
500 આરોગ્ય ટુચકા ભાગ-2 

ચતેવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરખે હેઠળ 

પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનકુુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર 

શૈક્ષણીક હેતસુર આપવામાાં આવ ેછે.   

જુનાાં માપ અને નવાાં દશાાંશ માપ 

 1 તોલો  1 1.66 ગ્રામ  1 રુપીયાભાર  1 2 ગ્રામ 

 1 વાલ 0.388 ગ્રામ  1 પાવલીભાર 3 ગ્રામ 

 1 ચણોઠીભાર 0. 2 ગ્રામ  1 રતી 0. 16 ગ્રામ 

 1 ઔાંસ  28.35 ગ્રામ  1 ગલેન 4 લીટર 

 1 માસો 0.97 2 ગ્રામ  1 ક્વાટટ  1 લીટર 

 1 ચોખાભાર 0. 16 ગ્રામ  1 પાઈન્ટ(pint) 500 મી.લી. 

સહનુ ેખાસ જણાવવાનુું કે મેં મારી કોઈ બકુ ગગુલ 

પર કે અન્ય કોઈ જગ્યાએ ચાજજ કરીને વાુંચવા માટે 

મુકી નથી. કલ્પશે ભુંડરેી નામના કોઈએ આયવુદેની 

મારી બકુ એના નામે ચડાવીને ગગુલ પર પૈસા કમાવા 

માટે મુકી હતી. જો તમારા ધ્યાનમાું આવુું  કું ઈક આવે 

તો મન ેઈમેલ કરવા વીનુંતી. 
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કોપીરાઈટ: આ પસુ્તકના સવટ હક લેખકના રહેશ.ે 

નાણાકીય લાભ મેળવવાની દૃષ્ટીથી આ પસુ્તકનો કે એના 

કોઈપણ અુંશનો લેખકની લેખીત પરવાનગી વીના ઉપયોગ 

થઈ શકશ ેનહીં. માત્ર પોતાના અુંગત ઉપયોગ માટે જ કોપી 

કરવાની છુટ છે, તેની ખાસ નોુંધ લેવા વીનુંતી.   

કું પ્યટુરમાું આ બકુ ડાઉનલોડ કરીને વાુંચવાની સરળતા માટે દરકે પેજના અુંતે 

અનકુ્રમ તથા કક્કાવાર અનકુ્રમ (ઈન્ડકે્સ) જોવા માટે લીન્ક આપવામાું આવી 

છે. આથી વાુંચતી વખતે બકુમાું ગમે તયાુંથી અનકુ્રમ કે કક્કાવાર અનકુ્રમ-ઈન્ડેક્સ 

જોવા હોય તો એના પર ક્લીક કરવાથી તરત જ જોઈ શકાશ.ે  

આ પસુ્તકમાું જયાું ચાર ઉપાયો, પાુંચ ઉપાયો, છ ઉપાયો વગરે ેજવેુું લખયુું હશ ે

તયાું એ તકલીફના આમ તો ઘણા ઉપાયો હશ,ે પણ લોકોને પસુંદ કરવામાું 

સરળતા રહે એ માટે થોડા થોડા ઉપાયો આપ્યા છે. 

 

અનકુ્રમ 

  કક્કાવાર અનકુ્રમ ઈન્ડકે્સ 

કોપીરાઈટ ........................... 1 

1. આાંખ માટે અગથીયો .......... 26 

2. શરદી વગરેમેાાં  અજમાવો 
અજમો ..................................... 26 
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 1. આાંખ માટે અગથીયો: અગથીયાના પાનના  200 ગ્રામ રસ વડ ે 
100 ગ્રામ ઘી સીદ્ધ કરી અડધીથી એક ચમચી ઘી દરરોજ રાત્ર ેદુધ સાથે લેવાથી 

રતાાંધળાપણામાાં લાભ થાય છે તથા આાંખોની બીજી નબળાઈ પણ મટે છે. 

 2. શરદી વગરેમેાાં  અજમાવો અજમો : અડધી ચમચી 
અજમાનુાં  ચણુટ  ફાકી ઉપર અડધો કપ નવશકુેાં  પાણી ધીમે ધીમે પીવાથી શરદી-

સળેખમ, કફના રોગો, માંદાગ્ની, અરુચી, અપચો, ગસે, ઉદરશળુ વગરે ેમટે છે. 

3. અતીસારમાાં સુાંઠ અને અતીવીષા : અતીસારમાાં સુાંઠ અને 
અતીવીષા બાં નેનુાં  5-5 ગ્રામ ચણુટ   1  કીલો પાણીમાાં નાખી માંદ તાપ ેઉકાળવુાં . 

અડધુાં  પાણી બળી જય ત્યાર ેગાળીને ઠાંડ ુપાડી લીંબનુો કે દાડમનો રસ ઉમેરી 

પી જવુાં . એનાથી આમનુાં  પાચન થાય  છે, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે અને પાતળા 
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ઝાડા બાંધ થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારના પાતળા ઝાડામાાં આ ઉપચાર કરી શકાય. 

મળ બાંધાઈ જવાથી અતીસાર મટે છે. રક્તાતીસાર અને પીત્તાતીસાર સીવાયના 

ઝાડામાાં આ ઉપચારથી ફાયદો થાય છે.  

4. હૃદયના સ્વાસ્્ય માટે અનનાસ : પાકા અનનાસના રસમાાં  
બમણી સાકર ઉમેરી જરુરી પાણી નાખી શરબત બનાવી પીવાથી હૃદયને બળ 

મળે છે તથા ગરમી- બળતરા શાાંત થાય છે. 

5. અભયારીષ્ટ : અભયા એટલે હરડ ેસાથે બીજાં કેટલાાંક ઔષધો મેળવી 

એક પ્રવાહી ઔષધ બનાવવામાાં આવે છે, જનેે અભયારીષ્ટ કહે છે. એ બજરમાાં 

તૈયાર મળે છે. ચારથી પાાંચ ચમચી અભયારીષ્ટમાાં એટલુાં  જ પાણી મેળવી જમતાાં 

પહેલાાં કે જમ્યા પછી પીવાથી કબજીયાત, વાયનુો આફરો, પેટના રોગો, ઉબકા, 

મોળ અને અગ્નીમાાંદ્ય (નબળી પાચનશક્તી) મટે છે. હરસનુાં  એ અકસીર ઔષધ 

ગણાય છે. નીષ્ણાત વૈદ્યની સલાહ પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. 

6. સ્વર સધુારવા :  હરડ,ે બહેડાાં, આમળાાં, હળદર અને જઠેી મધ સરખ ે

ભાગ ેલઈ તે ેમાાંથી  10થી  20 ગ્રામનો ઉકાળો બનાવી, ગાળી, સવાર-સાાંજ 

કોગળા કરવાથી અવાજ સધુર ે છે. એકલા જઠેીમધનો ટુકડો મોુંમાું રાખી 

ચસુવાથી પણ અવાજમાું લાભ થાય છે. 

7. નીબટળતામાાં કોળાનાાં બી : કોળાનાાં બીની મીંજનુાં  ચણુટ  ઘીમાાં 
શેકી, સાકર નાખી લાડ ુ બનાવી થોડા દીવસો સધુી ખાવાથી અતી મહેનત 

કરવાથી આવેલી નીબટળતા મટે છે. 
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8. અાંડકોષની વદૃ્ધી : અાંડકોષની વદૃ્ધીમાાં કાચુાં  પપૈયુાં  છોલી અડધુાં  કાપી 
બી કાઢી નાખી જનનેન્દ્રીય સહીત વષૃણ ઉપર વ્યવસ્થીત બાાંધી દેવુાં . ઉપરથી 

કપડુાં લપટેી લો તો ચાલે. દરરોજ રાત્ર ેસતુી વખતે અ ા પ્રયોગ કરવો વધ ુઅનકુુળ 

રહે છે. બીજી કોઈ દવા લેવાની જરુર રહેતી નથી. 

9. આધાશીશી : ગાયનુાં  ઘી દીવસ દરમીયાન જટેલી વાર સુાંઘી શકાય 
તેટલી વાર સુાંઘતાાં રહેવાથી આધાશીશી મટે છે. ગાયના ઘીમાાં સાકર નાખી સહેજ 

ગરમ કરી ઠાંડુાં  કરી નસ્ય લેવાથી પણ આધાશીશી મટે છે. 

 10. પટેનો આફરો અને દખુાવામાાં સુાંઠ : 400 મી.લી. 
ઉકળતા પાણીમાાં  25 ગ્રામ સુાંઠનુાં  ચણુટ  નાખી  20 - 25 મીનીટ ઢાાં કી રાખવુાં . 

ઠાંડ ુથયા બાદ વસ્ત્રથી ગાળી  25થી 50 ગ્રામ જટેલુાં  પીવાથી પટેનો આફરો અને 

પટેનો દુખાવો મટે છે. 

 11. ઝાડાની ચીકાશ અને આમ : ઝાડો કાયમ ચીકણો, 
આમદોષવાળો અને પાણીમાાં ડબુી જય તેવો થતો હોય, ઝાડો ભાર ેતકલીફથી 

ઉતરતો હોય તો આદુ અથવા સુાંઠ નાખી ઉકાળેલુાં  પાણી રોજ નરણા કોઠે  1 - 

2 ગ્લાસ પીવાથી લાભ થાય છે. 

 12. આદ,ુ ઘી અને ગોળનો અવલેહ :  200 ગ્રામ આદ ુ

 છોલી ચટણી બનાવી  200 ગ્રામ ઘીમાાં શકેવી. શકેાઈને લાલ થાય ત્યાર ેએમાાં 

400 ગ્રામ ગોળ નાખી શીરા જવેો અવલેહ બનાવવો. આ અવલેહ સવાર-સાાંજ  

10 - 10 ગ્રામ જટેલો ખાવાથી અગ્નીમાાંદ્ય, ઉદરવાત, આમવદૃ્ધી, અરુચી અને 

કફવદૃ્ધી મટે છે. પ્રસતુાને ખવડાવવાથી તે ખોરાક સારી રીતે લઈ શકે છે.  
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 13. આમવાતમાાં ધાણા, સુાંઠ અને એરાંડમળુ : ધાણા, 
સુાંઠ અને એરાંડાનાાં મળુ સરખા વજને લઈ અધકચરાાં ખાાંડી બાટલી ભરી લેવી. બે 

ગ્લાસ પાણીમાાં એક ચમચી ભકુો નાખી બરાબર ઉકાળવુાં . જ્યાર ેએક ગ્લાસ 

જટેલુાં  બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી, ઠાંડ ુપાડી, ગાળીને પી જવુાં . આ ઉકાળો સવાર-

સાાંજ એકાદ મહીનો પીવો જોઈએ. અથવા ધાણા, સુાંઠ અને એરાંડમળુનુાં  સરખા 

ભાગ ેબનાવેલુાં  એક ચમચી વસ્ત્રગાળ બારીક ચણુટ  એક ગ્લાસ પાણીમાાં સાાંજ ે

ઢાાં કી રાખી સવાર ે ગાળીને પીવુાં  અને સવાર ે ઢાાં કી રાખી સાાંજ ે પીવાથી ઉગ્ર 

આમવાત થોડા જ દીવસોમાાં મટે છે. આ સાથે વાય ુવધારનાર આહાર-વીહારનો 

ત્યાગ કરવો.  

 14. સાાંધાના રોગોમાાં મધ : દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ  1 - 1 

મોટો ચમચો મધ નીયમીત ચાટવાથી આથટરાઈટીસ, ગાઉટ તથા અન્ય સાાંધાના 

રોગો મટે છે, કેમ કે મધ શરીરમાાં એકઠો થયેલો યરુીક એસીડ ઝડપથી બહાર 

ફેંકી દે છે. મધ ચોખખુાં હોવુાં  જરુરી છે. જો ચોખખુું નહીં હોય અને ખાુંડ કે અન્ય 

મીઠાશની ભેળસેળ હશ ેતો લાભને બદલ ેનકુસાન થવાની શક્યતા છે. 

 15. આાંખ માટે કેટલાાંક સચુનો અન ેઉપચાર :  દીવસમાાં 
જ્યાર ેપણ સમય મળે ત્યાર ેબેત્રણ વાર ઠાંડા પાણીની છાલકો મારવાથી આાંખનુાં 

તેજ વધે છે. ગરમીના દીવસોમાાં ખલુ્લા પગ ેક્યાાંય પણ જવુાં  નહીં, કેમ કે ગરમી 

લાગવાથી આાંખને નકુશાન થાય છે. શીષાટસન અને નીયમીત વ્યાયામ કરવો. 

રાત્ર ેસતુી વખતે સરુમો આાંજવો અથવા ત્રીફળાની ફાકી દુધ સાથે લેવી, જથેી 

કબજીયાત ન રહેતાાં  આાંખની ગરમી મટી જય છે; બળતરામાાં પણ રાહત થાય 

છે. નાકેથી પાણી પણ પી શકાય. (અથવા નાકે પાણી ચડાવી મોાં વાટે બહાર 

કાઢી નાખી શકાય, જ ેહ ુું વર્ોજથી કરું છુું .)    
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 16. આાંખનાાં ફુલાાંમાાં હળદર :  હળદરને સોળગણા પાણીમાાં 
ઉકાળી, બેવડ વાળેલા કપડા વડ ેગાળી, શીશીમાાં ભરી, તેનાાં બબ્બે ટીપાાં દીવસમાાં 

બે વાર આાંખમાાં નાખવાથી દુખતી આાંખનાાં ફુલાાં  મટે છે.  

 17. આાંતરડાનાાં દદોટમાાં  કેળાાં  : કેળાાં આાંતરડામાાં અમકુ સારી 

જતના બેક્ટેરીઆને પષુ્ટી આપે છે. આ જીવાણુઓ નકુસાનકતાટ બીજ 

જીવાણુઓનો નાશ કર ેછે. જથેી પાચનક્રીયામાું લાભ થતાું આાંતરડામાાં કોહવાટ 

થતો અટકે છે. તેથી આાંતરડાનાાં દદોટ થતાાં નથી.  

 18. ખાાંસીમાાં દાડમની છાલ : દાડમના ફળની સુકી છાલને 
બારીક ખાાંડી વસ્ત્રગાળ કરી 5 ગ્રામ ચણુટમાાં  ખાવામાું વપરાતો સહેજ કપરુ 

મેળવી દીવસમાાં બે વાર પાણી સાથે લેવાથી ભયાંકર ત્રાસ આપનારી ખાાંસી મટે 

છે. 

 19. કફમાાં ભોાંયરીંગણી : ભોાંયરીંગણી ગરમ છે. તેથી તે કફના 

રોગોમાાં ઉપયોગી છે. તેનાાં લીલાાં કે સકુાાં  પાનને અધકચરાાં ખાાંડી ઉકાળો કરી 

પીવાથી શ્વાસ - દમ, સસણી, કફવાળી ઉધરસ, મોટી ઉધરસ, લોહીમાાં કફનુાં  

વધવુાં  વગરે ેમટે છે.  

 20. ઉબકા, અરુચીમાાં મેથી અને સવુા : સમાન ભાગ ેમેથી 
અને સવુા મીશ્ર કરી તાવડી પર અધકચરા શેકી ખાાંડીને કરલેુું એક ચમચી ચણુજ 

સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લેવાથી ઉબકા, અરુચી, આફરો, વાય,ુ મોળ, ખાટા 

ઓડકાર, બાંધાયા વગરનો કુચા-પસે્ટ જવેો મળ, પટેમાાં  આાંકડી-ચુાંક વગરે ે

તકલીફ દુર થાય છે. 
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કરોનાવાઈરસ 
ખબુ જ તાકીદની અન ેઘણી ગુંભીર અગતયની માહીતી 

આરોગ્ય ખાતા તરફથી જાહેર જનતાને તાકીદે સચુના આપવામાું આવી છે કે 

આ વખતના ફ્લલ્યનુો કરોનાવાઈરસ ઘણો જ ખતરનાક અને પ્રાણઘાતક છે. 

એનો ચેપ લાગ્યા પછી કોઈ ઉપાય થઈ શકતો નથી.  

એનો ચેપ ચીનથી બીજા દેશોમાું ફેલાઈ રહ્યો છે. 

આના ચેપથી બચવા માટે ગળુું સકુાવા દેવુું નહીં. તરસ લાગ ેકે તરત જ પાણી 

પી લેવુું, વીલુંબ કરવો નહીં, કારણ કે જો ગળાની આુંતરતવચા સુકી હશ ેતો 

માત્ર દસ જ મીનીટમાું તમારા આખા શરીરમાું વાઈરસ પ્રવેશીને હમુલો કરી 

દેશ.ે  

50-80 મીલીલીટર અથવા બાળોકોએ એમની વય મજુબ 30-50 મીલીલીટર 

પાણી પીવુું જોઈએ. જયાર ેજયાર ેતમન ેલાગ ેકે ગળુું સકુાયુું છે કે તરત જ પાણી 

પીવુું . પાણી પોતાની સાથ ેજ રાખવુું . એકી સાથ ેવધ ુપડતુું પાણી પીવુું નહીં, 

એનાથી ફાયદો નહીં થાય, પણ ગળુું સતત ભીનુું રાખવુું . 

 2020ના માચજના અુંત સધુી જયાું ઘણા લોકો એકઠા થતા હોય તેવી જગ્યાએ 

જવાનુું ટાળવુું . જરર જણાય તયાું માસ્ક અવશ્ય પહેરવુું, જમે કે ટે્રન કે બસ જવેી 

જાહેર વાહનમાું કરવાની અવરજવર વખતે. તળેલો અને મરીમસાલાવાળો 

આહાર ન લેવો, અને બને તેટલો વીટામીન ‘સી’વાળો ખોરાક લેવો. 

આ ફ્લલ્યનુાું ચીહ્નો અને અન્ય માહીતી 

1. વારુંવાર વધ ુપડતો તાવ 

mailto:gandabhaiv@gmail.com


32 
ચેતવણી અને કોપીરાઈટ - સુંપકજ : gandabhaiv@gmail.com  

જોવા માટે ક્લીક કરો :     અનકુ્રમ         કક્કાવાર અનકુ્રમ (ઈન્ડકે્સ)   

2. તાવ પછી સતત ખાુંસી 

3. બાળકોને  આનો ચેપ લાગવાની શક્યતા વધ ુ

4. મોટાુંઓને બેચેની જવેુું લાગ,ે માથુું દુખ ે અને ખાસ કરીને 

શ્વાસોચ્છ્વાસની તકલીફ 

5. ખબુ જ ચેપી 

બને તેટલાું વધ ુલોકોને આની જાણ કરવા વીનુંતી. 

Pls share if you care for human life! 

કરોનાવાઈરસનો ઉપાય 
એક સારા સમાચાર જાણવા મળ્યા છે. વહુાન કરોનાવાઈરસનો ઉપાય તાજા 

લસણના ઉકાળા વડ ેકરી શકાય છે. 

ચીનના અનભુવી વૈદ્યોએ એની અસરકારકતાને પ્રમાણી છે. ઘણા દદીઓને 

પણ આનાથી લાભ થયો છે. સાત કપ પાણીમાું લસણની આઠ કળીઓને 

ઝીણી ઝીણી કાપીને ઉકાળો બનાવો. થોડુું ગરમ ગરમ આ પ્રવાહી પી જવુું 

અને લસણ ખાઈ જવુું . એક જ રાતમાું સધુારો માલમ પડ ેછે. 

સહનેુ આની જાણ કરતાું આનુંદ થાય છે.  

 21.  પશેાબની તકલીફમાું કાકડી :  કાકડી મતુ્રલ છે. પશેાબ 
બાંધ થઈ ગયો હોય તો એક ચમચી કાકડીનાાં બી બારીક લસોટી એક ગ્લાસ 

પાણીમાાં ઉકાળી ઠાંડ ુપાડી પીવાથી અથવા કાકડીના બીનુાં  પાાંચ ગ્રામ ચણુટ , પાાંચ 

ગ્રામ જીરુ અને પાાંચ ગ્રામ સાકર પાણીમાાં ખબુ હલાવી કપડાથી ગાળી સવારેે, 

બપોરેે અને સાાંજેે પીવાથી પશેાબ છુટે છે. 
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 22. કાકડા (ટોન્સીલ્સ)માાં કાકડાશીંગી : કાકડા 

(ટોન્સીલ્સ)માાં કાકડાશીંગી અને હળદરનુાં  ચણુટ  પાણી  સાથે લેવાથી ફાયદો થાય 

છે. કાકડાશીંગીનો  1 ગ્રામનો ફાાંટ બનાવી દીવસમાાં ત્રણ વખત લવેાથી પણ 

સારુાં પરીણામ આવે છે. ફાાંટ બનાવવા માટે ઉકળતા પાણીમાાં કાકડશીંગીનુાં  ચણુટ  

નાખી કલાકેક ઢાાં કી રાખવુાં . પછી ગાળીને પીવુું . 

 23. કફથી થતુાં  આમાજીણટ  : આહારના વારાંવાર ઓડકાર આવતા 

હોય, મોાંમાાં મોળ છુટતી હોય, પટે ભાર ેલાગતુાં  હોય, આળસ, થાક, સસુ્તી અને  

શરીર જડ જવેુાં  લાગ,ે ભખુ ન લાગતી હોય તો કફથી આમાજીણટ થયુાં  હોવાની 

શક્યતા છે. એનો શ્રેષ્ઠ ઉપચાર ઉપવાસ છે. ઉપવાસ એટલે પાણી સીવાય કશુાં 

લેવુાં  નહીં, અને જ્યાાં સધુી ઉપરોક્ત ચીહ્નો નાબદુ ન થાય ત્યાાં સધુી ઉપવાસ 

ચાલ ુરાખવા જોઈએ. ઉપવાસ છોડતી વખતે વધ ુ કાળજીની જરુર રહે છે, આથી 

એના નીષ્ણાતની મદદ લેવી આવ્યક છે.  

 24. અપચામાાં સકુા ધાણા અને સાકર : સરખા ભાગ ેસકુા 
ધાણા અને સાકરનો ઉકાળો દરરોજ સવાર-સાાંજ પીવાથી અપચો મટે છે. ધાણા, 

સાકર અને પાણીનુાં  પ્રમાણ પોતાની જરુરીયાત મજુબ રાખવુાં . દરકે માટે એ 

એકસરખુાં હોઈ ન શકે. 

 25. અનીદ્રામાાં વેંગણ અને મધ : કુમળાાં વેં ેગણ તેલ વીના  

અાંગારામાાં અથવા અન્ય રીતે (દા.ત. માઈક્રોવેવમાું) શેકી, મધમાાં  મેળવીને 

દરરોજ સાાંજ ેખાવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે. પ્રયોગ થોડા દીવસ ચાલ ુરાખવાથી 

અનીદ્રાની સમસ્યા મટી જવાની શક્યતા છે.  
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 26. અરુચીમાાં આમલી : પોતાને જરુરી પ્રમાણમાાં ઠાંડા પાણીમાાં 
આમલી પલાળી, મસળી, ગાળી, તેના થોડા પાણીમાાં સાકર મેળવી પીવાથી 

અને બાકીના પાણીમાાં એલચી, લવીંગ, મરી અને કપરુનુાં  ચણુટ  નાખીને કોગળા 

કરવાથી અરુચી મટે છે અને પીત્તપ્રકોપનુાં  શમન થાય છે.   

 27. આાંતરડાના દોષમાાં દાડમનો રસ : ખાટામીઠા દાડમનો  
10 ગ્રામ રસ મોાંમાાં  રાખી ધીમે ધીમે ફેરવીને દીવસમાાં 8 - 10 વાર પીવાથી 

મોઢાનો સ્વાદ સધુર ે છે, તાવને લીધે અરુચી રહેતી હોય તો તે મટે છે અને 

આાંતરડાાંમાાં  રહેલા દોષોનુાં  શમન થાય છે. 

 28. મોાં ફરી જવામાાં લસણ : અદીત વાયનુા પ્રકોપથી મોાં ફરી 

જય છે. લસણ વાટી તલના તેલમાાં સહેજ ગરમ કરીને ખાવાથી  કે લસણ અને 

અડદનાાં વડાાં  બનાવી તલના તેલમાાં તળીને માખણ સાથે ખાવાથી અદીત વાય ુ

મટે છે. આ ઉપાયથી અપસ્માર (ફેફરુાં) અને વાઈ પણ મટે છે.  

 29. ગળુાં  બેસી જવામાાં જાંબ ુ: ગળા પાસે વધ ુપડતુાં  કામ લેવાને 
કારણે સ્વરહાની થઈ હોય તો એકાદ નાની ચમચી જટેલો જાંબનુા ઠળીયાનો 

બારીક પાઉડર  મધ સાથે દીવસમાાં બે ચાર વાર નીયમીત ચાટતા રહેવાથી લાભ 

થવાની શક્યતા રહે છે. 

30. અવાજ સરુીલો કરવા આદ,ુ લીંબ ુઅન ેસીંધવ :  
10 ગ્રામ આદુનો રસ,  10 ગ્રામ લીંબનુો રસ અને  1 ગ્રામ સીંધવ મેળવી 

દીવસમાાં ત્રણ વાર ધીમે ધીમે પીવાથી અવાજ મધરુ થાય છે. 
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31. નબળાઈમાાં વડનુાં  દધુ : કામ કરતાાં થાકી જવાય, સ્ફુતીનો 

અભાવ હોય, શરીરમાાં નબળાઈ વતાટતી હોય તો વડનુાં  દુધ પતાસામાાં આપવુાં . 

એનાથી હૃદયની નબળાઈ, મગજની નબળાઈ અને શરીરની નબળાઈ પણ મટે 

છે. 

32. વજન વધારવા કોળાનો અવલેહ : કોળાનો અવલહે 
દરરોજ સવાર ેત્રણ માસ સધુી  20થી 30 ગ્રામ ખાવાથી શરીરનુાં  વજન વધે છે, 

મોઢા પર તેજી આવે છે અને અશક્તી મટે છે. કોળાનો અવલેહ બનાવવા માટે 

કોળાનો રસ, ખાાંડ અને તેમાાં પીપર, સુાંઠ, જીરાનુાં  ચણુટ , ધાણા, તમાલપત્ર, 

એલચી, મરી અને તજનુાં  ચણુટ  તથા મધ મેળવવામાાં આવે છે. જતે બનાવવા 

માટે એના વીગતવાર પાઠ માટેની લીન્ક :   

HTTP://GANDABHAIVALLABH.WORDPRESS.COM

/ 2009/0 1/ 16/ 

33. અજમો : અજમો મતુ્રપીંડને ઉજટ આપનાર અને શક્તીવધટક છે. એમાાં 

7.4 ટકા ભેજ, 24.6 ટકા કાબોટહાઈડ્રટે તથા  21.8 ટકા ક્ષાર (મીનરલ્સ) હોય 

છે, જમેાાં  કેલ્શીયમ, ફોસ્ફરસ, લોહ, પોટેશીયમ, સોડીયમ, રીબોફ્લોવીન, 

નીકોટીનીક એસીડ ઉપરાાંત થોડી માત્રામાાં આયોડીન અને અન્ય તત્ત્વોનો 

સમાવેશ થાય છે. આ બધાાં આપણા શરીર માટે બહ ુઉપયોગી હોય છે, આથી 

જ આપણા રોજીાંદા આહારમાાં એનો સમાવેશ કરવો જોઈએ.  

34. બહમુતુ્રતામાાં અજમો : બહમુતુ્રતાની તકલીફ હોય તો અડધી 
ચમચી અજમો એક ચમચી કાળા તલ સાથે ખબુ ચાવીને સવાર-સાાંજ ખાવાથી 

મટી જવાની શક્યતા છે.  
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35. અભયારીષ્ટ  : અભયા એટલે હરડ.ે એની સાથે બીજાં કેટલાાંક 

ઔષધો મેળવી એક પ્રવાહી ઔષધ બનાવવામાાં આવે છે, જનેે અભયારીષ્ટ કહે 

છે. એ બજરમાાં તૈયાર મળે છે. ચારથી પાાંચ ચમચી અભયારીષ્ટમાાં એટલુાં  જ 

પાણી મેળવી જમતાાં પહેલાાં કે જમ્યા પછી પીવાથી કબજીયાત, વાયનુો આફરો, 

પટેના રોગો, ઉબકા, મોળ અને અગ્નીમાાંદ્ય – ભખુનો અભાવ વગરે ેમટે છે. 

હરસનુાં  એ અકસીર ઔષધ ગણાય છે. નીષ્ણાત વૈદ્યની સલાહ પ્રમાણે તેનો 

ઉપયોગ કરી શકાય. 

36. અમતૃરસ : ગળોનુાં  વસ્ત્રગાળ ચણુટ  500 ગ્રામ, ગોળ 80 ગ્રામ અને 

ઘી  100 ગ્રામના મીશ્રણને અથવા આ ત્રણ પદાથજનુું આ ગણુોત્તરના મીશ્રણને 

અમતૃરસ કહે છે. પખુતવયના માણસોને એક ચમચી અને બાળકોને અડધી 

ચમચી આ ઔષધ સવાર-સાાંજ આપવાથી તેમ જ પ્ય અને સમતોલ આહાર 

લેવાથી વાળની ધોળાશ, અકાળ ેવદૃ્ધાવસ્થા, જ્વર, વીષમજ્વર, પ્રમેહ, વાતરક્ત 

અને નેત્રરોગ થતા અટકે છે. 

37. કફમાાં અરડસુી અને મધ : અરડસુીનાાં તાજાં પાનને ખબુ 
લસોટી કાઢેલો બે ચમચી રસ અને એક ચમચી મધ સવાર-સાાંજ ચાટવાથી કફ 

જલદી છુટો પડ ેછે, અને ખાુંસી મટે છે. મધ ચોખખુું હોવુું જોઈએ. 

38. ગાાંઠ ઉપર અરણી : ગડગમુડ કે ગાાંઠ ઉપર અરણીના મળુને 
દુધમાાં ઘસી લેપ કરવાથી ગાાંઠ બેસી જય છે, ઓગળી જય છે. ન પાકતી ગાાંઠ 

પણ અરણીનાાં મળુીયાનો લેપ કરવાથી બેસી જય છે.  
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39. માથાની સ્વચ્છતા માટે અરીઠાાં  : અરીઠાાંના ફીણથી માથુાં 
ધોવાથી વાળ અને માથાની ચામડીની શદુ્ધી થાય છે. આથી માથાના ખોડો, 

સોરાયસીસ, ખરજવુાં, દાદર, ઉાંદરી જવેા રોગો મટે છે. અરીઠાને પાંદરકે મીનીટ 

પાણીમાાં પલાળી રાખવાથી ફીણ થઈ શકશ.ે ફીણ પાાંચેક મીનીટ માથા પર 

રહેવા દેવુાં . 

40. દમમાાં અજુટન અને અરડસુી : અજુટનની છાલના ચણુટ ને 
અરડસુીના રસની એકવીસ ભાવના આપવી. (ચણુટ ને એકવીસ વખત ભીંજવી 

સકુવવુાં .) આવા અડધી ચમચી ચણુટમાાં  બે ચમચી મધ મેળવી સવાર-સાાંજ લેવાથી 

દમ મટે છે. 

41. મધનુું પરીક્ષણ : કાચનીેનાનીેવાડકીમાુંેગરમેપાણીેલઈેએમાુંે

એકેચમચીેમધેનાખો.ેજોેમધેમોટાેતારેબનીેતળીયેેબેસીેજાયેતોેએેશદુ્ધે

હશ,ેેપણેજોેપાણીમાુંેભળીેજાય,ેઓગળીેજાયેતોેભેળસેળવાળુું ેહોવુું ે

જોઈએ. 

42. આફરામાું ફુદીનાનાું પાન અને લસણ : ફુદીનાનાાં 

પાનની લસણ અને મરી નાખી બનાવેલી ચટણી પાણી સાથે લેવાથી પટેમાાં 

ખબુ આફરો આવ્યો હોય, વાછુટ ન થતી હોય તો તેમાું આરામ થાય છે. 

43. આમવાતમાું લસણ અથવા ખજુર : લસણની 5 ગ્રામ 

કળીઓ ઘીમાાં તળીને રોજ ભોજન પહેલાાં ખાવાથી આમવાત મટે છે. અથવા   

100 ગ્રામ ખજુર પલાળી રાખી, મસળી, ગાળીને પીવાથી પણ આમવાત પર 

ફાયદો થાય છે. પોતની પ્રકૃતી મજુબ ઉપચાર કરી શકાય. 
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44. આુંખના દખુાવામાું બદામ : ચાર-પાાંચ બદામ રાત્ર ેપાણીમાાં 

પલાળી સવાર ેછોલીને ખબુ ચાવીને ખાવી. આ પછી થોડી વાર ેએ બદામ 

પલાળેલુાં  પાણી પણ પી જવુાં . પ્રયોગ નીયમીત કરવો અને એક પણ દીવસ 

ખાલી જવા દેવો નહીં. થોડા જ દીવસોમાાં આાંખો દુખતી બાંધ થઈ જશ.ે 

45. જુની ખાુંસીમાું હળદર : જુની ખાાંસી હોય અને મટતી ન હોય 

તો  1- 1 ચમચી હળદરનો પાઉડર પાણી સાથે સવાર-બપોર-સાાંજ ફાકવાથી 

આરામ થાય છે. આ પ્રયોગ કોઈ પણ વ્યક્તી કરી શકે છે.  

46. અજીણજ , અરચી અને ઉધરસ : હરડ,ે લીંડીપીપર, સુાંઠ અને 

કાળાાં મરી દરકેનુું ચણુજ  સરખા વજને મીશ્ર કરી, એ મીશ્રણથી બમણા વજનનો 

ગોળ મેળવી ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. બબ્બે ગોળી સવાર, બપોર અને 

સાાંજ ેચસુવાથી અજીણટ , અરુચી અને ઉધરસ મટે છે.  

47. લીંબનુુું શરબત : લીંબનુા રસમાાં  ચોથા ભાગ ેખાાંડ નાખી, ઉકાળી, 

ચાસણી કરી શરબત બનાવવુાં . શરબત ગરમ હોય ત્યાર ેજ કપડાથી ગાળી ઠાંડુાં 

થાય એટલે શીશીમાાં ભરી લેવુાં . આ શરબત  15 થી  25 ગ્રામ લઈ, પાણી 

મેળવી પીવાથી ગરમીની વ્યાકુળતા, અપચો, ઉબકા, અરુચી, ઉલટી, માંદાગ્ની 

અને લોહીવીકાર મટે છે. 

48. ઉલટીમાું વડનાું પાન : વડના તાજાં કુણાાં પાનને લસોટી રસ 

કાઢી પીવાથી ઉલટી બાંધ થાય છે. ઉલટીમાાં લોહી પડતુાં  હોય તો પણ આ 

પ્રયોગથી મટે છે.  
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49. વધ ુ પડતી ઉુંઘ અને આળસ : દરરોજ સવાર-સાાંજ 

વરીયાળીનો  1 - 1 કપ તાજો ઉકાળો કરીને પીવાથી વધ ુપડતી ઉાંઘની અને 

આળસની ફરીયાદ મટે છે.  

50. ગળુું, છાતી અને પટેમાું બળતરા : હોજરીમાાં પીત્તનો 
ભરાવો થાય ત્યાર ે તે આહાર સાથે ભળી આથો ઉત્પન્ન કર ે છે, અને બહાર 

નીકળવા પ્રયત્ન કર ેછે. આથી ગળામાાં, છાતીમાાં, પટેમાાં બળતરા થાય છે. કોઈને 

શીર:શળુ અને ખાટી, કડવી ઉલટી થાય. જમ્યા પછી બેત્રણ કલાકે, અડધી રાત્ર,ે 

નરણા કોઠે સવાર ેઆ તકલીફ વધે. આવુાં  થાય ત્યાર ેએકાદબે ઉપવાસ કરવા. 

પછી છસાત દીવસ દુધપ ાંઆ, ખીર, રોટલી અને દુધ જ લેવાાં . 

51. કેળાું  : કેળાું આનુંદદાયક ફળ ગણાય છે. માત્ર એક જ કેળુું ખાવાથી 

મનની ઉદાસી, ક્રોધ કે ડીપ્રશેન દુર થઈ જાય છે. કોઈવાર આવી પરીસ્થીતી 

ઉદ્ભવે તો પ્રયોગ કરી જોજો – તમને કેળાું માફક આવતાું હોય તો. એટલે કે 

તમારી પ્રકૃતીને એ પ્રતીકુળ ન હોય તો. 

52. અવાજ બેસી જાય તયાર ે : વધ ુપડતુાં  બોલવાથી કે બમુો 

પાડવાથી, ઉજગરાથી કે અયોગ્ય આહારથી અવાજ બેસી જય તો ગરમ 

પાણીમાાં મીઠુાં  મેળવી દીવસમાાં પાાંચ-સાત વાર કોગળા કરવા તથા હ ુાંફાળા દુધમાાં 

હળદર અને ઘી નાખી મીશ્ર કરી પી જવાથી લાભ થાય છે.  

53. શક્તી માટે ખજુર અને દધુ : દરરોજ  20- 25 ખજુર ખાઈ 

ઉપર એક પ્યાલો ગરમ દુધ પીવાથી થોડા દીવસમાાં જ શરીરમાાં  સ્ફુતી આવે છે, 
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બળ વધે છે, નવુાં  લોહી પદેા થાય છે અને ક્ષીણ થયેલુાં  વીયટ વધવા માાંડ ેછે. જો 

પાચનશક્તી નબળી હોય તો ખજુરનુું પ્રમાણ ઘટાડવુું . 

54. કેીડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દદીનો આહાર : હાલમાું કરવામાું 

આવેલ એક સુંશોધન અનસુાર કેીડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટના દદીઓ દ્વારા પ્રોસેસ કયાજ 

વીનાનુું (Extra virgin) ઓલીવ ઓઈલ, ફળો અને શાકભાજી, સકુો મેવો, 

કઠોળની લીલી શીંગ, આખા અનાજની રોટલી કે બ્રડે વગરે ેલેવામાું આવે તો 

એમના કેીડનીના કાયજમાું ફરીથી અવરોધની શક્યતા અમકુ અુંશ ેઘટી જાય છે. 

લેવુું હોય તો અલ્પ પ્રમાણમાું ફીશ અને રડે વાઈન લઈ શકાય. બને તયાું સધુી 

રડે મીટ, ખાુંડ અને પ્રોસેસ્ડ ફુડ ન લેવાું, અથવા સાવ નજીવા પ્રમાણમાું લેવાું . 

એને ભમુધ્ય પ્રદેશનો આહાર કહેવામાું આવે છે. 

55. ઉધરસમાું નારુંગી : થોડુુંેમીઠુું ેનાખલેાેપાણીમાુંેએકેનારુંગીનેે

અડધાેકલાકેમાટેેપલાળીનેેપછીેબેેભાગેકરીેથોડુુંેમીઠુું ેનાખીનેેઢાું કીેદો.ેહવેે
એનેે 10થીે 20ેમીનીટેવરાળથીેબાફીને ગરમેગરમેખાવાથીેઉધરસમાુંેલાભે
થાયેછે.  

56. ઉધરસમાું દીવેલ અને અજમો :  10 ગ્રામ દેશી દીવેલ 
(એટલેે કેે પ્રોસેસે કયાજે વીનાનુું ે સાદુે દીવેલ)ેઅજમો ચાવતાાં ચાવતાાં મોાંમાાં  
નાખીને ચાવીને પટેમાાં ઉતારી દેવાથી વાય-ુમળની શદુ્ધી થતાાંેકફવાળીેઉધરસે
ઉપરાુંત સુકી ઉધરસમાાં પણ ઉત્તમ પરીણામ આવે છે. કફવાળી ઉધરસમાાં ઘી-
તેલ બાંધ કરવાાં . 
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57. અપચાના ઝાડા અને વાયમુાું અજમો : અપચો, ઝાડા 
તથા વાયનુીેસમસ્યા  હોય તો  100 ગ્રામ વાટેલા અજમામાાં  15 ગ્રામ સીેુેંધવ 
મેળવીને ચેુણટ બનાવીેેકાચનીેશીશીમાુંેભરીેલેવુું .ેએમાુંથી અડધી અડધી ચમચી 
બે વાર ભોજન પછી પાણી સાથે લેેવાથીેઆેસમસ્યાઓમાુંથીેછુટકારોેમળવાનીે
શક્યતાેછે.ેઅજમોેગરમેહોવાથીેપીત્તેપ્રકૃતીમાુંેપોતાનેેઅનકુુળેપ્રમાણેમજુબે
ઔર્ધેલેવાું . 

58. શીઘ્રપતનની સમસ્યા: અજમો ય ન શક્તીે વધાર ેછે.  200 
ગ્રામ પીસેલો અજમો સફેદ ડુાંગળીના રસમાાં પલાળીને તેને સેુકવી લેેવો. સેુકાઈ 
ગયા બાદ ફરીથી સફેદ ડુાંગળીના રસમાાં પલાળીને સેુકવવો. આ રીતે ત્રણ  વાર 
પલાળીને સકુવવો. તેમાાંથી બે ચમચી અજમો લઈ બે ચમચી ઘી અને ચાર ચમચી 
ખાાંડ નાખીને રોજ સવાર ેએકવીસ દીેવસ સધુી ખાવાથી શીઘ્રપતનની સમસ્યામાાંે
કદાચ રાહત મળીેેશકે.ેપીત્તેપ્રકૃતીમાુંેઔર્ધોનુું ેપ્રમાણેપોતાનેેઅનકુુળેઆવેે
તેેમજુબેલેવુું . 

59. રોગપ્રતીકારક શક્તી (ઈમ્યનુીટી) માટે 
બાદીયાને :ે પીયરુ્ભાઈે તરફથીે મળેલે એકે વીડીઓે મજુબે આપણાે

શરીરનાે સ્વાસ્્યમાુંે ઈમ્યનુીટીે ખબુે જે મહત્ત્વનીે છે.ે ઈમ્યનુીટીે વધારવામાું ે
આપણાેરોજનાેમસાલામાુંેવપરાતાુંેબાદીયાનેબહ ુે લાભકારકેછે.ેએેમાટેેએકે
કપે(આશરેે  250ેમી.લી.)ેપાણીમાું એકબેેબાદીયાનેનાખીેઉકાળીનેેથોડીવારે
ઢાું કીેરાખીેપછીેગાળીનેેદીવસમાુંેબેેકેેત્રણેવારેપીવુું ેજોઈએ.ેએમાું ેપોતાનીે
પ્રકૃતીેમજુબેજીરેઅનેેઅજમોેનાખવાથીેઘણોેવધારેે ફાયદોેથાયેછે.ેઅતયારેે
ચાલતીેકોવીડ- 19ે(કોરોનાવાઈરસ)ેમહામારીમાુંેઈમ્યનુીટીેવધારવાથીેએનાે
ચેપેસામેેરક્ષણેમળવાનીેશક્યતાેવધેેછે. 
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60. સારા સ્વાસ્્ય માટે : એક જાણીતા રમતવીર વીર્ ેજાણવા 

મળ્યુું કે તે પોતાની ફીટનેસ જાળવી રાખવા માટે સતત આઠ કલાકની ઉુંઘ લેવાને 

બદલે 90-90 મીનીટની ઉુંઘ પાુંચ વખત લે છે અને ગભજમાુંના બાળકની 

સ્થીતીમાું સએુ છે. વળી દીવસમાું ત્રણ વખત ભોજન લેવાને બદલે 6 વખત 

જમે છે. બે વખત નાસ્તો, લુંચ બે વખત અને ડીનર પણ બે વખત. એના 

આહારમાું સલાડ, ફળ, શાકભાજી, આખુું અનાજ, ઈંડાું અને ચીકન હોય છે. (જો 

કે ઈંડાું અને ચીકન અતયાર ે કોવીડ-19ના વાવડમાું ન લેવાું હીતાવહ છે. -

ગાુંડાભાઈ)  

61. ઈમ્યનુ શક્તી : ડૉ. હેગડ ેકહે છે કે આપણુું  શરીર જાતે દરકે 

બીમારી સામે લડી શકે છે. શરીરમાું રહેલા આુંતરીક ડૉક્ટર( ઈનબીલ્ટ રીપરે 

મીકેનીઝમ)નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. યોગ, શ્વાસોચ્છ્વાસની ટેકનીક અને 

આયવુદેની મદદથી શરીરની ઈમ્યનુ શક્તીને મજબતુ કરી શકાય. જયાર ેઆપણે 

ખરા વીજ્ઞાનને સમજી જઈશુું તયાર ેદવા પાછળ આુંધળી દોટ નહીં મુકીએ.  

62. ઉલટીમાું બાલીવૉટરે :ે ગરમીનેે કારણેે સામાન્યે ઉલટીનીે

સમસ્યાેહોયેતોેબાલીવૉટરેપીવાથીેલાભેથાયેછે.ેબાલીવૉટરેતૈયારેમળેેછે, 
પણેઘરેે તાજુુેં પણેબનાવીેશકાય.ેઅનેેતાજુુેં બનાવીનેેવાપરવુું ેસારું.ેએેમાટેે
જવનાુંેઉપરનાુંેસખતેફોતરાુંેદુરેકરીે(અહીંેન્યઝુીલેન્ડમાુંેતોેઆેફોતરાુંેદુરે
કરલેાેજવેમળેે છે.ેઆપણાે દેશમાુંેહ ુું ેહતોેતયારેે એેપ્રકારનાેજવેમેંેજોયાે
નથી.)ેચારગણાેપાણીમાુંેજવેઉકાળવા.ેત્રણચારેઉભરાેઆવેેપછીેએકેકલાકે
ઢાું કીેરાખીેઆેબલોજવૉટરેગાળીેલેવુું .ે 
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63. ઉુંઘ અને કેલ્શ્યમ : (પ્રવીણભાઈ તરફથી મળેલ એક હીન્દી 

વીડીઓ પરથી) શરીરમાું જયાર ેકેલ્શ્યમનુું સ્તર સામાન્ય કરતાું ઓછુું  થઈ જાય 

તયાર ેઉુંઘની સમસ્યા થાય છે. કેલ્શ્યમનુું સ્તર સામાન્ય થઈ જતાું જ એ સમસ્યા 

જતી રહેશ.ે એનો બહ ુજ સાદો ઉપાય દરરોજ સવાર ેએક મોસુંબી અથવા સુંતરું 

ખાવુું, એનો જયસુ નહીં પીવાનો પણ ફળ ખાવાનુું .  

30 વર્જની ઉુંમર પછી માણસ પર વદૃ્ધતવની અસર શર થવા માુંડ ેછે. એની 

પહેલી અસર કેલ્શ્યમ તત્ત્વ પર થાય છે. એનુું પ્રમાણ ઘટતુું  જાય છે. આપણે 

આહારમાું કેલ્શ્યમ તો લેતાું જ હોઈએ છીએ, પણ શરીર એને આતમસાત કરી 

શકતુું  નથી, આથી એનુું પ્રમાણ ઘટવા માુંડ ેછે. મોસુંબી અને સુંતરાું એવાું ફળ 

છે જ ેશરીરમાું કેલ્શ્યમના ચયાપચય(મેટાબોલીઝમ)માું સહાય કર ે છે. આથી 

શરીરમાું કેલ્શ્યમનુું સ્તર જળવાઈ રહેવામાું મદદ મળે છે.  

64. અગથીયો અને આધાશીશી : માયગ્રેન-આધાશીશીમાાં જ ે

બાજુ માથુાં  દુખતુાં  હોય તેની બીજી બાજુના નાકમાાં અગથીયાના પાનનો રસ ચાર-

પાાંચ ટીપાાં  પાડવાથી અથવા એનાાં  ફુલોનો રસ પાડવાથી એટલે કે એનુું નસ્ય 

લેવાથી થોડી વારમાાં જ દુખાવો મટી જવાની શક્યતા છે. 

65. નાકની તકલીફ અને માઈગ્રેનમાું અજમો : અજમાનુાં  
ચણુટ  કપડામાાં બાાંધી સુાંઘવાથી બાંધ નાક ખલુી જય છે, સગુાંધ ન આવતી હોય 

તો ફરી આવવા લાગ ેછે અને માઈગ્રેનમાાં ફાયદો થાય છે.  

66. આમળાું, સાકર અને શતાવરી : મતુ્રમાગટની ગરમીમાાં, 
અનીયમીત અને ખબુ આવતા માસીકમાાં, કોઠે ગરમી-રતવા હોય અને વારાંવાર 

કસવુાવડ થતી હોય, ગભટસ્થ બાળકનો વીકાસ અટકી જતો હોય તો  1 - 1 
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ચમચી આમળાનુાં  ચણુટ , સાકર અને શતાવરીનુાં  ચણુટ  મીશ્ર કરી રોજ રાત્ર ેજમ્યા 

પછી ફાકી જવુાં . ઉપર દુધ પીવુાં . તીખી, ગરમ તીક્ષ્ણ ચીજો, ગરમ મસાલો, 

અથાણાાં, પાપડ બાંધ કરવાાં . 

67. નબળી યાદશક્તીમાું હળદર : હળદરમાાં રહેલુું ેએકેતત્ત્વ 

કરક્યેુમીેન ડીેમેન્શીેયાેસામે રક્ષણ આપ ેછે. હળદરમાાં એન્ટીેઑક્સીેડન્ટ તત્ત્વે

પણ હોય છે, જ ેમગજના વીેકાસ માટે જરરી છે. આથી ભોજનમાાં  હળદરને 

જરર સામેલ કરવીેજોઈએ. બને તો, એકેચમચીેહળદરેપાણીેસાથેેફાકીેપણે

શકાય. અથવા દધુમાાં પણ લઈ શકાય. 

68. લીવરના સ્વાસ્્ય માટે ડુુંગળી : ડુાંગળીમાાં સલ્ફર ભરપરુ 
માત્રામાાં હોય છે. સલ્ફર શરીરને ડીટોક્સ કરવાના અનોખા ગણુ ધરાવે છે. તે 

શરીરમાાંથી બધાાં ઝરેી તત્વો ખેંચી નાખ ેછે. ખાસ કરીને લીવરને શદુ્ધ કરવા માટે 

ડુાંગળી ખબુ જ ઉપયોગી છે. આ ઉપરાાંત શરીરમાાં લેેડ, આસટેેનીેક અને કેડમીયમ 

જવેાાં  ઝરેી તત્વો હોય જ ેલીવરને નકુસાનકારક છે તેેને પણ ડુાંગળી દુર કર ેછે 

અને લીવરને રાહત મળે છે. 

69. કેલ્શ્યમ માટે તલ અને જીરું : ભોજન પછી એક ચમચી 

તલ અને એક ચમચી જીરાનુું સેવન કરવુું જોઈએ. આ બું નેમાું ઉચ્ચ પ્રકારનુું 

કેલ્શ્યમ સારા પ્રમાણમાું છે. આનુું સેવન જો નીયમીત કરવામાું આવે તો 

શરીરમાું કેલ્શ્યમની ઉણપ વતાજશ ેનહીં. પણ એટલુું ધ્યાનમાું રાખવુું કે તલ 

હુંમેશાું કાચા જ ખાવા, એને શકેવા નહીં. અનીદ્રાની સમસ્યામાું કેલ્શ્યમનુું યોગ્ય 

પ્રમાણ લાભ કર ેછે.  
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70. અખરોટ અને મગજ : ખોરાકનો કુદરતી આકાર આપણા 

શરીરના જ ેઅવયવ સાથે સામ્યતા ધરાવતો હોય તે અવયવ પર જ ેતે આહાર 

ખબુ જ ગણુાકરી હોવાનુાં  કહેવાય છે. અખરોટનો આકાર એકદમ ગુાંચળાવાળા 

મગજ સાથે મળતો આવે છે. આ જ સામ્યતાને ધ્યાનમાાં રાખીને બોસ્ટન 

યનુીવટસીટીના રીસચટરોએ ઉાંદરો પર અખરોટનો પ્રયોગ કયોટ. એ અભ્યાસના 

તારણમાું જણવા મળયુાં કે અખરોટ અલ્ઝાઈમર ડીસીઝને ઝડપથી આગળ 

વધતો અટકાવે છે. જોકે અખરોટ વેઈટ લોસ અને હાટટ  માટે પણ ઉપયોગી છે 

તો બ્લડ પ્રશેરમાાં પણ રાહતકારક છે અને સ્ટ્રોકની શક્યતા ઘટાડ ેછે. અખરોટને 

બ્રઈેન ફુડ ગણવામાાં આવે છે તેનુાં  એક કારણ એ પણ છે કે તેમાાં રહેલાાં 

વીટામીન્સ અને પોષક ફેટને કારણે એ મગજના કોષોને નકુસાન થતુું  અટકાવે 

છે. 

71. મધનુું પરીક્ષણ ટીસ્ય ુપપેર વડ ે:  બ્લોટીંગ પપેર કે ટીસ્ય ુ

પપેર પર મધનુું ટીપુું નાખતાું જો પેપર મધ શોર્ી લે તો ભેળસેળ, પણ મધ પપેર 

પર જામી જાય તો એ શદુ્ધ હોવુું જોઈએ. ગરમીમાું આ ટેસ્ટ ભરોસાપાત્ર નથી, 

ઠુંડી આબોહવામાું જ એ કામ લાગ.ે અથવા આ પ્રયોગ ફ્રીજમાું પપેરને યોગ્ય 

પ્રમાણમાું ઠુંડુું કરીને પછી કરી શકાય. 

72. વાયવુીકારમાું અગથીયો : વાયનુી વદૃ્ધીવાળુાં  શરીર હોય તો 
રાતા અગથીયાના મળુની છાલનુું ચણુજ  ચણાના બે દાણા જટેલુું નાગરવેલના 

(ખાવાના)પાનના બીડામાાં મુકી રોજ બપોર ેજમ્યા પછી ખાવાથી વાયનુો પ્રકોપ 

શાાંત થાય છે. 
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73. શરીરની આુંતરીક ગરમીમાું અગર અને ચુંદન:  

અગર અને ચાંદનની ભુકી સરખ ે ભાગ ે મીશ્ર કરી આખા શરીર ે ચોળવાથી 

શરીરની આાંતરીક ગરમીનુાં  શમન થાય છે. 

74. વાની સમસ્યામાું અજમોદ : અજમોદ, મોચરસ, સુાંઠ અને 

ધાવડીનાાં ફુલ દરકે સો સો ગ્રામ મીશ્ર કરી ખબુ ખાાંડી બનાવેલુું બારીક ચણુટ  

એટલ ેઅજમોદાદી ચણુટ . એ અડધીથી એક ચમચી સહેજ ગરમ પાણી સાથ ે

લેવાથી સોજા, આમવાત, સુંધીવા, સાયટીકા-રાુંઝણ, તથા નીતુંબ, કમર, 

સાથળ, પડખાું, પીઠ, ઢીંચણ, પીંડી, પગનાું તળીયાું વગરેમેાું થતો દખુાવો મટે 

છે. કું પવામાું પણ ખબુ જ ફાયદો થાય છે. 

75. પરસેવાની વાસમાું અરડસુી : પરસેવાની ખરાબ વાસ 

આવતી હોય તો અરડસુીના પાનનો રસ બેથી ત્રણ ચમચી સવાર-સાાંજ પીવાથી 

અને અરડસુીનાાં સકુાાં  પાનનુાં  ચણુટ  ઘસીને સ્નાન કરવાથી લાભ થાય છે.  

76. અરવીંદાસવ : આ પ્રવાહી ઔષધ બજરમાાં મળે છે. ચારથી છ 

ચમચી જટેલુાં  આ ઔષધ બપોર ેઅને રાત્ર ેજમ્યા પછી એટલુાં  જ પાણી નાખીને 

પીવાથી ત્રણે દોષો શાાંત થાય છે. આ ઔષધ બળ આપનાર, વજન વધારનાર, 

શરીરને હૃષ્ટપષુ્ટ કરનાર, જઠરાગ્ની પ્રબળ કરી ભખુ લગાડનાર, અને બાળકો 

માટે તો સવટરોગ હરનાર કહેવાય છે. આ ઔષધ બાળકોને એક ચમચી જટેલુાં  

રોજ સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેપાણી સાથે આપવુાં . 

77. બાળકની પટેસમસ્યામાું અરીઠાું  : બાળકને પટેમાાં ચુાંક 
આવતી હોય, આફરો ચડ્યો હોય, પટેમાાં કૃમી થયા હોય તો પટે પર અરીઠાાંનુાં  
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ફીણ લગાડવાથી થોડી વારમાાં શાાંતી થાય છે અને કરમીયા હોય તો નીકળી 

જય છે.  

78. ટીબીમાું અજુજન વકૃ્ષ: એક ચમચી અજુટન વકૃ્ષની છાલનુાં  ચણુટ , 

એક ચમચી ઘી, એક ચમચી સાકર, ચાર ચમચી ઘઉાંનો લોટ અને જરુર પરુતુાં  

દુધ લઈ શીરો બનાવી ખાવાથી ઉરઃક્ષત-ટીબીની કેવીટી ધીમે ધીમે મટી જય 

છે, અને ખાાંસી સાથે કફમાાં લોહી પડતુાં  બાંધ થાય છે. 

79. અશળેીયો : એકથી દોઢ ફુટ ઉાંચા અશળેીયાના છોડ ભારતમાાં બધે 
જ થાય છે. એ કડવો, તીખો અને ગરમ છે. તેનાાં બી રાઈના દાણા જવેાાં  છીંકણી-

રાતા રાંગનાાં સાાંકડાાં, લાંબગોળ, ચમકતાાં, સુાંવાળાાં અને ટોચ પર ચપટાાં હોય છે. 

બજરમાાં એ મળે છે અને ઔષધમાાં વપરાય છે. એમાાં  28 ટકા જટેલુાં  તેલ હોય 

છે.  

અશળેીયો વાયનુો નાશ કરનાર, બળ વધારનાર, ધાવણ વધારનાર, કટીશળુહર, 

વાય ુઅને કફના રોગોમાાં હીતાવહ, હેડકી શાાંત કરનાર અને પષુ્ટીકારક છે.  

80. ઉપયોગી ચણુટ  : અજમો, કાાંચકાના મીંજ અને સાંચળનુાં  સરખા 
વજને બનાવેલુાં  પા ( 1/4) ચમચી અથવા વાલના દાણા જટેલુાં  ચણુટ  રોજ સવાર-

સાાંજ આઠ-દસ દીવસ લેવાથી પટેના તમામ પ્રકારના કૃમીઓનો નાશ થાય છે. 

જથેી પટે હલકુાં  થશ.ે ભખુ સારી લાગશ.ે ગસૅ, આફરો, ગડગડાટ મટશે અને મળ 

સાફ ઉતરશે તથા અચાનક જ થઈ જતા ઝાડા મટી જશ.ે પટેની આાંકડી-ચુાંક મટી 

જશ.ે શરીરમાાં રહેતો ધીમો તાવ દુર થશ.ે  
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81. ઉમરાની છાલનો ઉકાળો : ઉમરો, પીપળો, પીપર, જાંબ ુ
અને વડ એક જ વગટનાાં વકૃ્ષો છે. એને પાંચવલ્કલ કહે છે. આ પાાંચે વકૃ્ષોની છાલ 

દવામાાં વપરાય છે. એની છાલના કે પાાંદડાના ઉકાળાથી મોાં પાકવુાં , જીભ આડી 

થવી, પઢેાાં  પાકી જવાાં વગરે ેમટે છે. એના ઉકાળાની બસ્તી (એનીમા) લેવાથી 

આાંતરડામાાં પડલેાાં  ચાાંદાાં-ઘારાાં, રક્ત અને પરુ સાથેના ઝાડા, અલ્સરટેીવ 

કોલાયસીસ વગરે ેમટે છે.  

82. એક સભુાષીત  
दिनान्त ेच पिबते ि ूग्ध ंननशान्त ेच पिबते िय: | 

भोजनान्त ेच पिबते तकं्र द ं वदै्यस्य प्रयोजनम ् || 

જો દીવસના અાંતમાાં દુધ પીવામાાં આવે, રાત્રીના અાંતમાાં પાણી પીવામાાં આવે 

અને ભોજનના અાંતમાાં છાશ પીવામાાં આવે તો પછી વૈદ્યની શી જરુર છે ? 

એટલ ેકે સાુંજ ેસતુાું પહેલાું દુધ પીવુું જોઈએ, સવાર ેઉઠીને પાણી પીવુું જોઈએ 

અને ભોજન કયાજ પછી છાસ પીવી જોઈએ. આમ કરવામાાં આવે તો માાંદગી 

આવશ ેનહીં. 

83. દખુાવા પર આયવુદેીક લેપ : મારા બ્લોગમાું શ્રી રાજશે 

દોશીની ટીપ્પણી મળી છે, જ ેકોઈપણ સાુંધાના દુખાવામાું ઘણી ઉપયોગી હોઈ 

અહીં મકુુું  છુું .  

મધ અથવા નરમ ગોળમાું (કારણ કે ચોખખુું મધ કદાચ ન મળી શકે) કળી ચનુો 

સારી રીતે મીક્સ કરી એમાું હળદરનુું ચણુજ  ભેળવી લેપ તૈયાર કરવો. બધાું 

ઔર્ધોનુું પ્રમાણ લેપ બની શકે તે મજુબ લેવુું .  આ લેપ દુખાવાવાળી જગ્યાએ 

લગાવીને ર મુકી શક્ય હોય તો પાટો બાુંધવો, અથવા અનકુુળતા મજુબ સ્ટીકી 
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ટેપ પણ ચોુંટાડી શકાય. સ્નાન વખતે ભીનુું થવા દેવામાું ન આવે અને 3-4 

દીવસ પાટો રાખવામાું આવે તો જલદી ફાયદો થાય છે. લાુંબા સમયના પ્રયોગથી 

હાડકામાું પડલેી તીરાડ પણ પરુાઈ જાય છે. 

84. મોુંની દગુધં : મોુંમાુંથી દુગધં આવતી હોય તો તજનો ટુકડો મોુંમાું 

રાખી એનો રસ ચસુતા રહેવાથી દુગધં દુર થાય છે. તજ ગરમ હોય છે, આથી 

પોતાની પ્રકૃતીને અનકુુળ હોય તો અને તેટલા પ્રમાણમાું જ એનો પ્રયોગ કરવો. 

85. સાુંધામાું દખુાવો : શરીરના સાુંધાઓના દુખાવાને દુર કરવા 

લસણ, હીંગ અને અજમો નાખી પકાવેલ તેલનુું માલીશ કરવાથી ફાયદો થાય 

છે. એમાું રાઈનુું તેલ વધ ુગરમ હોવાથી ઘણુું  અકસીર ગણાય છે, પરુંત ુઅનકુુળ 

હોય તે ખાવામાું વપરાતુું  વનસ્પતીજન્ય કોઈપણ તેલ વાપરી શકાય. 

86. ડાયાબીટીસથી દરુ રહેવા : પાકાું લાલ ટામેટાું અને કાકડીના 

તાજા રસનુું નીયમીત સેવન કરવાથી ડાયાબીટીસથી બચી શકાય છે. સવાર-સાુંજ 

ખાલી પટેે જાુંબનુા ઠળીયાનુું ચણુજ  લેવાથી પણ ડાયાબીટીસમાું લાભ થાય છે. 

87. વાયનુુું અજીણજ  : કબજીયાત રહે, આફરો અને પટે ભાર ેરહે, 

અધોવાયનુી ગતી અટકી જાય કે જમ્યા પછી વાયનુા ઉછાળા આવે તો એ વાયનુા 

કારણે થયેલા અજીણજની નીશાની છે. આ તકલીફમાું એક દીવસ ફળોના રસ 

પર રહી હળવો સપુાચ્ય આહાર લેવો. એકબે કેીલોમીટર ચાલવુું અને નીચે 

મજુબ ઔર્ધો લેવાું જોઈએ. 

શીવાક્ષાર પાચનચણુજ  અડધીથી એક ચમચી દીવસમાું ત્રણ વખત, 

અગ્નીતુું ડીવટી એક એક ગોળી ત્રણ વખત, હીંગાષ્ટક ચણુજ  જમ્યા પછી એક 
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ચમચી અને દીનદયાળ ચણુજ  અડધી ચમચી રાત્ર ેલેવુું . અગ્નીતુું ડીવટી ગોળી 

સતત એક અઠવાડીયાથી વધ ુન લેવી. આ ઔર્ધો ગરમ હોવાથી પોતાની 

પ્રકૃતી મજુબ પ્રમાણ અને સમયમાું જરરી ફેરફાર કરવા. 

88.  શરીરમાું તતકાલ શક્તી માટે : ઘી  1 ભાગ, મધ બે ભાગ, 

અડધો ભાગ આમલસાર ગાંધક (rhombic sulphur- જરા ખાટો હોય છે 

અને સ્વચ્છ હોય છે) અને જરુર મજુબ સાકર આ બધાું ઔર્ધોનુું બરાબર 

મીશ્રણ કરી દીવસમાાં બે વાર ચાટવાથી શરીરમાાં તાત્કાલીક શક્તી આવે છે. 

પોતાની પ્રકૃતી, પાચનશક્તી અને જરુરીયાત મજુબ બધી વસ્તનુુાં  પ્રમાણ નક્કી 

કરવુાં .  

89. અળાઈ પર કારલેાનો રસ અને સોડા-બાય-કાબજ  
: ચામડી પર થતી ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીથી કોઈ વાર ખાંજવાળ આવે છે અને 

કોઈ વાર નથી આવતી. આ અળાઈ ક્યારકે જતે પણ મટી જય છે. કારલેાનો 

તાજો રસ કાઢી સહેજ સોડા-બાય-કાબટ નાખી મીશ્ર કરી અળાઈ પર દીવસમાાં 

ચાર-પાાંચ વાર માલીશ કરતા રહેવાથી આ પ્રકારની અળાઈ મટી જય છે.  

90. આધાશીશીમાું ઘી-સાકરનુું નસ્ય : ચારથી પાાંચ કેસરના 

તાાંતણા, અડધી ચમચી સાકર અને એક ચમચી ઘી મીશ્ર કરી સહેજ ગરમ કરી 

એક રસ થાય ત્યાર ેપાાંચથી છ ટીપાાં બાં ને નસકોરામાાં નાખવાથી આધાશીશી મટે 

છે. ખટાશ બાંધ કરવી. કેસર ન હોય તો માત્ર ઘી-સાકર પણ ચાલી શકે. ચત્તા 

સઈુ દસેક મીનીટ ધારણ કરી રાખવુું, ગળી જવુું નહીં. આ પછી થુું કી નાખવુું . 

આ પ્રયોગ મેં મારી પતની પર  1964માું કરલેો. ફરીથી એને કદી આધાશીશીની 

તકલીફ થઈ નથી. 
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91. સસણી-વરાધ પર અરડસુી : નાના બાળકને વરાધ-સસણી 
થાય તો અરડસુીનો અડધી ચમચી રસ એટલા જ મધ સાથે સવાર-સાાંજ 

આપવાથી રાહત થાય છે.  

92. સોજા પર અજુજનવકૃ્ષ : અજુટનવકૃ્ષ રસાયન ગણુ ધરાવતુાં  

હોવાથી બળપ્રદ અને આયષુ્યપ્રદ પણ છે. એ પશેાબ સાફ લાવે છે. આથી સોજ 

આવ્યા હોય તો સવાર-સાાંજ અજુજનની છાલનુું ચણુજ  લેવાથી ઉતરી જય છે. ચણુટ  

લેવુાં  ન ફાવે તો ઉકાળો બનાવીને લઈ શકાય, બજરમાાં મળતાાં અજુટનારીષ્ટ કે 

અજુટનાસવ પણ લઈ શકાય. 

93. ગમુડા પર અળસી : અળસીનો લોટ કરી દુધમાાં અથવા પાણીમાાં 
કાલવી તેમાાં થોડી હળદર નાખીને ગરમ કરી, સહન થાય એવી ગરમ પોટીસ 

ગમુડા પર કે ગાાંઠ પર બાાંધવી. આ રીતે દીવસમાાં 3થી 4 વખત પોટીસ બાાંધવાથી 

ગમુડુાં પાકીને ફુટી જય છે. 

94. ક્ષયમાું અને વજન વધારવા અશ્વગુંધા : એક ગ્લાસ 
બકરીના દુધમાાં એટલુાં  જ પાણી ઉમેરી, એક ચમચી અશ્વગાંધાનુાં  ચણુટ  અને જરરી 

સાકર નાખી પાણી બળી જય ત્યાાં સધુી ઉકાળી સવાર-સાાંજ ક્ષયના મખુય 

ઔષધો સાથે પીવાથી જલદી ફાયદો થાય છે. જમેનુાં  શરીર ખબુ જ પાતળુાં -કૃશ 

પડી ગયુાં  હોય તથા વજન વધતુાં  જ ન હોય તેઓ પણ આ ઉપચાર કરી શકે. 

95. આુંખના જતન માટે : રોજ અડધો કપ તાજુું લીલુાં  શાક ખાવાથી 

શરીરમાાં લ્યટુીનનુાં  લેવલ વધારી શકાય છે, જ ે આાંખનુાં  જતન કરનાર 

એન્ટીઑક્સીડન્ટ તત્ત્વ છે. 
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96. ઉધરસમાું આદ,ુ લીંબ,ુ મધ અને પીપર : આદુનો 

રસ, લીંબનુો રસ અને મધ સરખ ેભાગ ેલઈ એમાું પોતાની પ્રકૃતી અનસુાર થોડુું 

પીપરનુું ચણુજ  નાખી દીવસમાાં બે-ત્રણ વાર પીવાથી ઉધરસ મટે છે. 

97. ઉધરસ તથા કાકડામાું જઠેીમધ અને સીતોપલાદી 

ચણુજ  : ઉધરસ અને અવાજ બેસી જવાનુાં  ઉત્તમ ઔષધ જઠેીમધ અને 

સીતોપલાદી ચણુટ  છે. એમાાં અડધી ચમચી જઠેીમધનુાં  ચણુટ  અને એટલુાં  જ 

સીતોપલાદી ચણુટ  બે ચમચી મધ સાથે મીશ્ર કરી સવાર ેઅને રાત્ર ેધીમે ધીમે 

ચાટી જવુાં . કાકડા વારાંવાર પાકી જતા હોય તેમાાં પણ આ લઈ શકાય.  

98. મોળી છાસ સાથ ેવાવડીંગનુું ચણુજ  : આશર ેત્રણથી 

પાાંચ ગ્રામ વાવડીંગનુાં  ચણુટ  તાજી મોળી છાશમાાં મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી 

અગ્નીમાાંદ્ય, અરુચી, ઉબકા, ઉલટી, અપચો, આફરો- પટેમાાં વાયનુો ભરાવો 

થવો, ઉદરશળુ, મોળ આવવી વગરેમેાાં  ઉત્તમ લાભ થાય છે. 

99. સગભાજની ઉલટીમાું લવીંગનુું ચણુજ  અને મધ : 

લવીંગ મોઢામાાં રાખી ચસુવાથી સગભાટની ઉલટી, ઉબકા શાાંત થાય છે. લવીંગનુાં 

ચણુટ  મધમાાં મીશ્ર કરી ચટાડવાથી અથવા પીત્ત પ્રકૃતી હોય તો ધાણાનુાં  ચણુટ  3 

ગ્રામ અને સાકર  10 ગ્રામ ચોખાના ઓસામણમાાં મેળવી પીવાથી પણ 

સગભાટની ઉલટી બાંધ થાય છે.   

100. ઉલટીમાું મકાઈડોડા : દાણા કાઢી લીધેલા મકાઈના ડોડા 
બાળી, રાખ કરી,  1/ 2 થી 3/4 ગ્રામ રાખ મધ સાથે ચાટવાથી ઉલટી તરત જ 

બાંધ થાય છે.  

mailto:gandabhaiv@gmail.com


53 
ચેતવણી અને કોપીરાઈટ - સુંપકજ : gandabhaiv@gmail.com  

જોવા માટે ક્લીક કરો :     અનકુ્રમ         કક્કાવાર અનકુ્રમ (ઈન્ડકે્સ)   

101. વધ ુપડતી ઉુંઘમાું વડનાું પાન : વધ ુપડતી ઉાંઘ આવતી 

હોય તો વડનાેું પાકાું પાનનો ઉકાળો કરીને પીવો જોઈએ, અને મીઠાઈઓ, ફળો, 

ચોખા, બટાટા તથા ભાર ેખોરાક બાંધ કરવો કે ઓછો કરવો.  

102. એસીડીટીમાું કેળુું  : હાંમેશાાં ભોજન કે નાસ્તા બાદ એકાદ કેળુાં  
ખાવાથી એસીડીટી થતી નથી. મધપુ્રમેહના દદીઓ કાચુાં  કેળુાં  લઈ શકે. એકાદ બે 

ટુકડા કેળુાં  ખાવાથી પણ એસીડીટી મટી જય છે. દરરોજ સવાર-સાાંજ જમ્યા બાદ  

1- 1 કેળુાં  એલચી અને સાકર ભભરાવી ખાવાથી એસીડીટી મટે છે. 

103. અમ્લપીત્ત અને અલ્સરમાું પરજેી : અમ્લપીત્ત અને 

અલ્સર એ પીત્તનો રોગ હોવાથી દરકે જતના ખાટા પદાથોટ- દહીં, છાશ, ટામેટાાં, 

આમલી, કોકમ, લીંબ,ુ કાચી કેરી, કોઠુાં, ખાટાાં  ફળો, હાાંડવો, ઢોકળાાં, ઈડલી, 

ઢોાંસા, બ્રડે વગરે ેઆથાવાળા પદાથોટ બીલકુલ બાંધ કરવા. તળેલા, વાસી, ભાર,ે 

વાયડા, ચીકણા પદાથોટ, મરચુાં, મરી, લસણ, ડુાંગળી, સુાંઠ, પીપર, ગાંઠોડા, 

અથાણુાં , રાયતુાં , પાપડ, સાકર, વરીયાળી, કાળી દ્રાક્ષ, ધાણા, જીરુ, પાકાાં કેળાાં, 

નાળીયેરનુાં  પાણી- વગરે ેબધુાં  જ બાંધ કરવુાં .  

104. દશાુંગ ક્વાથ : અરડસુી, ગળો, પીત્તપાપડો, લીમડાની અાંતછાટલ, 

કરીયાત,ુ ભાાંગરો, ત્રીફળા અને પરવળનાાં પાન સરખા વજને લઈ અધકચરાાં 

ખાાંડી અડધા કપ મીશ્રણને બે ગ્લાસ પાણીમાાં ઉકાળી અડધો કપ બાકી રહે ત્યાર ે

ગાળી ઠાંડ ુપાડી મધ સાથે પીવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે. આ ઉકાળામાાં દશ ઔષધો 

હોવાથી એને દશાાંગ ક્વાથ કહે છે. ક્વાથ એટલે ઉકાળો. 
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105. એપને્ડીક્સ : એપને્ડીક્સનો સખત દુ:ખાવો થતો હોય અને 

ડોક્ટોરોએ તાત્કાલીક ઑપરશેન કરવાની સલાહ આપી હોય એવા સાંજોગોમાાં 

પણ કાળી માટી પલાળી પટે ઉપર એપને્ડીક્સના ભાગ પર રાખવી. થોડી થોડી 

વાર ેમાટી બદલવી. ત્રણ દીવસ સધુી નીરાહાર રહેવુાં, એટલે કે પાણી સીવાય 

કશુું ન લેવુું . ચોથા દીવસે મગનુાં  પાણી અડધો કપ, પાાંચમા દીવસે એક વાડકી, 

છઠ્ઠા દીવસે પણ એક વાડકી અને સાતમા દીવસે ભખુ પ્રમાણે મગ ખાવા. આઠમા 

દીવસે મગ સાથે ભાત લઈ શકાય. નવમા દીવસથી શાક-રોટલી ખાવી શરુ કરવી. 

આ પ્રયોગથી એપને્ડીક્સ મટી જશે, અને જીવનમાાં ફરી કદી થશ ેનહીં.  

106. ઓસ્ટીયોપોરોસીસ : હાડકાાં નરમ - પોચાાં પડી જવાના 

વ્યાધીને ઓસ્ટીઓપોરોસીસ કહે છે. દરરોજ ચાળયા વીનાના ઘઉાંના લોટની 

રોટલી ખાવાથી અને સવાર-સાાંજ  1- 1 મોટો ટુકડો કોપરુાં ખબુ ચાવીને ખાવાથી 

હાડકાાં પોચાાં પડવાનો આ વ્યાધી મટી જવાની શક્યતા છે.  

107. કફમાું આદનુો રસ અને મધ :  10 - 15 ગ્રામ આદુના 

રસમાાં મધ મેળવી પીવાથી કાં ઠમાાં રહેલો કફ છુટો પડ ે છે અને વાય ુમટે છે. 

એનાથી હૃદયરોગ, આફરો અને શળુમાાં પણ ફાયદો થાય છે, ખોરાક પ્રત્યે રુચી 

ઉત્પન્ન થાય છે અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે.  

108. કફ અને વાયમુાું અરણી : સ્વાદમાાં તીખી, કડવી અને તરુી 
અરણી કફ અને વાય ુમટાડ ેછે. અરણી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, સવાગં સોજ 

ઉતારનાર, ઠાંડી લાગતી હોય તો તેનુાં  શમન કરનાર, પાાંડરુોગ, રક્તાલ્પતા, 

મળની ચીકાશ અને કબજીયાતનો નાશ કર ેછે.  
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109. કબજીયાતમાું આમલી : આમલીને તેનાથી બમણા પાણીમાાં 

ચાર કલાક ભીંજવી રાખી, ગાળી, ઉકાળી, અધુ ંપાણી બાકી રહે ત્યાર ેઉતારી, 

તેમાાં બમણી સાકરની ચાસણી મેળવી, શરબત બનાવી  20થી 50 ગ્રામ જટેલુાં 

રાત્ર ેપીવાથી કબજીયાત મટે છે. 

110. વજન ઘટાડવા એપલ વીનેગર :  2 ચમચા (ટેબલસ્પનુ) 

એપલ સાઈડર વીનેગર, 1 ચમચો ઓગનેીક મધ, અડધી ચમચી (ટીસ્પનુ) 

તજનુું ચણુજ  અને અડધા લીંબનુા રસને  225 મીલીલીટર ફીલ્ટર કરલેા ચોખખા 

પાણીમાું સારી રીતે મીક્સ કરીને દીવસમાું બે વખત ખાવા પહેલાું પીવાથી 

શરીરનુું વજન ઘટાડી શકાય છે. 

111. દુખાવા અને સોજામાું હળદર : નીયમીત રીતે લીલી કે 

સુકી હળદરના ચણુજનો ઉપયોગ કરવાથી દુખાવા અને સોજામાું રાહત થાય છે. 

હળદરમાું ઓક્સીજનકરણનુું પ્રતીરોધક તતવ રહેલુું છે, જ ેફ્રી રડેીકલ્સનો નાશ 

કર ે છે. ફ્રી રડેીકલ્સ દુખાવો અને સોજા માટે જવાબદાર ગણાય છે. એક 

અભ્યાસમાું જાણવા મળ્યુું છે કે એસ્પીરીન કરતાું હળદર દુખાવો અને સોજો દુર 

કરવા માટે વધ ુ સલામત છે, કેમકે એસ્પીરીનની જમે હળદર હોજરી કે 

આુંતરડામાું કોઈ સમસ્યા પદેા કરતી નથી. 

112. કોરોનાવાઈરસનો આયવુદેીક ઉપાય : મને આજ ે

મળેલ એક ઈ-મેલમાું આની જાણ સહનેુ કરવાનુું કહેવામાું આવયુું છે. આ 

માહીતી ‘રાજવૈદ્ય પ્રભાશુંકર નાનભટ્ટ(ગઢડાવાળા) આયવુદે ઔર્ધ કેન્દ્ર’ે

તરફથી આપવામાું આવી છે. 
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તલુસીનાું 50 પાન, 50 ગ્રામ આદ,ુ 5થી 10 કાળાું મરી અને એક ચમચી 

હળદર અને થોડુું સીંધવ નમક. આ બધાુંને બારીક ખાુંડી 200 ML પાણીમાું 

ઉકાળી દીવસમાું 2થી 3 વાર પીવામાું આવે તો કોરોનાવાઈરસથી ડરવાની 

કોઈ જરર નથી. ઉપરાુંત મહીનામાું પાુંચથી દસ વાર ઘરના દરકે સભ્યોએ 

સદુશજન ચણુજ  અથવા કડ-ુકરીયાત ુનીયમીત પીવાનુું રાખવુું . 

113. કડ ુ : અરુચી, અપચો, કબજીયાત, ઉદરશળુ, કૃમી, ધીમો તાવ, 

માંદાગ્ની વગરે ેઅનેક રોગોમાાં પા ચમચી જટેલુાં  અથવા ચણાના બે દાણા જટેલુાં 

કડનુુાં  ચણુટ  રોજ સવાર-સાાંજ પાણી સાથે ફાકી જવાથી ઉત્તમ પરીણામ મળે છે. 

યકૃત(લીવર)ના અનેક દદોટમાાં  કડ ુઅત્યાંત ઉપયોગી છે. પટેના કૃમીમાાં  તે ખબુ જ 

હીતાવહ છે. કડ ુઆમાશયમાાં પાચક રસોનો સ્રાવ વધાર ેછે. લીવરના રોગોમાાં 

પાથી અડધી ચમચી સહેજ શકેેલા કડનુુાં  ચણુટ  સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લેવુાં .  

કડનુા ઉપચારથી કેટલાકને પટેમાાં ચુાંક આવે છે. તેમણે અડધી ચમચી અજમો 

ગોળ સાથે ચાવીને ખાવો.  

114. કપરુ : કપરુના વકૃ્ષમાાંથી કાઢવામાાં આવતા તેલમાુંથી કપરુ બને છે. 

એના ઘણા પ્રકાર છે, અને તે મજુબ ગણુમાું ફેર પડ ેછે. કપરુ મળ, પીત્ત, કફ, 

વીષ વગરેનેો નાશ કર ેછે. કપરુ શીતળ, પાચન સધુારનાર, હૃદય અને આાંખને 

હીતકારી, સગુાંધી, રુચીકર, તષૃા, મેદ, બળતરા, કાં ઠરોગ, કૃમી અને દુગધંનો 

નાશ કરનાર છે. કપરુ વીયટને વધાર ેછે અને નેત્રને માટે હીતાવહ છે, તેમ જ 

શરીરને પષુ્ટ કર ેછે.  

કપરુનો ઉપયોગ વૈદ્યની દેખરખે નીચે જ કરવો. સ્વયાં કરવો નહીં. કપરુમાાંથી 

ઘણી દવાઓ બને છે. 
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115. ઉલટી, ઉબકા અને હેડકીમાું કપરુકાચલી : પાથી 
અડધી ચમચી કપરુકાચલીના મળુનુાં  ચણુટ  બે ચમચી મધ સાથે ચાટવાથી ઉલટી, 

ઉબકા અને હેડકી મટે છે. એનાથી મોુંની દુગધં પણ મટશ.ે 

116. ખદીરાદી ક્વાથ: ખરેછાલ અને ત્રીફળાને ભેગાાં ખાાંડી અધકચરો 
ભકુો બનાવવો. બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં ઉકાળી અડધુાં  બાકી રહે ત્યાર ે

ઠાંડ ુપાડી એક ચમચી વાવડીંગનુાં  ચણુટ  અને એક ચમચી ભેંસનુાં  ઘી ઉમેરી બેથી 

ત્રણ અઠવાડીયાાં સવાર-સાાંજ તાજો બનાવી પીવાથી કષ્ટદાયી ભગાંદર તથા 

આમણ મટે છે. એને ખદીરાદી ક્વાથ કહે છે, કેમ કે ખરેની છાલ એમાાં મખુય 

ઔષધ છે. ખરેનુું સુંસ્કૃત નામ ખદીર છે. 

117. સોજામાું અન ેહરસમાું ગાજર : (1) સોજ આવ્યા હોય 

તો નમક અને ખટાશ વગરનુાં  ગાજરનુાં  શાક દરરોજ ખાવાથી લાભ થાય છે. (2) 

ઘી કે તલના તેલમાાં ગાજરનુાં  શાક બનાવી દાડમનો રસ નાખી દહીં સાથે ખાવાથી 

હરસ મટે છે.   

118. શક્તી માટે ખજુર અને દ્રાક્ષ : ખજુર  100 ગ્રામ અને 

 કીસમીસ દ્રાક્ષ 50 ગ્રામ દરરોજ ખાવાથી સકુલકડી શરીરવાળા દદીમાાં નવુાં  લોહી 

પદેા થાય છે. નબળા શરીર તેમ જ મનવાળા, જનેુાં  વીયટ ક્ષીણ થયુાં  હોય તેવા 

માણસો માટે દરરોજ સવારમાાં પીંડખજુરનો નાસ્તો કરવો ફાયદાકારક છે.  

119. અળાઈમાું આુંબાની ગોટલી : આાંબાની ગોટલીના ચણુટ ને 

પાણીમાાં કાલવી શરીર ેલગાડી સ્નાન કરવાથી અળાઈઓ થતી નથી અને થઈ 

હોય તો મટી જય છે.  
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120. આધાશીશીમાું જામફળ : લીલાાં કાચાાં જમફળને જરા 

પાણી સાથે પ્થર પર ઘસી સવાર ેકપાળ પર જ્યાાં દદટ થતુાં  હોય ત્યાાં લપે કરવાથી 

બે-ત્રણ કલાકમાાં જ આધાશીશી મટી જય છે.  

121. આફરામાું જાુંબદુ્રવ : 500 ગ્રામ પાકાાં  જાંબ ુલઈ તેનો રસ 

કાઢવો. એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગ ે બારીક વાટેલુાં  સીંધવ મેળવવુાં . એને 

શીશીમાાં ભરી મજબતુ બચુ મારી એક અઠવાડીયા સધુી રાખી મકુવાથી જાંબદુ્રવ 

તૈયાર થાય છે. દીવસમાાં ત્રણ વાર આ જાંબદુ્રવ 50-60 ગ્રામ જટેલો પીવાથી 

આફરો મટે છે. 

122. પટેની ગરબડમાું એલચી : વાયનુી ગરબડ રહેતી હોય 
અને પટે ફુલી ગયુાં  હોય તો મોટી એલચીના  1 ગ્રામ ચણુટમાાં  0.16 ગ્રામ ( 1 

ચોખાભાર) શકેેલી હીંગ મેળવી, લીંબનુા રસમાાં કાલવી ચાટી જવુાં . એનાથી 

વાયનુુાં  અનલુોમન થાય છે અને પટે બેસી જય છે. 
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123. Covid-19 

 

124. કોવીડ-19 : કોવીડ-19નો ચેપ ફેલાતો અટકાવવાની એક 

જાપાનીઝ ડૉક્ટર ઉત્તમ સલાહ આપ ેછે.  

નવા કોરોનાવાઈરસના ચેપનાું ચીહ્નો  14થી  27 દીવસો સધુી જણાતાું હોતાું 

નથી. તો ચેપ લાગ્યો છે એ જાણવુું શી રીતે? કોઈને તાવ કે ખાુંસી શર થઈ 

હોય તે સમય સધુીમાું એનાું ફેફસાુંના 50% જટેલો ભાગ આ વાઈરસે કબજ ે

કરી લીધો હશ ેજયાર ેએ હોસ્પીટલ ભેગો થાય. પણ પછી તો ઘણુું  મોડુું થઈ 
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ગયુું હશ.ે તાઈવાઈનના નીષ્ણાતો આ જાણવા પોતાની જાતે કરી શકાય તેવી 

એક સાદી રીત જણાવે છે, જ ેઆપણે દરરોજ સવાર ેકરી શકીએ:  

એક ઉુંડો શ્વાસ લો અને એને  10 સેકન્ડ કરતાું વધ ુસમય માટે રોકી રાખો. જો 

તમે આ સફળતાપવુજક કરી શકો - ખાુંસી વીના કે કોઈપણ પ્રકારની મશુ્કેલી 

વીના, કોઈપણ રીતની ગભરામણ વીના કે છાતીની જકડ કે છાતીમાું દુખાવા 

વીના તો તમને ફાઈબ્રોસીસ (ફેફસાુંના કોર્ જકડાવાની સમસ્યા) નથી, અને 

ચેપ લાગ્યો નથી. દરરોજ સવાર ેતાજી હવાવાળી જગ્યામાું આ મજુબ ચેક કરો. 

કોવીડ-19ની સારવાર કરનાર એક જાપાનીઝ ડૉક્ટર આ ચેપથી બચવાની  

ઉત્તમ સલાહ આપ ેછે: 

દરકે જણે મોું અને ગળુું હુંમેશાું ભીંજાયેલ રાખવાું . દર  15 મીનીટે થોડુું પાણી 

પીતા રહેવુું . કારણ? જો કોઈ રીતે મોુંમાું વાઈરસ પ્રવેશી ગયો હોય તો પાણી 

કે બીજુું કોઈ પ્રવાહી પીવાથી એ અન્નનળી દ્વારા જઠરમાું જતો રહેશ.ે જઠરમાુંનો 

મીઠાનો તેજાબ (હાઈડ્રોક્લોરીક એસીડ) વાઈરસનો નાશ કરશ.ે જો તમે 

નીયમીત પરુતુું  પાણી નહીં પીઓ તો વાઈરસ શ્વસનમાગજમાું પ્રવેશી શકે અને 

પછી ફેફસાુંમાું, જ ેબહ ુજ ભયજનક છે. (કારણ કે ફેફસામાું ગયેલો વાઈરસ 

ફેફસાુંના કોર્ોને એકબીજા સાથ ેજકડી દે છે-ફાઈબ્રોસીસ) ફાઈબ્રોસીસને કારણે 

શ્વાસ લેવાની તકલીફ પદેા થાય છે. 

125.  ગાયનુાં  ઘી : એ સ્મરણ શક્તી, બદુ્ધી, જઠરાગ્ની, વીયટ, ઓજસ, 

કફ તથા મેદને વધારનાર છે. તે વાય,ુ પીત્ત, ઝરે, ઉન્માદ, શોષ તથા તાવનો 

નાશ કર ેછે.  

ગાયનુાં  ઘી પચી ગયા પછી મધરુ અને આાંખ માટે હીતકારી છે. એ માટે એને 

પગના તળીયે ઘસવુાં  જોઈએ. જો આાંખો નબળી હોય, તેમાાં દાહ અને ખાંજવાળ 
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હોય તો પગના તળીયે ગાયનુાં  ઘી  15 મીનીટ કેટલાક દીવસો સધુી ઘસવુાં . આાંખ 

તેજસ્વી અને સ્વસ્થ બની જશ.ે  

126. નસકોરીમાું ગુુંદાું : પાકાાં ગ ુાંદાાંનુાં  ઘીમાાં વઘારલેુાં  શાક ખાવાથી 
પીત્તને લીધે શરીરના ઉપરના કે નીચેના માગ ેકે છીદ્રોથી લોહી નીકળતુાં  હોય, 

નસકોરી ફુટતી હોય તો તે મટે છે. આવા દદીએ તીખા-ગરમ પદાથોટ ન ખાવા. 

127. વજન ઘટાડવા ગગુળ : રોજ સવાર ેઅને રાત્ર ે ‘મેદોહર 

ગગુળ’ેઅથવા તો ‘ત્રીફળા ગગુળ’ની બબ્બે ગોળી ભકુો કરીને અથવા સખુોષ્ણ 

પાણી સાથે લેવાથી મેદ ઘટીને વજન ઉતર ેછે.  

128. કેીડનીના સોજામાું ગોખરું અને શીલાજીત : 

 કીડનીના સોજમાાં મતુ્ર ક્ષારવાળુાં, દુગધંવાળુાં  તથા ડહોળુાં  હોય ત્યાર ેગોખરુના 

ઉકાળામાાં શીલાજીત મેળવીને આપવુાં . 

129. કોરોનાવાઈરસનો ઈલાજ ચા: CNNમાું પ્રગટ થયેલા 

સમાચારમાું જણાવવામાું આવયુું છે કે ડૉ. લી વેન્લીઆન્ગ જમેને 

કોરોનાવાઈરસની સાચી હકીકત બહાર પાડવા બદલ ચીનમાું સજા કરવામાું 

આવી હતી તેમણે રીસચજ માટે એક કેસ ફાઈલ તૈયાર કરી હતી. એમાું એમણે 

જ ેઈલાજ સચુવયો છે તે મનષુ્ય શરીરમાું કોવીડ-19ની અસરને બહ ુઅસરકારક 

રીતે ઓછી કરી શકે. જો કોઈ મનષુ્યમાું સામાન્ય રોગપ્રતીકારકતા હોય તો 

મીથાઈલઝને્થીન, થીઓબ્રોમીન અને થીઓફીલીન રસાયણોની શરીરમાું થતી 

પ્રતીક્રીયા આ વાઈરસને હઠાવવામાું અસરકારક ભાગ ભજવે છે. અને મજાની 

વાત તો એ છે કે આ ત્રણે રસાયણો આપણે જ ેચા પીએ છીએ તેમાું હોય છે. 

મખુય રસાયણ મીથાઈલઝને્થીન એટલ ે ચામાું જ ેકેફીન હોય છે તે.  બીજાું બે 
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થીઓબ્રોમીન અને થીઓફીલીન પણ રાસાયણીક રીતે સમાનતા ધરાવતાું 

મીથાઈલઝને્થીન એટલ ેકે કેફીન જ છે. 

ચાના છેોડ જુંતઓુ અને પ્રાણીઓને પોતાનાથી દુર રાખવા આ રસયણો પદેા 

કર ેછે. કોણે કલ્પ્યુું હોય કે આ વાઈરસનો ઈલાજ માત્ર ચાનો કપ છે!! અને 

ચીનમાું આ રીતે જ અનેક દદીઓ સારા થઈ ગયા છે. ચીનમાું હોસ્પીટલમાું 

સારવાર કરનારાઓએ દદીઓને દરરોજ ત્રણ વાર ચા આપવાનુું શર કયુ ંહતુું . 

આ રોગના કેન્દ્રસ્થળ વહુાનમાું આની અસર જોવા મળી. લોકોમાું 

કોરોનાવાઈરસનો ચેપ ફેલાતો અટકી ગયો. 

મારા સન તરલનુું કહેવુું છે કે આ કદાચ સાચુું હોઈ શકે. કોઈ દવા વાઈરસનો 

નાશ કરી શકતી નથી, પણ રોગપ્રતીકારકતા વધારીને વાઈરસની કાયજશૈલીને 

ખોરવી નાખ ેછે. વાઈરસ આપણા શરીરના કોર્ોમાું પ્રવેશી એકમાુંથી અનેક  

થાય છે. પણ જ ેરસાયણ આ પ્રક્રીયા ખોરવે તે શરીરના કોર્ને પણ હાની કર,ે 

જનેાથી ઘણી સાઈડ ઈફેક્ટ થવાની શક્યતા રહે છે. 

અહીં CNNમાું જ ે સમાચાર આપવામાું આવયા છે તે કદાચ કોઈ ચાની 

કું પનીવાળા તરફથી પ્રચાર પણ હોઈ શકે. અહીં ચા એટલે દુધ-ખાુંડ વીનાની 

ચાનો પાણીમાું ઉકાળો. 

130. ટામેટાું અન ે સ્ટ્રોક : ટામેટામાું લાઈકોપીન નામે એન્ટી 

ઓક્સીડન્ટ હોય છે, જ ેસ્ટ્રોક સામે રક્ષણ આપ ેછે. જો શરીરમાું પરુતા પ્રમાણમાું 

લાઈકોપીન હોય તો સ્ટ્રોક થવાની શક્યતા મહદુંશ ે ઘટી જાય છે. આથી 

નીયમીત રીતે  આહારમાું ટામેટાનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. જો કે ચોકલેટ 

ખાવાથી પણ સ્ટ્રોકનુું જોખમ ઘટતુું  હોવાનુું કહેવાય છે, પણ એમાુંની ખાુંડ 

હાનીકારક છે.  
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131. વાઈરસનો ઉપાય – ગરમ હવા : પીયરુ્ભાઈ તરફથી 
Dr. Farzan Aibara, M.D.S. Peridontics, Mumbai, Indiaનો 

એક વીડીઓ અાંગ્રેજીમાાં મળયો છે, જઓે કોઈપણ વાઈરસ કે બેક્ટેરીઆના 

નાશ માટે એક સરળ ઉપાય બતાવે છે. 

તેઓ કહે છે કે એમની દીકરીને બચપણથી જ અસ્થમાની તકલીફ છે, અને એ 

વારાંવાર શરદી તથા ફુ્લમાાં સપડાય છે. બે વખત તો એને હોસ્પીટલમાાં દાખલ 

કરવી પડી છે. આ પછી એમને એક ઉપાય મળયો, જનેાથી એમની દીકરીની 

કફ અને અસ્થમાની ઘણી ગાંભીર તકલીફ પણ મટી ગઈ છે. ચેપ વાઈરલ હોય 

કે બેક્ટેરીઆનો બાં નેમાાં  આ ઉપાય કામ આવે છે.   

એ માટે હેરડ્રાયરની ગરમ હવા શ્વાસમાાં લેવાની છે. એનાથી મીનીટોમાાં  જ ઘણી  

રાહત થઈ જય છે. છત્રીની મદદથી જરુરી એટલી બેડશીટ કે ધાબડા (બ્લેન્કેટ) 

વડ ેનાનો તાંબ ુબનાવવો. એમાાં હેરડ્રાયરની મદદથી ગરમ હવા દાખલ કરી  10- 

20 મીનીટ સધુી ફેફસાાં પરુાાં  ભરી ઉાંડા શ્વાસોચ્છાસ લેવા. શરીરમાું ગરમાવાને 

લઈને જણે સોના બાથ લેતા હોઈએ એવુાં  લાગ ેત્યાાં  સધુી ગરમ હવા ફેફસામાાં 

ભરતા રહેવુાં . ગરમ હવા બધા વાઈરસને નષ્ટ કરશ,ે અને આરામ થઈ જશ.ે 

હોસ્પીટલની કે ડૉક્ટરની સારવાર લેતા હો તે બાંધ કરવાની સલાહ એમણે આપી 

નથી, પણ એ સારવાર ચાલ ુરાખવી અને સાથે આ ઉપાય કરવાથી વધ ુજલદી 

ફાયદો થશ.ે 

132. વાઈરસનો ચપે : આપણે જાણીએ છીએ કે જ ે વસ્ત ુ પર 

વાઈરસ હોય તેનો સ્પશટ થવાથી અને છીંક કે ખાાંસીનાાં શીકરો (droplets) 

શ્વાસમાાં જવાથી એનો ચેપ લાગ ેછે. પણ બીજી એક રીતે પણ ચેપ લાગ ેછે. 

મોટા અવાજ ેવાતચીત કરવામાાં આવે ત્યાર ેપણ ચેપ લાગી શકે. અને તે પણ 
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જ્યાર ે લોકો અમકુ અાંતર રાખતા હોય તયાર ે પણ. આ બાબતને સામાન્ય 

શીકરના ચેપ વડ ે સમજી શકાય નહીં. આપણને લાગ ે છે કે “માઈક્રોમીટર 

પાટીકલ્સ”ેવડ ેચેપ ફેલાય છે.  

પણ બીજી રીતના ચેપને માઈક્રોડ્રોપ્લેટ ચેપ કહી શકાય. એ શી રીતે ફેલાય છે? 

છીંક કે ખાુંસી વખતે જ ેશીકરો (ડ્રોપ્લેટ્સ) આપણે નાક કે મોું દ્વારા બહાર 

ફેંકીએ છીએ એમાુંનાું મોટાું ટીપાું તરત જ ભોુંયભેગાું થશ.ે પણ બીજાું અસુંખય 

શીકરો અતી સકુ્ષ્મ હોય છે જ ેહવામાું લાુંબા સમય સધુી તરતાું રહે છે. આવાું 

શીકર મોટેથી વાત કરતાું પણ મોુંમાુંથી બહાર હવામાું ફેંકાય છે. જો હવાની 

અવરજવર ન હોય તો આ અતી સકુ્ષ્મ શીકરો જયાું ને તયાું લાુંબા સમય સધુી 

રહેશ.ે આ શીકરોમાું ઘણાું વાઈરસો હોય છે. લોકોના શ્વાસમાું આ વાઈરસ જાય 

છે અને એ રીતે ચેપ ફેલાય છે. ખલુ્લી જગ્યા કરતાું બુંધીયાર જગ્યામાું આ ચેપની 

શક્યતા ઘણી વધી જાય છે. ખલુ્લી જગ્યામાું હવાની અવરજવર હોય તો ચેપની 

શક્યતા ઘટે છે. બુંધ રમમાું એક વયક્તીની ખાુંસી લાખો વાઈરસ ફેંકે છે. 

પ્રયોગમાું જોવામાું આવયુું છે કે વીસ મીનીટ પછી પણ આ શીકરો રમમાું મૌજુદ 

હતાું . જો રમનાું બારીબાણાું ખોલી દેવામાું આવે તો ચેપનુું જોખમ ઘટે છે. આથી 

અવારનવાર જ ેરમમાું લોકો જરરી અુંતર રાખીને પણ ભેગા થતાું હોય તેનાું 

બારી-બારણા પણ ખલુ્લાું રાખવાું જોઈએ. 

133. પટેમાું ભરાવો, અરચી, ઉબકા, કબજીયાત : એક 

પ્રકારના અજીણજમાું પટેમાાં ભરાવો, ભાવતા ભોજન પર પણ અરુચી, ઉબકા થવા, 

ખોટી ભખુ લાગવી- ભખુ લાગ ેછતાાં ખાવુાં  ભાવે નહીં અને કબજીયાત થવી વગરે ે

થાય છે. એના ઉપચારમાાં ઉકાળેલુાં  જ પાણી પીવુાં  અને એક ઉપવાસ કરવો. બીજ 

દીવસે મગનુાં  પાણી, ફળોનો રસ અથવા લીલાાં શાકભાજીનો રસ પીવો. ત્રીજ 

દીવસે પચવામાાં હલકાાં દ્રવ્યો લેવાાં . દુધી, ગલકાાં, તરુીયાાં ભાજી જવેાાં  શાક, મગનુાં  
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સપુ, ગરમ રોટલી વગરે ે ખાવુાં . ઔષધોમાાં તાજુાં લવણભાસ્કર ચણુટ  અથવા 

પાંચકોલ ચણુટ  અડધીથી એક ચમચી જટેલુાં  દીવસમાાં ત્રણ વાર તાજી મોળી છાસ 

સાથે લેવુાં . પાણીમાાં મધ નાખી પીવુાં . ચીત્રકાદીવટીની એક એક ગોળી ત્રણ વાર 

લેવી. દશમલુાસવ જમ્યા પછી ત્રણ ચમચી પીવો. અપચો કે વાયનુી પટે પીડા 

વખતે ગરમ પાણી કે અજમો નાખી ગરમ કરલેુાં  પાણી પીવાથી લાભ થાય છે.  

134. અજીણજમાું કાચાું ટામેટાું અન ેસીંધવ : કાચાાં ટામેટાાંને 

શાકની જમે સમારીને કલાઈવાળી તપલેીમાાં થોડી વાર શકેવાું . આ પછી મરી 

તથા સીંધવનુાં  ચણુટ  મેળવી અથવા અનકુુળ હોય તો એકાદ ગ્રામ સોડા-બાઈ-

કાબટ ભેળવીને ખાવાથી અજીણટ મટે છે. 

135. માનસીક શક્તી માટે મગજને પોષક જરુરી 

આહાર : માનસીક શક્તી વીકસાવી શકાય છે. એ માટે દસેક ઉપાયો કરવા 

જોઈએ. એ ઉપાયો આપણે આજથી દરરોજ વારાફરતી જોઈશુું. આ બધા જ 

ઉપાયો મગજશક્તી જાળવી રાખવા માટે જરરી છે. 

પહેલો ઉપાય : કેટલાક પદાથોટ મગજને સાબતુ રાખવા માટે ઘણા ઉપયોગી હોય 

છે, જ ે એકાગ્રતા માટે તેમજ યાદશક્તી માટે પણ સારા હોય છે. જમેકે, 

એવોકાડો, બ્લબેુરી, બ્રોકલી, કોપરલે, ઈંડાાં, લીલાાં પાાંદડાાંવાળી ભાજી વગરે.ે 

અખરોટ પણ મગજની જળવણી માટે ઘણી જ ઉપયોગી છે. માાંસાહારી માટે 

મચ્છીમાાં સેમન અને સારડીન પણ મગજ માટે ઉપયોગી ગણાય છે.  

136. માનસીક શક્તી માટે નકારાતમક વીચારોથી 

મકુ્તી : બીજો ઉપાય : મગજ અને મગજશક્તી માટે બીજ નાંબરની મહત્ત્વની 
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બાબત છે નકારાત્મક વીચારોથી મકુ્તી. આપણા નકારાત્મક વીચારો 

આપોઆપ આપણા એકલપાંડ સ્વકેન્દ્રી વાતાટલાપમાાં ટપકતા રહે છે. આ 

વીચારોથી મકુ્તી મેળવવી જોઈએ-જો આપણે મગજને સાબતુ અને કાયટક્ષમ 

રાખવુાં  હોય તો. 

137. માનસીક શક્તી માટે શારીરીક કસરત : ત્રીજો 

ઉપાય : માત્ર શરીર જ નહીં મગજ માટે પણ કસરત-શારીરીક કસરત બહ ુ

અગત્યની છે. જ ે લોકો શારીરીક રીતે વધ ુ સક્રીય રહેતા હોય તે લોકોની 

માનસીક શક્તી વધ ુતીક્ષ્ણ અને એકાગ્રતા વધ ુગહન હોય છે એવુાં  જોવામાાં 

આવ્યુાં  છે. જ ેઆપણા શરીર અને હૃદયને લાભકતાટ હોય છે તે આપણા મગજને 

પણ લાભકારક હોય છે. 

138. માનસીક શક્તી માટે મગજને પોર્ક તત્ત્વો: 
ચોથો ઉપાય : મગજની શક્તી અકબાંધ રહે એ માટે મગજને પોષક તત્ત્વો મળતાાં 

રહેવાાં  જોઈએ. આપણે કદાચ આપણા આહારમાાંથી એ બધાાં તત્ત્વો ન પણ 

મેળવી શકતા હોઈએ, તો એ માટેના પરુક પદાથોટ વીટામીન બી, ઓમેગા-3 

વગરે ેલેવાાં  પડ.ે  

139. માનસીક શક્તી માટે સારા પોઝીટીવ 

વીચારવાળા મીત્રો : પાુંચમો ઉપાય :  માનસીક શક્તીનાાં દ્વાર 

ખોલવાની અગત્યની ચાવી  સારા પોઝીટીવ વીચારધારાવાળા મીત્રોની સોબત 

છે. કેમકે આપણે જવેા લોકો સાથ ેસમય પસાર કરીએ તેવા આપણે બનીશુું. 

કહેવાય છે કે આપણે જ ેપાાંચ માણસો સાથે વધમુાાં  વધ ુસમય વીતાવીએ છીએ 

તેમની સરરેાશ આપણે છીએ. આપણે જનેી સાથે સમય વીતાવીએ છીએ તેની 
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અસર આપણા મગજ પર શી રીતે થાય? કેમ કે એ માત્ર આપણુું  જવૈીક સકટલ 

કે માનસીક સકટલ જ નથી, એ સામાજીક સકટલ છે. તમે તમારી શક્તીનુાં  શોષણ 

કરનારાાં સાથે સમય વીતાવો છો? કે એવા લોકો સાથે જ ે તમને પ્રોત્સાહન 

આપનારાાં લોકો છે? જ ેલોકો આપણને વધ ુઉધ્વટગામી બનવામાાં  સહાય કર,ે 

એ માટે આપણને દોરવણી આપ,ે અને વધ ુશીક્ષીત કર ે તેવા લોકો સાથેના 

સહવાસથી મગજ સતેજ રહેશ.ે 

140. માનસીક શક્તી માટે સ્વચ્છતા અને સઘુડતા : 
છઠ્ઠો ઉપાય : સ્વચ્છતા ને સઘુડતા પણ માનસીક શક્તી પ્રદાન કર ેછે. આપણુું  

લેપટોપ ક્લીન હોય ત્યાર ેઆપણે વધ ુસારી રીતે એના પર કામ કરી શકેીએ. 

એ જ રીતે આપણુું  ટેબલ, ખરુસી, આસપાસની બધી સામગ્રી સઘુડ રીતે ગોઠવી 

હોય, દેખાવમાું આકર્જક, જોવુું ગમે તેવુું બધુું હોય તો એની પણ આપણી 

માનસીક ક્ષમતા પર અસર પડ ેછે. 

141.  માનસીક શક્તી માટે ઉુંઘ : સાતમો ઉપાય : ઉાંઘ વડ ેજ 

આપણે આપણી ટુાં કા સમયની અને લાાંબા ગાળાની સ્મતૃીને ઘનીભતુ કરીએ 

છીએ. ઉાંઘ દરમીયાન સ્મતૃીમાાં એકઠો થયેલો કચરો દુર થાય છે, નહીંતર એ 

કચરો જ સ્મતૃીદોષના વ્યાધી અલ્ઝાઈમર અને ડીમેન્શીયા તરફ દોરી જય છે. 

ઉાંઘ બહ ુજ મહત્ત્વની છે. આ બધી બાબતો સમજવી સહેલી છે, પણ અમલમાાં 

મકુવી સહેલી નથી. 

142. માનસીક શક્તી માટે માથાનુું રક્ષણ : આઠમો ઉપાય 

:સ્મતૃીના વહેણને વહેતુાં  રાખવાની બીજી એક ચાવી છે માથાનુાં  રક્ષણ. માથા 
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પર ઈજઓ થવાને કારણે શીખવામાાં  તકલીફ પદેા થઈ શકે. માથાના રક્ષણ માટે 

જરુર હોય ત્યાાં હેલ્મેટ પહેરવાનુાં  કદી ભલુવુું જોઈએ નહીં.  

143. માનસીક શક્તી માટે નવુું  શીખવુું  : નવમો ઉપાય : 

આપણે મતૃ્ય ુપયતં નવુાં  શીખી શકેીએ. એમાાં બે બાબતો મગજની શક્તીમાાં 

વદૃ્ધી કર ેછે: પ્રથમ તો નતુનતા, નાવીન્ય. અને બીજુાં પોષક આહાર. 80, 90 

અને તેથી વધ ુઉમ્મર ેપણ જ ેલોકોની મગજશક્તી ખબુ જ અસરકારક હતી 

તેમની બાબતમાાં કરલેા સાંશોધનમાાં માલમ પડુ્યાં છે કે તેઓ શ્રદ્ધાવાન અને 

પરોપકારી હતાાં, પણ એટલુાં  જ મહત્ત્વનુાં  છેવટ સધુી નવુાં  નવુાં  શીખવાનુાં  તેમનુાં  

વલણ હતુાં . તેઓ સતત શીખતાાં રહ્ાાં, જથેી વધ ુને વધ ુવષોટ તેમના જીવનમાાં 

ઉમેરાતાાં ગયાાં, સાથ ેમાનસીક શક્તી પણ સાબતુ રહી. 

144. માનસીક શક્તી માટે સ્ટે્રસથી મકુ્તી : દસમો ઉપાય 

: સ્ટે્રસની પરીસ્થીતીની સાંભાળ એક બહ ુજ મોટો પડકાર છે. જ્યાર ેઆપણે 

નાસી છુટીએ કે સામનો કરીએ (flee or fight) એવી સ્થીતીમાાં હોઈએ, 

અતી ચીંતાગ્રસ્ત હોઈએ ત્યાર ેમાનસીક શક્તી પર એની અસર પડ ેછે. આથી 

ભણવામાાં સ્ટે્રસ અવરોધક બને છે. પરીક્ષામાાં પણ ચીંતામકુ્ત હોવુાં  જરુરી છે. 

વક્તવ્ય રજુ કરવામાાં પણ ચીંતા અવરોધક છે. આથી મગજની શક્તીનો 

ઉપયોગ કરવા માટે સ્ટે્રસ મેનેજમેન્ટ યોગ્ય રીતે કરવુાં  જરુરી છે. 

145. કોરોનાવાઈરસ વીર્ ેયનુીસેફ :  કોરોનાવાઈરસ વીર્ ે

યનુીસેફ તરફથી બહાર પાડવામાું આવેલી માહીતી નીચે મજુબ છે. 
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• કોરોનાવાઈરસ (કોવીડ-19)ની સાઈઝ મોટી છે. એનો વયાસ 

400-500 માઈક્રો જટેલો હોય છે. આથી કોઈપણ માસ્કમાુંથી એ 

પસાર થઈ ન શકે. 

• આ વાઈરસ હવામાું પોતાની મેળે રહી શકતો નથી, પણ નીચે 

ભોુંય પર જતો રહે છે. આથી હવા મારફતે એનો ચેપ ફેલાતો 

નથી. (પણ ચેપ લાગલે વયક્તીની છીંક કે ખાુંસીનાું અતી સકુ્ષ્મ 

શીકરોમાું એ હવામાું ઝલુતા રહી શકે અને તે શ્વાસમાું જતાું ચેપ 

લાગી શકે.) 

• મીઠાવાળા ગરમ પાણીના કોગળા કરવાથી એનો નાશ થાય છે, 

અને ફેફસામાું એ જઈ શકતા નથી. 

• આ વાઈરસ  26 - 27 અુંશ સે. ઉષ્ણતામાનમાું નાશ પામે છે. એ 

ગરમ હવામનમાું ટકી શકતો નથી. ગરમ પાણી પીવાથી અને 

સયુજસ્નાન કરવાથી પણ લાભ થશ.ે આઈસક્રીમ અને ફ્રીજમાુંના 

આહારથી દુર રહેવુું . 

• ધાતનુી (મેટલની) સપાટી પર કોરોનાવાઈરસ  12 કલાક સધુી 

જીવીત રહે છે, આથી સાબ ુઅને પાણીથી હાથ ધોતા રહેવુું એના 

ચેપથી બચવા પરુતુું  થશ.ે 

• કોરોનાવાઈરસ હાથ પર  10 મીનીટ સધુી જીવીત રહે છે, આથી 

જુંતનુાશક લોશન સાથે રાખી તરુત હાથ સાફ કરવાથી એના ચેપ 

સામે રક્ષણ મળે છે. 

• કપડાું પર કોરોનાવાઈરસ 9 કલાક સધુી જીવીત રહે છે, કપડાું 

ધોવાથી કે બે કલાક સધુી તડકામાું રાખવાથી એ નાશ પામશે.  

• આ સચુનાઓનો અમલ કરવાથી વાઈરસનો ચેપ ફેલાતો અટકાવી 

શકાય છે. 
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146. કોરોનાના ચપેનો ઉપાય  
મને મળેલ એક વીડીઓ પરથી. જો કે આની કોઈ સાબીતી મારી પાસે નથી. 

એક ભાઈને કોરોનાવાઈરસનો ચેપ લાગ્યો હતો અને તે ફેફસાુંમાું પણ પહોુંચી 

ગયો હતો. એને તાવ શર થઈ ગયો હતો. શરીર પરસેવાથી રબેઝબે હતુું . સઈુ 

રહેવાની જ ઈચ્છા થતી હતી, પણ દુખાવાને લીધ ેઉુંઘ જરા પણ આવતી ન 

હતી. શરીરમાું ગભરાટ હતો. 

ડૉક્ટર આવયો જ ેફેફસાુંનો સ્પશે્યાલીસ્ટ હતો. એણે દદીને ઉભા થવાનુું કહુ્યું. 

માથા પર હાથ મુકી છાતીનો ભાગ ઉપર તરફ ખેંચવાનુું કહુ્યું. દદીએ એ મજુબ 

કરી જોયુું . છાતીનો એક્ષ-ર ેફેફસાુંમાું ચેપ ફેલાઈ ગયેલ બતાવતો હતો. આથી 

તાવ રહેતો હતો અને છાતી ખેંચવાને કારણે દુખાવો ઘણો વધ ુથતો હતો, પણ 

એણે એ પ્રમાણે ખુંતથી કરવાનુું ચાલ ુરાખયુું . સાથ ેડૉક્ટરની સલાહ મજુબ શ્વાસ 

લઈ તેને રોકવાનો પ્રયતન શર કયોજ. એમાું પણ મશુ્કેલી ઘણી પડતી હતી, પણ 

પ્રયતનો ચાલ ુરાખયા. દુખાવામાું આ કરવામાું બહ ુભાર ેમનોબળની જરર પડ.ે 

આ ચેપમાુંથી મકુ્ત થવા માટે નીષ્ક્રીય બની પડી ન રહેતાું આ બે વીગતો દુખાવો 

થાય છતાું પણ ખુંતથી કરવામાું આવે તો ચેપમકુ્ત થવાની શક્યતા રહે છે.  

(1) માથા પર હાથ મુકી છાતીને ઉપરની તરફ ખેંચો. આ કસરત કરતા રહેવુું . 

(2) ઉુંડા શ્વાસોચ્છ્વાસ કરવાનો પ્રયતન કરવો.  

પણ ચેપની શરઆત હોય અને આ બધુું થઈ શકે તેવી સ્થીતી હોય તો જ આ 

કરી શકાય. એ ભાઈ કહે છે કે આ પ્રમાણે કરવાથી એ રોગમકુ્ત થઈ ગયા. 

યટુુ્યબ પર એના વીડીઓની લીન્ક:  
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=99477eeec7&

attid=0.1&permmsgid=msg-

f:1664216939272938345&th=17187c7d268d2369&view

=att&disp=safe  

જો આ લીન્ક વડ ેવીડીઓ ચાલ ુન થાય તો લીન્કની કોપી કરીને તમારા 

બ્રાઉઝરમાું પસે્ટ કરો. 

147. કોરોનાવાઈરસની વધ ુમાહીતી  ભારતના પ્રો. ડૉ. 
મૂક્ક્તન્દર સસુંહ અને ડૉ. આર. એસ. સોધી તરફથી મળેલ માહીતી બધાુંની 

જાણ માટે 

આ રોગનો એકમાત્ર ઉપાય એમાું ન સપડાવુું તે જ છે. 

1. હુંમેશાું શાુંતચીત્ત રહો અને મન મજબતુ રાખો, એનાથી ફેફસાું 

સ્વચ્છ રહેશ.ે  

2. લીંબપુાણી, તલુસીપાણી કે ફુદીનાપાણીનુું સતત સેવન કરતા રહો. 

3. જમરખ, કેળાું, ઠુંડુું દુધ, છાસ, આઈસક્રીમ, ઠુંડાું પીણાું, કેક, 

ફ્રીજમાુંનુું ઠુંડુું વગરેનેુું સેવન ન કરવુું . 

4. સારી રીતે પકાવેલુું ગરમ ગરમ ઘરનુું ભોજન જ લેવુું . 

5. કાચાું શાકભાજી ન ખાવાું, કેમ કે એ કોલ્ડ સ્ટોરજેમાું રાખયાું હોય કે 

એની હેરાફેરી વખતે ચેપથી દુર્ીત થવાની શક્યતા છે. 

6. શાકભાજી રાુંધવાથી એ વાઈરસમકુ્ત થઈ શકે, કેમ કે 

કોરોનાવાઈરસ ગરમીથી નષ્ટ થાય છે. 
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7. રોગપ્રતીકારકતા (ઈમ્યનુીટી) વધાર ેતે પદાથોજ જવેા કે હળદર, 

અશ્વગુંધા, દાડમ, આદુ કે સુુંઠ, યોગ્ય પ્રમાણમાું ગોળ વગરે ેદરરોજ 

લેવુું . 

8. વગર સીઝનનાું તથા ઠુંડાું ફળો અને શાકભાજી ન ખાવાું જમેાું તડબચુ 

અને દ્રાક્ષનો સમાવેશ થાય છે. 

9. દરરોજ બે વખત મીઠા(નમક)વાળા હ ુુંફાળા પાણીના કોગળા કરવા. 

10. ફેફસાું સ્વચ્છ રાખવા હુંમેશાું વરાળનો નાસ લેતા રહો. 

11. દરરોજ  25 ગ્રામ સકુો મેવો (બદામ, અખરોટ, કાજુ, પીસ્તાું વગરે)ે 

ખાઓ. જો એ ન મળે તો  25 ગ્રામ મગ અથવા મગફળી બાફીને 

ખાવી. 

12. લોહીમાું ખટાશ વધી ન જાય, આલ્કલાઈન રહે એ માટે હ ુુંફાળુું 

લીંબપુાણી પીતા રહો. 

13. સતુા પહેલાું રીફાઈન કયાજ વીનાનુું કોપરલે અથવા વેસેલીન શરીર 

પર લગાડવુું . 

14. પરુતો આરામ અને ઉુંઘ લો. એ ઉત્તમ રોગપ્રતીકારકતા બક્ષે છે. 

15. હકારાતમક વલણ રાખો. પોતાને ક્વોરન્ટીનમાું રાખો. 

16. આદુ 5 ગ્રામ અને લીલી હળદર 5 ગ્રામ છીણીને પાણીમાું ઉકાળો 

બનાવો. એમાું જરાક સીંધવ નાખી હ ુુંફાળુું હ ુુંફાળુું પીવાથી 

કોરોનાવાઈરસ સામે ઈમ્યનુીટી મેળવી શકશો.  

148. કોરોનામાું તલુસી, લીમડો અન ેલીંબ ુ તા. 26-4- 

2020ના ‘ગજુરાતમીત્ર’માું આવેલ માહીતી એમના સૌજન્ય થકી. 

એસવીએનાઈટીના એપ્લાઈડ કેમેસ્ટ્રી ડીપાટજ મેન્ટના એસોસીએટ પ્રોફેસર  ડૉ. 

એસ. કે. શાહ ુદ્વારા કોવીડ-19નો પ્રોટીન ડટેાબેઝ તૈયાર કરી કોરોના વાઈરસના 
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પ્રોટીન સ્ટ્રક્ચર અને તલુસી, લીમડો અને લીંબનુા મોલેક્યુલ સાથ ેસરખામણી 

કરી જોયુું તો આ ત્રણ ઔર્ધીના મોલેક્યુલ કોરોના વાઈરસના પ્રોટીન સાથે 

મજજ થઈ ગયા હતા. જનેાથી વાઈરસ પ્રસરતો અટકી જાય છે. આથી શરીરની 

રોગપ્રતીકારકતા વધી જાય છે. રીસચજમાું જોવામાું આવયુું છે કે લીંબમુાુંનો 

સાઈટ્રીક એસીડ કોરોના સામે લડવામાું સક્ષમ છે. ઉપરાુંત લીમડો અને 

તલુસીમાુંનાું ઔર્ધીય દ્રવયો કોરોના વાઈરસને ફેલાતો અટકાવવામાું 

હાડ્રોક્સીક્લોરોક્વીન કરતાું પણ વધ ુસક્રીય છે. જો કે હજુ આ ઔર્ધીઓ પર 

રીસચજ કરવામાું આવી રહ્યુું છે અને એના પરીણામ બાદ એ કેટલી ફાયદાકારક 

નીવડશ ેતે જાણી શકાશ.ે 

149. સાુંધાના દખુાવામાું કઢીલીમડો : સાુંધાના દુખાવામાું 

કઢીલીમડાનાું પાન ઘણાું જ અકસીર છે. 72 વર્જના એક વદૃ્ધનો અનભુવ કહે છે 

કે એમણે દરરોજ કઢીલીમડાનાું  150 ગ્રામ પાન બે મહીના સધુી ખાધાું . એનાથી 

એમનો સાુંધાઓનો દુખાવો બીલકુલ મટી ગયો. ઉપરાુંત 72 વર્જની ઉુંમર હોવા 

છતાું એમના ઘસાઈ ગયેલા દાુંત વધ્યા. એનો અથજ કઢીલીમડામાું સારા પ્રમાણમાું 

કેલ્શ્યમ છે.  

150. કેલ્શ્યમ માટે કાકડી અને સયુજ કીરણ : સયુજનો કુમળો 

તડકો શરીર પર લેવાથી આપણી પરેા થાઈરોઈડ ગ્લેન્ડ એક્ટીવ થાય છે. આ 

ગ્લેન્ડ જ ેહોમજન પદેા કર ેછે એનાથી શરીર વીટામીન ડી પદેા કર ેછે. જો આપણે 

આ સાથ ેદરરોજ સીલીકોન લઈએ જ ેકાકડીમાુંથી મળી શકે છે, તો વીટામીન 

ડી અને સીલીકોન વડ ેકેલ્શ્યમ બને છે. આ કેલ્શ્યમ હાડકાુંને મજબતુ બનાવે છે. 
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151. કેલ્શ્યમ માટે કેટલાુંક પાુંદડાું  : સરગવાની શીંગમાું સારા 
પ્રમાણમાું કેલ્શ્યમ હોય છે. કોલીફ્લાવરમાું પણ કેલ્શ્યમ હોય છે. દરકે પાુંડદાુંમાું 

ઘણુું  કેલ્શ્યમ હોય છે. કઢીલીમડામાું પણ ઘણુું  કેલ્શ્યમ હોય છે. કઢીલીમડાનાું 

પાનની ચટણી બનાવી રોટલીના લોટમાું ભેળવવામાું આવે તો પણ કેલ્શ્યમની 

ખોટ પડશ ેનહીં. કોલીફ્લાવરનાું પાુંદડાુંનો પણ કેલ્શ્યમ મેળવવા ઉપયોગ કરી 

શકાય.   

152. શરીરમાું કેલ્શ્યમનુું સ્તર જાળવી રાખવા : 30 

વર્જની ઉુંમર પછી માણસ પર વદૃ્ધતવની અસર શર થવા માુંડ ેછે. એની પહેલી 

અસર કેલ્શ્યમ તત્ત્વ પર થાય છે. એનુું પ્રમાણ ઘટતુું  જાય છે. આપણે આહારમાું 

કેલ્શ્યમ તો લેતાું જ હોઈએ છીએ, પણ શરીર એને આતમસાત કરી શકતુું  

નથી, આથી એનુું પ્રમાણ ઘટવા માુંડ ેછે. મોસુંબી અને સુંતરાું એવાું ફળ છે જ ે

શરીરમાું કેલ્શ્યમના ચયાપચય(મેટાબોલીઝમ)માું સહાય કર ેછે. આથી શરીરમાું 

કેલ્શ્યમનુું સ્તર જળવાઈ રહેવામાું મદદ મળે છે. એ માટે દરરોજ સવાર ેએક 

મોસુંબી અથવા સુંતરું ખાવુું, એનો જયસુ પીવાને બદલે ફળ ખાવાથી લાભ થશ.ે 

153. અજીણજમાું  : આદુ અને લીંબનુા  10- 10 ગ્રામ રસમાાં  1.5(1½) 

ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી અજીણટ મટે છે. અથવા ડુાંગળીનો રસ અને 

કારલેાાંનો રસ ભેગો પીવાથી પણ અજીણટ મટે છે. તજ લેવાથી પણ અજીણટ મટે 

છે.  

154. અતીસાર અને મરડામાું દાડમ અન ેલવીંગ : 

દાડમના ફળની છાલ 50 ગ્રામ, લવીંગનુાં  અધકચરુાં ચણુટ  7.5 ગ્રામ અને 500 

મી.લી. પાણી ઢાાંકણ ઢાાં કી  15 મીનીટ ઉકાળી ઠાંડ ુથાય ત્યાર ેગાળી દીવસમાાં 
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ત્રણ વાર  25-50 ગ્રામ જટેલુાં  પીવાથી નવો અતીસાર અને નવો મરડો દુર 

થાય છે. 

155. ઉુંઘ માટે પોઈ : પોઈ નામની વનસ્પતીના વેલા થાય છે. એનાાં 

પાનનાાં ભજીયાાં બનાવવામાાં આવે છે. એ ખતેર કે વાડામાાં ઉગ ેછે. આ પોઈનાાં 

પાનનો  1 ચમચો રસ  1 પ્યાલા દુધ સાથે રાતે સવુાના કલાકેક પહેલાાં લેવાથી 

સારી ઉાંઘ આવે છે. 

   

156. અરચી તથા અદીત વાયમુાું અડદની દાળ : 

અડદની દાળ પાણીમાાં પલાળી રાખી, વાટી, તેમાાં મીઠુાં, મરી, હીંગ, જીરુ, લસણ 

અને આદુ નાખી વડાાં કરવાાં . તેને ઘીમાાં અથવા તેલમાાં તળીને ખાવાથી અરુચી 

મટે છે. એનાથી અદીત વાય ુજમેાું મોું ફરી જાય છે તે પણ મટે છે. 
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157. અવાજની મધરુતા માટે : દસ ગ્રામ આદુનો રસ અને દસ 

ગ્રામ લીંબનુા રસમાાં  1 ગ્રામ સીંધવ મેળવી  દીવસમાાં ત્રણ વાર ભોજન પહેલાાં 

ધીર ેધીર ેપીવાથી અવાજ મધરુ થઈ જય છે. 

158. ગળુું બેસી જાય તો ત્રીફળા, ત્રીકટુ અન ે

જવખાર : ત્રીફળા (સમાન ભાગ ેહરડ,ે આમળાાં અને બહેડાાંનુાં) ચણુટ , ત્રીકટુ 

(સમાન ભાગ ે સુાંઠ, મરી અને પીપરનુાં) ચણુટ  અને જવખારનુાં  ચણુટ  પાણીમાાં 

લેવાથી બેસી ગયેલુાં  ગળુાં  ખલુી જય છે. 

159. નબળાઈમાું ડુુંગળી : સફેદ ડુાંગળી ઘીમાાં શેકીને ખાવાથી 

શારીરીક નબળાઈ, ફેફસાાંની નબળાઈ અને ધાતનુી નબળાઈ દુર થાય છે. 

ઔર્ધોનુું પ્રમાણ પોતાની પાચનશક્તી પચાવી શકે તે મજુબ લેવુું . એનાથી વધ ુ

લેવાથી લાભને બદલે નકુસાન થઈ શકે. 

160. મધની કસોટી : લાકડાની નાની સળી પર ર વીંટાળી એને 

મધમાું બોળો. મીણબત્તી સળગાવી એની જયોતમાું એ ધરો. જો ર સળગી ઉઠે 

તો મધ શદુ્ધ, પણ સળગતાું સમય લાગ ેતો ભેળસેળ. 

161. અતીવીર્ા : અતીવીષા એ નામ પ્રમાણે બીલકુલ ઝરેી નથી. 

અતીવીષા એટલે અતીવીષની કળી. એ બાળકોનુાં  ઔષધ છે. અતીવીષની કળી 

જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરનાર, આહાર પચાવનાર તથા મળ બાાંધનાર છે. આથી જ ે

બાળકને કાચા, ચીકણા કે પાતળા ઝાડા થતા હોય તેમના માટે એ ઉત્તમ ઔષધ 

છે. અતીવીષ ઉત્તમ આમપાચક પણ છે. વળી એ કડવાશને લીધે તાવ, પટેના 

કૃમી અને કફનો નાશ કર ેછે. અતીવીષનુાં  ચણુટ  બાળકોને આખા દીવસમાાં અડધી 
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ચમચી જટેલુાં  પરાંત ુખબુ નાના બાળકને તો માત્ર ઘસારો જ આપવો. માના 

ધાવણ જવેુાં  તે નીદોટષ ઔષધ છે.  

162. અમતૃપ્રભા ચણુટ  આમળાાં, અક્કલકરો, સીંધવ, ચીત્રક, મરી, 

અજમો, લીંડીપીપર અને હરડ ેદરકે દસ-દસ ગ્રામ અને સુાંઠ વીસ ગ્રામનુાં  ચણુટ  

બનાવી એ ચણુટ  પલળે એટલો બીજોરાનો રસ તેમાાં મેળવવો. પછી ચણુટ  સકુાઈ 

જય ત્યાાં સધુી એને ખબુ જ લસોટવુાં . એમાું અગતયનુું ઔર્ધ અક્કલકરો હોવાથી 

એને અક્કલકરાદી ચણુટ  પણ કહે છે. આ ચણુટ  અડધીથી એક ચમચી દરરોજ 

સવાર-સાાંજ પાણી સાથ ેલેવાથી માંદાગ્ની, અરુચી, ઉધરસ, ગળાના રોગ, દમ-

શ્વાસ, શરદી-સળેખમ, ફેફરુાં, સન્નીપાત, વગરેમેાાં  ખબુ જ ફાયદો થાય છે.  

163. ઘુુંટણના દખુાવામાું અખરોટ : સવાર ેકશુું પણ ખાવા 

પહેલાું એટલે કે નરણા કોઠે ત્રણ-ચાર અખરોટની મીંજ ખાવામાું આવે તો થોડા 

દીવસોમાું જ ઘુુંટણના દુખાવામાુંથી છુટકારો મળી શકે. 

164. કોરોનાવાઈરસ-નવુું  સુંશોધન 
પીયરુ્ભાઈ પરીખના ઈમેલમાુંથી  

ઈટલીના ડૉક્ટરોએ કરલેા કોરોનાવાઈરસથી મતૃય ુ પામેલાુંનાું શબપરીક્ષણ 

(ઑટોપ્સી)ના આધાર ે કોરોનાવાઈરસ વીશ ેનવી જાણકારી મેળવી છે. આ 

વાઈરસથી ફેલાતો રોગ ન્યમુોનીઆ નથી, પણ થ્રોમ્બોસીસ-લોહીના ગુંઠાવાનો 

રોગ છે. આથી એને મારી હઠાવવા માટે એન્ટીબાયોટીક, એન્ટીવાઈરલ, 

સોજાવીરોધી અને ગાુંઠ ઓગાળી દે તેવી દવાઓ વાપરવી જોઈએ. ઈટલીના 

તબીબો કહે છે કે વેન્ટીલેટર અને આઈ.સી.ય.ુની જરરત આ પ્રકારની દવા 
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વાપરવાથી પડી નથી. ખોટા નીદાનને કારણે કોરોનાવાઈરસની સારવાર 

ભલુભરલેી હતી. 

અમેરીકામાું એક મેક્સીકન ફેમીલીનો કેીસ્સો તેઓ ઘરગ્થ ુદવાથી આ રોગથી 

સારાું થઈ ગયાું તે નોુંધવામાું આવયો છે. એ લોકોએ 500 મી.લી.ની 

એસ્પીરીનની ગોળી લીંબનુા રસમાું ઓગાળી મધ સાથે ઉકાળીને ગરમ ગરમ 

પીધી હતી. બીજ ેદીવસે સવાર ેતેઓ ઉઠ્ાું તયાર ેજાણે કશુું જ થયુું ન હોય તેમ 

એકદમ તુંદુરસ્ત હતાું .  

આ ઉપાય રોગની શરઅતથી જ કરવો જોઈએ, મોડુું થઈ જાય તો બહ ુસારું 

પરીણામ મળી ન શકે. વેન્ટીલેટર પર મકુવાની સ્થીતીમાું આ ઉપાય બીલકુલ 

કામ ન આવે. 

ઈટલીમાું એન્ટીબાયોટીક, સોજાવીરોધી અને ગાુંઠ ઓગાળી દે તેવી દવાઓ 

વાપરવામાું આવી જ ેઈન્ફલએુન્ઝામાું વપરાય છે, તયાર ેહોસ્પીટલમાું દાખલ 

કરવા પડતા દરદીઓની સુંખયા ઘટી ગઈ એવુું તયાના તબીબોનુું કહેવુું છે. 

165. અરચીમાું દાડમ : દાડમ ખાવાથી કે દાડમના રસમાાં મરી, 

સીંધવ, સાંચળ નાખી પીવાથી અથવા સુાંઠ અને ગોળ ખાવાથી કે લસણની 

કળીઓને ઘીમાાં તળીને રોટલી સાથે ખાવાથી અરુચી મટે છે; ભખુ ઉઘડ ેછે.  

166. અલ્સરમાું કોલીફ્લાવર : પટેની અાંદરના ભાગમાાં પડતાાં 

કોઈ પણ પ્રકારનાાં ચાાંદાાં  (અલ્સર)માાં ફ્લાવર એક અકસીર ઔષધનુાં  કામ કર ે

છે. તાજ ફ્લાવરનો રસ સવાર ેખાલી પટેે એકાદ કપ દરરોજ નીયમીત પીવાથી 

અલ્સર સમળુગુાં મટી જય છે.  
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167. બેસી ગયેલા અવાજમાું આદનુો રસ અને 

સીંધવ : સવાર-સાાંજ  1- 1 ચમચી આદુના રસમાાં સીંધવ નાખી પીવાથી 

બેસી ગયેલો અવાજ ખલુે છે. એમાાં ખારી અને તરુી વસ્ત ુન ખાવી, ઠાંડાાં  પીણાાં, 

ઠુંડુું પાણી, તમાકુ, સોપારી અને શરાબનુાં  સેવન ન કરવુાં .  

168. અુંગ જકડાવા પર અરણી અને કરુંજ : સાથળ, 

નીતાંબ અને કમરનો ભાગ જકડાઈ ગયો હોય તો અરણી અને કરાંજનો અડધા 

કપ જટેલો ઉકાળો સવાર-સાાંજ પીવો તથા સહન થાય એવા અ ા ગરમ ઉકાળાનુાં  

દુખાવા પર  સીંચન કરવુાં . 

169. મેથી અને સવુા :  25 ગ્રામ મેથી અને  25 ગ્રામ સવુા તાવડી 
પર થોડાાં  શેકી, અધકચરાાં  ખાાંડી, પાણી સાથ ે5-5 ગ્રામ લેવાથી વાય,ુ મોળ, 

આફરો, ઉબકા, ખાટા ઘચરકા અને ઓડકાર મટે છે.  

170. પટેના આફરામાું લીંબ ુઅને એલચી : ભોજન પછી 
પટે ભાર ે લાગ ે તો ચાર-પાાંચ એલચીના દાણા ચાવીને ઉપર લીંબનુુાં  પાણી 

પીવાથી પટે હલકુાં  લાગશ.ે  

171. આમવાતમાું સોપારી અને આમલી : એક સારી 

સોપારી રાત્ર ેપાણીમાાં પલાળી રાખી, સવાર ેવાટી, જુની આમલીનો જડો કલ્ક 

કરી તેમાાં વાટેલી સોપારી મેળવી ગોળી કરી ગળી જવાથી અને ઉપરા- ઉપરી 

થોડુાં ગરમ પાણી પીવાથી રચે લાગી આમવાત મટે છે.  
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172. આથજરાઈટીસમાું ઓલીવ ઓઈલ અને અખરોટ 

: રોજ બે ચમચી ઑલીવ ઑઈલ લેવાથી અને રોજ ત્રણ અખરોટ ખાવાથી 

ઓસ્ટીઓ આથટરાઈટીસ અને રુમટૅોઈડ આથટરાઈટીસના દુખાવામાાં ઘણી રાહત 

મળે છે. આ બે એકી સાથ ેલેવાનાું નથી, પણ અલગ અલગ સમયે. 

 173.  આુંકડીમાું ગોરોચન ચણુજ  : દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ  
1 ગ્રામથી થોડુું ઓછુું  (પાાંચ રતી) ગોરોચન ચણુટ  (ગાયના માથા, પીત્ત કે 

મતુ્રમાુંથી બનતી ઔર્ધી) ગલુાબજળ સાથે લેવાથી આાંકડી આવતી હોય તો તે 

મટે છે. ગોરોચન ચણુટ  ખબુ મોાંઘુાં  હોય છે તેથી અસલી મેળવવુાં  મુ્ કેલ હોય છે. 

લાાંબા દીવસો સધુી પ્રયોગ કરવો પડ ેછે.  

174. આુંખની લાલાશમાું જઠેીમધ : આાંખ લાલ રહેતી હોય 

તો જઠેીમધનો ટુકડો પાણી સાથે ચાંદનની જમે ઘસી, રુનો ફાયો બનાવી આાંખ 

બાંધ કરી ઉપર મુકી દેવો. જ્યાાં સધુી રાખી શકાય ત્યાાં સધુી રાખવાથી અને દરરોજ 

પ્રયોગ કરતા રહેવાથી આાંખની લાલાશ જતી રહે છે.  

175. આુંખ માટે કોથમીરનો રસ : સ્વચ્છ કપડાથી ગાળેલા 

કોથમીરના રસનાાં બબ્બે ટીપાાં  બાં ને આાંખમાાં સવાર-સાાંજ મકુવાથી દ:ુખતી 

આાંખમાાં ફાયદો થાય છે. આાંખનાાં ખીલ, ફુલુાં, છારી વગરે ેપણ મટે છે, એનાથી 

ચ્માનો નાંબર પણ ઘટે છે.  

176. આુંખના તેજ માટે ત્રીફળા : ત્રીફળાના 3-4 ગ્રામ ચણુટમાાં  

1 ચમચી મધ અને 1 ચમચી ગાયનુાં  ઘી મેળવી રોજ રાત્ર ેસતુા પહેલાાં ચાટી 
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જવુાં . આ પ્રયોગ જીવનભર કરી શકાય. એનાથી આાંખોનુાં  તેજ વધે છે અને 

આાંખોનુાં  રક્ષણ થાય છે.  

177. ઉધરસમાું પીપર : પીપર, પીપરીમળુ, બહેડાાં  અને સુાંઠનુાં  

સમભાગ ેચણુટ  અડધી ચમચી જટેલુાં  બે ચમચી મધમાાં મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ 

લેવાથી ઉધરસ મટી જય છે. આ બધાું ઔર્ધો ગરમ હોવાથી પોતાની પ્રકૃતી 

મજુબ ઔર્ધોના પ્રમાણમાું ફેરફાર કરવો.  

178. લોહીમીશ્રીત કફવાળી ઉધરસ : આમલીના કચકુા 

શેકી, ઉપરનાાં ફોતરાાં કાઢી નાખી, તેની ભુકી કરી મધ અને ઘી મેળવી ખાવાથી 

ક્ષતકાસ (લોહીમીશ્રીત કફવાળી ઉધરસ ) મટે છે.  

179.  ઉપવાસ : જ્યાર ેપણ બીમારી આવે, ખાસ કરીને પાચનતાંત્રનો 

કોઈ રોગ હોય કે શરદી-સળેખમ પ્રધાન કોઈ દદટ  હોય તો સ્વસ્થ થવાનો ઉપવાસ 

એ વગર પૈસાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. ઉપવાસથી તન-મનની શદુ્ધી થાય છે અને 

દવાથી જ ેકામ થતુાં  નથી તે ઉપવાસથી ચારગણુાં  ઝડપથી થાય છે. ઉપવાસથી 

દેહની શદુ્ધી સાથે મનની પણ શદુ્ધી થાય છે. અનેક સાંભવીત રોગોને અટકાવવા 

માટે પણ ઉપવાસ મહાન અકસીર ઈલાજ છે. ઉપવાસથી શરીર હલકુાં  બને છે, 

રોગો અને દોષો બળી જય છે, ખાવા-પીવામાાં રુચી ઉત્પન્ન થાય છે, સારી ભખુ 

લાગ ેછે, તાંદ્રા અને ગ્લાની નાશ પામે છે. શરીરની બધી ઈન્દ્રીયો નીમટળ અને 

ચપળ બને છે. અમકુ ઑપરશેન વખતે પણ ઉપવાસથી ઝડપથી રુઝ આવે છે 

એવુું મેં અનભુવયુું છે. ઉપવાસ લાાંબા હોય તો એને છોડતી વખતે વધ ુકાળજી 

રાખવી પડ,ે આથી જણકારની દેખરખે હેઠળ જ ઉપવાસ કરવા જોઈએ.  

180. કોરોનાવાઈરસ વીશ ેએક પાુંચ વર્જની બાળા :  
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તા. 3-5- 2020ના રોજ પદ્મા ભાવેશભાઈ પટેલ તરફથી પાુંચ વર્જની બાળાનો 

એક વીડીઓ મળ્યો છે. એનુું નામ કે એના વીશ ેબીજી કોઈ માહીતી મળી નથી. 

એ વીડીઓ પરથી નીચેની પોસ્ટ સહનુી જાણ માટે તૈયાર કરી છે. 

એ કહ ેછે: કોરોનોવાઈરસની હજુ સધુી કોઈ દવા શોધાઈ નથી, આથી એનાથી 

બચવા માટે ઈમ્યનુીટી મજબતુ રાખવી જોઈએ. એ માટે સવાર ેઉઠીને એક 

ચમચી ચ્યવનપ્રાશ ખાવુું . દીવસમાું બેથી ત્રણ વાર ગરમ પાણી પીવુું . સવાર ે 

20થી 30 મીનીટ યોગાસન અથવા બીજી કોઈ અનકુુળ કસરત કરવી. 

ઈમ્યનુીટી વધારવાનો બીજો એક ઉપાય ગરમ દુધમાું અડધી ચમચી હળદર 

નાખી પી જવુું . 

એ માટેનો વળી બીજો ઉપાય છે હબજલ કાઢો. એ માટે તજ, મરી, આદ,ુ સુકી 

દ્રાક્ષ, હળદર, તલુસી, લીંબ ુઅને મધ જોઈશ.ે તજ અને મરીને વાટી લો, તલુસી 

અને દ્રાક્ષન ેકુટી લો. એક વાસણમાું ત્રણ કપ પાણી લઈ એમાું આ બધાું ઔર્ધો 

નાખી ઉકાળો. એને થોડી થોડી વાર ેહલાવતા રહો. જો તમારી ઈચ્છા ચા પીવાની 

હોય તો ચા પણ એમાું નાખી શકો, એટલ ેહબજલટી બનશ.ે ઉકાળો તૈયાર થયા 

પછી એમાું થોડુું લીંબુું  નીચોવો. અને ગાળીને હ ુુંફાળુું થયા પછી મધ મેળવીને પી 

શકો. આ ઉકાળાથી ઈમ્યનુીટી વધી શકે.  

181. અલ્સરમાું સુકી મેથી : સુકી મેથીનો એટલે કે મેથીદાણાનો 

ઉકાળો-કાઢો દરરોજ એક એક કપ દીવસમાાં ચાર-પાાંચ વાર પીતા રહેવાથી 

અલ્સર-પેટમાાં પડલેાાં  ચાાંદાાં  મટે છે. અન્ય ચીકીત્સા સાથે પણ આ પ્રયોગ થઈ 

શકે. 
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182. અળાઈ પર નારુંગી : નારાંગીનો રસ અળાઈવાળા ભાગ પર 

લગાડવાથી અથવા આખી નારાંગી સકુવીને બનાવેલો પાઉડર અળાઈવાળા ભાગ 

પર લગાડવાથી થોડા જ દીવસોમાાં જદુઈ અસરની જમે અળાઈ મટી જાય છે.  

183. અુંડકોર્નો સોજો :  ચણાનો લોટ પાણીમાાં રગડી મધ મેળવી 

લગાડવાથી અાંડકોષનો સોજો મટે છે. સાથ ેસાથ ેસીંધવનુાં  ચણુટ  ગાયના ઘીમાાં  

સાત દીવસ સધુી લેવાથી અાંડકોર્ની વદૃ્ધીમાાં વધ ુફાયદો થાય છે.  

184. આધાશીશી : ગાજરના પાનની બાં ને બાજુએ ઘી ચોપડી, ગરમ 
કરી, તેનો રસ કાઢવો. આ રસનુાં  એક એક ટીપુાં બું ને કાનમાું તથા બું ને નસકોરામાાં 

નાખવાથી આધાશીશી મટે છે.  

185. કફના રોગમાું અગથીયો : અગથીયાના પાાંદડાાંનો રસ 

એકથી બે ચમચી જટેલો લઈ તેમાાં એક ચમચી મધ મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ 

પીવાથી કફના રોગોમાું ફાયદો થાય છે. 

186. અતીવીર્ની કળી : અતીવીષની કળી કાં ઈક ગરમ, તીક્ષ્ણ, 

અગ્નીદીપક, ગ્રાહી-મળને બાાંધનાર, ત્રીદોષશામક, આમાતીસાર, 

કફપીત્તજ્વર, ઉધરસ, વીષ, ઉલટી, તષૃા, કૃમી, મસા, સળેખમ, અતીસાર જવેા 

સવટ વ્યાધીહર ગણાય છે. અતીવીષ સવટદોષહર, દીપનીય-પાચનીય અને 

સાંગ્રાહક ઔષધ તરીકે સવોટત્તમ છે. જ ેરોગમાાં જઠરાગ્નીને પ્રદીપ્ત કરવાની, 

આહારને પચાવવાની તથા મળને બાાંધવાની ક્રીયા કરવાની હોય તથા પ્રકોપ 

પામેલા વાય,ુ પીત્તાદી દોષોને શાાંત કરવાની જરુર હોય તેમાાં અતીવીષ સવોટત્તમ 
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છે. આ ઉપરાાંત અતીવીષ લેખનીય-ચોાંટેલા મળને ખોતરીને ઉખાડવાનો ગણુ 

પણ ધરાવે છે.  

અતીવીષની કળી ધોળી, કાળી અને પીળી એમ ત્રણ પ્રકારની મળે છે. પણ 

ઔષધમાાં ધોળીનો જ ઉપયોગ થાય છે. કળી ભાાંગીને સફેદ હોય તે જ લાવીને 

વાપરવી.  

અતીવીષ અતીસાર-ઝાડાનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે. કોઈ પણ પ્રકારના ઝાડામાાં દીપન, 

પાચન અને સાંગ્રાહી ઔષધની જરુર હોય છે. અતીવીષની કળીમાાં આ ત્રણે 

ગણુ છે અને તે આમનાશક પણ છે.   

187. એક રસાયન પ્રયોગ : ગળોનુાં  વસ્ત્રગાળ ચણુટ  500 ગ્રામ, 

ગોળ 80 ગ્રામ અને ઘી  100 ગ્રામના મીશ્રણને અમતૃરસ કહે છે. આ રસાયન 

પ્રયોગ કરનારને રોગો સામે રક્ષણ મળે છે. જ ેઔષધ તાંદુરસ્તી જળવી રાખ,ે 

જલદી ઘડપણ આવવા ન દે, વાળ સફેદ થતા અટકાવે અને દીઘટ જીવન આપ ે

તેને રસાયન ઔષધ કહેવાય છે. રસાયન ઔષધ ત્રીદોષનાશક હોવાથી તે વાય,ુ 

પીત્ત અને કફના રોગોમાાં સહાયક ઔષધ તરીકે પોતાની પ્રકતૃી અને 

પાચનશક્તી મજુબ લઈ શકાય.      

188. અરડસુીનો રસ અને મધ : અરડસુીનાાં લીલાાંછમ તાજાં 

પાનનો ત્રણથી ચાર ચમચી રસ કાઢી તેમાાં બે ચમચી મધ મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ 

પીવાથી રક્તપીત્ત, ક્ષય, શ્વાસ-દમ, કફના રોગો, કમળો અને કફજ્વરમાાં ફાયદો 

થાય છે. અરડસુીમાાંથી બનાવવામાાં આવતો વાસાવલેહ પણ કફના રોગોમાાં ખબુ 

જ ઉપયોગી છે.   
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189. ચામડીના રોગોમાું અરણી : અરણીનાાં મળુનો ઉકાળો 
લેવાથી લોહીમાાં રહેલુાં  ઝરે બળી જય છે. આથી ચામડીના ઘણા રોગો મટે છે.  

સાથ ેબકરીના તાજ દુધમાાં અરણીનાાં મળુ વાટી લેપ કરવાથી ચામડીના ઘણા 

નવાજુના રોગ પણ મટાડવામાું લાભ થાય છે. 

190. અતીસાર-ઝાડામાું અરલનુો રસ અન ે મધ : 

અરલનુી છાલના બેથી ચાર ચમચી જટેલા રસમાાં એક ચમચી મધ અને થોડો 

મોચરસ (શમેળાનો ગુુંદર) નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી થોડા જ દીવસોમાાં 

અતીસાર, આમાતીસાર એટલ ે મ્યકુસ કોલાયટીસ અને રક્તાતીસાર એટલે 

અલ્સરટેીવ કોલાયટીસ મટે છે.  

191. અરીઠાું  : અરીઠાાં અતી ઉત્તમ ઔષધ છે. સાંસ્કૃતમાાં એને અરીષ્ટ 

(જનેા ઉપયોગથી કોઈ અનીષ્ટ થતુાં  નથી) કહે છે. અરીઠાાં  સ્વાદમાાં તીખાાં, કડવાાં, 

લઘ,ુ સ્નીગ્ધ, તીક્ષ્ણ, પચ્યા પછી પણ તીખાાં, ગરમ, મળને ખોતરનાર, 

ગભટપાત કરાવનાર તથા વાય,ુ કુષ્ઠ, ખાંજવાળ, વીષ અને વીસ્ફોટક (લોહીના 

વીકારનો તવચારોગ)નો નાશ કરનાર છે. 

192. ટીબીમાું અજુજન અને અરડસુી : અજુટનની છાલનુાં 

અડધીથી એક ચમચી ચણુટ , ત્રણ ચમચી અરડસુીનો રસ અને એક એક ચમચી 

ઘી, મધ અને સાકર મીશ્ર કરી દુધ સાથે લેવાથી ઉરઃક્ષત-ટીબીની કેવીટી ધીમે 

ધીમે મટી જય છે, અને ખાાંસી સાથે કફમાાં લોહી પડતુાં  બાંધ થાય છે.  

193. અશળેીયાની રાબ : શીયાળામાું વસાણામાું વપરાતો 

વાયનુાશક અશળેીયો બજારમાું મળે છે.  અશળેીયાની ઘીમાાં બનાવેલી રાબ 
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પીવાથી પ્રસતુી જલદી થઈ જય છે. આ રાબ પીવાથી હેડકી પણ શાાંત થઈ જય 

છે, ધાવણ વધે છે, ભખુ લાગ ેછે અને સ્વાસ્્ય સારુાં રહે છે. એનાથી કમરનો 

દુ:ખાવો પણ મટે છે. 

194. અશ્વગુંધા ઘી અને દધુ સાથ ે: એક ચમચી અશ્વગાંધાનુાં  

ચણુટ  થોડા ઘીમાાં શેકી એક ગ્લાસ દધુમાાં નાખી ઉકાળવુાં . ઉકાળતી વખતે તેમાાં બે 

ચમચી સાકર મીશ્ર કરી પછી ઠાંડુાં  પાડી રોજ રાત્ર ેપીવાથી અશક્તી લાગતી હોય, 

ચક્કર આવતાાં હોય, થાક લાગતો હોય, વજન વધતુાં  ન હોય, કમર દુખયા કરતી 

હોય તેમાું આ ઔષધ પ્રયોગથી થોડા દીવસોમાાં જ બધી તકલીફો દરુ થાય છે. 

નબળા બાાંધાના બાળકોનુાં  વજન વધારવામાાં પણ આ ઉપચાર ખબુ જ હીતાવહ 

છે. સ્ત્રીઓના પ્રદર-લ્યકુોરીયામાાં, પરુુષોના વીયટદોષો દુર કરવામાાં, વદૃ્ધાવસ્થા 

આવતી રોકવામાાં અશ્વગાંધાનો આ પ્રયોગ ખબુ હીતાવહ છે. અશ્વગાંધાના લેટીન 

નામનો અથટ થાય છે ‘ઉાંઘ લાવનાર’. આમ તે અનીદ્રા અને માનસીક રોગોમાાં 

પણ હીતાવહ છે. 

195. અષ્ટમાંગલ ઘતૃ : બજરમાાં એ તૈયાર પણ મળે છે. વજ, કઠ, 

બ્રાહ્મી, સફેદ વાળો, સરસવ, અનાંતમળુ, સીંધવ અને લીંડીપીપર આ આઠ 

ઔષધ સરખા વજને લઈ પાણીમાાં વાટી ચટણી જવેુાં  બનાવી એમાાં  ગાયનુાં  

ચારગણુાં  ઘી અને સોળગણુાં  પાણી મેળવી ધીમા તાપ ેઉકાળી ફક્ત ઘી બાકી રહ ે

ત્યાર ેઉતારી ગાળીને બાટલી ભરી લેવી. એને અષ્ટમુંગલ ઘી કહે છે. આ ઘી 

બાળકોને થોડુાં થોડુાં ચટાડવાથી બદુ્ધી વધે છે,  યાદશક્તી તીવ્ર બને છે તથા 

શરીરીક અને માનસીક વીકાસ ઝડપી બને છે. ત્રણ વષટથી મોટાાં બાળકોને 

સવાર-સાાંજ અડધી ચમચી ઘી અથવા એમની પાચનશક્તીના પ્રમાણ મજુબ 

આપવુાં .  
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196. અાંઘેડો : અુંઘેડાથી ઘણા રોગોનો નાશ થાય છે, આથી એને 

સાંસ્કૃતમાાં અપામાગટ કહે છે. અાંઘેડો તીખો કડવો અને ગરમ છે. એ વાય ુઅને 

કફના રોગોમાાં ઉપયોગી છે. અાંઘેડો ચોમાસામાાં આપણે તયાું બધે થાય છે. 

પાણીવાળી વાડી-ખતેરોમાાં બાર ેમાસ થાય છે. એનાાં પાન લાંબગોળ અને છેડ ે

અણીયાળાાં હોય છે. એને લાાંબી સળી ઉપર માાંજર આવે છે. તેનાાં ફુલનાાં મોાં 

નીચેની તરફ અને બીજ અણીવાળાાં નાનાાં હોય છે. અાંઘેડાનાાં મળુ, બીજ, 

પાંચાાંગક્ષાર અને પાન ઔષધમાાં વપરાય છે.  

197.  શરીરપષુ્ટી માટે ખજુર : ખજુર, મનુક્કા દ્રાક્ષ, સાકર, મધ 

અને ઘી સરખા વજને લઈ ખબુ ખાાંડી સોપારી જવેડી લાડડુી બનાવી રોજ બેથી 

ત્રણ ખબુ ચાવીને ખાવી. એનાથી શરીર પષુ્ટ થાય છે. એ ખાાંસી, દમ, ક્ષય, 

એનીમીયા, સકુારો વગરેમેાાં  ઉપયોગી છે.  

198. શક્તી માટે ચણા : રાત્ર ે50 ગ્રામ ચણા કે ચણાની દાળ 
પલાળી સવાર ેનરણા કોઠે એક એક ચણો કે દાળ ખબુ ચાવીને ખાવી. માત્ર એક 

મહીનાના પ્રયોગથી જ શક્તીમાાં ખબુ લાભ થશ.ે આ પ્રયોગ દરમીયાન બહ ુખાવુાં  

નહીં. વારાંવાર કે આચરકુચર ખાવુાં  નહીં. નહીંતર ચણા પચશ ેનહીં અને ગસૅ 

કરશ.ે  

199. જળોદરમાું માલકાુંકણીનુું તેલ : જળોદરના દદીને  

25થી 30 ટીપાાં  માલકાાંકણીનુાં  તેલ આપવાથી મતુ્ર ખબુ છુટથી થાય છે અને 

સોજો ઉતર ે છે, પટેમાાં ભરાયેલુાં  પાણી નીકળી જય છે. આ તેલ પરસેવો 

વધારનાર છે. 5થી  15 ટીપાાં દુધમાાં લેવાથી પરસેવો ખબુ જ થાય છે અને સોજ 

ઉતર ેછે. માલકાુંકણીને અુંગ્રજેીમાું સ્ટાફ ટ્રી કહે છે. 
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200. આફરામાું એલચી અને અજમો : આફરો ચડતો હોય 

તો હલકો આહાર લેવો, અને એક એલચીના દાણા શકેેલા અજમા સાથે ખાાંડી 

હ ુાંફાળા પાણી સાથે જમ્યા પછી બે કલાકે ફાકી જવાથી રાહત થાય છે. સવાર-

સાાંજ ચાલવા જવુાં . 

201. આમની તકલીફમાું એરુંડીય(ુદીવેલ) : શરીરમાાં 

ખોરાકનો કાચો રસ-આમ ઉત્પન્ન થઈ વાયનુો પ્રકોપ અને વાત વ્યાધીઓ કર ે

છે, તે આમને સુાંઠના ઉકાળા સાથે લીધેલ એરાંડીય ુજ માત્ર મટાડ ેછે. આમદોષમાાં 

ઘઉાંનો ખોરાક બાંધ કરી મગ-ચોખાનો આહાર લેવો. મોળી છાસ પીવી.  

202. આમજન્ય શળુ  લસણ 80 ગ્રામ, એરાંડીયુાં  5 ગ્રામ, સીંધવ 3 

ગ્રામ અને ઘીમાાં શકેેલી હીંગ  1 ગ્રામ બારીક ઘુાંટી રોજ  10- 10 ગ્રામ લેવાથી 

આમજન્ય શળુ મટે છે. 

203. આમણ કમળના સકુા પાનનુાં  ચણુટ  અડધી ચમચી એક ચમચી ખડી 

સાકરના ચણુટ  સાથે સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લેવાથી ચારથી છ અઠવાડીયાાંમાાં  

આમણ એટલે કે મળ માગટની રીંગ મળ ત્યાગ વખતે બહાર નીકળી આવતી 

હોય કે સ્ત્રીઓનુાં  ગભાટશય તેના મળુ સ્થાનેથી ખસી જતુાં  હોય તેમાાં ખબુ જ લાભ 

થાય છે.  

204. સીંહનાદ ગગુળ હરડ,ે બહેડાાં  અને આમળાાં દરકે  120 ગ્રામને 

અધકચરાાં ખાાંડી દોઢ લીટર પાણીમાાં ઉકાળો કરી ગાળી તેમાાં 40 ગ્રામ ગાંધક 

અને  160 ગ્રામ દીવેલ(એરાંડીય)ુ ઉમેરી ગરમ કરી પાક બનાવવો. ગોળી બની 

શકે તેવો પાક થાય એટલે ચણાના દાણા જવેડી ગોળીઓ વાળવી. એને સીંહનાદ 
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ગગુળ કહે છે. બે-બે ગોળી સવાર-સાાંજ લેવાથી આમવાત સહીત બધા જ વાયનુા 

રોગો તથા ઉદરરોગો વગરે ેમટે છે.  

205. આથટરાઈટીસમાાં પરજેી  : આથટરાઈટીસ ધરાવતા દરકે 

દદીને જુદો જુદો આહાર માફક આવે છે. આથી બધા જ દદીઓ માટે કોઈ 

સવટસામાન્ય આહાર નીશ્ચીત કરી શકાય નહીં. વધ ુ વજન ધરાવતા 

આથટરાઈટીસના દદીઓમાાં દદટની તકલીફ વધ ુજોવા મળે છે. શરીરમાાં સોજો 

ઉત્પન્ન કરનાર દરકે આહારદ્રવ્ય આથટરાઈટીસના દદટનો હમુલો લાવી શકે છે. 

લોહીમાાં પ્યરુીન તત્ત્વ ભળે તેવા આલ્કોહોલ પણ આથટરાઈટીસને વીષમ બનાવે 

છે. આથી આ દદીઓએ વજનને સમતોલ રાખતો પોષક દ્રવ્યથી ભરપરુ આહાર 

લેવો જોઈએ. એલર્જી હોય તેવી વસ્તઓુ સીવાયની પોતાને માફક આવતી 

તમામ ચીજો ખાવી જોઈએ. તમાકુ, ધમુ્રપાન અને દારુ-આલ્કોહોલ સદાંતર બાંધ 

કરવાાં જોઈએ. ફળો અને શાકભાજીનો ઉપયોગ વધ ુકરવો જોઈએ.  

206. આુંકડીમાું અરીઠાું  : પાણીમાાં પલાળી રાખલેાાં  અરીઠાના 

પાણીનાાં થોડાાં  થોડાાં  ટીપાાં નાકમાાં મકુતા રહેવાથી આાંકડીગ્રસ્ત વ્યક્તી તરત જ 

ભાનમાાં આવવા લાગ ેછે. આ જ પ્રયોગ કરતા રહેવાથી આાંકડીનો રોગ મટી 

જય છે. એની કોઈ આડઅસર નથી. 

207. આુંખોની રતાશમાું હળદર અને તવેુર : હળદરનો 

ગાાંગડો તવેુરની દાળમાાં બાફી, છાાંયડ ેસકુવી, પાણીમાાં ઘસી સયુાટસ્ત પહેલાાં બે 

વાર આાંખમાાં આાંજવાથી આાંખોની રતાશ મટે છે. આનાથી ધોળાું ફુલાું પણ મટે 

છે. 
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208. આુંખોની બળતરામાું દ્રાક્ષ :  20 ગ્રામ દ્રાક્ષને રાત્ર ે

પાણીમાાં પલાળી રાખી સવાર ેમસળી, ગાળી, સાકર મેળવી પીવાથી આાંખોની 

ગરમી અને બળતરા મટે છે. 

209. આુંખના રોગોમાું ત્રીફળા : દરરોજ રાત્ર ેએક ચમચો 
ત્રીફળાનુાં  ચણુટ  ઠાંડા પાણીમાાં પલાળી સવાર ેનીતયાટ પાણીને ગાળી આાંખમાાં 

નાખવુાં . નીચે જ ેચણુટનો રગડો વધે તે પી જવાથી પટે અને આાંખના કોઈ જ રોગ 

થતા નથી. થયા હોય તો મટી જય છે.  

210. દખુતી આુંખમાું સાકર અને ધાણા : એક ભાગ સાકર 
અને ત્રણ ભાગ ધાણાના બોરકુટા ચણુટ ને ઉકાળેલા પાણીમાાં નાખી, એક કલાક 

ઢાાં કી રાખી કપડાથી ગાળી ઠાંડુાં  થયા પછી શીશીમાાં ભરી રાખવુાં . તેમાાંથી બબ્બે 

ટીપાાં સવાર-સાાંજ આાંખોમાાં નાખવાથી દુખતી આાંખો બેત્રણ દીવસમાાં મટે છે.  

211. આુંખમાુંથી પડતા પાણીમાું સુંતરાનો રસ : કોઈ 

ખાસ ગાંભીર નેત્ર રોગ નહીં થયો હોય અને આાંખોમાાંથી પાણી નીકળયા કરતુાં  

હોય તો દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ અને રાત્ર ેએમ દીવસમાાં ચાર વખત 

સાંતરાનો  1- 1 ગ્લાસ તાજો રસ પીવો.  

212. સ્વપ્નદોર્માું કૌુંચાું : ક ાંચાનાાં બીજના  10 ગ્રામ ચણુટ ને 

બસો ગ્રામ દુધમાાં ધીમા તાપે પાણીનો ભાગ ઉડી જય ત્યાાં સધુી ઉકાળી થોડી 

સાકર નાખી પીવાથી થોડા દીવસમાાં કામશક્તી વધે છે. શરીર હૃષ્ટપષુ્ટ કરવા 

માટે આ પ્રયોગ દીવસમાાં બે વખત કરવો. જમેને સ્વપ્નદોષ થતો હોય કે 

શીઘ્રસ્ખલન થતુાં  હોય તેમણે આ ક્ષીરપાક સવાર-સાાંજ લેવો, આહારમાાં મધરુ, 
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સ્નીગ્ધ અને પ ષ્ટીક દ્રવ્યો લેવાાં . ચોખા, દુધ, દહીં, ઘી, માખણ, સાકર, મધ, 

અડદ, કઠોળ, સલાડ અને ફળો લવેાાં . 

213. આુંખના તેજ માટે સકુા ધાણા અને સાકર : 

પોષણના અભાવે તથા મગજની નબળાઈ કે અન્ય કારણોને લીધે આાંખ ેઅાંધારાાં  

આવતાાં હોય તો સકુા ધાણા અને સાકર સમભાગ ેચાવી ચાવીને પોતાને જરરી 

પ્રમાણમાું ખાવાથી રાહત થાય છે.  

214. ઉધરસમાું કોળાનો અવલેહ : કોળુાં  છોલી બી અને પોચો 

ભાગ કાઢી નાખી દોઢ કીલો જટેલુાં લઈ બે કીલો પાણીમાાં પકાવવુાં . પાકે ત્યાર ે

કપડામાાં નાખી રસ નીચોવી લેવો. રસ જુદો રાખવો. પકાવેલ કોળાને ગાયના  

170 ગ્રામ ઘીમાાં તાાંબાના વાસણમાાં મધ જવેો રાંગ થાય ત્યાાં સધુી શેકી, તેમાાં 

કોળાનો જુદો રાખલે રસ મેળવી તેમાાં દોઢ કીલો ખાાંડ નાખી અવલેહ તૈયાર 

કરવો. તેમાાં પીપર, સુાંઠ, જીરાનુાં  ચણુટ  દરકે 40 ગ્રામ તેમ જ ધાણા, તમાલપત્ર, 

એલચી, મરી અને તજનુાં  ચણુટ  દરકે 10 ગ્રામ નાખી 15 - 20 મીનીટ સધુી 

હલાવી એકત્ર કરવુાં . ઠાંડુાં  થાય ત્યાર ેતેમાાં  160 ગ્રામ મધ મેળવવુાં . આ અવલેહનુું 

સેવન કરવાથી ઉધરસ મટે છે. એનાથી ઉલટી, શ્વાસ-દમ, હૃદયરોગ, રક્તપીત્ત, 

પીત્તજ્વર, તરસ, દાહ, પ્રદર, દુબટળતા, ક્ષય અને આાંત્રવદૃ્ધી વગરે ેઘણી તકલીફ 

પણ મટે છે.  

215. કફવાળી ઉધરસમાું અરડસુી : અરડસુીનાાં પાન વાટી બે 
તોલા રસ કાઢી અડધો તોલો મધ મેળવી દીવસમાાં બે વાર પીવાથી કફવાળી 

ઉધરસ મટે છે.  
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216. ઉલટીમાું તજ : તજ ખાવાથી ઉલટી મટે છે. અથવા તજનુાં  તેલ 

બેથી ત્રણ ટીપાાં એક કપ પાણીમાાં મેળવી લેવાથી ઉલટીમાાં ફાયદો થાય છે. વળી 

તજનો ઉકાળો પીવાથી પીત્તને લીધે થતી ઉલટી મટે છે.  

217. ઉલટીમાું લીંબ-ુખાુંડનુું શરબત : સારાાં પાકાાં  લીંબનુા 

400 ગ્રામ રસમાાં  1  કીલો ખાાંડ નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી શરબત બનાવવુાં . 

શરબત ગરમ હોય ત્યારજે કપડાથી ગાળી ઠાંડ ુથાય એટલે શીશીઓમાાં ભરી લેવુાં .  

15થી  25 ગ્રામ જટેલુાં આ શરબત પાણી મેળવી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  

218. વારુંવાર થતી ઉલટીમાું લવીંગ અન ેઅજમો 

મધ સાથે :  લવીંગના ઉપરના ગોળાકાર ભાગ અને અજમાનુાં  સમાન ભાગ ે
બનાવેલ ચણુટ  મધ સાથે ચાટવાથી વારાંવાર થતી ઉલટી મટે છે.  

219. કોઈપણ જાતની ઉલટીમાું  : ધાણા, સુાંઠ, સાકર અને 

નાગરમોથ ચાર ે5-5 ગ્રામ 350 મી.લી. પાણીમાાં ઉકાળી, ચોથા ભાગનુાં  પાણી 

બાકી રહે ત્યાર ેગાળીને પીવાથી ગમે તે કારણે થતી ઉલટી મટે છે. 

220. રોગપ્રતીકારકતા માટે જવ : પાણી ઉકાળી એક ઉભરો 

આવે તયાર ેતેમાું ધીમા તાપે શકેેલા જવ ઉમેરો. એને ધીમા તાપ ે 20 મીનીટ 

સધુી ફરીથી ઉકાળો. એમાું ગોળ ઉમેરી ગાળીને સાધારણ ગરમ ગરમ પી શકાય 

અથવા ઠુંડુું થયા પછી મધ નાખીને પીવુું . એનાથી રોગપ્રતીકારકતા વધ ેછે, તથા 
શરદી- ઉધરસમાું પણ ફાયદો થાય છે. ઉપરાુંત શીયાળાની ઠુંડી સામે રક્ષણ મળ ે

છે.  
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221. અગ્નીદગ્ધ વ્રણ પર કારલેાનો રસ :  કારલેાાંને પીસી 

રસ કાઢીને અગ્નીદગ્ધ વ્રણ પર લેપ કરવાથી વ્રણ રઝાવામાું ફાયદો થાય છે.  

222. અજીણજમાું લીંબ,ુ સીંધવ, સુુંઠ, મરી, પીપર :        

(1) લીંબ ુકાપી સીંધવ ભભરાવી ભોજન અગાઉ ચસુવાથી અજીણટ મટે છે. અથવા 

(2) સુાંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ સમાન ભાગ ેલઈ, ચણુટ  કરી છાસમાાં નાખીને 

પીવાથી અજીણટ મટે છે. (3) છાસમાાં સીંધવ અને મરીનુાં  ચણુટ  નાખીને પીવાથી 

પણ અજીણટ મટે છે.  

223. અજીણજ  શાથી થાય : વધ ુપડતુું  પાણી પીવાથી, કસમય ે

ભોજન કરવાથી, મળ-મતુ્રાદીના વેગને રોકવાથી, સમયસર નીદ્રા ન લેવાથી, 

ઓછુાં  કે વધાર ેખાવાથી અજીણટ થાય છે.  આથી કારણને જણીને તેનુાં નીવારણ 

કરવુાં જોઈએ.  

224. અજીણજ , અરચી અને ઉધરસ મટાડવા : હરડ,ે 

લીંડીપીપર, સુાંઠ અને કાળાાં મરી સરખા વજને મીશ્ર કરી, એ મીશ્રણથી બમણા 

વજનનો ગોળ મેળવી ચણી બોર જવેડી ગોળી બનાવવી. બબ્બે ગોળી સવાર, 

બપોર અને સાાંજ ેચસુવાથી અજીણટ, અરુચી અને ઉધરસ મટે છે.  

225. અતીસારમાું જાુંબડુી : જાંબડુીની છાલનો  20 ગ્રામ ઉકાળો 
મધ મેળવી પીવાથી અથવા જાંબડુીનાાં કુમળાાં પાનનો 10 ગ્રામ રસ 3 ગ્રામ મધ 

મેળવી દીવસમાાં ત્રણ વાર લેવાથી અતીસારના ઝાડા મટે છે.  
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226. અનીદ્રાના બે સાદા ઉપાય : (1) સતુાેું પહેલાાં  1/ 2 

 કીલોમીટર ખબુ ઝડપથી ચાલવુાં  અને પાછા વળતાાં ધીમેથી ચાલવુાં . આવીને 

અડધો ગ્લાસ સોડા પીને સઈુ જવાથી ઘસઘસાટ ઉાંઘ આવે છે. (2) કોળુાં  વધાર ે

માત્રામાાં લેવાથી દસ્ત સાફ આવે છે અને નીદ્રા આવે છે.  

227. ઉુંઘ માટે વરીયાળી :  1 ચમચો વરીયાળીનો શદુ્ધ અકટ  એકાદ 
વાડકી પાણીમાાં ભેળવી રાતે સતુી વખતે લેવાથી અનીદ્રાની ફરીયાદ મટે છે. 

વરીયાળીનો અકટ  જટેલો શદુ્ધ અને ચોખખો હોય તેટલો વધ ુફાયદો કર ેછે. 

228. ઉુંઘ માટે બદામનુું તેલ : રાત્ર ેસવુાના એકાદ કલાક પહેલાાં 

હ ુાંફાળા દુધમાાં 8- 10 ટીપાાં બદામના તેલનાાં નાખી ધીમે ધીમે પીવાથી સારી ઉાંઘ 

આવે છે. એનાથી બીજ ેદીવસે શરીરમાાં સારી સ્ફુતી પણ રહે છે.  

229. અરચીના કારણ અનસુાર ઉપાય : જ ે કારણથી 

અરુચી હોય તે મજુબ એનો ઉપાય કરવો જોઈએ. વાયથુી થયેલી અરુચીમાાં 

એનીમા, પીત્તથી થયેલી અરુચીમાાં  વીરચેન અને કફથી થયેલી અરુચીમાાં ઉલટી 

કરાવવાથી લાભ થાય છે. માનસીક ઉદ્વગેને લીધે અરુચી થઈ હોય તો મનને 

પ્રસન્ન કર ેએવાાં રુચીકારક ભોજનનુાં  સેવન કરવુાં  જોઈએ.  

230. અવાજ બેસી જય ત્યાર ે: જઠેીમધ, આાંબળાાં, હળદર અને 

સાકરનો ઉકાળો પીવાથી લાભ થાય છે. અથવા ભોજન પછી કાળાાં મરી ઘીમાાં 

નાખી ખાવાથી અવાજ બેસી ગયો હોય તેમાાં લાભ થાય છે.  
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231. અવાજ સધુારવા : અવાજ બેસી જય ત્યાર ેજઠેીમધ અથવા 
તેનો સાર (શીરો) મોઢામાાં રાખી ચસુવાથી અવાજ ખલુી જય છે. અવાજ સારો 

રાખવા માટે સાંગીતકારો પોતાની પાસે જઠેીમધનો શીરો રાખતા હોય છે.   

232. શક્તી માટે :  15 ચણા 50 ગ્રામ પાણીમાાં  24 કલાક પલાળી 

રાખી સવાર ેખાલી પટેે એક એક ચણો ખબુ ચાવીને ખાવાથી અને વધેલુાં  પાણી 

પી જવાથી શક્તી વધે છે. કાળા ચણા વધ ુપૌષ્ટીક ગણાય છે. 

233. અળાઈથી બચવા અને મટાડવા માટે : પીપળાની 

છાલ બાળીને તેની ભસ્મ શરીર ેલગાડવાથી કે તેની છાલની ભસ્મ પાણીમાાં 

ઓગાળી તેનાથી નાહવાથી અળાઈ થતી નથી. તેમજ સવાર-સાાંજ નાહીને શરીર 

પર શાંખજીરુ લગાવવાથી પણ અળાઈ થતી નથી. ઉપરાુંત આમલીનુાં  શરબત 

પીવાથી ગણતરીના દીવસોમાાં અળાઈ–ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીઓ મટી જય છે. 

ત્વચા માટે આમલીનુાં  શરબત ખબુ ગણુકારી છે.   

234. વાયથુી જકડાયેલ અુંગ : વાયથુી જકડાયેલા અાંગ પર રાઈની 

પોટીસ કરી બાાંધવાથી અથવા તેનુાં  પ્લાસ્ટર મારવાથી ફાયદો થાય છે. જો કે 

કેટલાક લોકોને રાઈ ગરમ પડવાથી બળતરા થવાની શક્યતા છે. એ સુંજોગમાું 

રાઈની પોટીસ કાઢી નાખી ઘી લગાડવુું . 

235. અુંડકોર્ની વદૃ્ધીમાું તમાકુ અને શીલારસ : 

તમાકુના પાન પર શીલારસ ચોપડી વધરાવળ પર બાાંધવાથી બે-ચાર દીવસમાાં 

અાંડવદૃ્ધી મટે છે. 
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236. રોગપ્રતીકારકતા વધારવા માટે (મને મળેલ એક 

ઈમેલમાુંથી બધાુંની જાણ માટે) ભારતમાાં વૈકલ્પીેક સારવાર પદ્ધતીેના સાંશોધન 

અને સ્ટાન્ડડાટઇઝશેન માટે કામ કરતા આયષુ માંત્રાલયે કોરોના વાઇરસ સામે 

રક્ષણ આપ ેએવો કાઢો પીવાની ભલામણ કરી છે. આ કાઢામાાં દરકે ઘરમાાં 

આસાનીથી મળી જય એવા તેજનાનો સમાવેશ થાય છે જ ે વાઇરસ સામે 

ઇમ્યનુીેટી વધારતો હોવાનુાં  આયષુ દ્વારા જણાવવામાાં આવ્યુાં  છે.  

આ કાઢો બનાવવા માટે બે ગ્લાસ પાણી લેવુાં, એમાાં દસથી બાર તલુસીનાાં પાન 

નાખવાેું, સેુેુંઠ, તજ અને કાળાાં મરી નાખવાેું. કાઢો ઉકળીને લગભગ અડધો થઈ 

જય એટલે એમાાં  થોડોક ગોળ નાખીને ઓગળવા દેવુાં . આ પીણુાં  સહેજ 

કોકરવરણુાં  હોય ત્યાર ેજ પી જવુાં . રોજ સવાર-સાાંજ દીેવસમાાં બે વાર આવો 

કાઢો પીવામાાં આવે તો એનાથી રોગપ્રતીેકારકતા વધે છે. આ કાઢા ઉપરાાંત 

વારાંવાર ગરમ પાણી પીતા રહેવાની સલાહ પણ અપાઈ છે. તેમ જ પાણીમાાં 

અજમો નાખીે ઉકાળીને એની વરાળ પણ નાક-મોાં પર લેવાનુાં  કહેવાયુાં  છે. 

237. અખરોટના ગણુ: અખરોટ મધરુ, સ્નીગ્ધ, શીતળ, ધાતવુધટક, 

રુચીકારક, કફ-પીત્તકારક, બળકારક, વજન વધારનાર, મળને બાાંધનાર, ક્ષયમાાં 

હીતકર, હૃદયરોગ, પાતળાપણુાં , રક્તદોષ અને વાતરક્તમાાં હીતાવહ છે. એ 

શરીરની આાંતરીક બળતરા મટાડ ેછે. અખરોટમાાં બહ ુઓછા પ્રમાણમાાં ચરબી 

હોય છે. એના નીયમીત સેવનથી આયષુ્યમાાં પાાંચથી દસ વષટનો વધારો થાય 

છે. તે હૃદયને રક્ષણ આપ ેછે અને કૉલેસ્ટરોલ ઘટાડ ેછે. 
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238. સોજા અને સાુંધાના દખુાવામાું અગર : અગર, ચાંદન 

અને લીમડાની છાલનુાં  સરખા ભાગ ેચણુટ  કરી તેનો પાણીમાાં બનાવેલો લેપ 

કરવાથી સોજ અને સાાંધાનો દુખાવો મટી જય છે. 

239. અજમાના ત્રણ ઉપયોગો : (1) શીળસમાાં અજમા સાથ ે
ગોળ આપવાથી લાભ થાય છે. (2) ઉકળતા પાણીમાાં અજમો નાખી, ઠાંડ ુપાડી 

એ પાણીથી વ્રણ ધોવાથી વ્રણની દુગધં દુર થાય છે. (3) અડધી ચમચી અજમો 

અને એક ચમચી સાકર ખબુ ચાવીને ખાવાથી શરીરની આાંતરીક ગરમી મટે છે.  

240.  અજમોદાદી ચણુટ  :  અજમોદ, કાળાાં મરી, પીપરીમળુ,  

વાવડીંગ, દેવદાર, ચીત્રકમળુ, સીંધવ, લીંડીપીપર, વરીયાળી દરકે  10- 10 

ગ્રામ, હરડ ે50 ગ્રામ અને  વરધારો  100 ગ્રામને ભેગાાં ખાાંડી બનાવેલા ચુુ્ણટ ને 

અજમોદાદી ચણુટ  કહે છે. (આમાું થોડા ફેરફાર સાથ ેબીજુું ચણુજ  પણ બનાવાય 

છે, પણ ગણુમાું ખાસ ફરક પડશ ેનહીં) 

અજમોદ અજમાને મળતુાં  ઔષધ છે. એ દીપન, પાચન, વાતકફનાશક, શલુનુાં  

શમન કરનાર, કૃમીઘ્ન, વાયનુુાં  અનલુોમન કરનાર, મતુ્ર સાફ લાવનાર, ગભાટશય 

ઉત્તેજક, વાજીકર, ઉદરશલુ, વાય,ુ આફરો, અગ્નીમાાંદ્ય, કષ્ટાતટવ વગરે ે

વાતકફથી થતા રોગોમાાં ખબુ જ ઉપયોગી છે, કેમ કે એમાાં નાખવામાાં આવેલ 

બીજાં ઔષધો અજમોદના ગણુોમાાં વદૃ્ધી કર ેછે અને આમપાચક છે.  

241. પાચન માટે અનનાસ : અનનાસ મધરુ, ખાટુેું અને પાચક છે. 

ભાર ેઆહાર ખાધા પછી અનનાસનો રસ પીવાથી આહાર સરળતાથી પચી જય 

છે. એમાાં વીટામીન સી સારા પ્રમાણમાાં છે. આથી એ સ્કવી નામના રોગમાાં તથા 

પાયોરીયામાાં સારુાં છે. રોજ અનનાસનો રસ પીવાથી દાાંત સારા રહે છે.  
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242. અપચામાું લીંબ ુ : સારાાં પાકાાં  લીંબનુા 400 ગ્રામ રસમાાં  1 

 કીલો ખાાંડ નાખી, ઉકાળી, ચાસણી કરી શરબત બનાવવુાં . શરબત ગરમ હોય 

ત્યાર ેજ કપડાથી ગાળી ઠાંડ ુથાય એટલે શીશીઓમાાં ભરી લેવુાં .  15થી  25 ગ્રામ 

જટેલુાં  આ શરબત જરુરી પાણી મેળવી પીવાથી અપચો મટે છે. આ ઉપરાુંત 

માટીના વાસણમાાં લીંબ ુઅને મીઠાના થર ઉપર થર કરી, દબાવી રાખી, લીંબનેુ 

સારી રીતે આેુંથીન ેપછી તેમાાંથી એક એક લીંબ ુલઈ ખાવાથી પણ અપચામાું 

લાભ થાય છે.  

243. પાચનની ગરબડમાું સુુંઠ : 400 મી.લી. ઉકળતા પાણીમાાં  

25 ગ્રામ સુાંઠનુાં  ચણુટ  નાખી  20- 25 મીનીટ ઢાાં કી રાખવુાં . ઠાંડ ુથયા બાદ વસ્ત્રથી 

ગાળી  25થી 50 ગ્રામ જટેલુાં  પીવાથી પટેનો અપચો, ખરાબ ઓડકાર તથા 

ઉદરશળુ મટે છે. 

244. અપચામાું ડુુંગળી, આદ,ુ હીંગ અને મીઠુું  : ડુાંગળીનો 
રસ 10 ગ્રામ, આદુનો રસ 5 ગ્રામ, હીંગ 0. 16 ગ્રામ, મીઠુાં  અને થોડુાં પાણી 

મેળવી પીવાથી અપચો મટે છે. જરુર જણાય તો આ મીશ્રણ બે કલાક પછી 

ફરીથી લઈ શકાય. એકલુું મીઠુું (નમક) તવી પર લાલ રાંગનુાં  થાય ત્યાાં સધુી 

શેકી, હ ુાંફાળા ગરમ પાણીમાાં 5 ગ્રામ જટેલુાં  લેવાથી પણ અપચો મટે છે.  

245. ઉુંઘ  માટે ખસખસ અથવા ગુંઠોડા :  ઉાંઘ માટે  2થી 
3 ગ્રામ ખસખસ વાટી સાકર અને મધ અથવા સાકર અને ઘી સાથે સતુી વખતે 

લેવુાં . અથવા ગાંઠોડાનુાં   2 ગ્રામ જટેલુાં  ચણુટ  ઘી-ગોળ સાથે ખાવાથી પણ ઉાંઘ આવે 

છે.  
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246. ભખુ વધારવા લીંબ ુ: અરુચી દુર કરી ભખુ વધારવા લીંબનુા 

ફાડીયા પર મીઠુું (નમક), મરી, ગાંઠોડા અને સાંચળ ભભરાવી જરા ગરમ કરીને 

ભોજન પહેલાાં ચસુી જવાથી ઉત્તમ લાભ થાય છે. ઉલટી, હેડકી, ચુાંક અને 

આફરામાાં પણ એનાથી લાભ થાય છે.  

247. અક્કલકરો : અક્કલકરાના એકથી દોઢ ફુટના છોડ બાંગાળ, 

ઈજીપ્ત અને અરબસ્તાનમાાં થાય છે. આપણે ત્યાાં આ છોડ કોઈ કોઈ સ્થળે થાય 

છે. તેના મળુ અને ડાાંખળી આપણા દેશમાાં આયાત થાય છે. એના છોડને પીળાાં-

સોનેરી ફુલો આવે છે. તેની ડાાંખળી ચાવવાથી જીભે રવરવ થાય છે અને 

મોઢામાાંથી લાળ પડ ેછે.  

તેનાાં ફુલો ઉધરસ ઉપર પાનમાાં ખાવામાું આવે છે. એની આયાત અલ્જીરીયાથી 

કરવામાાં આવે છે. એનાાં મળુ બજરમાાં મળે છે.  તે બેથી ત્રણ ઈંચ લાાંબાાં  અને 

ટચલી આાંગળી જટેલાાં જડાાં હોય છે. આ મળુ બહારથી ભરુા રાંગનાાં અને 

તોડવાથી અાંદર સફેદ જવેાાં  હોય છે. મળુને ચાખવાથી જીભ પર ચમચમાટ થાય 

છે.  

એ ગરમ અને બળવધટક છે તથા વાય,ુ કફ, પક્ષાઘાત, મોઢાનો લકવા, કાં પવા 

અને સોજ મટાડ ે છે. વળી એ શકુ્રસ્થાંભક અને આતટવજનક છે. એને ઘસીને 

લગાવવાથી ઈન્દ્રીય દૃઢ થાય છે. દાાંતનાાં પઢેાાં  ફુલી જવાાં, જીભ જકડાઈ જવી 

વગરેમેાાં  ઉપયોગી છે.  

248. અગર : ઉત્તમ ઔષધ અગરને મહષી ચરકે શરદી અને ખાાંસી 

મટાડનાર માનેલ છે. સશુ્રતુ લખ ેછે કે, અગર વાય ુઅને કફનાશક, શરીરનો રાંગ 

સધુારનાર, ખાંજવાળ અને કોઢ તથા ચામડીના રોગોનો નાશકતાટ છે. અગરની 
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લાકડીના નાના ટુકડાઓ પાણીમાાં  ઉકાળી તે પાણી પીવાથી તાવમાાં લાગતી 

વારાંવારની તરસ ઓછી થાય છે. એને વાઈ-એપીલેપ્સી, ઉન્માદ, અપસ્મારમાાં 

પરમ ઉપયોગી ગણવામાાં આવે છે. એ ગરમ પ્રકૃતીવાળાને હાનીકારક છે.  

249. ઉદરશળુ અને પટેના કૃમીમાું અજમોદ : ઉદરશળુ,  

ગસે, ગોળો અને આફરા પર અડધી ચમચી  અજમોદનુાં  ચણુટ  સાધારણ ગરમ 

પાણીમાાં નાખી પીવાથી લાભ થાય છે.  ભખુ ન લાગતી હોય તો અડધી ચમચી 

અજમોદનાં ુ ચણુટ   સોપારી જટેલા ગોળ  સાથે પાાંચથી સાત દીવસ ખાવાથી પટેના 

કૃમીઓનો નાશ થાય છે અને ભખુ ઉઘડ ેછે. 

250. અનનાસ : પાકુાં  અનનાસ મતુ્રલ, કૃમીનાશક અને પીત્તશામક છે. 

તે ગરમીના વીકારો, પટેના રોગો, બરોળવદૃ્ધી, કમળો, પાાંડરુોગ વગરે ેમટાડ ેછે.  

સગભાટને અનનાસ નકુશાનકારક છે. સામાન્ય રીતે ખાલી પટેે ફળોનુું સેવન 

કરવાની સલાહ આપવામાું આવે છે, પણ ભખુયા પટેે અનનાસનુું સેવન કરવુું 

હાનીકારક છે. 

251. ઉધરસમાું અરડસુી : સુકી અને કફવાળી બાં ને ઉધરસમાાં  

અરડસુી ખબુ હીતાવહ છે. કફ છુટતો ન હોય, ફેફસામાાં અવાજ કરતો હોય, 

કાચો ફીણવાળો કફ હોય, ઉધરસ દ્વારા તેને કાઢવામાાં તકલીફ થતી હોય, તેમાાં 

અરડસુી સારુાં કામ કર ેછે. અરડસુી રક્તપીત્ત, ક્ષય અને ઉધરસના દદીઓ માટે 

ઉત્તમ છે. એ માટે એનાું પાન તથા ફુલનો રસ મધમાું લેવો.  

mailto:gandabhaiv@gmail.com


101 
ચેતવણી અને કોપીરાઈટ - સુંપકજ : gandabhaiv@gmail.com  

જોવા માટે ક્લીક કરો :     અનકુ્રમ         કક્કાવાર અનકુ્રમ (ઈન્ડકે્સ)   

252. કપીલો : કપીલાના પાકા ફળની ઉપર લાલ રાંગની રજ લાગલેી 
હોય છે. આ રજ ઔષધરુપ ેવપરાય છે. એ સ્વાદ વગરનુાં  નીદોટષ ઔષધ છે. એ 

ઘીમાાં મેળવવાથી ઘી ખોરુાં થતુાં  નથી, ઘીમાાંનુાં  વીટામીન ‘એ’ેનષ્ટ થતુાં  નથી અને 

ઘી લાાંબા સમય સધુી બગડતુાં  નથી. પાથી અડધી ચમચી આ રજ લવેાથી મળ 

સાફ આવે છે, કૃમીનો નાશ થાય છે, પટેના રોગો જવેા કે ગોળો, કબજીયાત, 

આફરો, ગસૅ, કફ વગરે ેમટે છે. એનાથી ઘા પણ રુઝાઈ જય છે.   

253. ચામડી, મતુ્રપીંડ અને ફેફસાું માટે કપરુ :  1થી  2 

ચોખાભાર (0. 16થી 0.3 2 ગ્રામ) કપરુ મધ સાથે લેવાથી તે ચામડી, મતુ્રપીંડ 

અને ફેફસાાં વાટે બહાર નીકળે છે. બહાર નીકળતી વખતે આ ત્રણે અવયવોને 

સધુાર ેછે, શદુ્ધ કર ેછે. એ માટે ખાવામાું વપરાતુું  કપરુ લેવુું . 

254.  કમળ કેસર : કમળ પણુટ  વીકસીત થાય ત્યાર ેફુલની વચ્ચે કેસર 
તાંતઓુનુાં  ઝમુખુાં થાય છે. આ કેસર સકુવીને બાટલી ભરી લેવી.  

કમળ કેસર શીતળ અને ઉત્તમ પીત્તશામક હોવાથી શરીરમાાંથી થતો કોઈ પણ 

પ્રકારનો રક્તસ્રાવ અટકાવે છે. પા ( 1/4) ચમચી કમળ કેસરનુાં  ચણુટ  એક ચમચી 

સાકરના બારીક ચણુટ  સાથે મીશ્ર કરી, ગાયના કે બકરીના દુધ સાથે મેળવીને પી 

જવુાં . આઠથી દસ દીવસમાાં જ શરીરમાાં થતી કોઈ પણ સ્થાનની આાંતરીક 

બળતરા અને શરીરના કોઈ પણ ભાગથેી થતો રક્તસ્ત્રાવ બાંધ થાય છે. કમળ 

કેસર, સાકર અને દુધ ત્રણે શીતળ ઔષધો છે. અહીં સાકર લેવાનુું કહુ્યું છે, ખાુંડ 

નહીં. ખાુંડ તાસીર ેગરમ છે. 

255. કરીયાતાનો ઉકાળો : કરીયાત,ુ કડ,ુ કાાંચકા, કાળી જીરી અને 

કાળી દ્રાક્ષ દરકે અડધી અડધી ચમચી લઈ બધાાંનો અધકચરો ભકુો કરી એક 
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ગ્લાસ પાણીમાાં અડધુાં  પાણી બળી જય ત્યાાં સધુી ઉકાળવુાં . એને કપડાથી ગાળી 

ઠાંડ ુપડ ેત્યાર ેપી જવુાં . આ ઉકાળો સવાર-સાાંજ તાજો બનાવી પીવાથી જુનો તાવ 

મટે છે. મળ સાફ ઉતર ે છે તેમ જ કૃમી હોય તો નીકળી જય છે. લીવરના 

રોગોમાાં પણ આ ઉકાળો સારુાં કામ આપ ેછે. એકલા કરીયાતાનો ઉકાળો પણ 

લઈ શકાય.  

256. તાવમાું કરીયાત ુ : તાવ આવતો હોય તો અડધી ચમચી 

કરીયાતાનો ભકુો એક કપ પાણીમાાં  નાખી, ઉકાળી ઠાંડ ુપાડી પી જવુાં . સવાર-

સાાંજ આ ઉકાળો તાજો જ બનાવીને પીવો. તાવનો આ અકસીર ઉપાય છે.  

257. પશેાબની તકલીફમાું કાકડીનાું બી : મતુ્રમાગટની 

પથરી, પશેાબમાાં શકટ રા જતી હોય એટલ ે કે ડાયાબીટીસ હોય અને કષ્ટ સાથે 

ટીપ ેટીપ ેપશેાબ થતો હોય તો કાકડીના બીનુાં  3-4 ગ્રામ ચણુટ  1 કપ દ્રાક્ષના રસ 

સાથે લેવાથી ફાયદો થાય છે. 

258. બાળકો માટે કાકડાશીંગી : બાળકોના શ્વાસ (દમ), ઉધરસ, 

સસણી તેમજ એલર્જીમાાં કાકડાશીંગી અને અતીવીષની કળી બાં ને એકથી બે રતી 

(0. 16થી 0.3 2 ગ્રામ) મેળવી મધ સાથે દીવસમાાં બેથી ત્રણ વખત આપવુાં . 

બાળકની ઉમર પ્રમાણે માત્રા આપવી. 

259. કોળાનો મરુબ્બો : મોટા ભરુા કોળાની છાલ ઉતારી, બી તથા 
અાંદરનો પોચો ભાગ કાઢી નાખી, બબ્બે રુપીયા ભાર( 20- 25 ગ્રામ)નાાં પતીકાાં 

પાડી પાણીમાાં બાફવાાં . જરા નરમ પડ ેએટલે કપડામાાં નાખી પાણી નીતારી 

કાઢવુાં . બાફેલાાં પતીકાાં બમણી સાકરની ચાસણીમાાં નાખવાાં . કેસર અને એલચી 

ઈચ્છા પ્રમાણે નાખી શકાય. એને કોળાનો મરુબ્બો કહે છે. 
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કોળાનો મરુબ્બો ખાવાથી માથાની ગરમી, ભ્રમ, ચકરી, ઉન્માદ વગરે ેમટે છે. 

260. ગોક્ષરુાદી ગગુળ: આયવુદેના મહષી શારાંગધર ે એક 

ઔષધયોગ ‘ગોક્ષરુાદી ગગુળ’નો પાઠ આપલેો છે. યોગ એટલે ઔષધોનુાં 

મીશ્રણ (કોમ્બીનેશન). આ ગોક્ષરુાદી ગગુળની બબ્બે ગોળી ભકુો કરીને સવાર ે

અને રાત્ર ેસહેજ હ ુાંફાળા ગરમ પાણી સાથે લેવાથી સવટ પ્રકારના પ્રમેહ, મતુ્રકષ્ટ, 

મતુ્રાવરોધ, મતુ્રની બળતરા, સવટ પ્રકારના પ્રદર, વાતરક્ત, વાયનુા રોગો, વીયટ-

શકુ્ર સાંબાંધીત વીકૃતીઓ અને પથરીનો નાશ થાય છે. મોટા ભાગની ફામટસીઓ 

આ ગોક્ષરુાદી ગગુળ બનાવતી હોય છે, એટલે બજરમાાં મળે છે.  

ગગુળની બનાવટોનો ઉપયોગ કરતી વખતે અતી આહાર, મૈથનુ, તડકો, ખાટી-

અમ્લ ચીજો, તીખુાં, મદ્ય અને અતી શ્રમ વગરેનેો તયાગ કરવો. 

261. પથરીમાું ગોખરું અને ઘેટીનુું દધુ : અડધી ચમચી 

ગોખરુાંનુાં  ચણુટ  એક ચમચી મધ સાથે દીવસમાાં ત્રણ વાર ચાટી ઉપર એક ગ્લાસ 

ઘેટીનુાં  દુધ પીવાથી પથરી તટુી જઈ મતુ્ર માગ ેબહાર નીકળી જય છે. આ પ્રયોગ 

માત્ર સાતથી દસ દીવસ જ કરવો.  

262. ઉુંદરીમાું ગોખરું અને તલ :  ઉાંદરી થાય તયાર ેમાથા, 

દાઢી, મછુ, આાંખ વગરે ેપરના વાળ ખરી જય છે. એમાાં ગોખરુાં અને તલનાાં ફુલ 

સરખા ભાગ ેલસોટી મધ અને ઘીમાાં મેળવી લેપ કરવાથી ઉાંદરી મટી જય છે 

અને નવા વાળ ઉગવા લાગ ેછે.  

263. સયુાજવતજમાું ગોરખમુું ડી અન ે કાળાું મરી : 

ગોરખમુાં ડીનો અડધીથી એક ચમચી રસ જરાક ગરમ કરી બેથી ત્રણ કાળાાં મરીનુાં  
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ચણુટ  નાખી પીવાથી માથુાં  દુખવાનો સયુાટવતટનો રોગ મટે છે. સયુાટવતટના રોગમાાં  

સવાર ેજમે જમે સયુટ ચડે તેમ આખા માથાનો દુખાવો વધતો જય અને બપોર 

પછી જમે જમે સયુટ નમતો જય તેમ તેમ દુખાવો ઘટતો જય છે.   

264. ઘઉાંના જવારા ઘઉાંના જવારાનો તાજો રસ નીયમીત લેવાથી 
શરીરમાાં નવચેતન આવે છે, નવા કોષ આવે છે, રોગપ્રતીકારક શક્તી વધે છે 

અને કેન્સર મટાડવામાાં ઉપયોગી થાય છે.  

આહારનુાં  પાચન પછી શરીરમાું પદેા થતા નકામા અને હાનીકારક પદાથોટ પદેા 

થાય તે બે પ્રકારના હોય છે, ક્ષારીય (આલ્કલાઈન) અને અમ્લીય (એસીડીક). 

આપણા સામાન્ય આહારમાાં ક્ષારીય કરતાાં અમ્લીય નકામા પદાથોટનુાં  પ્રમાણ વધ ુ

હોય તો તાંદુરસ્તી જોખમાય છે. બાં ને યોગ્ય પ્રમાણમાાં હોય તો શરીર એનો 

નીકાલ સરળતાથી કરી શકે. એ બાં નેના સાંયોજનથી પદેા થતા પદાથટ તટસ્થ હોય 

છે – ન તો ક્ષારીય ન તો અમ્લીય. આથી શરીર એનો સરળતાથી નીકાલ કરી 

શકે છે. ઘઉાંના જવારાથી ક્ષારીય પદાથોટ પરુતા પ્રમાણમાાં મળી રહે, આથી એના 

ઉપયોગથી ઉપરોક્ત લાભો થાય છે.  

265. ઘી : ઘી પરમ પીત્તશામક છે. એ અનેક રોગોમાાં લાભકારક છે. ગાયનુાં  
ઘી સ થી ઉત્તમ છે. એ સ્મરણશક્તી, બદુ્ધી, જઠરાગ્ની, વીયટ-શકુ્ર, ઓજ, મેદ 

અને કફ વધારનાર છે. તે પીત્ત, વાય,ુ વીષ-ઝરે, શોષ, ઉન્માદ, આાંતરીક 

ગરમી-દાહ, ઉલટી, ઉબકા, અરુચી, તાવ, આાંખના રોગો, અપચો વગરે ેમટાડે 

છે. તે ચાર પ્રકારના સ્નેહો(ઘી, તેલ, વસા-ચરબી અને મજ્જ)માાં સવોટત્તમ છે. 

ઘી શીતળ-ઠાંડ,ુ સ્વાદમાાં મધરુ, પચી ગયા પછી પણ મધરુ છે. તે 

સહસ્રવીયટ(હજરો શક્તીઓથી યકુ્ત) અને કમટસહસ્રકૃત(હજરો કમટ કરનાર) 

કહેવાયુાં  છે. વળી તે ઉત્તમ ચક્ષષુ્ય-આાંખને માટે અત્યાંત હીતાવહ છે.  
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266. પીત્તની બળતરામાું ઘી : પટેમાાં, છાતીમાાં, ગળામાાં, 

પશેાબમાાં, મળમાગ ેકે યોનીમાાં પીત્તપ્રકોપથી બળતરા થતી હોય તો એક ચમચી 

સાકર અને એક ચમચી શતાવરીને ગાયના ઘીમાાં મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ 

ચાટવાથી થોડા દીવસમાાં આરામ થાય છે. આ ઉપચાર વખતે એક એક ગ્લાસ 

ગાયનુાં  દુધ સવાર-સાાંજ પીવુાં . તીખી, તળેલી, ખાટી અને ખારી ચીજો ખાવી નહીં. 

શતાવરી ન મળે તો એકલાાં ઘી-સાકર ચાટવાાં  અને એક ગ્લાસ નાળીયેર-ત્રોફાનુાં  

પાણી પીવુાં .  

 267. ચણોઠીના સાત ઉપયોગો : (1) સફેદ ચણોઠીનુાં  ચણુટ  
ચોપડવાથી માથાની ઉાંદરી અને ટાલમાાં ફાયદો થાય છે. (2) સફેદ ચણોઠીના 

ચણુટથી પકવેલુાં  અને ભાાંગરાનો રસ નાખી સીદ્ધ કરલેુાં  તલનુાં  તેલ માથામાાં 

નાખવાથી દારુણક-માથાનો ખોડો મટે છે. (3) ચણોઠીના મળુનુાં  ચણુટ 

છીંકણીની જમે સુાંઘવાથી માથાના બધી જતના દુ:ખાવા મટે છે. (4) ચણોઠીનાાં 

પાન વાટીને ચોપડવાથી પીત્તથી થતાાં ગમુડાાં  મટે છે. (5) ચણોઠીનાાં મળુ 

પાણીમાાં લસોટી સુાંઘવાથી આધાશીશી મટે છે. (6) સફેદ ચણોઠીનાાં પાન ખબુ 

ચાવીને ખાવાથી બેસી ગયેલો અવાજ ખલુી જય છે. (7) સફેદ ચણોઠીનાાં પાન, 

ચણકબાબ અને સાકર સરખા ભાગ ેમોઢામાાં રાખી ચસુવાથી મોઢાાંનાાં  ચાાંદાાં  મટી 

જય છે.   

268. ચુંદન, મધ અને સાકર : ભાત--ચોખાના ઓસામણમાાં 

ચુંદન ઘસીને એક ચમચી જટેલા ચાટણમાાં એક ચમચી સાકર અને એક ચમચી 

મધ મીશ્ર કરી સવાર ે અને રાત્ર ે લેવાથી રક્તાતીસાર-લોહીમીશ્રીત ઝાડા, 

આાંતરીક દાહ-બળતરા, તષૃા, પ્રમેહ, મતુ્રની બળતરા, શ્વેતપ્રદર વગેર ેમટે છે.  
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269. ચાંદનાદી ચણુટ  ચાંદન, વાળો, કઠ, નાગરમોથ, કાળી દ્રાક્ષ, ખારકે, 

આમળાાં, પીપરીમળુના ગાંઠોડા, નીલકમળ, જઠેીમધ અને મહડુાનાાં  ફુલ એ દરકે  

10 - 10 ગ્રામ અને ખડી સાકર 60 ગ્રામ લઈ ચણુટ  બનાવવુાં . એને ચાંદનાદી 

ચણુટ  કહે છે. 1 ચમચી જટેલુાં  આ ચણુટ  સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લેવાથી રક્તપીત્ત, 

શ્વાસ-દમ, પીત્તના રોગો, અાંગદાહ, મસ્તીષ્કદાહ, ભ્રમ, કમળો, પ્રમેહ અને 

પીત્તનો તાવ વગરે ેમટે છે.  

270. પનુનટવાદ્યરીષ્ટ પનુનટવા એટલે સાટોડી. સાટોડી સાથે બીજાં 
ઔષધો મેળવી બનાવવામાાં આવતુાં  દ્રવ ઔષધ એટલે પનુનટવાદ્યરીષ્ટ. અડધો 

કપ પનુનટવાદ્યરીષ્ટ એટલા જ પાણી સાથે મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી સોજ, 

પાાંડરુોગ(રક્તાલ્પતા), ભગાંદર, ઉધરસ, પ્લીહા, અરુચી, ભ્રમ, ગલુ્મ, શ્વાસ, 

સાંગ્રહણી, કુષ્ઠરોગ, ખાંજવાળ વગરેમેાાં  લાભ થાય છે.     

271. ગરમીમાું ફટકડી : ગળામાાં સોજો આવ્યો હોય, કાકડા વધ્યા 

હોય, મોાંમાાં ચાાંદી પડી હોય, દાાંતમાાંથી લોહી પડતુાં  હોય તો એક કપ પાણીમાાં 

અડધી ચમચી ફટકડી નાખી સવાર-સાાંજ કોગળા કરવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે.  

272. શક્તી માટે ખજુર અને ઘી અથવા અુંજીર અન ે

બદામ : (1) પાાંચ પશેી ખજુર ઘીમાાં સાાંતળી ભાત સાથે ખાવાથી અને અધોટ 

કલાક ઉાંઘ લેવાથી નબળાઈ દુર થાય છે અને વજન વધે છે. (2) એક સકુુાં  અાંજીર 

અને પાાંચથી દસ બદામ (પોતાની પાચનશક્તી મજુબ) દુધમાાં સાકર નાખી 

ઉકાળીને પીવાથી લોહીની શદુ્ધી થઈ, ગરમી મટી શક્તી વધે છે.  
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273. આધાશીશીમાું આદુ અને ગોળ અથવા દધુનો 

માવો : (1) આદુ અને ગોળની પોટલી બનાવી તેના રસનાાં ટીપાાં નાકમાાં 

પાડવાથી એટલે કે નસ્ય લેવાથી આધાશીશીમાાં ફાયદો થાય છે. અથવા (2) 

દુધના માવામાાં સાકર મેળવીને ખાવાથી પણ આધાશીશી મટે છે.  

274. આફરામાું લીંબનુો રસ, જીર અન ેસીંધવ : જીરુ 

અને સીંધવ સરખ ેભાગ ેલઈ, લીંબનુા રસમાાં સાત દીવસ પલાળી રાખી, સકુવી, 

ચણુટ  કરી સવાર-સાાંજ લેવાથી આફરો મટે છે, તેમ જ પાચન શક્તી બળવાન 

બને છે.  

275. આમમાું જાુંબડુીનાું પાનનો રસ : જાંબડુીનાાં કુમળાાં 

પાનનો  10 ગ્રામ રસ 3 ગ્રામ મધ મેળવી દીવસમાાં ત્રણ વાર લેવાથી આમ મટે 

છે અને લોહી પડતુાં  હોય તો બાંધ થાય છે. 

276. પાચનશક્તી માટે સુુંઠ, અજમો, ગોળ અને ઘી 
: બે દીવસ માત્ર સુાંઠ કે આદુના ટુકડા અને લીંબ ુ નાખલે મગના પાણી પર 

રહેવાથી શરીર નીરામ બને છે. આ પછી એક ચમચી સુાંઠ, પા ચમચી અજમો, 

એક ચમચી ગોળ અને ત્રણ ચમચી ગાયનુાં  ઘી મીશ્ર કરી દરરોજ સવાર ેઅને 

સાાંજ ેચાટી જવાથી પાચન શક્તી સધુર ેછે. 

277. હરસમાું અખરોટનુું તેલ : અખરોટના તેલનુાં  પોતુાં  

મળમાગટમાાં મકુવાથી ફુલી ગયેલા હરસ શાાંત થાય છે અને ચીરા-ફીશર પણ મટે 

છે. ઉપરાુંત અખરોટની કાાંજી બનાવી લેપ કરવાથી સોજ મટે છે.    

mailto:gandabhaiv@gmail.com


108 
ચેતવણી અને કોપીરાઈટ - સુંપકજ : gandabhaiv@gmail.com  

જોવા માટે ક્લીક કરો :     અનકુ્રમ         કક્કાવાર અનકુ્રમ (ઈન્ડકે્સ)   

278. અગથીયાનાું ફુલ, શીંગ અન ેપાન : અગથીયાનાાં ફુલ 

કડવાાં, તરુાાં, થોડાાં શીતળ અને વાય ુકરનાર છે, જ ેજુની શરદી અને વાતરક્ત-

ગાઉટ મટાડનાર છે. એની શીંગો બદુ્ધીવધટક, સ્મતૃીવધટક તથા સ્વાદમાાં મધરુ હોય 

છે. એનાાં પણોટની ભાજી તીખી અને કડવી હોય છે, જ ેકૃમી, કફ તથા ખાંજવાળ 

મટાડ ેછે.   

279. અરણીનાું પાન : અરણીનાાં પાન હરસ, કબજીયાત, આમવાત, 

વીષ, મેદ અને ખાસ કરીને સ્ત્રીઓના શળુાદી યોનીરોગો મટાડે છે.  અરણીનાાં 

પાન વાટી તેનો લેપ કરવાથી સોજ મટે છે. એનાાં પાન લસોટી લેપ કરવાથી 

અાંડકોષનો સોજો પણ મટે છે.  

280. અરીઠાનુું ફીણ : ત્રણ-ચાર ટીપાાં અરીઠાાંનુાં  ફીણ નાકમાાં 

નાખવાથી બેભાન દદી થોડી વારમાાં  ભાનમાાં આવી જય છે. એપીલેપ્સી-વાઈના 

દદીમાાં પણ આ પ્રયોગ કામ કર ેછે.  એનાથી આધાશીશી પણ મટે છે. 

281. અશળેીયાનાું બીની ખીર : એક ગ્લાસ જટેલા દુધમાાં એક 

ચમચી અશળેીયાનાાં બી ઉકાળી બરાબર એકરસ થાય તેવી ખીર બનાવી ખાવાથી 

વાયનુા રોગો મટે છે. બાળકોને એ ખીર આપવાથી બાળકો હૃષ્ટપષુ્ટ થાય છે.  

એનાથી કમર પણ મજબતુ થાય છે, ધાત ુપષુ્ટ થાય છે, અને રાાંઝણ અને કટીશળુ 

મટે છે. આ ખીર પ્રસતુાને બે મહીના સધુી ખવડાવવાથી ધાવણ વધે છે અને 

બાળકનો બાાંધો મજબતુ બને છે.  

282.  મુંદાગ્નીમાું આદ,ુ સીંધવ, લીંબ,ુ લવીંગ : આદ ુ

સાથે સીંધવ ખાવાથી માંદાગ્ની મટે છે. ભોજન પહેલાાં લીંબ ુઅને આદુના રસમાાં  
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સીંધવ મેળવી પીવાથી પણ માંદાગ્ની, અજીણટ અને અરુચીમાાં લાભ થાય છે.  

લવીંગ અને લીંડીપીપરના ચણુટ ને  1થી 3 ગ્રામ મધ સાથે સવાર સાાંજ લેવાથી 

માંદાગ્ની મટે છે. આ પ્રયોગ બે અઠવાડીયાથી વધ ુન કરવો.  

283. અજીણજમાું સુુંઠ, જવખાર, ઘી, ગોળ : સમભાગ ેસુાંઠ 

અને જવખાર ઘી સાથે ચાટી ઉપર ગરમ પાણી પીવાથી અજીણટ મટે છે; ભખુ 

ઉઘડ ેછે. સુાંઠ 5 ગ્રામ અને જુનો ગોળ 5 ગ્રામ મસળી રોજ સવારમાાં ખાવાથી 

પણ અજીણટ અને ગસૅ મટે છે.  

284.  અતીસાર(ઝાડા)માું બોરડી : બોરડીના સકુા પાનનુાં  ચણુટ  
મઠા સાથે લેવાથી અતીસાર મટે છે. બોરડીના મળુની છાલના ક્વાથ(ઉકાળા)માાં 

મગનુાં  ઓસામણ બનાવી પીવાથી પણ અતીસાર મટે છે. રક્તાતીસારમાું 

બોરડીના મળુની છાલ બકરીના દધુમાાં પીસી મધ મેળવી પીવાથી લાભ થાય છે.  

285. ઉુંઘ માટે જાયફળ, ઘી, ગુંઠોડા, પીપરીમળુ, દધુ 

: ચોથા ભાગના જયફળનુાં  ચણુટ  પાણી સાથે લેવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે. અથવા 

ઉાંઘ માટે પગના તળીયે ગાયના ઘીની માલીશ કરવી. ઉપરાુંત ઉાંઘ માટે ગાંઠોડાનો  

2 ગ્રામ ભકુો  200 મી.લી. દુધમાાં ઉકાળી સતુી વખતે પીવાથી કે જયફળ, 

પીપરીમળુ તથા સાકર દુધમાાં નાખી ગરમ કરીને પીવાથી પણ લાભ થાય છે.  

286. ઉુંઘ માટેનો બીજો એક ઉપાય : ઉાંઘ આવતી ન હોય 

અને રોજ ઉાંઘની ગોળી ખાવી પડતી હોય, તો શકેેલા જયફળનુાં  ચણુટ  ચણાના 

એક દાણા કે ચણોઠીના બે દાણા (લગભગ અડધો ગ્રામ) જટેલુાં, જટામાેુંસીનુાં  

ચણુટ  એક ગ્રામ, અશ્વગાંધાનુાં  ચણુટ  ત્રણથી ચાર ગ્રામ, ગાંઠોડાનુાં  ચણુટ  બે ગ્રામ 

અને સપટગાંધાનુાં  ચણુટ  બે ચોખાભાર (0.32 ગ્રામ)નુાં  મીશ્રણ કરી રાત્ર ેઘી 
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અથવા મધમાાં મેળવી ચાટી જવુાં  અને ઉપર એક ગ્લાસ સાકર નાખલેુાં  ભેંસનુાં  દુધ 

પીવાથી ઘસઘસાટ ઉાંઘ આવશ.ે 

287. અરચીમાું લીંબ ુઅને સોડા-બાય-કાબજ  : જમવાની 
પાાંચેક મીનીટ પહેલાાં એક ગ્લાસ પાણીમાાં  1 લીંબ ુનીચોવી એક નાની ચમચી 

સોડા-બાય-કાબટ નાખી હલાવીને પી જવાથી ખોરાક પરની અરુચી મટે છે. જો 

ગસૅની અનીચ્છનીય અસર ન થતી હોય તો  1 બોટલ તૈયાર સોડાલમેનમાાં 

લીંબ ુનીચોવીને પણ પી શકાય. 

288. જઠરાગ્ની માટે આદ,ુ લીંબ,ુ એલચી, ગુંઠોડા : 
માંદ પાચનશક્તી અથવા ભખુ જ ન લાગતી હોય તેણે આદુ અને લીંબનુા એક 

એક ચમચી રસના મીશ્રણમાાં પાાંચથી છ એલચીના દાણા અને બે ત્રણ 

ગાંઠોડાનુાં  ચણુટ  મેળવીને જમતા પહેલા એક કલાક અગાઉ બપોર ેઅુ્ને રાત્ર ે

પીવુાં . એક જ અઠવાડીયામાાં જઠરાગ્ની બળવાન બનશ ેઅને ભખુ પણ સારી 

લાગશ.ે 

289. અલ્સરમાું બોર અથવા દ્રાક્ષ : કાચાાં બોર, પાકાાં બોર, 

આથેલાાં બોર અથવા બોરનુાં  અથાણુાં  ખાવાથી કે બોરનુાં  શરબત પીવાથી, એ રીતે 

કોઈપણ સ્વરુપ ેબોરનુાં  સેવન કરવાથી અલ્સર મટે છે. વળી હોજરી, આાંતરડાાં 

કે શરીરમાાં અન્યત્ર થયેલાાં ચાાંદાાં  પણ દ્રાક્ષ સારી રીતે રુઝવે છે.  

290. અવાજ સરુીલો કરવા ઘોડાવજ અન ેમધ કે 

ગોળ અને ભાત : ઘોડાવજનુાં  ચણુટ  મધ સાથ ેલેવાથી અવાજ સરુીલો બને 
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છે અને ગમે તે કારણે બેસી ગયેલો અવાજ ખલુે છે. દરરોજ રાતે જમવામાાં ગોળ 

નાખી રાાંધેલા ચોખા એટલ ેકે ભાત ખાવાથી પણ અવાજ સરુીલો બને છે.  

291. શક્તી માટે ચારોળી અને ગોળ, ગાજરનો રસ 

કે કેળાું  : સવાર-સાાંજ  10 - 10 ગ્રામ ચારોળીના દાણા ગોળ સાથે ખબુ 

ચાવીને ખાવાથી અશક્તી દુર થાય છે. ગાજરનો રસ પીવાથી પણ અશક્તી દુર 

થાય છે. અથવા બીજી કોઈ રીતે પ્રતીકુળ ન હોય તો જમ્યા પછી ત્રણ-ચાર કેળાાં 

ખાવાથી પણ અશક્તી દુર થાય છે. (પાચનશક્તીનો ખયાલ રાખવો-કેળાાં 

પચવામાાં ભાર ેછે.)  

292. અપચામાું રાઈ અથવા મળુા અને પીપર :  એક-

બે ગ્રામ રાઈનુાં  ચણુટ  થોડી ખાાંડ મેળવી ખાવાથી અને ઉપર 50-60 મી.લી. પાણી 

પીવાથી અપચો અને ઉદરશળુ મટે છે. પોતાની પ્રકૃતી મજુબ રાઈનુું ચણુટ  માત્ર 

પાણી સાથે લેવાથી પણ અપચામાું રાહત થાય છે.  અથવા કુમળા મળુાનો ઉકાળો 

કરી, તેમાાં પીપરનુાં  ચણુટ  મેળવીને પીવાથી અગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે તેમ જ અપચો 

કે અપચાથી થયેલ ઉલટી કે ઝાડા મટે છે.  

293. અરચીમાું અજમો : ભખુ ન લાગતી હોય કે ભખુ મરી ગઈ 
હોય તો દીવસમાાં બે વાર અધી ચમચી અજમો ચાવીને ખાવાથી ભખુ ઉઘડશ.ે  

294. અતીસાર-સુંગ્રહણી-ઝાડાના ત્રણ સાદા 

ઉપાયો : (1) કાચાાં સીતાફળ અતીસાર અને મરડો મટાડ ેછે. (2) 

સાંગ્રહણી-ઝાડાના રોગમાાં જ્યાર ેખોરાક લેવાનો પ્રતીબાંધ હોય ત્યાર ેકેળાાં 
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ખોરાક તરીકે અતી ઉત્તમ છે. (3) સવુા અને મેથીનુાં  ચણુટ  દહીંના મઠામાાં 

મેળવીને લેવાથી અતીસાર મટે છે. (વધ ુમાટે જુઓ લીન્ક: ઝાડા/ )  

295. અનીદ્રામાું અશ્વગુંધા :  ઉાંઘ ન આવવાનુાં  કારણ વાયનુો 

પ્રકોપ ગણાય છે. અશ્વગાંધા વાયનુો નાશ કરવાનો ગણુ ધરાવતુાં  હોવાથી એક 

ચમચી અશ્વગાંધાનુાં  ચણુટ  એટલી જ સાકર મીશ્ર કરીને દુધમાાં નાખી પીવાથી સારી 

ઉાંઘ આવે છે.  

296. ઉુંઘ, યાદશક્તી, એપીલેપ્સી અને ઉન્માદમાું  : 
શાંખાવલીનુાં  ચણુટ  અડધી ચમચી, પાાંચ નાંગ બદામ, બ્રાહ્મી ચણુટ  પા( 1/4) ચમચી, 

ગલુાબના ફુલની પાાંખડી નાંગ  10, ખસખસ પા( 1/4) ચમચી, વરીયાળી અડધી 

ચમચી, મરી નાંગ 10 અને એલચી નાંગ 10ને દુધમાાં લસોટી ચાટણ જવેુાં  બનાવી 

એક ગ્લાસ દુધમાાં સાકર મેળવી શરબત બનાવી રોજ રાત્ર ે પીવાથી થોડા 

દીવસોમાાં યાદશક્તી વધે છે, ઉાંઘ સારી આવે છે, એપીલેપ્સી, ઉન્માદ અને 

ગાાંડપણમાાં ફાયદો થાય છે.  

297. ભખુના અભાવમાું ગુંઠોડા અને લીંબ ુ: ભખુ જ ન 

લાગતી હોય તો બેથી ત્રણ ગાંઠોડાનો પાઉડર કરી તેમાાં  લીંબનુા રસનાાં થોડાું 

ટીપાાં નીચોવી જમતાાં પહેલાાં ધીમે ધીમે ચાટવાથી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે, 

તીવ્ર ભખુ લાગ ેછે.  

298. અરચીનો એક ઉપાય : એક ગ્લાસ પાણીમાાં બે ચમચી 

પાકી આમલીનુાં  પસે્ટ નાખીને ઉકાળવુાં . બરાબર ઉકળે ત્યાર ેઉતારી તેમાાં ત્રણથી 

ચાર ચમચી ગલુાબજળ, એક ચમચી ગોળ, પાાંચ એલચીના દાણાનુું ચણુજ  અને 
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દસથી બાર કાળા મરીનુાં  ચણુટ  મીશ્ર કરી ધીમે ધીમે પી જવુાં . આ ઉપચારથી ભખુ 

સારી લાગશ ેઅને અરુચી પણ દુર થશ.ે 

299. અવાજ સધુારવા માટે : (1) એક કપ પાણીમાાં એક મોટો 

ચમચો ઘઉાં નાખી ઉકાળી ગાળીને પીવાથી દબાઈ ગયેલો અવાજ ઉઘડવા લાગ ે

છે. (2) આેુંકડાના ફુલના 3-4 રવેડાેુંમાાં  2-3 મરી નાખી, ઝીણુાં  વાટી મોાંમાાં  

રાખવાથી બળતરા થશે અને કફ છુટો પડશ.ે પછી થોડી જ વારમાાં અવાજ ખલુી 

જશ.ે (3) બોરડીની છાલનો કકડો મોાંમાાં  રાખી તેનો રસ ચસુવાથી બે-ત્રણ 

દીવસમાાં જ અવાજ ઉઘડી જય છે. (4) પાકુાં  દાડમ ખાવાથી અવાજ બેસી ગયો 

હોય તો તે સધુર ેછે.  

300. આધાશીશીમાું લસણ, સુુંઠ અથવા હીંગ:  

લસણની કળીઓને પીસી કાનપટ્ટી પર લેપ કરવાથી આધાશીશી તાત્કાલીક મટે 

છે. અથવા લસણના રસનાાં ટીપાાં નાકમાાં પાડવાથી આધાશીશી મટે છે.  સુાંઠને 

પાણીમાાં કે દુધમાાં ઘસી નસ્ય લેવાથી અને લેપ કરવાથી પણ આધાશીશી મટે 

છે. તેમજ હીંગને પાણીમાાં ઘોળી નાકમાાં ટીપાાં પાડવાથી આધાશીશીમાાં રાહત 

થાય છે.  

301. આફરામાું હીંગ : પટેમાાં ખબુ આફરો ચડ્યો હોય, પટે ફુલીને 

ઢોલ જવેુાં  થયુાં  હોય, પટેમાાં દુખાવો થતો હોય તો ડુાંટીની આજુબાજુ અને પટે 

ઉપર હીંગનો લેપ કરવાથી થોડી જ વારમાાં આરામ થાય છે.  

302. અવાજ બેસી જાય તયાર ે : અજમો, હળદર, આમળાાં, 

જવખાર અને ચીત્રકની છાલ દરકે 50-50 ગ્રામનુાં  બારીક ચણુટ  બનાવી એક 

ચમચી ચણુટ  બે ચમચી મધ અને એક ચમચી ઘી સાથે લેવાથી અવાજ બેસી ગયો 
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હોય તો તે ખલુે છે. અથવા ચણકબાબ જનેે ચીનીકબાલા, કબાબચીની કે 

કપરુચીની પણ કહે છે એને થોડો સમય મખુમાાં રાખી પછી ગળી જવાથી 

શ્વાસનળી અને કાં ઠમાાં ચોાંટેલો કફ નીકળી જય છે અને બેસી ગયેલો અવાજ 

ખલુી જય છે. 

303. અશક્તીમાું ઘીમાું શકેેલી ડુુંગળી : ઘીમાાં ભુાંજલેી ડુાંગળી 
અને શીરો ખાવાથી માાંદગીમાાંથી ઉઠ્યા પછી આવેલી અશક્તી દુર થઈ જલદી 

શક્તી આવે છે. અથવા એક કપ દુધમાાં એક ચમચી મધ નાખી (દુધ ઠુંડુું પડ્યા 

પછી જ એમાું મધ નાખવુું) પીવાથી કે દુધમાાં અાંજીર ઉકાળી તે અાંજીર ખાઈ દુધ 

પીવાથી પણ અશક્તી દુર થાય છે.   

304. આધાશીશીમાાં આદનુો રસ : આદુનો તાજો રસ ગાળી 

બે-ત્રણ કલાકે નાકમાાં બબ્બે ટીપાાં મકુતા રહેવાથી આધાશીશી મટે છે. એનાથી 

નાકમાાં થોડી પીડા થશ ેપરાંત ુપરીણામ આશ્ચયટપ્રરેક હોય છે. અથવા દુધમાાં સાકર 

મેળવી નાકમાાં ટીપાાં મકુવાથી પણ આધાશીશી મટે છે, જ ેપીડાકારક નથી. 

305. પટે ફુલી જાય તયાર ે:  250 ગ્રામ પાણી ઉકાળી  1 ગ્રામ 

લવીંગનુાં  ચણુટ  નાખી દીવસમાાં ત્રણ વાર ગરમ ગરમ પીવાથી પટે ફુલી ગયુાં  હોય 

તો ધીર ેધીર ેબેસી જય છે. લવીંગના તેલનાાં બે-ત્રણ ટીપાાં ખાાંડ કે પતાસામાાં 

લેવાથી કે મરીનો ફાાંટ બનાવી પીવાથી અથવા સુાંઠ, મરી, પીપર, હરડનેા ચણુટ ને 

મધમાાં મેળવી ચાટવાથી પણ અપચો અને આફરો મટે છે.  

306. આમની સમસ્યામાું આદ ુ : આમ એટલે કાચુાં, પચ્યા 

વગરનુાં  અન્ન-આહાર, જ ેલાાંબા વખતે શરીરમાાં અનેક વીકારો જન્માવે છે. આદ ુ

અને સુાંઠ આમના પાચન માટે ઉત્તમ છે. આદુ મળને ભેદનાર તથા વાય ુઅને 
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કફના રોગોને મટાડનાર છે. માંદાગ્ની, કટીશળુ, અજીણટ , અતીસાર, સાંગ્રહણી, 

શીર:શળુ (માથાનો દુખાવો), અરુચી, મોળ આવવી અ ા બધા રોગો આમમાાંથી 

જન્મે છે. જમેને આમની તકલીફ હોય તેમણે જમ્યા પહેલાાં લીંબ ુ નીચોવી 

આદુના ટુકડા ખબુ ચાવીને ખાવા જોઈએ.  

307. આમવાતમાું દીવેલ : રોજ સવાર ે 100 ગ્રામ પાણીમાાં  2 

ગ્રામ સુાંઠનુાં  ચણુટ  નાખી ધીમા તાપ ે ઉકાળી એક મોટો ચમચો દીવેલ નાખી 

હલાવીને નરણા કોઠે પી જવાથી આમવાતમાાં ફાયદો થાય છે.  

308. આુંખ આવે તયાર ે : એક ચપટી શદુ્ધ ફટકડીને બે ચમચા 

ગલુાબજળમાાં બરાબર ઘુાંટી-વાટીને એકબે ટીપાાં થોડી થોડી વાર ે આાંખમાાં 

આાંજતા રહેવાથી આાંખ આવવાનો ચેપી રોગ(કેુંજકે્ટીવાઈટીસ) ધીર ેધીર ેદુર 

થવા લાગ ેછે.  

309. આુંખ નેીચનેાું કાળાું કુું ડાળાું : કાળા તલને મધમાાં બારીક 
વાટી સવાર-સાાંજ આુંખ નીચેના કાળા ભાગ પર ધીમે ધીમે ઘસવાથી આઠ-દસ 

દીવસમાાં જ આાંખો નીચેનાાં કાળાાં કુાં ડાળાાં દુર થાય છે.  સાથે સાથે પ્રોટીનયકુ્ત 

આહાર વધ ુપ્રમાણમાાં લેવો જોઈએ.  

310. આુંખના દખુાવામાું આદનુો રસ : આાંખોને ખબુ શ્રમ 

પહોાંચવાને લીધે આાંખો દુખતી હોય તો આદુનો રસ કપડાથી ગાળી બબ્બે ટીપાાં  

મકુવાથી મટે છે. શરુઆતમાાં એનાથી આાંખમાાં બળતરા થશ,ે પરાંત ુ પછીથી 

રાહત માલમ પડશ.ે 
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311. ઉધરસના ત્રણ ઉપાય : (1) નાની વાડકીમાાં થોડુાં પાણી લઈ 

લવીંગ અને નાગરવેલનાાં પાન નાખી ઉકાળી ચોળીને પીવાથી ઉધરસ મટે છે. 

(2) એક એલચી સોયમાાં  પરોવી દીવાની જ્યોતમાાં બાળી, તેને લસોટી મધ-

ઘીમાાં (ઘી કરતાું મધ બમણુું) મેળવી દીવસમાાં ત્રણ-ચાર વાર ચાટવાથી સુકી 

ખાાંસી મટે છે. (3) ગોળ અને ઘીમાાં ત્રીકટુ (સમાન ભાગ ેસુાંઠ, મરી, પીપરનુાં) 

ચણુટ  મેળવી લેવાથી બધા પ્રકારની ઉધરસ મટે છે.  

312. ઝાડામાું અુંકોલ : અાંકોલના મળુની છાલ ચોખાના ઓસામણમાાં 

ઘસીને મધ કે સાકર નાખી પીવાથી પાતળા ઝાડા બાંધ થાય છે. અથવા અાંકોલના 

ફુલની સુકી કળીઓ, આમળાાં અને હળદરનુાં  સમાન ભાગ ેબનાવેલુાં   1- 1 ચમચી 

ચણુટ  સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લેવાથી પણ પાતળા ઝાડા બાંધ થાય છે.  

313. અુંઘેડાના બીજના ત્રણ ઉપયોગો : (1) અડધી ચમચી 
અાંઘેડાનાાં બીજનુાં  ચણુટ  ચોખાના ધોવાણ સાથે લેવાથી હરસમાાં પડતુાં  લોહી બાંધ 

થાય છે. (2) અાંઘેડાના બીજનુાં  ચણુટ  સહેજ સુાંઘવાથી પુ્ કળ છીંકો આવે છે અને 

માથાનો દુખાવો મટી જય છે. (3) અાંઘેડાના બીજની બે ચમચી રાબ ખાવાથી 

ભષ્મક રોગ(પુ્ કળ ભખુ લાગવાનો રોગ) મટે છે.  

314. કબજીયાતમાું અુંજીર : અાંજીર રચેક છે આથી મળ સાફ ઉતર ે

છે. કબજીયાત હોય તો બેથી ત્રણ અાંજીરના નાના ટુકડાઓ કરી દુધમાાં ઉકાળી 

સતુી વખતે દુધ પી જઈ અુંજીર ચાવી જવુું . આથી સવાર ેસરળતાથી મળ ઉતરી 

જય છે.  
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315. આદ ુક્યાર ેન લેવુું  : બાળકો, યવુાનો, વદૃ્ધો, સગભાટ અને 
પ્રસતુા સ્ત્રીઓ બધાેું નીભટયતાથી આદુનો ઉપયોગ કરી શકે છે; છતાાં ત્વચાના 

રોગોમાાં, કાંઈ વાગ્યુાં  હોય ત્યાર,ે લોહીની ઉણપ હોય, ગરમીની પ્રકૃતી એટલે કે 

પીત્તપ્રકૃતી હોય, મતુ્ર કે જનન તાંત્ર વીષયક રોગ હોય કે એસીડીટી રહેતી હોય 

તો આદુનો પ્રયોગ કરવાથી હાની થાય છે. આથી એમાાં આદુ ન લેવુાં .  

316. સુંગ્રહણીમાું આમલીનાું પાન : સાંગ્રહણી થયો હોય 

એટલે આહાર પચ્યા વગર બહાર નીકળી જય તો આમલીનાાં  10 ગ્રામ પાન 

ધોઈને અડધા કપ ચોખાના ધોવાણમાાં લસોટી પસે્ટ જવેુાં  બનાવી સવાર-સાાંજ 

પીવાથી અને યોગ્ય પરજેી પાળવાથી આઠ-દસ દીવસમાાં મટી જય છે.   

317.  અરચીમાું આમલી : આહાર પ્રતયે અરુચી હોય અને ભખુ 

લાગતી ન હોય તો રાત્ર ે 10 - 15 ગ્રામ આમલી એક ગ્લાસ પાણીમાાં પલાળી 

રાખી, સવાર ેમસળી, ગાળી, સોપારી જટેલો ગોળ ઓગાળી પીવાથી અરુચી દુર 

થશ ેઅને સારી ભખુ લાગશ.ે અથવા રાત્ર ેબે ચમચી આમલી એક ગ્લાસ પાણીમાાં 

પલાળી સવાર ેસોપારી જટેલો ગોળ તથા કાળાાં મરી અને એલચીનુાં  થોડુાં ચણુટ  

નાખી પીવુાં . એનાથી ભખુ લાગશ ેઅને અરુચી દુર થશ.ે  

318.  આમવાતમાું સોપારી અને આમલી : એક સારી 
સોપારી રાત્ર ેપાણીમાાં પલાળી રાખી, સવાર ેવાટી, જુની આમલીનો જડો કલ્ક 

કરી તેમાાં વાટેલી સોપારી મેળવી ગોળી કરી ગળી જવાથી અને એની ઉપર થોડુાં 

ગરમ પાણી પીવાથી રચે લાગી આમવાત મટે છે.  
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319. તાવમાું આમલક્યાદી ચણુજ  : આમળાાં, ચીત્રક, હરડ,ે 

પીપર અને સીંધવ સરખા વજને લઈ (જમે કે દરકે ઔષધ સો સો ગ્રામ), ભેગાાં 

કરી ખબુ ખાાંડી બનાવેલા બારીક ચણુટ ને આમલક્યાદી ચણુટ  કહે છે. આ ચણુટ  

અડધીથી એક ચમચી સવાર ેઅને રાત્ર ેલેવાથી સવટ પ્રકારના તાવમાાં ફાયદો થાય 

છે. 

320. આુંકડાના દધુના બે ઉપયોગ : (1) મોઢા પર કે શરીરના 

કોઈ પણ ભાગ પર કાળાશ હોય તો આાંકડાના દુધનાાં થોડાાં  ટીપાાં ગ મતુ્રમાાં  

મેળવી ઘસવાથી થોડા જ દીવસોમાાં સુાંવાળપ અને સુાંદરતા આવે છે. (2) કફ 

કેમે કરી છુટો પડતો ન હોય અને કબજીયાત રહેતી હોય તો આાંકડાના દુધનાાં 

ચારથી પાાંચ ટીપાાં પતાસામાાં પાડી રોજ એક પતાસુાં  સવાર-સાાંજ ખાવાથી ખબુ 

જ રાહત થાય છે. 

321. ખુંજવાળ અને ખસમાું આુંબાહળદર : આાંબાહળદર 

અને કાળી જીરી સરખા ભાગ ેપાણીમાાં લસોટી લેપ કરવાથી ખાંજવાળ, બળતરા, 

સોજો અને ખસ મટે છે. આ તકલીફ વખતે મધરુ અને ખાટી ચીજો, અથાણાાં, 

પાપડ ખાવાાં નહીં. નમક સાવ ઓછુાં  લેવુાં . સ્વાદીષ્ટ વીરચેન ચણુટ  સવાર-સાાં ાંજ 

લેવુાં .    

322. અજીણજના છ સરળ ઉપાયો : (1) હીંગની ચણા જવેડી 

ગોળી ઘી સાથે ગળવાથી અજીણટ તથા વાયનુો ગોળો મટે છે. (2) અધી ચમચી 

કાચા પપૈયાનુાં  દુધ ખાાંડ સાથે લેવાથી અજીણટ મટે છે. (3) કોકમનો ઉકાળો કરી 

ઘી નાખી પીવાથી અજીણટ મટે છે. (4) પાકા અનનાસના નાના કકડા કરી, મરી 

અને સીંધવની ભુકી ભભરાવી ખાવાથી અજીણટ મટે છે. (5) લસણ, ખાાંડ અને 
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સીંધવ સરખા ભાગ ે મેળવી, ચાટણ કરી, તેમાાં બમણુાં  થીજવેલુાં  ઘી મેળવી 

ચાટવાથી અજીણટ મટે છે. (6) સમાન ભાગ ેસુાંઠ અને ગોખરુનો ઉકાળો રોજ 

સવાર ેપીવાથી અજીણટ મટે છે.  

323. ઉુંઘ માટે છ ઉપાયો : (1) સાાંજ ેબેચાર માઈલ ચાલવાથી ઉાંઘ 

આવે છે. (2) અરડસુાનો તાજો કડક ઉકાળો અથવા દુધમાાં અરડસુો ઉકાળીને 

સવુાના કલાકેક અગાઉ પીવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે. (3) ભેંસના ગરમ દુધમાાં 

ગાંઠોડા કે દીવેલ નાખી પીવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે. (4) દરરોજ રાતે બનફસાનુાં  

સ્વાદીષ્ટ શરબત પીવાથી સરસ ઉાંઘ આવે છે. બનફસા એક પ્રકારનુાં  ઘેરુાં લીલુાં 

પહાડી ઘાસ છે. (5) રાત્ર ેસતુી વખતે હ ુાંફાળા દુધમાાં એક ચમચી ઘી અને અડધી 

ચમચી હળદર નાખી પીવાથી અનીદ્રાની ફરીયાદ દુર થાય છે. (6) પગના તળીય ે

ગાયના ઘીનુાં  કે દીવેલનુાં  માલીશ કરવાથી ઉાંઘ આવે છે.  

324. અરુચી-માંદાગ્ની : મોાંમાાંથી ચીકણી લાળ પડતી હોય અને 

અરુચી તથા માંદાગ્ની હોય તો રોજ સવાર-સાાંજ એક કલાક ચાલવુાં, એક 

દીવસનો નકોરડો ઉપવાસ કરવો.  આખો દીવસ માત્ર સુાંઠ નાખી ઉકાળેલુાં  હ ુાંફાળુાં  

પાણી તરસ મજુબ પીવુાં . બીજ દીવસથી બાફેલા મગનુાં  નમક વગરનુાં  પાણી 

પાાંચ દીવસ સધુી પીવુાં . એમાાં મસાલા નાખી શકાય. પાાંચ દીવસ પછી સવાર-

સાાંજ બાફેલા મગ ખાવા. બે વખત ઋતનુાાં ફળો ખાવાાં . દવામાાં સવાર-સાાંજ 5-

5 ગ્રામ આદુની કતરણ ચાવી જવી. માંદાગ્નીને લીધે રસધાત ુકાચી રહેવાથી  

મોાંમાાંથી ચીકણી લાળ નીકળે છે. પાંદર દીવસ પછી ધીમે ધીમે આહારમાાં એક 

એક વાનગી રોજ ઉમેરતા જઈ ક્રમશઃ રોજીાંદા પણ માપસર આહાર પર ચઢવુાં . 

કાયમ માટે મીઠાઈ તથા તેલ-ઘી અલ્પ પ્રમાણમાાં જ લેવાાં . કડક પરજેી, ચાલવાનો 
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નીયમ અને સુાંઠ અને આદુ જવેાાં  અગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર દ્રવ્યથી મોાંમાાંથી લાળ 

પડવાની તકલીફમાાંથી મકુ્તી મળે છે. 

325. શરીરની નબળાઈમાું પાુંચ ઉપાયો : (1)  એલચી, 

ખજુર અને દ્રાક્ષ મધમાાં ચાટવાથી અશક્તી મટે છે. (2) ઉમરાની છાલનો ઉકાળો 

પીવાથી લોહીની ઓછપ અને શરીરનુાં  દુબળાપણુાં  મટે છે. (3) ખજુર ખાઈ 

ઉપરથી ઘી નાખલેુાં  ગરમ દુધ પીવાથી ઘામાાંથી પુ્ કળ લોહી વહી જવાથી 

આવેલી નબળાઈ દુર થાય છે. (4) મોસાંબીનો રસ પીવાથી નબળાઈ દુર થાય 

છે. (5) દુધમાાં બદામ, પીસ્તા, એલચી, કેસર અને ખાાંડ નાખી ઉકાળીને પીવાથી 

ખબુ શક્તી વધે છે.  

326. આધાશીશીમાું ત્રણ ભસ્મ અને કપરુકાચલી : 
પીત્તથી થયેલી આધાશીશીમાાં દહીં, છાસ, કઢી, આથાવાળા પદાથોટ અને ટામેટાાં  

બાંધ કરી શાંખભસ્મ, કપદીભસ્મ(નાની કોડીની ભસ્મ) અને શકુ્તીકભસ્મ 

(છીપની ભસ્મ) એક એક ગ્રામમાાં બે ગ્રામ કપરુકાચલીનુાં  ચણુટ  મેળવી દવા 

જટેલી જ એટલે કે પાાંચ ગ્રામ ખાાંડ નાખી ખાલી પટેે સવાર-સાાંજ પાણી સાથ ે

લેવુાં . પીત્તવધટક આહારવીહાર કાયમ માટે છોડી દેવો.   

327. ઉુંઘ માટે અશ્વગુંધા : એક ગ્લાસ દુધમાાં  એક ચમચી 

અશ્વગાંધાનુાં  ચણુટ  અને બે ચમચી સાકર નાખી ઉકાળી ઠાંડુાં  પાડી રોજ સવાર ેઅથવા 

ઉાંઘ ન આવતી હોય તો રોજ રાત્ર ેપીવુાં  જોઈએ. જથેી શરીર પષુ્ટ થાય છે. બળ 

વધે છે અને સારી ઉાંઘ આવે છે.  

328. કાં ઠસધુારક વટી: જઠેીમધનો શીરો 70 ગ્રામ, કપરુ, એલચી 

અને લવીંગ દરકે  10 - 10 ગ્રામ, જવાંત્રી  20 ગ્રામ અને અજમાનાાં  ફુલ અઢી 
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ગ્રામ એક સાથે ખબુ ખાાંડી બારીક ચણુટ  બનાવવુાં . આ ચણુટ ને એક કલાક સધુી 

કાથાના પાણીમાાં લસોટી મગ જવેડી ગોળીઓ વાળી છાાંયડામાાં સકુવવી. બબ્બે 

ગોળી દીવસમાાં ત્રણ-ચાર વાર મોાંમાાં  રાખી ચસુવાથી અવાજ બેસી જવો, 

ગળાની બળતરા, કાકડા, ઉધરસ, વગરે ે ગળાના રોગો તથા અરુચી, ઉબકા, 

અજીણટ , ઉદરસ્થ વાય,ુ કફ, શરદી વગરેમેાાં  લાભ થાય છે.   

329. કાસનુ્દ્રાના પાુંચ ઉપયોગો : (1) દમ અને ઉધરસ હોય 
તો કાસનુ્દ્રાની ભાજી ખાવી જોઈએ. (2) કાસનુ્દ્રાના બીજને શેકીને કૉફી તરીકે 

વાપરી શકાય. આ કૉફી પીવાથી પરસેવો વળી તાવ ઉતરી જય છે. (3) 

કાસનુ્દ્રાના પાનનો ઉકાળો પીવાથી દમ અને હેડકીમાાં અત્યાંત લાભ થાય છે. (4) 

કાસનુ્દ્રાનુાં  મળુ છાસ કે સરકા સાથ ેલસોટી સવાર-સાાંજ લગાડવાથી જુની દાદર 

અને ખરજવુાં  મટે છે. (5) કાસનુ્દ્રો, સરગવો અને મળુાના સકુાાં  કે લીલાાં પાનનો 

સપુ દમ, ઉધરસ અને હેડકીમાાં લાભ કર ેછે.  

330. જીર અને સાકર : અડધી ચમચી જીરાનુાં  ચણુટ  તેનાથી બમણી 

સાકર સાથે મેળવી સવાર-સાાંજ ફાકવાથી જુનો મરડો, અતીસાર, સાંગ્રહણી, 

આફરો, કૃમી, અજીણટ , માંદાગ્ની, અપચો વગરે ેમટે છે. જીરુ મળને બાાંધીને રોકે 

છે, આથી મળ સાવ ઢીલો ઉતરતો હોય તો જીરુ એ ઉત્તમ ઔષધ છે. જીરાનુાં  

શરબત પણ પી શકાય. 

331. કફમાું મરીચ્યાદીવટી : કાળા મરી અને લીંડીપીપરનુાં  ચણુટ  
બે-બે ચમચી, દાડમની છાલનુાં  ચણુટ  ચાર ચમચી અને જવખાર એક ચમચીને  

150 ગ્રામ ગોળમાાં મેળવી અડદના દાણા જવેડી ગોળી બનાવવી. એને 
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મરીચ્યાદીવટી કહે છે. આ  2-2 ગોળી સવાર, બપોર અને રાત્ર ેચસુવાથી કફના 

રોગો મટે છે.  

332. મેથી અને સવુા :   25 ગ્રામ મેથી અને  25 ગ્રામ સવુા 
તાવડી પર થોડાાં  શેકી, અધકચરાાં ખાાંડી, 5-5 ગ્રામ લેવાથી વાય,ુ મોળ, 

આફરો, ઉબકા, ખાટા ઘચરકા અને ઓડકાર મટે છે. 

333. ઉલટીમાું બાલીવોટર : જવને ચારગણા પાણીમાાં ઉકાળી, 

ત્રણચાર ઉભરા આવે એટલે ઉતારી, એક કલાક ઢાાં  કી રાખી ગાળી લેવુાં . જવના 

આ પાણીને બાલી વૉટર કહે છે. એ પીવાથી ઉલટી મટે છે. 

334. આદ,ુ ફુદીનો અને ડુુંગળીના રસનો એક 

ઉપયોગ : અપચાને કારણે અથવા બીજ કોઈ પણ કારણને લીધે જો ઉબકા, 

ઉલટી થતાાં હોય, મોળ આવતી હોય, જીવ ચુાંથાતો હોય કે એકદમ અત્યાંત 

અરુચી જવેુાં  લાગતુાં  હોય તો બે ચમચી આદુનો રસ, બે ચમચી ફુદીનાનો રસ 

અને બે ચમચી જટેલો ડુાંગળીનો રસ મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ે અને રાત્ર ે

તાજતેાજો જ કાઢીને પીવાથી ઉબકા, ઉલટી, અરુચી, મોળ આવવી વગરે ેશાાંત 

થઈ જય છે અને સરસ ભખુ લાગ ેછે.   

335. ઉાંદરી ઉાંદરી થઈ હોય તે સ્થાનની ત્વચા પર સવાર-સાાંજ આછુાં  

આછુાં  'ગુાંજદી તેલ' અથવા 'લશનુાદી તેલ' લગાડવુાં . આહારમાાં નમક-મીઠુાં  સાવ 

ઓછુાં  ખાવુાં . જમેાાં નમક વધાર ેહોય એવા આહારદ્રવ્યો અથાણાાં, પાપડ વગરે ે

બાંધ કરવાાં . મહામાંજીષ્ઠાદી ઘનવટી એક એક ગોળી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ે

લેવી. જમ્યા પછી એક એક ગોળી આરોગ્યવધીની લેવી. આાંતર ેદીવસે અરીઠા 
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અથવા શીકાખાઈથી માથુાં  ધોવુાં  અને અડધો કલાક તડકામાાં બેસી વાળ કોરા 

કરવા. 

336. એસીડીટી મટાડવાનાું કેટલાુંક ઔર્ધો : 

અવીપત્તીકર ચણુટ  અને લવણભાસ્કર ચણુટ  અડધી-અડધી ચમચી સવાર,ે બપોર ે

અને સાાંજ ેલેવુાં . શતાવરી ચણુટ , સાકર અને ઘી એક એક ચમચી મીશ્ર કરી 

સવાર-સાાંજ લેવાાં . સ્વાદીષ્ટ વીરચેન ચણુટ  રોજ રાત્ર ેએક ચમચી લેવુાં .  સાથે સાથ ે

ઉચીત પરજેીથી એસીડીટી મટે છે.  

337. મગફળીના દાણાની છાલ : મગફળીના દાણાની છાલમાું 

બહ ુજ ઉપયોગી પ્રતીઑક્સીજનકરણ (એન્ટીઑક્સીડન્ટ) દ્રવય હોય છે. વળી 

દાણા કરતાું મોટા ભાગનુું આ દ્રવય એની છાલમાું હોય છે. એમાું બહ ુઉપયોગી 

વીટામીન પણ છે. પરુંત ુમોટે ભાગ ેછાલ સહીતના દાણા તો કાચા જ ખાવામાું 

આવે છે, કેમ કે કાચા દાણાની છાલ ઉતારવી મશુ્કેલ હોય છે. પરુંત ુએને 

શકેવાથી  દાણામાું તથા છાલમાું એના ઉપયોગી તતવોમાું  20% જટેલો વધારો 

થતો હોય છે. આથી શકેેલા દાણા પણ છાલ સહીત જ ખાવા જોઈએ જથેી વધ ુ

લાભ મેળવી શકાશ.ે 

338. અજીણજમાું ચણાનો ક્ષાર : ચણાના છોડ પર રાતે કપડુાં 

ઢાાં કી રાખી, સવાર ેનીચોવી, એ પાણીને ગરમ કરી ઉડાડી દેતાાં વાસણમાાં જ ે

ક્ષાર રહે તેનુાં  છાસ સાથ ેસેવન કરવાથી ગમે તેવુાં  અજીણટ  એટલે કે અપચાની 

ફરીયાદ મટે છે. 

339. ઉુંઘ માટે એક ઉપાય : ઉાંઘ આવતી ન હોય તો શકેેલા 

જયફળનુાં  ચણુટ  1 ગ્રામ, જટામાેુંસીનુાં  ચણુટ  1 ગ્રામ, અશ્વગાંધાનુાં  ચણુટ  3 ગ્રામ, 
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ગાંઠોડાનુાં  ચણુટ  2 ગ્રામ અને 0.16 ગ્રામ (ચોખા ભાર) સપટગાંધાનુાં  ચણુટ  મધ કે 

ઘીમાાં ચાટવાથી સરસ ઉાંઘ આવે છે.  

340. આફરામાું હીંગ : (1) સરગવાના ફાાંટમાાં હીંગ અને સુાંઠ મેળવી 

પીવાથી આફરો મટે છે. (2) હીંગ, છીંકણી કે સાંચળ નાખી ગરમ કરલેુાં  તેલ પટે 

પર ચોળવાથી અને શકે કરવાથી પટેનો આફરો મટે છે. (3) પટે પર હીંગ 

લગાવવાથી તથા હીંગની ચણા જવેડી ગોળીને ઘી સાથે ગળી જવાથી આફરો 

મટે છે. (4)  1 ભાગ હીંગ,  2 ભાગ ઘોડાવજ, 5 ભાગ કોઠુાં, 7 ભાગ સાજીખાર 

અને 9 ભાગ વાવડીંગનુાં  ચણુટ  બનાવી બરાબર મીશ્ર કરી પાણીમાાં લેવાથી 

આફરો મટે છે.  

341. એસીડીટીમાું ધાણાજીર : (1) ધાણા જીરાનુાં  ચણુટ  ખાાંડ 

સાથે પાણીમાું પીવાથી એસીડીટી મટે છે. (2)  1થી  2 ગ્રામ જટેલો ખાવાનો 

સોડા ધાણા-જીરુના ચણુટમાાં  અથવા સદુશટન ચણુટમાાં  મેળવીને લેવાથી 

એસીડીટીમાું લાભ થાય છે. (3) ધાણા અને સુાંઠનુાં  ચણુટ  પાણી સાથે પીવાથી 

એસીડીટી મટે છે. (4) ધાણા, કાળી દ્રાક્ષ, સાકર અને વરીયાળીને પાણીમાાં 

પલાળી ખબુ ચોળી, ગાળીને રાત્ર ેપીવાથી એસીડીટી (અમ્લપીત્ત)માાં ફાયદો 

થાય છે.  

342. માથાના દખુાવામાું સાકર : અમ્લપીત્ત(એસીડીટી)ને લીધે 

માથુાં  એકદમ દુખતુાં  હોય તો સાકરનુાં  પાણી પીવાથી તરત જ ફાયદો થાય છે.  

જો સાકર બીજી કોઈ રીતે હાનીકારક ન હોય તો જ આ પ્રયોગ કામનો છે. 

343. એસીડીટીમાાં પરજેી  ખારા, ખાટા અને તીખા પદાથોટનુાં  સેવન 

ઓછુાં  કરવુાં . વાસી ખોરાક અને માદક પદાથોટ ન લેવા. રબરના બટુ-ચપ્પલ ન 
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પહેરવાાં . દરકે વસ્ત ુચાવી ચાવીને ખાવી. હળવા-પ્રસન્ન ચીત્તે રહેવુાં, કેમ કે ક્રોધ 

અને ચીંતાને પણ એસીડીટીનાું કારણ માનવામાું આવે છે. આ ઉપરાુંત બીડી, 

તમાકુ દાર જવેાું વ્યસન છોડી દેવાાં.  

344. એપને્ડીક્સ (આાંત્રપચુ્છ શોથ) આાંત્રપચુ્છ એટલે કે 

એપને્ડીક્સમાાં  સોજો અને પાક થવાથી પટેની જમણી બાજુ નીચેના ભાગમાાં 

દુખાવો થાય છે. મળ ખલુાસે ઉતરતો નથી. ઉબકા-ઉલટી થવા લાગ ેછે. દુખાવો 

અસહનીય હોય છે. તાવ પણ ચડી જય છે, નાડી માંદ પડી જય છે. ગભરામણ 

થાય છે.  

આ રોગના પ્રારાંભે એરાંડીય ુઆપવુાં . ભલુેચકેુ દુખાવા ઉપર માલીશ કરવુાં  નહીં. 

શકે કરવો નહીં. તરસ લાગ ેતો કાચા નાળીયેર (ત્રોફા)નુાં પાણી ગ્લકુોઝ નાખીને 

આપવુાં . થોડી હીંગ નાખલે પાણીની બસ્તી-એનીમા અપાય તો ઉદરપીડા દુર 

થાય છે. ઉપરાુંત આ રોગમાાં વેદના ઓછી કરવા પા( 1/4) ચમચી ખરુાસાની 

અજમાની ફાકી પણ આપી શકાય.  

345. એલર્જી (1)  2 ગ્રામ ગાંઠોડાનુાં  ચણુટ ,  2 ગ્રામ જઠેીમધનુાં  ચણુટ  અને  

1 ગ્રામ ફુલાવેલી ફટકડીનુાં  ચણુટ  મીશ્ર કરી સવાર-સાાંજ લેવાથી માત્ર સાત 

દીવસમાાં એલર્જી મટે છે. (2) લીલી હળદરના ટુકડા દરરોજ ખબુ ચાવીને ખાતા 

રહેવાથી એલર્જીની તકલીફ મટે છે.  

346. ખાટા ઓડકારમાું લીંબ ુ: લીંબ ુઆડુાં કાપી બે ફાડ કરી ઉપર 

થોડી સુાંઠ અને સીંધવ નાખી અાંગારા પર મુકી ખદખદાવી રસ ચસુવાથી ખાટા 

ઓડકાર મટે છે. 
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347. કેીડની, જઠર, પીત્તાશય, મોટુું  આુંતરડુું, 

ફેફસાુંનેી તુંદરુસ્તી : કેીડનીના સ્વાસ્્ય માટે પરુતા પ્રમાણમાું પાણી 

પીવુું . જઠરના સ્વાસ્્ય માટે સવાર ેયોગ્ય પ્રકારનો અને પ્રમાણસર નાસ્તો કરવો. 

પીત્તાશયના સ્વાસ્્ય માટે રાત્ર ેવહેલા સઈુ સવાર ેવહેલા ઉઠવુું . મોટા આુંતરડાના 

સ્વાસ્્ય માટે વધાર ે પડતો તળલેો અને તીખો આહાર છેોડવો. ફેફસાના 

સ્વાસ્્ય માટે પ્રદુર્ણથી બચવુું . પ્રદરુ્ણવાળી જગ્યામાું માસ્ક વાપરવુું . 

348. પાચનતુંત્ર, કફ અને વાયનુી સમસ્યામાું કાળાું 
મરી : ચારથી છ કાળાાં મરીનુાં  ચૂણટ  પાચનતાંત્રના રોગોમાાં ઘી સાથે, કફના 
રોગોમાાં મધ સાથે અને વાયનુા રોગોમાાં દદવેલ-એરાંદડયા સાથે સવાર-સાાંજ 

લેવાથી લાભ થાય છે.  

349. કફમાું તલુસી, ફુદીનો, કાળાું મરી અને આદ ુ: 

આઠથી દસ તલુસીનાાં પાન, ચારથી પાાંચ ફુદીનાનાાં  પાન, પાાંચ કાળાાં મરી, અડધી 

ચમચી આદુનો રસ અથવા સુાંઠનુાં  ચણુટ  અને થોડી ખાાંડ નાખી બનાવેલો દુધનો 

ઉકાળો પીવાથી શરદી, દમ, શ્વાસ, સળેખમ, ઉધરસ જવેા કફના રોગોમાાં ફાયદો 

થાય છે અને કફ છુટો પડ ેછે. 

350. સુુંઠ અને દીવેલ : બેથી ત્રણ ચપટી જટેલુાં  સુાંઠનુાં  ચણુટ  બે ચમચી 

દીવેલમાાં મીક્સ કરી સવાર-સાાંજ બે-ત્રણ અઠવાડીયાાં લેવામાાં  આવે તો કફ, 

વાય ુઅને કબજજયાત મટે છે, વીયટ વધે છે, સ્વર સારો થાય છે અને ઉલટી, શ્વાસ, 

શળુ, ઉધરસ, હૃદયરોગ, હાથીપગ,ુ સોજ, હરસ, આફરો અને પટેનો વાય ુમટે 

છે. 
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351. ગરમ દધુમાું હળદર : આયવુદેમાાં હળદરને ઉત્તમ કફઘ્ન કહી 

છે. શ્વાસનળીઓ અને નાકની અાંદરની શ્લષે્મ-ચીકણી ત્વચામાાંથી વધાર ેપડતો 

શ્લષે્મ-કફ સ્રવે છે ત્યાર ેમધ સાથે હળદર ચટાડવાથી આ શ્લષે્મ ત્વચા રુક્ષ બને 

છે. એટલે કફનો સ્રાવ ઓછો થાય છે. કફના રોગો જવેા કે શરદી-સળેખમ, 

ફ્લલ્ય-ુકફજ્વર, ઉધરસ વગરેમેાાં  ગરમ દુધમાાં હળદર નાખી પીવાથી લાભ થાય 

છે. 

352. કફમાું આદનુો અવલેહ :  200 ગ્રામ આદુ છોલી ચટણી 

બનાવી  200 ગ્રામ ઘીમાાં શકેવી. શકેાઈને લાલ થાય ત્યાર ેએમાાં 400 ગ્રામ 

ગોળ નાખી શીરા જવેો અવલેહ બનાવવો. આ અવલેહ સવાર-સાાંજ  10- 10 

ગ્રામ જટેલો ખાવાથી કફવદૃ્ધી મટે છે. પ્રસતુાને ખવડાવવાથી તે ખોરાક સારી 

રીતે લઈ શકે છે.  

353. સકુાયેલા કફમાું મીઠાનો શકે : છાતીમાાં કફ સકુાઈને 

ચોાંટી જય, વારાંવાર વેગપવુટક ખાાંસી આવે ત્યાર ેસકુાયેલો કફ કાઢવા માટે છાતી 

પર તેલ ચોપડી મીઠાની પોટલી તપાવી શકે કરવો.  

354. કફમાું પુંચામતૃ : સુાંઠ, મરી, પીપર અને સીંધવ દરકે  10- 10 

ગ્રામના બારીક વસ્ત્રગાળ ચણુટમાાં 400 ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી દ્રાક્ષ મેળવી 

ચટણી માફક પીસી બરણીમાાં ભરી લેવુાં . એને પાંચામતૃ ચાટણ કહે છે. એ 

પાાંચથી  20 ગ્રામ જટેલુાં  સવાર-સાાંજ ચાટવાથી કફ મટે છે. 

355. કફમાું રદ્રાક્ષ : છાતીમાાં જમા થયેલો કફ કેમેય કરી બહાર 

નીકળતો ન હોય અને ખબુ તકલીફ થતી હોય, જીવન-મરણનો પ્રશ્ન ઉપસ્થીત 
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થયો હોય તો દર અડધા કલાકે રુદ્રાક્ષ પાણીમાાં ઘસી મધમાાં મેળવી ચાટતા 

રહેવાથી ઉલટી થઈ કફ બહાર નીકળી જય છે અને રાહત થાય છે. 

356. અરડસુી, દ્રાક્ષ અને હરડનેો ઉકાળો : અરડસુી, દ્રાક્ષ 
અને હરડનેો સમાન ભાગ ેબનાવેલ અધકચરો બેથી ત્રણ ચમચી ભકુો એક ગ્લાસ 

પાણીમાાં અડધુાં  પાણી બળી જય ત્યાાં સધુી ધીમા તાપ ેઉકાળી ઠાંડ ુપાડી સવાર- 

સાાંજ પીવાથી રક્તપીત્ત, ક્ષય, ઉધરસ, પીત્તજ્વર, કફના રોગો અને 

કબજીયાતમાાં ફાયદો થાય છે.  

357. કફ અને પીત્તમાું સાદુું  મીઠુું  :  100 મી.લી. ગરમ પાણીમાાં 
મીઠુાં  નાખી પીવાથી ઉલટી થઈ કફ અને પીત્ત બહાર નીકળે છે. પછીથી ઉલટી 

બાંધ કરવા ઘી અને ભાત ખાવાાં .  

358. કબજીયાતમાું જામફળ : જમફળનુાં  થોડા દીવસ સધુી 

નીયમીત સેવન કરવાથી ત્રણ-ચાર દીવસમાાં જ મળશદુ્ધી થવા માાંડ ે છે અને 

કબજીયાત મટે છે. કબજીયાતને લીધે થતો માથાનો દુ:ખાવો અને નેત્ર-શળુ પણ 

એનાથી મટે છે. જામફળનુું શાક બનાવીને પણ ખાઈ શકાય. 

359. કબજીયાતમાું પાણી : શરીરમાાં ખોટી ગરમીને કારણે 

ઝાડામાાં રહેલ પ્રવાહી જળ શોષાઈ જતાાં ઝાડાની કબજીયાત થાય છે. જમેને 

બેત્રણ દીવસે માાંડ થોડો કઠણ ઝાડો થતો હોય તેમણે રાત્ર ેસતુાાં  વધ ુપાણી 

પીવુાં . વહેલી સવાર ે ઉઠીને ઠાંડ ુ પાણી વધ ુપીવુાં . તેથી ગરમીના દોષથી થયલે 

કબજીયાત દુર થશ.ે તે રીતે ઝાડો ન જ થાય તો ડશુકેનમાાં સાધારણ નવશકુેાં  

પાણી ભરવુાં . તેમાાં સાબનુુાં  થોડુાં પ્રવાહી તથા ગ્લીસરીન 30 ગ્રામ ઉમેરવુાં . તે 
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પાણીથી અ ૅનીમા લેવાથી ઝાડો તરત જ થઈ જય છે. કફદોષથી થતી 

કબજીયાતમાાં સવાર ેગરમ પાણી પીવુાં .  

360. અજમોદ : એને બોડી અજમો પણ કહે છે, કેમ કે એ અજમાની 
એક જત છે. એનો છોડ વષાટય ુછે. ભારતમાાં ઘણે ઠેકાણે થાય છે. બાંગાળમાાં તે 

ખબુ થાય છે. તેના છોડની ઉાંચાઈ એકથી બે ફુટ જટેલી હોય છે. એને સફેદ 

રાંગનાાં બારીક ફુલો આવે છે. બોડી અજમો આહાર પર રુચી ઉપજવે છે. ભખુ 

લગાડ ે છે. તીખો, રુક્ષ, ગરમ- વીદાહક, વાજીકર, બળકર, પચવામાાં હલકો, 

આહાર પચાવનાર, આફરો, ગસે-વાય,ુ કફ, અરુચી, ઉદરરોગ, કૃમી, ઉલટી 

અને શકુ્રદોષનાશક છે.  

361. અરડસુી : ભારતમાાં અરડસુી બધે જ થાય છે. અરડસુીનાાં પાન 
જમફળીને મળતાાં ત્રણ-ચાર ઈંચ લાાંબાાં, ત્રણ ઈંચ જટેલાાં પહોળાાં અને 

અણીદાર હોય છે. પાનમાાંથી સહેજ વાસ આવે છે. એને તલુસીની માાંજરની જમે 

હારબાંધ સફેદ ફુલો આવે છે. અરડસુી ધોળી અને કાળી એમ બે પ્રકારની થાય 

છે. ગણુોમાાં કાળી ઉત્તમ ગણાય છે.  

અરડસુી મખુયત્વે કફઘ્ન, રક્તસ્તાંભક અને જ્વરઘ્ન છે. એ શીતવીયટ, હૃદયને 

હીતકારી, લઘ,ુ તીખી, કડવી અને સ્વર-ગળાને હીતાવહ છે. તે વાયકુારક અને 

સારક એટલે કે રચેક છે. અરડસુી કફ, રક્તપીત્ત, ખાાંસી, ઉલટી, તાવ, પ્રમેહ, 

કોઢ, કમળો, ક્ષય, શીતપીત્ત, અરુચી, તષૃા તથા દમ-શ્વાસ મટાડ ેછે. કફના નવા 

રોગો કરતાાં જુના રોગોમાાં વધાર ેલાભપ્રદ છે. અરડસુી ક્ષયમાાં ખબુ સારી છે. 

ક્ષયની આધનુીક દવા ચાલતી હોય તેની સાથે પણ અરડસુીનો ઉપયોગ થઈ 

શકે. 
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362. અરડસુીનો રસ : અરડસુીના પાનનો તાજો રસ પીવાથી 

ઉધરસ, રક્તપીત્ત, કફજ્વર, ફુ્લ, ક્ષય અને કમળામાાં ફાયદો થાય છે. અરડસુી 

લીવરના સોજ અને કમળામાાં પણ ઉત્તમ પરીણામ આપ ે છે. વળી એનાથી 

રક્તસ્રાવ, ક્ષય, લોહીવા, હરસ અને રક્તપ્રવાહીકામાું પણ લાભ થાય છે. એ 

માટે અરડસુીના પાનનો રસ બબ્બે ચમચી સવાર, બપોર અને સાુંજ એમ 

દીવસમાું ત્રણ વખત પીવો જોઈએ. અરડસુીનાાં  પાન અને ફુલને ધોઈને કાઢેલા 

ત્રણથી ચાર ચમચી જટેલા રસમાાં બે ચમચી મધ અને એક ચમચી સાકર નાખી 

સવાર-સાાંજ પીવાથી કફપીત્તજ્વર (કફ અને પીત્તને લીધે આવતો તાવ), 

રક્તપીત્ત તથા કમળાનો નાશ થાય છે.  

363. અરડસુો : અરડસુીના મહાવકૃ્ષને અરડસુો કે મહાનીમ્બ કહે છે. 
નીમ્બ એટલે લીમડો. કડવા લીમડાના પાન જવેાાં  જ તેનાાં પાન હોય છે, પરાંત ુ 

તે ઘણાાં મોટાાં  હોય છે. એટલ ેઆ વીશાળ વકૃ્ષને મહાનીમ્બ એવુાં  નામ અપાયુાં  

હશ.ે અરડસુાના વીશાળ વકૃ્ષો સહ્ાાંદ્રી પવટતો પર ખબુ થાય છે. આ વકૃ્ષની 

છાલની વાસ બીલકુલ તજના જવેી જ હોય છે. ગરીબ લોકો  તજના બદલ ે

આનો જ ઉપયોગ કર ેછે. એ ઉષ્ણ અને વાતહર છે. (1) અરડસુાની છાલના 

રસમાાં એટલો જ નાળીયેરનો અાંગરસ અને થોડો ગોળ નાખી પીવાથી 

પ્રસતુીજ્વર અને સવુા રોગ મટે છે. (2) અરડસુાની છાલનો રસ ગાયના દુધમાાં 

નાખી ઉકાળીને પીવાથી નળબાંધ વાય ુમટે છે. (3) અરડસુાની છાલનો ઉકાળો 

સવાર-સાાંજ પીવાથી અતીસાર, સાંગ્રહણી, વીષમજવર, મોુંના રોગો અને મોેુંનાાં 

ચાાંદાાં  મટે છે. 
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364. અશોક : આસોપાલવ એ અશોક નથી. અશોકનાાં વકૃ્ષો આાંબાનાાં 

જવેાાં  ઘેઘરુ-વીશાળ થાય છે. એનાાં પાન પણ આાંબાનાાં જવેાાં  જ હોય છે. એનાાં 

ફળ ગ્રીષ્મમાાં જાંબ ુજવેાાં  થાય છે, જ ેખાઈ ન શકાય તેવાાં અત્યાંત કડવાાં હોય છે.  

અશોક શીતળ, કડવુાં, ગ્રાહી, વણટપ્રદ અને તરુુાં હોય છે. તે શોષ, ગળા પર થતી 

ગાાંઠ, દાહ, કૃમી, સોજો, વીષ અને રક્તના વીકારો મટાડ ેછે. અશોકની છાલ 

રક્તપ્રદર-લોહીવા મટાડ ેછે. એની છાલમાાંથી બનાવાતુાં  દ્રવ અશોકારીષ્ટ અનેક 

સ્ત્રીરોગોમાાં વપરાય છે. જ ે દરકે જણીતી ફામટસી વેચે છે. અશોકની છાલ 

સ્ત્રીરોગોમાાં ખબુ ઉપયોગી ઔષધ છે.  

365. અશ્વગાંધા : અશ્વગાંધાને આસન, આસાંધ, અજગાંધ અને ઢોરગુાંજ 

અથવા આહન પણ કહેવામાું આવે છે. આપણુાં  આ ખબુ જ સસ્તુાં  છતાાં ગણુોની 

દૃષ્ટીએ ખબુ જ ઉત્તમ ઔષધ છે.  

અશ્વગાંધાનો છોડ પીલડુીને મળતો આવે છે. અશ્વગાંધાના મળુમાાં ઘોડા જવેી વાસ 

આવતી હોવાથી અશ્વગાંધા કહે છે. અશ્વગાંધામાાં બે ખબુ જ અગત્યના ગણુો છે. 

બૃાંહણ અને બલ્ય. બૃાંહણ એટલે વજન વધારનાર એટલે કે શરીરને પષુ્ટ કરનાર. 

બલ્ય એટલે બળ વધારનાર. અશ્વગાંધામાાં ઉાંઘ લાવવાનો એક ત્રીજો ગણુ પણ 

છે.  

અશ્વગાંધા સ્વાદમાાં તરુુાં, સહેજ તીખુાં, રસાયન, ધાતપુષુ્ટીકર, બળ આપનાર, કાાંતી 

વધારનાર, વષૃ્ય એટલે કે મૈથનુશક્તી વધારનાર છે. તે વાયનુા રોગો, શકુ્રદોષ, 

ક્ષય, દમ-શ્વાસ, ઉધરસ, વ્રણ, સફેદ કોઢ, કફ, વીષ, કૃમી, સોજો, કાં ડ ુએટલે કે 

ખાંજવાળ અને ત્વચારોગોમાાં ખબુ હીતાવહ છે. એ રસાયન એટલે ઉમ્મર 

જણાવા ન દેનાર, ધાતવુદૃ્ધીકર, કાાંતીવધટક, વાજીકર અને દૃષ્ટી સ્વચ્છ કર ેછે.  
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366. અશ્વગાંધાદી ચણુટ  : અશ્વગાંધા 400 ગ્રામ, સુાંઠ  200 ગ્રામ, 

લીંડીપીપર  100 ગ્રામ, કાળા મરી 80 ગ્રામ, ભારાંગમળુ, તાલીસપત્ર, કચરુો, 

અજમો, માયાેું, તજ, તમાલપત્ર, એલચી, નાગકેસર, જટામાાંસી, રાસ્ના, 

નાગરમોથ, ચણકબાબ, કડ,ુ ગળો અને કઠ આ દરકે ઔષધ દસ-દસ ગ્રામ અને 

સાકર 900 ગ્રામ લઈ બધાાં  ઔષધો ખાાંડી ચણુટ  બનાવવુાં . આ થયુાં  ‘અશ્વગાંધાદી 

ચણુટ .’ેબજરમાાં મળે છે. એક ચમચી આ ચણુટ ઘી સાથે લેવાથી ક્ષય, માખણ 

સાથે ચાટવાથી પીત્તરોગ અને ગોખરુના ઉકાળા સાથે પીવાથી પથરી, સોજ અને 

મતુ્રમાગટના રોગો મટે છે. આ ચણુટ  બળ, બદુ્ધી અને વજન વધાર ેછે. 

367. અાંજીર : અાંજીર શીતળ છે અને રક્તપીત્ત મટાડ ેછે. બાળક, યવુાન, 

વદૃ્ધો અને ગભીણી બધાેું માટે અાંજીર હીતાવહ છે. તેમાાં લોહ, કેલ્શીયમ, તાાંબ,ુ 

ઝીંક, વીટામીનો, શકટરા, ક્ષારો વગરે ેશરીરોપયોગી ઘણાું તત્ત્વો છે, જ ેલીલાું 

અુંજીરમાું ઘણા સારા પ્રમાણમાું હોય છે. આથી તાજાં પાકાાં  ફળો જ્યાાં સધુી મળ ે

ત્યાાં સધુી રોજ બેત્રણ ખાવાાં જોઈએ અને ઉપર એક ગ્લાસ દુધ પીવુું જોઈએ.  

એનાથી ધાતપુષુ્ટી થાય છે. તાજાં મળતાાં હોય ત્યાર ેસકુાાં  ન ખાવાાં .  

મધપુ્રમેહ, બરોળના રોગો, કમળો, રક્તાલ્પતા, હરસ વગરેમેાાં  અાંજીર ઉપયોગી 

છે. જ ેબાળકોને રીકેટુ્સ-સકુારો રોગ થયો હોય તેને અાંજીરના દુધનાાં પાાંચ-સાત 

ટીપાાં પતાસા પર પાડી ખવડાવવાથી ફાયદો થાય છે.  

સકુાાં અને લીલાાં બાં ને અાંજીર રચેક-મળ સાફ લાવનાર, મતુ્રપ્રવતૃ્તી વધારનાર, 

પ ષ્ટીક અને રક્તવધટક છે. પાાંડરુોગમાાં તથા દુબટળ વ્યક્તીને અુંજીર હીતકારી છે.  

368. આદ ુ: આદુ ચોાંટી ગયેલા મળને તોડનાર અને નીચે સરકાવનાર, 

ભાર,ે તીક્ષ્ણ, ઉષ્ણ, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, તીખુાં, પચ્યા પછી મધરુ, રુક્ષ, 
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વાય ુઅને કફ મટાડનાર, હૃદય માટે હીતાવહ અને આમવાતમાાં પ્ય છે. રસ 

તથા પાકમાાં શીતળ છે. આદુ આહારનુાં  પાચન કરનાર, આહાર પર રુચી 

કરાવનાર અને કાં ઠને હીતકર છે. આદુ કાાંજી અને સીંધવ કે મીઠા સાથે લેવાથી 

પાચક, અગ્નીદીપક, કબજીયાત તથા આમવાતનો નાશ કરનાર છે. એ સોજ, 

શરદી, ઉધરસ, શ્વાસ જવેા કફના રોગો, ગળાના રોગો,  કબજીયાત, ઉલટી અને 

ઉદરશળુને મટાડ ે છે. તથા આદમુાાં મીઠુાં  અને લીંબનુો રસ મેળવી અથાણુાં  

બનાવીને પણ એનો ઉપયોગ કરવામાું આવે છે.  

369. આમલી : આમલી અમેરીકા, આફ્રીકા અને એશીયા ખાંડના ઘણા 

દેશોમાાં થાય છે. ભારતનાાં ઘણાાં રાજ્યોમાાં તે થાય છે.  

એનાાં વકૃ્ષો ઘણાાં વીશાળ અને મોટાાં થાય છે. તેને વાવ્યા પછી સાત-આઠ વષટ 

પછી ફળ આવે છે. એ મહા-ફાગણમાાં પાકીને તૈયાર થાય છે. તેના ઠળીયાને 

કચકુા કહે છે. નવી આમલી કરતાાં જુની વધાર ેપ્યકારક અને હીતાવહ છે. તેના 

પાલાનુાં  ખટમધરુાં શાક અને તેના ફુલોની ચટણી કરવામાાં આવે છે. આમલીનાાં 

ફુલ ખાટાાં, સહેજ તરુાાં, મોઢામાાં પાણી લાવનાર, સ્વાદીષ્ટ, રુચીકર, ભખુ 

લગાડનાર તથા વાય ુ અને પ્રમેહનો નાશ કરનાર છે. તેનાાં પાન સોજ અને 

રક્તદોષ અથવા લોહી બગાડનો નાશ કરનાર છે.  

પાકી આમલી સ્વાદીષ્ટ, સારક, હૃદય માટે સારી, મળ રોકનાર, ભખુ લગાડનાર, 

રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, કફ, વ્રણ, કબજીયાત માટે હીતાવહ છે.  

370. કપાસીમાું પપયૈુું  અથવા લસણ અને લવીંગ : 

પગના તળીયામાાં કેટલીક વાર ઈજ થઈ હોય ત્યાર ે તે ભાગ કઠણ થઈ ખબુ 

દુખાવો થાય છે અને ચાલવામાાં મુ્ કેલી પડ ેછે. એના ઉપાય માટે કાચા પપૈયા 

પર કાપો કરીને એનુાં  દુધ કોઈક કન્ટેનરમાાં ભેગ ુાં કરવુાં . એમાાં રુ પલાળી કપાસી 
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પર મુકી પાટો બાાંધી દેવો. રાતભર એ પાટો રહેવા દઈ સવાર ેપગ સાફ કરવા. 

આમ થોડા દીવસો ઉપાય કરવાથી કપાસી મટી જશ.ે અથવા લસણ શેકી તેમાું 

લવીંગ મીક્સ કરીને ચણુજ  બનાવો. એને પગ પર લગાવી પટ્ટી બાુંધી દેવી. આખી 

રાત તેને રહેવા દેવાથી તરત જ રાહત થશ.ે લસણ એન્ટી ઓક્સીડને્ટ, એન્ટી 

બેકટેરીયલ અને ફાં ગલ સાંક્રમણ સામે રક્ષણ આપ ેછે. લવીંગ પણ જુંતનુાશક છે. 

371. હેડકીના પાુંચ ઉપાય : (1) ઉાંડા શ્વાસોચ્છ્વાસના પ્રાણાયામ 

કરવાથી હેડકી મટે છે. પ્રાણાયામના પ્રયોગો હેડકી ઉપર ઘણા અસરકારક છે. 

(2) 10 ગ્રામ સુાંઠ,  10 ગ્રામ મરી અને  1.5 ગ્રામ સીંધવના ચણુટની 5-5 

ગ્રામની ચાર પડીકી બનાવી હેડકીના રોગીને છાસ સાથે આપવાથી હેડકી બેસી 

જય છે. (3) નાળીયેરની ચોટલી અથવા મુાંજ ચલમમાાં પીવાથી હેડકી મટે છે. 

(4) સુકી હળદરના ટુકડા ચલમમાાં ભરી ધમુ્રપાન કરવાથી હેડકી મટે છે. (5) 

કાચા કાાંદા(ડુુંગળી)નુાં  કચુાંબર મીઠુાં  નાખી ખાવાથી હેડકી મટે છે. 

372. હાટટઍટૅક  એકાએક છાતીમાાં દુખાવો થાય અને તે હાથ તરફ 
અને જડબા સધુી પ્રવેશવાનો શરુ થાય તો હાટટઍટૅકની શક્યતા છે.  હાટટઍટૅક 

વખતે મોટા ભાગના લોકો એકલા જ હોય છે. હૃદયના ધબકારા અનીયમીત થઈ 

જય, તમ્મર આવવાનાાં હોય એવુાં  લાગ,ે ગભરામણ થાય અને કોઈ મદદ ન 

મળી શકે ત્યાર ેબેહોશી પહેલાાં માત્ર  10 સેકન્ડ જ હોય છે. આ સાંજોગોમાાં 

ગભરાયા વીના ખબુ જોરથી અને સતત ખાાંસવાનુાં  શરુ કરી દો. દર વખતે ખાાંસતાાં 

પહેલાાં ઉાંડો શ્વાસ લેવો. ખાાંસવાનુાં  ઉાંડુાં  તથા લાંબાણપવુટકનુાં  હોવુાં  જોઈએ- છાતીમાાં 

ચોાંટેલો કફ બહાર કાઢતી વખતે કરીએ છીએ તેમ. શ્વાસ લેવાનુાં  અને ખાાંસવાનુાં  

દર બે સેકન્ડ ેવારાફરતી થોભ્યા વીના મદદ આવી મળે કે હૃદય ફરીથી નીયમીત 

ધબકતુાં  થયેલુાં  લાગ ેત્યાાં સધુી કરવુાં . ઉાંડા શ્વાસથી ફેફસામાાં ઑક્સીજન પ્રવેશ ેછે 
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અને ખાાંસીનુાં  હલન-ચલન હૃદયને સાંકોચી લોહી ફરતુાં  રાખ ેછે. વળી ખાાંસીના 

સાંકોચનથી હૃદય પર આવતુાં  દબાણ એના સામાન્ય ધબકારા ફરીથી શરુ 

કરવામાાં મદદગાર થાય છે. આ રીતે હાટટઍટૅક થયેલ વ્યક્તી હોસ્પીટલ પહોાંચી 

શકે. (રોચેસ્ટર જનરલ હૉસ્પીટલના જનટલ નાં .  240માાં પ્રગટ થયેલા ડૉ. પ્રફુલ્લ 

જનીના નીબાંધમાાંથી એમના સ જન્યથી સહનુી જાણ માટે.) 

373. હૃદયને હીતકર ઔર્ધ દ્રવયો : હૃદયને હીતકર એવાેું 
દસ ઔષધ દ્રવ્યોમાાં કેરી, આમ્રાતક (અુંબાડુું), લકુચ (ફણસની જાતનુું ઝાડ), 

કરમદટ (કરમદાું), વકૃ્ષામ્લ, અમ્લવેતસ, રાજબદર (મોટાું બોર), બદર (બોર), 

માતલુુાંગ (બીજોરું), અને દાડમ ગણાવ્યાેું છે. આ બધાાં ઔષધ દ્રવ્યો કોલેસ્ટેરોલ 

ઘટાડ ેછે એવુાં  આધનુીક સાંશોધનોથી સાબીત થયુાં  છે. હૃદયરોગીઓએ દરરોજ 

અડધુાં  દાડમ ખાવુાં  જોઈએ અથવા એક કપ જટેલો દાડમનો રસ પીવો જોઈએ. 

આયવુદેમાાં લસણને પણ હૃદયરોગોનુાં  ઉત્તમ ઔષધ કહેવાયુાં  છે. લસણ પટેનો 

ઉધ્વટવાય ુઓછો કરી હૃદય પર થતુાં  તીવ્ર દબાણ ઘટાડ ેછે. અરુચી, આફરો દુર 

કર ેછે. રોજ ચારથી પાાંચ કળી લસણ શાકમાાં નાખી ખાવુાં  જોઈએ. 

374. હૃદયની તકલીફમાું લસણ : લસણમાાં તીવ્ર ગાંધવાળુાં  

ઉડ્ડયનશીલ તેલ રહેલુાં  છે, જ ેકીડનીને તેનુાં  કાયટ કરવામાાં ઉત્તેજીત કર ેછે. આથી 

મતુ્ર પ્રવતૃ્તી વધે છે. લસણના આ ઉત્તમ ગણુને લીધે સવાગં સોજ,  કીડનીના 

રોગો, હૃદયના રોગો, પટેના રોગો, જળોદર વગરે ે અનેક રોગોમાાં ખબુ જ 

હીતકારી છે. લસણ ઉદરસ્થ ગસૅને ઓછો કર ેછે, આથી હૃદય પરનુાં  દબાણ ઘટે 

છે. અરુચી દુર કરી ભખુ લગાડ ેછે. હૃદયરોગીએ એક ચમચી તલના તેલમાાં પાાંચ 

લસણની કળી વાટી, થોડી ગરમ કરી જમતી વખતે ખાવી. અ ા ઉપચારથી ભખુ 

લાગશ,ે વાછુટ થશ ેઅને પટે હળવુાં  થતાાં જ હૃદયના દદીને  રાહત થશ.ે  
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375. હીસ્ટીરીઆના 6 ઉપાય : (1) નારાંગીનાાં ફુલનો અકટ  

પીવાથી સ્નાયઓુની દુબટળતા અને હીસ્ટીરીયા જવેાાં  દદોટ દુર થાય છે. (2) 

ખજુરનો થોડા મહીના ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરવાથી હીસ્ટીરીયાનો રોગ મટે 

છે. (3) સીતાફળીનાાં પાનને પીસી રસ કાઢી નાકમાાં ટીપાાં  પાડવાથી 

હીસ્ટીરીયાની મચુ્છાટ દુર થાય છે. (4) લસણ પીસી સુાંઘાડવાથી હીસ્ટીરીયાની 

મચુ્છાટ મટે છે. (5) હીસ્ટીરીયાની ફીટ વખતે કાપલેી ડુાંગળી સુાંઘાડવાથી 

ચમત્કારીક ફાયદો કર ે છે. (6) ડુાંગળીના રસનાાં ટીપાાં નાકમાાં  પાડવાથી 

હીસ્ટીરીયા મટે છે.  

376. હનીયા (આાંત્રવદૃ્ધી) : હનીયામાાં ઑપરશેન પહેલાાં દોઢેક 

માસ રોજ સવાર-સાાંજ એક કપ દુધમાાં એક ચમચો એરાંડીયુાં  (દીવેલ) નાખી 

પીવાનો પ્રયોગ કરી જોવો. જો ફરક માલમ પડ ેતો પ્રયોગ જળવી રાખવો અને 

કદાચ ઑપરશેન વગર રોગ મટે પણ.  

377. હરસમાું આમલી : આમલીનાાં ફુલ 50 ગ્રામ, દાડમના 

દાણાનો થોડો રસ અને થોડુાં મોળુાં  દહીં નાખીને, ધાણા, જીરુ, સુાંઠ, રાઈ, મેથીનો 

વઘાર કરી શાક બનાવી આઠ-દસ દીવસ રોજ બપોર ેજમતી વખતે લેવાથી 

સરળ મળપ્રવતૃ્તી થશ ેઅને હરસ-મસા સાંકોરાઈને બેસી જશ.ે  

378. હરસમાું કાસીદાદી તેલ : હીરાકસી, કલગારી, કઠ, સુાંઠ, 

પીપર, સીંધવ, મન:શીલ, કરણેની છાલ, વાવડીંગ, ચીત્રક, દારુડી અને દાંતીમળુ 

જવેાાં  મસાનાશક ઔષધો નાખી બનાવેલુાં  'કાસીસાદી તેલ' (જ ેબજરમાાં તૈયાર 

મળે છે. કાસીદ એક પ્રકારની વનસ્પતી છે.) સવાર ેઅને રાત્ર ેહરસ પર રુના 

પોતા કે વાટથી લગાડવાથી મસા સાંકોચાઈને બેસી જય છે. જો હરસ અલ્પ 
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મળુવાળા હોય તો ખરી જય છે. આ તેલ મળમાગટને કોઈ નકુસાન કરતુાં  નથી. 

એનો ઉપયોગ કરતી વખતે ગોળ, અથાણાાં, પાપડ, ખજુર, ખારકે, કાળાાં મરી, 

સુાંઠ, આદ,ુ મરચાાં વગરે ેગરમ ચીજો બાંધ કરવી.  

379. દુઝતા હરસના પાુંચ ઉપાય : (1)  10 - 1 2 ગ્રામ કાળા 

તલનો કલ્ક કરી,  100 - 150 ગ્રામ બકરીના દુધમાાં મેળવી 5-6 ગ્રામ સાકર 

નાખી સવારમાાં પીવાથી હરસમાાં પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે. (2) કાળા તલ ખાઈ 

પાણી પીવાથી દુઝતા હરસ નાશ પામે છે, દાાંત મજબતુ થાય છે અને શરીર પષુ્ટ 

થાય છે. (3) હરસમાાં લોહી પડતુાં  હોય તો સરખા ભાગ ેઘી અને તલમાાં થોડી 

સાકર મેળવી ખાવુાં . દીવસમાાં ચારકે વખત આ પ્રયોગ નીયમીત કરવાથી હરસમાાં 

પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે. થોડા દીવસ પ્રયોગ ચાલ ુરાખવાથી હરસ મટે છે. (4) 

હરસમાાં લોહી પડતુાં  હોય તો દાડમની છાલનુાં  છાસ સાથે સેવન કરવુાં . (5) 

લોહીવાળા મસા પર જીરુનો લેપ કરવાથી અને રોજ ઘી, સાકર તથા જીરુ 

ખાવાથી અને ગરમ આહાર બાંધ કરી દેવાથી લાભ થાય છે.  

380. દમ, ખાુંસી, સસણી, ઉદરરોગોમાું આદ ુઅન ે

મધ : બે ચમચી આદુનો રસ અને બે ચમચી મધ મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ે

અને રાત્ર ેચાટવાથી દમ, વરાધ અને કફના રોગો મટે છે. ઉપરાુંત અલ્સર-ચાાંદા 

સીવાયના તમામ ઉદર રોગોમાાં ચાર ચમચી આદુનો રસ પાણીમાાં નાખી સવાર-

સાાંજ પીવાથી લાભ થાય છે. ચાર ચમચી આદુના રસમાું બે ચમચી મધ મેળવી 

સવાર-સાાંજ પીવાથી વષૃણનો વાય,ુ દમ, ખાાંસી, અરુચી અને શરદી મટે છે. 

381. આદનુો પાક : આદુના  રસમાાં પાણી અને સાકર નાખી પાક 

કરવો. તેમાાં કેસર, એલચી, જયફળ, જવાંત્રી અને લવીંગ જરુર પરુતાાં નાખી 
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કાચની બરણીમાાં ભરી રાખવો. પોતાની જરરીયાતના પ્રમાણમાું દરરોજ આ 

પાક લેવાથી ઉધરસ, દમ, અગ્નીમાાંદ્ય, અરુચી અને પાચનમાેું ઉપયોગી થાય છે.  

382. અશળેીયાના પાુંચ ઉપયોગો : (1) અશળેીયાના બીજનો 
લેપ કરવાથી મચકોડનો સોજો અને દુ:ખાવો મટે છે. સાાંધાના સોજ પર પણ 

એનો લેપ કરી શકાય.  (2) અશળેીયાનાાં બી ખાવાથી યકૃત અને બરોળના 

લોહીનો જમાવ દુર થાય છે. (3) સાંધીવા, કટીશળુ અને ઘુાંટણના દુખાવામાાં 

અશળેીયાની રાબડી પીવાથી રાહત થાય છે. (4) સ્ત્રીઓને જલદી પ્રસતુી 

કરાવવામાાં પણ અશળેીયાની રાબડી વપરાય છે. (5)  અશળેીયો ગરમ અને 

અનલુોમન ગણુવાળો હોવાથી અપચાને લીધે થતી ઉલટી અને હેડકી મટાડ ેછે.  

383. અજુટન : ગજુરાતમાાં જનેે સાજડ કે સાદડ કહે છે તેને સાંસ્કૃતમાાં 
‘અજુટન’ે કહે છે. એની બહારની છાલ એકદમ લીસી અને સફેદ હોય છે. 

અાંદરની છાલ લાલાશ પડતી, જડી અને નરમ હોય છે. અજુટન શીતળ, હૃદય 

માટે હીતાવહ, ક્ષતક્ષય, વીષ, રક્તવીકાર, મેદ, પ્રમેહ તથા ચાાંદાાં  મટાડનાર છે. 

અજુટનની છાલનો ક્ષીરપાક હૃદયના રોગોમાાં આપવાથી ઉત્તમ લાભ થાય છે. 

અજુટનની છાલ રક્તવાહીનીઓનુાં  સાંકોચન કરાવતી હોવાથી રક્તભ્રમણ વધે છે 

તેથી હૃદયની પોષણક્રીયા સારી થાય છે. જો લોહીનુાં  દબાણ વધાર ેઉાંચુાં  રહેતુાં  

હોય તો અજુટન-સાદડનો ઉપયોગ કરવો નહીં, કેમ કે એ લોહીનુાં  દબાણ વધાર ે

છે.  

એની છાલમાાં કેલ્શીયમનુાં  પ્રમાણ સારુાં એવુાં  છે, જથેી એ રક્તસ્રાવને જલદી બાંધ 

કર ેછે, ભાાંગલેુાં  હાડકુાં  જલદી સાંધાઈ જય છે. રક્તસ્રાવમાાં અજુટન અને અરડસુી 

ખબુ ઉપયોગી છે.  
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384. અરડસુીના પાુંચ ઉપયોગો : (1) અરડસુીના પાાંદડાાંનો 
ફુલો સહીત રસ કાઢી મધ સાથે મીશ્ર કરી સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેલેવાથી થોડા 

દીવસોમાાં જ દમ, ઉધરસ અને કફ દુર થાય છે. (2) અરડસુીના ઉકાળાને ઠાંડો 

પાડી તેમાાં મધ નાખી સવાર-સાાંજ પીવામાાં આવે તો થોડા દીવસમાાં કફના રોગો 

મટી જય છે. (3) અરડસુીના પાાંદડાાં  અને દારુહળદરને ખબુ લસોટીને બનાવેલી 

પસે્ટ સવાર-સાાંજ લગાડવાથી ખસ, ખરજવુાં, ચામડીના જુના રોગો મટે છે. (4) 

ગરમ ચામાાં અરડસુીનો રસ અને સહેજ સાંચળ નાખી પીવાથી જડો કફ છુટો 

પડી જય છે. (5) અરડસુીનો કાઢો પીવાથી મતુ્રાઘાત (પશેાબ ન થવાની 

સમસ્યા) મટે છે.  

385. મુંદાગ્ની, ભખુ અને અજીણજના 6 ઉપાયો : (1) 

હરડ ેઅને સુાંઠનુાં  ચણુટ  સવાર ેખાલી પટેે લેવાથી માંદાગ્નીમાાં લાભ થાય છે. (2) 

લસણની કળી તેલમાાં કકડાવીને ખાવાથી અથવા લસણની ચટણી બનાવીને 

ખાવાથી અરુચી અને માંદાગ્ની મટે છે. (3) લસણની ચટણી ખાવાથી ભખુ ઉઘડ ે

છે. (4) ફુદીનો, તલુસી, મરી અને આદુનો ઉકાળો પીવાથી વાય ુદુર થઈ ભખુ 

લાગ ેછે. (5) ચીત્રક, અજમો, સીંધવ અને મરીના સમભાગ ેબનાવેલા ચણુટનુાં 

સેવન કરવાથી અજીણટ મટે છે. (6) વરીયાળીનો અકટ  અથવા કાચી કે શકેેલી 

વરીયાળી નીયમીત ખાવાથી અજીણટ મટે છે.   

386. ઉુંઘ માટેના સાત સરળ નસુખા : (1) દહીંમાાં બનાવેલુાં  

ડુાંગળીનુાં  કચુાંબર રાત્રીના ભોજન સાથે ખાવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે. (2) ભેંસના 

દુધમાાં અશ્વગાંધાનુાં  ચણુટ  મેળવી પીવાથી અનીદ્રાનો રોગ મટે છે. (3) 

એરાંડા(દીવેલા)ના કુમળા અાંકુરને વાટી થોડુાં દુધ ઉમેરી કપાળે (માથા પર) અને 

કાન પાસે ચોપડવાથી સખુપવુટક ઉાંઘ આવે છે. (4) અશ્વગાંધારીષ્ટ અને દ્રાક્ષાસવ 
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રોજ રાત્ર ેચાર-ચાર ચમચી મીશ્ર કરીને જમ્યા પછી પીવાથી સારી ઉાંઘ આવે 

છે. (5) અળસીનુાં તેલ અને દીવેલ(એરાંડીયુું) સરખા ભાગ ેમીક્સ કરી કાાંસાના 

પાત્રમાાં ખલીને તેનુાં  અાંજન કરવાથી ખબુ સારી ઉાંઘ આવે છે. (6) રાત્ર ેએક 

ચમચી મધ પાણી સાથે લેવાથી સારી ઉાંઘ આવે છે. (7) શરેડીના રસમાાં થોડુાં 

ગાંઠોડાનુાં  ચણુટ  નાખી પીવાથી ઉાંઘ આવે છે. 

387. અરચી મટાડવાના સાત ઈલાજ : (1) લીંબનુી બે ફાડ 

કરી તેની ઉપર સુાંઠ, કાળાાં મરી અને જીરનુાં  ચણુટ  તથા સીંધવ મેળવીને થોડુાં ગરમ 

કરી ચસુવાથી અરુચી મટે છે. (2) લીંબનુુાં  શરબત પીવાથી અરુચી મટે છે. (3) 

તાજો ફુદીનો, ખારકે, મરી, સીંધવ, હીંગ, કાળી દ્રાક્ષ અને જીરુની ચટણી બનાવી 

તેમાાં લીંબનુો રસ નીચોવી ખાવાથી મોાંમાાં  રુચી પદેા થાય છે. (4)  10- 10 

ગ્રામ આદુના અને લીંબનુા રસમાાં   1.5 ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ે પીવાથી 

અરુચી મટે છે. (5) દાડમનો રસ, સીંધવ અને મધ એકત્ર કરી ચાટવાથી અરુચી 

મટે છે. (6) ધાણા, જીરુ, મરી, ફુદીનો, સીંધવ અને દ્રાક્ષને લીંબનુા રસમાાં પીસી 

બનાવેલી ચટણી ભોજન સાથે લેવાથી અરુચી મટે છે. (7) ધાણા, એલચી અને 

મરીનુાં  ચણુટ  ઘી અને સાકર સાથે લેવાથી અરુચી મટે છે.  

388. શક્તી માટેના ત્રણ ઉપાયો : (1) ચણાના લોટનો મગજ, 

મોહનથાળ અથવા મૈસરુ બનાવી રોજ પાચનશક્તીને અનકુુળ પ્રમાણમાું 

ખાવાથી તમામ પ્રકારની નબળાઈ દુર થાય છે અને શક્તી આવે છે. (2) 

ફણગાવેલા ચણા સવાર ે ખબુ ચાવીને પાચન શક્તી મજુબ ખાવાથી શરીર 

બળવાન અને પષુ્ટ બને છે. (3) ઉમરાની છાલનો ઉકાળો પીવાથી લોહીની 

ઓછપ અને શરીરનુાં  દુબળાપણુાં  મટે છે.  
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389. આધાશીશીના ચાર ઈલાજ : (1) તમાકુમાાં પાણી મેળવી 

કપડાથી ગાળી તેનાાં બે ટીપાાં  નાકમાાં નાખવાથી અને તાળવા ઉપર તેનુાં  થોડુાં 

પાણી ચોળવાથી આધાશીશી મટે છે. (2) દ્રાક્ષ અને ધાણા ઠાંડા પાણીમાાં પલાળી 

રાખી, મસળી, ગાળી પીવાથી આધાશીશી મટે છે. (3) વાવડીંગ અને કાળા 

તલનુાં  ચણુટ  સુાંઘવાથી આધાશીશી મટે છે. (4) સવાર ેગરમ જલેબી કે માલપડુા 

ખાવાથી આધાશીશી ચડતી નથી.  

390. વાનુું એક ઔર્ધ : ભાઈ શ્રી. કનભુાઈ શાહ તરફથી મને એક 

ટપાલ મળી છે જમેાું બધાુંની જાણ માટે વાનુું એક ઔર્ધ જણાવવામાું આવયુું 

છે. 

કનભુાઈ કહે છે કે અમરલેી પાસેના બાબરા ગામના વૈદ શ્રી વાસદેુવભાઇ પટેલની 

બનાવેલી આ દવા છે, જનેુાં  નામ એરાંડાદી ચણુટ  છે. 

એ માટે  10 ગ્રામ એરાંડમળુ, 5 ગ્રામ  રાસ્નામળુ, 5 ગ્રામ અજુટનમળુ, 5 ગ્રામ 

લજમણી, 5 ગ્રામ શદુ્ધ કોચલા,  10 ગ્રામ શદુ્ધ ભીલામા,  10 ગ્રામ શદુ્ધ  

વછનાગ,  15 ગ્રામ લીંડીપીપર,  15 ગ્રામ પીપરીમળુ, અને  20 ગ્રામ નસોતર 

દરકેનુું બારીક ચણુજ  બનાવી એક બોટલમાું ભરી લેવુું . સવાર-સાુંજ એક એક ગ્રામ 

ચણુજ  પાણી સાથ ેલેવાથી ગમે તેવો વાનો, કેડનો, પગનો, માથાનો અને સાાંધાનો 

દુઃખાવો દુર થશ.ે 

391. કપાસીમાું જઠેી મધ અથવા સફેદ વીનગેર: પગના 

તળીયામાાં કેટલીક વાર ઈજ થઈ હોય ત્યાર ે તે ભાગ કઠણ થઈ ખબુ દુખાવો 

થાય છે અને ચાલવામાાં મુ્ કેલી પડે છે. એક ચચમી જઠેીમધના ચણુટમાાં  સરસીય ુ

મેળવી પસે્ટ બનાવીને રાત્ર ેસતુાાં  પહેલાાં કપાસી પર લગાવીને પટ્ટી બાાંધી દેવી. 
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ત્યાર પછી સવાર ેઉઠીને નવશકેા પાણીથી પગ ધોઇ લેવા. થોડાક દીવસ સધુી 

આ ઉપાય કરવાથી કપાસીની સમસ્યા દુર થશ.ે  

આ સીવાય સફેદ વીનેગર પણ કપાસી દુર કરવા માટે વાપરી શકાય. સફેદ 

વીનેગર વડ ેરુ પલાળીને તેને કપાસી પર લગાવવુાં . અને તેના પર પાટો બાાંધી 

દઈ 3-4 કલાક સધુી રહેવા દેવુાં . આ ઉપાય થોડા દીવસો કરતા રહેવાથી કપાસી 

મટવાની શક્યતા છે. 

392. હેડકીમાું મરી : હેડકી વખતે એક નાની ચમચી જટેલુાં  મરીનુાં  
ચણુટ  પાણી સાથે ફાકવુાં . દીવસમાાં  બેત્રણ કલાકના અાંતર ેલેતા રહેવુાં . મરીના 

ચણુટના બદલે મરી સારી રીતે ચાવીને ખાવામાાં આવે તો પણ હેડકી મટે છે. 

અથવા એક મરી ટાાંકણીમાાં ખોસી દીવાની જ્યોત ઉપર બાળી એ ધમુાડાનો નાસ 

લેવાથી પણ હેડકી મટે છે. 

393. હૃદયરોગના પાુંચ ઉપાયો : (1)  125 ગ્રામ દુધમાાં થોડુાં 

પાણી અને 10 ગ્રામ અજુટન(સાદડની) છાલનુાં  ચણુટ  નાખી ધીમા તાપ ેઉકાળી 

ક્ષીરપાક બનાવી નીત્ય સેવન કરવાથી હૃદયરોગનો ભય રહેતો નથી. (2) ગળો, 

સુાંઠ, દેવદાર, ખાખરાનાાં મળુ અને એરાંડમળુ સમભાગ ેલઈ ઉકાળો કરી પીવાથી 

હૃદયશળુ મટે છે. (3) એક મોટો ચમચો સુકી મેથી બે કપ પાણીમાાં ખબુ ઉકાળી 

બનાવેલા કડક ઉકાળામાાં ઠાંડો પડે્ય એક ચમચો મધ નાખી પીવાથી સઘળા 

હૃદયરોગમાાં લાભ થાય છે. હૃદયરોગની અન્ય ચી કીત્સા સાથે સહાયક ચીકીત્સા 

તરીકે પણ આ ઉપચાર કરી શકાય. (4) જઠેીમધ અને કડનુા સમાન ભાગ ે

બનાવેલા ચણુટ ને સાકરના પાણી સાથે લેવાથી હૃદયરોગમાાં લાભ થાય છે. (5) 

એક મોટો ચમચો જીરુનુાં  ચણુટ  એક ગ્લાસ પાણીમાાં રાત્ર ેભીંજવી સવાર ેગાળીને 

પીવાથી હૃદય સાંબાંધી તકલીફમાાં લાભ થાય છે.  
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394. હરસ-મસાના છ ઉપાયો : (1) રોજ સવાર ે40 ગ્રામ કાળા 

તલ ખબુ ચાવીને ખાઈને ઉપર એક કપ દહીં ખાવાથી હરસ મટે છે.  (2) એક 

કપ દહીંમાાં સકુવેલા સરુણનુાં  ચણુટ  એક ચમચી, હળદર અડધી ચમચી, 

ચીત્રકમળુનુાં  ચણુટ  ચણાના દાણા જટેલુાં  અને અડધી ચમચી હરડનેુાં  ચણુટ  નાખી 

ખાવાથી હરસ મટે છે. (3) સકુા ધાણા અને સાકર સમાન ભાગ ેલઈ ચણુટ  બનાવી 

એક એક ચમચી ચણુટ  દીવસમાાં ચારકે વખત પાણી સાથે લેવાથી કોઈ ગાંભીર 

રોગ ન હોવા છતાાં મળ વાટે લોહી પડતુાં  હોય તો તે મટે છે. (4) મળ માગટના 

અાંદરના કે બહારના મસા હોય તો આઠથી દસ દીવસ અડધી ચમચી જટેલુાં  શદુ્ધ 

નાગકેસર, એક ચમચી માખણ અને એક ચમચી ખડી સાકરનુાં  ચણુટ  મીશ્ર કરી 

સવાર-સાાંજ ચાટી જવુાં  અને વાય ુ પીત્તાદી દોષાનસુાર પરજેી પાળવી. (5) 

છાશમાાં બાફીને બનાવેલુાં  સરુણનુાં  શાક મસાનો નાશ કર ેછે. (6) હરસ ફુલી 

ગયા હોય તો કુાં વારપાઠાનો ગભટ અને હળદર મીશ્ર કરી તેની પસે્ટ મસા પર 

સવાર-સાાંજ લગાડો. મસા થોડા દીવસમાાં કરમાઈને સકુાઈ જશ.ે  

395. બેસ્વાદપણાના બે ઉપાય : (1) કાળાેું મરી અને ફુદીનાની 

ચટણી બનાવીને ખાવાથી મોાંમાાં  કોઈ સ્વાદ આવતો ન હોય તો ધીમે ધીમે 

આવવા લાગ ેછે. (2) લીંડીપીપર, ચવક, સુાંઠ, પીપરીમળુ અને ચીત્રકનુાં  ચણુટ   

1- 1 નાની ચમચી જમ્યા પહેલાાં પાણી સાથે લેવાથી મોાંનો સ્વાદ સાવ બગડી 

ગયો હોય તો તે સધુરી જય છે.   

396. સ્વપ્નદોર્ના બે ઉપાય : (1) શરીરની ખોટી ગરમીને 

કારણે જો સ્વપ્નદોષ થતો હોય તો રાત્ર ેસતુી વખતે ઠાંડા પાણીથી સ્નાન કરવુાં , 

અગર હાથ, પગ અને માથુાં  ઠાંડા પાણીથી ધોઈને સવુુાં . રાત્ર ેખોટા ઉજગરા કદી 

ન કરવા. મોડામાાં મોડુાં રાત્ર ે 10 વાગ્યે સઈુ જવુાં, મનમાાં ખોટા વીચારો ન કરવા 
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અને સાદો ખોરાક ખાવો. એક કપ દુધ ગરમ કરી પછી તેમાાં  1 નાની ચમચી 

હળદર મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી સ્વપ્નદોષની ફરીયાદ મટે છે. (2) 

જઠેીમધનુાં  ચણુટ  સવાર-સાાંજ મધ સાથે લેવાથી સ્વપ્નદોષની ફરીયાદ મટે છે.  

397. સ્મરણશક્તી માટે બે ઉપાય : (1) ડુાંગળી ખાવાથી કાં ઠ-

ગળુાં  અને મોાં ચીકાશ વગરનુાં  બની સાફ થાય છે, અને નીબટળ બનેલા સ્નાયઓુ 

મજબતુ થાય છે. આથી સ્મરણ શક્તી પણ વધે છે. (2) ઈંડાાંનુાં  કૉલેસ્ટરોલ 

વદૃ્ધોની સ્મતૃીને લાભકારક હોય છે, એવુાં  બકટલેની કેલીફોનીયા યનુીવસીટીમાાં  

શ્રી. સીંગર ેકરલેા સાંશોધને પરુવાર કયુ ંછે. બીજ શબ્દોમાાં કહીએ તો વદૃ્ધોના 

શરીરમાાં રહેલ કૉલેસ્ટરોલ તેમની સ્મરણ શક્તી જળવવા માટે સક્ષમ ન હતુાં , 

પરાંત ુઆહારમાાં ઈંડાાં  લઈ શરીરમાાં  ઉમેરલેુાં  કૉલેસ્ટરોલ એ માટે સક્ષમ હતુાં .  

398. સોરાઈસીસના ત્રણ ઉપાયો : (1) સરખા ભાગ ે

આમલસાર ગાંધક અને કૉસ્ટીક સૉડામાાં વાટેલી ખાાંડ ભળેવી કાચની શીશીમાાં 

ભરી રાખવાથી તે પ્રવાહી બની જય છે. આ પ્રવાહી સોરાયસીસવાળા ભાગો પર 

થોડુાં થોડુાં દીવસમાાં બે-ચાર વાર ધીરજ પવુટક લાાંબા સમય સધુી ચોપડતા રહેવાથી 

સોરાઈસીસ મટે છે. (2) ટપને્ટાઈન ગરમ કરી તેમાાં એટલુું જ કપરુ મેળવી 

શીશીમાાં બાંધ કરી રાખી મકુવુાં . દરરોજ સવાર-સાાંજ આ તેલ સોરાઈસીસવાળા 

ભાગ પર ઘસવુાં . (3) સમાન ભાગ ે અરડસુીના પાનનુાં  ચણુટ  અને હળદરને 

ગ મતુ્રમાાં મેળવી દીવસમાાં બે વખત લગાડવાથી સોરાયસીસની તકલીફ મટે છે.  

399. સોજામાું પનુનજવાદી ક્વાથ :  પનુનટવા એટલે સાટોડી, 

દારુહળદર, હળદર, સુાંઠ, હરડ,ે ગળો, ચીત્રક, ભારાંગમળુ અને દેવદાર સરખા 

ભાગ ેખાાંડી અધકચરો ભકુો કરવો. બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાાં એક ગ્લાસ 
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બાકી રહે ત્યાાં સધુી ઉકાળી, ગાળીને ઠાંડ ુકરી પાંદરકે દીવસ સવાર-સાાંજ પીવાથી 

હાથ-પગ અને પટેના સોજા મટે છે. સમગ્ર શરીરમાાં કે શરીરના કોઈ પણ ભાગમાાં 

સોજો ચડ્યો હોય તેમાાં આ ઉકાળો લાભપ્રદ છે. નમક-મીઠુાં  બાંધ કરવુાં . આ 

ઉકાળામાાં મખુય ઔષધ સાટોડી એટલે પનુનટવા છે, બાકીનાાં આઠ એનાાં સહાયક 

ઔષધ છે. આથી એને પનુનટવાદી ક્વાથ કહે છે. સાટોડી સોજનુાં  ઉત્તમ તેમ જ 

એટલુાં  જ નીદોટષ ઔષધ છે.  

400. અગથીયો અગથીયો મધ્યપ્રદેશ, બાંગાળ, મુાંબઈ અને ગાંગા-

જમનાની આસપાસના પ્રદેશોમાાં ખાસ થાય છે. વધ ુપાણીવાળી જમીનમાાં તેનાાં 

ઝાડ પુ્ કળ ઝડપથી વધે છે અને  15થી 30 ફુટ જટેલાાં ઉાંચાાં  થાય છે. એનાાં 

વકૃ્ષોનુાં  આયષુ્ય સાતથી આઠ વષટનુાં  જ હોય છે. એના પર ચાંદ્રકળા જવેાાં  

વળાાંકયકુ્ત સુાંદર ફુલો આવે છે. ફુલનાાં વડાાં, ભજીયાાં અને શાક થાય છે. એનાાં 

પાાંદડાાંની ભાજી પણ થાય છે.  

અગથીયો ભખુ લગાડનાર, ઠાંડો, રુક્ષ, મધરુ અને કડવો તેમ જ ત્રીદોષનાશક છે. 

તે ઉધરસ, દમ, થાક, ગડગમુડ, સોજ અને કોઢ મટાડ ેછે. અગથીયો સળેખમ 

અને રતાાંધળાપણુાં  દુર કર ે છે. અગથીયાનાાં પાાંદડાાંના રસનાાં ટીપાાં નાકમાાં 

પાડવાથી સળેખમ, શરદી, શીરઃશળુ અને ચોથીયો તાવ મટી જય છે. રાતા 

અગથીયાનો રસ સોજ ઉપર લગાડવાથી સોજ ઉતરી જય છે.  

401. અજમાના બે ઉપયોગ : આધનુીક મત પ્રમાણે અજમો 

વાતવાહીનીઓને ઉત્તેજક છે. તેથી વાતરક્ત અને આમવાતમાાં તેને આપવામાાં 

આવે છે. (1) પ્રસતુી પછીના જ્વરમાાં અજમાનો ઉપયોગ અત્યાંત હીતકારક છે. 

(2) દમ એટલે શ્વાસરોગમાાં અને કફની દુગધં તથા કફના જુના રોગોમાાં અજમો 

નવશકેા પાણી સાથે લેવાથી સારો ફાયદો થાય છે. 
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402. અરડસુીના સાત ઉપયોગો : (1) અરડસુીનુાં  લાાંબા સમય 
સધુી સેવન ક્ષયના દદી માટે આશીવાટદ સમાન છે. (2) એકથી બે ચમચી 

અરડસુીના રસમાાં એટલુાં  જ મધ મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી ઉધરસ મટે છે. (3) 

અરડસુીના રસમાાં  ફુલાવેલો ટાંકણખાર બે ચણોઠી (0.4 ગ્રામ) જટેલો મીશ્ર કરી 

સવાર-સાાંજ લેવાથી કફ છુટો પડી નીકળી જય છે. (4) અરડસુીનાાં પાન, દ્રાક્ષ 

અને હરડનેા ઉકાળામાાં મધ તથા સાકર નાખી પીવાથી ઉધરસ કે કફમાાં લોહી 

પડતુાં  હોય તો તે બાંધ થાય છે. (5) બે ચમચી અરડસુીનો રસ, બે ચમચી મધ 

અને એક ચમચી માખણ મીશ્ર કરી તેમાાં અડધી ચમચી ત્રીફળા ચણુટ  મીશ્ર કરી 

સવાર-સાાંજ ચાટવાથી દમ-શ્વાસ મટે છે. (6) અરડસુીનાાં  પક્વ એટલે પણુટ  ફુલ 

છાાંયડ ેસકુવી તેનુાં  અડધી ચમચી ચણુટ  એટલા જ મધ અને સાકર સાથે મીશ્ર કરી 

ચાટવાથી રક્તપીત્ત અને રક્તસ્રાવ મટે છે. (7) અરડસુીના મળુનો ઉકાળો 

મતુ્રાવરોધ(પશેાબનો અટકાવ) મટાડ ેછે.  

403. અરણીના ચાર ઉપયોગો : (1) અરણીના પાનનો ઉકાળો 
શીતળા, ઓરી, વીસ્ફોટક, પરુવાળો પ્રમેહ, તાવ, જીણટ જ્વર વગરે ેરોગોમાાં 

ફાયદો કર ેછે. (2) અરણીનાાં મળુ પાણીમાાં વાટી મોાંઢા પર લગાડતાાં મખુ પરના 

કાળા ડાઘા,  જનેે વ્યાંગ કહે છે તે મટે છે. (3) સવાર-સાાંજ અરણીના મળુના 

ચણુટ  અથવા ઉકાળામાાં ચણા જટેલુાં  શીલાજીત નાખી પીવાથી મેદ ઓછો થાય 

છે. (4) કમર જકડાઈ ગઈ હોય તો અરણી અને કરાંજનો ઉકાળો પીવાથી મટે 

છે.  

404. અરીઠાના ત્રણ ઉપયોગો : (1) અરીઠાાંનુાં  પાણી 

પીવડાવવાથી ઉલટી થતાાં વીષ નીકળી જય છે. (2) સવાર-સાાંજ અરીઠાાંના 

હ ુાંફાળા પાણીથી આઠ-દસ દીવસ માથુાં  ધોવાથી જુ તથા લીખ સાફ થઈ જય છે 
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તથા ખોડો પણ મટે છે. (3) માથામાાં ખાંજવાળ આવતી હોય, વાળ ખરતા હોય 

કે પાતળા અને પાાંખા થઈ ગયા હોય તો માથુાં  ધોવામાાં અરીઠાનો જ ઉપયોગ 

કરવો જોઈએ.  

405. આદ ુઅને સુુંઠના ત્રણ ઉપયોગો : (1) ભોજનની 
પહેલાાં નમક (મીઠુું) અને અ ાદુ સવટ કાળે પ્ય છે. એ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કર ેછે, 

રુચી ઉપજવે છે, અને જીભ તથા કાં ઠને સાફ કર ેછે.  (2) આદુના રસમાાં લીંબનુો 

રસ અને સીંધવ નાખી લેવાથી અજીણટ દુર થઈને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થાય છે. વળી 

એનાથી ઉદરનો વાય-ુગસે અને મળબદ્ધતા-કબજીયાત દુર થાય છે, આમવાત 

મટે છે. (3) પટે અજીણટથી ભાર ેથઈ ગયુાં  હોય તો સુાંઠ અને જવખારનુાં  ચણુટ  ઘી 

સાથે ચાટવુાં . પણ એક ચેતવણી: કોઢ, પાાંડરુોગ, મતુ્રકૃચ્છ-અટકી અટકીને 

પશેાબ થવો, રક્તપીત્ત, વ્રણ-ચાાંદાાં, જ્વર અને દાહ હોય ત્યાર ેઅને ગ્રીષ્મ તથા 

શરદ  ઋતમુાાં અ ાદુ હીતકારી નથી. એટલે કે ગરમ હવામાન અને વરસાદ પડી 

ગયા પછીના હવામાનમાું આદુનો ઉપયોગ ન કરવો. 

406. અરચીમાું આમલી : એક ગ્લાસ પાણીમાાં બે ચમચી પાકી 
આમલીનુાં  પસે્ટ નાખીને ઉકાળવુાં . બરાબર ઉકળે ત્યાર ેઉતારી તેમાાં ત્રણથી ચાર 

ચમચી ગલુાબજળ, એક ચમચી ગોળ, પાાંચ એલચીના દાણા અને દસથી બાર 

કાળાેું મરીનુાં  ચણુટ  મીશ્ર કરી ધીમે ધીમે પી જવુાં . આ ઉપચારથી ભખુ સારી લાગશ ે

અને અરુચી પણ દુર થશ.ે 

407. ગાુંડપણમાું આમલી : દદીમાાં ગાાંડપણ બહ ુઆક્રમક બની 

ગયુાં  હોય અને સ્વજનોને ભાર ે તકલીફ રહેતી હોય તો દરરોજ આમલીનુાં  

શરબત દર ચારકે કલાકના અાંતર ેએકાદ ગ્લાસ પીવડાવવાથી અને આહારમાાં 
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આમલીનો ખાસ ઉપયોગ કરાવવાથી ગાાંડપણ ઓછુાં  થાય છે અને વીવેકબદુ્ધી 

ખીલવા લાગ ેછે. (જો કે આનો આધાર ગાાંડપણના કારણ ઉપર રહેશ.ે)      

408. આમલક્યાદી ચણુટ  : આમળાાં, ચીત્રક, હરડ,ે પીપર અને 

સીંધવ સરખા વજને લઈ (જમે કે દરકે ઔષધ સો સો ગ્રામ), ભેગાાં કરી ખબુ 

ખાાંડી બનાવેલા બારીક ચણુટ ને આમલક્યાદી ચણુટ  કહ ેછે. આ ચણુટમાાં લેખન 

ગણુ રહેલો છે. લેખન એટલે ખોતરવુાં . આ ચણુટ  આાંતરડામાાં ચોાંટી ગયેલા મળને 

ખોતરીને બહાર કાઢે છે. એટલે જુની કબજીયાતમાાં ફાયદો કર ે છે. આ ચણુટ 

અન્નનુાં  પાચન કર ેછે. જથેી આહાર પર રુચી ઉત્પન્ન થાય છે. આ ચણુટ  કફનાશક 

હોવાથી કફના રોગોમાાં ફાયદો થાય છે. 

409. આમળાાં  : આમળામાાં ખારા રસ સીવાય બાકીના પાાંચે પાાંચ રસ 

છે. ‘ननत्यं आमल े लक्ष्मी’ેઆમળામાાં સદા લક્ષ્મીનો વાસ મનાય છે. આમળા 

વીષ ેકહેવાયુાં  છે, 

आिौ अंत ेच मध्य ेच भोजनस्य प्रशस्यत े| 

नरत्ययं िोषहरं फलषे ुआमल ी फलम ् || 

ફળોમાાં આમળાાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી ભોજનની શરુઆતમાાં, મધ્યમાાં અને ભોજનના 

અાંતે (લીલાાં, ચણુટ  કે ચાટણ) આમળાાં ખાવાાં હીતાવહ છે, સ્વાસ્્યપ્રદ છે.  

આમળાના ખાટા રસથી વાય,ુ મધરુ અને ઠાંડા ગણુથી પીત્ત અને રુક્ષતા અને તરુા 

રસથી કફ મટે છે. એ ત્વચા અને આાંખને માટે સારાાં  છે. ઉપરાાંત એ પચવામાાં 

હલકાાં, ભખુ લગાડનાર આહાર પચાવનાર, આયષુ્ય વધારનાર અને પ ષ્ટીક છે. 

ત્વચારોગ, ગોળો, શોષ, અરુચી, પાાંડરુોગ, હરસ, સાંગ્રહણી, તાવ, હૃદયરોગ, 
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ઉધરસ, શરદી, પ્રમેહ, સ્વરભાંગ, કમળો, કૃમી, સોજ, સ્મતૃી અને બદુ્ધીનો પ્રમેહ 

આ બધામાાં આમળાાં હીતાવહ છે.  

‘રસાયન ચણુટ(જમેાું હરડ,ે રુદાંતી, ગેુગળ, શીેલાજીત વગરે ેજવેાું ઔર્ધો પૈકી 

કોઈ એક) ’ેઅને ત્રીફળા (જમેાાં  આમળાાં હોય છે) એક એક ચમચી રોજ રાત્ર ે

લેવાથી સ્વાસ્્ય જળવાય છે અને દીઘટ જીવન જીવી શકાય છે.  

410. અરચીના છ ઉપાય : અરચીના ઘણા ઉપાયો છે, તે પૈકી 

સરળતા માટે 6 ઉપાયો (1) ટામેટાના ટુકડા કરી સુાંઠ અને સીંધવનુાં  ચણુટ  

ભભરાવી ખાવાથી અગ્નીમાાંદ્ય અને અરુચી મટે છે. (2) લસણ, કોથમીર, આદુ, 

ધોળી દ્રાક્ષ, ખાાંડ અને સીંધવની ચટણી કરીને ખાવાથી અરુચી મટે છે તથા 

ખોરાકનુાં  પાચન થાય છે. (3) કાળી નાની હરડ ેશેકી પાઉડર કરી સીંધવ સાથે  

1- 1 ચમચી દરરોજ રાત્ર ેલેવાથી આહાર પ્રત્યેની અરુચી દુર થાય છે. (4) સુાંઠ, 

મરી અને સાંચળના ચણુટ ને સાકરમાાં મેળવી લીંબનુા રસમાાં ઘુાં ટી ગોળીઓ બનાવી 

તેનુાં  સેવન કરવાથી અરુચી મટે છે. (5) ખાટી આમલીના શરબતમાાં જીરુનુાં  ચણુટ  

ભભરાવી પીવાથી પાચક સ્રાવો છુટીને અરુચી મટે છે. (6) બીજોરાના કકડા 

છાાંયડ ે સકુવી, ચણુટ  કરી તેમાાં સુાંઠ, પીપર અને મરીનુાં  ચણુટ  મેળવી ખાવાથી 

અરુચી મટે છે.  

411. પક્ષાઘાત (અધાગં વાય)ુમાું રાઈનુું તેલ – કુપીત 
વાય ુશરીરના ઉભા અડધા ભાગમાાં શીરા તથા સ્નાયઓુને સકુવી નાખી, સાાંધાનાાં 

જોડાણ ઢીલાાં કરી ચેતના વીનાનાાં બનાવી દે છે. આથી શરીરનુું અડધુું અુંગ કામ 

કરતુું  નથી. એને પક્ષાઘાત, લકવો અથવા અધાગં વાય ુપણ કહ ેછે. એમાું રાઈના 

તેલની અથવા રાઈનુું ચણુજ  નાખી પકવેલા તલના તેલથી માલીશ કરવાથી ફાયદો 

થાય છે. 
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412. અવાજ સધુારવાના ત્રણ  ઉપાયો : અવાજ સધુારવાના 

કેટલાક ઉપાયો પૈકી ત્રણ ઉપાયો અહીં આપ્યા છે: (1) બહેડાની છાલને 

ગોમતુ્રમાાં ભાવીત કરી ચસુવાથી અવાજ સરુીલો થાય છે. (2) આાંબાના મોરમાાં  

ખાાંડ મેળવીને ખાવાથી બેસી ગયેલુાં  ગળુાં  ઉઘડ ેછે. (3) ગરમ કરલેા દુધમાાં ચપટી 

હળદર નાખી રાત્ર ેપીવાથી સાદ બેસી ગયો હોય તે ઉઘડ ેછે.  

413. હેડકીના પાુંચ ઉપાયો : હેડકી મટાડવાના કેટલાક ઉપાયો 

પૈકી પાુંચ: (1) હીંગ અને અડદનુાં  ચણુટ  અાંગારા પર નાખી મોાંમાાં  ધણુી લેવાથી 

હેડકી મટે છે. (2) ગાયનુાં  ઉકાળેલુાં  દુધ પીવાથી હેડકી મટે છે. (3) ગાજરના 

રસનાાં ચાર-પાાંચ ટીપાાં બાં ને નસકોરાાંમાાં  નાખવાથી હેડકીમાાં ફાયદો કર ેછે. (4) 

સકુા મળુાનો સહેજ ગરમ ઉકાળો 50- 100 ગ્રામ એક-એક કલાકે પીવડાવવાથી 

હેડકી મટે છે. (5) ચોખાના ધોવાણમાાં જયફળ ઘસીને પીવાથી હેડકી મટે છે. 

414. હૃદયરોગમાું ડાકજ  ચોકલેટ : ડાકટ  ચોકલેટ ખાવાથી 

હૃદયરોગમાાં લાભ થાય છે. ચોકલેટમાાં ફે્લવોનોઈડ નામનુાં  કુદરતી 

ઍન્ટીઑક્સીડન્ટ હોય છે, જ ેકૉલેસ્ટરોલના ઘટક લીપોપ્રોટીનની નકારત્મક 

અસરોને અટકાવે છે. આથી ફે્લવોનોઈડ રક્તવાહીનીઓને રક્ષણ આપી 

હૃદયરોગ, સ્ટ્રોક તથા આટટરીસ્કલેરોસીસને અટકાવે છે. હૃદયને લગતી આ બધી 

તકલીફો અવરોધાયેલી રક્તવાહીનીઓનુાં  પરીણામ છે. સામાન્ય ચોકલેટમાાં 

ફે્લવોનોઈડ હોતુાં  નથી. દુધની બનાવટની ચોકલેટના બારમાાં  14 મી.ગ્રા.થી 

ઓછુાં  તથા ડાકટ  ચોકલેટ બારમાાં સરરેાશ 53.5 મી.ગ્રા. ફે્લવોનોઈડ હોય છે.  

415. હૃદયરોગમાું સાવચતેી અને અગતયની માહીતી 
: હૃદયરોગીએ તડકામાાં બહ ુફરવુાં  નહીં, વાસી કે બહ ુ જુનાાં શાકભાજી ખાવાાં 
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નહીં, ઉપવાસ ન કરવા, વધ ુપડતો પરીશ્રમ ન કરવો, રાતે ઉજગરા ન કરવા 

તથા મૈથનુપ્રયોગો બને તેટલા ઓછા રાખવા.   

વધ ુપડતા ગસુ્સાથી હૃદયરોગની સાંભાવના રહે છે. તેજ સ્વભાવ પક્ષાઘાત નોતર ે

છે. ગસુ્સાથી શરીરમાાં ‘સી રીએક્ટીવ પ્રોટીન’ે(CેRેP-સી.આર.પી.) નામના 

દ્રવ્યનુાં  સજટન થાય છે. CRP હૃદયરોગનુાં  કુદરતી કારણ છે. હૃદયરોગનાાં 

પરાંપરાગત પરીબળોમાાં મેદસ્વીપણુાં , ધમુ્રપાન, ડાયાબીટીસ, હાઈપરટેન્શન, 

હાઈ કૉલેસ્ટરોલ તથા અવ્યવસ્થીત જીવનશૈલીનો સમાવેશ થાય છે. આ બધાાં 

પરીબળોથી શરીરમાાં  CRP-સી.આર.પી.નુાં  પ્રમાણ વધે છે. ગસુ્સાવાળો 

સ્વભાવ, આક્રમક વતટન તથા હતાશાનાાં લક્ષણોથી સ્વસ્થ જણાતા માનવીમાાં  

CRPનુાં  ઉાંચુાં  પ્રમાણ જોવા મળ ે છે, અને હૃદયરોગનો હમુલો થાય છે. 

હૃદયરોગનો હમુલો થવાના 50%  કીસ્સામાાં ઉપરોક્ત પરાંપરાગત જોખમી 

પરીબળો જવાબદાર નથી હોતાાં .  

416. હરસમાું દનુાજમકુઠારવટી : સુાંઠ, મરી, પીપર, કઠ, સીંધવ, 

જીરુ, વજ, હીંગ, વાવડીંગ, હરડ,ે ચીત્રક અને અજમોદ દરકે સરખા વજને લઈ 

બારીક ચણુટ  બનાવી એનાથી બમણા ગોળમાાં મેળવી ચણાના દાણા જવેડી 

ગોળી બનાવવી. એને દુનાટમકુઠારવટી કહે છે. (દુનાટમ એટલે હરસ અને કુઠાર 

એટલે કુહાડી- હરસ પર કુહાડી જવેી ઘાતક વટી.) એનાથી હરસ તો મટે જ છે 

ઉપરાુંત આ ગોળીમાાં જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરી આહારનુાં  પાચન કરવાનો તથા 

કબજીયાત મટાડવાનો ઉત્તમ ગણુ રહેલો છે. 

417. સોજાના પાુંચ ઉપાયો : સોજાના કેટલાક ઉપાયોમાુંથી પાુંચ:  

(1) આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી ભોજનની શરુઆતમાાં 

લેવાથી સોજ મટે છે. (2) મીઠુાં  અને ખટાશ નાખયા વગરનુાં  ગાજરનુાં  શાક રોજ 
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ખાવાથી અને ગળપણ ત્યજી દેવાથી સોજના રોગીને બહ ુફાયદો થાય છે. (માત્ર 

ગાજરના રસ પર પણ રહી શકાય.) (3) સોજ પર તાાંદળજના પાનની પોટીસ 

બનાવી લેપ કરવાથી લોહી વીખરાઈ જઈ સોજો મટે છે. (4) એક ચમચી 

લીંડીપીપરનુાં  ચણુટ  મધ સાથે દીવસમાાં બેત્રણ વાર લેવાથી શરીર ેચડલે મેદ-સોજ 

મટે છે. (5) ધાણાને જવના લોટની સાથે વાટી તેની પોટીસ બાાંધવાથી શરીર 

પરનો સોજો ઉતરી જય છે.  

418. સયુાટવતટ  : દરરોજ સરુજ ઉગ ેત્યારથી આથમે ત્યાાં સધુી મસ્તકની 

પીડા ઉત્તરોત્તર વધતી રહે તેને સયુાટવતટ કહે છે. દરરોજ વહેલી સવાર ેઉઠીને 

તરત કોપરુાં અને સાકર પાચન થઈ શકે તેટલા પ્રમાણમાાં ખાવાથી આ દુખાવો 

કદાચ મટી શકે. જો કે એનો બીજો એક ઉપાય ઘી અને સાકરના ચણુજ ને ગરમ 

કરીને હ ુુંફાળા દ્રવયનુું નસ્ય લેવાનો પણ છે. એ માટે બું ને નસકોરામાું ચત્તા સઈુને 

એનાું પાુંચ-સાત ટીપાું મુકી દસેક મીનીટ ધારણ કરી રાખવુું . પછી એને બહાર 

થુું કી નાખવુું . આધાશીશીમાું આ ઉપાય કરવામાું આવે છે આથી સયુાજવતજમાું પણ 

કદાચ કરી શકાય, કેમ કે બું ને દુખાવામાું કારણ વાયવુીકાર હોય છે. 

419. સાુંધાના દખુાવાના 6 ઉપાયો : સાુંધાના દુખાવાના 

કેટલાક ઉપાયો પૈકી 6 અહીં આપુું છુું . (1) દરરોજ સવાર, બપોર, સાાંજ  1- 1 

ગ્લાસ લીલી ચાનો ઉકાળો પીવાથી સાાંધાનો દુખાવો ઓછો થવા લાગ ે છે. 

ઉનાળામાાં દુધ, સાકર નાખવુાં  હોય તો નાખી શકાય. (2) દેવદારનો બારીક 

પાઉડર દરરોજ સવાર-સાાંજ 1- 1 ચમચી મધ સાથે ઘણા દીવસો સધુી લેવાથી 

સાાંધાનો દુખાવો મટે છે. (3) દરરોજ જમવામાાં કોલીફ્લાવરનુાં  બને તેટલુાં  વધ ુ

સેવન કરવાથી સાાંધાનો દુખાવો મટે છે. સાાંધાના દુખાવામાાં રક્ત અને મતુ્રમાાં 

રહેલા દોષો કારણભતુ હોય છે, જ ેકોલીફ્લાવર ખાવાથી દુર થાય છે. (4) સકુા 
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ધાણામાાં બમણી સાકર લઈ અધકચરુાં ખાાંડી દરરોજ સવાર-સાાંજ  1- 1 મોટો 

ચમચો ખબુ ચાવીને ખાવાથી અને એ પછી એકાદ કલાક સધુી પાણી ન પીવાથી 

સાાંધાના અમકુ પ્રકારના દુખાવા મટે છે. (5) અશોકવકૃ્ષનાાં પાન કે તેની છાલનો 

ઉકાળો નીયમીત પીવાથી સાાંધાનો દુખાવો મટે છે. (6) હળદરના સકુા ગાાંઠીયા 

શેકી એટલા જ વજનના સુાંઠના ટુકડા સાથે બારીક ખાાંડી દરરોજ  1- 1 ચમચી 

ચણુટ  સવાર-સાાંજ પાણી સાથે લેવાથી સાાંધાનો દુખાવો મટે છે.  

420. આમલીના પાુંચ ઉપયોગો : આમલીના ઘણા ઉપયોગો 

પૈકી પાુંચ: (1) દુધીના નાના ટુકડા કરી તેમાાં આમલી અને સાકર નાખી ધીમા 

તાપ ે પાણીમાાં ઉકાળી કપડા વડ ે ગાળીને પીવાથી મગજની ગરમી, માથાનો 

દુખાવો તેમ જ ગાાંડપણમાાં લાભ થાય છે. (2) લીમડાના પાનના રસમાાં જુની 

આમલી મેળવી પીવાથી કૉલેરા મટે છે. (3) આમલીનુાં  શરબત પીવાથી 

ઉનાળામાાં લ ુલાગતી નથી. (4) આમલી ઠાંડા પાણીમાાં પલાળી, મસળી, ગાળી, 

તેના થોડા પાણીમાાં સાકર મેળવી પીવાથી અને બાકીના પાણીમાાં એલચી, 

લવીંગ, મરી અને કપરુનુાં  ચણુટ  નાખીને કોગળા કરવાથી અરુચી મટે છે, અને 

પીત્તપ્રકોપનુાં  શમન થાય છે. (5) આમલીના શરબતમાાં જીરાનુાં  ચણુટ  ભભરાવી 

પીવાથી પાચક સ્રાવો છુટીને અરુચી મટે છે.  

421. આમલીના બીજા ચાર ઉપયોગો : (1) આમલીનુાં  

શરબત પીવાથી ગણતરીના દીવસોમાાં અળાઈ–ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીઓ મટી 

જય છે. ત્વચા માટે આમલીનુાં  શરબત ખબુ ગણુકારી છે. (2) આમલીના કચકુા 

શેકી, ઉપરનાાં ફોતરાાં કાઢી નાખી, તેની ભુકી કરી મધ અને ઘી મેળવી ખાવાથી 

ક્ષતકાસ (લોહીમીશ્રીત કફવાળી ઉધરસ) મટે છે. (3) આમલી પાણીમાાં 

પલાળી, મસળી, ગાળીને પીવાથી પીત્તની ઉલટી બાંધ થાય છે. (4)  10 ગ્રામ 
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જટેલાાં આમલીનાાં કુમળાાં પાનને ચોખાના ઓસામણમાાં વાટી પીવડાવવાથી 

અતીસાર(ઝાડા) મટે છે. 

422. આમળાુંના ત્રણ ઉપયોગો : (1) મોઢાની કાળાશ તથા 

ખીલ મટાડવા અને મખુસ ાંદયટ માટે આમળાનો ઉકાળો કરી ગાળી એ પાણીથી 

મોાં ધોવુાં  અને આાંખ ેછાાંટવુાં .  સકુાાં  આમળાાં કફ અને ચીકાશને દુર કર ેછે, અને 

ચાાંદાાં  મટાડ ેછે. (2) નાકમાાંથી પાતળા કફનો સ્રાવ થવો, પ્રમેહ અને ઉદર રોગો 

પર આમળાાં, ગળો, દારુહળદર અને જઠેીમધનો ઉકાળો સારુાં કામ આપ ે છે. 

આમળાાં મતુ્રલ અને ઠાંડાાં  છે. (3) આમળાાં રસાયન પણ છે, અને એનાથી 

કોઈપણ રોગ મટાડી શકાય છે. નવા રોગોમાાં તાજાં આમળાાં અને જુના રોગોમાાં 

સકુાાં  આમળાાં અસરકારક હોય છે. બાળકોએ એક અને વયસ્કોએ રોજ બે 

આમળાાં ખાવાાં જોઈએ. લીલાાં આમળાાં ન મળે ત્યાર ેઆમળાનુાં  બારીક ચણુટ  એક 

ચમચી જટેલુું સવાર-સાાંજ લેવુાં .   

423. આવળના પાુંચ ઉપયોગો : આવળ ભારતમાાં બધે જ થાય 

છે. એનાાં પીળાાં સોનેરી ફુલોથી આ છોડ તરત ઓળખાઈ જય છે. આવળ 

કડવી, શીતળ અને આાંખોને હીતકારક છે. એના કેટલાક ઉપયોગો પૈકી પાુંચ:  

(1) એક ચમચી આવળનાાં ફુલની પાાંદડીઓ અને એટલી જ સાકર ગાયના 

દુધમાાં વાટીને ચાટી જવાથી સગભાટ સ્ત્રીની ઉલટી-ઉબકા બાંધ થાય છે. (2) 

આવળનાાં ફુલોનો ગલુકાં દ પશેાબના, ત્વચાના અને પટેના રોગોમાાં સારો ફાયદો 

કર ેછે તથા શરીરનો રાંગ સધુાર ે છે. (3) પગના મચકોડ પર આવળનાાં પાન 

બાાંધવાથી મચકોડનો સોજો અને દુખાવો મટી જય છે. (4) આવળનાાં ફુલોનો 

ઉકાળો અથવા આવળનાાં પાંચાાંગનુાં  ચણુટ  અડધી ચમચી જમતાાં પહેલાાં લેવાથી 

અને જરુરી પરજેી પાળવાથી ડાયાબીટીસમાાં ફાયદો થાય છે. (5) આવળનાાં 
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ફુલોને સકુવીને બનાવેલુાં  અડધી ચમચી જટેલુાં  ચણુટ  ગરમ પાણી સાથે લેવાથી 

સવટ પ્રકારના પ્રમેહ મટે છે.  

424. આસોતરીના ચાર ઉપયોગો : આસોતરીનાાં ઝાડ 

કાાંચનારના ઝાડને મળતાાં આવે છે. તે 8 થી 10 ફુટ જવેડાાં  હોય છે. તેનાાં પાન 

કાાંચનારનાાં  પાન જમે મતુ્રપીંડ આકારનાાં જડાાં અને મોટાાં  હોય છે. જનેો બીડી 

બનાવવામાાં ઉપયોગ થાય છે. આસોતરીને ચપટી અને લાાંબી શીંગો થાય છે. 

એની છાલ દોરડાાં  બનાવવામાાં કામ લાગ ેછે.  

(1) આસોતરીની  શીંગનુાં   ચણુટ   1- 1 ચમચી લેવાથી મરડો અને ઝાડા મટે છે. 

(2) પશેાબના રોગ, પશેાબની ગરમી અને પરમીયામાાં આસોતરીનાાં પાનનો 

રસ સાકર સાથે લેવો. (3) શરીર પર સોજ ચડ્યા હોય તો આસોતરીનાાં પાનને 

પાણીમાાં વાટી, ચટણી જવેુાં  કરી લેપ કરવો. કાં ઠમાળ ઉપર પણ આ લેપ કામ 

કર ે છે. (4) મોાં આવી ગયુાં  હોય, ગળુાં  બેસી ગયુાં  હોય, અવાજ બરાબર ન 

આવતો હોય કે ગળાના બીજ રોગોમાાં આસોતરીનાાં પાનનો ઉકાળો મોાંમાાં  ભરી 

રાખી કોગળા કરવા.  

425. આુંકડાના છ ઉપયોગો : આાંકડો ગરમ છે તેથી કફ અને 

વાયનુા રોગોમાાં બહ ુ સારુાં કામ આપ ે છે. પરાંત ુ એ ઝરેી છે, તેથી તેનો 

સાવચેતીથી યોગ્ય જાણકારની મદદ લઈ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  

(1) નાનાાં પતાસાાંમાાં  કાણુાં  પાડી તેમાાં આાંકડાના દુધનાાં  બેચાર ટીપાાં નાખી રાખી 

મકુવાાં . જ્યાર ેશ્વાસના રોગીને એકદમ દમનો હમુલો થાય ત્યાર ેઆ પતાસુાં  ખાઈ 

જવાથી કફ ઢીલો થઈ બહાર નીકળી જશ ેઅને શ્વાસનો હમુલો હળવો પડશ.ે    

(2) પટેમાાં દુ:ખતુાં  હોય તો આાંકડાના પાકા પાનને ગરમ કરી પટે ઉપર બાાંધવાથી 

પટેનો દુ:ખાવો મટે છે. (3) આાંકડો એક રસાયન ઔષધ છે. જનેાથી શરીરની 

સાતેય ધાતઓુનુાં  પોષણ થાય તેને રસાયન કહે છે. એનાથી યકૃતની ક્રીયા સધુર ે
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છે. વાય,ુ પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષોમાાં આાંકડાથી લાભ થાય છે. (4) ખજુલી-

ખાંજવાળમાાં આાંકડાના પાનના રસમાાં હળદર મેળવી લગાડવાથી તે મટે છે. (5) 

ખસનો ફોલ્લો ફોડી આાંકડાનુાં  દુધ લગાડવાથી ખસ જલદી મટે છે. (6) હળદરના 

ચણુટમાાં  આાંકડાનુાં  દુધ અથવા ગ મતુ્ર મેળવી લેપ કરવાથી અથવા પસે્ટ બનાવી 

શરીર ેઘસવાથી ખાંજવાળ-ખજુલી તરત જ મટી જય છે.  

426. આુંબાહળદરના પાુંચ ઉપયોગો : (1) ખાંજવાળ, માર-

મચકોડ, સોજો, ચોટ વગરેમેાાં  આાંબાહળદરનો લેપ કરવાથી ફાયદો થાય છે.      

(2) આાંબાહળદર અને સીંધવનુાં  સમાન ભાગ ેકરલેુાં  અડધી ચમચી જટેલુાં  ચણુટ  

રોજ રાત્ર ેચાર-પાાંચ દીવસ લેવાથી તમામ પ્રકારના કૃમી મટે છે. (3) વાગવા કે 

પડી જવાથી લોહી ગાંઠાઈ ગયુાં  હોય તો આાંબાહળદર અને હીરાબોળનો લેપ 

કરવો. તથા આાંબાહળદરનુાં  ચણુટ  ફાકવાથી લાભ થાય છે. (4) આાંબાહળદર અને 

સીંધવ સાથે વાટી ગરમ પાણી સાથે લેવાથી કૃમી મટે છે. (5) માર, મઢુમાર, 

સોજમાાં આાંબાહળદર મીઠા સાથે ચોપડવી, તેમ જ આાંબાહળદરનુાં  પા ચમચી 

ચણુટ  પાણી સાથ ેફાકવુાં . લોહી જમી ગયુાં  હોય તો આાંબાહળદર (અથવા સાદી 

હળદર કે એનુાં  ચણુટ ) અને મીઠાનો લેપ કરવાથી લોહી વીખરેાઈ જય છે અને 

સોજો ઉતરી જય છે.  

427. કેરીની ગોટલી અને રસ : આાંબો ઉત્તમ ઔષધ વકૃ્ષ છે.  

(1) કેરીની ગોટલી દહીંમાાં વાટીને પીવાથી કાચા ઝાડા એટલે આમાતીસાર મટે 

છે. (2) કેરીની ગોટલી છાશ અથવા ચોખાના ધોવાણમાાં આપવાથી 

રક્તાતીસાર(લોહીવાળા ઝાડા) મટે છે. (3) કેરીની ગોટલીનુાં  ચણુટ  મધ સાથે 

આપવાથી દુઝતા હરસ- મસા શાાંત થાય છે. (4) કેરીની ગોટલીના ચણુટ ને 

પાણીમાાં કાલવી તેને શરીર ેચોળીને સ્નાન કરવાથી અળાઈ મટે છે. (5) પાકી 

કેરીનો રસ મધ મેળવીને ખાવાથી કફના રોગો તથા બરોળના રોગો મટે છે. 
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428. ઈસબગલુના બે ઉપયોગો : ઈસબગલુ ગજુરાતમાાં ઉાંઝાની 
આસપાસ ખબુ થાય છે. એ ઓથમી જીરુ, ઉમતી જીરુ, ઉાંટીયુાં  જીરુ, ઘોડા જીરુ, 

ઈસપગોળ વગરે ેનામે પણ ઓળખાય છે. ઈસબગલુને મશીનમાાં ભરડવાથી જ ે

સફેદ છોતરાાં અલગ થાય છે એ જ ઈસબગલુની ભસુી. ઈસબગલુ કબજીયાત, 

રક્તાતીસાર, ઉનવા, બળતરા, દાહ, તષૃા અને રક્તપીત્તનો નાશ કર ે છે. 

ઈસબગલુ મરડાનુાં  ઉત્તમ ઔષધ છે. વળી એ કામશક્તી વધારનાર, મધરુ, ગ્રાહી, 

શીતળ અને રસેાવાળુાં  છે. (1) બહમુતુ્રતામાાં સાદા પાણી સાથે કાયમ સવાર, 

બપોર, સાાંજ  1- 1 ચમચો ઈસપગલુ ફાકવાથી લાભ થાય છે. (2) એક ચમચી 

ઈસબગલુ રાત્ર ેપાણીમાાં પલાળી રાખી સવાર ેમસળી, ગાળી તેમાાં એક ચમચી 

બદામનુાં  તેલ અને સાકર નાખી પીવાથી રચે લાગી પટેની શદુ્ધી થાય છે.  

429. ઉમરાના છ ઉપયોગો : (1) વારાંવાર પશેાબ થતો હોય તો 
એક ચમચી ઉમરાની છાલનો ભકુો ચાર કપ પાણીમાાં એક કપ જટેલુાં  પાણી રહે 

ત્યાાં સધુી ઉકાળી સવાર-સાાંજ પીવાથી લાભ થાય છે. (2) ઉમરાનાાં  પાકાાં  ફળ 

ગોળ કે મધ સાથે ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે. (3) ઉમરાનુાં  દુધ સોજવાળા ગાલ 

પર લગાડવાથી ગાલપચોળીયુાં  મટે છે. (4) મચકોડના સોજ પર ઉમરાનુાં  દુધ 

લગાડવાથી સોજો અને દ:ુખાવો મટે છે. (5) પતાસા પર ઉમરાનાાં દુધનાાં ચારથી 

પાાંચ ટીપાાં પાડી ખાવાથી રક્તાતીસાર મટે છે. (6) ઉમરાનાાં સકુવેલાાં પાકા ફળનુાં  

એક ચમચી ચણુટ  એટલી જ સાકર સાથે લેવાથી રક્તપ્રદર મટે છે.  

430. પટેની તકલીફ અને હૃદયરોગમાું અજમાનુું 
પાણી :  અજમાને એક કપ પાણીમાાં રાત્ર ેપલાળી સવાર ે20 મીનીટ સધુી 

સારી રીતે ઉકાળવુું . તેમાાં લીંબનુોે રસે ઉમેરી દરરોજ સવારમાાં પીવાથી 
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પાચનશક્તીેસધુરેે છે.ેઆથીેઅપચો, ગસે, કબજીયાત અને એસીડીટીમાુંેલાભે
થાયેછે.ેઉપરાુંતેહૃદયનીેતકલીફમાુંેપણેફાયદોેથાયેછે.  

431. હેડકીના સાત ઉપાયો : (1) નાળીયેરના ઉપરનાાં છોડાાંને 

બાળી તેની રાખ મધમાાં ચાટવાથી હેડકી મટે છે. (2) સરગવાનાાં પાનનો રસ 

પીવાથી હેડકી મટે છે. (3) સકુા લીંબનેુ બાળીને બનાવેલી રાખ  1.5 ગ્રામ જટેલી 

થોડા મધમાાં મેળવી એક-એક કલાકે ચાટતા રહેવાથી હેડકી બાંધ થાય છે. (4) 

સુાંઠ-ગોળને ગરમ પાણીમાાં મેળવી નસ્ય લેવાથી (નાકમાાં ટીપાાં પાડવાથી) હેડકી 

મટે છે. (5)  ચણાનાાં ફોતરાાં અથવા તેનાાં પાનનો ભકુો ચલમમાાં ભરીને પીવાથી 

ઠાંડી લાગવાથી કે આમાશયની વીકૃતીથી થયેલી હેડકી શાાંત થાય છે.  (6) 

પાણીમાાં સીંધવ નાખી ખબુ હલાવી એ પાણીનુાં  નસ્ય દર બે કલાકે અથવા 

દીવસમાાં ઓછામાાં ઓછુાં  ત્રણ વખત દરરોજ લેવાથી હેડકી મટે છે. (7) એક 

એક નાની ચમચી સીંધવ દર અડધા કલાકે પાણી સાથે ફાકવાથી હેડકી મટે છે.  

432. હૃદયની તકલીફમાું છ ઉપાયો : (1) ચાર લવીંગ અને 

એક ચમચો સાકર વાટી એક ગ્લાસ પાણી સાથે લેવાથી હૃદયરોગમાાં બહ ુજ 

લાભ થાય છે. લવીંગ-સાકરનુાં  ચણુટ  બનાવી રાખી એક એક ચમચો સવાર-સાાંજ 

પાણી સાથે લેતા રહેવુાં  હૃદયરોગમાાં લાભદાયક છે. (2) રોજનો એક ગ્લાસ 

બીયર પીવાથી હૃદયરોગનુાં  જોખમ ઘટે છે. બીયરમાાં રહેલુાં  ઍથનૅોલ લોહીને 

પાતળુાં  રાખી હૃદયને સરુક્ષીત રાખવામાાં સહાયભતુ થાય છે. એકથી વધ ુગ્લાસ 

બીયર પીનારા લોકોમાાં હૃદયરોગનુાં  જોખમ ઘટતુાં  નથી. (3) જાંબડુી રાંગની 

દ્રાક્ષમાાં ભરપરુ એન્ટીઑક્સીડન્ટ હોય છે, આથી એનુાં  સેવન હૃદયરોગ સામે 

રક્ષણ આપ ેછે. (4) દરરોજ એક ગ્લાસ સફરજનનો રસ પીવાથી એમાાં રહેલુાં  

એન્ટીઑક્સીડન્ટ હૃદયરોગનુાં  જોખમ ઘટાડ ેછે. (5) પપૈયાના પાનનો ઉકાળો 
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પીવાથી હૃદયરોગમાાં ફાયદો થાય છે. (6) પાણી નાખયા વગર લીલા નાળીયેરના 

કાઢેલા 50 ગ્રામ રસમાાં હળદરનો શકેેલો ગાાંઠીયો ઘસી,  20 ગ્રામ ઘી મેળવી 

પીવાથી હૃદયરોગ મટે છે.  

433. દઝુતા હરસમાું કડાછાલ : એક ચમચી કડાછાલનુાં  ચણુટ  

એક કપ પાણીમાાં ઉકાળી ઠાંડ ુ કરીને સવાર-સાાંજ પીવાથી દુઝતા હરસનો 

રક્તસ્રાવ મટે છે. આ ઉપચાર વખતે તરસ લાગ ેત્યાર ેપાણીને બદલ ેબકરીનુાં  

દુધ પીવુાં, અને આહારમાાં તીખા, તળેલા અને ગરમ પદાથોટ બાંધ કરવા.  

434. હરસમાું લીંબનુા રસનો એનીમા : દોઢ-બે લીંબનુો રસ 
એનીમાના સાધનથી ગદુામાાં લેવો. દસ પાંદર સાંકોચન કરી થોડી વાર સઈુ રહેવુાં . 

પછી શ ચ જવુાં . આ પ્રયોગ ચાર પાાંચ દીવસે એક વાર કરવો. ત્રણ વારના 

પ્રયોગથી જ હરસ-મસામાાં  લાભ થાય છે. સાથે હરડનેા ચણુટનુાં  સવાર ેનરણા કોઠે 

નીત્ય સેવન કરવુાં, તથા મસા પર દીવેલ લગાવવુાં . 

435. શરીરમાું સ્ફુતી માટે  કોઈ ખાસ પ્રસાંગ માટે જમે કે કોઈ 
રમતની સ્પધાટ  હોય ત્યાર ેશરીરમાાં સ્ફુતીની જરુર હોય તો બે દીવસ પહેલાાંની 

સાાંજ ેવીટામીન ‘સી’ેઅને પીપરમીન્ટની ચા મધ, મોલાસીસ કે ગોળ સાથે લેવી. 

બીજ ેદીવસે સવાર ેઑરને્જ અને લીંબનુો રસ પાણી સાથે અથવા એકલા લીંબનુુાં  

શરબત મધ, મોલાસીસ કે ગોળ નાખીને તથા વીટામીન ‘સી’ેલેવુાં . એકબે માઈલ 

ચાલવુાં . સવાર ેભખુ હોય તો અનકુુળ હોય તે મજુબ માત્ર તાજો રસ કાઢીને 

પીવો, જમેાાં ગાજર અને સફરજન અથવા ગાજર, સફરજન અને બીટરુટ અથવા 

સફરજન અને સેલરી લઈ શકાય. વધ ુભખુ હોય તો એકબે સફરજન ખાવાાં . 

બપોર ે સફરજન અને મોસાંબીનો રસ અથવા વીવીધ શાકભાજીનુાં  કચુાંબર, 
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ફણગાવેલાાં કઠોળ, થોડુાં ઑલીવ ઑઈલ અને લીંબ ુતથા વીટામીન ‘સી’ેલેવુાં . 

બપોર પછી  ફળ, શાકભાજીનો રસ અથવા હબટલ ટી પીવી. સાાંજ ેથોડા પ્રમાણમાાં 

કચુાંબર અથવા બાફેલાાં શાકભાજી લો. રાત્ર ેસતુાાં પહેલાાં કેમોમાઈલ ટી પીઓ. 

આ પ્રયોગ જ્યાર ેકોઈ પ્રતીયોગીતામાાં ભાગ લેવો હોય કે શારીરીક સ્ફુતીની 

જરુરીયાતનુાં  કામ હોય તેના એક દીવસ પહેલાાં કરવો. 

436. સોરાયસીસના ત્રણ ઉપાય : સોરાયસીસ ચામડીનો 

દારુણ વ્યાધી છે. એમાાં ભયાંકર ખાંજવાળ આવે છે. શીયાળામાાં એ ઉથલો માર ે

છે. (1) લીમડાનાાં  પાન જટેલી વાર અને જટેલાાં ચાવીને ખવાય તેટલાાં ખાતા 

રહેવાથી સોરાયસીસ મટે છે. (2) મજીઠ, લીમડાનાાં પાન, ચોપચીની, વાવડીંગ 

અને આમળાાંનુાં  સરખ ેભાગ ેચણુટ  એક એક ચમચી સવાર-સાાંજ નીયમીત લેવાથી 

સોરાયસીસની બીમારી મટે છે. (3) દરરોજ દીવસમાાં જટેલી વખત મતુ્રત્યાગ 

કરો ત્યાર ેએ પોતાના તાજ મતુ્રનુાં  માલીશ કરતા રહેવાથી સોરાયસીસ મટે છે.   

437. સોજાના સાત ઉપાયો : (1) મળુા અને તલ ખાવાથી ચામડી 

નીચે એકત્ર થયેલુાં  પાણી શોષાઈને સોજો મટે છે. (2) મળુાના પાનનો  25-50 

ગ્રામ રસ પીવાથી સોજો જલદીથી ઉતર ેછે. (3) રાઈ અને સાંચળ વાટીને લેપ 

કરવાથી સોજો ઉતર ેછે. (4) લવીંગ વાટી તેનો લેપ કરવાથી શરીરના કોઈ પણ 

ભાગમાાં આવેલો સોજો ઉતર ેછે. (5) શરીરના સોજ વાળા ભાગ પર મલુતાની 

માટીનો રાત્ર ેલેપ કરી સવાર ેઉઠીને ધોઈ લેવાથી થોડા દીવસમાાં સોજ ઉતરી 

જય છે. (6) તલુસીનાાં પાન વાટી ચોપડવાથી સોજો ઉતર ેછે. (7) લીમડાનાાં 

પાન બાફી સોજવાળા ભાગ પર લગાડવાથી સોજામાું ફાયદો થાય છે.  
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438. સાુંધાના દખુાવાના ચાર ઉપાયો : (1) રાસ્નાનો ઉકાળો 

કરી તેમાાં ગગુળ ઓગાળી સવાર-સાાંજ  10- 10 ગ્રામ પીવાથી સાાંધાનો દુખાવો 

મટે છે. (2)  10 ગ્રામ ત્રીફળા ચણુટ ને  250 ગ્રામ પાણીમાાં ઉકાળી ઠાંડ ુપાડી 

એક ચમચો મધ મેળવી અડધો કપ સવાર ેખાલી પટેે અને અડધો કપ સાાંજ ેસતુાાં  

પહેલાાં પીવાથી સાાંધાનો દુખાવો મટે છે. (3) બે ભાગ તલ અને એક ભાગ સુાંઠના  

1- 1 ચમચી બારીક ચણુટનુાં  સવાર-સાાંજ હ ુાંફાળા પાણી સાથે સેવન કરવાથી 

સાાંધાનો દુખાવો મટે છે. (4) સવાર-સાાંજ બીટરટ ખાવાથી સાાંધાનો દુખાવો મટે 

છે, કેમ કે બીટરટમાાં સોડીયમ-પોટેશીયમનુાં  સારુાં પ્રમાણ છે જ ે સાાંધાઓમાાં 

કેલ્શીયમને એકઠો થતો અટકાવે છે.   

439. સાઈનસ : સાઈનસ ભરાઈ ન જય, નાક બુંધ ન થઈ જાય, તે માટે 

અઠવાડીયામાાં ચાર-પાાંચ વાર ગરમ પાણીની વરાળનો નાસ લો. સાધારણ ગરમ 

પાણી નાક વાટે ચડાવી મોાં દ્વારા બહાર પણ કાઢી શકાય. ગરમ પાણીમાું થોડુું 

મીઠુું નાખીને આ બીજો પ્રયોગ હ ુું લગભગ 55 વર્ોજથી દરરોજ સવાર ેકરું છુું . 

(આ લખતી વખતે મારી ઉુંમર 83 વર્જની છે. મને શરદીની ખાસ તકલીફ થતી 

નથી. ગાુંધીજીએ લખલે ‘આરોગ્યની ચાવી’ે પસુ્તીકામાું નાકે પાણી પીવાનુું 

લખયુું છે. તેના પરથી મેં આ પ્રયોગ શર કરલેો. પણ પીવાને બદલે હ ુું પાણી 

બહાર કાઢી નાખુું છુું .) 

440.  આમાતીસાર-આમના ઝાડા  (1) મેથીનુાં  ચાર-ચાર 

ગ્રામ ચણુટ  સવાર-સાાંજ મઠામાાં મેળવી લેવાથી આમાતીસાર મટે છે. (2) 

વરીયાળીનો ઉકાળો કરી પીવાથી અથવા સુાંઠ અને વરીયાળી ઘીમાાં શેકી, ખાાંડી, 

તેની ફાકી મારવાથી આમનુાં  પાચન થાય છે, તેમ જ આમાતીસારમાાં ફાયદો 

થાય છે. (3) સુાંઠ, જીરુ અને સીંધવનુાં  ચણુટ  તાજ દહીંના મઠામાાં ભોજન બાદ 
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પીવાથી જુના અતીસારનો મળ બાંધાય છે, આમ ઓછો થાય છે અને અન્નપાચન 

થાય છે. (4) સુાંઠ ૫ ગ્રામ અને જુનો ગોળ ૫ ગ્રામ મસળી રોજ સવારમાાં ખાવાથી 

આમાતીસાર, અજીણટ , અને ગસૅ મટે છે. 

441. આાંખોની બળતરા (1) ગાયનુાં  માખણ આાંખો પર ચોપડવાથી 

બળતરા મટે છે. (2) આાંખો ખબુ બળતી હોય, લાલ રહેતી હોય તો 

ગલુાબજળનાાં ટીપાાં નાખવાથી લાભ થાય છે. (3) આાંખો સજુી જય, લાલ થઈ 

જય, બળે, તેમાાં ખટકો થાય તો વડની છાલના ઉકાળાથી આાંખો ધોઈ આાંખમાાં 

વડના દુધનાાં ટીપાાં મકુવાાં .  

442. કફની સમસ્યામાું ભોુંયરીંગણી : ભોાંયરીંગણી પડતર 
જમીનમાાં કે નદી કીનારાના ભાગમાાં થતી જોવા મળે છે. તેનો વેલો જમીન પર 

પથરાયેલો હોય છે. તેનાાં પાન રીંગણીનાાં પાન જવેાાં  હોય છે, તેથી તેને 

ભોાંયરીંગણી કહે છે. તેનાાં પાન ઉપર પુ્ કળ કાાંટા હોય છે, તેથી સાંસ્કૃતમાાં તેને 

કાં ટકારી કહી છે. તેને મઝાનાાં ફુલ થાય છે, જમેાાં પીળાાં પુાં કેસર હોય છે. એને 

અરીઠાાં જવેાાં  ગોળ લીલાાં ફળ થાય છે. તે પાકીને સકુાઈ જતાાં પીળાાં પડ ેછે. તેના 

ઉપર સફેદ રખેાઓ હોય છે. ભોાંયરીંગણી ગરમ છે. તેથી તે કફના રોગોમાાં 

ઉપયોગી છે. તેનાાં લીલાાં કે સકુાાં  પાનને અધકચરાાં  ખાાંડી ઉકાળો કરી પીવાથી 

શ્વાસ, સસણી, કફવાળી ઉધરસ, મોટી ઉધરસ, લોહીમાાં કફનુાં  વધવુાં  વગરે ેમટે 

છે. 

443. પીત્તની ઉલટી : (1) ગળો, ત્રીફળા, લીમડાની છાલ અને 

પરવળનાાં પાનનો સમભાગ ે ઉકાળો બનાવી, ઠાંડો પાડી મધ મેળવી પીવાથી 

અમ્લપીત્તને લીધે થતી ઉલટી મટે છે. આ ઔષધોનો અધકચરો ભકુો બે ચમચી 
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જટેલો લેવો. (2) ત્રણથી ચાર ચમચી ગળોનો રસ અને બે ચમચી સાકરનુાં  ચણુટ  

મીશ્ર કરીને સવાર,ે બપોર ેઅને રાત્ર ેપીવાથી પીત્ત તત્કાળ દુર થાય છે અને 

પીત્તથી થતી ઉલટી મટે છે. (3) ગળોના ઉકાળામાાં મધ મેળવીને પીવાથી 

ત્રીદોષજન્ય (વાય,ુ પપત્ત અને કફથી થતી) ઊલટી બાંધ થાય છે. 

444. એસીડીટીના આઠ ઉપાયો : (1) લીંબનુા ફુલ અને 

સાંચળને આદુના રસમાાં પીવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે. (2) સાંતકૃપા ચણુટ  પાણી 

અથવા લીંબનુા શરબતમાાં લેવાથી અમ્લપીત્તમાાં લાભ થાય છે. (3) દરરોજ 

ભોજન બાદ એક એક ચમચી હરડનેુાં  ચણુટ  મધ સાથ ેચાટવાથી ચારકે દીવસમાાં 

એસીડીટી મટે છે. લાાંબા સમય સધુી પ્રયોગ કરવાથી એસીડીટી જડમળુથી જતી 

રહે છે. (4) આખાાં આમળાાંને વરાળથી બાફી સાકરની ચાસણીમાાં ડબુાડી 

રાખવાાં . તેમાાંથી રોજ એક આમળુાં  સવાર ેખાવાથી અમ્લપીત્ત મટે છે. (5) ગોરસ 

આમલીનાાં બી અને છોડાાં  કાઢી નાખી માત્ર ગરનુાં  શરબત બનાવી તેમાાં જીરુ 

અને સાકર નાખી પીવાથી પીત્તશમન થઈ એસીડીટી મટે છે. (6) કડવા પરવળ 

એટલે પટોલનાાં પાનનો રસ પીવાથી એસીડીટી તરત જ શાાંત થાય છે. (7) 

શતાવરીનુાં  ચણુટ  ગાયના દુધમાાં ઉકાળી એલચી અને સાકર નાખી પીવાથી 

અમ્લપીત્ત મટે છે. (8) એસીડીટીની ફરીયાદ હોય તો દીવસમાાં ત્રણ-ચાર વાર 

નાળીયેરનુાં  પાણી પીવુાં . 

445. એપને્ડીક્સના ચાર ઉપાયો : (1) દરરોજ ત્રણ મીનીટ 

પશ્ચીમોત્તાસન કરવાથી થોડા જ દીવસોમાાં એપને્ડીસાઈટીસ મટી જય છે. (2) 

જમવા પહેલાાં આદુ, લીંબ ુઅને સીંધવ ખાવાથી એપને્ડીસાઈટીસમાું લાભ થાય 

છે. (3) જો એપને્ડીક્સની શરુઆત જ હોય તો દીવેલ આપવાથી અને ચાર-

પાાંચ દીવસ માત્ર પ્રવાહી ચીજ અથવા બની શકે તો ઉપવાસ કરવાથી સોજો 
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ઉતરી જય છે અને ઓપરશેનની જરુર રહેતી નથી. (4) ઓપરશેનની ખાસ 

ઉતાવળ ન હોય તો દરરોજ સવાર-સાાંજ 1-1 ચમચી દીવેલ ચાટતા રહેવાથી 

અને ઉપરથી થોડુાં પાણી પીવાથી સારુાં થવાની શક્યતા રહે છે. ઉપાય દરરોજ  

નીયમીત કરવો જોઈએ.   

446. આમલીના કચકુાના પાુંચ ઉપયોગો : (1) 

આમલીના કચકુા શેકી 50 ગ્રામ જટેલા રોજ ખાવાથી મધપુ્રમેહ મટે છે. (2) 

લીંબનુા રસમાાં આમલીનો કચકુો ઘસી ચોપડવાથી દાદર મટે છે. (3) આમલીના 

કચકુાનાાં મીંજ અને આમલીનાાં ફુલ પાણીમાાં વાટીને શરીર ેચોપડવાથી ખબુ 

પરસેવો વળતો હોય અને શરીરમાાંથી દુગધં નીકળતી હોય તો તે મટે છે. (4) 

આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાાં પલાળી રાખી, ઉપરનાાં ફોતરાાં કાઢી 

નાખી, સફેદ મીંજ દુધ સાથે વાટી રોજ સવાર ેપીવાથી સોમરોગ (વધ ુપડતો 

પશેાબ થવાનો રોગ) મટે છે, તથા શરીર બળવાન બને છે. (5) આમલીના 

કચકુાનુાં  ચણુટ  અને હળદરનુાં  ચણુટ  સમાન ભાગ ેમીશ્ર કરી ઠાંડા પાણી સાથે પીવાથી 

શીતળાનો રોગ થતો નથી.  

447. આમળાાંનો મરુબ્બો : એક કીલો આમળાાંને સોય વડ ેઠળીયા 

સધુી પહોાંચે એ રીતે ટોચી થોડી વાર ચનુાના નીતયાટ પાણીમાાં રાખવાાં . આ પછી 

આાંધણ આવેલા બે લીટર પાણીમાાં સારી રીતે ઉકાળવાાં . વધાર ેપડતાાં ફાટી જય 

એ રીતે બાફવાાં નહીં. પછી આમળાાં બહાર કાઢી કપડા વડ ેલછુી કોરાાં  કરવાાં . 

જરરી પ્રમાણમાું ખડી સાકરની ચાર તારી ચાસણીમાાં ડબુતાાં રહે એ રીતે કાચની 

બરણીમાાં ભરી રાખવાાં . આ મરુબ્બો રોજ સવાર ે ખાવાથી દુબળા-પાતળા 

માણસો પષુ્ટ થાય છે, શક્તી, સ્ફુતી અને બળ વધ ેછે. રોગપ્રતીકારક શક્તી વધ ે

છે. પાચન ક્રીયા સક્રીય બને છે, અને સાતે ધાતનુી વદૃ્ધી થાય છે.  
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448. આવળના ચાર ઉપયોગો : (1) આવળનાાં સકુાાં  ફુલોનુાં 

અડધી ચમચી  ચણુટ  બપોર ેજમ્યા પછી લેવાથી ડાયાબીટીસથી ઉત્પન્ન થતી 

બહમુતુ્રતા અને વધ ુપડતી તરસમાાં  ફાયદો થાય છે. એ ડાયાબીટીસમાાં  પણ ખબુ 

હીતાવહ છે. (2) આવળનાાં બીજનુાં  પા ચમચી ચણુટ  સવાર-સાાંજ જમ્યા પછી 

લેવાથી અને યોગ્ય પરજેી પાળવાથી ડાયાબીટીસ કાબમુાાં  રહે છે. (3) સગભાટની 

ઉલટી-ઉબકાની તકલીફમાાં આવળનાાં બેત્રણ ફુલ દુધ અને સાકરમાાં વાટી પસે્ટ 

બનાવી ચાટી જવાથી રાહત થાય છે. (4) આવળનાાં ફુલોનો ઉકાળો પીવાથી 

બહમુતુ્રતા મટે છે.    

449. ઈસબગલુના ત્રણ ઉપયોગો : (1) એક ચમચી 

ઈસબગલુ અને એક ચમચી સાકર મેળવી રોજ રાત્ર ેદુધમાાં નાખી પીવાથી થોડા 

દીવસોમાાં જ વષોટ જુની કબજીયાત મટે છે અને આાંતરડામાાં જમેલા-ચોાંટેલા 

મળનો નીકાલ થાય છે. (2) બે ભાગ ઈસબગલુ, એક ભાગ એલચીદાણા અને 

ત્રણ ભાગ ખડી સાકર રાત્ર ે પાણીમાાં ભીંજવી રાખી, સવાર ે મસળી, ગાળી 

પીવાથી ધાતવુદૃ્ધી તથા ધાતપુષુ્ટી થાય છે. (3) એક-બે ચમચી ઈસપગલુની ભસુી 

દુધમાાં મેળવી સાકર નાખી મીશ્ર કરી તરત જ રાત્ર ે પીવાથી જુનો મરડો, 

કબજીયાત, આાંતરડાનાાં અલ્સર - ચાાંદાાં, આાંતરડાની ગરમી તથા વાયનુા રોગોમાાં 

લાભ થાય છે. 

450. ઈસબગલુના બે ઉપયોગો : (1) બેથી ત્રણ ચમચી 

ઈસબગલુ રાત્ર ેએક ગ્લાસ પાણીમાાં પલાળી રાખી સવાર ેખબુ મસળી ગાળી બે 

ચમચી ખડી સાકર મીશ્ર કરી પીવાથી જ્વરાતીસાર, રક્તાતીસાર (અલ્સરટેીવ 

કોલાયટીસ), જીણાટતીસાર, દઝુતા એટલે કે રક્તસ્રાવી હરસ-મસા, સવટ પ્રકારના 

પ્રમેહ, દાહ, આાંતરીક બળતરા, અને જુની કબજીયાત મટે છે. (2) બે ચમચી 
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ઈસબગલુની ભસુીમાાં  એક ચમચી ખડી સાકર મીશ્ર કરી રોજ રાત્ર ેફાકી જઈ 

ઉપર એક ગ્લાસ નવશકુેાં  દુધ પીવાનો ઉપચાર એક-બે મહીના કરવાથી 

આાંતરડામાાં ચોાંટી ગયેલો મળ દુર થાય છે. આાંતરડાનુાં  કાયટ નીયમીત થવાથી 

અને જુનો મળાવરોધ દુર થવાથી કબજીયાત મટે છે. મળ સાફ ઉતારનાર અને 

કબજીયાત મટાડનારા ઔષધોમાાં ઈસબગલુ ઉત્તમ ઔષધ છે. 

451. ઉકાળા વીશે : (1) ઉકાળા માટે સુકી વનસ્પતીઓનુાં  જવકુટ 

મીશ્રણ વાપરવુું, પરુંત ુલીલી તાજી વનસ્પતી બનાવતી વખતે કુટીને વાપરવી 

વધ ુગણુકારી. (2) ઉકાળો પલાળવા કે ઉકાળવા સ્ટીલના વાસણનો ઉપયોગ 

કરવો જોઈએ. (3) ઉકાળો પલાળો ત્યાર ેઢાાંકવુું જોઈએ પણ ઉકાળો ત્યાર ેન 

ઢાાંકવુું . (4) ધીમા તાપે ઉકાળવાથી ઉકાળો વધ ુગણુકારી બને છે. (5) ઉકાળાના 

દ્રવ્યોનો વધમુાાં  વધ ુબે જ વખત ઉકાળો બનાવવામાાં ઉપયોગ કરવો. (6) ઉકાળો 

તાજો અને ગરમ ગરમ જ પીવો, આગલા દીવસનો વાસી ઉકાળો પીવો નહીં કે 

તેનુાં  તૈયાર પ્રવાહી પીવુાં  નહીં.  

452. ઉકાળા વીશ ેવધ ુ: (1) ઉકાળો દીવસમાાં એક કે બે વાર પીવો. 

તે ખાલી પટેે વધ ુલાભ આપ ેછે. એટલે સવાર ેનરણે કોઠે કાં ઈ પણ ખાધા વગર 

તેને લેવાનો સમય ઉત્તમ છે. (2) ઉકાળામાાં મધ મેળવવાનુાં  હોય તો તે ઠર ેપછી 

જ મધ ઉમેરવુાં . (3) એમાાં તજ, લવીંગ, એલચી જવેાાં  સગુાંધી દ્રવ્યો મેળવવાનાાં 

હોય તો ઉકાળો બનાવ્યા પછી પીતી વખતે ચણુટના રુપમાાં મેળવીને લેવાાં . 

અગાઉથી ન નાખવાાં . (4) ઉકાળામાાં સાકર નાખવી હોય તો વાયમુાાં  ચોથા ભાગ,ે 

પીત્તમાાં અડધા ભાગ ેઅને કફમાાં સોળમા ભાગ ે નાખવી. (5) ઉકાળામાાં મધ 

નાખવાનુાં  હોય તો વાયમુાાં  સોળમા ભાગ,ે પીત્તમાાં આઠમા ભાગ ેઅને કફમાાં 

ચોથા ભાગ ેનાખવુાં . મધ હુંમેશાું ઉકાળો ઠુંડો થયા પછી જ નાખવુું, ગરમ ગરમમાું 
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નહીં. (6) ઉકાળામાાં દુધ, ઘી, તેલ, ગોમતુ્ર, ગોળ જવેા પ્રવાહી લેવાનાાં હોય તો 

20 મી.લી. જટેલાાં લેવાાં . બીજાં સગુાંધી દ્રવ્ય મેળવવાનાાં હોય તો 3 થી 4 ગ્રામ 

લેવાાં .   

453. હૃદયની બુંધ નસોને ખોલવાનો યનુાની નસુ્ખો 
: સમાન ભાગ ેલીંબનુો રસ, આદુનો રસ, લસણનો રસ અને સફરજનના રસને 

ધીમા તાપ ેગરમ કરો. જયાર ેત્રીજા ભાગનો રસ બળી જાય તયાર ે ઉતારીને 

બીલકુલ ઠુંડ ુપાડી બાકી રહેલા રસ જટેલુું મધ ઉમેરો અને સારી રીતે મીક્સ કરી 

બોટલમાું ભરી રાખો. એમાુંથી દરરોજ સવાર ેનરણા કોઠે ત્રણ ચમચી દવા 

પીવાથી હૃદયની બુંધ નસ ખલુી જશ ે અને એન્જીઓપ્લાસ્ટી કે બાયપાસ 

કરાવવાની જરર પડશ ેનહીં.  

-સોની ઝવેરચુંદ એન. પાટડીયા દ્વારા વૉટ્સએપમાુંથી મળેલુું . તા. ૧૭-૧૧-૨૦૨૦ 

454. પાચનશક્તી વધારવા તથા તાવ, ઉધરસમાું  : બે 
ગ્લાસ પાણીમાું અથવા એક ગ્લાસ પાણી અને એક ગ્લાસ દધુમાું એક ચમચી 

વાટેલા ફુદીનાનાાં  પાનની પસે્ટ અને અડધી ચમચી છીણેલુાં  આદુ ઉમેરીને પાણી 

ઉકળીને લગભગ અડધુાં થઈ જય એટલે ગાળી લેવુાં . એમાું ગળપણ માટે જો દુધ 

હોય તો ખડી સાકર અને દુધ ન હોય તો થોડો ગોળ નાખી શકાય.  

455. શરીરમાું ગરમી તથા રોગપ્રતીકારકતા માટે : 

ધીમા તાપ ેજવને શેકી એક બોટલમાું ભરી રાખો. એમાુંથી એકાદ ચમચી જવને 

ઉકળતા દોઢ-બે કપ પાણીમાું ઉમેરી વીસેક મીનીટ સધુી ફરીથી ઉકળવા દો. 

એમાું જરર મજુબ ગોળ ઉમેરીને પીવાથી શરીરમાું ગરમીનો અનભુવ થશ ેતેમ 

જ રોગપ્રતીકારકતા પણ વધશ,ે જથેી હાલમાું ચાલતા કોરોના વાઈરસના ચેપ 
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સામે રક્ષણ મળશ.ે જવ સ્વાદે કુંઈક કડવા હોવાથી પોતાને અનકુુળ પ્રમાણમાું 

ગોળ ઉમેરવો. 

456. દધુીના રસનો ચમતકાર : છાલ સહીત 250 ગ્રામ તાજી 

દેશી દુધી, અને તલુસી તથા ફુદીનાનાું 20-20 પાનનો જયસુર વડ ેજયસુ કાઢી 

પાતળા કપડાથી ગાળીને 4-5 મરીનુું ચણુજ  નાખી તરત જ પી જવુું . રોગનુું પ્રમાણ 

વધ ુહોય તો દીવસમાું ત્રણ વખત એટલે કે સવાર ેબપોર ેઅને સાુંજ ેપીવુું . દર 

વખતે તાજો રસ કાઢીને જ પીવો, ફ્રીજમાું રાખી મુકીને નહીં. આ ઉપચારથી 

જમેને 4-5 દીવસના મહેમાન છે કહીને રજા આપલે દદીઓ પણ બચી ગયા છે. 

જમેને ઉુંચકીને દૈનીક ક્રીયાઓ કરાવવી પડતી હતી તેઓ આજ ે 5-10 

કેીલોમીટર ચાલી શકે છે. નીચેની તકલીફોમાું આ ઉપચાર અકસીર છે.  

શ્વાસ (દમ, અસ્થમા), હૃદયરોગ જમેાું બ્લોક થયેલ આટજરરી (બુંધ નસો), 

બ્લડપ્રશેર, ડાયાબીટીસ, મુંદ પાચનશક્તી, કબજીયાત, એસીડીટી, કફ તથા 

ગસેની સમસ્યા, મેદરોગ-વધ ુપડતુું  વજન, કોલેસ્ટ્રોલ, ગાુંઠ અને ચરબી, સુંધીવા, 

આુંખ, કાન તથા માથાનો દુખાવો વગરે.ે 

457. કબજીયાતમાું તરબચુનાેું બી, મકાઈ, અથવા 

ઓટ: (1) તરબચુનાું બી શેકીને ખાવાથી કબજીયાત મટે છે. (2)  મકાઈ 

શેકીને કે અન્ય રીતે આહારમાું લેવાથી કબજીયાતમાું લાભ થાય છે. (3) ઓટ 

પચવામાું ભાર ેછે, પણ ઓટના પૌુંઆ પચવામાું હલકા છે. આથી એનુું સેવન 

પણ કબજીયાત દુર કરવામાું લાભદાયી છે. 

458. અરણી : અરણીનાાં વકૃ્ષ 10થી 12 ફુટ ઉાંચાાં થાય છે. અરણીનાાં 
પાન મસળવાથી સહેજ ચીકાશવાળો લીલા રાંગનો રસ નીકળે છે. આ રસ 
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તમતમતો (તીખાશ પડતો) સહેજ ખારો અને કડવો હોય છે. અરણીની છાલ 

ધોળાશ પડતી ફીક્કી ભખુરા રાંગની હોય છે. તેને કારતક-માગસરમાાં ધોળાાં સુાંદર 

સગુાંધીદાર ફુલો આવે છે. તેનાાં ફળ નાનાાં, લીસાાં અને ચળકતાાં હોય છે. અરણીને 

અમારા વીસ્તારમાું ગામઠી બોલીમાું પચાસેક વર્જ પહેલાું ( આજની ખબર નથી) 

અુંડોઈ કહેતા. 

સગભાટને રક્તસ્રાવ થાય કે ગભટપાત અટકાવવા અરણી વાપરી શકાય. પ્રસતુી 

પછી ગભાટશયનુાં  સાંકોચન કરાવવામાાં અને ગભાટશયને મળુ સ્થીતીમાાં લાવવા 

માટે એનો ઉપયોગ થઈ શકે. એ માટે એનાું પાન કે મળુનો ઉકાળો વાપરવો. 

459. અજુજનની છાલનુું ચણુજ  : અજુજનનુું વકૃ્ષ એટલે સાદડ. (1) 

એક ચમચી અજુટનનુાં  ચણુટ  ગોળના પાણી સાથે કે મલાઈ વગરના દુધ સાથ ે

લેવાથી હૃદયરોગમાાં ફાયદો થાય છે અને આયષુ્ય લાંબાય છે. એ ઉપરાાંત ક્ષય, 

જીણટજ્વર, રક્તપીત્ત, હરસ, રક્તસ્રાવ, મતુ્રાવરોધ વગરે ે મટે છે. (2) ત્રણ 

ચમચી અજુટનારીષ્ટ સવાર-સાાંજ લેવાથી હૃદયરોગ મટે છે.   

460. ત્રણ ઉપયોગી ટુચકા : (1) અળસીનુાં  તેલ અને એરાંડાનુાં  

તેલ એટલ ેદીવેલ સરખા ભાગે મેળવી-મીશ્ર કરી કાાંસાના પાત્રમાાં ખલીને તેનુાં  

અાંજન કરવાથી ખબુ સારી ઉાંઘ આવે છે. (2) એક ચમચી અશળેીયાનાાં બી એક 

ચમચી સાકર સાથે રોજ રાત્ર ે લઈ ઉપર દુધ પીવાથી મૈથનુશક્તી વધે છે-

વાજીકરણ અને રસાયન ઔષધ જવેી અસર થાય છે. (3) અશ્વગાંધા, ગળો અને 

સાકરનુાં  સમભાગ ેબનાવેલુાં  ચણુટ  સવટ રોગહર છે.  

461. મેથી, વરીયાળી અને તજનો ઉકાળો : 300 મી.લી. 

પાણીમાું 1 ચમચી મેથી, 1 ચમચી વરીયાળી અને થોડી તજ નાખીને ઉકાળો.  
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પાણી 150 મી.લી. રહે તયાર ેઉતારીને ગાળી લો. આ ઉકાળો વાયનુાશક છે. 

એનાથી વાયનેુ કારણે થતા સુંધીવા અને અન્ય સાુંધાના તેમજ સવજ પ્રકારના 

દુખાવામાું રાહત થાય છે. દુખાવા ઉપરાુંત ડાયાબીટીસમાું પણ ખબુ ઉપયોગી છે. 

એનાથી રોગપ્રતીકારકતા – ઈમ્યનુીટીમાું સારા પ્રમાણમાું વધારો થાય છે. આથી 

શરીરનુું સ્વાસ્્ય જળવાઈ રહે છે. હાલ ચાલતા કોવીડ-19ના વાઈરસ સામે પણ 

રક્ષણ આપ ેછે. વધ ુપ્રમાણમાું તજ નપસુુંકતા પદેા કર ેછે, આથી તજનુું પ્રમાણ 

પોતાની જરરીયાત મજુબ લેવુું . 

462. : સાઈકલીંગના ફાયદા :  દરરોજ 30 મીનીટ સાઈકલીંગ 

કરવાથી હૃદય સ્વસ્થ રહે છે. સાઈકલીેુેંગ હૃદયના ધબકારાને વેગ આપતુું  હોવાથી 

આખા શરીરમાાં વધ ુસારી રીતે રક્ત પરીેભ્રમણ થાય છે. આથી સેરોટોનીેન, 

ડોપામાઈન વેગરનેી વદૃ્ધીથી મન શાાંતીે, તાજગી, હળવાશ અને ખશુી અનભુવે 

છે. વળી સાઈકલીંગથી પટે, કમર અને જાંઘની આજુબાજુની વધારાની ચરબી 

ઝડપથી ઘટે છે. સાઈકલીંગની કસરતથી સ્નાયઓુ અને હાડકાાં મજબેુત બને છે. 

આથી ઘુુંટણ અને અન્ય સાુંધાના દખુાવામાું પણ લાભ થાય છે. 

463. અુંકોલના પાુંચ ઉપયોગો: (1) અાંકોલના લીલાાં મળુીયાનો 
એક ચમચી રસ પીવાથી રચે લાગી કૃમીઓ મળ વાટે બહાર નીકળી જય છે. 

(2) અુંકોલના મળુીયાુંનો રસ દરરોજ સવાર ેલેવાથી શરુઆતનો જળોદર રોગ 

મટે છે. (3) અાંકોલના બીજનુાં  તેલ લગાડવાથી ગમુડાેું અને ચાાંદાાં  મટે છે. (4) 

અાંકોલના બીજના તેલમાાં અાંકોલની છાલ વાટી મલમ બનાવી લગાડવાથી 

ચામડીના જુના રોગો મટે છે. (5) અાંકોલનાાં પાન વાટી લેપ કરવાથી સોજ ઉતર ે

છે.  
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464. આમળાુંની સકુવણી : એ માટે પાકાાં, તાજાં, પીળા રાંગનાાં 

સારી જતનાાં આમળાાં લેવાું . પાણી બરાબર ઉકળયા પછી તેમાાં આમળાું નાખી 

થોડી વાર પછી કાઢી લઈ ઠાંડાાં  થયે કોરાાં  કરી ઠળીયા કાઢી નાખવા. ઠળીયા 

સરળતાથી નીકળી જશ.ે એ આમળાાંને છાાંયડ ેસકુવવાાં . પછી હવાચસુ્ત બેગમાાં 

પકૅ કરી દેવાાં .  

465. ઉત્તમ રસાયન : શાંખપષુ્પી, બ્રાહ્મી, ગળો, ગોખરુાં, આમળાાં, 

જઠેીમધ અને શતાવરી દરકેનુાં  100 ગ્રામ બારીક ચણુટ , લોહ ભસ્મ અને જસત 

ભસ્મ 12-12 ગ્રામને સારી રીતે મેળવી 2 થી 4 ગ્રામ બપોર ેઅને સાાંજ ેજમ્યા 

પછી લેવુાં . પાંદર દીવસ પછી બાંધ કરવુાં . ફરીથી પાંદર દીવસ પછી લેવુાં . આ રીતે 

નીયમીત પ્રયોગ ચાલ ુરાખવાથી શરીરની ધાતઓુ અને બળ વધે છે. યાદશક્તી 

સારી રહે છે અને રોગપ્રતીકારક શક્તી વધે છે. આ એક ઉત્તમ રસાયન છે. 

મધપુ્રમેહના દદીઓ મધપુ્રમેહની દવા સાથે આ યોગ લ ેતો શક્તીમાાં વધારો થાય 

છે.   

466. ઉમરાના ચાર ઉપયોગો : (1) બાળકોના અતીસાર અને 
દાાંત આવવાના કારણે થતા ઝાડા ઉમરાનુાં  2થી 4 ટીપાાં દુધ ગ્લકુોઝ સાથ ે

આપવાથી મટે છે. (2) ઉમરાની 15-20 ગ્રામ છાલનો ઉકાળો સવાર-સાાંજ 

પીવાથી પરુુષાતન ગ્રાંથી(પ્રોસ્ટેટ)ની વદૃ્ધી મટે છે. પ્રોસ્ટેટની વદૃ્ધીને લીધે વારાંવાર 

પશેાબ કરવા જવુાં  પડ ેકે પશેાબ ઓછો કે બાંધ થઈ જય છે. (3) પરુુષોના શકુ્રની 

નબળાઈમાાં ઉમરાના દુધનાાં 20 ટીપાાં પતાસાાંમાાં  લેવાથી લાભ થાય છે. (4) મોાંનાાં  

ચાાંદાાંમાાં  ઉમરાનાાં પાનના ઉકાળાના કોગળા કરવાથી લાભ થાય છે. 

mailto:gandabhaiv@gmail.com


172 
ચેતવણી અને કોપીરાઈટ - સુંપકજ : gandabhaiv@gmail.com  

જોવા માટે ક્લીક કરો :     અનકુ્રમ         કક્કાવાર અનકુ્રમ (ઈન્ડકે્સ)   

467. એરુંડો અને દીવેલના પાુંચ ઉપયોગો : (1) દરરોજ 
સવાર ેએક કપ પાણીમાું પોતાને અનકુુળ પ્રમાણમાું સુાંઠ નાખી ઉકાળી એમાાં 

એકથી દોઢ ચમચી દીવેલ નાખી પીવાથી આમવાત મટે છે. (2) વાયનુા રોગીએ 

એરાંડાના પાનને બાફી વાના દુ:ખાવાની જગ્યાએ બાાંધવાથી લાભ થાય છે. (3) 

પશેાબ બાંધ થયો હોય કે અટકીને આવતો હોય તો એરાંડાના પાનને બાફીને પઢેા 

ઉપર ગરમ ગરમ બાધવાથી પશેાબની છુટ થાય છે. (4) એરાંડાના મળુની છાલ 

પરમ વાતહર છે. તેને અધકચરી ખાાંડી, ઉકાળો બનાવી પીવાથી તમામ પ્રકારના 

વાના રોગ મટે છે. (5) એરાંડાનાાં બી એટલ ેદીવેલાનાાં ફોતરાાં કાઢી ચાર-છ બીજ 

દુધમાાં ઉકાળી પીવાથી વાના રોગો મટે છે તથા પટે અને પાચન તાંત્રના રોગોમાાં 

ફાયદો થાય છે. 

468. એલચીના 6 ઉપયોગો : (1) એલચી દાણા એનાથી 

બમણા આદુના બારીક-નાના ટુકડા સાથે સવાર-સાાંજ ખબુ ચાવીને ખાવા. આ 

ઉપચાર પ્રયોગથી થોડા દીવસમાાં જ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત થશ ેઅને પાચક રસોનો 

સ્રાવ વધી જશ.ે (2) નાની એલચીના દાણાનુાં  ચણુટ  60 ગ્રામ અને શકેેલી હીંગ 

10 ગ્રામના મીશ્રણનુાં  પા (1/4) ચમચી જટેલુાં  ચણુટ  સવાર-સાાંજ લીંબનુા રસ 

સાથે લવેાથી પટેનો વાય,ુ આફરો તેમ જ ઉદરશળુ મટે છે. (3) રાત્ર ેએલચી 

ખાવી નહીં, તેથી ઘચરકો આવી કોઢ થવાનો સાંભવ રહે છે. (4) એલચી, બદામ, 

જવાંત્રી, ગાયના દુધનુાં  માખણ અને સાકર મીશ્ર કરીને ખાવાથી વીયટવદૃ્ધી થાય 

છે, આાંખોની બળતરા મટે છે તથા આાંખોનુાં  તેજ વધે છે. (5) એલચીદાણા, 

જવખાર, હીંગ અને સીંધવનો ઉકાળો પીવાથી તમામ પ્રકારનાાં શળુ મટે છે-કમર, 

ઉદર, નાભી, પીઠ, મસ્તક, આાંખ કે કાન બધા જ પ્રકારના દુખાવા આ પ્રયોગથી 

મટે છે. (6) એલચીનાાં છોતરાાંની રાખ મધમાાં લેવાથી ઉલટીમાાં રાહત થાય છે.    

mailto:gandabhaiv@gmail.com


173 
ચેતવણી અને કોપીરાઈટ - સુંપકજ : gandabhaiv@gmail.com  

જોવા માટે ક્લીક કરો :     અનકુ્રમ         કક્કાવાર અનકુ્રમ (ઈન્ડકે્સ)   

469. એલચો અને એના પાુંચ ઉપયોગો : એને સાંસ્કૃતમાાં 
પણટબીજ કહે છે, કેમ કે એના પાનમાાંથી નવો છોડ ઉગે છે. અને એના પાનથી 

ઘા રુઝાતો હોવાથી હીંદીમાાં ઘાવપત્તા કે જખમેહયાત કહે છે. આના નાના છોડ 

બહવુષાટય ુહોય છે અને કુાં ડામાાં  પણ ઉછેરી શકાય. એનાાં  પાન જડાાં, રસદાર અને 

કાાંગરીવાળાાં હોય છે. પાન સહેજ ખાટાાં  હોવાથી ગજુરાતીમાાં એને ખાટખટુાંબો 

પણ કહે છે. એના પાનનાાં ભજીયાાં અને ચટણી બને છે. (1) ગમે તેવો રક્તસ્રાવ 

થતો હોય તો પાન ધોઈ લસોટી તેની લગુદી ઘા પર બાાંધવાથી લોહી નીકળતુાં  

બાંધ થાય છે અને ઘા જલદી મટે છે. (2) મધપુ્રમેહમાાં  કેટલીક વખત 

પાઠાાં(કાબટન્કલ) પડ ેછે અને મોટા ગમુડાની જમે પાકે છે. આની ઉપર એલચાનાાં 

પાન બાાંધવાથી પાઠુાં  જલદી રુઝાઈ જય છે. (3) એલચાના પાનના રસનાાં ચાર-

પાાંચ ટીપાાં નાકમાાં પાડવાથી નસકોરીમાાં નાકમાાંથી પડતુાં  લોહી બાંધ થાય છે. (4) 

ચોટ વાગવી, મઢુમાર, ગાાંઠ, વ્રણ વગરે ેઉપર એલચાનાાં પાન સહેજ ગરમ કરી 

બાાંધવાથી સોજો ઉતરી જય છે. (5) ઘા પડ્યો હોય તો પાનની લગુદી કરી ઘા 

પર મુકી ઉપર બીજુાં પાન મુકી પાટો બાાંધવાથી ઘા જલદી મટી જય છે.   

470. કઠ-ઉપલેટના 6 ઉપયોગો : પાણીમાાં થતા આ છોડનાાં 

તીખાું, કડવાું,  ગરમ અને સગુાંધી મળુ (જ ેબજરમાાં  મળે છે) ઔષધમાાં વપરાય 

છે. (1) કઠના મળુનુાં  ચણુટ  પા ચમચી સવાર-સાાંજ મધ સાથે લેવાથી ચામડીના 

ઘણા રોગોમાાં ફાયદો થાય છે. (2) વ્રણ, ડાઘા, કોઢ, ખરજવા પર કઠના મળુના 

ચણુટનો લેપ કરવાથી ફાયદો થાય છે. (3) કઠ અને ધાણાનો લેપ કરવાથી 

ચામડીનો માંડલકુષ્ઠ મટે છે. (4) કઠ-તેલનુાં  હરસ પર માલીશ કરવાથી હરસ શાાંત 

થાય છે. (5) પા ચમચી કઠનુાં  ચણુટ  એક ચમચી મધ સાથે સવાર-સાાંજ લેવાથી 

એપીલેપ્સી-અપસ્મારમાાં ફાયદો થાય છે. (6) કઠ અને જઠેીમધના ચણુટનો લેપ 

કરવાથી મખુકાાંતી-સ ાંદયટ વધે છે.  
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471. ગળુું  સાફ રાખવા :  એક દીવસ એક ભાઈનો ફોન આવયો,  

તેઓએ કહુ્યું કે એમનુું ગળુું સાફ રહેતુું  નથી. મારી સાથે વાતો કરતાું પણ એ 

સ્પષ્ટ થતુું  હતુું . બરાબર ચોખખો અવાજ નીકળી શકતો ન હતો. એમનુું કહેવુું 

હતુું  કે સવાર ેઉઠતી વખતે કોઈ મશુ્કેલી બોલવામાું હોતી નથી. અવાજ સરસ 

ક્લીઅર હોય છે, પણ જમે જમે દીવસ વધતો જાય તેમ બોલવામાું તકલીફ 

વધતી જાય. નાક બુંધ થઈ જતુું  નથી, બીલકુલ ખલુ્લુું રહે છે. ગળામાું પાતળો કફ 

ચોુંટી જતો હશ ેએમ મને લાગ્યુું . આથી એમને મેં ડુુંગળીનુું કચમુ્બર જીર અને 

સીંધવ નાખીને ખાવાનુું જણાવયુું . ચારપાુંચ દીવસ પછી એમનો ફોન આવયો. 

કહ ેછે કે આ ઉપાયથી એમને લગભગ પરુપેરુું સારું થઈ ગયુું છે. ફોન પર મારી 

સાથ ેવાતો કરતાું એ હકીકત સ્પષ્ટ જણાતી હતી. 

472. અરચીના ચાર ઉપાયો : (1) તાજ કમરખની ચીરી પર 

નમક, સાંચળ અને જીરુ ભભરાવી ખાવાથી અરુચી મટે છે. દાાંત અેુંબાઈ જય 

એટલા પ્રમાણમાાં અને એવી રીતે કમરખ ન ખાવાાં . (2) ખાાંડનુાં  બરુુ, કાળી દ્રાક્ષ, 

લીંબનુાાં  ફુલ અને કાળાાં મરી ભેગાાં ઘુાંટી ગોળી બનાવી જમ્યા પહેલાાં ચસુવાથી 

મોાંમાાં  સ્વાદ લાગવો શરુ થાય છે, અને અરચી મટે છે. દરકેનુું પ્રમાણ પોતાની 

પ્રકૃતીને અનકુુળ લેવુું . (3) ભોજન પહેલાાં દાડમનો રસ, સીંધવ અને મધ ભેગાાં 

કરી ચાટવાથી અરુચી મટે છે. (4) શારીરીક કે માનસીક ગમે તે કારણોથી 

ખોરાક પર અરુચી થઈ હોય તો જડી મોળી છાસમાાં રાઈ, જીરુ, સુાંઠ, હીંગ અને 

સીંધવ નાખી પીવાથી એ મટે છે.  

473. અવાજ બેસી જવા પર ચાર ઉપાયો : (1) અવાજ 

બેસી જય તો ભાાંગરાના પાનનો રસ ઘી સાથે લેવાથી લાભ થાય છે. (2) 

બોરડીનાાં તાજાં લીલાાં પાનને સાફ કરી વાટીને એક ચમચી જટેલી ચટણી 
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બનાવી ઘીમાાં શેકીને ખાવાથી બેસી ગયેલા અવાજમાાં તથા ઉધરસમાાં લાભ થાય 

છે. (3) અનાંતમળુ, જઠેીમધ અને આદુ કાં ઠય અને સ્વયટ ઔષધ છે. લીલી હળદર, 

સુાંઠ, ગાંઠોડા, તલુસી, નાગરવેલનાાં  પાન પણ થોડા પ્રમાણમાાં કાં ઠય ઔષધ છે. 

આથી અવાજ બેસી ગયો હોય તો આ ઔર્ધો પૈકી કોઈ પણ વાપરી શકાય.(4) 

જઠેીમધ અને આમળાાં સરખ ે ભાગ ે લઈ એમાાંથી 10-20 ગ્રામનો ઉકાળો 

બનાવી, સાકર મેળવી સવાર-સાાંજ પીવાથી અવાજ બેસી ગયો હોય તેમાું લાભ 

થાય છે.  

474. અવાજ ખીલવવાના બે ઉપાયો : (1) હળદરનુાં  ચણુટ  

દુધમાાં કાલવી રોજ સવાર ેપીવાથી ગળુાં  ખલુી જઈ અવાજ સ્પષ્ટ થાય છે. (2) 

ફણસના ઝાડની ડાળીના છેડનેી અણીદાર કળીઓ વાટી ગોળી બનાવી મોાંમાાં 

મુકી રાખવાથી ગળુાં  સાફ થઈ કાં ઠ ખલુે છે.  

475. આફરામાું અરીઠાું  : અરીઠાનાાં છોતરાાં પાણીમાાં થોડી વાર 
પલાળી હાથમાાં મસળી ફીણ કાઢવુાં . એમાાં આાંગળીની ચપટી જટેલી જરાક હીંગ 

મેળવી ડુાંટીની ફરતે ગોળાકાર આ ફીણ બરાબર ચોપડી દેવાથી થોડા જ 

સમયમાાં હાજત થઈ આફરો મટી જય છે.  અથવા ગરમ પાણીનો એનીમા 

લેવાથી પણ પટેમાાં આફરો ચડયો હોય, પટે ઢમઢોલ હોય અથવા પટેમાાં દુખતુાં  

હોય તો તે મટે છે. 

476. હાટજના પ્રોબ્લેમ માટે : ફક્ત 1 થી 2 મહીનામાું ગમે તેવા 

હાટજબ્લોકેજને ખોલવા માટે દેશી ઉપચાર 

1 ગ્રામ તજ, કાળાું મરી, તમાલપત્ર, મગજતરી, સાકર(આખી), અખરોટ, અને 

અળસી એ દરકે 10 ગ્રામ આ રીતે બધુું મળીને 61 ગ્રામ ઔર્ધો થશ.ે 
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 બધી વસ્ત ુરસોડામાુંથી મળી જશ.ે એને મીક્સચરમાું વાટીને પાવડર બનાવી, 

6-6 ગ્રામનાું પડીકાું બનાવવાું . દરરોજ એક પડીકુું  સવાર ે ખાલી પટે 

નવશકેા(કોકરવણા) પાણી સાથ ેલેવુું . એક કલાક સધુી કુંઈ જ ન ખાવુું . પગથી 

માથા સધુીની કોઈ પણ બુંધ નળી આ ઉપચારથી ખલુી જશ.ે  

આ માહીતી મને WhatsAppમાુંથી મળી છે, જમેાું નીચે મજુબ લખયુું હતુું: 

પોસ્ટ કરનાર @ 439193217 Posted on  શરેચેટ  

પોસ્ટ કરનાર: @deshiosadiya Posted on : શરેચેટ 

477. હૃદય માટે ઉપયોગી પાુંચ બાબતો : (1) રોજ બદામ, 

પીસ્તા, અખરોટ, અાંજીર, શક્કરીયાાં, તરબચુ, કેળાાં, પીચ, કાળી દ્રાક્ષ ખાવાથી 

તાાંબ ુમળે છે જ ેહૃદયનુાં  રક્ષણ કર ેછે. (2) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા 

કરી રસ કાઢવો. રસથી બમણી ખાાંડની ચાસણી બનાવી અનનાસનો રસ નાખી 

શરબત બનાવવુાં . આ શરબત હૃદયને બળ આપ ેછે. (3) અ ૉપરશેન પછી ફરીથી 

ધમની સાાંકડી થવા માાંડ ેછે. આલ્કોહોલ આ ઘટના અટકાવે છે. સપ્તાહમાાં 50 

ગ્રામ આલ્કોહોલ એટલે કે એકાદ બોટલ વાઈન કે 2.5 લીટર બીઅર યોગ્ય 

પ્રમાણ ગણાય. આમ છતાાં જમેણે કદી આલ્કોહોલનુાં  સેવન કયુ ંન હોય તેમને 

માટે એ પીવાનુાં  ચાલ ુ કરવુાં  કદાચ લાભકારક કે ઈચ્છવાયોગ્ય નથી. (4) 

પીપળાનાાં સકુાાં  ફળનો 1-1 ચમચી બારીક પાઉડર પાણી સાથે સવાર, બપોર, 

સાાંજ લેવાથી હૃદયરોગ મટે છે. સહાયક ચીકીત્સા તરીકે આ પ્રયોગ કરી શકાય. 

(5) દુધી બાફી ફક્ત ધાણા, જીરુ, હળદર અને કોથમીર નાખી એ સીવાય મીઠુાં  

કે બીજો કોઈ પણ મસાલો નાખયા વગર હૃદયરોગીને આપવાથી તેને સારી પષુ્ટી 

મળે છે. 

478. હરસ મટાડવાના પાુંચ ઉપાય : (1) હરસ થયા હોય તો 

થોડા દીવસ રાત્ર ેએક ચમચો દીવેલ દુધમાાં પીવુાં . (2) સવાર ેપાકા કોઠાના ગભટ 
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સાથે ગોળ તથા પાણી મેળવી શરબત બનાવી 15 દીવસ સધુી પીવાથી હરસ 

મટે છે. (3) હરસ થયા હોય તો બને તેટલુાં  (રોગના પ્રમાણ મજુબ) લીલુાં  અથવા 

સકુુાં  કોપરુાં ખાવુાં  અને મળી શકે તો તાજ નાળીયેરનુાં  પાણી દરરોજ 1-1 ગ્લાસ 

દીવસમાાં બે ત્રણ વાર પીવુાં .  આથી વગર દવાએ હરસ મટવાની શક્યતા છે. 

(4) લીમડાના કુમળાાં પાનના રસનુાં  પાાંચ દીવસ સેવન કરવાથી કષ્ટદાયક હરસ-

મસાની પીડામાાંથી મકુ્ત થવાય છે. (5) હરસ-મસા પર લીમડાનુાં  તેલ લગાડવાથી 

અને ચાર પાાંચ ટીપાાં દરરોજ પીવાથી લાભ થાય છે.  

479. નબળાઈના સોજા : (1) પોષક તત્ત્વોના અભાવે શરીરમાાં  

આવેલા સોજ દીવસમાાં ત્રણેક વખત એકેક કેળુાં  ખાવાથી મટે છે. (કેળાાં તમારી 

પાચનશક્તીને અને પ્રકૃતીને અનકુુળ હોય તો જ આ પ્રયોગ કામનો છે. કેળાું 

પચવામાું ભાર ેછે.)  (2) શરીરમાાં વીવીધ પ્રકારના નબળાઈના સોજમાાં ગાજર 

બહ ુઅકસીર છે. દરરોજ દીવસમાાં બે વખત ગાજરનો રસ 250 ગ્રામ જટેલો 

નીયમીત લેવો. ગાજરનુાં  કચુાંબર અને હલવો પણ ખાઈ શકાય તેટલો દરરોજ 

લેવો.  

480. સસુ્તી : આખો દીવસ સસુ્તી રહેતી હોય તો રોજ સવાર ેનાહવાના 

પાણીમાાં ચપટી મીઠુાં  નાખયા બાદ સ્નાન કરવુાં . મીઠુાં  શરીરમાાં લોહીના પ્રવાહનો 

વેગ વધારવાની શક્તી ધરાવે છે. જનેા કારણે સ્ફુતી અનભુવાય છે. પરાંત ુહાઈ 

બ્લડપ્રશેર હોય તો આ પ્રયોગ ન કરવો.  

481. સુંધીવાના પાુંચ ઉપાયો : (1) આમલીનાાં પાન અને સીંધવ 

સાથે વાટી, ગરમ કરી, સાંધીવાના સોજ પર કે ઝલાઈ ગયેલા સાાંધા પર ચોપડવુાં . 

(2) જયફળને કે જવાંત્રીના તેલને સરસવના તેલમાાં મેળવી સાાંધાઓના જુના 
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સોજ પર મદટન કરવાથી ચામડીમાાં  ઉષ્ણતા અને ચેતના આવી, પરસેવો વળી, 

સાંધીવાથી જકડાયેલા સાાંધા છુટા થઈ સાંધીવા મટે છે. (3) ડુાંગળીનો રસ રાઈના 

તેલ સાથે ચોપડવાથી સાંધીવાનો દખુાવો મટે છે. (4) રાઈ, અજમો, સુાંઠ, લસણ 

કે હીંગ પૈકી કોઈ પણ નાખી ગરમ કરલેુાં  તેલ ચોળવાથી અને શકે કરવાથી 

દુખતા સાાંધા મટે છે તેમ જ આમવાત(રુમેટીઝમ) સીવાયના સાંધીવામાાં ફાયદો 

થાય છે. (5) લસણ, ખાાંડ અને સીંધવ સરખા ભાગ ેમેળવી, ચાટણ કરી, તેમાાં 

બમણુાં  થીજવેલુાં  ઘી મેળવી ખાવાથી સાંધીવા મટે છે.  

482. શે્વતપ્રદરના પાુંચ ઉપાયો : (1) વડની છાલના ઉકાળાનો 

ડશુ આપવાથી શે્વત પ્રદર મટે છે. (2) કાકડીના બીની મીંજ 10 ગ્રામ અને સફેદ 

કમળની પાાંદડી 10 ગ્રામ વાટી તેમાાં જીરુ અને સાકર મેળવી એક અઠવાડીયુાં  

લેવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે. (3) જીરુ અને સાકરનુાં 3 ગ્રામ ચણુટ  ચોખાના 

ઓસામણમાાં પીવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે. (4) બોરડીની છાલનુાં  ચણુટ  3-3 ગ્રામ 

સવાર-સાાંજ ગોળ સાથે લેવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે. (5) ચણીબોરની છાલનુાં  ચણુટ  

ગોળ અથવા મધ સાથે લેવાથી શે્વતપ્રદર મટે છે.  

483. શરીરના સખત દખુાવાના-શળુના પાુંચ ઉપાયો 
: (1) અડદની દાળ પાણીમાાં પલાળી રાખી, વાટી, તેમાાં મીઠુાં, મરી, હીંગ, જીરુ 

લસણ અને આદુ નાખી વડાાં કરવાાં . તેને ઘીમાાં અથવા તેલમાાં તળીને ખાવાથી 

શળુ મટે છે. (2) આમલીના ઝાડની છાલનુાં  ચણુટ  અથવા તેના ઝાડની છાલની 

રાખ ગરમ પાણીમાાં મેળવીને પીવાથી શળુ મટે છે. (3) જીરુ, હીંગ અને 

સીંધવની ફાકી મધ તથા ઘી સાથે (મધ કરતાાં ઘી બમણુાં  લેવુાં) અથવા માત્ર ઘી 

સાથે લેવાથી શળુ મટે છે. (4) દ્રાક્ષ અને અરડસુીનો ઉકાળો પીવાથી શળુ મટે 

છે. (5) લસણની ચટણી ઘીમાાં મેળવી ખાવાથી શળુ મટે છે.  
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484. શીળસના સાત ઉપાયો :  શીતપીત્તને શીળસ કે શીળવા 
પણ કહે છે.  

(1) 5-5 ગ્રામ આદુનો રસ અને મધ પીવાથી અને આખા શરીર ે અડાયાાં 

છાણાની રાખ ચોપડી કામળો ઓઢી સઈુ જવાથી શીળસ મટે છે. (2) અજમો 

અને ગોળ ખાવાથી શીતપીત્ત (શીળસ) મટે છે. (3) દુધીનો રસ કાઢી થોડા મધ 

કે સાકર સાથે લેવાથી શીળસ મટે છે. (4) મરીનુાં  ચણુટ  ઘી સાથે ચાટવાથી તેમ 

જ ઘીમાાં મરી વાટીને લેપ કરવાથી શીળસ મટે છે. (5) શીળસના દદીએ 

અરણીનુાં  મળુ પાણીમાાં ઘસીને એક ચમચી જટેલુાં  એટલા જ ઘી સાથે પીવુાં . (6) 

100 ગ્રામ કોકમને પાણીમાાં ભીંજવી રાખી, ગાળી, તેમાાં જીરુ અને ખાાંડ નાખી 

પીવાથી શીળસ મટે છે. (7) ચારોળી દુધમાાં વાટી શરીર ેચોપડવાથી શીળસ મટે 

છે.  

485. સુુંઠીજળના અદ્ભતુ ફાયદા : પાણીમાાં સુાંઠની એક 

ગાાંગડી મુકી અધાટ ભાગનુાં  પાણી રહે ત્યાાં સધુી ઉકાળી, ઠારીને ગાળી લેવુાં . 

પાણીમાાં નીચેના તળીયાના ક્ષારો ન આવે તેમ બીજ વાસણમાાં લઈ લેવુાં . આ 

સુાંઠી જળ પીવાથી કાયમી શરદી, સળેખમ, નાક બાંધ થવુાં, દમ-શ્વાસ, હાાંફ, 

વરાધ, સસણી, ફેફસામાાં પાણી ભરાવુાં, અજીણટ-અપચો, કૃમી, ચીકણો ઝાડો-

આમદોષ, જળસ, વાળો, બહમુતુ્ર (વારાંવાર  ખબુ જ પશેાબ કરવા જવુાં), 

ડાયાબીટીસ, લો બ્લડપ્રશેર, શરીર કાયમ ઠાંડ ુ રહેવુાં, મસ્તક પીડા જવેાાં  

કફદોષજન્ય તમામ દદોટમાાં  લાભ થાય છે.  

486. અરણીનાું પાન અને મળુ : અરણી તીખી, મધરુ, કડવી, 

તરુી, ગરમ અને અગ્નીદીપક છે. અરણી વાય,ુ સળેખમ, કફ, સોજો, હરસ, 
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આમવાત, મેદ, કબજીયાત અને પાાંડરુોગનો નાશ કર ેછે. તે જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત 

કર ેછે અને આમ-ચીકાશનો નાશ કર ેછે. ઉપરાુંત અરણી જ્વરઘ્ન, જાંતઘુ્ન, અને 

પ ષ્ટીક છે. એ હરસ, ઉદરશળુ, મળાવરોધ, વીષપ્રકોપ અને ચરબીની વદૃ્ધી દુર 

કરનારી છે. આાંખોના રોગો, શરદી અને ઝરેમાાં તથા ઉબકા-ઉલટીમાાં તેનુાં  સેવન 

ખબુ હીતકારી બને છે.  

 ઔષધમાાં અરણીનાાં પાન અને મળુ વપરાય છે.  

487. કઠ-ઉપલેટ : કઠનો બહવુષાટય ુછોડ હીમાલયમાાં 8થી 12 હજર 
ફુટ (2440થી 3650 મીટર)ની ઉાં ાંચાઈએ થાય છે. પાણીમાાં થતા આ છોડનાાં 

સગુાંધી મળુ (જ ેબજરમાાં મળે છે) ઔષધમાાં વપરાય છે. મળુ 7થી 10 સે.મી. 

લાાંબાાં, 1.5 સે.મી. પહોળાાં, એક બાજુએ ચીરાયેલાાં કે ફાટેલાાં  જલદી ભાાંગી 

જનાર, તોડવાથી અાંદર ગાજર જવેાાં  લાલ હોય છે. મળુ સ્વાદે તીખાાં, કડવાાં અને 

ગરમ હોય છે. એ ખાવામાાં અને ચોપડવામાાં વપરાય છે. એ કફ-વાયનુા રોગોમાાં 

ફાયદો કર ે છે. એ મળને ખોતરનાર, શકુ્રની શદુ્ધી કરનાર અને માલીશમાાં 

ઉપયોગી છે.  

488. કડો-કુટજ : કડોના વકૃ્ષની છાલને કડાછાલ અને તેનાાં બીજને 
‘ઈન્દ્રજવ’ેકહે છે. કડોનુાં  ઝાડ વગડાઉ છે અને ભારતમાાં બધે થાય છે. તેની 

શીંગોમાાંથી જવના આકારનાાં લાાંબાાં અણીયારાાં  બી- ઈન્દ્રજવ નીકળે છે. એ ખબુ 

જ કડવાાં હોય છે અને પટેના કૃમીની શ્રેષ્ઠ દવા છે. કડાછાલ મરડો અને 

સાંગ્રહણીની ઉત્તમ દવા છે. એનાાં ફુલ પણ ઔષધમાાં વપરાય છે. કડો શીતળ, 

હરસનો નાશ કરનાર, ખાંજવાળ, કફ, પીત્ત, રક્તપીત્ત, હૃદયરોગ, વાતરક્ત, 

વીસપટ, કોઢ, અતીસાર, તષૃા, આમ-ચીકાશવાળા ઝાડા, પટેના કૃમી, મરડો અને 
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કોલાયટીસમાાં હીતાવહ છે.  કડો કે કડ ુવકૃ્ષને આયવુદેમાાં  કુટજ કે ઈન્દ્રજવનુાં  વકૃ્ષ 

કહે છે.  

489. કરાંજ અન ેએના ત્રણ ઉપયોગો : કરાંજનો સ્વાદ 
તીખો, કડચુો- સહેજ કડવો, અને તરુો હોય છે. એનુાં  દાતણ કરવાથી દાાંત 

બગડતા નથી, મોાંની દુગધં મટે છે, ચીકાશ દુર થાય છે અને આહાર પર રુચી 

ઉત્પન્ન થાય છે. (1) પટેમાાં ગસૅ થતો હોય, વાનો ગોળો થતો હોય, ભખુ ન 

લાગતી હોય, અપચા જવેુાં  રહેતુાં  હોય તો કરાંજના પાનનુાં   પાથી અડધી ચમચી 

ચણુટ  એક ગ્લાસ મોળી છાસમાાં નાખી પીવાથી લાભ થાય છે. હરસમાાં  પણ આ 

ઉપચાર ખબુ સારો છે. (2) શરીરના કોઈ પણ ભાગમાાં દુખાવો થતો હોય તો 

સહેજ ગરમ કરલેાાં  કરાંજનાાં પાન બાાંધવાથી શીઘ્ર ફાયદો થાય છે. (3) કરાંજના 

બીજનુાં  તેલ ત્વાચાના અનેક રોગોમાાં ઉપયોગી છે.  

490. કરીયાતાના સાત ઉપયોગો : (1) કરીયાત ુઅને ચાંદનનુાં  
સમભાગ ેબનાવેલુાં  અડધી ચમચી ચણુટ  પાણી સાથે લેવાથી રક્તપીત્ત મટે છે. (2)  

કરીયાત,ુ સકુા ધાણા અને સાકરનુાં  સમભાગ ેબનાવેલુાં  બે ચમચી બારીક ચણુટ  

પાણીમાાં થોડી વાર પલાળી રાખીને પીવાથી રક્તપીત્ત, દાહ, તાવ, અતીસાર 

વગરે ે મટે છે. (3) કાળી દ્રાક્ષ અને કરીયાત ુ લેવાથી પીત્તજ્વર મટે છે. (4) 

કરીયાત ુ અને સુાંઠનુાં  સમભાગ ે બનાવેલુાં  ચણુટ  રોજ લેવાથી લાાંબા સમયનો 

ત્રીદોષજન્ય સોજો મટે છે. (5) પા ચમચી કરીયાત ુચણુટ  રોજ ફાકવાથી સ્ત્રીનુાં 

ધાવણ વધે છે. (6) ઠાંડા પાણીમાાં પલાળી રાખલેુાં  કરીયાતાનુાં  પાણી પીવાથી તાવ 

અને માંદાગ્ની મટે છે અને શક્તી વધે છે. (7) પા ચમચી કરીયાતાનુાં  ચણુટ  એેક 

કપ પાણીમાાં પલાળી રાખી ગાળીને 0.3 ગ્રામ કપરુ, 0.3 ગ્રામ શીલાજીત અને 

એક ચમચી મધ નાખી સવાર-સાાંજ પીવાથી સવટ રોગમાાંથી મકુ્તી મળે છે.  
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491. આમવાતના પાુંચ ઉપાય : આમવાતમાાં સાાંધેસાાંધામાાં સોજો 

આવે છે, ગમુડુાં પાકતુાં  હોય તેવી વેદના થાય છે, આજ ેએક સાાંધામાાં તો કાલ ે

બીજમાાં, કોઈને એકમાાં તો કોઈને સવટ સાાંધામાાં દુખાવો થાય છે.  

(1) આદુનો 10 ગ્રામ રસ અને લીંબનુા 10 ગ્રામ રસમાાં 1.5 ગ્રામ સીંધવ મેળવી 

જરરી પાણી સાથ ેસવાર ેપીવાથી આમવાત મટે છે. (2) એરાંડનુાં  મગજ અને 

સુાંઠ સરખા ભાગ ેલઈ તેમાાં તેટલી જ ખાાંડ નાખી અનકુુળ પ્રમાણની ગોળીઓ 

બનાવી આમવાતમાાં સવાર ેલેવાથી ફાયદો થાય છે. (3) દર ચાર કલાકે લીંબનુો 

60-60 ગ્રામ રસ આપવાથી આમવાત મટે છે. (4) મેથી અને સુાંઠનુાં  4-4 ગ્રામ 

ચણુટ  સવાર-સાાંજ ગોળમાાં મેળવીને થોડા દીવસ સધુી લેવાથી કબજીયાત દુર થાય 

છે અને યકૃત બળવાન બને છે. અને આમવાતમાાં ફાયદો થાય છે. (5) નગોડનાાં  

પાનને વરાળથી બાફી તેનો રસ કાઢી દીવેલ સાથે લેવાથી આમવાત મટે છે.  

492. આુંખના તેજ માટે છ ઉપાયો : (1) લીંબનુા રસનો 

દરરોજ ઉપયોગ કરવાથી આાંખનુાં  તેજ વધે છે. (2)  હીંગ મધમાાં મેળવી, રૂની 

દીવેટ બનાવી, સળગાવી, કાજળ પાડી, એ કાજળ આાંખમાાં આાંજવાથી નેત્રસ્રાવ 

બાંધ થઈ આાંખોનુાં  તેજ વધે છે. (3) પ્યાદી ક્વાથના નીયમીત સેવનથી આાંખના 

રોગો મટે છે અને આાંખનુાં  તેજ પણ વધે છે. પ્યાદી ક્વાથમાું હરડ,ે બહેળાું, 

આમળાું, હળદર, લીમડો અને ગળો હોય છે. (4) ગાયના તાજ દધુનાાં પોતાાં 

આાંખ પર મકુવાથી આાંખોનુાં  તેજ વધે છે. (5) પગને તળીયે ગાયનુાં  ઘી 15 થી 

20 મીનીટ નીયમીત રીતે ઘસવાથી આાંખોનુાં  તેજ વધે છે. (6) આાંખ ેઝાાંખપ 

લાગતી હોય તો એક ચમચા જટેલા મધમાાં એલચીના દાણા ભેળવી ખાવાથી 

લાભ થાય છે.   
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493. આુંતરડાની તકલીફમાું  : (1) તજનુાં  તેલ બેથી ત્રણ ટીપાાં 

એક કપ પાણીમાાં મેળવી પીવાથી આાંતરડાના શળુમાાં ફાયદો થાય છે. (2) 

દાડમનો રસ, સીંધવ અને મધ એકત્ર કરી ચાટવાથી અરુચી મટે છે. (3) 

ખાટામીઠા દાડમનો 10-10 ગ્રામ રસ મોાંમાાં  રાખી ધીમે ધીમે મમળાવીને 

દીવસમાાં 8-10 વાર પીવાથી મોઢાનો સ્વાદ સધુર ેછે અને આાંતરડાાંમાાં  રહેલા 

દોષોનુાં  શમન થાય છે. (4) કડાછાલ, બીલુાં, રાળ, હરડ,ે સુાંઠ, અજમો અને 

સવુાદાણા સરખ ેભાગ ેલઈ તેનુાં  1-1 ચમચી ચણુટ  છાસ સાથે અવારનવાર પીતા 

રહેવાથી આાંતરડાનો સોજો મટે છે.  

494. કમરના દખુાવાના છ ઉપાય : - (1) 60 ગ્રામ અજમો 

60 ગ્રામ જુના ગોળમાાં મેળવી, પીસી, તેમાાંથી 5-5 ગ્રામ જટેલો સવાર-સાાંજ 

લેવાથી કમરનો દુ:ખાવો મટે છે. (2) ખજુરની પાાંચ પશેીનો ઉકાળો કરી તેમાાં 

5 ગ્રામ મેથીનુાં  ચણુટ  નાખી પીવાથી કમરનો દુ:ખાવો મટે છે. (3) પીપળાનાાં 

મળુીયાનો પાઉડર પાણી સાથે એક એક ચમચી સવાર, બપોર, સાાંજ લેવાથી 

કમરદદટ  મટે છે. એનાથી કમર મજબતુ બને છે અને કમરનુાં  બળ વધે છે. (4) 

પટે સાફ ન રહેતુાં  હોય, ગભાટશયમાાં સોજો કે કોઈ વીકૃતી હોય, વાયથુી શરીરના 

સાાંધાઓ જકડાઈ ગયા હોય, તો બે કપ દુધમાાં બેથી ત્રણ ચમચી દીવેલ-એરાંડીયુાં, 

અડધી ચમચી સુાંઠ અને અડધી ચમચી મેથીનો ભકુો નાખી ઉકાળી, ઠાંડુાં  પાડી પી 

જવુાં . આ ઉપચારમાાં વાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર આવ્યક પરજેી પાળવી. (5) સુાંઠ 

અને ગોખરુાં સરખ ેભાગ ેલઈ તેનો ઉકાળો કરી રોજ સવાર ેપીવાથી કમરનો 

દુખાવો મટે છે. (6) સુાંઠ અને અજમો રાઈના તેલમાાં ગરમ કરી તેની માલીશ 

કરવાથી કમરનો દુખાવો મટે છે તેમ જ દુખતા સાાંધામાાં આરામ થાય છે. 
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495. ઉધરસના સાત ઉપાય : (1) મરીનુાં  ચણુટ  નાખી ઉકાળેલુાં  દુધ 

પીવાથી ઉધરસ મટે છે. (2) 1/2 ગ્રામ મરીનુાં  ચણુટ , 3 ગ્રામ મધ અને સાકર 

ચાટવાથી ઉધરસ મટે છે. (3) મરીનુાં  બારીક ચણુટ  ઘી, મધ અને સાકર મેળવી 

ચાટવાથી બધી જતની ખાાંસી મટે છે. (4) 1/2 ગ્રામ રાઈ, 1/4 ગ્રામ સીંધવ 

અને 2 ગ્રામ સાકર મેળવી સવાર-સાાંજ લેવાથી ઉધરસમાાં કફ ગાઢો થયો હોય 

તો પાતળો થઈ સરળતાથી બહાર નીકળે છે. (5) આદુના રસમાાં મધ મેળવી 

પીવાથી ઉધરસમાાં ફાયદો થાય છે. (6) આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ 

એકત્ર કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લેવાથી ઉધરસ મટે છે. (7)  ગાંઠોડા, સુાંઠ અને 

બહેડાદળનુાં  ચણુટ  મધમાાં ચાટવાથી ઉધરસ મટે છે.  

496. ઉલટીના સાત ઉપાય : (1) 10 ગ્રામ આદુનો રસ અને 10 

ગ્રામ ડુાંગળીનો રસ મીશ્ર કરી પીવાથી ઉલટી મટે છે. (2) 10 ગ્રામ દ્રાક્ષ અને 

10 ગ્રામ ધાણા વાટી પાણીમાાં એકરસ કરી પીવાથી પીત્તની ઉલટી મટે છે. (3) 

એલચીનુાં  એકથી બે ગ્રામ ચણુટ  અથવા એલચીના તેલનાાં પાાંચ ટીપાાં દાડમના 

શરબતમાાં મેળવી પીવાથી ઉબકા અને ઉલટી મટે છે. (4) કેળનો રસ મધ મેળવી 

પીવાથી ઉલટી મટે છે. (5) ગાંઠોડા અને સુાંઠનુાં  3-3 ગ્રામ ચણુટ  મધમાાં ચાટવાથી 

ઉલટી મટે છે. (6) જયફળ ચોખાના ધોવાણમાાં ઘસીને પીવાથી ઉલટી મટે છે. 

(7) ટામેટાના રસમાાં ચોથા ભાગ ેસાકર નાખી જરાક એલચીના દાણાનુાં  ચણુટ , 

સહેજ મરી અને લવીંગનુાં  ચણુટ  મેળવી પીવાથી ઉલટી મટે છે.  

497. ઉાંદરોનો ત્રાસ  ટપને્ટાઈનમાાં નકામા કપડાાંના મોટા મોટા ટુકડા 
બોળી પોતાાં બનાવી ઉાંદર આવવાના દરકે દર પાસે અગર તો ઘરના તમામ ખણેુ 

દબાવી દેવાાં . દરરોજ પોતાાં તાજાં બનાવી મકુતા રહેવુાં . ઉાંદરો જરુર ભાગી જય 

છે.  
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498. એસીડીટીના સાત ઉપાય : (1) સફેદ ડુાંગળીને પીસી તેમાાં 

દહીં અને સાકર મેળવી ખાવાથી એસીડીટી મટે છે. (2) દ્રાક્ષ અને નાની હરડ ે

સરખ ેભાગ ેલઈ સાકર મેળવી રુપીયાભાર(12 ગ્રામ)ની ગોળી બનાવી ખાવાથી 

એસીડીટી મટે છે. (3) કોળાના રસમાાં સાકર નાખી પીવાથી એસીડીટી મટે છે. 

(4) ગાંઠોડા અને સાકરનુાં  ચણુટ  પીવાથી એસીડીટી મટે છે. (5) સુાંઠ, ખડી સાકર 

અને આમળાાંનુાં  ચણુટ  જરરી પાણીમાું પીવાથી એસીડીટી મટે છે. (6) અડધા 

લીટર પાણીમાાં 1 લીંબનુો રસ અડધી ચમચી સાકર નાખી જમવાના અડધા 

કલાક પહેલાાં પીવાથી એસીડીટી મટે છે. (7) 100થી 200 મી.લી. દુધમાાં થોડી 

સાકર તથા ઘીમાાં સાાંતળેલાાં 4-5 કાળાાં મરીનુાં  ચણુટ  નાખી સાાંજ ે પીવાથી 

એસીડીટી મટે છે.  

499. કફના સાત ઉપાય : (1) આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને 

સીંધવ એકત્ર કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લેવાથી કફ મટે છે. (2) ડુાંગળીના 

કકડા કરી ઉકાળો કરી પીવાથી કફ દુર થાય છે. (3) પાકી સોપારી ખાવાથી કફ 

મટે છે. (4) ફુદીનાનો તાજો રસ અથવા અકટ  કફ દુર કર ેછે. (5) બેથી ચાર સકુાાં  

અાંજીર સવાર ેઅને સાાંજ ેદુધમાાં ગરમ કરી ખાવાથી કફનુાં  પ્રમાણ ઘટે છે. (6) 

રાત્ર ેસતુી વખતે 30-40 ગ્રામ ચણા ખાઈ ઉપર 100-125 ગ્રામ દુધ પીવાથી 

શ્વાસનળીમાાં એકઠો થયેલો કફ સવાર ે નીકળી જય છે. (7) વેંગણનુું શાક 

ખાવાથી કફ મટે  છે.  

500. કબજીયાતના સાત ઉપાય : (1) 1 ગ્રામ તજ અને 5 ગ્રામ 

હરડનેુાં  ચણુટ  100 મી.લી. હ ુાંફાળા પાણીમાાં રાત્ર ેપીવાથી સવાર ેખલુાસાથી ઝાડો 

થઈ કબજીયાત મટે છે. (2) 30-40 ગ્રામ કાળી દ્રાક્ષ રાત્ર ેઠાંડા પાણીમાાં પલાળી 

સવાર ેમસળી, ગાળી થોડા દીવસ પીવાથી કબજીયાત મટે છે. (3) સીંધવ અને 
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મરી બારીક વાટી દ્રાક્ષને લગાડી રાત્ર ેએક એક દ્રાક્ષ ખબુ ચાવીને ખાવાથી 

ઝાડાની શદુ્ધી થઈ કબજીયાત મટે છે. (4) આદુનો 10 ગ્રામ રસ અને લીંબનુા 

10 ગ્રામ રસમાાં 1.5 ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવાર ેપીવાથી કબજીયાત મટે છે. (5) 

આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધવ એકત્ર કરી ભોજનની શરુઆતમાાં લેવાથી 

કબજીયાત મટે છે. (6) એક ગ્લાસ ઠાંડા પાણીમાાં લીંબનુો રસ પ્રાત:કાળે પીવાથી 

કબજીયાતમાાં ફાયદો થાય છે. અથવા રાત્ર ેસતુાાં  પહેલાાં પણ પી શકાય. (7) 10 

ગ્રામ લીંબનુો રસ અને 10 ગ્રામ ખાાંડ 100 મી.લી. પાણીમાાં એકાદ માસ સધુી 

દરરોજ  રાત્ર ેપીવાથી જીણટ કબજીયાત મટે છે.  
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કક્કાવાર અનકુ્રમ (ઈન્ડકે્સ) 

Covid-19 ............................59 
અાંકોલના પાાંચ ઉપયોગો ...... 170 
અાંગ જકડાવા પર અરણી અને 
કરાંજ .........................................79 
અાંઘેડાના ત્રણ ઉપયોગો ....... 116 
અાંઘેડો .......................................87 
અાંજીર .................................... 132 
અાંડકોષની વદૃ્ધીમાાં તમાકુ અને 
શીલારસ ...................................95 
અાંડકોષની વૃુ્દ્ધી .......................28 
અાંડકોષનો સોજો .....................83 
અક્કલકરો ................................99 
અખરોટ અને મગજ ................45 
અખરોટના ગણુ .......................96 
અગથીયાનાાં ફુલ, શીંગ અને પાન
 .............................................. 108 
અગથીયો............................... 145 
અગથીયો અને આધાશીશી .....43 
અગર ........................................99 
અગ્નીદગ્ધ વ્રણ પર કારલેાનો રસ
 .................................................93 

અજમાના ત્રણ ઉપયોગો ......... 97 
અજમાના બે ઉપયોગ ........... 145 
અજમો ..................................... 35 
અજમોદ ................................ 129 
અજમોદાદી ચણુટ ..................... 97 
અજીણટ  શાથી થાય ................... 93 
અજીણટ , અરુચી અને ઉધરસ ... 38 
અજીણટ , અરુચી અને ઉધરસ 
મટાડવા .................................... 93 
અજીણટના છ સરળ ઉપાયો ... 118 
અજીણટમાાં ................................. 74 
અજીણટમાાં કાચાાં ટામેટાાં અને 
સીંધવ ....................................... 65 
અજીણટમાાં ચણાનો ક્ષાર........ 123 
અજીણટમાાં લીંબ,ુ સીંધવ, સુાંઠ, 
મરી,પીપર ................................ 93 
અજીણટમાાં સુાંઠ, જવખાર, ઘી, 
ગોળ ...................................... 109 
અતીવીષની કળી ..................... 83 
અતીવીષા ................................ 76 
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અતીસાર અને મરડામાાં દાડમ 
અને લવીંગ ..............................74 
અતીસાર(ઝાડા)માાં બોરડી .... 109 
અતીસારમાાં જાંબડુી ..................93 
અતીસારમાાં સુાંઠ અને અતીવીષા
 .................................................26 
અતીસાર-સાંગ્રહણી-ઝાડાના ત્રણ 
સાદા ઉપાયો .......................... 111 
અનનાસ ................................ 100 
અનીદ્રાના બે સાદા ઉપાય ........94 
અનીદ્રામાાં અશ્વગાંધા .............. 112 
અનીદ્રામાાં વેંગણ અને મધ ......33 
અપચાના ઝાડા અને વાયમુાાં 
અજમો ..................................... 41 
અપચામાાં ડુાંગળી, આદુ, હીંગ 
અને મીઠુાં ..................................98 
અપચામાાં રાઈ અથવા મળુા અને 
પીપર ..................................... 111 
અપચામાાં લીંબ ુ.........................98 
અપચામાાં સકુા ધાણા અને સાકર
 .................................................33 
અભયારીષ્ટ ...................... 27, 36 
અમતૃપ્રભા ચણુટ .......................77 
અમતૃરસ ..................................36 
અમ્લપીત્ત અને અલ્સરમાાં પરજેી
 .................................................53 

અરડસુી ................................. 129 
અરડસુી, દ્રાક્ષ અને હરડનેો 
ઉકાળો ................................... 128 
અરડસુીના પાાંચ ઉપયોગો .... 139 
અરડસુીના સાત ઉપયોગો .... 146 
અરડસુીનો રસ ...................... 130 
અરડસુીનો રસ અને મધ ......... 84 
અરડસુો ................................. 130 
અરણી .................................. 168 
અરણીના ચાર ઉપયોગો ...... 146 
અરણીનાાં પાન ...................... 108 
અરણીનાાં પાન અને મળુ ...... 179 
અરલનુો રસ અને મધ ............. 85 
અરવીંદાસવ ............................. 46 
અરીઠાાં ...................................... 85 
અરીઠાના ત્રણ ઉપયોગો ...... 146 
અરીઠાનુાં ફીણ ...................... 108 
અરુચી તથા અદીત વાયમુાાં 
અડદની દાળ ............................ 75 
અરુચી મટાડવાના આઠ ઈલાજ
 .............................................. 140 
અરુચીના કારણ અનસુાર ઉપાય
 ................................................. 94 
અરુચીના ચાર ઉપાયો .......... 174 
અરુચીના છ ઉપાય ............... 149 
અરુચીનો એક ઉપાય ........... 112 
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અરુચી-માંદાગ્ની .................... 119 
અરુચીમાાં અજમો ................. 111 
અરુચીમાાં આમલી ...... 34, 117, 
147 
અરુચીમાાં દાડમ ........................78 
અરુચીમાાં લીંબ ુઅને સોડા-બાય-
કાબટ ....................................... 110 
અજુટન .................................... 138 
અજુટનની છાલનુાં ચણુટ  ........... 169 
અલ્સરમાાં કોલીફ્લાવર ............78 
અલ્સરમાાં બોર અથવા દ્રાક્ષ .. 110 
અલ્સરમાાં સુકી મેથી.................82 
અવાજ ખીલવવાના બે ઉપાયો
 .............................................. 175 
અવાજ બેસી જવામાાં ચાર ઉપાયો
 .............................................. 174 
અવાજ બેસી જય ત્યાર ે. 39, 94, 
113 
અવાજ સધુારવા .......................95 
અવાજ સધુારવા માટે ............ 113 
અવાજ સધુારવાના ત્રણ  ઉપાયો
 .............................................. 150 
અવાજ સરુીલો કરવા આદુ, લીંબ ુ
અને સીંધવ ...............................34 
અવાજ સરુીલો કરવા ઘોડાવજ 
અને મધ કે ગોળ અને ભાત .. 110 

અવાજની મધરુતા માટે ............ 76 
અશક્તીમાાં ઘીમાાં શકેેલી ડુાંગળી
 .............................................. 114 
અશળેીયાના પાાંચ ઉપયોગો . 138 
અશળેીયાનાાં બીની ખીર ....... 108 
અશળેીયાની રાબ ..................... 85 
અશળેીયો ................................. 47 
અશોક ................................... 131 
અશ્વગાંધા................................ 131 
અશ્વગાંધા ઘી અને દુધ સાથ ે...... 86 
અશ્વગાંધાદી ચણુટ ................... 132 
અષ્ટમાંગલ ઘતૃ ......................... 86 
અળાઈ પર કારલેાનો રસ અને 
સોડા-બાય-કાબટ  ....................... 50 
અળાઈ પર નારાંગી ................... 83 
અળાઈથી બચવા અને મટાડવા 
માટે ........................................... 95 
અળાઈમાાં આાંબાની ગોટલી ..... 57 
આાંકડાના છ ઉપયોગો .......... 155 
આાંકડાના દુધના બે ઉપયોગ . 118 
આાંકડીમાાં અરીઠાાં ..................... 89 
આાંકડીમાાં ગોરોચન ચણુટ  ........ 80 
આાંખ આવે ત્યાર ે.................. 115 
આાંખ નીચેનાાં કાળાાં કુાં ડાળાાં ... 115 
આાંખ માટે અગથીયો ............... 26 
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આાંખ માટે કેટલાાંક સચુનો અને 
ઉપચાર .....................................29 
આાંખ માટે કોથમીરનો રસ ......80 
આાંખના જતન માટે ................. 51 
આાંખના તેજ માટે છ ઉપાયો 182 
આાંખના તેજ માટે ત્રીફળા .......80 
આાંખના તેજ માટે સકુા ધાણા 
અને સાકર ................................ 91 
આાંખના દુખાવામાાં આદુનો રસ
 .............................................. 115 
આાંખના દુખાવામાાં બદામ ........38 
આાંખના રોગોમાાં ત્રીફળા ........90 
આાંખનાાં ફુલાાંમાાં  હળદર ...........30 
આાંખની લાલાશમાાં જઠેીમધ ....80 
આાંખમાાંથી ................................90 
આાંખોની બળતરા ................. 162 
આાંખોની બળતરામાાં દ્રાક્ષ .......90 
આાંખોની રતાશમાાં હળદર અને 
તવેુર .........................................89 
આાંતરડાના દોષમાાં દાડમનો રસ
 .................................................34 
આાંતરડાનાાં દદોટમાાં  કેળાાં .........30 
આાંતરડાની તકલીફમાાં ......... 183 
આાંબાહળદરના પાાંચ ઉપયોગો
 .............................................. 156 
આદ ુ...................................... 132 

આદુ અને સુાંઠના ત્રણ ઉપયોગો
 .............................................. 147 
આદુ ક્યાર ેન લેવુાં ................ 117 
આદુ, ઘી અને ગોળનો અવલેહ
 ................................................. 28 
આદુ, ફુદીનો અને ડુાંગળીના 
રસનો એક ઉપયોગ .............. 122 
આદુનો પાક .......................... 137 
આધાશીશી ..................... 28, 83 
આધાશીશીના ચાર ઈલાજ ... 141 
આધાશીશીમાાં આદુ અને ગોળ 
અથવા દુધનો માવો .............. 107 
આધાશીશીમાાં આદુનો રસ .. 114 
આધાશીશીમાાં ઘી-સાકરનુાં નસ્ય
 ................................................. 50 
આધાશીશીમાાં જમફળ ........... 58 
આધાશીશીમાાં ભસ્મ અને 
કપરુકાચલી ........................... 120 
આધાશીશીમાાં લસણ, સુાંઠ અથવા 
હીંગ ....................................... 113 
આફરામાાં અરીઠાાં ................. 175 
આફરામાાં એલચી અને અજમો
 ................................................. 88 
આફરામાાં જાંબદુ્રવ ................... 58 
આફરામાાં ફુદીનાનાાં પાન અને 
લસણ ....................................... 37 
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આફરામાાં લીંબનુો રસ, જીરુ અને 
સીંધવ .................................... 107 
આફરામાાં હીંગ .......... 113, 124 
આમજન્ય શળુ ........................88 
આમણ.....................................88 
આમની તકલીફમાાં 
એરાંડીય(ુદીવેલ) .......................88 
આમની સમસ્યામાાં આદ ુ...... 114 
આમમાાં જાંબડુીનાાં પાનનો રસ
 .............................................. 107 
આમલક્યાદી ચણુટ ................ 148 
આમલી ................................. 133 
આમલીના કચકુાના પાાંચ 
ઉપયોગો ................................ 164 
આમલીના પાાંચ ઉપયોગો .... 153 
આમલીના બીજ ચાર ઉપયોગો
 .............................................. 153 
આમવાતના પાાંચ ઉપાય ....... 182 
આમવાતમાાં દીવેલ ............... 115 
આમવાતમાાં ધાણા, સુાંઠ અને 
એરાંડમળુ ..................................29 
આમવાતમાાં લસણ અથવા ખજુર
 .................................................37 
આમવાતમાાં સોપારી અને 
આમલી ......................... 79, 117 
આમળાાં ................................. 148 

આમળાાં, સાકર અને શતાવરી. 43 
આમળાાંના ત્રણ ઉપયોગો .... 154 
આમળાાંની સકુવણી ............. 171 
આમળાાંનો મરુબ્બો ............... 164 
આમાતીસાર-આમના ઝાડા.. 161 
આથટરાઈટીસમાાં ઓલીવ ઓઈલ 
અને અખરોટ ........................... 80 
આથટરાઈટીસમાાં પરજેી ............. 89 
આવળના ચાર ઉપયોગો ...... 165 
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