુ 
કફ, ર્ળુ, નેત્રરોગો, ઝાડા, ઉલટી, હરસ, દાહ, 
આમપ્રકોપ, બરોળના રોગ, કૃમી, અગ્નીમાુંદ્ય, ખાુંસી, 
યોનીર્ળુ, ક્ષય તથા રક્તવીકાર દુર કર ે છે. એમાું ૩% 
જટેલુું  સગુુંધીત ઉડ્ડયનર્ીલ તેલ છે. આ તેલ પાચક, વાયનેુ 
દરુ કરનાર અને મતુ્રને સ્વાભાવીક રુંગ આપનાર છે. 
પરે્ાબની બળતરા, એસીડીટીની બળતરા, આુંખોની 
બળતરા તથા હથેળી અને પગના તળીયાની બળતરા દરુ 
કરવા વરીયાળીનુું  સાકરમાું બનાવેલુું  ર્રબત આપવાથી 
લાભ થાય છે. અજીણગથી થતાું  ઝાડા ઉલટીમાું વરીયાળીનુું  
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ર્રબત સારો ફાયદો કર ે છે. વરીયાળી આમ એટલે 
આહારના કાચા રસને પચાવવાનુું  તથા અગ્નીને પ્રદીપ્ત 
કરવાનુું  કામ કર ેછે. ભખુ લાગતી ન હોય, પાચન બરાબર 
થતુું  ન હોય અને સુુંઠ, આદ,ુ મરી પીપર જવેાું  રવ્યો સહન 
ન થતાું હોય, એટલે કે પીત્તપ્રકૃતી હોય તેમને માટે 
વરીયાળી ખબુ હીતાવહ છે. અગ્નીમાુંદ્ય, અપચો અને 
અમ્લપીત્તથી પીડાતા દદીએ એક ચમચી વરીયાળી અડધી 
ચમચી સાકર સાથે દીવસમાું ત્રણ વખત ખબુ ચાવીને 
ખાવી. જો અમ્લપીત્તમાું ખાટી, કડવી ઉલટીઓ થતી હોય 
તો નાળીયેરના પાણીમાું વરીયાળી અને સાકર નાખી 
બનાવેલ ર્રબત પીવુું . ખબુ ચાવીને ખાવાથી અને થોડો 
થોડો રસ પટેમાું  ઉતારતા રહેવાથી વરીયાળી પટેનો આફરો 
અને ઉદરર્ળુ ર્ાુંત કર ેછે. અડધી ચમચી વરીયાળીનુું  ચણુગ  
નવર્કેા પાણી સાથે લેવાથી પણ પટેનો ગસૅ-આફરો દરુ 
થાય છે.  
વાવડીંગ  વાવડીંગ તીખાું, તીક્ષ્ણ, ગરમ, રુક્ષ, અગ્નીને 
પ્રદીપ્ત કરનાર અને હલકાું છે. આથી તે ર્ળુ, આફરો, 
પટેના વીભીન્ન રોગો, કફ, કૃમી, વાય ુ તથા કબજીયાત 
મટાડ ે છે. વાવડીંગ વાયનેુ નીચનેી તરફ સરકાવે છે. એ 
મતુ્રનુું  પ્રમાણ વધારનાર, ઉત્તમ કૃમીનાર્ક, બળપ્રદ, 
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વાયનુાર્ક, મગજ અને નાડીઓને બળ આપનાર, લોહીની 
ર્દુ્ધી કરનાર અને રસાયન છે. એનાથી ભખુ સારી લાગ ેછે, 
આહાર પચ ે છે, મળ સાફ ઉતર ે છે, વજન વધ ે છે, 
ચામડીનો રુંગ સધુર ેછે.  
(૧) ગોળ કૃમી અને ચપટા કૃમીના નાર્ માટે વીરચેનથી 
મળર્દુ્ધી કરી, પખુ્ત વયનાને ૧૦ ગ્રામ અને બાળકોને ૩-૪ 
ગ્રામ વાવડીંગનુું  ચણુગ  પાણી સાથે સવાર-સાુંજ દસેક દીવસ 
સધુી આપવુું . ઉપર ફરીથી હરડનેો રચે આપવો. કૃમીનાર્ક 
રવ્યોમાું વાવડીંગ શે્રષ્ઠ છે.  
(૨) એક ચમચી વાવડીંગનુું  ચણુગ  રાત્ર ેગોળ સાથે ખાવાથી 
પટેના કૃમીઓનો નાર્ થાય છે.  
(૩) આર્ર ેત્રણથી પાુંચ ગ્રામ વાવડીંગનુું  ચણુગ  તાજી મોળી 
છાર્માું મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી અગ્નીમાુંદ્ય, અરુચી, 
ઉબકા, ઉલટી, અપચો, આફરો, પટેમાું વાય ુ ભરાવો, 
ઉદરર્ળુ, મોળ આવવી વગરેમેાું  ઉત્તમ લાભ થાય છે.   
(૪) સમાન ભાગ ે વાવડીંગ અને કાળા તલ ભેગા કરી 
લસોટીને સુુંર્વાથી આધાર્ીર્ી મટે છે.  
વીડુંગારીષ્ટ વાવડીંગ અને બીજી ઔષધીઓના મીશ્રણથી 
બનાવવામાું આવતુું  આ રવ ઔષધ ચારથી છ ચમચી 
સવાર-સાુંજ લેવામાું આવે તો પટેના કૃમીઓ, પથરી, 
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ભગુંદર, મતુ્રકૃચ્ર, પટેનો ગસૅ, સોજા, અતીસાર અને 
ગુંડમાળ જવેા રોગો મટે છે.  
વાુંસકપરુ  વાુંસકપરુ વજન વધારનાર, મૈથનુર્ક્તી વધારનાર, 
બળ આપનાર, સ્વાદીષ્ટ-મધરુ અને ર્ીતળ છે. તરસ, 
ઉધરસ, જ્વર, ક્ષય, શ્વાસ-દમ, પીત્ત, રુધીરના રોગો, 
કમળો, કોઢ, વ્રણ, પાુંડ ુ તથા વાયનુા રોગો મટાડ ે છે. તે 
તરુા રસવાળુું  છે. આયવુદેના સીતોપલાદી ચણુગના 
ઔષધોમાું એક આ વાુંસકપરુ પણ છે. 
વીટામીનોઃ  વીટામીન ‘એ’ ગાજરમાુંથી પશુ્કળ મળે છે. 
એનાથી દૃષ્ટીનુું  તેજ જળવાઈ રહે છે, અને પયાગવરણીય 
ભેળસેળથી રક્ષણ મળે છે. વીટામીન ‘સી’ આમળાું, લીંબ ુ
અને ટામેટામાું સારુું હોય છે. કોલીફ્લાવરમાું  પણ વીટામીન 
‘સી’ છે. વળી એમાું પોટેશ્યમ, ફોલેસીન અને ફાઈબર 
પણ સારા પ્રમાણમાું છે. જો વીટામીન ‘એ’ અને ‘સી’ 
સાથે લેવાું  હોય તો તે બ્રોકલીમાુંથી મળે છે. તે કેન્સર 
અટકાવે છે અને ર્રીરનુું  તાપમાન જાળવે છે. બ્રોકલી 
પોટેશ્યમ, ફોલેસીન, અને ફાઈબર પણ સારા પ્રમાણમાું  
ધરાવે છે. વીટામીન ‘કે' લીલાું, લાલ કે પીળાું  
કેપ્સીકમ(ઝાલર મરચાું)માુંથી મળે છે. રક્તસ્રાવ બુંધ કરવા 
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(લોહીના ગુંઠાવા માટે) એ જરુરી છે તથા હાડકાની 
રચનામાું મદદરુપ થાય છે.  
વીટામીન ‘સી’  પરુતા પ્રમાણમાું વીટામીન ‘સી’ ન 
લેવાથી ર્રીરમાું કૉલેસ્ટરોલ વધી જાય છે. વીટામીન 
‘સી’થી કૅન્સર થવાની ર્ક્યતા ર્ટે છે, કેમકે વીટામીન 
‘સી’ આપણને રોગ સામે લડવાની તાકાત આપ ે છે. 
વીટામીન ‘સી’  ની જરુરીયાત દરરોજ ૧૦૦ મી.ગ્રા. જટેલી 
છે. વીટામીન ‘સી’ ર્રદીમાું ર્ણો ફાયદો કર ે છે. 
ધમુ્રપાનથી વીટામીન ‘સી’ નષ્ટ થાય છે. વધાર ેપડતી દવા 
લેનારને વધ ુવીટામીન ‘સી’ ની જરુર પડ ેછે. ગભગનીરોધક 
ગોળી લેનાર સ્ત્રીના ર્રીરમાુંથી વીટામીન ‘સી’ ઓછુું  થઈ 
જાય છે. માનસીક તણાવની સ્થીતીમાું વધ ુ વીટામીન 
‘સી’ ની જરુર રહે છે. રોજના ર્ાકભાજીમાુંથી આપણને 
વીટામીન ‘સી’ મળી રહે છે, પરુંત ુએ નાર્ ન પામે એ 
માટે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાું  રાખવી જોઈએ.  
(૧) લીલી ર્ાકભાજી ચપ્પથુી કાપવા કરતાું હાથે તોડીને 
સમારવી.  
(૨) જમવાનુું  બનાવી વધ ુસમય રાખી ન મકુવુું .  
(૩) જમવાનુું  વારુંવાર ગરમ ન કરવુું .  
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(૪) ર્ાકભાજી બની ર્કે તો છાલ સાથે જ રાુંધો, કારણ કે 
છાલમાું વીર્ષે પ્રમાણમાું  વીટામીન ‘સી’ હોય છે. બટાટા 
 છોલ્યા વીના અને ગાજર પણ ર્સીને સાફ કરીને વાપરવી 
જોઈએ.  
(૫) બાફવાનાું ર્ાકભાજી પણ પાણીમાું બહ ુવાર ઉકાળવાું  
નહીં.  
(૬) ફ્રીજમાું ર્ાકભાજી હુંમેર્ાું પ્લાસ્ટીકની થેલીમાું જ 
રાખો, ખલુ્લાું નહીં.  
(૭) ત્રણ કાચાું  ટામેટામાુંથી ૩૦ થી ૫૦ મી. ગ્રા. વીટામીન 
‘સી’ મળે છે.  
(૮) ૨૫૦ ગ્રામ કોબીજમાું લગભગ ૫૦ મી.ગ્રા. વીટામીન 
‘સી’ હોય છે.  
(૯) પાુંચ મધ્યમ કદના બટાટામાું  ૫૦ મી.ગ્રા. વીટામીન 
‘સી’ હોય છે.  
(૧૦) એક ગ્લાસ સુંતરાના રસમાું  ૫૦ મી.ગ્રા. વીટામીન 
‘સી’ હોય છે. 
વીટામીન બી૨ અને બી૧૨ નાયાસીન એટલે  વીટામીન 
બી૨ ર્કેેલી ર્ીંગ, વટાણા, બટાટા, ચોખા, બ્રાઉન બ્રડે, 
બદામ વગરેમેાુંથી મળે છે. એનાથી સારી ઉુંર્ આવે છે, 
ડાયાબીટીસમાું લોહીમાું  સાકરનુું  પ્રમાણ ર્ટે છે, 
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રક્તવાહીનીમાું લોહીના ગઠ્ઠા થતા નથી, કાનમાું  અવાજ 
થવાનુું  બુંધ થાય છે, ચક્કર આવતાું નથી અને માસીક 
વખતે સ્ત્રીઓનુું  માથુું  દ:ુખતુું  બુંધ થાય છે. 
વીટામીન બી૧૨ વીટામીન બી૧૨ માુંસ, મચ્છી, ઈંડાું, દધુ 
અને દધુની બનાવટોમાુંથી મળે છે. ખોરાકમાુંના વીટામીન 
બી૧૨ને લોહીમાું લાવવા લોહીમાુંનો ઈન્ટ્રીન્સીક ફેક્ટર 
મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. આુંતરડાની બીમારીને લીધ ેપણ 
વીટામીન બી૧૨ની ઉણપ સજાગય છે. અર્ક્તી લાગવી, 
સામાન્ય પીળીયો થવો, વતગણુું ક અને સ્વભાવમાું  ફેરફાર 
થવો, હતાર્ા, હથેળી અને પગના તળીયાની નસો સકુાઈ 
જવાથી બળતરા થવી, ખાલી ચડવી વગરે ે બી૧૨ ની 
ઉણપનાું લક્ષણો છે. એના ઈલાજ માટે વીટામીન બી૧૨નાું  
ઈન્જકે્ર્ન લેવાું અને દધુ પીવુું .    
વીરચેનવટી એળીયો ૪૦ ગ્રામ, રવેુંચીનો ર્ીરો ૨૦ ગ્રામ, 
હીંગ અને ફુલાવેલો ટુંકણખાર ૫-૫ ગ્રામનુું  બારીક ચણુગ  
કરી ગરમાળાના ઉકાળામાું વાટીને બાજરીના દાણા જવેડી 
ગોળી બનાવતા જઈ ર્ુંખજીરાના ચણુગમાું  નાખતા જવી. 
એને વીરચેનવટી કહે છે. એકથી બે ગોળી રાત્ર ેસતુી વખતે 
લેવાથી સવારમાું  એક-બે વાર મળપ્રવતૃ્તી થઈ પટે સાફ થાય 
છે. હરસ-મસા ઉપરાુંત બીજા જ ે વીકારોમાું  પટે સાફ 
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રાખવાની જરુર હોય તેમાું આ ગોળી નીભગયતાથી વાપરી 
ર્કાય. સામાન્ય રીતે એક ગોળી લેવાથી એક વાર ઝાડો 
થાય છે. 

વીરોધી આહાર 

દધુ સાથે: કેળાું, ખજુર, લીંબ,ુ પપૈયાું, વગરે ે ફળો, ગોળ, 
લસણ, ડુુંગળી, મળુા, ગાજર, તલુસી, આદ,ુ દહીં, છાસ, 
કઢી, ઢોકળાું, અથાણાું, માુંસ, મચ્છી, ઈંડાું, કોડલીવર 
ઑઈલ વગરે ેવીરુદ્ધ આહાર છે. 
દહીં સાથે: ગોળ, દુધ, મળુા અને કેળાું  વીરુદ્ધ છે. 
ગોળ સાથે: મળુા, તેલ, લસણ, અડદ, દધુ દહીં વીરુદ્ધ છે. 
ર્ી અને મધ સાથે લેવાનાું  હોય તો સરખા ભાગ ેન લેવાય. 
ક્યાું તો ર્ી બમણુ કે મધ બમણુ લેવુું . 
વેંગણ વેંગણ પથ્ય ર્ાક છે તેથી રોજ ખાવામાું  વાુંધો નથી. 
એ મધરુ, ગરમ, તીક્ષ્ણ અને વીપાકમાું કટુ હોવાથી પીત્ત 
કર ેછે. તે કફવાતનુું  ર્મન કર ેછે તથા અગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ે
છે. હૃદયને હીતકારી, ભખુ લગાડનાર, ર્કુ્ર ધાત ુવધારનાર, 
તાવ, ઉધરસ તથા અરુચી મટાડનાર અને પચવામાું હલકાું  
છે. સફેદ વેંગણ કાળાું વેંગણ કરતાું ગણુમાું ઉતરતાું છે. જો 
કે સફેદ વેંગણ હરસમાું ગણુ કર ે છે. ગરમ હોવાથી માત્ર 
ર્ીયાળામાું જ ખાવા લાયક છે. કુમળાું રીંગણાું  ઉત્તમ, 
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 નીદોગષ અને સવગ દોષોને હરનારાું  છે. જો કે વધાર ે પડતાું  
બીજવાળાું વેંગણ વીષ સમાન છે. ર્ીયાળામાું વેંગણ પથ્ય 
હોવા છતાું પીત્તપ્રકોપ, અમ્લપીત્ત તથા હરસના દદીને અને 
સગભાગ સ્ત્રીને માફક આવતાું નથી. વેંગણ ઝીણો તાવ, 
કમળો, વાય,ુ કફના રોગો અને પથરી મટાડ ેછે.  
(૧) રાુંધલેા વેંગણના ટુકડા પર વાલના દાણા જટેલો 
નવસાર ભભરાવવો. નવસાર ઓગળી જાય ત્યાર ે બધુું  
ચાવીને ખાઈ જવુું . એનાથી કમળો જલદી મટી જાય છે.  
(૨) માસીક ઓછુું , અનીયમીત કે નાની ઉુંમર ે જતુું  રહ્યુું 
હોય તો એકાુંતર ેદીવસે બાજરીનો રોટલો, રીંગણનુું  ર્ાક 
અને ગોળ ખાવાું .  
(૩) બરોળ વધી ગઈ હોય તો સવાર-સાુંજ એક કુમળુું  
વેંગણ ચાવીને ખાઈ ઉપર ૧/૪ ચમચી ર્રપુંખાના મળુનુું  
ચણુગ  લેવુું .  
ર્તાવરી ર્તાવરીના છોડ ભારતમાું બધે જ થાય છે. તેના 
 છોડ ત્રણથી ચાર ફુટ ઉુંચા, પાન ર્રુ જવેાું  બારીક અને 
ડાળીના મળુ પાસેથી છેડા સધુી બું ને બાજુએ સરખાું હોય 
છે. ર્તાવરીને નાનાું  સફેદ સગુુંધી ફુલોનાું  ઝમુખાું આવે છે. 
 છોડને કાુંટા હોય છે. ડાળીની એક બાજુએ એક એક કાુંટો 
હોવાથી એને એકલકું ટી પણ કહે છે. તેને ચણી બોર જવેાું  



405 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

ફળો આવે છે. પાક્યા પછી તે લાલ રુંગનાું થાય છે. 
ર્તાવરીનાું મળુ સતુરના તાુંતણા એકઠા કરીને બાુંધી 
રાખ્યા હોય એવાું  ઝમુખા રુપ ેહોય છે. તેનાું  મળુને ફીક્કાર્ 
પડતી લાલ-પીળા રુંગની છાલ હોય છે. એ છાલ કાઢતાું  
અુંદર ધોળા રુંગનો ગાભો અને વચ્ચ ેદોરા જવેુું  દેખાય છે. 
ર્તાવરીનાું મળુ લીલાું હોય ત્યાર ેસકુવવામાું આવે છે. આ 
મળુને જ ર્તાવરી કહે છે. ર્તાવરી ઔષધમાું વપરાય છે. 
ર્તાવરી એક ઉત્તમ ઔષધ છે. ર્તાવરીના છોડને સો 
કરતાું  પણ વધાર ેમળુ હોય છે આથી એને ર્તાવરી કહે 
છ. તેનાું પાન વાળ જવેાું  ઝીણાું અને પશુ્કળ હોય છે. એના 
 છોડને જમીન તરફ વળેલા અવળા કાુંટા હોય છે. ર્તાવરી 
ઠુંડી, વાજીકર, મધરુ-કડવી, રસાયન, સ્વાદીષ્ટ, પચવામાું  
ભાર,ે ચીકણી, ધાવણ વધારનાર, બળ આપનાર, 
બદુ્ધીવધગક, જઠરાગ્ની પ્રદીપક, આુંખો માટે સારી અને 
પ ષ્ટીક છે. એ ત્રીદોષનાર્ક, ક્ષય, રક્તદોષ, સોજા, ગોળો 
અને અતીસારનો નાર્ કર ે છે. ર્તાવરી પરમ પીત્તર્ામક 
છે. એક એક ચમચી ર્તાવરીનુું  ચણુગ  અને સાકર દધુમાું  
મીશ્ર કરી પીવાથી તરત જ અમ્લપીત્ત-એસીડીટી ર્ાુંત થાય 
છે. ર્તાવરીની બે જાતો થાય છે : (૧) મહા ર્તાવરી (૨) 
નાની ર્તાવરી. મહા ર્તાવરી ભીલાડથી મુુંબઈ સધુીના 
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દરીયાકીનાર ે વધ ુ થાય છે. તેનાું મળુ અુંગઠુા જટેલાું જાડાું, 
રસદાર અને આઠથી દસ ફુટ લાુંબાું  થાય છે. દવામાું જાડાું  
અને રસદાર મળુીયાું જ વાપરવાું જોઈએ. બજારમાું જ ે
વેચાય છે તે નાની ર્તાવરીનાું જ મળુીયાું  હોય છે. નાની 
ર્તાવરી સવગત્ર થાય છે. રતેાળ જમીનમાું  ખબુ થાય છે. 
નાની ર્તાવરીનાું મળુ આઠથી બાર ઈંચ લાુંબાું  અને પાતળાું  
હોય છે. દવામાું ચણુગ  કરવુું  હોય તો નાની ર્તાવરીનાું  
મળુનુું  કરવુું  અને રસ કાઢવો હોય તો મોટી ર્તાવરીના 
મળુનો કાઢવો. જો મોટી ર્તાવરી મળે તો તેનુું  ચણુગ  
વાપરવુું  વધ ુ સારુું. ર્તાવરી મધરુ અને કડવી છે. તે બળ 
વધારનાર, ધાવણ વધારનાર, ર્કુ્રવધગક, રસાયન, 
મૈથનુર્ક્તી વધારનાર-વાજીકરણ છે. આ ઉપરાુંત 
રક્તવીકાર, વાય,ુ અને પીત્તને હરનાર, રક્તમતુ્રતા, 
મતુ્રકૃચ્ર, મતુ્રકષ્ટ મટાડનાર છે. જ્યાર ેમહાર્તાવરી હૃદય 
માટે હીતકારી, બદુ્ધીવધગક, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, 
પ ષ્ટીક, ગ્રહણી અને હરસને મટાડનાર છે.  
(૧) દઝુતા હરસમાું રોજ ર્તાવરી અને સાકર નાખી 
ઉકાળીને ઠુંડ ુકરલેુું  દધુ પીવુું .  
(૨) જો મતુ્રમાગ ેલોહી પડતુું  હોય તો ૧ ચમચી ર્તાવરી, 
૧ ચમચી ગોખરુું અને ૧ ચમચી સાકરને ૧ ગ્લાસ પાણીમાું  
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નાખી, ઉકાળો બનાવી રોજ સવાર ેઅને સાુંજ ેપીવાથી મટે 
છે, કેમ કે મતુ્રાર્યની ર્દુ્ધી કરવામાું ર્તાવરી અને ગોખરુું 
બન્ન ેઉત્તમ છે.  
(૩)  કીડનીના સોજામાું  પણ ર્તાવરી અને ગોખરુું લેવાું . 
(૪) મહા ર્તાવરીનો તાજો રસ બે ચમચી સવાર-સાુંજ 
પીવાથી અથવા મહા ર્તાવરીનુું  તાજુું ચણુગ  સાકરવાળા 
દધુમાું પીવાથી ધાવણ સાવ ઓછુું  આવતુું  હોય તો તેમાું  
લાભ થાય છે. ર્તાવરીનો તાજો દધુપાક બનાવીને પણ 
લઈ ર્કાય.  
(૫) રક્તાતીસારમાું  મળમાગ ે પડતા લોહીમાું ૧ ગ્લાસ 
બકરીના તાજા દુધમાું ૧ ચમચી ર્તાવરીનુું  ચણુગ , ૧ ચમચી 
સાકર અને ૧ ચમચી ર્ી નાખી ઉકાળી ઠુંડ ુ પાડી સવાર-
સાુંજ પીવાથી રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે.  
(૬) ફેફસાની નાની મોટી તકલીફોમાું ર્તાવરીનુું  ચણુગ  
અને સાકર દધુમાું  ઉકાળી લાુંબો સમય લેવાથી સારો ફાયદો 
થાય છે.  
(૭) રતાુંધળાપણામાું ર્તાવરીનાું કુમળાું પાન ગાયના 
ર્ીમાું વર્ારીને ખાવાથી રતાુંધળાપણુ દરુ થાય છે.  
(૮) મોઢામાું, હોજરીમાું, હોજરીના છેડ,ે આુંતરડામાું જો 
ચાુંદાું  પડ્યાું હોય તો ર્તાવરીર્તૃ અત્યુંત હીતાવહ છે. 
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મળી ર્કે તો લીલી ર્તાવરીનો તાજો રસ કાઢી બે ચમચી 
સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેપીવો. જો લીલી ર્તાવરી ન મળે 
તો જ્યાર ેમળે ત્યાર ેર્તાવરી ર્તૃ પકાવી લેવુું . ૫૦૦ ગ્રામ 
ગાયનુું  ર્ી, ૨ કીલોગ્રામ ર્તાવરીનો રસ અને ર્તાવરીના 
મળુીયાનુું  ૨૦૦ ગ્રામ ચણુગ  મીશ્ર કરી ઉકાળવુું . પાણીનો 
ભાગ ઉડી જાય ત્યાર ેઉતારીને ગાળી લેવુું . એક ચમચી આ 
ર્તાવરી ર્તૃ દીવસમાું ત્રણ વખત લેવાથી જીણગ જ્વર, 
મીરગી-વાય,ુ આુંતરીક ચાુંદાું, ગાઉટ, ફેફસાના રોગો વગરે ે
મટે છે. ર્તાવરી મહીલાઓ માટેની પરમ પ ષ્ટીક ઔષધી 
છે.  
(૯) ર્તાવરીના બે ચમચી રસમાું એક ચમચી મધ મેળવી 
સવાર-સાુંજ પીવાથી સ્ત્રીઓને થતુું  પીત્તનુું  શે્વત પ્રદર મટે 
છે.  
(૧૦) એક ગ્લાસ દુધમાું એક ચમચી ર્તાવરીનુું  ચણુગ  અને 
બે ચમચી સાકર નાખી ઉકાળીને ઠુંડ ુ પાડી પીવાથી 
સ્ત્રીઓને થતુું  રક્તપ્રદર અને લોહીવા મટે છે.  
(૧૧) ર્તાવરી, જીરુ અને ગળો દરકેનુું  અડધી અડધી 
ચમચી ચણુગ  પાણીમાું નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી ટાઢીયો 
તાવ મટે છે.  
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(૧૨) ર્તારી, સાકર, ગોળ અને કોપરુું ખાવાથી પ્રસતુાનુું  
ધાવણ વધ ેછે.  
(૧૩) એક ગ્લાસ ગાયના દધુમાું એક ચમચી ર્તાવરીનુું  
ચણુગ  નાખી પીવાથી પથરી મટે છે.  
(૧૪) એક ચમચી ર્તાવરી અને બોદા ગોખરુનુું  ચણુગ  
દધુમાું ઉકાળી સવાર-સાુંજ પીવાથી પથરી મટે છે અને 
પરે્ાબમાું પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે.  
(૧૫) ર્તાવરી રસાયન છે, આથી એના સેવનથી આયષુ્ય 
વધ ે છે, સ્વાસ્થ્ય સારુું રહે છે, વજન વધી ર્રીર હૃષ્ટપષૃ્ટ 
થાય છે. એક ગ્લાસ દુધમાું એક ચમચી ર્તાવરી અને એક 
ચમચી સાકર નાખી ઉકાળવુું . ઠુંડ ુપડ ે ત્યાર ેધીમે ધીમે પી 
જવુું . એનાથી ર્રીરમાું  સારી ર્ક્તી આવે છે. સ્ત્રીઓનો 
પ્રદર રોગ મટે છે.  
(૧૬) ર્તાવરીમાુંથી બનાવેલા તેલને નારાયણ તેલ કહે છે. 
બધી ફામગસી બનાવે છે. વાથી જકડાયેલા સ્થાન પર તેનુું  
માલીર્ કરવુું . આ તેલની લર્ ુ એનીમા લેવાથી વાયનુા 
રોગો, કટીર્ળુ, સાુંધાનો દખુાવો, સાુંધા જકડાઈ જવા વગરે ે
મટે છે.  
(૧૭) ર્તાવરી ચાુંદાું  માટેનુું  અકસીર ઔષધ છે. ૨૦૦ ગ્રામ 
દધુમાું એટલુું  જ પાણી નાખી ૧૦ ગ્રામ ર્તાવરીનુું  ચણુગ  
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અને ૫ ગ્રામ જઠેીમધનુું  ચણુગ  બે ચમચી ખડી સાકર નાખી 
ધીમા તાપ ેપાણી બળી જાય ત્યાું સધુી ગરમ કરી ઠુંડ ુપાડી 
પીવાથી મોુંનાું, ગળાનાું, હોજરીનાું, યોનીમાું, આુંતરડાુંમાું, 
ગભાગર્યમાું  પડલેાું  ચાુંદાું  મટે છે. આહારમાું  દુધનુું  પ્રમાણ 
વધારવુું . ગોળ, લસણ, ડુુંગળી, કાળાું મરી, અથાણાું, પાપડ, 
મરચાું, બાજરી, રીંગણાું, મળુા, મોગરી, રાઈ, હીંગ વગરે ે
 છોડી દેવાું . મોળાું ર્ાકભાજી, રોટલી જવેો સાદો આહાર 
લેવો. એનાથી કસવુાવડ થતી હોય કે પરુા માસે જન્મેલુું  
બાળક જીવી ર્કતુું  ન હોય તેમાું પણ ફેર પડ ેછે.  
(૧૮) જો કોઈ પરુુષને ગરમી હોય અને તેને લીધ ેર્કુ્ર ક્ષીણ 
થઈ જાય, પાતળુું  પડી જાય, કામર્ક્તી ર્ટી જાય, 
ઉત્સાહનો અભાવ હોય ર્કુ્રજુંતનુી ગતી ર્ટી જતી હોય તો 
ર્તાવરી, આમળાું, સાકર, ર્ી અને અશ્વગુંધાનુું  એક એક 
ચમચી ચણુગ  સવાર-સાુંજ લેવુું .  
(૧૯) ર્તાવરી, જઠેીમધ અને સાકર આ ત્રણેનુું  સરખા 
વજને બનાવેલુું  એક ચમચી જટેલુું  બારીક ચણુગ  સવાર-સાુંજ 
દધુ સાથે લેવાથી ર્રીરની આુંતરીક ગરમી મટે છે. હાથની 
હથેળીની અને પગના તળીયાની બળતરા મટે છે. ર્તાવરી 
પાક ૫૦૦ ગ્રામ ર્તાવરીનાું મળુ ખબુ ખાુંડી પાણી નાખી 
પસે્ટ જવેુું  બનાવી તેમાું  ચારગણુું  ગાયનુું  દધુ અને ચારગણુું  
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ગાયનુું  ર્ી નાખી પાણીનો ભાગ ઉડી જાય ત્યાું સધુી ધીમા 
તાપ ે ઉકાળવુું . હવે બાકી રહેલા કલ્ક જટેલી સાકર નાખી 
પાક બનાવવો. એને ર્તાવરી પાક કહે છે. બે ચમચી 
જટેલો ર્તાવરી પાક સવાર-સાુંજ ખાવાથી રક્તપીત્ત, 
એસીડીટી, ક્ષય, પીત્તના અને વાયનુા રોગો મટે છે.  
ર્તાવરી ક્ષીરપાક એક કપ દધુમાું એટલુું  જ પાણી મેળવી 
તેમાું  એક ચમચી ર્તાવરીનુું  ચણુગ , એક ચમચી જઠેીમધનુું  
ચણુગ  અને એક ચમચી સાકર મેળવીને ખબુ હલાવી ધીમે 
તાપ ે ઉકાળવુું . ઉકળવાથી જ્યાર ે પાણીનો ભાગ ઉડી જાય 
અને એક કપ જટેલુું  દધુ બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી લેવુું . ઠુંડુું પડ ે
ત્યાર ે પી જવુું , આ રીતે સવાર-સાુંજ તાજુું બનાવેલુું  
ર્તાવરીયકુ્ત દધુ-ર્તાવરી ક્ષીરપાક પીવામાું આવે તો 
ર્રીરની આુંતરીક ગરમી, યોનીમાગગની આળાર્, 
બળતરા, ચાુંદી, ગભગ ન રહેવો, વારુંવાર કસસુાવડ થવી 
વગરે ેમટે છે.  
ર્રપુંખો ર્રપુંખો ગજુરાતમાું અને ભારતમાું બધે થાય છે. 
ચોમાસામાું અષાઢ મહીનામાું સવગત્ર ઉગી નીકળતો 
ર્રપુંખો બરોળનુું  અકસીર ઔષધ છે. બરોળની 
વીકૃતીઓનો નાર્ કરવાનો ર્રપુંખામાું ઉત્તમ ગણુ છે. 
બરોળ વધી હોય કે યકૃતના રોગોમાું  ર્રપુંખાના મળુનુું  
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ચણુગ  પા(૧/૪) ચમચી સવાર-સાુંજ છાર્માું નાખી પીવાથી 
ઉત્તમ ફાયદો થાય છે. ર્રપુંખો અને હળદરને ગાયના 
દધુમાું  ખબુ લસોટીને તેનો લેપ બરોળના સોજા પર, 
ચરબીની ગાુંઠો પર કે ખરજવા પર કરવાથી ફાયદો થાય છે. 
આ છોડ ત્રણ-ચાર ફુટ ઉુંચા થાય છે. ર્ીયાળામાું  તલવાર 
આકારની વાું કી દોઢ-બે ઈંચની ર્ીંગો આવે છે. ખડકાળ, 
પહાડી જમીન તેને વધ ુઅનકુુળ આવે છે. સફેદ અને લાલ 
ફુલવાળા એમ બે પ્રકારના ર્રપુંખા થાય છે. સફેદ ફુલવાળા 
 છોડ ખબુ જ ઓછા જોવા મળે છે. ર્રપુંખાનાું  દાતણ 
કરવામાું આવે છે. તેના સાવરણા પણ બને છે. ર્રપુંખો 
તીખો, કડવો, તરુો, ગરમ તથા લર્ ુછે. તે કૃમી, દમ, કફ 
અને પ્લીહા, બરોળના રોગો, આફરો, ગોળો, વ્રણ, વીષ, 
ઉધરસ, લોહીવીકાર, દમ અને તાવ મટાડ ે છે. ર્રપુંખાનો 
આખો છોડ મળુ સાથે ઉખડેી, ધોઈ, સકુવી, ખાુંડીને બારીક 
ચણુગ  કરવુું .  
(૧) મલેૅરીયા કે બીજા કોઈ પણ કારણથી બરોળ વધી જાય 
કે બરોળની કોઈ તકલીફ થાય તો ર્રપુંખાના પુંચાુંગનુું  
અડધી ચમચી ચણુગ  બે ચમચી મધ સાથે સવાર-સાુંજ થોડા 
દીવસ લેવાથી બરોળના રોગો મટી જાય છે.  
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(૨) ર્રપુંખાના મળુનો ઉકાળો મરી નાખી પીવાથી 
પ્રમેહમાું  ફાયદો થાય છે.  
(૩) ર્રપુંખાના મળુને ચોખાના ધોવાણમાું  વાટીને લેપ 
કરવાથી કું ઠમાળ મટે છે.   
(૪) ર્રપુંખાના પુંચાુંગનુું  અડધીથી એક ચમચી ચણુગ  કફમાું  
મધ સાથે, પીત્તમાું ર્ી સાથે અને વાયમુાું  છાસ સાથે લેવુું .    
ર્ુંખાવલી સુંસ્કૃતમાું એને ર્ુંખપષુ્પી કહે છે. ર્ુંખાવલી 
ગજુરાતમાું  બધે થાય છે. સમરુ કીનારાની જમીન તેને વધ ુ
અનકુુળ આવે છે. તેનાું  પાુંદડાું  સોનામખુી જવેાું  અને ફુલો 
શે્વત ગલુાબી અને ર્ુંખના આકારનાું  હોવાથી એને 
ર્ુંખાવલી કહે છે. ર્ુંખાવલી બાર ેમાસ લીલી મળી રહે છે. 
એનાું પાન મસળવાથી માખણ જવેાું  મલુાયમ થાય છે, 
આથી તેને માખણી પણ કહે છે. ઔષધમાું ર્ુંખાવલીનાું  
બધાું અુંગોનો ઉપયોગ થાય છે. તેના સ્વરસની માત્રા 
ત્રણથી ચાર ચમચી, ઉકાળો એક કપ અને પુંચાુંગનુું  ચણુગ  
એક ચમચી સવાર-સાુંજ લઈ ર્કાય. મગજની પષુ્ટી માટે 
ર્ુંખાવલીના પુંચાુંગનુું  ચાટણ દધુ સાથે આપવુું . તેના 
સેવનથી ખાલી પડલેુું  મગજ ભરાય છે. ર્ુંખાવલીમાું સારક 
ગણુ વધારાનો છે, એ સીવાય બીજા ગણુો બ્રાહ્મીને મળતા 
છે. એની ભાજી બનાવીને પણ ખાઈ ર્કાય. ફુલ સહીત 
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એના પાનનુું  તલના તેલમાું  વર્ારલેુું  ર્ાક ખબુ સ્વાદીષ્ટ 
લાગ ે છે. એનુું ર્ાક વાતહર, પાચક, મળને સરકાવનાર, 
ર્ક્તી અને બદુ્ધીવધગક તથા પીત્તહર છે. ર્ુંખાવળીની 
ર્ાખાઓ વીસ ઈંચ જટેલી સતુળી જવેી બારીક રુુંવાટીવાળી 
હોય છે. તેનાું પાન જરા લાુંબાું, બઠુ્ઠાું ટેરવાુંવાળાું, બારીક 
અને આુંતર ેઆવેલાું હોય છે. તેની ર્ાખા ઉપર ર્ુંખ જવેા 
જ આકારનાું ફુલોની હાર જોવા મળે છે. તેનાું  ફળ ગોળાઈ 
લેતાું સકુ્ષ્મ અણીવાળાું હોય છે. ઔષધમાું સફેદ ફુલોવાળી 
ર્ુંખપષુ્પી વાપરવી. એ ઉત્તમ બદુ્ધી વધારનાર હોઈ 
માનસીક રોગો, ગાુંડપણ, હતાર્ા-ડીપ્રરે્ન, એપીલેપ્સી, 
વાઈ, ઉન્માદ વગરેમેાું  હીતાવહ છે. (૧) બેથી ત્રણ ચમચી 
ર્ુંખાવલીનો તાજો રસ સવાર-સાુંજ પીવાથી ગાુંડપણ મટે 
છે. ર્ુંખાવલીના આખા છોડને મળુ સહીત ઉખડેી સારી 
રીતે ધોઈ પથ્થર પર લસોટી રસ કાઢવો.  
(૨) ર્ુંખાવલીનુું  ચણુગ  અડધી ચમચી, પાુંચ નુંગ બદામ, 
બ્રાહ્મી ચણુગ  પા (૧/૪) ચમચી, ગલુાબના ફુલની પાુંખડી 
નુંગ ૧૦, ખસખસ પા (૧/૪) ચમચી, વરીયાળી અડધી 
ચમચી, મરી નુંગ ૧૦ અને એલચી નુંગ ૧૦ને દધુમાું  
લસોટી ચાટણ જવેુું  બનાવી એક ગ્લાસ દધુમાું સાકર મેળવી 
ર્રબત બનાવી રોજ રાત્ર ે પીવાથી થોડા દીવસોમાું  
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યાદર્ક્તી વધે છે, ઉુંર્ સારી આવે છે, એપીલેપ્સી, ઉન્માદ 
અને ગાુંડપણમાું ફાયદો થાય છે.  
(૩) ર્ુંખાવલીનુું  મળુ સાથે ર્રબત બનાવ્યુું  હોય તો દસ્ત 
સાફ ઉતર ેછે. રોજ ર્રબત ન બનાવવુું  હોય તો ર્ુંખાવલી 
ર્તૃ એક ચમચી રોજ રાત્ર ેચાટી જવુું .  
(૪) ર્ુંખાવલીના ચાર ચમચી રસમાું  ચારથી પાુંચ 
ચોખાભાર મીઠી કઠનુું  ચણુગ  અને બે ચમચી મધ મેળવી 
રોજ સવાર-સાુંજ પીવાથી ઉન્માદ અને વાઈ મટે છે. તમામ 
પ્રકારની રે્લછા અને ગાુંડપણમાું ખબુ હીતાવહ છે.  
(૫) ર્ુંખાવલીના પાનનો ચાર ચમચી રસ સાકર નાખી 
પીવાથી પ્રમેહ અને સુંગ્રહણીમાું  અસરકારક ફાયદો થાય છે. 
(૬) ર્ુંખાવલીના પુંચાુંગના રસથી સીદ્ધ કરલેુું  ર્ી રચેક હોય 
છે. આ ર્ી એક ચમચી સવાર-સાુંજ લેવાથી પટેનો જુનો 
રોગ સન્નીપાતોદર મટે છે.  
(૭) ર્ુંખાવલીનાું મળુ અને પાનનો ઉકાળો સુંધીવા, 
વીસ્ફોટક અને ર્રીરની નબળાઈ પર લાભ કર ેછે.  
(૮) ર્ું ુંખાવલીનાું  સકુાું  પાન ચલમમાું  નાખી ધમુ્રપાન 
કરવાથી દમમાું ફાયદો થાય છે.  
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(૯) ર્ુંખાવલીના ચાર ચમચી રસમાું બે ચમચી મધ અને 
પાુંચ કાળાું મરીનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી ઉબકા, ઉલટી, હેડકી 
અને ઓડકાર મટે છે.  
ર્ુંખપષુ્પી ચણુગ   ોઃ ર્ુંખાવળીના આખા છોડને તેના મળુ સાથે 
લાવી છાુંયડ ે સકુવી ટુકડા કરીને ખબુ ખાુંડી બનાવેલા 
બારીક ચણુગ ને ર્ુંખપષુ્પી ચણુગ  કહે છે. જ ે બે મહીના સધુી 
વાપરી ર્કાય. બે માસ પછી તેના ગણુ ઓછા થવા લાગ ે
છે. એક ગ્લાસ દુધમાું  અડધી ચમચી આ ચણુગ , એક ચમચી 
ગાયનુું  ર્ી અને બે ચમચી ખડી સાકરનો પાઉડર નાખી 
ઉકાળવુું . પછી ઠુંડુું  પડ ે ત્યાર ે રોજ રાત્ર ે પીવાથી મગજની 
યાદર્ક્તી વધ ે છે. નબળાઈ દરુ થાય છે. વીદ્યાથીઓ અને 
બદુ્ધીજીવીઓ માટે તે ખબુ સારુું છે. માનસીક રોગોનુું  તે 
ઉત્તમ ઔષધ છે. 
ર્ાક લગભગ બધાું જ ર્ાક ભાર,ે વાય ુ અને કબજીયાત 
કરનારાું  ું હોય છે. આ દુગુગણો દરુ કરવા તેને તેલમાું જીરુ 
અને હીંગ નાખી વર્ારીને જ ખાવાું  જોઈએ. ર્ાક ચડી રહ્યા 
પછી તેમાું  મીઠુું, ખટાર્ અને હીંગનુું  પાણી નાખવુું  જોઈએ.   
ર્ીરીષ એનાું પાન કુવાડીયા જવેાું  અને ફુલ એક કલગી જવેુું  
અનેક પુું કેસરોનુું  બનેલુું  અત્યુંત મદૃ ુ હોય છે. એ એટલુું  
કોમળ હોય છે કે અડવાથી ખરી જાય છે. ફુલ સફેદ, પીળાું, 
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લાલ એમ વીભીન્ન રુંગનાું અત્યુંત સગુુંધીત હોય છે. કોઈ 
પણ જાતના ઝરેમાું ર્ીરીષની અને સાદડની છાલનુું  એક 
એક ચમચી ચણુગ  ઠુંડા પાણી સાથે લેવુું .   
ર્ીમળો ર્ીમળાને તીક્ષ્ણ લોખુંડ જવેા કાુંટા હોય છે, 
લાલચોળ ફુલ હોય છે, અને રે્રાું  લીલાું  પાન હોય છે. 
એની છાલમાુંના ચીકણા રસમાુંથી લાલ ગુુંદર થાય છે જનેે 
મોયરસ કહે છે. ર્ીમળાના ફુલનુું  ર્ાક સીંધવ અને ર્ીમાું  
વર્ારીને ખાવાથી કષ્ટસાધ્ય પ્રદર, રક્તપીત્ત પ્રદર અને 
કફનો નાર્ થાય છે.  
(૧) ર્ીમળાનાું સકુવેલાું  મળુને ર્મેરુ મસુળી કહે છે. આ 
મસુળીનુું  અડધી ચમચી ચણુગ , એક ચમચી સાકર અને એક 
ચમચી ગાયનુું  ર્ી એક ગ્લાસ દુધમાું  નાખી ગરમ કરી 
દરરોજ રાત્ર ેપીવાથી ર્ીઘ્ર સ્ખલનની તકલીફ મટે છે. 
 (૨) એક ચમચી ર્ીમળાની છાલ છાસમાું  લસોટી 
તાજતેાજી સવાર-સાુંજ પીવાથી અતીસાર, સુંગ્રહણી અને 
જુનો મરડો મટે છે.  
(૩) ર્ીમળાની છાલનુું  ચણુગ  અડધી ચમચી, એક ચમચી 
મધ અને એક ચમચી સાકર રોજ રાત્ર ે લેવાથી ર્રીર 
બળવાન બને છે.  
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ર્ૃુંગાદી ચણુગ  અતીવીષ, કાકડાર્ીંગ અને પીપર સરખા ભાગ ે
લઈ મીશ્ર કરી ખબુ ખાુંડી બનાવેલા બારીક ચણુગ ને ‘ર્ૃુંગાદી 
ચણુગ’ કહે છે. પાથી અડધી ચમચી ચણુગ  એકથી દોઢ ચમચી 
મધ સાથે સવાર-સાુંજ ચટાડવાથી બાળકોની ર્રદી, ખાુંસી, 
કફજ્વર, સસણી, તાવ, ઉલટી વગરે ેમટે છે.  
ર્તેરુ ર્તેરુ સારક હોવાથી ર્રીરના તમામ મળોને સાફ કર ે
છે. એ વાય ુઅને પીત્ત દુર કર ે છે. ર્તેરુનાું ફળ ખટમધરુાું  
હોય છે. ર્ીત હોવાથી બળતરા-દાહને રોકે છે. તે વાજીકર 
હોવાથી મૈથનુર્ક્તી વધાર ે છે તથા બળપ્રદ છે. પાકાું  
ર્તેરુનુું  ર્રબત તાવમાું, ગરમીના દીવસોમાું  અને ગરમીના 
વીકારોમાું ખબુ જ ઉપયોગી છે. ચીત્તભ્રમ, ત્વચારોગો અને 
લોહીના બગાડમાું પણ ઉપયોગી છે. ર્તેરુમાું કેલ્ર્ીયમ, 
ફોસ્ફરસ, લોહ, કેરોટીન(વીટામીન 'એ'નુું  પવુગરુપ), 
થીયામીન(વીટામીન બી૧), રીબોફે્લવીન(વીટામીન બી૨) 
જવેાું તત્ત્વો સારી માત્રામાું  રહેલાું  છે.  
ર્ેરડી ર્રેડી શ્રમહર છે. થાકી ગયા હો તો ર્રેડી ચસુવી 
અથવા ર્રેડીનો રસ પીવો. થાક જતો રહેર્ ે અને 
તાજગીનો અનભુવ થર્.ે ર્રેડી ગળા માટે હીતાવહ છે. 
ર્કુ્રર્ોધન દસ ઔષધોમાું ર્રેડીની ગણતરી થાય છે. 
જમેનુું  વીયગ વાયપુીત્તાદીથી દષુીત થતુું  હોય, તેમણે 
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ર્રેડીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ર્રેડી લીવરને તેના 
કાયગમાું  સક્રીય કરતી હોવાથી કમળા જવેા લીવરના રોગોમાું  
ખબુ હીતાવહ છે. તરત જ બળ, સ્ફુતી એટલે કે તાજગી 
આપતાું ઔષધ રવ્યોમાું ર્રેડીની ગણતરી થાય છે. તમામ 
પ્રકારની ર્રેડી રક્તપીત્તનો નાર્ કરનાર, બળ આપનાર 
વષૃ્યા એટલે કે વીયગવધગક, કફ કરનાર, રસ તથા પચી ગયા 
પછી વીપાકમાું મધરુ, સ્નીગ્ધ, ગરુુ, મતુ્રકારક અને ર્ીતળ 
છે. 
આ ઉપરાુંત ર્રેડી રક્તપીત્તનાર્ક, સેક્સ વધારનાર, 
વીયગદોષો દરુ કરનાર, વજન વધારનાર, મતુ્ર વધારનાર, 
ર્ીતળ અને પચવામાું ભાર ે છે. રોજ થોડી ર્રેડી ખાવાથી 
ર્રીર હૃષ્ટપષુ્ટ થાય છે, બળ મળે છે, મેદની વદૃ્ધી થાય છે, 
અને મૈથનુર્ક્તી વધે છે. ર્રેડી કફ કરનાર છે. ર્રેડીનો 
રસ પીવા કરતાું ર્રેડી ચાવીને ખાવી વધ ુ હીતાવહ છે. 
ર્રેડી જમ્યા પહેલાું  ખાવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારના 
રક્તસ્રાવમાું  (જો ડાયાબીટીસ ન હોય તો) ર્રેડી ખબુ 
હીતાવહ છે. પરે્ાબ વધારનાર રવ્યોમાું ર્રેડી ઉત્તમ છે. 
રતવામાું અને કમળામાું ર્ેરડી સારી. ર્રેડીનો  રસ આદનુા 
રસ સાથે લેવાથી કફના રોગો, હરડ ેસાથે લેવાથી પીત્તના 
રોગો અને સુુંઠ સાથે લેવાથી વાયનુા રોગો મટે છે. ર્રેડી 
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ચસુીને કાયમ ખાવાથી કૃર્કાયતા અને માુંસક્ષય દરુ થાય 
છે. જમવા પહેલાું ર્રેડી ખાવાથી પીત્તનો નાર્ થાય છે, 
પરુંત ુ જમ્યા પછી ખાવાથી વાયનુો પ્રકોપ થાય છે. વધ ુ
મહેનત કરવાથી લાગલેો થાક ર્રેડી દરુ કર ેછે.  
(૧) ર્રેડી ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૨) ગરમ કરલેા દધુમાું  સરખા પ્રમાણમાું ર્રેડીનો રસ 
મેળવી પીવાથી મતુ્રમાગગના રોગોમાું રાહત થાય છે.  
(૩) રાત્ર ે બહાર ઝાકળમાું રાખલેી ર્રેડી સવાર ે ખાવાથી 
ધાતપુષુ્ટી થાય છે અને વજન વધ ેછે.  
(૪) ચણા ખાધા પછી ર્રેડીનો રસ પીવાથી ઉગ્ર કમળો 
(કમળી) મટે છે.  
(૫) એક ગ્લાસ ર્રેડીના રસમાું એક ચમચી ર્ી નાખી 
પીવાથી વારુંવાર થતી હેડકી મટે છે.  
(૬) એક ગ્લાસ ર્રેડીના રસમાું પા (૧/૪) ચમચી   
ફુલાવેલો ટુંકણખાર નાખી આઠ-દસ દીવસ પીવાથી 
પરે્ાબમાું જતી ધાત ુઅટકે છે.  
(૭) ર્રેડીના રસમાું થોડુું ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી ઉુંર્ 
સારી આવે છે.  
(૮) દધુમાું ર્રેડીનો રસ નાખી પીવાથી એસીડીટી અને 
હેડકી મટે છે.  
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સફરજન સફરજનમાું ર્રીરનાું વીજાતીય રવ્યોનો નાર્ 
કરવાનો ખાસ ગણુ રહેલો છે. એ સુંગ્રહણી, મરડો અને 
અતીસારમાું સારુું ગણાય છે. એ ગ્રાહી છે એટલે કે પાતળા 
મળને બાુંધીને રોકે છે. સફરજનમાું  પોટેશ્યમ અને મેલીક 
એસીડ જવેા  અગત્યના પદાથોગ છે. એનો મરુબ્બો 
સુંગ્રહણી-અતીસારમાું ખબુ સારો છે. એ રસાયન ઔષધ 
છે. રોજનુું  એક સફરજન ખાવાથી તુંદરુસ્તી સારી રહે છે. 
એમાું રહેલુું  તીવ્ર એન્ટીઑક્સીડુંટ ર્રીરના કોષોને નાર્ 
પામતા અટકાવવામાું  મદદરુપ થાય છે. લાલ છાલવાળા 
સફરજનમાું  લીલી છાલવાળા કરતાું એન્ટીઑક્સીડન્ટ 
વધાર ે હોય છે. સફરજન હૃદય, મગજ, લીવર અને 
હોજરીને બળ આપ ે છે, ભખુ લગાડ ે છે, લોહી વધાર ે છે 
અને ર્રીરની કાુંતી વધાર ે છે. સફરજનને બાફીને કે સપુ 
બનાવીને પણ ખાઈ ર્કાય. એ મરડો, સુંગ્રહણી, 
અતીસાર, આુંતરડાનાું ચાુંદાું-અલ્સરટેીવ કોલાયટીસમાું  
સારો ફાયદો કર ે છે. પાચનર્ક્તી નબળી પડી ગઈ હોય, 
વારુંવાર પાતળા ઝાડા થતા હોય કે કબજીયાત રહેતી હોય 
તો માત્ર સફરજન પર રહેવાથી ફાયદો થાય છે. જો દધુ 
માફક આવતુું  હોય તો સવાર-સાુંજ દુધ અને બપોર ે
સફરજન લઈ ર્કાય. દુધ અને સફરજનની વચમાું એ પચી 
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જાય એટલો સમયગાળો રાખવો જોઈએ, અને એટલા જ 
પ્રમાણમાું દુધ અને સફરજન ખાવાું જોઈએ. દધુ અનકુુળ ન 
આવતુું  હોય તેઓ તાજા દહીંનો મઠો લઈ ર્કાય. 
સરગવો સરગવો અનેક રોગોનુું  ઉત્તમ ઔષધ છે. સરગવાની 
છાલ, મળુ, ગુુંદર, 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 ર્કાય છે. 
સરગવાના ફાલ વરસમાું  બે વખત આવે છે. સરગવાનાું  
પાન, ફુલ, ર્ીંગો, મળુ, છાલ એ બધાુંનો ઔષધમાું  
ઉપયોગ થાય છે. તમામ પ્રકારના સોજામાું સાટોડી જમે 
સરગવો પણ કામ આવે છે. સરગવો મધરુ, તીખો, કડવો, 
તરુો, ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ, રુચીકર, ભખુ લગાડનાર, આહારનુું  
પાચન કરાવનાર, મળને સરકાવનાર, પચવામાું  હલકો, 
હૃદય માટે હીતકર, ચાુંદાું, કૃમી, આમ, ગમુડાું, બરોળ, 
સોજા, ખુંજવાળ, મેદરોગ, ગલકું ડ, અપચી, ઉપદુંર્ તથા 
નેત્રરોગમાું  હીતકારી છે. સરગવાના મળુની છાલ ગરમ, 
કડવી, દીપનપાચન, ઉત્તેજક, વાય ુસવળો કરનાર, કફહર, 
કૃમીઘ્ન, ર્ીરોવીરચેક, સ્વેદજનન, ર્ોથહર અને ગમુડાું  
મટાડનાર છે. મળુની છાલનો ઉકાળો સીંધવ અને હીંગ 
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સાથે લેવાથી ગમુડુું, સોજો અને પથરી મટે છે. ગમુડા ઉપર 
છાલનો લેપ કરવાથી વેરાઈ જાય છે કે ફુટી જઈ મટે છે. 
કોમળ પાનનુું  ર્ાક બનાવીને ખાવાથી પટે હલકુું  રહે છે, 
અને પટે સાફ આવે છે.   
(૧) કફ પશુ્કળ પડતો હોય તો દમ-શ્વાસના દદીએ દરરોજ 
સવાર-સાુંજ સરગવાની છાલનો ઉકાળો પીવો.  
(૨) હૃદયની તકલીફને લીધ ે યકૃત મોટુું  થયુું  હોય તો 
સરગવાનો ઉકાળો અથવા સરગવાની ર્ીંગોનુું  સપુ બનાવી 
પીવાથી યકૃત અને હૃદય બું નેને ફાયદો થાય છે.  
(૩)  કીડનીની પથરીમાું સરગવાના મળુનો તાજો ઉકાળો 
સારુું કામ આપ ેછે.  
(૪) ૧થી બે કીલો સરગવાની ર્ીંગોના નાના નાના ટુકડા 
કરી રાખવા. થોડા ટુકડા દોઢ ગ્લાસ પાણીમાું  ધીમા તાપે 
એક કપ પાણી બાકી રહે ત્યાું  સધુી ઉકાળી ઠુંડ ુથયા પછી 
થોડુું ધાણાજીરુ અને હળદર તથા જરુર જણાય તો સહેજ 
સીંધવ નાખી સવારમાું નરણા કોઠે ઉકાળાનુું  નીયમીત 
સેવન કરવાથી દર મહીને બે કીલો વજન ર્ટી ર્કે છે. 
ઓછી ચરબીવાળો આહાર લેવો અને પટે સાફ આવે 
એટલુું  એરુંડભ્રષ્ટ હરીતકીનુું  ચણુગ  લેવુું .  
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(૫) આ ઉકાળાથી સુંધીવા પણ મટે છે. સુંધીવાના દદીએ 
સાથે અમતૃગગુળ વાપરવો. 
સવોગત્તમ પષુ્પોમાું કમળનુું  પષુ્પ, ફળોમાું નાળીયેર, સુંપત્તીમાું  
વીદ્યાધન, સખુોમાું આહારસખુ, ઈન્રીયોમાું  આુંખ, અુંગોમાું  
માથુું , સ્ત્રીઓમાું મા, દેવતાઓમાું ગરુુદેવ, ગણુોમાું 
સરુ્ીલતા, દાનોમાું  વીદ્યાદાન, કમોગમાું  ની:સ્વાથગ સેવાકમગ, 
તેમ તમામ ઔષધોમાું લીમડા પર ચડલેી ગળો ઉત્તમ 
ગણાય છે. એ રસાયન ઔષધ છે, જનેાથી દીર્ગ જીવન 
પ્રાપ્ત થાય છે. એ માટે લીમડા પરની ગળોનો તાજો રસ ૩-
૪ ચમચી સવાર-સાુંજ પીવો.   
સુંતરાું સુંતરાું ભખુ લગાડનાર અને રક્તર્દુ્ધી કરનાર છે. એ 
પીત્તર્ામક હોવાથી તાવમાું બહ ુ જ ઉપયોગી છે. તાવમાું  
રોજનાું ૭-૮ સુંતરાું ખાવામાું  આવે તો પણ કોઈ જાતનુું  
નકુસાન થતુું  નથી, એટલુું  જ નહીં ર્ક્તી પણ જળવાઈ રહે 
છે. સુંતરાું તરસ છીપાવનાર, સારક, રક્તપીત્ત મટાડનાર 
હોવાથી ર્ણા રોગોમાું ફાયદો કર ે છે. સુંતરામાું સાઈટ્રીક 
એસીડ, સાકર, ફોસ્ફરીક એસીડ, પોટાર્, સોડીયમ, 
કેલ્શ્યમ, મેગ્નેર્ીયમ, લોહ, સલ્યુરીક એસીડ, 
સીલીસીલીક એસીડ, ક્લોરીન જવેાું  ઉત્તમ જીવનોપયોગી 
ખનીજ તથા વીટામીન એ, બી અને સી રહેલાું છે. આથી 
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ત્વચાના રોગોમાું અને ચાુંદાું-વ્રણ મટાડવામાું  ફાયદાકારક 
છે. એ વાયનુો નાર્ કર ેછે, પરુંત ુપચવામાું  ભાર ેછે.  
સાકર સાકર ર્ીતળ, સ્નીગ્ધ, ગરુુ, કામર્ક્તી વધારનાર 
તથા તષૃા અને રક્તપીત્ત મટાડનાર છે. તેમ જ એ પ ષ્ટીક, 
સ્નેહન, મતુ્રને ઉત્પન્ન કરનાર, ઉત્તેજક, ઉધરસનો નાર્ 
કરનાર, થાક દરુ કરનાર, કળતર મટાડનાર, તરત જ બળ 
આપનાર, સડાનો નાર્ કરનાર, વ્રણ-ર્ાને રુઝવનાર તથા 
કું ઠ-ગળા માટે હીતકર છે. સાકર હૃદયને પષુ્ટી આપનાર 
હોઈ ડાયાબીટીસ ન હોય તો એનો ઉપયોગ થઈ ર્કે. એેક 
ચમચી સાકર અને અડધી ચમચી હળદર એક ગ્લાસ 
પાણીમાું ર્રબત બનાવી સવાર-સાુંજ પીવાથી ગળાનો 
સોજો, ગળાનાું ચાુંદાું, અવાજ બેસી જવો, ઉધરસ, કાકડા 
વગરે ેમટે છે.  
સાટોડી સાટોડી ગજુરાતમાું  બધે જ થાય છે. એ વષાગય ુછોડ 
છે અને એના વેલા- છોડ ચોમાસામાું ઉગી નીકળે છે. તેને 
કાપી લીધા પછી પણ એ ફરીથી ઉગી નીકળે છે. એની 
ધોળી, રાતી અને 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 પાનનુું  ર્ાક થાય છે. રાતીનુું  થતુું  નથી. 
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ઔષધમાું સાટોડીનો સ્વરસ, ઉકાળો, ફાુંટ, ચણુગ , 
ગોળીઓ, આસવ, અરીષ્ટ, ર્તૃ, તેલ અને લેપ તરીકે 
વપરાય છે. સફેદ સાટોડી તીખી, તરુી અને જઠરાગ્નીને 
પ્રદીપ્ત કરનાર, પાુંડરુોગ, સોજા, વાય,ુ ઝરે, કફ, વ્રણ અને 
ઉદર રોગોને મટાડ ેછે. લાલ સાટોડી કડવી, તીખી, ર્ીતળ, 
વાયનેુ રોકનાર અને લોહીબગાડ મટાડ ે છે. સાટોડી મતુ્રલ 
હોવાથી સોજા, પથરી,  કીડનીના રોગો, તથા જળોદર મટાડે 
છે, તથા સારક હોવાથી ચામડીના રોગો મટાડ ે છે. જ્યાું  
પાણી મળતુું  હોય ત્યાું  તે બાર ે માસ લીલી મળે છે. 
સાટોડીને પાન ખબુ થાય છે. તે ગોળાકાર, ર્ાટાું લીલાું અને 
પાછળથી ઝાુંખાું  હોય છે. પાનના ખાુંચામાુંથી પષુ્પની દાુંડી 
 નીકળે છે. જનેા ઉપર ઝીણાું, ફીક્કા રે્રા રુંગાનાું છત્રાકાર 
ફુલો થાય છે. સાટોડી ગરમ છે. તે સોજો,  કીડનીના રોગો 
અને આુંખના રોગોમાું  અદ્ભતુ કામ કર ે છે. સાટોડીનાું  
તાજાું લીલાું પાનને ધોઈ, સાફ કરી વાડકીમાું પાણી સાથે 
ઉકાળી, ચોળી, ગાળીને ચાના કપ જટેલુું  સવાર-સાુંજ પીવુું . 
જરુર પડ ેતો વધાર ેવખત પણ પી ર્કાય. સાટોડી મતુ્રલ 
છે. લાુંબા સમય સધુી સેવન કરવાથી બગડલેી 
 કીડની(મતુ્રપીંડ) પણ સારી થઈ જાય છે. સાટોડીના પાનને 
ર્ુુંટીને તેનો રસ પીવાથી ઉબકા આવી, ઉલટી થઈ જવાની 
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સુંભાવના રહે છે. તેને પાણીમાું  ઉકાળી ગરમ ગરમ પીવાથી 
તે સપુાચ્ય બને છે અને ઉલટી પણ થતી નથી. સાટોડીના 
પાનનો રસ કાઢી તેનાું  ટીપાું આુંખમાું  મકુવાથી આુંખના 
તમામ પ્રકારના નાના મોટા રોગ મટે છે અને આુંખનુું  તેજ 
વધ ેછે.  
(૧) સોજાવાળા, પાુંડરુોગી અને હૃદયરોગીઓએ રોજ 
સાટોડીની ભાજી ખાવી જોઈએ.  
(૨) સવાાંગ સોજામાું  હૃદયની જમે કીડની પણ બગડ ે છે. 
 કીડનીની બીમારીમાું  મતુ્રમાું આલ્બ્યમુીન પણ જાય છે. 
નાની ઉમરનાું બાળકોમાું  પણ આ રોગ જોવા મળે છે. 
એમાું સાટોડીનો ઉકાળો ખબુ સારુું પરીણામ આપે છે. આ 
વખતે મીઠુું-નમક સાવ બુંધ કરી દેવુું .  
(૩) ગભાગર્યના સોજામાું પણ સાટોડીનો ઉપયોગ કરવાથી 
ર્ણો જ લાભ થાય છે.  
(૪) માસીક સાફ લાવવામાું પણ ઉપયોગી છે.  
(૫) જો પરે્ાબ થોડા પ્રમાણમાું અને બળતરા સાથે થતો 
હોય તો રોજ સાટોડીના મળુનુું  ચણુગ  અડધી ચમચી જટેલુું  
દધુ સાથે લેવુું .  
(૬) પથરીમાું પણ આ ચણુગ  લેવાથી પથરી નાની હોય તો 
 નીકળી જાય છે.  
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(૭) અડધી ચમચી સાટોડીના મળુનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ દધુ 
સાથે લેવાથી ચોથીયો તાવ મટે છે.  
(૮) સફેદ સાટોડીનાું બે તાજાું લીલાું મળુ રોજ સવાર-સાુંજ 
ચાવી જવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૯) સાટોડીનાું  પુંચાુંગનુું  ચણુગ  ર્ી અને મધ સાથે ચાટવાથી 
માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૦) સાટોડીનાું  પુંચાુંગનુું  ચણુગ  મધ અને સાકર સાથે 
લેવાથી કમળો મટે છે.  
(૧૧) સાટોડીના મળુનુું  ચણુગ  હળદરના ઉકાળામાું  લેવાથી 
દઝુતા રક્તસ્રાવી હરસ મટે છે.  
(૧૨) સાટોડીના મળુના ઉકાળામાું  કડુું, કરીયાત ુ અને સુુંઠ 
નાખી પીવાથી સવાાંગ સોજા મટે છે.  
(૧૩) સાટોડીના પાનનો રસ ચોપડવાથી સોજા ઉતરી જાય 
છે.   
સારસ્વતારીષ્ટ આ રવ ઔષધ બજારમાું તૈયાર મળે છે. એના 
સેવનથી આયષુ્ય, સ્મતૃી, વીયગ, બળ, મેધા અને કાુંતી વધે 
છે. એ હૃદયને હીતકારી, જઠરાગ્નીવધગક, રસાયન અને 
બાળકો તથા વદૃ્ધોને ખબુ જ હીતકારી છે. ઉન્માદ, 
અપસ્માર, અવસાદ-થાક, મનોરોગ, ડીપ્રરે્નમાું લાભકારી 
છે. સારસ્વતારીષ્ટ મતુ્ર અને ર્કુ્રનુું  વહન કરતા માગોગના 
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રોગોમાું પણ એટલુું  જ લાભપ્રદ ઔષધ છે. સવાર-સાુંજ 
ત્રણથી ચાર ચમચી જમ્યા પહેલાું પીવાથી ઉપરોક્ત રોગો 
મટે છે. રોગ પ્રમાણેની પરહેજી પણ રાખવી.   
સારસ્વત ર્તૃ  હરડ,ે સુુંઠ, મરી, પીપર, વજ, કાળી પાટ, 
સરગવો અને સીંધવ દરકે ૧૦ ગ્રામનો કલ્ક બનાવી, ૩૨૦ 
ગ્રામ ર્ી, ૧૨૮૦ ગ્રામ બકરીનુું  દુધ અને એટલુું  જ પાણી 
લઈ ર્ી સીદ્ધ કરવુું . એને સારસ્વત ર્તૃ કહે છે. અડધીથી 
એક ચમચી આ ર્ી સવાર-સાુંજ લેવાથી વાણી સ્પષ્ટ થાય 
છે, સ્મરણર્ક્તી, બદુ્ધીર્ક્તી અને તકગર્ક્તી વધ ેછે, તથા 
જડપણુું  અને મુુંગાપણુું  મટે છે.  
સારીવા સારીવાને કપરુમધરુી, ઉપલસરી, કાબરી, હરીવો 
વગરે ેકહે છે. એનાું પાન કાબરચીતરાું  હોય છે. તેની સગુુંધ 
મીઠી મનમોહક હોય છે. એને અનુંતમળુ પણ કહે છે. 
સારીવા મધરુ, ગરુુ, સ્નીગ્ધ, વણગ માટે હીતકારી, મળને 
બાુંધનાર, ધાવણ ર્દુ્ધ કરનાર, દાહ ર્ાુંત કરનાર, 
ત્રીદોષનાર્ક, રક્તવીકાર, તાવ, ચળ, કુષ્ટ, પ્રમેહ, 
ર્રીરની દગુાંધ, અરુચી, અગ્નીમાુંદ્ય, દમ, ખાુંસી, ત્વચાના 
રોગો, વીષ અને અતીસારને મટાડ ે છે. ઉપરાુંત 
મતુ્રવીરચનીય, પરસેવો લાવનાર, સોજો મટાડનાર અને 
રસાયન છે. સારીવા-અનુંતમળુની કપરુકાચલી અને ચુંદન 
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જવેી મીશ્ર સગુુંધ મધરુ, આહ્લાદક, સુું ધ્યા જ કરીએ, ભલુી 
ન ર્કાય તેવી હોય છે. જ ે સારીવાના મળુીયામાું સગુુંધ 
આવતી હોય તેનો જ ઔષધમાું ઉપયોગ કરવો. સારીવાનાું  
મળુ બજારમાું મળે છે. એ રક્તર્દુ્ધીની અપ્રતીમ દવા છે. 
(૧) કોઠે રતવા હોય, વારુંવાર કસવુાવડ થઈ જતી હોય, 
બાળક જન્મતાું  જ મરી જતુું  હોય તો તેને માટે સારીવા 
ઉત્તમ ઔષધ છે. એમાું અડધી ચમચી સારીવા-મળુનુું  ચણુગ  
સવાર-સાુંજ દધુ સાથે લેવુું .  
(૨) લોહી-બગાડ અને ત્વચાના રોગમાું અનુંતમળુ અને 
ગળોનુું  સમાન ભાગ ેબનાવેલુું  ચણુગ  અડધીથી એક ચમચી 
પાણી સાથે ફાકી જવુું .   
સીરોટોનીન વૈજ્ઞાનીકોના મતે કેળાું, દહીં, સકુોમેવો, માુંસ 
અને ચોકલેટ, આ બધામાું  ટ્રીપ્ટોફેન નામનુું  એમીનો 
એસીડ હોય છે. જનેાથી ર્રીરમાું સીરોટોનીન પદેા થાય 
છે. સીરોટોનીન મગજને સક્રીય બનાવે છે, એટલુું  જ નહીં 
પણ સામાજીક વ્યવહારમાું પણ તેની અસર જોવા મળે છે, 
કેમ કે તે આપણા વ્યવહારને ઉગ્ર બનતો અટકાવે છે. 
સીલનેીયમ સીલેનીયમ બહ ુજ ર્ક્તીર્ાળી ખનીજ છે. જો કે 
ર્રીરને બહ ુ જ નજીવા પ્રમાણમાું  એની જરુર પડ ે છે. 
ર્રીરમાું  કેટલાક અસ્થીર અણુઓ હોય છે, જનેે ફ્રી રડેીકલ 
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કહે છે. એ ર્રીરના કોષો પર હમુલો કરી કેન્સર જન્માવે 
છે. આ ફ્રી રડેીકલને દરુ કરનાર એન્ઝાઈમમાું કેન્રીય સ્થાન 
સીલેનીયમનુું  છે. આમ સીલેનીયમ કેન્સર સામે રક્ષણ 
આપ ે છે. સીલેનીયમ મખુ્યત્વે બ્રાઝીલ નટ (૧૦ ગ્રામમાું  
૨૮૦ માઈક્રોગ્રામ), અનાજ, કઠોળ અને થોડા પ્રમાણમાું  
ફળ-ર્ાકભાજીમાું હોય છે. સીલેનીયમની રોજની 
જરુરીયાત માત્ર ૫૫ માઈક્રોગ્રામની હોય છે. કેન્સર સામે 
રક્ષણ મેળવવા ૧૦૦થી ૩૦૦ માઈક્રોગ્રામ લેવુું  જોઈએ. 
માત્ર એક બ્રાઝીલ નટમાુંથી ૧૨૦ માઈક્રોગ્રામ જટેલુું  
સીલેનીયમ મળી રહે છે. આહારમાું સીલેનીયમની ઉણપથી 
હૃદય ફુલી જાય છે, અને એનુું  કાયગ બરાબર થઈ ર્કતુું  નથી. 
વળી એની ઉણપથી થાઈરોઈડનુું  કાયગ ખોરુંભાય છે. 
ઉપરાુંત રોગપ્રતીકારક ર્ક્તી માટે પણ સીલેનીયમ જરુરી 
છે.    
સીંધવ સીંધાલણુ ખાણમાુંથી કાઢવામાું આવે છે. એ ર્ણુું  
સફેદ હોય છે. જ્યાું  મીઠુું  ત્યાજ્ય-વજ્યગ હોય ત્યાું  સીંધાલણુ 
થોડુું  ખાવા આપવુું  એ પથ્યકર છે. સીંધાલણુ સ્વાદીષ્ટ, 
જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, આહારનુું  ઉચીત પાચન 
કરાવનાર, પચવામાું હળવુું, સ્નીગ્ધ, રુચી ઉપજાવનાર, ઠુંડુું, 
મૈથનુ ર્ક્તી વધારનાર, સકુ્ષ્મ, નેત્રને હીતકારી અને વાય,ુ 
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પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષને મટાડનાર છે. પાુંચે પ્રકારના 
લવણોમાું સીંધવ લવણોત્તમ છે. જ્યાર ે મીઠુું  ન ખાવાની 
પરજેી હોય ત્યાર ેથોડી માત્રામાું  સીંધવ લઈ ર્કાય. તે મળ 
સ્તુંભક અને હૃદયરોગમાું  હીતકર છે. તે બધાું લવણોમાું  
સ મ્ય છે. સીંધાલણુ રુચીકર, વષૃ્ય, ચક્ષષુ્ય, અગ્નીદીપક, 
ર્દુ્ધ, સ્વાદુ, લર્ ુતથા સુુંવાળુું, આહાર પચાવનાર, ર્ીતળ, 
અવીદાહી (દાહ ન કરનાર), સકુ્ષ્મ, હૃદ્ય, ત્રીદોષનો નાર્ 
કરનાર તેમ જ વ્રણદોષ, મળસ્તુંભક અને હૃદયરોગનો  
નાર્ કર ેછે.  
(૧) સીંધાલણુ ર્ી અથવા તલના તેલમાું મીશ્ર કરીને 
ચોળવાથી ર્ીળસ બેસી જાય છે.  
(૨) તલના તેલમાું સીંધવ અને લસણ વાટીને નાખવુું . પછી 
ગરમ કરી, ઠુંડુું  કરી તેના ટીપા કાનમાું  પાડવાથી કાનનો 
દખુાવો તરત જ મટી જાય છે.  
સીતાફળ સીતાફળ ખબુ જ ઠુંડાું  છે અને વધ ુપડતાું ખાવામાું  
આવે તો ર્રદી કર ેછે. તેના આ ગણુને લીધ ેજ એનુું  નામ 
ર્ીતફળ પડ્યુું હર્.ે પાછળથી સીતાફળ બની ગયુું  હર્.ે એ 
અતી ઠુંડ,ુ વષૃ્ય, વાતલ, પીત્તર્ામક, કફ કરનાર, 
તષૃાર્ામક અને ઉલટી બુંધ કરનાર ઉપરાુંત મધરુ, પ ષ્ટીક, 
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માુંસવદૃ્ધી અને રક્તવદૃ્ધી કરનાર, બળ વધારનાર અને 
હૃદયને હીતકર છે. 
સીતોપલાદી ચણુગ  સીતોપલા એટલે સાકર. ૧૬૦ ગ્રામ સાકર, 
૮૦ ગ્રામ વાુંસકપરુ, ૪૦ ગ્રામ લીંડીપીપર, ૨૦ ગ્રામ 
એલચી અને ૨૦ ગ્રામ તજ. દરકેનુું  અલગ અલગ વસ્ત્રગાળ 
બારીક ચણુગ  કરવુું . એમાુંથી વાુંસકપરુનુું  ચણુગ  એક ખરલમાું  
છ કલાક લસોટવુું . બાકીનાું  રવ્યો ભેગાું કરી છ કલાક 
લસોટવાું . આ ચણુગનુું  મખુ્ય ર્ટક સાકર હોવાથી એને 
સીતોપલાદી ચણુગ  કહે છે. આ ચણુગ  લગભગ બધી 
ફામગસીઓ બનાવતી હોય છે એટલે મેડીકલ સ્ટોસગમાું મળી 
રહે છે. એક ચમચી આ ચણુગ  બે ચમચી મધ સાથે સવાર-
સાુંજ ચાટવાથી દમ, કફજ્વર, ઉધરસ અને ક્ષય મટે છે. 
ક્ષયનુું  આ ઉત્તમ ઔષધ છે. આ ચણુગ  અડધીથી એક ચમચી 
જટેલુું  વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર ર્ી અથવા મધ સાથે સવાર-
સાુંજ લેવાથી શ્વાસ, ઉધરસ, ક્ષય, ર્રદી, મુંદાગ્ની, 
આુંતરીક અને પગના તળીયાની બળતરા, અરુચી, 
પડખાનો દખુાવો, જીભની જડતા અને જીણગજ્વર મટે છે. 
સદુર્ગન ચણુગ  સદુર્ગન ચણુગમાું  મખુ્ય કરીયાત ુઅને કડ ુઉપરાુંત 
ગળો, લીમડાની અુંતછાગલ, ભોુંયરીંગણી, પીત્તપાપડો, 
મોથ, કાળો વાળો, વાવડીંગ વગરે ે કડવાું રવ્યો હોય છે. 
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તાવ આવવાનુું  કારણ પીત્તનો પ્રકોપ છે. કરીયાત ુ તાવ 
માટેનુું  ઉત્તમ રવ્ય છે. એની સાથે કડ ુ હોય તો ગમે તેવા 
તાવને મટાડી દે છે. કડ ુ આુંતરડામાું  બાઝલેા કાચા મળને 
કારણે થયેલી કબજીયાત દરુ કર ે છે. જનેે કારણે તાવ 
ઉતારવામાું સહાયતા થાય છે. ત્રીફલા, હળદર, સુું ઠ, મરી 
પીપર, ગુંઠોડા, જઠેીમધ, અજમો, ઈંરજવ, ચીત્રકમળુ વગરે ે
દીપન, પાચન અને પીત્તઘ્ન ઔષધો સદુર્ગન ચણુગમાું  હોય 
છે. લર્સુદુર્ગન ચણુગમાું  ગળો, પીપર, હરડ,ે ગુંઠોડા, સફેદ 
ચુંદન, કડ,ુ લીમડાની અુંતરછાલ, સુું ઠ અને લવીંગ સરખા 
પ્રમાણમાું અને એ બધાું  કરતાું અડધુું  કરીયાત ુ હોય છે. 
તાવમાું  આ ચણુગ  બેથી ત્રણ ગ્રામ દીવસમાું ત્રણ વાર લેવુું . 
જો એના અતીર્ય કડવા સ્વાદને લીધ ે લેવાનુું  ફાવતુું  ન 
હોય તો રાતે ૧૦૦ ગ્રામ પાણીમાું ૫ ગ્રામ ચણુગ  નાખી ઢાું કી 
રાખવુું . સવાર ે ગાળીને પી જવુું . અથવા તરત જ ઉપયોગ 
કરવો હોય તો એક ગ્લાસમાું ૫ ગ્રામ ચણુગ  લઈ ૧૦૦ ગ્રામ 
ઉકળતુું  પાણી રડેી ઢાું કી દેવુું . પાણી સહેજ ઠુંડુું પડ ેએટલે 
ગાળીને પી જવુું .     
સરુણ सवषेां कंदशाकािां सरूण: श्रषे्ठ उच्यत े || તમામ 
કું દર્ાકોમાું સરુણનુું  ર્ાક ઉત્તમ છે. એ જમવામાું રુચી 
ઉત્પન્ન કર ેછે. ર્ીમાું તળેલુું  અથવા છાર્માું બાફેલુું  જુંગલી 
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સરુણનુું  ર્ાક ખાવાથી હરસ-મસા (પાઈલ્સ) મટે છે. 
જુંગલી સરુણને સકુવી તેનુું  ચણુગ  બનાવી બાટલી ભરી લેવી. 
એક ચમચી જટેલુું  આ ચણુગ  દહીંમાું  મેળવીને ગળી જવાથી 
ઉદરરોગ, અર્ગ-પાઈલ્સ મટે છે. ઔષધમાું જુંગલી સરુણ 
અને ર્ાકમાું મીઠુું  સરુણ વાપરવુું . સરુણ-સહેજ તીખુું, મધરુ, 
અગ્નીદીપક, રુક્ષ અને કોઈ કોઈને એ ખુંજવાળ-એલર્જી 
ઉત્પન્ન કર ે છે. સરુણ મળને રોકનાર, સરળતાથી પચી 
જનાર, ગરમ, કફ, વાય ુઅને અર્ગ એટલે કે મસા-પાઈલ્સને 
મટાડનાર, પ્લીહા અને લીવરના રોગોમાું ખબુ જ હીતાવહ 
છે. વળી સરુણ ગોળો, સોજા, કૃમી, આમવાત, સુંધીવાત, 
ઉદરર્ળુ, ઉધરસ, શ્વાસ, મેદવદૃ્ધી વગરેમેાું  હીતાવહ છે.  
પરુંત ુ દાદર, કોઢ અને રક્તપીત્તમાું તે હીતાવહ નથી. 
છાર્માું બાફેલુું  અથવા ર્ીમાું કે તલના તેલમાું તળેલુું  સરુણ 
ખબુ જ હીતાવહ છે. પપે્ટીક અલ્સર એટલે કે હોજરીના 
ચાુંદાવાળાએ સરુણ ખાવુું  નહીં.  
સરુણવટક સરુણ ૧૬૦ ગ્રામ, વરધારો ૧૬૦ ગ્રામ, મસુળી 
૮૦ ગ્રામ, ચીત્રક ૮૦ ગ્રામ, હરડ,ે બહેડાું, આમળાું, સુુંઠ, 
પીપર, પીપરીમળુ(ગુંઠોડા), વાવડીંગ, તાલીસપત્ર ૪૦-૪૦ 
ગ્રામ, તથા તજ, એલચી, મરી ૨૦-૨૦ ગ્રામ લઈ બારીક 
ચણુગ  કરવુું . આ ચણુગથી બમણો (૧.૭૨૦ કીલોગ્રામ) ગોળ 
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લઈ ચણાના દાણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. સવાર-સાુંજ 
બબ્બે ગોળીનુું  સેવન કરવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, 
તેમ જ હરસ, સુંગ્રહણી, દમ, ખાુંસી, ક્ષય, બરોળનો સોજો, 
હેડકી, પ્રમેહ, ભગુંદર વગરે ે મટે છે. સકુા અને દઝુતા 
હરસમાું તે ખબુ જ ઉપયોગી છે.   
સવુણગપ્રાર્ન આયવુદે મજુબ બાળકનો જન્મ થયા પછી 
માતાને એક-બે દીવસ ધાવણ આવતુું  નથી; ત્યાર ેનવજાત 
ર્ીર્નેુ સવુણગપ્રાર્ન કરાવવુું  જોઈએ. સ્વચ્છ પાત્રમાું પાુંચ-
સાત ટીપાું પાણીમાું  ર્દુ્ધ સોનુું  પાુંચ-સાત વાર ર્સવુું . તેમાું  
મધ અને ગાયનુું  ર્ી બે-બે ટીપાું મેળવી બેથી ત્રણવાર 
બાળકને ચટાડવુું . આ સવુણગપ્રાર્ન મનષુ્યને માટે હીતકર, 
પ ષ્ટીક, બળ આપનાર, કાુંતીવધગક, બદુ્ધીવધગક અને 
જ્ઞાનેન્રીયોને સક્રીય કરનાર છે. સવુણગપ્રાર્ન સતત એક 
માસ સધુી કરાવવાથી બદુ્ધી અત્યુંત પ્રભાવી અને 
જ્ઞાનેન્રીયો અને કમને્રીયો અત્યુંત પ્રબળ બને છે અને તેની 
રોગપ્રતીકાર ર્ક્તી બળવાન બને છે. જો એ છ માસ સધુી 
આપવામાું  આવે તો બાળક ઉત્તમ બદુ્ધીમાન બને છે. એટલે 
જ બાલ્યાવસ્થાના સુંસ્કારોમાું તેને અગત્યનુું  સ્થાન 
આપવામાું આવ્યુું  છે. 
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સવુા સવુા ર્રીરને પષુ્ટ કરનાર, બળપ્રદ, ર્રીરનો વણગ 
સધુારનાર, જઠરાગ્નીવધગક, માસીક લાવનાર, ગભાગર્ય, 
યોની અને ર્કુ્રનુું  ર્ોધન કરનાર, ગરમ, વાયનુાર્ક, પતુ્રદા 
અને વીયગપ્રદ છે. સુંસ્કૃતમાું એને ર્તપષુ્પા કહે છે, કેમ કે 
એને પીળા રુંગનાું સેંકડો ફુલ આવે છે. સવુાની ભાજી 
ખવાય છે. સવુા કડવા, તીખા, ગરમ, ભખુ લગાડનાર, 
આહારનુું  યોગ્ય પાચન કરનાર, સ્નીગ્ધ, હૃદય માટે 
હીતકારી તેમ જ વાય ુઅને કફનાર્ક છે. કહેવુું  જોઈએ કે 
સવુા પરમ વાય ુ હરનાર છે, જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ે છે, 
ધાવણ વધાર ે છે અને પચવામાું  હલકા છે. તે બળતરા, 
આુંખના રોગો, તાવ, ઉલટી, ઉદરર્ળુ, ઝાડા, આમ અને 
તરસનો નાર્ કર ે છે. સવુાવડ વખતે સવુાનો છુટથી 
ઉપયોગ કરવાથી ધાવણ સારુું આવે છે, અને એ ધાવણ 
બાળકને પચી જાય એવુું  આવે છે. માતાની કમર દખુતી 
નથી, આહાર જલદી પચી જાય છે અને વાછુટ સારી થાય 
છે. સવુાદાણા ગભાગર્યને ઉત્તજેીત કર ે છે આથી પ્રસતુી 
પછી ગભાગર્યમાું કોઈપણ બગાડ રહેતો નથી. સવુાનો અકગ  
એટલે યુંત્રથી બનાવેલા પાણીને ‘ડીલવૉટર’ કહે છે. નાનાું  
બાળકોના કાચા લીલા ઝાડા, ઉલટી, પટે ફુલવુું, ચુુંક-આુંકડી 
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આવવી વગરેમેાું  આ પાણી આપવામાું  આવે છે. સવુા કફ 
અને વાયનુુું  ઉત્તમ ઔષધ છે.  
(૧) સવુાદાણાનુું  અડધીથી પોણી ચમચી ચણુગ  એક ચમચી 
સાકર સાથે ચાવીને ખાઈ જવાથી પટેનો ગસૅ, આફરો, 
ભરાવો, અપચો, અરુચી અને મુંદાગ્ની મટે છે.  
(૨) રચેક ઔષધ સાથે સવુા લેવાથી પટેમાું  ચુુંક-આુંકડી 
આવતી નથી.  
(૩) સવુા અને મેથીનુું  અડધી અડધી ચમચી ચણુગ  સવાર-
સાુંજ દહીંના મઠામાું  થોડા દીવસ લેવાથી દગુાંધયકુ્ત પાતળા 
ઝાડા મટે છે. ઝાડા આમયકુ્ત હોય તો પણ આ ઉપચાર 
હીતકારી છે.  
(૪) અડધી ચમચી જટેલુું  સવુાદાણાનુું  ચણુગ  એક એક 
ચમચી સાકર અને ર્ી સાથે મીશ્ર કરીને ચાટી જવુું . ઉપર 
દધુભાત અથવા સાકર નાખી બનાવેલી ખીર ખાવી. બે-ત્રણ 
મહીના આ ઉપચાર કરવાથી વુંધ્યા અને ષુંઢ બું ને બાળકો 
ઉત્પન્ન કરી ર્કે એવાું પ્રબળ બની ર્કર્ ેઅને નપુુંસકતા- 
સેક્સની ર્ીથીલતા દરુ થર્.ે વદૃ્ધ મનષુ્યમાું પણ ય વન 
પ્રકટ થર્.ે  
(૫) સવુાની ભાજી વાયનુો નાર્ કર ે છે. એટલે વાયનુા 
રોગોવાળાએ સવુાની ભાજી રોજ રાત્ર ેથોડી ખાવી.  
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(૬) રોજ અડધી ચમચી સવુાનુું  ચણુગ  મધ કે ર્ી સાથે સવાર ે
ચાટવાથી સ્મતૃીર્ક્તી વધે છે.  
(૭) જઠરાગ્ની પ્રબળ કરવા ઈચ્છનાર ે ર્ી સાથે, રુપની 
ઈચ્છા રાખનાર ે મધ સાથે, બળ પ્રાપ્તીની કામનાવાળાએ 
સાકર અને ર્ી અથવા તો તલના તેલ 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 લેવા નાની પાથી અડધી ચમચી 
સવુાદાણાનુું  ચણુગ  પ્રકૃતી અનસુાર બે ચમચી મધ અથવા ર્ી 
સાથે સવાર-સાુંજ લેવુું . 
સયુગ કીરણો સયુગ કીરણોમાું  જીવાણુઓનો નાર્ કરવાની 
અદ્ભતુ ર્ક્તી રહેલી છે. એમાુંથી મળતુું  વીટામીન ડી 
હાડકાું ને મજબતુ બનાવવામાું મદદરુપ થાય છે. સયુગ અને 
માનવહૃદય વચ્ચે પણ અતટુ સુંબુંધ છે. સયુગમુંડળમાું  તોફાન 
આવ્યા બાદ હૃદયરોગના હમુલામાું  ચારગણો વધારો થાય 
છે. ર્રીરમાું લોહતત્ત્વની ઉણપ, ચામડીના રોગ, સ્નાયનુી 
અર્ક્તી, થાક, કૅન્સર, તાવ અને માુંસપરે્ીઓની 
બીમારીનો ઈલાજ સયુગ કીરણોના યોગ્ય ઉપયોગથી કરી 
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ર્કાય. સયુગ કીરણો બહારની ચામડી પર જ અસર કર ે છે 
એમ નહીં, પરુંત ુ એ ર્રીરના આુંતરીક અુંગોમાું જઈને 
એને સ્વસ્થ બનાવવામાું સફળ કામગીરી કર ે છે. 
સયુગપ્રકાર્નો લાભ લેતાું  કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાું  રાખવી. 
પરસેવો થયા પછી તાપમાું બેસવુું  નહીં. બપોર પછી 
સયુગ કીરણોમાું  બેસવાનુું  મહત્ત્વ નથી. સયુગ કીરણો આુંખ 
અને માથા પર પડવાું  ન જોઈએ. એ વખતે માથા પર ટુવાલ 
રાખવો. સયુગ કીરણોનુું  સેવન સ્નાન પહેલાું  બહેતર બની રહે 
છે.  
સુુંઠ  આયવુદેમાું સુું ઠના ર્ણાું નામ છે. આમાુંથી મખુ્ય નામ 
છે 'ર્ુુંઠી.' प्रपतहंपत कफामवातादीिीपत श ूंठी. પાકેલા આદુને 
સકુવી લેવાથી સુું ઠ બને છે. આદ ુઅને સુુંઠના ગણુ લગભગ 
સરખા જ છે. એ જમવામાું રુચી ઉપજાવે છે, પાચક, તીખી, 
સ્નીગ્ધ, ઉષ્ણ અને પચવામાું  હલકી છે.  પચ્યા પછી મધરુ 
વીપાક બને છે. વળી એ ભખુ લગાડનાર, હૃદયને બળ 
આપનાર તથા કફ અને વાયનુા રોગો મટાડનાર છે. સુું ઠથી 
પાચનક્રીયા બહ ુ સારી રીતે થાય છે. પટેમાું  વાય-ુગસૅનો 
સુંચય થતો નથી. બધી જાતની પીડામાું  સુું ઠ ઉપયોગી છે. 
(૧) બેથી ત્રણ ચપટી જટેલુું  સુું ઠનુું  ચણુગ  બે ચમચી દીવેલમાું  
મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ બે-ત્રણ અઠવાડીયાું લેવામાું આવે 
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તો કફ, વાય ુઅને મળબુંધ મટે છે, વીયગ વધ ેછે, સ્વર સારો 
થાય છે અને ઉલટી, શ્વાસ, ર્ળુ, ઉધરસ, હૃદયરોગ, 
હાથીપગ,ુ સોજા, હરસ, આફરો અને પટેનો વાય ુમટે છે. 
(૨) હાડકાના સાુંધાઓના જુના સોજામાું સુું ઠ અને દીવેલના 
ઉપયોગથી ફાયદો થાય છે.  
(૩) સુુંઠ નાખી ઉકાળીને ઠુંડ ુ કરલેુું  પાણી પીવાથી ર્ણા 
રોગોમાું ફાયદો થાય છે. ઉુંર્ નીયમીત થાય છે. ર્રદી, 
સળેખમ, દમ, ઉધરસ, નવો તાવ વગરમેાું  સુું ઠનુું  પાણી જ 
પીવુું  જોઈએ. એનાથી વાય ુઅને કફનો નાર્ થાય છે, કાચો 
રસ એટલે આમનુું  પાચન થાય છે અને જઠરાગ્નીનુું  બળ 
વધ ેછે.  
(૪) અડધી ચમચી સુુંઠનુું  ચણુગ , નાની સોપારી જટેલો ગોળ 
અને એક ચમચી ર્ી મીશ્ર કરી લાડડુી બનાવી ખબુ ચાવીને 
સવાર ે નરણા કોઠે ખાવાથી ર્રદી, સળેખમ, દમ, ઉધરસ 
અને એલર્જી મટે છે તથા સારી ભખુ લાગ ેછે અને કફ છુટો 
પડ ેછે.  
(૫) ર્રીર એકદમ ટાઢુું  થઈ જાય, અરુચી, ચુુંક, આુંકડી 
આવી હોય કે સળેખમ થયુું  હોય તો સુુંઠ ગોળ સાથે 
ખાવાથી કે પાણી સાથે ફાકવાથી લાભ થાય છે.  
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(૬) અપચો, ભખુ ન લાગવી-મુંદાગ્ની અને ગસેની 
ફરીયાદમાું રોજ સવાર ે અડધી ચમચી સુુંઠનુું  ચણુગ , એક 
ચમચી ગોળ અને એક ચમચી ગાયનુું  ર્ી મેળવીને લાડડુી 
બનાવી લેવાથી થોડા દીવસોમાું  આવી તકલીફો મટી જાય 
છે.  
(૭) આદુના રસમાું  પાણી અને જરુર પરુતી ખડી સાકર 
નાખી પાક કરવો. તેમાું કેસર, એલચી, જાયફળ, જાવુંત્રી 
અને લવીંગ નાખીને કાચની બાટલીમાું ભરી રાખવો. આ 
પાક એક ચમચીની માત્રામાું સવાર-સાુંજ મધ સાથે લેવાથી 
ર્રદી, સળેખમ, શ્વાસ જવેા કફના રોગો મટે છે.  
(૮) અડધી ચમચી સુુંઠ બે ચમચી મધમાું સવાર-સાુંજ 
ચાટવાથી કફના રોગોમાું રાહત થાય છે.  
(૯) એક ભાગ સુું ઠનુું  ચણુગ , બે ભાગ હરડનેુું  ચણુગ  અને બે 
ભાગ ગોળને મીશ્ર કરી બરાબર ર્ુુંટી ચણી બોર જવેડી 
ગોળી બનાવવી. સવાર-સાુંજ બબ્બે ગોળી પાણી સાથે 
લેવાથી અજીણગ , અરુહચ, ઉબકા, ઉલટી, આફરો, ગસે, 
મુંદાલ્ગ્ન અને આમવાતમાું ફાયદો થાય છે. જમેનુું  પાચન 
નબળુું  હોય તેમને માટે પણ આ ગોળી સારી છે. આ ગોળી 
દદવેલ સાથે લેવાથી કબષ્ટજયાત મટે છે. અને ર્ી સાથે 
લેવાથી અમ્લપપત્ત મટે છે. 
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સુુંઠ્યાદી ચણુગ  (૧) સુુંઠ ૬૦ ગ્રામ, લીંડીપીપર ૬૦ ગ્રામ, મરી 
૪૦ ગ્રામ, નાગરવેલનાું સકુવેલાું  પાન ૩૦ ગ્રામ, તજ ૨૦ 
ગ્રામ, એલચી ૧૦ ગ્રામ અને ૨૨૦ ગ્રામ સાકરનુું  બારીક 
વસ્ત્રગાળ ચણુગ  સુુંઠ્યાદી ચણુગ  નું . ૧ છે. અડધી ચમચી જટેલુું  
આ ચણુગ  ઉકાળીને ઠુંડા કરલેા પાણી સાથે સવાર-સાુંજ 
લેવાથી મુંદાગ્ની, અરુચી, અપચો, દમ, ઉધરસ, ર્રદી, 
કું ઠ-ગળાના રોગો અને હૃદયના રોગોમાું ફાયદો થાય છે. બે 
મહીના બાદ નવુું  ચણુગ  બનાવવુું  જોઈએ.  
(૨) અમલભેદ, સુુંઠ, દાડમ, સુંચળ અને હીંગનુું  સરખા 
વજને ખબુ ખાુંડી બનાવેલુું  બારીક ચણુગ  તે સુું ઠયાદી ચણુગ  નું . 
૨. આ ચણુગ  સહેજ નવર્કેા પાણી સાથે લેવાથી શ્વાસ, 
કફના રોગો અને હૃદયના રોગોમાું ફાયદો થાય છે. આ 
ચણુગનો ઉપયોગ કરતી વખતે કફકારક આહાર-વીહારનો 
ત્યાગ કરવો.   
(૩) અતીવીષ, સુુંઠ, ચીત્રક, નાગરમોથ, ઈન્રજવ અને 
હીંગનુું  સરખા વજને ખબુ ખાુંડી બનાવેલુું  બારીક ચણુગ  તે 
સુું ઠયાદી ચણુગ  નું . ૩. અડધીથી એક ચમચી જટેલુું  આ ચણુગ  
નવર્કેા પાણી સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી અતીસાર, 
આમાતીસાર, જુનો મરડો, ગસે, આફરો, વાછુટ અને 
મળની દગુાંધ વગરે ેમટે છે. 
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સોપારી  સોપારી પચવામાું ભાર,ે ઠુંડી, રુક્ષ અને તરુી છે. 
જુની અને પાકેલી સોપારી કફ અને પીત્ત દરુ કર ે છે. 
સોપારી કામોત્તજેક છે, તેમ જ પરે્ાબની વીકૃતીમાું  
લાભકારક છે. ર્કેેલી સોપારી ત્રણે દોષ દરુ કર ેછે. ચીકણી 
સોપારીનુું  દોઢ ગ્રામ ચણુગ  સવાર ેમઠામાું કે કાુંજીમાું  લેવાથી 
હોજરીમાું  ભરાઈ રહેલો વાય ુમટે છે. સોપારીના ચણુગ  વડે 
પકાવેલા તેલની માલીસ કરવાથી કટીવાત (બૅકપેઈન) મટે 
છે. ખાવામાું  સોપારીની માત્રા ૧/૨ થી ૧ ગ્રામ જટેલી જ 
હોવી જોઈએ. કૃમી રોગમાું  થોડી વધ ુલઈ ર્કાય. એ માટે 
સોપારીનો ભકુો ગરમ પાણી સાથે દીવસમાું ત્રણ-ચાર વાર 
લેવો. વધ ુપડતી સોપારી ખાવાથી ઉધરસ થાય છે, લકવો કે 
મોુંનુું  કેન્સર પણ થઈ ર્કે છે. 
સ ભાગ્યસુુંઠી પાક નાગરમોથ, નાગકેસર, સુુંઠ, મરી અને પીપર 
૪૦-૪૦ ગ્રામ, વરીયાળી ૧૦ ગ્રામ અને ધાણા તથા 
એલચીદાણા ૫-૫ ગ્રામના બારીક ચણુગમાું  ૩૨૦ ગ્રામ સુુંઠનુું  
ચણુગ  મેળવવુું . એમાું થોડુું ર્ી મીશ્ર કરી ૩.૨ લીટર ગાયના 
દધુમાું  માવો બનાવવો. આ માવામાું ર્ી મેળવી પાક 
બનાવવો. આખા દીવસમાું ૫૦ ગ્રામ જટેલો આ પાક 
ખાવાથી સવુાવડ પછીનાું તાવ, ઉલટી, શ્વાસ, ઉધરસ, 
બળતરા જવેા રોગો સામે ર્રીરને બળ મળે છે.  
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સ્ત્રી ઔષધ પ્રસતુી પછી ર્રીર તપી જતુું  હોય, ધાવણ ઓછુું  
આવતુું  હોય, અર્ક્તી અને ર્રીર નીસ્તેજ હોય, ર્રીર 
કૃર્ થઈ ગયુું  હોય તો ર્તાવરી, જઠેીમધ અને ગળોનુું  
સમભાગ ેબનાવેલા એક ચમચી ચણુગમાું  એક ચમચી સાકર 
અને બે ચમચી ર્ી મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ લેવુું  અને ઉપર 
એક ગ્લાસ ઉકાળીને ઠુંડુું  કરલેુું  દુધ પીવુું . પ્રસતુી પછી એક 
મહીનો આ ઉપચાર કરવાથી ઉપરની બધી તકલીફો દરુ 
થાય છે.   
સ્વાદીષ્ટ વીરચેન ચણુગ  મીંઢીઆવળ ૧૫ ગ્રામ, વરીયાળી ૫ ગ્રામ, 
અમલસારો ગુંધક ૫ ગ્રામ, જઠેીમધ ૫ ગ્રામ અને સાકર ૩૦ 
ગ્રામના બારીક ચણુગ ને સ્વાદીષ્ટ વીરચેન ચણુગ  કહે છે. રાત્ર ે
અડધી ચમચી આ ચણુગ  સહેજ ગરમ પાણી કે દધુ સાથે 
લેવાથી કબજીયાત મટે છે અને દોષો નીચેના માગથેી દુર 
થવાથી હરસ, મળાવરોધ, મરડો, ખોટી ગરમી, 
લોહીવીકાર, ખીલ, આફરો વગરે ેમટે છે.  
હરડ ેહરડ ેર્ી સાથે વાત, લવણ-મીઠા સાથે કફ, અને મધ કે 
સાકર સાથે પીત્તનુું  નીવારણ કર ે છે, તેમ જ ગોળ સાથે 
હરડ ે ખાવાથી સવગ રોગોનો નાર્ કર ે છે. આમ એ 
ત્રીદોષનાર્ક છે. હરડનેુું  ચણુગ  યોગ્ય પ્રમાણમાું લેવુું . એનો 
આધાર ઉુંમર, જરુરીયાત તથા પોતાની પ્રકૃતી ઉપર રહે છે. 
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આરોગ્યની ઈચ્છા રાખનાર ેરોજ હરડનેુું  સેવન કરવુું . રાતે 
અડધી હરડ ેચાવીને ખાવી. તેના ઉપર એક કપ ગરમ દુધ 
પીવુું . ચાવીને ખાધેલી હરડ ેઅગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ેછે, વાટેલી 
હરડ ેરચે લગાડ ેછે, બાફેલી હરડ ેઝાડો રોકે છે અને હરડનેે 
ર્ેકીને લેવામાું  આવે તો તે ત્રણે દોષોનો નાર્ કર ેછે. હરડ ે
ભોજનની સાથે ખાધી હોય તો બદુ્ધી અને બળ વધે છે તથા 
ઈંરીયો સતેજ બને છે. વાય,ુ પીત્ત તથા કફનો નાર્ 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 ે હેમુંત ઋતમુાું સુું ઠ, 
ર્ીર્ીરમાું પીપર, વસુંતમાું મધ, ગ્રીષ્મમાું ગોળ, વષાગમાું  
સીંધવ અને ર્રદ ઋતમુાું સાકર સાથે ખાવી જોઈએ. 
મસુાફરી કે શ્રમ કરવાથી થાકેલાએ, બળ વગરનાએ, રુક્ષ 
પડી ગયેલાએ, કૃર્-દબુગળ પડી ગયેલાએ, ઉપવાસ કરલેા 
હોય તેણે, અધીક પીત્તવાળાએ, ગભગવતી સ્ત્રીઓએ અને 
જમેણે લોહી કઢાવ્યુું  હોય તેમણે હરડ ેખાવી નહીં.  
(૧) દઝુતા હરસમાું  જમ્યા પહેલાું હરડ ેસાથે ગોળ ખાવો. 
(૨) બહાર દેખાતા ન હોય અ ેવા હરસમાું  સવાર ેહરડ ેઅને 
ગોળ ખાવો.  
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(૩) ઉલટી-ઉબકા થતા હોય તો હરડ ે મધ સાથે ચાટવી. 
(૪) હરડનેુું  બારીક ચણુગ  ગરમ પાણીમાું પસે્ટ કરી 
લગાડવાથી ખરજવુું , દાદર, સોરાયસીસ જવેા ચામડીના 
રોગ મટે છે. અથવા ખીલ, ખસ, ખરજવુું, ગમુડાું વગરે ે
ચામડીના રોગો અને રક્તબગાડના રોગોમાું  અડધીથી એક 
ચમચી હરડનેુું  ચણુગ  રોજ રાત્ર ે જમ્યા પછી સખુોષ્ણ દધુ 
અથવા નવર્કેા પાણી સાથે લેવુું  અને વાયપુીત્તાદી 
દોષાનસુાર પરજેી પાળવી.  
(૫) હરડનેુું  ચણુગ , ગોળ, ર્ી, મધ અને તલનુું  તેલ સરખા 
વજને મીશ્ર કરી બે ચમચી સવાર-સાુંજ ચાટવાથી મરડો, 
જીણગ જ્વર, ગસૅ, અજીણગ , અપચો અને આમ મટે છે. 
પીત્તના દુખાવામાું  પણ આ ઉપચાર અકસીર ગણાય છે. 
(૬) હરડ ેઅને સુુંઠ સરખા ભાગ ેપાણીમાું લસોટી નવર્કેા 
ગરમ પાણીમાું સવાર ે અને રાત્ર ે લેવાથી દમ-શ્વાસ અને 
કફના રોગો મટે છે.  
હરીતકી અને ઉધરસ : 
हरर हररतकी चवै सापवत्री च ददि े ददि े |  आरोग्याथी च 
मोक्षाथी भक्षयते ् कीत भयते ् सदा || 
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આરોગ્ય ઈચ્છનારાએ રોજ હરીતકીનુું  (હરડનેુું) સેવન 
કરવુું  અને મોક્ષ ઈચ્છનારાએ હરી અને સાવીત્રીનુું  કીતગન 
કરવુું .  
આમવાત, સાયટીકા-રાુંઝણ ોઃ એક ચમચો હરડનેુું  ચણુગ  બે 
ચમચી દીવેલમાું દરરોજ નીયમીત લેવાથી આમવાત, 
સાયટીકા-રાુંઝણ, વદૃ્ધીરોગ અને અદીત વાય(ુમોું ફરી જવુું) 
મટે છે.    
હળદર  તીખી, કડવી, સુકી, ગરમ અને ર્રીરના વણગને 
સધુારનાર છે. હળદર મધપુ્રમેહ, મતુ્રમાગગ અને ચામડીના 
રોગો, રક્તવીકાર, બરોળ અને લીવરના રોગો, કમળો, 
સુંગ્રહણી, ર્ીળસ, દમ, ઉધરસ, ર્રદી, કાકડા, ગળાના 
રોગો, મોુંઢાનાું ચાુંદાું, અવાજ બેસી જવો વગરે ે રોગોમાું  
ખબુ જ હીતાવહ છે. આ ઉપરાુંત હળદર વણ્યગ એટલે દેહનો 
રુંગ સારો કરનાર, મળને ઉખડેનાર, ખુંજવાળ મટાડનાર, 
કફ, પીત્ત, પીનસ, અરુચી, કુષ્ટ, વીષ, પ્રમેહ, વ્રણ, કૃમી, 
પાુંડરુોગ અને અપચાનો નાર્ કરનાર છે. ઈન્ગ્લેન્ડમાું  
તાજતેરમાું  થયેલાું સુંર્ોધન મજુબ હળદરમાું  રહેલુું  
કરક્યુમીન નામનુું  રસાયણ ઈસોફેજ્યલ કેન્સરના કોષોનો 
પણ નાર્ કર ેછે.  
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(૧) ર્કેેલી હળદરનુું  ચણુગ  અને કુું વારપાઠાનો ગભગ સમાન 
ભાગ ે લેવાથી હરસ મટે છે.  આ મીશ્રણનો લેપ કરવાથી 
મસા નરમ પડ ેછે.  
(૨) મધ સાથે કે ગરમ દધુ સાથે હળદર મેળવી લેવાથી 
કાકડા, ઉધરસ, સળેખમ વગરે ેમટે છે.  
(૩) કફના અને ગળાના રોગોમાું અડધી ચમચી હળદરનુું  
ચણુગ  બે ચમચી મધ સાથે ચાટવુું .  
(૪) એકથી બે ચમચી લીલી હળદરના ટુકડા સવાર-સાુંજ 
ખબુ ચાવીને ખાવાથી કફપ્રકોપ, ચામડીના રોગો, પ્રમેહ, 
રક્તનો બગાડ, સોજા, પાું ુંડરુોગ, વ્રણ-ચાુંદાું-ર્ા, કોઢ, 
ખુંજવાળ, વીષ, અપચો વગરે ેમટે છે.  
(૫) અડધી ચમચી હળદરનુું  ચણુગ , અરડસુીનો રસ ત્રણ 
ચમચી અને એક ચમચી મધ સવાર-સાુંજ લેવાથી કફના 
રોગો-ઉધરસ, ર્રદી, દમ વગરે ેમટે છે.  
(૬) આમળાું અને હળદરનુું  સમાન ભાગ ે બનાવેલુું  ૧-૧ 
ચમચી ચણુગ  સવાર-સાુંજ લેવાથી તમામ પ્રકારના પ્રમેહ મટે 
છે.  
(૭) સતુી વખતે ર્કેેલી હળદરનો ટુકડો ચસુવાથી ઉધરસ, 
કાકડા અને ગળાના રોગોમાું લાભ થાય છે.  
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(૮) સમાન ભાગ ેહળદર અને ગોળ ગોમતુ્રમાું મેળવી એક 
વષગ 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, મીઠુું  અને પાણી મીશ્ર કરી લેપ કરવાથી 
મચકોડનો સોજો મટે છે.  
(૧૧) હળદર અને લોધરનો લેપ કરવાથી સ્તનનો સોજો 
મટે છે.  
(૧૨) હળદર અને સાકર ચસુવાથી અવાજ ખલેુ છે, સ્વર 
સારો થાય છે.  
(૧૩) એક મહીના સધુી રોજ અડધી ચમચી હળદર 
ફાકવાથી ર્રીરમાું કું ઈક ઝરે ગયેલુું  હોય કે કોઈકે કું ઈ 
ખવડાવી દીધુું  છે એવો વહેમ હોય તો તે મટી જાય છે.  
(૧૪) આયવુદેમાું હળદરને ઉત્તમ કફઘ્ન કહી છે. 
શ્વાસનળીઓ અને નાકની અુંદરની શ્લષે્મ-ચીકણી 
ત્વચામાુંથી વધાર ેપડતો શ્લષે્મ-કફ સ્રવે છે ત્યાર ેમધ સાથે 
હળદર ચટાડવાથી આ શ્લષે્મ ત્વચા રુક્ષ બને છે. એટલે 
કફનો સ્રાવ ઓછો થાય છે.  
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(૧૫) કફના રોગો જવેા કે ર્રદી-સળેખમ, ફુ્લ-કફજ્વર, 
ઉધરસ વગરેમેાું  ગરમ દુધમાું  હળદર નાખી પીવાથી લાભ 
થાય છે.  
(૧૬) પ્રમેહમાું  આમળા અને હળદરનુું  સરખા ભાગ ેબનાવેલુું  
ચણુગ  ઉત્તમ લાભ કર ેછે.  
(૧૭) દરરોજ હળદરનુું  બ્રર્ કરવાથી દાુંતની તુંદરુસ્તી 
જળવાઈ રહે છે. હળદરમાું સહેજ મીઠુું  ઉમેરવાથી વધ ુલાભ 
થાય છે એવો મારો તાજતેરનો અનભુવ છે. 
હાસ્ય હસે તેનુું  ર્ર વસે. ખડખડાટ હાસ્ય એ તુંદરુસ્તી માટે 
અકસીર ઔષધ છે. હસવુું  દરકે વ્યક્તીને ગમે છે, પરુંત ુ
આજુબાજુના વાતાવરણ અને સુંજોગોને લીધ ેહસી ર્કાતુું  
નથી. કહેવાય છે કે દરરોજનુું  ૩૦ મીનીટ હસવાથી 
જીવનનાું  ૩૦ વષગ વધી જાય છે. હૃદયરોગથી પીડાતી 
વ્યક્તી માટે હાસ્ય એ અકસીર ટૉનીક છે, જ ે એકલા કે 
સમહુમાું  પણ કરી ર્કાય છે. તેનાથી હૃદયને કસરત મળતાું  
સ્નાયઓુમાું રક્તપ્રવાહ વેગીલો બને છે, અને દદીનુું  હૃદય 
પ્રફુલ્લીત બની જાય છે. હાસ્યથી બ્લડપ્રરે્ર ર્ટે છે. 
માનસીક તણાવથી હૃદયરોગની ર્ક્યતા રહે છે. હાસ્યથી 
માનસીક તણાવ ઓછો થાય છે, કૉલેસ્ટરોલ ર્ટે છે. 
મગજના જ ે હોમોગન્સ આળસ, થાક અને કું ટાળો ઉત્પન્ન 
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કરતા હોય છે તેમને હાસ્ય દુર કરી મગજને મળુ 
અવસ્થામાું લાવી દે છે. ર્ણી વાર વ્યક્તી ઉપરછલ્લુું  હસી 
ર્કતી હોય છે પણ આુંતરીકપણે હસી ર્કતી ન હોય 
એમ પણ બને. આુંતરીક ર્ાુંતી મેળવવી હોય તો તુંદરુસ્ત 
હાસ્ય જરુરી છે. એક ગણતરી પ્રમાણે ગજુરાતમાું લાફીંગ 
મેમ્બરોની સુંખ્યા ૩૫,૦૦૦થી વધ ુ છે. એકલા 
અમદાવાદમાું ૮૦ વીસ્તારોમાું લાફીંગ ક્લબ ચાલી રહી છે, 
જમેાું સભ્યોની સુંખ્યા ૧૦,૦૦૦ જટેલી થવા જાય છે. 
હસવાની ક્રીયા દીવસમાું કોઈપણ સમયે કરી ર્કાય. 
હીંગ્વાષ્ટક ચણુગ  હીંગ, સુુંઠ, મરી, પીપર (ગણદેવી લીંડીપીપર), 
અજમો, જીરુ, ર્ાહજીરુ અને સીંધવનુું  સરખા વજને મીશ્ર 
કરીને બનાવેલુું  ચણુગ  એ હીંગ્વાષ્ટક ચણુગ . આ ચણુગ  ખબુ 
બારીક બનાવી, વસ્ત્રગાળ કરી એરટાઈટ બોટલમાું  ભરી 
લેવુું . જમેને આહાર પર રુચી જ થતી ન હોય, ગસે થયા 
કરતો હોય, આહાર પચતો ન હોય, જઠરાગ્ની મુંદ પડી 
ગયો હોય, કબજીયાત રહેતી હોય એવા દદીઓએ આવુું  
તાજુું જ બનાવેલુું  હીંગ્વાષ્ટક  ચણુગ  અડધીથી એક ચમચી 
જટેલુું  તાજી મોળી છાર્માું  અથવા ભાતમાું  મીશ્ર કરી ખાવુું . 
હીંગકુપુગરવટી એક એક ચમચી હીંગ અને કપુગર મીશ્ર કરી તેમાું  
જરુર પ્રમાણે મધ મેળવી, મગના કે અડદના દાણા જવેડી 
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ગોળીઓ વાળી લેવી. એને "હીંગકુપુગરવટી" કહે છે. એકથી 
બે "હીંગકુપુગરવટી" સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે લેવાથી 
હૃદયની પીડા-વેદના, ગભરામણ, ચક્કર, હૃદયના ધબકારા 
વધી જવા વગરેમેાું  રાહત થાય છે.  
હીરાબોળ પ્રસતુી પછી 'હીરાબોળ' ખાવાનો રીવાજ અત્યુંત 
ર્ાસ્ત્રીય- વૈજ્ઞાનીક છે. હીરાબોળ જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કર ે
છે. ખાધલેા આહારનુું  પાચન કર ે છે. વાય ુ દરુ કર ે છે. 
ગભાગર્યમાું  રહી ગયેલા બગાડને-દોષોને બહાર કાઢે છે- 
ગભાગર્યને સ્વચ્છ કર ે છે અને તેને અસલ-પવુગવત્ 
સ્થીતીમાું લાવે છે. શે્વતપ્રદર, કટીર્ળુ, લોહીબગાડ અને 
રક્તાલ્પતા અથવા પાુંડરુોગમાું ખબુ જ હીતકારક છે. 

રોગો 
અગ્નીદગ્ધ વ્રણ  કારલેાુંને પીસી તેના રસનો અગ્નીદગ્ધ વ્રણ 
પર લેપ કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
અજીણગ -અપચો ભખુ લાગ ે ત્યાર ેજ જમવુું . ર્ઉું, ચોખા, મગ, 
કુણા મળુા, વું ેગણ, સરુણ, પરવળ, પાકાું કેળાું, દાડમ, 
રાક્ષ, દધુ, ર્ી, દહીં, છાસ વગરેનેુું  સેવન કરવુું . માત્ર ગરમ 
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પાણી પીને બે કે ત્રણ નકોરડા ઉપવાસ કરવા માત્રથી પણ 
અજીણગ મટે છે.  
અજીણગના ચાર પ્રકાર છે:  
(૧) કફથી થતુું  આમાજીણગ  – એનાું લક્ષણોમાું  આહારના 
ઓડકાર આવવા, મોળ છુટવી, પટે ભાર ેલાગવુું, આળસ, 
થાક, સસુ્તી, ર્રીર જડ જવેુું  લાગ,ે ભખુ ન લાગવી વગરે ે
છે. એમાું ઉપવાસ કરવા જોઈએ.  
(૨) પીત્તથી થતુું  વીદગ્ધાજીણગ  – એમાું છાતી, ગળુું, 
હોજરીમાું  બળતરા થાય છે. કડવા, તીખા ર્ચરકા કે ઉલટી 
થાય, ચક્કર આવવાું વગરે ે લક્ષણો હોય છે. એક-બે 
ઉપવાસ કરવા. ઉપવાસ દરમીયાન સાકરવાળુું  દધુ, દધુનુું  
ર્રબત, આઈસક્રીમ વગરે ેલઈ ર્કાય. ઉપવાસ પછી દુધ-
રોટલી, દધુ-ભાત, ખીર, દધુ-પ ુંઆ જ લેવા. જમ્યા પછી 
અવીપત્તીકર ચણુગ  અડધીથી એક ચમચી સવાર,ે બપોર ે
અને રાત્ર ે લેવુું . અમ્લપીતાતુંક વટી એક-એક અને 
સતુર્ખેર રસ એક એક ગોળી ત્યાર પછી આહારમાું દુધી, 
ગલકાું, તરુીયાું, પરવળ વગરે ેર્ાક લેવાય. અથાણાું, પાપડ, 
તળેલુું, ડુુંગળી વગરે ેબુંધ.  
(૩) વાયથુી થતુું  વીષ્ટબ્ધાજીણગ  – એનાું લક્ષણોમાું  
કબજીયાત, પટે તુંગ-ભાર ેથવુું, આફરો, અધોવાયનુી ગતી 
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અટકી જવી, વાયનુા પ્રકોપથી જમ્યા પછી ઉછાળા આવવા 
વગરે ે છે. એમાું પ્રથમ એક દીવસ ફક્ત મગના પાણી પર 
રહેવુું . પછી એક દીવસ ફળોના રસ પર રહી હળવો 
સપુાચ્ય આહાર લેવો. એક-બે કીલોમીટર ચાલવુું . 
ઔષધોમાું * ર્ીવાક્ષાર પાચન ચણુગ  અડધીથી એક ચમચી 
દીવસમાું ત્રણ વખત લેવુું . * અગ્નીતુું ડીવટી એક એક 
ગોળી ત્રણ વખત લેવી. * હીંગ્વાષ્ટક ચણુગ  જમ્યા પછી 
એક ચમચી લેવુું . * દીનદયાળ ચણુગ  અડધી ચમચી રાત્ર ે
લેવુું .   
(૪) રસર્ષેાજીણગ : આ અજીણગમાું પટેમાું ભરાવો, ભાવતા 
ભોજન પર પણ અરુચી, ઉબકા થવા, ખોટી ભખુ લાગવી- 
ભખુ લાગ ેછતાું ખાવુું  ભાવે નહીં અને કબજીયાત થવી વગરે ે
થાય છે. એના ઉપચારમાું  ઉકાળેલુું  જ પાણી પીવુું  અને એક 
ઉપવાસ કરવો. બીજા દીવસે મગનુું  પાણી, ફળોનો રસ 
અથવા લીલાું  ર્ાકભાજીનો રસ પીવો. ત્રીજા દીવસે 
પચવામાું  હલકાું રવ્યો લેવાું . દુધી, ગલકાું, તરુીયાું ભાજી 
જવેાું  ર્ાક, મગનુું  સપુ, ગરમ રોટલી વગરે ે ખાવુું . 
ઔષધોમાું તાજુું લવણભાસ્કર ચણુગ  અથવા પુંચકોલ ચણુગ  
અડધીથી એક ચમચી જટેલુું  દીવસમાું  ત્રણ વાર તાજી 
મોળી છાસ સાથે લેવુું . પાણીમાું મધ નાખી પીવુું . 
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ચીત્રકાદીવટીની એક એક ગોળી ત્રણ વાર લેવી. 
દર્મલુાસવ જમ્યા પછી ત્રણ ચમચી પીવો. અપચો કે 
વાયનુી પટે પીડા વખતે ગરમ પાણી કે અજમો નાખી ગરમ 
કરલેુું  પાણી પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૫) આદુ અને લીંબનુા ૧૦-૧૦ ગ્રામ રસમાું  ૧.૫(1½) 
ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી અજીણગ મટે છે.  
(૬) કાચાું ટામેટાુંને ર્ાકની જમે સમારીને કલાઈવાળી 
તપલેીમાું થોડી વાર ર્ેકીને મરી તથા સીંધવનુું  ચણુગ  મેળવી 
અથવા એકાદ ગ્રામ સોડા-બાઈકાબગ  ભેળવીને ખાવાથી 
અજીણગ મટે છે.  
(૭) ડુુંગળીનો રસ અને કારલેાુંનો રસ ભેગો પીવાથી 
અજીણગ મટે છે.  
(૮) તજ લેવાથી અજીણગ મટે છે.  
(૯) લીંબનુા ચાર કકડા કરી કાચના વાસણમાું  મીઠુું, મરી 
અને સુુંઠનુું  ચણુગ  નાખી તડકામાું  રાખી મકુવાથી મીઠાના 
સુંયોગથી થોડા જ દીવસોમાું લીંબ ુ ગળી જાય છે. તે 
ખાવાથી અજીણગ , મોઢાની લાળ, મખુની વીરસતા-
બેસ્વાદપણુું  મટે છે.  
(૧૦) લીંબ ુકાપી સીંધવ ભભરાવી ભોજન અગાઉ ચસુવાથી 
અજીણગ મટે છે.  
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(૧૧) સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ સમાન ભાગ ેલઈ, ચણુગ  
કરી છાસમાું નાખીને પીવાથી અજીણગ મટે છે.  
(૧૨) છાસમાું સીંધવ અને મરીનુું  ચણુગ  નાખીને પીવાથી 
અજીણગ મટે છે.  
(૧૩) બહ ુપાણી પીવાથી, કસમયે ભોજન કરવાથી, મળ-
મતુ્રાદીના વેગને રોકવાથી, સમયસર નીરા ન લેવાથી, 
ઓછુું  કે વધાર ેખાવાથી અજીણગ થાય છે.  આથી કારણને 
જાણીને તેનુું  નીવારણ કરવુું .  
(૧૪) આદ ુસાથે સીંધવ ખાવાથી મુંદાગ્ની મટે છે.  
(૧૫) લવીંગ અને લીંડીપીપરના ચણુગ ને ૧થી ૩ ગ્રામ મધ 
સાથે સવાર સાુંજ લેવાથી મુંદાગ્ની મટે છે. આ પ્રયોગ બે 
અઠવાડીયાથી વધ ુન કરવો.  
(૧૬) ભોજન પહેલાું લીંબ ુ અને આદનુા રસમાું  સીંધવ 
મેળવી પીવાથી મુંદાગ્ની, અજીણગ અને અરુચીમાું  લાભ થાય 
છે.  
(૧૭) હરડ ે અને સુુંઠનુું  ચણુગ  સવાર ે ખાલી પટેે લેવાથી 
મુંદાગ્નીમાું લાભ થાય છે.  
(૧૮) હીંગની ચણા જવેડી ગોળી ર્ી સાથે ગળવાથી 
અજીણગ તથા વાયનુો ગોળો મટે છે.  
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(૧૯) અધી ચમચી કાચા પપૈયાનુું  દધુ ખાુંડ સાથે લેવાથી 
અજીણગ મટે છે.  
(૨૦) કોકમનો ઉકાળો કરી ર્ી નાખી પીવાથી અજીણગ મટે 
છે.  
(૨૧) પાકા અનનાસના નાના કકડા કરી, મરી અને 
સીંધવની ભુકી ભભરાવી ખાવાથી અજીણગ મટે છે.  
(૨૨) લસણ, ખાુંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, ચાટણ 
કરી, તેમાું બમણુું  થીજાવેલુું  ર્ી મેળવી ચાટવાથી અજીણગ 
મટે છે.  
(૨૩) સમાન ભાગ ેસુું ઠ અને ગોખરુનો ઉકાળો રોજ સવાર ે
પીવાથી અજીણગ મટે છે.  
(૨૪) સારાું  પાકાું  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાું  ૧ કીલો ખાુંડ 
નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી ર્રબત બનાવવુું . ર્રબત 
ગરમ હોય ત્યાર ે જ કપડાથી ગાળી ઠુંડ ુ થાય એટલે 
ર્ીર્ીઓમાું ભરી લેવુું . ૧૫થી ૨૫ ગ્રામ જટેલુું  આ ર્રબત 
જરુરી પાણી મેળવી પીવાથી અપચો મટે છે.  
(૨૫) એક માટલામાું લીંબ ુઅને મીઠાના થર ઉપર થર કરી, 
દબાવી રાખી, લીંબનેુ સારી રીતે આથવાું . પછી તેમાુંથી 
એક એક લીંબ ુલઈ ખાવાથી અજીણગ દરુ થાય છે.  
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(૨૬) ૪૦૦ મી.લી. ઉકળતા પાણીમાું ૨૫ ગ્રામ સુુંઠનુું  ચણુગ  
નાખી ૨૦-૨૫ મીનીટ ઢાું કી રાખવુું . ઠુંડ ુથયા બાદ વસ્ત્રથી 
ગાળી ૨૫થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુું  પીવાથી પટેનો અપચો, 
ખરાબ ઓડકાર તથા ઉદરર્ળુ મટે છે.  
(૨૭) સમભાગ ે સુુંઠ અને જવખાર ર્ી સાથે ચાટી ઉપર 
ગરમ પાણી પીવાથી અજીણગ મટે છે; ભખુ ઉર્ડ ેછે.  
(૨૮) સુુંઠ ૫ ગ્રામ અને જુનો ગોળ ૫ ગ્રામ મસળી રોજ 
સવારમાું  ખાવાથી અજીણગ અને ગસૅ મટે છે.  
(૨૯) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાું  જાુંબ ુલઈ તેનો રસ કાઢવો. એને 
કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ે બારીક વાટેલુું  સીંધવ મેળવવુું . 
એને ર્ીર્ીમાું  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક અઠવાડીયા 
સધુી રાખી મકુવાથી જાુંબરુવ તૈયાર થાય છે. જાુંબરુવ ૫૦-
૬૦ ગ્રામ જટેલો દીવસમાું ત્રણ વાર પીવાથી અપચો મટે 
છે.  
(૩૦) એક-બે ગ્રામ રાઈનુું  ચણુગ  થોડી ખાુંડ મેળવી ખાવાથી 
અને ઉપર ૫૦-૬૦ મી.લી. પાણી પીવાથી અપચો અને 
ઉદરર્ળુ મટે છે.  
(૩૧) કુમળા મળુાનો ઉકાળો કરી, તેમાું પીપરનુું  ચણુગ  
મેળવીને પીવાથી અગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે તેમ જ અપચો કે 
અપચાથી થયેલ ઉલટી કે ઝાડા મટે છે.  
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(૩૨) ડુુંગળીનો રસ ૧૦ ગ્રામ, આદુનો રસ ૫ ગ્રામ, હીંગ 
૦.૧૬ ગ્રામ મીઠુું  અને થોડુું પાણી મેળવી પીવાથી અપચો 
મટે છે. જરુર જણાય તો આ મીશ્રણ બે કલાક પછી ફરીથી 
લઈ ર્કાય.  
(૩૩) મીઠાને તવી પર લાલ રુંગનુું  થાય ત્યાું સધુી ર્ેકી, 
હ ુુંફાળા ગરમ પાણીમાું ૫ ગ્રામ જટેલુું  લેવાથી અપચો મટે 
છે.  
(૩૪) અજમો, સીંધવ અને હરડ ે દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ અને 
હીંગ ૫ ગ્રામનુું  બારીક ચણુગ  કરવુું . એને પાચન ચણુગ  કહે છે. 
આ ચણુગ  અડધીથી એક ચમચી જટેલુું  જમ્યા પછી ઉકાળીને 
ઠુંડા કરલેા પાણી સાથે બપોર ેઅને રાત્ર ેનીયમીત લેવાથી 
ભખુ ન લાગવી, અપચો, પટેનુું  ભારપેણુું , મોળ, ગસૅ, 
અજીણગ અને ઓડકાર મટે છે.  
(૩૫) હરડ,ે લીંડીપીપર, સુુંઠ અને કાળાું મરી સરખા વજને 
મીશ્ર કરી, એ મીશ્રણથી બમણા વજનનો ગોળ મેળવી 
ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. બબ્બે ગોળી સવાર, 
બપોર અને સાુંજ ે ચસુવાથી અજીણગ , અરુચી અને ઉધરસ 
મટે છે.  
(૩૬) સરખા ભાગ ે સકુા ધાણા અને સાકરનો ઉકાળો 
દરરોજ સવાર-સાુંજ પીવાથી અપચો મટે છે. ધાણા, સાકર 
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અને પાણીનુું  પ્રમાણ પોતાની જરુરીયાત મજુબ રાખવુું . 
(૩૭) લસણની કળી તેલમાું  કકડાવીને ખાવાથી અથવા 
લસણની ચટણી બનાવીને ખાવાથી અરુચી અને મુંદાગ્ની 
મટે છે.  
(૩૮) રાઈનુું  ચણુગ  પાણી સાથે લેવાથી અજીણગ મટે છે. 
(૩૯) ભખુ ન લાગતી હોય કે ભખુ મરી ગઈ હોય તો 
દીવસમાું બે વાર અધી ચમચી અજમો ચાવીને ખાવાથી 
ભખુ ઉર્ડર્.ે  
(૪૦) લસણની ચટણી ખાવાથી ભખુ ઉર્ડ ેછે.  
(૪૧) ફુદીનો, તલુસી, મરી અને આદુનો ઉકાળો પીવાથી 
વાય ુદરુ થઈ ભખુ લાગ ેછે.  
(૪૨) ચણાના છોડ પર રાતે કપડુું ઢાું કી રાખી, સવાર ે
 નીચોવી, એ પાણીને ગરમ કરી ઉડાડી દેતાું  વાસણમાું  જ ે
ક્ષાર રહે તેનુું  છાસ સાથે સેવન કરવાથી ગમે તેવુું  અજીણગ 
મટે છે.  
(૪૩) ચીત્રક, અજમો, સીંધવ અને મરીના સમભાગ ે
બનાવેલા ચણુગનુું  સેવન કરવાથી અજીણગ મટે છે.  
(૪૪) વરીયાળીનો અકગ  અથવા કાચી કે ર્કેેલી વરીયાળી 
 નીયમીત ખાવાથી અજીણગ મટે છે.    
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અડદીયો વા  લસણ તલના તેલ સાથે ખાવાથી કે લસણ અને 
અડદનાું વડાું  બનાવી તલના તેલમાું તળીને ખાવાથી 
અડદીયો વા મટે છે. 
અતીસાર  (૧) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાું  જાુંબ ુલઈ તેનો રસ કાઢવો. 
એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ેબારીક વાટેલુું  સીંધવ 
મેળવવુું . એને ર્ીર્ીમાું ભરી મજબતુ બચુ મારી એક 
અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુાવાથી જાુંબરુવ તૈયાર થાય છે. 
જાુંબરુવ ૫૦-૬૦ ગ્રામ દીવસમાું ત્રણ વાર પીવાથી 
અતીસાર મટે છે.  
(૨) જવને ચારગણા પાણીમાું  ઉકાળી, ત્રણચાર ઉભરા 
આવે એટલે ઉતારી, એક કલાક ઢાું કી રાખી ગાળી લેવુું . 
જવના આ પાણીને બાલી વૉટર કહે છે. એ પીવાથી 
અતીસાર મટે છે.  
(૩) જાુંબડુીની છાલનો ૨૦ ગ્રામ ઉકાળો મધ મેળવી 
પીવાથી અતીસાર મટે છે.  
(૪) જાુંબડુીનાું કુમળાું પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ ૩ ગ્રામ મધ 
મેળવી દીવસમાું ત્રણ વાર લેવાથી અતીસાર મટે છે.  
(૫) દાડમના ફળની છાલ ૫૦ ગ્રામ, લવીંગનુું  અધકચરુું 
ચણુગ  ૭.૫ ગ્રામ અને ૫૦૦ મી.લી. પાણી ઢાુંકણ ઢાું કી ૧૫ 
મીનીટ ઉકાળી ઠુંડ ુથાય ત્યાર ેગાળી દીવસમાું ત્રણ વાર 
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૨૫-૫૦ ગ્રામ જટેલુું  પીવાથી નવો અતીસાર અને નવો 
મરડો દરુ થાય છે.  
(૬) બોરડીના સકુા પાનનુું  ચણુગ  મઠા સાથે લેવાથી અતીસાર 
મટે છે.  
(૭) બોરડીના મળુની છાલના ક્વાથમાું મગનુું  ઓસામણ 
બનાવી પીવાથી અતીસાર મટે છે.  
(૮) બોરડીના મળુની છાલ બકરીના દધુમાું પીસી મધ 
મેળવી પીવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૯) કાચાું સીતાફળ અતીસાર અને મરડો મટાડ ેછે.  
(૧૦) સુંગ્રહણી-ઝાડાના રોગમાું  જ્યાર ેખોરાક લેવાનો 
પ્રતીબુંધ હોય ત્યાર ેકેળાું ખોરાક તરીકે અતી ઉત્તમ છે. 
(૧૧) સવુા અને મેથીનુું  ચણુગ  દહીંના મઠામાું મેળવી લેવાથી 
અતીસાર મટે છે. (વધ ુમાટે જુઓ ઝાડા =લીન્ક: ઝાડા/ )  
અનીરા  (૧) કુમળાું વેં ેગણ અુંગારામાું ર્ેકી, મધમાું મેળવી 
સાુંજ ેચાટી જવાથી સારી ઉુંર્ આવે છે. પ્રયોગ થોડા દીવસ 
ચાલ ુરાખવાથી અનીરા મટે છે.  
(૨) દહીંમાું  બનાવેલુું  ડુુંગળીનુું  કચુુંબર રાત્રીના ભોજન સાથે 
ખાવાથી સારી ઉુંર્ આવે છે.  
(૩) પોઈ નામની વનસ્પતીના વેલા થાય છે. એનાું પાનનાું  
ભજીયાું બનાવવામાું  આવે છે. એ ખતેર કે વાડામાું  ઉગ ેછે. 

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/05/ઝાડા/
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આ પોઈનાું પાનનો ૧ ચમચો રસ ૧ પ્યાલા દુધ સાથે રાતે 
સવુાના કલાકેક પહેલાું લેવાથી સારી ઉુંર્ આવે છે.  
(૩) મોટા ભરુા કોળાની છાલ ઉતારી, બી તથા અુંદરનો 
પોચો ભાગ કાઢી નાખી, બબ્બે રુપીયા ભારનાું  પતીકાું  પાડી 
પાણીમાું બાફવાું . જરા નરમ પડ ે એટલે કપડામાું નાખી 
પાણી નીતારી કાઢવુું . બાફેલાું  પતીકાું  બમણી સાકરની 
ચાસણીમાું નાખવાું . કેસર અને એલચી ઈચ્છા પ્રમાણે 
નાખી ર્કાય. આ મરુબ્બો અનીરા મટાડ ેછે.  
(૪) સતુા પહેલાું ૧/૨ કીલોમીટર ખબુ ઝડપથી ચાલવુું  અને 
પાછા વળતાું  ધીમેથી ચાલવુું . આવીને અડધો ગ્લાસ સોડા 
પીને સઈુ જવાથી ર્સર્સાટ ઉુંર્ આવે છે.  
(૫) કોળુું  વધાર ેમાત્રામાું  લેવાથી દસ્ત સાફ આવે છે અને 
 નીરા આવે છે.  
(૬) કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે મેળવી, 
ગાળી, સાકર નાખી તેનુું  ર્રબત બનાવીને પીવાથી 
 નીરાનાર્ મટે છે.  
(૭) રોજ રાત્ર ેએક સફરજન ખાવાથી અને એક ગ્લાસ દધુ 
ઓછામાું  ઓછા પુંદર દીવસ સધુી પીવાથી અનીરાની 
ફરીયાદ દરુ થાય છે.  
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(૮) ૧ ચમચો વરીયાળીનો ર્દુ્ધ અકગ  એકાદ વાડકી 
પાણીમાું ભેળવી રાતે સતુી વખતે લેવાથી અનીરાની 
ફરીયાદ મટે છે. વરીયાળીનો અકગ  જટેલો ર્દુ્ધ અને ચોખ્ખો 
હોય તેટલો વધ ુફાયદો કર ેછે.  
(૯) ભેંસના દધુમાું અશ્વગુંધાનુું  ચણુગ  મેળવી પીવાથી 
અનીરાનો રોગ મટે છે.  
(૧૦) એરુંડના કુમળા અુંકુરને વાટી થોડુું  દધુ ઉમેરી કપાળે 
(માથા પર) અને કાન પાસે ચોપડવાથી સખુપવુગક ઉુંર્ આવે 
છે.  
(૧૧) ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  ગોળ સાથે મેળવી ખાવાથી અને ઉપર 
ગરમ દુધ પીવાથી સારી ઉુંર્ આવે છે. ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  એટલા 
જ કે થોડા વધ ુગોળ સાથે સવુાના એક કલાક પહેલાું ખબુ 
ચાવીને ખાવાથી પણ થોડા દીવસોમાું અનીરા મટે છે. (૧૨) 
ચોથા ભાગના જાયફળનુું  ચણુગ  પાણી સાથે લેવાથી સારી 
ઉુંર્ આવે છે.  
(૧૩) ઉુંર્ માટે પગના તળીયે ગાયના ર્ીની માલીર્ કરવી. 
(૧૪) ઉુંર્ માટે ગુંઠોડાનો ૨ ગ્રામ ભકુો ૨૦૦ મી.લી. દધુમાું  
ઉકાળી સતુી વખતે પીવુું .  
(૧૫) ઉુંર્ માટે જાયફળ, પીપરી મળુ તથા સાકર દધુમાું  
નાખી ગરમ કરીને પીવુું .  
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(૧૬) ઉુંર્ માટે ૨થી ૩ ગ્રામ ખસખસ વાટી સાકર અને મધ 
અથવા સાકર અને ર્ી સાથે સતુી વખતે લેવુું .  
(૧૭) ગુંઠોડાનુું  ૨ ગ્રામ જટેલુું  ચણુગ  ર્ી-ગોળ સાથે ખાવાથી 
ઉુંર્ આવે છે.  
(૧૮) સાુંજ ેબેચાર માઈલ ચાલવાથી ઉુંર્ આવે છે.  
(૧૯) અરડસુાનો તાજો કડક ઉકાળો અથવા દુધમાું અરડસુો 
ઉકાળીને સવુાના કલાકેક અગાઉ પીવાથી સારી ઉુંર્ આવે 
છે.  
(૨૦) ભેંસના ગરમ દધુમાું ગુંઠોડા કે દીવેલ નાખી પીવાથી 
સારી ઉુંર્ આવે છે.  
(૨૧) દરરોજ રાતે બનફસાનુું  સ્વાદીષ્ટ ર્રબત પીવાથી 
સરસ ઉુંર્ આવે છે. બનફસા એક પ્રકારનુું  રે્રુું લીલુું  પહાડી 
ર્ાસ છે.  
(૨૨) રાત્ર ેસવુાના એકાદ કલાક પહેલાું  હ ુુંફાળા દુધમાું  ૮-
૧૦ ટીપાું બદામના તેલનાું નાખી ધીમે ધીમે પીવાથી સારી 
ઉુંર્ આવે છે. એનાથી બીજ ે દીવસે ર્રીરમાું સારી સ્ફુતી 
પણ રહે છે.  
(૨૩) રાત્ર ેસતુી વખતે હ ુુંફાળા દુધમાું એક ચમચી ર્ી અને 
અડધી ચમચી હળદર નાખી પીવાથી અનીરાની ફરીયાદ 
દરુ થાય છે.  
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(૨૪) પગના તળીયે ગાયના ર્ીનુું  કે દીવેલનુું  માલીર્ 
કરવાથી ઉુંર્ આવે છે.  
(૨૫) ઉુંર્ ન આવવાનુું  કારણ વાયનુો પ્રકોપ ગણાય છે. 
અશ્વગુંધા વાયનુો નાર્ કરવાનો ગણુ ધરાવતુું  હોવાથી એક 
ચમચી અશ્વગુંધાનુું  ચણુગ  એટલી જ સાકર મીશ્ર કરીને 
દધુમાું નાખી પીવાથી સારી ઉુંર્ આવે છે.  
(૨૬) ઉુંર્ આવતી ન હોય અને રોજ ઉુંર્ની ગોળી ખાવી 
પડતી હોય, તો ર્કેેલા જાયફળનુું  ચણુગ  ચણાના કે 
ચણોઠીના બે દાણા જટેલુું, જટામાસીનુું  ચણુગ  એક ગ્રામ, 
અશ્વગુંધાનુું  ચણુગ  ત્રણથી ચાર ગ્રામ, ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  બે ગ્રામ 
અને સપગગુંધાનુું  ચણુગ  બે ચોખાભારનુું  મીશ્રણ કરી રાત્ર ેર્ી 
અથવા મધમાું મેળવી ચાટી જવુું  અને ઉપર એક ગ્લાસ 
સાકર નાખલેુું  ભેંસનુું  દધુ પીવાથી ર્સર્સાટ ઉુંર્ આવર્.ે  
(૨૭) અશ્વગુંધારીષ્ટ અને રાક્ષાસવ રોજ રાત્ર ે ચાર-ચાર 
ચમચી મીશ્ર કરીને જમ્યા પછી પીવાથી સારી ઉુંર્ આવે 
છે. 
(૨૮) અળસીનુું  અને એરુંડાનુું  તેલ સરખા ભાગ ે મેળવી-
મીશ્ર કરી કાુંસાના પાત્રમાું  ખલીને તેનુું  અુંજન કરવાથી ખબુ 
સારી ઉુંર્ આવે છે.  
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(૨૯) ઉુંર્ આવતી ન હોય તો ર્કેેલા જાયફળનુું  ચણુગ  ૧ 
ગ્રામ, જટામાસીનુું  ચણુગ  ૧ ગ્રામ, અશ્વગુંધાનુું  ચણુગ  ૩ ગ્રામ, 
ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  ૨ ગ્રામ અને .૧૬ ગ્રામ (ચોખા ભાર) 
સપગગુંધાનુું  ચણુગ  મધ કે ર્ીમાું ચાટવાથી સરસ ઉુંર્ આવે છે.  
(૩૦) ડુુંગળી ખાવાથી આળસ, ઉુંર્ અને કામેચ્છા વધ ેછે. 
(૩૧) રાત્ર ેએક ચમચી મધ પાણી સાથે લેવાથી સારી ઉુંર્ 
આવે છે. 
(૩૨) ર્ુંખાવલીનુું  ચણુગ  અડધી ચમચી, પાુંચ નુંગ બદામ, 
બ્રાહ્મી ચણુગ  પા(૧/૪) ચમચી, ગલુાબના ફુલની પાુંખડી નુંગ 
૧૦, ખસખસ પા(૧/૪) ચમચી, વરીયાળી અડધી ચમચી, 
મરી નુંગ ૧૦ અને એલચી નુંગ ૧૦ને દધુમાું લસોટી ચાટણ 
જવેુું  બનાવી એક ગ્લાસ દધુમાું  સાકર મેળવી ર્રબત 
બનાવી રોજ રાત્ર ેપીવાથી થોડા દીવસોમાું  યાદર્ક્તી વધે 
છે, ઉુંર્ સારી આવે છે, એપીલેપ્સી, ઉન્માદ અને 
ગાુંડપણમાું ફાયદો થાય છે.  
(૩૩) ર્રેડીના રસમાું થોડુું ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી 
ઉુંર્ સારી આવે છે. 
અપચો: જુઓ પાચન તથા અજીણગ  
અમ્લપીત્ત(ઍસીડીટી)  જુઓ ઍસીડીટી 
અરુચી ખાવા-પીવાનુું  મન ન થતુું  હોય તો:  
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(૧) દાડમ ખાવાથી કે દાડમના રસમાું મરી, સીંધવ, સુંચળ 
નાખી પીવાથી અથવા સુું ઠ અને ગોળ ખાવાથી કે લસણની 
કળીઓને ર્ીમાું તળીને રોટલી સાથે ખાવાથી અરુચી મટે 
છે; ભખુ ઉર્ડ ેછે.  
(૨) લીંબનુી બે ફાડ કરી તેની ઉપર સુુંઠ, કાળાું મરી અને 
જીરાનુું  ચણુગ  તથા સીંધવ મેળવીને થોડુું ગરમ કરી ચસુવાથી 
અરુચી મટે છે.  
(૩) બે ચમચી આમલી એક ગ્લાસ પાણીમાું પલાળવી. 
સવાર ેસોપારી જટેલો ગોળ તથા કાળાું  મરી અને એલચીનુું  
થોડુું  ચણુગ  નાખી પીવુું . એનાથી ભખુ લાગર્ ેઅને અરુચી 
દરુ થર્.ે વળી આમલીનુું  ર્રબત પીવાથી ગ્રીષ્મમાું  લ ુ
લાગતી નથી.  
(૪) ૮૦ ગ્રામ ઠળીયા કાઢેલી ખજુર, ૧૦ ગ્રામ આમલી 
પલાળી ચોળીને કરલેુું  પાણી, ૫ ગ્રામ રાક્ષ, ૨ ગ્રામ મરચુું, 
૨ ગ્રામ આદ,ુ જરુર પરુતુું  મીઠુું  અને ૮ ગ્રામ ખાુંડ નાખી 
ચટણી બનાવી ખાવાથી અરુચી મટે છે અને ભખુ ઉર્ડ ેછે. 
(૫) અડદની દાળ પાણીમાું  પલાળી રાખી, વાટી, તેમાું  
મીઠુું, મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદુ નાખી વડાું કરવાું . 
તેને ર્ીમાું  અથવા તેલમાું  તળીને ખાવાથી અરુચી મટે છે. 
(૬) આમલી ઠુંડા પાણીમાું પલાળી, મસળી, ગાળી, તેના 
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થોડા પાણીમાું  સાકર મેળવી પીવાથી અને બાકીના 
પાણીમાું  એલચી, લવીંગ, મરી અને કપરુનુું  ચણુગ  નાખીને 
કોગળા કરવાથી અરુચી મટે છે, અને પીત્તપ્રકોપનુું  ર્મન 
થાય છે. (૭) લીંબનુુું  ર્રબત પીવાથી અરુચી મટે છે.  
(૮) તાજો ફુદીનો, ખારકે, મરી, સીંધવ, હીંગ, કાળી રાક્ષ 
અને જીરુની ચટણી બનાવી તેમાું  લીંબનુો રસ નીચોવી 
ખાવાથી મોુંમાું  રુચી પદેા થાય છે.  
(૯) ૧૦-૧૦ ગ્રામ આદુના અને લીંબનુા રસમાું ૧.૫ ગ્રામ 
સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી અરુચી મટે છે.  
(૧૦) દાડમનો રસ, સીંધવ અને મધ એકત્ર કરી ચાટવાથી 
અરુચી મટે છે.  
(૧૧) ખાટામીઠા દાડમનો ૧૦ ગ્રામ રસ મોુંમાું  રાખી ધીમે 
ધીમે ફેરવીને દીવસમાું ૮-૧૦ વાર પીવાથી મોઢાનો સ્વાદ 
સધુર ે છે, તાવને લીધ ે અરુચી રહેતી હોય તો તે મટે છે 
અને આુંતરડાુંમાું  રહેલા દોષોનુું  ર્મન થાય છે.  
(૧૨) ધાણા, જીરુ, મરી, ફુદીનો, સીંધવ અને રાક્ષને 
લીંબનુા રસમાું પીસી બનાવેલી ચટણી ભોજન સાથે લેવાથી 
અરુચી મટે છે.  
(૧૩) ધાણા, એલચી અને મરીનુું  ચણુગ  ર્ી અને સાકર સાથે 
લેવાથી અરુચી મટે છે.  
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(૧૪) પાકાું ટામેટાના રસમાું ફુદીનો, આદ,ુ ધાણા અને 
સીંધવ મેળવી ઉકાળીને બનાવેલી ચટણી ભોજન સાથે 
લેવાથી મોઢાનો સ્વાદ સધુર ે છે અને ભોજનની રુચી પદેા 
થાય છે.  
(૧૫) ટામેટાના ટુકડા કરી સુું ઠ અને સીંધવનુું  ચણુગ  ભભરાવી 
ખાવાથી અગ્નીમાુંદ્ય અને અરુચી મટે છે.  
(૧૬) લસણ, કોથમીર, આદુ, ધોળી રાક્ષ, ખાુંડ અને 
સીંધવની ચટણી કરીને ખાવાથી અરુચી મટે છે તથા 
ખોરાકનુું  પાચન થાય છે.  
(૧૭) સારાું પાકાું  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાું ૧ કીલો ખાુંડ 
નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી ર્રબત બનાવવુું . ર્રબત 
ગરમ હોય ત્યાર ે જ કપડાથી ગાળી ઠુંડ ુ થાય એટલે 
ર્ીર્ીઓમાું ભરી લેવુું . આ ર્રબત ૧૫થી ૨૫ ગ્રામ જટેલુું  
પાણી મેળવી પીવાથી અરુચી મટે છે.  
(૧૮) સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામના 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગમાું  ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી રાક્ષ 
મેળવી ચટણી માફક પીસી બરણીમાું ભરી લેવુું . એને 
પુંચામતૃ ચાટણ કહે છે. એ પાુંચથી વીસ ગ્રામ જટેલુું  
સવાર-સાુંજ ચાટવાથી અરુચી મટે છે.  
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(૧૯) ૨૦૦ ગ્રામ આદ ુછોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ ગ્રામ 
ર્ીમાું ર્કેવી. ર્કેાઈને લાલ થાય ત્યાર ેએમાું ૪૦૦ ગ્રામ 
ગોળ નાખી ર્ીરા જવેો અવલેહ બનાવવો. આ અવલેહ 
સવાર-સાુંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ જટેલો ખાવાથી અગ્નીમાુંદ્ય, 
ઉદરવાત, આમવદૃ્ધી, અરુચી અને કફવદૃ્ધી મટે છે. પ્રસતુાને 
ખવડાવવાથી તે ખોરાક સારી રીતે લઈ ર્કે છે.  
(૨૦) કાળી નાની હરડ ેર્ેકી પાઉડર કરી સીંધવ સાથે ૧-૧ 
ચમચી દરરોજ રાતે લેવાથી આહાર પ્રત્યનેી અરુચી દુર 
થાય છે.  
(૨૧) હરડ,ે લીંડીપીપર, સુુંઠ અને કાળાું મરી સરખા વજને 
મીશ્ર કરી, એ મીશ્રણથી બમણા વજનનો ગોળ મેળવી 
ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. બબ્બે ગોળી સવાર, 
બપોર અને સાુંજ ે ચસુવાથી અજીણગ , અરુચી અને ઉધરસ 
મટે છે.  
(૨૨) જમવાની પાુંચેક મીનીટ પહેલાું એક ગ્લાસ પાણીમાું  
૧ લીંબ ુનીચોવી એક નાની ચમચી સોડા-બાય-કાબગ  નાખી 
હલાવીને પી જવાથી ખોરાક પરની અરુચી મટે છે. જો 
ગસૅની અનીચ્છનીય અસર ન થતી હોય તો ૧ બોટલ 
તૈયાર સોડામાું લીંબ ુનીચોવીને પણ પી ર્કાય.  
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(૨૩) સુુંઠ, મરી અને સુંચળના ચણુગ ને સાકરમાું મેળવી 
લીંબનુા રસમાું ર્ુું ટી ગોળીઓ બનાવી તેનુું  સેવન કરવાથી 
અરુચી મટે છે.  
(૨૪) આમલીના ર્રબતમાું જીરુનુું  ચણુગ  ભભરાવી પીવાથી 
પાચક સ્રાવો છુટીને અરુચી મટે છે.  
(૨૫) બીજોરાના કકડા છાુંયે સકુવી, ચણુગ  કરી તેમાું  સુું ઠ, 
પીપર અને મરીનુું  ચણુગ  મેળવી ખાવાથી અરુચી મટે છે. 
(૨૬) અરુચી દરુ કરી ભખુ વધારવા લીંબનુા ફાડીયા પર 
નમક, મરી, ગુંઠોડા અને સુંચળ ભભરાવી જરા ગરમ કરીને 
ભોજન પહેલાું  ચસુી જવાથી ઉત્તમ લાભ થાય છે. ઉલટી, 
હેડકી, ચુુંક અને આફરામાું પણ એનાથી લાભ થાય છે. 
(૨૭) એક ગ્લાસ જાડી, મોળી છાસમાું પ્રમાણસર રાઈ, 
જીરુ, હીંગ, સુુંઠ અને સીંધવ નાખી પીવાથી ખોરાક પરની 
અરુચી મટે છે.  
(૨૮) તાજા કમરખની ચીરી પર નમક, સુંચળ અને જીરુ 
ભભરાવી ખાવાથી અરુચી મટે છે. દાુંત અબાઈ જાય એટલા 
પ્રમાણમાું અને એવી રીતે કમરખ ન ખાવાું .  
(૨૯) ખાુંડનુું  બરુુ, કાળી રાક્ષ લીંબનુાું  ફુલ અને કાળાું મરી 
ભેગાું ર્ુું ટી ગોળી બનાવી જમ્યા પહેલાું ચસુવાથી મોુંમાું  
સ્વાદ લાગવો ર્રુ થાય છે.  
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(૩૦) ભોજન પહેલાું  દાડમનો રસ, સીંધવ અને મધ ભેગાું  
કરી ચાટવાથી અરુચી મટે છે.  
(૩૧) જ ે કારણથી અરુચી હોય તે મજુબ એનો ઉપાય 
કરવો જોઈએ. વાયથુી થયેલી અરુચીમાું  એનીમા, પીત્તથી 
થયેલી અરુચીમાું  વીરચેન અને કફથી થયેલી અરુચીમાું  
ઉલટી કરાવવાથી લાભ થાય છે. માનસીક ઉદ્વગેને લીધે 
અરુચી થઈ હોય તો મનને પ્રસન્ન કર ે એવાું રુચીકારક 
ભોજનનુું  સેવન કરવુું  જોઈએ.  
(૩૨) ર્ારીરીક કે માનસીક ગમે તે કારણોથી ખોરાક પર 
અરુચી થઈ હોય તો જાડી મોળી છાસમાું રાઈ, જીરુ, સુુંઠ, 
હીંગ અને સીંધવ નાખી પીવાથી એ અરુચી મટે છે.  
(૩૩) ભખુ જ ન લાગતી હોય તો બેથી ત્રણ ગુંઠોડાનો 
પાઉડર કરી તેમાું  લીંબનુાું  ટીપાું નીચોવી જમતાું  પહેલાું ધીમે 
ધીમે ચાટવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, તીવ્ર ભખુ લાગ ે
છે.  
(૩૪) મુંદ પાચનર્ક્તી અથવા ભખુ જ ન લાગતી હોય 
તેણે આદ ુઅને લીંબનુા એક એક ચમચી રસના મીશ્રણમાું  
પાુંચ થી છ એલચીના દાણા અને બે ત્રણ ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  
મેળવીને જમતા પહેલા એક કલાક અગાઉ બપોર ેઅ્ને રાત્ર ે
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પીવુું . એક જ અઠવાડીયામાું જઠરાગ્ની બળવાન બનર્ ેઅને 
ભખુ પણ સારી લાગર્ે. 
અરુચી-મુંદાગ્ની મોુંમાુંથી ચીકણી લાળ પડતી હોય અને 
અરુચી તથા મુંદાગ્ની હોય તો રોજ સવાર-સાુંજ એક કલાક 
ચાલવુું, એક દીવસનો નકોરડો ઉપવાસ કરવો.  આખો 
દીવસ માત્ર સુુંઠ નાખી ઉકાળેલુું  હ ુુંફાળુું  પાણી તરસ મજુબ 
પીવુું . બીજા દીવસથી બાફેલા મગનુું  નમક વગરનુું  પાણી 
પાુંચ દીવસ સધુી પીવુું . એમાું મસાલા નાખી ર્કાય. પાુંચ 
દીવસ પછી સવાર-સાુંજ બાફેલા મગ ખાવા. બે વખત 
ઋતનુાું ફળો ખાવાું . દવામાું સવાર-સાુંજ ૫-૫ ગ્રામ આદનુી 
કતરણ ચાવી જવી. રસધાત ુમુંદાગ્નીને લીધ ેકાચી રહેવાથી 
મોુંમાુંથી ચીકણી લાળ નીકળે છે. પુંદર દીવસ પછી ધીમે 
ધીમે આહારમાું  એક એક વાનગી રોજ ઉમેરતા જઈ ક્રમર્ોઃ 
રોજીુંદા પણ માપસર આહાર પર ચઢવુું . કાયમ માટે મીઠાઈ 
તથા તેલ-ર્ી અલ્પ પ્રમાણમાું જ લેવાું . કડક પરજેી, 
ચાલવાનો નીયમ અને સુુંઠ અને આદ ુજવેાું  અગ્ની પ્રદીપ્ત 
કરનાર રવ્યથી મોુંમાુંથી લાળ પડવાની તકલીફમાુંથી મકુ્તી 
મળે છે. એક ગ્લાસ પાણીમાું બે ચમચી પાકી આમલીનુું  
પસે્ટ નાખીને ઉકાળવુું . બરાબર ઉકળે ત્યાર ે ઉતારી તેમાું  
ત્રણથી ચાર ચમચી ગલુાબજળ, એક ચમચી ગોળ, પાુંચ 
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એલચીના દાણા અને દસથી બાર કાળા મરીનુું  ચણુગ  મીશ્ર 
કરી ધીમે ધીમે પી જવુું . આ ઉપચારથી ભખુ સારી લાગર્ે 
અને અરુચી પણ દુર થર્ે. 
અદીત વાય ુ (મોું ફરી જવુું) (૧) લસણ વાટી તલના તેલમાું  
ખાવાથી  કે લસણ અને અડદનાું  વડાું  બનાવી તલના તેલમાું  
તળીને માખણ સાથે ખાવાથી અપસ્માર, વાઈ અને અદીત 
વાય ુમટે છે.  
(૨) અડદની દાળ પાણીમાું પલાળી રાખી વાટી, તેમાું  મીઠુું, 
મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદુ નાખી વડાું  કરવાું . તેને 
ર્ીમાું અથવા તેલમાું  તળીને ખાવાથી અદીત વાય ુમટે છે. 
અધાાંગ વાય ુ  રાઈના તેલની માલીર્ કરવાથી અધાાંગ વાય ુ
રોગમાું  ફાયદો થાય છે. 
અલ્સર (૧) પટેની અુંદરના ભાગમાું  પડતાું  કોઈ પણ પ્રકારનાું  
ચાુંદાું  (અલ્સર)માું ફ્લાવર એક અકસીર ઔષધનુું  કામ કર ે
છે. તાજા ફ્લાવરનો રસ સવાર ે ખાલી પટેે એકાદ કપ 
દરરોજ નીયમીત પીવાથી અલ્સર સમળુગુું  મટી જાય છે.  
(૨) હોજરી, આુંતરડાું  કે ર્રીરમાું  અન્યત્ર થયેલાું ચાુંદાું  
રાક્ષ સારી રીતે રુઝવે છે.  
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(૩) કાચાું, પાકાું, આથેલાું બોર કે બોરનુું  અથાણુું  ખાવાથી 
કે બોરનુું  ર્રબત પીવાથી, કોઈપણ સ્વરુપે બોરનુું  સેવન 
કરવાથી અલ્સર મટે છે.  
(૪) સુકી મેથીનો ઉકાળો-કાઢો દરરોજ એક એક કપ 
દીવસમાું  ચાર-પાુંચ વાર પીતા રહેવાથી અલ્સર-પટેમાું  
પડલેાું  ચાુંદાું  મટે છે. અન્ય ચીકીત્સા સાથે પણ આ પ્રયોગ 
થઈ ર્કે.  
(૫) વીટામીન સી અલ્સર થતુું  તથા તેને વધતુું  અટકાવે છે. 
એક સુંર્ોધનમાું  માલમુ પડ્યુું છે કે જનેા ર્રીરમાું વીટામીન 
સીની માત્રા સ થી વધ ુહોય તેમને અલ્સર વધારતા એચ. 
પાયલોરી નામના બૅક્ટેરીયાનો ચેપ લાગવાની ર્ક્યતા 
૨૫% ર્ટી જાય છે. આથી સવારના ભોજન પહેલાું એક 
ગ્લાસ મોસુંબી, નાસપતી, સુંતરાું અથવા જમરુખનો રસ 
પીવાથી પટેનુું  અલ્સર થતુું  નથી. આમળાું ઉપરાુંત મોસુંબી, 
નાસપતી, સુંતરાું, પરે અને જમરુખ વીટામીન ‘સી’ના ખબુ 
સારા સ્રોત છે. આ રસનુું  પાચન થયા બાદ ભોજન કરવુું  
જોઈએ. 
અળાઈ ગરમીમાું બાળકોની ચામડી પર ઝીણા દાણા જવેુું  કે 
અળાઈઓ ફુટી નીકળે છે, તેના પર ગાયનુું  દુધ લગાડવાથી 
તે મટી જાય છે.  
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અવાજોઃ અવાજ બેસી જાય ત્યાર ે (૧) જઠેીમધ, આુંબળાું, 
હળદર અને સાકરનો ઉકાળો પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) ભોજન પછી કાળાું મરી ર્ીમાું  નાખી ખાવાથી અવાજ 
બેસી ગયો હોય તેમાું  લાભ થાય છે.  
(૩) બહેડાની છાલને ગોમતુ્રમાું ભાવીત કરી ચસુવાથી 
અવાજ સરુીલો થાય છે.  
(૪) દસ દસ ગ્રામ આદ ુઅને લીંબનુા રસમાું ૧ ગ્રામ સીંધવ 
મેળવી  દીવસમાું ત્રણ વાર ભોજન પહેલાું  ધીર ે ધીર ે
પીવાથી અવાજ મધરુ થઈ જાય છે.  
(૫) ર્ોડાવજનુું  ચણુગ  મધ સાથે લેવાથી અવાજ સરુીલો બને 
છે અને ગમે તે કારણે બેસી ગયેલો અવાજ ખલેુ છે.  
(૬) દરરોજ રાતે જમવામાું ગોળ નાખી રાુંધલેા ચોખા 
ખાવાથી અવાજ સરુીલો બને છે.  
(૭) આુંબાના મોરમાું  ખાુંડ મેળવીને ખાવાથી બેસી ગયેલુું  
ગળુું  ઉર્ડ ેછે.  
(૮) ત્રીફલા (સમાન ભાગ ેહરડ,ે આમળાું, બહેડાુંનુું  ચણુગ),  
ત્રીકટુ (સમાન ભાગ ે સુું ઠ, મરી, પીપરનુું  ચણુગ) અને 
જવખારનુું  ચણુગ  પાણીમાું આપવાથી બેસી ગયેલુું  ગળુું  ખલુી 
જાય છે.  
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(૯) ગરમ કરલેા દધુમાું ચપટી હળદર નાખી રાત્ર ેપીવાથી 
સાદ બેસી ગયો હોય તો તે ઉર્ડ ેછે.  
(૧૦) ગળા પાસે વધ ુ પડતુું  કામ લેવાને કારણે સ્વરહાની 
થઈ હોય તો એકાદ નાની ચમચી જટેલો જાુંબનુા ઠળીયાનો 
બારીક પાઉડર લઈ મધ સાથે દીવસમાું  બે ચાર વાર 
 નીયમીત ચાટતા રહેવુું .  
(૧૧) એક કપ પાણીમાું  એક મોટો ચમચો ર્ઉું નાખી 
ઉકાળી ગાળીને પીવાથી દબાઈ ગયેલો અવાજ ઉર્ડવા લાગ ે
છે.  
(૧૨) આકડાના ફુલના ૩-૪ રવેડામાું ૨-૩ મરી નાખી, 
ઝીણુું  વાટી મોુંમાું  રાખવાથી બળતરા થર્ ેઅને કફ છુટો 
પડર્.ે પછી થોડી જ વારમાું અવાજ ખલુી જર્.ે  
(૧૩) બોરડીની છાલનો કકડો મોુંમાું  રાખી તેનો રસ 
ચસુવાથી બે-ત્રણ દીવસમાું જ અવાજ ઉર્ડી જાય છે.  
(૧૪) પાકુું  દાડમ ખાવાથી અવાજ બેસી ગયો હોય તો તે 
સધુર ેછે.  
(૧૫) વધ ુપડતુું  બોલવાથી કે બમુો પાડવાથી, ઉજાગરાથી કે 
અયોગ્ય આહારથી અવાજ બેસી જાય તો ગરમ પાણીમાું  
મીઠુું  મેળવી દીવસમાું પાુંચ-સાત વાર કોગળા કરવા તથા 
હ ુુંફાળા દધુમાું હળદર અને ર્ી નાખી મીશ્ર કરી પી જવુું .  
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(૧૬) સવાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી આદુના રસમાું  સીંધવ નાખી 
પીવાથી બેસી ગયેલો અવાજ ખલેુ છે. એમાું ખારી અને 
તરુી વસ્ત ુ ન ખાવી, ઠુંડાું  પીણાું-પાણી, તમાકુ, સોપારી 
અને ર્રાબનુું  સેવન ન કરવુું .  
(૧૭) અજમો, હળદર, આમળાું, જવખાર અને ચીત્રકની 
છાલ દરકે ૫૦-૫૦ ગ્રામનુું  બારીક ચણુગ  બનાવી એક 
ચમચી ચણુગ  બે ચમચી મધ અને એક ચમચી ર્ી સાથે 
લેવાથી અવાજ બેસી ગયો હોય તો તે ખલેુ છે.  
(૧૮) અવાજ બેસી જાય તો ભાુંગરાના પાનનો રસ ર્ી સાથે 
લેવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૯) બોરડીનાું તાજાું લીલાું પાનને સાફ કરી વાટીને એક 
ચમચી જટેલી ચટણી બનાવી ર્ીમાું ર્ેકીને ખાવાથી બેસી 
ગયેલા અવાજમાું  તથા ઉધરસમાું લાભ થાય છે.  
(૨૦) અવાજ બેસી જાય ત્યાર ેજઠેીમધ અથવા તેનો સાર 
(ર્ીરો) મોઢામાું રાખી ચસુવાથી અવાજ ખલુી જાય છે. 
અવાજ સારો રાખવા માટે સુંગીતકારો પોતાની પાસે 
જઠેીમધનો ર્ીરો રાખતા હોય છે.  
(૨૧) ચણકબાબ, સીંધવ વગરે ે મખુમાું રાખી તેનો રસ 
ગળવાથી શ્વાસનળી અને કું ઠમાું  ચોુંટેલો કફ નીકળી જાય છે 
અને બેસી ગયેલો અવાજ ખલુી જાય છે.  
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(૨૨) અનુંતમળુ, જઠેીમધ અને આદુ કું ઠય અને સ્વયગ 
ઔષધ છે. લીલી હળદર, સુું ઠ, ગુંઠોડા, તલુસી, 
નાગરવેલનાું  પાન પણ થોડા પ્રમાણમાું  કું ઠય ઔષધ છે. 
સ્વર સધુારવા (૧) હરડ,ે બહેડાું, આમળાું, હળદર અને જઠેી 
મધ સરખ ે ભાગ ે લઈ તે ેમાુંથી ૧૦-૨૦ ગ્રામનો ઉકાળો 
બનાવી, ગાળી, સવાર-સાુંજ કોગળા કરવા. યષ્ટીમધવુટી કે 
ખદીરાવટી ચસુવી.  
(૨) જઠેીમધ અને આમળાું સરખ ેભાગ ેલઈ એમાુંથી ૧૦-
૨૦ ગ્રામનો ઉકાળો બનાવી, સાકર મેળવી સવાર-સાુંજ 
પીવો.  
(૩) હળદરનુું  ચણુગ  દધુમાું  કાલવી રોજ સવાર ેપીવાથી ગળુું  
ખલુી જઈ અવાજ સ્પષ્ટ થાય છે.  
અવાજ સરુીલો કરવા (૧) ૧૦ ગ્રામ આદુનો રસ, ૧૦ ગ્રામ 
લીંબનુો રસ અને ૧ ગ્રામ સીંધવ મેળવી દીવસમાું  ત્રણ વાર 
ધીમે ધીમે પીવાથી અવાજ મધરુ થાય છે.  
(૨) ર્ોડાવજનુું  ચણુગ  મધ સાથે લેવાથી અવાજ મધરુ થાય 
છે.  
(૩) દરરોજ રાતે જમવામાું ગોળ નાખી રાુંધલેા ચોખા 
ખાવાથી અવાજ સરુીલો બને છે.  
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(૪) ફણસના ઝાડની ડાળીના છેડનેી અણીદાર કળીઓ 
વાટી ગોળી બનાવી મોુંમાું  મુકી રાખવાથી ગળુું  સાફ થઈ 
કું ઠ ખલેુ છે.  
અર્ક્તી (૧) ૧-૧ ચમચી જઠેીમધનુું  ચણુગ  મધ સાથે સવાર-
સાુંજ ચાટી ઉપર એક કપ દધુ પીવાથી ર્રીરની ર્ક્તી 
ઉપરાુંત મન-મગજની ર્ક્તીમાું પણ વધારો થાય છે. 
એકાદ અઠવાડીયામાું જ ફરક માલમ પડ ેછે.  
(૨) કામ કરતાું  થાકી જવાય, સ્ફુતીનો અભાવ હોય, 
ર્રીરમાું  નબળાઈ વતાગતી હોય તો વડનુું  દધુ પતાસામાું  
આપવુું . એનાથી હૃદયની નબળાઈ, મગજની નબળાઈ અને 
ર્રીરની નબળાઈ પણ મટે છે.  
(૩)  એલચી, ખજુર અને રાક્ષ મધમાું ચાટવાથી અર્ક્તી 
મટે છે.  
(૪) કોળાનાું બીની મીંજનો આટો ર્ીમાું ર્ેકી, સાકર 
નાખી લાડ ુ બનાવી થોડા દીવસો સધુી ખાવાથી અતી 
મહેનત કરવાથી આવેલી નીબગળતા મટે છે.  
(૫) કોળાનો અવલેહ (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક ) 
દરરોજ સવાર ે ત્રણ માસ સધુી ૨૦થી ૩૦ ગ્રામ ખાવાથી 
ર્રીરનુું  વજન વધે છે, મોઢા પર તેજી આવે છે અને 
અર્ક્તી મટે છે.  
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(૬) ર્ીમાું ભુુંજલેી ડુુંગળી અને બબ્બે કોળીયા ર્ીરો 
ખાવાથી માુંદગીમાુંથી ઉઠ્યા પછી આવેલી અર્ક્તી દરુ થઈ 
જલદી ર્ક્તી આવે છે.  
(૭) દરરોજ ૨૦-૨૫ ખજુર ખાઈ ઉપર એક પ્યાલો ગરમ 
દધુ પીવાથી થોડા દીવસમાું જ ર્રીરમાું  સ્ફુતી આવે છે, 
બળ વધે છે, નવુું  લોહી પેદા થાય છે અને ક્ષીણ થયેલુું  વીયગ 
વધવા માુંડ ેછે.  
(૮) ખજુર ૧૦૦ ગ્રામ અને કીસમીસ રાક્ષ ૫૦ ગ્રામ 
દરરોજ ખાવાથી સકુલકડી ર્રીરવાળા દદીમાું નવુું  લોહી 
પદેા થાય છે. નબળા ર્રીર તેમ જ મનવાળા, જનેુું  વીયગ 
ક્ષીણ થયુું  હોય તેવા માણસો માટે દરરોજ સવારમાું  
પીંડખજુરનો નાસ્તો કરવો ફાયદાકારક છે.  
(૯) ઉમરાની છાલના ઉકાળાથી લોહીની ઓછપ અને 
ર્રીરનુું  દબુળાપણુું  મટે છે.  
(૧૦) સવાર-સાુંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ ચારોળીના દાણા ગોળ 
સાથે ખબુ ચાવીને ખાવાથી અર્ક્તી દરુ થાય છે.  
(૧૧) ર્ી ૧ ભાગ, મધ બે ભાગ, અડધો ભાગ આમલસાર 
ગુંધક અને જરુર મજુબ સાકર બરાબર મીશ્રણ કરી 
દીવસમાું  બે વાર ચાટવાથી ર્રીરમાું તાત્કાલીક ર્ક્તી આવે 
છે. જરુરીયાત મજુબ બધી વસ્તનુુું  પ્રમાણ નક્કી કરવુું .  
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(૧૨) ગાજરનો રસ પીવાથી અર્ક્તી દરુ થાય છે.  
(૧૩) જમ્યા પછી ત્રણ-ચાર કેળાું ખાવાથી અર્ક્તી દરુ 
થાય છે. (પાચનર્ક્તીનો ખ્યાલ રાખવો-કેળાું પચવામાું  
ભાર ેછે.)  
(૧૪) એક કપ દધુમાું એક ચમચી મધ નાખી પીવાથી 
અર્ક્તી દરુ થાય છે.  
(૧૫) દુધમાું  અુંજીર ઉકાળી તે અુંજીર ખાઈ દુધ પીવાથી 
અર્ક્તી દરુ થાય છે.  
(૧૬) ખજુર ખાઈ ઉપરથી ર્ી મેળવેલુું  ગરમ દધુ પીવાથી 
ર્ામાુંથી પશુ્કળ લોહી વહી જવાથી આવેલી નબળાઈ દુર 
થાય છે.  
(૧૭) સફેદ ડુુંગળી ર્ીમાું ર્ેકીને ખાવાથી ર્ારીરીક 
નબળાઈ, ફેફસાુંની નબળાઈ અને ધાતનુી નબળાઈ દરુ 
થાય છે.  
(૧૮) મોસુંબીનો રસ પીવાથી નબળાઈ દુર થાય છે.  
(૧૯) દુધમાું  બદામ, પીસ્તા, એલચી, કેસર અને ખાુંડ નાખી 
ઉકાળીને પીવાથી ખબુ ર્ક્તી વધ ેછે.  
(૨૦) પાુંચ પરે્ી ખજુર ર્ીમાું સાુંતળી ભાત સાથે ખાવાથી 
અને અધોગ કલાક ઉુંર્ લેવાથી નબળાઈ દરુ થાય છે અને 
વજન વધ ેછે.  
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(૨૧) એક સકુુું  અુંજીર અને પાુંચ-દસ બદામ દુધમાું સાકર 
નાખી ઉકાળીને પીવાથી લોહીની ર્દુ્ધી થઈ, ગરમી મટી 
ર્ક્તી વધે છે.  
(૨૨) ચણાના લોટનો મગજ, મોહનથાળ અથવા મૈસરુ 
બનાવી રોજ ખાવાથી તમામ પ્રકારની નબળાઈ દુર થાય છે 
અને ર્ક્તી આવે છે.  
(૨૩) ફણગાવેલા ચણા સવાર ેખબુ ચાવીને પાચન ર્ક્તી 
મજુબ ખાવાથી ર્રીર બળવાન અને પષુ્ટ બને છે.  
(૨૪) ઉમરાની છાલના ઉકાળાના સેવનથી લોહીની ઓછપ 
અને ર્રીરનુું  દબુળાપણુું  મટે છે.  
(૨૫) ૧૫ ચણા ૫૦ ગ્રામ પાણીમાું  ૨૪ કલાક પલાળી 
રાખી સવાર ે ખાલી પટેે એક એક ચણો ખબુ ચાવીને 
ખાવાથી અને વધલેુું  પાણી પી જવાથી ર્ક્તી વધ ેછે.  
અળાઈ (૧) આુંબાની ગોટલીના ચણુગ ને પાણીમાું  કાલવી 
ર્રીર ે લગાડી સ્નાન કરવાથી અળાઈઓ થતી નથી અને 
થઈ હોય તો મટી જાય છે.  
(૨) આમલીનુું  ર્રબત પીવાથી ગણતરીના દીવસોમાું  
અળાઈ–ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીઓ મટી જાય છે. ત્વચા માટે 
આમલીનુું  ર્રબત ખબુ ગણુકારી છે.  
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(૩) ચામડી પર થતી ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીથી કોઈ વાર 
ખુંજવાળ આવે છે અને કોઈ વાર નથી આવતી. આ 
અળાઈ ક્યારકે જાતે પણ મટી જાય છે. કારલેાનો તાજો રસ 
કાઢી સહેજ સોડા-બાય-કાબગ  નાખી મીશ્ર કરી અળાઈ પર 
દીવસમાું ચાર-પાુંચ વાર માલીર્ કરતા રહેવાથી અળાઈ 
મટી જાય છે.  
(૪) નારુંગીનો રસ અથવા આખી નારુંગી સકુવીને 
બનાવેલો પાઉડર અળાઈવાળા ભાગ પર લગાડવાથી થોડા 
જ દીવસોમાું  જાદુઈ અસરની જમે અળાઈ મટે છે.  
(૫) પીપળાની છાલ બાળીને તેની ભસ્મ ર્રીર ેલગાડવાથી 
કે તેની છાલની ભસ્મ પાણીમાું  ઓગાળી તેનાથી નાહવાથી 
અળાઈ થતી નથી.  
(૬) સવાર-સાુંજ નાહીને ર્રીર પર ર્ુંખજીરુ લગાવવાથી 
અળાઈ થતી નથી.  
અુંગ જકડાવાું  (૧) સાથળ,  નીતુંબ અને કમરનો ભાગ જકડાઈ 
ગયો હોય તો અરણી અને કરુંજનો ઉકાળો અડધા કપ 
જટેલો સવાર-સાુંજ પીવો તથા સહન થાય એવા અ ા ગરમ 
ઉકાળાનુું  દખુાવા પર  સીંચન કરવુું .  
(૨) વાયથુી જકડાયેલા અુંગ પર રાઈની પોટીસ કરી 
બાુંધવાથી અથવા તેનુું  પ્લાસ્ટર મારવાથી ફાયદો થાય છે.  
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અુંડકોષનો સોજો  (૧) ચણાનો લોટ પાણીમાું રગડી મધ 
મેળવી લગાડવાથી અુંડકોષનો સોજો મટે છે.  
(૨) સીંધવનુું  ચણુગ  ગાયના ર્ીમાું સાત દીવસ સધુી લેવાથી 
અુંડવદૃ્ધીમાું ફાયદો થાય છે.  
(૩) અુંડકોષની વૃ્દ્ધીમાું કાચુું  પપૈયુું  છોલી અડધુું  કાપી બી 
કાઢી નાખી જનનેન્રીય સહીત વષૃણ ઉપર વ્યવસ્થીત 
બાુંધી દેવુું . ઉપરથી કપડુું લપટેી લો તો ચાલે. દરરોજ રાત્ર ે
સતુી વખતે અ ા પ્રયોગ કરવો વધ ુઅનકુુળ રહે છે. બીજી 
કોઈ દવા લેવાની જરુર રહેતી નથી.  
(૪)  તમાકુના પાનને ર્ીલારસ ચોપડી વધરાવળ પર 
બાુંધવાથી બે-ચાર દીવસમાું અુંડવદૃ્ધી મટે છે. 
અુંતોઃ રક્તસ્રાવ ર્રીરની અુંદરના કોઈ પણ અવયવમાુંથી 
લોહી નીકળતુું  હોય તો કોળાનો રસ લેવાથી લાભ થાય છે. 
આધાર્ીર્ી આધાર્ીર્ી એ પીત્તના પ્રકોપથી થતી વીકૃતી છે.  
(૧) આદ ુઅને ગોળની પોટલી બનાવી તેના રસનાું ટીપાું  
નાકમાું પાડવાથી આધાર્ીર્ીમાું ફાયદો થાય છે.  
(૨) ગાજરના પાનની બું ને બાજુએ ર્ી ચોપડી, ગરમ કરી, 
તેનો રસ કાઢી, રસનુું  એક એક ટીપુું કાન તથા નાકમાું  
નાખવાથી આધાર્ીર્ી મટે છે.  
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(૩) તમાકુમાું પાણી મેળવી કપડાથી ગાળી તેનાું બે ટીપાું  
નાકમાું નાખવાથી અને તાળવા ઉપર તેનુું  થોડુું પાણી 
ચોળવાથી આધાર્ીર્ી મટે છે.  
(૪)  દધુના માવામાું સાકર મેળવીને ખાવાથી આધાર્ીર્ી 
મટે છે.  
(૫) રાક્ષ અને ધાણા ઠુંડા પાણીમાું પલાળી રાખી, મસળી, 
ગાળી પીવાથી આધાર્ીર્ી મટે છે.  
(૬) લસણની કળીઓને પીસી કાનપટ્ટી પર લેપ કરવાથી 
આધાર્ીર્ી તાત્કાલીક મટે છે.  
(૭) લસણના રસનાું  ટીપાું નાકમાું  પાડવાથી આધાર્ીર્ી 
મટે છે.  
(૮) લીલાું કાચાું  જામફળને જરા પાણી સાથે પથ્થર પર 
ર્સી સવાર ેકપાળ પર જ્યાું દદગ  થતુું  હોય ત્યાું  લેપ કરવાથી 
બે-ત્રણ કલાકમાું  જ આધાર્ીર્ી મટી જાય છે.  
(૯)  સુુંઠને પાણીમાું  કે દુધમાું  ર્સી નસ્ય લેવાથી અને લેપ 
કરવાથી આધાર્ીર્ી મટે છે.  
(૧૦) હીંગને પાણીમાું  ર્ોળી નાકમાું ટીપાું પાડવાથી 
આધાર્ીર્ીમાું રાહત થાય છે.  
(૧૧) ગાયનુું  ર્ી દીવસ દરમીયાન જટેલી વાર સુુંર્ી ર્કાય 
તેટલી વાર સુુંર્તાું રહેવાથી આધાર્ીર્ી મટે છે. ગાયના 
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ર્ીમાું સાકર નાખી સહેજ ગરમ કરી ઠુંડુું  કરી નસ્ય લેવાથી 
પણ આધાર્ીર્ી મટે છે.  
(૧૨) આદુનો તાજો રસ ગાળી બે-ત્રણ કલાકે નાકમાું બબ્બે 
ટીપાું મકુતા રહેવાથી આધાર્ીર્ી મટે છે. એનાથી નાકમાું  
થોડી પીડા થર્ ેપરુંત ુપરીણામ આશ્ચયગપ્રરેક હોય છે.  
(૧૩) દધુમાું સાકર મેળવી નાકમાું ટીપાું મકુવાથી 
આધાર્ીર્ી મટે છે.  
(૧૪) વાવડીંગ અને કાળા તલનુું  ચણુગ  સુુંર્વાથી 
આધાર્ીર્ી મટે છે.  
(૧૫) સવાર ેગરમ જલેબી કે માલપડુા ખાવાથી આધાર્ીર્ી 
ચડતી નથી.  
(૧૬) પીત્તથી થયેલી આધાર્ીર્ીમાું દહીં, છાસ, કઢી, 
આથાવાળા પદાથોગ અને ટામેટાું  બુંધ કરી ર્ુંખભસ્મ, 
કપદગભસ્મ, ર્કુ્તીભસ્મ એક એક ગ્રામમાું  બે ગ્રામ 
કપરુકાચલીનુું  ચણુગ  મેળવી દવા જટેલી જ ખાુંડ(પાુંચ ગ્રામ) 
નાખી ખાલી પટેે સવાર-સાુંજ પાણી સાથે લેવુું . પીત્તવધગક 
આહારવીહાર કાયમ માટે છોડી દેવો.  
(૧૭) ચારથી પાુંચ કેસરના તાુંતણા, અડધી ચમચી સાકર 
અને એક ચમચી ર્ી મીશ્ર કરી સહેજ ગરમ કરી એક રસ 
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થાય ત્યાર ે પાુંચથી છ ટીપાું બું ને નસકોરામાું નાખવાથી 
આધાર્ીર્ી મટે છે. ખટાર્ બુંધ કરવી.  
આફરો  (૧) ૨૫ ગ્રામ મેથી અને ૨૫ ગ્રામ સવુા તાવડી પર 
થોડાું  ર્ેકી, અધકચરાું ખાુંડી, ૫-૫ ગ્રામ લેવાથી વાય,ુ 
મોળ, આફરો, ઉબકા, ખાટા ર્ચરકા અને ઓડકાર મટે છે. 
(૨) ૪૦૦ મી.લી. ઉકળતા પાણીમાું  ૨૫ ગ્રામ સુું ઠનુું  ચણુગ  
નાખી ૨૦-૨૫ મીનીટ ઢાું કી રાખવુું . ઠુંડ ુથયા બાદ વસ્ત્રથી 
ગાળી ૨૫થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુું  પીવાથી પટેનો આફરો અને 
પટેનો દુખાવો મટે છે.  
(૩) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાું  જાુંબ ુ લઈ તેનો રસ કાઢવો. એને 
કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ે બારીક વાટેલુું  સીંધવ મેળવવુું . 
એને ર્ીર્ીમાું  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક અઠવાડીયા 
સધુી રાખી મકુાવાથી જાુંબરુવ તૈયાર થાય છે. આ જાુંબરુવ 
૫૦-૬૦ ગ્રામ દીવસમાું ત્રણ વાર પીવાથી આફરો મટે છે. 
(૪) જાયફળનુું  ચણુગ  એકબે ટીપાું તેલ અને ખાુંડ અથવા 
પતાસામાું મેળવી ખાવાથી આફરો તથા ઉદરર્ળુ મટે છે. 
(૫) જીરુ અને સીંધવ સરખ ેભાગ ેલઈ, લીંબનુા રસમાું સાત 
દીવસ પલાળી રાખી, સકુવી, ચણુગ  કરી સવાર-સાુંજ લેવાથી 
આફરો મટે છે, તેમ જ પાચન ર્ક્તી બળવાન બને છે.  
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(૬) ર્કેેલી હીંગ અને મીઠુું  ડુુંગળીના રસમાું મેળવી પીવાથી 
આફરો મટે છે.  
(૭)  તજ લેવાથી આફરો મટે છે.  
(૮) પટેમાું  ખબુ આફરો ચડ્યો હોય, પટે ફુલીને ઢોલ જવેુું  
થયુું  હોય, પટેમાું દ:ુખાવો થતો હોય તો ડુુંટીની આજુબાજુ 
અને પટે ઉપર હીંગનો લેપ કરવાથી થોડી જ વારમાું  
આરામ થાય છે.  
(૯) લવીંગના તેલનાું  બે-ત્રણ ટીપાું ખાુંડ કે પતાસામાું 
લેવાથી પટેનો આફરો મટે છે.  
(૧૦) લસણ, ખાુંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, ચાટણ 
કરી, તેમાું એ બધાુંથી બમણુું  ર્ી(થીજલેુું) મેળવી ચાટવાથી 
આફરો મટે છે.  
(૧૧) લીંબ ુઆડુું કાપી બે ફાડ કરી ઉપર થોડી સુું ઠ અને 
સીંધવ નાખી અુંગારા પર મુકી ખદખદાવી રસ ચસુવાથી 
આફરો મટે છે.  
(૧૨) વરીયાળી ચાવીને ખાવાથી અને તેનો રસ ઉતારતા 
રહેવાથી ઉદરર્ળુ અને અ ાફરો મટે છે.  
(૧૩) વરીયાળીનુું  ૪-૫ ગ્રામ ચણુગ  પાણી સાથે લેવાથી 
આફરો મટે છે.  
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(૧૪) વાયથુી ગડબડ રહેતી હોય અને પટે ફુલી ગયુું  હોય 
તો મોટી એલચીના ૧ ગ્રામ ચણુગમાું  .૧૬ ગ્રામ ર્ેકેલી હીંગ 
મેળવી, લીંબનુા રસમાું  કાલવી ચાટી જવુું . એનાથી વાયનુુું  
અનલુોમન થાય છે અને પટે બેસી જાય છે.  
(૧૫) સરગવાના ફાુંટમાું  હીંગ અને સુુંઠ મેળવી પીવાથી 
આફરો મટે છે.  
(૧૬)  હીંગ, છીંકણી કે સુંચળ નાખી ગરમ કરલેુું  તેલ પટે 
પર ચોળવાથી અને ર્કે કરવાથી પટેનો આફરો મટે છે. 
(૧૭)  પટે પર હીંગ લગાવવાથી તથા હીંગની ચણા જવેડી 
ગોળીને ર્ી સાથે ગળી જવાથી આફરો મટે છે.  
(૧૮) છાસમાું જીરુ અને સીંધવ અથવા સુંચળ નાખીને 
પીવાથી પટે ફુલતુું  નથી.  
(૧૯) સુંચળ અને સોનામખુી ખાવાથી વાયનુો ગોળો મટે 
છે.  
(૨૦) ભોજન પછી પટે ભાર ેલાગ ેતો ચાર-પાુંચ એલચીના 
દાણા ચાવીને ઉપર લીંબનુુું  પાણી પીવાથી પેટ હલકુું  
લાગર્.ે  
(૨૧) સવાર-સાુંજ ૩ ગ્રામ ત્રીફળા ચણુગ  પાણી સાથે લેવાથી 
પથ્થર જવેુું  પટે મખમલ જવેુું  નરમ થઈ જાય છે.  
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(૨૨) આદ ુઅને લીંબનુા પાુંચ પાુંચ ગ્રામ રસમાું  ત્રણ કાળાું  
મરીનુું  ચણુગ  મેળવી દીવસમાું ત્રણ વખત લેવાથી ઉદરર્ળુ 
મટે છે.  
(૨૩) ૨૫૦ ગ્રામ પાણી ઉકાળી ૧ ગ્રામ લવીંગનુું  ચણુગ  
નાખી દીવસમાું  ત્રણ વાર ગરમ ગરમ પીવાથી પટે ફુલી 
ગયુું  હોય તો ધીર ેધીર ેબેસી જાય છે.  
(૨૪) લવીંગના તેલનાું બે-ત્રણ ટીપાું  ખાુંડ કે પતાસામાું  
લેવાથી પટેનો આફરો મટે છે.  
(૨૬) મરીનો ફાુંટ બનાવી પીવાથી અથવા સુુંઠ, મરી, 
પીપર, હરડનેા ચણુગ ને મધમાું મેળવી ચાટવાથી અપચો અને 
આફરો મટે છે.  
(૨૭) જીરુ અને હરડનેુું  સમભાગ ેચણુગ  લેવાથી આફરો મટે 
છે.  
(૨૮) ૧ ભાગ હીંગ, ૨ ભાગ ર્ોડાવજ, ૫ ભાગ કોઠુું, ૭ 
ભાગ સાજીખાર અને ૯ ભાગ વાવડીંગનુું  ચણુગ  બનાવી 
બરાબર મીશ્ર કરી પાણીમાું લેવાથી આફરો મટે છે.  
(૨૯) ફુદીનાનાું  પાનની લસણ અને મરી નાખી બનાવેલી 
ચટણી પાણી સાથે લેવાથી પટેમાું ખબુ આફરો આવ્યો 
હોય, વાછુટ ન થતી હોય તો તે મટે છે.  
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(૩૦) લીંબનુા રસમાું જાયફળ ર્સીને ચાટવાથી આફરો 
મટે છે. જાયફળને લીંબનુા રસમાું લસોટીને પણ પી ર્કાય. 
(૩૧) આફરો ચડતો હોય તો હલકો આહાર લેવો, અને 
એક એલચીના દાણા ર્ેકેલા અજમા સાથે ખાુંડી હ ુુંફાળા 
પાણી સાથે જમ્યા પછી બે કલાકે ફાકી જવાથી રાહત થાય 
છે. સવાર-સાુંજ ચાલવા જવુું .  
(૩૨) ૩-૪ ગ્રામ સુંચળ પાણી સાથે લેવાથી પટેનો આફરો 
મટે છે.  
(૩૩) વાછુટ માટે ૩-૪ ગ્રામ હીંગ પાણી સાથે લેવી.  
(૩૪) ગરમ પાણીનો એનીમા લેવાથી પટેમાું  આફરો 
ચડયો હોય, પટે ઢમઢોલ હોય અથવા પટેમાું દખુતુું  હોય તો 
તે મટે છે.  
(૩૫) અરીઠાનાું છોતરાું પાણીમાું થોડી વાર પલાળી 
હાથમાું મસળી ફીણ કાઢવુું . એમાું આુંગળીની ચપટી જટેલી 
જરાક હીંગ મેળવી ડુુંટીની ગોળાકાર આ ફીણ બરાબર 
ચોપડી દેવાથી થોડા જ સમયમાું હાજત થઈ આફરો મટી 
જાય છે.   
આમ (આમદોષ) જમેને ઝાડો કાયમ ચીકણો, 
આમદોષવાળો અને પાણીમાું ડબુી જાય તેવો થતો હોય, 
ઝાડો ભાર ે તકલીફથી ઉતરતો હોય તો આદ ુઅથવા સુું ઠ 
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નાખી ઉકાળેલુું  પાણી રોજ નરણા કોઠે ૧-૨ ગ્લાસ પીવાની 
ટેવ રાખો.  
(૧) જાુંબડુીનાું  કુમળાું પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ ૩ ગ્રામ મધ 
મેળવી દીવસમાું ત્રણ વાર લેવાથી આમ મટે છે અને લોહી 
પડતુું  હોય તો બુંધ થાય છે.  
(૨)  ધાણા અને વરીયાળીનો ઉકાળો લેવાથી ર્રીરમાું  
રહેલો આમ બળી જાય છે. એનાથી દાહ, તરસ, મતુ્રની 
બળતરા પણ દરુ થાય છે, વળી પરસેવો થઈ આમજન્ય 
તાવ ઉતરી જાય છે.  
(૩) વરીયાળીનો અકગ  લેવાથી આમનુું  પાચન થાય છે.  
(૪) વેંગણ આમ મટાડ ેછે.  
(૫) રીંગણાું અને ટામેટાુંનુું  સપુ બનાવી પીવાથી આમનુું  
પાચન થાય છે.  
(૬) ર્રીરમાું ખોરાકનો કાચો રસ-આમ ઉત્પન્ન થઈ 
વાયનુો પ્રકોપ અને વાત વ્યાધીઓ કર ેછે, તે આમને સુુંઠના 
ઉકાળા સાથે લીધલે એરુંડીય ુજ માત્ર મટાડ ેછે. આમદોષમાું  
ર્ઉુંનો ખોરાક બુંધ કરી મગ-ચોખાનો આહાર લેવો. મોળી 
છાસ પીવી.  
(૭)  સરુણના કું દ સકુવી ચણુગ  કરી, ર્ીમાું  ર્ેકી સાકર 
નાખીને ખાવાથી આમ મટે છે.  
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(૮)  ડુુંગળીને પથ્થર ઉપર બારીક વાટીને બે-ચાર વાર 
પાણીથી ધોઈ, દહીં મેળવી દીવસમાું  ત્રણ વાર ખાવાથી 
આમ અને લોહીના ઝાડા બુંધ થાય છે.  
(૯) આમ એટલે કાચુું, પચ્યા વગરનુું  અન્ન-આહાર, જ ે
લાુંબા વખતે ર્રીરમાું અનેક વીકારો જન્માવે છે. આદ ુઅને 
સુુંઠ આમના પાચન માટે ઉત્તમ છે. આદ ુ મળને ભેદનાર 
તથા વાય ુ અને કફના રોગોને મટાડનાર છે. મુંદાગ્ની, 
કટીર્ળુ, અજીણગ, અતીસાર, સુંગ્રહણી, ર્ીર:ર્ળુ, અરુચી, 
મોળ આવવી અ ા બધા રોગો આમમાુંથી જન્મે છે. જમેને 
આમની તકલીફ હોય તેમણે જમ્યા પહેલાું લીંબ ુનીચોવી 
આદનુા ટુકડા ખબુ ચાવીને ખાવા જોઈએ.  
(૧૦) ૨૦૦ ગ્રામ આદુ છોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ ગ્રામ 
ર્ીમાું ર્કેવી. ર્કેાઈને લાલ થાય ત્યાર ેએમાું ૪૦૦ ગ્રામ 
ગોળ નાખી ર્ીરા જવેો અવલેહ બનાવવો. આ અવલેહ 
સવાર-સાુંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ જટેલો ખાવાથી અગ્નીમાુંદ્ય, 
ઉદરવાત, આમવદૃ્ધી, અરુચી અને કફવદૃ્ધી મટે છે. પ્રસતુાને 
ખવડાવવાથી તે ખોરાક સારી રીતે લઈ ર્કે છે.  
(૧૧) બે દીવસ માત્ર સુુંઠ કે આદનુા ટુકડા અને લીંબ ુનાખલે 
મગના પાણી પર રહેવાથી ર્રીર નીરામ બને છે. આ પછી 
એક ચમચી સુુંઠ, પા ચમચી અજમો, એક ચમચી ગોળ 
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અને ત્રણ ચમચી ગાયનુું  ર્ી મીશ્ર કરી દરરોજ સવાર ેઅને 
સાુંજ ેચાટી જવાથી પાચન ર્ક્તી સધુર ેછે. 
આમજન્ય ર્ળુ  લસણ ૮૦ ગ્રામ, એરુંડીયુું  ૫ ગ્રામ, સીંધવ ૩ 
ગ્રામ અને ર્ીમાું ર્કેેલી હીંગ ૧ ગ્રામ બારીક ર્ુુંટી રોજ ૧૦-
૧૦ ગ્રામ લેવાથી આમજન્ય ર્ળુ મટે છે. 
આમજ્વર  મીઠાને તવી પર લાલ રુંગનુું  થાય ત્યાું  સધુી ર્ેકી, 
હ ુુંફાળા ગરમ પાણીમાું ૫ ગ્રામ જટેલુું  લેવાથી આમજ્વર 
મટે છે. 
આમણ કમળના સકુા પાનનુું  ચણુગ  અડધી ચમચી એક ચમચી 
ખડી સાકરના ચણુગ  સાથે સવાર-સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી 
ચારથી છ અઠવાડીયાુંમાું  આમણ એટલે કે મળ માગગની 
રીંગ મળ ત્યાગ વખતે બહાર નીકળી આવતી હોય કે 
સ્ત્રીઓનુું  ગભાગર્ય તેના મળુ સ્થાનેથી ખસી જતુું  હોય તેમાું  
ખબુ જ લાભ થાય છે.  
આમવાત આમવાતમાું  સાુંધસેાુંધામાું સોજો આવે છે, ગમુડુું  
પાકતુું  હોય તેવી વેદના થાય છે, આજ ેએક સાુંધામાું  તો 
કાલે બીજામાું, કોઈને એકમાું તો કોઈને સવગ સાુંધામાું  
દખુાવો થાય છે.  
(૧) લસણની ૫ ગ્રામ કળીઓ ર્ીમાું તળીને રોજ ભોજન 
પહેલાું ખાવાથી આમવાત મટે છે.  
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(૨) ૧૦૦ ગ્રામ ખજુર પલાળી રાખી, મસળી, ગાળીને 
પીવાથી આમવાત પર ફાયદો થાય છે.  
(૩)  આદનુો ૧૦ ગ્રામ રસ અને લીંબનુા ૧૦ ગ્રામ રસમાું  
૧.૫ ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી આમવાત મટે છે. 
(૪) એક સારી સોપારી રાત્ર ે પાણીમાું પલાળી રાખી, 
સવાર ેવાટી, જુની આમલીનો જાડો કલ્ક કરી તેમાું વાટેલી 
સોપારી મેળવી ગોળી કરી ગળી જવાથી અને ઉપરા- ઉપરી 
થોડુું  ગરમ પાણી પીવાથી રચે લાગી આમવાત મટે છે.  
(૫) એરુંડનુું  મગજ અને સુુંઠ સરખા ભાગ ેલઈ તેમાું તેટલી 
જ ખાુંડ નાખી ગોળીઓ બનાવી આમવાતમાું સવાર ેલેવાથી 
ફાયદો થાય છે.  
(૬) દર ચાર કલાકે લીંબનુો ૬૦-૬૦ ગ્રામ રસ આપવાથી 
આમવાત મટે છે.  
(૭) મેથી અને સુું ઠનુું  ૪-૪ ગ્રામ ચણુગ  સવાર-સાુંજ ગોળમાું  
મેળવીને થોડા દીવસ સધુી લેવાથી કબજીયાત દુર થાય છે 
અને યકૃત બળવાન બને છે. અને આમવાતમાું ફાયદો થાય 
છે.  
(૮) મોટા કાચા પપૈયા પર ઉભા ચીરા કરી, તેમાુંથી ટપકતુું  
દધુ ચીનાઈ માટીની રકાબી કે પ્યાલામાું ઝીલી લેવુું . તેને 
તરત જ તડકામાું સકુવી સફેદ ચણુગ  બનાવી સારા બચુવાળી 
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કાચની ર્ીર્ીમાું  ભરી લેવુું . આ ચણુગના સેવનથી આમવાત 
અને આુંતરડાના રોગો મટે છે. એનાથી અપચો અને 
અમ્લપીત્ત પણ મટે છે.  
(૯) ધાણા, સુું ઠ અને એરુંડાનાું મળુ સરખા વજને લઈ 
અધકચરાું ખાુંડી બાટલી ભરી લેવી. બે ગ્લાસ પાણીમાું એક 
ચમચી ભકુો નાખી બરાબર ઉકાળવુું . જ્યાર ેએક કપ જટેલુું  
બાકી રહે ત્યાર ે ઉતારી, ઠુંડ ુ પાડી, ગાળીને પી જવુું . આ 
ઉકાળો સવાર-સાુંજ એકાદ મહીનો પીવો જોઈએ. અથવા 
ધાણા, સુુંઠ અને એરુંડમળુનુું  સરખા ભાગ ે બનાવેલુું  એક 
ચમચી વસ્ત્રગાળ બારીક ચણુગ  એક ગ્લાસ પાણીમાું સાુંજ ે
ઢાું કી રાખી સવાર ે ગાળીને પીવુું  અને સવાર ે ઢાું કી રાખી 
સાુંજ ેપીવાથી ઉગ્ર આમવાત થોડા જ દીવસોમાું મટે છે. આ 
સાથે વાય ુવધારનાર આહાર-વીહારનો ત્યાગ કરવો.  
(૧૦) રોજ સવાર ે૧૦૦ ગ્રામ પાણીમાું ૨ ગ્રામ સુું ઠનુું  ચણુગ  
નાખી ધીમા તાપે ઉકાળી એક મોટો ચમચો દીવેલ નાખી 
હલાવીને નરણા કોઠે પી જવાથી આમવાતમાું  ફાયદો થાય 
છે.  
(૧૧) નગોડનાું પાનને વરાળથી બાફી તેનો રસ કાઢી દીવેલ 
સાથે લેવાથી આમવાત મટે છે.  
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(૧૨) સીંહનાદ ગગુળોઃ હરડ,ે બહેડાું  અને આમળાું દરકે 
૧૨૦ ગ્રામને અધકચરાું ખાુંડી દોઢ લીટર પાણીમાું ઉકાળો 
કરી ગાળી તેમાું  ૪૦ ગ્રામ ગુંધક અને ૧૬૦ ગ્રામ 
દીવેલ(એરુંડીય)ુ ઉમેરી ગરમ કરી પાક બનાવવો. ગોળી 
બની ર્કે તેવો પાક થાય એટલે ચણાના દાણા જવેડી 
ગોળીઓ વાળવી. એને સીંહનાદ ગગુળ કહે છે. બે-બે 
ગોળી સવાર-સાુંજ લેવાથી આમવાત સહીત બધા જ 
વાયનુા રોગો, ઉદરરોગો વગરે ેમટે છે.  
આમવાતનો સોજો  વડનુું  દુધ લગાડવાથી આમવાતના સોજામાું  
આરામ થાય છે, અને દખુાવો મટે છે. 
આમાતીસાર  (૧) મેથીનુું  ચાર-ચાર ગ્રામ ચણુગ  સવાર-સાુંજ 
મઠામાું મેળવી લેવાથી આમાતીસાર મટે છે.  
(૨) વરીયાળીનો ઉકાળો કરી પીવાથી અથવા સુુંઠ અને 
વરીયાળી ર્ીમાું ર્ેકી, ખાુંડી, તેની ફાકી મારવાથી આમનુું  
પાચન થાય છે, તેમ જ આમાતીસારમાું ફાયદો થાય છે. 
(૩) સુુંઠ, જીરુ અને સીંધવનુું  ચણુગ  તાજા દહીંના મઠામાું  
ભોજન બાદ પીવાથી જુના અતીસારનો મળ બુંધાય છે, 
આમ ઓછો થાય છે અને અન્નપાચન થાય છે.  
(૪) સુુંઠ ૫ ગ્રામ અને જુનો ગોળ ૫ ગ્રામ મસળી રોજ 
સવારમાું  ખાવાથી આમાતીસાર, અજીણગ, અને ગસૅ મટે છે. 
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આથગરાઈટીસ (૧) રોજ બે ચમચી ઑલીવ ઑઈલ લેવાથી અને 
રોજ ત્રણ અખરોટ ખાવાથી ઓસ્ટીઓ આથગરાઈટીસ અને 
રુમટૅોઈડ આથગરાઈટીસના દખુાવામાું  ર્ણી રાહત મળે છે.  
(૨) કુર્ળ કુદરતી ઉપચારક કેળાું  અને સફરજન આ બે 
ફળોના પ્રયોગ કરાવી આથગરાઈટીસમાુંથી દદીને મકુ્તી 
અપાવી ર્કે છે.  
(૩) દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ ૧-૧ મોટો ચમચો મધ 
 નીયમીત ચાટવાથી આથગરાઈટીસ, ગાઉટ તથા અન્ય 
સાુંધાના રોગો મટે છે, કેમ કે મધ ર્રીરમાું એકઠો થયેલો 
યરુીક એસીડ ઝડપથી બહાર ફેંકી દે છે.  
આથગરાઈટીસમાું પરજેી આથગરાઈટીસ ધરાવતા દરકે દદીને જુદો 
જુદો આહાર માફક આવે છે. આથી બધા જ દદીઓ માટે 
કોઈ સવગસામાન્ય આહાર નીશ્ચીત કરી ર્કાય નહીં. વધ ુ
વજન ધરાવતા આથગરાઈટીસના દદીઓમાું દદગની તકલીફ 
વધ ુ જોવા મળે છે. ર્રીરમાું સોજો ઉત્પન્ન કરનાર દરકે 
આહાર રવ્ય આથગરાઈટીસના દદગનો હમુલો લાવી ર્કે છે. 
લોહીમાું પ્યરુીન તત્ત્વ ભળે તેવા આલ્કોહોલ પણ 
આથગરાઈટીસને વીષમ બનાવે છે. આથી આ દદીઓએ 
વજનને સમતોલ રાખતો પોષક રવ્યથી ભરપરુ આહાર 
લેવો જોઈએ. એલર્જી હોય તેવી વસ્તઓુ સીવાયની જાતને 
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માફક આવતી તમામ ચીજો ખાવી જોઈએ. તમાકુ, 
ધમુ્રપાન અને દારુ-આલ્કોહોલ સદુંતર બુંધ કરવાું  જોઈએ. 
ફળો અને ર્ાકભાજીનો ઉપયોગ વધ ુકરવો જોઈએ.  
આુંકડી-ખેંચ (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ પાુંચ રતી 
ગોરોચન ચણુગ  ગલુાબજળ સાથે લેવાથી આુંકડી મટે છે. 
ગોરોચન ચણુગ  ખબુ મોુંર્ુું  હોય છે તેથી અસલી મેળવવુું  
મશુ્કેલ હોય છે. લાુંબા દીવસો સધુી પ્રયોગ કરવો પડ ે છે. 
(૨) પાણીમાું પલાળી રાખલેાું  અરીઠાના પાણીનાું થોડાું  
થોડાું  ટીપાું નાકમાું મકુતા રહેવાથી આુંકડીગ્રસ્ત વ્યક્તી 
તરત જ ભાનમાું  આવવા લાગ ે છે. આ જ પ્રયોગ કરતા 
રહેવાથી આુંકડીનો રોગ મટી જાય છે. એની કોઈ 
આડઅસર નથી.  
આુંખ વીષ ેઆુંખની સુંભાળ અને સારવાર માટે કેટલાુંક સચુનો 
અને ઉપચાર અહીં આપ્યા છે. દીવસમાું જ્યાર ેપણ સમય 
મળે ત્યાર ે બેત્રણ વાર ઠુંડા પાણીની છાલકો મારવાથી 
આુંખનુું  તેજ વધ ેછે. ગરમીના દીવસોમાું ખલુ્લા પગ ેક્યાુંય 
પણ જવુું  નહીં, કેમ કે ગરમી લાગવાથી આુંખને નકુર્ાન 
થાય છે. ર્ીષાગસન અને નીયમીત વ્યાયામ કરવો. રાત્ર ેસતુી 
વખતે સરુમો આુંજવો અથવા ત્રીફળાની ફાકી દધુ સાથે 
લેવી, જથેી કબજીયાત ન રહેતાું  આુંખની ગરમી મટી જાય 
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છે; બળતરામાું  પણ રાહત થાય છે. નાકેથી પાણી પણ પી 
ર્કાય. રાત્ર ે વીજળીની બત્તીએ વધ ુ ન વાુંચવુું .  આુંખ 
આવવી (૧) લીંબ ુ અને ગલુાબજળનુું  સમાન માત્રામાું  
મીશ્રણ કરી એક એક કલાકના અુંતર ેઆુંખોમાું  આુંજવાથી 
અને હળવો ર્કે કરવાથી એક જ દીવસમાું  આવેલી 
આુંખોમાું  રાહત થઈ જાય છે.  
(૨) એક ચપટી ર્દુ્ધ ફટકડીને બે ચમચા ગલુાબજળમાું  
બરાબર ર્ુુંટી-વાટી એકબે ટીપાું  થોડી થોડી વાર ેઆુંખમાું  
આુંજતા રહેવાથી આુંખ આવવાનો ચપેી 
રોગ(કજકે્ટીવાઈટીસ) ધીર ેધીર ેદરુ થવા લાગ ેછે.  
(૩) રે્ટીના દધુનાું પોતાું આુંખ પર મકુવાથી આવેલી આુંખ 
મટી જાય છે.  
આુંખોની લાલાર્-પીળાર્ (૧) આુંબળાના પાણીથી આુંખ 
ધોવાથી અથવા ગલુાબજળ નાખવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) હળદરનો ગાુંગડો તવુેરની દાળમાું બાફી, છાુંયડ ે
સકુવી, પાણીમાું ર્સી સયુાગસ્ત પહેલાું  બે વાર આુંખમાું  
આુંજવાથી આુંખોની રતાર્ મટે છે.  
(૩) આુંખ લાલ રહેતી હોય તો જઠેીમધનો ટુકડો પાણી 
સાથે ચુંદનની જમે ર્સી, રુનો ફાયો બનાવી આુંખ બુંધ 
કરી ઉપર મુકી દેવો. જ્યાું સધુી રાખી ર્કાય ત્યાું સધુી 
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રાખવાથી અને દરરોજ પ્રયોગ કરતા રહેવાથી આુંખની 
લાલાર્ જતી રહે છે.  
આુંખોની પીળાર્ રાત્ર ે સતુી વખતે એરુંડીયુું  અથવા મધ 
આુંખોમાું  આુંજવાથી પીળાર્ મટે છે.  
આુંખોની કાળાર્ (૧) આુંખોની નીચેના કાળા ભાગ પર 
સરસીયાના તેલનુું  માલીર્ કરવાથી અને સકુાું  આુંબળાું અને 
સાકરના ચણુગનુું  સમાન માત્રામાું સવાર-સાુંજ પાણી સાથે 
સેવન કરવાથી આુંખો નીચનેા કાળા ડાર્ દરુ થાય છે.  
(૨) કાળા તલને મધમાું બારીક વાટી સવાર-સાુંજ ધીમે ધીમે 
ર્સવાથી આઠ-દસ દીવસમાું જ આુંખો નીચનેાું  કાળાું  
કુું ડાળાું દરુ થાય છે.  સાથે સાથે પ્રોટીનયકુ્ત આહાર વધ ુ
પ્રમાણમાું લેવો જોઈએ.  
(૩) બટાટાના રસમાું  બેત્રણ ટીપાું ગાજરનો રસ અને 
કાકડીનો રસ મેળવી રૂનાું  પમુડાું  બોળી આુંખો પર મકુવાથી 
આુંખો નીચનેાું  કાળાું કુું ડાળાું દરુ થાય છે.   
આુંખોની બળતરા (૧) ગાયનુું  માખણ આુંખો પર 
ચોપડવાથી બળતરા મટે છે.  
(૨) આુંખો ખબુ બળતી હોય, લાલ રહેતી હોય તો 
ગલુાબજળનાું ટીપાું નાખવાથી લાભ થાય છે.  
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(૩) આુંખો સજુી જાય, લાલ થઈ જાય, બળે, તેમાું ખટકો 
થાય તો વડની છાલના ઉકાળાથી આુંખો ધોઈ આુંખમાું  
વડના દધુનાું ટીપાું મકુવાું .  
(૪) ૨૦ ગ્રામ રાક્ષને રાત્ર ે પાણીમાું પલાળી રાખી સવાર ે
મસળી, ગાળી, સાકર મેળવી પીવાથી આુંખોની ગરમી 
અને બળતરા મટે છે.  
આુંખના રોગો  દરરોજ રાત્ર ેએક ચમચો ત્રીફળાનુું  ચણુગ  
ઠુંડા પાણીમાું પલાળી સવાર ે નીતયાગ પાણીને ગાળી 
આુંખમાું  નાખવુું .  નીચે જ ેચણુગનો રગડો વધે તે પી લેવાથી 
પટે અને આુંખના કોઈ જ રોગ થતા નથી. થયા હોય તો 
મટી જાય છે.  
આુંખનાું ફુલાું  (૧) હળદરને સોળગણા પાણીમાું ઉકાળી, 
બેવડ વાળેલા કપડા વડ ેગાળી, ર્ીર્ીમાું  ભરી, તેનાું બબ્બે 
ટીપાું દીવસમાું બે વાર આુંખમાું નાખવાથી દખુતી આુંખનાું 
ફુલાું મટે છે.  
(૨) હળદરનો ગાુંગડો તવુેરની દાળમાું બાફી, છાુંયડ ે
સકુવી, પાણીમાું ર્સી સયુાગસ્ત પહેલાું  બે વાર આુંખમાું  
આુંજવાથી ધોળાું ફુલાું મટે છે.  
(૩) આુંખમાું  ફુલ ુ પડ્યુું હોય તો વડના દધુમાું  મધ અને 
કપુગર ર્ુું ટી આુંજણ જવેુું  બનાવી આુંખમાું આુંજવુું .  
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(૪) ડુુંગળીનો ૨૫૦ ગ્રામ રસ કાઢી, તેમાું કપડુું  પલાળી, 
છાુંયડ ે સકુવી, તે કપડાની દીવેટ બનાવી, તલના તેલમાું  
સળગાવી, કાજળ-મેંર્ પાડી આુંખમાું  આુંજવાથી ફુલ ુમટે 
છે.  
આુંખની આુંજણી અને ખુંજવાળ (૧) હળદર અને લવીંગને 
પાણીમાું ર્સીને પાુંપણ પર લગાડવાથી ત્રણ દીવસમાું  
આુંજણી મટી જાય છે.  
(૨) ચણાની દાળને વાટીને પાુંપણ પર લગાડવાથી 
આુંજણી મટે છે.  
(૩) મરી પાણીમાું ર્સી આુંજણી ઉપર લેપ કરવાથી 
આુંજણી જલદી પાકીને ફુટી જાય છે.  
આુંખની ખુંજવાળ દાડમના તાજા રસનાું ચાર-પાુંચ ટીપાું  
દીવસમાું ચારકે વખત થોડા દીવસ મકુતા રહેવાથી આુંખની 
ખુંજવાળ મટે છે.  
આુંખની ગરમી  (૧) આુંખ ેઠુંડ ુપાણી છાુંટવાથી આુંખોની 
ગરમી દરુ થાય છે અને આુંખોનુું  તેજ વધ ેછે.  
(૨) દાડમના દાણાનો રસ આુંખમાું  નાખવાથી આુંખોની 
ગરમી મટે છે. આુંખમાું  નાખવાથી આુંખ એકદમ સ્વચ્છ 
થઈ જાય છે.  
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આુંખનો દ:ુખાવો  (૧) ગાયના દુધમાું  રૂ પલાળી તેની ઉપર 
ફટકડીની ભુકી છાુંટી આુંખો પર બાુંધવાથી દ:ુખતી આુંખો 
મટે છે.  
(૨) ચાર-પાુંચ બદામ રાત્ર ેપાણીમાું પલાળી સવાર ેછોલીને 
ખબુ ચાવીને ખાવી. આ પછી થોડી વાર ેએ બદામ પલાળેલુું  
પાણી પણ પી જવુું . પ્રયોગ  નીયમીત કરવો અને એક પણ 
દીવસ ખાલી જવા દેવો નહીં. થોડા જ દીવસોમાું  આુંખો 
દખુતી બુંધ થઈ જર્.ે  
(૩) આુંખોને ખબુ શ્રમ પહોુંચવાને લીધે આુંખો દખુતી 
હોય તો આદનુો રસ કપડાથી ગાળી બબ્બે ટીપાું મકુવાથી 
મટે છે. ર્રુઆતમાું એનાથી આુંખમાું બળતરા થર્,ે પરુંત ુ
પછીથી રાહત માલમ પડર્.ે  
(૪) એક ચમચી ર્ીમાું એક ચમચી ત્રીફળા ચણુગ  સવાર-
સાુંજ લેવાથી આઠ-દર્ દીવસમાું  આુંખનો દ:ુખાવો મટે છે. 
(૫) જામફળીના પાનની પોટીસ રાત્ર ે સતુી વખતે આુંખ 
પર બાુંધવાથી દ:ુખતી આુંખો મટે છે.  
(૬) ડુુંગળીનો રસ આુંખમાું નાખવાથી આુંખનો દ:ુખાવો 
મટે છે.  
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(૭) ડુુંગળીના રસમાું સાકર મેળવી તેનાું ટીપાું આુંખમાું  
પાડવાથી આુંખોની ગરમી દરુ થાય છે તેમ જ દ:ુખતી 
આુંખોમાું  આુંજવાથી ફાયદો થાય છે. 
(૮) સ્વચ્છ કપડાથી ગાળેલા કોથમીરના રસનાું બબ્બે ટીપાું  
બું ને આુંખમાું સવાર-સાુંજ મકુવાથી દ:ુખતી આુંખમાું  
ફાયદો થાય છે. આુંખનાું  ખીલ, ફુલુું, છારી વગરે ેપણ મટે 
છે, એનાથી ચશ્માનો નુંબર પણ ર્ટે છે.  
(૯) ધાણા પાણીમાું  પલાળી રાખી મસળી, ગાળી, એ 
પાણી વડ ેઆુંખો ધોવાથી દ:ુખતી આુંખો મટે છે. ર્ીતળા 
 નીકળે ત્યાર ેઆ પાણીથી રોજ આુંખો ધોવાથી આુંખોમાું  
ર્ીતળાના દાણા નીકળતા નથી કે કોઈ જાતની ઈજા થતી 
નથી.  
(૧૦) એક ભાગ સાકર અને ત્રણ ભાગ ધાણાના બોરકુટા 
ચણુગ ને ઉકાળેલા પાણીમાું  નાખી, એક કલાક ઢાું કી રાખી 
કપડાથી ગાળી ર્ીર્ીમાું ભરી રાખવુું . તેમાુંથી બબ્બે ટીપાું  
સવાર-સાુંજ આુંખોમાું  નાખવાથી દુખતી આુંખો બેત્રણ 
દીવસમાું  મટે છે.  
(૧૧) દાડમડીનાું  પાન વાટી, આુંખો બુંધ કરી, તેની ઉપર 
થેપલી મકુવાથી દુખતી આુંખો મટે છે.  
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(૧૨) હળદરને સોળગણા પાણીમાું ઉકાળી, બેવડ વાળેલા 
કપડા વડ ેગાળી, ર્ીર્ીમાું  ભરી, તેનાું બબ્બે ટીપાું દીવસમાું  
બે વાર આુંખમાું નાખવાથી દખુતી આુંખો મટે છે.  
(૧૩)  સરગવાના પાનના રસમાું સમાન ભાગ ેમધ મેળવી 
આુંખમાું આુંજવાથી દ:ુખતી આુંખો સારી થાય છે.  
(૧૪) નાગરવેલનાું પાનનો રસ આુંખોમાું નાખવાથી 
દખુાવો મટે છે.  
આુંખની અન્ય તકલીફો સફરજનને અુંગારામાું  ર્ેકી, 
કચરી, પોટીસ બનાવી રાત્ર ેઆુંખ પર બાુંધવાથી થોડા જ 
દીવસોમાું આુંખનુું  ભારપેણુું , દૃષ્ટીમુંદતા, પીડા વગરે ેમટે છે.  
આુંખમાું કચરો (૧) ૧૦૦ ગ્રામ પાણીમાું ૧ લીંબનુો રસ 
નાખી આુંખો ધોવાથી આુંખમાુંનો કચરો નીકળી જાય છે. 
પરુંત ુ આુંખમાું ચનુો જાય ત્યાર ે ર્ી અથવા દહીંની તર 
આુંજવી.  
(૨) આુંખમાું દુધ છાુંટવાથી આુંખમાું પડલેુું  કસ્તર દધુની 
ચીકાર્થી નીકળી જાય છે.  
આુંખોમાુંથી પાણી પડવુું (૧) કોઈ ખાસ ગુંભીર નેત્ર રોગ 
નહીં થયો હોય અને આુંખોમાુંથી પાણી નીકળ્યા કરતુું  
હોય તો દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ અને રાત્ર ે એમ 
દીવસમાું  ચાર વખત સુંતરાનો ૧-૧ ગ્લાસ તાજો રસ પીવો.  
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(૨) બોરના ઠળીયાને પાણીમાું ર્સી દીવસમાું  બે વાર 
એકાદ મહીના સધુી આુંખમાું  આુંજવાથી નેત્રસ્રાવ બુંધ થાય 
છે.  
(૩) આુંખ સતત ભીની રહેતી હોય કે આુંખમાુંથી પાણી 
 નીકળ્યા કરતુું  હોય તો દરરોજ રાત્ર ેપાુંચ-સાત મરી ચાવી 
જઈ ઉપર એક ગ્લાસ હ ુુંફાળુું  દધુ પીવુું . આુંખો ભીની 
રહેવાની ફરીયાદમાું આ એક સરળ અને અસરકારક ઉપાય 
છે.  
પાુંપણના વાળ આુંખની પાુંપણના વાળ ખરવાની ર્રુઆત 
થાય કે તરત જો પાુંપણની એ જગ્યાએ ગરેુ ર્સવાનુું  ચાલ ુ
કરી દેવામાું આવે તો પાુંપણના વાળ ખરતા અટકી નવા 
વાળ પણ આવવા લાગ ેછે.  
આુંખોનો થાક  બું ને હાથની હથેળી બેત્રણ મીનીટ ર્સ્યા 
પછી એક મીનીટ માટે બું ને આુંખ ઉપર દાબી રાખવાથી 
આુંખોનો થાક ત્રણથી પાુંચ મીનીટમાું જતો રહે છે.  
આુંખ ેઅુંધારાું પોષણના અભાવે તથા મગજની નબળાઈ કે 
અન્ય કારણોના લીધ ેઆુંખ ેઅુંધારાું  આવતાું હોય તો સકુા 
ધાણા અને સાકર સમભાગ ે ચાવી ચાવીને  પ્રમાણસર 
ખાવાથી રાહત થાય છે.  
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આુંખનાું પોપચાું પર સોજો  બટાટાને છીણી રરે્મી-
મલમલના કાપડમાું પોટલી બાુંધી બુંધ આુંખો પર મકુવાથી 
અને પોટલી ગરમ થાય ત્યાર ે કાઢી નાખી નવી મકુતા 
રહેવાથી ઓછી ઉુંર્, નબળાઈ કે ગરમીના કારણે આુંખનાું  
પોપચાું સજુી ગયાું હોય તો તે મટે છે.  
આુંખનુું  તેજ (૧) લીંબનુા રસનો સતત ઉપયોગ કરવાથી 
આુંખનુું  તેજ વધે છે.  
(૨) ત્રીફળાના ૩-૪ ગ્રામ ચણુગમાું  ૧ ચમચી મધ અને ૧ 
ચમચી ગાયનુું  ર્ી મેળવી રોજ રાત્ર ેસતુા પહેલાું ચાટી જવુું . 
આ પ્રયોગ જીવનભર કરી ર્કાય. એનાથી આુંખોનુું  તેજ 
વધ ેછે અને આુંખોનુું  રક્ષણ થાય છે.  
(૩)  સરખા ભાગ ેએલચીના ચણુગ  અને સાકરમાું  એરુંડીયુું  
મેળવી ૪ ગ્રામ જટેલુું  લાુંબા સમય સધુી લેવાથી આુંખોમાું  
ઠુંડક થઈ એનુું  તેજ વધે છે.  
(૪)  હીંગ મધમાું  મેળવી, રૂની દીવેટ બનાવી, સળગાવી, 
કાજળ પાડી, એ કાજળ આુંખમાું આુંજવાથી નેત્રસ્રાવ બુંધ 
થઈ આુંખોનુું  તેજ વધે છે.  
(૫) રોજ અડધો કપ લીલુું  ર્ાક ખાવાથી ર્રીરમાું  લ્યટુીનનુું  
લેવલ વધારી ર્કાય છે, જ ે આુંખનુું  જતન કરનાર 
એન્ટીઑક્સીડન્ટ તત્ત્વ છે.  
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(૬) પથ્યાદી ક્વાથના નીયમીત સેવનથી આુંખના રોગો 
મટે છે અને આુંખનુું  તેજ પણ વધ ેછે.  
(૭) ગાયના તાજા દધુનાું પોતાું આુંખ પર મકુવાથી 
આુંખોનુું  તેજ વધ ેછે.  
(૮) પગને તળીયે ગાયનુું  ર્ી ૧૫ થી ૨૦ મીનીટ નીયમીત 
રીતે ર્સવાથી આુંખોનુું  તેજ વધ ેછે.  
(૯) આુંખ ે ઝાુંખપ લાગતી હોય તો એક ચમચો મધમાું  
એલચીના દાણા ભેળવી ખાવાથી લાભ થાય છે.   
આુંખોને સ્વચ્છ રાખવા ર્ુું  કરર્ો ? (૧) દરરોજ સવાર ે
ઉઠતાુંની સાથે ઠુંડા પાણીથી આુંખ સાફ કરવી.  
(૨) ફટકડી લોખુંડના પાત્રમાું ગરમ કરી ફુલાવી, ઝીણી 
વાટી ગલુાબજળમાું કે મધમાું  મેળવી એનાું  ટીપાું  આુંખમાું  
નાખવાથી આુંખ એકદમ સ્વચ્છ થઈ જાય છે. 
આુંચકી દીવસમાું એક વાર એક કપ ઠુંડા પાણીમાું એક નાની 
ચમચી બાુંધાની હીંગનુું  ચણુગ  અને હીંગથી ચાર ગણો સોડા 
બાય કાબગ  નાખી હલાવી ધીમે ધીમે પીવાથી આુંચકી 
આવવાની ફરીયાદ મટે છે.  
આુંતરડાનાું દદોગ  કેળાું આુંતરડામાું અમકુ જાતનાું જીવાણુઓને 
પષુ્ટી આપ ે છે. આ જીવાણુઓ નકુસાનકતાગ બીજા 
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જીવાણુઓનો નાર્ કર ે છે. આુંતરડામાું એ કહોવાટ 
અટકાવે છે. તેથી આુંતરડાનાું દદોગ થતાું નથી.  
આુંતરડાનુું  ર્ળુ  તજનુું  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાું  એક કપ 
પાણીમાું મેળવી લેવાથી આુંતરડાના ર્ળુમાું  ફાયદો થાય 
છે. આુંતરડાુંના દોષો  (૧) દાડમનો રસ, સીંધવ અને મધ 
એકત્ર કરી ચાટવાથી અરુચી મટે છે.  
(૨) ખાટામીઠા દાડમનો ૧૦-૧૦ ગ્રામ રસ મોુંમાું  રાખી ધીમે 
ધીમે ફેરવીને દીવસમાું ૮-૧૦ વાર પીવાથી મોઢાનો સ્વાદ 
સધુર ે છે અને આુંતરડાુંમાું  રહેલા દોષોનુું  ર્મન થાય છે. 
આુંતરડાનો સોજો કડાછાલ, બીલુું, રાળ, હરડ,ે સુુંઠ, 
અજમો અને સવુાદાણા સરખ ે ભાગ ે લઈ તેનુું  ચણુગ  ૧-૧ 
ચમચી છાસ સાથે પીવાથી આુંતરડાનો સોજો મટે છે.  
ઈયોસીનોફીલીયા નાગરવેલનાું  પાન અને આદુનો રસ જમ્યા 
પહેલાું લેવાથી ઈયોસીનોફીલીયા મટે છે.  
ઉદરવાત  મીઠાને તવી પર લાલ રુંગનુું  થાય ત્યાું  સધુી ર્ેકી, 
હ ુુંફાળા ગરમ પાણીમાું ૫ ગ્રામ જટેલુું  લેવાથી ઉદરવાત મટે 
છે. 
ઉધરસ  (૧) મરીનુું  ચણુગ  નાખી ઉકાળેલુું  દધુ પીવાથી ઉધરસ 
મટે છે.  
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(૨) ૧/૨ ગ્રામ મરીનુું  ચણુગ , ૩ ગ્રામ મધ અને સાકર 
ચાટવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૩) મરીનુું  બારીક ચણુગ  ર્ી, મધ અને સાકર મેળવી 
ચાટવાથી બધી જાતની ખાુંસી મટે છે.  
(૪) ૧/૨ ગ્રામ રાઈ, ૧/૪ ગ્રામ સીંધવ અને ૨ ગ્રામ સાકર 
મેળવી સવાર-સાુંજ લેવાથી ઉધરસમાું કફ ગાઢો થયો હોય 
તો પાતળો થઈ સરળતાથી બહાર નીકળે છે.  
(૫) આદુના રસમાું મધ મેળવી પીવાથી ઉધરસમાું  ફાયદો 
થાય છે.  
(૬) આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને મધ સરખ ેભાગ ેલઈ 
પીપર નાખી દીવસમાું બે-ત્રણ વાર પીવાથી ઉધરસ મટે છે. 
(૭) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી 
ભોજનની ર્રુઆતમાું લેવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૮) કોળાનો અવલેહ (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક ) 
ખાવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૯)  ગુંઠોડા, સુું ઠ અને બહેડાદળનુું  ચણુગ  મધમાું  ચાટવાથી 
ઉધરસ મટે છે.  
(૧૦) લવીંગને મોુંમા રાખી રસ ચસુવાથી કું ટાળાજનક 
ખાુંસી મટે છે.  
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(૧૧) લવીંગ દીવા પર ર્ેકી મોુંમાું  રાખવાથી ખાુંસી, ર્રદી, 
અને ગળાનો સોજો મટે છે.  
(૧૨) દાડમના ફળની છાલનો ટુકડો મોુંમાું  રાખી તેનો રસ 
ચસુવાથી ખાુંસી મટે છે.  
(૧૩) દાડમના ફળની સુકી છાલને બારીક ખાુંડી વસ્ત્રગાળ 
કરી ૫ ગ્રામ ચણુગમાું  સહેજ કપરુ મેળવી દીવસમાું  બે વાર 
પાણી સાથે લેવાથી ભયુંકર ત્રાસ આપનારી ખાુંસી મટે છે. 
(૧૪) રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાું  
ભીંજવી રાખી ગાળીને પીવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૫) ફુદીનાનો રસ પીવાથી ઉધરસ, ઉલટી, અતીસાર 
અને કૉલેરામાું  ફાયદો થાય છે; વાય ુઅને કૃમી પણ મટે છે. 
(૧૬) બાજરીના લોટમાું  હળદર મેળવી, રાત્ર ે ફાકી લઈ 
પાણી પીધા વીના સઈુ જવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૭) રાત્ર ેથોડા ર્કેેલા ચણા ખાઈ ઉપર પાણી પીધા વગર 
સઈુ જવાથી ઉધરસ મટે છે.  
(૧૮) લસણ, ખાુંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, ચાટણ 
કરી, તેમાું બમણુું  થીજાવેલુું  ર્ી મેળવી ચાટવાથી ઉધરસ મટે 
છે.  
(૧૯) ભોુંયરીંગણીનો રસ પીવાથી ઉધરસ મટે છે.  
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(૨૦) ૫ ગ્રામ જટેલુું  મધ દીવસમાું ચાર વાર પીવાથી કફ 
છુટો પડ ેછે અને ઉધરસ મટે છે.  
(૨૧) હળદર અને મીઠાવાળા તાજા ર્કેેલા ચણા રાત્ર ેસતુાું  
પહેલાું ખાવાથી (ઉપર પાણી પીવુું  નહીં) કાયમી ઉધરસ 
અને ર્રદી મટે છે.  
(૨૨) ભોુંયરીંગણી પડતર જમીનમાું કે નદી કીનારાના 
ભાગમાું  થતી જોવા મળે છે. તેનો વેલો જમીન પર 
પથરાયેલો હોય છે. તેનાું  પાન રીંગણીનાું  પાન જવેાું  હોય 
છે, તેથી તેને ભોુંયરીંગણી કહે છે. તેનાું  પાન ઉપર પશુ્કળ 
કાુંટા હોય છે, તેથી સુંસ્કૃતમાું તેને કું ટકારી કહી છે. તેને 
મઝાનાું ફુલ થાય છે, જમેાું પીળાું  પુું કેસર હોય છે. એને 
અરીઠાું  જવેાું  ગોળ લીલાું  ફળ થાય છે. તે પાકીને સકુાઈ 
જતાું પીળાું  પડ ે છે. તેના ઉપર સફેદ રખેાઓ હોય છે. 
ભોુંયરીંગણી ગરમ છે. તેથી તે કફના રોગોમાું  ઉપયોગી છે. 
તેનાું લીલાું કે સકુાું  પાનને અધકચરાું ખાુંડી ઉકાળો કરી 
પીવાથી શ્વાસ, સસણી, કફવાળી ઉધરસ, મોટી ઉધરસ, 
લોહીમાું કફનુું  વધવુું  વગરે ેમટે છે.  
(૨૩) જુની ખાુંસી હોય અને મટતી ન હોય તો ૧-૧ ચમચી 
હળદરનો પાઉડર પાણી સાથે સવાર-બપોર-સાુંજ ફાકવાથી 
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આરામ થાય છે. આ પ્રયોગ કોઈ પણ વ્યક્તી ગમે ત્યાું  
કરી ર્કે છે.  
(૨૪) હરડ,ે લીંડીપીપર, સુુંઠ અને કાળાું મરી સરખા વજને 
મીશ્ર કરી, એ મીશ્રણથી બમણા વજનનો ગોળ મેળવી 
ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. બબ્બે ગોળી સવાર, 
બપોર અને સાુંજ ે ચસુવાથી અજીણગ , અરુચી અને ઉધરસ 
મટે છે.  
(૨૫) પીપર, પીપરીમળુ, બહેડાું  અને સુુંઠનુું  સમભાગ ેચણુગ  
અડધી ચમચી જટેલુું  બે ચમચી મધમાું મીશ્ર કરી સવાર-
સાુંજ લેવાથી ઉધરસ મટી જાય છે.  
(૨૬) અરડસુીનાું પાન વાટી બે તોલા રસ કાઢી અડધો 
તોલો મધ મેળવી દીવસમાું બે વાર પીવાથી કફવાળી 
ઉધરસ મટે છે.  
(૨૭) ર્રપુંખાના મળુને સળગાવી બીડીની જમે ધમુાડો 
પીવાથી ઉધરસ બેસી જાય છે.  
(૨૮) ભોુંયરીંગણી, અરડસુી અને સુુંઠનો ઉકાળો કરી 
પીવાથી ઉધરસ-શ્વાસ મટે છે.  
(૨૯) ભોુંયરીંગણીનાું મળુ અને લીંડીપીપર સરખા વજને 
લઈ ચણુગ  કરી અડધી ચમચી ચણુગ  મધ સાથે દીવસમાું બેથી 
ત્રણ વાર લેવાથી કફવાળી ઉધરસ થઈ હોય અને કફની 
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ચીકાર્ને લીધ ેખાુંસી મટવાનુું  નામ જ લેતી ન હોય તે પણ 
સારી થઈ જાય છે. કેમ કે એનાથી ચીકાર્ ઓછી થઈ કફ 
 નીકળવા લાગ ેછે, અને ઉધરસમાું  આરામ થાય છે.  
(૩૦) નાની વાડકીમાું  થોડુું પાણી લઈ લવીંગ અને 
નાગરવેલનાું  પાન નાખી ઉકાળી ચોળીને પીવાથી ઉધરસ 
મટે છે.  
(૩૧) એક એલચી સોયમાું  પરોવી દીવાની જ્યોતમાું 
બાળી, તેને લસોટી મધ-ર્ીમાું મેળવી દીવસમાું  ત્રણ-ચાર 
વાર ચાટવાથી સુકી ખાુંસી મટે છે.  
(૩૨) ૧૦ ગ્રામ દેર્ી દીવેલ અજમો ચાવતાું ચાવતાું મોુંમાું  
નાખીને ચાવીને પટેમાું  ઉતારી દેવાથી વાય-ુમળની ર્દુ્ધી 
થતાું સુકી ઉધરસમાું પણ ઉત્તમ પરીણામ આવે છે. 
કફવાળી ઉધરસમાું ર્ી-તેલ બુંધ કરવાું .  
(૩૩) ગોળ અને ર્ીમાું  ત્રીકટુ(સમાન ભાગ ે સુું ઠ, મરી, 
પીપરનુું) ચણુગ  મેળવી લેવાથી બધા પ્રકારની ઉધરસ મટે છે.  
(૩૪) ઉધરસ અને અવાજ બેસી જવાનુું  ઉત્તમ ઔષધ 
જઠેીમધ અને સીતોપલાદી ચણુગ  છે. એમાું અડધી ચમચી 
જઠેીમધનુું  ચણુગ  અને એટલુું  જ સીતોપલાદી ચણુગ  બે ચમચી 
મધ સાથે મીશ્ર કરી સવાર ેઅને રાત્ર ેધીમે ધીમે ચાટી જવુું . 
કાકડા વારુંવાર પાકી જતા હોય તેમાું  પણ આ લઈ ર્કાય. 
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ઉધરસ-લોહીમીશ્રીત કફવાળી  આમલીના કચકુા ર્ેકી, 
ઉપરનાું ફોતરાું  કાઢી નાખી, તેની ભુકી કરી મધ અને ર્ી 
મેળવી ખાવાથી ક્ષતકાસ (લોહીમીશ્રીત કફવાળી ઉધરસ ) 
મટે છે.  
ઉધરસ, શ્વાસ, ઈયોસીનોફીલીયા આ ત્રણે કફના રોગ છે આથી 
ઠુંડકથી દુર રહેવુું . ઠુંડા પદાથોગ કે ઠુંડા વાતાવરણથી બચવુું . 
કબજીયાત કે અજીણગ થવા ન દેવુું . લખુા અને ગરમ પદાથોગ 
સારા. ધાણી, ચણા, મમરા, પ આ કફ ર્ટાડર્ે. લસણ, 
ડુુંગળી, રાઈ, મેથી હળદર, અજમો, લવીંગ,  સુું ઠ, મરી, 
પીપર, આદુ, નાગરવેલનાું  પાન વગરે ેખાવાથી લાભ થાય.   
ઉપવાસ જ્યાર ેપણ બીમારી આવે, ખાસ કરીને પાચનતુંત્રનો 
કોઈ રોગ હોય  કે ર્રદી-સળેખમ પ્રધાન કોઈ દદગ  હોય તો 
સ્વસ્થ થવાનો ઉપવાસ એ વગર પૈસાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. 
ઉપવાસથી તન-મનની ર્દુ્ધી થાય છે અને દવાથી જ ેકામ 
થતુું  નથી તે ઉપવાસથી ચારગણુું  ઝડપથી થાય છે. 
ઉપવાસથી દેહની ર્દુ્ધી સાથે મનની પણ ર્દુ્ધી થાય છે. 
અનેક સુંભવીત રોગોને અટકાવવા માટે પણ ઉપવાસ 
મહાન અકસીર ઈલાજ છે. ઉપવાસથી ર્રીર હલકુું  બને છે, 
રોગો અને દોષો બળી જાય છે, ખાવા-પીવામાું રુચી 
ઉત્પન્ન થાય છે, સારી ભખુ લાગ ે છે, તુંરા અને ગ્લાની 
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નાર્ પામે છે. ર્રીરની બધી ઈન્રીયો નીમગળ અને ચપળ 
બને છે. મારા અનભુવમાું અમકુ ઑપરરે્ન વખતે પણ 
ઉપવાસથી ઝડપથી રુઝ આવે છે. ઉપવાસ લાુંબા હોય તો 
એને છોડતી વખતે વધ ુ કાળજી રાખવી પડ,ે આથી 
જાણકારની દેખરખે હેઠળ જ ઉપવાસ કરવા જોઈએ.  
ઉબકા  (૧) લીંબનુા રસમાું ચોથા ભાગ ેખાુંડ નાખી, ઉકાળી, 
ચાસણી કરી ર્રબત બનાવવુું . ર્રબત ગરમ હોય ત્યાર ેજ 
કપડાથી ગાળી ઠુંડુું થાય એટલે ર્ીર્ીમાું ભરી લેવુું . આ 
ર્રબત ૧૫ થી ૨૫ ગ્રામ લઈ, પાણી મેળવી પીવાથી 
ગરમીની વ્યાકુળતા, અપચો, ઉબકા, અરુચી, ઉલટી, 
મુંદાગ્ની અને લોહીવીકાર મટે છે. 
(૨) ૨૫ ગ્રામ મેથી અને ૨૫ ગ્રામ સવુા તાવડી પર થોડાું  
ર્ેકી, અધકચરાું  ખાુંડી, ૫-૫ ગ્રામ લેવાથી વાય,ુ મોળ, 
આફરો, ઉબકા, ખાટા ર્ચરકા અને ઓડકાર મટે છે. 
(૩) આર્ર ેત્રણથી પાુંચ ગ્રામ વાવડીંગનુું  ચણુગ  તાજી મોળી 
છાર્માું મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી અગ્નીમાુંદ્ય, અરુચી, 
ઉબકા, ઉલટી, અપચો, આફરો, પટેમાું  વાય ુભરાવો, 
ઉદરર્ળુ, મોળ આવવી વગરેમેાું  ઉત્તમ લાભ થાય છે. 
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(૪) લવીંગ મોઢામાું રાખી ચસુવાથી સગભાગની ઉલટી, 
ઉબકા ર્ાુંત થાય છે. લવીંગનુું  ચણુગ  મધમાું મીશ્ર કરી 
ચટાડવાથી પણ સગભાગની ઉલટીઓ ર્ાુંત થાય છે. 
(૫) સમાન ભાગ ેમેથી અને સવુા મીશ્ર કરી તાવડી પર 
અધકચરા ર્ેકી ખાુંડીને કરલેો એક ચમચી ભકુો સવાર-
સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી ઉબકા, અરુચી, આફરો, વાય,ુ 
મોળ, ખાટા ઓડકાર, બુંધાયા વગરનો કુચા-પસે્ટ જવેો 
મળ, પટેમાું આુંકડી-ચુુંક વગરે ેતકલીફ દરુ થાય છે. 
(૬) બીજોરાની કળીઓ સહેજ મીઠુું  નાખી ખાવાથી 
સગભાગની ઉલટી, ઉબકા, અરુચી જવેી તકલીફો દરુ થાય 
છે. 
(૭) પટેનો દખુાવો, ઉબકા તથા અતીસારમાું જાયફળ 
ર્ેકીને આપવુું . 
  

ઉર:ક્ષતનો રક્તસ્રાવ  બોરડીની લાખ ૨૦ ગ્રામ લઈ ક્વાથ કરી 
તેમાું  ભરુા કોળાનો રસ મેળવી દીવસમાું  બે-ત્રણ વાર 
પીવાથી ઉરોઃક્ષતનો રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે ે.  
 
ઉલટી - (૧) ૧૦-૧૦ ગ્રામ આદુનો રસ અને ડુુંગળીનો રસ 
મીશ્ર કરી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
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(૨) ૧૦-૧૦ ગ્રામ રાક્ષ અને ધાણા વાટી પાણીમાું એકરસ 
કરી પીવાથી પીત્તની ઉલટી મટે છે.  
(૩) એલચીનુું  એકથી બે ગ્રામ ચણુગ  અથવા એલચીના 
તેલનાું  પાુંચ ટીપાું  દાડમના ર્રબતમાું મેળવી પીવાથી ઉબકા 
અને ઉલટી મટે છે.  
(૪) કેળનો રસ મધ મેળવી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૫) કોળાનો અવલેહ (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક ) 
ખાવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૬) ગુંઠોડા અને સુુંઠનુું  ૩-૩ ગ્રામ ચણુગ  મધમાું ચાટવાથી 
ઉલટી મટે છે.  
(૭) જાયફળ ચોખાના ધોવાણમાું  ર્સીને પીવાથી ઉલટી 
મટે છે.  
(૮) ટામેટાના રસમાું ચોથા ભાગ ે સાકર નાખી જરાક 
એલચીના દાણાનુું  ચણુગ , સહેજ મરી અને લવીંગનુું  ચણુગ  
મેળવી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૯) તજ ખાવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૧૦) તજનુું  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાું એક કપ પાણીમાું મેળવી 
લેવાથી ઉલટીમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૧) તજનો ઉકાળો પીવાથી પીત્તને લીધ ેથતી ઉલટી મટે 
છે.  
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(૧૨) નાળીયેરના ઉપરનાું  છોડાુંને બાળી તેની રાખ મધમાું  
ચાટવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૧૩) આમળાના રસમાું  ચુંદન અથવા પીપરનુું  ચણુગ  નાખી 
મધમાું ચાટવાથી ઉલટી બુંધ થાય છે.  
(૧૪) બોરના ઠળીયાની મજ્જા, મમરા, વડના અુંકુર અને 
જઠેી મધ એ ચારનેો ક્વાથ ઠુંડો કયાગ પછી મધ અને સાકર 
નાખી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૧૫) મધમાું  ગોળનો રસ મેળવી પીવાથી ઉલટી બુંધ થાય 
છે.  
(૧૬) મરી અને મીઠુું  એકત્ર કરી ફાકવાથી ઉલટીમાું  ફાયદો 
થાય છે.  
(૧૭) મીઠા લીમડાના પાનનો ઉકાળો કરી પીવાથી ઉલટી 
મટે છે.  
(૧૮) મીઠા સાથે મરી વાટીને લેવાથી ઉલટી બુંધ થાય છે. 
(૧૯) લીંબ ુઆડુું કાપી બે ફાડ કરી ઉપર થોડી સુું ઠ અને 
સીંધવ નાખી અુંગારા પર મુકી ખદખદાવી રસ ચસુવાથી 
અજીણગની ઉલટી મટે છે.  
(૨૦) લીંબ ુ કાપી તેની ચીરીઓ પર ખાુંડ ભભરાવી 
ચસુવાથી હોજરીના દષુીત અન્નવીકારથી થયેલી ઉલટી મટે 
છે.  
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(૨૧) ર્ેકેલા મગનો કાઢો કરી તેમાું  મમરા, મધ અને સાકર 
નાખી પીવાથી ઉલટી મટે છે. એનાથી દાહ, જ્વર અને 
અતીસારમાું પણ ફાયદો થાય છે.  
(૨૨) પાકા દાડમના રસમાું ર્કેેલા મસરુનો લોટ મેળવી 
પીવાથી ત્રીદોષજન્ય ઉલટી મટે છે.  
(૨૩)  સુકી મોસુંબી બાળી, રાખ કરી મધમાું ચાટવાથી 
ઉલટી બુંધ થાય છે.  
(૨૪)  હીંગને પાણીમાું વાટી લેપ કરવાથી વાયનુુું  
અનલુોમન થઈ ઉલટી મટે છે.  
(૨૫) ફોતરાું સાથેની એલચી બાળી તેની ૧ ગ્રામ ભસ્મ 
મધ સાથે વારુંવાર ચટાડવાથી કફજન્ય ઉલટી મટે છે.  
(૨૬) જાુંબડુીની છાલની રાખ મધ સાથે લેવાથી ખાટી ઉલટી 
મટે છે.  
(૨૭) આમલી પાણીમાું પલાળી, મસળી, ગાળીને પીવાથી 
પીત્તની ઉલટી બુંધ થાય છે.  
(૨૮) આુંબાનાું  અને જાુંબનુાું  કુમળાું પાનનો ઉકાળો ઠુંડો 
કરી મધ મેળવી પીવાથી પીત્તજન્ય ઉલટી મટે છે.  
(૨૯) જવને ચારગણા પાણીમાું ઉકાળી, ત્રણચાર ઉભરા 
આવે એટલે ઉતારી, એક કલાક ઢાું કી રાખી ગાળી લેવુું . 
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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 
બુંધ થાય છે.  
(૩૧) લવીંગના તેલનાું  બે-ત્રણ ટીપાું ખાુંડ કે પતાસામાું 
લેવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૩૨) રાઈ પાણીમાું વાટી ગાઢો મલમ બનાવી પટે પર બધ ે
ચોપડી દઈ કડક પાટો બાુંધી દેવાથી ઉલટી મટે છે. 
ગણતરીના કલાકોમાું જ ચમત્કારીક લાભ થાય છે.  
(૩૩) સારાું  પાકાું  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાું  ૧ કીલો ખાુંડ 
નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી ર્રબત બનાવવુું . ર્રબત 
ગરમ હોય ત્યારજે કપડાથી ગાળી ઠુંડ ુ થાય એટલે 
ર્ીર્ીઓમાું ભરી લેવુું . આ ર્રબત ૧૫થી ૨૫ ગ્રામ જટેલુું  
પાણી મેળવી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  
(૩૪) વરીયાળીનો અકગ  લેવાથી તાવની ઉલટી અને તરસ 
દરુ થાય છે.  
(૩૫) વડના તાજાું કુણાું  પાનને લસોટી રસ કાઢી પીવાથી 
ઉલટી બુંધ થાય છે. ઉલટીમાું લોહી પડતુું  હોય તો પણ આ 
પ્રયોગથી મટે છે.  
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(૩૬) ઉલટી થતી હોય તો બરફ ચસુવો, બને તેટલો 
પ્રવાહી અને ઓછો ખોરાક લેવો.  
(૩૭) ઉલટીમાું ઉુંર્ ર્ણી સારી.  
(૩૮) લીંબનુુું  ર્રબત પીવુું .  
(૩૯) દાડમ, રાક્ષ, સુંતરાું, મોસુંબીનો રસ લેવો.  
(૪૦) તલુસીના રસમાું  એલચીનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી 
ત્રીદોષજન્ય ઉલટી મટે છે.  
(૪૧) દાડમનો રસ કે લીંબનુો રસ પીવાથી ઉલટી મટે છે. 
(૪૨) લવીંગના ઉપરના ગોળાકાર ભાગ અને અજમાનુું  
સમાન ભાગ ે બનાવેલ ચણુગ  મધ સાથે ચાટવાથી વારુંવાર 
થતી ઉલટી મટે છે.  
(૪૩) મમરા ખાવાથી ઉલટીમાું રાહત થાય છે.  
(૪૪) હરડનેુું  ચણુગ  મધ સાથે ચાટવાથી ઉલટી બુંધ થાય છે. 
(૪૫) ત્રીફળા વાવડીંગ અને સુુંઠનુું  ચણુગ  મધ સાથે 
ચાટવાથી ઉલટી બુંધ થાય છે.  
(૪૬) એલચીનાું છોડાુંની એક ગ્રામ રાખ એક ચમચી 
મધમાું ચાટવાથી ઉલટી મટે છે. 
 ઉલટી - કોઈપણ જાતની - ધાણા, સુું ઠ, સાકર અને 
નાગરમોથ ચાર ે૫-૫ ગ્રામ ૩૫૦ મી.લી. પાણીમાું  ઉકાળી, 
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ચોથા ભાગનુું  પાણી બાકી રહે ત્યાર ેગાળીને પીવાથી ગમે 
તે કારણે થતી ઉલટી મટે છે.  
ઉલટી બું ધ કરવી - રાઈને ઝીણી વાટી, પાણીમાું  પલાળી, 
પટે ઉપર લેપ કરવાથી ઉલટી તરત જ બુંધ થઈ જાય છે. 
ઉલટી અને ઉબકા- (૧) ૧-૨ ચમચી તલુસીના પાનનો રસ 
૧ ચમચી સાકર કે મધ મેળવી કલાક દોઢ કલાકે પીવાથી 
વાયનુુું  ર્મન થવાથી ઉલટી-ઉબકા બુંધ થાય છે. તલુસીથી 
વાય ુઅને મળ બું નેનુું  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 લીધે 
જો ઉબકા, ઉલટી થતાું  હોય, મોળ આવતી હોય, જીવ 
ચુુંથાતો હોય કે એકદમ અત્યુંત અરુચી જવેુું  લાગતુું  હોય 
તો બે ચમચી આદનુો રસ, બે ચમચી ફુદીનાનો રસ અને 
બે ચમચી જટેલો ડુુંગળીનો રસ મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ે
અને રાત્ર ે તાજતેાજો જ કાઢીને પીવાથી ઉબકા, ઉલટી, 
અરુચી, મોળ આવવી વગરે ેર્ાુંત થઈ જાય છે અને સરસ 
ભખુ લાગ ેછે.   
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(૫) સારાું પાકાું  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાું ૧ કીલો ખાુંડ 
નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી ર્રબત બનાવવુું . ર્રબત 
ગરમ હોય ત્યારજે કપડાથી ગાળી ઠુંડ ુ થાય એટલે 
ર્ીર્ીઓમાું ભરી લેવુું . આ ર્રબત ૧૫થી ૨૫ ગ્રામ  જટેલુું  
પાણી મેળવી પીવાથી ઉબકા મટે છે.  
(૬) પા ચમચી સીંધવ એક ચમચી મધમાું મીશ્ર કરીને ધીમે 
ધીમે ચાટવાથી ઉલટી અને ઉબકા બુંધ થાય છે. 
લોહીની ઉલટી મીઠા લીમડાનાું પાનને પાણીમાું  વાટીને 
પીવાથી લોહીની ઉલટીમાું  લાભ થાય છે.   
સગભાગની ઉલટી- ધાણાનુું  ચણુગ  ૩ ગ્રામ અને સાકર ૧૦ 
ગ્રામ ચોખાના ઓસામણમાું  મેળવી પીવાથી સગભાગની 
ઉલટી બુંધ થાય છે.  
પીત્તજ ઉલટી (૧) ગળો, ત્રીફળા, લીમડાની છાલ અને 
પરવળનાું પાનનો સમભાગ ેબનાવેલ ઉકાળો બનાવી, ઠુંડો 
પાડી મધ મેળવી પીવાથી અમ્લપીત્તને લીધ ેથતી ઉલટી મટે 
છે. આ ઔષધોનો અધકચરો ભકુો બે ચમચી જટેલો લેવો.  
(૨) ત્રણથી ચાર ચમચી ગળોનો રસ અને બે ચમચી 
સાકરનુું  ચણુગ  મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેપીવાથી 
પીત્ત તત્કાળ દરુ થાય છે અને પીત્તથી થતી ઉલટી મટે છે.  
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(૩) ગળોના ઉકાળામાું મધ મેળવીને પીવાથી ત્રીદોષજન્ય 
(વાય,ુ પપત્ત અને કફથી થતી) ઊલટી બુંધ થાય છે. 
 

ઉુંદરનો ડુંખ  કોરુું કોપરુું મળુાના રસમાું ર્સી ઉુંદર કરડ્યો 
હોય ત્યાું  લેપ કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
ઉુંદરી ઉુંદરી થઈ હોય તે સ્થાનની ત્વચા પર સવાર-સાુંજ 
આછુું  આછુું  'ગુુંજાદી તેલ' અથવા 'લર્નુાદી તેલ' લગાડવુું . 
આહારમાું  નમક-મીઠુું  સાવ ઓછુું  ખાવુું . જમેાું  નમક વધાર ે
હોય એવા આહારરવ્યો અથાણાું, પાપડ વગરે ેબુંધ કરવાું . 
મહામુંજીષ્ઠાદી ર્નવટી એક એક ગોળી સવાર,ે બપોર ેઅને 
રાત્ર ે લેવી. જમ્યા પછી એક એક ગોળી આરોગ્યવધીની 
લેવી. આુંતર ેદીવસે અરીઠા અથવા ર્ીકાખાઈથી માથુું  ધોવુું  
અને અડધો કલાક તડકામાું બેસી વાળ કોરા કરવા. 
ઉુંદરોનો ત્રાસ  ટપને્ટાઈનમાું નકામા કપડાુંના મોટા મોટા ટુકડા 
બોળી પોતાું  બનાવી ઉુંદર આવવાના દરકે દર પાસે અગર 
તો ર્રના તમામ ખણેુ દબાવી દેવાું . દરરોજ પોતાું તાજાું 
બનાવી મકુતા રહેવુું . ઉુંદરો જરુર ભાગી જાય છે.  
વધ ુ પડતી ઉુંર્ સતત કામ કરતા રહેવા વચ્ચે સાત-આઠ 
કલાકની ઉુંર્ સ્વાસ્થ્ય માટે આવશ્યક ગણાય છે.  
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(૧) વધ ુપડતી ઉુંર્ આવતી હોય તો વડના પાકા પાનનો 
ઉકાળો કરીને પીવો, અને મીઠાઈઓ, ફળો, ચોખા, બટાટા 
તથા ભાર ેખોરાક બુંધ કરવો કે ઓછો કરવો.  
(૨) દધુ વગરની ફક્ત લીંબનુો રસ નાખલેી ચાય સવાર-
સાુંજ ૧-૧ કપ પીવાથી વધ ુપડતી ઉુંર્ની ફરીયાદ મટે છે. 
(૩) દરરોજ સવાર-સાુંજ વરીયાળીનો ૧-૧ કપ તાજો 
ઉકાળો કરીને પીવાથી અતીનીરાની (વધ ુ પડતી ઉુંર્ની) 
અને આળસની ફરીયાદ મટે છે.  
ઍસીડીટી(અમ્લપીત્ત)  ભખુ્યા પટેે એસીડીટી થતી નથી.  
અતીર્ય તીખા, ખારા, ખાટા, કડવા રસવાળા આહારનો 
વધાર ેપડતો કે સતત ઉપયોગ ઍસીડીટી કર ેછે.  
હોજરીમાું  પીત્તનો ભરાવો થાય ત્યાર ેતે આહાર સાથે ભળી 
આથો ઉત્પન્ન કર ેછે, અને બહાર નીકળવા પ્રયત્ન કર ેછે. 
આથી ગળામાું, છાતીમાું, પટેમાું  બળતરા થાય છે. કોઈને 
ર્ીર:ર્ળુ અને ખાટી, કડવી ઉલટી થાય. જમ્યા પછી 
બેત્રણ કલાકે, અડધી રાત્ર ેનરણા કોઠે સવાર ેઆ તકલીફ 
વધ.ે આવુું  થાય ત્યાર ેએકાદબે ઉપવાસ કરવા. પછી છસાત 
દીવસ દધુપ ુંઆ, ખીર, રોટલી અને દધુ જ લેવાું .  
(૧) સફેદ ડુુંગળીને પીસી તેમાું દહીં અને સાકર મેળવી 
ખાવાથી એસીડીટી મટે છે.  
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(૨) રાક્ષ અને નાની હરડ ેસરખ ેભાગ ેલઈ સાકર મેળવી 
રુપીયાભાર ગોળી બનાવી ખાવી.  
(૩) કોળાના રસમાું સાકર નાખી પીવાથી એસીડીટી મટે 
છે.  
(૪) ગુંઠોડા અને સાકરનુું  ચણુગ  પીવાથી એસીડીટી મટે છે.  
(૫) સુુંઠ, ખડી સાકર અને આમળાુંનુું  ચણુગ  પીવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
(૬) અડધા લીટર પાણીમાું ૧ લીંબનુો રસ અડધી ચમચી 
સાકર નાખી જમવાના અડધા કલાક પહેલાું  પીવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
(૭) ધાણા જીરાનુું  ચણુગ  ખાુંડ સાથે પીવાથી એસીડીટી મટે 
છે.  
(૮) ૧૦૦થી ૨૦૦ મી.લી. દધુમાું થોડી સાકર તથા ર્ીમાું  
સાુંતળેલાું  ૪-૫ કાળાું મરીનુું  ચણુગ  નાખી સાુંજ ે પીવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
(૯) ૧થી ૨ ગ્રામ જટેલો ખાવાનો સોડા ધાણા-જીરુના 
ચણુગમાું  અથવા સદુર્ગન ચણુગમાું  મેળવીને લેવુું .  
(૧૦) આમળાનુું  ચણુગ  રોજ સવાર ેઅને સાુંજ ે ૧-૧ ચમચી 
પીવાથી એસીડીટી મટે છે.  
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 (૧૧) ધાણા અને સુુંઠનુું  ચણુગ  પાણી સાથે પીવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
(૧૨) સુંતરાના રસમાું ર્કેેલા જીરુનુું  ચણુગ  અને સીંધવ નાખી 
પીવાથી એસીડીટી મટે છે.  
 (૧૩) દરરોજ ભોજન બાદ કે નાસ્તા બાદ એકાદ મોટો 
ટુકડો કોપરુું ખબુ ચાવીને ખાવાથી એસીડીટી મટે છે. લીલુું  
કોપરુું અ ામાું  વધ ુલાભ કર ેછે - તરોપો નહીં.  
(૧૪) હુંમેર્ાું ભોજન કે નાસ્તા બાદ એકાદ કેળુું  ખાવાથી 
એસીડીટી થતી નથી. મધપુ્રમેહના દદીઓ કાચુું  કેળુું  લઈ 
ર્કે. એકાદ બે ટુકડા કેળુું  ખાવાથી પણ એસીડીટી મટી જાય 
છે. દરરોજ સવાર-સાુંજ જમ્યા બાદ ૧-૧ કેળુું  એલચી અને 
સાકર ભભરાવી ખાવાથી એસીડીટી મટે છે.  
(૧૫) ઔષધોમાું  અવીપત્તીકર ચણુગ  અને લવણભાસ્કર 
ચણુગ  અડધી-અડધી ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅને સાુંજ ે લેવુું . 
ર્તાવરી ચણુગ , સાકર અને ર્ી એક એક ચમચી મીશ્ર કરી 
સવાર-સાુંજ લેવાું . સ્વાદીષ્ટ વીરચેન ચણુગ  રોજ રાત્ર ેએક 
ચમચી લેવુું .  સાથે સાથે ઉચીત પરજેીથી એસીડીટી મટે છે.  
(૧૬) આમળાનો રસ ૧૦ ગ્રામ, પાણીમાું  છુું દેલી કાળી રાક્ષ 
૧૦ ગ્રામ અને મધ ૫ ગ્રામ એકત્ર કરી પીવાથી અમ્લપીત્ત 
મટે છે.  
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(૧૭) ૨૫૦ મી.લી. પાણીમાું એક લીંબનુો રસ નીચોવી ૫ 
ગ્રામ ખાુંડ નાખી દરરોજ બપોરના ભોજનના અધાગ કલાક 
પહેલાું પીવાથી એકાદ માસમાું અમ્લપીત્ત મટે છે. આ પીણુું  
કદી પણ ભોજન બાદ પીવુું  નહીં, નહીંતર હોજરીનો રસ 
વધ ુખાટો થઈ એસીડીટી વધી જર્.ે  
(૧૮) રાક્ષ અને વરીયાળી રાત્ર ે ૨૫૦ મી.લી. પાણીમાું  
ભીંજવી રાખી, સવાર ેમસળી, ગાળી તેમાું ૧૦ ગ્રામ સાકર 
મેળવી થોડા દીવસ સધુી પીવાથી અમ્લપીત્ત-ખાટા 
ઓડકાર, ઉબકા, ખાટી ઉલટી, મોુંમાું  ફોલ્લા થવા, પટેમાું  
ભારપેણુું  વગરે ેમટે છે.  
(૧૯) ૧૦૦ ગ્રામ રાક્ષ, ૧૦૦ ગ્રામ નાની હરડ ેઅને ૨૦૦ 
ગ્રામ સાકર મેળવી ૧૦-૧૦ ગ્રામની ગોળી કરી લેવાથી 
અમ્લપીત્ત મટે છે.   
(૨૦) આમળાુંનો મરુબ્બો કે આમળાનુું  ર્રબત લેવાથી 
અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૨૧) રાક્ષ, હરડ ે અને સાકરનુું  સેવન કરવાથી અમ્લપીત્ત 
મટે છે.  
(૨૨) લીંબનુા ફુલ અને સુંચળને આદુના રસમાું  પીવાથી 
એસીડીટી મટે છે.  
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(૨૩) સવાર ે તલુસીનાું પાન, બપોર ે કાકડી અને સાુંજ ે
ત્રીફળાનુું  સેવન કરવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૨૪) અનનાસના કકડા પર મરી તથા સાકર ભભરાવી 
ખાવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૨૫)  કારલેાનાું  ફુલ અથવા પાનને ર્ીમાું  ર્ેકી (સ્વાદ માટે  
સીંધવ મેળવી) ખાવાથી એસીડીટીને લીધ ેભોજન કરતાું જ 
ઉલટી થતી હોય તો તે બુંધ થાય છે.  
(૨૬)  કુમળા મળુા સાકર મેળવી ખાવાથી અથવા તેના 
પાનના રસમાું  સાકર મેળવી પીવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે. 
(૨૭) કોળાના રસમાું સાકર નાખી પીવાથી અમ્લપીત્ત મટે 
છે.  
(૨૮) ધોળી ડુુંગળી બારીક પીસી, દહીં અને સાકર મેળવી 
ખાવાથી એસીડીટી અને ગળાની બળતરા મટે છે.  
(૨૯) સુુંઠ, આમળાું અને ખડી સાકરનુું  બારીક ચણુગ  કરીને 
લેવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૩૦) કોકમ, એલચી અને સાકરની ચટણી બનાવી 
ખાવાથી ઍસીડીટી મટે છે.  
(૩૧) એક ચમચો કાળા તલ પાણીમાું  પલાળી, વાટી, 
માખણ કે દહીંમાું  મેળવી રોજ સવાર ેખાવાથી એસીડીટી 
મટે છે.  
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(૩૨) એક ચમચી અવીપત્તીકર ચણુગ  દધુ સાથે સવાર, 
બપોર, સાુંજ લેવાથી ઍસીડીટી મટે છે.  
(૩૩) બદામ, પીસ્તા, અખરોટ, મગફળી જવેો સકુો મેવો 
થોડા પ્રમાણમાું  ખાવાથી એસીડીટીની અસર જતી રહે છે 
અને આ બધામાું  કેલ્ર્ીયમ હોવાથી દાુંત મજબતુ થાય છે. 
(૩૪) આમળાનો મરુબ્બો કે આમળાનુું  ર્રબત લેવાથી 
અમ્લપીત્તમાું લાભ થાય છે.  
(૩૫) લીંબનુા ફુલ અને સુંચળને આદુના રસમાું  પીવાથી 
અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૩૬) સુંતકૃપા ચણુગ  પાણી અથવા લીંબનુા ર્રબતમાું  
લેવાથી અમ્લપીત્તમાું લાભ થાય છે.  
(૩૭) અમ્લપીત્ત અને અલ્સર એ પીત્તનો રોગ હોવાથી 
દરકે જાતના ખાટા પદાથોગ- દહીં, છાર્, ટામેટાું, આમલી, 
કોકમ, લીંબ,ુ કાચી કેરી, કોઠુું, ખાટાું ફળો, હાુંડવો, ઢોકળાું, 
ઈડલી, ઢોુંસા, બ્રડે વગરે ેઆથાવાળા પદાથોગ બીલકુલ બુંધ 
કરવા. તળેલા, વાસી, ભાર,ે વાયડા, ચીકણા પદાથોગ, મરચુું, 
મરી, લસણ, ડુુંગળી, સુુંઠ, પીપર, ગુંઠોડા, આથાણુું , રાયતુું , 
પાપડ, સાકર, વરીયાળી, કાળી રાક્ષ, ધાણા, જીરુ, પાકાું  
કેળાું, નાળીયેરનુું  પાણી- વગરે ેબધુું  જ બુંધ કરવુું .  
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(૩૮) દરરોજ ભોજન બાદ એક એક ચમચી હરડનેુું  ચણુગ  
મધ સાથે ચાટવાથી ચારકે દીવસમાું એસીડીટી મટે છે. 
લાુંબા સમય સધુી પ્રયોગ કરવાથી એસીડીટી જડમળુથી 
જતી રહે છે.  
(૩૯) આખાું આમળાુંને વરાળથી બાફી સાકરની 
ચાસણીમાું ડબુાડી રાખવાું . તેમાુંથી રોજ એક આમળુું  સવાર ે
ખાવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૪૦) ગોરસ આમલીનાું  બી અને છોડાું  કાઢી નાખી માત્ર 
ગરનુું  ર્રબત બનાવી તેમાું જીરુ અને સાકર નાખી પીવાથી 
પીત્તર્મન થઈ એસીડીટી મટે છે.  
(૪૧) કડવા પરવળ એટલે પટોલનાું પાનનો રસ પીવાથી 
એસીડીટી તરત જ ર્ાુંત થાય છે.  
(૪૨) અરડસુી, ગળો, પીત્તપાપડો, લીમડાની અુંતછાગલ, 
કરીયાત,ુ ભાુંગરો, ત્રીફળા અને પરવળનાું  પાન સરખા 
વજને લઈ અધકચરાું ખાુંડી અડધા કપ મીશ્રણને બે ગ્લાસ 
પાણીમાું ઉકાળી અડધો કપ બાકી રહે ત્યાર ેગાળી ઠુંડ ુપાડી 
મધ સાથે પીવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે. આ ઉકાળામાું દર્ 
ઔષધો હોવાથી એને દર્ાુંગ ક્વાથ કહે છે.  
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(૪૩) કાળી રાક્ષ, સાકર, વરીયાળી અને ધાણાને પાણીમાું  
પલાળી ખબુ ચોળી, ગાળીને રાત્ર ે પીવાથી અમ્લપીત્તમાું  
ફાયદો થાય છે.  
(૪૪) અમ્લપીત્તને લીધે માથુું  એકદમ દુખતુું  હોય તો 
સાકરનુું  પાણી પીવાથી તરત જ ફાયદો થાય છે.  
(૪૫) ર્તાવરીનુું  ચણુગ  ગાયના દધુમાું  ઉકાળી એલચી અને 
સાકર નાખી પીવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  
(૪૬) એસીડીટીની ફરીયાદ હોય તો દીવસમાું ત્રણ-ચાર 
વાર નાળીયેરનુું  પાણી પીવુું . 
એસીડીટીમાું પરજેી  ખારા, ખાટા અને તીખા પદાથોગનુું  
સેવન ઓછુું  કરવુું . વાસી ખોરાક અને માદક પદાથોગ ન લેવા. 
રબરના બટુ-ચપ્પલ ન પહેરવાું . દરકે વસ્ત ુ ચાવી ચાવીને 
ખાવી. હળવા-પ્રસન્ન ચીત્ત ેરહેવુું  અને વ્યસન છોડી દેવાું .  
એઈડ્સ ૧-૧ ચમચી બીલાનો પાઉડર કે બીલાનો મરુબ્બો 
સવાર-સાુંજ લેતા રહેવાથી એઈડ્સથી બચી ર્કાય છે, અને 
જો એઈડ્સ થયો હોય તો પણ તેની સામે રક્ષણ મળે છે. 
માત્ર આ જ ઉપચાર પર ન રહેવુું . 
એપને્ડીક્સ (આુંત્રપચુ્છ ર્ોથ) આુંત્રપચુ્છ એટલે કે 
એપને્ડીક્સમાું સોજો અને પાક થવાથી પટેની જમણી બાજુ 
 નીચેના ભાગમાું દુખાવો થાય છે. મળ ખલુાસે ઉતરતો નથી. 
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ઉબકા-ઉલટી થવા લાગ ે છે. દખુાવો અસહનીય હોય છે. 
તાવ પણ ચડી જાય છે, નાડી મુંદ પડી જાય છે. ગભરામણ 
થાય છે.  
આ રોગના પ્રારુંભે એરુંડીય ુઆપવુું . ભલેુચકેુ દખુાવા ઉપર 
માલીર્ કરવુું  નહીં. ર્કે કરવો નહીં. તરસ લાગ ેતો કાચા 
નાળીયેર (ત્રોફાનુું) પાણી ગ્લકુોઝ નાખીને આપવુું . થોડી 
હીંગ નાખલે પાણીની બસ્તી-એનીમા અપાય તો ઉદરપીડા 
દરુ થાય છે અને આ રોગમાું  વેદના ર્મનાથ ે ખરુાસાની 
અજમાની ફાકી પા ચમચી આપવી.  
(૧)  એપને્ડીક્સનો સખત દ:ુખાવો થતો હોય અને 
ડોક્ટોરોએ તાત્કાલીક ઑપરરે્ન કરવાની સલાહ આપી 
હોય એવા સુંજોગોમાું પણ કાળી માટી પલાળી પટે ઉપર 
એપને્ડીક્સના ભાગ પર રાખવી. થોડી થોડી વાર ે માટી 
બદલવી. ત્રણ દીવસ સધુી નીરાહાર રહેવુું . ચોથા દીવસે 
મગનુું  પાણી અડધા કપ, પાુંચમા દીવસે એક વાડકી, છઠ્ઠા 
દીવસે પણ એક વાડકી અને સાતમા દીવસે ભખુ પ્રમાણે 
મગ ખાવા. આઠમા દીવસે મગ સાથે ભાત લઈ ર્કાય. 
નવમા દીવસથી ર્ાક-રોટલી ખાવી ર્રુ કરવી. આ 
પ્રયોગથી એપને્ડીક્સ મટી જર્,ે અને જીવનમાું ફરી કદી 
થર્ ેનહીં.  



539 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

(૨) દરરોજ ત્રણ મીનીટ પાદપશ્ચીમોત્તાસન કરવાથી પણ 
થોડા જ દીવસોમાું  એપને્ડીસાઈટીસ મટી જાય છે.  
(૩) જમવા પહેલાું  આદ,ુ લીંબ ુ અને સીંધવ ખાવાથી 
આુંત્રપચુ્છ પ્રવાહમાું લાભ થાય છે.  
(૪) જો ર્રુઆત જ હોય તો દીવેલ આપવાથી અને ચાર-
પાુંચ દીવસ માત્ર પ્રવાહી ચીજ અથવા બની ર્કે તો 
ઉપવાસ કરવાથી સોજો ઉતરી જાય છે અને ઓપરરે્નની 
જરુર રહેતી નથી.  
(૫) ઓપરરે્નની ખાસ ઉતાવળ ન હોય તો દરરોજ 
સવાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી દીવેલ ચાટતા રહેવાથી અને 
ઉપરથી થોડુું પાણી પીવાથી સારુું થવાની ર્ક્યતા રહે છે. 
ઉપાય દરરોજ  નીયમીત કરવો જોઈએ.   
એલર્જી (૧) ૨ ગ્રામ ગુંઠોડાનુું  ચણુગ , ૨ ગ્રામ જઠેીમધનુું  ચણુગ  
અને ૧ ગ્રામ ફુલાવેલી ફટકડીનુું  ચણુગ  મીશ્ર કરી સવાર-
સાુંજ લેવાથી માત્ર સાત દીવસમાું  એલર્જી મટે છે.  
(૨) લીલી હળદરના ટુકડા દરરોજ ખબુ ચાવીને ખાતા 
રહેવાથી એલર્જીની તકલીફ મટે છે.  
ઓડકાર ખાટા  લીંબ ુઆડુું કાપી બે ફાડ કરી ઉપર થોડી સુું ઠ 
અને સીંધવ નાખી અુંગારા પર મુકી ખદખદાવી રસ 
ચસુવાથી ખાટા ઓડકાર મટે છે. 
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ઓસ્ટીયોપોરોસીસ હાડકાું નરમ- પોચાું પડી જવાના વ્યાધીને 
ઓસ્ટીઓપોરોસીસ કહે છે. દરરોજ ચાળ્યા વીનાના ર્ઉુંના 
લોટની રોટલી ખાવાથી અને સવાર-સાુંજ ૧-૧ મોટો ટુકડો 
કોપરુું ખબુ ચાવીને ખાવાથી હાડકાું પોચાું પડવાનો આ 
વ્યાધી મટી જાય છે.  
કફ (૧) ૨૦૦ ગ્રામ આદુ  છોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ ગ્રામ 
ર્ીમાું ર્કેવી. ર્કેાઈને લાલ થાય ત્યાર ેએમાું ૪૦૦ ગ્રામ 
ગોળ નાખી ર્ીરા જવેો અવલેહ બનાવવો. આ અવલેહ 
સવાર-સાુંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ જટેલો ખાવાથી કફવદૃ્ધી મટે છે. 
પ્રસતુાને ખવડાવવાથી તે ખોરાક સારી રીતે લઈ ર્કે છે. 
(૨) ૧૦-૧૫ ગ્રામ આદનુા રસમાું મધ મેળવી પીવાથી કું ઠમાું  
રહેલો કફ છુટો પડ ે છે અને વાય ુ મટે છે. એનાથી 
હૃદયરોગ, આફરો અને ર્ળુમાું  પણ ફાયદો થાય છે, 
ખોરાક પ્રત્યે રુચી ઉત્પન્ન થાય છે અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
થાય છે.  
(૩) આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી 
ભોજનની ર્રુઆતમાું લેવાથી કફ મટે છે.  
(૪) છાતીમાું કફ સકુાઈને ચોુંટી જાય, વારુંવાર વેગપવુગક 
ખાુંસી આવે ત્યાર ેસકુાયેલો કફ કાઢવા માટે છાતી પર તેલ 
ચોપડી મીઠાની પોટલી તપાવી ર્કે કરવો.  
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(૫) ડુુંગળીના કકડા કરી ઉકાળો કરી પીવાથી કફ દરુ થાય 
છે.  
(૬) પાકી સોપારી ખાવાથી કફ મટે છે.  
(૭) ફુદીનાનો તાજો રસ અથવા અકગ  કફ દરુ કર ેછે.  
(૮) બેથી ચાર સકુાું  અુંજીર સવાર ેઅને સાુંજ ે દધુમાું ગરમ 
કરી ખાવાથી કફનુું  પ્રમાણ ર્ટે છે.  
(૯) રાત્ર ે સતુી વખતે ૩૦-૪૦ ગ્રામ ચણા ખાઈ ઉપર 
૧૦૦-૧૨૫ ગ્રામ દધુ પીવાથી શ્વાસનળીમાું એકઠો થયેલો 
કફ સવાર ેનીકળી જાય છે.  
(૧૦) વેંગણ કફ મટાડ ેછે.  
(૧૧) સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામના 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગમાું  ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી રાક્ષ 
મેળવી ચટણી માફક પીસી બરણીમાું ભરી લેવુું . એને 
પુંચામતૃ ચાટણ કહે છે. એ પાુંચથી ૨૦ ગ્રામ જટેલુું  સવાર-
સાુંજ ચાટવાથી કફ મટે છે.  
(૧૨) કફ હોય તો પાણી થોડુું  ગરમ હોય તેવુું  પીવુું .  
(૧૩) વાટેલી રાઈ એકાદ નાની ચમચી સવાર સાુંજ 
પાણીમાું  લેવાથી કફ મટે છે. નાના બાળકોમાું  પણ કફનુું  
પ્રમાણ વધી જાય તો રાઈ આપી ર્કાય, પરુંત ુએ ગરમ 
હોવાથી એનુું  પ્રમાણ બહ ુઓછુું  રાખવુું .  
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(૧૪) એલચી, સીંધવ, ર્ી અને મધ એકત્ર કરી ચાટવાથી 
કફરોગ મટે છે.  
(૧૫) છાતીમાું  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 પાણીમાું  
ર્સી મધમાું મેળવી ચાટતા રહેવાથી ઉલટી થઈ કફ બહાર 
 નીકળી જાય છે અને રાહત થાય છે.  
(૧૬) સતત ચાલ ુ રહેતી ઉધરસમાું  કોકો પીવાથી ફાયદો 
થાય છે. કોકોમાું થીઓબ્રોમાઈન નામનુું  તત્ત્વ હોય છે જ ે
કફ દુર કર ેછે.  
(૧૭) રોજ સવાર ે અને રાત્ર ે નાગરવેલના એક પાન પર 
સાત તલુસીનાું પાન, ચણાના દાણા જવેડા આદુના સાત 
ટુકડા, ત્રણ કાળાું  મરી, ચણાના દાણા જવેડા આઠથી દસ 
હળદરના ટુકડા અને આ બધા પર દોઢ ચમચી જટેલુું  મધ 
મુકી બીડુું વાળી ધીમે ધીમે ખબુ ચાવીને ખાવાથી ૧૦-૧૫ 
દીવસમાું  કફ મટે છે.  
(૧૮) ફેફસામાું જામી ગયેલો કફ નીકળતો ન હોય તો 
જઠેીમધ(મલેુઠી) અને આમળાનુું  સમાન ભાગ ે બનાવેલુું  
ચણુગ  ૧-૧ ચમચી સવાર-સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી થોડા 
દીવસોમાું કફ નીકળી જઈ ફેફસાું  સ્વચ્છ થાય છે.  
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(૧૯) ર્ોડાવજનુું  ચણુગ  મધ સાથે લેવાથી કફમાું  લાભ થાય 
છે.  
(૨૦) સુુંઠ, હરડ ે અને નાગરમોથ દરકે ૨૦-૨૦ ગ્રામનુું  
બારીક ચણુગ  બહેડાની છાલના ઉકાળામાું  ખબુ ર્ુું ટી ૧૨૦ 
ગ્રામ ગોળના પાકમાું  નાખી બરાબર મીશ્ર કરી ચણી બોર 
જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. એને ગડુાદીવટી કહે છે. આ 
બબ્બે ગોળી દીવસમાું ત્રણ વાર ચસુવાથી કફના રોગો, 
ઉધરસ અને શ્વાસમાું ફાયદો થાય છે.  
(૨૧) અરડસુી, રાક્ષ અને હરડનેો સમાન ભાગ ે બનાવેલ 
અધકચરો ભકુો બેથી ત્રણ ચમચી એક ગ્લાસ પાણીમાું  
અડધુું  પાણી બળી જાય ત્યાું સધુી ધીમા તાપ ે ઉકાળી ઠુંડ ુ
પાડી સવાર-સાુંજ પીવાથી રક્તપીત્ત, ક્ષય, ઉધરસ, 
પીત્તજ્વર, કફના રોગો અને કબજીયાતમાું ફાયદો થાય છે. 
(૨૨) સરખા ભાગ ે ફુલાવેલો ટુંકણખાર, જવખાર, પીપર 
અને હરડનેુું  બારીક ચણુગ  બનાવી, એનાથી બમણા વજનનો 
ગોળ લઈ પાક બનાવી ચણી બોર જવેડી ગોળી વાળવી. 
દીવસમાું  ત્રણ વખત બબ્બે ગોળી ધીમે ધીમે ચસુવાથી 
ગળામાું  વારુંવાર થતા કફનો નાર્ થાય છે. એનાથી હેડકી, 
દમ, ઉધરસ, ર્રદી, ર્ળુ અને કફના રોગો પણ મટે છે. 
(૨૩) જાવુંત્રીનુું  ચણુગ  ૧.૫ ગ્રામ અને જાયફળનુું  ચણુગ  ૧ 
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ગ્રામ મીશ્ર કરી એક ચમચી મધ સાથે ચાટવાથી કફના બધા 
રોગો મટે છે. વાયથુી થતી સુકી ઉધરસમાું  પણ આ ઉપચાર 
એટલો જ હીતકારી છે.  
(૨૪) રોજ છાતીએ તલ કે સરસવના તેલની માલીર્ કરી 
ર્કે કરવાથી લોહીમાુંનો કફ ર્ટી જાય છે.  
(૨૫) અરડસુી, આદ ુઅને લીલી હળદરનો ૧-૧ ચમચી રસ 
દીવસમાું ત્રણ વાર લેવાથી જુના કાકડા, ઉધરસ, શ્વાસ-દમ, 
ર્રદી વગરે ેકફના રોગો મટે છે.  
(૨૬) કફ હોય અને નાક બુંધ રહેતુું  હોય તો દધુમાું એક 
ચપટી રાઈનુું  ચણુગ  અને એક ચમચો સાકર નાખી સવાર-
સાુંજ પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૭) કફવદૃ્ધી થઈ હોય અને ગળામાુંથી કફ પડતો હોય 
તો કાચો કે ર્કેેલો અજમો આખો કે એનુું  ચણુગ  બનાવી 
સવાર, બપોર, સાુંજ એક એક ચમચી લેવાથી લાભ થાય 
છે.  
(૨૮) એલર્જીક અસ્થમા, કફ, ર્રદી, દમ-શ્વાસ અને ક્ષયના 
દદીઓએ બેથી ત્રણ ચમચી આદુનો રસ મોઢામાું  
કોગળાની જમે ત્રણ-ચાર મીનીટ ભરી રાખવો. આ 
ઉપચાર પ્રયોગથી થતુું  ચીકણુું  મોઢુું  મટી જર્.ે આવા 
રોગોમાું કફ મહામહેનતે છુટો પડ ેછે અને કફ છુટો પડ ેતો 
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એકદમ રાહત થાય છે. કફ છુટો પડવાથી ફેફસાુંની 
શ્વાસનળીઓનો અવરોધ દરુ થાય છે, આથી શ્વાસ લેવામાું  
તરત સારુું લાગ ે છે. સવાર-સાુંજ આ ઉપચાર કરવાથી 
કફના રોગોમાું ફાયદો થાય છે. મુંદાગ્નીવાળાએ આદનુો 
આ રસ પટેમાું ઉતારી દેવો. જનેાથી ભખુ સારી લાગર્.ે 
આહાર પણ પચી જર્.ે પીત્તની તકલીફવાળાએ મોઢામાું  
ભરલેો આદનુો રસ ત્રણ-ચાર મીનીટ પછી કાઢી નાખવો. 
આદનુા રસનો ઉપયોગ કરતી વખતે તે તાજો જ કાઢેલો 
હોવો જોઈએ.  
(૨૯) કફ ર્ણો જ નીકળતો હોય એવી ઉધરસમાું સુું ઠનુું  
બારીક ચણુગ  પા ચમચી, મોટી એલચીનુું  બારીક ચણુગ  ૧ 
ગ્રામ અને એટલો જ સુંચળનો પાઉડર બે ચમચી મધ સાથે 
મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ ચાટી જવુું . પચવામાું  ભાર,ે ચીકણાું  
અને મીઠાું  આહારરવ્યો છોડી દેવાું  તથા સુું ઠ નાખીને 
ઉકાળેલુું  ઠુંડુું કરલેુું  પાણી પીવુું .  
(૩૦) આદનુો રસ અને મધ સરખા ભાગ ે લેવાથી કફ 
મટર્.ે  
(૩૧) પાુંચથી સાત લવીંગનુું  ચણુગ  એક ચમચી મધમાું સવાર 
સાુંજ ચાટવાથી કફના રોગો મટે છે. 
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કફ અન ે પીત્ત (૧) ૧૦૦ મી.લી. ગરમ પાણીમાું  મીઠુું  નાખી 
પીવાથી ઉલટી થઈ કફ અને પીત્ત બહાર નીકળે છે. પછીથી 
ઉલટી બુંધ કરવા ર્ી અને ભાત ખાવાું .  
(૨) ગોળ સાથે હરડ ેલેવાથી કફ અને પીત્ત મટે છે.  
કફ અન ે વાય ુ  સ્વાદમાું  તીખી, કડવી અને તરુી અરણી કફ 
અને વાય ુ મટાડ ે છે. અરણી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, 
સવાાંગ સોજા ઉતારનાર, ઠુંડી લાગતી હોય તો તેનુું  ર્મન 
કરનાર, પાુંડરુોગ, રક્તાલ્પતા, મળની ચીકાર્ અને 
કબજીયાતનો નાર્ કર ેછે.  
અરણીના મળુ પાણીમાું ર્સી લેપ કરવાથી ગાુંઠ બેસી જાય 
છે.         
કફજ્વર  મીઠાને તવી પર લાલ રુંગનુું  થાય ત્યાું સધુી ર્ેકી, 
હ ુુંફાળા ગરમ પાણીમાું ૫ ગ્રામ જટેલુું  લેવાથી કફજ્વર મટે 
છે. 
કબજીયાત  (૧) ૧ ગ્રામ તજ અને ૫ ગ્રામ હરડનેુું  ચણુગ  ૧૦૦ 
મી.લી. હ ુુંફાળા પાણીમાું  રાત્ર ે પીવાથી સવાર ે ખલુાસાથી 
ઝાડો થઈ કબજીયાત મટે છે.  
(૨) ૩૦-૪૦ ગ્રામ કાળી રાક્ષ રાત્ર ે ઠુંડા પાણીમાું  પલાળી 
સવાર ેમસળી, ગાળી થોડા દીવસ પીવાથી કબજીયાત મટે 
છે.  
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(૩) સીંધવ અને મરી બારીક વાટી રાક્ષને લગાડી રાત્ર ેએક 
એક રાક્ષ ખબુ ચાવીને ખાવાથી ઝાડાની ર્દુ્ધી થઈ 
કબજીયાત મટે છે.  
(૪) આદુનો ૧૦ ગ્રામ રસ અને લીંબનુા ૧૦ ગ્રામ રસમાું  
૧.૫ ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી કબજીયાત મટે છે. 
(૫) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી 
ભોજનની ર્રુઆતમાું લેવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૬) આમલીને તેનાથી બમણા પાણીમાું ચાર કલાક 
ભીંજવી રાખી, ગાળી, ઉકાળી, અધુાં પાણી બાકી રહે ત્યાર ે
ઉતારી, તેમાું બમણી સાકરની ચાસણી મેળવી, ર્રબત 
બનાવી ૨૦થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુું  રાત્ર ેપીવાથી કબજીયાત મટે 
છે.  
(૭) એક ગ્લાસ ઠુંડા પાણીમાું લીંબનુો રસ પ્રાત:કાળે 
પીવાથી કબજીયાતમાું ફાયદો થાય છે. અથવા રાત્ર ે સતુાું  
પહેલાું પણ પી ર્કાય.  
(૮) ૧૦ ગ્રામ લીંબનુો રસ અને ૧૦ ગ્રામ ખાુંડ ૧૦૦ મી.લી. 
પાણીમાું એકાદ માસ સધુી દરરોજ  રાત્ર ે પીવાથી જીણગ 
કબજીયાત મટે છે.  
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(૯) એક ગ્લાસ સહેજ ગરમ પાણીમાું ૧-૧ ચમચી લીંબ ુ
અને આદનુો રસ તથા ૨ ચમચી મધ મેળવી પીવાથી 
અજીણગ અને કબજીયાત મટે છે.  
(૧૦) સવારમાું  વહેલા ઉઠી થોડુું ગરમ પાણી પીવાથી દસ્ત 
સાફ આવે છે અને કબજીયાત દરુ થાય છે.  
(૧૧) એક ચમચો કાળા તલ પાણીમાું પલાળી વાટી માખણ 
કે દહીંમાું મેળવી રોજ સવાર ેખાવાથી કબજીયાત મટે છે. 
(૧૨) એક સકુુું  અુંજીર અને ૫-૧૦ બદામ દુધમાું નાખી 
ઉકાળી, તેમાું સહેજ ખાુંડ નાખી રોજ સવાર ે પીવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
(૧૩) રાત્ર ે સતુી વખતે ૩-૪ અુંજીર ખબુ ચાવીને ખાઈ 
ઉપર એકાદ કપ હ ુુંફાળુું  દુધ પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૧૪) રાત્ર ેપાણીમાું  ખજુર પલાળી, સવાર ેમસળી, ગાળીને 
પીવાથી રચે લાગીને મળર્દુ્ધી થાય છે.  
(૧૫) ખજુરની ચાર-પાુંચ પરે્ી રાત્ર ે પાણીમાું  પલાળી 
રાખી, સવાર ે મસળી તેમાું મધ નાખી સાત દીવસ સધુી 
પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૧૬) કાળી રાક્ષ કે લીલી રાક્ષ સાથે ૨૦-૩૦ ગ્રામ કાજુ 
ખાવાથી અજીણગ કે ગરમીથી થયેલી કબજીયાત મટે છે. 
(૧૭) જામફળનુું  ર્ાક બનાવી ખાવાથી કબજીયાત મટે છે. 
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(૧૮) જામફળનુું  થોડા દીવસ સધુી નીયમીત સેવન કરવાથી 
ત્રણ-ચાર દીવસમાું  જ મળર્દુ્ધી થવા માુંડ ે છે અને 
કબજીયાત મટે છે. કબજીયાતને લીધ ેથતો માથાનો દ:ુખાવો 
અને નેત્ર-ર્ળુ પણ એનાથી મટે છે.  
(૧૯) પાકાું ટામેટાું  ભોજન પહેલાું છાલ સહીત ખાવાથી 
અને રાત્ર ે સતુાું  પહેલાું  નીયમીત ખાવાથી ધીમે ધીમે 
કબજીયાત કાયમ માટે દુર થાય છે.  
(૨૦) પાકાું ટામેટાુંનો એક પ્યાલો રસ કે સપુ દરરોજ 
પીવાથી આુંતરડાુંમાું  જામેલો સકુો મળ છુટો પડ ે છે અને 
જુના વખતની કબજીયાત દરુ થાય છે.  
(૨૧) રાત્ર ેપાકાું  કેળાું  ખાવાથી કબજીયાત મટે છે. જુલાબ કે 
રચે લેવાની જરુર રહેતી નથી.  
(૨૨) મેથીનુું  ૩-૩ ગ્રામ ચણુગ  સવાર-સાુંજ ગોળમાું  કે 
પાણીમાું લેવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૨૩) મેથીનાું કુમળાું  પાનનુું  ર્ાક બનાવીને ખાવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
(૨૪) રાત્ર ેસતુી વખતે એક-બે નારુંગી ખાવાથી કબજીયાત 
મટે છે. નારુંગીનો રસ જુની કબજીયાતને પણ દ ુુર કરી ર્કે 
છે.  
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(૨૫)  સવાર ેએક પ્યાલો ઠુંડા કે સહેજ ગરમ પાણીમાું અને 
રાત્ર ેદુધમાું  એક ચમચી મધ મેળવી પીવાથી કબજીયાત મટે 
છે.  
(૨૬) સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામના 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગમાું  ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી રાક્ષ 
મેળવી ચટણી માફક પીસી બરણીમાું ભરી લેવુું . એને 
પુંચામતૃ ચાટણ કહે છે. આ ચાટણ પાુંચથી ૨૦ ગ્રામ જટેલુું  
સવાર-સાુંજ ચાટવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૨૭) રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાું  
ભીજવી રાખી ગાળીને પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૨૮) હ ુુંફાળા ગરમ પાણીમાું  ૧ થી દોઢ ગ્રામ મીઠુું  મેળવી 
રોજ રાત્ર ે પીવાથી આુંતરડાું  સાફ થઈ કબજીયાત મટે છે. 
(૨૯) ર્રીરમાું ખોટી ગરમીને કારણે ઝાડામાું રહેલ પ્રવાહી 
જળ ર્ોષાઈ જતાું  ઝાડાની કબજીયાત થાય છે. જમેને 
બેત્રણ દીવસે માુંડ થોડો કઠણ ઝાડો થતો હોય તેમણે રાત્ર ે
સતુાું  વધ ુપાણી પીવુું . વહેલી સવાર ે ઉઠીને ઠુંડ ુપાણી વધ ુ
પીવુું . તેથી ગરમીના દોષથી થયેલ કબજીયાત દરુ થર્.ે તે 
રીતે ઝાડો ન જ થાય તો ડરુ્કેનમાું સાધારણ નવર્ેકુું  પાણી 
ભરવુું . તેમાું સાબનુુું  થોડુું પ્રવાહી તથા ગ્લીસરીન ૩૦ ગ્રામ 
ઉમેરવુું . તે પાણીથી  અ ૅનીમા લેવાથી ઝાડો તરત જ થઈ 
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જાય છે. કફદોષથી થતી કબજીયાતમાું  સવાર ેગરમ પાણી 
પીવુું .  
(૩૦) રોજ રાત્ર ે એક ચમચો દીવેલ દધુમાું પીવુું . થોડા 
દીવસ આ પ્રયોગ કરવાથી કબજીયાત દુર થાય છે.  
(૩૧) અધકચરી ર્કેેલી વરીયાળી દરરોજ જમ્યા બાદ બું ને 
સમય ૧-૧ મોટો ચમચો ભરી ખબુ ચાવી ચાવીને દરરોજ 
 નીયમીત ખાવાથી વગર દવાએ કબજીયાત મટી જાય છે. 
(૩૨) કબજીયાાતમાું આખાું ફળ અને ર્ાકભાજીનુું  સેવન 
રસાહાર જટેલુું  જ લાભદાયી છે. પાલખ અને ગાજરનો રસ 
અથવા બટાટા, કાકડી અને સફરજનનો મીશ્ર રસ લેવો. 
અુંજીર, બીલીફળ, જમરુખ અને સુંતરાનો રસ પણ લઈ 
ર્કાય.  
(૩૩) રાત્ર ેતાુંબાના લોટામાું સવા લીટર પાણી ભરી રાખી 
સવાર ે સયુોગદય પહેલાું  દાતણ કયાગ વીના પીવાથી કદી 
કબજીયાત થતી નથી.  
(૩૪) રાત્ર ેત્રીફળાનુું  ચણુગ  પાણી સાથે લેવાથી કબજીયાત 
મટે છે.  
(૩૫) ૪૦-૫૦ ગ્રામ કાળી રાક્ષ રાત્ર ેઠુંડા પાણીમાું  પલાળી, 
સવાર ેમસળી ગાળીને થોડા દીવસ પીવાથી કબજીયાત મટે 
છે.  
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(૩૬) ચાળ્યા વગરનો લોટ, ખબુ પાકુું  પપૈયુું  અને ભોજન 
પછી છાસનુું  સેવન કરવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૩૭) અજમો અને બીડલવણ મઠામાું  નાખી પીવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
(૩૮) ગમે તેવી જુની કબજીયાત પણ ૧-૧ ચમચી હરડનેો 
પાઉડર સવાર-સાુંજ હ ુુંફાળા દધુ સાથે લેવાથી મટે છે.  
(૩૯) પાન સહીત આખો કાચો મળુો નીયમીત ખાવાથી 
ગમે તેવી જુની કબજીયાત પણ મટે છે.  
(૪૦) કબજીયાત બધા રોગોનુું  મળુ છે. આથી પટેને હુંમેર્ાું  
સાફ રાખવુું  જોઈએ. રાત્ર ેખબુ મોડા કું ઈ ખાવુું  નહીં તથા 
ભોજન પછી બે કલાક સધુી સવુુું  નહીં.  
(૪૧) રાતે સફરજન ખાવાથી જીણગ મળાવરોધ તથા 
ર્ડપણનો મળાવરોધ મટે છે.  
(૪૨) બી કાઢેલી રાક્ષ ૨૦ ગ્રામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ મી.લી. 
દધુ પીવાથી મળર્દુ્ધી થાય છે.  
(૪૩) ખબુ જુની ખાટી આમલીનુું  ર્રબત દીવસમાું ચાર 
વખત દર ચાર કલાકને અુંતર ેલેવાથી જુની કબજીયાત મટે 
છે. જમેને આમલી અનકુુળ આવતી ન હોય તેમને માટે આ 
પ્રયોગ કામનો નથી.  
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(૪૪) કબજીયાત હોય તો વહેલા ઉઠી, લોટો ભરી પાણી 
પીને સવાર ેફરવા જવુું . લીંબનુુું  ર્રબત પીવુું . તેમાું ખાુંડને 
બદલે મીઠુું  નાખવુું . વાલ, વટાણા, ચોળા, ચણા, અડદ જવેો 
વાતવધગક ખોરાક લેવો નહીં. તાુંદળજાની ભાજી ર્ણી સારી. 
(૪૫) ગરમ દધુમાું થોડુું માખણ અથવા ર્ી નાખી પીવાથી 
કબજીયાતના દદીને પટે સાફ જલદી આવે છે. આ ઉપાય 
વારુંવાર કરવાથી વજન અને કૉલેસ્ટરોલ બું ને વધી જવાનો 
ભય છે.  
(૪૬) મીંઢી આવળ, આમળાું અને હરડનેુું  સમાન ભાગ ે
બનાવેલા બારીક ચણુગ ને ર્દુ્ધી ચણુગ  કહે છે. કબજીયાતથી 
મુંદાગ્ની, અરુચી, આફરો, મસા વગરે ેથાય છે. એમાું તથા 
આુંતરડાું  ર્ીથીલ થઈ ગયાું હોય તો ર્દુ્ધી ચણુગ  પોતાની 
પ્રકૃતીને અનકુુળ પડ ેએ માત્રામાું એકથી બે ચમચી જટેલુું  
રાત્ર ેસતુી વખતે પાણી સાથે લેવુું . ચણુગ  ઔષધ બે મહીના 
પછી પોતાના ગણુ ગમુાવે છે, આથી ચણુગ  ર્ર ે બનાવી 
ઉપયોગ કરવો અને બે મહીના પછી નવુું  ચણુગ  બનાવી લેવુું . 
(૪૭) નાળીયેરનુું  પાણી પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૪૮) નમકયકુ્ત પાણીમાું ૨૪ કલાક ડબુાડીને પછી 
સકુવેલી એક હરડ ેહુંમેર્ાું  મોુંમાું  મુકી રાખવાથી કોઈ પણ 
પ્રકારની કબજીયાત મટે છે.  
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(૪૯) પાલકની ભાજીના રસમાું લીંબનુો રસ અને જીરુ 
નાખી પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૫૦) એક કપ ગરમ પાણીમાું અડધા લીંબનુો અને 
નારુંગીનો રસ મધ નાખી પીવાથી કબજીયાત મટે છે.  
(૫૧) સવારના પહોરમાું  એક ગ્લાસ પાણી પીવાથી પટે 
સાફ આવે છે.  
(૫૨) દરરોજ સવાર ે નરણા કોઠે બે સુંતરાનો રસ એમાું  
કર્ુું પણ નાખ્યા વગર પીવાથી ગમે તેવી જુની હઠીલી 
કબજીયાત પણ મટે છે. કોઈ રોગને કારણે થયેલી 
કબજીયાતમાું  પણ આ પ્રયોગ કરી ર્કાય એવો નદોગષ અને 
અકસીર છે.  
(૫૩) તલુસીની માુંજરનુું  ચણુગ  અને સુંચળ છાસમાું  પીવાથી 
કબજીયાત મટે છે.  
(૫૪) સીંધવ અને ર્ી મીશ્ર કરીને લેવાથી ખબુ મશુ્કેલીથી 
(કરાુંજતાું) થતા કઠણ ઝાડામાું લાભ થાય છે.  
કમર જકડાવી (૧.) પક્ષાર્ાત, લકવો, સાયટીકા-રાુંઝણ, 
સુંધીવા, સ્નાયઓુનો દુખાવો- અ ા બધા વાય ુ પ્રધાન 
રોગોમાું લસણપાક, લસણની ચટણી, લસણના 
ક્ષીરપાકનો ઉપયોગ કરવો. અથવા એક કળીના લસણની 
એક કળી લસોટી તલના તેલ સાથે જમતી વખતે બપોર ે
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અને રાત્ર ેબેથી ત્રણ અઠવાડીયાું ખાવી અત્યુંત ફાયદાકારક 
અને દદગનાર્ક ઉપચાર છે.  
(૨) તલનુું  તેલ, કોપરલે કે અન્ય તેલ જરાક ગરમ કરી 
દખુતી જકડાયેલી કમર ઉપર માલીર્ કરવુું . તે પછી 
સહેવાય તેવા ગરમ પાણીથી કમર ઝારવી. અ ા રીતે બેત્રણ 
વાર કરવાથી દુખતી જકડાયેલી કમર મટર્.ે  
કમરનો દ:ુખાવો - (૧) ૬૦ ગ્રામ અજમો ૬૦ ગ્રામ જુના 
ગોળમાું મેળવી, પીસી, તેમાુંથી ૫-૫ ગ્રામ જટેલો સવાર-
સાુંજ લેવાથી કમરનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૨) ખજુરની પાુંચ પરે્ીનો ઉકાળો કરી તેમાું  ૫ ગ્રામ 
મેથીનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી કમરનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૩) પીપળાનાું મળુીયાનો પાઉડર પાણી સાથે એક એક 
ચમચી સવાર, બપોર, સાુંજ લેવાથી કમરદદગ  મટે છે. 
એનાથી કમર મજબતુ બને છે અને કમરનુું  બળ વધ ે છે. 
(૪) પટે સાફ ન રહેતુું  હોય, ગભાગર્યમાું સોજો કે કોઈ 
વીકૃતી હોય, વાયથુી ર્રીરના સાુંધાઓ જકડાઈ ગયા હોય, 
તો બે કપ દધુમાું બેથી ત્રણ ચમચી દીવેલ-એરુંડીયુું , અડધી 
ચમચી સુું ઠ અને અડધી ચમચી મેથીનો ભકુો નાખી ઉકાળી, 
ઠુંડુું પાડી પી જવુું . આ ઉપચારમાું  વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર 
આવશ્યક પરજેી પાળવી.  
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(૫) સુુંઠ અને ગોખરુું સરખ ેભાગ ે લઈ તેનો ઉકાળો કરી 
રોજ સવાર ેપીવાથી કમરનો દુખાવો મટે છે.  
(૬) સુુંઠ અને અજમો રાઈના તેલમાું  ગરમ કરી તેની 
માલીર્ કરવાથી કમરનો દખુાવો મટે છે તેમ જ દખુતા 
સાુંધામાું આરામ થાય છે. 
કમરના દખુાવામાું કસરતો (૧) જમીન પર બેસી હાથ 
આગળ ખેંચી પગના અુંગઠુાને પકડવાનો પ્રયત્ન કરો.  
(૨) ચત્તા સઈુ જઈ પગ વચ્ચથેી ઉુંચા રાખો.  
(૩) ઉુંધા સઈુ જઈ પગના પુંજા ત્રાુંસા રાખી, જમીન પર 
નાક અડાડવુું .  
(૪) ચત્તા સઈુ કમરથી ઉપર વળી વચ્ચથેી ઉભા કરલેા 
પગના ર્ુુંટણને અડવા પ્રયાસ કરો.  
(૫) ઉુંધા સઈુ હાથના બળે પડી રહો.  
(૬) ચત્તા સઈુ પગ વચ્ચેથી ઉભા રાખો, ત્યાર બાદ એક 
પછી એક બું ને પગ વારા ફરતી છાતી સધુી લઈ જવા 
પ્રયત્ન કરો.  
(૭) ઉુંધા સઈુ વારાફરતી બું ને પગ ઉુંચા નીચા કરો.  
(૮) ખરુસી પર ટટ્ટાર બેસો. કમરથેી વળી ર્ુુંટણ સધુી માથુું  
લઈ જાઓ. 
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પ્રાણાયામોઃ કમરનો દખુાવો દુર કરવા બાહ્ય પ્રણાયામ ખબુ 
જ અકસીર છે. એની સાદી રીત મજુબ મોું વાટે બને તેટલો 
વધારમેાું  વધાર ે શ્વાસ બહાર કાઢવો. (જટેલો વધ ુ શ્વાસ 
બહાર કાઢી ર્કાય તેટલો વધ ુફાયદો થર્.ે) આ પછી શ્વાસ 
બહાર રોકી રાખવો. (બાહ્ય કુુંભક) શ્વાસ જટેલો વધ ુસમય 
બહાર રોકી ર્કાય તેટલો જલદી લાભ થાય છે. આ 
પ્રાણાયામમાું  બાહ્ય કુું ભક ખબુ અગત્યનો હોવાથી કદાચ 
એને બાહ્ય પ્રાણાયામ કહેવામાું આવે છે. જ્યાર ે ન જ 
રહેવાય ત્યાર ેનાક વાટે શ્વાસ લેવો (પરુક). આ પ્રણાયામ 
અધાગ કલાક સધુી સતત કરતાું  ગમે તેવા ભયુંકર કમરના 
દખુાવામાું પણ લગભગ ૮૦% ફાયદો તરત જ થવાની 
ર્ક્યતા છે. આ મારો પોતાનો અનભુતુ પ્રયોગ છે.  
ર્રુઆતમાું બીજ ે દીવસે ખભાના તેમ જ છાતી નજીકના 
સ્નાયઓુ દખુવાની ર્ક્યતા છે. જો કે એનાથી ટેવાતાું  
દખુાવો થર્ ેનહીં. 
કમળો  (૧) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાું  જાુંબ ુ લઈ તેનો રસ કાઢવો. 
એને કપડાથી ગાળી રસથી છઠ્ઠા ભાગ ેબારીક વાટેલુું  સીંધવ 
મેળવવુું . એને ર્ીર્ીમાું  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક 
અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુાવાથી જાુંબરુવ તૈયાર થાય છે. 



558 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

જાુંબરુવ આુંતર ેદીવસે સવાર ે કેટલાક દીવસ સધુી પીવાથી 
કમળો મટે છે.  
(૨) એરુંડાના પાનની દાુંડી દહીંમાું વાટી ત્રણથી સાત 
દીવસ લેવાથી કમળાના રોગીમાું સ્ફુતી અ ાવે છે.  
(૩) ગાયની તાજી છાસમાું કે ૧૦૦ ગ્રામ મઠામાું  ૫ ગ્રામ 
હળદર નાખી સવાર-સાુંજ લેવાથી એક અઠવાડીયામાું  
કમળો મટે છે.  
(૪) હળદરનુું  ચણુગ  ૧૦ ગ્રામ અને દહીં ૪૦ ગ્રામનુું  સેવન 
કરવાથી કમળો મટે છે.  
(૫) ધોળી ડગુળી, ગોળ અને હળદર મેળવી સવાર-સાુંજ 
ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૬) પાકાું કેળાું મધમાું ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૭) સુુંઠ અને ગોળ અથવા આદુનો રસ અને ગોળ ખાવાથી 
કમળો મટે છે.  
(૮) હીંગને ઉુંબરાનાું સકુાું  ફળ (ઉુંમરાું) સાથે ખરલ કરીને 
ખાવાથી કમળો મટે છે.  
(૯) ગળો કમળાનુું  સ થી શે્રષ્ઠ ઔષધ છે. બજારમાું  મળતો 
ગળોનો પાઉડર અથવા ગળોની તાજી વેલનો રસ લેવાથી 
કમળો સારો થાય છે. કમળાની તબીબી સારવાર સાથે પણ 
એ લઈ ર્કાય.  
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(૧૦) કમળો થયો હોય તો સવાર ેનરણે કોઠે કારલેાનો રસ 
લેવો. ઉપરાુંત દધુી, ગાજર, બીટ, કાકડી અને સફરજનનો 
મીશ્ર રસ લેવો. પપૈયા, લીલી હળદર, લીલી રાક્ષ સુંતરા 
અને મોસુંબીનો રસ પણ લઈ ર્કાય. ર્રેડી ચસુીને ખાવી. 
ચરબી રહીત ખોરાક લેવો. મદ્યપાનનો ત્યાગ કરવો.  
(૧૧) કુું વારપાઠાના ગુુંદા ઉપર સહેજ હળદર ભભરાવી 
ખાવાથી કમળો મટે છે. અન્ય ચીકીત્સા સાથે પણ આ કરી 
ર્કાય.  
(૧૨) મધ નાખી ગાજરનો રસ પીવાથી કમળો મટે છે.  
(૧૩) રાત્ર ે ઝાકળમાું  ર્રેડી રાખી સવાર ે ખાવાથી કમળો 
મટે છે.  
(૧૪) લીંબનુી ચીર ઉપર ખાવાનો સોડા નાખી સવારની 
પહોરમાું  ચસુવાથી કમળો મટે છે.  
(૧૫) ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ દહીંમાું ૨ થી ૪ ગ્રામ પાપડખાર 
મેળવી વહેલી સવાર ે નરણે કોઠે લેવાથી ત્રણ દીવસમાું  
કમળો મટે છે.  
(૧૬) ગાજરનો ઉકાળો પીવાથી કમળામાું  આવેલ અર્ક્તી 
અને લોહીની ઓછપ દરુ થાય છે.  
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(૧૭) આરોગ્યવધીનીવટી અને પનુનગવા મુંડરુનુું  નીયમીત 
સેવન કરવાથી કમળો મટે છે, અર્ક્તી દરુ થાય છે અને 
નવુું  લોહી આવે છે.  
(૧૮) દરરોજ તાજા મળુા, કું દમળુ અને મળુાની ભાજીનુું  
ર્ાક ખાવાથી તથા ર્રેડી ચાવી ચાવીને ખાવાથી કમળો મટે 
છે. મળુા કમળામાું ઔષધ સમાન છે.  
(૨૦) કાચા પપૈયાનુું  ર્ાક મીઠુું  (નમક) કે બીજો કોઈ પણ 
મસાલો નાખ્યા સીવાય ખાવાથી તથા ખાઈ ર્કાય તેટલુું  
પાકુું  પપૈયુું  ખાવાથી કમળો મટે છે. કમળાની અન્ય સારવાર 
સાથે પણ આ પ્રયોગ કરી ર્કાય.  
(૨૧) લીમડાનો રસ મધ સાથે પીવાથી કમળો મટે છે.  
(૨૨) ત્રીફળાનો, દારુહળદરનો, કડવા લીમડાનો અથવા 
ગળોનો બે ચમચી સ્વરસ બે ચમચી મધ સાથે સવાર-સાુંજ 
પીવાથી ઉગ્ર સ્વરુપનો કમળો પણ મટી જાય છે.  
કરોળીયો કાળી માટી ચોખ્ખી કરી, છાસમાું પલાળી કરોળીયા 
પર લેપ કરવાથી કરોળીયા ઓછા થતા જઈ નાબદુ થાય છે.  
કું ઠમાળ (૧) લસણને ખબુ લસોટી, મલમ જવેુું  કરી, કપડા 
પર લગાડી પટ્ટી બનાવી કું ઠમાળ જવેી ગળાની ગાુંઠો પર 
ચોુંટાડતા રહેવાથી ગળાની અસાધ્ય લાગતી ગાુંઠો મટે છે.  
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(૨) ભીલામામાું હીરાકણી મેળવી પસે્ટ બનાવી લેપ 
કરવાથી કું ઠમાળની ગાુંઠો ઓગળી જાય છે.  
(૩) ગળો, ર્ીલાજીત અને ગગુળ ખબુ ખાુંડી તેની ગોળી 
બનાવી સેવન કરવાથી કું ઠમાળના રોગીને રાહત થાય છે.  
(૪) પીલડુીના મળુને ગ મતુ્રમાું  પીસીને લેપ કરવાથી 
કું ઠમાળની ગાુંઠો ઓગળે છે.  
(૫) ર્રપુંખાના મળુને ચોખાના ધોવાણમાું વાટીને લેપ 
કરવાથી કું ઠમાળ મટે છે.   
કાકડા  (૧) કેળાુંની છાલ ગળા ઉપર બહાર બાુંધવાથી કાકડા 
ફુલ્યા હોય તો તે મટે છે.  
(૨) હળદરને મધમાું મેળવી લગાડવાથી ગમે તેવા વધલેા 
કાકડા બેસી જાય છે.  
(૩) સાધારણ ગરમ પાણીમાું મીઠુું  ઓગાળી દીવસમાું  
બેત્રણ વાર કોગળા કરવાથી કાકડાની પીડા મટે છે.  
(૪) પાણીમાું મધ નાખી કોગળા કરવાથી વધલેા કાકડા 
બેસી જાય છે.  
(૫) એક એક ચમચી હળદર અને ખાુંડ ફાકી જઈ ઉપર 
ગરમ દધુ ધીમે ધીમે પીવાથી વધલેા કાકડા બેસી જાય છે.  
(૬) કાકડા-ટોન્સીલ્સમાું  સોજો આવે, તાવ આવે અને 
ખોરાક-પાણી ગળવામાું મશુ્કેલી પડ ે તો જઠેી મધ, કાથો 
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અને હળદર દરકેનુું  અડધી ચમચી ચણુગ  બેથી ત્રણ ચમચી 
મધમાું સવાર-સાુંજ ચાટવાથી રાહત થાય છે.  સાથે સાથે 
સર્મ્નીવટીની અને સદુર્ગન ર્નવટીની એક એક ગોળી 
સવાર,ે બપોર,ે સાુંજ ે લેવી. માવાની મીઠાઈ, ફ્રીજનુું  ઠુંડ ુ
પાણી, ઠુંડાું  પીણાું, આઈસક્રીમ, ર્રબત, ટૉફી, ચૉકલેટ, 
દહીં, છાસ તેમ જ લીંબ,ુ આમલી, ટામેટાું  જવેા ખાટા 
પદાથોગ બુંધ કરવા. ખદીરાવટીની બે-બે ગોળી ચસુવી ખબુ 
જ હીતકારી છે.  
(૭) કાકડા થાય તો એક દીવસ ઉપવાસ કરવો. મળર્દુ્ધી 
માટે રાતે નાની ચમચી હરડનેુું  ચણુગ  લેવુું . દીવસમાું ત્રણ 
વખત એક કપ પાણીમાું  એક ચમચી હળદર અને એક 
ચમચી ખાુંડ મેળવી ધીમે ધીમે પી જવુું . સવાર ે ‘સવુણગ  
વસુંતમાલતી’ ની અધી ગોળી પીસીને મધમાું ર્ુું ટી ચાટી 
જવી. ૧૧-૧૨ દીવસ આ ઉપચાર કરવાથી કાકડા મટી જાય 
છે.  
(૮) વડ, ઉમરો, પીપળો જવેા દુધ ઝરતા ઝાડની છાલને 
કુટી, ઉકાળો કરીને કોગળા કરવાથી કાકડાનો સોજો મટે છે.  
(૯) ટુંકણખાર, ફટકડી, હળદર અને ત્રીફલાના મીશ્રણને 
મધમાું કાલવી કાકડા પર લગાડવાથી કાકડા મટે છે.  
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(૧૦) કાકડા (ટોન્સીલ્સ)માું  કાકડાર્ીંગી હળદર સાથે 
આપવી. કાકડાર્ીંગીનો ૧ ગ્રામનો ફાુંટ બનાવી દીવસમાું  
ત્રણ વખત પાવાથી પણ સારુું પરીણામ આવે છે.  
(૧૧) ઠુંડા, ચીકણા અને ગળ્યા પદાથોગ બુંધ કરી 
નાગરવેલના પાનમાું  તજનો એક ટુકડો, પાુંચ-સાત મરી 
અને તલુસીનાું સાત-આઠ પાન લઈ બીડુું બનાવી સવાર-
સાુંજ ચાવી ચાવીને રસ ગળા નીચ ેઉતારતા જવુું .  
(૧૨) સુકી મેથીના ઉકાળાથી કલાક-બે કલાકે કોગળા કરતા 
રહેવાથી ગળાના કાકડા (ટોન્સીલ) મટવાની ર્ક્યતા છે. 
(૧૩) કાકડા-ટોન્સીલ, ગળાની અુંદરનો સોજો અથવા 
ફેરીન્જાયટીસ, સ્વરભેદ એટલે કે ગળુું  બેસી જવુું-અવાજ 
બેસી જવો, મોઢાનાું અને ગળાનાું વ્રણ--ચાુંદા વગરેમેાું  એક 
કપ ઉકાળેલા પાણીમાું એક ચમચી હળદર, એક ચમચી 
સાકરનો ભકુો, એક ચમચી જઠેીમધનુું  ચણુગ  અને પા ચમચી 
કાથો મીશ્ર કરી તેનો કોગળો ગળામાું ભરી રાખવો. થોડો 
વખત આ ઔષધને ગળામાું  રાખી પી જવુું . સવાર-સાુંજ 
આ ઉપચાર કરવાથી ચાર-પાુંચ દીવસમાું જ ફાયદો થઈ 
જર્.ે  
કાનના રોગો વાત, પીત્ત, કફ તથા વાતપીત્ત, વાતકફ અને 
પીત્તકફના કોપાવાથી કાનના રોગો થાય છે.  
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(क) વાયનુા કણગરોગના કારણોમાું ચણા, ચોળા, વટાણા, 
વાલ, ગવાર, વાસી ખોરાક, કુલફી, આઈસ્ક્રીમ, ઠુંડાું  
પીણાું, કોદરી, લખુા ખાખરા, લખુા મમરા, કારણ વીના 
લુંર્ન, ઉજાગરા, વધ ુ પડતુું  ચાલવુું, પદયાત્રા, પુંખાનો 
પવન, ઠુંડો પવન, માથાબોળ ઠુંડુું સ્નાન, વધ ુ વ્યાયામ, 
વાગવુું, વધ ુ પરીશ્રમ, ઠુંડી ઋતમુાું  ઠુંડા પાણીમાું  તરવુું, 
અતીર્ય બોલવુું , ચીંતા, ભય, દુખ વગરે ેછે.  
(ख) પીત્ત.....તીખો, ખાટો, ખારો, ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ અને 
ગરમાગરમ ખોરાક પીત્તકારક છે. તમાકુ તથા બીડીનુું  
સેવન, અતી પરીશ્રમ, દીવસની નીરા, અતી મૈથનુ, કારણ 
વીનાના ઉપવાસ, સયુગનો અને અગ્નીનો તાપ, અડદ, વધ ુ
પડતાું  ખાટાું-તીખાું  અથાણાું, વધ ુ પડતુું  આદ ુ કે સુું ઠ, વધ ુ
પડતી ખાટી-તીખી કઢી, કોકમ, ખાટી કેરી, ખાટાું ખમણ, 
ખાટાું પીણાું, ખાટુું  દહીં, ખાટી છાસ, ખાટાું જામફળ, વધ ુ
પડતાું  ટામેટાું, તળેલા આહારનુું  વધ ુ સેવન, ભીંડા, તીખાું  
મરચાું, મરી, વધ ુપડતુું  મીઠુું  (નમક), બાજરી, ર્રડા તીખા 
મળુા, મોગરી, બીવાળાું  રીંગણ, રાઈ, વધ ુ પડતુું  લસણ, 
વધ ુ પડતુું  લીંબ,ુ વાસી ખોરાક, સકુવણી કરલેો આહાર, 
સરગવો વગરે ે કાનના પીત્તથી થતા રોગો કર ે છે. જો કે 
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કાનના રોગોમાું  પીત્તજ કારણો ર્ણાું  ઓછાું હોવાથી 
પીત્તજ કણગરોગનુું  પ્રમાણ નહીંવત્ જોવા મળે છે.  
(ग) કફ..... અડદ, આઈસક્રીમ, રાક્ષ, અુંજીર, કાકડી, કાળી 
રાક્ષ, કુલફી, કેળાું, ખાટાું  પીણાું, ખાુંડ, ગોળ, ર્ી, ચીકુ, 
ખાટી છાસ, જમરુખ, ટામેટાું, ઠુંડાું  પીણાું, ડુુંગળી, તરબચુ, 
તલ, દહીં, દીવસની ઉુંર્, દધુ, બીસ્કીટ, ભીંડા, નારુંગી, 
પાુંઉ, ફ્રીજનુું  પાણી, ફ્રટુ જ્યસુ, ફ્રટુ સલાડ, બરફ, માખણ, 
માુંસ, મીઠાઈ, વધ ુ પડતુું  મીઠુું  (નમક), વેજીટેબલ ર્ી, 
ર્ીખુંડ, ર્ીંગોડાું, ર્રેડીનો રસ, તરવુું, ઠુંડા પાણીથી સ્નાન 
વગરે ેકફજન્ય કણગરોગનાું  કારણો છે.  
(घ) બે દોષનાું કરણો એક સાથે ભેગાું થાય ત્યાર ેદ્વીદોષજ 
કણગરોગ થાય છે. જમે કે આઈસક્રીમ, કુલફી, ફ્રીજનુું  પાણી 
ઠુંડો પવન વગરેથેી કફવાતજ કણગરોગ થાય છે.  
(च) ત્રીદોષજ કણગરોગમાું ત્રણે દોષ કારણભતુ હોય છે. 
જમે કે ર્રડા મળુા, વાસી ભોજન, ક્રોધ, પરીશ્રમ, ઠુંડી 
વગરે ેકારણો એક સાથે થવાથી ત્રીદોષજ કણગરોગ થાય છે.  
(छ) વાયથુી થતા કાનના કોઈપણ રોગમાું  કાનમાું જાત 
જાતના અવાજ આવે છે, દખુાવો થાય છે, સોજો આવે છે, 
લાલાર્ દેખાય છે તથા કાનમાુંથી પાતળો સ્રાવ થાય છે અને 
બહેરાર્ આવે છે.  
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(ज) પીત્તથી થતા કણગરોગમાું  કાનમાું સોજો આવે છે, 
લાલાર્ દેખાય છે, કરવતથી કપાતુું  હોય એવી તીક્ષ્ણ 
વેદના અને દાહ થાય છે તથા પીળો દગુાંધયકુ્ત સ્રાવ થાય 
છે.  
(झ) કફથી થતા કણગરોગમાું વીપરીત ર્બ્દ સુંભળાય છે, 
કાનમાું ખુંજવાળ આવે છે.  
(ट) ત્રીદોષથી થતા કણગરોગમાું  જ ેદોષની પ્રબળતા હોય તે 
મજુબ લક્ષણો જોવા મળે છે. વાયનુી પ્રબળતામાું  પાતળો, 
કાળો કે ફીણવાળો સ્રાવ, પીત્તની પ્રબળતામાું પીળો, લાલ 
લોહીવાળો, દગુાંધયકુ્ત, પાતળો અને ગરમ સ્રાવ, તેમ જ 
કફની પ્રબળતા હોય તો  સફેદ, ર્ટ્ટ, ચીકણો અને 
પ્રમાણમાું વધ ુસ્રાવ થાય છે.  
(૧) હળદર અને ફુલાવેલી ફટકડી એકત્ર કરી કાનમાું  
નાખવાથી કણગપાક અને કણગસ્રાવ જલદી મટે છે.  
(૨) ડુુંગળીનો રસ અને મધનાું  ટીપાું કાનમાું  નાખવાથી 
કાનના ચસકા મટે છે અને પરુું નીકળતુું  હોય તો બુંધ થાય 
છે.  
(૩) ફુલાવેલા ટું કણખારને વાટીને કાનમાું  નાખી  ઉપરથી 
લીંબનુા રસનાું  ટીપાું  નાખવાથી પરુું નીકળતુું  બુંધ થાય છે. 
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(૪) સરસીયાના તેલમાું લસણની કળી ગરમ કરી એક બે 
ટીપાું સવાર સાુંજ કાનમાું નાખવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૫) તલના તેલમાું  તલુસીનાું  પાન નાખી ધીમા તાપ ેગરમ 
કરવુું . પાન બળી જાય ત્યાર ે તેલ ઉતારી ગાળી લેવુું . અ ા 
તેલનાું  બે ચાર ટીપાું  કાનમાું  નાખવાથી બધા જ પ્રકારનાું  
કાનનાું દદોગમાું  લાભ થાય છે.  
(૬) કાનની તકલીફ બહ ુગુંભીર પ્રકારની ન હોય તો મધ 
અને તલનુું  તેલ સરખા ભાગ ે અને એ બેના વજનભાર 
આદનુો રસ એકરસ કરી, સહેજ સીંધવનો બારીક પાઉડર 
મીશ્ર કરી કાનમાું દરરોજ દીવસમાું  ચાર પાુંચ વખત ટીપાું 
મકુવાથી કાનની તકલીફ દરુ થાય છે.  
(૭)  આુંબાનો મોર (ફુલ) વાટી, દીવેલમાું ઉકાળી, 
ગાળીને એનાું ટીપાું કાનમાું નાખવાથી કાનના સણકા મટે 
છે.  
(૮) આુંબાનાું પાનનો રસ સહેજ ગરમ કરી કાનમાું  
નાખવાથી કાનના સણકા મટે છે.  
(૯) નાગરવેલના પાનનો રસ ગરમ કરી તેનાું ટીપાું  
નાખવાથી કાનના સણકા મટે છે.  
(૧૦) તલના તેલમાું  લસણની કળી નાખી કકડાવીને સહેજ 
ગરમ તેલનાું  ટીપાું  કાનમાું પાડવાથી કાનનો દ:ુખાવો અને 
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કાનના સણકા મટે છે. કાન પાકતો હોય તો પણ ફાયદો 
કર ેછે.  
(૧૧) લીંબનુા ૨૦૦ ગ્રામ રસમાું ૫૦ ગ્રામ સરસીયુું  અથવા 
તલનુું  તેલ મેળવી, પકાવી, ગાળીને ર્ીર્ીમાું ભરી લેવુું . 
તેમાુંથી બબ્બે ટીપાું કાનમાું નાખતા રહેવાથી કાનનુું  પરુું, 
ખજુલી અને કાનની વેદના મટે છે તથા કાનની બહેરાર્માું  
પણ ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) હીંગને તલના તેલમાું પકાવી એ તેલનાું  ટીપાું કાનમાું  
મકુવાથી તીવ્ર કણગર્ળુ મટે છે.  
(૧૩) સરગવાના સકુવેલા ફુલનુું  ચણુગ  કાનમાું  નાખવાથી 
કાનનો દુખાવો મટે છે.  
(૧૪) આદુનો રસ કાનમાું  નાખવાથી કાનનો દખુાવો, 
બહેરાપણુું  અને કાન બુંધ થઈ ગયા હોય તો લાભ થાય છે. 
(૧૫) વડના દુધનાું  ટીપાું કાનમાું નાખવાથી કાનનો દખુાવો 
મટે છે.  
કાનમાું અવાજ થયા કર ે ત્યાર-ેકણગનાદ  વીકૃત થયેલો કે 
અવળી ગતીવાળો વાય ુ ર્બ્દનુું  વહન કરનારી ર્ીરામાું  
રોકાઈ જવાથી કાનમાું  જાત જાતના અવાજ સુંભળાયા કર ે
છે. એને કણગનાદ કહે છે. એમાું અુંતોઃકણગમાું  આવેલ 
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કોકલીયા નામના અુંગની વીકૃતી થાય છે. આ રોગમાું આ 
મજુબ ર્ક્ય ઉપચાર કરવા.  
(૧) બકરીના મતુ્રમાું સીંધવ નાખી સહેજ ગરમ કરી કાનમાું  
ટીપાું પાડવાું .  
(૨) કપાસના જીુંડવાનો રસ કાનમાું નાખવો.  
(૩) નાગરવેલના પાનનો રસ કાનમાું  નાખવો.  
(૪) બકરીના મતુ્રમાું લસણ, આદ ુઅને આુંકડાના પાનનો 
રસ મેળવી કાનમાું નાખવો.  
(૫) સરસવ તેલથી કાન ભરી દેવો.  
(૬) લસણ અને હળદરને એકરસ કરી કાનમાું નાખવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૭) ગળોનો રસ સહેજ ગરમ કરી દીવસમાું  ચારકે વખત 
કાનમાું પાુંચ-સાત ટીપાું  નાખવાથી કણગનાદ અને કણગર્ળુ 
મટે છે.  
(૮) કણગનાદ એ કફજનીત રોગ છે. સમભાગ ેસુું ઠ, ગોળ 
અને ર્ીનો સોપારી જવેડો લાડ ુ બનાવી દરરોજ સવાર ે
ખાલી પટેે ખાવાથી પાચનર્ક્તી સધુરી કણગનાદ મટે છે.  
(૯) મધ ૧ ભાગ, આદુનો તાજો રસ ૨ ભાગ, તલનુું  તેલ ૧ 
ભાગ અને સહેજ સીંધવનુું  મીશ્રણ દીવસમાું ત્રણેક વખત 
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કાનમાું થોડુું થોડુું મકુતા રહેવાથી કાનમાું થતો વીચીત્ર 
અવાજ-કણગનાદ લાુંબા સમયે મટે છે.  
કાન બુંધ થઈ જાય ત્યાર ેલસણ અને હળદરને એકરસ કરી 
કાનમાું નાખવાથી લાભ થાય છે.   
કાનમાું જુંત ુજાય ત્યાર ે મધ, દીવેલ કે ડુુંગળીનો રસ કાનમાું  
નાખવાથી જુંત ુનીકળી જાય છે.  
કાનમાું પરુું  કાનમાુંથી પરુ નીકળતુું  હોય તો કાન સાફ 
કરીને નીચ ેદર્ાગવેલ ર્ક્ય ઉપાય કરવા.  
(૧) મધમાું સીંદરુ મેળવી બબ્બે ટીપાું સવાર ે અને રાત્ર ે
કાનમાું નાખવાું .  
(૨) ધતરુાના પાનના રસમાું ચારગણુું  સરસીય ુઅને થોડી 
હળદર નાખી ચારગણા પાણીમાું ધીમા તાપ ે ઉકાળી તેલ 
સીદ્ધ કરવુું . આ તેલનાું  બેત્રણ ટીપાું  રોજ સવાર-સાુંજ 
કાનમાું નાખવાું .  
(૩) કાનમાુંથી પરુું વહેતુું  હોય અને તે મટતુું  જ ન હોય તો 
કાનમાું વડના દધુનાું  ટીપાું  નાખવાથી મટી જાય છે.  
(૪) લીંબનુા રસમાું થોડો સાજીખાર મેળવી કાનમાું  
નાખવાથી કાનમાુંથી વહેતુું  પરુું બુંધ થાય છે.   
કાનની બહેરાર્ (૧) કાનની કોઈ ખરાબીને લીધે નહીં પણ 
કુદરતી રીતે શ્રવણર્ક્તી ર્ટી ગઈ હોય તો સવાર, બપોર 
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અને સાુંજ ેદુધમાું ૧ નાની ચમચી વાટેલુું  જીરુ નાખી પીવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૨) સમભાગ ે હીંગ, સુું ઠ અને રાઈને પાણીમાું  ઉકાળી 
બનાવેલા સહેજ ગરમ કાઢાનાું ચાર-પાુંચ ટીપાું  કાનમાું  
દીવસમાું  ચારકે વખત નાખવાથી કાન ખલુી જઈ બહેરાર્ 
મટે છે.  
(૩) આુંકડાના પાનનો રસ ગરમ કરી કાનમાું નાખવાથી 
કાનની બહેરાર્ મટે છે.  
(૪) ગાયનુું  જુનુું  ર્ી ખાવામાું વીર્ષે વાપરવુું .  
(૫) રુમાું વીંટાળેલી લસણની કળી કાનમાું રાખવી.  
(૬) ઉત્તમ હીંગની ભુકી રુમાું મુકીને કાનમાું રાખવી.  
(૭) વછનાગ અને વ્રજ તલના તેલમાું ગરમ કરી કાનમાું  
નાખવુું .  
(૮) કાનમાું અવાર નવાર તેલ નાખતા રહેવુું . એનાથી 
વીજાતીય રવ્યોનો મેલ બહાર નીકળી જાય છે. અને કાનની 
અુંદરના અવયવો મલુાયમ રહી કાયગક્ષમ રહે છે.  
(૯) સરસવના તેલમાું દર્મા ભાગ ેરતનજ્યોત નાખી ધીમા 
તાપ ેરતનજ્યોત બળી જાય ત્યાું સધુી ગરમ કરી ઠુંડ ુપડ્યે 
કાનમાું દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ ત્રણ-ચાર ટીપાું  
નાખતા રહેવાથી કાનની સામાન્ય બહેરાર્ મટે છે.  
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(૧૦) સવાર ેચારપાુંચ બદામ અને રાત્ર ેઅજમો તથા ખારકે 
ખાવાથી કાનની બહેરાર્માું ફાયદો થાય છે.  
(૧૧) સુુંઠ અને ગોળ મેળવી પાણીમાું સારી રીતે ર્ુુંટી 
કાનમાું ટીપાું પાડવાથી બહેરાર્માું લાભ થાય છે.  
(૧૨) ધોળી ડુુંગળીનો તાજો રસ સહેજ હ ુુંફાળો ગરમ કરી 
કાનમાું બહ ુ થોડા પ્રમાણમાું મકુવાથી સાધારણ બહેરાર્ 
હોય તો તે મટે છે.  
કાનમાું કીડા પડવા  કણગસ્રાવ, કણગપાક, વીરધી (ગમુડુું)  
જવેા રોગોથી, કાનની અસ્વચ્છતાથી કે વાતાદી દોષોથી 
કાનમાું સડો પદેા થાય છે, અને તેમાું  કીડા પદેા થાય છે. 
એમાું આ મજુબના ર્ક્ય ઉપાયો કરવા.  
(૧) સ્વમતુ્ર કાનમાું નાખવુું .  
(૨) લીમડાના રસમાું  કકડાવેલુું  સરસીયુું  કાનમાું નાખવુું .  
(૩) ગોમતુ્ર સાથે હરતાલનુું  ચણુગ  પીસીને કાનમાું  નાખવુું . 
(૪) સરકામાું પાપડીયો ખારો, અજમો અને ઈન્રાયણનો 
ગભગ મેળવી કણગપરુણ કરવુું .  
(૫) દુધીયા વછનાગ(કલીહારી)ના મળુનો રસ કાઢી તેમાું  
થોડુું  ત્રીકટુ (સમાન ભાગ ેસુું ઠ, મરી, પીપરનુું  ચણુગ) મેળવી 
કાનમાું નાખવાથી કૃમી તદ્દન મરી જાય છે.  
કાનમાું ખુંજવાળ આવે તો કાન કદી ખોતરવો નહીં.  
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(૧) સ્વમતુ્રનાું ટીપાું કાનમાું નાખવાું .  
(૨) લીંબોળીનુું  તેલ ગરમ કરીને તેનાું બે-ચાર ટીપાું સવાર ે
અને રાતે કાનમાું નાખવાું .  
(૩) મરીચ્યાદી તેલ ગરમ કરીને કાનમાું નાખવુું .  
(૪) ત્રીફળાના કાઢા વડ ે કે લીમડાના ઉકાળાથી કાન સાફ 
કરવો.  
(૫) રોજ રાત્ર ેત્રીફળા ચણુગ  કે હરડ ેચણુગની ફાકી કરવી. 
કાનમાું કુંઈક ભરાઈ જવુું .. માખી, બગાઈ, મકોડા, 
કાનખજુરો વગરે ેજીવડાું  કાનમાું પ્રવેર્ ે કે બોરનો ઠળીયો, 
ચણો, વટાણો, મગફળીનો દાણો કાુંકરી જવેી વસ્ત ુ
કાનમાું પ્રવેર્ી ગઈ હોય તો એને બહાર કાઢવા પીચકારીનો 
ઉપયોગ કદી ન કરવો. એ વસ્તઓુને ટુકડા કરીને કાઢવી. ન 
 નીકળે તો કાનના ડૉક્ટર પાસે જવુું .  
કાનમાું કીડો કે જુંત ુ પ્રવરે્ી ગયુું  હોય તો આમાુંથી ર્ક્ય 
ઉપાય કરવા.  
(૧) ગાયનુું  ર્ી સાધારણ ગરમ કરી કાનમાું ટીપાું પાડવાથી 
જીવજુંત ુબહાર નીકળી આવે છે.  
(૨) ધોળી ડુુંગળીનો રસ કાનમાું નાખવો.  
(૩) જાુંબનુા પાનનો રસ કાનમાું ભરી દેવો.  
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(૪) ક્લોરોફોમગની પીચકારી મારવાથી જુંત ુ મરી જર્,ે 
પછી કાનને પીચકારી વડ ે ધોતાું જુંત ુ બહાર નીકળી જાય 
છે.  
(૫) મધનાું  કે દારુનાું ટીપાું કાનમાું નાખવાું .  
કાનનો મલે કાનમાું  મેલ વધ ુપ્રમાણમાું થાય તો શ્રતુીમાગગ 
સાુંકડો થતાું બહેરાર્ આવે છે. આ મેલ કાઢવા ગરમ કરલેુું  
સરસીયુું  કે તલનુું  તેલ કાનમાું નાખવુું .  
કાનની સુંભાળ (૧) કાન ખોતરવા નહીં.  
(૨) કાનમાું  ફુું ક ન મારવી.  
(૩) ગાલ કે કાન પર થપ્પડ ન મારવી.  
(૪)  માથા પર મારવુું  નહીં.  
(૫) ર્ોુંર્ાટથી દરુ રહેવુું .  
(૬) નાના બાળકને સ્નાન કરાવતી વખતે કાનમાું પમુડાું  
ખોસવાું .  
(૭) સ્નાન કયાગ પછી ચોખ્ખા ટુવાલ વડ ેકાન લછુવા.  
(૮) નાનપણથી રોજ કાનમાું ગરમ તેલનાું ટીપાું  નાખવાું  
(૯) ગરમ દવાનુું  અતીર્ય સેવન ન કરવુું . ગરમ દવાના 
સેવન વખતે ૨ ગ્રામ ગળોસત્ત્વ મધ સાથે લેવુું .  
કાનના રોગોમાું પથ્ય (૧)  નીચેનો ખોરાક લઈ ર્કાય. 
અજમો, અથાણાું(તીખાું), આમળાું, ઉકાળેલુું  પાણી, 
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કઢી(તીખી), કાજુ, કોથમીર, કોબી, કોલીફ્લાવર, 
ખજુર(થોડી), ખમણ, ખાખરા, ખારકે, ખીચડી, ગાજર, 
ગુંઠોડા, ગલકાું, છાસ(પાતળી અને મોળી), જીરુ, પરવળ, 
પાન, પાપડ(અડદ સીવાયના), પાલખ, બટાટા(થોડા), 
સીંગતેલ(થોડુું), હળદર, હીંગ વગરે.ે   
(૨)  નીચેનો આહાર ન લેવો:  
અડદ, આઈસક્રીમ, આમલી, અુંજીર, ઈંડાું, કાકડી, કુલ્ફી, 
કેરી, કોકમ, કેળાું, ખાુંડ, ગવાર, ર્ી(ભેંસનુું), ચોળા, છાસ, 
ટામેટાું, ટીંડોળાું, ટેટી, ઠુંડાું  પીણાું, ડુુંગળી, ર્રેડીનો રસ, 
સફરજન વગરે.ે  
કામેચ્છા (૧) વધ ુપડતી કામેચ્છા પર કાબ ુમેળવવા પાણીમાું  
ચોવીસ કલાક પલાળેલા સકુા ધાણાનુું  એ જ પાણી સાથે 
સેવન કરવુું . જરુર પડ ેતો એને ગ્રાઈન્ડરમાું ગ્રાઈન્ડ કરીને 
પણ લઈ ર્કાય.  
(૨) પીપરીમળુ કામેચ્છા વધાર ેછે, પરુંત ુએનાથી વીયગ ર્ટે 
છે.   
કાુંટો કે કાચ વાગ ે (૧) રાઈના લોટને ર્ી-મધમાું મેળવી કાુંટો કે 
કાચ વાગ્યો હોય તેના પર લેપ કરવાથી કાુંટો કે કાચ બહાર 
આવી જાય છે.  
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(૨) ગોળ સહેવાય તેવો ગરમ કરી કાુંટો કે કાચ વાગ્યો 
હોય ત્યાું  બાુંધવાથી પાકીને કાુંટો કે કાચ બહાર નીકળી 
જાય છે.  
 કીડનીના રોગો  મતુ્રપીંડ સુંબુંધી મોટા ભાગના રોગોમાું  બટાટા 
લાભ કર ે છે. બટાટામાું  સોડીયમનુું  પ્રમાણ ઓછુું  અને 
પોટાર્ીયમનુું  પ્રમાણ વધાર ેહોય છે.  કીડનીમાું જ ેવધ ુપડતુું  
લવણ હોય તે મતુ્ર વાટે બહાર કાઢી નાખવાનુું  કામ 
બટાટામાું રહેલ પોટેર્ીયમ કરી ર્કે છે. બટાટાને ર્ેકીને કે 
બાફીને ખાઈ ર્કાય. કાચા બટાટાનો રસ અ ામાું  વીર્ષે 
ફાયદો કરી ર્કે. મધપુ્રમેહ હોય તો અ ા પ્રયોગ કરી ર્કાય 
નહીં. 
કુતરુું કરડ ેગામડાુંઓમાું  કુતરુું કરડ ેતો તરત જ થોડી બદામો 
મધમાું બોળી ખબુ ચાવીને ખાવાનુું  જણાવવામાું  આવે છે, 
અને આ પછી દરરોજ બે બદામ મધમાું બોળીને ખાતા 
રહેવુું  જોઈએ. મખુ્ય સારવાર સાથે સહાયક તરીકે પણ આ 
ચાલ ુરાખી ર્કાય.  
કૃમી દષુીત પાણી, આહાર, ખલુ્લાું, કાપેલાું  ધોયા વગરનાું  
ફળો ખાવાથી અને હાથ ધોયા વગર જમવાથી પટેમાું કૃમી 
થાય છે. મોટી ઉુંમરની વ્યક્તીઓ કરતાું નાનાું બાળકોમાું 
તેનુું  પ્રમાણ વધાર ેહોય છે. આવી કૃમીવાળી વ્યક્તીઓ જો 
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મીઠાઈ, ગોળ, ચોકલેટ જવેી ચીજો વધાર ેપડતી ખાય તો 
મળાવરોધ થવાથી મળાર્યમાું કૃમીઓનુું  પ્રમાણ વધી જાય 
છે. કૃમીનુું  પ્રમાણ વધી જવાથી ઉદરર્ળુ, રક્તાલ્પતા, 
અવારનવાર ઝાડા થવા, ઉબકા, ઉલટી, અરુચી, મુંદાગ્ની, 
તો કોઈ વખત વધાર ેપડતી ભખુ, ખુંજવાળ, આળસ વગરે ે
થાય છે.  
(૧) દરરોજ સવાર-સાુંજ જમવાની પાુંચકે મીનીટ પહેલાું  
આખુું કે દળેલુું  નમક એકાદ નાની ચમચી જટેલુું  પાણી સાથે 
ફાકવાથી કૃમી વમનથી કે મળમાગ ેબહાર નીકળી જાય છે.  
(૨)  ૧ થી ૨ ચમચી અધકચરી ખાુંડલેી દાડમની છાલ ૧ 
ગ્લાસ પાણીમાું ધીમા તાપ ે અડધુું  બાકી રહે ત્યાું સધુી 
ઉકાળવુું . ઠુંડ ુ પાડી ગાળીને ખાલી પટેે આ ઉકાળો પીવો. 
બીજ ેદીવસે સવાર ેહરડનેો રચે લેવો. આનાથી ચપટા કૃમી-
ટેપવમગ બેહોર્ થઈ કે મરી જઈને બહાર નીકળી જાય છે.  
(૩) લીમડાના પાનનો રસ દરરોજ ૧-૨ ચમચા સવાર-સાુંજ 
પીવાથી તમામ કૃમી મળ વાટે બહાર નીકળી જઈ પટે 
 નીમગળ થઈ જાય છે.  
(૪) કારલેાું  કૃમીઘ્ન છે. બાળકોને મોટે ભાગ ે દુધીયા કૃમી 
થતા હોય છે. એમને કારલેાુંનુું  ર્ાક ખવડાવવુું . બાળક 
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કારલેાુંનુું  ર્ાક ન ખાય તો કારલેાુંનો રસ કાઢીને બે ચમચી 
જટેલો સવાર સાુંજ પીવડાવવો.  
(૫) પપૈયાના સકુાું  બીનુું  એક ચમચી ચણુગ   એક વાડકી 
તાજા દહીંમાું મેળવી દીવસમાું ત્રણ વખત લેવાથી કૃમી 
બહાર નીકળી જાય છે.  
(૬)  કૃમી થયા હોય તો માત્ર પાન ખાવાથી સારુું થઈ ર્કે 
છે. ૩-૪ કે દીવસમાું  જટેલાું પાન ખાઈ ર્કાય તેટલાું સાદાું  
કે સામગ્રી નાખલેાું  પાન ખાવાું . એનાથી મળ વાટે કૃમી 
બહાર નીકળી જાય છે.  
(૭) અનનાસ ખાવાથી એક અઠવાડીયામાું  પટેમાુંના કૃમીનુું  
પાણી થઈ જાય છે. આથી બાળકો માટે અનનાસ ઉત્તમ છે.  
(૮) એક સારી સોપારીનો ભકુો કરી થોડા ગરમ પાણી 
સાથે દીવસમાું  ત્રણ-ચાર વાર લેવાથી કૃમી મટે છે.  
(૯) કારલેીના પાનનો રસ થોડા ગરમ પાણીમાું  આપવાથી 
કૃમી મરી જાય છે.  
(૧૦) ખાખરાનાું બી, લીમડાનાું બી અને વાવડીંગને વાટી 
બનાવેલુું  વસ્ત્રગાળ ચણુગ ને ‘પલાર્બીજાદી ચણુગ’ કહે છે. 
બાળકોને પા ચમચી અને મોટાુંઓને અડધી ચમચી ચણુગ  
પાણી સાથે સવાર- સાુંજ આપવાથી કૃમી દરુ થાય છે.  
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(૧૧) ટામેટાના રસમાું  હીંગનો વર્ાર કરી પીવાથી 
કૃમીરોગમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) દાડમની છાલનો અથવા તેના છોડ કે મળુની છાલનો 
ઉકાળો કરી તેમાું તલનુું  તેલ નાખી ત્રણ દીવસ સધુી 
પીવાથી પટેમાુંના કૃમી નીકળી જાય છે.  
(૧૩) દાડમડીના મળુની લીલી છાલ ૫૦ ગ્રામ (તેના નાના 
નાના કકડા કરવા), ખાખરાના બીનુું  ચણુગ  ૫ ગ્રામ, વાવડીંગ 
૧૦ ગ્રામ અને ૧ લીટર પાણીમાું અધુાં પાણી બાકી રહે ત્યાું  
સધુી ઉકાળી ઠુંડ ુથાય ત્યાર ેગાળી, દીવસમાું ચાર વાર અધાગ 
અધાગ કલાકે ૫૦-૫૦ ગ્રામ પીવાથી અને પછી એરુંડીયાનો 
જુલાબ લેવાથી તમામ પ્રકારના ઉદરકૃમી નીકળી જાય છે.  
(૧૪) નારુંગી ખાવાથી કૃમીનો નાર્ થાય છે.  
(૧૫) મઠુી ચણા રાત્ર ેસરકામાું પલાળી રાખી સવાર ેખાલી 
પટેે ખાવાથી કૃમી મરી જઈ ઉદરર્દુ્ધી થાય છે.  
(૧૬) વડવાઈના કુમળા અુંકુરનો ઉકાળો કરી પીવાથી પટેના 
કૃમી મટે છે.  
(૧૭) સરગવાનો ઉકાળો મધમાું મેળવી દીવસમાું  બે વાર 
પીવડાવવાથી ઝીણા કૃમી નીકળી જય છે.  
(૧૮) સવાર ે ઉઠતાુંની સાથે બે-ત્રણ ગ્રામ મીઠુું  (નમક) 
પાણીમાું મેળવી થોડા દીવસ પીવાથી નાના નાના કૃમી 
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બહાર નીકળે છે, નવા કૃમીની ઉત્પત્તી બુંધ થાય છે અને 
પાચનક્રીયા સધુર ેછે.  
(૧૯) સુુંઠ અને વાવડીંગનુું  ચણુગ  મધમાું  લેવાથી કૃમી મટે છે.  
(૨૦) કાચા પપૈયાનુું  તાજુું દધુ ૧૦ ગ્રામ, મધ ૧૦ ગ્રામ અને 
ઉકળતુું  પાણી ૪૦ મી.લી. એકત્ર કરી ઠુંડ ુ થાય ત્યાર ે
પીવાથી અને બે કલાક પછી એરુંડીયાનો જુલાબ લેવાથી 
ગોળ કૃમી નીકળી જાય છે. (તેનાથી પટેમાું ચુુંક આવે તો 
લીંબનુો રસ ખાુંડ નાખી પીવો.)  
(૨૧) ભાુંગરાનો પાઉડર (બજારમાું મળી ર્કે) અથવા તાજા 
ભાુંગરાનો રસ અને અડધા ભાગ ે દીવેલ રાત્ર ેસતુાું  પહેલાું  
દરરોજ લેવાથી બધા કૃમી પટેની બહાર નીકળી જાય છે.  
(૨૨) એક ગ્લાસ ર્ટ્ટ છાસમાું એક ચમચો વાટેલો અજમો 
નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી પટેમાુંના બધા કૃમી મળમાગ ે
બહાર નીકળી જાય છે.  
(૨૩) બાળકોને કૃમી થાય તો તેની અવસ્થા મજુબ ગરમ 
પાણી સાથે દરરોજ રાત્ર ેસતુી વખતે એરુંડીયુું  પાવાથી તે 
મટી જાય છે.  
(૨૪) કાચા કે પાકા પપૈયાના રસમાું સાકર મેળવી બાળકને 
પીવડાવવાથી પટેમાુંના કૃમી મળ વાટે બહાર ફેંકાઈ જવા 
લાગ ેછે.  
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(૨૫) દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ એક એક કપ પાણીમાું  
એક નાની ચમચી મીઠુું(નમક) ઓગાળી પીવાથી કૃમીની 
ફરીયાદ મટે છે.  
(૨૬) સુુંઠ, વાવડીંગ અને ભીલામાનુું  ચણુગ  મધમાું  લેવાથી 
કૃમી મટે છે.  
(૨૭) કપીલો, વાવડીંગ અને રવેુંચી સરખા ભાગ ેલઈ મધ 
સાથે બાળકને ચટાડવાથી તેના પટેમાુંના કરમીયા સાફ થઈ 
જાય છે.  
(૨૮) ર્ણનાું બીનુું  ચણુગ  ગોમતુ્રમાું મેળવી પીવાથી 
કરમીયાનો રોગ કાયમ માટે મટે છે.  
(૨૯) વાવડીંગને અધકચરાું ખાુંડી ઉકાળો કરીને પીવાથી 
કૃમી નાર્ પામે છે.  
(૩૦) લીંબનુા પાન વાટી રસ કાઢી રસથી અડધુું  મધ 
ભેળવી સાત દીવસ સધુી રોજ સવાર ે આપવાથી અને 
આઠમા દીવસે રચે લઈ લેવાથી પટેના તમામ કૃમી નીકળી 
જાય છે.  
(૩૧) આુંબાહળદર અને સીંધવ સાથે વાટી ગરમ પાણી 
સાથે લેવાથી કૃમી મટે છે.  
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(૩૨) કેરીની સુકી ગોટલીનુું  ૧-૧ ચમચી ચણુગ  સવાર-સાુંજ 
પાણીમાું નીયમીત લેવાથી ત્રણેક મહીનામાું પટેમાુંના બધા 
કૃમી મળ વાટે બહાર નીકળી જાય છે.  
(૩૩) મોટી સોપારી જટેલો ગોળ ખાધા પછી કાુંચકાની 
ર્કેેલી મીંજનુું  અડધી ચમચી ચણુગ  ખાવાથી પટેના કૃમી 
 નીકળી જાય છે.  
(૩૪) પા ચમચી જટેલો કીરમાણી અજમો સોપારી જટેલા 
ગોળ સાથે સવાર-સાુંજ ખાવાથી કૃમીઓ નીકળી જાય છે. 
(૩૫) એક ચમચી વાવડીંગનુું  બારીક ચણુગ  સવાર-સાુંજ 
એક ચમચી ગોળ ખાધા પછી લેવામાું આવે તો પટેના 
કૃમીઓ નાર્ પામે છે.  
(૩૬) એક કપ ઉકાળીને ઠુંડા કરલેા પાણીમાું એક ચમચી 
વાવડીંગનો ભકુો અને અડધી ચમચી હળદરનુું  ચણુગ  નાખી 
ઉકાળવુું . આ રવ બરાબર ઉકળે ત્યાર ેઉતારી, ઠુંડુું પાડી રોજ 
રાત્ર ે ૧૫થી ૨૦ દીવસ પીવાથી બાળકોના કૃમી-કરમીયા 
બેહોર્ થઈને નીકળી જાય છે અને લીવર પણ સારુું થાય 
છે.  
(૩૭) બે ચમચી ગરમાળાના ગોળ સાથે એક ચમચી 
વાવડીંગનુું  ચણુગ  મીશ્ર કરી રોજ સવાર ે આઠ-દસ દીવસ 
લેવાથી કૃમીઓ સાફ થઈ જાય છે.  
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કૃમી-ગુંડપુદ કપીલો, વાવડીંગ, નાગમોથ, દીકામાળી અને 
સુંચળનુું  સમાન ભાગ ેબનાવેલુું  ચણુગ  મોટાું  માણસને એકથી 
બે ગ્રામ અને બાળકોને ૧થી બે રતી સવાર-સાુંજ પાણી 
સાથે આપવાથી અળસીયા જવેા ગુંડપુદ કૃમી (Round 
worms) દસથી પુંદર દીવસમાું  મટે છે.  આ ચણુગ  સાથે 
એક રતી અતીવીષકળીનુું  ચણુગ  ઉમેરી આપવાથી બાળકોને 
ઝડપથી સારુું થાય છે અને કૃમીને કારણે થયેલા ઉપરવો 
પણ મટે છે. આ ઉપરાુંત બજારમાું  મળતાું કૃમીઘ્ન ચણુગ , 
કૃમીકુઠારરસ અને વીડુંગારીષ્ટ પણ ખબુ જ સારી અસર કર ે
છે.    
કૃર્તા ગળો, ગોખરુું અને આમળાું સમાન ભાગ ે ર્ી સાથે 
મેળવીને લેવાથી અને ઉપર દધુ પીવાથી કૃર્તા મટે છે.   
કૅન્સર વધાર ેપડતી ર્કેેલી, બળી ગયેલી કે ખલુ્લી ભઠ્ઠી પર 
બનાવેલી વાનગીમાું કાળા પડી ગયેલા ભાગમાું પોલી 
સાઈક્લીક એરોમેટીક હાઈડ્રોકાબગન જમા થાય છે જ ે
ખાવાથી કેન્સરની ર્ક્યતા ૭૦થી ૮૦ ટકા વધી જાય છે.  
(૧) કોબીજ, કોલીફ્લાવર અને સરસવ કૅન્સરમાું  ઉપયોગી 
છે. કૅન્સરની દવા જવેાું  જ કૅન્સર વીરોધી રસાયણો 
ફ્લાવરમાું હોય છે, જ ે મોટા આુંતરડામાું  રહેલાું  કૅન્સરના 
જીવાણુઓનો નાર્ કર ેછે. એલાઈલ-આઈસોથીયોસાઈનેટ 
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(AITC) તરીકે ઓળખાતુું  અ ા રસાયણ જ્યાર ે અ ા 
ર્ાકભાજીને કાપવામાું, ચાવવામાું, રાુંધવામાું  કે પચાવવામાું 
આવે છે ત્યાર ેછુટુું  પડ ેછે. બ્રાસીકા વગગનાું ર્ાકભાજીમાુંના 
અ ા રસાયણો મોટા આુંતરડામાુંના કૅન્સરના જીવાણુઓની 
વદૃ્ધી અને કોષ વીભાજનની પ્રક્રીયાને ખતમ કરી નાખ ેછે. 
આ રસાયણ ફેફસાના કૅન્સરને રોકવામાું પણ અસરકારક 
છે. કૅન્સરને રોકવા માટે અ ા ર્ાકભાજીનુું  વધ ુ પ્રમાણમાું  
સેવન કરવુું  જરુરી છે.  
(૨) કેન્સરની માત્ર ર્રુઆત હોય તો કાળી ગાયનુું  મતુ્ર 
૧૫ ગ્રામ સતુરાઉ કપડાથી ગાળી તેમાું ૮-૧૦ પાન કડવા 
લીમડાનાું અને ૮-૧૦ પાન તલુસીનાું વાટીને નાખવાું અથવા 
એ પાન આખાું જ ખબુ ચાવીને ખાઈ ઉપરથી મતુ્ર પીવુું . 
પ્રયોગ નીયમીત કરવાથી કેન્સર વધતુું  અટકે છે.  
(૩) કાુંચનારની છાલ અને ત્રીફલાનો ઉકાળો નીયમીત 
પીવાથી કેન્સરમાું ફાયદો થાય છે.  
(૪) આખુું અનાજ, કઠોળ, ફળફળાદી અને કોબીજ 
લેવાથી તેમાું રહેલ ફાઈબર કેન્સર થતુું  રોકે છે.  
(૫) રોજ ઓછામાું  ઓછાું બે ટામેટાું  ખાવાથી આુંતરડાું, 
હોજરી અને ગદુાનુું  કેન્સર થતુું  અટકાવી ર્કાય છે.  
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(૬) દરરોજ એકી સાથે થોડી થોડી કરીને આખા દીવસ 
દરમીયાન દોઢથી બે કીલોગ્રામ જટેલી તાજી રાક્ષ ખબુ 
ચાવીને ખાવાનો વ્યવસ્થીત પ્રયોગ કરવાથી કેન્સર જવેો 
ભયુંકર અસાધ્ય વ્યાધી મટી ગયાના દાખલા પણ બન્યા છે.  
(૭) હળદરનો તાજો રસ એક મોટા ચમચા જટેલો અથવા 
હ ુુંફાળા પાણી સાથે ૧-૧ ચમચી હળદર સવાર, બપોર, 
સાુંજ લેવાથી પટેના અમકુ પ્રકારનાું કૅન્સરમાું લાભ થાય છે.  
કેડનો ચસકો  (૧) એક સારી સોપારીનો ભકુો કરી, તેલમાું  
ઉકાળી, તે તેલની માલીર્ કરવાથી કટીવાત (કમરમાું  
આવેલ વાનો ચસકો) મટે છે.  
(૨) સમાન ભાગ ે સુું ઠ અને ગોખરુનો ક્વાથ કરી રોજ 
સવાર ેપીવાથી કટીર્ળુ, સુંધીવા અને અજીણગ મટે છે.  
(૩) વાતારી-કટીર્ળુ, સાુંધાનો સોજો, રાુંઝણ-સાઈટીકા, 
આમવાત, હૃદયર્ળુમાું  અડધી અડધી ચમચી જટેલુું  
એરુંડમળુ અને સુુંઠના ચણુોગનો ઉકાળો એક કપ જટેલો 
રોજ સવાર ે પીવો. સાથે જો તેમાું નગોડના પાનનો બે 
ચમચી જટેલો રસ પણ ઉમેરાય તો અધીકસ્ય અધીકું  
ફલમ્.  
(૪) કેડના ચસકાનુું  કારણ વાય ુહોવાથી બાહ્ય પ્રાણાયામ 
પણ એમાું  બહ ુઉપયોગી થાય છે. એની સાદી અસરકારક 



586 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

રીત જ ેમેં અજમાવી છે તે મજુબ મોું વાટે બને તેટલો શ્વાસ 
બહાર કાઢી કુુંભક કરવો (શ્વાસ બહાર રોકી રાખવો). 
જટેલો કુુંભક વધ ુ દીર્ગ તેટલી વધ ુ સારી અસર થાય છે. 
શ્વાસ લેતી વખતે નાક દ્વારા લેવો. વધ ુમાટે જુઓ ‘બાહ્ય 
કુભક’.  
કૉલેરા  (૧) આુંબાના ૨૦ ગ્રામ જટેલા મરવા વાટી દહીં સાથે 
લેવાથી કૉલેરામાું ફાયદો થાય છે.  
(૨) કૉલેરાનો ઉપરવ ચાલતો હોય તો રાત્ર ેભોજન કયાગ 
પછી ડુુંગળીના રસમાું ચણા જટેલી હીંગ ર્સી, તેમાું  
વરીયાળી અને ધાણા ૧-૧ ગ્રામ મેળવી પીવાથી કૉલેરાનો 
ભય રહેતો નથી.  
(૩) કૉલેરાના હમુલા વખતે દરદીને ડુુંગળીનો રસ વારુંવાર 
આપવાથી આરામ થાય છે. કૉલેરામાું ર્રુઆતથી જ ૦.૧૬ 
ગ્રામ હીંગ મેળવીને અધાગ અધાગ કલાકે ડુુંગળીનો રસ 
પીવાથી કૉલેરા મટે છે.  
(૪) કૉલેરામાું  ર્રીર ઠુંડ ુ પડી જાય તો ડુુંગળીના રસમાું  
આદનુો રસ તથા મરીનુું  ચણુગ  મેળવીને આપવાથી પનુ: 
ગરમી આવે છે અને દરદનો વેગ ઓછો થાય છે.  
(૫) લીંબ ુ અને ડુુંગળીનો રસ ઠુંડા પાણીમાું મેળવીને 
લેવાથી કૉલેરામાું ઉત્તમ ફાયદો થાય છે.  
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(૬) જાયફળનુું  ૧૦ ગ્રામ ચણુગ  ગોળમાું મેળવી ૩-૩ ગ્રામની 
ગોળીઓ બનાવી એક એક ગોળી અડધા અડધા કલાકે 
આપવાથી અને ઉપર થોડુું  ગરમ પાણી પીવડાવવાથી 
કૉલેરાના ઝાડા બુંધ થાય છે.  
(૭) મધ અને મીઠુું  પાણીમાું  મેળવી પીવાથી કૉલેરાની 
અર્ક્તી અને ડીહાઈડ્રરે્ન મટે છે.  
(૮) કારલેાનો રસ પીવાથી કૉલેરા મટે છે.  
કૉલેસ્ટરોલ (૧) એક ચમચી ભરી સમારલેી અથવા વાટેલી 
કોથમીર ખાઈને ઉપર પાણી પીવાથી ર્રીરમાું કૉલેસ્ટરોલ 
ર્ટે છે. એનાથી લોહીનુું  વહન કરનારી નસો પણ સાફ રહે 
છે. કોથમીર દરકે સલાડ, ર્ાક, દાળ કે ફરસાણ સાથે 
ભેળવીને પણ ખાઈ ર્કાય.  
(૨) કૉલેસ્ટરોલનુું  પ્રમાણ ઓછુું  કરવા માટે તેલ, ર્ી અને 
માખણ બુંધ કરવાું . આથી રોટલી ન ખાતાું રોટલા ખાવા. 
ર્ાક પણ બાફેલાું  ખાવાું .  
(૩) લોહીમાું  કૉલેસ્ટરોનુું  પ્રમાણ કાબમુાું  રાખવા ખાટા 
પદાથોગ જવેા કે લીંબ,ુ આમળાું, કાચી કેરી, દહીં, છાસ, 
ફાલસા, આમલી, ખાટી રાક્ષ વગરેનેુું  સેવન લાભદાયી છે. 
(૪) દરરોજ સવાર-સાુંજ એક મઠુી ર્કેેલા છોતરાું  સાથેના 
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ચણા ખાવાથી કૉલેસ્ટરોલનુું  પ્રમાણ ર્ટે છે અને હૃદયરોગ 
થવાની ર્ક્યતા ર્ટી જાય છે.  
કોઈ પણ રોગ  મરીના બેત્રણ દાણા રોજ ગળવાથી કોઈ પણ 
રોગ થતો નથી. 
કોગળીયુું કોગળીયાનો તાવ આવ્યો હોય તો કારલેીનો રસ 
તલના તેલ સાથે લેવાથી ફાયદો થાય છે. 
કોઠાની ગરમી ર્ીયાળામાું એક નાની વાડકી મળુાનો તાજો રસ 
દીવસમાું એક વાર નીયમીત પીવાથી કોઠાની ગરમી મટે 
છે.  
કોઢ (૧) અત્યુંત ઉગ્ર ગુંધને લીધે તરત ઓળખાઈ આવતા 
અને આખા ભારતમાું થતા બાવચીના છોડ આયવુદેનુું  
પ્રસીદ્ધ ઔષધ છે.  એક ચમચી બાવચીનાું બી એક ચમચી 
તલના તેલમાું  વાટી સવાર-સાુંજ એકાદ વરસ સધુી 
 નીયમીત પીવાથી સફેદ કોઢ અને બીજાું ચામડીનાું  દદોગ 
નાર્ પામે છે.  
(૨) બાવચીનાું બીને દુધમાું ખબુ લસોટી ર્ટ્ટ બને ત્યાર ે
લાુંબી સોગટી બનાવી લેવી. આ સોગટીને દુધમાું ર્સી 
પસે્ટ(લેપ) જવેુું  બનાવી કોઢના ડાર્ પર લગાવી સવારના 
કુમળા તડકામાું  અધોગ કલાક બેસવુું . લાુંબો સમય આ 
ઉપચાર કરવાથી કોઢ મટે છે.  
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(૩) મનોઃર્ીલ (સોમલ અને ગુંધકનો ક્ષાર. તેના લાલ 
રુંગના કટકા આવે છે. મનોઃર્ીલને લીંબનુા અગર આદનુા 
રસમાું તેમ જ ગોમૂત્રની અુંદર રૂ્ુંટવાથી તે ર્દુ્ધ થાય છે.), 
હરતાલ, કાળાું મરી, સરસીય ુઅથવા બાવચીનુું  તેલ,  અને 
આુંકડાનુું  દધુ આ બધાુંનો લેપ બનાવી ચોપડવાથી કોઢ મટે 
છે.  
(૪) મોરથથુ,ુ વાવડીંગ, કાળાું મરી, કઠ-ઉપલેટ, લોધર 
અને મન:ર્ીલ આ રવ્યોનો લેપ કોઢ મટાડ ેછે.  
(૫) કરુંજનાું બી, કુવાડીયાનાું બી અને કઠ એટલે કે ઉપલેટ 
આ ત્રણે ઔષધો સમાન ભાગ ેલઈ બારીક ચણુગ  કરો. એને 
ગ મતુ્રમાું લસોટી તેનો લેપ કોઢવાળા સ્થાન પર 
લગાડવાથી થોડા દીવસોમાું જ કોઢ મટવા લાગ ેછે.  
(૬) રસવુંતી અને કુવાડીયાનાું  બીજને કોઠાના રસમાું  મીશ્ર 
કરી કરલેો લેપ કોઢ મટાડ ેછે.  
(૭) મળુા તથા સરસવનાું  બીજ, લાખ, હળદર, પુુંવાડીયાનાું  
બીજ, ગુંધબીરોજા, ત્રીકટુ ચણુગ  (સમાન ભાગ ે સુું ઠ, મરી, 
પીપરનુું  ચણુગ), વાવડીંગનુું  ચણુગ  આ બધાું  ઔષધોને મીશ્ર 
કરી ગ મતુ્રમાું લસોટી લેપ કરવાથી દાદર, ખરજવુું, ખસ, 
કોઢ,  કીટીભ અને ભયુંકર કપાલ કુષ્ઠ મટે છે.  
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(૮) હળદર અને દારુહળદર, ઈન્રજવ, કરુંજનાું  બીજ, 
જાયનાું કોમળ પાન, કરણેનો મધ્ય ભાગ તથા તેની છાલ 
આટલાનો લેપ કરી તેમાું તલના છોડનો ક્ષાર નાખી 
લગાડવાથી કોઢ મટે છે. (આ લેપ લગાડી સવારના તડકામાું  
બેસવુું)  
(૯) કુું વાડીયાનાું બીજ, કઠ, સ વીરાુંજન, સીંધવ, સરસવનાું  
બીજ તથા વાવડીંગ આ બધાું  ઔષધો સરખા ભાગ ે લઈ 
તેને ગ મતુ્રમાું ખબુ જ લસોટી લેપ તૈયાર કરવો. આ લેપ 
લગાડી તડકામાું  બેસવાથી ક્રીમી, કોઢ, દર,ુ તથા મુંડલ કુષ્ઠ-
સોરાયસીસ થોડા દીવસોમાું મટે છે.  
(૧૦) સફેદ ડાર્ મટાડવા અડદનો લોટ વાપરી ર્કાય. 
અડદનો લોટ પાણીમાું  થોડો વખત પલાળીને પછી 
લીક્વીડાઈઝર અથવા રવઈથી સખત રીતે વલોવવો. એ 
લોટ દીવસમાું ચાર પાુંચ વખત સફેદ ડાર્ પર લગાડતા 
રહેવુું .  
(૧૧) ગરમ કરલેા ગરેુના પાઉડરમાું તલુસીનાું પાનનો રસ 
મેળવી પસે્ટ બનાવી સફેદ કોઢ પર સવાર-સાુંજ લગાડવાથી 
ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) ગાયના મતુ્રમાું  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) તાુંદળજાની ભાજી ખાવાથી કોઢ મટે છે.  
(૧૫) રાઈના ચણુગ ને ગાયના આઠ ગણા જુના ર્ીમાું મેળવી 
લેપ કરવાથી સફેદ કોઢ મટે છે. એનાથી ખસ, ખરજવુું  અને 
દાદર પણ મટે છે.  
(૧૬) તલુસીના મળુનો ઉકાળો કરીને પીવાથી કોઢ મટે છે. 
(૧૭) કેળના સકુવેલા પાનનો બારીક પાઉડર માખણ કે ર્ી 
સાથે મેળવી દીવસમાું ચારકે વખત લગાડવો. દીવસો સધુી 
પ્રયોગ ધીરજ પવુગક કરતા રહેવાથી સફેદ ડાર્ મટે છે.  
(૧૮) આુંકડાનાું મળુ ૪૦ ગ્રામ, કરણેનાું મળુ ૪૦ ગ્રામ, 
ચણોઠી ૪૦ ગ્રામ, બાવચીનાું  બીજ ૨૦૦ ગ્રામ, હરતાલ 
૪૦ ગ્રામ, સકુો ભાુંગરો ૪૦ ગ્રામ, હીરાકસી ૨૦ ગ્રામ અને 
ચીત્રકમ ુુળ ૨૦ ગ્રામનુું  બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગ  બનાવી એ 
પલળે એટલુું  ગ મતુ્ર નાખી ખબુ લસોટી પેંડા જવેડી 
સોગઠીઓ બનાવી સકુવી લેવી. આ સોગઠી પથ્થર ઉપર 
ગ મતુ્રમાું લસોટવી. આ પસે્ટ સવાર-સાુંજ સફેદ કોઢ પર 
લગાડવાથી કોઈને જલદી તો કોઈને ધીમે ધીમે મટે છે. આ 
ચણુગ  ફક્ત બાહ્ય ઉપચાર માટે જ વાપરવુું , ખાવામાું ઉપયોગ 
કરવો નહીં.  
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(૧૯) સફેદ કોઢ અસાધ્ય ગણાય છે. ર્રીરના કોઈ ભાગ 
પર સફેદ ડાર્ થયા હોય પણ એ ભાગના વાળ સફેદ થયા 
ન હોય તો મધમાું નવસાર મેળવી દીવસમાું ચારકે વખત 
લગાડતા રહેવાથી બેએક મહીનાની અુંદર પરીણામ જોવા 
મળે છે. ધીરજ પવુગક લાુંબા સમય સધુી પ્રયોગ કરવો 
જોઈએ. વળી આ ઉપચારની ખબુી એ છે કે ત્વચા પર 
બળતરા થતી નથી. આથી ર્રીરના કોમળ ભાગ પર પણ 
કરી ર્કાય, અને એની કોઈ આડ અસર નથી.  
(૨૦) ગરમાળો, કરુંજ, થોર, આુંકડો અને ચમેલી પાુંચયે 
વનસ્પતીનાું પાન ગોમતુ્રમાું પીસીને લેપ કરવાથી સફેદ 
ડાર્ મટે છે.  
(૨૧) રાળનુું  તેલ દીવસમાું બે વખત નીયમીત લગાડવાથી 
સફેદ કોઢ મટે છે. ર્ાલવકૃ્ષનો ગુુંદર રાળ તરીકે ઓળખાય 
છે. દેર્ી દવાવાળાને ત્યાું  એ રાળના તેલ તરીકે વેચાય છે.   
કોલાઈટીસ દહીંમાું ચોથા ભાગનુું  પાણી નાખી, ખબુ સારી 
રીતે વલોવી બું ને વખત જમ્યા પછી પીવાથી કોલાઈટીસ 
મટે છે.  
ક્ષય : આસવ અને અરીષ્ટ ક્ષયમાું  ખબુ જ હીતાવહ છે. ક્ષય 
એટલે ટી.બી.. આ વીકૃતીમાું ર્રીરની રસ, રક્ત, માુંસ, 
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મેદ, અસ્થી, મજ્જા અને ર્કુ્ર આ સાતે ધાતઓુનો હ્રાસ-ક્ષય 
થાય છે. આથી ર્રીરનુું  વજન ર્ટતુું  જાય છે.  
(૧) અડદની દાળ પાણીમાું પલાળી રાખી, વાટી, તેમાું મીઠુું, 
મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદુ નાખી વડાું  કરવાું . તેને 
ર્ીમાું અથવા તેલમાું  તળીને ખાવાથી ક્ષય મટે છે.  
(૨) અશ્વગુંધા, ગળો, ર્તાવરી, દર્મલુ, બલા, અરડસુી, 
પષુ્કર મળુ તથા અતીસના એક ચમચા જટેલા ભકુાને બે 
ગ્લાસ પાણીમાું અડધુું  બાકી રહે ત્યાું સધુી ઉકાળી, ગાળી, 
સવાર-સાુંજ બે વખત પીવાથી ક્ષયમાું લાભ થાય છે.  
(૩) કોળાનો અવલેહ ખાવાથી ક્ષય મટે છે. અવલેહની લીંક 
કોળાનો-અવલેહ-અને-મરુબ્બો/)  
(૪) ખજુર, રાક્ષ, સાકર, ર્ી, મધ અને પીપર સરખ ેભાગ ે
લઈ તેનુું  ચાટણ બનાવી દરરોજ ૨૦-૩૦ ગ્રામ ખાવાથી 
ક્ષય અને ક્ષયની ખાુંસી મટે છે.  
(૫) તાજા માખણ સાથે મધ લેવાથી ક્ષયના દદીને ર્ણો 
ફાયદો થાય છે.  
(૬) લસણનો રસ અને અરડસુીનાું પાનનો રસ (અથવા 
માત્ર લસણને વાટી) ગાયના ર્ી અને ગરમ દધુમાું મેળવી 
પીવાથી ક્ષયરોગ મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/કોળાનો-અવલેહ-અને-મુરબ્બો/
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(૭) કેળનુું  તાજુું પાણી દર બે કલાકે એકેક કપ પીવાથી ક્ષય 
કાબમુાું  આવી મટી જાય છે. કેળનુું  પાણી ૨૪ કલાક સધુી 
તાજુું- ઉપયોગમાું લઈ ર્કાય તેવુું  રહે છે.  
(૮) ક્ષયરોગી માટે દુધી અતી હીતકારી છે.  
(૯) દરરોજ સીતોપલાદી ચણુગ  દધુ કે પાણી સાથે લેવાથી 
ક્ષય મટે છે. અન્ય ચીકીત્સા સાથે પણ આ પ્રયોગ કરી 
ર્કાય.  
(૧૦) જરુરી પ્રમાણમાું કોડીની ભસ્મનુું  માખણ સાથે સેવન 
કરવાથી ક્ષય મટે છે.  
(૧૧) ટી.બી.માું તબીબી સારવાર સાથે દરરોજ સવાર, 
બપોર, સાુંજ દધુમાું  એટલુું  જ ચનુાનુું  નીતયુાં પાણી ઉમેરી 
પીવાથી લાભ થાય છે. કુલ પ્રમાણ રોગની ઉગ્રતા મજુબ 
નક્કી કરવુું .  
(૧૨) દરરોજ ર્ક્ય એટલા વધ ુ પ્રમાણમાું  કોળુું  ખાવાથી 
ક્ષય રોગ જલદી મટે છે. કોળાની બરફી પ્રાકૃતીક 
ચીકીત્સામાું એક અકસીર ઔષધી છે. ક્ષયરોગી પોતાની 
મખુ્ય ચીકીત્સા સાથે સહાયક ચીકીત્સા તરીકે પણ કોળુું  
ઉપયોગમાું  લઈ ર્કે. જનેાથી આશ્ચયગજનક લાભ થાય છે. 
(૧૩) અરડસુીનો રસ અને ગળોનો ઉકાળો રોજ નીયમીત 
પીવાથી ક્ષય કાયમ માટે મટે છે.  
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(૧૪) સાત લીંડીપીપરને ૨૫૦ ગ્રામ દુધમાું  ઉકાળી પીપર 
સાથે પી જવુું . બીજા દીવસે ૧ પીપર ઉમેરવી. એમ ૧૧ 
દીવસ સધુી ૧-૧ પીપર ઉમેરતા જઈ જરુર પ્રમાણે દધુ પણ 
વધારવુું . પછી ૧-૧ પીપર ર્ટાડતા જઈ ૨૧મા દીવસે મળુ 
સ્થીતીમાું આવી જવુું . આ પ્રયોગથી ક્ષય રોગીને ખબુ લાભ 
થાય છે.  
(૧૫) ક્ષયની સારવારમાું  બીજી દવાની સાથે સાથે સમાન 
ભાગ ેમધ અને સાકર તથા મધ કરતાું  અડધુું  ગાયનુું  ર્ી મીશ્ર 
કરી ૧-૧ ચમચો દીવસમાું ત્રણેક વખત લેવાથી છએક 
માસમાું  ફાયદો થઈ ર્કે.  
(૧૬) ત્રણથી ચાર ચમચી ‘અશ્વગુંધારીષ્ટ’ જમ્યા પહેલાું  
બપોર ે અને રાત્ર ે એમાું  એટલુું  જ પાણી નાખીને પીવો. 
ક્ષયની દવાઓનો કોસગ આ સાથે ચાલ ુ રાખવો. 
અશ્વગુંધારીષ્ટ ર્રીરના આુંતરીક માગોગને-સ્રોતોને ચોક્ખા 
કરી રસ, રક્તાદી ધાતઓુના પોષણક્રમને મદદ કરી 
જઠરાગ્ની પણ પ્રદીપ્ત કર ેછે. જથેી આહાર સારો લેવાય છે 
અને વજન વધવાથી ર્રીર પષુ્ટ બને છે. ક્ષયમાું  બેથી ચાર 
ચમચી ‘વાસાસવ’ સવાર-સાુંજ લેવાથી કફ થતો બુંધ થાય 
છે. આ બું ને ક્ષયના સહાયક ઔષધો છે. 
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ખરજવુું:  ખારા રસનો વધ ુપડતો ઉપયોગ કરવામાું આવે તો 
ખરજવુું  થાય છે. 
(૧) ભોુંયરીંગણીના પાનનો રસ ખરજવા ઉપર લગાડવાથી 
ખરજવુું  મટે છે.  
(૨) બટાટા બાફી પસે્ટ જવેુું  બનાવી, ખરજવા પર મુકી 
પાટો બાુંધી દેવાથી ભીનુું  કે સકુુું -જુનુું  ખરજવુું  નીમુગળ થઈ 
જાય છે. અથવા કાચા બટાટાની છાલ ઉતારી, છાલને 
લસોટી પસે્ટ બનાવી ખરજવા ઉપર લગાડી સવાર-સાુંજ 
પાટો બાુંધવો. સાત-આઠ દીવસના આ ઉપચારથી વષોગ જુનુું  
ખરજવુું  મટી જાય છે.  કફ કરનાર આહાર ન લેવો. 
(૩) હઠીલા ખરજવા જવેા રોગમાું બટાકાની છાલ ર્સવાથી 
ર્ણી રાહત થાય છે.  નીયમીત છાલ ર્સતા રહેવાથી 
ફેલાવો થતો હોય તો તે અટકી જાય છે.  
(૪) કળીચનુો અને પાપડખાર મેળવી પાણીમાું  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 ખરજવુું  મટે છે. 
(૬) ઈંરવરણાના ફળનો રસ ખરજવા પર લગાડવાથી 
ખરજવુું  મટે છે.  
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(૭) ગાજરનુું  ખમણ કરી, તેમાું મીઠુું  નાખી, પાણી નાખ્યા 
વગર ગરમ કરી બાફીને ખરજવા પર બાુંધવાથી ફાયદો કર ે
છે.  
(૮) પપૈયાનુું  દુધ અને ટું કણખાર ઉકળતા પાણીમાું મેળવી 
લેપ બનાવીને લગાડવાથી જુનુું  ખરજવુું  મટે છે.  
(૯) લસણની કળી વાટી લગુદી બનાવી ખરજવા પર 
મકુવાથી ભીંગડાું ઉતરી જાય છે અને ચામડી લાલ થાય છે, 
પછી તેના પર બીજો સાદો મલમ ચોપડવાથી ખરજવામાું  
ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) તલુસીના મળુનો ઉકાળો કરીને પીવાથી ખરજવુું  મટે 
છે.  
(૧૧) સકુા કોપરાને બરાબર બાળી ખબુ વાટી મલમ બનાવી 
દીવસમાું ત્રણેક વખત લગાડવાથી ખરજવાની પીડામાું  
ઝડપભેર ર્ણી રાહત થાય છે.  
(૧૨) અરડસુીના પાુંદડાું  અને દારુહળદરને ખબુ લસોટીને 
આ પેસ્ટ સવાર-સાુંજ લગાડવાથી ખસ, ખરજવુું , ચામડીના 
જુના રોગો મટે છે.  
(૧૩) અરીઠાના ફીણથી માથુું  ધોવાથી વાળ અને માથાની 
ચામડીની ર્દુ્ધી થાય છે. આથી માથાના ખોડો, 
સોરાયસીસ, ખરજવુું, દાદર, ઉુંદરી જવેા રોગો મટે છે. 
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અરીઠાને પુંદરકે મીનીટ પાણીમાું પલાળી રાખવાથી ફીણ 
થઈ ર્કર્.ે ફીણ પાુંચકે મીનીટ માથા પર રહેવા દેવુું . 
(૧૪) તલના તેલમાું કાળીજીરી લસોટી લગાવવાથી ખરજવુું  
મટે છે. 
(૧૫) કાસનુ્રાનુું  મળુ છાસ કે સરકા સાથે લસોટી સવાર-
સાુંજ લગાડવાથી જુની દાદર અને ખરજવુું  મટે છે. 
(૧૬) ખરજવુું  થયુું  હોય તો તાુંદળજાનુું  સેવન ફાયદાકારક 
છે. 
(૧૭) ધોળી- સફેદ ધરોના રસમાું  ચોખા લસોટી- વાટી 
તેનો લેપ કરવાથી જૂનુું- નવુું  ખરજવુું  મટી જાય છે. કુમળી 
લીલી ધરોનો તાજો રસ પીવાથી કોઈ પણ રોગમાું ફાયદો 
થાય છે. માત્ર ધરોના રસ પર રહેવાથી જલદી રાહત થાય 
છે.          
(૧૮) બાવચીના બીજ અને કારલેાને ગ મતુ્રમાું લસોટી પસે્ટ 
બનાવી લગાડવાથી ખસ, ખરજવુું  અને દાદર મટે છે.   
(૧૯) વડનુું  દધુ લગાડવાથી ખરજવુું  મટી જાય છે. 
(૨૦) હરડનેુું  બારીક ચણુગ  ગરમ પાણીમાું પેસ્ટ કરી 
લગાડવાથી ખરજવુું , દાદર, સોરાયસીસ જવેા ચામડીના 
રોગ મટે છે. 
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(૨૧) મળુા તથા સરસવનાું બીજ, લાખ, હળદર, 
પુુંવાડીયાનાું  બીજ, ગુંધબીરોજા, ત્રીકટુ ચણુગ  (સમાન ભાગ ે
સુું ઠ, મરી, પીપરનુું  ચણુગ), વાવડીંગનુું  ચણુગ  આ બધાું  
ઔષધોને મીશ્ર કરી ગ મતુ્રમાું લસોટી લેપ કરવાથી દાદર, 
ખરજવુું, ખસ, કોઢ,  કીટીભ અને ભયુંકર કપાલ કુષ્ઠ મટે છે.  
(૨૨) રાઈના ચણુગ ને ગાયના આઠ ગણા જુના ર્ીમાું મેળવી 
લેપ કરવાથી સફેદ કોઢ મટે છે. એનાથી ખસ, ખરજવુું  અને 
દાદર પણ મટે છે. 
(૨૩) દરીયાના પાણીનુું  સ્નાન ખરજવાના દદી માટે ખબુ 
ફાયદાકારક માનવામાું  આવે છે. 
(૨૪) ખરજવાથી બચવા માટે લીમડાનાું  પાન નાખી 
ઉકાળેલા પાણીથી સ્નાન કરવાથી ફાયદો થાય છે. 
(૨૫) દાડમના પાનની પસે્ટ લગાવીને પણ દાદર કે 
ખરજવા પર લગાવવાથી રાહત મળે છે. 
(૨૬) લીંબનુો રસ અને કેળાનો પલ્પ હમક્સ કરીને દાદર 
વાળી જગ્યા પર લગાવવાથી આરામ મળે છે. 
(૨૭) હસુંધા લૂણમાું ગાજરને પીસીને પસે્ટ બનાવી લો અને 
તેને નવર્કુે ગરમ કરીને ખરજવા પર લગાવવાથી રાહત 
મળે છે. 
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ખસ- ખુંજવાળ (૧) ખુંજવાળ આવતી હોય તો તલુસીના 
પાનનો રસ ર્સવાથી મટે છે.  
(૨) સકુાું  આમળાું  બાળી તલના તેલમાું  મેળવી ચોપડવાથી 
ખસ મટે છે.  
(૩) તવુેરનાું  પાન બાળી રાખ બનાવી, દહીંમાું  મેળવી 
ચોપડવાથી ખસ મટે છે.  
(૪) મરી અને ગુંધક બારીક વાટી, ર્ીમાું ખબુ ખરલ કરી 
ર્રીર ેચોપડવાથી અને તડકામાું  બેસવાથી ખસ-લખુસ મટે 
છે.  
(૫) નસોતરને પાણીમાું  પલાળી સતુી વખતે તેનુું  પાણી 
પીવાથી સવાર ેપટે સાફ અવે છે અને લોહી ર્દુ્ધ થઈ ખસ 
મટે છે.  
(૬) તાુંદળજાની ભાજીના રસમાું સાકર મેળવી પીવાથી ખસ 
મટે છે.  
(૭) કોપરુું ખાવાથી અને ર્રીર ેચોળવાથી ચળ-ખુંજવાળ 
ઓછી થાય છે.  
(૮) ખુંજવાળ આવતી હોય તે ભાગો પર સીસમનુું  સહેજ 
તેલ લઈ દીવસમાું ચારકે વખત ર્સવાથી ખુંજવાળ મટે છે. 
(૯) વડની છાલના ઉકાળાથી સ્નાન કરવાથી ખુંજવાળ મટે 
છે.  
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(૧૦) સતુરાઉ કાપડનો ટુકડો ખુંજવાળવાળા ભાગ પર 
સખત રીતે બાુંધી દેવો. જો બાુંધી ર્કાય તેમ ન હોય તો 
કપડુું મુકી સામાન્ય પટ્ટી સખત રીતે મારવી. એનાથી 
સોરાયસીસ કે દરાજ જવેા વ્યાધી પણ કાબમુાું  આવે છે. 
(૧૧) ગોળ સાથે હરડ ેલેવાથી ખુંજવાળ મટે છે.  
(૧૨) સોપારી સળગાવી, રાખ બનાવી, તલના તેલમાું  
મેળવી ખુંજવાળવાળા ભાગ પર દીવસમાું ચારકે વખત દર 
ચાર કલાકે લગાડતા રહેવાથી થોડા જ દીવસોમાું  ખુંજવાળ 
મટે છે.  
(૧૩) લીંબોળીના તેલની માલીર્ કરવાથી ખુંજવાળ ઓછી 
થઈ જાય છે.  
(૧૪) સુંતરાની તાજી છાલ પથ્થર પર પાણી સાથે ચુંદનની 
જમે ર્સીને ચોપડવાથી ખુંજવાળ મટે છે. સુંતરાની સુકી 
છાલનુું  ચણુગ  પણ વાપરી ર્કાય.  
(૧૫) તલના તેલમાું એનાથી ત્રીજા ભાગનુું  આમળાનુું  ચણુગ  
મેળવી દીવસમાું દર ચારકે કલાકે માલીર્ કરતા રહેવાથી 
ખુંજવાળ મટે છે.  
(૧૬) હરડનેુું  ચણુગ  ગોળ સાથે જરુરી પ્રમાણ મજુબ 
દીવસમાું ચારકે વખત લેવાથી અમકુ પ્રકારની ખુંજવાળ મટે 
છે.  
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ખુંજવાળમાું પરહેજી : મીઠા-મધરુ પદાથોગ અને ગરમ 
પદાથોગનુું  સેવન ન કરવુું . ગમે તેવી સારવાર છતાું આ 
પરહેજી ન હોય તો તકલીફ જલદી મટતી નથી.  
ખાુંસી (૧) ૫-૫ ગ્રામ મધ દીવસમાું  ચારકે વાર ચાટવાથી કફ 
છુટો પડી ખાુંસી મટે છે.  
(૨) અજમાનાું  ફુલ .૧૬ ગ્રામ દીવસમાું ત્રણ વાર ર્ી અને 
મધ સાથે લેવાથી કફ ઓછો થાય છે અને ખાુંસી મટે છે.  
(૩) એલચી, ખજુર અને રાક્ષ મધમાું ચાટવાથી ખાુંસી મટે 
છે.  
(૪) રાક્ષ અને સાકર મોુંમાું  રાખી તેનો રસ ચસુવાથી ખાુંસી 
મટે છે.  
(૫) રાક્ષ, આમળાું, ખજુર, પીપર અને મરી સરખા ભાગ ે
લઈ બારીક ચણુગ  કરી તેમાુંથી ૩-૩ ગ્રામ લઈ, થોડા મધમાું  
મેળવી સવાર,ે બપોર ેઅને સાુંજ ેચાટવાથી સુકી ખાુંસી મટે 
છે.  
(૬) લસણ, ખાુંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, ચાટણ 
કરી, તેમાું બમણુું  થીજાવેલુું  ર્ી મેળવી ચાટવાથી ખાુંસી મટે 
છે.  
(૭) કમળકાકડી એટલે રાષ્ટ્રીય ફુલ કમળનાું  બીજનો 
નાની ચમચી પાઉડર મધ સાથે ચાટવાથી ખાુંસી મટે છે. 
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કમળકાકડીનો પાઉડર બજારમાું તૈયાર મળે છે. આ પાઉડર 
હુંમેર્ાું ઝીણી ચાળણીથી ચાળીને વાપરવો જોઈએ.  
(૮) દાડમનાું તાજાું છોડાું  અથવા સકુાું  છોડાુંનો પાઉડર 
દધુમાું ઉકાળી પીવાથી ગમે તેવી ઉધરસ મટે છે.  
(૯) સુુંઠ અને સાકર સમભાગ ેલઈ પાઉડર કરી રોજ દર બે 
કલાકે ૧-૧ નાની ચમચી, ૧ ચમચી મધ સાથે ચાટી જવુું . 
કોઈ પણ પ્રકારની ખાુંસીમાું  અ ા પ્રયોગથી વત્તો-ઓછો 
ફાયદો તરત જોવા મળે છે. પ્રયોગ ધીરજપવુગક ચાલ ુ
રાખવાથી ખાુંસી જડમળુથી મટી જાય છે.  
(૧૦) એલચીનુું  ચણુગ  ૩/૪(.૭૫) ગ્રામ અને સુું ઠનુું  ચણુગ  
૩/૪ ગ્રામ મધમાું  મેળવી ચાટવાથી કફજન્ય ખાુંસી મટે છે.  
(૧૧) એલચીના તેલનાું  ચાર-પાુંચ ટીપાું સાકર સાથે લેવાથી 
કફજન્ય ખાુંસી મટે છે.  
(૧૨) સુુંઠ, મરી અને પીપરના સમભાગ ેબનાવેલા પાઉડરને 
ત્રીકટુ કહે છે. ૧-૧ નાની ચમચી ત્રીકટુ મધ સાથે સવાર, 
બપોર, સાુંજ લેવાથી સામાન્ય ખાુંસી તરત જ મટી જાય છે.  
(૧૩) મરીના બારીક પાઉડરમાું  થોડો ગોળ મેળવી 
સાધારણ કદની ગોળીઓ બનાવવી. દર બે કલાકે આ 
ગોળી ચસુતા રહેવાથી કોઈ પણ પ્રકારની ખાુંસી મટે છે. 
નાનાું બાળકોને પણ આ આપી ર્કાય.  
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(૧૪) ગરમ કરલેા પાણીમાું  મીઠુું  અને બે લવીંગનુું  ચણુગ  
નાખી સવાર-સાુંજ કોગળા કરવાથી ગળામાુંથી કફ નીકળી 
જઈ ખાુંસી મટે છે. મીઠુું  અને લવીંગ બન્ન ેજુંતનુાર્ક છે. 
બે-ત્રણ દીવસ આ ઉપાય કરવાથી ભાર ેખાુંસી પણ મટી 
જાય છે.  
(૧૫) ખાુંસી મટાડવા હ ુુંફાળુું  ગરમ પાણી જ પીવુું, સ્નાન 
પણ નવર્કેા ગરમ પાણીથી કરવુું . જમે બને તેમ વધાર ેકફ 
 નીકળી જાય એ માટે જ્યાર ેપણ ગળામાું કફ આવે તો કફ 
બહાર કાઢી નાખવો. મધરુ, ખારા, તીખા અને તાસીર ેઉષ્ણ 
પદાથોગનુું  સેવન કરવુું . મધરુ રવ્યોમાું સાકર, જુનો ગોળ, 
જઠેી મધ અને મધ, ખારા પદાથોગમાું  યવક્ષાર, નવસાર અને 
ખારો, તીખાું  રવ્યોમાું  સુું ઠ, પીપર અને મરી તથા ઉષ્ણ 
પાદાથોગમાું  ગરમ પાણી, લસણ, આદ ુવગરેનેુું  સેવન કરવુું . 
વધાર ે ખટાર્વાળા, ચીકાર્વાળા, ગળ્યા, તેલવાળા 
પદાથોગનુું  સેવન ન કરવુું . ઠુંડી હવા અને ઠુંડાું  તથા ઠુંડી 
પ્રકૃતીવાળા પદાથોગનુું  સેવન પણ ન કરવુું .  
(૧૬) ગળો, પીપર અને ભોુંયરીંગણી અધકચરાું ખાુંડી એક 
ગ્લાસ પાણીમાું ત્રણ ચમચી નાખી પાણી અડધુું  રહે ત્યાું  
સધુી ઉકાળી ઠુંડ ુ પાડી અડધી ચમચી મધ અથવા દળેલી 



605 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

સાકર(ખાુંડ નહીં) નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી કફવાળી 
ખાુંસી મટે છે.  
(૧૭) દર ચારકે કલાકે બબ્બે ત્રણત્રણ લવીંગ મોુંમાું  રાખી 
ચસુતા રહેવાથી ગમે તેવી ખાુંસી -સુકી, ભીની કે કફયકુ્ત 
થોડા દીવસોમાું મટી જાય છે.  
(૧૮) તલુસીનાું  આઠ-દસ તાજાું પાન ખબુ ચાવીને દરરોજ 
સવાર, બપોર, સાુંજ ચાવતા રહેવાથી ગમે તે પ્રકારની 
ખાુંસી કાબમુાું  આવી જાય છે.  
(૧૯) અખરોટનો ગભગ કાઢી ર્ેકીને દીવસમાું ચાર-પાુંચ 
વખત ખાતા રહેવાથી કોઈ પણ પ્રકારની ઉધરસ મટે છે. 
નાનાું બાળકોને પણ આ ઉપચાર અનકુુળ અને સફળ થઈ 
ર્કે છે.  
(૨૦) મઠુીભર ર્કેેલા ચણા ખાઈ, ઉપર પાણી પીવાથી 
ઉધરસ ઓછી થાય છે.  
(૨૧) લસણ, આદુ અને મરીની સમભાગ ેબનાવેલી ચટણી 
દીવસમાું  ચાર-પાુંચ વખત ખાતા રહેવાથી અથવા તેમને 
ઉકાળી ગરમ ગરમ ઉકાળો પીતા રહેવાથી ખાુંસીમાું  
તાત્કાલીક રાહત થાય છે.  
(૨૨) અશ્વગુંધા અને ગોખરુનુું  સમાન ભાગ ેબનાવેલુું  ચણુગ  
અડધીથી એક ચમચી લઈ બમણા મધ સાથે મીશ્ર કરી 
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સવાર-સાુંજ ચાટવાથી ર્ોષ (ર્રીરની રસ, રક્ત, માુંસ, 
મેદાદી સાતે ધાતઓુ સકુાઈ જવી) અને ખાુંસી મટે છે. વળી 
અશ્વગુંધાથી ર્રીર પણ પષુ્ટ થાય છે. અને આમાું ગોખરુ 
રસાયન હોવાથી કામર્ક્તી પણ વધે છે.  
ખાુંસી સુકી  (૧) નાની એલચી તવી પર બાળી, કોયલો કરી, 
ધમુાડો નીકળી જાય એટલે વાસણ ઢાું કી દેવુું . તેનુું  
૩/૪(૦.૭૫) ગ્રામ ચણુગ  ર્ી તથા મધ (મધ કરતાું ર્ી 
બમણુું  લેવુું) સાથે દીવસમાું ત્રણ વાર ચાટવાથી સુકી ખાુંસી 
મટે છે.  
(૨) એક નાની મઠુી તલ અને  જરુરી સાકર ૨૦૦ મી.લી. 
પાણીમાું નાખી ઉકાળો બનાવી દરરોજ દર બેત્રણ કલાકે 
સાધારણ ગરમ પીવાથી થોડા દીવસોમાું સુકી ખાુંસી મટે છે. 
(૩) ૧-૧ નાની ચમચી ર્ી દરરોજ બે કલાકના અુંતર ે
ચાટવાથી સુકી ખાુંસી અચકુ મટે છે.  
(૪) દર ત્રણ કલાકે એક ચમચી તાજા માખણમાું  વાટેલી 
સાકર નાખી ધીમે ધીમે ચાટી જવાથી સુકી ખાુંસી મટે છે. 
નાનાું બાળકોમાું તો આ પ્રયોગ ખરખેર આર્ીવાગદરુપ છે, 
કેમ કે બાળક હોુંર્ ેહોુંર્ે સાકર-માખણ ખાર્ ેઅને ખાુંસી 
મટી જર્.ે  
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(૫) સમભાગ ેસકુા આમળાનુું  ચણુગ  અને સાકર એક એક 
ચમચી દીવસમાું ત્રણ વાર પાણી સાથે લેવાથી કું ટાળાજનક 
જુની ખાુંસી મટે છે. પ્રયોગ થોડા દીવસ સધુી નીયમીત 
જાળવી રાખવો.  
(૬) ઉમરાનુું  દુધ મોુંમાું  ઉપલા તાળવે ચોપડી જ ેલાળ-થુુંક 
આવે તે ગળી જવાથી કોઈ પણ દવાથી મટતી ન હોય તેવી 
ખાુંસી પણ બહ ુઝડપથી મટી જાય છે.  
(૭) આદનુો રસ મધમાું લેવો અને એક નાગરવેલના 
પાનમાું થોડી હળદર અને ૩-૪ મરી મુકી બીડુું વાળી ઉપર 
લવીંગ ખોસવુું . એને ચાર ગ્લાસ પાણીમાું અડધુું  પાણી 
બળી જાય ત્યાું સધુી ઉકાળી દીવસમાું ત્રણ-ચાર વખત થોડુું  
થોડુું  પીવુું . એનાથી ખાુંસી તરત જ ઓછી થવા લાગ ેછે.  
(૮) સમભાગ ે તલ અને સાકરનો ઉકાળો દીવસમાું ચાર-
પાુંચ વાર ર્ુુંટડ ેર્ુું ટડ ેપીતા રહેવાથી સુકી ખાુંસી મટે છે.  
(૯) એક મોટી એલચી સોયમાું  ખોસી ર્ીના દીવાની 
જ્યોતમાું ફોતરા સાથે કોલસા જવેી થઈ જાય તેટલી 
બાળવી. પછી એ આખી એલચીનુું  ચણુગ  બે ટીપાું મધ અને 
ચાર ટીપાું ર્ીમાું મેળવી દરરોજ સવાર, સાુંજ અને રાત્ર ે
થોડા દીવસો ચાટવાથી સુકી ખાુંસી મટે છે. સાથે જો 
કબજીયાત રહેતી હોય તો રાત્ર ેસતુી વખતે અડધી ચમચી 
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ર્કેેલો અજમો બે ચમચી દીવેલ સાથે ચાવતાું ચાવતાું પટેમાું  
ઉતારવુું . વાય ુ ઉપર ચઢીને ખાુંસી ઉત્પન્ન કર ે છે. એલચી 
તેમ જ દીવેલ ઉત્તમ વાયનુાર્ક છે. વળી મળર્દુ્ધી થવાથી 
વાયનુી ર્દુ્ધી થાય છે. સુકી ખાુંસી માટે આ અનભુવસીદ્ધ 
પ્રયોગ છે.    
ખીલ અન ે ખીલના ડાર્  (૧) ખીલ થયા હોય તો ચહેરા પર 
નારુંગીની છાલ ર્સવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૨) તલનો જુનો ખોળ ગાયના મતુ્રમાું કાલવી મોું ઉપર 
લેપ કરવાથી યવુાનીમાું  થતા ખીલ દુર થાય છે.  
(૩) પાકા, ખબુ ગળી ગયેલા પપૈયાને છોલી, છુું દીને ચહેરા 
પર થોડો સમય માલીર્ કરવી-મસળવુું . ૧૫-૨૦ મીનીટ 
બાદ સકુાવા લાગ ે ત્યાર ે પાણીથી ધોઈ નાખી જાડા ટુવાલ 
વડ ેસારી રીતે લછુી જલદી તલનુું  તેલ કે કોપરલે ચોપડવુું . 
એક અઠવાડીયા સધુી આ પ્રમાણે કરવાથી ચહેરા પરના 
ખીલ, ડાર્ વગરે ે દરુ થઈ ચહેરો ખબુ જ સુુંદર દેખાય છે 
અને ચહેરાનુું  તેજ વધ ે છે. ચહેરાની કરચલીઓ, કાળાર્ 
અને મેલ દુર થાય છે, ચહેરા પર કોમળતા અને કાુંતી આવે 
છે.  
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(૪) પાકાું ટામેટાું  સમારીને ખીલ પર બરાબર ર્સવાું . બેચાર 
કલાક એમ જ રહેવા દેવુું . ત્યાર બાદ હ ુુંફાળા પાણીથી ધોઈ 
નાખવુું . આનાથી ચહેરાના ખીલ મટી જાય છે.  
(૫) જાુંબનુા ઠળીયાને પાણીમાું ર્સી ચોપડવાથી યવુાનીને 
લીધ ેથતા મોું પરના ખીલ મટે છે.  
(૬) સવાર ેઅને રાત્ર ેબાવળ, લીમડો કે વડવાઈનુું  દાતણ 
કરી એના કુચાને મોું પર પાુંચકે મીનીટ ર્સતા રહેવાથી મોું 
પરના ખીલ મટે છે.  
(૭) ટુંકણખાર ગલુાબજળમાું મેળવી લગાડવાથી મોું પરના 
ખીલ મટે છે.  
(૮) બદામને માખણમાું  ખબુ ર્સી તેનો મોું પર લેપ 
કરવાથી કે માલીર્ કરવાથી મોું પરના ખીલ મટે છે.  
(૯) ગલુાબજળમાું  સખુડ ર્સીને લગાડવાથી ખીલ મટે છે.  
(૧૦) આમળાું દધુમાું ર્સી મોું પર જાડો લેપ કરવાથી ખીલ 
મટે છે.  
(૧૧) કેરીની ગોટલી ર્સીને ખીલ પર લગાડવાથી ફાયદો 
થાય છે.  
(૧૨) લીમડા કે ફુદીનાનાું પાન વાટી તેનો રસ ખીલ પર 
લગાવવાથી ખીલ મટી જાય છે.  
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(૧૩) તાજુું લીંબ ુ કાપી દર બે કલાકે ખીલ પર બે-ત્રણ 
મીનીટ ર્સતા રહેવાથી ખીલ મટી જાય છે.  
(૧૪) લોધર, ધાણા અને ર્ોડાવજને પાણીમાું લસોટી લેપ 
કરવાથી ખીલ મટે છે.  
(૧૫) દરરોજ રાત્ર ે સતુી વખતે કાચા પપૈયાનુું  ક્ષીર(દુધ) 
ખીલ પર ચોપડતા રહેવાથી ખીલ મટી જાય છે.  
(૧૬) ર્ીમળાના કાુંટાનુું  ખબુ બારીક અડધી ચમચી ચણુગ  
એટલી જ મસરુની દાળના લોટ સાથે મીશ્ર કરી, થોડુું દુધ 
ઉમેરી, ખબુ હલાવી, પેસ્ટ બનાવી સવાર-સાુંજ અડધો 
કલાક ચહેરા પર લગાડી રાખવુું . જ્યાર ે પેસ્ટ સકુાઈ જાય 
ત્યાર ેસ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લેવુું . થોડા દીવસો આ ઉપચાર 
કરવાથી ખીલ, ખીલના ડાર્ા અને ચહેરાની ઝાુંખપ-કાળાર્ 
મટે છે. આ ઉપચાર વખતે ઉચીત પરજેી પાળવી.  
(૧૭) છાસ વડ ે ચહેરો ધોવાથી ખીલના ડાર્, મોું પરની 
કાળાર્ અને ચીકાર્ દરુ થાય છે.  
(૧૮) વડના દુધમાું મસરુની દાળ પીસી લેપ કરવાથી 
ખીલના કાળા ડાર્ મટે છે.  
(૧૯) ચોખાનો ઝીણો લોટ અથવા રાુંધલેો ભાત દરરોજ 
ચહેરા પર ર્સવાથી ખીલના ડાર્ દરુ થાય છે. 
(૨૦) લવીંગ પાણીમાું પીસીને લગાડવાથી ખીલ મટે છે.  
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ખજુલી  (૧) સવાર-સાુંજ પાકાું  ટામેટાુંનો રસ પીવાથી અને 
ભોજનમાું  મીઠુું  ઓછુું  કરવાથી ખજુલી-ચળ મટે છે.  
(૨) ટામેટાના રસથી બમણુું  કોપરલે લઈ એકત્ર કરી ર્રીર 
પર માલીર્ કરવાથી અને થોડી વાર પછી કોકરવરણા 
પાણીથી સ્નાન કરવાથી ખસ-ખજુલી મટે છે.  
(૩) પપૈયાનુું  દુધ અને ટું કણખાર ઉકળતા પાણીમાું મેળવી 
ઠુંડુું થયે લેપ કરવાથી ખજુલી મટે છે.  
(૪) લીંબ ુ કાપી બે ભાગ કરી બારીક સીંધવ ભભરાવી 
સકુવવુું . સકુાઈ જાય એટલે ખાુંડીને ચણુગ  કરવુું . આ ચણુગ  
લેવાથી વાતરક્ત, ચળ અને ખજુલીમાું ફાયદો થાય છે.  
(૫) લીંબનુો રસ અને કોપરલે એકત્ર કરી માલીર્ કરવાથી 
ખજુલી મટે છે. ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવુું . પહેરવાનાું  
કપડાું  રોજ ગરમ પાણીથી ધોવાું . આ પ્રયોગથી સુકી 
ખજુલી મટે છે.  
(૬) આખા ર્રીર ે ખજુલી આવતી હોય તો સરસીયાના 
તેલની માલીર્ કરવાથી ખજુલી મટે છે.  
(૭) જવના લોટમાું તલનુું  તેલ અને છાસ મેળવી 
લગાડવાથી ખજુલી મટે છે.  
(૮) ચણાનો લોટ પાણીમાું મેળવી ર્રીર ેમાલીસ કરવાથી 
ખજુલી મટે છે. 
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ગભરામણ ગાય, ભેંસ, ગધડેા કે ર્ોડાની તાજી લાદ કે છાણમાું  
પાણી મેળવી ખબુ હલાવી કપડાથી ગાળી ગભરામણના 
રોગીને એકાદ ગ્લાસ પીવડાવવાથી ગભરામણ ર્ાુંત થાય 
છે.  
ગરમ મીજાજ ૧-૧ કપ દધુમાું અડધી નાની ચમચી બદામનુું  
તેલ નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી જમેનો સ્વભાવ ગરમ 
રહેતો હોય, વાતવાતમાું  ગસુ્સો આવતો હોય અને મન 
હુંમેર્ાું અર્ાુંત રહેતુું  હોય તો તેમાું ફાયદો થાય છે. ઉપચાર 
દરરોજ નીયમીત કરવાથી જ ફાયદો થાય છે.  
ગરમી  (૧) એક સકુુું  અુંજીર અને ૫-૧૦ બદામ દુધમાું નાખી 
ઉકાળી, તેમાું  સહેજ સાકરનુું  ચણુગ  નાખી રોજ સવાર ે
પીવાથી ગરમી ર્ાુંત થાય છે.  
(૨) કાકડીના કકડા પર ખડી સાકરની ભુકી નાખી સાત 
દીવસ ખાવાથી ગરમી મટે છે.  
(૩) ગરમીના દીવસોમાું માથે ઠુંડક રહે, લ ુન લાગ,ે માથુું  
તપી ન જાય તે માટે માથે વડનાું  પાન મુકી ઉપર ટોપી, હટૅ, 
સ્કાફગ  કે હેલ્મેટ પહેરવી.  સયુગ ગમે તેટલો તપતો હર્ ેતો 
પણ માથે ઠુંડક રહેર્.ે  
(૪) તાુંદળજાના રસમાું સાકર મેળવી પીવાથી ગરમી મટે 
છે.  



613 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

(૫) નારુંગી ખાવાથી ર્રીરની ખોટી ગરમી દરુ થાય છે.  
(૬) પટેની અને આુંતરડાુંની ગરમી દરુ કરવા વડની 
છાલનો ઉકાળો પીવો.  
(૭) કાળી રાક્ષ, સાકર, વરીયાળી અને ધાણા પાણીમાું  
પલાળી, ચોળીને પીવાથી પટેની ગરમી તથા મોુંનાું  ચાુંદાું  
મટે છે.  
(૮) ર્રીરની અુંદરની કે બહારની કોઈપણ પ્રકારની 
ગરમીમાું ગોળનુું  પાણી બનાવી ઝીણા કપડાથી વારુંવાર 
(જ્યાું સધુી ગળણાના કપડા પર કું ઈ પણ જમા ન થાય ત્યાું  
સધુી) ગાળી દીવસમાું  ચારકે વખત એક એક વાડકી 
પીવાથી એ ગરમી દરુ થઈ કોઠો ચોખ્ખો થઈ જાય છે. 
પ્રયોગ કદાચ ર્ણા દીવસો સધુી કરવો પડ.ે  
(૯) એક ચમચી ગોખરુનુું  ચણુગ , દોઢ ચમચી ખડી સાકરનુું  
ચણુગ  અને બે ચમચી ર્ી એક ગ્લાસ દધુમાું નાખી એક 
મહીનો પીવાથી ગરમી-ચાુંદી મટે છે અને ર્ારીરીક પષુ્ટતા 
થાય છે.  
ગરમી- ર્ીતળાની  ધાણા અને જીરુ રાત્ર ેપાણીમાું પલાળી 
રાખી સવાર ે મસળી, ગાળી, તેમાું  સાકર નાખી ચાર-પાુંચ 
દીવસ પીવાથી ર્ીતળા પછીની ર્રીરમાું  જામી ગયેલી 
ગરમી નીકળી જાય છે.  
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કોઠાની  ગરમી (૧) ૧૦૦ ગ્રામ ગાજરની છીણમાું ૧૦૦ 
ગ્રામ ગોળ નાખી ૭૦૦ મી.લી. પાણીમાું સાુંજ ે બરાબર 
બાફી રાખી મકુવુું . સવાર ે ચાુંદીનો વરખ ચોપડી ખાવુું . 
દરરોજ આ પ્રમાણે કરવાથી કોઠાની ગરમી મટે છે.  
(૨) કડવા લીમડાના પાનનો અડધા કપ રસ સાકર નાખી 
સવાર-સાુંજ પીવાથી કોઠાની ગરમી મટે છે.  
(૩) ૮ થી ૧૦ તલુસીનાું  પાન, ૪ થી ૫ કાળાું  મરી અને 
ત્રણ બદામને ખબુ લસોટી પસે્ટ તૈયાર કરી એક ગ્લાસ 
પાણીમાું  મીક્ષ કરી રોજ સવાર ે૨૧ દીવસ પીવાથી મગજની 
અને ર્રીરની આુંતરીક ગરમી દરુ થાય છે અને મગજને 
તાકાત મળે છે. આ ઔષધ હૃદયોત્તજેક હોવાથી હૃદયને 
બળવાન બનાવે છે, હૃદયરોગમાું હીતાવહ છે, અને 
યાદર્ક્તી વધાર ેછે.  
પીત્તની ગરમી પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કરી રસ 
કાઢવો. રસથી બમણી સાકરની ચાસણી બનાવી 
અનનાસનો રસ નાખી ર્રબત બનાવવુું . આ ર્રબત 
પીવાથી  ગરમીનુું  ર્મન થાય છે.  
ગરમીથી ગાુંડપણ મગજની ગરમી, પીત્તદોષ અથવા ઝરેી 
પદાથગ ખાવાથી થયેલ માનસીક ગાુંડપણ, વધ ુપડતો ક્રોધી 
સ્વભાવ, સતત ઉશ્કેરાટ જવેી સ્થીતીમાું  રોજ દીવસમાું  
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ચાર-પાુંચ વાર ઠુંડા પાણીને માથે રડેીને સ્નાન કરવુું . તે 
સાથે ખાવામાું ગરમ ખોરાક બુંધ કરવો. કોળાના રસમાું  
સાકર નાખી દરરોજ પીવુું . ધીમે ધીમે લાભ થર્.ે 
ગભગધારણ  (૧) જુના વીયગમાું  ર્કુ્રાણનુી સુંખ્યા ઓછી હોય 
જનેે કારણે ગભગ ધારણ ન થઈ ર્કતુું  હોય તો વડના ટેટાનુું  
ચણુગ  દધુ સાથે લેવુું . વડના કુણા પાનનો કે કુણી વડવાઈનો 
ઉકાળો કરી પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે.  
(૨) વડના તાજા અુંકુરો પાણી સાથે પીસી સેવન કરવાથી 
ગભગધારણ થાય છે. એનાથી ર્રીરની ગરમી, રતવા વગરે ે
મટે છે અને ગભગપાત થતો અટકે છે; ગભગને ઉત્તમ પોષણ 
મળે છે અને ગભગની વદૃ્ધી સારી રીતે થાય છે.  
(૩) વડના ટેટાુંનુું  ચણુગ  સ્ત્રી-પરુુષ બું ને નીયમીત સેવન કર ે
તો ગભગધારણની ર્ક્યતા વધ ેછે. સ્ત્રીના પ્રજનન અુંગોની 
ગરમી દરુ થઈ તે ગભગધારણ માટે સક્ષમ બને છે. એક ઉક્તી 
છે કે ‘જ ેખાય ટેટા તેને થાય બેટા.’  
(૪) વુંધ્યા સ્ત્રીને વડની કુું પળનો ઉકાળો દધુ સાથે પાવાથી 
ગભગ રહે છે, તથા કુું પળો કે વડવાઈની તાજી કુું પળોને દધુમાું  
લસોટી નસ્ય આપવુું .  
(૫) બજારમાું બીજના સ્વરુપમાું  મળતુું  નાગકેસર અને 
સાકર સમભાગ ેલઈ, પાઉડર બનાવી દરરોજ એક ચમચો 
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પાઉડર દધુ સાથે સવાર ે નરણા કોઠે નીયમીત લેવાથી 
ગભગધારણ થાય છે. અમકુ પ્રકારનુું  વુંધ્યત્વ પણ એનાથી 
મટે છે.  
(૬) ઋતકુાળના દીવસો દરમીયાન એક પાકા બીજોરાનાું  
તમામ બીજ પાણી કે દધુમાું ગળવાથી કે એ બીજોના 
પાઉડરનુું  સેવન કરવાથી ગભગધારણની ર્ક્યતા રહે છે. આ 
પછી ચોખ્ખા દીવસો દરમીયાન ગભગધારણનો પ્રયત્ન 
કરવો. એક મહીને સફળતા ન મળે તો બીજ ે મહીને 
ઉપચાર ચાલ ુરાખવો.  
ગભગસ્થ ર્ીર્નુા સ ુંદયગ  માટે દુધી  ગભીણી સ્ત્રી દરરોજ દધુીનુું  મીઠુું  
ર્ાક કે સાકર નાખલે દુધીનો રસ કે દુધીનો હલવો ખાય તો 
બાળક સુુંદર અને ગ ર વણગનુું  અવતર ેછે.  
ગભગસ્રાવ (૧) જવનો લોટ અને સાકર સરખ ે ભાગ ે મેળવી 
ખાવાથી ગભગપાતનો ભય મટે છે.  
(૨) સીતાફળનાું બીનુું  ચણુગ  લેવાથી ગભગપાત થાય છે.  
(૩) પીપળાની છાલ સકુવી પાઉડર બનાવી ગભીણી 
સ્ત્રીએ દરરોજ સવાર-સાુંજ એકએક ચમચો સાદા પાણી 
સાથે લેવો. અ ાથી નવ માસ સધુી કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ 
વીના પરુ ેમહીને પોષાયેલુું  સ્વસ્થ ર્ીર્ ુજન્મે છે.  
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(૪) અકાળે ગભગ પડી જવાની તકલીફ થતી હોય તો બે કપ 
દધુમાું એક ચમચો સુુંઠ નાખી સવાર-સાુંજ નીયમીત છેલ્લા 
દીવસો સધુી પીવાથી ગભગ પડી જવાનો ભય ટળે છે. આ 
પ્રયોગની કોઈ આડ અસર નથી.  
(૫) ગભગ રહ્યા બાદ દરરોજ દીવસમાું બે-ત્રણ વખત 
બરફનો ટુકડો યોનીમાું  દસ-પુંદર મીનીટ દબાવી રાખવાથી 
અને પ્રયોગ નીયમીત કરતા રહેવાથી ગભગપાતનો ભય ટળે 
છે. જો ર્રદી-ઠુંડીની ફરીયાદ હોય તો આ પ્રયોગ કરી ન 
ર્કાય.  
(૬) પદમાખ નામની વનસ્પતીની લાકડી બજારમાું મળે છે. 
તેને ચુંદનની જમે ર્સીને સેવન કરતા રહેવાથી ગભગસ્રાવ 
થતો અટકે છે. અન્ય ચીકીત્સા-સારવાર સાથે સહાયક 
ચીકીત્સા તરીકે પણ આ ઉપચાર કરી ર્કાય.  
(૭) પ્રચરુ માત્રામાું વીટામીન ‘સી’નુું  સેવન કરવામાું આવે 
તો ગભગસ્રાવ કે ગભગપાત થવાનો ભય મટે છે. ભ્રણુની ચાર ે
તરફ રહેલુું  આવરણ ટુટી જવાથી ગભગપાત થઈ જાય છે. 
વીટામીન ‘સી’ આ આવરણની રચનામાું  મોટો ફાળો 
ધરાવે છે. જો ર્રીરમાું વીટામીન ‘સી’ પરુતા પ્રમાણમાું  
હોય તો એ આવરણ વધ ુમજબતુ બની ગભગને પડી જતો 
આટકાવે છે. આથી જ ગભગવતી મહીલાઓએ ગભગકાળ 
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દરમીયાન વીટામીન ‘સી’યકુ્ત પદાથોગ વધ ુપ્રમાણમાું લેવા 
જોઈએ. 
ગભાગર્યનુું  સુંકોચન ગભાગર્યનું ુ સુંકોચન કરાવનારા ઔષધોમાું  
મેથી, સવુાદાણા અને સુું ઠની ગણતરી થાય છે. આથી જ 
આપણે ત્યાું પ્રસતુા સ્ત્રીઓને મેથીના લાડ ુ ખવરાવવાનો 
રીવાજ ચાલ્યો આવે છે.  
(૧) એક ચમચી મેથીનો ભકુો અને અડધી ચમચી સુુંઠનુું  
ચણુગ  બે ચમચી ર્ી સાથે મીશ્ર કરી સવાર ેઅને રાત્ર ેધીમે 
ધીમે ચાટી જવાથી ગભાગર્યનુું  સુંકોચન થાય છે.  
(૨) એક ચમચી સુુંઠનુું  ચણુગ , એક ચમચી ગોળ અને એક 
ચમચી ર્ી સવાર-સાુંજ લેવામાું આવે તો પણ ગભાગર્ય 
ર્દુ્ધ થઈ સુંકોચાય છે.  
(૩) એક ચમચી સવુાદાણા સોપારી જટેલા ગોળ સાથે 
સવાર-સાુંજ ખાવાથી ગભાગર્ય ર્દુ્ધ થાય છે અને ધાવણ 
વધ ેછે. 
ગળાનાું દદગ   કાકડા (૧) ચલુાની બળેલી માટી(લાલ થઈ હોય 
તે, હવે ચલુા નથી હોતા આથી માટીને લાલ થાય ત્યાું સધુી 
બાળવી) ૧૦ ગ્રામ અને ૩ ગ્રામ મરીનુું  ચણુગ  સવાર સાુંજ 
થોડુું  થોડુું કાકડા પર દબાવીને ચોળવાથી ત્રણ દીવસમાું  
કાકડા મટી જાય છે.  
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(૨) દીવસમાું બેત્રણ વાર મીઠાના પાણીના કોગળા 
કરવાથી કાકડામાું લાભ થાય છે.  
(૩) બે ગ્રામ ફુલાવેલી ફટકડી ૧૨૫ ગ્રામ ગરમ પાણીમાું  
નાખી કોગળા કરવાથી કાકડા વધ્યા હોય તેમાું લાભ થાય 
છે.  
(૪) આુંબાનાું  પાન બાળી તેનો ધમુાડો લેવાથી ગળાની 
અુંદરનાું કેટલાુંક દદોગમાું  ફાયદો થાય છે.  
ગળાનો દ:ુખાવો (૧) લીંબનુો રસ પીવાથી ગળાની પીડા 
મટે છે.  
(૨) ગળામાું બળતરા કે દખુાવામાું એક ચમચો મધ, એક 
લીંબનુો રસ અને લાલ મરચાુંનો તદ્દન થોડો પાઉડર 
દીવસમાું  બેત્રણ વાર લેવાથી લાભ થાય છે.  
(૩) કોઈ રોગ ન હોય પણ વધ ુશ્રમને કારણે ગળુું  દખુતુું  
હોય તો સકુા ધાણા ચાવતા રહી મોુંમાું  ઉત્પન્ન થતો રસ 
ધીમે ધીમે ગળા નીચ ે ઉતારતા રહેવાથી લાભ થાય છે.  
ગળાનો સોજો (૧) કેળાુંની છાલ ગળા ઉપર બહાર 
બાુંધવાથી ગળાનો સોજો મટે છે.  
(૨) એક અુંજીર અને ૧/૪ ચમચી હળદર પાણીમાું લસોટી 
અડધા ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળો કરવો. ઉકાળો ઠુંડો પડ્યે 
ગળામાું ધારણ કરી થોડી વાર મોુંઢામાું રાખી ધીમેથી ગળી 
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જવો. સવાર-સાુંજ તાજો ઉકાળો બનાવવો. એનાથી 
ગળાનો સોજો, જીભનો સોજો, મોુંઢાનાું  ચાુંદાું, અવાજ બેસી 
જવો વગરે ેફરીયાદો ચાર-પાુંચ દીવસમાું  મટે છે.  
(૩) અજમાનો ઉકાળો અથવા પાણી સાથે અજમાનુું  અતી 
બારીક ચણુગ  દીવસમાું ચારકે વખત નીયમીત પીવાથી 
ગળાનો સોજો મટે છે.  
ગળ ુસકુાવુું  ગોળનુું  પાણી બનાવી ચાર પાુંચ વાર વસ્ત્રગાળ 
કરી પીવાથી અથવા ગરમીના દીવસો હોય તો લીમડાના 
પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ પીવાથી ગળુું  સકુાઈ જતુું  હોય તેમાું  
લાભ થાય છે.  
ગળુું  બેસી જવુું  ગળુું  બેસી જાય ત્યાર ેઆદનુા નાના નાના 
ટુકડા કરી મોુંમાું  રાખી મુકી ચસુીને રસ ગળા નીચ ેહળવે 
હળવે ઉતારતા રહેવુું .  
ગળુું  સાફ રાખવા  ડુુંગળીનુું  કચુુંબર જીરુ અને સીંધવ નાખી 
ખાવાથી ગળુું  સાફ રહે છે, કફની ખરટેી બાઝતી નથી અને 
પટેમાુંનાું  ઝરેી તત્ત્વોનો નાર્ થાય છે.  
ગુંધર્ક્તી ગુંધર્ક્તી વધારવા અને જાળવી રાખવા હુંમેર્ાું 
લસણનો રસ સુુંર્તા રહેવુું  અથવા લસણ છોલી, વાટીને તે 
સુુંર્તા રહેવુું  જોઈએ. લસણની ગુંધથી ગુંધગ્રાહી 
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સ્નાયઓુમાું  ચૈતન્ય આવે છે અને ગુંધર્ક્તીમાું  વધારો થાય 
છે.  
ગાલપચોળીયાું ધતરુાનાું પાન વાટી ગરમ કરી સોજા ઉપર લેપ 
કરવાથી ગાલપચોળીયાનો દખુાવો અને સોજો મટે છે.   
ગાુંઠ (૧) ડુુંગળી ઉપર ભીનુું  કપડુું વીંટી, કોલસામાું મુકી, 
બફાઈ જાય એટલે બહાર કાઢી, છુું દી, તેમાું જરા હળદર 
નાખી બાુંબલાઈ કે બદની ગાુંઠ પર બાુંધવાથી ગાુંઠ વેરાઈ 
જાય છે અથવા જલદી ફુટી જાય છે.  
(૨) પાલખનાું  પાનને પીસી પોટીસ બનાવી અથવા તેનાું  બી 
વાટી ખદખદાવી પોટીસ બનાવી અપક્વ ગાુંઠ પર બાુંધવાથી 
ગાુંઠ 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 ર્કાય તો વરીયાળીનો 
પાઉડર કે વરીયાળીનો ઉકાળો લેવાથી ર્રીરમાું  થયેલી 
સામાન્ય ગાુંઠ મટે છે.   
ગાુંડપણ  (૧) સીતાફળીના મળુનુું  ચણુગ  ગાુંડપણમાું  
આપવાથી લાભ થાય છે.  
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(૨) દરરોજ સવાર-સાુંજ ૧૦૦ ગ્રામ જટેલુું  ગાયનુું  તાજુું 
મતુ્ર ગાળીને પાવાથી ગાુંડપણ મટે છે. પખુ્ત વયના દદીને 
અથવા દદગના બળ મજુબ મતુ્રનુું  પ્રમાણ વધારી ર્કાય.  
(૩) દદીમાું  ગાુંડપણ બહ ુ આક્રમક બની ગયુું  હોય અને 
સ્વજનોને ભાર ેતકલીફ રહેતી હોય તો દરરોજ આમલીનુું  
ર્રબત દર ચારકે કલાકના અુંતર ે એકાદ ગ્લાસ 
પીવડાવવાથી અને આહારમાું  આમલીનો ખાસ ઉપયોગ 
કરાવવાથી ગાુંડપણ ઓછુું  થાય છે અને વીવેકબદુ્ધી ખીલવા 
લાગ ે છે. (જો કે આનો આધાર ગાુંડપણના કારણ ઉપર 
રહેર્.ે)      
(૪) બ્રાહ્મી, વજ, ર્ુંખાવલી, અશ્વગુંધા અને માલકાુંકણીના 
બીનુું  ચણુગ  સરખ ે ભાગ ે લઈ ૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, 
સાુંજ ત્રણ વાર પાણી સાથે આપવાથી માનસીક બીમારી 
દરુ થાય છે.  
(૫) દરરોજ ર્ક્ય એટલો નીરો પીવડાવતા રહેવાથી 
ગાુંડપણયકુ્ત વ્યક્તીમાું  નોુંધપાત્ર સધુારો જોવા મળે છે.  
ગમુડાું (૧) ગમુડા ઉપર રસવુંતીનો લેપ કરી પાટો બાુંધી 
રાખવાથી ગમુડુું ફુટી જાય છે.  
(૨) સરગવાની છાલ ર્સીને ચોપડવાથી ગમુડુું  બેસી જાય 
છે.  
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(૩) ર્ઉુંના લોટમા મીઠુું  અને હળદર નાખી પોટીસ બનાવી 
ગમુડા પર બાુંધવાથી ગમુડુું  પાકીને ફુટી જર્.ે  
(૪) બાફેલા કાુંદામાું મીઠુું  નાખી પોટીસ બનાવી ગમુડા પર 
બાુંધવાથી ગમુડુું  ફુટી જર્.ે  
(૫) ધુંતરુના અથવા આુંકડાના પાનની પોટીસ બનાવી 
ગમુડા પર બાુંધવાથી ગમુડુું  પાકી જર્.ે  
(૬) લસણ અને મરી વાટી લેપ કરવાથી ગાુંઠ, ગમુડાું  
પાકીને ફુટી જર્.ે  
(૭) હળદરની રાખ અને ચનુો ભેગાું કરી બાુંધવાથી ગમુડુું 
ફુટી જર્.ે  
(૮) બાજરી બાફી પોટીસ બનાવી બાુંધવાથી ગમુડાું  સારાું  
થઈ જાય છે.  
(૯) કાુંદાની કાતરી ર્ી કે તેલમાું ર્ેકી હળદર મેળવી 
પોટીસ કરી બાુંધવાથી ગમુડુું પાકી જર્ે. ર્ા પર બાુંધવાથી 
દદગ  મટે છે.  
(૧૦) બોરડીનાું પાન વાટી ગરમ કરી પોટીસ બનાવી 
બાુંધવાથી ગમુડુું  પાકીને ફુટી જર્.ે  
(૧૧) મરીનો બારીક પાઉડર કરી પાણી નાખી ર્ુુંટીને મલમ 
જવેુું  બનાવવુું . એને ગમુડાું- ફોલ્લા પર ચોપડી રુ મુકી પાટો 
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બાુંધી દેવો. દરરોજ દીવસમાું એક વખત આ રીતે ગાઢો 
લેપ કરતા રહેવુું . થોડા જ દીવસોમાું ફરક પડર્.ે  
(૧૨) સરગવાની છાલનો ક્વાથ પીવડાવવાથી અને તેની 
છાલની પોટીસ બાુંધવાથી લોહી વીખરેાઈને ગમુડુું મટી 
જાય છે અથવા જલદી પાકીને ફુટી જાય છે.  
(૧૩) અુંજીરની પોટીસ બનાવી ગમુડાું  પર બાુંધવી.  
(૧૪) ગાજર બાફી પોટીસ બનાવી બાુંધવાથી ગમુડાું  સારાું  
થાય છે.  
(૧૫) ર્ીલોડીનાું  પાનનો રસ અથવા પાનની પોટીસ 
બનાવીને બાુંધવાથી ગમુડાની વેદના ર્ાુંત થાય છે અને 
ગમુડાું  પા કીને ફુટી જાય છે.  
(૧૬) જામફળીના પાનની પોટીસ બનાવી બાુંધવાથી ગમુડાું  
મટે છે.  
(૧૭) દુધીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે ખાવાથી 
ગમુડાું  મટે છે.  
(૧૮) નારુંગી ખાવાથી ગમુડાું  દરુ થાય છે.  
(૧૯) બાફેલી ડુુંગળીમાું મીઠુું  મેળવી, પોટીસ કરી કાચા 
ગમુડા પર બાુંધવાથી ગમુડાને પકવે છે અને રુઝવે છે.  
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(૨૦) બોરડીનાું પાનને પીસી, ગરમ કરી, તેની પોટીસ 
બાુંધવાથી અને વારુંવાર તેને બદલતા રહેવાથી ગમુડાું  
જલદી પાકીને ફુટી જાય છે.  
(૨૧) રીંગણાુંની પોટીસ ગડગમુડ પર બાુંધવાથી ગમુડાું  
જલદી પાકી જાય છે.  
(૨૨) લસણ અને મરી વાટી લેપ કરવાથી ગાુંઠ, ગમુડાું, 
બાુંબલાઈ વગરે ેપાકીને જલદી ફુટે છે.  
(૨૩) તાુંદળજાના પાનની પોટીસ બનાવી ગડગમુડ પર 
બાુંધવાથી ગમુડુું  પાકીને જલદી ફુટી જાય છે.  
(૨૪) સીતાફળીનાું પાનની લગુદી બનાવી ગમુડા પર 
બાુંધવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૫) સીતાફળીનાું પાન, તમાકુ અને કોરો ચનુો મધમાું  
મેળવી ગમુડા પર બાુંધવાથી ગમુડુું  પાકી અુંદરનુું  પરુું 
 નીકળી જઈ ર્ાનુું  ર્ોધન થાય છે.   
(૨૬) ર્ઉુંના લોટની પોટીસ બનાવી બાુંધવાથી ગમુડુું  પાકે 
છે.  
(૨૭) કુું વારપાઠાનુું  લાબ ુબાુંધવાથી કાચાું કે પાકાું  ગમુડાું  રુઝ 
આવી મટી જાય છે.  
(૨૮) કબતુરની હગાર પાણીમાું કાલવી ગમુડા પર 
લગાવવાથી ગમુડુું  ફુટી જાય છે.  
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ગસૅ (૧) કાળાું  મરી, ચીત્રક અને સુંચળ સમાન વજને લઈ 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગ  કરવુું . એને મરીચાદી ચણુગ  કહે છે. 
૧/૨ થી ૧ ચમચી અ ા ચણુગ  તાજી, મોળી છાસ સાથે સવાર-
સાુંજ લેવાથી ગસૅ, અ ાફરો, અપચો, મુંદાગ્ની, પચ્યા 
વગરના ઝાડા, ઉદરરોગ, મસા, કબજીયાત વગરે ેમટે છે.  
(૨) રાત્ર ે સતુી વખતે અજમા સાથે ચપટી મીઠુું  મેળવીને 
ખાવાથી ગસેની તકલીફવાળી વ્યક્તીને લાભ થાય છે.  
(૩) લીંબ ુવાયનુાર્ક છે.  
(૪) મળુાના રસમાું લીંબનુો રસ મેળવી પીવાથી ભોજન 
પછી પટેમાું થતો દ:ુખાવો કે ગસૅ મટે છે.  
(૫) આદુનો ૧૦ ગ્રામ રસ અને લીંબનુા ૧૦ ગ્રામ રસમાું  
૧.૫ ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી ગસૅ અને ઓડકાર 
મટે છે.  
(૬) સુંચળ, સીંધવ, મરી અને સુુંઠનો ભકુો મધમાું  મેળવી 
પીવાથી ગસૅ થતો નથી.  
(૭) બે લીંબનુા ચાર ભાગ કરી એક પર મરીનુું, બીજા પર 
સીંધવનુું, ત્રીજા પર ડીકામારીનુું  અને ચોથા પર સુંચળના 
ચણુગની ઢગલી કરી, અગ્ની પર ગરમ કરી વારાફરતી રોજ 
સવાર ેગરમ ગરમ ચસુવાથી ગસૅની ફરીયાદ દરુ થાય છે.  
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(૮) દીવેલમાું સાુંતળેલી હરડનેા ટુકડા જમ્યા પછી 
સોપારીની જમે મોુંમાું  રાખી ચસુવાથી ગસૅની તકલીફ 
ઓછી થાય છે.  
(૯) ભોજન પહેલાું  લીંબનુી ફાડ કરી બે ગ્રામ સુંચળ 
ભભરાવી ચસુી જવુું . ર્ી, તેલ, મીઠાઈ બુંધ કરવાું, સવાર-
સાુંજ એક એક કલાક ચાલવા જવુું . એનાથી વાય ુઉપર ચઢી 
છાતીની ડાબી બાજુ દબાણ કરતો હોય, ખાવા પર રુચી 
થતી ન હોય, ભખુ બરાબર લાગતી ન હોય અને પાચન 
બરાબર થતુું  ન હોય તેમાું  ફાયદો થાય છે.  
(૧૦)  અજમો, અસેળીયો, ર્ાહજીરુ અને મેથી સરખ ે
ભાગ-ેવજને લઈ ખબુ ખાુંડી બારીક બનાવેલુું  તાજુું ચણુગ  
અડધીથી એક ચમચી સવાર-સાુંજ હ ુુંફાળા પાણી સાથે 
લેવાથી પટેનો ગોળો, ગસૅ, અજીણગ, આફરો, પટેની ચુુંક, 
અપચો, પાશ્વગર્ળુ, કમરનો દુખાવો વગરે ે મટે છે. રોગ 
પ્રમાણે જરુરી પરજેી પણ પાળવી.  
(૧૧) સુુંઠ, પીપર, કાળા મરી, અજમો, સીંધવ, સફેદ અને 
કાળુું  જીરુ અને હીંગને સરખા પ્રમાણમાું લઈ થોડુું  ર્ેકી લો, 
પછી તેનુું  ચણુગ  બનાવો. રોજ જમતાું પહેલાું એક ચમચી 
આ ચણુગ  લઈ લેવાથી ગસે કે અપચો જવેી સમસ્યામાું રાહત 
મળે છે. 
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ગસૅ ટ્રબલ (૧) ૧૦-૧૨ મરીનુું  બારીક ચણુગ  પાણી સાથે ફાકી 
ઉપરથી એકાદ ગ્લાસ હ ુુંફાળા પાણીમાું લીંબ ુ નીચોવી 
સવાર-સાુંજ પીવાથી પટેમાું ગસૅ થવાની ફરીયાદ મટે છે.  
(૨) એક નાની ચમચી હળદરનુું  ચણુગ  અને એક નાની 
ચમચી સીંધવનુું  ચણુગ  ભેગાું કરી હ ુુંફાળા પાણીમાું  દીવસમાું  
ત્રણેક વાર પીવાથી ગસૅ ટ્રબલ મટે છે.  
ગોળો  (૧) અજમો, સીંધવ અને હીંગ વાટી ફાકી મારવાથી 
ગોળો મટે છે.  
(૨)  દારુમાું  ખરલ કરી સકુવેલી ૦.૩ ગ્રામ હીંગ માખણ 
સાથે લેવાથી ગોળો મટે છે.  
ગ્રહણી  તજનુું  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાું  એક કપ પાણીમાું  
મેળવી લેવાથી ગ્રહણીમાું ફાયદો થાય છે. 
ર્ડપણ આમળાું અને કાળા તલ સરખ ે ભાગ ે લઈ, બારીક 
ચણુગ  કરી ર્ી કે મધમાું  ચાટવાથી ર્ડપણ દરુ થાય છે.   
ર્ા-ચાુંદાું (૧) કાયમ પરુ ઝરતુું  હોય તેવા ર્ા પર જુના ર્ીનો 
લેપ કરવાથી રુઝ આવે છે.  
(૨) તરતના થયેલા ર્ા પર કે રુઝ ન આવતી હોય તેવા ર્ા 
પર પીસેલા તલમાું  મધ અને ર્ી મેળવી ચોપડવાથી બીજાું 
ઔષધો કરતાું  જલદી ફાયદો થાય છે.  
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(૩) ગાજર બાફી પોટીસ બનાવી બાુંધવાથી ગમે તેવો 
ખરાબ ર્ા પણ સારો થાય છે.  
(૪) કાચા ગાજરને કચરી, ર્ઉુંના આટામાું મેળવીને 
બાુંધવાથી ફોડલા તથા બળતરાવાળા ર્ા મટે છે.  
(૫) ગવુારનાું પાનનો રસ ર્ા પર ચોપડવાથી ર્ા પાકતો 
નથી.  
(૬) ર્ા રુઝવવા, ર્ાનો પાક રોકવા વડની છાલના 
ઉકાળાથી ર્ા ધોવો. પછી તેમાું  વડની છાલનુું  ચણુગ  ભરી 
પાટો બાુંધવો. ર્ામાું  જીવાત પડી હોય તો વડના દધુને ર્ામાું  
ભરી પાટો બાુંધવો. દીવસમાું બે-ત્રણ વાર આ રીતે ર્ા 
ધોઈને વડનુું  દધુ ભરવુું .  
(૭) સકુા નાળીયેરના કોપરાને ખાુંડી તેનો ભકુો કરવો અને 
સકુવવો. તેમાું  આમલીના કચકુાની છાલની ૧/૨ ગ્રામ ભુકી 
મેળવી ખબુ મસળવાથી તેમાુંથી તેલ નીકળર્.ે એ તેલ 
ચોપડવાથી વાગલેા અુંગમાુંનુું  લોહી સાફ થાય છે અને 
જખમ રુઝાય છે.  
(૮) ત્રાસદાયક ર્ા પર ર્ીલોડીના પાનનો રસ ચોપડવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૯) પરુું ઝરતા ર્ા પર મસરુની દાળ વાટી ચોપડવાથી 
ફાયદો થાય છે.  
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(૧૦) મેથીના દાણા અથવા તેનાું પાનને બારીક વાટીને લેપ 
કરવાથી વ્રણનો દાહ તથા સોજો મટે છે.  
(૧૧) લસણની કળી વાટી લેપ કરવાથી પાકેલા ર્ામાું પડલેા 
 કીડા મરી જાય છે.  
(૧૨) હળદરને વાગલેા ર્ા પર દબાવી દેવાથી લોહી 
 નીકળતુું  બુંધ થાય છે, અને જલદી રુઝ આવે છે. 
(૧૩) હળદરને તેલમાું કકડાવી તે તેલ જલદી ન રુઝાતા 
અને વારુંવાર ભરાતા ર્ા પર ચોપડવાથી ર્ા જલદી રુઝાઈ 
જાય છે.  
(૧૪) ઉમરાના પાનની લગુદી ગમે તેવા તાજા ર્ા પર 
બાુંધવાથી તે જલદી રુઝાય છે.  
(૧૫) પાકાું સીતાફળની છાલથી ર્ા રુઝાય છે.  
(૧૬) સીતાફળીનાું પાન ખાુંડી ચટણી બનાવી, સીંધવ 
મેળવી ર્ા પર પોટીસ બાુંધવાથી ર્ામાું  પડલેા કીડા મરી 
જાય છે.  
(૧૭) સીતાફળીનાું  પાન, તમાકુ અને કોરો ચનુો મધમાું  
મેળવી ર્ા પર બાુંધવાથી ર્ામાું  પડલેા કીડા મરી જાય છે.  
(૧૮) ઉુંડા ર્ા પડ્યા હોય, કેમે કરી રુઝાતા ન હોય, તેમાુંથી 
પરુ નીકળતુું  હોય તો ર્ારાને સાફ કરી વડનાું કુણાું પાન 
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લસોટી ખબુ ઝીણી બનાવેલી ચટણી ર્ારામાું ભરી પાટો 
બાુંધવો.  
(૧૯) ર્ા રુઝવવા વડ કે પીપળાની છાલના ઉકાળાથી તેને 
ધોવા.  
(૨૦) ર્ામાું  કીડા પડ્યા હોય તો ર્ામાુંથી કીડા કાઢી, 
લીમડાના પાનના ઉકાળાથી ર્ા ધોઈ, રાઈના ચણુગમાું  થોડુું  
ર્ી મેળવી પાટો બાુંધવાથી ર્ા થોડા દીવસમાું  જ ભરાઈને 
મટી જાય છે. આ ઉપાયથી નવા કીડા પણ થતા નથી.  
(૨૧) તમાકુની ધણુી ર્ા કે ચાુંદા પર આપવાથી ર્ામાું  
પડલેા કીડા મરી જાય છે.  
(૨૨) રાઈના ચણુગ ને ર્ી અને મધમાું મેળવી લેપ કરવાથી 
ર્ામાું  પડલેા કીડા મરી જઈ બહાર નીકળે છે.  
(૨૩) હીંગ અને લીમડાનાું પાન વાટી લેપ કરવાથી ર્ામાું  
પડલેા કીડા મરી જાય છે.  
(૨૪) ચાુંદાું  પાકી તેમાું જીવાત પડી હોય તો ર્ા સાફ કરી 
વડનુું  દધુ દીવસમાું ત્રણ-ચાર વાર ભરવુું .  
(૨૫)  પીસેલા તલમાું ર્ી અને મધ મેળવી ર્ા પર મુકી 
પાટો બાુંધવાથી જલદી રુઝ આવે છે.  
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(૨૬) લસણની કળીઓ વાટી રસ કાઢી ત્રણ દીવસ 
ચોળવાથી ર્રીરમાુંની ગરમીને લીધે ર્રીર પર ફેલાયેલાું  
લાલ ચાુંદાું  મટે છે.  
(૨૭) ર્ામાુંથી લોહી નીકળતુું  હોય તો મીઠાના પાણીમાું  
ભીંજવેલો પાટો બાુંધવાથી ર્ા પાકતો નથી અને જલદી રુઝ 
આવે છે.  
(૨૮) પાણીમાું  ખાુંડ ઓગાળી દીવસમાું  ચાર વાર ર્ા પર 
લગાડવાથી ર્ાની આસપાસ રહેલો ભેજ ખાુંડ ર્ોષી લેતી 
હોવાથી અને ખાુંડનુું  પડ ર્ા પર રચાતાું એમાું જુંત ુપ્રવેર્ી 
ર્કતાું નથી. આથી ર્ા રુઝાઈ જાય છે. બીજા દીવસે ગરમ 
પાણીથી ર્ાને સાફ કરવાથી ખાુંડનુું  પડ નીકળી જાય છે, 
તેની સાથે કચરો પણ નીકળી જાય છે.  
(૨૯) ર્રીરના કોઈ પણ ભાગ પર કોઈ પણ પ્રકારનો 
જખમ થયો હોય તો ત્યાું  સ્વમતુ્ર સતત લગાડતા રહેવાથી 
ર્ા ર્ણો જલદી મટી જાય છે. સ્વમતુ્ર ચીકીત્સા ભારતની 
પ્રાચીન, સરળ અને સલુભ પદ્ધતી છે જ ે મારા સહીત 
ર્ણાના અનભુવની એરણ પર સો ટકા સાચી ઉતરલેી છે. 
(૩૦) ઝડપથી ર્ા મટાડવા માટે એન્ટીબાયોટીક મલમ 
વાપરી ર્કાય.  
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(૩૧) હરડનેો ભકુો દબાવવાથી ર્ામાુંથી નીકળતુું  લોહી બુંધ 
થાય છે.  
(૩૨) ગગુળનુું  પાણી કરી ભરનીંગળમાું ભરવાથી ગમે તેવો 
નહીં રુઝાતો ર્ા રુઝાઈ જાય છે.  
(૩૩) ર્ા રુઝાયા બાદ જ ેનીર્ાન રહી જાય છે તે કાળાર્ 
પડતુું  કે સફેદ હોય છે. કાળાર્ પડતા નીર્ાન પર સવાર-
સાુંજ ર્ી ચોપડતા રહેવાથી ર્ાનુું  નીર્ાન મટી જાય છે. 
સફેદ નીર્ાન પર બાવચીનુું  ચણુગ  પાણીમાું  મેળવી દીવસમાું  
ચારકે વખત ચોપડતા રહેવાથી લાભ થાય છે.  
(૩૪) મહેંદીનાું તાજાું પાન ઝીણાું વાટી ર્ા કે ર્ારા પર થર 
કરવાથી તે ઝડપથી રુઝાવા લાગ ે છે. ર્ા કે ર્ારાું  સાફ 
કરવામાું મહેંદીના પાનનો ઉકાળો વાપરી ર્કાય.  
ર્ુુંટણદદગ   (૧) હાથ, પગ કે અન્ય સાુંધા દ:ુખતા હોય તો 
દરરોજ રાત્ર ેસતુાું  પહેલાું  ગરમ કે ઠુંડા પાણીથી હાથ-પગ 
ધોઈને સવુાથી એકાદ અઠવાડીયામાું દ:ુખાવો જતો રહે છે. 
(૨) સવાર ે ભખુ્યા પટેે ચાર અખરોટ ખાવાથી ર્ુુંટણનો 
દખુાવો દરુ થાય છે.  
(૩) દરરોજ લીલાું  ર્ાકભાજી રાુંધીને ખાવાથી 
આથગરાઈટીસનુું  જોખમ ર્ટે છે. ર્ાક રાુંધવાથી તેના કોષો 
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તટુી જઈ પ ષ્ટીક તત્ત્વોનુું  ર્રીરમાું  ઝડપથી ર્ોષણ થાય 
છે.  
ચક્કર અને ઉલટી  વીમાન, ગાડી કે મોટરબસની મસુાફરીમાું  
ચક્કર આવે કે ઉલટી થવા માુંડ ે ત્યાર ેમોુંમાું  લવીંગ રાખી 
તેનો રસ ચસુવાથી ચક્કર અને ઉલટી મટે છે. આદુનો ટુકડો 
ચસુતા રહેવાથી પણ લાભ થાય છે. 
ચક્કર આવવાું - (૧) મરીનુું  ચણુગ  સાકર અને ર્ી સાથે લેવાથી 
માથાની ચકરી, ભ્રમ વગરે ેમટે છે.  
(૨) લીંબનુા રસમાું મધ અને પાણી મેળવી પીવાથી ચક્કર 
આવતાું  બુંધ થાય છે.  
(૩) ચક્કર આવવાની ફરીયાદમાું સુકી રાક્ષ (મનુક્કા) ૨૦-
૨૫ ગ્રામ લઈ જરુરી પ્રમાણમાું ગાયના ર્ીમાું સાુંતળી ધીમે 
ધીમે બબ્બે ચાર ચાર કરી એકી બેઠકે ખાઈ લેવી. દરરોજ 
સવાર-સાુંજ આ રીતે નીયમીત કરવાથી લાભ થાય છે.  
(૪) પીપળાનાું  પાન કે છાલનો ઉકાળો પીવાથી ચક્કર 
આવવાની ફરીયાદ મટે છે.  
(૫) ર્ઉુંની ગોળવાળી પાતળી રાબ કરી સહેજ ગુંઠોડાનો 
ભકુો નાખી પીવાથી ચક્કર આવતાું બુંધ થાય છે.  
(૬) રોજ સવાર ે નરણા કોઠે આખુું મરી ગળી જવાથી 
ચક્કર આવતાું મટે છે.  



635 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

ચશ્મા ઉતારવા ૬ થી ૮ માસ સધુી નીયમીત જલનેતી કરવાથી 
અને પગના તળીયે અને કાનપટ્ટી પર ગાયનુું  ર્ી ર્સવાથી 
ચશ્માના નુંબર ર્ટી ર્કે. 
ચહેરો ચહેરા પરના ડાર્ (૧) સફેદ મળુાને ખમણી તેમાું બે 
ચમચી લીંબનુો રસ તથા ટામેટાનો રસ મેળવી તે પસે્ટ 
ચહેરા પર ૩૦ મીનીટ રહેવા દઈ સાફ કરી નાખવાથી 
ચહેરા પરના ડાર્ા દરુ થાય છે.  
(૨) કેળાનો ગભગ દધુમાું છુું દી રબડી જવેુું  પ્રવાહી તૈયાર કરી 
ચહેરા પર લગાવી ૨૦ મીનીટ રહેવા દઈ ઠુંડા પાણીથી 
ધોઈ નાખવાથી ચહેરો ચમકી ઉઠે છે.  
ચહેરાની કરચલીઓ (૧) ચહેરાની કરચલીઓ વદૃ્ધત્વની 
 નીર્ાની હોઈ સહ ુ કોઈ તે દરુ કરવા માગ ે છે. લીંબનુા 
રસમાું દરીયાઈ ફીણ જરુરી પ્રમાણમાું  સાુંજ પહેલાું  પલાળી 
રાખવુું . રાતે સતુી વખતે આખા ચહેરા પર બરાબર 
લગાડીને સઈુ જવુું . બીજ ે દીવસે સવાર ે ચોખ્ખા પાણીથી 
ધોઈ લેવુું . થોડા જ દીવસોમાું  કરચલીઓ દરુ થવા લાગ ેછે 
અને ચહેરો ચસુ્ત બનવા લાગ ેછે. પ્રયોગ નીયમીત જાળવી 
રાખવો.  
(૨) જીવન ભર સવાર-સાુંજ એક એક લીંબ ુ પાણીમાું  
 નીચોવી પીતા રહેવાથી અકાળે કરચલીઓ પડતી નથી. 



636 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

ચહેરા પરની ફોલ્લીઓ  એક ચમચી મધ અને એક ચમચી 
દધુના મીશ્રણનો ચહેરા પર લેપ કરી પાુંચેક મીનીટ રહેવા 
દઈ ચહેરો ધોઈ સાફ કરી દેવો. એ રીતે દીવસમાું બે વખત 
કરવાથી ચહેરા પરની નાની નાની ફોલ્લીઓ દરુ થાય છે.   
ચામડી- બરછટ (૧) ઑલીવ ઑઈલમાું મીઠુું  અને કોનગ 
ફ્લાઅર મેળવી મલમ જવેુું  બનાવી હાથ પર લગાડી રાખવુું . 
સકુાયા પછી પાણીમાું ગલુાબજળ નાખી હાથ ધોવાથી 
બરછટ થયેલી હાથની ચામડી મલુાયમ થઈ જાય છે.  
(૨) એક ચમચી ર્ઉુંના લોટમાું ચપટી હળદર તથા થોડો 
લીંબનુો રસ ભેળવી પગના પુંજા 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 ત્યાું જરા 
જરા દીવેલ દરરોજ દીવસમાું ત્રણ વખત ર્સતા રહેવુું . 
સામાન્ય ખુંજવાળ, અળાઈ અને સોરાઈસીસ કે એક્ઝીમા 
જવેા રોગો પણ દીવેલના નીયમીત પ્રયોગથી મટે છે.  
(૩) ચામડીના રોગમાું ગાજરનો રસ દધુમાું મેળવી પીવો. 
ગાજરના રસ અને દુધનુું  પ્રમાણ જરુર મજુબ રાખવુું .  
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(૪) ખુંજવાળ, દરાજ, અળાઈ, એલર્જી, સોરાયસીસ જવેા 
દારુણ રોગોમાું પણ કોબીજનાું પાન અસરગ્રસ્ત ચામડી 
પર લપટેી રાખી મકુો કે પાટો બાુંધી રાખો તો એ મટી જાય 
છે.  
(૫) કાચા પપૈયાનુું  દુધ ચોપડવાથી ચામડીના રોગો સારા 
થાય છે.  
(૬) રોજ સવાર ે ૨૦-૨૦ ગ્રામ મધ ઠુંડા પાણીમાું  મેળવી 
ચાર-પાુંચ માસ પીવાથી દાહ, ખુંજવાળ અને ફોલ્લી જવેા 
ચામડીના રોગો મટે છે.  
(૭) તાુંદળજાની ભાજી ખાવાથી ચામડીના વીકારો મટે છે.  
(૮) નારુંગી ખાવાથી ચામડીનાું દદોગ દરુ થાય છે.  
(૯) કારલેીનાું પાન વાટી તેની માલીર્ કરવાથી જીણગ 
ત્વચારોગમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) સફેદ કોઢ, ખરજવુું , દાદર, સોરાયસીસ, રક્તમુંડલ, 
ખસ, લખુસ, ખજુલી વગરે ેતમામ પ્રકારના ત્વચા રોગોમાું  
ગરમાળાનાું  પુંચાુંગ અધકચરાું ખાુંડી બે ચમચી ભકુો બે 
ગ્લાસ પાણીમાું એક ગ્લાસ બાકી રહે ત્યાું  સધુી ધીમા તાપે 
ઉકાળી, ઠુંડ ુ પાડી ગાળીને સવાર-સાુંજ પીવુું . ખાટી ચીજો 
(લીંબ,ુ આમલી, ટામેટાું  વગરે)ે બુંધ કરવી. ઉકાળો 
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તાજતેાજો બનાવીને સવાર-સાુંજ પીવો. કબજીયાત હોય તો 
રાત્ર ેસતુી વખતે એક ચમચી ગરમાળાનો ગોળ ખાવો.  
(૧૧) તેલમાું લાલ આખુું કે દળેલુું  મરચુું  બાળવુું . એ તેલ 
ગાળીને ર્ીર્ીમાું સુંર્રી રાખવુું . અસરગ્રસ્ત ચામડી પર 
દરરોજ ચારકે કલાકને અુંતર ે લગાડી સહેજ ર્સતા રહેવુું . 
પ્રયોગ નીયમીત એકાદ મહીનો કરવો જોઈએ. એનાથી 
ચામડીના રોગો મટે છે. એની કર્ી જ આડઅસરો નથી.  
(૧૨) કોલીફ્લાવરમાું  ગુંધકનુું  પ્રમાણ સારુું હોવાથી કોઈ 
પણ પ્રકારના ત્વચારોગમાું દરરોજ એનુું  ર્ાક ખાવાથી એ 
જલદી મટી જાય છે.  
(૧૩) દરાજ, ખુંજવાળ, સોરાયસીસ, અળાઈ જવેા ત્વચાના 
તમામ નાના-મોટા રોગોમાું તલના તેલમાું હળદર મેળવી 
માલીર્ કરતા રહેવાથી અને થોડુું  ચોપડી રાખવાથી મોટી 
રાહત થાય છે.  
(૧૪) ત્વચારોગમાું ખાુંડ-ગોળ, બધી જ જાતનાું ફળ, ઠુંડાું  
પીણાું, ઠુંડી વાનગી, સાબ ુ અને સીન્થેટીક કાપડ, તલ, 
ર્ીંગદાણા, દહીં, ભીંડા, સક્કરીયાું વગરે ે બુંધ કરવુું . મીઠુું  
ઓછુું  કરી નાખવુું . મેથી, પાલખ, તવુેરની દાળ, હળદર 
ર્ણાું સારાું  જ ેદરરોજ લઈ ર્કાય.  
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(૧૫) ર્ીમાું મરી વાટી લેપ બનાવી એક ચમચી જટેલુું  ચાટી 
જવાથી અને થોડુું  ચામડી પર પડલેાું  લાલ ચકામા પર 
સવાર-સાુંજ નીયમીત ચોપડવાથી લાલ ચકામા મટે છે.  
(૧૬) ગરમીમાું  અળાઈ, ખુંજવાળ કે ચામડી લાલ થઈ જવા 
જવેા ત્વચારોગોમાું ગોખરુનો તાજો ઉકાળો હ ુુંફાળો કે ઠુંડો 
૧-૧ કપ ત્રણ-ચાર વખત પીતા રહેવાથી લાભ થાય છે.  
(૧૭) તલનુું  તેલ બરાબર ગરમ કરી, તેમાું  ૧/૬ ભાગ વજન 
જટેલુું  કપરુનુું  ચણુગ  નાખી માલીર્ કરવાથી ખુંજવાળ તથા 
ચામડીના સામાન્ય રોગો મટે છે. ર્રીરના દખુતા ભાગ પર 
કે ર્રીર જકડાઈ જવાની ફરીયાદમાું પણ આ તેલ 
લાભદાયી છે.  
(૧૮) ખુંજવાળ, અળાઈ, ફોલ્લા-ફોલ્લી વગરે ે ચામડીના 
નાના-મોટા રોગોમાું દરરોજ દીવસમાું ચાર-પાુંચ વાર થોડુું  
થોડુું કોપરલે ર્સતા રહેવાથી રાહત થાય છે. સોરાયસીસ 
જવેા ગુંભીર ત્વચા રોગમાું પણ કોપરલે અદ્ભતુ અસરો 
બતાવે છે.  
(૧૯) અરડસુીનાું તાજાું કે સકુાું  પાનનો એકાદ લીટર ઉકાળો 
બનાવી નાહવાના પાણીમાું નાખી દરરોજ સ્નાન કરવાથી 
દરાજ, ખુંજવાળ, અળાઈ, ફોલ્લી-ફોલ્લા વગરે ેનાના મોટા 
ચામડીના રોગો થતા નથી અને થયા હોય તો મટી જાય છે.  
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(૨૦) લીમડાના પચાસેક પાનનો તાજો રસ કાઢી સવાર-
સાુંજ પીવાથી ચામડીના બધા જ રોગો-ગડગમુડ, ખીલ અને 
સફેદ કોઢ પણ જડમળુથી મટી જાય છે.  
(૨૧) ખીલ, ખસ, ખરજવુું, ગમુડાું વગરે ે ચામડીના રોગો 
અને રક્તબગાડના રોગો મટાડવા અડધીથી એક ચમચી 
હરડ ે ચણુગ  રોજ રાત્ર ે જમ્યા પછી સખુોષ્ણ દધુ અથવા 
નવર્કેા પાણી સાથે લેવુું  અને વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર 
પરજેી પાળવી.  
ર્ષુ્ક ચામડી (૧) લીંબનુો રસ અને કોપરલે એકત્ર કરી 
ર્રીર પર માલીર્ કરવાથી ચામડીની ર્ષુ્કતા મટે છે.  
(૨) સવાર-સાુંજ પાકાું  ટામેટાુંનો રસ પીવાથી અને 
ભોજનામાું મીઠુું  ઓછુું  કરવાથી ચામડી પર થતાું લાલ લાલ 
ચાુંઠાું, ચામડીની ર્ષુ્કતા વગરે ેમટે છે.  
(૩) બેસન સાથે દહીં મેળવી ચોળવાથી ર્ષુ્ક ચામડી 
સુુંવાળી બને છે.  
(૪) એક ડોલ ગરમ કે ઠુંડા પાણીમાું એક લીંબ ુનીચોવી 
સ્નાન કરવાથી ચામડી મલુાયમ થાય છે.  
તૈલી ત્વચા: (1) ચામડીની સમસ્યામાું  ગાજરનો રસ દધુમાું  
મેળવી પીવો. ગાજરના રસ અને દધુનુું  પ્રમાણ જરુર મજુબ 
રાખવુું. 
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(2) ત્વચાની સમસ્યામાું  ખાુંડ-ગોળ, બધી જ જાતનાું  
ફળ, ઠુંડાું  પીણાું, ઠુંડી વાનગી, સાબ ુ અને 
સીન્થેટીક કાપડ, તલ, ર્ીંગદાણા, દહીં, ભીંડા, 
સક્કરીયાું વગરે ે બુંધ કરવુું. મીઠુું  ઓછુું  કરી 
નાખવુું . મેથી, પાલખ, તવુેરની દાળ, હળદર 
ર્ણાું સારાું  જ ેદરરોજ લઈ ર્કાય.  

(3) ચામડી તેલવાળી હોય તો સફરજનનો માવો 
બનાવી ચામડી પર પુંદરકે મીનીટ રાખી હ ુુંફાળા 
પાણીથી ધોઈ નાખવાથી વધારાનુું  તેલ દરુ થાય 
છે અને ચામડી આકષગક લાગ ેછે.  

(4) તાજા દધુમાું બદામ વાટી ચહેરા પર લગાવવાથી 
ચામડી સુુંદર બને છે અને ચહેરા પર નીખાર 
આવે છે. 

(5) તૈલી ત્વચાની ચીકાર્ ઓછી કરવા માટે એક મોટો 
ચમચો ગલુાબજળમાું રૂનુું  પમુડુું ભીનુું  કરી દરરોજ ચહેરા 
પર લગાવો. ચહેરો સાફ કરવાની આ સ થી સારી રીત છે. 
એથી ત્વચા પરની ચીકાર્ ઓછી થઈ જર્.ે 
(6) ચહેરાને દરરોજ ચાર વાર તાજા દુધ વડ ેસાફ કરો. 
એથી રોમછીરોની અુંદરનો કચરો નીકળી જર્.ે સાથે સાથે 
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ત્વચામાું  રહેલી વધારાની ચીકાર્ને દરુ કરવા છતાું  કુદરતી 
ભીનાર્ જાળવી રાખવામાું  પણ મદદ થર્.ે 
(7) તૈલી ત્વચા ખીલી ઉઠે તે માટે એક ચમચો કાકડીનો 
રસ, ૧ ચમચો ટામેટાનો રસ અને ૧ ચમચો લીંબનુો રસ 
ભેગા કરીને એ મીશ્રણ અઠવાડીયામાું ત્રણ વાર ચહેરા પર 
લગાવો અને લગભગ દસ-પુંદર મીનીટ સધુી રહેવા દઈ 
ચહેરો ઠુંડા પાણીથી ધોઈ નાખો. 
ચામડી પર ડાર્  લીંબનુી છાલ લીંબનુા રસમાું  પીસી, 
પોટીસ બનાવી, ગરમ કરીને બાુંધવાથી અથવા લીંબનુો રસ 
મસળતા રહેવાથી થોડા જ દીવસમાું  પરુ, કૃમી,  કીટાણુું  
વેગરેનેા સ્પર્ગથી ચામડી પર પડલેા ડાર્ા (જ ે ચાર ે તરફ 
ફેલાય છે અને ખજુલી આવે છે) મટે છે.  
ચામડીની ફોડલીઓ (૧) સવાર-સાુંજ પાકાું  ટામેટાુંનો રસ 
પીવાથી અને ભોજનમાું મીઠુું  ઓછુું  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.  
(૩) દધુ કે દુધમાુંથી બનાવેલુું  ક્રીમ ચામડી પર લગાડવાથી 
એને પોષણ મળે છે.  
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(૪) તેલમાલીર્ કયાગ પછી હળદર ર્સવાથી ચામડીનો રુંગ 
ઉર્ડ ેછે.   
ચામડીનુું  સ ુંદયગ  (૧) તલના તેલમાું  ર્ઉુંનો લોટ અને હળદર 
મેળવી લગાવવાથી ચહેરો ચમકી ઉઠે છે અને ચામડી 
મલુાયમ બને છે.  
(૨) ચામડી તેલવાળી હોય તો સફરજનનો માવો બનાવી 
ચામડી પર પુંદરકે મીનીટ રાખી હ ુુંફાળા પાણીથી ધોઈ 
નાખવાથી વધારાનુું  તેલ દરુ થાય છે અને ચામડી આકષગક 
લાગ ેછે.  
(૩) ચહેરા પર ફીક્કાર્ હોય તો તલના તેલમાું  ચણાનો 
લોટ મેળવી સ્નાન કરવાથી ચહેરા પર એકદમ રોનક 
આવી જાય છે.  
(૪) તાજા દધુમાું બદામ વાટી ચહેરા પર લગાવવાથી 
ચામડી સુુંદર બને છે અને ચહેરા પર નીખાર આવે છે.  
(૫) મધમાું લીંબનુો રસ ભેળવી ચામડી પર લગાવવાથી 
ચામડીનો રુંગ એકદમ ખીલી ઉઠે છે.  
(૬) હળદરમાું થોડુું માખણ લગાડી ચામડી પર ર્સવાથી 
ચામડી મલુાયમ અને સુુંદર બને છે.  



644 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

(૭) ચણાનો લોટ, હળદરની ગાુંઠ, બદામનુું  તેલ અને 
સખુડના લાકડાને ર્સીને ચહેરા પર લગાવી મોઢુું  ધોવાથી 
ચામડી સુુંવાળી અને ગોરી બને છે.  
(૮) ચાર ચમચી ચણાનો લોટ, મધ અને મલાઈ ભેગાું કરી 
ચહેરા પર માલીર્ કરવાથી ચહેરા પર એક અનેરી રોનક 
આવે છે.  
(૯) લીંબનુો રસ અને દધુ ભેગાું કરી ચામડી પર 
લગાવવાથી ચહેરા પર અનેરી રોનક આવે છે.  
(૧૦) લીંબ,ુ પાકા ટામેટાનો રસ અને ગ્લીસરીન સરખા 
પ્રમાણમાું ભેગાું કરી ચામડી પર માલીર્ કરવાથી ચામડી 
કોમળ અને સુુંવાળી બને છે.  
(૧૧) નાહવાના પાણીમાું  લીંબ ુનીચોવી નાહવાથી ચામડી 
સ્વચ્છ બને છે.  
(૧૨) થોડા દધુમાું ચારોળી પલાળી ખબુ બારીક વાટી રાતે 
સતુી વખતે મોું પર લગાવી સવાર ે સાબથુી મોું ધોઈ 
નાખવાથી ચામડી ખીલી ઉઠે છે.  
(૧૩) રોજ નહાતાું પહેલાું જતેનુના તેલ ની (ઑલીવ 
ઑઈલ ની) માલીર્ કરવાથી ચામડી ર્ષુ્ક રહેતી નથી, 
હુંમેર્ાું ચમકીલી રહે છે.  
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(૧૪) ર્ીયાળામાું  ચામડીની પોપડી ઉતરવા લાગ ે તો 
વીટામીન ‘એ’યકુ્ત ફળો અને ર્ાકભાજી વધ ુખાવાું .  
(૧૫) ચામડી ઢીલી પડવા લાગ ેકે ચહેરા પરની કરચલીઓ 
વધવા લાગ ેતો ઈંડાની જરદીમાું એક ચમચી મું  ેદો ભેળવી 
ચહેરા પર લેપ કરી સકુાઈ જાય ત્યાર ેપાણીથી ધોઈ નાખો. 
અઠવાડીયામાું આ પ્રમાણે એકાદ વાર કરવાથી ફાયદો થાય 
છે.  
(૧૬) બે મોટા ચમચા ચણાનો લોટ અને થોડી હળદર દહીં 
સાથે મેળવી પેસ્ટ જવેુું  બનાવી ચહેરા ઉપર તથા હાથપગ 
પર લગાડો. થોડી વાર એના પડને સકુાવા દો. પછી ઉખડેી 
નાખી ઠુંડા પાણીથી ધોઈ નાખો. આથી ચામડી સુુંવાળી 
બનર્ ેઅને નીખરી ઉઠર્.ે  
(૧૭) પાકી ગયેલા કોઈ પણ ફળને ચહેરા પર લગાવી 
રાખી પછીથી ચહેરો ધોઈ નાખો. એથી ચામડી નરમ અને 
સુુંવાળી રહેર્ે.  
(૧૮) ચણાનો લોટ, આમળાનુું  ચણુગ , કપરુ કાચલીનો 
ભકુો, સખુડનુું  ચણુગ  તથા હળદર ભેગાું કરી તેમાું દુધ નાખી 
સ્નાન કરતાું પહેલાું ર્સી ર્સીને ર્રીર ેચોળી સકુાવા દેવુું . 
પછી ગરમ પાણીએ નાહવાથી ચામડી સુુંવાળી બને છે. 
(૧૯) ચુંદનનુું  ચણુગ , હળદર અને જવનો લોટ સમાન ભાગ ે



646 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

લઈ દધુમાું મેળવી આખા ર્રીર ે પાતળો લેપ કરી સકુાઈ 
ગયા બાદ હ ુુંફાળા પાણીથી ધોઈ લેવાથી અને ત્યાર બાદ 
કોપરલેનુું  માલીર્ કરવાથી ર્રીરની ચામડી ગોરી થાય છે. 
ચામડી ફાટવી દરરોજ સવાર ે અને રાત્ર ે સ્નાન કરતાું  
અગાઉ દર્કે મીનીટ સધુી સરસવના તેલનુું  બરાબર માલીર્ 
કરવાથી ર્ીયાળામાું ર્રીરના વીવીધ ભાગો પર ચામડી 
ફાટવાની ફરીયાદ મટે છે.  
ચામડી પરના મસા  (૧) મોરની બીટ(અર્ાર) 
સરકા(વીનેગર)માું ર્સીને ચામડીના જ ેભાગમાું મસા થયા 
હોય તેના પર દીવસમાું 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-સાુંજ લીંબનુી ચીરી દસેક મીનીટ સધુી 
ર્સવાથી ચામડી પર થયેલા મસા દરુ થાય છે.   
(૩) હળદર અને મીઠુું  પાણીમાું કાલવી લગાડી રાખવાથી 
મસા મટે છે. (મારો સ્વાનભુવ) 
ચેપી રોગો  ચપેી રોગો થવાનુું  મખુ્ય કારણ રોગપ્રતીકારક 
ર્ક્તીની ઉણપ હોય છે. સુંતરાનુું  પ્રચરુ માત્રામાું  સેવન 
કરવા ઉપરાુંત સુંતરાનાું  છોડાુંનો પાઉડર આખા ર્રીર ે
ર્સીને રાતે સઈુ જવાથી ચપેી રોગો સામે રક્ષણ મળે છે. 
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દરરોજ સુંતરાનો એક કપ જટેલો રસ પીવાથી કોઈ પણ 
પ્રકારનો ચપે લાગતો નથી. 
છાતીમાું ર્ળુ  ૧૦-૧૦ ગ્રામ રાક્ષ અને ધમાસાનો ઉકાળો 
પીવાથી છાતીમાું ર્ળુ થઈ ઉધરસમાું લોહી પડતુું  હોય તો 
મટે છે. 
જળોદર જળોદર : ઍલોપથીમાું  પટેમાું  ભરાયેલુું  પાણી નળી 
મુકીને કાઢી લેવામાું આવે છે. જો બધુું  પાણી એક જ 
વખતમાું કાઢી લેવામાું  આવે તો દદીનુું  જીવન જોખમાય છે. 
આથી બેત્રણ વખત કાઢવામાું આવે છે. એમાું ફરીથી 
પાણી ભરાવાની ર્ક્યતા છે. પણ વીરચેન અને મતુ્રલ 
ઔષધીઓ આપી પાણી ઓછુું  કરાય તથા ઝરે કાઢી 
નાખવામાું  આવે તો ફરીથી થવાનો ભય ઓછો રહે છે.   
(૧) એક ગ્લાસ પાણીમાું  એક મોટો ચમચો સરકો મેળવી 
દીવસમાું  આઠ-દર્ વખત પીવાથી જળોદર મટે છે.  
(૨) બીલીપત્રના તાજા રસમાું એક નાની ચમચી પીપરનુું  
ચણુગ  નાખી દરરોજ દીવસમાું બે વખત પીવાથી જળોદર 
મટે છે.  
(૩) ડુુંગળી સમારીને સરકામાું  આખો દીવસ ડબુાવી રાખી 
દરરોજ ચારકે જટેલી ખાવાથી જળોદર તથા એ અુંગનેી 
ર્ણી તકલીફો મટે છે.  
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(૪) હરડનેુું  ચણુગ  લેવાથી પાતળી મળપ્રવતૃ્તી થઈ જલોદરમાું  
પટેનુું  પાણી ર્ટે છે.  
જલોદર 
(૫) બકરીના દૂધમાું સાકર અને એલચી મેળવી ગરમ 
કરીને ક્ષારપપગટી બે ચપટી નાખી સવાર,ે બપોર ેઅને સાુંજ ે
પીવુું . બીજુું કર્ુું જ ખાવુું  નહીં. ભખુ લાગ ે તો વચ્ચનેા 
સમયમાું  ગાયનુું  સાદુું  દધુ લેવુું . આ પ્રયોગ ૨૧ દીવસ સધુી 
કરવો. પાણી પીવુું  નહીં, ફક્ત દુધ પર જ રહેવુું .  ઉપર ૨૧ 
દદવસ રહેવુું  તેમાું  ક્ષારપપગટી બે- બે ચપટી મેળવી ત્રણ વાર 
સવાર- બપોર- સાુંજ આ દૂધ લેવુું . વચ્ચેના સમયમાું સાદુું  
દૂધ લેવુું . 
(૬) તાજુું ગ મૂત્ર સવાર સાુંજ ૧૦- ૧૦ ગ્રામ પીવુું . તેમાું  
પાણી ન મેળવવુું  જથેી ઝાડા થઈ બધુું  પાણી બહાર નીકળી 
જાય છે. 
(૭) સરગવાની છાલનો કવાથ જવખાર નાખીને રોગીને 
પીવડાવવામાું આવે તો પણ જલોદરમાું ર્ણો ફાયદો થાય 
છે. 
(૮) અજમો ૨ ભાગ અને ખારકેના ર્કેેલા ઠષ્ટળયાનુું  ચૂણગ  
એક ભાગ હમશ્ર કરી રાખવુું . આ ચૂણગ  ૧- ૧ ચમચી સવાર- 
સાુંજ પાણી સાથે દદીને આપવુું  જનેાથી જલોદર અને 
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પટેનો વાય ુ મટે છે. ઠષ્ટળયાને ર્ીનો હાથ લગાડીને પછી 
ર્કેવો જથેી ચૂણગ  સહેલાઈથી થર્.ે 
(૯) ૩ તોલા દદવેલ બકરીના દૂધમાું  મેળવીને દદીને 
પીવડાવવુું  જથેી ઝાડા થર્ ે અને જલોદરમાું ખબૂ ફાયદો 
થર્.ે 
ઉપરોક્ત પ્રયોગો પનષ્ણાતની સલાહમાું રહીને જ કરવા. 
અને હચદકત્સા ચાલ ુ હોય ત્યાર ે પનષ્ણાત  વૈદ્યની સલાહ 
પ્રમાણે જ ખોરાક લેવો. જથેી આ રોગમાું  ધાયુાં પદરણામ 
મળી ર્કે. 
(૧૦) સુુંઠ, મરી, લીંડીપીપર, અને સીંધવનુું  ચુુંણગ  નાખી 
છાર્ પીવાથી જલોદરમાું લાભ થાય છે. 
(૧૧) સીંધવ અને રાઈનુું  સમભાગ ે ચણુગ  ગાયના મતુ્રમાું  
આપવુું . 
(૧૨) કાુંદા(ડુુંગળી)નાું બીનુું  બારીક ચણુગ  અને જુના 
કામળાની રાખનુું  વસ્ત્રગાળ ચણુગ  સમાન ભાગ ે બનાવી 
બું નેમાુંથી ૬-૬ગ્રાસમ લઈ ૧૨ ગ્રામની પડીકી બનાવવી. 
દરરોજ એક પડીકી પાણીમાું લેવી. એનાથી ર્રીરમાું એકઠુું  
થયેલુું  પાણી ઈન્રીય દ્વાર ે ઝરીને ત્રણ મહીનામાું  રોગીને 
સારુું થર્.ે  
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(૧૩) જળોદરના દદીને ૨૫થી ૩૦ ટીપાું માલકાુંકણીનુું  તેલ 
આપવાથી મતુ્ર ખબુ છુટથી થાય છે અને સોજો ઉતર ે છે, 
પટેમાું ભરાયેલુું  પાણી નીકળી જાય છે. આ તેલ પરસેવો 
વધારનાર છે. ૫થી ૧૫ ટીપાું દધુમાું  લેવાથી પરસેવો ખબુ જ 
થાય છે અને સોજા ઉતર ેછે. 
(૧૪) હરડનેુું  ચણુગ  લેવાથી પાતળી મળપ્રવતૃ્તી થઈ 
જલોદરમાું પટેનુું  પાણી ર્ટે છે. 
(૧૫) મલેૅરીયા હોય કે તેનાથી બરોળ અને લીવર વધ્યાું  
હોય અને પટેમાું પાણી ભેગુું થયુું  હોય- જલોદર થવા માુંડ્યુું 
હોય તો કારલેીનાું પાન છુું દી, રસ કાઢી, પહેલાું ૧૦ ગ્રામ 
અને પછી ૨૦-૨૦ ગ્રામ પાવાથી દરદીને પશુ્કળ પેર્ાબ છુટે 
છે, એક-બે ઝાડા થાય છે, ભખુ લાગ ેછે, ખોરાકનુું  પાચન 
થાય છે અને લોહી વધ ેછે. 
(૧૬) પનુનગવા એટલે સાટોડી સોજાનુું  ઉત્તમ ઔષધ છે. 
સાટોડીનો તાજો રસ કાઢીને પીવાથી સોજા મટે છે. વળી 
સાટોડીના તાજા મળુનો ઉકાળો પીવાથી અને સોજાવાળા 
ભાગ પર મળુ વાટીને લેપ કરવાથી સોજો કાબમુાું  આવે છે. 
    મયરુાસન કરવાથી જલોદરમાું લાભ થાય છે. 
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(નોુંધ: આ આસન સાધવુું  થોડુું મશુ્કેલ છે, પણ ખુંતથી 
પ્રયત્ન ચાલ ુરાખવાથી સાધી ર્કાય છે. આસન ર્રુ કરતાું  
પહેલાું એના નીષ્ણાતની મદદ અવશ્ય લેવી, કેમ કે એ 
તમને અનકુુળ છે કે કેમ તે પહેલાું  જાણવુું  જરુરી છે.) 
જીહ્વાસ્તુંભ  તજનુું  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાું એક કપ પાણીમાું  
મેળવી લેવાથી જીહ્વાસ્તુંભમાું ફાયદો થાય છે. 
જીભમાું ચીરા  ર્ીલોડાું  ચાવીને તેનો રસ થોડા સમય સધુી 
મોુંમાું  રાખવાથી જીભ ફાટી હોય તો ફાયદો થાય છે. 
જીણગ  જ્વર  (૧) ફુદીનો જીણગ જ્વર અને એને લીધ ે થતી 
અર્ક્તીની રામબાણ દવા છે. ફુદીનાનાું  ૪-૫ પાન કાચાું  
ખાવાું અને પાણીમાું એનો ઉકાળો સહેજ સાકર નાખી 
પીવો.  
(૨) ખારકે, સુુંઠ, રાક્ષ, સાકર અને ર્ી દધુમાું  નાખી 
લીક્વીડાઈઝરથી મીક્ષ કરી પીવાથી જીણગજ્વરમાું  ફાયદો 
થાય છે.  
(૩)  ગાયના દુધમાું ર્ી, સુુંઠ અને કાળી રાક્ષ નાખી 
ઉકાળીને પીવાથી જીણગજ્વર મટે છે.  
(૪) ગાયના દુધમાું જીરુ સીઝવી, તેનુું  ચણુગ  કરી સાકર સાથે 
ખાવાથી જીણગજ્વર મટે છે અને ર્ક્તી આવે છે.  



652 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

(૫) જીરાની ૫ ગ્રામ ભુકી જુના ગોળમાું મેળવી સવાર ે
અથવા રાત્ર ે૨૧ દીવસ સધુી ખાવાથી જીણગ જ્વર મટે છે.  
(૬) એક કપ પાણી ઉકાળી તેમાું  ૨ થી ૩ ગ્રામ કરીયાત ુ
અને ૧ ગ્રામ સુુંઠનુું  ચણુગ  નાખી ઢાું કી દેવુું . એકાદ કલાક પછી 
ઝીણા કપડાથી ગાળી સવાર સાુંજ તાજુું બનાવીને પી જવુું . 
પુંદર વીસ દીવસ પીવાથી ર્રીરની માુંસ, રક્ત, મેદાદી 
ધાતઓુમાું પ્રવેર્લે જીણગજ્વર મટે છે. તાવમાું હુંમેર્ાું  
પીત્તનો પ્રકોપ હોય છે. કરીયાત ુપીત્તના પ્રકોપને ર્ાુંત કર ે
છે. જીણગ વીષમ જ્વરમાું  જ્યાર ે તાવ ર્રીરની અુંદર જ 
ગપુ્તાવસ્થામાું  હોય અને અપચો તથા ર્રીરમાું  બળતરા-
દાહ રહેતી હોય ત્યાર ેકરીયાતાથી ર્ણો ફાયદો થાય છે.  
(૭) જીણગજ્વરમાું રાક્ષ લાભદાયક છે.  
(૮) ઝીણો તાવ રહ્યા કર,ે થમોગમીટર પર તાવ જોવા ન 
મળ,ે પરુંત ુ અુંદરથી તાવ જવેુું  લાગ્યા કર ે અને બેચનેી 
અનભુવાયા કર ેતો દરરોજ જ ેચાય પીવામાું આવે છે તેવી 
ચાય બનાવવી પરુંત ુ તેમાું ખાુંડને બદલે મીઠુું  નાખવુું  અને 
દધુ નાખવુું  નહીં. આવી ગરમ નમકીન ચાય દીવસમાું  
ચારકે વખત(દર ચારકે કલાકના અુંતર)ે પીવાથી જીણગજ્વર 
મટે છે.  
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(૯) દીવસમાું  ત્રણ-ચાર વાર કાચી વરીયાળી ૧-૧ ચમચો 
ખાવાથી અને ઉપર એક ગ્લાસ લીંબનુુું  ર્રબત ધીમે ધીમે 
પીવાથી જીણગજ્વર મટે છે.  
(૧૦) ખજુર, સુુંઠ, સાકર અને ર્ી પ્રમાણસર દુધમાું ખબુ 
ઉકાળી દીવસમાું  બે-ચાર વખત પીવાથી જીણગજ્વર મટે છે.  
(૧૧)  એક ચમચો અજમો ચાવ્યા વીના પાણી સાથે 
ગળવાથી-ફાકવાથી  જીણગજ્વર-ઝીણો તાવ રહ્યા કરતો 
હોય તો તે મટે છે. પ્રયોગ દીવસમાું દર ચારકે કલાકના 
અુંતર ેકરવો.  
જીવ ડહોળાવો  એલચીદાણા વાટી ફાકવાથી કે મધમાું ચાટી 
જવાથી જીવ ડહોળાતો હોય કે ઉલટી થવા જવેુું  થતુું  હોય 
તો તે મટે છે. 
જુ (૧) ડુુંગળીનો રસ માથામાું ભરવાથી જુ મરી જાય છે.  
(૨) તમાકુ પાણીમાું મેળવી તે પાણી માથે ચોપડી ઉપર 
પાટો બાુંધી પાુંચ-છ કલાક રાખી અરીઠાથી માથુું  ધોવાથી જુ 
અને લીખો મરી જાય છે.  
(૩) સીતાફળનાું બીનુું  ચણુગ  માથાના વાળમાું ભરવાથી જુ 
પડી હોય તો મરી જાય છે. 
ઝાડા  (૧) ૨-૩ ગ્રામ આુંબાની ગોટલી મધમાું લેવાથી ઝાડા 
મટે છે.  
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(૨) આુંબાની ગોટલી દહીંમાું વાટીને લેવાથી કાચા ઝાડા 
મટે છે.  
(૩) આુંબાનાું કુમળાું પાન અને કોઠાના ફળને પીસી 
ચોખાના ઓસામણ સાથે લેવાથી પાકેલો અતીસાર મટે છે.  
(૪) આુંબાની ગોટલી છાસ અથવા ચોખાના ઓસામણમાું  
વાટીને આપવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૫) આુંબાના પાનનો સ્વરસ ૨૦ ગ્રામ, મધ ૧૦ ગ્રામ, ર્ી 
૫ ગ્રામ અને દુધ ૧૦ ગ્રામ મેળવી પીવાથી રક્તાતીસાર મટે 
છે.  
(૬) આુંબાનાું પાન, જાુંબનુાું  પાન અને આમલીનાું પાન 
સરખ ે ભાગ ે લઈ, ખાુંડીને સ્વરસ કાઢી, તેમાું તેટલુું  જ 
બકરીનુું  દુધ મેળવી, થોડુું  મધ મેળવી પીવાથી રક્તાતીસાર 
મટે છે.  
(૭) આુંબાની અુંતરછાલનો ઉકાળો દીવસમાું  ત્રણ વાર 
આપવાથી રક્તાતીસાર મટે છે.  
(૮) આુંબાની અુંતરછાલ ૨૦-૪૦ ગ્રામ અધકચરી કરી, 
અષ્ટમાુંર્ ઉકાળો કરી મધ મેળવી પીવાથી અતીસાર અને 
મરડો મટે છે.  
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(૯) આદુના તાજા રસનાું પાુંચ-સાત ટીપાું નાભીમાું  
દીવસમાું  ચારકે વખત ભરવાથી ઝાડા મટે છે. દ:ુસાધ્ય 
અતીસાર પણ મટે છે.  
(૧૦) ખજુરનો ઠળીયો બાળી કોલસો કરી બબ્બે ગ્રામ રાખ 
દીવસમાું  બેત્રણ વાર ઠુંડા પાણીમાું  લેવાથી ઝાડા બુંધ થાય 
છે. અથવા ખજુરના ઠળીયાનો પાઉડર ૧-૧ નાની ચમચી 
દીવસમાું ચારકે વખત પાણી સાથે લેવાથી ઝાડા મટે છે.  
(૧૧) ૧૦ ગ્રામ જટેલાું આમલીનાું કુમળાું પાનને ચોખાના 
ઓસામણમાું વાટી પીવડાવવાથી અતીસાર(ઝાડા) મટે છે.  
(૧૨) એક પાકા લીંબનેુ ગરમ કરી, રસ કાઢી તેમાું સીંધવ 
અને ખાુંડ મેળવી પીવાથી પીત્તજન્ય અતીસાર મટે છે.  
(૧૩) લીંબ ુ અને ડુુંગળીનો રસ ઠુંડા પાણીમાું મેળવીને 
લેવાથી અપચાજન્ય અતીસાર મટે છે.  
(૧૪) જવ અને મગનુું  ઓસામણ પીવાથી આુંતરડાની 
ઉગ્રતા ર્ાુંત થાય છે અને અતીસારમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૫) ગાજર ઉકાળી તેનુું  સપુ બનાવી પીવાથી ઝાડા મટે છે.  
(૧૬) જાયફળ, ખારકે અને અફીણ સરખ ે ભાગ ે લઈ, 
નાગરવેલના પાનના રસમાું ર્ુું ટી ચણા જવેડી ગોળીઓ 
બનાવવી. આ ‘જાતીફલાદી ગટુીકા’ છાસમાું  લેવાથી ગમે 
તેવા ઝાડા બુંધ થાય છે.  
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(૧૭) તજ અને ધોળા કાથાનુું  ૧/૨, ૧/૨ ગ્રામ ચણુગ  મધમાું  
મેળવી લેવાથી અપચો થઈ વારુંવાર થતા પાતળા ઝાડા મટે 
છે.  
(૧૮) તાજી છાસમાું  બીલીનો ગભગ મેળવી પીવાથી 
રક્તાતીસાર અને સામાન્ય ઝાડા મટે છે.  
(૧૯) પરવળનાું પાન, જવ અને ધાણાનો ઉકાળો ઠુંડો પાડી 
મધ અને સાકર મેળવી પીવાથી ઉલટી સાથે થતા ઝાડા-
અતીસાર મટે છે.  
(૨૦) પાકાું  જાુંબ ુખાવાથી પીત્તના ઝાડા મટે છે.  
(૨૧) વધ ુપડતા પાતળા ઝાડા થતા હોય, મરડો મટતો ન 
હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો પીવો. જરુર પડ ેતો તેમાું  
ર્કેેલા ઈન્રજવનુું  ચણુગ  આપવુું .  
(૨૨) એકાદ લીટર પાણીમાું  દસેક ગ્રામ જટેલી ખાુંડ અને 
એકાદ નાની ચમચી મીઠુું(નમક) નાખી, ગરમ કરી 
બોટલમાું ભરી રાખવુું . દર બે કલાકને અુંતર ે અડધો – 
અડધો ગ્લાસ જટેલુું  આવુું  પાણી પીવુું . આનાથી ઝાડા બહ ુ
ઝડપથી કાબમુાું  આવી જાય છે.  
(૨૩) ઝાડા થાય ત્યાર ે ચોખાના ઓસામણમાું આમલીનુું  
પાણી મેળવીને આપવુું .  
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(૨૪) ઝાડામાું તલુસીનાું પુંચાુંગ (મળુ, ડાળી, પાન, મુંજરી, 
બીજ) નો ઉકાળો આપવો.  
(૨૫) ઝાડામાું ડુુંગળી, આદ ુ અને ફુદીનાના રસમાું મીઠુું  
મેળવીને આપવુું .  
(૨૬) ઝાડામાું ઉપવાસ અત્યુંત લાભદાયી છે.  
(૨૭) હરડ,ે સુુંઠ અને વરીયાળી ર્ેકીને લેવાથી અતીસારનો 
દખુાવો મટે છે.  
(૨૮) મલાઈ વીનાના દુધની બનાવેલી છાસને સારી રીતે 
વલોવી થોડી સુું ઠ નાખી પીવી, અને બીજુું કર્ુું ખાવુું  નહીં. 
વાય ુઅને કફથી થતા ઝાડા અને બીજા અનેક રોગો છાસના 
સેવનથી મટે છે. એનાથી ર્રીરના માગોગની ર્દુ્ધી થાય છે. 
કફવાયનુા કોઈપણ રોગમાું  છાસથી ચડીયાતુું  ઔષધ નથી. 
(૨૯) સુુંઠ અને અજમાનો સમાન ભાગ ે બનાવેલો પાઉડર 
૧-૧ ચમચી દર બે કલાકે પાણી સાથે ચારકે વખત લેવાથી 
ઝાડા મટે છે.  
(૩૦) ઝાડા એ અપચાનો રોગ છે, આથી પાચનતુંત્રને 
સુંપણુગ  આરામ આપવો. ઉપવાસ કે હલકા ખોરાકનો 
આર્રો લેવો. સુુંઠના ચણુગની ફાકી લેવી. ખાવામાું જુના 
ઢીલા ચોખા, રાબ, મગનુું  સપુ સારાું .  
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(૩૧) ફુદીનો, તલુસી, આદ,ુ મરી, સુુંઠ. જાયફળ, કડાછાલ, 
જાવુંત્રી, અરડસુી, કું ટકારી, જઠેીમધ અને અક્કલકરો 
સમભાગ ે લઈ ચણુગ  બનાવવુું . આ ચણુગ  પા ચમચી સવાર ે
અને રાત્ર ે લેવાથી આમયકુ્ત ઝાડા તથા કફ મટે છે. આ 
સાથે ખોરાકમાું  આદુ, આુંબા હળદર જવેાું  મખુર્દુ્ધીકારક 
રવ્યો લેવાું . બહ ુકડક મીઠી ચા ન પીવી, કેમ કે એનાથી કફ 
થાય છે અને પાચન ક્રીયાના રસ ઝરતા નથી.  
(૩૨) લોખુંડના તવા પર ર્કેેલા સકુા ધાણા એક એક 
ચમચો દરરોજ ચારકે કલાકે ચાવી ચાવીને ખાવાથી ઝાડાની 
ફરીયાદ મટે છે.  
(૩૩) ર્ીમળાના ઝાડના ગુુંદરને પાણીમાું મીશ્ર કરીને 
પીવાથી ઝાડા-મરડો બું ને મટે છે.  
(૩૪) પાનમાું  ખાવામાું  વપરાતા કાથાનુું  ચણુગ  ૧-૧ ચમચી 
દરરોજ દીવસમાું ચાર-પાુંચ વખત પાણી સાથે લેવાથી ઝાડા 
મટે છે.  
(૩૫) કાચી સોપારીના કકડા કરી તેને તવીમાું મુકી કોલસા 
જવેા બાળી, ચણુગ  કરી છાસ સાથે લેવાથી ઝાડા મટે છે. 
(૩૬) આખા લીંબનુા રસમાું થોડુું જાયફળ વાટીને ચાટવાથી 
ઝાડો સાફ આવે છે.  
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(૩૭) પાકી કેરીની ગોટલી ર્ેકીને ખાવાથી ઝાડા મટે છે. 
(૩૮) તજનુું  બારીક ચણુગ  દીવસમાું ચારકે વખત પાણી સાથે 
લેવાથી અતીસારના પાતળા ઝાડા મટે છે.  
(૩૯) ઝાડા થઈ ગયા હોય તો દવા લેવાને બદલે દીવસમાું  
બે કે ત્રણ કેળાું  અને ત્રણ ગ્લાસ નારુંગીનો રસ થોડુું  મીઠુું  
નાખીને લેવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૪૦) કેરીની ગોટલીનુું  ૧-૧ ચમચી ચણુગ  એક ગ્લાસ જાડી 
છાસમાું  મેળવી દીવસમાું  ત્રણ વાર પીવાથી ઝાડા મટે છે. 
(૪૧) ગમે તેવા ભયુંકર, ગમે તે રોગને લીધ ેથયેલા ઝાડા 
અડધી રકાબી દધુમાું  અડધુું  લીંબ ુ નીચોવી તરત જ પી 
જવાથી મટી જાય છે. દીવસમાું બે વાર પીવુું . એક દીવસમાું  
ન મટે તો બે-ત્રણ દીવસ સધુી પ્રયોગ ચાલ ુરાખવો. પ્રયોગ 
સીવાય દુધ ખાવા-પીવામાું ન લેવુું . ર્ઉુંનો આહાર છોડી 
દેવો. આ મારો સ્વાનભુવ છે.  
(૪૨) એક કરતાું  વધ ુ પચ્યા વગરના ચીકણા ઝાડા થતા 
હોય તો કેસર, જાયફળ અને જાવુંત્રીનુું  સમાન ભાગ ેચણુગ  
કરી ચણીબોર જટેલુું  એક ચમચી મધમાું  મીશ્ર કરી સવાર-
સાુંજ ચાટવાથી લાભ થાય છે.  
(૪૩) સારી જાતની કડાછાલનુું  ૨૫૦ ગ્રામ વસ્ત્રગાળ ચણુગ  
બે લીટર પાણીમાું મુંદ તાપ ેઉકાળી તવેથાથી હલાવતાું જઈ 
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માવા જવેુું  ર્ટ્ટ બને ત્યાર ેઉતારી ચણી બોર જવેડી ગોળી 
બનાવી છાુંયડામાું સકુવવી. બબ્બે ગોળી દીવસમાું ત્રણ 
વખત લેવાથી અને જરુરી પરજેી પાળવાથી ચીકણા ઝાડા 
મટે છે.  
(૪૪) પાકાું  કેળાું  છુું દી મોળા દહીંમાું ભેળવી એલચીનુું  થોડુું  
ચણુગ  નાખી સવાર, બપોર, સાુંજ ખાવાથી અને એ વીના 
બીજુું કર્ુું ન ખાવાથી ઝાડા મટે છે.  
(૪૫) ઝાડાના રોગમાું સુું ઠ નાખી ઉકાળેલુું  પાણી જ પીવુું . 
કર્ુું જ ખાવુું  નહીં, માત્ર દધુ મેળવી બનાવેલા દહીંને 
વલોવી પાતળી છાસ તૈયાર કરી બબ્બે કલાકે પીવી.  ચારકે 
દીવસ બાદ રાહત થાય તો એ છાસમાું થોડો ભાત ખાઈ 
ર્કાય. ઝાડા જમે જમે મટતા જાય તેમ ધીમે ધીમે રોજીુંદા 
આહાર પર આવી ર્કાય. કાયમ બે વખત છાસ પીવી. 
તેલ-ર્ીવાળો આહાર, મીઠાઈ, ફરસાણ કદી વધ ુપ્રમાણમાું  
લેવાું  નહીં. છાસ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ે છે, તેનાથી પાચન 
સધુર ેછે, આથી ઝાડાની તકલીફ મટે છે.  
(૪૬) જુના મરડાને લીધ ે બે-ત્રણ કે વધાર ે પડતા 
ચીકાર્વાળા, ગસે સાથે ચીકણા ઝાડા થતા હોય તો ચારથી 
પાુંચ ચમચી કુટજારીષ્ટ સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે પીવો. 
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ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ આહારરવ્યો અને અથાણાું, પાપડ ખાવાું  
નહીં તથા સપુાચ્ય આહાર લેવો.  
(૪૭) મહડુાું, કાયફળ, લોધ્ર (લોધર) અને દાડમની છાલનુું  
ચણુગ  મધ સાથે ચાટી ઉપર ચોખાનુું  ઓસામણ પીવાથી 
પીત્તના કારણે થયેલા ઝાડા મટે છે.  
(૪૮) સવાર-સાુંજ એકથી બે ગ્રામ જટેલુું  કાયફળનુું  ચણુગ  
સુું ઠ અને મધ સાથે લેવાથી વાય ુઅને કફના ઝાડા મટે છે. 
(૪૯) અપતસાર તથા સુંગ્રહણીમાું ગલુાબની માત્ર પાુંચ જ 
પાુંદડી ચાવી જવી. અલ્પ માત્રામાું  ગલુાબની પાુંખડી એના 
ગ્રાહી ગણુના કારણે કું ઇક અુંર્ ે રાહત આપ ે છે. અહીં 
માત્રાનુું  ખાસ ધ્યાન રાખવુું  જરૂરી છે કારણ કે વધ ુમાત્રામાું  
ગલુાબ સારક  ગણુ ધરાવે છે.  
(૫૦) મોગરાના પાુંદડાનો રસ દુધમાું મેળવી પીવાથી 
પીચોટી ખસવાથી ખબુ ઝાડા થઈ ગયા હોય તો તે મટે છે.  
(૫૧)બાલી વૉટર સવાર-સાુંજ તાજુું બનાવીને પીવાથી 
થોડા દીવસમાું તષૃા, ઉલટી, ઝાડા, ગસૅ વગરેમેાું  ફાયદો 
થાય છે.  
(૫૨) આફરો, ઉબકા, ખાટા ર્ચરકા, વાયનુા ઓડકાર, 
મોળ, પટેમાું ચુુંક, પચ્યા વગરના ઝાડા વગરે ે પટેની 
તકલીફોમાું  સમાન ભાગ ેમેથી અને સવુાદાણાને અધકચરા 
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ખાુંડી તાવડી પર થોડા ર્ેકી અડધીથી પોણી ચમચી ખબુ 
ચાવીને ખાવાથી રાહત થાય છે. 
(૫૩) જાયફળ અને સુુંઠને ગાયના ર્ીમાું ર્સીને તેનો 
ર્સરકો ચટાડવાથી બાળકને ર્રદીને લીધ ે થતા ઝાડા મટે 
છે.  
દાડમના ફળની છાલ પાણીમાું  ર્સી પાણી સાથે મેળવીને 
પાવાથી બાળકોનો અતીસાર મટે છે.  
(૫૪) બાળકના ઝાડા બુંધ કરવા દાડમની છાલ પથ્થર પર 
ર્સી મધમાું ચટાડવી.  
(૫૫) થોડા તલ અને સાકર વાટી મધમાું  ચટાડવાથી 
બાળકોના લોહીના ઝાડા મટે છે.  
(૫૬) બે એલચી અને એક ચમચી ખસખસ બદામી થાય 
ત્યાું સધુી ર્ેકી વાટીને મધ અથવા વાટેલી સાકર સાથે 
ચટાડવાથી બાળકના ઝાડા મટે છે.  
(૫૭) દહીંમાું કેળાું મેળવીને ખાવાથી મરડો અને ઝાડા મટે 
છે.  
(૫૮) ઈસબગલુ એટલે કે ઓથમીજીરુ સો ગ્રામ, મગુલાઈ 
બેદાણા સો ગ્રામ અને ખડી સાકર બસો ગ્રામનુું  ખબુ બારીક 
ચણુગ  બનાવી એમાુંથી અડધી ચમચી સવાર ે અને રાત્ર ે
પુંદરકે દીવસ લેવાથી જુનો મરડો અને આમયકુ્ત ચીકણા 
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ઝાડા મટે છે. જમેને વારુંવાર પરમીયો થતો હોય, અચાનક 
ઝાડા થઈ જતા હોય, પટેમાું ગસે અને ગડબડ રહ્યા કરતી 
હોય તેઓ પણ આ ઉપચાર પ્રયોગ કરી ર્કે. 
(૫૯) દાડમના દાણા, વરીયાળી અને સકુા ધાણાનુું  
સમભાગ ેબનાવેલુું  ચણુગ  થોડી સાકર મેળવી દર બે કલાકે ૧-
૧ ચમચી પાણી સાથે લેવાથી લોહીવાળા ઝાડા મટે છે. 
 

 
લોહીવાળા ઝાડા  (૧) વડની વડવાઈનો અગ્રભાગ અને વડની 
તાજી કુું પળો પીસી દધુમાું  ઉકાળી પીવાથી લોહીવાળા ઝાડા 
બુંધ થાય છે.  
(૨) વડની કુણી વડવાઈને વાટી પાણીમાું પલાળી રાખવી. 
બીજ ે દીવસે તેને ઉકાળવી. તેમાું ચોથા ભાગ ે ર્ી અને 
આઠમા ભાગ ેસાકર મેળવી ર્ી પકવવુું . ર્ી પાકી જાય ત્યાર ે
તેનુું  મધ સાથે સેવન કરવાથી રક્તપીત્તમાું  વધ ુપડતુું  લોહી 
પડતુું  હોય તો તે બુંધ થાય છે.  
(૩) મીઠા લીમડાનાું  પાનને પાણી સાથે પીસી, ગાળીને 
પીવડાવવાથી લોહીવાળા ઝાડા મટે છે.  
(૪) મઠ બાફી, તેમાું  છીણેલી ડુુંગળી મેળવી ખાવાથી 
ઝાડામાું પડતુું  લોહી તરત જ બુંધ થાય છે.  
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(૫) કોઈ પણ કારણથી ઝાડામાું  લોહી પડતુું  હોય તો 
આહારમાું  માત્ર બકરીનુું  દધુ લેવાથી સારુું થઈ જાય છે. 
આુંતરડામાું ચાુંદુું  પડ્યુું હોય તેમાું પણ ગણુકારક છે. સુંપણુગ  
સારુું થયા પછી ધીમે ધીમે સામાન્ય આહાર પર ચડવુું .  
(૬) પીત્તના ઉષ્ણ અને તીક્ષ્ણ ગણુોથી આુંતરડાની 
રક્તવાહીનીઓમાું ચાુંદાું-ર્ા પડી ઝાડામાું  લોહી આવવા 
લાગ ેછે. આથી ર્રીર નબળુું  અને ફીક્કુું  પડી જાય છે. એના 
ઉપચાર માટે એક ચમચી ઈસબગલુ બકરી અથવા ગાયના 
એક કપ દધુમાું મેળવી થોડુું હલાવી તરત જ પી જવુું . તેમાું  
થોડી સાકર મેળવી ર્કાય. થોડા દીવસ સવાર-સાુંજ આ 
ઉપચારથી રક્તાતીસારમાું  ફાયદો દેખાવા લાગ ે છે. પીત્ત 
વધારનાર આહાર-વીહારનો ત્યાગ કરવો. ઈસબગલુની 
ભસુી પલળવાથી થોડીવારમાું  લગુદી જવેુું  બની જાય છે, 
આથી તરત જ પી જવુું . ઈસબગલુની લગુદી બની જતાું  
પીવામાું તકલીફ થર્.ે  
(૭) બકરીના દધુમાું જરુરી સાકર અને બારીક વાટેલા કાળા 
તલ ભેળવી પીવાથી લોહીવાળા ઝાડા મટે છે.  
ઝાડા-ઉલટી (૧) ૧થી ૨ ગ્રામ સુુંઠ, ૨થી ૧૦ ગ્રામ મધ સાથે 
આપવાથી ઝાડા તેમજ ઉલટીમાું  લાભ થાય છે.  
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(૨) ડુુંગળીનો ૨૦-૨૦ ગ્રામ રસ એક-એક કલાકે થોડુું  
પાણી મેળવી પીવાથી અપચાને લીધ ે ઝાડા-ઉલટી થતાું  
હોય તો ફાયદો થાય છે.  
(૩) ફુદીનાનાું  પાન ૮, મરીના દણા ૭ અને ૨ લવીંગ વાટી 
બે ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળી સહેજ હ ુુંફાળુું  દરરોજ દીવસમાું  
ત્રણ વાર પીવાથી કૉલેરાના કે બીજા કોઈ પણ કારણે 
થયેલા ઝાડા-ઉલટી મટે છે.  
(૪) ફુદીનો, મરી અને લવીંગને પાણીમાું  ખબુ લસોટી દર 
ત્રણ કલાકને અુંતર ે લેતા રહેવાથી કોઈ પણ પ્રકારના 
ઝાડા-ઉલટી, કૉલેરા જવેા મહાવ્યાધીને લીધે થયેલા પણ 
મટી જાય છે. બધાું રવ્યોનુું  પ્રમાણ વ્યક્તીગત જરુર મજુબ 
નક્કી કરવુું .  
ઝાડાની ચીકાર્  (૧) થોડા ગરમ પાણીમાું થોડુું મીઠુું  અને 
લીંબ ુનીચોવી સવારમાું  પીવાથી ઝાડા કે મરડો થયો હોય કે 
ઝાડા વાટે ચીકાર્ પડતી હોય તેવા આમના દદગમાું  ઝાડાની 
ચીકાર્ દુર થાય છે.  
(૨) બાવળની તાજી, કુણી ૧૦૦ ગ્રામ ર્ીંગના ટુકડા કરી 
લસોટી એમાું  ૨૫ ગ્રામ ફુલાવેલી ફટકડી મેળવી ખરલમાું  
બરાબર ર્ુુંટી ગોળી વળે એવી ર્ટ્ટ થાય ત્યાર ે વટાણા 
જવેડી ગોળી વાળી છાયામાું સકુવવી. દીવસમાું ચાર વાર 
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બબ્બે  ગોળી છાસ સાથે લેવાથી ઝાડામાું  ચીકાર્ આવતી 
હોય, મરડો થયો હોય કે મ્યકુસકોલાઈટીસની તકલીફ 
હોય તો તે મટે છે.   
ઝાડાની દગુાંધ  સવુા અને મેથીનુું  ચણુગ  દહીંના મઠામાું  
મેળવી લેવાથી ઝાડાની દુગાંધ મટે છે.  
ઝાડામાું આમ  સવુા અને મેથીનુું  ચણુગ  દહીંના મઠામાું  
મેળવી લેવાથી ઝાડામાું આમ હોય તો મટે છે. જુલાબ બુંધ 
કરવા  પાણીમાું  સાકર ઓગાળી પીવુું .  
ઝામર  હળદરનો ગાુંગડો તવુેરની દાળમાું  બાફી, છાુંયડ ે
સકુવી, પાણીમાું ર્સી સયુાગસ્ત પહેલાું  બે વાર આુંખમાું  
આુંજવાથી ઝામર મટે છે. 
ઝીણો તાવ  તમાલપત્ર અને કાુંકચના ર્કેેલા બીનુું  ચણુગ  
લેવાથી ઝીણો તાવ મટે છે. 
ઝરે પટેમાું (૧) ૫ ગ્રામ વાટેલી રાઈ અને ૫ ગ્રામ મીઠુું  ગરમ 
પાણીમાું મેળવી પીવાથી ઉલટી થઈ ઝરે બહાર નીકળી 
જાય છે.  
(૨) રાઈનો એક ચમચો લોટ ઠુંડા પાણીમાું  પીસી ૪૦૦-
૫૦૦ મી.લી. પાણીમાું  મેળવી પાવાથી ઉલટી થઈ ખાધેલુું  
ઝરે બહાર નીકળી જાય છે.  
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ઝરેી જુંતનુા દુંર્ (૧) મધમાખી, તીડ, લાલ કે કાળી કીડી, 
માુંકડ, મચ્છર જવેાું  જુંતઓુ મોટી સુંખ્યામાું  કરડવાથી ર્રીર 
લાલર્મુ થઈ ગયુું  હોય, અસહ્ય દાહ થતો હોય ત્યાર ેગરમ 
કે ઠુંડા પાણીમાું ખાવાનો સોડા નાખી સ્નાન કરવુું . અથવા 
સોડા-બાય-કાબગવાળા ર્ટ્ટ ઠુંડા પાણીમાું પાતળુું  કપડુું  
ભીંજવી ડુંખ પર તે મકુવાથી લાભ થર્.ે  
(૨) તરત જ તલુસીનાું પાન વાટીને ડુંખ પર લગાવવાથી 
ઝરેની અસર નાબદુ થાય છે. 
ટાઈફૉઈડ નવસાર કે ગગુળ સાથે હીંગ આપવાથી ટાઈફૉઈડ 
મટે છે. 
ટાઢીયો તાવ  (જુઓ મલેૅરીયા)  
ટોન્સીલ (૧) ૧ ગ્લાસ ર્રેડીના તાજા રસને સહેજ ગરમ કરી 
૧ કપ દધુ ઉમેરી ધીમે ધીમે દીવસમાું  બે-ત્રણ વખત 
પીવાથી થોડા દીવસોમાું ટોન્સીલ્સની તકલીફ મટે છે.  
(૨) વારુંવાર ટોન્સીલ થતાું હોય અને અનેક દવા છતાું  
કાયમ માટે મટતાું  ન હોય તો સવાર-સાુંજ ૧-૧ મોટા ગ્લાસ 
ગાજરના રસમાું અડધો ચમચો આદનુો રસ મેળવી પીવાથી 
ટોન્સીલ જડમળુથી મટી જાય છે.   
ટ્યુમર(ગાુંઠ) માત્ર માુંસની સામાન્ય ગાુંઠ હોય તો દરરોજ 
સવાર, બપોર, સાુંજ એક પાકુું  કેળુું  છોલી, કાપ મ ુકી તેમાું  
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એક નાની ચમચી પપૈયાનુું  તાજુું દધુ ભરીને કેળુું  ખાવુું . 
 નીયમીત પ્રયોગથી ગાુંઠ મટી જાય છે. 
ટ્રાવેલ સીકનેસ ગતીથી ચક્કર આવતાું હોય તો મોુંમાું  આદનુો 
ટુકડો રાખવાથી “ડ્રામામાઈન” કરતાું પણ સારુું કામ આપે 
છે.   
ઠુંડક માટે ૧૦ ગ્રામ આમળાું ૩૫૦ ગ્રામ પાણીમાું  અડધો 
કલાક ભીંજવી, ગાળીને સાકર નાખી પીવાથી ઠુંડક થાય છે.  
ઠુંડી લાગવી  ર્ીયાળામાું  ખબુ જ ઠુંડી લાગતી હોય, ર્રીર 
ધ્રજુતુું  હોય અને ઠુંડી દરુ થતી ન હોય તો પગના તળીયે 
રાઈના ચણુગ ને મધમાું મેળવી ૧૫ મીનીટ સધુી લેપ કરી 
કાઢી નાખવાથી ઠુંડી ગાયબ થઈ જાય છે. 
ડાયાબીટીસ વધાર ે પડતો ચરબીવાળો ખોરાક અને બેઠાડ ુ
જીવન ડાયાબીટીસને નીમુંત્રણ આપ ેછે.  
(૧) દરરોજ ૭૦-૮૦ ગ્રામ સારાું  પાકાું  જાુંબ ુલઈ ચારગણા 
ઉકળતા પાણીમાું  નાખી ૧૫ મીનીટ સધુી ઢાુંકણ ઢાું કી 
રાખી, પછી હાથ વડ ે મસળી, કપડાથી ગાળી, તેના ત્રણ 
ભાગ કરી દીવસમાું ત્રણ વાર થોડા દીવસ સધુી પીવાથી 
પરે્ાબમાું જતી સાકરનુું  પ્રમાણ ર્ટે છે, લીવર કાયગક્ષમ બને 
છે અને મધપુ્રમેહમાું  ઉત્તમ ફાયદો થાય છે.  
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(૨) સારાું  પાકાું  જાુંબ ુ સકુવી, બારીક ખાુંડી, ચણુગ  કરી 
દરરોજ ૨૦-૨૦ ગ્રામ ૧૫ દીવસ સધુી લેવાથી મધપુ્રમેહમાું  
ફાયદો થાય છે.  
(૩) જાુંબનુા ઠળીયાના ગભગનુું  ૧-૧ ગ્રામ ચણુગ  મધ અથવા 
પાણી સાથે દીવસમાું બે વાર ૧૦-૧૫ દીવસ સધુી લેવાથી 
મધપુ્રમેહ મટે છે.  
(૪) જાુંબનુા ઠળીયા ૨૦૦ ગ્રામ, લીમડાની ગળો ૫૦ ગ્રામ, 
હળદર ૫૦ ગ્રામ અને મરી ૫૦ ગ્રામ ખાુંડી, વસ્ત્રગાળ 
ચણુગ  કરી, તેને જાુંબનુા રસમાું ખબુ ર્ુુંટી, સકુવી, ર્ીર્ામાું  
ભરી રાખવુું . ૩-૪ ગ્રામ આ ચણુગ  સવાર-સાુંજ પાણી સાથે 
લાુંબા સમય સધુી લેવાથી મધપુ્રમેહમાું ફાયદો થાય છે.  
(૫) કુમળાું  કારલેાુંના કકડા કરી, છાુંયે સકુવી, બારીક ખાુંડી 
૧૦-૧૦ ગ્રામ સવાર-સાુંજ ચાર મહીના સધુી લેવાથી પરે્ાબ 
માગ ેજતી સાકર સદુંતર બુંધ થાય છે અને મધપુ્રમેહ મટે છે.  
(૬) કોળાનો રસ ડાયાબીટીસમાું લાભ કર ેછે.  
(૭) રોજ રાત્ર ે ૧૫ થી ૨૦ ગ્રામ મેથી પાણીમાું  પલાળી 
રાખી, સવાર ેખબુ મસળી, ગાળી એકાદ માસ સધુી પીવાથી 
ડાયાબીટીસના રોગીની લોહીમાું જતી સાકર ઓછી થાય 
છે.  
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(૮) હરડ,ે બહેડાું, આમળાું, લીમડાની અુંતરછાલ, 
મામેજવો અને જાુંબનુા ઠળીયા સરખ ેભાગ ેલઈ, ચણુગ  કરી 
સવાર-સાુંજ લેવાથી મધપુ્રમેહ મટે છે.  
(૯) ડાયાબીટીસમાું  જવની રોટલી હીતાવહ છે. એનાથી 
લોહીમાું સાકરનુું  પ્રમાણ વધતુું  નથી. વળી એમાું  મગફળી 
અને મગફળીનુું  તેલ બું ને જો અન્ય પ્રકાર ે હાનીકારક ન 
હોય તો દરરોજ એકાદ મઠુ્ઠી નીમક વીના ર્કેેલી મગફળી 
ખાવી અને આહારમાું  કાચુું  સીંગતેલ વાપરવુું .  
(૧૦) મીઠો લીમડો લોહીમાું ખાુંડના પ્રમાણને નીયુંત્રીત 
રાખવામાું  મદદરુપ થાય છે. આથી ડાયબીટીસના દદીઓને 
એના સેવનથી લાભ થાય છે.  
(૧૧) ઉુંડા અને ખબુ જ શ્રમ પહોુંચાડ ે તેવા શ્વાસોચ્છ્વાસ 
મધપુ્રમેહમાું કું ઈક રાહત આપ ેછે.  
(૧૨) હળદરના ગાુંઠીયાને પીસી ર્ીમાું  ર્ેકી, સાકર મેળવી 
થોડા દીવસ સધુી દરરોજ ખાવાથી મધપુ્રમેહ અને બીજા 
પ્રમેહોમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૩) વડની છાલનુું  બારીક ચણુગ  ૧ ચમચી રાત્ર ે પાણીમાું  
પલાળી રાખવુું . સવાર ેતેને ગાળીને પી જવુું . તેનાથી પરે્ાબ 
અને લોહીની ખાુંડ ઓછી થાય છે.  
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પરે્ાબમાું વીયગ જતુું  હોય, પરે્ાબ કયાગ પછી ચીકણો પદાથગ 
 નીકળતો હોય તેને માટે વડની કુણી કુું પળો અને વડવાઈનો 
અગ્ર ભાગ સકુવી ચણુગ  બનાવી સેવન કરવાથી લાભ થાય 
છે.  
(૧૪) આમલીના કચકુા ર્ેકી ૫૦ ગ્રામ જટેલા રોજ 
ખાવાથી મધપુ્રમેહ મટે છે.  
(૧૫) વડની તાજી છાલનો ચતથુાાંર્ ઉકાળો અથવા તાજી ન 
હોય તો સ ુકી છાલ ૨૪ કલાક ભીંજવી રાખી તે જ પાણીમાું  
બનાવેલો ચતથુાાંર્ ઉકાળો પીવાથી તે કુદરતી ઈન્સ્યલુીન 
જવેુું  જ કામ આપ ેછે અને ડાયાબીટીસને કાબમુાું  રાખ ેછે.  
(૧૬) આમળાું અને વરીયાળીનો સમભાગ ેપાઉડર દરરોજ 
સવાર-સાુંજ ૧-૧ મોટો ચમચો પાણી સાથે ફાકવાથી 
ડાયાબીટીસ મટે છે.  
(૧૭) આુંબાનાું સકુાું  પાનનો એક એક ચમચી પાઉડર 
સવાર-સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી મધપુ્રમેહમાું સારો લાભ 
થાય છે.  
(૧૮) સ્વાદહીન સફેદ રુંગનુું  ગળોસત્વ ૧-૧ ચમચી 
દીવસમાું  ચારકે વખત પાણી સાથે લેવાથી મધપુ્રમેહ મટે છે. 
(૧૯) આુંબાનાું કોમળ પાન સકુવી, ચણુગ  બનાવી ભોજન 
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બાદ પાણી સાથે ૧-૧ ચમચી લેવાથી મધપુ્રમેહ કાબમુાું  રહે 
છે.  
(૨૦) સીતાફળીના પાનના ઉકાળાનુું  નીયમીત સેવન 
કરવાથી ડાયાબીટીસ મટે છે.  
(૨૧) ખોરાકમાું કેલ્ર્ીયમનુું  પ્રમાણ ૮૦૦થી ૧૨૦૦ 
મીલીગ્રામ રાખવાથી અને વહેલી સવાર ે કુણા તડકામાું  
૨૦થી ૨૫ મીનીટ ફરવાનુું  રાખવાથી ડાયાબીટીસ ફક્ત બે 
માસમાું  કાબમુાું  લાવી ર્કાય છે.  
(૨૨) ટાઈપ-૨ ડાયાબીટીસમાું ઓમેગા-૩ ફેટ્સ હૃદયની 
સરુક્ષા માટે જરુરી હોય છે. ઓમેગા-૩ ફેટ્સ મેળવવાનો 
સ થી સરળ ઉપાય છે અખરોટ. ઓમેગા-૩ મકરલે અને 
ટ્યુના માછલીમાું  પણ હોય છે, પરુંતુું  ર્કાહારી માટે 
અખરોટ આર્ીવાગદરુપ છે.  
(૨૩) ર્દુ્ધ કેસરના ચાર-પાુંચ તાુંતણા એકાદ ચમચી ર્ીમાું  
બરાબર મસળી સવાર-સાુંજ સેવન કરવાથી મધપુ્રમેહ 
કાબમુાું  રહે છે.  
(૨૪) છાુંયડામાું સકુવેલાું  આવળનાું પીળાું  ફુલનુું  એક નાની 
ચમચી ચણુગ  એક ગ્લાસ ઉકળતા પાણીમાું નાખી ઢાું કી દેવુું . 
બપોર ેઅને રાત્ર ેજમ્યા પછી આ પાણી પી જવુું . આનાથી 
ડાયાબીટીસમાું  ફાયદો થાય છે.   
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(૨૫) દરરોજ એક ચમચો કુવારપાઠાનો માવો અને એક 
ચપટી ગળોસત્ત્વ લેવાથી મધપુ્રમેહ કાબમુાું  આવે છે.  
(૨૬) ઈન્રજવ, મામેજવો, લીમડાની ગળો, સકુાું  કારલેાું, 
કાુંચકા, કડ,ુ કરીયાતુું , કાળીજીરી, મેથી, જઠેીમધ, હીમેજ, 
જાુંબબુીજ દરકે સો-સો ગ્રામ અને કોલુંબો(કલુંભો) તથા 
હરડ ે પચાસ પચાસ ગ્રામ લઈ બનાવેલા ચણુગમાુંથી પાુંચ 
ગ્રામ ચણુગ  એક કપ પાણીમાું રાત્ર ે પલાળી રાખવુું . સવાર ે
આ પાણી ગાળીને પી જવુું  અને ડાયાબીટીસની જરુરી 
પરજેી પાળવી. આ ઉપચારથી ડાયાબીટીસ કાબમુાું  આવી 
જર્.ે  
(૨૭) ડાયાબીટીસમાું  આમળાું અને હળદર બું ને ઔષધ 
ઉત્તમ છે. લીલાું આમળાું  અને લીલી હળદર મળતી હોય 
ત્યાું સધુી ચારથી છ આમળાુંનો રસ અને એટલો જ લીલી-
તાજી પીળી હળદરનો રસ મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ પીવો. 
લીલાું  આમળાું અને લીલી હળદર ન મળે ત્યાર ેછાુંયડામાું  
સકુવેલાું  આમળાું  અને હળદરનુું  સરખા ભાગ-ેવજને 
બનાવેલુું  એક ચમચી ચણુગ  જમતાું પહેલાું રોજ બપોર ેઅને 
રાત્ર ેપાણી સાથે લેવુું . આ ઔષધ મીશ્રણથી ડાયાબીટીસ, 
ત્વચાના રોગો, કફ, લોહીની અર્દુ્ધી અને દુંતરોગો તથા 
મોઢાનાું ચાુંદાું  મટે છે. ઉપચાર વખતે રોગાનસુાર પરજેી 
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પાળવી. આમળાું અને હળદરનુું  સરખા ભાગ ેબનાવેલુું  ચણુગ  
જમ્યા પહેલાું લેવાથી સવગ પ્રકારના પ્રમેહ (ડાયાબીટીસ) 
કાબમુાું  રહે છે. જો એકથી બે કીલોમીટર ચાલવામાું આવે 
તો સોનામાું સગુુંધ. 
ડાયાબીટીસમાું બહમુતુ્ર  મધપુ્રમેહમાું  વારુંવાર પરે્ાબ 
કરવાની તકલીફ હોય છે. એ દરુ કરવા દરરોજ સવાર-
સાુંજ ૧-૧ નાની ચમચી હળદરનુું  ચણુગ  સાદા પાણી સાથે 
ફાકવુું . એનાથી બહમુતુ્રતાની ફરીયાદ મટે છે.  
ડીપ્થેરીયા  અનનાસનો રસ પીવાથી ડીપ્થેરીયામાું ફાયદો થાય 
છે. 
ડીપ્રરે્ન  (૧) પાકી કેરીનો રસ, દધુ, આદનુો રસ અને ખાુંડ 
જરુરી પ્રમાણમાું  એકરસ કરી દરરોજ સવાર સાુંજ ધીમે 
ધીમે પી જવાથી ડીપ્રરે્નમાું બહ ુફાયદો થાય છે.  
(૨) દરરોજ સવારમાું  આઠ-દસ તલુસીનાું  પાન ચાવી 
ચાવીને ખાવાથી તથા દર બે કલાકે તલુસીનાું પાન મસળીને 
સગુુંધ ગ્રહણ કરવાથી ડીપ્રરે્નમાું લાભ થાય છે. તલુસીનાું  
પાન દર બે કલાકે મેળવવાું ર્ક્ય ન હોય તો બજારમાું  
મળતુું  તલુસીનુું  સત્ત્વ ર્ીર્ીમાું ભરી રાખી સુુંર્ી ર્કાય. 
તલુસીનો નીયમીત પ્રયોગ ડીપ્રરે્ન દરુ કર ેછે.  
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(૩) દરરોજ સવાર-સાુંજ બબ્બે અખરોટ ખબુ ચાવીને 
ખાવાથી એકાદ મહીનામાું ડીપ્રર્નથી મકુ્તી મળે છે. આ 
પ્રયોગથી બીજા નાના-મોટા મનોવીકાર પણ દરુ થાય છે. 
(૪) સફેદ ફુલોવાળી ર્ુંખપષુ્પી ઉત્તમ બદુ્ધી વધારનાર હોઈ 
માનસીક રોગો, ગાુંડપણ, હતાર્ા-ડીપ્રરે્ન, એપીલેપ્સી, 
વાઈ, ઉન્માદ વગરેમેાું  ઉપયોગમાું  લઈ ર્કાય.  
(૫) સારસ્વતારીષ્ટ નામનુું  રવ ઔષધ બજારમાું  તૈયાર મળે છે. 
એના સેવનથી આયષુ્ય, સ્મતૃી, વીયગ, બળ, મેધા અને કાુંતી 
વધ ેછે. એ હૃદયને હીતકારી, જઠરાગ્નીવધગક, રસાયન અને 
બાળકો તથા વદૃ્ધોને ખબુ જ હીતકારી છે. ઉન્માદ, 
અપસ્માર, અવસાદ-થાક, મનોરોગ, ડીપ્રરે્નમાું લાભકારી 
છે. 
(૬) માલકાુંગણીનુું  બબ્બે ટીપાું  તેલ દધુ સાથે લેવાથી 
મનોબળ વધ ે છે અને ચીંતા-ડીપ્રરે્નથી છુટકારો થાય છે; 
ઉત્સાહ-તરવરાટ વધે છે. માલકાુંગણીનુું  તેલ બજારમાું  બહ ુ
મોુંર્ુું  નથી મળતુું . 
ડીહાઈડ્રરે્ન (૧) અમકુ ખાસ રોગ કે સ્થીતીમાું ર્રીરમાું  
પાણીનુું  પ્રમાણ એકાએક ર્ટી જાય તો તરત જ 
નાળીયેરના પાણીમાું લીંબ ુનીચોવી દર બે કલાકે આપતા 



676 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

રહેવુું . એકાદ નાળીયેરના પાણીમાું  અડધુું  લીંબ ુ નીચોવ્યુું  
હોય તો ચાલી ર્કે.   
(૨) મધ અને મીઠુું  પાણીમાું  મેળવી પીવાથી કૉલેરાની 
અર્ક્તી અને ડીહાઈડ્રરે્ન મટે છે 
તરસ  (૧) કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે 
મેળવી, ગાળી, સાકર નાખી તેનુું  ર્રબત બનાવીને પીવાથી 
તરસ મટે છે.  
(૨) એકલુું  કે મસાલા નાખી તૈયાર કરલેુું  પાન ચાવતા 
રહેવાથી કોઈ ર્ારીરીક તકલીફ વીના અકારણ લાગતી 
તરસ મટે છે.  
(૩) પાણીની ખાસ જરુર ન હોય છતાું વારુંવાર તરસ 
લાગતી હોય તો લીલાું  કે સકુાું  આમળાું  ચસુતા રહેવાથી 
તરસ મટે છે અને વારુંવાર પાણી પીવાની ઈચ્છા થતી 
નથી.  
(૪) ટામેટાના રસમાું સાકર અને લવીંગનુું  ચણુગ  મેળવી 
પીવાથી તષૃારોગ મટે છે.  
(૫)  લીલી રાક્ષનો રસ અથવા કીસમીસ રાક્ષને વાટી, 
પાણીમાું મસળીને કરલેો રગડો પીવાથી દાહ સાથેનો 
તષૃારોગ (વારુંવાર તરસ લાગવી) મટે છે.  
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તાવ  (૧) ૧૦-૧૦ ગ્રામ ધાણા અને સાકરને ૬૦ મી.લી. 
પાણીમાું  એક કલાક પલાળી રાખી, મસળી, ગાળી પીવાથી 
બે કલાકમાું આમદોષથી આવેલો તાવ પરસેવો વળીને 
ઉતરી જાય છે.  
(૨) ૩ થી ૬ ગ્રામ મરી વાટી ૪૦૦ મી.લી. પાણીમાું  
ઉકાળી ૮મા ભાગ ે(૫૦ મી.લી.) બાકી રહે ત્યાર ે૨૦ ગ્રામ 
સાકર મેળવી પીવાથી તાવ ઉતર ેછે.  
(૩) અનનાસનો રસ મધ સાથે લેવાથી પરસેવો છુટી તાવ 
ઉતર ેછે.  
(૪) આકરો તાવ આવ્યો હોય અને કોઈ પણ રીતે ગરમી 
ઓછી થતી ન હોય તો માથા પર એકધારુું પાણી રડેવાથી 
તાવનુું  જોર નરમ પડી તાવ ઉતરી જાય છે.  
(૫) આદુ અને ફુદીનાનો ઉકાળો પીવાથી પરસેવો વળી 
તાવ ઉતર ેછે. તે વાય ુઅને કફમાું પણ હીતકારી છે.  
(૬) ગરમ કરલેા દધુમાું હળદર અને મરી મેળવીને પીવાથી 
ઠુંડી લાગીને તાવ આવતો હોય તો તે મટે છે.   
(૭) છાણથી લીંપલેી જમીન પર એરુંડાનાું પાન પાથરી 
રાખી થોડા સમય પછી તે જ પાન તાવના રોગીના અુંગ પર 
રાખવાથી તાવ મટે છે.  
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(૮) જીરુનુું  ૫ ગ્રામ જટેલુું  ચણુગ  જુના ગોળમાું  કાલવી ૧૦-
૧૦ ગ્રામની ગોળીઓ બનાવી ખાવાથી પરસેવો વળી તાવ 
ઉતરી જાય છે.   
(૯) તાવના રોગીનુું  ર્રીર કળતુું  હોય, આુંખો બળતી 
હોય, માથુું  દખુતુું  હોય તો વડના પાનનો ઉકાળો કરીને 
પાવાથી રાહત થાય છે.  
(૧૦) તાવમાું  ર્રીરમાું  બળતરા હોય તો કુણી વડવાઈનો 
ઉકાળો કરીને પીવો.  
(૧૧) દુધી છીણી માથે અને કપાળે બાુંધવાથી તાવની 
ગરમી ર્ોષી લે છે.  
(૧૨) દુધી ચીરી, બે કાચલાું કરી માથે બાુંધવાથી મસ્તક પર 
ગરમી ચડી ગઈ હોય તો ઉતરી જાય છે.  
(૧૩) રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાું  
ભીંજવી રાખી ગાળીને પીવડાવવાથી આમ જલદી પાકી 
આમવાળો તાવ ર્ાુંત 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 પાણીમાું  નાખી ૧૦-૧૫ મીનીટ સધુી 
ઢાું કી રાખી ગાળી લઈ, તેમાું  થોડો લીંબનુો રસ અને ૧૦-
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૧૫ ગ્રામ ખાુંડ મેળવી પીવાથી તાવની ગભરામણ મટે છે 
અને તાવ ઉતર ેછે.  
(૧૬) ૧ ચમચો આદુનો રસ અને ૧ ચમચો મધ ભેગાું કરી 
દીવસમાું ત્રણ વખત પીવાથી તાવ મટે છે. કોઈ પણ 
પ્રકારના સામાન્ય તાવમાું  આ ઈલાજ ખબુ જ અકસીર છે. 
(૧૭) તાવમાું મોું બગડી ગયુું  હોય તો દાડમ અને સાકરની 
ચટણી મોમાું  રાખવી.  
(૧૮) કફજન્ય તાવમાું પરસેવાના માગોગમાું  આમ-કાચો 
આહાર રસ ભરાઈ જવાથી પરસેવો થતો નથી. રાઈનુું  ચણુગ  
લેવાથી આ માગોગ ખલુ્લા થાય છે, અને પરસેવો વળવાથી 
તાવ ઉતરી જાય છે. જો કફજ્વરમાું ખબુ જ કફ થયો હોય 
તો રાઈનુું  બારીક ચણુગ  પા ચમચી, સીંધવનુું  ચણુગ  રાઈથી 
અડધુું  અને એક ચમચી સાકરને મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ 
લેવાથી કફના માગોગમાું  ચોુંટેલો કફ છુટો પડી ઉધરસ દ્વારા 
બહાર નીકળી જર્.ે ચાર-પાુંચ દીવસ આ ઉપચાર કરવાથી 
ઉધરસ અને કફ મટી જર્ે.  
(૧૯) ગાયનુું  માખણ અને ખડી સાકરનુું  ચણુગ  ભેગાું કરીને 
ખાવાથી ઝીણો તાવ મટે છે.  
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(૨૦) ગમે તેવો કે ગમે તે કારણે તાવ આવતો હોય, 
તાવનુું  કારણ ખબર ન હોય તો મહાસદુર્ગન ચણુગ  પાણી 
સાથે લેવાથી તાવ ઉતરી જાય છે.  
(૨૧) ખબુ ઉકાળીને બનાવેલો અજમાનો ઉકાળો ગરમ 
ગરમ પીવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો તાવ ઉતર ે છે. પાણી 
તથા અજમાનુું  પ્રમાણ અને કેટલો ઉકાળો પીવો તેનો 
આધાર તાવના પ્રમાણ અને પ્રકાર પર રહે છે. અજમાનો 
ઉકાળો જીણગ તાવ પણ મટાડ ેછે.  
(૨૨) ઝીણો તાવ રહેતો હોય તો આમળાનો તાજો રસ, 
આમળાનુું  ર્રબત કે આમળાનો પાઉડર જરુરી પ્રમાણમાું  
સાદા પાણીમાું મેળવી નીયમીત દીવસમાું ત્રણ વાર લેવાથી 
મટે છે.  
(૨૩) અતીવીષની કળી, કાચકાનાું બી, પીત્તપાપડો, 
કરીયાત,ુ કડવાું  પરવળ, કડ ુ અને લીમડા પરની ગળો 
સરખા ભાગ ે ખાુંડી બારીક ચણુગ  બનાવી, ભાુંગરાના તાજા 
રસમાું  ખબુ જ લસોટી વટાણા જવેડી ગોળીઓ વાળવી. 
બબ્બે ગોળી સવાર,ે બપોર ેઅને સાુંજ ેનવર્કેા પાણી સાથે 
લેવાથી વીષમ જ્વર, પીત્તકફજ જ્વર, ટાઢીયો તાવ, 
વારુંવાર આવતો તાવ, વાયરલ-કફજ જ્વર તથા યકૃતના 
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રોગો મટે છે. આ ગોળીને કરુંજાદીવટી કહે છે. જ્વર અને 
યકૃતના રોગોમાું પચવામાું  હળવો આહાર લેવો.  
(૨૪) કોઈપણ પ્રકારના તાવમાું  સુંતરાું ચસુીને ખાવાથી કે 
તેનો રસ પીવાથી દદીને રાહત થાય છે. પાણી, ખોરાક અને 
ઔષધ એમ ત્રણેની ગરજ સુંતરાું  સાર ેછે.  
(૨૫) કાચકા ર્ેકી તેનુું  મીંજ કાઢી તેનો ભકુો ૩-૩ ગ્રામ 
ત્રણ વાર પાણી સાથે લેવાથી તાવ મટે છે.   
(૨૬) તાવ ઉતરતો ન હોય તો પગના તળીયામાું ર્ી અને 
મીઠુું  લગાડી એના પર કાુંસાનો વાડકો  ર્સવાથી ફાયદો 
થાય છે.  
(૨૭) પીત્તપાપડો તાવમાું પરમ હીતકર છે. એના જવેુું  
તાવમાું  એકેય ઔષધ નથી. પીત્તપાપડાના ઉકાળામાું  
લીંડીપીપરનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી ગમે તેવો તાવ હોય તે 
ઉતરી જાય છે.  
(૨૮) વારુંવાર મટી ગયા પછી પણ ફરીથી તાવ આવતો 
રહેતો હોય તો જ્યાર ેતાવ ન આવતો હોય તે દરમીયાન 
દર બે કલાકે એક નુંગ મરી અને એક નાનો ટુકડો નવસાર 
વાટી હ ુુંફાળા પાણી સાથે લેવુું . તાવ ચડ ેત્યાર ેઉપચાર બુંધ 
કરવો. તાવ ઉતરી ગયા બાદ બીજ ે દીવસે ઉપચાર ર્રુ 
કરવો. આમ કરતા રહેવાથી તાવ જડમળુથી મટી જાય છે. 
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(૨૯) કોબીજ-ફ્લાવરનુું  ર્ાક કે તેનો રસ દીવસમાું બેત્રણ 
વખત પીતા રહેવાથી તાવ ઝડપથી મટે છે.  
(૩૦) આઠ ઔષધોનો એક ઉકાળો કોઈ પણ જાતના 
તાવમાું ખાસ કરીને વારુંવાર થતો અથવા ઉથલા મારતો 
મેલેરીયા, આુંત્રજ્વર (ટાઈફોઈડ), મુંદજ્વર, ત્વચા વીકાર 
અને લોહીબગાડના રોગોમાું ઉત્તમ પરીણામ આપે છે. આ 
આઠે ઔષધો 'ક' અક્ષરથી ર્રુ થાય છે. કડ,ુ કરીયાતુું , 
કાળીજીરી, કલુંભો, કાુંચકા, કડાછાલ, કડવી પટોળ અને 
કાળી રાક્ષ સરખા ભાગ ે લઈ અધકચરા ખાુંડી આ ભકુો 
એકથી દોઢ ચમચી જટેલો એક ગ્લાસ પાણીમાું  નાખીને 
મુંદ તાપ ેઉકાળી રવ અડધુું  રહે ત્યાર ેઉતારી ઠુંડુું  પાડી  પી 
જવુું . સવાર-સાુંજ તાજતેાજો બનાવેલો આ ઉકાળો પીવાથી 
સવગ પ્રકારના તાવ મટે છે.  
જીણગ  જ્વર (મુંદજ્વર) મેલેરીયા મટી ગયા પછી ર્ણાને 
ઝીણો-મુંદ તાવ રહ્યા કરતો હોય છે અને કેટલાકને જો 
મેલેરીયાનો ઉચીત ઉપચાર કરવામાું  ન આવ્યો હોય તો 
મેલેરીયા વારુંવાર થયા કરતો હોય છે. આવા દદીઓ માટે 
આ ઉપચાર ખબુ જ અક્સીર છે:  
(૧) એક કપ જટેલુું  પાણી ઉકાળવુું . બરાબર ઉકળે ત્યાર ે
તેને ઉતારી તરત જ તેમાું  ત્રણેક ગ્રામ કરીયાતાનો અને બે 
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ગ્રામ સુુંઠનો ભકુો નાખી ઢાું કી દેવુું . અડધા કલાક પછી આ 
રવ ગાળીને પી જવુું . સવાર ેઅને સાુંજ ેઆ રવ તાજતેાજુું 
બનાવીને પુંદરથી વીસ દીવસ નીયમીત પીવાથી ઝીણો-
મુંદજ્વર અને વારુંવાર થતો જુનો મેલેરીયા મટે છે.  
(૨) એક ચમચો અજમો દીવસમાું ત્રણ વખત પાણી સાથે 
ફાકી ચાવ્યા વીના ગળી જવાથી ઝીણો તાવ રહ્યા કરતો 
હોય તો તે મટે છે.  
તાવ અને ખાુંસી (૧) મરીના ચણુગના ઉકાળામાું સાકર અને 
દધુ મેળવી ગરમ ગરમ પીવાથી તાવ અને ખાુંસી હોય તો 
તે મટે છે.  
(૨) અજમાનુું  તાજુું ચણુગ  બનાવી મધ સાથે ચાટવાથી કફને 
લીધ ેતથા ર્રદી-ખાુંસી સાથે આવતો તાવ મટે છે.  
સામાન્ય તાવ ઝાડા, ઉલટી, બેચનેી, તરસ, સાથે સામાન્ય 
તાવ રહેતો હોય તો દર બબ્બે કલાકે ૧-૧ ગ્લાસ દાડમનો 
તાજો રસ પીવાથી મટે છે.  
કફજ જ્વર નાગરમોથ, ઈન્રજવ, ત્રીફળા, કુટકી અને 
ફલસાને સરખા ભાગ ેઅધકચરાું ખાુંડી બે ચમચી ભકુાનો 
ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી કફજ જ્વર (જમેાું ફુ્લનો 
સમાવેર્ થાય છે) મટે છે.  
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પીત્તજ જ્વર  (૧) કોળાનો અવલેહ (જુઓ અનકુ્રમ – જો 
આપ આ પસુ્તકાકાર ે વાુંચતા હો તો  અથવા લીંક ) 
ખાવાથી પીત્તજ્વર મટે છે.  
(૨) રાક્ષ અને ગરમાળાના ગોળનો ઉકાળો પીવાથી 
પીત્તજ્વર મટે છે.  
(૩) ત્રાયમાણ, જઠેીમધ, પીપરીમળુના ગુંઠોડા, કરીયાત,ુ 
નાગરમોથ, મહડુાનાું ફુલ અને બહેડાું  સમાન ભાગ ે લઈ 
અધકચરાું  ખાુંડી બે ચમચી ભકુાનો ઉકાળો બનાવી સવાર-
સાુંજ પીવાથી પીત્તજ જ્વર મટે છે.  
તાવની તરસ, વ્યાકુળતા, દાહ (૧) સકુાું  અથવા તાજાું ચણી 
બોર ૨૦ ગ્રામ લઈ સોળગણા પાણીમાું  ઉકાળી ચોથા 
ભાગનુું  પાણી બાકી રહે ત્યાર ે ગાળી થોડી ખાુંડ મેળવી 
પીવાથી તાવની તરસ અને વ્યાકુળતા તથા દાહ મટે છે. (૨) 
તાવમાું  વારુંવાર તરસ લાગ ેત્યાર ેધાણા, સાકર અને રાક્ષ 
પાણીમાું પલાળી, મસળી, ગાળી તાવના રોગીને પાવાથી 
તરસનુું  ર્મન થાય છે.  
તાવનો બરો  જીરુ પાણીમાું  વાટી હોઠ પર ચોપડવાથી 
તાવનો બરો મતુયોગ હોય તો ફાયદો થાય છે.  
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તાવ પછીની નબળાઈ કડવા લીમડાની તાજી કે સકુવેલી 
છાલનો ૧-૧ કપ કાઢો દીવસમાું ૩-૪ વાર પીવાથી તાવ 
પછીની આવેલી નબળાઈ બે-ચાર દીવસમાું દરુ થાય છે.  
થાઈરોઈડમાું આયોડીન આયોડીનયકુ્ત નમક અને દુધ પ્રચરુ 
માત્રામાું આયોડીન ધરાવે છે. થાઈરોઈડના વ્યાધીમાું  
આયોડીનયકુ્ત આહાર વધ ુપ્રમાણમાું  લેવાથી રોગ કાબમુાું  
આવે છે. આથી થાઈરોઈડના રોગીએ વધનેુ વધ ુપ્રમાણમાું  
દધુનુું  સેવન કરવુું  તથા નમક હુંમેર્ાું આયોડીનયકુ્ત જ લેવુું .  
પાુંચ ચમચી સકુા ધાણા એક ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળી 
ગાળીને સવાર-સાુંજ પીવાથી થાઈરોઈડના રોગમાું લાભ 
થાય છે. 
થાક (૧) રોજ બેથી ચાર અુંજીર ખાવાથી થાક ઓછો લાગ ે
છે.  
(૨) સફરજનના ઝાડની ૪ ગ્રામ છાલ અને પાન પીવાના 
૨૦૦ ગ્રામ ઉકળતા પાણીમાું  નાખી ૧૦-૧૫ મીનીટ સધુી 
ઢાું કી રાખી ગાળી લઈ, તેમાું લીંબનુા એક કકડાનો રસ અને 
૧૦-૧૫ ગ્રામ ખાુંડ મેળવી પીવાથી થાક મટે છે.  
(૩) અતીર્ય થાકનો અનભુવ થતો હોય તો નારુંગીની 
પરે્ી ચસુવાથી તે દરુ થાય છે.  
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દમ કારણો  વીકૃત આહાર, ધળુ-ધમુાડાવાળી જગ્યામાું  
વસવાટ, ઠુંડીની ઋત,ુ આઈસક્રીમ, ઠુંડાું  પીણાું  વગરેનેુું  
સેવન દમ થવાનાું  કારણો છે. આ ઉપરાુંત વધાર ે પડતો 
શ્રમ, વધાર ે પડતી કસરત, વધાર ે પડતો સુંભોગ અને 
કુપોષણ પણ દમનો રોગ થવામાું કારણભતુ બની ર્કે છે. 
છાતી, ફેફસાું અથવા નાડીઓ ઉપર અસર થાય તે રીતે  
કું ઈક વાગવાથી પણ દમનો રોગ થઈ ર્કે છે. વળી સતત 
તાવ, ઝાડા-ઉલટીઓ, વારુંવાર થતી ર્રદી, સળેખમ, લોહી 
ઓછુું  હોવુું  કે કોઈ રીતે થઈ જવુું, ક્ષય વીગરનેે પણ દમનાું  
કારણો માનવામાું  આવે છે. હૃદય પર અસર કરનારાું  
કારણો જવેાું  કે પારીવારીક દખુ, ર્ારીરીક ખોડખાુંપણ 
વીગરેથેી પણ દમ થવાની ર્ક્યતા રહે છે.  
લક્ષણ દમના રોગનુું  મખુ્ય લક્ષણ તો શ્વાસ લેવામાું મશુ્કેલી 
થાય કે શ્વાસ રુુંધાય. શ્વાસરોગ પાુંચ પ્રકારના છે, એમાુંથી 
મહાશ્વાસ, ઉચ્છ્વાસ અને છીન્ન શ્વાસ એ ત્રણ પ્રકારના 
દમ અસાધ્ય છે. ક્ષરુશ્વાસ સાધ્ય છે. તમક શ્વાસમાું શ્વાસ 
લેતાું મશુ્કેલી થાય છે. રોગી સઈુ જાય તો શ્વાસનો રોગ વધે 
છે, પણ બેઠેલા રહેવાથી રાહત જણાય છે. ગળામાું  દખુાવો 
અને બોલવામાું  મશુ્કેલી થાય છે. જો કોઈ દવાથી કે દદીના 
પોતાના પ્રયાસથી કફ નીકળી જાય તો રોગીને થોડો 
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આરામ મળે છે. તમક શ્વાસના હમુલા વખતે દદીનુું  મોું 
સકુાય છે. ગરમ પદાથોગના સેવનથી તેને આરામ મળે છે, 
તથા ઠુંડા અને કફકારક પદાથગ ખાવાથી શ્વાસનો વેગ વધ ેછે. 
વષાગ ઋતમુાું જ્યાર ે આકાર્માું વાદળ છવાઈ જાય તથા 
ર્ીયાળામાું ઠુંડો પવન વાય ત્યાર ે આ રોગ ઉગ્ર સ્વરુપ 
ધારણ કર ે છે. જો તમક શ્વાસ તાજતેરમાું જ થયેલો હોય 
તો તે સાધ્ય છે.  
દમમાું અગત્યની સલાહ :  

1.  જ ેઔષધથી તાત્કાલીક રાહત થાય તે લેવુું .  
2.  બે ટું ક હળવો, પોષક આહાર લેવો.  
3.  રાત્ર ેસયુાગસ્ત પહેલાું  જમી લેવુું . પછી પાણી સીવાય 

કર્ુું ન લેવુું .  
4.   નીયમીત મળર્દુ્ધી થાય તો દમનો હમુલો થતો 

નથી.  
5.  પાણી સુુંઠ નાખી ઉકાળેલુું  અને સહેજ હ ુુંફાળુું  પીવુું .  
6.   નીયમીત ચાલવા જવુું .  
7.   ઋત ુઋતનુાું ફળો ખાવાું   
8.  હળવો વ્યાયામ કરવો.  

દમના ઉપાયો  રોગના પ્રમાણ પર ઉપચાર આધાર રાખ ેછે. 
ઉપચારની દૃષ્ટીએ દદી સર્ક્ત, દબુગળ, વધાર ેપડતા કફ કે 
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વાય ુપ્રકૃતીવાળા છે તે જોવુું . રોગ વધ ુઉગ્ર હોય અને કફનુું  
પ્રમાણ વધાર ે હોય તો વમન કરાવવુું . બહ ુ જ ઉલટીઓ 
કરાવ્યા પછી જ પથ્ય આહાર વીહારના પ્રયોગ સાથે અન્ય 
ઔષધીઓનો ઉપચાર કરવો જોઈએ. વમન કરાવ્યા પછી 
વીરચેન એટલે ઝાડો કરાવવાની ક્રીયા હાથ ધરવી જોઈએ. 
જો રોગી બહ ુજ અર્ક્ત હોય અને વમન કરાવવુું  ર્ક્ય ન 
હોય તો કફ બહાર કાઢનારી દવાની સાથે સાથે હળવા ઝાડા 
કરાવવાની દવાઓ આપવી જોઈએ.   

1.  ભોુંયરીંગણીના ઉકાળામાું  મગ પકાવી રોજ 
ખાવાથી દમ મટે છે.  

2.  ર્રીરની પ્રકૃતી અનસુાર ઠુંડા કે ગરમ પાણીમાું  
ર્ઉુંનો ક્ષાર ૧-૧ ચમચો સવાર-સાુંજ લેવાથી દમ 
કાબમુાું  રહે છે. એની પ રુષત્વ પર માઠી અસર 
થતી હોવાથી પરુુષોએ પ્રયોગ સુંયમથી કરવો. 
ર્ઉુંનો ક્ષાર બજારમાું તૈયાર મળે છે.  

3.  બે વરસ જુનો ગોળ અને સરસવનુું  તેલ સરખા 
વજને લઈ બરાબર મસળીને રાખી મકુવુું  અથવા દર 
વખતે તાજુું બનાવી બું નેનુું  કુલ વજન ૧ ગ્રામ થાય 
તેટલુું  ચાટી જવુું . સવાર-સાુંજ નીયમીત આ પ્રયોગ 
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કરવાથી થોડા દીવસોમાું  દમ મટી જાય છે. આ 
પ્રયોગ ર્ણો અસરકારક છે.  

4.  ૧૫-૨૦ મરી રોજ વાટીને મધમાું ચાટવાથી 
શ્વાસરોગમાું  ફાયદો થાય છે.  

5.  અજમો ગરમ પાણી સાથે પીવાથી શ્વાસનો હમુલો 
ર્ાુંત થાય છે. અજમાનો અકગ  પણ ફાયદો કર ેછે.  

6.  અજમો ચલમમાું  ભરી ધમુ્રપાન કરવાથી શ્વાસનો 
હમુલો ર્ાુંત થાય છે.  

7.  આદુના રસમાું મધ મેળવી પીવાથી શ્વાસમાું ફાયદો 
થાય છે.  

8.  આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી 
ભોજનની ર્રુઆતમાું લેવાથી દમ મટે છે.  

9.  એલચી, ખજુર અને રાક્ષ મધમાું ચાટવાથી દમ મટે 
છે.  

10.  કેળના ડોડવાનો કેસરયકુ્ત ભાગ કોતરી 
તેમાું રાત્ર ેમરીનુું  ચણુગ  ભરી રાખી સવાર ેએ ડોડવુું  
ર્ીમાું તળી ખાવાથી શ્વાસરોગ જલદી મટી જાય છે. 
(શ્વાસરોગ માટે આ પ્રયોગ ઉત્તમ છે.)  
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11.   કોળાના મળુનુું  ચણુગ  સુું ઠના ચણુગ  સાથે મેળવી 
દીવસમાું  બેથી ત્રણ વાર લાુંબા સમય સધુી લેવાથી 
દમ મટે છે.  

12.  કોળાનો અવલેહ (જો  પસુ્તક વાુંચતા હો તો જુઓ 
અનકુ્રમ અથવા લીંક ) ખાવાથી દમ મટે છે.  

13. લીંબનુા ૩ ગ્રામ રસમાું ૧૦ ગ્રામ મધ મેળવી 
ચાટવાથી ભયુંકર ખાુંસી મટે છે અને દમનો હમુલો 
તરત જ દબાઈ જઈ આરામ થાય છે.  

14. ગાજરના રસનાું ચાર-પાુંચ ટીપાું બું ને 
નસકોરાુંમાું  નાખવાથી શ્વાસમાું ફાયદો કર ેછે.  

15. બેથી ચાર સકુાું  અુંજીર સવાર ે અને સાુંજ ે
દધુમાું ગરમ કરી ખાવાથી દમ મટે  છે.  

16. સરગવાના પાનનો રસ પીવાથી શ્વાસનો 
હમુલો દુર થાય છે.  

17. દરરોજ થોડુું ખજુર ખાઈ ઉપર ચાર-પાુંચ 
ર્ુુંટડા ગરમ પાણી પીવાથી કફ પાતળો બનીને 
ગળફાના રુપમાું બહાર નીકળે છે, ફેફસાું સાફ બને 
છે અને દમ અને ખાુંસી મટે છે તથા લોહીની ર્દુ્ધી 
થાય છે.  
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18. ખજુર, રાક્ષ, સાકર, ર્ી, મધ અને પીપર 
સરખ ેભાગ ેલઈ તેનુું  ચાટણ બનાવી દરરોજ ૨૦-
૩૦ ગ્રામ ખાવાથી દમ મટે છે.  

19. નાની હરડ ેઅને સુુંઠના ચણુગનુું  સમાન ભાગ ે
મીશ્રણ કરી ૧-૧ ચમચો ગરમ પાણી સાથે 
 નીયમીત લેવાથી દમ મટે છે.  

20. વાવડીંગનુું  ચણુગ  ૩ ગ્રામ, આદુનો રસ ૫ 
ગ્રામ અને સીંધવ ૧ ગ્રામ એક મહીના સધુી પાણી 
સાથે પીવાથી દમ, શ્વાસ અને ર્રદીમાું ફાયદો થાય 
છે. 

21. સુુંઠ અને ભોુંયરીંગણીના ચણુગનુું  સમાન 
ભાગ ે મીશ્રણ કરી બબ્બે ગ્રામ સવાર-સાુંજ ગરમ 
પાણી સાથે લેવાથી દમ મટે છે.  

22. શ્વાસનો હમુલો થાય એટલે ઉપવાસ કરવા, 
જ્યાું સધુી કું ઈક આરામ ન જણાય ત્યાું સધુી એટલે 
કે એક-બે કે ત્રણ-ચાર ટુંક સધુી કર્ુું ખાવુું  નહીં. 
માત્ર સુુંઠ નાખી ઉકાળેલુું  પાણી પીવુું . જો કબજીયાત 
રહેતી હોય તો રાતે એક ચમચી સુું ઠનુું  ચણુગ  પાણી 
સાથે લેવુું . ર્ણી રાહત જણાય એટલે પ્રવાહી 
ખોરાક લેવો. મગને બાફીને કાઢેલુું  પાણી સવાર-
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સાુંજ બે વખત પીવુું . તેમાું થોડા મસાલા નાખવા. 
ધીમે ધીમે ખોરાક પર ચઢવુું . સારુું લાગ ે તો ગરમ 
ખાખરા કે રોટલી લેવી. બાફેલાું ર્ાક, ફળ લઈ 
ર્કાય. સુુંઠ નાખી ઉકાળેલુું  દધુ લેતાું  લેતાું  ખોરાક 
પર ચઢવુું . દવા લેવાની જરુર લાગ ે તો શ્વાસકુઠાર 
નામની ટીકડી સવાર, બપોર, સાુંજ એક એક 
પીસીને મધમાું  ર્ુું ટીને ચાટી જવી. સુંપણુગ  રાહત 
થાય ત્યાર ેરોજીુંદા ખોરાક પર આવવુું . રાતે સયુાગસ્ત 
પહેલાું હલકો ખોરાક લેવો. હમુલો જ્યાર ેપણ થાય 
ત્યાર ેઆ ઉપચાર ફરી કરવો.  

23. સીતોપલાદી ચણુગ  ૩ ગ્રામ અને બાલસધુા 
૨૫૦ મી.ગ્રા. મધમાું મેળવી સવાર-સાુંજ સતત છ 
મહીના કે તેથીયે વધાર ેસમય સધુી લેવાથી દમનો 
રોગ અુંકુર્માું આવી જાય છે.  

24. પીપળાના સકુાું  ફળનો બારીક પાઉડર ૧-૧ 
ચમચી સવાર, બપોર, સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી દમ 
મટે છે. બધા પીપળાને ફળ આવતાું  નથી, પણ 
અમકુ દેર્ી દવા રાખનારા પીપળાનાું  સકુાું  ફળ 
વેચતા હોય છે.  
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25. માછલીમાું મૅગ્નેર્ીયમ હોય છે જ ેફેફસાની 
ક્રીયા સધુાર ે છે. દમના ગુંભીર હમુલામાું  
મગૅ્નેર્ીયમથી કાબ ુમેળવી ર્કાય છે. આથી દમના 
રોગીઓએ દર સપ્તાહે માછલી કે પાલકની ભાજી 
દીવસમાું  એક વાર લેવી જોઈએ.  

26. સમાન ભાગ ેસુું ઠ અને હરડનેુું  ચણુગ  એક એક 
ચમચી સવાર-સાુંજ પાણી સાથે નીયમીત લેવાથી 
દમ અને ખાુંસીની ફરીયાદ મટે છે.  

27. દરરોજ સવાર-બપોર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી 
હળદરનો પાઉડર હ ુુંફાળા પાણી સાથે લેવાથી દમ 
મટે છે. અન્ય દવા સાથે પણ આ પ્રયોગ કરી 
ર્કાય.  

28. ચોખ્ખી બાુંધાની હીંગ અને કપરુનુું  બરાબર 
મીશ્રણ કરી ચણા જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. 
દીવસમાું દર ચારકે કલાકે ૧-૧ ગોળી ચસુતા 
રહેવાથી દમ મટે છે.  

29. દરરોજ સવાર ેમધ સાથે પહેલે દીવસે એક 
ચપટી, બીજ ેદીવસે બે ચપટી એમ પુંદરમા દીવસે 
પુંદર ચપટી સીંધવ ચાટવાથી દમ મટે છે. દમની 
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ગુંભીર અવસ્થામાું  દીવસમાું બે કે ત્રણ વખત પણ 
પ્રયોગ કરી ર્કાય.  

30. સરુોખારના પાણીમાું બીડીનાું પાન બોળી, 
સકુવી બીડી વાળીને પીવાથી અથવા અરડસુી કે 
ધતરુાના પાનની બીડી બનાવી પીવાથી અથવા 
અરડસુીની લાુંબી સુકી ડોડલી એક બાજુથી 
સળગાવી તેનો ધમુાડો બીડીની જમે ખેંચવાથી 
દમમાું   લાભ થાય છે.  

31. તાજી રાક્ષનો સોએક મીલીલીટર રસ ગરમ 
કરી દર ચારકે કલાકે હ ુુંફાળો-હ ુુંફાળો પીતા 
રહેવાથી દમનો વ્યાધી કાબમુાું  આવે છે.  

32. સમાન ભાગ ે નમક(મીઠુું-સોડીયમ 
ક્લોરાઈડ) અને સોડા બાઈ કાબગ  ૧-૧ ચમચી 
સવાર-સાુંજ લેવાથી શ્વાસનો હમુલો ર્ાુંત પડ ેછે.  

33. રોજ ગાજરનો રસ પીવાથી દમનો રોગ મટે 
છે.  

34. બે ચમચી આદનુો રસ મધ સાથે લેવાથી 
દમમાું  રાહત થાય છે.  

35. હળદર અને સુું ઠનુું  ચણુગ  મધ સાથે લેવાથી 
શ્વાસ મટે છે.  
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36. લીંડીપીપર, પદ્મકાષ્ઠ, રાક્ષ અને મોટી 
ભોુંયરીંગણીના પાકા ફળના એક ચમચી ચણુગમાું  બે 
ચમચી મધ અને એક ચમચી ર્ી મેળવી સવાર-
સાુંજ થોડા દીવસ લેવાથી દમ મટે છે.  

37. સમાન ભાગ ે બનાવેલા કાળી રાક્ષ અને 
હરડનેા ભકુાને એક ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળી અડધો 
કપ પાણી બાકી રહે ત્યાર ે ગાળી ઠુંડ ુ પાડી એક 
ચમચી મધ અને એટલી જ સાકર નાખી પીવાથી 
દમના હમુલામાું  રાહત થાય છે.  

38. હળદરનુું  ચણુગ  સવાર, બપોર, સાુંજ ૧-૧ 
ચમચી હ ુુંફાળા પાણી સાથે લેવાથી દમની તકલીફ 
મટે છે. હળદર બહ ુ ગરમ પડતી હોય તો એનુું  
પ્રમાણ ઓછુું  લેવુું . અન્ય દવા સાથે પણ આ પ્રયોગ 
કરી ર્કાય.  

39. ચાર-પાુંચ બદામ એક વાડકી પાણીમાું  
ઉકાળી ગરમ ગરમ પીવાથી દમમાું ફાયદો થાય છે. 
ઉકાળો તાજો બનાવીને જ પીવો. વાસી ઉકાળો 
ફરીથી ગરમ કરીને પીવો નહીં.  

40. અરડસુાનાું સકુવેલાું  પાન બીડીની જમે 
ચલમ કે હકુ્કામાું  ભરીને દીવસમાું  ચારકે વખત-દર 
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ત્રણ કલાકના અુંતર ે પીવાથી દમ-હાુંફની ફરીયાદ 
મટે છે.  

41. આુંકડાના દધુના ત્રણથી ચાર ટીપાું એક 
પતાસા પર પાડી તેને સકુાવા દેવુું . પછી પતાસુું  ખાઈ 
જવુું  અને ઉપર એક કપ ગરમ ચા પીવી. શ્વાસ-દમ 
રોગમાું  આ ઔષધ ઉપચારથી ફાયદો થાય છે.  
દીવસમાું  એક જ વખત આ ઉપચાર કરવો અને 
આવશ્યક પરજેી પાળવી. બાળકોએ આ ઉપચાર 
કરવો નહીં.  

42. ભારુંગમળુ અને સુુંઠનુું  સરખા ભાગ ે ચણુગ  
બનાવી આદનુા રસ સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી દમ 
મટે છે.  

43. બહેડાુંની છાલના ટુકડા મોુંમાું  રાખી 
ચસુવાથી દમમાું અને ઉધરસમાું રાહત થાય છે.  

44. અરડસુીનો ઉકાળો ઠુંડો કરીને મધ નાખી 
પીવાથી દમનો રોગ ર્ાુંત થાય છે. 

દરાજ  (૧) આુંકડાના દુધમાું સહેજ મધ નાખી, હલાવી, મીશ્ર 
કરી દરરોજ એક વાર દરાજ પર ર્સવાથી દરાજ સારી થઈ 
જાય છે.  
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(૨) આુંકડાનુું  પાન તોડવાથી નીકળતુું  દધુ દરાજ પર 
દીવસમાું  બે વખત ચોપડતા રહેવાથી દરાજ મટે છે. દધુ 
ચોપડતાું પહેલાું દરાજવાળો ભાગ કપડાથી બરાબર સાફ 
કરવો.  
(૩) કાચા પપૈયામાુંથી કે પપૈયાના ઝાડ પરથી દુધ મેળવી 
દીવસમાું ત્રણ-ચાર વખત દર ચારકે કલાકને અુંતર ે
ચોપડવાથી દરાજ મટે છે.  
(૪) ડુુંગળી છુું દી દરાજગ્રસ્ત ભાગ પર દરરોજ નીયમીત 
બે-ચાર વાર લગાડતા રહેવાથી લાુંબા સમયે દરાજ મટે છે. 
(૫) ર્રેીયો દહીંમાું વાટી ચોપડવાથી દરાજ મટે છે.  
(૬) દહીંમાું રાઈ ર્ુુંટી સહેજ પાણી નાખી દરાજ પર 
ચોપડવાથી દરાજ મટે છે.  
(૭) તલુસીનાું  તાજાું પાનમાું પાણી નાખી વાટી લેપ 
કરવાથી દરાજ મટે છે.  
દાઝવુું  (૧) જવ બાળી તલના તેલમાું ખરલ કરી લેપ 
કરવાથી અગ્નીદગ્ધ વ્રણ મટે છે.  
(૨) જાુંબડુીની છાલની રાખ તેલ સાથે મેળવી અગ્નીથી 
દાઝલેા ભાગ પર ચોપડવુું .  
(૩) ઝીણુું  ચોખ્ખુું કપડુું  મધમાું પલાળી દાઝલેા ભાગ પર 
મકુવાથી ર્ણી જ રાહત થાય છે.  
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(૪) તલનુું  તેલ ચનુાના નીતયાગ પાણીમાું  મેળવી 
ચોપડવાથી અગ્નીદગ્ધ વ્રણ મટે છે.  
(૫) ઠુંડા પાણીમાું ખાુંડ ઓગાળી તે પાણી દાઝલેા અુંગ પર 
વારુંવાર લગાડવાથી લાભ થાય છે.  
(૬) દાઝી ગયેલા ભાગ પર એરુંડાના પાન લગાવવાથી 
આરામ થાય છે.  
(૭) તાુંદળજાનો રસ અગ્નીદગ્ધ વ્રણ પર ચોપડવાથી 
આરામ થાય છે.  
(૮) ગમે તે કારણે દાઝી જવાયુું  હોય તો પાણીમાું મીઠા 
(નમક)નો જાડો ર્ોળ કરી દીવસમાું ત્રણ-ચાર વાર લેપ 
કરવાથી ઝડપથી સારુું થઈ જાય છે.  
(૯) સામાન્ય પ્રમાણમાું  દાઝી ગયા હોઈએ તો બટાટા 
 છોલી બારીક છુું દીને અથવા બટાટાની છીણ કરીને કે 
બટાટા ર્સીને દાઝલેા ભાગ પર દીવસમાું  બે-ત્રણ વાર લેપ 
કરવાથી ફાયદો થાય છે. ગુંભીર પ્રમાણમાું  દાઝ્યા હોય તો 
આ ઉપાય કામ ન આવે.  
(૧૦) કોપરલેમાું તલુસીનો રસ બરાબર મીશ્ર કરી દાઝ્યા 
ઉપર લગાડવાથી બળતરા મટે છે.  
(૧૧) દાઝવાથી ચામડીનુું  ઉપરનુું  સ્તર બળી જાય ત્યાર ે તે 
ભાગને ખલુ્લો રાખવાને બદલે જુંતમુકુ્ત કરલેો છીરાળ ુ
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પાટો બાુંધી દેવાથી હવામાું ઉડતા બૅક્ટેરીયાનો ચેપ લાગતો 
નથી.  
(૧૨) દાઝ્યા ઉપર ગાયનુું  છાણ અથવા તાજુું છાણ ન હોય 
તો સકુા છાણને પાણીમાું પલાળી તરત લગાડી દેવાથી અને 
ત્યાર બાદ દીવસમાું બેત્રણ વાર લગાડતા રહેવાથી જલદી 
રુઝ આવે છે.  
(૧૩) દાઝલેા ભાગ પર સ્વમતુ્ર લગાડતા રહેવાથી લાભ 
થાય છે. આ સ્વમતુ્ર લેતી વખતે ર્રુઆતનો અને છેવટનો 
પ્રવાહ છોડી દેવો.  
દાદર  (૧) કુું વાડીયાનાું બી ર્ેકી, ચણુગ  બનાવી ૧-૧ ચમચી 
દીવસમાું ત્રણ વાર પાણી સાથે લો, તથા આ ચણુગ ને 
લીંબનુા રસમાું  ર્ુું ટી દાદર ઉપર ર્સીને  લગાવો. ર્ણા 
લોકો આ ચણુગનો કોફી તરીકે પણ ઉપયોગ કર ે છે. 
કુું વાડીયાનાું બી દાદર ઉપરાુંત ખસ, ખજુલી, ખોડો, દરાજ, 
ગડગમુડ જવેા રોગો પણ મટાડ ેછે.  
(૨) તલુસીના મળુનો એક ચમચી ભકુો એક ગ્લાસ 
પાણીમાું નાખી કાઢો કરવો. આ ઉકાળો રોજ તાજો બનાવી 
સવાર-સાુંજ પીવાથી કોઢ, દાદર અને ખરજવુું  મટે છે.  
(૩) તલુસીનાું પાનનો રસ અને લીંબનુો રસ મીશ્ર કરી 
દાદર પર લગાડવાથી દાદર મટે છે.  
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(૪) ગરમ કરલેા ગરેુના પાઉડરમાું  તલુસીના પાનનો રસ 
મેળવી પસે્ટ બનાવી દાદર પર સવાર-સાુંજ લગાડવો.  
(૫) તલુસીનાું  પાનનો રસ અને લીંબનુો રસ ૧-૧ ચમચી 
મીશ્રણ કરીને સવાર-સાુંજ પીવાથી ઉગ્ર દાદર મટે છે.  
(૬) ગવુારના પાનનો રસ અને લસણનો રસ એકત્ર કરી 
દાદર પર ચોપડવો.  
(૭) છાસમાું  કુું વાડીયાનાું  બી વાટીને ચોપડવાથી દાદર મટે 
છે.  
(૮) પપૈયાનુું  દુધ અને ટું કણખાર ઉકળતા પાણીમાું મેળવી 
ઠુંડ ુકરીને લેપ કરવાથી દાદર મટે છે.  
(૯) લસણનો રસ ત્રણ દીવસ દાદર પર ચોળવાથી એ મટે 
છે. (બહ ુબળતરા થાય તો પાછળથી ર્ી ચોપડવુું .)  
(૧૦) લીંબનુા રસમાું  આમલીનો ઠળીયો ર્સી ચોપડવાથી 
દાદર મટે છે.  
(૧૧) લીંબનુો રસ અને કોપરલે એકત્ર કરી માલીર્ 
કરવાથી દાદર મટે છે.  
(૧૨) ડુુંગળીનો રસ ચોપડવાથી દાદર કે ખજુલી મટે છે. 
(૧૩) કુું વાડીયાના બીજનુું  ચણુગ  લીંબનુા રસમાું  લસોટી 
ચોપડવાથી દાદર મટે છે. આ ચણુગ  કણઝીના તેલમાું અથવા 
મળુાના પાનના રસમાું લસોટીને પણ ચોપડી ર્કાય.  
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(૧૪) કાચા પપૈયાનો રસ દીવસમાું  બેથી ત્રણ વખત 
ર્સવાથી દાદર મટે છે.  
(૧૫) સોપારીના ઝાડનો ગુુંદર બકરીના દધુમાું વાટીને લેપ 
કરવાથી દાદર મટે છે.  
દારુનો નર્ો  (૧) ૨૦ ગ્રામ ગાયના ર્ીમાું ૨૦ ગ્રામ સાકર 
મેળવી પીવાથી દારુનો નર્ો ઉતર ેછે.  
(૨) કાકડી ખાવાથી અથવા કાકડીનો રસ અને ડુુંગળીનો 
રસ પીવાથી દારુનો નર્ો ઉતરી જાય છે.  
(૩) કોળાનો રસ ગોળ નાખી પીવાથી દારુનો નર્ો ઉતર ે
છે.  
(૪) ખજુરને પાણીમાું પલાળી મસળીને પીવાથી દારુનો 
નર્ો ઉતર ેછે. 
દાહ-બળતરા  (જુઓ બળતરા) (૧) ખજુરની ચાર-પાુંચ પરે્ી 
રાત્ર ેપાણીમાું  પલાળી રાખી, સવાર ેમસળી તેમાું  મધ નાખી 
સાત દીવસ સધુી પીવાથી દાહ મટે છે.  
(૨) દુધીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે લેવાથી 
ર્રીરમાું  દાહ તથા ગળામાું બળતરા મટે છે.  
(૩) કાકડીના નાના નાના કકડા કરી તેના પર ખાુંડ 
ભભરાવી ખાવાથી ગરમીનો દાહ મટે છે.  
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(૪) કોળાનો અવલેહ (જો પસુ્તકમાું વાુંચતા હો તો જુઓ 
અનકુ્રમ અથવા આ લીંક પર ક્લીક કરો: ) ખાવાથી દાહ 
મટે છે.  
(૫) હોજરીમાું, મતુ્ર કે મળ પ્રવતૃ્તી પછી તે તે સ્થાનોમાું  
તથા છાતી-પટેમાું  બળતરા થતી હોય તો તમામ તીખા 
અને ખાટા પદાથોગ બુંધ કરવા. ૧ લીટર પાણીમાું  ૨૫ ગ્રામ 
સકુા ધાણાનુું  ચણુગ  રાતે પલાળી રાખી તે સવાર,ે બપોર ેઅને 
સાુંજ ેએમ ત્રણ વખત ગાળીને પીવુું . એનાથી પીત્તદોષની 
ગરમી મટે છે અને બળતરા પુંદરકે દીવસમાું ર્ાુંત થાય છે. 
ગમે તેવો વધી ગયો હોય તે અુંતદાગહ ધાણાના પ્રયોગથી 
મટી જાય છે.  
(૬)  ગળો, ગોખરુું અને આમળા આ ત્રણે ઔષધના 
સરખા ભાગ ેબનાવેલા ચણુગ ને રસાયન ચણુગ  કહેવામાું આવે 
છે. હાથની હથેળી, પગના તળીયાું, તાળવુું, કપાળ, પડખાું, 
આુંખો, મતુ્રમાું  બળતરા, યોનીદાહ વગરે ે તકલીફોમાું  
અડધીથી એક ચમચી જટેલુું  રસાયન ચણુગ  સાકર મીશ્રીત 
ગાયના દુધ સાથે પીવુું  જોઈએ. દૈનીક આહારમાુંથી ગોળ, 
અથાણાું, પાપડ, સુુંઠ, આદ,ુ મરીમસાલા જવેી ઉષ્ણ, 
તીક્ષ્ણ, વીદાહી ચીજો બુંધ કરવી જોઈએ.  
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(૭) અવારનવાર છાતી અને હાથપગમાું બળતરા થતી 
હોય, આુંખો બળતી હોય, પરે્ાબ બળતો હોય, મોઢામાું  
ચાુંદા પડતા હોય, દાુંતના પઢેા-મસડુામાુંથી લોહી નીકળતુું  
હોય તેમણે એક ચમચી આમળા ચણુગ  અને એક ચમચી 
ખડી સાકરનો પાઉડર મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ પાણી સાથે 
લઈ ઉપર એક ગ્લાસ દધુ પીવુું .  
(૮) દધુીને છીણી પગના તળીયે લગાવવાથી પગની 
બળતરા ઓછી થર્.ે 
દાુંત: 
 દાુંતના રોગો (૧) લીંબનુા છોતરાું પર થોડુું સરસીયાનુું  તેલ 
નાખીને દાુંત અને પઢેા પર ર્સવાથી દાુંત સફેદ અને 
ચમકદાર થાય છે, પઢેાું  મજબતુ થાય છે, દરકે પ્રકારનાું  
જીવાણુુંઓનો નાર્ થાય છે તથા પાયોરીયા જવેા રોગોથી 
બચાવ થાય છે. મર્ીનથી દાુંત સાફ કરાવવા હીતકર નથી.  
(૨) વડ અને કરુંજનુું  દાતણ કરવાથી દાુંત મજબતુ રહે છે.  
(૩) કેરીના ગોટલામાુંથી નીકળતી ગોટલી અનેક રોગોમાું  
અકસીર દવા જવેુું  કામ આપ ેછે. દુંત રોગોની તે એક મોટી 
ઔષધી છે. પાયોરીયા સહીત ર્ણાખરા દુંત રોગોમાું  
કેરીની ગોટલીના પાઉડરથી નીયમીત મુંજન કરતા રહેવાથી 
ઝડપી ફરક પડ ેછે.  
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(૪) જાુંબનુી સકુવેલી છાલનો પાઉડર(જ ેબજારમાું મળે છે) 
મુંજન માફક દીવસમાું  બેત્રણ વખત ર્સવાથી દાુંત દખુતા 
હોય, દાુંત કે પઢેાુંમાુંથી લોહી પડતુું  હોય કે દાુંત હાલતા 
હોય તે બધી સમસ્યા દરુ થાય છે.  
(૫) પાુંચ તોલા કાળા કે સફેદ તલ સવારમાું  ખબુ ચાવીને 
ખાવાથી અને ઉપર થોડુું પાણી પીવાથી દાુંત મજબતુ બને 
છે અને પાયોરીયા પણ મટી જાય છે.  
(૬) તલના તેલનો કોગળો ૧૦-૧૫ મીનીટ મોુંમાું  
રાખવાથી પાયોરીયા મટે છે.  
(૭) એરુંડાના તાજા દાતણથી કે એરુંડાનો રસ દાુંતે 
ર્સવાથી દાુંતના રોગો મટે છે.  
દાુંત ખટાવા  તલના તેલમાું  વાટેલુું  નમક બરાબર મીશ્ર કરી 
દીવસમાું ત્રણ-ચાર વાર દાુંત પર ર્સવાથી ખાટા પદાથોગથી 
દાુંત ખટાવાની ફરીયાદમાું  લાભ થાય છે.  
હાલતા દાુંત  (૧) જાુંબડુીની છાલના ઉકાળાના દીવસમાું બે 
વાર કોગળા કરવાથી દાુંતના પઢેાનો સોજો મટે છે અને 
હાલતા દાુંત મજબતુ બને છે.  
(૨) માજુફળ, ફટકડી અને સફેદ કાથાનુું  સમાન ભાગે 
બનાવેલુું  કપડછાણ બારીક ચણુગ  દરરોજ બેત્રણ વખત દાુંત 
પર બરાબર ર્સી ખબુ લાળ પડવા દેવાથી આઠદર્ 
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દીવસમાું  જ હાલતા દાુંતમાું ફેર પડવા લાગ ેછે. લાુંબા સમય 
સધુી પ્રયોગ જાળવી રાખવાથી દાુંત પરુપેરુા મજબતુ થઈ 
જાય છે.  
(૩) કોઠાનુું  ર્રબત સવાર, બપોર, સાુંજ ૧-૧ કપ લેવાથી 
હાલતા દાુંત અને પઢેાું  મજબતુ થાય છે.  
(૪)  નીયમીત ભોજન બાદ એક સફરજન ખાવાથી દાુંત 
તથા અવાળ ુમજબતુ થાય છે.  
(૫) બોરસલીના બીજનુું  બારીક ચણુગ  સવાર-સાુંજ દાુંત-પઢેાું  
પર ર્સી, કોગળા કરી દીવેલ ચોપડવાથી હાલતા દાુંત 
મજબતુ થાય છે.  
(૬) બોરસલીના મળુની છાલ દધુ સાથે પીવાથી ત્રણ જ 
દીવસમાું  વદૃ્ધના હાલતા દાુંત મજબતુ બની જાય છે. 
બોરસલી એની તરુાર્થી પઢેાું ને નીમગળ અને મજબતુ કર ે
છે.  
(૭) વડની વડવાઈનુું  દાતણ કરવાથી હાલતા દાુંત મજબતુ 
થાય  છે.  
(૮) તલનુું  તેલ આુંગળી વડ ેપઢેા પર ર્સવાથી હાલતા દાુંત 
મજબતુ બને છે.  
(૯) બોરસલીની છાલના ચણુગમાું  ફટકડીનુું  ચણુગ  મેળવી 
હાલતા દાુંત પર હળવે હાથે ર્સવાથી દાુંત મજબતુ થાય છે. 
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પઢેામાુંથી લોહી નીકળતુું  હોય તેમાું પણ એનાથી ફાયદો 
થાય છે.  
(૧૦) સવારના પહોરમાું  કાળા કે સફેદ તલ ખબુ ચાવીને 
ખાઈ ઉપર થોડુું  પાણી પીવાથી દાુંત મજબતુ બને છે.  
(૧૧) વડની વડવાઈનુું  દાતણ કરવાથી હાલતા દાુંત મજબતુ 
થાય છે.  
(૧૨) તલનુું  તેલ આુંગળી વડ ે પઢેા પર ર્સવાથી હાલતા 
દાુંત મજબતુ બને છે.  
 (૧૩) હાલતો દાુંત પડતો ન હોય અને સારો ન થઈ ર્કે 
તેમ હોય તો મકાઈના પાનના તાજા રસમાું  થોડુું  ર્ી મેળવી 
હાલતા દાુંત પર અને પેઢા પર આસપાસ બધ ે દીવસમાું  
ત્રણચાર વાર ચોપડવાથી હાલતો દાુંત પડી જાય છે.  
દાુંતનો દખુાવો (૧) સરગવાનો ગુુંદર પોલા દાુંતમાું  
ભરવાથી  દાુંતનો દખુાવો મટે છે.  
(૨) લવીંગના તેલમાું  રુનુું  પમુડુું ભીંજવી પોલી દાઢ પર કે 
દખુતા દાુંત પર દબાવી રાખવાથી દાુંતની પીડા મટે છે.  
(૩) હીંગને પાણીમાું ઉકાળી કોગળા કરવાથી દુંતપીડા મટે 
છે.  
(૪) દાુંતના પોલાણમાું  હીંગ અથવા અક્કલગરો ભરવાથી 
દાુંતનો દખુાવો મટે છે.  
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(૫) રાયણમાુંથી નીકળતુું  દધુ દખુતી દાઢ પર લગાવવાથી 
દાુંતનો દખુાવો મટે છે.  
 (૬) પોલા થયેલા અને કોહવાઈ ગયેલા દાુંતના પોલાણમાું  
લવીંગ અને કપરુ અથવા તજ અને હીંગ વાટી ભેગુું કરી 
ભરી દેવાથી દાુંતના દખુાવામાું આરામ મળે છે.  
(૭) દાુંતમાું લાુંબા સમય સધુી પરુું ભરાઈ રહે અને સારવાર 
લેવામાું  ન આવે તો મળુીયા પાસે પરુની ગાુંઠ થઈ જાય છે. 
આ પરીસ્થીતીમાું પણ દાુંતના મળુની સારવાર અને 
મળુચ્છેદ ઑપરરે્ન કરી દાુંત બચાવી ર્કાય છે.  
(૮) આુંકડાનુું  મળુ દાુંતે ર્સવાથી દાુંતની કળતર મટે છે.  
(૯) દાુંત કે દાુંતના પઢેામાું દખુાવો હોય તો ડુુંગળીનો એક 
ટુકડો મોુંમાું  રાખી મકુવો. દરરોજ ભોજનમાું  બું ને સમય 
એક કાચી ડુુંગળી ચાવી ચાવીને ખાવામાું આવે તો પણ 
દાુંતની પીડામાુંથી મકુ્તી મળે છે.  
(૧૦) લીમડાની છાલ પાણીમાું ઉકાળી કોગળા કરવાથી 
દાુંતના પઢેામાું થતો દખુાવો મટે છે.  
(૧૧) જાયફળના તેલનુું  પમુડુું સડલેા દાુંતમાું  રાખવાથી 
દાુંતમાું  રહેલા બૅક્ટેરીયા દુર થઈ દાુંતનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૨) આખી હીમજ મોુંમાું  રાખી તેનો રસ દખુતા દાુંત પર 
પથરાતો રહે તેમ કરતા રહેવાથી દાુંત દખુતા મટી જાય છે. 
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(૧૩) હળદર અને મીઠુું  (નમક) લગાડવાથી દુખતા દાુંતમાું  
લાભ થાય છે.  
(૧૪) તજના તેલ કે અકગનુું  પમુડુું પોલી કે દખુતી દાઢમાું  
મકુવાથી રાહત મળે છે.  
(૧૫) જાયફળના તેલનુું  પોતુું  દાુંતમાું  રાખવાથી દાુંતના 
જીવાણ ુમરી જઈ દાુંતની પીડા મટે છે.  
(૧૬) કપરુની ગોળી, લવીંગ, સરસીય ુ તેલ, વડના દુધમાું  
બોળેલુું  રુનુું  પમુડુું, ર્ીમાું  તળેલી હીંગનો ટુકડો એમાુંથી 
કોઈ પણ એક દાઢ નીચ ેરાખવાથી દદગમાું  આરામ થાય છે.  
(૧૭) લીમડાની કુમળી કુું પળોનો ચાર-પાુંચ ટીપાું  રસ જ ે
દાઢ દખુતી હોય તેની વીરુદ્ધના કાનમાું મકુવાથી દુખતી દાઢ 
મટે છે.  
સફેદ દાુંત  (૧) ડુુંગળી ખાવાથી દાુંત સફેદ દધુ જવેા થાય 
છે.  
(૨) ફટકડીનુું  ચણુગ  ર્સવાથી દાુંત સફેદ અને ચોખ્ખા થાય 
છે.  
(૩) તલના તેલમાું કપરુ અને સીંધવ મેળવી સવાર-સાુંજ 
દાુંત પર ર્સવાથી કે કોગળા કરવાથી લાુંબા સમય સધુી 
દાુંત મજબતુ રહે છે.  
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(૪) સ્ટ્રોબેરીને પીસી બેકીંગ સોડા મેળવી આુંગળી વડ ે
દાુંતો પર ર્સવાથી દાુંત સફેદ થાય છે. 
(૫) લીંબનુો રસ અને એટલા જ પ્રમાણમાું પાણી મેળવી 
ભોજન પછી કોગળા કરવાથી દાુંત સફેદ થાય છે. 
(૬) બ્રર્ કયાગ પછી બેકીંગ સોડા વડ ે ફરીથી દાુંત સાફ 
કરવાથી દાુંત સફેદ થાય છે. 
(૭) લીમડાનુું  દાતણ કરવાથી દાુંત સફેદ થાય છે. 
(૮) ભોજન કયાગ પછી ગાજર ખાવાથી દાુંત પરની પીળાર્ 
દરુ થાય છે. 
(૯) સુંતરાની છાલ અને તલુસીનાું પાન સકુવી પાઉડર 
બનાવી બ્રર્ કયાગ બાદ દાુંત પર મસાજ કરવાથી દાુંત સફેદ 
થાય છે. 
(૧૦) કોલસામાું થોડુું મીઠુું  ભેળવી દાુંત પર ર્સવાથી દાુંત 
સફેદ થાય છે. 
(૧૧) તલુસીનાું પાન સકુવી પાઉડર બનાવી ટુથપસે્ટમાું  
મેળવી બ્રર્ કરવાથી દાુંત સફેદ થાય છે.   
દાુંતની છારી  સફરજનનો રસ સોડા સાથે મેળવી દાું તે 
ર્સવાથી દાુંતની છારી દરુ થઈ દાુંત સ્વચ્છ બને છે.  
દાુંતની સરુક્ષા  માટે ભોજન પછી અથવા અન્ય કોઈ પણ 
પદાથગ ખાધા પછી હ ુુંફાળા પાણીના કોગળા જરુર કરવા. 
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ગરમ વસ્ત ુખાધા પછી ઠુંડી વસ્ત ુન ખાવી. પેઢાના રોગીએ 
ડુુંગળી, ખટાર્, લાલ મરચુું  અને ગળ્યા પદાથોગનુું  સેવન ન 
કરવુું .  
દાુંતનો સડો  (૧) દાુંતનો સડો હોય તો વડનુું  દાતણ કરવુું .  
(૨) દાુંતમાું સડો હોય તો સ્વમતુ્રના કોગળા કરવાથી 
ફાયદો થાય છે.  
(૩) તલુસીનાું પાન કાયમ મોુંમાું  રાખી મુકી ચાવતા 
રહેવાથી અને એનો રસ ગળતા રહેવાથી દાુંતમાું સડો હોય 
તો તે મટી જાય છે.  
દાુંતમાુંથી લોહી (૧) લીંબનુો રસ આુંગળીના ટેરવા પર લઈ 
દાુંતના પેઢા પર મસળવાથી દાુંતમાુંથી નીકળતુું  લોહી બુંધ 
થાય છે.  
(૨) મીઠાના પાણીના કોગળા કરવાથી અથવા કાથો કે 
હળદરનુું  ચણુગ  લગાવવાથી પડલેા દાુંતનો રક્તસ્રાવ બુંધ 
થાય છે.  
(૩) સફરજનનો રસ સોડા સાથે મેળવી દાુંતે ર્સવાથી 
દાુંતમાુંથી નીકળતુું  લોહી બુંધ થાય છે, અને દાુંતની છારી 
પણ દરુ થાય છે. 
(૪) વીટામીન ‘સી’ દાુંતના રોગો સામે રક્ષણ આપ ેછે. તે 
આમળામાું પશુ્કળ પ્રમાણમાું હોય છે. આથી પઢેામાુંથી 
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લોહી નીકળે તો વીટામીન ‘સી’ લેવુું . વીટામીન ‘સી’ ની 
ગોળી લેવાથી પણ લાભ થાય છે.  
(૫) દાુંત અને પઢેામાુંથી લોહી નીકળતુું  હોય તો દીવસમાું  
બે-ચાર વાર સાકર નાખી બનાવેલુું  લીંબનુુું  ર્રબત પીવાથી 
ફાયદો થાય છે.  
(૬) દાુંત-પેઢામાુંથી લોહી પડતુું  હોય તો દરરોજ સવાર ે
ઉઠીને તથા સાુંજ ેસતુાું  પહેલાું તલના તેલમાું  સહેજ હળદર 
અને કપરુનુું  ચણુગ  નાખી દાુંત-પઢેા પર માલીર્ કરી કોગળા 
કરવાથી ફરીયાદ દુર થાય છે.   
દુંતરક્ષા દરરોજ બું ને સમય જમ્યા બાદ અને નાસ્તા વગરે ે
પછી કોઈ પણ તાજાું ફળ આખાું કે મોટાું  સમારીને ખબુ 
ચાવીને ખાવાું . તાજાું ફળોમાું  રહેલ ક્ષાર તત્ત્વો દાુંતનુું  
આરોગ્ય સાચવી ર્કે, દાુંત જીવનભર રહે અને દાુંતની કોઈ 
તકલીફ રહેતી નથી.  
દુ:ખાવો (૧) નગોડનાું પાનને કપડામાું બાુંધી પાણીમાું ગરમ 
કરી દુખાવાના ભાગ પર ર્કે કરવાથી લાભ થાય છે.  
(૨) નગોડનાું પાનને પાણીમાું  ઉકાળી તેની વરાળથી ર્કે 
કરવાથી દુખાવો મટે છે.  
(૩) વડનાું પાકાું  સકુવેલાું  ટેટાનુું  ૧-૧ ચમચી ચણુગ  સવાર-
સાુંજ દધુ સાથે લેવાથી દખુાવો મટે છે.  
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(૪) સ્નાયઓુનો દખુાવો મટાડવામાું  દહીં, છાસ, આમલી 
જવેી ખટાર્ સદુંતર બુંધ કરવી જોઈએ.  
(૫) વાયનેુ કારણે સાુંધા પાસે દખુાવો હોય તો ૧ કપ જટેલા 
તાજા ગોમતુ્રમાું બે મોટા ચમચા દીવેલ મેળવી દીવસમાું બે 
વખત પીવાથી મટે છે.  
(૬) પગની એડી, કેડ, ડોક કે સાુંધાના દુખાવામાું સવાર ે
ખાલી પટેે મેથીનો તાજો ઉકાળો પીવાથી થોડા જ દીવસોમાું  
લાભ થાય છે.  
(૭) ૧-૧ ચમચો ગોખરુનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ હ ુુંફાળા દુધ 
સાથે કે પાણી સાથે લેવાથી વા પ્રધાન દખુાવાઓ મટે છે. 
પ્રયોગ ર્ણા લાુંબા સમય સધુી જાળવી રાખવાથી સ્થાયી 
લાભ થઈ ર્કે.  
સવગ પ્રકારનુું  ર્ળુ એલચી, ર્ેકેલી હીંગ, જવખાર અને 
સીંધવનો કાઢો કરી તેમાું એરુંડીયુું  મેળવી આપવાથી કમર, 
હૃદય, દુું ટી, પીઠ, મસ્તક, કણગ, નેત્ર વગરે ે ઠેકાણે થતુું  સવગ 
પ્રકારનુું  ર્ળુ મટે છે.  
દખુતી ડોક પર સહેજ હ ુુંફાળુું  દીવેલ લગાડી હળવે હાથે 
દીવસમાું  ચારકે વખત દર ચાર કલાકે માલીર્ કરવાથી 
ડોકનો દખુાવો મટે છે.  
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દખુાવામાું ખજુર ખજુર ચતેાતુંત્રને બળ આપે છે. એ 
વાતદોષનાર્ક છે.  નીયમીત પરુતા પ્રમાણમાું  ખજુરનુું  
સેવન કરતા રહેવાથી જુદા જુદા પ્રકારના દુખાવા મટે છે. 
ર્રીરના અમકુ સાુંધાના ભાગોમાું  કે ક્યારકે આખી નસ દુખ ે
તો તે પાછળ મખુ્ય કારણ વાતદોષ હોય છે, જ ે ખજુર 
ખાવાથી મટે છે. છતાું વાતદોષને બદલે બીજુું કોઈ કારણ 
હોય તો પણ ખજુર ચતેાતુંત્રને બળ આપતુું  હોવાથી 
દખુાવા  ઓછા અનભુવાર્.ે  
કળતર સુુંઠ, તજ, ફુદીનો, તલુસીનાું પાન એલચી વગરેનેા 
બોરકુટા ચણુગના બનાવેલા ઉકાળાથી કળતર મટે છે.  
દુગાંધ  (૧) અજમામાું  દગુાંધ નાર્ કરવાનો ઉત્તમ ગણુ છે. 
જુની કબજીયાતને લીધે મળ સડવાથી દગુાંધમય બની જતો 
હોય છે. જથેી વાછુટ પણ દગુાંધી બની જાય છે. આ મળ, 
વાછુટ, કફ, શ્વાસ કે દાુંતની દગુાંધ દરુ કરવા અડધી(૧/૨) 
ચમચી અજમો રોજ રાત્ર ે ખબુ જ ચાવીને ખાવો. 
પીત્તવાળાઓએ સાકર મેળવીને ખાવો.  
(૨) શ્વાસમાું દગુાંધ આવતી હોય તો સાથે પાણીની બોટલ 
રાખવી, અને થોડુું થોડુું પાણી પીતા રહેવાથી મોુંમાું  લાળ 
બનવાની ક્રીયા ઝડપી બને છે અને દગુાંધયકુ્ત પદાથગ ધોવાઈ 
જતાું વાસ આવતી નથી. 
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દુબગળતા (૧) ભોજન કયાગ બાદ ત્રણ પાકાું કેળાું થોડા માસ 
ખાવાથી દબુગળ માણસનુું  ર્રીર પષુ્ટ-માુંસલ થાય છે.  
(૨) દધુ સાથે પાકી મીઠી કેરીનો રસ ખાવાથી વાય ુઅને 
પીત્ત મટે છે. વજન, બળ અને મૈથનુ ર્ક્તી વધ ે છે. એ 
પચવામાું  ભાર ેઅને ર્ીતલ હોય છે, આથી પાચનર્ક્તીનો 
ખ્યાલ રાખી સેવન કરવુું . 
ધાતકુ્ષય (૧) અડદની દાળને વાટી દહીંમાું મેળવી વડાું કરી 
તળીને ખાવાથી પરુુષવગગ માટે બળપ્રદ અને ધાતવુધગક બને 
છે.  
(૨) અડદની દાળનો ૧૦-૧૫ ગ્રામ લોટ ગાયના દધુમાું  
બાફી, તેમાું  ર્ી નાખી સહેજ ગરમ ગરમ સાત દીવસ સધુી 
પીવાથી પરે્ાબમાગ ેધાત ુજતી હોય તો બુંધ થાય છે.  
(૩) રાક્ષ, સાકર, મધ અને પીપર લેવાથી ધાતકુ્ષય મટે છે. 
(૪) દરરોજ ૧-૧ ચમચી ત્રીફળા ચણુગ  મધ સાથે લેવાથી 
અને ઉપર એકાદ વાડકી દધુ પીવાથી પરે્ાબ દ્વારા થતો 
ધાતકુ્ષય મટે છે.  
(૫) વડ કે પીપળાનાું ટેટાું  ખાવાથી ધાતકુ્ષીણતા મટે છે. 
(૬) જાતીય નબળાઈ, વીયગની અલ્પતા, ર્ીઘ્ર સ્ખલન કે 
સ્વપ્ન દોષના રોગીએ વડનુું  દુધ પતાસામાું લઈને ખાવુું .  
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ધાતપુષુ્ટી  (૧) ૫૦૦ ગ્રામ જવનો લોટ, ૫૦૦ ગ્રામ ર્ી અને 
૫૦૦ ગ્રામ સાકર કલાઈવાળા વાસણમાું તપાવી તેમાું ૧૦ 
ગ્રામ ધોળાું મરીનુું  ચણુગ  અને ૨૦ ગ્રામ એલચીનુું  ચણુગ  
મેળવી પનુમની રાતે અગાસીમાું  ઝાકળમાું મુકી રાખી, રોજ 
સવાર ે૫૦-૫૦ ગ્રામ ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૨) એલચી, જાવુંત્રી, બદામ, ગાયનુું  માખણ અને સાકર 
એકત્ર કરી રોજ સવાર ેખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૩) ચીકુ સાકર સાથે ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૪) ર્ીયાળાની ઋતમુાું સવાર ેખજુરને ર્ીમાું સાુંતળી ખાઈ 
તેની ઉપર એલચી, સાકર અને ક ુંચા નાખી ઉકાળેલુું  દધુ 
પીવાથી ઉત્તમ ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૫) રોજ સવાર ે૨૦-૨૫ કે માફક આવે તેટલા કુણા ભીંડા 
ખાવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૬) સકુા અુંજીરના કકડા તેમ જ બદામ ગરમ પાણીમાું  
પલાળી રાખી ઉપરથી ફોતરાું કાઢી, સકુવીને, ખડી સાકરની 
ભુકી, એલચીની ભુકી, કેસર, ચારોળી, પીસ્તાું અને 
બળદાણા લઈ ખાુંડી, તે બધુું  ગાયના ર્ીમાું આઠ દીવસ 
ભીંજવી રાખવુું . પછી રોજ સવાર ે ૨૦ ગ્રામ જટેલુું  એ 
મીશ્રણ ખાવાથી ક્ષીણ ર્ક્તીવાળાની ધાતવુદૃ્ધી થાય છે.  
(૭) બીલાના બીને દધુ સાથે લેવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
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(૮) અશ્વગુંધા, સફેદ મસુળી, ગોખરુું, બળદાણા, ક ુંચા 
અને આમળાું આ દરકે ઔષધોનાું અડધી અડધી ચણુગ  સાથે 
બે ચમચી સાકર મીશ્ર કરી બે ભાગ કરી બે પડીકી બનાવી 
લેવી. આમાુંથી એક પડીકી સવાર ેઅને એક રાત્ર ેલેવી અને 
ઉપર એક ગ્લાસ દધુ પીવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે.  
(૯) કાળી મસુળી દસ ગ્રામ, તાલીમખાના વીસ ગ્રામ અને 
ગોખરુું ત્રીસ ગ્રામ મીશ્ર કરી ખબુ ખાુંડી બનાવેલા બારીક 
ચણુગ ને મસુલ્યાદી ચણુગ  કહે છે. રોજ સવાર ે એક ગ્લાસ 
દધુમાું  પાુંચ ગ્રામ આ ચણુગ  એક ચમચી ખડી સાકર નાખી 
એક મહીના સધુી પીવાથી મૈથનુર્ક્તી વધ ેછે.  
(૧૦) બીજા એક ચણુગનુું  નામ છે ગોક્ષરુાદી ચણુગ . સડલેા ન 
હોય એવા પષુ્ટ ગોખરુ, તાલીમખાના, ર્તાવરી, 
ક ુંચબીજ, નાગબલા (ગુંગરેણી) અને બળબીજ(બળદાણા) 
દરકે સો સો ગ્રામ મીશ્ર કરી બનાવેલા ચણુગ ને ગોક્ષરુાદી 
ચણુગ  કહે છે. એક ચમચી આ ચણુગ  અને એક ચમચી સાકર 
દધુમાું નાખી પીવાથી થોડા દીવસમાું મૈથનુર્ક્તી વધ ેછે.  
ધાતવુીકાર એક પાકુું  કેળુું  ૫ ગ્રામ ર્ી સાથે સવાર-સાુંજ 
અઠવાડીયા સધુી ખાવાથી ધાતવુીકાર મટે છે. (ઠુંડી જવેુું  
લાગ ેતો તેમાું ચાર-પાુંચ ટીપાું મધ ઉમેરવુું .)  
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ધાતસુ્રાવ  (૧) સુુંઠના ઉકાળામાું હળદર અને ગોળ નાખી 
પીવાથી ધાતસુ્રાવ મટે છે. પરે્ાબમાું જતી ધાત ુ પણ બુંધ 
થાય છે.  
(૨) એક નાની ચમચી મોટી એલચીનુું  બારીક ચણુગ  મધ 
સાથે સવાર ે નરણા કોઠે તથા સાુંજ ે સતુાું  પહેલાું  લેવાથી 
ઉત્તજેક વીચારો કે દૃશ્યોના પ્રભાવથી ધાતસુ્રાવ થઈ જતો 
હોય તો તેમાું રાહત થાય છે.  
ધાવણ વધારવા  (૧) એક ગ્લાસ દધુમાું ૩ ગ્રામ સફેદ જીરાનુું  
ચણુગ  સાુંજ ે સતુી વખતે દરરોજ પીવાથી અથવા ચોખાની 
દધુ અને સાકર નાખી બનાવેલી એક ગ્લાસ જટેલી ખીરમાું  
ત્રણથી ચાર ગ્રામ જટેલુું  સફેદ જીરાનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી 
ધાવણની વદૃ્ધી થાય છે.  
(૨) ભોુંયકોળાનો બેથી ત્રણ ચમચી જટેલો રસ દધુમાું  
સાકર નાખી સવાર ેઅને રાત્ર ેપીવાથી ધાવણની વદૃ્ધી થાય 
છે.  
(૩) ર્તાવરીનાું  મળુ દધુમાું વાટી પીવાથી પણ ધાવણ વધે 
છે.  
ધાવણની ર્દુ્ધી  ધાવણ કફથી દષુીત થાય છે ત્યાર ે
બાળકને ઉલટી, કરાુંઝવુું, લાળ પડવી વગરે ે તકલીફ થાય 
છે; ઉપરાુંત ઉુંર્ણર્ી બની જાય છે. ત્યાર ેમાતાએ ગળો, 
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હરડ,ે આમળાું, બહેડાું  અને સુું ઠનુું  સરખા ભાગ ેચણુગ  બનાવી 
એક ચમચી ચણુગ  અડધા ગ્લાસ પાણીમાું  નાખી ઉકાળવુું . 
બરાબર ઉકળે ત્યાર ેઉતારી ઠુંડુું પાડી પીવુું . સવાર-સાુંજ આ 
ઉકાળો તાજતેાજો બનાવીને એકાદ મહીનો પીવાથી 
ધાવણની ર્દુ્ધી થર્.ે ધાવણની ર્દુ્ધી થતાું  બાળકની 
ઉપયુગક્ત તકલીફો ર્ાુંત થર્.ે 
નપુુંસકતા ૧ ભાગ માલકાુંગણી તેલ, ૨ ભાગ ર્ી અને ૪ ભાગ 
મધ મીશ્ર કરી દરરોજ સવાર-સાુંજ બબ્બે ચમચા નીયમીત 
છ માસ સધુી લેવાથી પરુુષોની નપુુંસકતા દરુ થાય છે. 
જરુરત મજુબ પ્રયોગ લુંબાવી ર્કાય.   
નબળાઈ  ખજુર ખાઈ ઉપર ર્ી મેળવેલુું  દુધ પીવાથી ર્ા 
વાગવાથી કે ર્ામાુંથી પશુ્કળ લોહી વહી જવાથી- લોહી 
ર્ટવાને લીધ ેઆવેલી નબળાઈ દરુ થાય છે. 
નસકોરાું બોલવાું-Snoring (૧) સામાન્ય અને નજીવા 
પ્રમાણમાું નસકોરાું બોલતાું હોય તો પણ તેને ખરાબ 
ઉુંર્ની નીર્ાની સમજી ઉપાયો કરવા જોઈએ. સ્થળુતા હોય 
તો ર્રીરનુું  વજન ર્ટાડવુું  જોઈએ. થાકીને ઉુંર્ સારી આવે 
તેવો વ્યાયામ કરવો. ઉુંર્ની ગોળી કદી ન લેવી. સાુંજ ે
હળવુું  અને ઓછુું  ભોજન લેવુું .  ચત્તા ન સતુાું  પડખ ેસવુુું . 
ઓર્ીકુું  પથારીથી લગભગ દસ-બાર સે.મી. (ચાર-પાુંચ 
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ઈંચ) ઉુંચુું  રાખવુું . નસકોરાું એ શ્વસનક્રીયામાું થતી અડચણ 
છે અને ગુંભીર છે.  
(૨) દીવસમાું  ચાર-પાુંચ વખત કોગળા કરી મોું સ્વચ્છ 
રાખવુું, નાક પણ અુંદરથી સ્વચ્છ રાખવુું, હુંમેર્ાું  પડખાભેર 
સવુુું, સીધા કે ઉુંધા નહીં, તો નસકોરાું બોલવાની ટેવમાું  
ફાયદો થાય છે.  
નસકોરી  (૧)  દરરોજ સવાર ે અડધી વાટી કોપરુું ખબુ  
ચાવીને ખાતા રહેવુું .  નીયમીત આ રીતે કોપરુું ખાતા 
રહેવાથી લાુંબા ગાળે નસકોરી ફુટવાની ફરીયાદ દરુ થાય 
છે.  
(૨) નસકોરી ફુટી હોય તો દાડમના રસનાું  નાકમાું ટીપાું  
મકુવાું .  
(૩) નસકોરી ફુટે ત્યાર ેગોટલીનો રસ નાકમાું મકુવો.  
(૪) દાડમનાું  ફુલ અને લીલી ધરોને પથ્થર પર છુું દી, 
લસોટી થોડુું  પાણી મુકી વસ્ત્રથી દબાવી ત્રણ-ચાર ટીપાું  
નાકમાું મકુવાથી થોડી વારમાું જ નસકોરી બુંધ થાય છે.  
(૫) આમળાના ચણુગ ને દુધમાું કાલવી જાડી થેપલી કરી રાત્ર ે
સતુી વખતે મગજના ભાગ પર માથા પર બાુંધી રાખવામાું  
આવે તો વારુંવાર ફુટતી નસકોરી બુંધ થાય છે.  
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(૬) આુંબાની ગોટલીના રસનુું  નસ્ય લેવાથી (તેને નાક વડે 
સુુંર્વાથી) નાકમાુંથી પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે.  
(૭) ખટમીઠા દાડમના ૧૦૦ ગ્રામ રસમાું  ૨૦ ગ્રામ સાકર 
મેળવી રોજ બપોર ે પીવાથી ગરમીના દીવસોમાું  નસકોરી 
ફુટતી હોય તો તે બુંધ થાય છે.  
(૮) ગાયના ર્ીનાું  ટીપાું  નાકમાું  પાડવાથી નસકોરી મટે છે.  
(૯) તાળવા ઉપર ઠુંડા પાણી ની ધાર કરવાથી નસકોરી મટે 
છે.  
(૧૦) દહીંમાું મરી અને જુનો ગોળ નાખી પીવાથી 
નાકમાુંથી પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે.  
(૧૧) વડની છાલ, કુણાું  પાન કે કુણી કુું પળોનો ઉકાળો 
પીવાથી નસકોરીમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) ર્ઉુંના લોટમાું સાકર અને દધુ મેળવી પીવાથી 
નાકમાુંથી નીકળતુું  લોહી બુંધ થાય છે.  
(૧૩) કાયમ નસકોરી ફુટતી હોય તો દરરોજ સવાર-સાુંજ 
એક કપ દધુમાું એક ચમચો ર્ી નાખી નીયમીત પીવાથી 
લાભ થાય છે.  
(૧૪) દરરોજ એક કપ દધુમાું  એક ચમચો દહીં મેળવી 
 નીયમીત પીવાથી નસકોરી ફુટવાની ફરીયાદ દરુ થાય છે. 
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(૧૫) દાડમના દાણાનો રસ દીવસમાું  ચાર-પાુંચ વાર સાકર 
નાખી પીવાથી નસકોરી ફુટવાનુું  મટે છે.  
(૧૬) અરડસુીનાું  પાનનાું ટીપાું નાકમાું મકુવાથી નસકોરીનુું  
લોહી અટકે છે.  
(૧૭) બરફનુું  પાણી માથે રડેવાથી કે બરફની કોથળી માથે 
મકુવાથી નસકોરી ફુટી લોહી નીકળતુું  હોય તો તે બુંધ થાય 
છે.  
(૧૮) અડધા કપ ગલુાબજળમાું ચણાના દાણા જટેલી 
ફુલાવેલી ફટકડી નાખી નાકમાું  ચાર-પાુંચ ટીપાું  પાડવાથી 
થોડી વારમાું નસકોરી બુંધ થાય છે. 
નળબુંધ વાય ુ  (૧) નાગરવેલનાું  પાન અને સરગવાની છાલ 
એકત્ર કરી રસ કાઢી ત્રણ દીવસ પીવાથી નળ ફુલ્યા 
હોય(મોટા આુંતરડામાું વાય ુભરાયો હોય) તો તે મટે છે. 
(૨) સરગવાની છાલનો રસ ૧ ગ્રામ, આદુનો રસ ૧/૨ ગ્રામ 
અને મધ ૫ ગ્રામ એકત્ર કરી સાત દીવસ પીવાથી નળબુંધ 
વાય ુમટે છે.  
(૩) ગસૅ થવાથી કે નળ ભરાઈ જવાથી પટેનો દખુાવો થતો 
હોય તો દોઢ કપ પાણીમાું પાુંચ ગ્રામ કરીયાતાનો ભકુો 
તથા કાળાું મરી, વડાગરુ મીઠુું, ર્કેેલા કાચકાનાું  મીંજ અને 
ર્કેેલી હીંગ એ ચારનુું  સમાન ભાગ ેબનાવેલ અડધી ચમચી 
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ચણુગ  નાખી રાત્ર ેપલાળી રાખી સવાર ેગાળીને પી જવુું . એ 
જ પ્રમાણે સવાર ે પલાળી રાખી રાત્ર ે પીવુું . પટેના જુના 
રોગોમાું આ ઉપચાર બેથી ત્રણ અઠવાડીયાું કરવો.  
નાકની તકલીફ નાકમાું  ફોડલી, નાકની ર્ષુ્કતા, નાકની 
આરગતા કે નાકનુું  બીજુું કોઈ પણ દદગ  હોય તો થોડા દીવસ 
ઉપવાસ કરવાથી દદગ  નાર્ પામે છે. નાકની  ગુંભીર મોટી 
બીમારી માટે આ સલાહ નથી પણ નાની સામાન્ય તકલીફ 
માટે આ કરી ર્કાય.  
નાક બુંધ થઈ જવુું  (૧) મરી કે અજમો નાખી ગરમ કરલેુું  
તેલ નાકમાું નાખવાથી, સુુંર્વાથી કે નાકે ચોળવાથી બુંધ 
થઈ જતુું  નાક ખલેુ છે.  
(૨) કપરુ, નવસાર અને ચણા ભેગાું કરી અતી બારીક 
પાઉડર બનાવી કાચની ર્ીર્ીમાું બુંધ કરી રાખી મકુવુું . નાક 
બુંધ થઈ માથુું  દુખતુું  હોય તો જરુર મજુબ દીવસમાું આઠ-
દસ વખત ર્ીર્ી ખબુ હલાવી ખોલીને ઉુંડા શ્વાસ લઈ 
સુુંર્વુું .  
(૩)  નીલગીરીનાું ટીપાું  રુમાલમાું નાખી સુુંર્તાું રહેવાથી 
બુંધ થઈ ગયેલુું  નાક ખલુી જાય છે. નાના બાળકનુું  નાક બુંધ 
થઈ ગયુું  હોય તો નીલગીરીનાું  ટીપાું  નાખલે રુમાલ 
બાળકના કોલરમાું ભેરવી દેવો.  
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(૪) બાહ્ય પ્રણાયામ કરવાથી પણ બુંધ થયેલુું  નાક ખલુી 
ર્કે છે; જમેાું શ્વાસ મોું વાટે બહાર કાઢવો, પણ નાક વડ ે
લેવાનો પ્રયાસ કરવો. ત્રણ-ચાર પ્રાણાયામ યોગ્ય રીતે 
કરવાથી નાક ખલુી ર્કે. બાહ્ય પ્રાણાયામમાું  બાહ્ય કુુંભક 
મહત્ત્વનો છે, એટલે કે શ્વાસ જટેલો વધારમેાું  વધાર ેબહાર 
રોકી રાખી ર્કાય તેટલો વધ ુઅને ઝડપી લાભ થાય છે.  
નાકમાુંથી લોહી  ડુુંગળી કચરી તેનો રસ સુુંર્ાડવાથી અથવા 
નાકમાું  તેનાું ટીપાું  પાડવાથી નાકમાુંથી પડતુું  લોહી બુંધ થાય 
છે. 
નાભી ખસી જાય (પચેટુી પડ)ે (૧) દદીને ચત્તો સવુડાવી 
નાભીની ચાર ે બાજુ સકુાું  આમળાુંનો લોટ આદુનો રસ 
મેળવી બાુંધી દેવો. બે કલાક ચત્તો સવુડાવી રાખવો. 
દીવસમાું બે વાર આ પ્રમાણે કરવુું  અને મગની દાળની 
ખીચડી સીવાય કર્ુું ન આપવુું . દીવસમાું  એકવાર આદનુો 
રસ આપવો.  
(૨) મોગરાના પાુંદડાનો રસ દધુમાું મેળવી પીવાથી પીચોટી 
ખસવાથી ખબુ ઝાડા થઈ ગયા હોય તો તે મટે છે.  
નાસરુ  લસણ, ખાુંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, ચાટણ 
કરી, તેમાું બમણુું  થીજાવેલુું  ર્ી મેળવી ચાટવાથી નાસરુ મટે 
છે. 
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 નીલમેહ એક ચમચી પીપળાના મળુની છાલનો ભકુો એક 
ગ્લાસ પાણીમાું  નાખી ધીમે તાપે ઉકાળવુું . જ્યાર ેએક કપ 
જટેલુું  પાણી બાકી રહે ત્યાર ેઠુંડ ુપાડી ગાળીને સવાર-સાુંજ 
તાજો બનાવીને પીવાથી નીલમેહ મટે છે.  નીલમેહમાું  
પરે્ાબ નીલા રુંગનો થાય છે.  
નેત્રમણી મોતીયાનો નેત્રમણી કાઢી નાખ્યા પછી એની 
કોથળીમાું સીલીકોન જલે મકુવામાું આવે છે. તે આુંખની 
ગરમીથી અનકુુળ આકાર લઈ લે છે અને દરુ અને નજીક 
બું નેમાું જોવામાું મદદરુપ થાય છે. આથી ચશ્માની જરુર 
પછી રહેતી નથી, સીવાય કે સીલીકોન જલે યોગ્ય 
ગણુવત્તાયકુ્ત ન હોય. 
મારા અનભુવમાું મારી બું ને આુંખમાું  મોતીયાનુું  ઑપરરે્ન 
કરવામાું આવ્યુું  છે, પણ બું નેની દૃષ્ટીક્ષમતા અલગ છે. 
પગની તકલીફ પગના વાઢીયા-ચીરા (૧) પગમાું ચીરા પડ્યા 
હોય અને કેમેય મટતા ન હોય તો આ ચીરામાું વડનુું  દુધ 
ભરવુું .  
(૨) ર્રીરમાું વાય ુ વધવાથી અને રુક્ષતાને લઈને પગમાું  
ચીરા પડ ે છે. રાળ, ગગુળ, સીંધવ, ગરેુ, ગોળ, ર્ી, મીણ 
અને મધ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ ધીમા તાપે ઉકાળવુું . ઠુંડ ુ
પડ્યે બરણીમાું  ભરી લેવુું . સવાર ેઅને રાત્ર ેગરમ પાણીથી 
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પગ ધોઈ આ મલમ લગાડી પાટો બાુંધી દેવો. પાણીમાું  કે 
 કીચડમાું  ચાલવુું  નહીં. બટુ પહેરી રાખવા, વાયનુી વદૃ્ધી 
કરનાર આહાર-વીહારનો ત્યાગ કરવો. ઉપવાસ, 
એકટાણા, ઉજાગરા કરવા નહીં.  
(૩) દીવેલમાું કડવા લીમડાની લીંબોળી નીચોવી, ખબુ 
હલાવી, એકરસ કરી ચોપડવાથી પગમાું  પડલેા ચીરા 
ઝડપથી મટે છે.  
પગની કણી (૧) પગની કણીને કપાસી પણ કહે છે. પગમાું  
કણી વધ્યા પછી ર્ણી ત્રાસદાયક બને છે. કણીને ગરમ 
પાણીથી બરાબર સાફ કરી સ્વચ્છ બ્લેડ વડ ેથોડી કાપીને 
થોરના દુધનાું ચારથી પાુંચ ટીપાું કે બાવચીના તેલનાું ટીપાું 
મુકી પાટો બાુંધી દેવો. ચાર દીવસ સધુી આ પાટાને ખોલવો 
નહીં. ચોથા દીવસે પાટો છોડી ગરમ પાણી વડ ેસાફ કરી 
ફરી એ જ પ્રમાણે બાુંધી દેવો. દર ચોથા દીવસે એક એવા 
સાત-આઠ પાટા બાુંધવાથી ધીમે ધીમે કણી ઉપર આવી 
બહાર નીકળી જર્.ે  
(૨) નાહ્યા પછી પગની કણીની ચામડી પોચી પડી જાય 
ત્યાર ેનળીયાથી, ઠીકરાથી, લાકડાના ટુકડાથી કે ઈંટથી દસ-
પુંદર મીનીટ હળવે-હળવે ર્સવાથી કણી મટી જાય છે.  
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પગની એડીનો દખુાવો (૧) ગરમ પાણીમાું એક-બે ચમચી 
નમક અથવા બોરીક પાઉડર નાખી તેમાું પગની એડી 
સવાર-સાુંજ રાખી મકુવી. આ પાણીમાું  પગ રાખ્યા પછી 
બું ને પગના આગલા પુંજાનાું આુંગળાું  પર ર્રીરનુું  બધુું  
વજન મુકી એડીનો ભાગ ધરતીથી નીચો રાખીને 
ચાલવાની પ્રકે્ટીસ કરવી. પગની એડીનો દખુાવો દરુ 
કરવાનો આ એક સારો ઉપાય છે.  
(૨) પગની એડીમાું  થતા દખુાવાનુું  કારણ વા છે. એ માટે 
નગોડનાું પાન બસો-ત્રણસો ગ્રામ બરાબર ધોઈ નાના 
નાના ટુકડા કરવા. એને દોઢ ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળવા. 
પાણી બળીને અડધુું  થઈ જાય ત્યાર ેએક કપ તલનુું  તેલ 
અને ૮-૧૦ લસણની પીસેલી કળી નાખવી. બધુું  પાણી ઉડી 
જાય ત્યાું સધુી ઉકાળવુું . તૈયાર થયેલા તેલને કપડાથી ગાળી 
બોટલમાું ભરી લેવુું . રાત્ર ે સવુાના સમયે સહેજ ગરમ 
પાણીમાું પગ બોળી રાખવા. ૧૫-૨૦ મીનીટ બાદ કપડાથી 
પગ લછુી પગની એડી પર તેલનુું  હળવા હાથે માલીર્ 
કરવુું . એકાદ માસ નીયમીત આ પ્રમાણે કરવાથી દ:ુખાવો 
દરુ થર્.ે   
પગની એડીમાું થતી પીડા વાતકું ટક નામના રોગમાું  એડીનુું  
લાુંબુું  હાડકુું  અણીની જમે વધ ે છે, આથી સહી ન ર્કાય 
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તેવો દખુાવો થાય છે. એ માટે ર્ી, તેલ, મીઠાઈ સુંપણુગ  બુંધ 
કરવાું . રોજ રાતે કે પરોઢીયે એક ચમચી દીવેલમાું જરાક 
ર્કેેલી મેથીનુું  જાડુું ચણુગ  એક એક ચમચી પાણી સાથે લેવુું . 
સવાર ેઅને સાુંજ ેએડીને વસ્ત્રથી ઢાું કી ગરમ કરલેી રતેીની 
પોટલીથી ર્ેક કરવો. આ ઉપચાર બેત્રણ મહીના સધુી 
કરવો. 
પગમાું થતી કળતર  (૧) ડુુંગળીનો રસ ૫ ગ્રામ, ગાયનુું  ર્ી 
૫૦ ગ્રામ, મધ ૫ ગ્રામ અને આદનુો રસ ૫ ગ્રામ મેળવી 
પીવાથી રાત્ર ેથાક લાગીને પગમાું  થતી કળતર બુંધ થાય છે. 
(૨) વધ ુ પડતુું  ચાલવાથી કે ઉભા રહેવાથી પગમાું  કળતર 
થતી હોય તો દરરોજ નીયમીત મેથીની ભાજીનુું  સેવન 
કરવાથી રાહત થાય છે. કાચી ભાજી વધ ુ અસરકારક છે, 
પણ એનુું  ર્ાક ખાવાથી પણ લાભ થાય છે.  
પડખાનુું  ર્ળુ  ૦.૨ થી ૧ ગ્રામ ર્કેેલી હીંગ થોડા ગરમ 
પાણીમાું મેળવી ધીમે ધીમે પીવાથી પડખાનુું  ર્ળુ, સ્વરભેદ, 
જુની ઉધરસ, સળેખમ, મળાવરોધ વગરેમેાું  ફાયદો થાય છે.  
પથરી લુંડનમાું  થયેલા એક સુંર્ોધન મજુબ આખા દીવસ 
દરમીયાન ર્રીરના બધા સ્નાયઓુ સક્રીય થાય તેવી કસરત 
કરતા રહેવાથી પથરી થવાનુું  જોખમ ૭૦% ર્ટી જાય છે. 
કેમ કે એનાથી ર્રીરમાું ખરાબ કૉલેસ્ટરોલનુું  પ્રમાણ ર્ટે 
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છે અને સારા કૉલેસ્ટરોલનુું  પ્રમાણ વધ ેછે, જ ેપથરી થતી 
રોકવામાું સહાયક થાય છે.  
પથરીની તકલીફ થર્ ેએમ લાગ ેકે તરત જ ગળ્યા પદાથગ, 
મરચુું, ગરમ મસાલા, દહીં, ર્ી, ખાટાું પીણાું, માુંસ વગરે ે
સદુંતર છોડી દેવાું . ખલુ્લી હવામાું ફરવા જવુું, કસરત 
કરવી, પરુતા પ્રમાણમાું પાણી પીતા રહેવુું .  
ખોરાકમાું  જુના ચોખા, કળથી, જવ, આદ,ુ મળુા વગરે ે
લાભકારક છે.  
પથરી વાય,ુ પીત્ત, કફ અને વીયગ એમ ચારમાુંથી કોઈ 
કારણે થાય છે. કયા કારણે પથરી થઈ છે તે જાણીને આ 
ઉપાયો પૈકી યોગ્ય ઉપાય અજમાવી ર્કાય.  
(૧) કાકડીનાું  બી અને કબતુરની હગાર વાટી ચોખાના 
ઓસામણમાું ખાવાથી પથરી નીકળી જાય છે.  
(૨) કોળાનો રસ ર્ેકેલી હીંગ અને જવખાર મેળવી પીવો 
પથરી પર ગણુકારી છે.  
(૩) પાલખના પાનનો રસ અથવા ક્વાથ (ઉકાળો) લેવાથી 
પથરી ઓગળી જાય છે, અને મતુ્રવદૃ્ધી થઈને પથરીના કણ 
બહાર નીકળી જાય છે.   
(૪) મળુાના પાનના રસમાું  પોટેશ્યમ નાઈટે્રટ (સરુોખાર) 
નાખી પીવાથી પથરી મટે છે.  
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(૫) મળુાનાું  ૪૦ ગ્રામ બીને ૨૫૦ મી.લી. પાણીમાું  ઉકાળી 
અધુાં પાણી બાકી રહે ત્યાર ેપીવાથી પથરી મટે છે.  
(૬) લીંબનુા રસમાું  સીંધવ મેળવી કેટલાક દીવસ સધુી 
 નીયમીત પીવાથી પથરી ઓગળી જાય છે.  
(૭) વેંગણનુું  ર્ાક ખાવાથી પરે્ાબની છુટ થઈ ર્રુઆતની 
નાની પથરી ઓગળી જાય છે.  
(૮) સકરટેટી કે ચીભડાનાું બીની મીંજને પાણીમાું પીસી, 
ગાળીને પીવાથી પથરી મટે છે.  
(૯) હળદર અને જુનો ગોળ છાસમાું  મેળવી પીવાથી 
પથરીમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૦) ૧ ચમચી અશ્વગુંધાનુું  ચણુગ  તાજી મોળી છાસ સાથે 
 નીયમીત સવાર, બપોર, સાુંજ લેવુું . અશ્વગુંધાનાું સકુવેલાું  
મળુીયાું  એ જ નામે બજારમાું આખાું તેમજ ચણુગરુપ ેમળે છે.  
(૧૧) સરગવાના મળુનો કાઢો કરી પીવાથી પથરી તટેુ છે.  
(૧૨) ગોખરુનુું  ચણુગ  મધમાું પીવાથી પથરી ઓગળી જાય 
છે.  
(૧૩) પથરી અને સોજામાું  જવ ફાયદો કર ેછે. આર્ર ે૧૦૦ 
ગ્રામ જવને અધકચરા ખાુંડી, બે ગ્લાસ જટેલા પાણીમાું  ચાર 
પાુંચ ઉભરા આવે ત્યાું સધુી ઉકાળવુું . ઠુંડ ુ પડ ે ત્યાર ે એને 
ગાળીને પી જવુું . એને બાલી વૉટર કહે છે. આ બાલી વૉટર 
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સવાર-સાુંજ તાજુું બનાવીને પીવાથી થોડા દીવસમાું મુ્ત્ર 
માગગની પથરીમાું રાહત થાય છે. મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષગ, 
મતુ્રદાહ અને મતુ્રમાું  થતો રક્તસ્રાવ મટે છે. તષૃા, ઉલટી, 
ઝાડા, ગસૅ વગરેમેાું  ફાયદો થાય છે.  
(૧૪) દરરોજ સવાર ે નરણા કોઠે ૧૦-૧૨ કાજુ ચાવીને 
ખાવાથી પથરી મટે છે. અન્ય ચીકીત્સાની સાથે સહાયક 
ચીકીત્સા તરીકે પણ આ કરી ર્કાય.  
(૧૫) બીજોરાનો રસ સીંધવ મેળવી દીવસમાું ચારકે વખત 
પીવાથી પથરી તટુીને બહાર નીકળી આવે છે. આ રસ થોડુું  
પાણી ઉમેરીને પણ લઈ ર્કાય.  
(૧૬) નાનાું અને મોટાું  બું ને જાતનાું ગોખરુું, પાષાણભેદ, 
સાગનાું બીજ, કાકડીની મીંજ, સાટોડીનાું  મળુ, 
ભોુંયરીંગણીનાું મળુ અને ગળો દરકે સો-સો ગ્રામ 
અધકચરાું  ખાુંડી, તેમાુંથી બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું  
અડધુું  બાકી રહે ત્યાું સધુી ઉકાળી, ગાળીને ઠુંડ ુકરી પીવાથી 
મતુ્રમાગગની પથરી તેમ જ મતુ્રમાગગ અને કીડનીના રોગો 
મટે છે.  
(૧૭) સરગવો, ગોખરુું, કાકડી અને ચીભડાનાું  બીજ સો-
સો ગ્રામ, તથા ભોુંયરીંગણી, જવ, સાટોડી ર્રેડીનાું  મળુ 
અને ધરોનાું મળુ પચાસ-પચાસ ગ્રામ એક સાથે ખાુંડી 
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સવાર ેઅને રાત્ર ેચાર કપ પાણીમાું એક ચમચી ચુ્ણગ  નાખી 
ઉકાળી એક કપ જટેલુું  બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી સહેજ ગરમ 
હોય ત્યાર ે ધીમે ધીમે પી જવુું . આ ઉકાળો દરરોજ તાજો 
બનાવી નીયમીત રીતે ત્રણ-ચાર મહીના પીવાથી 
વટાણાના દાણા જવેડી પથરી પણ ધીમે ધીમે ઓગળી 
ખસીને મતુ્રમાગગની બહાર ફેંકાઈ જાય છે. મતુ્રમાગગના બીજા 
ર્ણા રોગોમાું  પણ આ ઉકાળો ફાયદાકારક છે. એમાું 
જરુરી પરજેી પાળવી પણ ખબુ અગત્યની છે. દોઢ-બે 
મહીના બાદ નવાું  ઔષધો લાવી ફરીથી ઉપરોક્ત મીશ્રણ 
બનાવી લેવુું .  
(૧૮) જાુંબડુાુંની અુંદરની છાલ તથા એના ઠળીયાનુું  ચણુગ  
૫-૫ ગ્રામ દીવસમાું  ત્રણ વાર પાણી સાથે લેવાથી પથરી 
તટુી જાય છે.  
(૧૯) એખરાના મળુનો ઉકાળો પીવાથી પરે્ાબની પથરી 
તટેુ છે.  
(૨૦) નાળીયેરના પાણીમાું લીંબનુો રસ મેળવી રોજ સવાર ે
પીવાથી પથરી દરુ થઈ જાય છે.  
(૨૧) લીમડાની અુંતરછાલનો ઉકાળો દીવસમાું ત્રણ વખત 
 નીયમીત પીવાથી કીડનીની પથરીનુું  દદગ  નરમ પડ ેછે.  
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(૨૨) વરણાની છાલ, પાષાણભેદ, સુુંઠ અને ગોખરુું સમાન 
ભાગ ેખાુંડી એક ચમચી ભકુાનો ઉકાળો બનાવી જવખાર 
મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી પથરી અને મતુ્રર્કગ રા મટે છે.  
(૨૩) દરરોજ ૧૦૦ મી.લી. લીંબનુો રસ પીવાથી પથરીના 
રોગમાું છ દીવસમાું ફાયદો જણાવા માુંડ ેછે. એનાથી નવી 
પથરી બુંધાતી અટકે છે. આ માટે તાજા લીંબનુો રસ જ 
ઉપયોગી થાય છે.  
(૨૪) પથરીના દરદીને જો નીયમીત કળથીનો સપુ કે 
કળથીનુું  ર્ાક આપવામાું આવે તો ધીમે ધીમે તટુીને પથરી 
 નીકળી જાય છે.  
(૨૫) કળથી, પાષાણભેદ અને ગોખરુ સરખા ભાગ ે લઈ 
ભકુો બનાવી ૨૫ ગ્રામ જટેલો ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું  
પલાળી ધીમા તાપ ેઉકળવા દેવો અને પોણો ગ્લાસ જટેલુું  
પ્રવાહી બાકી રહે ત્યાર ે ઉતારી ગાળીને પીવાથી પથરીની 
તકલીફ દુર થર્ે.  
(૨૬) પથરી માટે કળથીનો એક બીજો પ્રયોગોઃ કળથી અને 
સકુા સરપુંખાનો સરખા ભાગ ેભકુો બનાવી ૨૫ ગ્રામ જટેલો 
ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું  પલાળી ધીમા તાપે ઉકળવા દેવો. 
પોણો ગ્લાસ જટેલુું  પ્રવાહી બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી, ગાળી 
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તેમાું  બે ગ્રામ સીંધવ મેળવી હલાવીને પીવાથી પથરી તટુીને 
 નીકળી જર્.ે  
(૨૭) રોજ રાત્ર ેપચાસ ગ્રામ જટેલી (કાળી) કળથી સોળ 
ગણા પાણીમાું  પલાળી સવાર ે મીક્સરમાું વલોવી સ્વચ્છ 
કપડાથી ગાળી પી જવાથી પથરી મટે છે.  
(૨૮) જાડા લાુંબા અને કીનારી પર કાુંટા ધરાવતાું  
કુું વારપાઠાનાું પાુંદડાું  પીત્તજન્ય રોગો તેમ જ પથરીમાું  
ફાયદો કર ેછે.  
(૨૯) પથરીનો દખુાવો જો વધાર ે ન હોય તો અરણીનાું  
બીજનુું  અડધી ચમચી ચણુગ  તાજી, મોળી, છાર્માું  મેળવીને 
સવાર-સાુંજ પીવાથી થોડા દીવસમાું તટુી જઈ નીકળી જાય 
છે. સાથે અરણીનાું  પાનની ભાજી બનાવીને ખાવાથી 
ઝડપથી ફાયદો થાય છે.  
(૩૦) નાળીયેરનાું ફુલના પષુ્પદું ડને વાટીને દુધ સાથે 
પીવાથી થોડા દીવસોમાું જ પરે્ાબ સાફ આવી મતુ્રમાું જતી 
પથરી મટે છે. નાની પથરી હોય તો તે ઓગળીને નીકળી 
જાય છે.  
(૩૧) મોટા ભાગના હોહમયોપથી ઉપચારોમાું પથરીના 
દદીઓને તડબૂચ ખાવાનુું  કહેવાય છે.  
(૩૨) અુંરે્ડાનો ક્ષાર નાખી ગોમતુ્ર પીવાથી પથરી મટે છે. 
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પરમીયો  પરે્ાબ કરતી વખતે બળતરા થાય અને મતુ્રમાગથેી 
થોડુું  પરુ પણ જતુું  હોય તો ચુંરપ્રભાવટી બે-બે ગોળી 
સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેચણુગ  કરીને લેવી, ગોક્ષરુાદી ક્વાથ 
ચારથી છ ચમચી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેપીવો તથા જો 
પરે્ાબ બરાબર થતો ન હોય તો અડધી ચમચી જીરાનુું  અને 
અડધી ચમચી ધાણાનુું  ચણુગ  એક ચમચી સાકરમાું  મેળવી 
સવાર-સાુંજ લેવુું . ઉપરાુંત ગળોનો રસ બે-બે ચમચી સવાર-
સાુંજ સાધારણ ગરમ પાણીમાું  નાખી પીવો. 
પરસેવો  
વધ ુ પડતો પરસવેો (૧) ર્રીર ે વધ ુ પડતો પરસેવો થતો 
હોય તો નાગકેસર(નાના નાના ગોળ દાુંડીવાળા દાણા)નો 
પાઉડર બનાવી દરરોજ એક એક ચમચી પાણી સાથે 
લેવાથી લાુંબા ગાળે લાભ થાય છે.  
(૨) બજારમાું મળતુું  રસોત દરરોજ સવાર-સાુંજ ૫-૫ ગ્રામ 
જટેલુું  પાણી સાથે લેવાથી વધ ુપડતો પરસેવો થતો હોય તે 
મટે છે  
(૩) બે લીટર પાણીમાું બે ચમચા મીઠુું  અથવા સરકો નાખી 
૧૦ મીનીટ સધુી હાથ ડબુાડી રાખવાથી હાથમાું થતા 
પરસેવાની ફરીયાદ મટે છે.  
પરસવેાનો અભાવ (૧) ખબુ પરીશ્રમ કરવા છતાું  પરસેવો 
થતો ન હોય તો આુંકડાના મળુની છાલનો ૧-૧ ચમચી 
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બારીક પાઉડર સવાર-સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી પરસેવો 
થવા લાગ ેછે.  
(૨) સકુાું કસુુંબીનાું ફુલ ગરમ કરી ગરમ ગરમ જ પાણી 
સાથે ખાવાથી જમેને પરસેવો બીલકુલ ન થતો હોય તેમને 
એ તકલીફ મટે છે. 
પરસેવાની દુગાંધ  (૧) ચણાનો લોટ પાણીમાું મેળવી, ર્રીર ે
ચોળી સ્નાન કરવાથી પરસેવાની દગુાંધ દરુ થાય છે. (૨) 
પરસેવો ઓછો આવતો હોય, વાસ મારતો આવતો હોય, 
પરસેવાના પીળા ડાર્ા કપડાું પર રહી જતા હોય તો વડનાું  
પાકાું  પીળાું  પાુંદડાુંનો ઉકાળો કરી પીવો.  
(૩) આમલીના કચકુાનાું મીંજ અને આમલીનાું ફુલ 
પાણીમાું વાટીને ર્રીર ે ચોપડવાથી ખબુ પરસેવો વળતો 
હોય અને ર્રીરમાુંથી દુગાંધ નીકળતી હોય તો તે મટે છે. 
(૪) લીમડાના પાનના ઉકાળાથી દીવસના ૩-૪ વાર બગલ 
સાફ કરતા રહેવાથી પરસેવાની વાસ મટે છે.  
પાચન (જુઓ અજીણગ-અપચો લીન્કોઃ  તથા )  
(૧) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને મીઠુું  મેળવી સવાર-
સાુંજ પીવાથી પાચનક્રીયા બળવાન બને છે.  
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(૨) આમલી, રાક્ષ, મીઠુું, મરચુું, આદ ુ વગરે ે નાખી 
બનાવેલી ખજુરની ચટણી ખાવાથી ખોરાકનુું  પાચન થાય 
છે.  
(૩) થોડી માત્રામાું રાઈ લેવાથી આહારનુું  પાચન થાય છે, 
જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે.  
(૪) પાકી સોપારી ખાવાથી અન્નનુું  પાચન થાય છે. 
ખાવામાું સોપારીની માત્રા માત્ર અડધાથી એક ગ્રામ જ 
લેવી, એથી વધ ુપ્રમાણમાું  લેવાથી નકુસાન કર ેછે. 
(૫) વરીયાળી ર્ેકી, તેમાું જરુર પ્રમાણે મીઠુું  અને લીંબનુો 
રસ મેળવી ભોજન કયાગ બાદ ખાવાથી મખુર્દુ્ધી થાય છે 
અને ખોરાકનુું  પાચન થાય છે.  
(૬) લીંબનુો રસ એક ભાગ અને ખાુંડની ચાસણી છ 
ભાગમાું  લવીંગ અને મરીનુું  ચણુગ  નાખી ર્રબત કરી 
પીવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, રુચી ઉત્પન્ન થાય છે 
અને ખોરાકનુું  પાચન થાય છે.  
(૭) ૫ ગ્રામ ધાણા પાણીમાું ઉકાળી તેમાું દુધ અને ખાુંડ 
નાખી દરરોજ સવાર ેપીવાથી પાચનક્રીયા સધુર ેછે.  
(૮) પપૈયુું  ખાવાથી પાચનક્રીયા સધુર ે છે. વદૃ્ધાવસ્થામાું  
પાચન ક્રીયા નબળી પડ ેછે, ત્યાર ેપપૈયુું  ઉપયોગી બને છે.  
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(૯) સફરજનને અુંગારામાું ર્ેકીને ખાવાથી અતી બગડી 
ગયેલી પાચનક્રીયા સધુર ેછે.  
(૧૦) કોળાનો અવલેહ (લીંક ) ખાવાથી પાચનર્ક્તી સધુર ે
છે.  
(૧૧) તાજો ફુદીનો, ખારકે, મરી, સીંધવ, હીંગ, કાળી રાક્ષ 
અને જીરુની ચટણી બનાવી તેમાું  લીંબનુો રસ નીચોવી 
ખાવાથી પાચનર્ક્તી તેજ થાય છે.  
(૧૨) આફરો, ઉબકા, ઉલટી, ખાટા ઓડકાર, વાય,ુ મોળ, 
પટેમાું ચકુ, અપચો, પચ્યા વગરના ઝાડા વગરે ેહોય તો ૧૦ 
ગ્રામ મેથી અને ૧૦ ગ્રામ સવુાને અધકચરા ખાુંડી થોડા ર્ેકી 
જમ્યા પછી અડધીથી એક ચમચી ખબુ જ ચાવીને સવાર-
સાુંજ ખાવાથી રાહત થાય છે.  
(૧૩) મધ, દીવેલ અને આદનુો રસ મેળવી દર્કે ગ્રામ રોજ 
સવાર ેએક અઠવાડીયુું  સેવન કરવાથી અપચો મટે છે.  
(૧૪) ડુુંગળીના અડધા કપ તાજા રસમાું  ચપટી સીંધવ 
મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી પાચનર્ક્તી સતેજ થાય છે 
અને ભખુ ઉર્ડ ેછે.   
(૧૫) એક ચમચી સુુંઠનુું  ચણુગ  અને બે ચમચી હરડ ે ચણુગ  
એક ચમચી ગોળ સાથે ખબુ ખાુંડી-લસોટી પસે્ટ જવેુું  કરીને 
મોટા ચણી બોર જવેડી ગોળીઓ બનાવી રોજ સવાર-સાુંજ 
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બે-બે ગોળી લેવાથી અજીણગ , ઉલટી, ઉબકા, મુંદાગ્ની-ભખુ 
ન લાગવી અને આમવાતમાું સારો ફાયદો થાય છે. નબળા 
પાચનમાું હીતકર છે. 
પાયોરીયા  (૧) દાુંત દુખતા હોય, દાુંતમાું કૃમી થયા હોય, 
દાુંત હાલતા હોય, પઢેાું  પાકી ગયાું હોય કે સડી ગયાું હોય, 
તેમાુંથી પરુું નીકળતુું  હોય, મોું ગુંધાતુું  હોય, પાયોરીયા 
નામનો રોગ થયો હોય તો ભોુંયરીંગણીના બીનો પ્રયોગ 
કરવો.  
(૨) સરસવના તેલમાું નમક કે સીંધવ ભેળવી દીવસમાું  
ચાર-પાુંચ વાર મુંજન કરવુું . મુંજન બાદ સાદા પાણીથી 
કોગળા કરવા. આ પ્રયોગથી થોડા દીવસોમાું દાુંત મજબતુ 
થાય છે અને પાયોરીયા મટે છે.  
(૩) કાચી કોબીજ ખબુ ચાવી ચાવીને ખાવાથી પાયોરીયા 
મટે છે.  
(૪) લીમડાના પાનની રાખમાું  કોલસાનો ભકુો તથા કપરુ 
મેળવી રોજ રાત્ર ેપઢેા પર લગાવીને સવુાથી પાયોરીયામાું  
લાભ થાય છે.  
(૫) દાુંત દખુતા હોય, હાલતા હોય, પઢેામાુંથી પરુ નીકળતુું  
હોય- એટલે કે પાયોરીયા થયો હોય તો વડનુું  દાતણ કરવુું . 
વડના દાતણનો કુચો કરી દાુંત અને પઢેા ઉપર ખબુ ર્સવુું . 
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લાુંબો સમય વડનુું  દાુંતણ ચાવ્યા કરવુું . આવી સ્થીતીમાું  
વડવાઈનુું  દાતણ પણ ખબુ ચાવીને કરવુું  તથા પેઢા ઉપર 
ર્સવુું . વડની છાલ, તેનાું  પાન કે વડવાઈનો ઉકાળો કરી 
મોુંમાું  ભરી રાખવો.   
પાકીન્સન વીર્ષે પ્રમાણમાું ર્ારીરીક શ્રમ કરવાથી, વધ ુ
પડતી કસરત કરવાથી, કું ઈક આર્ાત લાગવાથી, મઢુ માર 
લાગવાથી, ઉજાગરાથી, ઉપવાસથી, અતી મૈથનુથી, 
ધાતઓુના ક્ષયથી તથા મળાદીના વેગોને રોકવાથી સમગ્ર 
ર્રીરની નાડીઓમાું  ફરતો વાય ુવીકૃત થઈ ર્રીરમાું કું પન-
ધ્રજુારી પદેા કર ેછે, એને પાકીન્સન કહે છે.  
સવગ પ્રથમ દદીને આમદોષ દરુ કરવા એક-બે ઉપવાસ 
કરાવવા. ત્યાર બાદ લર્ ુપોષક આહાર પર એક બે સપ્તાહ 
રાખવો.  
પાકીન્સનની બે ચીકીત્સા છે-ઔષધ અને પુંચકમગ .  
ઔષધ : (૧) મહારાસ્નાદી ક્વાથ ૨૦ MC સાથે ર્દુ્ધ 
એરુંડીય ુ૧૦ ગ્રામ રોજ સવાર ેઆપવુું .  
(૨) બહૃત વાત ચીંતામણી રસ ૧ ગોળી, એકાુંગવીર રસ ૨ 
ગોળી, ખુંજનીકારી રસ ૨ ગોળી વાટી મધ સાથે સવાર-
સાુંજ આપવી.  
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(૩) ચ્યોદર્ાુંગ ગગુળ ૨ ગોળી ત્રણ વખત ભકુો કરીને 
પાણી સાથે  
(૪) એરુંડવસ્ટ હરીતકી ૩ ગ્રામ રોજ રાત્ર ે સતુી વખતે. 
પુંચકમગ  : દદીને રોજ સવાર ેઆખા ર્રીર ેનીગુુંડી તેલ કે 
બલા તેલને ગરમ કરી એક કલાક માલીર્ કરવુું . ત્યાર બાદ 
નગોડના પાનનો બાફ આખા ર્રીર ે આપવો.  ----
પ્રબોધપરુી ડી ગોસ્વામી. 
પાુંડરુોગ  (૧) લોઢાની કડાઈમાું  કાળાું  મરી નાખી ઉકાળેલુું  દધુ 
પીવાથી પાુંડરુોગમાું  લાભ થાય છે. આ પ્રયોગ 
હીમોગ્લોબીનની ઉણપ દુર કર ેછે.  
(૨) તાજાું આુંમળાુંનો ૬૦ ગ્રામ રસ અને ૨૫ ગ્રામ મધ 
મેળવી પીવાથી પાુંડરુોગમાું લાભ થાય છે.  
(૩) લોખુંડની કડાઈમાું  બનાવેલાું  ર્ાક અને લોખુંડની 
વાટકીથી છમકારલે દાળ ખાવાથી પાુંડરુોગ થતો નથી.  
પાુંસળીનો દુ:ખાવો દરરોજ ચાર-પાુંચ નારુંગી ખાવાથી 
પાુંસળીનો દુખાવો મટે છે. ભખુ મજુબ ત્રણ-ચાર કલાકે 
એક સમયે માત્ર એક જ નારુંગી ખાવી. બજારમાું નારુંગીનો 
પાઉડર મળતો હોય તો તે પણ ૧-૧ ચમચો દીવસમાું ૩-૪ 
વખત લઈ ર્કાય. નારુંગી છોલીને તડકે અથવા છાુંયડ ે
સકુવી પાઉડર બનાવી ર્કાય. 



741 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

પીત્ત (૧) કોકમ, એલચી અને સાકરની ચટણી બનાવી 
ખાવાથી પીત્ત મટે છે.   
(૨) કારલેીના પાનનો રસ લેવાથી ઉલટી અથવા રચે થઈ 
પીત્તનો નાર્ થાય છે. આ પછી ર્ી અને ભાત ખાવાથી 
ઉલટી થતી બુંધ કરી ર્કાય.  
(૩) પીત્તમાું  દાડમ સારુું છે. એ હૃદય માટે હીતકારી છે. 
દાડમનો રસ ઉલટી બેસાડ ેછે. સગભાગની ઉલટી પણ મટાડ ે
છે. દાડમ ખબુ ર્ીતળ છે.  
(૪) બીજ વગરની કાળી રાક્ષ ૫૦ ગ્રામ અને હરડનેુું  ચણુગ  
૧૦૦ ગ્રામને ખબુ લસોટી એક ચમચી જટેલા મીશ્રણની 
મોટી મોટી ગોળીઓ વાળી લેવી. એક કપ પાણીમાું એક 
ગોળી ૨૦ થી ૨૫ મીનીટ પલાળી રાખવી. પછી તેને 
પાણીમાું  ખબુ મસળી સવાર ે પી જવુું . ર્રીરમાું ઉત્પન્ન 
થયેલા અનેક વીકારો- કબજીયાત, ગસૅ, જ્વર, મળની 
દગુાંધ, હૃદયરોગ, લોહીના વીકારો, ત્વચાના રોગો, ઉધરસ, 
કમળો, અરુચી, પ્રમેહ અને મુંદાગ્ની જવેા રોગોમાું ઉત્તમ 
પરીણામ આપ ેછે.  
(૫) ૧ લીટર પાણીમાું  ૧થી ૧.૫(એકથી દોઢ) ચમચી 
સકુા(જુના) ધાણા નાખી ઉકાળી ૧ ભાગ બાળી ૩ ભાગ 
બાકી રહે ત્યાર ે ઠારી,  નીતારી ગાળી લો. આ પાણી 
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એકદમ ઠુંડ ુબને છે. તેથી તે પીત્તદોષ કે ગરમીથી પીડાતા કે 
પીત્તની તાસીરવાળા લોકોને માફક આવે છે. આવુું  પાણી 
ગરમી-પીત્તનો તાવ, દાહ-બળતરા, પીત્તની ઉલટી, ખાટા 
ઓડકાર, અમ્લપીત્ત, હોજરીનાું ચાુંદાું, લોહી દઝુતા કે દાહ-
સોજાવાળા હરસ, નેત્રદાહ, નસકોરી ફુટવી, રક્તસ્રાવ, 
મરડો, ગરમીના પીળા પાતળા ઝાડા, ગરમીનો સકુો દમ, 
વધ ુપડતી તરસ જવેાું  દદોગમાું  લાભપ્રદ છે. વધ ુલાભ માટે 
આ પાણીમાું  સાકર નાખીને પીવુું . જ ે લોકો કેફી-માદક 
ચીજોના વ્યસનથી ર્રીરને વીષમય બનાવે છે તેમને માટે 
પણ આવુું  જળ વીષનાર્ક હોઈ લાભપ્રદ છે  
(૬) કોઠાનાું  પાનની ચટણી બનાવી પીત્તનાું ઢીમણાું પર 
લગાડવાથી આરામ થાય છે.  
(૭) આમલી પીત્તર્ામક તથા વીરચેક છે. ઉનાળામાું  
પીત્તર્મન માટે આમલીના પાણીમાું ગોળ મેળવી પીવાથી 
લાભ થાય છે. આમલીથી દસ્ત પણ સાફ આવે છે.  
(૮) ટામેટાના રસ કે સપુમાું સાકર મેળવી પીવાથી 
પીત્તજન્ય વીકારો મટે છે.  
(૯) અળવીનાું કુણાું પાનનો રસ જીરુની ભુકી મેળવી 
આપવાથી પીત્તપ્રકોપ મટે છે.  
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(૧૦) આમલીને તેનાથી બમણા પાણીમાું ચાર કલાક 
ભીંજવી રાખી, ગાળી, ઉકાળી, અધુાં પાણી બાકી રહે ત્યાર ે
ઉતારી, તેમાું બમણી સાકરની ચાસણી મેળવી, ર્રબત 
બનાવી ૨૦થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુું  રાત્ર ેપીવાથી પીત્તપ્રકોપ મટે 
છે.  
(૧૧) ચીકુને આખી રાત માખણમાું  પલાળી રાખી સવાર ે
ખાવાથી પીત્તપ્રકોપ ર્ાુંત થાય છે. ચીકુ પચવામાું  ભાર ેહોઈ 
પોતાની પાચનર્ક્તી મજુબ યોગ્ય પ્રમાણ જાળવવુું .   
(૧૨) તાજા દાડમના દાણાનો રસ કાઢી ખડી સાકર નાખી 
પીવાથી ગમે તે પ્રકારનો પીત્તપ્રકોપ ર્ાુંત થાય છે.  
(૧૩) પાકાું  કેળાું  અને ર્ી ખાવાથી પીત્તરોગ મટે છે.  
(૧૪) જામફળનાું  બી પીસી પાણી સાથે મેળવી ખાુંડ નાખી 
પીવાથી પીત્તવીકાર મટે છે.  
(૧૫) જાુંબડુીની છાલનો રસ દધુમાું મેળવી પીવાથી ઉલટી 
થઈ પીત્તવીકાર મટે છે.  
(૧૬) આમળાનો રસ પીવાથી પીત્તના રોગો મટે છે.  
(૧૭) દધુપાક, ખીર, માવાની બનાવટો, ગળ્યા પદાથોગ, 
માલપડુા, પેંડા, ર્ીની વાનગીઓ યોગ્ય પ્રમાણમાું  લેવાથી 
પીત્તનુું  ર્મન થાય છે.  
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(૧૮) ૫૦૦ ગ્રામ આમલીનાું ફુલ અને એક કીલો ખડી 
સાકરના પાઉડરને મીશ્ર કરી ચોખ્ખા હાથે ખબુ મસળી પસે્ટ 
જવેુું  બનાવી કાચની બરણી ભરી લેવી. આ બરણીને રોજ 
તડકામાું ૨૦થી ૨૫ દીવસ મકુવાથી આમલીના ફુલોનો 
ગલુકું દ તૈયાર થઈ જર્ે. એક ચમચી જટેલો આ ગલુકું દ 
સવાર-સાુંજ લેવાથી અપચો, અરુચી, મોળ આવવી અને 
પીત્તના રોગો ર્ાુંત થર્.ે પીત્ત વધ ેનહીં એ મજુબ પરજેી 
પાળવી. આવી જ રીતે ગલુાબના ફુલની પાુંખડીઓનો 
બનાવેલો ગલુકું દ પણ પીત્તના રોગોમાું અને એસીડીટીમાું  
પણ પ્રયોજી ર્કાય.  
(૧૯) સો સો ગ્રામ ર્તાવરી, જઠેીમધ અને સાકરનુું  મીશ્રણ 
કરી ખબુ ખાુંડી ચણુગ  કરવુું . એક ચમચી આ ચણુગ  દધુ સાથે 
લેવાથી પીત્તના રોગો ર્ાુંત થર્.ે 
પીઠનો દુખાવો (૧) ૨૦ ગ્રામ તલ- વાટેલા, ૮૦ ગ્રામ ગોળ 
અને ૩ ગ્રામ સુુંઠ દધુમાું  દીવસમાું  બે વાર લેવાથી પીઠનો 
દખુાવો મટે છે.  
(૨) તલના તેલમાું સુું ઠનુું  ચણુગ  નાખી ગરમ કરી માલીર્ 
કરવાથી પીઠનો દખુાવો મટે છે. 
પીનસ (સળેખમ) ફુદીનાના રસનાું ટીપાું નાકમાું પાડવાથી 
પીનસમાું ફાયદો થાય છે.  
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પીળીયો (૧) કેળાની છાલને થોડી હટાવી એમાું એક ચણા 
જટેલો પલાળેલો ચનુો લગાવી આખી રાત ઝાકળમાું મકુવુું . 
સવાર ેએ કેળાનુું  સેવન કરવાથી પીળીયામાું લાભ થાય છે. 
(૨) આુંકડાના ૧ ગ્રામ મળુને મધ સાથે ખાવાથી અથવા 
ચોખાના ધોવાણમાું ર્સીને નાકમાું તેનાું ટીપાું નાખવાથી 
પીળીયામાું લાભ થાય છે. (આુંકડાનો પ્રયોગ યોગ્ય 
ઉપચારકની દેખરખે હેઠળ જ કરવો હીતાવહ છે.)  
(૩) પાુંચ ગ્રામ સાકર અને પાુંચ ગ્રામ સરુોખાર લીંબનુા 
રસમાું  લેવાથી પીળીયામાું લાભ થાય છે. સાથે ગળોનો 
ઉકાળો પીવો જોઈએ.  
(૪) આમળાું, સુુંઠ, મરી, પીપર, હળદર અને ઉત્તમ 
લોહભસ્મ બધાું ને સરખા વજનમાું લઈ મીશ્રણ કરો. દોઢ 
ગ્રામ જટેલુું  ચણુગ  દીવસમાું ત્રણ વાર મધ સાથે લેવાથી 
પીળીયાનો ઉગ્ર હમુલો પણ ૩ થી ૭ દીવસમાું ર્ાુંત થઈ 
જાય છે.  
પીળીયામાું પથ્ય- માત્ર ચણા જ ખાવા. ર્રેડી છોલી ટુકડા 
ઝાકળમાું રાખી સવાર ેખાવાથી લાભ થાય છે. 
પરુુષત્વ  (૧) ધોળી ડુુંગળીનો રસ, મધ, આદુનો રસ અને ર્ી 
૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ, એકત્ર કરી ૨૧ દીવસ સધુી રોજ સવાર ે
પીવાથી પરુુષત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.  
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(૨) ૧ ભાગ મધ, ૨ ભાગ ડુુંગળીનો રસ અને દોઢ ભાગ 
આદનુો રસ સવાર-સાુંજ નીયમીત લેવાથી પરુુષત્વ પ્રાપ્ત 
થાય છે. રસનુું  પ્રમાણ પોતાની પાચનર્ક્તી તથા 
જરુરીયાત મજુબ રાખવુું .  
પટેના રોગો  (૧) નાની એલચીનુું  ચણુગ  દુધ કે પાણીમાું  
બરાબર ઉકાળી સાધારણ હ ુુંફાળુું  દરરોજ સવાર-સાુંજ 
 નીયમીત પીવાથી કબજીયાત, ગસૅ, અપચો, ઍસીડીટી 
વગરે ેમટે છે.   
(૨) કબજીયાત, અપચો, ગસૅ, મરડો વગરે ેપટેની કોઈપણ 
તકલીફમાું દરરોજ ઓછામાું  ઓછુું  ૨૫૦ ગ્રામ પપૈયાનુું  
સેવન કરવાથી લાભ થાય છે.  
(૩) ફુદીનાના તાજા રસનુું  મધ સાથે સેવન કરવાથી 
આુંતરડાુંની ખરાબી અને પટેનાું દદોગ મટે છે.  
(૪) તજ લેવાથી પટેની ચુુંક મટે છે.  
(૫) છાસમાું  જવનો લોટ અને જવખાર મીશ્ર કરી, ગરમ 
કરીને ઠુંડો પડ્યા પછી લેપ કરવાથી પટેની પીડા મટે છે. 
(૬) ૫ ગ્રામ ફુદીનાનો રસ, ૫ ગ્રામ આદનુો રસ અને ૧ 
ગ્રામ સીંધવ મેળવી પીવાથી પટેનુું  ર્ળુ મટે છે.  
(૭) આફરો, ઉબકા, ખાટા ર્ચરકા, વાયનુા ઓડકાર, 
મોળ, પટેમાું ચુુંક, પચ્યા વગરના ઝાડા વગરે ે પટેની 
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તકલીફોમાું  સમાન ભાગ ેમેથી અને સવુાદાણાને અધકચરા 
ખાુંડી તાવડી પર થોડા ર્ેકી અડધીથી પોણી ચમચી ખબુ 
ચાવીને ખાવાથી રાહત થાય છે.  
ફુલી ગયેલુું  પટે (૧) પેટ ફુલી ગયુું  હોય, ર્રીર સ્થળુ 
જણાતુું  હોય તો ૧-૧ ચમચી લીંડીપીપરનુું  ચણુગ  સવાર-
સાુંજ જાડી છાસ સાથે લેવુું .  
(૨) ૨૫૦ ગ્રામ ઉકળતા પાણીમાું  ૧ ગ્રામ લવીંગનુું  ચણુગ  
નાખી ગરમ ગરમ પાણી દીવસમાું ત્રણેક વખત પીવાથી 
ધીમે ધીમે ફુલી ગયેલા પેટનો રે્રાવો ર્ટે છે.  
પટેનો ગસૅ (૧) લવીંગ પાણીમાું ઉકાળી આઠમા ભાગનુું  
પાણી બાકી રહે ત્યાર ે ગાળી પીવાથી અગ્નીમાુંદ્ય, પટેનો 
ગસૅ, પટેની ચુુંક, અજીણગ અને કૉલેરામાું  ફાયદો થાય છે. 
(૨) લીંબનુા રસમાું વરીયાળી પલાળી ધીમે ધીમે ચાવીને 
 નીયમીત ખાવાથી જમ્યા બાદ પટે ભાર ે થવાની ફરીયાદ 
મટે છે.  
પટેની ગરમી  પટેની ગરમી હોય અને તેને લીધે પાચનતુંત્ર 
પણ બરાબર કામ કરતુું  ન હોય તો ૧ ગ્લાસ પાણીમાું  ૧ 
ચમચી ગલુાબજળ નાખી હલાવીને દીવસમાું  બે વાર 
પીવાથી પટેની ગરમી નષ્ટ થાય છે.   
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પટેનો દ:ુખાવો  (૧) ૫-૫ ગ્રામ આદ ુઅને ફુદીનાના રસમાું ૧ 
ગ્રામ સીંધવ નાખી પીવાથી પટેનુું  ર્ળુ મટે છે.  
(૨) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાું  જાુંબ ુ લઈ તેનો રસ કાઢવો. એને 
કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ે બારીક વાટેલુું  સીંધવ મેળવવુું . 
એને ર્ીર્ીમાું  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક અઠવાડીયા 
સધુી રાખી મકુાવાથી જાુંબરુવ તૈયાર થાય છે. જાુંબરુવ ૫૦-
૬૦ ગ્રામ દીવસમાું ત્રણ વાર પીવાથી ઉદરર્ળુ મટે છે.  
(૩) જો પીત્ત વગરનો પેટનો દખુાવો હોય તો રાઈનુું  ચણુગ  
નાની પા ચમચી અને એક ચમચી સાકરનુું  ચણુગ  મીશ્ર કરી 
લેવાથી વાયનુુું  ર્મન થતાું  ઉદરર્ળુ મટે છે.  
(૪) લસણ, ખાુંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, ચાટણ 
કરી, તેમાું  બમણુું  થીજાવેલુું  ર્ી મેળવી ચાટવાથી ઉદરર્ળુ 
મટે છે.  
(૫) અજમો અને મીઠુું  વાટી તેની ફાકી લેવાથી પેટનુું  ર્ળુ 
મટે છે.  
(૬) અજમો ફાકી ઉપર ગરમ પાણી પીવાથી પટેનો 
દખુાવો, મોળ, અજીણગ અને નળબુંધ વાય ુમટે છે.  
(૭) આદુ અને લીંબનુા રસમાું  ૧ ગ્રામ મરીનુું  ચણુગ  નાખી 
પીવાથી ઉદરર્ળુ મટે છે.  
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(૮) એલચીનુું  ચણુગ  .૭ ગ્રામથી ૧ ગ્રામ અને ર્કેેલી હીંગ 
.૧૬ ગ્રામ લીંબનુા થોડા રસમાું મેળવીને લેવાથી ઉદરર્ળુ 
મટે છે.  
(૯) તજનુું  તેલ અથવા તજનો અકગ  લેવાથી ઉદરર્ળુ મટે 
છે.  
(૧૦) બે ચમચી લીંબનુો રસ અને એક ચમચી આદનુા 
રસમાું  થોડી સાકર નાખી પીવાથી ગમે તે જાતનો દખુાવો 
મટે છે.  
(૧૧) રાઈને તેલવાળી કરી ગળવાથી પટેમાું  આવતી ચુુંક 
મટે છે.  
(૧૨) ૩ ગ્રામ રાઈનુું  ચણુગ  પાણી સાથે ગળવાથી પેટની ચુુંક 
અને અજીણગ મટે છે.  
(૧૩) લીંબનુા રસમાું  ૧/૨ થી ૧ ગ્રામ પાપડખાર નાખી 
લેવાથી પટેની પીડા મટે છે.  
(૧૪) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને મીઠુું  મેળવી સવાર-
સાુંજ પીવાથી અપચાજન્ય કે વાત-જન્ય ર્ળુ મટે છે.  
(૧૫) લવીંગના તેલનાું બે-ત્રણ ટીપાું  ખાુંડ કે પતાસામાું  
લેવાથી પટેનો દુખાવો મટે છે.  
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(૧૬) પટેમાું  દખુતુું  હોય તો હીંગ, છીંકણી કે સુંચળ નાખી 
ગરમ કરીને સહેવાય તેટલુું  ઠુંડુું કરલેુું  તેલ પટે પર ચોળવાથી 
અને ર્કે કરવાથી મટે છે.  
(૧૭) લીંબનુી બે ફાડ કરી મીઠુું, મરી અને જીરુ છાુંટી ગરમ 
કરી ચસુવાથી પટેનો દુખાવો મટે છે.  
(૧૮) પીસેલી સુું ઠ, સીંધવ અને થોડી હીંગ પાણીમાું  મેળવી 
લેવાથી કબજીયાત અને અપચાનુું  નીરાકરણ થવાથી 
ઉદરર્લુ પણ નાર્ પામે છે.  
(૧૯) પટે ઉપર તેમ જ નાભી અને એની આસપાસ હીંગનો 
લેપ કરવાથી અને બાજરીના દાણા જટેલી હીંગ ખાવાથી 
વાયવુીકાર નષ્ટ થઈ જાય છે, અને પટેનો દખુાવો મટે છે. 
(૨૦) ત્રણ ગ્રામ કોથમીર, જીરાહીંગ, કાળાું મરી અને 
સીંધવ તમામને મીક્સ કરી પીણુું  બનાવી પીવાથી પટેના 
દદગમાું  તાત્કાલીક આરામ મળે છે.  
(૨૧) ખાવાનો સોડા પાણી સાથે ફાકવાથી ખાટા ઓડકાર 
સાથેનો પટેનો દુખાવો મટે છે.  
(૨૨) પટેના જ ેભાગમાું ચુુંક આવતી હોય તેના પર ગરમ 
પાણીની થેલી વડ ેર્કે કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૨૩) આુંકડાના પાનને ગરમ કરી પટે પર બાુંધવાથી પટેનો 
દખુાવો મટે છે.  
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(૨૪) કાકચા, અજમો અને સુંચળનુું  ચણુગ  પાણી સાથે 
લેવાથી પટેનો વાય ુતથા દખુાવો મટે છે.  
(૨૫) એક નાની ચમચી નમક અને હળદરનુું  ચણુગ  પાણીમાું  
મેળવી ફાકવાથી પટેનો દુખાવો મટે છે.  
(૨૬) નમકવાળા પાણીમાું પલાળીને સકુવેલી કેરીની 
ગોટલી ર્ેકીને બનાવેલા ચણુગનુું  દીવસમાું ચારકે વખત 
સેવન કરવાથી પટેનો સામાન્ય દખુાવો મટે છે.  
પટેમાું ગયેલ વાળ - લાુંબા સમય સધુી જાુંબ ુખાતા રહેવાથી 
પટેમાું ગયેલ વાળ કે લોખુંડ ગળી જાય છે.  
પટેમાું બળતરા - તાજાું કે સકુાું  કાચાું ર્ીંગોડાું  ૧૦૦ ગ્રામ 
જટેલાું એકલાું  કે સાકર સાથે આખાું કે દળેલાું  દરરોજ 
ખાવાથી પટેમાું થતી બળતરા મટે છે.  
પટેમાું ભારપેણુું  - સવુા અને મેથીનુું  ચણુગ  દહીંના મઠામાું  
મેળવી લેવાથી પટેમાું ભારપેણુું  લાગતુું  હોય તો તે મટે છે.  
પઢેાુંનો દુખાવો - મોુંમાું  ડુુંગળીનો ટુકડો રાખવાથી પઢેાુંનો 
દખુાવો દરુ થાય છે. લીંબનુો રસ તલના તેલમાું  મેળવી દાુંતે 
ર્સવાથી પઢેામાુંથી નીકળતુું  લોહી બુંધ થાય છે. 
પરે્ાબ  (૧) સવાર-સાુંજ ભોજન પછી બબ્બે પાકાું  કેળાું  
ખાવાથી વધ ુપડતો પરે્ાબ થવાની તકલીફ મટે છે. (છાુંટ 
પડલેાું  કેળાું  બરાબર પાકેલાું ગણાય.)  
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(૨) બોરડીનાું  કુમળાું પાન અને જીરુ મેળવી પાણીમાું ર્ુું ટી 
તેનો રગડો કરી ગાળીને પીવાથી ગરમીથી રોકાયેલો 
પરે્ાબ સાફ ઉતર ેછે.  
(૩) મળુાના પાનના રસમાું સોડા-બાય-કાબગ  મેળવીને 
પીવાથી પરે્ાબ સાફ આવે છે.  
(૪) સીતાફળીનુું  મળુ પાણીમાું ર્સી પીવાથી બુંધ થયેલો 
પરે્ાબ છુટે છે.  
(૫) ફોતરાું  સાથેની ૧થી ૧.૫ ગ્રામ એલચી ખાુંડી ૧૦૦ 
ગ્રામ પાણી અને ૨૦૦ ગ્રામ દધુમાું ઉકાળી, બેચાર ઉભરા 
આવે ત્યાર ેઉતારી, ઢાું કી દઈ ઠુંડુું  થયા બાદ સાકર મેળવી, 
અધાગ અધાગ કલાકે ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ પીવાથી પરે્ાબ છુટે છે, 
અને મતુ્રાર્ાત (પરે્ાબની અટકાયતનો રોગ) મટે છે.  
(૬) એલચીદાણા અને સુું ઠ સમભાગ ેલઈ, દાડમના રસમાું  
કે દહીંના નીતયાગ પાણીમાું સીંધવ મેળવી પીવાથી પરે્ાબ 
છુટે છે અને મતુ્રાર્ાત મટે છે.  
(૭) એલચીનુું  ચણુગ  મધમાું મેળવી ચાટવાથી મતુ્રકૃચ્ર 
(અટકી અટકીને ટીપ ેટીપે પરે્ાબ થવાનો રોગ) મટે છે.  
(૮) તડબચુનાું બી પીસી ૧૫ ગ્રામ પાણીમાું સાકર ભેળવી 
પીવાથી અને તડબચુની છાલ પીસી પઢેા પર લેપ કરવાથી 
પરે્ાબની છુટ થાય છે.  
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(૯) પરે્ાબ ઓછો આવતો હોય, બળતરા સાથે આવતો 
હોય કે પરે્ાબ અુંગ ે કોઈ તકલીફ જણાય તો ગોખરુનો 
ભકુો પાણી સાથે લેવાથી ર્ણી રાહત થાય છે.  
(૧૦) ગરમ દધુમાું ગોળ ઓગાળી પીવાથી પરે્ાબના રોગો 
મટે છે.  
(૧૧) તાજો નીરો પીવાથી પરે્ાબના રોગો મટે છે.  
(૧૨) પરે્ાબ પરુપેરુો નીકળી જતો ન હોય એમ લાગ ેતો 
પરે્ાબ કયાગ પછી ૧૦ થી ૧૨ વખત પરે્ાબ કરવા જોર કરો 
અને છોડી દો. પટે ઉપર પણ આ વખતે દબાણ કરો. બે 
મહહનામાું મતુ્રાર્ય(બ્લેડર)ના અને નીચનેા સ્નાય ુમજબતુ 
થર્ ેઅને પરે્ાબ બરોબર થર્.ે  

ર્ૈયામતુ્ર  
(૧) કાળા તલ રાત્ર ેબાળકને ખવડાવવાથી પથારીમાું  પરે્ાબ 
કરવાની તકલીફ મટે છે.  
(૨) આમળાું અને હળદરનુું  સમાન ભાગ ેબનાવેલા ૧-૧ 
ચમચી ચણુગનુું  મધ સાથે બાળકને દીવસમાું ત્રણ વાર સેવન 
કરાવવાથી પથારીમાું પરે્ાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
(૩) સકુાું આમળાુંનુું  ચણુગ  ૧૦૦ ગ્રામ અને ૫૦૦ ગ્રામ 
મધનુું  મીશ્રણ કરી સવાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચો બાળકને 
આપવાથી એની પથારીમાું પરે્ાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
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(૪) સાુંજ ેપ્રવાહી બને તેટલુું  ઓછુું  આપવુું  અને સાુંજના 
આહારમાું બટાટા આપવા. સાુંજ ેબટાટા ખાવાથી રાત્ર ે
પરે્ાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
(૫) સવાર-સાુંજ ભોજન પછી બબ્બે પાકાું  કેળાું ખાવાથી 
વધ ુપડતો પરે્ાબ થવાની તકલીફ મટે છે. (છાુંટ પડલેાું  
કેળાું બરાબર પાકેલાું ગણાય.) 
(૬) લોધરની છાલનો ૪૦-૪૦ ગ્રામ ઉકાળો સવાર-સાુંજ 
પીવાથી પથારીમાું પરે્ાબ કરવાની ટેવ છુટી જાય છે. 
(૭) સાવ નાની ચમચી રાઈનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ પાણી 
સાથે આપવાથી નાનાું  બાળખોની પથારીમાું પરે્ાબ કરવાની 
તકલીફ મટી જાય છે. રાઈ ર્ણી ગરમ હોવાથી એના 
ઉપયોગમાું સાવચતેી રાખવી. પીત્ત પ્રકૃતી હોય તો આ 
ઉપાય ન કરવો. 
(૮) એક એક ખજુર ગાયના દુધ સાથે ખબુ ચાવીને સવાર-
સાુંજ બાળકને ખાવા આપવાથી એની પથારીમાું  પરે્ાબ 
કરવાની ટેવ દરુ થાય છે. 
પરે્ાબ માગ ેબળતરા  (૧) ભાતના ઓસામણમાું  થોડુું  દધુ 
અને થોડી ખાુંડ મેળવી રોજ થોડા દીવસ સધુી લેવાથી 
પરે્ાબ માગ ેથતી બળતરા મટી જાય છે. અન્ય આહાર જોડ ે
આ આહાર દરરોજ બું ને સમય નીયમીત લેતા રહેવુું . 
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મધપુ્રમેહના વ્યાધીમાું પણ મયાગદીત પ્રમાણમાું સેવન કરી 
ર્કાય.  
(૨) ઉમરાનુું  પાન તોડી તેમાુંથી નીકળતુું  દધુ સાકરમાું  
મેળવી ખાવાથી પરે્ાબની બળતરા મટે છે. 
(૩) એક ડુુંગળી છીણી એક ગ્લાસ પાણીમાું અડધુું  પાણી 
બળી જાય ત્યાું સધુી ઉકાળી, ગાળીને દીવસમાું  ત્રણેક 
વખત પીવાથી એકાદ અઠવાડીયામાું પરે્ાબની બળતરા મટે 
છે. પ્રયોગ વધ ુલુંબાવવો હોય તો લુંબાવી ર્કાય.  
(૪) નાળીયેરના પાણીમાું  ગોળ અને ધાણાનુું  ચણુગ  મેળવી 
ર્રબત જવેુું  બનાવી પીવાથી પરે્ાબની બળતરા મટે છે. 
(૫) ૪૦ ગ્રામ કાળી રાક્ષ ઠુંડા પાણીમાું રાત્ર ેપલાળી રાખી 
સવાર ે મસળી, ગાળી, થોડા જીરુની ભુકી નાખી પીવાથી 
પરે્ાબની ગરમી મટે છે.  
(૬) કેળનુું  ૪૦-૫૦ ગ્રામ પાણી ગરમ કરલેા ર્ીમાું  નાખીને 
પીવાથી બુંધાયેલો પરે્ાબ તરત જ છુટી જાય છે.  
(૭) પરે્ાબ અટકી અટકીને થવો, વધ ુ થવો કે બળતરા 
સાથે થવો વગરેમેાું  તલ ખાવાથી લાભ થાય છે.  
(૮) પરે્ાબ ઓછો આવતો હોય, બળતરા સાથે આવતો 
હોય, અટકી અટકીને આવતો હોય તો વડનાું સકુાું  
પાુંદડાુંનો ઉકાળો પીવો.  
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(૯) અળવીના પાનનો રસ ત્રણ દીવસ પીવાથી પેર્ાબની 
બળતરા મટે છે.  
(૧૦) એલચીને આમળાુંના રસ કે તેના ચણુગ  સાથે લેવાથી 
પરે્ાબની બળતરા મટે છે.  
(૧૧) કાકડીના કચુુંબરમાું  લીંબનુો રસ, થોડુું  જીરુનુું  ચણુગ  
અને સાકર નાખી ખાવાથી પરે્ાબની બળતરા મટે છે.  
(૧૨) ચીકુ સાકર સાથે ખાવાથી પરે્ાબની બળતરા મટે છે. 
(૧૩) લીંબનુા રસમાું જવખાર મેળવી પીવાથી પરે્ાબની 
બળતરા મટે છે.  
(૧૪) અતીર્ય ગરમ પરે્ાબ થતો હોય તેમ જ પરે્ાબ ખબુ 
વાસ મારતો હોય તો એ દધુ સાથે ચ્યવનપ્રાર્ લેવાથી 
બેએક અઠવાડીયામાું દુર થાય છે.  
(૧૫) પીવાના સોડામાું  દધુ મેળવી તરત જ પી જવાથી 
એકદમ પરે્ાબ થઈ પરે્ાબે ગરમી હોય તો તે ર્ાુંત થાય છે.  
પરે્ાબ વારુંવાર (૧) દરરોજ ભોજનમાું એકાદ વાડકી 
પાલખનુું  ર્ાક, સપુ કે રસનુું  સેવન કરવાથી વારુંવાર 
પરે્ાબની તકલીફ મટે છે.  
(૨) વધ ુપડતો અને વારુંવાર પરે્ાબ થતો હોય તો દરરોજ 
સવાર, બપોર, સાુંજ ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ જટેલુું  પાઈનેપલ 
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મરી અને સાકરનુું  ચણુગ  ભભરાવીને ખાવાથી થોડા જ 
દીવસોમાું આ ફરીયાદ મટે છે. પ્રયોગ નીયમીત કરવો.  
(૩) બહમુતુ્રતા એ ડાયાબીટીસનુું  એક લક્ષણ છે. જો 
ડાયાબીટીસ ન હોય છતાું બહમુતુ્રતા હોય તો દરરોજ 
સવાર-સાુંજ ૧/૪ ચમચી અજમાનુું  ચણુગ , કાળા તલ અને 
સોપારી જટેલો ગોળ મીશ્ર કરી લેવાથી લાભ થાય છે.  
(૪) જાુંબનુા ઠળીયાની ઉપરની છાલનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ 
એક એક ચમચી પાણી સાથે લેવાથી બહમુતુ્રતા મટે છે. 
(૫) ર્ીંગોડાનો લોટ, સાકર અને ર્ી સમાન ભાગ ેબરાબર 
મેળવી દરરોજ સવાર ે લેવાથી વારુંવાર પરે્ાબ કરવા જવુું  
પડતુું  નથી. ડાયાબીટીસ ન હોય તેમને માટે આ પ્રયોગ છે. 
(૬) ૧-૧ મઠુી ર્કેેલા ચણા ગોળ સાથે સવાર, બપોર, સાુંજ 
ખાવાથી બહમુતુ્રની તકલીફ મટે છે. ડાયાબીટીસની 
તકલીફ હોય તો ગોળ ન લેવો. ડાયાબીટીસ ન હોય તો 
ગોળથી કોઈ હાની નથી.  
(૭) દીવસમાું ત્રણથી ચાર વખત એક ચમચી ર્ીમાું એક 
નાની ચમચી મરીનુું  ચણુગ  મેળવી નીયમીત લેવાથી 
બહમુતુ્રની ફરીયાદ મટે છે.   
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(૮) સવાર-સાુંજ ભોજન પછી બબ્બે પાકાું  કેળાું ખાવાથી 
વધ ુપડતો પરે્ાબ થવાની તકલીફ મટે છે. (છાુંટ પડલેાું  
કેળાું બરાબર પાકેલાું ગણાય.) 
(૯) વધ ુપડતો પરે્ાબ થવો, રાત્ર ેપરે્ાબ માટે ઉઠવુું, 
બાળકો પથારીમાું પરે્ાબ કર ેવગરે ેતકલીફોમાું ઉમરાનુું  દુધ 
અને ફળ લાભ કર ેછે.  
(૧૦) આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાું પલાળી રાખી, 
ઉપરનાું ફોતરાું  કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દધુ સાથે વાટી રોજ 
સવાર ેપીવાથી સોમરોગ (વધ ુપડતો પરે્ાબ થવાનો રોગ) 
મટે છે.  
(૧૧) પાકેલુું  કેળુું , આમળાનો રસ અથવા તાજાું આમળાું ન 
મળે તો આમળાનુું  ચણુગ  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 પાણીમાું નાખી પીવાથી 
બહમુતુ્ર મટે છે.  
(૧૪) આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાું  પલાળી રાખી, 
ઉપરનાું ફોતરાું  કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દધુ સાથે વાટી રોજ 
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સવાર ેપીવાથી સોમરોગ (વધ ુપડતો પરે્ાબ થવાનો રોગ) 
મટે છે.  
(૧૫) આમળાનુું  ચણુગ  સાકર સાથે ખાવાથી બહમુતુ્ર મટે છે.  
(૧૬) આમળાના ૨૦ ગ્રામ રસમાું એક પાકુું  કેળુું  છુું દીને 
મેળવી ૫ ગ્રામ સાકર નાખી ખાવાથી સ્ત્રીઓનો બહમુતુ્રનો 
રોગ મટે છે.  
(૧૭) દરરોજ રાત્ર ેસવુાના એક કલાક અગાઉ ચારકે નુંગ 
ખજુર ચાવીને ખાઈ ઉપર એક કપ દધુ પીવાથી રાતે પરે્ાબ 
કરવા ઉઠવુું  પડતુું  નથી.  
(૧૮) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કરી પીપરનુું  ચણુગ  
ભભરાવી ખાવાથી બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  
(૧૯) પાકા અનનાસની છાલ અને અુંદરનો કઠણ ભાગ 
કાઢી નાખી બાકીના ભાગનો રસ કાઢી, જીરુ, જાયફળ, 
પીપર અને સુંચળની ભુકી તથા સહેજ અુંબર નાખી પીવાથી 
બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  
(૨૦) મેથીની ભાજીનો ૧૦૦ ગ્રામ રસ કાઢી ૧.૫ ગ્રામ 
કાથો અને ૩ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી બહમુતુ્રનો રોગ 
મટે છે.  
(૨૧) પાકાું કેળાું સારા એવા પ્રમાણમાું ખાવાથી બહમુતુ્ર મટે 
છે.  
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(૨૨) વડની છાલનો ઉકાળો દીવસમાું ચાર-પાુંચ વાર ૧-૧ 
ગ્લાસ ભરીને પીવાથી બહમુતુ્રની તકલીફ મટે છે.  
(૨૩) એક ચમચો ર્ીંગોડાનો લોટ, એક ચમચો સાકરનુું  
ચણુગ  અને એક ચમચી ર્ી સવાર ે નરણા કોઠે તથા સાુંજ ે
 નીયમીત લેતા રહેવાથી બહમુતુ્રની ફરીયાદ મટે છે.  
(૨૪) વારુંવાર પરે્ાબ માટે જવુું  પડતુું  હોય તો રોજ પા 
(૧/૪) ચમચી અજમાનુું  ચણુગ  સોપારી જટેલા ગોળ સાથે 
સવાર ે અને રાત્ર ે ખબુ ચાવીને ખાવુું . એનાથી થોડા 
દીવસોમાું પરે્ાબનુું  પ્રમાણ પવુગવત્ થઈ જર્.ે ડાયાબીટીસ 
હોય તેમણે આ ઉપચાર કરવો નહીં. મોટી ઉુંમરના જ ે
બાળકો રાત્ર ેઉુંર્માું પથારીમાું પરે્ાબ કરી જાય છે તેઓએ 
પણ આ ઉપચાર થોડા દીવસ કરવો જોઈએ. આની સાથે 
જો કાળા તલ, અજમો અને ગોળ આપવામાું  આવે તો 
જલદી સાજા થઈ જાય છે. જમેને વારુંવાર ર્ીળસ નીકળતુું  
હોય તેમને પણ આ ઉપચાર ઉપયોગી થાય છે.  
(૨૫) તાજાું પાકાું  આમળાુંના ચારથી છ ચમચી રસમાું બે 
ચમચી સાકર અને એક પાકુું  કેળુું  છુું દીને મીશ્ર કરી સવાર-
સાુંજ લેવાથી થોડા દીવસમાું સ્ત્રીઓનો સોમરોગ મટે છે.  
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(૨૬) મતુ્રમાગગના રોગો મટાડવા માટે સરખા ભાગ ેગળો, 
ગોખરુું, આમળાું અને પનુનગવાનો ભકુો કરી એક ચમચી 
આ ભકુાનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવો. 
 
પરે્ાબની અટકાયત (૧) ૫૦ ગ્રામ કારલેીનાું પાનનો રસ 
જરાક હીંગ મેળવી પીવાથી પરે્ાબની છુટ થઈ મતુ્રાર્ાત 
મટે છે.  
(૨) કાકડીનાું બી, જીરુ અને સાકર વાટી પાણીમાું મેળવી 
પીવાથી મતુ્રાર્ાત મટે છે.  
(૩) ૧ ગ્રામ મીઠુું  ૧૦૦ થી ૨૦૦ મી.લી. ઠુંડા પાણીમાું  
મેળવી રોજ સવાર ેપીવાથી મતુ્રાવરોધ તથા મતુ્ર ગુંદ ુહોય 
તો તે મટે છે.  
(૪) મીઠા લીમડાના પાનના ૪૦ ગ્રામ રસમાું ૧ ગ્રામ 
એલચીનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી મતુ્રાવરોધ દરુ થઈ પરે્ાબ 
સાફ થાય છે.  
(૫) મળુાના પાનના રસમાું સોડા-બાય-કાબગ  મળવીને 
પીવાથી મતુ્રાવરોધ મટે છે.  
(૬) કુમળા મળુાના પાનના રસમાું સરુોખાર (પોટેશ્યમ 
નાઈટે્રટ) નાખી ડુુંટી પર લેપ કરવાથી મતુ્રાર્ાત મટે છે.  
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(૭) હીંગને વરીયાળીના અકગમાું  આપવાથી મતુ્રાવરોધમાું  
ફાયદો થાય છે.  
(૮) મતુ્ર ટીપ ેટીપ ેઉતરવુું , પઢેામાું દખુાવો જવેાું  દદોગમાું  સાદુું  
ગરમ પાણી અથવા ગોખરુું કે ધાણા નાખી ગરમ કરલેુું  
પાણી પીવાથી લાભ થર્ે.  
(૯) જવ પરે્ાબ વધાર ે છે. વધ ુ પડતો પરે્ાબ થવો, રાત્ર ે
પરે્ાબ માટે ઉઠવુું, બાળકો પથારીમાું પરે્ાબ કર ે વગરે ે
તકલીફોમાું ઉમરાનુું  દુધ અને ઉમરાનાું ફળ - ઉમરાું લાભ 
કર ેછે.  
(૧૦) ખલુાસાથી પરે્ાબ ન થતો હોય તો તડબચુનાું બીની 
૧૫ ગ્રામ મીંજ પીસી પાણીમાું મેળવી સાકર નાખી પીવાથી 
તથા તડબચુની છાલ પીસી પઢેા પર લેપ કરવાથી પરે્ાબ 
છુટે છે.  
(૧૧) દોઢ કપ દુધમાું  એટલુું  જ પાણી અને થોડી ખાુંડ નાખી 
ચાર-પાુંચ એલચીના દાણા છોતરાું  સાથે વાટીને નાખવા. 
પાુંચ ઉભરા પછી ઉતારી ઠયાગ પછી ગાળીને પીવાથી કષ્ટ 
સાથે ટીપે ટીપ ેથતા પરે્ાબમાું લાભ થાય છે.  
(૧૨) એક-એક કપ દધુ સાકર અથવા ગોળ નાખી દર ૩-૪ 
કલાકે પીવાથી મતુ્રાવરોધની તકલીફ મટે છે.  
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પરે્ાબ વાટે ધાત ુજાય (૧) એલચી અને ર્કેેલી હીંગનુું  ૧/૨ 
ગ્રામ ચણુગ  ર્ી અને દુધ સાથે લેવાથી પરે્ાબમાું  ધાત ુજતી 
હોય તો ફાયદો થાય છે.  
(૨) પરે્ાબમાું  ધાત ુ જતી હોય તો વડના મળુની છાલનો 
ઉકાળો કરીને પીવો.  
(૩) ત્રણ નુંગ એલચી અને સાત નુંગ તરબચુનાું  બીજની 
મીંજ વાટી એક કપ પાણી અને એક કપ દધુમાું નાખી ખબુ 
ઉકાળી પાણીનો ભાગ બળી જાય ત્યાર ે પીવાથી પરે્ાબ 
વાટે ધાત ુ જવાની ફરીયાદ ધીમે ધીમે મટે છે. પરે્ાબ 
બરાબર ન આવતો હોય કે પરે્ાબ વખતે દાહ-બળતરાની 
તકલીફ હોય તેમાું પણ આ ઉપચારથી લાભ થાય છે. 
પ્રયોગ દરરોજ સવાર-સાુંજ નીયમીત કરવો. 

 પરે્ાબમાું લોહી - (૧) ૫ ગ્રામ સુું ઠનુું  ચણુગ  ૨૫૦ મી.લી. 

ગાય કે બકરીના દધુમાું પીવાથી વેદના સાથે પરે્ાબમાું લોહી 
પડતુું  હોય તો તે રક્તસ્રાવ અને વેદના બું ને મટે છે.  
(૨) પરે્ાબમાું લોહી પડતુું  હોય તો વડનાું લીલાું પાન 
પાણીમાું વાટી ચટણી જવેુું  કરી ખાવાથી મટે છે.  
(૩) ચુંદનનો બારીક પાઉડર દર બે કલાકે સાદા પાણી સાથે 
 નીયમીત લેવાથી અને સારુું થયા પછી પણ થોડા દીવસ 
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લેવાનુું  ચાલ ુરાખવાથી પેર્ાબમાું લોહી પડતુું  હોય તે મટી 
જાય છે. 
પરે્ાબના રોગોમાું મગ દરરોજ એક મઠુી મગ સવાર-સાુંજ 
 નીયમીત ખાવાથી પરે્ાબ બાબતની ફરીયાદો મટે છે. મગ 
ફણગાવીને, બાફીને-રાુંધીને, મગનુું  પાણી કે મગની દાળ 
બનાવીને પણ આહારમાું લઈ ર્કાય. એમાું સ થી વધ ુ
અસરકારક મગનુું  પાણી છે.  
પરે્ાબમાું પરુ પરે્ાબમાું પરુ જતુું  હોય તેવો યરુીન-રીપોટગ  
આવે તો સાદડની છાલનો ઉકાળો કરીને સવાર-સાુંજ ૪૦-
૪૦ ગ્રામ પીવાથી પરે્ાબમાું આવતુું  પરુ મટે છે.  
પ ષ્ટીકતા  આુંબળાું, ગાજર અને સફરજનના મરુબ્બાને 
મીક્ષ્ચરમાું એક સાથે વાટી લો. ચટણી જવેુું  બને એટલે 
એમાું કાકડીનાું, તરબચુનાું અને સક્કરટેટીનાું બીજની મીંજ 
મેળવીને મુકી રાખો. આનુું રોજ સેવન પ ષ્ટીકતા આપ ેછે. 
પ્રદર  (૧) એક પાકુું  કેળુું  ૫ ગ્રામ ર્ી સાથે સવાર-સાુંજ 
ખાવાથી સ્ત્રીઓનો પ્રદર રોગ અઠવાડીયામાું મટે છે.  
(૨) કેળનાું  કુમળાું પાનને બારીક વાટી દધુમાું  ખીર કરીને 
પીવાથી પ્રદર મટે છે.  
(૩) પાકાું કેળાું, આમળાુંનો રસ અને સાકર એકત્ર કરી 
પીવાથી પ્રદર અને સોમરોગ(બહમુતુ્રરોગ) મટે છે.  
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(૪) ૩ ગ્રામ મેથીનુું  ચણુગ  થોડા ગોળ તથા ર્ી સાથે સવાર-
સાુંજ ચાવીને ખાવાથી તથા મેથીના લોટની પોટલી બનાવી 
યોનીમાું  રાખવાથી પ્રદર રોગમાું  ફાયદો થાય છે.  
(૫) આમળાનુું  ચણુગ  સાકર સાથે ખાવાથી પ્રદર મટે છે.  
(૬) આુંબાની અુંતરછાલનો ૪૦૦ ગ્રામ પાણીમાું  ઉકાળો 
કરી ૫૦ ગ્રામ બાકી રહે ત્યાર ેગાળી પીવાથી પ્રદર મટે છે.  
(૭) આુંબાની ગોટલીનુું  ચણુગ  મધમાું લેવાથી રક્તપ્રદર મટે 
છે.  
(૮) કોળાનો અવલેહ (જુઓ લીંક ) ખાવાથી પ્રદર મટે છે.  
(૯) જાુંબડુીની છાલનો ક્વાથ મધ મેળવી ૫-૭ દીવસ સધુી 
દીવસમાું  બે વાર લેવાથી પ્રદર મટે છે.  
(૧૦) જાુંબડુીના મળુને ચોખાના ઓસામણમાું ર્સી ૧-૧ 
ચમચી સવાર-સાુંજ લેવાથી જુનો પ્રદર મટે છે.  
(૧૧) દાડમના ફળની છાલ ચોખાના ઓસામણમાું  લેવાથી 
પ્રદર રોગમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) રાયણનાું  પાન અને કોઠીનાું  પાન વાટી કલ્ક(ચટણી) 
કરી, ર્ીમાું  ર્ેકી ખાવાથી પ્રદર મટે છે.  
(૧૩) રાયણનાું  પાનનો રસ સ્ત્રીઓના પ્રદરમાું  ફાયદો કર ે
છે.  
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(૧૪) સ્ત્રીઓના પ્રદરમાું  કોઠા તથા વાુંસનાું  પાુંદડાુંનુું  ચણુગ  
મધમાું લેવાથી સારો ફાયદો થાય છે.  
(૧૫) રાયણનાું  પાન દધુમાું  વાટી કલ્ક કરી, ૧૦ ગ્રામ કલ્ક 
ર્ીમાું ર્ેકી સવાર-સાુંજ ખાવાથી થોડા દીવસમાું પીત્તપ્રદર 
મટે છે. 
પ્રમેહ વારુંવાર ર્ાટો, ડહોળાયેલો પરે્ાબ કરવા જવુું  પડ ેતેને 
પ્રમેહ કહે છે. પ્રમેહ એટલ ેપરે્ાબ ચોખ્ખો ન હોવો તે. 
(૧) અડધી ચમચી હળદર અને બે ચમચી કાળા તલ ખબુ 
ચાવીને સવાર-સાુંજ ખાવાથી પ્રમેહ મટે છે.  
(૨) હળદર અને આમળાનુું  સમાન ભાગ ેબનાવેલુું  ચણુગ  એક 
ચમચી જટેલુું  સવાર ેઅને રાત્ર ેલેવાથી પ્રમેહ અને પેર્ાબના 
અન્ય રોગો પણ મટે છે.  
(૩) એલચી, અશ્વગુંધા, લવીંગ, લીંડીપીપર, સુું ઠ, ચુંદન, 
ચણકબાબ, વાળો, વાુંસકપરુ, જાયફળ, હરડ,ે બહેડાું, 
આમળાું, ગળો, ગોખરુું, નાગરમોથ, નાગકેસર અને 
ર્તાવરી દરકે ૨૦-૨૦ ગ્રામ લઈ મીશ્ર કરી, ખબુ ખાુંડી 
બારીક ચણુગ  કરી હવાચસુ્ત બોટલમાું  રાખવુું . એક ચમચી 
જટેલુું  આ ચણુગ  લેવાથી દરકે પ્રકારના પ્રમેહ મટે છે.  
(૪) આમળાના સ્વરસમાું હળદરનુું  ચણુગ  મેળવી મધમાું  
ચાટવાથી સવગ પ્રકારના પ્રમેહ મટે છે.  
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(૫) કાચાું  કેળાું સકુવી, ચણુગ  બનાવી, ૫ ગ્રામ ચણુગ  દુધ 
સાથે દરરોજ લેવાથી પ્રમેહ રોગમાું બહ ુજ ફાયદો થાય છે. 
(૬) ભેંસના તાજા દુધમાું  વડનુું  થોડુું દુધ મેળવી એકથી 
બીજા પાત્રમાું રડેીને ઉકાળવુું . આ દધુના સેવનથી પ્રમેહ 
રોગ મટે છે.  
(૭) એક ચમચી અરણીના મળુનો ભકુો કરી તેનો ઉકાળો 
કરી સવાર-સાુંજ પીવાથી વાસામેહ અને ઈક્ષમેુહ (પ્રમેહના 
બે પ્રકાર) મટે છે.  
(૮) ૫૦ ગ્રામ ર્ઉું રાત્ર ે ૨૦૦ મીલી. પાણીમાું પલાળી 
રાખી, સવાર ેઝીણા વાટી વસ્ત્રગાળ કરી, ૧૦ ગ્રામ સાકર 
મેળવી પીવાથી પ્રમેહ મટે છે.  
(૯) સમાન ભાગ ે મળુાના પાનનો રસ અને મધ લેવાથી 
પ્રમેહનુું  પ્રમાણ ર્ટે છે.  
પ્રસતુા માટે જ ેસ્ત્રીઓને પ્રસતુી પછી ર્રીર તપી જતુું  હોય, 
બાળકની જરુરીયાત પરુતુું  ધાવણ આવતુું  ન હોય, ર્રીર 
કમજોર અને ફીક્કુું  પડી ગયુું  હોય, લોહી-માુંસ વધતા ન 
હોય એવી સ્ત્રીઓએ ર્તાવરી, ગળો, જઠેીમધ અને 
સાકરનુું  સમભાગ ેબનાવેલુું  અડધી ચમચી ચણુગ  એક ચમચી 
ગાયના ર્ીમાું મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે
ચાટવાથી થોડા દીવસોમાું  આ બધી તકલીફો ર્ાુંત થાય છે. 
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પ્રસતુી પછી શે્વતપ્રદરની તકલીફ થતી હોય તો એક ચમચી 
અશ્વગુંધા ચણુગ  અને એક ચમચી સાકર એક ગ્લાસ દધુમાું  
નાખી ઉકાળી ઠુંડુું  પાડી પીવુું .  
પ્રસતુીની પીડા ગભગ રહ્યાને નવમો મહીનો ર્રુ થાય કે દરરોજ 
સવાર ે અને રાત્ર ે ૧-૧ નાની ચમચી બદામનુું  તેલ અથવા 
બબ્બે કાચી બદામ ખાવાનુું  ચાલ ુ કરી દેવાથી પ્રસતુી 
સમયની પીડા ટળે છે અને સળતાથી પ્રસતુી થાય છે.  
પ્રોસ્ટેટ (અષ્ટીલા-પ રુષ) ગ્રુંથી અષ્ટીલા ગ્રુંથીનો વીકાર મોટી ઉુંમર ે
જોવામાું  આવે છે.  અષ્ટીલા ગ્રુંથીને પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ કહેવામાું  
આવે છે. અષ્ટીલા ગ્રુંથીની વદૃ્ધી એટલે એન્લાજગમેન્ટ ઑફ 
પ્રોસ્ટેટ. આમાું પરે્ાબની હાજત વારુંવાર થાય છે. મતુ્ર 
પ્રવતૃ્ત થવામાું વાર લાગવી, અને પરે્ાબ સુંતોષ થાય એ 
પ્રમાણે થતો નથી. પરે્ાબમાું મુંદતા આવે છે, મશુ્કેલી પડે 
છે. કેટલીક વાર ધાર ધીમી પડી જાય છે. પરે્ાબ થઈ ગયા 
પછી પણ એવુું  લાગ ે કે હજુ પરે્ાબ પેડમુાું  ભરલેો જ છે. 
પ્રોસ્ટેટ જો વધાર ેપ્રમાણમાું વદૃ્ધી પામી હોય તો પેર્ાબ બુંધ 
થઈ જાય છે. આ પ્રોસ્ટેટની તકલીફવાળા દદીઓએ સહન 
થાય એવા હ ુુંફાળા ગરમ પાણીના મોટા ટબમાું બેસવુું . રાત્ર ે
સતુી વખતે બેથી ત્રણ હીમેજ ચાવીને ખાઈ જવી. ચુંરપ્રભા 
વટી, ર્ીલાજીતવટી અને ત્રીફલા ગગુલુવટી દરકે દીવસમાું  
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ત્રણ વખત લેવી. પ રુષ ગ્રુંથીના સોજામાું  કે વદૃ્ધીમાું એક 
ચમચી ગોરખમુું ડીના પાઉડરના એક કપ ઉકાળામાું એક 
ચમચી રસાયન ચણુગ  ઉમેરી સવાર-સાુંજ  નીયમીત પીવાથી 
ઓપરરે્ન વીના સારુું થવાની ર્ક્યતા રહે છે.  
પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ૩૫૦ ગ્રામ કાળી રાક્ષ અને ૨૦૦ ગ્રામ 
ર્કેેલી મગફળી દરરોજ ખાવાથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાું લાભ 
થાય છે. રાક્ષમાું એન્ટી ઑક્સીડન્ટ અને મગફળીમાું પ્રોટીન 
સારા પ્રમાણમાું હોય છે, આથી થયેલા કેન્સરની અસર 
ઓછી થઈ જાય છે કે આગળ વધતુું  અટકી જાય છે. 
ફાુંદ એરુંડાના મળુના ટુકડા કરીને મધમાું બોળીને આખી 
રાત એક વાસણમાું  રાખી મકુવુું . સવાર ે તેમાુંથી જ ેપાણી 
છુટે તે પાણી પીવાથી પટેની ફાુંદ ર્ટી જાય છે. 
ફોડલા  અળવીના પાનના દાુંડા બાળી તેની રાખ તેલમાું  
કાલવી ચોપડવાથી ફોડલા મટે છે. 
ફે્રક્ચર   લસણને ભાુંગલેાું  – તટેુલાું હાડકાું ને સાુંધનાર કહ્યુું છે. 
હાડકુું  તટુ્યુું હોય તો પાટો બાુંધ્યા પછી જમતી વખતે પાુંચ 
લસણની કળી દાળ-ર્ાકમાું નાખી સવાર-સાુંજ ખાવી-જો 
તમારી પ્રકૃતીને પ્રતીકુળ ન હોય તો. 
ફ્લુ  (૧) તજનુું  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાું  એક કપ પાણીમાું  
મેળવી લેવાથી ઈન્લલ્યએુન્ઝામાું ફાયદો થાય છે.  
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(૨) લસણ, ખાુંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, ચાટણ 
કરી, તેમાું બમણુું  થીજાવેલુું  ર્ી મેળવી ચાટવાથી ફુ્લ મટે છે.  
(૩) અડધા કપ કારલેાુંના રસમાું એક ચમચી મધ મેળવીને 
પીવાથી કફજ્વર એટલે કે વાઈરલ ફુ્લ મટે છે.  
સ્વાઈન ફ્લુ ર્રીરની રોગપ્રતીકાર ર્ક્તી વધારવામાું ગળો 
ઉત્તમ છે. લીમડા પર કે આુંબા પર ચડલેી ગળોના ત્રણચાર 
ઈંચના બે-ત્રણ ટુકડા પાણીથી ધોઈને ચાવીને દીવસમાું બે 
વાર ખાવા. અથવા ફામગસીમાું તૈયાર મળતી ર્ુંર્મનીવટી 
ત્રણ કે ગળોની ગોળી નુંગ ચાર દરરોજ લેવી. જો કે આના 
પ્રમાણનો આધાર ઉુંમર અને પ્રકૃતી પર રહે છે. એટલે કે 
માફક આવે તેટલા પ્રમાણમાું જ લેવુું . ગળો સાથે તલુસીનાું  
સાતથી નવ પાન પણ જો ચાવીને ખાવામાું આવે તો વધ ુ
લાભ થાય છે. ગળો અને તલુસી મોટા ભાગના રોગોથી 
બચાવે છે, જમેાું સ્વાઈન ફુ્લનો પણ સમાવેર્ થાય છે. કડ,ુ 
કરીયાત,ુ ગળો, વરાહી કું દ અને પારીજાતનાું ફુલ દરકે ૨૦-
૨૦ ગ્રામ લઈ ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાું ત્રણ વાર ૨૦૦ 
મીલીલીટર પાણીમાું ઉકાળો કરી પીવાથી સ્વાઈન ફુ્લ સામે 
રોગપ્રતીકાર ર્ક્તી પ્રાપ્ત થાય છે. 
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આ ઉપરાુંત ર્દુ્ધ કપરુ ખીસામાું કે રૂમાલમાું કાયમ અને 
ખાસ કરીને ભીડવાળા વીસ્તારમાું કે હોસ્પીટલમાું  જઈએ 
ત્યાર ેરાખવાથી ચપેી રોગો સામે રક્ષણ મળે છે. 
બરોળવદૃ્ધી  (૧) કુમળાું વેંગણ અુંગારામાું ર્ેકી રોજ સવાર ે
નરણા કોઠે ગોળ સાથે ખાવાથી જીણગ મૅલેરીયાના તાવથી 
બરોળ વધી ગઈ હોય અને તેથી ર્રીર પીળુું  પડી ગયુું  હોય 
તો તેમાું ફાયદો થાય છે.  
(૨) ખજુરની ચાર-પાુંચ પરે્ી રાત્ર ેપાણીમાું પલાળી રાખી, 
સવાર ે મસળી તેમાું  મધ નાખી સાત દીવસ સધુી પીવાથી 
બરોળની વદૃ્ધી મટે છે.  
(૩) બેથી ચાર ચમચી કારલેાુંનો રસ પીવાથી બરોળ વધી 
ગયેલી હોય તો તે નાની થાય છે.  
(૪) કેરીનો રસ અને મધ મેળવીને પીવાથી મેલેરીયા પછી 
મોટી થઈ ગયેલી બરોળ નાની થઈને પવુગવત્ બને છે.  
(૫) એક મોટી ડુુંગળી પર કપડુું વીંટી કોલસાની ભરસાડમાું  
બફાઈ જાય એ રીતે ર્ેકી, તેને રાત રહેવા દઈ સવાર ે
નરણા કોઠે નવસાર અને હળદર ૦.૩૨-૦.૩૨ ગ્રામ (બબ્બે 
રતી) મેળવી ખાવાથી વધેલી બરોળ મટી જાય છે.  
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(૬) કાચા પપૈયાનુું  ૧૦ ગ્રામ દુધ સાકર સાથે મેળવી ત્રણ 
ભાગ કરી દીવસમાું  ત્રણ વાર પાણી સાથે લેવાથી 
બરોળવદૃ્ધી મટે છે.  
(૭) લસણ, પીપરીમળુ અને હરડ ે એકત્ર કરી ખાવાથી 
અને ઉપર એક ર્ુુંટડો ગાયનુું  મતુ્ર પીવાથી બરોળની વદૃ્ધી 
મટે છે.  
(૮) સરગવાનો ક્વાથ સીંધવ, મરી અને પીપર મેળવીને 
પીવાથી બરોળની વદૃ્ધી મટે છે.  
(૯) મૅલેરીયા કે બીજા કોઈ પણ કારણથી બરોળ વધી જાય 
કે બરોળ ની કોઈ તકલીફ થાય તો ર્રપુંખાના પુંચાુંગનુું  
અડધી ચમચી ચણુગ  બે ચમચી મધ સાથે સવાર-સાુંજ થોડા 
દીવસ લેવાથી બરોળના રોગો મટી જાય છે. ર્રપુંખાને મળુ 
સહીત ઉખડેી, સકુવી, બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગ  કરવુું .  
(૧૦) પીપર, પીપરીમળુ, ચવક, ચીત્રક અને સુું ઠ દરકે ૧૦-
૧૦ ગ્રામ તથા હરડ ે ૫૦ ગ્રામને ભેગાું વાટી ચટણી જવેુું  
બનાવવુું . પછી રાતા રોહીડાની છાલ ૨૫૦ ગ્રામ અને બોર 
૨૮૦ ગ્રામ લઈ તેનાથી ચાર ગણા પાણીમાું ચોથા ભાગનુું  
પાણી રહે ત્યાું સધુી ઉકાળી ગાળીને ઉપરોક્ત ચટણી સાથે 
૧૬૦ ગ્રામ ર્ીમાું નાખી ધીમા તાપે ર્ી સીદ્ધ કરવુું . સવાર-
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સાુંજ અડધી-અડધી ચમચી જટેલુું  આ ર્ીનુું  સેવન કરવાથી 
વધી ગયેલી બરોળ યથાવત થઈ જાય છે.  
(૧૧) મેલેરીયા મટી ગયા પછી કેટલાકને બરોળ મોટી થઈ 
જતી હોય છે. એક કપ પાણીમાું રાત્ર ેઠળીયા કાઢેલુું  ચાર-
પાુંચ ખજુર પલાળી રાખવુું . સવાર ેતેને એ જ પાણીમાું  ખબુ 
મસળી નાની પા ચમચી ર્કેેલા કાુંચકાનુું  ચણુગ  મીશ્ર કરી 
ખબુ હલાવી પી જવુું . છથી આઠ અઠવાડીયાું આ  ઉપચાર 
કરવાથી બરોળ તેની સામાન્ય અવસ્થામાું  આવર્.ે ર્રીરમાું  
ર્ટી ગયેલુું  લોહી અને વજન વધર્,ે ભખુ સારી લાગર્,ે  
જુનો મેલેરીયા ઉથલો મારર્ ે નહીં અને ર્ારીરીક ર્ક્તી, 
બળ, સ્ફુતી વધર્ ે અને મળમતુ્રાદી ર્ારીરીક ક્રીયાના 
અવરોધ દુર થઈ જર્.ે  
(૧૨) બરોળના રોગોનુું  ઉત્તમ ઔષધ છે ર્રપુંખો. 
ર્રપુંખાના મળુનુું  ચણુગ  પાથી અડધી ચમચી જટેલુું  સવાર-
સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી બરોળના રોગો મટે છે.  
(૧૩) એક ઉત્તમ ઔષધનુું  નામ છે 'રગતરોહીડો.' તેનાું  
પાન દાડમડીના પાન જવેાું  જ હોય છે. ર્ાખાઓને છેડ ેસુુંદર 
કેસરીયા રુંગનાું ફુલો ર્ીયાળામાું આવે છે. રગતરોહીડો એ 
બરોળની રામબાણ દવા છે. મેલેરીયા કે પછી બીજા કોઈ 
કારણથી બરોળ બગડી હોય તો હરડનેા ઉકાળામાું  
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રગતરોહીડાની છાલના ટુકડા પલાળીને બીજા દીવસે આ 
ટુકડા સકુવી નાખ્યા પછી બનાવેલુું  અડધી ચમચી ચણુગ  
સવાર ે અને રાત્ર ે લેવાથી બરોળના રોગો, કમળો, લોહી 
જામી જવુું , મસા, કૃમી, પ્રમેહ વગરે ેમટે છે. 
બળતરા  (વધ ુ માટે જુઓ દાહ-બળતરા લીન્ક: ) (૧) 
એલચીને આમળાુંના રસ કે તેના ચણુગ  સાથે લેવાથી 
ર્રીરની બળતરા મટે છે.  
(૨) કાળી રાક્ષ રાત્ર ેપાણીમાું  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 
ર્રીરમાું  થતો દાહ મટે છે.  
(૪) કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે મેળવી, 
ગાળી, સાકર નાખી તેનુું  ર્રબત બનાવીને પીવાથી પીત્તનો 
દાહ મટે છે.  
(૫) ગાયની છાસમાું કપડુું ભીંજવી તે કપડાનો રોગીને 
સ્પર્ગ કરાવતા રહેવાથી રોગીની બળતરા મટે છે.  
(૬) ગાયનુું  ર્ી હાથે-પગ ેર્સવાથી હાથે-પગ ેથતી બળતરા 
મટે છે.  
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(૭) ર્રીરના કોઈ પણ ભાગમાું  થતી ભયુંકર બળતરામાું  
દધુમાું  તલ વાટીને આછો લેપ કરવાથી ત્વરીત લાભ થાય 
છે.   
(૮) ચોખાની ધાણી (મમરા) અને ખડી સાકરનો ઉકાળો 
કરી વારુંવાર પીવાથી દાહ-બળતરા મટે છે.  
(૯) તાુંદળજાનો રસ થોડી સાકર મેળવી પીવાથી 
હાથપગનાું તળીયાુંની બળતરા, પરે્ાબની બળતરા અને 
વારુંવાર થતો ઉનવા મટે છે.  
(૧૦) પાલખના પાનના રસના કોગળા કરવાથી ગળાની 
બળતરા મટે છે.  
(૧૧) રાત્ર ે પાણીમાું ધાણા પલાળી રાખી સવાર ે ગાળી, 
તેમાું  ૧૦ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી પીત્તજ્વરનો દાહ મટે 
છે. એનાથી ર્રીરનો આુંતરીક દાહ પણ મટે છે.  
(૧૨) ધાણા અને સાકર ખાવાથી પટેમાું થતી બળતરા મટે 
છે.  
(૧૩) ૧-૧ તોલો ધાણા અને જીરુ અધકચરાું  ખાુંડી ૨૦૦થી 
૩૦૦ મી.લી. પાણીમાું રાત્ર ે પલાળી રાખી સવાર ે મસળી 
ગાળી સાકર નાખી ચાર છ દીવસ પીવાથી કોઠાનો દાહ 
ર્ાુંત થાય છે. હાથ-પગની બળતરા પણ દરુ થાય છે.  
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(૧૪) ભરુા કોળાનુું  ર્ીમાું ર્ાક કરીને ખાવાથી અથવા તેનો 
રસ કાઢી, તેમાું સાકર મેળવી સવાર-સાુંજ અધોગ અધોગ કપ 
પીવાથી પશુ્કળ માસીક આવતુું  હોય, ર્રીરમાું બળતરા 
રહેતી હોય અને લોહી ર્ટી ગયુું  હોય તો તેમાું ઉત્તમ 
ફાયદો કર ેછે.  
(૧૫) ર્રીરમાું બળતરા થતી હોય તો વડના દુધમાું સાકર 
મેળવી લેવાથી પીત્તપ્રકોપ ર્ાુંત થાય છે અને આુંખ, હાથ-
પગનાું તળીયાું, પરે્ાબ તથા પટે વગરેનેી બળતરા મટે છે.   
(૧૬) સફરજનના ઝાડની ૪ ગ્રામ છાલ અને પાન પીવાના 
૨૦૦ ગ્રામ ઉકળતા પાણીમાું  નાખી ૧૦-૧૫ મીનીટ સધુી 
ઢાું કી રાખી ગાળી લઈ, તેમાું  એક કકડો લીંબનુો રસ અને 
૧૦-૧૫ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી બળતરા દરુ થાય છે.  
(૧૭) પટે, આુંખ, પગનાું તળીયાું, હાથ, મોું મતુ્રમાગગ કે 
મળમાગ ેબળતરા થતી હોય તો પગના તળીયે ગાયનુું  ર્ી 
ર્સવાથી આરામ થાય છે.  
(૧૮) ૧ ચમચી સાકર અને ૧ ચમચી ર્તાવરી ગાયના 
ર્ીમાું મેળવી સવાર સાુંજ ચાટવાથી બળતરામાું  આરામ 
થાય છે. સાથે ૧-૧ ગ્લાસ ગાયનુું  દધુ પીવુું . તીખી, તળેલી, 
ખાટી અને ખારી ચીજો ખાવી નહીં. ર્તાવરી ન મળે તો 
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એકલાું ર્ી-સાકર ચાટવાું અને ૧ ગ્લાસ નાળીયેર-તરોપાનુું  
પાણી પીવુું .  
(૧૯) ખજુર પાણીમાું પલાળી રાખી બરાબર પલળી જાય 
ત્યાર ે મસળી લઈ અથવા ઠળીયા કાઢી ગ્રાઈન્ડરમાું જ્યસુ 
જવેુું  બનાવી પીવુું . ખજુર-પાણીનુું  કોઈ નીશ્ચીત પ્રમાણ 
નથી. જરુર મજુબ સેવન કરવાથી બળતરા મટે છે.  
(૨૦) હથેળી કે/અને પગના તળીયે બળતરા થતી હોય તો 
બોરડીનાું  પાન ૪૦ ગ્રામ, એલચી નુંગ ચાર અને ૨૦ ગ્રામ 
સાકરને પાણીમાું  વાટી, લસોટી થોડીવાર રહેવા દેવુું . ચારકે 
કલાક બાદ ગાળીને ધીમે ધીમે પીવુું .  આ મીશ્રણ ધીમે તાપે 
ઉકાળી, ઠુંડ ુપાડી પીવાથી પણ સારી અસર કર ેછે. પ્રયોગ 
થોડા દીવસ સધુી નીયમીત કરવો.  
(૨૧) એક ગ્લાસ પાણીમાું એક લીંબનુો રસ નીચોવી થોડી 
ખાુંડ મેળવી પીવાથી પીત્તનો દાહ મટે છે.  
(૨૨) એક પાકા લીંબનેુ ગરમ કરી, રસ કાઢી તેમાું સીંધવ 
અને ખાુંડ મેળવી પીવાથી પીત્તજન્ય ઉલટી મટે છે.  
(૨૩) કોઈ પણ રીતે નડતો ન હોય તો પાણીમાું  ગોળનો 
ર્ોળ બનાવી, ગાળીને દીવસમાું  ચાર-પાુંચ વખત અડધો 
અડધો કપ પીવાથી દાહ મટે છે.  
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(૨૪) ધાણા-જીરાનુું  ચણુગ  ખાુંડ સાથે લેવાથી ઍસીડીટીને 
લીધ ેભોજન કયાગ બાદ છાતીમાું બળતરા થતી હોય તો મટે 
છે.  
(૨૫) લણુીની ભાજીનો રસ એક કપ જટેલો પીવાથી 
ર્રીરની બળતરા ર્ાુંત થાય છે.  
(૨૬) ર્કેેલા જીરુનુું  ચણુગ  ૧-૧ ચમચી દીવસમાું ત્રણ વાર 
પાણી સાથે લેવાથી ર્રીરની બધા જ પ્રકારની બળતરા 
ર્ાુંત થાય છે.  
(૨૭) દધુી છીણી માથામાું ભરવાથી માથામાું બળતરા થતી 
હોય તો તે મટે છે.  
(૨૮) આુંખ ેત્રીફલાનુું  પાણી છાુંટવાથી આુંખોની બળતરા 
ર્ાુંત થાય છે.  
(૨૯) આમળાનો રસ ર્રીર ેચોળવાથી અને તેના પાણીથી 
નાહવાથી ર્રીરની બળતરા મટે છે.  
(૩૦) પીત્તળના પાત્રમાું ૨૦૦ ગ્રામ કોથમીરનો રસ અને 
૨૦૦ ગ્રામ તલનુું  તેલ પાણીનો ભાગ બળી જાય ત્યાું સધુી 
ઉકાળી તેલ નીતારી લેવુું . આ તેલના માલીર્થી હથેળી 
અને પગના તળીયાની બળતરામાું રાહત થાય છે. એનાથી 
માથાના તથા સાુંધાના દુખાવામાું  પણ લાભ થાય છે.  
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(૩૧) દધુી, તરબચુ, કાકડી અને ખરબજુાનાું બીજની મીંજ 
સાથે ખસખસ સાુંજ ે પાણીમાું  પલાળી, સવાર ે એ પાણી 
 નીતારી પીવાથી હાથે-પગ ે થતી બળતરા મટે છે. પાણી 
અને મીંજનુું  પ્રમાણ પોતાની જરુરીયાત મજુબ નક્કી કરવુું .  
(૩૨) આુંખોમાું, છાતીમાું, પરે્ાબમાું, પટેમાું, મળમાગગમાું, 
ર્ીશ્નમાું, યોનીમાું, પગના તળીયામાું, હાથની હથેળીમાું, 
તાળવા પર વગરે ે ર્રીરના કોઈ પણ સ્થાનમાું બળતરા 
થતી હોય તો એક ચમચી ર્તાવરી, એક ચમચી ખડી 
સાકરનો પાઉડર અને એક ચમચી ગાયનુું  ર્ી મીશ્ર કરી 
સવાર-સાુંજ ચાટવાથી બળતરા ર્ાુંત થાય છે.  
(૩૩) મળ પ્રવતૃ્તી વખતે, મતુ્ર પ્રવતૃ્તી વખતે જો બળતરા 
થતી હોય અને જો આુંખોમાું, તાળવા પર, હથેળી પર, 
પગના તળીયામાું, પટેમાું, છાતીમાું  ક્યાુંય પણ આુંતરીક 
બળતરા થતી હોય, તો જઠેીમધ, ર્તાવરી અને સાકરનુું  
સરખા વજને બનાવેલુું  ચણુગ  એક બાટલીમાું ભરી લેવુું . આ 
મીશ્રણમાુંથી એક ચમચી જટેલુું  ચણુગ   એક ચમચી ર્ી સાથે 
એક ગ્લાસ દુધમાું  નાખી સારી રીતે ઉકાળી ઠુંડુું પાડી પી 
જવુું . થોડા દીવસ આ ઉપચાર કરવાથી અનેક પ્રકારની 
આુંતરીક બળતરા ર્ાુંત થાય છે. આ ઉપચાર વખતે તીખી, 
ખારી, ખાટી, ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ ચીજો સાવ બુંધ કરી દેવી. 
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બહમુતુ્ર (જુઓ ‘પરે્ાબ વારુંવાર’ લીન્ક )  (૧) અજમો અને 
તલ એકત્ર કરી, પીસીને ફાકી મારવાથી બહમુતુ્ર રોગ મટે 
છે.  
(૨) આદનુો રસ અને ખડી સાકર પાણીમાું નાખી પીવાથી 
બહમુતુ્ર મટે છે.  
(૩) આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાું પલાળી રાખી, 
ઉપરનાું ફોતરાું  કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દધુ સાથે વાટી રોજ 
સવાર ેપીવાથી સોમરોગ (વધ ુપડતો પરે્ાબ થવાનો રોગ) 
મટે છે.  
(૪) આમળાનુું  ચણુગ  સાકર સાથે ખાવાથી બહમુતુ્ર મટે છે.  
(૫) આમળાના ૨૦ ગ્રામ રસમાું એક પાકુું  કેળુું  છુું દીને 
મેળવી ૫ ગ્રામ સાકર નાખી ખાવાથી સ્ત્રીઓનો બહમુતુ્રનો 
રોગ મટે છે.  
(૬) દરરોજ રાત્ર ે સવુાના એક કલાક અગાઉ ચારકે નુંગ 
ખજુર ચાવીને ખાઈ ઉપર એક કપ દધુ પીવાથી રાતે પરે્ાબ 
કરવા ઉઠવુું  પડતુું  નથી.  
(૭) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કરી પીપરનુું  ચણુગ  
ભભરાવી ખાવાથી બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  
(૮) પાકા અનનાસની છાલ અને અુંદરનો કઠણ ભાગ કાઢી 
નાખી બાકીના ભાગનો રસ કાઢી, જીરુ, જાયફળ, પીપર 
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અને સુંચળની ભુકી તથા સહેજ અુંબર નાખી પીવાથી 
બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  
(૯) મેથીની ભાજીનો ૧૦૦ ગ્રામ રસ કાઢી ૧.૫ ગ્રામ કાથો 
અને ૩ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે. 
(૧૦) પાકાું કેળાું સારા એવા પ્રમાણમાું ખાવાથી બહમુતુ્ર 
મટે છે.  
(૧૧) વડની છાલનો ઉકાળો દીવસમાું  ચાર-પાુંચ વાર ૧-૧ 
ગ્લાસ ભરીને પીવાથી બહમુતુ્રની તકલીફ મટે છે.  
(૧૨) એક ચમચો ર્ીંગોડાનો લોટ, એક ચમચો સાકરનુું  
ચણુગ  અને એક ચમચી ર્ી સવાર ે નરણા કોઠે તથા સાુંજ ે
 નીયમીત લેતા રહેવાથી બહમુતુ્રની ફરીયાદ મટે છે.  
(૧૩) વારુંવાર પરે્ાબ માટે જવુું  પડતુું  હોય તો રોજ પા 
(૧/૪) ચમચી અજમાનુું  ચણુગ  સોપારી જટેલા ગોળ સાથે 
સવાર ે અને રાત્ર ે ખબુ ચાવીને ખાવુું . એનાથી થોડા  
દીવસોમાું પરે્ાબનુું  પ્રમાણ પવુગવત્ થઈ જર્.ે ડાયાબીટીસ 
હોય તેમણે આ ઉપચાર કરવો નહીં. મોટી ઉુંમરના જ ે
બાળકો રાત્ર ેઉુંર્માું પથારીમાું પરે્ાબ કરી જાય છે તેઓએ 
પણ આ ઉપચાર થોડા દીવસ કરવો જોઈએ. આની સાથે 
જો કાળા તલ, અજમો અને ગોળ આપવામાું  આવે તો 
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જલદી સાજા થઈ જાય છે. જમેને વારુંવાર ર્ીળસ નીકળતુું  
હોય તેમને પણ આ ઉપચાર ઉપયોગી થાય છે.  
(૧૪) તાજાું પાકાું  આમળાુંના ચારથી છ ચમચી રસમાું  બે 
ચમચી સાકર અને એક પાકુું  કેળુું  છુું દીને મીશ્ર કરી સવાર-
સાુંજ લેવાથી થોડા દીવસમાું સ્ત્રીઓનો સોમરોગ (વારુંવાર 
પરે્ાબ) મટે છે.  
(૧૫) મતુ્રમાગગના રોગો મટાડવા માટે સરખા ભાગ ેગળો, 
ગોખરુું, આમળાું અને પનુનગવાનો ભકુો કરી એક ચમચી 
આ ભકુાનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવો. 
બહેરાર્ (જુઓ કાનના રોગો-કાનની બહેરાર્ લીન્ક  (૧) ધોળી ડુુંગળીના 
રસનાું ટીપાું રોજ બે વખત કાનમાું નાખવાથી બહેરાર્ મટે 
છે.  
(૨) તાજા સ્વમતુ્રનાું ટીપાું કાનમાું મકુવાથી બહેરાર્માું  
લાભ થાય છે. 
બાળકોનુું  આરોગ્ય ઉધરસ  (૧) ધાણા અને સાકરને ચોખાના 
ઓસામણમાું પીવડાવવાથી બાળકોની ઉધરસ મટે છે.  
(૨) દાડમના રસનુું  ચાટણ અથવા તેના ફળની છાલ 
પાણીમાું ર્સી ચટાડવાથી બાળકોની ઉધરસ મટે છે.  
(૩) એેલચીને ર્ીના દીવા પર સહેજ ર્ેકીને વાટી મધ સાથે 
ચટાડવાથી ઉધરસમાું  ફાયદો થાય છે.  
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(૪) દીવસમાું ચારકે વખત બાળકને સહેજ સહેજ કોપરલે 
ચટાડવાથી ખાુંસી મટી જાય છે.  
(૫) વાુંસના ઝાડમાુંથી નીકળતા સફેદ ગભગને વુંર્લોચન 
કહે છે. એનો ૧-૧ ચમચી પાઉડર દર ચારકે કલાકના અુંતર ે
મધ સાથે ચટાડવાથી બાળકોની ખાુંસી મટે છે.  
બાળકોની કાળી ખાુંસી (હપુીંગ કફ)  (૧) લસણની  ૧૦-
૧૫ ગ્રામ કળી દધુમાું  પકાવી, ગાળી, એ દધુ પીવડાવવાથી 
બાળકોની કાળી ખાુંસી મટે છે.  
(૨) લસણનો ૨૦ થી ૩૦ ટીપાું રસ ર્રબતમાું મેળવી 
ચાર-ચાર કલાકે આપવાથી હપુીંગ કફ મટે છે.  
(૩) લસણની કળીઓને કચરી, પોટલી બનાવી, ગળામાું  
બાુંધી રાખી વાસ લેવાથી હપુીંગ કફ મટે છે.  
(૪) લસણના રસને ઓલીવ ઑઈલમાું  મેળવી બાળકની 
છાતી અને પીઠ પર ચોળવાથી હપુીંગ કફ મટે છે.  
(૫) લસણની કળીઓને બારીક પીસી, કપડા પર પાથરી, 
પગના તળીયે તેલ ચોપડી પાટો બાુંધવાથી અને સવાર-
સાુંજ પાટો બદલવાથી હપુીંગ કફ મટે છે.   
બાળકોની ઉલટી  કારલેાનાું  ત્રણ બી અને ત્રણ કાળાું મરી 
પાણી સાથે પથ્થર પર ર્સી બાળકને પીવડાવવાથી તીવ્ર 
ઉલટી બુંધ થાય છે.  
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બાળકોની ઉુંચાઈ ડુુંગળી અને ગોળ રોજ ખવડાવવાથી 
બાળકની ઉુંચાઈ જલદી વધ ેછે.  
બાળકોના ઝાડા  (૧) જાયફળ અને સુુંઠને ગાયના ર્ીમાું  
ર્સીને તેનો ર્સરકો ચટાડવાથી બાળકને ર્રદીને લીધે 
થતા ઝાડા મટે છે.  
(૨) સુુંઠને પાણીમાું  ર્સી, તેમાું  ર્ી અને ગોળ મેળવી, 
અગ્ની પર સીઝવી, ચાટણ કરીને ચટાડવાથી બાળકોની 
આમસુંગ્રહણી મટે છે.  
(૩) દાડમના ફળની છાલ પાણીમાું  ર્સી પાણી સાથે 
મેળવીને પાવાથી બાળકોનો અતીસાર મટે છે.  
(૪) બાળકના ઝાડા બુંધ કરવા દાડમની છાલ પથ્થર પર 
ર્સી મધમાું ચટાડવી.  
(૫) થોડા તલ અને સાકર વાટી મધમાું ચટાડવાથી 
બાળકોના લોહીના ઝાડા મટે છે.  
(૬) બે એલચી અને એક ચમચી ખસખસ બદામી થાય ત્યાું  
સધુી ર્ેકી વાટીને મધ અથવા વાટેલી સાકર સાથે 
ચટાડવાથી બાળકના ઝાડા મટે છે.  
બાળકોની  નીરા  ૨૫૦ મી.લી. પાણીને ખબુ ઉકાળી,  નીચે 
ઉતારી, ૫૦ ગ્રામ ડગુળીનુું  છીણ નાખી, ૫-૧૦ મીનીટ 
રહેવા દઈ, ઠુંડ ુ થયા બાદ ગાળી, તેમાુંથી એક ચમચી 
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પાણીમાું  પાુંચકે ટીપાું  મધ મેળવી બાળકને પાવાથી તે 
ર્સર્સાટ ઉુંર્ી જાય છે.  
બાળકના દાુંત આવવા  (૧)  ખજુર ધોઈ ચોખ્ખા સતુરમાું  
પરોવી બાળકના ગળે બાુંધી દેવુું, જથેી એ ખજુર સતત 
ચસુતુું  રહે. ખજુર ખાવાથી દાુંત આવવાની કોઈ પણ 
તકલીફ બાળકને થર્ ેનહીં. ખજુર પ ષ્ટીક હોવાથી બાળક 
માટે એ ર્ક્તીવધગક પણ રહેર્.ે  
(૨) લીલી તાજી હળદરનો રસ બાળકના પઢેા પર દીવસમાું  
બેત્રણ વખત ચોપડવાથી દાુંત આવવામાું કોઈ તકલીફ 
રહેતી નથી.  
બાળકોને કફ  (૧) ચણાની દાળથી સહેજ ઓછા પ્રમાણમાું  
પાપડખાર અને ગોળ એકત્ર કરી, તેમાું જરાક ધાવણ 
મેળવી બાળકને પીવડાવવાથી કફ છુટો પડ ે છે, બાળકની 
સસણી મટે છે.  
(૨) નાગરવેલના પાનને એરુંડીયુું  ચોપડી, સહેજ ગરમ 
કરી, નાના બાળકની છાતી પર મુકી, ગરમ કપડાથી હળવો 
ર્કે કરવાથી બાળકની છાતીમાું ભરાયેલો કફ છુટો પડી 
જાય છે.  
બાળકનો વીકાસ-હૃષ્ટપષુ્ટતા (૧) ર્ારીરીક અને માનસીક 
વીકાસ જ ેબાળકનો નહીં થતો હોય તેને દરરોજ આહારમાું  
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બાળકની પાચન ર્ક્તી મજુબ અુંકુરીત ર્ઉું આપવા. 
અુંકુરીત ર્ઉું નીયમીત લેવાથી બાળકનો સવાાંગી વીકાસ 
ર્ક્ય બને છે.  
(૨) બટાટાનો તાજો રસ ૧-૧ નાનો કપ સવાર-સાુંજ 
 નીયમીત આપવાથી નાના બાળકનો વીકાસ બરાબર ન 
થતો હોય તેમાું ફાયદો થાય છે. બટાટાનો તાજો રસ નાનાું  
ધાવતાું  બાળકોને પણ આપી ર્કાય. બટાટાના રસનુું  
પ્રમાણ બાળકની અવસ્થા અને અન્ય પરીસ્થીતી અનસુાર 
નક્કી કરવુું  જોઈએ.  
(૩) પાકાું  ટામેટાુંનો તાજો રસ નાનાું બાળકોને દીવસમાું બે-
ત્રણ વાર પીવડાવવાથી બાળકો નીરોગી, બળવાન અને 
હૃષ્ટપષુ્ટ બને છે.  
(૪) ખજુરની એક પરે્ી ૧૦ ગ્રામ ચોખાના ધોવાણ સાથે 
મેળવી ખબુ વાટી થોડુું  પાણી મેળવી પ્રવાહી બનાવી નાનાું  
બાળકને બેત્રણ વખત આપવાથી નબળાું, કું તાઈ ગયેલાું  
ર્રીરવાળાું બાળકો હૃષ્ટપષુ્ટ-ભરાવદાર થાય છે. (આ 
પ્રયોગ બાળકોને સારામાું  સારો ટોનીક ખોરાક પરુો પાડ ે
છે.)  
(૫) અુંજીરવાળુું  દધુ પાવાથી બાળકોને સારુું પોષણ મળે છે. 
(૬) સાકર અથવા ગોળ સાથે નાનાું  બાળકોને કોપરુું 
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ખવડાવવાથી તેમનુું  સકુલકડી ર્રીર હૃષ્ટપષુ્ટ થાય છે, 
ર્રીરમાું  ચરબીનો વધારો થાય છે.  
(૭)  નીયમીત પપૈયુું  ખવડાવવાથી બાળકોની ઉુંચાઈ વધી 
ર્રીર મજબતુ અને તુંદુરસ્ત બને છે.  
બાળકોના કૃમી (૧) એક ચમચી ડુુંગળીનો રસ આપવાથી 
અન્ન ખાતાું  બાળકોના ઝીણા કૃમી મરી જાય છે, અને ફરી 
થતા નથી તથા બદહજમી પણ મટે છે.  
(૨) છાસમાું  વાવડીંગનુું  ચણુગ  નાખી પાવાથી બાળકોના કૃમી 
મટે છે.   
બાળકોને આુંચકી (૧) ધોળી ડુુંગળીને ચીરી, કચરી, 
સુુંર્ાડવાથી બાળકોની આુંચકીમાું-તાણમાું  ફાયદો કર ે છે. 
(૨) બાળકને આુંચકી આવતી હોય તો રુરાક્ષ, ટુંકણ અને 
પીપળા ની વડવાઈ મધમાું ચટાડવાથી રાહત થાય છે.  
બાળકોની ઉલટી અને અપચો  જાુંબનુા ૫૦૦ ગ્રામ રસમાું  
૧૨૫૦ ગ્રામ સાકર મેળવી ઉકાળી ચાસણી કરી ર્રબત 
બનાવવુું  અને કપડાથી ગાળી ર્ીર્ીમાું  ભરી રાખવુું . ૨૦ થી 
૨૫ ગ્રામ આ ર્રબત ચારગણા પાણીમાું મેળવી બાળકોને 
પાવાથી બાળકોની ઉલટી મટે છે. એનાથી બાળકોનો 
અપચો પણ મટે છે.  
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બાળકોને દધુની ઉલટી  (૧) ટામેટાનો એક-બે ચમચી રસ 
દધુ પીવડાવતાું પહેલાું આપવાથી બાળકોને થતી દધુની 
ઉલટી મટે છે.  
(૨) લીંબનુા રસમાું  મધ મેળવી ચટાડવાથી બાળકોનુું  દુધ 
ઓકવુું  બુંધ થાય છે.  
બાળકોની ર્રદી (૧) હળદર અને દધુ ગરમ કરી સહેજ 
મીઠુું  અને ગોળ નાખી પીવડાવવાથી બાળકોનાું ર્રદી, કફ 
અને સસણી મટે છે.  
(૨) બહ ુ નાનાું બાળકોને ર્રદીમાું મધ અને આદુનો રસ 
ભેગાું કરી સેવન કરાવવાથી રાહત થર્.ે  
(૩) સ્તનપાન કરતાું નાનાું બાળકને માના ધાવણમાું સહેજ 
જાયફળ ર્સીને પાવાથી ર્રદીમાું  લાભ થાય છે.  
બાળકોનો આફરો-અપચો (૧) નાગરવેલના પાનના રસમાું  
મધ મેળવી ચટાડવાથી અપાન વાયનુી છુટ થઈ નાનાું  
બાળકોનો આફરો તથા અપચો મટે છે.  
(૨) કારલેીના પાનના રસમાું થોડી હળદર નાખી નાના 
બાળકને પાવાથી બાળકનુું  પટે ચઢુ્ું હોય તો મટી જાય છે.  
બાળકોનો દમ  ધાણા અને સાકરને ચોખાના ઓસામણમાું  
પીવડાવવાથી બાળકોનો દમ મટે છે.  
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બાળકોનો મતુ્રાવરોધ  લીંબનુાું  બી અધકચરાું ખાુંડી ડુુંટીમાું  
ભરી ઉપર ઠુંડા પાણીની ધાર કરવાથી બાળકોનો 
મતુ્રાવરોધ મટે છે.  
બાળકનો તાવ  (૧) એકાદ નાની ચમચી મરીનુું  ચણુગ  ગરમ 
પાણીમાું સવાર-સાુંજ આપવુું . પ્રયોગ બાદ બાળકને એકાદ 
કલાક આરામ કરાવવો. બાળકનો સામાન્ય તાવ આ 
પ્રયોગથી ઉતરી જાય છે.  
(૨) ર્ર ે તૈયાર કરલેુું  કે બજારમાું મળતુું  ગળોસત્ત્વ હ ુુંફાળા 
પાણીમાું એક ચપટી જટેલુું  આપવાથી નાના બાળકનો 
સમાન્ય તાવ ઉતરી જાય છે.  
બાળક પથારીમાું પરે્ાબ કર ે  (૧) કાળા તલ રાત્ર ેબાળકને 
ખવડાવવાથી પથારીમાું પેર્ાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
(૨) આમળાું અને હળદરનુું  સમાન ભાગ ે બનાવેલા ૧-૧ 
ચમચી ચણુગનુું  મધ સાથે બાળકને દીવસમાું ત્રણ વાર સેવન 
કરાવવાથી પથારીમાું પરે્ાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
(૩) સકુાું આમળાુંનુું  ચણુગ  ૧૦૦ ગ્રામ અને ૫૦૦ ગ્રામ 
મધનુું  મીશ્રણ કરી સવાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચો બાળકને 
આપવાથી એની પથારીમાું પરે્ાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
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(૪) સાુંજ ે પ્રવાહી બને તેટલુું  ઓછુું  આપવુું  અને સાુંજના 
આહારમાું બટાટા આપવા. સાુંજ ે બટાટા ખાવાથી રાત્ર ે
પરે્ાબ કરવાની તકલીફ મટે છે.  
(૫) સવાર-સાુંજ ભોજન પછી બબ્બે પાકાું  કેળાું  ખાવાથી 
વધ ુ પડતો પરે્ાબ થવાની તકલીફ મટે છે. (છાુંટ પડલેાું  
કેળાું બરાબર પાકેલાું ગણાય.) 
(૬) લોધરની છાલનો ૪૦-૪૦ ગ્રામ ઉકાળો સવાર-સાુંજ 
પીવાથી પથારીમાું પરે્ાબ કરવાની ટેવ છુટી જાય છે. 
(૭) સાવ નાની ચમચી રાઈનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ પાણી 
સાથે આપવાથી નાનાું બાળખોની પથારીમાું પરે્ાબ કરવાની 
તકલીફ મટી જાય છે. રાઈ ર્ણી ગરમ હોવાથી એના 
ઉપયોગમાું સાવચેતી રાખવી. પીત્ત પ્રકૃતી હોય તો આ 
ઉપાય ન કરવો. 
(૮) એક એક ખજુર ગાયના દુધ સાથે ખબુ ચાવીને સવાર-
સાુંજ બાળકને ખાવા આપવાથી એની પથારીમાું પરે્ાબ 
કરવાની ટેવ દરુ થાય છે. 
બાળકોનુું  એક ઔષધ  લીંબનુો રસ ૩ ચમચી, ચનુાનુું  
 નીતારલેુું  પાણી ૨ ચમચી, મધ ૧ ચમચી અને અજમાનુું  
બારીક ચણુગ  ૧ ચમચી મીશ્ર કરી બાટલીમાું ભરી રાખવુું . 
નાનાું બાળકોને એમાુંથી ૧૦ ટીપાું  જટેલી દવા સવાર-સાુંજ 
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પાવાથી ધાવણ ન પચતુું  હોય તો આ ઔષધ હીતાવહ છે. 
એનાથી બાળકોની પટેની ચુુંક, આફરો, ઉબકા, ઉલટી, 
ઝાડા અને વાયનુા જુદા જુદા વીકારોમાું તથા સ્તનપાન 
કરતાું બાળકોમાું સ્તનપાન કયાગ પછી ધાવણ કાઢી નાખતાું  
હોય એવી બધી વીકૃતીઓમાું ઉપયોગી થાય છે. લીંબુું  ખાટુું  
હોવા છતાું પીત્તર્ામક છે. એ વાયનુુું  પણ ર્મન કર ે છે 
અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ેછે.  
બાળકને પટેનો દખુાવો (૧) નાના બાળકને પટેમાું  દખુતુું  
હોય અને પટે ફુલી ગયુું  હોય તો અડધી ચમચી હીંગ બે-
ત્રણ ટીપાું  બ્રાન્ડી કે પાણીમાું  પસે્ટ બનાવી ડુુંટીમાું  
લગાવવાથી પટેનો દખુાવો મટે છે. હીંગને ગરમ કરીને પણ  
પટે પર ચોપડી ર્કાય.  
(૨) તલુસીના પાનના રસમાું થોડી સુું ઠ મેળવીને પાવાથી 
બાળકોને પટેની ચુુંક મટે છે.  
બાળકનુું  મોું આવવુું  નાના બાળકનુું  મોું ગરમીથી આવી ગયુું  
હોય તો બકરીના દધુની ર્ડે પાડવાથી લાભ થાય છે.  
બાળકોની સસણી  (૧) બાળકને સસણી થાય તો 
નાગરવેલનુું  પાન અને લવીંગ પાણીમાું  ઉકાળી, ચોળી, 
ગાળીને સહેજ ટુંકણખાર નાખી પીવડાવવાથી રાહત થાય 
છે.  
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(૨) ગાયના મતુ્રમાું  ચપટી હળદર નાખી પીવડાવવાથી 
બાળકોની સસણી મટે છે.  
બાળકોની બદુ્ધી વધારવા સમાન ભાગ ે આમળાનુું  ચણુગ  અને 
તલમાું  થોડુું ર્ી અને મધ મેળવી દરરોજ સવાર ેખાલી પટેે 
નાનાું બાળકોને ખાવા આપવાથી તેમની બદુ્ધી વધ ે છે. ર્ી 
અને મધ સમ પ્રમાણમાું લેવાું  નહીં. કફપ્રકૃતી કે પ્રકોપમાું  
મધ બમણુું  અને વાયમુાું  ર્ી મધ કરતાું બમણુું  લેવુું . 
બેર્દુ્ધી (૧) મરીનુું  ચણુગ  આુંખમાું આુંજવાથી માણસ બેર્દુ્ધ 
થઈ ગયો હોય તો ચેતનમાું આવે છે.  
(૨) ડુુંગળી પર ચાર ચીરી મુકીને તરત જ બેહોર્ માણસને 
સુુંર્ાડવાથી- નાક આગળ ધરવાથી બેહોર્ી દરુ થાય છે. 
બ્લડ પ્રરે્ર (૧) તાુંબાના વાસણમાું સોનાનો કે ચાુંદીનો ૧૦ 
ગ્રામનો ટુકડો નાખી પાણી અડધુું  થઈ જાય ત્યાું સધુી 
ઉકાળો. આ પાણી દીવસમાું બેત્રણ વાર પીવાથી બ્લડપ્રરે્ર 
મટે છે.  
(૨) નારુંગી ખાવાથી લોહીનુું  ઉુંચુું  દબાણ ર્ટે છે.  
(૩) લસણ પીસી દુધમાું  પીવાથી બ્લડપ્રરે્રમાું ફાયદો થાય 
છે. લસણ બ્લડપ્રરે્રની રામબાણ ઔષધી છે.  
(૪) લસણ, ફુદીનો, ધાણા, જીરુ, મરી અને સીંધવની 
ચટણી બનાવી ખાવાથી બ્લડપ્રરે્ર ઓછુું  થાય છે.  
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(૫) બે ચમચી મધમાું એક ચમચી લીંબનુો રસ એકરસ 
કરી સવાર-સાુંજ પીવાથી લોહીનુું  દબાણ ઓછુું  થાય છે. 
(૬) સપગગુંધાનુું  બેથી ત્રણ ગ્રામ ચણુગ  દીવસમાું ત્રણ વાર 
પાણી સાથે ફાકવાથી લોહીનુું  દબાણ ર્ટે છે.  
(૭) ચોખાનુું  વધ ુ પ્રમાણમાું સેવન કરવુું  એ હાઈ 
બ્લડપ્રરે્રનો એક ઉપાય છે. ચોખાનુું  સેવન અન્ય પ્રકાર ે
હાનીકારક ન હોય તો બીજા કોઈ પણ ખોરાક કરતાું ચોખા 
વધ ુપ્રમાણમાું  ખાવા. જ ેલોકો ચોખા વધ ુપ્રમાણમાું  લેતા 
હોય છે તેમને લોહીનુું  ઉુંચુું  દબાણ ભાગ્યે જ હોય છે.  
(૮) જો લોહીનુું  દબાણ ખબુ વધી જાય તો તેને તાત્કાલીક 
 નીચુું  લાવવા માટે પથારીમાું નીશ્ચીંત થઈ સઈુ જવુું , વીચાર, 
ભય, ચીંતા છોડી દેવાું, મન ર્ાુંત રાખવુું  અને બરફનો 
ટુકડો દુું ટી પર મુકી રાખવાથી બ્લડપ્રરે્ર નૉમગલ થર્ે.  
(૯) ર્ાકાહારીઓને હાઈબ્લડપ્રરે્રની સમસ્યા ઓછી રહે 
છે. ર્ાકાહારીઓ પોટેર્ીયમ વધ ુ લેતા હોવાથી બ્લડપ્રરે્ર 
 નીચુું  રહેવાથી હૃદયરોગનો હમુલો અને કીડની ફેઈલ થવા 
જવેી બીમારીનુું  જોખમ ઓછુું  રહે છે.  
(૧૦) મેથીને ઝીણી દળી દરરોજ સવાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી 
પાણી સાથે નીયમીત લેવાથી લોહીનુું  ઉુંચુું  દબાણ હોય તો 
તે સપ્રમાણ જળવાઈ રહે છે.  
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(૧૧) ગળો, ગોખરુું અને આમળાનુું  સરખા ભાગ ેબનાવેલ 
ચણુગ  રોજ સવાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે લેવાથી 
બ્લડપ્રરે્ર ઓછુું  થાય છે.  
(૧૨) રોજ સવાર ે સફરજનનો મરુબ્બો ખાવાથી બી.પી. 
સામાન્ય થઈ જાય છે તથા યાદર્ક્તી પણ તેજ બને છે. 
(૧૩) પાણી કે દુધમાું  ર્દુ્ધ ર્ીલાજીત ઓગાળી પીવાથી 
બ્લડપ્રરે્રનો રોગ થતો નથી અને થયો હોય તો સારો થઈ 
જાય છે.  
(૧૪) સપગગુંધા ૧૦૦ ગ્રામ, પનુનગવા ૫૦ ગ્રામ, અજુગન ૫૦ 
ગ્રામ, ગળો ૫૦ ગ્રામ, આમળાું ૫૦ ગ્રામ, જઠેીમધ ૫૦ 
ગ્રામ અને ર્ુંખપષુ્પી ૫૦ ગ્રામ દરકેના ચણુગ ને બરાબર મીશ્ર 
કરી એકથી બે ગ્રામ જટેલુું  દીવસમાું બે કે ત્રણ વખત 
લેવાથી બ્લડપ્રરે્ર કાબમુાું  રહે છે.  
લો બ્લડપ્રરે્ર  (૧)  નીચુું-લો બીપી ધરાવતા લોકોને 
ક્યારકે જમ્યા પછી કે ભખુ્યા પટેે ઉભા ઉભા પણ ચક્કર 
આવે છે. માત્ર બે ગ્લાસ પાણી પીવાથી બીપી નૉમગલ થઈ 
જાય છે. (૨) ગાજરનો તાજો રસ એના જટેલા જ દધુમાું 
મેળવી દરરોજ સવાર ે લેવાથી લો બ્લડપ્રરે્ર મટે છે. એનુું  
પ્રમાણ પોતાની જરુરીયાત મજુબ રાખવુું .  
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(૩) ચીત્રકમળુ, અજમો, સુંચળ, સુુંઠ, મરી, પીપર અને 
હરડનેુું  સરખા ભાગ ે બનાવેલુું  ચણુગ  સવાર, બપોર, સાુંજ 
પાણી સાથે લેવાથી લો પ્રરે્રની બીમારીમાું રાહત થાય છે.  
ભગુંદર ખરેની છાલ, હરડ,ે બહેડાું  અને આમળાું સમાન ભાગ ે
ખાુંડી ૨૦ ગ્રામ ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું એક કપ પાણી 
બાકી રહે ત્યાું  સધુી ઉકાળી પછી ગાળીને એક ચમચી 
વાવડીંગનુું  ચણુગ  મેળવી પીવાથી ભગુંદર રોગ મટે છે.  
ભસ્મક પીત્ત બગડવાથી વીદગ્ધાજીણગ થયુું  હોય છતાું  પથ્ય ન 
પાળે તો પીત્તનો અધીક પ્રકોપ થવાથી ભસ્મક રોગ થાય 
છે. પ્રકુપીત થયેલુું  પીત્ત હોજરીમાું ગરમી વધારી દે છે. 
આથી આખો દીવસ ભખુ રહ્યા કર ેછે. ગમે તેટલો આહાર 
લેવા છતાું  સુંતોષ થતો નથી. જમ્યા પછી પણ ભખુ લાગ.ે 
જટેલુું  ખાય તેટલુું  ઓછુું  પડ.ે આહાર વધાર ેહોવા છતાું દદી 
દબુળો પડ.ે આહાર ન આપવામાું આવે તો જઠરાગ્ની તેને 
ભસ્મ કરી નાખતો હોવાથી આ રોગને ભસ્મક કહ્યો છે. 
(૧) આ રોગમાું  ભેંસનાું  ર્ી-દધુ, કેળાું, ખજુર, માવાની 
મીઠાઈઓ જવેો પચવામાું  ભાર ેઆહાર આપવો. ચાર-પાુંચ 
હીમેજ રોજ રાત્ર ે ચાવીને ખાવી. સવાર-સાુંજ એક ગ્લાસ 
ભેંસના દધુમાું બે ચમચી ર્ી અને બે ચમચી સાકર નાખી 
પીવુું .  
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(૨) ર્ીમાું પાકાું  કેળાું ખાવાથી અથવા કેળનો રસ પીવાથી 
ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૩) દરરોજ સવાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી દીવેલ એક કપ દધુમાું  
અથવા એક ચમચી ર્ીમાું લેવાથી ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૪) એક મઠુ્ઠી ચણા રાતે પાણીમાું પલાળી રાખી સવાર ેએ 
પાણી ગાળીને પીવાથી થોડા દીવસોમાું  ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૫) ર્રેડીનો ર્દુ્ધ રસ દીવસમાું બે-ત્રણ વાર પીતા 
રહેવાથી ભસ્મક રોગ મટે છે.  
(૬) બધો જ ખોરાક બુંધ કરી માત્ર કેળાું જ ખાવાથી ભસ્મક 
રોગ મટે છે.  
(૭) ફણસ અને ખજુર ખાવાથી ભસ્મક રોગ ર્ાુંત થાય છે. 
(૮) ર્ી, કેળાું, ખજુર, ફણસ, માવાની મીઠાઈઓ ખાવાથી 
દઝુગર ભસ્મક રોગ ર્ાુંત થાય છે. 
ભાુંગલેુું  હાડકુું   (૧) લસણની કળી ર્ીમાું  તળી ખાવાથી ગમે 
તેવુું  ભાુંગલેુું  હાડકુું  સુંધાય છે.  
(૨) લસણ, મધ, લાખ અને સાકરને ચટણી માફક પીસી 
ર્ીમાું મેળવી, રોજ ખાવાથી ભાુંગલેુું  કે ઉતરી ગયેલુું  હાડકુું  
સુંધાય છે. 
ભખુ  (૧) અુંજીર ખાવાથી જઠર સતેજ બને છે તેથી ભખુ 
સારી લાગ ેછે.  
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(૨) આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી 
ભોજનની ર્રુઆતમાું લેવાથી અગ્ની પ્રદીપ્ત થઈ મખુની 
ર્દુ્ધી કર ેછે.  
(૩) પપૈયુું  ખાવાથી ભખુ ઉર્ડ ેછે.  
(૪) પાચન ર્ક્તી મુંદ હોય અને ભખુ લાગતી ન હોય તો 
થોડા દીવસ રોજ સવાર ે ચોસઠ પ્રહરી પીપરનુું  મધ સાથે 
સેવન કરવુું .  કફના રોગો, શ્વાસ અને ર્રદીમાું  પણ એ 
હીતાવહ છે.  
(૫) બી કાઢેલી રાક્ષ ૨૦ ગ્રામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ મી.લી. 
દધુ પીવાથી ભખુ ઉર્ડ ેછે.  
(૬) ભોજનના એક કલાક પહેલાું થોડુું  ગરમ પાણી પીવાથી 
ભખુ લાગ ેછે અને પાચનર્ક્તી વધે છે.  
(૭) દરરોજ સવાર-સાુંજ લવીંગનુું  બારીક ચણુગ  મધ સાથે 
૧-૧ ચમચી લેવાથી ભખુ ઉર્ડ ે છે. લવીંગ ગરમ હોવાથી 
ભખુ ઉર્ડ્યા પછી પ્રયોગ બુંધ કરવો. 
ભોજન-સમય યોગ્ય સમયે કરલેુું  ભોજન આરોગ્ય પ્રદાન 
કરનારી બાબતોમાું  શે્રષ્ઠ છે. દરકે વ્યક્તીનો જમવાનો 
સમય તેના વ્યવસાય, ધમગ, પરીસ્થીતી, વગરે ેપ્રમાણે જુદો 
જુદો હોય છે, પરુંત ુદરકે વ્યક્તી જ ેનીશ્ચીત સમયે દરરોજ 
ભોજન કરતી હોય તે સમયે જ તેમણે ભોજન કરવુું  
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જોઈએ. એ જ તેમનો જમવાનો ઉચીત કાળ છે અને આ 
ઉચીત સમયમાું ભોજન કરવાથી જ આહારનુું  યોગ્ય પાચન 
થાય છે, ર્રીર સ્વસ્થ રહે છે. ભોજનના સમય વીષ ેએવુું  
પણ કહેવાયુું  છે કે शत ंपवहाय भोक्तव्यम ्|| એટલે કે સો કામ 
 છોડીને પણ (ભોજનનો સમય થઈ ગયો હોય તો) જમી 
લેવુું  જોઈએ. આમ છતાું  કેટલાક લોકો કહે છે કે ભખુ લાગ ે
ત્યાર ેજ અને ભખુ મજુબ જ ખાવુું  જોઈએ. 
મગજની ગરમી  (૧) આમળાના ચણુગ ને દુધમાું  કાલવી જાડી 
થેપલી કરી રાત્ર ેસતુી વખતે મગજના ભાગ પર માથા પર 
બાુંધી રાખવામાું  આવે તો મગજની ગરમી ર્ટે છે.  
(૨) ખટમીઠા દાડમનો ૨૦૦ ગ્રામ રસ લઈ, ૨૫ ગ્રામ 
મમરાનો લોટ અને ૨૫ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી 
મગજની ગરમી મટે છે.  
(૩) એરુંડાના પાન પર માખણ કે ર્ી ચોપડી તાળવા પર 
બાુંધવાથી મસ્તકની ગરમી મટે છે.  
(૪) કોળાનો મરુબ્બો (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/)) 
ખાવાથી માથાની ગરમી, ભ્રમ, ચકરી, ઉન્માદ વગરે ેમટે છે. 
મગજની ર્ક્તી  ર્ીયાળાની વહેલી સવાર ેદરરોજ ખાલી પટેે 
૨૦-૩૦ ગ્રામ કાજુ ખાઈ ઉપર મધ ચાટવાથી મગજની 
ર્ક્તી તથા યાદર્ક્તી વધે છે. 
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મગજની ર્રદી  ફુદીનાનો તાજો રસ અથવા અકગ  મગજની 
ર્રદી દરુ કર ેછે. 
મચકોડ  (૧) ગોળની સહેજ ગરમ ચાસણીમાું  ચણાનાું  
ફોતરાું મેળવી બાુંધવાથી હાથ-પગનો મચકોડ મટે છે.  
(૨) માર, મઢુમાર, સોજામાું  આુંબાહળદર મીઠા સાથે 
ચોપડવી, તેમ જ આુંબાહળદરનુું  પા ચમચી ચણુગ  પાણી 
સાથે ફાકવુું . લોહી જામી ગયુું  હોય તો આુંબાહળદર 
(અથવા સાદી હળદર કે એનુું  ચણુગ) અને મીઠાનો લેપ 
કરવાથી લોહી વીખરેાઈ જાય છે અને સોજો ઉતરી જાય છે.   
 
મચ્છર-મુંકોડાના ડુંખ લીંબનુો રસ ઝરેી મચ્છર, મુંકોડાના ડુંખ 
પર ચોળવાથી ફાયદો થાય છે. મધમાખીના ડુંખ  (૧) સવુા 
અને સીંધવને પાણીમાું  મેળવી ચટણી માફક પીસી 
મધમાખીના ડુંખ પર લેપ કરવાથી ડુંખની વેદના મટે છે. 
(૨) મીઠુું  ચોળવાથી મધમાખીના ડુંખમાું રાહત થાય છે. 
મચ્છરોનો ત્રાસ  (૧) નારુંગીનાું  છોડાું  મચ્છર મારવાની એક 
ઉત્તમ ઔષધી છે. નારુંગીનાું સકુાું  છોડાુંનો ધપુ દરરોજ રાતે 
એકાદ કલાક ધીમા તાપ ે કરવો. મચ્છરો મરી જાય છે 
અથવા ર્રથી દરુ જતા રહે છે. નારુંગીનાું  સકુવેલાું  છોડાું  
બજારમાું  પણ મળે છે.  
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(૨) રાત્ર ેસતુી વખતે પથારીમાું ચુંપાનાું આઠ-દસ સકુાું  બી 
આમતેમ વેરી દેવાથી મચ્છરોનો ત્રાસ મટે છે.  
(૩) લીમડાનાું પાનનો ધમુાડો કરવાથી મચ્છરો જતા રહે 
છે.  
મધપુ્રમેહ જુઓ ડાયાબીટીસ લીન્ક 
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/14/%E0
%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%B
E%E0%AA%AC%E0%AB%80%E0%AA%9F%E0%A
B%80%E0%AA%B8/ 

મગજની અસ્થીરતા સારાું  પાકાું  જમરુખનો મરુબ્બો જમવા સાથે 
દરરોજ લેવાથી વદૃ્ધાવસ્થાને લીધ ે કે અન્ય કારણો સર 
મગજને પરુતા પ્રમાણમાું લોહી ન પહોુંચતાું  મગજની 
અસ્થીરતા હોય તો તે મટે છે.  
મનોબળ  માલકાુંગણીનુું  બબ્બે ટીપાું તેલ દધુ સાથે લેવાથી 
મનોબળ વધ ે છે અને ચીંતા-ડીપ્રરે્નથી છુટકારો થાય છે; 
ઉત્સાહ-તરવરાટ વધે છે. માલકાુંગણીનુું  તેલ બજારમાું  બહ ુ
મોુંર્ુું  નથી મળતુું . 
મરડો (૧) કાચી કે પાકી કેરીની છાલ છુું દીને-વાટીને અથવા 
સકુવેલી છાલનો પાઉડર મધ સાથે જરુરી પ્રમાણમાું  
દીવસમાું  ત્રણ-ચાર વખત લેવાથી મરડો મટે છે.  
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(૨) ખજુરના નાના નાના ટુકડા કરી અથવા વાટીને દહીંમાું 
નાખી રાયતુું  બનાવવુું . તેમાું નમક, મરચુું, આદુ, મરી વગરે ે
પણ નાખી ર્કાય. આવુું  રાયતુું  દીવસમાું  ચારકે વખત ૧-૧ 
વાડકી જટેલુું  ખાવાથી મરડો મટી જાય છે.  
(૩) કુટજારીષ્ટ ૩-૩ ચમચી દીવસમાું ત્રણ વાર, કુટજ 
ર્નવટી, સુંજીવનીવટી અને ચીત્રકાદીવટી દરકેની ૧-૧ 
ગોળી દીવસમાું ત્રણ વાર મોળી છાસ સાથે લેવી. લવણ 
ભાસ્કર ચણુગ  ૧-૧ ચમચી સવાર-સાુંજ લેવુું  અને સાદો 
ખોરાક લેવાથી મરડો મટે છે.  
(૪) બાવળની ૧૦૦ ગ્રામ તાજી કુણી ર્ીંગને ૨૫ ગ્રામ 
ફુલાવેલી ફટકડી સાથે ખરલમાું  ખબુ ર્ુુંટી–લસોટી ચણાના 
મોટા દાણા જવેડી ગોળી બનાવવી. ૨-૨ ગોળી સવાર-સાુંજ 
લેવાથી ખબુ જુનો આમયકુ્ત મરડો મટે છે. (બજારમાું  
મળતી ફટકડી લાવી, બરાબર ધોઈ, તાવડી-કલાડીમાું ધીમા 
તાપ ેગરમ કરવાથી ઓગળી જર્.ે પછી સહેજ વધાર ેગરમ 
કરવાથી પાણીનો ભાગ ઉડી જવાથી પતાસ ુબની જર્.ે આ 
થઈ ફુલાવેલી ફટકડી. ઔષધમાું ફુલાવેલી ફટકડી જ 
વપરાય છે.) ઉપરાુંત અડધી ચમચી કડાછાલનુું  ચણુગ  એક 
કપ તાજા મોળા દહીંમાું  મેળવી સવાર-સાુંજ ખાવુું . તીખી, 
તળેલી ચીજો, અથાણાું  પાપડ અને ઠુંડી વાસી ચીજો બુંધ 



802 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

કરવી.  આ ઉપચાર સળુંગ આઠ દીવસથી વધાર ે કરવો 
નહીં.  
(૫) ચનુો ર્દુ્ધ કરી ૨૪ કલાક પાણીમાું પલાળી રાખવો. 
પછી એ ચનુાનુું  નીતયુાં પાણી જુદ ુ પાડવુું . આ પાણીમાું  
સહેજ ગરમ ર્ી મેળવી એકાદ ગ્લાસ દીવસમાું  બેત્રણ 
વખત પીવાથી મરડો મટી જાય છે.  
(૬) એક ગ્લાસ પાણીમાું ૧ લીંબનુો રસ નીચોવી ધીમે 
ધીમે પી જવુું . દર બે ત્રણ કલાકના અુંતર ેનીયમીત પીવાથી 
કોઈ પણ પ્રકારનો મરડો મટી જાય છે.  
(૭) એક પાકા લીંબનેુ ગરમ કરી, રસ કાઢી તેમાું સીંધવ 
અને ખાુંડ મેળવી પીવાથી પીત્તજન્ય મરડો મટે છે.  
(૮) કેળાું લીંબ ુ સાથે ખાવાથી મરડો મટે છે અને ખોરાક 
જલદી પચ ેછે.  
(૯) દહીંમાું કેળાું મેળવીને ખાવાથી મરડો અને ઝાડા મટે 
છે.  
(૧૦) ગાયનુું  દધુ અને પાણી સરખ ે ભાગ ે લઈ માત્ર દધુ 
બાકી રહે ત્યાું સધુી ઉકાળી પીવાથી મરડો મટે છે.  
(૧૧) જાુંબડુીની છાલનો ૨૦ ગ્રામ ઉકાળો મધ મેળવી 
પીવાથી મરડો મટે છે.  
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(૧૨) જાુંબનુા ઠળીયા અને કેરીની ગોટલીનુું  સમભાગ ેચણુગ  
છાસ સાથે ૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, સાુંજ લેવાથી પટેની 
ચુુંક તથા જુનો મરડો મટે છે.  
(૧૩) તજનુું  ૧.૫ ગ્રામ ચણુગ  ગરમ પાણીમાું લેવાથી મરડો 
મટે છે.  
(૧૪) તાજી છાસમાું  બીલીનો ગભગ મેળવી પીવાથી મરડો 
મટે છે.  
(૧૫) ૫૦૦ મી.લી. પાણીમાું  દાડમના ફળની છાલ ૫૦ 
ગ્રામ અને લવીંગનુું  અધકચરુું ચણુગ  ૭.૫ ગ્રામ નાખી ઢાુંકણ 
ઢાું કી ૧૫ મીનીટ ઉકાળી ઠુંડ ુ થાય ત્યાર ે ગાળી દીવસમાું  
ત્રણ વાર ૨૫-૫૦ ગ્રામ જટેલુું  પીવાથી નવો અતીસાર અને 
નવો મરડો દુર થાય છે.  
(૧૬) મરીનુું  બારીક ચણુગ  મધમાું  ચાટી ઉપર છાસ પીવાથી 
કે એકલી છાસમાું મરીનુું  ચણુગ  નાખી પીવાથી મરડો મટે છે.  
(૧૭) માખણ, મધ અને ખડી સાકર ખાવાથી મરડો મટે છે.  
(૧૮) મીઠા લીમડાનાું પાન ચાવીને ખાવાથી મરડો મટે છે.  
(૧૯) મેથીનો લોટ દહીંમાું  કાલવીને ખાવાથી મરડો મટે છે.  
(૨૦) મેથીની ભાજીના રસમાું કાળી રાક્ષ મેળવીને પીવાથી 
મરડો મટે છે.  
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(૨૧) રોજ ગરમ પાણી સાથે સુું ઠ ફાકવાથી કે સુું ઠનો 
ઉકાળો બનાવી રુપીયાભાર એરુંડીયુું  નાખી પીવાથી મરડો 
મટે છે.  
(૨૨) જુના મરડાને સુંગ્રહણી કહે છે. એનુું ચમત્કારી 
ઔષધ તે બજારમાું  મળતુું  લવણ ભાસ્કર ચણુગ , દરરોજ ૧-
૧ ચમચી સવાર, બપોર, સાુંજ વરીયાળીના અકગ  સાથે લેવુું . 
ગમે તેવો જુનો અને દસુાધ્ય મરડો પણ મટી જાય છે.  
(૨૩) દર ચારકે કલાકે ૧ ચમચો આખી કે ચણુગ  રુપમાું મેથી 
પાણી સાથે લેવાથી મરડાની ફરીયાદ ઝડપથી કોઈ પણ 
જાતની દવા વીના મટી જાય છે.  
(૨૪) ઈસબગલુનો પાઉડર દહીં કે છાસ સાથે દીવસમાું બે 
વાર લેવાથી મરડો મટે છે.  
(૨૫) ખસખસ અને સાકરની ફાકી લેવાથી મરડામાું રાહત 
થાય છે.  
(૨૬) કાચી વરીયાળી જટેલી ખાઈ ર્કાય તેટલી ખબુ 
ચાવીને દીવસમાું ચાર-પાુંચ વાર ખાવાથી મરડો મટે છે.  
(૨૭) કડાછાલનુું  ચણુગ  દહીંમાું કાલવીને લેવાથી મરડો મટે 
છે.  
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(૨૮) ખાવામાું ભાત, દહીં અને સાકર જટેલાું લઈ ર્કાય 
તેટલાું લેવાથી અને બીજી વસ્તઓુનો ઓછા પ્રમાણમાું  
ઉપયોગ કરવાથી થોડા દીવસોમાું મરડો મટી જાય છે.  
(૨૯) બીલીના કાચા ફળનો ગર, ગોળ અને પઠાણી લોધને 
સરખા વજને ખાુંડી મીશ્રણ કરી એક ચમચી જટેલુું  તલના 
તેલમાું  સવાર-સાુંજ લેવાથી મરડો મટે છે.  
(૩૦) રોજ સવાર ે નરણે કોઠે એક ચમચી હરડ ે લેવાથી 
મરડો મટે છે.  
જુનો મરડો (૧) વારુંવાર મળપ્રવતૃ્તીની ઈચ્છા થતી હોય, 
ચુુંક આવીને ચીકાર્યકુ્ત ઝાડો થતો હોય, જમેાું આમ અને 
કોઈ વાર કફ અને લોહી પણ હોય તો ફુલાવેલી ફટકડી 
પા (૧/૪) ચમચી અડધીથી એક ચમચી કડાછાલના ચણુગ  
સાથે મીશ્ર કરી ૧૦થી ૧૫ દીવસ સવાર-સાુંજ તાજી મોળી 
છાસ સાથે લેવાથી ફાયદો થાય છે. સાથે કુટજારીષ્ટ ત્રણથી 
ચાર ચમચી સવાર-સાુંજ પીવો.  
(૨) ઈસબગલુ એટલે કે ઓથમીજીરુ સો ગ્રામ, મગુલાઈ 
બેદાણા સો ગ્રામ અને ખડી સાકર બસો ગ્રામનુું  ખબુ બારીક 
ચણુગ  બનાવી એમાુંથી અડધી ચમચી સવાર ે અને રાત્ર ે
પુંદરકે દીવસ લેવાથી જુનો મરડો અને આમયકુ્ત ચીકણા 
ઝાડા મટે છે. જમેને વારુંવાર પરમીયો થતો હોય, અચાનક 
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ઝાડા થઈ જતા હોય, પટેમાું ગસે અને ગડબડ રહ્યા કરતી 
હોય તેઓ પણ આ ઉપચાર પ્રયોગ કરી ર્કે.  
મસા-ડાર્ ચહેરા પરના (૧) મોરની બીટ સરકામાું  મેળવી 
ચહેરા પરના મસા પર દરરોજ દીવસમાું  ત્રણ વાર લાુંબા 
સમય સધુી લગાડતા રહેવાથી મસા દરુ થાય છે.  
(૨) હળદર અને મીઠુું  પાણીમાું  મેળવી મસા પર લગાડતા 
રહેવાથી બે-ત્રણ અઠવાડીયામાું મસાનુું  પરુ બની મસા દુર 
થાય છે.  
(૩) ભીના ચનુામાું  આદુ લસોટી મસા ઉપર લગાવવાથી 
ધીર ેધીર ેમસા નાબદુ થાય છે.  
મુંદાગ્ની (૧) સુુંઠ, તજ, ફુદીનો, તલુસીનાું પાન, એલચી 
વગરેનેા બોરકુટા ચણુગના બનાવેલા ઉકાળાથી મુંદાગ્ની મટે 
છે.  
(૨) આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી 
ભોજનની ર્રુઆતમાું લેવાથી મુંદાગ્ની મટે છે.  
(૩) રીંગણાું અને ટામેટાુંનુું  સપુ બનાવી પીવાથી મુંદાગ્ની 
મટે છે.  
(૪) લસણ, ખાુંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, બરાબર 
ર્ુુંટી, તેમાું બમણુું  થીજાવેલુું  ર્ી મેળવી ચાટવાથી મુંદાગ્ની 
મટે છે.  
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(૫) લીંબનુા રસમાું ચોથા ભાગ ે ખાુંડ નાખી, ઉકાળી, 
ચાસણી કરી ર્રબત બનાવવુું . ર્રબત ગરમ હોય ત્યાર ેજ 
કપડાથી ગાળી ઠુંડુું થાય એટલે ર્ીર્ીમાું ભરી લેવુું . આ 
ર્રબત ૧૫ થી ૨૫ ગ્રામ લઈ, પાણી મેળવી પીવાથી 
ગરમીની વ્યાકુળતા, અપચો, ઉબકા, અરુચી, ઉલટી, 
મુંદાગ્ની અને લોહીવીકાર મટે છે.  
(૬) સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામના 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગમાું  ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી રાક્ષ 
મેળવી ચટણી માફક પીસી બરણીમાું ભરી લેવુું . એને 
પુંચામતૃ ચાટણ કહે છે. એ પાુંચથી ૨૦ ગ્રામ જટેલુું  સવાર-
સાુંજ ચાટવાથી મુંદાગ્ની મટે છે.  
(૭) ફુદીનો, લીંબનુો રસ, તલુસી અને આદનુી બનાવેલી 
ચટણી ખોરાક સાથે લેવાથી મુંદાગ્ની મટે છે.  
(૮) લીંડીપીપરના ચણુગ ને મધ સાથે ચાટવાથી મુંદાગ્નીમાું  
લાભ થાય છે.  
(૯) તલુસીનો રસ મધ સાથે લેવાથી ભખુ લાગ ેછે.  
(૧૦) થોડુું સીંધવ અને આઠ દસ ટીપાું લીંબનુો રસ અડધી 
ચમચી અજમામાું નાખી સવાર-સાુંજ ખબુ ચાવીને ખાવાથી 
ચારથી છ દીવસમાું ભખુ ઉર્ડ ે છે. એનાથી કબજીયાત, 
ગસૅ, આફરો મટી જઈ પેટ હળવુું  ફુલ બને છે.  
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(૧૧) બેથી ત્રણ ચમચી આદનુો રસ એટલા જ લીંબનુા રસ 
સાથે મીશ્ર કરી એમાું ચાર-પાુંચ એલચીના દાણાનુું  ચણુગ  
અને એટલુું  જ ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  મીશ્ર કરી પીવાથી જઠરાગ્ની 
બળવાન બનર્ે અને મુંદાગ્ની મટર્.ે 
માથાની તકલીફ માથા પર ફોડલી-દારુણક લીંબનુો રસ અને 
સરસીયુું  સરખ ે ભાગ ે મેળવી ચોપડવાથી અને પછી દહીં 
મસળીને ધોવાથી થોડા જ દીવસોમાું માથા પરનો દારુણક 
રોગ મટે છે. (આ રોગમાું માથા પર નાની નાની ફોડલી 
થાય છે, ચળ આવે છે અને ચામડી કઠણ થઈ જાય છે.)  
માથાની ખજુલી  ચણાનો લોટ પાણીમાું મેળવી માથુું  
ધોવાથી ખજુલી અને ફોડલી મટે છે.  
માથાની નીબગળતા  રાત્ર ે ગરમ પાણીમાું  બદામ ભીંજવી 
રાખી, સવાર ે ફોતરાું કાઢી, બારીક પીસી, દુધમાું કાલવી, 
ઉકાળી, ખીર બનાવવી. (બદામની ખીર વધાર ે ઉકાળવી 
નહીં, નહીંતર પાચક રવ્યો નાર્ પામે છે.) આ ખીર ૨૦-
૪૦ ગ્રામ જટેલી ખાવાથી માથાની નીબગળતા મટે છે. 
એનાથી માથાનો દખુાવો પણ મટે છે. 
માથાનો ખોડો (૧) સરગવાના પાનના રસનુું  માથા પર 
મદગન કરવાથી માથાનો ખોડો મટે છે.  
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(૨) સરગવાની ર્ીંગને પાણીમાું પલાળી, ચોળી, ગાળીને 
માથા પર લગાડવાથી માથાનો ખોડો મટે છે.  
(૩) ચણોઠીનો ભકુો તેલમાું મીશ્ર કરી તે તેલ માથામાું  
નાખવાથી ખોડો મટે છે.  
(૪) ખોડાને લીધે માથાના વાળ ખબુ ખરતા હોય છે. 
ખોડાની તકલીફ મટાડવા માટે દધુ સાથે ખસખસ ખબુ જ 
વાટી લસોટી પસે્ટ જવેુું  બનાવવુું . માથાને સારી રીતે અરીઠા 
કે ર્ીકાકાઈથી ધોઈને સવારના તડકામાું બેસી વાળ કોરા 
કરવા. પછી આખા માથા પર આ ખસખસનો લેપ કરી તેને 
એક કલાક રહેવા દેવો. પછી લીમડાના સાબથુી માથ ુધોઈ 
કોરુું કરીને નાગરમોથનુું  તેલ, આમળાનુું  તેલ, બ્રાહ્મી તેલ, 
ધપુલે, દધુીનુું  તેલ પૈકી કોઈ પણ તેલ નાખવુું . આ બધાું તેલ 
તલના જ તેલમાું બનાવેલાું હોવાું જોઈએ. (તેલ ર્બ્દ તલ 
પરથી બન્યો છે. આથી તેલ એટલે ખરખેર તો તલનુું  જ 
તેલ.) થોડા દીવસના ઉપચારથી ખોડો મટી જાય છે.  
માથાનો દુખાવો  (૧) આમળાનુું  ચણુગ , ર્ી અને સાકર સરખ ે
ભાગ ેલઈ પ્રાત:કાળે ખાવાથી માથાનુું  ર્ળુ મટે છે.  
(૨) ગરમીને લીધ ે માથ ુ દખુતુું  હોય તો ડુુંગળી કાપીને 
સુુંર્ાડવાથી કે બારીક પીસીને પગને તળીયે ર્સવાથી 
ર્ીરદદગ  મટે છે.  
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(૩) ગાયના દુધમાું  સુું ઠ ર્સી લેપ કરવાથી અને તેના પર રુ 
લગાડવાથી સાત-આઠ કલાકમાું માથાનો ભયુંકર દખુાવો 
મટે છે.  
(૪) તજ પાણીમાું ર્સી ગરમ કરી લમણા પર લેપ 
કરવાથી અથવા તજનુું  તેલ કે તજનો અકગ  લમણા પર 
ચોળવાથી ર્રદીથી દુખતુું  માથુું  મટે છે.  
(૫) જાયફળ ર્સીને લેપ કરવાથી માથાનો દુખાવો મટે છે.  
(૬) રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાું  ભીંજવી 
રાખી ગાળીને પીવાથી માથાનો દુખાવો મટે છે.  
(૭) લવીંગને પાણીમાું લસોટી કે વાટી જરા ગરમ કરી 
માથામાું  અને કપાળમાું ભરવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૮) સરગવાના પાનના રસમાું મરી પીસી લેપ કરવાથી 
મસ્તકર્ળુ મટે છે.  
(૯) સરગવાનો ગુુંદર દધુમાું પીસી માથા પર લેપ કરવાથી 
માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૦) સરગવાનાું બી અને મરીનુું  ચણુગ  સુુંર્વાથી છીંકો 
આવી ર્ીરદદગ  મટે છે.  
(૧૧) ગાયનુું  તાજુું ર્ી તથા દધુ એકત્ર કરી આુંખમાું  
આુંજવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે તથા આુંખ લાલ થતી 
અટકે છે.  
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(૧૨) જો માથાના દુખાવામાું વાયદુોષ કારણભતુ હોય તો 
ગરમ પાણી અથવા સુુંઠવાળુું  ગરમ પાણી પીવુું .  
(૧૩) એક એક ગ્લાસ તરબચુનો રસ દીવસમાું ત્રણ-ચાર 
વાર દર ત્રણેક કલાકના અુંતર ેપીવાથી માથાનો દુખાવો મટે 
છે. એનાથી એ જડમળુથી પણ મટી ર્કે છે. તરબચુના 
રસમાું કર્ુું પણ મેળવવુું  નહીં. આ પ્રયોગમાું  તરબચુ 
ખાવાને બદલે તરબચુનો રસ જ વધ ુઅસરકારક રહે છે.  
(૧૪) આમલીનુું  ર્રબત કે આમલીનો ર્ોળ સાકર નાખી 
દર ચાર કલાકે એક એક ગ્લાસ પીવાથી માથાનો દખુાવો 
મટે છે.  
(૧૫) ગરમીથી માથુું  દખુતુું  હોય તો કપાળ પર વડનુું  દધુ 
લગાડવાથી મટે છે.  
(૧૬) રાત્ર ે ગરમ પાણીમાું બદામ ભીંજવી રાખી, સવાર ે
ફોતરાું કાઢી, બારીક પીસી, દધુમાું કાલવી, ઉકાળી, ખીર 
બનાવવી. (બદામની ખીર વધાર ે ઉકાળવી નહીં, નહીંતર 
પાચક રવ્યો નાર્ પામે છે.) આ ખીર ૨૦-૪૦ ગ્રામ જટેલી 
ખાવાથી માથાનો દુખાવો મટે છે.  
(૧૭) બદામ અને કપરુ દુધમાું ર્સી માથા પર લેપ કરવાથી 
માથાનો દખુાવો મટે છે.  
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(૧૮) ૧-૧ ચમચી પીપરનો પાઉડર મધ સાથે સવાર, બપોર, 
સાુંજ લેવાથી માથાનો દખુાવો મટે છે.  
(૧૯) ૧ ચમચી નમક મોુંમાું  મુકી ખાઈ જવાથી અને પછી 
પુંદર-વીસ મીનીટ બાદ એક મોટો ગ્લાસ પાણી પીવાથી 
માથાનો દખુાવો મટે છે. જરુર જણાય તો પાુંચ છ કલાક 
બાદ આ પ્રયોગ ફરીથી થઈ ર્કે. દીવસમાું વધમુાું  વધ ુ બે 
વખત કરી ર્કાય.  
(૨૦) બોરસલ્લીનાું ફુલ મસળીને કે બોરસલ્લીનુું  અત્તર 
સુુંર્વાથી સીરદદગ  મટે છે.  
(૨૧) સુુંઠના ચણુગ ને છીંકણીની જમે સુુંર્વાથી ઉપરાઉપરી 
છીંકો આવી માથુું  ઉતરી જાય છે.  
(૨૨) સુુંઠ કે લીલુું  જાયફળ પથ્થર પર ર્સી કપાળે લેપ 
કરવાથી માથાનો દુખાવો મટે છે.  
(૨૩) હરડ,ે બહેડાું, આમળાું, હળદર, ગળો, કરીયાત ુઅને 
લીમડાની આુંતરછાલનો ઉકાળો પીવાથી માથાનો દખુાવો 
કાયમ માટે મટે છે.   
(૨૪) ધાણા, જીરુ અને સાકર સમભાગ ે પાણી સાથે 
ફાકવાથી ગરમીથી ચડલેુું  માથુું  ઉતર ેછે.  
(૨૫) ખબુ કફ અને ર્રદીને લીધ ે માથુું  દુખતુું  હોય તો 
અક્કલગરાના નાના નાના બેત્રણ ટુકડા મોુંમાું  દાુંત નીચે 
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દબાવી રાખી સોપારીની જમે રસ-સ્વાદ લેતા રહેવાથી 
રાહત થાય છે.  
(૨૬) નેપાળાનાું  બીનાું મીંજ પાણીમાું ખબુ ઝીણાું  લસોટી 
કપાળે લેપ કરવાથી માથાનો દુખાવો મટે છે. નેપાળો ખબુ 
ગરમ અને તીવ્ર વીરચેક છે.  
(૨૭) બોરસલીનાું ફળોનુું  ચણુગ  કરી સુુંર્વાથી માથાનો 
દખુાવો મટે છે.  
(૨૮) અકારણ માથાનો દખુાવો થતો હોય, ગસુ્સો અને 
ચક્કર તથા અુંધારાની ફરીયાદ હોય તો રોજ સવાર ે સયુગ 
ઉગવા પહેલાું  એક કપ ગરમ દધુમાું પ્રમાણસર સાકર અને 
એક ચમચી ર્ી નાખી પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૯) સમાન ભાગ ેસુું ઠ અને હળદરના ચણુગમાું  ગરમ પાણી 
નાખી પસે્ટ બનાવી લેપ કરવાથી લેપ જમે જમે સકુાતો જાય 
તેમ તેમ માથાનો દુખાવો મટવા લાગ ેછે.   
માથામાું તેલ હુંમેર્ાું માથામાું  તલનુું  તેલ નાખવાથી ર્ીરોઃર્ળુ 
થતુું  નથી, ટાલ પડતી નથી, અકાળે વાળ ખરતા નથી, 
કપાળમાું વીર્ષે રુપ ે બળની વદૃ્ધી થાય છે, વાળનાું મળુ 
મજબતુ થાય છે. તથા વાળ લાુંબા અને કાળા થાય છે. 
જ્ઞાનેન્રીયો ર્ક્તીર્ાળી થાય છે, માથાની ત્વચા સુુંદર અને 
 નીમગળ થાય છે તથા સારી રીતે ઉુંર્ આવે છે.   



814 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

માસીક  (૧) ૧ તોલો કાળા તલનો ૨૦ તોલા પાણીમાું  
ઉકાળો કરી ચોથા ભાગનુું  પાણી રહે ત્યાર ે ઉતારી ગોળ 
નાખી પીવાથી માસીક સાફ આવે છે.  
(૨) ડુુંગળીની કાતરી કાચી જ ખાવાથી માસીક સાફ આવે 
છે.  
(૩) ર્ીયાળામાું વેંગણનુું  ર્ાક, બાજરીનો રોટલો અને 
ગોળનુું  નીયમીત સેવન કરવાથી માસીક બુંધ થયુું  હોય, 
ક્ષીણ થઈ ગયુું  હોય કે સાફ ન આવતુું  હોય તો ફાયદો થાય 
છે. (ગરમ પ્રકૃતીવાળી સ્ત્રીઓએ આ પ્રયોગ ન કરવો)  
(૪) સીતાફળીના બીના ગભગની દીવેટ બનાવી યોનીમાું  
રાખવાથી બુંધ પડલેો માસીક ધમગ ચાલ ુથાય છે.  
(૫) તજનુું  તેલ અથવા તજનો ઉકાળો લેવાથી કષ્ટાતગવમાું  
ફાયદો થાય છે.  
(૬) માસીક સાફ આવતુું  ન હોય, ઓછુું  આવતુું  હોય, 
દખુાવા સાથે આવતુું  હોય કે માસીકની બીજી કોઈ પણ 
ફરીયાદ હોય તો કુું વારપાઠાનો તાજો ગર પાણીમાું  
મેળવીને લેવાથી કે બજારમાું  મળતી કુું વારપાઠાની વીવીધ 
બનાવટોનુું  સેવન કરવાથી માસીકની બધી ફરીયાદો દરુ 
થાય છે.   
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(૭) ગાજરનાું  બી પાણીમાું વાટી પાુંચ દીવસ સધુી પીવાથી 
સ્ત્રીઓને ઋતપુ્રાપ્તી થાય છે.  
(૮) દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ એક એક કેળુું  સમારી 
તેના પર કપરુનો પાઉડર સહેજ સહેજ ભભરાવી સેવન 
કરવાથી માસીક રક્તસ્રાવ સુંબુંધી વીકારો મટે છે. છ-આઠ 
મહીના સધુી આ પ્રયોગ નીયમીત કરતા રહેવુું .  
(૯) માસીક આવવાના એક સપ્તાહ પહેલાું જો સ્ત્રી ચા, 
કોફી, કોકાકોલા, ચોકલેટ વગરે ે લેવાનુું  બુંધ કર ે તો 
ર્રીરમાું  ‘કે્રમ્પ્સ’ આવર્ે નહીં – ગોટલા ચડર્ ેનહીં.  
(૧૦) અટકાવ-માસીકસ્રાવ સાફ લાવવા માટે હીરાબોળ 
ઉત્તમ ઔષધ છે. હીરાબોળ અને ગગુળની સરખા વજને 
ચણા જવેડી બે-બે ગોળી સવાર-સાુંજ લેવાથી માસીકસ્રાવ 
 નીયમીત અને સાફ આવે છે તથા જ ેસ્ત્રીઓને કમર દખુતી 
હોય તેમને પણ આ ઔષધ ર્ણી રાહત આપ ે છે. આ 
ઉપચાર વખતે જો કુમાયાગસવ ચારથી પાુંચ ચમચી તેમાું  
એટલુું  જ પાણી ઉમેરી સવાર-સાુંજ જમ્યા પછી પીવામાું  
આવે અને સવાર-સાુંજ કન્યાલોહાદીની એક-એક ગોળી 
લેવામાું  આવે તો માસીકધમગની અનીયમીતતા, વધાર ે
આવવુું, ઓછુું  આવવુું, માસીક વખતે પડેમુાું  દખુાવો થવો 
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વગરે ે મટે છે અને માસીક નીયમીત રીતે યોગ્ય માત્રામાું  
આવવા લાગ ેછે.  
માસીક વધ ુ પડતુું  (૧) રાઈનો બારીક પાઉડર એક મોટી 
ચમચી બકરીના એક કપ દધુ સાથે સવાર-સાુંજ નીયમીત 
લેવાથી વધ ુપડતુું  માસીક આવતુું  હોય તેમાું રાહત થાય છે. 
(૨) વધ ુ પડતુું  માસીક આવતુું  હોય તો સકુા ધાણાનો 
ઉકાળો ૧-૧ ગ્લાસ સવાર, બપોર, સાુંજ પીવાથી લાભ થાય 
છે.  
(૩) દરરોજ કોપરુું અને સાકર દીવસમાું ચાર-પાુંચ વખત 
 નીયમીત ખાવાથી અત્યાતગવ-વધ ુપડતુું  માસીક આવવાની 
ફરીયાદ મટે છે. રોજનુું  એક વાટી કોપરુું ખાવુું  જોઈએ.  
(૪) એક ચમચો વીદારી કું દનો પાઉડર, એક ચમચો ર્ી 
અને એક ચમચો સાકરનો પાઉડર મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ 
છ-આઠ મહીના સધુી ચાટતા રહેવાથી વધ ુપડતા માસીકની 
ફરીયાદ મટે છે.  
(૫) બધા જ ગરમ-તીખા પદાથોગ બુંધ કરવા, બે વખત 
ઓછા નમકવાળો સાદો આહાર લેવો. રોજ સવાર,ે સાુંજ ે
અને રાત્ર ે બકરીનુું  દધુ પીવુું  - બધુું  મળી ઓછામાું ઓછુું  
એક લીટર. દવામાું સવાર, બપોર, સાુંજ ખાલી પટેે 
અર્ોકારીષ્ટ એક મોટો ચમચો ભરીને થોડુું  પાણી ઉમેરી 
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પીવી. ત્રણ મહીના પછી દવા બુંધ કરવી પણ બકરીનુું  દધુ 
ચાલ ુરાખવુું . પરજેી ચાલ ુરાખવાથી માસીક નીયમીત થાય 
છે.   
માસીક  ઓછુું  આવવુું (૧) બે બદામ અને બે ખજુર રાતે 
પાણીમાું પલાળી રાખી સવાર ે વાટી સહેજ માખણ અને 
સાકર મેળવી ખાવાથી છએક મહીનામાું  અલ્પ માસીકની 
ફરીયાદ મટે છે.  
(૨) કાચુું  કે પાકુું  પપૈયુું  દરરોજ ૧ કીલોગ્રામ જટેલુું  અનકુુળ 
સ્વરુપમાું  સેવન કરવાથી ઓછુું  માસીક આવવાની ફરીયાદ 
મટે છે. પ્રયોગ લાુંબા સમય સધુી કરવો.  
(૩) માસીક ઓછુું  આવતુું  હોય તો અર્ોકની છાલનો 
ઉકાળો પીવાથી માસીક વધ ુઆવવા લાગ ેછે.  
માસીક બુંધ થઈ જવુું  રાત્ર ે ૨૦-૨૦ ગ્રામ ચણા અને તલ 
જરુરી પાણીમાું  પલાળી સવાર ે બરાબર ઉકાળી નીતારીને 
એ પાણી પીવાથી માસીક બુંધ પડી ગયુું  હોય તો તે ફરીથી 
ચાલ ુ થાય છે. સતત એક વષગ સધુી પ્રયોગ ચાલ ુ રાખવો 
જોઈએ.  
માસીકની પીડા (૧) જીરુ અને હરડનેુું  સમાન ભાગ ેબનાવેલુું  
ચણુગ  રાતે સતુી વખતે પાણી સાથે એક ચમચી જટેલુું  
લેવાથી માસીકની પીડા મટે છે. મળર્દુ્ધી બરાબર ન થતી 
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હોય તેમાું  પણ લાભ થાય છે. જીરુ વાયનુાર્ક છે અને હરડ ે
ત્રણે દોષોનો નાર્ કર ેછે. આ પ્રયોગથી મળ, વાયનુી ર્દુ્ધી 
થાય છે.  
(૨) ૧૦૦ ગ્રામ કઠ અને ૧૦ ગ્રામ કપરુનુું  મીશ્રણ કરી 
અડધી ચમચી ચણુગ  એક ચમચી મધ સાથે દર ચાર-પાુંચ 
કલાકે લેતા રહેવાથી માસીક સાફ કે ખલુાસાથી ન આવતુું  
હોય કે દખુાવા સાથે આવતુું  હોય તેમાું લાભ થાય છે.  
(૩) ત્રણ ચાર વખત માસીક આવે ત્યાર ેદરરોજ સવાર-
સાુંજ ચારથી છ ચમચી અર્ોકારીષ્ટ પીવાથી કષ્ટાતગવની 
પીડા મટે છે.  
(૪) માસીકધમગ વખતે પેડમુાું  દુખાવો થતો હોય તો પાથી 
અડધી ચમચી જટેલુું  કલો ુંજી જીરાનુું  ચણુગ  સોપારી જટેલા 
ગોળ સાથે રોજ સવાર ે લેવુું . કલોુંજી જીરુ કષ્ટાતગવ, 
અલ્પાતગવ, નષ્ટાતગવ તથા ગભાગર્યના દોષોમાું હીતાવહ છે. 
કષ્ટાતગવનુું  એક બીજુું ઔષધ છે ‘કુમાયાગસવ.’ આ રવ 
ઔષધ મેડીકલ સ્ટોરમાું મળે છે. માસીક ઓછુું , 
અનીયમીત, મોડુું કે દુખાવા સાથે આવતુું  હોય તો 
કુમાયાગસવનુું  સેવન કરવુું  ખબુ ફાયદાકારક છે. ચારથી પાુંચ 
ચમચી કુમાયાગસવ એમાું એટલુું  જ પાણી મેળવી બેથી ત્રણ 
મહીના સવાર-સાુંજ પીવુું . 
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માુંકડ  સકુાું  મરચાું  બાફી એનો ઉકાળો કરવો. આ ઉકાળો 
માુંકડ પડ્યા હોય ત્યાું રડેવો કે ચોપડવો એટલે ફરીથી ત્યાું  
માુંકડ પડર્ે નહીં. 
મઢુ માર  (૧) લસણ, હળદર અને ગોળને મેળવી વાગલેા મઢુ 
માર પર લેપ કરવાથી ફાયદો થાય છે.  
(૨) મીઠુું  અને હળદર પાણીમાું બારીક વાટીને ચોપડવાથી 
વાગવા કે મચકોડાવાથી થતી પીડા મટે છે. મીઠુું  લસોટીને 
ચોપડવાથી પણ સોજો ઉતરી જાય છે.  
(૩) હળદર અને કળીચનુાનો લેપ કરવાથી મઢુમારનો 
સોજો મટે છે.  
(૪) હળદર, જુની માટી અને મીઠુું  એકત્ર કરી, પાણી 
મેળવી, અગ્ની પર મુકી, ખદખદાવી સહેવાય તેવો ગરમ 
ગરમ લેપ કરવાથી મઢુમારનો સોજો મટે છે અને પીડા 
ઓછી થાય છે.  
(૫) એક કપ દુધમાું  એક નાની ચમચી ફુલાવેલી ફટકડી 
નાખી, હલાવીને દીવસમાું  ત્રણ વાર પીવાથી મઢુમારનુું  દદગ  
મટે છે 
મતુ્રકૃચ્ર મતુ્રકૃચ્ર એટલે ટીપ ેટીપ ેપરે્ાબ થવો તે. એટલે કે 
પરે્ાબ છુટથી ન થવાની તકલીફ. 
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(૧) ૨૦ ગ્રામ કીસમીસ રાક્ષ અને નાની એલચીના દાણા ૨ 
ગ્રામ ચટણીની જમે પીસીને ૨૫૦ મી.લી. પાણીમાું  મેળવી, 
ગાળી, સાકર નાખી પીવાથી તાપ-તડકામાું ફરવાથી 
ગરમીને લીધે થયેલ મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૨) કાળી રાક્ષ રાત્ર ે ઠુંડા પાણીમાું પલાળી રાખી, મસળી, 
ગાળી, સાકર નાખી પીવાથી મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૩) કાળી રાક્ષનો ઉકાળો કરી પીવાથી મુ્ત્રકૃચ્ર મટે છે. 
(૪) કાકડીનાું  બીનો મગજ, જઠેીમધ અને દારુહળદરનુું  
ચણુગ  ચોખાના ઓસામણમાું પીવાથી મતુ્રકૃચ્ર અને 
મતુ્રાર્ાત મટે છે.  
(૫) ગરમ દુધમાું  સમભાગ ેસાકર અને ર્ી મેળવી પીવાથી 
બળતરાવાળો મુ્ત્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૬) દહીંમાું સાકર મેળવી પીવાથી મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૭) ગાયના ગરમ દુધમાું ર્ી અને સાકર કે ગોળ નાખી 
પીવાથી મુ્ત્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૮) જવને ચારગણા પાણીમાું  ઉકાળી, ત્રણચાર ઉભરા 
આવે એટલે ઉતારી, એક કલાક ઢાું કી રાખી ગાળી લેવુું . 
જવના આ પાણીને બાલી વૉટર કહે છે. એ પીવાથી 
મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
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(૯) નાળીયેરના પાણીમાું  ગોળ અને ધાણા મેળવી પીવાથી 
બળતરા સાથેનો મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૧૦) આમળાુંનો રસ અને ર્રેડીનો રસ એકત્ર કરી 
પીવાથી મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૧૧) મતુ્રકૃચ્રમાું  ગરમ પાણીમાું  બેસવાથી લાભ થાય છે. 
(૧૨) સકરટેટી કે ચીભડાનાું  બીની મીંજને પાણીમાું પીસી, 
ગાળીને પીવાથી મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૧૩) છાસમાું ગોળ મેળવી પીવાથી મતુ્રકૃચ્ર મટે છે.  
(૧૪) ખલુાસાથી પરે્ાબ ન થતો હોય તો તડબચુનાું બી 
પીસી ૧૫ ગ્રામ પાણીમાું  મેળવી સાકર નાખી પીવાથી અને 
તડબચુની છાલ પીસી પઢેા પર લેપ કરવાથી પરે્ાબ છુટે છે.  
(૧૫) પરે્ાબ બુંધ થઈ ગયો હોય કે ટીપ ેટીપ ેથતો હોય, 
પરે્ાબ કરતી વખતે બળતરા થતી હોય તો ૧૦-૨૦ ગ્રામ 
ગોળ પાણીમાું ઓગાળી ગાળીને પીવાથી તરત રાહત થાય 
છે. બીજા રોગના લક્ષણ રુપ ે આ ફરીયાદ હોય તો મળુ 
રોગનાું ઔષધો લેવાું .  
(૧૬) હરડ,ે આમળાું, જઠેી મધ, નાના ગોખરુું, પાષાણભેદ, 
અરડસુી, ચણકબાબ, ગળજીભી, બ્રાહ્મી, ર્તાવરી અને 
સગુુંધી વાળો સરખ ે ભાગ ે લઈ એમાુંથી ૧૦-૨૦ ગ્રામનો 
ઉકાળો કરીને પીવાથી ઉનવા અને પથરી મટે છે.  
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(૧૭) ચુંદનાદી ચુ્ણગ-સફેદ ચુંદન, વાળો, અગર, તગર અને 
વાુંસકપરુને સરખા ભાગ ે લેવાું, અને એ બધાુંના વજન 
બરાબર સાકર લેવી. એનુું બારીક ચણુગ  દરરોજ ૨-૪ ગ્રામ 
સવાર-સાુંજ દધુ સાથે લેવાથી મતુ્રકૃચ્ર, ઉનવા, દાહ, 
ર્ીરોઃર્લુ અને તરસ મટે છે. મગજને ઠુંડક થાય છે.  
(૧૮) બજારમાું મળતાું  તૈયાર ઔષધો જમે કે ચુંદનાદીવટી, 
ચુંરકલારસ, ગોક્ષરુાદી ક્વાથ, ગોક્ષરુાદી ર્તૃ, ચુંદનાસવ, 
સુંગપેર્બ, હજરતયહદુ ભસ્મ વગરેમેાુંથી એક કે બે પસુંદ 
કરી વાપરવાથી મતુ્રકૃચ્છમાું સુુંદર પરીણામ આપે છે.  
(૧૯) અટકી અટકીને વેદના સાથે પરે્ાબ થતો હોય, અથવા 
પરે્ાબ છુટથી થતો ન હોય તો ચાર-પાુંચ એલચી દાણા, 
એક ચમચી સાટોડીનો ભકુો અને એક ચમચી ગોખરુનો 
ભકુો એક ગ્લાસ પાણીમાું નાખી ધીમા તાપે ઉકાળવુું . 
ઉકાળતા જ્યાર ે અડધુું  પાણી બાકી રહે ત્યાર ે ઉતારી ઠુંડુું  
પાડી પી જવુું . આ ઉકાળો સવાર-સાુંજ તાજતેાજો બનાવીને 
પીવાથી મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રદાહ મટે છે. આ ઔષધ 
પ્રયોગ સાથે જો અડધા ચમચા જટેલો ખાુંડલેા જવનો ભકુો 
એક ગ્લાસ પાણીમાું નાખી ઉકાળી, ઠુંડુું પાડી, ગાળીને 
સવાર-સાુંજ પીવાથી અષ્ટીલા ગ્રુંથીનો (પ્રોસ્ટેટનો) સોજો, 
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મતુ્રકષ્ટ, મતુ્રાવરોધ, મતુ્રમાગગનો ચપે, પથરી અને સોજા 
મટી જાય છે.  કીડનીના રોગોમાું  પણ એ હીતાવહ છે. 
મતુ્રદાહ  (૧) બાલી વૉટર પીવાથી મતુ્રદાહ મટે છે.  
(૨) ઠુંડા પાણીના ટબમાું  કમરબડુ બેસવાથી અથવા ઠુંડા 
પાણીથી મતુ્રમાગગ-મતુ્રને્રીય વારુંવાર ધોવાથી અને તેના 
પર ભીનુું  પોતુું  મુકી રાખવાથી ઠુંડક થાય છે.  
(૩) આમળાું અને હળદર ૧૦-૧૦ ગ્રામ ખાુંડી, ક્વાથ કરી 
પીવાથી ગદુામાગગ અને મતુ્રમાગગનો દાહ ર્ાુંત થાય છે અને 
પરે્ાબ સાફ આવે છે. 
મતુ્રવીકાર ૧ ચમચો ગોળ અને ૧ નાની ચમચી અજમો મીશ્ર 
કરીને સવાર, બપોર, સાુંજ ખાવાથી દરકે પ્રકારના 
મતુ્રવીકાર મટે છે. 
મતુ્રાર્યનાું દદોગ  કેળામાું પ્રોટીન ઓછુું  હોવાથી મતુ્રાર્યનાું  
દદોગમાું  એ ખોરાક તરીકે ગણુકારી છે.  
મતુ્રાર્યની ગરમી  ૨૫૦ ગ્રામ દુધ અને ૨૫૦ ગ્રામ 
પાણીમાું  કાકડીનાું  બીની મીંજ ૩ ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ 
સરુોખાર નાખી પીવાથી પરે્ાબનો રચે લાગ ે છે અને 
મતુ્રાર્યની ગરમી, પ્રમેહ વગરે ેવીકારો દરુ થાય છે. (આ 
પીણુું  ઉભા ઉભા પીવુું  અને ફરતા રહેવુું .) 
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 મતુ્રાર્યની પથરી (૧) આહારમાું ડુુંગળીનો થઈ ર્કે 
એટલા વધ ુ પ્રમાણમાું ઉપયોગ કરવો. ડુુંગળીનો રસ ૧-૧ 
કપ દરરોજ ચાર કલાકને અુંતર ેલેવો. એકાદ માસ સધુી આ 
પ્રયોગ કરવાથી મતુ્રાર્યની પથરી દુર થવાની ર્ક્યતા છે. 
(૨) ભોુંયરીંગણીના મળુનુું  ચણુગ  મોટા ચણાના દાણા જટેલુું  
(એટલે કે ૧/૪ ચમચી) મીઠા દહીં સાથે ખાવાથી સાત 
દીવસમાું  જ પથરીના ચરુચેરુા થઈ જાય છે.  
(૩) દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ ૧-૧ ચમચો બદામનુું  તેલ 
પી જઈ ઉપરથી હ ુુંફાળુું  પાણી પીવાથી મતુ્રાર્યની પથરી 
ઓગળી જાય છે. મતુ્રાર્યની પથરીમાું બદામ પણ ફાયદો 
કર ેછે, પણ બદામનુું  તેલ વધ ુઅકસીર છે.  
વધ ુ માટે જુઓ લીન્ક : 
gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/07/
26/પથરી/  
મતુ્રાર્યર્ળુ જવને ચારગણા પાણીમાું  ઉકાળી, ત્રણચાર 
ઉભરા આવે એટલે ઉતારી, એક કલાક ઢાું કી રાખી ગાળી 
લેવુું . જવના આ પાણીને બાલી વૉટર કહે છે. એ પીવાથી 
મતુ્રાર્યર્ળુ મટે છે.  
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મતુ્રાર્યનો સોજો રોજ રાત્ર ે૧૦૦ ગ્રામ સુકી રાક્ષ પાણીમાું  
પલાળી, સવાર ેતે પાણીમાું  જ રાક્ષ ચોળી બી કાઢી નાખી 
ભખુ્યા પટેે પીવાથી મતુ્રાર્યનો સોજો મટે છે.  
મચુ્છાગ  (૧) આમળાનો રસ ર્ી મેળવી પાવાથી મચુ્છાગ મટે 
છે.  
(૨) તજનુું  બારીક ચણુગ  આુંખમાું આુંજવાથી મચુ્છાગ અને 
તુંરા મટે છે.  
(૩) લવીંગ ર્સી આુંખમાું અુંજન કરવાથી મચુ્છાગ મટે છે 
અને ચતેના આવે છે.  
(૪) રાક્ષ અને બાફેલાું  આમળાું મધમાું ખવડાવવાથી મચુ્છાગ 
રોગમાું  ફાયદો થાય છે.  
(૫) હળદર અને સાકર પાણીમાું મેળવી પાવાથી મછુાગ મટે 
છે. 
મલૅેરીયા (૧) ૧ કપ અતીર્ય ગરમ પાણીમાું  ૧ ચમચો મધ 
મેળવી દીવસમાું ચાર-પાુંચ વખત ચા માફક પીવાથી 
મલેૅરીયામાું ફરક પડ ેછે.  
(૨) લીમડાની અુંતરછાલ, સુંચળ અને અજમો સમાન ભાગ ે
અને એ બધાના વજન જટેલા કડાના બારીક વસ્ત્રગાળ 
ચણુગ ને નીંબાદી ચણુગ  કહે છે. ૧/૨ ચમચી જટેલુું  આ ચણુગ  
સવાર, બપોર ે અને રાત્ર ે લેવુું . મલેૅરીયા મટી ગયા પછી 
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ઝીણો તાવ ર્ણા સમય સધુી રહ્યા કરતો હોય તો ૩ ગ્રામ 
કરીયાતાનો અને ૨ ગ્રામ સુુંઠનો ભકુો એક કપ સારી રીતે 
ઉકાળેલા પાણીમાું નાખી અડધા કલાક સધુી ઢાું કી રાખવુું . 
આ પછી ગાળીને પી જવુું . સવાર-સાુંજ તાજુું બનાવી આ 
રવ પીવાથી પુંદર-વીસ દીવસમાું ઝીણો તાવ મટે છે.  
(૩) ૧ ચમચી જીરાનુું  ચણુગ  ૧૦ ગ્રામ કારલેીના રસમાું  
મેળવી પીવાથી મૅલેરીયા મટે છે.  
(૪) મલેૅરીયા હોય કે તેનાથી બરોળ અને લીવર વધ્યાું  
હોય અને પટેમાું પાણી ભેગુું થયુું  હોય- જલોદર થવા માુંડ્યુું 
હોય તો કારલેીનાું પાન છુું દી, રસ કાઢી, પહેલાું ૧૦ ગ્રામ 
અને પછી ૨૦-૨૦ ગ્રામ પાવાથી દરદીને પશુ્કળ પેર્ાબ છુટે 
છે, એક-બે ઝાડા થાય છે, ભખુ લાગ ેછે, ખોરાકનુું  પાચન 
થાય છે અને લોહી વધ ેછે.  
(૫) કારલેીનાું  સાડા ત્રણ પાન અને મરીના સાડા ત્રણ 
દાણા ભેગાું વાટી આપવાથી મલેૅરીયા મટે છે. કારલેીના 
પાનનો રસ પણ ર્રીર ેલગાડી ર્કાય.  
(૬) મરીનુું  ચણુગ  તલુસીના રસ અને મધમાું  મેળવી પીવાથી 
મલેૅરીયા મટે છે.  
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(૭) મલેૅરીયામાું 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 પાણીમાું બે લીંબનુો રસ 
ખાુંડ, સાકર કે નમક નાખી અથવા એમ ને એમ પીવાથી 
મલેૅરીયામાું લાભ થાય છે. અન્ય સારવાર સાથે પણ આ 
ઉપાય કરી ર્કાય. લીંબ ુસમારી તેની ચીરી ચસુતા રહેવાથી 
પણ લાભ થાય છે.  
(૯) ગુંઠોડાનુું  ચણુગ  મધમાું ચાટી ઉપર ગાયનુું  ગરમ દધુ 
પીવાથી ટાઢીયો તાવ મટે છે.  
(૧૦) પાણીમાું મીઠુું  નાખી ઉકાળીને પીવાથી ટાઢીયો તાવ 
મટે છે.  
(૧૧) ફુદીનાનો અને આદનુો રસ મીશ્ર કરી પીવાથી કે 
પાણીમાું એનો ઉકાળો બનાવી પીવાથી ટાઢીયો તાવ અને 
મટે છે.  
(૧૨) ગળો, પીત્ત પાપડો, નાગરમોથ, કરીયાતુું  અને સુું ઠ 
સરખ ેભાગ ેઅધકચરાું  ખાુંડી ઉકાળો કરી પીવાથી ટાઢીયો 
તાવ મટે છે. 
મેદ-જાડાપણુું   (૧) ર્રીરનુું  જાડાપણુું  દરુ કરવા માટે ૧-૧ 
ચમચો વાવડીંગના ચણુગમાું  સહેજ ર્ીલાજીત તથા એક 
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ચમચી મધ એકત્ર કરી દરરોજ સવાર-સાુંજ લેવુું . લાુંબા 
સમયે ર્રીરનો મેદ ઓછો થાય છે.  
(૨) વેંગણ મેદ ર્ટાડ ેછે.  
(૩) નાની ઉુંમર ેર્રીર પર મેદ વધી જાય કે અન્ય કારણથી 
ર્રીર પર કરચલીઓ પડ,ે રુંગ ઝાુંખો પડ ે ત્યાર ે ગરમ 
પાણી સાદ ુઅથવા ગરમ કરી જરાક ઠરલેા પાણીમાું ૧-૨ 
ચમચી મધ ઉમેરીને પીવાથી લાભ થર્.ે  
(૪) ફોતરાું  કાઢેલા જવને ત્રીફળાના ઉકાળામાું  એક કલાક 
સધુી પલાળીને સકુવી લેવા. આ સકુવેલા જવને દળી રોટલી 
કે ભાખરી બનાવી ખાવી. ર્ઉું, ચોખા, તળેલુું  અને મીઠાઈ 
બુંધ કરવાું . લીલોતરી ભાજી, સલાડ, કઠોળ સાથે જવની 
રોટલી-ભાખરી જ ખાવી. આ ઉપચારથી વજન ર્ટાડી 
ર્કાય છે. ડાયાબીટીસવાળા માટે પણ આ ઉપચાર ખબુ જ 
હીતાવહ છે.  
(૫) એરુંડાના પાનનો ક્ષાર હીંગ સાથે મીશ્ર કરી ચોખાના 
ઓસામણ-ધોવાણ સાથે લેવાથી પણ મેદ નાર્ પામે છે. 
(૬) મેદ ઓછો કરવા સવાર-સાુંજ ૧-૧ વાડકી કારલેાુંનો 
રસ પીવો. આહારમાું કારલેાનુું  ર્ાક વધ ુ પ્રમાણમાું લેવુું . 
કારલેાનુું  નીયમીત અને વીર્ષે પ્રમાણમાું  સેવન કરવાથી 
ર્રીરનો મેદ ર્ટે છે.  
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(૭) દરરોજ એક કપ ગ મતુ્રમાું  પાુંચેક ગ્રામ ર્દુ્ધ ગગુળ 
મેળવી સવાર-સાુંજ નીયમીત સેવન કરવાથી ર્રીરનો મેદ 
ર્ટે છે. મેદ ઉતારવાના અન્ય ઉપચાર સાથે સહાયક ઉપચાર 
તરીકે પણ આ કરી ર્કાય. ગ મતુ્ર બજારમાું પણ મળે છે. 
(૮) બપોરની ઉુંર્ છોડી દેવી, પરસેવો થાય તેટલો 
ર્રીરશ્રમ કરવો, હાથ ચીકણા ન થાય તેવો લખુો ખોરાક 
ખાવો અને ભખુ લાગ ેતેટલુું  જ ખાવાથી મેદવદૃ્ધી અટકે છે.  
મેદરોગ-હૃદયરોગ-બ્લડપ્રરે્ર-ડાયાબીટીસ  
(૧) ચીકણા-તળેલા, ગળપણ, વાસી અને વાયડા પદાથોગ 
બુંધ કરવા.  
(૨) ગોળ, ર્ી, ખાુંડ, મલાઈ, માખણ, ઠુંડાું  પીણાું, દધુપાક, 
ર્ીખુંડ, બાસદુી, દહીં, ફ્રટુસલાડ, ફ્રીઝ કે બરફનુું  પાણી, 
ફરસાણ, મગ-તવુેર સીવાયનાું કઠોળ, વેજીટેબલ ર્ી લેવાનુું  
બુંધ કરવુું . (૩) દરરોજ સવાર ે લાુંબે ફરવા જવુું  અને 
માફકસર કસરત કરવી. એનાથી ઉપરોક્ત તકલીફમાું  
ફાયદો થર્.ે  
મૈથનુ ર્ક્તી (૧) એરુંડાનાું મળુ મૈથનુ ર્ક્તી વધાર ેછે. ર્ણાું 
રવ્યો મૈથનુ ર્ક્તી વધાર ેછે, પરુંત ુમૈથનુ ર્ક્તી વધારનાર 
અને વાયનુો નાર્ કરનાર ગણુોવાળો એક માત્ર એરુંડો જ 
છે.  
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(૨) એક ગ્લાસ દુધમાું  બે ચમચી ખડી સાકર, અડધી 
ચમચી- આર્ર ે પાુંચ-છ ગ્રામ જટેલુું  ગોખરુનુું  ચણુગ  અને 
અડધી ચમચી ર્દુ્ધ કરલેાું  ક ુંચાનાું બીજનુું  ચણુગ  નાખી ધીમા 
તાપ ેઉકાળવુું . દધુ બરાબર ઉકળે એટલે ઉતારી ઠુંડુું  પાડી પી 
જવુું . આ પ્રમાણે રોજ દીવસમાું બે વખત સવાર-સાુંજ 
તાજતેાજુું બનાવેલુું  દુધ દસથી વીસ દીવસ પીવાથી 
મૈથનુર્ક્તી વધ ે છે, ર્ીથીલતા દરુ થાય છે, ઉપરાુંત 
મતુ્રમાગગના રોગો પણ મટે છે. આ ઉપરાુંત મતુ્રમાગગની 
પથરી, પરુુષાતન ગ્રુંથીની વદૃ્ધી (પ્રોસ્ટેટ એન્લાજગમેન્ટ), 
મતુ્રાવરોધ, મતુ્રની બળતરા જવેી વીકૃતીઓ મટે છે. 
મોતીયો (૧) મોતીયાની ર્રુઆતમાું આુંખમાું મધ 
આુંજવાથી મોતીયો આગળ વધતો અટકે છે.  
(૨) મોતીયો અટકાવવા આટલુું  કરવુું  જોઈએ. ૩૫-૪૦ 
વષગની વય પછી દધુ ઓછુું  લેવુું . ર્ી, તેલ, ચા, કોફી, ઠુંડાું  
પીણાું, મીઠાઈઓ, તળેલી વસ્ત,ુ અથાણાું વગરે ે નાછુટકે 
લેવુું  કે બુંધ કરવુું . મગ, ભાત, ખીચડી, રોટલી, થલુી, ફળો 
તથા ર્ાકભાજી (સરગવાના પાનની કે સવુાની ભાજી ખાસ) 
જવેો સાદો ખોરાક લેવો. કાકડી, ગાજર, મળુા, કોબી, 
કાુંદા, મધ, લીલુું  કોપરુું વગરે ેપણ લઈ ર્કાય. અઠવાડીયે 
એક ઉપવાસ કે એકટાણુું  કરવાું . ઉકાળેલુું  પાણી જ પીવુું . 
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તાુંબાના લોટામાું રાખલેુું  કે લોહચુુંબકીય જળ નરણા કોઠે 
સવાર ે પીવુું . આુંખો પર હથેળી મુકી ઢાું કી રાખવાનુું  બને 
તેટલુું  વધ ુવખત કરવુું . આ પ્રયોગો સતત કરતા રહેવાથી 
મોતીયો આગળ વધતો અટકર્ ે કે કાચો હર્ ે તો કપાઈ 
જર્.ે  
મોતીયો અન ે ઝામર (૧) ખાખરાનો અકગ  આુંખોમાું નાખવાથી 
નવા મોતીયામાું લાભ થાય છે. એનાથી ઝામરમાું પણ લાભ 
થાય છે.  
(૨) ગલુાબજળ અને સાટોડી ર્સીને આુંજવાથી પણ લાભ 
થાય છે.   
મોળ (૧) સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ 
ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગમાું  ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી 
કાળી રાક્ષ મેળવી ચટણી માફક પીસી બરણીમાું  ભરી લેવુું . 
એને પુંચામતૃ ચાટણ કહે છે. એ પાુંચથી વીસ ગ્રામ જટેલુું  
સવાર-સાુંજ ચાટવાથી મોળ મટે છે.  
(૨) તજ લેવાથી મોળ મટે છે. 
મોુંની તકલીફ  મોું પરના ડાર્ા  (૧) રાયણનાું  પાન દુધમાું  
વાટી કલ્ક કરી મોું પર રાત્ર ેબાુંધવાથી થોડા જ દીવસમાું મોું 
પરના કાળા ડાર્ મટી જાય છે.  
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(૨) મોું પર ખીલ કે બીજા કોઈ કારણે ડાર્ા હોય તો વડની 
કુણી કુું પણોને મસરુની દાળ સાથે લસોટી લેપ કરવો.  
(૩) કેરીની ગોટલીને પથ્થર પર ર્સીને ચોપડવાથી મોુંના 
ડાર્ મટી જાય છે.  
મોુંમાુંથી લાળ પડવી(૧) રસકપરુયકુ્ત દવાના સેવનથી 
મખુપાક થયો હોય, દાુંતનાું  પઢેાું  ઢીલાું થયાું હોય અને 
મોઢામાુંથી લાળ પડતી હોય તો બોરડીની છાલ અથવા 
પાનનો ક્વાથ કરી કોગળા કરવાથી મટે છે.  
(૨) જાસદુના ફુલનો રસ પીવાથી મોુંમાુંથી પડતી લાળ બુંધ 
થાય છે.  
(૩) ૧-૧ ચમચી ફુલાવેલો ટુંકણખાર મધ સાથે મેળવી 
દરરોજ બે-ચાર કલાકના અુંતર ેનીયમીત લેવાથી મોુંમાુંથી 
લાળ ટપકતી બુંધ થાય છે.  
(૪) મોુંમાુંથી લાળ ટપક્યા કર ેતો દાડમનાું સકુાું  છોડાુંનો 
પાઉડર બનાવી દરરોજ સવાર-સાુંજ સાદા પાણી સાથે લેવો. 
(૫) માજુના કાઢામાું ફટકડી કે કાથો નાખી અડધા લીટર 
જટેલુું  મીશ્રણ બનાવી દીવસમાું  ચારકે વખત કોગળા 
કરવાથી મોુંમાુંથી લાળ પડવાની ફરીયાદ મટે છે. માજુફળ 
આપણે ત્યાું  બધે મળે છે, અને પ્રમાણમાું  સસ્તુું  પણ હોય 
છે.   
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મોુંનાું ચાુંદાું  (૧) પાનમાું ખાવાનો કાથો લગાવવાથી 
ચાુંદાુંમાું  રાહત થાય છે.  
(૨) ટુંકણખાર અને મધ મેળવીને ચાુંદા પર લગાડવુું .  
(૩) જઠેી મધનુું  ચણુગ  ચાવવાથી મોુંનાું  ચાુંદાું  મટે છે.  
(૪) જીણગ જ્વર કે કબજીયાત હોય તો તેના ઈલાજ કરવા. 
(૫) દાડમની લીલી કે સુકી છાલ મોુંમાું  રાખવાથી મોુંનાું  
ચાુંદાું  મટે છે. ઉધરસમાું  પણ લાભ કર ેછે.  
(૬) મોુંમાું  કેટલોક વખત મધ રાખી કોગળો કરવાથી કે મધ 
અને પાણી એકત્ર કરી કોગળો કરવાથી મોુંમાું  પડલેાું  ચાુંદાું  
મટે છે.   
(૭) મોું આવી ગયુું  હોય, મોુંમાું  ચાુંદાું  પડ્યાું હોય, કું ઈ 
ખાતાું  મોુંમાું  બળતરા થતી હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો 
મોુંમાું  રાખી મકુવો.  
(૮) મખુપાકની સ્થીતીમાું  વડવાઈનુું  દાતણ ચાવીને કરવુું . 
(૯) જઠેીમધ, ર્તાવરી, આમળાું અને ખડી સાકર સરખા 
વજને લઈ ખબુ ખાુંડી બારીક ચણુગ  બનાવવુું . એકથી દોઢ 
ચમચી જટેલુું  ચણુગ  સવાર ેઅને રાત્ર ેએક ગ્લાસ દુધ સાથે 
 નીયમીત લેવુું . મોુંમાું  ચાુંદાું  સાથે પટેમાું બળતરા થતી હોય 
તો ખાટા, ખારા, તીખા, તળેલા, ગરમ, તીક્ષ્ણ ગણુવાળા 
આહાર-વીહારનો ત્યાગ કરવો. એકથી બે મહીના આ 
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ઉપચાર કરવો. એનાથી અમ્લપીત્ત, અલ્સર, આુંતરડાનાું  
અને યોનીનાું ચાુંદાું  પણ મટે છે.  
(૧૦) અક્કલગરો, જઠેી મધ અને કાથાનુું  સમાન ભાગે 
બનાવેલુું  ચણુગ  લગાવવાથી મોુંમાું  પડલેાું  ચાુંદાું  મટે છે તથા 
બેસી ગયેલો અવાજ સધુર ેછે.  
(૧૧) ફટકડીના પાણીના કોગળા કરવાથી મોુંનાું  ચાુંદાું  
રુઝાય છે.  
(૧૨) બાવળની છાલ મોુંમાું  રાખી ચાવ્યા કરવાથી મોુંનાું  
ચાુંદાું  મટે છે.  
(૧૩) ચમેલીનાું પાન, મજીઠ, દારુહળદર, સોપારી, 
ખીજડાની છાલ, આમળાું અને જઠેીમધને સરખા ભાગ ે
અધકચરાું ખાુંડી બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું  ઉકાળી 
એક કપ બાકી રહે ત્યાર ે ઉતારી ગાળીને ઠુંડ ુ પાડી મોુંમાું  
થોડી વાર ભરી રાખવુું . દીવસમાું બેથી ત્રણ વાર આમ 
કરવાથી મોુંનાું  ચાુંદાું, દુખાવો, મખુપાક, તેમ જ પઢેાનો ઉગ્ર 
સોજો પણ દુર થાય છે. એકલા ચમેલીનાું પાન પણ થોડી 
વાર ચાવવાથી મોુંનાું  ચાદાું  મટે છે.  
(૧૪) લીલુું  કોપરુું અને ખાુંડ ખબુ ચાવી ચાવીને ખાતા 
રહેવાથી ગરમીને લીધ ે જીભ તથા પઢેા પર છાલાું પડ્યાું  
હોય તો તે મટે છે.  
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(૧૫) જો વારુંવાર મોઢામાું ચાુંદાું  પડતાું  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.  
મોુંની દગુાંધ  (૧) તલુસીનાું પાન વાટી, ઉકાળો કરી, 
સવાર-સાુંજ કોગળા કરવાથી મોુંની દગુાંધ દુર થાય છે.  
(૨) જમ્યા બાદ તથા દર બે કલાકે તલુસીનાું ચાર-પાુંચ પાન 
સારી રીતે ચાવીને ખાતા રહેવાથી મોુંની દગુાંધ મટે છે.  

(૩) નાગરમોથ, કઠ, એલચી, ધાણા, એષ્ટળયો તથા 
જઠેીમધનુું  બારીક ચણુગ  મોુંમાું રાખવાથી ર્રાબની તથા 
લસણ ખાવાથી કે અન્ય કારણોથી ઉત્પન્ન થયેલ મોુંની 
દગુાંધ મટે છે.  
(૪) અજમો અને વરીયાળી ચાવવાથી મોુંની વાસ મટે 
છે. (૫) સોપારી જટેલો ગોળ ખબૂ ચાવીને ખાવાથી 
ડુુંગળી, લસણની વાસ જતી રહે છે.   
મોુંમાું છાલાું (૧) સાકરમાું સહેજ કપરુ નાખી બારીક ચણુગ  
બનાવી દરરોજ દીવસમાું આઠ-દસ વખત છાલાું પડ્યાું હોય 
ત્યાું બધ ે ચોપડી દેવુું . મોુંમાું  લાળ આવે અને ચણુગ  ગળા 
 નીચે ઉતર ેતો પણ કોઈ વાુંધો નથી. એનાથી મોુંનાું  છાલાું  
મટે છે.  
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(૨) મરી અને સ ુકી રાક્ષ સમભાગ ેલઈ દીવસમાું ત્રણચાર 
વાર ચાવીને ખાવાથી મોનાું છાલાું  મટે છે.  
(૩) એક નાની વાડકી તાજા દહીંમાું અડધો લીટર પાણી 
નાખી હાથ વડ ે કે ચમચાથી હલાવી મીક્ષ કરી દીવસમાું  
ચારકે વખત કોગળા કરવાથી મોુંનાું  છાલાું મટે છે.  
(૪) દરરોજ બે-ત્રણ કલાકે સકુા કોપરાનો મોટો ટુકડો 
ખબુ ચાવીને ખાવાથી થોડા દીવસોમાું  મોુંમાું  પડલેાું  છાલાું  
મટે છે.  
(૫) એક લીટર પાણીમાું  એક મોટો ચમચો હળદર નાખી 
ઉકાળીને ઠુંડુું પડ્યા પછી દીવસમાું ચાર-પાુંચ વાર સારી રીતે 
કોગળા કરવાથી મોુંમાું  પડલેાું  છાલાું મટે છે.  
મોુંમાું દાહ  મોુંમાું  કેટલોક વખત મધ રાખી કોગળો 
કરવાથી કે મધ અને પાણી એકત્ર કરી કોગળો કરવાથી 
મોુંનો દાહ, ચાુંદાું  કે વ્રણ મટે છે.  
મોુંમાુંથી લોહી  (૧) વડની છાલ, કુણાું પાન કે કુણી 
કુું પળોનો ઉકાળો પીવાથી મોુંમાુંથી લોહી પડતુું  હોય તો 
ફાયદો થાય છે.  
(૨) મોુંમાું  કોઈ ઈજા કે રોગ ન હોય, દાુંત કે પઢેાની કોઈ 
તકલીફ ન હોય, છતાું  મોુંમાુંથી લોહી પડતુું  હોય તો ફેફસાું  
સુંબુંધી કોઈ રોગ હોઈ ર્કે. જો સાધારણ તકલીફ હોય તો 
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દધુીની છાલ સકુવી, પાઉડર બનાવી, અડધો ચમચો પાઉડર 
અને અડધો ચમચો સાકર મીશ્ર કરી દરરોજ સવાર ેખાલી 
પટેે લસ્સી કે પાણી સાથે લેવુું .  
(૩) મોુંમાુંથી લોહી પડતુું  હોય તો અડધી ચમચી દાડમની 
છાલ લસોટી એક કપ છાસમાું નાખી સવાર,ે બપોર ેઅને 
રાત્ર ેલેવાથી તે બુંધ થાય છે.  
મખુપાક  (૧) બોરડીના પાનનો ક્વાથ કરી દીવસમાું બે-
ત્રણ વાર કોગળા કરવાથી મખુપાક મટે છે.  
(૨) કેરીની એક ગોટલી પાણીમાું ખબુ લસોટી એક ગ્લાસ 
ઉકળતા પાણીમાું  નાખી ઉતારી લેવુું . ઠુંડ ુ પડ ેએટલે તેમાું  
૧/૪ ચમચી હળદર અને એટલો જ કાથો નાખી કોગળા 
કરવાથી મખુપાક, મોુંનાું  ચાદાું, દાુંતના પઢેામાુંથી લોહી 
 નીકળવુું, અવાજ બેસી જવો વગરે ેમટે છે. આ રવ લેપની 
જમે લગાવવાથી અળાઈ અને ખીલ પણ મટે છે.  
હોઠ ફાટે (૧) હોઠ ફાટે તો રાતે સતુાું  પહેલાું  હોઠ ઉપર 
એરુંડીયુું  બરાબર ર્સીને સઈુ જવાથી ધીમે ધીમે સારુું થઈ 
જાય છે.  
(૨) સરસવનુું  તેલ અથવા હ ુુંફાળુું  ર્ી નાભી ઉપર 
લગાડવાથી હોઠ ઉપર ચીરા પડર્ે નહીં.  
મોું આવવુું (૧) સવાર ેઉઠીને તરત જ પાણી પીવુું .  
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(૨) મરચુું, ગરમ મસાલા, અથાણાું, ગરમ પદાથોગ, તીખાર્, 
સુુંઠ, મરી બીલકુલ બુંધ કરવાું .  
(૩) દધુ, દધુપાક, ખીર, રબડી, બાસદુી ખાવાથી લાભ થાય. 
(૪) જમ્યા પછી તાજી મોળી છાસ પીવી.  
(૫) લીંબનુુું  ખાુંડવાળુું  ર્રબત દીવસમાું બે-ચાર વાર પીવુું . 
(૬) કબજીયાતથી બચવુું .   
મોું પરના મસા (૧) નાળીયેરના પાણીથી મોું ઉપરના 
મસાને માલીર્ કરતાું ધીમે ધીમે ર્સાઈ જઈ ઓછા થઈ 
જતા રહે છે.  
(૨) હળદર-ચણુગ  અને મીઠામાું  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.  
યકૃતવદૃ્ધી (૧) કાચા પપૈયાનુું  ૧૦ ગ્રામ દધુ સાકર સાથે મેળવી 
ત્રણ ભાગ કરી દીવસમાું  ત્રણ વાર પાણી સાથે લેવાથી 
યકૃતવદૃ્ધી મટે છે.  
(૨) કાચા પપૈયાનુું  ર્ાક ખાવાથી યકૃતવદૃ્ધીમાું લાભ થાય 
છે. ખાસ કરીને નાનાું બાળકોને આ વીર્ષે લાભકારી છે. 
(૩) કાચા પપૈયાના દુધનાું  ૧૦-૧૫ ટીપાું સવાર-સાુંજ પાણી 
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સાથે પીવાથી યકૃતવદૃ્ધી, બરોળવદૃ્ધી, અરુચી અને અપચો 
મટે છે.  
(૪) ફુદીનાનો રસ યકૃતવદૃ્ધીમાું  લાભકારક છે.  
(૫) યકૃતવદૃ્ધી, મતુ્રાવરોધ, મતુ્રકષ્ટ, પ્રોસ્ટેટ (પરુુષાતન 
ગ્રુંથી), પથરી અને સોજામાું વાયવરણો અકસીર ઔષધ છે. 
(૬) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાું  જાુંબ ુ લઈ તેનો રસ કાઢવો. એને 
કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ે બારીક વાટેલુું  સીંધવ મેળવવુું . 
એને ર્ીર્ીમાું  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક અઠવાડીયા 
સધુી રાખી મકુવાથી જાુંબરુવ તૈયાર થાય છે. જાુંબરુવ 
આુંતર ેદીવસે સવાર ે કેટલાક દીવસ સધુી પીવાથી યકૃતની 
ક્રીયા નીયમીત બની યકૃતનો સોજો, યકૃતવદૃ્ધી અને 
પ્લીહોદર મટે છે.  
યાદર્ક્તી (૧) ચારોળી અને ર્ીંગોડાું  ખાવાથી યાદર્ક્તી વધે 
છે. 
(૨) બદામનો ઝીણો ભકુો કરી તેમાું સાકર અને ર્ી મેળવી 
હલાવી રાત્ર ે રાખી મકુવુું . સવાર ે એ મીશ્રણનુું  સેવન 
કરવાથી યાદર્ક્તી વધે છે. ર્ી યાદર્ક્તી વધારવામાું  
સહાય કર ેછે.  
(૩) કોળાને છીણી કોળાપાક કરીને ખાવાથી યાદર્ક્તીમાું  
લાભ થાય છે.  
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(૪) યાદર્ક્તી માટે તરબચુના બીની મીંજ ખાવી.  
(૫) યાદર્ક્તી વધારવા કેરીની મોસમમાું પાકી કેરીનો 
રસ, દધુ, આદુનો રસ અને ખાુંડ જરુરી પ્રમાણમાું લઈ 
એકરસ કરી ધીમે ધીમે પી જવુું . દરરોજ સવાર-સાુંજ આ 
પ્રયોગ નીયમીત કરવો. આનાથી સ્મરણ ર્ક્તીમાું સારો 
વધારો થાય છે; અને માનસીક તાકાત પણ ખબુ વધ ે છે. 
ડીપ્રરે્નના રોગીઓને આ પ્રયોગ બહ ુકામ લાગ ેછે.  
(૬) તજનો પાઉડર મધ સાથે લેવાથી કે તજના ટુકડા મોુંમાું  
રાખી ચસુતા રહેવાથી ભલુી જવાની તકલીફ મટે છે. 
આબાલ-વદૃ્ધ કોઈ પણ માટે આ પ્રયોગ અસરકારક છે. (જો 
કે તજનો વધ ુપડતો ઉપયોગ નપસુુંકતા લાવી ર્કે.)  
(૭) ગળો, મોટાું  ગોખરુ, આમળાું, જઠેીમધ, ર્ુંખપષુ્પી 
અને બ્રાહ્મીચણુગ  સરખા વજને લઈ એમાુંથી ૩થી ૬ ગ્રામ 
૪૦ વષગની ઉમર પછી દરરોજ એક કે બે વખત નીયમીત 
લેવાથી યાદર્ક્તી જળવાઈ રહે છે. સાથે વાયપુ્રકોપ કર ે
નહીં એવો આહારવીહાર રાખવો.  એનાથી યવુાની પણ 
લાુંબો સમય ટકે છે.  
(૮) અશ્વગુંધા, વરધારો, આમળાું, મોટાું ગોખરુ, ગળો અને 
બ્રાહ્મીનુું  સરખા ભાગ ેબનાવેલુું  ૩થી ૬ ગ્રામ ચણુગ  ગાયના ર્ી 
અને મધ સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી અને ઉપર દધુ પીવાથી 
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યાદર્ક્તી વધ ે છે. (ર્ી અને મધ વીષમ પ્રમાણમાું લેવાું . 
કફપ્રકૃતી હોય તો મધ બમણુું  અને વાત પ્રકૃતીમાું ર્ી 
બમણુું  લેવુું .) આ ઉપરાુંત બ્રાહ્મીર્તૃ, સારસ્વતારીષ્ટ, 
સારસ્વતચણુગ , વાચાદીચણુગ , બ્રાહ્મીવટી, યર્દભસ્મ, 
જ્યોતીષમતી રસાયન, ગડચુ્યાદી રસાયન, બદામપાક, 
ચતમુુગખરસ, યોગને્રરસ, રસરાજરસ, નગોડ વગરે ેઔષધો 
પૈકી એક-બે વાપરવાથી પણ સ્મતૃીર્ક્તી જળવાઈ રહે છે.  
(૯) બદામમાું  વીટામીન ‘ઈ’ હોય છે, જનેાથી યાદર્ક્તી 
જળવાઈ રહે છે, કેમ કે એમાું એન્ટીઑક્સીડન્ટ હોય છે. 
એન્ટીઑક્સીડન્ટ મગજના કોષોમાું થતી ગરબડનુું  પ્રમાણ 
ર્ટાડ ેછે. વીટામીન ‘ઈ’ ની ગોળી કરતાું  બદામ લેવી સારી.  
(૧૦) ર્ુંખપષુ્પીના આખા  છોડ (સવગ અુંગો) નુું  ચણુગ  દસ 
ગ્રામ, બદામ નુંગ પાુંચ, ખસખસ પા (૧/૪) ચમચી, મરી 
નુંગ દસ, નાની એલચી નુંગ પાુંચ, વરીયાળી અડધી ચમચી 
અને ગલુાબનાું  ફુલની પાુંખડી નુંગ દસને ખબુ જ લસોટી 
ચટણી જવેુું  બનાવવુું . એને એક ગ્લાસ ગરમ દધુમાું મેળવી 
બે ચમચી સાકરનો ભકુો નાખી ખબુ હલાવી ઠુંડ ુપાડી રોજ 
રાત્ર ેસતુી વખતે પીવાથી યાદર્ક્તી અને એકાગ્રતા વધ ેછે. 
વીદ્યાથીઓ માટે પરીક્ષાના દીવસોમાું આ પ્રયોગ હીતકારી 
છે.  
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(૧૧) ભોજનની પુંદર મીનીટ પહેલાું નીયમીત સફરજન 
ખાવાથી યાદર્ક્તીમાું  વધારો થાય છે.  
(૧૨) રોજ સવાર ેસફરજનનો મરુબ્બો ખાવાથી યાદર્ક્તી 
તેજ બની બી.પી. સામાન્ય થઈ જાય છે.  
(૧૩) એક મોટો ચમચો વરીયાળીનુું  ચણુગ  સાકરવાળા 
દધુમાું નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી યાદર્ક્તી વધ ેછે.  
(૧૪) સફરજનનો રસ પીવાથી યાદર્ક્તી વધ ે છે. 
યાદર્ક્તી વધારવા માટે જરુરી એવા એસીટાઈકોલાઈન 
નામના ચતેારસાયણમાું  સફરજનનો રસ વદૃ્ધી કર ે છે. 
એસીટાઈકોલાઈન ચતેાકોષોમાુંથી ઉત્પન્ન થતુું  રસાયણ 
છે, જ ેબીજા ચેતાકોષોને સું દેર્ા પહોુંચાડવાનુું  કામ કર ેછે. 
માત્ર મગજમાું નહીં પણ આખા ર્રીરમાું સું દેર્ાવ્યવહાર 
સક્ષમ હોય તો સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે છે. મગજના રોગ 
અલ્ઝાઈમસગની દવા સાથે દદીઓને ખોરાક સાથે સફરજન, 
સફરજનનો રસ અને તેની વાનગીઓ આપવી જોઈએ.  
(૧૫) એક ચમચી વુંર્લોચનનુું  ચણુગ , થોડુું  નાની એલચીનુું  
ચણુગ, સાકરનુું  થોડુું  ચણુગ  અને ર્ી ભેગાું કરી નીયમીત 
લેવાથી યાદર્ક્તી વધ ેછે.  
(૧૬) આમળાુંનો નીયમીત ઉપયોગ કરવાથી યાદર્ક્તી 
વધ ેછે.  
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(૧૭) રોજ અડધી ચમચી સવુાનુું  ચણુગ  મધ કે ર્ી સાથે 
સવાર ેચાટવાથી સ્મતૃીર્ક્તી વધ ેછે.  
(૧૮) હરડ,ે આમળાું, બલા, નાગબલા, જઠેીમધ, ર્ુંખપષુ્પી, 
ગળો, ર્ીલાજીત, ડોડી, મેદા અને પનુનગવા આ અગીયાર 
ઔષધો શે્રષ્ઠ રસાયન ઔષધો છે. એક કે બની ર્કે 
તેટલાુંનો નીયમીત ઉપયોગ કરવાથી યાદર્ક્તી વધે છે.  
(૧૯) માલકાુંકણીનુું  તેલ યાદર્ક્તી વધાર ેછે. 
યોનીદાહ  આમળાનો રસ મધ સાથે લેવાથી સ્ત્રીઓનો 
યોનીદાહ મટે છે. 
રક્તપીત્ત-રક્તસ્રાવ  મોું, નાક કાન વગરેમેાુંથી રક્તસ્રાવ થાય 
તેને રક્તપીત્ત કહે છે.  
(૧) લીંબનુો રસ ૨૫ ગ્રામ, ખાુંડ ૧૨ ગ્રામ અને પાણી ૨૦૦ 
મી.લી. મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી ૧૫-૨૦ દીવસમાું  
રક્તપીત્ત-પાયોરીયા મટે છે.  
(૨) દર ચાર કલાકે લીંબનુો ૬૦-૬૦ ગ્રામ રસ આપવાથી 
રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૩) અળવીના પાનનુું  ર્ાક રક્તપીત્તના રોગી માટે સારુું 
ગણાય છે.  
(૪) કોબીનુું  ર્ાક ખાવાથી રક્તપીત્તમાું  રાહત થાય છે.  
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(૫) કોળાનો અવલેહ (જુઓ અનકુ્રમ અથવા લીંક ) 
ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૬) તવુેરનાું પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ ૩૦ ગ્રામ ર્ીમાું  મેળવી 
પીવાથી રક્તપીત્ત મટે છે. તેનાથી નાક અને મોુંમાુંથી પડતુું  
લોહી પણ બુંધ થાય છે.  
(૭) દુધીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે લેવાથી નાક 
કે ગળામાુંથી લોહી પડતુું  મટે છે.  
(૮) રાક્ષ, જઠેીમધ અને લીલી ગળો ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ, 
ચારગણા પાણીમાું  મેળવી, ઉકાળો કરી સવાર-સાુંજ 
પીવાથી ઉધ્વગ રક્તપીત્ત (નાક, મોું, આુંખ કે કાનમાુંથી 
લોહી પડતુું  હોય તે) મટે છે.  
(૯) રાક્ષને મધમાું મેળવી ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૧૦) રાક્ષ અને ઉુંબરાનાું  મળુ ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ ઉકાળો 
કરી પીવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૧૧) પાકાું ટામેટાુંનો ૧૦૦ ગ્રામ રસ દીવસમાું ત્રણ વાર 
પીવાથી થોડા જ દીવસોમાું  રક્તપીત્ત અને દાુંતના પઢેાું  
ર્ીથીલ થઈ તેમાુંથી થતો રક્તસ્રાવ મટે છે.  
(૧૨) પાકાું ટામેટાુંના તાજા રસમાું  થોડુું  પાણી અને મધ 
મેળવી પીવાથી રક્તપીત્ત તથા લોહીવીકાર મટે છે.  
(૧૩) મધ સાથે ખજુર ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
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(૧૪) રાયણનાું  પાન દધુમાું વાટી કલ્ક કરી, ૧૦ ગ્રામ કલ્ક 
ર્ીમાું ર્ેકી સવાર-સાુંજ ખાવાથી થોડા જ દીવસમાું  
રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૧૫) રાયણનાું પાન અને કોઠીનાું પાન વાટી કલ્ક કરી, 
ર્ીમાું ર્ેકી ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૧૬) ત્રીફળા અને ગરમાળાના ગર(ગોળ)ના બે ચમચી 
જટેલા ભકુાને બે ગ્લાસ પાણીમાું  અડધુું  પાણી બાકી રહે 
ત્યાું સધુી ધીમા તાપ ે ઉકાળી ઠુંડ ુ પાડી મધ અને સાકર 
મેળવી પીવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.  
(૧૭) એક ચમચી ર્તાવરી ચણુગ , એક ચમચી સાકરનુું  
બારીક ચણુગ  અને દોઢ ચમચી ગાયનુું  ર્ી મીશ્ર કરી સવાર ે
અને રાત્ર ે ચાટી જવુું . ઉપર એક ગ્લાસ મળે તો બકરીનુું  
અથવા તો ગાયનુું  દધુ પીવુું . ૧૦થી ૧૫ દીવસના આ 
ઉપચારથી ર્રીરના કોઈ પણ ભાગનો રક્તસ્રાવ બુંધ થાય 
છે.  
(૧૮) કાુંચનારના ફુલનુું  ર્ાક ખાધા પછી બકરીનુું  દુધ 
પીવાથી રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે. જો કાુંચનારનાું તાજાું ફુલ ન 
મળે તો સકુાું  ફુલનુું  અડધી ચમચી ચણુગ  એકથી બે ચમચી 
મધ અથવા સાકર સાથે મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ લેવુું . ઉપર 
બકરીનુું  દધુ પીવુું .  
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(૧૯) ર્રીર પર કું ઈ પણ વાગ ેઅને રક્તસ્રાવ થાય ત્યાર ે
ર્ા-વ્રણ પર ડીસ્ટીલ વોટર રડેી ર્ા સ્વચ્છ કરી તેના પર 
ફુલાવેલી ફટકડી અથવા હળદર ચણુગ  મુકી પાટો બાુંધી દેવો. 
આ ઉપચારથી રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે અને ર્ા પાકતો નથી. 
પછી દરરોજ ફટકડીના રાવણથી વ્રણ સાફ કરી ફુલાવેલી 
ફટકડી મુકી ડ્રસેીંગ કરવુું . થોડા દીવસના ડ્રસેીંગથી વ્રણ 
રુઝાઈ જર્.ે  
(૨૦) અડધા કપ ગલુાબજળમાું ચણાના દાણા જટેલી 
ફુલાવેલી ફટકડી નાખી નાકમાું  ચાર-પાુંચ ટીપાું  પાડવાથી 
થોડી વારમાું જ નસકોરી બુંધ થાય છે. 
રક્તપ્રદર  રક્તપ્રદર એટલે વધ ુપડતુું  માસીક આવવુું  તે. (૧) 
સકુવેલી કેરીની ગોટલીનો પાઉડર કરીને અથવા એમ જ 
મસાલો દઈ ખાઈને ઉપરથી પાણી પીવુું . તકલીફ મજુબ 
કેરીની ગોટલીનુું  પ્રમાણ રાખવુું . એનાથી રક્તપ્રદર મટે છે. 
(૨) તલુસીનાું તાજાું પાનનો રસ સહેજ સાકર મેળવી એકાદ 
ચમચો દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ નીયમીત લેવાથી 
રક્તપ્રદરનો રોગ અચકુ સારો થાય છે.  
(૩) બોરડીની છાલનુું  ચણુગ  ૩-૩ ગ્રામ સવાર-સાુંજ ગોળ 
સાથે લેવાથી રક્તપ્રદર મટે છે.  
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(૪) રાયણનાું પાન દુધમાું વાટી કલ્ક કરી, ૧૦ ગ્રામ કલ્ક 
ર્ીમાું ર્ેકી સવાર-સાુંજ ખાવાથી થોડા જ દીવસમાું  
રક્તપ્રદર મટે છે.  
(૫) કેરીની ગોટલીનો બારીક પાઉડર ૧-૧ ચમચી સાદા 
પાણીમાું નીયમીત દીવસમાું ચાર-પાુંચ વખત લેવાથી 
રક્તપ્રદર સારો થાય છે. 
રક્તવીકાર  રક્તવીકારના પ્રકારો અને કારણો ર્ણાું  છે. (૧) 
રક્તવીકારમાું દરરોજ ૧-૧ ચમચી ત્રીફળા ચણુગ  એકાદ 
ચમચો ગાયનુું  ર્ી મેળવી દીવસમાું ત્રણ વખત દર ચાર 
કલાકને અુંતર ે લેવુું . પ્રયોગ છએક માસ સધુી કરવાથી 
લોહીમાું રહેલા દોષો દરુ થાય છે.  
(૨) કાચી કોબીજનુું  પ્રચરુ માત્રામાું  સેવન કરવાથી કોઈ 
પણ પ્રકારનો રક્તવીકાર મટે છે. અન્ય ચીકીત્સાની સાથે 
પણ આ કુદરતી ઉપચાર કરી ર્કાય. અનકુુળ હોય તો 
કોબીજના રસનુું  સેવન કરી ર્કાય.  
રક્તવદૃ્ધી (૧) અુંજીર ખાવાથી રક્તવદૃ્ધી થાય છે.  
(૨) અુંજીર દુધમાું ઉકાળીને ઉકાળેલુું  અુંજીર ખાઈ તે દધુ 
પીવાથી ર્ક્તી આવે છે તથા લોહી વધ ેછે.  
(૩) સકુા અુંજીરના કકડા તેમ જ ગરમ પાણીમાું પલાળી 
ફોતરાું કાઢેલી બદામ સકુવીને, ખડી સાકરની ભુકી, 
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એલચીની ભુકી, કેસર, ચારોળી, પીસ્તાું  અને બળદાણા 
લઈ ખાુંડી, તે બધુું  ગાયના ર્ીમાું આઠ દીવસ ભીંજવી 
રાખવુું . પછી રોજ સવાર ે ૨૦ ગ્રામ જટેલુું  એ મીશ્રણ 
ખાવાથી ક્ષીણ ર્ક્તીવાળાની રક્તવદૃ્ધી થાય છે.  
(૪) પાકા અુંજીરને છોલી સામસામા કાપ મુકી તેમાું સાકર 
ભરી રાત્ર ેઝાકળમાું મુકી રાખી, એ રીતે ૧૫ દીવસ સધુી 
રોજ સવાર ે ખાવાથી ર્રીરમાુંથી ગરમી નીકળી જઈ 
રક્તવદૃ્ધી થાય છે. 
રક્તસ્રાવ (૧) હળદરને વાગલેા ર્ા પર દબાવી દેવાથી લોહી 
 નીકળતુું  બુંધ થાય છે.  
(૨) ૧-૧ કપ જટેલો તજનો ઉકાળો દરરોજ સવાર, બપોર, 
સાુંજ પીવાથી ગમે તે કારણે- અતી આતગવને લીધ,ે ક્ષયને 
લઈને, વાગવાથી કે ર્રીરના કોઈ અુંદરના અવયવમાુંથી 
થતો રક્તસ્રાવ મટે છે.  
(૩) અરડસુી, કાળી રાક્ષ અને હરડનેો ઉકાળો કરીને 
પીવાથી ર્રીરના કોઈપણ ભાગમાુંથી વહેતુું  લોહી અટકે 
છે.  
(૪) ઉમરાનાું પાકેલાું ફળ ગોળ નાખી ખાવાથી ર્રીરમાું  
ઠુંડક થાય છે અને ર્રીરના કોઈ પણ ભાગમાુંથી થતો 
રક્તસ્રાવ અટકે છે.  
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(૫) લોહીમાું પીત્ત ભળવાથી મખુ, નાક કે મળ વાટે લોહી 
પડતુું  હોય તો એક ગ્લાસ પાણીમાું અડધી ચમચી 
કરીયાતાનો ભકુો, બે ચમચી અરડસુીનો રસ અને બે 
ચમચી સાકર નાખી ઉકાળી, ગાળીને સવાર-સાુંજ તાજો 
બનાવી પી જવુું . ઉપરથી મળી ર્કે તો બકરીનુું  અથવા 
ગાયનુું  એક ગ્લાસ જટેલુું  દધુ પીવુું . પીત્ત વધારનારા ખાટા, 
ખારા, તીખા, ગરમ, તીક્ષ્ણ અને સકુ્ષ્મ ગણુવાળા પદાથોગ 
 છોડી દેવા. પીત્તનુું  ર્મન થાય એવા મધરુ અને ઠુંડા 
પદાથોગનુું  સેવન કરવુું . બકરીના દધુમાું લોહી જામી જવાનો 
અને ચાુંદામાું રુઝ લાવવાનો ગણુ રહેલો છે.  
(૬) આપણા ર્રીરના કોઈ પણ માગથેી જમે કે નાક, કાન, 
મોઢામાુંથી કે મળમાગથેી, મતુ્રમાગથેી કે યોનીમાગથેી 
રક્તસ્રાવ થતો હોય તો એક ગ્લાસ પાણીમાું બે ચમચી 
સાકર અને ચારથી છ ચમચી અરડસુીનો રસ મીશ્ર કરી 
દસથી પુંદર દીવસ સવાર-સાુંજ પીવાથી વારુંવાર થતો આ 
પ્રકારનો રક્તસ્રાવ બુંધ થઈ જાય છે. ડાયાબીટીસ હોય તો 
સાકરને બદલે એક એક ચમચી હળદર અને આમળાનુું  
ચણુગ  વાપરવુું . અરડસુીમાું રક્તસ્રાવ બુંધ કરવાનો એક 
વીર્ષે ગણુ રહેલો છે. આ ઉપચારમાું  સાકર, આમળા અને 
હળદર પણ રક્તસ્રાવ રોકનારાું  સહાયક ઔષધો છે. આ 



850 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

ઉપચાર વખતે એક ગ્લાસ જટેલુું  બકરીનુું  દધુ પણ પીવુું  
જોઈએ. 
રક્તાતીસાર પીત્તના કારણે મોટા આુંતરડામાું  ચાુંદાું  પડ ેઅને 
રક્તમીશ્રીત સાતથી આઠ ઝાડા થાય તેને રક્તાતીસાર કહે 
છે.  
(૧) રક્તાતીસારમાું માત્ર સાકર નાખી ઉકાળેલા બકરીના 
દધુ પર જ રહેવુું, દીવસમાું ત્રણ વાર કડાછાલનુું  ચણુગ  એક 
કપ પાણીમાું  ઉકાળી પીવુું  અને લોહી પડતુું  બુંધ થાય પછી 
સાદો સપુાચ્ય આહાર લેવો.  
(૨) દાડમના દાણા, વરીયાળી અને સકુા ધાણાનુું  સમભાગ ે
બનાવેલુું  ચણુગ  થોડી સાકર મેળવી દર બે કલાકે ૧-૧ ચમચી 
પાણી સાથે લેવાથી લોહીવાળા ઝાડા મટે છે.  
રતવા (૧) ઠુંડા પાણીમાું  ચીકણી સોપારી ર્સી રતવાનાું 
ચાુંઠાું  પર ચોપડવાથી રતવા મટે છે.  
(૨) ર્કેેલા જવનો લોટ અને જઠેીમધનુું  ચણુગ  ધોયેલા ર્ીમાું  
મેળવી લેપ કરવાથી રતવા મટે છે.  
(૩) ઉમરાની છાલનો ઉકાળો રતવાવાળી બહેનો માટે 
આર્ીવાગદ સમાન છે.  
(૪) રતવામાું દીવેલ ખબુ માફક આવે છે.  
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(૫) ધાવડીનાું ફુલોનુું  છાુંયડામાું સકુવીને બનાવેલુું  
વસ્ત્રગાળ ચણુગ  અડધી ચમચી લઈ તેમાું એક ચમચી 
સાકરનુું  ચણુગ  મીશ્ર કરી તેમાું  બે ચમચી ચોખાનુું  ઓસામણ 
મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી રતવા-લોહીવા અને સફેદ 
પાણી પડવાની તકલીફ મટે છે. આહારમાું અથાણાું, પાપડ, 
ગરમ મસાલા બુંધ કરી સાદો પ ષ્ટીક આહાર જ લેવો.  
રતાુંધળાપણુું   (૧) ગવુારનાું કુુંણાું પાનનુું  ર્ાક ખાવાથી 
રતાુંધળાપણુું  મટે છે.  
(૨) જીરાનુું  ચણુગ  રોજ ફાકવાથી ગરમી ઓછી થઈ 
રતાુંધણાપણુું  મટે છે.  
(૩) જીરુ, આમળાું અને કપાસનાું  પાન સરખ ેભાગ ેલઈ, 
ઠુંડા પાણીમાું વાટી, ૨૧ દીવસ સધુી માથા પર લેપ કરી 
પાટો બાુંધવાથી રતાુંધળાપણુું  મટે છે.  
(૪) ડુુંગળીના રસમાું સહેજ મીઠુું  મેળવી, આુંખમાું તેનાું  
ટીપાું પાડવાથી રતાુંધળાપણુું  મટે છે.  
(૫) ધોળાું  મરી દુધમાું  કે દહીંમાું ર્સી સવાર-સાુંજ આુંખમાું  
આુંજવાથી રતાુંધળાપણુું  મટે છે.  
(૬) નાગરવેલનાું પાનનો રસ આુંખોમાું  નાખવાથી 
રતાુંધળાપણુું  મટે છે.  
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(૭) બકરીના મતુ્રમાું લવીંગ ર્સી આુંખમાું  આુંજવાથી 
રતાુંધળપણુું  મટે છે.  
(૮) સવાર-સાુંજ ટામેટાના રસનુું  સેવન કરવાથી 
રતાુંધળાપણામાું ફાયદો થાય છે.  
(૯) બીલીપત્રનો રસ પીવાથી તથા આુંખોમાું  આુંજવાથી 
રતાુંધળાપણામાું લાભ થાય છે.  
(૧૦) શ્યામ તલુસીના પાનનો બે બે ટીપાું  રસ ૧૪ દીવસ 
સધુી આુંખોમાું નાખવાથી રતાુંધળપણામાું લાભ થાય છે. 
આ પ્રયોગથી આુંખોની પીળાર્ પણ ર્ટે છે.  
(૧૧) સાકર તથા જીરુને ર્ી સાથે ખાવાથી અને લીંડી 
પીપરને છાસમાું ર્સીને આુંજવાથી રતાુંધળાપણામાું લાભ 
થાય છે. 
રસોળી  રાઈ અને મરીના ચણુગ ને ર્ીમાું મેળવી લેપ કરવાથી 
રસોળી વધતી બુંધ થાય છે.  
રાુંઝણ (૧) રાુંઝણ (સાયટીકા) અને કટીર્ળુમાું એરુંડાના 
બીજને વાટીને દુધમાું પકાવીને એ દધુ પીવાથી એ બું ને મટે 
છે. ચારથી પાુંચ એરુંડાના બીજ અને એક ગ્લાસ જટેલુું  દધુ 
લેવુું .  
(૨) નગોડ, દીવેલો, લીમડો વગરેનેાું  પાન નાખી ઉકાળેલા 
પાણીના ટબમાું  કમરબડુ બેસવાથી રાુંઝણમાું લાભ થાય છે.  
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રુમેટીઝમ  યરુીક એસીડનુું  પ્રમાણ વધી જવાથી રુમેટીઝમ 
થાય છે. કાકડીનો રસ અને ગાજરનો રસ સરખા પ્રમાણમાું 
લઈ એક ગ્લાસ ભરીને દીવસમાું બે વાર સવાર-સાુંજ 
પીવાથી રુમેટીઝમમાું લાભ થાય છે.  
રચે  આમલીના ગભગને પાણીમાું  ર્ોળી, ગાળી, મીઠુું  નાખી 
પીવાથી રચે લાગ ેછે. 
લકવો  (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ કારલેાુંનો ૧-૧ 
નાનો કપ રસ પીવાથી પ્રારુંભીક અવસ્થાનો લકવો  મટી 
જાય છે.  
(૨) લસણની એક કળી ગળવાની ર્રુ 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 સુુંઠ નાખલેા સહેજ ગરમ તેલની માલીર્ 
કરવાથી કેડનો દખુાવો, સાુંધાનો દુખાવો, અુંગનુું  જકડાઈ 
જવુું, લકવો વગરે ેવાયનુા રોગો મટે છે.  
(૪) લકવાના દદીએ હુંમેર્ મોુંમાું  હીમેજ રાખી ચસુતા 
રહેવુું, તથા દરરોજ દીવસમાું બે વખત દળેલી હરડનેી ફાકી 
લેવી. હરડ ેરચેક હોવાથી બે-ચાર વાર જુલાબ જવુું  પડર્,ે 
છતાું નીયમીત સેવનથી લકવો મટી ર્કે છે.  
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(૫) સાદડની છાલનુું  ચણુગ  રોગના સ્થાને ર્સવાથી અને 
પછી એ ચણુગ  મુકી પાટો બાુંધવાથી પક્ષાર્ાતમાું  ફાયદો 
થાય છે.  
(૬) દીવેલાનાું પાન કે મળુ, વાયવુરણો, લીમડાનાું પાન 
અને નગોડનાું  પાનને પાણીમાું ઉકાળી તેની વરાળથી 
લકવાના દદીને ર્રીર ે તેલમાલીર્ કયાગ પછી ર્ેક કરવાથી 
રોગ ઝડપથી મટે છે.  
(૭) અરીઠાના ચણુગમાું  સમાન ભાગ ેગોળ મેળવી સાધારણ 
કદની ગોળી બનાવી દીવસમાું ત્રણ વાર મધયકુ્ત પાણી 
સાથે લેવાથી લકવામાું  રાહત થાય છે. અરીઠાનો સ્વાદ સારો 
ન હોવાથી ઉલટી થવાની ર્ક્યતા છે, પણ ઉપચારનો 
પ્રભાવ જોતાું એને અવગણી ર્કાય.  
લીવર (૧) રાક્ષના રસના સેવનથી યકૃતને ર્ક્તી મળે છે. 
(૨) ખજુરની ચાર-પાુંચ પરે્ી રાત્ર ેપાણીમાું પલાળી રાખી, 
સવાર ે મસળી તેમાું  મધ નાખી સાત દીવસ સધુી પીવાથી 
યકૃતની વદૃ્ધી મટે છે.  
(૩) કાચા પપૈયાનુું  ર્ાક ખાવાથી યકૃતવદૃ્ધીમાું લાભ થાય 
છે. 
લાુંબુું  જીવન આપણા ગજુરાતમાું  ર્ોઢલ નામના વીદ્વાન વૈદ્ય 
થઈ ગયા. તેમણે જીવનને લાુંબુું  બનાવવા માટે અને તુંદરુસ્ત 
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જીવન માટે લખ્યુું  છે કે, હે મનષુ્યો ! હમેર્ાું ટાુંકાની ભાજી 
ખાઓ અને થોડુું મીઠુું  નાખીને તાજી મોળી છાર્ પીઓ, 
રોજ થોડી હરડ ેખાઓ, તમારી વ્યાધીઓ દરુ થર્ે અને તમે 
દીર્ાગયષુી થર્ો. ટાુંકાની ભાજીને આયવુદેમાું સપુાચ્ય અને 
પ ષ્ટીક કહી છે. એને ચક્રવતીની પણ કહે છે. તેના છોડ 
હાથભર ઉુંચા થાય છે. પાુંદડાું  ર્ણાું મોટાું  હોતાું નથી, જ ે
મીઠા લીંમડાનાું પાન જવેાું  હોય છે. ટાુંકાની એક ચીલ 
નામની બીજી જાત છે તેને રાતો ટાુંકો કહે છે. વળી 
કણઝરાને પણ જુંગલી ટાુંકો કહે છે. જ ેદાણા બાફવા કઠણ 
હોય તેમાું ટાુંકો નાખવાથી તે જલદી બફાય છે. ટાુંકો મધરુ, 
ર્ીત, ખારો, રુચીકર, સારક તથા પાચક છે. એ મળમતુ્ર 
ર્દુ્ધ કરનાર, અગ્નીદીપક, લર્,ુ ર્કુ્રપ્રદ, બલકર, હૃદ્ય, 
વાતલ, કફકર, ભેદન, ગ્રાહી તથા જ્વરનાર્ક છે. ત્રીદોષ, 
અર્ગ, કૃમી, પ્લીહા, રક્તવીકાર, કોઢ, પીત્ત તથા 
ઉદાવતગવાય ુ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.  
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(૨) દાડમનો રસ પીવાથી લીવરના રોગમાું  ફાયદો થાય છે. 
(૩) કુું વારપાઠાના રસમાું  હળદર મેળવી પીવાથી લીવરના 
રોગો મટે છે.  
(૪) ર્રપુંખો ચોમાસામાું જ્યાું-ત્યાું  ઉગી નીકળે છે. તે ૨-૩ 
ફુટની ઉુંચાઈ ધરાવે છે. તેને નાની અને ચપટી ર્ીંગો થાય 
છે. તેનુું  પાન તોડતાું  તે તીર જવેો આકાર બનાવે છે. આ 
ર્રપુંખો યકૃત(લીવર) અને બરોળ(સ્પ્લીન)ના રોગોમાું  
ખબુ સારુું કામ આપ ે છે. તેનાું લીલાું કે સકુાું  પાન લઈ, 
અધકચરાું ખાુંડી, ઉકાળો બનાવી પીવાથી ર્રીરનાું  આ બે 
મહત્વનાું  અુંગોની ફરીયાદ મટે છે. લીવર કે બરોળનુું  
વધવુું, તેમાું  સોજો આવવો, દ:ુખાવો થવો, તેમનુું  
કઠીનીકરણ થવુું   વગરે ેમટે છે. વળી આ બન્નમેાુંથી ગમે તે 
અવયવ બગડવાથી થતા રોગો જવેા કે પાુંડ,ુ કમળો, કમળી, 
અર્ક્તી, ભખુ ન લાગવી વગરે ેપણ મટે છે.  
(૫) લીંબનુો રસ પાણીમાું મેળવી તેમાું મરીનુું  ચણુગ  નાખી 
પીવાથી યકૃતના રોગો મટે છે.  
(૬) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાું  જાુંબ ુ લઈ તેનો રસ કાઢવો. એને 
કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ે બારીક વાટેલુું  સીંધવ મેળવવુું . 
એને ર્ીર્ીમાું  ભરી મજબતુ બચુ મારી એક અઠવાડીયા 
સધુી રાખી મકુવાથી જાુંબરુવ તૈયાર થાય છે. જાુંબરુવ 



857 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

આુંતર ેદીવસે સવાર ે કેટલાક દીવસ સધુી પીવાથી યકૃતની 
ક્રીયા નીયમીત બની યકૃતનો સોજો, યકૃતવદૃ્ધી અને 
પ્લીહોદર મટે છે.  
(૭) કાચા પપૈયાનુું  ૧૦ ગ્રામ દધુ સાકર સાથે મેળવી ત્રણ 
ભાગ કરી દીવસમાું ત્રણ વાર પાણી સાથે લેવાથી યકૃતવદૃ્ધી 
મટે છે.  
લ ુ  (૧) ધાણાને પાણીમાું પલાળી મસળી ગાળી સાકર 
નાખી પીવાથી ગરમીમાું  લાગલેી લ ુમટે છે.  
(૨) ગરમીના દીવસોમાું માથે ઠુંડક રહે, લ ુન લાગ,ે માથુું  
તપી ન જાય તે માટે માથે વડનાું  પાન મુકી ઉપર ટોપી, હટૅ, 
સ્કાફગ  કે હેલ્મેટ પહેરવી.  સયુગ ગમે તેટલો તપતો હર્ ેતો 
પણ માથે ઠુંડક રહેર્.ે  
(૩) મેથીની સુકી ભાજી ઠુંડા પાણીમાું  પલાળી રાખી, સારી 
રીતે પલળ્યા પછી ખબુ મસળી, પાણી ગાળી, થોડુું મધ 
મેળવી પીવાથી લ ુલાગી હોય તો મટે છે.  
(૪) ડુુંગળી, જીરુ અને સાકર વાટીને ખાવાથી લ ુલાગી હોય 
તો મટે છે.  
(૫) ર્કેેલી કેરી અને ડુુંગળી પીસીને લેવાથી લ ુમટી જાય 
છે. 
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લોહ તત્ત્વની ઉણપ  (આયનગ ડફેીસીયન્સી) આપણને દરરોજ 
૨૫ થી ૪૦ મી.ગ્રામ જટેલા લોહની જરુર પડ ેછે. ગભગવતી 
સ્ત્રીને ૪૦ મી.ગ્રામ. 
એની ઉણપથી પગ દુખ,ે કોઈ વાર પગમાું ટાુંકણી ભોુંકાતી 
હોય એમ લાગ,ે કુંઈક સળવળતુું  હોય એવુું  લાગ,ે દીવસે 
આવુું  ન થાય પણ સઈુ જાઓ ને થવા લાગ.ે આવા 
સુંજોગોમાું  આયનગની ગોળી લેવાથી બધી તકલીફ મટી 
જાય છે. કેમ કે મગજમાું ઉત્પન્ન થતા ‘ડોપામાઈન’ નામના 
પદાથગ માટે આયનગ જરુરી છે. આયનગ ઓછુું  હોય ત્યાર ે
‘ડોપામાઈન’ ઓછુું  ઉત્પન્ન થાય અને તેથી દખુાવો થાય 
છે. આયનગ લેવાથી ‘ડોપામાઈન’ પરુતુું  થાય અને દખુાવો 
મટી જાય.  
લોહ ર્ામાુંથી મળે:    જવ, અડદ, વટાણા, વાલ, ચોળા, 
ચણા, મગફળી, છાલ સાથે બટાકા, ર્ક્કરીયાું, કાળી રાક્ષ 
ખજુર, પાલખ, અુંજીર, દાડમ, બીટ, કેળાું, પપૈયાું, 
સફરજન, સ્ટ્રોબેરી, રાસ્બરી, પ્લમ, જરદાલ,ુ બદામ, 
પપસ્તાું, અખરોટ, કાજુ, ટામેટાું, ર્ઉુંનુું  ઉપલુું  પડ, ઇુંડાું, 
માુંસ, મચ્છી, મરર્ાું વગરે.ે આ ખાદ્ય પદાથોગ યોગ્ય 
પ્રમાણમાું લેવાથી લોહ તત્ત્વની ઉણપ વરતાર્ે નહીં.  
લોહ તત્ત્વની ઉણપ  (આયનગ ડફેીસીયન્સી) – ૨  
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લોહ તત્ત્વની ઉણપ વીષ ે મેં આ પહેલાું મારા બ્લોગમાું  
લખ્યુું  છે. તાજતેરમાું  મને આ બાબત થયેલા અનભુવ વીર્ ે
થોડુું  કહેવા ઈચ્છુું  છુું . 
ઉુંમર વધતાું  પાચનર્ક્તી નબળી પડ,ે આથી પણ કદાચ 
લોહત્ત્વની ઉણપ વરતાય છે. આ પહેલાું  લોહ તત્ત્વ કયા 
પદાથોગમાુંથી મળે છે તે કહેવાયુું  છે. એ પૈકી ખજુર અને 
કાળી સુકી રાક્ષ મને વધ ુ પસુંદ છે. કેટલાક વખતથી હ ુું  
ખાુંડનો ઉપયોગ બને ત્યાું સધુી કરતો નથી. ગોળ 
અવારનવાર વાપરુું છુું . સવારના નાસ્તા માટે હ ુું  ઓટની 
રાબ બનાવુું  છુું . એમાું હવે આગલા દીવસે પાણીમાું  ભીંજવી 
રાખલે ખજુર અને કાળી રાક્ષ નાખુું છુું . પહેલાું હ ુું  એ રાબ 
ઉકાળતી વખતે ખજુર-રાક્ષ પણ નાખી દેતો, એટલે કે 
ખજુર-રાક્ષને પણ ઉકાળીને વાપરતો હતો.  
થોડા વખત પર લોહની ઉણપ મને હોય એમ લાગ્યુું . 
આથી બીજો કોઈ ફેરફાર ન કરતાું ખજુર-રાક્ષને ચમચી 
અને ફોકગ  વડ ે મીક્ષ કરી રાબ ઉકાળીને તૈયાર થયા પછી 
એમાું નાખવાનુું  ર્રુ કયુાં, અને લોહ તત્ત્વની ઉણપ મને દરુ 
થઈ ગયેલી લાગી. આમ ખજુરને ઉકાળવાથી કદાચ લોહ 
તત્ત્વ અમકુ પ્રમાણમાું  નષ્ટ થતુું  હોય એમ મને લાગ ેછે. 

લોહી 
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લોહીબગાડ વારુંવાર ચામડીના નાના-મોટા રોગ થતા હોય 
તો વડના નાના કુણા તાજાું પાનનો ઉકાળો કરી પીવાથી 
લોહી ર્દુ્ધ થાય છે અને ચામડીના રોગો મટે છે.  
લોહીની ઉણપ (૧) તજ, તજથી બમણા વજનના તલ અને 
એ બું નેના કુલ વજનથી દસગણા વજનના પાણીમાું  એકાદ 
કપ જટેલો ઉકાળો સવાર-બપોર-સાુંજ તાજો બનાવી 
પીવાથી ર્રીરમાું લોહી વધ ેછે.  
(૨) સુકી મેથી કે મેથીની ભાજીનુું  બને તેટલા વધ ુપ્રમાણમાું  
સેવન કરવાથી લોહીની કમી મટે છે.  
(૩) ગાજરનો રસ ૧૫ ગ્રામ, સુંતરાનો રસ ૧૫ ગ્રામ અને 
મધ ૧૦ ગ્રામ ભેગાું કરી દરરોજ સવાર-સાુંજ ભોજન બાદ 
લેવાથી એકાદ મહીનામાું  રક્તવદૃ્ધી થાય છે.  
(૪) બજારમાું  મળતુું  ગળોનુું  સત્ત્વ દરરોજ એક એક ચમચી 
ર્ી સાથે સવાર-સાુંજ લેવાથી ર્રીરમાું  લોહીની ખામી હોય 
તો તે દરુ થાય છે.    
લોહીની ઉલટી  (૧) બી કાઢેલી રાક્ષ, ર્ી અને મધ એકત્ર 
કરી ચાટવાથી ક્ષતકાસ મટે છે. ઉર:ક્ષત થઈને લોહીની 
ઉલટી થતી હોય તો તે પણ મટે છે.  
(૨) મીઠા લીમડાનાું પાનને પાણી સાથે પીસી, ગાળીને 
પીવડાવવાથી લોહીની ઉલટી મટે છે.  



861 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

લોહીની ર્દુ્ધી (૧) બકરીના દધુમાું  આઠમા ભાગ ે મધ 
મેળવી પીવાથી લોહીની ર્દુ્ધી થાય છે.  
(૨) એક સકુુું  અુંજીર અને ૫-૧૦ બદામ દધુમાું નાખી 
ઉકાળી, તેમાું સહેજ ખાુંડ નાખી રોજ સવાર ેપીવાથી લોહી 
ર્દુ્ધ થાય છે.  
લોહી વધારવા (૧) રોજ ગરમ દુધમાું  હળદર નાખી 
પીવાથી લોહીના રક્તકણોની સુંખ્યામાું  વધારો થાય છે.  
(૨) મધ ખાવાથી લોહીના રક્તકણો વધે છે.  
(૩) જુનો ગોળ ખાવાથી લોહીના રક્તકણો વધે છે.  
(૪) કાળી રાક્ષ ખાવાથી લોહીના રક્તકણો વધે છે.  
લોહીનુું  પાણી  લોહી ર્ટી જાય તેવો પણ એક રોગ છે. 
આ રોગમાું લોહી જાણે ઉડી જાય છે અને લોહીનુું  પાણી 
થઈ ગયા જવેુું  લાગ ેછે. ડુુંગળીનો તાજો રસ અને મધ સરખા 
પ્રમાણમાું સવાર, બપોર, સાુંજ જરુરી પ્રમાણમાું લેવાથી 
લોહીનુું  પાણી થતુું  અટકે છે અને ર્રીર તાજગીભયુાં બને 
છે.  
લોહીવીકાર  (૧) દધુીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે 
લેવાથી લોહીવીકાર મટે છે.  
(૨) સારાું  પાકાું  લીંબનુા ૪૦૦ ગ્રામ રસમાું  ૧ કીલો ખાુંડ 
નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી ર્રબત બનાવવુું . ર્રબત 
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ગરમ હોય ત્યારજે કપડાથી ગાળી ઠુંડ ુ થાય એટલે 
ર્ીર્ીઓમાું ભરી લેવુું . આ ર્રબત ૧૫થી ૨૫ ગ્રામ જટેલુું  
પાણી મેળવી પીવાથી લોહીવીકાર મટે છે.  
શે્વતકણોની ઉણપ તજનુું  ચણુગ  દધુ કે મધ સાથે અથવા તજ 
એકલી જ ચસુીને ખાવાથી લોહીમાું શે્વતકણોની ઉણપ 
હોય તો તે દરુ થાય છે. (વધ ુપડતી તજ ખાવાથી નપસુુંકતા 
આવવાની ર્ક્યતા રહે છે.)  
લોહીવા (૧) જીરુ અને સાકરનુું  ચણુગ  પાવલીભાર ચોખાના 
ઓસામણમાું પીવાથી લોહીવા મટે છે.  
(૨) વડની છાલના ચણુગની સ્વચ્છ કપડામાું પોટલી બનાવી 
યોનીમાું  મકુવાથી લોહીવા મટે છે.  
(૩) લોહીવા હોય તો ગભગ રહી ર્કતો નથી, અથવા અધરુ ે
મહીને ગભગ પડી જાય છે. નાગકેસર લેવાથી લોહીવા મટે 
છે.  
(૪) ગાય કે બકરીના એક ગ્લાસ દુધમાું  એટલુું  જ પાણી 
ઉમેરી એક ચમચી અર્ોક વકૃ્ષની છાલનુું  ચણુગ  નાખી પાણી 
બળી જાય ત્યાું  સધુી ઉકાળી, ઠુંડ ુકરી સવાર-સાુંજ પીવાથી 
અને આહારમાું ગરમ પીત્તવધગક રવ્યોનો ત્યાગ કરી, 
સુંપણુગ  આરામ કરવાથી રક્તપ્રદર-લોહીવા મટે છે. એમાું 
બજારમાું  તૈયાર મળતુું  અર્ોકારીષ્ટ પણ ઉત્તમ છે. સવાર-
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સાુંજ જમ્યા પછી બે ચમચી અર્ોકારીષ્ટમાું  થોડુું પાણી 
ઉમેરી પીવાથી વધ ુપડતા માસીક-લોહીવાની તકલીફ તથા 
ગભાગર્યની ર્ીથીલતા દુર થાય છે.  
(૫) જઠેીમધ, કાુંટાળુું  માય,ુ દાડમનાું  ફુલ અને ફટકડી 
સરખા વજને લઈ ઉકાળીને ઠુંડ ુકરલેુું  પાણી નાખી લસોટી 
નાખવાું . મીશ્રણ જ્યાર ેર્ટ્ટ થાય ત્યાર ેખજુરના ઠળીયા કે 
બદામ જટેલી વાટ જવેી લાુંબી ગોળીઓ બનાવી છાુંયડ ે
સકુવી, એકથી બે ગોળી રોજ રાત્ર ેયોનીની અુંદર મકુવી. 
દોઢથી બે માસ સધુી નીયમીત આ ઉપચાર કરવાથી 
લોહીવા, શે્વતપ્રદર, ગભાગર્ય મખુની જુની ચાુંદી, ખુંજવાળ, 
બળતરા વગરે ે વીકૃતીઓ દરુ થાય છે. રાત્ર ે મકેુલ ગોળી 
સવાર ેઅધી બહાર આવી જાય તો પણ ફાયદો કર ેછે.   
લ્યકેુમીયા હળદરમાું રહેલા એન્ટીઑક્સીડન્ટ પદાથગને લીધે 
લ્યકેુમીયા કોષોનો વધારો અટકે છે. રડેીયેર્ન, પ્રદષુણ 
અથવા કેટલીક દવાઓના જોખમને હળદર અને 
કરક્યુમીનના મીશ્રણથી ર્ટાડી ર્કાય છે. જ ેબાળકો કેળાું 
અને નારુંગી ખાય તેમને પણ લ્યકેુમીયાનુું  જોખમ ર્ટે છે.  
વજન  ર્ટાડવા (મદે ઓછો કરવા)   જુઓ લીન્ક 

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/11/18/  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/11/18/
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(૧) અરણીના મળુનો ઉકાળો ર્ીલાજીત સાથે સવાર-સાુંજ 
પીવાથી અથવા ત્રણ ચમચી જટેલો એના પાનનો રસ 
પીવાથી ચરબી ર્ટી જવાથી વજન ઓછુું  થઈ જાય છે.  
(૨) વજન ર્ટાડવા ર્ઉુંને બદલે જવનો ઉપયોગ કરવો. 
(૩) દરરોજ એક પાકા લીંબનુા રસમાું ૬૦ ગ્રામ મધ મેળવી 
ચાટવાથી વજન ઉતર ેછે. (મધ ચોખ્ખુું હોવુું  અત્યુંત જરુરી 
છે, નહીંતર વજન ર્ટવાને બદલે વધવાની ર્ક્યતા છે.)  
(૪) ૨૫ ગ્રામ લીંબનુો રસ અને ૨૫ ગ્રામ મધ ૨૦૦ મી.લી. 
સહેજ ગરમ પાણીમાું ભોજન બાદ તરત જ પીવાથી એક-
બે માસમાું ર્રીરમાું મેદની ઉત્પત્તી બુંધ થાય છે અને વધલેો 
મેદ ઓછો થાય છે.  
(૫) સ્થળુતા અને ચરબી ઓછાું કરી ર્કાય તો લાુંબુું  જીવન 
ર્ક્ય બને.  
(૬) માત્ર મીઠુું  નાખલેુું  ચોખાનુું  ગરમ ગરમ ઓસામણ 
જટેલુું  ખાઈ ર્કાય તેટલુું  દરરોજ ખાવાથી વજન ઉતરી જાય 
છે.  
(૭) એક મહીના સધુી ત્રીફળા ગગુળ અથવા મેદોહર 
ગગુળની બબ્બે ગોળી ભકુો કરી સવાર-સાુંજ લેવાથી અને 
રોજ રાત્ર ેસતુી વખતે અડધીથી એક ચમચી ત્રીફળા ચણુગ  
અથવા હરડ ે ચણુગ  લેવાથી તેમ જ સવાર-સાુંજ એક 
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 કીલોમીટર ઝડપથી ચાલવુું, ભખુ લાગ ેતેનાથી ઓછુું  જમવુું , 
અને મગ-ભાત અથવા મગની દાળ અને ભાત જ ખાવાથી 
મહીને પાુંચથી છ કીલો વજન ર્ટે છે. જટેલુું  વજન ર્ટાડવુું  
હોય ત્યાું  સધુી આ પ્રમાણે જ રહેવુું .  
(૮)  નીયમીત રુપ ે ગરમાગરમ સપુ પીવાથી વજન 
ઉતારવાના કાયગક્રમમાું  સફળતા મળે છે.  
(૯) સ્ત્રીઓને ૨૨૦૦ અને પરુષોને ૨૫૦૦ કેલેરી 
ખોરાકની જરુર પડ.ે એનાથી વધારાના ખોરાકની ચરબી 
બને છે, જથેી વજન વધ ેછે.  
(૧૦) દરરોજ સવાર-સાુંજ ભોજન બાદ એક મોટા ગ્લાસ 
હ ુુંફાળા પાણીમાું એક આખુું લીંબ ુનીચોવી ધીમે ધીમે પી 
જવાથી ર્રીરનુું  વજન ઓછુું  થવા લાગ ેછે.  
(૧૧) સવાર ે એક ગ્લાસ ઠુંડા પાણીમાું  ચાર ચમચી મધ 
મેળવી પીવાથી અને આહારમાું તેલ, બટાટા, ર્ી, ભાત 
વગરે ેબુંધ કરવાથી વજન ઉતરી જાય છે.  
(૧૨) ર્દુ્ધ લાખનો ત્રણેક નાની ચપટી પાઉડર એક ગ્લાસ 
લીંબનુા ર્રબતમાું  સવાર ે નરણા કોઠે નીયમીત લેવાથી 
ર્રીરનો મેદ ઓછો થઈ વજન ર્ટે છે.  
વજન વધારવા (૧) ઠળીયા કાઢેલુું  પાુંચ પરે્ી ખજુર ભેંસના 
ર્ીમાું પાુંચ મીનીટ સધુી સાુંતળીને બપોર ેભાત સાથે મેળવી 
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ખાઈ અધોગ કલાક ઉુંર્ લેવાથી સકુલકડી દબુળા માણસના 
ર્રીરનાું વજન અને ર્ક્તી વધે છે.  
(૨) સુું ઠ, કાળી મસુળી, ગળો, ગોખરુું, આમળાું, ક ુંચાું, 
અશ્વગુંધા, એખરો, જઠેીમધ, જાયફળ અને હરડ ેદરકે ૩૦-
૩૦ ગ્રામના ચણુગ ને ધાતપુ ષ્ટીક ચણુગ  કહે છે. આ ચણુગ ને 
બને તેટલુું  બારીક ર્ુુંટવુું . અડધીથી એક ચમચી જટેલુું  આ 
ચણુગ  ઉકાળીને ઠુંડા કરલેા એક ગ્લાસ દધુમાું મેળવીને 
એકથી દોઢ માસ રોજ રાત્ર ે પીવાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે, 
મખુની તેજસ્વીતા વધે છે અને ર્રીરનુું  વજન વધવાની 
સાથે બળ અને સ્ફુતીમાું પણ વધારો થાય છે.  
(૩) સકુા અુંજીરના ટુકડાનુું  ચણુગ , ગરમ પાણીમાું ભીંજવી 
 છોતરાું કાઢી નાખી સકુવેલી બદામનુું  ચણુગ , ખડી સાકરનુું  
ચણુગ, એલચીની ભુકી, કેસર, ચારોળી, પીસ્તાું અને 
બળદાણા બધુું  સરખા વજને લઈ ગાયના ર્ીમાું આઠ-દસ 
દીવસ ભીંજવી રાખવુું . પછી દરરોજ સવાર ે એકથી બે 
ચમચી ખાવુું . એનાથી નાનાું બાળકોનાું  તેમ જ અર્ક્ત 
લોકોનાું  રસ, રક્ત, માુંસ, મેદ વગરે ેસપ્ત ધાતનુી વદૃ્ધી થઈ 
ર્રીર પષુ્ટ બને છે. જમેનુું  વજન વધતુું  જ ન હોય તેમનુું  
પણ આ ઉપચારથી વજન વધવા લાગ ેછે.  
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(૪) ર્રીર ખબુ પાતળુું  હોય અને વજન વધારવુું  હોય તો 
સમાન ભાગ ે તલ અને ખાુંડ બબ્બે ચમચા સવાર, બપોર, 
સાુંજ ખબુ ચાવીને ખાવાું . વળી દરરોજ આહારમાું  દુધ-ભાત 
અને ખાુંડ જો અન્ય રીતે હાનીકારક ન હોય તો વધ ુ
પ્રમાણમાું લેવાું .  
(૫) ૧૦૦ મી.લી. દધુમાું  એટલુું  જ પાણી ઉમેરી જરુરીયાત 
મજુબ ખાુંડ કે સાકર, એલચી અને ૧૦ ગ્રામ અશ્વગુંધાનુું  
ચણુગ  નાખી ર્ટ્ટ થાય ત્યાું  સધુી ધીમા તાપ ે ઉકાળી ઠારીને 
પીવાથી દબુળી વ્યક્તીનુું  વજન વધવા માુંડ ેછે.  
(૬) આમળાું અને કાળા તલનુું  સરખ ેભાગ ેબનાવેલુું  ચણુગ  
ર્ી કે મધમાું  ચાટવાથી માુંસવદૃ્ધી થઈ કૃર્તા ર્ટે છે, વજન 
વધ ેછે.  
(૭) વજન હોવુું  જોઈએ એના કરતાું  ૨૦% ઓછુું  હોય તો 
 નીયમીત ખોરાક ઉપરાુંત દરરોજ ક્રીમ કાઢી નાખલે ૫૦૦ 
મી.લી. દધુ, બે કેળાું, ૧૦૦ ગ્રામ ર્કેેલી મગફળી અને પાુંચ 
ખજુરની પરે્ી ખાવાથી અને બેથી ત્રણ લીટર પાણી 
પીવાથી વજન વધ ે છે. આ બધુું  એકી સાથે નહીં, પણ 
આખા દીવસ દરમીયાન અને એ પણ તમારી 
પાચનર્ક્તીનો ખ્યાલ રાખીને લઈ ર્કાય. 
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(૮) નાગરવેલના એક પાનમાું દરરોજ દસ કાળા મરીના 
દાણા મુકી ખબુ ચાવીને ખાઈને ઉપર માટલાનુું  ઠુંડ ુ પાણી 
પીવાથી બેથી ત્રણ મહીનામાું પાતળો માણસ જાડો થાય 
છે. 
વધરાવળ(Hydrocele-હાઈડ્રોસીલ) કાચકાનુું  સખત પડ 
ફુલી જાય એટલા ગરમ કરીને મીંજ કાઢવી. એનુું  બારીક 
ચણુગ  પાણીમાું  ખબુ લસોટી પસે્ટ બનાવી લેપ કરવાથી 
વષૃણનો સોજો મટે છે.  
વુંધ્યત્વ (૧) રતવાને કારણે ર્રીરમાું  ગરમીથી વુંધ્યત્વ 
ભોગવતી હોય તેવી બહેનોએ વડ-પીપળાની તાજી 
કુું પળોની ચટણી બનાવી લાુંબા સમય સધુી સેવન કરવુું . 
(૨) વડના તાજા અુંકુરો પાણી સાથે પીસી ચટણી બનાવી 
ખાવાથી જ ેબહેનોને કોઠે રતવા હર્ે, વારુંવાર ગભગપાત થઈ 
જતો હર્,ે ર્રીરની ગરમીને લઈ ગભગ ધારણ જ ન થઈ 
ર્કતો હર્ ે તે દરકે અવસ્થામાું લાભ થર્ ે અને 
ગભગધારણની ર્ક્યતા વધી જર્.ે પ્રસતુા પણ જો 
વડાું કુરોની ચટણીનુું  નીયમીત સેવન કર ે તો તેના ગભગને 
ઉત્તમ પોષણ મળે છે, અને ગભગની વદૃ્ધી સારી રીતે થાય 
છે.  
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(૩) વડનાું ટેટાુંનુું  ચણુગ  સ્ત્રી-પરુુષ બું ને નીયમીત સેવન કર ે
તો ગભગધારણની ર્ક્યતા વધે છે. સ્ત્રીનાું  પ્રજનનાુંગોની 
ગરમી દરુ થઈ તે ગભગધારણ માટે સક્ષમ બને છે. 
વા  (૧) લીલા નાળીયેરનો ૭૦ ગ્રામ અુંગરસ કાઢી, તેમાું  
ત્રીફળા ની ભુકી ૩ ગ્રામ અને મરીની ભુકી ૨ ગ્રામ નાખી 
સવાર-સાુંજ ખાવાથી વા મટે છે.  
(૨) લીલા નાળીયેરના કોપરાનો રસ કાઢી અગ્ની પર 
ઉકાળવાથી તેલ નીકળે છે. એ તેલમાું મરીની ભુકી નાખી 
ર્રીર ેચોળવાથી વાથી જકડાઈ ગયેલાું અુંગો છુટાું  થાય છે 
અને વા મટે છે.  
(૩) સરસીયા તેલમાું ધુંતરુાનો રસ અને થોડી હળદર નાખી 
ઉકાળી ધુંતરુાનો રસ બળી જાય એટલે ઉતારી માલીર્ 
કરવાથી વાથી ઝલાઈ ગયેલાું ર્રીરનાું અુંગો છુટાું  થાય છે 
અને વા મટે છે.   
(૪) મેથીનુું  ચણુગ  પાણી સાથે લેવાથી વાના રોગમાું ફાયદો 
થાય છે.  
(૫) મેથી ર્ીમાું ર્ેકી, દળી, ગોળ-ર્ીનો પાયો લાવી 
સખુડની માફક હલાવી નાના નાના લાડ ુ બનાવવા. રોજ 
સવાર ેએક એક લાડ ુખાવાથી અઠવાડીયામાું વાથી જકડાઈ 
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ગયેલાું અુંગો છુટાું  થાય છે અને હાથ-પગ ે થતી વાની 
કળતર મટે છે.  
(૬) આુંકડાનાું  પાન તેલમાું બળી જાય ત્યાું  સધુી ગરમ કરી, 
તેલ ગાળીને માલીર્ કરવાથી વાનો દુખાવો મટે છે.  
વાઈ હીંગ, સીંધવ અને ર્ી ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ ગાયના ૧૨૦ 
ગ્રામ મતુ્રમાું  મેળવી, ઉકાળી, માત્ર ર્ી બાકી રહે ત્યાર ે
પીવાથી વાઈ-અપસ્માર મટે છે. 
વાજીકરણ (૧) અશ્વગુંધા, એખરો(તાલીમખાના), ગોખરુ, 
ર્તાવરી, કાળી મરુ્ળી, ર્દુ્ધ ક ુંચાું, નાગબલા, બલદાણા 
અને જઠેીમધ સરખા ભાગ ે લઈ ખબુ ખાુંડી બારીક ચણુગ  
બનાવવુું . એને આઠ ગણા દધુમાું  નાખી ઉકાળીને માવો 
બનાવવો. માવાને ગાયના ર્ીમાું ર્ેકી સોપારી જવેડી લાડડુી 
બનાવવી. એક એક લાડડુી જમ્યા પછી સવાર-સાુંજ સહેજ 
નવર્કેા દુધ સાથે લેવાથી વીયગની વદૃ્ધી થાય છે તેમ જ હષગ-
ઉત્સાહમાું વધારો થાય છે.  
(૨) કવચના મળુને ર્ીમાું ર્ેકી દુધમાું નાખી મધ સાથે 
પીવાથી પ્રચુંડ ર્ક્તી પ્રાપ્ત થાય છે. દધુમાું ર્ઉું અને 
ક ુંચાનાું બી સાથે પકવી દુધપાક જવેુું  ર્ટ્ટ થાય ત્યાર ેઉતારી 
ઠુંડુું પાડી પી જવુું . બાકી રહેલ માવા જવેો ભાગ ર્ીમાું ર્ેકી, 
સાકરની ચાસણીમાું  નાખી પાક બનાવી દરરોજ ખાવાથી 
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વાજીકરણ ર્ક્તી (મૈથનુર્ક્તી) વધ ે છે. ક ુંચાનાું મળુ 
મતુ્રલ પણ છે. મતુ્ર વધારનાર ઔષધો મતુ્રપીંડના રોગોમાું  
પણ સારો ફાયદો કર ેછે. એ માટે કવચના મળુની છાલનો 
ઉકાળો પીવો.  
વાચા અટકી-અટકીન-ેતોતડાવુું  ફુલાવેલો ટુંકણખાર મધમાું મેળવી 
જીભ પર બધ ે દીવસમાું  ચારકે વખત લગાડવાથી તોતડુું 
બોલવાની ફરીયાદ મટે છે. મધ ગળા નીચ ેઉતર ેતો પણ 
વાુંધો નથી. 
વાતકું ટક વાયનુા ૮૦ રોગોમાુંથી એક રોગનુું  નામ ‘વાતકું ટક’ 
છે. આ રોગને અુંગ્રેજીમાું ‘ઓસ્ટીઓફાઈટ’ કહે છે. આમાું 
પગની ર્ુુંટી પાસે અથવા પાનીના હાડકાું  પર હકુની જમે 
હાડકુું  વધ ે છે અને ચાલવાથી તે ખબુ જ દખુ ે છે. સવાર ે
ઉઠતી વખતે તો થોડી વાર પગ પર ચાલી પણ ર્કાતુું  નથી. 
આ વીકૃતીનુું  મેથી એ ઉત્તમ ઔષધ છે. કાચી મેથીને 
અધકચરી ખાુંડીને બનાવેલો એક ચમચી ભકુો રોજ રાત્ર ે
સતુી વખતે ફાકી જવો અને ઉપર એક ગ્લાસ જટેલુું  દુધ 
પીવુું . બે મહીના આ ઉપચાર કરવો. દુખાવા ઉપર રતેીનો 
ર્કે કરવો અને આવશ્યક પરજેી પાળવી, જમેાું ખાસ કરીને 
વાતકારક આહાર-વીહારનો ત્યાગ મહત્ત્વનો છે.  
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વાતપીત્ત  રાયણનાું પાન અને કોઠીનાું  પાન વાટી કલ્ક કરી, 
ર્ીમાું ર્ેકી ખાવાથી વાતપીત્ત મટે છે. 
વાતરક્ત  તાુંદળજાની ભાજી ખાવાથી વાતરક્ત મટે છે. 
વાતવ્યાધી  (૧) ૩ ગ્રામ લસણ પીસી, ૬ ગ્રામ તલનુું  તેલ કે 
ર્ી અને સીંધવ મેળવી સવાર ે ખાવાથી સવગ પ્રકારના 
વાતવ્યાધી તથા વીષમજ્વર અને વાતકફજ્વર મટે છે.  
(૨) લસણની પાુંચ કળીઓ રાત્ર ે પાણીમાું ભીંજવી રાખી 
સવાર ેતેને પીસી ગાળી પાણી પીવુું .  બીજા અઠવાડીયે સાત 
કળીઓ, ત્રીજા અઠવાડીયે દસ કળીઓ પલાળવી અને એ 
રીતે પીવી. ત્રણ અઠવાડીયા પછી એક અવાડીયુું  પ્રયોગ 
બુંધ કરવો, અને ફરી પાછો ર્રુ કરવો. પ્રયોગ વખતે 
માખણનુું  સેવન કરવુું  જરુરી છે. આ પ્રયોગથી વાતવ્યાધી 
મટે છે.  
(૩) લકવો એટલે પરેાલીસીસ પણ એક પ્રકારનો વાતરોગ 
છે. દરરોજ સવાર ે અડધો કલાક સયુગસ્નાન તથા પુંદરકે 
મીનીટ બાષ્પસ્નાન લેવુું . બપોર ે અને સાુંજ ે પણ પુંદરકે 
મીનીટ લીંબનુા રસ મીશ્રીત પાણીનુું  બાષ્પસ્નાન લેવુું . 
એનાથી ચમત્કારી લાભ અવશ્ય જોવા મળે છે. તજનુું  તેલ 
વાતવીકાર પર ચોળવાથી ફાયદો થાય છે.  
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(૪) ૨૦ ગ્રામ રાક્ષને ર્ીવાળા હાથ લગાડી તવા ઉપર ર્ેકી 
થોડુું  સીંધવ અને મરીનુું  ચણુગ  લગાડી રોજ સવાર ેખાવાથી 
વાતપ્રકોપ મટી નીબગળતાથી આવનાર ચક્કર મટે છે. 
વાતર્ળુ  (૧) સુું ઠ અને એરુંડમળુના ઉકાળામાું  ખાુંડલેી હીંગ 
અને સુંચળ નાખી પીવાથી વાતર્ળુ મટે છે.  
(૨) હીંગને ૨૦૦ મી.લી. પાણીમાું ઉકાળી ૨૫ મી.લી. 
પાણી બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી પીવાથી વાતર્ળુ મટે છે. 
વાતાવરણની ર્દુ્ધી  ર્રમાુંથી જીવજુંતઓુનો નાર્ કરવા વડની 
છાલનો હોમ કરવો.  
વાના રોગો ૧. ઠુંડો પવન, ઠુંડુું પાણી, ઠુંડુું વાતાવરણ, ઠુંડાું  
પીણાું, ઠુંડી વાનગી, ઠુંડા પદાથોગથી દરુ રહેવુું .  
૨. ગરમ પદાથોગ ઉપયોગી, જવેા કે લસણ, ડુુંગળી, આદુ, 
હીંગ, મેથી, રાઈ, લવીંગ, તજ, સુુંઠ, મરી, પીપર, વગરે.ે  
૩. દીવેલ સવોગત્તમ- કાયમ એનુું  સેવન કરવુું . ન ફાવે તો 
ભાખરીમાું  મોણ નાખીને લેવુું .  
૪. વાના રોગમાું તેલનુું  માલીર્ રોજ કરવુું, જમેાું  દીવેલ કે 
સરસવ તેલ વાપરવુું .  
વાયરલ ઈન્ફેક્ર્ન શ્રાવણ માસમાું ર્રીર ે એકાદ વાર માટી, 
ગ મતુ્ર અને ગ છાણનો લેપ કરવામાું આવે તો વષગભર 
અનેક રોગો સામે રક્ષણ મળે છે. ખાસ કરીને વાયરસથી 
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થતા રોગો સામે રક્ષણ મેળવવા તે અત્યુંત જરુરી છે. 
શ્રાવણમાું માત્ર એકાદ દીવસ આવો પ્રયોગ કરવાથી 
વષગભર ર્રીરને રક્ષણ મળે છે.          
વાયવુીકાર પક્ષાર્ાત, કું પવાત, બાળલકવો, રાુંઝણ, કમરનો 
દખુાવો, સાુંધા દુખવા કે જકડાઈ જવા, આમવાત, વુંધ્યત્વ, 
કસવુાવડ, ર્ીઘ્રસ્ખલન, અડદીયો વા, સવાગઈકલ 
સ્પોન્ડીલાઈટીસ, વીશ્વાચી(હાથમાું થતો રાુંઝણ જવેો 
દખુાવો), અવબાહકુ(ફ્રોઝન ર્ોલ્ડર), ર્રીરમાું સોય 
ભોુંકાતી હોય તેવી વેદના થવી, વાત કું ટક(પગની એડીમાું  
કાુંટો ભોુંકાતો હોય તેવી વેદના થવી), અટકી અટકીને 
પરે્ાબ થવો, વાય ુ ઉપર ચડવો, વધ ુ પડતા ઓડકાર 
આવવા, પટેમાું આફરો થવો, અનીરા, ર્રીરના કોઈપણ 
ભાગમાું ઝણઝણાટી થવી, કાનમાું બહેરાર્, દુખાવો કે 
અવાજ આવ્યા કરવો, ચામડી લખુી અને બરછટ થઈ જવી 
આ બધા રોગોમાું વાયનુી પ્રબળતા હોય છે.  
મળમતુ્ર વગરે ે કુદરતી વેગો રોકવાથી, જમ્યા પછી તરત 
(ખાધેલુું  પરુપેરુુું પચ્યા પહેલાું) ફરીથી નાસ્તો વગરે ે
ખાવાથી, ઉજાગરા કરવાથી, મોટેથી બોલવાથી, વધ ુપડતો 
શ્રમ કરવાથી, પ્રવાસોથી, તીખા, કડવા અને તરુા પદાથોગના 
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વધ ુ પડતા સેવનથી, લખુા પદાથોગથી, વાદળો થવાથી, 
ચીંતા, ભય, લાુંર્ણથી અને ર્ોકથી વાય ુપ્રકોપ પામે છે.  
(૧) ૫૦૦ ગ્રામ મેથી ઝીણી દળી, તેમાું ૧ કીલોગ્રામ ર્ી 
અને ૬ કીલોગ્રામ દધુ મેળવી ધીમા તાપે ઉકાળી મધ જવેુું  
ગાઢુું  બનાવવવુું . પછી તેમાું ૧.૫ કીલો સાકર નાખી મેથીપાક 
બનાવવો. આ પાક સવાર ે૨૫ થી ૪૦ ગ્રામ જટેલો ખાવાથી 
સવગ પ્રકારના વાય ુરોગોનો નાર્ થાય છે.  
(૨) મેથીને ર્ીમાું  ર્ેકી દળીને લોટ બનાવવો. પછી ર્ી-
ગોળનો પાયો લાવી સખુડીની માફક હલાવી નાના નાના 
લાડ ુ બનાવવા. રોજ સવાર ે એક એક લાડ ુ ખાવાથી 
અઠવાડીયામાું વાથી જકડાઈ ગયેલાું અુંગો છુટાું  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 જટેલુું  ગરમ પાણી સાથે લેવાથી કોઠાનો વાય ુ
દરુ થાય છે.  
(૫) અડદની દાળ પાણીમાું  પલાળી રાખી, વાટી, તેમાું  
મીઠુું, મરી, હીંગ, જીરુ, લસણ અને આદ ુનાખી વડાું કરવાું . 
તેને ર્ીમાું અથવા તેલમાું તળીને ખાવાથી વાય ુમટે છે.  
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(૬) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને મીઠુું  મેળવી સવાર-
સાુંજ પીવાથી વાય ુમટે છે.  
(૭) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી 
ભોજનની ર્રુઆતમાું લેવાથી વાય ુમટે છે.  
(૮) ૧૦-૧૦ ગ્રામ આદુના અને લીંબનુા રસમાું ૧.૫ ગ્રામ 
સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી વાય ુમટે છે.  
(૯) ખજુર ૫૦ ગ્રામ, જીરુ, સીંધવ, મરી અને સુુંઠ દરકે 
૧૦-૧૦ ગ્રામ, પીપરી મળુ ૫ ગ્રામ અને લીંબનુો રસ ૦.૭૫ 
ગ્રામને બારીક વાટી ચાટણ બનાવી ખાવાથી વાય ુ બેસી 
જાય છે.  
(૧૦) એરુંડ મગજને દુધમાું મેળવી ગરમ કરી, માવો 
બનાવી ખાવાથી ગધૃ્રસી વાય ુઅને પટે, ખભા, પગ વગરેમેાું  
થતો દખુાવો મટે છે.  
(૧૧) ગોળ નાખલેુું  દહીં વાય ુમટાડ ેછે. તે પષુ્ટી આપનાર, 
તપૃ્તી કરનાર અને પચવામાું ભાર ેછે.  
(૧૨) ર્ીમાું ર્ેકેલી હીંગ, સુુંઠ, મરી, પીપર, સીંધવ, 
અજમો, જીરુ અને ર્ાહજીરુ એ આઠ ચીજો સરખ ે ભાગ ે
લઈ, ચણુગ  બનાવી મજબતુ બચુવાળી ર્ીર્ીમાું ભરી રાખવુું . 
આ ચણુગને હીંગાષ્ટક ચણુગ  કહે છે. એ વાય ુદરુ કર ેછે. એ 
અનેક રોગોની એક રામબાણ દવા છે. જમે કે ૧ ગ્રામ જટેલુું  
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આ ચણુગ  છાસમાું કે ભોજન પહેલાું ર્ી અને ભાતમાું  લેવાથી 
આફરો, અજીણગ , પટેની પીડા, વાય,ુ ગોળો, કૉલેરા, 
અજીણગ કે વાયથુી થતી ઉલટી, કફ-વાતજન્ય વીકારો વગરે ે
મટે છે.  
(૧૩) ચીકણી સોપારીનો ભકુો ૧.૫ ગ્રામ સવાર ેમઠામાું  કે 
કાુંજીમાું  લેવાથી હોજરીમાું ભરાઈ રહેલો વાય ુ (ગસૅ) મટે 
છે.  
(૧૪) તાજો ફુદીનો, ખારકે, મરી, સીંધવ, હીંગ, કાળી રાક્ષ 
અને જીરુની ચટણી બનાવી તેમાું  લીંબનુો રસ નીચોવી 
ખાવાથી વાય ુદરુ થાય છે, મોુંની ફીકાર્ મટે છે, સ્વાદ પદેા 
થાય છે અને પાચનર્ક્તી સતેજ થાય છે.   
(૧૫) નારુંગી ખાવાથી પટેમાુંનો વાય ુદરુ થાય છે.   
(૧૬) પાકા આદનુો ૪૦૦ ગ્રામ રસ ૧.૬ કીલો સાકરની 
ચાસણીમાું નાખી તાર બુંધાય તેવી ચાસણી ફરીથી બનાવી 
ર્રબત બનાવવુું . એમાુંથી ૧૦ ગ્રામ જટેલુું  ર્રબત પાણી 
સાથે લેવાથી પટેનો વાય,ુ પટેમાું આમદોષથી આવતી ચુુંક 
મટે છે. ગુંધાતો અને પચ્યા વગરનો ઝાડો બુંધાય છે અને 
પટેમાું થતો ગડગડાટ મટે છે.  
(૧૭) મરી ઠુંડા પાણીમાું બારીક વાટી લેપ કરવાથી વાયથુી 
અુંગ જકડાઈ ગયુું  હોય તો ફાયદો કર ેછે.  
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(૧૮) ફુદીનો, તલુસી, મરી, આદ ુ વગરેનેો ઉકાળો કરી 
પીવાથી વાય ુદરુ થાય છે, અને સારી ભખુ લાગ ેછે.  
(૧૯) મળુાનાું  બીનુું  ચણુગ  લેવાથી પીઠ પર થતી વાયનુી 
પીડા મટે છે.  
(૨૦) લવીંગના તેલનાું  બે-ત્રણ ટીપાું ખાુંડ કે પતાસામાું 
લેવાથી પટેનો વાય ુમટે છે.  
(૨૧) વેંગણ વાય ુમટાડ ેછે.  
(૨૨) રીંગણાુંનુું  ર્ાક, ભડથુું  કે સપુ બનાવી, હીંગ અને 
લસણ સાથે લેવાથી પટેમાુંનો વાય ુ અને ગોળો મટે છે. 
(૨૩) સુું ઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામના 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગમાું  ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી રાક્ષ 
મેળવી ચટણી માફક પીસી બરણીમાું ભરી લેવુું . એને 
પુંચામતૃ ચાટણ કહે છે. એ પાુંચથી ૨૦ ગ્રામ જટેલુું  સવાર-
સાુંજ ચાટવાથી વાય ુમટે છે.  
(૨૪) સુુંઠના ચણુગમાું  ગોળ અને થોડુુંક ર્ી નાખી ૩૦-૪૦ 
ગ્રામની લાડડુી બનાવી સવાર ે ખાવાથી વાય ુ અને 
ચોમાસાની ર્રદી મટે છે.  
(૨૫) સુુંઠની ભુકી પાણી સાથે ચટણી માફક પીસી, ર્ીમાું  
તળી, તેને ર્ી સાથે ખાવાથી વાય ુ નાર્ પામે છે અને 
સુંગ્રહણી મટે છે.  
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(૨૬) મરી અને લસણને પીસી ભોજનના પહેલા 
કોળીયામાું  ર્ી સાથે ખાવાથી વાય ુમટે છે.  
(૨૭) અ ેરુંડાનાું પાન વાયનુો પ્રકોપ ર્ાુંત કર ે છે. અ ેરુંડીયુું  
પણ વાયનુા રોગો દરુ કર ેછે.  
(૨૮) વાય ુઅને કફદોષ - ૧ લીટર પાણીમાું ૧ ચમચી (૮.૫ 
ગ્રામ) તાજો નવો અજમો નાખી અડધુું  બળી જાય ત્યાું સધુી 
ઉકાળી, ઠારી, ગાળી લો. અ ા પાણી વાય ુઅને કફથી થતાું  
તમામ દદોગમાું  ખાસ લાભપ્રદ છે. એનાથી કફજન્ય હૃદયનુું  
ર્ળુ, પટેમાું વાયપુીડા, અ ાફરો, પટેનો ગોળો, હેડકી, 
અરુચી, મુંદાગ્ની, બરલનુું  દદગ , પટેનાું કરમીયાું, અજીણગના 
ઝાડા, કૉલેરા, ર્રદી, સળેખમ, બહમુતુ્ર, ડાયાબીટીસ, જવેાું  
અનેક દદોગમાું  ખાસ લાભપ્રદ છે. અ ા પાણી ગરમ ગણુો 
ધરાવે છે.  
(૨૯) પીપરીમળુના ગુંઠોડા ભખુ લગાડનાર, તીખા, ગરમ, 
આહારનુું  પાચન કરનાર, રુક્ષ, પીત્ત કરનાર, મળને 
ભેદનાર-તોડીને બહાર કાઢનાર, કફ અને વાયનુા રોગો, 
પટેના રોગો, આફરો, ગોળો, બરોળ, કૃમી, શ્વાસ તથા 
ક્ષયને મટાડનાર છે.  
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(૩૦) વાયથુી જકડાઈ ગયેલા અુંગ પર ઉમરાનુું  દુધ ચોપડી 
રુ ચોુંટાડવાથી ફાયદો થાય છે. બળતરા થતી હોય તો 
ઉમરાનુું  દુધ સાકર મેળવી લગાડવુું .  
(૩૧) સરગવાનાું કુમળાું પાન, ફુલ કે ર્ીંગનુું  ર્ાક ખાવાથી 
વાય ુમટે છે.  
(૩૨) ૪૦૦ મી.લી. ઉકળતા પાણીમાું ૨૫ ગ્રામ સુુંઠનુું  ચણુગ  
નાખી ૨૦-૨૫ મીનીટ ઢાું કી રાખવુું . ઠુંડ ુથયા બાદ વસ્ત્રથી 
ગાળી ૨૫થી ૫૦ ગ્રામ જટેલુું  પીવાથી વાય,ુ પટેનો આફરો, 
ઉદરર્ળુ મટે છે.  
(૩૩) હીંગાષ્ટક ચણુગ  સવાર, બપોર, સાુંજ એક એક ચમચી 
પાણી સાથે લેવાથી વાય ુ મટે છે. જઓે દરરોજ હીંગાષ્ટક 
ચણુગ  લે છે તેમને કદી ગસૅની તકલીફ થતી નથી.  

વાયનુા ૮૦ પ્રકાર 
 

1. અતીજમત્વ – થી બગાસાું આવ ેછે.  
2. અત્યદુ્ગાર – આમાર્યમાું વાય ુભરાવાથી ઓડકાર 

વધ ુઆવ ેછે.  
3. અનાવસ્થીત ચીત્તત્ત્વ – વાયથુી ચીત્ત અસ્વસ્થ બને 

છે.  
4. અપતુંત્રક (હીસ્ટીરીયા)– વાય ુઉધ્વગગામી થઈને 

હૃદય, માથ ુતથા ર્રીરના અન્ય ભાગને પીડા આપી 
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ધનષુ્યની જમે ર્રીરને ફેરવ ેછે. એમાું નજર જડ 
બને છે, ચુંચળતા જાગ ેછે, વ્યક્તી ગ ુુંગળાની જમે 
બોલે છે.  

5. અપતાનક -  વાય ુહૃદયમાું પહોુંચી દૃષ્ટી તથા 
ચતેનાને વીકૃત કરી બેર્દુ્ધ કર ેછે અને ગળામાુંથી 
વીચીત્ર ર્બ્દો નીકળે છે. જ્યાર ેહૃદયમાુંથી વાયનુુું  
દબાણ હળવુું  થાય ત્યાર ેસુંપણુગ  ભાન આવ ેછે.  

6. અપબાહકુ -  હાથમાું જોરથી પકડવા સમાન પીડા 
થાય છે.  

7. અભ્યુંતરાયામ – પટેની તરફ ધનષુ સમાન ખેંચ 
લાવ ેછે.  

8. અદીત – માથુું , નાક, હોઠ, ર્ટુણનાું હાડકાું, કપાળ 
અથવા નેત્ર સાુંધામાું મોુંની સીકલ ફેરવી નાખ ેછે. 
આથી ગળાનો ભાગ વાુંકો થઈ જાય. માથામાું 
ધ્રજુારી આવે.   

9. અષ્ઠીહલકા - નાભીના નીચનેા ભાગમાું પથ્થર જવેી 
ઉુંચી, ગોળ અથવા ર્ન સ્વરુપ ગ્રુંથી ઉત્પન્ન થાય 
છે. મળમતુ્ર તથા વાય ુનીરોધ થાય છે અને તે સ્થળે 
વદેના ઉપડ ેછે.  
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10. અુંગપીડા – ર્રીરના કોઈ કે બધા ભાગમાું 
પીડા થાય છે.  

11.   અુંગભુંગ – સવાાંગનુું  ભેદન કર ેછે. અુંગોમાું 
સણકા થાય છે.  

12. અુંગભેદ – આ વાય ુસવગ અુંગોને પીડા આપ ે
છે.  

13. અુંગપવભ્રુંર્ – ર્રીરના કોઈ એક ભાગની 
ચતેના જતી રહે છે. 

14. અુંગર્લુ – સવાાંગ ેર્ળુ ઉત્પન્ન થાય છે.  
15. અુંગર્ોષ – જ ેવાય ુઆખા ર્રીરનુું  ર્ોષણ 

કર ેછે તે 
16. આક્ષપેક - સમગ્ર ર્રીરમાું પ્રસરી ર્રીરને 

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

ધમણની માફક ફુલી અવાજ કર ેછે તથા વદેના 
થાય છે.  

18. આુંત્રકુજન – જ ેવાય ુપક્વાર્યમાું રહી 
આુંતરડામાું જઈ ર્બ્દ કર ેછે. 

19. ઉરુસ્તુંભ- ચીકણા મદેમાું ભળી પગથી 
ર્ુું ટણ સધુી વ્યાપી ર્ુું ટણ અકડાઈને નીષ્ક્રીય બને.  
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20. કટીગ્રહ – કમર પરુી અકડાઈ જાય છે.  
21. કલાયખુંજ – અવાર નવાર કું પારી આવ ે

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

ર્બ્દો નીકળતા નથી.  
23. કષાયવક્તતૃા – વાયથુી મોું ગુંદ ુથઈ જાય 

છે.  
24. કું ડ ુ– વાયથુી ર્રીરમાું ખુંજવાળ આવ ેછે.  
25. કુંપ – વાયથુી ર્રીરમાું ધ્રજુારી આવ ેછે.  
26. કાદઠન્ય – વાયથુી ર્રીર સખત બની જાય 

છે.  
27. કાશ્યગ  – સમગ્ર ર્રીરને વાય ુજીણગર્ીણગ  કર ે

છે.  
28. કુબ્જત્વ – વાયનુી ર્ીરામાું અસર થતાું પીઠ 

તથા છાતીમાું વદેના થાય છે.  
29. કોષુ્ટર્ીષગ – વાય ુલોહીમાું ભળી ર્ટુણમાું 

ફેલાઈ સોજો ઉત્પન્ન કર ેછે, ત્યાું ભાર ેવદેના થાય 
છે.  

30. ક્ષીપ્રમતુ્રતા – વાયથુી વારુંવાર અને પશુ્કળ 
પ્રમાણમાું પરે્ાબ થાય.  
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31. ખલ્લી – પટે, પગ,  નીતુંબ, હાથ વગરેમેાું 
ક્રમર્ોઃ ર્ળુ ઉત્પન્ન થાય છે.  

32. ખુંજ – વાયથુી પગ ર્ીથીલ થઈ જાય છે.  
33. ગુંધાજ્ઞતા – વાયથુી સગુુંધ કે દગુાંધનો ખ્યાલ 

આવ ેનહીં.  
34. ગધુ્રસી – વાય ુપીઠ, કેડ, ર્ટુણ,  નીતુંબ, 

પગ આ સ્થાનો પર કમરથી પ્રવરે્ કરી ફરતો 
ફરતો આ સ્થાનોની ક્રીયાઓ સ્થગીત કરી દે છે.  

35. જીહ્વાસ્તુંભ – જીભ જડ બની જાય છે, તેથી 
ભોજન ગળામાું ઉતારતી વખતે તકલીફ પડ ેછે.  

36. તનુી – પક્વાર્ય તથા મતુ્રાર્યમાું બળતરા 
ઉત્પન્ન થાય છે.  

37. દુંડાપતાનક – ર્રીરનાું અુંગો લાકડા જવેાું 
જડ થઈ જાય છે.  

38. દબુગલત્વ – વાયથુી વ્યક્તી ર્ક્તીહીન બને 
છે.  

39. દૃષ્ટીક્ષય – વાયથુી દૃષ્ટીનો નાર્ થાય છે. 
(ત્રણ પ્રકાર મળી ર્ક્યા નથી.) 

40.  નીરાનાર્ – વાયથુી નીરાનાર્ થાય છે.  
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41. પક્ષાર્ાત – કુપીત વાય ુર્રીરના ઉભા 
અડધા ભાગમાું ર્ીરા તથા સ્નાયઓુનુું  ર્ોષણ કરી 
સાુંધાનાું જોડાણ ઢીલાું કરી ચતેના વીનાનાું બનાવી 
દે છે. એને અધાાંગ વાય ુપણ કહે છે.  

42. પુંગવુાય ુ– કુપીત વાય ુકમર નીચનેા 
ભાગમાું જઈને મોટી ર્ીરાઓને નબળી પાડી બું ને 
પગ લથડાવી દે છે.  

43. પાદહષગ – વાય ુસાથે કફ ભળી પગમાું 
રસીની જમે પરુથી ઝણઝણાટી ઉત્પન્ન થાય છે.  

44. પાશ્વગર્લુ – પટેના અુંદરના ભાગમાુંથી 
પાુંસળીઓમાું દદગ  થાય છે.  

45. પ્રતીતનુી – ગદુા તથા યોનીના સ્થાને વદેના 
ઉત્પન્ન થાય છે. પક્વાર્ય તથા મતુ્રાર્યના સ્થાને 
કરડવા જવેી વદેના ઉત્પન્ન થાય છે.  

46. પ્રત્યષ્ઠીલા – અષ્ઠીહલકાની જમે ત્રાુંસ ુકે 
લાુંબ ુઅને વદેનાયકુ્ત હોય છે. મળમતુ્ર અને 
વાયનુો અવરોધ થાય છે.  

47. પ્રત્યાધ્માન – વાય ુઆમાર્યમાું જઈ 
મ્યકુસ/ચીકાર્ સાથે ભળી પટેની ફાુંદ વધાર ેછે.  
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48. પ્રલાપ – થી વ્યક્તી આડુું અવળુું  બોલ્યા કર ે
છે.  

49. પ્રસલુ્પ્ત – વાયથુી ચામડીની સ્પર્ગર્ક્તી 
નાર્ પામ ેછે.  

50. બદ્ધપવષ્ટીકા – પક્વાર્યમાું વાયપુ્રકોપથી 
મળ સખત બને છે.  

51. બલક્ષય – વ્યક્તી બલહીન થાય છે.  
52. બાહ્યાયામ – પીઠથી ર્રુ કરી છેક નીચ ે

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

વદેના થાય છે.  
55. મન્યાસ્તુંભ – વાય ુસાથે કફ ભળવાથી ગળુું  

સજ્જડ થઈ જાય છે. આથી ગળુું  ફેરવી કે હલાવી 
ર્કાતુું  નથી.  

56. હમણહમણ – આ વાયનુી અસરથી વ્યક્તી 
ગ ુુંગણુું  બોલે છે એટલે કે નસકોરામાુંથી બોલે છે.  

57. મકૂત્વ – મોુંઅ ેથી અવાજ નીકળે નહીં. 
58. રસાજ્ઞતા – વાયથુી મોુંમાું સ્વાદનો ખ્યાલ 

આવતો નથી.  
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59. રુક્ષ – ર્રીર બરછટ બને છે.  
60. રોમહષગ – વાય ુચામડીમાું પ્રવરે્ી ર્રીરમાું 

રોમાુંચ ઉત્પન્ન કર ેછે.  
61. વાતકું ટક – પગ કોઈ દબાણ પર પડવાથી 

અથવા ચાલતાું શ્રમને લીધ ેપગના તળીયામાું વદેના 
ઉત્પન્ન થાય છે.  

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

63. વામનત્વ – વાય ુગભાગર્યમાું પહોુંચી ગભગને 
વીકૃત બનાાવ ેછે આથી બાળકની ઉુંચાઈ વધતી 
નથી.  

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

65. પવશ્વાચી – હાથની આુંગળી ઉપર ર્ીરામાું 
પ્રવરે્ી બાહ ુસધુી ર્ીરામાું પ્રસરી વાયનુા કમગનો 
નાર્ કર ેછે. આથી હાથ ઉુંચોનીચો થતો નથી. 

66. વીરસતા – વાયથુી મોુંમાુંથી સ્વાદ નષ્ટ થઈ 
જાય છે.  

67. વ્રણાયમ – આ વાય ુઆર્ાત નીમીત 
વ્રણમાું પીડા ઉત્પન્ન કર ેછે.  
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68. ર્બ્દાક્ષતા – વાયથુી કાને બહેરાર્ આવ ેછે.  
69. હર્રાપરુણ – ર્ીરાની અુંદર જઈને વાય ુ

ર્ીરાને ફુલાવી દે છે.  
70. હર્રોગ્રહ – પીઠભાગમાું રક્ત આધારીત 

મગજના સ્નાયઓુને નીષ્ક્રીય બનાવી વદેના ઉત્પન્ન 
કર ેછે. આ વાય ુઅસાધ્ય છે.  

71. ર્ીતતા – વાયથુી ર્રીર ઠુંડ ુથઈ જાય છે.  
72. ર્કુ્રકાશ્યગ  – વાયથુી ર્કુ્ર ધાત ુક્ષીણ થાય છે.  
73. ર્કુ્રનાર્ – વાય ુર્કુ્ર ધાતનેુ ર્ોષી લે છે.  
74.   ર્કુ્રાપતપ્રવતૃ્તી – વાય ુર્કુ્ર ધાતમુાું ભળી 

ધાતનેુ અતી પાતળી કર ેછે.  
75. શ્યામતા – વાયથુી ર્રીર કાળુું  પડી જાય છે.  
76. સુંકોચ – સવાાંગ ેર્રીરને જડ બનાવ ેછે.  
77. સ્તુંભ – ર્રીર અચતેન બને છે.  
78. સ્ફુરણ – થી અુંગસ્ફુરણ થાય છે.  
79. સ્વદેનાર્ – વાયથુી પરસવેો થતો નથી.  
80. હનસુ્તુંભ- હડપચી સ્થગીત થાય, આુંખ, 

મોું, ચહેરાની ર્ીકલ ફરી જાય. મોું વાુંકુું  બને.  
વાયનુો ગોળો (૧) વાયનુો ગોળો થઈ ગભરામણ થતી હોય 
તો બે-બે ગોળી લસનુાદીવટી નવર્કેા પાણી સાથે સવાર, 
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બપોર અને સાુંજ ે લેવી. એક ગ્લાસ તાજી મોળી છાસમાું  
એક ચમચી હીંગ્વાષ્ટક ચણુગ  જમ્યા પછી બપોર ેઅને રાત્ર ે
લેવુું . સવાર ેઅને સાુંજ ે થોડુું ચાલવા જવુું . તીખો, તળેલો, 
ગરમ મસાલાવાળો આહાર બુંધ કરવો. સરળતાથી પચે 
તેવો જ ખોરાક લેવો.   
(૨) અળવીના દાુંડા સહીતનાું  પાન બાફી, તેનુું  પાણી કાઢી, 
તેમાું  ર્ી મેળવી, ત્રણ દીવસ આપવાથી વાયનુો ગોળો મટે 
છે.  
(૩) સરગવાના પાનના રસમાું ૧૦ ગ્રામ સાકર મેળવી ત્રણ 
દીવસ પીવાથી વાયનુો ગોળો મટે છે. 
વાયરુોગો (૧) ૪૦ ગ્રામ લસણ છોલી, પીલી, તેમાું હીંગ, 
જીરુ, સીંધવ, સુંચળ, સુું ઠ, મરી અને પીપરનુું  ચણુગ  ૧-૧ 
ગ્રામ નાખી ચણી બોર જવેડી ગોળીઓ બનાવી ખાવાથી 
અને ઉપર એરુંડમળુનો ઉકાળો પીવાથી પક્ષાર્ાત, 
સવાાંગવાય,ુ ઉરુસ્તુંભ, કૃમીર્ળુ, કમરનો દ:ુખાવો, કુખનો 
દ:ુખાવો, પટેમાુંનો વાય ુવગરે ેતમામ પ્રકારના વાયરુોગ દુર 
થાય છે. વાના રોગીઓ માટે લસણ સવોગત્તમ છે.  
(૨) વાયનેુ લીધ ેહૃદય પર દબાણ આવી ગભરામણ થતી 
હોય તો મીષ્ટાન્ન, ફરસાણ, ર્ી-તેલ વગરે ે બુંધ કરી 
માપસર જ ખોરાક લેવો. રોજ સવાર-સાુંજ મધ્યમ ગતીથી 
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એક એક કલાક ચાલવુું . અજમો અને ગુંઠોડાનુું  સમાન ભાગ ે
બનાવેલુું  ચણુગ  ચાર ગ્રામ જટેલુું  સવાર-સાુંજ પાણી સાથે 
લેવુું . બપોર ે અને રાતે ‘ર્ુંખવટી’ નામની ૧-૧ ગોળી 
ભોજન પછી પાણી સાથે ગળી જવી.  
(૩) રાસ્ના, ગળો, દેવદાર, સુુંઠ અને એરુંડાનાું મળુ સરખા 
વજને લઈ અધકચરો ભકુો કરી એક ચમચી જટેલો ભકુો 
એક ગ્લાસ પાણીમાું ધીમા તાપ ેઉકાળી ઠુંડો પાડી પીવાથી 
માત્ર વાયનેુ લીધ ે થતા બધા રોગો મટે છે. આમવાતમાું  
પણ આ ઉકાળો હીતકારી છે.  
(૪) વાયનુા તમામ રોગોમાું  આ પ્રયોગ અવશ્ય કરવા જવેો 
છે. મેથી, અજમો, કાળીજીરી, અર્ળેીયો અને હરડ ે આ 
પાુંચ ેઔષધો સરખા વજને (દરકે સો સો ગ્રામ) લઈ ભેગા 
કરી ખબુ ખાુંડી બારીક-વસ્ત્રગાળ ચણુગ  કરી એરટાઈટ 
બાટલી ભરી લેવી. આ ચણુગ  અડધી ચમચી જટેલુું  રોજ 
સવાર ે અને રાત્ર ે ઉકાળીને ઠુંડા કરલેા પાણી સાથે લેવુું . 
૧૫થી ૨૦ દીવસ આ ચણુગ  નીયમીત લેવાથી અને ઉચીત 
પરજેી પાળવાથી હાડકાુંઓના સાુંધાઓનો તથા સ્નાયઓુનો 
દખુાવો (આમવાત), ઉદરર્ળુ તથા ર્ીરોઃર્ળુ અને કટીર્ળુ 
મટે છે. આ ઉપરાુંત અદીત-મોઢાનો લકવા, પક્ષાર્ાત-
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પરેાલીસીસ, કટીગ્રહ, ઉરુસ્તુંભ વગરે ે વાયનુા રોગોમાું  
ફળપ્રદ છે.         
વાયનુી બીમારીમાું  
યોગાસન : જમ્યા પછી ૧૦-૧૫ મીનીટ વજ્રાસન, પવન- 
        મકુ્તાસન 
પ્રાણાયામ : અનલુોમ-વીલોમ ૫ મીનીટ,  
ભોજન વખતે સયુગસ્વરથી (જમણા નસકોરા વડ)ે     
શ્વાસોચ્છ્વાસ કરવો.  
મરુા : વાય ુવીજય મરુા, અપાન વાય ુમરુા ૨૦-૨૦ 
       મીનીટ કરવી. 
વીર્ષે : ખબુ ચાવીને જમવુું, ભોજન સાથે પાણી ન 
     પીવુું, પણ જમ્યા પછી ૪૦ મીનીટ બાદ પાણી 
     પીવુું . 
વાળ  
વધારવા - વાળનો જથ્થો  (૧) જ ેભાગ પર વાળનો જથ્થો 
ઓછો લાગતો હોય ત્યાું  લીંબનુી ચીરી કરી દરરોજ સવાર 
સાુંજ ર્સતા રહેવુું . આથી ત્યાું વાળ વધ ુથર્.ે  
(૨) બે ભાગ કીસમીસ અને એક ભાગ એળીયાને પાણીમાું  
વાટી માથા પર લેપ કરી સઈુ જવુું . પ્રયોગ નીયમીત 
કરવાથી વાળનો જથ્થો વધ ેછે કે માથાની ટાલ દરુ થાય છે. 
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બધા કેસમાું  સો ટકા સફળતા મળતી નથી, પરુંત ુનોુંધપાત્ર 
ફરક જરુર પડ ેછે.  
(૩) અડદની દાળ પાણીમાું પલાળી, બારીક વાટી મલમ 
જવેુું  બનાવી રાતે સતુી વખતે માથા પર લેપ કરવો. સવાર ે
બરાબર સાફ કરી માથુું  ખુંજવાળી બધ ેર્ી ર્સી થોડી વાર 
કુમળા તડકામાું બેસવુું . લાુંબા સમય સધુી આ પ્રયોગ 
કરવાથી વાળનો જથ્થો વધ ેછે. ટાલ પડવાની ર્રુઆત થઈ 
હોય તો તે અટકે છે.  
(૪) દરરોજ રાતે પાકા કેળાને છુું દી, મસળી તેમાું  લીંબનુો 
રસ નાખી ફરીથી મસળીને મીશ્રણ માથા પર બધે 
વ્યવસ્થીત લેપ કરી સઈુ જવુું . સવાર ેસાદા પાણીથી માથુું  
ધોઈ નાખવુું . ચારકે મહીના સધુી દરરોજ નીયમીત પ્રયોગ 
કરવો. કેળાુંનુું  પ્રમાણ વાળના જથ્થા મજુબ લેવુું, તથા એક 
આખુું મોટુું  કેળુું  હોય તો બે લીંબ ુઅને અડધુું  કેળુું  હોય તો 
એક લીંબ ુલેવુું .  
(૫) મેંદીનાું સકુવેલાું  પાનનો બારીક પાઉડર (જ ેબજારમાું  
મળે છે) પાણીમાું પલાળી દરરોજ નહાતી વખતે માથામાું  
સરખી રીતે લેપ કરી થોડી વાર રહીને નાહવુું . દરરોજ 
 નીયમીત પ્રયોગ કરતા રહેવાથી વાળનો જથ્થો તથા 
વાળની લુંબાઈ પણ વધે છે.  
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(૬) આમળાના ચણુગ ને દુધમાું  કાલવી જાડી થેપલી કરી રાત્ર ે
સતુી વખતે મગજના ભાગ પર માથા પર બાુંધી રાખવામાું  
આવે તો વાળ વધ ેછે.  
(૭) તાજા ગોમતુ્રમાું  જાસુુંદનાું ફુલ વાટી રાતે સતુી વખતે 
માથે લેપ કરવાથી અને સવાર ે ધોઈ નાખવાથી માથામાું  
વાળનો જથ્થો વધ ેછે. લાુંબા સમય સધુી પ્રયોગ કરવો.  
(૮) વડનાું  પાન સકુવી તેના પર અળસીનુું  તેલ ચોપડી 
બાળીને બનાવેલી રાખને ચારગણા વજનના અળસીના 
તેલમાું  મીશ્ર કરી દરરોજ રાતે સતુી વખતે માથા પર જ ે
ભાગમાું વાળ ઓછા હોય ત્યાું ર્સી માલીર્ કરતા રહેવાથી 
ર્ણા દીવસો પછી વાળ વધવા લાગ ેછે. માથે ટાલ પડી ગઈ 
હોય તો તે પણ મટે છે.  
(૯) માથાની ટાલ પર ભાુંયરીંગણીના પાનના રસની 
દરરોજ ૨૦ મીનીટ માલીર્ કરવાથી વાળ ફરીથી ઉગી ટાલ 
મટે છે.  
(૧૦) ૧-૧ ચમચી ર્ુંખપષુ્પીનુું  ચણુગ  દરરોજ સવાર, બપોર, 
સાુંજ નીયમીત લેવાથી કે ૧-૧ કપ ર્ુંખપષુ્પીનુું  ર્રબત 
પીવાથી માથાના વાળનો જથ્થો વધે છે અને વાળ સુુંદર 
તથા લાુંબા થાય છે.  
વાળ દરુ કરવાના ઉપાય 
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1. કાચુું  પૈપયુું  વાળ દરુ કરવા માટેનુું  સારુું ઔષધ છે. તે 
વાળના મળુને દરુ કર ે છે, આથી ફરીથી વાળ ત્યાું ઉગતા 
નથી.  
કાચા પપૈયાના ટુકડા બારીક  ગ્રાઈન્ડ કરી થોડી હળદર 
ઉમેરો. આ મીશ્રણ વડ ેજ્યાું વાળ દરુ કરવા હોય ત્યાું 10 
કે 15 મીનીટ માલીસ કરી એ ભાગ હ ુુંફાળા પાણી વડ ે
ધોવો. આ ઉપાય સપ્તાહમાું બે વખત કરવો. જ્યાું સધુી 
અનીચ્છનીય વાળ દુર ન થાય ત્યાું  સધુી ઉપચાર ચાલ ુ
રાખવો. જો કોઈ વીપરીત અસર માલમ પડ ેતો પ્રયોગ બુંધ 
કરી દેવો. 
2. ચણાનો લોટ - ન ગમતા વાળને દુર કરવા માટેનો 
બીજો એક ઉપાય છે ચણાનો લોટ.  
ચણાનો લોટ અને દૂધ સરખા પ્રમાણમાું લઈ એકાદ ચપટી 
હળદર ઉમેરો. એને વાળ જ ેદીર્ામાું ઉગ્યા હોય તે દીર્ામાું  
ર્સો, ઉલ્ટી દીર્ામાું  નહીં. આ મીશ્રણ સકુાઈ જાય ત્યાું  
સધુી એ ભાગ પર રહેવા દેવુું  અને પછી હ ુુંફાળા પાણી વડે 
ધોઈ નાખવુું . એનાથી વાળનાું  મળુ નબળાું  બને છે અને 
સકુાયેલા મીશ્રણ સાથે વાળ નીકળી જાય છે.  
 3.      લીંબ ુઅને મધ - લીંબનુા રસમાું  એનાથી ચારગણુું  
મધ લઈ મીક્સ કરો. એને જ ેવાળ દુર કરવા હોય તેના પર 
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20 કે 25 મીનીટ સધુી રાખી સકુાઈ જાય ત્યાર ેકપડા વડ ે
દરુ કરો. આ ઉપાય સતત કરતા રહેવાથી લાુંબા ગાળે 
વાળનાું  મળુ સહીત એ દરુ થાય છે, અને ફરી ઉગતા નથી.  
 સફેદ વાળ (૧) વાળ સફેદ થવા માુંડ્યા હોય તો દરરોજ 
દહીં-છાસ આહારમાું વધ ુ પ્રમાણમાું લેવાું . એનાથી વાળ 
સફેદ થતા અટકે છે. બાળકોને ર્રુઆતથી જ દહીં-છાસનુું  
 નીયમીત સારા પ્રમાણમાું સેવન કરાવતા રહેવુું  જોઈએ.  
(૨) ર્દુ્ધ ગુંધક અને ર્દુ્ધ લોહભસ્મ સમભાગ ેલઈ ખરલમાું  
ખબુ લસોટવી. દરરોજ સવાર-સાુંજ ૧/૨ ગ્રામ આ મીશ્રણ 
૧૦ ગ્રામ મધ અને ૫ ગ્રામ ર્ી સાથે લેવાથી વાળ કાળા થાય 
છે અને સફેદ થતા અટકે છે.  
(૩) આમળાના ચણુગ ને આમળાના રસની ૨૧ ભાવના 
આપવી. (૨૧ વાર ભીંજવવુું  અને સકુવવુું .) પછી તેનુું  સેવન 
કરવાથી માથાના વાળ કાળા થાય છે.  
(૪) બહેડાનો બારીક પાઉડર દરરોજ સવાર-સાુંજ પાણી 
સાથે ૧-૧ ચમચો લેવાથી અને રાતે સતુી વખતે આ પાઉડર 
પાણીમાું  ભેળવી વાળમાું પાથીએ ભરી સવાર ેર્મે્પથુી ધોઈ 
નાખવાથી વાળ થોડા જ દીવસોમાું કાળા થાય છે.  
(૫) ગલુાબની પાુંખડીમાુંથી તૈયાર કરલેા ગલુકું દમાુંથી 
અડધો ગલુકું દ સયુગના પ્રકાર્માું અને અડધો ચાુંદનીમાું રાખી 
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દરરોજ સવાર-સાુંજ લેવાથી માથાના વાળ ખરવા, વાળનો 
જથ્થો ઓછો થવો, વાળ તટુવા, વાળ અકાળે સફેદ થઈ 
જવા વગરે ેફરીયાદો મટે છે.  
(૬) દરરોજ રાતે સતુી વખતે ૧ મોટો ગ્લાસ ભરીને દુધ 
લઈ તેમાું  ૧ ચમચી બદામનુું  તેલ નાખી બરાબર મીશ્રણ 
કરી પીવાથી લાુંબા સમયે વાળ સફેદ થતા અટકે છે, અને 
જો સફેદ થયા હોય તો ધીમે ધીમે કાળા થવા માુંડ ેછે.  
(૭) જઠેીમધ અથવા જઠેીમધનુું  સત્ત્વ દધુ સાથે દરરોજ 
સવાર-સાુંજ લેવાથી અકાળે ધોળા થયેલા વાળ કાળા થાય 
છે. જઠેીમધ કરતાું જઠેીમધનુું  સત્ત્વ વધ ુઅકસીર છે.  
(૮) વાળમાું મહેંદી લગાવવાથી વાળ લાલ થઈ જતા હોય 
તો મહેંદી પલાળતી વખતે તેમાું આમળાું, અરીઠાું, 
ર્ીકાકાઈ અને ભાુંગરાનો પાઉડર ઉમેરવાથી મહેંદી કાળી 
થર્,ે અને વાળ કાળા થર્ે.   
આમાુંનાું કેટલાુંક ઔષધો ઝરેી છે, આથી એના ઉપયોગમાું  
કાળજી રાખવી અને બાળકોના હાથમાું ન આવે તે રીતે 
એને સાચવવાું . 
વાળની લખુાર્  લીંબનુો રસ માથામાું  નાખી, મસળી સ્નાન 
કરવાથી વાળનો મેલ તથા વાળની લખુાર્ દરુ થાય છે; 
વાળ મલુાયમ થાય છે.  
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વાળ ખરવા (૧) આહારમાું કોબીનુું  સેવન બને તેટલુું  વધ ુ
કરવાથી અને કોબીનો રસ વાળના મળુમાું  ર્સીને 
પચાવવાથી ખરતા વાળ અટકે છે.  
(૨) ૧ ભાગ અડદનો લોટ, ૧/૨ ભાગ આમળાનુું  ચણુગ , ૧/૪ 
ભાગ ર્ીકાકાઈનુું  ચણુગ  અને ૧/૪ ભાગ મેથીનુું  ચણુગ  રાતે 
પલાળી રાખી સવાર ે તેનાથી માથુું  સાફ કરવાથી ખરતા 
વાળની સમસ્યા મટે છે.  
(૩) ભાુંગરાના પાનનો તાજો રસ ૧૫-૨૦ મી.લી. સવાર-
સાુંજ પીવાથી ખરતા વાળમાું ફાયદો થાય છે.  
(૪) ર્તાવરી, આમળાું, બ્રાહ્મી અને ભૃુંગરાજનુું  સમભાગ ે
ચણુગ  ૧-૧ ચમચી દીવસમાું ત્રણ વાર પાણી સાથે લેવાથી 
ખરતા વાળ બુંધ થાય છે.  
(૫) દીવેલને જરા હ ુુંફાળુું  ગરમ કરીને માથાના વાળમાું  
ર્સવાથી મગજ ર્ાુંત રહે છે તથા ગરમીને કારણે વાળ 
ખરતા હોય તો તે અટકે છે.  
વાળ મલુાયમ (૧) રાત્ર ેમાથામાું તેલ નાખી, બીજ ે દીવસે 
દહીંમાું આમળાનુું  ચણુગ  ભેળવી માથામાું ભરી અડધો કલાક 
રાખી હ ુુંફાળા પાણીથી વાળ ધોવાથી વાળ નરમ અને 
ચમકીલા બને છે. જમેને ર્રદી રહેતી હોય તેમણે આ 
પ્રયોગ કરવો નહીં.  
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(૨) પાણીમાું ચણાનો લોટ નાખી પસે્ટ બનાવી વાળમાું  
મસળતા રહેવાથી અને સાદા પાણીથી વાળ ધોવાથી થોડા 
દીવસોમાું વાળ મલુાયમ થાય છે.  
માથાનો ખોડો કણજીનુું  તેલ માથામાું  નાખવાથી માથાનો 
ખોડો મટે છે.  
વીષમજ્વર  મીઠાને તવી પર લાલ રુંગનુું  થાય ત્યાું સધુી ર્ેકી, 
હ ુુંફાળા ગરમ પાણીમાું  ૫ ગ્રામ જટેલુું  લેવાથી વીષમજ્વર 
મટે છે. 
વીયગવદૃ્ધી  (૧) ડુુંગળીનો રસ ૬ ગ્રામ, ર્ી ૬ ગ્રામ અને મધ ૩ 
ગ્રામ એકત્ર કરી રોજ સવાર-સાુંજ પીને ઉપર ગરમ કરી 
જરુરી પ્રમાણમાું સાકર નાખી ૨૫૦ ગ્રામ દુધ પીવાથી 
વીયગવદૃ્ધી થાય છે.  
(૨) ડુુંગળીનો રસ અને મધ ૧૦-૧૦ ગ્રામ મેળવી ૨૧ દીવસ 
સધુી રોજ સવારમાું ચાટવાથી વીયગવદૃ્ધી થાય છે.  
(૩) તલુસીનાું  બી અને ગોળ સરખા ભાગ ેમેળવી, લસોટી 
ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. સવાર-સાુંજ ૧-૧ ગોળી 
ખાઈ ઉપર ગાયનુું  દધુ પીવુું . આથી ત્રણ ચાર માસમાું વીયગ 
વધ ેછે. ર્કુ્રજુંતઓુ ગતીવાળાું થાય છે, નપસુુંકપણુું  દરુ થાય 
છે, નસોની ર્ીથીલતા દુર થાય છે, પાચન ર્ક્તી સધુર ેછે 
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અને નીરાર્ થયેલો પરુુષ સર્ક્ત બની તાજગી અનભુવે 
છે. 
વીયગસ્રાવ તલુસીનાું બી અડધી ચમચી રાત્ર ેએક કપ પાણીમાું  
પલાળી સવાર ેએ ખાઈ જવાું અને ઉપરથી કપમાુંનુું  પાણી 
પી જવુું . એનાથી થોડા દીવસોમાું  રાત્ર ે સ્વપ્નમાું થતો 
વીયગસ્રાવ બુંધ થાય છે. 
વીંછીનુું  ઝરે (૧)  આમલીનો ર્કેેલો કે ર્કે્યા વગરનો કચકુો 
ધોળો થાય ત્યાું  સધુી ર્સીને વીછીના ડુંખ પર ચોુંટાડવાથી 
ઝરે ર્ોષી લઈ કચકુો પોતાની મેળે ખરી પડ ેછે અને વીંછી 
ઉતરી જાય છે.  
(૨) ગાયના દધુમાું કે આુંકડાના દધુમાું  હીંગ ર્સીને 
ચોપડવાથી વીંછીનુું  ઝરે ઉતર ેછે. 

વદૃ્ધત્વ મકુ્ત કણો(ફ્રી રડેીકલ્સ)ને વદૃ્ધત્વને ઝડપી બનાવનાર 
માનવામાું  આવે છે. મકુ્ત કણ એટલે કોઈ પણ એવો 
પરમાણુ (atom) કે અણુ (molecule) જનેી બાહ્ય 
ભ્રમણકક્ષામાું (સ્તરમાું) એક જ ઈલેક્ટ્રોન(ઋણ વીજકણ) 

વધારાનો એટલે કે જોડમાું  નથી હોતો.  

(નોુંધ: કેટલાક લોકો ગજુરાતીમાું  રણેુ – molecule, 

અણુ – atom, અને એટમમાું રહેલા સકુ્ષ્મ કણો જમે કે 
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ઈલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, પોઝીટ્રોન અને બીજા ર્ણા બધા માટે 
પરમાણુ ર્બ્દ વાપર ેછે. કદાચ આ ર્બ્દો વધ ુયોગ્ય લાગ ે
છે, પણ હજુ સવગમાન્ય થયા નથી. જમે કે ગજુરાતી 
લેક્સીકોનમાું  રણેુ ર્બ્દનો અથગ dust, sand એવો 
આપ્યો છે, અને અણુ ર્બ્દનો અથગ atom, molecule 

એમ બું ને આપ્યા છે.)  

પરમાણુ (એટમ) કે અણુ (મોલેક્યુલ)ના કેન્રની પ્રદક્ષીણા 
કરતા ઈલેક્ટ્રોન બબ્બેની જોડમાું  હોય છે. આ જોડ વીનાનો 
ઈલેક્ટ્રોન બેકી થવાને સતત ઉત્સકુ હોય છે. આથી મકુ્ત 
કણો બહ ુ જ સક્રીય રાસાયણીક પદાથગ હોય છે. અમકુ 
પ્રકારનાું  એન્ઝાઈમનો ડોઝ આપવાથી તેમ જ 
એન્ટીઓક્સીડન્ટ આહાર લેવાથી આ મકુ્ત કણો નષ્ટ થઈ 
ર્કે છે. આ રીતે વદૃ્ધત્વને પાછળ ઠેલી ર્કાય છે, જનેાથી 
ઉમ્મરમાું  20% જટેલો વધારો સુંભવ છે. 

 

મકુ્ત કણો સામે રક્ષણ મળવાથી ર્ડપણને કારણે 
સતાવતા રોગો પણ અટકાવી ર્કાય છે એવુું  અમકુ 
સુંર્ોધનોમાું જાણવા મળ્યુું  છે. જમેાું હૃદયરોગો, કેન્સર, 

સુંધીવા, સ્મતૃીભ્રુંર્ જવેા અમકુ માનસીક રોગો, 
ડાયાબીટીસ અને બીજા ગુંભીર રોગોનો સમાવેર્ થાય છે. 
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આમ જીવન લુંબાવવા, ર્ડપણને દરુ ઠેલવા અને 
વદૃ્ધાવસ્થાના રોગો સામે રક્ષણ મેળવવા આપણા 
આહારમાું એન્ટીઓક્સીડન્ટ પદાથોગનો સમાવેર્ કરવો 
જોઈએ. સામાન્ય રીતે ફળ અને ર્ાકભાજીમાું  
એન્ટીઓક્સીડન્ટ જોવા મળે છે. આથી સમયસર ફળ-

ર્ાકભાજીનો આપણા આહારમાું યોગ્ય પ્રમાણમાું સમાવેર્ 
કરવો લાભદાયક છે.  
(૧) ર્ક્ય તેટલા પ્રમાણમાું  દરરોજ પોતાની પ્રકૃતી મજુબ 
કાચી કે રાુંધલેી કોબીજ ખાવાથી સદા યવુાન રહી ર્કાય 
અને ર્ડપણને આવતુું  રોકવામાું  સહાય મળી ર્કે.  
(૨) દરરોજ સવાર-સાુંજ ભોજન સાથે કાચી કે રાુંધેલી એક 
મોટી ડુુંગળી ખાવાથી વદૃ્ધાવસ્થામાું થતી જાતજાતની 
તકલીફોથી બચવામાું મદદ મળી ર્કે.  
ર્ક્તી (જુઓ અર્ક્તી- લીન્ક: 
HTTP://GANDABHAIVALLABH.WORDPRESS.COM

/2010/01/25/ (૧) ૧૦૦ ગ્રામ તલ અને ૧૦૦ ગ્રામ તજને 
દળીને ભકુો બનાવી રોજ એક ચમચી ખાવાથી ર્રીરમાું  
ર્ક્તી આવે છે, ઉત્સાહ વધ ેછે.  
(૨) અુંજીર દુધમાું  ઉકાળી, ઉકાળેલુું  અુંજીર ખાઈ તે દધુ 
પીવાથી ર્ક્તી આવે છે તથા લોહી વધ ેછે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/01/25/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/01/25/
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(૩) આમળાું અને કાળા તલ સરખ ેભાગ ેલઈ, બારીક ચણુગ  
કરી ર્ી કે મધમાું ચાટવાથી ર્ક્તી આવે છે.  
(૪) એક સકુુું  અુંજીર અને ૫-૧૦ બદામ દધુમાું  નાખી 
ઉકાળી, તેમાું  સહેજ ખાુંડ નાખી રોજ સવાર ેપીવાથી ર્ક્તી 
આવે છે.  
(૫) બેથી ચાર સકુાું  અુંજીર સવાર ેઅને સાુંજ ેદુધમાું  ગરમ 
કરી ખાવાથી ર્ક્તી આવે છે.  
(૬) ડુુંગળીને ગરમ રાખમાું ભજુી રોજ સવાર ે ખાવાથી 
આુંતરડાું બળવાન બની, સારી રીતે ર્ ચર્દુ્ધી થઈ ર્ક્તી 
વધ ેછે.  
(૭) ડુુંગળીનો રસ ૫ ગ્રામ, ગાયનુું  ર્ી ૫૦ ગ્રામ, મધ ૫ 
ગ્રામ અને આદનુો રસ ૫ ગ્રામ મેળવી પીવાથી ર્ક્તી અને 
ઉત્સાહમાું વધારો થાય છે.  
(૮) બી કાઢેલી રાક્ષ ૨૦ ગ્રામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ મી.લી. 
દધુ પીવાથી તાવ પછીની નબળાઈ મટી ર્રીરમાું  ર્ક્તી 
આવે છે.  
(૯) મોસુંબીનો રસ લેવાથી ર્રીરની ર્ક્તીમાું વધારો થાય 
છે.  
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(૧૦) વડની છાલ સકુવી ચણુગ  બનાવી સમભાગ ે સાકર 
મેળવી સવાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી દુધ સાથે લેવાથી ર્રીરને 
ર્ક્તી અને પોષણ મળે છે.  
(૧૧) ગરમીના દીવસોમાું  દસ નુંગ બદામને રાત્ર ેપાણીમાું  
પલાળવી. સવાર ે ખબુ ચાવીને ખાવી. એની સાથે ઈચ્છા 
મજુબ દુધ પીવુું . આનાથી ર્ક્તી મળે છે. તે યાદર્ક્તી 
વધાર ેછે અને આુંખની જ્યોતી વધાર ેછે.  
(૧૨) ર્ીયાળામાું પાચનર્ક્તી અનસુાર કોરુું કોપરુું ચાવીને 
ખાવાથી દબુગળતા અને ર્રીરની ક્ષીણતા નાર્ પામી ર્રીર 
પષુ્ટ બને છે.  
(૧૩) આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાું પલાળી રાખી, 
ઉપરનાું ફોતરાું  કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દધુ સાથે વાટી રોજ 
સવાર ેપીવાથી ર્રીર બળવાન બને છે.  
(૧૪) અડદની દાળનો લોટ, ર્ઉુંનો લોટ અને પીપરનુું  ચણુગ  
દરકે ૫૦ ગ્રામ એકત્ર કરી ૧૦૦ ગ્રામ ર્ીમાું ર્કેવુું . ર્કેાયા 
પછી તેમાું  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 
પીવુું . (ખાટા, ખારા તથા તેલવાળા પદાથોગ છોડી દેવા.) 
એનાથી પષુ્ટી પ્રાપ્ત થાય છે અને ર્ારીરીક બળ વધ ે છે. 
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(૧૫) અડદની દાળ પાણીમાું પલાળી રાખી, વાટી, તેમાું  
મીઠુું, મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદુ નાખી વડાું કરવાું . 
તેને ર્ીમાું  અથવા તેલમાું તળીને ખાવાથી દબુગલપણુું  મટે છે. 
(૧૬) એક કપ દધુમાું એક ચમચી મધ નાખી પીવાથી 
ર્ક્તી વધે છે.  
(૧૭) ગાયના દધુમાું જીરુ સીઝવી, તેનુું  ચણુગ  કરી સાકર 
સાથે ખાવાથી તાવ પછીની અર્ક્તી મટે છે.  
(૧૮) બદામના ગોળાને ગરમ પાણીમાું  ભીંજવી, ફોતરાું  
કાઢી, બારીક પીસી, દધુમાું કાલવી, ઉકાળી, ખીર બનાવી, 
સાકર અને ર્ી મેળવી ખાવાથી બળવદૃ્ધી અને વીયગવદૃ્ધી 
થાય છે.  
(૧૯) પપૈયુું  ખાવાથી ર્રીરની કાયગર્ક્તી વધ ેછે.  
(૨૦) તરબચુનાું  બીજની મીંજ અને સાકર સમાન ભાગે 
દરરોજ એક એક ચમચો સવાર-સાુંજ લેવાથી પરુુષોમાું  
કામર્ક્તી વધે છે.  
(૨૧) દરરોજ સવાર ેએક મોટો ચમચો મધ, અડધો ચમચો 
ર્ી અને નાની ચમચી આમલસાર ગુંધક ભેગાું કરી, બરાબર 
મીશ્રણ કરી થોડા દીવસ ચાટી જવાથી સારી એવી 
ર્ક્તીનો અનભુવ થાય છે.  
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(૨૨) વીદારી કું દ અને ઉુંબરાના સમાન ભાગ ેબનાવેલા એક 
ચમચી ચણુગ ને એક ગ્લાસ દધુમાું મેળવી બે ચમચી દહીં 
નાખી દરરોજ સવાર ે પીવાથી નબળાઈ મટી યવુાન જવેી 
ર્ક્તીનો અનભુવ થાય છે.  
(૨૩) એખરો, ગોખરુું અને ર્તાવરીનુું  સરખા ભાગ ે
બનાવેલુું  એક ચમચી ચણુગ  અને દોઢ ચમચી ખડી સાકરનુું  
ચણુગ  એક ગ્લાસ દુધમાું નાખી સવાર-સાુંજ પીવાથી 
ર્ીઘ્રપતન, ર્ીથીલતા અને નપસુુંકતા દરુ થઈ ર્રીર 
બળવાન અને પષુ્ટ બને છે.  

ર્ય્યાવ્રણ  

લાુંબા સમય સધુી પથારીવર્ રહેવાથી ર્ય્યાવ્રણ થાય છે 
જનેે પાઠુું  પડવુું  પણ કહે છે. વાુંસા ઉપર કે વાુંસાથી કમર 
સધુી ર્ારાું  પડ ેછે. એક વાર આ પાઠુું  પડ્યા પછી એ રુઝાવુું  
બહ ુમશુ્કેલ હોય છે. આથી એ ન પડ ેએ માટે વાુંસાથી 
કમર સધુીના ભાગો પર કપરુ અને કાથાનુું  પાણીમાું  મીશ્રણ 
કરી દરરોજ દીવસમાું  ત્રણ વાર ચોપડતા રહેવુું .   
ર્રદી (૧) અજમો થોડો ગરમ કરી, પાતળા કપડામાું  પોટલી 
બનાવી થોડી થોડી વાર ેસુુંર્વાથી છીંકોનો વેગ ર્ટી જઈ 
ર્રદી ર્ાુંત થઈ જાય છે. અજમાનુું   તાજુું બનાવેલુું  ચણુગ  
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ર્સવાથી ર્રદી, છીંકો, ર્ીરોઃર્ળુ અને મસ્તકના 
કૃમીઓનો નાર્ થાય છે.  
(૨) થોડા નવર્ેકા પાણીમાું એક લીંબનુો રસ નીચોવી દર 
બે-ત્રણ કલાકના અુંતર ેનીયમીત પીવાથી ર્રદી સારી થઈ 
જાય છે.  
(૩) ગરમ જળપાનથી ર્રીરની ગ્રુંથીઓના સ્રાવો વધ ે છે. 
તેથી ર્રદી-ખાુંસીમાું  રાતે સતુી વખતે, સતુાું  પહેલાું અને 
સવાર ે દાતણ કરીને તરત ગરમ પાણી પીવાથી છાતી-
હોજરીનો કફ છુટી જઈને દરદમાું  આરામ થાય છે.   
(૪) પાણીમાું સુું ઠની એક ગાુંગડી મુકી અધાગ ભાગનુું  પાણી 
રહે ત્યાું  સધુી ઉકાળી, ઠારીને ગાળી લેવુું . પાણીમાું  નીચનેા 
તળીયાના ક્ષારો ન આવે તેમ બીજા વાસણમાું લઈ લેવુું . 
આ સુુંઠી જળ પીવાથી કાયમી ર્રદી, સળેખમ, નાક બુંધ 
થવુું, દમ-શ્વાસ, હાુંફ, વરાધ, સસણી, ફેફસામાું પાણી 
ભરાવુું, અજીણગ-અપચો, કૃમી, ચીકણો ઝાડો-આમદોષ, 
જળસ, વાળો, બહમુતુ્ર (વારુંવાર  ખબુ જ પરે્ાબ કરવા 
જવુું), ડાયાબીટીસ, લો બ્લડપ્રરે્ર, ર્રીર કાયમ ઠુંડ ુરહેવુું, 
મસ્તક પીડા જવેાું  કફદોષજન્ય તમામ દદોગમાું  લાભ થાય 
છે.  
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(૫) ભાર ે ર્રદી હોય અને નાક બુંધ થઈ ગયુું  હોય તો 
તપલેીમાું પાણી ખબુ ગરમ કરી થોડુું  પઈેન બામ, 
 નીલગીરીનુું  તેલ કે કપરુ નાખી માથાથી તપેલી ઢુંકાય તેવુું  
જાડુું કપડુું  કે ટુવાલ ઓઢી ગરમ પાણીનો નાસ લેવો.  
(૬) ૧/૪ ચમચી એલચી ચણુગ  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, મતુ્રાર્યના રોગ, મોઢાના રોગો, 
માથાના રોગો, ર્રદી-સળેખમ અને ઉધરસ મટે છે.  
(૭) સુુંઠ નાખી ઉકાળેલુું  પાણી પીવાથી અથવા પીવાના 
પાણીમાું સુું ઠનો ગાુંગડો નાખી લાુંબા સમય સધુી એ પાણી 
પીવાથી જુની ર્રદી મટે છે. રોજ નવો ગાુંગડો મકુવો. 
 (૮) સુુંઠ, તજ અને ખડી સાકરનો ઉકાળો પીવાથી ર્રદી-
સળેખમ મટે છે.  
(૯) ૧૦ ગ્રામ સુુંઠનુું  ચણુગ , ૧૦ ગ્રામ ગોળ અને એક ચમચી 
ર્ી એકત્ર કરી, થોડુું  પાણી મેળવી, અગ્ની પર મુકી રાબડી 
જવેુું  કરી રોજ સવાર ેચાટવાથી ત્રણ દીવસમાું ર્રદી અને 
સળેખમ મટે છે.   
(૧૦) તજ, મરી અને આદનુો ઉકાળો દરરોજ પીવાથી 
ર્રદી મટે છે.  
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(૧૧) દહીંમાું મરી અને ગોળ મેળવી ખાવાથી ર્રદી અને 
સળેખમ મટે છે.  
(૧૨) ફુદીનાનો તાજો રસ અથવા અકગ  ર્રદી દરુ કર ે છે. 
(૧૩) મધ અને આદુનો રસ ૧-૧ ચમચી એકત્ર કરી સવાર-
સાુંજ પીવાથી ર્રદી મટે છે.   
(૧૪) લવીંગ દીવા પર ર્ેકી મોુંમાું  રાખવાથી ર્રદી અને 
ગળાનો સોજો મટે છે.  
(૧૫) લીંબનુો રસ રાત્ર ેસતુી વખતે ગરમ પાણીમાું પીવાથી 
ર્રદી મટે છે. આ પ્રયોગ કેટલાક દીવસ સધુી કરવાથી 
જીણગ સળેખમ-જુની ર્રદીમાું  પણ ફાયદો થાય છે.  
(૧૬) વાટેલી રાઈ મધ સાથે ખાવાથી ર્રદી મટે છે. રાઈ 
ખબુ ગરમ હોવાથી પોતાની પ્રકૃતીનો ખ્યાલ કરી એનો 
ઉપયોગ કરવો.  
(૧૭) દરરોજ થોડુું ખજુર ખાઈ ઉપર ચાર-પાુંચ ર્ટુડા ગરમ 
પાણી પીવાથી કફ પાતળો બનીને ગળફાના રુપમાું બહાર 
 નીકળે છે, ફેફસાું સાફ થાય છે અને ર્રદી-સળેખમ મટે છે. 
એનાથી લોહી પણ ર્દુ્ધ થાય છે.  
(૧૮) નાગરવેલનાું બે-ચાર કોરાું  પાન ચાવી જવાથી ર્રદી 
અને સળેખમ મટે છે.  
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(૧૯) હળદરચણુગના ધમુાડાનો નાસ લેવાથી ર્રદી-સળેખમ 
તરત જ મટે છે.  
(૨૦) સુું ઠ, તજ, ફુદીનો, તલુસીનાું પાન એલચી વગરેનેા 
બોરકુટા ચણુગના બનાવેલા ઉકાળાથી ર્રદી મટે છે.  
(૨૧) દહીંમાું મરીનુું  ચણુગ  અને ગોળ નાખી રોજ ખાવાથી 
લાુંબા સમયની ર્રદી અને પીનસ રોગ મટે છે. થોડા દીવસ 
ખોરાક બુંધ કરી આ પ્રયોગ કરવો. એકલા દહીં પર રહેવાય 
તો વધ ુસારુું.  
નવી ર્રદીમાું  ખાટા દહીંમાું ગોળ અને મરીનુું  ચણુગ  નાખી 
ખાવાથી લાભ થાય છે.  
(૨૨) એકાદ નાની ચમચી વાટેલી રાઈ મધ સાથે મેળવી 
દીવસમાું બે-ત્રણ વાર ચાટવાથી બહ ુ ઠુંડી લાગતી નથી. 
(૨૩) ગરમા ગરમ ચણા સુુંર્વાથી ર્રદી મટે છે.  
(૨૪) ડુુંગળીના રસનાું  ટીપાું  નાકમાું  પાડવાથી ર્રદી-
સળેખમ મટે છે.  
(૨૫) ભોુંયરીંગણીના પુંચાુંગના ૧૫ ગ્રામ ચણુગનો ઉકાળો 
સવાર-સાુંજ પીવાથી દમ અને ર્રદી બું ને સારાું  થાય છે. 
(૨૬) ગરમ દધુમાું મરીની ભુકી અને સાકર નાખી પીવાથી 
સળેખમ મટે છે.   
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(૨૭) લવીંગના તેલને રુમાલમાું નાખી સુુંર્વાથી સળેખમ 
મટે છે.  
(૨૮) ગરમ કરલેા દુધમાું  હળદર અને ર્ી નાખી પીવાથી 
સળેખમ, કફ અને ઉધરસ મટે છે.  
(૨૯) સમાન ભાગ ે મેથી અને અળસીનો હ ુુંફાળો ઉકાળો 
દીવસમાું  ૩-૪ વાર પીવાથી હઠીલી ર્રદી મટે છે.  
(૩૦) ર્રદી અને કફ સારાું  થતાું ન હોય તો ખાટી 
આમલીનાું લીલાું કે સકુાું  પાનનો ઉકાળો દીવસમાું ત્રણ 
વાર એકેક ગ્લાસ હ ુુંફાળો હ ુુંફાળો પીવાથી લાભ થાય છે. 
(૩૧) સરસવના તેલમાું  રુનુું  મોટુું  પમુડુું બનાવી બું ને 
નસકોરાુંમાું  ખોસી ઉુંડા શ્વાસ લેતા રહેવાનો પ્રયોગ 
દીવસમાું  ૩-૪ વખત કરતા રહેવાથી હઠીલી જુની ર્રદી 
મટે છે.  
(૩૨) એલોપથીના ડૉક્ટરોના મતાનસુાર ર્રદી થાય ત્યાર ે
ખાવુું  જોઈએ અને બની ર્કે તો તીખુું, જથેી ખાવાની રુચી 
વધ ેઅને વધ ુખવાય. ખોરાક લેવાથી ર્ક્તી મળી રહે અને 
રોગ દરુ કરવા ર્ક્તી જરુરી છે. એક દીવસના ઉપવાસથી 
પણ ર્રીર નબળુું  પડ ે છે. પરેાસીટામોલવાળી દવા ભખુ્યા 
પટેે કદી ન લેવાય. ર્રદીમાું કુદરતી ઉપચાર મજુબ ડુુંગળી 
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ખાવી ઉત્તમ છે. જ્યાર ે કુદરતી ઉપચાર મજુબ ર્રદી થાય 
તો એકબે દીવસના ઉપવાસ કરવા જ જોઈએ.  
(૩૩) દુધ, ર્ી, તેલ, છાસ, લીંબ ુ અને વધ ુ પડતાું ખાુંડ-
ગોળ બુંધ કરી સવાર-સાુંજ પાણી સાથે ત્રીકટુ (સુું ઠ, મરી 
અને લીંડીપીપરનુું  સમભાગ ેબનાવેલ ચણુગ)  ની ફાકી લેવી, 
અને અજમો અને હળદરની ધમુાડીનો નાસ લેવાથી બુંધ 
થયેલાું નસકોરાું ખલુી જાય છે અને થોડા દીવસમાું ર્રદી 
મટે છે.  
(૩૪) સુુંઠ, ગોળ અને ર્ીનો લાડ ુકરી રોજ સવાર ેનરણે 
કોઠે ખાવાથી ર્રદી મટી જાય છે.  
(૩૫) ૧-૧ ચમચી હળદરનુું  ચણુગ  દીવસમાું ત્રણ વાર પાણી 
સાથે લેવાથી એલર્જીને લીધ ેથતી ર્રદી મટે છે.  
(૩૬) ૨૫૦-૨૫૦ ગ્રામ પાકુું  પપૈયુું  સવાર-સાુંજ નીયમીત 
ખાવાથી જુની ર્રદી મટી જાય છે.  
(૩૭) દરરોજ અડધો કલાક ઝડપથી ચાલવાથી ર્રદી સામે 
રક્ષણ મળે છે.  
(૩૮) તજ, મરી અને આદ ુસરખા ભાગ ેઅધકચરા કુટી, 
એક ચમચીનો ઉકાળો સવાર-સાુંજ પીવાથી જુની ર્રદી, 
સાયનસ મટે છે.  
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(૩૯) ર્રદીને કારણે માથુું  દુખતુું  હોય તો એક કપ દધુમાું  
હળદર અને કાળા મરીનુું  ચણુગ  નાખી ઉકાળો. આવુું  દધુ 
ત્રણ દીવસ સધુી રોજ એક વાર પીઓ.  
(૪૦) સુુંઠ, મરી અને પીપરનુું  સરખા ભાગ ેબનાવેલુું  એક 
ચમચી જટેલુું ચણુગ  એક ચમચી મધ સાથે મીશ્ર કરી સવાર,ે 
બપોર ે અને રાત્ર ે ચાટી જવાથી ર્રદી-સળેખમ, ઉધરસ, 
એલર્જી, ગસે, અરુચી અને અપચાની ફરીયાદ મટે છે.  
(૪૧) ર્રદી, ફુ્લ ની ગોળી: સુુંઠ, મરી, પીપર (પીપર જમે 
વધ ુ ર્ુુંટવામાું આવે તેમ વધ ુ ગણુ કર)ે અને હરડ ે દરકેનુું  
બારીક તાજુું ચણુગ  ૧૦-૧૦ ગ્રામ અને ગોળ ૮૦ ગ્રામ બધાું ને 
સારી રીતે એકત્ર કરી ર્ુુંટી ૨-૨ ગ્રામની ગોળી વાળી ર્રમાું  
છાુંયડ ેજ સકુવવી. ર્રદી કે ફુ્લ ની અસર જણાતાું  સવાર-
સાુંજ એક-એક ગોળી મોુંમાું  મુકી રાખી પોતાની મેળે 
ઓગળવા દેવી. માત્ર ત્રણ-ચાર દીવસમાું  જ સ્પષ્ટ ફેર 
માલમ પડર્.ે સાથે જરુરી પરજેી પાળવી, જમે કે વધ ુપડતાું  
ખાુંડ-ર્ીવાળો, તળેલો, પચવામાું  ભાર ે આહાર ન લેવો, 
માત્ર સપુાચ્ય હળવો ખોરાક લેવો. બને ત્યાું  સધુી ર્ક્તી 
મજુબ બેત્રણ કીલોમીટર દરરોજ ચાલવુું , વગરે.ે   
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ર્રદી-તાવ સામાન્ય ર્રદી અને તાવ હોય તો એક કપ 
ગરમ દધુમાું એક નાની ચમચી હળદર નાખી દીવસમાું  
ત્રણેક વખત પીવાથી સારુું થઈ જાય છે.  
ર્રદીની બહેરાર્ ર્દુ્ધ બાુંધાની હીંગ ચોખ્ખા રુમાું મુકી 
દરરોજ દીવસમાું  બે વખત કાનમાું  દબાવી દેવાથી થોડા 
દીવસોમાું કફ-ર્રદીને લીધ ેઆવેલી બહેરાર્ મટે છે.  
ર્રીર અુંગ ે  
ર્રીરની ઉુંચાઈ વધારવા માટે તથા હાડકાની મજબતુાઈ 
માટે સરગવાની ર્ીંગનુું  ર્ાક ખાવુું .  
ર્રીરની ફીકાર્ અને રુક્ષતા તાજો ફુદીનો, ખારકે, મરી, 
સીંધવ, હીંગ, કાળી રાક્ષ અને જીરુની ચટણી બનાવી તેમાું  
લીંબનુો રસ નીચોવી ખાવાથી ર્રીરની ફીકાર્ મટે છે.  
ર્રીરની રુક્ષતા એટલે કે ર્રીર કરમાઈ ગયેલુું-  નીસ્તેજ 
લાગ,ે ચામડી પણ કરચલીવાળી માલમ પડ ેતો અરડસુાનાું  
તાજાું કે સકુાું  પાનનો ઉકાળો બનાવી (સ્વાદ માટે ખાુંડ પણ 
નાખી ર્કાય) દરરોજ સવાર-સાુંજ એક એક ગ્લાસ પીવો. 
 નીયમીત પ્રયોગ કરવાથી નીસ્તેજપણુું  દરુ થઈ ર્રીરનુું  
સ ુંદયગ ખીલે છે.  
ર્રીરનો વણગ   ચણાના લોટમાું  પાણી અને થોડુું ર્ી મેળવી 
ર્રીરને માલીર્ કરવાથી ર્રીર ગ રવણગનુું  અને તેજસ્વી 
થાય છે. ચણાના લોટની મોું પર માલીસ કરવાથી મોુંની 
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ઝાુંખપ દરુ થાય છે, ચામડી નરમ બને છે અને મોું સકુોમળ 
બને છે.  
ર્રીર ઠુંડ ુપડ ે ચોસઠ પ્રહરી પીપર ૫ થી ૬ ચોખાભાર મધ 
સાથે ચાટવાથી ર્રીરમાું  તરત જ ગરમાવો તથા ઉત્તજેના 
આવે છે.  
ર્રીરની કૃર્તા  દરરોજ સવાર ેખાલી પટેે (નરણા કોઠે) 
ખાઈ ર્કાય તેટલાું  કાચાું ગાજર ખાવાથી ર્રીરનુું  વજન વધે 
છે.  ર્રીર ભરાતાું એને યોગ્ય ર્ાટ મળે છે.  
ર્રીર પરના કાળા ડાર્ દધુ, ગ્લીસરીન, બોરીક પાઉડર 
અને સોડા-બાય-કાબગનુું  સમાન ભાગ ેબનાવેલુું  લોર્ન ર્રીર 
ઉપર જ્યાું કાળા ડાર્ પડ્યા હોય ત્યાું લગાડવાથી ડાર્ા દરુ 
થાય છે.  
ર્ીશ્નની ખુંજવાળ  ર્ીશ્નની ખુંજવાળ જ ેભાગ ેથતી હોય ત્યાું  
સરસવના તેલનુું  દીવસમાું  ૨-૩ વાર માલીર્ કરવાથી તે મટે 
છે.  
ર્ીઘ્ર સ્ખલન (૧) ૨૫૦ ગ્રામ જટેલા બાફેલા બટાટા દરરોજ 
ખાવાથી ર્ીઘ્ર સ્ખલનની ફરીયાદ મટે છે, અને 
સ્તુંભનર્ક્તી વધ ે છે. સ્થળુ કાયા ધરાવનાર અને 
મધપુ્રમેહના રોગીને આ ઉપચાર કામનો નથી. જમેની 
પાચનર્ક્તી નબળી હોય તેમણે પણ આ પ્રયોગ ન કરવો. 



915 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

(૨) કાળા તલ અને તજના બારીક ચણુગમાું  મધ મેળવી 
સામાન્ય કદની ગોળી બનાવી બબ્બે ગોળી પાણી સાથે 
સવાર-સાુંજ લેવાથી ર્ીઘ્રસ્ખલનની ફરીયાદ મટે છે. 
ર્ીઘ્રસ્ખલનની તકલીફ ધીર ેધીર ેજ મટતી હોય છે, માટે 
આ પ્રયોગ ધીરજ પવુગક લાુંબા સમય સધુી કરતા રહેવાની 
જરુર પડ ેછે.  
(૩) કાળી મસુલીનો પાઉડર બુંગભસ્મ સાથે દરરોજ રાત્ર ે
સતુી વખતે લેવાથી ર્ીઘ્રસ્ખલનની ફરીયાદ મટે છે.  
(૪) ક ુંચાનાું બીજના ૧૦ ગ્રામ ચણુગ ને બસો ગ્રામ દુધમાું 
ધીમા તાપ ેપાણીનો ભાગ ઉડી જાય ત્યાું સધુી ઉકાળી થોડી 
સાકર નાખી પીવાથી થોડા દીવસમાું કામર્ક્તી વધે છે. 
ર્રીર હૃષ્ટપષુ્ટ કરવા માટે આ પ્રયોગ દીવસમાું  બે વખત 
કરવો. જમેને સ્વપ્નદોષ થતો હોય કે ર્ીઘ્રસ્ખલન થતુું  હોય 
તેમણે આ ક્ષીરપાક સવાર-સાુંજ લેવો, આહારમાું મધરુ, 
સ્નીગ્ધ અને પ ષ્ટીક રવ્યો લેવાું . ચોખા, દધુ, દહીં, ર્ી, 
માખણ, સાકર, મધ, અડદ, કઠોળ, સલાડ અને ફળો લેવાું . 
  
ર્ીતળા  (૧) આમલીના કચકુા અને હળદરનુું  ચણુગ  ઠુંડા 
પાણી સાથે પીવાથી ર્ીતળાનો રોગ થતો નથી.  
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(૨) કારલેીના પાનનો રસ હળદર મેળવીને પીવાથી 
ર્ીતળાના રોગમાું ફાયદો થાય છે.  
(૩) બોરડીના પાનનો રસ ભેંસના દધુ સાથે લેવાથી 
ર્ીતળાનો રોગ ઓછો થઈ જાય છે.  
(૨) બોરડીનાું પાનનો ૬-૬ ગ્રામ કલ્ક બબ્બે ગ્રામ ગોળ 
મેળવી ખાવાથી બે-ત્રણ દીવસમાું જ ર્ીતળા ર્ાુંત થવા 
માુંડ ેછે.  
(૪) સોપારીનો બારીક ભકુો કરી પાણી સાથે લેવાથી 
ર્ીતળાનુું  વીષ ર્રીરની બહાર  નીકળી જાય છે. 
ર્ીળસ  ર્ીતપીત્તને ર્ીળસ કે ર્ીળવા પણ કહે છે.  
(૧) ૫-૫ ગ્રામ આદુનો રસ અને મધ પીવાથી અને આખા 
ર્રીર ે અડાયાું  છાણાની રાખ ચોપડી કામળો ઓઢી સઈુ 
જવાથી ર્ીતપીત્ત (ર્ીળસ) મટે છે.  
(૨) અજમો અને ગોળ ખાવાથી ર્ીતપીત્ત (ર્ીળસ) મટે 
છે.  
(૩) દધુીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે લેવાથી 
ર્ીળસ મટે છે.  
(૪) મરીનુું  ચણુગ  ર્ી સાથે ચાટવાથી તેમ જ ર્ીમાું મરી 
વાટીને લેપ કરવાથી ર્ીળસ મટે છે.  
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(૫) ર્ીળસ-ર્ીળવાના દદીએ અરણીનુું  મળુ પાણીમાું  
ર્સીને એક ચમચી જટેલુું  એટલા જ ર્ી સાથે પીવુું .  
(૬) ૧૦૦ ગ્રામ કોકમને પાણીમાું ભીંજવી રાખી, ગાળી, 
તેમાું જીરુ અને ખાુંડ નાખી પીવાથી ર્ીળસ મટે છે.  
(૭) ચારોળી દધુમાું વાટી ર્રીર ેચોપડવાથી ર્ીળસ મટે છે.  
(૮) અડાયા છાણાની રાખ ર્રીર ે લગાડી ઓઢીને સઈુ 
જવાથી ર્ીળસ મટે છે.  
ર્ળુ  (૧) અડદની દાળ પાણીમાું  પલાળી રાખી, વાટી, તેમાું  
મીઠુું, મરી, હીંગ, જીરુ લસણ અને આદુ નાખી વડાું કરવાું . 
તેને ર્ીમાું અથવા તેલમાું તળીને ખાવાથી ર્ળુ મટે છે.  
(૨) આમલીના ઝાડની છાલનુું  ચણુગ  અથવા તેના ઝાડની 
છાલની રાખ ગરમ પાણીમાું મેળવીને પીવાથી ર્ળુ મટે છે. 
(૩) જીરુ, હીંગ અને સીંધવની ફાકી મધ તથા ર્ી સાથે 
(મધ કરતાું  ર્ી બમણુું  લેવુું) અથવા માત્ર ર્ી સાથે લેવાથી 
ર્ળુ મટે છે.   
(૪) રાક્ષ અને અરડસુીનો ઉકાળો પીવાથી ર્ળુ મટે છે. 
(૫) મોટુું  ભરુુું કોળુું  છાલ સાથે કાપી નાના ટુકડા કરી 
સકુવવા. સકુાયા બાદ માટીના વાસણમાું ભરી, સરખુું ઢાકણ 
ઢાું કી, કપડમાટીથી મોઢુું  બુંધ કરવુું . પછી ધીમા તાપ ે ૧૫ 
મીનીટ સધુી ગરમ કરવુું . એકાદ કલાક પછી વાસણ ઠર ે
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એટલે બળેલા કકડા ખાુંડી ભસ્મ બનાવી કોરી ર્ીર્ીમાું  
સજ્જડ બચુ મારી ભરી લેવી. ૨ ગ્રામ ભસ્મ સુુંઠના ચણુગ  
સાથે દીવસમાું  ત્રણ વાર પાણીમાું ફાકવાથી પટે, છાતી, 
પાુંસળી કે ર્રીરના કોઈ પણ ભાગનુું  ભયુંકર અસાધ્ય ર્ળુ 
મટે છે.  
(૬) લસણની ચટણી ર્ીમાું  મેળવી ખાવાથી ર્ળુ મટે છે. 
(૭) વાય ુ પ્રકોપને લીધે ર્રીરના કોઈપણ ભાગમાું ર્ળુ 
થતુું  હોય તો સરગવાનો ફાુંટ હીંગ અને સુુંઠ મેળવી પીવાથી 
મટે છે.   
(૮) સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે ૧૦-૧૦ ગ્રામના 
બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુગમાું  ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી રાક્ષ 
મેળવી ચટણી માફક પીસી બરણીમાું ભરી લેવુું . એને 
પુંચામતૃ ચાટણ કહે છે. એ પાુંચથી વીસ ગ્રામ જટેલુું  
સવાર-સાુંજ ચાટવાથી ર્ળુ મટે છે.  
(૯) સુુંઠ, સાજીખાર અને હીંગનુું  ચણુગ  ગરમ પાણીમાું  
લેવાથી સવગ પ્રકારનાું ર્ળુ મટે છે.  
(૧૦) હીંગ તથા સુું ઠ નાખલેુું  તેલ ર્ળુ પર ચોળવાથી જલદી 
ફાયદો થાય છે.  
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(૧૧) પાણીવાળા નાળીયેરમાું  ઉપર છેદ કરી તેમાું  મીઠુું  ભરી 
બહાર માટી ચોપડી છાણાના દેવતામાું પકવી કોપરાનુું  ચણુગ  
બનાવી ખાવાથી દરકે પ્રકારનાું ર્ળુ મટે છે.  
(૧૨) ગરમ પાણીમાું  એકબે તોલા એરુંડીયુું  પીવાથી 
આુંતરડાનો મળ સાફ થઈ દદગમાું  રાહત થાય છે.  
(૧૩) સુુંઠ, સીંધવ અને હીંગ વાટીને પાણી સાથે લેવાથી 
પટેના ર્ળુમાું લાભ થાય છે.  
(૧૪) રાઈ અને ત્રીફળાના ચણુગ ને મધ અને ર્ી સાથે (મધ 
કરતાું ર્ી બમણુું) લેવાથી બધા પ્રકારના પટેના ર્ળુમાું લાભ 
થાય છે.  
(૧૫) લીંબનુા રસમાું  મધ અને જવખાર મેળવી ચાટવાથી 
ર્ળુરોગ મટે છે.  
શ્વેત પ્રદર સામાન્ય ભાષામાું એને પાણી પડવુું  કે ર્રીર 
ધોવાવુું  કહે છે. અુંગ્રેજીમાું લ્યકુોરીયા. ગભાગર્યની 
ર્ીથીલતા, ગભાગર્યના મખુ પર વ્રણ-ચાુંદી કે ચીરો, 
કેટલાક પ્રકારના ય ન રોગો, ગભાગર્યનો સોજો વગરેનેા 
કારણે શે્વત પ્રદર થઈ ર્કે.  
(૧) વડની છાલના ઉકાળાનો ડરુ્ આપવાથી શે્વત પ્રદર મટે 
છે.  
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(૨) કાકડીના બીની મીંજ ૧૦ ગ્રામ અને સફેદ કમળની 
પાુંદડી ૧૦ ગ્રામ વાટી તેમાું જીરુ અને સાકર મેળવી એક 
અઠવાડીયુું  લેવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે.  
(૩) જીરુ અને સાકરનુું  ચણુગ  પાવલીભાર ચોખાના 
ઓસામણમાું પીવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે.  
(૪) બોરડીની છાલનુું  ચણુગ  ૩-૩ ગ્રામ સવાર-સાુંજ ગોળ 
સાથે લેવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે.  
(૫) ચણીબોરની છાલનુું  ચણુગ  ગોળ અથવા મધ સાથે 
લેવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે.  
(૬) મેથીના બારીક ચણુગની પાણીમાું લગુદી બનાવી તેમાું  
કપડાનો ટુકડો ભીંજવી યોનીમાું  દબાવી રાખવાથી શે્વતપ્રદર 
મટે છે. દરરોજ નવો ટુકડો તૈયાર કરવો.  
(૭) મેથી, હળદર અને ત્રીફળાના સમભાગ ે બનાવેલા 
એકથી દોઢ ચમચી ચણુગની પોટલી ગરમ પાણીમાું ડબુાડી 
કાઢી લેવી. ઠુંડી પડ્યા પછી આ પોટલી સવાર-ેરાત્ર ે
યોનીમાું મકુવી. એનાથી ગમે તે પ્રકારનો દારુણ શે્વત પ્રદર 
પણ મટે છે.  
(૮) ખબુ જુનો ગોળ દરરોજ સવાર-સાુંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ 
ખાવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે. ગોળ ખબુ જુનો હોય તે બહ ુ
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મહત્ત્વનુું  છે. નવો ગોળ તાસીર ે ગરમ હોય છે, આથી 
ફાયદાને બદલે નકુસાન થવાની ર્ક્યતા છે.  
(૯) દરરોજ ૧-૧ મોટો ગ્લાસ ભરીને મોળી છાસમાું  સહેજ 
જીરુ-મીઠુું  નાખી પીવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે.  
(૧૦) સકુા આમળાના ઠળીયા કાઢી નાખી બનાવેલુું  બારીક 
ચણુગ  એક મોટી ચમચી અડધા કપ પાણીમાું  મેળવી સવાર-
સાુંજ નીયમીત પીવાથી લાુંબા સમયે શે્વતપ્રદરની તકલીફ 
મટે છે. (૧૧) તાુંદળજાની ભાજીના રસમાું રસવુંતી મેળવીને 
લેવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે.  
સગભાગની ઉલટી અન ેનબળાઈ  
ઉલટી ખટમીઠા દાડમના રસનુું  અથવા ર્રબતનુું  સેવન 
કરવાથી સગભાગની ઉલટી ર્ાુંત થાય છે.  
નબળાઈ  મીઠા દાડમના દાણા ખાવાથી સગભાગનુું  હૃદય અને 
ર્રીર કમજોર રહેતુું  હોય તો તેમાું સધુારો થાય છે અને 
સગભાગની નબળાઈ દરુ થાય છે. 
સપગદુંર્  એરુંડાનાું  પાનનો ચાર ચમચા રસ કાઢી તેમાું એક 
ચમચો પાણી ઉમેરી પીવાથી તથા એરુંડાના કુમળા અુંકુર 
અને પાલો વાટી સપગદુંર્ ઉપર બાુંધવાથી ઉલટી થઈ વીષ 
ઉતરી જાય છે.  
સવાાંગસોજા (૧) એક ગ્લાસ પાણીમાું અડધી ચમચી કરીયાતુું  
અને અડધી ચમચી સુુંઠનો ભકુો નાખી ઉકાળી અડધા કપ 
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જટેલુું  બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી ઠુંડુું  પાડી પી જવુું . સવાર-સાુંજ 
આ ઉકાળો તાજો જ બનાવી પીવો. એ મદૃુ વીરચેક, 
જુંતઘુ્ન અને પાચક હોવાથી સવાાંગ સોજા, ગળાનો અને 
શ્વાસનળીનો સોજો તથા કફના રોગોમાું ખબુ ફાયદો કર ે
છે.  
(૨) આખા ર્રીર ેસોજા આવ્યા હોય, જળોદર થયુું  હોય, 
તો સવાર-સાુંજ જમ્યા પછી દોઢ કલાકે પાણી સાથે અથવા 
સહેજ ગરમ દધુ સાથે અડધીથી એક ચમચી હરડનેુું  ચણુગ  
ફાકી જવાથી થોડા દીવસમાું ફાયદો જણાવા લાગ ેછે અને 
છેવટે મટી જાય છે. આ ઉપચાર વખતે માત્ર દધુ પર રહેવુું .  
સુંગ્રહણી – જુઓ ઝાડા લીન્ક: 
HTTP://GANDABHAIVALLABH.WORDPRESS.COM

/2010/06/05/  (૧) આમલીના પાનનો રસ સાકર સાથે 
લેવાથી સુંગ્રહણી મટે છે.  
(૨) દાડમના દાણાનો રસ કાઢી, તેમાું જાયફળ, લવીંગ અને 
સુુંઠનુું  થોડુું ચણુગ  તેમજ મધ મેળવી પીવાથી સુંગ્રહણી મટે 
છે.  
(૩) સકુા દાડમની છાલ ર્સી, પાણી મેળવી પીવાથી 
સુંગ્રહણી મટે છે.  
(૪) સુુંઠ અને જીરુ સાથે બાફેલાું ગાજર ખાવાથી સુંગ્રહણી 
મટે છે.  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/05/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/06/05/
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(૫) સુુંઠની ભુકી પાણી સાથે ચટણી માફક પીસી, ર્ીમાું  
તળી, તેને ર્ી સાથે ખાવાથી વાય ુ નાર્ પામે છે અને 
સુંગ્રહણી મટે છે.  
(૬) એક હળવો જુલાબ લઈ ૧૫-૨૦ દીવસ માત્ર કેરીના 
રસ પર રહેવાથી સુંગ્રહણી, પ્રવાહીકા અને પટેના રોગો મટે 
છે. 
સુંધીવા  (૧) આમલીનાું પાન અને સીંધવ સાથે વાટી, ગરમ 
કરી, સુંધીવાના સોજા પર કે ઝલાઈ ગયેલા સાુંધા પર 
ચોપડવુું .  
(૨) જાયફળને કે જાવુંત્રીના તેલને સરસવના તેલમાું મેળવી 
સાુંધાઓના જુના સોજા પર મદગન કરવાથી ચામડીમાું  
ઉષ્ણતા અને ચતેના આવી, પરસેવો વળી, સુંધીવાથી 
જકડાયેલાું  સાુંધા છુટા થઈ સુંધીવા મટે છે.  
(૩) ડુુંગળીનો રસ રાઈના તેલ સાથે ચોપડવાથી સુંધીવાનો 
દખુાવો મટે છે.  
(૪) રાઈ, અજમો, સુુંઠ, લસણ કે હીંગ નાખી ગરમ કરલેુું  
તેલ ચોળવાથી અને ર્કે કરવાથી દખુતા સાુંધા મટે છે તેમ 
જ આમવાત(રુમેટીઝમ) સીવાયના સુંધીવામાું  ફાયદો થાય 
છે.  
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(૫) લસણ, ખાુંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, ચાટણ 
કરી, તેમાું બમણુું  થીજાવેલુું  ર્ી મેળવી ચાટવાથી સુંધીવા 
મટે છે.  
(૬) સમાન ભાગ ે સુું ઠ અને ગોખરુુંનો ક્વાથ કરી રોજ 
સવાર ેપીવાથી સુંધીવા મટે છે.  
(૭) વડનુું  દધુ લગાડવાથી સુંધીવાના સોજામાું આરામ થાય 
છે, અને દખુાવો મટે છે.  
(૮) નગોડના પાનનો રસ અથવા ઉકાળો પીવાથી સુંધીવા 
મટે છે.  
(૯) દરરોજ ૨૦૦-૨૫૦ ગ્રામ કાચી કોબીજ ખાવાથી 
સુંધીવા મટે છે.   
સાઈટીકા(રાુંઝણ)  રાુંઝણ વાયનુા પ્રકોપથી થતો રોગ છે. (૧) 
ચારથી છ ચમચી દીવેલમાું એક ચમચી સુુંઠનુું  ચણુગ  મેળવી 
પીવાથી સાઈટીકા મટે છે.  
(૨) એક ચમચી દીવેલમાું એક ચમચી નગોડના પાનનો 
રસ મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી સાયટીકા મટે છે.  
(૩) ૨-૩ રતી (૧ રતી=૦.૧૬ ગ્રામ) ભીમસનેી કપરુ 
દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ લેવાથી સાઈટીકા મટે છે. 
ર્રુઆત ઓછી માત્રાથી કરવી. વધ ુ માત્રાથી કરવાથી 
કદાચ ગળામાું  તકલીફ પણ થાય.  
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(૪) એક-બે ચમચા ગ મતુ્રમાું  બે મોટા ચમચા દીવેલ 
નાખી દરરોજ સવાર ેઅને સાુંજ ેપીવાથી સાઈટીકા મટે છે. 
ગ મતુ્ર તૈયાર પકેીંગમાું બજારમાું મળે છે.    
સાઈટીકામાું પરહેજી  બરફ, ઠુંડ ુપાણી, એકલુું  દુધ, ચોખા, 
દહીં, ભીંડા, સકરટેટી, તરબચુ, કમરખ, આલ,ુ પાલખ અને 
સુંતરાું ન લેવાું . આ બધાુંથી સાઈટીકામાું ખબુ જ હાની થાય 
છે. હુંમેર્ાું ગરમ પાણીથી જ સ્નાન કરવુું . માત્ર પરહેજીથી 
પણ સાઈટીકા જવેા હઠીલા રોગને કાબમુાું  રાખી ર્કાય છે.  
સાઈનસ સાઈનસ ભરાઈ ન જાય તે માટે અઠવાડીયામાું ચાર-
પાુંચ વાર ગરમ પાણીની વરાળનો નાસ લો. સાધારણ 
ગરમ પાણી નાક વાટે ચડાવી મોું દ્વારા બહાર પણ કાઢી 
ર્કાય.  
સાુંધાનો દુખાવો  (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાુંજ ૧-૧ ગ્લાસ 
લીલી ચાનો ઉકાળો પીવાથી સાુંધાનો દખુાવો ઓછો થવા 
લાગ ે છે. ઉનાળામાું દધુ, સાકર નાખવુું  હોય તો નાખી 
ર્કાય.  
(૨) દેવદારનો બારીક પાઉડર દરરોજ સવાર-સાુંજ ૧-૧ 
ચમચી મધ સાથે ર્ણા દીવસો સધુી લેવાથી સાુંધાનો 
દખુાવો મટે છે.  
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(૩) દરરોજ જમવામાું કોલીફ્લાવરનુું  બને તેટલુું  વધ ુસેવન 
કરવાથી સાુંધાનો દખુાવો મટે છે. સાુંધાના દુખાવામાું રક્ત 
અને મતુ્રમાું રહેલા દોષો કારણભતુ હોય છે, જ ે
કોલીફ્લાવર ખાવાથી દુર થાય છે.  
(૪) સકુા ધાણામાું બમણી સાકર લઈ અધકચરુું ખાુંડી 
દરરોજ સવાર-સાુંજ ૧-૧ મોટો ચમચો ખબુ ચાવીને 
ખાવાથી અને એ પછી એકાદ કલાક સધુી પાણી ન પીવાથી 
સાુંધાના અમકુ પ્રકારના દુખાવા મટે છે.  
(૫) અર્ોકવકૃ્ષનાું  પાન કે તેની છાલનો ઉકાળો નીયમીત 
પીવાથી સાુંધાનો દખુાવો મટે છે.  
(૬) હળદરના સકુા ગાુંઠીયા ર્ેકી એટલા જ વજનના સુુંઠના 
ટુકડા સાથે બારીક ખાુંડી દરરોજ ૧-૧ ચમચી ચણુગ  સવાર-
સાુંજ પાણી સાથે લેવાથી સાુંધાનો દુખાવો મટે છે.  
(૭) રાસ્નાનો ઉકાળો કરી તેમાું ગગુળ ઓગાળી સવાર-
સાુંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ પીવાથી સાુંધાનો દખુાવો મટે છે.  
(૮) ૧૦ ગ્રામ ત્રીફળા ચણુગ ને ૨૫૦ ગ્રામ પાણીમાું  ઉકાળી 
ઠુંડ ુપાડી એક ચમચો મધ મેળવી અડધો કપ સવાર ેખાલી 
પટેે અને અડધો કપ સાુંજ ે સતુાું  પહેલાું પીવાથી સાુંધાનો 
દખુાવો મટે છે.  
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(૯) બે ભાગ તલ અને એક ભાગ સુુંઠના ૧-૧ ચમચી બારીક 
ચણુગનુું  સવાર-સાુંજ હ ુુંફાળા પાણી સાથે સેવન કરવાથી 
સાુંધાનો દ:ુખાવો મટે છે.  
(૧૦) સવાર-સાુંજ બીટ ખાવાથી સાુંધાનો દ:ુખાવો મટે છે, 
કેમ કે બીટમાું સોડીયમ-પોટેર્ીયમનુું  સારુું પ્રમાણ છે જ ે
સાુંધાઓમાું કેલ્ર્ીયમને એકઠો થતો અટકાવે છે.   
સકુલડી ર્રીર દબુળા અને સકુલકડી રહેવામાું જો કફ કે 
વાયદુોષ કારણભતુ હોય તો રોજ કાચા પાણીને સ્થાને પાકુું  
ગરમ પાણી પીવાથી ર્રીરનુું  વજન વધ ેછે. 
સવુાવડ સવુાવડ-પ્રસતુી પહેલાું દીવેલ લેવાથી સખુથેી પ્રસતુી 
થાય છે. સવુાવડમાું  જો કબજીયાત, કટીર્ળુ, અપચો વગરે ે
હોય તો બેત્રણ ચમચી દીવેલ રોજ રાત્ર ેલેવુું . 
સસુ્તી આખો દીવસ સસુ્તી રહેતી હોય તો રોજ સવાર ે
નાહવાના પાણીમાું ચપટી મીઠુું  નાખ્યા બાદ સ્નાન કરવુું . 
મીઠુું  ર્રીરમાું  રુધીરના પ્રવાહનો વેગ વધારવાની ર્ક્તી 
ધરાવે છે. જનેા કારણે સ્ફુતી અનભુવાય છે. પરુંત ુ હાઈ 
બ્લડપ્રરે્ર હોય તો આ પ્રયોગ ન કરવો.  
સયુાગવતગ  દરરોજ સરુજ ઉગ ે ત્યારથી આથમે ત્યાું સધુી 
મસ્તકની પીડા ઉત્તરોત્તર વધતી રહે તેને સયુાગવતગ કહે છે. 
દરરોજ વહેલી સવાર ેઉઠીને તરત કોપરુું અને સાકર પાચન 
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થઈ ર્કે તેટલા પ્રમાણમાું  ખાવાથી આ દખુાવો કદાચ મટી 
ર્કે. 
સોજા (૧) આદનુો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી 
ભોજનની ર્રુઆતમાું લેવાથી સોજા મટે છે.  
(૨) મીઠુું  અને ખટાર્ નાખ્યા વગરનુું  ગાજરનુું  ર્ાક રોજ 
ખાવાથી અને ગળપણ ત્યજી દેવાથી સોજાના રોગીને બહ ુ
ફાયદો થાય છે. (માત્ર ગાજરના રસ પર પણ રહી ર્કાય 
છે.)  
(૩) સોજા પર તાુંદળજાના પાનની પોટીસ બનાવી લેપ 
કરવાથી લોહી વીખરાઈ જઈ સોજો મટે છે.  
(૪) એક ચમચી લીંડીપીપરનુું  ચણુગ  મધ સાથે દીવસમાું  
બેત્રણ વાર લેવાથી ર્રીર ેચડલે મેદ-સોજા મટે છે.  
(૫) ધાણાને જવના લોટની સાથે વાટી તેની પોટીસ 
બાુંધવાથી ર્રીર પરનો સોજો ઉતરી જાય છે.  
(૬) મળુા અને તલ ખાવાથી ચામડી નીચે એકત્ર થયેલુું  
પાણી ર્ોષાઈને સોજો મટે છે.  
(૭) મળુાના પાનનો ૨૫-૫૦ ગ્રામ રસ પીવાથી સોજો 
જલદીથી ઉતર ેછે.  
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(૮) રાઈ અને સુંચળ વાટીને લેપ કરવાથી સોજો ઉતર ેછે. 
(૯) લવીંગ વાટી તેનો લેપ કરવાથી ર્રીરના કોઈ પણ 
ભાગમાું  આવેલો સોજો ઉતર ેછે.  
(૧૦) ર્રીરના સોજા વાળા ભાગ પર મલુતાની માટીનો 
રાત્ર ેલેપ કરી સવાર ેઉઠી ધોઈ લેવાથી થોડા દીવસમાું સોજા 
ઉતરી જાય છે.  
(૧૧) પનુનગવા એટલે સાટોડી, દારુહળદર, હળદર, સુુંઠ, 
હરડ,ે ગળો, ચીત્રક, ભારુંગમળુ અને દેવદાર સરખા ભાગે 
ખાુંડી અધકચરો ભકુો કરવો. બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ 
પાણીમાું એક કપ બાકી રહે ત્યાું સધુી ઉકાળી, ગાળીને ઠુંડ ુ
કરી પુંદરકે દીવસ સવાર-સાુંજ પીવાથી હાથ-પગ અને 
પટેનો સોજો મટે છે. સમગ્ર ર્રીરમાું કે  ર્રીરના કોઈ પણ 
ભાગમાું  સોજો ચડ્યો હોય તેમાું  આ ઉકાળો લાભપ્રદ છે. 
નમક-મીઠુું  બુંધ કરવુું . આ ઉકાળામાું  મખુ્ય ઔષધ સાટોડી 
એટલે પનુનગવા છે, બાકીનાું  આઠ એનાું  સહાયક ઔષધ છે. 
આથી એને પનુનગવાદી ક્વાથ કહે છે. સાટોડી સોજાનુું  ઉત્તમ 
તેમ જ એટલુું  જ નીદોગષ ઔષધ છે.  
(૧૨) ર્રીરમાું વીવીધ પ્રકારના નબળાઈના સોજામાું ગાજર 
બહ ુઅકસીર છે. દરરોજ દીવસમાું  બે વખત ગાજરનો રસ 
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૨૫૦ ગ્રામ જટેલો નીયમીત લેવો. ગાજરનુું  કચુુંબર અને 
હલવો પણ ખાઈ ર્કાય તેટલો દરરોજ લેવો.  
(૧૩) તલુસીનાું  પાન વાટી ચોપડવાથી સોજો ઉતર ે છે. 
(૧૪) લીમડાનાું પાન બાફી સોજાવાળા ભાગ પર 
લગાડવાથી ફાયદો થાય છે.  
સોજા નબળાઈના પોષક તત્ત્વોના અભાવે ર્રીરમાું  આવેલા 
સોજા દીવસમાું  ત્રણેક વખત એકેક કેળુું  ખાવાથી મટે છે. 
(કેળાું  તમારી પાચનર્ક્તીને અને પ્રકૃતીને અનકુુળ હોય તો 
જ આ પ્રયોગ કામનો છે.)   
સોરાયસીસ સોરાયસીસ ચામડીનો દારુણ વ્યાધી છે. એમાું 
ભયુંકર ખુંજવાળ આવે છે. ર્ીયાળામાું એ ઉથલો માર ે છે. 
(૧) પીપળાની છાલ સકુવી તેનુું  ચણુગ  કરવુું . આ ચણુગ  
બજારમાું  તૈયાર પણ મળે છે. જો સોરાયસીસમાું  ચામડી 
સુકી રહેતી હોય તો પીપળાની છાલનુું  ચણુગ  કોપરલેમાું  
મેળવીને લગાડવુું  અને જો ચામડી ભીની રહેતી હોય તો 
ચણુગ  ઉપરથી જ ભભરાવતા રહેવુું . દીવસમાું બે-ત્રણ વખત 
લગાડતાું રહેવાથી ફાયદો થવાની ર્ક્યતા છે.  
(૨) સમભાગ ેટપને્ટાઈન અને કપરુ લેવાું . ટપને્ટાઈન ગરમ 
કરી તેમાું  કપરુ મેળવી ર્ીર્ીમાું  બુંધ કરી રાખી મકુવુું . 
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દરરોજ સવાર-સાુંજ આ તેલ સોરાઈસીસવાળા ભાગ પર 
ર્સવુું .  
(૩) સરખા ભાગ ેઆમલસાર ગુંધક અને કૉસ્ટીક સૉડામાું 
વાટેલી ખાુંડ ભેળવી કાચની ર્ીર્ીમાું  ભરી રાખવાથી તે 
પ્રવાહી બની જાય છે. આ પ્રવાહી સોરાયસીસવાળા ભાગો 
પર થોડુું થોડુું દીવસમાું બે-ચાર વાર ધીરજ પવુગક લાુંબા 
સમય સધુી ચોપડતા રહેવાથી સોરાઈસીસ મટે છે.  
(૪) સમાન ભાગ ે અરડસુીના પાનનુું  ચણુગ  અને હળદરને 
ગ મતુ્રમાું  મેળવી દીવસમાું બે વખત લગાડવાથી 
સોરાયસીસની તકલીફ મટે છે.  
(૫) લીમડાનાું પાન જટેલી વાર અને જટેલાું ચાવીને ખવાય 
તેટલાું ખાતા રહેવાથી સોરાયસીસ મટે છે.  
(૬) મજીઠ, લીમડાનાું  પાન, ચોપચી ની, વાવડીંગ અને 
આમળાુંનુું  સરખ ેભાગ ેચણુગ  એક એક ચમચી સવાર-સાુંજ 
 નીયમીત લેવાથી સોરાયસીસની બીમારી મટે છે.  
(૭) દરરોજ દીવસમાું જટેલી વખત મતુ્રત્યાગ કરો ત્યાર ે
એ તાજા મતુ્રનુું  માલીર્ કરતા રહેવાથી સોરાયસીસ મટે છે.   
સ્ફુતી માટે  કોઈ ખાસ પ્રસુંગ માટે જમે કે કોઈ રમત ની સ્પધાગ  
હોય ત્યાર ે ર્રીરમાું  સ્ફુતીની જરુર હોય તો બે દીવસ 
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પહેલાુંની સાુંજ ેવીટામીન ‘સી’ અને પીપરમીન્ટ ટી મધ, 
મોલાસીસ કે ગોળ સાથે લેવી.  
બીજ ેદીવસે સવાર ેઑરને્જ અને લીંબનુો રસ પાણી સાથે 
અથવા એકલા લીંબનુુું  ર્રબત મધ, મોલાસીસ કે ગોળ 
નાખીને તથા વીટામીન ‘સી’ લેવુું . એકબે માઈલ ચાલવુું . 
સવાર ેભખુ હોય તો અનકુુળ હોય તે મજુબ માત્ર તાજો રસ 
કાઢીને પીવો, જમેાું  ગાજર અને સફરજન અથવા ગાજર, 
સફરજન અને બીટરુટ અથવા સફરજન અને સેલરી લઈ 
ર્કાય. વધ ુભખુ હોય તો એકબે સફરજન ખાવાું .  
બપોર ે સફરજન અને મોસુંબીનો રસ અથવા વીવીધ 
ર્ાકભાજીનુું  કચુુંબર, ફણગાવેલાું  કઠોળ, થોડુું  ઑલીવ 
ઑઈલ અને લીંબ ુતથા વીટામીન ‘સી’ લેવુું .  
બપોર પછી  ફળ, ર્ાકભાજીનો રસ અથવા હબગલ ટી પીવી.  
સાુંજ ેથોડા પ્રમાણમાું કચુુંબર અથવા બાફેલાું ર્ાકભાજી લો.  
રાત્ર ેસતુાું  પહેલાું કેમોમાઈલ ટી પીઓ.  
આ પ્રયોગ જ્યાર ેકોઈ પ્રતીયોગીતામાું  ભાગ લેવો હોય કે 
ર્ારીરીક સ્ફુતીની જરુરીયાતનુું  કામ હોય તેના એક દીવસ 
પહેલાું કરવો. 
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સ્મરણ ર્ક્તી (૧) ડુુંગળી ખાવાથી કું ઠ-ગળુું  અને મોું ચીકાર્ 
વગરનુું  બની સાફ થાય છે, અને નીબગળ બનેલા સ્નાયઓુ 
મજબતુ થાય છે. આથી સ્મરણ ર્ક્તી પણ વધ ેછે.  
(૨) ઈંડાુંનુું  કૉલેસ્ટરોલ વદૃ્ધોની સ્મતૃીને લાભકારક હોય છે, 
એવુું  બકગ લે ની કેલીફોનીયા યનુીવસીટીમાું શ્રી. સીંગર ેકરલેા 
સુંર્ોધને પરુવાર કયુાં છે. બીજા ર્બ્દોમાું  કહીએ તો વદૃ્ધોના 
ર્રીરમાું  રહેલ કૉલેસ્ટરોલ તેમની સ્મરણ ર્ક્તી જાળવવા 
માટે સક્ષમ ન હતુું , પરુંત ુ આહારમાું  ઈંડાું  લઈ ર્રીરમાું  
ઉમેરલેુું  કૉલેસ્ટરોલ એ માટે સક્ષમ હતુું . (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 બીહામણાું દરરોજ રાત્ર ેસતુી વખતે બ્રાહ્મીનુું  ચણુગ  દધુ 
સાથે લેવાથી બીહામણાું-અમુંગળ સ્વપ્ન આવતાું અટકે છે. 
બ્રાહ્મીનુું  ચણુગ  બજારમાું મળે છે. 
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સ્વપ્નદોષ (૧) ર્રીરની ખોટી ગરમીને કારણે જો સ્વપ્નદોષ 
થતો હોય તો રાત્ર ેસતુી વખતે ઠુંડા પાણીથી સ્નાન કરવુું , 
અગર હાથ, પગ અને માથુું  ઠુંડા પાણીથી ધોઈને સવુુું . રાત્ર ે
ખોટા ઉજાગરા કદી ન કરવા. મોડામાું મોડુું રાત્ર ે૧૦ વાગ્યે 
સઈુ જવુું, મનમાું ખોટા વીચારો ન કરવા અને સાદો ખોરાક 
ખાવો. એક કપ દધુ ગરમ કરી પછી તેમાું ૧ નાની ચમચી 
હળદર મેળવી સવાર-સાુંજ પીવાથી સ્વપ્નદોષની ફરીયાદ 
મટે છે.  
(૨) જઠેીમધનુું  ચણુગ  સવાર-સાુંજ મધ સાથે લેવાથી 
સ્વપ્નદોષની ફરીયાદ મટે છે.  
સ્વાદહીનતા (૧) કાળા મરી અને ફુદીનાની ચટણી બનાવીને 
ખાવાથી મોુંમાું  કોઈ સ્વાદ આવતો ન હોય તેમાું લાભ થાય 
છે.  
(૨) લીંડીપીપર, ચવક, સુું ઠ, પીપરીમળુ અને ચીત્રકનુું  ચણુગ  
૧-૧ નાની ચમચી જમ્યા પહેલાું પાણી સાથે લેવાથી મોુંનો 
સ્વાદ સાવ બગડી ગયો હોય તો તે સધુરી જાય છે.   
હરસ (૧) હરસ થયા હોય તો થોડા દીવસ રાત્ર ેએક ચમચો 
દીવેલ દુધમાું  પીવુું .  
(૨) સવાર ેપાકા કોઠાના ગભગ સાથે ગોળ તથા પાણી મેળવી 
ર્રબત બનાવી ૧૫ દીવસ સધુી પીવાથી હરસ મટે છે.  
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(૩) હરસ થયા હોય તો બને તેટલુું  (રોગના પ્રમાણ મજુબ) 
લીલુું  અથવા સકુુું  કોપરુું ખાવુું  અને મળી ર્કે તો તાજા 
નાળીયેરનુું  પાણી દરરોજ ૧-૧ ગ્લાસ દીવસમાું  બે ત્રણ વાર 
પીવુું .  આથી વગર દવાએ હરસ મટવાની ર્ક્યતા છે.  
(૪) લીમડાના કુમળાું  પાનના રસનુું  પાુંચ દીવસ સેવન 
કરવાથી કષ્ટદાયક હરસ-મસાની પીડામાુંથી મકુ્ત થવાય છે.  
(૫) દોઢ-બે લીંબનુો રસ એનીમાના સાધનથી ગદુામાું લેવો. 
દસ પુંદર સુંકોચન કરી થોડી વાર સઈુ રહેવુું . પછી ર્ ચ 
જવુું . આ પ્રયોગ ચાર પાુંચ દીવસે એક વાર કરવો. ત્રણ 
વારના પ્રયોગથી જ હરસ-મસામાું લાભ થાય છે. સાથે 
હરડનેા ચણુગનુું  સવાર ેનયણા કોઠે નીત્ય સેવન કરવુું, તથા 
મસા પર દીવેલ લગાવવુું .  
(૬) મસા પર લીમડાનુું  તેલ લગાડવાથી અને ચાર પાુંચ 
ટીપાું દરરોજ પીવાથી લાભ થાય છે.  
(૭) લોહીવાળા મસા પર જીરુનો લેપ કરવાથી અને રોજ 
ર્ી, સાકર તથા જીરુ ખાવાથી અને ગરમ આહાર બુંધ કરી 
દેવાથી લાભ થાય છે.  
(૮) હરસમાું  લોહી પડતુું  હોય તો દાડમની છાલનુું  છાસ 
સાથે સેવન કરવુું .  
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(૯) વાયથુી ઉત્પન્ન થયેલા હરસમાું માખણ સાથેનો મઠો 
અને કફથી ઉત્પન્ન થયેલા હરસમાું  માખણ કાઢેલો મઠો 
આપવો. મઠાના સેવનથી હરસ મટે છે.  
(૧૦) નાની એલચી હરસ અને મતુ્રકૃચ્ર મટાડ ેછે.  
(૧૧) હરસમાું  લોહી પડતુું  હોય તો સરખા ભાગ ેર્ી અને 
તલમાું  થોડી સાકર મેળવી ખાવુું . દીવસમાું ચારકે વખત આ 
પ્રયોગ નીયમીત કરવાથી હરસમાું પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે. 
થોડા દીવસ પ્રયોગ ચાલ ુરાખવાથી હરસ મટે છે.  
(૧૨) હરસ-મસામાું સવાર-સાુંજ માખણ સાથે રસોત 
લેવાથી લાભ થાય છે. રસોત કરતાું  માખણ દસગણુું  લેવુું .  
(૧૩) દરરોજ બે-ત્રણ કલાકે એક મોટો ચમચો કાચી 
વરીયાળી ખબુ ચાવીને ખાવાથી હરસની તકલીફ મટે છે.  
(૧૪) ૧૦-૧૨ ગ્રામ કાળા તલનો કલ્ક કરી, ૧૦૦-૧૫૦ 
ગ્રામ બકરીના દધુમાું  મેળવી ૫-૬ ગ્રામ સાકર નાખી 
સવારમાું  પીવાથી હરસમાું  પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે.  
(૧૫) કાળા તલ ખાઈ પાણી પીવાથી દઝુતા હરસ નાર્ 
પામે છે, દાુંત મજબતુ થાય છે અને ર્રીર પષુ્ટ થાય છે.  
(૧૬) દહીંના ર્ોળવામાું  ર્ીમાું ર્કેેલી થોડી હીંગ, જીરુ તથા 
સીંધવ નાખી પીવાથી હરસ, અતીસાર અને પઢેાનુું  ર્ળુ મટે 
છે.   
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(૧૭) ગાયનુું  માખણ અને તલ મીશ્ર કરીને ખાવાથી હરસ 
મટે છે.  
(૧૮) રાત્ર ે ધાણા પાણીમાું પલાળી રાખી સવાર ે ગાળી તે 
પાણી પીવાથી અથવા કોથમીરનો રસ પીવાથી દઝુતા 
હરસમાું ઝાડામાું પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે.  
(૧૯) ધાણા અને સાકરનો ઉકાળો કરી પીવાથી હરસમાું  
પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે.  
(૨૦) ર્કેેલુું  જીરુ, મરી અને સીંધવનુું  ચણુગ  મઠા કે છાસમાું  
લેવાથી હરસ, અતીસાર અને ગ્રહણીમાું  ફાયદો થાય છે.   
(૨૧) વડની છાલ, કુણાું  પાન કે કુણી કુું પળોનો ઉકાળો 
પીવાથી દઝુતા હરસમાું  ફાયદો થાય છે.  
(૨૨) ગોટલીનુું  ચણુગ  મધ સાથે લેવાથી દઝુતા હરસ અને 
સફેદ પ્રદર મટે છે.  
(૨૩) સરુણના ટુકડા ર્ીમાું  તળીને ખાવાથી હરસ મટે છે.  
(૨૪) સરુણનો કું દ સકુવી બનાવેલુું  ચણુગ  ૩૨૦ ગ્રામ, 
ચીત્રકનુું  ચણુગ  ૬૦ ગ્રામ અને મરીનુું  ચણુગ  ૨૦ ગ્રામમાું  ૮૦૦ 
ગ્રામ ગોળ નાખી મોટા બોર જવેડી ગોળીઓ બનાવવી. 
આ ગોળી ખાવાથી સવગ પ્રકારના હરસ મટે છે.  
(૨૫) સુુંઠનુું  ચણુગ  છાસમાું પીવાથી હરસમાું  ફાયદો થાય છે.  
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(૨૬) હળદરનો ગાુંઠીયો ર્ેકી, તેનુું  ચણુગ  કરી, કુું વારના 
ગભગમાું  મેળવીને સાત દીવસ સધુી ખાવાથી હરસમાું ફાયદો 
થાય છે.  
(૨૭) આમલીના ઝાડની છાલનુું  વસ્ત્રગાળ ચણુગ  ગાયના 
અધમળ્યા દહીં સાથે સવાર-સાુંજ ખાવાથી દુઝતા હરસ મટે 
છે.  
(૨૮) આુંબાની ગોટલીનુું  ચણુગ  મધમાું  અથવા સાદા હ ુુંફાળા 
પાણી કે મોળી છાસમાું લેવાથી દઝુતા હરસ મટે છે.  
(૨૯) કારલેાુંનો કે કારલેીના પાનનો એક નાની ચમચી 
જટેલો રસ સાકરના ચણુગ  સાથે મેળવી પીવાથી રક્તાર્ગમાું  
ફાયદો થાય છે.  
(૩૦) કોકમનુું  ચણુગ  કે ચટણી દહીંની ઉપરની 
તર(મલાઈ)માું મેળવી ખાવાથી દઝુતા હરસ મટે છે.  
(૩૧) ગરમાગરમ ર્કેેલા ચણા ખાવાથી દઝુતા હરસનો 
રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે.  
(૩૨) છાસમાું  ઈંરજવનુું  ચણુગ  મેળવી પીવાથી દઝુતા હરસ 
મટે છે.  
(૩૩) માખણ, નાગકેસર અને ખડી સાકર ખાવાથી દઝુતા 
હરસમાું ફાયદો થાય છે.  
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(૩૪) મીઠા લીમડાનાું  પાનને પાણી સાથે પીસી, ગાળીને 
પીવાથી દઝુતા હરસ મટે છે.  
(૩૫) હરસમાું લોહી પડતુું  હોય તો વડનાું સકુાું  પાનની 
રાખ માખણમાું  કાલવી મળમાગગમાું લેપ કરવો.  
(૩૬) ૬૦ ગ્રામ અજમો ૬૦ ગ્રામ જુના ગોળમાું  મેળવી, 
પીસી, તેમાુંથી ૫-૫ ગ્રામ જટેલો સવાર-સાુંજ લેવાથી 
વાયનુા હરસ મટે છે.  
(૩૭) આમલીનાું  ફુલોનો રસ લેવાથી હરસ મટે છે.  
(૩૮) એક ચમચો કાળા તલ પાણીમાું  પલાળી વાટી 
માખણ કે દહીંમાું મેળવી રોજ સવાર ેખાવાથી હરસ મટે છે.  
(૩૯) જીરુ વાટી લગુદી કરી બાુંધવાથી દઝુતા હરસમાું પડતુું  
લોહી બુંધ થાય છે, બળતરા મટે છે અને બહાર નીકળેલા 
મસા અુંદર જતા રહે છે.  
(૪૦) ડુુંગળીનો રસ ૧૦ ગ્રામ, સાકર ૫ ગ્રામ અને ર્ી ૩ 
ગ્રામ મેળવીને પીવાથી અને રોજ પટે સાફ કરવા રાત્ર ે
ઈસપગલુનુું  સત્ત્વ લેવાથી હરસની બીમારી ર્ાુંત થાય છે.  
(૪૧) ડુુંગળીના નાના નાના ટુકડા કરી, તડકામાું  સકુવી, ૧૦ 
ગ્રામ જટેલા ટુકડા ર્ીમાું  તળી, ૧ ગ્રામ કાળા તલ અને ૨૦ 
ગ્રામ સાકરનુું  ચણુગ  મેળવી રોજ સવાર ેખાવાથી હરસ મટે 
છે.  
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(૪૨) ડુુંગળીની બારીક કાતરી કરી, દહીંમાું  મેળવી, તેમાું  
જરુર પ્રમાણે મીઠુું  મેળવી રોજ સવાર ે ખાવાથી દઝુતા 
હરસનો રક્તસ્રાવ બુંધ થાય છે, ર્ ચર્દુ્ધી થાય છે અને 
રક્તાર્ગ મટે છે.  
(૪૩) દાડમની છાલનુું  ચણુગ  નાગકેસર સાથે મેળવી લેવાથી 
હરસમાું પડતુું  લોહી બુંધ થાય છે.  
(૪૪) દાડમનો રસ પીવાથી હરસમાું  ફાયદો થાય છે.  
(૪૫) દુધીનાું  પાનનો રસ કાઢી હરસ પર ચોપડવાથી લાભ 
થાય છે.  
(૪૬) ગાજરનુું  ર્ાક ર્ી કે તેલમાું  બનાવી એમાું દાડમનો 
રસ અને દહીં મેળવી ખાવાથી રક્તાર્ગમાું ફાયદો થાય છે.  
(૪૭) મળુાનાું પાન અને સફેદ કાુંદો કાઢી નાખી, પાનની 
 નીચેનો લીલો ભાગ લઈ, તેનો રસ કાઢી, તેમાું ૬ ગ્રામ ર્ી 
મેળવી રોજ સવાર ેપીવાથી રક્તાર્ગ મટે છે.  
(૪૮) એક મોટા લીંબનુા બે ટુકડા કરી બું ને પર કાથો 
ભભરાવવો. પછી બું ને ટુકડા એકબીજા સાથે દબાવીને 
આખી રાત મુકી રાખવા. સવાર ે એ ટુકડા આખો દીવસ 
ચસુતા રહેવુું . થોડા દીવસ નીયમીત પ્રયોગ કરવાથી લોહી 
પડતા હરસ મટે છે. 
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 (૪૯) દરરોજ જમ્યા પછી ૧-૧ ચમચો લવણભાસ્કર ચણુગ  
લેવાથી હરસ મટે છે. જટેલી વાર જમો તેટલી વાર એ લેવુું .  
(૫૦) સોપારી જટેલા ગોળ સાથે અડધી ચમચી હરડનેુું  
ચણુગ  લેવાથી હરસ મટે છે.  
(૫૧) અખરોટના તેલમાું કાપડનો ટુકડો બોળી સવાર-સાુંજ 
હરસ પર બીછાવી દેવાથી હરસ મટે છે.  
(૫૨) દાડમનાું  સકુાું  છોડાુંનુું  ૧-૧ ચમચી ચણુગ  પાણી સાથે 
 નીયમીત લેવાથી હરસ મટે છે.  
(૫૩) અડધી ચમચી નાગકેસર, એક ચમચી ખડી સાકરનુું  
ચણુગ, એક ચમચી માખણ અને એક ચમચી કાળા તલનુું  
મીશ્રણ કરી રોજ રાતે જમ્યા પછી લેવાથી દઝુતા હરસ મટે 
છે.  
(૫૪) કાળા તલનુું  સારા એવા પ્રમાણમાું સેવન કરવાથી 
હરસ મટે છે.  
(૫૫) હરસમાું લોહી પડતુું  હોય તો અુંરે્ડાના બીને છાસમાું  
વાટી સેવન કરવાથી લોહી પડતુું  અટકે છે.  
(૫૬) સુુંઠ, મરી, પીપર, કઠ, સીંધવ, જીરુ, વજ, હીંગ, 
વાવડીંગ, હરડ,ે ચીત્રક અને અજમોદ દરકે સરખા વજને 
લઈ બારીક ચણુગ  બનાવી એનાથી બમણા ગોળમાું  મેળવી 
ચણાના દાણા જવેડી ગોળી બનાવવી. એને દનુાગમકુઠારવટી 
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કહે છે. (દનુાગમ એટલે હરસ અને કુઠાર એટલે કુહાડી- હરસ 
પર કુહાડી જવેી ર્ાતક વટી.) આ વટીમાું જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 
કરી  આહારનુું  પાચન કરવાનો તથા કબજીયાત મટાડવાનો 
ઉત્તમ ગણુ રહેલો છે.  
(૫૭) ૧-૧ ચમચી લવણભાસ્કર ચણુગ  સવાર-સાુંજ પાણી 
સાથે લેવાથી પ્રારુંભીક અવસ્થાના હરસ મટે છે.  
(૫૮) એક ચમચી કડાછાલનુું  ચણુગ  એક કપ પાણીમાું  
ઉકાળી ઠુંડ ુ કરીને સવાર-સાુંજ પીવાથી દઝુતા હરસનો 
રક્તસ્રાવ મટે છે. આ ઉપચાર વખતે તરસ લાગ ે ત્યાર ે
પાણીને બદલે બકરીનુું  દુધ પીવુું, અને આહારમાું  તીખા, 
તળેલા અને ગરમ પદાથોગ બુંધ કરવા.  
(૫૯) એક ચમચી ગાયના ર્ીમાું કાળા મરીનુું  એક નાની 
ચમચી ચણુગ  નાખી સવાર-સાુંજ લેવાથી હરસ મટે છે.  
(૬૦) મીઠુું  નાખીને કાઢેલા કડવા તરુીયાના પાણીમાું વેંગણ 
બાફી, ર્ીમાું તળી ગોળ સાથે તપૃ્તી થાય ત્યાું સધુી ખાઈ 
ઉપર છાસ પીવાથી ખબુ વધી ગયેલા કે જન્મથી વારસામાું  
મળેલા હરસ પણ સાત દીવસમાું સારા થાય છે.  
(૬૧) દઝુતા હરસમાું  બીલીના ફળના ગભગનો ત્રણ ચમચી 
ર્સારો એક ગ્લાસ તાજી મોળી છાસમાું નાખી સવાર-સાુંજ 
પીવો અને છાસમાું  સરુણ બાફીને ખાવુું . અર્ોગઘ્નવટી એક 
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એક ગોળી સવાર,ે બપોર ેઅને સાુંજ ે લેવી. ગોળ, ખજુર, 
કાળાું મરી, સુુંઠ, આદ,ુ અથાણાું, પાપડ અને ગરમ મસાલા 
બુંધ કરવાું .  
(૬૨) હીરાકસી, કલગારી, કઠ, સુુંઠ, પીપર, સીંધવ, 
મન:ર્ીલ, કરણેની છાલ, વાવડીંગ, ચીત્રક, દારુડી અને 
દુંતીમળુ જવેાું  મસાનાર્ક ઔષધો નાખી બનાવેલુું  
'કાસીસાદી તેલ' (જ ેબજારમાું  તૈયાર મળે છે) સવાર ેઅને 
રાત્ર ે હરસ પર રુના પોતા કે વાટથી લગાડવાથી મસા 
સુંકોચાઈને બેસી જાય છે. જો હરસ અલ્પ મળુવાળા હોય 
તો ખરી જાય છે. આ તેલ મળમાગગને કોઈ નકુસાન કરતુું  
નથી. એનો ઉપયોગ કરતી વખતે ગોળ, અથાણાું, પાપડ, 
ખજુર, ખારકે, કાળાું મરી, સુુંઠ, આદુ, મરચાું  વગરે ેગરમ 
ચીજો બુંધ કરવી.  
(૬૩) સકુા ધાણા અને સાકર સમાન ભાગ ે લઈ ચણુગ  
બનાવી એક એક ચમચી ચણુગ  દીવસમાું ચારકે વખત પાણી 
સાથે લેવાથી કોઈ ગુંભીર રોગ ન હોવા છતાું  મળ વાટે 
લોહી પડતુું  હોય તો તે મટે છે.  
(૬૪) મળ માગગના અુંદરના કે બહારના મસા હોય તો 
આઠથી દસ દીવસ અડધી ચમચી જટેલુું  ર્દુ્ધ નાગકેસર, 
એક ચમચી માખણ અને એક ચમચી ખડી સાકરનુું  ચણુગ  
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મીશ્ર કરી સવાર-સાુંજ ચાટી જવુું  અને વાય ુ પીત્તાદી 
દોષાનસુાર પરજેી પાળવી.  
(૬૫) છાર્માું બાફીને બનાવેલુું  સરુણનુું  ર્ાક મસાનો નાર્ 
કર ેછે.  
(૬૬) હરસ ફુલી ગયા હોય તો કુું વારપાઠાનો ગભગ અને 
હળદર મીશ્ર કરી તેની પેસ્ટ મસા પર સવાર-સાુંજ લગાડો. 
મસા થોડા દીવસમાું  કરમાઈને સકુાઈ જર્.ે  
(૬૭) આમલીનાું  ફુલ ૫૦ ગ્રામ, દાડમના દાણાનો થોડો 
રસ અને થોડુું  મોળુું  દહીં નાખીને, ધાણા, જીરુ, સુું ઠ, રાઈ, 
મેથીનો વર્ાર કરી ર્ાક બનાવી આઠ-દસ દીવસ રોજ 
બપોર ે જમતી વખતે લેવાથી સરળ મળપ્રવતૃ્તી થર્ ે અને 
હરસ-મસા સુંકોરાઈને બેસી જર્.ે  
(૬૮) રોજ સવાર ે૪૦ ગ્રામ કાળા તલ ખબુ ચાવીને ખાઈને 
ઉપર એક કપ દહીં ખાવાથી હરસ મટે છે.  
 (૬૯) એક કપ દહીંમાું સકુવેલા સરુણનુું  ચણુગ  એક ચમચી, 
હળદર અડધી ચમચી, ચીત્રકમળુનુું  ચણુગ  ચણાના દાણા 
જટેલુું  અને અડધી ચમચી હરડનેુું  ચણુગ  નાખી ખાવાથી હરસ 
મટે છે.  
હનીયા (આુંત્રવદૃ્ધી) હનીયામાું ઑપરરે્ન પહેલાું દોઢેક માસ 
રોજ સવાર-સાુંજ એક કપ દધુમાું એક ચમચો એરુંડીયુું  
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(દીવેલ) નાખી પીવાનો પ્રયોગ કરી જોવો. જો ફરક માલમ 
પડ ેતો પ્રયોગ જાળવી રાખવો અને કદાચ ઑપરરે્ન વગર 
રોગ મટે પણ.  
હાથીપગ ુ (૧) સુુંઠને ગોમતુ્ર કે ગરમ પાણી સાથે રોજ લેવાથી 
હાથીપગાનો રોગ મટે છે.  
(૨) ગોમતુ્રમાું ગોળ અને હળદર મેળવી પીવાથી હાથીપગુું  
મટે છે. 
હીસ્ટીરીયા સ્ત્રીઓમાું થતો જાતીય જીવન સાથે સુંબુંધ 
ધરાવતો આ એક રોગ છે.  
(૧) ૪ ગ્રામ ખરુાસાની વજનુું  કપડછાન ચણુગ  ર્ી, માખણ કે 
મધ સાથે દીવસમાું ચારકે વખત ચાટી ઉપરથી સાકરવાળુું  
દધુ કે ખીર જવેી મીઠી વસ્ત ુધરાઈને ખાવી. હીસ્ટીરીયાનો 
રોગ આ પ્રયોગથી જડમળુથી મટી ર્કે છે.   
(૨) ખજુરનો થોડા મહીના ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરવાથી 
સ્ત્રીઓનો હીસ્ટીરીયાનો રોગ મટે છે.  
(૩) નારુંગીનાું  ફુલનો અકગ  પીવાથી સ્નાયઓુની દબુગળતા 
અને હીસ્ટીરીયા જવેાું  દદોગ દરુ થાય છે.  
(૪) સીતાફળીનાું  પાનને પીસી રસ કાઢી નાકમાું ટીપાું  
પાડવાથી હીસ્ટીરીયાની મચુ્છાગ દરુ થાય છે.  
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(૫) લસણ પીસી સુુંર્ાડવાથી હીસ્ટીરીયાની મચુ્છાગ મટે છે. 
(૬) હીસ્ટીરીયાની ફીટ વખતે કાપલેી ડુુંગળી સુુંર્ાડવાથી 
ચમત્કારીક ફાયદો કર ેછે.  
(૭) ડુુંગળીના રસનાું ટીપાું નાકમાું પાડવાથી હીસ્ટીરીયા 
મટે છે.  
(૮) દીવસમાું ચારકે વખત (દર ત્રણ કલાકે) ગગુળની 
ધણુી લેવાથી લાુંબા સમયે હીસ્ટીરીયા મટે છે.  
હૃદયરોગ હૃદયરોગમાું  રાખવાની ખાસ સાવચતેી: 
હૃદયરોગીએ તડકામાું બહ ુ ફરવુું  નહીં, વાસી કે બહ ુજુનાું  
ર્ાકભાજી ખાવાું  નહીં, ઉપવાસ ન કરવા, વધ ુ પડતો 
પરીશ્રમ ન કરવો, રાતે ઉજાગરા ન કરવા તથા 
મૈથનુપ્રયોગો બને તેટલા ઓછા રાખવા.   
 (૧) રોજ બદામ, પીસ્તા, અખરોટ, અુંજીર, ર્ક્કરીયાું, 
તડબચુ, કેળાું, પીચ, કાળી રાક્ષ ખાવાથી તાુંબ ુમળે છે જ ે
હૃદયનુું  રક્ષણ કર ેછે.  
(૨) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કરી રસ કાઢવો. 
રસથી બમણી ખાુંડની ચાસણી બનાવી અનનાસનો રસ 
નાખી ર્રબત બનાવવુું . આ ર્રબત હૃદયને બળ આપ ેછે. 
(૩) વધ ુપડતા ગસુ્સાથી હૃદયરોગની સુંભાવના રહે છે. તેજ 
સ્વભાવ પક્ષાર્ાત નોતર ે છે. ગસુ્સાથી ર્રીરમાું ‘સી 



947 

(ઉપચારો માટે અગત્યની સચુના જોવાની લીન્ક) 

રીએક્ટીવ પ્રોટીન’ (C R P-સી.આર.પી.) નામના રવ્યનુું  
સજગન થાય છે. CRP-સી.આર.પી. હૃદયરોગનુું  કુદરતી 
કારણ છે.  
(૪) હૃદયરોગનાું પરુંપરાગત પરીબળોમાું મેદસ્વીપણુું , 
ધમુ્રપાન, ડાયાબીટીસ, હાઈપરટેન્ર્ન, હાઈ કૉલેસ્ટરોલ 
તથા અવ્યવસ્થીત જીવનર્ૈલીનો સમાવેર્ થાય છે. આ 
બધાું પરીબળોથી ર્રીરમાું CRP-સી.આર.પી.નુું  પ્રમાણ 
વધ ે છે. ગસુ્સાવાળો સ્વભાવ, આક્રમક વતગન તથા 
હતાર્ાનાું લક્ષણોથી સ્વસ્થ જણાતા માનવીમાું  CRP-
સી.આર.પી.નુું  ઉુંચુું  પ્રમાણ જોવા મળે છે, અને હૃદયરોગનો 
હમુલો થાય છે. હૃદયરોગનો હમુલો થવાના ૫૦% 
 કીસ્સામાું પરુંપરાગત જોખમી પરીબળો જવાબદાર નથી 
હોતાું .  
(૫) લસણમાું તીવ્ર ગુંધવાળુું  ઉડ્ડયનર્ીલ તેલ રહેલુું  છે, જ ે
 કીડનીને તેનુું  કાયગ કરવામાું ઉત્તજેીત કર ે છે. આથી મતુ્ર 
પ્રવતૃ્તી વધે છે. લસણના આ ઉત્તમ ગણુને લીધે સવાાંગ 
સોજા,  કીડનીના રોગો, હૃદયના રોગો, પટેના રોગો, 
જળોદર વગરે ેઅનેક રોગોમાું ખબુ જ હીતકારી છે. લસણ 
ઉદરસ્થ ગસૅને ઓછો કર ેછે, આથી હૃદય પરનુું  દબાણ ર્ટે 
છે. અરુચી દરુ કરી ભખુ લગાડ ે છે. હૃદય રોગીએ એક 
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ચમચી તલના તેલમાું પાુંચ લસણની કળી વાટી, થોડી 
ગરમ કરી જમતી વખતે ખાવી. અ ા ઉપચારથી ભખુ 
લાગર્,ે વાછુટ થર્ે અને પટે હળવુું  થતાું જ હૃદયના દદીને  
રાહત થર્.ે  
(૬) હૃદયરોગીને પ્રમાણસરનો દારુ લાભ કર ે છે. સાુંકડી 
થઈ ગયેલી ધમનીના અ ૉપરરે્ન પછી ફરીથી ધમની 
સાુંકડી થવા માુંડ ે છે. આલ્કોહોલ આ ર્ટના અટકાવે છે. 
સપ્તાહમાું  ૫૦ ગ્રામ આલ્કોહોલ એટલે કે એકાદ બોટલ 
વાઈન કે ૨.૫ લીટર બીઅર યોગ્ય પ્રમાણ ગણાય. આમ 
છતાું જમેણે કદી દારુનુું  સેવન કયુાં ન હોય તેમને માટે દારુ 
પીવાનુું  ચાલ ુકરવુું  કદાચ લાભકારક કે ઈચ્છવાયોગ્ય નથી.  
(૭) પીપળાનાું  સકુાું  ફળનો ૧-૧ ચમચી બારીક પાઉડર 
પાણી સાથે સવાર, બપોર, સાુંજ લેવાથી હૃદયરોગ મટે છે. 
સહાયક ચીકીત્સા તરીકે આ પ્રયોગ કરી ર્કાય.  
(૮) દધુી બાફી ફક્ત ધાણા, જીરુ, હળદર અને કોથમીર 
નાખી એ સીવાય મીઠુું  કે બીજો કોઈ પણ મસાલો નાખ્યા 
વગર હૃદયરોગીને આપવાથી તેને સારી પષુ્ટી મળે છે.  
(૯) ૧૦ ગ્રામ દાડમનો રસ અને ૧૦ ગ્રામ સાકર મેળવી 
પીવાથી હૃદયને ફાયદો થાય છે અને છાતીનો દુખાવો મટે 
છે.  
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(૧૦) આદુના રસમાું એટલુું  જ પાણી મેળવી પીવાથી 
હૃદયરોગ મટે છે.  
(૧૧) એલચીદાણા, પીપરીમળુ અને પટોલપત્ર સરખ ેભાગ ે
લઈ ચણુગ  કરવુું . એકથી ત્રણ ગ્રામ આ ચણુગ  ર્ી સાથે 
ચાટવાથી કફજન્ય હૃદયરોગ-હૃદયર્ળુ મટે છે.  
(૧૨) એલચી અને પીપરીમળુ સમભાગ ે ર્ી સાથે દરરોજ 
સવાર ેચાટવાથી હૃદયરોગ મટે છે.  
(૧૩) કોળાનો અવલેહ (જુઓ લીંક ) ખાવાથી હૃદયરોગ 
મટે છે.  
(૧૪) ટામેટાના રસમાું સાજડ- અજુગનવકૃ્ષની છાલ અને 
સાકર મેળવી ચાટણ બનાવી ખાવાથી હૃદયર્ળુ તથા 
હૃદયરોગમાું ફાયદો થાય છે.  
(૧૫) પપૈયાનુું  ર્ાક બનાવી ખાવાથી હૃદયરોગમાું ર્ણો 
ફાયદો થાય છે.  
(૧૬)  છોડને વળગલેા કાચા પપૈયાને અણીદાર સોયો ર્ોુંચી 
તેના દુધનાું ૧૫-૨૦ ટીપાું ૩ ગ્રામ ખાુંડમાું નાખી સવાર ે
ર્ ચાદી ક્રીયા પતાવી ખાવાથી હૃદયરોગમાું  ફાયદો થાય છે. 
(૧૭) પપૈયાના પાનનો ઉકાળો પીવાથી હૃદયરોગમાું ફાયદો 
થાય છે.  
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(૧૮) પાણી નાખ્યા વગર લીલા નાળીયેરના કાઢેલા ૫૦ 
ગ્રામ રસમાું હળદરનો ર્ેકેલો ગાુંઠીયો ર્સી, ૨૦ ગ્રામ ર્ી 
મેળવી પીવાથી હૃદયરોગ મટે છે  
(૧૯) ડાકગ  ચોકલેટ ખાવાથી હૃદયરોગમાું  લાભ થાય છે. 
ચોકલેટમાું ફે્લવોનોઈડ નામનુું  કુદરતી ઍન્ટીઑક્સીડન્ટ 
હોય છે, જ ેકૉલેસ્ટરોલના ર્ટક લીપોપ્રોટીનની નકારત્મક 
અસરોને અટકાવે છે. આથી ફે્લવોનોઈડ રક્તવાહીનીઓને 
રક્ષણ આપી હૃદયરોગ, સ્ટ્રોક તથા આટગરીસ્કલેરોસીસને 
અટકાવે છે. હૃદયને લગતી આ બધી તકલીફો 
અવરોધાયેલી રક્તવાહીનીઓનુું  પરીણામ છે. સામાન્ય 
ચોકલેટમાું ફે્લવોનોઈડ હોતુું  નથી. દધુની બનાવટની 
ચોકલેટના બારમાું  ૧૪ મી.ગ્રા.થી ઓછુું  તથા ડાકગ  ચોકલેટ 
બારમાું સરરેાર્ ૫૩.૫ મી.ગ્રા. ફે્લવોનોઈડ હોય છે.  
(૨૦) અરડસુીના આખા છોડને તેના ફુલ સહીત સકુવીને 
બનાવેલુું  ૧-૧ ચમચી ચણુગ  સવાર, બપોર, સાુંજ પાણી સાથે 
લેવાથી બ્લડપ્રરે્ર સહીત તમામ પ્રકારના હૃદયરોગોમાું  
લાભ થાય છે. હૃદયરોગમાું  અરડસુી બહ ુજ અકસીર છે.  
(૨૧) ચાર લવીંગ અને એક ચમચો સાકર વાટી એક ગ્લાસ 
પાણી સાથે લેવાથી હૃદયરોગમાું બહ ુ જ લાભ થાય છે. 
લવીંગ-સાકરનુું  ચણુગ  બનાવી રાખી એક એક ચમચો 
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સવાર-સાુંજ પાણી સાથે લેતા રહેવુું  હૃદયરોગમાું  લાભદાયક 
છે.  
(૨૨) રોજનો એક ગ્લાસ બીયર પીવાથી હૃદયરોગનુું  
જોખમ ર્ટે છે. બીયરમાું  રહેલુું  ઍથનૅોલ લોહીને પાતળુું  
રાખી હૃદયને સરુક્ષીત રાખવામાું સહાયભતુ થાય છે. એકથી 
વધ ુગ્લાસ બીયર પીનારા લોકોમાું  હૃદયરોગનુું  જોખમ ર્ટતુું  
નથી.  
(૨૩) જાુંબડુી રુંગની રાક્ષમાું ભરપરુ એન્ટીઑક્સીડન્ટ હોય 
છે, આથી એનુું  સેવન હૃદયરોગ સામે રક્ષણ આપ ેછે.  
(૨૪) દરરોજ એક ગ્લાસ સફરજનનો રસ પીવાથી એમાું  
રહેલુું  એન્ટીઑક્સીડન્ટ હૃદયરોગનુું  જોખમ ર્ટાડ ેછે.  
(૨૫) ૧૨૫ ગ્રામ દધુમાું થોડુું  પાણી અને ૧૦ ગ્રામ અજુગન 
છાલનુું  ચણુગ  નાખી ધીમા તાપે ઉકાળી ક્ષીરપાક બનાવી 
 નીત્ય સેવન કરવાથી હૃદયરોગનો ભય રહેતો નથી.  
(૨૬) ગળો, સુું ઠ, દેવદાર, ખાખરાનાું  મળુ અને એરુંડમળુ 
સમભાગ ેલઈ ઉકાળો કરી પીવાથી હૃદયર્ળુ મટે છે.  
(૨૭) એક મોટો ચમચો સુકી મેથી બે કપ પાણીમાું ખબુ 
ઉકાળી બનાવેલા કડક ઉકાળામાું  ઠુંડો પડ્યે એક ચમચો મધ 
નાખી પીવાથી સર્ળા હૃદયરોગમાું લાભ થાય છે. 
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હૃદયરોગની અન્ય ચીકીત્સા સાથે સહાયક ચીકીત્સા તરીકે 
પણ આ ઉપચાર કરી ર્કાય.  
(૨૮) જઠેીમધ અને કડનુા સમાન ભાગ ે બનાવેલા ચણુગ ને 
સાકરના પાણી સાથે લેવાથી હૃદયરોગમાું લાભ થાય છે.  
(૨૯) એક મોટો ચમચો જીરુનુું  ચણુગ  એક ગ્લાસ પાણીમાું  
રાત્ર ે ભીંજવી સવાર ે ગાળીને પીવાથી હૃદય સુંબુંધી 
વ્યાધીઓમાું લાભ થાય છે.  
(૩૦) હૃદયરોગમાું કોલેસ્ટેરોલનુું  પ્રમાણ વધાર ે હોય તો 
લસણની ચાર-પાુંચ કળી બપોર ેજમતી વખતે રોટલી સાથે 
ખાવી. અને કોલેસ્ટેરોલનુું  પ્રમાણ ઓછુું  હોય તો લસણ 
તલના તેલમાું સહેજ તળીને જમતી વખતે ખાવુું . લસણ 
લોહીને પાતળુું  રાખી કોલેસ્ટેરોલનુું  પ્રમાણ જાળવી 
રાખવામાું સહાયક બને છે. હૃદયરોગમાું ર્દુ્ધ કરલેુું  લસણ 
એટલે કે લસણની કળીઓ ફોલી એક રાત છાર્માું  પલાળી 
પછી અુંદરની મોખ-અુંકુર કાઢી ઉપયોગ કરવો.  
(૩૧) હૃદયને હીતકર એવા દસ ઔષધ રવ્યોમાું કેરી, 
આમ્રાતક, લકુચ, કરમદગ, વકૃ્ષામ્લ, અમ્લવેતસ, રાજબદર, 
બદર, માતલુુુંગ અને દાડમ ગણાવ્યા છે. આ બધાું  ઔષધ 
રવ્યો કોલેસ્ટેરોલ ર્ટાડ ે છે એવુું  આધનુીક સુંર્ોધનોથી 
સાબીત થયુું  છે. હૃદયરોગીઓએ દરરોજ અડધુું  દાડમ ખાવુું  
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જોઈએ અથવા એક કપ જટેલો દાડમનો રસ પીવો જોઈએ. 
આયવુદેમાું  લસણને પણ હૃદયરોગોનુું  ઉત્તમ ઔષધ 
કહેવાયુું  છે. લસણ પટેનો ઉધ્વગવાય ુઓછો કરી હૃદય પર 
થતુું  તીવ્ર દબાણ ર્ટાડ ેછે. અરુચી, આફરો દરુ કર ેછે. રોજ 
ચારથી પાુંચ કળી લસણ ર્ાકમાું નાખી ખાવુું  જોઈએ. 
હાટગઍટૅક  એકાએક છાતીમાું દખુાવો થાય અને તે હાથ 
તરફ અને જડબા સધુી પ્રવેર્વાનો ર્રુ થાય તો 
હાટગઍટૅકની ર્ક્યતા છે.  હાટગઍટૅક વખતે મોટા ભાગના 
લોકો એકલા જ હોય છે. હૃદયના ધબકારા અનીયમીત થઈ 
જાય, તમ્મર આવવાનાું હોય એવુું  લાગ,ે ગભરામણ થાય 
અને કોઈ મદદ ન મળી ર્કે ત્યાર ેબેહોર્ી પહેલાું  માત્ર ૧૦ 
સેકન્ડ જ હોય છે. આ સુંજોગોમાું  ગભરાયા વીના ખબુ 
જોરથી અને સતત ખાુંસવાનુું  ર્રુ કરી દો. દર વખતે 
ખાુંસતાું પહેલાું ઉુંડો શ્વાસ લેવો. ખાુંસવાનુું  ઉુંડુું તથા 
લુંબાણપવુગકનુું  હોવુું  જોઈએ- છાતીમાું ચોુંટેલો કફ બહાર 
કાઢતી વખતે કરીએ છીએ તેમ. શ્વાસ લેવાનુું  અને 
ખાુંસવાનુું  દર બે સેકન્ડ ે વારાફરતી થોભ્યા વીના મદદ 
આવી મળે કે હૃદય ફરીથી નીયમીત ધબકતુું  થયેલુું  લાગે 
ત્યાું સધુી કરવુું . ઉુંડા શ્વાસથી ફેફસામાું  ઑક્સીજન પ્રવેર્ ેછે 
અને ખાુંસીનુું  હલન-ચલન હૃદયને સુંકોચી લોહી ફરતુું  રાખ ે
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છે. વળી ખાુંસીના સુંકોચનથી હૃદય પર આવતુું  દબાણ 
એના સામાન્ય ધબકારા ફરીથી ર્રુ કરવામાું  મદદગાર થાય 
છે. આ રીતે હાટગઍટૅક થયેલ વ્યક્તી હોસ્પીટલ પહોુંચી 
ર્કે. (રોચસે્ટર જનરલ હૉસ્પીટલના જનગલ નું . ૨૪૦માું  
પ્રગટ થયેલા ડૉ. પ્રફુલ્લ જાનીના નીબુંધમાુંથી એમના 
સ જન્યથી.) 
હેડકી  (૧) હીંગ અને અડદનુું  ચણુગ  અુંગારા પર નાખી મોુંમાું  
ધણુી લેવાથી હેડકી મટે છે.  
(૨) હેડકી વખતે એક નાની ચમચી જટેલુું  મરીનુું  ચણુગ  
પાણી સાથે ફાકવુું . દીવસમાું બેત્રણ કલાકના અુંતર ે લેતા 
રહેવુું . મરીના ચણુગના બદલે મરી સારી રીતે ચાવીને 
ખાવામાું આવે તો પણ હેડકી મટે છે. અથવા એક મરી 
ટાુંકણીમાું ખોસી દીવાની જ્યોત ઉપર બાળી એ ધમુાડાનો 
નાસ લેવાથી હેડકી મટે છે.  
(૩) ગાયનુું  ઉકાળેલુું  દધુ પીવાથી હેડકી મટે છે.  
(૪) ગાજરના રસનાું  ચાર-પાુંચ ટીપાું  બું ને નસકોરાુંમાું  
નાખવાથી હેડકીમાું ફાયદો કર ેછે.  
(૫) સકુા મળુાનો સહેજ ગરમ ઉકાળો ૫૦-૧૦૦ ગ્રામ 
એક-એક કલાકે પીવડાવવાથી હેડકી મટે છે.  
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(૬) ચોખાના ધોવાણમાું  જાયફળ ર્સીને પીવાથી હેડકી 
મટે છે.  
(૭) નાળીયેરના ઉપરનાું  છોડાું ને બાળી તેની રાખ મધમાું  
ચટાડવાથી હેડકી મટે છે.  
(૮) સરગવાનાું  પાનનો રસ પીવાથી હેડકી મટે છે.  
(૯) સકુા લીંબનેુ બાળીને બનાવેલી રાખ ૧.૫ ગ્રામ જટેલી 
થોડા મધમાું મેળવી એક-એક કલાકે ચટાડતા રહેવાથી 
હેડકી બુંધ થાય છે.  
(૧૦) સુું ઠ-ગોળને ગરમ પાણીમાું મેળવી નસ્ય લેવાથી 
(નાકમાું  ટીપાું  પાડવાથી) હેડકી મટે છે.  
(૧૧) ચણાનાું ફોતરાું અથવા તેનાું  પાનનો ભકુો ચલમમાું  
ભરીને પીવાથી ઠુંડી લાગવાથી કે આમાર્યની વીકૃતીથી 
થયેલી હેડકી ર્ાુંત થાય છે.  
 (૧૨) પાણીમાું સીંધવ નાખી ખબુ હલાવી એ પાણીનુું  
નસ્ય દર બે કલાકે અથવા દીવસમાું  ઓછામાું  ઓછુું  ત્રણ 
વખત દરરોજ લેવાથી હેડકી મટે છે.  
(૧૩) એક એક નાની ચમચી સીંધવ દર અડધા કલાકે 
પાણી સાથે ફાકવાથી હેડકી મટે છે.  
(૧૪) સુકી હળદરના ટુકડા ચલમમાું ભરી ધમુ્રપાન કરવાથી 
હેડકી મટે છે.  
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(૧૫) જીભ નીચ ે એક ચમચી સાકર રાખવાથી હેડકી 
આવતી બુંધ થાય છે. સાકરના દાણા ગળાના પાછલા 
ભાગમાું આવેલી નસને ઉત્તજેીત કરતી હોવાથી આ નસ 
ર્રીરની અુંદરથી આવતા સીગ્નલને રોકી દે છે, આથી 
હેડકી આવવી બુંધ થઈ જાય છે.  
(૧૬) ઉુંડા શ્વાસના પ્રાણાયામ કરવાથી હેડકી મટે છે. 
પ્રાણાયામના પ્રયોગો હેડકી ઉપર ર્ણા અસરકારક છે. 
(૧૭) ૧૨ ગ્રામ સુુંઠ, ૧૨ ગ્રામ મરી અને ૧.૫ ગ્રામ સીંધવના 
ચણુગની ૬-૬ ગ્રામની ચાર પડીકી બનાવી હેડકીના રોગીને 
છાસ સાથે આપવાથી હેડકી બેસી જાય છે.  
(૧૮) નાળીયેરની ચોટલી અથવા મુુંજ ચલમમાું પીવાથી 
હેડકી મટે છે.  
(૧૯) કાચા કાુંદાનુું  કચુુંબર મીઠુું  નાખી ખાવાથી હેડકી મટે 
છે.  
(૨૦) એકદમ વારુંવાર તીવ્ર હેડકી આવતી હોય અને બુંધ 
થતી જ ન હોય તો અડધી ચમચી જઠેીમધનુું  ચણુગ  અડધા 
કપ દુધમાું  નાખી ઉકાળી ઠુંડુું  પાડી, તેના ચારથી પાુંચ ટીપાું  
બું ને નાકમાું નાખવાું તથા મધ-માખણ મીશ્ર કરી ચટાડવુું . 
હેડકી મટી જર્.ે 
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હોઠ ફાટે હોઠ ફાટે તો રાતે સતુાું  પહેલાું હોઠ ઉપર એરુંડીયુું  
બરાબર ર્સીને સઈુ જવાથી સારુું થવાની ર્ક્યતા છે.  
 
 
 

 


